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3 پژوهشکده حتقیقات راهبردی

جنگ تجاری چین و امریکا و تاثیر آن بر تحریم های جمهوری اسامی ایران؛ 
سناریوهای محتمل 

مقدمه 

ــی  ــته و پیچیدگ ــراه داش ــه هم ــون ب ــی را تاکن ــش های مختلف ــائل و پرس ــن، مس ــکا و چی ــاری امری ــگ تج جن

ــی،  ــاد جهان ــر اقتص ــور ب ــن دو کش ــادی ای ــر اقتص ــکا و تاثی ــن و امری ــدت چی ــادی بلندم ــای اقتص ــات و کنش ه تعام

ــادی  ــای اقتص ــر چانه زنی ه ــا ورود متغی ــت و ب ــاخته اس ــام س ــر ابه ــی را پ ــدرت جهان ــن دو ق ــاری ای ــگ تج ــده جن آین

ــکا و  ــاری امری ــگ تج ــی جن ــر احتمال ــود. تاثی ــتر می ش ــز بیش ــبات نی ــی مناس ــی، پیچیدگ ــتان های سیاس ــده بس و ب

چیــن بــر صــادرات نفــت ایــران، مســئله ای اســت کــه بــا اعــام قطــع واردات نفــت از امریــکا بــه چیــن، بــه شــکل 

ــت.  ــده اس ــرح ش ــاز مط ــگان تصمیم س ــزد نخب ــته ای ن برجس

ترامــپ اندکــی بعــد از شــروع ایــن جنــگ تجــاری، اعــام کــرد کــه واشــینگتن تعرفــه ۱۰ درصــدی جدیــدی را بــر 

ــپتامبر  ــخ ۲۴ س ــا از تاری ــن تعرفه ه ــه ای ــد ک ــع می کن ــارد دالر وض ــه ارزش ۲۰۰ میلی ــی ب ــای چین روی واردات کااله

ــل،  ــه اتومبی ــی از جمل ــدود ۱۰۰ کاالی امریکای ــاوی ح ــتی ح ــار فهرس ــا انتش ــز ب ــن نی ــت چی ــد. دول ــاز ش ــر( آغ )۲ مه

هواپیمــا و طیــف وســیعی از محصــوالت کشــاورزی ایــاالت متحــده بــه ارزش تقریبــی ۵۰ میلیــارد دالر، اعــام کــرد 

کــه زیــان اقــدام امریــکا را بــا اعمــال تعرفــه ۲۵ درصــدی بــر ایــن محصــوالت امریــکا جبــران خواهــد کــرد.

ــود  ــای ن ــرای گفت وگوه ــرف ب ــال ۲۰۱8، دو ط ــن در س ــاس آرژانتی ــده در اج ــدید ش ــای تش ــه تقابل ه  در ادام

ــد.  ــام کردن ــس اع ــه آتش ب ــق دوجانب ــه تواف ــیدن ب ــت رس روزه جه

1-وضعیت های اصلی پیش رو 

ــتمر  ــد مس ــا خری ــام ب ــای برج ــد ابق ــی مانن ــر سیاس ــای مداخله گ ــکا مؤلفه ه ــن و امری ــاری چی ــگ تج در جن

نفــت ایــران توســط چیــن و همراهــی چیــن بــا اتحادیــه اروپــا در نجــات سیاســی برجــام تاثیرگــذار هســتند. متغیــر 

ــای  ــد. وضعیت ه ــته تری می یاب ــور برجس ــه حض ــن منازع ــتر در ای ــذاری بیش ــا تاثیرگ ــم ب ــادی ه ــر اقتص مداخله گ

ــش و  ــا کاه ــاض ی ــت: ۱- انقب ــرح اس ــل ط ــر قاب ــت  زی ــک از دو وضعی ــوع در هری ــناریوهای متن ــا س ــی و کان ب اصل

ــی.  ــی سیاس ــادی؛ ۲- چانه زن ــد اقتص ــتمرار رش اس
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  جمهوري اسلامی ایران؛ سناریوهاي محتمل هايیمآن بر تحر تاثیرو  امریکاجنگ تجاري چین و 

