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چكيده
در چارچوب دکترين ظهور مسالمتآميز که براي تهديدزدايي از قدرتيابي چين در نظم جهاني قرن بيست و
يکم مطرح شد ،شي جينپينگ ،رييس جمهور چين ،جهت احياي جاده ابريشم ،طرحي را اعالم داشت که از دو
مؤلفه تشکيل شده بود و با نام "ابتکار يک کمربند ،يک جاده" معروف شد .به تحقق رساندن اين ابتکار ،مستلزم
عبور از چالاهاي فراواني است که مهمترين آنها را ميتوان چالاهاي ژئوپليتيکي دانست .پژوها حاضر به
روش توصيفي– تحليلي و به شيوه کتابخانهاي به منظور بازنمايي چالاهاي ژئوپليتيکي پيا روي دولت چين
براي تحقق بخشيدن به"ابتکار يک کمربند يک جاده" انجام گرفته است .پرسا اصلي ما در اين پژوها اين
است که چه چالاهاي ژئوپليتکي بر سر راه اين ابتکار وجود دارد و فرض مقاله مبتني بر ارائه چالاهاي
12گانهاي است که عملي شدن اين ابتکار را مورد ترديد قرار ميدهد .در نتيجه يافتههاي تحقيق ،فرضيه ما را
تاييد مينمايد.
واژههاي کليدي :ژئوپليتيک ،چين ،يک کمربند يک جاده ،حمل و نقل ،جاده ابريشم.
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.1مقدمه
عبارت "جاده ابريشم" براي نخستين بار توسﻂ ريشتهوفن ،در سال  1877م .در کتابي تحت
عنوان دولت قيصري چين به کار برده شد .اين جاده کالسيک پس از پشت سر گذاشتن فراز و
فرودهاي بسيار در ادوار تاريخي مختلف ،سرانجام دچار زوال شد و شايد مهمترين دليل مرگ
نهايي آن ،کشف مسير دريايي به هند و رونق گرفتن حمل و نقل دريايي از طريق بنادر بود .در
واقع با گذشت زمان نقا حمل و نقل آبي با تکيه بر بنادر به عنوان حلقههاي ارتباط دهنده
اقتصاد بينالملل اهميت روز افزوني يافت ،به طوري که نگاه کشورها از حمل و نقل خشکي
پايه به سمت حمل و نقل درياپايه چرخيده است ،زيرا امروزه بيا از  80درصد تجارت جهاني
از طريق حمل و نقل دريايي با استفاده از مبادي ورود و خروج بندري انجام ميشود( Noorali
 )and Ahmadi,2021و حمل و نقل دريايي محور اصلي اقتصاد جهاني است(.)Vince,2003:11

بنابراين ،دولت چين براي احياي جاده ابريشم ،مسير بحري و بري را به عنوان جايگزين مسير
بري پيشين انتخاب کرده است .اين مسئله نگاه تکگانه دولت چين به مسيرهاي حمل و نقل را
دگرگون ساخته و نشاندهنده توجه ويژه اين کشور به درياها ،کريدورهاي دريايي و
سرمايهگذاريهاي کالن در بنادر ديگر کشورهاست.
چين ،امروزه به عنوان يک قدرت نوظهور در نظم ژئوپليتيک نوين ،با توجه به مناقشات گسترده
در درياي چين جنوبي و اهميت دسترسي به خشکي بزرگ هارتلند براي اين کشور ،توجه
ويژهاي به قدرت دريايي و حمل و نقل دريايي دارد .اين موارد به عالوه موارد ديگر سبب شده
است که چين طرح جاده ابريشيم کالسيک را با پروژهاي جديد متکي بر درياها و بنادر جايگزين
نمايد ،هرچند اين کشور هنوز هم عالوه بر نگاه دريامحور ،بر خشکيها نيز براي مسيرهاي
کريدوري خود تاکيد دارد .اين امر سببساز پروژهاي تحت عنوان يک کمربند يک جاده شده
است که هنوز آينده آن تا افقهاي طوالنيتر نامشخص است .دولت چين در حال حاضر بيا
از آنکه در پي مواجه مستقيم با قدرتهاي جهاني باشد ،در شرايﻂ انطباق با آنهاست( Ghafari

 .)and Shariaty,2008:93از اينرو در سايه دکترين ظهور مسالمتآميز چين که براي
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تهديدزدايي از قدرتيابي اين کشور در نظام جهاني مطرح شد ،شي جينپينگ 1،رييس جمهور
چين ،در سال  ،2013پروژه "يک کمربند ،يک جاده" 2را که از دو مؤلفه تشکيل شده بود به
طور جداگانه اعالم کرد ،اين طرحها عبارتاند از :طرح ابتکاري راه دريايي ابريشم( )MSRI3و
کمربند اقتصادي جاده ابريشم .)Sarker and et al,2018: 624()SREB(4هر دو مؤلفه اين
پتانسيل را دارند که از طريق ساخت پروژههاي زيربنايي بهم پيوسته از جمله بنادر ،بزرگراهها،
راهآهن و خﻂ لوله ،چشمانداز ژئوپليتيک جهاني را متحول نمايد( Blanchard and

 .)Flint,2017:223اين طرح همچنين به عنوان وسيلهاي براي افزايا نفوذ چين در شرق و
جنوبشرقي آسيا تفسير شده است و اين امر تأثيراتي در رقابت ژئوپليتيک با اياالت متحده
دارد(" .)Flint and Zhu,2018:1يک کمربند" به کمربند اقتصادي جاده ابريشم ،که احيا کننده
جاده ابريشم خشکي پايه کالسيک است و کشور چين را به آسياي مرکزي ،خاورميانه و اروپا
متصل ميکرد ،اشاره دارد .بنابراين ،آن را به عنوان جاده ابريشم مدرن نيز ميشناسند .اين کمربند
جديد ،پيونددهنده سه مسير اصلي چين به اروپا ،خليجفارس ،مديترانه و اقيانوس هند
است(، )Sarker and et al,2018:624در حالي که "يک جاده" يک پروژه ژئوپليتيکي مبتني بر
طرح ابتکاري راه دريايي ابريشم محسوب ميشود و بر آن است که آسيا ،آفريقا ،خاورميانه و
اروپا را به هم متصل نمايد.
جمهوري خلق چين در تالش است تا از طريق اين ابتکار که شامل هر دو طرح مورد بحث
ميشود ،به صورت تدريجي نظم جهاني را به سود خود دگرگون سازد(.)Hemmings,2020:1
تالشهاي فعلي دولت چين براي احياي جاده ابريشم ،در قالب "ابتکار يک کمربند ،يک جاده"
با چالاهاي فراواني رو به رو است که ميتوان عالوه بر چالاهاي داخلي ،فرهنگي و  ...به
چالاهاي خارجي مبتني بر ژئوپليتيک اشاره کرد .در واقع اين چالاها ،مهمترين چالاهاي
پياروي دولت چين از چشم انداز ژئوپليتيک جهاني ،براي عملي ساختن ابتکار يک کمربند
1. Xi Jinping
2. One Belt One Road
3. The Maritime Silk Road Initiative
4. The Silk Road Economic Belt
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يک جاده محسوب ميشوند .ازاين رو ،مسئله اصلي ما در اين تحقيق ،نمايان ساختن چالاهاي
ژئوپليتيکي ابتکار يک کمربند يک جاده که از آن به عنوان ژئوپليتيک نوين چين نيز ياد ميشود،
در چارچوب دکترين ظهور مسالمتآميز مبتني بر تهديدزدايي از قدرت يابي اين کشور در قرن
بيست و يکم است .سپس ،از آنجا که تهران در قلب اين طرح ابتکاري قرار گرفته است ،گريزي
ميزنيم بر موقعيت ژئوپليتيکي ايران در طرح مورد بحث و فرصتهاي ژئوپليتيک و مزيتهاي
استراتژيک اين کشور را در اين طرح نمايان ميسازيم.
 .2روش تحقيق
پژوها حاضر به روش توصيفي  -تحليلي به منظور بازنمايي چالاهاي ژئوپليتيکي طرح
ابتکاري يک کمربند يک جاده چين انجام گرفته است .اطالعات و دادههاي اين تحقيق به صورت
کتابخانهاي و از طريق کتب و مقاالت علمي به دست آمده است .پرسا اصلي مقاله اين است
که چه چالاهاي ژئوپليتکي بر سر راه طرح يک کمربند و يک جاده چين وجود دارد و فرض
مقاله مبتني بر ارائه چالاهاي  12گانهاي است که عملي شدن اين طرح ابتکاري را مورد ترديد
قرار ميدهد .اين چالاها عبارتاند از :اختالفات ارضي روسيه و اوکراين ،تيرگي روابﻂ هند و
پاکستان ،اختالفات دريايي چين با همسايگان جنوبي ،طرح مائوسام هند ،طرح راه ابريشم نوين
اياالت متحده براي آسياي مرکزي ،طرح راه بريشم جديد اتحاديه اروپا ،طرح اتحاديه اوراسيايي
روسيه ،طرحهاي چندگانه ژاپن ،جنگ داخلي در عراق ،سوريه و افغانستان ،بيثباتي سياسي
برخي کشورها در مسير طراحيشده ،چالاهاي امنيتي و چالاهاي جغرافيايي.
 .3پيشينه تحقيق
از سال  2013که طرح ابتکاري يک کمربند يک جاده چين توسﻂ رييس جمهور اين کشور اعالم
شد ،تحقيقات زيادي در بين کشورهاي جهان در اين زمينه به منظور بازشناسي دقيق آن و
همچنين اهداف ،موانع ،چالاها و مزيت هاي اين طرح صورت گرفته است .اما بررسي
موشکافانه آن زير ذرهبين ژئوپليتيک بازتاب چنداني پيدا نکرده و مقالههاي زيادي که با نگاه
ژئوپليتيکي به اين طرح و چالاهاي آن پرداخته باشد وجود ندارد .در اين جا به برخي تحقيقات
ژئوپليتيکي پيرامون اين طرح ابتکاري و نوين دولت چين ميپردازيم.
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کالين فلينت ،از جغرافيدانان سياسي مطرح دنيا ،به همراه همکارش ،بالنچارد ،در سال  2017در
مقاله اي به بررسي يک مولفه از طرح يک کمربند يک جاده چين با تاکيد بر نگاه آب پايه نوين
اين کشور به حمل و نقل پرداخت و برخي از چالاهاي ژئوپليتيکي اين طرح را نمايان
ساخت( .)Blanchard and Flint,2017دياز کامپوس ،در سال  2015در مقالهاي طرح ابتکاري
چين را شامل بازسازي جاده قديمي ابريشم در امتداد اوراسيا و ساخت جاده دريايي ابريشم
براي اتصال چين با اروپا از طريق درياها دانست و همکاري ،باز بودن ،سرمايهگذاري و
يکپارچگي در سطوح مختلف را از ويژگيهاي اين ابتکار عمل برشمرد .وي اين طرح را
تغييردهنده شطرنج بين المللي دانست که چين را به بازيگري بزرگتر در نظام جهاني تبديل
مينمايد(.)Campos,2015

