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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, low1 E-mail: am-yousefi@sbu.ac.ir (Corresponding author)
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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 nontraditional 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.
Keywords
Belt and Road Initiative, China, Development, International Regimes,
West Asia
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تأثيرهاي ابتکار یک كمربند و یک راه بر اقتصاد سياسی غرب آسيا
*

اميرمحمد حاجی یوسفی

دانشیار ،گروه سیاست منطقهای و جهانی ،دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتی

محسن شریعتی نيا
استادیار ،گروه سیاست منطقهای و جهانی ،دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتی

رضا عزیزي
دانشجوی دکتری ،گروه سیاست منطقهای و جهانی ،دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتی
(تاریخ دریافت – 1400/03/15 :تاریخ پذیرش)1400/08/12 :

چکيده
ابتکار یک کمربند و یک راه بهعنوان مرحلۀ جدیدی از برونگرایی چین و تأثیرهای جهانی و منطقههای
آن از زمان اعالم در سال  2013تاکنون محل تحلیلهای مختلفی بوده است .در این میان ،کمتر تحلیلهی
این ابتکار را از دیدگاه رژیمهای بینالمللی اقتصادی نگریسته است .از اینرو ،میتوان پرسید کهه چهین
چرا بهدنبال رژیمسازی جهانی است و چگونه آن را از راه مناطق مختلف از جمله غرب آسیا بهه پهیش
میبرد و کنشهای نظری و عملی رژیمی چین در غرب آسیا چیست؟ بر این اساس ،مسئلۀ اصلی ایهن
پژوهش چیستی تأثیرهای ابتکار یک کمربند و یک راه بر اقتصاد سیاسی غرب آسیا در سالههای 2013
تا  2021است .برای بررسی این مسئله ،ابتکار یک کمربند و یک راه را با تأکید بهر غهرب آسهیا در دو
مرحلۀ نظری و عملی بررسی میکنیم .ابتدا با روش تحلیهل محتهوا ،مقولههههایی از درون چههار مهتن

منتخب مربوط به راه ابریشم نوین ،سند مادر راه ابریشم نوین  ،2015مقالۀ سیاسهتی عهرب – چهین در
سال  ،2016سخنرانی شی جین پینگ در مجمع ساالنۀ بوآئو  2021و ابتکار پنج مهادهای وزیهر خارجهۀ
چین برای غرب آسیا ( )2021را بهعنوان کنش نظری چین ،شناسایی و در مرحلۀ بعد با مدل فرایندهای
عِلی اقتصادی برگرفته از نظریۀ رژیمهای بینالمللهی اقتصهادی کهنش عملهی چهین در غهرب آسهیا را
توصیف و تحلیل میکنیم .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که چین بهدنبال رژیمسهازی جههانی بهه
صورت وارونه با تأکید بر سیاست سفلی و بهصورت آرام و از راه مناطق مختلف از جمله غهرب آسهیا
است.
واژگان اصلی
ابتکار یک کمربند و یک راه ،توسعه ،چین ،رژیمهای بینالمللی ،غرب آسیا.
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شی جین پینگ رئیسجمهور چین ،ابتکار یک کمربند و یک راه را در سال  2013مطرح کهرد
که شش راهروی زمینی و یک مسیر دریایی دارد و اکنون ابعاد فضایی ،هوایی و دیجیتهالی ههم
پیدا کرده است .این ابتکار بهعنوان مرحلۀ جدیدی از برونگرایی چین ،توسعۀ صنعتی و گهذار
از توسعۀ اقتصادی از زمان اعالم تاکنون مورد تحلیل دیدگاههای مختلفی بوده است .بههطهوری
کههه گروهههی آن را از دیههدگاه سههاختار آنارشههیک قههدرت و از دیههد ژئههو (
 ،)2017, Tishehyar & Bakhshi 2021,گروههی از سهاختار اقتصهادی قهدرت و از زاویهۀ منهافع
XI 2018, Sheng

