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چکیـده
جمهوری اسالمی ایران با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی و ژئواستراتژیک خود در چهارراه آسییای
مرکزی ،غرب و جنوب آسیا ،با ظرفیتها و امکانات ویژه زیرساختی و مواصالتی ،هدف کیالن خیود را
در داخل ،جهش اقتصادی از طریق جیبب سیرمایهگیباری خیارجی قیرار داده و در سینط مننییه نییز
خواهان ثبات ،امنیت و توسعه مناطق پیرامونی خود است .در عینحال ،جمهوری خلق چیین طرحیی را
با نام «ابتکار کمربند -راه» بهعنوان یک طیر فراگییر مننییهای منیر کیرده کیه حیدود  65کشیور را
دربرمیگیرد و دارای ابعاد متعدد و مختلف اقتصادی -تجیاری ،علمیی -فرهنگیی و حتیی ژئوپلتییک و
امنیتی است که میتواند آثار و پیامدهای وسیعی در مننیه داشته باشد .هیدف کیالن ایین طیر ارتییای
سنط توسعه کشورهای مابین مرزهای شرقی و غربی اوراسیا از طریق تسهیل همکاریهیای مننییهای و
توسعه زیرساختهای کشورهای مسیر عنوان شده و با توجه به بازوها و سازوکارهایی که برای دسیتیابی
به این هدف تعریف کرده به نظر میرسد که ظرفیت تحیق این هدف را داراست.
پرسش اساسی این میاله ،این است که ابتکار کمربند -راه چین چگونه میتواند منافع ملی جمهیوری
اسالمی ایران -اعم از داخلی و مننیهای -را تحت تأثیر قرار دهید .ایین میالیه در نظیر دارد زمینیههیا و
چگونگی تأثیرگباری ابتکار مزبور بر روند همکاریهای مننیهای را از دریچه نظریه مننییهگراییی و بیا
روش تبیینی -تحلیلی مورد بررسی قرار داده و منافع و مضیار احتمیالی آن را بیرای جمهیوری اسیالمی
ایران ،تبیین نماید .فرضیه میاله این است که ابتکار کمربند -راه چین در صیورت عملییشیدن ،از طرییق
گسترش زیرساختهای مبادالت تجاری و فرهنگی در مننیه و کمک به توسعه و امنیت مننیه ،ظرفییت
تأمین منافع اقتصادی و ژئوپلتیک ایران را هم در سنط ملی و هم در سنط مننیهای داراست .این میالیه،
با تبیین اهداف ،انگیزهها ،فرصتها و چالشهای این ابتکار ،زمینههای تأثیرگباری این ابتکار بیر اییران و
همسویی آن با منافع ملی جمهوری اسالمی ایران را به تصویر میکشد.
▪ واژگان کلیدی:
منافع ملی ،همکاری مننیهای ،همگرایی اقتصادی ،ابتکار کمربند -راه ،اوراسیا ،چین ،ایران

مقدمه
بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی ،دنیا همچنان در دوران گذار بهه سهر
میبرد .در دوره جدید ،جهان شاهد رقابت میان بازیگران قدرتمندی است که در تالش برای
تحمیل نظام مطلوب خود بر جهان هستند .از یه

سهو ،ایهامت متحهده امریاها بها تع یهب

طرحهای تهاجمی درصدد تحمیل ن ش و جایگاه خود بهعنوان تنها ابرقدرت است و از سوی
دیگر ،اتحادیه اروپا ،روسیه ،چین ،هند و چند بازیگر دیگر خواهان نظام چندقطبی هستند.
در این شرایط ،چین با اتاا به تاریخ و تمدن پنج هزار ساله ،فرهنگ غنی ،قلمرو وسیع
و جمعیت انبوه ،ثبات و مشروعیت داخلی و رشد اقتصادی و صنعتی سهریع طهی سهه دههه
اخیر ،بهعنوان ی

قدرت در حال ظهور توجه زیادی را به خهود جلهب کهرده اسهت .بنها بهر

شواهد متعدد و معتبر ،چین بههتهدریج در حهال خیهزش و خهرو از چهارچوبههای صهرفا
اقتصادی و تجاری است تا در ابعاد فرهنگی ،سیاسی و امنیتی نیز بالهای خود را در منط هه
و ماورای آن بگسترد.
ارائه ابتاار کمربند -راه توسط رئیسجمهور شهی جهینپینهگ 1از مهمتهرین اقهدامات
چین در این جهت محسوب می شود .ایده احیای جاده ابریشم قدیمی از اواخهر دههه 1990
در اندیشادههای مختلف مطرح بود .در سال  2004حزب کمونیسهت چهین م الههای را در
خصوص تعبیر چین از جاده ابریشم چینی به عنوان پل اوراسیایی ارتباطدهنده چین با اروپا
از مسیر اوراسیا منتشر کرد .پس از آن ،دولت امریاا در سال  2011و دولت چهین در سهال
 2013طرحهایی را تحت عنوان «جاده ابریشم جدید» 2ارائه کردند .طرح دولت امریاا که بر
پایه مطالعات گسترده پروفسور فردری
مطرح شده بود ،با هدف کم

استار ،3ایدهپرداز اصلی طهرح جهاده ابریشهم جدیهد

به توسعه و ثبات افغانستان ،در نظهر داشهت زیرسهاختههای

روسیه (جادهها ،خطوط آهن و خطوط انت ال انرژی) را به کشورهای آسیای مرکهزی و پهس
Xi Jinping
New Silk Road
Fredrick Starr

1.
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از آن به افغانستان ،پاکستان و هند متصل نماید .این طرح بهر آن بهود تها ایهران را از جهاده
ابریشم جدید کنار بگذارد و مسیرهای دسترسی جدید بهرای اتصهال شهرب بهه غهرب ابهدا
نماید .اما این ایده به تدریج در سایه طرح کالنتر و جامعتر چین رنگ باخت.
مفهوم جاده ابریشم جدید چین با مفهوم غربی آن متفاوت است .طهرح جهاده ابریشهم
چین احیای جاده ابریشم قدیم و توسهعه آن را مهد نظهر دارد .ایهن طهرح بها ههدف اعمهال
سیاستهای دوستانه در قبال کشورهای همسایه و ارائه بازی برد -برد برای همه کشهورهای
منط ه و همچنین جهان معرفی شده است .طرح جاده ابریشم چین دارای دو بخهش بهری و
بحری است که بتدریج در طول سال  2013ارائه شد و پس از آن طهی سهه سهال اخیهر در
حال تاامل بوده است؛ چناناه امروز تحت عنوان «ابتاار کمربند -راه» از آن یهاد مهیشهود.
بخش بّری این طرح که در اوایل سال  2013ارائه شد ،از شهیان 1در نهواحی مرکهزی چهین
آغاز شده و پیش از گسهترش بهه سهمت غهرب ،از اسهتان گانسهو 2و دو شههر خورگها  3و
اورومچی 4در استان سین کیانگ 5میگذرد .این جاده سپس به سمت جنوب غربهی رفتهه و
پس از عبور از آسیای مرکزی و شمال ایران ،عراب ،سوریه و ترکیه را پشت سهر مهیگهذارد.
جاده ابریشم از تنگه بسفور در اسهتانبول گذشهته و بلغارسهتان ،رومهانی ،جمههوری چه

و

آلمان را طی میکند و پس از آن به هلند کشیده شده و نهایتها بهه ونیهز در ایتالیها خواههد
رسید .ونیز ن طه تالقی دو مسیر بری و بحری جاده ابریشم جدید مدّ نظر چین خواهد بهود.
جاده ابریشم بحری نیز از فوژو 6در استان فوجیان 7چین آغاز شده و پس از عبور از اسهتان-
های گوانگدونگ ،8گوانگشی 9و هاینان ،10به تنگهه مامکها 11در جنهوب مهیرود؛ سهپس از
کوامممپور به سمت کلاته رفته و از اقیانو

هند به نایروبی در کنیها مهیرود .در ادامهه ،از
1-

Xian
Gansu
3- Horgos
4- Urumqi
5- Xinjiang
6- Fuzhou
7- Fujian
8- Guangdong
9- Guangxi
10- Hainan
11- Malacca Strait
2-
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شاخ آفری ا گذشته و به دریهای سهرخ مهی رسهد .بها اینحهال ،احتمهال اعمهال تغییراتهی در
مسیرهای این طرح همچنان وجود دارد (.)NDRC, 2015
ابتاار کمربند -راه چین تنها ی

طرح اقتصهادی نیسهت ،بلاهه ابعهاد فرهنگهی ،سیاسهی و

امنیتی را نیز شامل میشود .مفروض اصلی م اله حاضر این است که طهرح پیشهنهادی چهین بها
توجه به ظرفیتهای قابلتوجهی که در راستای ت ویهت منط ههگرایهی دارد ،در شهالدههی بهه
ترتیبات جدید در کل منط ه اوراسیا از جمله ایران و منط ه پیرامونی آن تاثیرگهذار خواههد بهود.
همین امر ،ضرورت بررسی و مداقه در ابعاد مختلف ایهن طهرح و تهرثیر آن بهر منهافع جمههوری
اسالمی ایران را به خوبی نشان میدهد .پرسش اساسی این م اله ،این است کهه ابتاهار کمربنهد-
راه چین چگونه میتواند منافع ملی جمهوری اسالمی ایران -اعم از داخلی و منط ههای -را تحهت
ترثیر قرار دهد؟ این م اله با رویارد توصیفی -تحلیلی و عمدتا با استفاده از اسناد و منهابع دسهت
اول که بخشی از آن از طرح اقدام منتشره توسط کمیسهیون ملهی توسهعه و اصهالحات چهین 1و
بخش دیگر در گفتگوی مست یم نویسنده با مسهوولین چینهی طهرح و شهرکت در نشسهتهها و
میزگردهای متعدد درخصوص این موضو حاصل شده ،به بررسی ابعهاد طهرح مزبهور پرداختهه و
زمینههای ترثیرگذاری آن بر منافع ملی و منط های جمهوری اسالمی ایران را مورد ارزیهابی قهرار
میدهد .ابتاار کمربند -راه چهین در صهورت عملهیشهدن ،از طریه گسهترش زیرسهاختههای
مبادمت تجاری و فرهنگی در منط ه و کم
اقتصادی و ژئوپلتی

به توسعه و امنیت منط هه ،ظرفیهت تهرمین منهافع

ایران را هم در سطح ملی و هم در سطح منط های داراست.

