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   ۱۵/۰۴/۲۰۲۲       صدیقی  عبدالنصیر خواجه 

 یک کمربند یک جاده
 طرح جاده ابریشم جدید چین

 
 مقدمه 

غرب -ستد میان شرقوخم کوهستانی و دشتی به منظور داد وبیش از دو هزار سال قبل جاده ابریشم با هزاران پیچ 
شد،  شد. کاالی مشهوری که از چین توسط این جاده به اروپا صادر میغرب آسیا و اروپا استفاده می-و جنوب

داد  ابریشم در کنار تسهیل  این راه گذاشته شد. جاده  ابریشم باالی  اسم  دلیل،  ستد میان  وابریشم بود. به همین 
های جوامع مشمول در این راه تبدیل ارزش   ، رسوم وعنوان پلی برای تبادل فرهنگ، عقیدههای مذکور، بهمکان

 .شده بود
با این حال چین با نفوس غنی و تولیدات زراعتی متنوع سهم ارزنده و فعالی در جاده ابریشم کهن داشت. اکنون  

های اقتصادی  رو است که کشورهای مختلف برای نمایش قدرت و تواناییجهان با تحوالت و تغییرات مهمی روبه
روزی به یک اند. چین که با تحمل و پشت کار شبانههای متنوع و بزرگی در نظر گرفته طرح  شانو سیاسی

رفته و شریک اقتصادی مهم برای اکثریت کشورها تبدیل شده است، در حال احیای جاده ابریشم کهن کشور پیش
د اقتصادی »جاده  با طرحی بسیار بزرگ و جهانی تحت نام »یک کمر بند یک راه« است که از دو بخش کمربن

  .ابریشم جدید« و »جاده ابریشم دریایی« تشکیل شده است
های جهانی بوده که در  ترین طرحالعاده این طرح تریلیون دالری یکی از ابتکارهای اساسی چین و یکی از خارق

گیرد و کشور مختلف جهان را در سه قاره در بر می  ۶۵تاریخ بشریت نظیر خود را نداشته است. این طرح که 
تقریباً   دالر است،  بالغ بر چهار هزار میلیارد  آن  نفر    ۴٫۴هزینه    ۲۱درصد از جمعیت جهان و    ۶۵میلیارد 

پروژه مختلف برای ساخت و توسعه خطوط    ۹۰۰گیرد و شامل  تریلیون از تولید ناخالص جهانی را در بر می 
ها در سراسر  مندی از اقتصاد این کشوری بهرههای متنوع دیگر براساختها و زیرها، تونلراه، بزرگراه آهن 

که های بزرگ، جدا از آن برد چنین طرح باشد. تالش و اهتمام چین برای پیش، اروپای شرقی و آفریقا میآسیا
تواند در سیاست خارجی تواند آثار و پیامدهای اقتصادی و سیاسی جدی برای این کشور در پی داشته باشد، می می

الملل، افزایش نفوذ چین در اقتصاد آسیا  تر بدهد. عرصه رقابت چین و امریکا در اقتصاد بین عاالنه به چین نقش ف
خصوص ایاالت ها بههای اقتصادی و تجاری چین در آفریقا در مقایسه با سایر قدرتگیر فعالیتو رشد چشم

ادی، دسترسی به بازارهای جهانی دهد که چین با احیای جاده ابریشم و ترسیم یک کمربند اقتصمتحده نشان می
تر را در راستای منافع اقتصادی  های کمالمللی و قابل اتکا با هزینهنقل بینورا تسهیل و گسترش یک مسیر حمل

 .ریزی کرده استو سیاسی خود برنامه
این  های  ها و چالش، فرصت های زیادی را در باب اهداف بدون شک ارایه چنین طرحی، مالحظات و واکنش

ها در اعمال این طرح  های زیادی در مورد عملی شدن و انگیزه چینیچنین ابهامطرح در پی داشته است. هم 
وجود دارد که اهداف آن را در این مقاله به بررسی گرفته و چالش و موانع آن را در یک مقاله دیگر مورد  

 .کنکاش قرار خواهیم داد تحلیل و
 

 :اهداف
های سزایی دارد. شیوه الملل است که اهمیت به الملل، تغییر در سیاست بینیاست بینیکی از موضوعات اساسی س

