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 چکیده
، دارند چینبا  یکیهر دو روابط نزد در غرب آسیا، یام منطقهصخ دو  لیاسرائرژیم و  رانیا
ر روابط ب ریمتغ کی عنوان به بتواند گردیدهباعث  انهیدر منطقه خاورم رانیا گاهیو جا تیموقع

 رانیا ریمتغ پرسش کلیدی در این مقاله این است که .اثرگذار باشد نیو چ لیاسرائرژیم دوجانبه 
 استفاده مقاله با نیروش پژوهش در ا دهد؟یقرار م ریرا تحت تاث لیاسرائرژیم و  نیچگونه روابط چ
ه از این پژوهش نتایج حاصل صورت گرفته است. یلیتحل-یفیتوص صورتبه یااز منابع کتابخانه

 گرانیباز انیم ،سو کاز ی اینسبت به موازنه قوا در غرب آس نیمالحظات چموید آن است که 
 ضد   یگریبه باز نیچ کیمالحظات استراتژهمچنین  ،لیاسرائرژیم و  رانیمنطقه همچون ا یاصل
، گرید یاز سو لیاسرائرژیم از جمله  ایدر منطقه غرب آس کایدر مقابل متحدان آمر رانیا ییکایآمر
 ریرا تحت تاث لیاسرائرژیم و  نیروابط چ ،یبا ثبات انرژ نیتام رهیعنوان زنج به رانیحفظ ا تا  ینها

الملل، درمواجه در ساختار نظام بین رانیا تجدید نظر طلبی و بازیگری ضد آمریکایی دهد.یقرار م
ترکیه،  خاورمیانه، مانند منطقهدر  طرفدار حفظ وضع موجود یهاقدرت  ریساآفرینی با نقش

ای است که ماحصل آن را بر ثبات تامین جریان انرژی ، ایجادگر موازنهلیاسرائعربستان و رژیم 
 .توان مشاهده نمودبرای چین می

 
 کلیدواژگان

 .موازنه قدرت ،کیمالحظات استراتژ، لیاسرائرژیم و  نیروابط چ ،ایران
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 مقدمه
الملل به نقش نیهستند که به دو گونه متفاوت در نظام ب یبنظرطل دیتجد یدولتها نیو چ رانیا
به آنها  یخارج استیرا در س ییهایدو کشور همپوشان نیا ینظرطلب دیتجد .دنپرداز یم ینیآفر

وضع موجود  رییبوده و به دنبال تغ یناراض یکنون یالمللنیهر دو کشور از نظم بوجود آورده است. 
 ،اوت استموجود متف تیوضع رییدر تغ نیو چ رانیا وهیاست که ش یهیبد .باشندیم شیبه نفع خو

و  یامنظ ی،اقتصاد یهامیاز تحر . غرباست بوده کسانیغرب در مواجهه با آنها  کردیاما رو
 نیو چ رانیا یکیزدباعث ن ،المللبیننظام  یها میتحر .بردیبهره مدر مواجه با آنها  یکتکنولوژ

  .است دهیرددر حوزه اقتصاد گ ژهیبه و
تا بتواند  ،ردآو دیپد رانیا یمهم را برا یشیتوانسته است که گشا یاقتصاد یبه عنوان قدرت نیچ

رار دادن ق تیاولو گرید یاز سو .دیمقابله نما کیو تکنولوژ یاقتصادغرب در حوزه  یبا فشارها
 رکشو نیا نگاه با ،لیاسرائ مینسبت به رژ رکشو نینگاه ا است دهیباعث گرد نیچ یاقتصاد برا

 یریه عنوان متغب رانینقش ا یبه بررس میمقاله قصد دار نیدر ا .کامال  متفاوت باشد رانیا به نسبت
 داریم بیان می که در ابتدا یپرسش مهم .میبپرداز لیاسرائ میو رژ نیاثرگذار بر روابط دوجانبه چ

 ؟اثر بگذارد نیو چ لیاسرائ میط رژرواب بر ،ریمتغ کیتواند به عنوان یم رانیاست که چگونه ا نیا
و  یاسیس به واسطه عدم تقارن ،نینسبت به چ رانیو ا رانینسبت به ا نیچ کیمالحظات استراتژ

 نیچ یبرا ،که مییفرض نما نیچن میتوانیدر ادامه م .باشدیمتفاوت م گریکدی اب آنها یاقتصاد
با  تامینبا  یمیستقارتباط م رایز است.مهم  رایفارس بس جیلخ ژهیبه و انهیموازنه قوا در منطقه خاورم

  .کشور دارد نیا یبرا یثبات انرژ
متحده در منطقه غرب  االتیدر مقابل متحدان ا 1رانیا ییکایضد آمر یگریباز گرید یاز سو

 را تیقابل نیا رانیا رایز .باشد یم نیچ کیاز مالحظات استراتژ یبخش ،لیاسرائ میاز جمله رژ ایآس
 یتحوالت جهان .دینما نیکشور را تام نیا یهاازین ی،با ثبات انرژ نیتام رهیه عنوان زنجدارد که ب
 نیاز نظر چ .گذشته متفاوت باشد یبا دهه ها یدر عرصه جهان نیکه حضور چ دهیباعث گرد

 .خواهد بود رس یم انهیدر منطقه خاورم کیدئولوژیا یدر قالب کاهش نزاع ها یاقتصاد شرفتیپ
خواهد  یگربه خوب ردیکه بتواند موش بگ یتا زمان باشدنمیمهم  اهی یا سفیدی گربهچین سی یبرا
( را بهترین ایدر غرب آس یادو خصم منطقه نیا نیب یموازنه ساز) حفظ موازنه قوا نیچ عتا یطب بود.

 یخواهد داشت که در راستا یدر پرا  نیطرف یاز هرگونه جنگ از سو زیپره داند، زیراراه حل می
 است. نیچ یاقتصادو منافع فظ توسعه ح

. ردیدر نظر بگنیز را ، لیاسرائرژیم و  کایمالحظات آمر ندکیم یسع رانای با خود روابط در نیچ
 بوده و به شدت اقتصاد محور نیچ یخارج استیس ،نگیائوپیش یبا ادامه روند اصالحات به رهبر

                                                           
1. Iran's anti-American Role  
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 .است دهینگرد یطراح کایآمر نیهژمودر برابر  یگرچالشیا و  میبر اساس مواجهه مستق
 استیساز دگرسو،  .جویدمیبهره  یاسیبه اهداف س لین یبرا یاقتصاد یاز ابزارها این کشور

در  کیراتژاست یرا همکار نیچبوده اما همچنان  کیدئولوژیا ،در بسیاری از مواقع رانیا یخارج
 گرفته است.نظر 

که  ستاشده از اختالفات ی عیسطح وسموجب  لیاسرائرژیم و  رانیا انیتنش م ،ایدر غرب آس
ر ابعاد چندگانه د آنهااختالف  .است گردیدهمنطقه  یراهبرد یهارقابت آنها در حوزه سازنهیزم
با  مودهنتالش  لیاسرائاست. رژیم  یقابل بررس کیدئولوژیوا یاقتصاد ،یتیهو ،یاسیس ،یتیامن

 یریلوگنطقه جدر م رانیا شتریاز نفوذ هر چه ب ،موثر در موازنه قدرت یائتالف و راهبردها لیتشک
 .است فواق لیاسرائ مینگاه رژ. چین به کاهش دهد را در منطقه رانیا یقدرت نسب تا بتواند دینما
 .ندیب یم انهیمنطقه خاورم یهادوگانه ریو سا دوآن  انیم یراهبرد را در موازنه ساز نیرو بهتر نیاز ا
 .کندیدر منطقه کمک م یبا ثبات انرژ نیامت رهیزنج ی بهموازنه ساز نیا

 
 پیشینه پژوهش-1

بر  ادی، سیاسیدر حوزه نظامی، اقتص لیاسرائ میو رژ نیبر روابط چ رانیا متغیر ریتاث یابیارز
ثار موجود آن با آ زیکه وجه تما باشدیپژوهش حاضر م یهایژگیاز و لیاسرائ میو رژ نیروابط چ

 .دهد یرا نشان م نهیزم نیدر ا
 رانیا یرجخا استیدر س لیاسرائ میرژ تیبه اهم توانیمرا پژوهش  نیپرداختن به ا لیدال از

 یادر ابعاد منطقه رانیا تیبر امن م،یرژ نیا یرفتار یکه الگو یریو تاث یو جهان یادر ابعاد منطقه
 تقدر کیبه عنوان  رانیا یخارج استیدر س نیچ گاهیجا نیاشاره داشت. همچن گذاردیم یو مل

 رانیبعاد نقش امستقل، درباره ا یکه پژوهش دهیباعث گرد یراهبرد یکینوظهور و گاها  به مثابه شر
بر  رانیا ریمتغ ریپژوهش، تأث نیادر  زی. محور متماردیصورت پذ لیاسرائ میو رژ نیبر روابط چ
با  یشتریه ارتباط بک ییها. در ادامه، به چند نمونه از پژوهشباشدیم لیاسرائ میو رژ نیروابط چ

 پرداخته شده است. نهیشیحاضر دارد، به عنوان پ یموضوع بحث پژوهش
به  ،«انهیدر خاورم نیحضور چ»با عنوان  ی( در کتاب2۰۱۸هورش ) ویو ن یاحتشام روانیانوش

 یتعداد رندهیکتاب دربرگ نیپرداخته است. ا«  جاده کیکمربند  کی» یآثار طرح ابتکار یبررس
منظر  زرا ا نیچ یاانهیبوده است. لذا روابط خاورم نینو شمیمرتبط در حوزه جاده ابر یااز مقاله ه
 تیکه اهم دهیکتاب عنوان گرد نیقرار داده است. در ا لیمورد تحل« جاده کیکمربند  کی»ابتکار 
 نیا امدیشده است و پ  انهیخاورم یکشورها ییربنایز یهادر پروژه نیباعث مشارکت چ ،انهیخاورم

 جهینت سندگانیتا نویاست. نها دهیگرد لیتحل هیروس ریمنطقه، نظ نفعیذ یهاقدرت  ریمشارکت، بر سا
و نفوذ  1زیآمبهبود مسالمت یجاده، استراتژ کیکمربند  کیپروژه  لهیبه وس نیکه چ اندتهگرف

                                                           
1. Peaceful Rise 
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ار کمربند ابتک یاز کتاب، بررس گرید یالبته در قسمت کند،یقدرت نرم خود در منطقه را دنبال م
 نیاثر در ا نینسبت به ا هشپژو نیا یپرداخت شده است. نوآور رانیو ا اسرائیلرژیم یجاده برا

نشده، بلکه « جاده کیکمربند  کی»صرفا محدود به ابتکار  انهیدر خاورم  نیاست که حضور چ
 .است دهیلحاظ گرد رانینقش ا تیمتفاوت و اهم یرهایمتغ

، «نیدر حال تکامل رابطه با چ اسرائیل رژیم» با عنوان ی( در کتاب92۰۱)  1افرن و همکاران رایش
(2019 Efron,) یگذار هیسرما زیو ن یاقتصاد ،یدفاع یهایرا در مورد همکار یعیوس قاتیتحق 
 کایرابطه رو به رشد آنها بر آمر یاسیس یامدهایانجام داده و بر اساس آن به پ اسرائیلرژیمدر  نیچ

 یهایاست که خود را محدود به همکار نیاثر در ا نیپژوهش نسبت به ا نیا یآورپرداخته است. نو
نکرده بلکه مساله مالحظات  کایآن بر آمر یامدهایو پ نیو چاسرائیل رژیم انیم یاقتصاد ،یدفاع
 رانیا ییکایضد آمر یگریبه باز نیچ کیمالحظات استراتژ ا،ینسبت به موازنه قوا در غرب آس نیچ

