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 ارزیابی راهبرد یک کمربند، یک راه چین

 

 

 

 چکیده: 

نیز یاد می شود را باید مهم ترین و بزرگترین    نوین یک راه که از آن به عنوان جاده ابریشم    – پروژه یک کمربند  

پروژه ای دانست که به نظر می رسد دولت چین با طراحی و اجرای آن درصدد تحقق بخشی به واژه تغییر دهنده  

در دوران گذار روابط بین الملل و ارائه تعریفی نو در شکل دهی به مناسبات بین     ( GAME CHANGER)بازی  

با بهره گیری از مازاد قابل توجه در تولید منابع مالی خود که مرهون رشد اقتصادی ظرف    المللی می باشد. چین

دهه های اخیر بوده به درستی این نکته را تشخیص داده که بدون برخورداری از یک اقتصاد قوی در کنار توان و  

پروژه یک  ا نخواهد یافت.  ظرفیت نظامی، امکانی برای ارتقای جایگاه خود در قالب یک قدرت جهانی اثرگذار ر

یک راه با پیوند تعداد قابل توجهی از کشورها در سه قاره آسیا، اروپا و افریقا را در واقع باید ابزار تعریف    – کمربند  

شده چین برای دستیابی به این هدف محسوب نمود. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف این پروژه درصدد دستیابی  

ا چین صرفا تغییر در معماری اقتصاد دنیا و قرار گرفتن به عنوان قدرتی جهانی در اقتصاد  به این سوال است که آی

  ، را دنبال می کند و یا درصدد تثبیت موقعیت خود در حوزه های مختلف و افزایش سطح رقابت و مسئولیت پذیری

 در واقع دورنمایی از نظم جهانی آتی را می خواهد به تصویر بکشد.

 

 

 

 

 کلیدی:واژگان 

 یک راه، جاده ابریشم نوین، دوران گذار روابط بین الملل، نظم جهانی –یک کمربند  
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 مقدمه:

جهان    در   المللی   بین   سیاسی  اقتصاد   پروژه ابر  ترین   مهم  چین  نوین یا جاده ابریشم    راه   یک  –ابتکار یک کمربند  

رشد اقتصادی،  بویژه در حوزه های اقتصادی و سیاسی از جمله    ، اهداف بزرگی را  ابتکاراست. چین با این    امروز

مختلف  گذاری در مناطق مختلف، دسترسی به بازارهای  اثرحوزة نفوذ و    توسعه  ارتقای جایگاه در اقتصاد جهانی،

سازی مبادی واردات انرژی، تأمین، تسهیل    ایجاد مسیرهای مختلف خشکی و دریایی و متنوع  ،جهانیمنطقه ای و  

دنبال میکند.  را  تر    مقرون به صرفهمناسب تر و  ونقل    ایجاد راههای ارتباطی و حمل  ، فزایش امنیت انتقال انرژیو ا

   دسترسی سهل تر چین به نقاط مختلف زمین است. و  به دنبال تسهیل انتقال انرژی، کاال بتکاراین ا

امنیتی    –در دو حوزه اقتصادی و سیاسی  سیاست خارجی چین اهداف چندی را از توسعه طرح جاده ابریشم نوین  

تعمیق همگرایی اقتصادی منطقه ای، تقویت اهرم دیپلماتیک چین در منطقه، ارائه امتیاز به دولت    - 1.  داردمدنظر  

این کشورها،   در  آمریکا  نفوذ  و تضعیف  پیرامون خود  و    -2های  غربی  با کشورهای  اقتصادی  تعامالت  افزایش 

افزایش    -3زمینی برای صدور کاال به اروپا) این مسیر زمان را به نصف کاهش می دهد(،  جایگزینی مسیر ترانزیت  

نفوذ در اورآسیا، شکل دهی بازار اورآسیایی، تضمین جریان انرژی از آسیای مرکزی و روسیه و کاهش ریسک  

سفیک تا دریای بالتیک و  اتصال جاده ای از پا -4انتقال انرژی از مسیر دریایی تحت کنترل آمریکا) تنگه ماالکا(، 

ارائه الگویی جدید از جهانی سازی و تثبیت    - 5تشکیل شبکه حمل و نقل آسیای شرقی، غرب و جنوب آسیا،  

  - 6تجارت و سرمایه گذاری، تقویت یوآن در نقل و انتقال مالی بین المللی و کاهش اتکا به دالر،    الگوهای چینی

غربی) سین کیانگ(، افزایش توان رقابت داخلی و رشد متوازن منطقه    پیشبرد پروژه های توسعه در استان ناآرام

استفاده از ظرفیت تولیدات صنعتی برای ایجاد زیر ساخت ها و تسهیل ورود کاالهای چینی به بازارهای    - 7ای،  

  ر منطقه اطالعات منطقه و ایجاد کانال های تازه برای اعمال نفوذ د منطقه، دخالت در ایجاد زیرساخت های فنآوری

 (Yu.2017: 362 ) . 

منظر همچنین   ابریشم  ژئوپلیتیکی،    از  جاده  یا  راه  یک  کمربند  یک  مولفه  نوینابتکار  ترین  کلیدی  باید  را   ،

آ "  دیپلماسی همسایگی" به حساب  قابل  رئیس جمهور چین  کنون  تا  آنچه  اساس  بر  ابتکار  این  از  ورد. هدف 

  تسهیالتی از طریق ایجاد  و ایجاد امکان اثرگذاری بر آنان  بهبود روابط با کشورهای پیرامونی چین  مشاهده می باشد  

چارچوبی برای    ابتکار ، این  راستااست. در این  و انرژی  همچون ارتباطات حمل و نقلی و زیرساختهای تولید نیرو  

  و   سرمایه   عظیم  منابع  مشتمل بر:قدرت چین را   که    ه گونه ایبدر اختیار چین قرار می دهد،  دیریت اقتصادی  م

سیاسی تبدیل کرده و دستورکار جدیدی    نفوذ   به   را و ساخت و ساز    تولید   قابلیت   و   تخصص  در کنار   ارزان  های   وام

 .ارائه می کند شدن منطبق با تعاریف چین  برای جهانی

و بویژه جایگزین شده مولفه اقتصاد به جای  ظری و به منظور درک بهتر از ماهیت ابتکار ارائه شده  در حوزه ن

 اهمیت این نکته برجسته شده که:  ایدئولوژی متعاقب خاتمه دوران جنگ سرد و پایان یافتن نظام دو قطبی،  
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از  ای که ژئوپلیتیک    گونه  بهای در حوزه مفهومی ژئوپلیتیک روی داد.    یافتن جنگ سرد تغییرات عمده  با پایان

رهیافت نظامی و ژئواستراتژیک، رویکردی اقتصادی یافت. با تغییر جهت مفهوم قدرت در جغرافیای سیاسی از  

ی میشوند.  منابع اقتصادی و قلمرو منابع طبیعی مهم ارزیابدر آن  سیاست به اقتصاد واژه ژئواکونومی برنهاده شد که  

گسترده  مفهوم  با  ژئواکونومی  سیاسی    پارادایم  و  جغرافیایی  علوم  وارد  حاکمیت  ش ای  دوران  ویژگیهای  از  د. 

ای بر بنیاد اقتصاد است. این رویکرد   بندیهای منطقه  عرصه جهانی و تشکیل گروه   ژئواکونومی، اهمیت اقتصاد در

ه و بررسی روابط جغرافیا، قدرت و اقتصاد و تعامل این سه  از ترکیب سه عامل جغرافیا، قدرت و اقتصاد شکل گرفت 

های جغرافیای اقتصاد یک کشور است که با    عنصر را برای کسب قدرت دولتها مطالعه میکند. ژئواکونومی زمینه 

رویکردی برونگرا بنیانهای اقتصاد را در مناسبات قدرت تعریف و تعیین میکند. همچنین دولت از این طریق میتواند  

دست بگیرد و به استحکام بخشیدن فعالیتهای    کنترل و اقتدار تمام منابع تولید و بخشهای کلیدی اقتصادی را به

عبارتی دیگر، ژئواکونومی رابطه بین قدرت و فضا را بررسی میکند.    اقتصادی و قدرت اقتصادی خود بپردازد. به

رو، آزاد از مرزهای    تغییر و تحول است، از این فضای بالقوه و در حال سیال همواره حدود و مرزهایش در حال  

 . ( 5-4: 1397کرمی و همکاران،  گل(ت اس سرزمین و ویژگیهای فیزیکی ژئوپولیتیک 

در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در صدد این هستیم تا این  

تغییر در معماری اقتصاد دنیا و قرار گرفتن به عنوان  به دنبال  آیا چین صرفا  "نظر را مورد ارزیابی قرار دهیم که  

قعیت خود در حوزه های مختلف و افزایش سطح رقابت و  و یا درصدد تثبیت مو  استقدرتی جهانی در اقتصاد  

 ".  مسئولیت پذیری، در واقع دورنمایی از نظم جهانی آتی را می خواهد به تصویر بکشد 

در این مسیر توجه به این نکته نیز از اهمیت باالیی برخوردار می باشد که نظام بین الملل کماکان در دوران گذار  

شناخت این دوران و ویژگی های آن برای درک هر چه بهتر رفتار بازیگران عمده در  خودش قرار داشته و ضرورت  

قدرت  دوره ای که نظام بین الملل در حال باز تعریف خود است و نمی توان از نقش  آن اجتناب ناپذیر می باشد.  

 در حال ظهور در شکل دهی به نظم آتی چشم پوشی کرد.  های

 پیشینه:

از میالد مسیح است که    قبل وم  دقرن  مربوط به    "جاده ابریشم"  موجود تاریخی شکل گیریبر اساس مستندات  

تعدادی از قدرت های مشرق زمین و از جمله کشورهای  بر گرفته و  آن زمان در  جغرافیایی بسیار وسیعی را در  

  ، تصادی دنیای وقت بودهچین و ایران در نقطه مبدا و یا در مسیر این جاده که از مهم ترین مسیرهای تجارتی و اق

 .  ه اند قرار داشت 

دولت  "را برای نخستین بار، فردیناند فرایهر فون ریشتهوفن دانشمند آلمانی، در کتاب    "راه بزرگ ابریشم" واژه  

در این راه  کاروانی قاره ای  مسیرهای نام    وی که یک جغرافی دان بود  .به کار برد   1۸77در سال     "قیصری چین

 قرار دادن نام ابریشم بر این مسیر به دلیل انتقال ابریشم از طریق آن به چین بوده است. به نمایش گذاشت. را 
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است که با هدف تجارت و    ه پیوستهم  ای بههراه ه ای از  شبکدر سده دوم پیش از میالد گشایش یافت  که این راه 

هم و به شمال آفریقا و شرق اروپا پیوند    وجود آمده بود که خاور و باختر و جنوب آسیا را به   بازرگانی در آسیا به 

به می  میالدی  پانزدهم  قرن  تا  که  مسیری  بزرگ   1700مدت  داد؛  بودسال،  دنیا  بازرگانی  شبکة   .ترین 

های  پیشگیری عبور از بیابان  آغاز و به منظور از مسیر شهرهای ساحلی شرق چین  بر بنیاد منابع تاریخی آغاز این راه  

  " راه ابریشم" شد. مسیر شمالی که امروزه بیشتر از آن با نام  مرکزی چین، به دو راه شمالی و جنوبی تقسیم می 

پیش از رسیدن به    های گوناگون در چین وشد و پس از گذر از ایالتآغاز می   "هوانگتوان "شود از شهر  یاد می 

از شمال صحرای بزرگ چین و یکی    شد که دو مسیر آن بیایان بزرگ مرکزی چین به سه راه گوناگون، تقسیم می 

 .کرداز جنوب آن عبور می 

شد که نخستین  مسیر جنوبی یک مسیر ثابت بود و با گذشتن از مرزهای چین، این مسیر وارد قرقیزستان می 

بزرگترین کارخانه  از جمله کانون   "اوش "و سپس    "اوزکند "منزل آن   اکنون  ابریشم بود و هم  تولید  های مهم 

ابریشم کشی و ابریشم بافی را در خود جای داده است. این مسیر پس از آن وارد سرزمین فرغانه شده و پس از  

جیحون، باکتریا)بلخ( و سپس به  به سمرقند، بخارا،  ) در قزاقستان (  و اترار  ) آلماآتی (  گذر از راه بالیغ و آلمالیغ  

رسید. از سرخس به طرف نیشابور، گرگان، ری، هکمتانه، قزوین، زنجان، اردبیل، تبریز، ایروان  مرو و به سرخس می 

رفت. سپس از ایروان به ترابوزان و بندرهای شام از یک طرف و از جانب دیگر با عبور از مناطق مثل کنگاور،  می 

شیر قصر  فرمیس،  می بیستون،  منتهی  عراق  امروزی  کشور  دیگر  مختلف  نقاط  و  بغداد  به    .گردید ین 

از بلخ به طرف دره شکاری و با عبور از آن به سمت بامیان، کابل، پیشاور و در نهایت    ،مسیر فرعی دیگر راه ابریشم

قرن بزرگترین    17نزدیک به    شامل می شد کیلومتر راه را    11000شد. جاده ابریشم که در حدود  به هند متصل می 

 اردیبهشت(   26، 1396)طرح یک کمربند یک را،از رویا تا واقعیت، .شبکه راه مواصالتی میان آسیا، شمال آفریقا و شرق اروپا بود

فلزات ارزشمند، منسوجات پشمی و کتانی، عاج، مرجان، کهربا،    و دیگر  طال  محصوالتی مانند ابریشم  به غیر از  

نسوزسنگ پنبه  قیمتی،  چراغ   ، یشهش   ،های  آهن،  سرامیک،  قالب،  خز،  مثل  برنزی  لوازم  دارچین،  الکلی،  های 

اقالم تجارتی بودند که از طریق این جاده منتقل می شدند. ضمن اینکه بخشی از این کاالها  کمربند، اسلحه و آینه  

  گردیدند. در مناطق و شهرهای واقع در مسیر فروخته و یا مبادله می

صورت پذیرفت و بهره گیری از    یاهای غربی مانند بریتان  قدرت های ورود  ی که متعاقب  شکل گیری نظم جهانبا  

رنسانس  دوره  شد و بعد از و همچنین آغاز    چین، ایران و هند   قدرت های شرقی از جملهافول    مسیرهای دریایی،

عقب  قدرت در صحنه بین الملل شکل گرفت که نتیجه آن  ، عصر جدیدی در مناسبات  و انقالب صنعتی در اروپا

شد. این عقب ماندگی به طور طبیعی قدرت را به غرب  ماندن شرق از غرب در صنعت تازه ظهور دوران پسا وسطی  

 منتقل و در نتیجه راه ابریشم نیز به فراموشی سپرده شد.  
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                           /https://www.tahlilbazaar.com/news/51050منبع: 

 یک راه   –جزئیات و نحوه شکل گیری ابتکار یک کمربند 

و    ، توسط رئیس جمهور فعلی چین2013سال    بار درایده ای است که برای اولین    راهابتکار یک کمربند و یک  

 پینگ مطرح شد.  جینگ شی معمار اقتصاد نوین این کشور 

کمربند به شش راه سرزمینی در خشکی اشاره می    ،"راه"و    "کمربند "ابتکار از دو بخش تشکیل شده است:  این  

د. راه هم به راهی دریایی  ده کند که قرار است چین را به آسیای مرکزی، روسیه، جنوب آسیا و نیز اروپا پیوند  

  .ه می کند که هدفش اتصال بنادر چین به بنادر آسیای جنوب شرقی، جنوب آسیا، آفریقا، خاورمیانه و اروپاست اشار

مسیرها یا کریدورها در ادامه  یک مسیر قطبی نیز برای این ابتکار تعریف شده که به مجموعه این    ،عالوه بر این

 پرداخته خواهد شد.  