  امیر عباسی خوشکار

  مقدمه

هاي هاي مختلفی را تاکنون به همراه داشته و پیچیدگی تعاملات و کنشمسائل و پرسش ،و چین امریکاجنگ تجاري 
ینده جنگ تجاري این دو قدرت جهانی آاقتصادي این دو کشور بر اقتصاد جهانی،  تاثیرو  امریکااقتصادي بلندمدت چین و 

پیچیدگی مناسبات نیز بیشتر  ،هاي سیاسیهاي اقتصادي و بده بستانیزنچانهساخته است و با ورود متغیر  پر ابهامرا 
ست که با اعلام قطع واردات نفت از اي امسئله ،و چین بر صادرات نفت ایران امریکااحتمالی جنگ تجاري  تاثیرشود. می

 ساز مطرح شده است. یمتصمي نزد نخبگان ابرجستهبه شکل  ،به چین امریکا

روي واردات کالاهاي  درصدي جدیدي را بر 10نگتن تعرفه یندکی بعد از شروع این جنگ تجاري، اعلام کرد که واشترامپ ا
 با نیز چین دولت 1.مهر) آغاز شد 2سپتامبر ( 24ها از تاریخ تعرفهکند که این میلیارد دلار وضع می 200چینی به ارزش 

 ایالات کشاورزي محصولات از وسیعی طیف و هواپیما اتومبیل، جمله از ییامریکا کالاي 100 حدود حاوي فهرستی انتشار
 محصولات این بر درصدي 25 تعرفه اعمال با را امریکا اقدام زیان که کرد اعلام ،دلار میلیارد 50 تقریبی ارزش به متحده
 وگوهايگفت براي طرف دو ،2018 سال در رژانتینآ اجلاس در شده تشدید هايتقابل ادامه در 2.کرد خواهد جبران امریکا

  .کردند اعلام بستشآ دوجانبه توافق به رسیدن جهت روزه نود

  ورپیش اصلی هايوضعیت-1

 و چین توسط ایران نفت مستمر خرید با برجام ابقاي مانند سیاسی گرمداخله هايمؤلفه امریکا و چین تجاري جنگ در
 در بیشتر گذاريتاثیر با هم اقتصادي گرمداخله متغیر. هستند گذارتاثیر برجام سیاسی نجات در اروپا اتحادیه با چین همراهی

 قابل زیر وضعیت دو از هریک در متنوع سناریوهاي با کلان و اصلی هايوضعیت. یابدمی تريبرجسته حضور منازعه این
  .سیاسی زنیچانه -2 اقتصادي؛ رشد استمرار و کاهش یا انقباض -1: است طرح

 
  ورپیش سناریوهاي و اصلی هايوضعیت: 1 شماره نمودار

1 https://www.isna.ir/news/97071206903/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C
2 https://fa.euronews.com/2018/07/06/trade-war-usa-china-began-who-win

وضعیت هاي 
اصلی

2-1- انقباض و استمرار رشد اقتصادی                                                            

ــناریوی  ــناریو و س ــک س ــا ی ــادی ب ــد اقتص ــتمرار رش ــادی و اس ــی اقتص ــت انقباض ــای وضعی ــک از بخش ه هری

ــد.  ــکیل می دهن ــور تش ــت مذک ــناریو را در وضعی ــه س ــوع س ــکا در مجم ــت از امری ــع واردات نف قط

2-1-1- سناریوی نخست 

در ســناریوی نخســت »عــدم توافــق و کاهــش رشــد اقتصــادی چیــن و آغــاز فراینــد انقبــاض اقتصــادی چیــن« 

ــای  ــع تعرفه ه ــاری و وض ــش تج ــه تن ــی ادام ــرات منف ــول، تاثی ــی پ ــدوق بین الملل ــزارش صن ــرار دارد. در گ ق

ــه  ــر ب ــه منج ــت ک ــده اس ــر ش ــب وکار ذک ــازار کس ــاد در ب ــش اعتم ــب کاه ــن در قال ــکا و چی ــن امری ــه بی انتقام جویان

ــود. ــی می ش ــازار مال ــرایط ب ــاض ش ــرمایه گذاری و انقب ــش س کاه

 در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه تولیــد ناخالــص جهانــی ۰.۰8 درصــد در ســال ۲۰۲۰ کاهــش خواهــد یافــت و بــا 

ادامــه ایــن رونــد ۰.۰9 درصــد در ســال ۲۰۱9، تولیــد ناخالــص داخلــی امریــکا و ۱.6 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی 

چیــن نیــز ســقوط خواهــد کــرد.