آرتور ويکتوريا در سال  2018در مقالهاي بيان کرد که چين به دنبال تأمين نيازهاي استراتژيک
خود و دستيابي به دريا از ضلع غربي بوده است .در حقيقت ،خال نسبي که روسيه در آسياي
مرکزي(قزاقستان ،ترکمنستان ،تاجيکستان و قرقيزستان) به جاي گذاشته است ،با تمرکز بر بخا
نفت و گاز ،باعث شده است تا تعدادي از سرمايهگذاريها در منطقه براي چين فراهم شود.
عالوه براين ،وي بر اين عقيده بود که تقويت روابﻂ با پاکستان ،پروژه کريدور کاشغر از چين به
بندر گوادر پاکستان را(تحت نظارت شرکت هلدينگ بندر چيني در خارج از کشور) برجسته
ميکند( .)Victoria,2018اسکارا در سال  2019در مقالهاي به بررسي مقياسهاي ژئوپليتيکي اين
طرح در سطح جهان پرداخت و نشان داد چگونه ايتاليا بدون مشورت با شرکاي استراتژيک
خود ،به خصوص آمريکا ،اولين کشور از گروه جي هفت بوده است که طرح ابتکاري دولت
چين را امضا کرد .اين امر مبتني بر کتاب جديد رابرت کاپالن تحت عنوان"بازگشت دنياي
مارکوپولو" است که گمانهزنيها پيرامون احياي جهان پيشين با يک تفاهمنامه بين ايتاليا و چين
براي اتصال رم-پکن در باالترين سطح را افزايا ميدهد( )Abeyagoonasekera,2019رابرت
دي .کاپالن در سال  2018با انتشار کتاب بازگشت دنياي مارکوپولو ،با بهرهگيري از دههها تجربه
دست اول به عنوان خبرنگار روابﻂ خارجي اصول بيانتهايي را توصيف ميکند که بايد نقا
آمريکا را در جهاني آشفته که چالا چين را دربر ميگيرد ،شکل دهد .وي بيان ميدارد همانگونه
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که مارکوپولو سفر طوالني به مدت چند دهه از ونيز به چين را در مسير تجاري بين اروپا و آسيا
آغاز کرد که به جاده ابريشم معروف است ،اکنون ،در اوايل قرن بيست و يکم ،رژيم چين يک
جاده ابريشم زميني و دريايي را پيشنهاد کرده است که دقيقاً مسيري را که مارکوپولو طي کرده
را تکرار ميکند و اين امر به عنوان چالشي ژئوپليتيک براي نظم آمريکايي ظاهر
ميشود( .)Kaplan,2018:1-9ديويد دالر و ديگران در سال  2019در مقالهاي عنوان داشتند که
رقابت استراتژيک فزاينده بين اياالت متحده و چين با تغيير پويايي قدرت و چشماندازهاي
رقابتي از نظم آينده بينالمللي پيا ميرود .ابتکار کمربند و جاده دولت چين شاخص برجسته
مقياس جاه طلبيهاي جهاني چين را نشان ميدهد که هدف از آن ،چه اقتصادي و چه استراتژيک،
نگرانيهاي قابل توجهي را براي اياالت متحده و ديگر کشورها ايجاد کرده است .از اين رو
کشور چين به دنبال تهديدزدايي از قدرتيابي نوين خود در جامعه جهاني است( Dollar and

 .)et al,2019ژنگ ژکسين در سال  2018در مقالهاي بيان داشت که ظهور اين طرح ابتکاري در
گفتمان سياسي بينالملل ،در حال تغيير تفکر و منطق اساسي رقابت ژئوپليتيک سنتي است .در
حالي که کشورهاي غربي تمايل دارند که آن را به عنوان بخشي از استراتژي پنهان ژئوپليتيکي
چين براي حاکميت بر جهان تفسير کنند ،چين و اکثر کشورهاي در حال توسعه آن را استراتژي
همکاري بينالمللي اين کشور براي تقويت اتصال ،ارتباطات و همکاريهاي جهاني
ميدانند( .)Zhexin,2018کائو در مقالهاي که در سال  2018منشتر شد به بررسي طرح يک
کمربند يک جاده و کشورهايي که براي آن ايجاد چالا ميکنند پرداخت و معتقد بود که دولت
چين براي ادغام منطقهاي موردنظر خود ،با هدف سادهسازي مسيرهاي تجاري در داخل و خارج
از چين و به حداکثر رساندن کارآيي رسانهها براي بخا توليد ،از اين طرح در يک چشمانداز
عمدتاً اقتصادي ،استفاده ميکند .وي به ارائه بينشي در مورد جنبههاي ژرف ژئوپليتيکي و
ژئواکونوميکي ابتکار کمربند و جاده و آنچه براي نظم جهاني فعلي ممکن است رخ دهد،
ميپردازد(.)Cau,2018

نوآوري مقاله حاضر ،بازنمايي چالاهاي خارجي پيا روي دولت چين از چشمانداز ژئوپليتيک
جهاني ،براي عملي ساختن طرح ابتکاري يک کمربند يک جاده مبتني بر دو مولفه "جاده ابريشم
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دريايي" و "کمربند اقتصادي جاده ابريشم" ميباشد .به ديگر سخن ،ما در اين مقاله درصدد
نمايان ساختن چالاهاي ژئوپليتيکي طرح نوين دولت چين در چارچوب دکترين ظهور
مسالمتآميز مبتني بر تهديدزدايي از قدرتيابي اين کشور در قرن بيست و يکم هستيم.
 .4چارچوب نظري
 .4-1دکترين ظهور مسالمت آميز

چين1

از زماني که دولت چين جنبا اصالحات را آغاز کرد ،اقتصاد چين به مدت سه دهه با سرعت
فوقالعادهاي رو به افزايا گذاشت .در اوايل سال  1993ديويد شمبا پيابيني کرد که در اوايل
قرن بيستويکم چين از اتحاديه اروپا و اياالت متحده پيشي خواهد گرفت و به بزرگترين
بازرگان ،وسيعترين ذخاير ارزي ،بزرگترين مصرفکننده ،بزرگترين تأسيسات نظامي و منبع
اصلي فناوري پيشرفته و توسعه علمي در جهان تبديل خواهد شد .در سال  ،2007چين بر آلمان
غلبه کرد تا به سومين اقتصاد بزرگ و دومين کشور بزرگ تجاري در جهان تبديل شود .با آغاز
سال  ،2008فريد زکريا در حکايت جلد نيوزويک با عنوان "ظهور يک ابرقدرت خشمگين اما
شکننده" ،تأييد کرد که ظهور چين به عنوان يک قدرت جهاني ديگر يک پيابيني نيست بلکه
يک واقعيت است(.)Zhou,2010:5

از آنجا که اياالت متحده و همپيمانان آن ،ظهور چين را يک تهديد بزرگ ميدانند ،جمهوري
خلق چين تالش دارد که با تئوريهاي صلحآميز ،قدرتيابي خود را در ميان جامعه بينالملل
تهديدزدايي کند( .)Toje,2018:1از اين رو اعالم دکترين ظهور مسالمت آميز که با نام ژنگ
بيجين به دليل دفاعيات او از طرح شناخته ميشود( ،)Bijian,2005در سال  2003به مثابه راهبرد
کالن سياست خارجي چين با هدف از بين بردن «تصور تهديد» و ايجاد ثبات منطقهاي که
پيانياز رشد و توسعه اقتصادي چين است ،محور اصلي فعاليتهاي ديپلماتيک چين در آغاز
هزاره جديد در نظر گرفته شد(.)Sazmand and Arghavani Pirsalami,2012:146
ظهور چين بدون شک يکي از ديدنيهاي بزرگ قرن بيستويکم خواهد بود .توسعه سريع اين
کشور در سالهاي اخير توجه جهاني را به خود جلب کرده است .پيامدهاي جنبههاي مختلف
1. China's Peaceful Rise
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ظهور چين ،از گسترش نفوذ و گستراندن بالهاي نظامي گرفته تا تقاضاي روزافزون اين کشور
براي تأمين انرژي( ،)Bijian,2005:18رشد شتابان اقتصادي و سرمايهگذاريهاي کالن در بنادر
کشور هاي ساحلي و همچنين ايجاد کريدورهاي بينالمللي ،درگيريهاي ذهني فراواني براي
صاحبان قدرت در نقشه ژئوپليتيکي جهان به وجود آورده است .در واقع ظهور چين،
استراتژيهاي مشاوران و نظريهپردازان کشورها را زير سوال برده و فراتر از يک نماد نمايشي از
توزيع مجدد ثروت جهاني است که به نظام تکقطبي بينالمللي پايان داده و ورود به يک دوره
جديد در سياست جهاني را نويد ميدهد( .)Toje,2018:1برخي از محققان بنيانهاي نظري ظهور
مسالمتآميز چين را فرهنگ سياسي چيني ،ايدئولوژي سوسياليسم چيني و شيوه توليد چيني
ميدانند(.)Poranjafi and Shariati,2015:144-152
اقتصاد ،يک عامل تعيينکننده در سياست خارجي چين است( Asgarkhani and et al,2019:

 .)209بخا اقتصادي چين از يک سو به مثابه تندبادي در عرصه سياست تجاري جهان و از
سوي ديگر به عنوان وزنهاي در خﻂمشيهاي تجارت بينالملل تعبير شده است .طي کمتر از
سي سال گذشته ،چين از يک بازيگرحاشيهاي به بزرگترين شريک تجاري براي بسياري از
کشورهاي جهان تبديل شده است( .)Karami and Shah Mohammadi,2019:142اين کشور
براي توسعه اقتصادي و گسترش حوزه نفوذ ژئوپليتيکي خود در چارچوبي صلحآميز در
کشورهاي منطقه و جهان ،دست به اقدامات فراواني زده است که از جمله آنها ميتوان به ابتکار
يک کمربند يک جاده و  6کريدور اقتصادي آن و همچنين سرمايهگذاري کالن در بنادر جهان
اشاره کرد.
در قرن بيست و يکم با ظهور شرکتهاي دولتي ،کشورها سعي داشتهاند با به دست آوردن و
کنترل مجموعهي بزرگي از بنادر استراتژيک جهاني قدرت اقتصادي خود را افزايا دهند .در
اين ميان چين را ميتوان عنصر اصلي سرمايهگذاري در بنادر جهان دانست(،)Merk,2017:74
به طوري که يکي از ارکان سياست خارجي جديد اين کشور بر مبناي ژئوپليتيک و ژئواکونومي
بندري استوار است.
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سرمايهگذاري چين در بنادر و ساخت رشته مرواريدي از آنها در اقيانوس هند و توجه به
مسيرهاي دريايي در طرح ابتکاري يک کمربند يک جاده که با عنوان راه ابريشم دريايي فرموليزه
شده است ،از مولفههاي قدرتيابي چين در صفحه شطرنج ژئوپليتيک جهاني قرن بيست و يکم
است.
کشور چين ،بندر شانگهاي را به عنوان برترين و شلوغترين بندر جهان در اختيار دارد و از 10
بندر برتر جهاني 7 ،بندر متعلق به کشور چين است( Jones,2018; Noorali and Ahmadi,

 .)2021شرکتهاي چين اکنون تقريباً دو سوم از  50بندر بزرگ کانتينر جهان را به خود
اختصاص دادهاند .سرمايهگذاران چين ،با استراتژي راه دريايي ابريشم که هدف آن پيوند بندرهاي
آسيا ،آفريقا و اروپا است به دنبال دسترسي به مهمترين بنادر دنيا ميباشند( .)Cox, 2019:2يکي
از اين بنادر ،بندر حيفاي اسرائيل است .چين با سرمايهگذاري در بندر حيفا (بندر پيشرو اسراييل)
در نزديکي ناوهاي آمريکايي ،برآن است که توازن ژئوپليتيکي منطقه خاورميانه را به سود خود
دگرگون سازد( .)PR,2017:1; Alti,2019:2همچنين اين کشور با سرمايهگذاري در بندر گوادر
پاکستان که در متن رقابتهاي ژئوپليتيکي آسياي جنوبي ارزش استراتژيکي چشمگيري يافته
است( ،)Singh and Singh,2019:171سعي دارد گوي رقابت را از هند ،ديگر قدرت نوظهور
جهاني که از نظر کوهن در حال تبديل شدن به گستردهترين سطح قدرت ،يعني قلمرو
ژئواستراتژيک است ،بربايد .ردپاي چين در منطقه اقيانوس هند را ميتوان در ساخت و کنترل
بنادر در ميانمار و پاکستان ،افزايا سرمايهگذاري و تجارت با مالديو و همچنين فرستادن
زيردريايي نظامي چيني به سريالنکا مشاهده کرد( .)Taylor and Flint,2018: 246در واقع
سرمايهگذاري چين در بنادر اقيانوس هند با عنوان "سلسله مرواريد" زيربناي استراتژيهاي چين
در قرن بيست و يکم قرارگرفته است که به همراه دکترين ظهور مسالمتآميز و استراتژي کمربند
و جاده که زنجيرهاي از بندرها را براي اتصال چين با آسياي جنوبي ،آسياي جنوبشرقي ،شرق
ميانه ،آفريقا و اروپا ايجاد ميکند( ،)Ashraf,2017:1سعي در تغيير مسالمتآميز نظم جهاني به
سود چين دارد.
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.4-2کريدورهاي حمل و نقل

حمل ونقل بينالمللي گستردهترين داناها و فنون بشري را در جهان به طور مستقيم و
غيرمستقيم دربرگرفته است و بسترساز توسعه روابﻂ اقتصادي و تجاري بين کشورها ميباشد.
يکي از ويژگيهاي بارز تجارت زمين ،از زمانهاي بسيار قديم ،سازماندهي آن در امتداد
کريدورهاي خطي است( .)Arnold,2006:3کريدورهاي حمل و نقل از نظر فيزيکي به عنوان
ترکيبي از مسيرهايي که مراکز فعاليت اقتصادي را در يک يا چند کشور مجاور به هم وصل
ميکند ،تعريف شده است .هر مسير از پيوندهايي تشکيل ميشود که سرويس هاي حمل و نقل
طي ميکنند و گرههايي که خدمات حمل و نقل را به هم وصل ميکنند .نقاط پاياني دروازههايي
هستند که مراکز اقتصادي را به مناطق داخلي و يا مسيرهاي تجارت جهاني متصل
ميکنند( .)PGlobal,2011:4از نقطه نظر سازمان همکاري راه آهنها ،يک کريدور بينالمللي به
شبکه حمل ونقل بينالمللي گفته ميشود که از خطوط راه آهن ،آبراهها و جادهها به منظور حمل
و نقل و ترانزيت بينالمللي کاال و مسافر در حداقل زمان ممکن همراه با صرفه اقتصادي استفاده
مينمايد و همچنين حداقل فاصله را با مراکز اقتصادي و صنعتي متناسب با نوع حمل و نقل کاال
داشته باشد و از قلمرو چندين کشور عبور نمايد(.)Norouzi and Taghizadeh, 2018: 6
راهروهاي حمل و نقل از اهميت قابل توجهي در توسعه برخوردار هستند زيرا آنها تجارت بين
شهرها و کشورها در طول کريدورها را ارتقا ميبخشند ،از رشد اقتصادي منطقه حمايت ميکنند
و يکپارچگي منطقهاي را تقويت مينمايند .از منظر اقتصادي ،کارکرد آنها ارتقاء تجارت داخلي
و خارجي با ارائه خدمات حمل و نقل و لجستيک کارآمدتر و مؤثر است .به اين ترتيب ،آنها را
ميتوان به سه دسته طبقه بندي کرد.1 :کريدورهاي تجارت خارجي که براي واردات و صادرات
استفاده ميشوند( )PGlobal,2011:4و داراي يک نقطه پاياني در يک گذرگاه مرزي يا دروازه
بينالمللي هستند( )Hope and Cox,2015:1-2کريدورهاي تجارت داخلي :اين کريدورها براي
توزيع کاالها در داخل کشور استفاده ميشوند( )PGlobal,2011:4و از نگاه بانک جهاني ،شامل
پيوندهايي براي حالتهاي مختلف و همچنين گرههايي است که موقعيتهاي مختلف و مناطق
مختلف خدمات را به يکديگر وصل ميکند ،به عنوان مثال ميتوان به حمل و نقل بين شهري
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اشاره کرد .اين راهروها معموالً از مرزهاي استان عبور ميکنند و از طريق قوانين ملي تأسيس
ميشوند( )Hope and Cox,2015:2-3کريدورهاي تجارت ترانزيتي :اين کريدورها براي انتقال
محموله ساير کشورها استفاده ميشوند( .)PGlobal,2011:4به طور کلي ،سهم اصلي کريدورهاي
حمل و نقل در رشد اقتصادي ،کاها هزينههاي لجستيک و زمان حمل و نقل در طول
زنجيرههاي تأمين است که در نهايت به بهبود رقابت تجاري کمک ميکند(.)PGlobal,2011:4
اهميت جغرافيايي-سياسي کريدورهاي تجاري-بينالمللي امري پوشيده نيست و موارد زيادي
را در بر ميگيرد .اين کريدورها از نظر مؤلفه کارکردي ،يک يا چند کشور مجاور را به يکديگر
متصل ميکنند ،کشورهايي را که توسﻂ يک يا چند کشور ترانزيت از هم جدا شدهاند را به هم
پيوند ميزنند و همچنين دسترسي به دريا را براي کشورهاي خشکي بست فراهم ميکنند(به
عنوان مثال کريدورهايي که کشور خشکي بست بوليوي را از طريق شيلي و پرو به اقيانوس آرام
متصل مينمايد و داالني که نپال را به خليج بنگال و درياي عرب وصل ميکند).
عالوه بر اين موارد از کريدورهاي تجارت خارجي براي افزايا رشد اقتصادي از طريق افزايا
تجارت و سطح رقابت استفاده ميشود .آنها ممکن است به تجارت خارجي يک کشور واحد،
کشورهاي همسايه يا اغلب ،هر دو آنها خدمت کنند .از آنجا که اين کريدورها از پيوندهاي حمل
و نقل ملي تشکيل شدهاند که به ترافيک داخلي نيز کمک ميکنند(.)Arnold, 2006:3
کريدورهاي حمل و نقل در گذشته غالباً خشکي پايه بوده و کشورها از مزيتهاي حمل و نقل
بحري غافل بودند .امروزه توجه به درياها رشد روز افزوني پيدا کرده و کريدورهاي آب پايه نيز
به مانند کريدورهاي بري و حتي باالتر ازآن ،مورد توجه واحدهاي سياسي مستقل قرار گرفتهاند.
بنادر به عنوان گرههاي پيونددهنده اقتصاد بينالملل و نقاط ژئواستراتژيک براي دسترسي
کشورهاي خشکي بست به آبهاي آزاد ،حلقههاي حياتي کشورهاي جهان براي اتصال
کريدورهاي بينالمللي آب پايه و تلفيقي محسوب ميشوند .به استثناي کريدور جادهاي (ريلي)
که بين کشورهاي همجوار ارتباط برقرار ميکند ،کليه راهروهاي تجارت خارجي از بندر کشور
مبدا با گذر از اقيانوسهاي بينالمللي به بندر دروازهاي کشور مقصد ختم ميشوند .اين امر
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اهميت ژئوپليتيکي بنادر در اتصاالت بينالمللي از طريق ايجاد کريدورها در ميان بازيگران اقتصاد
جهاني را نشان ميدهد.
.5يافتههاي تحقيق
.5-1نگاهي تاريخي به کريدور بينالمللي خشكي پايه جاده ابريشم

