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مقدمه

طرح »یک کمربند-یک راه« که بعدها به »ابتکار کمربند-راه« تغییر نام داد، برای اولین 

بار از سوی شی جینپینگ، رئیس جمهور چین، به عنوان یک راهبرد توسعه ای مبتنی بر ارتباطات 

و خطوط ترانزیتی مطرح شد. این طرح که با هدف ارتقای جایگاه چین در معادالت تجاری و 

اقتصادی جهان مطرح شده است، از طریق ایجاد یک شبکه ی ترانزیتی بین المللی به مرکزیت این 

کشور، آن را قادر می سازد کاالهای خود را ) به صورت زمینی( از طریق برخی کشورهای آسیای 

جنوبی، به آسیای مرکزی و قفقاز و از آنجا به اروپا برساند. این امکان همچنین از راه دریایی 

اقیانوس آرام، دریای سرخ و دریای مدیترانه برای این کشور فراهم می شود.

فارغ از قرارگیری یا عدم قرارگیری ایران در این طرح بزرگ، برنامه ها و سرمایه گذاری هایی 

که چین در برخی کشورهای همسایه )نظیر پاکستان( در دست اجرا دارد، می تواند مالحظات و 

پیامدهای مثبت و منفی قابل توجهی را پیش روی این کشور قرار دهد که این موضوع، بررسی 

این طرح و پیامدهای آن را الزم و ضروری می سازد.
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1-تاریخچه:

شی جینپینگ، در سفر به قزاقستان )سپتامبر 2013( و اندونزی )اکتبر 2013( برای اولین 

بار، ایده ی ساخت و توسعه ی مشترک »کمربند اقتصادی جاده ی ابریشم«1 و »جاده ی ابریشم 
دریایی قرن بیست و یکم«2 را مطرح کرد.3

ارائه ابتکار کمربند- راه توسط رئیس جمهور  شي  جین  پینگ از مهم ترین اقدامات چین در 

راستای توسعه در حوزه ی تجارت بین المللی محسوب می شود. ایده ی احیاي جاده ابریشم قدیمي 

از اواخر دهه 1٩٩0 در محافل علمی گوناگون مطرح بود. در سال  200٤  حزب کمونیست  چین  

مقاله ای را در خصوص تعبیر چین  از  جاده ابریشم چیني به عنوان پل اوراسیایي ارتباط دهنده ی چین 

با اروپا  از  مسیر اوراسیا منتشر کرد. پس ازآن ، دولت آمریکا در  سال  2011 و دولت چین در سال  

2013  طرح هایی را تحت عنوان »جاده ابریشم جدید« ارائه کردند.٤ طرح کمربند-راه، کشورهایی 

با 65 درصد جمعیت، سه چهارم منابع انرژی و بیش از ٤0 درصد کل تولید ناخالص داخلی را در 
جهان پوشش می دهد.5

2- اهداف پروژه و منافع چین

دولت چین این طرح را ابتکاری در راستای تقویت روندها به سمت یک جهان چندقطبی، 

جهانی شدن اقتصاد، تنوع فرهنگی، استفاده ی گسترده تر از فناوری اطالعات، تقویت رژیم آزاد 

جهانی در چارچوب همکاری های باز منطقه ای دانسته و اهداف اصلی آن را، موارد زیر برشمرده 

است:
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z تقویت جریان آزاد و منظم عوامل اقتصادی؛

z تخصیص بهینه ی منابع و ادغام عمیق بازارها؛

z  و اقتصادی  سیاست های  هماهنگی  به  طرح  در  مشارکت کننده  کشورهای  تشویق 

همکاری های منطقه ای باالتر؛

z  ایجاد یک ساختار باز، همه شمول و متوازن همکاری های منطقه ای به صورت مشترک
که همه را منتفع نماید.6

موارد مذکور، درواقع اهداف اعالمی دولت چین از این طرح است. اما آیا ارتقای اقتصاد 

لیبرال و یا نزدیک تر نمودن کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی اهداف واقعی چین از این 

