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Abstract 

China’s global role and its influence on the Middle East and North Africa 
(MENA) are growig steadily. Therefore, the matter is that why China pays 
attention to MENA how this region can help them extend its strenghth. By the 
open-ended conflicts embedded into the region from the outset of the Ottoman 
Empire collapsed at the second decade of last century shows that there is no 
room to salve for them and the interest involving of the Western countries into 
the region highly volatile them indeed. Declaring the US new strategy pivots 
on the Far East provides China with proper situation to come into the region 
by virtue of power vacuumed. The main question is that why and how China 
takes part into the MENA. As ever-growing needs energy, being a bridge 
between the East-West and the need to receive the new high Western 
technologies from Israel are the reason why China is interested in the MENA. 
It is tried to foster the political stability, make offer to humanitarian aids to the 
crisis-engaged countries and to copy with the terrorism in order to manage 
opposite issues. The paper tries to explain the Chinese foreign policy behavior 
into the MENA by what it brings in its strategic and foreign policy conduct 
development. 
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تحوالت راهبردي و سياست خارجي چين در خاورميانه در دهه دوم 

 ويكم: چرايي و چگونگي سده بيست
*داودغرایاقزندی

 **عباسيمحمد

 چكيده
که چین در حال  حالی ویژه در خاورمیانه رو به رشد است. در ن ش و نفوذ چین در جهان و به

تبدیل شدن به قدرتی جهانی است، مسئله مهم این است که چرا چین به خاورمیانه توجه جدی 
که کند. این در شرایطی است  دارد و چگونه این منط ه به گسترل قدرت و نفوذ آن کمك می

رسد و  ناپذیر می نظر پایان همیشه یكی از مشكالت خاورمیانه وجود اختالفاتی است که به
دهد کشورهای  صد سال اخیر پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی نشان می تحو،ت یك

قدرتمند دخیل در این منط ه در کاهش اختالفات و مشكالت منط ه موفق نبودند و دخالت 
ناامنی در خاورمیانه دامن زده است. در کنار این مواوع تالل  کشورهای وربی بیشتر به

آمریكا برای کاهش تعهدات خود در منط ه و تمرکا بر شرق دور و چین، زمینه را برای 
بازیگری چین در منط ه فراهم ساخته است. حال پرسش م اله این است که چین چرا و چگونه 

واسطه نیاز این  بازیگری چین در خاورمیانه بهکند؟ چرایی  در منط ه خاورمیانه بازیگری می
های پیشرفته وربی از اسرا یل و  کشور به انرژی، راه ارتباطی خاورمیانه و نیاز به فناوری

های بشردوستانه و مبارزه با  چگونگی بازیگری در منط ه از طریق کمك به ثبات سیاسی، کمك
کند. این م اله  رض در منط ه را مدیریت گیرد تا بتواند مواوعات متعا پروری انجام می هراس

امن پرداختن به تحو،ت راهبردی و سیاست خارجی این کشور، تالل دارد تا رفتار و 
 سیاست خارجی چین در خاورمیانه را توای  دهد.

 چین، خاورمیانه، راهبرد یك کمربند، یك راه، انرژی، ژ وپلیتیك.: ها كليدواژه

 پژوهشی. :مقاله نوع
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 مقدمه. 1

قدرت چین در جهان در حال افاایش است. این افاایش قدرت و رشد در میاان، 

شدت، ابعاد و سطوح ماتلف مشهود است. موتور محرکه این پیشرفت در اندیشه 

م امات چینی در داخل و خارج بر دو اصل استوار است: ناست توسعه و پیشرفت 

 15دهه گذشته بیش از  2در  اقتصادی است. برای نمونه تولید ناخالص این کشور

تریلیون د،ر رسیده  11.2میلیارد د،ر به ت ریباً  737مرتبه، دو برابر شده است و از 

پله ارت ا یافت. تولید ناخالص داخلی  6است. با این میاان رشد، جایگاه جهانی چین 

درصد جهانی در  15به  1995درصد تولید ناخالص جهانی در سال  2.4این کشور از 

. دوم، ارورت پیشرفت در حوزه اقتصادی، (Al-Tamimi, 2017: 596)رسید  2015سال 

های جدید را افاایش داده است. این دو  های چین در حوزه علمی و فناوری نیازمندی

های متعددی در ابعاد نظامی، دفاعی، فرهنگی و اجتماعی  اصل همچنین باعث پیشرفت

سد درك درست م امات چینی نشان داده تمرکا ر نظر می برای این کشور شده است. به

بر این دو اصل محوری موجب شده تا حوزه نفوذ چین در محدوده پیرامونی خود در 

سمت آسیا ر پاسیفیك و فراتر برود. همچنین، این واعیت چین را به  دریای چین به

و تهدید ناست آمریكا تبدیل کرده است و موجب شده تا سده جدید با برآمدن چین 

. هرچند هنوز در (Hudson, 2013: 464)معروم شود « سده آسیایی»هند در کنار هم، به 

جایی قدرت جهانی از اروپا به آسیا  طورکه باید جابه ابتدای دهه سوم این سده آن

دهد این دو کشور با گذر از مشكالت خود،  مشهود نیست، اما شواهد و قراین نشان می

لل ایجاد خواهند کرد که وجه حداقلی آن افاایش الم امكان جدیدی در سط  بین

این مواوع برای کشورهای بارگ  (Sillva, 2017: 85)گرایی است  رویكرد چندجانبه

گرایانه سلطه همیشه نوعی نگرانی  منظر واقع حتی آمریكا نیا خبر خوبی است، زیرا از

المللی به همراه  برای ب ا و م اومت را حتی برای کشورهای خواهان پیروی از نظم بین

المللی زمینه رقابت مناسب و  ( و از منظر نظریه جامعه بین64: 1393دارد )دانلی، 

المللی را شاهد خواهیم بود که لاوماً  بازیگری طیف وسیعی از بازیگران در نظام بین



 495(   داود غرایاق زندي و محمد عباسي... )تحوالت راهبردي و سیاست خارجي چین 

 

)لینكلیتر، « المللی جامعه بین»توان در آن نوعی تعلق به  رنگ و بوی وربی ندارد و می

 ( کنونی را مشاهده کرد.129 :1393

کند، خاورمیانه  رسد یكی از مناط ی که از افاایش قدرت چین است بال می نظر می به 

کننده اختالم ر در  محور ر نه حل است؛ زیرا آمریكا با بیش از نیم قرن دخالت منفعت

خاورمیانه، نتوانسته مشكالت این منط ه را برطرم کند و حتی رشد مسا ل 

ثباتی سیاسی،  ای که خاورمیانه با بی گونه را در منط ه شاهدیم به برانگیا اختالم

های ژ وپلیتیك  های اجباری، شمار پناهندگان، رقابت اختالفات نظامی، مهاجرت

ای و  المللی و منافع متعارض در سطوح داخلی )دولت ر جامعه(، منط ه ای و بین منط ه

. با این نگاه، (Kucukcan, 2017: 84, 89; Saikal, 2021:  101)شود  المللی شناخته می بین

م اله حاار به دنبال این پرسش محوری است که چرا و چگونه چین به دنبال بازیگری 

در خاورمیانه است؟ فرایه م اله این است که چرایی بازیگری چین در خاورمیانه به 

باطی بودن منط ه و نیاز به نیاز این کشور به منابع عظیم انرژی، ویژگی چهارراه ارت

واردات فناوری پیچیده آمریكایی از طریق اسرا یل ارتباط دارد و چگونگی بازیگری 

طلبی و مبارزه با تروریسم  این کشور در این زمینه در تالل برای جلوگیری از جدایی

شود. برای بررسی  اختالم در منط ه دنبال میپروری(، ایجاد ثبات سیاسی و حل  )هراس

گرفته   ین پرسش و فرایه، ناست اروری است که به چارچوب کلی تحو،ت شكلا

ویژه از نیمه دهه هفتم سده بیستم اشاره کوتاه شود که نتیجه آن تالل  در این کشور به

برای راهبرد احیای ملی این کشور و گذر از رویكرد مارکسیستی ر لنینیستی مفهوم منافع 

دهیم چین در تالل است به  ر این باش نشان میمحوری به رویكرد لیبرالی شد. د

حوزه تجاری و نهادگرایی  بر گرایی و نولیبرالیسم مبتنی ترکیب جدیدی از نوواقع

المللی دست یابد. سپس به چرایی بازیگری چین و پس از آن به چگونگی تالل  بین

که برای تح ق آن اشاره خواهد شد. بازیگری چین در خاورمیانه در شرایطی است 

خود را شرق آسیا و چین  (Pivotal Zone) آمریكا از زمان دولت اوباما منط ه کانونی

رو چین زمینه  قرار داده و درصدد کاهش تعهدات خود در منط ه خاورمیانه است؛ ازاین
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بیند و از این طریق فشار بیشتری بر آمریكا در مناطق  تر می حضور خود را در منط ه فراهم

