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 واکاوی جایگشت نقش امنیتی ایاالت متحده با چین در خلیج فارس 
 

 1 نیامحمد احمدی 

 *2 غفار زارعی
 3 علی محمد حقیقی

 
 

 چکیده 
ها در خصوص تمایل ایاالت متحده به خروج از خلیج فارس با این پرسش همراه است برداشت

مچون چین و روسیه پر های نوظهوری هکه خالء قدرت احتمالی ناشی از این رویداد را قدرت
دنبال پاسخی مناسب برای این پرسش برآمده است طور مشخص بهخواهند کرد؟ مقاله حاضر به

 از سوی پکن  فعال یتیامن استیس اتخاذ به فارس  جیخل در  نیچ  یاقتصاد  عالیق  شیافزا  ایآکه »
هااای به چااالش و چرا؟« بر پایه فرضیه مقاله »از آنجاکه ورود خواهد شد؟  این منطقه منجردر  

هااای حااداکیری از ظرفیااتپیچیده امنیتی خلیج فارس در تضاد با سیاست پکن مبنی اسااتداده 
قرار دارد، دیپلماسی اقتصااادی چااین در خلاایج   اهداف راهبردی ملی  جهت ارتقایتجاری در  

 این کشور در منطقه منجر نخواهد   فعال  یتیامن  استیس  مدت به اتخاذمدت یا میانفارس در کوتاه
به دساات آمااده،  راهبردیپوشش  نظریهذیل  استنتاجی یشناسروشهای مقاله که با شد.« یافته

چین در منطقه و  اقتصادی منافع یضمن تصدیق فرضیه مقاله با این نتیجه همراه است که ارتقا
به طااور  سازیبا توسل به راهبرد مصون کشورهای منطقهدر تالش این کشور برای ندوذ بیشتر  

منجر  در خلیج فارس ایاالت متحدهبه پایان هژمونی    مدتو در طوالنیبه تدریج    تواندمیبالقوه  

از  هاااافتااهی لیاا تحل ناادی( بااوده و در فرایداا ی)ک  یلاا یتحل-یدیپژوهش از نااوت تو اا   نیا  .شود

ای با استداده از روش کتابخانه نیز گردآوری اطالعات  .استداده شده است  استنتاجی  یشناسروش
 . است رفتهیتاریخی  ورت پذ-های عینیدادهبا تکیه بر 
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 مقدمه

 باه اناهیخاود را در خاورم یاقتصاد یردپا یتوجهطور قابل به نیدهه گذشته، چ  طی یک

 یگاذار خاارجهیو سارما یتجار کیشر نیداده و به بزرگتر  شیفارس افزا  جیدر خل  ژهیو

هاای با اینکه مناسبات میاان پکان و دولاتشده است.    لیمنطقه تبد  یکشورهااز    یاریبس

نرسایده اسات، اماا  یتایو امن ینظاام هااییباه ساطه همکاارساحلی خلیج فارس هنوز 

تواناد نداوذ سیاسای و طور بالقوه میدر خلیج فارس به  نیرو به رشد چ  یحضور اقتصاد

دنباال گساترش مناافع رود که به از این رو انتظار می  را ارتقا بخشد.  در منطقه  امنیتی پکن

و  نقاش چاین نیاز در تباات امنیتای های پکان در خلایج فاارس،اقتصادی و رشد دارایی

هاای هاایی همچاون انعقااد پیماانموضاوتدر رابطه با    ژهیو  به  ی منطقهاسیس  هایییایپو

تادریج افازایش باه    حاتیفاروش تسالو    پایش  هاییورافن  راهبردی، امنیت دریانوردی،

همزمانی تقویت حضور مالی و اقتصادی چین در کشورهای ساحلی خلیج فارس باا   .یابد

های قوی مبنی بر کاهش اهمیات خلایج فاارس در تا مین نیازهاای ظهور شواهد و نشانه

یاک دوره انرژی و متعاقب آن در سیاست خارجی و راهبردهای امنیتی واشانگتن پاا از 

مادت و بالمعاار  حضور مستقیم فراگیر ایاالت متحده در خلیج فارس و ندوذ طاوالنی

ها در خصوص تقویت نقاش سیاسای و زنیاین کشور بر معادالت امنیتی منطقه نیز گمانه

 امنیتی و حتی نظامی چین در این منطقه از جهان را افزایش داده است.

کناد کاه در  اورت الملل ایجاا  مایم بیندر حقیقت، منطق آنارشیک حاکم بر نظا

هاای چاین در خلایج فاارس، پکان ربساا  بارای توجه حجم منافع و سارمایهافزایش قابل

هاای چاین در خلایج عبارت بهتر، اگر منافع و دارایایحداظت از آنها وارد عمل شود. به  

کارد کناونی چاین ای ارتقا یابد که نزد پکن حیاتی قلمداد شود، تداوم رویاندازهفارس به  

مبنی بر تعقیب راهبرد احاله مسئولیت ت مین امنیت آنهاا باه ایااالت متحاده دیگار ممکان 

نخواهد بود. این در حالی است که خلیج فاارس هام در تا مین انارژی موتاور پیشارفت 

در هار دو بعاد دریاایی )راه  1راهابتکار کمربند و اقتصادی چین و هم در تضمین موفقیت 

ای ایداا کنناده( نقاش تعیاین3ای )کمربناد اقتصاادی راه ابریشام( و قااره2ابریشم دریاایی

 
1  . Belt and Road Initiative (BRI) 

2. Maritime Silk Road 

3. Silk Road Economic Belt 
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واکاایوجاییشت اا ا

یااشاای  انقشاامنیت

متحاا با اایاداای ا  ا

اخلیجافی س

ای از آینده اقتصادی و جایگاه پکن در نظم جهاانی کند. بنابراین از آنجاکه بخش عمدهمی

به ت مین پایدار انرژی و سرنوشات ابرطارا اقتصاادی راه ابریشام جدیاد وابساته اسات، 

شااود. دگرگااونی بنیااادی در محسااو  مایای حیااتی باارای چااین خلایج فااارس منطقااه

مراتاب باازیگران اقتصاادی از ژئوپلیتیک انرژی خلیج فارس و تحول اساسای در سلساله

گاذاری کشاورهای کنندگان عمده منابع انرژی و شرکای تجااری و سارمایهجمله مصرف

خواهاد نماود و انتداات سااق   زِی احتدریج از   های امنیتی گذشته را بهساحلی، چارچو 

چاین و  کیاتیژئوپلهاای رقابات  طلبد. عالوه بر این، تشادیدای را میمعماری امنیتی تازه

هاای تجااری متعادد ویژه در شرق آسیا و بروز جنگایاالت متحده در مناطق گوناگون به 

های پکن برای حضاور سیاسای و امنیتای در خلایج تواند انگیزهمیان این دو کشور نیز می

 های چینی تقویت نماید.یلی اولیه مقاممرغم بیفارس را به  

آفرینی امنیتای چاین در خلایج نظر از توجیه ضرورت نقشبا همه این تداسیر و  رف

 کیا ایداای نقاش باه لیامایا آماده    یاسیس  لحاظبه  نیچ  ایآفارس، مهم است که دریابیم  

ع اقتصاادی در منطقه هست؟ در تالش برای پیوند این موضوت با مناف  یا ل  یتیامن  گریباز

دنبال پاسخی مناساب بارای ایان پرساش طور مشخص به  چین در منطقه، مقاله حاضر به

 اساتیس اتخااذ باه فاارس جیخلا در نیچا  یاقتصااد  عالیق  شیافزا  ایآبرآمده است که »

و چرا؟« برای این منظاور بایاد  خواهد شد؟   این منطقه منجردر    از سوی پکن  فعال  یتیامن

پاسخ داد. نخست اینکه آیا اساساا تیییار نقاش امنیتای ایااالت   ابتدا به چند پرسش فرعی