چارچوب نظری :منطقهگرایی
«منط هگرایی» 2و «همگرایی منط های» 3از جمله مفاهیمی هستند کهه در نهیم قهرن
اخیر در مباحث روابط بینالملل ،مورد توجه بسیار قرار گرفتههانهد .در شهالگیهری چنهین

 -1کمیسیون ملی توسهعه و اصهالحات ( )National Development and Reforms Commissionنههادی در سهطح
ی وزارتخانه است که بصورت مست یم زیرنظر نخستوزیری چین فعالیت کرده و مسهوولیت مسهت یم ابتاهار کمربنهد-
راه را به عهده دارد.
Regionalism
Regional Integration

23-
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اهمیت و اعتنایی ،عواملی موثر بودهاند که میتوان آنها را در دو وجه نظری و عملهی مهورد
بررسههی قههرار داد .بهها پایههان یههافتن جنههگ جهههانی دوم کههه آغههاز و امتههدادش ،متههاثر از
کشورگشایی های منبعث از ناسیونالیسم افراطی مبتنی بهر محوریهت دولهت -ملهت بهود ،در
رفتار سیاسی بخشی از بازیگران بینالمللی نشانههایی از ظهور احساسهات فهوب ملهیگرایهی
دیده می شد .با این همه ،نگاه غالب در اکثر کشورهای جهان سهوم کهه برخهی از آنهها بهه
تازگی توانسته بودند با رهایی از استعمار ،وارد فرایند دولت -ملتسهازی شهوند ،گهرایش بهه
ملیگرایی بود .با نتایج موف یت آمیز مذاکرات تجاری در اروگوئه و تشهایل سهازمان تجهارت
جهانی و تسهیل ارتباطات جهانی ،پدیده جهانی شدن بازارهها رقهم خهورد .بها جههانیشهدن
اقتصاد در دوره زمانی بعد از جنگ جهانی دوم و افهزایش وابسهتگی مت ابهل در حهوزهههای
تولید ،تجارت و امور مالی ،دولت -ملتها ناچار شدند به طور همزمان وارد فرایندی نهوین از
انطباب و سازگاری با فشارهای جهانی و م اومت در م ابل آن شوند .آن پدیدهای که ظرفیت
انجام این دو امر را در خود متبلور میساخت؛ ظهور بلوکههای تجهاری منط ههای در درون
اقتصاد جهانی یاپارچهساز بود (فتحی .)22 :1381 ،از جملهه نخسهتین تهالشههای عملهی
برای مح ساختن منط هگرایی ،میتوان بهه ترسهیس کمیسهیون اقتصهادی اروپها در سهال
 1947اشاره کرد .در دهه  90قرن بیستم و پس از فروپاشی نظام دوقطبی ،دولتههای ملهی
در حال از دستدادن است الل خویش در حوزههای مختلف هستند و با تحومتی که در ابعاد
اقتصادی ،ارتباطات و فرهنگ رخ داده این

استفاده از عنوان «فراوستفالیا» 1بهرای توصهیف

ساماندهی سیاسی بینالمللی ،مناسبتر است (دیلمهی معهزی .)39 :1387 ،برخهی نیهز بهه
چنین روندی ،عنوان «پسابینالملل» 2را اطالب نمودهاند .البته چنهین نظهری کهه قائهل بهه
تجدید حاکمیت دولهت هها در فراینهد جههانی شهدن بهه سهود حاکمیهت فراملهی اسهت ،در
نگرشههای رئالیسهتی و نورئالیسهتی مطهرح نمهیشهود و ایهن دیهدگاهههای لیبرالیسهتی و
نولیبرالیستی هستند که به ترویج چنین آرایی پرداختهاند.

Post- Westphalian Order
Post- International
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تعریف منط ه بسهته بهه کهاربرد آن در روابهط بهینالملهل ،توسهعه منط ههای و علهوم
جغرافیایی ،متفاوت است .در مباحهث مربهوط بهه توسهعه اقتصهادی ،منط هه اقتصهادی ،آن
«ناحیه جغرافیایی است که درون آن عوامل تولید کامال تحرک دارند» (نعمتهی.)9 :1394 ،
اهمیت این تعاریف اقتصادی از منط ه از این جهت است که اصوم است الل کامل از تجهارت
جهانی و خودکفایی مطل در زمینه تولید محصومت ،در جهان امروز اماانپذیر نیست و بهه
همین دلیل دولت -ملتها میکوشند از طری گسترش دایره روابط خود با سایر دول کهه از
طری انع اد پیمان های دوجانبه ،سه جانبه و چندجانبه قابهل پیگیهری اسهت ،بهه حضهوری
مستمر و قابلقبول در بازار تجارت جهانی بیندیشند.
در ادبیات روابط بین الملل و جغرافیای سیاسهی ،بهر تعهاریفی دیگهر از منط هه ترکیهد
می شود که در مباحث منط هگرایی ،کاربرد بیشتری نیز مییابند .از جمله ن هاط مشهترک و
مورد اجما تعریف منط ه در این علوم« ،قرابت جغرافیایی» است .در علم روابط بینالملهل،
«منط ه بدون استثناء شامل سرزمینهای چندین کشور مهیشهود کهه بهه علهت پیونهدهای
جغرافیایی مشترک به یادیگر مرتبط شدهاند» (دهرویه .)14 :1390 ،بها ایهن همهه ،عمهوم
تعاریف منط ه که به مبحث منط هگرایی ارتباط دارد را میتوان در سه دسته تعریهف جهای
داد )1( :منط ه به عنوان واحدی جغرافیهایی کهه حهدود آن کهم و بهیش بهر پایهه مرزههای
فیزیای و مختصات اکولوژی

تعیین میگردد( .محدوده اروپها حدفاصهل اقیهانو

کوههای اورال دانسته میشود)؛ ( )2منط ه به مثابه ی

اطلهس و

نظهام اجتمهاعی متشهال از روابهط

فرامحلی و فراملی گروههای انسانی که امنیهت واحهدهای تشهایلدهنهده آن ،بهه ههم گهره
خورده است (اتحادیه اروپا به مثابه مجموعهای امنیتی)؛ ( )3منط ه به عنوان مجموعههای از
کشورها که با عضویت در ی

سازمان منط های ،در زمینههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگهی

به «همااریهای سازماندهی شده» مهی پردازنهد؛ حتهی اگهر از لحهار جغرافیهای انسهانی و
سیاسی ،نتوان بر سرزمین این کشورها ،عنوان «منط ه» را اطالب نمود (اکو).
با چنین تفاسیری ،منط ه گرایی به راهبردی اشاره دارد که طی آن دولتهای واقهع در
ی

منط ه جغرافیایی که دارای عالی مشترک هستند ،از طری سازمانههای منط ههای بها

یاههدیگر هماههاریهههای نظههامی ،سیاسههی و اقتصههادی داشههته باشههند (نعمتههی.)9 :1394 ،
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منط ه گرایی خود ت سیمات مختلفی دارد و به انوا گونهاگون اقتصهادی ،سیاسهی ،امنیتهی،
فرهنگی و ترکیبی قابل ت سیم است .منط هگرایی در سیاست بینالملل بهه گسهترش قابهل
مالحظه همااریهای سیاسی و اقتصادی میان دولتها و سایر بازیگران در نهواحی جغرافیهایی
خاص اشاره دارد .این مفهوم برای اولهین بهار در نوشهتهههای کارکردگرایهانی ماننهد دیویهد
میترانی ،1ارنست ها  2و جوزف نای 3مطرح شهد .در منط ههگرایهی سهنتی ،کهه در دروان
جنگ سرد شال مهیگرفهت ،بیشهتر بهر ابعهاد سیاسهی  -امنیتهی ترکیهد مهیشهد ،امها در
منط هگرایی نوین که به خصوص با محوریت دنیای غرب ت ویت شد ،بهه م هومت اقتصهادی
توجهی ویژه شده و تشایل اتحادیههای اقتصادی در میان جوامهع یه

بلهوک سیاسهی کهه

ترجیحا از سواب مشترک فرهنگی ،زبانی ،دینی و تاریخی نیهز برخوردارنهد ،ضهرورتی اناهار
ناپذیر تل ی میشود (کومیی و سازمند .)146 :1392 ،ی

ویژگهی مههم در منط ههگرایهی،

ن ش دولتهای م تدر و پیشرو است که همگرایی منط ه ای را طراحی کرده و ن ش اصهلی را
در موف یت این طرحها دارند .هرچه عدم توازن در یه

چهارچوب منط ههای بیشهتر باشهد،

مسوولیت و هزینههای بازیگر پیشرو افزایش مییابد.
امروزه ،موتور محرکه عموم همااریهای منط های ،منافع اقتصادی بازیگران است و نگهاه
غالب ،نه درونگرایی و بیاعتمادی ،بلاه برونگرایی و اعت اد به وابسهتگی مت ابهل اقتصهادی و
امنیتی است .طب فرضیه برونگرایی اشمیتر ،از آنجایی کهه انگیهزهههای همگرایهی در داخهل
جامعه نسبت به دیگر بازیگرانی که در خار از جامعه قهرار گرفتههانهد ،موجهب بهروز تبعهی
میشود ،برای آنها که خار از اتحادیه هسهتند ،دو واکهنش متصهور اسهت :تشهایل اتحادیهه
منط های دیگر یا پیوستن به اتحادیه کنونی؛ و در هر دو حالت همااری گستردهتر بین اعضا یا
در منط ه را افزایش میدههد (ابوالحسهنی .)1393 ،ورود بهازیگران غیردولتهی نظیهر نهادهها و
جنبشها در سطوح متفاوت نظام بینالملل نیز باعث شده اشاال منط هگرایی از بام که عموما
با مداخله ی

قدرت برتر ،عملی میشد ،مورد تردید قرار گرفته و ن ش سازمانهای غیردولتهی

نیز در فرایند همگرایی به رسمیت شناخته شود (کومیی و سازمند ،همان).
1-

David Mitrany
Ernst Haas
3- Joseph Nye
2-
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در بیان دمیل و انگیهزهههای منط هه گرایهی بهه عوامهل متعهددی اشهاره شهده اسهت.
نویسندگان مختلف در این زمینه چند عامهل را مهورد اشهاره قهرار مهیدهنهد )1( :اهداا
اقتصادی :کشورهای عضو سازمانهای منط های ،با استفاده از صرفهجوییهای بهه م یها ،
تخصصگرایی در سطح منط ه و گسترش بازارهای تولید به رشد اقتصهادی بهینههای دسهت
مییابنهد؛ ( )2اهاا غیراقتصدادی :افهزایش قهدرت سیاسهی منط هه ،کنتهرل جریانهات
مهاجرت و توسعه امنیت ملی از مهمترین دستاوردهای عضویت در سهازمانههای منط ههای
است؛ ( )3دالیل مربوط به دور اروگوئه :با توجه به حرکت کند منط هگرایی ،در مذاکرات
اروگوئه ،منط ه گرایی به مثابه جانشینی برای آزادسازی تجارت چندجانبه تحت م ررات دور
اروگوئه و وسیلهای برای ت ویت موضع مذاکره در نظام تجاری بهینالمللهی مطهرح شهد؛ ()4
منطقهگرایی به عنوان پناهگاهی امن :ترتیبات منط های ،محیط تجاری قابل پیشبینهی
و با ثباتی را ایجاد میکنند و از هرا

