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Abstract 

In West Asia, order, oil, and arms have always been the three main factors 
in determining the equations, which has led to the continued presence of 
major supra-regional powers in West Asia. Despite significant differences 
between China and the European Union, both are strategic partners. Given 
the presence of China and the European Union in the West Asian region, 
the question arises as to what effect the economic interests of China and the 
European Union in this region have on Iran's national security? The main 
hypothesis is: that: Since China and the European Union have no security 
competition and at the same time both are important economic players in 
the world; In the context of extensive US sanctions against Iran, the 
intersection of the interests of these two supra-regional powers in West 
Asia and its alignment with the interests of Iran's regional rivals will be a 
challenge to Iran's national security. This article seeks to answer the 
question of the article with a comparative view, based on the Copenhagen 
School of Security. 
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بر    ا ی اروپا در بر  اس   ه ی و اتحاد   ن ی چ   ی رقابت اقتصاد   ر ی تا  
-2017  ی ها در سال   ران ی ا   مهوری اسالمی و   ی مل   ت ی امن 

2019 

 چکیده
 هایقمدرت وسمتهيمعمادالت بموده اسمت کمه سمبب حضمور پ نييدر تع ی نظ ، نفت و اسلحه سه عامل اصل

اروپما، همر دو  هیمو اتحاد نيچم انيم مه   یهاتفاوت  رغ ی شده است. عل  ايدر غرب اس  یابزرگ فرامنطقه
 نیما ا،ياروپما در منطقمه غمرب اسم هیمو اتحاد نيهستند. با توجه به حضمور چم  گریکدی  کیاستراتژ  کیشر

 رانیما ی مل تيبر امن یريمنطقه چه تاث نیاروپا در ا هیو اتحاد نيچ  یکه منافع اقتصاد  شودی پرسش مطرح م
 نيندارنمد و در عم ی تميرقابمت امن گونمهچياروپا ه هیو اتحاد نياست: از آنجا که چ  نیا  ی اصل  هيدارد؟ فرض

 هيمعل کمایگسمترده امر یها یتحر یفضاهستند؛ در  ی در سطح جهان یمه  اقتصاد  گرانیحال هر دو از باز
 بيمرق  یهاآن بما منمافع قمدرت یی و همسمو  ايدر غمرب اسم  یادو قمدرت فرامنطقمه  نیمنافع ا  ی تالق   ران،یا

 یبمر مبنما  ی قميتطب  ی با نگماه  کوشدی مقاله م  نیخواهد بود. ا  رانیا  ی مل  تيامن  یبرا  ی شچال  ران،یا  یامنطقه
 .دهد سخکپنهاگ به پرسش مقاله پا ی تيمکتب امن
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 مقدمه

 45ی و  درصد از ذخایر نفت   59درصد از جمعيت کل دنيا،    6با داشتن    1منطقه غرب اسيا 
قدرت  درصد توجه  مورد  همواره  جهان  گازی  ذخایر  بين از  بزرگ  و های  المللی 

است.فرامنطقه بوده  مناطق جغرافيایی جهان    اسيا  غربدر حقيقت    ای  مهمترین  از جمله 
لحاظ   به  که  در  ژئوپلاست  بسياری  اهميت  از  ژئواکونوميکی  و  ژئواستراتژیکی  يتيکی، 

است.   برخوردار  و  به گونهمعادالت جهانی  نفت  نظ ،  اندیشمندان  بعضی  نگاه  از  ای که 
اسلحه همواره سه عامل اصلی در تعيين معادالت این منطقه بوده است که سبب حضور  

قدرت فرامنطقهپيوسته  بزرگ  عطار،  های  و  )چشمه سلطانی  است  اسيا شده  ای در غرب 
رژی  اشغالگر قدس( نيز  ای )ایران، عربستان، ترکيه،  های منطقه( حتی رقابت قدرت1396

جنوب غرب اسيا بویژه    باشد. ای در غرب اسيا میهای فرامنطقهتحت تاثير رقابت قدرت
چالش  و  رقابت  فضای  شاهد  اخير  دهه  دو  ترکيه  در  و  عربستان  ایران،  قدرت  سه  سازی 

بوده است. این سه قدرت عالئق ژئوپليتيکی متکثر و متنوع دارند و نگرش غيرقابل تقسي   
بستر چالش آن به شکلها،  این وضعيت  برایند  است.  داده  را شکل  منازعه  و  گيری  سازی 

 ای، توليد بحران و منازعه انجاميده است. های منطقهبندیدسته
15/13608ميليون نفر، توليد ناخالص داخلی  400ميليارد و  1چين با جمعيتی قریب به  

اسيا  های فرامنطقهتیکی از بزرگترین قدر   2018ميليارد دالر در سال   فعال در غرب  ای 
ميليون    513اتحادیه اروپا نيز با جمعيت    (.Chi & Other, 2020: 746-754بوده است )

 :Covi, 2020باشد )ای فعال در غرب اسيا میهای فرامنطقهنفری، یکی دیگر از قدرت

قاب5-30 ذخایر  وجود  اسيا  غرب  به  اروپا  اتحادیه  و  چين  توجه  اصلی  علت  توجه(.  ل 
باشد لذا هر انرژی در این منطقه و نياز مبرم این دو بازیگر به انرژی جهت تداوم توسعه می

 شود.نوع بحران امنيتی در این منطقه به نوعی تهدید به منافع این دو بازیگر محسوب می

  در   که   فارس  ج يخل   و  ترانهیمد  یایدر  انيم  ی هانيسرزم  شامل  است  یامنطقه  ا يسا  غرب  از  منظور   منابع  یبعض  در.  1

  کشور   شش  ران،یا  یکشورها  شامل  منطقه  نیا  .دارد  قرار  قایفرا  شمال  و  ا يسا  یباختر  جنوب  اروپا،  یخاور  جنوب

  منطقه   ايسا  غرب  گرید  منابع  یبعض   در  .شودیم  مصر  و  لبنان   ه،یسور  اردن،  ن،يفلسط   فارس،  جي خل  هيحاش  یعرب

 از   مبسوط  یمعنا  مقاله  نیا  .شودیم  زين  قفقاز  و  هيترک  ،یمرکز  یايآس  یکشورها  شامل  که  شودیم  شامل  را  یعتريوس

 . است داده  قرار  نظر مد را ايسا غرب
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و    گاز  و  نفت  عظي   ذخایر  داشتن  با  که  است  منطقه  مه   بازیگران  جمله  از  ایران 
است  و  موقعيت  اقتصادی  گسترده  روابط  اروپا  اتحادیه  با  ه   و  با چين  ه   ویژه،  راتژیکی 

های امریکا قرار گرفته است ولی حوزه  سياسی دارد. اگرچه این رابطه تحت تاثير تحری 
تواند از سوی بازیگران دیگر تهدید شود.  وسيع منافع تعریف شده ایران در این منطقه می

این پرسش مطرح می منطقه غرب    شود کهحال  در  اروپا  اتحادیه  و  اقتصادی چين  منافع 
از انجا که چين و  اسيا چه تاثيری بر امنيت ملی ایران دارد؟ فرضيه اصلی مقاله این است:  

مه    بازیگران  از  دو  هر  حال  عين  در  و  ندارند  امنيتی  رقابت  هيچگونه  اروپا  اتحادیه 
ترده امریکا عليه ایران، تالقی  های گس اقتصادی در سطح جهانی هستند، در فضای تحری 

فرامنطقه قدرت  دو  این  قدرتمنافع  منافع  با  آن  و همسویی  اسيا  رقيب  ای در غرب  های 
بودمنطقه ایران خواهد  ملی  امنيت  برای  ایران، چالشی  مقاله میای  این  به روشی  .  کوشد 

چش  با  کپنهاک،  امنيتی  مکتب  مبنای  بر  مقایسهتطبيقی  قدرتانداز  ميان  رقيب  ای  های 
 منطقه )ایران، عربستان، ترکيه و اسرائيل( به این پرسش پاسخ دهد.

اگرچه مقاالت متعددی در مورد بازیگری چين و اتحادیه اروپا در منطقه غرب اسيا به   
نگارش درآمده است اما این مقاله در دو زمينه با مقاالت قبلی متفاوت است: نخست اینکه  

متمرکز است در حالی که دیگر مقاالت این دوره زمانی    2019  -2017های  مقاله بر سال
نمی از یک سو  را شامل  مقاله،  مطالعه در  برای  این دو سال  انتخاب  شوند و علت اصلی 

های  پرهيز از تکرار مطالعات انجام شده است و از سوی دیگر در نظر گرفتن متغير تحری 
همه و  میجدید  امریکا  نگجانبه  با  مقاله  دوم  اقتصادی  باشد.  رویکردی   -اه  با  سياسی 

به امنيت ایران تحت تاثير بازیگری چين و اتحادیه اروپا به طور همزمان در منطقه    تطبيقی
باشد، در حالی که دیگر مقاالت این نگاه تطبيقی را ندارند. غرب اسيا می

 چارچوب نظری: مکتب امنیتی کپنهاگ
است. این نوع نگاه نتيجه منطقی تشکيل    نگاه مدرن به مفهوم امنيت، ایجابی و چند بعدی

و   ملی  مرزهای  چارچوب  در  اقتدار  که  است  حاکميت  مفهوم  مبنای  بر  مدرن  دولت 
زمانی   جهانی،  و  داخلی  عرصه  در  است.  ساخته  معنادار  را  خارجی  روابط  در  استقالل 

جه  یابد که دارای قدرت برتر باشد. در گفتمان مدرن امنيت ملی، و امنيت دولت معنا می
به جنبه سختنرم  شود. مفهوم مدرن امنيت ملی جنبه  افزاری آن افزوده میافزاری امنيت 
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امنيت؛ حوزه به  مدرن  نگاه  و تاسيس دارد. در  اجتماعی،  ایجابی  اقتصادی، سياسی،  های 
 گيرد.محيط زیستی و نظامی مورد توجه قرار می

برجسته    با دو چهره  و  ،  وریو  آلو    بوزان  یبرمکتب کپنهاک  واقعی  امری  امنيت را 
می قلمداد  مسالهعينی  را  امنيت  بوزان  بری  بازیگران  کند.  تصمي   بر  مبتنی  ذهنی  بين  ای 

های مختلف از یک موضوع خاص وجود دارد. برداشت هر  داند. لذا امکان برداشتمی
بازیگر از دیگر بازیگران در مورد امنيتی ساختن اهميت دارد زیرا بر نوع تصمي  و پاسخ 

ای و  گذارد. بری بوزان امنيت ملی را مرکز ثقل امنيت در سطح منطقهدو طرف تاثير می
 (. kymlicka, 2002: 30داند )المللی میبين 
کپنهاک،  مکتب  نگاه  ملت  در  امنيت  سرشت  سرمشق  منطقه  هر  و  نيست  یکسان  ها 

گر تعمي  داد  های امنيتی یک منطقه را به منطقه دیتوان ویژگیخاص خود را دارد و نمی
زیرا امنيت یک مقوله ذهنی و برآمده از برداشت شهروندان جوامع همان منطقه است. به  
همين سبب از مفهوم امنيت خاورميانه، امنيت اروپا، امنيت جهان سوم، امنيت امریکا و ... 