.  ید ردگبرگـزار    "دیپلماسـی پیرامونـی"پکـن یـک کنفرانـس کاری مهـم بـا عنـوان  در    ،2013  سال  در اکتبـر

اولیـن همایـش بـا  می توان گفت  و    2006از سـال  چین  خارجی    ایـن بزرگترین همایـش در خصوص سیاسـت

بـوده  در قرن گذشته  از زمـان تأسـیس جمهوری خلـق    " صـوص کشـورهای همسـایهسیاسـت در خ "موضـوع  

،  و جایگاه می باشند نقـش برخوردار از گذاری خارجی چین  کـه در فراینـد سیاسـت عناصر کلیدیاسـت. تمـام 

  .داشتند از جملـه تمـام اعضـای کمیتـه دائمـی دفتـر سیاسـی، در ایـن همایش شـرکت  

فرانـس کاری دیپلماسـی پیرامونـی اظهـار کـرد: همسـایگان چین، ارزش اسـتراتژیک بسـیار مهمـی شـی در کن

قتصـادی را مسـتحکم  ادارنـد. او در ادامـه افزود: میخواهـد روابط چین را با همسـایگان بهبود بخشـد، روابط  

 (  Xi Jinping, 25 October 2013 ).کنـد، و همکاریهـای امنیتی را تعمیـق نماید 

فراینـد " در  بایــد  مــا  پیرامونیســت.  دیپلماســی  کلیــدی  در همســایگی چیــن، هــدف  ثبــات  حفــظ 

ای، تسـریع ایجـاد زیرسـاخت، و اتصـال مناطـق، مشـارکت داشـته باشـیم    یکپارچـه سـازی اقتصـادی منطقـه 

https://www.tahlilbazaar.com/news/51050/


6 
 

ا بایـد کمربنـد اقتصـادی جـاده ابریشــم و جــاده ابریشــم دریایــی قــرن  و نقـش مشـوق را ایفـا کنیـم. مـ

 ( Ibid )."ای جدیـد ایجـاد کنیـم بیســت و یکــم را بســازیم و یــک نظــم اقتصــادی منطقـه 

جمهوری چین و ده ماه پس از انتخابات دبیر کل حزب  درست شش ماه پس از انتخابات ریاست  2013در سپتامبر  

  در   نظربایف  دانشگاه  در  سخنرانی  یک  در   و   سفر  مرکزی  آسیای  بهجدید چین    جمهور  رئیس   کمونیست چین،

پارلمان اندونزی راه  کمربند اقتصادی راه ابریشم و در ادامه در همان سال در    بار  نخستین  برای قزاقستان ستانهآ

 اعالم نمود.   راابریشم دریایی 

شاهراهراه این  ودرصد جمعیت    65  ، اندازی  دربرخواهد   40  جهان  را  تولید خالص جهانی  تا سال  درصد  گرفت. 

عضو  در سراسر آسیا، اروپا، افریقا، آمریکای التین و دریای کارائیب المللی  کشور در سطح بین  13۸ تعداد    ، 2020

که  این طرح شده  داالن   69اند  مسیر  در  قرار  کشور مشخصا  این طرح  برای  تعریف شده  دریایی  و  زمینی  های 

لی الملکشور و سازمان بین   167سند همکاری را با    19۸اند. بر پایه اعالم وزارت خارجه چین، این کشور  گرفته 

 .راه منعقد ساخته است - ذیل طرح کمربند 

  ای از جاده از طریق زنجیره  بتکار چین با بهره گیری از این ا  .شودترین پروژه چین  محسوب می بزرگ  بتکاراین ا

ها و مسیرهای دریایی به قاره  های انتقال انرژی، بنادر و لنگرگاه آهن، خطوط فیبرنوری، خطوط لوله ها، خطوط راه 

 شود.  اروپا و آفریقا متصل می  های

  1000، حدود  و تأسیسات تأمین انرژی     برآورد شده است که برای ساخت این مسیرها، بندرهای آن همچنین  

  بانک "  و   چین  حکومت "ابریشمِ  راه   صندوق "  را   پروژه   اینهزار( میلیارد دالر باید خرج شود. بخش بزرگی از هزینه  )

  ای توسعه   ایچندمنظوره   بانک   آسیا  زیرساخت  گذاریسرمایه   بانک.  کنند می   تأمین  "آسیا  زیرساخت  گذاریسرمایه

می    ویک( کشور عضو آن شصت)  61ها تأسیس شد و در حال حاضر  ابتکار چینیبه   1393/  2014  در   که   است

 .فروردین( 23، 1400) ابتکار راه ابریشم جدید،  .باشند 

به نظر می رسد دولت چین توقع دارد ابتکار جاده ابریشم جدید عامل تسهیل کاالهای تولید شده در چین به دیگر  

همچنین عناصر سیاست ساز چینی بر این باورند که این ابتکار تنها منحصر به  نقاط پیرامونی و فرامنطقه باشد.  

نیست، بلکه این مسیری است که کشورهای دیگر را    انتقال کاال و افزایش قدرت رقابت با کشورهای توسعه یافته

به سمت پذیرش استاندارهای چین هدایت خواهد کرد. پکن در تالش برای تبدیل شدن به کشوری پیشتاز در  

 تحقیق و توسعه و همچنین یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری است.

   چین، و  آمریکا  متحـده    التامنیتـی ایـاکمیسـیون بررسـی اقتصـادی و  سوی  از  تهیه شده    گـزارش پژوهشـی  

ذکر می    مهم ترین عامل پیشرفت  چین به منظور دستیابی به اقتصاد پیشرو  توسـعه اسـتانداردهای فنـاوری را  

 ( Dan Breznitz and Michael Murphree, 16 January 2013)کند. 
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این ابتکار دو روایت قابل توجه مطرح می باشد. روایت اول عمدتا متعلق به  در ارتباط با چگونگی شکل گیری  

که وقتی یک اقتصاد  اقتصادانان چین که نگاهی ساختارگرایانه به پدیده ها دارند، می باشد. آنان  براین نظر هستند  

به خارج   باید لزوماشده بزرگ می شود بازار مصرف داخلی کفاف نمی دهد. انباشت سرمایه و مازاد ظرفیت تولید 

در واقع به مفهوم جهانی شدن یک اقتصاد  این  و  در نتیجه اقتصاد شما مجبور است بین المللی شود    .  بروداز کشور  

و از این جهت چین مجبور است به سمت اقتصاد  داشته  تولید    ،اقتصاد چین بیش از ظرفیت داخلخواهد بود.  

      کت کند.  خارج از مرزهای خود با هدف تامین منافع حر

که نزدیک به حزب کمونیست و مدیر مدرسه روابط بین الملل حزب    روایت دوم مشخصا متعلق به وانگ جیسی 

وانگ جیسی متعاقب  کمربند و راه نقش داشت.    ، می باشد. ایده وی نقش موثری در طراحی ابتکارکمونیست است

گسترش "    مقاله ای تحت عنوان  ،    PIVOT TO ASIAتحت عنوان    2011اعالم سیاست جدید اوباما در سال  

آسیای مرکزی و روسیه    ،  از غرب   وی  نوشت. البته منظور "حرکت به سوی غرب    "و یا  "  بال های چین به غرب  

و کال غرب چین بود. روایت وی روایتی است که می گوید چون آمریکا در آسیای دریایی  فشار راهبردی روی  

  ، آزادی عمل خودش را گسترش دهد  :  چین را زیاد کرده و به نوعی چین محاصره شده، بنابراین چین برای اینکه

بر  ریکا تعارض پیدا نکند باید به سمت اورآسیا گرایش پیدا کند و  و همچنین با آم،  در محاصره آمریکا گیر نیفتد 

 د.  شو مطرح می نوین جاده ابریشم یک راه و یا  –یک کمربند بحث  صوالااین مبنا 

کنار گذاشتن چین از معاهده تجارت منطقه ای با کشورهای اقیانوس آرام که مذاکرات اولیه    مورد فوق، عالوه بر  

  12پاسفیک میان    – منجر به امضای موافقتنامه موسوم به شراکت ترانس    2015و در سال    غاز آ  2006آن در سال  

 یک راه موثر بود.   –بند ردر شکل دهی به ایده یک کمنیز  اقتصاد جهان را تشکیل می دادند،  % 40کشور که 

به این مفهوم که این    روایت چینی تری است   PIVOT TO ASIAروایت واکنش به  در مجموع می توان گفت  

  بوده است   ی نسبت به رفتار آمریکا  واکنشیک راه در واقع    –کمربند  که اساسا ابتکار یک    نظریه را تقویت می کند 
 اسفند(.  1۸، 1399)نفوذ در خاورمیانه به سبک چین، 

  کرده   اللسیاسـتگذاران چینـی بـا نفـوذ و تحلیلگـران اسـتد تر،    همچنیـن در یـک سـطح اسـتراتژیک گسـترده 

انـد کـه طـرح کمربنـد و جـاده میتوانـد بـه عنـوان یـک ابـزار اسـتراتژیک، علیـه سیاسـت چرخـش دولـت  

سـال   در  شـود.  اسـتفاده  آسـیا  به  لیـن،  2015اوباما  ییفو  و    ،جاسـتین  نفـوذ  بـا  سیاسـی  مشـاوران  از  یکی 

جمهور شـی طـرح کمربنـد و جـاده را به منظور    کـرد رئیسالل  صـاددان ارشـد سـابق در بانـک جهانی، اسـتد اقت

-Trans- pacific)ت متحده نظیر سیاسـت چرخشـی و مشـارکت ترانـس پاسـیفیک  التعدیل سیاسـتهای ایا

Partnership  ) اسـتد   راه او  اسـت.  نمـوده  از    اللانـدازی  باید  از جملـه  کرد چیـن  اقتصـادی خـود  منابـع 

ذخایـر مالـی هنگفـت در خـارج از کشـور و تجربـه در ایجـاد زیرسـاخت، جهـت اسـتحکام موقعیت خود در  

 . (Yefolin, CITIC PRESS, 5, 2015). منطقه اسـتفاده نمایـد 
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ن و بسـیاری از اقتصادهـای  اشـاره کـرد کـه چیـ  ،در شـورای حکومتـی دولـت چیـن  تنگ مین ،یکـی از رایزنان 

متحـده محـروم نگـه داشـته شـده بودنـد و ایـن    التنوظهـور، از مشـارکت ترانـس پاسـیفیک بـا محوریـت ایـا

 . کشـورها بـه یـک قطـب سـوم نیـاز داشـتند که همـان طـرح کمربنـد و جاده اسـت

(Ting Min, CITIC Press,2015) 

بازرگان  ،یتوسعه و اصالحات مل  ونیسیکم امور خارجه و وزارت    ی با مجوز شورا  ن،یخلق چ  ی جمهور  یوزارت 

می نمایند که به سند جاده   2015مبادرت به انتشار گزارشی پیرامون جزئیات جاده ابریشم جدید در سال  ی دولت 

 ابریشم موسوم گردیده است.  

قطبی، جهانی    بر مبنای پذیرش روند حرکت به سوی جهانی چند طرح ایجاد کمربند و جاده،    :  بر پایه این گزارش 

شدن اقتصاد، تنوع فرهنگی و افزایش میزان استفاده از فناوری اطالعات با هدف حفظ نظام تجارت آزاد در جهان  

ای شفاف طراحی شده است. هدف از این طرح،  های منطقه و اقتصاد مبتنی بر جهان آزاد در چارچوب همکاری 

ارتقای منظم و آزاد عوامل اقتصادی، تخصیص بسیار کارآمد منابع و انسجام عمیق بازارها، تشویق کشورهای واقع  

ای های منطقه های اقتصادی خود با یکدیگر و نیز همکاری در مسیر کمربند و جاده جهت هماهنگ کردن سیاست

  ،  ای آزاد، فراگیرک ساختار همکاری اقتصادی منطقه ایجاد ی  ،  تر، مبتنی بر استانداردهای باالترتر و عمیق گسترده 

  های آسیا، اروپا و آفریقا و دریاهای مجاور آنها، تقویت پیوند میان قاره ،  هاکننده منافع همه طرف تأمین   ومتوازن  

یه  نبه، چندالهای همه جا ها در میان کشورهای واقع در مسیر کمربند و جاده، ایجاد شبکه ایجاد و تقویت همکاری 

 .و ترکیبی ارتباط، تحقق توسعه متنوع، مستقل، متوازن و پایدار در این کشورها است

احترام متقابل به حق حاکمیت و تمامیت ارضی سایر کشورها، عدم تجاوز    :پنج اصل  اصول این طرح مبتنی بر 

 .آمیز استمسالمت متقابل، عدم مداخله متقابل در امور داخلی یکدیگر، برابری و منافع متقابل، و همزیستی 

 بر مبنای طرح مذکور الویت های همکاری در قالب این ابتکار عبارنتد از:  

 هاسازی سیاست الف( هماهنگ 

ایجاد   ،  ن کشورهاایجاد مکانیزم هایی جهت تبادل سیاست های کال ی،  ترویج همکاری های بین دولتمشتمل بر :  

ت  افزایش مذاکرات بمنظور حل مشکال   ، توسعه اقتصادی کشورهاهماهنگی میان استراتژی ها و سیاست های  

تعریف و حمایت از     ،افزایش اعتماد متقابل سیاسی   ، گسترش منافع مشترک ،ناشی از عدم هماهنگی کشورها

 . پروژه های بزرگ مقیاس و بین المللی

 پیوستگی تأسیساتهم ب( به 

    ، برقراری یکپارچگی در سیستم های استانداردهای فنی    ، تیایجاد هماهنگی میان پروژه های زیرساخمشتمل بر:  

رفع گلوگاه های حمل و     ، ایجاد گام به گام شبکه زیرساختی بمنظور اتصال تمامی نواحی در آسیا، اروپا و آفریقا

ت و تجهیزات مدیریت ایمنی  ارتقای تسهیال  ،تشویق ساخت زیرساخت های سبز و دوستدار محیط زیست  ، نقلی
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توسعه همکاری     ، افزایش همکاری ها در زمینه های بندری و دریایی   ، افزایش هماهنگی امور گمرکی ،   و ترافیک 

بهره مندی بهتر و     ،های امنیتی در زمینه خطوط لوله گاز، نفت، انتقال برق و شبکه های فیبر نوری در مرزها

 .  IT  بیشتر از سیستم های

 آزاد  ج( تجارت

   ، اجرای پنجره واحد گمرکی   ،عات جهت تسهیل ترخیص گمرکی در مرز های دریاییتبادل اطالمشتمل بر:  

همکار ی های دو یا چندجانبه در زمینه های گارانتی، بازدید، اندازه     ،توسعه مناطق آزاد و پارک های لجستیکی

و افزایش    الکاهش هزینه های ترخیص کا.    WTO  آماری جهت الزامات توافقات  طالعاتگیری، استانداردهای ا

تسهیل در رفع موانع  ،  در مرزها و بکارگیری مدل های نوین کسب وکار  commerce  -e  توسعه   ، ظرفیت ترخیص

یکپارچه نمودن فرآیندهای مالیاتی و اجتناب      ،افزایش مذاکرات به منظور توسعه سرمایه گذاری ها   ،سرمایه گذاری

، مواد جدید، بیوتکنولوژی،  العاتفناوری اط)توسعه سرمایه گذاری ها در صنایع پیشرفته   ،مضاعفاز اخذ مالیات 

و همچنین صنایع دوستدار محیط    ( کشاورزی، ماهیگیری، صنایع غذایی و ...) و صنایع مرسوم  (انرژی نوین و ...