"جاده ابريشم" در اواخر قرن  19و پس از فروپاشي آن ،نامگذاري شد( .)Arnold,2006:3در
واقع ،اين واژه نخستين بار توسﻂ يک جغرافيدان آلماني به نام فرديناندفون ريشتهوفن1در سال
1877م .در کتاب دولت قيصري چين به کار برده

شد( ;Arianfar,2011:14

 .)Abeyagoonasekera,2019:1اين مسير در طول سلسله هان در اواسﻂ قرن  2قبل از ميالد به
دليل تقويت موقعيت نظامي و سياسي منطقهاي خود تأسيس شد .اين کريدور به شبکهاي متصل
شد که هند شمالي ،درياي سياه و خزر ،شبه جزيره عربستان و استانبول را به هم متصل ميکرد
و امپراطوري روم را با دربار امپراطوري چين پيوند ميداد( .)Arnold,2006:3جاده ابريشم
طوالنىترين و از ديدگاه تاريخ تمدن و فرهنگ ،پر اهميتترين حلقه زنجيرهاى بود که اقوام و
ملل اقصي نقاط دنيا را به يکديگر پيوند مىداد و بىگمان ،در طول تاريخ جاده بازرگانى مهمتر
از جاده ابريشم سراغ نداريم(.)Nasiri,2004:8
حجم تجارت در اين مسير تا اواسﻂ قرن  1قبل از ميالد نسبتاً متوسﻂ بود تا اينکه روميها شروع
به گسترش سريع تجارت ابريشم کردند .افول سلسله هان در اوايل قرن  3ميالدي منجر به کاها
تجارت در طول اين شبکه شد .اين شبکه در قرن  7با ظهور سلسله تانگ ،اهميت خود را دوباره
به دست آورد ،اما پس از آن در اوايل قرن  10به همراه اين سلسله تنزل يافت .در قرن سيزدهم،
اين شبکه با ظهور امپراطوري مغول احيا شد که از چين تا درياي مديترانه امتداد يافت تا بار
ديگر در قرن چهاردهم با سقوط امپراطوري مغول و سياستهاي انزواطلبانه مينگ گسترش يابد.
شايد مهمترين دليل مرگ نهايي آن ،کشف مسير دريايي به هند و رونق گرفتن حمل و نقل
دريايي از طريق بنادر بود .تالشهاي فعلي براي احيا در بخاهايي از اين شبکه با مشکالت

1. Ferdinand von Richthofen
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يکپارچگي سياسي ،ريسکهاي قابل توجه مالي ،انتقال کشتي به کشتي(ترانشيپ) در مرزها و
رقابت در مسيرهاي دريايي روبرو شده است(.)Arnold,2006:3-4
شكل( :)1نقشه جاده ابريشم باستاني

توضيحات :مسير باستاني چين به خاورميانه-اروپا که بعد ها به جاده ابريشم مشهور شد.
()Source: www.chinahighlights.com/map/ancient-china-map/ancient-silk-road-map.htm

.5-2جاده ابريشم مدرن ،طرح ابتكاري يک کمربند ،يک جاده

اتصال ،از جمله زيرساختهاي آن ،از ديرباز به عنوان عنصر اساسي در تغييرات سياسي-اقتصادي
جهاني و همچنين بازتاب واقعيتهاي سياسي و اقتصادي جديد شناخته شده است .با نگاهي
تاريخي به ژئوپليتيک ،متوجه خواهيم شد که سهم اصلي توجه به حمل و نقل بري مبتني بر ريل
و راه آهن ،ازآن هالفورد مکيندر در ژئوپليتيک کالسيک(ابتداي قرن بيستم) است( Blanchard

 .)and Flint,2017:223مکيندر که به عنوان پدر ژئوپليتيک نيز شناخته ميشود ،در نظريه "محور
جغرافيايي تاريخ" خود در سال  1904که بعد ها آنرا با عنوان هارتلند در سال  1919جاودانه
کرد( )Muir,1975:193معتقد بود که پيشرفت هاي فناوري به ويژه در زمينه راه آهن ،قدرت
خشکي را در مقابل قدرت دريايي بريتانيا به وجود آورده که محور آن موقعيت دژمانند آسياي
مرکزي بود(.)Ezzati,2018:43
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با گذشت زمان نقا حمل و نقل آبي با تکيه بر بنادر به عنوان حلقههاي ارتباطدهنده اهميت
روزافزوني يافت ،به طوري که چين براي احياي جاده ابريشم ،مسير دريايي و بري را به عنوان
جايگزين مسير بري پيشين انتخاب کرده است .اين مسئله نگاه تکگانه چين به مسيرهاي حمل
و نقل را دگرگون ساخته و نشاندهنده توجه ويژه اين کشور به درياها ،کريدورهاي دريايي و
سرمايهگذاريهاي کالن در بنادر ديگر کشورهاست.
افزايا اهميت قدرت دريايي و کنترل بر درياها را که ماهان ،پدر استراتژي بحري ،قبالً پيابيني
کرده بود ،از زمان آغاز جنگهاي جهاني شاهد بودهايم .در هر دو جنگ جهاني نبردهاي
تعيينکننده براي کنترل اقيانوسها صورت گرفت که اقيانوس اطلس در هر دو درگيري بسيار
حائز اهميت بود ،در حالي که کنترل مديترانه و اقيانوس آرام از اهميت عمدهاي در جنگ جهاني
دوم برخوردار بود .در جنگ سرد ،کنترل درياها ،توسعه نيروي هوايي و سرانجام کنترل فضاي
مداري(از جمله توسعه ماهوارهها از طريق تحقيق در مورد فناوري دفاع موشکي) به جنبههاي
اساسي تبديل شد .تسلﻂ جهاني اکنون با "انقالبي در امور نظامي" مبتني بر کنترل اطالعات
درگيري يا ميدان نبرد ادغام شده است .در واقع ،اتحاد جماهير شوروي در طي دورههاي دهه
شصت تا هشتاد ،کل پايگاه فنآوري خود را به درجههاي شديد سوق داد تا بتوانند اياالت متحده
را در دريا در اکثر اقيانوسهاي جهان به چالا بکشند .حتي امروز ،با کاها نسبي قدرت
روسيه ،اياالت متحده همچنان از طريق توانايي خود براي ارسال گروههاي حامل گسترده به هر
منطقه که مي خواهد با قدرت خود تحت تأثير قرار بگيرد ،در درياها نقا حياتي
دارد(.)Ferguson,2002:2-3
در اين ميان چين ،امروزه به عنوان يک قدرت نوظهور در نظم ژئوپليتيک نوين ،با توجه به
مناقشات گسترده در درياي چين جنوبي و اهميت دسترسي به خشکي بزرگ هارتلند براي اين
کشور ،توجه ويژهاي به قدرت دريايي و حمل و نقل دريايي دارد .اين موارد به عالوه موارد
ديگر سبب شده است که چين طرح جاده ابريشيم کالسيک را با پروژهاي جديد متکي بر درياها
و بنادر جايگزين نمايد ،هرچند اين کشور هنوز هم عالوه بر نگاه دريامحور ،بر خشکيها نيز
براي مسيرهاي کريدوري طرحهاي خود تاکيد دارد .اين امر سببساز پروژهاي تحت عنوان يک
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کمربند ،يک جاده شده است که هنوز آينده آن تا افقهاي طوالنيتر نامشخص است .ايده "ارتقاء
همهجانبه اقتصاد آزاد چين" در هجدهمين کنگره ملي حزب کمونيست چين( )CPCدر سال
 2012مطرح شد که در آن ،اين کنگره خواستار هماهنگي همکاريهاي دوجانبه ،چندجانبه،
منطقهاي و فرو منطقهاي و ترويج ارتباط چين با کشورهاي همسايه شد(.)Haiquan,2017:130
پس از آن و در سال  2013شي جينپينگ ،رييس جمهور چين ،پروژه "يک کمربند ،يک جاده"
را که از دو مؤلفه تشکيل شده بود به طور جداگانه اعالم کرد .1 :طرح ابتکاري راه دريايي
ابريشم( )MSRIو  .2کمربند اقتصادي جاده ابريشم(.)Sarker and et al,2018:624( )SREB
هر مؤلفه اين پتانسيل را دارد که از طريق ساخت پروژههاي زيربنايي بهم پيوسته از جمله بنادر،
بزرگراهها ،راهآهن و خﻂ لوله ،چشمانداز ژئوپليتيک جهاني را متحول نمايد .چنين
زيرساختهاي سختي مستلزم ساخت مکمل زيرساختهاي نرم مانند توافقنامههاي تجارت آزاد
و سرمايهگذاري و ساير موافقتنامهها است(".)Blanchard and Flint,2017:223يک کمربند"
به کمربند اقتصادي جاده ابريشم ،که احياکننده جاده ابريشم خشکي پايه کالسيک است و چين
را به آسياي مرکزي ،خاورميانه و اروپا متصل ميکرد ،اشاره دارد .بنابراين ،آن را به عنوان جاده
ابريشم مدرن نيز ميشناسند .اين کمربند جديد ،پيونددهنده سه مسير اصلي چين به اروپا،
خليجفارس ،مديترانه و اقيانوس هند است( .)Sarker and et al,2018:624در حالي که "يک
جاده" مبتني بر طرح ابتکاري راه دريايي ابريشم است و بر آن است که آسيا ،آفريقا ،خاورميانه
و اروپا را به هم متصل نمايد .اين طرح يک پروژه ژئوپليتيکي محسوب ميشود که تعدادي از
بازيگران(حکومتها ،شرکتهاي خصوصي و شرکتهاي دولتي چيني) را در تعدادي از
مقياسهاي جغرافيايي(شهرها ،استانها ،ايالتها و قارهها) درگير ميکند .ابتکار راه دريايي
ابريشم( )MSRIو کمربند اقتصادي جاده ابريشم( ،)SREBکه به طور مشترک با عنوان "کمربند
و جاده" يا "يک کمربند ،يک جاده( )OBORشناخته ميشوند ،پروژههاي اتصالدهنده امروزي
هستند که مستلزم مؤلفههايي با زيرساختهاي عظيم ميباشند( Blanchard and

