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چکیده
امروزه جمهوری خلق چین از جمله قدرتهای رو به رشدی است هته بتا
پایه گذاری سیاس

خارجی ختود برمناتای سوستعه اقتیتادی ،بته دننتا

افزایش قدرت و نیز ایفای نقشی ماحیر به فرد در نظام بینالملل است و
در این راستا طرحهای مختلفی را بترای سحقتق ایتن هتد در جیرافیتای
سیاسی جهان دننا هرده اس  .طترح «جتاده ابریشتن نتوین» بته ماابته
راهنرد سیاس

خارجی چین ،همزمان با ریاس جمهوری ژیجینپیات

در پاییز  2013رسما اعالم و با لحاظ اهتدا سیاستی و اقتیتادی چتین،
نقش مهمی را برای هشورهایی همچون ایران در نظر گرف  .این مقالته بتا
طرح این پرسش هه ابتکار جاده ابریشن نوین بته ماابته راهنترد سیاست
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خارجی چین ،با چه فرص ها و سهدیدهایی برای ایتران روبتهرو است

اسکا بر روش سوصیفی-سنییای ،بر این نظر اس هته ایتن ابتکتار بته دلیتل
ملحوظ داشتن نقشی مهن برای ایران میسواند بتا پیامتدهایی بترای ایتران
همراه باشد .یافتههای ایتن پتهوهش نشتان متیدهتد هته ایتن ابتکتار بتا
فرص هایی همچون سوسعه و سعمیق روابط ایران و چتین ،ررفیت ستازی
برای برسری ماطقه ای ،حفظ و ارسقای امای ملی و ثنات داخلتی هشتور و
فرص سازی برای سعامل همزمان با شرق و غرب و سهدیدهایی ماناد سفوق
چین بر ژئواهونومی ایران ،امایتیشدن فزایاتده ایتران در ست هر سیاست
امریکایی و دامن زدن به رقاب با رقنای ژئوپلیتیک همچون روسیه ،هاتد،
امریکا و سوسعه روابط چین با اعراب و بهویهه عربستان همراه اس .

واژههایکلیدی :جمهوری خلق چتین ،جتاده ابریشتن نتوین ،سیاست
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بتا

خارجی ،ژئوپلیتیک ،ایران

پس از پایان جنگ سرد ،نظام بین الملل با تغییرات بسیاری مواجه ده ا اسهاز از
جمل این تغییرات ق رت یابی و ظهور فزاین ا کنشگرانی ج ی ب ماننه یهین در
نظام بین الملل بودا اساز رد اقتصادی سریع یین در ین ده اخیر و همچنهین
رون پیشرفا روزافزون آن در راستای تب یل د ن به قه رتی بهزرر در هر ه
اساز بهازترری

موقریها اسهترات یی یهین در دوران اخیهر که متهأثر از رده

اقتصادی آن اسا ،سیاسا خارجی آن کشهور را در وهوزاههای متتله
کردا اسا؛ ب گون ای ک خروج از وضریا نیاز هر

متلهو

به مهواد اولیه و سهرمای

خارجی باهث د ا تها ایهن کشهور در مسهیر ته وین و به کهارگیری هر هها و
راهبردهایی در سیاسا خارجی خود گام بردارد ک هم از ویث ژئوپلیتیهی تره اد
بیشتری از منا ق و کشورها را دامل دود و هم ب للها ژئواکونومیهی در کنهار
رفع نیازهای مقطری ب اه ا

بلن م تتر در توسر فناوری و بازارها توج کن ز

در این میان ب نظر میرس با وجود تغییر در نگهاا اسهترات یی یینهیهها که
نمود آن دگردیسی در راهبردها و ارائ

ر هایی یون «جادا ابریشم نوین» اسا،

ایران هنوز هم از موقریا برجست ای در این ر ها و ابتکارات برخهوردار اسها؛
هرین ک این موقریا متاثیر از فضهای متکرهر و اهه ا

متره د موجهود در ایهن

راهبردها ب گون ای سما و سو یافت ک با فر ا و ته ی برای ایران همراا ده ا
و م یریا آن رفا در گرو اسیر جریانها ده ن نیسهاز پیشهین تهاریتی روابه
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سیاسا بین الملل ،میزان تأثیرگذاری این کشور بر مسائل بینالمللی را افزایش دادا

جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاس

مقدمه

ایران و یین ب دوران باستان بازمی گرددز دو کشور مهمترین امپراتوریهای دهر
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باستان بودا ان و بیری اسا ک رواب خا ی با هم برقرار کنن ؛ روابطی ک جادا
تاریتی ابریشم مهمترین نماد آن بودز از هه باستان تها سه اههای میانه  ،بهین دو
کشور رواب سیاسی ،تجاری و فرهنگی وجود دادهت اسهاز امها در دورا مرا هر
تاریتچ این رواب ب اوایل قرن بیستم برمی گرددز رونه ارتبهام متقابهل بهین دو
کشور نشان می ده ک ههر دو هر

از امکانهات بال رهل و بهالقوا وسهیری بهرای

گسترش مناسبات خود ،ب وی ا مناسبات بازرگانی و اقتصادی برخوردارن ز یین ب
دلیل برخورداری از امکانات و ق رت بالقوا و بال رل سیاسی ،اقتصهادی ،نظهامی و
فرهنگی در سیاسا بینالملل ،ب هنوان ق رتی بزرر مطهر اسهاز ایهران نیهز بها
توج ب وی گیهای جغرافیایی متمایز و دارا بودن زیرساخاهای فکهری و مهادی
الزم برای پیشرفا نرتی ،از امکانات الزم برای گسترش رواب اقتصادی با یهین
برخوردار اساز نقش ایران ب هنوان پلی بین در و غرب ،از دیرباز ثابها کهردا
ک موقریا جغرافیایی و استرات یی آن ،مهم و قابل توج اساز
در دوران واضر ،با توج ب ضرورتهای اقتصادی و دفاهی ایران و همچنین
نیاز ب ارتبام با ق رت های جهان برای برخورداری از نقشی فرا در یان زنهی در
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هر

ترامل جهانی و نیز پیشهبرد سیاسها تهنشزدایهی و همزیسهتی متقابهل که

سرلوو سیاسا خارجی این کشور اسا ،ایران نیازمن گسترش ارتبهام و ترامهل
با یین بودا اساز یهین فا هل زمهانی بهین سها ههای  2013تها  2020را دوران
فر اهای استرات یی برای رده و توسهر خهود مهیدانه و ته ش دارد تها بها
گسترش رواب خود با کشورهای مستر توسهر در ملهی پیرامهونی خهود ،ایهن
فر ا استرات یی را ملقق سازدز آین انگهری یهین بهرای تلقهق ایهن مههم ،به
کارگیری یی دیپلماسی پیرامونی قوی و فرا بهرای ایجهاد یهی ملهی دوسهتان
همسایگی بهتر بودا تا در پرتو آن رواب سیاسی ،اقتصادی و امنیتی ب بهترین نلو
ممکن دکل گیردز یکی از مهمترین ابتکارات دستگاا سیاسا خارجی یهین بهرای
تقویا دیپلماسی پیرامونی و ایجاد ارتبام با کشورهای دیگر ،ر «جهادا ابریشهم
نوین» یا همان ر «یی کمربنه  ،یهی جهادا» اسها که بها اجرایهی ده ن آن،
کشورهای مسیر در هر
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داخلی و خارجی با ییسری تغییر و تلهوالت مواجه

خواهن د ز پیگیری برنام ها و ابتکارات در نظام بینالملل ک کشورهای بسهیاری
را درگیر میکن  ،مسلما با هواقب بسیاری نیز مواج خواه بود؛ از آنجا ک ابتکهار
جادا ابریشم نوین یی برنام همگانی و بهرای توسهر مشهترش کشهورهای مسهیر
پیش بینی د ا اسا ،بنابراین بیری اسا ک با تغییهر و تلهوالتی بهرای کشهورها
اسا ،امروزا با دارا بودن جایگاهی ملوری در این ر ج یه  ،از فر هاهها و
یالش های اوتمالی برکنار نتواه بودز با توج ب این مهم ،این مقال با ر ایهن
پرسش ک ابتکار جادا ابریشم نوین ب مراب راهبرد سیاسا خارجی یین ،بها یه
فر اها و ته ی هایی برای ایران روب رو اسا؟ با اتکا بر روش تو ی ی-تبیینهی
بر این نظر اسا ک این ابتکار ب دلیهل مللهو دادهتن نقشهی مههم بهرای ایهران
می توان با پیام هایی برای این کشور همراا باد ز در بلث فر اههای توسهر و
امنیا ملی و ثبات داخلی کشور و فر اسازی برای ترامهل همزمهان بها دهر و
غرب و در ذیل ته یه ها ملورههایی ماننه ت هو یهین بهر ژئواکونهومی ایهران،
امنیتی د ن فزاین ا ایران در سپهر سیاسا امریکایی و دامن زدن ب رقابا با رقبای
ژئوپلیتیی همچون روسی  ،هن  ،امریکا و توسر رواب یین با اههراب و به ویه ا
هربستان میتوان م نظر باد ز
مجموه مطالرات ورت گرفت وو ابتکهار جهادا ابریشهم نهوین ،از زمهان
ر آن در سا  2013ب بر  ،نشان می ده ک تمرکز هم تا بر دناخا ماهیا و
اه ا

این ابتکار یینی و نیز ملی های ه

بودا اساز در قالهب ایهن دسهت از

آثار پاتریی بسلر ( )2015در دناسایی ماهیا این ابتکار جاا لبهیههای اقتصهادی
یین را در قالب سیاسا «یی کمربن  ،یی جهادا» مطهر مهیکنه که هه

آن

مرتب کردن در و غرب از ریق توسر زیرساخا هاسهاز به همهین ترتیهب،
روالن ( )2015نیز در مررفی این راهبرد مرتقه اسها که جهادا ابریشهم ج یه
ابزاری برای این کشهور جهها ارتقهای توسهر اقتصهاد ملهی از ریهق گسهترش

خارجی چین :فرص ها و تهدیدها برای ایران فریبرز ارغوانی پیرسالمی و سحر پیرانخو

ترمیق رواب ایران و یین ،ظرفیاسازی برای برتهری منطقه ای ،و ه و ارتقهای

جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاس

روب رو باد ز ایران نیز ک از دیرباز نقشی مههم در جهادا ابریشهم باسهتانی دادهت

ادرات ،ارتقای دسترسی ب منابع بیری و ومایا از نایع داخلی مههم اسهاز
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این رویکرد یین می توان هم موجب تب یل دیپلماسی زیرساختی ایهن کشهور به
دستورکاری دیپلماتیی دود و ههم اخت فهات یهین را بها بسهیاری از کشهورهای
همسای و دورتر ارتقا بتش ز دریرتینیا ( )1395نیز در ت ش برای درش مت هاوت
از این ابتکار ،ه

