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Abstract 

Introduction: In 2013, Chinese President Xi Jinping launched the Belt 

and Road project, which had six land corridors and a sea route, and 

has now expanded into areas such as space, air, and digital. This 

initiative has been considered as a new stage in China's opening up 

(industrial development strategy and transition from economic 

development strategy) since its announcement. So that a group of it 

with the anarchic structure of power and geo lenses, The other group, 

the economic structure of power and in terms of interests. Another 

group is the identity structure of power and from the point of view of 

nation-building, and finally, another group has emphasized the class 

structure of power and analysed it through the lens of imperialism. 

The reason for this diversity in analysis, in addition to the different 

views on the study of phenomena, is often rooted in the principles 

governing foreign policy and China's declared policy of rejecting 

hegemony (emphasizing low policy and rejecting high policy). In 

addition, it is Chinese political culture that emphasizes a calm, low-
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cost, and peaceful emergence. Another factor is the complexity of 

China's international behaviour which has aligned its policies with 

existing international institutions and has introduced the New Silk 

Road as a win-win program that addresses both traditional and non-

traditional security issues. Most important of all is the flexibility of the 

new Silk Road, which is managed with a great plan and leads to 

analytical confusion and often incomplete analysis among 

international relations researchers in the study of this phenomenon. 

Less analytical, however, has seen the initiative through the lens of 

international economic regimes. The concept of international 

economic regimes is defined by the absence of force, the absence of 

hierarchy among issues, and the existence of multiple channels of 

communication between societies. China's five goals ("policy 

coordination", "facilities connectivity", "financial integration", 

"unimpeded trade" and "people-to-people bond") are clearly stated in 

the Silk Road document. Together, these five goals evoke a kind of 

international regime and these principles seem to be gradually 

replacing existing international institutions and regimes. In this regard, 

China has made a series of theoretical and practical actions and efforts 

for each region. The real situation can be considered the turning point 

and the beginning of the transition period or the signs and symptoms 

of the ideal situation, i.e., a complete long-term Chinese regime at the 

international level and not at the domestic and regional levels. 

Research Questions: why China seeks to create a global regime and 

how it promotes it through various regions, including West Asia, and 

what are the theoretical and practical measures of the Chinese regime 

in West Asia? Accordingly, the main issue of this research is: What 

are the impacts of the Belt and Road Initiative on the political 

economy of West Asia in the periods between 2013-2021? 

Research Hypotheses: The hypothesis of this research is: the belt and 

road initiative has strengthened and increased GDP and national 

economic prosperity as the main political goal, strengthening new 

technologies, especially in the field of transportation and information 

and communication technology. It has also made economic goals the 

focus of West Asian foreign policy.  

Methodology: For studying this issue, we examined “the Belt and 

Road Initiative” with an emphasis on West Asia in both theoretical 

and practical stages. First, by content analysis method, categories from 

the four selected texts related to the New Silk Road (New Silk Road 

Mother Document 2015, Sino-Arab Relations Policy Article 2016, Xi 

Jinping's Speech at the Boao 2021 Annual Assembly, and the Chinese 
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Foreign Minister's Five-Article Initiative for West Asia 2021) is 

identified as China's theoretical action, and in the second stage, the 

practical action of China in West Asia is described and analyzed using 

the model of causal economic processes derived from the theory of 

international economic regimes. 

Conclusion: The findings of this study show that China seeks to 

establish an inverted global regime, with an emphasis on low policies 

and peacefully through various regions, including West Asia. 
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 تأثيرهاي ابتکار یک كمربند و یک راه بر اقتصاد سياسی غرب آسيا
 *یوسفی یحاج رمحمديام

 یبهشت دیدانشگاه شه ،یاسیدانشکده اقتصاد و علوم س ،یو جهان یامنطقه استیگروه س ار،یدانش

 اين یعتیشر محسن
 یبهشت دیاه شهدانشگ ،یاسیدانشکده اقتصاد و علوم س ،یو جهان یامنطقه استیگروه س ار،یاستاد

 يزیعز رضا
 یبهشت دیدانشگاه شه ،یاسیو س یدانشکده علوم اقتصاد ،یو جهان یامنطقه استیگروه س ،یدکتر یدانشجو

 (12/08/1400: پذیرش تاریخ – 15/03/1400: دریافت تاریخ) 

 چکيده
ای  نی و منطقهه گرایی چین و تأثیرهای جها عنوان مرحلۀ جدیدی از برون ابتکار یک کمربند و یک راه به

های مختلفی بوده است. در این میان، کمتر تحلیلهی   تاکنون محل تحلیل 2013آن از زمان اعالم در سال 
 نیچه  کهه  دیپرس توانیم رو،نیا از .است ستهینگر یاقتصاد یالمللنیب یهامیرژ دگاهید ازرا  ابتکار نیا

 شیپه  بهه  ایآس غرب جمله از مختلف مناطق راهرا از  آن چگونهاست و  یجهان یسازمیرژ دنبالبه چرا
 نیه ا یاصل ۀمسئل اساس، نیا بر ست؟یچ ایدر غرب آس نیچ یمیرژ یعمل و ینظر یهاکنش و بردیم

 2013 یهها  سال در ایآس غرب یاسیس اقتصاد برراه  کیکمربند و  کی ابتکار یرهایتأث یستیچپژوهش 
دو  در ایغهرب آسه   بهر  دیتأکبا  راراه  کیمربند و ک کی ابتکار مسئله، نیا یبررس یبرا. است 2021تا 

 مهتن  چههار از درون  ییهها مقولهه  محتهوا،  لیه تحل روش با ابتدا. میکنیم یبررس یعمل و ینظر ۀمرحل
چهین در   –عهرب   یاسهت یس ۀمقال، 2015 نینو شمیمادر راه ابر سند ن،ینو شمیابر راه به مربوط منتخب
 ۀخارجه  ریه وز یاو ابتکار پنج مهاده  2021مع ساالنۀ بوآئو ، سخنرانی شی جین پینگ در مج2016سال 
 یندهایفرا مدل با بعد ۀمرحل در و ییشناسا ن،یچ ینظرکنش  عنوانبه را( 2021) ایآس غرب یبرا نیچ
 را ایآسه  غهرب  در نیچه  یعمله  کهنش  یاقتصهاد  یالملله نیب یهامیرژ یۀنظر از برگرفته یاقتصاد یعِل

بهه  یجههان  یسهاز میرژ دنبالبه نیکه چ دهدیم نشانپژوهش  نیا یهاتهافی. میکن یم لیتحل و فیتوص
صورت آرام و از راه مناطق مختلف از جمله غهرب آسهیا    و به یسفل استیبر س دیأکت باوارونه  صورت
 . است

 

 واژگان اصلی
 المللی، غرب آسیا. های بین ابتکار یک کمربند و یک راه، توسعه، چین، رژیم
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   مقدمه
مطرح کهرد   2013را در سال  1راهیک کمربند و یک ابتکار جمهور چین،  پینگ رئیس شی جین

که شش راهروی زمینی و یک مسیر دریایی دارد و اکنون ابعاد فضایی، هوایی و دیجیتهالی ههم   
گرایی چین، توسعۀ صنعتی و گهذار   عنوان مرحلۀ جدیدی از برون پیدا کرده است. این ابتکار به

طهوری   های مختلفی بوده است. بهه  دیدگاه لیتحل وردم تاکنوناز زمان اعالم  از توسعۀ اقتصادی
 XI 2018, Sheng) ژئههوکههه گروهههی آن را از دیههدگاه سههاختار آنارشههیک قههدرت و از دیههد  

2017, Tishehyar & Bakhshi 2021, )      منهافع ، گروههی از سهاختار اقتصهادی قهدرت و از زاویهۀ 
(Fallahi  & Shafiee 2021 , Aghaei & Ghahramani 2020)   گروهی ساختار ههویتی قهدرت و از ،

و گروهی دیگر بر ساختار طبقاتی  (Hamilton, Tee, Forbes 2018, Zhang, 2017)سازی  نگاه ملت
انهد.   تحلیهل کهرده   (der Merwe 2019, Harvey 2018, Žižek 2018)قدرت و از دیدگاه امپریالیسم 

هها بیشهتر    های مختلف در بررسی پدیهده  ر بدیهی بودن نگاهها افزون ب دلیل این تنوع در تحلیل
بهر  ریشه در اصول حاکم بر سیاست خارجی و سیاست اعالمهی چهین در رد هژمهونی )تأکیهد     

سروصدا،  (، فرهنگ سیاسی ویژه چین مبنی بر ظهور آرام و بیسیاست دانی و رد سیاست عالی
چین در تنظیم حرکهت خهود بهر بسهترهای      المللی آمیز، پیچیدگی رفتار بین هزینه و مسالمت کم

ههای   برد، پوشش حهوزه -عنوان ابتکار برد معرفی راه ابریشم نوین بهالمللی و  نهادی موجود بین
و از همهه  گوناگون از حوزۀ مسائل امنیت سنتی گرفته است تا مسائل امنیت غیرسنتی در ابتکار 

