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 چکیده

یکی از رویکردهای مطرح در سیاست خارجی جمهوری اسالمی، سیاست نگاه به شرق است. این  رویکنرد  نز از    

های گسترده ای  کشور و  گذشت یک دهه از قطع روابط دیپلماتیک ایران با ایاالت متحده آمریکا و نیز تشدید تحریم

ارجی ایران قرار گرفت. در ای  راسنتا جمهنوری   نیز اتحادیه ارو ا علیه جمهوری اسالمی ایران در اولویت سیاست خ

ها و اهداف اقتصادی خود با اتخاذ ای  رویکنرد جدیند، از    منظور تأمی  بخشی از آرمان اسالمی ایران تالش کرد تا به

عننوان ینک قندرت     الملل  ز از جنگ سرد جلوگیری کند. در این  مینان، چنی  بنه     قطبی شدن ساختار نظام بی  تک

های برتری قندرت خنود    الملل که ماتریز قدرتش همواره درحال اوج گرفت  است و شاخص ام بی نوهژمون در نظ

را در ابعاد مختلف اقتصادی، نفوذ سیاسی و نظامی ارتقا بخشیده است، مورد توجنه دسنتگاه دیپلماسنی اینران قنرار      

اهنداف ملنی اینران در سنطوح      المللی، بخشی از گرفت تا از طریق توسعه همکاری با ای  کانون ثروت و قدرت بی 

الملل  ز از جنگ سرد تا چنه مینزان فر نت     المللی تأمی  شود. اما اینکه ساختار هژمونیک نظام بی  ای و بی  منطقه

ای اسنت کنه    سازی را در برقراری ای  مناسبات راهبردی دراختیار دستگاه دیپلماسی اینران قنرار داده، مسن له    ائتالف

را دارد. در ای  راستا  رسش ا لی ای  مقاله ای  است که جمهوری اسالمی ایران چنه    ژوهش حاضر قصد تبیی  آن

کند؟ برای  اسخ به ای   رسش، ای  فرضیه به آزمنون گذاشنته    هدفی را در توسعه مناسبات راهبردی با چی  دنبال می

«. نگنرد  سبات اقتصادی منی عنوان یک جایگزی  مناسب در حوزه منا جمهوری اسالمی ایران به چی  به»شده است که 

، «چرخش قدرت و نقش»تو یفی است و برای تبیی  مس له  ژوهش از نظریه  ن روش تحقیق در ای   ژوهش، تحلیلی

 بهره گرفته شده است.

 

 ایران، چی ، تجارت، همکاری اقتصادی کلیدی: های هواژ

  JEL: F1, G3بندی  طبقه



 

 مقدمه

المللی یک چرخش کامل را تجربنه   در رویکرد سیاست خارجی و مناسبات بی  ز از  یروزی انقالب اسالمی، ایران 

عننوان   آور با بلوک غرب خارج شد و سیاست خارجی نه شنرقی ننه غربنی را بنه     ها و قراردادهای الزام کرد؛ از  یمان

علینه اینران   های برآمده از هشت سال جنگ تحمیلی عراق  المللی خود تعریف نمود. واقعیت ا ل مسلم مناسبات بی 

سنازان   جانبة ایاالت متحده آمریکا و نیز اتحادیه ارو ا علیه اینران، مسن والن و تصنمیم    های یک و سپز اعمال تحریم

هنای   المللنی بنا قطنب    گیری سیاست نگاه به شرق و گسترش مناسبات بی  عر ه سیاست خارجی ایران را به در یش

عننوان بندیلی مناسنب در حنوزه اقتصنادی یادشنده          بی ، چی  بهقدرت آسیایی در بُعد اقتصادی هدایت کرد. در ای

ای تا چه میزان بسترهای همکاری راهبنردی دوجانبنه دو    المللی و منطقه درنظر گرفته شد. اما ای  مطلب که موانع بی 

 ای است که  ژوهش حاضر قصد تبیی  آن را دارد. تری  مس له کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد، مهم

  یشینه و ادبیات  ژوهش. 1

شود. ای  رویکنرد   کار برده می ژئو لیتیکی است که در برابر سیاست نگاه به غرب به رویکردیرویکرد نگاه به شرق، 

هنگامی مورد توجه دستگاه سیاست خارجی ایران قرار گرفت که فشار از سوی کشورهای غربی تشدید شد و ننوعی  

(. بنابرای  نگاه به شنرق، ننوعی نگناه جفرافینایی     314: 1389شفیعی و  ادقی، تضاد منافع بی  طرفی  ایجاد گردید )

است که به مناطق و کشورهای شرقی، جنوب شرقی و شمال شرقی اینران توجنه خا نی دارد و در راسنتای تنأمی       

 (.104: 1389های دوجانبه و چندجانبه دارد )آدمی،  منافع جمهوری اسالمی ایران سعی در ایجاد همکاری

سازی روابط ایران و آمریکا دلینل مهنم دیگنر اتخناذ این  رویکنرد اسنت. رشند          جود موانع اساسی در مسیر عادیو

المللنی را در  نی    اقتصادی و تکنولوژیک کشورهای شرق آسیا که ارتقای جایگاه ای  کشورها در عر ه داخلی و بی 

سناله نینز یکنی دیگنر از      اننداز بیسنت   سند چشنم شود. الزامات  داشته است، دلیل مهم دیگری در ای  راستا تلقی می

های اثرگذاری است که سیاست نگاه به شنرق را در کنانون توجنه دسنتگاه دیپلماسنی اینران قنرار داده اسنت.          مؤلفه

تواند بسنتری مناسنب را بنرای     نوبه خود می یافتة شرق، به توسعههای بزرگ اقتصادی  مناسبات راهبردی ایران با قطب

المللی فراهم کند. با توجنه بنه این  مهنم، در ادامنه       ای و بی  جمهوری اسالمی ایران در سطوح منطقهارتقای جایگاه 

 اند را مورد بررسی قرار خواهیم داد. هایی که در ای  مورد انجام شده تری   ژوهش مهم

جایگناه سیاسنت    ، به بررسنی «ایران و سیاست نگاه به شرق»در  ژوهشی با عنوان  افسانه احدیو  نا ر ثقفی عامری

اند. ای   ژوهش با رویکردی نظنری )ن ورئالیسنم و    نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران  رداخته

کوشد تا مسائل متعددی نظیر روابط دوجانبه ایران در سیاست نگاه به شنرق   الملل می ن ولیبرالیسم( در تحلیل نظام بی 

هنای سیاسنت    های راهبردی و چندجانبنه و چنالش   ان، تاجیکستان و همکاریبا کشورهایی همچون اففانستان،  اکست

توان نتیجه گرفت، ازآنجاکه ممک  اسنت غنرب، جایگناه خنود را در      نگاه به شرق را ارزیابی کند. از ای   ژوهش می

دسنت   عنوان مرکز ثقل جدید ژئو لیتیک منطقه حساس میان خلیج فارس و دریای خنزر، از  سیاست خارجی ایران به

تواند جایگزینی مناسب در ای  راستا تلقی شود. از ای  منظر در سیاست نگاه به شنرق، چنی     بدهد، بنابرای  چی  می

تری برخوردار است. اما به ای  مس له کنه   نسبت به دیگر کشورها برای  ر کردن خأل غرب برای ایران از وزن سنگی 

 نورت مختصنر و    الی را برای ایران  ر کند، در ای   نژوهش بنه  تواند ای  فضای خ چی  چگونه و در چه ابعادی می



 (.1387جزئی  رداخته شده است )ثقفی عامری، احدی، 

، بنه بررسنی علنت    «بررسی روابط ایران و چی  در دولت نهنم »در  ژوهشی با عنوان  سمیه شهرنواز خوشکاروندانی

هنای   هنا و قابلینت   برداری دولت نهم از ظرفینت  بهرهگرایش  ررنگ ایران به گسترش روابط با چی ، توانایی و میزان 

عننوان برآینند    چی  در راستای تأمی  منافع ملی و ا الح راهبرد مدیریتی روابط ایران و چی   رداخته است. آنچه بنه 

عننوان ا نل اساسنی سیاسنت خنارجی، در       ای   ژوهش مطرح شده ای  است که گزینش سیاست نگاه به شنرق بنه  

ای اتخاذ شده و همچنی  اشنتراک نظنر    دلیل تنش بر سر مس له هسته های تقابلی با غرب که به ستراستای تعدیل سیا

المللی، بوده است. الزم به ذکر است که ای   ژوهش  رفاً تو یفی بنوده و روابنط    ای و بی  در مسائل مختلف منطقه

کننند )شننهرنواز  بررسننی مننی سنناله ایننران و چننی  را تنهننا از بُعنند سیاسننی و در یننک مقطننع زمننانی محنندود هشننت

 (.1391خوشکاروندانی، 

، بنه بررسنی روابنط    «ها چی  و ایران؛ شریکان باستانی در جهان  ز از امپراطوری»در  ژوهشی با عنوان  جان گارور

میان کشورهای غربی )آمریکا( و دو کشور غیرغربی )ایران و چی (  رداخته است. در ای   ژوهش نزاع کننونی مینان   

ویکم  های جهانی در اوایل قرن بیست تری  عوامل اتخاذ سیاست یکال و سکوالریسم غیرغربی یکی از ا لیاسالم راد

علیه جمهوری اسالمی ایران تلقی شده و درک روابط میان مردم جمهوری خلق چی  و جمهوری اسالمی ایران ینک  

بیناننه سنعی    . ای   ژوهش با نگاهی خوشنماید گر می بُعد از روابط چی  را برای ای   ویش سیاسی مهم جهانی جلوه

هایی نظیر الگنوبرداری   دارد روابط دوجانبه ایران و چی  را در مقاطع زمانی مختلف  یش از انقالب اسالمی در حوزه

ایران از چی  برای احیای عظمت باستانی، و  ادرات نفتی و نیز  ز از انقالب اسالمی مسائلی نظیر ارتبنا  انقنالب   

ای اینران را منورد    های چی  از برنامه هسنته  گیری ها و کناره کیانگ( و کمک نشی  چی  )سی  تان مسلماناسالمی و اس

گینری از ینک    تو نیفی و عندم بهنره    نن ارزیابی قرار دهد. بررسی روابط بی  ایران و چی  بنا ینک رویکنرد تناریخی    

 (.1388ای   ژوهش است )گارور،  های  چارچوب نظری منسجم ازجمله کاستی

، به بررسی روابط سیاسی، اقتصنادی و فرهنگنی   («1357-1367روابط ایران و چی  )»در  ژوهشی با عنوان  ایرج میر

گینرد کنه روابنط      رداخته است.  ژوهشگر در ای  مقاله نتیجه منی 1367تا  ایان سال  1357بهم   22ایران و چی  از 

