






سياست نامه انرژي )شماره هشت(

جایگاه ایران در ابتکار چينی »یک کمربند و یک جاده«

اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

تهيه کننده: مجيد رئوفی - عباس ملکی

تير 1397 

کليه حقوق مادي و معنوي اثر متعلق به اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران است.

شماره تماس: 021-66500065

www.iranergi.com

info@iranergi.com :پست الکترونيکي



خالصه مدیریتی

1- مقدمه 

2- تولد »یک کمربند و یک جاده«

3- اهداف چين از ابتکار یک کمربند و یک جاده

3-1 اهداف اقتصادی چين 

3-2 اهداف سياسی و امنيتی چين

4- مشکالت چين در مسير اجرای ابتکار یک کمربند و یک جاده

4-1 نداشتن معماری منسجم بين المللی

4-2 توليد ناخالص داخلی سرانه پایين

4-3 نفع پایين پروژه ها برای کشورهای ميزبان

4-4 مشکالت تاریخی مدیریت پروژه چينی ها

4-5 ناکارآمدی، فساد و درگيری در کشورهای حاضر در ابتکار

4-6 مسائل امنيتی سين کيانگ

4-7 مشکالت امنيتی خارجی 

5- شرکای مهم چين در زمان حاضر

5-1 پاکستان

5-2 قزاقستان

6- جایگاه ایران در همکاری با چين در قالب ابتکار یک کمربند و یک جاده

7- نتيجه گيری و پيشنهاد

فهرست

6

8

9

11

11

14

18

18

19

20

20

21

21

22

22

23

25

26

30



ت نامه انرژی
سیاس

6
جایگاه ایران در ابتکار چینی »یک کمربند و یک جاده«

خالصه مدیریتی

امــروزه چیــن بــه عنــوان یــک قــدرت نوظهــور بــه تدریــج بخــش مهمــی از سیاســت و اقتصــاد جهــان را همچــون جمعیــت 

ــال »کمربنــد  ــر دو ب ــه خــود اختصــاص  می دهــد و در ایــن امتــداد، ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده مشــتمل ب خویــش، ب

اقتصــادی جــاده ابریشــم« و »جــادۀ ابریشــم دریایــی قــرن 21« بــا هــدف افزایــش صــادرات، بهبــود وضعیــت رشــد در مناطــق 

غربــی چیــن، افزایــش اســتفاده بیــن المللــی از یــوان رنمینبــی، کاهــش ظرفیــت مــازاد واحدهــای صنعتــی مثــل فــوالد، تســهیل 

ــایل و  ــش مس ــورها، کاه ــایر کش ــر س ــی ب ــذاری سیاس ــش تاثیرگ ــرژی، افزای ــت ان ــن امنی ــی، تامی ــاد جهان ــور در اقتص حض

مشــکالت تروریســتی مبتالبــه چیــن، کاهــش وابســتگی بــه مســیرهای دریایــی تحــت نفــوذ امریــکا و هنــد، حضــور نظامــی و 

امنیتــی موثرتــر در اقیانــوس هنــد و ... مــورد توجــه حاکمــان چیــن قــرار گرفتــه اســت. 

ــا مشــکالت و چالــش هــای فراوانــی از جملــه مســایل امنیتــی در اســتان مســلمان نشــین ســین کیانــگ  چیــن در ایــن مســیر ب

چیــن و ایالــت بلوچســتان و منطقــه مــورد مناقشــه جامــو و کشــمیر، مشــکالت فســاد گســترده، مســایل تعرفــه ای، گمرکــی و 

زیرســاختی در کشــورهای مشــارکت کننــده در ابتــکار و نگرانــی هــای عمــده امریــکا و هنــد از توســعه طلبــی چیــن هــم رو 

بــه روســت.

در حــال حاضــر، پاکســتان و قزاقســتان برنــدگان ایــن ابتــکار از نظــر میــزان جــذب ســرمایه چینــی و توســعه زیرســاخت هــای 

حمــل و نقلــی و انــرژی خــود هســتند. قزاقســتان در مســیر کریــدور شــرقی – غربــی از چیــن بــه ســمت اروپــا و تامیــن نفــت و 

گاز چیــن رقیــب مهــم ایــران اســت و پاکســتان هــم در مســیر پیونــد چیــن بــه اقیانــوس هنــد و توســعه بنــدر اقیانوســی گــوادر 

در مجــاورت چابهــار. 

امــا ایــران در ســه زمینــه اصلــی یعنــی دســتیابی چیــن بــه اقیانــوس هنــد، دســتیابی بــه بــازار کشــورهای غــرب ایــران و تامیــن 

امنیــت انــرژی چیــن در قالــب هــای مختلــف مــی توانــد در ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده حضــور موثــری داشــته باشــد. 

بــا توجــه بــه مشــکالت امنیتــی فــراوان و عــدم ثبــات سیاســی و نبــود زیرســاخت هــای الزم در پاکســتان، گزینــه مناســب بــرای 
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ایــران، ایجــاد پیونــدی میــان کریــدور حمــل و نقلــی شــمال – جنــوب و ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده اســت.

ــا تکمیــل طــرح هــای بزرگراهــی و ریلــی در اســتان سیســتان و بلوچســتان، خراســان جنوبــی، رضــوی و شــمالی، چیــن در  ب

صــورت وجــود مشــکل امنیتــی در پاکســتان مــی توانــد از ظرفیــت کریــدور شــمال – جنــوب بــرای دسترســی بــه اقیانــوس هنــد 

و خلیــج فــارس باالتریــن بهــره را ببــرد، ضمــن اینکــه بــرای دســتیابی بــه بــازار گســترده کشــورهای واقــع در غــرب ایــران و 

افریقــای شــمالی هــم مــی توانــد از مســیر شــرقی – غربــی ایــران بهــره منــد شــود. 

ایــران بایــد توســعه چابهــار و مســیرهای ریلــی و بزرگراهــی از چابهــار بــه شــمال ایــران را در قالــب یــک بســته کامــل ببینــد، 

امــا بــه صــورت پــروژه هــای متفــاوت، طــرح هــای توســعه ای خــود را معرفــی و مطــرح کنــد و بــه صــورت توامــان از چیــن، 

هنــد و ژاپــن بــرای توســعه ایــن پــروژه هــا )و نــه کل طــرح( دعــوت بــه عمــل آورد. در واقــع گذاشــتن همــه تخــم مــرغ هــا در 

ســبد تنهــا یکــی از دو کشــور هنــد یــا چیــن نمــی توانــد منافــع ایــران را تامیــن کنــد. 

ایــران بایــد مذاکراتــش در زمینــه تامیــن نفــت و گاز مــورد نیــاز پاالیشــگاه هــا، مجمتــع هــای پتروشــیمی و نیروگاههــای در 

دســت احــداث در پاکســتان و مذاکــرات در زمینــه صــادرات نفــت و گاز بــه چیــن از طریــق گــوادر را آغــاز و بــه طــور جــدی 

تــری پــی گیــری کنــد. بــه همیــن دلیــل همــکاری در ســاخت خــط لولــه گازی ســمت پاکســتان تــا مــرز ایــران در قالــب طــرح 

هــای CEPC توســط چینــی هــا نیــز قابــل پــی گیــری و اجــرا اســت. پاکســتانی هــا هــم بــه دلیــل نگرانــی از حضــور دشــمن شــان 

یعنــی هنــد در چابهــار، عالقــه شدیدشــان بــرای همــکاری گــوادر و چابهــار را طــی ماههــای اخیــر بارهــا اعــالم کــرده انــد. بــا 

توجــه بــه توســعه نیــروگاه هــای گازی در پاکســتان و نیــاز بــه پــس کرانــه گســترده چابهــار، قطعــا پیشــبرد ایــن خــط لولــه و 

مســیر ریلــی میــان گــوادر و چابهــار مــی توانــد بــرای ایــران هــم مثرثمــر باشــد.

ــا همــه  ــد ب ــا هنــد، چیــن و پاکســتان کــه اولــی رقیــب بعــدی هاســت، ایــران مــی توان ــه دلیــل روابــط نســبتا خــوب ایــران ب ب

ــورت  ــه در ص ــن اینک ــد. ضم ــته باش ــبی داش ــرداری مناس ــره ب ــن، به ــای طرفی ــی ه ــد و از نگران ــازی کن ــود ب ــای خ کارت ه

همراهــی اروپــا بــا امریــکا در تحریــم هــای جدیــد، ایــران بایــد روی حضــور شــرکت هــای چینــی کــه اساســا در بــازار امریــکا 

حضــور ندارنــد، برنامــه ریــزی کنــد و بــزرگ تریــن دغدغــه آنهــا یعنــی گارانتــی دولتــی را برطــرف کنــد. در صــورت مانــدن 

ایــران در برجــام هــم ایــران مــی توانــد بــا دســت بازتــری بــا ایــن شــرکتها کــه عالقــه منــد بــه حضــور در پــروژه هــای مختلــف 

پاالیشــگاهی، پتروشــیمی، ریلــی، بنــدری و ... هســتند، همــکاری کنــد. 
پایان
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1- مقدمه 

ــه  ــد و ب ــان در یــک شــبکه گســترده از جاده هــا و مســیرهای دریایــی مســافرت می کردن حــدود پانــزده قــرن بازرگان

ــف  ــاط مختل ــون نق ــا و فن ــا از دانش ه ــد ت ــدا می کردن ــکان را پی ــن ام ــویی ای ــد و از س ــاس می پرداختن ــارت اجن تج

ــوس آرام  ــار اقیان ــن در کن ــواحل چی ــه از س ــم ک ــادۀ ابریش ــوند. ج ــه آگاه ش ــا و خاورمیان ــیا، اروپ ــان در آس مسیرش

شــروع مــی شــد و از کــوه هــای ســربه فلــک کشــیده هیمالیــا، تیــان شــن، هندوکــش و پامیــر می گذشــت، ابریشــم 

ــا ظرافــت ابریشــم  ــا اروپائیــان را ب ــرد ت ــا می ب ــه ســوی اروپ ــه ســمت ایــران و از آنجــا ب و ادویــه و ســایر کاالهــا را ب

و طعــم لذیــذ ادویــه آشــنا ســازد. همچنیــن از شــمال پوســت خــز را از طریــق دریــای خــزر بــه ایــران، خلیــج فــارس 

ــا فعالیت هــای  ــع، تجــارت و ســفر در جــادۀ ابریشــم باعــث شــد ت ــه می رســاندند. در واق ــاً کناره هــای مدیتران و نهایت

صنعتــی و خدمــات در بســیاری از نقــاط مختلــف دنیــا تغییــر کنــد، مدیریــت شــهرها ارتقــاء یابــد و ایده هــای شــغلی 

بــه شــکل وســیعی در دنیــا گســترش پیــدا کنــد. 

ــه تدریــج بخــش مهمــی از سیاســت و اقتصــاد جهــان را همچــون  ــوان یــک قــدرت نوظهــور ب ــه عن امــروزه چیــن ب

ــک  ــکار »ی ــا ابت ــم را ب ــادۀ ابریش ــدۀ ج ــد ای ــالش  می کن ــن ت ــد. چی ــاص  می ده ــود اختص ــه خ ــش، ب ــت خوی جمعی

کمربنــد و یــک جــاده« احیــا کنــد؛ ایــده ای کــه جایــگاه ویــژه ای در برنامــه 5 ســاله ســیزدهم چیــن دارد. ایــن برنامــه 

ــرمایه گذاری را  ــای س ــی و پروژه ه ــارت خارج ــه تج ــن در عرص ــای چی ــد، جاه طلبی ه ــر ش ــر 2015 منتش ــه اکتب ک

ــای جــاده ابریشــم باســتانی از  ــوان احی ــد، یــک جــاده« کــه تحــت عن ــم »یــک کمربن ــکار عظی نمایــش می دهــد. ابت

ســوی چیــن پیگیــری و اجــرا  می شــود، طــی ســالهای پیــش رو، دنیــا را تغییــر خواهــد داد. بــا در نظــر گرفتــن حضــور 

ــه روی محصــوالت  ــزرگ و 60 درصــد جمعیــت جهــان، مســیرهای تجــاری جدیــدی ب 65 کشــور در ایــن طــرح ب

چینــی بــاز خواهــد شــد. چیــن قصــد دارد بــا مســیرهای مختلــف، کمربنــدی دور دنیــا ایجــاد و قــاره              هــای مختلــف را 

بــا ایــن کمربنــد بــه یکدیگــر متصــل کنــد.

