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  و دیپلماسی اقتصادي چینخاورمیانه 
  

روي رشـد   انگشـت بـر   چه در تفسیر سیاست خارجی چین نسبت بـه خاورمیانـه عمـدتاً   اگر
منابع انرژي خاورمیانه گذاشـته  ناپذیر آن به  گیز اقتصادي این کشور و عطش سیريان شگفت
ـ ا«شود و  می  ۀعلـت حضـور پررنـگ پکـن در منطقـ      »ه امنیـت انـرژي  ستراتژي دستیابی ب

فشرد که  این مهم پا شود، اما حداقل از منظر تئوریک باید بر خوانده میخیز خاورمیانه  چالش
ی از کوه یخ سیاسـت خـارجی چـین اسـت کـه در سـطح       بیانگر تنها قسمت این همه عمدتاً

آب  یـن کوهپایـه کـه در زیـر    ا ةباشد و حجم عمـد  الملل قابل مشاهد می اقیانوس نظام بین
هـاي آن   پایـه  تـا بـن   طلبـد  تـر مـی   سازد که نگاهی عمیق می يدیگر پنهان است را عوامل

ي پکن در خاورمیانه وجهی استراتژد ارزیابی قرار گیرد که درك متغیرهاي چنداي مور گونه به
رسی عوامـل  شناختی و بر کارگیري متغیرهاي جامعه همدد ب تردید، این همه بی بی. حاصل آید

 بـا  ایـن نوشـته  راستا،  دراین .گردد سیاست خارجی این کشور ممکن نمی ةدهند ی شکلداخل
 ۀسیاسـت خـارجی ادامـ   «نظر گرفتن این انگـاره کـه   دراقتصادي پکن و  تتمرکز بر رهیاف

ابتدا نگاهی گذرا به وضعیت داخلی چـین و جایگـاه آن در شـرق     ،»باشد سیاست داخلی می
ایـن کشـور در    اقتصـادي  خواهد افکند و سپس رهیافـت الملل  ر نظام بینآسیا و همچنین د

  .منظر مورد کنکاش قرار خواهد داد خاورمیانه را از این ۀمنطق
  
  یکمو دوم قرن بیست ۀده ۀدر آستان چین

پس از اصالحات و اتخاذ سیاست درهاي باز اینک بـه   هورود به چهارمین ده ۀچین در آستان
اي از  اي که پـاره  گونه به ؛سیاسی جهان تبدیل شده است ـ  اقتصادي هاي مهم یکی از قدرت
فتگی به مفهوم کامـل آن صـنعتی   یا ویژه در نواحی ساحلی از نظر سطح توسعه مناطق آن به

  . اند شده
گیـري از   پکن با بهـره  1999ماکائو در سال  و 1997کنگ در سال  با الحاق مجدد هنگ

صنعتی این مناطق در سطحی وسـیع اقـدام بـه توسـعه و     توان منابع مالی و خدمات تجاري 
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هـاي   استان »مروارید ۀخانددلتاي رو«گیري  صنعتی کردن مناطق مجاور آنها نمود و با شکل
 ۀگیري از امکانات منطقـ  هاي تولیدي درآمدند که با بهره کنگ به شکل کارخانه مجاور هنگ

یگـري بـه روي کاالهـاي چینـی     کنگ بازارهاي جهانی را یکی پـس از د  اداري هنگ ةویژ
پـذیري   استفاده از مـدیریت کارآمـد، اطاعـت    منافع ملی، ۀاجماع نخبگان در عرص 1.گشودند

ـ  کارگران، تخصصی کردن بخش ـ  مین امنیـت سـرمایه در  أهاي مختلف تولید، ت کـار   هعـین ب
از نگـاه ایـدئولوژیک بـه نظـام      محوري و پرهیـز راستاي منـافع ملـی، سـود    انداختن آن در

موقعیتی  یکم درو دوم قرن بیست ۀده ۀپکن را در آستان ،الملل و بسیاري از عوامل دیگر بین
رسـد   نظر می به 2.کنند یاد می» سرخکاپیتالیسم «ا نام بآن  امروزه ازقرار داده است که برخی 

جهـانی   ۀدر قامـت قـدرتی برتـر در عرصـ     ، این کشـور قرن حاضر ۀاین روند تا نیم ۀبا ادام
در  آن چه در قلمـرو داخلـی و چـه   هاي  یتدود که البته بررسی تهدیدات و محدونمایانگر ش

