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 1394/03/10 : تاريخ دريافت      * كيهان برزگر

 1394/06/22 : تاريخ پذيرش     * * شهرام عسكري حصن

 چكيده
ـاي دو     ها و تشابهات سياست     اين مقاله سعي دارد ضمن يادآوري اهميت ژئواستراتژيك خليج فارس، تفاوت     ه

هاي دو كشور مزبور در اين منطقه، نـشان      لذا بعد از واكاوي سياست.  قدرت آمريكا و چين را در آن تحليل نمايد
ـاري در پـي بـه                داده خواهد شد كه آمريكا و چين در زمينه مسائل مربوط به انرژي، مبادالت تسليحاتي و تج

عنوان هژمـون بـراي       دليل نقشي كه به    اما كليت رفتار سياسي آمريكا به.  باشند حداكثر رساندن منافع خود مي
دليل رفع نيازهاي فزاينده داخلي       هاي چين به  در مقابل سياست.  نگر و ايدئولوژيك است خود قائل است، امنيتي

پس از خروج انگلستان از منطقه خليج فارس در اوايل دهـه   .  گرا و پراگماتيك است در منطقه خليج فارس عمل
. هاي متفاوت در ايـن منطقـه بپردازنـد      هاي خود به روش ، آمريكا و چين مجال يافتند  به تثبيت سياست1970 

مبارزه با نفوذ كمونيسم در خليج فارس در دوره جنگ سرد، تشديد حضور مستقيم نظامي در منطقـه پـس از       
ـارس بـراي          ستامبر نشانگر اهميت فـوق   11 حمله عراق به كويت، و حمله به عراق بعد از واقعه  ـاده خليـج ف الع

هاي اقتصادي سعي داشته است بـه تغييراتـي     برداري از انرژي و فرصت از اين رو آمريكا ضمن بهره.  آمريكاست
ـپردازد، امنيـت اسـراييل را                 بنيادين در منطقه از جمله اصالحات و تغيير رژيم كشورهاي حوزه خليج فارس ب

از طرفي، يكي از مباحث قابل توجه رشد سريع مناسبات اقتصادي و سياسي       .  تامين نمايد و ايران را منزوي كند
عنوان يكي از مناطقي در جهان كه بيشترين منابـع           چين به اين منطقه به. چين با كشورهاي خليج فارس است

ـامي در منطقـه دوري و              اي دارد، لذا اين كـشور از سياسـت        انرژي را داراست، توجه ويژه ـاي سـخت و نظ ه
ـا  .  نمايدهاي نرم و غير ايدئولوژيك را دنبال مي سياست بنابراين، چين در تالش است تا ضمن پرهيز از درگيري ب
 .  هاي خود را با كشورهاي منطقه گسترش دهد هاي بزرگ، همكاري قدرت

اي آمريكا، سياست خارجي چين، منطقه خاورميانـه، خليـج فـارس،            سياست منطقه :  واژگان كليدي 
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 مقدمه
هـاي بـزرگ بـوده        دليل موقعيت ژئواستراتژيك خود همواره مورد توجه قدرت        خليج فارس به

بعد از خروج انگلستان از منطقه خليج فارس، آمريكا يگانه قـدرت برتـر منطقـه تـا خاتمـه              . است
هاي بزرگ براي اعمال نفوذ در خليج فـارس      پس از جنگ سرد تالش ساير قدرت.  جنگ سرد بود
طوري كه بسياري از كارشناسان ورود اين بازيگران جديد به منطقه خليج فـارس را     آغاز گرديد، به

اگر بپـذيريم كـه     .  دانند  ترين عامل به چالش كشيده شدن هژموني آمريكا در اين منطقه مي  عمده
اي را دارا هستند،      اروپا و روسيه در معادالت راهبردي اقتصادي و سياسي خليج فارس نقش عمده   

نبايد از جايگاه چين نيز در اين باره غافل شويم؛ چرا كه چين با خيزش اقتصادي خود در منطقـه      
. خليج فارس شكوه و بزرگي اقتصادي اياالت متحده را تا حد قابل توجهي به چالش كشيده اسـت 

هاي مربوط به امور اقتصادي و تجاري و شـايد            كشورهاي حوزه خليج فارس اكنون در تمام زمينه 
ر به همكاري اياالت متحده نيستند و بر استمرار روابط راهبردي با چيـن تاكيـد    مجبوامنيتي تنها 

هاي چيـن در      سازد، اين است كه نوع سياست   رو، آنچه اين پژوهش را ضروري مي از اين.  ورزند مي
هاي چين در خليج فـارس سـير بـه            كنار آمريكا مشخص شود تا از اين رهگذر با واكاوي سياست 

 . چالش كشيده شدن هژموني آمريكا در اين منطقه روشن گردد
هاي اين دو كشور در خليج فارس تحقيقاتي صورت گرفتـه كـه بـه           در زمينه بررسي سياست
هـاي بـزرگ در منطقـه خليـج فـارس و              نقـش قـدرت   «مقالـه   .  1 :  برخي از آنها اشاره مي شـود  

نويسنده در اين پژوهش استدالل مي كند كه       .  نوشته محمود واعظي »هاي هژموني آمريكا چالش
اند و متقابـال      ها كاسته   تازي آمريكا در تمامي زمينه   هاي بزرگ در منطقه خليج فارس از يكه قدرت

توان بـه     دومين اثري كه مي .  2 .  اند ها استقبال نموده كشورهاي حوزه خليج فارس نيز از اين قدرت
بـه    »ژئوپلي نومي خليج فارس و استراتژي اقتصادي چين و ژاپن      «اي باعنوان  آن اشاره كرد مقاله

نويسندگان اذعان دارند كه كشور چين براي بـاال بـردن           .  فرد است  قلم افسر زارع و زهرا پيشگامي 
هايي را در خليج فارس بر مبناي جلوگيري از تشنج و ثبات منطقه        ضريب امنيتي منطقه سياست

انـرژي و روابـط     «مقاله ديگري نيز تحت عنـوان       .  3 .  كنند  به منظور استمرار توليد نفت دنبال مي    
در اين پژوهش يزداني و اكبريـان اسـتدالل         .  در اين رابطه شايان ذكر است  » چين با خليج فارس
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نمايند كه چين براي تامين نيازهاي نفتي خود روابطش را با تمامي كـشورهاي حـوزه خليـج                مي
ويژه با عربستان و ايران افزايش داده است تا هـم          چين روابط خود را به.  فارس گسترش داده است

هاي ايجاد شركاي نفتي مطمـان در         اي اجتناب كند و هم عرصه    هاي فرامنطقه از برخورد با قدرت
شـود، در     گونه كـه مالحظـه مـي        همان.  بازار خليج فارس را به دور از هرگونه بحران به وجود آورد

هاي چيـن و آمريكـا        يك از آثار داخلي يك بررسي جامع و مانع در ارتباط با مقايسه سياست      هيچ
دنبـال پاسـخ بـه ايـن سـوال           لذا در اين تحقيق بر مبناي انجام اين مهم به.  صورت نپذيرفته است

هايي را در منطقه خليج فـارس دنبـال       هاي چين و آمريكا چه سياست هستيم كه هريك از قدرت
هـاي آمريكـا رويكـردي هژمونيـك و           مي نمايند؟ فرض اصلي اين مقاله اين اسـت كـه سياسـت        

در ضمن اين مقاله بر طبق      .  گرايانه است  هاي چين برخاسته مالحظات پراگماتيك و عمل سياست
 .   روش توصيفي ـ تحليلي براي تجزيه و تحليل اطالعات استفاده نموده است

 اهميت ژئواستراتژيك خليج فارس براي آمريكا و چين. 1  

درصد ذخاير اثبات شده انرژي فعلي دنيا در حوزه خليج فارس قرار دارد كـه بخـش     57 قريب به 
نكته بـسيار حـايز اهميـت ايـن         .  اعظم آن در پنج كشور عربستان، ايران، عراق، كويت و امارات است       

هاي كشف و استحصال ميادين نفـتي در خليـج فـارس بـه داليـل فـني و فيزيكـي                   است كه هزينه
طـور مثـال در      به.  المللي قرار داشته است ترين سطح در عرصه بين ميادين مورد نظر، همواره در پايين

برابر هزينه نهايي توليـد       25 ميالدي هزينه عمليات توسعه نفت در درياي شمال حداقل       1970 دهه 
 ) 1389:6 عادلي و حسيني،  مهدوي. (يك بشكه نفت اضافي در ميدان قوار عربستان سعودي بود

منطقه خليج فارس به لحاظ داشتن ذخاير عظيم نفت و گاز در تجارت جهاني انرژي و وابـستگي            
ترين مناطق جهان از ديدگاه ژئوپليتيـك انـرژي      كشورهاي صنعتي به منابع انرژي آن، يكي از حساس

ويـژه جهـان صـنعتي بـه          هايي مبني بر وابستگي جهـان بـه      بيني اين موقعيت راهبردي با پيش.  است
برآوردهـا و محاسـبات سـازمان اطالعـات انـرژي           .  هاي آتي بيشتر جلوه مي كنـد     انرژي آن طي سال

ميليـون بـشكه در روز        5/44 بـه     2020 دهد كه ظرفيت توليد نفت خليج فارس تـا            آمريكا نشان مي 
سوم ذخاير گاز طبيعي دنيـا را         از اين نظر خيج فارس كه بيش از دوسوم ذخاير نفتي دنيا و يك . برسد



 

 

8 

 1394، سال بيست و دوم، شماره دوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

هاي بزرگ كـه در فرآينـد توسـعه صـنعت خـود از آن                  تواند براي قدرت   در خود جاي داده است، مي
 ) 93 -94 : 1383 ميررضوي و احمدي لفوركي، . (كنند، بسيار ارزشمند باشد استفاده مي