ــن  ــت ای ــش واردات نف ــال کاه ــور، احتم ــن کش ــادی ای ــد اقتص ــش رش ــن و کاه ــاد چی ــاض اقتص ــورت انقب  در ص

کشــور از خاورمیانــه رونــد کاهشــی یافتــه، در ادامــه فعالیت هــای شــرکت های امریکایــی در چیــن نیــز کاهــش پیــدا 

ــط  ــد توس ــده اند، می توانن ــکل ش ــار مش ــکا دچ ــا امری ــکاری ب ــه هم ــه در زمین ــی ک ــرکت های چین ــرد. ش ــد ک خواه

ــوند.  ــذب ش ــی ج ــرکت های ایران ــا ش ــکاری ب ــرای هم ــایی و ب ــادی شناس ــای اقتص ــان و دیپلمات ه بازاریاب

2-1-2-سناریوی دوم 

ــه  ــه ب ــت ک ــاری« اس ــگ تج ــش از جن ــت پی ــه وضعی ــت ب ــرای بازگش ــن ب ــکا و چی ــق امری ــناریوی دوم »تواف س

ــت. در  ــوردار اس ــی برخ ــال باالی ــر از احتم ــن ام ــر، ای ــاد یکدیگ ــه اقتص ــور ب ــر دو کش ــل ه ــتگی متقاب ــل وابس دلی

ــی  ــاری اندک ــازات تج ــا امتی ــه امریکایی ه ــود ب ــادی خ ــد اقتص ــظ رش ــرای حف ــن ب ــت چی ــن اس ــناریو ممک ــن س ای

ــا  ــته، ب ــه داش ــن کارخان ــی در چی ــوژی امریکای ــای تکنول ــرکت ها و غول ه ــیاری از ش ــه بس ــه آنک ــه ب ــا توج ــد. ب بده

ــش  ــد، افزای ــکاری دارن ــرارداد هم ــان ق ــورد نیازش ــات م ــن قطع ــد و تامی ــرای تولی ــی ب ــرکت های چین ــیاری از ش بس
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ــی را  ــی و مخرب ــات منف ــد تبع ــد، می توان ــع کرده ان ــر وض ــرای یکدیگ ــن ب ــکا و چی ــران امری ــه س ــی ک ــه واردات تعرف

ــاره  ــه درب ــتند ک ــرکت هایی هس ــن ش ــورد از مهم تری ــل و ف ــد. اپ ــته باش ــراه داش ــه هم ــور ب ــن دو کش ــاد ای ــرای اقتص ب

ــد.  ــدار داده ان ــکا هش ــت امری ــه دول ــی ب ــرکت های امریکای ــران و ش ــاالی کارب ــیب پذیری ب آس

به عنــوان مثــال، قانــون افزایــش تعرفــه واردات محصــوالت چینــی بــه ایــاالت متحــده امریــکا، شــرکت فــورد 

ــو ــوس اکتی ــورد فوک ــودروی ف ــود در واردات خ ــین خ ــای پیش ــو برنامه ه ــه لغ ــور ب را مجب

 از خــط تولیــد چیــن کــرده اســت. ایــن خودروســاز امریکایــی اوایــل ســال جــاری ۲۰۱8 میــادی بــود کــه تصمیم 

گرفــت برخــی از مدل هــا را از خــط تولیــد خــود خــارج کنــد. امریــکا در مناســبات تجــاری خــود بــا چیــن تنهــا هشــت 

درصــد از واردات خــود را از چیــن تامیــن می کنــد کــه البتــه همیــن مقــدار، یــک چهــارم )۲۵ درصــد( صــادرات چیــن 