ته و مسائل اقتصادی و فرهنگنی در روابنط دو کشنور    کامالً جنبه سیاسی داش 1357-1367های  ایران و چی  در سال

هنای   هنای گسنترش روابنط اینران و چنی  از جنبنه       نقش فرعی را ایفا کرده است. همچنی  در  ژوهش یادشده زمینه

های  مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار گرفته است و چنی  استنبا  شده است که با وجود زمینه

وینژه ایناالت متحنده آمریکنا      هنا، بنه   وسعه روابط دو کشور، چگونگی مناسنبات چنی  بنا ابرقندرت    ذکرشده برای ت

(. ای   ژوهش که بنه بررسنی روابنط اینران و چنی  در      1387کننده سطح روابط ای  کشور با ایران است )میر،  تعیی 

سیاست خنارجی اینران مطنرح     هایی که هنوز سیاست نگاه به شرق در رویکرد سال  ن  1368مقطع زمانی  یش از سال 

 (.1387گیرد )میر،  ن  رداخته است، مقطع زمانی مورد بررسی ما در مقاله حاضر را دربر نمی نشده بود

، «های ایران در روابط خارجی براساس سیاست نگاه به شرق گزینه»در  ژوهشی با عنوان  زهرا  ادقیو  نوذر شفیعی

انند.   یایی در برابر کشورهای غربی در سیاست نگاه به شرق ایران  رداختهبه بررسی ظرفیت و توان الزم کشورهای آس

کند، ای  است که ایران در مناسبات خود با شرق، بیشتر بنر کندام کشنورها     به بیان دیگر، آنچه ای   ژوهش دنبال می

برای  کشورهایی کنه اینران   توانند در ای  سیاست نقش مثبتی ایفا کنند. بنا کند و ای  کشورها تا چه میزان می تأکید می



هنا و تهدیندهای    توانند اهرم فشناری در برابنر تحنریم    سعی در گسترش روابط با آنها دارد، کشورهایی هستند که می

هنایی بسنیار مناسنب بنرای تنأمی        تنوان گزیننه   غرب باشند. کشورهایی نظیر مالزی، چی ، ژا  ، روسیه و هند را می

اش بنا اینران در زمیننه     لحاظ روابط دوجانبنه  ، از میان ای  کشورها، چی  فقط بهاهداف ایران دانست. در ای   ژوهش

 ورت جزئی و به میزان بسنیار محندودی منورد توجنه قنرار گرفتنه اسنت         ای به تجارت و بازرگانی و مس له هسته

 (.88)شفیعی و  ادقی، 

کنننده روابنط دو    ه بررسی عوامنل تعینی   ، ب«درآمدی بر روابط ایران و چی »نیا در  ژوهشی با عنوان  محس  شریعتی

کشور  رداخته است. نویسنده در ای   ژوهش به بررسی ای  مس له اهتمام ورزیده است که چه متفیرهایی بنه روابنط   

دهند.  ژوهشگر، مبادالت اقتصادی، نظامی و همکاری در حنوزه اننرژی را    ایران و چی  در وضعیت کنونی شکل می

هنای غربنی را ازجملنه عوامنل      جویانه چی  بنا قندرت   دو کشور دانسته و روابط همکاریبخش روابط  عوامل توسعه

آورد. الزم به ذکر است که در  ژوهش یادشده مقطع زمانی خا ی درنظنر گرفتنه    شمار می محدودکننده ای  روابط به

 (.1388ا، نی نشده و  رفاً یک دورنمای کلی از روابط دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است )شریعتی

های متون نظری و تحلیلی درباره مناسبات راهبردی ایران و چی  به زبان فارسی، نوآوری  هرحال با توجه به کاستی به

، یعننی دوره  1368-1392های  مقاله حاضر ای  است که ضم  بررسی روابط اقتصادی دو کشور در مقطع زمانی سال

و امتناع مناسبات راهبردی دو کشنور را بنا درنظنر گنرفت  متفینر      گرا، امکان  سه دولت سازندگی، ا الحات و ا ول

« نظریه چنرخش قندرت و نقنش   »گیری از چارچوب  الملل و متناسب با مقدورات و محذورات چی  با بهره نظام بی 

 های  یشی  تحقق نیافته بود. دهد؛ امری که در  ژوهش مورد بررسی قرار می

 . روش  ژوهش2

( و 1: 1387داننند )مننوچهری،    یارویی با موضوع، برای رسیدن به واقعیت و شناخت آن میازآنجاکه روش را نوع رو

نیز با توجه به اینکه موضوع  ژوهش حاضر، تحلیل امکان یا امتناع ائتالف راهبردی جمهوری اسالمی اینران و چنی    

متقابل امکان و  2یابی دنبال علت به، بهره گرفته شده است؛ زیرا نویسندگان 1«تبیی  علی»است، در ای  مقاله، از روش 

معننای تشنخیص علنت اسنت؛      بنه « تبیی  علی»یا امتناع مناسبات راهبردی ایران و چی  هستند. الزم به ذکر است که 

، «ینابی  علنت »هایی معی  است. الگوی  ای در عالم، معلول علت یا علت منظور از سازوکار علی ای  است که هر  دیده

کنه شنرایط    دهند. بنر این  اسناس، هنگنامی      دسنت منی   هنا را بنه   ضروری یا محتمل از علنت  ای چنان است که رشته

ینابی   تنوان علنت   ایم. در تحلیل علی، به سه شکل می بخشی مقدم بر حادثه را مشخص کنیم، آن را تبیی  کرده احتمال

 (.40-42: 1387.تحلیل آماری )منوچهری، 3. تحلیل تطبیقی؛ 2 ژوهی؛  . نمونه1کرد: 

های موجود  شود؛ زیرا هدف، شناخت علت یا علت ، انجام می« ژوهی نمونه» ورت  ی  مقاله، روش تبیی  علی بهدر ا

.متمرکنز  2. متمرکز بر علنت؛  1اند:  های علی، بر سه گونه تحلیل و یک  دیده خاص است. الزم به ذکر است که تجزیه

علنت و  »تحلیل علی، متمرکز بنر   و در ای  مقاله، تجزیه(. 310: 1387. متمرکز بر علت و معلول )بهشتی، 3بر معلول؛ 

عنوان یک قدرت نوهژمون  الملل و نیز توجه به  تانسیل چی  به زمان به ساختار نظام بی  است؛ یعنی توجه هم« معلول

 چنرا »های  گر در ای  ساختار. همچنی ، متناسب با موضوع  ژوهش، تبیی  علی در ای  مقاله،  اسخی به  رسش چالش

                                                                 
1
. Explanation 

2
. Cause Finding 



رسند.   شود و  ز از تعریف عملیاتی بنه سنطح تجربنی منی     است. فرایند تحقیق از سطح نظری شروع می« و چگونه

  ینا واقعنه    ها و متفیرهای اثرگذار بنر منت     شود؛ یعنی زمینه کاوی می عبارتی، در سطح تبیی ، موضوع  ژوهش، علت به

 موردمطالعه با هدایت نظریه، تحلیل خواهد شد.

 نظری. چارچوب 3

بهنره گرفتنه شنده     4چنارلز دوران  3«چرخش قدرت و نقش»برای تبیی  مس له موردبررسی در ای   ژوهش از نظریه 

مطرح شد و سپز در محافل علمی و دانشگاهی موردتوجنه  ژوهشنگران    1990است. ای  نظریه ابتدا در اوایل دهه 

المللنی را   های بزرگ بنی   هور و سقو  قدرتالملل قرار گرفت. نظریه چرخش قدرت و نقش که ظ حوزه روابط بی 

های بنزرگ   کند که رشد و زوال قدرت ملی، کلیدی برای فهم وقوع جنگ هدف مطالعه خود قرار داده است، ادعا می

کنند و این     کند. به اعتقاد دوران، تفییر در قدرت ملی از یک الگوی منظم  عود، بلوغ و انحطا   یروی می فراهم می

ها  (؛ زیرا دولت142: 1391زاده و شفیعی،  دهند )قلی های بزرگ را انعکاس می های مرتبط با قدرت بتسیرها، رقا خط

 :Belopolsky, 2000)رو هستند  در چرخه قدرت با کلیتی از یک سیاست خارجی جدید و وضعیت امنیتی در آینده روبه

27). 

میان قدرت و نقش است. براساس این  دیندگاه،    از دیدگاه محتوایی، کانون ا لی توجه نظریه چرخش قدرت، تعادل

شنود.   نقش هر بازیگر تابعی از قدرت او است. هماهنگی و تعادل میان قدرت و نقش، موجب رضایت و  نلح منی  

الملنل بنر    شماری که توسط نظنام بنی    های بی سو و محدودیت رابطة معکوس نیز مصداق دارد؛ افزایش قدرت ازیک

نوبه خود نارضایتی و کوشش برای  ُر کردن فا له بی  قدرت و نقنش را   شود، به ل مینقش محدود یک بازیگر تحمی

از سوی بازیگر در ی خواهد داشت، درنتیجه قدرت نوظهور برای دستیابی به منافع، تعیی  قواعد بازی و شنکل دادن  

رخش قدرت، نقش تعادل در نظام رو، نظریه چ  ردازد؛ ازای  الملل به رویارویی با قدرت هژمون می به قواعد نظام بی 

داند که قدرت هژمون و متحدانش از قندرت برتنری نسنبت بنه      الملل و ثبات ساختاری را مرتبط با ای  مس له می بی 

گر از قدرت مساوی یا باالتری نسبت به قندرت   که قدرت چالش ظهور برخوردار باشند. زمانی قدرت جدید و درحال

(. 142: 1391زاده و شنفیعی،   دوره دگرگونی و انتقال قدرت آغاز خواهد شند )قلنی   شده برخوردار شود، گرفته چالش

الملل نتیجه رشد قدرت ملی در ابعاد گونناگونی نظینر توسنعه اراضنی، جمعینت و توسنعه        انتقال قدرت در نظام بی 

و ننوی  آن کنه    وینژه در مندل تجدیدنظرشنده    . به همی  دلیل نظریه چرخش قدرت، به(Lai, 2011: 5)اقتصادی است 

 ردازش شده است، شش مؤلفه و یا شاخص ا لی را برای سنجش قدرت کشورها مورد توجنه   دیالن کیسان،توسط 

 (.1دهد )جدول شماره  قرار می

 های ارزیابی قدرت ملی از منظر نظریه چرخش قدرت (. شاخص1جدول شماره )