اهبری آن با یک طرح کهالن دارد کهه   ردر حال شدن بودن راه ابریشم نوین و انعطاف و تر  مهم
سبب سردرگمی تحلیلی و غالباً ناقص و ناکامل در بررسی این پدیده برای علما و پژوهشگران 

الملل شده است. در این میان، کمتهر تحلیلهی، ابتکهار یهک کمربنهد و یهک راه را از        روابط بین
بها  المللهی اقتصهادی    های بهین  رژیممفهوم المللی اقتصادی نگریسته است.  های بین دیدگاه رژیم

 فیجوامع تعر میان یکانال ارتباط نیو وجود چند مسائل انیسلسله مراتب در م نبود، زور نبود
 تجهارت » ،»پیوند میان تأسیسهات » ،»سیاست هماهنگی»  پنج هدف و قاعدۀو چین هم  شود یم

نهه سهند راه ابریشهم نهوین     را در یگا» مهردم  با مردم ارتباط» و» مالی ادغام» ،»آزاد و بدون مانع
الملهل را بها نهوعی     نوعی شیوۀ حرکت چین در نظام بهین  طور روشن مطرح کرده است که به به

سهازی در سهط     رژیهم المللی اقتصادی و نیز نوعی  های بین همسانی و نزدیکی مفهومی با رژیم
ی جههانی اسهت و   سهاز  دنبال رژیم که چین بهتوان گفت  سازد. بنابراین آیا نمی همراه میجهانی 

آن را از راه مناطق مختلف از جمله غرب آسیا در نظر گرفته و برای هر منطقه هم یهک سهری   
عنهوان   ی را بهه واقعه  طیشهرا  توان های نظری و عملی انجام داده است؟ آیا نمی ها و تالش کنش

یم کامهل  یعنی یک رژآل  دهیا طیشراها و ردپاهایی برای  نقاط عطف و آغاز دورۀ گذار یا نشانه
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ای در بلندمدت در نظر گرفت؟ در این مقالهه در   المللی و نه داخلی و منطقه چینی در سط  بین
مثابهۀ   وسیلۀ متون ابتکار یک کمربند و یک راه به آزمایی این مسئله هستیم که آن را به پی راستی

در کهنش   سازی نظری چین و تبیهین پهژواآ آن   دادن رژیم بهترین راه برای مستندکردن و نشان
. است کرده یبررس عنوان مورد پژوهش عملی چین در مناطق مختلف از جمله در غرب آسیا به

المللی و چگونگی کهنش رژیمهی    مسئلۀ این پژوهش چیستی کنش رژیمی نظری بینرو،  از این
عملی چین در غرب آسیا )پنج کشور ایران، عربستان، امارات متحد عربی، مصر و الجزایهر کهه   

توافق چین با غرب آسیا برخوردار  19رین سط  مشارکت راهبردی با قید جامع از میان از باالت
در  ابتکهار یهک کمربنهد و یهک راه بهر ایهن منطقهه       المللهی   عنوان تأثیرهای رژیم بین به (هستند
تأثیرهای ابتکهار  »است. در واقع، پرسش اصلی این پژوهش این است:  2021تا  2013های  سال

 »راه بر اقتصاد سیاسی غرب آسیا چیست؟یک کمربند و یک 
 

 ياقتصاد یالمللنيب يهامیرژ: ينظرو  یمفهوم چارچوب
ههای   چارچوب نظری این نوشهتار مهدل علهی فراینهدهای اقتصهادیر برگرفتهه از نظریهۀ رژیهم        

المللی اقتصادی کیوهان و نای در کتاب قدرت و وابستگی اسهت. کیوههان و نهای مفهاهیم      بین
هها،   رژیهم »کننهد:   بیهان مهی  » قواعد روشهن »ها را با مفهوم واحد  ، قواعد و رویههنجارها، اصول

شود، و به مجموعۀ خاصی از  ها توافق می نهادهایی هستند که قواعد روشن دارند، توسط دولت
کیوههان و نهای بهرای دقهت بیشهتر و دوری از      ». شهوند  الملل مربهوط مهی   مسائل در روابط بین

المللی را در چارچوب پاسخ به دومین پرسش مهم کتاب  های بین رژیم گویی، این مفهوم از کلی
هها   کننهد؟ در دیهدگاه آن   المللی تغییر مهی  های بین چگونه رژیم خود مطرح ساختند یعنی چرا و

ههای  گهذارد، امها اقهدام    هها تهأثیر مهی    وابستگی متقابل اقتصادی بر سیاست جهان و رفتار دولت
هها بها ایجهاد یها پهذیرش       گذارد. حکومهت  ستگی متقابل تأثیر میها نیز بر الگوهای واب حکومت

های خاص، روابط بینادولتی و فراملی را تنظیم و کنترل  ها، قواعد یا نهادهایی برای فعالیت رویه
در دیهدگاه  نامنهد.   مهی  1المللهی  های بهین  کنند. کیوهان و نای این ترتیبات حکمرانی را رژیم می

 ضهرورت طهور کهه بهه     شود؛ همهان  بل حتماً به همکاری منجر نمیکیوهان و نای وابستگی متقا
  (.Keohane and Nye, 2012)شود  سبب تنازع هم نمی

المللهی اقتصهادی    های بهین  کیوهان و نای چهار مدل را برای چرایی و چگونگی تغییر رژیم
اینهدهای  هها یعنهی مهدل فر    کنند که با توجه به اینکه سه مفهوم اصلی در مدل اول آن مطرح می

اقتصادی ظرفیت تبیینی بیشتری نسبت به سهه مهدل دیگهر دارد، همچنهین ایهن مهدل تناسهب        
های ابتکار یک کمربنهد و یهک راه در غهرب آسهیا دارد، آن را بهرای تبیهین        بیشتری با واقعیت

ایم که مفهاهیم آن در   المللی اقتصادی راه ابریشم نوین در غرب آسیا انتخاب کرده های بین رژیم
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آید: تغییرهای فناوری و وابستگی متقابل اقتصادی و تقاضاهای سیاسهی داخلهی بهرای     مه میادا
افزایش استاندارد چرا که رفاه اقتصهادی ملهی ههدف سیاسهی مسهلط اسهت و افهزایش تولیهد         
ناخالص ملی نشانۀ سیاسی اساسی است و همچنین سهودها و مزایهای کهالن ناشهی از تحهرآ      

المللهی را   ههای بهین   ها انگیزۀ تغییهر یها بازسهازی رژیهم     کار به دولتالمللی سرمایه، کاال و  بین
 ,Keohane and Nye)المللی موجود  های بین شود، تغییر رژیم دهد که نتیجۀ این سه فرض می می

2012.) 
 

 . مدل علی فرایندهاي اقتصادي1ل شک
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: (Authors) 
 

 افهزایش  و فنهاوری  تغییهر  کهه  اسهت  ایهن  یهم رژ تغییر اقتصادی فرایند الگوی فرض اولین
 داری افزایش عهده برای ها آن. کند می منسوخ را موجود المللی بین های رژیم اقتصادی وابستگی
 شهناخته  فراملی های شرکت توسط برای نمونه، که سازمانی جدید های شکل یا معامالت حجم
 تهدیهد  فروپاشی یا ناکارآمدی با شده تأسیس های قواعد و رویه نهادها،. هستند ناکافی شوند، می

فشهار    زیهر  شهدت  بهه  زندگی سط  افزایش برای ها دولت که است این دوم فرض. شد خواهند
 ههدف  معمولشکل  به ملی اقتصادی رفاه .بود خواهند داخلی سیاسی برای مطالبات گویی پاسخ
 Keohane)د بهو  خواههد  سیاسی مهم شاخص ملی ناخالص افزایش و بود خواهد سیاسی اصلی

and Nye, 2012.) 
 المللهی  بین حرکت نتیجۀ اقتصادی کالن سودها و مزایای که است این مدل این سوم فرض
 بازسهازی  یها  اصهالح  بهرای  قهوی  ههای  انگیهزه  دولهت  به کار موارد برخی در و کاالها سرمایه،
  دمههور در ههها دولههت. دهههد مههی ههها آن اثربخشههی بازگردانههدن بههرای المللههی بههین هههای رژیههم
  افهزایش  از ناشهی  اسهتقالل  دادن دسهت  مسهئلۀ از  از جهدل خواهنهد کهرد و    دسهتاوردها  توزیع

  هها  آن امها . کهرد  خواهنهد  شهکایت ( حساسهیت  همچنهین  و پهذیری  آسهیب ) اقتصادی وابستگی

شدن سیاست خارجی راقتصادمحو  

 تقویت و افزایش تولید ناخالص داخلی

های نوین تقویت  فناوری  

یک ابتکار  هایثیرأت

راه در یک کمربند و 

 غرب آسیا 
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  وجهود  بیشهتر  اقتصهادی  رفهاه  بهرای  داخلهی  ههای سیاسهی   خواسته وقتی فهمند می کلی طور به
تها بهه    هها  آن دادن بهه  اجهازه  المللیی بین اقتصادی روابط گسست فاهیر های هزینه باشد، داشته
 وابسهتگی  رشهد  بهه  هها  آن اکهراه،  با. است بیشتر خودمختاری مزایای منجر شوند از ومرج هرج
 ههای  پاسهخ  ایجهاد  بها  رینهاگز  امها  بیشهتر،  حتهی بها اکهراه    دهنهد و  اجهازه مهی   اقتصادی متقابل
رونهد  پهیش مهی   المللهی  بهین  جدیهد  های رژیم ساخت در همکاری به یکپارچه، گذارانۀ سیاست

(Keohane and Nye, 2012.) 
 