حضــور کشــورهای مختلــف دنیــا در ایــن طــرح عظیــم تحــت رهبــری چین، هــم موقعیت این کشــور بــزرگ آســیایی را 

در معــادالت جهانــی تغییــر خواهــد داد و هــم بــر منافــع کشــورهای زیــادی در قاره هــای مختلــف اثر خواهد گذاشــت.
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ــا حضــور همــۀ  ــد و یــک جــاده، درصــدد ایجــاد یــک معمــاری منســجم ب ــرای پیشــبرد طــرح یــک کمربن ــن ب چی

مشــارکت کنندگان بالقــوه در طــرح یــک کمربنــد و یــک جــاده اســت. چیــن بــا اســتفاده از ایــن ابتــکار، ســیگنالی 

ــروی صــرف از دســتور کارهــای  ــگاه پی ــده از جای ــن ای ــا ای ــن ب ــی خــود  می دهــد. چی ــر نقــش جهان در جهــت تغیی

ــس از  ــن پ ــد چی ــل  می شــود. بســیاری از کارشناســان معتقدن ــده دســتور کار تبدی ــن کنن ــه تعیی ــی احتمــاال ب  بین الملل

طــی کــردن چنــد ســال آینــده و تــداوم رشــد اقتصــادی اش و تــالش بــرای حضــور موثرتــر در نقــاط مختلــف جهــان 

ــه جایگاهــی دســت خواهــد یافــت کــه در صــورت عــدم تبعیــت بعضــی از کشــورها از  و از جملــه اقیانــوس هنــد ب

دســتورکارهای صــادر شــده از ســوی چیــن، ایــن کشــورها را تحــت تحریــم خــود قــرار دهــد. در واقــع، رهبــران و 

شــهروندان دیگــر کشــورهایی کــه بــه شــکل بالقــوه مــی تواننــد در ایــن طــرح مشــارکت کننــد و همچنیــن ســایرین بــه 

انگیــزه هــای چیــن در ایجــاد ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده مشــکوکند. آیــا ایــن ابتــکار، در پــی ایجــاد قــدرت 

نــرم بــرای چیــن اســت یــا قــدرت نــرم همــراه بــا قــدرت ســخت یــا قــدرت ســخت پیچیــده شــده در لفافــه قــدرت 

نــرم؟

***

ــه ایــن  در ایــن گــزارش، ابعــاد مختلــف ابتــکار »یــک کمربنــد و یــک جــاده« و مهم تریــن اهــداف چیــن از ورود ب

ــش روی  ــای پی ــن چالش ه ــد و مهم  تری ــد ش ــی واکاوی خواه ــی و امنیت ــادی، سیاس ــای اقتص ــم از جنبه ه ــرح عظی ط

چیــن و ســایر کشــورها در صــورت حضــور در ایــن طــرح مــورد ارزیابــی قــرار  می گیــرد. پروژه هــای مهــم در حــال 

اجــرای طــرح در بخش هــای زیرســاختی حمــل و نقــل و انــرژی معرفــی و بررســی  می شــود. در نهایــت بــه وضعیــت 

ایــران در ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده و نحــوه تعامــل چیــن بــا هنــد، پاکســتان، آســیای مرکــزی و همچنیــن 

ــه  می شــود. ــران پرداخت ای

2- تولد »یک کمربند و یک جاده«

ــک  ــی ی ــتان ط ــف در قزاقس ــگاه نظربای ــگ در دانش ــن پین ــی جی ــن، ش ــور چی ــس جمه ــپتامبر 2013، رئی ــم س هفت

ــد اقتصــادی جــاده ابریشــم اعــالم کــرد. او  ــن در آســیا را ســاختن کمربن ــد چی ــن اقتصــادی جدی ســخنرانی، دکتری

اعــالم کــرد کــه ایــن ایــده نیازمنــد همــکاری نوآورانــه و ارتباطــات مســتحکم در زمینــه سیاســتگذاری، حمــل و نقــل، 
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تجــارت، پــول ملــی و اهــداف عمومــی اســت. او همچنیــن تاکیــد کــرد کــه همکاری هــای دوجانبــه و اعتمــاد سیاســی 

بیــن کشــورهای منطقــه نیازمنــد پیشــرفت اســت. شــی جیــن پینــگ در ایــن ســخنرانی تاریخ ســاز گفــت:» اینجــا کــه 

ــد،  ــتان ها  می پیچ ــان کوهس ــه می ــترها را ک ــگ ش ــدای زن ــم ص ــرم،  می توان ــخ بنگ ــی از تاری ــه بخش ــا ب ــتاده ام ت ایس

ــم.« ــت ها را ببین ــا در دش ــش کاروان ه ــته از آت ــنوم و دود برخاس بش

در ســال 2014 پکــن همــراه بــا چنــد کشــور دیگــر بــه پرداخــت 100 میلیــارد دالر بــرای تشــکیل بانک ســرمایه گذاری 

زیرســاخت های آســیایی )AIIB( متعهــد شــدند. در هشــتم نوامبــر 2014، شــی اعــالم کــرد کــه چیــن بــرای توســعه 

تجــارت و مســیرهای حمــل و نقــل آســیا در پــروژۀ جــادۀ ابریشــم جدیــد، 40 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری خواهــد 

. د کر

همچنیــن رئیــس جمهــور چیــن در مــاه مــارس ســال 2015 بــرای اولیــن بــار از جزئیــات طــرح گســترده چیــن دربــارۀ 

کمربنــد اقتصــادی جــادۀ ابریشــم و جــادۀ ابریشــم دریایــی ســخن گفــت و کمیســیون ملــی توســعه و اصالحــات چیــن 

بــا مشــارکت وزارت امــور خارجــه و وزارت بازرگانــی از نقشــه اجرایــی ایــن طــرح رونمایــی کردنــد. بــر مبنــای ایــن 

نقشــه اجرایــی، »یــک کمربنــد و یــک جــاده« بــا شــمول کشــورهای آســیا، اروپــا و افریقــا، اقتصــاد آســیای شــرقی را 

بــه اقتصــاد اروپــا در ســوی دیگــر پیونــد می دهــد.

ــا  ــران ی ــا ای ــد اقتصــادی جــادۀ ابریشــم، از چیــن آغــاز و از طریــق آســیای مرکــزی ی ــال طــرح یعنــی کمربن یــک ب

روســیه بــه اروپــا منتهــی می شــود و بــال دیگــر، جــادۀ ابریشــم دریایــی قــرن 21 اســت کــه چیــن را در طــول مســیرهای 

دریایــی بــه آســیای جنــوب شــرقی، آســیای غربــی )خاورمیانــه( و افریقــا پیونــد می دهــد.

ــه بیــرون«  ــه سیاســت »رو ب ــود، ســابقۀ ایــن طــرح ب ــد ایــن ابتــکار ب ــد کــه اگرچــه ســال 2013 ســال تول ــه نمان ناگفت

)going out(  چیــن کــه در ســال 1999 طــرح شــده بــود، بازمی گــردد کــه بــه دنبــال افزایــش میــزان ســرمایه گذاری 

ــه افزایــش چشــمگیر 600 درصــدی  ــود و ب مســتقیم خارجــی و گســترش تجــارت در آن ســوی مرزهــای کشــور ب

تجــارت چیــن بــا کشــورهای ثروتمنــد جنــوب شــرقی آســیا، امریــکای التیــن و آفریقــا بیــن ســالهای 2000 تــا 2007 

منتهــی شــد.
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3- اهداف چين از ابتکار یک کمربند و یک جاده

کارشناســان، طــرح یــک کمربنــد و یــک جــاده را از جهاتــی شــبیه طــرح مارشــال ایــاالت متحــده می داننــد. امریــکا 

ــن  ــاد ای ــا اقتص ــرد ت ــرمایه گذاری ک ــی س ــای غرب ــروز( در اروپ ــول ام ــه پ ــارد دالر )ب ــال، 130 میلی ــرح مارش در ط

ــال می کــرد؛ اول،  ــکا را دنب ــد. طــرح مارشــال دو هــدف عمــده امری ــا کن ــی دوم احی ــد از جنــگ جهان ــه را بع منطق

ایجــاد بازارهــای جدیــد بــرای محصــوالت امریکایــی و از بیــن بــردن مرزهــای تجــاری و دوم، جلوگیــری از نفــوذ 

ــک  ــج ژئوپلتی ــر نتای ــوان ب ــا  می ت ــا آی ــت. ام ــاری اس ــرح تج ــک ط ــکار، ی ــن ابت ــد ای ــا  می گوین ــم. چینی ه کمونیس

مهمــی کــه از ایــن طــرح عایــد چیــن و هــم پیمانانــش  می شــود، چشــم پوشــی کــرد؟ در ادامــه اهــداف چندگانــه چیــن 

ــود. ــی می  ش ــم بررس ــکار عظی ــن ابت ــری ای از پی گی

3-1 اهداف اقتصادی چين 

روی کاغــذ، چیــن از چنیــن برنامــه ای ســود هنگفتــی کســب  می کنــد؛ همــان طــور کــه ایــاالت متحــده امریــکا در 

ــا افزایــش ایجــاد زیرســاخت های صنعتــی، حمــل و نقلــی و ســاخت و ســاز، بازارهایــی را  نیمــه اول قــرن نوزدهــم ب

در کشــورهای متحــد غربــی خــود ایجــاد کــرد. از ســوی دیگــر، اهــداف جــاه طلبانــه چیــن بــه عنــوان قــدرت مهــم 

آینــده جهــان در ایــن ابتــکار قابــل چشــم پوشــی نیســت.

3-1-1 کاهش هزینه و زمان حمل و نقل کاال

ــا از برجســته کــردن طــرح  ــن اهــداف چینی ه ــراز تجــاری جهــان، یکــی از مهم  تری ــن ت ــده بزرگتری ــوان دارن ــه عن ب

یــک کمربنــد و یــک جــاده، کاهــش هزینه هــای حمــل و نقــل کاال و کاهــش زمــان حمــل و نقــل اســت. بــه عنــوان 

مثــال، چیــن بــه طــور ســنتی بســیاری از نیازهــای نفتــی و مــواد اولیــه خــود را از دریــای جنوبــی چیــن وارد  می کــرده 

اســت. امــا انتقــال کاالهــا از خاورمیانــه بــه طــور زمینــی از بنــدر گــوادر در پاکســتان باعــث کاهــش فاصلــه طــی شــده 

بــه میــزان 90 درصــد اســت.

3-1-2 حل مشکل ظرفيت مازاد چين

ــم  ــای عظی ــرای پروژه ه ــی ب ــای اقتصــادی کــه زمان ــده اســت. بنگاه ه ــن بســیار بحــث ش ــازاد چی ــت م ــاره ظرفی درب

داخلــی در چیــن بــه کار گرفتــه  می شــدند، اکنــون بــا خطــر بیــکاری مواجــه انــد. همچنیــن تولیدکننــدگان فــوالد کــه 
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قــادر بــه تولیدنــد، در وضعیتــی کــه تقاضایــی وجــود نــدارد، مجبــور بــه انبــار کــردن تولیــدات خــود هســتند. ایجــاد 

زیرســاخت های جــاده ابریشــم جدیــد در کشــورهای دیگــر، راهــی بــرای رهایــی بســیاری از ایــن بنگاه هــا از رکــود 

کســب و کار و همچنیــن ســر بــه ســر کــردن مخــارج بــاالی تخمیــن زده شــده ایــن کشــور اســت.

مقامــات چیــن انتظــار دارنــد کــه شــرکت های چینــی، طراحــی، ســاخت، تأمیــن مالــی و تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز 

ــد. یــک پژوهــش کــه طــی ســال های 2013 و 2015 روی وام هــای  ــه عهــده بگیرن پروژه هــای ایــن طــرح را خــود ب

ــرون  ــار ب ــد از اعتب ــه 70 درص ــد ک ــان می ده ــده، نش ــام ش ــن انج ــک چی ــم بان ــن و اگزی ــعه چی ــک توس ــی بان اعطای

مــرزی تخصیــص یافتــه آنهــا بــه خریــد تجیهــزات چینــی و نیــروی کار چینــی پرداخــت شــده اســت کــه ایــن آمــار 

بــرای مقامــات چینــی خوشــایند اســت.