منابع    معدنی فلزی و سایر  غال سنگ، نفت، گاز، مواد ذگسترش همکاری ها در زمینه اکتشاف و توسعه  ،  زیست

انرژی خورشیدی و دیگر منابع   پیشبرد همکاری در نیروگاه های آبی، انرژی هسته ای، انرژی باد،  ،انرژی متعارف 

توزیع بهتر و مناسب تر کار و حلقه های زنجیره صنعتی بمنظور ایجاد سیستم های تحقیق و توسعه،     ، انرژی پاک

 . ابت کلی صنایع منطقه ایتولید و بازاریابی و افزایش رق

 پیوستگی مالی هم  د( به

(،     AIIB) تاسیس بانک سرمایه گذاری زیرساخت در آسیا  ،تقویت همکاری انجمن های مالی کشورهامشتمل بر: 

ت ارزی دو و  گسترش دامنه و مقیاس مبادال   ، افزایش تفاهم نامه های مالی   ،ایجاد سیستم ثبات ارزی در آسیا

ایجاد و توسعه بازار اوراق قرضه در    ،ایجاد سیستم مدیریت بحران و پاسخگویی به ریسک های مالی  ،جانبهچند 

 . کشورهای آسیایی

 ه( ارتباط میان شهروندان 

   ،نفر   10000آمادگی چین جهت اعطای بورسیه دولتی به      ، ت فرهنگی و آموزشیگسترش تبادالمشتمل بر:  

  ،انتقال و تبادل علم و فناوری   ،تسهیل فرآیند اخذ ویزا به منظور افزایش توریست   ، کشورهاتبادل کارآموز میان 

 . برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری  ،معرفی شرکت های خصوصی توانمند در کشورهای مختلف

 ید دارد:  کشورهای پیوسته به این ابتکار بر موارد زیر تاک  ن در مورد مکانیزم های همکاری بیگزارش مذکور  

 افزایش انعقاد یادداشت های تفاهم و همکاری های مشترک جهت راهبری پروژه های پایلوت -
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تاسیس کمیته های مشترک، کمیته های راهبری،کمیته مدیریت، کمیته یکپارچه سازی بمنظور ترویج   -

 اجرای پروژه های مشترک 

 :پررنگ کردن همکاری ها و نقش نهادهای تاثیرگذار همچون -

Shanghai Cooperation Organization (SCO), ASEAN Plus China (10+1), Asia-Pacific 
Economic Cooperation (APEC), Asia-Europe Meeting (ASEM), Asia Cooperation 
Dialogue (ACD), Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in 
Asia (CICA), China-Arab States Cooperation Forum (CASCF), China-Gulf Cooperation 
Council Strategic Dialogue, Greater Mekong Sub-region (GMS) Economic 
Cooperation, Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) 

 :رگزاری نمایشگاه هاب -

China-ASEAN Expo, China-Eurasia Expo, China-South Asia Expo, China-Arab States 
Expo, Western China International Fair, China-Russia Expo, China International Fair 

for Investment and Trade. 

های انتهایی به اقدامات انجام شده توسط دولت چین اشاره و همچنین آمادگی این کشور را در  گزارش در بخش  

 اری های الزم به منظور تحقق هر چه بهتر این ابتکار ابراز می دارد.  مسیر همک

(Vision and actions on jointly building Belt and Road, 2017.April 10) 

  21ابتکار جاده ابریشم نوین را باید مهم ترین ایده رئیس جمهور چین در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد در قرن  

 ابل توجهی بر جنبه های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی آن صورت گرفته است.  که تمرکر ق  محسوب نمود

در این معنا تردیدی نباید داشت که آنچه این ابتکار درصدد دستیابی به آن می باشد، بهره گیری از مناسبات 

به منظور تحقق اهداف ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی می باشد.  در     و فراتر   اقتصادی نزدیک با کشورهای همسایه

واقع افزایش قابلیت ها و ظرفیت های تولیدی چین و ارتقای جایگاه این کشور در نظم آتی را در انتهای  این مسیر  

 باید توقع داشت.  

 کریدورهای طراحی شده برای این ابتکار: 

برای این ابتکار  و همچنین کریدور راه ابریشم قطبی    کریدور دریایی    یک   ،زمینیدر مجموع شش کریدور یا داالن  

 توسط طرف چینی تعریف شده است که مختصرا به هریک از آنها در زیر پرداخته می شود: 

 الف: کریدورهای زمینی 

 (China-Pakistan Economic Corridorپاکستان : ) –کریدور اقتصادی چین 

 می باشد.   CPECبه این کریدور یا داالن معروف 
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شده است. هم در پکن    فیتوص   BRIپروژه    "نیو موثرتر  ن یعتریسر"و پاکستان توسط پکن به عنوان    نیچ  دوریکر

  ی اس یو س   ی اقتصاد   یوندهایپ  ت یها باعث تقو  رساختی در ز  ی گذار  هی است که سرما  نیا  د یو هم در اسالم آباد ام

آباد جذب  که چرا اسالم   د یفهم  توانی پاکستان، م  یهارساختیزکمبود بودجه برای  با وجود    دو کشور شود.   نیب

شود.    یگذار   هیسرما  دوریکر   نیدالر در ا  اردیلیم   62. قرار است بالغ بر  شودی م  اس یمق  نیدر ا  ینیچ  یگذارهیسرما

بر اساس برنامه ریزی های  شده است.    ی گذار  ه یها سرما  روگاه یدالر در ن  اردیل یم  12.4تنها    2019سال    انیتا پا

بدون نیاز به عبور    نیشود، چ  ل یتبد   ا یبندر جنوب آس   نی گوادر به بزرگتر  ی ریگ یکه بندر ماه  ی نگامهصورت گرفته  

 . پیدا خواهد کرد هند  انوس یعرب و اق یایبه دراز تنگه ماالکا، دسترسی مستقیم زمینی 

 masterplan. Six economic corridors of power, 2019,January 3)   Belt and Road: One  ( 

  کشور زیرا چین در پاکستان بیشتر از هر  این کریدور را می توان برترین پروژه در این ابتکار چین محسوب نمود.    

دولت    ،این ابتکار  در چاچوببگیرد. یعنی نزدیک ترین دولت در دنیا    اختیار در    مستقیماکار را    د دیگری می توان

این پروژه را در پاکستان به گونه ای که می خواهد طراحی کرده و به جلو ببرد.    د پاکستان بود و چین می توان

ت  صوربر روی راههای مواصالتی تا کنون یک کریدور نیست و کمترین میزان سرمایه گذاری  تنها CPECمنتهی 

بانک    در واقع تولید انرژی برای پاکستان است.  و بر روی منابع انرژی    CPECیه گذاری  پذیرفته است. عمده سرما

اگر بخواهد از این چرخه فقر  بیرون  پاکستان  که اقتصاد    استتوسعه چین بر اساس مطالعات اقتصادی، بر این نظر  

  ، الکتریسیته مهم ترین مشکل زیر ساخت آن می باشد. مهم ترین مشکلبیاید پایه توسعه آن باید آماده شود و  

که    معمولنمی تواند از مسیرهای  به دلیل فقر  فقدان منابع انرژی پایدار است و دوم این است که پاکستان  اول  

دهد. لذا    ورند، این کار را انجامآ کشورهای دیگر امنیت انرژی را تامین و نفت را به نیروگاه برای تولید برق می  

می  برق خورشیدی  و    منابع باید درون زا باشد و عمده سرمایه گذاری بر روی تولید برق ذغال سنگی، برق آبی

. البته طراحی های  را فراهم کنند در پاکستان از این مسیر چینی ها می خواهند زیر ساخت توسعه  باشد. در واقع

دیل به ساحل گردشگری شود، گوادر تبدیل به یک هاب  مثال کل ساحل پاکستان تب ؛ فازهای دیگر هم داردچین  

میلیارد دالر در کراچی سرمایه گذاری کرده اند که کراچی از آن بازار سنتی به    3.5لجستیک شود، اخیرا مبلغ  

مواصالتی   یو نه راههاعمده سرمایه گذاری در زیر ساخت توسعه پاکستان در مجموع  بندر مدرن تغییر یابد ولی 

 . است

آخرین گزینه  به نظر می رسد این  مطرح شده ولی  در حد یک ایده  موضوع انتقال انرژی از طریق پاکستان به چین   

، وارد  . مادامی که چین به این جمع بندی نرسد که احتمال بسته شده تنگه ماالکا خیلی باال استخواهد بودچین  

ی بزرگی باید احداث شود که بتواند سهمی در  از این مسیر هم خط لوله ها  این موضوع نخواهدشد. ضمن اینکه 

چین عمدتا از مسیر  در مجموع  منابع انرژی چین داشته باشد و خط های معمولی نمی تواند جایگزین ماالکا شود.  

در حال حاضر بر روی    . عالوه بر این،کند   سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی بر روی امنیت انرژی خود کار می 

که چین در  همچنین سیاستی    .  را تشکیل می دهد متمرکز هستند سبد انرژی چین    %56کال    که    ذغال سنگ

است. کل فرآیندهای توسعه چین به سمت   2060آن است حرکت به سمت کربن خنثی تا سال    پیگیریحال  
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طوالنی    این روش از الویت بیشتری در بتواند منابع نفت وارداتی را کم کند.    تا   کربن خنثی در حال حرکت است

برای انتقال  اینکه بخواهد از مسیر های سنتی ژئوپلیتیکی مانند پاکستان لوله ای  مدت برای چین برخوردار است تا  

 کند.  احداث انرژی 

که شرکت های  است  مازاد سرمایه ای  آنها  نهفته است و از جمله  نیز  علت توجه چین به پاکستان دردالیل دیگری  

اگر بتوانند در پاکستان این زیر ساخت را فراهم  و  جستجوی بازارهای جدید هستند  این شرکت ها در    .چینی دارند 

میلیون نفری در پاکستان در    200کنند یک گسترش ژئواکونومیک به داخل پاکستان پیدا می کنند و یک بازار  

ین  و آالیندگی  با دولت آن رابطه خیلی خوبی دارند و بخشی از آن صنایعی که ارزش افزوده پائ  کهکنارشان است  

هم در    افریقا مورد  این تنها در مورد پاکستان نیست و در    د. البتهنکنباال دارند را می توانند به پاکستان منتقل  

   دستور کار چین قرار دارد. 

برای پاکستان     21یک اقتصاد قرن  به نظر می رسد چین در راستای سیاست های کالن خودش درصدد شکل دهی  

هزار نفر چینی در آنجا زندگی    500و حدود    را تبدیل به یک هاب در منطقه کرده    گوادر  ان نمونهبه عنو.  می باشد 

و با انتقال بخشی از صنایع و شرکت هایش در قالبی که فوقا توضیح داده شد از مزیت های رقابتی در بازار    کنند 

   جهانی با توجه به شرایط پاکستان استفاده کند.  

کرده است. هند    جاد یا  BRIرا در کل     یکیتیموانع ژئوپل  نیاز دشوارتر  یکی  نیهمچن  دور یکر  نیحال، وجود ا  نیا  با

  حمایت  از ی کرده است و حداقل به طور علن ینگران ابراز ریاز قلمرو مورد مناقشه کشم دوریکر  نینسبت به عبور ا

BRI  می کند  ی آن برطرف نشود، خوددار ی کیتیژئوپل ی ها ی که نگران ی تا زمان . 
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 (   New Eurasian Land Bridgeآسیا ) رپل زمینی جدید او

و    یشرق  یاروپا ، روسیه، ی مرکز ی ایرا به آس  نیقرار دارد که چ ی الملل ن یخط راه آهن ب کی  دوریکر ن یدر قلب ا

  انوس یاست که اق ی الملل نی گذرگاه ب  ک ی(  NELB)  ایاوراس  د یجد  ی نیپل زمکند.   یمتصل م   ی غرب ی سپس اروپا

وستوک    یوالد   ه یروس   یکه از بندر شرق  یبر یس   ین یکند. بر خالف پل زم  یاطلس را به هم متصل م  انوس یآرام و اق

 نیچ  یساحل  یاز شهرها  "دوم"پل    نیرود، ا  یم  یغرب  یاروپا  یبه مسکو و به سمت کشورها  یبریس   قیاز طر

از    لومتر ی ک  10۸00به طول    ی لیخط ر  نیرود. ا  ی م  کی هلند و آنتورپ بلژ  روتردام به    ژائویو ر  ونگانگیانیل  یعنی

  ی م   ی کشور و منطقه خدمات رسان  30از    ش یگذرد و به ب  ی بالروس، لهستان و آلمان م  ه، ی قزاقستان، روس   قیطر

و تجارت و سایر    ، انگیزه جدیدی از ابتکار کمربند و راه ایجادافتتاح شد   1990که در اوایل دهه    NELB   کند.

 مبادالت بین کشورهای مسیر و بین آسیا و اروپا را بسیار تسهیل می کند.  