مورد  یبا ثبات انرژ نیتام رهیبه عنوان زنج رانیحفظ ا زیو ن ایدر غرب آس کایمتحدان آمردر مقابل 
 .توجه قرار گرفته است

به  یتوسعه و نگاه اسرائیلرژیمدر  نیچ یگذار هیسرما» ای با عنوان( در مقاله2۰2۱) 2دُرُن ااِل
در دهه گذشته  شرفتهیپ یهایورفنا نهیدر زم ینیچ یهاشرکت یگذار هیبه سرما (Ella, 2021)«ندهیآ

در  نیچ یگذار هیکه سرما دهدیموضوع، نشان م نیجامع ا یپرداخته است. بررس اسرائیلرژیمدر 
 یو پس از آن شروع به کاهش نموده است. نوآور دیبه اوج خود رس 2۰۱۸در سال  اسرائیلرژیم

در  ریمتغ کیبه عنوان  نرایا یرگزاریاست که به تاث نیاثر در ا نیپژوهش نسبت به ا نیا
 .پردازدیم اسرائیلرژیمدر  نیچ یگذارهیسرما

، اینیعتیشر)«نیو چ رانیکننده روابط ا نییعوامل تع»با عنوان  ی( در پژوهش۱39۱) اینیعتیشر
و  رانیاروابط  ییها ریپرسش را مطرح کرد که چه متغ نیا  (Shariatinia, 2012: 179)؛(۱79: ۱39۱

 یبادالت اقتصادمخارجه دو کشور،  استیها در سیپوشانهم ی. از نظر او برخدهندیرا شکل م نیچ
سو،  گریعوامل توسعه بخش روابط دو کشور هستند. از د ،یدر حوزه انرژ یو همکار یو نظام

ل محدود عوام یغرب یهاقدرت کشور با  نیا انهیجویو روابط همکار نیچ کیانتخاب استراتژ
ه منحصرا کاست  نیاثر در ا نیپژوهش نسبت به ا نیا ی. نوآورندیآیشمار م روابط به نیکننده ا

گزار  ریتاث ریمتغ کیبه عنوان  رانیبلکه به نقش ا ،ختهنپردا نیو چ رانیکننده روابط ا نییبه عوامل تع
 .پرداخته است اسرائیلرژیمو  نیبر روابط چ

و  نیتوسعه روابط چ»با عنوان  ی( در پژوهش2۰2۰و همکاران ) یرسالمیپ یارغوان برزیفر
، «رانیا یبرا ییزداتیامن یوهایسنار لیدر دوران بعد از جنگ سرد و تحل اسرائیلرژیم

                                                           
1. Shira Efron, Howard J. Shatz, Arthur Chan, Emily Haskel, Lyle J. Morris, Andrew Scobell 
2. Doron Ella 
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(Arghavani Pirsalami, 2020: 205 ) بعد از جنگ سرد پرداخته  نیتوسعه چ یاهشاخصه یبه بررس
هر دو  یخارج استیدر س یقتصادقرار داده است. مولفه ا یابیرا مورد ارز رانیآن بر ا یامدهایو پ

و  یبهبود وجهه جهان یبرا اسرائیلرژیمبه مقام هژمون و راهبرد  یابیدست یبرا نیکشور، تالش چ
 نیدر ا شانیجامع در آورده است. ا یرا به شکل نیو چ اسرائیلرژیمآن، روابط  یامنطقه تیموقع

در دوران بعد از  ،اسرائیلرژیمو  نیتوسعه چ یهاکه شاخصه دهندیسوال پاسخ م نیپژوهش به ا
 کیبه عنوان  رانیاست که ا نیاثر در ا نیپژوهش نسبت به ا نیا ی. نوآورباشدیجنگ سرد چه م

دارد. اما در اثر  اسرائیلمیو رژ نیبر روابط چ ریتاث تیمستقل در نظر گرفته شده است،که قابل ریمتغ
مستقل در نظر گرفته  ریمتغ اسرائیلرژیمو  نیبط چو همکاران توسعه روا یرسالمیپ یارغوان برزیفر

 .اندلحاظ نموده ریپذ ریوابسته و تاث ریرا متغ رانیشده است و ا
به  «آوردیاز کجا نفت به دست م نیچ»با عنوان  ی( در پژوهش2۰2۰) 1هانا رئال و همکاران

واردکننده نفت جهان  بزرگترین به ،یچگونه و در چه زمان نیچد که نپردازیموضوع م نیا یبررس
در ثبات  تیو اهم ریکشور به نفت در دو دهه اخ نیروز افزون ا یبه وابستگ رواین. از دیگردمبد ل 
به  رانیاست که حفظ ا نیاثر در ا نیپژوهش نسبت به ا نیا یشده است. نوآور پرداختهآن تامین 

 .رفته استقرار گ یمورد بررس نیچ یبرا یبا ثبات انرژ نیتام رهیعنوان زنج
رتر در ب یِفناور گاهیو جا تیاهم»با عنوان  ی( در پژوهش۱39۸و همکاران ) یاالسالم خیش

-Sheykh Al)؛(93: ۱39۸ی، االسالم خیش)«اسرائیلرژیمدر قبال  نیچ یخارج استیراهبرد س
Islami, 2019: 93) ،پرسش  نیبه ا اسرائیلرژیمبه  نیشدن روزافزون چ کیعلل نزد یدر بررس

 اسرائیلژیمردر قبال  نیچ یِرجخا استیبرتر در راهبرد س یفناور گاهیو جا تید که اهمنپردازیم
 یمورد بررس را نیچ یخارج استیدر س اسرائیلرژیم گاهیمنظور، جا نیچگونه بوده است؟ بد
 میرژ نیبا ا نیچ یهنگفر-یو اقتصاد یتیامن-یاسیبه مناسبات دوجانبه س یقرارداده، سپس با نگاه

 نیاثر در ا نیپژوهش نسبت به ا نیا یپرداخته است. نوآور نیمتحده نسبت به چ االتیا کردیبه رو
قرار  یرسمختلف مورد بر یرا بر روابط  آنها از جنبه ها رانیچون ا یگرید یرهایاست که متغ

 .انددهدا
 

 ینظر یو مبان یچارچوب مفهوم -2
 آید. نظریهمی حساب به المللبین در روابط بحث مورد موضوعات تریناصلی از قدرت، موازنه
 های شاخه تمام .کندنمی پیدا ادامه قدرت موازنه وجود بدون المللبین نظام ساختار معتقدند پردازان
 دولتها، اوال ، مشترکند. چند اصل نداشته و در تفاوتی اصول در گرایی،واقع نظریه از منشعب
 ،آنارشی دوما ، موازنه سازی نقش دارند. که در بوده المللبین بین عرصه در بازیگران تریناصلی
ی و تعقیب بازیگران عقالنی بوده که دنبال منافع مل  ،است. سوما ، دولتها المللبین نظام مهم ویژگی

                                                           
1. Hannah Reale, Emma Bingham, and Kara Greenberg 
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نباید  ی در امنیت جهانیالمللبینباشند. البته نقش نهادهای اقتصادی، سیاسی، سود حداکثری می
بیان ماهیت  در مفاهیمرخی متفکران باور دارند که موازنه قوا از اثرگذارترین ب .ه شودنادیده گرفت

 .(Dan 2017 :138) ؛( (۱396:۱3۸. )دان و دیگران،باشدبعد از قرن شانزدهم می المللبیننظام 
از ابتدا  است که المللبین استیس انیب در ییواقع گرا بخشهای نیتر یموازنه قدرت از اساس

معتقد است  سمیز نئورئالپردا هیوالتز نظر .داشته استی راتییتغ المللبین ییایجه به پوتاکنون با تو
 ییتوانا یدولت چیهود شی باعث قدرت نظام عیکه توز ابدییم شیافزا یزمان المللبیندر نظام  تیامن

حمله ر جهت خود د یتوانمندرا نداشته باشد. در غیر اینصورت دولتها از  سایریناعمال قدرت بر 
 پیوندندمی یتدافع یهابه ائتالف ،در معرض خطر یدولتها و برندبهره میتر فیضع یبه دولتها

(Kegley & Wittkopf, 2005: 503) .  
و  یحاد سازات) یخارج ی(،داخل ینظام یارتقاء توانمند)ی زنه را بر دو نوع داخلموا ،زوالت
با  .(Plano et.al., 2۰۰4) داندمی (برتر یدرتق هیعل ،چند دولت یاز سو ینظام یتوانمند عیتجم

 شیافزا یدر پ ،یشآنارتاثیر تحت  بوده و المللبیننظام  یکنشگران اصل ،دولتهاتوجه به اینکه 
آن صلح از  که در خواهد بود هاقدرت  از اتحاد ینظمموازنه سازی،  لذا ،باشندمیخود  تیامن
موازنه  طبقبر  .(Nye 2004: 156)شود. ی میبرقرار بیقر هایبلوک انیم ،قدرت ینسب یبرابر قیطر

 ییتوانا یدولت چیه ،یعیتوز یِقدرت نظامدر که  ابدییم شیافزا یزمان یالمللنیب تیامن ،قدرت
 .(Kegley & Wittkopf, 2005: 503) داشته باشدندولتها را  گریق بر دتفو 

تند. هسسه نوع موازنه  ،نرم یازموازنه س ،محدود سختِ یموازنه ساز ،سخت یموازنه ساز
 مودنن لیتحم ی،اسیس یاجماع ساز ،کیپلماتید یدر چارچوب ائتالف ساز موازنه نرم معموال

 البته قابلیت تبدیل .ردیگیصورت م یالمللبینو  یامنطقه یدر نهادها یورزکنشی، اقتصاد میتحر
 ،نه نرممواز .(Han & Paul, 2020)را دارد.  ندهیدر آ ،سخت یموازنه ساز جهت ،یبه راهبرد شدن

 یهادهادر ن کیپلماتید هایشتال تاکید بر ،یرونیدر شکل ب دارد که یرونیو ب یدو شکل درون
دولت با  کی یامنظ ی،اقتصاد ی،اسیتالش س، منابع جیبه بس ،یدر شکل درون و داشته یالمللبین

: 2۸5، . )رضاییگرددیم دیتاک ،هژمونقدرت  یهادیبا تهد ییارویرو جهت ییتوانا شیهدف افزا
   .(Rezaie, 2008: 285)؛(۱3۸7
 ساالنه رشد نرخ میانگین طور به ،2۰۱۸ سال تا ۱979 سال از اقتصادی، اصالحات اجرای با نیچ
 نموده جهانی اقتصادهای پویاترین از یکی ل بهمبد   را چین این امر، است. کرده تجربه را درصد 9.5
 توصیف تاریخ رشد در ترین ثبات با و ترین سریع نیچ یرشد اقتصاد ی،جهان بانک سوی از. است
باعث  چین، تجارت با از لـحاص سود فناوری و بزرگ، بازار .(,2019Morrison)است.  گشته

 نشوند واداشتهور ـبا این کش یسازسخت در موازنه یکشورها به اتخاذ رفتارها ریسا گردیده
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(2011:23Kissinger, ). کشور در جهت اجرای  این ،نشده اقتصاد حوزه به محدود چین رشد
 است. پرداخته ریدهه اخدو در  خود نظامی توانمندی تقویت به الملل،فعال در نظام بین رویکردی