بازیگر است.  153:  1390کنند )نصری،  صحبت می اما دولت همچنان مهمترین  طور به(. 
است که در آن بازیگران مختلفی به رقابت    یامکتب معتقد است، امنيت عرصه  این   یکل

مشغولند ولی هنوز دولت بازیگر ممتاز این عرصه است، زیرا ه  از دیرباز وظایف امنيتی  
این  کنار  در  اما  دارد.  را  مقصود  این  مناسب  ساختار  ه   و  داشته  عهده  بر  ، نگاه  را 

افراد   پردازانهینظر امنيت  به  گروه   آن  کردهو  توجه  نيز   ,Buzan & Waever)ند  اها 

2003: 55.)   
بين های منطقهبری بوزان واضع نظریه »مجموعه  الملل است. وی جهان  ای« در روابط 

دارد که هر منطقه فرمول امنيتی ویژه کند و بيان میرا به هفت منطقه جداگانه تقسي  می
تعمي  قابل  منازعه  حل  شيوه  و  دارد  را  جمله    خود  از  نيز  خاورميانه  نيست.  مناطق  ميان 

بر   دارد.  را  خود  خاص  امنيتی  ویژه  فرمول  که  است  بوزان  بری  نظر  مد  هفتگانه  مناطق 
هایی است که عامل نزدیکی کشورهای منطقه  اساس نظر بوزان، هر منطقه دارای شاخص

بر مبنای شاخصبه یکدیگر می لتيکی کنار  های خاص جغرافيایی و ژئوپشود. برای مثال 
شوند، در حالی که بر مبنای جغرافيا به  شباهت دارند و دیگر موارد شباهتی  ه  جمع می

(.     22: 1389 ،ینصرميان آنها وجود ندارد )
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خوشه آمدن  بوجود  باعث  بوزان  اندیشه  در  عامل  منطقهدو  میهای  و  ای  هویت  شود: 
 همجواری جغرافيایی. 

می  باعث  تاریخی  که  تبار  این  ملتشود  و  باشند  برخوردار  ویژه  ذهنيت  از  ها 
خوداگاهی تاریخی ضمانت امنيتی مهمی است که مانع از نفی هویت کشور و الحاق آن  

توسعه بازیگر  میبه  خاورميانه؛  طلب  منطقه  در  که  است  باور  این  بر  بوزان  بری  شود. 
است. دیگر  بازیگر  با  متضمن خصومت  دیگر،  بازیگر  با  بازیگر  یک  مثال   دوستی  برای 

می اسرائيل  طرد  به  منجر  عربستان  به  ایران  حرکتی  نزدیکی  هر  منطقه  این  در  پس  شود. 
امنيت   ارتقای  به  منطقه  کشورهای  تصمي   بنابراین  است.  ضدامنيتی  بازتابی  متضمن 

می دیگر  کشور  عليه  ناامنی  توليد  تنوع خودشان،  و  مدت، شدت  امر  این  علت  که  کند 
 (.      24: 1389طقه است )نصری، خصومت بين بازیگران من 

عرضه سالح و تدارک اقتدار    -1المللی از سه طریق  های بين بوزان معتقد است قدرت 
منطقه،   کشورهای  بعضی  برای  بين    -2دیپلماتيک  اختالف  در  غيرمستقي   مداخله 

تهدید و عمليات مستقي  عليه کشورها در امور این منطقه دخالت    -3واحدهای سياسی و  
)بوزان،  می افزایش  216:  1387کنند  در  مهمی  نقش  خارجی  عامل  ترتيب  این  به   .)

 اختالفات در منطقه دارد. 
ميان کشورهای    تنها عامل یکپارچگی  نه  مناطقی است که  از جمله  اسيا  منطقه غرب 

ک  آن  قدرتدرون  حضور  بلکه  است  امریکا،  رنگ  همچون  منطقه  از  خارج  های 
ن و هند در آن زمينه کاهش امنيت را فراه  ساخته است.  کشورهای اروپایی، چين، ژاپ

منطقه یارگيری  به  با توجه  مبنا  این  بر  مقاله  به  این  اروپا درصدد است  اتحادیه  و  ای چين 
های  گذاریاین درک برسد که نزدیکی و مشابهت منافع چين و اتحادیه اروپا در سرمایه

استراتژی و  نظامی  یافته  توسعه  روابط  و  همچون  اقتصادی  ایران  رقيب  کشورهای  با  کی 
عربستان، امارات، اسرایيل و ترکيه چگونه بعنوان یک اقدام عليه امنيت ملی ایران تعریف  

نمیمی تعریف  سياسی  بعد  در  تنها  را  امنيت  کپنهاک،  مکتب  که  انجا  از  و  شود.  کند 
می قرار  نظر  مد  را  منطقه  امنيتی  گرفتن  مجموعه  نظر  در  با  مقاله  لذا  شاخصدهد  ها  این 

اقتصادی می مالحظات  درک  با  تا  اسيا    -کوشد  غرب  در  اروپا  اتحادیه  و  چين  نظامی 
المللی نشان دهد که چگونه تامين تسليحاتی دول رقيب ایران عامل  های بين بعنوان قدرت

شود.  تشدید رقابت تسليحاتی و در نتيجه نوعی تهدید به امنيت ملی ایران تعریف می
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اسیا  غرب در چین اقتصادی منافع
 انرژی  -الف

از نگاه بری بوزان امنيت در شکل اقتصادی به معنای حفظ و ارتقای شيوه زندگی مردم  
بين  و  داخلی  بعد  )در  و خدمات  تامين کاالها  از طریق  اقتصاد  یک جامعه  است.  المللی( 

دهه در  که  تاچين  نيازمند  زیادی  بسيار  تا حد  است  یافته  توسعه  به شدت  اخير  مين  های 
مانند نفت  از منابع انرژی  انرژی برای توليد در سطح جهانی است. اگرچه چين در بعضی  

نيازی اقتصاد این کشور به منابع انرژی در جهان  اما به معنای بی  های جهانی داردرتبهشيل  
شيل  نفت  توليد کنندگان  بزرگترین  از  یکی  و حدود    1نيست. چين  است   328در جهان 

بشکه ذخای دارد. در چين حدود  ميليارد  شيل  نفت  معروف وجود    80ر  شيل  نفت  معدن 
فوشان آنها  مهمترین  که  انرژی  2موامينگ   -دارد  جهانی  شورای  سال    3است.   2014در 
ميليارد تن    52/2کند و دارای  ميليون تن نفت توليد می  215اعالم داشت که چين ساالنه  

 ذخایر قابل بازیافت نفت است.  
یک قدرت اقتصادی بزرگ در جهان است نخستين وارد کننده    اما از آنجا که چين  

ميليون بشکه    4/8به ميزان   2017ای که در سال  شود به گونهنفت خام در جهان شناخته می
سال   در  است    2/9،  2018و  کرده  وارد  خام  نفت  روز  در  بشکه   ,Geeraerts)ميليون 

به ميزان   2019ين در سال  (. این در حالی است که واردات نفت خام چ 281-294 :2019
رسد که رکورد واردات نفت خام را طی هفده سال قبل به  ميليون بشکه در روز می 12/10

می ثبت  خود  )نام  چين    (.Wang, 2020: 198کند  عظي   واردات  ميزان  حقيقت  در 
می کشور  این  مصرف  با  سال    43باشد.  متناسب  در  خام    2019کشور  نفت  کننده  تامين 

نشانگر حج  و ميزان نفت وارداتی چين از چهارده کشور جهان    1د. جدول  انچين بوده
است که در سال  می  2019در سال   پولی چين در    2019باشد. شایان توجه  ارزش واحد 

خرید. درصد کاهش یافت و در نتيجه چين نفت را گرانتر می 10مقابل دالر، 

1. Shale Oil

2. Fushun – Moaming

3. World Energy Council

https://www.worldenergy.org/contact/
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2019 سال در چین به نفت صادرکنندگان مهمترین -1 جدول

 کشورردیف
درصد از

 کل
 کشور ردیفمیلیارد دالر 

درصد از
 کل

 میلیارد دالر 

8/16 عربستان  1  1/40 1/3 امارات  8   3/7  

3/15 روسیه  2  5/36 1/7 3 ایران  9   

9/9 عراق  3  7/23 7/2 انگلستان  10   3/6  

5/9 آنگوال  4  7/22 3/2 کنگو 11   54/5  

8/7 برزیل  5  5/18 3/2 مالزی  12   5/5  

مانع 6  9/6  4/16 8/4 2 لیبی  13   

5/4 کویت 7  8/10 9/1 ونزوئال  14   4/4  
See: http://www.worldstopexports.com/

حکایت از    2019با    2018های مربوط به واردات نفت خام چين در سال  مقایسه داده 
از کش  نفت چين  انگلستان )آن دارد که واردات  برزیل 1/35(، عربستان )3/44ورهای   ،)

(1/14( مالزی   ،)8/13( امارات   ،)5/9( کلمبيا   ،)6/7( عراق   ،)9/5( ليبی  و  درصد  5/0(   )
(،  7/8(، آنگوال )4/5(، عمان )7/3افزایش داشته است در حالی که از کشورهای روسيه )

 1درصد کاهش داشته است.  (9/52( و ایران )6/36(، ونزوئال )9/12(، کنگو )3/9کویت )
های سختگيرانه این کشور  عالوه بر واردات نفت خام، اقتصاد رو به رشد چين و سياست

در مورد محيط زیست، منجر به افزایش مصرف گاز طبيعی در این کشور شده است. این  
ميليون متر    27به    2018ها باعث شده است که مصرف گاز طبيعی چين در سال  سياست

به سال  مکعب برس درصدی داشته است و قسمت اعظ  گاز    10رشد    2017د که نسبت 
وارداتی برای مصارف صنعتی، خانگی و توليد برق استفاده شده است. این در حالی است  

درصد    30/8ميليارد متر مکعب است و نسبت به مصرف    30/160که توليد گاز در چين  
، ششمين 2014وجود اینکه چين در سال    . با (Liebenberg, 2020: 189) باشدکمتر می

، شرکت  2015و در سال   (Worldenergy, 2017)توليد کننده گاز طبيعی در جهان بود 
CNPC    سيچوان   163.53مقدار حوضه  در  موجود  طبيعی  گاز  مکعب  متر  را    2ميليارد 

هزار ميليون تن تخمين زده شد    46/3فت گاز چين  کشف کرد و بعدها ذخایر قابل بازیا
(Worldenergy, 2017)  سال در  اما  در    2018.  گاز  واردکننده  بزرگترین  به  تبدیل 

1. www.worldstopexports.com

2. Sichuan

http://www.worldstopexports.com/
https://www.businesswire.com/).با
https://www.businesswire.com/).با
https://www.businesswire.com/).با
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واردات   ميزان  این سال  در  پشت سر گذاشت.  را  ژاپن  و  درصد   41با    LNGجهان شد 
به   سال    78/53افزایش  ابتدای  در  از جمله  95/66به    2019و  تن رسيد.  مهمترین    ميليون 