ارائه می کنند مورد استفاده قرار  را    راه طرح کمربند و  ظرفیت های که    ، یقاره ا   نیب   ی لیر  ر یمس  ن ی، چند کنونتا  

  ی آلمان م  سبورگیلهستان به دو  ق یطراروپا )از  -انگیک   نیس -نگیعبارتند از راه آهن چونگ ک  نها ی. اگرفته اند 

 رسد(.   یم  د یاروپا )تا مادر-انگیک  نیس -ویی ن اروپا )به لهستان( و راه آه-انگیک  نیس -رسد(، راه آهن چنگدو

(What are six economic corridors under Belt and Road Initiative, 2020,4 August) 

 

 

 https://www.sc.com/en/feature/one-masterplan-six-corridorsمنبع: 
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 ( China-Mongolia-Russia Economic Corridorروسیه ) –مغولستان  –کریدور اقتصادی چین 

  2014سپتامبر    11در    چینجمهور    سیتوسط رئ(    CMREC)    هیروس   –مغولستان    -  نیچ  یاقتصاد  دوریکر  دهیا

  روسای جمهور مطرح و مورد استقبال    کستانیتاج  تختینشست سه جانبه سران سه کشور در دوشنبه پا  ن یدر اول

  ی طرح همکار  ن یاول  شنهاد،یپ  ن یتوسعه ادر مسیر  ،  2016ژوئن    23در   سه کشورقرار گرفت.  و مغولستان    ه یروس 

 را تهیه و بامضا رساندند.  راه است،   ک یکمربند و   کیاز ابتکار  ی چندجانبه که بخش

را با    ن یقصد دارد ابتکار کمربند و جاده چ  CMREC  شم،یجاده ابر  ی مهم کمربند اقتصاد ی از اجزا  ی کیبه عنوان  

بهره    یبرا   ریفراگ  بستر  کی  نیمغولستان هماهنگ کند. ا  یو برنامه جاده استپ  ایاوراس   هیاتحاد  یبرا  هیروس   شنهادیپ

برا  ظرفیت از    ی بردار نقاط قوت سه طرف  ترو  یبرا  د یتوسعه مف  ی گسترش فرصت ها  ی و    ی کپارچگ ی  جیهمه، 

حمل و    ان یدو شر   CMRECکند.  یم   جاد یا  ی الملل  نی آنها در بازار ب  یرقابت جمع  ش یو افزا  ی منطقه ا  ی اقتصاد

  ی گری. دابد ی  ی ادامه م  هیمغولستان و روس   تاتا هوهوت و    نیچ  یهب -نیانجیت-از منطقه پکن  ی کیدارد:    ید یکل  نقل

  نه ی هفت زمسه کشور    .ابد ی  ی گسترش م ه یروس   یتایتا چ  ن یچ  ی و مانژول ن یچانگچون، هارب  انگ، یشن    ان، یاز دال

  ی گمرک   یخدمات بازرس   و ساخت بندر  ؛حمل و نقل و اتصال  یها  رساختیز  کرده اند: ینیب  شیپ  یهمکار  یاصل

   ست؛ یز  ط یحفاظت از مح  ؛ی و مردم  یتجارت؛ تبادالت فرهنگ   ؛ یگذار  ه یو سرما  یصنعت  تیظرف  نه؛یو قرنط  یو مرز 

حمل و نقل  زمینه پیش بینی شده برای همکاری تمرکز اصلی بر روی    7در بین این  با مناطق مجاور.    یهمکار

 (What are six economic corridors under Belt and Road Initiative, 2020,4 August)است.

 

 /https://www.sc.com/en/feature/one-masterplan-six-corridorsمنبع: 
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 شبه جزیره هندوچین    –کریدور اقتصادی چین 

(China-Indochina Peninsula Economic Corridor  ) 

  ی فرهنگ   ،ییایجغراف   کینزد  یوندهایبه هم متصل شده اند و پ  ایو در  ی خشک  قیاز طر  نیهندوچ  ره ی و شبه جز  نیچ

 مهم در کمربند و جاده است. وند یپ ک ی نیهندوچ رهیو مردم با مردم دارند. شبه جز

به سمت غرب در    نیچ  د ی رودخانه مروار  یاز دلتا(    CICPEC)    نیهندوچشبه جزیره    - نیچ  یاقتصاد  دوریکر

  ی تا هانو  انگیش   نگیو پ  نگ ینان  قیگوانگژو از طر-نگینان  ر یالس  عیگوانگان و راه آهن سر- امتداد بزرگراه نانچونگ

  تنام، یکند و از قلب و  یمتصل م  ن یهندوچ  رهیرا به شبه جز  نیچ  ی نیپل زم  نی.اابد ی  یو سنگاپور گسترش م 

آسه    ی با کشورها  ن یچ  یامر همکار   نیرود که ا  ی کند. انتظار م یعبور م   ی و مالز  انماریم  لند، یالئوس، کامبوج، تا

  لیتسه  ی منطقه با شبکه راه آهن و بزرگراه برا   ن یا  یهدف اتصال بهتر شهرها  CICPECکریدور  کند.  ت یآن را تقو

ی باشد که در صورت  کریدور این ظرفیت را دارا م  نیا  را دنبال می کند.و اطالعات    هیمردم، کاالها، سرما  انیجر

 .کند   جادیرا ا یاو اقتصاد منطقه  کیاستراتژ  ی همکار یرا برا  ید یجد  یهافرصتاستفاده کامل  

What are six economic corridors under Belt and Road Initiative, 2020,4 August) ) 

 

 https://www.sc.com/en/feature/one-masterplan-six-corridorsمنبع: 
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 میانمار –هند  –چین  -کریدور اقتصادی بنگالدش

 (Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor  ) 

چ(    BCIMEC)    انماریم-هند -نیچ-بنگالدش   ی اقتصاد  دور یکر  شنهادیپ وز   نیتوسط  نخست  سفر    ی ل   ر یدر 

ارائه شد. .    یارتباط منطقه ا   ت یو هند و تقو  ن یدو بازار بزرگ چ  وند یبا هدف پ  2013به هند در ماه مه    انگیکچ

 استقبال کردند.  شنهادی پ نیاز ا انماریبنگالدش و م

گروه مطالعاتی مشترک کشورهای مذکور در خصوص راههای    2017و آوریل    2014، دسامبر  2013در دسامبر  

 ر با هم دیدار و گفتگو کردند.  تحقق بخشی به این کریدو

عدم توافق چین و هند بر روی چندین نقطه و از جمله ساخت خطوط لوله نفت و گاز از طریق میانمار و نیز منطقه  

 مورد اختالف کشمیر در داخل خاک پاکستان مانع از هر گونه پیشرفت این کریدور شده است.  

What are six economic corridors under Belt and Road Initiative, 2020,4 August) ) 

 
 /  corridors-six-masterplan-https://www.sc.com/en/feature/one: منبع

 

 

https://www.sc.com/en/feature/one-masterplan-six-corridors/
https://www.sc.com/en/feature/one-masterplan-six-corridors/
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 غرب آسیا  –آسیای مرکزی  –کریدور اقتصادی چین 

  (China-Central Asia-West Asia Economic Corridor  ) 

  ی عربستان را به هم متصل م   ره یو شبه جز   ن یچ(    CCWAECآسیای غربی )    –آسیای مرکزی    – کریدور چین  

 . قرار دارد یباستان شمی جاده ابر ر یمس در یدهد، به طور کل  ی را پوشش م این کریدورکه   یعیکند. منطقه وس 

  ترانه یمد   یایفارس، در  جیبه خل   دنیاز رس   شیرا پ  یمرکز  یایشود و آس   ی شروع م  نی چ  انگیک  نیاز س   دور یکر  نیا

  کستان، یتاج  زستان، ی)قزاقستان، قرق  ی مرکز  ی ایاز پنج کشور آس   کریدور   نیکند. ا  یم   ی عربستان ط  ره یو شبه جز

  ی ( عبور مهی و ترک یعربستان سعود  ران،ی)از جمله ا  ایکشور و منطقه در غرب آس   17ازبکستان و ترکمنستان( و  

 .است شم یجاده ابر یمهم کمربند اقتصاد  یاز اجزا یکیکریدور   نیکند. ا

 

 corridors-six-masterplan-https://www.sc.com/en/feature/one: منبع

 ب: کریدور دریایی  

آغاز و در ادامه    نیچگردیده، از سواحل  کم یو  ست یقرن بکه موسوم به جاده ابریشم دریایی   ییایدر  شم یجاده ابر

اروپا  در نهایت به  مصر و    ، ی عربستان، سومال  ره یشبه جزسریالنکا، کنیا،  هند،    ، یاندونز  ، یجنوب شرق  یایبه آس 

https://www.sc.com/en/feature/one-masterplan-six-corridors
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  ، فارس  ج یعرب، خل یایبنگال، در جیهند، خل انوس یتنگه ماالکا، اق ، یجنوب نیچ یای درخاتمه می یابد. این مسیر 

  (Belt and Road Initiative). را نیز شامل می شود سرخ یایدر

 

road.pdf-silk-maritime-century-21st-10/the-https://www.sipri.org/sites/default/files/2019 

 ج: کریدور قطبی  

قطب    استیس "را با عنوان    ید یکاغذ سف  نیخلق چ  یجمهور   یدولت  ی، دفتر اطالعات شورا201۸  ه یژانو  26در  

  ی استراتژ  ی برا  ی سند طرح  ن یمنتشر کرد که متعهد به مشارکت فعال در امور قطب شمال شد. ا  "نیشمال چ

 است.  "دهابتکار کمربند و جا"تحت    "یقطب  شمیجاده ابر"توسعه  ی آن برا یدر قطب شمال و جاه طلب نیچ

به  برنامه  این  از  دارند.  نیز در سر  را  قطبی  ابریشم  راه  برپایی  برنامه  پکن  و  رهبران  دریای شمالی  مسیر  عنوان 

شود. این مسیر از چین شمالی آغاز شده و با گذر از سیبری روسیه به  همچنین سیاست قطبی چین نیز یاد می 

رسد. گرچه شرایط آب  کانادا و گرینلند و اسکاندیناوی می  اقیانوس منجمد شمالی و شمالگان رسیده و از آنجا به 

است با این حال مزیت این مسیر نوین دسترسی  و هوایی موانعی سخت را پیش روی تحقق این مسیر قرار داده 

 .آسان در کوتاه مدت به آمریکای شمالی و اروپای شمالی است

https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-10/the-21st-century-maritime-silk-road.pdf
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و جاده    کم یو    ستیقرن ب  یی ایدر  شمیجاده ابر  ن، یبر زم  یمبتن   شم یجاده ابر  ی کمربند اقتصادسخن پایانی اینکه :  

  کیدر رابطه با ادغام استراتژ  گریکد یبه عنوان مکمل    د یتوان به طور جداگانه در نظر گرفت و با  ی را نم  یقطب  شمیابر

 . (Belt and Road Initiative) درک شوند. BRIمناطق تحت 

 

 
 / road-and-initiative.com/belt-https://www.beltroadمنبع: 

 تله بدهی: 

است که در آن   ییمیان کشورها ده این موضوع عمدتا در قالب مناسبات دو جانبه در تعریف این اصطالح گفته ش 

با قصد منفی به کشور دیگر وام می کشور وام  از عمد به کشور وام کشور وام   .دهد دهنده  های  گیرنده وام دهنده 

وامفراوانی می  ناتوانی کشور  از  این هدف که پس  با  بازپرداخت وام دهد  در  وام   ،ها گیرنده  دهنده  از سوی کشور 

و پول    رسند ها معموالً به اطالع عموم نمی شرایط وام .  ستخراج کند امتیازات سیاسی و اقتصادی مورد نظرش را ا

شود. هر چند این اصطالح  خود کشور وام دهنده استفاده می   انکاروام داده شده بیشتر برای پرداخت به پیمان

ری  دولت جمهوهای  اکنون این عمل بیشتر با وام   اما    ،تاس های کشورهای بسیاری استفاده شده برای وام دادن 

در   به کشورهای در حال توسعهاین کشور   وام کاالهایهای دو جانبه چین به ویژه  توافق.  شودمربوط می  خلق چین

   .اند ( این ارتباط را تقویت کرده نوین)راه ابریشم  یک راه  –سیاست یک کمربند  راستای 

https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/
https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/
https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/
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هایی استفاده  برای تعریف وام    2017دانشگاه برهما چالنی در هند در اوایل سال   این اصطالح نخستین مرتبه توسط 

دهد. هرچند واقعیت ادعاها علیه چین توسط نهادهای دانشگاهی متعددی از  شد که چین به کشورهای فقیر می 

که روایت دیپلماسی    اند اظهار داشته   هاوس و دانشگاه پرینستوناست. چتم  جمله گروه رودیم مورد انتقاد قرار گرفته 

 آوریل(. 26، 2021تله، -)دیپلماسی قرض.های چین درست نیست گذاریتله بدهی در زمینه سرمایه 

این اصالح تا کنون مشخصا در خصوص دو کشور سریالنکا و جیبوتی مورد استفاده قرار گرفته است. در بررسی  

 را در اختیار قرار می دهد.  از وضعیت موجود  روشن تری تصویر مطرح که  اتی موضوع ، دقیق تر

ساله بندر    99در ارتباط با کشور سریالنکا اعطای وام های مختلف توسط دولت چین به این کشور و واگذاری  

نکته کلیدی بود که اصطالح تله بدهی را به عنوان ابزار مورد استفاده چین    ،رقمی مشخصدر ازای   هامبانتوتا

مطرح نمود. اهمیت این موضوع بویژه با توجه به راه ابریشم دریایی چین و موقعیت مناسب این بندر که بین دو  

 تنگه ماالکا و هرمز قرار گرفته برجسته گردید.  