متحده در خلیج فارس و کاهش حضور مستقیم ایان کشاور در منطقاه تاا چاه انادازه باا 

واقعیت منطبق است؟ دوم اینکه منافع ایاالت متحده و چین در خلایج فاارس چگوناه باه 

ک هساتند؟ و ساوم اینکاه کنند و چگوناه از یکادیگر قابال تدکیایکدیگر تالقی پیدا می

انداز مناسبات راهبردی چین با کشورهای خلیج فارس در مقایسه باا ایااالت متحاده چشم

هاای بادوی و چیست؟ پاسخ اولیه مقاله به پرسش ا لی بر پایه شواهد موجود، اساتدالل

هاای پیچیاده امنیتای مطالعات اولیه ادبیات موضوت این است که »چاون ورود باه چاالش

هاای تجااری در حاداکیری از ظرفیاتس در تضاد با سیاست پکن مبنی استداده خلیج فار

قرار دارد، دیپلماسی اقتصادی چاین در خلایج فاارس   اهداف راهبردی ملی  جهت ارتقای

ایان کشاور در منطقاه منجار  فعاال  یتایامن  اساتیس  مدت به اتخااذمدت یا میاندر کوتاه
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هاای عدم جانبداری فعال از طرفین مناقشاهنخواهد شد.« در حقیقت، راهبرد پکن مبنی بر 

هاای غیرضاروری مقابلاه باا هژماونی حاد سیاسی، امنیتی و نظامی و نیز پرهیاز از هزیناه

 بخشی از دستور کار بزرگتر رشاد اقتصاادی چاین بارای انتداات حاداکیری اسات. اتخااذ

و ماداوم  چین در خلیج فارس عالوه بر اینکه نیازمند مادیریت دقیاق  فعال  یتیامن  استیس

کام ضامنی از یکای از های اقتصادی است، جانبداری دساتو بنابراین انحراف از اولویت

هااای ای )یعنای ایااران و عربساتان سااعودی( و نیاز تحریااک برداشاتدو قادرت منطقااه

 سازد.گرایانه نزد واشنگتن و کل جهان غر  را نیز گریزناپذیر میضدهژمونی

و تضااد  فاارس جیدر حال رشد خود در خل  یادمنافع اقتص  نیت م  یبرا  نیچ  کردیرو

پوشاش » نظریاهخاوبی ذیال باه  تاوانیما آن با اتخاذ سیاست امنیتی فعاال در منطقاه را

( باوده و یدای)ک یلایتحل-یدیپژوهش از نوت تو  نیاتبیین نمود.    1«راهبردی)مصونیت(  

 دآوری اطالعااتگار .استداده شده است استنتاجی یشناساز روش هاافتهی لیتحل ندیدر فرا

 رفتاهیتااریخی  اورت پذ-هاای عینایای با تکیه بار دادهبا استداده از روش کتابخانه  نیز

تشاکیل راهباردی پوشاش  نظریاهچارچو  مدهومی خاص حاکم بر این مقالاه را   است.

 دهد که در ادامه توضیه داده شده است.می

 

 . چارچوب نظری: نظریه پوشش راهبردی 1

 ی باه رهباریتاک قطبا یالمللانیبا ستمیس کظهور یبه  یشورو ریاتحاد جماه  یفروپاش

 یهااقادرت گاریکنناده دمتعاادل یهااییبزرگ، توانا  اسیدر مق.  شد  منجرمتحده    االتیا

لحظاه  نیاشده اسات، تاا ا ینیبشیتوازن قدرت پ هاینظریه از سویبزرگ، همانطور که  

 اریمتحاده بسا االتیاا ادیز اریبس یامنظ یامر با توجه به برتر  نیا  رایز  .است  دتادهیاتداق ن

هاا دولات، وجاود نی. با او هیچ دولتی حاضر به پرداخت این هزینه نیست  است  نهیپرهز

 یرقاابت یهااییتواناا تاااناد کارده یسع ،ستمیبا رهبر س میمستق ییارویاز رو  پرهیزضمن  

)باه  2توازن نارم ایجادمانند  راهبردهایی، نهیزم نیبهبود بخشند. در اتا حد ممکن  خود را  

گریاز از  ایا (ساتمیرهبار س  فیتضاع  ایامقابله    یبرا  یرنظامیغ  یاستداده از ابزارها  معنای

 
1. Strategic Hedging 

2. Soft Balancing 
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)تمایل به استقالل عمل در مساایل امنیتای و هادایت سیاسای خاارجی مساتقل از   1مرکز

بار لزوماا   ییراهبردهاا نیحاال، چنا نیا با(. Layne, 2006: 9اند )هژمون( معرفی شده

بارای فهام و اناد تعریف نشاده الملل موجودخاص نظام بین هایو ویژگی  یشرا  حسب

. های آتای مناساب نیساتندبینی دگرگونیی موجود و پیشتوازن قوادر    یاحتمال  راتییتی

کاه از  پوشش راهبردی یاا کساب مصاونیت راهباردیمدهوم  توان از  برای این منظور می

پوشش راهبردی به شیوه کسب و حدا   بهره برد.  ،ارائه شده است  3و ولف  2تسمن  سوی

یاا  4هاای دریاف دومساو باا قادرت هژماون )دولاتمنافع بازیگران قدرتمناد غیار هام

 Vennet and( در یک نظام تاک قطبای رو باه تکیار اشااره دارد )5های نوظهورقدرت

Salman, 2018: 5میاباه تاوان باه های ردیف دوم را می(. رفتار پوشش راهبردی دولت

های نوظهاور از مواجهاه نظاامی منی آنها با قدرت هژمون در نظر گرفت. قدرتتوافق ض

کنند و قدرت هژمون هزینه ت مین کاالهاای عماومی از مستقیم با قدرت هژمون پرهیز می

 نماید.جمله امنیت عمومی جهانی را پرداخت می

الملال اسات کاه نیرواب  باعلم در حال ظهور در   نظریحوزه    کی  پوشش راهبردی

 اعمااال شااده بااود انااهیدر خاورم جمهااوری خلااق چااین یاقتصاااد یپلماساایدر د پیشااتر

(Salman and Geeraerts, 2015: 102 .)از ساوی نویساندگان و  نیمدهوم همچن نیا

 اساتیاز س گساتره فراتاریدر المللای  الملل و اقتصاد سیاسی بینگران رواب  بینپژوهش

 ،هیانوسایاق-ایدر آسا یامنطقاه  تیاامن  تا مین  هاشااره با  از جمله برای  این کشور  یخارج

مدهاوم  کاار رفتاه اسات.در معنای کلای آن نیاز باه  نیچ یمل تیو امن  نیچ  یانرژ  تیامن

اساتداده  ساکیر تیریدمها در رابطه با شرکت یکه در ا ل در امور مال  راهبردیپوشش  

 ناناهیبتاوازن واقاع هیاباا نظر یطاور کلا  به  المللدانشگاهی رواب  بین  اتیشود در ادبیم

انداز، راهبرد پوشش یا مصاونیت در میاناه طیدای . از این چشمدارد  کیارتباط نزدقدرت  

دهاد روی تشاکیل مایسازی و سار دیگار را دنبالاهرا توازن گیرد که یک سر آنقرار می

(Kuik, 2016: 502)( ا216 :2011. تسمن و ولاف )نسابتا   ییمعناا درمدهاوم را  نیا

 
1. Leash-slipping 
2. Brock Tesman 

3. Wojtek Wolfe 

4. Second-Tier States 

5. Emerging Powers 
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تاک  نظاام کیادوم در  فیارد یهاادولات یرفتاار رقاابت یساختار»تبیین    هتمضیق ج

قادرت  موازنهاز نظریه  یواقع یساختار توسعه کی  میابه  برند و آن را بهیکار م  بهی«  قطب

را در نارم  ساازیموازناهرویکرد های ارزشمند بینشکه بسیاری از    کنندتو یف می  سنتی

 در تعریاف پوشاش بار تماایز آن باا گرچها (203 :2012) تسمنخود جای داده است. 