ــود. ــامل می ش ــکا را ش ــه امری ب

ــر  ــردم ب ــران و م ــازار، تحلیلگ ــاالن ب ــد از فع ــر 8۰.۵ درص ــغ ب ــه بال ــد ک ــان می ده ــه نش ــورت گرفت ــنجی ص نظرس

ــرکت های  ــتر از ش ــیار بیش ــی بس ــرکت های امریکای ــکا، ش ــن و امری ــان چی ــاری می ــگ تج ــه در جن ــد ک ــن باورن ای

ــد. ــد ش ــان خواهن ــرر و زی ــل ض ــی متحم چین

 بــا عــادی شــدن روابــط تجــاری چیــن و امریــکا فرصــت اندکــی بــرای بهره بــرداری اقتصــادی بــرای ایــران بــه 

وجــود خواهــد آمــد. 

2-1-۳-سناریوی سوم 

ســناریوی ســوم »قطــع واردات نفــت از امریــکا« اســت. چیــن از ۱3 میلیــون بشــکه نفتــی کــه در هــر روز مصــرف 

ــال ۲۰۱8،  ــت س ــاه نخس ــت م ــد و در هف ــی وارد می کن ــدگان خارج ــکه را از تولیدکنن ــون بش ــش از 9 میلی ــد، بی می کن

ــتقل  ــی مس ــگاهی غیردولت ــرکت پاالیش ــت. ش ــرده اس ــکا وارد ک ــت از امری ــکه نف ــون بش ــن ۱۰.۵ میلی ــور میانگی به ط

ــت از  ــه واردات نف ــرده و ب ــف ک ــکا را متوق ــام از امری ــت خ ــد نف ــه خری ــت ک ــرده اس ــام ک ــن اع ــگ« چی ــگ مین »دان

ــه  ــی، تعرف ــای چین ــه کااله ــکا علی ــده امری ــای اعمال ش ــه تعرفه ه ــش ب ــز در واکن ــن نی ــت. پک ــران روی آورده اس ای

۲۵ درصــدی روی واردات نفــت خــام از امریــکا اعمــال کــرد.

ــا  ــکا را ب ــت از امری ــد نف ــرد خری ــام ک ــک اع ــی یونی پ ــرکت چین ــاری، ش ــگ تج ــاز جن ــه از آغ ــد هفت ــد از چن  بع

ــت. ــه اس ــر گرفت ــل از س ــای قب ــه ماه ه ــبت ب ــی نس ــش محسوس کاه

 واردات نفــت چیــن از امریــکا بــا نوســانات بســیاری در دو ســال اخیــر تــوأم بــوده و کاهــش نیمــی از واردات نفــت 

ــان واردات  ــماره ۲ نوس ــودار ش ــت. نم ــوده اس ــن نب ــرژی چی ــت های ان ــی در سیاس ــد غیرمعمول ــکا رون ــن از امری چی

ــد. ــان می ده ــکا را نش ــت امری نف
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ــای  ــایر کانال ه ــدار را از س ــن مق ــن همی ــکا، چی ــت از امری ــع واردات نف ــا قط ــناریو، ب ــن س ــال دوم از ای در احتم

ــازار  ــای ب ــق گزارش ه ــال، طب ــن احتم ــوب ای ــرد. در چهارچ ــد ک ــن خواه ــا تامی ــه و افریق ــت در خاورمیان ــال نف انتق

ــران  ــش بح ــا افزای ــاص ب ــور خ ــته و به ط ــال های گذش ــول س ــا در ط ــن از افریق ــت چی ــان، واردات نف ــرژی جه ان

ــماره 3(. ــودار ش ــت )نم ــه اس ــش یافت ــادی افزای ــگ اقتص جن

4

 
  امریکا از چین نفت واردات نوسان: 2 شماره نمودار

 خاورمیانه در نفت انتقال هايکانال سایر از را مقدار همین چین ،امریکا از نفت واردات قطع با ،سناریو این از دوم احتمال در
 در افریقا از چین نفت واردات ،جهان انرژي بازار هايگزارش طبق ،احتمال این چهارچوب در. کرد خواهد تامین افریقا و