میلیارد دالر   20.91، میزان بدهی خارجی این کشور از  2017سال  طبق گزارش ساالنه بانک مرکزی سریالنکا در   

تنها حدود    2017میلیارد دالر در سال    51.۸24به حدود    2009در سال   این میزان،  از    5.5رسیده است؛ که 

  های دریافت شده از چین اختصاص دارد.درصد، به وام  10.6میلیارد دالر یعنی 

، استقراض از بازار آزاد از طریق فروش اوراق قرضه،  2017ی سریالنکا در سال  به موجب گزارش ساالنه وزارت دارای

درصدی، بیشترین حجم از بدهی خارجی سریالنکا را به خود اختصاص داده است. در کنار اوراق قرضه،    39با سهم  

صد، به چین  در  11درصد، به بانک جهانی    12درصد، به ژاپن    14میزان بدهی سریالنکا به بانک توسعه آسیایی  

 آبان(  10، 1400) بدهی خارجی دلیل حرکت سریالنکا،  .درصد از مجموع بدهی خارجی این کشور است 3درصد و به هند   10

از سوی دیگر با بررسی محتواهای تولید شده در این زمینه مشخص است که بیشترین تولید محتوا در خصوص  

های آمریکایی  و کاربرد آن در مورد روابط سریالنکا و چین، توسط نشریات، مؤسسات و سایت  "تله بدهی"مفهم  

و در حین حضور در سریالنکا    2020سال  حتی پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا در اکتبر   .و هندی انجام شده است

  کرده   منعقد   سریالنکا  با   "بد   توافقات "  فقط   که  کرد   متهم  را   کشور  این    ،، با »درنده« خواندن حزب کمونیست چین

 اسفند(.  12، 1399) سریالنکا بستر اختالف منطقه ای،  .تاس  شده "قانونی بی " گسترش  موجب و
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مورد بعدی مربوط به کشور جیبوتی می گردد. جیبوتی نیز از موقعیت جغرافیایی استراتژیکی در مدخل دریای  

برخوردار می باشد. همین موقعیت راهبردی موجب توجه کشورهای قدرتمند برای در اختیار  و خلیج عدن  سرخ  

 است.  و نیازهای مالی جیبوتی این امر را تسهیل کرده داشتن پایگاه نظامی در آن کشور گردیده  

. بروز  کرده اند تا کنون کشورهای فرانسه، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و چین مبادرت به ایجاد پایگاه نظامی در این کشور 

 ید.  مانع از ایجاد پایگاه نظامی توسط امارات عربی متحده و عربستان سعودی در این کشور گردبا جیبوتی  اختالف  

»بله،  در مصاحبه تلفنی اظهار داشت:    2019وزیر امور خارجه جیبوتی در حاشیه نشستی در نیویرک در دسامبر  

   .میداشت  ازین رساختیز ن یما است، اما ما به ا یناخالص داخل د یدرصد تول 71  نیما به چ یبده

(In strategic Djibouti, a microcosm of China’s growing foothold in Africa,2019.December 12) 

تولید ناخالص داخلی حرکت کرد باید نگران    %25به طور معمول بدهی خارجی کشورها هنگامی که به بیش از  

نشان از عمق بدهی  با جمعیتی کمتر از یک میلیون نفر  ذکر شده توسط وزیر امور خارجه جیبوتی    %71بود و رقم  

 این کشور دارد.  

) عمیق  این بدهی مربوط به توافق جیبوتی با  کمپانی چاینا مرجنتس به منظور احداث بندر چند منظوره دوراله  

این مهم ترین سرمایه گذاری  می باشد.    ،که در حاشیه پایگاه نظامی چین واقع گردیدهترین و بزرگترین بندر افریقا( 
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میلیون نفر جمعیت و محصور در خشکی از    100ود  واردات اتیوپی با حد   %90چین در جیبوتی می باشد. حدود  

   طریق جیبوتی عبور می کند. 

قدرت برخوردار از پایگاه نظامی در این کشور می باشند، نوعی    5در ارزیابی نهایی به نظر می رسد در حالی که  

این موضوع  شد.  قدرت و نیز در تعامالت شان با جیبوتی مستتر با  5توازن تعریف نشده بر مناسبات کلی بین این  

فی نفسه مانع از برتری جویی نهایی یک طرف خارجی برای تسلط بر حوزه سیاست و قدرت در این کشور خواهد  

 گردید.  

 یک راه  –رویکرد آمریکا نسبت به ابتکار یک کمربند 

اقتصادی،  چین به طور ویژه به سرعت جسور شده است. این کشور تنها رقیبی است که می تواند با ترکیب قدرت    "

   "دیپلماتیک، نظامی و فن آوری خود چالش پایداری را برای سیستم بین المللی باز و ثابت ایجاد کند 

در مواجهه با چالش های استراتژیک ناشی از چین و اقدامات بی ثبات کننده روسیه، ما ساختار مناسب، توانائیها    "

   "و استعداد نیروهایمان را ارزیابی خواهیم کرد

قرار داشت. این    ،منتشر شد  2021دو جمله فوق در متن سند راهبرد امنیت ملی دولت بایدن که در سوم مارس  

را عنوان نمود،    PIVOT TO ASIAکه اوباما سیاست    2011نگاه مختص دولت فعلی آمریکا نمی باشد و از سال  

توسط    نوینچین به مهم ترین محور امنیت ملی این کشور مبدل گردید. این موضوع با اعالم ابتکار راه ابریشم  

 (interim national security strategic guidance, march 2021)چین از ابعاد جدی تری برخوردار گردید. 

این کشور در دهه  اقتصادی  تا کنون، رشد و جهش    90با نگاهی گذرا به تولید ناخالص داخلی چین از آغاز دهه  

میلیارد دالر و در سال    413حدود    1991چین در سال    GDP  به خوبی خود را نشان می دهد.  اول قرن جاری  

این    GDPمیلیارد دالر رسید و رشدی حدودا سه برابری را نشان داد. در حالی که مقایسه    1211به رقم    2000

 برابر را نشان می دهد.   5رشدی کمی بیش از  2010تا  2001کشور بین سال های  

(Historical GDP of China, 2021.29 October) 

و تروریسم مهم ترین    ب آسیا و افغانستان بود این همان دهه ای است که آمریکا با متحدین خود درگیر تحوالت غر

غرب و    "دهه غفلت استراتژیک    "تلقی می شد. دهه ای که به  باور برخی اندیشمندان غربی    برای آنها  خطر

 مشخصا آمریکا از سرعت رشد و قدرت یابی چین محسوب می شد. 

یا همان  نوین  افزایش ظرفیت اقتصادی به طور طبیعی توان نظامی چین را نیز ارتقا داد. طرح ابتکار راه ابریشم  

، نشان دهنده نیت چین برای به چالش کشیدن  فرا قاره ایبه عنوان سیاستی در مقیاسی   یک راه  –یک کمربند  

 جهان و در واقع تعریف نظم جدید جهانی بود.   ضرورت بازتعریف معماری جدید سیاسی و اقتصادی    ،جایگاه آمریکا
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  . شرق آسیاستدر  یک کشور در مناطق مختلف دنیا، به ویژه    برتری طلبی از  آمریکا ممانعت  سیاست کالن  در مقابل  

خط مقدم به منظور ایجاد چالش برای چین  به عنوان  کشور هند  سیاست خود را بر قرار دادن  آمریکا    در این راستا 

     . بنا نهاد

ایندو پاسفیک منتشر کردند.  در مورد  آمریکا دو سند راهبردی مهم    هوزارت دفاع و وزارت خارج،  2019در سال  

"            بود و سند راهبردی وزارت دفاع  " پاسفیک آزاد و باز    –ایندو  " عنوان سند راهبردی وزارت امور خارجه  

این دو سند باالدستی، خود را کشوری پاسیفیک و    آمریکا در  نام داشت.  "  پاسفیک    –گزارش استراتژی ایندو  

ایندو از  جمله  -بخشی  از  منطقه،  در  شرکای خود  و  متحدان  کمک  با  کند  می  بیان  و  کرده  معرفی  پاسیفیک 

پرداخت خواهد  مشترک  اندازی  چشم  پیشبرد  و  مشترک  های  چالش  حل  به  هند،  و  آن  آسه    کشورهای 

(U.S.DEPARTMENT OF STATE.2019)   رت خارجه از هند به عنوان شریک استراتژیک یاد می  سند وزا

کند و سند وزارت دفاع نیز که لحن تندتری نسبت به سند وزارت خارجه دارد، چین را هدف خود قرار می دهد و  

کمونیست با اهرم  جمهوری خلق چین، به رهبری حزب ِ  "نظرطلب خواندن چین بیان می کند:    عالوه بر تجدید 

عملیات های نفوذ و اقتصادی یغماگرایانه، به دنبال ایجاد نظمی دیگر به نفع خود در منطقه    فشار نوسازی ارتش،

   .(U.S.DEPARTMENT OF DEFENCE, 2019) " است تا از این طریق به سایر ملت ها فشار بیاورد

جهان تا قبل  بینی تبدیل این کشور به قدرت اول اقتصاد    رشد اقتصادی سریع چین در چند دهه گذشته و پیش

کنیم که بر    میالدی، آمریکا را به مقابله با این کشور واداشته است. در این زمینه، الزم است اشاره  2050از سال  

و   )ویلسون  ساکس  گلدمن  مؤسسه  برآوردهای  سال    )2003،  پوروچاتاماناساس  در  که  میالدی    2000چین 

گرفتن از آمریکا به بزرگترین    میالدی با پیشی  2041در سال    چهارمین اقتصاد دنیا بعد از آمریکا، ژاپن و آلمان بود،

هایی برای اقتصاد خود    آمریکا جهش اقتصادی چین را هم از این منظر که آسیب  .خواهد شد   اقتصاد جهان تبدیل

واسطه تفاوت ساختار سیاسی دو کشور، تهدیدی برای خود تلقی میکند. از یک    دارد و هم از منظر راهبردی به

توان به نوع نگرش دو طرف به یکدیگر مرتبط دانست. بسیاری    ، جنگ اقتصادی چین و آمریکا را میدیگر  منظر 

ها چین را به عنوان قدرتی در حال ارتقا میبینند که باعث تضعیف ناعادالنه رونق اقتصادی آمریکا،    از آمریکایی 

متحده آمریکا    ها، ایاالت  نظر چینی   تهدید امنیت آن و به چالش کشیدن ارزشهای آن میشود؛ در حالی که از

هست)شل    قدرتی رو به افول است که به دنبال طوالنی کردن تسلط خود در جهان و مقابله ناعادالنه با ظهور چین 

با این حال، در آمریکا دیدگاههای متفاوتی در خصوص میزان اثرگذاری اقتصاد روبه رشد چین،  ). 2019،    و شیرک

 (   55و  54 ،و دارایی  ی)کتاب کمربند و راه وزارت امور اقتصاد  .دارد بر اقتصاد آمریکا وجود  

متحده آمریکا با چین و بروز مشکالت روزافزون در روابط دو کشور،    شاید مهمترین دلیل رقابت فزاینده ایاالت

چین  ای    پینگ استراتژی کالن توسعه   ای چین است. با رویکارآمدن شی جی   تغییر در استراتژی کالن توسعه

میالدی، استراتژی توسعه    19۸0در سال    دگرگون شده است. از زمان آغاز برنامه اصالحات و سیاست درهای باز

با فناوری پایین و متوسط قرار داشت. از همین رو، این کشور را به عنوان کارخانه    یمبنای تولید کاالهای  چین بر

ای    یشد و شرکتهای چندملیتی به طور فزاینده جهان لقب دادند. چین قلب تولید صنعتی در جهان محسوب م
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  دادند. مزیتهای نسبی این کشور شامل نیروی کار ارزان، معافیت  خطوط تولید صنعتی خود را به چین انتقال می 

تدریج با توجه به    محیطی و بازار بالقوه بزرگ بود؛ اما به   های مالیاتی، عدم توجه جدی به استانداردهای زیست

  ای این کشور از سوی دیگر به ویژه مسئله محیط   تصاد چین از یک سو و تبعات سیاست توسعهرشد فزاینده اق

بندیهای    پینگ به جمع  زیست و جایگاه نازل این کشور در زنجیره جهانی ارزش، رهبران چین در دوره شی جی

ن جایگاه مسلط در  ای این کشور را از تولید صنعتی به یافت  راهبردی جدیدی رسیدند و استراتژی کالن توسعه

 .های باالتر زنجیره جهانی ارزش تغییر دادند  حلقه 

میالدی نمایان     2025ای جدید این کشور تحت عنوان ساخت چین    نتیجه این تغییرات در استراتژی کالن توسعه 

چین در چند دهه اخیر است. در این    شد. این استراتژی کالن نخستین و مهمترین سند سیاست توسعه صنعتی

شده است که این    شده و گفته   سند، صنایع بسیار پیشرفته به عنوان هدف کلیدی توسعه صنعتی چین برگزیده

کار گیرد. این سند نشان میدهد که چین    های خود را در راستای توسعه این صنایع به   کشور باید تمام توانمندی

نقش میکرد و چندان رقابتی با قدرتهای  میکوشد از مرحله اول توسعه کشور که به عنوان کارخانه جهان ایفای  

های باالی    متحده و قدرتهای اروپایی نداشت، گذر کند و به رقیب اصلی آنان در حلقه   صنعتی جهان به ویژه ایاالت

 .  زنجیره جهانی ارزش بدل شود

راه مشهور شده  یا آنچه به ابتکار کمربند و  نوین  توان پروژه جاده ابریشم    نکته مهم از منظر بحث حاضر آنکه می 

  تلقی کرد. چین می   2025است را برنامه عملیاتی استراتژی توسعه صنعتی جدید چین تحت عنوان ساخت چین  

المللی الزم برای گسترش حضور و نفوذ تجاری و اقتصادی    های بین  کوشد در قالب مگا پروژه کمربند و راه، زمینه 

   .ه باالیی برخوردارند را گسترش دهد افزود خود در جهان به ویژه در بخشهایی که از ارزش 

 (   74و  73و  72 ،) کتاب کمربند و راه وزارت امور اقتصادی و دارایی 

در شهر کورن وال در جنوب غربی انگلستان    در ماه ژوئن سال جاری  کشور صنعتی دنیا هفت  نشست سران گروه 

بود، نه تنها تالشی برای احیای مجدد رابطه آمریکا    19اپیدمی کوید  که اولین نشست این مجموعه متعاقب آغاز  

به   آنان برای پرداختن  از نظر  اروپا و آسیا محسوب می گردید، بلکه فرصت مناسبی  با متحدین سابق خود در 

 بود.   نیز تهدیدهای ناشی از قدرت یابی چین 

  ضمن محکوم کردن چین به نقض حقوق بشر در منطقه سین   ،ین نشست رهبران گروه هفتدر بیانیه پایانی ا

نگرانی    ابرازکنگ، نسبت به وضعیت دریای چین جنوبی و شرقی    عدم احترام به حق خودمختاری هنگ   ،کیانگ

در شرق    ها  و افزایش تنش جانبه برای تغییر وضعیت موجود    کرده و مخالفت قاطع خود را با هرگونه اقدام یک

  (G7 Leaders' communiqué, 2021. 13 June 2021 ).م کردند آسیا اعال

بود. این طرح درصدد مقابله    "ساخت جهان بهتر    "نشست سران گروه هفت توافق بر سر طرح  از مهم ترین نتایج  

 یک راه چین ارائه شده است.    –با ابتکار یک کمربند 
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  ( کشورهای دمکراتیک)براساس این طرح، از کشورهای گروه هفت و سایر کشورهایی که بنیان فکری مشابهی دارند  

مت و بهداشت،  خواسته شده است که در بسیج سرمایه بخش خصوصی در چهار حوزه مهم شامل آب و هوا، سال

 های  گذاریهای کاتالیزوری مؤسسه  تکنولوژی دیجیتال و برابری جنسیتی همکاری کنند و در این راه از سرمایه 

 .مالی توسعه هم استفاده کنند 

م کرده که همه توان بالقوه ابزارهای مالی  عنوان عضو پیشرو اعال  به   آمریکام شده و  گستره این طرح، جهانی اعال 

،  (اگزیم بانک آمریکا)واردات آمریکا  -، بانک صادراتآمریکاخود شامل مؤسسه مالی توسعه، آژانس توسعه جهانی  

ت را برای  مؤسسه چالش هزاره و آژانس تجارت و توسعه آمریکا و نهادهای مکمل نظیر صندوق مشاوره معامال

 یج می کند.  طرح بس تحقق اهداف این

(FACT SHEET: President Biden and G7 Leaders Launch Build Back Better World (B3W) Partnership, 2021, 12 June) 

را      "شبکه نقطه آبی    "دولت وقت آمریکا با کمک ژاپن و استرالیا ایده    2019قبل از ارائه طرح مذکور، در سال  

هر  دنبال می کرد.  در گستره ای محدودتر را    "ساخت جهان بهتر    "اهداف   مطرح کردند. این ایده نیز کم و بیش 

چند دولت سابق آمریکا به دلیل ضرورت برخورداری از حمایت چین در ارتباط با موضوع کره شمالی عالقمند به  

یک راه   – مواجه ای جدی و گسترده با چین نبود، اما در عین حال نمی توانست نسبت به آثار ابتکار یک کمربند 

 بر گسترش حوزه نفوذ سیاسی اقتصادی چین در حوزه های مختلف جغرافیایی بی تفاوت بماند. 

