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Abstract 

The US-China confrontation has become more visible in recent years. So that 

the two countries face each other in different regions of the world and in 

different areas of politics, geopolitics, economy and security. One area of 

confrontation between the United States and China is the China Belt and Road 

Initiative, the implementation of which will make China a superior power on 

land. In this study, we seek to examine Iran's role in confronting the United 

States and China. The importance of addressing this issue is that Iran is part of 

the Belt and Road Initiative, and the relationship between the two sides, the 

United States and China, with Iran is unique in that the United States confronts 

Iran and China interacts with Iran. The main question of the research is what is 

the role of Iran in the confrontation between the United States and China under 

the belt and way initiative? The process of obtaining the answer to the main 

question has been through expressing the confrontation between the United 

States and China and then examining whether or not Iran accompanies the 

parties to the conflict. The result of this study is to explain the role and influence 

of Iran in the confrontation between the United States and China in the Belt and 

Road Initiative, and the conclusion that the presence or absence of Iran in this 

plan will affect the confrontation between the United States and China. 

Keywords: Belt and Road Initiative, Iran, USA, China, Geopolitics 

mailto:gohari@isu.ac.ir
mailto:Ansarireza313@gmail.com


تقابل آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه و 
 1بررسی نقش ایران

 ابوذر گوهری مقدم

 gohari@isu.ac.ir )ع(، تهران، ایراندانشیار روابط بین الملل دانشگاه امام صادق 

 رضا انصاری بارده

)ع(، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسالمی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صاادق  ،نویسنده مسئول
 Ansarireza313@gmail.comتهران، ایران 

 چکیده
 کههطوریبه ؛تری به خود گرفته استنمایان شکلهای اخیر تقابل آمریکا و چین در سال

های گوناگون سیاسی، ژئوپلیتیک، اقتصادی و در عرصه جهاندو کشور در مناطق مختلف 

های تقابل آمریکا و چین، ابتکار کمربنهد هستند. یکی از عرصه و امنیتی با یکدیگر مواجه

و راه چین است که اجرای آن چین را به قدرتی برتر در خشکی تبدیل خواهد کهرد. ایهن 

پهرداختن بهه ایهن  بهوده وپژوهش به دنبال بررسی نقش ایران در تقابل آمریکها و چهین 

ز مسیر ابتکار کمربند و راه است که ایران بخشی ا اهمیت داشته استموضوع از آن جهت 

 :اسهت فردمنحصهربهو مناسبات هر دو طرف تقابل یعنی آمریکا و چین با ایران از جهاتی 

است  بوده اصلی پژوهش عبارت پرسشآمریکا در تقابل با ایران و چین در تعامل با ایران. 

ایهن  «چیسهت  نقش ایران در تقابل آمریکا و چین ذیهل ابتکهار کمربنهد و راه»از اینکه 

غیرسهاختمند و  ای و مصاحبه نخبگانیکتابخانه -های اسنادی پژوهش با استفاده از داده

 ی بهرای پرسهشبهه پاسهخ یابیدستفرایند  وتحلیلی انجام شده  -با رویکردی توصیفی 

تقابل آمریکا و چین و سپس بررسی همراهی یا عدم همراهی ایران  تبییناز طریق  ،اصلی

ایهران در تقابهل  تهثییرهای تقابل بوده است. دستاورد این پژوهش، تبیین نقش و با طرف

کهه حوهور  شده اسهت گیرینتیجه پایانو در  بوده آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه
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 مقدمه

بررای  اشبلندپروازانر هرای طرر  و های اخیرخیزش چین در سالو گیری قدرت
ب  خطر افتراد  منرافآ رمرا را در برریاری از منراط   موجبتثبیت قدرت جهانی 

ابت ار کمربند »های چین، پروژهاست. ا ی از کال و نگرانی اان کشور شده جها  
طرحری  ؛در دستور کار اان کشور قرار گرفت  اسرت 3112است ک  از سال  1«و راه
دوم برا  ک  چین در مرحل  اول با اهداف سیاسی و امنیتی و در مرحلر  المللیبین

ی تقابل رمرا را و ارزااباهداف اقتصادی، ب  دنبال اجرای ر  است. اان پژوهش ب  
در اارن تقابرل بررسری را سپس نقش اارا   پرداخت ،چین ذال ابت ار کمربند و راه 

در  رفرانرینقشتواند برا اارا  چگون  می»ن است ک  ااکرد. مرئل  پژوهش  دخواه
را   نفآ منافآ ملی خود استفاده کند و موازن  تقابرل تقابل رمرا ا و چین باز طر ، 

زند. تقابل رمرا ا و چین از ر  جهت حرازز بها بر هم ب  نفآ اا ضرر ا ی از طرف
شرود. در  اهمیت است ک  ب  سیاست خارجی جمهوری اسالمی اارا  مربوط می

شود اارا  های ابت ار کمربند و راه باعث میو ظرفیت درست اان تقابل و ابعاد ر 
اارن  و برر همرین مبنرا، کند تأمینبتواند در تحوالت جهانی، حداکثر منافآ خود را 

هرای ابت رار کمربنرد و راه، برا مشر ک کررد  ظرفیرتدر صردد اسرت پژوهش 
د. نماارهای متولی سیاسرت خرارجی معرفری های درست اقدام را ب  دستگاهگزان 

و جاارابی  رفرانرینقشعدم  و است اارا  ب شی از مریر ابت ار کمربند و راه چین
بررای توسرع  و رشرد کشرور  جادشردهااشرود، از ظرفیرت در اان طر  باعث می

جمهوری اسالمی بوده استفاده نشود. همچنین از رنجا ک  رمرا ا دشمن شماره اک 

                                                                                                                                 

1. Belt and Road Initiative (BRI) 



 3011 تابستان  ♦ 2 شماره ♦ 31سال  ♦ روابط خارجی     212

تقابرل تحقی  و بررسری است،  ر چین از شرکای تجاری اصلی جمهوری خل   و
المللری باعرث رسریب ب  تحوالت برین یتوجهو بی داابمیاان دو کشور ضرورت 

 گردد. منافآ ملی میرسید  ب  
تی  ار کمربند و راه چین و تبیرین چیررهدف اان پژوهش اراز  تعرافی از ابت

بر  نقرش  ؛ ضرمن اان ر تقابل رمرا ا و چین ذال اان طر  و جغرافیای ر  اسرت
را ا و چین نیز پرداخت  خواهد در تقابل رم ر اارا  در ابت ار کمربند و راه و نقش 

نقش اارا  در تقابل رمرا ا و چین ذال ابت رار  چیرتیاصلی پژوهش  پرسششد. 
و  هرافرصرت» :از انردعبارت ر  فرعری پرژوهشهای پرسش و ستاکمربند و راه 

و اارا  در ابت ار کمربنرد و راه ل رمرا ا و چین برای اارا  چیرت تقاب تهدادهای
هراای فرضی  پژوهش بر اان اساس اسرت کر  ااررا  ظرفیرت «؟ی داردجااگاهچ  