یین را دکلدادن ب یی زنجیرا ارزش یینملهور در ملهی

ژئواکونومیی اوراسیا و افریقا می دان و اجرای پروژهای اقتصهادی را دهاه ی بهر
این ادها مررفی میکن ز به همهین نلهو تومهام زیمهرمن ( )2015نیهز بها دیه ی
ملیطی ،آسیای مرکزی را ه

نهایی و ا لی این ابتکار دی ا ک

ی آن یین بها

تاکی بر مشی اقتصادی ،ب دنبا رقابا ج ی بها سهایر قه رتهها در ایهن وهوزا
اساز ( )1در کنار این آثار ،دست دوم از ادبیات موجود ب ایران و ارتبام آن با ایهن
ابتکار پرداخت ان ز یزدانی و داا ملمه ی ( )1393از اهمیها ایهن راهبهرد سهتن
گ ت و مرتق ن ایران بای از این راهبرد است ادا کردا و در برابر آن ب دکلی پویها
همل کن ز زارع ( )1394نیز ب همین ترتیب مرتق اسا ک ایران در این اسهترات ی
دارای جایگاا مهمی از ویث اقتصادی و ژئوپلیتیهی اسها که بایه مهورد توجه

قرارگیردز ارغوانی ( )1394در کتاب بازدرآم ی بر رواب راهبردی ایهران و یهین،
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ضمن دناسایی مول های این ابتکار آن را از این جها مهم و برجست میدان که
راهبرد جادا ابریشم ج ی با نقشی ک ب ایران میده  ،میتوان ب راهبردی ده ن
رواب دوجانب و تامین منافع دو کشور از ریق یک یگر کمی کن ز
با وجود این ت شهای پ وهشی ،ب نظهر مهیرسه دهناخا پیامه های ایهن
ابتکار ب وی ا در ارتبام با ایران کمتر مورد بلث قرارگرفت اساز اگری به نقهش
ایران و لزوم توج ب این راهبرد اداراتی د ا اسا ،اما اگر اهمیا رابط ایهران و
یین درش دود ،میتوان گ ا ک این راهبرد در سیاسا خارجی یهین مهیتوانه
برای ایران ضمن آنک با فر اهایی همراا اسا ،مول ته یه هایی نیهز بهودا که
دناسایی آنها میتوان دارای اهمیا ب مراتب زیهادتری باده ز در ایهن رابطه بها
ه

ارزیابی فرضهی و دهناخا ایهن پیامه ها ،مقاله واضهر در بتهش نتسها

نظری های ژئوپلیتیی و ژئواکونومیی را ب هنوان بستر سیاسها جغرافیهایی نهوین
جمهور خلق یین ب هنوان یهاریوب نظری مورد بررسهی قرارمهیدهه ز بتهش
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دوم ،جادا ابریشم نوین را تباردناسی کردا و ملورهای این راهبرد و نیز تهأثیر آن
را بر جهاگیریهای سیاسا خارجی یین توضیح میده و سهرانجام در بتهش
پایانی نقش ایران و نیز فر اها و ته ی های اوتمالی این ر برای ایهن کشهور
مورد کنکاش قرارمیگیردز

جغرافیا ب مراب یی ابزار ق رت در خ ما روابه بهینالملهل اسها که از منظهر
نگرش ملیطی ،رواب بینالملل مطالر دولاهها و واوه های موجهود در ملهی
فضایی آن اسا و بر ملی سیستم بینالمللی تأکی دارد (قاسمی)129 :1389 ،ز از
این جها نظری های ژئوپلیتیی و ژئواکونومیی از اهمیا فزاین اای در تبیین نظام
بینالمللی و پ ی اهای آن برخودار د اان ز
ک ژئوپلیتیی ب بررسی نقش هوامل ملی جغرافیایی در سیاسها به مرابه یهی
مول ق رت می پردازدز ژئوپلیتیی ضمن تمرکز بر رواب بین جغرافیها و سیاسها،
قه رت را در ابرههاد ژئوپلیتیههی آن مهورد بررسههی قرارمههیدهه ز به بیههانی دیگههر،
ژئوپلیتیی هلم کش

رواب ملی جغرافیهایی و بررسهی تهأثیر آن بهر سرنودها

سیاسی ملها هها اسها (هزتهی)5-7 :1380 ،ز توجه به نظریه ههای بسهیاری از
ان یشمن ان ژئوپلیتیی نشان میده ک دناسایی منها ق مههم و راهبهردی جههان،
هموارا یکی از دغ غ های آنان بودا و بر این اسام دهناخا منها ق مههم ،جهز
مهم نظری های آنان را دکل میدادا اساز ب هبارتی مررفی و دناسایی منا ق مههم
جغرافیایی و نیز رقابا ق رت ها بر سر این منا ق ،رویکهرد ا هلی ژئوپلیتیهی در
رواب بینالملل را تشکیل میده ز اگری در دکل ک سیی ،ژئوپلیتیی بهر هامهل
تریین کنن ا ا لی تولی امنیا و ق رت توس دولا در هر

بینالملل ک همهان

جغرافیا اسا تأکی دارد ،اما امروزا مؤل های ق رت و متراقبا امنیا نیهز از دهکل
سنتی خود خارج د ا و برای دستیابی ب ق رت ،توجه به جایگهاا ژئواکونهومی
کشورها نیز مهم تلقی میدود (مایلافشار)109 :1391 ،ز
ژئواکونومی یی ا ط

نسبتا ج ی ی اسا ک برای بیان ای اهای متتله

خارجی چین :فرص ها و تهدیدها برای ایران فریبرز ارغوانی پیرسالمی و سحر پیرانخو

جغرافیای سیاسی ب بررسی رابط بین جغرافیا و سیاسا می پردازد ،در والی

جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاس

 .1چارچوب نظری
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از آن است ادا میدود ()Spark, 2007: 3ز ژئواکونومی تجزی و تللیل اسهترات یههای
اقتصادی اسا ک توس دولاها ،برای تصمیم گیری در یهی ملهی سیاسهی ،بها
ه

و اظا از اقتصاد کشور خود و بهرای کمهی به ملها خهود مهورد توجه

قرارمیگیردز تصر

و تصاوب بتشهایی از بازارهای جهانی در راسهتای ارتقهای

پتانسیل تجارت و بازرگانی خود ،یی هنصر کلی ی در ق رت و ن هوذ بهینالمللهی
اسا ک ب تقویا تواناییهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماهی کشور کمی مهیکنه
()Chan, 2011: 5ز با پایان جنگ سرد و فروپادی دوروی ،نظم ج ی ی با ملوریها
جهانی د ن اقتصاد و سرمای داری ب وجهود آمه و متراقبها ،فر هاهها و مسهائل
ج ی ی ظاهر د ن ک رویکرد ژئواکونومیی ب منا ق ،از جمله مهمتهرین آنهها
بودز ژئواکونومیی ،خبر از رقابهاههای اقتصهادی مهیداد و به دنبها نشهان دادن
اهمیا اقتصاد در نظم ج ی جهانی د ن بود ک ق رتهای مهمی یهون امریکها،
اتلادی اروپا و همچنین یین ،با دادتن نگهاهی ژئواکونومیهی به منها ق ،منها ق
مهمی از جمل خاورمیان  ،خلیجفارم و آسیای مرکزی را ب دلیهل برخهورداری از
منابع غنی انرژی و موقریا ژئواسترات یی آنها مورد توج خها
1
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سا  1993ادوارد لوتواش ،الگوی ژئواکونومی را ب هر
کرد ک این ا ط
ج ی تأکی دادا

قراردادنه ز در

رواب بهینالملهل وارد

بر ادام رقابا های تاریتی کشورهای نرتی بها دهیواههای
(2011: 4

)Chan,ز بر این اسام ،میتوان گ ا ژئواکونومی نقش

هوامل اقتصادی در مسائل سیاسی و بین المللی و نیز تأثیر این هوامهل بهر سهاختار
ژئوپلیتیی منطق ای یا جهانی را بررسهی مهیکنه ز کشهوری که بتوانه به منهابع
ژئواکونومیی ب و کافی دسترسی دادت باد  ،میتوان نقشی راهبردی و ن هوذی
ه مونیی برای خود ب وجود آورد و کشورهای دیگر را نیز به تبریها از خهود و
همکاری با خود وادار کن ؛ بنابراین میتوان نتیج گرفا در وا واضر اسهترات ی
ژئوپلیتیی ک ق رتهای بزرر آن را پیگیری میکنن دامل در وظهای

آنهها

در منا قی اسا ک بتوانن منافع ک ن ژئواکونومی خود را بها ن هوذ جغرافیهایی و
نظارت بر آنها هملی سازن (واف نیا و دیگران)6 :1390 ،ز
1. Edvard N. Luttwak

در لن ژئوپلیتیی و ژئواکونومیی جهان بر از جنگ سرد ،ب جهز ایهاالت
متل ا ،و اقل س کنشگر مطر (اتلادی اروپا ،روسی و یین) وجهود دارنه که
هرک ام توانایی های بسیاری برای تأثیر بر ساختار ژئوپلیتیی جهان ،توانایی اهمها
ق رت و ن وذ ب فراتر از مرزهای خهود در بره جههانی دارنه و قهادر به تغییهر
تأثیرگذار اسا ک ب دلیل برخورداری از جایگهاا تهاریتی و دهرای بهینالمللهی،
کنشگری مطر در رقابا های ژئوپلیتیی و ژئواکونومیهی آینه ا خواهه بهودز از
مهمترین اه ا

یین بهرای وضهور در هر ه ههای ژئوپلیتیهی و ژئواکونومیهی

جهانی ،جلوگیری از افهزایش وضهور امریکها در منها ق مههم اسها (دادانه یش،
)82 :1386ز کشور یین دارای یکی از پویاترین اقتصهادهای جههانی اسها که بها
توج ب رون روزافزون آن ،اوتماال تا سا  ،2020ب یکی از باالترین رتبه هها در
بودا اساز بنابراین کشوری با درای و وضریا یین ک در نظام ژئوپلیتیی جهان
با فزونی اقت ار خود مواج اسا ،وسوس گسترش سلط بر ملی ههای پیرامهونی
خود را دارد و ت ش خواه کرد تا در راستای افزایش امنیا اقتصهادی خهود ،بهر
ملی های جغرافیایی ا را