سرمایه گذاری های کالن هستند؟ به موارد زیر می توان به عنوان اهداف اصلی این کشور از ارائه و 

سرمایه گذاری در این پروژه اشاره کرد:

z حل مشکل ظرفیت مازاد چین؛

z تأمین امنیت انرژی؛

z رشد اقتصادی شرکا و ایجاد تقاضا برای محصوالت چینی؛

z 7.انتقال مدل رشد چینی به شرکا
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2-1- حل مشکل ظرفیت مازاد چین

در مورد ظرفیت مازاد این کشور، بسیار بحث شده است. بنگاه های اقتصادی که زمانی 

برای پروژه های عظیم داخلی این کشور به کار گرفته می شدند، اکنون با خطر بیکاری مواجه اند و 

ساخت وساز زیرساخت های مربوط به این پروژه، فرصتی را برای این کشور جهت برون رفت از 

این مسائل ایجاد می کند. همچنین همان گونه که گفته شد، این پروژه دستیابی به بازارهای مصرف 

داخلی بسیاری از کشورها را برای این کشور فراهم می آورد.

2-2- تأمین امنیت انرژی

میان حجم اقتصاد و رشد اقتصادی یک کشور با میزان انرژی مصرفی آن، رابطه ی مستقیم 

و معناداری وجود دارد. بدیهی است که چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان8 و با دارا بودن 

رشد اقتصادی 6.7 درصدی )در سال 2016(٩ جهت ثبات در رشد خود، نیاز به حجم باالیی از 

انرژی دارد و مبحث امنیت انرژی از اهمیت فراوانی برای این کشور برخوردار است. توسعه ی 

پروژه ی کمربند-راه، عالوه بر دسترسی به بازارهای دیگر کشورها، می تواند کریدورهایی امن را 

جهت تأمین انرژی این کشور به وجود آورد.

2-3. رشد اقتصادی شرکا و ایجاد تقاضا برای محصوالت چینی

توسعه ی زیرساخت ها در کشورهای همکار این پروژه، می تواند رشد نسبی اقتصادهای 

آنان را در پی داشته و در بلندمدت، با توجه به افزایش عرضه ی کاالهای چینی، افزایش تقاضا 

برای آن کاالها را به دنبال داشته باشد.
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2-4. انتقال مدل رشد چینی به شرکا

سرمایه گذاران چینی امیدوارند که تحت لوای همکاری با کشورهای حاضر در پروژه، 

موفقیت های مدل رشد چینی را به این کشورها منتقل کنند؛ و در همین مسیر، بانک توسعه ی 

چین نیز تأمین مالی صدها پروژه در کشورهای درحال توسعه را برای بیش از یک دهه انجام داده 

است.10 البته این پروژه ها تنها در چارچوب طرح کمربند-راه نبوده و پیش ازاین نیز مسبوق به 

سابقه است. ایجاد تشابه حداکثری در اقتصادهای دیگر کشورها با اقتصاد چین، می تواند آن ها را 

در بسیاری از برنامه ریزی های اقتصادی و بین المللی، به آن کشور نزدیک تر نماید.

3- چالش های پروژه

پروژه های اقتصادی، بسته به ظرفیت و مقیاس اجرا، با چالش هایی روبرو می شوند. بدیهی 

است که ابتکار کمربند-راه نیز با توجه به مقیاس بزرگ و بین المللی خود، با چالش هایی جدی 

)در داخل و خارج از چین( مواجه است که در برخی موارد، زیرپروژه های آن را در برخی 

کشورها عماًل متوقف ساخته است.

