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Abstract
Introduction: Given China’s growing economic growth and the need
to supply energy to industries, as well as access to the consumer
market for domestic production, Xi Jinping in 2013 introduced the
Silk Road Initiative as his country’s macro strategy. The Persian Gulf
region is the “economic center of gravity” of the oil industry, with the
world's largest oil fields, the lowest production and about two-thirds
of the world’s proven energy reserves. With the continuation and
deepening of China-West Asia relations in the field of energy supply,
efforts have been made to expand and strengthen diplomatic relations
with West Asian countries in the past. Given the growing debate and
competition from regional and trans-regional actors for greater
benefits in West Asia, China, with its growing economic growth and
the need to provide energy for continued economic and trade power,
through its macro-initiative strategy. The Silk Road has put the
expansion of its presence and influence in West Asia on the agenda.
Research Question: what goals does China pursue in West Asia
through the Energy Silk Road Initiative?
Research Hypothesis: China seeks to secure its energy through the
implementation of the Silk Road Initiative through long-term contracts
and investments with West Asian countries.
Methodology (and Theoretical Framework if there are): Energy
security is a multidimensional concept, and different stakeholders look
at it from their own perspectives. Supply, demand, industry and the
environment are considered different dimensions of energy security.
Today, due to the challenges posed to the threat of energy security to
the economic infrastructure of countries, many governments consider
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self-sufficiency in the field of energy to ensure the continuation of
productive economic activities, is inevitable. China, as one of the
leading countries in the field of economic growth and development, in
order to maintain its economic position, which translates its position
in the international system, and considering the emphasis on a
multilateral approach in the international system and Replacing the
existing order, energy security and non-disruption in its provision has
been one of the main axes of foreign policy and inviolable principle in
pursuit of national interests, so in this study, the discussion of energy
security as one of the main areas of the Silk Road Initiative , Has been
considered as a point of reference and a conceptual framework for
explaining the goals of the Silk Road Initiative in the field of energy
in West Asia.
Results and Discussion: Following the implementation of the Silk
Road Initiative in 2013, China’s economic relationship with West
Asia entered a more serious phase. indicating that West Asia currently
has high priorities in China’s geostrategic sphere. In its cooperation
with West Asian countries, China intends to focus on three areas: the
first and most important area, the energy sector, the second area,
facilitating investment in infrastructure and trade, and the third area,
progress in nuclear energy, space satellite and New energy. China has
various methods to ensure its energy security, such as huge
investments in the exploration and extraction of oil and gas fields,
strengthening of energy infrastructure to improve energy efficiency,
participation in oil projects, it has used gas, electricity, renewable
energy, nuclear energy, etc. in West Asia in the form of the Silk Road
initiative. It should also be acknowledged that China’s growing
influence in the West Asian region through strategies such as the Silk
Road Initiative, despite its declared policy, is not just about
economics, but also about pursuing political and security interests and
providing the basis for expanding influence and hegemony. The
periphery is at the heart of the plan.
Conclusion: Conflicts and political unrest in the West Asian region are
causing panic and disruption in China’s energy supply channels. Its
acquisition has shifted to Central Asia's energy resources. It should be
noted that despite the fact that Beijing supplies most of its energy
resources from West Asia, and continued investment to ensure China's
energy security is one of its top foreign policy priorities in West Asia.
However, the existing political and security challenges in these
countries, the energy transfer route, the US influence in the region,
etc. are considered as a threat to China’s energy security. Therefore,
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within the framework of the Silk Road initiative, Beijing has invested
in oil and gas resources of Central Asian countries by concluding
long-term contracts and investing in energy infrastructure, as a safety
valve and alternative to West Asian energy to benefit. Exercising its
economic influence in the region will pave the way for regional
hegemony and challenge US unilateralism.
Keywords: Silk Road Initiative, Energy Security, West Asia, China,
Economic Growth, Development
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ابتکار جادة ابریشم و امنيت انرژي چين در غرب آسيا



**

قاسم ترابی

دانشیار روابط بینالملل ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان

علی كاوه
دانشجوي دكتري روابط بینالملل ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان
(تاریخ دریافت -1400/03/31 :تاریخ تصویب)1401/01/24 :

چکيده
بررسی هدفهاي ابتکار جادة ابریشم در حوزة انرژي در منطقۀ غرب آسیا هدف این نوشتتار استتا از
اینرو ،پرسش این است كه چین با ابتکار جادة ابریشم چه هدفهایی را در غرب آسیا دنبال متیكنتد
در پاسخ این فرضیه مطرح میشود كه چین با تالش براي اجراي ابتکار جادة ابریشتم ،بتهدنبتال تتیمین
امنیت انرژي خود با قراردادها و سرمایهگذاريهاي بلندمدت با كشتورهاي غترب آستیا استتا امنیتت
انرژي متضمن تداوم رشد اقتصادي و ارتقاي موقعیت چین در نظام بینالملل استا بنابراین ،اطمینان از
اختاللنداشتن در تیمین انرژي ،اصلی خدشهناپذیر در پیگیري منافع ملی این كشور محسوب میشتودا
چین بهعنوان یکی از مهمترین كشورهاي مصرفكنندة انرژي جهان با سازوكارهاي ابتکار جادة ابریشم،
روشهاي متفاوتی مانند سرمایهگذاريهاي سنگین در اكتشاف و استخراج میتدانهتاي نفتتی و گتازي،
تقویت زیرساختهاي انرژي بتراي بهبتود بهترهوري و مشتاركت گستترده در طترحهتاي نفتتوگتاز
كشورهاي غرب آسیا را در پیشگرفته استا یافتههاي پژوهش نشان میدهتد ،چتین در قالتب كمربنتد
جادة ابریشم با سرمایهگذاري و امضاي قراردادهاي بلندمدت انرژي در منطقۀ غرب آسیا ،ضمن تقویت
حضور و نفوذ فزاینده در منطقه ،امنیت انرژي و توسعۀ اقتصادي ختود را تضتمین كترده استتا روش
پژوهش این نوشتار ،روش كیفی مبتنی بر تحلیل محتوا و مفهوم امنیت انرژي استا
واژگان اصلی :ابتکار جادة ابریشم ،امنیت انرژي ،چین ،غرب آسیا ،توسعۀ اقتصادي ،رشد.

*ا این مقاله برگرفته از پایاننامۀ دكتري با عنوان «بررسی رابطه بین ابتکار جادة ابریشم و هژمونی چین
در آسیاي مركزي» استا
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ابتکار جادة ابریشم و امنيت انرژي چين در غرب آسيا

مقدمه
با توجه به رشد و توسعۀ اقتصادي روزافزون چین و نیاز به تیمین انرژي متورد نیتاز صتنایع و

دستیابی به بازار مصرف براي تولیدات داخلی ،شی جتین پینت  1در ستال  2013طترح ابتکتار
جادة ابریشم را راهبرد كالن چین مطرح كردا یکی از هدفهاي اصلی آن تیمین امنیت انترژي
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این كشور استا نیاز شدید صنایع چین به حاملهاي انرژي و تالشهتاي انجتامشتده در ایتن
حوزه ،این كشور را به بازیگر اصلی بازار انرژي جهان تبتدیل كترده و پیگیتري امنیتت انترژي
بهعنوان یکی از راهبردهاي اصلی سیاست خارجی چین مطرح شده استا منطقتۀ غترب آستیا
«كانون اقتصادي» صنعت نفت است كه بزرگترین میدان هاي نفتی جهان ،كمترین میزان تولیتد
و حدود دوسوم ذخایر اثباتشدة جهانی انرژي را دربر میگیردا از زمانهاي قدیم تا به امتروز،
غرب آسیا بهدلیل اهمیت ژئواستراتژیک خود همواره كانون راهبردي براي رقابت قتدرتهتاي
جهانی در منطقه بوده استا پس از جن جهانی اول و ستقو امرراتتوري عامتانی ،فرانسته و
بریتانیا پیمان «سایکس  -پیکو» را امضا كردند و كنترل منطقه را بهدستت گرفتنتدا روابتط بتین
كشورهاي غرب آسیا و چین از زمان پیدایش جمهوري خلق چین تا پایان دوران جن