هـاي    هاي آسـيا در بخـش       افزون بر اين، خليج فارس و درياي عمان محور ارتباطي مابين قاره
باشد و به علت اينكـه در خاورميانـه           قاره هند، شرق و جنوب شرقي اروپا و آفريقا مي     جنوبي، شبه

خاورميانه با مجموعه متعددي از كـشورهاي       .  قرار گرفته، بر ميزان اهميت آن افزون گرديده است    
هـاي هميـشگي سياسـي، نظـامي و فرهنگـي             عربي و غيرعربي، امكانات اقتصادي ويژه و بحـران    

خليج فـارس و دريـاي      .  خيز و مركز ثقل تحوالت جهاني بوده است        هاي بحران همواره جزو كانون
كـه    چنـان .  باشد هاي ديگر را دارا مي عمان با استفاده از اين قابليت، توانايي اتصال به ساير سرزمين

مندي از اين ويژگي خاص به اقيانوس هند، اقيانوس اطلس، درياي سرخ، درياي مديترانه و           با بهره
صورت سـنتي     اين امر سبب گرديده تا خليج فارس و درياي عمان به     .  شود درياي سياه مرتبط مي

 ) 3 : 1389 چمنكار، . (و تاريخي حلقه ارتباطي بين شرق و غرب آسيا و سپس ماوراي آن باشد
 2000 فروند كشتي تجـاري غيرنفـتي، رفـت و آمـدي نزديـك بـه                   6000 ساالنه متجاوز از    

 50 ميليون تـن مـواد نفـتي و وجـود             600 كش براي حمل و نقل، تخليه و بارگيري بيش از  نفت
ميليون تن كاالي تجاري حكايت از       100 بندر در حوزه كشورهاي خليج فارس براي تخليه حدود 

ترين دارنده توليدكننـده و صـادركننده انـرژي فـسيلي در              عنوان بزرگ   آن دارد كه اين منطقه به   
از بعد بازرگاني و تجاري ايـن منطقـه    .  هاي اقتصادي خاورميانه است جهان، كانون اصلي توانمندي

كار گرفته شـده      تريليون دالر سرمايه مالي است كه مستقيم در اروپا و آمريكا به    2/1 مولد بيش از 
خليج فارس عالوه بر آنكه منبع اول انـرژي جهـان اسـت، بـازار بـزرگ مـصرف كاالهـاي                      .  است

 ) 1381 اسدي، . (آيد خدماتي، صنعتي و نظامي غرب به شمار مي
دليـل موقعيـت ژئواسـتراتژيك خـود همـواره در گذشـته مـورد توجـه                   از اين رو خليج فارس به    

منطقـه خليـج    .  هاي بزرگ بود و پس از كشف نفت در اين منطقه بر اهميـت آن افـزوده شـد                 قدرت
بعد از جنگ جهاني دوم و با افول قـدرت جهانـي             .  هاي اروپايي بود فارس در ابتدا تحت سيطره قدرت

طـوري كـه از       تدريج بر نفوذ اياالت متحده آمريكا در منطقه خليج فارس افزوده شـد، بـه       انگلستان، به
اي تلقـي     هاي اتحاد جماهير شوروي، آمريكا تنها قدرت برتـر منطقـه            رغم تالش به بعد به 1970 دهه 
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پس از پايان جنگ سرد، در شرايطي كه آمريكا رقيب قدرتمندي در منطقه براي خـود تـصور     .  شد مي
 ) 9 : 1389 واعظي، . (اي را براي مديريت منطقه دنبال كرد هاي گسترده كرد، تالش نمي

الملـل بـوده      هاي نظام بيـن     از طرفي چين در دو دهه اخير در حال تبديل شدن به يكي از قدرت     
رشـد سـريع    .  شـود   عنوان قدرتي در حـال ظهـور از آن يـاد مـي              است و در ادبيات سياسي، عمدتا به 

زده آن در مسير تبديل شـدن بـه قـدرتي بـزرگ در                 اقتصادي چين در دو دهه اخير و حركت شتاب  
. المللـي را افـزايش داده اسـت         الملل، ميزان اثرگذاري ايـن كـشور بـر مـسائل بيـن              عرصه روابط بين  

هاي اخير كه متاثر از رشد اقتصادي و در نتيجه آن افزايـش          بازتعريف موقعيت راهبردي چين در سال
هـاي مختلـف دچـار تحـول          توان نظامي و ديپلماتيك است، سياست خارجي اين كشور را در حـوزه           

هاي اخير در سياست خـارجي چيـن مـورد بـازتعريف قـرار           يكي از مناطقي كه در سال.  ساخته است
دليـل برخـورداري از       اين منطقه و كشورهاي واقـع در آن، بـه         .  گرفته است، منطقه خليج فارس است

گويي به نياز راهـبردي       ها در تامين امنيت انرژي چين و پاسخ  بيشترين ذخاير انرژي از باالترين قابليت
هاي وسيعي براي ارتقـاي       هاي اخير تالش  ها با درك اين موضوع در سال چيني.  اين كشور برخوردارند

اند تا در پرتو آن بتواننـد سـهم       ويژه كشورهاي اصلي انجام داده روابط با كشورهاي نفتي اين منطقه، به
 ) 39 : 1389 واعظي، . (خود را از ذخاير اين منطقه هر چه بيشتر افزايش دهند
دانند و بر ايـن نظرنـد كـه          كننده مي اي نگران بسياري از ناظران آمريكايي، خيزش چين را پديده

خيزش اقتصادي و به تبع آن سياسي چين، منافع اياالت متحده را تهديـد مـي كنـد، امـا در مـورد              
برخي تحليلگران قضيه را از منظـر مقامـات         .  چگونگي مديريت يا مهار اين تهديد، اختالف نظر دارند     

از نظـر ايـن گـروه، مقامـات و          .  كننـد   كنند ـ تحليل مـي      گونه كه خود برداشت مي      چيني ـ البته آن
بـر ايـن    .   بينند كه در آن، قدرت اصل اساسـي اسـت           محور و رقابتي مي رهبران چين جهان را دولت

اند از هر ابزاري براي توسعه نفوذ، رفاه و قـدرت خـود در سـطح جهـاني اسـتفاده                 اساس، آنها مصمم
ـاري و   هـا در امـور مـالي،          رفتـار چيـني   .  كنند و به تبع آن، موقعيت اياالت متحده را تنزل دهند       تج

به اين ترتيب، اياالت متحده نيـز       .  طلبانه در سياست آنهاست     انرژي، گوياي نوعي رويكرد تهاجمي قدرت
ـا خـيزش            بايد با سازوكارهايي چون تحكيم اتحادهاي منطقه ـامعي بـراي مقابلـه ب اي، طرح راهبردي ج

آميز نشان دهند، اما عمال بـسياري از        سران چين اگرچه سعي دارند رشد خود را صلح.  چين داشته باشد
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المللي را ناديده ميگيرند؛ چرا كه درصددند نفوذ و قدرت آمريكا را تـنزل داده و چيـن را                 هنجارهاي بين
برخي تحليلگـران، اگرچـه وجـود چنيـن رويكـردي را تأييـد              .  عنوان ابرقدرت جايگزين معرفي كنند     به
ـار چيـن را هـدايت و                    كنند، اما برآنند كه آمريكا بايد به     مي جاي رويارويي، تـالش كنـد سياسـت و رفت

هـاي    با توجه به توضيحات فوق بايد ديـد نـوع سياسـت       )Dumbaugh, 2009: 2-3(.  مديريت كند
 . نمايد متخذه اين دو كشور در منطقه خليج فارس، چگونه منافع آنها را تامين مي

 هاي آمريكا در خليج فارس سياست. 2 

 . شود هاي آمريكا در منظقه خليج فارس اشاره مي در زير به ابعاد سياست 

 امنيتي آمريكا در خليج فارس اهداف سياسي ـ. 1 ـ2 

ساختارهاي حكومتي و اجتماعي منطقه خاورميانه و زيرسيستم خليج فارس، رابطه مـستقيم        
پـذيري تعريـف شـود،        داري غربي به معناي نوعي خطر       اگر نظام سرمايه.  الملل دارند با اقتصاد بين

در فـضاي جديـد     .  شود وضوح ديده مي نيافته به پذيري در فضاي غيردموكراتيك و توسعه اين خطر
هـاي اقتـدارگرا      داند تا خود را از خطر نفرت ناشـي از حمايـت حكومـت       آمريكا خود را موظف مي

در اين راهبرد، امنيت و منافع ملي آمريكا به بهترين نحو بـا گـسترش يـك نظـم جهانـي          . برهاند
طرح خاورميانـه بـزرگ بـا      .  گردد كه حول محور دموكراسي و بازارهاي آزاد سازمان يابد تامين مي

هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي نوين مطـرح گرديـد؛ سـكوي               هدف ايجاد زيرساخت
اليه خاورميانه است و منطقه خليج فـارس را نيـز            پرش اقتصاد آزاد و ليبرال دموكراسي در منتهي

گرايي راديكال سياسـي      اين طرح چراغ راهنماي مبارزه با افكار ضدآمريكايي و اسالم   .  گيرد دربرمي
موسسه تحقيقاتي راند با تاكيد بر طرح مزبور، منافع ايـاالت متحـده را          .  شود در منطقه قلمداد مي

 :شمرد در صورت موفقيت اجراي اين طرح اينچنين بر مي
 ؛)رژيم جعلي صهيونيستي(حمايت از بقاي اسراييل . الف
 تداوم واردات نفت از منطقه خليج فارس با قيمت مناسب؛. ب
 اي؛ و هاي هسته ممانعت از گسترش توليد سالح. ج
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 )22 -23 : 1391 طاهري و زارع، . (مبارزه جدي و قاطع با تروريسم. د
اياالت متحده آمريكا با توجه به عاليقي چون دسترسي به منـابع نفـت و گـاز، جلوگـيري از                   