اسـاس در نوشـتار    بـراین . طلبد رسیدن به این مرحله مجال دیگر میبراي المللی  ۀ بینعرص
تـا از آن میـان    یم دادقرار خواه حاضر در دو مرحله روند برآمدن این کشور را مورد کنکاش

  .خاورمیانه حاصل آید ۀنطقپکن به م دیپلماسی اقتصادي
  
  اول ۀمرحل
 و تحـوالت شـگرف آن  جهانی  ۀثیرگذار در عرصأدر قامت یک قدرت تبرآمدن چین  ۀمای بن

ه از آن بـا نـام   اي کـ  الملل بـه مرحلـه   ورود نظام بین نظام کاپیتالیستی ورا باید در تحوالت 
  .جستجو کرد ،شود جهانی شدن یاد می

، فناوري ارتباطات ۀ، توسعهاي کارگري ادیهدرتگیري اتح، قبحران اقتصادي دنیاي غرب
سـو و   ازیـک و پـس از آن،   1970 ۀدر دهـ هـاي دور   امکان مـدیریت سـرمایه در سـرزمین   

را فـراهم آورد تـا    دیگـر امکـان آن   ازسوي 3هاي کشورهاي کمونیستی هاي اقتصاد نارسایی
را سـی و اقتصـادي آنـان    نخبگان چینی به رهبري دنگ شیائوپینگ پیش از آنکه نظـام سیا 

                                                
، دفتر مطالعات »اداري ماکائو ةویژ ۀکنگ و منطق ة اداري هنگویژ ۀکتاب سبز منطق«ابوالفضل علمایی . ك.ر. 1

  .1386، الملل وزارت امور خارجه سیاسی و بین
2. George C. S “Red Capitalism in South China: Growth and Development of the Pearl 
River Delta,” Canada, UBC Press, 1997. 
3. Jon Shefner, María Patricia Fernández-Kelly “Globalization and Beyond: New 
Examinations of Global Power and It’s Alternatives “U.S.A, Pennsylvania University Press, 
2011, p. 126. 
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رایط داخلـی را بـراي   د شـ طوفان جهانی شدن درهم کوب رجماهیر شوروي د ۀهمانند اتحادی
سازند و با تنظـیم دکترینـی   قیمت بود فراهم  دنبال نیروي کار ارزان اي که به پذیرش سرمایه
و  شـرایط داخلـی   ، طی سه دهه دگرگـونی کـاملی در  1داد» دنگیسم«توان نام  که به آن می

مل با أاي قابل ت با فاصلهالبته  جهانی چین ایجاد نمایند و چین را به سطح یک کشور صنعتی
آن از گیدیز  اي که مرحلهبه اي از مناطق این کشور را  پاره سوق داده و کشورهاي فراصنعتی

  2.ارتقاء دهند ،کنند یاد می »عالی ۀمدرنیت«با نام 
بندي جدید کار در سطح جهانی  قسیمجاد یک تای» جهانی شدن«هاي  گیترین ویژ از مهم

، نیازمند صنعتی یا فراصنعتی ۀکشاورزي به مرحل ۀیک کشور از مرحل يارتقا تردید بی. باشد می
به نسبت توسعه و نزدیک شدن چین  اساس، براین .باشد دادن نقش پیشین به دیگر جوامع می

همـین  و بـه   انـد  ی بودهفراصنعت ۀمرحلحال گذر به ، کشورهاي پیشرفته دریصنعت ۀمرحل به
اي براي اقتصاد پویـا و   ون کشاورزي در سطح جهانی و منطقهحال ایجاد پیراممیزان چین در

خاورمیانه براي پکن اهمیتی خاص پیدا کرد که با  ۀراستا منطق دراین. نفس خود بوده است تازه
الملـل   م بـین ظـا گیري آن در سطح ن هاي اقتصادي چین و همچنین قدرت ۀ زیرساختتوسع

آینده ایـن   ۀرسد طی ده نظر می ردار شد و بهخاورمیانه از اهمیتی ویژه براي این کشور برخو
  .منطقه اهمیت باالتري در سیاست خارجی این کشور خواهد یافت

  
  خارجخاورمیانه و استراتژي حرکت به 

ـ   ۀ، پکن در عرصـ عنوان یک رهبر فرهمند واقع پس از مرگ مائو به به  يي ارتقـا راجهـانی ب
تـرین   از مهـم شدن با اقتصاد جهانی را برگزیـد و   آمیختهجایگاه خود رویکرد اقتصادي و در
 .گشودن درهاي کشور بـه جهـان خـارج بـود     نیز همین دالیل کامیابی پکن در خیزش خود