سرد به

سرعت رشد كرده استا با تداوم و تعمیق روابط چین و غرب آستیا در زمینتۀ تتیمین انترژي،
تالش هایی براي گسترش و تقویت روابط دیرلماتیک با كشورهاي غرب آسیا در گذشته انجتام
شده است ()Hussain and Others, 2021: 33-34ا
با توجه به آنچه گفته شد و رقابتهتاي فزاینتدة بتازیگران منطقتهاي و فرامنطقتهاي بتراي
بهدستآوردن منافع بیشتر در غرب آسیا ،چین با رشد و توسعۀ اقتصادي روزافتزون و نیتاز بته
تیمین انرژي براي تداوم قدرت اقتصادي و تجاري بهوسیلۀ راهبرد كالن ابتکار جتادة ابریشتم،
گسترش حضور و نفوذ در غرب آسیا را در دستور كار قرار داده استا از اینرو ،پرستش ایتن
است كه چین با ابتکار جادة ابریشم در حوزة انرژي چه هتدفهتایی را در غترب آستیا دنبتال
میكند در پاسخ این فرضیه مطرح میشود كه چین با اجراي ابتکار جادة ابریشم بهدنبال تیمین
امنیت انرژي خود بهوسیلۀ قراردادها و سرمایهگذاريهاي بلندمدت بتا كشتورهاي غترب آستیا
استا روش پژوهش این نوشتار روش كیفی ،مبتنی بر مفهتوم امنیتت انترژي استتا دادههتاي
نوشتار با تکیه بر منابع اینترنتی و كتابخانهاي گردآوري شده استا
پيشينۀ پژوهش
پژوهشهاي زیادي در مورد سیاست انرژي چین در غرب آسیا نوشته شده است كه در ادامه به
شماري از آنها اشاره میكنیم:
1. Xi Jinping
2. Energy security
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متقی و قرهبیگی ( )1393در مقالۀ «جایگاه راهبردي خلیج فارس در سیاست خارجی چین»
به بررسی تالش چین براي تنوعبخشیدن به منابع نفتی و وابستگی روزافزون آن به نفت غترب
آسیا پرداخته و رشد اقتصادي فزایندة چین در سالهاي اخیر و نیاز روزافتزون ایتن كشتور بته
انرژي و امنیت در دستیابی به انرژي را پاشتنۀ آشتیل چتین معرفتی كتردهانتدا عباستی و زارع
( )1400در مقالۀ «جایگاه خلیج فارس در رویکرد چین به امنیت انرژي» جایگاه غترب آستیا و
انرژي آن در دورههاي مختلف تکامل نگاه چین به امنیت انرژي را بررسی و در كنار روستیه و
آفریقا ،گسترش رابطه با كشورهاي تولیدكنندة نفت منطقۀ غرب آستیا را از گزینتههتاي اصتلی
سیاست خارجی چین براورد كردهاندا
یاري و كتامران ( )1395در پژوهشتی بتا عنتوان «سیاستت امنیتت انترژي در كتانونهتاي
مهم انرژي در راستاي كاهش آسیب پذیري راهبتردي (بتا تیكیتد بتر خلتیج فتارس)» ،دغدغتۀ
اصلی امنیت انرژي چین را متنتوع ستازي منتابع انترژي وارداتتی بتراي پایتداري رشتد ستریع
اقتصاد چین دانستهاندا چین در ایتن زمینته بتراي متنتوعستازي منتابع انترژي وارداتتی ختود،
برقتتراري رابطتته بتتا كتتانونهتتاي مهتتم تولیتتد انتترژي جهتتان و ستترمایهگتتذاري در صتتنعت
انرژي منطقه هایی مانند روسیه ،آفریقتا و كشتورهاي تولیدكننتدة نفتت ،منطقتۀ غترب آستیا را
بخش مهم بیضی راهبردي انرژي و جزو اولویتهاي اصتلی تتیمین امنیتت انترژي ختود قترار
داده استا یزدانی و اكبریان ( )1391در مقالۀ «انرژي و روابط چین بتا خلتیج فتارس» ،تحلیتل
كردهاند كه چین بهدلیل رشد و توسعۀ اقتصادي و نیازمندي به امنیت انرژي در طتوننیمتدت،
سرمایهگذاري و بهتره بترداري از انترژي كشتورهاي غترب آستیا را در دستتور كتار قترار داده
استا بنابراین براي دسترسی مطمئن و پایدار به انرژي مورد نیتاز صتنایع ختود از ایتن منطقته
میكوشدا
آجیلی و دیگران ( )1395در مقالۀ «امنیت انرژي در راستاي طرح یک كمربنتد و یتک راه»
وضعیت انرژي چین و ابتکار جادة ابریشم ،مسیرهاي مختلف انتقال و تیمین انترژي را بررستی
كردهاندا آنها مینویسند چین در تالش براي تیمین امنیت انرژي و دوري از خطرهاي احتمالی
در مسیر انتقال ،از مسیرهاي متنتوع در خشتکی و دریتا و واردات انترژي از منتاطق گونتاگون
بهرهبرداري میكندا امیراحمتدیان و دیگتران ( )1395در مقالتۀ «ابتکتار جتادة ابریشتم جدیتد:
هدفها ،موانع و چالشها» ،پس از بررسی ابعاد مختلف ابتکار جادة ابریشم ،مینویسند :هدف
چین ،تبدیلشدن به قدرت جهانی با ابتکار جادة ابریشم بوده است ،امتا در مستیر اجتراي ایتن
طرح با توجه به موانعی مانند كارشکنیهاي آمریکا و مشکالت زیستمحیطی ،احتمال موفقیت
آن در كوتاهمدت بعید بهنظر میرسدا متقی ( )1392در مقالۀ «بازشناسی ابعاد رويآوردن چتین
به خلیج فتارس و ستناریوهاي امنیتتی فتراروي ایتران» ضتمن تیكیتد بتر اهمیتت ژئوپلیتیتک،
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ژئواكونومیک و ژئواستراتژیک منطقه ،وجود ذخایر انرژي منطقه را از دنیل اصلی توجه ویتژة
قدرتهاي بزرگ جهانی به این منطقه دانسته استا
در این نوشتار امنیت انرژي چین با توجه به اهمیت آن در موقعیت اقتصادي این كشتور بتا
تمركز بر ابتکار جادة ابریشم در حوزة غرب آسیا را بررسی میكنیما با توجته بته بررستیهتاي
انجامشده ،هیچیک از پژوهشهاي موجود به «امنیت انرژي چین در غرب آستیا در چتارچوب
ابتکار جادة ابریشم» نررداخته استا بنابراین نوشتار حاضر میتواند در زمینۀ مطالعۀ تالش چین
براي ارتقاي جایگاه جهانی خود با تکیه بر رشد و توسعۀ اقتصادي ،متورد توجته پژوهشتگران
روابط بینالملل قرار گیردا
امنيت انرژي
امنیتتت انتترژي مفهتتومی چندبعتتدي استتت و ذينفعتتان مختلتتف هركتتدام از دیتتدگاه ختتود بتته
آن می نگرندا عرضه ،تقاضتا ،صتنعت و محتیط زیستت ابعتاد مختلتف امنیتت انترژي هستتند
()Taheri and Seifi, 2015: 147ا سازمان بینالمللی انرژي 1امنیت انرژي را «در دسترسبتودن
بدون وقفۀ منابع انرژي با قیمت بهصرفه» تعریف میكنتد و بتین امنیتت طتوننیمتدت انترژي
كتته بتتر «ستترمایهگتتذاري بتتهموقتتع بتتراي تتتیمین انتترژي متناستتب بتتا تحتتونت اقتصتتادي و
نیازهاي زیست محیطی» متمركز است ،با امنیت انرژي كوتاهمتدت بته معنتی «توانتایی سیستتم
انرژي براي واكنش سریع به تغییرهتاي ناگهتانی تعتادل عرضته و تقاضتا» تفتاوت متیگتذارد
()Shadrina, 2019: 1ا
در تعریفی دیگر ،امنیت انرژي از نگاه كمیسیون اروپایی كه بازتابدهندة منتافع كشتورهاي
بزرگ مصرفكنندة انرژي استت معتادل «امنیتت عرضته» بتراورد شتده استتا امنیتتی كته از
عملکرد مناسب اقتصاد ،دسترستی فیزیکتی بتیوقفته ،قیمتتهتاي مناستب قابتل پرداختت و
با درنظرگرفتن آثار محیط زیستی بهدست متی آیتدا از نظتر ایتن كمیستیون ،امنیتت عرضته بته
معنی یتافتن راهکارهتاي ارتقتاي خودكفتایی و كتاهش وابستتگی نیستت بلکته هتدف از آن
كتاهش خطرهتاي مربتو بتا وابستتگی استت ()Eslami and Ghariby, 2018: 77ا براستاس
این تعریفها ،امنیت انترژي  4بعتد اصتلی دارد :قابلیتت دستتیابی 2،دسترستیپتذیري 3،قابتل
تحملبودن 4و مقبولیتا 5براي سیاستگذاري در این حوزه باید به آنهتا توجته ویتژهاي كترد