کشورهای کوچاتر از محهدودیت دسترسهی بهه بهازار

کشههورها در آینههده مههیکاهنههد؛ ( )5تمرکددب بددر اتددیاات یا د هددای دای ددی
کشددورها :حضههور مههوثر در چنههین بلههوکبنههدیهههای منط هههای ،نیازمنههد اصههالحات در
سیاستگذاریهای داخلی و ثبات در اقدام به آزادسازی تجاری است .بنابراین منط ههگرایهی،
احتیا به ماملهای مزم در جهت خصوصیسازی و اصالحات سهازگار بها بهازار دارد و ایهن
خود ،در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ،بسیار موثر اسهت؛ ( )6اثدر دومیندو :بها
تعمی و گسترش ترتیبات تجارت منط ه ای ،بام رفتن هزینه خهار مانهدن از چنهین نظهم
نوینی و الحاب دسته جدیدی از کشورها به گروه ،کشهورهای خهار مانهده بیشهتر احسها
خطر میکنند و این امر باعهث مرحلهه جدیهدی از عضهویت دیگهر کشهورهای بیهرونمانهده
میگردد .به چنین پدیهدهای« ،دومینهو» گفتهه مهیشهود؛ ( )7منطقدهگرایدی و تدنای
نوزاد :در اکثر ترتیبات منط ه ای آفری ا و آمریاای متین ،ت ویت و محافظت از صهنایع نوپها
که با اتخاذ سیاستهای حمایتی در برابر کشورهای ثالث ،وضهعیت مناسهبتهری را نمهودار
خواهد ساخت ،یای از عوامل مهم تل ی میشده است .با این همه ،عموم ایهن سهازمانههای
منط های در نیل به چنین هدفی ،موف یت اندکی را کسب کردند( .نعمتی.)9 :1394 ،
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تحلیلگران در ذکر فواید منط هگرایی به مواردی نظیهر -1 :توسهعه اقتصهادی و ادغهام
تدریجی در اقتصاد جهانی؛  -2مزایای تجاری؛  -3اصالحات ساختاری سیاسهی و اقتصهادی؛
 -4محافظت و بیمه شدن؛  -5امنیت سیاسی؛  -6قدرت چانهزنی (در برابر شرکای سیاسهی
و تجاری خار از بلوک)؛  -7ابزار هماهنگی؛  -8دریافت و توزیع اطالعات  -9ن ش تریبهونی
(برای کشورهای مخالف وضع موجود) اشاره میکنند (امیدی.)16 :1388 ،
ابتکار کمربند -راه
الف) ابعاد
ابتاار کمربند اقتصادی جاده ابریشم که در سال  2013توسط شی جینپینهگ رئهیس
جمهور چین پیشنهاد شد ،اکنون به عنوان برند سیاست خارجی آقهای شهی و محهور اصهلی
سیاست خارجی این کشور مطرح است و به دلیل درگیر ساختن  65تا  70کشور منط ه ،بهه
یه

موضههو فراگیههر منط ههای تبههدیل شههده و هههدف اصهلی آن متصههل کههردن دو سههوی

توسعه یافته اوراسیا (چین از ی

طرف و اروپا از طرف دیگهر) و کمه

بهه توسهعه سهریعتر

کشورهای مابین این دو سوی اوراسیا است .همااری برد -برد ،اتصال سه قاره اروپها ،آسهیا و
آفری ا به یادیگر ،اتصال آسیای توسعه یافته در ی

سوی اوراسیا به اروپای توسهعهیافتهه در

سوی دیگر این منط ه و بالفعلکردن ظرفیتهای عظیم توسعهای دولهتههایی کهه در ایهن
بین قرار گرفتهاند ،چارچوب کلی این طرح را تشایل میدهند .ایهن ابتاهار ،دارای دو سهند
سیاست تجاری و سیاست صنعتی است و ی

طرح باز 1محسوب مهیشهود؛ چناناهه دولهت

چین تاکید دارد که از پیشنهادات کشورهای مسیر بهرای پیشهبرد طهرح اسهت بال مهیکنهد
(.)NDRC, 2015
این ابتاار ،ی

طرح چندتریلیون دمری و بسیار بلندپروازانهه بهرای احهدا و ارت های

جادهها ،خطوط آهن ،بنادر و زیرساختهای دیگر در سراسر آسهیا و اروپها بها ههدف ت ویهت
اقتصاد چین و بیش از  60کشور مسیر است که در کنار اشتیاب و امیدهای زیادی که ایجهاد
کرده ،البته تردیدها و نگرانیهای زیادی را هم بهدنبال داشته اسهت .برخهی از آن بههعنهوان
Open Source

1-
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طرح مارشال چین برای آسیا یاد میکنند .برخی دیگر آن را طرحی برای تحاهیم رهبهری و
حتی استیالی چین در منط ه از طری پیشبرد منافع اقتصادی -تجاری ،سیاسی -امنیتی و
فرهنگی -توسعهای در رقابت با «مواف تنامه تجاری اقیانو

آرام» 1میدانند .با اینحهال یه

چیز قطعی است که این طرح تالشی فراگیهر بهرای ارت های زیرسهاختها و ت ویهت وابسهتگی
مت ابل در منط های است که سه چههارم جمعیهت جههان را در خهود جهای داده و ایهن بهه
خودی خود ،بسیار سازنده است.
دولت چین از توسعه نامتوازن جهانی و مشاالت ساختاری اقتصاد جهانی ،لزوم تهرویج
چندجانبهگرایی ،جههانیشهدن اقتصهاد ،تنهو فرهنگهی ،تجهارت آزاد ،منط ههگرایهی بهاز و
یاپارچگی بازارها بهعنوان زمینههای توجیهکننده این طرح یاد کرده و آن را بهعنهوان مهدل
جدیدی از همااری بین المللهی و حامرانهی جههانی بهر پایهه منشهور ملهل متحهد و اصهول
همزیستی مسالمتآمیز معرفی میکند ( .)NDRC, 2015ایهن طهرح کهه در جههان امهروز
بهعنوان بلندپروازانه ترین طرح توسعه و تجارت و سرمایهگذاری خهارجی قلمهداد مهیشهود،
احیای جاده ابریشم باستانی را در دستور کار قرار داده و جایگاه مهمی در سیزدهمین برنامه
پنج ساله توسهعه چهین کهه در اکتبهر  2015منتشهر شهد ،بهه خهود اختصهاص داده اسهت
( .)Sidney, 2015: 13طرح اقدام اولیهه ایهن ابتاهار تصهریح دارد کهه ایهن طهرح بهه روی
مشارکت همه کشورها و سازمانها باز است؛ به اصول بهازار آزاد و هنجارههای بهینالمللهی و
مدل توسعه کشورها احترام می گهذارد؛ در تهالش بهرای تهرویج تنهو فرهنگهی و تمهدنی و
حمایت از گفتگوی تمدنها است و ن ش کلیدی را در تخصهیص منهابع بهه بهازار مهیدههد
(.)NDRC, 2015
کمربند به مسیر زمینی جاده ابریشم تحت عنوان کمربند اقتصادی جاده ابریشم 2و راه
به مسیر دریایی تحت عنوان راه ابریشم دریایی 3اطالب مهیشهود .مسهیر زمینهی چهین را از
طری آسیای جنوبی ،آسیای مرکزی و آسیای غربی به اروپا وصل میکنهد و مسهیر دریهایی
چین را در طول مسیرهای دریایی و بنادر منط ه به آسیای جنوب شرقی ،خاورمیانه و افری ا
1-

)Trans-Pacific Partnership (TPP
The Silk Road Economic Belt
3- The Maritime Silk Road
2-
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می برد .برخالف طرح مارشال ،این طرح اهداف عمدتا اقتصادی را دنبال مهیکنهد تها منهافع
اقتصادی چین را در منط ه و جهان و فرصتهای تجاری شرکتهای چینهی را در دوره کنهدی
رشد اقتصادی آن کشور ت ویت کند .عالوه بر حدود  65کشهور مسهیر ،کمیسهیون اروپها در
ژوئن  2015یادداشت تفاهمی را با چین تحت عنوان «ساوی اتصال اتحادیه اروپا و

چین»1

امضا کرده تا راهبرد شباه های ماورای اروپایی آن کمیسیون را با پروژههای ابتاار کمربنهد-
راه هماهنگ سازد ( .)Escobar, 2015: 21این طرح در صورت موف یت میتواند اوراسهیا را
مجددا بهعنوان بزرگترین بازار جهان احیا کنهد .حتهی بعضهی تحلیهلگهران اقتصهادی ادعها
میکنند این طرح میتواند نظام مالی مبتنی بر دمر را دچار تغییر نماید.
این طرح از ابتدای ارائه و بر اسا

واقعیتهای صهحنه و همچنهین نتهایج مهذاکرات بها

کشورهای مختلف مسیر ،دائما در حال تاوین بوده و مسیرهای مختلفهی را در دسهتور کهار
قرار داده است؛ چناناه نام این طرح که در ابتدا با عنوان «ی

کمربند -ی

راه» 2از آن یهاد

می شد ،اکنون بواسطه مسیرهای چندگانه و موازی بهه «ابتاهار کمربنهد -راه» تغییهر یافتهه
است .در حال حاضر ،مسیرهای زمینی مدنظر شامل )1( :چین -آسهیای مرکهزی -روسهیه-
اروپا (مسیربالتی )؛ ( )2چین -آسیای مرکزی یا جنوب آسیا -غهرب آسهیا -خلهیج فهار -
دریای مدیترانه؛ ( )3چین -جنوب شرب آسهیا -جنهوب آسهیا -اقیهانو

هنهد مهیشهوند و

مسیرهای دریایی نیز عبارتند از )1( :سواحل چین -دریای چهین جنهوبی -اقیهانو
اروپا؛ ( )2سواحل چین -دریای چین جنوبی -اقیانو