 قابلیت نظامی و امنیتی قابلیت اقتصادی

 نظامیمخارج  مصرف انرژی

 نیروهای نظامی تولید آه  و فوالد

سننرانه مخننارج نظننامی   عنننوان  جمعیننت شننهری بننه

                                                                 
3
. Power Cycle Theory 

4
. Charles Doran 



 ازای هر سرباز به در دی از جمعیت کل

 143: 1391زاده و شفیعی،  منبع: قلی

ای از مقایسه بازیگران دولتی درون یک سیستم براساس قدرت نسبی آنهنا اسنت. آنچنه     نظریه چرخش قدرت، شیوه

رو نظرینه مزبنور از لحناظ     شنود؛ ازاین    های مادی تعرینف منی   درنظر دارد، با ارجاع به قابلیت« قدرت» ای  نظریه از

سازی را داشته باشند. از سوی دیگنر،   گیری، مقایسه و کمی گزیند، باید قابلیت اندازه هایی که برمی شناسی مؤلفه روش

نظنامی، تعنادل و تنوازن برقنرار شنود. در ضنم ،        های قابلیت اقتصادی و در ای  نظریه تالش شده است میان مؤلفه

المللنی   شود که قندرت مزبنور بنه سیسنتم بنی       های مورداستناد برای هر قدرت بزرگی از زمانی درنظر گرفته می داده

 (.114: 1391زاده و شفیعی،  تحت بررسی وارد شده است )قلی

 کرد:های زیر را استخراج  توان گزاره از نظریه چرخش قدرت و نقش، می

هنای آن کشنور    های آن کشور است و در نتیجنه افنزایش ینا کناهش توانمنندی      . قدرت هر کشوری تابع توانمندی1

 تواند افزایش یا کاهش یابد؛ می

عنوان  تواند مورد محاسبه قرار گیرد. به . قدرت هر بازیگر امری نسبی است و در مقایسه با قدرت سایر بازیگران می2

 تواند با نزول منحنی قدرت بازیگر دیگر همراه شود؛ یک بازیگر می مثال، رشد منحنی قدرت

عبارت دیگر، جایگاه و نقش یک بنازیگر در   شود. به . افزایش قدرت هر بازیگر به افزایش نقش آن بازیگر منجر می3

 الملل تابع قدرت و توانایی آن بازیگر است. نظام بی 

ی فزونی گیرد و بازیگر نوظهور در  ی افزایش نقنش خنود در  نحنه    که قدرت یک بازیگر بر بازیگر دیگر . زمانی4

توانند بنه دگرگنونی در سناختار      افتد که می الملل اتفاق می المللی باشد، مرحله حساس یا نقطه عطفی در نظام بی  بی 

 الملل منجر شود. نظام بی 

 شود: سه شکل متجلی میگر( به  شده در مقابل قدرت نوظهور )چالش چالش طلبیده . رفتار قدرت به5

 کننده؛ شکل یک اقدام  یشگیرانه علیه کشور چالش ن استفاده از قدرت نظامی به الف

تنهنایی قنادر بنه مهنار قندرت جدیند        که به منظور تعدیل قدرت بازیگر جدید در ورتی ن ایجاد ائتالف گسترده به ب

 نباشد؛

 (.81: 1388المللی و جهانی )مظاهری،  های بی  ریگی ن  ذیرش جایگاه قدرت نوظهور و مشارکت آن در تصمیم ج

گنر ازجملنه    های سنلطه  با توجه به ای  مطلب که جمهوری اسالمی ایران از همان آغاز تأسیز، آماج حمالت قدرت 

کارگیری نظریه چرخش قدرت، معیار مناسبی برای تبیی   رسد که به نظر می ایاالت متحده آمریکا قرار گرفت، چنی  به

مورد بررسی ما در ای   ژوهش، یعنی چرایی گرایش دستگاه دیپلماسی ایران به گسترش مناسبات راهبردی بنا  مس له 

عبارتی، جمهوری اسالمی ایران در ی آن است که از طریق گسنترش مناسنبات سیاسنی و اقتصنادی بنا       چی  باشد. به

گر )ایاالت متحنده آمریکنا( بنه     رت چالشمنظور تعدیل قد های بزرگ شرق و نیز ایجاد یک ائتالف گسترده به قدرت

 هدف مهار قدرت هژمون و کاهش تهدیدات علیه منافع ملی خود دست یابد.

 . جایگاه خاورمیانه و ایران در راهبرد اقتصادی چی 4

عنوان یکی  با اتخاذ سیاست درهای باز و ا الحات اقتصادی، مس له توسعه و رشد اقتصادی را به 1978چی  از سال 

(. همی  امنر باعن    95: 1390فر،  زاده و طالبی سائل مهم و اساسی در سطوح داخلی و خارجی دنبال کرد )قاضیاز م



لحاظ تولید ناخالص داخلی و درآمد ناخالص ملی به دومی  قندرت اقتصنادی جهنانی  نز از      شد که امروزه چی  به

 (.49: 1389( )آذرمند، 1ایاالت متحده آمریکا تبدیل شود )نمودار شماره 

 (. سهم چهار اقتصاد بزرگ از مجموع تولید ناخالص جهان1نمودار شماره )

 
   49: 1389منبع: آذرمند، 

دهد که ای  کشور  ز از انجام ا الحات اقتصادی و الحاق به سازمان تجنارت جهنانی    رشد اقتصادی چی  نشان می

بعد داخلی، جایگاه اقتصنادی خنود را نینز     های اقتصادی در سرعت با افزایش و بهبود سطح شاخص توانسته است به

 (.165: 1389الملل ارتقا بخشد )ارغوانی  یرسالمی،  در اقتصاد بی 

چی  با داشت  موقعیت ممتاز ژئو لیتیکی از کشورهایی است که همواره تالش کرده است ضم  حفظ موقعینت برتنر   

ارتقا بخشد. در همی  راستا با گسنترش نفنوذ و   عنوان یک قدرت نوظهور  اقتصادی خود، جایگاه اقتصادی خود را به

 2های فسیلی )نمودار  حضور اقتصادی ای  کشور به مناطق مختلف جهان و نیز نیاز روزافزون به منابع انرژی سوخت

(، شاهد آن هستیم که ای  کشور برای تأمی  نیازهای حیاتی اقتصادی خود در ای  عر ه، به کانون هارتلند انرژی 3و 

 عنی خلیج فارس توجه خا ی داشته است.جهان، ی

 (1991 -2013(. نرخ رشد تولید و مصرف انرژی چی  )2نمودار شماره )

 
Source: EIA, "Shourt-Term Energy Outlook", August 2013 

 تری  واردکنندگان جهانی نفت جایگاه چی  در میان بزرگ  (. مقایسه3نمودار شماره )

 



 
Source: EIA, "Shourt-Term Energy Outlook", August 2013 

های فسیلی )نفت و گاز(، بازارهای گسنترده مصنرف و هنم از     دلیل ذخایر عظیم سوخت خلیج فارس از دیرباز هم به

توجهی در دستگاه دیپلماسی چنی  برخنوردار    نظر واقع شدن در تقاطع استراتژیک ارو ا، آسیا و آفریقا از اهمیت قابل

حال ای  منطقه همواره نقشی کلیندی در معنادالت اننرژی جهنانی ایفنا       (. درعی 57: 1383 است )کمپ و هارکاوی،

های  نعت و تولید برای نظام اقتصاد جهانی همواره مورد  دلیل فراهم کردن مواد خام موردنیاز چرخه کرده است و به

 (.182-183: 1391شناس،  نژاد و حق المللی بوده است )مصلی های قدرت و ثروت بی  توجه کانون

هنا در تنأمی     دلیل دارا بودن حجم عظیم ذخایر انرژی از باالتری  قابلینت  اند به کشورهایی که در ای  منطقه واقع شده

رشند این  کشنور برخوردارنند      ای از تقاضنای روبنه   گویی و رفع بخنش عمنده   نیازهای انرژی چی  در راستای  اسخ

منظنور ارتقنای    های اخینر بنه   رمیانه آگاه بوده و به همی  دلیل در سال(. چی  همواره از اهمیت خاو4)نمودار شماره 

سطح روابط خود با کشورهای مهم ای  منطقه بسیار تالش کرده است تا سهم خود را از ذخایر زیرزمینی ای  نقطه از 

 از یش افزایش دهد. جهان بیش

 شده ای  منطقه نفتی اثبات(. در د سهم هریک از کشورهای خلیج فارس از ذخایر 4نمودار شماره )

 
 161: 1391نژاد و دیگران،  منبع: سلطانی

 کند: چی  برای تأمی  منافع خود یک سیاست چندبعدی را در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس دنبال می

دت کارگیری دیپلماسی فعال برای برقراری روابط زیربنایی با کشورهای دارنده انرژی برای تضمی  عرضه درازم . به1

 ای  ماده؛

 های نفتی منطقه؛ گذاری و توسعه میدان های نفتی چینی در سرمایه . فراهم کردن شرایط الزم برای حضور شرکت2

های  االیشگاهی و بازار انرژی چنی    های نفتی کشورهای خاورمیانه در بخش گذاری متقابل شرکت . تشویق سرمایه3

 (؛670: 1386نیا،  )شریعتی

 ژئواستراتژیک آشکار با ایاالت متحده آمریکا؛ .  رهیز از رقابت4

 (.12-13: 1390نیا،  انتقال انرژی )شریعتی و . ثبات در نقل5

دهننده رفتنار چنی  در عر نه      آمیز، مؤلفه ا لی شنکل  ای  مطلب که توسعه اقتدارگرایانه و مسالمت درنظر گرفت با 

المللی است،  لح و ثبات در محیط بیرونی و تداوم توسعه اقتصادی از اولویت بیشنتری بنرای این      داخلی و نیز بی 

 (.52: 1390کشور برخوردار است )خضری، 

ر خاورمیانه و خلیج فارس، جمهوری اسالمی ایران یکی از کشورهای مطرح این   با توجه به راهبرد اقتصادی چی  د



در د منابع گازی و نینز   40منطقه است که همواره در کانون توجه راهبرد یادشده قرار گرفته است؛ چون نزدیک به 

و دومنی  دارننده گناز     عنوان چهارمی  دارندة منابع نفت در د منابع نفت ای  منطقه را دراختیار دارد و به 17حدود 

 (.56: 1391( )مهدیان و فخری، 6و  5جهان شناخته شده است )نمودار 

 شده گاز طبیعی ایران در مقایسه با دیگر کشورها )تریلیون فوت مکعب( (. میزان ذخایر اثبات5نمودار شماره )

 
Source: IEA, 2013 

 قایسه با دیگر کشورهامیزان ذخایر اثبات شده نفت ایران در م (.6شماره )نمودار 

 
Source: IEA, 2013 
عنوان یکی از کشورهای مطرح در منطقه خاورمیانه و خلنیج   های یادشده، جمهوری اسالمی ایران به با توجه به مؤلفه

رو حجنم   فارس که دارای ذخایر عظیم انرژی است، همواره در کانون راهبردی سیاست انرژی چی  قرار دارد؛ ازاین  

( 1368-1392انرژی و نیز تجارت اقتصادی دو کشور در مقطنع زمنانی موردبررسنی منا در این   نژوهش )      مبادالت 

گیری یک ائتالف راهبنردی مینان دو کشنور داشنته      ای در شکل کننده تواند نقش تعیی  هایی است که می ازجمله مؤلفه

 باشد.