پتروناسمی  2018های تامين کننده گاز چين در سال  شرکت به  و    2اگزون موبيل ،1توان 
با افتتاح سه خط لوله گازی مه   (.Liebenberg, 2020: 189اشاره داشت )  3قطرگس
–اول، خط لوله شاخه چين    فاز  Erdos-Anping-Zhangzhou Gas   Pipelineشامل

، خط  China-Russia Eastروسيه    -، خط لوله چينChuxiong-Panzhihuaميانمار  
از  Qianjiang-Shaoguanلوله   بيش  لوله    76، در حال حاضر چين  هزار کيلومتر خط 

  (.Liebenberg, 2020: 189گازی دارد )
هبران چين یک پاشنه آشيل  های فسيلی از نگاه ر روند رو به گسترش استفاده از انرژی 

بين  نظام توزیع قدرت  تهدید در  نوعی  تعریف مییا  به  المللی  شود چرا که چين همواره 
ای  این مساله توجه دارد که هر نوع اخالل در روند واردات انرژی به دليل اختالفات منطقه

اینکه منطقه    تواند تهدیدی به امنيت اقتصادی این کشور باشد. با توجه بهالمللی میو بين 
اینکه   لحاظ  به  ه   و  جهان  انرژی  منابع  اعظ   قسمت  بودن  دارا  لحاظ  به  ه   اسيا  غرب 
منطقه   این  در  انرژی  جریان  امنيت  حفظ  است،  چين  نياز  مورد  انرژی  مه   کننده  تامين 

 برای چين از اهميت بسياری برخوردار است. 
دات نفت خام چين  درصدی وار  9/52های آمریکا علت اصلی سقوط  اگرچه تحری  

افزایش   مقابل  در  ایران  می  1/35از  عربستان  از  خام  نفت  واردات  این  درصدی  اما  باشد 
متقابل   وابستگی  در  معنادار  تفاوت  معنای  به  ایران  خارجی  سياست  کارگزار  نزد  مساله 

ای مجموعه امنيتی  بندی منطقهامنيتی است که در شکل طبيعی خود تبدیل به الگوی دسته
اس منطقهشده  رفتار  نظریه  اصلی  ایده  عينی  نمود  پدیده  این  بوزان  ت.  بری  نزد  امنيت  ای 

تر از انتقال آن در فواصل  تر را به مراتب راحتاست که انتقال تهدیدات در فواصل کوتاه
دانست. ای میبندی منطقهساز تغيير دستهطوالنی و زمينه

1. Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)

2. Exxon Mobil

3. Qatar Gas

https://www.businesswire.com/).%20خط
https://www.businesswire.com/).%20خط
https://www.businesswire.com/).%20خط
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 هاگذاریسرمایه   -ب
قابل    اگرچه انرژی توسط چين از کشورهای غرب اسيا تعجب  واردات ميزان  توجهی از 

گذاری اقتصادی چين  برانگيز نيست اما ایجاد تعادل اقتصادی از طریق صادرات و سرمایه
در کشورهای غرب اسيا برای جهان قابل تامل است. روابط چين با کشورهای این منطقه  

شورهای حاشيه خليج فارس به  به طور کامل بر مساله اقتصاد متمرکز است. در حالی که ک
های چين در  گذاریهایی برای رهایی از وابستگی به اقتصاد نفت هستند سرمایهدنبال راه

نشان    2019های مربوط به سال این کشورها به مانند یک راه نجات عمل کرده است. داده
های قرمز های صنعتی گلميليارد دالر )برای پروژه  10دهد که چين در امارات حدود  می

آلومينا  ميزان  1و زباله  به  پروژه قرن    450(، در کویت  یا  )برای دو مگاپروژه  ميليارد دالر 
بوبيان  توسعه  و  ابریش   شهر  بحرین  2شامل  در  مبنای    50(،  )بر  دالر  قرارداد   8ميليون 

نقل  و  حمل  و  تکنولوژی  زمينه  در  عمان  3همکاری  در  و  دالر   7/9(  )برای   4ميليارد 
الدق   گذاریسرمایه به صورت    2گذاری کرده است. جدول  ( سرمایه5در پارک صنعتی 

سرمایه قدرتگذاریتطبيقی  در  را  چين  منطقههای  رقيب  سال  های  در  ایران    2019ای 
 دهد. نشان می

( 2019)  ایران  رقیب ایمنطقه  هایقدرت در چین هایگذاری سرمایه  -2جدول
گذارینوع سرمایه  کشور ریگذامیزان سرمایه    

قرارداد اقتصادی(  35قرارداد همکاری اقتصادی ) عربستان6 میلیارد دالر  28   
گذاری در بخش ساخت و ساز مسکن سرمایه ترکیه7 میلیارد دالر 8/2   

میلیون دالر  325 در بخش تکنولوژی  اسرائیل8  

1. https://www.ft.com/content/1c93d350-7e2c-11e9-81d2-f785092ab560

2. https://www.constructionweekonline.com/projects-tenders/169426-china-eyes-

share-of-kuwaits-450bn-silk-city-boubyan-island-projects 

3. see: https://www.arabianbusiness.com/banking-finance/433812-50m-bahrain-

china-fund-to-target-technology-investments 

4. see: http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/19/c_137683272.htm

5. Duqm

6. https:// www. reuters. com/ article/ us-asia- saudi- china-deals/saudi-china-sign-

28-billion-worth-of-economic-accords

7. https:// www. dailysabah. com/ economy/ 2019/ 03/ 28/ china- aims- to- double-

investments-in-turkey-to-6-billion-by-2021 

8.https://www.reuters.com/article/us-israel-investment-panel/with-eye-to-china-

israel-forms-panel-to-vet-foreign-investments-idUSKBN1X926T 

https://www.ft.com/content/1c93d350-7e2c-11e9-81d2-f785092ab560
https://www.constructionweekonline.com/projects-tenders/169426-china-eyes-share-of-kuwaits-450bn-silk-city-boubyan-island-projects
https://www.constructionweekonline.com/projects-tenders/169426-china-eyes-share-of-kuwaits-450bn-silk-city-boubyan-island-projects
https://www.arabianbusiness.com/banking-finance/433812-50m-bahrain-china-fund-to-target-technology-investments
https://www.arabianbusiness.com/banking-finance/433812-50m-bahrain-china-fund-to-target-technology-investments
http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/19/c_137683272.htm
https://www.reuters.com/article/us-israel-investment-panel/with-eye-to-china-israel-forms-panel-to-vet-foreign-investments-idUSKBN1X926T
https://www.reuters.com/article/us-israel-investment-panel/with-eye-to-china-israel-forms-panel-to-vet-foreign-investments-idUSKBN1X926T
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گذاری نداشته است. چین در ایران و قطر سرمایه 2019* توجه: در سال 

زمانی  فاصله  ميزان    2019تا    2005  در  به  ایران  همسایه  کشورهای  در  33/56چين 
ميليارد دالر در ترکمنستان،   6/ 8ميليارد دالر در افغانستان،  48/3ميليارد دالر در پاکستان، 

آذربایجان،    92/1 در  دالر  ترکيه،    96/15ميليارد  در  ميليارد  دالر  ميليارد    95/23ميليارد 
عراق، در  و    ميليارد   16/41  دالر  عربستان  در  متحده    7/34دالر  امارات  در  دالر  ميليارد 
این در حالی است که مجموع سرمایهعربی سرمایه گذاری چين در  گذاری کرده است. 

 :Almomani, 2020ميليارد دالر رسيده است )  92/26ایران در فاصله زمانی مذکور به  

سرمایه (.12 که  حالی  اس گذاریدر  غرب  کشورهای  در  چين  خصوص  های  به  يا 
های امریکا، چين  ای ایران همواره ادامه یافته است؛ به دليل تحری های رقيب منطقهقدرت

 گذاری نداشته است.هيچ سرمایه 2019-2018های در ایران در سال
سال  شرکتدر  اخير  گسترش   در  ایفزاینده  نقش   چينی  وسازساخت  های های 

نيز  ابلمق   در  و   کنندمی  ایفا  سعودی  هایزیرساخت ساخت   به  بسياری  تمایل  عربستان 
در امارات نيز بيش از    .دارد  چين   در   پتروشيمی   محصوالت   توليد  تاسيسات   و   هاپاالیشگاه

ای که بندر  های تجاری و اقتصادی هستند به گونهدو هزار شهروند چينی مشغول فعاليت
ب به  آسان  برای تجار چينی جهت دسترسی  مناسبی را  بسيار  منطقه  دوبی فرصت  ازارهای 

ترکيه نيز هشت هزار نفر و هزار شرکت چينی    ر(. دLiu, 2020: 1-28)آورد  فراه  می
بخش  دو  در  به  نزدیک  نيز  اسرایيل  در  هستند.  مشغول  اقتصادی  فعاليت  به  مختلف  های 

 -Efron, 2020: 18باشند )هزار کارگر چينی در بخش ساختمان مشغول به فعاليت می

ها و حتی افراد چينی فعال در ایران بسيار اندک است که تعداد شرکتاین در حالی    (.22
 باشد و حتی آمار دقيقی در این زمينه وجود ندارد. می
های  گذاریگذاری چين در ایران به نسبت سطح قابل توجه سرمایهسطح نازل سرمایه 

، رشد  این کشور در سایر کشورهای غرب اسيا، یک موضوع امنيتی معطوف به ثبات کلی
شود. لذا به خاطر درآميختگی بحث اقتصاد با  و توسعه اقتصادی از سوی ایران تعریف می

و   -مسائل سياسی  ميزان  در  تعادل  واسطه عدم  به  آن  بر ه  خوردن  )و  امنيت  اجتماعی، 
حج  حضور چين در بازارهای مالی ایران در مقایسه با بازارهای منطقه( نزد دولت ایران 

شود.تر مینگرد، پررنگ وزان ایجابی میبه مانند آنچه ب
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 واردات و صادرات  -پ
داده به  سال  نگاهی  می   2019-2018های  مه نشان  شرکای  جمله  از  چين  که  دهد 

 اقتصادی کشورهای منطقه از لحاظ واردات و صادرات است. 