 )Flint,2017:225و اهداف کالن آن اتصال آسيا ،اروپا و آفريقا از طريق تقويت مشارکت بين
کشورها است( )Sarker and et al,2018:625جمهوري خلق چين در تالش است تا از طريق
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طرح ابتکاري يک کمربند يک جاده که شامل هر دو طرح مورد بحث ميشود ،به صورت
تدريجي نظم جهاني را به سود خود دگرگون سازد( .)Hemmings, 2020:1چين با اين طرح،
اهداف بزرگي را در زمينه رشد اقتصادي ،به خصوص امنيت انرژي ،گسترش حوزۀ نفوذ و
تاثيرگذاري در مناطق مختلف ،دسترسي به بازارهاي جهاني و نيز ايجاد راههاي ارتباطي و حمل
و نقل مقرون به صرفهتر دنبال ميکند .اين ايده به دنبال تسهيل و تامين انتقال انرژي ،کاال و
نزديک گردانيدن نقاط مختلف کرۀ خاکي به سوي کشور چين ميباشد( Rezapour and

 )Eskandari,2018:1و توسﻂ استراتژيستهاي چيني که با ديد وسيع ژئوپليتيکي به جهان
مينگرند براي توسعه تجارت ،حمل و نقل دريايي ،تغيير چشمانداز نظام قدرت جهاني به نفع
قدرت نوظهور چين و گسترش همگرايي در اقتصاد بينالملل مطرح شده است( Blanchard

 .)and Flint,2017:225در اصل ،اين پروژه چند منظوره منجر به آزمايا عملي مدل جديد
جهاني شدن ميشود و در عين حال به ناچار زمينه کامالً متفاوتي از تأثير انسانها بر محيﻂزيست
را به بار آورده و سببساز تحوالت عظيم اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي متاثر از آن
ميگردد( .)Bocharnikov and Egidarev,2018:3بسياري از تحليلگران به تامل درمورد
پيامدهاي سياسي و اقتصادي اين دو طرح براي اقتصاد چين ،استانها ،شهرها و شرکتهاي
چندمليتي پرداخته و معتقدند نظم ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي در منطقه آسيا-اقيانوسيه ،آسياي
مرکزي ،آسياي جنوبي و الگوهاي سرمايهگذاري ،تجارت و مبادالت مردمي ،منطقهاي و جهاني
و همچنين ساختارهاي قدرت جهاني دستخوش تحوالتي خواهد شد( Blanchard and

 .)Flint,2017:224چين ميگويد که قصد ايجاد ابتکار کمربند و جاده را براي اعمال نفوذ سياسي
و نظامي ندارد و اين ابتکار عمل فقﻂ براي تقويت درک اقتصادي و فرهنگي بينالملل طراحي
شده است .آنها پروژه خود را "راهي براي صلح" مينامند ،اما ساير قدرتهاي جهاني مانند
اياالت متحده و ژاپن در مورد اهداف گفتهشده شک دارند و حتي در مورد اهداف ناگفته نگران
هستند( .)Tweed,2019:2بروستر با يک تحليل سياسي-استراتژيک ،ماهيت تحول آميز طرح
ابتکاري راه دريايي ابريشم را توصيف ميکند که تحليلهاي وي بر اساس سنت ژئوپليتيکي
تجزيه و تحليل جهان از طريق دوگانگي "قدرتها" و "دريانوردان" استوار است .بروستر
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سابقهاي غني از تالشها براي کنترل منطقه اقيانوس هند را ارائه ميدهد و توضيح ميدهد که
چرا "سرزمين" براي جداسازي "قدرتهاي بري اوراسيا" مانند چين از منطقه اقيانوس هند
نقا اساسي داشته است .با اين حال ،همانطور که بروستر خاطرنشان ميکند ،ما ممکن است در
آستانه يک تغيير تاريخي قرار بگيريم ،زيرا طرح ابتکاري راه دريايي ابريشم و پروژههاي مرتبﻂ
با آن ،بهويژه پروژههاي زيربنايي ،اين پتانسيل را دارند که تقسيم تاريخي بين اقيانوس هند و
خشکي بزرگ اوراسيا يا به تعبيري آشنا با متخصصان ژئوپليتيک پيوند بين قدرت و فضا را
دگرگون سازد( .)Blanchard and Flint,2017:236در مجموع ميتوان هدف جغرافيايي ابتکار
يک کمربند يک جاده را اتصال جهان از آسيا به اروپا و آفريقا ،از طريق دو پروژه بزرگ با
راههاي جادهاي ،هوايي و دريايي دانست .اين کشور قصد دارد حدود  60کشور را در آسيا ،اروپا
و آفريقا به هم متصل نمايد و از بحران اخير اقتصادي خود رهايي پيدا کند .يکي از مهمترين
اهداف چين در پس ابتکار يک کمربند يک جاده ،اجراي سياست" به سمت غرب حرکت کن"
است زيرا اين کشور از طريق اين طرح ،ميتواند کاالها و محصوالت خود را از شرق به آن
سوي کره زمين برساند(.)Sarker and et al,2018:631
شكل( :)2نقشه طرح ابتكاري يک کمربند يک جاده

(منبع :موسسه نقشه نگاري مرکاتور براي مطالعات چين)
()MERICS,2018

.5-3چالشهاي ژئوپليتيكي ابتكار يک کمربند يک جاده
.5-3-1اختالفات ارضي روسيه و اوکراين
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اختالفات اخير روسيه و اوکراين بر سر کريمه توجه گسترده بينالمللي را به خود جلب کرده
است( .)Bebler,2015:35دليل اصلي توجه روسيه به شبه جزيره کريمه از ديرباز ،وجود بنادر
آب گرم در اين منطقه و نياز مبرم روسيه به دسترسي به اين نوع بنادر است( Marshal,2015:

 )167سرانجام پس از مناقشات فراوان ميان دو کشور ،در سال  2014نمايندگان پارلمان
شبهجزيره کريمه به اتفاق آرا به پيوستن به روسيه راي دادند و سپس يک همهپرسي مردمي در
کريمه براي پيوستن به روسيه برگزار گرديد و نهايتاً  ٪93شرکتکنندگان به الحاق اين شبهجزيره
به روسيه رأي مثبت دادند .در همان سال اعالميه استقالل کريمه و بندر سواستوپل منتشر شد و
پوتين ،رئيسجمهور روسيه رسماً سند الحاق کريمه به کشور روسيه را امضاء کرد .اين منطقه که
در مسير طرح يک کمربند يک جاده قراردارد به دليل تناهاي ميان روسيه و اوکراين ،چالشي
جدي براي طرح ابتکاري چين محسوب ميشود.
.5-3-2تيرگي روابط هند و پاکستان

از آنجا که کريدور چين-پاکستان از کشمير که در حال حاضر تحت کنترل پاکستان است عبور
مي کند و روابﻂ پاکستان با هند بر سر کشمير و ديگر مسائل تيره و تار است ،چالا هند يکي
از چالاهاي بزرگ ژئوپليتيکي براي اين کريدور محسوب ميشود( Sarker and et

 .)al,2018:633در واقع تأثير بحران کشمير بر روابﻂ درون منطقهاي شبه قاره هند ،نمونه عيني
يک بحران ژئوپليتيکي است که بر مجموعه امنيتي فضاي منطقهاي شبه قاره ،اثر بيبديلي در
قياس با ساير مسائل و مشکالتي که دراين شبه قاره وجود دارد ،ميگذارد .اين منازعه نمونه
مناقشه حلنشدهاي است که از عادي شدن روابﻂ بين دو کشور جلوگيري ميکند و باعث وقوع
چهار جنگ بزرگ بين دو کشور شده است( .)Khojasteh,2018:8از اينرو اختالفات گسترده
هند و پاکستان تاثير به سزايي بر عدم همگرايي منطقهاي گذاشته است و مانعي جدي بر سر راه
طرح ابتکاري چين محسوب ميشود.
.5-3-3اختالفات دريايي چين با کشورهاي همسايه