هرا بررای تروا  از ر  ظرفیرتدر ابت ار کمربند و راه دارد ک  می رفرانینقشبرای 
توانرد ها میاز ظرفیت ن رد  و استفاده بهره بردکاهش فشارهای رمرا ا علی  اارا  

  نقش ااررا  در تقابرل ها را ب  تهداد تبدال کند. نوروری پژوهش در پرداختن بر 
های ابت ار کمربند و راه با روا ردی موردی، اعنی تمرکز بر ظرفیت رمرا ا و چین

توانرد برای اارا  است. اان پژوهش ب  دنبال بررسی راه ارهاای است ک  اارا  می
از تقابل رمرا ا و چین در جهت کرب منافآ ملی خود استفاده کنرد. پررداختن بر  

در نگارنردگا  ک  ابت ار کمربند و راه نوروری داگر پژوهش است  جااگاه اارا  در
 ند.کنمیبرای رشد منافآ کشور بررسی را طر   ر  های ظرفیت اان بحث

 . چارچوب نظری و مفهومی8

 . چارچوب نظری8-8

شرود، نیرز اراد مری« م تب سیاست قدرت»ک  از ر  با عبارت  1«گراایواقآ»روا رد 
الملل مورد اسرتفاده قررار گرفتر  پاراداام غالب در سیاست بین عنوا مدتی طوالنی ب 

الملرل بروده اسرت تران و پاادارتران نظرا  روابر  بینگراای مهمترداد واقآبود. بی
 .1 فرر  اسرتوار اسرت: رگراای برر چهرارهیافت واقآ(. 32، ص. 1211)مشیرزاده، 
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 اسرترمیرز الملل ضرورتاً مناقش رواب  بین. 3؛ بدبینان  نربت ب  ماهیت انرا  دگاهاد
امنیرت ملری و بقرای . 2؛ المللی اسرتوفصل مناقشات بینحل نهاای حلو جنگ راه

الملرل بتوانرد بدبینی نربت ب  اان ر  سیاسرت برین. 4؛ ستا هادولت باالتران ارزش
 (.12، ص. 1232ج رو  و سورنرو ، شرفت کند )پی یهمانند زندگی سیاسی داخل

تقابرل رمرا را و چرین در »شود بین دو متغیر وهش سعی میدر اان ب ش پژ
نربت سنجی صورت گیرد. واقآ« نقش اارا  در اان تقابل»و « ابت ار کمربند و راه

 طوربر توا  چراای تقابرل رمرا را و چرین را گراای چارچوبی است ک  در ر  می
مریگراای واقرآاما ب  دالالری  ،ای کامل نیرتالبت  هیچ نظرا  ؛جامعی تحلیل کرد

اان ر  سرطت تحلیرل در  : ن رتمطلوب باشد ایتواند برای تبیین اان تقابل نظرا 
گراای بر اهمیت دولرت و نقرش ر  در نظرام بریناان پژوهش دولت است و واقآ

(. اارن 31 .ص ،1213دارد )قروام،  تأکیردالملل و همچنین بر قدرت و منافآ ملری 
های مررتقلی مریچین و اارا  را موجودات های رمرا ا،از دولت هرکدامپژوهش 

گراای نظرام برینک  ب  دنبال حداکثر سازی منافعشا  هرتند. در روا رد واقآ ددان
هرا بررای حرداکثر الملل در وضعیت رنارشی قرار دارد ک  نتیج  ر  ترالش دولرت

ها و هما  برازی برا حاصرل جبرری منافآ خود در مقابل منافآ داگر دولت ختنسا
سعی دارند منافآ بیشرتری  هرکدامهاای هرتند ک  ست. رمرا ا و چین دولتصفر ا

نیازمنرد قردرت بیشرتر اسرت.  و اارن امرر الملل برای خود کرب کننددر نظام بین
از مریر قدرت س ت و گاه از طرار  قردرت نررم  یها گاهدولت در قدرت بیشتر

وژی جرز  اهررمقدرت اقتصادی و پیشرو بود  در علرم و ت نولر شود ومیکرب 
 است. هار های مهم افزااش قدرت 

الگوی تحلیل در اان پژوهش بررسی تقابل رمرا ا و چین برا روا ررد واقرآ
در راستای کرب منافآ حداکثری ب  تقابل با  های اان دو کشوردولت .گراای است

در اان میا  اارا  برای حفظ بقای خود در مقابرل تهداردات  و اندا داگر پرداخت 
شود. تقابل رمرا ا و چین در فضاای است ک  دو مرا ا، وارد هم اری با چین میر

وسریل ،  تنهانر کنند و کررب قردرت را کشور برای افزااش قدرت خود تالش می
 دانند.بل   هدفی برای استیال می
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 ابتکار کمربند و راه. 8-1

اقتصادی است ک  شری جری پینرگ،  -( طرحی راهبردیBRIابت ار کمربند و راه )
اعالم کرد چین ب  دنبال ااجراد ارک  رونماای و 3112جمهور چین در سال  رزیس

ابراشم درااای متناسب برا ة کمربند اقتصادی زمینی در امتداد راه ابراشم و اک جاد
(. وی در س نرانی خرود، 111 .ص، 3ج  ،1213قر  بیرت و ا م است )غیاثوند، 

 معرفی کرد: گون نااربند و راه را اهداف ابت ار کم

حفررظ ثبررات در همرررااگی چیررن، هررردف کلیررردی داپلماسررری »
اقتصررادی منطقرر  یساز پارچ ا. مررا بااررد در فراانررد است یرامونیپ

و اتصررررال مناطرررر ، مشررررارکت  ای، ترررررراآ ااجرررراد زارسرررراخت
فررا کنیررم. مررا بااررد کمربنرررد داشررت  باشرریم و نقررش مشرروق را اا

اقتصررادی جرراده ابراشررم و جرراده ابراشررم درااارری قررر  بیررررت 
ای جدارررد و ا ررم را برررازام و ارررک نظرررم اقتصرررادی منطقررر 

 (.,October 2013 Xi Jinping’s 25) «ااجرراد کنیررم

کمربنرد اقتصرادی جراده »ن اواابت ار کمربند و راه شامل دو برنامر  اصرلی برا عنر
است. کمربند اقتصادی جاده ابراشم سر   «31جاده ابراشم درااای قر  »و  «ابراشم

، مداتران  و اقیانوس هند را ب  هم متصل میفارسخلیجمریر اصلی چین ب  اروپا، 
های کشرورهای عضرو بر اساس ربراه 31جاده ابراشم درااای قر   ک یدرحال ؛کند

جمعیرت  دوسروم(. اان طر  Md Nazirul, 2018: p624کمربند و راه است )ابت ار 
ترالیرو  دالر از تولیرد ناخرالک جهرانی را  31کشور جهرا  و  51جها ، بیش از 

چین برای پیشربرد  اندازچشم(. 113، ص. 1213شود )رضاپور و سیمبر، شامل می
ی چین ب  کشورهای مرکزی و شرق افت اتوسع های کمتر اان طر ، اتصال سرزمین

ااجاد مریری تجراری بر  سرمت اروپرا  هار همراا  در رسیای مرکزی و از طرا  
ااجراد پیونردهای  منظوربر المللری احیرای جراده ابراشرم را بود. چین ابت ار برین