هاي كشتار جمعي، تحت كنترل نگـه داشـتن تروريـسم، ممانعـت از ايجـاد قـدرت                     اشاعه سالح 
اي غيرقابل كنترل و برقراري ثبات در كشورهاي همسو دلبستگي خاصي به خليـج فـارس       منطقه

قطبـي    اين مهم در چارچوب راهبرد پيشتاز، در راستاي نظام تك     .  در جهت حفظ منافع خود دارد
. گرايي تجلي يافتـه اسـت       جانبه  مراتب قدرت و تحميل سياست يك   جهاني، ايجاد هرمي از سلسله

گيري از حملـه نظامـي        دستانه خود را مجاز به بهره      اياالت متحده آمريكا در چارچوب حمله پيش
يابي خود را به منابع نفـت و گـاز تـضمين            گذر دست داند تا از اين ره براي مقابله با تروريسسم مي

آمريكا در راستاي تالش براي تحميل امپراتوري خود در خليج فارس سياست اعالني نـبرد         .  نمايد
هاي كشتار جمعي، مبارزه بـا    با تروريسم، مقابله با كشورهاي سركش، جلوگيري از گسترش سالح

هـاي    گرايي را در چارچوب سياست اعمالي حفظ امنيت اسراييل و كنترل مستقيم سرزمين      اسالم
 ) 115 : 1383 دهشيري، . (داند راهبردي جهان اسالم مي

 هاي نظامي آمريكا در خليج فارس سياست. 2 ـ2 

. يكي از ابعاد مهم راهبرد نظامي آمريكا تالش براي افزايش حضور نظامي در ايـن منطقـه اسـت                
حضور نظامي گسترده آمريكا در خليج فـارس پـس از          : شوند باره يادآور مي مايل افشار و عزتي در اين

آغاز شد؛ يعني زماني كه نيروهاي عراقي كويت را اشـغال    1990 ـ1991 جنگ در اين منطقه در سال 
. هاي نظامي آمريكا در كويت، بحرين، عربستان، قطر و امارات ايجـاد شـدند          در آن زمان پايگاه.  كردند

بسياري از كشورهاي جهان كه وابسته به واردات نفت هستند، از حـضور نظـامي آمريكـا در منطقـه                  
درصد نفت وارداتـي از       25 آمريكا تنها    2002 طبق آمار موجود، در سال .  خليج فارس استقبال كردند

خليج فارس را مصرف كرد و باقي را ژاپن، اروپا، چين و هند خريداري كردند كه حفظ امنيت در ايـن   
هـاي نظامـي      توان گفت آمريكا از طريق ايجـاد پايگـاه          نهايتا مي .  منطقه براي آنان بسيار حياتي است

 ) 61 ـ63 : 1389 افشار و عزتي،  مايل. (سعي در كنترل ساير كشورهاي حوزه خليج فارس دارد
امنيت جريان انرژي منطقـه خليـج فـارس         «:  نويسند  طاهري و زارع به نقل از ديك چني مي  
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كننده منـافع راهـبردي آمريكاسـت و ضـرورت مقابلـه بـا                موضوعي با اهميتي راهبردي و تعيين    
كـارگيري ابـزار نظـامي و مداخلـه مـستقيم، بخـش               كننده حتي با بـه      ثبات  ثباتي و عناصر بي    بي

 ) 19 : 1391 طاهري و زارع، (» .ناپذير سياست خارجي اياالت متحده است اجتناب
، حضور مستقيم نظامي آمريكا در خليج فارس افزايش يافـت و ايـن         2001 ستامبر  11 بعد از 

آمريكـا سـعي كـرد      .  كشور مرحله جديدي را براي تثبيت هژموني خود در خليج فارس آغاز كـرد  
خليج فارس و خاورميانه را به حوزه نفوذ انحصاري خـود تبـديل كنـد و از حـضور جـدي سـاير                     

هاي بزرگ رقيب در منطقه جلوگيري كند و در اين راستا، ايران و عراق را در زمـره محـور                 قدرت
به عراق حمله نظامي كرد و تالش نمود ايـران را        2003 شرارت قرار داد، براي تغيير رژيم در سال 

منزوي كند و در اين راستا آمريكا سعي كرد تا همكاري و مشاركت كشورهاي شـوراي همكـاري           
هاي آمريكا براي سيطره بر خليج فـارس، از چنديـن             هرچند تالش .  خليج فارس را به دست آورد 

ها در مقطع بعد از يازده سپتامبر وارد مرحلـه نـوين و بـسيار                 دهه گذشته آغاز شد، اما اين تالش
گرايـي در     در مقطع اخير و با اشغال عراق، مسائلي مانند مبارزه با تروريسم و افراط     .  تري شد جدي

بـا وجـود ايـن،      .  هاي الزم براي حضور آمريكا در خليج فارس را بيشتر فراهم كرد        خاورميانه، بهانه
اي و    هـاي بـازيگران منطقـه       ها و مخالفت    سياست هژموني آمريكا در خليج فارس با برخي چالش     

رو شده و آمريكا در تثبيت هژموني خود در منطقه بـا   اي روبه هاي فرامنطقه سازي نرم قدرت موازنه
 ) 21 ـ23 : 1389 واعظي، . (رو است اي روبه ها و موانع عمده چالش

 هاي اقتصادي آمريكا در خليج فارس سياست. 3 ـ2 

هـاي انـرژي،      توان به سه دسـته سياسـت        هاي اقتصادي آمريكا در خليج فارس را مي  سياست
 :فروش تسليحات و ايجاد منطقه آزاد تجاري براي فروش كاالهاي آمريكايي، تقسيم نمود

 انرژي. 1 ـ3 ـ2 

هاي اين منطقـه   هاي متمادي در منطقه حضور مستقيم داشته و امنيت اميرنشين آمريكا سال
حفظ منـافع آمريكـا تـابعي اسـت از امنيـت انـرژي و دسـتيابي آسـان بـه                      .  را تامين كرده است
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كـار    راه.  كار بيشتر وجـود نـدارد       هاي مهم و حياتي انرژي دو راه        براي حفظ اين حوزه. فارس خليج
نخست تعامل و ارتباط مبتني بر حفظ منافع مشترك با كشورهاي اين منطقـه اسـت و دوميـن                 

بين سياستمداران آمريكايي در تاكتيك استفاده از جنگ، موضع        .  كار رويارويي و درگيري است راه
لذا راهبرد اصلي آمريكا همكاري مبتني بر       .  شود  كامل و واحدي وجود ندارد، بلكه موقتي تلقي مي

 ) 200 : 1386 ابوالحسن شيرازي و آخوند مهريزي، . (منافع مشترك خواهد بود
هاي عظيم نفتي و گازي منطقه و كنترل        بايد اذعان داشت كه آمريكا به منظور چپاول منابع و ثروت

ويژه نفت و گاز خواهان تسلط بر منابع انرژي منطقه در راستاي تـامين امنيـت       تمامي منابع زيرزميني به
آمريكا به منظور احاطه به انرژي منطقه خواهان امنيت و  . منابع انرژي مورد نياز واشنگتن در منطقه است

اي مورد نياز براي كنترل بر منابع نفت و گاز خليج فارس و دسترسي نامحدود آنها به قيمت       ثبات منطقه
در واقع حضور آمريكا در منطقه خليج فارس ايـن امكـان را بـراي واشـنگتن             .  مناسب و قابل قبول است

منـد نيـست كـه قـدرت          از اين رو عالقـه   .  سازد كه كنترل نفت جهان را در اختيار داشته باشد فراهم مي
مندي آمريكا به منطقه خليـج فـارس جنبـه اسـتراتژيك از زاويـه                 در حقيقت، عالقه.  ديگري فعال باشد

 ) 123 : 1383 دهشيري، . (كنترل عواملي چون انرژي براي تحكيم هژموني و رهبري جهاني دارد
به گفته تخشيد و متين، اياالت متحده آمريكا براي حفظ هژموني خـود در زمينـه انـرژي در           

 :گيري كرده است منطقه خليج فارس همواره چهار هدف اصلي را پي
 تامين امنيت و ثبات كشورهاي توليدكننده منطقه؛. 1 
 تامين امنيت تاسيسات نفتي منطقه؛. 2 
 هاي نفتي منطقه؛ تامين امنيت پايه. 3 
 . حفاظت و پاسداري از خطوط ارتباط دريايي. 4 

در اين شرايط، تامين امنيت منابع انرژي در راس منافع اياالت متحده در خليـج فـارس قـرار          
هـاي    اين كشور در زمينه فناوري نفتي تقريبا حاكميتي جهـاني دارد؛ زيـرا امـروزه شـركت               .  دارد

از ايـن رو، همـواره      .  آمريكايي در سطح جهان و منطقه خليج فارس از برتري راهبردي برخوردارند
راهبرد و چارچوب ترسيمي سياست خارجي اين كشور يعـني امنيـت قيمـت، امنيـت عرضـه و                   

 ) 218 : 1390 تخشيد و متين، . (امنيت متقابل عرضه و تقاضا در اين منطقه بوده است
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 فروش تسليحات نظامي به كشورهاي منطقه. 2 ـ3 ـ2 
دليل فقدان تجربه نظامي، ژئوپليتيك محدود و جمعيت      كشورهاي عربي حوزه خليج فارس به
به هميـن دليـل بـراي تاميـن         .  گيري اهداف خود ندارند     كم توانايي اتكا به قدرت داخلي براي پي 