کـه   چنـان . نظر بـود کید داشت ارتباط با کل جهان مدأکه دنگ بر آن ت راستا، همچنان دراین
واقـع آنـان    بـه  .شـد  چین انگاشته مـی  ۀعنوان مانعی در راه توسع با یک کشور بهط قطع ارتبا

سـنگاپور   کنگ، هنگهمان روشی را انتخاب کردند که پیش از این در مناطقی نظیر تایوان، 
ترتیب فارغ از اختالفـات ایـدئولوژیک بـا جهـان غـرب       این به. مورد آزمایش قرار گرفته بود

                                                
1. James C. F. Wang ‘Contemporary Chinese Politics: an Introduction” U.S.A. Pearson, 
2002, pp. 47-55. 
2. Anthony Giddens “The Consequences of Modernity,” Stanford University Press, 1991. 
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خاورمیانه نگریسـته   ۀمنطقاز این منظر به و هم  قتصادي داده شدا ۀلویت نخست به توسعوا
از زمـان سـومین نسـل     ایـن مسـیر   ۀدر ادامکه  چنان. و استراتژي نفوذ در آن تدوین گردید

منظور دسترسی به منـابع مطمـئن و    وزیر جو رونگی، به جیانگ زمین و نخست ،رهبري چین
حرکـت بـه   «اسـتراتژي   ،پکـن  سریع اقتصادي رشد ۀجهت ادامدر و بازار فروش، مواد اولیه

هاي چینی تشویق شـدند چـه    اساس شرکت براین .ه شددر پیش گرفتدر سطح ملی  »خارج
  .فتح کنند به نفع این کشوررا  چینی بازارهاي جهانی ۀسرمایازطریق مشارکت چه ازطریق 

. ر گرفـت قـرا تشـویق   و ییدأرد تمو نیزتوسط نخبگان نسل چهارم  ،گفته استراتژي پیش
مـا بایـد   « دنشان نموهاي این کشور خاطر وزیر در جمع دیپلمات نخست ،که ون جیابائو انچن
ـ  اجراي استراتژي حرکـت بـه خـارج از    به سـرعت   ارزيکـارگیري تبـادل ذخـایر     هطریـق ب

فریقا که پـیش از ایـن   آانه و شمال یخاورمبود در اجراي استراتژي مذکور طبیعی  1»ببخشیم
اهمیت بیشتري  شد فته مینظر گردر »خارج مورد عالقه«عنوان  وي چین بهتی ازسطور سن به

  . داده شود
 ۀواسـط  هـم بـه   کنندگان انرژي جهـان و  مینأترین ت عنوان یکی از مهم هخاورمیانه هم ب

هـاي موجـود در    ها و چـالش  حدفاصل بودنش بین آسیا و دنیاي غرب و اینکه تنوع حکومت
سر با فناوري غربی که پیش از این به منطقـه منتقـل شـده    درد ی بیامکان نفوذ و آشنای ،آن
  . نمود مطلوب و مورد عالقه می ۀگزین ،ساخت فراهم می را براي پکن بود

 خاورمیانـه   ۀدرآمد نفتی کشورهاي منطق به این نکته نیز توجه نمود که یدراستا با دراین
ـ  شد که این امر به یخارج م صرف خرید کاال از اًعمدت محصولی بودن، تکدلیل  به خـود   ۀنوب

جهـت  انباشت سرمایه چین  دسترسی به بازار فروش وخاورمیانه در استراتژي  ۀمنطق اهمیت
ویژه آنکه همزمان بـا   به. ساخت دار میراز اهمیت باالیی برخورا اقتصادي  ۀتوسعدستیابی به 

بیستم و فاصله  آغاز سیاست درهاي باز دنگ، خاورمیانه شاهد آخرین انقالب کالسیک قرن
 نیز در این زمان مایل بود تا خـأل ویژه آنکه ایاالت متحده  بهگرفتن ایران از دنیاي غرب بود 

تا اتحاد جماهیر شوروي که به  حضور پررنگ غرب در خاورمیانه با رقیبی چون چین پر شود
  2.اشغال نظامی افغانستان دست زده بود