کررده کشور جهرا  مطرر  و دنبرال  هادهاقتصادی، تجاری، زارساختی و انرژی با 
(. طررر  چررین مرراهیتی اقتصررادی، 153ص. ، 1213)میرترابرری و ترکرری،  اسررت

، توسرع  بیشرتر کنرد: ن ررتچند هدف کال  را دنبرال مریو  ژزواستراتژاک دارد
صرنعتی چرین  یدوم، ارتقرا ؛ای، از طرا  ادغام با اقتصاد کشورهای همراا منطق 
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سوم، حل مش ل ظرفیت مرازاد تولیرد و  اان کشور؛همراه با صدور استانداردهای 
های چین برای اجررای ابت رار (. انگیزه151، ص. 3ج : 1213اثوند، بازار هدف )غی

 China's) کمربند و راه طب  رنچر  در سریزدهمین سرند توسرع  پرنج سرال  چرین

thirteenth five-year plan, 2016از: اندعبارت ،( رمده است 
 ااجاد قابلیت اتصال ب  رسیای غربی و اروپا؛ •

 ااجاد گشااش اقتصادی؛ •

 ب  توسع  پاادار؛ اابیدست •

 ب  منابآ انرژی و امنیت غذاای پاادار؛ اابیدست •

 تر؛توسع  داخلی متواز  •

 جاای صنااآ با فناوری پااین ب  خارج از کشور. جاب •

 . جغرافیای ابتکار کمربند و راه8-1-8

استراتژی توسع  ابت ار کمربند و راه ااجاد ارتبراط و هم راری در شرش کراردور 
 از: اندعبارتگیرد. کرادورهای ابت ار کمربند و راه اقتصادی را در بر می اصلی

ب  اروپرا از طرار  قزاقررتا ،  رهنراهشامل . مسیر زمینی اوراسیای جدید: 1
 ؛روسی ، بالروس و لهرتا 

چرین بر  روسری  و از اتصال . کریدور اقتصادی چین، مغولستان، روسیه: 2
 ؛خ  رهنرنجا ب  اروپای غربی از طرا  

اتصرال بر  قزاقررتا ، . کریدور اقتصادی چین، آسیای میانه، غرب آسییا: 3
 ؛قرقیزستا ، تاجی رتا ، ازب رتا ، ترکمنرتا ، اارا  و ترکی 

واتنررام، تاالنررد، جمهرروری و هنییدوچین:  قارهشیی ه. کریییدور اقتصییادی 4
 ؛دموکراتیک خل  الزوس، کامبوج، میانمار و مالزی

: انگیکنیسیچین، پاکستان با بیشترین تأثیر بر استان . کریدور اقتصادی 5
محصرور در خشر ی از طرار  شرهر کاشرغر )منطقر  رزاد  انگیکنیس دهندةپیوند

بندری با رب عمی  ک  بررای اهرداف تجراری و )اقتصادی( با بندر گوادر پاکرتا  
 (؛شودیمنظامی استفاده 

بر   یاعتمرادبیب  دلیل  . کریدور اقتصادی چین، بنگالدش، هند، میانمار:6
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 ,OECD) رودمرازل امنیتی بین هند و چین، اان مرریر احتمراالً کنردتر پریش مری

2018,p 11.) 
 

 
 (OECD, 2018گانه طرح یک کمربند، یک جاده چین )منبع: مسیرهای شش .3تصویر 

 های اتصال در طرح کمربند و جادهبودجه پروژه .8-1-1

دالر از صندوق راه ابراشم و دو بانک تجاری بزرگ  میلیارد 41توسع  چین،  بانک
در  و اسرت های طر  کمربنرد و جرادهاعتبار عمده پروژه تأمیندولتی منابآ اصلی 

ندارد. بانک توسع  چین  مش ل بودج ی چین برای اجرای اان طر  کنونوضعیت 
ی هراپرروژهمیلیرارد دالر پشرتیبانی و  111اقتصراد بر  ارزش  23پروژه در  411از 

 (.OECD, 2018,p 20کند )را رداابی می بالقوه متعددی

 آمریکا 1«طرح راه ابریشم جدید»چین با « ابتکار کمربند و راه»تفاوت . 8-1-0

کلینتو ، وزار امور خارج  اسرب  رمرا را دربراره مزاارای تعرامالت  3111در سال 
اقتصادی رسیای مرکزی از جمل  کشرورهای افغانررتا  و پاکررتا ، برا کشرورهای 
                                                                                                                                 

1. New Silk Road 
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جنوب شرق رسیا ب  اان ن ت  اشاره کرد ک  افزااش تعامالت اقتصرادی کشرورهای 
توانرد رهای شررق رسریا مریکشوواژه ب رسیای مرکزی با داگر کشورهای رسیاای، 

ای کر  (. ااردهClinton, 2011باعث دستیابی ب  توسع  پاادار در اان کشورها شود )
کلینتو  در نشرت وزارا  جاده ابراشم جداد در نیواور  مطر  کرد، اک طرر  

هرای اخیرر حجرم رمرا اای بررای همگررا کررد  شررکای رسریاای برود. در سرال
بروده  یاانردازهب چین در زمین  ابت رار کمربنرد و راه  یزاربرنام گذاری و سرماا 

کند، تنهرا در صرورتی  ب واهد طر  راه ابراشم جداد را اجرااست ک  اگر رمرا ا 
برر اارن رورد.  ب  دسرتخواهد داشت ک  همراهی چین را نیز  مؤثرام ا  فعالیت 

ری چرین رمرا ا برای اجراای کرد  ااده خود نیز نیازمند همراهری و هم را اساس
 (.Zimmerman, 2015:p 19است )

 . روش پژوهش1

ای و مصراحب  هرای کتاب انر اان پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از داده
ن بگانی غیرساختمند انجام شده است. در روش مصاحب  ن بگرانی اطالعرات هرر 

وجرود ام ا  مصاحب  سراختمند  و ب  همین دلیل ن ب  داگر است با ن ب  متفاوت
از  شروندهمصاحب ندارد. در مصاحب  غیرساختمند روا رد مثبتری نرربت بر  در  

(. 112، ص. 1212های سیاسی اطرافش وجرود دارد )منروچهری و داگررا ، پداده
ای مصراحب  برا ن بگرا  را ادامر  داده و ا  تا دست اافتن ب  اشرباع دادهپژوهشگر

 ند.ا را ب  کار گرفت رمدهدستب های سپس با استفاده از الگوی تحلیل، داده
ة هرای جدارد اارده ارا دادشرود کر  مصراحب ای زمانی حاصل میاشباع داده

دهرد. در اختیرار پژوهشرگر قررار نمری شردهانجامهای متماازی نربت ب  مصاحب 
جااگراه سیاسری، اقتصرادی و امنیتری بارة درهاای پرسش طر  محورهای مصاحب 

راه بوده است. در اان خصوص سعی شده اسرت داردگاهاارا  در ابت ار کمربند و 
د. اسامی و حوزه ت صصری شوهای م تلف در اان بررسی های کارشناسا  حوزه

