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هاا و   هم امنیتی اي  تا ضان ،فاظ جریاان داادرات نفا  با  اروپاا، ا  جناگ       
 ا جالا  چنین ت عات نااامنی   لی در این منط   جلوییری کرد  و همهای داص بحران
ب  اروپا و تروریسم را کنترل کندم ناا  ئاپن و چین   ی مهاجرت ا  صاورمیان  مس ل 

 هرچناد امنی  انرئی بود  ايا     ینتثمنیز بیشتر اقتصادی و  فارس یجصلب  منط   
 فاارس  یجصلا ی و امنیتی نیز ب  ريد چین در بلندمدت ناا  ايتراتژی  ک  ب  نظر می

نیا های انرئی چاین  »دارد و دن ال یسترش نفو  در این منط   و صاورمیان  اي م 
ترکیا    فاارس  یجصلا  ی با ت اضای ت نولوئی و کاالهای تولیدی کشورهای ،او   

هاای ادالی يیايا      شد  اي  و این مس ل  باعث شد  این منط   جازو اولویا   
در مورد رويی  هم باید یف  کا  ایان    (Ziegler, 2006, p. 9) «مصارجی چین بشود

های اصیر با روی رد ايتراتژی ی با  دن اال جاای پاای مح اای در       کشور در يال
 نی صاود در م ابال آمری اا     باال بردن قدرت چان  باهدف فارس یجصلصاورمیان  و 

 (3و  2)ناودار م اي 
، فاارس  یجصلا در  ای هاای فرامنط ا    ی دصالا  قادرت   در مواجه  باا مسا ل   

مری ا را عامل ناامنی در منط   در نظر یرفت  و هدف این آ ،ایرانجاهوری ايیمی 
دول  را اییاد تفرق  در جهان ايایم، غاارت مناابع ایان کشاورها و ،اایا  ا        

کشاورهای عربای    کا   یدر،اال ايرائیل در م ابل جهان ايیم معرفی کارد  ايا م   
مری اا را در منط ا    آصصاوص    ای با  ط ا  هاای فرامن  ، دصال  قادرت فارس یجصل
انادم   ای ایاران در نظار یرفتا     منط ا   باانفو  ياا  در م ابلا     اهارم موا نا    عنوان ب 

در صصاوص   فاارس  یجصلا  ی روی ردهای متضاد ایران با دیار کشاورهای ،او    
ی ای ا  مواناع جادی     عنوان ب های صارجی در این منط  ،  ی دصال  قدرت مس ل 

آید و تا  مانی ک  این کشاورها با     می ،ساب ب  فارس یجصلای در  هاارایی منط  
هاای صاارجی ماانع     دیدیا  مشترکی در این صصوص دي  نیافتند، دصال  قدرت

اعتاااادی بااین کشااورهای منط اا   و باای هنءيااو  ااات در منط اا  صواهااد شاادم 
مری اا و رويای  ا    آصصاوص    ای ب های فرامنط   باعث شد  تا قدرت فارس یجصل

ایاان فرداا  باارای فااروش تساالیحات یونااایون باا  ایاان منط اا  ايااتفاد  کنناادم 
مری ا تنها با  یا    آقراردادهای کین فروش يیح ب  کشورهای این منط   توي  