دسترسی دادهت باده و بتوانه سهاختار ژئوپلیتیهی

جهان را در راستای منافع خود تغییر ده ز همچنین توسر اقتصادی سهریع یهین،
باهث افزایش سریع تقاضا برای انرژی از سوی این کشهور ده ا اسها (لشهگری،
)114-115 :1389ز با توج ب این نیاز و همچنین نزدیی بهودن یهین به آسهیای
مرکزی و ووزا دریای خزر ،این منطق به هنهوان یکهی از منها ق مههم راهبهردی
ژئوپلیتیی و ژئواکونومیی ،ب وی ا بر از فروپادی دوروی مورد توج این کشهور
قرارگرفت اسا ،تا با دسترسی ب منابع و همچنین بازارهای مصر

آن ،بر هر ه

تولی ق رت اقتصادی و در پی آن سیاسی خود بی زای ز از جمله کشهورهای مههم
ک با توج ب قراردادتن در میان دو منطق ژئوپلیتیی خلیجفارم و آسیای مرکزی
از موقریا ژئواکونومیی و ژئوپلیتیهی متمهایزی برخهوردار اسها و در مرهادالت
ق رت جهانی ،جایگاهی خها

خارجی چین :فرص ها و تهدیدها برای ایران فریبرز ارغوانی پیرسالمی و سحر پیرانخو

اقتصاد جهانی برس ز رد این کشور ی سی سا اخیر ،ساالن بهیش از  9در ه

جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاس

وضریا ژئوپلیتیی جهان هستن ز از این میان کشهور یهین یهی قه رت بهزرر و

دارد ،ایهران اسهاز ایهن کشهور به واسهط ایهن
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موقریا بی همتا و دادتن منابع هظیم انرژی ،دارای توان اثرگذاری باال در مناسبات
بین المللی اسا و هموارا مورد توج کشورهای ق رتمن جهان قراردادهت اسهاز
ب دلیل برخورداری ایران از موقریا گذرگاهی و نیز پهل ارتبها ی بهین سه قهارا
اروپا ،آسیا و افریقا ،دولا یین در سیاسا خارجی خهود به ایهن کشهور توجه
وی ا ای دارد و هموارا سری کردا در برنام هها و ابتکهارات اقتصهادی بهینالمللهی
خود ،همچون ر «جادا ابریشم نوین» جایگاهی مهم برای آن قائل باد ز
 .2جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاست خارجی چین
رون روب گسترش یین در توسر و رد اقتصهادی ،ایهن کشهور را به یکهی از
ق رتهای نظام بین الملل تب یل کردا اسا ک در ادبیات سیاسهی از آن بها هنهوان
ق رت دروا ظهور یاد می دودز موقریا اسهترات یی ج یه یهین بها توجه به
تلوالت بر از جنگ سرد ،ک نادی از رد اقتصادی و افزایش توان نظامی و نیهز
دیپلماتیی آن بودا اسا ،باهث تلو سیاسا خارجی یین در ووزاهای متتل
و ب وی ا هر

اقتصادی د ا اساز در راستای ت ش یین برای افهزایش قه رت

خود در نظام کنونی ،ایجاد فضای مناسب برای توسر یهین در خهارج ،مهمتهرین
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ه

سیاسا خارجی یین ملسوب میدودز در ایهن زمینه یهین بها توجه به

دیپلماسی فرا خود و همکاری با کشورهای پیرامون ،در

د اویهای راا ابریشهم

باستانی خود اسا تا از این ریق در راستای سیاسها خهارجی خهود به قه رتی
جهانی تب یل دودز
تبارشناسیجادهابریشم :راا ابریشم ب تجارت باستانی و مسیرهای ارتبها ی
بین تم نهای یین ،آسیای مرکزی ،اروپها و خاورمیانه ادهارا دارد که در دوران
سلسل هان آغاز ب کار کرد

(2013: 2

)Tatar,ز و ود  300سا قبل از می د مسهیح،

یین رواب تجاری گستردا ای را با خاورمیان برقرار کردا بود ک مهمتهرین مسهیر
تجاری ب

و  4000مایل از دهر دیان 1در یین تها قسهطنطنی در ترکیه امته اد

داداز این مسیر تجاری ب جادا ابریشم مرهرو

بهود و قطهب مبهادالت ابریشهم

ملسوب می د ز ابریشم کاالیی بود ک نقش ا هلی را در گسهترش تجهارت بهین
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1. Xian

یین و دنیای خارج بازی میکرد (هلیمات)9-10 :1394 ،ز ارمغهان جهادا ابریشهم
برای کشورهایی ک در مسیر آن قراردادتن  ،رونق تجهارت و بازرگهانی بهودز ایهن
جادا مسیر رفا و آم کاروان های تجاری بین یهین ،درا سهن  ،آسهیای هغیر و
م یترانه بههودا که بهها تبههاد ملصههوالت ،دانههش ،فنههاوری ،ایه اههها و همچنههین
ایران و رم ب دمار میرفا ،ک در ورت اویای مج د آن ،میتوان ب پیکربنه ی
دوبارا رواب اقتصهادی و دیپلماتیهی جههانی کمهی کنه ()Ploeg & et al, 2011: 6ز
همچنین این جادا نشان دهن ا یی درم تاریتی از توج ب مبادالت بین منطقه ای
و ارتبا ات فرهنگی اسا ()Abdoullaev, 2014: 1ز
کاربرد این واژا از قرن  19رواج یافا ک ادارا ب دبک ههای تجهاری سهنتی
میان در و غرب دارد و دامل هر دو مسیر دریایی و خشکی میدهود (

& Putten

ریشتهوفن ،)1833-1905( 1زمین دهنام و جغرافیه ان آلمهانی در سها  1877در
کتاب دولا قیصری یین ،برای تو ی

جاداهای بازرگهانی میهان یهین ،آسهیای

مرکزی و اروپا ب کار بردا د (یزدانی و دااملم ی)142 :1393 ،ز ایهن جهادا از
دیرباز جادا لح و پیون نام دادا و ملل ت قی غرب و در نامی ا مید که
تنها ب یی راا ختم نمید  ،بلک راا های فرههی بسهیاری دادهاز جهادا ابریشهم
باستانی ،آسیا را از ریق خشکی ی میکرد و ب

هو تقریبهی  8ههزار کیلهومتر،

یین را ب آسیای مرکزی و رم مرتب میساخا (دکل )1ز

1. Ferdinand Von Richthofen

خارجی چین :فرص ها و تهدیدها برای ایران فریبرز ارغوانی پیرسالمی و سحر پیرانخو

)Meijnders, 2015: 8ز اما برای نتستین بار ،واژا جادا ابریشم توسه فردینانه فهون

جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاس

فرهنگ های سراسر قارا آسیا ،هامل مهمی در توسر تم نهای بزرر یهین ،هنه ،
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شکل  :1جاده ابریشم باستانی (سه هزار سال قبل از میالد)

جادا ابریشم باستانی ،با توج ب تلوالت در ومل و نقل دریایی و درای سیاسی
در منطق  ،ب ت ریج ارزش و اهمیا خود را در دورا م رن از دسا داد ،اما یهین
با پای گذاری و ت ش برای اویای پروژا جهادا ابریشهم نهوین ،در ه د بتشهی ن
رووی تازا ب همکاریهای منطقه ای نهوین اسها
رهبران یین مرتق ن با اجرایی د ن این ر  ،یه

(2013: 3

 ،)Fedorenko,هرینه

وسهیری از اهه ا

کلیه ی
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سیاسا خارجی و داخلی یین ملقق خواه د ( ،)Esteban & Iglesias, 2015: 1اما
توج ب ت ش یین برای ایجاد یی فضای توسر ای و رفهاا مشهترش بهرای همه
کشورهایی ک در مسیر این جادا قراردارن  ،نشان می ده ک یین در ت ش بهرای
تلقق یشمان از منلصرب فرد خود از جهانی د ن اسا ()Kaczmarski, 2016: 7ز
جادهابریشمنوینوسیاستخاارجییاین :مقصه نههایی یهی سیاسها
خارجی فرا  ،تأثیرگذاری بر ملی پیرامونی برای هماهنگ کهردن آن بها ا هو و
مرتق ات خود اساز یین متاثر از سیاسا کلی ترامهل بها دنیهای خهارج و ته اوم
نوسازی و با اتکا بر ضربالمرل مررو

یینی ک میگوی « :برای ثروتمنه ده ن،

ابت ا جادا بسازی » ،از زمان روی کار آمه ن ژیجهینپینهگ ،رئهیسجمههور یهین
ب هنوان نمادی از نسل پنجم رهبران یین ،سیاسها خهارجی فرهالی را بها هه
م صل بن ی نوین در سیاساخهارجی در پهیش گرفته اسها (زارع)139 :1394 ،ز
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رهبری ج ی یین ،ب د ت در ت ش برای بازسازی سیاسا خارجی یین بهودا

و ب همین دلیل برنام هایی جها اویای نقش ویهاتی اقتصهاد فرلهی جههانی ،به
همراا ا

وات اقتصادی و همکاریهای ج ی در نظهر دادهت ()Laporta, 2015: 1

و ب نظر می رس  ،در پی تغییر دکل وضریا جهانی کشور خود و نیز دروع یهی
استرات ی بهزرر بها م هاهیم جههانی اسهاز هر جهادا ابریشهم نهوین ،یکهی از
تاریتی از ملورهای مهم ارتبام میان تم ن های باستانی ملسهوب مهیدهود ،امها
ر دوبارا و ج ی آن ب هنوان یی راهبرد یا سیاسها ،در هر ه سیاسهتگذاری
خارجی یین بر از ده  1990و با ت ش مقامات دیپلماتیی یینی ب وجود آمه ز
این م هوم بر از فروپادی دوروی ،برای اولین بار مبنای سیاسها خهارجی یهین
قرارگرفا ک مقصود ا لی از آن ،ایجاد یهاریوب و ا ولی برای همکاری میهان
بیجینگ و کشورهای تازا تأسیس آسهیای مرکهزی ،بهرای جلهوگیری از پیامه های
ت ش برای اویای جادا ابریشم ب
ا ط

م هوم تازاای نیسا؛ اما ب

ورت یکبارا دکل نگرفت اسها و ایهن

ور مشتص با رویکار آم ن ژیجینپینهگ،

ب هنوان رئیس جمهور یین در سا  2013و اتتاذ سیاساهای نوینی همچون نگاا
ب مرزهای غربی و رؤیای یینی ،زمین دکل گیری دیپلماسی نوینی تلها هنهوان
«جادا ابریشم نوین» ب وجود آم (ارغوانیپیرس می 1394 ،ال )161 :ز ژی ا و
سیاسا خارجی خود را در قالب  8ملور جهان ین قطبی؛ مسهائل پیچیه ا نظیهر
جهههانی د ه ن ،جامر ه ا