رقیب  ایمنطقه  هایقدرت  تجاری شرکای -3 جدول
 مقاصد واردات  مقاصد صادرات  کشور

تانعربس  چین، امریکا، امارات  امارات، چین، هند  

 روسیه، چین، آلمان  آلمان، انگلیس، ایتالیا  ترکیه

 چین، آمریکا، ترکیه  آمریکا، چین، انگلیس  اسرائیل
 چین، امارات، کره جنوبی  چین، امارات، عراق  ایران*

به سال متعلق  ایران  تجاری  به شرکای  مربوط  اطالعات  توجه:  تحریمبخاط. است   2017*  برای  ر  امریکا  های 
های بعد اطالعاتی موجود نیست. سال

See: nordeatrade.com

دهد که چين جزء شرکای اصلی تجاری اکثر کشورهای  نشان می   3اطالعات جدول   
محسوب   عربستان  تجاری  شرکای  بزرگترین  از  یکی  چين  حاضر  حال  در  است.  منطقه 

اخيرمی سال  چند  طول  در  متوسط  طور  به  رشدی    شود.  ساالنه  کشور،  دو  بين  تجارت 
ميليارد دالر رسيد.    4/61به رق     2018ای که در سال  درصد داشته است به گونه  32معادل  

می صادر  عربستان  به  که  چينی  محصوالت  ماشين عمده  شامل  ساختمانی،  شود  آالت 
لوازم   و  پوشاک  منسوجات،  الکترونيکی،  محصوالت  فوالد،  توليدی،  تجهيزات  کشتی، 

کاميونخ و  مسافربری  نقليه  وسایل  از  استفاده  حال  عين  در  است.  در  انگی  چينی  های 
نفت   به چين؛  در حالی که عمده محصول صادراتی عربستان  است.  یافته  عربستان رواج 
خام، محصوالت پتروشيمی و کود است اما محصوالتی مانند سنگ معدن، روغن زیتون  

 (.Fulton, 2020: 362-383شود )نيز از عربستان به چين صادر می
اسرایيل محسوب  نشان می  3همانطور که جدول    تجاری اصلی  از شرکای  دهد چين 
به شدت گسترش یافته است   2000اسرایيل بعد از سال  -شود. در حالی که روابط چين می

سال   از  عرصه  2017اما  در  شریک  دو  این  روابط  چشمگير  افزایش  مختلف  شاهد  های 
دو برابر صادرات سال   2019ه ميزان صادرات اسرایيل به چين در سال  هستي ، به طوری ک

ميليارد دالر رسيده است. این رق  تجاری به استثنای ارزش    7/4بوده است و به رق     2018
( است  چين  به  اسرایيل  از  الماس  همچنين  Efron, 2020: 18- 22صادرات   .)
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اسرائيلميال   2017  تا  2016  زمانی  بازه  در  چين   گذاریسرمایه در   افزایش   برابر  10دی 
در   جدیت  با  چينی  هایاست. شرکت  رسيده  دالر   ميليارد  16  از  بيش   مبلغی  به  و  داشته
و   اشدود  بندر  تاسيسات در  گسترش   مترو،   ساخت  قبيل  از   اسرائيل   زیرساختی   های بخش 
 .(Liu, 2020: 1-28) هستند فعاليت  به مشغول حيفا
شود. ارزش تجارت دو طرفه  ترکيه نيز محسوب میچين از جمله مقاصد مه  وارداتی  
و در   (Wu, 2020: 599-612) ميليارد دالر رسيد    6/23به    2018ترکيه در سال    -چين 
 22/13ميليارد دالر و واردات از چين به    89/1ارزش صادرات ترکيه به چين    2019سال  

ترکيه به/از چين  ميليارد دالر رسيد. اگرچه کسری قابل توجهی ميان صادرات و واردات  
گونه به  دارند  بسيار  اميد  چين  بازار  به  ترکيه  تجار  اما  دارد  سال  وجود  در  که   2019ای 

به ارزش   2018درصدی نسبت به    107صادرات فندوق و محصوالت آن به چين با رشد  
ميليون دالر    25ميليون دالر رسيد. در همين سال ارزش صادرات ميوه و سبزیجات به    71

 :Efron, 2020ميليون دالر رسيد )  29رات مواد غذایی دریایی به چين به  و ارزش صاد

18- 22.) 
سال  در  چين  که  حالی  قدرت  در  سه  مه   تجاری  شریک  پيوسته  طور  به  اخير  های 

های امریکا در  اسرایيل( بوده است، بخاطر تحری   -ترکيه  -ای ایران )عربستانرقيب منطقه
جذابي است  نتوانسته  ایران  که  بازار  بپذیری   اگر  کند.  تعریف  برای خود  توجهی  قابل  ت 

به این معنا می باشد  امنيت، یک موضوع مرجع است و همان طور که بوزان معتقد است 
می ایمن  را  کسی  چه  یا  چيزی  چه  تصمي   که  بر  مبتنی  بيناذهنی  مساله  یک  و  سازد 

بسيار اهميت  مساله  این  از  ایران  ارزیابی  و  برداشت  است،  این  می  بازیگران  زیرا  یابد 
ها موثر است. ایران کاهش روابط دوجانبه با چين را  گيری و پاسخبرداشت بر نوع تصمي 

اش حمایت  ایهای امریکا که از سوی رقبای منطقهدر ابعاد مختلف به خاطر مساله تحری 
الملل  کند و علت اصلی آن، برداشت دولت ایران از سيست  بين شود، تهدید تلقی میمی

کند و در منظومه قدرت  ای تفسير میاست که آن را تابعی از شيوه قدرت در سطح منطقه
اما حالت سيال ژئوپلتيک منطقه غرب   جهانی این منطقه دارای اهميت ژئوپلتيکی است، 

ایران  های امریکا در سالاسيا و تحری  به دولت  تنهایی استراتژیک را  های اخير احساس 
و لذا  است،  ساخته  ایران منتقل  ميان  اقتصادی  متقابل  می  -ابستگی  حالت  چين  در  بایست 

ای ایران باشد. های رقيب منطقهتعادل با وابستگی متقابل اقتصادی چين با قدرت
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 1یک راه -یک کمربند پروژه -ت
اکتبر   »یک کمربند  جمهوریيس  ر  2013در  ایده  را    -چين  جاده«  این  کرد  مطرحیک   .

پروژه سمت  به  را  چين  در  ها طرح  زیربنایی  می  60ی  هدایت  بهکشور  دقيق  کند.  طور 
اقتصادی کمربند  ایجاد  قرار   این   هدف  ابریش   جاده  مسير  در  که  کشورهایی  که  است 

بر  در  را  اروپا  سراسر  و  اسيا  غرب  مرکزی،  اسيای  سرتاسر  در  طریقگيرددارند  از  این    . 
است تا اقتصاد شرکای  اميدوار    -1:  ، چين در تالش برای دستيابی به سه هدف استطرح

ایجاد  اميدوار به    -2  ؛تجاری را تحریک کند تا تقاضا برای صادرات خود را افزایش دهد
و   خود  کاالهای  برای  زمينی  مسير  در    ایجادیک  بندری  شهرهای  در  اقتصادی  تعادل 

استان سمت  به  شرقی  خود  ساحل  محروم  جنوبی  و  غربی  ومیهای  کاهش    -3  باشد 
شود  اش تأمين می درصد نفت وارداتی   80که از طریق آن    2کا گه ماالوابستگی چين به تن 

(Алдабек, 2020: 4-13.) 
قرار  تنش  که یصورت  در  محاصره  در  چين  شود  تشدید  چين  جنوبی  دریای  در  ها 
منطقه غرب اسيا یک عنصر    ،. بنابراین در قلب سه قارهشودد و اقتصاد آن فلج میگيرمی

ميليارد دالر به    40برای این منظور چين با اعطای    است.  ين ک برای چاستراتژی  وضروری  
ابریش  جاده  سرمایه  100و    3صندوق  بانک  به  دالر  اسيایی ميليارد  زیرساخت   4گذاری 

پروژهسرمایه در  دادگذاری  را گسترش  زیربنایی کشورهای شریک   ,Алдабек) های 

2020: 4-13.) 
اسيا  در  چين   روابط  کشور   این   جهانی  مشارکت  شبکه  مه   هایمؤلفه  از  یکی  غرب 
گسترش   سر   دریای  و  مغرب   فارس،   خليج  شرقی،   مدیترانه  سراسر  روابط در  این.  است
دسته .  دهدمی  قرار  گسترده  دسته  چهار  را در  کشورها آنها  اهميت  و بر اساس  است  یافته
و   سعودی   عربستان  ایران،  مصر،   الجزایر،  با  جامع  استراتژیک  هایمشارکت  شامل  اول

دوم  است.  امارات رابطه  یک   و  اسرائيل   با  جامع   نوآوری   مشارکت   یک  شامل   دسته 
سومين   ترکيه  با  استراتژیک  تعاونی کشور   چندین   با  استراتژیک  هایهمکاری  است. 
چهارم.  شودمی   شامل  را  سودان  و   مراکش   عراق،  متوسط  های همکاری  شامل  دسته 

1. One Belt One Road

2. Strait of Malacca

3. New Silk Road Fund

4. Asian Infrastructure Investment Bank

پ

ر

و
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خليج .  است  قطر  و  عمان  کویت،   ردن، ا  جيبوتی،   کوچکتر مانند  کشورهای   با   استراتژیک
در   چينی  توجه  قابل  منافع  زیرا  است  چين   استراتژیک  های مشارکت  اصلی  نقطه  فارس
. (Blanchard, 2020: 159-174)دارد  وجود آنجا

 فروش تسلیحات نظامی 
جهان   در  نظامی  تسليحات  بزرگ  کننده  صادر  سومين  چين  روسيه،  و  امریکا  از  پس 

می صادرات    ربغ  در شود.  محسوب  اول  مقام  در  امریکا  و  پانزده   مقام  در  چين  اسيا 
تسليحات به کشورهای این منطقه قرار دارند. از آنجایی که چين تمرکز اصلی خود را بر 
رویکرد اقتصادی قرار داده است کشورهای این منطقه در خریدهای نظامی، این کشور را  

عنوان   میPlan B به  کهتعریف  معنا  این  به  اروپایی    کنند  کشورهای  و  امریکا  پس 
آیند. نکته اساسی دیگر در فروش  همچون انگليس و فرانسه در صدد خرید از چين بر می

بر خالف آمریکا و روسيه که در   منطقه آن است که  این  به کشورهای  تسليحات چينی 
بر اهداف سياسی متمرکز می بر اهداف تجاری و اقتصادی  فروش تسليحات  شوند، چين 

سالحمتمر برای  جدید  بازار  یک  بعنوان  را  اسيا  غرب  چين  کلی  طور  به  است.  های  کز 
می هستند،  قيمت  ارزان  اما  باال  تکنولوژی  دارای  که  )توليدی خود   :Ahn, 2020بيند 

203-235.) 
سال    که در  دنيای عرب  و  روابط چين  مورد  در  پکن  منتشر شد   2016سياستگذاری 

برد   -ن روابط جدید بر مبنای همکاری و استراتژی بردگویای ان بود که این کشور خواها
با دنيای عرب است. این سند روابط جدید چين با دنيای عرب را مبتنی بر اصول احترام  

مسالمت همزیستی  دخالت،  عدم  تجاوز،  عدم  ارضی،  تماميت  حاکميت،  به  آميز متقابل 
پایهمی اصل  سه  بر  عرب  جهان  به  نيز  تسليحات  فروش  توان  گذاداند.  تقویت  شد:  ری 

دفاعی کشور خریدار، عدم آسيب رساندن به صلح جهانی و عدم دخالت در امور داخلی  
برتر فروش سالح در جهان محسوب می شود  سایر کشورها. اگرچه چين جزء ده کشور 

پاکستان و   بازار فروش تسليحات این کشور در ميان کشورهای بنگالدش،  اما بزرگترین 
در   و  است  سالحميانمار  فروش  برتری  همچنان  اسيا  غرب  عرب  کشورهای  های  ميان 

(.  Ahn, 2020: 203-235مختلف متعلق به امریکا است ) 
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حقيقت  شکل در  اصلی  متغيرهای  از  دیگر  یکی  تسليحاتی  منافع  مبادالت  به  دهی 
روند افزایشی   1970اقتصادی چين در منطقه غرب اسيا است. این مبادالت از اواخر دهه  

خو نياز  به  مورد  تسليحات  اصلی  کنندگان  تامين  از  یکی  به  را  چين  بتدریج  و  گرفت  د 
تسليحاتی   مبادالت  البته  کرد،  تبدیل  آن  بزرگ  کشورهای  بویژه  منطقه  این  کشورهای 

یک کامال  منطقه  این  با  از  چين  تسليحاتی  تحری   دليل  به  کشور  این  زیرا  نيست،  سویه 
هایی  نيازهای تسليحاتی خود بویژه در زمينه سالح  سوی امریکا و اتحادیه اروپا، بخشی از

کند که این موضوع با انتقاد شدید امریکا با فناوری بسيار پيشرفته را از اسرایيل تامين می
 مواجه شده است. 