هنهد-

آرام جنوبی (.)NDRC, 2015

این طرح دارای ابعاد مختلف اقتصادی -تجاری ،سیاسیه امنیتی و همچنین فرهنگی ه
تمدنی است .زمینه های همااری های غیراقتصادی در چارچوب طرح مزبور به قرار ذیل قابل
دسههتهبنههدی هسههتند .1 :تههرمین امنیههت مسههیرهای مبههادمتی؛  .2ت ویههت هماههاریهههای
ضدتروریسم در سطح منط هه؛  .3طراحهی سهازوکارهای حهلوفصهل منازعهات در خصهوص
دعاوی زمینی و دریایی؛  .4توسعه منهابع دریهایی؛  .5هماهاری در زمینهه حفاظهت زیسهت
محیطی در مسهیر جهاده ابریشهم؛  .6افهزایش مبهادمت فرهنگهی .ایهن طهرح در هریه

EU- China Connectivity Platform
One Belt- One Road

از

12-
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حوزه های زمینی ،دریایی ،هوایی و سایبری ،پروژه هایی را تعریف کرده است .در ایهن طهرح،
کشورها به لحار اهمیت در چند میه تعریف شدهاند :میه اول کشهورهای همسهایه و حهوزه
پیرامونی چین (کشورهای شرب و جنوب شرب آسیا و همچنین جنوب آسیا مانند پاکستان)
هستند ؛ میه دوم کشورهای غرب آسیا و آسیای مرکزی (مانند ایران)؛ میه سهوم کشهورهای
آفری ا و مدیترانه (لیانگ شیائوجون ،کنفرانس قای صلح.)2016 ،
پنج حوزه مطرح شده در این ابتاار عبارتند از :هماهنگی در سیاسهتگهذاری؛ تسههیل
پیوندها و ارتباطات؛ آزادسازی تجاری؛ همگرایی مالی و پیونهدهای فرهنگهی ه مردمهی .در
حوزه هماهنگی سیاست هها ،دولهت چهین در دو سهال گذشهته و بهر اسها

اولویهتبنهدی

پیشگفته ،بهصورت جدی مشغول مذاکرات دوجانبه با کشورهای مسیر بوده تا بها دسهتیابی
به تواف ات اولیه ،فرایند اجرایی را آغاز نماید .اما در چهار حوزه دیگر ،برنامههههای متعهددی
طراحی شده و برخی از آنها حتی وارد مرحله اجرایی شدهاند که در زیهر بهه مهمتهرین آنهها
اشاره می شود .در زمینه تسهیل پیوندها و ارتباطات ،محورههای در دسهتور کهار ایهن طهرح
عبارتند از :بهینه سازی ارتباطات زیرساختی با دیگران ،همگونسهازی نظهامهها بها یاهدیگر،
شالدهی به شباهای زیرساختی میان آسیا ،اروپا و آفری ا ،شالدههی بهه سهازوکاری بهرای
هدایت و مدیریت کالن حوزه ترانزیت مبتنی بر قواعد استاندارد و همگون و در نهایت ،ایجاد
ی

جاده ابریشم ارتباطاتی و اطالعاتی (.)NDRC, 2015
محورهای اصلی ابتاار کمربند -راه در زمینه آزادسازی تجاری عبارتند از :آزادسهازی و

تسهیل تجارت و سرمایهگذاری ،افزایش همااریهای گمرکی و مبادلهه مهنظم اطالعهات در
این حوزه ،اجرای موثر مواف تنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی ،افهزایش هماهاری
میان دولت ها در زمینه ترخیص گمرکی ،حرکت تدریجی به سوی تدوین قواعد اسهتاندارد و
همگرا در زمینه حملون ل بین المللی ،تسریع در ایجهاد زیرسهاخت ههای جدیهد در بنهادر و
ایجاد مسیرهای آبی -خاکی برای ن ل و انت ال کام ،افزایش هماهاریهها در زمینهه فنهاوری
اطالعات در حوزه لجستی

دریایی ،بهسازی زیرساخت های حمل ون ل هوایی و ایجهاد یه

بستر جامع برای همااری در حوزه هوانوردی غیرنظامی ،ارت اء همااریها در زمینهه اتصهال
زیرساخت های انرژی به یادیگر و همااری برای تضمین امنیت خطوط لوله انرژی ،افهزایش
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همااری در زمینه ایمنی زنجیره عرضه ،تسریع و تسههیل سهرمایهگهذاری و ایجهاد منهاط
سرمایهگذاری مشترک ،افزایش همااریها در زمینه اکتشهاف و توسهعه منهابع نفهت و گهاز،
گسترش همااری ها در صهنایع نوظههور بهویژه فنهاوری اطالعهات و گشهودن بیشهتر بخهش
خدمات کشورهای عضو به روی یادیگر (.)NDRC, 2015
در راستای همگرایی مالی ،این ابتاار محورهای زیهر را در دسهتورکار قهرار داده اسهت:
ایجاد ی

نظام باثبات پولی ،سرمایهگذاری و ترمین مالی و نظام اطالعات اعتبهاری در آسهیا،

گسترش دامنه و حجم مبادمت ارزی دوجانبه ،ایجاد و توسهعه بهازار اوراب قرضهه در آسهیا،
ت ویت بان

سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی ،بان

بریاس و تاسهیس نههاد مهالی سهازمان

همااری شانگهای ،تسریع در تاسیس صندوب جاده ابریشم و اتحادیهه بهین بهانای سهازمان
همااری شانگهای ،حمایت چین از خرید اوراب قرضه یوان در چین و تشهوی شهرکتههای
چینی برای خرید اوراب به شال یوان و سایر ارزها در خهار از چهین ،ایجهاد یه

سهازوکار

هماهنگی در حوزه م ررات مالی در سطح منط ههای و بهامخره ،ارت های سیسهتم پاسهخ بهه
خطرات و مدیریت بحران مالی .اما حوزه پنجم و آخر مورد نظر ابتاهار کمربنهد -راه ،حهوزه
پیوندهای فرهنگی و مردمی است؛ شامل :ارت ای تعامالت فرهنگیه دانشهگاهی ه رسهانهای،
ارائه سامنه ده هزار بورسیه به دانشجویان کشورهای عضو از سهوی چهین و برگهزاری سهال
فرهنگی هر ی

از کشورهای مسیر طرح (.)NDRC, 2015

ب) اهاا و انگیبهها
طرح قبلی چین -تحت عنوان «بهرون شهو» 1کهه در سهال  1999ارائهه شهد -در پهی
افزایش سرمایهگذاری مست یم خارجی و توسعه حضور چین در ورای مرزها بود و به افزایش
قابل توجه  600درصدی در حجم مبادمت چین با کشورهای منط هه جنهوب شهرقی آسهیا،
امریاای متین و افری ا تا سال  2007منجر شد .اما مههمتهرین ههدف ابتاهار کمربنهد -راه،
تجمیع اولویتهای اقتصاد خارجی چین تحت ی

طهرح واحهد اسهت (.)James, 2015:32

چین به عنوان کشوری که بامترین میزان حجم مبادمت تجاری را در جهان دارد ،مهمتهرین

Going Out or Go Out
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منفعت خود از پیگیری این طرح را کاهش هزینه حملون ل کامهای خهود مهیدانهد .کلیهه
طرحهایی که تاکنون ترمین مالی شده اند ،هدف کاهش زمان و هزینه سفر را بهعنوان معیهار
اصلی خود معرفی کردهاند .تاثیری که این مسیرها در کاهش زمان ن هل و انت هال کهام و در
نتیجه کاهش هزینه تجارت خواهند داشت ،به نفع همه کشهورهای منط هه و حتهی جههان
خواهد بود که از زیرساختهای احدا شده یا ارت اءیافته این طرح بهرهبرداری خواهند کهرد.
انگیزههای اصلی چین از ارائه این طرح را میتوان در موارد زیر دستهبندی کرد:
 -1چین طی سال های گذشته به مدد رشد سریع اقتصادی و صادرات گسترده ،منهابع
مالی قابل توجهی بدست آورده است 1.به عالوه در حوزه بسیاری از صنایع ،تولید چین فراتهر
از ت اضا است و حتی توان تولید بامتر از این را ههم دارد ( .)Zhang & Zhao, 2013: 20از
اینرو ،برنامهریزی برای صدور مازاد تولید و سرمایه چین یای از دغدغههای دائمی چین در
سالهای اخیر بوده و طرح کمربند -راه بهترین محمل برای صرف این سرمایه و تولیهد مهازاد
در مناط پیرامونی چین است.
 -2با توجه به کندشدن روند رشد اقتصادی ،چین در تالش است تا وابسهتگی اقتصهاد
خود را بهه سهرمایهگهذاری در زیرسهاخت ههای داخلهی و رشهد ناشهی از آن کهاهش دههد.
بدینترتیب ،شرکتهای ساخت وساز ،بازارهای تجهیزات و مشاغل دیگر که با اتاها بهه رشهد
اقتصادی قابل توجه کشور پیشرفت قابل مالحظهای کرده اند ،مجبور خواهنهد بهود بههدنبهال
فرصتهایی در خار از چین باشند .بنابراین ،یای از انگیزههای اصلی دولت چین این اسهت
که با ابتاار کمربند -راه ماانی برای سرمایهگذاری این شرکتها در ورای مرزها بیابد.
 -3تمرکز بر حوزه زیرساخت به تالش چین برای ت ویت جایگاه بینالمللی پهول خهود و
ارز جهانی مورد اعتماد و قابل اتاها کمه

رساندن آن به سطح ی

مهیکنهد .چهین در سهال

 2015با هدف ترمین مالی پروژههایی که در آنها به یوان وام اعطا کنهد ،بهه بانه
توسعه اروپا 2پیوست و بان

بازسهازی و

سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی 3را تاسیس کرد .این اقدامات

تاکنون موف یتآمیز بوده و صندوب بینالمللی پول یوان را وارد سبد ارزهای جهانی کرده است.
 -1مازاد سرمایه چین بر اسا

منابع مختلف ،بین  450تا  500میلیارد دمر تخمین زده میشود.
European Bank for Reconstruction and Development
Asian Infrastructure Investment Bank
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 -4انگیزه دیگر چین تضمین جریان انرژی از طریه خطهوط لولهه جدیهد در آسهیای
مرکزی ،روسیه و بنادر عمی جنهوب شهرقی آسهیا اسهت .تضهمین جریهان انهرژی یاهی از
نگرانی های دائمی شرکتهای چینی بوده است .ت اضای انرژی چین با رشد سریع اقتصادی از
سال  1980تاکنون  500درصد افزایش یافتهه؛ چناناهه چهین در حهال حاضهر بهزر تهرین
مصرفکننده انرژی و بزرگترین واردکننده نفت در جهان است (.)Cecily, 2015: 14
 -5توسعه زیرساختهای کشورهای مسیر کمربند -راه می تواند رشد اقتصادی آنهان را
ارت اء داده و به توسعه متوازن مناط پیرامونی در درجهه اول و کشهورهای مسهیر از طریه
توسعه ارتباطات و اتصامت کم