هههاتی ،تههنشهههای قههومی؛ بردبههاری و تنههوع؛ توسههر

مسالما آمیز؛ ن ب ه مونی؛ گوش ب زنگ بودن هلی جنهگ؛ ارتبا هات مهردم بها
مردم و جامر ای با سرنودا مشترش اهه م کهردز درواقهع نتیجه

بیرهی همهین

راهبردها ،ابتکار کمربن اقتصادی جادا ابریشم نوین بود ک رئیسجمهور یهین آن
را ب مراب ملور ا لی سیاسها خهارجی خهود قهرارداد (موسهویده ائی:1394 ،
)205ز ژی در راستای رؤیای یین برای اویهای ملها بهزرر یهین و بازگردانه ن
یین ب هظما خود قبل از قرن  19و بهرای تبه یل یهین به یهی کشهور مرفه ،
پیشهرفت و فرهنگههی

(2015: 1

خارجی چین :فرص ها و تهدیدها برای ایران فریبرز ارغوانی پیرسالمی و سحر پیرانخو

من ی اوتمالی برای یین بود ()Tatar, 2013: 2-4ز

جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاس

ج ی ترین م اهیم موجود در دیپلماسی دولا یین اسها که هرینه به للها

 )Rolland,در سههپتامبر  2013در سههتنرانی خههود در
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دانشگاا نظربای

1

قزاقستان ،م هوم کمربن اقتصادی جادا ابریشهم را مطهر کهردز

همچنین در اکتبر همان سا  ،ژیجینپینگ در پارلمان انه ونزی ،از جهادا ابریشهم
دریایی ک ه

از آن ،بهبود پیون های ارتبا ی و زیربناهای وملونقل در سراسر

اوراسیا ،دریای یین جنوبی ،اقیانوم هن و م یتران بهود (

Varlare & Putten, 2015:
2

 )1-2و نیز ضرورت ایجاد بانی سرمای گذاری زیرساخا آسهیایی

هلبا کهردز

رئیس جمهور یین ی ستنرانی خود در ان ونزی ،اظهار کرد ک یین در راسهتای
تأسیس جادا ابریشم دریایی ،همکاریهای دریایی را ضمن تأکی بر سهاخاوسهاز
بنادر و منا ق آزاد تجاری و اتصا بین بنادر بینالمللی و آبرااهای داخلی تقویها
خواه کرد؛ ک در نتیج  ،بسهیاری ایهن هر را نسهت یینهی از هر ماردها
نامی ن ()Hong, 2015: 3ز
راا ابریشم نوین دارای دو مسیر زمینی و دریایی اسها؛ ملهور زمینهی جهادا

ابریشم 3از منطق ژی در یین مرکزی آغاز د ا و با گذدا از دهر الن و (اسهتان
گانسو) ،ارومچی و خورگام (استان دین ییانگ) وارد آسیای مرکزی ده ا و بها
هبور از ایران ،هرا  ،سوری  ،ترکی و در اروپا تا آلمان ،روتردام هلن و درنهایا
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بن ر ونیز در ایتالیا ادام می یاب ز جادا ابریشم دریایی نیز ک ملور دوم ایهن هر
اسا ،از استان فوجیان یین آغاز د ا و با هبور از گهوانگ و ،بیههای و ههایگو در
مسیر دریایی یین جنوبی ب تنگ ماالکا میرس ز ادام این جادا در مسیر دریایی با
هبور از کواالالمپور ،کلکت و نایروبی در کنیا ،به دهاا افریقها کشهی ا ده ا و بها
گذدا از دریای سرا و م یتران و سواول آتن ،در نهایا ب بنه ر ونیهز و پایهان
جادا ابریشم زمینی ختم میدود (( )Tiezzi, 2014; Brugier, 2014: 1-2دکل )2ز

1. Nazarbayev University
)2. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB
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3. New Land-Based Silk Road

شکل  :2مسیرهای اصلی جاده ابریشم

آس آن و اجرای اق اماتی ک منجر ب توسر و رفهاا مشهترش خواهه ده (
3

Roell,

 ،)2016:ب بهبود اتصا تأکی میکن  ،اما مهمتر از آن ،ب منظهور بهبهود موقریها

ژئواسترات یی یین در جههان راوهی ده ا اسها ()Chaturvedy, 2014: 1ز ههر دو
مسیر دریایی و زمینی ،دامل داخ های زیهادی هسهتن که در بسهیاری از مهوارد
مکمل هم هستن ز ت اوت ا لی بین دو مسیر ،این اسا که مسهیرهای دریهایی در
وا واضر بسیار توسر یافت بهودا و مهورد اسهت ادا وجهم بهاالیی از تجهارت و
وملونقل هستن ( )Esteban & Iglesias, 2015: 2و این موضوع رودن اسها که در
آین ا منافع استرات یی یین ،در امت اد مسیرهای دریایی منتهی به غهرب افهزایش
خواه یافا ()Clemens, 2015: 1ز
اولویا فرلی ر  ،زیرساخا های ارتبا ی اسا که در ایهن راسهتا ،دولها
یین بانی سرمای گذاری زیرساخا آسیایی و ن و جادا ابریشم بها اهتبهار 40
میلیارد دالر را رااان ازی کردا اسا ()Chin & et al, 2015: 2ز برنام ریزی  40میلیهارد
دالری ههن و  ،ملههرش ا ههلی سههرمای گههذاری بههرای پههروژاهههای ههر اسهها
(2015: 8

 )Zimmerman,و تمرکز دولا یین در این ن و بیشهتر وهو مسهائلی

یون ارائ سرمای گذاری ،ومایا مالی برای زیرساخاها ،همکاریهای هنرتی-

خارجی چین :فرص ها و تهدیدها برای ایران فریبرز ارغوانی پیرسالمی و سحر پیرانخو

جادا ابریشم دریایی با ه

ومایا از ارتقای همکاریهای دریایی با کشهورهای

جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاس

خ ممت سرزمینی :جادا ابریشم زمینی نوین-خ ممت دریایی :جادا ابریشم دریایی نوین

21

مالی و همکاری در پروژاهای دیگر در امته اد هر «یهی کمربنه  ،یهی جهادا»
قههراردارد

(2015: 20

)Deshmukh,ز در  28مههارم  ،2015جههامعتههرین دسههتورالرمل

رسمی یین از ر یی «کمربن  ،یی جهادا» بها هنهوان «یشهمانه از و اقه امات
ساخا مشترش کمربن اقتصادی در جادا ابریشم و جادا ابریشم دریایی قهرن ،»21
توس وزارت امور خارج و بازرگانی یین منتشر ده که به هنهوان نشهان ای از
گسترش فرالیا اقتصادی یین و ت ش آن برای هماهنگ کردن توسهر منطقه ای
قلم اد د ()Jing, 2015: 2ز از جمل اه ا

ر میتوان ب بهبود زیرسهاخاههای

منطق  ،افزایش هماهنگی سیاسا های اقتصادی منطق  ،از بین بردن موانع تجاری و
تشویق رواب فرهنگهی بهرای جلهب ومایها از ایهن پهروژا وسهیع ادهارا کهرد
( )Zimmerman, 2015: 7ک بتشی از ه

ا لی ر  ،یرنی یکپاری سهازی یهین،

آسیای مرکزی ،روسی  ،اروپا و ایجاد ارتبام بهین یهین بها خلهیجفهارم و دریهای
م یتران از ریق آسیای مرکزی و همچنین ارتبام با آسیای جنوب درقی ،جنهوب
آسیا و اقیانوم هن را دامل میدون ز این موارد نشان دهن ا این اسا ک یین تها
ی و در پی ارتقای جایگهاا اسهترات یی خهود و نیهز ته ش بهرای جابه جهایی
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موقریا خود در یشمان از اقتصادی و ژئوپلیتیی جهانی اسا

(Minghao, 2015: 2-

) 3ز با هملی د ن ر  ،یین با س قارا آسیا ،اروپا و افریقا توسه خطهوم لوله ،
راا آهن و جادا ارتبام خواه یافا و در نهایا تمام جاداهها کهام و به مرنهای
واقری کلم ب بیجینگ منتهی خواه د ()Rolland, 2015: 1ز
درواقع سیاسا خارجی یین ،اه ا

ین ی را از توسر

ر جادا ابریشهم

نوین م نظر دارد ک میتهوان آنهها را به دو دسهت اقتصهادی و سیاسهی-امنیتهی
تقسیم بن ی کردز در زمین اقتصادی ،یین خواهان تجارت آزاد ،اتصها و سهاخا
زیربناها ،همگرایی مالی و پیون مردم با مردم اساز یهین مرتقه اسها بها هملهی
د ن این ر  ،تجارت و سرمای گهذاری تسههیل و بهبهود خواهه یافها ،موانهع
تجاری کاهش و همکاریهای گمرکی افزایش خواهه یافهاز همچنهین بها بهبهود
دبک های ارتبا ی جاداای و وذ

موانع وملونقلی ،همکاریههای مهالی رو به

بهبود گذادت و با تأسیس بانی سرمای گذاری زیرساخا آسیایی و بانهی توسهر
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بریکس ،منابع مالی الزم برای کمی ب کشورهای فقیر و هقبمان ا در مسیر جادا،
فراهم خواه ده (زارع)144 :1394 ،ز در وهوزا سیاسهی نیهز از آنجهاکه یهین
همههوارا از مشههو هههای اقتصههادی ب ه هنههوان ابههزاری بههرای وصههو ا مینههان از
همکاریهای سیاسی و امنیتی در رواب با دنیای بیرون است ادا کردا اسا

و منافع سیاسی-امنیتی

یین در منطق و ورای آن مرتب اسا ک ازجمل میتوان ب موارد زیر ادارا کرد:
 بازنویسییشماندازژئوپلیتیک :پروژا جادا ابریشهم نهوین یهی فر هاج ی برای توسر یین در راستای اه ا

ژئوپلیتیی اسا ک از ریهق همکهاری

متقابل و سودمن با کشورهای همسای هملی خواهه ده ()Godement, 2015: 9ز از
دالیل مهم رئیس جمهور یین برای پردا برداری از هر راهبهردی خهود ،اهه ا
ژئوپلیتیی یین در رقابا با ایاالت متل ا و واکنش ب ن هوذ امریکها در دهر (و
تللیلگران ،این اق ام ژیجینپینگ را بازنویسی یشمان از ژئوپلیتیی تلقی کرداان
و مرتق ن هرین مقصود اولی ژی ،اقتصادی بودا اما ه