ميليارد    8.8بخش عمده صادرات تسليحات نظامی چين به کشورهای منطقه که معادل   
دهه   به  مربوط  بوده  در  ميالدی    1980دالر  عراق  و  ایران  که  شرایطی  در  ه   آن  است، 

ميالدی پس از پایان جنگ سرد، صادرات تسليحات نظامی    1990اند. در دهه  جنگ بوده
ایران در    1.8به کمتر از    غرب اسياچين به   ميليارد دالر رسيده است که بيشترین سه  را 

ادام  21این روند نزولی در دهه نخست قرن    .اختيار داشته است به کمتر از  نيز  ه داشته و 
ميليارد دالر رسيده است. بيشترین حج  صادرات تسليحات چين نيز در این مدت به    1.4

تا    2010های  ارزش صادرات نظامی چين به غرب اسيا طی سال  .ایران و مصر بوده است
به    2017 معادل    اردميلي   468ميالدی  که  است  رسيده  صادرات    3.7دالر  کل  درصد 

استتسليحاتی چين   بوده  به غرب    .به کشورهای جهان  نظامی چين  تسليحات  صادرات 
 .(2019Lu Zhenhua ,) ميليارد دالر بوده است  6.1اسيا در این مدت 

داده  اساس  اسيا  1استکهل ،   صلح  المللیبين   پژوهشگاه  های بر  از   درصد  32  غرب 
واردات   همچنين   .دهدمی  تشکيل  2017-2013  دوره  در   را   جهان  سليحاتی ت  واردات
زیرا   است   داشته   رشد  2017-2013  تا  2012-2008  دوره  از   درصد  103  منطقه،  اسلحه 
صادرات   حال،   همين  در  .بودند  آميزخشونت  هایجنگ   درگير  مستقيماً  کشورها   بيشتر

اسيا   به  چين  تسليحات کرد.   رشد   درصد  38  سال  پنج   طی  2017-2013  دوره  در   غرب 
دنبال خرید بيشتر    به   نيز  غرب اسيا  ملل  اما  است،  چينی   هایسالح  اصلی  خریدار  پاکستان

.(Teddy Ng and Liu Zhen, 2019 )هستند  چين از

1. Stockholm International Peace Research Institute

https://www.scmp.com/author/zhenhua-lu
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سياسی   اهداف  نه  و  تجاری   اهداف  به  بيشتر  سنتی  طور  به  چين   تسليحات  معامالت 
 CH-4سرنشين   بدون  هواپيمای  فروند  30  از   بيش   چين   2014  سال  از.  است  شده  متمرکز

خود   سرنشين   بدون  همچنين هواپيمای  است، چين   فروخته   سعودی  عربستان  کشور   به  را
Wing Loong II  موشک  متحده  امارات  به  را و  قطر  خود  بالستيک  های عربی  به   را 

ل حم   توانایی   که  چين  Pterosaurs-1  پهپاد  به   عربی  متحده  امارات   اخيراً  فروخته است. 
سعودی   عربستان  که   حالی  در   کرد،  عالقه   ابراز   دارد  را  YZ-212  و  BA-7  هایموشک
در   پهپاد   توليد  مرکز  یک  ساخت   برای  ایتوافقنامه  و  کرد  خریداری  را  چينی  های موشک

.(Teddy Ng & Liu Zhen, 2019کرد )  امضا این کشور
 امکان خرید سالح  ای قرار گرفت عمال های هستهکه ایران تحت تحری   2010از سال   

ادامه خواهد    2020برایش مقدور نبود ولی به واسطه برجام، این تحری  تسليحاتی تا اواخر  
یافت و پس از آن ایران امکان خرید تسليحات مورد نياز خود را دارد. روسيه و چين دو  
موشکی  سيست   این  از  پيش  ایران  هستند.  تسليحاتی  تامين  در  ایران  انتخابی  مه   گزینه 

به هوا، موشک ضد کشتی و قایق اما  سطح  های موشکی را از چين خریداری کرده بود 
های پيشرفته  هایی همچون سيست ها، چين از جمله مقاصد اصلی تامين سالحپس از تحری 

 & Sahrasadهای اصلی جنگ خواهد بود )اسلحه، هواپيماهای جنگنده پيشرفته و تانک

Other, 2020: 576-585 .) 
علیمسال  که  است  این  توجه  قابل  همچون  ه  چين  از  عربستان  نظامی  خریدهای  رغ  

موشک ميانخرید  بالستيک  دانگهای  برگزاری DF-21 و    DF-3Aفنگ  برد  یا  و 
در جده، عربستان بيشترین خرید تسليحاتی خود را از    2019رزمایش مشترک شمشير آبی  

می انجام  امرامریکا  استراتژیک  شریک  بعنوان  و  میدهد  عمل  منطقه  در  به  یکا  کند 
ای که به دنبال ترس از رویارویی با ایران، خواهان استقرار سه هزار سرباز امریکایی  گونه

 (.Sahrasad & Other, 2020: 576-585در کشور خود شد )
نارسا    را  جهانی  یا  و  ملی  چارچوب  کشورها،  امنيتی  مالحظه  بررسی  در  بوزان  بری 
کشورها با محيط پيرامون خود در تعامل هستند و امنيت هر یک    داند و معتقد است کهمی

دولت منطقهاز  امنيت  تحليل  در  لذا  است.  مربوط  همه  امنيت  به  میها  به  ای،  بایست 
مجموعه امنيتی توجه داشت که اعتماد نسبت به اعضای منطقه یا بدبينی آنها به یکدیگر  

بر این اساس امکان خرید تسليح پيشرفته توسط قدرتحائز اهميت است.  های رقيب  ات 
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عين تحری  تسليحاتی این کشور که خود ایجادکننده نوعی عدم تعادل    درای ایران  منطقه
شود لذا تعریف این  باشد، از سوی دولت ایران با بدبينی نگریسته میدر ادوات نظامی می

شود  ای میهسته  ساز توجه و تمرکز ایران بر تواناییمحدودیت بعنوان نوعی تهدید، زمينه
 کند.  که این مساله خود دور باطل عدم اطمينان و بدبينی را در منطقه بازتوليد می

 اسیا  غرب در اتحادیه اروپا اقتصادی منافع
ای  ای که همجوار با مجموعه امنيتی منطقهاتحادیه اروپا بعنوان یک مجموعه امنيتی منطقه

باشد. بحران سوریه و  منطقه غرب اسيا می های غرب اسيا است همواره نگران تسری بحران
های اخير ر  داده  باشد که در سالسيل مهاجران به سمت اروپا نماد این تسری بحران می

نگرانی از مهمترین  به طور کلی دو مساله تروریس  و مهاجرت  اروپا است.  اتحادیه  های 
. در نگاه اتحادیه اروپا،  بينداست که آن را بعنوان یک تهدید تسری یافته از غرب اسيا می

قدرت ميان  منطقهدر  مشترکهای  تجربه  بواسطه  که  است  ایران  تنها  اسيا  غرب  دو   ای 
قربانی    مهاجرت  و  تروریس   تهدید عين  در  پاکستان،  و  افغانستان  کشور  از  گسترده 

امنيتی  تواند از پتانسيلتروریس  بودن می سياسی خود در کشورهای دچار بحران    –های 
پذیری اتحادیه اروپا را  ای استفاده کند که ميزان آسيبسيا همچون سوریه به گونهغرب ا

توافق هسته این مساله در  تهدیدات کاهش دهد.  این  مقابل  برجام  در  به  ایران موسوم  ای 
تحری  اما  یافت  بارزی  همکارینمود  پيگيری  امریکا  مجدد  و  های  ایران  امنيتی  های 
م مشکل  با  را  اروپا  ک اتحادیه  با  همراه  انسداد  این  ساخت.  شدید واجه  شدن  رنگ 

زمينههمکاری سایر  اروپا در  اتحادیه  و  ایران  پرداخته میهای  آن  به  ذیل  در  شود،  ها که 
منجر به تفسير بدبينانه از عملکرد و حضور اتحادیه اروپا در منطقه توسط دولت ایران شده  

اقتصادی   تعامالت  توسعه  ا  –است.  اتحادیه  منطقهنظامی  رقبای  با  عامل  روپا  ایران،  ای 
تفسير متفاوت تهران از الگوی دوستی و دشمنی در منطقه شده است و ایران توسعه روابط  

کند  ای رقيب را نوعی تهدید به امنيت خود ارزیابی میهای منطقهاتحادیه اروپا با قدرت
 که در نتيجه این پيوند بزرگتر نيز شده است. 

 تامین انرژی  -الف
پيش   رب بين اساس  آژانس  انرژیبينی  نفت  ،المللی  حدود  اتحادیه  خام  توليد  با   50اروپا 

بشکه در روز در    هزار  984به    2010در سال    روز  در  ميليون بشکه  95/1درصد کاهش از  
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افق یادشده روندی   همچنين تقاضای نفت  رسيد.خواهد    2030سال   این اتحادیه در  خام 
ميليون بشکه    1/10به    2010ميليون بشکه در روز در سال    86/13داشت و از  خواهد  نزولی  

به  رسيدخواهد    2030در روز در سال   که سه  اتحادیه اروپا از مصرف جهانی    طوری ؛ 
بينی روند پيش   به  با توجه  رسد.می   2030درصد در سال  10/ 5درصد به    9/15خام از    نفت

اتحادیه   خام  نفت  و تقاضای  ف توليدال اخت   ،2030خام در افق سال  تقاضای نفت  توليد و
در سال    9/11از   در روز  بشکه  روز در سال  1/9به    2010ميليون  در  بشکه   2030ميليون 

درصدی این    85درصدی توليد، وابستگی    50ش کاهش خواهد یافت. اما با توجه به کاه
سال در  وارداتی  نفت  به  سال  95به    2010اتحادیه  افق  در  می  2030درصد  یابد افزایش 

(World Energy Outlook, IEA, 2019). 
175طبيعی از  ها حاکی از آن است که توليد گازبينیطبيعی نيز پيش  در خصوص گاز 

یابد. کاهش می  2030مکعب در سال    متر  ميليارد  112به   2010مکعب در سال    ميليارد متر
يليارد متر م 591به    2010مکعب در سال    ميليارد متر  497طبيعی از    تقاضای گاز  ،در مقابل

سال   در  یاف  2030مکعب  پيش  ت.افزایش خواهد  به  توجه  توليدبا  روند  تقاضای   و  بينی 
می،  طبيعی  گاز اتحادیهبرآورد  وابستگی  که  گاز  شود  به  از   اروپا  قابل    وارداتی  رشد 