کند و در نتیجه بهه ت اضهای بیشهتر آنهها بهرای کامهها و

خدمات چین بینجامد .شی جینپینگ در مار

 2015اعالم کرد که حجم سامنه مبهادمت

تجاری چین با کشورهای مسیر طرح کمربند -راه تا سهال  2025از مهرز  2/5تریلیهون دمر
خواهد گذشت (.)Dollar, 2015: 11
 -6افزایش توجه چین به حوزه دریایی از ی

سو و بههرهبهرداری بهینهه از مسهیرهای

زمینی از سوی دیگر برای کاهش مسافت ،زمان و هزینه ن ل و انت ال کهام و خهدمات یاهی
دیگر از اهداف این طرح به شمار میرود .چین در قالب برنامه «رشته مرواریدها» 1در تهالش
است شباهای از بنادر و ارتباطات دریاییه زمینی را به منظور ت ویت و بهینهسازی بهرهوری
فرایند حمل و ن ل شال دهد (.)NDRC, 2015
سایر اهداف و انگیزههای قابل شناسهایی ایهن طهرح چنهد وجههی عبارتنهد از)7( :
تسریع در فرایند توسعه مناط غربی چین؛ ( )8صدور مدل توسعه چینی (نظریه فوکویامها)؛
( )9نسخه چینی جهانیسازی؛ ( )10کم

به حل مسائل و مناقشهات جههانی از پهایین بهه

بام؛ ( )11م ابله و موازنه طرح آسیا محوری 2امریاا.
پ) مناب مالی و گستره
اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح حدود  4تریلیون دمر تخمین زده مهیشهود کهه
 .1تووری رشته مرواریدها ( )String of Pearlsی برنامه ژئوپلتی با هدف شباهسازی بنادر ،خطوط و سهایر اماانهات
دریایی چین در دو بخش تجاری و نظامی از سرزمین اصلی این کشور از طری اقیانو هند تا بندر سودان است.
Pivot to Asia
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تاکنون بخشی از آن بصورت طرحههای تعریهفشهده عمهدتا در خطهوط آههن و نیروگهاههها
عملیاتی شده است ( .)NDCR, 2015تنهها در نیمهه اول سهال  2015شهرکتههای چینهی
 1401قرارداد به ارزش  37/6میلیارد دمر امضا کردند (.)Cheng & Alexious, 2015: 24
بیشترین سرمایهگذاری ها تاکنون در حوزه زیرساختهای حمل ون ل بهه سهمت اروپها بهوده
است 46 .میلیارد دمر در قالب «دامن اقتصادی چین -پاکستان» 1و  20میلیهارد دمر بهرای
خطوط آهن چین -مئو  ،چین -تایلنهد ،جاکارتها -بانهدونگ سهرمایهگهذاری شهده اسهت.
همچنین مذاکرات با چندین کشور برای سهاخت  5000کیلهومتر راه آههن سهریعالسهیر بها
سرمایه  160میلیارد دمر در جریان اسهت ( .)Yang, 2013: 9سهرمایهگهذاریههای ابتاهار
کمربند -راه تنها منحصر به حوزه زیرساختها نیست و شرکتهای چینی در حهال سهاخت
کارخانجات مختلف در کشورهای منط ه هستند؛ ضمن ایناه در حوزه نفهت و گهاز و حتهی
احدا خط لوله گاز نیز فعالیت دارند تا نشان دهند ابتاار کمربند -راه میتواند چتر بزرگهی
برای توسعه منافع تجاری عمومی چین در خار از مرزها فراهم کند.
پول ذخیرهشده در باناهای چین در حال حاضر بیش از  15تریلیون دمر است .ذخهایر
ارزی چین نیز مبلغی بین  3تا  4تریلیون دمر است .چهار بان
چین ،2بان

صنعتی و بازرگانی چین ،3بان

عمران چین 4و بان

دولتی و اصلی چینه بانه
کشاورزی چهین5هه منهابع

اصلی ترمین مالی طرحهای ابتاار کمربند -راه هستند .ضمن ایناه در سال  2014مبلغ 40
میلیههارد دمر نیههز در ردیههف بودجههه ملههی بههرای ایههن ابتاههار اختصههاص داده شههده اسههت
(.)Hongyuan, 2015: 16
بان

سرمایهگذاری زیرساخت های آسیا در سال  2014به ابتاار چین تاسهیس شهد و

تاکنون  60کشور از جمله ایران به آن پیوستهاند و از میان آنها  17کشور تواف تنامه آنهرا در
مجالس خود نیز تصویب کردهاند .انتظار میرود این بان

سامنه  20تا  25میلیهارد دمر بهه

1-

China- Pakistan Economic Corridor
Bank of China
3- Industrial and Commercial Bank of China
4- China Construction Bank
5- Agricultural Bank of China
2-
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طرحهای کمربند -راه اختصاص دهد« .بان

جدید توسعه» 1که پیش از این با عنوان «بان

توسعه بریاس» 2شناخته میشد و در سال  2015بهعنوان جایگزین بان

جهانی و صندوب

بینالمللی پول تاسیس شده تا پروژه های بریاس را حمایت مهالی کنهد ،در کنهار «سهازمان
همااری شانگهای» 3از جمله دیگر حامیان مالی این طرح به شمار میروند.
ت) چالشها و فرتتها
این طرح متناسب با عظمت خود ،با چالشهای زیادی نیز روبرو اسهت .جهدای از ابهراز
تردید برخی کشورها در ظرفیت عملی چین برای پیادهکردن طرح که بهتهدریج بها اقهدامات
این کشور در حال رفعشدن است ،میتوان به چالشهای زیر اشاره کرد:
 -1این طرح بسیاری از کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی را که حوزه نفوذ سهنتی
دو قدرت بزر

منط هه هند و روسیهه هستند ،درگیر میکند که موجب نگرانهی ایهن دو کشهور

است .عالوه بر هند و روسیه ،ژاپن ،امریاا ،کره جنوبی و همچنهین «سهازمان توسهعه و هماهاری
اقتصادی» 4نیز از این طرح احسا

نگرانی میکنند .نگرانی عمده ایهن کشهورها ایهن اسهت کهه

افزایش ظرفیتهای حملون ل بین چین و منط ه ،عدم موازنه تجاری را بهیش از پهیش بهه نفهع
چین افزایش خواهد داد ( .)Clover & Hornby, 2015: 29راهحلی که چین برای ایهن نگرانهی
ارائه کرده ،این است که بخشی از برنامههای ابتاار کمربند -راه را به سهرمایهگهذاری در صهنایعی
در کشورهای منط ه اختصاص دهد که توان صادرات به چین را داشته باشند .نمونهه ایهن اقهدام،
در ارتباط با برخی صنایع روسیه صورت گرفته است (.)Bradsher, 2015: 21
 -2مشاالت امنیتی در برخی کشورهای مسیر مانند پاکستان ،اوکهراین و سهوریه نیهز
یای از چالش های عمده این طرح خواهد بود .چین کار جدی خهود را در پاکسهتان از سهال
 2014در قالب کریدور اقتصهادی چهین -پاکسهتان کلیهد زده و امنیهت طهرح را بهه ارتهش
پاکستان سپرده است .اما در مورد اوکراین و سوریه درصدد بازبینی مسیر طهرح اسهت( .گهو
شویونگ ،کنفرانس جاده ابریشم دریایی.)1395 ،
1-

)The New Development Bank (NDB
The BRICS Development Bank
3- Shanghai Cooperation Organisation
( 4- Organization of Economic Cooperation and Development (OECD
2-
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 -3فساد فراگیر در بسیاری از کشورهای مسیر و حتی خهود چهین نیهز مهیتوانهد بهه
سالمت و پیشرفت این طرح آسیب جدی وارد کند (.)Hoffman, 2015:11
 -4غیرقابل پیشبینی بودن کشورهای آسیای مرکزی که از مهمترین کشورهای ههدف
این طرح هستند ،چالش دیگر این طرح است .بنا به اذعان م امات چینی ،مذاکرات دوجانبه
چین با این کشورها با موانع زیادی روبرو است که از جمله آنهها مهیتهوان بهه عهدم تطهاب
خطوط آهن جمهوری های ساب اتحاد شوروی و انتظار دولتهای آسیای مرکزی برای تغییهر
آنها توسط چین اشاره کرد( .سو گه ،میزگرد جاده ابریشم.)1395 ،
عالوه بر چالشهای فوب ،ابتاار کمربند -راه با سه چالش درونی روبرو است:
 -1اولین و سادهترین این مشاالت ،ظرفیت اجرای طرحها بهویژه در حوزه اروپا اسهت.
اما دولت چین و شرکتهای چینی با اطمینان از توان خود برای اجرای کلیه طهرحهها سهخن
میگویند.
 -2شرکت های چینی در م ایسه با رقبای خود برای مثال در اروپها تجربهه کمتهری در
ن اط دوردست دارند و این ممان است به انتخاب اشتباه طرحها منجر شود .بهعنوان مثهال،
کارشناسان صنعتی هشدار میدهند که سرمایهگذاری در طرحهای خط آهن و جهادهسهازی
در آسیای مرکزی بهدمیل مختلف نمی تواند با بازگشت مالی قابل تهوجهی روبهرو شهود ،امها
شرکتهای چینی همچنان در حال مذاکره با طرفهای آسیای میانه هستند.
 -3سهومین و مهمتهرین چههالش درونهی ،جهدا کههردن اقتصهاد از سیاسهت و پرهیههز از
سرمایهگذاری روی پروژهها با اهداف عمدتا سیاسی اسهت .ایهن اشهتباه مهیتوانهد دو پیامهد
جدی داشته باشد :اول ایناه سرمایه گذاری با بازگشت مالی مورد انتظار روبرو نشود و دیگهر
ایناه این کار میتواند واکنش کشورهای منط ه یا فرامنط های را برانگیزد.
با این همه ،با توجه به ظرفیت های گسترده این طرح درجهت توسعه منط ه و ت ویهت
همگرایی منط های ،به نظر میرسد که این طرح در صورت رفع نگرانیها به نفع کل منط ه و
حتی جهان خواهد بود .ایجاد منافع مشترک بین چین و شرکای تجاری سهنتی و همچنهین
شرکای جدید در مسیر این طرح ،ظهور شباههای جدید تولید و انت ال و ت ویهت انگیهزههها
برای حفظ زنجیره های موجود تولید و انت ال و نهایتا کاهش کشماش میان شرکا بهواسهطه
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همگرایی مالی و تجاری میان آنها از مههم تهرین فرصهتها و مزایهای ایهن طهرح هسهتند کهه
می توانند تردیدهای موجود را کمرنگ نمایند .در مجمو  ،به نظر میرسد ابتاار کمربند -راه
ظرفیت تغییر بنیادین در صحنه امنیتی آسیا را از طری متصهلکهردن اقتصهادهای منط هه
دارد؛ به شالی که هزینههای اقتصادی درگیری ،جنگ و بیثباتی را افزایش داده و توسعه را
برای مناط پیرامونی فراهم آورد.
ابتکار کمربند -راه و جمهوری اسالمی ایران
ایران بهعنوان یای از تمدن های بزر