()Shirijian and Siraj, 2020: 119ا

)1. International Energy Agency (IEA
2. Availability
3. Accessibility
4. Affordability
5. Acceptability
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امنیت انرژي ارتبا بین امنیت ملی و در دسترسبودن منابع طبیعتی بتراي مصترف انترژي
استا از اینرو ،امروز امنیت انرژي نته تنهتا در كتانون سیاستتهتاي انترژي استت ،بلکته در
مركتتز حتتوزة امنیتتت ملتتی نیتتز قتترار داردا بنتتابراین عوامتتل تیثیرگتتذار بستتیاري بتتر آن اثتتر
گذاشتهاندا بر این اساس انرژي ،امنیت و قدرت ،سه ضلعی را تشکیل میدهند كه نفوذ بسیاري
در عتالم سیاستت دارنتد ()Mottaqhi and Davoodi, 2021: 218ا استتقالل انترژي و امنیتت
انرژي دو مفهوم نزدیک به یکدیگر هستندا در بیشتتر متوارد ،بهبتود امنیتت انترژي بته معنتاي
بهبود استقالل انرژي استا تهدیدهاي مختلفی براي امنیت انرژي وجتود دارد ماننتد آشتفتگی
سیاستی در كشتتورهاي ثروتمنتتد تولیدكننتدة نفتتت ،پدیدارشتتدن غتولهتتاي جدیتتد اقتصتتادي
(مانند چین و هند) ،رقابت شدید بر سر منابع انرژي ،بالهاي طبیعی و رویدادها (

Srivastava,

)2016: 59-60ا
بر اساس مفهوم امنیت انرژي با توجه به جایگاه چتین در نظتم بتینالمللتی كنتونی ،بتراي
بررسی تکاپوهاي انرژي چین باید به این نکته توجته كترد كته موضتوع تتیمین امنیتت انترژي
در چین ،موضوعی فقط اقتصادي نیست بلکه برگرفته از چارچوب راهبردي كتالن ملتی ایتن
كشور از نظم بینالمللی و چگونگی توزیع قدرت در نظام بینالملل استا این موضتوع ستبب
شده استت چتین ،آستیب پتذیري نستبت بته تتیمین امنیتت انترژي را یکتی از شتاخ هتاي
تهدید قدرت خود در سیستم توزیع قدرت بینالمللی بداند بدین معنا كه همواره نگران ایجتاد
اختالل در عرضۀ انرژي وارداتی از سوي رقیبان با هدف تضعیف قدرت بینالمللی خود استت
()Ajili and Others, 2017: 71ا
چین بته عنتوان یکتی از كشتورهاي پیشترو در رشتد و توستعۀ اقتصتادي بتراي پایتداري
جایگاه اقتصادي كه نشاندهندة جایگاهش در نظام بینالملل بوده است و با توجه به تیكیتد بتر
رویکرد چندجانبهگرایانه در نظام بینالملل و تتالش ضتمنی و بتدون ایجتاد حساستیت بتراي
جایگزینی نظم موجود ،امنیت انرژي و اختاللنداشتن در تیمین آن را از اصول اساسی سیاستت
خارجی و اصل خدشه ناپذیر در پیگیري منافع ملتی ختود قترار داده استتا از ایتنرو در ایتن
نوشتار ،امنیت انرژي بهعنوان یکی از حوزههاي اصلی طترح ابتکتار جتادة ابریشتم ،بتهعنتوان
چارچوب مفهومی تبیین هدفهاي ابتکار جادة ابریشم در حوزة انرژي در غرب آسیا ،موردنظر
قرار گرفته استا
ابتکار جادة ابریشم و غرب آسيا
شى جین پین

در سفر سرتامبر و اكتبر  2013به آسیاى مركتزى (قزاقستتان) و جنتوب شترقى
1

آسیا (اندونزى) ابتکار مشتتر كمربنتد اقتصتادى جتادة ابریشتم و راه ابریشتم دریتایى قترن
1. The Silk Road Economic Belt
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ابتکار جادة ابریشم و امنيت انرژي چين در غرب آسيا

بیستویکم 1را مطرح كرد كه به راهبرد «یک كمربند و یک راه» 2معروف شدا او این ابتکتار را
محور اصلى سیاست خارجى و داخلتى ختود معرفتى كترد ()Mousavi Shafaei ,2015: 205ا
بنابر اطالعات رسمی ،در ژانویۀ  2021تعداد  140كشور ،توافقنامۀ همکتاري بتا طترح ابتکتار

جادة ابریشم را امضا كردهاندا براساس اعالم رستانههتاي رستمی چتین 3،تتاكنون  7كشتور از
امضاي تفاهم نامۀ همکاري دوجانبه در چتارچوب ابتکتار جتادة ابریشتم ختودداري كتردهانتد
()Nedopil, 2021a: 23ا
بنابر آمار ردیاب سرمایهگذاري جهانی چین ،حجتم كتل سترمایهگتذاريهتا و قراردادهتاي
4

چینی در ابتکار جادة ابریشم در سالهاي  2013تا  755.17 ،2020میلیتارد دنر (تتا  20نتوامبر
 )2020بتتوده استتتا بتته ایتتن ترتیتتب 297 :میلیتتارد در بختتش انتترژي 185.34 ،میلیتتارد در
حملونقل 73.22 ،میلیارد در امال و مستغالت 75.44 ،میلیارد در فلتزات 22.58 ،میلیتارد در
آبوبرق و  15.67میلیارد در مواد شیمیایی ()Taliga, 2021: 8ا با توجه بته ادامتۀ همتهگیتري
كرونا تیمین مالی و سرمایه گذاري در ابتکار جادة ابریشم در شش متاه اول ستال  2021حتدود
 19.3میلیارد دنر بود كه نسبت به نیمۀ دوم سال  2020كاهش  32درصدي و نستبت بته نیمتۀ
اول سال  2020كاهش  29درصدي داشته استا همچنتین  44میلیتارد دنر در مقایسته بتا اوج
تیمین مالی ابتکار جادة ابریشم در نیمۀ دوم سال  ،2019كاهش سرمایهگذاري ثبت شتده استت
()Nedopil, 2021b: 5ا
كشورهاي غرب آسیا از بزرگترین تیمینكنندگان انرژي چین هستند و در دو دهۀ گذشتته
از تجارت و سرمایهگذاري چین سود بردهاندا این كشورها بهشکل مستقیم در امتداد مستیرهاي
ابتکار جادة ابریشم قرار ندارند ،اما سهم اقتصادي و ژئوپلیتیکی زیادي در راهروي برنامهریتزي
شتتده دارنتتد ()Liangxiang and Janardhan, 2018: 1ا براستتاس بررستتیهتتاي انجتتامشتتده،
هدف هاي چین از پیگیري ابتکار جادة ابریشم در غرب آسیا عبارتاند از :الف) افتزایش نفتوذ
سیاسی در منطقه با ابزارهاي دیرلماتیک و نظامی براي اثبتات جایگتاه قتدرت بتزرگ ختود در
جهان ب) ترویج ایدة حاكمیت و یکرارچگی سرزمینی و حمایت از مداخلهنکردن در سیاست
داخلی كشورهاي غرب آسیا براي مطرحكردن دخالت آمریکا در سیاستت منطقته ج) بتهویتژه
منافع تجاري و منافع انرژي قابل توجه در منطقه ()Ahmad Khan, 2021: 2ا