از سـويي   .  شـوند   امنيت نظامي خود دست به دامان كشورهاي غربـي يـه خـصوص آمريكـا مـي                 
گـيري    نمايي توهم تهديد از سوي ايران سبب شده است كه كشورهاي عربـي درصـدد پـي        بزرگ

امـارات    2008 بـراي مثـال در سـپتامبر        .  اي، بيولوژيك و شيميايي برآيند هاي هسته كسب سالح
ميليـارد دالر از آمريكـا        8 متحده عربي، سيستم دفاع هوايي ارتفاع باال در صحنه نبرد را به ارزش     

نيز امارات متحده عربي، اولين سري سيـستم          2008 در   »ديفنز نيوز «به گزارش. خريداري نمود
توان   هاي اين سيستم مي     را به آمريكا سفارش داد كه با توجه به قابليت  3 گيري موشك پاتريوت ره

اي و نزديك طراحي شده است كـه بـر اسـاس مفـاد ايـن           دريافت كه براي حمالت هوايي منطقه
» اي  اليه  سپر دفاعي چند  «برد براي ايجاد   هاي موشكي ميان قرارداد اين سيستم بخشي از سيستم

اسـت،    2 كويت نيز كه مجهز به پك سيستم پـاتريوت   . از كشورهاي عربي حوزه خليج فارس است
قطر نيز درصدد خريـد ايـن سيـستم اسـت           .  اين سيستم است  3 تر  خواستار ارتقا به نوع پيشرفته

 ) 197 -198 : 1389 جوكار و طوسي، (
هاي نظامي ايران بسيار كمتر از كشورهاي حاشيه خليج فـارس           از طرفي با وجود اينكه هزينه

ايـن  .  است، ولي در اثر تبليغات آمريكا احساس ناامني از ناحيه ايران در منطقه روبه افزايش اسـت      
كـشورهاي حاشـيه خليـج      .  ور شدن آتش مسابقه تسليحاتي را در پـي دارد    احساس تهديد، شعله

تريـن    اند كه ايـن موضـوع از مهـم         فارس، بيشترين آمار خريد تسليحاتي را به خود اختصاص داده
ترين هـدف آمريكـا و سـاير كـشورهاي توليدكننـده             از اين رو مهم.  عوامل ناامني در منطقه است

ويژه در خليج فارس دامن زدن به اين مسابقه تسليحاتي و فـروش هرچـه             تسليحات در منطقه به
 ) 25 : 1391 قرباني، . (هاست افزار در جهت تامين منافع اين قدرت بيشتر جنگ

 ايجاد منطقه آزاد تجاري براي فروش كاالهاي آمريكايي. 3 ـ3 ـ2 

اهــداف كلــي تجــاري آمريكــا در منطقــه خليــج فــارس، شــامل مــواردي چــون ايجــاد بــستر               
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اقتصادي براي تبديل منطقه به بازار انحصاري و بزرگ مصرف كاالهاي آمريكـايي، دراختيـار        ـ  تجاري
ـ مالي با ايـن منطقـه مولـد          سويه تجاري   گرفتن نبض بازارهاي منطقه، برقراري ارتباط به نسبت يك   

انرژي و ثروت، سوق دادن كشورهاي منطقه به سمت اصالحات اقتصادي به منظور بسترسـازي بـراي     
ـ  گذاري آمريكايي، ايجاد بازار مـشترك اقتـصادي و تـشكيل منطقـه آزاد تجـاري آمريكـايي                   سرمايه

اي شـوراي همكـاري خليـج فـارس بـا ديگـر               گرايـي منطقـه     سازي در برابر سياست هـم      عربي، مانع
آن، اتحاديه اروپا و جلوگيري از تقويت مناسـبات ايـن شـورا بـا         . سه.هاي اقتصادي جهان، مانند آ قطب
هاي سياسـي ــ نظـامي،         آمريكا همزمان با طرح . اي چون ايران و هند است هاي مستقل منطقه قدرت

تـوان    در اين راستا مي   .  جويد  عنوان يك راهبرد اقتصادي كليدي سود مي     از تجارت آزاد دوجانبه نيز به
بين آمريكا و كشورهايي چون بحـرين، كويـت و         )  IFTA(گذاري و تجارت آزاد  نامه سرمايه به موافقت

گـذاري    نامه تجارت و سـرمايه      گذاري تجاري و توافق  يمن بر مبناي ايجاد اصالحات اقتصادي و سرمايه
 ) 124 : 1383 دهشيري، . (با عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي اشاره كرد

 هاي فرهنگي آمريكا در خليج فارس سياست. 4 ـ2 

هـاي گريـز از       آمريكا در كشورهاي به اصطالح حامي تروريسم سعي دارد به تقويـت گـرايش         
گـذر پـروژه بالكـانيزه        هاي اجتماعي و قومي مبادرت ورزد، تا از اين ره   مركز با دامن زدن به بحران

اين مهم  .  ويژه ايران، عراق و عربستان را در بلندمدت عملي سازد        كردن كشورهاي خليج فارس، به
سـازي بـراي تحقـق        اي به نفع رژيم صهيونيستي و زمينه       منظور برهم زدن توازن قدرت منطقه به

در مورد كشورهاي مخـالف اصـالحات، آمريكـا خواهـان تـضمين             .  است  »اسراييل بزرگ «پروژه  
در .  اجراي اصالحات ديكته شده از خارج و از بين بردن هويت و نسخ فرهنـگ ايـن كشورهاسـت       

هاي فرهنگي و دينـي    زا بدون توجه به ويژگي اين زمينه آمريكا معتقد به اصالحات تزريقي يا برون
هـا و سـاختار فكـري و ذهنـي            ها، فرهنگ و ساختارهاي بومي و اجتماعي و دگرگون كردن سنت

مردم منطقه است، تا از رهگذر گسترش نفوذ و اثرگذاري در ساختارهاي بنيادين فرهنگي خليـج           
 ) 124 -125 : 1383 دهشيار، . (فارس، كشورهاي مزبور را به پذيرش هژموني آمريكا وادار سازد
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 هاي چين در منطقه خليج فارس ابعاد سياست. 3 
، اين كشور به جرگه كشورهاي كمونيستي پيوسـت      1949 با تشكيل جمهوري خلق چين در 
ها و راهبردهايي براي رسيدن به اهداف كمونيـستي خـود      و با رهبري مائو شروع به اتخاذ سياست

مشي سياسي و اقتصادي خودكفـايي و      گيري خط ولي پس از چند دهه پي. در داخل و خارج كرد
گرايانه در داخل و خـارج گرفتـار مـشكالت        انزواگرايانه عالوه بر ناتواني در رسيدن به اهداف آرمان

رهـبران چيـن بـراي پيـشبرد توسـعه          .  هاي سياسي، اقتصادي و تكنولوژيك شـد   بسيار در عرصه
اقتصادي كشور، به سياست درهاي باز و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي و ساحلي پرداختند كه الزمه        

. ويژه كشورهاي اروپايي و آمريكايي بـود        گذاران ديگر كشورها به    ها و سرمايه اين امر حضور شركت
گذاران خارجي و همچنين جلب حمايـت سياسـي       به همين منظور اين كشور براي جذب سرمايه

هاي بزرگ دست به يك سلسله اصالحات اقتصادي ـ سياسي زد تـا        ويژه قدرت كشورهاي ديگر به
با شروع روند تـسريع در      . پذيري بيشتر جايگاهي در بين كشورهاي ديگر پيدا كند بتواند با انعطاف

گذاري خارجي، و بازار كاال، ايـن كـشور       توسعه اقتصادي چين، دسترسي به منابع طبيعي، سرمايه
ويـژه بـه      خليج فارس با داشتن هر سه شـاخص و بـه         .  را به سوي مناطق مختلف جهان سوق داد

دسترسي به اين منطقـه بـراي اقتـصاد         .  تر بود   سبب دارا بودن منابع عظيم انرژي بسيار با اهميت    
دليل منابع نفت و گاز و توانـايي مـالي و ثـروت كـشورهاي حـوزه خليـج فـارس بـراي                          چين به 
. گذاري و بازار بزرگ مصرفي اين منطقه براي كاالهاي توليدي چين بـسيار ارزشـمند بـود      سرمايه

 ) 316 -317 : 1391 يزداني و اكبريان، (

 هاي اقتصادي چين در خليج فارس سياست. 1 ـ3 
 انرژي. 1 ـ1 ـ3 

هاي اسـتراتژيك كـشور چيـن         تامين، تضمين و اهميت انرژي در شرايط فعلي يكي از اولويت 
هاي رشد اقتصادي يرخوردار است و بـه ايـن     در ميان كشورهاي جهان چين از باالترين نرخ.  است

زمان بـا رشـد و توسـعه اقتـصادي            هم.  دليل افزايش مصرف انرژي اين كشور سرعت گرفته است     
گذار در حـوزه نفـت و         چين در زمان حاضر، اين كشور از جمله كشورهاي خريدار انرژي و سرمايه 
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هـاي    گونه كه محاسبات كارشناسان اقتصادي چيـني ايـن اسـت كـه بيـن سـال              آن.  انرژي است
، حجم مبادالت اقتصادي كشور به مقام دوم در جهان خواهد رسيد و حتي شـايد     2010 ـ  2020 

و اوايل اين قـرن بـا شـرايط           21 از آمريكا فزوني گيرد؛ بنابراين، آشكار است چين در آستانه قرن      
 )  12 : 1384 اميدوارنيا، . (كامال متفاوت با دو دهه پيش از آن رو به رو است

چيـن راهـبرد تنـوع      .  گـيرد   درصد واردات نفت چين از خليج فـارس صـورت مـي      58 امروزه 
نيـاز  .  گذاري كرده اسـت     كشور در زمينه نفت و گاز سرمايه  20 جغرافيايي را پذيرفته و در بيش از 