 چی  ن  . مناسبات اقتصادی ایران5

بر تعامالت در سطوح سیاسی مانند روابط دیپلماتیک، همکاری در زمینه مسائل  هجمهوری اسالمی ایران و چی  عالو

المللنی، در   ای و بنی   ای و نظنامی، و  یگینری اهنداف سیاسنی مشنترک در نهادهنای سیاسنی منطقنه         آمیز هسته  لح

ای  سنطوح عمنده  های مختلفی مانند مبادالت انرژی و تجارت کاال با یکدیگر دارای  های اقتصادی نیز در بخش حوزه

از مراوده هستند. در همی  راستا ابتدا به بررسی روابط اقتصنادی اینران و چنی  در زمیننه مبنادالت اننرژی در طنی        

 و سپز به تهاتر کاالهای اساسی و مصرفی میان دو کشور خواهیم  رداخت. 1368 -1392های  سال

 . مبادالت انرژی میان ایران و چی 1-5

، خود یکی از  ادرکنندگان نفت بود، اما از این  سنال بنه بعند بنا تفیینر       1372که چی  تا سال ابتدا باید اذعان نمود 

الگوی مصرف انرژی در چی  و نیز افزایش تولیدات  نعتی ای  کشور، جریان  ادرات نفت چی ، رونند معکوسنی   

ویژه در حنوزه   دگان انرژی بهتری  واردکنن که در کمتر از یک دهه ای  کشور به یکی از بزرگ نحوی به خود گرفت، به
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کننده بنزرگ نفنت در منطقنه     عنوان دومی  مصرف ( و حتی  ز از ژا  ، به578: 1391نفت تبدیل )اسپید و دانروتر، 

سنمت   دلیل نیاز روزافزون چی  به منابع انرژی، ای  کشور بنه  (. به73: 1380آسیا و  اسیفیک شناخته شد )دولتشاهی، 

در  کن  تشنکیل شند،    1370ان متمایل شد. بر همی  مبنا در کمیسیون مشترکی که در منرداد  ویژه ایر فارس و به خلیج

متوقنف   1368موجب آن توافق شد که  دور نفت خام ایران به چی  که در سنال   امضا رسید که به  ای به نامه موافقت

(. در همنی   92: 1375ینام درینا،   هزار تا یک میلیون ت  از سر گرفته شنود )ماهنامنه     500شده بود، به میزان ساالنه 

بنه   1375در ند و در سنال    4/5، 1374در د، در سال  6/0، 1373راستا میزان  ادرات نفت ایران به چی  در سال 

 (.330: 1391در د رسید )یزدانی و اکبریان،  2/10

سازندگی برجسته بنود،   های ابتدایی روابط اقتصادی ایران و چی  در دوره عنوان یک مس له مهم در طول سال آنچه به

دلینل  یشنرفت    عمدتاً ای  تحریم ها بنه های تحمیلی ایاالت متحده آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران بود که  تحریم

ها ایجاد موانعی بنرای دسنتیابی اینران بنه      . هدف ا لی ای  تحریمدر اکتشاف،  یدایش و تصفیه منابع نفتی وضع شد

هنای مولند    دی انرژی بود. از سوی دیگر، ایران نیاز مبرمی به بازسنازی زیرسناخت   نایع مدرن و توسعه  نایع تولی

بنرداری نفنت داشنت. در همنی  زمنان چنی  بنه اینران  یشننهاد بازسنازی و ارائنه تسنهیالت الزم بنرای               برای بهره

به ینافت  جایگناه    گذاری مشترک در زمینه اکتشاف و توسعه میادی  نفت و گاز را داد. حتی ای  اقدام، چی  را سرمایه

 . (Zahirinejad and Goble, 2010: 5)مناسبی در بازار نفت ایران برای مدتی طوالنی امیدوار کرد 

تری  عاملی کنه  موجنب افنزایش تماینل چنی  بنه        دقت به مسائل یادشده بنگریم، متوجه خواهیم شد که مهم اگر به

عننوان ینک شنریک تجناری      تواند بنه  ری اسالمی ایران میبرقراری روابط راهبردی با ایران شده، ای  است که جمهو

، یکنی از مننابع خبنری اینران     1374مطم   در حوزه تأمی  نیازهای انرژی ای  کشور تلقی شود. برای مثال در سنال  

میلیون بشنکه برسناند؛ در همنی  سنال      6اعالم کرد که جمهوری اسالمی ایران قصد دارد تولیدات منابع انرژی را به 

ل افزایش  ادرات نفت ایران به چی  و نیز ناتوانی ای  کشور در تصفیه سریع نفنت خنام وارداتنی، جمهنوری     دلی به

میلیون دالری در  نعت  االیش ای  کشور موافقت کنرد. از سنوی دیگنر،  نز از      25گذاری  اسالمی ایران با سرمایه

یکنی از   1376فیه منابع انرژی، دو کشور در سال های فناورانه چی  در زمینه تص رفع نگرانی ایران در مورد توانمندی

تری  قراردادها را در زمینه همکاری برای کشف و استخراج منابع نفتی امضا کردند. در همی  سال، چنی  متعهند    مهم

هنزار بشنکه در روز و نینز بنه      000/100هنزار بشنکه بنه     000/70از  1378شد که واردات نفت از ایران را در سال 

 .(Zahirinejad and Goble, 2010: 4- 5)افزایش دهد  1379ر بشکه در روز تا سال هزا 000/270

کنرد.   در د از نیازهای ساالنه چی  به نفنت وارداتنی را تنأمی  منی     10تقریباً  1379جمهوری اسالمی ایران در سال 

ران خریداری کرد کنه این    میلیارد دالر از ای 5/1میلیون بشکه نفت به ارزش  58چی   1379عبارت دیگر، در سال  به

(. همچننی  مینزان   103: 1387زاده،  هزار بشکه در روز افزایش یافت )حس  000/240به  1380میزان در ابتدای سال 

بنه   1383در د و ای  میزان در سنال   6/13، 1382در د، در سال  3/15، 1381 ادرات نفت ایران به چی  در سال 

های آماری منا را بنه این  مسن له      نگاهی به ای  داده(. 330: 1391اکبریان،  در د رسید )یزدانی و 8/10رقمی حدود 

هنای   شد که تعامالت انرژی بنا شنرکت   سازد که در دولت ا الحات همواره ای  سیاست کلی تعقیب می رهنمون می

 .(87: 1390نژاد،  نفتی چی  حفظ شود )ظهیری



موجب آن ای  شرکت چینی تعهد کنرد   ان امضا کرد که به، یادداشت تفاهمی را با ایر5شرکت سینو ک 1383در سال 

در د استخراج از میدان نفتی یادآوران را برعهده گرفته و میزان تولید از ای  میدان نفتی را به چیزی فراتنر از   50که 

در  هنا را  بشکه در روز افزایش دهد. همچنی  باید تصریح نمود که ای  معامله بزرگ، سنرمایه زیناد چیننی    000/150

هنای گناز طبیعنی بنه      برداری از منابع انرژی ایران نظیر حفاری و تولید،  تروشنیمی و کارخاننه   راستای توسعه و بهره

تری  بازار برای واردات نفت از اینران تبندیل    چی  به بزرگ 1383که در  ایان سال  نحوی داخل کشور هدایت کرد؛ به

خواهند   ایران می»، وزیر نفت وقت ایران اعالم کرد که زنگنه، آقای شد.  ز از گذشت مدتی از انعقاد قرارداد یادشده

 (.331: 1391)یزدانی و اکبریان، « تری  واردکننده نفت و گاز ایران شود عنوان بزرگ چی  جایگزی  ژا   به

ت های اقتصادی دو کشور در زمیننه مننابع اننرژی بنود. تصنریح مقامنا       زمان اوج همکاری 1383رسد سال  نظر می به

تدریج جای خود را بنه چنی  خواهند     کننده انرژی ایران به تری  مصرف عنوان بزرگ بر اینکه ژا   به رسمی ایران مبنی

هنای اینران و    داد، شاهدی بر ای  مدعا است. البته مس له مهم دیگری که باید خاطرنشان کرد ای  است کنه همکناری  

ود، بلکه میعانات گازی نیز در سبد مصرف انرژی چنی ، نقنش   ش چی  در حوزه انرژی تنها به تهاتر نفتی خال ه نمی

تری  مسنائلی کنه این      کند که در همی  راستا یکی از مهم های اقتصادی دوجانبه ایفا می مهمی را در تقویت همکاری

میلینارد دالر بنرای توسنعه     100بنه ارزش   1383ها را دچار تحول کرد، امضای یادداشت تفناهمی در سنال    همکاری

تنری  قنرارداد در طنول     بود که در نوع خنود بنزرگ   6میلیون ت  گاز طبیعی مایع 250و خرید « یادآوران»ان نفتی مید

(. این  قنرارداد بنرای تنأمی  اننرژی بنر وضنعیت اضنطراری         673: 1386نینا،   تاریخ نفت و گاز ایران است )شریعتی

(.  نز از  62: 1383ن نینز داللنت داشنت ) نایتنجر،     های جدید گاز و نفت اینرا  برداری از میدان ای برای بهره فزاینده

انعقاد ای  قرارداد، میزان  ادرات نفت ایران به چی  افزایش یافت. آمارها بیانگر آن است کنه مینزان  نادرات نفنت     

خام ایران به چی  از روند  عودی برخوردار بوده و بیشتری  میزان افزایش  ادرات نفت ایران به ای  کشور مربنو   

میلینون   218/5، به رقمنی حندود   1383میلیون دالر در سال  908/2در دی، از  4/79است که با رشد  1384ل به سا

 (.44: 1386رسید )مرکز گمرک ایران،  1384دالر در سال 

، 1385که تولید روزانه نفت ای  کشنور در سنال    نحوی شاهد افزایش مصرف انرژی در چی  هستیم؛ به 1385در سال 

میلینون بشنکه در روز عبنور کنرد      98/6بشنکه در روز رسنید و تقاضنا بنرای واردات نفنت از منرز        میلیون 8/3به 