  13).3 شماره نمودار( است یافته افزایش اقتصادي جنگ بحران افزایش با خاص طوربه و گذشته هايسال طول

 
 افریقا  از چین نفت واردات: 3 شماره نمودار

 خواهد 14استمرار موجود وضعیت دوم احتمال در و دارد وجود چین به ایران نفت صادرات افزایش امکان ،نخست احتمال در
 صفر به و تجاري جنگ تشدید با که اندکرده بینیپیش 15»دریسکول جان« مانند انرژي حوزه کارشناسان از برخی. یافت

 نفت بر تعرفه اعمال. شودمی تروابسته ایران نفت به خود خام نفت تامین براي کشور این ،امریکا از چین نفت خرید رسیدن
 فروش براي را فرصت و کندمی مواجه کاهشی روند با امریکا نفت به نسبت هاکنندهعرضه سایر براي را نفت قیمت امریکا
  16.سازدمی ترفراهم آنان بیشتر

13 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-02/china-boosts-west-african-oil-imports-to-offset-trade-
war-impact

ذکرشده مواجھ نخواھد شد و تغییری نخواھد کرد؛ بنابراین تغییر استمرار وضعیت موجود بھ این معناست کھ شرایط تحریمی پیش روی جمھوری اسالمی ایران با دخالت عامل ۱٤
توان مرتبط دانست.وضعیت موجود را بھ عامل مذکور نمی

15 John Driscoll
16 https://www.presstv.com/DetailFr/2018/06/19/565444/Iran-China-US-Trump-oil-exports-markets-trade-war
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ــت  ــال دوم وضعی ــود دارد و در احتم ــن وج ــه چی ــران ب ــت ای ــادرات نف ــش ص ــکان افزای ــت، ام ــال نخس در احتم

ــکول« ــان دریس ــد »ج ــرژی مانن ــوزه ان ــان ح ــی از کارشناس ــت. برخ ــد یاف ــتمرار خواه ــود اس موج

 پیش بینــی کرده انــد کــه بــا تشــدید جنــگ تجــاری و بــه صفــر رســیدن خریــد نفــت چیــن از امریــکا، ایــن کشــور 

بــرای تامیــن نفــت خــام خــود بــه نفــت ایــران وابســته تر می شــود. اعمــال تعرفــه بــر نفــت امریــکا قیمــت نفــت را 

ــروش  ــرای ف ــت را ب ــد و فرص ــه می کن ــی مواج ــد کاهش ــا رون ــکا ب ــت امری ــه نف ــبت ب ــا نس ــایر عرضه کننده ه ــرای س ب

ــازد. ــر می س ــان فراهم ت ــتر آن بیش



7 پژوهشکده حتقیقات راهبردی

2-2- وضعیت چانه زنی سیاسی 

در وضعیت دوم، چانه زنی سیاسی قرار دارد که شامل سه سناریوی جداگانه است. 

2-2-1- سناریوی نخست 

ــع واردات  ــرط قط ــاری به ش ــه تج ــل منازع ــر ح ــی مبنی ب ــی توافق ــان چانه زن ــت، در جری ــناریوی نخس در س

نفــت از ایــران توســط چینی هــا حاصــل می شــود. ایــن ســناریو بــا دادن امتیــاز اقتصــادی امریــکا بــه چیــن و عبــور 

ــاند.  ــر( می رس ــه صف ــک ب ــود )نزدی ــد خ ــن ح ــه کمتری ــران را ب ــن از ای ــت چی ــه، واردات نف ــاری دوجانب ــگ تج از جن

ــد  ــا در فراین ــر امریکایی ه ــه اگ ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــی ب ــاد سیاس ــائل اقتص ــوزه مس ــق ح ــورس«۱ محق »درک سیس

ــت  ــد نف ــف خری ــش و توق ــا کاه ــد، چینی ه ــاز کنن ــا را آغ ــا گفت وگوه ــا چینی ه ــا ب ــش تعرفه ه ــر کاه ــر س ــی ب چانه زن

ــای  ــا طرف ه ــکا ب ــه امری ــور خارج ــه داری و وزارت ام ــات وزارت خزان ــی مقام ــت.۲ چانه زن ــد پذیرف ــران را خواهن از ای