 است. 1جدول ب  شر   شوندگا مصاحب 
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 شوندگانمصاحبهاسامی و تخصص  .3جدول 
 تخصص شوندهمصاحبهنام 

 دبیر شورای راهبری روابط خارجی دکتر محمدباقر خرمشاد

 دیپلمات ارشد وتارت امور خارجه دکتر مصطفی دولتیار

 دیپلمات وتارت امور خارجه مستلر در پکن آقای علیرضا رودگر

 المللکارشناس ارشد امور بین فردآقای منصور صالح

 دیپلمات ارشد وتارت امور خارجه و رئیس اداره چین فردکتر ابوالفضل علمایی

 نماینده مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون سیاسز خارجی و امنیز ملی دکتر ابوالفضل عمویی

 دیپلمات ارشد و رئیس اداره اول  مریکای شمالی دکتر عیسی کاملی

 استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق )ع( دکتر حسین محمدی سیرت

 . تقابل آمریکا و چین0

 درواقرآگیررد کر  را در برر مریابت ار کمربند و راه ب شی از ژزوپلیتیرک جهرانی 
( 1231قرمتی از تقابل کال  دو کشور در عرص  جهرانی اسرت. طابنرده و متقری )

اسرت:  مؤلفر از دو  مترأثرکنند ک  استراتژی کال  سیاست خرارجی چرین بیا  می
المللری الزم جرذب منرابآ برین؛ دوم تقوات ثبات در محی  امنیتری چرینن رت، 

هرای تقابرل رمرا را و چرین را در حروزه قتصرادی.جهت پیشبرد فراانرد توسرع  ا
 هرای مهرمتقابرلاان پژوهش ب  برخی از ادامة توا  بررسی کرد ک  در م تلفی می

 پرداخت  شده است.های ن بگانی مصاحب  مورد اشاره در

 تقابل سیاسی آمریکا و چین .0-8

ازدارنردگی ا ی از دالال سیاسی اجرای ابت ار کمربند و راه بررای چرین، ااجراد ب
بررا  یسررازازتالف(. رمرا ررا در 1411فررر، سررت )علمرراایا سیاسرری مقابررل رمرا ررا

در عرصر  برین وهمرااگا  چین ب  دنبال مهار قدرت چین در منطق  شرق رسریا 
هرای چرین اسرت. اجررای المللی ب  دنبال تشوا  کشورها ب  م الفت با سیاسرت

ذ سیاسری چرین در کشرورهای موف  ابت ار کمربند و راه بر  معنرای افرزااش نفرو
خرود در  نفوذبا استفاده از  کندمیکننده در اان طر  است. رمرا ا تالش مشارکت

کشورهای مریر اان طرر ، از کشرورهای رسریای میانر  همچرو  تاجی ررتا  ترا 
کشورهای اروپاای، از حضور بیشتر چین در اان کشورها جلروگیری کنرد. ترالش 

 چین در اسناد باالدستی رمرا ا بیا  شده است.برای جلوگیری از افزااش نفوذ 
مرئل  چین در اارن اسرناد از  روزافزو ( اهمیت NSSدر اسناد امنیت ملی رمرا ا )
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ک  اان اهمیت در دورا  ترامپ ب  اوج خود رسرید طوریشد؛ ب مشاهده می 3111سال 
چرین ات راذ روا ردی تهاجمی در مقابل  3113و ترامپ در سند استراتژی امنیت ملی 

نظرهراای برا دولرت قبلری، رغرم داشرتن اختالف(. بااد  نیز بر NSS, 2017,p 25کرد )
همچنا  معتقد ب  مهار چین است. با است راج دستورالعمل رانده باارد  در مواجهر  برا 

 (:NSS, 2021توا  ر  را در چند محور زار بیا  کرد )می 3131چین از سند امنیت ملی 

های رمرا راای همچرو  دموکراسری در مقابرل نظرام ارزشبر ترواج  تأکید •
 کمونیرتی چین؛

 است؛ المللبینبر اان   رمرا ا همچنا  هژمو  نظام  تأکید •

 تقوات شب   متحدا  دفاعی رمرا ا در مقابل چین؛ •

 با چین؛ گراعملپیشبرد داپلماسی  •

 .و خلآ سال  وهواربهم اری با چین در موضوعات مشتر  همچو   •

 تقابل ژئوپلیتیک آمریکا و چین. 0-1

ا ری از دالارل  و عمده تقابل ژزوپلیتیک رمرا ا و چین در مرزهای شرقی چین اسرت
ژزروپلیتی ی اسرت کر   بررتبنمهم چین برای پیشبرد ااده کمربنرد و راه، خرروج از 

رمرا ا در سواحل شرقی چین ااجاد کرده اسرت. رمرا را حضرور نظرامی پررنگری در 
تران علل حضور رمرا را در اارن منطقر  مشرغول رق رسیا دارد. ا ی از اصلیمنطق  ش

اش است. رمرا ا متحدانی در منطق  شرق رسریا دارد کر  کرد  چین در محی  پیرامونی
کنند؛ در نتیج  حضور نظامی رمرا را در منطقر  با قدرت گرفتن چین احراس خطر می

ای از تروا  و ظرفیرت مرکز ب رش عمردهها، باعث ت عالوه بر کمک ب  تأمین امنیت ر
هررای جهررانی چررین شررود و از برخرری مرراجراجوایاش میچررین در محرری  پیرامررونی

شود ک  چین از حضرور نظرامی کند. ب  همین دلیل  اان دادگاه مطر  میجلوگیری می
گرردد کند، زاررا باعرث مریرمرا ا در ساار مناط  جها  از جمل  خاورمیان  استقبال می

از انداشرمندا  « کراپال »با ظرفیت کمتری در شرق رسیا حضرور داشرت  باشرد.  رمرا ا
ک  سرزمین رلما  خ  مقدم نظامی جنگ سررد  طورهما »الملل معتقد است: رواب  بین

ی دراای جنوبی چین مم ن اسرت خر  مقردم نظرامی مناقشر  هاربشد، را شامل می
ضمن اان ر  مرذاکره چرین برا  .(Kaplan, 2016« )های رانده را ش ل دهند...بزرگ ده 
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 & 3113Indykالملل را دگرگو  سرازد )تواند نظام بینبازاگرا  حاضر در اان دراا، می

Hanlon,).  ،با اان حال تقابل ژزوپلیتیک دو کشور تنها در شررق رسریا محصرور نیررت
اروپرا بل   عمالً در هم  مناط  جها  از جمل  رسیا و رفراقا و رمرا ای الترین و حتری 

بریاری از متحردا  سرنتی رمرا را از  3131ک  در سال طوریترری پیدا کرده است؛ ب 
توسر  کاالهرای چینری  رشردهیتر جمل  انگلرتا  و اتحادا  اروپا، بازارهای خود را 

شرده اسرت  هرار ترران شررکای تجراری اافتند و امروز چین تبدال ب  ا ی از اصرلی
(Trubowitz, 2021.) 