میلیون بشکه رسید و واردات نفتنی این     6/9به  1390(. همچنی  تقاضای نفت چی  در سال 91: 1390نژاد،  )ظهیری

 .(Milosevic and Markovic, 2012: 127)( 7میلیون بشکه افزایش یافت )نمودار شماره  6/5کشور هم 

 (1369-1391(. میزان مصرف و واردات نفت چی  )7نمودار شماره )

                                                                 
5
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Source: Harold and Nader, 2012: 17 

شده اننرژی دارد   سو نیاز مبرم به منابع تضمی  ای است که ازیک گونه رسد که ساختار اقتصادی چی  به نظر می چنی  به

گذاری  نعتی و اقتصنادی اسنت.    دنبال دستیابی به بازارهای مصرف در زمینه مشارکت و سرمایه و از سوی دیگر، به

گنذاری و مبادلنه اننرژی بنا چنی        اتکا از لحاظ سنرمایه  قابلدر مقابل، جمهوری اسالمی ایران نیز کشوری مناسب و 

رشد تهاتر نفتنی چنی  بنا اینران نینز از       توان گفت روند روبه (. بنابرای  می110: 1387زاده،  شود )حس  محسوب می

عنوان یک  که ای  مس له موجب شده است که چی  به گیرد؛ تا جایی همان ساختار خاص اقتصادی چی  سرچشمه می

تجاری مناسب برای جمهوری اسالمی تلقی شود. آمارهای مربو  به تهناتر نفتنی بنی  اینران و چنی  نشنان        شریک

هزار بشنکه در روز بنوده    400میزان  ادرات نفت خام ایران به چی ، حدود  1387و  1386های  دهد که در سال می

در قالنب چنند    1388کشور در سنال   های انرژی بی  دو توجه  ادرات موجب شد که همکاری است. ای  میزان قابل

 یگینری شنود   « آزادگنان شنمالی  »و توسنعه میندان نفتنی    « آزادگان جنوبی»یادداشت تفاهم، نظیر توسعه میدان نفتی 

 (.197: 1391نیا،  )شریعتی

، 1390های منتشرشده از منابع خبری چی ،  ادرات نفت خام ایران به چی  در سنال   طبق آمارهای رسمی و گزارش

عبارت بهتر، میزان نفت خنام   در دی همراه شد. به 31که با رشد  نحوی ز مدتی نوسان، دوباره افزایش یافت؛ به ز ا

عننوان   . چنی  بنه  (Harold and Nader, 2012: 26)بشکه در روز رسنید   000/560به  1390وارداتی چی  از ایران در سال 

 160هنزار و   428میلینون تن ، معنادل     01/16به میزان  ،1392ماهه نخست سال  تری  خریدار نفت ایران در نه بزرگ

 (.8در د رشد داشته است )نمودار شماره  4/1، 1391بشکه نفت از ایران خریداری کرد که نسبت به سال 

 (1384 – 1390(. مقایسه رشد تقاضای چی  با دیگر خریداران نفت ایران )8نمودار شماره )

 )هزار بشکه در روز(

 
 101: 1391خداکرم، منبع: دهقان و 



گران چینی، همواره دالیل مختلفی برای تداوم همکاری اقتصادی دوجانبه در زمینه اننرژی و   به اعتقاد برخی از تحلیل

گذاری چنی  در بخنش اننرژی در اینران      نیز حمایت چی  از ایران وجود دارد. نخستی  استدالل ای  است که سرمایه

هنای آتنی    ی برای تأمی  تقاضاهای ای  کشور برای مصرف سنوخت در سنال  موجب ایجاد نوعی ثبات و امنیت انرژ

 Harold and)شود. دوم اینکه ایران، ظرفیت تبدیل شدن به یک بازیگر قدرتمند در مقابنل هژمنونی آمریکنا را دارد     می

Nader, 2012: 19-20). 

 . تهاتر اقتصادی ایران و چی  در زمینه تجارت کاال2-5

رسد که مطنرح شندن    نظر می ارجی ایران در روابط با غرب و کشورهای ارو ایی، چنی  به ز از چرخش سیاست خ

های اقتصادی ای  کشور، فر ت مناسنبی را بنرای جمهنوری اسنالمی      الملل و رشد شاخص چی  در عر ه نظام بی 

د مختلنف اقتصنادی در   جای غرب، نیازهای خنود را در ابعنا   ایران ایجاد کرد تا بتواند با جایگزی  کردن ای  کشور به

رو جمهوری اسالمی ایران بنا درنظنر گنرفت      زمینه  ادرات و واردات کاالهای اساسی و مصرفی برطرف کند؛ ازای 

قیمت، افنزایش تعنامالت اقتصنادی بنا این        های مناسب اقتصادی چی  در زمینه تولید کاالهای مصرفی ارزان ظرفیت

 اش دنبال کرد. م خود در مناسبات تجاریعنوان یکی از اهداف مه کشور آسیایی را به

آالت  شود عبارتند از: ماشنی   تری  کاالهایی که از ای  کشور به ایران  ادر می در مبادالت اقتصادی ایران و چی ، مهم

هنای   آالت و ملزومات کشاورزی، انواع وسایل الکترونیکنی، و اننواع ورق   ساخت  نایع  الستیک و الستیک، ماشی 

قابل، اقالم عمده  ادرات ایران به چنی  نینز غینر از نفنت و گناز و مشنتقات آن، محصنوالت آهن  و         فلزی و در م

ساخته فلزی، میوه و خشکبار، انواع داروهای گیاهی، مواد شیمیایی، وسنایل و ابنزار  زشنکی را تشنکیل      آلیاژهای نیم

قیمنت بنودن    دلینل ارزان  بتدا برای اینران بنه  (. واردات کاالهای چینی در ا26-27: 1377دهند )نامه اتاق بازرگانی،  می

(. از سنوی دیگنر، روابنط اقتصنادی     374: 1388موجب اولویت دادن به کارآفرینی در  نایع تبندیلی شند )گنارور،    

تناوب و در راستای نیازهنای دوجانبنه    دوجانبة ایران و چی  در زمینه حجم تجارت بازرگانی کاالها میان دو کشور به

 (.2شماره   یگیری شد )جدول

 ( )میلیون دالر(1368-1374(. تجارت ایران و چی  )2جدول شماره )

موازنننننه 

 ایران

در ننند افنننزایش در 

 تجارت دوطرفه

تجارت 

 کلی

واردات 

 ایران

 ننادرات 

 ایران
 سال

5- 75 91 48 43 1368 

282- 296 360 321 39 1369 

303- 5- 341 322 19 1370 

18- 44 490 335 155 1371 

3 34 655 326 329 1372 

7 44- 370 147 323 1373 

 372: 1388منبع: گارور، 

هنای عمراننی و    ای زینادی در قالنب طنرح    های  روژه دنبال تجارت اقالم فراوان کاالها میان ایران و چی ، همکاری به

در قالنب قراردادهنایی مینان دو     1368های تجاری ایران و چی  در سنال    نعتی میان دو کشور برقرار بود. همکاری



رمایی و آبی، طراحی سد، و فلزات غیرآهنی تداوم یافنت.  های تولید برق گ های گوناگون، نظیر  روژه کشور در حوزه

های کشاورزی نیز منعقد شد و موجب شد که چنی    هایی میان دو کشور در زمینه همکاری نامه موافقت 1372در سال 

، ابزارهای کشاورزی را به ارزش یک میلیون دالر به ایران  ادر کند و برای حضنور در  ننایع   1374در ابتدای سال 

نیز بایند   1375(. در مورد تجارت کاال میان دو کشور در سال 42: 1389ایران ابراز تمایل نماید )طابنده و متقی،  شکر

 میلیون دالر رسید. اما در  316در دی در ای  سال به رقم  29اذعان داشت که تجارت کلی دو طرف با کاهش 

(. جندول زینر رونند    272: 1388کنرد )گنارور،   های بعد، میزان تجارت دوجانبنه، رشند چشنمگیری را تجربنه      سال

 (.3دهد )جدول شماره  را نشان می 1382تا  1374رشد تجارت میان ایران و چی  از سال  روبه

 ( )میلیون دالر(1374-1382تجارت ایران و چی  ) .(3جدول شماره )

موازننننه 

 ایران

در نند افننزایش در  

 تجارت دوطرفه

تجنننارت 

 کلی

واردات 

 ایران

 ادرات 

 ایران
 سال

16- 21 448 232 216 1374 

168- 29- 316 242 74 1375 

148 197 938 395 543 1376 

147- 24 1163 655 508 1377 

158 19 1384 613 771 1378 

827 73 2397 758 1612 1379 

1226 33 3182 978 2204 1380 

1173 3- 3093 960 2133 1381 

460 80 5554 2547 3007 1382 

 42: 1389منبع: طابنده و متقی، 

 2223، ارزش تجارت جمهوری اسالمی ایران با چی  به رقنم  1383های آماری حاکی از آن است که در سال  بررسی

میلیون دالر، در  4731به  1385میلیون دالر در سال رسید. ای  درحالی است که ای  رقم، دو سال بعد، یعنی در سال 

میلیون دالر رسنید.   10274به  1389میلیون دالر و در سال  7928به  1388دالر، در سال میلیون  6723به  1387سال 

بنیش از ارزش واردات از   1381-1389هنای   ای  آمارها بیانگر آن است که ارزش  ادرات ایران به چنی  طنی سنال   

کنه کسنری    نحنوی  ت؛ بنه همراه داش چی  است و ای  امر کسری تراز تجاری برای ایران در تجارت با ای  کشور را به

-161: 1390رسنید )ثاقنب،    1389میلیون دالر در سال  1129به  1381میلیون دالر در سال  768تراز تجاری ایران از 

کنه حجنم تجنارت اینران و      نحوی طور چشمگیری افزایش یافت، به تجارت دو کشور به 1390(. در ابتدای سال 160

رسنید )خبرنامنه  ننعت     1390میلینارد دالر در سنال    13شنته، بنه   در دی نسبت به سال گذ 5/25چی  با افزایش 

آمده از حجم تجارت و بازرگنانی مینان اینران و چنی  در حنوزه       دست (. با نگاهی به آمارهای به29: 1391الستیک، 

و ، رونند مبنادالت تجناری د   1389تا  1380های  ، یعنی بی  سال1380یابیم که طی دهه  کاالها و مواد غیرنفتی، درمی

 (.9ای برخوردار بوده است )نمودار شماره  کشور از رشد فزاینده

 ( )میلیارد دالر(1380-1389(. سیر رشد مبادالت تجاری ایران و چی  )9نمودار شماره )



 
 193: 1391نیا،  منبع: شریعتی

 تروشنیمی بنا    میلیارد دالر رسید. در همنی  راسنتا محصنوالت    501/5به رقم  1391 ادرات غیرنفتی ایران در سال 