کاربرد و حوزه اطاالق  ، امات کید دارد روی از هژموندنبالهو    سازی در برابر هژمونموازنه

پوشاش دهاد کاه ساازد. وی توضایه مایمحدودتر مای  با توضیحات خود  مدهوم را  این

 و رو باه تکیار غیرمتمرکزتک قطبی  نظامهای ردیف دوم در یک دولت از سوی  راهبردی

، یعنی نظامی که در آن توانایی هژماون بارای تولیاد قادرت در گیردمورد استداده قرار می

میابه یاک نظریاه گونه که پیشتر نیز گدته شد، پوشش راهبردی به .همانحال کاهش است

ویاژه در خاورمیاناه و شارق سازی رفتار چین در برابر ایاالت متحده به دانشگاهی با شبیه

 ا تدوین شده است.  آسی

چاین باا نارم  سازیبنابراین اگرچه این مدهوم در معنای اخص خود به رویکرد موازنه

لحااظ نظاری باه بخاش اشاره دارد، اما به متحده االتیا ندوذمقابله با  سازی وهدف حنیی

هاای ردیاف دوم روانه قدرتای از رفتارهای غیر خصمانه و در عین حال غیر دنبالهعمده

باه  پوشاش راهباردی، فیاتعر نیاا ن نیز قابل تعمیم است. بر پایاهقدرت هژموبرابر  در  

ی رقاابت یو نهااد کیاپلماتی، دیاقتصاد  یرفتارهااز طریق    ژهیو  بهو    ینظام  ریغ  هایشیوه

 :Kizekova, 2017) شاودیما قدرت هژمون دنباال یاتیعمل ظرفیت فیتضع با هدف

آیاد شمار مایک رهیافت تعامل دو و چندجانبه به (. از این منظر، پوشش راهبردی ی146

ساازی در برابار روی از قادرت برتار و یاا موازناهکه از انوات راهبردهای مبتنی بار دنبالاه

 ,Garlick and Havlovaشکل سخت و چه نرم آن قابل تمیز است )قدرت برتر چه به  

هاا را از دولات(. نظریه پوشش راهبردی محدوده تحلیال سیاسات خاارجی 3-4 :2020

باارد و منااافع راهبااردی کشااورها را بااا ی فراتاار ماایتاایو امن کیااتیژئوپلمسااایل  اارفا  

زند. پوشاش راهباردی در درجاه نخسات باا هادف دستاوردهای اقتصادی آنها پیوند می

باا تکیاه بار  راهباردیهاا و مناافع گاذاریساازی سارمایهکاهش ریسک از طریق متناوت

شود و امنیت ملی را تا حد زیادی معاادل مناافع اتخاذ می  های دیپلماسی اقتصادیظرفیت

سازی نارم در برابار قادرت برتار در محاور نظریاه گیرد. بنابراین، موازنهملی در نظر می
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شاود. سازی آن محساو  مایگیرد، بلکه سازوکاری برای پیادهپوشش راهبردی قرار نمی

پوشش راهباردی، بلکاه   لیوتحلهیتجزاز    کیتیژئوپل  حذف مباحث  این اظهار نه به معنای

هاای ژئوپلیتیاک در راساتای حراسات و ارتقاای به معنای به خدمت گرفته شدن ظرفیات

 سازد.منافع اقتصادی است و اهمیت ژئواکونومی را به ذهن متبادر می

 

 سفار جیمتحده در خل  االت یا  یتینقش امنکاهش . 2

 تارینا الی از یکای س از دیرباازفاار خلایج منطقاه یعنی آن خاورمیانه و قلب  بر  تسل 

های بسیار باوده اسات. پاا از جناگ های بزرگ و منش  منازعات و جنگاهداف قدرت

نظاامی -باه بعاد ایااالت متحاده رهباری امنیتای 1970جهانی دوم، ابتدا بریتانیا و از دهه  

اند. اغلب راهبردهاای نایم قارن گذشاته بار محاور موازناه خلیج فارس را برعهده داشته

اند که ایااالت متحاده تدوین شده  1عبارت بهتر موازنه دور از ساحل  ای و بهرت منطقهقد

هاای سیاسای و (. انگیازهLilli, 2018: 1گر را برعهده داشته اسات )در آنها نقش موازنه

امنیتی واشنگتن از حضور مستقیم و مداخله فعال در خلایج فاارس از آن زماان تاا کناون 

تاا باه  1993، اما رشد تصاعدی واردات ندات چاین از ساال تیییر محسوسی نکرده است

هاای غربای باه مناابع ( و روند نزولی وابستگی دولتShi and Cai, 2020: 10امروز )

آیناد کاه از شمار می ( دو متییری بهMirzoev et al., 2020: 5-6انرژی خلیج فارس )

طقاه خلایج فاارس برخاوردار ظرفیت باالیی برای ت تیر بر ژئوپلیتیاک انارژی و امنیات من

دنباال پدیاده گاذار انارژی باه بندی ژئواکونومی خلیج فارس باه شک  ورتهستند. بی

شکل اساسی در حال تیییر است، اماا نیروهاای ژئاوراهبردی و ژئوپلیتیاک در برابار ایان 

هاای ژئواکوناومی، تیییارات کنناد. بارخالف دگرگاونیشادت مقاومات مایتیییرات به  

ایان تیییارات  تیبیات .نیساتند ناگهاانی  هاای بازرگ،کشتی  مسیر  تیییر  انندژئوپلیتیک هم

بایش از تحاوالت   تیییارات ژئاوراهبردی نیاز.  انجامادطول مای  ه  دهه  چندین  معموال 

 تجارتی )تیییرات ژئواکوناومی(  بادهای.  کنندمی  پیروی  ژئوپلتیک  از تیییرات  ژئواکونومی

 ژئوپلتیاک و ژئاوراهبردی( حرکات )تیییارات سیاسای بادهاای از ترساریع کلای طوربه  

خیز خلایج فاارس از ابتادای هازاره ساوم مایالدی تیییار جهات کشورهای ندت.  کنندمی

 
1. Offshore Balancing 
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آسایا باه  در انارژی تشانه متوس  بادهای تجاری در بازار انرژی منطقه را با ظهور طبقات

منط  قه نیست.خوبی احساس کردند. اما این واقعیت به منزله تیییر بازیگران امنیتی 

واردکنناده ندات از عربساتان  نیعنوان بزرگتر متحده به االتیاز ا  2009در سال    نیچ

در ادامه نیز چهار عامال الاف( روناد و  (Perteghella, 2020:2) گرفت یشیپ یسعود

 1ندات و گااز شایل تدریجی تولید فزاینده مصرف انرژی در کشورهای آسیایی،  ( رشد

تجاارت گااز طبیعای  آمریکای شمالی، ج( افازایش ساهم در (رسوبی هایالیه  از  حا ل)

وری اناارژی در و افاازایش بهاارهبااازار اناارژی  در کاالهااا و د( تنااوت 2جاای(ان)ال مااایع

منجار شاد. فاارس  جیخلمنابع انرژی  به واشنگتن یعدم وابستگیافته به  کشورهای توسعه

ندات و گااز خلایج فاارس رغم کاهش شدید وابساتگی باه با این همه، ایاالت متحده به  

خلیج فارس نخواهد باود.  انرژی انتقال مسیرهای  و  منابع  دادن کنترل برحاضر به از دست

 ندات باه یجهان متیق رایعالقه دارد، ز یانرژ یجهان  یواشنگتن همچنان به تبات بازارها

د داری جهاانی را از خاوو نظاام سارمایه گاذاردیم ریت ت این کشور  یشدت بر بازار داخل

 یبه مناابع انارژ یجهان یبازارها  رفهبه ی آسان و مقرون ، دسترسنی. بنابراسازدمت تر می

 رسفاا جیمتحاده در منطقاه خلا االتیاا یا ال یهااتیهمچنان از اولو  یناوبر  یو آزاد

های در حاال گاذار اولویت در عین حال، .(Wechsler, 2019: 19شوند )محسو  می

هاای مرباوط باه امنیات خلایج فاارس و آیناده یز باید در تحلیلجهانی ایاالت متحده را ن