 اقتصادی آمریکا و چین. تقابل 0-0

قاطعانر  بر  سرمت اارن  ی خود در رمرا را،جمهور ااستر از رغاز دونالد ترامپ
دادگاه حرکت کرد ک  سهم چین از بازار رمرا ا را کاهش دهد. او معتقد بود چین 

 ه اسرتبا هزان  رمرا ا اقتصاد خود را ساخت  و ب  دنبال تغییرر اارن وضرعیت برود
(Dupont, 2020,p 4 .)تجاری چین بر  تولیرد رمرا را  هایشیوهاستدالل کرد ک   او

  اسرت. سراختناعادالن  صادرات مزارع رمرا ا را محردود طور ب رسیب رسانده و 
اام کر  ما در حال حاضر اان موضوع را برای چین روشن کرده»ترامپ اعالم کرد: 

مشراغل ها هدف قرار داد  صنااآ ما و سرقت مال یت معنوی، سررقت پس از سال
 (.1Dupont, 2020,p) «و ثروت رمرا ا ب  پااا  رسیده است

 
 (BBCچین )منبع:  -تجاری صادرات و واردات آمریکا  تراز .3نمودار 
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تقابل اقتصادی رمرا ا و چین در ابت ار کمربند و راه از ر  جهت است ک  هر چر  
حضرور و حضور و نفوذ چین در بازار کشورهای مریر اان طر  بیشرتر شرود، از 

 میرا  دو کشرورتعامالت اقتصرادی  از سوی داگر، نفوذ رمرا ا کاست  خواهد شد.
 طورهما تواند دست ب  تحرام چین بزند، نمی یراحتب است ک  رمرا ا  یاگون ب 

گررتره با توج  ب  . ه استک  اقدام ترامپ در وضآ تعرف  تجاری اقدام موفقی نبود
نگررا  از دسرت داد  برازار کشرورهای  تنهانر را را رم ،دامن  ابت ار کمربند و راه

رسیاای بل   نگرا  از دست داد  شراکت تجاری با متحردا  اروپراای خرود اسرت 
(. حضور اقتصادی چین در کشورهای هردف در ابت رار کمربنرد و 1411)عموای، 

راه را  هاای کر ؛ فعالیتگذاری چین در ر  کشورها همراه استراه اغلب با سرماا 
ای ورود کاالهای چینی و در نتیج  ب  دست گرفتن بازار ر  کشورها هموار مریبر

توا  گفت تقابل اقتصادی رمرا ا و چرین سازد و برای رمرا ا ناخوشااند است. می
منردی از از تقابل کال  اان دو کشرور در میرزا  بهرره متأثردر ابت ار کمربند و راه 

 (.1411فر، قدرت است )علماای یهامؤلف 

 تقابل امنیتی آمریکا و چین .0-0

ابت ار کمربند و راه ب  چین اجازه حضور نظامی بیشتر در ساار کشرورهای رسریای 
دهد. برای توج  ب  انگیزه چین برای افزااش قدرت نظرامی باارد بر  مرکزی را می

های نظرامی چرین از سرال های اان کشور در حوزه نظامی توج  کنیم. هزان هزان 
 ؛اان کشور را ب  خود اختصاص داده است GDPدرصد  3نزداک ب   ،تاکنو  1131
بروده اسرت  GDPدرصرد  4 حدوداان رقم برای رمرا ا در زما  مشاب   ک یدرحال

ک  گواای روا ررد تهراجمی رمرا را و را (. بااد اان اعداد 115، ص. 1213)باقی، 
رشرد سراالن   بر  میرزا با توج   ،گری استروا رد تدافعی چین در حوزه نظامی

رشرد  سررعتب برا توجر   3141رسد ترا سرال ب  نظر می اقتصاد کشورها سنجید.
برای رمرا را خطرری هم در رقابت ترلیحاتی چین بتواند  ،اان دو کشوراقتصادی 

تر از امروز باشد. ابت ار کمربند و راه از ر  جهرت کر  بررای چرین جدی مراتبب 
تقوات توا  دفاعی چین و حضرور ة هد داشت، زمینسود سرشاری را ب  دنبال خوا

کند. در صرورتی میفراهم کمربند و راه یر در برخی از کشورهای مررا اان کشور 
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ک  چین بتواند حضور امنیتی و نظامی خود را در کشورهای رسیای مرکزی تثبیرت 
د، عرص  بررای حضرور و اثرگرذاری رمرا را در اارن منراط  کراهش و نفروذ ساز

قدرت برتر در زمین  نظامی  عنوا ب ای چین افزااش خواهد اافت. رمرا ا  فرامنطق
 ؛و ترلیحاتی خواها  امنیت مطل  ب  نفآ متحردانش در منطقر  شررق رسریا اسرت

کنرد امنیرت خرود را افرزااش چین وقتی اک کشور تالش میب  اعتقاد  ک یدرحال
، ص. 1211خضرری، شرود )دهد باعث گرترش ناامنی برای سااران در منطق  می

(. ابت ار کمربند و راه باعث افزااش نفوذ امنیتی چین در محی  پیرامرونی خرود 51
هرای رمرا را بررای مهرار اارن اهررم  در نتیج ر  می شود واز جمل  مناط  غربی 

 (.1411فر، کشور محدودتر خواهد شد )علماای

 کمربند و راه. بررسی نقش ایران در تقابل آمریکا و چین در ابتکار 0

 نقش سیاسی ایران .0-8

مهمری  طر  کمربنرد و جراده، عامرلو هم اری جمهوری اسالمی در  قرار گرفتن
ب شی اان طر  در منطق  غرب رسیا اسرت. اهمیرت سیاسری ااررا  در برای نتیج 

طر  کمربند و جاده هم برای طرف چینی و هم برای طرف رمرا اای قابل توجر  
هرای رمرا را در تران م الفرا  سیاسرتاارا  ا ی از اصلیداند ک  است. چین می

رواب  سیاسری در ( 1211نیا )شراعتیب  اعتقاد جها  و در منطق  غرب رسیا است. 
پوشانی متعددی وجرود دارد، از جملر : مبرادالت اقتصرادی و دو کشور عوامل هم

ز ر  حضور ااررا  در طرر  کمربنرد و جراده ا انرژی.ة نظامی و هم اری در حوز
واقرآ  مرؤثرتواند در پیشبرد اارن طرر  جهت ک  اارا  زار نفوذ رمرا ا نیرت، می

کنرد، متحردا  در منطق  هم اری مری هار زارا اغلب کشورهاای ک  چین با ؛ شود
اان کشورها مجبور شوند برین رمرا را  اکر داندروند و چین میرمرا ا ب  شمار می

زااد رمرا را را انت راب خواهنرد کررد، در  لاحتماب و چین ا ی را انت اب کنند، 
با هژمرونی  تنهان (. اارا  1411نیرت )عموزی،  گون ناادر مورد اارا  ک  صورتی 

تا سراار کشرورها را نیرز بر  اارن کند میجهانی رمرا ا م الف است، بل   تالش 
 موضوع توج  دهد ک  نظم رمرا اای نظم مطلوب جهانی نیرت.
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ای اا برجرام نام  هرت موضوعات سیاسی همچو  تواف اارا  حتی در برخی 
(JCPOA تالش کرده است متحدا  اروپاای رمرا ا را ب  ات اذ تصمیمات مررتقل )