منط هه و دارای مناسهبات تهاریخی و کههن بها

چین ،یای از مسیرهای اصلی جاده ابریشم باستانی بوده است .جاده ابریشم نهتنها در مسیر
زمینی ،بلاه در مسیرهای دریایی از دو بندر باستانی تیس 1و هرمز در کرانه دریای عمهان و
خلیج فار

برای انت ال کامها به سوی غرب آسیا و اروپا بهره میبرده اسهت .ضهمن ایناهه

شواهد و مدارک تاریخی همگی در ابعاد فرهنگی نیز ،به ن ش و جایگاه بسیار مهم ایهران در
جاده ابریشم باستانی اشاره دارند .بههرحال ،موقعیت ویژه ژئواسهتراتژی

ایهران در چههارراه

آسیای مرکزی ،غرب و جنوب آسیا و سرزمین وسیع با دسترسی به دریا در شمال و جنهوب
ظرفیتی غیرقابل چشمپوشی به این سرزمین بخشیده است .این ظرفیتههای خهدادادی ،بها
اماانات ویژه زیرساختی و مواصالتی به مناط و سهرزمینههای مجهاور کهه طهی سهه دههه
گذشته دائما در حال توسعه بودهاند ،اهمیتی دوچندان به جایگاه ایران داده است.
این ویژگی ها باعث شده تا جمهوری اسهالمی ایهران در جهاده ابریشهم جدیهد نیهز جایگهاه
ویژهای به خود اختصاص دهد .هرچند که در طرحها و ن شهههای اولیهه دولهت چهین در ابتاهار
کمربند -راه ،ایران جایگاه چندان مهمی را به خود اختصاص نداده بود ،امها ایهن رویاهرد پهس از
تواف هستهای جمهوری اسالمی ایران با  5+1در اواخهر بههار  1394و رفهع موانهع هماهاری بها
ایران ،آشاارا تغییر کرد و م امات و کارشناسان چینی ماررا از ایران بهعنوان ن طهه محهوری ههم
در مسههیر زمینههی و هههم در مسههیر دریههایی کمربنههد -راه یههاد کردنههد .سههفر شههی جههینپینههگ،
 -1تیس (طیس) یا تیز یای از بنادر مهم ایران در دریای ماران در زمان هخامنشیان بوده اسهت .در آن دوران کامهها از
آسیای شرقی و هند به بندر تیس میآمدهاند و به مناط مختلف خاورمیانه ،آسیای میانه و قف از فرستاده میشدند.
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رئیسجمهوری چین ،به ایران بهعنوان اولین رهبر ی

کشور خهارجی کهه پهس از آغهاز اجهرای

برجام وارد کشور شد ن طه عطف رویارد جدید بهود .ایهن سهفر همچنهین اولهین سهفر خهارجی
رئیسجمهور چین در سال  -2016که نخستین سال اجرای سیزدهمین برنامه پهنجسهاله چهین
است -بود که در عرف دیپلماتی

چین معنهای خاصهی دارد و حهاکی از اهمیهت کشهور م صهد

است .سفیر چین در ایران نیز پیش از سفر آقای شی ،در مصاحبه بها خبرگهزاری دولتهی چهین-
شینهوا -تصریح کرده بود ایران از شرکای اصلی ابتاار کمربند -راه است (ایران .رو)1394 ،
حاصل این سهفر دو روزه  17سهند هماهاری و همچنهین بیانیهه مشهترکی بها عنهوان
«مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خل چهین» بهود کهه در روز
پایانی سفر رسمی شی جینپینگ به ایران در پایتختهای دو کشور منتشهر شهد .رسهانههها
امضای این سند میان روسهای جمههور دو کشهور را عامهل تهرمین و حفهظ منهافع ایهران و
همچنین تسهیل اجرای ابتاار کمربند -راه توصیف کردند( .عزیزی .)1394 ،ابتاار کمربند-
راه یای از مهمترین محورهای مذاکرات شی جینپینهگ در ایهن سهفر بهود و نتیجهه آن در
یادداشت تفاهم بین دولتین ایران و چین درباره «حمایت از برقراری راه ابریشهم قهرن  21و
کمربند اقتصادی ایران -چین» و بندهای هفتم و دهم از بیانیه مشهترک «مشهارکت جهامع
راهبردی» ایران و چین منعاس شد .در بند هفتم این بیانیه آمده است :طرف ایرانی از ایده
«کمربند اقتصادی جاده ابریشم» و «راه ابریشم دریایی قرن  »21کهه توسهط چهین مطهرح
شده است بال میکند .طرفین با تایه برمزیتهای خود و با استفاده از فرصهتی کهه امضهای
اسنادی از جمله «یادداشهت تفهاهم بهین دولهت ایهران و چهین درخصهوص ایجهاد کمربنهد
اقتصادی جاده ابریشم و راه ابریشم دریایی قرن  »21و «یادداشت تفاهم جهت همااریهای
ظرفیت صنعتی ،معهدنی و سهرمایهگهذاری ایهران و چهین» فهراهم آورده هماهاری کهرده و
سرمایهگذاری مت ابل در حوزههای مختلف نظیر حملون ل ،راهآهن ،بنهادر ،انهرژی ،صهنایع
تجارت و خدمات را گسترش خواهند داد (متن بیانیه) .همچنین در بنهد دههم بیانیهه آمهده
است :طرف چینی از مشارکت ایهران بههعنهوان «عضهو موسهس» در بانه

سهرمایهگهذاری

زیرساخت آسیا ت دیر میکند .دو طرف مایلند همااری خود در زمینههای مربوطه را ت ویت
کرده و بهطور مشترک برای پیشرفت و شاوفایی منط ه آسیا تالش کنند (همان).
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هنوز ی

ماه از سفر رئیسجمهوری چین به ایران نگذشته بود که نخستین قطار باری

راه ابریشم ریلی پس از  14روز از شرو حرکتش از شهر ییوو 1در استان شرقی ژجیانگ 2و
عبههور از کشههورهای قزاقسههتان و ترکمنسههتان وارد ایههران شههد تهها عههزم چینههیههها را بههرای
اجراییکردن این ابتاار نشان دهد (بزرگمهر .)1395 ،واقعیت این است که روابهط دوجانبهه
ایران و چین طی سالیان گذشته همواره تحت ترثیر روابط با امریاا بهعنوان ی

عامل ثالهث

بوده و این ترثیر بهویژه بعد از تشدید تحریمها علیه ایران ،بیش از گذشته نمایان شده بهود.
در واقع ،خواسته یا ناخواسته ،برداشت مشترک دو کشور از ایامت متحهده امریاها ،مفههوم و
مبنای روابط دوجانبه را تشایل داده بود .اما پس از امضاء و اجرای برجام ،انتظار میرود کهه
این مانع تا حد زیادی برطرف شده و فضای مناسبات دوجانبه را به شرایط عهادی -بهر پایهه
منافع دو کشور -بازگرداند .در این شرایط جدید ،ابتاار کمربند -راه با توجه به همسهویی بها
بسیاری از سیاستهای کالن جمهوری اسالمی ایران هم در سهطح داخلهی و ههم در سهطح
منط های و ظرفیتهای قابلتوجه در روابط دو کشور ،میتوانهد چهارچوب و مبنهای توسهعه
مناسبات دوجانبه ایران و چین باشد .فرصت های همااری ایران و چین حول این پهروژه ،در
حوزههای مختلف بهویهژه هماهاریههای صهنعتی ،مالیهه ،زیرسهاختی ،سهایبری ،امنیتهی و
فرهنگی بسیار برجسته هستند.
با این همه ،مشاالتی نیز در راه توسعه مناسبات ایران و چین در قالب ابتاار کمربنهد-
راه وجود دارد .یای از این مشاالت ،فضای روانی باقیمانده از تحریمها است که بههویهژه در
حوزه مبادمت پولی و بانای موانعی را در راه توسعه مناسبات ایجاد کرده است .بههعهالوه ،از
منظهر چههین ،ایههران بهههواسههطه ضههعف نظهام دیههوانسههامری و همچنههین نامشههخص بههودن
سیاست های تجاری و صنعتی ،کمتر پهیشبینهی پهذیر اسهت و همهین امهر بهه تردیهدها در
خصوص آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای ورود موثر به پروژههای بزر

دامهن مهیزنهد.

اما مشال بزرگتر به تعریف سیال و نامشخص جایگهاه کشهور م ابهل و همچنهین تفهاوت در
دیدگاه کالن دو کشور بازمی گردد .در شرایطی که ژئواکونومی بنیان سیاستهای کالن چهین

Yiwu
Zhejiang

12-
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را شال میدهد ،نگاه ایران بیشتر ژئوپلتی محور است و همین تفاوت نگاه کالن اسهت کهه
ش

و تردیهد برخهی تحلیهلگهران ایرانهی بهه ابتاهار کمربنهد -راه را ت ویهت کهرده اسهت

(شریعتینیا ،میزگرد ایران و ابتاار کمربند -راه.)1395 ،
منافع ابتکار کمربند -راه برای ایران
جمهوری اسالمی ایران از اعضای اصلی و موسس بان

سرمایهگذاری زیرسهاختههای

آسیا است و اکنون که چین بههصهورت جهدی خواسهتار مشهارکت ایهران در طهرح کمربنهد
اقتصادی جاده ابریشم شده ،فرصت مناسبی است که ایران به خصوص در فضای پسهاتحریم
بتواند در این طرح ایفای ن ش نماید .بسیاری از برنامههای مورد تاکید برنامه توسهعه کشهور
مستلزم جذب سرمایهگذاری خارجی است و طرح چین زمینه قابلتوجهی برای جهذب ایهن
سرمایهها فراهم میآورد .به عهالوه ،جمههوری اسهالمی ایهران در بهین چنهد منط هه مههم و
تاثیرگذار قرار گرفته و جزو هیچ کدام از آنها نیست .ایران در همسایگی جهان عرب ،آسهیای
مرکزی ،جنوب آسیا ،قف از و جهان ترک است ،ولی در شمول هیچی

از آنها قرار نمیگیرد.