با بلند پروازی های چین در دولت های گذشته آمریکا نیز وجود    مقابله تالش برای  این موضوع نشان می دهد  

یکا و با توجه به رویکرد کلی که  این تالش به صورتی جمعی در دولت فعلی آمرداشته و در دستور کار بوده است. 

ساخت جهان بهتر   "از آن برخوردار می باشد ادامه یافته و اولین بروز علنی آن را همانگونه که گفته شد در طرح 

 می توان مشاهده کرد.    "

 در مورد طرح مذکور باید به چند نکته زیر اشاره داشت:

کلیات در مورد اهداف این طرح و منابع تامین مالی آن،  م  طرح موسوم به ساخت جهانی بهتر به جز اعال  -

های نرمتر تمرکز دارد و تأکید    روی حوزه   این طرحده است.  کر جزئیاتی از نحوه عملیاتی شدن آن منتشر ن

مت قرار داده است.  خود را روی برابری جنسیتی، بهبود وضعیت آب و هوایی و امنیت بهداشت و سال

  مرکز اصلی طرح ساخت جهانی بهتر بر سرمایه ت  .د زیرساخت اجتماعی استتأکید طرح بیشتر روی بهبو 

 م شده استساخت در کشورهای با درآمد کم یا درآمد متوسط اعال  گذاری در حوزه زیر

وید  گیری ک   در شرایطی مطرح شده که عمده اقتصادهای بزرگ جهانی متأثر از شرایط همه  این طرح   -

 .اند  رو بوده  به با کاهش قابل توجه رشد اقتصادی رو و   19

به  است که ابزارهای دوجانبه و چندجانبه و سرمایه بخش خصوصی را    درصددنظر میرسد این طرح    به  -

 بسیج کند.  منظور سرمایه گذاری 
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فرض در طرح ساخت    پیشدر قالب  یکی از نکاتی که  زمان برای ارزیابی این طرح زود است ولی  هر چند   -

در برابر    سیاست یکسانیاز  این است که کشورهای عضو گروه هفت،  مورد توجه قرار گرفته،  جهان بهتر  

این برداشت  در حالیکه  طبیعتا رویه مشابهی را نیز در عمل دنبال خواهند کرد.  و    چین پیروی خواهند کرد 

و پیش فرض مطروحه با واقعیت سیاست های عملی اعضای این گروه در همسویی کامل  ا دقیقی نیست  

 قرار ندارد.  

عالوه بر ارائه طرح ساخت جهانی بهتر که نمادی از شکل دهی به تالشی جمعی برای مهار چین محسوب می  

هند و اقیانوس آرام درصدد ایجاد ساختارهایی با  گردد، دولت ایاالت متحده آمریکا بویژه در دو حوزه اقیانوس  

ماهیت نظامی و یا اقتصادی به منظور کنترل چین می باشد. در این راستا می توان به تشکیل کواد مرکب از آمریکا  

و ژاپن و هند و استرالیا که ماهیتی اقتصادی دارد، هر چند هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است. همچنین ایجاد  

 اس که ماهیتی نظامی داشته و مرکب از آمریکا و انگلیس و استرالیا می باشد اشاره نمود.    تشکل آکو

شی برای کمک به رفع کمبودهای گسترده زیرساختی در کشورهای  الرا ت  "ساخت جهان بهتر"کاخ سفید طرح  

های جهانی و برپایه    دمکراسیم کرده و آن را یک پروژه مشارکت به رهبری  الدرآمد یا با درآمد متوسط اع  کم

تریلیون دالری زیرساختی در جهان در حال    40بیش از    و شفافیت برای پر کردن خال   الها، استاندارد با  ارزش 

 .توسعه خوانده است

برگ منتشر شده    های مالی آمریکایی برای تحقق اهداف طرح مذکور در گزاره  به استفاده از توان مؤسسه  اشاره

را باید نشانه ای از جدیت آمریکا برای عملی نمودن این طرح محسوب نمود. ضمن اینکه به    ،ازسوی کاخ سفید 

نظر می رسد دولت ایاالت متحده آمریکا از ابزارهای مختلف و از جمله طرح مذکور در راستای ایجاد موازنه قدرت  

در دوران اوباما، اتخاذ  (   Pivot To Asia)  م استراتژی چرخش به آسیا  الاع  در برابر چین بهره خواهد گرفت.  

پاسیفیک در دوران دونالد ترامپ و اذعان دولت بایدن به این نکته که چین تنها رقیب آمریکا است،    راهبرد ایندو 

بر اساس آنچه در سند موقت امنیت ملی دولت وی آمده است  نشان میدهد که ایجاد موازنه مقابل قدرت چین،  

 .استقرار گرفته آمریکا  اولویت دستور کار سیاست خارجیدر 

 یک راه  –نقش و جایگاه ایران در ابتکار یک کمربند 

یک راه به عنوان یک ابر پروژه در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل پذیرفته شود، الجرم    –اگر ابتکار یک کمربند  

این ابتکار در قالب فرصت هایی  در  ایران خصوصا از منظر موقعیت جغرافیایی  باید به نقش و جایگاه مهم و اثرگذار  

 پرداخته شود.    ،ردهاستکه تولید می کند و چالش هایی که برای عبور از آنها نیاز به تغییر برخی رویک

منطقه ای برخوردار می باشد، این ویژگی امکان  فراهم آوری ارتباطات  ایران از موقعیت ویژه جغرافیایی به جهت  

با  میسر می سازد.  از مسیر خشکی و دریا  برقراری ارتباط به جنوب و مرکز آسیا، غرب آسیا)خاورمیانه( و اروپا را  

را باید  در حوزه های ریلی، جاده ای و فرودگاهی  زیر ساخت های ارتباطی ایران  توسعه  توجه به این ویژگی مهم، 
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و شکل گیری  نوین  یکی از مهم ترین کریدورهای ابتکار جاده ابریشم  یک الویت مهم به منظور عملیاتی شدن  

 .   محسوب نمودشبکه به هم پیوسته ارتباطات سه قاره آسیا، اروپا و افریقا 

  در سه حوزه اصلی تأمین انرژی، ظرفیتهای باالی سرمایه را می توان  مزیت ایران در قبال چین  در یک قالب کلی،  

امروزه چین به عنوان یک    این در حالی است که .  تلقی نمود  المللی و ترانزیت  گذاری و تسهیل حمل و نقل بین

در این    می باشد.بخش مهمی از سیاست و اقتصاد جهان به خود  در حال اختصاص    تدریج    ظهور به در حال  قدرت  

که  "  کمربند اقتصادی جاده ابریشم"  محور مشتمل بر دو    راه ابریشم نوین چین که  ابتکار    به نظر می رسد   مسیر

هموار کننده مسیر دریایی  که  "    21جاده ابریشم دریایی قرن  "د و  چین را از طریق خشکی به اروپا وصل میکن

نیز  این ابتکار می باشد به طور طبیعی نیازمند بهره گیری از همه امکانات و از جمله ویژگی ها و مزیت های ایران  

 می باشد.  

بازارهای  بزرگتری دارا هستند.  مرکز ابتکار کمربند و راه بر مناطقی است که  تاز طرف دیگر طبق گزارش مکنزی   

درصد به خود    66کمربند و راه را در حدود    کشور که باالترین سهم تولید ناخالص داخلی منطقه  10بر این اساس،  

جز چین( کشورهای هند، روسیه، اندونزی، کره، ترکیه، عربستان سعودی، ایران، تایلند،    اختصاص میدهند )به 

 (Mckenzie Baker (2017) Belt & Road) .تایوان و لهستان میباشند 

 ساله ایران و چین:  25سند راهبردی همکاری  -1

و همزمان با سفر وانگ یی وزیر خارجه چین از سوی وزرای امور خارجه   1400هفتم فروردین این سند در تاریخ 

همچنین  و  در ایران  سرمایه گذاری    امکاناین امکان را فراهم می سازد تا  این سند    . امضایدو کشور به امضا رسید 

 . هموار گردد "ابتکار یک کمربند یک راه"های بزرگی از جمله مشارکت ایران در پروژه 

میلیون نفری است که در مقام    ۸0ایران یکی از اقتصادهای مهم در حال ظهور، دارای منابع غنی انرژی و بازاری 

میلیارد دالر    500میلیون نفری پنج کشور آسیای مرکزی بزرگ تر است. این کشور نیازمند    66مقایسه از بازار  

 (.Foroohar, A $500 Billion Maybe 2015)است  سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد خود در یک دهه آینده 

ن موضوع پایه طرح این استدالل قرار گرفته که ایران بزرگترین اقتصادی است که متعاقب فروپاشی شوروی  ای

سابق، از پتانسیل چشم انداز رشد اقتصادی باالئی برخوردار است. قرار گرفتن این ظرفیت در مسیر همکاری با  

یک راه دریچه جدیدی در افق مناسبات دو طرف می تواند باز کند. طرح ایده    –ر یک کمربند  چین و بویژه ابتکا

میلیارد دالر در دو دهه آینده برخواسته از چنین نگرشی    600بلند پروازانه رساندن حجم تجارت دو طرف به رقم 

وستن به اقتصاد بین الملل خواهد  می تواند باشد، هر چند نیازمند عبور ایران از برخی موانع موجود بر سر راه پی

 بود.  

روشن است که در وضعیت کنونی و تا آینده قابل پیش بینی، طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم کلیدی ترین  

 .(  Fallon, The New Silk Road, 2015)الویت سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی چین خواهد بود
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موسوم به برجام می  با قدرت های جهانی این موضوع را در کنار دستیابی ایران به توافق در مورد برنامه هسته ای 

جوهره    سند همکاری دانست.  17و امضای    2016توان مهم ترین انگیزه سفر رئیس جمهور چین به ایران در سال  

 محسوب نمود.  غالب اسناد فوق را می توان در مسیر ابتکار جاده ابریشم چین 

باید توجه داشت ابعاد این ابتکار تنها به جنبه های اقتصادی آن محدود نبوده و عمال  فرآیندی است که ابعاد  

ژئوپلیتیک و راهبردی را نیز در ماهیت مناسبات چین و کشورها وارد کرده و کشورها با توجه به نقشی که برای  

 د بود، همکاری های خود را در آن تنظیم خواهند نمود.  آینده جایگاه چین قابل پیش بینی و تصور خواه

ایران به طور سنتی در مسیر جاده ابریشم قرار داشته و علیرغم تحوالت سده های گذشته کماکان از این مزیت  

جغرافیایی برخوردار می باشد. به این جهت، به نظر می رسد نوع نگاه ایران به این ابتکار در قالب توازن بخشی به  

 است. قابل تفسیر ایران را احیا نماید ندهای اقتصاد سیاسی بین الملل که می تواند مزیت های ژئواکونومیکی رو

 در روزنامه ایران و در آستانه سفر به ایران: 2016بخشی از مقاله رئیس جمهور چین در سال 

دو تمدن بزرگ در جاده خشک و دریایی ابریشم که هزاران کیلومتر امتداد دارد، پس از طی راه های طوالنی به    

یکدیگر رسیدند و دوستی میان ملت های دو کشور برقرار و ماندگار شد و اکنون، مصداقی است از شعر سعدی که  

 ". هر چه نپاید، دلبستگی را نشاید "می گوید: 

و آمیختگی تمدن شرق و غرب داشته اند و    "جاده ابریشم "در طول تاریخ، چین و ایران سهم بزرگی در ایجاد  

سال دقیقاً تفسیر روحیه جاده ابریشم یعنی    45معامالت دوستانه دو کشور پس از برقراری روابط سیاسی طی  

 .محسوب می شود "برد -برد "یه  همبستگی و اعتماد متقابل، سود متقابل، بخشش و گنجایش، همکاری بر پا

ایده    2013در سال     ابریشم " یعنی    " یک کمربند و یک جاده"ابتکار  اقتصادی جاده  ابریشم  "و    "کمربند  راه 

را مطرح کردم که مورد استقبال ایران قرار گرفته است. چین و ایران به عنوان دو مقصد مهم در    " 21دریایی قرن  

ین جاده سرشار از صلح و دوستی و همکاری انتظارات زیادی دارند. چین در حال  امتداد جاده ابریشم، از احیای ا

اجرای سیزدهمین برنامه توسعه پنج ساله بوده و ایران نیز برنامه ششم توسعه را اجرا خواهد کرد و راهبرد توسعه  

 بهمن(.  1، 1394ایران و چین،  ) چشم انداز روشن آینده روابط.دو طرف که مکمل یکدیگر هستند، دارای پتانسیل عظیمی است

  و   ایران  استراتژیک   های ساله همکاری  25اوج تحرک در روابط اقتصادی دو کشور را می توان در امضای قرارداد  

میلیارد دالر سرمایه گذاری در ایران طی بازه    400  به   متعهد   چین  قرارداد،   این  از   بخشی  عنوان   به   که  دانست   چین

میلیارد دالر بوده که طرفین در   20فوق شده است. حجم روابط تجاری دو کشور در سال های اخیر حدود  زمانی 

   .میلیارد دالر افزایش دهند  50تالش اند تا این عدد را 

آیا امکان تحقق این مهم توسط چین    است،که ایران با آن مواجه    سوال این است که بدون عبور از شرایط فعلی

 میسر خواهد بود؟ 
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که باید این را کمترین حجم    میلیارد دالر رسید   19در حالی به رقم حدود     1399تجارت ایران و چین در سال  

سال اخیر محسوب نمود. محمد رضا حریری رئیس اطاق مشترک بازرگانی ایران   12و یا   10تجارت دو کشور در 

و نیز    1399و چین عامل این کاهش بی سابقه را در تحریم های سنگین اعمال شده علیه کشورمان در سال  

 فروردین(. 6، 1400ا چین، ) کاهش تجارت ایران بکاهش فروش نفت می داند. 