در جهرت منرافآ چرین و طرر   یطورکلبر از رمرا ا ترغیب و تشوا  کند. اارا  
زارا اروپا مقصد نهاای طرر  کمربنرد و ؛ را دارد ین روا ردهمکمربند و جاده نیز 

مرتمر در تالش است تا اروپا را از هم راری گررترده  طورب جاده است و رمرا ا 
تروا  ترالش ااررا  در جهرت (. پس می1411و راهبردی با چین باز دارد )کاملی، 

هرای مررتقل از تضعیف هژمونی رمرا ا و تشوا  ساار کشورها ب  ات اذ سیاسرت
 شی از اهمیت سیاسی اارا  برای طر  کمربند و جاده بیا  کررد. اارن رمرا ا را ب

امرا حضرور ااررا  در  بوده،ای و فارغ از روا رد منطق  اثرگذاری در سطت جهانی
 ای نیز مهم است.طر  کمربند و جاده در سطت منطق 

 نقش ژئوپلیتیک ایران .0-1

از  مترأثرینری اارن طرر  مریر زم وژزوپلیتیک از مرازل مهم طر  کمربند و جاده 
چین ب  دنبال استفاده از ظرفیت ژزوپلیتیرک  . بر اان اساس،ژزوپلیتیک جهانی است

 بروده وبرای سرعت در تجارت است. اارا  کشوری برزرگ برا عمر  اسرتراتژاک 
دسترسی ب  دراا در جنوب و شمال و همچنین پل ارتباطی شررق بر  غررب از راه 

هنرد  انوسیاقق  تبدال کرده است. نزدا ی اارا  ب  خش ی اارا  را ب  چهارراه منط
سازد ک  چین در مریر درااای طر  کمربند و جراده نیرز از اان ام ا  را فراهم می

 (.1411موقعیت اارا  کمک بگیرد )محمدی سیرت، 
و موقعیت جغرافیاای ر  ب  صورتی اسرت کر  قابلیرت  داردهمراا   11اارا  

برا قابلیرت پهلرو گررفتن  یبندرهاغرب رسیا را دارد. تبدال ب  مرکز تجاری منطق  
ای گررترده در داخرل کشرور، از های رالی و جرادههای بزرگ تجاری و راهکشتی
تواند مرریری امرن و سرراآ اارا  میو  های ارتباطی اارا  هرتندتران ظرفیتمهم

(. 1411فررد، برای انتقال کاال از جنوب ب  شمال و از شرق ب  غرب باشرد )صرالت
، ظرفیرت ااررا  در انتقرال جمهوری اسالمیمرئل  داگر درباره اهمیت ژزوپلیتیک 

های بین اارا  و غرب بر سر مررئل  های اخیر ب  دلیل تنشدر سال ک  انرژی است
در صورتی ک  فعرال شرد  اارن ظرفیرت  ؛غفلت شده است از ر ای همواره هرت 
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بل ر  بررای  ،انتقال انرژی خواهرد شرد باعث ارتقای جااگاه اارا  در مرئل  تنهان 
کشرورهای شرمال ااررا  همچرو   طرف چینی نیز رورده براالای خواهرد داشرت.

مرریری  بر  برای صادرات و گاز و نفت هرتند دکنندهیتولترکمنرتا  و رذربااجا  
ترران و ااررا  ا ری از نزدارک و های رزاد متصل کنردرا ب  رب هار ند تا دار نیاز

ر است. در صورتی ک  اارا  در ابت ار کمربنرد و راه امتران مریرها برای اان ارزا 
های بنادر، رالی و زمینی اارا  در مریر انتقرال و زارساخت پیدا کند یحضور فعال

 تأکیردتوا  بر ظرفیت اارا  برای انتقال انرژی نیز شوند، در کنار ر  می کارگیریب 
 (.1411د )دولتیار، گردل و تالش کرد تا اان ظرفیت نیز فعا

جاده ن  از اارا ، بل ر  برخی معتقدند مریر اصلی ترانزات در طر  کمربند و 
از روی دراای خزر، از مریر درااای و از براالی درارای خرزر از طرار  زمینری و 

ارا  ب  لحاظ ژزوپلیتیک نقش مهمی در اان طر  ن واهد داشت. در رالی است و ا
داند برای موفقیت طر  کمربنرد و جراده چین می گفت،د پاسخ ب  اان موضوع باا

مرریرهای جرااگزان و مروازی بررای  الزم اسرتنبااد بر اک مریر ت یر  کنرد و 
، م اطب طر  کمربند و جاده تنها دومترانزات شرق ب  غرب در نظر داشت  باشد. 

روپرا کشورهای اروپاای نیرتند ک  برای چین مهم نباشد از چ  مریری کاال را بر  ا
ای از برازار هردف چرین، کشرورهای مرریر طرر  بل   ب ش عمده ،ترانزات کند

تواند کراالی چرین هرتند. عبور مریر ترانزات ب  اروپا از روسی  و دراای خزر می
بررای  فارسخلیجرا ب  اروپا برساند، اما اان موضوع ظرفیتی در بازار غرب رسیا و 

 کند.چین ااجاد نمی
 موازاتبر ن در طر  کمربند و جاده رشد همر  مرریرها سیاست چیبنابراان 

اشراره شرد، مرریری بردو   هرار ا داگر است. مریر اارا  نیز ب  دالالی کر  بر  
پیش کند،  نظرصرفاگر چین ب  هر دلیلی از اان مریر  ک طوریب  ؛جااگزان است

اگرر خودش ضرر خواهد کرد. حتی اگر چین ب واهد مریر ااررا  را برا داز هم ، 
 :جااگزان کند باز هم ب  دو مشر ل اساسری مواجر  خواهرد شردر  های همراا 
بحث امنیت و زارساخت است ک  کشرورهای همرراا  در برخری مروارد  ن رت،

اجرازه شررکت  هار هنوز دچار مش الت حاد امنیتی هرتند و ظرفیت زارساختی 
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مثرال  عنوا ب (. 1411ن واهد داد )رودگر،  هار فعال در ابت ار کمربند و راه را ب  
تران مریر صادرات ب  عراق، اقلیم کردسرتا  عرراق و سرورا  تواند اصلیاارا  می

اارا  رمرادگی الزم  اندازهب  کدامچیهباشد. مریرهای داگر در طر  کمربند و جاده 
زد  برازار     دوراان دوم ؛ وبرای ااجاد کرادور تجاری ب  اان دو کشور را ندارند

کند و حتی مم ن اسرت در موضرآنصیب میاارا  چین را از منافآ تجاری ر  بی
 باشد. گذاراثرگیری سیاسی اارا  نربت ب  هم اری با غرب نیز 

 نقش اقتصادی ایران .0-0

هرای موجرود از ترنش متأثراهمیت اقتصادی حضور اارا  در طر  کمربند و جاده 
های اخیر و با روا رد فشار حرداکثری ها در سالاایبین اارا  و رمرا است. رمرا 