                                                
1. Robert A. Manning, “The Asian Energy Predicament,” Survival 42, No. 3 (Autumn 
2000), p. 81. 
2. Robert S. Ross “China, the United States, and the Soviet Union: Tri Polarity and Policy 
Making in Cold war” A East Gate Book,  New York, 1993, p. 195. 
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تر به خاورمیانه و  ی براي پکن جهت ورود آرامبا آغاز جنگ ایران و عراق فرصتی استثنای
جنگ  فرصت آشنایی چـین را  که این  چنان .بسط نفوذ اقتصادي خود در آن فراهم شده بود

هـایی برآمـده بـا     چـالش ترتیب  این به. روسیه را فراهم آوردهم با فناوري نظامی غرب و هم 
ها و دبسـیاري از اسـتاندار   آورد که صـنعت نوپـاي چـین بـا     را فراهم دنیاي غرب امکان آن

میـدان آزمـایش   رمیانه آشـنا شـود و ایـن منطقـه را     خاو ۀهاي دنیاي غرب در منطق فناوري
گرفته تـا سـاخت    1اي و نظامی دید خود قرار دهد از فناوري هستههاي ج بسیاري از فناوري
   .کشتی و مترو

  
  دوم  ۀمرحل
ویکم میالدي بسـیار متفـاوت بـا     تدوم قرن بیس ۀهاي چین در ده شک نیازها و رهیافت بی
سازد، فراهم  کنونی را می ۀسیاست خارجی چین در مرحل ۀپای آنچه بن. هاي پیشین است دهه

هـاي   گونه درگیري گرم بـا قـدرت  آمیز چین و اجتناب از هر خیزش صلح ۀآوردن امکان ادام
رشـد   ۀامـ اد ةکننـد  ي تضـمین پیرامون اقتصـاد  داري از یکرسو و برخو بزرگ جهانی ازیک
  . دیگر است ، ازسوياقتصادي این کشور

سـو و   ویکم در دنیاي غرب ازیک اول قرن بیست ۀهاي اقتصادي ده چند، بروز بحرانهر
با امـواج ایجادشـده    هرشد اقتصادي چین و کارآمدي نظام سیاسی این کشور در مواجه ۀادام

با  این کشور گفته را حداقل در روابط دیگر، تا حد زیادي روند پیش توسط دنیاي غرب ازسوي
نظـر   خاورمیانـه بـه   ۀحـداقل در منطقـ  این همه  ا، اما بساخته است ثرأدنیاي غرب از خود مت

دار شـده  رچرخد و گاه از شـدت بیشـتري برخـو    رسد، معادالت همچنان بر مدار سابق می می
د جا پـایی در بـازار وسـیع    ان توانستهخاورمیانه اي از کشورهاي  اگرچه پارهترتیب  این به. است

ی از اقتصاد منطقه های به سراغ حوزه مدتاًچین باز کنند اما پکن نیز در عوض توانسته است ع
راستاي دسـتیابی بـه اسـتراتژي     هاي نسبی و مطلق آن در بر استفاده از مزیت رود که عالوه

انـواع محصـوالت   توان به واردات  خصوص می دراین. گام بردارد» به امنیت انرژي دستیابی«
میلیـارد   دوعربستان سعودي بیش از  2004که از سال  چنان. دستی اشاره کردپتروشیمی باال

یایی و مواد اولیه پالسـتیک  کود شیم ،شیمی نظیر انواع الیاف مصنوعیودالر محصوالت پتر

                                                
1. http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1938776 
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که ایـن امـر زمینـه را     کند آید به چین صادر می حساب می این کشور به ۀیع پایناجزء صکه 
. وردخلیج فارس براي حضور در بازار چین فراهم آ ۀبراي حضور دیگر کشورهاي عربی منطق

صـنایع نفتـی و پتروشـیمی ایـن     هاي  ساختگذاري عظیمی در زیر همزمان نیز چین سرمایه
در » ژدهـا ابـازار  «متر مربـع وسـعت   هزار  150ومتر طول و لیک 1/ 2 کشورها نمود که شامل

 ترین قطب تجـاري بـراي محصـوالت    عنوان بزرگ هتوان ب وژه میشود که از این پر بی مید
ت دبی را محصـوالت چینـی تشـکیل    درصد از واردا 37حاضر بیش از  درحال .چینی نام برد

 1.نمایـد  جنوبی به امارات صادر می ةدو برابر میزانی است که کر که این میزان تقریباً دهد می
ـ ماورمیانه همچنان بـراي پکـن از اه  خچه نفت و مباحث انرژي اگر ،ترتیب این به ت بـاالیی  ی