 تا حضور آمریكا را در مرزهای پیرامونی خود در دریای چین کاهش دهد. کند دیگر وارد می

در مطالعات چین چند محور بیش از همه مورد توجه بوده است: ناست، بررسی  

های  مبنای نظریه یابی چین و تحو،ت تاریای این کشور بر المللی که به قدرت رفتار بین

 ؛1391پیرسالمی،  ؛ سازمند و ارووانی187 :1389نیا،  الملل منجر شد )شریعتی روابط بین

؛ 1398؛ میرترابی و دیگران، 1399یوسفی  ؛ عایای و حاجی1394مت ی و دستجردی، 

(. دوم، بررسی رابطه چین و آمریكا 1389؛ وثوقی، موسوی و بیگی، 1399بهرامی م دم، 

کرمی  1391 زاده و شفیعی، که امكان گذار به نظم دوقطبی جدید را به دنبال دارد )قلی

(. محور سوم که بیش 1398؛ کریمی، موسوی شفا ی و اسالمی، 1398محمدی،  و شاه

؛ 1398نیاو دیگران  از همه مورد توجه بوده مربوط به رابطه ایران و چین است )حافظ

؛ 1394؛ صادقی، 1396پیرسالمی و پیراناواه،  ؛ ارووانی1392آدمی و کشاورزم دم، 

؛ وفاری و 1394؛ ارووانی پیرسالمی، 1394و لطفی،  ؛ صادقی1391نیا،  شریعتی

فارس  (. چهارم، مواوع سیاست خارجی چین در خلیج1389؛ آدمی، 1387شریعتی، 

؛ 1395؛ یاری و کامران، 1395؛ موسوی و خدایی، 1395است )بارگمهری و میرزایی، 

(. 1394بریان، ؛ آقایی و اک1391؛ یادانی و اکبریان، 1382فرد و زارع گاریای،  پیشگاهی

پنجم توجه اندك به حضور در حال گسترل چین در خاورمیانه است )ده انی 

صورت نظری و با مواوع انرژی به سیاست  ( که عمدتاً به1390فیروزآبادی و فرازی، 

رشد این کشور  رسد با توجه به گسترل رو به  نظر می خارجی چین نگاه شده است. به

 رو به تااید نیاز به بررسی بیشتر دارد. درك چرایی و چگونگی این حضور

براساس این، توجه سیاست خارجی چین به خاورمیانه با چند ویژگی در این م اله  

ویكم در حال گسترل نفوذ خود در  دنبال شده است: یك، چین در دهه دوم سده بیست

رسی دارد. های این کشور نیاز به بر رو محورها و د،یل و انگیاه خاورمیانه است، ازاین

فارس یا در قبال ایران عمدتاً با  دو، بیشترین مواوع در سیاست خارجی چین در خلیج

یك »واقع مواوع انرژی و ابتكار  محوریت نیاز رو به تااید چین به انرژی است، اما در
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تدریج در حال تبدیل شدن و گسترل به  به (One Belt, One Road) «کمربند، یك راه

اند.  تر پرداخته های جدید کم ت که م ا،ت منتشر شده به این حوزههای دیگر اس حوزه

سه، توجه به ابعاد ماتلف و پیچیده رفتار سیاست خارجی چین در خاورمیانه درك 

کند که سعی شده که در م اله حاار به آن پرداخته شده است  بهتری از مواوع فراهم می

ی سیاست خارجی چین مطرح شده که در نتیجه متغیرهای متعددی در چرایی و چگونگ

از احتمال اورمیانه است. چهار، بررسی م اله منتشر شده درخصوص حضور چین در خ

های آن نظیر  افاایش حضور این کشور در خاورمیانه حكایت دارد، اما موانع و محدودیت

 ای، مسا ل داخلی منط ه های درون رابطه خوب برخی از کشورهای منط ه با آمریكا، رقابت

ده انی و سرزمینی کشورهای خاورمیانه و سیاست خارجی متفاوت چین در منط ه )

( این امر را با تردیدهایی مواجه کرده است که این م اله نشان 121-122: 1390فرازی، 

گیری خاص از شرایط و نظم  دهد این موارد در قالب جدید بازی چین عمدتاً با بهره می

کشور ایجاد نكرده و باعث گسترل آن نیا شده است.  المللی محدودیتی برای این بین

ای که اعالن راهبرد  های مورد اشاره در رفتار جدید چین در دهه پنج، از این منظر شاخص

، یعنی در 2049است برای داشتن جهشی جدی تا سال « یك کمربند، یك راه»اصلی 

رای بررسی شود؛ که دوره بسیار مهمی ب صد سالگی ان الب چین، محسوب می یك

حال  عین المللی است و در سیاست خارجی چین نه تنها در خاورمیانه بلكه در سط  بین

های چرایی و  ترین شاخص اشاره به این نكته اروری دارد اینكه در دهه مورد اشاره مهم

چگونگی سیاست خارجی این کشور فراتر از مواوع انرژی احصا شده است و 

 شود. ویكم بررسی می در دهه سوم سده بیستهای دیگر آن احتما،ً  شاخص

 

 گرايي با نوليبراليسم . تحوالت راهبردي و سياست خارجي چين: تركيب نوواقع2

 گرایی طور عمده نوواقع گرایی و به ترکیب جدید مدنظر دستیابی دولت چین، ترکیبی از واقع

خوان این دو  المللی است. پرداختن به عناصر متعارض و ناهم با نولیبرالیسم در نظام بین

المللی است که در این م اله تالل  نظریه از مواوعات مهم در نگاه چین به نظام بین
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طور عام بر چهار مواوع  گرایی به شود تنها به وجوه اصلی آن توجه شود. واقع می

 :Donnelly, 2008)گرایی و سیاست قدرت استوار است  آنارشی، خودمحوری، گروه

گرایی ساختاری موردنظر والتا، سه مواوع از اهمیت با،یی برخوردار  . در نوواقع(150

در این  .(58: 1393ها )دانلی،  دهنده، تمایا کارکردی و توزیع توانمندی است: اصل نظم

ی کارکردهای ماتلفی بیابند، اما الملل اند که در این نظام بین شرایط کشورها در تالل

المللی نیازمندند که همین  ها در سط  بین برای یافتن کارکرد متمایا به توزیع توانمندی

المللی به نسبت دیگر اهدام  مواوع باعث اولویت کسب قدرت در سیاست بین

با دهنده جهانی را قبول ندارد، سعی دارد  گرایی شده است. ازآنجاکه چین اصل نظم واقع

المللی دست یابد. برای این  افاایش توانمندی خود به کارکردهای متمایای در نظام بین

المللی در قبال  ترین تالل این کشور برقراری نوعی موازنه قدرت در نظام بین کار مهم

ها به دنبال ب ا در  گرایی والتای دولت منظر نوواقع واقع، از ویژه آمریكاست. در  ورب به

منظر  همچنین ممكن است ازاند.  لطه بر جهان در وجه حداکثریو سوجه حداقلی 

( 68-69: 1393دانلی، گرایی چین به دنبال موازنه تهدید، به تعبیر استفن والت، ) نوواقع

 خصوص در حوزه پیرامونی از تهدیدات آمریكا مصون دارد.   باشد تا خود را به

المللی است و برمبنای آن  ی بینوجه دیگر سیاست خارجی چین نگاه به نظم لیبرال 

گرایی را برای چین فراهم کرده است. در اصل، چین با انتااب  زمینه گرایش نوواقع

گاینشی رویكرد لیبرالی سعی دارد تا اهدام خود را پیش برد و این در حالی است که 

ین کند و چ رویكرد لیبرالی ابعاد سیاسی و فرهنگی را در کنار بعد اقتصادی دنبال می

ف ط به وجه اقتصادی آن توجه دارد؛ یعنی رویكرد کلی این کشور به لیبرالیسم منفی 

المللی نهایت بهره را ببرد. این نظم  است ولی سعی دارد تا از سازوکار موجود بین

المللی برآمده از رهبری آمریكا در جهان ورب، باور دارد امكان بهتری برای  لیبرالی بین