انگيز افزايش يافته و به طور متوسط در هر سـال بيـش از يـك ميليـون           نفت چين به طور حيرت
درصد افزايش تقاضاي جهان را شـامل         40 دهد كه حدود      بشكه نفت در هر روز افزايش نشان مي

المللـي    آژانـس انـرژي بيـن     .  شود كه تاثير زيادي در افزايش جهاني قيمت نفت داشـته اسـت         مي
واردات چين با واردات آمريكـا برابـر خواهـد بـود و ايـن                 2030 بيني كرده است كه تا سال   پيش

هشداري جدي براي چين در جهت نياز به تضمين تامين باثبات نفت اسـت كـه در ايـن عرصـه            
عنوان مركز تامين انرژي چين قرار گرفته و توسعه روابط با كـشورهاي منطقـه در             خليج فارس به

 ) 325 : 1391 يزداني و اكبريان، . (همين راستاست
يكي از نتايج ايـن همكـاري       1999 اعالميه مشاركت راهبردي نفتي چين و عربستان در سال 

ترين شريك تجاري چيـن از غـرب آسـيا تـا شـمال آفريقاسـت و                   عربستان سعودي بزرگ.  است
ترين منبع اطفاي عطش فزاينده اقتصاد        سال آينده بزرگ  15 براساس برآوردهاي صورت گرفته تا 

دهنده موقعيت    فروش نزديك به نيم ميليون بشكه نفت در روز نشان    .  چين براي انرژي خواهد بود
 ) 1386 واعظي، . (كنوني عربستان سعودي در تامين نيازهاي كنوني پكن است

 تجارت. 2 ـ1 ـ3 

رشـد بـاالي    .  هاي پراهميت منافع چيـن در منطقـه خليـج فـارس اسـت              تجارت، از ديگر حوزه
اقتصادي چين در بيش از دو دهه اخير، سهم و نقـش ايـن كـشور در اقتـصاد و تجـارت جهـاني را                      

متاثر از اين روند كلي، مبادالت تجاري ميـان چيـن و كـشورهاي خليـج           . شدت افزايش داده است به
تجارت ميـان چيـن و شـوراي همكـاري          . هاي اخير به سرعت رو به افزايش بوده است فارس در سال
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بـه    2004 ، بالغ بر يك ميليارد و پانصد ميليون دالر بود كه اين رقـم در             1991 خليج فارس در سال 
ايـن  .  درصد رشد نسبت به سـال قبـل از آن بـود          36 با  2005 ميليارد دالر در  33 ميليارد دالر و  20 

، چين و اعـضاي شـوراي همكـاري         2004 عالوه در سال      به.  ميليارد دالر رسيد   70 به  2008 رقم در 
خليج فارس، مذاكرات خود درباره ايجاد منطقه آزاد تجاري را آغاز كردنـد كـه تـاكنون ادامـه يافتـه                

درصورت به نتيجه رسيدن اين مذاكرات، حجم تجارت ميان چين و كـشورهاي عـضو شـوراي       .  است
 ) 40 : 1389 واعظي، . (همكاري خليج فارس احتماال با سرعت بيشتري افزايش خواهد يافت

 مبادالت تسليحاتي. 3 ـ1 ـ3 

دهي به سياست چين در خليج فارس        مبادالت تسليحاتي يكي ديگر از متغيرهاي اصلي شكل
تدريج چيـن را بـه        ، روند رو به افزايشي به خود گرفت و به    1970 اين مبادالت از اواخر دهه . است

ويـژه كـشورهاي بـزرگ        كنندگان مهم تسليحات مورد نياز كشورهاي اين منطقه، به  يكي از تامين
در طول جنگ ايران و عراق، چين بيش از پنج ميليارد دالر تسليحات به ايـن دو          .  آن، تبديل كرد
منحصر به ايران و عراق نبـود؛    1980 فروش تسليحات چين به اين منطقه در دهه .  كشور فروخت

عربستان ديگر كشور بزرگ منطقه نيز در ايـن دهـه بـه جمـع واردكننـدگان تـسليحات چينـي              
بـا قابليـت حمـل كالهـك           CSS-2هـاي بالـستيك       ، عربستان، موشك  1985 در سال . پيوست
هـاي    در مراحـل بعـد، ريـاض موشـك       .  كيلومتر را از چين خريداري كرد 3000 اي و با برد  هسته

كيلومـتر بـرد داشـتند را از چيـن            600 و    1800 كـه بـه ترتيـب         CSS-5و  CSS- 4بالستيك 
ايران از مقطع جنگ عراق تاكنون همواره يكـي از كـشورهاي خريـدار تـسليحات             .  خريداري كرد

ويژه پس از جنگ اين كشور عليه كويـت       عراق نيز در دوران صدام، به.  چيني در منطقه بوده است
با .  المللي، از جمله خريداران تسليحات چيني بود      هاي اعمال شده از سوي جامعه بين و محدوديت

وجود آنكه مبادالت تسليحاتي چين با كشورهاي منطقه خليج فـارس گـسترده اسـت و يكـي از           
دليل كمبود    آيد، اما به    دهي به سياست خليج فارسي اين كشور به شمار مي   هاي اصلي شكل مؤلفه

 )  39 : 1389 واعظي، . (باره بحث كرد توان به تفصيل در اين آمار و اطالعات پيرامون آن، نمي
منظـور    هاي امارات متحده عربي بـه  دو ناو جنگي چيني وارد آب 2010 در اين ارتباط، در مي 
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هاي چينـي     اين دو ناو دقيقا شش ماه بعد براي حفاظت از كشتي       . گيري تجديد قوا شدند سوخت
از آن بـه بعـد، تـالش چيـن همـواره بـر ايـن               .  از حمله دزدان دريايي سوماليايي به امارات آمدند

متمركز بوده است كه صادرات تجهيزات نظـامي خـود بـه كـشورهاي حاشـيه خليـج فـارس را                      
دهد كه در پس اين نوع اقدامات چين در پي افزايش نفوذ خـود         گسترش دهد و شواهد نشان مي
 )The Nixon Center,2010: 18(. از لحاظ سياسي در منطقه است

 راهبرد سياسي چين در خليج فارس. 2 ـ3 

چين برخالف دوران جنگ سرد كه به منظور مقابله با هندوستان به تحكيـم روابـط خـود بـا        
اكنون به موازات يكديگر همزمان از يك سو به هند و پاكـستان نزديـك          پرداخت، هم پاكستان مي

شود و از سوي ديگر در راستاي تامين منافع خود، به منطقه خاورميانـه و زيرسيـستم خليـج                 مي
 )14 : 1391 طاهري و زارع، . (فارس چشم دوخته است

دهنده به منافع چين در منطقه خليـج فـارس       توان يكي ديگر از عناصر شكل بسط نفوذ را مي
رشد اقتصادي شتابان و توليد گسترده ثروت در تركيب با نوسازي نـيروي نظـامي چيـن،      .  دانست

اي روزافزون بر قدرت و به تبع آن وزن و نقـش خـود در سياسـت            گونه باعث شده تا اين كشور به
هـاي مختلـف سياسـت        اين قدرت رو به تزايد نيازمند ترجمه به نفوذ در عرصـه . الملل بيفزايد بين
عنوان يكي از مناطـق       خليج فارس به  .  ها مشغول انجام آن هستند الملل است؛ كاري كه چيني بين

هاي اخير در سياسـت خارجـي        پراهميت جهان از زاويه ترجمه قدرت به نفوذ و بسط آن، در سال
در اين راستا، سياست خارجي چين بـراي بـسط نفـوذ ايـن          .  اين كشور جايگاهي ويژه يافته است

سازي مناسبات آن كـشور بـا كـشورهاي ايـن منطقـه،            كشور در خليج فارس به تعميق و نهادينه
سازي مناسـبات بـا كـشورهاي         تالش براي تعميق و نهادينه  .  ويژه بازيگران اصلي، پرداخته است به

توان پيامد طبيعي بازتعريف موقعيـت راهـبردي ايـن كـشور در               خليج فارس از سوي چين را مي
سو برد منـافع آن       الملل، از يك  ارتقاي سريع جايگاه چين در عرصه بين.  الملل دانست سياست بين

خليـج فـارس،    .  را گسترش داده و از ديگر سو، محيـط امنيـتي ايـن كـشور را بـسط داده اسـت              
رو بـسط نفـوذ در آن         اي است كه در هر دو حوزه ياد شده، براي چين اهميت دارد و از اين  منطقه
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عنوان يكـي ديگـر از متغيرهـاي          توان به   بنابراين، بسط نفوذ را نيز مي    .  يابد ضرورت و عقالنيت مي
 ) 41 : 1389 واعظي، . (دهي به سياست خليج فارسي چين دانست اصلي شكل

 )هاي دو كشور در منطقه خليج فارس بررسي تطبيقي سياست(ها  ارزيابي داده. 4 

هاي دو كشور آمريكا و چين در منطقه خليج فـارس، بايـد وجـوه           بعد از بررسي ابعاد سياست
 . اشتراك و افتراق مواضع آنها را در ارتباط با اين منطقه موشكافي نمود

 وجوه اشتراك. 1 ـ4 
 استفاده حداكثري از ذخاير انرژي خليج فارس. 1 ـ1 ـ4 

ميليـون بـشكه توليـد        6/3 شـايد روزانـه       2020 با اينكه چين توليد داخلي خود را باال برده و تا       
داشته باشد، ولي نيازش به نفت بيش از دو برابر اين ميزان خواهـد بـود و بهـترين محـل تـامين آن             

به همين دليل امنيت انرژي مساله اصلي سياست خـارجي چيـن       .  جايي جز خليج فارس نخواهد بود
البته مصرف زياد انرژي در چين هنگـامي كـه بـا ازديـاد مـصرف انـرژي             .  در خليج فارس شده است