های بررسی الملل وجود دارد. تبیین انتقال قدرت یکی از شیوهمختلفی برای بررسی مفهوم تغییر در سیاست بین
المللی بوده یستم بینالملل است. هر نظم مستقر، تجلی هرم خاصی از قدرت در سو تحلیل تغییر در سیاست بین

الملل، تحلیل و مطالعه هرم قدرت  که دوران ظهور و افول مشخصی دارد. در نتیجه کانون فهم تغییر در نظام بین
می  آن  در  بحران  و  ثبات  ایجاد  در  موثر  عوامل  قدرتو  همباشد.  و  آنان  رقابت  و  بزرگ  میزان های  چنین 

ای در فهم تطور، تحول، دگرگونی و مناسبات کنندهنقش تعیینها  برخورداری و الگوی قدرت مادی در بین آن 
الملل محسوب یابی چین محور تحلیل سیاست بینالمللی دارد. بر این مبنا در حال حاضر قدرتدرون سیستم بین
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ایکنبری)چگینی شودمی از منظر جان جی  در چنین چارچوبی،  و    ۱زاده(.  میلیارد  داشتن یک  با    ۴۰۰چین 
نف هستهمیلیون  سالح  جمعیت،  الهامر  باال،  اقتصادی  رشد  منطقهای،  گسترده  و بخشی  فعال  دیپلماسی  ای، 

برخورداری از هویت تمدنی، قطعاً قدرت بزرگ در حال ظهور است. از این رو انتقال قدرت در برخی موارد  
. به گمان وی، چین در  )ظهور بریتانیا و امریکا( باعث از میان رفتن نظم موجود و تولد نظمی جدید شده است

ایاالت وضعیت فعلی با نظم بسیار متفاوتی، در مقایسه با قدرت های در حال ظهور پیشین، مواجه است. اوالً 
این نظم بهمتحده در موقعیت کامالً متفاوتی با قدرت کامالً متفاوت با    گونههای تثبیت شده پیشین است و ثانیاً 

های پیشین است. افزون بر این،  تر از نظملحاظ سیاسی بسیار ساختاریافتههگذشته معماری شده است. این نظم ب
عنوان  های بزرگ را غیرمحتمل و نه غیرممکن کرده است. این تحول جنگ را به ای جنگ بین قدرت انقالب هسته

از   های در حال ظهور ناگزیرابزار و مسیر اصلی برهم زدن نظم تعریف شده موجود که سابق بر این قدرت 
به خود  جایگاه  تثبیت  منظور  به  آن  به  استتوسل  کرده  ساقط  را  بودند  بزرگ  قدرت  آن عنوان  خالصه  که . 

پذیرتر است  المللی فعلی از گذشته کامالً متفاوت است. پیوستن به این نظم برای چین بسیار امکانمراتب بینسلسله 
 .ها در گذشته استمتفاوت با مسیر ظهور قدرتتا شکستن شالوده آن. بر این اساس، مسیر ظهور چین بسیار 

شدت نهادینه شده است و چنین وضعیتی توانایی قدرت در حال  المللی موجود بهایکنبری معتقد است که نظم بین
سازد و آن را به اتخاذ استراتژی تطابق سوق  ظهور را برای درهم شکستن شالوده این نظم بسیار محدود می

دارد که به اتصال به این نظم فکر  گی نظم غربی به احتمال زیاد چین را وامی گی و گستردهدهد. عمق نهادینهمی
 .زاده()چگینی کند، تا به ایجاد چالش برای آن

  ۲۱رود تا قواعد بازی سیاست و اقتصاد را در قرن  نامند؛ کشوری که می قدرت شرق میامروزه چین را ابر 
های کمونیسم شوروی درس عبرت پروازیرود و رهبرانش از بلندپیش می  تعیین کند. چین با احتیاط فراوان به 

اندازد و  بیند و در صدد است طرحی نو در اند. چین حتا جامه ابرقدرتی شرق را بر قامت خود کوچک میگرفته
یجه توان نتاش، میگی و اهداف چین از طرح تریلیون دالری را »قرن چین« سازد. با توجه به گسترده ۲۱قرن 

گرفت که چین از امریکا پیشی خواهد گرفت و جامه »ابرقدرتی« بر تن خواهد کشید. اقتصاد چین با نرخ رشد  
رفت است و این کشور دارای دومین اقتصاد در جهان بوده و چهارمین کشور پهناور دنیا  باالیی در حال پیش