دورنمای نابودی جنگ در گرو »کند، زیرا  جمعی فراهم می ت دستهایجاد همكاری و امنی

)برچیل، « سا،ری و تجارت آزاد بر خوداتكایی است سا،ری بر اشرافیت ارجحیت مردم

سا،ر نسبت  های مردم (. در وجه سیاسی این نظریه نوکانتی، مطرح شده نظام91: 1393



 499(   داود غرایاق زندي و محمد عباسي... )تحوالت راهبردي و سیاست خارجي چین 

 

روند؛ زیرا آنها برخالم  سوی جنگ می به تر های اقتدارگرا و متكی به نظامیان کم به نظام

های اقتدارگرا همانند اتحاد جماهیر شوروی سابق برای تأمین منافع خود اقدام  نظام

بر تعهد به  المللی با است رار نظم داخلی مشروع مبتنی واقع، صل  بین کنند. در نمی

ناسایی آن در آید. در این شرایط، ش دست می حاکمیت قانون، ح وق فردی و برابری به

تنها نظم داخلی مشروع در داخل کشورها برقرار  شود تا نه  المللی باعث می سط  بین

تر از  المللی باعث خواهد شد کشورهای لیبرال کم شود، بلكه با پذیرل آن در سط  بین

های ساختاری و  معروم است جنبه« صل  لیبرالی»جنگ است بال کنند. این نظریه که به 

ها بر محدودیت نهادی از قبیل افكار عمومی، حكومت  برخی از لیبرال. »هنجاری دارد

بر نمایندگی تأکید دارند. برخی دیگر بر ارجحیت هنجاری سازل  قانون و حكومت مبتنی

 (.94: 1393برچیل، « )فشارند های لیبرال پای می سا،ری فصل منازعه در مردم و و حل

همكاری و امنیت بیشتری در سط  تواند  در وجه اقتصادی تجارت آزاد می 

بر  های مشترك مبتنی که عل ه« نظریه مایت نسبی»اساس  المللی ایجاد کند، زیرا بر بین

یابد. به تعبیر  گرایی و خوداتكایی افاایش می کند زمینه کاهش ملی سود را ایجاد می

له، جامعه های مشترك بر پایه منفعت و مباد از طریق ایجاد عل ه»ریكاردو تجارت آزاد 

رهبران  «. یكپارچه خواهد ساخت ها را در سراسر جهان متمدن شمول ملت جهان

طلبی  کشورها درخواهند یافت که سود تجارت آزاد بر هاینه فت  سرزمینی و گسترل

( را فراهم 98-100: 1393برچیل، « )معنا و جاذبه حاکمیت»چربد و زمینه کاهش  می

تأثیر منفی بر نظم  (Protectionism) گرایانه تهای حمای سازد. همچنین سیاست می

هایی که از صنایع ویررقابتی در برابر اصول بازار  سیاست»لیبرالی خواهد داشت: 

کشاند، ت ااا در بازار را تحریف  المللی را به فساد می کند، تجارت بین حمایت می

برچیل، « )کند ویق میآورد و ناکارایی را تش طور تصنعی پایین می ها را به کند، قیمت می

المللی زمینه  (. بنابراین افاایش قدرت تحرك سرمایه در سط  بین112-111: 1393

 سازد. جمعی فراهم می بهتری برای همكاری و امنیت دسته

المللی در رابطه  های بین المللی به دنبال ایجاد رژیم نظر فرهنگی نظم لیبرالی بین از 
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مندی  ای است تا بتواند با افاایش قاعده ات هستهبا محیط زیست، ح وق بشر و تسلیح

المللی را کاهش دهد. این همان چیای است که  پذیری مشكالت نظام بین بینی و پیش

ها با رسمیت باشیدن به انتظارات  رژیم»کند.  یاد می« آنارشی بالغ»باری بوزان از آن به 

سازند.  ت را محدود میهر یك از طرفین توافق مبتنی بر منفعتی مشترك، رفتار دول

جویانه، نظارت بر تبعیت افراد از قواعد و  های همكاری نهادها ن ش تشویق عادت

ها اعتماد، تداوم و ثبات را در جهانی که  گیرند. رژیم مجازات متالفان را بر عهده می

ذر این نگاه لیبرالیسم پایبند  «.کنند حكومت وجود دارد، ت ویت میآنارشی بدون 

اخالقی است و با توجه به منافع و مالحظات انسانی سعی دارد آنها را بدون مالحظات 

حال خود در جایگاه  عین اجبار به سوی روال صل  و امنیت جمعی سوق دهد و در

 (.100-105: 1393)برچیل، قضاوت اخالقی قرار گیرد و دیگران را داوری کند 

که یك، تعامالت بازیگران دولتی و المللی، نظم لیبرالی بر این باور است  نظر بین از 

های متعددی از بازیگری را برای انواع بازیگران  المللی زمینه ویردولتی در سط  بین

فراهم آورده و امروزه تعامالت تنها در حوزه دولتی نیست و گرایش به روابط فرادولتی 

ه در حال طور فاایند حال زمینه آن نیا به عین المللی فراهم است و در در سط  بین

بر مایت نسبی باعث وابستگی مت ابل روزافاون و  افاایش است. دو، تجارت آزاد مبتنی

شدن شده است. در این شرایط اشكال ویرقهری   پیچیده کشورهای در عصر جهانی

جمعی از نوع ناتو و شورای امنیت سازمان  قدرت و گرایش به همكاری و امنیت دسته

بر سیاستگذاری کشورها داشته باشد. سه، نهادگرایان  تواند ن ش تأثیرگذاری ملل می

ها قابل حل  المللی به تنهایی توسط دولت لیبرالی معت دند بسیاری از مواوعات بین

المللی است و گرایش کشورها به مسا ل خاص  نیست و نیازمند عام و همكاری بین

)کلودزیج،  المللی خواهد شد تر شدن حل مسا ل و مشكالت بین خود باعث پیچیده

( براساس این، وابستگی مت ابل، فراملی شدن، رشد نهادهای 191-189: 1390

المللی و دموکراسی چهار الاام مناسب برای دستیابی به همكاری و امنیت  بین

 .(Basrur and Klaim, 2020: 7)المللی است  جمعی در نظام بین دسته
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المللی از قابلیت بیشتری برای مواجهه با تهدیدات جدید  همچنین نظم لیبرالی بین 

برخوردار است یا حداقل زمینه مواجهه مناسب با آن را دارد. در نگاه لیبرالی نظم 

چگونه قواعد، نهادها، قانون و هنجارها الگوی مرتبط و کنش را تولید »المللی یعنی  بین

المللی باید مشروعیت  . برای پیاده شدن این نظم بین(Barnett, 2021: 4)« کنند و حفظ می

برداشت یا استنباط عمومی که کنش یك واحد مورد »داشته باشد، منظور از مشروعیت 

نظر اجتماعی ساخته شده از هنجارها،  های از انتظار، مناسب یا متناسب با برخی از نظام

ها این است که  . ادعای لیبرال(Barnett, 2021: 5-6)« ها، باورها و تعاریف هستند ارزل

تغییر ویرقابل »بر پیشرفت است و منظور آنها از پیشرفت  لیبرالی نظمی مبتنینظم مشروع 

برگشت برای بهتر شدن است و موجود انسانی در حال بهبود است و به ع ب 

 .(Barnett, 2021: 9)« گردد بازنمی

رد تا یك، تنها از وجه اقتصادی طور که اشاره شد چین عمدتاً سعی دا همان 

تنها امكان  المللی موجود بهره گیرد و دلیل آن این است که نه سازوکارها و نهادهای بین

طلبانه به نفع خود  جای م ابله بر تعامل فرصت جایگاینی ندارد، بلكه توان خود را به

های حتی  د که دولتکن المللی این امكان را ایجاد می کار گرفته است. نظم لیبرالی بین به

نظر وفاداری اید ولوژیك، زمینه حضور اقتصادی و  از( Divergent States) سو ناهم

 المللی را بیابند. تعامالت تجاری و فناوری بین

دو، چین تغییر ریل اقتصادی خود را بدون در نظر گرفتن وجه سیاسی و فرهنگی  

 جین پینگ بهتر قابل درك است.ویژه در دوره شی  کند و این مواوع به آن دنبال می

الملل را برای افاایش صل  و امنیت  سه، چین وجه اقتصادی نظم لیبرالی بین 

برد، بلكه از آن برای احیای ملی خود بهره  کار نمی جمعی به المللی یا امنیت دسته بین