__________________________ بازنمايي چالشهاي ژئوپليتيكي پيش روي طرح ابتكاري19 ........

اختالفات دريايي همواره يکي از چالاهاي ژئوپليتيکي کشورها براي گسترش قلمرو و حوزه
نفوذ خود و به تبع آن افزايا بازارها در زمينه حمل و نقل دريايي از طريق بنادر براي ايفاي
نقاهاي ژئواکونوميکي بوده است .در اين زمينه چين از کشورهايي است که همواره دچار
مناقشات گستردهاي با همسايگان آبي خود ميباشد.
شا کشور ادعاهاي همپوشاني با درياهاي شرقي و جنوبي چين دارند ،منطقهاي غني از
هيدروکربن و گاز طبيعي که از طريق آن تريليونها دالر تجارت جهاني جريان دارد .از زماني
که چين حضور دريايي خود را گسترش داده و پاسگاههاي نظامي را در جزاير مصنوعي ايجاد
ميکند ،با افزايا رفتارهاي قاطعانه ساير مدعيان منطقه از جمله ژاپن ،فيليپين و ويتنام روبرو
شده است .اياالت متحده نيز به عنوان کشور هژمون در نظم نوين جهاني مورد نظر بوش ،طبيعتا
قدرت يابي چين را نمي پذيرد و فعاليت نظامي و حضور دريايي خود را در درياها از جمله
درياهاي اطراف چين افزايا داده است( .)CSR,2020:4احساس تهديد کشورهاي منطقه از رشد
فزاينده قدرت چين سبب شده اين کشورها از گسترش چتر امنيتي آمريکا در منطقه استقبال
کنند( .)Masroor and Khani,2018:183از آنجا که پکن نتوانسته است يک ادعاي قانوني و
منسجم دريايي را در درياي جنوبي چين مطرح کند ،اياالت متحده هرگونه ادعاي دولت چين
در مورد آبهاي فراتر از يک درياي سرزميني  12مايلي دريايي در مورد جزاير مورد ادعا(جزاير
اسپراتلي) و همچنين هرگونه ادعاي دولت چين در اطراف آبهاي دورتر (خارج) از ويتنام،
دورتر از مالزي ،دورتر از اندونزي و آبهاي منطقه انحصاري اقتصادي برونئي را رد
ميکند(.)Pompeo,2020:1
از جمله اختالفات دريايي اين کشور ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
".1مناقشات در درياي چين جنوبي" بين چين و برخي از کشورهاي جنوبشرقي آسيا
 .2دکل حفاري شرکت ملي نفت فالت قاره چين که باعث ايجاد اختالف در حاکميت جزاير
پاراسل در ماه مه  2014شد.
 .3مناقشه چين ،فيليپين و ويتنام بر سر "حاکميت جزاير اسپاتلي" که اخير شدت يافته است،
.4وجود اختالفاتي در مورد جزاير ديائويو و منطقه انحصاري-اقتصادي در درياي چين شرقي
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بين چين و ژاپن( .)Haiquan,2017:130در واقع ماهيت اين اختالفات دريايي منعکس کننده
اختالف بين رهبران نظم منطقهاي و پيروان آنها و چين به عنوان يک قدرت نوظهور است .در
کوتاه مدت ،چين نميتواند راهحل قابل قبولي براي اکثر طرفهاي بحث برانگيز در جهت
سهولت بخشيدن به اوضاع تنايافته پيدا کند و اين امر ميتواند در طرح ابتکاري دريايي و بري
چين مبتني بر يک کمربند ،يک جاده خلل ايجاد نمايد.
.5-3-4جنگهاي داخلي در سوريه ،عراق و افغانستان

خاورميانه عربي منطقهاي مملو از انواع مختلف و متعدد بيثباتي است .يکي از انواع بسيار مهم
بيثباتي ،جنگ داخلي است .ويژگيهاي جنگهاي داخلي در اين منطقه تعدد ،فرسايشي شدن،
دخالت بازيگران متعدد ،تسري پذيري و خشونت شديد ميباشد( Dehghani Firoozabadi and

 .)Bagheri,2014:1کشورهاي سوريه ،عراق و به عبارتي افغانستان ،که در منطقه شکننده
خاورميانه واقع شدهاند ،در مسير طرح ابتکاري يک کمربند يک جاده چين هستند .همه اين
کشورها از مسئله جنگ داخلي و تروريسم اسالمي افراطي رنج ميبرند.
جنگ داخلي سوريه که در  7سال گذشته مهمترين بحران خاورميانه لقب گرفته است ،اين منطقه
را به صحنه رقابت و تقابل قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي تبديل کرده است .گستردگي
جغرافياي منازعه ،حجم باالي خسارت وارده ،وقوع خشونتهاي بسيار شديد و نيز حضور
مستقيم و غيرمستقيم تعداد بيشماري از بازيگران نظام بينالملل در صحنۀ نبردهاي عملياتي
موجب شده است تا از اين بحران بهعنوان يکي از نمونههاي منحصر به فرد در يک دهه اخير
ياد شود( .)Zargar and Ma'loumi,2018:154از ديگر سو ،کشورهاي عراق و افغانستان نيز از
جنگ داخلي و تروريسم(داعا -طالبان) در امان نبوده و اين مسئله سببساز بحرانيتر شدن
اين منطقه گرديده است .از آنجا که هر سه کشور در مسير طرح ابتکاري يک کمربند يک جاده
قرار گرفتهاند ،اين مسئله ميتواند چالشي بزرگ براي عبور ايمن اين کريدور باشد.
.5-3-5بيثباتي برخي کشورها در مسير طراحيشده

برخي از کشورهايي که در مسير اين کريدور بينالمللي قرار گرفتهاند از بيثباتي سياسي رنج
ميبرند و درگير تحريمها ،فساد ،اقدامات تروريستي ،کودتا و انقالب ،بحرانهاي اقتصادي،
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تظاهرات گسترده ،ضعف حاکميت ملي و کنترل بهينه شهروندان ،سلب مالکيت و ناکارآمديهايي
هستند که بر موفقيت طرح ابتکاري يک کمربند يک جاده تأثير ميگذارد( Sarker and et

 .)al,2018:6بيثباتي و بحرانهاي پياپي اقتصادي ،سياسي و ژئوپليتيکي اين کشورها که اکثرا در
خاورميانه و آسياي مرکزي واقع شدهاند ،ميتواند آينده طرح ابتکاري جينپينگ ،رييس جمهور
چين ،که چيزي حدود يک سوم از کشورهاي جهان را درگير ميکند به خطر اندازد.
.5-3-6طرح اتحاديه اقتصادي اوراسيايي روسيه

اگرچه روسيه موافقت ضمني خود را با طرح جاده ابريشم چين اعالم داشته است و چين نيز
بخشي از اين جاده را به دليل کسب رضايت روسيه به سمت اين کشور منحرف نموده ،ليکن
روسيه تالش دارد تا با ارائه و تقويت طرح «اتحاديه اقتصادي اوراسايي» به نوعي نفوذ و
تأثيرگذاري چين بر آسياي مرکزي و قفقاز را محدود و مهار نمايد( Amir Ahmadian and

 .)Salehi Dolatabad,2016:9پس از فروپاشي اتحاد شوروي ،يکپارچگي اوراسيايي با هدف
ساخت چارچوب جديدي براي همکاري ميان کشورهاي بازمانده از اتحاد شوروي بنيان نهاده
شد .اما مفهوم و نهادسازي مربوط به يکپارچگي اقتصادي اوراسيايي در طول دو دهه گذشته
ظهور پيدا کرده است( .)Mirfakhraei,2015:151در واقع پس از رد ابتکار چين در مورد ايجاد
يک منطقه آزاد تجاري ميان اعضاي سازمان همکاري شانگهاي ،روسيه تالش نمود تا اتحاديه
اوراسيايي خود را با همکاري قزاقستان و بالروس ايجاد نمايد .اين حرکت از جانب چين به
عنوان تالش روسيه براي جلوگيري از نفوذ چين و دور نگه داشتن اين کشور از حوزه نفوذش
درنظر گرفته شد( .)Amir Ahmadian and Salehi Dolatabad,2016:9اين کشمکاها ميان
دو قدرت شرقي سبب کند شدن جريان طرح ابتکاري چين خواهد شد.
.5-3-7طرح مائوسام هند

هندوستان به عنوان يکي از رقباي منطقهاي چين نسبت به طرح جاده ابريشم دريايي اين کشور،
رهيافتي بدبينانه داشته و تالش نموده است تا با ارائه طرح مائوسام ،طرح ابريشم دريايي چين
را به چالا بکشد .اين طرح از منظر هند امکان بازتأسيس پيوندها با شرکاي تجاري باستاني و
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ايجاد يک "جهان اقيانوس هند" با محوريت هندوستان را تامين مينمايد( Amir Ahmadian

 .)and Salehi Dolatabad,2016:9پروژه "مائوسام" يک پروژه دريايي-فرهنگي هندي است که
توسﻂ وزارت فرهنگ اين کشور اجرا مي شود .اين ايده بينظير براي به نمايا گذاشتن يک
مسير مختلﻂ فراملي(از جمله ميراث طبيعي و فرهنگي) در فهرست ميراث جهاني ،در سي و
يکمين جلسه ميراث جهاني در دوحه قطر در سال  2014مورد استقبال خوبي قرار گرفته است.
مديرکل يونسکو از ابتکار عمل هند براي راهاندازي اين پروژه بينظير قدرداني کرد و سفيران
چندين کشور از جمله چين ،امارات ،قطر ،ايران ،ميانمار و ويتنام از اين پروژه فرهنگي چند
جانبه ابراز عالقه کردند.
با تمرکز بر الگوهاي موسمي ،مسيرهاي فرهنگي و چشماندازهاي دريايي ،پروژه "مائوسام" که
بر گرفته از واژه عربي "موسمي" است در حال بررسي فرايندها و پديدههاي کليدي است که
قسمتهاي مختلف کرانه هاي اقيانوس هند و همچنين مواردي را که مراکز ساحلي و بنادر ديگر
کشورها را به مناطق ساحلي و بنادر خود وصل ميکند .به طور گسترده ،اين پروژه قصد دارد تا
درک کند که چگونه دانا و دستکاري بادهاي موسمي يک اثر متقابل در اقيانوس هند را شکل
داده و منجر به گسترش سيستمهاي دانا مشترک ،سنتها ،فنآوريها و ايدهها در مسيرهاي
دريايي شده است(.)Project Mausam,2020
چين هم در بازي بزرگ قرن  21و هم در پروژه هاي اقتصادي هند در بنادر و درياها براي
دستيابي به آسياي مرکزي و قلب اوراسيا همواره رقيب سرسخت اين کشور است ،از اين رو
دهلي نو با طرح "يک کمربند يک جاده" و هر طرحي که موقعيت ژئوپليتيکي چين را در منطقه
افزايا دهد ،مخالف است(.)Khojasteh,2018:8
.5-3-8طرح راه ابريشم نوين اياالت متحده براي آسياي مرکزي