ـ یتتن دیگر مزایاي ژئوپلمعناي نادیده گرف اما این به ،دار استربرخو ک و ژئواقتصـادي ایـن   ی
  .منطقه در سیاست خارجی چین نیست

  
  آرایش داخلی 

 ۀاساس سطح توسعتنها در بعد سیاست اقتصاد خارجی خود، بلکه در بعد داخلی نیز بر چین نه
 سازي در داخل انجام داده است بندي یا مناسب نوعی تقسیم ،مشتریان خارجی خود دياقتصا

. ر در سـطح جهـانی را پـیش بـرد    ظنر خاورمیانه و دیگر مناطق موردسازي د تا روند پیرامون
وسـعه و حتـی جغرافیـاي کشـور     اساس سطح تتنها اقالم و فناوري صادراتی بر معنا نه این به

یک در داخل قلمرو خاك چین اختصاص داده شده لکه مناطقی به هرب ،اند سیم شدهقمقصد ت
میـان   یـن ادر. کشور خود در این مناطق تـردد کننـد   ۀاساس سطح توسعبراست تا مشتریان 

نان فرصت و امکـان کـافی   مدت آ مین منافع کوتاهأیت دانش و شناخت مشتریان و تدمحدو
  .دهد تا سیاست نهایی خویش را پیش برد به پکن می

 و براي انجام کار تجاري خود، سر خاورمیانه عمدتاً ۀمنطق عنوان مثال یک مشتري از هب
منـاطق شـانگهاي    و حـداکثر گوانجـو و برخـی از    2وو چـون اي  یشـهرهای  به کارش عمدتاً

فارغ از امکانات این مناطق  ،زن کنگ و شن یافته نظیر هنگ افتد و در دیگر مناطق توسعه می
؛ گذرانـد  به تفریح و سیر و سیاحت می عمدتاً ،فناوري برتر به کشور خود انتقال در دستیابی و

                                                
1. Mao Yufeng, “China’s Interests and Strategy in the Middle East and the Arab World,” in 
China and the Developing World: Beijing’s Strategy for the Twenty-first Century, ed. Joshua 
Eisenman, Eric Heginbotham, and Derek Mitchell (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2007), p. 
117-118.  
2. Yiwu 
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نیازهـاي کشـورهاي مقصـد،    ر زمانی اندك، با شناخت کامـل از  که پکن توانسته است دچرا
کاالهایی با قیمت ارزان و کیفیـت پـایین در حجمـی انبـوه در ایـن منـاطق فـراهم آورد و        

ز آنها با نام موج دوم اقتصادي یاد کـرد در ایـن   توان ا هاي تجاري کشورهایی که می شرکت
تـوان   آنان نیز سیل کاالهـایی را کـه مـی    هاي چینی مناطق متمرکز کند تا همسو با شرکت

اي یافـت   هاي کشورهاي خاورمیانـه  ترین سوپرمارکت کوچکهاي  کوچه پس سراغ آنها را در
دیدي براي تولیـد کـاالي مشـابه    ته  آنهاکدام از هر اقالمی که. به این کشورها روان نمایند
 أهاي آنها در کشور مبد ها و کارخانه رود و با تعطیلی کارگاه شمار می داخلی در این کشورها به

 درهـاي سیاسـی و فرهنگـی     در بعد اقتصادي که در دیگر عرصـه  تنها نفوذ چین نه ۀبر دامن
  .شود خاورمیانه افزوده می ۀمنطق
 ۀادرات موج دومی چین هستند کـه امکـان ادامـ   حقیقت این مناطق سکوي اصلی صدر

در تنهـا   ترتیب نـه  این دهند و به توسط چینی را میهاي تولیدي کوچک و م فعالیت به شرکت
شود بلکه امکان انباشـت سـرمایه    زایی ایجاد می اشتغال سطحی وسیع در قلمرو داخلی چین

  . دهند ا به این کشور میا فناوري برتر رگذاري در صنایع موج سوم صنعت ی براي سرمایه
 .فناوري نیز تـا حـد زیـادي صـادق اسـت     خصوص انتقال کارخانه و این پدیده حتی در

نظیـر   ،حضـور چـین در خاورمیانـه اسـت     ةکنند اي برخی صنایع و فناوري که تثبیتاستثن به
برگیرنـده  خاورمیانـه در  ۀعمده فناوري ارسالی بـه منطقـ   ،نظامیصنایع نفتی و برخی صنایع 