گیرد که براساس این، دو دیدگاه در ورب نسبت به این عمل وجود دارد: برخی آن  می

کارگیری نظم لیبرالی برای توانمندی خود را نوعی  تهدید چین از طریق به را

دانند و برای مهار آن بر مواوع  المللی می سواری این کشور از واعیت بین مفت

کنند تا نه تنها این کشور را درگیر  دموکراسی در داخل و بحث ح وق بشر تأکید می
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ل کنند، بلكه تالل دارند این کشور را المللی آن را کنتر مسا ل داخلی و گسترل بین

همانند شوروی از گردونه رقابت خارج کنند. اما برخی هم بر این باورند که با حضور 

و درگیر شدن چین در شبكه وابستگی مت ابل جهانی، نه تنها به این جریان کمك 

اهم امكان تحول درونی این کشور را در آینده فرکند، بلكه بدون افاایش درگیری  می

رو باید امكان ورود بیشتر این کشور به  سازد و این به نفع ورب و نظم لیبرالی است، ازاین می

 .(Huang, 2020: 8)این نظم را تسهیل کرد 

حال که آمریكا از وجه ب ا در دوره جنگ سرد، به حوزه سلطه در  همچنین درعین 

و حفظ واع خود در  دوره پساجنگ سرد نیل کرده، چین نیا در عین تالل برای ب ا

واسطه تغییر  ای و همچنین به منط ه پیرامونی دریای چین، سعی دارد سلطه منط ه

رویكرد در حوزه اقتصادی از رویكرد مارکسیستی ر لینینیستی به لیبرالی، امن تثبیت 

دلیل  رو، در حال حاار به گرایی تهاجمی را فراهم کند. ازاین موقعیت خود زمینه واقع

سازی و  ایط مناسب برای رقابت نظامی با آمریكا، سعی دارد تا با ا تالمنداشتن شر

گرایی و نفوذ آمریكا در مناطق پیرامونی خود  جانبه ایجاد شرایط موازنه قدرت، از یك

المللی تا  برداری از سازوکار لیبرالی مدنظر ورب، زمینه را برای نفوذ بین بكاهد و با بهره

پس از آن با ایجاد یك نظم ترکیبی جدید در قبال روال  صد سالگی ان الب چین و یك

 1970م امات چینی در نیمه دهه »تری را دنبال کند؛ زیرا  گرایی تهاجمی ورب، واقع

 (Over-engaged Foreign Policy) دریافتند که سیاست خارجی بیش از حد گسترده

ی بر مسا ل اقتصادی های نظام تواند با کاهش شرکای تجاری کلیدی و اولویت هاینه می

. پروژه یك کمربند، (Sofar, 2012: 2)« و اجتماعی باعث مشكالتی برای این کشور شود

رشد و پیشرفت تعدادی از »یك راه نیا با رویكرد لیبرالی در دستورکار  قرار گرفت. 

سا،ری لیبرال را رد  جوامع شرق آسیایی و جوامع اسالمی که تفوق هنجاری مردم

دهی  کوشد از مسیر وربی برای سازمان ن باور را که جهان ویراروپایی میکنند، ای می

(. چین 96: 1393)برچیل، « سیاسی ت لید کند، در معرض شك و شبهه قرار داده است

المللی، یعنی  برای رسیدن به این شرایط، از میان سه وجه تفكر لیبرالی در سط  بین
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بر نظم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و  یمبتن ( کهIdeationalی)نظریه لیبرالی مفهوم

خواه که  اقتصادی مورد قبول و اجماع داخلی کشورهاست؛ نظریه لیبرالی جمهوری

نمایندگی داخلی نهادهای لیبرالی، نابگان و رهبری برگایده مردم و تنظیم رابطه میان 

عی دارد از کند، به نظریه لیبرالی تجاری روی آورد که س قوه م ننه ر مجریه را دنبال می

برای افاایش توان داخلی و  (Moravcsik, 2008: 234-235)المللی  مشارکت اقتصادی بین

گیری از آن برای نفوذ خارجی )موازنه  مشروعیت نظام سیاسی )موازنه داخلی( و بهره

ویژه   . به همین دلیل کشورهای وربی به(Wohlforth, 2008: 141)خارجی( استفاده کند 

اند، زیرا اقتصاد  ید چین به نسبت اتحاد جماهیر شوروی بیشتر در هراسآمریكا از تهد

درصد اقتصاد آمریكا بیشتر نبوده است،  57ها هرگا از  اساس برخی ارزیابی شوروی بر

به دومین اقتصاد جهان پس  1970درصد اقتصاد آمریكا در دهه  10ولی اقتصاد چین از 

درصد بیشتر از قدرت  50چین بیش از از آمریكا بدل شده است؛ قدرت خرید مردم 

سال آینده بیشتر هم خواهد شد.  10ها در  بینی خرید مردم آمریكاست و طبق پیش

نبود ولی  (General Agreement on Tariffs and Trade) گاه جاء توافق گات شوروی هیچ

چین از طریق سازمان تجارت جهانی و با معیارهای لیبرالی در حال رقابت با 

میلیون شرکت  140کنند؛  آمریكاست؛ یك میلیون چینی در خارج از این کشور کار می

تریلیون د،ر در خارج از کشور  7کارآفرینی چینی در دنیا وجود دارند؛ حدود 

کنند.  نشجوی چینی سا،نه در آمریكا تحصیل میهاار دا 300گذاری دارند و  سرمایه

وجود آورد، این  تواند خطر بیشتری برای آمریكا به پیوند چین با اقتصاد جهانی می

الملل همواره نگران افول  پیوستگی اقتصاد چین با جهان، موجب شده تا اقتصاد بین

گایده است و دیگر، اقتصاد چین در خانه سكنا  عبارت قدرت اقتصادی چین باشد. به

ویژه اروپاییان درخصوص فروپاشی قدرت چین با   برخالم شوروی متحدان آمریكا به

صورت وقوع این حادثه آنها بیشترین صدمه اقتصادی  این کشور موافق نیستند، زیرا در

را از این شرایط متحمل خواهند شد چون اقتصاد آنها با اقتصاد چین در وابستگی 

 .(Armstrong and Golden, 2020: 7)مت ابل بیشتری است 
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احیا یا بهبود جدی »طور که اشاره شد، هدم راهبردی چین  ترتیب، همان این به 

یعنی در  2049تا سال  (The Great Rejuvenation of the Chinese Nation) «کشور

منافع محوری »صد سالگی ان الب این کشور است. این هدم راهبردی به مفهوم  یك

های  در م ابل دوره اعف جدی این کشور بین سال (China’s Core Interest) «چین

 Century of) «سده شرم»گردد که به این سده اعف خود،  بازمی 1949تا  1831

Humiliation) آور نظامی این کشور از  اند. این دوره به شكست شرم اطالق کرده

دست داد و  ود را ازهای خ کند که در آن چین سرزمین های خارجی اشاره می قدرت

دونگ راهبردی  رو، ما و تسه ازاینناپذیری برای این کشور رقم خورد.  تراژدی جبران

، اقتدار محوری باید «سده شرم»برای پرهیا از »گانه را در دستور کار خود قرار داد:  سه

ا متحد و منسجم باشد و توانایی اقتصادی و نظامی چین باید به آن امكان دفاع از خود ر

داند اما فرایند طبیعی و منط ی  بدهد؛ چین رشد کشورل را تهدیدی برای دیگران نمی

واسطه مداخله  کسب ن ش تاریای و فرهنگی چین برای این است که این ن ش به

ای،  دست رفت؛ موقعیت کنونی چین در اقدامات منط ه خارجی و استعمار وربی از

ناشی از موقعیت ناعاد،نه تاریای ناشی  ویژه در دریای چین جنوبی و شرقی عمدتاً به

طلبی و  است و با گرایش به مادرشهر نوعی عدالت تاریای بدون توسعه« سده شرم»از 

 .(Al-Tamimi, 2017: 597)« استعمار باید صورت گیرد

از وجه  (Zhou Enlai) ،ی   ن این مفهوم منافع محوری در دوره رهبری جئو 

 :Al-Tamimi,2017)گرایانه و لیبرالی سوق یافت  مارکسیستی ر لینینیستی به وجه ملی

و ناشی از درك این مواوع است که روال اقتصادی سوسیالیستی در شوروی و  (598

باش نیست. نتیجه این روند نشان داد که این تغییر ریل تا چه میاان  چین نتیجه

شوروی رو به فروپاشی گذاشت و چین همچنان رو به  اروری بود زیرا اتحاد جماهیر

سفید در کتاب  2011دهد. این مفهوم در سال  جلو به چالش خود با ورب ادامه می

چین به دنبال حمایت از منافع محوری خود »آمیا آمده است:  عنوان توسعه صل  به چین

ملی است و  گرایی سرزمینی و احیای وحدت از جمله حاکمیت کشور، امنیت ملی، هم
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بر قانون اساسی و ثبات اجتماعی وسیع و تضمین اساسی برای  نظام سیاسی چین مبتنی