افزایش    2030درصد در سال    81به    2010درصد در سال    65از    و  بوده  توجهی برخوردار
اساسیابد این  بر  به  .  شدت  به  اروپا  گاز  اتحادیه  و  نفت  این    وابسته   واردات  و  است 

های آتی نيز کماکان ادامه خواهد داشت. بنابراین تأمين امنيت انرژی  وابستگی برای دهه 
 ,World Energy outlook, IEAرود )شمار می   های آینده این اتحادیه بهاز اولویت

2019).
، 1/4، نيجریه 2/7، قطر 11، الجزیره 6/29روژ ، ن4/39کشورهای روسيه   2019در سال  

ليبی  4/3امریکا   تامين    4/1،  را  اروپا  اتحادیه  نياز  مورد  نفت  ميزان  بيشترین  ترتيب  به 
 اند. کرده
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2019و  2016کشورهای صادرکننده نفت به اتحادیه اروپا در سال

2019و  2016کشورهای صادرکننده گاز به اتحادیه اروپا در سال 

نفت   در  بيشترین واردات  نروژ    حال حاضر  از کشورهای روسيه و  اروپا  اتحادیه  خام 
،  طبيعی نيز بيشترین وابستگی اتحادیه اروپا به کشورهای روسيه  است. از نظر واردات گاز

وابستگی اتحادیه اروپا به واردات  بوده و سه  دیگر کشورها ناچيز است.    نروژ و الجزایر
سيه و انحصار روسيه بر منابع انرژی اسيای مرکزی و قفقاز این  انرژی )نفت و گاز( از رو
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منابع جهت تنوع از دیگر  تا  بر آن داشته است  انرژی  اتحادیه را  به مراکز واردات  بخشی 
با   این کشور  مخالفت  و  امریکا  در  ترامپ  آمدن  کار  روی  از  پس  ببرد. حتی  بهره  خود 

لمان در وضعيت بدتری در زمينه امنيت  ، کشورهای اروپایی بویژه آ2    ینورداسترپروژه  
گرفته قرار  استری   انرژی  نورد  لوله  خط  پروژه  مبنای  بر  از  2اند.  مستقي   طور  به  گاز   ،

می ارسال  آلمان  به  سرزنش  روسيه  و  لوله  خط  این  شدن  نهایی  با  امریکا  مخالفت  شود. 
به تعليق این  آلمان جهت تامين گاز و وابستگی مضاعف به روسيه از سوی آمریکا منجر  

 پروژه در آخرین مرحله توسعه خود شده است. 
تامين    به روسيه جهت  اتحادیه  این  وابستگی  انرژی و  به  اروپا  اتحادیه  نياز  به  با توجه 

یک از  تحری انرژی  وجود  عين  در  تنوعسو  دیگر،  سوی  از  امریکا  منابع  های  به  بخشی 
یابد. به طور منطقی منطقه غرب اسيا با  تامين انرژی برای اتحادیه اروپا اهميت مضاعف می

انرژی عظي   ذخایر  به  میتوجه  محسوب  جایگزین  اولين  بحراناش  وجود  اما  های  شود. 
ناامنی می آفریند از یک طرف و نداشتن خط لوله جهت ارسال  متعدد در این منطقه که 

می باعث  دیگر  طرف  از  اروپا  اتحادیه  به  انرژی  بلندمدت  و  این منظ   که  منطقه    شود 
انرژی   کننده  تامين  روسيه  به  نسبت  اندک  ميزان  به  نتيجه  در  و  سنتی  شيوه  به  همچنان 

اتحادیه اروپا بماند. 

   هاگذاریسرمایه   -ب
های  را در سال  1ای با عنوان »تقویت قدرت اتحادیه اروپا در منطقه منا«اتحادیه اروپا پروژه

ایش نفوذ به منطقه غرب اسيا است و  اخير ترسي  و عملياتی کرده است که هدف آن افز
 (:Singh, 2020: 73-90باشد که عبارتند از: )دارای سه مولفه مه  می

در    منطقه  در  اروپا  اتحادیه  نظامی  و  اقتصادی  سياسی،  ابزارهای  و  تاثيرات  افزایش   *
 های مشخص علمی؛ دوره

اسان بومی منطقه طراحی  * دوازده اقدام موثر اتحادیه اروپا در منطقه منا که توسط کارشن  
 اند؛و تنظي  شده

* نظر کارشناسان داخلی اتحادیه اروپا در مورد چگونگی افزایش نفوذ اتحادیه در منطقه   
 .منا

1. Middle East and North Africa
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های خود در مناطق خاص به  دهد که اتحادیه اروپا با تمرکز تالشاین پروژه نشان می 
های خاص  با استفاده از اهرمدنبال افزایش قدرت نفوذ خود در منطقه غرب اسيا است تا  

شيوه هماهنگ به  نشان ای  پروژه  این  بگذارد،  تاثير  منطقه  بر کشورهای  استراتژیک  و  تر 
 برای  بيشتر  اتحاد  دهد که اشتياق خاصی در بين اعضای اتحادیه اروپا وجود دارد که بامی

ه  .کنند  همکاری  منطقه  در  شانمه   منافع  از  محافظت این  مه   موارد  از  مکاری،  یکی 
زیرساختسرمایه بخش  در  حاملگذاری  ارسال  و  استخراج  اکتشاف،  و  انرژی  ها  های 
 .(Singh, 2020: 73-90است )
های کمک  دالر   ميليارد  8.2متوسط    طور  به  2017-2014های  در سال  اروپا  کميسيون  

منطقه  به   بشردوستانه   و   توسعه بين  اروپا  گذاری سرمایه  بانک   است.  کرده  کشورهای 
به برخی از این کشورها داده    وام  سال  در  دالر  ميليارد  2  از  بيش   2017  تا  2014  هایلسا

طور   به  MENA  منطقه  در  اروپا  اتحادیه   مستقي    گذاریسرمایه  این،  کنار  در.  است
ميزان   3. شکل  (Singh, 2020: 73-90است )  دالر  ميليارد  292  حدود  در  ساالنه  متوسط
دهد.روپا را در کشورهای منتخب غرب اسيا نشان میهای اتحادیه ا گذاریسرمایه

   صادرات و واردات  -پ
جهان، حدود   از جمعيت  درصد  با حدود هفت  تنها  اروپا  تجارت    20اتحادیه  از  درصد 

درصد کل تجارت اتحادیه اروپا با سایر کشورهای    62جهانی را در اختيار دارد. بيش از  
می انجام  اتحادیه  اتحادیهعضو  کنار    شود.  در  بازیگر    آمریکااروپا  سه  از  یکی  چين  و 

بين  تجارت  در  بزرگبزرگ جهانی  اروپا  اتحادیه  است.  و  المللی  ترین صادرکننده کاال 
 کشور است.   100ترین بازار واردات برای بيش از  خدمات در جهان است و بزرگ

(: 2017 -2014 امریکا  دالر میلیارد) اروپا  هیاتحاد یهایگذاره یسرما حجم -3 شکل

ترکیه 

مصر 

امارات متحده عربی 

عربستان سعودی 

اسراییل 
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اقتصادی بوده    تناشی از مالحظا   عمده  طوربه  مندی اتحادیه اروپا به غرب اسياعالقه 
است. مالحظاتی که این رابطه را ضروری ساخته از هر دو نوع ایجابی و سلبی هستند. از 

مراتب اهميت    نظر تجاری برای اروپا به  جمله مالحظات ایجابی آن است که غرب اسيا از
 وارداتی اروپا   نفت و گاز  ، چراکه این منطقه سرچشمهمتحده  االتیبيشتری دارد تا برای ا

بو.  ستا اسيا  غرب  اقتصادهای  منطقه  ژهیهمچنين  بازارهای  فارس،  خليج    کشورهای 
ها  گذاری در منابع انرژی و زیرساخت ه  از بعد سرمایهصادراتی مهمی برای اروپا هستند. 

و ه  از بعد وجود بازاری گسترده و با تقاضا و کشش باال، منطقه غرب اسيا برای اتحادیه  
 (. Vogler, 2020: 145) است مه اروپا 
توان گفت که ترکيه مهمترین شریک اتحادیه اروپا  های جدول زیر میبر اساس داده 

مراودات   حال  عين  در  است.  اسيا  غرب  منطقه  در  کاال  واردات  و  صادرات  بخش  در 
منطقه رقبای  دیگر  میتجاری  توجه  قابل  نيز  اروپا  اتحادیه  با  ایران  که  ای  آنجا  از  باشد. 

با  ه سال اخير تحت تاثير تحری ایران در طی س ایران  های امریکا است مراودات تجاری 
نيز اطالعات آماری دقيقی در مورد ميزان   به کمترین ميزان رسيده است و  اتحادیه اروپا 
واردات از اتحادیه اروپا به ایران وجود ندارد. رق  مطرح شده در زمينه صادرات اتحادیه  

قالب برنامه اینستکس مد نظر قرار داد.توان در اروپا به ایران را می

ا یاسمنتخب منطقه غرب  یاز کشورها/ به اروپا هیاتحاد   واردات و صادرات -4جدول
 صادرات اتحادیه اروپا به:  واردات اتحادیه اروپا از:

 به ارزش )میلیارد دالر(  کشور به ارزش )میلیارد دالر(  کشور

3/89 ترکیه 2/82 ترکیه    

ان عربست 32 عربستان  6/32  

9/15 اسرائیل 1/24 اسرائیل    

93/4 ایران  ---- ایران   

https://tradingeconomics.com/european-union/imports-by-countryمنبع: 

خليج  همکاری  شورای  کشورهای  کلی  طور  ح  به  در  بازار  فارس  پنجمين  حاضر  ال 
برتر کشورهای عضو   اتحادیه شریک تجاری  این  و  اروپا است  اتحادیه  بزرگ صادرات 

فارس است. در سال  درصد از کل تجارت خليج  18فارس با سه   شورای همکاری خليج
به  2018 اسيا  غرب  کشورهای  اروپا  اتحادیه  تجاری  معامالت  حج   ميليارد    600،  هزار 

https://tradingeconomics.com/european-union/imports-by-country
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به اتحادیه اروپا   صادرات  که یحال  دردالر رسيد.   شیافزاشورای همکاری خليج فارس 
ی  افته ی اروپا  اتحادیه  سه   را    سومکاست،  فارس  خليج  همکاری  شورای  واردات  کل 

یک توازن بزرگ و پایدار تجاری به نفع اتحادیه اروپا است    جهينت  درکه    دهدیم تشکيل  
(Gheorghe, 2020: 137-157). 