شرعاع قررار دهنرد. الهای اقتصادی اارا  را تحت تا مزات اندکردهو تحرام، تالش 
اان روا رد رمرا ا باعث شده است اان کشور بیش از چهرار دهر  از برازار ااررا  

 صروصخب برای رمرا ا قابل پذارش نیرت ک  کشورهای داگر و  ؛ پسدور باشد
مند شوند. طر  کمربند و جاده های اقتصادی علی  اارا  بهرهچین از منفعت تحرام

خراص، رمرا را را متوجر  اارن  طورب سال  اارا  و چین  31عام و قرارداد  طورب 
است ک  هر چ  بیشتر خود را از بازار اارا  کنرار بگرذارد، بازگشرت کرده موضوع 

هرای هرا و گرروههد شد. با اان حال فشار البریب  بازار اارا  برااش دشوارتر خوا
اان کشور نتواند تصمیمی در راستای منافآ ملی خود ات راذ  است فشار باعث شده
 (.1411های ضد اارانی دولت رمرا ا همچنا  ادام  دارد )دولتیار، کند و سیاست

رمرا ا ب  دنبال سیاست مهار اقتصادی چین و فشرار اقتصرادی بر   ک یدرحال
در  یمرؤثرتوانرد نقرش ا  اسرت، حضرور ااررا  در ابت رار کمربنرد و راه مریاار
های رمرا ا علی  اارا  و چین داشرت  باشرد. ب شری از برنامر  سیاست یسازیخنث

چین در ابت ار کمربند و راه انتقال ت نولروژی بر  کشرورهای عضرو اارن طرر  و 
برررای  یمناسرربتوانررد محررل  اسررت. اارررا  مرریا گررذاری در ر  کشررورهسرررماا 

برا انتقرال  یگذار اسررماهرای چینری باشرد. اارن ها و بانکشرکت یگذار اسرما
ت نولوژی ب  اارا  همراه خواهد بود ک  هم باعث ارتقای توا  ت نولوژارک ااررا  

تواند برازار منطقر  غررب رسریا را پوشرش ها خواهد شد و هم میدر برخی حوزه
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، صنااآ نظامی، پزش ی، صنااآ سنگین و فضاهواهاای همچو  دهد. اارا  در حوزه
برت  ب  اان   موضروع مرورد نظرر  ؛داشت  باشد تواند با چین هم اریفوالد نیز می

منافآ طرفین را ب  دنبال داشت  باشد )علماای تابرای هم اری چگون  تعراف شود 
و تواند صرادرات برخری منرابآ معردنی و صرنعتی در مقابل اارا  میو  (1411فر، 

 منابآ انرژی را ب  چین انجام دهد.
عمرده انررژی در جهرا   کنندهمصررفچین تا دو ده  رانده  هاینیبشیپطب  

خواهد بود و نیاز فراوانی ب  واردات انرژی از داگر کشورها خواهد داشت. ب رش 
شود ک  عمدتاً کشرورهای می تأمین فارسخلیجای از نفت مورد نیاز چین از عمده
پیشرتر ای مهم برای طرف چینی است. مرا ا هرتند. امنیت انرژی مرئل ر ما یپهم

نشرده در ترنش کنتررل ااجاد ب  نداشتن ماالت برای بیا  شد ک  ا ی از دالال چین
از جملرر  افررزااش قیمررت انرررژی اسررت  ،غرررب رسرریا، نگرانرری از پیامرردهای ر 

داند ک  بااد ب  منابآ انرژی مطمئنی دست پیردا کنرد کر  (. چین می1411)عموای،
بر  همرین  ؛را ب  ر  منابآ قطرآ کنرداش دسترسی یراحتب فشارهای سیاسی نتواند 

ااررا  تنهرا  .در حوزه انرژی همواره هم اری پااداری با ااررا  داشرت  اسرت دلیل
پرس  ؛نیرت رارپذیتأثها و تصمیمات رمرا ا کشوری در منطق  است ک  از سیاست

دو  بلندمردتتوانرد در راسرتای منرافآ ین در حوزه انرژی مریهم اری اارا  و چ
اما مرئل  داگر اان اسرت کر  صرادرات ؛ (1411کشور نیز تعراف شود )خرمشاد، 

فروشری انررژی و هرم ؛ هرم خامستفروشی ااارا  ب  چین عمدتاً منحصر در خام
منافآ ملی جمهروری اسرالمی واند تمی بلندمدتفروشی مواد معدنی. رنچ  در خام

 براصادرات موادی  ب فروشی ، تغییر روا رد در صادرات از خامکند تأمیناارا  را 
اان موضوع ن  برای چین بل   در نربت با داگر کشورها نیرز  ؛افزوده است ارزش

 بااد مورد توج  قرار گیرد.

 . نقش امنیتی ایران0-0

ا امنیرت دارد. هرر چر  امنیرت بیشرتر باشرد تجارت و بازرگانی ارتباط مرتقیمی ب
کند و هر چ  امنیت کاهش پیدا کنرد، تجرارت نیرز کراهش تجارت افزااش پیدا می

هرتند، همچو  تجارت ترلیحات  یناامنها ک  ناشی از د. البت  برخی تجارتاابمی



 222     تقابل آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه و بررسی نقش ایران

اما عموماً تجارت و تولید در شراا  امن رون  پیدا می ،و... وضعیت داگری دارند
 کند.

برخی از کشورهای مریر اان طر  از جمل  پاکرتا ، افغانرتا  و منراطقی در 
اند. عبور ابت ار کمربنرد رسیای میان  همچو  چچن، با مش الت امنیتی مواج  بوده

 مرؤثرامنیت اان مناط   تأمینتواند در ورود کشور چین ب  و راه از اان مریرها می
تران مانآ بررای امنیت و کمبود امنیت، اصلی باشد. در منطق  غرب رسیا نیز مش ل

های گذشرت  توسع  زارساختی و تجاری کشورهای منطق  بوده است. اارا  در سال
کمک ب  عرراق و سرورا  در  ک  امنیت منطق  داشت  تأمیننقش مهمی در کمک ب  

دانرد بررای . چرین مریسرتبروده ا هار  های ترورارتی از جمل پیروزی بر گروه
های رمرا اای زارا قبل از اان کشور شرکت؛ در منطق  نیازمند امنیت است تجارت

ب  دنبال حضور در بازار و اقتصاد کشورهاای همچو  عراق بودند، اما فقدا  امنیت 
و خرود را از برازار  نپذارنردها رارک حضور در عراق را باعث شد تا اان شرکت

های رمرا راای دچرار نشرود، تعراق کنار ب شند. چین برای اان   ب  مش ل شرک
جمهروری  هرار  رأسدر امنیرت منطقر  و در  مرؤثربا برازاگرا   هم ارینیازمند 
در موضوعات امنیتری طرر   یمؤثر. ب  همین جهت اارا  نقش است اارا اسالمی 

هرای اخیرر توانررت  اسرت امنیرت را بر  سراار کمربند و جاده دارد. اارا  در سال
( و اان موضوع در رانده نیز همچنا  1411فرد، )صالت کشورهای منطق  صادر کند

هرای زارا منطق  غرب رسیا همچنا  مررتعد شرراا  و کشرم ش؛ مهم خواهد بود
منرافآ  نیتأمی در جهت طورکلب جداد امنیتی است. حفظ امنیت منطق  غرب رسیا 

طق  ب  همراهی اارا  در من بند و جاده است و چین در اان زمین چین در طر  کمر
 احتیاج خواهد داشت.