. نمود واقعی این (Al-Tamimi,2017: 600)« توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار است

یا همان راه ابریشم اعالمی « یك کمربند، یك راه»توان در قالب راهبرد  راهبرد را می

( که 1دانست )ن شه  2013جمهور کنونی این کشور، در سال  ر یسشی جین پینگ، 

رفتن »عنوان  به (Wang Jisi) پیش از این در نظریه اندیشمند معروم چینی وانگ جیسی

شود. این راهبرد به دنبال حفاظت از امنیت  از آن نام برده می (Go-west) «به ورب

رانی متفاوت؛ تسهیل  های کشتی اقتصاد ملی چین؛ ارت ای امنیت انرژی از طریق راه

امنیت مرزی از طریق توسعه مناطق وربی چین؛ مبارزه با سه شیطان تروریسم، 

گرایی مذهبی در این کشور و فراتر رفتن از آن از طریق توسعه  طلبی و افراط جدایی

اقتصادی و بازتوزیع ثروت؛ مبارزه با دستكاری سیاسی آمریكا و درنهایت ایجاد یك 

-Al)المللی برای حمایت از توان کلی قدرت نرم چین است  نیت بیننظام ام

Tamimi,2017: 609; Gharayagh Zandi, 2018). 

 

 
Source: Gharayagh Zandi, 2018: 76. 

 ن شه یك کمربند، یك راه چین.1نقشه

 

ای خود در جاایر اولیه پیرامون و  با این دستور کار، چین به دنبال هژمونی منط ه 

طور متعارم چین برای ت ویت توان خود  بهیای چین و همچنین نفوذ جهانی است. در
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آسیا برای »به ایجاد دفاع فعال از سرزمین خود و پیرامون نیاز دارد که این کار با شعار 

گیرد و شبیه راهبردی است که آمریكا برای کاهش نفوذ اروپا در قاره  صورت می« آسیا

کرد.  دنبال می« آمریكا برای آمریكا»آمریكا در سده نوزدهم در قالب سیاست مونرو ه 

که آمریكا در منط ه اصلی این کشور حضور دارد نه تنها  یچین واقف است مادام

دلیل برخورداری از  کشورهای منط ه همچون تایوان، ویتنام و ژاپن از این کشور به

شنوی ندارند، بلكه زمینه خروج آمریكا در  حمایت نظامی و موشكی تاد آمریكا حرم

آمریكا در مرزهای منط ه فراهم ناواهد شد و همچنان چین مجبور به م ابله با 

پیرامونی خود است. بر همین اساس، چین با ترویب، اجبار و دستكاری به دنبال حفظ 

مدل جدید روابط »هژمونی خود در منط ه پیرامون است و شی جین پینگ آن را 

داند که برای حفظ روابط  می .(Brands and Sullivan, 2020: 48)« کشورهای اصلی

در سمت خود قرار گیرند و به نوعی به حیاط خلوت یكدیگر  هر دو کشوردوستانه باید 

 احترام گذارند.

ای و  چین برای حفظ هژمونی خود، افاایش توان دفاعی و موشكی و هسته 

 Annual)را در دستور کار دارد  (A2/AD)استراتژی قابلیت اددسترسی و حذم منط ه 

Report to Congress, 2020: ix) به دنبال افاایش نفوذ خود در  زمان حال هم عین و در

جهان نیا است؛ زیرا ارت ای واعیت اقتصادی و دفاعی چین نیازمند کسب انرژی، 

فناوری و بازار فرول از مناط ی فراتر از پیرامون خود است و همچنین این کشور 

مایت جدی در رقابت فناورانه با همسایگان پیشرفته خود مثل ژاپن یا تایوان را ندارد. 

براین با فراتر بردن نفوذ خود، زمین رقابت با آمریكا را تنها بر حوزه نظامی متمرکا بنا

کند، زیرا تمرکا بر دریای چین ممكن است به درگیری دو کشور منجر شود و  نمی

ویژه در خاورمیانه و  حال با گسترل عالیق اقتصادی در مناطق ماتلف جهان به عین در

کند. در کنار تمام  آمریكا بر منط ه اصلی را فراهم می شمال آفری ا زمینه کاهش تمرکا

این موارد به این نكته نیا باید اشاره کرد که چین به دنبال تضعیف ا تالم وربی یا 

ایجاد شكام میان کشورهای وربی، ت ویت روابط با اروپای وربی از طریق جاده 
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چین بتواند میان متحدان ابریشم و کاهش اتحاد میان متحدان آسیایی با آمریكاست. اگر 

کند،  ای خود نیا دنبال می وربی شكام ایجاد کند، کاری که ایران در برنامه هسته

افتاده بپردازد؛ مواوعی که در برنامه اوباما در  تواند به رقابت جدی با آمریكای تك می

 «هباشی دوبار تعادل»عنوان منط ه اصلی، چنین پادراهبردی را با عنوان  اعالم چین به

(Rebalancing)  :ها؛ تعمیق  راهبردی جامع و چندوجهی؛ ت ویت ا تالم»مدنظر داشت

های در حال ظهور؛ ایجاد رابطه ثابت، مولد و سازنده با چین؛ ت ویت  مشارکت با قدرت

تواند  ای که می ای؛ و کمك به ساخت یك ساختار اقتصادی منط ه نهادهای منط ه

. این همان مواوعی (Hudson, 2013: 461-462) «برخورداری مشترك را تداوم باشد

واسطه نظام سیاسی اقتدارگرا و قدرت  است که طرم وربی بر این باور است که چین به

همانند آمریكا  (Global Public Good) «خیر عمومی جهانی»مراتبی خود از مایت  سلسله

توان بدون  و از این ن طه اعف می (Brands and Sullivan, 2020: 50)برخوردار نیست 

 درگیری و رقابت نظامی با چین، به آن نفوذ و حمله کرد.

کند، زیرا آمریكا در این منط ه  اما ظاهراً این مواوع در خاورمیانه صدق نمی 

از  (Interest Involving) محور جانبه از اسراییل و حمایت منفعت واسطه حمایت همه به

داری از ح وق بشر  های اعالمی برای طرم روم سیاست نط ه بهکشورهای اقتدارگرای م

 2001سپتامبر  11های لیبرالی )نظیر جلوگیری از انتشار کامل گاارل حادثه  و سیاست

یا انتشار گاارل قتل خاش چی پس از چند سال ممانعت( و فشار بر کشورهای مست ل 

ن دخالت در امور داخلی این تر منط ه موفق نبوده و چین در م ابل، بدو و دموکراتیك

 کند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. کشورها، روالی متفاوت را دنبال می

 

 . بازيگري چين در خاورميانه؛ چرايي3

چین به سه دلیل گرایش رو به رشدی به خاورمیانه و شمال آفری ا دارد: ناست 

کننده  ای اصلی تأمینفارس یكی از محوره مواوع انرژی است که خاورمیانه و خلیج

شود و اقتصاد پویا و در حال رشد این کشور نیاز  انرژی این کشور محسوب می
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ترین  روزافاون به انرژی سرشار خاورمیانه را دارد. چین در حال تبدیل شدن به بارگ