 پژوهش یشناسروش
در  سهازی چهین در نظهر و عمهل     شیوۀ رژیم فهم» به دستیابی دنبال به روش دوبه  مقاله این در

عنوان تأثیرهای ابتکار یک کمربند و یک راه بر اقتصاد سیاسی این منطقهه هسهتیم.    غرب آسیا به
بهه   ،نینو شمیابر راه به مربوطمنتخب  متن چهار 1»کیفیر تحلیل محتوای»در روش اول بر پایۀ 
 : میپرداز یم نیچ ینظرفهم شیوۀ کنش رژیمی 

 2013سهال   در ابتکار اعالم از بعد سال دو نیچکه  (NDRC, 2015) شمیسند مادر راه ابر. 1
 ابتکهار  یهمکهار  یسهازوکارها و  هاتی، چارچوب، اولوها هدف سند نیا درآن را منتشر کرد. 

 کند؛ یم نییتب راراه  کیکمربند و  کی
 بها  را آن نیچه  که( China's Arab Policy Paper, 2016) عرب و نیچ روابط یاستیس ۀمقال. 2
 ۀجهامع و توسهع   یراهبهرد  یهمکارروابط  تیتقو و قیو تعم نیچ یعرب استیس نییتب هدف

 و یاسه یسیاقتصاد ،یاجتماع-ی فرهنگ ،یون علم و فناورو عرب در ابعاد گوناگ نیمشترآ چ
 کرد؛ منتشر ینظامیتیامن

ابتکهار   نیهی ( با هدف تبXi, 2021) بوآئو ۀساالندر مجمع  نگیپ نیج یش که یا یسخنران. 3
 ژهیه وبهه  تیبشهر  یجههان امهروز بهرا    یبحرانه  طینسهخه در شهرا   کیه فرصت و  کی عنوان به

 .کرد ییایآس یکشورها
 جهاد یا یبهرا  او کهه  (Wang, 2021) ایغرب آس یبرا نیچ ۀخارج ریوز یار پنج ماده. ابتکا4
 و سهفر  رانیه ا بهه  بالفاصهله  سهپس . کرد ییرونما آن از عربستان به سفر در انهیخاورم در ثبات
 .کرد امضا رانیا با ساله 25 یتوافق

سهه  بها   یاقتصهاد  یعله  یرونهدها  مهدل  اسهاس  بهر  و است یلیتحل -ی فیتوص دوم روش
 ناخهالص  دیتول شیافزا ،(عیصنا ،یعمران ونقل،حمل ،ی)انرژ نینو یهایفناور تیشاخص تقو

 یخهارج  استیس محورشدناقتصاد تی( و تقویخارج یگذارهیسرما ،ی)تجارت خارج یداخل
در عمهل در غهرب    ینه یچ یسازمیرژ ،نیچ با جامع یراهبرد مشارکتتوافق  یداراپنج کشور 

                                                           
1.Qualitative content analysis 
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البته روش این پژوهش  (.1)شکل  کند یم لیتحل و فیتوص 2021تا  2013 یها سال در را ایآس
گفتهه   ای رویهه  ههر  بهه  محتوا طور کلی تحلیل در بخش اول، تحلیل محتوای استقرایی است. به

 منجهر  مهتن  از خهاص  های ویژگی کردن استنباط و بندی تلخیص، طبقه تحلیل، برای شود که می
 متن چندین مقایسۀ امکان گاهی و شده آشکار آن در واقع معناهای پنهان مواردی در و شود می
 رود. در کهار مهی   قیاسهی بهه   محتوای تحلیل مقابل دهد. تحلیل محتوای استقرایی در می ما به را

 اجتنهاب  شهده  تعیهین  پیش از هایطبقه کارگیری به از پژوهشگر استقرایی محتوای تحلیل روش
 Momeni)آینهد   بیهرون  هها  داده درون از نامشان و هاطبقه که دهد می اجازه عوض در و کند می

Rad et al., 2013.) شهده  داده نشان( 1) جدول استقرایی در محتوای ضروری در تحلیل مراحلی 
 درآ یهافتن  و هها  آن در ورشهدن  غوطهه  برای متن مکرر خواندن با ها داده تحلیل ابتدا. در است
 (.Momeni Rad et al., 2013)شود  می آغاز کلی
 آن پهژوهش در  ههدف  به رسیدن برای که است متن پیکرۀ جزء ترین کوچک ،تحلیل  احدو

شهده شهامل   تعریهف  واحهدهای  مقالهه  ایهن  در. شهود  مهی  بررسهی  مفاهیم توصیف و رویدادها
 تها  شهوند  می خوانده کلمه به کلمه ها متن های اصلی منتخب از چهار متن منتخب هستند. جمله
 تهداوم  هها  آن گهذاری  نهام  تا رمزها استخراج از پیوسته طور به ایندفر این. شوند استخراج رمزها
 تحلیهل  اصهلی  ابهزار  تحلیهل،  مقولهۀ  (.Ghazi-Shariat-Panahi, 1997; Shannon, 2005)یابهد   مهی 

 بررسهی  و استخراج واحدهای واحد تحلیل به همان عنوانی است که پس از تعیین و محتواست
 شهود  مى هایش موفق بندی مقوله سبب به محتوا تحلیل. شوند ها داده می آن بندی برای دسته شده
سهزایی  محتهوا از اهمیهت بهه    تحلیهل  فن در واحدها و ها مقوله رو، خورد. از این می شکست یا

مرحلهۀ   از بنابر آنچه گفتهیم، پهس   (.Ghazi-Shariat-Panahi, 1997; Shannon, 2005)برخوردارند 
هها(  مفهاهیم )مقولهه   داخهل  بهه  هایشهان  شهباهت  یها  هها  تفاوت ها براساس آن رمزها، گذاری نام

ی در ریه گیجها ها( براساس جامعیت )امکهان  شوند. در مرحلۀ بعد مفاهیم )مقوله بندی می دسته
جداگانهۀ ههر مفههوم(، عینیهت )قواعهد مشهخص        و مشخص طبقۀ مشخص(، همگنی )هویت

 ( و عمومیهت )ارتبهاط  مربهوط  محتهوای  شده در محافل پژوهشی(، نظم )توجه به همهۀ  پذیرفته
ههر مفههوم    ازای بهه  گیرند. سهرانجام  مشخصی جای می هایها با یکدیگر( در طبقه نظری یافته

 هها نقهل  توصیف مقولهه  عنوان  به ها خود متن از ها، شواهدی)مقوله( و برای تدوین نظام مقوله
 (. Salarzadeh Amiri, 1969)شود  می قول
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 ییاستقرا یمحتوا تحلیل ندیفرا .1 جدول

 ه   ايهجمل    ردیف
 متون اصلی

برچس      
 هارمز/ها

-هطبق ميمفاه هارمز شناسه یفراوان
 ها

1- 
2- 
... 

1- 
2- 
... 

1- 
2- 
... 

برحسب تکهرار  
 رمزها

هها و  ارجهاع 
 منابع

1- 
2- 
... 

1- 
2- 
... 

Source: (Momeni Rad et al.) 
 