نظامی  بودجه استکهلم، حاکی از آن است که چین رتبه دوم در مطالعات یالمللبین برآورد موسسه
 آمریکا دارد. از را بعد
، المللنیب کینظام آنارش ی،اریخود یی،دولت گرا ی،منافع مل ی چونمیمفاهکنار در  زوالت

 و اقتصادی شدر توجه به است. با هآورد انیکشورها سخن به م نیمتقابل ب یاز وابستگ ی،مل  تیامن
ه نگرفت صورت ینعلیه چ سازی، موازنه راهبرد در هاقدرت سایر  سوی از چندانی اقدام ،چین نظامی
موازنه  چین خارجی سیاست . درباشدمی سازی موازنه از جدیدی شکل این مهم نشان دهنده. است
 ،متقابل وابستگیتعریف می گردد. کشورها  با سایر اقتصادی متقابل وابستگی ایجاد در ، یساز

 ،معتقدند بدون موازنه قدرت هادهد. نئورئالیستمی افزایش را سخت سازی موازنه اجرای هزینه
ود خ کیژئوپلت طیبر اساس شرا یهر کشور ،ابدیتواند تحقق ینم کیبلندمدت استراتژاهداف 

 گانیهمسا دیر تهددر جوا ،ییایجغراف یکه در مرزها ییکشورها نماید.اقدام به موازنه سازی می
 ejadNMosalla )؛( (33۱-۱35: ۱39۰نژاد، دارند )مصلیبه موازنه قدرت  یشتریب ازین ،ندقرار دار

135-133 :2011).    
در جهت  این کشور لذا .چین با توجه به نیاز روز افزون به انرژی، به ثبات خاورمیانه نیازمند است

 یبر برابر دیتاک چارچوب موازنه قدرت با انه،یدر خاورم دارد.موازنه سازی در این منطقه گام بر می
  م آورده است.آن دو، فراه نیرا ب یابستر محافظه کارانه ،لیاسرائرژیم و  رانیا انیقدرت م ینسب
به  یابیدست است که درصدد کشورهایی یبر تعادل قدرت و کنشگر یمبتن ایمنطقهظام موازنه ن

 ی دررتقد موازنه هر (. Roskin 1999: 139&Berry ) برتر در منطقه هستند گاهیجا یاقدرت مازاد 
ایجاد  تیلقابنظیر چین، با توجه به  ییها . قدرترا در پی داردبزرگ  یها دخالت قدرت ،منطقه
حضور ، را دارند قدرت ایمنطقه های موازنه بر یرگذاریتأث ییتوانا ،منطقه در کشورهای یوابستگ

 شود. می یابیارز نهیزم نیدر ا انهیدر خاورم نیروزافزون چ
: ۱395 ن،گراید و ی. )متقهستند ایمنطقه گرایی موازنه برای در تالش ، لیاسرائرژیم ایران و 

در  ،بزرگ یهاقدرت ا ی یاهمنطق بازیگرانکه  یزمان؛ (Motaghi, 107:2016-109)؛(۱۰9-۱۰7
 ایمنطقه یهادر چارچوب ائتالف ،کنشگران ریسا یهمکار نهیزم ند،یآ موازنه قدرت بر رییصدد تغ

 ایمنطقه امنیت ساختارهای ایمنطقه یهاقدرت  .(Barzegar, 2010:75) گرددیفراهم م یالمللبین ای
  .باشدمی توجه قابل منطقه سطح در آنها توانایی و کرده معین را

منیتی را اساختارهای  گونه این ،خود محاسبات در را دارند کهاین امکان  بزرگ یهاقدرت 
 توازن که تندهس اعتبار، موضوعاتی تولید قدرت، افزایش و نمایش مانند نگیرند، موضوعاتی نظر در

 .(Motaghi, 165:2013)؛(۱392:۱65متقی، . )کنندمی حفظ را یامنطقه
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 .هستند مریکاچین و آ چون بزرگی یهاقدرت  سرمایه از جذب دنبال به لیاسرائرژیم  و ایران 
قدرت  زنهدر موا چین با همکاری به معطوف آمریکا، با ایدئولوژیک تعارضات وجود بخاطر ایران
 .باشدیم لیاسرائرژیم  مقابل ،ایمنطقه

 ایران 1متضاد گانهدو میان ،ایمنطقه قدرت موازنه اصل بر ،چین ای خاورمیانه سیاست شالوده
را با  ایران خواهدمی بوده و نفعیذ انهیاز موازنه قدرت در منطقه خاورم نیچ است. لیاسرائرژیم  و

 سیاست ژی، حفظ نماید.انر ثبات با تامین زنجیره عنوان که دارد به 2توجه به بازیگری ضد آمریکایی
 . دارد انهیخاورم تیدر حفظ ثبات و امن یسع ، از این طریقنیچ محور منفعت

 
 تاریخچه-3

 بزرگ شرق یدو امپراتور نیو چ رانیا-1-3
 ینمادها از ،متقابل یو نفوذ فرهنگ شمیکهن در روابط دارند. جاده ابر یقدمت نیو چ رانیا

 نیالب چانق ۱949دودا  چهار دهه قدمت دارد. در سال دو کشور ح دیروابط آنهاست. روابط جد
خطِّ  رددر جبهه غرب، با حضور  رانیدوم، ا یرخ داد. بعد از جنگ جهان سمیکمون تیبا محور

سد. از این شنان تیرا به رسم ستیکمون نیچ بدیهی بود بود، لذا یشورو سمیمقدم مبارزه با کمون
 .دیآیدر روابط آنها به حساب م یره سرددو  ران،یتا وقوع انقالب ا این دورهرو 

در  دو کشور گاهیجا ن،یچ ستیبا اجالس سوم کنگره حزب کمون رانیتقارن وقوع انقالب ا
. افتی رییتغ ییگرابه توسعه یگرینقالبااز  نیکالن چ یالملل را عوض نمود. استراتژنیب استیس

آنها   وندیدر پ کیدئولوژیو مباحث ا دیگرد گریکدیدو کشور به  نیا یکیعامل نزد ،یمنافع ماد
در غرب  رانیا ایمنطقهبازار بزرگ مصرف، قدرت  ،یمنابع انرژ .اندتهنداش یبعد از انقالب، نقش

 نیبودند که چ ییایالملل و نظم موجود در آن، مزانیبه نظام ب ایران نظرطلبانه دیتجد کردیرو ا،یآس
 نیچ یراب ک،یژاسترات ید مطروحه سبب ساز مالحظاتموار .کردینم یاز آنها چشم پوش یبه آسان
  .نددیگرد
 ایران و رژیم اسرائیل قطع روابط -2-3

و  نیز فلسطا تیحمانیز و  ۱357با قطع روابط خود بعد از انقالب سال  رانیو ا لیاسرائ میرژ
 میتالش رژ گر،یدو از سمت  رانیا یاهسته یهاتیفعال تاینها ،میرژ نیا یدر نابود رانیخواست ا

و  رانیابط در روا میرژ یدر منطقه، نقش منف یثبات یبه عنوان عامل ب رانیا یدر معرف لیاسرائ
 .دارد نیماب ینشان از عمق تنش ف کا،یآمر

 لیاسرائ میو رژ رانیمتعارض به نام ا یدوگانه ا ،نیچ -3-3
 یاسیس تیحما ،لیاسرائ میدر قبال رژ یعرب یگذشته از مواضع کشورها چهار دههدر  چین

                                                           
1. Contradictory Duality 
2. Anti-American Acting 
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در  یتوسعه اقتصادقرار دادن  تیباز و اولو یهادرب تاسیس کردیبعد از اتخاذ رو کرده، البته
 رییتغ لیاسرائ میرژ بااعراب  یهااختالف این کشور درخصوصموضع  ی،و خارج یداخل استیس

 میو رژ رانیامتعارض به نام  یدوگانه ابا  نیکه دولت چ هدیموارد باعث گرد نیهمه ا .ه استنمود
 .پرداخت میخواه آن به مبسوطمواجه گردد که در ادامه به طور  لیاسرائ
 

  لیاسرائرژیم و  نیدر روابط چ رانیا متغیر -4
 است. نیچ رینظ  1ینوظهور یهاقدرت با  هتوسعه رابط لیاسرائرژیم  یخارج استیس یژگیو

 تیبه موقع یابیدست یبرا نیتالش چ سو و کیخود از  تیبهبود موقع یبرا لیاسرائرژیم راهبرد 
  .نموده است کیدو را به هم نزد نیا ،گرید یاز سو هژمونیک

 یدیتواند تهدیم که شتهدا یصعودروندی  هانهیدر همه زم لیاسرائرژیم و  نیتوسعه روابط چ
در  تشرفیپ .دگرد یتلق ینظام ای یانرژ ریمختلف نظ یدر حوزه ها رانیو ا نیچدو جانبه بر روابط 
ژیم رو  نیروابط چ گاهیهستند که جا یعوامل ینظام ی،انرژ ی،فناور ریمختلف نظ یحوزه ها

رژیم  شرفتهیپ یهایبه فناور هژمونیک،به قدرت  دنیدر جهت رس نیچ .انددهرا ارتقا دا لیاسرائ
 نیانتقال ااز  یبغر یمتحده و دولتها االت. ایدارد ازیافت نموده نیدر کایکه به واسطه آمر لیاسرائ
به  ،خالء نیدن اپر کر یبرا نیلذا چ. انددهامتناع نمو یخصوصا در حوزه نظام نیها به چیفناور
 یبرا یزرگببازار  نچی اینکهبه واسطه  ،گرید یاز سو ،روی آورده است لیاسرائرژیم  هب یکینزد

نموده  ایمه لیاسرائرژیم  یرا برا رینظی ب یفرصت ،شودیمحسوب م لیاسرائرژیم کاالها و خدمات 
 .است

کننده در روابط  دیتهد یمختلف عامل یهانهیدر زم لیاسرائرژیم و  نیتوسعه روزافزون روابط چ
، مختلف یدر حوزه ها نیو چ رانیا عیروابط وس از طرفی دیگر .آیندبه حساب می رانیو ا نیچ

هستند که ی عوامل رانیا  2بانهطل نظر دیتجد کردیو رو یاقدرت منطقه ،بازار بزرگ ی،انرژ یفراوان
 نیچ گردیدهباعث  رانیا یها تیمز  را دارند. لیاسرائرژیم و  نیروابط چ توان تاثیرگزاری بر

 میتحر موجب ،المللنیدر نظام ب رانیاتجدید نظر طلبی  .کند یپوشاز آن چشم ینتواند به راحت
 نیمب نیبه چ ایران نگاه رو نیاز ا است، شدهعلیه این کشور  کایمتحده آمر االتیا ژهیغرب به و

نگاه فراتر  نیکه ا در نظر داشت دینکته را با نیا .باشدیموازنه کننده در برابر غرب م یکیشر
ها در گذارىهیاز برخى سرماو البی صهیونیسم،  کایتحت فشار آمر نیچبه عنوان مثال رود. نمی

 اجتناب کرده است. دیجد یگذار هیسرما از ایرفته  رونیب رانیا یصنعت نفت و گاز و سد ساز
مشاهده پارس جنوبى  یازدهاز طرح توسعه فاز  نیچ رىیکناره گدر توان یرا م آننمونه  نیمهمتر

با  تی، در نهانمایدگذارى هیسرمادر این بخش دالر  اردیلیم بیست نیبود چبر این قرار  نمود که
                                                           

1. Emerging Powers 
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 ه گیری کرد.کنارپروژه  نیسال از ا سهبعد از ،لف وعده فراوانخُ
. است هنیزم نیدر ا یگرید نمونه  ارىیگذارى در احداث سد بختهیاز سرما نیچ دنیکنار کش