1. The 21st Century Maritime Silk Road
)2. Belt and road Initiative (BRI
3. Yidaiyilu.gov.cn
4. China Global Investment Tracker
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راهبرد انرژي چين
نیاز صنایع چین به واردات نفت همچنان سیر صعودي دارد ،بهگونهاي كه براساس آمار ،واردات
نفت خام چین در ژوئن سال گذشته به  13میلیون بشکه در روز افزایش یافتا در نیمۀ نخست
سال  ،2020متوسط واردات نفت چین به  10.9میلیون بشکه در روز رسید كه حدود  10درصد
(یک میلیون بشکه در روز) بیشتر از متوسط زمان مشابه در سال گذشته بودا با تغییتر تتدریجی
در نظام حملونقل چین و تحونت آن در بخش جادهاي و هوایی و نیز گستترش حمتلونقتل
ریلی ،میزان رشد تقاضاي نفت چین تا سال  2040به  3تا  4میلیون بشکه در روز خواهد رسید
()Jafari, 2020, 4-8ا بنابر آمار ،واردات نفت خام چین در سال  7.3 ،2020درصد افزایش دارد
كه بهتقریب  80درصد از عرضۀ نفت این كشور بود ( )Calabrese: 2021: 44ا
با توجه به جایگاه امنیت انرژي در راهبرد كالن سیاست خارجی چتین ،وجتود خطرهتایی
چون بیثباتی در كشورهاي تولیدكننده ،درگیري هاي نظتامی در مستیرهاي تتیمین ،تهدیتدهاي
قطع برق و بهتازگی تحریمهاي مالی و كنترل صادرات توسط ایانت متحد ،تداوم تیمین انرژي
این كشور را در معرض خطر قرار داده استا در نتیجه ،تصمیمگیرندگان چین براي رویتارویی
با تهدیدهاي متوجه امنیت انرژي خود از راههایی مانند كاهش ناامنی در سراسر زنجیترة تتیمین
با سرمایهگذاري شركتهاي بزرگ نفتتوگتاز چتین در صتنایع باندستتی در سراستر جهتان،
دریافت منابع طبیعی كشورها بهعنوان بازپرداخت وامهاي دادهشده ،ایجاد ناوگان تجاري بتراي
حملونقل كانها با اولویتدادن به تنوع منابع تیمین جهتانی ،سترمایهگتذاري در خطتو لولته
براي جبران بی اعتمادي به واردات دریایی ،افزایش ذخایر راهبردي نفت خام و تتدوین برنامتۀ
بلندپروازانه براي برقرسانی به ناوگان وسایل نقلیۀ خود بهعنوان بخشی از برنامۀ امنیت انترژي
بهره گرفتهاند ()Meidan, 2021: 13ا
تاكنون چین براي اطمینان از امنیت انرژي روشهاي متفتاوتی ماننتد سترمایهگتذاريهتاي
بزرگ در اكتشاف منابع جدید ،تقویت زیرساختهاي انرژي براي بهبود بهترهوري از انترژي و
همچنین ساخت سیستمهاي بزرگ ذخیرة راهبردي نفت را در پیشگرفته است ،اما با همۀ ایتن
( Zavareh and Fallahi

اقدامها ،هنوز نمیتواند وابستگی خود به واردات انترژي را رفتع كنتد
)Barzoki, 2018: 718ا عالوه بر این ،چین سیاست «مالکیت ستهام» 1را بتراي بتهدستتآوردن
كنترل مدیریت منابع نفتی در پیش گرفتته استت و از ایتن راهبترد بتهعنتوان سترري در برابتر
نوسانهاي قیمت نفت در بازار استفاده میكند ()Hussain and Others, 2021: 34ا
در حقیقت راهبرد نفتی چین براستاس منتافع اقتصتادي مبتنتی بتر اصتل اعتمتاد متقابتل و
برابري استا راهبرد توسعۀ نفت چین بیشتر در راستاي نفوذ اقتصادي استت ،نته صتفآرایتی

1. Equity ownership
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سیاسی یا تهدید نظامیا با این حتال ،استتدنل «تهدیتد نفتتی چتین» 1متیتوانتد تتالش پکتن

بتتراي بهبتتود همکتتاريهتتاي نفتتتی در ستتازمان همکتتاري شتتانگهاي 2و همچنتتین در صتتورت
غفلت ،ایجاد اعتماد دوجانبه یا چندجانبه با دیگتر قتدرتهتاي ختارجی را نیتز متوقتف كنتد
()Xuetang, 2006: 136-137ا
چین بهطور سنتی ،وابستگی به واردات انرژي را آسیبپذیري میدانتدا بنتابراین «استتقالل

انرژي» 3و خودكفایی را همتواره متوردنظر قترار داده استت ()Umbach 2019: 2ا شتی جتین
پین از یک «انقالب انرژي» 4براي كاهش سرعت توسعه در استفاده از انرژي بهعنوان بخشتی
از راهبرد توسعۀ «روال جدیتد» 5چتین حمایتت متیكنتد ()Hussain and Others, 2021: 37ا
بر این اساس چین ،راهبرد خودكفایی انرژي با تیكید بر منابع انرژي تجدیدپتذیر ماننتد انترژي
خورشیدي ،بادي ،بیوماس ،هیدروالکتریک را بهتازگی بتراي تتیمین امنیتت انترژي در دستتور
كار قرار داده استا این راهبرد نقش مهمی در كاهش ستهم واردات دیگتر منتابع انترژي داردا
در واقع منابع انرژي تجدیدپذیر نوعی وستیلۀ دفتاعی در مقابتل وابستتگی بته واردات هستتند
()Taheri and Seifi, 2015: 142ا
ابتکار جادة ابریشم نیز بهطتور فزاینتده ،فرصتتهتاي جدیتد سترمایهگتذاري چتین را در
فناوريهاي تجدیدپذیر ارائه كرده است و در جامعۀ بینالمللی بهعنوان معیار تعهد چتین بتراي
دورشدن از سوختهاي فسیلی مطرح خواهد شد ()Chen, 2021: 15ا بنابر آمار موجود ،بتراي
اولین بار در سال  ،2020بیشتر سرمایهگذاريهاي انرژي چین صرف انرژي برق ( 35درصد) و
پس از آن زغال سن

( 27درصد) و خورشیدي ( 23درصد) شدا سرمایهگذاري در انرژيهاي

تجدیدپذیر ،بیشتر سرمایهگذاري هاي انرژي در ابتکار جادة ابریشتم در ستال  2020را تشتکیل
میدهد ()Nedopil, 2021b: 8ا توانایی چین براي دستیابی به امنیت انرژي در شرایط جدیتد و
با توجه به انقالب تجدیدپذیر 6و راهبرد ابتکار جادة ابریشم ،به تغییر پویایی امنیت انرژي چین
كمک خواهد كرد ،اما با توجه به نقش حیاتی سوختهاي فسیلی ،چین نمیتوانتد خودكفتایی
كامل انرژي را تیمین كندا از اینرو ،چین براي تضمین امنیت انرژي خود ،بهرهبترداري از یتک

1. China’s Oil Threat

تهدید نفتی چین اصطالحی است كه تحلیلگران غربی براي برجستهكردن تالش چین جهت دستیتابی
به منابع انرژي جهانی و به دنبال آن تسلط چین بتر بازارهتاي انترژي و تهدیتد منتافع تولیدكننتدگان و
مصرفكنندگان انرژي مطرح میكنندا
)2. Shanghai Cooperation Organization (SCO
3. Energy self-sufficiency
4. Energy revolution
5. New normal
6. Renewables revolution
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سبد انرژي متعادل از انرژي هاي تجدیدپذیر ،نفت ،گاز ،برق ،هستهاي و زغتالستن