در آنها لحاظ نمود.   نقش واشنگتن 

در نقاش و جایگااه خاود  یباازنگراز حدود یک دهاه پایش در حاال  متحده  االتیا

رسد که در حال حاضار بایش از نظر می و به  است  ویژه خلیج فارس بوده  و به  انهیخاورم

م تیییرات اساسی در این خصوص است. شااید هایچ گروهای هر زمان دیگری آماده انجا

از بازیگران به اندازه اعضای شورای همکاری خلیج فارس باه ایان تیییار نقاش احتماالی 

 االتیافاارس از ا جیخلا هاای عار دولتآنچه که  نیشکاف بالوقوت آگاه نباشند.  قریب

 شیافازا گذشاته یهااساال به ارائه آن است در  لیمتحده انتظار دارند و آنچه واشنگتن ما

کاهش حضاور نظاامی مساتقیم ایااالت  . اعضای شورای همکاری خلیج فارساست  افتهی

 
1. Shale Oil and Gas 

2. Liquefied Natural Gas (LNG) 
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دامنه، انادازه  اگر چه. (Hokayem, 2021: 1دانند )می ریناپذرا اجتنا متحده در منطقه 

 ی عار هااهنوز مورد بحاث اسات، اماا دولات از این انجام این تیییر  و هدف واشنگتن

. کشورهای حاشیه جنوبی خلایج فاارس آن هستند یبرا  یس در حال آماده سازفار  جیخل

در الگوهاای  عماده رییاتی گوناهدر برابار هر ادیااحتماال زبا وجود درک این واقعیت به 

رهباران کشاورهای کنناد. یمقاومات ما امنیتی مبتنی بر حضور مستقیم واشنگتن در منطقه

ر نظاامی ایااالت متحاده را ضاامن عضو شورای همکاری خلیج فارس از یک سو حضاو

 کنناد و از ساوی دیگار باهدانند و برای تداوم آن تالش مایا لی امنیت خلیج فارس می

های نظامی و امنیتی خود در  ورت ضرورت اقدام مستقل بارای دفاات دنبال تقویت بنیان

(. اضطرا  ناشی از خروج Ayad and Gadi, 2014: 52از امنیت خلیج فارس هستند )

هاای خلایج فاارس را طای هاای و امیرنشایناحتمالی ایاالت متحده از منطقاه، پادشااهی

هاای دفااعی های اخیر به خرید و انباشت هرچاه بیشاتر اناوات تسالیحات و سیساتمسال

واداشته است تا در  ورت ناکامی برای انصراف واشنگتن مبنای بار خاروج از منطقاه باه 

نیاز واشانگتن  یدفااع  زانیارهاا و برناماهساتیراتژاست  یباراندا بدهاد.    آنها اعتماد به

دهی تشکیالت نظاامی ایااالت متحاده در خلایج فاارس و بازهمااهنگی آن باا بازسازمان

 یردپاا ای نیسات.ها و نیروهای نظامی این کشور در سایر نقاط جهان وظیده ساادهپایگاه

 جیحاوزه خلا یکشورها .توجه و جا افتاده استقابل  در منطقه بسیار  متحده  االتیارتش ا

کاا  و شاوند پیماناان واشانگتن محساو  مایو هم  یتیامن  یا ل  یفارس همچنان شرکا

)هرچناد کاه   فاارس  جیخلا  یهمکار  یشورا  یتیامن  یهاینگران  تواند نسبت بهسدید نمی

خواهاد اعتمااد تردید ایاالت متحده نمیتداوت بماند. بیبی  عمدتا  با اغراق همراه هستند(

های عر  خلیج فارس را از دست بدهد و بنابراین پایش از تارک منطقاه ولتو دوستی د

باید به شرکای خود در خصوص ت مین امنیت آنها اطمیناان بدهاد. تشاکیل یاک سیساتم 

امنیتی جایگرین در خلیج فارس که اهداف ایاالت متحده را در عین کااهش مداخلاه ایان 

وفصال مشاکالت داخلای اعضاای حلکشور فراهم سازد در مدت زمان کوتاه و پیش از 

هاای امنیتای دو ساوی شامال و جناو  خلایج شورای همکاری خلیج فاارس و نگرانای

مادت وجاود دارد. کماا اینکاه کااهش فارس ممکن نیست، اما امکان تحقاق آن در میاان
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حضور ایاالت متحده در منطقه و خلاع یاد از ایان کشاور در اماور امنیتای منطقاه جازو 

 آید.  شمار می  اسالمی ایران نیز به  اهداف ا لی جمهوری

با این تو یف، ایاالت متحده برای خروج نظاامی مساتقیم از منطقاه نیازمناد ارزیاابی 

بخشی محتاطانه به شرکای خود در منطقاه اسات. زمان، اطمیناندوباره موقعیت خود و هم

های ایااالت بنابراین با اینکه حضور نظامی مستقیم در خلیج فارس دیگر در ربس اولویت

متحده قرار ندارد، اما خروج این کشور از خلیج فارس پایش از تشاکیل یاک چاارچو  

امنیتی فراگیر با مشارکت تمامی کشاورهای سااحلی خاارج شاامل ایاران ممکان نیسات. 

سازی هر گونه الگوی امنیتی فراگیر در خلیج فارس نیز مشروط به ارتقاای مناسابات پیاده

تداهم و عدم مخا مه است. احیای برجام و بازتداهم ایاران و   ریا  به سطحی از-تهران

هاای تحقاق چناین الگاویی شرطای ایران نیز یکی دیگر از پیشغر  بر سر برنامه هسته

است. با این تداسیر، کاهش نقش امنیتی ایاالت متحده در خلایج فاارس در ایناده نزدیاک 

ای و بهباود مناسابات وناده هساتهواشانگتن بار سار پر-محتمل، اما منوط به توافق تهران

ریا  است. تا آن زمان، الگوی امنیتی حاکم بر خلیج فاارس باا ویژگای در حاال -تهران

 شود.گذار شناخته می

 

 حضور آمریکا در خلیج فارس از نگاه چین. 3

جناگ سارد  که بعضاا از آن باه عناوان نیمتحده و چ االتیا  نیب  راهبردی موجود  رقابت

در  کیاتیاز خطاوط گسال ژئوپل  یاریبسا  قیاگساترش و تعم  ا امکانب  شودیاد می  دیجد

 جیخطوط گسل خطرنااک در خلا نیاز ا یکی. مناسبات میان واشنگتن و پکن همراه است

 نیانهدته است. ا آید،شمار میبه داریناپااما    یاتیح  راهبردی  لحاظو به    زیخندتکه    فارس

ی )شاامل و جناوب ی )شاامل ایاران(الباه منااطق شامطور بالقوه    بهفارس را    جیخلگسل،  

با اینکه راه ندوذ ایااالت متحاده باه   کند.یم  میتقس  اعضای شورای همکاری خلیج فارس(

هار دو ساوی ایان  شمال خلیج فارس مسدود است، اما رواب  سیاسی چین با کشاورهای

ضاد  یمناافع قاوشاکی نیسات کاه حاال،  نیبا اگسل تا کنون عمدتا متوازن بوده است. 