آميزتر از نشان دادن صرف برآورد نيـاز چيـن بـه        تواند در آينده بسيار مخاطره جهان ارزيابي شود، مي
دليل تقاضـاي جهـاني و هـم         از اين گذشته، اهميت انرژي خليج فارس براي چين هم به.  انرژي باشد

 )322 : 1391 يزداني و اكبريان،. (هاي طوالني بسيار بيشتر خواهد بود دليل توليد مداوم تا سال به
هـاي وسـيعي بـراي ارتقـا روابـط بـا              هاي اخـير تـالش      ها با درك اين موضوع در سال  چيني

اند تا در پرتو آن بتواننـد سـهم           ويژه كشورهاي اصلي انجام داده  خيز اين منطقه، به كشورهاي نفت
چين بنـا بـر مـصالح اقتـصادي و امنيـت            . خود از ذخاير اين منطقه را هرچه بيشتر افزايش دهند

اين كشور بـراي واردات   .  كند انرژي خود، توسعه مناسبات با همه كشورهاي خاورميانه را دنبال مي
كنندگان اصلي بـه شـدت وابـسته بـه         نفت از كشورهاي عمان و عربستان سعودي به منزله تامين

 ) 192 : 1391 شناس،  نژاد و حق مصلي. (خليج فارس است
هاي نفتي و گازي را داشته و نقش زيـادي          ترين قابليت از طرفي از آنجا كه خليج فارس بزرگ

در تامين نيازهاي فعلي و جايگاه بااليي در تامين آينده تقاضاي فزاينده نفت داراست، پس قـدرت    



21 

 

 

 1394، سال بيست و دوم، شماره دوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

و امنيت ملي آمريكا طي يك فرآيند خطي و زنجيرهاي وابسته به امنيت و ثبات نفتي ـ سياسـي         
تواند براي اين قدرت درجه اول جهان يـك        همين وابستگي مي.  باشد خاورميانه و خليج فارس مي

پذيري بسيار جدي باشد كه ممكن است بسياري از رقباي كوچك، متوسط و بـزرگ           نقطه آسيب
بـرداري،    آمريكا از جمله توليدكننـدگان و صـادركنندگان نفـت در خليـج فـارس را بـراي بهـره                    

بنـابراين، ايـاالت    )  217 -221 :  1389 حشمت زاده،   . (امتيازگيري و يا ناهمراهي به تامل وادار كند 
مانند چيـن    متحده حداكثر سعي خود را براي استفاده تمام و كمال از ذخاير انرژي خليج فارس به

 . معطوف نموده است

 مبادالت تسليحاتي به كشورهاي منطقه. 2 ـ1 ـ4 

ـارس، قاصـرند و                  بسياري از تحليل گران از اعالم ميزان دقيق فروش تسليحات چين به خليـج ف
اطالعات صحيحي در اين رابطه ندارند؛ با اين وجود واكيفيلد و لونستين در ارتباط با جنـگ ايـران و           

ـاذ كـرده اسـت            ـا همچنيـن    .  عراق معتقدند كه چين در طول جنـگ، موضـعي پراگماتيـك اتخ آنه
ـال        «:  افزايند مي شـروع بـه فـروش        1981 طبق آمار موسسه تحقيقاتي صلح اسـتكهلم، چيـن از س

درصـد كـل تـسليحات        41 هايي كه چيـن بـه ايـران فروخـت           تسليحات به ايران نمود و كل سالح
ـال         .  بود  1988 تا  1980 خريداري شده از سوي ايران از سال  بـه    1982 به همين منوال چيـن از س

ـاي    درصد كل سالح    17 عراق تسليحات فروخت و تسليحاتي كه به عراق از جانب چين صادر شد،   ه
 )Wakefield and Levenstein,2011: 14(» .بود 1988 تا  1980 خريداري شده عراق از سال 

 123 كشورهاي خاورميانه بيـشتر از        2012 تا    2011 در مورد آمريكا نيز بايد اظهار داشت، از 
هـاي خليـج فـارس        هـا توسـط دولـت       بيشتر اين سالح.  اند ميليارد دالر تسليحات خريداري كرده

اند و همچنين بيشتر اين تسليحات از طريق ترتيبـات دفـاعي دوجانبـه بـا ايـاالت           خريداري شده
وابستگي كشورهاي عربي به اياالت متحده آمريكـا بـراي تاميـن      . متحده آمريكا حاصل شده است

امنيت آنها با وجود فشارهاي داخلي دوچنـدان شـده اسـت؛ چـرا كـه معترضـين ايـن كـشورها                
(Agharebparast,2012: 19داننـد     هاي خود را فاقد توانايي براي دفـاع از خـود مـي            حكومت

(Barzegar and           سـازي در مقابـل ايـران در          و متقابال سران كشورهاي عربي به منظـور موازنـه
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هـاي صـادرات هرچـه بيـشتر          هاي اعتراضي گسترده در داخـل، زمينـه       منطقه و سركوب حركت
 . آورند تسليحات سبك و سنگين را از آمريكا را به كشورهاي خود فراهم مي

 مبادالت تجاري با كشورهاي خليج فارس. 3 ـ1 ـ4 

. روابط بين چين و كشورهاي حوزه خليج فارس در تمامي ابعاد گسترده و حياتي خواهند بود       
. ترين همكار تجاري كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس بوده اسـت      آسيا بزرگ 2006 از سال 

درصد كل تجارت كشورهاي شوراي همكاري خليـج فـارس شـامل             55 دهد  محاسبات نشان مي
تـا    350 به اين ترتيب تجارت بين چين و كشورهاي مزبور بـه بيـن       .  مواد هيدروكربني بوده است

اما عالوه بر كشورهاي حاشيه     )  Molavi, 2012: 48(.  رسد  مي  2020 ميليارد دالر، تا سال   500 
حجـم  .  جنوبي خليج فارس، چين روابط اقتصادي خود با ايران را نـيز بـسيار توسـعه داده اسـت                 

 60 ، بيش از    2008 تا سال     1994 تجارت دوجانبه ايران و چين در طول بيش از يك دهه از سال    
كـه در سـال       ميليـون دالر بـود، درحـالي        448 ، حجم تجارت دوجانبـه،   1994 در سال .  برابر شد
 ) 41 : 1389 واعظي، . (ميليارد دالر رسيد 30 اين حجم، به  2008 

هـاي اخـير حجـم        ويژه عربستان و كويت طـي دهـه         اعضاي شوراي همكاري خليج فارس به    
هـا    گـذاري  اين سرمايه.  اند هاي خارجي خود را به سمت آمريكا سوق داده گذاري عظيمي از سرمايه

. ها انجـام شـده اسـت        ها در بانك  گذاري در اشكال متفاوتي چون خريد سهام كارخانجات و سپرده
گذاران عرب از بابت احتمال مصادره يا مسدود شـدن            ستامبر برخي از سرمايه 11 پس از حمالت 

هايشان در آمريكا به شدت نگران شدند، اما دولـت آمريكـا در راسـتاي جلوگـيري از بـروز                دارايي
گذاري و به طور كلي حفاظت از موقعيت اعتمادپذيري خـود در عرصـه            اختالل در فرآيند سرمايه

گـذاري مـستمر كـشورهاي        تجـارت و سـرمايه    .  هاي آن را رفع كنـد       الملل، سعي كرد نگراني   بين
ثروتمند خليج فارس در آمريكا عالوه بر كمك به به فرآيند رشد اقتصادي آنهـا، نقـش مهمـي در       

 ) 655 : 1385 قنبرلو، . (كند حفاظت از تعادل ساختاري اقتصاد آمريكا ايفا مي
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 وجوه افتراق. 2 ـ4 
 گرايانه چين گرايانه آمريكا و چندجانبه جانبه راهبرد يك. 1 ـ2 ـ4 

سازي و رقابت چين و روسـيه در برابـر آمريكـا در خليـج فـارس بـه نوعـي تـابعي از                           موازنه
اي   ها و مالحظات كلي اين دو كشور در قبال آمريكا با درنظر گرفتن شرايط خاص منطقه        سياست

، آمريكـا   2003 ويژه بعد از حملـه آمريكـا بـه عـراق در سـال                 سپتامبر و به    11 بعد از   .  بوده است
ويـژه در پـي تغييـر         گرا و تهاجمي در منطقه خليج فارس در پيش گرفت و به   جانبه رويكردي يك

ويژه چيـن و      هاي بزرگ، به  اي در ابعاد مختلف و جلوگيري از نفوذ ساير قدرت بنيادين نظم منطقه
تر اين دو كشور براي ايجاد موازنه نـرم   اين رويكرد به تالش گسترده.  روسيه، در خليج فارس برآمد

ها، گسترش روابط بـا كـشورهاي         در قبال آمريكا در خليج فارس منجر شد كه از جمله اين تالش 
عربي خليج فارس، تعامل با جمهـوري اسـالمي ايـران و در مجمـوع، كمـك بـه ايجـاد نظمـي                        

 )35 -36 : 1389 واعظي، . (تر در خليج فارس بود چندبعدي و جامع
هاي اخير تالش مضاعفي را براي گسترش و تعميق مناسـبات خـود بـا مـصر،                    چين در سال

قـراردادن روابـط بـا      .  عنوان كشورهاي اصلي منطقه انجام داده اسـت        ايران، عربستان و اسراييل به
ريـزي    ، مـشاركت راهـبردي نفـتي بـا عربـستان و پـي             »همكـاري اسـتراتژيك   «مصر در قالـب     