. در سال (Linangxing, 2020: 9)واردکننده انرژی از این منط ه حتی بیشتر از آمریكاست 

درصد، 17.7درصد از کل انرژی چین در م ایسه با آفری ا با  48.1میانه خاور 2016

درصد یعنی  15درصد، اروپا و حوزه اتحاد جماهیر شوروی سابق با 13.6آمریكا با 

در میان  .(Al-Tamimi, 2017: 613)کرده است  درصد انرژی را تأمین  50نادیك به 

میلیارد د،ر در رتبه ناست،  40.1کشورهای خاورمیانه عربستان سعودی با صادرات 

میلیارد د،ر در رتبه ششم، کویت  16.4میلیارد د،ر در رتبه سوم، عمان با  23.7عراق با 

میلیارد د،ر در رتبه  7.3میلیارد د،ر در رتبه هفتم، امارات متحده عربی با  10.8با 

 .(Rozsa, 2020: 3)میلیارد د،ر در رتبه نهم قرار دارد  7.1هشتم و ایران با 

که چین تالل دارد تا با  در این رابطه توجه به دو نكته اهمیت دارد: ناست این 

پذیری خود را  کند، زمینه آسیب باشی وسیع کشورهایی که از آنها انرژی وارد می تنوع

کاهش دهد. برای همین چین از کشورهای روسیه، آنگو،، برزیل، وناو ال، آمریكا، کنگو، 

 Lons and)کند  رهای خاورمیانه و شمال آفری ا انرژی وارد میکلمبیا، مالای در کنار کشو

et. al., 2019: 5) های آمریكا  واسطه افاایش تحریم بنابراین ت ریباً در دهه دوم این سده به

تدریج در میان کشورهای صادرکننده انرژی به چین کاهش  علیه کشور ما، جایگاه ایران به

تواند دستاویای برای  است. پس نیاز چین به انرژی نمی یافته و به جایگاه نهم تنال داشته

هایی که در اولویت این کشور  کشورهای دیگر برای افاایش حضور چین در حوزه

باشی واردات انرژی خود نیاز دارد، سعی  که به تنوع نیست، باشد. دوم، چین امن این

است روابط خود را  یك از کشورها مسئله جدی نداشته باشد. چین ممكن دارد تا با هیچ

المللی تغییر دهد، اما سعی دارد مسا ل  واسطه شرایط بین با کشورهای صادرکننده به

دوجانبه این کشور با طرم دیگر علت این تغییر واعیت نباشد و در این شرایط این 

کند نشان دهد این مواوع از کنترل این کشور خارج است. برای  کشور تنها تالل می

وانت ال مالی در سط   نفت از ایران را به عدم امكان ن لواردات  مثال علت کاهش

نظر  حال در رابطه با برجام حداکثر همراهی خود را از عین المللی واگذار کرد و در بین
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سیاسی و اعالمی انجام داد که نه تنها به نفع این کشور در قبال آمریكا بود، بلكه رابطه خود 

 لوب نگه داشت.را با کشور ما نیا در سط  مط

سوم، یكی از مواوعاتی که بسیار برای چین اهمیت دارد حفظ کشتیرانی مناسب  

وانت ال انرژی و اقتصادی است که در این رابطه خاورمیانه  مناطق پیرامونی برای ن ل

عنوان چهارراه ارتباطی اهمیت بسیار  واسطه قرار داشتن در مسیرهای اصلی ارتباطی به به

درصد تجارت  90نی برای چین از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا را دارد. کشتی

درصد  92درصد واردات نفت خام،  91درصد واردات سنگ آهن،  98خارجی چین، 

 80درصد واردات مواد وذایی از طریق چهار معبر مهم ما،کا )که  99سنگ و  ذوال

درصد کل  5رما )کند(، تنگه ه درصد گاز این کشور را تأمین می 30درصد نفت و 

درصد  20المندب و کانال سو ا )که  صادرات چین به آن بستگی دارد( و تنگه باب

. (Al-Tamimi, 2017: 610-612)شود  تجارت خارجی چین به آن بستگی دارد( انجام می

فارس،  بنابراین چین در این مسیر نیاز دارد که رابطه خود را با هند، کشورهای خلیج

 200واسطه  ویژه لیبی، الجاایر و سودان به همچنین شمال آفری ا بهمصر و اسرا یل و 

رانی و  ترتیب، حفظ ثبات کشتی این هاار بشكه نفت وارداتی روزانه خود حفظ کند. به

های مهم این کشور است که ارورت م ابله با  ثبات مناطق مدنظر چین یكی از اولویت

ثبات داخلی کشورهای اصلی را  پروری و همچنین دزدی دریایی، م ابله با هراس

دهد. برگااری مانور دریایی مشترك چین با ایران و روسیه در اواخر سال  افاایش می

نیا از موارد قابل اشاره در این زمینه است. پس در آینده احتمال ورود نظامی  2019

باشی دریایی افاایش خواهد یافت. اگرچه چین  چین به منط ه حتی در وجه ثبات

باشی مدیریت کند، اما مواوع ژ وپلیتیك  ارد وابستگی خود به انرژی را با تنوعسعی د

تواند به افاایش مداخله نظامی  دریایی برای چین از اولویت با،یی برخودار است و می

این کشور در خاورمیانه تبدیل شود. برای مثال در دهه آینده چین چند بندر لجستیكی 

ر دارد ازجمله بندر سالله در عمان. پنج شرکت برای ناوهای دریایی خود مدنظ

شرکت برتر جهان را در  20های باری  درصد تمام کشتی 18رانی چین کنترل  کشتی
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بندر  50بر دوسوم از  2015خود اختصاص دادند. همچنین چین در سال  به 2015سال 

جهان بندر  40گذاری کرده است. چین در  درصد کانتینرهای جهان سرمایه 67جهان و 

،نكا، گوادر در پاکستان و بنادر  در سری (Hambantota) از جمله جیبوتی، هامبانتوتا

 45در اقیانوس اطلس به ارزل  (Principe) و جاایر پرینساب (Sao Tome) سا وتومه

 .(Al-Tamimi, 2017: 612))گذاری کرده است  میلیارد د،ر سرمایه

های  اقتصادی و دفاعی خود نیاز به فناوریچهارم، چین برای نوسازی و پیشرفت  

تواند از آمریكا و کشورهای وربی  طور متعارم نمی ها را به پیشرفته دارد که این فناوری

های  حال کشور روسیه و هند نیا از مت اایان دریافت فناوری عین دریافت کند و در

حال رقابت با  ها در اند که این کشورها نیا برای رسیدن به این فناوری پیشرفته

های علمی، هول مصنوعی،  های پیشرفت ها شامل حوزه یكدیگرند. این فناوری

های خودکار م ابله پیشرفته، اطالعات کوانتوم برای هدایت و کنترل دریانوردی،  سیستم

شود. چین  های دومنظوره حساس و نظامی و فضایی می های زیستی و فناوری فناوری

گاهی را درزمینه هول مصنوعی بسیج کرده است. در های دانش درصد پژوهش 27.7

سال  5گذاری در  درصد سرمایه 60میلیارد د،ری،  27گذاری  با سرمایه 2017سال 

خود اختصاص داده است. تالل چین برای دستیابی به هول  گذشته جهان را به

 Big Data) های بارگ های مدنی و نظامی با اولویت تحلیل داده مصنوعی برای فعالیت

Analysis) ای با اطالعات بسیار زیاد کاربرد دارد. شی جین  است که برای تحلیل رایانه

 2017جمهور چین، در کنگره ملی نوزدهم حاب کمونیست چین در سال  پینگ، رییس

های بارگ و هول مصنوعی با کاربردهای  خواستار توسعه و ارتباط عمیق اینترنت، داده

درصد  50، 2017. در سال (Crossman and et. al., 2020: vii)واقعی اقتصادی شد 

آپ جهانی در چین در این زمینه فعالیت داشتند. برخی از  های استارت شرکت

های بارگ در حوزه نظامی شامل فرماندهی، کنترل، ارتباطات، رایانه،  کاربردهای داده

نی، مراقبت اطالعات، مراقبت و شناسایی، تجهیاات و نگهداری، لجستیك و پشتیبا

سازی و درنهایت امنیت  سازی و شبیه بهداشتی، تجهیا، آموزل و استادام، مدل
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. همچنین برای توسعه رادار کوانتوم تا (Crossman and et. al., 2020: ix)سایبری است 

 National Laboratory for) و تأسیس آزمایشگاه ملی علم اطالعات کوانتوم 2030سال 

Quantum Information Science) 1.06  میلیارد بودجه اختصاص داده شده است. توسعه

 .(Kania, 2018: 2-4)فناوری رادار کوانتوم برای تصویربرداری و فناوری دریایی است 

یكی از عالیق مهم چین برای حضور در خاورمیانه تمایل این کشور برای خرید  

پیشرفته اسرا یل عمدتاً از آمریكا که تسلیحات  آنجا تسلیحات پیشرفته از اسرا یل است. از