ایران پیوند ساختاری با هیچ مجموعهای ندارد و شاهد تداوم تنهایی ژئوپلتی

ایران هستیم.

این طرح با ت ویت ارتباطات در حوزههای مختلف میتواند بخشی از تنهایی ژئوپلتی

ایهران

را پوشش دهد( .شریعتینیا ،میزگرد جاده ابریشم.)1394 ،
بهدلیل سرمایهگذاریهای کالن چین در برخی از کشورهای منط ه اعهم از پاکسهتان و
بالرو  ،برخی از تحلیلگران ایرانی بر این باورند که چین در عمل در حهال دور زدن ایهران
است .این در حالی است که تحلیلگران چینی ،ایران را از م اصد اصهلی کمربنهد اقتصهادی
جاده ابریشم دانسته و یای از اهداف اصلی سرمایهگذاریههای کهالن انجهام شهده در سهایر
کشورها را ،دسترسی به ایران میخوانند .چین برای شرو  ،سه پهروژه اصهلی را در راسهتای
تح

ابتاار کمربند اقتصادی جاده ابریشم در ایران ،سرمایهگذاری کرده است کهه عبارتنهد

از .1 :پروژه خط آهن سریعالسیر تهران -قم -اصفهان؛  .2پروژه مجموعه صنعتی چِهری1؛ .3
پروژههای جانبی در بندر چابهار .البته چین به مشارکت در پهروژه اصهلی بنهدر چابههار نیهز
Chery Industrial Park

1-
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بسیار عالقمند است و در سال  2014بهرای نخسهتین بهار مبلهغ  60میلیهون یهورو را بهرای
سرمایه گذاری در چابهار به ایران پیشهنهاد داده بهود ،امها در حهال حاضهر ،هنهد بهه عنهوان
سرمایهگذار اصلی در چابهار شناخته میشود .در سال  2016مواف تنامههای بهه مبلهغ 550
میلیون دمر برای احدا بندر نفتی بین ایران و چین به امضا رسیده است .چهین همچنهین
مترصد سرمایهگذاری در زمینه ترسیسات هستهای در ایران است (بور
از موضوعات بسیار مهم و استراتژی

در راستای تح

پر .)1395 ،

ابتاار مزبور ،سرمایهگذاریهای

کالن چین در پاکستان به ویژه در بندر گوادر است که می توان آنرا بهارزترین عالمهت ابعهاد
امنیتی این ابتاار خواند .هند این شائبه را مطرح کرده که چین قصد بهرهبهرداری نظهامی از
بندر گوادر برای تسلط بر اقیانو
یادیگر ی

هند را دارد و به پاکستان هم وعده داده تا در مشارکت با

ائتالف امنیتی علیه هند به وجود آورند تا در صورت رویارویی پاکسهتان و هنهد،

ترسیسات هند را هدف قرار دهند .از این رو ،مشارکت چین و پاکستان معطوف به سهرمایه-
گذاری و مسائل اقتصادی و تجاری صرف نخواههد بهود و بهار امنیتهی نیهز دارد .در کریهدور
اقتصادی چین -پاکستان ،ف یرترین استان پاکستانه استان بلوچستانه از امتیهاز اتصهال بهه
این طرح عظیم برخوردار خواهد شد و چین نیهز ضهمن برخهورداری از بازارههای پاکسهتان،
مسیر تازه ای برای اتصال به اقیانو

هند و خاورمیانه خواهد داشت .جایگزینی مسیر زمینی

از طری بندر گوادر بهجای مسیر دریای چین جنوبی ،مسافت مسیر انت ال نفهت و کامههای
مورد نیاز چین را به حدود ی

چهارم کاهش میدهد که ناته بسیار مهم و پرمنفعتی بهرای

چین است( .محمد امین ،میزگرد بازسازی افغانستان .)1395 ،در شرایطی که پیشنهاداتی از
جانب چین و پاکستان برای پیوستن ایران به این طرح ارائه شده ،نگاه ایران به این موضهو ،
ی

نگاه صرفا اقتصادی نیست .از منظر ایران ،کریدور اقتصادی چهین و پاکسهتان و توسهعه

بندر گوادر می تواند کم

بزرگی به توسعه بلوچسهتان و کهل پاکسهتان باشهد و زمینههسهاز

امنیت در آن کشور شود؛ موضوعی که سالها خواسته ایران بوده و تالشهای زیهادی را ههم
در این راه صرف کرده است.
موضو دیگری که بیانگر وجه امنیتی ابتاار چین است ،ایده کمربند سهایبری موسهوم
به «نسیم ابریشم» است .برخی تحلیلگران بر این باورند که چهین در عمهل ،تح ه ابتاهار
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خود در مناط ی مانند خاورمیانه را ناممان تل ی کرده و ایده کمربند سایبری یا آنالین را بها
هدف پرکردن این خال ارائه داده است .هم از اینرو است که طرح این ایده ،حساسیتهایی را
از نظر امنیت سایبری و دسترسی به اطالعات محرمانه سیاسی و امنیتی کشهورهای منط هه
برانگیخته است .در م ابل ،چین همواره اظهار می نماید که خواهان یه

خهژ ژئوپلتیه

در

منط ه خاورمیانه نیست و قصد ندارد در این منط ه نفوذ داشته باشد ،بلاه عالقمند به ثبات
و توسعه خاورمیانه است و در این راستا ،همااری ایران را نیز مطالبه مینماید( .گهو نینهگ،
میزگرد تحومت منط ه از منظر ایران و چین .)1395 ،با در نظر گرفتن اماان تح

ابتاهار

کمربند جاده ابریشم در دو گونه زمینی و دریایی تا خاک ایران ،ایده همااری ایران و چهین
در پیشبرد این ابتاار در منط ه خاورمیانه نیز پررنگتر خواهد شد و ن هش ایهران بههعنهوان
ی

بازیگر کلیدی در خاورمیانه ،برای چین افزایش خواهد یافت( .سهو گهه ،همهان) .منهافع

راهبردی تهران و پان در این منط ه که یای از بیثباتترین منهاط جههان اسهت ،ت ریبها
بهطور کامل با هم سازگاری دارد که نمود بارز آن در اشهتراک برخهورد آنهها بها حهلوفصهل
بحران سوریه قابل مشاهده است .دو کشور نگران تشدید افراطیگری و جداییطلبی هستند.
همین همخوانی منافع باعث خوشبینی درباره مشارکت بیشتر دو کشور در آینده است .ایهن
شراکت میتواند ن شه ژئوپلتی

خاورمیانه ،آسیای مرکزی و بسیاری از منهاط دیگهر را بهه

نفع صلح و شاوفایی از نو تنظیم کند.
در شرایطی که خطر تروریسم ،افراطگرایی ،آموزههای تافیری و فرقههگرایهی جههان و
بهویژه منط ه خاورمیانه را بهشدت تهدید میکند ،نیاز به تعمی فرهنگ همااری و صهلح از
طری گفتگو و تساهل و احترام به تنهو فرهنگهی در میهان نخبگهان و رهبهران سیاسهی و
مذهبی در کنار ضرورت ایجاد ی

ساختار و معمهاری جدیهد امنیتهی در آسهیا منطبه بهر

نیازهای کشورهای آسیایی بیش از پیش احسا

میشود؛ چرا که امنیت در آسیا مهیتوانهد

بر امنیت سایر مناط نیز تاثیرگذار باشد .آسیا نیازمند سهازوکارهایی بهرای تضهمین منهافع
مشترک و جمعی خود است و در این میان ،ن ش کشورهای بهزر

و قدرتمنهد قهاره ماننهد

ایران و چین که مهد تمدن شرب و از گذشهته ههای دور در دو منط هه شهرب و غهرب آسهیا
لنگرگاه آرامش و ثبات بودهاند ،بسیار مهم است.
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همااریهای فرهنگی نیز از ابعهاد بسهیار مههم ابتاهار کمربنهد -راه هسهتند .در سهال
 2015اجال

وزرای گردشگری کشورهای حاشیه جاده ابریشم در شیان چین برگزار شد و

در آن «ابتاار شیان» به امضای وزرای گردشگری کشورهای مسیر جاده ابریشم رسهید .سهه
محور تبلیغات و بازاریابی جاده ابریشم بهرای جهذب گردشهگر ،احیهای کاروانسهراها و ابنیهه
قدیمی برای جذب گردشگر در حاشیه جاده ابریشم و تسهیل سفر در خطوط جادهای ،ریلی
و هوایی ،محورهای عمده این مواف تنامه هستند (خبرگزاری تسنیم .)1394 ،این رویهداد در
کنار ترکید ابتاار کمربند -راه بر ت ویت تما های فرهنگهی ،بیهانگر جایگهاه هماهاریههای
فرهنگی و گردشگری در این طرح است .با توجه به جذابیت های فراوان ایران هم بهه لحهار
تاریخی و هم از نظر طبیعی و تاکید برنامه توسعه کشور بر ضرورت سرمایهگذاری در جههت
جذب گردشگر ،مشارکت در ابتاار کمربند -راه می توانهد زمینهه گردشهگری را نیهز ت ویهت
نماید .طرح کمربنهد -راه عهالوه بهر حهوزه گردشهگری ،در سهایر حهوزهههای فرهنگهی نیهز
موقعیت های خوبی را برای ایران فراهم مهینمایهد .گفتگوههای فرهنگهی ،مبهادمت علمهی-
دانشگاهی و حوزه صنایع دستی از جمله این زمینهها هستند.
ن ش و جایگاه ایران در بخش اعظم مسیرهای حمل ون ل و ترانزیت و حتی مسهیرهای
انت ال انرژی نیز بسیار مهم و حیاتی است .جمهوری اسالمی ایران از حدود سهه دههه قبهل
احدا راههای جدید یا بهسازی راههای موجود جادهای و ریلی را برای اتصال آسهیا و اروپها
یا اتصال آسیای مرکزی به آبهای گرم جنوب در دستور کار داشته و اکنون نیهز پهروژهههای
متعددی در این زمینه در دستور کار قرار دارند .بخش مهمی از کریدور شمال ه جنهوب کهه
مهمترین دامن حملون ل بینالمللی در زمینهه ترانزیهت کهام بهین کههشورهای آسهیایی و
اروپایی محسوب میشود و یاهی از کوتهاهترین ،کهمهزینههتهرین و سهریعتهرین مسهیرهای
ترانزیت کام بین آسیا و اروپا است ،از خهاک ایهران مهی گهذرد .کریههدور یادشهده در حهال
حاضهر از بنهدر بمبوهی در حهوزه اقیهانو