وضوعاتی نظیر در م رانیا یابد.بسط نمی کیاستراتژ کیشردر حد یک  ،لذا نگاه ایران به چین
چین  یمراههنظیر  ،ی و در مواردی دیگرادر موضوع برنامه هستهی یا در سازمان شانگها تیعضو

 توانده نمیکدریافته است  ،های آمریکابه بهانه تحریم رانیا هایییدارا نمودنبا غرب در بلوکه 
عال بر روابط ف یبا اتخاذ نقش داندمی یضرور. اما دینما یتلق کیاستراتژ یکیرا به عنوان شر نیچ
ح منطقه گرفته در سط رانیا موازنه به ضرر رییتغ یتا جلو گزاری نموده ریتاث لیاسرائرژیم و  نیچ

رژیم بخش  تیمشروع یاز تالشها یالمللنیب یدر نهادها نیچ یهاتیبا استفاده از ظرف ا یثان. شود
 .دینما یرا از خنث کندیدنبال م رانیا هیعل میرژ نیرا که ا یهراس رانیبکاهد و مفهوم ا لیاسرائ

دنبال  بهاست. چین  یتفاوت اساسی دارا رانیا و نیچ یخارج استیسباید دقت نظر داشت که 
 اهیتم لیبه دل ی خودخارج استیدر س رانیکه ایدر حال ،نبوده کایبا آمر میمستق یگرچالش

مختلف با فراز و  یهادر دوره ی،گرچالش نیا زانیالبته مدارد. را  یچالشگر نیا ،کیدئولوژیا
ی، اقتصادی، ر سه حوزه روابط سیاس. در ادامه به بررسی نقش ایران دهمراه بوده است ییها بینش

 پردازیم.و چین می لیاسرائرژیم نظامی میان 
  لیاسرائرژیم سیاسی چین و روابط ایران در  تاثیر متغیر -4-1

بحران عدم  با وقرار گرفته  ییدر محاصره کشورها ،ایدر منطقه غرب آس لیاسرائرژیم 
شناسند. )به استثنای بحرین و سمیت نمیاین رژیم را به ر ،مواجه است، مردم منطقه تیمشروع

 سرپوشبرای  این رژیم لذا  .گیرند(امارات متحده عربی که اساسا در این تقسیم بندی جای نمی
یق روابط مپرداخته و از این تع نیخود با چ یاسیروابط س قیتعم هببر بحران عدم مشروعیت  نهادن

 (،ای اشمنطقهی بازوها )به همراه رانیار حضو خود بوده است.برای  1یبخشتیبه دنبال مشروع
محض  یبخش تیمشروع با آگاه است که نیچ. استرقم زده  نیچ یرا برا زیآم اطینگاه احتنوعی 

 تیدر منطقه، بر حسن ن لیاسرائرژیم مخالف  یو دولتها رانیا خواهد شدباعث  لیاسرائرژیم به 
. خواهد داشت رتیمغا نیمدت با نفوذ نرم چ بلنددر این امر بنگرند،  دیشک و ترد دهیبا د نیچ
 نیچیکطرفه  یبخش تیبر مشروع ی این قابلیت را دارد کهاسیاز لحاظ س ای،با نفوذ منطقه رانیا

 .ی نمایدارذگ اثردر مقابل ملت فلسطین  لیاسرائرژیم  نسبت به
ختار نظام در سا ینظم سازبه  ،کینزد ندهیکه در آ ندیبیم یرا هژمون نیچ ،لیاسرائرژیم 

با توجه  بوده وخود  یخارج استیدر س یرو به دنبال تنوع بخش نیاز ا پرداخت.الملل خواهد نیب
ی در سیاست زیگر سکیربه دنبال  ،رانیا ییکایضد آمر کردیرو با ایران و نیروابط گسترده چ
قرار  کایمرسبد آ ررا د شیکه تمام تخم مرغ ها داندنمی یمنطق باشد. این رژیم خارجی خود می
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نموده تا موازنه ای سیاسی را در  نیخود با چ یاسیبهبود روزافزون روابط س اقدام بهرو  نیاز ا ،دهد
موازنه  غرب آسیا، حفظ نفت به یوابستگ لیبه دل نیچ ایجاد نماید. نیدر رابطه با چمقابل ایران، 

ضروری از هرگونه جنگ  زیپرهجهت  یادر نظم منطقه روش نیمناسب تردر این منطقه را  یساز
حفظ عالوه بر  با چین، خود یاسیبا گسترش روابط سبا علم به این موضوع،  لیاسرائرژیم  بیند.یم

 ( را همزمان در دستورکار دارد.منطقه یهاملت ریساو ) رانیا راعمال فشار ب، موازنهاین 
هر کدام  رونداگر در که  بیندمی میمستق ای رابطه ،نیو اقتصاد در چ استیس ی،انرژ میان رانیا
چهار ان می ،ایدر منطقه غرب آس .خواهد شد گرید یهابه بخش ر یباعث تس ،وارد گردد یخلل

رد. دا ییکایضد آمر یهاسیاستاست که  رانیتنها ا ،لیاسرائرژیم  ،عربستان ،هیترک ،رانیقدرت ا
با  رانیا. دارندیم گام بر کایآمر یها استیراستا با س هم شیکم و ب یامنطقه یهاقدرت  ریسا
دارد.  لیاسرائیم رژو  نیروابط چ برمهم  یریتاثمنطقه  یهاقدرت  ریموازنه ساز در مقابل سا ینقش

به  تواندیمدر جهان  یبزرگ نفت ریذخا نیو چهارم یعیبزرگ گاز طب ریذخا نیدوم با داشتنایران 
که  دیاب آبه حس یمنابع انرژ داریپا نیدر تام نیچ کیدر محاسبات استراتژ ،مهم کنشگریعنوان 

 لیاسرائرژیم گر از طرف دی .م کندلَآن در منطقه قد عَ داتیو تهد کایک آمریدر برابر سلطه استراتژ
اهرم  ی ایران ،، لذا بازیگریِ ضد آمریکایکندیدر منطقه حرکت م کایآمر یهاسیاستراستا با  هم
 ین(، برچفه آمریکا در ممانعت از تامین انرژی بود که )در صورت فشارهای یکطرخواهد  یاسیس

   باشد.میاثرگذار ،  لیاسرائرژیم  و نیچ روابط
 متهایق ریچشمگ شیو افزا ینفت را به منزله کمبود انرژ انیجر یقطع ناگهان ،نیدولتمردان چ

را  موضوع نیفارس ا جیخل به نفت 1کایآمر کیاز سلطه استراتژ دیاحساس تهد .ندینمایقلمداد م
 یمواصالت یرهایکه از تسلط خود بر مس داردرا  تیقابل نیبخواهد ا یهر زمان کایآمرکه  کندیالقا م

 Akhavan Kazemi)؛(۱3۸4:۱7۱ ،یکاظموان)اخ دیاستفاده نما نیچ انرژی نیاز تام ممانعتنفت در 
هدید را از بین ببرد تواند این احساس ت، می2رانیا ییکایضد آمر یهاسیاست روایناز   ؛(2005 :171
 ی،اسیاز آنکه بر منافع س در قبال چین قبل رانیا یاسینقش سموثر باشد.  نیدر روند توسعه چو 
 ییهمواره به دنبال شرکا نیچ است.اقتصاد محور  ،داشته باشد دیبشردوستانه تاک و کیدئولوژیا

از ی باعث گردیده چین صادبر رشد اقت تمرکز. ندینما نیاش را بهتر تامیکه منافع اقتصاد بوده
 بپرهیزد.  ایغرب آس یطرف در خصومتهاکیانتخاب 

کند که این کشور در دفاع از چُنین استنباط  می ی چین،و تمدن یسابقه فرهنگاز  لیاسرائرژیم 
خود را در حوزه  ،ی یهودتمدن ی ونقش فرهنگ تیلذا در تالش است با تقو برآید، نیملت فلسط

نگاه با آگاهی از  لیاسرائرژیم  .دیدچار نرمش نماکرده تا این کشور را  ترکینزد نیبه چ تمدنی

                                                           
1. US Strategic Dominance 
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 داند که مباحث حقوق بشری، فرهنگی، تمدنی در اولویت دوم قرار دارند. ، مینیمحور چ اقتصاد
 یولتمدارت دسن ، شرق یامپراتورها نیمهمتر به عنوان ،نیو چ رانیا یروابط تمدنبا بررسی 

ول قرون در ط گریکدیدر جوار  نیو چ رانیا یامپراتور .کهن برخوردار است یاشهیآنها از ر
متقابل  یذ فرهنگو نفو شمیابر یخیکه جاده تار یروابط .اندتهساخ راررا برق یروابط خاص طوالنی

ی، خیتار ریمتغ با تواندمی رانیلذا ا، دنرویآن به شمار م ینمادها نیمهمتراز  ،گریکدبر ی دو کشور
 آن ارضاتتعی، تمدن اسالموجود  ،گریاز طرف د د.گذارب اثرچین بر خود  ینفوذ فرهنگ وی تمدن

باید در نظر  ماا است. لیاسرائرژیم بر روابط چین و  در اثرگذاریمهم  یعامل ،هودیدر مقابل تمدن 
 دارد. تیارجح مذکور بر موارد نیهمواره نگاه اقتصاد محور چ رغم همه این موارد،داشت که علی

داند قدرت یو مآگاه است  کایآمر دولتمردانمیان  و کنگرهدر لیاسرائرژیم نفوذ  از نیچ
 میمستق یاررگذیباعث تاث ،در کنگره ریگ میتصم یها هیبه واسطه نفوذ در ال ،میرژاین  یگریالب

 یبال تاثیرگزار باشد. های ایاالت متحدهتصمیم گیری براز این طریق تواند میچین  .است کایبر آمر
 یساختارها که در بوده کایدر آمر یاسیس یگروه ها نیرتریو فراگ نیتراز قدرتمند لیاسرائرژیم 

از  ،(پکیآ) لیاسرائرژیم ، کایآمر یروابط عموم تهیدارد. کم ینفوذ قابل توجه آمریکا یاسیس
. دندار رانیا در مقابله با یسع کا،یگر با تحت فشار قرار دادن آمر یالب یگروه ها نیقدرتمندتر

اهرمی سودمند در تواند میالبی صهیونیسم، به همان میزان که برای ایران ضرر دارد، برای چین 
 لیسرائارژیم های آمریکا در نزدیکی رابطه چین با که از حساسیت گرددروابط دوجانبه تبدیل 

ابط در جهت ه روآنجا کبوده است. گذار  ریتاث لیاسرائرژیم  یبر عملکرد الب رانینقش ابکاهد. 
 داردننده را ک گراهم ینقشقابلیت  یالب نیاست ا لیاسرائرژیم و  نیو تعامالت دو طرفه چ یکینزد
اد واگرایی ایجدر  البی صهیونیسم کند،میل می نزدیکیبه سمت  رانیو ا نیکه روابط چ ییدر جاو 

 پردازد.به ایفای نقش می
در  نیچ یگذارهیسرما ، ایجاد مانع درلیاسرائ رژیمو  نیدر روابط چ رانیا گرید یاسینقش س

 فایه بندر حادار یقرارداد یط 2۰۱5در سال  نیچ   SIPG شرکت است. فایبندر ح ژهیبه و میرژاین 
 ی،اشغال نیلسطفبنادر مختلف در  میانرقابت  جادیو ا هیجذب سرما برای میرژاین  .را برعهده گرفت

را  لیاسرائرژیم بنادر  کینظم در لجست رییتغ د،یجد این بندراز  یبرداربهره .کار نمود نیاقدام به ا
 به همراه دارد. 