3-1-3 تامين امنيت انرژی

اهمیــت ویــژه دیگــر ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده، تأمیــن امنیــت عرضــه انــرژی بــرای چیــن از طریــق خطــوط 

ــی  ــی، نگران ــرژی کاف ــودن ان ــوب شــرقی اســت. در دســترس ب ــادر آســیای جن ــۀ آســیای مرکــزی، روســیه و بن لول

ــور از 8  ــی درکش ــش خصوص ــه بخ ــق ب ــه متعل ــایل نقلی ــداد وس ــویی تع ــت. از س ــی اس ــرکت های چین ــترک ش مش

ــون در ســال 2015 رســیده اســت. ــه حــدود 115 میلی ــون درســال 1990 ب میلی

بــا رشــد اقتصــاد، تقاضــای انــرژی چیــن از ســال 1980 تاکنــون بیــش از 500 درصــد افزایــش یافتــه اســت. چیــن در 

حــال حاضــر بزرگتریــن مصرف کننــدۀ انــرژی در جهــان اســت و ســال 2016 ،بزرگتریــن واردکننــده خالــص نفــت 

در دنیــا بــود. چیــن در ســال 2016 بــه ترتیــب از روســیه، عربســتان، آنگــوال، عــراق و ایــران بیشــترین واردات نفــت 

خــام را داشــته اســت و همــه ایــن کشــورها جــزو کشــورهای هــدف چیــن در ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده 

هســتند. چیــن در مــاه آوریــل 2018، حــدود 713 هــزار بشــکه در روز از ایــران واردات نفــت داشــته اســت.

موقعیــت جغرافیایــي چیــن امتیــازي بــراي اســتراتژي ایــن کشــور در زمینــه انــرژي اســت. چیــن از یــک طرف همســایه 

روســیه و کشــورهاي نفــت و گازخیــز آســیاي مرکــزي اســت و از طــرف جنــوب نیــز دریــاي چیــن جنوبــي را دارد 

کــه مســیر اصلــي حمــل و نقــل انــرژي بــه کــره و ژاپــن اســت. بــا اجرایــی شــدن اســتراتژی »کمربنــد اقتصــادی جــاده 

ــی آســیب  ــر از مســیرهای آب ــق خشــکی کــه کمت ــم از طری ــرژی آن ه ــال ان ــوع ســازی مســیرهای انتق ابریشــم« متن
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ــه خــود هســتند و قصدشــان  ــرژی اولی ــع ان ــی متنوع ســازی مناب ــن در پ ــرد.  چینی هــا همچنی ــد، صــورت  می گی پذیرن

ــاز  ــرژی موردنی ــش از 60 درصــد از ان ــروز بی ــد. ام ــه زغــال ســنگ را کــم کنن ــن اســت کــه وابســتگی ســنگین ب ای

ــنگ  ــال س ــن از زغ ــد CO2 در چی ــد از تولی ــه 80 درص ــی ک ــود. در حال ــن  می ش ــنگ تامی ــال س ــا از زغ چینی ه

اســت، تنهــا 6 درصــد آن بــه وســیله گاز طبیعــی ایجــاد می شــود.1 بــه همیــن دلیــل جایگزینــی نفــت، گاز طبیعــی و 

ــن اســت. ــط زیســت چی ــرژی و محی ــا زغــال ســنگ از اولویت هــای مهــم در بخــش ان ســوخت های غیرفســیلی ب

چیــن بســیار مشــتاق اســت تــا دسترســي خــود را بــه منابــع انــرژي آســیاي مرکــزي توســعه دهــد و بــه ویــژه روابــط 

ــه انــرژي آســیاي  ــراي دسترســي ب ــا قزاقســتان تعمیــق کنــد. از آنجــا کــه قزاقســتان مدخــل اصلــي چیــن ب خــود را ب

ــراي چیــن دارد.  مرکــزي، آن هــم از طریــق خشــکی اســت، ایــن منطقــه اهمیــت زیــادي ب

3-1-4 رشد اقتصادی شرکا و ایجاد تقاضا برای محصوالت چينی

توســعه زیرســاخت ها در کشــورهای مســیر یــک کمربنــد و یــک جــاده، احتمــاال باعــث رشــد اقتصــاد ایــن کشــورها 

ــال  ــرد. فع ــد ک ــتر خواه ــورها را بیش ــن کش ــی در ای ــات چین ــا و خدم ــای کااله ــال آن، تقاض ــه دنب ــد و ب ــد ش خواه

اطالعــات و داده هــای کافــی بــرای ســنجش اثــرات رشــد ســایر کشــورهای مســیر یــک کمربنــد و یــک جــاده وجــود 

ــرای شــرکت های چینــی در بخــش ســاخت و ســاز و  ــه پیداکــردن کار ب ــدارد، امــا آنچــه مشــخص اســت عالقــه ب ن

ســازندگان تجهیــزات و مهندســان آن هــا در ایــن کشورهاســت.

ــای  ــده اولویت ه ــگ کنن ــوان هماهن ــه عن ــدی را ب ــدف جدی ــوز ه ــکار، هن ــن ابت ــه ای ــم ک ــوش کنی ــد فرام ــه نبای البت

ــت.  ــرده اس ــرح نک ــژه ط ــروژه وی ــک پ ــت ی ــا تح ــارج از مرزه ــن در خ ــادی چی اقتص

3-1-5 کاهش تعرفه ها

ــا کشــورهای طــرف حســاب در طــرح اقتصــادی جــاده ابریشــم، کاهــش  بیشــترین ســود چیــن از تســهیل تجــارت ب

تعرفه هــای مربــوط بــه ســازمان تجــارت جهانــی )WTO( اســت. ایــن امــر منجــر بــه کاهــش تعرفه هــا بــرای 

کشــورهای خواهــان صــادرات بــه چیــن شــده و بــرای ایــن کشــورها، مزایــای زیــادی را از نقطــه نظــر کاهــش موانــع 
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ــه همــراه دارد. ســد راه تجــارت، ب

در ســال 2015، چیــن بزرگتریــن مــازاد کاالهــای تجــاری در طــول تاریــخ را بــه ارزش 450 میلیــارد دالر در اختیــار 

داشــت. در نتیجــه توجــه بــه ایــن مســاله در ســازمان تجــارت جهانــی )WTO( و معاهده هــای تجــاری دوطرفــه، چیــن 

ــع تعرفــه ای و غیــر  ــا شــرکایش را تــا حــد زیــادی کاهــش دهــد؛ هرچنــد موان توانســت تعرفه هــای تجــاری خــود ب

تعرفــه ای هنــوز بــرای بســیاری از کاالهــا وجــود دارد.

3-1-6 تسهيل تجارت الکترونيکی فرامرزی

از ســوی دیگــر، بخشــی از طــرح اقتصــادی جــاده ابریشــم، »جــاده ابریشــم دیجیتالــی« اســت کــه در پــی ایجــاد یــک 

جامعــه اینترنتــی بــرای تســهیل تجارت هــای الکترونیکــی فرامــرزی، بانکــداری اینترنتــی و رســانه ای اســت. بســیاری 

از کشــورها تــوان رقابــت بــا چیــن در تولیــد کاالهــا را ندارنــد امــا از طریــق افزایــش دسترســی بــه اینترنــت،  می تواننــد 

کســری های تجــارت خــود را بــا چیــن، از طریــق افزایــش خدماتشــان، کاهــش دهنــد.

3-2 اهداف سياسی و امنيتی چين

تجــارت و یکپارچگــی مالــی ارتبــاط مســتقیمی بــا کاهــش درگیــری بیــن کشــورها دارد و  هزینــه هــای درگیــری را 

افزایــش مــی دهــد. ایجــاد منافــع داخلــی باعــث مــی شــود کشــورها صلــح را بــه جنــگ ترجیــح دهنــد. همــان طــور 

ــی شــامل بزرگــراه  ــم زیربنای ــروژه هــای عظی ــه ای از پ ــد و یــک جــاده مجموع ــه شــد طــرح یــک کمربن کــه گفت

هــا، راه آهــن، بنــادر، خطــوط لولــه، پســتهای بــرق و ســدها اســت. بســیاری از ایــن پــروژه هــا در مناطــق بــی ثبــات 

و نــاآرام کــه بازیگــران محلــی تحرکاتــی علیــه دولــت چیــن انجــام مــی دهنــد، قــرار دارنــد و در نتیجــه آنهــا شــبکه 

گســترده ای از شــرکت هــا و بــه تبــع آن شــهروندان چینــی ایجــاد خواهــد شــد کــه ایــن اقدامــات در جهــت منافــع 

ملــی چیــن اســت.

ــر توســعه زیرســاخت هــا و  ــی ب ــد و یــک جــاده یــک سیاســت اقتصــادی مبتن ــا وجــود اینکــه ابتــکار یــک کمربن ب

طراحــی گســترش تدریجــی تجــارت و ســرمایه گــذاری در آســیا و سراســر اقیانــوس هنــد اســت، مفاهیــم ژئوپولیتیک 

مهمــی را هــم در بــر دارد. طــرح یــک کمربنــد و یــک جــاده بــا ســرزمین هایــی در جهــان مرتبــط اســت کــه درگیــری 

ــی چیــن  ــراوان در اســتان غرب ــل ناآرامــی هــای ف ــد؛ مســایلی از قبی ــت هــای قلمــروی، امنیتــی و سیاســی دارن و رقاب
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یعنــی ســین کیانــگ، مســایل جامــو و کشــمیر، چالــش هــای میانمــار در مــرز چیــن و مســائل مربــوط بــه دریــای چیــن 

جنوبــی. 

3-2-1 استراتژی خشکی چين

کشــور پیــروز پــس از دود و غبــار ناشــی از جنــگ جهانــی دوم، یعنــی آمریــکا، در اقیانــوس آرام و دریــای جنوبــی 

ــا تایــوان و حمایــت  ــه چیــن ملــی ی ــر اعطــای کرســی ســازمان ملــل ب ــود. عــالوه ب چیــن نیروهــای خــود را چیــده ب

از کــره جنوبــی، ایــاالت متحــده چتــر اتمــی خــود را بــر ژاپــن گســترانید و نیروهــای دریایــی خــود را در اندونــزی، 

ســنگاپور و مالــزی مســتقر کــرد. امــروز، همچنــان تنگــۀ مــاالکا کــه بــرای حمــل و نقــل دریایــی چیــن دارای اهمیــت 

ــه وســیلۀ نیروهــای آمریکایــی کنتــرل می شــود و رفــت و آمــد کشــتی ها مــورد نظــارت قــرار  اســتراتژیک اســت، ب

می گیــرد. هرگونــه گســترش همــکاری میــان چیــن و کشــورهای دیگــر کــه وابســتگی دریایــی چیــن را کمتــر کننــد، 

بــرای پکــن روزنــه ای اســت کــه می توانــد محدودیت هــای گلوگاهــی و اســتراتژیکی چیــن را کمتــر کنــد. شــکل 2 

موقعیــت تنگــه مــاالکا را میــان کشــورهای ســنگاپور، مالــزی و اندونــزی نشــان می دهــد.

شکل 1: تنگه ماالکا در مسیر آبی تجارت چین

پــس از اتخــاذ سیاســت های واقــع گرایانــه چیــن از آغــاز دهــه 80 و اصالحــات بــزرگ اقتصــادی بــر پایــه آزادســازی 

ــی  ــه قدرت ــه ب ــش از ســه ده ــن کشــور در طــول بی ــازار آزاد در سیســتم اقتصــادی خــود، ای ــراری ب اقتصــادی و برق

ــد.  ــان  می بین ــیا و جه ــزرگ در آس ــش ب ــک چال ــن را ی ــکا، چی ــت. امری ــده اس ــل ش ــان تبدی ــطح جه ــزرگ در س ب
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امــا چیــن فعــال تالشــی بــرای تقابــل بــا امریــکا در بحــث تایــوان و اســتقرار نظامــی ایــاالت متحــده در دریــای چیــن 

جنوبــی نــدارد. پــس طبیعــی اســت کــه تمرکــز سیاســت های جدیــدش را بــر خشــکی بگــذارد. ارتباطــات از طریــق 

خشــکی بــه چیــن ایــن امــکان را  می دهــد کــه از تهدیــدات دریایــی کشــورهای بــزرگ ماننــد آمریــکا دوری کنــد. 

پــس از واقعــه یــازده ســپتامبر 2001 و تمرکــز ایــاالت متحــده بــر آســیای غربــی، چیــن فرصــت را مناســب دیــد تــا بــا 

برقــراری روابــط نزدیــک تــر بــا روســیه و همســایگانش در آســیای مرکــزی بــه شــکل همکاری هــای دو و چندجانبــه 

ــای  ــن بازاره ــر یافت ــالوه ب ــد و ع ــش ده ــه را افزای ــن منطق ــوذش در ای ــزان نف ــی می ــادی و امنیت ــای اقتص در زمینه ه

جدیــد، مســاله تامیــن انــرژی فزاینــده مــورد نیــازش را مرتفــع کنــد.  