 ای ایران در تجارت خارجی چین جایگاه نقطه  -2

دهد ایران جایگاه مهمی در میان شرکای  مقایسه آمار تجارت چین با ایران نسبت به کل تجارت این کشور نشان می 

درصد    0.34فقط    2020ماهه    9میلیارد دالری چین با دنیا در    3،296تجاری چین ندارد. سهم ایران از کل تجارت  

(، عمان  49.2میلیارد دالر(، عربستان )  23بوده است. این در حالی است که تجارت چین با کشورهایی مثل عراق )

(13.59  ( رژیم صهیونیستی  )  12.66میلیارد دالر(،  نیجریه )  12.14میلیارد دالر(، آنگوال    13.66میلیارد دالر(، 

 .میلیارد دالر( بیشتر از تجارت با ایران بوده است  13.4وزیلند )میلیارد دالر( و نی  15.7۸میلیارد دالر(، پرو )

میلیارد دالری این    14۸5درصدی و از کل واردات    0.36میلیارد دالری چین سهم    1۸11ایران از کل صادرات  

 .درصدی داشته است  0.3کشور نیز فقط سهم  

ارت این کشور با ایران بوده است. چین  برابر تج  35بیش از    سال گذشته ماهه    9حجم تجارت چین با آمریکا در  

 .میلیارد دالر با آمریکا مراوده تجاری داشته است 401، سال گذشته ماهه  9در 

درصد نسبت    0.6تنها    2020ماهه    9با وجود شیوع کرونا و سیاست تقابلی دونالد ترامپ، تجارت چین و آمریکا در  

 .به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است

  49ای بهتر از  رتبه سال گذشته  ماهه    9ارش رادار اقتصاد، ایران در میان شرکای تجاری چین در  بر اساس گز

ترین شریک  اند. آمریکا بزرگ کشور بیشتر از ایران با چین در این دوره مراوده تجاری داشته   4۸نداشته است. یعنی  

 .بوده است سال گذشتهماهه  9تجاری چین در 

مربوط به قاره آسیا    2020ماهه    9میلیارد دالری چین با دنیا در    3،296تجارت  درصد( کل    51بیش از نصف )

درصد تجارت چین    14میلیارد دالر گزارش شده است.    1،697بوده است. تجارت چین با آسیا در این دوره بالغ بر  

درصد گزارش    12ن نیز  میلیارد دالر نیز با اتحادیه اروپا بوده است. سهم کشور آمریکا از کل تجارت چی  461معادل  

 آذر(  2، 1399) تجارت ایران و چین،  .شده است

بوده است. به بیان دیگر در حالی چین اولین    1399این در حالی بوده که چین اولین شریک تجاری ما در سال  

 می باشد.  49شریک ما بوده که رتبه ما در تعامالت تجاری چین در مقام 

ای    استراتژیک، ایران منبع با ارزش انرژی نیز محسوب میشود. همچنین رابطه خوب چندین ساله وه بر جایگاه  عال

خزر و قرار گرفتن    فارس و دریای  افزاید. با دسترسی به خلیج  که با کشور چین دارد هم بر مزیتهای دیگرش می
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، ایران را  یایی انرژی و کاالغرب و فراهم نمودن امکان انتقال زمینی و در -جنوب و شرق    -در کریدورهای شمال

آن از خاک    ونقل که بخش مهمی از   عنوان شاهراه جاده ابریشم جدید معرفی کرد. این کریدور حمل  میتوان به

بین آسیا و    ترین و سریعترین مسیرهای ترانزیت کاال  هزینه  ترین؛ کم  ایران میگذرد؛ در حال حاضر یکی از کوتاه

 .اروپا به شمار میرود

ت زیربنایی در بخش مهمی از جغرافیایی کمربند  زم اجرایی شدن اتصاالالساختهای ارتباطی ایران، شرط  توسعه زیر

  به   تی که بر مبنای برنامه عملیاتی کمربند اقتصادی جاده ابریشم به تدریج و گامابریشم محسوب میشود؛ اتصاال

کردن    یکدیگر متصل سازد. در همین راستا برای فراهمای را شکل دهد که آسیا، اروپا و آفریقا را به    گام باید شبکه 

به تهران را پیشنهاد داده است    مایلی که از اورومچی   10000مسیر، چین طرح احداث خط راه آهن   ترین    کوتاه 

 .که در صورت اجرای این طرح، چین بزرگترین شریک تجاری ایران خواهد شد 

(Erdbrink, For China’s Global Ambitions, 2017) 

یکی دیگر از اولویتهای تسهیل پیوندها و ارتباطات میان کشورهای مسیر کمربند، گسترش هماهنگی در ترخیص  

  المللی سهل و روان است. در این حوزه گمرکات دو کشور در چارچوب برنامه   و تحقق تدریجی ترانزیت بین  کاال

  1394در سفر رئیس جمهوری چین در سال  ای موسوم به برنامه اقدام مشترک در زمینه همکاریهای گمرکی که 

اند. افزون بر این بر مبنای    میان دو کشور به توافق رسیده اطالعات کاال  به امضا رسید، در مورد رد و بدل کردن  

های خود را به بنادر ایران منتقل و سپس از طریق مرزهای زمینی از ایران به اروپا  این توافق، چین بخشی از کاال

 ( 12:  1396) شریعتی نیا و عزیزی،   کرد   ترانزیت خواهد 

های چینی همچنین، ایران را یک گره کلیدی در جاده ابریشم نوین دریایی و زمینی میدانند؛ حتی برای    قامم

گذاری قرار دارد؛ بنابراین چینی    تجارت و سرمایهبرای  نظر    درایران  (    Zuoru Lin)    کارآفرینانی همانند ژورو لین 

نقل و راه آهن و حتی ایجاد یک پایگاه نیروی    و  ای، حمل  جاده شامل  ین  دنبال افزایش ارتباطات خارجی چها به  

دریایی در یکی از جزایر ایران هستند. بر این اساس، پکن برای کسب منافع ملی و بین المللی خود در طرح جاده  

ای قائل است    ان فعلی برای ایران اهمیت ویژهای مهم، توجه ویژه دارد و در زم  ابریشم نوین، به قدرتهای منطقه 

:  که این ناشی از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران است. در همین راستا اصغر فخری معاون وزیر راه میگوید 

میخواهند در وقت و پول خود صرفه جویی کرده و کوتاهترین مسیر را  اگر آنها) دولت چین و سرمایه گذاران(  

 .دهی انتخاب کنند، ایران بهترین گزینه است سود برای تجارت و 

(LU, Jin, Economic cooperation between china and Iran, 2016) 

روسیه فراهم و کریدور مذکور    خاک نکته مهم این است که تا کنون چین از طریق قزاقستان ارتباط با اروپا را از  

و کریدور  پاکستان در حال حاضر محسوب می شود. ضمن اینکه چین از طریق فعال کریدور  عنوان تنها  هتقریبا ب 

CPEC    ند. در این  ی می بمیسر  می گردد، امکان دسترسی به اقیانوس هند را  که مهم ترین پروژه آنها محسوب
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مشخص    باید شرایطی را فراهم تا اهمیت ایران به عنوان پلی مناسب برای دسترسی به خاورمیانه و مدیترانهراستا  

 (. 1۸2، 139۸) سیمبر، رضا پور، شود. و مهیا 

را پیشنهاد می  توجه به موارد زیر  مرکز پژوهش های مجلی شورای اسالمی  دسترسی به این مهم،    یدر راستا

 :نماید 

که    نحوی  می ایران باید نسبت به نحوه تعامل با چین موضع روشن و مشخصی داشته باشد؛ به جمهوری اسال : الف

 .بر منافع بلندمدت در تعامل با چین وجود داشته باشد  یکپارچگی و اتخاذ مواضع و رویکردهای اصولی مبتنی 

های ابتکار    ها و فرصت   ها و استفاده حداکثری از ظرفیت  ای برای پرهیز از ناهماهنگی  تشکیل کمیته فراقوه   :ب 

 . کمربند و راه ضرورت دارد

های غرب مهم و اثرگذار است و    در موضوع تحریم   ویژه  ائل سیاسی بهموضع کشوری نظیر چین در قبال مس  ج:

زم صورت گیرد و  سازی این موارد اقدام ال  باید قبل از عقد هرگونه موافقتنامه همکاری اجرایی، نسبت به شفاف

 . های مختلف شد  سپس وارد قراردادهای عملیاتی با توجه به منافع طرفین در زمینه

ها و    ساله، باید با لحاظ فرصت  25راهبرد تعامل با چین در ابتکار کمربند و راه و ذیل تفاهمنامه همکاری    د:

که ضمن جلوگیری از ایجاد انحصار    نحوی  المللی صورت گیرد؛ به  ای و بین  تهدیدهای موجود در فضای منطقه

تعامال  یک در  بهرهطرفه  امکان  با چین،  اقتصادی  فرصت   ت  از  سایر  ه  برداری  در  واقع  کشورهای  با  تعامل  ای 

  د.کریدورهای موجود در ابتکار کمربند و راه و همچنین سایر کشورها فراهم شو 

ن و زیاد ایران به چین منجر  های کال  ای اقدام کرد که به بدهی  گونه   باید در تنظیم روابط اقتصادی با چین به   :  هـ

ش شود تراز همکاریهای اقتصادی در سطح  و تال(  کشورمشخص شوددرصد مشخصی از بودجه عمومی  )  .نشود

 شود.مناسب تعریف و عملیاتی 

می ایران نیز  ای جمهوری اسال  های توسعه  تبیین نسبت و جایگاه طرح ابتکار کمربند و راه با سایر برنامه   :  و 

  .ضروری است

برای هر دو کشور منافع زیادی دارد که  می ایران در ابتکار کمربند و راه چین،  درمجموع حضور جمهوری اسال

عمل    برداری را از آن به ا  حظات ذکر شده، نهایت بهرهایران میتواند با یک دیپلماسی اقتصادی مناسب و رعایت مال

 ، مهر( 1400) بررسی ابعاد طرح ابتکار کمربند و راه چین و فرصت های همکاری تجاری ایران، .آورد

 در نگاه به ابتکار راه ابریشم نوین:در رقابت های منطقه ای و به عنصر زمان اهمیت توجه  -3

از سوی دیگر با توجه به نوع نگاه ترکیه به  .  محسوب می شوددومین شریک تجاری ترکیه  در حال حاضر  چین  

ها  این کشورابتکار کمربند و راه، همکاری آنکارا را با  کشورهای آسیای مرکزی این نکته قابل توجه است که احتماال  

آسیای غربی ابتکار    -   رکزیپایانه کریدور آسیای مهمچنین این نکته نیز مشخص است که  افزایش خواهد داد.  
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درک زیاده طلبی های آنکارا برای  ،  وجود  کمربند و راه و سایر طرحهای مشابه، شهر استانبول خواهد بود. بااین

ی فهم اهمیت ابتکار راه ابریشم نوین از منظر ترکیه  توسعه نفوذ در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، امکان بهتری برا

کشورهای    نزدیک ترکیه با  را در اختیار قرار می دهد. منافع اقتصادی نیز رکن قابل توجهی در تقویت مناسبات  

چین، آسیای  کریدور  مسیر  تا  در تالش است  . آنکارا آذربایجان را شامل می شوددولت  همچنین  و   رکزی آسیای م

 .  زده و عمال ایران را از این مسیر حذف کند پیوند  خزرخود از مسیر دریای ان، را در قالب ایده مرکزی، ایر

ترکیه از دو طریق در      مشاهده کرد.می توان    (   Bayram belt)    "کمربند بایرام"  ایده    را در   این نگاه آنکارا 

  در سال  باکو    – تفلیس    –قارص آهن    راه صدد تحقق بخشی به این ایده خود می باشد. گام اول با عملیاتی شدن  

انجام و با اعزام نخستین قطار باری از مبدا ترکیه و با استفاده از این مسیر ریلی و عبور از دریای خزر و       2017

مرکز استان شانسی چین رسید و عمال  با بی  "  شی آن  "  تر به مقصد شهر  کیلوم  ۸693طی مسافت  و  قزاقستان  

توجهی از داالن سنتی راه ابریشم نوین، مسیر جدیدی را با حذف ایران تعریف کرد. گام دوم برای ترکیه در اختیار  

با آسیای مرکزی    گرفتن داالن زنگه زور در جنوب کشور ارمنستان و برقراری اتصال ژئواستراتژیک بین قفقاز جنوبی 

از طریق خزر می باشد. این موضوع قطعا آثار سوء ژئوپلیتیکی برای ایران به همراه خواهد داشت و می تواند منشا  

نهایی ساختن این مسیر به عنوان کریدور دستیابی چین  بروز اختالفات عمیقی در منطقه گردد. ترکیه از طریق  

در  کنترل کننده و تامین کننده ثبات  همکاری های اقتصادی چین و ترکیه را عامل  درصدد است تا به مدیترانه، 

 دو منطقه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی تثبیت نماید. 