اهمیرت امنیتری ااررا  در ابت رار کمربنرد و راه، مررئل   موضوع داگر دربارة
. حضور رمرا ا پس از استدر منطق  غرب رسیا حضور ده   پنتبیش از با  رمرا ا

از نیروهای نظامی همراه بود. اان ر   فارس با استقرار حجم زاادیخلیججنگ اول 
ود را در منطقرر  غرررب رسرریا مرررتقر سرراخت  اسررت رمرا ررا نیروهررای نظررامی خرر

زاررا چرین در تقرریم کراری ؛ دهردقرار نمری درخطرمنافآ چین را  خودیخودب 
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را ا نیز حضرور و رمظامی رمرا ا را ب  رسمیت شناخت  نانوشت  با رمرا ا، حضور ن
است. چرین در راسرتای سیاسرت رزالیررم  پذارفت  رسمیطور اقتصادی چین را ب 

تدافعی خود، ب  دنبال افزااش سطت تنش نظامی با رمرا ا در منراط  داگرر جهرا  
مانند دراای جنروبی  ؛مربوط باشد خودمگر در مناطقی ک  ب  منافآ مرتقیم  ؛نیرت

 منافآ مرتقیم و حیاتی دارد.  رنجاچین ک  اان کشور در 
ی نظرامی درگیری نظامی با رمرا ا ارا تحرارک نیروهراچین ب  دنبال بنابراان 

بل   از جهاتی داگر، حضور نظامی رمرا ا در غررب  رمرا ا در غرب رسیا نیرت،
شرود ترا زارا حضور نظامی رمرا ا در غرب رسیا باعث می؛ رسیا ب  نفآ چین است

ی اان در راستای سیاسرت قردام و تمرکز نظامی رمرا ا از شرق رسیا برداشت  شود
 کردند.ها دشمن را در جاای دورتر از مرزهااشا  مشغول میچینی

 یریگجهینت

بل   ابعاد امنیتی،  ؛اقتصادی نیرت تنهاتقابل رمرا ا و چین در ابت ار کمربند و راه 
ای اسرت کر  گرااان سیاسی و ژزوپلیتیک هم دارد. اان تقابل بر مبنای روا رد واقآ

درت و ااجاد امنیت بررای خرود هررتند. تقابرل افزااش ق درصددر  دو کشور  در
و همرین  از ژزوپلیتیک اسرت متأثر شدتب رمرا ا و چین ذال ابت ار کمربند و راه 

ای نیز ب  اان تقابرل وابرتگی ب  ژزوپلیتیک باعث شده تا پای داگر بازاگرا  منطق 
ر در حضرو دلیرلباز شود. جمهوری اسالمی اارا  از جمل  بازاگرانی است ک  بر  

دارد. تقابرل رمرا را و ااررا  از  یرگرذاریتأثجغرافیای طر ، در اان تقابرل نقرش 
و همراهی اارا  و چین از طرف داگر باعرث شرده اسرت ااررا  نقشری  طرفکا

های اثرگذار در فرااند تقابل داشت  باشد. اارا  کشوری قدرتمند و مت ی ب  ظرفیت
و بر  همرین ا ، بدو  جااگزان است داخلی است. جااگاه ژزوپلیتیک و سیاسی اار

 کنند. یپوشچشمتوانند از اارا  دو طرف تقابل نمیدلیل 
مرزهای غربی  برتبنابت ار کمربند و راه ک  با هدف خارج ساختن چین از 

اان کشور طراحی شده است نیازمند شررکای مطمئنری در مرریر اسرت ترا ترداوم 
رسیا بردو  همراهری ااررا  د. حضور در غرب شوحرکت ب  سمت غرب تضمین 

هراای اان کشور با طر ؛ پس کار چین را برای پیشبرد اان طر  دشوار خواهد کرد
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برا ااررا   بلندمردتسال  اارا  و چین، ب  دنبال ااجاد تفراهمی  31همچو  قرارداد 
 است.

برا  شرا از روابط مترأثررواب  اارا  و چین پس از جنگ جهانی دوم همرواره 
های اخیر روابر  ناشری از سیاسرت تقرابلی چرین و سال دراما  ؛رمرا ا بوده است

از رابطر   مترأثررابط  ااررا  و چرین داگر ک  پیچیده شده است  یااندازهب رمرا ا 
 چین تصرور .و تاحدی ب  سمت استقالل حرکت کرده است نیرترمرا ا و چین 

بل   بررع س  ،رمرا ا علی  ر  خواهد شداقدام کند ک  نزدا ی ب  اارا  باعث نمی
ز مریر خشر ی ازارا اارا  ؛ داندهمراهی با اارا  را در راستای امنیت ملی خود می

 ده اسرت.نمروسدی امنیتی در مقابل گرترش حضور رمرا ا ب  سمت شرق ااجراد 
چرین و و  های اخیر فاصل  میا  سیاست و اقتصاد کاهش پیدا کررده اسرتسال در

در  تجراری ا رداگر هررتند. ااررا  کایین شرر، اولهااشا رقابت رغمیعلرمرا ا 
برای گرترش بیشرتر روابر  برا در جنگ اقتصادی با رمرا ا قرار دارد،  ی ک شرااط
؛ اقتصادی خرود برا چرین اسرت های مشتر طر ب شید  ب   خواها  عم چین، 

امرا  ؛تواند با داگر کشورها نیز برنام  مشتر  اقتصادی داشت  باشردمی ضمن اان  
 برخوردار هرتند. ةادارد ک  ساار کشورها کمتر از ر  ایواژهی هاظرفیت چین

در  را حضور اارا  در طر  کمربنرد و راه افرزااش اثرگرذاری سیاسری ااررا 
عبور مریرهای ترانزاتی شررق . عالوه بر ر ، کندمیتقوات  جغرافیای اان طر  را

امنیت اارا  خواهد شد. افزااش  اهمیت ، باعثب  غرب و شمال ب  جنوب از اارا 
از تعامرل ااررا  برا  متأثر ،توا  نقش اارا  را در تقابل رمرا ا و چینمی یطورکلب 

اگرر رمرا را بر  روا ررد خصرمان   ک طوریب های تقابل دانرت، هر اک از طرف
اش نزدا ری بیشرتر ااررا  و کشرورهای شررقی و ب  اارا  ادام  دهد، نتیج  تنرب

کامل در پرازل  طورب رب خواهد شد. البت  اارا  نبااد خود را متضرر شد  بیشتر غ
بل   بااد بتواند از دو طرف تقابل امتیازهاای ب  نفآ منرافآ ملری  ؛شرق تعراف کند

 رورد. ب  دستخود 
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