3-2-2 حضور قدرتمندتر چين در اقيانوس هند

یــک پیــش بینــی معتبــر می گویــد تــا ســال 2050 هنــد قابلیــت پیشــی گرفتــن از ایــاالت متحــده و تبدیــل شــدن بــه 

دومیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان )پــس از چیــن( را داراســت.)PWC 2015( بــا وقــوع ایــن پیــش بینــی، آســیا جایــگاه 

ــوان  ــه عن ــمالی ب ــس ش ــوس اطل ــن اقیان ــد جایگزی ــوس هن ــی آورد و اقیان ــت م ــه دس ــی را ب ــاد جهان ــازع اقتص بالمن

ــد شــد. ــان خواه ــل در جه ــروی حمــل و نق ــن راه مهم  تری

بــا توجــه بــه همــکاری و نزدیکــی هنــد و ایــاالت متحــده، چیــن قصــد دارد حــوزه نفــوذ خــود در اقیانــوس هنــد را 

گســترش دهــد. طــرح یــک کمربنــد و یــک جــاده هــم بــه افزایــش همکاری هــای چیــن و پاکســتان در منطقــه مــورد 

ــد   ــوس هن ــن در اقیان ــی چی ــروی دریای ــور نی ــش حض ــث افزای ــم باع ــد و ه ــک  می کن ــمیر کم ــو و کش ــه جام مناقش

می شــود.

ــاروت در معــادالت ژئوپلتیــک جهانــی اســت. بســیاری از مناقشــات  جامــو و کشــمیر یکــی از آخریــن بشــکه های ب

مربــوط بــه ســرزمین های مــورد ادعــای کشــورهای آســیایی حــل شــده انــد یــا فعــال فروخفتــه انــد، امــا ادعــای رقابــت 

هنــد و پاکســتان در جامــو و کشــمیر یــک مســئله کامــال زنــده اســت. رقابــت هســته ای دو کشــور هســته ای در ســایه 

ســومین قــدرت هســته ای دنیــا )چیــن( بــر حجــم ایــن مناقشــات افــزوده اســت.

ایجــاد و اجــرای کریــدور اقتصــادی پاکســتان و چیــن کــه یکــی از مهم  تریــن پروژه هــای حــال حاضــر ابتــکار یــک 

ــه ایــن ترتیــب، منطقــه  کمربنــد و یــک جــاده اســت، قــرار اســت از مســیر ایــن ســرزمین مــورد مناقشــه بگــذرد و ب
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تحــت کنتــرل پاکســتان بــه عنــوان شــریک راهبــردی چیــن قــرار  می گیــرد و موضــع هنــد بــه عنــوان رقیــب چیــن و 

پاکســتان در آن تضعیــف  می شــود. شــاید هــم بــه همیــن دلیــل بــود کــه درگیری هــای مــرزی طــی ســال های 2014 

و 2015 و پــس از طــرح موضــوع ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده افزایــش یافــت. 

ارتــش آزاد نیــروی دریایــی خلــق چیــن )PLAN( عمدتــا بــر دفــاع ســاحلی، دفــاع از منافــع ارضــی و تجــاری چیــن 

در دریــای چیــن شــرقی و جنوبــی و برخــی از فعالیت هــای ضــد دزدی دریایــی در خلیــج عــدن تمرکــز دارد. بــا ایــن 

ــا  ــاده اســت ت ــن کشــور آم ــا، ای ــن در بخش هــای مختلــف دنی ــع اقتصــادی چی ــل شــبکه گســترده مناف ــه دلی حــال، ب

تمرکــزش را بــه ویــژه بــه اقیانــوس هنــد کــه خــط دریایــی اصلــی اتصــال چیــن بــه اروپــا و خاورمیانــه و آفریقاســت، 

تغییــر دهــد.

پروژه هــای زیــادی مربــوط بــه طــرح کمربنــد دریایــی و جــاده ای چیــن، از جملــه توســعه بنــدر در بنــگالدش، ایــران، 

کنیــا، میانمــار و مناطــق دیگــر، بــرای افزایــش تجــارت چیــن و تعامــل بــا شــرکای اقیانــوس هنــد، تعریــف شــده اســت 

و پذیــرش ایــن مســاله بــرای هنــد دشــوار اســت. 

ــی  ــر دارد، در حال ــاو هواپیماب ــوز هــم در آن، دو ن ــوده و هن ــد ب ــوس هن ــه ای اقیان ــون منطق ــد از ســال 1990 هژم هن

کــه چیــن فقــط یکــی دارد. احتمــاال در آینــده ای نــه چنــدان دور ایــن هژمونــی از ســوی چیــن بــا تهدیــد جــدی رو 

ــود. از ســوی دیگــر، طــرح یــک کمربنــد و یــک جــاده قطعــا رهبــری اقتصــادی چیــن را بیــش از  ــه رو خواهــد ب ب

ــد از ایــن  ــر در پاکســتان  می شــود. طبیعــی اســت کــه دولــت هن ــه توســعه ســریع ت ــد افزایــش  می دهــد و منجــر ب هن

تحــوالت نگــران باشــد.

3-2-3 نفوذ بيشتر بر آسيای مرکزی

پــس از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروری و شــکل گیــری کشــورهای جدیــد در ایــن منطقــه و شــکل گیــری نظــام 

جدیــد  بین المللــی، آســیای مرکــزی بــه دلیــل برخــورداری از ذخایــر بــزرگ انــرژی و قــرار گرفتــن در یــک موقعیــت 

ــدرت در  ــأ ق ــکا از خ ــده امری ــاالت متح ــت. ای ــرار گرف ــا ق ــزرگ دنی ــای ب ــه قدرت ه ــورد توج ــتراتژیک، م ژئواس

منطقــه اســتفاده کــرد و در دوران افــول روســیه در امتــداد سیاســت های گســترش حــوزه نفــوذ سیاســی و اقتصــادی 

خــود در منطقــه بــا تشــکیل و تقویــت ســازمان های منطقــه ای بــا بعضــی کشــورهای آســیای مرکــزی و قفقــاز روابــط 
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نزدیکــی برقــرار کــرد. هــدف نهایــی امریــکا مقابلــه بــا نفــوذ روســیه در منطقــه و دســتیابی بــه بازارهــای منطقــه ای و 

در ســالهای اخیــر رقابــت بــا چیــن بــوده اســت.

روســیه نیــز پــس از ســالهای ابتدایــی فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی و پیشــرفت در عرصــه اقتصــادی بــرای احیــای 

ــی، اقتصــادی و  ــای امنیت ــار قدیمــی خــود در بخش ه ــر اقم ــوذش ب ــه و گســترش حــوزه نف ــت خــود در منطق موقعی

سیاســی و همچنیــن در اختیــار گرفتــن ســکان انــرژی منطقــه تــالش بســیاری کــرده و حتــی از جنــگ و الحــاق بخشــی 

از اوکرایــن بــه ســرزمین مــادر فروگــذار نکــرده اســت.

ــا روس هــا در  ــای جــاده ابریشــم را ب ــکار احی ــه ابت ــده اولی ــار در ســال 2012 ای ــن ب ــرای اولی هنگامــی کــه چینی هــا ب

میــان گذاشــتند، مقامــات روســیه بــا ســوءظن بــه آن نگریســتند و آن را بــه عنــوان یــک ابــزار چینــی در جهــت نفــوذ 

بــه حیــاط خلــوت خــود در آســیای مرکــزی بــرآورد کردنــد. در مقابــل، روســیه بــرای اجــرای یــک طــرح رقیــب 

در برابــر اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــه ســختی تحــت فشــار قــرار گرفــت. بــا ایــن حــال از آن زمــان روســیه تغییــر 

عقیــده داد و بــه پروژه هــای یــک کمربنــد و یــک جــاده ملحــق و بــدل بــه عضــو موســس در بانــک ســرمایه گــذاری 

زیرســاختی آســیا شــد.

4-مشکالت چين در مسير اجرای ابتکار یک کمربند و یک جاده

ــد و  ــک کمربن ــکار ی ــور در ابت ــانس حض ــوه ش ــور بالق ــه ط ــه ب ــیایی ک ــف آس ــورهای مختل ــاخت ها در کش زیرس

ــا ایجــاد  ــد اســت. ب ــادی نیازمن ــود و توســعه زی ــه بهب ــان، ب ــاط دیگــر جه ــل بســیاری از نق ــد، مث یــک جــاده را دارن

مســیرهای ارتباطــی بــه اروپــا و بــه احتمــال زیــاد آفریقــا، بــه طــور بالقــوه تقریبــا 3 تــا 4 میلیــارد نفــر در 65 کشــور یــا 

بیشــتر اثــرات آن را در زندگــی خــود لمــس خواهنــد کــرد. بــا ایــن حــال، برآوردهــای مختلــف از ابهاماتــی دربــاره 

ــه،  ــد. در ادام ــی گوین ــد و یــک جــاده م ــد شــدن کشــورها از مشــارکت در طــرح یــک کمربن ــره من چگونگــی به

بخشــی از ایــن مشــکالت بیــان مــی شــود.

4-1 نداشتن معماری منسجم بين المللی

بــر خــالف طــرح مارشــال، کــه پایــه و اساســش یکپارچــه ســازی اقتصــادی اروپــای غربــی پــس از جنــگ جهانــی دوم 

از طریــق اتحادیــه پرداخــت اروپــا و ســازمان همکاری هــای اقتصــادی اروپــا )بعــد از آن توســط ســازمان همــکاری 
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و توســعه اقتصــادی جایگزیــن( بــود، چیــن از نداشــتن یــک معمــاری  بین المللــی بــرای هماهنــگ کــردن طــرح یــک 

کمربنــد و یــک جــاده رنــج  می بــرد. دقیقــا مشــخص نیســت کــه چیــن چــه برنامــه ای بــرای تامیــن مالــی پــروژه هــای 

مختلــف در کشــورهای متفــاوت حاضــر در ابتــکار دارد.

ــک توســعه زیرســاخت  ــه بان ــد و یــک جــاده ب ــه طــرح یــک کمربن ــوط ب ــی پروژه هــای مرب ــن مال ــرای تامی ــن ب چی

ــکاری  ــازمان هم ــی س ــن مال ــای تامی ــه نهاده ــوه ب ــور بالق ــه ط ــد )NDB( و ب ــعه جدی ــک توس ــیایی )AIIB(، بان آس

شــانگهای )SCO( نظــر دارد. عــالوه بــرآن، چیــن در نظــر دارد از نهادهــای مالــی کامــال چینــی ماننــد صنــدوق جــاده 

ــه  ابریشــم، بانــک توســعه چیــن، بانــک صــادرات و واردات چیــن و دیگــر بانک هــای سیاســت گــذاری چیــن تکی

کنــد ولــی هنــوز نقــش تامیــن مالــی از بخــش خصوصــی نامشــخص اســت. چیــن در نظــر دارد از محــرک هایــی نظیــر 

ــل ســواپ و موافقــت نامــه هــای تجــاری  ــه و دیگــر ســاز و کارهــا مث ــروژه هــای آزمایشــی دو جانب تفاهــم نامــه، پ

ــدون طراحــی یــک  ــازل را ب ــداد پ ــات پرتع ــن قطع ــه ای ــن چگون ــدان روشــن نیســت کــه چی ــا چن ــد. ام اســتفاده کن

ــد تحــت اســتانداردها و  ــن کشــورها بای ــرار خواهــد داد. ای ــار هــم ق ــن طــرح کن ــرای پیشــبرد ای ــر ب معمــاری فراگی

پادمــان هــای بیــن المللــی در جریــان مراحــل مختلــف اجــرای پــروژه هــای یــک کمربنــد و یــک جــاده قــرار گیرنــد. 

ســاختار پیشــبرد طــرح مــی توانــد طراحــی و تامیــن مالــی پــروژه هــای چنــد جانبــه را  کــه احتمــاال بــا چالــش هــای 

فراوانــی روبــه رو مــی شــوند، تســهیل کنــد. بــه دلیــل وســعت دیــد چینــی هــا در طــرح یــک کمربنــد و یــک جــاده 

ــا  ممکــن اســت ایجــاد چنــد ســاختار مــوازی بــه آنهــا دیکتــه شــود، بــرای مثــال، ســاختارهای مســتقلی در ارتبــاط ب

شــرق آســیا، آســیای جنوبــی و آســیای غربــی و آفریقــا.