بیشتری  ارزش و  ز از آن، مواد کانی و معدنی و همچنی  محصوالت غذایی باالتری  در د از  نادرات غیرنفتنی   

دومنی  شنریک  نادراتی اینران بنود )وبگناه        1391توان گفت چی  در سال  را به خود اختصاص دادند. بنابرای  می

، حجم  ادرات ایران به چی  به رقنم  1392(. در سال 1-2: 1392وابسته بازرگانی سفارت ایران در  ک ، اردیبهشت 

 664میلیارد و  9، به 1392میلیون دالر رسید. قابل ذکر است که میزان واردات ایران از چی  در سال  432میلیارد و  7

 (.1393فروردی   12میلیون دالر رسید )وبگاه عصر ایران، 

، در مجمنوع  1382تا اوایل سال  1367های فنی از سال  اد نظیر حوزههای اقتصادی ایران و چی  در سایر ابع همکاری

میلیون دالر، با همکاری این  کشنور در اینران  نورت  نذیرفت. در سنال        3/557 روژه مختلف به ارزش  32شامل 

 میلینون دالر بنه چنی     129 ورت تأمی  مالی با قراردادی به ارزش  ، ایران ساخت سه  روژه بزرگ دیگر را به1384

میلینارد دالر را امضنا کردنند و در     741/1قرارداد جدید به ارزش  48، 1387واگذار کرد. همچنی  دو کشور در سال 

میلیارد دالر میان دو طرف منعقد شد که بیش از نیمی از آنها  114/1 روژه جدید به ارزش  62نیز قرارداد  1388سال 

هنا در زمیننه    نامنه  تری  توافنق  توان ازجمله مهم ی مذکور را میها (.  روژه206-207: 1390اجرایی شده است )ادیبی، 

 های اخیر دانست. های اقتصادی میان ایران و چی  در سال همکاری

 ای تأثیرگذار بر مناسبات راهبردی ایران و چی  المللی و منطقه . موانع بی 6

جارت کاال بیانگر آن است کنه دو کشنور   های اقتصادی میان ایران و چی  در زمینه مبادالت انرژی و ت روند همکاری

تنوان   کنه منی   اند، تاجنایی  هایی کوتاه، رشدی فزاینده را در روابط با یکدیگر تجربه کرده جز دوره طی سه دهه اخیر به

ای به وابستگی متقابنل مینان دو کشنور     های یادشده تا اندازه چنی  ادعا کرد که تعامالت اقتصادی دو کشور در حوزه

توانند تنا حندی تحنت      رسد که مناسبات راهبردی میان ایران و چی  می نظر می حال چنی  به ست. درعی منجر شده ا

. مناسنبات اقتصنادی چنی  و    2. روابط چی  و اتحادیه ارو نا؛  1تأثیر چند متفیر مهم قرار گیرد. ای  موانع عبارتند از: 

عودی در حوزه انرژی؛ که در ادامه بیشتر بنه آنهنا   گسترش چی  با عربستان س . مناسبات روبه3ایاالت متحده آمریکا؛ 

 خواهیم  رداخت.

 . روابط چی  و اتحادیه ارو ا1-6

نکته مهمی که در ابتدا باید بر آن تأکید کرد، گسترش روزافزون روابط اقتصادی چی  و اتحادیه ارو ا است. نوع نگاه 

بسترهای مناسب بنرای تعنامالت اقتصنادی، مسن له      دو طرف به یکدیگر و نیز  یگیری اهداف دوجانبه آنها در ایجاد

تواند در بلندمدت روابط اقتصادی ایران و چی  را تحت تأثیر قرار دهد. اتحادیه ارو نا در راسنتای    مهمی است که می



تندوی  کنرده اسنت. این      « ایجاد شراکتی جامع با چنی  »نیاز به روابط بلندمدت با چی ، استراتژی مهمی را با عنوان 

المللنی؛   . ادغنام چنی  در جامعنه بنی     1کنند:   یه با اتخاذ ای  استراتژی سه هدف مهم را در قبال چی  دنبال منی اتحاد

عبارت بهتر، اتحادیه ارو ا بنا اتخناذ    . ادغام چی  در اقتصاد جهانی. به3.حمایت از روند انتقال چی  به جامعه بازار؛ 2

داری و کاهش تضنادهای   بر مناسبات سرمایه ای مبتنی نی به جامعهای  استراتژی در  ی آن است که با تبدیل جامعه چی

 (.2-4: 1384نیا،  عنوان یک فر ت مناسب برای خود نگه دارد )شریعتی ای  کشور با اتحادیه، همچنان آن را به

تحادینه  کننند. در مقابنل، ا   عنوان یک شریک اقتصادی مفید و عامل ثبات تلقنی منی   رهبران چی  نیز جامعه ارو ا را به

ارو ا مشکالتی را که با سایر کشورها نظیر آمریکا و ژا   دارد، در رابطه با ای  کشور ندارد. بر همی  مبننا اسنت کنه    

اتحادینه ارو نا   »تری  ا ول اساسی سیاست خارجی کشورش را چننی  بینان کنرد:     ، چی  یکی از مهم1382در سال 

ادیه ارو ا و دلبستگی اعضای آن را برای توسعه روابنط بنا   ای در جهان است؛ حکومت چی  اهمیت اتح نیروی عمده

 (.252-253: 1387)کبودیان و کریمی، « نهد چی  ارج می

. گسنترش  2. تقوینت  نلح و توسنعه؛    1کنند:   چی  از توسعه همکاری با اتحادیه ارو ا چند هدف مهم را دنبال منی 

دوجانبه برای رسیدن بنه وضنعیت مشنارکت کامنل در     . همکاری بلندمدت و باثبات 3فزاینده همکاری آسیا و ارو ا؛ 

را مبننایی بنرای ادامنه    « چنی  واحند  »روابط طرفی ؛ در ای  زمینه ای  کشنور وفناداری اتحادینه ارو نا بنه سیاسنت       

(. 5-6: 1387نینا،   عننوان اقتصناد بنازار کامنل )شنریعتی      رسمیت شناخت  چی  به . به4داند؛  های دوجانبه می همکاری

الملل، چی  دومی  شریک تجاری ای  اتحادینه   توان چنی  استدالل کرد که در تعامالت اقتصاد سیاسی بی  بنابرای  می

تری  شریک تجاری چی  است. برآوردها حاکی از آن است که مبادالت تجاری دو طرف بالغ  و نیز اتحادیه ارو ا مهم

(. ای  حجم عظیم تهناتر  2: 1391مهر 5ه فرارو، ؛ وبگا64: 1390بر چهار د میلیارد دالر در سال است )ثقفی عامری، 

تواند باع  ایجاد نوعی وابستگی متقابل اقتصادی میان دو طرف شود؛ رسیدن به ای  مهنم مسنتلزم رفنع     اقتصادی می

 موانع افزایش تعامالت اقتصادی دوجانبه است.

تنهنایی   در ند جمعینت جهنان، بنه     13هرچند قاره ارو ا یکی از ثروتمندتری  نقا  جهان است، زیرا با داشت  تنهنا  

لحناظ   (، امنا بنه  275: 1382در د تولیند ناخنالص جهنان را بنه خنود اختصناص داده اسنت )حیندری،          40حدود 

در ند ذخنایر    1در د از ذخایر نفت جهان و نیز کمتنر از   4های فسیلی و منابع زیرزمینی ای  اتحادیه تنها  سوخت

های جدید اتحادیه ارو ا علیه جمهوری اسالمی ایران در سال  دنبال وضع تحریم به. (BP, 2014: 6)گاز را دراختیار دارد 

 (.10، تعامالت تجاری ایران با ای  اتحادیه با روند نزولی همراه شد )نمودار شماره 1388

 ( )میلیون یورو(1387 -1391(. تجارت اتحادیه ارو ا با ایران )10نمودار شماره )

 
Source: Giumelli and Ivan, 2013: 17 

های جدیدتری را علینه بخنش اننرژی     متأثر از ایاالت متحده آمریکا، تحریم 1391و  1390های  اتحادیه ارو ا در سال

هنا منانع    هایی بود که  یشتر وضع کرده بود. ای  تحنریم  مراتب بیشتر از سایر تحریم ایران اعمال کرد که تأثیرات آن به



رنتیجه حدود یک میلیون بشکه از نفت خام و سایر میعانات  ادراتی ایران در سال توانایی فروش نفت ایران شد و د

های توتال فرانسه، شنل   . حتی شرکت(Country Analysis Brif; Iran, 2014: 20)در مقایسه با سال قبل کاهش یافت  1392

و گازی اینران متوقنف کردنند و ینا     های نفتی  گذاری خود را در میدان انگلستان و ریپسول اسپانیا قراردادهای سرمایه

 (.56: 1390( )مهدیان و فخری، 11ها کنار کشیدند )نمودار شماره  طورکلی خود را از ای  طرح به

 ( )هزار بشکه در روز(1371-1391(.  ادرات نفت خام و میعانات ایران به اتحادیه ارو ا )11نمودار شماره )

 
Source: Giumelli and Ivan, 2013: 18 

های تحریمی ایاالت متحنده آمریکنا، بنا هندف کناهش       مداران ارو ایی تحت تأثیر سیاست یک دهه اخیر سیاست در

تبع آن، تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران، موضوع تحنریم را مطنرح کردنند. در همنی  زمیننه بایند        درآمد نفتی و به

هنای   ت سازمان ملنل متحند ارجناع داده شند، قطعنامنه     ای ایران به شورای امنی که  رونده هسته اشاره کرد که از زمانی

براساس فصل هفتم منشور  ادر شد که بخنش عمنده    1927، 1696، 1737، 1747، 1803های  متعددی نظیر قطعنامه

که اتحادینه ارو نا تحنریم خریند نفنت از       نحوی ویژه حوزه انرژی بود؛ به ها علیه بخش اقتصاد ایران و به ای  قطعنامه

های بیشنتر   شورای امنیت تفسیر کرده و نیز ای  قطعنامه را مبنایی برای تحریم 1929ر راستای مفاد قطعنامه ایران را د

در ند از   20خود علیه ایران در بخش انرژی محسوب کرد. ذکر ای  نکته نیز ضروری است که اتحادیه ارو ا حندود  

 (.101-107: 1392کند )آجیلی و مبینی کشه،  درآمدهای نفتی ایران را تأمی  می

درواقع اتحادیه ارو ا با ای  استدالل کنه ارتبناطی احتمنالی مینان درآمندهای ناشنی از بخنش اننرژی و تنأمی  منالی           

ای در ایران وجود دارد و همچنی  تجهیزات  ردازش شیمیایی و مواد مورد نیاز برای این   ننعت،    های هسته فعالیت