گاذارد هاای سااحلی خلایج فاارس تا تیر مایچین بر مناسبات پکن باا دولات  ییکایآمر

(. در هر  ورت، باید در نظر داشت کاه رویکارد ضاد 121:  1397)جهانگیری و وفایی،  



105 

 

 

 

 

واکاایوجاییشت اا ا

یااشاای  انقشاامنیت

متحاا با اایاداای ا  ا

اخلیجافی س

معنای تخا م آشکار و همیشگی پکن با واشنگتن نیست، بلکاه دیادگاه آمریکایی چین به  

هاای انی جهانی و مشارکت هماه قادرتکلی رهبران چین مبنی بر ضرورت تیییر حکمر

ساازد. عاالوه بار ایان، رویکارد بزرگ از جمله چین در مدیریت جهانی را مانعکا مای

ای کم تا به امروز ماانع از باروز مناقشاهعملگرایانه چین در مواجهه با ایاالت متحده دست

 Hilpert andپکان شاده اسات )-جدی تا حاد توسال باه زور در مناسابات واشانگتن

Wacker, 2020: 14 تواند باه ها در خلیج فارس میقدرت رقابت(. با این همه، هرگونه

 از تاربرجساتهفارس به وضوا  جیدر خل درگیری خطوطتباتی منطقه تمام شود. قیمت بی

 یرقابات سانت در ایان میاان تالقای شاده اسات.  میترسا  حساس جهانمناطق    بسیاری از

کاه عمادتا  یدیابا خ  گسال جد یرانیاعرا  و ا نیب یخیو تار ی، فرهنگیا، فرقهیقوم

ایجااد  ریااخ یهاادر ساال و چین از سوی دیگار هیو روس  از یک سو  متحده  االتیا  میان

عربساتان  باه رهباری یعرب ائتالفشود. طور بالقوه خطرآفرین محسو  می شده است به

در  کننادهبااتتیبا گریباز یکبه   کنددر مسیری که با هدف مهار تهران دنبال می  یسعود

هاای رژیم  هیونیستی، ایاالت متحده و برخی دولات سوی  منطقه تبدیل شده است که از

های گذشته باه محاور مقاومات شود. در مقابل، توجه مسکو طی سالاروپایی پشتیبانی می

های جهادی فلسطینی جلب شاده و اهلل لبنان و برخی گروهمتشکل از ایران، سوریه، حز 

اتحااد  کیا جاادیباا ادر حقیقت، پکان دور نمانده است.  یاتوسعه منطقه  نیاز ا  نیز  نیچ

باا  فاارس جیدر منطقه خلا یبه دو هدف ا ل دنیرس یبرا هیجانبه با روسهمه  غیر رسمی

 قیااز طر چاین یاقتصااد یازهاین نیت م نخست،است.  داشته این کشور همکاری نزدیک

روابا   جاادیامنطقاه و دوم  یورهاباا تماام کشا بازرگاانیندت و گسترش روابا    نیت م

 متحاده هساتند االتیاا ای که دارای رواب  خصمانه بامنطقه  گرانیتر با بازقیعم  راهبردی

(Saikal, 2020: 2 نکته حائز اهمیت اینکه چین به .) رغم ضادیت باا ایااالت متحاده و

هاای از اقادامای دارای رواب  خصمانه با واشنگتن ای و فرامنطقهبرخالف بازیگران منطقه

خصمانه و حتی تا حد زیادی از اظهارنظرهای خصمانه علیه ایااالت متحاده پرهیاز دارد. 

هاای مخاالف وضاع های دولاتتوان در استداده از ظرفیترویکرد عمده این کشور را می

ای برای مهار قدرت واشانگتن خال اه موجود و خواهان تیییر حکمرانی جهانی و منطقه

 کرد.
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طاور مساتقیم مناافع ایااالت متحاده در خلایج فاارس را باه گاه به  هیچرهبران چین  

اناد. اند و حضور این کشور را در این منطقه از جهان به چالش نکشایدهمخاطره نیانداخته

دلیل این امر باید در اتخاذ سیاست پوشاش راهباردی از ساوی چاین در قباال تحاوالت 

  ارفهبه ی آسان و مقرون دسترسبر   خلیج فارس جستجو کرد. هدف ایاالت متحده مبنی

در ایان منطقاه از جهاان   ینااوبر  یو آزاد  ی خلایج فاارسبه منابع انرژ  یجهان  یبازارها

 یامنطقاه یتایامن یکشور تاکنون از معمار نیدارد و ا یهمپوشان نیچ یهاتیبا اولوکامال  

 مند شده است.بهره  بیش از سایر کشورها  متحده  االتیا

در خلایج فاارس  یادر تبات منطقاه نیچ  متحده و  االتیا  گرچه اهدافا،  همه  نیبا ا 

 از تباات ناانیاطم چگونگی حصول واشنگتن و پکن در خصوص  برداشت  ،استمشترک  

بار متحادان خاود در  هیواشنگتن با تک درحالی که. متداوت است  گریکدیبا    در این منطقه

تی، تباات در منطقاه را از رژیام  هیونیسا( و  یعربستان سعود  محوریتفارس )با    جیخل

 نی، چاکناددنباال مای رانیاا هیاعل ییایادر ساازیمتوازن  راهبرد  ایجاد  طریق تالش برای

و  رانیاادهاد کاه تعریف فراگیرتری از معماری نوین امنیتای در خلایج فاارس ارائاه مای

تباات  یا ال  یهااستون  ی( راعربستان سعود  محوریتبا  )  فارس  جیخل  یعرب  یکشورها

فاارس بار  جیخلادر  نیچا (. راهباردPerteghella, 2020: 3گیارد )ظر میدر نمنطقه 

میاان موجاود  یهاانظر از رقابت،  رفیامنطقه  گرانیبا همه باز  یرواب  اقتصاد  تقویت

اسات.  یمبتناهاای جهاانی آنها و یا چگونگی تعامل آنها با ایاالت متحده و دیگر قادرت

ناپاذیر ایان کشاور باه اشتهای سایری اسطهبه وعمدتا در قبال خلیج فارس   نیچ  کردیرو

 Garlick and) شاودیما تیهادا کمربناد و راه ابتکاار بلندپروازاناه توساعهو  انارژی

Havlova, 2020: 1). باه  یلیتااکنون تماا یاسایس لحااظباه  نیچا باه هماین جهات

چاالش  ای از خود نشان ناداده اسات. پرهیاز چاین از باهشدن در اختالفات منطقهریدرگ

هاای رغم ضدیت این حضور باا دیادگاهن حضور ایاالت متحده در خلیج فارس به کشید

ای و شکست هیمنه ایاالت متحاده در منطقاه پکن مبنی بر تیییر حکمرانی جهانی و منطقه

های اقتصاادی ای راهبران چین و تمرکز بر اولویت توسعه پایهو جهان نیز رویکرد مرحله

ها از هار اقادام و رفتااری کاه مناافع اقتصاادی ایان ینیاین کشور است. در این راستا، چ
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کشور را به مخاطره اندازه تا حد ممکن خودداری کرده و در مقابل از هار فر اتی بارای 

های تالث برای حدا  مناافع های طرفترویج دیپلماسی اقتصادی پکن و توسل به ظرفیت

، تیوضاع نیابا توجه باه اد. کننهای اقتصادی خود در جهان و منطقه استداده میو دارایی

و چین در خاورمیانه از نوت خصامانه و حاذفی نیسات. متحده    االتیا  میانرقابت    یفضا

پکن هیچ طرحی برای جایگزینی با قادرت واشانگتن در خلایج فاارس نادارد و بهتارین 

 یاز کشاورها یاریبسا داناد.شیوه ت مین منافع خود در این منطقه را پوشش راهبردی مای

 سیاسای و امنیتایو قطار روابا    عربای متحاده  ، اماراتیاز جمله عربستان سعودمنطقه  

 یروهاایخاود باه اساتقرار ن یتایامن بااتیحد  ترت یبراو  دارندمتحده    االتیبا ای  کینزد

هاای چاین افزایش روزافزون مناافع و دارایای. با وجود وابسته هستنددر منطقه    ییکایآمر

 یهااناهیهز کمتار از یاک ساوم 2020در ساال   ینچا  یدفاع  یهانهیهزدر خلیج فارس،  

 چاین ناه مایال اسات و ناهو روشان اسات کاه  (SIPRI, 2021: 2) متحده بود االتیا

در عاین حاال، شاود.در خلایج فاارس متحده  االتیا نیگزیطور کامل جا بهکه تواند  ینم

و های ساحلی خلیج فارس باه کااهش وابساتگی امنیتای باه ایااالت متحاده تمایل دولت

کشورهای غربی در امتداد تضعیف پیوندهای انرژی میاان آنهاا باه تقویات تادریجی اماا 

مستمر رواب  آنها با کشورهایی همچون چین و روسیه منجار شاده اسات. در ایان میاان، 

دلیال تالقای باا توسعه رواب  سیاسی و امنیتی کشورهای ساحلی خلیج فارس با پکن باه 

اناداز واشانگتن باالقوه خطرنااک اسات. ا از چشامپیوندهای مساتحکم انارژی میاان آنها