را متورد

نظر قرار داده است ()Öğütçü, 2019: 8ا
ابتکار جادة ابریشم و امنيت انرژي چين
غرب آسیا جایگاه ویژهاي در سیاستهاي انرژي پکن داردا فاصلۀ نزدیک غرب آستیا بتهویتژه
خلیجفارس در كنار ذخایر بزرگ و تمامنشدنی نفتوگاز در این منطقته ستبب شتده استت تتا
كشورهاي این منطقته جایگتاه خاصتی را در تتدوین راهبردهتاي انترژي چتین داشتته باشتند
()Information Newspaper, 1400ا منطقۀ غرب آسیا با احتستاب حتدود  800میلیتارد بشتکه
ذخایر نفت خام ،به بازیگر برجستۀ بازار جهانی انرژي تبدیل شده استا منابع نفتی غرب آستیا
بیش از  60درصد اقتصاد جهان را تشکیل میدهد و تخمین زده میشود كه حتدود  47درصتد
از واردات نفت چین را در اختیار داشته باشد كه تا سال  2035با رشد  72درصدي پتیشبینتی
شده است ()Hussain and Others, 2021: 33ا
غرب آسیا با توجه به حجم منابع زیرزمینی بزرگ ،همواره در راهبرد كالن انترژي ،متدنظر
دولت مردان پکن قرار داشته استا این كشور میخواهد با بتهكتارگرفتن «دیرلماستی نفتتی» در
خلیج فارس و دستیابی به منابع نفتی این منطقه« ،امنیت انترژي» را تتیمین كنتدا بتدین منظتور
چینیها اقدامهاي گستردهاي در منطقه انجام دادهاندا از نظر اقتصادي این اقدامها را میتوان در
قالب راهبرد «دو واردات و یک صادرات» 1تحلیل كردا در این راهبرد« ،دو واردات» به واردات
انرژي (نفت وگاز) و سرمایه از منطقه براي برآوردن نیازهاي این كشور اشاره متیكنتد و «یتک
صادرات» نیز بر سرمایهگذاري چین در اكتشاف و گسترش طرحهاي نفتی و گتازي در منطقته
دنلت دارد ()Mottaqhi, 2013: 134ا
همکاري اقتصادي و گسترش تعامل چتین بتا كشتورهاي غترب آستیا در دو ستند اساستی
دولت چین« ،سند سیاست عربی» 2در سال  2016و «چشمانداز و اقتدامهتا در ایجتاد مشتتر

كمر بند اقتصادي جتادة ابریشتم و جتادة ابریشتم دریتایی قترن بیستتویکتم» 3متنعکس شتده
استا چارچوب همکاري مشتخ

شتده در ایتن استناد بتر انترژي ،ستاخت زیرستاختهتا،

تجتارت و سترمایهگتذاري در غترب آستیا تمركتز دارد ()Fulton and Others, 2019ا دولتت
چین در چتارچوب پیشتبرد ابتکتار جتادة ابریشتم ،از ایتن امکتان بهترهمنتد متیشتود كته در
كشورهاي نفتخیز در ازاي اجراي طرحهاي زیرساختی ،دسترسی پایدار به نفت كشور هتدف

1. Two Import and One Export
2. Arab Policy Paper
3. Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century
Maritime Silk Road
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را تضمین كندا به این نوع نفت در اصطالح ،دارایی مربو با سترمایهگتذاري گفتته متیشتود
()Mirtorabi and Torki, 2019: 225ا
در پی اجراي طرح ابتکار جادة ابریشتم در ستال  ،2013رابطتۀ اقتصتادي چتین بتا غترب
آسیا وارد مرحلۀ جتدي تتر شتدا در ستومین نشستت عمتومی در هجتدهمین كمیتتۀ مركتزي
حزب كمونیست چین ،پکن غرب آسیا را منطقۀ «همسایه» معرفی كرد كته نشتان متیدهتد در
حال حاضر ،غرب آستیا از اولویتت بتانیی در حیطتۀ ژئواستتراتژیک چتین برختوردار استت
()Vermouth, 2019: 8ا چین میخواهد در همکاري خود با كشورهاي غرب آسیا بر ایتن سته
حوزه تمركز كند :نخستین و مهمترین حوزه ،بختش انترژيا دوم ،تستهیل سترمایهگتذاري در
زیرساخت و تجارت و سوم ،پیشرفت در زمینۀ انرژي هستهاي ،متاهوارة فضتایی و انترژي نتو
()Al-fazari and Teng, 2019: 150ا
در مورد جایگاه غرب آسیا در تیمین امنیت انرژي چین در چارچوب ابتکار جتادة ابریشتم
در ادامه ،مهمترین سرمایهگذاريهاي چین در زمینۀ انرژي غرب آسیا و قراردادهاي دوطرفه در
قالب ابتکار جادة ابریشم را براي بررسی و ارزیابی فرضیۀ نوشتار ،تشریح میكنیم:
سرمایهگذاريهاي ابتکار جادة ابریشم در شش ماه اول ستال  2021وارد همتۀ بختشهتاي
مربوطه شدا تمركز تیمین مالی و سرمایهگذاري ابتکار جادة ابریشم بهویژه در زیرستاختهتاي
انرژي و حمل ونقل ادامه یافتا با این حال در این دو بخش ،از حدود  72درصد در نیمتۀ اول
ستتال  2020بتته  65درصتتد در نیمتتۀ اول ستتال  2021كتتاهش یافتتتا در ستتال  ،2021بیشتتتر
سرمایهگذاريهاي انرژي صرف گاز شد ( 37درصد) و پس از آن نفت ( 30درصد) و برق آبی
( 28درصد)ا بر این اساس ،در زمینۀ زغال سن

در اول نیمۀ سال  2021سترمایهگتذاري نشتد

()Nedopil Wang, 2021: 8-9ا
كشورهاي حوزة غرب آسیا منابع طبیعی مشتر (نفتوگتاز طبیعتی) دارنتدا بتا توجته بته
اینکه هیچ كشوري نمیتواند به تنهایی تقاضاي چین براي نفتوگاز را پاستخ دهتدا در نتیجته،
پکن در قالب ابتکار جادة ابریشم ،چندین قترارداد سترمایهگتذاري دوجانبته را بتا كشتورهاي
غرب آسیا امضا كرده است ()Al-fazari and Teng , 2019: 152ا همچنین در بنتد  10اعالمیتۀ
اقدام در همکاري چین و كشورهاي عربی بتا ابتکتار یتک كمربنتد و یتک راه 1،بتراي تقویتت
همکاري انرژي ،استفادة صلحآمیز از انرژي هستهاي ،طراحی و ساخت نیروگاههتاي هستتهاي،
ایمنی هستهاي ،آمتوزش فنتاوريهتاي انترژي هستتهاي ،انترژي خورشتیدي ،انترژي بتادي و
برقآبی و گسترش همکاري در زمینۀ انرژيهاي جدید و انرژي پا تیكید شده استا در مورد
جایگاه كشورهاي غرب آسیا در تیمین امنیت انرژي چین در پرتو ابتکار جادة ابریشم ،نمودار 1

1. Declaration of Action on China-Arab States Cooperation under the Belt and Road Initiative
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به روشنی گویاي میزان واردات نفت ختا م چتین از غترب آستیا در مقایسته بتا دیگتر منتاطق
نفتخیز دنیا استا بنابراین تیكید بر نقش و اهمیت كشورهاي غرب آستیا در سیاستتگتذاري
انرژي چین و هدف هاي كالن توسعۀ اقتصادي و فراهمكردن بستر هژمونی منطقهاي این كشور
استا
نمودار  .1واردات نفت خام چين با تأكيد بر كشورهاي غرب آسيا

كشورهاي مهتم غترب آستیا بتراي راهبترد ابتکتار جتادة ابریشتم ،بحترین ،مصتر ،ایتران،
عراق ،اسرائیل ،اردن ،كویت ،لبنان ،عمان ،قطر ،عربستتان ستعودي ،فلستطین ،ستوریه ،امتارات
متحد عربی و یمن هستند ()Al-Fazari and Teng, 2019: 151-150ا در ادامه با توجه به میزان
اهمیت و جایگاه كشورهاي غرب آسیا در زمینه تیمین نیازمنتديهتاي انترژي در قالتب ابتکتار
جادة ابریشم ،به همکاري هاي انرژي بین چین و كشورهاي عربستان ،ایران ،امتارات و بحترین
میپردازیما
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عربستان سعودي

1

در سفر ژانویۀ  2016شی جین پین به عربستان ،همکتاري جتامع راهبتردي بتین دو كشتور
برقرار شدا هر دو طرف در مورد لزوم تقویت همکاري در بخش انترژي توافتق و بتر اهمیتت
بازار نفت در اقتصاد جهانی تیكید كردندا آنهتا متعهتد شتدند كته سترمایهگتذاري متقابتل در
برنامه هاي هوافضا ،پرتتاب متاهواره و استتفادة صتلحآمیتز از انترژي هستتهاي و انترژيهتاي
تجدیدپذیر را تقویت كنندا همچنین در سفر مارس  2017ملک سلمان به چین ،شتی حمایتت
قاطع چین از عربستان در دستیابی به چشمانداز  2030عربستان را اعالم كتردا همچنتین تیكیتد
كرد چین به بازار قابل اعتماد نفت عربستان و الگوي یکرارچۀ همکاري انرژي بسیار نیتاز داردا
در این نشست 21 ،تفاهمنامه همکاري امضا شدا این تفاهمنامهها نه تنها شامل طرحهاي انرژي
متعارف میشود ،بلکه براي انرژيهاي تجدیدپذیر مانند انترژي خورشتیدي و انترژي بتاد نیتز
توافق شد ()Juan and Others, 2018: 369-370ا
سینوپک 2بزرگ ترین شریک تجتاري نفتت ختام و خشتکی آرامکتو عربستتان در حتوزة
3