3-1- احتمال ایجاد نارضایتی هایی در میان مردم چین

سرمایه گذاری های کالن دولت چین در این پروژه، علی الخصوص در کشورهای خارجی، 

این  اقتصادی  بزند. رشد  این کشور رقم  نارضایتی هایی را در میان مردم  بلندمدت  می تواند در 

کشور در اواخر دهه های 1٩80 و 2000 میالدی، باعث شکل گیری شکاف های عمیق اقتصادی 
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در جامعه ی این کشور گردید11 و مشاهده ی این که دولت چین میلیاردها دالر را به صورت ساالنه 

در پروژه هایی خارج از چین سرمایه گذاری می کند، برای بخش بزرگی از جمعیت زیر خط فقر 

این کشور آسان نخواهد بود.

3-2- امنیت

پروژه های کالن  موفق  اجرای  و  طراحی  پیش نیاز  مهم ترین  و  اولین  که  نیست  شکی 

اقتصادی، وجود امنیت در کشورهایی است که این پروژه ها در آن ها در حال اجراست. در طرح 

کمربند-راه، بسیاری از سرمایه گذاری ها باید در مناطقی انجام شود که به لحاظ امنیتی با مشکالت 

عدیده ای مواجه است. این مسئله هم در داخل خاک چین در برابر این پروژه وجود دارد و هم در 

خارج از مرزهای آن. 

3-2-1- مسائل امنیتی داخلی

سین کیانگ، استان غربی چین است که منطقه ی خودمختار اویغورها به شمار می رود. 

این منطقه، یکی از هسته های مرکزی کمربند اقتصادی جاده ی ابریشم )به عنوان که بخش زمینی 

به هشت کشور  انرژی  از طریق جاده، شبکه های راه آهن و  به این ترتیب، چین  پروژه( است. 

هم مرزش )افغانستان، هند، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان( متصل 

می شود. گروه هایی از ایغورهای ساکن در این منطقه، از سال 1٩60 با حکومت چین در حال 

رقابت و نزاع هستند که این نزاع، در سال 1٩6٩ به جنگ اویغورها و چینی ها در مرز چین و 

شوروی منتهی شد. درگیری های این منطقه که در سال 201٤ بیش از صد کشته ی غیرنظامی بر 
جای گذاشت، می تواند کریدورهای عبوری از آن را دچار مخاطرات و چالش هایی جدی نماید.12
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3-2-2- مسائل امنیتی خارجی

نه در داخل چین، که در  از چالش های پیش روی طرح کمربند-جاده،  بخش بزرگی 

خارج از مرزهای این کشور قرار دارد. مشکالت امنیتی در برخی کشورهای مسیر مانند پاکستان، 

اوکراین و سوریه یکی از چالش های عمده ی این طرح خواهد بود. چین کار جدی خود را در 

پاکستان از سال 201٤ در قالب کریدور اقتصادی چین-پاکستان13 کلید زده و امنیت طرح را به 
ارتش پاکستان سپرده است؛ اما در مورد اوکراین و سوریه درصدد بازبینی مسیر طرح است.1٤

3-3- عدم ثبات سیاسی در برخی کشورهای دخیل در پروژه

در  سیاسی  ثبات  زیرساخت ها، وجود  به  مربوط  پروژه های  مهم  پیش نیازهای  دیگر  از 

کشورهایی است که این پروژه ها در آن ها در حال اجراست. برخی کشورهایی که در مسیر طرح 

کمربند-راه قرار دارند، از ثبات سیاسی الزم برای این منظور برخوردار نیستند. اختالف نظرهای 

سیاسی در برخی از این کشورها، می تواند سرنوشت پروژه های این طرح را از دولتی به دولت 

دیگر، تغییر دهد. به عنوان مثال، در مارس 2015، دولت سریالنکا پروژه ای به ارزش 1.٤ میلیارد 
دالر را در بندر کلمبو، به دالیل سیاسی تعلیق کرد.15

ــرمایه گذاری در  ــا س ــط ب ــادی و مرتب ــن اقتص ــاوت در قوانی 3-4- تف
کشــورهای مختلــف