دارای مرز آبی است. این کشور با مساحتی کشور    ۶کشور دارای مرز مشترک زمینی و با    ۱۴است که تقریباً با  
هزار جزیره پراکنده در قلمرو دریایی خود است که مساحت    ۵میلیون کیلومتر مربع دارای بیش از    ۹بیش از  

دهد که در  ای را نوید میهزار کیلومتر مربع است. اقتصاد چندین تریلیون دالری این کشور آینده  ۸۰ها  کل آن 
بازیگران و معماران اصلی اقتصاد و سیاست در جهان تبدیل شود. نفوذ این کشور در   تواند به یکی ازآن می

ها در راستای دور زدن کشورهای غربی مبادرت به تدوین طرح »یک کمربند  شود. چینیاقصا نقاط دنیا دیده می 
المللی پول ینچنین دست به تاسیس بانک توسعه زیرساختی آسیا زدند که نقش صندوق بیک جاده« کردند و هم

های خود شرایط خاصی را لحاظ  در اعطای وام  IMF کند. اگررا برای کشورهای آسیایی و غیرآسیایی ایفا می
 .کندشرطی برای اعطای وام تعیین نمیکند تا بازگشت پولش تضمین شود، اما چین هیچ پیشمی

شکلی از  مربند مجدداً بازسازی کند و بهدر چنین چارچوبی چین تالش دارد جاده ابریشم را با ابتکار راه و ک
قدرت استفاده نگاه مثبت تاریخی نسبت به جاده ابریشم در راستای تبدیل خود به قدرت و در صورت امکان به ابر

 .کند
ها و دیگری تحلیل و نظریات کارشناسان غربی  اهداف چین را از دو دریچه ـ یکی اهداف چین از منظر چینی

 .توان دیدر مورد اهداف این کشور از طرح کمربند و جاده ـ می های دیگر دو کشور
طلبان اویغور که در راستای تأسیس دولت یکم، چین با توسعه والیت غربی ناآرام به منظور آرام ساختن جدایی

اند و ایجاد زمینه برای ثبات و  العمل نشان داده ترکستان شرقی هستند و بارها علیه دولت مرکزی چین عکس
، قصد  یابدگان غربی که تا اروپا گسترش میتر در منطقه از طریق محصور کردن همسایهگی بیشپارچهیک

های غربی و داخلی خود در قلب تعامل با آسیای مرکزی و جنوبی بکاهد  دارد از ناآرامی گاه و بیگاه در والیت
 .ندکو برای سرعت بخشیدن به توسعه و ترویج ثبات در این مناطق تالش می

ها از طریق هزینه ساختن انتقال کاالعنوان یک اقتصاد بزرگ جهان به دنبال کوتاه ساختن و کمدوم، چین به 
احیای جاده ابریشم قدیم است. عملی شدن طرح »یک کمربند یک جاده« با توجه به افزایش تعامالت اقتصادی  

)این مسیر زمان را به   کشورهای غربی  های زمینی و بحری، خاصتاً کشور جهان در سه قاره از راه   ۶۵با  
تنها برای چین منفعت بزرگ اقتصادی در پی خواهد داشت، بلکه برای کشور میزبان و دهد( نه نصف کاهش می

 .های آن را خواهد داشتساختهای اطراف آن نیز مفید بوده و قابلیت استفاده از زیرکشور
باید گفت که این کشور دارای منابع بشری و نیروی کار    عنوان غرض سوم چین از این طرحدر عین حال به 

هایش است. این طرح  ها و نیروی کار در بیرون از مرز غنی بوده در پی ایجاد بازار مناسب کار برای شرکت
های چینی گذاری شرکتگی در تمهید این امر نقش مهمی بازی کرده و بستر مناسبی برای سرمایهسادهبزرگ به
 .کندمسیر جاده ابریشم جدید، فراهم می هایدر کشور
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کننده گاز جهان بوده و نیاز  ترین واردکننده انرژی و بزرگترین مصرفاز دید هدف چهارم طرح چین بزرگ
دارد. اتصال جاده  انرژی  به  بالتیک و تشکیل شبکه حملمبرم و مداوم  تا دریای  پاسیفیک  از  آسیای وای  نقل 