ای کناربرد دارد، بنرای    های حساس چرخه سوخت هسته که در فعالیت های زیادی با تجهیزات و موادی دارد اشتراک

 (.165-166: 1392بار به تحریم بخش انرژی )نفت و گاز( ایران اقدام کرد )سهرابی،  نخستی 

های رادیکال خود علیه جمهوری اسالمی ایران از سنال   توان چنی  استدالل کرد که اتحادیه ارو ا در اتخاذ سیاست می

هنای اتحادینه ارو نا علینه      را در یش گرفته است. درحقیقت تشدید تحنریم « تعامل و تهدید»عد، استراتژی به ب 2007

جمهوری اسالمی ایران، هماهنگی تنگاتنگ ای  اتحادیه با ایاالت متحده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملنل متحند   

هنا بنر اینران، همنواره دو      ویکرد افزایش فشار تحنریم حال اتحادیه ارو ا با اتخاذ ر سازد. درعی  خوبی نمایان می را به

هدف مهم را دنبال کرده است: نخست اینکه از جنگ احتمالی در منطقه استراتژیک خاورمیانه جلنوگیری کنند و دوم   

سویی خود با ایاالت متحده آمریکنا بنرای نشنان دادن ینک سیاسنت مشنترک اروآتالنتیکنی در         اینکه همراهی و هم

سویی و همراهی ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه ارو ا در شورای امنینت   ان را نشان دهد. تجلی ای  همبرخورد با ایر

ویژه در ابعاد اقتصنادی، تجناری    های اخیر که به توان در روند تحریم برای استفاده از ابزارهای تحریم علیه ایران را می

بیانیه مشترکی که در  ایان اجالس سران اتحادیه ارو نا و  اند، مشاهده کرد. همچنی   و انرژی )نفت و گاز( وضع شده

هنا و   آمریکا در اسلوونی منتشر شد، بیش از  یش همراهی و هماهنگی اتحادیه ارو ا و آمریکا در مورد اتخاذ سیاست



 (.58-63: 1391اقدامات مشترک علیه جمهوری اسالمی ایران را آشکار کرد )خالوزاده، 

های جدید علیه جمهنوری   ی اتحادیه ارو ا و ایاالت متحده آمریکا در رابطه با وضع تحریمسویی و همکار بازتاب هم

های چنی    اسالمی ایران، سیاست خارجی چی  را در بعد همکاری اقتصادی با ایران، دستخوش تحول کرد. همکاری

هنای   ای را مینان شنرکت   هتنیند  ویژه در دو دهه گذشته شدت بیشتری یافته است، روابط درهنم  با قطب یادشده که به

هنای   های چینی با توجه به مقررات تحمیلی تحنریم  چینی و غربی ایجاد کرده است که ای  مس له سبب شد تا شرکت

: 1390های اقتصادی خود را با ایران کاهش دهند )ثقفنی عنامری،    غرب )آمریکا و اتحادیه ارو ا( علیه ایران، همکاری

قنانون تحنریم   »های متعدد ایاالت متحده و ارو ا علیه ایران نظیر  که با اعمال تحریم توان ادعا کرد (. در مجموع می66

های مختلف، کاهش  یدا  گذاری در شرکت های چی  با ایران در  نایع نفت و گاز و سرمایه ، همکاری7«ایران و لیبی

 (.81: 1390کرد )سجاد ور و شریعتی، 

 . روابط چی  و ایاالت متحده آمریکا2-6

دهنی    اسیفیک و نیز توان ای  مناطق در شکل ن طورکلی ظرفیت باالی منطقه آسیا دلیل توان باالی اقتصادی چی  و به به

المللی برای ایجاد یک نظم جدید، ضرورت شناسایی و ر ند این  وضنعیت بنرای مندیریت این         به یک سیستم بی 

ن ایاالت متحده آمریکا، مفروض انگاشته شده اسنت  ریزی استراتژی کال عنوان امری مهم و حیاتی در برنامه خیزش به

کنه   نحنوی  سبب احساس نیاز دو طرف، روابط اقتصادی میان دو کشور برقنرار شند؛ بنه    (. همچنی  به3: 1388)زارع، 

 (.39: 1388روابط تجاری آمریکا و چی  طی دو دهه گذشته افزایش چشمگیری داشته است )ماهنامه اقتصاد ایران، 

متحده آمریکا به دالیلی نظیر افزایش مازاد تجاری چی  و یا تعدیل نرخ یوان، تنالش کنرده اسنت کنه      اگرچه ایاالت

حال گسنترش روابنط سنالم اقتصنادی مینان دو کشنور موجنب رشند          ای  کشور را تحت فشار قرار دهد، اما درعی 

طنور یکنواخنت    مریکا بنه (. در همی  راستا سهم چی  از واردات آ60: 1390اقتصادی دو طرف شده است )خضری، 

در د از کل واردات آمریکا رسیده اسنت. در مقابنل، وابسنتگی چنی  بنه       13، به 2008که تا سال  نحوی باال رفته، به

(. نمنودار زینر رونند مبنادالت تجناری دو      39-40: 1388واردات از آمریکا کاهش یافته است )ماهنامه اقتصاد ایران، 

 (.12دهد )نمودار شماره  نمایش می 2008تا  1985های  کشور را در طول سال

 ( )میلیارد دالر(1985-2008افزایش مبادالت تجاری چی  و آمریکا ) (. روند درحال12نمودار شماره )

 
 100: 1390منبع: سجاد ور و شریعتی، 

ای از آن به واردات آمریکنا از این     میلیارد دالر است که بخش عمده 400ارزش روابط تجاری ساالنه چی  و آمریکا 
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تری   ادرکننده کاال به آمریکا و  تری  خریدار اوراق قرضه آمریکا، بزرگ شود. همچنی  چی ، بزرگ کشور مربو  می

(. چی  دارای اقتصنادی وابسنته بنه آمریکنا     55: 1390زی، سومی  واردکننده کاال و خدمات از ای  کشور است )مجو

باشند. درمقابنل، آمریکنا نینز بنه چنی  وابسنتگی         است و منافعش در گرو استمرار مناسبات دوستانه با ای  کشور می

هنایی اساسنی وارد    های تند و خصنمانه بنه اقتصنادش ضنربه     گیری اقتصادی دارد و به ای  امر واقف است که موضع

اند روابط اقتصادی نسبتاً موفقی  سال گذشته  ک  و واشنگت  با همراهی یکدیگر توانسته 10رو در طول  زای کند؛ ا می

های دو کشور در راستای تالش برای تحریم و انزوای هرچه بیشنتر اقتصنادی    را رقم بزنند که بخشی از ای  همکاری

های اخیر نیز آمریکنا تحنت عنناوی      (. در سال48: 1389جمهوری اسالمی ایران بوده است )ماهنامه اقتصادی ایران، 

المللنی علینه اینران     ای ایران در  ی ایجاد یک اجماع قدرتمنند بنی    های هسته آمیز بودن فعالیت مختلفی نظیر غیر لح

ین   بوده و از چی  نیز خواسته است تا روابط خود را در زمینه انرژی با ایران قطع کرده و با آمریکا همکاری کند. از ا

منظور حفظ منافع ناشی از مناسبات اقتصادی با ای  کشور، از مننافع   دیدگاه، مقامات آمریکایی انتظار دارند که چی  به

 (.131: 1389نظر کند )قنبرلو،  نفتی( با ایران  رف ن ناشی از همکاری اقتصادی )تجاری

بنر   ت آمریکا بارها درباره سیاسنت چنی  مبننی   مس له ایران در روابط آمریکا و چی  تا آنجا اهمیت یافته است که دول

عننوان   ای ایران قلمداد کرده است. بنه  در مقابل ایران هشدار داده و آن را کمک به برنامه هسته« نفت در برابر اسلحه»

، سفارت آمریکا در چی  در مورد امضای قرارداد توسعه شانزده میدان نفتی ایران توسنط شنرکت   2003مثال در سال 

ای اینران تفسنیر نمنود     اخطار داد و مراودات نفتی دو کشور را در راسنتای کمنک بنه برنامنه هسنته     « ینو کس»نفتی 

کنند مناسبات اقتصادیشان با ایران  ها گمان می چینی»دارد:  (. سفیر سابق ایران در چی  بیان می97: 1390نژاد،  )ظهیری

هنای غنرب    دهند کنه بنا سیاسنت    همی  اساس ترجیح میاز آنچه در حال حاضر وجود دارد، باالتر نخواهد رفت؛ بر 

 (.121-122: 1390نیا،  )شریعتی« همراه شوند
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حجنم   2014تری  کشورهای تولیدکننده نفت در حوزه خلیج فارس، عربستان سعودی است که در سنال   یکی از مهم

میلیارد بشکه اعالم شده و ای  میزان جایگناه نخسنت را بنرای این       2/261شده ای  کشور بیش از   ذخایر نفتی اثبات

دلیل دارا بودن مزینت اننرژی،    . بنابرای  عربستان سعودی به(EIA, 2014)کشور در جهان، در ای  عر ه رقم زده است 

ه اسنت. در  ن بود موجب نیاز روزافزون ای  کشور به واردات نفت به های بزرگی نظیر چی  ن  همواره مورد توجه قدرت

با خرید نفت از ای  کشور آغناز شند. هرچنند بخنش عمنده       1980همی  راستا روابط چی  و عربستان ابتدا در دهه 

شد، اما در دهه  بر نفت، شامل خرید تسلیحات نظامی توسط عربستان نیز می مبادالت دو کشور در دهه یادشده، عالوه

: 1386ننژاد،   ه در زمینه نفت، رشد چشنمگیری داشنت ) نناهی   ویژ روابط اقتصادی چی  و عربستان سعودی به 1990

( و 13عربستان سعودی در رأس کشورهای  ادرکننده نفت به چی  قرار گرفت )نمودار شنماره   2002(. در سال 41

در د نفت وارداتی چی  را تأمی  کند. ای  رونند در   5/17، ای  کشور حدود 2005همی  امر موجب شد که در سال 

در د نیازهای وارداتنی نفنت چنی  توسنط عربسنتان تنأمی         20که در ای  سال،  نحوی افزایش یافت؛ به 2006سال 

 (.328: 1391( )یزدانی و اکبریان، 4شد )جدول شماره  می

 (. مقایسه میزان واردات نفتی چی  از کشورهای مختلف جهان13نمودار شماره )



 
Source: EIA, "Shourt-Term Energy Outlook", August 2013 

 تری   ادرکنندگان نفت به چی  )هزار بشکه در روز( (. بزرگ4جدول شماره )