ــت  ــه نف ــا ب ــتگی آنه ــدم وابس ــرای ع ــدی ب ــی و هن ــگاه های چین ــی پاالیش ــی تکنولوژیک ــده بازطراح ــی و وع چین

ایــران را می تــوان امتیــازات پیــش روی چینی هــا بــرای کاهــش واردات نفــت از ایــران و تســهیل رســیدن بــه راه حــل 

مشــترک بــرای منازعــه تجــاری بــا امریــکا دانســت. ایــن ســناریو ســخت ترین ســناریو بــرای آینــده روابــط اقتصــادی 

ایــران و چیــن اســت. تطمیــع اقتصــادی و سیاســی چیــن توســط امریــکا فرصــت را بــرای همــکاری اقتصــادی چیــن 

ــد.  ــش می ده ــران کاه و ای

2-2-2-سناریوی دوم 

ــت  ــد نف ــاندن خری ــر رس ــه صف ــر ب ــر س ــکا ب ــن و امری ــن چی ــی بی ــق سیاس ــدم تواف ــب ع ــناریوی دوم در قال س

ــا  ــرات صرف ــازوکارهای مذاک ــب س ــا در قال ــناریو چینی ه ــن س ــود. در ای ــدی می ش ــن صورت بن ــط چی ــران توس ای

ــران را  ــا ای ــی ب ــای نفت ــع همکاری ه ــاز قط ــود و امتی ــد ب ــکا خواهن ــا امری ــاری ب ــه تج ــل منازع ــی ح ــادی، در پ اقتص

بــه امریکایی هــا نمی دهنــد. در صــورت وقــوع ایــن ســناریو وضعیــت موجــود اســتمرار پیــدا خواهــد کــرد. روزنامــه 

»چاینــا  دیلــی« کــه مواضــع رســمی دولــت چیــن را منعکــس می کنــد، در ســرمقاله  شــماره تــازه خــود نوشــته اســت 

توافــق تجــاری بــا امریــکا در اجــاس ســران ۲۰ کشــور صنعتــی در آرژانتیــن قابــل دســتیابی اســت؛ بــه شــرطی کــه 

ــد.3  ــه ده ــده خاتم ــای فزاین ــه تنش ه ــد ب ــد و بخواه ــی« باش ــکا »منطق امری

2-2-۳- سناریوی سوم 

ســناریوی ســوم، عــدم بحــث سیاســی بــر ســر نفــت ایــران در مذاکــرات تجــاری بیــن امریــکا و چیــن اســت. در 

ــدد  ــینند و در ص ــره می نش ــز مذاک ــت می ــاری پش ــات تج ــر اختاف ــر س ــره ب ــرای مذاک ــا ب ــرف تنه ــناریو دوط ــن س ای

1 - Derek Scissors

2 - https://www.cnbc.com/2018/07/23/how-china-can-use-iran-oil-sanctions-to-gain-concessions-in-trade-war.html

3 - https://fa.euronews.com/2018/11/30/china-says-trade-deal-possible-at-g20-with-fair-minded-us
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ــی« از  ــا ژیال ــد. »ویکتوری ــود برنمی آین ــاف خ ــل اخت ــرای ح ــث ب ــورهای ثال ــی و کش ــای سیاس ــتفاده از کارت ه اس

مرکــز مطالعــات اعــراب و اســام در دانشــگاه ملــی اســترالیا معتقــد اســت: »شــکاف بیــن چیــن و امریــکا بــه ایــن 

معنــا نیســت کــه چینی هــا بخواهنــد بــا کارت ایــران در صحنــه رقابــت بــا امریــکا میــدان داری کننــد و نفــوذ خــود را 

ــد«.۴  ــترش دهن ــه گس در خاورمیان

۳- سناریوی احتمالی برای آینده نزدیک 

ــد.  ــی ش ــت کان بررس ــب دو وضعی ــران در قال ــت ای ــادرات نف ــر ص ــن ب ــکا و چی ــاری امری ــرات تج ــر مذاک تاثی