آسياي مرکزي به دليل برخورداري از منابع سرشار انرژي ،همسايگي با افغانستان ،جايگاه ويژه
آن در ايجاد موازنه در جنگ اياالت متحده عليه تروريسم ،نقا آن در ايجاد موازنه با چين و
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روسيه و نيز نزديکي با هم پيمانان واشنگتن در آسياي جنوبي براي اياالت متحده داراي اهميت
است(.)Tishehyar and Tuyserkani,2017:9- 10
اين منطقه از ديرباز مورد توجه قدرتهاي جهاني بوده است به طوري که يک بازي ژئوپليتيکي
از رقابت بين دو ابرقدرت قرن نوزدهم يعني بريتانيا و روسيه بر سر آسياي مرکزي شکل گرفت
که بازي بزرگ ناميده شد( .)Mojtahed Zadeh,2004:8امروزه نيز آسياي مرکزي صحنهي رقابت
قدرتهاي بيشتري است ،به طوري که چين ،روسيه ،اياالت متحده و هند بازيگران پيشرو در
رقابت ژئوپليتيکي بر سر اين منطقه هستند( .)Tacconi,2010:3براساس طرح راه ابريشم نوين
اياالت متحده که از سوي هيالري کلينتون ،برپايه مطالعات گسترده پروفسور فردريک استار
مطرح شد( ،)Khodagholipoor,2017:19محوريت آسياي مرکزي به منظور کنترل وضعيت
امنيت در افغانستان ،بهرهبرداري اين کشور و متحدان منطقهاي آن از منابع نفت و گاز آسياي
مرکزي ،برقراري اتصال ميان آسياي جنوبي و مرکزي براي گسترش بازارهاي فروش براي
همپيمانان واشنگتن به ويژه هند و پاکستان و نيز رويارويي با نفوذ فزآينده چين و روسيه و نفوذ
احتمالي ايران با دورنگاه داشتن اين دو کشور(چين و ايران) از مسيرهاي طراحي شده ،پيادهسازي
شده

است( Shah

and

Yazdani

;-10

Tuyserkani,2017:9

and

Tisheyar

.)Mohammadi,2014:153
.5-3-9طرح راه ابريشم جديد اتحاديه اروپا

پيامدهاي امنيتي و اقتصادي پروژه يک کمربند يک جاده در اروپا را مي توان در سه دسته کلي
ارزيابي کرد :تأثير بر وحدت اروپا ،تأثير بر امنيت اروپا و رقابت براي تجارت ،سرمايهگذاري و
دسترسي به بازارهاي اروپا و آسيا( .)Mohan,2018:2اين طرح به آرامي انسجام داخلي و وحدت
سياسي اتحاديه اروپا را از بين ميبرد .از اين رو ،اروپا خود جايگزيني براي جاده ابريشم کالسيک
چين ارائه داد.
در سال  ،2009اتحاديه اروپا طرح جديد جاده ابريشم را براي تقويت ارتباط با آسياي ميانه و
کشورهاي همسايه در زمينه انرژي ،تجارت ،پرسنل و اطالعات از طريق ساخت خﻂ لوله گاز
طبيعي ناباکو پيشنهاد داد .عالوه بر اين ،اتحاديه اروپا نگران بدتر شدن اختالفات منطقهاي است
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و از همه طرف ميخواهد اختالفات خود را از طريق گفتگو و همکاري در يک چارچوب
چندجانبه حل و فصل کند .مداخله اتحاديه اروپا از يک سو براي ايجاد موازنه در نفوذ اياالت
متحده و روسيه در آسياي مرکزي مناسب است و از طرف ديگر اوضاع در آسياي مرکزي
پيچيدهتر شده و به همين دليل براي همکاريهاي منطقهاي که توسﻂ «کمربند اقتصادي جاده
ابريشم» چين گسترش مييابد مساعد نيست(.)Haiquan,2017:135
.5-3-10طرحهاي چندگانه ژاپن

ژاپن همواره به عنوان يک قدرت منطقهاي در شرق آسيا ،قدرتيابي چين را به عنوان يک رقيب
منطقهاي برنميتابد و تغييرات در کنشگري چين باعث احساس تهديد امنيت وجودي ژاپن شده
و اين کشور را به موازنهسازي تهديد سوق داده است( .)Farhadi and et al,2019:1در اين راستا
ژاپن از ابتداي سال  1997اقدام به ايجاد "ابتکار عمل ديپلماتيک اوراسيا" در کابينه هاشيموتو
کرد و پيشنهاد ايجاد مکانيسم گفتگو "آسياي مرکزي +ژاپن" را در سال  2004و به دنبال آن
"آزادي و شکوفايي هاللي" را ارائه داد .در سال  2006ژاپن با تقويت همکاريهاي اقتصادي با
کشورهاي آسياي مرکزي ضمن ارتقاء توسعه اقتصادي و بينالملليسازي سطح اين کشورها،
نفوذ سياسي و اقتصادي خود را در اين منطقه تقويت کرده است .در همين زمان ،اين کشور از
منابع غني نفت و گاز در منطقه استفاده کرده است تا امنيت تأمين انرژي خود را تضمين کند .در
اکتبر  ،2013کابينه آبه نگراني خود را درباره آسيا و اروپا تشديد کرد و خاطرنشان کرد که توکيو
نقطه شروع راه ابريشم جديد آسيا-اروپا و يک بازرگان ژئوپليتيکي است .ژاپن همچنين براي
تقويت حضور نظامي خود به طور فعال کشورهاي ساحلي اقيانوس آرام و اقيانوس هند را توسعه
مي دهد .اين ابتکارات براي تقويت استراتژي "خﻂ دفاع" براي مهار چين است( Haiquan

).),2017:136
.5-3-11چالشهاي امنيتي

چالاهاي امنيتي ،چالا اساسي کشورهاي در مسير است .برخي از محققان فکر ميکنند که
مديريت امنيت ملي داخلي و خارجي کشورهاي همکار بسيار دشوار است ،در بعضي موارد
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ممکن است اين کشورها تحت تأثير ارتا يا نيروي دريايي چين باشند( Sarker and et al,

 .)2018:625از اين دست چالاها ميتوان به جنگ ،اختالفات ارضي و مرزي ،تروريسم اسالمي
افراطي ،کشورهايي با سطح قدرت فروملي يا قدرت ملي تضعيفشده ،مانند افغانستان ،سوريه
و عراق( ،)Hafeznia,2014:380آشفتگي سياسي منطقه خاورميانه به عنوان کمربند خردشده
نظريه ساختارهاي ژئوپليتيکي کوهن( )Cohen,2014و  ...اشاره کرد.
.5-3-12چالشهاي جغرافيايي

گستردگي مسير طراحي شده در ابتکار کمربند و جاده سبب شده است که کشور چين براي اجرا
و عملي ساختن آن ،عالوه بر چالاهاي بيشمار سياسي  -اقتصادي و ژئوپليتيکي با موانع و
چالاهاي جغرافيايي دست و پنجه نرم کند .برخي از اين چالاها به شرح زير است:
.1عدم يکساني جغرافيايي و توپوگرافيکي کشورها در مسير طراحي شده
.2دشواري ساخت راههاي حمل و نقل براي اتصال مناطق جغرافيايي مرتفع و مناطق جغرافيايي
پست
.3دشواري برنامهريزي در ساخت مسيرهاي زميني به دليل مسافتهاي طوالني ،توپوگرافي
ناهمسطح ،مناطق جنگلي متراکم و کوهستانهاي صعبالعبور
.4تالقي آب و خشکي در ميانه مسير کريدوري
.5گستره جغرافيايي بسيار وسيع
.6عوامل مختلف اقليمي ،پوشا گياهي و . ...
موقعيت ژئوپليتيكي ايران در طرح ابتكاري يک کمربند يک جاده