عناوان همچنین احتمال دارد که اعرا  خلیج فارس از رواب  نزدیاک خاود باا چاین باه 

اهرم فشاری برای متقاعدسازی ایااالت متحاده جهات اداماه حضاور نظاامی مساتقیم در 

یم راساخ رغام تصام های از این دست باعث شده است تاا باهمنطقه استداده کنند. نگرانی

هاای مداخلاه در خلایج های آمریکایی برای کااهش هزیناهمداران و استراتژیستسیاست

های ساختی در رابطاه باا چگاونگی محدودساازی فارس، کا  سدید و پنتاگون با پرسش

ای در شارای  خاالء ای و فرامنطقاههای بزرگ منطقاههای چین و سایر قدرتبلندپروازی

ت متحده از منطقه مواجه شوند. برای پکن نیز مشاکل اسات ناشی از خروج احتمالی ایاال

خود با کشاورهای  یو اقتصاد  یرساختیز  یوندهایپ  راهبردی  تیماه  که بتواند با توجه به
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. برای چاین بسایار دشاوار اسات کاه طرف بماندیب  یامنطقه  هایمناقشهدر  خلیج فارس  

ی خلایج رقاابت دت ماتالطم وباه شا یفضا خود را در یاقتصاد ی مالی وهاتیفعالبتواند  

 .پایش ببارد یامنطقه  یتیو امن  یاسیس  یهایریدرگگیری در خصوص  بدون موضع  فارس

حتای اگاار مناسابات چااین و کشااورهای سااحلی خلاایج فاارس را در چااارچو  طاارا 

توانناد خاود را بارای اقتصادی ابتکار کمربند و راه در نظر بگیریم، رهبران این کشور نمی

ای یاا قضااوت در های داخلی میان بازیگران منطقاهگیری در قبال مناقشههمیشه از موضع

ای در خلایج میابه رکان محاوری سیساتم امنیتای منطقاه  خصوص نقش ایاالت متحده به

رویکارد پکان در توسال باه  تیموفقکه رسد یبه نظر م فارس کنار نگاه دارند. از این رو

کم به میزانی که اکناون )دست  فارس  جیتبات در خل  پوشش راهبردی به وجود حداقلی از

ها در خلیج فارس چاه میاان وابسته است. به عبارت بهتر، افزایش سطه تنش  وجود دارد(

ای و ویژه بین ایران و عربستان سعودی و چه میاان باازیگران منطقاه  ای بهبازیگران منطقه

پوشاش راهباردی  ای خا ه بین ایران و ایاالت متحده به معناای برچیاده شادنفرامنطقه

چین در منطقه خواهد بود. به همین دلیال اسات کاه راهبارد چاین در خصاوص خلایج 

 فارس بر سیاست حد  وضع موجود و نه سیاست تجدیدنظرطلبی تکیه دارد.

 

 مناسبات راهبردی چین با کشورهای خلیج فارس. 4

روابا   دجاایاپایاه  بار  نیفاارس چا  جیخلا  گونه که پیشتر نیز عنوان شاد، راهباردهمان

میاان آنهاا و دیگار موجاود    یهاانظر از رقابت رف  ساحلی  کشورهایبا همه    یاقتصاد

بدیهی اسات کاه ایان منطاق اقتصاادی چاین   .ای بنیان نهاده شده استبازیگران فرامنطقه

تواند مستقل از شرای  سیاسی و تنگناهای امنیتای حااکم بار منطقاه کناد. از ایان رو، نمی

پاذیری و ارتقاای خلایج فاارس نااگزیر باه رعایات انعطاافپوشش راهباردی پکان در 

(. مانناد Tang and Low, 2020: 2آوری در شارای  بحرانای اسات )های تا ظرفیت

دنبال خروج ایاالت متحده از برجام یا اقدام تروریستی این کشور در باه شاهادت آنچه به  

ضاع سیاسای و امنیتای رساندن حاج قاسم سلیمانی اتدااق افتااد و چاین را باه اتخااد موا

تری ناگزیر ساخت. در حقیقت از آنجاکه فضاای امنیتای ناپایادار در خلایج فاارس، فعال
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باه هماراه دارد، پوشاش راهباردی چاین در خلایج پکن  یبرا یمخر  اقتصاد  یامدهایپ

ها در ایان منطقاه اساتقبال تنها از تشدید تنشکند که رهبران این کشور نهفارس حکم می

(. این de Graaf, 2021: 32تا حد ممکن در  دد جلوگیری از آنها برایند ) نکنند، بلکه

گیری در قبال تحوالت منطقه که بعضا  از آن به میابه مداخلاه در هدف اغلب بدون موضع

اناداز، پوشاش شاود، ممکان نیسات. از ایان چشامامور داخلی کشورهای دیگر یاد مای

باه تحاوالت و رویادادهای مهام خلایج  تواند نسابتراهبردی چین در خلیج فارس نمی

تدااوت باشاد. در ندوذ بیای ذیفارس و رفتار کشورهای ساحلی و نیز بازیگران فرامنطقه

گیری و اظهاارنظر پکان در قباال کند که موضععین حال، پوشش راهبردی چین حکم می

رفتارهای کشورهای ساحلی به حداقل ممکن و در حد ضرورت محدود شاود تاا هادف 

دار نشود. بناابراین، هنگاامی کاه ساحلی« خدشه  کشورهایبا همه    یرواب  اقتصاد  جادیا»

شاود، نبایاد ایان مدهاوم را باا  حبت از مناسبات راهبردی چین با کشورهای منطقه مای

وزن تلقای کارد. ناه های عر  خلیج فارس هاممناسبات راهبردی ایاالت متحده با دولت

ساحلی« به ایان  کشورهایبا همه  یرواب  اقتصاد دجایاراهبرد پوششی چین و نه هدف »

کشور اجازه ایجاد رواب  راهبردی به شیوه روابا  راهباردی ایااالت متحاده باا برخای از 

دهاد. اساساا یک از کشورهای منطقه نمایکشورهای حاشیه حنوبی خلیج فارس را با هیچ

ا ایجااد روابا  اتخاذ رویکرد پوشش راهبردی از سوی چین در خلیج فارس در تضااد با

راهبردی این کشور با کشورهای منطقه است. بنابراین، منظور از رواب  راهباردی چاین باا 

کشورهای خلیج فارس محدود به رواب  راهبردی اقتصادی است که  ادت راهباردی در 

بینای شاده نسابتا طاوالنی بارای اینجا بیشتر ناظر بر حجم مناسبات اقتصادی و زمان پیش

ریاا  بایش از -عنوان میال روابا  راهباردی واشانگتنکه به در حالیگسترش آن است. 

های مالی میان دو کشور اشاره داشته باشد باه پیونادهای نزدیاک آنکه به حجم برهمکنش

طور مشخص و تحت شرای  خاص توسل باه امنیتی و به  -)اما نه ضرورتا موزون( نظامی

طاور  گااه ناه باهی است که چین هایچگردد. این در حالزور در حمایت از یکدیگر بازمی

کادام از کشاورهای ضمنی و نه حتی تلویحی )مانند روسیه( چنین تعهدی را در قبال هیچ

 خلیج فارس ابراز نکرده است.
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عالوه بر تداوت ماهوی رواب  راهبردی چین با کشورهای منطقه باا روابا  راهباردی 

نسبی نیز در مدهوم روابا  راهباردی ایاالت متحده با برخی از این کشورها، عنصر توازن  

چین با کشورهای منطقه از برجستگی خا ی برخوردار اسات. ایان در حاالی اسات کاه 

مناسبات راهبردی ایاالت متحده باا کشاورهای منطقاه کاامال بارخالف ایان ویژگای بناا 

تاوان باا گردیده است. عنصر توازن نسبی در رواب  چین با کشورهای خلیج فارس را مای

ه رواب  پکن با شمال و جنو  خلیج فارس احراز نمود. اهمیت ایان مللداه زماانی مقایس

هاای دنباال تحاریمشود که تداوم و حتی ارتقای مناسبات چین باا ایاران باه آشکارتر می

(. 140: 1399متعاقب خروج ایاالت متحده از برجام را مورد توجاه قارار دهایم )قرباانی، 

باا هماه  یروابا  اقتصااد جاادیاه هدف خود مبنی بر در حقیقت، پکن در راستای عمل ب

هاای ایااالت متحاده علیاه خلیج فارس به نوعی تاوازن میاان رعایات تحاریم  کشورهای

زماان  ازجمهوری اسالمی ایران و حد  و ارتقای رواب  خود با تهاران روی آورده اسات.