بسیاری از کشورها، قوانین خاصی را به منظور تأمین منافع ملی در حوزه های مرتبط با 

سرمایه گذاری خارجی، وضع می کنند. تفاوت هایی که در قوانین داخلی هریک از کشورهای 
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دخیل در طرح کمربند-راه وجود دارد، در برخی موارد چالش هایی را برای پروژه های اجرا شده 

در کشورها به وجود آورده است. به عنوان نمونه، پروژه ی تأسیس یک راه آهن سریع السیر در 

اندونزی )به ارزش 1.1 میلیارد دالر(، به دلیل مشکالت اداری داخلی لغو شد و درنهایت به جای 
150 کیلومتر، اجازه ی ساخت 5 کیلومتر راه آهن به چین داده شد.16

چالش های فوق، بخشی از مهم ترین چالش هایی است که به صورت ذاتی در مقابل پروژه 

قرار دارد. عالوه بر این موارد، مواضع و دیدگاه منفی برخی کشورهای مهم و مؤثر در منطقه نیز 

می توانند در نوع خود چالشی برای این طرح باشند. 

3-5- روسیه

هرچند روسیه مواضع منفی ای در قبال طرح چین نداشته است، بااین حال، به نظر می رسد با 

توجه به واقعیات ژئوپلتیک، توسعه ی این پروژه چندان به نفع این کشور نباشد. اگرچه این کشور 

موافقت ضمنی خود را با طرح چین اعالم داشته و چین نیز بخشی از این جاده را به دلیل کسب 

رضایت روسیه به سمت این کشور منحرف نموده است، لیکن روسیه تالش دارد با ارائه و تقویت 

طرح »اتحادیه ی اقتصادی اوراسیایی« به نوعی نفوذ و تأثیرگذاری چین بر آسیای مرکزی و قفقاز 

را محدود و مهار نماید. ایجاد یک مسیر زمینی سریع به قاره ی اروپا، چین را مستقیمًا با کشورهایی 

که سالیان متمادی جزء حوزه ی نفوذ روسیه محسوب می شد در تماس مستقیم قرار می دهد که این 

امر می تواند باعث افزایش نگرانی روسیه شود.17 
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3-6- هند

هندوستان به عنوان یکی از رقبای منطقه ای چین، نسبت به طرح جاده ی ابریشم دریایی 

مائوسام، طرح جاده ی  ارائه ی طرح  با  نموده است  بدبینانه داشته و تالش  این کشور، رهیافتی 

ابریشم چین را به چالش بکشد. همچنین درحالی که هند دومین سهامدار بزرگ در بانک توسعه ی 

زیرساخت آسیایی و نیز شریک چین در بانک توسعه ی نوین بریکس است، بیانیه ی محکمی 

صادر نموده که طرح کمربند-راه را به عنوان یک تالش چندجانبه ی حقیقی به رسمیت نمی شناسد. 

هرچند چین تالش نموده هند را نیز به پیوستن به طرح جاده ی ابریشم دریایی خود تشویق نماید، 
ولی این نگرش تهدیدمحور نسبت به رویکرد و اهداف چین، تاکنون مانع از این امر شده است.18

3-7- ایاالت متحده

چین در دیدگاه ایاالت متحده، کشوری است که قدرت آن را به چالش می کشد. در سند 

راهبرد امنیت ملی آمریکا ادعا شده است چین در پی خارج سازی ایاالت متحده از منطقه ی هند-آرام 

بوده و سعی دارد الگوی توسعه ی دولت محور خود را گسترش داده و منطقه را مطابق خواسته ی 

خود نظم دهد.1٩ آمریکا همچنین چین را متهم کرده که در حال سرمایه گذاری چندین میلیاردی 

مزیت های  کسب  و  نفوذ  گسترش  جهت  درحال توسعه  کشورهای  زیرساختی  پروژه های  در 

رقابتی در مقابل ایاالت متحده است.20 آمریکا همچنین معتقد است که سرمایه گذاری های چین در 

زیرساخت های دیگر کشورها، در راستای تمایالت ژئوپلتیک این کشور است21 و با سرمایه گذاری 

در صنایع کلیدی، تکنولوژی های حساس و زیرساخت ها، در حال محکم کردن جای پای خود 
در اروپاست.22
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لذا، از بررسی مهم ترین سند راهبردی ایاالت متحده در سال 2017، چنین برمی آید که این 

کشور نگاه مثبتی در قبال این طرح بزرگ چین ندارد.