ا هلی از ایهن هر ،

تب یل د ن یین ب یی ق رت جهانی با سازوکار ژئوپلیتیی اساز
 تقویتدیپلماسیپیرامونی :دروا واضر دورا فر ا ههای اسهترات یی،یی بره زمانی خا

برای یین قلم اد می دود ک ابزار یین برای بههرابهرداری

بیشتر از این دورا و بره  ،و

و تقویا ثبهات در مرزههای پیرامهونی آن اسهاز

یین مرتق اسا پیشنهاد اویای جادا ابریشهم یهی رویکهرد نوآورانه اسها که
موفقیا در آن ،ب
1

لح و ثبات منطق و جهان کمهی خواهه کهرد (

Chaturvedy,

)2014:ز بنابراین از آنجاک ایجاد یی ملی دوستان و همکاری مشترش در همه

ابراد ،در دیپلماسی پیرامونی قوی و فرا خ

می دهود ،یهین نیهز بها راوهی

ابتکار جادا ابریشهم نهوین ،در راسهتای تقویها دیپلماسهی پیرامهونی خهود بهرای
بهرامن ی کشور از فر اهای استرات یی گام برمیداردز
 -تعمیقرابطهژئواکونومیکیینباسرتاساراوراسایا :هه

ایهن هر

خارجی چین :فرص ها و تهدیدها برای ایران فریبرز ارغوانی پیرسالمی و سحر پیرانخو

ر راا ابریشم ج یه امریکها توسه ههی ری کلینتهون در  )2011بهودا اسهاز

جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاس

 ،)2015: 83بنابراین جادا ابریشم نوین ،ب

راوا با اه ا

( Brown,

ارتبام س قارا اروپا ،آسهیا و افریقها به منظهور افهزایش جریهان تجهارت و رده
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اقتصادی کشورهای منطق و نیز توسهر همگهانی و مشهترش اسها (
2

Leer & Yau,

 )2016:ک در این راستا یین برای تسل بر ژئواکونومی منطقه پیرامهونی خهود،

بیشتر بر آسیای مرکزی متمرکز اسا؛ یون با افهزایش وابسهتگی کشهورهای ایهن
منطق  ،ن وذ سیاسی و اقتصادی یین نیز بیشهتر خواهه ده ز یهین قصه دارد بها
رهبری سرمای گذاری در کریه ورهای ومهلونقهل ،ازجمله پهروژاههای ههوایی،
رااآهن و زیرساخاهای جاداای ،یشمان از بلن پروازان خود از اتصها یهین به
اروپا را نشان ده ک بتشی از نمایش ق رت خود در نظم ج ی جهانی اساز
مقابلهبایکجانبهگراییامریکا :از مهمترین ا و سیاسا خهارجی یهین،مقابل با ه مونی امریکا و جلوگیری از سلط جهانی آن اساز با توج ب وضریا
فرلی یین ،این کشور خواهان تهنش و رقابها بها کشهورهایی که ممکهن اسها
مل ودیا هایی برای سیاسا خارجی آن پ ی آورن  ،نیسا؛ بنابراین ت ش ا لی
آن ایجاد یی ملی مطلوب بهرای و ه

هلح و همکهاریههای مشهترش و نیهز

تشکیل یی سیاسا خارجی نوین اقتصادی اسا (امامجمر زادا و نساجی:1392 ،
)68-69ز از آنجاک فضای اقتصادی در نظام بینالملل کنونی تلا سهیطرا ایهاالت
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متل ا (در رأم ق رت های دیگر) اسا ،بنابراین یین نیز با راوهی راهبردههای
نوین اقتصادی ،ضمن اینک برای توسر اقتصادی ت ش میکن  ،سری دارد امنیها
منطق را و

کردا و از وساسیا های ایاالت متل ا بکاه ز بر این اسهام هر

جادا ابریشم نوین ،ظرفیا های استرات یی ایهاالت متله ا بهرای ن هوذ در ملهی
اقتصادی بینالمللی موردنظر یین را با مل ودیا مواج خواه ساخاز
درمجموع ب نظر می رس استرات ی ابتکار جادا ابریشم نوین ،ملصهو درش
فرلی یین از ساختار ق رت در نظام بینالمللی اساز ژی با اویهای جهادا ابریشهم
باستانی ،خواهان توسر مشترش توس یی کمربن اقتصادی اسا ک به وضهو ،
انرکاسی از اسهترات ی بهزرر یهین اسهاز درواقهع هه

یهین ،ایجهاد نظهامی

ین قطبی اسا ک در قالب ر یی «کمربن  ،یی جادا» برای انتقا درای خود
ب یی اسهترات ی ج یه ته ش مهی کنه ز بنهابراین یهین بها ایهن ابتکهار ،درپهی
نقشآفرینی جایگاا خود ب مراب یی ق رت منطق ای اسا تا این نگرش را نهادینه
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کردا و استرات ی ج ی ی را در راستای سیاسها خهارجی خهود ،بهرای اهه ا

و

منافع خود ب وجود آوردز اما این ت شها از ییسو با واکهنش قه رتههای دیگهر
نظام بین الملل همچون ایاالت متل ا و روسی مواج د ا و مهرز رقابها آنهها را
بسیار ب هم نزدیی کردا اسا و از سوی دیگر ،یین را بهرای پیشهبرد ایهن هر ،
این متل ان استرات یی میتوان ایران باد ز
 .3فرصتها و تهدیدهای جاده ابریشم نوین برای ایران
ایران ب مراب یی سرزمین گذرگاهی ،پل ارتبا ی بین س قارا اروپا ،آسیا و افریقها
ملسوب می دودز این کشور افزونبر موقریا وسام ژئوپلیتیی و ژئواسترات یی،
ب دلیل برخورداری از ذخایر هظیم انرژی و سایر داخصهای اقتصادی ،از جایگاا
این کشور با خاستگاا تم نی ین هزارسهال  ،موقریها گهذرگاهی و ملهل ت قهی
در و غرب ،مرزهای آبی و خاکی با  15کشور جههان ،اتصها دهنه ا دو مرکهز
هم ا انرژی جهان ،مالکیا منابع ن تی ( 21در ه ) و گهازی (17در ه ) هظهیم،
وضور در سازمانهای منطق ای ،وضهور در کریه ور دهر به غهرب و کریه ور
دما ب جنوب و ارتبام با یهار ق رت اتلادی اروپا ،روسی  ،هن و یهین نقشهی
مهم در نظام بینالملل کنونی داردز اما ب این دلیل ک جایگاا فرلی ایران و وضهور
آن در پیمانهای منطق ای و نیهز سهازمانههای سیاسهی و نظهامی مطلهوبنظهر آن
نیسا ،بنابراین خروج از این وضریا و وضور در ترتیباتی ک متصو ها فلسه
دکلگیری آن غیرغربی باد را یی تصمیم راهبردی برای خود میدان ز
با توج ب سیاسا کلی ایران برای ایجاد توازن بین در و غرب ،پهیگیهری
سیاسا نگاا ب در در سیاسا خارجی ایران ب یهی رویکهرد راهبهردی تبه یل
د ا و در آن بر گسترش رواب با کشورهای ووزا در  ،متصو ها یهین تأکیه
میدودز تلوالت مرتب با برنام هست ای ایران و تلریمهای اهمالی غرب در ایهن
بازا زمانی ،باهث د تا ایران در پرتو این سیاسا ،ب دنبا این موضوع باده که
رواب با کشورهایی همچون یین را فراتر از گذدت ترریه

کهردا و آنهها را در

خارجی چین :فرص ها و تهدیدها برای ایران فریبرز ارغوانی پیرسالمی و سحر پیرانخو

ژئواکونومیی برجست ای نیز برخوردار اسا (هزتی و یهزدانپنهاا درو)65 :1386 ،ز

جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاس

نیازمن متل انی استرات یی کردا ک رویکردی واگرایان با غهرب دارنه ز ازجمله
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قالههب دههراکا راهبههردی در یههالشهههای سیاسههی در برابههر غههرب به کههار گیههرد
(ارغوانیپیرسه می 1394 ،ب)72-3 :ز هر ه همکهاری ایهران و یهین در زمینه
ژئوپلیتیی ،ک زمین ساز رواب سیاسی ،اقتصادی و امنیتی دو هر

اسها ،منطقه

وسیری از خاورمیان تا اقیهانوم هنه  ،تنگه ماالکها و آسهیای مرکهزی را پودهش
می ده ز ب همین دلیل بسیاری از م وضات ژئوپلیتیی و ژئواسترات یی یهین به
خاورمیان و نقش ملوری ایران در این منطق وابست اسا؛ ب نلوی که مهیتهوان
ایران را هست ا لی برخهی از منهافع اسهترات یی یهین ملسهوب کهرد (رضهایی،
)84 :1394ز از دیرباز ،ایران در مسیر مشهور جادا ابریشم قراردادهت و دارای یهی
موقریا سو الجیشی بین قاراهای اروپا ،آسیا و افریقا بودا ک هامل مههم ارتبهام
در و غرب هم در مسیر آبی و هم خاکی ملسوب مهیده ا اسهاز باتوجه به
اینک ایران ب مسیرهای گستردا ارسا کاال برای یین ،از ریق ارتبهام خاورمیانه
ب اروپا دسترسی دادت و دارد ،میتوان ای اگر نقش مهمی در ر های اقتصهادی
این کشور ،همچون ر جادا ابریشم نوین نیز باد ز
از آنجاک پس از برجام ،در قلمرو ژئوپلیتیهی و ژئواسهترات یی بهین ایهران و
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦

یین ،ابتکار ر «یی کمربن  ،یی جادا» ب موضوهی ملوری تب یل د ا اسا،
بنابراین تمایل ایران برای همکاری با یین و نیز تب یل د ن ایران ب یهی دهریی
تجاری دائمی ،فر ا مناسبی را در اختیار هر دو کشور قرارمیده ز مسیر زمینهی
این جادا ک از دما ایران هبور خواه کرد ،تهأثیری مسهتقیم بهر اویهای روابه
راهبردی ایران و یین خواه گذادا و پیون های دو ر