تالش براي تعميـق    .  هاي گسترده با ايران و اسراييل، در همين راستا صورت گرفته است        همكاري
توان پيامد طبيعي بازتعريـف       سازي مناسبات با كشورهاي خاورميانه از سوي چين را مي    و نهادينه
المللي از    ارتقاي سريع جايگاه چين در عرصه بين  .  الملل دانست راهبردي آن در سياست بينموقعيت 

يك سو برد منافع آن را گسترش بخشيده است و از ديگر سو، محيط امنيتي اين كشور را بسط داده       
رو،   الذكر بـراي چيـن اهميـت دارد و از ايـن             اي است كه در هر دو حوزه فوق  خاورميانه منطقه.  است

ـابراين،   .  كنـد   بسط نفوذ در آن ضرورت و عقالنيت پيدا مـي   تـوان يكـي از       را مـي  »  بـسط نفـوذ   «بن
  )2 : 1385 نيا،  شريعتي. (اي چين دانست دهي به سياست خاورميانه هاي شكل مؤلفه

محـوري    گرا و تقويت هژموني، مبتني بر نقـش        جانبه از طرفي آمريكا خواهان نظام امنيتي يك
اي و نيز انعقاد قراردادهاي نظامي دوجانبـه بـا كـشورهاي منطقـه                ناتو در ترتيبات امنيتي منطقه 

گرايانـه    هـاي نظـامي     گرايي در چارچوب سياست     جانبه و امنيت   هاي يك است و بيشتر بر سياست
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 )   134 : 1383 دهشيري، . (ورزد و درصدد امنيتي كردن هويت خليج فارس است تاكيد مي
، امنيت خليج فارس اولويـت اصـلي        1980 طور مثال، بعد از پيروزي انقالب اسالمي از دهه    به

. بيني و اجرا شده اسـت  هاي امنيتي مختلفي براي اين منطقه پيش بر اين اساس، طرح. شد آمريكا 
شود كه تاسيس شوراي همكـاري خليـج         را شامل مي 1990 تا  1980 مرحله اول طرح امنيتي از 

در اين دوره تضعيف ايران و عـراق و         .  فارس و جنگ ايران و عراق از تحوالت اصلي اين دوره است 
مرحله دوم كه با حمله عراق به كويـت و   .  سازي بين آنها از محورهاي اصلي طرح امنيتي بود توازن

در .  را در بـر گرفـت    1995 تا  1990 شروع شد، از سال )  پايان دوره جنگ سرد(فروپاشي شوروي 
هاي امنيتي    گانه و همچنين ارتقاء همكاري   اين دوره كنترل ايران و عراق در قالب سياست مهار دو

در ايــن راســتا قراردادهــاي    .  يابــد  آمريكــا و كــشورهاي عــضو شــوراي همكــاري، اولويــت مــي         
شود كـه مبنـايي بـراي         فارس منعقد مي   امنيتي متعددي بين آمريكا و كشورهاي خليج ـ  نظامي

مرحله سوم طرح امنيتي خليج فارس از       . شود هاي بعد مي حضور نظامي آمريكا در منطقه در دوره
در مرحله سـوم، ارتقـاء      .  گيرد كه موسوم به برنامه كلينتون است        را در برمي 2006 تا  1996 سال 

هـاي تروريـستي و اشـاعه         هاي امنيتي آمريكا و اعضاي شوراي همكاري، مبارزه با شبكه         همكاري
گيري ايران مطرح و برخـي از آنهـا عملياتـي         تسليحات اتمي، سقوط رژيم صدام و مبارزه با قدرت

شـود كـه     را شامل مي 2011 تا  2006 طرح امنيتي چهارم آمريكا در خليج فارس نيز از سال .  شد
ـاه     مبناي طرح چهارم امنيتي، پـرداختن بـه نگرانـي        .  به برنامه بوش موسوم است ـاي كوت مـدت و     ه

بلندمدت امنيتي آمريكا در منطقه است كه مواردي مانند تهديدات ناشي از اشاعه، تهديدات ايران كه   
شود و تهديـدات ناشـي از حـضور           اي و موشكي آن ناشي مي       هاي هسته اي و برنامه از راهبرد منطقه

سه پايه اصلي اين طـرح      .  گيرد هاي بزرگ نظير چين و روسيه در خليج فارس را در برمي ساير قدرت
اي و تغيير معماري     عبارتند از مبارزه با تهديدات تروريسم و اشاعه؛ مبارزه با تغيير توازن قدرت منطقه

  )1 : 1388 مركز تحقيقات استراتژيك، . (باشد امنيتي منطقه و ساختاري كردن آن مي

 )با تاكيد بر انرژي(راهبرد پراگماتيك چين و ايدئولوژيك آمريكا . 2 ـ2 ـ4 

كارها براي تغيير و تعديـل    در حالي كه آمريكا با رويكردي ايدئولوژيك از حقوق بشر و ساير راه
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كند   استفاده مي )  هاي اقتصادي   ها و مجازات   اعمال تحريم(هاي سياسي مخالف از جمله ايران  رژيم
ها و الگوي مـصرف آمريكـايي بـه         سازي فرهنگي و تحميل شيوه زندگي و ارزش و درصدد يكسان

نـام    هاي ضددولتي به    هاي حامي خود در برابر جنبش    كشورهاي منطقه است، گاه به تقويت دولت
هـاي    ورزد و از سياست خلع سالح براي مقابلـه بـا رژيـم          مبارزه با بنيادگرايي اسالمي مبادرت مي

كنـد تـا بـه نوعـي تفـوق رژيـم صهيونيـستي را بـر                   هاي موافق استفاده مي  مخالف و نه حكومت
 ) 137 : 1383 دهشيري، . (كشورهاي منطقه از نظر نظامي و تسليحاتي تضمين نمايد

سازي روابط خود با تمامي كـشورهاي     اين درحالي است كه چين عالوه بر اينكه سعي در نهادينه
گونه فشار خارجي داشته، اراده خود را معطوف رفع نيازهاي اقتصادي خـود نمـوده      منطقه بدون هيچ

برابـر افزايـش      9 ، حجم تجارت ايران و چين به بيش از       2007 تا  2000 عنوان مثال، از سال  به.  است
ـادراتي    .  ترين شريك تجاري ايران تبديل شده است در اين فرايند، چين به بزرگ.  يافت عمده اقالم ص

بيشتر صادرات ايران بـه چيـن را        .  تجهيزات الكترونيكي و تسليحات نظامي    :  چين به ايران عبارتند از  
واردات ايران از چين      2000 در سال   .  دهد طور كلي محصوالت پتروشيمي تشكيل مي نفت و گاز و به

ـال      .  ميليارد دالر بود    2 كمتر از يك ميليارد دالر و صادراتش به چين كمتر از      ، 2007 اين ارقام در س
 ) Ilias, 2009. (ميليارد دالر رسيد 13 و  8 به ترتيب به حدود 

 افزاري آمريكا افزاري چين و سخت امنيت نرم. 3 ـ2 ـ4 

واعظـي،  (ورزد    افزاري مبتني بر سياست نرم و رايزني ديپلماتيك تاكيد مي         چين بر امنيت نرم
شناسند و معتقدند چيـن بـه         ، مردم منطقه چين را كشوري با تعهدات چشمگير مي      )40 : 1389 

از اينجاسـت كـه     .  كشي از مردم منطقه يا استفاده از منابع به روش نواستعماري نيست      دنبال بهره
توان به حـضور نيروهـاي        مي.  دانند  ها سياست چين در منطقه را اساسا قدرت نرم مي اي خاورميانه

و ارسال كشتي جنگي براي مبارزه با دزدان دريـايي در      2006 حافظ صلح چين در لبنان در سال 
در سواحل سومالي اشاره كرد كه قدرت چين در منطقه براي ايجـاد صـلح و امنيـت           2008 سال 

 ) 135 : 1390 دهقاني فيروزآبادي و فرازي، . (سود امنيت نرم بوده است به
افـزاري، بـا اتكـا بـه سياسـت خـشن و               در حالي كه اياالت متحده معتقد به امنيـت سـخت           
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هاي اصلي چين بـر ابزارهـاي اقتـصادي و         گيري از قدرت نظامي است، اولويت گيرانه با بهره سخت
كارگيري ابزارهاي نظامي اعمـال فـشارهاي روانـي و تبليغـي              هاي آمريكا بر به  افزاري و اولويت نرم

ساز را مدنظر     هاي يكسان   آميز، رويكردهاي قهرآميز و شيوه    هاي خشونت آمريكا سياست.  استوار است
شود، خـود     »تغيير جامعه «در اين رابطه، براي اينكه اصالحات در خاورميانه منجر به .  قرار داده است

ـا       .  داند را مجاز به كاربرد نيروي نظامي براي تغيير رژيم در منطقه مي ـارزه ب براي مثال آمريكا براي مب
 ) 139 : 1383 دهشيري، . (جويد آميز براي مهار خشونت بهره مي تروريسم از ابزارهاي خشونت

هاي تروريـستي در يمـن منجـر بـه            در طي دهه اخير حمله موشكي پهبادهاي آمريكايي عليه گروه 
ـازمان  .  كشته شدن تعدادي از غيرنظاميان نيز شده است ـاي    همين مساله سبب گرديده تا بسياري از س ه

ـال              سازمان ديده.  حقوق بشري به اين وضعيت معترض شوند  2014 بان حقـوق بـشر در گزارشـي در س
خودرو كـه پـشت سـر هـم در            11 ، بر اثر حمله يك پهباد آمريكايي به 2013 دسامبر  12 در :  نويسد مي

نفر ديگـر از جملـه عـروس، زخمـي            15 مرد كشته و حداقل       12 كردند،  يك جشن عروسي حركت مي
هاي مـسلح القاعـده در        در اين ارتباط مقامات آمريكايي و يمني اظهار داشتند كه افراد مزبور گروه      .  شدند