در مااه ماه  از ساوی چاین رانیاواردات ندات ا  یبارا  ایاالت متحده  یهاتیمعاف  یانقضا

 بار پایاه .ه اساتکم اما تابت اداماه داد یمقداربه را    رانیواردات ندت ا  این کشور،  2019

 ندات بشکه هزار 186حدود در  2019در ژوئن   نیچهای معتبر جهانی،  اطالعات ملسسه

با کمی فراز و نشایب اداماه داشاته  2020این روند تا سال  و  کردمیوارد    از ایران  در روز

 2019(. در حال حاضر نیز چین با مسیری که از تابستان IntelliNews, 2019: 1است )

باه های واشنگتن علیه تهران آغاز نموده باود، ساازگار شاده اسات. برای دور زدن تحریم

واردات  ،رانیاندات خاام ا تیادیمربوط باه ک یفن یاحتمال لیفراتر از دال  کهرسد  ینظر م

 های ایان کشاورتالش بخشی از به عنوان چین را باید این میزان اندک ندت ایران از سوی

 فاارس جیگسترده در خلا یریدرگ  کبروز یاز    یریجلوگنیز  و    رانیا  تیجلب رضا  یابر

و  رانیاجاامع ا یسند برنامه همکار(. امضای Gurol and Scita, 2020: 2تلقی نمود )

عهاد متقاابلی نباود از گونه قارارداد یاا ترغم اینکه شامل هیچنیز به  2021در مارس    نیچ

رواب  دو کشاور در ساطه مشاارکت جاامع   یعمل  یارتقا  عزم جدی پکن و تهران برای

دهاد و خبار مایدو کشاور    یهایجانبه همکارو فراهم کردن بستر توسعه همه  یدراهبر

نشان از تعهد قاطع پکن برای ارتقای مناسبات با کشوری دارد کاه منداور ایااالت متحاده 
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های ایران نقش ملتری در جذ  چین به ساوی تهاران ها و توانایییتشک ظرفاست. بی

 گریبااز کیا، ادیز تیبا مساحت و جمع یکشورایدا کرده است. ایران نزد چین به عنوان 

 یایاتنگاه هرماز و در نیواقع در ب انهیدر قلب خاورم  راهبردیو  مستقل    یاسیقدرتمند س

ساازی پیاادهدر ای کلیادی حلقاه رانیاا یزن ییاینظر جیراف به لحاظ.  شودشناخته میخزر  

آیاد شامار مای ابتکار کمربند و راه چین و پیوند میان آسیای مرکازی و آسایای غربای باه

 سادی در مقابال بارای چاین همچاون رانیا(. از همه مهمتر اینکه، 8:  1398)تویسرکانی،  

شاود.   مایمحساوفاارس  جیخلا ایاالت متحده به خاورمیانه و باه ویاژه  عیارتمام  ندوذ

اند تاا میاان تهاران و واشانگتن یکای را انتخاا  گاه بر آن نبودههرچند رهبران چین هیچ

مداران ایرانی از چین یکدسات نیسات، اماا کنند. در مقابل با اینکه فهم نخبگان و سیاست

 و عربساتان ایااالت متحادهکنناده نداوذ متعاادل تهران به طور کلی چین را به میابه نیروی

های (. این برداشت طی سالGarver, 2018: 123کند )فهم میفارس  جیر خلد سعودی

هاای تحریمای ها )همچون عدم وتوی برخی قطعناماهگذشته به رغم وجود برخی تناقض

متحاده را مسائول  االتیااعلیه ایران( در مجموت در عمل تقویت شده است. چین بارهاا 

 واشانگتن در ینظام هایییو ماجراجو معرفی کرده  فارس  جیها در خلتنش  شیافزا  یا ل

رغم عدم اشااره مساتقیم باه ناام  نموده است. در عین حال، چین بهمحکوم    را  منطقه  این

علیاه چناد کشاتی تجااری و نداتکش  2019های پراکناده تابساتان ایران در جریان حمله

ایان  رانای درمتعلق به اتبات عربی و غربی در خلیج فارس بر ضرورت حد  امنیت کشتی

گوناه رفتارهاا را از ساوی آبراه حیاتی ت کید نمود و آشکارا اظهار داشت که پکن ادامه این

بازیگری تحمل نخواهد کرد. پکن در عین حال خااطر نشاان سااخته باود کاه ایان   هیچ

انادازی جناگ در منطقاه تبادیل شاود ها و راهای برای تشدید تنشحوادث نباید به بهانه

(Reuters, 2019: 1)های چین را در حقیقات هماین اظهاار پایاانی . نگرانی عمده مقام

هاا داد، زیرا بیشترین منافع چین در خلیج فارس در سایه پرهیز از افزایش تنشتشکیل می

 شود.و حد  وضع موجود در منطقه ت مین می

هاای ندتای واشانگتن علیاه تهاران و چین قصد دارد تا با سرپیچی جزیای از تحاریم

هاای میاایر باا یافتن تهران به سمت اقدامجمهوری اسالمی ایران، مانع از سوقحمایت از  
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ای دنباال گونهامنیت دریانوردی در خلیج فارس شود. در عین حال، پکن این هدف را به 

دنباال نداشاته  را باه رانیاا یامنطقاه ناهیرید بی، رقیعربستان سعود کند که دلخوریمی

ی و انرژی میان ریا  وپکن باعث شده است تاا عربساتان باشد. ترویج پیوندهای اقتصاد

و زباان  ئاشانگتن علیاه تهاران  یهاامیدر برابار تحار  نیچا  ی محدودنافرمان  سعودی نیز

 کیشار کیاباه عناوان  پکان، ریا نظر  از. ردیدر برابر تهران را بپذ  این کشور  یتیحما

شاناخته  ربستان ساعودیع ادرات ندت   یبرا  راهبردیبازار    کیقابل اعتماد و    بازرگانی

 یهاارسااختیو ز سااتیت س در یادیاز  یگذارهیسرما  تواندکه در عین حال می  شودیم

 یرا به عنوان بخشا "1ینیچ نهیگز" نیهمچن یفراهم کند. عربستان سعود  ی این کشورندت

 کشاور نیمتحده در ا االتیاسازی شرکای خود با هدف کاهش ندوذ متنوت  راهبردمهم از  

هاای آمریکاایی هار از گااهی تعهادهای حقاوق کند. در حالی که نهادها و مقامدنبال می

عدم مداخلاه  استیاز س یعربستان سعودکنند، بشری و بشردوستانه ریا  را گوشزد می

و تمرکاز پکان بار مناافع اقتصاادی و تجااری کند یم یقدردان ی خوددر امور داخل  نیچ

عربساتان  نیاز نیچا(. در مقابال، MacGillivray, 2019: 14نهاد )مشترک را ارج می

کننده قابل اعتمااد باا حجام نیم ت کو یاقتصاد جهان عر     نیبزرگتربه میابه  را  سعودی  

انازوا و  که بارخالف ایاران از ماوقعیتی پایادار و باه دور از  شناسدو گاز می  ندت  یادیز