پیمانکاري حفاري استا این دو شركت پیشینه اي طوننی همکاري در پانیش ،تجارت نفت و
خدمات مهندسی دارندا سرمایهگذاري مشتر

آنها در پانیش و یکرارچهستازي شتیمیایی در
5

فوجیان چین 4،تولد پانیشگاه یانبو آرامکو سینوپک را تسریع كرده استا سینوپک بزرگترین
طرح سرمایهگذاري چین در عربستان سعودي و اولین طرح پانیش خارج از كشور بوده استت
كه در سال  2016شی و ملک سلمان راهاندازي كردندا دو رهبر در مورد بهبتود رقابتتپتذیري
آرامکوي عربستان در تیمین نفت خام براي سینوپک و همکاري فعاننه در زمینههاي نفتوگاز،
خدمات ،پانیش ،مواد شیمیایی ،عرضۀ نفت خام ،فروش محصتونت پتانیش شتده ،ختدمات
نفتتتی و پتروشتتیمی و همچنتتین پتتژوهش و توستتعۀ فنتتاوريهتتاي تجدیدپتتذیر توافتتق كردنتتد
()Juan and Others, 2018: 372-373ا
با همکاري و سرمایه گذاري مشتر بین شركت سینوپک و شركت آرامکو از ستال ،2004

اكتشاف میدان مشتر گاز طبیعی حوضۀ ربعالخالی 6عملیاتی شدا توسعۀ میدان نفتی غوارو 7و
طتترح پانیشتتگاه مشتتتر شتتركت آرامکتتو و ستتینوپک در دریتتاي ستتر در ستتال  2012از
سرمایهگذاري هاي چین در عربستان سعودي هستندا این طرح اهمیت ویتژهاي بتراي چتین بتا
توجه به ناپایداري منطقهاي در غرب آسیا براي صادرات نفت از سواحل غربی عربستان بتدون
1. Comprehensive strategic partnership
2. SinoPec
3. Aramco
4. China’s Fujian
5. Yanbu Aramco Sinopec
6. Rub Alkhali
7. Ghawar Oil
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عبور از تنگۀ هرمزِ مورد مناقشه دارد ،بنابراین از تنشهاي محلی بین عربستان سعودي و ایتران
جلوگیري میكند ()Garlick and Havlova, 2020: 92-93ا چین براي جلب اعتماد مقتامهتاي
سعودي براي تداوم قراردادهاي نفتی با پکن ،همکاريهاي انترژي در زمینتۀ كمتک بته برنامتۀ
هستهاي عربستان را در دستور كار قرار داده استا براساس توافق ،چین باید به عربستتان بتراي
ساخت راكتورهاي هستهاي در دو مرحله تا سال  2022و سرانجام تتا  2032كمتک كنتدا ایتن
توافق بهطور رسمی ،صلحآمیز با هدف ارائۀ منبع جایگزین انرژي است ،اما هدفهاي سیاستی
مقابله با برنامۀ هستهاي ایران را نیز در نظر دارند ()Garlick and Havlova, 2020: 93ا
جمهوري اسالمی ایران
منابع طبیعی نفتی نقش مهمی در روابط چین و ایران دارندا ایران دومین ذختایر بتزرگ جهتان
پس از عربستان سعودي و سومین منبع مهم نفت براي چین ،پس از روسیه و عربستتان استتا
چین از تحریمهاي بهكارگرفتهشده علیه ایران ،پیش از نتیجهگیري در متورد «توافتق هستتهاي»
سود میبرد ،زیترا بستیاري از شتركتهتاي غربتی از ایتران ختارج شتدندا شتركتهتایی كته
پیشتر بخش نفت ایران را گستترش داده بودنتدا چتین از فرصتت پتیشآمتده بتراي مشتاركت
در گستتترش بختتش نفتتت ایتتران و اجتتراي چنتتدین طتترح مشتتتر بتتا شتتركت نفتتت ایتتران
براي گسترش میدانهاي نفتی در حوزة دریتاي ختزر و غترب آستیا استتقبال كتردا البتته لغتو
تحریمهاي مربو با هستهاي ایران ،بسیاري از موانع گسترش و تعمیق روابط چتین و ایتران را
برمیدارد و زمینۀ نزم براي یکرارچهكردن غرب آسیا به ابتکار جتادة ابریشتم فتراهم متیشتود
()Garlick and Havlova, 2020: 96ا
روابط چین و ایران از سه دهه پیش بسیار راهبردي و عمیقتر شده استا دو كشتور متحتد
بر برخی چالشهاي سیاسی مانند ایدئولوژي رژیم ،عالیق و اولویتهاي مختلف غلبه كردهاندا
چین و ایران روابط دوجانبهاي دارند كه ایران با براورد برد -برد 1از آن ،منابع نفتوگاز خود را
در اختیار چین قرار میدهدا پکن نیز به نوستازي ارتتش ایتران و جلتوگیري از قطعنامتههتاي
تحریم شوراي امنیت سازمان ملل متحد كمک میكند ()Koç, 2015: 351ا بهطتور كلتی بتراي
چین ،ایران منبع مهم انرژي ،بهویژه گاز طبیعی زمینی استا تهران و پکن براي سترمایهگتذاري
چین به ارزش  280میلیارد دنر در بخشهاي ختا  ،گتاز و پتروشتیمی ایتران قترارداد امضتا
كردند همچنین  120میلیارد دنر مازاد براي «ارتقاي زیرساختهتاي حمتلونقلتی و تولیتدي
ایران» در نظر گرفته شده است ()Garlick and Havlova, 2020: 94ا
ایران در سال  2017نفتت ختام و میعانتات گتازي را بته كشتورهاي مختلتف در اروپتا و
آسیا عرضه كرد ،اما این كشور در سال  2020در حدود همۀ صتادرات نفتت ختام و میعانتات
1. win - win
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گازي خود را به چین و ستوریه فرستتادا تحلیلگتران معتقدنتد كته محمولتههتاي نفتت ایتران
به چندین كشور از كشتی به كشتتی منتقتل متی شتدا بستیاري از نفتتی كته از ایتران بته چتین
حمل میشود ،براي شناسایینشتدن در گمتر هتا و پیتروي از تحتریمهتا ،از راه كشتورهایی
ماننتتد متتالزي ،ستتنگاپور ،امتتارات متحتتد عربتتی ،عتتراق و عمتتان بتته مقصتتد صتتادر متتیشتتود
()U.S.Energy Information Administration, 2021ا در حالی كه چین امیدوار بود بته میتزان
درخور توجهی تجارت بتا ایتران بتهویتژه بتا واردات نفتت افتزایش یابتد ،ختروج آمریکتا از
برنامۀ جامع اقدام (برجام) 1و كاربست دوبارة تحریمها مانع این طرح شده استا بتا توجته بته
اینکه ایانت متحد نسبت به ایران شریک تجاري بسیار مهمتري است ،چتین تتاكنون بتهدنبتال
پیروي از آمریکا بوده و تحریم ها سبب كتاهش واردات نفتت از ایتران شتده استتا همچنتین
شركتهاي چینی نیتز بستیاري از فعالیتت هتاي تجتاري ختود را بتا ایتران بته حالتت تعلیتق
درآوردهاندا بهدلیل این تحونت ،اهمیت عربستان سعودي براي نیازهاي انرژي چتین همچنتان
ادامه دارد ()Watanabe, 2019: 3ا چین در حالی كه میكوشد روابط خود با آمریکا ،بتهعنتوان
مهمترین روابط دوجانبه را حفظ كند ،سیاست «بستن یک چشتم ختود بتر ایتران» را در پتیش
گرفته است ()Abbasi and Zare, 2021: 124ا
با همۀ اینها و موانع موجود در مسیر ارتقاي همکتاري چتین بتا ایتران ،پکتن در راستتاي
ترویج راهبرد متنوعسازي انرژي و تضمین امنیت انرژي ،در مارس  2021با ایران قرارداد جامع