را بیشتر خواهه کهرد

(رضایی)85-86 :1394 ،ز اگری خ دریایی جادا ابریشم ج ی به نهوهی مسهیر
ترانزیتی خلیج فارم را از مسیرهای ا لی کنار می گذارد ،اما ب دلیل جایگهاا ایهن
منطق از ویث توزیع انرژی و جریان نقل و انتقا کاالها ،آن را در قالب مسیرهای
فرهی میگنجان و از اینرو موقریا ایران در این خ ارتقا مییاب (دکل )3ز امها
در خ زمینی ،ایران ب مراب پل بزرگی میان دهر و غهرب دارای اهمیها بهودا و
در ورت توج ب وی گی های سیاسی و اقتصادی این دیپلماسی از جانهب یهین،
ایران می توانه از جایگهاا به مراتهب مهمتهری نسهبا به قبهل برخهوردار دهود
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(ارغوانیپیرس می ،ال )164 :1394 ،ز مقام های بیجینگ ایران را یی گرا کلیه ی
در جادا ابریشم نوین دریایی و زمینی می دانن ؛ بنابراین ب دنبا افزایش ارتبا هات
جاداای ،وملونقلی و رااآهن و وتی ایجاد یی پایگاا نیروی دریهایی در یکهی از
جزایر ایران هستن

(2011

)Lin,ز بر این اسهام ،یهین بهرای کسهب منهافع ملهی و

وی ا دارد و در زمان فرلی برای ایران اهمیا وی اای قائل اسا که ایهن نادهی از
موقریا ژئوپلیتیی و ژئواکونومیی ایران اساز
شکل  :3مسیرهای فرعی جاده ابریشم

تمامی کشورهای واقع در این مسیر از جمل ایهران را متهاثر کهردا و مهیتوانه بها
ته ی ها و فر اهایی برای آن ها همراا باد ز این ر ه وا بر اینک مهیتوانه
در راستای اه ا

ک ن ایران باد و فر اها و مزیاهای بسیاری را به ارمغهان

آورد ،یالشهایی را نیز ب وجود خواه آورد ک با توج ب رقاباهای کشهورهای
متتل

برای بهرا برداری از این ر و همچنین برخهی تهنشهها میهان کشهورها،

دستگاا سیاسا خارجی ایران بایستی از فر اهای این ر بهرابرداری هلیح
و هم جانب کردا و یالشها را م یریا کن ک این ب توان و ظرفیهاههای خهود

خارجی چین :فرص ها و تهدیدها برای ایران فریبرز ارغوانی پیرسالمی و سحر پیرانخو

جادا ابریشم نوین ب دلیل اهمیا باال و ایجاد تغییرات متر د و ملموم بر منطقه ،

جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاس

بینالمللی خود در ر جادا ابریشم نوین ،ب ق رتههای منطقه ای مههم ،توجه

ایران وابست خواه بودز

فرصتهایجادهابریشمنوین :مهمترین فر اهای جادا ابریشهم نهوین در 27

قالب یی راهبرد ک ن در سیاسها خهارجی جمههوری خلهق یهین بهرای ایهران
هبارتان از:
تعمیقپیوندهایایرانبایینبهعنوانمهمترینکنشگرآسیایی :امکهانبرقراری پیون های تنگاتنگ با کشور یین و تهأمین نیازههای گونهاگون سیاسهی و
امنیتی ،از رهگذر این پیونه ها ،به دلیهل برخهورداری ایهران از برخهی امتیهازات،
منلصرب فرد اساز یین ب دلیهل برخهورداری از پتانسهیلههای بهالقوا و بال رهل،
میتوان برای ایران یی متل استرات یی باد ک قهادر به کمهی بهرای ایجهاد و
ثبات و امنیا در منطق از ریق توازنسازی بها سهایر قه رتهها اسهاز در

و

زمین تجارت و توسر اقتصادی و همچنین هلوم و فناوریها ،پیشرفا این کشهور
موجب ه ق ایران ب برقراری ارتبام با آن د ا اساز ب ور کلی یین در جههان
فرلی ،یی متغیر کلی ی ب وساب می آی ک ارتبام با آن و است ادا از پتانسیلهای
اقتصادی ،سیاسی و امنیتی آن برای ایران موجب رد و توسهر در ابرهاد متتله
خواه د (سه می)238-9 :1381 ،ز بهرایناسهام هر جهادا ابریشهم ،مسهلما
همکاری های یین و ایران را تقویا خواه کردز ایران ب دلیل موقریا گذرگاهی
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦

خود ،دریی مهم یین برای پیشبرد این ر خواه بودز مهمتهرین هامهل تریهین
کنن ا رواب ایران و یین در این ر  ،هامل ن ا و بازار اسا ک در ایهن هر ه
ایران ب دلیل وجود تواناییهای هم ا ،میتوان ب تنهایی نقشهی منلصهرب فهرد در
پاستگویی ب نیازهای ویاتی یین در دو مقول نیاز ب انرژی و نیهز تهأمین امنیها
الزم برای گردش سریع ،ایمن و اقتصهادی کاالهها در بازارههای سراسهر منطقه و
ور آن ب بازارهای خهارجی دادهت باده (آدمهی)120 :1389 ،ز ایهن موضهوع
یشم ان از رودنی از همکاری های اقتصادی و سیاسی دو ر

را در آین ا ترسهیم

می کن ز اوتیام فزاین ا یین برای همکاری با ایران در برخی ووزاهای موضهوهی
یالش برانگیز ایران بها غهرب ،مهیتوانه مبنهایی بهرای ارادا بیشهتر ایهران جهها
مشارکا در این ر باد ز تقویا همکهاریههای هریه بیشهتر اقتصهادی میهان
دو ر

ب خصو

در دوران بر از توافق هست ای ،میتوان ب ایران کمی کنه

تا با تقویا وابستگی متقابل با یین هزین ههای هه م همکهاری ایهن کشهور را در
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درای بلرانی افزایش دادا و از این جها رواب سیاسی این کشور با ایران وزنهی
مشاب ووزا همکاری ب خود گیرد ()Jin, 2017ز
 استفادهازظرفیتهایطرحبرایتبدیلشدنبهقدرتبرتارمنطقاهای:در مرههادالت قهه رت جهههانی ،ایههران دارای وی گههیهههای خهها

ژئوپلیتیههی،

آسیا نیازمن وجود دبک گستردا ای از مسیرها و کری ورهای ارتبا ی ،آرام و امهن
برای تبادالت اقتصادی کاالها در سرتاسر منطق اساز مسیر ایران به دلیهل ای های
نقش یی داهراا مهم ارتبا ی و ترانزیتی ک نادی از برتریهای ژئوپلیتیی اسها،
یکی از سهلالو و ترین ،کوتااتهرین ،امهنتهرین و با هرف تهرین مسهیرها بهرای
ترانزیا کاالها ب بازارهای مصر

از ریق دریها و خشهکی ملسهوب مهیدهود

(آدمی)122 :1389 ،ز همچنین ب دلیل برخورداری از موقریا ژئواکونومی و منهابع
دارای یی جایگاا انلصهاری در تهأمین ن ها و گهاز کشهوری همچهون یهین در
مقایس با کشورهای رقیب دیگهر ،یرنهی ترکمنسهتان ،قطهر و روسهی اسهاز ایهن
ظرفیا ها در کنار قرارگیری ایهران در کهانون توجه قه رتهها و نقهش برجسهت
منطق ای ،می توان گامی بلن برای تربیا و تلکیم جایگهاا ایهران به هنهوان یهی
ق رت برتر منطق ای دادت باد ز با توج ب ه

سازی یین بهرای جلهوگیری از

افزایش ن وذ یین در منطق در  ،ب نظر میرس اولویها ضهمنی یهین تقویها
موازن سازی منطق ای در خاورمیان برای رقابا با امریکا و جلوگیری از رونه های
پیش رون ا وادینگتن در آسیا باد (هلیمات)122-138 :1395 ،ز این رون فر تی
را در اختیار ایران قرارمیده تا از ریق ائت

سازی یینی–ایرانی در برابهر نهوع

هربی-امریکایی آن ب دنبا اویای جایگاهی باد ک برضا در نتیج ومایاههای
امریکا در منطق تلاالشراع قرارمیگیردز
حفظوارتقایامنیتملیوثباتداخلیکشور :ر جادا ابریشم نویناز آنجاک منجر ب توسر اقتصادی کشور خواه د  ،متراقبا امنیا و ثبهات را نیهز

خارجی چین :فرص ها و تهدیدها برای ایران فریبرز ارغوانی پیرسالمی و سحر پیرانخو

فراوان ن ا و گاز و نزدیکی جغرافیایی ب دریاهای آزاد و تنگ استرات یی هرمهز،

جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاس

ژئواکونومیی و ژئواسترات یی اساز رد و ترقی اقتصادی در و جنهوب دهر

ب ارمغان خواه آورد و با کمی ب توسر زیرساخاها در تأمین نظم اجتماهی و
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ثبات سیاسی تأثیر داردز وابستگی متقابل میهان کشهورها در هر ه ومهلونقهل و
ادرات انرژی و کاالها ،متصو ا ب ایران ب هنوان کریه وری ویهاتی و با هرف
ب هر

سیاسی و امنیتی کشی ا خواه ده و باههث افهزایش ضهریب امنیها و

منافع ملی می دودز ایران با است ادا از پتانسیل های اقتصادی ،جغرافیایی و ارتبها ی
خود ب ارتقا و افزایش امنیا و منافع ملی خود از راا کانها ههای سهرمای گهذاری
ک ن اقتصادی و تجاری کمی خواه کهرد و هزینه ته یه  ،تجهاوز و ومله به
کشههورش را افههزایش خواههه داد (آدمههی122 :1389 ،؛ امیهه وارنیا)122 :1382 ،ز
همچنین دادتن نقش اساسی در تأمین انرژی جههان که ضهامن درآمه های کهافی
برای توسر کشور باد  ،میتوان در تضمین امنیا و ثبات ملی م ی باد ز
مقابلهبایکجانبهگرایایامریکاادرمنطقاه :موضهع یهین در بسهیاری ازمسائل بین المللی با مواضع ایران نزدیی اسا ک این امهر به اتتهاذ رویکردههای
مشترش در قبا برخی از سیاساهای م اخل جویان امریکها کمهی خواهه کهردز
منافع هر دو کشور در مررض ته ی امریکا اسا ک با ادام این رون  ،زمینه ههای
همکاری بین دو ر

مربا خواه بود (امی وارنیا)110 :1382 ،ز گسترش وضهور

فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦

امریکا در افغانستان و نیز آسیای میان و یرخش نسهبی روسهی و هنه در برخهی
موارد ب سما امریکا ،نگرانی های دو ر

را افهزایش دادا اسهاز امها از آنجاکه

هیچ ک ام قص مواجه مستقیم با امریکا را ن ارن  ،از ریق همکاری در هر

های

اقتصادی ،سیاسی و امنیتی میتوان ته ی های نادی از برتریجویی جهانی امریکها
و ت ش آن برای مهار یین و ایران را با یالش مواج کنه ز هر جهادا ابریشهم
نوین با درگیرسازی منا ق و کشورهای فروانی در همل باهث میدود تا دهبک ای
ب هم پیوست از منافع دولاها دکل گیهرد که ته اوم آن مهیتوانه بها ترمیهق و
همگرایی در ووزا های متتل