در  خليج  همکاری  شورای و  اروپا  دیهاتحا  تجارت  کل    بر   بالغ  2017  سال  فارس 
شورای   اتحادیه  صادرات  ،2017  سال  در .  بود  یورو  ميليارد  143.7 کشورهای  به  اروپا 

از   اروپا  اتحادیه  واردات  ميان،  این   در.  بود  یورو  ميليارد  99.8حدود   فارس  خليج  همکاری
باعث   و  داده   اختصاص   خود   به   را   ویور  ميليارد  43.8  تنها  فارس  خليج  همکاری   شورای 
اروپا   اتحادیه  کل  تجارت  .است  شده  اروپا  اتحادیه  برای  توجهی   قابل  تجاری  مازاد  ایجاد

درصد   53  سال  10  مدت  در  2016  و  2006  هایسال  فارس بين   خليج  همکاری  و شورای
 . (Tymeichuk, 2020: 78)یافت  افزایش 
خليج   همکاری  شورای  عضو  شورهای ک  به   اروپا  اتحادیه  صادرات  2017  سال  در 

برق،   توليد  هاینيروگاه  مانند(  ٪91.1)  صنعتی  محصوالت  بر  متمرکز  اما  بود  متنوع  فارس
.  بود  مکانيکی  وسایل  و  برقی  آالتماشين   همچنين   و  هواپيما  و  آهن راه  لوکوموتيو

 11.6)  شيميایی  مواد  و(  ٪47،4  ،   یورو  ميليارد  47،3)  نقل  و  حمل  تجهيزات   و  آالتماشين 
 واردات  .بودند  2017  سال  در  شده  صادر  محصوالت   اصلی  دسته(  ٪11.7  ،  یورو  ميليارد
و   معدنی  مواد   عمدتا  فارس   خليج  همکاری   شورای   کشورهای   از   اروپا  اتحادیه
یورو،   ميليارد  5،0)  شيميایی  مواد  و(  ٪65.5  یورو،  بيليون  28،7)  معدنی  هایفرآورده
سال   در  فارس  خليج  همکاری  تجاری شورای  شریک  ين اول  اروپا  اتحادیه  .است(  11.5٪
 ,Tymeichuk)بود    داده  اختصاص  آن  به  را  خود  تجارت  کل  از  ٪14.6  که  بود  2018

2020: 78) . 
تحری   شروع  تا  برجام  شدن  نهایی  فاصله  عليه  در  ترامپ  دولت  از سوی  مجدد  های 

ابد، اما ترس از مجازات یایران، روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا به شدت گسترش می
به دنبال تحری  مجدد ایران منجر به سقوط روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا شد. با این  
اروپا در سال   اتحادیه  با  ایران  امور خارجه، حج  تجارت  وجود طبق گزارشات وزارت 

رات  ميليون دالر حج  صاد  500ميليون دالر رسيد که    800ميليارد و    3به بيش از    2019
(. http://www.irdiplomacy.irایران به اروپا بوده است )
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 ( با جهان  اروپا  تجارت  کل  ميزان حج   از  یورواستات،  گزارشات  اساس   10130بر 
کشور عضو بوده است. حج  کل صادرات   27ميليارد یورو با  6063ميليارد یورو(، حدود 

معادل   عضو  کشورهای  به  اروپا  یور  3061اتحادیه  از  ميليارد  واردات  کل  حج   و، 
ميليارد یورو، حج  کل تجارت با کشورهای عضو معادل    3002کشورهای عضو معادل  

 19از کشورهای غير عضو، چين    2019ميليارد یورو بوده است. همچنين در سال    6063
درصد واردات کشورهای عضو اتحادیه را تامين    12درصد و بریتانيا    12درصد، آمریکا  

کشکرده سه  را  اند.  اتحادیه  عضو  کشورهای  صادراتی  مقاصد  که  عضو  غير  عمده  ور 
 درصد بوده است.  9و چين با  15، بریتانيا با 18اند نيز شامل آمریکا با تشکيل داده

، بيشترین ميزان صادرات اتحادیه اروپا به ترکيه در  2018تا    2009های  در فاصله سال 
ن ميزان صادرات ترکيه به اتحادیه اروپا ر  داده است در عين حال که باالتری  2018سال  

توان سال شکوفایی روابط  را می  2018نيز در همين سال ر  داده است. پس به نوعی سال  
ميليارد   138نيز کشورهای عضو اتحادیه با ترکيه    2019تجاری دو طرف دانست. در سال  

داشته تجارت  سال    1اند.یورو  نيز  2019در  صعودی  عربستان  با  ميليارد   52568  اتحادیه 
 18وارد کننده از اتحادیه اروپا و در رتبه    14یورو تجارت داشته است. عربستان در رتبه  

صادر کننده قرار داشته است. در همين سال ميزان صادرات اروپا به عربستان افزایش یافته  
است. شده  اتحادیه  برای  تجاری  مثبت  تراز  به  منجر  که  سال    2است  ارزش    2019در 

به رق   تجاری   اسرایيل  با  اروپا  به    095/33اتحادیه  اتحادیه  یورو رسيد. صادرات  ميليارد 
 3یورو بوده است.  994/12و واردات اتحادیه از اسرایيل به ميزان  101/20اسرایيل به ميزان 

 فروش تسلیحات نظامی -ت
ندومي  و  دارد  اختيار  در  را  جهان  تسليحات  کل  صادرات  از  چهارم  یک  اروپا  اتحادیه

اتحادیه    ارزش.آمریکاست  از  پس   سالح   بزرگ  صادرکننده نظامی  تسليحات  صادرات 
 2014  در سال های بين   دالر است که  ميليارد  80  ساالنه  متوسط  طور  به  اروپا به غرب اسيا

مهمترین کشورهای  .  دهد  می  تشکيل  را  منطقه  جهانی  تجارت  درصد  21  حدود  2017  تا

1. https://ec.europa.eu

2. https://webgate.ec.europa.eu

3. https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results
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اتحادیه  نظامی  تسليحات  کننده  عربستان    وارد  ترتيب؛  به  اسيا  غرب  منطقه  در  اروپا 
 (.Ochman, 2020: 185-206)سعودی، قطر و امارات متحده عربی هستند 

در صدر صادرکنندگان    اسپانيا  و  انگلستان  آلمان،  فرانسه،  اروپا کشورها  اتحادیه  در 
ای را  استاندارد دوگانه  2019و    2018های  تسليحات اروپایی هستند. این کشورها در سال

ای که از  در صادرات تسليحات نسبت به عربستان سعودی و ترکيه اتخاذ کردند به گونه
سالح ترکيه  که  بهانه  این  با  ترکيه  به  سالح  قرار  فروش  استفاده  مورد  سوریه  در  را  ها 

اگرچه  می داشتند.  سالح  صادرات  همچنان  عربستان  به  اما  کردند  خودداری  دهد 
ن ممنوعيت فروش سالح به عربستان به دنبال قتل خاشقچی  های حقوق بشری خواهاگروه 

شده بودند اما کشورهای اتحادیه اروپا که صادر کننده سالح هستند استاندارد حقوق بشر 
دادند ) قرار  نظر  بودن در سوریه مد  فعال  به لحاظ  برای ترکيه  تنها  -Hu, 2020: 22را 

ستان که بزرگترین وارد کننده سالح  (. بنا بر اطالعات منتشر شده از سوی سيپری، عرب29
سال در  و  است  ارزش    2018تا    2014های  در جهان  اروپایی    9/4به  ميليارد دالر سالح 

ميليارد دالر در فاصله    9/16خریداری کرده است و ميزان کل خرید تسليحاتی این کشور  
تنها   ترکيه در همين دوره زمانی  است، در حالی که  بوده  ميليارد    4/3زمانی مطرح شده 

درصد نياز تسليحاتی    70ذکر است که    . شایان دالر خرید تسليحاتی از اروپا داشته است
شود. همچنين در چهار سال گذشته ميزان ترکيه توسط صنایع داخلی این کشور تامين می

ترکيه   تسليحاتی  افزایش    170صادرات  تسليحاتی  درصد  اصلی  مشتریان  و  است  یافته 
  1ترکيه کشورهای امارات، ترکمنستان و عربستان هستند.

افزایش    2017های تسليحاتی عربستان در سال  هزینه  به    2/9با  ميليارد   4/69درصدی 
و در سال   این کشور  هزینه  2018دالر رسيد  نظامی  ناخالص    8/8های  توليد  درصد کل 

به خود اختصا  قابل توجه این است که در سالداخلی را  اما مساله  به   2014های  ص داد. 
بعد با کاهش قيمت نفت؛ هزینه نظامی ایران، عراق، کویت، عربستان، روسيه کاهش یافته  

ای قادر  های هستهبه خاطر تحری   2020است و این در حالی است که ایران تا اواخر سال  
. (Feinstein, 2020: 4-10به واردات تسليحاتی نخواهد بود )

1. https://www.sipri.org/

https://www.aljazeera.com/news).شایان
https://www.sipri.org/
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 غرب اسیا نقطه تالقی منافع چین و اتحادیه اروپا 
داده فعاليتبررسی  به  مربوط  اقتصادیهای  منطقه    -های  در  اروپا  اتحادیه  و  چين  نظامی 
گویای آن است که این دو قدرت خارج از منطقه، در یک مسير مشترک و با   غرب اسيا،

 پردازند.میالگویی تقریبا مشابه به بازیگری در منطقه 

مشهود   اسيا  غرب  انرژی  واردات  به  چين  توجه  قابل  وابستگی  انرژی  بخش  در  نخست: 
تنوع بعنوان یک جایگزین جهت  به غرب اسيا  به  است در حالی که اتحادیه اروپا  بخشی 

نگاه می انرژی خود  انرژی  منابع  اصلی  کننده  تامين  همچنان  سنتی روسيه  به طور  و  کند 
محسو اروپا  میاتحادیه  چين ب  برای  قطر  و  عربستان  کشورهای  که  حالی  در  شود. 

می محسوب  گاز  و  نفت  تامين  سال  مهمترین شریک  دو  بخش طی  این  در  ایران  شوند، 
 نتوانسته است جایگاهی داشته باشد. 2017-2019

های باال و قابل توجه  ها حضور پررنگ و پيوسته چين با رق گذاریدوم: در بخش سرمایه
کشورهای  داده  در  این  همچنين  است،  لمس  قابل  کامال  ایران  رابطه  رقيب  از  نشان  ها 

چين   ميان  دوجانبه  و  دادهمکمل  مقایسه  دارد.  ایران  رقيب  کشورهای  به  و  مربوط  های 
با ميزان    2019-2017های  ها و چه در سالگذاری چين در ایران چه قبل از تحری سرمایه
ای ایران نشان از ناچيز و اندک بودن آن  طقهگذاری چين در کشورهای رقيب من سرمایه

پروژه تقویت قدرت   پروژه خاصی همچون  نوع  ایران را در هيچ  نيز  اروپا  اتحادیه  دارد. 
اتحادیه اروپا در منطقه منا تعریف نکرده است. به این ترتيب کمترین وابستگی بين ایران  

 د. ها وجود دارگذاریبا چين و اتحادیه اروپا در بخش سرمایه
اکثر کشورهای   با  تجاری چين  مثبت  تراز  نيز شاهد  و صادرات  واردات  بخش  سوم: در 

منطقه ترکيه( میرقيب  از  غير  )به  ایران  با  ای  اروپا  اتحادیه  است که  در حالی  این  باشي  
منطقه رقبای  دیگر  به  نسبت  و  ترکيه  صادرات  بعد  از  تجاری  رابطه  بيشترین  ایران  ای 

انداز اميدبخش قابل توجهی  ن قسمت نيز ایران نتوانسته است چش واردات را دارد. در ای 
 برای چين و اتحادیه اروپا تعریف کند. 