ا  دهی بازار اورآسیایی، تضمین جریان انرژی از  فزایش نفوذ در اورآسیا، شکلشرقی، غرب و جنوب آسیا، 
)تنگه ماالکا که  آسیای مرکزی و روسیه و کاهش خطر انتقال انرژی از مسیر دریایی تحت کنترل ایاالت متحده

 .سازدکند( این امر را محقق میحدود دو پنجم از واردات نفتی چین از این تنگه عبور می 
هایی سهیم در طرح یک کمربند یک جاده و تسهیل شرط یوان برای شرکتوهای بدون قید چین با ارایه وام ،  پنجم

جهانی پی  در  چین،  از  آن  تجهیزات  همخرید  است.  یوان  از سازی  غربی  متفاوت  الگوی  شناساندن  چنین 
المللی و  و انتقال مالی بین   گذاری، تقویت یوان در نقلسازی و تثبیت الگوهای چین در تجارت و سرمایه جهانی

دالر اتکای جهانی بر  بانک سرمایه  کاهش  این طرح است. تاسیس  اهداف دیگر چین در  از  گذاری  امریکایی 
های معتبر تر ساخته که سبب اضافه شدن پول ملی چین به سبد پولتر و موفقساخت آسیا این امر را روشنزیر

 .جهانی شده است
دانند. از نظر امینتی می ـ یک کمربند یک جاده را کارشناسان غربی هدف اقتصادیهدف ششم چین از ابتکار  

ها در نهایت هدف چین از احیای جاده ابریشم کهن، تبدیل چین به قدرت سیاسی و اقتصادی جهانی با الگوی  آن 
غیرغیر و  اقتصاد کشورلیبرال  ساختن  وابسته  با  است. چین  تغربی  در صدد  به خود،  دیگر  منافع های  امین 

زمان در ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی رشد خود را حفظ کند.  امنیتی خود بوده و بر آن است تا هم  ـ سیاسی
چه شی  های چینی دریافت. چنانتوان از سخنان مقام زمان در پی ایجاد نظم نوین جهانی است که این را می هم

برد    –ه این طرح گفت: »نتایج حاصل این نشست برد  جین پینگ، رییس جمهور خلق چین، در مراسم افتتاحی
وارد  چین  که  کرد  تصریح  وی  شد.«  نخواهد  متحمل  را  ضرری  طرح  این  در  کشوری  هیچ  و  است 

برد« باشد، در این صورت عنصر   –شود؛ زیرا وقتی هدف و راهبرد »سیاست برد های رایج نمیبازیسیاست
رسد چین در کنار این طرح بزرگ اقتصادی،  حال، به نظر میصداقت، راهنمای عمل آن کشور است. با این  

تر  غربی جهانی بوده و مهمکند؛ بدان معنا که این کشور در پی ایجاد نظم نوین غیرنیات سیاسی خود را دنبال می
ح که کارشناسان این طرخواهد ایفاگر آن باشد. چنانالملل نقشی است که بیجینگ میاز آن حراست از سیاست بین

گی اقتصاد اروپا به چین را با طرح مارشال ایاالت متحده که باعث تضعیف اتحاد جماهیر شوروی و وابسته
چنین باعث رشد اقتصاد اروپا و غرب شده و منتهی به ایجاد نظم جدید جهانی لیبرالیسم  ایاالت متحده شد و هم 

تر  شال از دید اهداف امنیتی و سیاسی معقوالنهکنند. مقایسه طرح یک کمربند یک جاده با طرح مارشد، مقایسه می
گی به هیچ وجه این دو طرح قابل مقایسه نیست. تنها ارزش رسد؛ اما از لحاظ بزرگی و گستردهبه نظر می

. با این حال مقایسه طرح مارشال با این طرح از گذاری آن تفاوت بسی بزرگ و عظیم دارداقتصادی و سرمایه
 .سیاسی به دور از حقیقت نیست ـ یتیلحاظ اهداف کالن امن

با چالش نتیجه طرح بزرگ یک کمربند یک جاده چین  )در مقاله دیگر   رو استها و موانع بزرگی روبهدر 
گران سیاسی، چین در صورت غلبه بر  ها و موانع طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت(. از نظر تحلیلچالش

قدرتی را بر تن خواهد کرد و هژمونی به اهداف اقتصادی، لباس ابر  این موانع و تحقق این طرح، ضمن رسیدن
 .قدرت به شرق آسیا انتقال خواهد یافت

  
 صبح هشت ی روزنامه از تشکر با
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