واسطه روابط راهبردی اسرا یل و آمریكا، مواوعی حساس محسوب  شود و به دریافت می

 کننده سیستم آواکس فالكن شود. چین تمایل داشت در رقابت با هند که دریافت  می

(Phalcon AWACS System) های ادبالستیك راهبردی و موشك (Strategic Anti-

Ballistic Missile System)  از اسرا یل بود، این کشور نیا دریافت کند که  2000در سال

 ,Evron)توسط ایهود باراك به خاطر ماالفت آمریكا لغو شد  2013سفارل چین در سال 

ت ااای چین برای ارت ای پهپاد ادرادار فروخته شده  2004. همچنین در سال (399 :2016

ظاهر اسرا یل در طراحی نسل  ، با ماالفت آمریكا رد شد. اما به1994به چین در سال 

داشته و چین که فناوری نمونه اسرا یلی است، با چین همكاری  J-10sهواپیماهای جنگنده 

ها را به ایران و سوریه فروخته و فرول تسلیحات جنگی چینی کپی تسلیحات  هم این جنگنده

 .(Crossman and et. al., 2020: 14)گردد  ازمیاسرا یلی است که دوباره به منط ه ب

حساس را نظیر تجربه م ابله با  تر کمدیگر، اسرا یل سعی دارد موارد  طرم از 

های ادتروریسم در اختیار چین قرار دهد تا در کنترل جهادیون اسالمی  فعالیت

کیانگ از آن بهره گیرد. همچنین اسرا یل درزمینه فعالیت تح یق و  ترکستان و استان سین

و ارتباط صنعت و دانشگاه با چین همكاری  (Research and Development) توسعه

عی داشته که در خود اسرا یل نیا با اعتراااتی مواجه شده است. معتراان معت دند وسی

کند و اسرا یل  های نوآورانه را رعایت نمی چین در این ارتباط مالكیت معنوی فناوری

 :Evron, 2016)های چین شود  در بلندمدت ممكن است از این نظر وابسته به دانشگاه

اسرا یل در چند زمینه مایل به حفظ ارتباط با چین است. رسد  نظر می ، اما به(401-402
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گیرد و  ترین مواوع منظر تاریای محاسباتی است که در اسرا یل صورت می یك، مهم

گرایانه خود فاصله خواهد گرفت و شاید اسرا یل  جانبه احتما،ً جهان آینده از روال یك

جانب آمریكا سوق یافت و سوی اروپا به  مانند دوره پس از جنگ جهانی دوم که از

حرکت »موقعیت خود را در خاورمیانه تثبیت کرد، به تعبیر یكی از رهبران اسرا یلی یك 

. دوم، (Evron, 2016: 400)ویكم داشته باشد  در سده بیست« سمت شرق تاریای به

ویژه در  های اقتصادی نیازمند مشارکت اقتصادی چین به اسرا یل در بسیاری از زمینه

است که  (Red-Med Rail Route) احداث خط ریلی دریای سرخ ر مدیترانهحوزه 

دهد و وابستگی این کشور  المندب را کاهش می وابستگی اسرا یل به کانال سو ا و باب

کند. سوم، هدم اسرا یل از ارتباط نادیك با چین تحت  به کشورهای عربی را کم می

ن با عربستان سعودی، کویت، امارات تأثیر قرار دادن روابط چین با اعراب است. چی

متحده عربی، عمان، عراق، سوریه، لیبی، مراکش و الجاایر ارتباط دارد که تحو،ت این 

ها و تمایل به بهبود واعیت آنها یكی از نكات  ویژه ارتباط چین با فلسطینی کشورها به

یل جدی مهم و اساسی نادیكی اسرا یل به چین است. چهارم، اسرا یل همچنین تما

ویژه  ای که بتواند کاری که آمریكا به گونه دارد رابطه چین با ایران را کنترل کند به

ای آمریكا به ایران را  زمینه برجام انجام داد و اسرا یل نتوانست جلوی این امتیاز هسته در

 .(Evron, 2016: 406-407; Orion, 2020: 4)بگیرد، با ایجاد ارتباط با چین انجام دهد 

فارس را برای چین از اولویت با،یی برخوردار  ها، خاورمیانه و خلیج این ویژگی 

درصد نیست، اما  5کرده است. هرچند رابطه تجاری ویرنفتی چین با خاورمیانه بیش از 

نیاز به انرژی، راه ارتباطی و فناوری اولویت ویرقابل جایگاین در گسترل قدرت و 

های  گفته درباره بحران ما با توجه به مشكالت پیشنفوذ چین در قواره جهانی است. ا

تواند کارکردی متمایا با  کند، آیا می کهنه و نو به نوی خاورمیانه، چین چگونه عمل می

عنوان  تواند کار ناتمام آمریكا به توجه به توانمندی خود در منط ه داشته باشد؟ آیا می

 د یك نظم حداقلی را ایفا کند؟باشی به خاورمیانه و ایجا یك قدرت جهانی در ثبات
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 . بازيگري چين در خاورميانه: چگونگي4

چین برای رسیدن به اهدام خود در منط ه سه راهكار در دستور کار دارد: ناست تالل 

تواند دامنه آن به  طلبی و مبارزه با تروریسم در خاورمیانه که می برای جلوگیری از جدایی

ر تسری یابد. تالل چین برای افاایش نفوذ فراتر از ای این کشو مسا ل داخلی و منط ه

طلبی و مبارزه با تروریسم است. چین نه  مرزهای پیرامونی این کشور برای م ابله با جدایی

، (Al-Tamimi, 2017: 601)کیانگ نگران است  تنها نسبت به تحو،ت تبت، تایوان و سین 

ت. برای مثال چین درباره شروع بهار ثباتی ماالف اس بلكه با هرگونه تحرکی درزمینه بی

و حتی ماالف  (Auon and Kellner, 2015: 124)نظر مناسبی نداشت  2011عربی سال 

المللی ممكن  زیرا این تحرکات بین (Chaziza, 2017: 2)کردستان عراق بود  2017رفراندوم 

در استان است زمینه افاایش تحرك در مسا ل داخلی این کشور را در پی داشته باشد. 

کنند که چین برای م ابله با تحرکات آنها  میلیون مسلمان زندگی می 12کیانگ چین  سین

 Strike Hard Campaign Against) «گرا کمپین اربه سات علیه تروریسم خشونت»

Violent Terrorism) اساس گاارل کمیته حذم تبعیض نژادی سازمان ملل  را ایجاد کرد. بر

درصد از مردم مسلمان این استان به مراکا بازپروری  10بشری های ح وق  و سازمان

های اجباری وسیعی برای پراکندن آنها در شهرهای  جایی فرستاده شدند و انت ال و جابه

که اصلی چین برای امكان نظارت و کنترل آنها صورت گرفته است. این در حالی است 

های تروریستی خود خارج کرده و  هآمریكا جنبش اسالمی ترکستان شرقی را از فهرست گرو

، (Soliev, 2021: 95)افاایش دادند چین معت د است آنها فعالیت خود در افغانستان و سوریه را 

آوری  عراق و سوریه را برای جمعبنابراین چین سعی دارد همكاری اطالعاتی خود با کشور 

 .(Benabdallah, 2018: 5)اطالعات از این جنبش گسترل دهد 

که چین حفظ ثبات منط ه خاورمیانه را امر اروری برای تداوم همكاری در  آنجا دو، از 

های بشردوستانه  داند یكی از محورهای مهم روابط این کشور کمك های ماتلف می حوزه

میلیون د،ر  85چین  2018دیپلماسی ماسك است. از سال  19-در جریان شیوع کووید

 140میلیون د،ر به فلسطین،  14، سوریه و یمن داشته، کمك بشردوستانه به لبنان، اردن
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میلیون د،ر برای  42میلیون د،ر برای فعالیت افاایش ظرفیت دولت برای جذب ماالفان و 