 1نيچ یمیرژ ينظر كنش
 بنهدی  طبقهه  مفاهیم، استنباط های اصلی نکته آوردن دست به برای شناسه اهمیت تعیین به باتوجه

 شهرح  بهه  هها  شناسهه  های چینی، از متن المللی راه ابریشم نوین های بین نظریۀ رژیم استخراج و
 شوند: می تعریف (2) جدول

 هاشناسه .2 جدول

 شناسه نوع داده نام

رژیهههههههههم 
المللی  بین
راه 

ابریشهههم 
نهههههوین 

 چین

BRI 

 D= Document BRId 2015سال  سند مادر راه ابریشم

سخنرانی شی جین پینگ در مجمع 
 2021بوآئو در سال 

S= speech BRIs 

مقاله سیاستی روابط چین و غرب 
2016 

PP= policy 
paper 

BRIpp 

ای وزیر خارجۀ  ابتکار پنج ماده
چین برای غرب آسیا در سال 

2021 

I= Initiative BRII 

 
Source: (Authors) 

 
 شهد. در  های معنهادار اسهتخراج  از منابع چهارگانۀ منتخب، جمله ها داده همۀ د از بررسیبع
داد. سپس برحسهب میهزان    را به خود اختصاص برچسب یا رمز یک معنایی های داده بعد، گام

 بعهد  رمز، رقم مربوط به فراوانی در مقابل آن درج شهد.  1020تکرار رمزها در منابع با مجموع 
 یا همان منابع مورد نظر رمزها در ستون شناسه درج شد، رمزهای مشترآ در یک آن، شناسه از
 گانه جای گرفتند. های سهها در طبقهآمدند و سرانجام مقول در واحد( مقوله)

 
 

                                                           
1 The Action of the Chinese regime in theory 
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 (3)جدول رمزها و مفاهيم  آوردن دست به هاي اصلی، نکته . استخراج1
 هاهمقول و هارمز ،یاصل یها نکته .3جدول 

 یفروان رمز هاي اصلی هنکت فیرد
 هارمز

 شناسه
 هارمز

 ميمفاه
 (هاه)مقول

، اعتماد، یتحاکم های کاستیبا رشد روزافزون   1
برای پیشبرد صل  و ابتکار تنها ،  توسعه و صل

    ماند. باقی میجهانی  ۀتوسع

ابتکار ضامن نظهم  
 و صل  جهانی  

204 BRII 
BRIp

p 
BRId 
BRIs 

نظههههههههههم 
المللههی  بههین
محهور   توسعه

صهههههلحانه م
 پهههههههاکس)

 1یکاینیسهههه
 (محور توسعه

 یهها راهبرد یکپهارچگی  یبهرا  ییها تالش دیبا 2
صورت  راهکشورها در امتداد کمربند و  ۀتوسع
   د.ریگ

تههههالش بههههرای  
یکپهههههههههارچگی 
راهبردهای توسهعۀ  

   کشورها

66 BRId 
BRIs 
BRII 
BRIp

p 

یکپهههارچگی 
 جهانی

تجههارت آزاد  میههاز رژ پشههتیبانی یابتکههار بههرا 3
و اقتصههههاد جهههههان بههههاز در روح  یجهههههان
   شده است. یباز طراح یا منطقه یها یهمکار

ههای   پشتیبان رژیم
 المللی موجود بین

180 BRId 
BRIs 
BRII 
BRIp

p 

مندی و  قانون
 نهادمندی

طهور   چین حاضر است با کشورهای عربی و به 4
تههر و  المللههی را عادالنههه  مشههترآ نظههم بههین  

 تر کند. منصفانه

اصالح نظم موجود 
بههها  المللهههی بهههین

کشورهای  مشارکت
 خاورمیانه

سهاختن نهوع جدیهدی از     دنبهال  به فعاالنهچین  5
بهرد و  -شهامل همکهاری بهرد   ، الملل روابط بین

 .  جهانی است ۀترویج مشترآ صل  و توسع

همکاری مشهترآ  
 برد-با منافع برد

151 BRII 
BRIp

p 
BRId 
BRIs 

مشههترآ بهها  
 منافع متقابل

و بهاز و فراگیهر   و یهک راه   ابتکار یک کمربنهد  6
توانهد بسهیار    گرااسهت کهه مهی    کثهرت  یفرایند
 .پذیر باشد انعطاف

بهههاز و فراگیهههر، و 
گههههرا و  کثههههرت
بودن پههذیر انعطههاف
 ابتکار

50 BRId 
BRIp

p 
BRIs 

بههودن الیسهه
 راهبردی

 لههههزوم فعالیههههت   .کار کنند هماهنگنظام کشورها باید در  7
 هماهنگ در ابتکار

354 BRIs 
BRId 
BRIp

p 

همکههههاری و 
همهههههاهنگی 
)فعالیهههت در  

BRIp (هماهنگ نظام

p 
BRId 
BRIp

p 
های صهنعتی   ما باید تقسیم کار و توزیع زنجیره 8

صنعتی و صنایع مرتبط  ۀرا با تشویق کل زنجیر
از جملههه در  هماهنههگنظههام در را بههه توسههعه 
 .بهبود ببخشیم خاورمیانه

کار  تقسیم ضرورت
و توزیههع زنجیههرۀ  

تی در نظههام صههنع
راه  هنهههههههگهما

 ابریشم  

6 BRId 
BRIp

p 
تقسههیم کههار 

 ای منطقه

                                                           
1 Pax Cinica 
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مردم حمایت عمهومی از اجهرای    اپیوند مردم ب 9
 کند.  ابتکار را فراهم می

تبههادالت مردمههی  
بهههرای پهههرورش  
 محیط هماهنگ  

9 BRId 
BRIp

p 
 

مردمی  تبادالت
 )دیپلماسههههی
عمهههههومی و 

 فرهنگی(

Source: (Authors) 
 
 (4جدول )بندي  . طبقه2

 هاهمقول يبندطبقه. 4جدول 

 مجموع فراوانی رمزها مفاهيم بندي طبقه

 هدف
 پهاکس محور مصلحانه ) المللی توسعه نظم بین

 محور( ی توسعهکاینیس

1020 
 یجهان یکپارچگی 

 چارچوب
 مداری و نهادمندی قانون

 مشترآ با منافع متقابل
 بودن راهبردیالیس

 فرایند

 هماهنگ  نظام در )فعالیت هماهنگی و همکاری
  ای منطقه کار میتقس

تبهههادالت مردمهههی )دیپلماسهههی عمهههومی و 
 فرهنگی(

 

Source: (Authors) 
 
 بندي( مقوله )نظام ها. توصيف مقوله3

ها متغیرهایی واسهط میهان قهدرت و دسهتاورد اسهت و قهدرت        در اندیشۀ کیوهان و نای رژیم
ایه، خدمات و کاال هم عامل اصلی بهرای ایجهاد اصهول و قواعهد     اقتصادی و قدرت انتقال سرم

گونه است. با این تفاوت  )رژیم( هستند. کنش رژیمی چین با کنشگری راه ابریشم نوین هم این
سهفلی   اسهت یسسازی را وارونه کرده است و از قاعدۀ ههرم بهر محوریهت     که چین، هرم رژیم

ز کرده اسهت. در واقهع، از نظهر روش و نتهایج     ( آغا2( و رد عوامل ژئوپلیتیک )شکل 3)شکل 
اسهتنباطی   بنهدی بخهش   حرکت  متفاوت هسهتند. در ادامهه بها مفصهل     نقطهیکسان، اما از نظر 

به درآ یا فهم یا استنباط اند،  پژوهش که در سه طبقۀ هدف، چارچوب و فرایند جای داده شده
 .رسیم می سازی هدف چین از ابتکار یا راه ابریشم جدید یعنی رژیم
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 الف( هدف رژیم ابتکار
 محور( ي توسعهکاينيس پاكسمحور مصلحانه ) المللی توسعه نظم بين

ههای نظهم    ، ابتکار یک کمربند و یک راه را مسیر عبور کاسهتی  چین از مسیر سیاست دانی
رمهز بهه خهود     1020رمهز را از مجمهوع    204کنهد. ایهن مفههوم     المللی معرفی مهی  موجود بین

 ص داد.اختصا
 

 یجهان یکپارچگی
 یو اسهتانداردها بهرا   نینهرم قهوان   وندیو پ ها رساختیسخت ز وندیپدنبال  شدت به چین به

منهاطق تجهارت آزاد از    ۀشهبک  جادیو ا تجارت گذاری، هیسرما سازی، یکپارچهکپارچهی ۀتوسع
 اد. رمز را از مجموع رمزها به خود اختصاص د 66است. این مفهوم  انهیجمله در خاورم

 ب( چارچوب رژیم ابتکار
 مداري و نهادمندي قانون

آن و همچنین نظم  ، خود را پشتیبانموجود المللی نیب های میرژ نفع ترین ذی دلیل بزرگ چین به
رمز را از مجموع  66مداری و نهادمندی  قانونداند.  موجود را ناعادالنه، نابرابر و غیرمنصفانه می

 رمزها به خود اختصاص داد.
 
 شترک با منافع متقابلم

-و نتایج برد متقابلو منافع سود ا برا در همۀ ابعاد مشترآ و ابتکار ها همکاری در رژیم  چینی
 اسهت. نوعی یادآور اصل دستاوردهای مطلهق   که به کنند برد برای جهان و خاورمیانه معرفی می

 رمز را از مجموع رمزها به خود اختصاص داد. 151این معنا 
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 يراهبرد بودناليس
 بهاز و   المللهی  ههای بهین   کشهورها از جملهه خاورمیانهه و سهازمان    رژیهم ابتکهار را بهرای     چین

رمهز را از مجمهوع رمزهها بهه خهود       50ایهن معنها   کنهد.   گرا معرفی می منعطف، کالن و کثرت
 اختصاص داد.