برخــی از ســناریوها بــا احتمــال وقــوع بیشــتری روبــه رو هســتند و برخــی امــکان وقــوع کمتــری دارنــد. ســناریوهای 

افزایــش خریــد نفــت ایــران توســط چینی هــا و اســتفاده از کارت سیاســی و اقتصــادی ایــران در مذاکــرات بــا امریــکا، 

بــه علــل چهارگانــه زیــر امــکان وقــوع اندکــی دارنــد: 

1-۳- دلیل نخست 

چینی هــا بــا انتقــال وضعیــت انــزوای ژئواکونومیکــی ایــران بــه وضعیــت منازعــه ژئواکونومیکــی و ژئوپلیتیکــی، 

ــکا  ــا امری ــه را ب ــدید در خاورمیان ــت ش ــه و رقاب ــش در خاورمیان ــور پرچال ــه حض ــی ب ــد و تمایل ــکا مخالف ان ــا امری ب

ــور را از  ــرح مذک ــه ط ــا هزین ــم، چینی ه ــاده ابریش ــد ج ــرح کمربن ــه ط ــران در نقش ــور ای ــم حض ــد. علی رغ ندارن

امتیــازات موقعیــت ژئواکونومیکــی ایــران باالتــر می داننــد و تاکنــون انگیــزه ای بــرای ســرمایه گذاری های 

ــن از  ــی۵ چی ــرکت سی ان پی س ــروج ش ــد. خ ــان نداده ان ــود نش ــران از خ ــرژی ای ــت ان ــدت در صنع ــت بلندم هنگف

4 - https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2018/9/20/china-us-trade-war-impact-on-the-middle-east
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  دوم سناریوي-2-2-2

 چین توسط ایران نفت خرید رساندن صفر به سر بر امریکا و چین بین سیاسی توافق عدم قالب در دوم سناریوي
 با تجاري منازعه حل پی در ،اقتصادي صرفا مذاکرات سازوکارهاي قالب در هاچینی سناریو این در. شودمی بنديصورت
 وضعیت سناریو این وقوع صورت در. دهندنمی هاییامریکا به را ایران با نفتی هايهمکاري قطع امتیاز و بود خواهند امریکا
 شماره سرمقاله در ،کندمی منعکس را چین دولت رسمی مواضع که »دیلی چاینا« روزنامه. کرد خواهد پیدا استمرار موجود

 شرطی به است؛ دستیابی قابل آرژانتین در صنعتی کشور 20 سران اجلاس در امریکا با تجاري توافق است نوشته خود تازه
  19.دهد خاتمه فزاینده هايتنش به بخواهد و باشد »منطقی« امریکا که

  سوم سناریوي -2-2-3

 تنها دوطرف سناریو این در. است چین و امریکا بین تجاري مذاکرات در ایران نفت سر بر سیاسی بحث عدم ،سوم سناریوي
 ثالث کشورهاي و سیاسی هايکارت از در صدد استفاده و نشینندمی مذاکره میز پشت تجاري اختلافات سر بر مذاکره براي
: است معتقد استرالیا ملی دانشگاه در اسلام و اعراب مطالعات مرکز از» ژیالی ویکتوریا«. آیندبرنمی خود اختلاف حل براي

 کنند داريمیدان امریکا با رقابت صحنه در ایران کارت با بخواهند هاچینی که نیست معنا این به امریکا و چین بین شکاف«
  20.»دهند گسترش خاورمیانه در را خود نفوذ و

 
  گانهسه سناریوهاي و سیاسی زنیچانه وضعیت: 5 شماره نمودار

  نزدیک آینده براي احتمالی سناریوي -3

19 https://fa.euronews.com/2018/11/30/china-says-trade-deal-possible-at-g20-with-fair-minded-us
20 https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2018/9/20/china-us-trade-war-impact-on-the-middle-east

سی
سیا

ی 
زن

انھ 
چ

توافق سیاسی بر سر کاهش واردات نفت از 
ایران توسط چین

عدم توافق سیاسی و استمرار وضعیت 
تحریم هاي موجود

عدم چانه زنی سیاسی بر سر واردات نفت از 
ایران و استمرار وضعیت تحریم هاي موجود

                                                           