4-2 توليد ناخالص داخلی سرانه پایين

رهبــران چیــن بــا افتخــار از ایــن واقعیــت  می گوینــد کــه چیــن در ســال 2015 بزرگتریــن اقتصــاد جهــان از نظــر تولیــد 

ناخالــص داخلــی بــر اســاس انــدازه گیــری در برابــری قــدرت خریــد)PPP(  اســت. از ســوی دیگــر، تولیــد ناخالــص 

داخلــی ســرانه چیــن، بــر اســاس PPP، بــا 14 هــزار و 200 دالر در رتبــۀ 82 جهــان و پاییــن تــر از بســیاری از شــرکای 

بالقــوه آن در ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده ماننــد مالــزی، قزاقســتان، روســیه، ترکیــه، جمهــوری آذربایجــان، 

ــه »دام  ــادن ب ــرای اقتصــاد چیــن در دهــه آینــده ایــن اســت کــه از افت تایلنــد و ترکمنســتان اســت. موضــوع اصلــی ب
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جایگاه ایران در ابتکار چینی »یک کمربند و یک جاده«

درآمــد متوســط«، اجتنــاب کنــد. بیــن ســال هــای 1960 و 2008، تنهــا 13 اقتصــاد از جملــه هنــگ کنــگ، ایرلنــد، 

کــره جنوبــی، ســنگاپور و تایــوان موفــق شــدند از ایــن دام رهــا شــوند. رشــد ســریع عمومــا بــا کاهــش رشــد جمعیــت 

و تغییــر مســیر نیــروی کار از مناطــق روســتایی بــه مناطــق شــهری همــراه اســت. ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی 

)OECD 2013( اســتدالل مــی کنــد کــه کلیــد حــل ایــن مشــکل، ادامــه دادن اصالحــات اقتصــادی بــرای افزایــش 

ــر ایــن  ــازار کار اســت. در غی ــی و افزایــش بهــره وری از سیاســت زمیــن و ب ــوآوری، گســترش و تعمیــق نظــام مال ن

صــورت، پــس از مدتــی، چیــن در تامیــن مالــی پــروژه هــای ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده بــه مشــکل برخواهــد 

خــورد.

4-3 نفع پایين پروژه ها برای کشورهای ميزبان

اگــر بخــش اعظــم پروژه هــای خارجــی توســط چینی هــا، مدیریــت و ســاخته شــوند، بــرای اقتصــاد داخلــی کشــورهای 

میزبــان و در جهــت ایجــاد اشــتغال بــرای آنهــا نفعــی بــه دنبــال نــدارد، بلکــه دامنــه درگیــری و ناکارآمــدی دولــت 

هــای آنهــا را افزایــش خواهــد داد. اگــر تمرکــز اصلــی چیــن در طــرح یــک کمربنــد و یــک جــاده، حصــول اطمینــان 

از پــروژه هــای مختلفــی باشــد کــه بــه طــور مســتقیم اقتصــاد چیــن را بــا اســتفاده از ظرفیــت مــازاد در صنایعــی ماننــد 

فــوالد  حمایــت مــی کننــد، کشــورهای میزبــان همــکاری مناســبی بــا چیــن نخواهنــد داشــت و بعضــا بــرای دولــت 

هــای مســتقر در ایــن کشــورها هــم ممکــن اســت مشــکالتی ایجــاد شــود. چیــن بایــد طــرح یــک کمربنــد و یــک 

جــاده را بــه نفــع کشــورهای دیگــر طــرح کنــد تــا در نتیجــه بــه طــور غیــر مســتقیم بــه اقتصــاد خــود منفعــت برســاند. 

کشــورهای حاضــر در ابتــکار نگــران انــد کــه افزایــش ظرفیــت حمــل و نقــل بیــن چیــن و دیگــر کشــورهای منطقــه 

ــن  ــه چی ــه افزایــش تجــارت نامتعــادل  می شــود. بیشــتر کشــورهای اطــراف جــاده ابریشــم، بیــش از آنچــه ب منجــر ب

ــادرات و  ــن ص ــوازن بی ــاد ت ــرای ایج ــورها ب ــن کش ــی از ای ــد. بعض ــور وارد  می کنن ــن کش ــد، از ای ــی کنن ــادر م ص

واردات ناچــار بــه صــادر کــردن مــواد خــام بــه چیــن هســتند. ایــن کشــورها ممکــن اســت از صــادرات مــواد خــام 

خــود بــه چیــن رضایــت نداشــته باشــند.

4-4 مشکالت تاریخی مدیریت پروژه چينی ها

ــارد دالر از ســرمایه گــذاری و ســاخت و ســاز پروژه هــای  درک سیســورز )2016( گــزارش  می دهــد کــه 273 میلی
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چینــی در سراســر جهــان بــا مشــکالتی نظیــر ســرریز هزینــه، تاخیــر طوالنــی یــا شکســت آشــکار پــس از نهایــی شــدن 

شــرایط و آغــاز فعالیت هــا رو بــه رو شــده انــد. او اشــاره  می کنــد کــه چیــن بــه تنهایــی یــا در برخــی از ایــن مــوارد، 

مســوول ایجــاد ایــن مشــکالت بــوده اســت.

4-5 ناکارآمدی، فساد و درگيری در کشورهای حاضر در ابتکار

ــف  ــل مختل ــان مراح ــی در جری ــن الملل ــای بی ــان ه ــتانداردها و پادم ــت اس ــد تح ــکار، بای ــر در ابت ــورهای حاض کش

اجــرای پــروژه هــای یــک کمربنــد و یــک جــاده قــرار گیرنــد. امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه اجــرای ایــن ایــده کــه 

ــن کشورهاســت،  ــی در ای ــد ایجــاد نهادهــای داخل ــردارد و نیازمن ــه را در ب ــد جانب مجموعــه ای از تعامــالت دو و چن

ــیل  ــه پتانس ــورهایی ک ــدادی از کش ــویی، تع ــت. از س ــز هس ــری نی ــاد و درگی ــدی، فس ــه ناکارآم ــال ب ــرض ابت در مع

ــاد  ــد فس ــائلی مانن ــورد مس ــی در م ــای ضعیف ــد، از رکورده ــاده را دارن ــک ج ــد و ی ــک کمربن ــرح ی ــرکت در ط ش

برخوردارنــد. مقامــات چینــی عالقــه مندنــد بگوینــد کــه آنهــا در امــور داخلــی کشــورهای دیگــر دخالــت نمــی کننــد. 

امــا کشــورهایی مثــل چیــن، کــه بــه ثبــات اقتصــاد و سیســتم مالــی جهانــی تمایــل دارنــد نمــی تواننــد تعهــدات خــود 

را بــا چشــم پوشــی بــه نقــض هنجارهــای بیــن المللــی زیــر پــا بگذارنــد. 

4-6 مسائل امنيتی سين کيانگ

در چیــن، عمــوم مشــکالت بــزرگ در ســین کیانــگ، منطقــه خودمختــار اویغورهــا، بــه وقــوع پیوســته اســت. ســین 

کیانــگ هســته مرکــزی کمربنــد اقتصــادی جــاده ابریشــم اســت کــه بخــش زمینــی طــرح یــک کمربنــد و یــک جــاده 

اســت. توســعه ایــن منطقــه در بطــن تمرکــز چیــن در ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده قــرار دارد. بــه ایــن ترتیــب، 

ــه هشــت کشــور هــم مــرزش )افغانســتان، هنــد، قزاقســتان،  چیــن از طریــق جــاده، شــبکه هــای راه آهــن و انــرژی ب

قرقیزســتان، مغولســتان، پاکســتان، روســیه و تاجیکســتان( متصــل مــی شــود. طــرح توســعه ســین کیانــگ، عمومــا بــرای 

تثبیــت اقتــدار ســخت دولــت چیــن و گســترش فرهنــگ هــان چیــن در ایــن اســتان مســلمان نشــین مــورد توجــه قــرار 

گرفتــه اســت. دولــت چیــن تــالش کــرده تــا پیونــد گــروه هــای جدایــی طلــب اویغــور، بــه ویــژه جنبــش اســالمی 

ترکســتان شــرق )ETIM( بــا القاعــده و دیگــر گــروه هــای جهــادی بیــن المللــی را کشــف و قطــع کنــد. بــا وجــود 

ایــن کــه چیــن هیــچ گاه مرکــز فعالیــت هــای تروریســتی نبــوده اســت، ناآرامــی هــای ســین کیانــگ ممکــن اســت 
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بیشــتر هــم بشــود.

4-7 مشکالت امنيتی خارجی 

هــم در ایالــت بلوچســتان پاکســتان و هــم در میانمــار، از ســوی گروه هــای داخلــی حمالتــی علیــه منافــع و شــهروندان 

چینــی شــاغل در پــروژه هــا انجــام شــده کــه بــه کشــته شــدن چینــی هــا و از بیــن رفتــن بعضــی زیرســاخت هــا و زیــان 

دیــدن پــروژه هــا منتهــی شــده اســت. بنابرایــن، در دو بعــد داخلــی و خارجــی، پــروژه هــای زیربنایــی مربــوط بــه طــرح 

یــک کمربنــد و یــک جــاده کــه بــه کارگــران و مهندســان چینــی و منافــع چیــن در مناطــق مــورد اختــالف مرتبــط 

اســت، بــا افزایــش احتمــال حمــالت ایــن چنینــی رو بــه روســت و بــه تبــع آن، احتمــال درگیــری دولــت چیــن در ایــن 

مــوارد هــم وجــود دارد.

5- شرکای مهم چين در زمان حاضر

ــا  ــی چینی ه ــزرگ اقتصــادی و امنیت ــوان اســتراتژی ب ــه عن ــک جــاده کــه از ســال 2013 ب ــد و ی ــکار یــک کمربن ابت

معرفــی مــی شــود، در واقــع مجموعــه ای اســت از پــروژه هــای مختلــف در نقــاط مختلــف دنیــا کــه تعــدادی از آنهــا 

ســالها پیــش از 2013 آغــاز شــده انــد؛ پــروژه هــای فراوانــی در کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی، آســیای مرکــزی، 

خاورمیانــه، افریقــا و اروپــا کــه بــا ســرمایه گــذاری چینــی هــا در حــال تکمیــل هســتند و امــروز همــه آنهــا در قالــب 

ــز  ــا امــروز، نی ــا معرفــی مــی شــوند. مهــم تریــن شــرکای چیــن ت ــه دنی ــد و یــک جــاده ب ابتــکار عظیــم یــک کمربن

پاکســتان و قزاقســتان بــوده انــد کــه هــر دو در مجــاورت اســتان ســین کیانــگ چیــن بــه عنــوان هســته مرکــزی ابتــکار 

یــک کمربنــد و یــک جــاده قــرار دارنــد. موقعیــت ژئواســتراتژیک ســین کیانــگ و نقــش ویــژه اش بــه عنــوان پنجــره 

ای بــه ســوی ارتبــاط و همــکاری بــا کشــورهای آســیای مرکــزی، آســیای جنوبــی و آســیای غربــی باعــث شــده تــا 

ایــن اســتان، اولویــت اصلــی ســرمایه گــذاری در بخــش هــای زیرســاختی، لجســتیکی و حمــل و نقــل و تجــارت چیــن 

باشــد. منطقــه »کاشــغر« در اســتان »ســین کیانــگ« تــازه تریــن منطقــه ای اســت کــه بــا توســعه اقتصــادی، بــه اســتقبال 

جــاده ابریشــم جدیــد مــی رود.

طــرح مکمــل داخلــی چیــن در توســعه جــاده ابریشــم، احــداث یــک راه آهــن تندروســت کــه »النــژو« در مرکــز را بــه 

»ارومچــی« در ســین کیانــگ وصــل خواهــد کــرد. ایــن راه آهــن بــه کشــورهای آســیای مرکــزی و حتــی خاورمیانــه 
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ــوز  ــال 2014 مج ــه در س ــت ک ــتان اس ــرز قزاقس ــورگاس« در م ــتای »خ ــر، روس ــال دیگ ــد. مث ــد ش ــل خواه ــز وص نی

تبدیــل بــه شــهر را دریافــت کــرد و قــرار اســت بــه منطقــه ویــژه اقتصــادی تبدیــل شــود. ایــن شــهر، دروازه زمینــِی رو 

بــه آســیای مرکــزی خواهــد بــود. راه آهــن تنــدروی »النژیــن« کــه »شــینینگ« در »چینشــای« را بــه ارومچــی در ســین 

کیانــگ وصــل مــی کنــد، نیــز بخشــی از جــاده ابریشــم جدیــد محســوب مــی شــود.