همراا باده ز تجربه ایهران در بلهران هسهت ای و

سیاسا تلریمی امریکا نشان داد که نهاتوانی کشهور در مقابله بها اجمهاعسهازی
بین المللی وادینگتن با آثار سو فروانی همراا بودز بنابراین همراهی و بهراگیری از
ظرفیههاهههای ههر هههایی ایههنینینههی مههیتوانه در بلن مه ت یالشههی در برابههر
سیاسا های نهادسازی و اجماعسازی امریکا باد ؛ ب گون ای ک بها در ههم تنیه ا
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د ن منافع ایران با سایر کشورهای درگیر در این ر  ،توان دیپلماتیهی و قه رت
یان زنی کشور در برابر سیاساهای منطقه ای و جههانی ایهاالت متله ا افهزایش
یشمگیر خواه یافاز
فرصتسازیبرایتعاملهمزمانباشرقوغرب :هر جهادا ابریشهمورت همزمان در اختیار ایران قرارمیدهه ز

دو گ تمان غرب گرا و در گرا را ب

هرین ول مسئل هست ای و رفع تلریمها میتوان ب همکهاری ایهران بها غهرب
منجر دود ،دادتن نقشی فرا در ر جادا ابریشهم نهوین نیهز کسهری اقتصهادی
ایران را تأمین کردا و در هر

زیرساخاها ب توسر سهرمای گهذاریههای م یه

منجر خواه د ز تراد در برخورداری از مزیاهای غرب و در بها منهافع ملهی
ایران بیشتر سازگار اسا و این ر فر تی اسا ک ایران بایستی از آن به مرابه
کن (زارع) 160-157 :1394 ،ز آثهار زیانبهار اتکهای هر

به دهر و غهرب در

سیاسا خارجی ایران در ادوار متتل  ،امری مشتص اسا و دقیقها بنهابر همهین
تجرب تاریتی در درای هادی هری ایران ت ش کن تها بها مشهارکا بیشهتر در
ت بیر امور جهانی و ر هایی با ماهیا بینالمللی از اتکای ر

ب یهی هر

فراتر رود ،منافع ملی کشور بیشتر تامین خواه د ز ضهمن ایهن که
ابریشم نوین از یی ر
غرب و از ر

هر جهادا

ب خا ر گسهترا و پیونه های فراگیهر آن بهین دهر و

دیگر جایگاا ایران ب هنوان ولق میهانی و ملهوری ایهن ابتکهار،

میتوان بسترساز توج همزمان در و غرب ب ایهران و متقهاب توجه ایهران به
کشورهای ق رتمن هر دو ووزا باد ز
از دیگر مزایا و فر اهایی ک

ر در اختیار ایران قرارمیده  ،میتهوان به

مواردی همچون انتقا وضریا ایران از هضویا ناظر ب هضویا دائم در سازمان
همکاری دانگهای ،است ادا از پتانسیل کشورهای مسیر برای سهولا ادغام در نظام
ج ی تجارت بینالملل و تشکیل بازارهای مشترش منطقه ای ،توسهر و گسهترش

خارجی چین :فرص ها و تهدیدها برای ایران فریبرز ارغوانی پیرسالمی و سحر پیرانخو

سرمای ای در جها ایجاد وزن ای ترادلی بین گ تمان در گرا و غربگرا اسهت ادا

جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاس

نوین و نیز ول مسئل ایران در بلث تلریمهای بینالمللی ،اوتماال زمین پیگیهری

برنام های گرددگری در مسیر راا ابریشم ،پشتیبانی م ی برای برقراری پیون بهین
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کشورها و تلقق ه

توسر مشترش در منطق  ،ب وجود آم ن یهی ملهی امهن

منطق ای و جهانی ک زمین ساز توسر همگانی اسها ،مبهارزا بها مهواد مته ر به
واسط افزایش امنیا و ثبات ،کاهش میزان آسیبپذیری کشهور در هنگهام بلهران
(همچون تلریم) از ریق ایجاد ملورهای باثبات مالی و پولی بها دهر و غهرب،
اویای دورا

یی فرهنگ باستانی جوامع آسهیای مرکهزی ،دسترسهی کشهورهای

ملصور در خشکی آسیای میان ب بنادر ایران در سهواول خلهیجفهارم و توسهر
بنادر و وملونقل دریایی کشور ،برقراری پیمانهای امنیتهی و اقتصهادی منطقه ای
بههزرر ،تلقههق همگرایههی در منطقهه و وتههی فرامنطقهه (بهها اروپهها) ،آزادسههازی
ظرفیاهای سیاسی و اقتصادی ،افزایش دسترسی به بازارههای جههانی و افهزایش
وجم وملونقل کاال و مسافر و ایمنی و و

ملی زیسا ادارا داداز

تهدیدهایناشیازطرحجادهابریشامناوین :هر جهادا ابریشهم نهوین
ه وابر فر اها می توان ته ی هایی را نیز برای ایران در پی دادت باد ز ازجمل
مهمترین ته ی های ر میتوان ب موارد زیر ادارا کرد:
تقویتتسلطیینبرژئوپلیتیکمحیطشارقوشاماککشاور :نگهاهیفصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦

هرین کوتاا ب مسیر زمینی ر جادا ابریشم نوین نشان میده که در هورت
اجرای کامل این ر دامن ن وذ یهین در ملهی دهر و دهما دهرقی کشهور
افزایش یافت و مطمئنا این امر با مل ودیا در دامن هملکردی سیاسا خهارجی و
دیپلماسی اقتصادی ایران در ملی پیرامونی همهراا خواهه بهودز روابه گسهتردا
یین با پاکستان ،ت ش فزاین ا این کشور برای ن وذ و تاثیرگذاری بر افغانسهتان از
ویث رقابا با هن و تمرکز تئوریی این ر بر آسیای مرکزی ،در همل ایران را
با ت اوم وضور یی ق رت بزرر دیگر در ملی استرات یی خود مواج میسهازد
ک هلی رغم برخی مزایا در بلن م ت نمیتوان ضامن موفقیا دیپلماسی منطقه ای
ایران باد ز یین در سا های اخیر یکی از ملورهای ا لی ائت

سازی منطقه ای

در جنوب آسیا (ملی درقی ایران) بودا و تقویا این نقهش نیهز به نوبه خهود
باهث میدود تا دیپلماسی کشورهای این منطق بیش از ایهن که بهر رااوهلهها و
ابتکارات کشورهایی یون ایران تکی کنن  ،تلا تهاثیر منهافع قه رتههای بهزرر
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قرارگیرن ز ضمن این ک اگری این وضور یین خود مبنایی برای توازن در برابهر
امریکا اسا ،اما نبای از یاد برد ک از منظری دیگر میتوان ههاملی بهرای وضهور
بیشتر امریکا در منطق و افزایش ته ی ها برای ایران باد ؛ ب وی ا آن که ایهاالت
متل ا هنوز در افغانستان وضهور مسهتقیم نظهامی و امنیتهی دارد و روابه آن بها
تقویتتسلطیینبرژئواکونومیمحیطپیرامونیایران :در وها واضهراز آنجاک یین بزررترین دریی تجاری و اقتصهادی کشهورهای آسهیای مرکهزی
قلم اد می دود؛ بنابراین اجرای این ر موجب ن وذ ق رت نرم یین و تسل بهر
ژئواکونومی منطق د ا و ته ی اتی همچون از دسا دادن بازارهای نیمبنه ایهران
در منطق  ،تب یل ن وذ اقتصادی یین ب ن وذ سیاسی ،دخالا یین در امور سیاسی
منطق  ،ایجاد سود مستقیم برای یین و غیرمستقیم بهرای کشهورهای دیگهر منطقه
مهمترین منبع ق رت نرم آن اسا ک با اجرای این هر  ،ن هوذ یهین در آسهیای
مرکزی افزایش خواه یافاز این ر نشان دهن ا رون تب یل یین ب یی ق رت
بزرر نهادین ین بر ی اسا ک دامن منافع آن بسیار متنوع بهودا و ممکهن اسها
برای سایر کشورها خطرناش باد ز
امنیتیشادنایارانازساویایااتتمتحادهامریکاا :تجربه تهاریتیهمکاریهای نهادی ایران با یین نشان دادا ک هرگاا یینیها ب این تصور برسهن
ک وضور ایران در یی سازوکار مهیتوانه باههث وساسهیا و فشهار فزاینه ا از
جانب امریکا دود ،در برابر تلقق نهایی آن یها مقاومها کهردا یها آنکه بهرای به
سرانجام رسی ن آن ته ش الزم را نکهرداانه ز کودهش ایهران بهرای هضهویا در
سازمان همکاری دانگاهای نمود بهارز ایهن رویکهرد یهین اسها که به خها ر
جلوگیری از تصور امنیتی از این نهاد ،بیجینگ در موارد متره د از هضهویا کامهل
ایران در این نهاد ممانرا ب همل آوردا اسا یا در رون آن ایجهاد اخه

کهردا

اساز هرین ایران در یهاریوب ر جادا ابریشم نوین سری در تلکیم روابه

خارجی چین :فرص ها و تهدیدها برای ایران فریبرز ارغوانی پیرسالمی و سحر پیرانخو

(دههکا

در تجههارت) را در پههی دارد (زارع)158 :1394 ،ز مه

اقتصههادی یههین،

جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاس

پاکستان نیز درخور توج اساز

با کشورهای آسیای درقی دادت و خواهان است ادا از کلی ظرفیاهای توسهر ای،
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اقتصادی و سیاسی آن اسا ،اما موانری نیز همچون فشار و ته ی های امریکا برای
ه م توسر رواب و همکاری کشورهای آسیایی با ایران وجهود دارد که پتانسهیل
ایران برای بهرابرداری از این ر را کن و تضری
ایران و وذ