 .(Sun, 2019: 24)آموزل اعمال قانون در خاورمیانه صرم کرده است 

ان انواع تو که خاورمیانه یكی از مناطق جهان است که در آن می در نهایت این 

های خارجی و کشورهای منط ه مانند  ماتلفی از اختالفات نظیر اختالم بین قدرت

های سیاسی متفاوت و فرق  ای ایران، بین خود کشورهای منط ه، بین باش برنامه هسته

مذهبی در درون کشورها و در نهایت اختالفات مرزی و فرامرزی را شاهد بود. چین 

در منط ه داشته است: ناست سعی کرد با ارسال نماینده در این رابطه سه نوع اقدام 

باشی در  های مالی خارجی زمینه ثبات ویژه، فرستادن نیروهای حافظ صل  و کمك

. همچنین نوع رفتار چین با کشورهای وربی (Sun, 2017: 354)منط ه را فراهم سازد 

متفاوت است و بر بهبود ارتباط با مردمان خاورمیانه، توجه به روابط از پایین به با، و 

 (.1کند )جدول  دخالت مورد نیاز و ت ااا در اختالفات را دنبال می

 

 تفاوت سبك حكمرانی وربی و چینی در خاورمیانه .1جدول

حکمرانيچینيحکمرانيغربي ویژگي

 اولویت بر حكمرانی معیشتی اولویت با حكمرانی دموکراتیكاندیشهحکمراني

 از با، به پایین از پایین به با،رهیافت

 مترقی تندروانهدستورکار

 ای مشاوره قیمومیتیروشحلمسئله

 مشارکت گاینشی مشارکت کاملسطحدخالت

 مدنیحكمرانی  حكومت نابگانگزینيشریک

 باز بستهسازوکار

 منافع اقتصادی و اخالقی منافع امنیتی و اید ولوژی سیاسیمنافع

Source: Sun, 2017: 366. 

 

چین با این سه اقدام سعی دارد در خاورمیانه و شمال آفری ا مشارکت داشته باشد و  

تداوم، کاهش یا افاایش دخالت این کشور در خاورمیانه و شمال آفری ا تابع موقعیت و 
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ای مانند  شرایط این سه عامل در آینده است. البته در این بین ن ش کشورهای فرامنط ه

هند و روسیه نیا بسیار مهم است که در محاسبات آینده باید مورد آمریكا، اتحادیه اروپا، 

توجه قرار گیرد، اما آنچه روشن است عالیق چین در خاورمیانه در حال گسترل است و 

های  رسد خاورمیانه جایگاه مهمی در محاسبات روابط میان قدرت همچنان به نظر می

معنای کاهش اهمیت این منط ه در  بارگ دارد و سوق یافتن نظر آمریكا به شرق دور به

 معاد،ت جهانی تا چند دهه آینده نیست.

 

 گيري نتيجه. 5

المللی و  دهد چگونه چین در حال تبدیل شدن به یكی از بازیگران بین م اله حاار نشان می

های پیشرفته موتور  جهانی است. تالل این کشور برای کسب توسعه اقتصادی و فناوری

شود. این تغییر نگاه از رویكرد مارکسیستی ر  این کشور محسوب میمحرکه جهش جهانی 

المللی این کشور شده است؛  لنینیستی در حوزه اقتصادی باعث تحول جدی در روابط بین

مواوعی که در اتحاد جماهیر شوروی مورد توجه قرار نگرفت و زمینه فروپاشی آن 

واسطه فروپاشی شوروی در چین رخ نداد  بهواقع این تغییر نگاه  امپراتوری را فراهم کرد؛ در

که ناشی از هراس فروپاشی باشد، بلكه با درك مناسب و واقعی در مسا ل اقتصادی 

تغییرات مهمی در حوزه اقتصادی انجام دادند که به تحو،ت جدی در این کشور منجر شده 

شور را فراهم است. احیای ملی چین و رشد موقعیت جهانی این کشور زمینه وفاق در این ک

ساخته است و با توان سرزمینی و جمعیتی زمینه را برای بیدار کردن اژدهای چینی فراهم 

 ساخته که جهان از این همه رشد فااینده و ت ریباً مستمر در هراس است.

گیری چین، رابطه با خاورمیانه از اهمیت بسیاری برای  که در این چرایی قدرت دیگر این 

حال ساخت اجتماعی و فرهنگی خاورمیانه با روال زیست  عین . درچین برخوردار است

شرقی بیشتر تناسب دارد و زمینه را برای فعالیت این کشور بدون دخالت در امور داخلی آنها 

که ورب در کاهش مشكالت خاورمیانه  آنجا و یا پرهیا از نگاه قیمومیتی فراهم کرده است. از

صورت بهار عربی باعث افاایش  وکراتیك در خاورمیانه بهموفق نبوده و موج جدید تغییر دم
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مشكالت و اختالفات کشورهای منط ه شده است و همچنین تمایل آمریكا برای مهار چین و 

تغییر نگاه این کشور به شرق دور باعث شده تا زمینه از هر جهت برای ورود چین به منط ه 

نكرده، تردیدهایی است که این کشور در این  گونه که باید ورود مهیا باشد و اگر چین هنوز آن

داند. بنابراین در چرایی و چگونگی  زمینه دارد یا مداخله بیشتر را در این زمان مناسب نمی

های پیشرفته، ژ وپلیتیك، کمك به ثبات منط ه، ارسال  بازیگری چین، انرژی، فناوری

 های بشردوستانه و م ابله با تروریسم در اولویت است. کمك

ترتیب چین سعی دارد یك، با افاایش نفوذ خود در خاورمیانه، با نفوذ آمریكا  این به 

کند و این وجه تمایا کارکردی این  م ابله کند؛ اما این کار را با استعمارگرایی دنبال نمی

گونه ورود به  حال تالل دارد برای حفظ نظم حداقلی از هر عین کشور است. اما در

کند. در واقع، چین سعی دارد با ایجاد کمك به توسعه و ایجاد  درگیری نظامی پرهیا

توازن قدرت در منط ه، نظم جدیدی را فراهم سازد که با شرایط کنونی این کشور تا 

 بیشتر تطابق دارد. 2049سال 

معنای این نوع بازیگری این نیست که احتما،ً در آینده نیا حضور و افاایش نفوذ  

کارانه است؛ زیرا میاان گسترل فعالیت این  کنونی محافظه این کشور مانند شرایط

های اقتصادی و همچنین وابستگی بیشتر این کشور به انرژی منط ه تا  کشور در حوزه

که  ساز نفوذ بیشتر این کشور در منط ه باشد. دواین تواند زمینه نیمه سده کنونی، می

تواند زمینه  حوزه دریانوردی می ویژه در افاایش فعالیت این کشور در حوزه فناوری به

المندب را افاایش دهد. سوم  کنترل الكترونیك گذرگاهایی نظیر ما،کا، هرما و باب

حضور بطئی نظامی دریایی و سرزمینی چین در حوزه جاده ابریشم قدیم و کمربند 

هایی است که امكان زمینه نفوذ و دخالت چین در امور داخلی  کنونی آن از دودوه

 دهد. ای مسیر این طرح را افاایش میکشوره

گیری کنونی  پیش ایران به چین و روسیه و فاصله از براساس این، میاان نادیكی بیش 

از کلیت ورب حتی اروپا ممكن است مشكالتی برای ما در پی داشته باشد؛ برای مثال 

وسیه داشت. توان از چین یا ر صورت افاایش درگیری ایران با آمریكا هیچ انتظاری نمی در



 517(   داود غرایاق زندي و محمد عباسي... )تحوالت راهبردي و سیاست خارجي چین 

 

سمت اسرا یل  صورت درگیری ایران با اسرا یل احتمال گرایش چین به همچنین حتی در

واسطه نیاز به این کشور بیشتر است. همچنین احتمال کنترل دریایی و وابستگی دریایی  به

ما به چین برای جلوگیری از فشار فااینده ورب ممكن است واعیت ما را بسیار شكننده 

های  ایت کنترل فناوری داخلی کشور و دریافت نسل جدید اپراتورهای تلفننه سازد و در

و افاایش همكاری ما با چین در حوزه هول مصنوعی زمینه نفوذ در  G5همراه مثل نسل 

شود تنها بررسی  ساختار سیاسی کشور را ایجاد کند. طبیعی است آنچه در اینجا مطرح می

ری از چین و یا گرایش به ورب نیست، بلكه یك امكان و احتمال است و معنای آن دو

ها ارتباط داشت و  منظور همان برداشت سنتی سیاست خارجی است که باید با همه طرم

امكان بازیگری خود را در قبال دیگران کاهش دهیم که خسران آن ممكن است 

 ناپذیر باشد؛ چراکه احتیاط شرط ع ل است و پیشگیری بهتر از درمان است. جبران
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