 
 پ( فرایند رژیم ابتکار

 همکاري و هماهنگی )فعاليت در نظام هماهنگ(
 م راه ابریشهم نهوین یهک نظهام هماهنهگ  مشهترآ اسهت و اقهدام هماهنهگ          از نظر چین رژی

رمز از مجموع رمزها را به خود اختصهاص   354این معنا راه تضمینی تحقق رژیم ابتکار است. 
 داد.
 

 اي كار منطقه ميتقس

چین کارویژۀ مشخصی را در زنجیرۀ صنعتی کنسرت راه ابریشهم جههانی بهرای ههر منطقهه از      
ها در نظر گرفته است  های جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی آن نه، براساس ضرورتجمله خاورمیا

ایهن معنها بها وجهود اهمیهت      . در مناطق است یصنعت یها رهیزنج عیکار و توز میتقسو در پی 
 رمز از مجموع رمزها را به خود اختصاص داد. 6بسیار، فقط 

 

 تبادالت مردمی )دیپلماسی عمومی و فرهنگی(
  کنهد  یابتکهار فهراهم مه    یاجهرا  را بهرای  یعمهوم  تیه حما ،مهردم بها مهردم    وندیپاز نظر چین 

 سهاز همکههاری کشههورها در رژیهم راه ابریشههم نههوین اسههت. ایهن مفهههوم کههه نزدیکههی     و روان
 رمهز از مجمهوع رمزهها را بهه خهود اختصهاص        9 زیادی با دیپلماسی عمومی و فرهنگهی دارد 

 داد.
 

 1نيچ یمیرژ یعمل كنش
راهنمای توصیف و تبیین تأثیرهای عملی ابتکار یک کمربند و یهک راه در غهرب   در این بخش 
های نهوین؛   . تقویت فناوری1گانه هستند:  های سه این شاخص 2021تا  2013های  آسیا در سال

 . تقویت اقتصادمحورشدن سیاست خارجی.  3. افزایش تولید ناخالص داخلی؛ 2
 
 

                                                           
1 China's regime action in action 
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 نيچ المللنيب تجارت وراه  کیكمربند و  کی ابتکار. 1 ۀنقش

 
Source: (IMF Direction Of Trade Statistics 2018) 

 

 هاي نوین غرب آسيا  . ابتکار یک كمربند و یک راه و تقویت فناوري1
بندی جهای داد:   توان در این طبقه های نوین چینی در پنج کشور غرب آسیا را می کاربرد فناوری

السهیر برقهی، فرودگهاه، بنهدر،      آهن سریع ونقل )راه حمل ای، تجدیدپذیر(، انرژی )فسیلی، هسته
-بهکه  تولیدی(، وسازها(، صنایع )پیشرفته های صنعتی، دیگر ساخت بزرگراه(، عمرانی )مجتمع

 صورت جداگانه در جدول پنج آمده است.
 

 الف( فناوري حوزة انرژي
های  کنندۀ فناوری ین تأمینکنندۀ انرژی و منابع و چ غرب آسیا در تقسیم کار رژیم ابتکار عرضه
ای است. در واقهع، نهوعی    های تجدیدپذیر و هسته باالدستی حوزۀ انرژی فسیلی و بیشتر انرژی

های فسیلی برقرار اسهت و چهین بها سیاسهت      وابستگی متقابل بین چین و غرب آسیا در انرژی
اه و نقهش  پهذیری خهود بکاههد. البتهه جایگه      کوشد از درجۀ حساسیت و آسیب سازی می متنوع

دلیل فناوری به ارث رسیدۀ غربی  کشورهای خاورمیانه در چین متفاوت است. نقش عربستان به
المللی ویهژه اسهت.    ای جامعۀ بین های منطقه سویی با سیاست دستی و هم در حوزۀ صنایع پایین

رنگهی را   ها و بحران در روابط خارجی خود حضور تکنولهوژی انهرژی کهم    دلیل تحریم ایران به
و  ی وسهط کهار( داشهته   پهارس جنهوب   یگاز دانیم 11 شدن مرحلۀ بند و رها نیم ۀتوسعتاکنون )
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رابطۀ این دو کشور در سط  دوگانۀ نفت و کاال است. در الجزایر هم، چین در حهوزۀ فنهاوری   
ها دارد و  وگاز توان رقابت با آمریکا و اروپا را ندارد و رتبۀ چهارم را بعد از آن دستی نفت پایین

 ,Refinitiv BRI database)محور روابط این دو کشور بیشتر در سط  دوگانۀ نفت و سالح است 

2020, Chen, 2016, Pairault, 2015.) 
 

 ونقل فناوري حوزة حملب( 

نقل چینی در کشهورهای غهرب آسهیایی بها      و سازی، فناوری حمل در چارچوب هدف یکپارچه
آههن   راهههای مربهوط بهه     بر ایجهاد زیرسهاخت   های جغرافیایی متمرکز است توجه به ضرورت

ایهران،  های شاخص در  عنوان طرح مشهد به-و تهراناصفهان -قم-تهرانالسیر برقی )خط  سریع
عربستان(، بندرها )جهزان عربسهتان، عهین سهخنه مصهر،      در  مکه آهن راهدر مصر، رمضان  دهم
عنهوان ههاب    امهارات بهه   ۀکاسهکو در بنهدر خلیفه    یرانیو کشهت  یابوظب هایبندرمشترآ  پایانۀ
غهرب  -شمال در ایران، شهر  -ای شبکۀ کشتیرانی جهانی چین )کاسکو((، بزرگراه )تهران منطقه

کشور،  30مدینه در عربستان( و فرودگاه )خدمات بولتن آسمان باز امارات به -در الجزایر، مکه
 ,Chen)قهم در عمهان(   عنوان اولین مرکز فرودگاه تجاری در آفریقا، د هواری بومدین الجزایر به

2018, Morsy, 2019, Refinitiv BRI database, 2020, AL-Qatatsheh & Al-Rawashdeh, 2017, 

Abdel ghafar & Jacobs, 2020, Garlick & Havlová, 2020.) 

 

 وساز( پ( فناوري حوزة عمرانی )ساخت
ههای   ساخت مجتمعساز و عمرانی در غرب آسیا بیشتر متمرکز است بر  و چین در بخش ساخت

 نیمشترآ چ یاقتصاد یهمکار ۀمنطقچین در غرب آسیا ) کیلجستصنعتی برای ایجاد خوشۀ 
 کانال موجهود  قیو تعم ضیتعرو  دیکانال سوئز جد یحفارو ساخت ه و خنس نیدر ع و مصر

در جغرافیهای   تجهارت  انیه جرامارات با هدف گسترش  ابوظبی )کیزاد( ۀخلیفو پارآ صنعتی 
سهازها ماننهد پاالیشهگاه )عربسهتان(، مسهکن       و و دیگهر سهاخت   کمربنهد و یهک راه   ابتکار یک

سهی اس  توسهط شهرکت   الجزایهر   های بزرگی مانند مسجد بزرگ الجزیره در  )الجزایر( و طرح
 مقهر های زیربنایی متعدد در سراسر آفریقها اسهت کهه     ، پیمانکار بزرگ طرح1چین سی ای سی

 در ایران حضور فنهاوری عمرانهی چینهی چنهدان نبهوده اسهت      اصلی آن در الجزایر قرار دارد. 

(Chen, 2018, Morsy, 2019, Kaczmarek, 2019, Fulton b 2020, Burton, 2019, Pairault, 2015, 

Abdel Ghafar & Jacobs, 2020, Klinger, 2020, Garlick & Havlová, 2020.) 
 

                                                           
1 The China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) 
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 ت( فناوري حوزه صنایع

تر اسهت. در بخهش    نایع تولیدی و صنایع پیشرفته برجستهچین در دو بخش صفناوری حضور 
گیهری از   بهرهبرای  21ۀ سنجش از دور میزر ست ماهوار صنایع پیشرفته چین در مصر )ساخت

(، در آینده دیکلعنوان  بهنسل پنجم  نترنتیاهای  ارائه زیرساختی(، در امارات )تیامن های هدف
 توسط هوآوی و طرح رهیالجز نیبومد یفرودگاه هوار 2»ای ال تی ای»باند پهنالجزایر )ایجاد 

، در عربسهتان  31سهت  الکهام  بها نهام   2017الجزایهر در   یارتباط ۀماهوار نیساخت و پرتاب اول
سهعودی ماننهد توسهعۀ هوشمندسهازی      2030 سهال  انداز چشم یتالیجید یها ؤلفهم)فعالیت در 

 ی،ههوش مصهنوع   ی،ا و جهاده  یته یامنهها،   ، شبکهکی، تدارکات، آموزش، ترافها سیپردشهرها، 
. در ( فعال استحجدر  یارتباط یتیخدمات امنو آب  سازی نیریش های  طرح و بزرگ های داده

بنگاه اقتصادی چینی از جملهه کارخانهۀ تولیهد پارچهه و      68صنایع تولیدی هم، چین در مصر )
معهدن و  عربسهتان ) محصوالت نساجی، گچ، فیبر نوری، کنتور هوشمند و تولید فهایبرگالس(،  

 عنهوان  بهه  عیصنا ۀتوسع یبرا ای سه مرحله امارات )ساخت طرح (،ط با آنومرب یورافر عیصنا
یی بها ههدف صهادرات(،    مواد غهذا  یورآو فر دیتول ۀکارخانو  محک ابتکار کمربند و راه طرح

ینهی  سهازی چ خودرو( و ایران )خودرو دیتول ۀکارخانو فسفات  دیتول ۀکارخانالجزایر )تأسیس 
 ,Morsy, 2019, Refinitiv BRI database, 2020) ها( حضهور فعهالی داشهته اسهت     میتحرپیش از 

Chen, 2018, Fulton b, 2020, Del Panta, 2018, Pairault, 2015, Klinger, 2020 .) 