4- ایران و ابتکار کمربند-راه

کشور ایران عالوه بر برخورداری از منابع غنی انرژی، با قرار گرفتن در یک موقعیت 

جغرافیایی برجسته، از مزیتی راهبردی در حوزه ی حمل ونقل بین المللی برخوردار است و می تواند 

به عنوان یک هاب بین المللی در این حوزه ایفای نقش نماید. به صورت کلی، مزیت ایران را در 

قبال چین باید در دو حوزه ی اصلی جستجو کرد: تأمین انرژی و تسهیل ترانزیت بین المللی. 

در بخش تأمین انرژی، چین بزرگ ترین مشتری آسیایی نفت ایران است.23 این کشور 

جهت تأمین توسعه ی پایدار خود، نیازمند منابع متنوع انرژی است و ایران می تواند همچنان در این 

حوزه شریکی مهم برای آن کشور باشد.

بااین وجود، روندها نشان می دهد ایران جایگاه شایسته ای در راهبردهای ترانزیتی چین 

ندارد. در نقشه های اولیه ای که از طرح یک کمربند، یک راه چین منتشر شد، ایران عماًل از 

موقعیتی برخوردار نبود؛ با این حال، پس از مدتی نام این کشور به فهرست کشورهای همکار 

ابتکار کمربند-راه وارد شد. به نظر می رسد در تعیین اولویت های سرمایه گذاری در زیرپروژه های 

طرح کمربند-راه، ایران از جایگاه پایین تری نسبت به پاکستان برخوردار است. )سرمایه گذاری 

اهمیت  تا حدی گویای  میلیارد دالری چین در کریدور مشترک چین-پاکستان،2٤  حدود 62 

ترانزیتی بندر گوادر پاکستان برای چین است.( این مسئله می تواند چند عامل داشته باشد که از 

جمله ی مهم ترین آن ها، می توان به همکاری ایران، هند و افغانستان در کریدور شمال-جنوب و 
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ایاالت متحده )در پی فضای عدم  از بازگشت تحریم های  همچنین هراس سرمایه گذاران چینی 

اطمینانی که آمریکا نسبت به اقتصاد ایران ایجاد کرده است( اشاره کرد. 

در سفر شی جینپینگ )رئیس جمهور چین( به ایران در سال 13٩٤، بیانیه ی مشترکی از 

طرف دو کشور منتشر شد؛ در بند 7 این بیانیه آمده است:

طرف ایرانی از ابتکار ایده ی »کمربند اقتصادی جاده ابریشم« و » راه ابریشم دریایی 

قرن 21« که توسط چین مطرح شده است استقبال می نماید. طرفین با تکیه به مزیت های خود 

و با استفاده از فرصتی که امضای اسنادی از جمله »یادداشت تفاهم بین دولت ایران و چین در 

خصوص ایجاد مشترک کمربند اقتصادی جاده ابریشم و راه ابریشم دریایی قرن 21« و »یادداشت 

تفاهم جهت همکاری های ظرفیت صنعتی، معدنی و سرمایه گذاری ایران و چین« فراهم آورده 

است، همکاری و سرمایه گذاری متقابل در حوزه های مختلف نظیر حمل ونقل، راه آهن، بنادر، 
انرژی، صنایع تجارت و خدمات را گسترش خواهند داد.25

جهت  جدی  ورود  هیچ گونه  چین  محدود،  سرمایه گذاری  چند  به جز  بااین وجود، 

سرمایه گذاری در راستای طرح کمربند-راه نداشته است. 