میکنه ز ته یه امنیتهیده ن

آن از ر توس ایاالت متل ا (بها هملهی ده ن هر مهوردنظر

امریکا) را نیز می توان ته ی ی از جانب این کشور در این ر ب وساب آورد؛ ب
این مرنا ک اگر ایران ب هنوان وج اساسی این ر للا دهود ،وساسهیاههای
امریکا در قبا مشارکا ایران در سازوکارهای اینینینی افزایش یافت و بها اهمها
فشار و امنیتی کردن هویا ایران میتوان نه تنهها در ایهن وهوزا بلکه در سهایر
جنب های همکاری اقتصادی و سیاسی ایران موانع ج ی ایجهاد کنه ؛ ینانکه ایهن
کشور در جریان انتقا خ لول گاز آسیای مرکزی از مسیر ایران در گذدت همین
اق ام را انجام دادز
واکنشرقابتگرایانهکنشگرانمهمبینامنطقهای(روسیهوهند) :واکهنشرقابتی و توام با تردی کشورهایی همچون امریکا ،روسی و هن میتوانه سهرها
ورکا ر را کن کردا و با فرالیاها و البیههای خهود ،مهانع از افهزایش تهوان
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦

استرات یی و دیپلماتیی ایران دودز رومها اگری نسبا ب گذدت توج بیشتری
ب توسر روا ب با ایران و یین دارن  ،اما این کشهور همهوارا نسهبا به افهزایش
نقش سایر ق رت ها در منطق آسیای مرکزی و اوراسیا وسام بودا و مرمهوال به
آن واکنش نشان دادا اساز از دی رومها این ر میتوان ململهی بهرای ن هوذ
منطق ای ایران و یین در ویام خلوت یا خارج نزدیی آنهها باده ز ایهن بهیم در
مورد ایران وتی می توان بیشتر باد ؛ زیرا قرابا مذهبی و ایه ئولوژیی ایهران بها
کشورهای این منطق می توان مقوم آن ییزی باد ک از دی مسکو افرا یگرایهی
و تقویا گرواها و جنبشهای اس مگرایان اسا ()Fallon, 2015ز
هن نیز در سا های اخیر ب منطق آسیای مرکزی توجه بیشهتری کهردا و در
یی سا اخیر از ریق ت ش برای سرمای گهذاری در بنه ر یابههار ایهران ته ش
کردا تا مسیر ترانزیتی ب این منطق را تسهیل و ضمن همکاری با ایران ،ر ههای
یین را نیز با ناکامی مواجه کنه ؛ موضهوهی که در هورت ته اوم ایهران را بها
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ددواری ایجاد توازن بین خواسهت ههای دو قه رت بهزرر (یهین و هنه ) روبهرو
می کن ز در والی ک یین در توسر زیرساختی بن ر گوادر پاکسهتان تمرکهز کهردا
اسا ،هن در ایران ب امری مشاب مبادرت ورزی ا و برا در درایطی که جایگهاا
ایران در قالب جادا ابریشم نوین مهم دود ،بیم یهین از همکهاری ایهران بها هنه
میتوان زمین ساز تردی های ج ی در ر

هن ی در مورد نیات ایران دودز

افزایشروابطیینباعربستانسعودی :ته ی دیگر ایران در ایهن هرافزایش رواب یین با رقبای منطق ای ایران از جمل هربستان اساز رونه رده و
ظهور روزافزون یین و ت ش آن برای برقراری رواب نزدیی بها اتلادیه ههرب،
نشان دهن ا این اسا ک یین بیش از ایران خواههان برقهراری روابه اقتصهادی و
امنیتی دوستان و نزدیی با اهراب اسا؛ ک در این ورت اوتمها اینکه اههراب
یین همکاری با سایر کشورهای منطقه از جمله هربسهتان را به للها اهمیها
انرژی هموارا و

خواه کرد ()Morillo, 2014: 3ز نگاهی ب نقش رااههای فرههی

جادا ابریشم نشان می ده ک مسیر موا ه تی خلهیج فهارم در سیاسها انهرژی
یین ،اهمیا کمتری یافت و دریای سرا و تنگ بابالمن ب توانست ان جهایگزین
خلیج فارم و تنگ هرمز دون ز ایهن سیاسهتگذاری در بلن مه ت خطهوم انتقها
انرژی هربستان از دریای سرا را مهمتر کردا و میتوان به کهاهش جایگهاا ژئهو
اکونومیی ایران و سواول دمالی خلیج فارم منجر دود؛ موضهوهی که در کنهار
توسر رواب سیاسی میتوان زمین ساز انزوای ایران دودز
خطراتناشیازخیزشیکقدرتبزرگ :ه وا بر این موارد ،توج بهاین مقول مهم اسا ک رواب ایران و یین هرین باهث رد و پویایی اقتصهادی
ایران خواه د  ،اما این من را نبای ب مرنای نادی ا گرفتن خطرات امنیتی نادهی
از خیزش ق رت های بزرر همچون یین تلقی دودز یین همانن سایر ق رتهای
بزرر ک در و تاریخ نیز رون آن ثابا د ا اسها ،انگیهزا دخالها در منها ق
ویاتی را ب

خارجی چین :فرص ها و تهدیدها برای ایران فریبرز ارغوانی پیرسالمی و سحر پیرانخو

ب ت ریج جایگاا ایران نزد یین را ادغا کن  ،باال میرودز بای در نظر دادها که

جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاس

می توان ب این جایگاا لطم وارد کن و هم توسر رواب روزافزون ایران با یهین

ورت بالقوا در خود دارد؛ بنابراین ایران بایسهتی مناسهبات دوجانبه
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خود با یین را با هلم ب سود و زیان دخالها فزاینه ا یهین در امهور بهینالمللهی
م نظر دادت باد ز همچنین رواب

ر

دوجانبه بها یهین و نیهز امیه واری به

سرمای گذاری یین و بازارههای مصهرفی آن اوتمها خطهر وابسهتگی یهیسهوی
اقتصادی را برای ایران درپی داردز اویای جادا ابریشم ،افزونبهر آن که بسهترهای
زمین ساز ق رت گیری جهانی یین را برای آین ا مهیا میکن  ،ب

ور بیری باههث

می دود تا کشورهای مشمو این ر خصو ا ایران ،ناخواست درگیر ج ا هها و
یالشهای نادی از رقابا ق رتهای بزرر و ب خصو

درای پیچیه ا انتقها

ق رت در آین ا دون ک این روی اد با توج ت هاوتههای ایه ئولوژیی و ههویتی
ایران با این ق رتها میتوان با ته ی ها و یالشهای امنیتی گسترداتری در آینه ا
همراا دودز
نتیجهگیری
سیاسا ک ن یین با ابتنای بر رویکهرد «کسهب قه رت از ریهق ثهروت» ،از سها
 2013زمین های ر استرات ی ج ی ی با نام جادا ابریشم نوین را مهیا کردز در این
استرات ی ،یین ب دنبا پیون میان اوراسهیا و غهرب آسهیا اسها که بها پهیگیهری
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦

زیرساخاهای دو مؤل ا لی در این راهبهرد (جهادا زمینهی و دریهایی) ،به دنبها
اویای رؤیای یین بزرر اساز یین با این استرات ی با های ژئوپلیتیی خهود را در
منطق آسیای مرکزی و آسیای جنوب غربی ک از مهمتهرین منها ق راهبهردی تلقهی
می دون  ،گشودا اسا؛ هرینه مه هی اسها که هه
اقتصادی و جمری اسا ،اما نمیتوان اه ا

ا هلی ایهن هر منهافع

ژئوپلیتیی یین را در این ر نادیه ا

گرفاز یین در راستای سیاسا خارجی خود و با در نظر گرفتن این ر راهبردی
ک از آن ب هنوان نماد آرمان وکوما فرلهی نهام مهیبهرد ،اتصها زیرسهاخاههای
اقتصادی را م نظر قراردادا اساز اما ب نظر میرس اهمیا این پروژا بسیار فراتهر از
مسائل اقتصادی اسا؛ این ابتکهار واکهنش یهین به یهالش ههای موجهود در نظهام
بین الملل و همچنین وضور و ن وذ روزافهزون قه رت ههایی همچهون امریکها بهرای
سیطرا بر منا ق راهبردی ژئوپلیتیی و ژئواکونومیی جهان اساز می توان گ ا ایهن
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مسئل  ،انرکاسی از جاا لبیهای بینالمللی جسهوران  ،خه

و نسهبتا خهوشبینانه

یین برای ساخا یی سیستم اقتصادی از ریق همکاری ههای خهارجی اسها ،که
ه

آن توسر اقتصادی ،دسترسی ب بازارهای مصرفی گستردا ،سهرمای گهذاری و

همچنین جلوگیری از ظهور موانع بر سر ق رت یهابی روزافهزون بیجینهگ اسهاز در
واقع ر «یی کمربن  ،یی جادا» ،اههرم ژئوپلیتیهی و ژئواکونومیهی یهین بهرای
ت ش برای تلقق سیاسا درهای باز و ر های اقتصادی اساز از دیه ایهران ایهن
ر متضمن فر اهایی برای رد و پویایی اقتصادی اسا ،بنابراین لزوم فرالیها
و پویایی برای پیوستن ب این ر ضروری اسا؛ اما بای توج دادا ک وضور و
میزان پویایی در این ر

رفا توس خود ایهران ترریه

خواهه ده ز از آنجاکه

بروز یالشهای امنیتی ج ی و ضرورت یاراان یشی و یافتن رااکارههای مقابله بها
آنها و همچنین ق رتسازی برای کشورهای مسیر از دستاوردهای تلقق این هر
ر  ،ایجاب میکن ک استرات ی سیاسا خارجی ایران در قبا یهین و ایهن هر
بازان یشی دود و ب منظور بهراگیری مؤثرتر از فر اهایی ک راهبرد مذکور فهراهم
خواه آورد ،تغییراتهی در اقتصهاد و سیاسها وا هل دهودز ایهران بایسهتی در پهی
برنام ای برای اقتصاد و توسر پای ار باد ز بنابراین در این ر تنها نبایه به مقوله
ترانزیا توجه کنه  ،بلکه ب ایسهتی ارتبا هات تجهاری و بازرگهانی خهود بها سهایر
کشورهای مسیر ،از جمل آسیای مرکزی را گسترش ده و در پروژاهای این منطقه
مشارکا و همکاری کن  ،تا از این ریهق در سهازمانههای منطقه ای مههم وضهور
فرا تری دادت باد ز متراقبا همکاری با این منطق میتوان

ادرات انرژی ایران به

اروپا را نیز تسههیل کنه و روابه بها فرامنطقه را بهبهود بتشه ز توسهر مناسهبات
راهبردی با کشورهای مسیر میتوان بستری مناسب بهرای ارتقهای جایگهاا ایهران در
سطو منطق ای و بینالمللی فراهم کن  ،اما این مسئل ک ایران تا ی ان ازا میتوانه
در ووزا اقتصادی و سیاسی از مزیا ههای هر اسهت ادا کنه به توانهایی دسهتگاا
دیپلماسی ایران و ب وی ا سیاسا کلی توازن در سیاسا خارجی و ین جانب گرایهی
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