 ،یبندر اتیعمل یسازکه منجر به ساده ندیچرخش خوشا کیبه عنوان  فایاز بندر ح یبرداربهره
رژیم که بر کل اقتصاد آید به حساب می ،ها شده استنهیها و کاهش هزیریکوتاه شدن زمان بارگ

را  نیتام رهیزنج یساز کپارچهی ینیچ یهاشرکته است. از طرفی مثبت گذارد راتیتأث لیاسرائ
حمل، و از  ینیچ یهایبا کشت د،یتول ینیکارخانه چ کیکاال در  یعنی، اندتهخود در نظر گرف یبرا
 ،یاشبکه نیو همه ارتباطات درون چن شودیم صیترخ باشدیم نیکه متعلق به چ یبنادر قیطر
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به آنها رفت و آمد  ینیچ یرانیکشت یهاکه شرکت یبنادر در. شودیم طراحی( ینی چ)کامال 
 یبرا نیکه چ یموضوع در قرارداد نیا یابد.میکشورها کاهش  ریسا یهانریورود کانت کنندیم

این گونه  یوابستگ جادیمسئله باعث ا نیاه شده است. شاهدممنعقد نمود  ونانیمشابه در  یاداره بندر
 . خواهد بود نیها به چحوزه یدر در تمامبنا

ادرت نموده مب فایدر بندر ح یوابستگ جادیمختلف به ا یهااز شرکت یاشبکه جادیبا ا نیچ
و  نیابط چرو ربو تاثیر آن در دفاع از حماس و مردم غزه  رانیا یاسینقش س گرید یاز سو است.
ز مقاومت و ا رانیا ینظامی، اسیس تیحما ت.توان نادیده گرفنمی را2۰2۱را در سال  لیاسرائرژیم 
به طور خاص  فایدر بندر ح نیماب یف یگذارهیو سرما لیاسرائرژیم و  نیآنها بر روابط چ زیتجه

ا و کارگران شرکته ،دیبا پرتاب موشک از غزه مواجه گرد لیاسرائرژیم که  یزمان .رده استاثرگذا
 فایح یبندر تیالمشکل در فع جادیبه ا منجر کهنمودند  فاحیاقدام به خروج از  بندر،مستقر در  ینیچ

 هیظ جان و سرماحف را در تیبنادر نداشته و اولو گونه نیدر دفاع از ا یتعصب ینیکارگران چ .دیگرد
  .انددهدیخود 

 کیکرونا  روسیکه و را متقاعد نماید المللبیننظام کوشید متحده  االتیا ،کرونا با شیوع
را  زریفا واکسن دیدر بلوک غرب خر به استقرار با توجه  لیاسرائرژیم  .استبوده  ینیچ روسیو

اقدام به  کسندیپلماسی وادر  ی،واکسن بوم دیهمزمان با  تول رانیادستور کار خود قرار داد. در 
یران با اما ا اثرگذار بود دیخر نیغرب بر ا میتحر هرچند .نمود نیگسترده واکسن از چ دیخر

چین  دد.گر کترینزد نیواکسن به چ یپلماسیتوانست در د ینیچ یواکسن ها خرید به یاعتباربخش
 نماید.می یابیواکسن، ارز دیدر خر رانیا ییکایضد آمر کنشگری این موضوع را در پیوند با 

 کی دیبه د نیبه چ رانیکه ا دیدر پرونده هسته اى، موجب گرد رانیفشار غرب به ا دیتشد
از گروه  یوبه عنوان عض وحق وتو  یدارا، تیامن یدائم شورا یاز اعضا نیبنگرد. چ یاسیمتحد س

  نیرگذارتریز تأثا نیچ .به شمار مى رود رانیاصلى در پرونده هسته اى ا گرانیاز باز ک،یپنج بعالوه 
اهکار ر وبا گسترش سالح هسته اى مخالف است  است که رانیا یدر پرونده هسته ا هاقدرت

با نگاه  چین نگاهبیند. می کیپلماتیمذاکره و راه حل هاى د را در موضوع نیابراى حل  شنهادىیپ
رژیم ت. متفاوت اس ندیبیم ی از سمت ایرانوجود دیکه دائما خود را در معرض تهد لیاسرائرژیم 
 یاسیس تیحما .کندیدنبال م رانیدر مواجه با ارا دستانه  شیپ ینگاهبر خالف چین  لیاسرائ

ن با رژیم تاثیر تواند بر روابط چیکه می بودهکشور  نیا یبر اساس منافع مل  ،رانیااز  نیمشروط چ
 گذار باشد.  

که همکارى  هستند یاز موضوعات ،بر سر مسئله حقوق بشر نیو چ رانیا بههمزمان فشار غرب 
ه ب را مجموعه و حقوق بشرى ریسازمان ملل و نهادهاى ز ژهیى به والمللبیندو کشور در محافل 

 اسىیمذهبى و مخالفان س تهاىیدر مورد نقض حقوق اقل ادعاى غرب ،دنبال داشته است. نمونه آن
به  نیو چ رانیا نیب یاسیهمگرا کننده در حوزه س یموضوعات موارد نیا است. نیو چ رانیدر ا
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حقوق  اسرائیل که قابلیت تاثیرگزاری بر روابط چین و رژیم را دارد. رژیم ند،یآیحساب م
را در مورد این رژیم  مسئله حقوق بشر هرگز ،سیاست دوگانه غرب ،نمایدسطینیان را پایمال میفل

 نماید.بطور جدی پیگیری نمی

  لیاسرائرژیم اقتصادی چین و  روابطر دایران  تاثیر متغیر-4-2
به  نیچ گذارانهیدر نقشه راه سرما رای ا ژهیو گاهیجا لیاسرائرژیم و  نیچ یاقتصاد روابط

 یهاالدر س لیاسرائرژیم و  نیچ نیمربوط به حجم تجارت کاال ب یداده ها ،وجود آورده است
آمار  یرکزدارد. بر اساس گزارش اداره م نیمابیف ینشان از رشد روابط اقتصاد 2۰2۰تا  2۰۰۱
 یاندهیفزا در دو دهه گذشته به طور لیاسرائرژیم و  نیچ نی، تجارت کاال ب (CBS)لیاسرائرژیم 
 2۰۰۱سال  در .است ساختهمبدل  میرژ نیا یتجار کیشر نیرا به عنوان دوم نیکرده و چ دایرشد پ

 اردیلیم ۱۱.6ه ب دعد نی، ا2۰۱۸دالر بود که تا سال  اردیلیم ۱.۰7 نیو چ لیاسرائرژیم حجم تجارت 
که  دیسر ردال اردیلیم ۱۱.2۱کاهش  یبا اندک 2۰۱9حجم تجارت کاال در سال  یافت. شیدالر افزا

. نمود دانست لیحمت یاقتصاد جهان به واسطه آن برکه  یکرونا و رکود راتیاز تاث توانیامر را م نیا
تا  گردید ینیبشیپ و دیدالر رس اردیلیم 9.7۱ میو رژ نیحجم تجارت چ 2۰2۰ماهه اول سال  9در 
 .برسد قبلسال  زانیسال به همان مآن  انیپا

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 سال
 3.47 2.42 1.88 1.41 1 0.79 0.73 واردات رژیم اسرائیل از چین
 1.04 0.95 0.74 0.79 0.61 0.42 0.34 صادرات رژیم اسرائیل به چین

 4.51 3.37 2.62 2.2 1.61 1.21 1.07 مجموع
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 سال

 5.95 5.64 5.3 5.45 4.73 3.52 4.24 واردات رژیم اسرائیل از چین
 2.57 2.58 2.45 2.71 2.04 1.04 1.29 صادرات رژیم اسرائیل به چین

 8.52 8.22 7.75 8.16 6.77 4.56 5.53 مجموع
 Jan to Oct 2020 2019 2018 2017 2016 2015 سال

 6.23 6.79 6.83 6.52 5.89 5.76 واردات رژیم اسرائیل از چین
 3.48 4.42 4.77 3.31 3.32 3.25 نصادرات رژیم اسرائیل به چی

 9.71 11.21 11.6 9.83 9.21 9.01 مجموع
 2۰2۰تا  2۰۰۱بین سالهای  1وچین لیاسرائرژیم تجارت  -۱جدول 

Table 1- Trade between Israel and China between 2001 and 2020 
https://www.inss.org.il/publication/chinese-investments 
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https://www.inss.org.il/publication/chinese-investments
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واردات  زانیره مبوده و هموا یمنف نیدر برابر چ لیاسرائرژیم  یتراز تجار 2۰2۰تا  2۰۰۱از سال 
مبادالت و  شیمتقابل به واسطه افزا یوابستگ زانیم از طرفی .داشته است یفزون ،نسبت به صادرات

رژیم  و نیچ یخارج استیدر س یمولفه اقتصاد تیاهم .ستفزایش یافته اا نیمابیف یتراز تجار
دو  آن نیب یدجامع اقتصا رابطه جادیباعث ا ی،اقتصاد یبه هژمون یابیدر دست نیچتالش  ، لیاسرائ
 یشته، تقاضادر دو دهه گذ نیدر روند توسعه چ یبا توجه به نقش انرژ گرید یاز سو. است دهیگرد
 نیچ یدیتول یهاتیو فعال یصنعت یهارساختیدر توسعه ز یانرژنقش  .است یافته شیافزا یانرژ
 .میینما قلمداد نیچ یرا موتور توسعه مل یاگر انرژ ستین راه یب. شودیمحسوب م یورضر یامر

ه، داشت کیاستراتژ یمفهوم نیچ یبرا یانرژ ؛( 2007Mousavi Shafaei)؛(۱3۸6 ،یشفائ ی)موسو
رو  نیاز ا ،دهیگرد شتریکه دارد روز به روز ب یصنعت ازیبه واسطه ن یفت وارداتبه ن نیچ یوابستگ
 .است تیهماحائز  برای این کشور یاقتصاد لحاظاز  انهیمنطقه خاورم از نفت نیتام رهیزنجثبات 

 

 
 .1نیچ ی و تولیدی درنفت واردات زانیم سهیمقا -۱نمودار 

Chart 1- Comparison of imported and produced oil in China. 
https://www.csis.org/analysis/energy-fact-opinion-chinas-net-oil-import-problem 

                                                           
1. https://iranprimer.usip.org/blog/2019/sep/11/irans-increasing-reliance-china  
    https://www.csis.org/analysis/energy-fact-opinion-chinas-net-oil-import-problem 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

وز
ر ر
ه د
شک

ر ب
هزا

تولید مصرف

https://www.csis.org/analysis/energy-fact-opinion-chinas-net-oil-import-problem
https://iranprimer.usip.org/blog/2019/sep/11/irans-increasing-reliance-china
https://iranprimer.usip.org/blog/2019/sep/11/irans-increasing-reliance-china


 

 

 

2۸6  1401تابستان  (،73) 1، شماره 19المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 سال

 6,730,948 6,177,503 5,657,655 5,423,805 5,066,916 واردات روزانه  نفت در چین

 2020 2019 2018 2017 2016 سال

 10,852,615 10,180,467 9,260,166 8,425,684 7,625,353 واردات روزانه  نفت در چین
 1واردات روزانه  نفت در چین -2جدول 

Table 2- Daily oil import in China 
https://www.ceicdata.com/en/indicator/china/crude-oil-imports 

 
در  نیان چدولتمرد ینگرانی، رشد اقتصاد ،روز افزون به نفت ازین ی،محدود بودن منابع انرژ