5-1 پاکستان

روابــط چیــن و پاکســتان در ســالهای پــس از اســتقالل پاکســتان و انقــالب چیــن همــواره گــرم و صمیمانــه بــوده و مــی 

تــوان پاکســتان را شــریک اســتراتژیک چیــن شــناخت. در همــه ایــن ســالها همــواره پاکســتان و چیــن روابــط بیــن خود 

را بلندتــر از کوههــا، عمیــق تــر از اقیانــوس هــا، شــیرین تــر از عســل و ســخت تــر از آهــن معرفــی کــرده انــد. یکــی 

از مهــم تریــن زمینــه هــای همــکاری و ســرمایه گــذاری چینــی هــا بــا پاکســتان بنــدر گــوادر در ایالــت بلوچســتان ایــن 

کشــور اســت. منطقــه آزاد اقتصــادی، بزرگــراه ســاحلی و فــرودگاه بیــن المللــی گــوادر از جملــه طــرح هــای افتتــاح 

شــده در ســفر شــی جیــن پینــگ بــه پاکســتان بــود. در ایــن ســفر، دو کشــور 51 قــرارداد و توافقنامــه بــه ارزش نزدیــک 

بــه 46 میلیــارد دالر بــرای اجــرای طــرح هــا و پــروژه هــای زیرســاختی نظیــر بهســازی خطــوط راه اهــن پاکســتان و 2 

هــزار کیلومتــر خــط آهــن جدیــد و احــداث تاسیســات بــرق و احــداث خطــوط لولــه گاز امضــا کردنــد کــه از آن بــه 

عنــوان یــک انقــالب اقتصــادی در پاکســتان نــام مــی برنــد.

بنــدر گــوادر پاکســتان در فاصلــه 76 کیلومتــری چابهــار یکــی از نقــاط اســتراتژیک و مهــم بــرای چینــی هاســت کــه 

قــرار اســت بــا ســاخت کریــدور اقتصــادی چیــن- پاکســتان )CPEC( ایــن بنــدر را بــه کاشــغر در ســین کیانــگ چیــن 

متصــل کنــد. CPEC یکــی از مهــم تریــن طــرح هــای خشــکی چیــن در قالــب ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده 

اســت. چیــن ترجیــح مــی دهــد وابســتگی اش بــه تنگــه مــاالکا را بــرای دســتیابی بــه آب هــای خلیــج فــارس، دریــای 

عمــان و اقیانــوس هنــد کاهــش دهــد. 

ــر  ــاه و ارزان ت ــک راه کوت ــن مســیر، ی ــدازی ای ــا راه ان ــد. ب ــی کن ــا یکدیگــر مقایســه م ــن دو مســیر را ب شــکل 2 ای

ــن مســیر  ــه فراهــم مــی شــود و همچنی ــق خطــوط لول ــی از طری ــرژی آســیای غرب ــع ان ــه مناب ــن ب ــرای دسترســی چی ب

ــرای  ــرژی ب ــزرگ ان ــروژه ب ــن کشــور ایجــاد خواهــد شــد. در حــال حاضــر 16 پ ــرای ای ــازه ای ب ــازار اقتصــادی ت ب
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تولیــد 10400 مــگاوات بــرق در قالــب CPEC در پاکســتان پیــش رفتــه کــه تعــداد قابــل توجهــی از آنهــا در آســتانه 

بهــره بــرداری اســت. از ایــن 16 پــروژه، ســه نیــروگاه زغــال ســنگی، تعــداد زیــادی نیــروگاه بــرق آبــی و بقیــه هــم 

خورشــیدی و بــادی هســتند. همچنیــن 8 ابرپــروژه نیروگاهــی دیگــر بــرای تولیــد 17هــزار مــگاوات بــرق در قالــب 

زغــال ســنگی، گازی و تجدیدپذیــر بــه زودی آغــاز خواهــد شــد.  عــالوه بــر آن، پاکســتانی هــا امیدوارنــد تــا مســیر 

گــوادر بــه آســیای مرکــزی را از طریــق افغانســتان نیــز گســترش دهنــد. امــا گــوادر در منطقــه ناامــن بلوچســتان واقــع 

شــده اســت و ضمنــا جنــوب افغانســتان کــه محــل احتمالــی گــذر خــط ترانزیــت از گــوادر بــه آســیای مرکــزی اســت، 

ــتان  ــان در بلوچس ــده و طالب ــور القاع ــه و حض ــن منطق ــی ای ــاختارهای اجتماع ــکالت س ــت. مش ــن اس ــه ای ناام منطق

ــف  ــای مختل ــت ه ــان ایال ــی می ــی و قومیت ــکالت سیاس ــن مش ــرد. همچنی ــه ک ــا اضاف ــه آنه ــد ب ــز بای ــتان را نی پاکس

پاکســتان هــم همچنــان ســدی اســت در برابــر ایــده هــای اقتصــادی چیــن در پاکســتان. مثــال در جریــان خطــوط آهــن 

گــوادر بــه کاشــغر، مســئلۀ عبــور ایــن خــط آهــن از ایالــت پنجــاب کــه ســروزیرش بــرادر نــواز شــریف نخســت وزیــر 

پاکســتان اســت، بــا اعتــراض مســووالن و مــردم ایالــت بلوچســتان پاکســتان رو بــه رو شــده اســت.  وجــود مــواد مخــدر 

و ترانزیــت آن از افغانســتان بــه پاکســتان هــم مســئلۀ مهــم دیگــر در ایــن منطقــه اســت. حــدود 78 درصــد هروییــن 

قاچــاق از افغانســتان بــه پاکســتان از طریــق گــوادر بــه ســایر نقــاط جهــان ترانزیــت مــی شــود. عــالوه بــر تمــام ایــن 

مســائل مهــم، زیرســاخت هــای حمــل و نقلــی پاکســتان هــم بســیار ضعیــف اســت. 

ضمــن اینکــه اساســا هنــد بــا توســعه گــوادر توســط چیــن موافــق نیســت و امریــکا بــه عنــوان متحــد هنــد نیــز تاکنــون 

ــد و پاکســتان  ــور CPEC از مناطــق مــورد مناقشــه هن ــه عب ــن طــرح نداشــته و جیمــز متیــس تلویحــا ب ــی از ای حمایت

ــا هاربیــن الکتریــک چیــن، نیــروگاه  انتقــاد کــرده اســت، هرچنــد شــرکت معظــم جنــرال الکتریــک در همــکاری ب

1180 مگاواتــی پنجــاب را در دســت ســاخت دارد و همچنیــن در ســاخت و تامیــن تجهیــزات یــگ نیــروگاه 1320 

مگاواتــی در ایالــت بلوچســتان مشــارکت دارد. 
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شکل2 : مسیر ترانزیت دریایی چین از تنگه ماالکا و مسیر ترانزیتی خشکی از گوادر

5-2 قزاقستان

ــاده دارد.  ــک ج ــد و ی ــک کمربن ــرح ی ــه ای در ط ــت یگان ــتان موقعی ــزی، قزاقس ــیای مرک ــورهای آس ــن کش در بی

قزاقســتان یکــی از اولیــن حامیــان ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده چیــن بــوده اســت و ایــن طــرح را فرصتــی بــرای 

کاهــش وابســتگی بــه روســیه بــرای صــادرات و مســیرهای حمــل و نقــل مــی بینــد. در واقــع، حجــم تجــارت قزاقســتان 

بــا چیــن در حــال حاضــر بیشــتر از روســیه اســت. تجــارت میــان ایــن دو کشــور از 1.3 میلیــارد  دالر در ســال 2001 

ــه 28 میلیــارد دالر در ســال 2015 رســیده اســت و در حــال حاضــر ایــن مقــدار یــک ســوم از میــزان کل تجــارت  ب

خارجــی قزاقســتان را در بــر مــی گیــرد.

مــکان اصلــی فعالیــت هــای ایــن طــرح در خــورگاس اســت؛ شــهری در مــرز میــان قزاقســتان و چیــن کــه تــا همیــن 

اواخــر بــه عنــوان یکــی از گــذرگاه هــای فاســد بیــن المللــی آســیا بــرای ماشــین هــای حمــل و نقــل محســوب مــی 

شــد. امــا بــا توجــه بــه آن کــه قزاقســتان ایــن شــهر را بــه عنــوان یــک محــل بنــدری خشــک جدیــد و زمیــن ریلــی 

خــود انتخــاب کــرده اســت، تغییــرات در آن بــه زودی رخ خواهــد داد. سیاســتمداران قــزاق و چینــی انتظــار دارنــد 

تــا بــا افزایــش امکانــات، شــهر خــورگاس تــا ســال 2020 تــا ســطح 20 میلیــون تــن بــار در ســال را پذیــرا باشــد. در 

ــا اســتفاده از  ــا بزرگتریــن شــهر خــود، آلماتــی را ب دســامبر 2011 قزاقســتان خــط ریلــی 180 مایلــی از خــورگاس ت

وام بانــک توســعه آســیایی و بانــک جهانــی تکمیــل کــرد. خطــوط ریلــی از دو طــرف مرزهــای چیــن و قزاقســتان 

ــه  ــاری گســترش پیــدا می کننــد؛ ب ــه منظــور اســتفادۀ قطارهــای ب اتصــال پیــدا خواهنــد کــرد و ایــن خطــوط ریلــی ب

ــن توســعه،  ــق قزاقســتان ایجــاد مــی شــود. ای ــن از طری ــا- چی ــان اروپ ــی می ــن خــط ارتباطــی ریل ــن ترتیــب، دومی ای
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خــط ریلــی بیــن المللــی یوکشــینو )Yuxinou(  بــه طــول 6950 مایــل )چونــگ کینــگ- ســین کیانــگ- اروپــا( را از 

چیــن بــه قزاقســتان و از آنجــا از طریــق روســیه، بــالروس و لهســتان نهایتــا بــه دویســبورگ آلمــان ارتبــاط مــی دهــد 

و تکمیــل مــی کنــد. یکــی دیگــر از بزرگتریــن پــروژه هــای زیربنایــی در طــرح ســرمایه گــذاری کمربنــد و جــادۀ 

قزاقســتان، جــادۀ 5100 مایلــی اروپــای غربــی- چیــن غربــی اســت کــه کوتاه تریــن بزرگــراه ارتباطــی میــان آســیای 

ــک  ــک توســعه آســیا و بان ــی، بان ــک جهان ــی بازســازی و توســعه، بان ــک اروپای ــود. بان ــا خواهــد ب مرکــزی و اروپ

توســعه اســالمی 4 میلیــارد دالر از بودجــه ایــن بزرگــراه را تامیــن مــی کننــد و صنــدوق جــاده ابریشــم ســه میلیــارد 

دالر دیگــر بــرای تکمیــل آن ارائــه کــرده اســت. چیــن و قزاقســتان در حــال همــکاری خوبــی بــا هــم در جبهــه هــای 

دیگــر نیــز هســتند. در دســامبر 2014 آنهــا یــک توافــق ســرمایه گــذاری بــر روی زیرســاخت هــا، انــرژی و پشــتیبانی 

بــه ارزش بیــش از 14 میلیــارد دالر داشــتند و در مــی 2015 نیــز ایــن دو کشــور 30 میلیــارد دالر دیگــر را در پــروژه 

هــای بالقــوه کــه اغلــب در حــوزه زیرســاخت هــای انــرژی هســتند، بــه امضــا رســاندند. بــه ایــن ترتیــب، قزاقســتان بــه 

بزرگتریــن واحــد ذی نفــع از مســاعدت هــای چیــن تبدیــل شــد. 