صرفنظر از روابﻂ تاريخي و ريشهدار ميان چين و ايران ،سياست موازنه قوا در نظام بينالملل
با عبارت «رقابت شرق و غرب» از يکسو و «نفوذ ژئواستراتژيک به مناطق دور از دسترس
زميني» يعني خليج فارس از سوي ديگر ،ايران را به مرکز ثقل برخي از منافع استراتژيک و کليدي
چين تبديل کرده است( )Rezapoor and Samir,2019:167جغرافياي ايران ،اهميت ويژهاي به
اين کشور به لحاظ جابهجايي کاال و عبور خطوط لولههاي نفت و گاز در اقتصاد جهاني بخشيده
است( .)Yazdani and Shah Mohammadi,2014:153نقا ژئوپليتيک ايران از ديرباز تاکنون
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غيرقابل اغماض بوده است؛ بهگونهاي که در ميان کشورهاي واقعشده در مسير راه ابريشم جديد،
ايران يکي از کشورهايي است که توانايي ايفاي نقا مثبت و سازنده را در توسعه ارتباطات و
مناسبات ميان کشورهاي آسيايي داراست .هرچند با زوال نسبي جادۀ ابريشم قديم بسياري از
کشورهاي مستقر در مسير آن به حاشيه رانده شدند ،ايران همچنان نقا مهم ژئوپليتيک خود را
ايفا کرده است و به مثابه آن کارتهاي بازي زيادي را در نظم نوين قرن بيست و يکم که بيشتر
متکي بر ژئوپلينومي و مولفههاي اصلي آن(شامل کريدورها ،بنادر و انرژي) است ،در اختيار
دارد .در واقع کشور ايران به عنوان متحد اقتصادي و استراتژيک چين در جنوبغرب آسيا،
جايگاه جغرافيايي ويژهاي در ابتکار يک کمربند يک جاده دارد و پتانسيل آن را دارد که هر دو
کريدور خشکي و دريايي را به هم متصل نمايد( .)Ahmadi and Noorali,2021در شرايﻂ
کنوني ،ايران با توجه به مزيتهايي مانند داشتن کوتاهترين مسير به سوي اروپا ميتواند نقا
ارزندهاي در ترانزيت کاال پس از احيا و تکميل جاده ابريشم ايفا کند؛ همچنين فروپاشي شوروي
و بهتبع آن ،استقالل کشورهاي آسياي مرکزي جايگاه ايران را در احياي راه ابريشم پررنگ کرده
است .اهميت چنين جايگاهي به محصور بودن منطقه آسياي مرکزي و قفقاز در خشکي و مطرح
شدن ايران بهعنوان تنها گزينه موجود براي دسترسي به خليجفارس و آبهاي آزاد براي
کشورهاي اين منطقه مربوط ميشود( .)Rezapoor and Samir,2019:168به دليل برخورداري
ايران از موقعيت گذرگاهي و نيز پل ارتباطي بين سه قاره اروپا ،آسيا و آفريقا ،دولت چين در
سياست خارجي خود به اين کشور نگاه ويژهاي دارد و همواره سعي کرده است که در برنامهها
و ابتکارات اقتصادي بينالمللي خود ،همچون طرح يک کمربند يک جاده ،جايگاه مهمي براي
آن قائل باشد( .)Arghavani Pirsalami and Pirankhou,2017:19جمهوري اسالمي ايران از
اعضاي اصلي و موسس بانک سرمايهگذاري زيرساختهاي آسيا است و اکنون که چين به
صورت جدي خواستار مشارکت ايران در طرح کمربند اقتصادي جاده ابريشم شده ،فرصت
مناسبي است که ايران بتواند در اين طرح ايفاي نقا نمايد( .)Khodagholipoor,2017:39ايران
با بهرهگيري از نقا جغرافيايي و ژئوپليتيکي خود ميتواند منافع بسياري را به دست آورد و
جايگاه اقتصادي خود را در سطوح منطقهاي و جهاني ارتقا بخشد .اين مهم ،مستلزم درک
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واقعيتها ،بهرهگيري از فرصتها و کسب آمادگي الزم براي رقابت با رقباي منطقهاي و
بينالمللي است( .)Yazdani and Shah Mohammadi,2014:153بسياري از طرحهاي مورد
تاکيد برنامه توسعه کشور مستلزم جذب سرمايهگذاري خارجي است و طرح چين زمينه قابل
توجهي براي جذب اين سرمايهها فراهم ميآورد .به عالوه ،جمهوري اسالمي ايران در بين چند
منطقه مهم و تاثيرگذار قرار گرفته و جزو هيچ کدام از آنها نيست .ايران در همسايگي جهان
عرب ،آسياي مرکزي ،جنوب آسيا ،قفقاز و جهان ترک است ،ولي در شمول هيچ يک از آنها
قرار نميگيرد و پيوند ساختاري با هيچ مجموعهاي ندارد ،ازاين رو شاهد تداوم تنهايي ژئوپليتيک
ايران هستيم .اين طرح با تقويت ارتباطات در حوزههاي مختلف ميتواند بخشي از تنهايي
ژئوپليتيکي ايران را پوشا دهد( .)Khodagholipoor,2017:19در مجموع ميتوان گفت که
مقامهاي پکن ايران را يک گره حياتي در جاده ابريشم نوين دريايي و زميني مي دانند؛ بنابراين
به دنبال افزايا ارتباطات جادهاي ،حمل و نقلي و راه آهن و حتي ايجاد يک پايگاه نيروي
دريايي در يکي از جزاير ايران هستند .بر اين اساس ،چين براي کسب منافع ملي و بينالمللي
خود در جاده ابريشم نوين ،به قدرتهاي منطقهاي مهم توجه ويژه دارد و در زمان فعلي براي
ايران اهميت ويژهاي قائل است که آن ناشي از موقعيت ژئوپليتيک و ژئواکونوميک ايران
است( )Arghavani Pirsalami and Pirankhou,2017:27اهميت راهبردي اين طرح براي
کشور ايران که ضرورت عبور از جغرافياي آن در تمامي نقشههاي منتشر شده از ابتکار
چين(گذشته و حال) نمايان است و اخيرا در سال  2021در توافقنامه همکاري  25ساله ايران و
چين نيز اين نقا بازنمايي شده است ،متکي بر عوامل فراواني است که از جمله آنها ميتوان به
گذر از انزواي ژئوپليتيک در صحنه جهاني ،تبديل شدن به بازيگر استراتژيک منطقه به دليل
تعامالت گسترده با قدرت نوظهور چين ،توسعه بنادر جنوبي ،راهآهن و زيرساختهاي حمل و
نقل براي قرارگيري در کريدورهاي بري و دريايي مورد نظر پکن ،تعميق روابﻂ تجاري با چين
به عنوان بزرگترين شريک اقتصادي اين کشور ،تثبيت موقعيت چهارراهي ايران ،به عنوان
پيونددهنده جغرافيايي شرق-غرب و شمال جنوب جهان ،ارتقاي امنيت ملي کشور به عنوان
کشوري در مسير طرح صلحآميز پکن ،کاستن از اهرم فشار تحريم اقتصادي واشنگتن و مقابله
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با ژئوپليتيک ضد ايراني "همه چيز منهاي ايران" اياالت متحده که همواره سعي دارد با طرح راه
ابريشم مورد نظر خود ،مسيرهاي کريدوري بينالمللي را به سمت مسيرهاي خارج از جغرافياي
ايران کج نمايد .در مجموع ميتوان گفت که قرار گرفتن ايران در مسير ابتکار يک کمربند يک
جاده ،رويه ژئوپليتيک هر دو کشور را در نظم جهاني قرن و بيست و يکم به سوي انگارههاي
مثبت به پيا ميبرد؛ به گونهاي که عالوه بر استفاده چين از جغرافياي بکر ايران براي مسيرهاي
کريدوري اين طرح ،مزيتهاي استراتژيک و فرصتهاي ژئوپليتيک بسياري در اختيار ايران قرار
ميگيرد .کشور ايران ،با توجه به فرصتهاي ژئوپليتيکي مزبور و در صورت اتخاذ استراتژيهاي
ژئوپليتيکي درست در دستور کار سياست خارجي خود نسبت به کشورهاي همسايه و يا رقيب،
مي تواند در اين طرح ابتکاري که به اعتقاد بسياري از انديشمندان توانايي تغيير توازن قدرت و
ارتقاي کشور چين به مقام يک ابر قدرت را دارد ،کارتهاي بسياري را بازي کند و به قدرت
منطقهاي درجه يک در منطقه غرب آسيا تبديل شود.
 .6نتيجهگيري
دولت چين از اوايل قرن حاضر ،با اعالن دکترين ظهور مسالمتآميز براي رفع "تصور تهديد"
غرب و آمريکا در راستاي ايفاي نقا کليدي در نظام نوين ژئوپليتيک جهاني ،به دنبال احياي
راه ابريشم کالسيک خود بودند که با ايجاد طرح يک کمربند کريدوري خشکي پايه و يک جاده
کريدوري درياپايه روي نقشه موفق به انجام آن شدند .اما تحقق عملي اين طرح ابتکاري مورد
نظر جينپينگ و دولت چين ،مستلزم تالشهاي بسيار ،جهت از ميان برداشتن موانع و چالاهاي
فراوان پياروي اين کريدورهاست .مهمترين موارد از ميان چالاهاي روبهروي اين پروژه،
چالاهاي ژئوپليتيکي است که از سال  2013و همزمان با اعالم ابتکار يک کمربند يک جاده،
دولت چين با آنها دست و پنجه نرم ميکند .با تحقيق و بررسي از ميان کتب و مقاالت علمي
گسترده در زمينه ابتکار يک کمربند يک جاده بر مبناي ژئوپليتيک و بيان داليل آنها و نويسندگان
اين پژوها ،به دوازده چالا ژئوپليتيکي مهم براي عملي ساختن اين پروژه دست پيدا کرديم
که عبارتنداز.1 :اختالفات ارضي روسيه و اوکراين بر سر کريمه ،بنادر آب گرم آن و بندر
سواستوپل.2 ،تيرگي روابﻂ هند و پاکستان بر سر کشمير و ديگر مسائل.3 ،اختالفات دريايي
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چين در درياي چين جنوبي با همسايگان.4 ،طرح مائوسام هند به عنوان يکي از رقباي منطقهاي
چين که نسبت به طرح جاده ابريشم دريايي اين کشور ،رهيافتي بدبينانه داشته و تالش نموده
است تا با ارائه اين طرح ،پروژه چين را به چالا بکشد.5 ،طرح راه ابريشم نوين اياالت متحده
براي آسياي مرکزي که براي کنترل افغانستان ،دور زدن مسير ايران و مقابله با نفوذ ژئوپليتيکي
چين مطرح شد و "بازي بزرگ" را در اين منطقه بازسازي کرد .6 ،طرح راه ابريشم جديد
اتحاديه اروپا که پروژه چين را تهديدي براي وحدت و امنيت خود ميداند .7طرح اتحاديه
اقتصادي اوراسيايي روسيه که تالش دارد به نوعي نفوذ و تأثيرگذاري چين بر آسياي مرکزي و
قفقاز را محدود و مهار نمايد.8 ،طرحهاي چندگانه ژاپن مبتني بر "آسياي مرکزي +ژاپن"،
"آزادي و شکوفايي هاللي" و استراتژي "خﻂ دفاع" براي مهار چين.9 ،جنگ داخلي در عراق،
سوريه و افغانستان که در کمربند خردشده خاورميانه واقع شده اند.10 ،بيثباتي سياسي برخي
کشورها در مسير طراحي شده ،به ويژه در آسياي مرکزي و خاورميانه .11چالاهاي امنيتي مبتني
بر اختالفات ارضي و مرزي ،تروريسم اسالمي افراطي ،کشورهايي با سطح قدرت فروملي و
آشفتگي سياسي برخي مناطق.12 ،چالاهاي جغرافيايي که از جمله آنها ميتوان به گستردگي
مسير طراحي شده و عدم يکساني جغرافيايي و توپوگرافيکي کشورها در اين مسير و  ...اشاره
کرد .بنابراين نتايج به دست آمده ما در اين تحقيق تاييد کننده فرضيه ما است .از اين رو ميتوان
گفت که رويارويي دولت چين با اين چالاهاي ژئوپليتيکي ،تحققيابي نهايي طرح ابتکاري يک
کمربند يک جاده را با ترديد روبه رو ميسازد.
 .7قدرداني
نگارندگان بر خود ضروري ميدانند که از تمام افرادي که در به نتيجه رساندن اين پژوها نقا
موثري داشتهاند ،قدرداني به عمل آورند.
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