 جادیا تیقابل ،یانرژ انیجرثبات هرگونه اختالل در  .است داشتهرا به همراه  یبا ثبات انرژ نیتام
 .(2:5200nia  Shariati)؛(2 :۱3۸4 ا،ین یعتی)شر دارد.را به همراه  نیچ یاقتصادبه  بیآس

 
 2۰2۰تا ۱993 یهاسال نیب 2نیواردات نفت خام چ زانیمو  دیتول شیافزا رابطه -2نمودار 

Chart 2- The Relationship between (Increase in Production) and (The Amount of Chinese crude 
Oil imports) between 1993 and 2020, at: https://crudeoilpeak.info/china-increased-oil-imports-in-

covid-stricken-2020-by-a-lucky-8-8 

                                                           
1. https://www.ceicdata.com/en/indicator/china/crude-oil-imports 
2 . Data: BP Statistical Review 2003-July 2021 trade movement 
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ساختار  در کایخود را همسو با آمر یهاسیاست ،ایمنطقه غرب آس زیخنفت یعمده کشورها
 یگریو باز ایوا در غرب آسق وازنهنسبت به م نیمالحظات چ روایناز  .اندنموده میتنظ المللبیننظام 

 ،یانرژ نیتامر با ثبات د رهیبه عنوان زنج ،کایآمر یادر مقابل متحدان منطقه رانیا ییکایضدآمر
 گردد.یم قلمداد تیحائز اهم

دن ش پذیرفته یبرا یشانس باالتر ،فارس جیعرب خل یو کشورها لیاسرائرژیم با اتحاد 
به نفت  نی چیوابستگخورد . یرقم من، یدر مقابل چ رانیکنشگران در مواجهه با ا نیا حاتیترج

 ییاما همسو، باشدیم رانیبه نفت ا یاز وابستگ شیبه مراتب ب ،فارس جیعرب منطقه خل یکشورها
و  واانز کهدو لبه عمل خواهد نمود  یریهمچون شمش ،عرب منطقه یکشورها با لیاسرائرژیم 
 نیزار تاماز با رانیحذف ا چین را به همراه خواهد داشت. یانرژ نیدر تام ایران یمنف یکنشگر

 راتیز تاثا یبا آگاه نیلذا چ. دیرا محدود نما نیصادرات نفت به چ انیتواند جریم نیچ یانرژ
ز بحران ابعد از کشورهای منطقه نموده است. نفت  دیدر خر یبه موازنه سازاقدام  ،موضوع نیا

اشته دآنها  یافتگیسعه نشان از کاهش روند توی صنعت یدر کشورها یکرونا کاهش مصرف انرژ
 .باشدمیاما چین یک استثنا در این حوزه  .است

 چین ژاپن آمریکا هند اروپا کشورشاخص/ 
سایر 
 نقاط

های بین سال تغییرات مصرف انرژی
)میلیون بشکه در روز(  2۰2۰و  2۰۱9

mb/d 
-2.3 -0.4 -1.3 -0.5 1 -2 

درصد تغییرات در واردات نفت در 
تی بین سال کشورهای مختلف صنع

 2۰2۰و  2۰۱9
-0.152 -0.067 -0.14 -0.124 0.088 -0.079 

 1 کشورهای آمریکا، چین، هند، اتحادیه اروپا و ژاپن. -نرخ رشد مصرف انرژی  -3جدول
Table 3- Growth rate (energy consumption) in countries (America, China, India, European Union and 
Japan) at: https://crudeoilpeak.info/china-increased-oil-imports-in-covid-stricken-2020-by-a-lucky-8-8 

 

از  تریبیش کسب سهم در و تالش نیچ یبر روابط اقتصاد رانینقش ا ،با توجه به جداول فوق
 کند. یم ییخودنما چین بازار فروش نفت

 یدر چارچوب روابط دو جانبه اقتصادصرفا  را نباید نیچ و رانیساله ا 25 یتفاهم نامه همکار
  یرو در رو هیروس، رانیا، نیسمت آن چ کیکه  یجهان کیتیشطرنج ژئوپل یدر باز. ستیگرن

و از  ایبه نفت و گاز غرب آسچین  ازین به واسطهسو  کیاز  انایر ،اندقرار گرفته یغرب یهاقدرت
رژیم چین و رابطه  ی اقتصادی در تاثیر برپلماسید ییایپوبه  ،پروژه ابتکار کمربند جاده گرید یسو

                                                           
1. https://crudeoilpeak.info/china-increased-oil-imports-in-covid-stricken-2020-by-a-lucky-8-8 

https://crudeoilpeak.info/china-increased-oil-imports-in-covid-stricken-2020-by-a-lucky-8-8
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به  نیچ ایران با بزرگ در مناسبات کیژئوپولت یدگرگون کیتفاهم نامه  نیانیاز دارد.  لیاسرائ
که  ه استنمودالقا  نیچن ،یبه طرف غرب نیوبرجامی  یدر گفتگوها رانیاهمچنین آید. میحساب 
 .برخوردار است ایاقتصاد بزرگ دن نیدوم یبانیاز پشت
ته الزامی است، ذکر این نک ،لیاسرائرژیم و  نیبر چ رانیا یروابط اقتصاد تاثیر گزاری متغیردر 

نسبت به  شوراین ک یتوان چانه زن شیافزا ،نیچ انرژی منابع واردات یسازمتنوع یاستراتژ که
 ینفت یها میحرت دیتشد ندیفرارا در بر داشته است. این موضوع  رانیا ژهیبه وانرژی صادرکنندگان 

 ،داشته ییبسزا آن نقش شیو افزا جادیدر ا کایآمر بدنهدر  یگریبا الب لیاسرائرژیم که را  رانیا
 یکننده فرع نیمتا کیبه  نیچ ازینفت مورد ن یاصل گانکنند نیتاممیان از  رانیا گاهیباعث تنزل جا

 نیبه چ رانیصدور نفت ا یواقع زانیاز م .شده است هیتوسط عراق و روس رانیو تصاحب بازار ا
تر  یرقابت یتمیاست که با ق ازمندیتصاحب بازار نفت خود ن یبرا رانیا .ستیدر دست ن یقیآمار دق

 .دینفت خود را عرضه نما
 

 2۰۱5-2۰۱9 رتبه 2۰۱۰-2۰۱4 رتبه 2۰۰9-2۰۰5 رتبه

 روسیه ۱ عربستان سعودی ۱ عربستان سعودی ۱
 عربستان سعودی 2 آنگوال 2 آنگوال 2
 آنگوال 3 ایران 3 ایران 3
 عراق 4 روسیه 4 روسیه 4
 عمان 5 عمان 5 عمان 5
 ایران 6 عراق 6 سودان 6
 برزیل 7 ونزوئال 7 کنگو 7
 کویت ۸ کویت ۸ ونزوئال ۸
 ونزوئال 9 قزاقستان 9 قزاقستان 9
 امارات متحده  ۱۰ امارات متحده  ۱۰ یمن ۱۰

 1 ساله. 5واردات انرژی چین، در بازه های  -4جدول

Table 4- China's energy imports, in 5-year intervals. 
Design: HiramHenriquez, Data: HIS Markit (2019) and UN Comtrade (other 

years) https://www.energypolicy.columbia.edu 
 

                                                           
1.  Design: HiramHenriquez, Data: HIS Markit (2019) and UN Comtrade (other years) 
https://www.energypolicy.columbia.edu 

https://www.energypolicy.columbia.edu/
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 درصد کشور درصد کشور

 5.26 کویت 16.4 عربستان سعودی 
 ۴.۴۵ آمریکا  15.8 روسیه
 2.62 نروژ 11.3 عراق
 1.44 انگلستان 7.53 عمان
 0.94 قطر 7.26 برزیل
 0.82 غنا 8.07 آنگوال

 0.77 ایران ۵.۷۲ امارات متحده عربی
 2۰2۰در سال  ن،یچ یواردات انرژ -5جدول

Table 5- China's energy imports in 2020 
https://oec.world/en/profile/bilateral-product/crude-

petroleum/reporter/chn?compareExports0=comparisonOption5 
ه افتیکاهش  رانیا یانرژ یهارساختیدر ز نیچ یگذارهیسرما ،رانیااز با کاهش واردات نفت 

و خروج از برجام  کایبعد از خروج آمر ،یپارس جنوب یازدهبه عنوان مثال در توسعه فاز  .است
 هیسرما زانیماین در حالی است که  .دیقرارداد خارج گرد نیاز ا زین CNPC ینیشرکت چ ،توتال
کاهش  . از این رودالر بوده است اردیلیم 2۰صنعت نفت عراق  در ریدر دهه اخ نیچ یگذار
ت. متناظر اس در این کشور رانیا یکاهش نقش اقتصادبا  رانیا یدر حوزه انرژ نیچ یگذارهیسرما

درصد از مجموع تجارت  ۰.2۸ دالر بوده که اردیلیم ۱4، نیو چ رانیا یمبادالت تجار 2۰2۰در سال
 یدیکل یکشورها ریبا سا نیتجارت چ زانیاست که م این در حالی گیرد.را در بر می نیچ یخارج

 یوابستگو  یحجم مبادالت تجار . بنابرایناست شده شتریب ران،یا یها میتحر دیتشد لیمنطقه به دل
 .اثرگذار است لیاسرائرژیم و  نیچ رابطه با در رانیا یاقتصاد نقشمیزان بر  1متقابل

با اهمیت بود.  رانیا ینقش اقتصاد، طرح شده ینقشه ها نیدر اول ،2جادهدر ابتکار کمربند 
 تیدر واقع دوریکر نیاما ا .بود یخشک ریمس دوریتنها کر ،شمیبه عنوان قلب راه ابر رانیا ترسیم

کردن خط آهن  یبرق -الف یلیدو پروژه ر .و در سطح سران تفاهم شده است افتهیچندان تحقق ن
طرح قلمداد این دو کشور در  یتهران اصفهان در قالب همکار عیراه آهن سر -بتهران مشهد 

و  کایاما با خروج آمر ،دیگرد ییوارد فاز اجرا یاشدن توافق هسته ییکه در دوره اجرا شده
جاده چه ابتکار کمربند  که سوال نیپاسخ به ا ،دندیکرونا هر دو متوقف گرد وعیآن با ش ینهمزما

                                                           
1. Interdependence 
2. One Belt, One Road Initiative   

https://oec.world/en/profile/bilateral-product/crude-petroleum/reporter/chn?compareExports0=comparisonOption5
https://oec.world/en/profile/bilateral-product/crude-petroleum/reporter/chn?compareExports0=comparisonOption5
https://monthlyreview.org/2017/01/01/one-belt-one-road/
https://monthlyreview.org/2017/01/01/one-belt-one-road/
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حایز اهمیت  ،دارد لیاسرائرژیم و متعاقب آن بر  نیبر روابط چ رانیا ینشان از نقش اقتصادمیزان 
 .است

بر روابط  «هترانیمد یایدر ه،یعراق، سور ران،ای»  1ایمنطقهتاثیرگزاری ایران به وسیله کریدور 
 دوریدر سه کر ترانه،یمد یایبه اروپا و در نیچ یدسترس اثر گذار خواهد بود. لیاسرائرژیم و  نیچ
 ریدوم: مس دوریر. کترانهیمد یایدر ه،یعراق، سور ران،یا یلیر ریاول: مس دوریکر. شودیم فیتعر
 ییایدر ریسوم: مس دوریکر .ترانهیمد یایدر فا،یامارات، عربستان، اردن، بندر ح رهیبندر فج یلیر
 یایاشدود، در التیا یلیر ریمس الت،یعقبه، بندر ا جیسرخ، خل یایعدن، در جیهند، خل انوسیاق
در ابتکار  نیتوسط چ فای، روند توسعه بندر حرانیاول توسط ا دوریشدن کر یاتیعمل با. ترانهیمد
 . دیخواهد گرد متاثرجاده  کیکمربند  کی