ــرای  ــت و گاز ب ــل، نف ــل و نق ــای حم ــروژه ه ــتان در پ ــذاری در قزاقس ــرمایه گ ــه س ــد ب ــه من ــن عالق ــن همچنی چی

اقتصــاد ســوخت خــود )انــرژی هــای تجدیــد ناپذیــر( اســت. بــرای مثــال، قزاقســتان یــک وام 1.8 میلیــارد دالری را از 

بانــک توســعه چیــن بــه منظــور ســاخت یــک خــط لولــه گازی 800 مایلــی از بینیــو در غــرب قزاقســتان تــا شــیمکنت 

در نزدیــک مــرز چیــن دریافــت کــرده اســت. از آنجــا، خــط لولــه تــازه تاســیس شــده بــه خــط لولــه گازی آســیای 

 ،C ــه ــه چیــن متصــل خواهــد شــد. صنــدوق مالــی جــاده ابریشــم نیــز در حــال بررســی ســاخت خــط لول مرکــزی ب

خــط لولــه ســوم گازی بــه ســمت چیــن، اســت. هنگامــی کــه هــر ســه خــط لولــه بــه طــور کامــل عملیاتــی شــدند، آن 

هــا مــی تواننــد ســاالنه 60 میلیــارد متــر مکعــب گاز بــه چیــن ارســال کننــد کــه تقریبــا نیمــی از تقاضــای پیــش بینــی 

شــده چیــن را در بــر مــی گیــرد. ایــن امــر بــه وضــوح نیازهــای چیــن را رفــع مــی کنــد و همچنیــن آرزوی قزاقســتان 

در جهــت تنــوع رشــد اقتصــادی از طریــق انــرژی هــای طبیعــی باقــی مانــده را تحقــق مــی بخشــد.

6- جایگاه ایران در همکاری با چين در قالب ابتکار یک کمربند و یک جاده

در ســفر بــه ایــران، شــی جیــن پنــگ اعــالم کــرد کــه از ســوی بانــک توســعه زیرســاخت هــای آســیا وام هــای بــدون 
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ــط  ــه خ ــی از جمل ــرعت ریل ــوط پرس ــعه خط ــوری و توس ــر ن ــی فیب ــل کش ــعه کاب ــرای توس ــره ای ب ــم به ــره و ک به

پرســرعت تهــران – مشــهد اختصــاص یافتــه اســت. همچنیــن از ایجــاد مناطــق آزاد و شــهرک هــای صنعتــی جدیــد 

بــا ســرمایه و تکنولــوژی چینــی از جملــه در بنــدر جاســک و تامیــن مالــی پــروژه هــای توجیــه پذیــر از ســوی اگزیــم 

بانــک چیــن ســخن بــه میــان آمــد. تفاهــم نامــه ای هــم دربــاره پیوســتن ایــران بــه ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده 

منعقــد شــد. انتظــارات در ایــران امــا ورای ایــن مــوارد اســت. در واقــع ایــران در ســه زمینــه اصلــی یعنــی دســتیابی چیــن 

بــه اقیانــوس هنــد، دســتیابی بــه بــازار کشــورهای غــرب ایــران و تامیــن امنیــت انــرژی چیــن در قالــب هــای مختلــف 

مــی توانــد در ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده حضــور موثــری داشــته باشــد. 

بــا توجــه بــه موقعیــت ویــژه ایــران در زمینــه منابــع نفــت و گاز و نیــاز کشــورمان بــه جــذب ســرمایه خارجــی در ایــن 

حــوزه و همچنیــن نیــاز گســترده و رو بــه فزونــی چیــن بــه نفــت و گاز، مــی تــوان در حــوزه هــای ســرمایه گــذاری و 

مشــارکت در خریــد مــواد نفتــی پاییــن دســتی، توســعه صنایــع پاالیشــگاهی و پیمانــکاری هــای نفتــی در خــاک چیــن 

و حتــی در گــوادر، زمینــه هــای همــکاری فراوانــی را ایجــاد کــرد.

ــر باشــد. امــا در بخــش توســعه ترانزیتــی، چیــن عمــده  ــد کــم نظی ــه ترانزیتــی هــم مــی توان وضعیــت ایــران در زمین

تمرکــزش را بــر توســعه CPEC و گــوادر گذاشــته کــه در تقابــل بــا تمایــل چیــن بــرای حضــور در طــرح هــای توســعه ای 

ــه ایــران و امضــای موافقتنامــه  ــه ویــژه پــس از ســفر نخســت وزیــر هنــد نارنــدرا مــودی ب چابهــار در ایــران اســت. ب

ــر ســرعت توســعه  ــه افغانســتان و آســیای مرکــزی، چیــن ب تاســیس کریــدور حمــل و نقــل بیــن المللــی از چابهــار ب

گــوادر خواهــد افــزود. 

بــا ایــن وصــف در بخــش دســتیابی چیــن بــه اقیانــوس هنــد، گــوادر پنجــره اصلــی اســت. بــه ایــن ترتیــب، ایــن زمینــه 

فــوق العــاده همــکاری ایــران بــا طــرف چینــی و بهــره منــدی از تامیــن مالــی مرتبــط بــا احیــای جــاده ابریشــم بــرای 

کشــورمان کمرنــگ شــده اســت. چراکــه در صــورت توســعه CPEC و حــل مشــکالت امنیتــی در پاکســتان، اساســا 

چیــن نیــازی بــه مســیرهای ترانزیتــی یــا توســعه بنــدر اقیانوســی چابهــار ایــران نمــی بینــد. امــا مســاله امنیتــی گــوادر 

بــرای چینــی هــا بســیار مهــم اســت. بلــوچ هــای پاکســتان یــک تهدیــد دائمــی بــرای طــرح هــای چینــی هــا هســتند و 

نگرانــی عمــده پاکســتان بــرای تبدیــل شــدن بــه حیــاط خلــوت امنیتــی و نظامــی چیــن در اقیانــوس هنــد و مشــکالت 
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ــرار خواهــد داد،  ــن ق ــر ســایه چی ــا دهــه هــا آنهــا را زی ــی هــا کــه ت ــه چین ــه ب بازپرداخــت وام هــای کالن و محرمان

یــک مســاله مهــم بــرای توجــه چیــن بــه مســیرهای جایگزیــن از جملــه افغانســتان یــا ایــران اســت. البتــه کــه وضعیــت 

امنیتــی افغانســتان هــم بــرای طــرح هــای چینــی هــا چنــدان مســاعد نیســت و یــک گزینــه دیگــر بــرای ایــران، ایجــاد 

پیونــدی میــان کریــدور حمــل و نقلــی شــمال – جنــوب و ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده اســت. کریــدور شــمال 

– جنــوب، اقیانــوس هنــد را بــه آســیای مرکــزی، قفقــاز، روســیه و اروپــا متصــل مــی کنــد و در ایــران دو مســیر اصلــی 

دارد؛ یــک مســیر از چابهــار بــه بنــدر امیرآبــاد در شــمال ایــران و دیگــری از بندرعبــاس  بــه بنــدر انزلــی و آســتارا. بــه 

ایــن ترتیــب بــا تکمیــل طــرح هــای بزرگراهــی و ریلــی در اســتان سیســتان بلوچســتان، خراســان جنوبــی، رضــوی و 

شــمالی، چیــن در صــورت وجــود مشــکل امنیتــی در پاکســتان مــی توانــد از ظرفیــت کریــدور شــمال – جنــوب بــرای 

دسترســی بــه اقیانــوس هنــد و خلیــج فــارس بهــره ببــرد. فعــال هنــد، آذربایجــان و روســیه در توســعه طــرح هــای حمــل 

و نقلــی کریــدور شــمال – جنــوب در حــال همــکاری هســتند و هنــد هــم بــا وجــود اظهــار عالقــه فــراوان بــه توســعه 

چابهــار و دسترســی بــه بازارهــای آســیای مرکــزی، قفقــاز و روســیه و افغانســتان بــه دالیــل مختلــف از جملــه نگرانــی 

ــا حضــور  ــل ب ــران در تقاب ــی در ای ــکا و نداشــتن مجــوز حضــور نظامــی و امنیت ــم هــا و مخالفــت هــای امری از تحری

چینــی هــا در پاکســتان، هنــوز حضــور گســترده ای در چابهــار نداشــته اســت. از ســویی چیــن بــرای دســتیابی بــه بــازار 

گســترده غــرب ایــران و افریقــای شــمالی هــم مــی توانــد از مســیر شــرقی – غربــی ایــران بهتریــن بهــره را ببــرد. یعنــی 

عــالوه بــر دو مســیر احتمالــی کــه از روســیه و قزاقســتان عبــور خواهنــد کــرد و مشــکالت ســاخت جــاده و مســیرهای 

عبــوری و ســرمای شــدید هــوا در زمســتان را نیــز بــه همــراه دارد، مســیر شــرقی – غربــی ایــران نیــز یکــی از اصلــی 

تریــن گزینــه هــا در نظــر چینــی هــا بــرای ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده اســت. 

ــاره  ــه اینکــه جــز طــرح هــای در دســت اجــرا در پاکســتان و قزاقســتان چیــن هنــوز تصمیــم قاطعــی درب ــا توجــه ب ب

مســیرهای اصلــی ترانزیتــی جــاده ابریشــم در آســیا نگرفتــه و تصمیم ســازان و تصمیــم گیران طــرح »کمربنــد اقتصادی 

جــاده ابریشــم« همچنــان در پــی بررســی مســیرهای متفاوتــی انــد کــه مــی توانــد چیــن را بــه اروپــا، خاورمیانــه و افریقــا 

متصــل کنــد، ایــران مــی توانــد بــا پیشــنهادهای مناســب، فرصــت حضــور و بهــره بــرداری از مزایــای حضــور در ابتــکار 

یــک کمربنــد و یــک جــاده را فراهــم کنــد. 
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در واقــع، ایــران بایــد توســعه چابهــار و مســیرهای ریلــی و بزرگراهــی از چابهــار بــه شــمال ایــران را در قالــب یــک 

ــه  ــد و ب ــرح کن ــی و مط ــود را معرف ــعه ای خ ــای توس ــرح ه ــور، ط ــروژه مح ــورت پ ــه ص ــا ب ــد، ام ــل ببین ــته کام بس

صــورت توامــان از چیــن، هنــد و ژاپــن بــرای توســعه ایــن طــرح هــا دعــوت بــه عمــل آورد. در واقــع گذاشــتن همــه 

تخــم مــرغ هــا در ســبد تنهــا یکــی از دو  کشــور هنــد یــا چیــن نمــی توانــد منافــع ایــران را تامیــن کنــد. 

چیــن در اســتراتژی امنیــت انــرژی خــود بــرای متنــوع ســازی مبــادی و منابــع، جایــگاه ویــژه ای قائــل اســت و مــی 

تــوان امیــدوار بــود بــا سیاســت گــذاری مناســب، نقــش ایــران در تامیــن انــرژی آینــده پررنــگ تــر از امــروز جلــوه 

ــداز توســعه  ــن اســت. از طــرف دیگــر در چشــم ان ــه چی ــدگان نفــت ب ــن صادرکنن ــی تری ــران یکــی از اصل ــد. ای کن

گــوادر، چیــن نقــش مهمــی دارد؛ هــم در زمینــه ســاخت پاالیشــگاه در ایــن بنــدر پاکســتانی و هــم در زمینــه صــادرات 

نفــت و گاز بــه چیــن از طریــق آن. بــه همیــن دلیــل همــکاری در ســاخت خــط لولــه گازی ســمت پاکســتان تــا مــرز 

ــه  ــی اســت کــه پاکســتانی هــا عالق ــن در حال ــری و اجراســت. ای ــی گی ــل پ ــب طــرح هــای CEPC قاب ــران در قال ای

ــه توســعه  ــا توجــه ب ــد. ب ــر را بارهــا اعــالم کــرده ان ــرای همــکاری گــوادر و چابهــار طــی ماههــای اخی شدیدشــان ب

نیــروگاه هــای گازی در پاکســتان و نیــاز بــه پــس کرانــه گســترده چابهــار، قطعــا پیشــبرد ایــن خــط لولــه و مســیر ریلــی 

میــان گــوادر و چابهــار مــی توانــد بــرای ایــران هــم مثرثمــر باشــد.

تاریــخ جــاده ابریشــم بــا دو کشــور ایــران و چیــن شــناخته مــی شــود. اگــر بناســت جــاده ابریشــم احیــا شــود، نقــش 

ایــران بایــد در آن در نظــر گرفتــه شــود. اگــر چینــی هــا برخــالف آنچــه ادعــا مــی کننــد، بــر اســاس ژنتیــک طبیعــی و 

تاریخــی ایــن جــاده عمــل نکننــد و جایگاهــی بــرای ایــران در نظــر نگیرنــد، واکنشــی را کــه در ســایر بازیگــران منطقــه 

ای و بیــن المللــی برخواهنــد انگیخــت ســبب خواهــد شــد کــه در آینــده نتواننــد از ســرمایه گــذاری هــای زیرســاختی 

کــه در خــارج از چیــن انجــام مــی دهنــد، بهــره بــرداری شایســته را ببرنــد. مهــم ایــن اســت کــه ایــران بــا فعالیتهــای 

درســت سیاســی و دیپلماتیــک و پیشــنهادهای اقتصــادی مناســب، دربــاره نقشــش در ایــن ابتــکار فرصــت ســازی کنــد. 