اس اسـ  اینبـر . سازد برتر را فراهم می ۀچین به مرحل يیع موج دوم است که امکان ارتقاناص
کنـگ بـر روي خـدمات     مناطقی نظیـر هنـگ  . اند بندي شده قلمرو داخلی تا حد زیادي درجه

در ایـن  ... و گـذاري   اند و امور فناوري برتر و سرمایه ري، صنعتی و ترانزیتی متمرکز شدهتجا
  . کنند در این مناطق تردد می شود و تجار کشورهاي صنعتی عمدتاً مناطق مدیریت می

در مناطق شرقی و ساحلی این کشور قـرار   چین عمدتاً ۀیافت ینکه مناطق توسعهنظر به ا
صورت لوکوموتیوي عمل  توجه به تئوري اولیه توسعه، قرار بود بعدها این مناطق بهدارند و با 

یافتگی بکشند، اما  توسعه ۀغربی کشور، آنان را نیز به مرحلال کشیدن مناطق بدن کنند که با به
ندگی ما مناطق غربی همچنان عقب ،گفته لوکوموتیوها در انجام وظیفه پیش با ناکام ماندن این

بـراي  لوکوموتیو بودن اکنون وظیفه  ، پکنرسد نظر می به .نمایند و فقر معناداري را تجربه می
کرده ویژه کشورهاي خاورمیانه واگذار  شورهاي جهان سومی بهد زیادي به کرا تا حاین مناطق 

، ارتباطـات  گـذاري  کند تا سـرمایه  میاي عمل  گونه چین به ۀترتیب مدیریت عالی این به. است
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هاي خواهرخواندگی بـین شـهرهاي خاورمیانـه و     صادي و حتی امور فرهنگی نظیر بحثاقت
  . خود، معطوف به این مناطق از چین شود شهرهاي

  
  یند نهاییبرا
بر  هاي سیاسی مبتنی اري سیستمو برقر داري کشورهاي خاورمیانه از ذخایر نفت و گازربرخو

در ایـن کشـورهاي بـر اهمیـت     یـافتگی نـاهمگون    سـو و سـطح توسـعه    اقتصاد نفتی ازیک
  .افزاید اقتصاد چین می در ارتباط باسازي این منطقه  پیرامون

ـ  میانهخاور ۀستفاده از منطقبر ا ۀ گذشته پکن عالوهطی سه ده عنـوان کـانونی بـراي     هب
حضور اقتصادي خـود را  هاي این منطقه توانسته  چین به سمت بحران انحراف توجه غرب از

اط بـا تحـوالتی   که در ارتب نانچ. در آن تحکیم و از مزایاي آن سود باالیی نصیب خود سازد
وده است و تا حد ناظر خاموشی ب تثناءجزء چند مورد اس پکن خوانند، نیز می» بهار عربی«که 

فرهنگی خود را در منطقه تجاري و حتی  ـ  صورت خاموش تارهاي اقتصادي بسیار باالیی به
 افع خویش را پیش بردها من غبارها و خرابیوتند، تا درنهایت بتواند پس از فرونشستن گرد می

  .باشد می کندر سیاست خارجی کالن پ جایگاه خاورمیانهبیانگر که این همه، 
را خاورمیانـه   ۀطور مستمر تحوالت منطقـ  انگر آن است که پکن خاموش اما بهشواهد بی

سازي کرده و درنهایـت اسـتراتژي    هاي خود را با شرایط منطقه مناسب رصد کرده و تاکتیک
رئـیس بخـش    ،که جانگ شـیاودونگ  همچنان. نماید خصوص تنظیم می کالن خود را دراین

عنـوان   2008فریقا و غرب آسیا آکادمی علوم اجتمـاعی چـین در سـال    آل المل بینمطالعات 
کشـورهاي   الملـل  ابط بـین ورنظام اجتماعی،  تمام عالئم بیانگر آن است که اقتصاد،«: نمود

نظر کلی بوده یدهاي بزرگ شاهد یک تجد اي قدرت میانهروو همچنین سیاست خا خاورمیانه
چـین بـراي قـرن     اسـتراتژي خاورمیانـه   ،اسـاس  ندولت و روشنفکران چین باید بـرای . تاس

  1.»یکم را تدوین نمایندو بیست

                                                
1. Zhang Xiaodong, “China’s Interests in the Middle East: Present and Future,” Middle East 
Policy 6, No. 3 (February 1999), p. 156. 