همکاری ایران با هند بر سر پروژه ی چابهار و محور شرق، گرچه با شدت و جدیت 

کریدور مشترک چین-پاکستان پیش نمی رود، بااین حال به خودی خود رقیبی برای آن به شمار 

انتظار  ایران و هند حول محور ترانزیتی شمال-جنوب ارتقا یابد،  می رود. لذا، هرچه همکاری 

می رود چین تمایل کمتری جهت افزایش همکاری با ایران از خود نشان دهد. همچنین به نظر 

اولویت  اهمیت و  از  نیز، سرمایه گذاری در پروژه ی توسعه ی محور شرق  ایران  برای  می رسد 

باالتری نسبت به پروژه ی کمربند-راه برخوردار است.
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5- تأثیر ابتکار کمربند-جاده بر موقعیت ترانزیتی جمهوری اسالمی ایران

همان گونه که گفته شد، ایران درواقع نوعی چهارراه ترانزیتی بین المللی به شمار می آید 

که هم می تواند پلی ترانزیتی میان شرق و غرب باشد و هم شمال و جنوب. ایران از یک سو 

کوتاه ترین مسیر زمینی از سوی شرق به سمت اروپا و بالعکس بوده و از سوی دیگر، بهترین مسیر 

دسترسی کشورهای آسیای میانه به آب های آزاد به شمار می رود. بدون شک گسترش همکاری 

این حوزه، در راستای منافع ملی این کشور خواهد بود.  با دیگر کشورها در  ایران  بین المللی 

بااین حال، به نظر می رسد برخی از این کریدورهای بین المللی با یکدیگر در حال رقابت هستند؛ 

لذا، به نظر می رسد ایران حداقل در میان مدت مجبور به مشخص کردن اولویت های خود در تعیین 

میزان همکاری با هرکدام از این پروژه ها خواهد بود. بعید به نظر می رسد بتوان در عین ارتقای 

همکاری با هند در کریدور شمال-جنوب، همکاری با چین را نیز در طرح کمربند-راه ارتقا داد. 

اما باید توجه داشت که هرگونه تعلل و انفعال بین المللی در جذب همکاری و سرمایه گذاری در 

طرح های ترانزیتی، می تواند در بلندمدت به ازدست رفتن مزیت های ایران در این حوزه بینجامد. 

درصورتی که کشورهای همسایه در سایه ی انفعال ایران به جذب سرمایه و تقویت زیرساخت های 

خود در این حوزه بپردازند، عماًل پس از چند سال کریدورهای گوناگونی در اطراف کشور به 

وجود می آیند که می توانند جایگاه ترانزیتی ایران را با چالش هایی جدی مواجه نمایند.
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6- جمع بندی و نتیجه گیری

ابتکار کمربند-راه، اولین بار توسط شی جینپینگ )رئیس جمهور چین( در سال 2013 

مطرح و عماًل به مهم ترین دستور کار دیپلماسی اقتصادی آن کشور تبدیل شد. این طرح با هدف 

افزایش نفوذ اقتصادی و تجاری چین در مناطق پیرامونی این کشور و همچنین دیگر مناطق 

راهبردی جهان ارائه شده و تا امروز با جدیت در حال پیگیری است. از سوی دیگر، ایران با قرار 

داشتن در منطقه ای مهم و استراتژیک، همواره از مزیت های قابل توجهی در حوزه های ترانزیتی 

برخوردار بوده و ابتکار کمربند-راه، برای این کشور دارای تبعات و مالحظاتی است. رقابت چین 

و هند در بسیاری از حوزه ها و همکاری ایران با هند در یک پروژه ی بزرگ ترانزیتی )کریدور 

شمال-جنوب(، می تواند این کشور را در موقعیتی رقابت آمیز با طرح کمربند-راه )حداقل در 

حوزه ی جغرافیایی فالت ایران( قرار دهد. لذا، الزم است این کشور با بررسی های عمیق، منافع 

و مزایای هریک از این پروژه ها را ارزیابی کرده و به برقراری نوعی توازن میان آن ها مبادرت 

نماید.
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