 
 

 ایدر پنج کشور غرب آس ینیچ نینو یهایفناور وراه  کیکمربند و  کی ابتکار .5جدول 
ن     وع 
 فناوري

 
 

 كشور

وس   از  س   اخت صنایع
 )عمرانی(

 انرژي حمل و نقل

مجتم  ع  پيشرفته توليدي
 صنعتی

تجدیدپ    اي هسته فسيلی فرودگاه بزرگراه بندر آهن راه دیگر 
 یر

                     مصر
                    امارات
                   الجزایر
                    عربستان
               ایران

Source: (Authors) 
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 . ابتکار یک كمربند و یک راه و افزایش توليد ناخالص داخلی2
دادن تغییر رشد اقتصادی و تبیین افزایش تولید ناخالص داخلی از دو شاخص حجم  برای نشان

گذاری مستقیم خارجی از چین در پهنج کشهور غهرب     تجارت خارجی با چین و جذب سرمایه
 ام. آسیا استفاده کرده

 
 خارجیالف( شاخص حجم تجارت 

 جریهان  بهه  گسهترده  طهور  و بهه  غهرب آسهیا  بها   نیروابهط چه   ۀجنبه  نیتهر  افتهی توسعه، تجارت
 یانهرژ عربسهتان بهرای   مههم   یاقتصهاد  کیشهر  نیچه طوری کهه   است. به متکی ها هیدروکربن

 بهازار  تهرین  بهزرگ  2015اند. چین در سهال   وابسته یکدیگر به این نظر است و از مدت یطوالن
 و (نیدرصد از کهل واردات نفهت چه    16،8 رتبۀ دوم بعد از روسیه با) عربستان نفت صادرات
 شهریک  تهرین  بهزرگ  بهه  چهین  ،2014 سال کشور بود. در تبدیل آن تجاری شریک ترین بزرگ
 از غرب آسیایی چین پس تجاری شریک امارات دومین 2017 سال و در تبدیل امارات تجاری
 30و  نیعهرب و چه  کشورهای رصد تجارت د 22از  شیبشد. افزون بر آن،  سعودی عربستان

مهالی )نهرخ    تجهاری   جریان .ردیگ یامارات صورت م راهبه جهان عرب از  نیدرصد صادرات چ
امهارات را بهه خهود اختصهاص      درصد از تولیهد ناخهالص داخلهی    161،8صادرات و واردات( 

در ت و اسه  نیچه  ۀدرصد واردات نفت خام سهاالن  2،5دهد. صادرات نفت امارات به چین  می
در دههۀ گذشهته    رانیه ا یاقتصاد کیشر نیتر مهم ؛ چینگرفت یشیپاز ایران  2019طول سال 

هها،   بها چهین تها پهیش از بازگشهت تحهریم       رانیه ا یدرصد کل تجارت خهارج  30، است ودهب
کنندۀ نفت چین تها   سوم نفت و ایران رتبۀ سوم تأمین با دریافت یک نفت ۀواردکنند نیتر بزرگ
 اردیه لیم 10هر ساله از چین و مصر  ۀ، حجم تجارت دوجانب2018تا  2013سال از . 2010سال 

 کها یاز آمراز مصهر،  نفهت   ۀواردکننهد  نیتهر  عنوان بزرگ به 2017. در سال دالر فراتر رفته است
تهرین و   الجزایهر یکهی از قهدیمی   . شد لیمصر تبد یتجار کیشر نیتر به بزرگو  گرفت یشیپ

با پیشهی گهرفتن از    2013چین در شمال آفریقا است. در سال  های اقتصادی ترین شریک بزرگ
به پنجمهین شهریک تجهاری     2018ترین شریک تجاری الجزایر و در سال  عنوان مهم فرانسه، به

 AL-Qatatsheh & Al-Rawashdeh, 2017, Refinitiv BRI)بهزرگ چهین در آفریقها تبهدیل شهد      

database, 2020, Chen, 2018, Xuewen, 2016, Fulton a,b, 2020, Garlick & Havlová, 2020, 

Xinhua, 2020, Pairault, 2015, Del Panta, 2018, Abdel Ghafar & Jacobs, 2020.) 
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 گ اري خارجی ب( شاخص سرمایه
 ۀ غهرب آسهیا  در سراسر منطق 1بی آی آر ط باومرب یگذار هیسرما نیبا چند 2016در سال  نیچ

-Al-Rawashdeh, 2017 & AL) دشه  لیتبهد  میمسهتق  یگذار هیسرما یمنبع خارج نیتر به بزرگ

Qatatsheh.)  زده  نیدالر تخمه  ونیه لیتر 3،7ی ابتکار یک کمربنهد و یهک راه   ها طرحارزش کل
 هها لغهو   درصهد آن  0،3کمتر از و  لیتکمها  آندالر  اردیلیم 516،1از  شیبکه تا ارزش  شود یم

 اردیه لیم 185عربستان بها  ک کمربند و یک راه ی ابتکار یها ارزش طرحطوری که  است. به شده
 26،42نفهت بها   بخهش  در  ی بهی آر آی گهذار  هیسهرما کنندۀ  افتیدردر رتبۀ دوم و دومین  دالر
بعد از روسیه است؛ مصر پنجمین کشور از نظهر ارزش طهرح در میهان کشهورهای     دالر  اردیلیم

 نیچه  ۀ، رتبه 2017در سال است.  ردال اردیلیم 115،6همراه ابتکار یک کمربند و یک راه با رقم 
. امارات نهمهین کشهور از نظهر جهذب     دیرس 15 به گذار در مصر هیسرما یکشورها ستفهردر 

با تشهدید  که  های برتر ابتکار یک کمربند و یک راه در جهان است سرمایۀ چینی و ارزش طرح
 ۀو منطقه   2فهه یخل تجارت آزاد بنهدر  ۀدر منطقبا ابتکار یک کمربند و یک راه های مرتبط   طرح
؛ رقهم  گهذاری در صهنایع نوپها تبهدیل شهود      توانهد بهه سهرمایه    مهی  کهه   یابهوظب  ۀفیخل یصنعت

گههذاری چههین در الجزایههر قابههل مقایسههه بهها مصههر، امههارات و عربسههتان نیسههت، امهها   سههرمایه
و نیز درصد از کل مبلغ اختصاص داده شده به آفریقا  6گذاری خارجی چین در الجزایر  سرمایه
 ههای  سهال در اسهت.  گذاری مستقیم خارجی چین در آفریقا  کنندۀ بزرگ سرمایه ین دریافتسوم
مقدار با رشد کندتر و دالر  اردیلیم 12،24 ی چین در ایرانگذار هیسرما مجموع، 2019تا  2014

 یاساسه  رییتغ چیهدهد. در واقع،  ی غرب آسیا را نشان میکشورها در مقایسه با دیگر کل کمتر
 ۀنسهبت بهه دور    ۀ بهی آر آی در دور رانیدر ا ینیبزرگ چ یها یگذار هیسرما یتجمعدر مقدار 

در  ینه یچ یها شرکت یگذار هیسرما شیبه افزا بی آر آی پدید آمدنرخ نداده است. از آن قبل 
دلیهل لغهو    ی بهه گهذار  هیاوج سهرما  ۀنقطه  2017و  2016 ههای  . سهال نشد منجر استخراج منابع

 ,Refinitiv BRI database, 2020, Fulton a,b, 2020, Burton)اسهت   رانیه االمللهی   بین یها میتحر

2019, Del Panta, 2018, Pairault, 2015, Garlick & Havlová, 2020,.) 