 کیابه عنوان   ی نزد پکنعربستان سعودهمچنین،  .  برخوردار است  یالمللنیب  یهامیتحر

 تیاحما 2واحاد نیچا اساتیکه اکنون از س شودمحسو  میقابل اعتماد    یاسیس  کیشر

سعودی بر بخشی از جهان عار ،   عربستان  یمذهب  رهبری  لیبه دل  نیهمچن  نیکند. چیم

 در قباال اقادام علیاه جمعیات مسالمانعربساتان  یاسایس  تیاحما  لزوم برخاورداری از

. رواب  سیاسای و دیپلماتیاک جمهاوری خلاق چاین و دکنیم  یابیرا مهم ارز  انگیکنیس

 علیاه ائاتالف آمریکاایی کشور به وکه هر د یسپتامبر، هنگام  11پا از  عربستان سعودی  

باا آن  ی هار دوو عربساتان ساعود نیکاه چا  یپا از بهار عربانیز  و    وستندیپ  سمیترور

ساایر (.ساطه مناسابات چاین باا Fulton, 2019: 141) مخالدت کردند، شدت گرفات

راساتا باا روابا  های گذشته هامهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز طی سالدولت

 
1. Chinese Alternative 

2. One China 
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مشاارکت جاامع و عربستان سعودی رو به افزایش بوده است. چین پا از برقراری   نیچ

باا اماارات عربای  2018این برنامه را در سال  2016با عربستان سعودی در سال   راهبردی

گذاری پکان در کشاورهای عضاو شاورای ت حجم سرمایهمتحده به اجرا گذاشت. مجمو

بارآورد  دالر اردیالیم 83باال  بار  2019الای    2008هاای  همکاری خلیج فارس طی ساال

 میلیارد دالر آن سهم عربستان سعودی و امارات عربی متحاده باوده اسات. 62شود که  می

باه بخاش  چاین یهاایگاذارهیسرما عمدهندت،    به  نیچناپذیر  با توجه به اشتهای سیری

 :Singh, 2020) اسات اختصاص داشتهمتحده  یو امارات عرب یعربستان سعود انرژی

های باال در خصوص رواب  رو به رشاد چاین باا هماه کشاورهای (.با همه تو یف106

های حضور نظامی در ایان منطقاه ساحلی خلیج فارس، چین تاکنون مایل به تحمل هزینه

های دریایی خاود را باا احتیااط ش، حضور نظامی و داراییپی هامدت نبوده است. چین از

در خارج از مرزهای این کشور گسترانده، اما حضور نظامی این کشاور در خلایج فاارس 

های دریاایی غیار مانظم و برگازاری مانورهاای مشاترک باا طور عمده به انجام گشتبه  

یاق اولای، مناسابات برخی کشورهای منطقه و خارج از منطقه محدود مانده اسات. باه طر

تاوجهی از پکن با هایچ کادام از کشاورهای سااحلی خلایج فاارس نیاز باه ساطه قابال

های نظامی و امنیتی ارتقا نیافتاه اسات. از ایان رو، مناسابات راهباردی چاین باا همکاری

هاای اقتصاادی، ماالی و کشورهای خلیج فارس را باید باه مناسابات راهباردی در بخاش

 انرژی تعبیر نمود.

 

 گیری تیجهن

از خاورمیاناه کاه از ساوی برخای خروج  ها در خصوص تمایل ایاالت متحده بهبرداشت

سازد که آیا قارار اسات شود این پرسش را مطرا میها نیز پشتیبانی میشواهد و استدالل

های نوظهوری همچون چین و روسیه پر شاود؟ این خالء قدرت احتمالی از سوی قدرت

زیابی تمایل و توانایی چین برای بر عهده گرفتن این مسئولیت باوده تمرکز این مقاله بر ار

خاروج  یاناداز واقعاچشام های مقالاه حاضار نشاان داد کاهاست. در گام نخست، یافته

بارای تحقاق آن  های موجود و تمایل ا اولی واشانگتنتیروا  واشنگتن از منطقه به رغم
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 رهیاشبه جز در خصوص ژهیو هب مابها نی. اکم در آینده نزدیک چندان روشن نیستدست

باه هاای گذشاته طی دهاهمتحده  االتیکه حضور ا  ییفارس، جا  جیعربستان و منطقه خل

را در  یادیاواشنگتن همچناان مناافع زجلوه بیشتر ی دارد.  ،  بودهرشد  رو به    وستهیطور پ

ه تضمین دسترسی آزاد و مقرون باه  ارفو در خلیج فارس  یناوبر یاز آزاد نانیاطم  قبال

 االتیااگار ا یحتا .کنادبه منابع انرژی این منطقه غنی از ندت و گاز طبیعی احساس مای

و  ینظاام یرویان کیاباه عناوان چین برای اینکاه    خارج شود،  همتحده سرانجام از منطق

هاای ها و تقبال هزیناه، ناگزیر به افزایش تواناییمتحده شود  االتیا  نیگزیجا  ی نافذتیامن

تباتی و ناا امنای ای است که در چرخه بیردی و ژئوپلیتیک منطقهدرگیری در مسایل راهب

 کم تاا آیناده نزدیاکدست رسد پکن یبه نظر مگرفتار شده است. این در حالی است که 

های دیرپاا میاان باازیگران وفصل مناقشهمستقیم در منطقه و حل  ینظام  نه توانایی حضور

رای پذیرش این مسائولیت باه دسات خواهاد ای را دارد و نه اراده سیاسی الزم را بمنطقه

 ایان کشاور را فاارس جیدر خل  نیمنافع چهای مقاله حاضر،  آورد. در عو ، برپایه یافته

از یاک ساو  سیاسات نیاا .سوق داده است سازی راهبردیمصون استیس اتخاذ  به سمت

هاای اقتصاادی، ماالی، با تمرکز باه بخاش خودمناسبات گسترش  یبرا  پکنشامل تالش  

بازرگانی و انرژی با همه کشورهای ساحلی خلیج فارس به ویژه جمهوری اسالمی ایاران 

هاای رقابات در شادنریبادون درگ ،منطقاه یدو قدرت ا ال و عربستان سعودی، به میابه

شود و از سوی دیگر بر پرهیاز از مواجهاه غیار ضاروری باا ایااالت متحاده میان آنها می

هاای مداخلاه در دهد تا بادون پرداخات هزیناهازه میت کید دارد. این سیاست به پکن اج

هاا، مناافع و خلیج فارس از ظرفیت حضور واشنگتن در منطقه بارای حداظات از سارمایه

های خود در خلیج فارس استداده کند. چین بار پایاه ایان سیاسات، نقاش ایااالت دارایی

در عین حال ضارورتی نیاز کند، اما کننده امنیت منطقه تصدیق نمیمتحده را به میابه ت مین

بیند، زیرا حضور ایااالت متحاده در منطقاه در راساتای برای برهم زدن وضع موجود نمی

آنها نیز هست.  های این کشور و برآوردهاولویت  کننده 

خاود در منطقاه و تاالش  اقتصادی منافع یبا ارتقا نیادعا کرد که چتوان  همچنین می

طاور ه بسازی، به تدریج و با توسل به راهبرد مصون  انو عربست  رانیادر    شتریندوذ ب  یبرا
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باا ایان هماه،  دارد.ایاالت متحده گاام برمای یامنطقه یهژمون در مسیر برانداختن  وستهیپ

توان تا تجسم یک بازی با حا ل جمع  در میان واشنگتن و پکان بار این احتمال را نمی

ارتش ایااالت متحاده بار منطقاه و  سر تسل  بر خلیج فارس امتداد داد. با توجه به تسل 

های لجستیکی و جیرافیایی حضاور چاین در ایان منطقاه از جهاان، طارا چناین چالش

های چینی دور از انتظار است. به ویژه اینکه وضع موجاود در منطقاه ای در ذهن مقامایده

های بلندمادت پکان در منطقاه از جملاه طراحال،  نیبا ابیش از همه به ندع چین است. 

ممکان اسات  یمنطقاه ا ایو تحوالت جهانی و منطقه نوساناتابتکار کمربند و راه و نیز  

و تواناایی و اراده الزم را بارای جاایگزینی  دهناد رییامدت تییمحاسبات را در طوالن  نیا

 چین با قدرت آمریکا در خلیج فارس فراهم آورند.
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