ـاهدان و اقـوام كـشته             شبه جزيره عربستان بودند، اما در اثر تحقيقات ديده  شـدگان    بان حقوق بـشر از ش
  )Human Rights Whatch, 2014: 29(. اند مشخص شد كه آنها غيرنظامي بوده

 گيري نتيجه

هـا در خليـج       با توجه به آنچه گذشت مشخص گرديد كه آمريكا و چين در بعـضي از زمينـه            
هـا شـامل تـالش        هايي در رفتار سياسي خود هستند كه شباهت         ها و تفاوت  فارس داراي شباهت

هـا بـه شـمول        براي به حداكثر رساندن منافع حاصل از بخش انرژي، تسليحات و تجارت و تفاوت  
گرايانه چين و ايدئولوژيك آمريكا و امنيـت          گرايي، راهبرد عمل   گرايي آمريكا و چندجانبه جانبه يك
هاي خـود     رسد كه اگر آمريكا در سياست   نظر مي به.  افزاري آمريكا هستند افزاري چين و سخت نرم

در اين منطقه تجديدنظر ننمايد، چه بسا كه چين به موازات رشـد اقتـصادي خـود در معـادالت                 
رويگرداني عربـستان در    .  سياسي و امنيتي منطقه نيز به يك رقيب جدي براي آمريكا تبديل شود   

اعتمادي بين ايران و آمريكا، بـدبيني نـسبت بـه        هاي اخير خود از آمريكا، تداوم بي بيشتر سياست
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تـر    هاي منطقـه، تبعيـت از بـرادر كوچـك         هايي مانند خاورميانه بزرگ در ميان سران و ملت طرح
از   »بسط نفـوذ  «در برخي از مسائل خليج فارس و غيره و در مقابل سياست         ) رژيم صهيونيستي(

 .      هاي اين مساله را فراهم آورد تواند زمينه طرف چين مي
هاي تحميلي اياالت متحده آمريكـا    منظور توسعه مقابله با سياست به »توسعه از درون«كار  راه

هـاي بـزرگ در ادوار        هاي سودجويانه غيرمنصفانه قدرت     در زمينه اصالحات دفعي و نفي سياست  
مختلف زماني در مقابل جمهوري اسالمي ايران، قابل طراحي است كـه ايـن مهـم در دو عرصـه                  

ويژه ايران، بايد به      در عرصه فرهنگي كشورهاي منطقه به  :  گيري است فرهنگي و اقتصادي قابل پي
طلبانـه در     هـاي تجزيـه     افشاگري در مورد اهداف آمريكايي از اجراي خاورميانه بـزرگ و سياسـت      

زا را مغاير بـا بافـت بومـي و            زا و نيز ترتيبات امنيتي برون    منطقه بپردازد و هرگونه اصالحات برون
 . ساختار فرهنگي و اجتماعي منطقه اعالم نمايد

هاي داخلي،    در عرصه اقتصادي نيز شايسته است جمهوري اسالمي ايران ضمن اتكا بر توانايي      
المللـي و     گيري ديپلماسي فعال اقتصادي در قبال بازيگران بين        هاي خارجي همچون پي از فرصت
اي ماننـد تعـامالت       منطقه  هاي اقتصادي بين    اي، رونق بخشيدن به همكاري  هاي فرامنطقه سازمان

اي، ورود به بازارهاي آمريكاي التين و آفريقـا و پرهـيز از               اكو و سارك، گسترش تجارت فرامنطقه
هاي   پذيري خود را به كشورهاي حوزه خليج فارس و قدرت         فروشي در بازارهاي جهاني آسيب خام

 . بزرگ فعال در آن به حداقل ممكن برساند
يافته از لحاظ سياسـي    هاي باثبات و توسعه گيري دولت كمك جمهوري اسالمي ايران به شكل

گرايـي و     توان از طريق آن به مبـارزه بـا افـراط            كار ديگري است كه مي   در منطقه خليج فارس راه
هاي اخير با مـشكل       با توجه به اينكه كشورهاي خليج فارس در سال.  تروريسم در منطقه پرداخت

منظـور    اي بـه    اي و فرامنطقـه     اند، مناسب است رويكرد كشورهاي منطقـه        گرايي مواجه بوده   افراط
چيره شدن بر موج وقايع و حوادث در اين كشورها، به برقراري امنيـت و ثبـات و تقويـت دولـت                  

اي در خليـج      مركزي در اين كشورها معطوف شود تا از اين رهگذر دخالت كـشورهاي فرامنطقـه          
 . ناپذير گردد فارس به بهانه مبارزه با تروريسم توجيه
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 :ها منابع و يادداشت
جايگاه منبع انرژي در امنيت خليج فـارس و امنيـت           «، )1386 (اهللا و آخوند مهريزي، مسعود  ابوالحسن شيرازي، حبيب

 . 7 ، شماره 4 ، سال فصلنامه تخصصي علوم سياسي، »آمريكا باتوجه به الگوي امنيت مشاركتي
 . انتشارات ثمر: تهرانخليج فارس و مسائل آن، ، )1381 (اسدي، بيژن، 

، مركـز تحقيقـات اسـتراتژيك دفـاعي،         »انداز آينده   اصالحات اقتصادي چين و چشم    «،  )1384 (اميدوارنيا، محمدجواد، 
 . 1 معاونت پژوهش، شماره 

، »ژئوپلي نومي خليج فـارس و اسـتراتژي اقتـصادي چيـن و ژاپـن               «،  )1387 (فرد، زهرا و افسرزارع، گاريزي،   پيشگامي
 . 46 شماره فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي، 

تسلط بر منابع نفتي استراتژيك خليج فـارس و تهـاجم نظـامي ايـاالت                «، )1390 (تخشيد، محمدرضا و متين، مهدي، 
 . 1 ، شماره 1 دوره فصلنامه مطالعات جهان، ، »متحده به عراق

فـصلنامه  ،  »نظريات انديشمندان ژئوپلتيك جهان در مورد اهميت نظامي خليج فارس «، )1389 (چمنكار، محمد جعفر، 
 . 1 ، شماره1 سالتاريخ نامه بعد از اسالم، 

فـصلنامه  ،  »سـناريوهاي آينـده   :  امنيت غرب و تقليل جايگاه نفـتي خليـج فـارس          «،  )1389 (زاده، محمد باقر،     حشمت
 . 25 ، شماره 7 سال مطالعات اقتصاد انرژي، 

بررسي مقايسه اي راهبرد امنيتي اياالت متحده و اتحاديـه اروپـايي در خليـج فـارس               «، )1383 (دهشيري، محمدرضا، 
 . 48 ، شماره 12 سالفصلنامه سياست دفاعي، ، »ستامبر 11 پس از 

پژوهـشنامه  ،  »هاي نقش چين در خاورميانـه     موانع و فرصت«، )1390 (دهقاني فيروزآبادي، سيدجالل و فرازي، مهدي، 
 . 4 شمارهعلوم سياسي، 

بررسي اهميت انرژي منطقه خليج فارس در راهبردهاي سياسي و امنيتـي            «، )1391 (طاهري، ابوالقاسم و زارع، مهدي 
 . 10 ، شماره المللي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر رضا فصلنامه تحقيقات سياسي و بين، »اياالت متحده آمريكا
فـصلنامه  ،  »استقرار سپر دفاع موشكي آمريكا در خليج فارس و تاثير آن بر امنيت خليج فارس«، )1391 (قرباني، مژگان 

 . 38 ، شماره 10 سال راهبرد دفاعي، 
فـصلنامه مطالعـات    ،  »بررسي مالحظات اقتصادي استراتژي امنيتي آمريكـا در خليـج فـارس         «)  1385 (قنبرلو، عبداهللا 

 . 2 ، شماره 9 سال راهبردي، 
گر در خليج فارس و تاثير آن بر امنيت          هاي مداخله تحليلي بر نقش قدرت«، )1389 (اهللا  افشار، مهناز و عزتي، عزت مايل

 . 29 ، شماره7 سال فصلنامه جغرافيايي سرزمين، ، »جمهوري اسالمي ايران
/ هـاي سياسـت خـارجي         ، معاونت پژوهش  »طرح امنيتي آمريكا در خليج فارس   «، )1388 (مركز تحقيقات استراتژيك 

 . گروه مطالعات خاورميانه و خليج فارس
نگاهي به علل شكل گيري اقتصاد سياسي نفت و گاز در           «، )1389 (عادلي، محمدحسين و حسيني، سيد جعفر  مهدوي

 . 33 ، شماره، 18 سال مجله دانش و توسعه، ، »خليج فارس و استراتژي كشورهاي صنعتي در قبال آن
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پژوهـشنامه علـوم    ،  »جايگاه چين در اقتصاد انرژي خليـج فـارس    «، )1391 (شناس، محمدرضا  نژاد، عباس و حق مصلي
 . 1 ، شماره 8 سالسياسي، 

موسسه فرهنگي  :  ، راهنماي منطقه و كشورهاي خليج فارس، تهران      )1383 (ميررضوي، فيروزه و احمدي لفوركي، بهزاد 
 . المللي ابرار معاصر مطالعات و تحقيقات بين

فـصلنامه  ،  »هـاي  هژمونـي آمريكـا        هاي بزرگ در منطقه خليج فارس و چالش        نقش قدرت«، )1389 (واعظي، محمود 
 . 6 ، شماره 2 سال المللي روابط خارجي،  بين

 . هاي سياست خارجي ، معاونت پژوهش»مسيري براي همكاري: الگوي آسيايي امنيت انرژي«، )1386 (واعظي، محمود 
، 42 دوره  فـصلنامه سياسـت،     ،  »انرژي و روابط چيـن بـا خليـج فـارس       «، )1391 (اهللا و اكبريان، عليرضا  يزداني، عنايت
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