بــا توجــه بــه اینکــه چیــن در دوران تحریــم هــا و پیــش از آن، بــا ایــران کار کــرده، بایــد فــارغ از نــگاه هــای احساســی، 

بــا چیــن همــکاری کنیــم. بســیاری از شــرکت هــای چینــی اساســا در بــازار امریــکا فعالیتــی ندارنــد و بســیار عالقــه 

ــران شــوند. بزرگتریــن مشــکل آنهــا امــا، تضامیــن دولتــی اســت.  ــد وارد فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در ای مندن
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ــا اولویــت بــاال بــه اعطــای گارانتــی دولتــی مــی پــردازد و بــه ایــن  ایــران امــا صرفــا در پــروژه هــای زیرســاختی و ب

ترتیــب، شــرکت هــای بزرگــی کــه حاضرنــد در پــروژه هــای متفــاوت از جملــه بنــدری، پاالیشــگاهی، ریلــی و ... 

وارد شــوند، انگیــزه شــان را از دســت مــی دهنــد. در صــورت یافتــن راهــی مناســب بــرای حــل ایــن مشــکل، حتــی در 

صــورت تحریــم امریــکا و در حالــت بدبینانــه، همراهــی اروپــا، مــی تــوان بــا چینــی هــا همــکاری کــرد.

7- نتيجه گيری و پيشنهاد

بــه اعتقــاد بســیاری از تحلیل گــران، قــرن حاضــر، قــرن آســیا اســت و بســیاری از معــادالت قــدرت در ســطح جهانــی 

ــش اســت و الزم اســت  ــل در حــال افزای ــدۀ نظــام بین المل ــیا در آین ــت آس ــود و اهمی ــی  ش ــن م ــه تعیی ــن منطق در ای

ــه دلیــل  قدرت هــای آســیایی جایــگاه خــود را در نظــام جدیــد بین الملــل تعریــف کننــد. ایــران هــم در ایــن میــان ب

برخــورداری از منابــع غنــی نفــت و گاز و همچنیــن موقعیــت اســتراتژیک یگانــه اش در قلــب کریدورهــای شــمال – 

جنــوب و شــرق – غــرب و برپایــه زیرســاخت هــای حمــل و نقــل گســترده تــر نســبت بــه آســیای مرکــزی و همچنیــن 

وضعیــت آب و هوایــی مناســب بــرای انتقــال انــرژی و کاال یکــی از مهــم تریــن کشــورها در مســیر همگرایــی آســیایی 

اســت.

ــه  ــازار نســبتا ب ــوب شــرقی یــک ب ــی و جن ــی و جنوب ــا آســیای مرکــزی و غرب ــن ت ــازار کشــورهای آســیایی از چی ب

هــم پیوســته اســت و کشــورهای حاضــر درایــن بخــش از جهــان بــه دالیــل تعامــل تاریخــی و ژئوپلتیکــی، کاالهــای 

یکدیگــر را خــوب مــی شناســند و تبــادل تجــاری و اقتصــادی مناســبی بــا یکدیگــر دارنــد. این بخــش از جهــان بزرگ 

تریــن تولیدکننــده هــای نفــت و گاز یعنــی روســیه، عربســتان، ایــران، قطــر و عــراق را در خــود مــی بینــد و جالــب آن 

کــه بــزرگ تریــن مصــرف کننــده هــا یعنــی چیــن، هنــد، ژاپــن و روســیه هــم در ایــن منطقــه واقــع شــده انــد.

ســرمایه گذاران چینــی امیدوارنــد کــه تحــت لــوای همــکاری بــا کشــورهای حاضــر در ابتــکار یــک کمربنــد و یــک 

جــاده، موفقیت هــای »مــدل رشــد چینــی« را بــه ایــن کشــورها منتقــل کننــد و در همیــن مســیر، بانــک توســعۀ چیــن 

نیــز تأمیــن مالــی صدهــا پــروژه در کشــورهای در حــال توســعه را بــرای بیــش از یــک دهــه انجــام داده اســت.

ــزوای  ــن از ان ــی پیشــگیری چی ــه توانای ــد ک ــی گوین ــن م ــتراتژیک« چی ــش اس ــده »جه ــردازان از ای ــه پ بعضــی نظری

اقتصــادی، اســتقامت مناســب مقابــل تحریــم هــای احتمالــی و بهبــود وضعیــت چیــن را شــامل مــی شــود. آنهــا معتقدند 
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چیــن بــرای حصــول بــه جهــش اســتراتژیک دو فاکتــور اقتصــادی و سیاســی را در روابــط خــود بــا دنیــا مدنظــر قــرار 

مــی دهــد. در بخــش اقتصــادی، حفــظ و پایــداری فعالیــت هــای اقتصــادی و ســطح زندگــی اســتاندارد شــهروندان 

مدنظــر چینــی هاســت. در بخــش سیاســی هــم از دو منظــر سیاســت بیــن المللــی و داخلــی موضــوع را پــی گیــری مــی 

کننــد. در بخــش بیــن المللــی، حفــظ قــدرت نفــوذ چیــن بــرای جلوگیــری و دور زدن تحریــم هــای بالقــوه و احتمالــی 

ــان  ــرای حاکم ــن ب ــه چی ــدی جامع ــای کلی ــتگی گروهه ــت و همبس ــظ حمای ــی، حف ــش داخل ــی و در بخ ــن الملل بی

چیــن بســیار مهــم اســت. در همیــن امتــداد، مطــرح کــردن ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده در مســیر ایــن جهــش 

اســتراتژیک ارزیابــی مــی شــود. بــه ایــن ترتیــب، وابســتگی اقتصــاد چیــن بــه ایــاالت متحــده و اروپــا کاهــش خواهــد 

یافــت و بدهــکاری کشــورهای مختلــف بــه چیــن، موقعیــت و نفــوذ چیــن در دنیــا را افزایــش خواهــد داد.

البتــه چینی هــا تمــام تــالش خــود را کــرده انــد کــه بــه شرکایشــان بقبوالننــد ایــن طــرح هرگــز بــرای آنهــا نگرانــی 

امنیتــی و اقتصــادی بــه همــراه نــدارد. امــا تقریبــا همــه متفــق القولنــد کــه مزایــای ایــن طــرح برخــالف ســایر شــرکا، 

ــای  ــرح، نگرانی ه ــن ط ــده در ای ــارکت کنن ــورهای مش ــرای کش ــت. ب ــح اس ــوس و صری ــیار ملم ــا بس ــرای چینی ه ب

مهمــی نیــز ایجــاد  می کنــد. چیــن بایــد نگرانی هــای دیگــر کشــورها را کــه گمــان  می کننــد افزایــش ظرفیــت حمــل 

و نقــل بیــن چیــن و دیگــر کشــورهای منطقــه منجــر بــه افزایــش تجــارت نامتعــادل  می شــود، در نظــر بگیــرد. بیشــتر 

کشــورهای اطــراف جــاده ابریشــم، بیــش از آنچــه بــه چیــن صــادر مــی کننــد، از ایــن کشــور وارد  می کننــد. بعضــی 

از ایــن کشــورها بــرای ایجــاد تــوازن بیــن صــادرات و واردات ناچــار بــه صــادر کــردن مــواد خــام بــه چیــن هســتند. 

ــا  ــد ب ــه چیــن رضایــت نداشــته باشــند؛ آنهــا  می خواهن ایــن کشــورها ممکــن اســت از صــادرات مــواد خــام خــود ب

توجــه بــه کاهــش قیمــت مــواد خــام، اقــالم صادراتــی خــود را گســترش دهنــد.

ــاخت  ــد دادن س ــت، پیون ــه اس ــش گرفت ــا پی ــن نگرانی ه ــه ای ــیدن ب ــان بخش ــرای پای ــن ب ــه چی ــی ک ــی از راه های یک

ــتند  ــوه  می توانس ــور بالق ــه ط ــه ب ــوده ک ــی ب ــذاری در صنایع ــرمایه گ ــه س ــم، ب ــاده ابریش ــای ج ــازهای پروژه ه و س

ــک  ــود، از ی ــران ب ــن نگ ــا چی ــش ب ــزان تجارت ــکاف می ــه از ش ــیه ک ــد. روس ــادر کنن ــن ص ــه چی ــتری را ب ــالم بیش اق

بنــگاه اقتصــادی چینــی بــرای جــذب ســرمایه در بخــش فناوری هــای مــدرن در حــوزه نانوتکنولــوژی، اســتفاده کــرد. 

افزایــش ســرمایه گــذاری در صنایــع انتخــاب شــده توســط طــرف روس  می توانــد منجــر بــه کاهــش وابســتگی روســیه 
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در برخــی از تکنولوژی هــا بــه چیــن و همچنیــن تولیــد محصــوالت جدیــدی بــا قابلیــت صــادرات بــه چیــن شــود تــا 

از ایــن رهگــذر، شــکاف تجــاری بیــن هــر دو طــرف را پوشــش دهــد.

بایــد توجــه داشــت کــه ابتــکار چیــن بــرای کشــور مــا یــک فرصت اســت تــا در مســیر تجــارت شــرق و غــرب همچون 

دوران باســتان نقــش منطقــه آســیای غربــی را پــر رنــگ تــر کنیــم. هــم اینــک تالشــهایی از طــرف همســایگان ایــران 

صــورت  می گیــرد تــا مســیرهای دیگــر جــاده ابریشــم جدیــد ماننــد گذشــته از ســرزمین ها و آبهــای ایرانــی نگــذرد. 

ــا حضــور و دخالــت در برنامــه ریزی هــای سیاســی، اقتصــادی، جغرافیایــی  ــود و ب ــه هــوش ب ــد ب ــاط بای در ایــن ارتب

ــک  ــر در بان ــگ ت ــه، حضــور پررن ــاس داشــت. از جمل ــی کشــورمان را پ ــع مل ــه ای، مناف ــی و منطق ــی  بین الملل و مال

توســعه زیرســاخت آســیا، برقــراری روابــط تجــاری بــر مبنــای رنمینبــی، حضــور پررنــگ در ســازمان همــکاری هــای 

ــت(،  ــی هاس ــی چین ــای اصل ــه ه ــزو دغدغ ــه ج ــم )ک ــا تروریس ــط ب ــث مرتب ــن در مباح ــه چی ــک ب ــانگهای و کم ش

ــا اندیشــکده هــای چینــی،  ــن المللــی، کنفرانــس هــای مختلــف دانشــگاهی، همــکاری ب برگــزاری نشســت هــای بی

تعریــف پــروژه هــای مشــترک، اســتفاده از ظرفیــت کنســولگری هــای ایــران در چیــن، تبــادل دانشــجو و اســتاد میــان 

ــا غــذای  دو کشــور، برگــزاری اکســپوهای مختلــف چینــی – ایرانــی، همــکاری در پــروژه هــای مشــترک مرتبــط ب

حــالل، حضــور موثــر در گــوادر و تعریــف یــک بســته همــکاری میــان چابهــار و گــوادر و حضــور جــدی تــر چینــی 

هــا در مناطــق آزاد ایــران )بــا توجــه بــه تجربــه بســیار بــاالی چیــن در ایــن زمینــه( مــی توانــد بــه حضــور پررنــگ تــر 

ایــران در ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده کمــک کنــد.

ــا ایــن کشــور هــم در قالــب مبــادالت انــرژی، ســاخت و راه  ــا هنــد و توســعه روابــط ب از ســوی دیگــر، همــکاری ب

انــدازی پاالیشــگاه هــا و توســعه بنــدر چابهــار و خطــوط آهــن مواصالتــی میــان ایــن بنــدر مهــم اقیانوســی در ایــران 

بــه افغانســتان و آســیای مرکــزی نیــز مــی توانــد چینــی هــا را بــرای از دســت نــدادن متحــد اســتراتژیکی مثــل ایــران و 

حضــور در پــروژه هــای کشــورمان ترغیــب کنــد.

بــا توجــه بــه فضــای رقابتــی چیــن و پاکســتان از یــک ســو و هنــد در ســوی دیگــر و روابــط خــوب ایــران بــا هــر ســه 

کشــور، ایــران مــی توانــد بــا حضــور قــوی در ابتــکار یــک کمربنــد و یــک جــاده، نقــش پررنــگ تــری در تعدیــل 

روابــط میــان ایــن کشــورها بــازی کنــد.
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