9 پژوهشکده حتقیقات راهبردی

حــوزه ســرمایه گذاری نفــت در ایــران و جریمــه شــرکت ZTE بــه دلیــل دور زدن تحریم هــای ایــران و کاهــش واردات 

ــه  ــا ب ــه امریکایی ه ــت ک ــارهایی اس ــه فش ــش رو از جمل ــاه پی ــش م ــرف ش ــاندن آن، ظ ــر رس ــه صف ــران و ب ــت از ای نف

کرده انــد.  وارد  چینی هــا 

2-۳-دلیل دوم 

ــای  ــازی کانال ه ــا متنوع س ــد و ب ــره می برن ــت به ــن نف ــرای واردات و تامی ــف ب ــای مختل ــا از کانال ه چینی ه

ــج  ــی خلی ــیه جنوب ــی در حاش ــع نفت ــد. مناب ــری برخوردارن ــیب پذیری کمت ــور، از آس ــل کش ــه داخ ــت ب ــال نف انتق

ــند.  ــی باش ــرایط بحران ــران در ش ــت ای ــن نف ــع جایگزی ــد مناب ــا می توانن ــراق و افریق ــارس، ع ف

۳-۳-دلیل سوم 

ــادرات  ــل از ص ــع حاص ــتر از مناف ــیار بیش ــکا بس ــا و دالر امری ــا بازاره ــن ب ــادی چی ــل اقتص ــل از تعام ــع حاص مناف

کاال و واردات انــرژی از ایــران اســت. تجــارت 3۵ میلیــارد دالری چیــن بــا ایــران، در مقایســه بــا ســهم ۵۰۰ میلیــارد 

ــن،  ــکا و چی ــه ای امری ــگ تعرف ــدن جن ــه دار ش ــورت ادام ــت. در ص ــدک اس ــکا ان ــا امری ــور ب ــن کش ــارت ای دالری تج

ــدور  ــع در کری ــایه و واق ــورهای همس ــط کش ــد6 و فق ــد ش ــه رو خواه ــد روب ــش رش ــد کاه ــم درص ــا نی ــن ب ــاد چی اقتص

ــد.  ــش دهن ــا کاه ــرای چینی ه ــکا را ب ــه امری ــن ب ــادرات چی ــش ص ــه کاه ــد هزین ــه می توانن ــتند ک ــم هس ــاده ابریش ج

4-نتیجه گیری 

ــه  ــران در نتیج ــت از ای ــادرات نف ــش ص ــی افزای ــال اول یعن ــوم و احتم ــناریوی س ــده، س ــناریوهای طرح ش در س

ــامی  ــوری اس ــرای جمه ــاال ب ــذاری ب ــا تاثیرگ ــناریو ب ــن س ــن، بهتری ــط چی ــکا توس ــت از امری ــش واردات نف کاه

ــل  ــی در تعام ــت خارج ــی در سیاس ــی نفت ــمندانه از دیپلماس ــق و هوش ــتفاده دقی ــا اس ــد ب ــران می توان ــت. ای ــران اس ای

ــده  ــرای آین ــل ب ــناریوی محتم ــی ها، س ــق بررس ــد. طب ــدام کن ــن اق ــه چی ــت ب ــادرات نف ــش ص ــه افزای ــا ب ــا چینی ه ب

ــب  ــاری مناس ــق تج ــه تواف ــا ب ــد داد  ت ــه خواهن ــا ادام ــا امریکایی ه ــره ب ــه مذاک ــا ب ــه چینی ه ــت ک ــن اس ــک ای نزدی

ــاری  ــار تج ــه رفت ــکا ب ــت از امری ــرگیری واردات نف ــد. از س ــت یابن ــادی دس ــد اقتص ــش رش ــری از کاه ــرای جلوگی ب

ــن  ــه چی ــت ب ــادرات نف ــش ص ــرای افزای ــت ب ــن فرص ــد از ای ــامی می توان ــوری اس ــتگی دارد و جمه ــکا بس امری

ــد.  ــتفاده کن اس

امیرعباسی خوشکار
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