 

 . ابتکار یک كمربند و یک راه و تقویت اقتصادمحورشدن سياست خارجی در غرب آسيا3

حجم تجارت خارجی و جذب سرمایۀ  های نوین و افزایش واسطۀ تقویت فناوری فضایی که به
ههای ایهن منطقهه را بهرای کاربسهت       خارجی در غرب آسیا به وجود آمده است، انگیزۀ دولهت 

طهوری کهه    الگوی سیاست خارجی اقتصادمحور با چین و نیز با یکدیگر تقویت کرده است، به
ی با چین و جذب دنبال ربودن گوی رقابت از یکدیگر در برقراری روابط اقتصادی و فن ها به آن

                                                           
1 The Belt and Road Initiative (BRI)  
2 Khalifa Port Free Trade Zone (KPFTZ) 
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. (Aghaee & Taheri 2017)کشورهای خاورمیانه و آفریقا با داشتن نقش محهوری خهود هسهتند    
، ، قراردادهها هاهها، سهند   نامهه  متفهاه  ، پرشهماری ها دیدارهاسفرها و  توان از پرشماری این را می

شهورها  ایهن ک و  نیچه  هایگرایشو  هاشنهادیپ بسیار و پرشماری یو قانون یسازمان هایشکل
 اند. های اولیۀ اقتصادی و فنی به وجود آمده فهمید، که همگی هم با هدف

 
 مصرهاي سياست خارجی اقتصادمحور  الف( تالش

)در  توسعۀ خود 2030انداز  چشمدر تالش برای تحقق » نگاه به شر » یخارج استیس مصر با
 دیه )براسهاس تول  یاداقتصه  ۀاز نظهر انهداز  کشهور برتهر اول جههان     30پی قرارگرفتن در میان 

سهویی   با هم( و مبارزه با فساد یزندگ تیفی، کیانسان ۀ(، رقابت در بازار، توسعیناخالص داخل
کهردن  دنبهال زنهده   گرا بهه  رو، با راهبرد الگوی دولت توسعه است. از این های بی آر آی هدف با

برای متحهدکردن  فرصتی  ابتکار رارژیم و  رهبری سیاسی و فرهنگی خود در جهان اسالم است
مک بهه حهل   و ک مشترآ ۀبه توسع یابیدست یبرا و خاورمیانه قایآفر ۀدر حال توسع یکشورها
های سیاسی، نهادی و سازمانی ضروری برای تحقهق   در این زمینه، مصر تالشبیند.  ها می بحران
سهو بها ابتکهار یهک کمربنهد و یهک راه را در قالهب         های تجاری و اقتصهادی خهود ههم    هدف
ههای   های سیاسی، تشکیل یک سری شهوراها، وضهع قهوانین، شهرکت در نشسهت      گویو گفت

و  تجهارت آزاد  ۀنام توافق یامضاکند. تالش برای ایجاد  ها دنبال می سازمانی مهم و درخواست
کشهور آفریقهایی و خاورمیانهه( از     26ای ) یافتن نقش محوری در سه منطقۀ تجارت آزاد منطقه

، و ایجهاد پهارآ صهنعتی عظهیم     نیچه  -سهوئز  یو تجار یاقتصاد یهمکار ۀمنطقراه گسترش 
ههای   حل دیپلماتیک برای مسائل خاورمیانه مانند منازعۀ فلسطین و اسرائیل و بحران پیگیری راه

 دیه قهانون جد  کشورهای آفریقایی از جمله لیبی، تالش برای حل مسائل خود با ترکیهه، وضهع  
کشورهای  گذاران هیسرماجذب  یبرا فمختل یاه ها و مشو  نیتضمبرای  ی مصرگذار هیسرما

مهمی مانند نشست بریکس در سهال   های نشست فعال این کشور درشرکت خاورمیانه و چین، 
و  نیچه و  عهرب  یکشهورها  یمجمهع همکهار  ، قها یو آفر نیچه  یهها  یمجمع همکهار ، 2017

و ، سهیا گهذاری زیرسهاخت آ   بانهک سهرمایه   گذار انیبن یبه اعضا وستنیپمصر برای درخواست 
، Morsy, 2019)های چین و مصر به کشورهای یکهدیگر قابهل توجهه اسهت     سفرهای دائم مقام

Chen, 2018, Refinitiv BRI database, 2020.) 
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 عربستان  اقتصادمحورسياست خارجی  هاي تالشب( 
ویژه طهرح هوشمندسهازی    به 1 2030سعودی  اندازخود، چشم ملی توسعۀ های عربستان برنامه

ا و ساخت شهر هوشمند نئوم را که مبتنی بر تعدیل سهاختاری و اصهالحات اقتصهادی و    شهره
 کهرده  مطهرح بهی آر آی   غیرنفتی است با هدف یکپهارچگی در  سازی منابع از درآمدهای متنوع

سعودی هم  عربستان امنیتی و دفاعی های هزینه غرب آسیا و افزایش در اوضاع است. پیچیدگی
ای چهین کهه در بافهت     را برای یافتن محوریت در سیاسهت خاورمیانهه   بر علت، ارادۀ عربستان

سیاسی بین ایران و عربستان برای ایجاد ثبهات و امنیهت در راه    المللی به میانجیگری جامعۀ بین
بهه سهرانجام رسهاندن     رو، نقش مهمهی در  پردازد، دوچندان کرده است. از این ابریشم نوین می

دارد و 2فهارس  {کشورهای شورای همکهاری خلهیج    و چین نمیا آزاد تجارت منطقه مذاکرات
سازی روابط با اسرائیل و کاهش تنش با ایران و همکهاری گسهتردۀ اقتصهادی بها      دنبال عادی به

ههای   . سفرهای زیهاد مقهام  است غرب آسیادر  چین استیساصلی ستون  عربستانترکیه است. 
ههای نههادی    تالشدادهای مهم و گوناگون، ها و قرار نامه عربستان و چین، امضای سندها، تفاهم

های سازمانی مهم، درآمدی بر چههرۀ عملیهاتی برنامهۀ     و سازمانی ضروری و شرکت در نشست
است؛   گرا در منطقه سازی الگوی دولت توسعه مشارکت جامع راهبردی عربستان و چین و پیاده

و تقویهت   20ن در گهروه  آسیا، عضویت عربسهتا  برای3  مجمع بائو ساالنۀ کنفرانس شرکت در
و  2008و  2007ههای   در جریهان بحهران مهالی سهال     20ثبات مالی و منابع شناور مالی گهروه  

مرکهز  بهرای ایجهاد   نامهه   تفهاهم المللهی پهول،    پیگیری برای یافتن وزن مناسب در صندو  بهین 
 های تزیرساخ گذاری سرمایه بانک عضویت در تأسیسمبادالت رنمینبی )یوان( در خاورمیانه، 

 هشهتم در  رتبهۀ  و قرارگرفتن در 2015دالر در سال  میلیارد 25( با بودجۀ ای آی آی بی) 4آسیا
 غهرب آسهیا بعهد از ترکیهه،     کشهورهای  میهان  در بهزرگ  کشور دومین و عضو کشورهای میان
 20 یشهنهاد یپ یۀبها سهرما   و عربسهتان  نیمشترآ چه  یگذار هیصندو  سرما نامۀ تأسیس تفاهم

 برای تأمین نیچ شمیعربستان و صندو  راه ابر یصنعت ۀصندو  توسعو مشارکت  دالر اردیلیم
 ,Fulton b, 2020) یسهعود  عربسهتان  2030انداز  چشمو  بی آر آی مربوط به های  طرح ۀبودج

Chen, 2018, Xuewen, 2016, AL-Qatatsheh & Al-Rawashdeh, 2017.) 
 

 اماراتاقتصادمحور سياست خارجی  هاي تالشپ( 
 ۀدر حلقه محهوری  نقهش   دنبهال داشهتن   کوچک در غرب آسیا به 5اسپارتعنوان یک  بهمارات ا

های  پیوند هدف وسیلۀ آن است که آن را بهاز  یشدن به قطب مهم لیاتصال شر  و غرب و تبد

                                                           
1 Saudi Vision 2030 
2 The Persian Gulf Cooperation Council (GCC) 
3 The Boao Forum for Asia (BFA( 
4 . Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 
5 Spart 
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کهه   دههد  انجام مهی های یک کمربند و یک راه چین  ابوظبی با طرح 2030انداز  ای چشم توسعه
 -پهارآ )مجتمهع(  اتصال ی است. ا اتصال منطقه تیقابل با یرساختیز های حطرمبتنی بر توسعۀ 

است.  غرب آسیااتصال بازارها در  یبرا 2»دو چرخ و دو بال رویکرد»با  1ی)بندر( صنعت پورت
، متحد عربهی  در مصر، امارات نیچ ۀشد ساخته یصنعت یها دادن پارآوندیطرح به منظور پ نیا

در عمان، بندر  دقمدر امارات، بندر  فهیبندر خل) یا منطقه یندرهاو عمان با ب یعربستان سعود
در  نیتهأم  یها رهیزنج وندیو پ یتجار یها خوشه جادیهدف ا با (در مصر دیو بندر سع یبوتیج

-کهم  یو انهرژ  یوگاز معمول متمرکز بر نفت یانرژ یبه همکار »دو چرخ»سراسر منطقه است. 