که  یجنجالو  هیورس-بر مرز مشترک عراق رانیاز تسلط ا لیاسرائیم رژ ینگران یعلت واقع
آنقدر  ینظام ثیبه پا کرد، از ح روتیتهران، بغداد، دمشق، ب دوریکر جادیدرباره ا لیاسرائرژیم 
 یاقتصاد یقدرت ه،ترانیو مد هیبه عراق و سور رانیدارد. با اتصال ا یاقتصاد ثیندارد که از ح تیاهم

 نیا .کندیم نیتضم یطوالن یکه تسلط محور مقاومت بر قلب منطقه را تا سالها حاصل خواهد شد
رژیم . کندیاز آن استقبال م ن،یکه چ ی. راه امنکندیزنده م رانیا تیرا به محور شمیطرح، راه ابر

 .است رانیا یاقطع نفوذ منطقه به منظوردر منطقه  رانیمهار طرح ابه دنبال  لیاسرائ

  لیاسرائرژیم چین و  نظامیایران در روابط  غیرتاثیر مت-4-3
 یفراوان تیکشور از اهم نیا ،ینظام یفناور نهیدر زم نیچ یهایو نوآور هاتیتوجه به قابل با
در منطقه  یامموازنه نظ جادیدر جهت ا نیبا چ ینظام یاز همکار رانیبرخوردار است. ا رانیا یبرا

با توجه  لیاسرائرژیم با  یروابط نظام است در گسترش دواریام نیچ گر،ید یاز سو .بهره برده است
مند گردد ن بهرهآ لیبا غرب، از پتانس یو روابط نظام انهیدر خاورم میرژ نیا کیاستراتژ گاهیبه جا
 واهدمکان را خا نیا رانیرو ا نیدهد، از ا یخود تسر  یرا به حوزه نظام شرفتهیپ یهایفناور نیو ا

استفاده  ،ستا دهیرس نیبه چ لیاسرائرژیم غرب که به واسطه  ینظام شرفتهیپ یداشت که از تکنولوژ
به  شرفتهیپ ینظام یهایدر انتقال فناور لیاسرائرژیم  یموضوع در وهله اول عامل نگران نیا .دینما
 لیاسرائرژیم  یامنطقهها به دشمنان یتکنولوژ نینگران است که ا لیاسرائرژیم بوده است.  نیچ
 .استفاده گردد لیاسرائرژیم  هیو از آن بر عل ابدی(، انتقال نرای)ا

به همراه خواهد  را نیبه چ شرفتهیپ ینظام یهایاز انتقال فناور کایآمر یوهله دوم، نگران در
 ینگران یبرا یعامل وانیتا دیو تهد شیبه خارج از مرزها نیچ یفراتر رفتن قدرت  نظامداشت. 

 یهاینگران تواندیم رانیبه ا نیتوسط چ هایتکنولوژ نیانتقال ا گرید یخواهد بود، از سو کایآمر
 شیهدف خود را افزا لیاسرائرژیم  ریاخ یرو در سالها نیداشته باشد، از ا کایآمر یبرا یمضاعف

                                                           
1. Regional Corridor 
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 کینزد ندهیدر آ یصادرات نظام دیتجد رسدیقرار داده و بنظر م نیبه چ یرنظامیغ صادرات
 ریکه امکان پذ رسدیبه نظر م دیبا کاربرد دوگانه بع ی، البته صادرات کاالهاباشد ینیبشیقابل پغیر
 د.نباش
د برنامه سازمان ملل در مور میتحر لیبه دل نیو چ رانیا ینظام یدر نظر داشت همکار دیبا
، گردیده مواج ییها تیبا محدود یو جهان یا، در دو بعد منطقه2۰۰۰در دهه  رانیا یاهسته

را ممنوع  رانیا یا( و هستهکی)بالست یموشک عیدر صنا یهمکار ت،یامن یشورا یهاقطعنامه
 یال  همکارگسترده تر شد و عم  رانیبه ا حاتیفروش تسل تیدامنه ممنوع 2۰۱۰. در سال نداکرده
 .رفت نیاز ب  رانیو ا نیچ ینظام

ن  هژمون به عنوا دینبا انهیدر خاورم رانیهمانگونه که ا کایآمر یدفاع یاساس استراتژ بر
 ینظام یژمحدود شود، استرات شیدر مرزها دیبا یشرق یایدر آس زین نیظهور کند، چ یامنطقه
داشته  یترکخود، منافع مش رامونیدر مهار دامنه نفوذ غرب پ نیو چ رانیا دهیباعث گرد کایآمر
 نیچ یبرا یرژان نیفارس مرکز تام جیبوده و خل یاقتصاد جهان یاصل یاز کانونها ای. شرق آسدباشن

  رانیا گر،ید یاز سو ند،یبیدشوار م رانیا  یرا بدون همراه انهیدر خاورم یرگذاریتأث  نیاست، چ
 نیاست. ا ازمندین نیچ ینظام یهایبه فناور یامنطقه یِخود در توازن نظام تیظرف شیافزا یبرا
به نظر  ی. منطقدینمایرنگ م پر لیاسرائرژیم و  نیچ یرا در روابط نظام رانینقش ا ییایآس وندیپ
را  ینظام یهمکار رانیفارس، با ا جیخود در خل یانرژ تیامن نیدر تام نیتضم یبرا نیچ رسدیم

 ینظام یهایتقال فناوردر ان یباشد که مانع یابه گونه دینبا رانیبا ا نیچ ینظام یهمکار. ردیاز سر بگ
 .گردد نیبه چ لیاسرائرژیم 
 نهیزگ ،یراهبرد یافکنها نداشتن بمب نیو همچن ایامن غرب آس نا طیحبا درک از م رانیا

 ای کیبالست یاز موشکها یبرخوردار در موازنه قدرت، جادیو ا یبازدارندگ یبرا خود را آلدهیا
فشار  درزار اثرگ یعامل ران،یا یو پهپاد یامکان وجود دارد توسعه موشک نی. لذا اداندیپهپاد م
حوزه باشد  نیر اد لیاسرائرژیم و  نیچ یبر روابط نظام ریو متعاقب آن، تاث لیسرائارژیم بر  کایآمر
به پکن  ییکایرآم یهایاز انتقال فناور نانهیباعث گردد نگاه بدب رانیا یو پهپاد یموشک شرفتیو پ

رژیم  یهانیتضم رغمیعلبا درک نگرانی آمریکا،  ذا. لتر شود پر رنگ لیاسرائرژیم  قیاز طر
 توسط لیاسرائ رژیمو باعث اعمال فشار بر  هماند یهمچنان به قوت خود باق هاینگران نیا لیئاسرا
رارداد فالکن رخ داد، لغو ق 2۰۰6که در سال از اعمال فشار آمریکا،  یانمونه ،خواهد شد کایآمر

رژیم ن د نموداز اهرم فشار خود در متقاع مایمستقبود که این کشور  «کایآمر ینظام عیصنا» توسط
 قرارداد استفاده نمود.این  لغودر  لیاسرائ
 

 نتیجه گیری
 یانرژ تیآنگونه که امن ،نموده تیآن را حائز اهم نیثبات در تام ،یبه انرژ نیروز افزون چ ازین
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 نیبا چ رانیگسترده ا ی. همکارشودیقلمداد م نیچ یاانهیخاورم استیدهنده سشکل یهااز مولفه
نمود.  یابیمنظر ارز نیتوان از ایرا م لیاسرائرژیم و  نیچ کیا رابطه نزذآن ب یزمانتقارن و 
قزاقستان،  ه،یروس رینظ ییدر واردات نفت از کشورها یدر تنوع بخشچین که  ییتالشها رغمیعل

به نفت  یدرصد 5۰از  شیب یوابستگ این کشور به انرژی، روز افزون ازیبه علت ناما ، نمودهآنگوال 
وابستگی به  شیافزانیز  ندهیدر آبیشتر شده و  یوابستگ نیا ه تنها کاهش نیافته، بلکهن فارس جیخل

بخش  میو تحر نیبه اوکرا هیخصوصا  بعد از حمله روسنفت خلیج فارس را می توان متصور بود. 
این منطقه از سوی و ثبات در  از یک سو انهیخاورمنفت به  ی چینوابستگ زانیم ،هینفت و گاز روس

 گردیده است.پررنگ  نیچ یبرا شیاز پ شیب ،دیگر
 رانیچون ا یمتعارض یهادوگانه انیم یرا در موازنه ساز یانرژ نیثبات در تام نیرو چ نیاز ا
 یحوزه ها در نیچ شرفتیبا پ یمیارتباط مستق ی،انرژ در تامین ثبات ،ندیب یم لیاسرائ میو رژ

 .مختلف دارد
 شیاو افز یبه کمبود فراوان انرژ نینفت در چ انیآگاه است که قطع جر یبه خوب رانیا

ی ثبات بدر تامین  نیچ یریپذبیآسایران  .دیکشور منجر خواهد گرد نیها در امتیق ریچشمگ
بر  رگذاریتأث یریبه عنوان متغ تواندیموضوع م نیا. لذا درک نموده است یرا به خوب ینفت واردات
چین نسبت  کیتژموضوع با مالحظات استرا نیا یزمانم. هدیعمل نما لیاسرائ میو رژ نیروابط چ
 کیستراتژامالحظات  ی در خلیج فارس همسویی دارد.انرژ تیکننده امن نیبه عنوان تامبه ایران 

 تر شده است.نگدارد پر ر کایکه با آمر یتیبه واسطه ضد  رانیا ایمنطقه یگرینسبت  به باز نیچ
نقش  هبه واسطفارس  جیخل به منابع انرژی در کایآمر کیاز سلطه استراتژ چین دیاحساس تهد

بر  کایمتحده آمر االتیپس از تسلط اهمواره  گردیدهباعث  این کشور  ونظم ساز کیهژمون
 نیچن توانیو مر نیاز ا نگران باشد نیچ هیبر عل فشار ابزار کیبه عنوان  ی انرژیمواصالت یرهایمس
 متحدان با مواجهه در تواندمی که دارد ییکایضد آمر یگریبازبه واسطه  رانیا ریگرفت که متغ جهینت

امر  نیا .دیمانعمل  نیموازنه ساز به نفع چ کیبه صورت  لیاسرائ میاز جمله رژ کایآمر ایمنطقه
 لیاسرائ میهه با رژدر مواج نیلذا چ .داشت درا به همراه خواه نیچ یبرا یبا ثبات انرژ نیتام تا  ینها

ورت برهم صدر  است یهیبد .را لحاظ خواهد نمود ریمتغ کیبه عنوان  رانیگذار اهمواره نقش اثر
جنگ در  ،ینا امن ،یثباتیب ران،یو ا لیاسرائ میچون رژ یمتعارض یگانه هادو انیخوردن توازن م

 .هد  داشتخوا نیچ یاتیبا منافع ح یمیکه ارتباط مستق ابدی شیفارس افزا جیخل ژهیمنطقه به و
 

 رسیمنابع فا
در  نیچ یاموازنه منطقه استیستوضیح  (. »۱39۸س. ) ،یاحمد ریف.، م ،یرسالمیپ یارغوان .۱