در مسیر کمربند بایرام این منطقه را به مهمترین دروازه ترکیه برای توسعه روابط اقتصادی  جنوبی  رارگیری قفقاز  ق

یل کرده است. رشد اقتصادی کریدورهای کاسپین و میانی و همچنین بازیگری  با جمهوریهای آسیای مرکزی تبد 

وارد کند. مهمتر آنکه آمریکا      فعال ترکیه توانسته باکو و تفلیس را به جرگه کشورهای اصلی در ابتکار کمربند و راه

بیند. در همین    از ایران می  پذیرتر از گذر کریدور مزبور  نیز پیوستن این جمهوریها به ابتکار کمربند و راه را تحمل

افتتاح شد. این مسیر موازی با دو خط لوله گاز و نفت    2017اکتبر    30قارص در    - تفلیس    - راستا، مسیر باکو  

 :است

درصد از تقاضای    23خط لوله گاز طبیعی قفقاز جنوبی که با انتقال گاز آذربایجان به گرجستان و ترکیه،  :  فال

 .ز طبیعی گرجستان را تأمین میکند درصد تقاضای گا   ۸7ترکیه و 

 .اندازی شد  راه 2005جیحان که در سال  -تفلیس   -خط لوله نفت باکو  : ب

جیحان    -تفلیس   - ویژه بریتیش پترولیوم بر این باورند که خط لوله باکو  گذاران این پروژه، به  طراحان و سرمایه

نده تضمین کرده و وابستگی این کشورها را به عربستان  سال آی   50میتواند عرضه انرژی به آمریکا و اروپا را برای 

تنگیز   نفتی  امکان صادرات میدان  لوله  این خط  اینکه  اوپک کاهش دهد. مهمتر  نفت  و کشورهای صادرکننده 

قزاقستان به اروپا و دریای مدیترانه را فراهم کرده است که تا پیش از این، بخش عمده آن به بندر نوروسیسک  

درصد از صادرات نفت دولت باکو از طریق این خط لوله حمل شده   ۸1حدود  2020د. در سال  روسیه حمل میش
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است. به بیان دیگر این سه مسیر شاهرگ حیاتی باکو است که آن را به ترکیه و بازارهای اروپا پیوند میدهد. گذشته  

آهن و همچنین فرودگاههای خود    گذاری در زیرساخت و نوسازی بنادر و خطوط راه  از این رهبران باکو به سرمایه

 ، مهر( 1400) بررسی ابعاد طرح ابتکار کمربند و راه چین و فرصت های همکاری تجاری ایران،  . .اند  پرداخته

  ابتکار کمربند و راه که از سوی چین ارائه شده، متناقض است. ایران از یک سو به طور بالقوه می  با ایران  موقعیت

از سوی دیگر در عمل سهم چندانی در طرحهای   باشد.  پروژه  این مگا  اجرای  برندگان  بزرگترین  از  تواند یکی 

از ابتکار کمربند و راه در منابع    هایی که  در قالب ابتکار کمربند و راه نداشته است. در نخستین نقشه  اجراشده

چینی منتشر شد، ایران در کانون مسیرهای خشکی این طرح قرار داشت. از همین رو برخی ایران را قلب راه  

نامیدند. به طور تاریخی نیز ایران نقش مهمی در این جاده داشته و یکی از مسیرهای کلیدی جاده    نوین ابریشم  

می محسوب  قدیم  است  ابریشم  از  شده  بیش  باوجود گذشت  اما  امضای    6؛  و  این طرح  اجرایی شدن  از  سال 

اند،   های متعدد همکاری میان شرکتهای چینی با کشورهای بسیار متفاوتی که در این طرح قرارگرفته  موافقتنامه 

کار ابت .در ایران هنوز اقدام مهمی در راستای گسترش همکاریهای دو کشور در قالب این طرح صورت نگرفته است

  ای ژئواکونومیک با پیامدهای ژئوپلیتیک دانست؛ زیرا از یکسو به باز توزیع قدرت بین  کمربند و راه را میتوان پروژه

المللی به سود چین و کشورهای همسو با آن منجر میشود و از سوی دیگر مخالفتهای سیاسی برخی کشورها را  

  ، تر  ای چین، این مگا پروژه و در سطحی کالن   اورمیانهبرانگیخته است. در این میان، ایران به عنوان شریک خ

المللی خود میداند و اجرایی شدن این طرح را در    خیزش چین را به عنوان فرصتی برای افزایش آزادی عمل بین

  های ابتکار کمربند و راه توسط شرکتهای   که بخش مهمی از پروژه  ازآنجا   کند.  راستای منافع خود تفسیر می

انجام میشوند، روابط دوستانه دولتهای ایران و چین و اعتماد راهبردی آنان به یکدیگر را میتوان به عنوان  دولتی  

ها و فرصتهای    باوجود زمینه  .فرصت مهم دیگری برای گسترش همکاری میان آنان در قالب این مگاپروژه برشمرد 

کشور هنوز درمورد عملیاتی کردن این فرصتها    مهم همکاری ایران و چین در مگا پروژه کمربند و راه، در عمل دو

متحده    اند. دلیل عمده عدم توفیق آنان، تحریمهای ایاالت  در قالب این مگاپروژه به موفقیتهای چندانی دست نیافته 

 (.165) کتاب کمربند و راه وزارت امور اقتصادی و دارایی، علیه ایران است. 

علیه جمهوری اسالمی ایران، در کنار جاه طلبی های برخی کشورهای  استمرار تحریم های ایاالت متحده آمریکا  

همسایه به تدریج شرایط متفاوتی را در ارتباط با ابتکار راه ابریشم نوین برای کشورمان ایجاد خواهد کرد. در حوزه  

ست کریدور  قفقاز جنوبی و مناطق شمال ایران که فوقا توضیح داده شد، ادامه این وضع می تواند منجر به بن ب

مدیترانه از طریق کشورمان شده و یا با جایگزینی مسیر شمالی عمال از    – غرب آسیا    – آسیای مرکزی    – چین  

این روند کنار گذاشته شویم. از سوی دیگر تحقق سرمایه گذاری سنگین چین در پاکستان می تواند این کشور را  

ی چین در حوزه آسیای مرکزی و جنوب خلیج فارس نیز  وارد مرحله تازه ای از توسعه یافتگی کند. سرمایه گذار

این قابلیت را دارا می باشد تا این دو منطقه را به هاب لجستیک این ابتکار تبدیل نماید. عدم قرار گرفتن جمهوری  

، عدم امکان جذب  اسالمی ایران در این محیط به مفهوم عدم امکان استفاده از قابلیت های و مزیت های جغرافیایی
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و در نتیجه عقب ماندن در زمینه های    رمایه خارجی و بهبود بخشی به زیر ساخت ها در حوزه های مختلف  س 

    اقتصادی می تواند محسوب گردد. 

 نتیجه گیری:

ابتکار راه ابریشم نوین را با توجه به تحول و تحرکی که در محیط بین الملل ایجاد کرده می توان یک تغییر دهنده  

( در مناسبات بین الملل تلقی کرد. انباشت سرمایه و مازاد ظرفیت تولید شده    Game Changerبازی و یا )  

توسط چین، نه تنها اقتصاد چین را جهانی ساخته، بلکه منجر به تولید قدرت در حوزه های مختلف برای این  

 کشور گردیده است.

شم نوین و کریدورهای زمینی آن، آنچه مشخص  یک راه و یا راه ابری  – در بررسی دقیق تر ابر پروژه یک کمربند  

کریدور زمینی تعریف شده تنها یک کریدور آن تا قبل از بحران اکراین فعال بوده   6می شود این است که از بین 

و متعاقب بحران مذکور و تحریم راه آهن روسیه، اثربخشی آن نیز در مقطع فعلی در ابهام قرار دارد.  سایر کریدورها  

 بالقوه ای برای آینده و متناسب به مهیا شدن شرایط سیاسی برخوردار هستند.از توان 

: هند اصوال کل این ابتکار را یک تهدید ژئوپلیتیک محسوب می کند. هند  میانمار  ،بنگالدش   ،کریدور هند  -

مخالف است زیرا از مناطق مورد اختالف هند و پاکستان در    CPECبا کریدور چین، پاکستان یا همان  

قه کشمیر عبور و عمال مشکلی حاکمیتی برای هند به شمار می آید. همچنین هند و چین بر سر  منط

ساخت لوله نفت از طریق میانمار با یکدیگر اختالف دارند. از این منظر این کریدور از هیچ گونه ظرفیتی  

 در قالب فعلی برای اجرایی شدن برخوردار نمی باشد. 

هر دو  حدودا  و    تا قبل از بحران اکراین بودفعال    به اروپا: این کریدوری  ، روسیه  قزاقستانچین،  کریدور   -

کاالهایی    شامل  این دادوستد عمدتا   و داد و ستد در این مسیر جریان داشت.هفته یک قطار از آن عبور 

 قابل تامین است، بودند.  با ارزش باال که هزینه حمل و نقل آنها و سبک 

کریدور در حال حاضر موضوع حمل و نقل مطرح نبوده و عمده سرمایه  کریدور چین پاکستان: در این   -

گذاری های چین بر روی زیرساخت ها و موضوع تامین انرژی برای پاکستان و تبدیل بندر گوادر به هاب  

منطقه ای جهت تولید برخی کاالهای چینی و توزیع در منطقه متمرکز شده است. البته مطرح نبودن  

 فعلی به منزله منتفی آن بودن نبوده و این ظرفیتی بالقوه ای محسوب می شود.    حمل و نقل در شرایط 

کریدور چین، مغولستان، روسیه: در این داالن یا کریدور تجارت قابل توجهی صورت نمی گیرد و از این    -

 نظر در مقطع فعلی نمی توان آن را کریدوری مهم محسوب نمود.  

: این را می توان مسیر سنتی راه ابریشم محسوب نمود. این مسیر  کریدور چین، آسیای مرکزی، غرب آسیا -

در حال حاضر به دلیل برخی مشکالت قابلیت فعال شدن پیدا نکرده است. در گام اول ترکمنستان خود  

را کشوری بی طرف محسوب و تالش دارد رفتار منطقه ای و بین المللی آن حداقل در ظاهر منافاتی با  

د. نکته دوم موضوع تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران است که مانع از  این سیاست پیدا نکن
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ورود و سرمایه گذاری طرف چینی در پروژه های زیرساختی کشورمان که نیاز اساسی برای تحقق بخشی  

به این کریدور محسوب می گردد، شود، نکته سوم اختالف چین با ترکیه بر سر اقلیت مسلمان ایغور است 

 ه البته با توجه به روحیه کلی طرف ترکیه ای، نمی تواند یک بن بست محسوب شود.  ک

به نظر می رسد این کریدور و سرمایه گذاری های تعریف شده برای  چین:  هندوکریدور چین، شبه جزیره   -

فرهنگ  آن عمدتا با هدف اثر گذاری بر روی کشورهای این شبه جزیره می باشد که باستثنای ویتنام،  

 هندی از اثرگذاری بیشتری در مقایسه با مدل چینی بر سایر کشورها برخوردار است.

حجم تجارت در دنیا از مسیرهای دریایی صورت می پذیرد و سهم کریدورهای    %۸0با عنایت به اینکه بیش از  

چین که عمال    می باشد، مشخص است که حفظ امنیت مسیرهای دریایی برای کشوری مانند   % 20زمینی کمتر از  

به قدرت بزرگی در صحنه اقتصاد دنیا تبدیل و درصدد تعریف این توان و ظرفیت اقتصادی به قدرتی سیاسی و  

نظامی است، از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود. در این راستا به نظر می رسد چین مجموعه فعالیت هایی را  

ر دریاها یا ایجاد شرایطی است که به عنوان کشوری فرو دست  در دست اجرا دارد که هدف از آن ها تغییر موازنه د

را وارد اقیانوس     ی بیشترین زیر دریایدر حال حاضر  چین  و نیازمند خصوصا در حوزه امنیت دریایی محسوب نگردد.  

در  بزرگترین ناوگان نظامی دریایی دنیا را بر اساس تعداد کشتی ها    در عین حالآرام و اقیانوس هند می کند و  

و    شته دو ناو هواپیمابر دا. چین هم اکنون  چندین زیردریایی را وارد اقیانوس می کند هم  و هر سال  اختیار دارد  

ن نظامی  است. بنابراین فارغ از اینکه چین چه طرحی دارد همین افزایش تواتعداد دیگری  همچنان در حال ساخت  

در طرف    . در واقع چین در حال تغییر موازنه به نفع خودش است وتولید واکنش در طرف های مقابل می کند آن  

بر هم نخورد. چین  فعلی  درصدد هستند تا موازنه  و انگلیس) پیمان آکواس(  ژاپن    ،آمریکا  ،استرالیا  دیگر کشورهای 

. ضمن اینکه هدف بزرگتر  تضمین کند می خواهد  را  خود    عدم محاصره  و امکان ناپذیری محاصره  ، با این توسعه

تعریف کرده است. زنجیره جزایر اول  در این مسیر سه زنجیره جزایر را  چین  .  آن تضمین تسلط بر تایوان خواهد بود

آمریکا در  عدم دسترسی  فراهم آوری  یعنی تایوان که چین پیروزی قطعی داشته باشد. فعال استراتژی نظامی آن  

اگر نبردی در تایوان اتفاق افتاد چین حتما برنده باشد و آمریکا دسترسی به محل نبرد نداشته باشد   تات  اس آن  

که بتواند تاثیر بگذارد. زنجیره دوم دریای چین جنوبی است که از یک دریای بین المللی به یک دریای سرزمینی  

هزینه طرف مقابل  الکا گرفتار شد، بتواند در اینجا  تبدیل شود و عبور و مرور مستلزم اجازه چین باشد که اگر در ما

تحوالت اخیر مرتبط با  .  است  اقیانوس این دو  جزایر    و  ، اقیانوس آرام  . زنجیره سوم اقیانوس هند را افزایش دهد 

چین می خواهد در آنجا هم به یک توازن  جزایز سلیمان حساسیت دو طرف را در این مورد به خوبی نشان داد.  

هر دو طرف مجبور شوند به آزادی کشتی رانی توجه    ،بازدارندگیتولید  ریکا برسد. از طریق این موازنه و  با آمنسبی  

  امنیت دریایی را از طرف مقابل بخرد.   مجبور شودکه    نگرفتهچین در موقعیت ضعف قرار    تاو احترام بگذارند    رده ک

لی انجام می دهد و با درگیر نمودن منافع شرکت  از سوی دیگر چین تمام تجارت خارجی خود را با ناوگان بین المل

های بزرگ تجارت دریایی خارجی، عمال موجب کاهش ضربه پذیری تجارتش گردیده است. در واقع چین بازی  

 سنتی ژئوپلیتیک را پیچیده کرده و با تولید این پیچیدگی ضربه پذیری خود را کاهش داده است.  
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 لیل سرمایه گذاری سنگین چین بر روی ابتکار راه ابریشم نوین می باشد؟ با وجود این واقعیت ها، سوال عمده د 

یک راه و یا راه ابریشم نوین در واقع تثبیت موقعیت و جایگاه    –به نظر می رسد هدف عمده از ابتکار یک کمربند  

چین به عنوان کشوری است که در حال ورود به حوزه ابرقدرتی در دنیا با قرائت و فرهنگی متفاوت از آمریکا می  

ی  باشد. در واقع اینگونه برداشت می شود که از نظر چین جهان در حال ورود مجدد به دنیای دو قطبی با ویژگ 

 هایی متفاوت از دوران جنگ سرد است.    

بانک سرمایه گذاری زیر ساخت "و    " صندوق راه ابریشم"دو نهاد مالی ایجاد شده توسط چین برای این ابتکار یعنی  

را هر چند نمی توان رقیبی برای نهادهای مالی بین المللی و متاثر از سیاست کشورهای غربی در نظر گرفت،    "آسیا

هاد مالی به طور قطع گزینه کشورهای در حال توسعه را برای دریافت وام خارجی افزایش داده اند. به  اما این دو ن

از این طریق    عنوان نمونه چین در افریقا بیش از صندوق بین المللی پول و یا بانک جهانی وام می دهد. چین 

 اشد. می بنفوذ سیاسی در بخشی از دنیا در مقایسه با جهان غرب درصدد افزایش 

یک راه مبتنی بر واقعیت های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک طراحی شده    –در نهایت باید گفت ابتکار یک کمربند  

 است. 
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