 25سالۀ «مشاركت جامع راهبردي» 2در چارچوب ابتکار جادة ابریشم امضا كردندا عنتوانهتاي
اصلی برنامههاي این قرارداد در حوزة انرژي عبارتانتد از :همکتاريهتاي منطقتهاي در متورد
انتقال انرژي نفت وگاز از غرب به شرق ایران ،تهیۀ گاز با استفاده از راهروي اقتصادي چتین و
پاكستان براي این مناطق ،برنامهریزي مشتر براي گستترش منتابع و انتقتال انترژي از عتراق،
همکاري چین در تولید و انتقال انرژي برق بین ایران و كشورهاي همستایه ،سترمایهگتذاري و
همکاري مشتر براي صادرات برق در چارچوب ابتکار جادة ابریشم به پاكستتان و افغانستتان
و تبادل برق با تشکیل راهروي شرق به غرب ایتران و خطتو انتقتال بترق در ایتن منتاطق و
همکاري مشتر در تهیه و مبادلۀ برق كشورهاي مسیر جادة ابریشم در چارچوب طرح ابتکتار
جادة ابریشم ()Yazdani and Abdi, 2021: 109ا
با توجه به جایگاه ایران در امنیت انرژي چین در قالب ابتکار جتادة ابریشتم ،اوستیویچ 3از

پژوهشگران منطقۀ غرب آسیا میگوید« :موفقیت نهتایی ابتکتار جتادة ابریشتم بته مشتاركت و
حمایت ایران وابسته است ،بهویژه در مواردي كه مسائل ژئوپلیتیکی و لجستتیکی متورد توجته
)1. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA
2. Comprehensive Strategic Partnership
3. Osiewicz
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استت» ()Garlick and Havlova 95 :2020ا بتا وجتود تحتریمهتاي آمریکتا و كتاهش ستطح
صادرات نفت خام و میعانات گازي ایران در حال حاضر ،نمودار  2بهروشنی نشاندهندة نقتش
و جایگاه چین در عرصۀ انرژي ایران است و در صورت عملیشدن توافق برجام در متذاكرات
آینده و از میانرفتن سیاست محتاطانۀ چین ،ایران با توجه به جایگاه ژئوپلیتیک خود در راهبرد
انرژي چین در پرتو ابتکار جادة ابریشم ،حجم گستردهاي از سرمایهگذاريهتاي ایتن حتوزه را
جذب خواهد كردا
نمودار  .2صادرات نفت خام و ميعانات گازي ایران در سال 2020

Source: Graph by U.S. EIA, based on data from Clipper Data, LLC

امارات متحد عربی
امارات متحد عربی از كشورهایی است كه در كانون دیرلماستی انترژي چتین قترار داردا بنتابر
آمارهاي اعالمشده ،ذخایر اثباتشدة نفت این كشور  13میلیارد تتن استت كته ایتن میتزان در
حدود  9.5درصد از كل ذخایر اثباتشدة جهان استا همچنین ذخایر گازي این كشور نیز 6.1
تریلیون متتر مکعتب بترآورد شتده استت ()Abbasi and Zare, 2021: 119ا تجزیته و تحلیتل
سرمایه گذاريهاي انرژي چین در كشورهاي مختلف نشان میدهد كه در ستالهتاي  2013تتا
 2021كشورهاي پاكستان ،روسیه و امارات بیشترین سرمایهگذاري در حوزة انرژي را دریافتت
كردهاندا سرمایهگذاريهاي دریافتی این كشور بیشتر در زمینۀ سوختهاي فستیلی بتوده استت
()Nedopil Wang, 2021: 10ا پکن همچنین بتا حمایتت از تجتارت بتا بتزرگتترین شتركت
حملونقل خود در حال ساخت پایانته هتاي جدیتد در ابتو بی استتا ایتن كشتور عتالوه بتر
مشاركت در زمینۀ اكتشاف نفت و زیرساختهتاي گستترش ایتن صتنعت ،برنامتههتایی بتراي
ستترمایهگتتذاري واقعتتی در بختتشهتتاي امتتال  ،بیمارستتتانهتتا و داروستتازي در امتتارات دارد
()Al-Fazari and Teng, 2019: 151-150ا
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یکی از حوزههاي مهم فعالیت چین در دهههاي اخیر ،سرمایهگذاري و ارائتۀ فنتاوريهتاي
نوین به كشورهاي جهان سوم استا در این زمینه با توجه به بستترهاي موجتود در كشتورهاي
غرب آسیا در زمینۀ جذب سرمایهگذاري خارجی ،چین نیز فرصتت را مغتتنم شتمرده و بتراي
اطمینان از تداوم قراردادهاي نفتی و تیمین انرژي مورد نیاز از كشتورهاي غترب آستیا ،جلتب
اعتماد سران این كشورها براي تداوم ارتبا با چین در حوزة انرژي را در دستور كار قترار داده
استا در این زمینه در ستال  ، 2018امتارات متحتد عربتی و چتین بتراي همکتاري در حتوزة
انرژيهاي تجدیدپذیر موافقت كردندا طرح دبی ،در نوع خود بزرگترین طرح در جهان استا
بانک صنعتی و تجاري چین 1یک وام  1.5میلیارد دنري براي این طرح در نظتر گرفتته استتا

همچنین بانک چین 2و بانک كشاورزي چین 3،در حدود  80درصتد از بتدهی اصتلی طترح را
تیمین میكنندا عالوه بر این ،شركتهاي چینی نیز در حال ساخت اولتین دستتگاه پتا ستازي
منطقۀ غرب آسیا هستندا در طرح برق با سوخت زغال سن در دبی ،كنسرستیومی از ايستی
دبلیو اِي پاور 4و هاربین الکتریک چین 5در حتال گستترش  2400مگتاوات زغتالستن پتا
هستند ()Miller 12 :2019ا
عمان

چین و عمان در  15مه  2018با هدف ترویج ساخت كمربند اقتصادي 6و جادة ابریشم دریتایی
قرن بیستویکم 7یادداشت تفاهمی در مورد ابتکار جادة ابریشم امضتا كردنتدا ایتن دو كشتور

اولویتهاي ملی مشخصی براي تقویت همکاري در چارچوب ابتکار جادة ابریشم دارندا دلیتل
عمان بتراي همکتاري بتا چتین ،مربتو متیشتود بته پیشتینۀ اثبتاتشتدة چتین در گستترش
زیرساختها كه تجلی آن ،سرمایه گذاري آن كشور در پار