( یا مهاهواره  ی، ناوبراری، ارتباطات سی)هوش مصنوع یوردر فنا یبه همکار »دو بال»کربن و 
اتصهال  های عملهی امهارات افهزون بهر      . از دیگر تالشاشاره دارد یو امور مال یگذار هیو سرما
عضهو   یکشهورها  دیپلماسی سیاسی امارات برای توسهعه و مشهارکت  توان  پورت را می-پارآ
مرکهز  تشهکیل  مربنهد و یهک راه،   ابتکهار یهک ک   های طرحدر   فارس} جیخل یهمکار یشورا
 بانهک  گهذاران  در شهمار بنیهان  در این کشهور، قرارگهرفتن    3ینبیرنم و تسویۀ یوانتقال بانک نقل

توافهق تجهارت آزاد شهورای همکهاری     مهذاکرات  آسیا، تالش بهرای   زیرساخت گذاری سرمایه
ت در تجارت مشارک یبرا ینیو چ یامارات یاقتصاد یها بنگاه قیتشوو }خلیج فارس  با چین 

گذاری این کشور در کشورهای غرب آسیایی مصهر،   ، سرمایهقایآفر ۀبا قار یاقتصاد یو همکار
سازی روابط این کشهور بها    لبنان، اردن و تونس و جنوب آسیا مانند پاکستان و افغانستان، عادی

ههای زیرسهاختی    و مشهارکت ههر دو در طهرح    آویهو  اسرائیل و افتتاح سفارت امهارات در تهل  
ای بهودن عربسهتان و    نکردن همکاری اقتصادی با ایهران بها وجهود متحهد منطقهه      ، قطعکدیگری

های مربوط به پیشهگیری و درمهان کرونها بهه ایهران کهه نشهان از نهوعی          برعکس ارسال کمک
 ,AL-Qatatsheh, Al-Rawashdeh, 2017, Fulton a,b, 2020)وابسهتگی متقابهل دو کشهور دارد    

Xuewen, 2016 Refinitiv BRI database, 2020, Karam, 2018,.) 

 
 الجزایراقتصادمحور سياست خارجی  هاي تالشت( 
کنندۀ بهه مناسهبات    کننده و تکمیل دهنده، یکپارچه ابتکار راه ابریشم نوین نقش چارچوباکنون 

طهوری کهه    دو کشور الجزایر و چین و روابط الجزایر با کشورهای عرب و آفریقایی را دارد. به
های زیرسهاختی   شدن به ایستگاه لجستیکی برای فرستادن کاالها و فناوری یر در پی تبدیلالجزا

ای را با این کشورها برای  چین به دیگر کشورهای آفریقایی است. این کشور دیپلماسی گسترده

                                                           
1. Industrial Park-Port Interconnection 
2. Two-Wheel and Two-Wing Approach 

RM3  در آغاز تاسهیس آن  یا )رنمینبی( نام رسمی ارزی و به معنی ارز مردم و مخفف آن است که جمهوری خلق چین آر ام
 معرفی کرده است.  1949در سال 
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های مهم الجزایر در این سهه حهوزه اسهت:     محور آغاز کرده است؛ تالش روابط خارجی توسعه
ال مرکزشدن مونتاژ خودروهای چینی برای ارسال به بازارههای اروپها و آفریقها و    دنب خودرو )به

ههای   خاورمیانه( و دارو )برای محور و مرکزشدن در خاورمیانهه و شهمال آفریقها( و همکهاری    
 1هایی مانند سازمان همکاری فضایی آسیا و اقیانوسیه )اپسهکو(  فضایی )شرکت فعال در نشست

سَهت همهراه بها    -عهرب  نامبه  یعرب ییفضا یها یگروه همکاراندازی  ای پی اس سی اُ( و راه)
(. الجزایهر  2019در سال  لبنان، مراکش، عربستان، سودان و امارات ت،یمصر، اردن، کو ن،یبحر

طور مشترآ  رو در مسائل امنیتی به داند. از این ثبات را برای دیپلماسی توسعۀ خود ضروری می
حل بحران سیاسی و مبهارزه بها تروریسهم در آفریقها از      سی در پی حل سیا با مصر با الگوی راه

 ,Xinhua, 2020, Klinger)جمله لیبی است و با عربستان هم روابط نزدیکی را آغاز کرده اسهت  

2020, Pairault, 2015.) 

 
 ایراناقتصادمحور سياست خارجی  هاي تالشث( 

سهاله بها    25به شر ، توافهق   است نگاهگرایانه با سی های سیاست خارجی توسعه ایران در تالش
چهین در   ههای  ههدف  با خود ملی توسعۀ های کردن برنامه وصل چین امضا کرده است و مشتا 

 کشهاورزی،  انهرژی،  هها،  زیرسهاخت  تولید، ابتکار یک کمربند و یک راه برای گسترش ظرفیت
خهارجی خهود   های خود است. اما جمهوری اسالمی ایران در روابهط   حوزه دیگر و گردشگری

المللی است که چهین حرکهت    المللی متعارض با جامعه و نظام بین دچار بحران و نیز رفتار بین
سازی در منطقهۀ غهرب    خود را روی این ریل تنظیم کرده و با میانجیگری سیاسی در حال رژیم

شناسی اقتصادی نخبگان سیاسی جمهوری اسالمی  آسیا است. ریشۀ اصلی این مشکل به هستی
بهازار منههای    زیادی، پذیرش روابط منهای ثروت گردد که مبتنی بر پذیرش سرمایه، ان بر میایر

گرایهی و   شناسی با آن اشتیا  سبب حرکت پاندولی در میان آرمان داری است. این هستی سرمایه
گرایی و پایدارینداشتن یک خط مشی واحد در سیاست خهارجی ایهران شهده و دوام یهک      واقع

گرای پایدار را به خطر انداخته است که نتایج پرنوسانی ههم بهرای ایهران     وسعهروابط خارجی ت
های نهادی زیاد ایران برای همکاری با شر  مانند درخواسهت عضهویت در    داشته است: تالش

عنوان عضو ناظر در سهال   که بعد از شش سال تنها به 2005سازمان همکاری شانگهای در سال 
سازی ایران و عربستان. با این دوگانهه، نقهش    عادی-ه متناوب تنشپذیرفته شد، یا دوگان 2011
وگو  )برجام(و چراغ سبز اخیر ایران به عربستان برای گفت  2مشترآ اقدام جامع برنامۀ در چین

ای وزیر خارجۀ چهین در سهفر    سازی روابط به میزبانی عرا  پس از ابتکار پنج ماده برای عادی
سهاله بهه دالیهل سهاختاری دوام      25ه به ایران و امضای توافهق  به عربستان و  سفر بدون فاصل

                                                           
1 Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO( 
2 Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA 



 1400پایيز و زمستان ، 2، شمارة 14، دورة مطالعات اوراسياي مركزي   70

 & Al-Rawashdeh)ای عربستان و ایران نهدارد   المللی منطقه سازی رفتار بین چندانی در اجتماعی

AL-Qatatsheh, 2017, Xuewen, 2016, Garlick & Havlová, 2020, Wang 2021.) 
 
 جهينت

ظری و عملی رژیمی چین در غرب آسیا بود که مسئلۀ این پژوهش چیستی و چگونگی کنش ن
گانه با جایهابی در   های هشتدر بخش کنش نظری رژیمی چین با روش تحلیل محتوا به مقوله

 یکاینسی پاکس) مصلحانه محور توسعه المللی نینظم بهای . هدف: با مقوله1سه طبقه رسیدیم: 
ی، و نهادمنهد  مهداری  قهانون ای هه . چهارچوب: بها مقولهه   2ی؛ جهان یکپارچگی و محور( توسعه
 یو همهاهنگ  یهمکهار ههای  . فرایند: بها مقولهه  3ی راهبرد بودنالیسو  با منافع متقابل مشترآ
و  یعمهوم  یپلماسه ی)د یمردمه  تبهادالت ای و  کهار منطقهه   میتقسه ، (نظام هماهنگدر  تی)فعال
با همان سهاختار امها    یابی را توان گفت چین هرم قدرت ها می. اکنون بر پایۀ این مقوله(یفرهنگ

از قاعدۀ آن )وارونه( آغاز کرده است. همچنین چگونگی کنش رژیمی عملهی چهین در غهرب    
المللی کیوههان   های بین آسیا را هم بر پایۀ مدل علی فرایندهای اقتصادی برگرفته از نظریۀ رژیم

واآ کهنش  عنهوان پهژ   های این بخهش بهه   تحلیلی بررسی کردیم. یافته - و نای با روش توصیفی
طهور روزافزونهی در حهال پیونهد      دهد که چین در سط  عملی بهه  نظری رژیمی چین نشان می

اقتصهادی،   ها و پیوند نهرم قهوانین و اسهتانداردها، تعمیهق پیونهدهای تجهاری       سخت زیرساخت
المللهی راه   ههای بهین   های نوین در غرب آسیا است. البتهه رژیهم   گذاری، تقویت فناوری سرمایه

برد و هنوز در مرحلهۀ شهدن قهرار     ن در غرب آسیا مراحل آغازین خود را به سر میابریشم نوی
 اندازی از آن هستیم. دارد. بنابراین نیازمند ارائۀ چشم
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