هنهد آغهاز و از طریه دریها بههه بنهدرعبا

در

جنوب ایران متصل می شود .در داخل خاک ایران کامههای ترانزیتهی از طریه حمهلون هل
جاده ای یا ریلی به بنادر شمالی کشور انت ال یافته و از مسیر دریای خهزر بهه بنهادر روسهیه
حمل میشوند .بهعالوه ،این کریدور با سایر کریدورهای منط ه نیز چند ت اطع دارد که ایهن
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ت هاطع هها به توزیع متوازن بار در سطح منط ه کم

زیهادی مهیکنهد (سهلیمی بروجنهی،

 .)1395قرارگرفتن بندر چابهههار در مههسیر کریههدورهای ترانزیتههی شهمال -جنهوب و در
نتیجه برقراری ارتباط ترانزیتی کشورهای روسیه ،اروپای شهرقی ،مرکهزی ،شهمالی ،آسهیای
مرکز ی و قف از از ی
حاشیه خلیج فار

سهو و آسهیای جنهوب شهرقی ،خههاور دور ،اقیانوسههیه و کشهورهای
از سوی دیگر ،ی

مزیهت برجهسته بهرای ایهران است که به جذابیتهای

ایران در هرگونه طرح ترانزیتی در منط ه میافزاید (عزتی و شاری.)12 :1391 ،
ایهران در م ایسههه بهها بسههیاری از کشههورهای مسهیر جههاده ابریشههم ،از تههوان اقتصههادی و
ظرفیتهای بامیی برخوردار است و در موقعیت خوبی برای توسعه بازارهای صهادراتی خهود در
کشورهای مسیر جاده ابریشم جدید قرار دارد .ایران هم منبع و هم گذرگاه انرژی در خاورمیانه
است و با  15کشور مرز دریایی یا زمینی دارد .به لحار دریایی نیز ی

گذرگاه آبی مههم بهرای

رسیدن به مناط شمالی و جنوبغربی جهان است .ایران در حملون ل کام از چین به قف از و
آسیای میانه ،ن ش توزیعکننده دارد و میتواند بدون ایناه خود را صرفا به ابتاار چین محهدود
کند ،از این ابتاار در زمینههای اقتصادی ،تجاری و فرهنگی بهره ببهرد .پهیشبینهی شهده کهه
ت ریبا همه کشورهای مسیر این طرح ،نرخ رشدی بامتر از متوسط جهانی را تجربهه کننهد و از
نظر جهانی به بازارهای بسیار مطلوبی تبدیل شوند .این شرایط در دوران پسهابرجام ،مهیتوانهد
فرصت خوبی برای تبدیل به ن طه کانونی تولید و صادرات کام به کشورهای منط ه در اختیهار
ایران بگذارد .بر اسا

برآوردهای اولیه ،سرمایهگهذاری چهین در قالهب طهرح کمربنهد -راه در

کشور کوچای مثل گرجستان میتواند رشد اقتصادی آن کشور را تا  1/5درصد افزایش دهد و
این وضعیت میتواند درخصوص ایران نیز اتفاب بیفتد ،چناناه پیشبینهی مهیشهود جمههوری
اسالمی ایران نیز در سال اول مشارکت در این طرح ،حهداقل  50میلیهارد دمر بهه درآمهدهای
صادرات خود بیفزاید (شاهنده ،میزگرد کمربند -راه.)1395 ،
در مجمو  ،این طرح از جهات مختلف به نهوعی مامهل اههداف ،برنامهههها و نیازههای
اقتصادی و تجاری ایران است و هم از لحار منافع ملی و هم منافع منط های میتواند بهرای
ایران سودمند باشد .اهم دستاوردهای قابهل شناسهایی ایهران در ایهن طهرح عبارتنهد از)1( :
کاهش تنهایی ژئواکونومی

کشور؛ ( )2اماانی برای اتصال ایران به زنجیره ارزش اروپهایی و
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آسیایی؛ ( )3ایجاد اتصامت زیرساختی میان ایران و کشورهای کلیدی اوراسهیا؛ ( )4کهاهش
شااف در حوزههای زیرساختی منط ه؛ ( )5ت ویت زیرسهاختهها بهر مبنهای اماهان اتصهال
کشور به دو زنجیره ارزش آسیایی و اروپایی؛ ( )6کاهش تحریمپذیری کشور؛ ( )7تطهاب بها
حوزههای مزیت ایران (حملون ل ،انهرژی ،زیرسهاختها ،ارتباطهات ،گردشهگری)؛ ( )8جهذب
سرمایهگذاری مست یم خارجی؛ ( )9تح
ی

مجموعه بین المللی و کاهش هرا

امنیت جمعی و موسهع؛ ( )10تعریهف کشهور در
از قدرتیابی کشور؛ ( )11کم

به توسعه مناط و

کشورهای پیرامون ایران و کاهش زمینههای بیثباتی در آن کشورها؛ ( )12کم

به خیزش

آسیا و شالگیری نظام چندقطبی.
نتیجهگیری
چین ازطری ابتاار کمربند -راه این عالمت را صادر مهیکنهد کهه ن هش جههانی ایهن
کشور از ی

تابع دستورکار بینالمللی به ی

تنظیمکننده دستور کار بهینالمللهی در حهال

تغییر است .چین در تالش است تا این عالمت را برای اروپا و امریاا ارسال نماید که خواهان
جایگاه مناسب خود بهعنوان یه

قهدرت پیشهرو در آسهیا اسهت تها در جایگهاهی برابهر بها

قدرت های برتر غربی مورد ارزیابی و اعتماد قرار گیرد .این کشور تاکنون موفه شهده چنهد
کشور اروپایی از جمله بریتانیا ،فرانسه و آلمان را وارد بان

توسعه زیرساختهای آسیا نماید

که دستاورد بزرگی است .ابتاار کمربند -راه از منظر بسیاری از کشهورها ،آزمهونی سهخت و
معتبر برای چین است تا ظرفیتهای خود را بهعنوان ی

قدرت برتر و شایسته جایگاه یه

قدرت بین المللی که با نیت خیرخواهانه و استانداردهای بام توان مهدیریت پهروژهای بسهیار
عظیم در جهت منافع جمعی منط ه را دارد ،اثبات نماید.
زیرساخت های آسیا و البته بسیاری از مناط جهان نیازمند ارت ا و بهبود است؛ ضهمن
ایناه این قاره پهناور از کمبود نهادهای چندجانبه کارآمد با محوریت و هویت صرفا آسهیایی
رنج می برد .در میان  35نهاد چندجانبه در سراسر جهان ،بان
موثر در این قاره است که بان

توسعه آسیا تنها نهاد فعال و

سرمایهگهذاری زیرسهاختههای آسهیایی نیهز بهه آن اضهافه

میشود .منط هگرایی در راستای همافزایی بهازیگران آسهیایی از جههات مختلهف بهرای کهل
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منط ه بسیار سودمند خواهد بود و آسهیا از توسهعه زیرسهاختهها ،افهزایش سهرمایهگهذاری
خارجی و کاهش موانع اقتصادی و پشتیبانی در راه تجارت افزونتر منتفع خواهد شد .ابتاار
کمربند -راه با ت ویت ارتباطات با اروپا و احتمام افری ا این ظرفیت را دارد که زنهدگی بهیش
از  3میلیارد نفر در شصت و چند کشور مسیر را بهبود بخشد.
برخالف طرح مارشال که بنای همگرایی اقتصادی اروپای بعد از جنگ جهانی دوم را از
طری اتحادیه پرداخت های اروپایی و سازمان همااری اقتصادی اروپا (که بعدها بها سهازمان
همااری و توسعه اقتصادی جایگزین شد) گذاشهت ،چهین یه

سهاختار بهینالمللهی بهرای

هماهنگی ابتاار کمربند -راه پیشنهاد نارده است که به نظر مهیرسهد یاهی از کمبودههای
اصلی این ابتاار باشد .ابتاهار کمربنهد -راه بهرای پیشهرفت در عرصهه بهینالمللهی و جلهب
اطمینان سایر بازیگران ،باید استانداردهای بینالمللی را رعایت کرده و از طری سهاختارها و
روندهای باز و کامال شفاف عمل کند.
اگر چین بتواند اهداف ابتاار کمربند -راه را با دستورکار سازمان همااری شانگهای که
در کنار همااریهای نظامی و امنیت منط های ،توسهعه اقتصهادی و اجتمهاعی را نیهز دربهر
میگیرد هم راستا نماید ،با ارتباطات و تعامالتی که در آن سهازمان برقهرار اسهت ،مهیتوانهد
روابط نزدی تر با اعضای آن سازمان از جمله روسیه و هند را در قالب طرح کمربند -راه نیز
تسهیل کرده و بدین ترتیب ،بخش مهمی از چهالش ههای ایهن طهرح را حهلوفصهل نمایهد.
همراهکردن هند و روسیه با طرح های بلندمدت وکالن چین چندان ساده نخواهد بهود ،ولهی
بههرحال گسترش ارتباطات در بلندمدت سیاست کامال هوشمندانهای به نظر میرسد.
جمهوری اسالمی ایران نیز بر اسا

آنچه گفته شد ،منافع بیشهماری در همراههی بها

این طرح دارد .البته طبیعتا نگرانی هایی نیز در این چارجوب از جمله در خصوص نگرانهی از
تالش چین برای پیرامونسازی یا نفوذ سایبری چین متصور است که نیاز به رسهیدگی دارد.
اما این نگرانیها درصهورتی که جمهوری اسالمی ایران با آگاهی از این مسائل و فعامنههه در
قالهب ایهدهپهردازی ،حمایت و سرمایهگذاری در این ابتاار ایفای ن ش نماید ،قابل مهدیریت
خواهند بود .برای نیل به این هدف ،ضروری است که کشور و نهادهای تصمیمساز بها توجهه
به ج وانب به ی

تعریف ملی از این طرح برسند و بر اسا

این تعریف ملهی ،وارد گفتگهوی
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دوجانبه صریح با چین شده و مسوولیت و درعین حال ،سهم جمهوری اسهالمی ایهران را در
این طرح مشخص نمایند .طبیعی است این طرح در کنار منافع و فرصت هایی که بهرای ههر
ی

از کشورهای مسیر ایجاد میکند ،چالشهایی را نیز در برخی حوزهها برای آنان بهدنبال

داشته باشد ،اما نگارنده به دمیل پیشگفته بر آنست که در معادله سود -هزینه ،پیوستن بهه
این طرح در بلندمدت هم در ابعاد داخلی و ههم در ابعهاد منط ههای بهدون شه
جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

بهه سهود
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