بين  پروژه  در  کمربندچهارم:  یک  ایران -المللی  اگرچه  نيز  چين  راه  -امارات   -یک 
ها و  اند اما به سبب تحری عربستان هر سه در حلقه شرکای استراتژیک چين تعریف شده

تعری فرصتفقدان  سرمف  نوعی ایههای  ایجاد  و  ایران  در  چين  برای  مناسب  گذاری 
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وابستگی متقابل ميان چين و ایران در پروژه مذکور، عمال ایران از دو شریک استراتژیک  
 برد.چين در این پروژه بهره کمتری می
تسليحات فروش  بخش  در  اصلی  ،پنج :  و  مهمترین  از  یکی  اروپا  تامين  اتحادیه  ترین 

شود و در عين حال چين  قطر محسوب می  -امارات  -ان سالح کشورهای عربستانکنندگ
امارات سالح می و  دو کشور عربستان  به  تجاری  نگاه کامال  با  این در حالی  نيز  فروشد. 

تحری  خاطر  به  ایران  که  بين است  سال  های  اواخر  تا  عمال  خرید   2020المللی  به  مجاز 
 سالح نبوده است.

پنج    کلی  طور  میبه  نشان  فوق  اقتصادی  بين مولفه  قدرت  دو  روابط  که  المللی  دهد 
باشد که این همسویی  خارج از منطقه با کشورهای رقيب ایران، دوجانبه و بعضا مکمل می
قدرت منافع  با  اروپا  اتحادیه  و  منافع چين  و در حقيقت تالقی  در منافع  ایران  رقيب  های 

شود.  ای امنيت ملی ایران تعریف میمنطقه از نگاه دولت ایران نوعی تهدید بر

 گیرینتیجه
آسيب و  تهدیدات  تعامل  بوزان،  نگاه  در  بين پذیری امنيت  جامعه  در  رفتار  ها  که  المللی 

میدولت تاثير  یکدیگر  بر  میها  تعریف  منطقهگذارد،  سطح  در  مجموعهشود.  از  ای  ای 
ل هستند. بوزان در نظریه  قراین ذهنی و شواهد عينی در تعيين قوت و ضعف کشورها دخي

پردازد که واحدهای سياسی معين در یک منطقه  ای به این نکته میامنيت مجموعه منطقه
می و جغرافيایی خاص  نيست. چين  یکسان  با جهان  که  باشند  داشته  امنيتی  مسائل  توانند 

در  های بزرگی هستند که ضمن داشتن مسائل امنيتی مشابه،  اتحادیه اروپا از جمله قدرت
قدرت با  پيوند  در  نيز  اسيا  غرب  منطقهمنطقه  فرصت های  ایران،  رقيب  مشابه  ای  های 

یافته است که  مشترک  باعث شده  اسيا  قدرت در غرب  توزیع چندقطبی  نظام  اند. وجود 
منطقهائتالف قدرت منافع  های رقيب  به  به عنوان تهدید  اروپا و چين  اتحادیه  با  ایران  ای 

های این منطقه تشدید شود.  عریف شود و در نتيجه رقابت ميان دولتملی ایران در منطقه ت
همکاری مورد  در  مساله  سه  استراتژیک،  منظر  از  کلی  طور  بين به  و  های  چين  المللی 

است:   اهميت  حائز  اروپا  با    -الفاتحادیه  جهان  در  امنيتی  رقابت  هيچ  قدرت  دو  این 
ندارند،   ترامپ    - یکدیگر  آمدن  کار  روی  از  تعرفهبعد  قانون  اعمال  و  و  چين  ها، 

بين  نظام  در  بيشتری  همکاری  و  همگرایی  به  اروپا  ساختار  اتحادیه  اصالح  جهت  الملل 
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یافته سوق  جهانی  تجارت  سرمایه  -پاند،  سيست   پيمان  اروپا  اتحادیه  و  گذای  چين 
کرده امضا  را  جهانی  دوجانبه  تجارت  سيست   ثبات  حفظ  دنبال  به  آن  اساس  بر  که  اند 

مبنا می  .ستنده این  فرامنطقهبر  این دو قدرت  ميان  ای وجود  توان گفت که هيچ شکافی 
 ندارد.
تحری   فضای  سرمایهدر  امکان  که  آنجا  از  ایران،  عليه  امریکا  گسترده  گذاری های 

اتحادیه اروپا در مقایسه    -چين و ایران    -اقتصادی و افزایش پيوندهای اقتصادی ميان ایران
کشوره سایر  و با  ميزان  بر  ساله  هر  حال  عين  در  و  ندارد  وجود  اسيا  غرب  منطقه  ای 

منطقه رقيب  کشورهای  همکاری  افزوده پيچيدگی  اروپا  اتحادیه  و  چين  با  ایران  ای 
بين می معادالت  در  ایران  استراتژیکی  وزن  تصميمات  شود، عمال  در  به خصوص  المللی 

فرامنطقه قدرت  دو  کننده  میتعيين  اای کاهش  پتانسيلیابد.  ایران  در  گرچه  فراوانی  های 
تحری زمينه خاطر  به  اما  دارد  جهانی  اقتصاد  سيست   در  ادغام  برای  مختلف  های  های 

بالفعل نمی به  بالقوه  گفت   توانمی  بنابراین   تواند تبدیل شود؛امریکا، این مساله از حالت 
توان    بوده  صادق  پژوهش   این   فرضيه  که افزایش  بر  ایران  تمرکز  اگرچه  است.  داخلی 
تواند تحت عنوان استقالل مطرح و بعنوان مزیت در نظر گرفته شود اما در عمل زمانی  می

مجموعه را  دنيا  فراه   که  را  امنيت  ایجاد  زمينه  متقابل  وابستگی  این  که  ببيني   وابسته  ای 
و  پيوسته  نظام  در  را  خود  نقش  و  جایگاه  ایران  وابسته،  مجموعه  این  در  و  است  کرده 

ته اقتصاد جهانی نتوانسته است تعریف کند، باید گفت امنيت ملی ایران به شدت در وابس
معرض خطر قرار گرفته است. 

 های سیاستیتوصیه
گردد: آفرینی ارائه میهایی در جهت فرصتحال با توجه به شرایط کنونی ایران توصيه

آثار   کاهش   یبرا:  سياست  و  اقتصاد  هایعرصه  در  خصوصی  بخش   توان  از  استفاده  -1
و   اقتصاد  هایعرصه  در   غيردولتی   اقتصادی   های تشکل  توان   از   باید  آمریکا   هایتحری 
آنجایی  استفاده  ها تحری   زدن  دور  برای   ابزاری  عنوان به  سياست  از  هدف  که کرد؛ 
بر   ایران؛  ملت  نه  و  است  ایران  دولت   کشور،  این  مقامات  ادعای   به   بنا   امریکا   هایتحری 
چينی    تجاری  شرکای  با  ارتباط   برای  دولتی  بخش   برخالف  خصوصی  خش ب  اساس همين  
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اروپایی، بخش  هاتحری   دوره  در  زیرا.  شد  خواهد  روروبه  تحری   مانع  با  کمتر  و 
 .  دارد را خارجی اقتصادی مؤسسات با گسترده ارتباط ایجاد  توان خصوصی

تير   8  در  باالخره  روزه،صتش  اولتيماتوم  پایان  به  شدن  نزدیک  و  اروپا  بر  ایران  فشار  با  -2
تواند می  امر  این .  کرد  افتتاح  ایران  با  را   خود  تجاری  مبادالت  کانال  رسماً  اروپا  1398
غيردالری   تبادل  زیرا  باشد؛  اروپا  و  آمریکا  منافع  ميان  بيشتر   شکاف  بروز  برای  آغازی
این  تمرکز  اگرچه.  شود  تمام  آمریکا  اقتصادی   منافع  ضرر  به  تواندمی  کشوری  هر  با  اروپا
حال  کانال دیپلماسی   دستگاه  بيشتر  استقامت  با  غذاست،  و  دارو  تجارت  بر  حاضر  در 
تغذیه   بر  ایران  تأکيد.  داد  افزایش   هاحوزه  سایر  به  را  آن  عملياتی  گستره  توانمی  کشور
طریق  صرفاً  کانال  این   منابع به  اروپا،  به  ایران  نفت  فروش  از  بيشتر   هر چه  ناکامی  منجر 

ه     .شد  خواهد  خود  اهداف  به  رسيدن  در  مریکاا چين  کشور  با  تجارت  در  عمل  این 
 تواند با اصول و شرایط خاص مقتضی در دستور کار قرار گيرد.می
از  امریکا  خروج  با:  امریکا  با  چين   و  اروپا  اتحادیه  بين   تقابل  از  ایران  حداکثری  استفاده  -3

کشورهای   دیگر  با  ایران  روابط   ایران،  عليه  رکشو   این   هایتحری   تشدید  ادامه  در  و  برجام
امریکا   خروج  مقابل  در   جهان  کشورهای.  است  شده  اساسی  تغييرات   دستخوش  نيز  جهان 

که   طوریبه  اند،داده  نشان  خود   از  دوره  این  طی   را   متفاوتی   سياسی   هایواکنش   برجام،  از
با   تجاری  روابط  قطع   یکا،آمر  ثانویه  هایتحری   بابت   از  نگرانی   دليلبه  کشورها   از   برخی
برای  اروپایی  کشورهای  مانند  دیگر  برخی  و  دهندمی  قرار  خود  کار  دستور  در  را  ایران
صورتی  .دارند  اصرار   ایران  با  تجاری  هایهمکاری  ادامه  به   برجام  حفظ اتحادیه   کهدر 
 برطرف  تکس اینس  مانند  مالی  سازِکار  برقراری  با  را  بانکی  هایتحری   بتوانند  ایران  و  اروپا
ایران   با  تجاری  هایهمکاری  برای  اروپایی  هایشرکت  انگيزه  افزایش   به  توانمی  کنند،
سوی  اینستکس   شدن  عملياتی.  بود  اميدوار یافتن   رسميت  معنای   به   اروپا   اتحادیه   از 
نيز   ایران  و  بينجامد  امریکا  و  اروپا  بيشتر  هرچه  تقابل  به  بساچه  که  است   غيردالری   مبادالت

 از  ایران  که  امریکاست  با  تجاری  تقابل  در  چين   همچنين .  کند  استفاده  فرصت  این   زا  باید
 .ببرد بهره خود  نفع به بتواند باید نيز فرصت این 
اقتصادی   م  سياسی  تصميمات  روند:  اقتصادی  م  سياسی  راهکارهای  تدوین   در  تعجيل  -4
می   ایران  در توصيه  است؛  همراه  پایين  بسيار  سرعت  تدوین  در  تعجيل  مسئوالن  شودبا 

تسهيل    با  و  دهند  قرار  خود  کار  اولویت  در  را   اقتصادی  و  سياسی   زمينه  دو  هر  در  راهکارها
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سرمایه امور  در  اداری  تسریع سيست   را  و  زمينه  تجاری خارجی  و جلب شریک  گذاری 
 . های چينی و اروپایی فراه  سازندبرای حضور شرکت 
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