 رتبه

تننننننننری   بننننننننزرگ

های نفنت بنه     ادرکننده

 چی 

مینزان واردات چننی   

 از هر کشور

 1005 عربستان سعودی 1

 623 آنگوال 2

 555 ایران 3

 395 روسیه 4

 363 عمان 5

 3: 1393خرداد  5منبع: خبر آنالی ، 

توان تفییر  شود که یکی از دالیل مهم ارتقای روابط اقتصادی عربستان با چی  در حوزه انرژی را می چنی  استنبا  می

 11نگاه استراتژیک مقامات سعودی به همکاری با کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، انگلنیز و آمریکنا  نز از حادثنه     

انند، دانسنت    هنای این  حادثنه، تبعنه عربسنتان بنوده       روریسنت سپتامبر و نیز آشکار شدن ای  مس له که تعدادی از ت

دلینل کناهش تقاضنای ارو نا و آمریکنا       نیز مقامات سعودی اعالم کردند که به 2009(. در سال 42: 1386نژاد،  ) ناهی

برای واردات انرژی از عربستان، ای  کشور  ادرات نفتی خود را به کشورهای غربنی کناهش داده اسنت. در همنی      

ای همراه شد و ای  مسن له سنبب شند     سمت بازارهای آسیایی با شیب فزاینده روند  ادرات نفت ای  کشور به راستا

که چی  واردات نفت خود را از سایر کشورها نظیر ایران کاهش دهد و در مقابل، ینک میلینون و سیصندونود هنزار     

بود )وبگاه  نبا اینران،    2011شابه در سال در د بیشتر از دوره م 6/38بشکه نفت از عربستان سعودی وارد کند که 

 (.1: 1391فروردی   21

سنمت بازارهنای آسنیایی     توان آن را در راستای تمایل هرچه بیشتر عربستان سعودی بنه  توجه دیگر که می مس له قابل

ان برای  دور منابع انرژی به کشورهایی نظیر چی  تفسیر کرد، ای  است که این  کشنور بنا جمهنوری اسنالمی اینر      

همواره روابط  رفرازونشیبی را همراه با رقابت و تعارض  شت سنر گذاشنته اسنت. عنواملی نظینر سناختار قندرت        

(، اقنندامات عربسننتان بننرای 1: 1389؛ اسنندی، 124-125: 1392سیاسننی متعننارض دو کشننور )سنناعی و علیخننانی، 

( و نینز نزدینک   14: 1389و احمندیان،  ای )آقنایی   عنوان یک قدرت منطقه سازی در مقابل مطرح شدن ایران به توازن



ای اینران موجنب شنده اسنت کنه       هنای هسنته   شدن مواضع عربستان به ایاالت متحده آمریکا در مورد مس له فعالیت

(. بنرای  93: 1385توجهی تحت تأثیر قرار گیرد )هادینان،   های نفتی و نیز تجاری ایران و چی  به میزان قابل همکاری

سو با آمریکا از سالح نفت علیه جمهوری اسالمی ایران با هدف تضعیف  ربستان سعودی هممقابله با ای  وضعیت، ع

 جوید. موقعیت اقتصادی ایران در درون او ک و نیز در منطقه بهره می

در راستای چنی  تقابلی، بهانه عربستان ای  است که ظرفیت تولیدش بیش از میزان  نادرات این  کشنور بنوده و در     

نیز توان افزایش تولید هرچه بیشتر را دارد. هرچند میزان دقیق حداکثر ظرفیت تولید نفت عربسنتان  شرایط اضطراری 

میلیون بشنکه در روز افنزایش داده و آن    9/2روش  نیست، اما آمارها نشانگر آن است که ای  کشور تولید خود را تا 

عننوان اهرمنی    ها همواره از اننرژی بنه   سعودی. (EIA, 2014)میلیون بشکه در روز رسانده است  12را به رقمی حدود 

توان چنی  استدالل کنرد   اند. از ای  دیدگاه می ای همچون ایران بهره گرفته برای کنترل بازارهای نفتی و رقبای  رآوازه

که یکی از دالیل تمایل عربستان به تولید نفت بیشتر و کاهش قیمت آن و همچنی  گسنترش مناسنبات اقتصنادی در    

هنای اقتصنادی    رژی با کشور چی  و متمایل کردن دستگاه دیپلماسی چی  به گسترش هرچه بیشتر همکناری عر ه ان

سنو بنا    در حوزه انرژی ای  است که بتواند ایران را در ای  عر ه از  حنه خارج کرده و از طریق ابنزار اننرژی، هنم   

ای جمهوری اسالمی ایران کمک  منطقههای هژمون به تضعیف هرچه بیشتر موقعیت اقتصادی، سیاسی و  دیگر قدرت

 کند.

 گیری نتیجه

دلینل شندت مصنرف اننرژی، همچننان بنه        انداز بلندمدت، چی  بنه  های آماری بیانگر ای  است که در یک چشم داده

های فسیلی )نفت و گاز( و سایر مشتقات آن از کشورهای خاورمیانه و نیز ایران وابسته باقی خواهند   واردات سوخت

رشد تهاتر انرژی چی  با ایران سبب شده است که ای  کشور بنه تضنمی  و امنینت مننابع اننرژی در       ان روبهماند. میز

کشورهایی نظیر ایران که بیشتری  حجم ذخایر نفتی و گازی را در مقایسه با سایر نقا  جهنان دراختینار دارد، توجنه    

ر گرفته اسنت. همچننی  موقعینت ژئواکوننومیکی و     خا ی داشته باشد، زیرا ایران در کانون هارتلند انرژی جهان قرا

عننوان ینک بنازیگر     ژئواستراتژیکی ایران در رشد ای  تعامالت نقش مثبتی داشته و جایگاه جمهوری اسالمی ایران به

ای موجب شده است که در راهبرد امنیت انرژی چی  نقشی کلیدی ایفا کنند؛ زینرا این  کشنور بنرای       قدرتمند منطقه

هنای سیاسنی متماینل     دور از تنش به همکاری با کشورهای باثباتی نظیر ایران در یک محیط آرام و به رشد و  یشرفت

گر قنرار نندارد،    های سلطه عنوان یک کشور مستقل که تحت نفوذ قدرت تر اینکه جمهوری اسالمی ایران به است. مهم

 بیشتر مورد توجه چی  قرار گرفته است.

گرایاننه نبنوده اسنت. از     های غرب نسبت به بخنش اننرژی اینران همنواره حماینت      اما سیاست چی  در مورد تحریم

توان چنی  استنبا  کرد که رویه ای  کشور بیشتر تالش بنرای  رهینز از ایجناد     عملکرد چی  نسبت به ای  مسائل می

مسنائل اقتصنادی   تنش و برخورد منافع با غرب و اتحادیه ارو ا بوده است. از سیاست گاه همراه با تنناق  چنی  در   

های ضندآمریکایی جمهنوری اسنالمی     توان چنی  استنبا  کرد که ای  کشور همواره خواهان آن است که سیاست می

دهند کنه بارهنا     هنای گذشنته نشنان منی     ایران تا حدی تعدیل شود و یا در  ورت امکان تفییر یابد؛ زیرا تجربه سال

گذاری در حوزه اننرژی در   ویژه سرمایه های اقتصادی و به م  روژهدلیل انجا ها و فعاالن عر ه اقتصادی چی  به شرکت

 اند. های ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه ارو ا قرار گرفته ایران، مورد تحریم



ای در روابنط راهبنردی    تواننند نقنش محدودکنننده    هنای یادشنده منی    مس له مهم ای  است که با وجود اینکه تحنریم 

ای دیگر آنها را در راستای تقویت روابنط دو کشنور نینز تفسنیر      توان از زاویه باشند، می اقتصادی ایران و چی  داشته

عننوان ینک شنریک اقتصنادی راهبنردی بنرای        توان در مطرح شدن و جایگزی  کردن چی  به کرد. ای  تناق  را می

کننده غنرب   های فلج یمالملل،  ز از هدف قرار گرفت  ایران توسط تحر جمهوری اسالمی ایران در عر ه روابط بی 

عنوان یک واقعیت مهم باید اشاره کرد کنه راهبنردی شندن روابنط اقتصنادی اینران و چنی  اگرچنه          مشاهده کرد. به

های دو طرف با یک راهبرد نظارتی دقینق در راسنتای    تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد، اما اگر همکاری می

تنوان   ی روابنط راهبنردی در بلندمندت طراحنی شنده و سنوق یابند، منی        تدوی  یک استراتژی جامع بنرای برقنرار  

رنگ و حتنی   گر در مسیر تحقق راهبردی شدن روابط اقتصادی ایران و چی  را کم تأثیرگذاری موانع و عوامل مداخله

هنای اتحادینه    رسد سرایت مسائل سیاسی به حوزه مسائل اقتصادی )در بحن  تحنریم   نظر می خنثی کرد. همچنی  به

های تحریمی آمریکا( در مورد کشنورهای غربنی نظینر ایناالت متحنده       ارو ا علیه بخش انرژی ایران متأثر از سیاست

آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه ارو ا و نیز تداوم تنش  ایدار در کنار استمرار فشارهای ساختاری جبهه غرب علینه  

 تر کرده است. یران و چی  را روش جمهوری اسالمی ایران، افق راهبردی شدن روابط اقتصادی ا

توانند بنا    ای منی  توان چنی  استنبا  کرد که چی  در برخی از مسائل منطقه شده می درمجموع با توجه به مسائل مطرح

جمهوری اسالمی ایران همراهی کرده و مواضع یکسانی را اتخاذ کند و در برخی دیگر از مسائل، ای  کشور در سطح 

کنند. امنا این  مسن له کنه جمهنوری        های قدرت هژمون جهانی عمل می سو با دیگر بلوک ل همالمل کالن سیاست بی 

سو و هماهنگ ساخت  چی  در  های نسبی خود برای هم تواند از مزیت اسالمی ایران تا چه اندازه در حوزه اقتصاد می

بنرای بسترسنازی چننی      های کالن جهانی استفاده کند، به عواملی همچون انعطاف سناختار قندرت جهنانی    سیاست

های موجنود مینان چنی      برداری از شکاف گشایشی و نیز توانایی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران برای بهره

رفتنه، بررسنی رونند     هنم  عنوان قدرتی نوهژمون در برخورد با دیگر متحدان جهانی ای  کشنور بسنتگی دارد. روی   به

تواند امکان تحقق مناسبات راهبردی اقتصادی  و نیز روندهای جاری می 1368-1392های  مناسبات دو کشور در سال

عننوان ینک جنایگزی  اقتصنادی در مناسنبات       تواند بنه  همراه داشته باشد و چی  می میان دو کشور را در بلندمدت به

 راهبردی ایران درنظر گرفته شود.
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