 .۱76-۱39 (،2)۸ ،یجهان استیس فصلنامه ،«انهیخاورم
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 یساز یعاد هیدر سا انهیچشم انداز صلح خاورم .(۱39۸م. ) ،یف.، ملک ،یمیابراه محمدزاده .2
 .64-45 (،3)۱7، یالمللنیه مطالعات بفصنام .و اعراب لیروابط اسرائ

 در مقابل ییگراتیهو ،یاموازنه قوا در نظم منطقه کردیتحول رو .(۱392ا. ) ،یمتق .3
 .97، شماره راهبرد فصلنامه .ییساختارگرا

 (.2)4 ،یروابط خارج فصلنامه .نیو چ رانیروابط ا کنندهنییتعهای مولفه .(۱39۱م.، ) ا،ینیعتیشر .4
. نیچ یجخار استیمتوازن در س یتحول استراتژ .(۱39۰اکدل مجد، م.، )م.، پ ،یاالسالم خیش .5

( و ۱99۱-۱947رد )(، جنگ س۱۸۰۰-۱3۰۰) یجرخا ستمیس زیمتما یدوره زمان 3در  قیتحق
 (.۱)۱3 ،یط خارجفصلنامه رواب .(2۰2۱-۱99۱دوران پس از جنگ سرد )

برتر  یفناور گاهیو جا تیاهم .(۱397م. ) ،یبرزوک یزواره، م.، فالح یم.، سالم ،یاالسالم خیش .6
 (.۸4)۱2، المللنیفصلنامه مطالعات روابط ب .نیچ یخارج استیس یدر استراتژ

روژه پ ریتأث .(۱397زند، س.، ع. )یم.، برزگر، ک.، کاظم ان،یس.، ذاکر ،یخسرو یضرغام .7
 .۸6-67 (،4)۱6 ،یلالملنیمطالعات ب فصلنامه. لیاسرائ یامنطقه دیجد یبر استراتژ یهراسرانیا

English References 
1. Aizhu, Chen, (2022), “China's annual crude oil imports drop for first time in 20 years”, 

January 14 at: https://www.reuters.com/markets/commodities/chinas-crude-oil-imports-
post-first-annual-drop-20-years-2022-01-14/ 

2. Associated Press, (2021), “Foreign Policy: Iran, China sign strategic long-term 
cooperation agreement”, March 27 at: 

3. https://www.politico.com/news/ 2021/03/27 /iran-china-agreement-478236 
4. Burchill Scott, Link later, (2001), A., "Realism and Neorealism", In: Theories of 

International Relations, London: Macmillan Press. 
5. Blackwell, S., Alexander, K., Gervais, V., (2021), “The Iran-China trade deal: regional 

implications”, April at: https://trendsresearch.org/insight/the-iran-china-trade-deal-
regional-implications/ 

6. Chen, Mo (2011), "Exploring Economic Relations between China and the GCC States", 
Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia), 5(4), 105-8 . 

7. Doron, Ella, (2021), “Chinese investment inIsrael:development and a look to the future” 
, Special publication ,february1. 

8. EFRON, SH., SCHWINDT, K., HASKEL, E., (2020), “Chinese Investment in Israeli 
Technology and Infrastructure”, Security Implications for Israel and the United States, 
Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif. 

9. Efron, Sh., Shatz, Howard J., Chan, A., Haskel, E., Lyle J. Morris, Scobell, A., (2019), 

https://www.reuters.com/markets/commodities/chinas-crude-oil-imports-post-first-annual-drop-20-years-2022-01-14/
https://www.reuters.com/markets/commodities/chinas-crude-oil-imports-post-first-annual-drop-20-years-2022-01-14/
https://www.politico.com/news/2021/03/27/iran-china-agreement-478236
https://trendsresearch.org/insight/the-iran-china-trade-deal-regional-implications/
https://trendsresearch.org/insight/the-iran-china-trade-deal-regional-implications/


 

 

 

294  1401تابستان  (،73) 1، شماره 19المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

“The Evolving Israel China Relationship”, Published by the RAND Corporation, Santa 
Monica, Calif. 

10. Matt, (2021), “China increased oil imports in Covid stricken 2020 by a lucky 8.8%”, 
August 29 at: https://crudeoilpeak.info/china-increased-oil-imports-in-covid-stricken-
2020-by-a-lucky-8-8 

11. Reale Hannah, Emma Bingham, and Kara Greenberg, (2020), “Where Does China Get 
Its Oil?”.  

12. Shai, Aron, (2009), "Sino-Israeli Relations: Current Reality and Future Prospects", 
Institute for National Security Studies, Memorandum  

13. Scott, W. Harold, Alireza Nader, (2012), “China and Iran Economic, Political, and 
Military Relations”, at: https://www.rand.org/pubs/occasional_papers/OP351.html 

14. Yellinek, Roie, (2020), “How can China maintain good relations with both Israel and 
Iran?” September 29 at: https://www.mei.edu/publications/how-can-china-maintain-
good-relations-both-israel-and-iran. 

15. Nasri, G., (2007), The Method of Cognition in Neorealism, Journal of Strategic Studies, 
10)2(.  

16. Shariatinia, M., (2010), “China and Israel Strategic Business Third Actors”, Journal of 
Regional Studies, American Studies, Israeli Studies, 11(3). 

 
Translated References to English  
1. Arghavani Pirsalami, F., Mir Ahmadi, S. (2019). “Explain China's regional balancing 

policy in the Middle East”, Journal of World Politics, 8)2(, 139-176. (In Persian  )  
2. Arghavani Pirsalami, F., Salehi, S.J., Alipour, H. (2020), “Developing Sino- Israeli 

Relations in the Post-Cold War Era, Analyzing Desecuritization Scenarios for Iran.” 
Вестник МГИМО-Университета. 2020. 13(3). С. 205-224 DOI 10.24833/2071-
8160-2020-3-72-205-224 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТАТЬИ (In Persian  )  

3. Aizhu, Chen, (2022), “China's annual crude oil imports drop for first time in 20 years”, 
January 14 at: https://www.reuters.com/markets/commodities/chinas-crude-oil-imports-
post-first-annual-drop-20-years-2022-01-14/ 

4. Associated Press, (2021), “Foreign Policy: Iran, China sign strategic long-term 
cooperation agreement”, March 27 at: 

5. https://www.politico.com/news/ 2021/03/27 /iran-china-agreement-478236 

https://crudeoilpeak.info/china-increased-oil-imports-in-covid-stricken-2020-by-a-lucky-8-8
https://crudeoilpeak.info/china-increased-oil-imports-in-covid-stricken-2020-by-a-lucky-8-8
https://www.mei.edu/publications/how-can-china-maintain-good-relations-both-israel-and-iran
https://www.mei.edu/publications/how-can-china-maintain-good-relations-both-israel-and-iran
https://www.reuters.com/markets/commodities/chinas-crude-oil-imports-post-first-annual-drop-20-years-2022-01-14/
https://www.reuters.com/markets/commodities/chinas-crude-oil-imports-post-first-annual-drop-20-years-2022-01-14/
https://www.politico.com/news/2021/03/27/iran-china-agreement-478236


 

 

 

295  تأثیر متغیر ایران بر روابط نظامی، اقتصادی و سیاسی چین و رژیم اسرائیل 

 

6. Burchill Scott, Link later, (2001), A., "Realism and Neorealism", In: Theories of 
International Relations, London: Macmillan Press. 

7. Blackwell, S., Alexander, K., Gervais, V., (2021), “The Iran-China trade deal: regional 
implications”, April at: https://trendsresearch.org/insight/the-iran-china-trade-deal-
regional-implications/ 

8. Chen, Mo (2011), "Exploring Economic Relations between China and the GCC States", 
Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia), 5(4), 105-8 . 

9. Doron, Ella, (2021), “Chinese investment inIsrael:development and a look to the future” 
, Special publication ,february1. 

10. EFRON, SH., SCHWINDT, K., HASKEL, E., (2020), “Chinese Investment in Israeli 
Technology and Infrastructure”, Security Implications for Israel and the United States, 
Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif. 

11. Efron, Sh., Shatz, Howard J., Chan, A., Haskel, E., Lyle J. Morris, Scobell, A., (2019), 
“The Evolving Israel China Relationship”, Published by the RAND Corporation, Santa 
Monica, Calif. 

12. Matt, (2021), “China increased oil imports in Covid stricken 2020 by a lucky 8.8%”, 
August 29 at: https://crudeoilpeak.info/china-increased-oil-imports-in-covid-stricken-
2020-by-a-lucky-8-8 

13. Mohammadzadeh Ebrahimi, F., Maleki, M., (2020), “The prospect of Middle East peace 
in the shadow of the normalization of Israeli-Arab relations” International Studies 
Journal (ISJ), 17(3), 45-64 (In Persian) 

14. Mottaqi, E., (2013), “The evolution of the balance of power approach in regional order, 
identityism versus structuralism”, Strategy Magazine, No. 97. (In Persian  )  

15. Nasri, G., (2007), “The Method of Cognition in Neorealism”, Quarterly Journal of 
Strategic Studies, 10(2). (In Persian) 

16. Reale Hannah, Emma Bingham, and Kara Greenberg, (2020), “Where Does China Get 
Its Oil?”.  

17. Shai, Aron, (2009), "Sino-Israeli Relations: Current Reality and Future Prospects", 
Institute for National Security Studies, Memorandum  

18. Shariatinia, M., (2010), “China and Israel Strategic Business Third Actors”, Quarterly 
Journal of Regional Studies, American Studies, Israeli Studies, 11(3). (In Persian  )  

19. Shariatinia, M., (2012), “Determinants of Iran-China relations”, Foreign Relations 

https://trendsresearch.org/insight/the-iran-china-trade-deal-regional-implications/
https://trendsresearch.org/insight/the-iran-china-trade-deal-regional-implications/
https://crudeoilpeak.info/china-increased-oil-imports-in-covid-stricken-2020-by-a-lucky-8-8
https://crudeoilpeak.info/china-increased-oil-imports-in-covid-stricken-2020-by-a-lucky-8-8


 

 

 

296  1401تابستان  (،73) 1، شماره 19المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

Quarterly, 4(2). (In Persian) 
20. Shaykh al-Islami, M., Pakdel Majd, M., (2021), “Evolution of Balancing Strategy in 

China's foreign policy; a research into 3 distinct time periods of tributary system ( -1300
1800), Cold war ( 1991-1947 ) and post-cold war era ( 2021-1991 )”, Quarterly Journal of 
Foreign Relations, 13(1), (In Persian  )  

21. Shaykh al-Islami, M., Salami Zavareh, M., Fallahi Barzouki, M. (2019), “The 
Importance and Position of Top Technology in China's Foreign Policy Strategy”, 
Quarterly Journal of International Relations Studies, 12(84). (In Persian  )  

22. Scott, W. Harold, Alireza Nader, (2012), “China and Iran Economic, Political, and 
Military Relations”, at: https://www.rand.org/pubs/occasional_papers/OP351.html 

23. Yellinek, Roie, (2020), “How can China maintain good relations with both Israel and 
Iran?” September 29 at: https://www.mei.edu/publications/how-can-china-maintain-
good-relations-both-israel-and-iran. 

24. Zarghami Khosravi, S., Zakerian, M., Barzegar, K., Kazemi Zand, S., A., (2020), The 
Impact of the Iranophobia Project on Israel's New Regional Strategy. International 
Studies Journal (ISJ), 16(4), 67-86. (In Persian)

https://www.mei.edu/publications/how-can-china-maintain-good-relations-both-israel-and-iran
https://www.mei.edu/publications/how-can-china-maintain-good-relations-both-israel-and-iran