تجاري صتنعتی عمتان در منطقتۀ

دقم 8استا در مقابل ،چین هدفهاي دوگانهاي دارد :ایجاد قطبهاي كارآمد براي دستیابی بته
بازارهاي بینالمللی و دستیابی به امنیت انرژي ( )Al-Fazari and Teng, 2019:151ا
عمان موقعیت راهبردي مناسبی دارد كته متیتوانتد بته یتک مركتز منطقتهاي بتین آستیا و
كشورهاي شوراي همکاري غرب آسیا تبدیل شودا عمان با همکاري چین میتوانتد بته قطتب
پانیشگاه نفت غرب آسیا تبدیل شودا همچنین میتواند به تیمین نیازهاي امنیتت انترژي چتین
كمک كندا چین میخواهد تا سال  2035واردات كنونی ختود را از غترب آستیا بته بتیش از 6
1. Industrial and Commercial Bank
2. Bank of China
3. Agricultural Bank of China
4. ACWA Power
5. China’s Harbin Electric
6. SREB
7. MSR
8. Duqm Industrial Park
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میلیون بشکه در روز (دو برابر) افزایش دهدا عمان میزبان سرمایهگذاريهتاي زیتادي از چتین
استا چین بزرگ ترین واردكنندة نفت عمان استا عمان و بیشتر دیگر كشورهاي غترب آستیا
عضو بانک سرمایهگذاري زیرساخت آسیا 1هستندا این بانک از طرحهاي ابتکار جتادة ابریشتم
پشتیبانی میكند كه مهم ترین طرح زیر نظر این ابتکار در عمان ،طرح صنعتی چین و عمتان در
منطقۀ دقم است ()Al-Fazari and Teng, 2019: 151ا
آیندة سياست امنيت انرژي چين در غرب آسيا
بتتیثبتتاتی سیاستتی ،درگیتتريهتتاي مستتلح ،مهتتاجرت اجبتتاري و تعتتداد زیتتادي از پناهنتتدگان،
تهدیتتدهاي امنیتتتی ،ستتازمانهتتا و شتتبکههتتاي تروریستتتی ،نبتتود مشتتروعیت و حکمرانتتی
خوب ایدئولوژيهاي تندرو ،چالشهایی هستند كته چتین در قالتب ابتکتار جتادة ابریشتم در
غرب آسیا با آنها روبهرو است ()Kucukcan, 2017: 89ا درگیريها و نابسامانیهتاي سیاستی
در منطقۀ غرب آسیا ستبب ایجتاد تترس و وحشتت و اختتالل در كانتالهتاي تتیمین انترژي
چین میشودا بنابراین پکن باید براي تیمین امنیت انرژي و برقتراري صتلح و آرامتش در ایتن
منطقه تالش كند ()Hussain and Others, 2021: 34ا با درنظرگرفتن عتواملی ماننتد بتیثبتاتی
غتترب آستتیا و حضتتور آمریکتتاییهتتا ،عبتتور حتتدود  80درصتتد از واردات نفتتت چتتین از راه
تنگۀ مانكا و مشکالت امنیتی آن ،تحتریمهتاي آمریکتا بتر روابتط تجتاري چتین و ضترورت
تنوعبخشیدن به تیمینكنندگان انرژي و تدوین راهبرد انرژي با توجه به اهمیت امنیت انرژي در
جایگاه جهانی چین ،جهت گیري آن كشور به منابع انرژي آسیاي مركتزي متمایتل شتده استت
()Kaveh and Others, 2021b: 133ا
یکی از هدف هاي اصلی ابتکتار جتادة ابریشتم ،افتزایش نفتوذ سیاستی و اقتصتادي چتین
در منتتاطق متتورد نظتتر بتتهوستتیلۀ ابزارهتتا و عوامتتل دیرلماستتی اقتصتتادي استتتا بنتتابراین در
كشورهاي غرب آسیا ،تالش براي ایجاد فرایند منطقهاي به رهبري چین ،با دیرلماسی اقتصادي
بتتا تمركتتز بتتر انتترژي ،تجتتارت و معتتامالت ستترمایهگتتذاري و ایجتتاد زیرستتاختهتتا در ایتتن
زمینهها انجام میشود ()Garlick and Havlova, 88-87 :2020ا از سوي دیگر ،تسلط راهبردي
آمریکا ،سیاست انرژي چین را در غترب آستیا آستیبپتذیر متیكنتدا بنتابراین چتین همتواره
خواستار نظم جهانی چندقطبی در روابط بینالملل بهویتژه در بتازار انترژي استتا البتته پکتن
نیز در راهبردهاي خود در غرب آسیا تنتاق

هتایی دارد و بایتد هتمزمتان روابتط ختود را بتا

ایران و از سوي دیگر با ایتانت متحتد و عربستتان ستعودي حفتظ كنتد ()Koç, 2015: 352ا
پکن با ترویج منافع خود در منطقته و تتالش بتراي تیثیرگتذاري بیشتتر بتر ایتران و عربستتان

1. AIIB
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سعودي و ایجاد منافع اقتصادي در غرب آستیا ،پیوستته هژمتونی منطقتهاي آمریکتا را كتاهش
میدهد ()Garlick and Havlova, 99 :2020ا
چین در حال ایجاد نظام جهانی مینیاتوري است كه با سیستتم جهتانی بته رهبتري ایتانت
متحد ،با ابتکار جتادة ابریشتم هتم پوشتانی داردا اگرچته چتین هنتوز بته یتک قتدرت اصتلی
تبدیل نشده است ،بهنظر میرسد ابتکتار جتادة ابریشتم آن ویژگتیهتاي یتک سیستتم جهتانی
جدیتتد در حتتال شتتکلگیتتري را دارد كتته در آن چتتین از ویژگتتیهتتاي هژمونیتتک ماننتتد
قدرت اقتصادي و نظامی و نهادهاي جایگزین توانا برخوردار استا این سیستم جهانی محدود
به طرح جادة ابریشم ،متشکل از كشورهاي مشاركتكننده در این طرح است كته حتوزههتا و
فرایندهاي آنها بهگونهاي شکل میگیرد كه چین را بهعنوان هستۀ اصتلی و برتتر معرفتی كنتد
()Sarieddine, 2021: 177ا
در مجموع افزایش نفوذ چین در منطقۀ غرب آسیا با بهرهگیري از راهبردهایی مانند ابتکتار
راه ابریشم ،با وجود سیاست اعالمی آن كشور ،فقط اقتصادمحور نیست ،بلکته پیگیتري منتافع
سیاسی و امنیتی و فراهمكردن بسترهاي نزم براي گسترش نفوذ و هژمونی در مناطق پیرامونی،
هستۀ مركزي این طرح است كه البته چین با توجه به مالحظههاي گسترش مسالمتآمیتز ،ایتن
رویکرد را در عرصۀ بینالمللی انکار میكند ()Kaveh and Others, 2021a: 94ا
نتيجه
تداوم رشد و توسعۀ اقتصادي در سیاستگذاري كالن چین بسیار اهمیت داردا بنابراین اولویت
اصلی را در پیگیري منافع ملی به خود اختصاص داده استا چین رشتد و توستعۀ اقتصتادي را
بهعنوان پیشنیاز تداوم موقعیت كنونی خود در نظام بینالمللی میداندا بر همین اساس ،امنیتت
انرژي بهعنوان پیشنیاز اصلی تضمینكنندة رشد و توستعۀ اقتصتادي ،راهبترد اصتلی سیاستت
خارجی چین در پرتو ابتکار جادة ابریشم استا در حال حاضر ،چین بتراي اطمینتان از امنیتت
انرژي ختود روشهتاي متفتاوتی ماننتد سترمایهگتذاريهتاي عظتیم در اكتشتاف و استتخراج
میدانهاي نفتی و گازي ،تقویت زیرساختهاي انرژي براي بهبود بهرهوري از انرژي ،مشاركت
در طرحهاي نفت ،گاز ،برق ،انرژيهاي تجدیدپذیر و هستهاي در غرب آسیا را در قالب ابتکار
جادة ابریشم در پیشگرفته استا یکی از هدفهاي اصلی ابتکار جادة ابریشتم ،افتزایش نفتوذ
سیاسی و اقتصادي چین در مناطق مورد نظر بتهوستیلۀ ابزارهتا و عوامتل دیرلماستی اقتصتادي
استا از اینرو ،سرمایهگذاري با تمركز بر حتوزة انترژي ،ایجتاد زیرستاختهتاي اكتشتاف و
استخراج میعانات نفتی و گازي غرب آسیا مورد نظر پکن قرار دارد ،اما عوامل مختاطرهآمیتزي
مانند بیثباتی غرب آسیا ،حضور آمریکاییها و جن تجاري اخیر با چین ،ناامنی تنگۀ مانكا و
مشکالت امنیتی مترتب بر آن ،ضرورت تنوعبخشیدن به تیمینكنندگان انرژي و تدوین راهبترد
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انرژي با توجه به اهمیت امنیت انرژي در جایگاه جهانی چتین را بتیش از پتیش نمایتان كترده
استا
با وجود اینکه پکن بخش بزرگ منابع انرژي خود را از غرب آسیا تیمین متیكنتد و تتداوم
سرمایه گذاري بتراي تضتمین امنیتت انترژي چتین از اولویتتهتاي اصتلی سیاستت ختارجی
،این كشور در غرب آسیا است چالش هاي موجود در زمینۀ اتکا به منتابع انترژي غترب آستیا
تهدیدي براي امنیتت انترژي چتین محستوب متیشتودا بنتابراین پکتن در چتارچوب ابتکتار
 سترمایهگتذاري در منتابع نفتتوگتاز كشتورهاي آستیاي مركتزي را بتا امضتاي،جادة ابریشم
 بهعنوان راهكار اطمینتانبختش،قراردادهاي بلندمدت و سرمایهگذاري در زیرساختهاي انرژي
و جایگزین انرژي غرب آسیا در پیش گرفته است تا با بهرهبرداري از نفتوذ اقتصتادي ختود در
 بسترهاي نزم را براي ایجاد هژمونی منطقهاي و بهچالشكشیدن یکجانبهگرایی آمریکتا،منطقه
فراهم كندا
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