(& Shafiee 2021 , Aghaei & Ghahramani 2020

 ،)Fallahiگروهی ساختار ههویتی قهدرت و از

نگاه ملتسازی ( )Hamilton, Tee, Forbes 2018, Zhang, 2017و گروهی دیگر بر ساختار طبقاتی
قدرت و از دیدگاه امپریالیسم ( )der Merwe 2019, Harvey 2018, Žižek 2018تحلیهل کهردهانهد.
دلیل این تنوع در تحلیلها افزون بر بدیهی بودن نگاههای مختلف در بررسی پدیهدههها بیشهتر
ریشه در اصول حاکم بر سیاست خارجی و سیاست اعالمهی چهین در رد هژمهونی (تأکیهد بهر
سیاست دانی و رد سیاست عالی) ،فرهنگ سیاسی ویژه چین مبنی بر ظهور آرام و بیسروصدا،
کمهزینه و مسالمتآمیز ،پیچیدگی رفتار بینالمللی چین در تنظیم حرکهت خهود بهر بسهترهای
نهادی موجود بینالمللی و معرفی راه ابریشم نوین بهعنوان ابتکار برد-برد ،پوشش حهوزهههای
گوناگون از حوزۀ مسائل امنیت سنتی گرفته است تا مسائل امنیت غیرسنتی در ابتکار و از همهه
مهمتر انعطاف و در حال شدن بودن راه ابریشم نوین و راهبری آن با یک طرح کهالن دارد کهه
سبب سردرگمی تحلیلی و غالباً ناقص و ناکامل در بررسی این پدیده برای علما و پژوهشگران
روابط بینالملل شده است .در این میان ،کمتهر تحلیلهی ،ابتکهار یهک کمربنهد و یهک راه را از
دیدگاه رژیمهای بینالمللی اقتصادی نگریسته است .مفهوم رژیمهای بهینالمللهی اقتصهادی بها
نبود زور ،نبود سلسله مراتب در میان مسائل و وجود چندین کانال ارتباطی میان جوامع تعریف
می شود و چین هم پنج هدف و قاعدۀ «هماهنگی سیاست«« ،پیوند میان تأسیسهات«« ،تجهارت
آزاد و بدون مانع«« ،ادغام مالی« و «ارتباط مردم با مهردم« را در یگانهه سهند راه ابریشهم نهوین
بهطور روشن مطرح کرده است که بهنوعی شیوۀ حرکت چین در نظام بهینالملهل را بها نهوعی
همسانی و نزدیکی مفهومی با رژیمهای بینالمللی اقتصادی و نیز نوعی رژیهمسهازی در سهط
جهانی همراه میسازد .بنابراین آیا نمیتوان گفت که چین بهدنبال رژیمسهازی جههانی اسهت و
آن را از راه مناطق مختلف از جمله غرب آسیا در نظر گرفته و برای هر منطقه هم یهک سهری
کنشها و تالشهای نظری و عملی انجام داده است؟ آیا نمیتوان شهرایط واقعهی را بههعنهوان
نقاط عطف و آغاز دورۀ گذار یا نشانهها و ردپاهایی برای شرایط ایدهآل یعنی یک رژیم کامهل
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چینی در سط بینالمللی و نه داخلی و منطقهای در بلندمدت در نظر گرفت؟ در این مقالهه در
پی راستیآزمایی این مسئله هستیم که آن را بهوسیلۀ متون ابتکار یک کمربند و یک راه بهمثابهۀ
بهترین راه برای مستندکردن و نشاندادن رژیمسازی نظری چین و تبیهین پهژواآ آن در کهنش
عملی چین در مناطق مختلف از جمله در غرب آسیا بهعنوان مورد پژوهش بررسی کرده است.
از اینرو ،مسئلۀ این پژوهش چیستی کنش رژیمی نظری بینالمللی و چگونگی کهنش رژیمهی
عملی چین در غرب آسیا (پنج کشور ایران ،عربستان ،امارات متحد عربی ،مصر و الجزایهر کهه
از باالترین سط مشارکت راهبردی با قید جامع از میان  19توافق چین با غرب آسیا برخوردار
هستند) بهعنوان تأثیرهای رژیم بینالمللهی ابتکهار یهک کمربنهد و یهک راه بهر ایهن منطقهه در
سالهای  2013تا  2021است .در واقع ،پرسش اصلی این پژوهش این است« :تأثیرهای ابتکهار
یک کمربند و یک راه بر اقتصاد سیاسی غرب آسیا چیست؟«
چارچوب مفهومی و نظري :رژیمهاي بينالمللی اقتصادي
ی برگرفتهه از نظریهۀ رژیهمههای
چارچوب نظری این نوشهتار مهدل علهی فراینهدهای اقتصهاد ر
بینالمللی اقتصادی کیوهان و نای در کتاب قدرت و وابستگی اسهت .کیوههان و نهای مفهاهیم
هنجارها ،اصول ،قواعد و رویهها را با مفهوم واحد «قواعد روشهن« بیهان مهیکننهد« :رژیهمهها،
نهادهایی هستند که قواعد روشن دارند ،توسط دولتها توافق میشود ،و به مجموعۀ خاصی از
مسائل در روابط بینالملل مربهوط مهیشهوند« .کیوههان و نهای بهرای دقهت بیشهتر و دوری از
کلیگویی ،این مفهوم از رژیمهای بینالمللی را در چارچوب پاسخ به دومین پرسش مهم کتاب
خود مطرح ساختند یعنی چرا و چگونه رژیمهای بینالمللی تغییر مهیکننهد؟ در دیهدگاه آنهها
وابستگی متقابل اقتصادی بر سیاست جهان و رفتار دولتهها تهأثیر مهیگهذارد ،امها اقهدامههای
حکومتها نیز بر الگوهای وابستگی متقابل تأثیر میگذارد .حکومهتهها بها ایجهاد یها پهذیرش
رویهها ،قواعد یا نهادهایی برای فعالیتهای خاص ،روابط بینادولتی و فراملی را تنظیم و کنترل

میکنند .کیوهان و نای این ترتیبات حکمرانی را رژیمهای بهینالمللهی 1مهینامنهد .در دیهدگاه
کیوهان و نای وابستگی متقابل حتماً به همکاری منجر نمیشود؛ همهانطهور کهه بهه ضهرورت
سبب تنازع هم نمیشود (.)Keohane and Nye, 2012
کیوهان و نای چهار مدل را برای چرایی و چگونگی تغییر رژیمهای بهینالمللهی اقتصهادی
مطرح میکنند که با توجه به اینکه سه مفهوم اصلی در مدل اول آنهها یعنهی مهدل فراینهدهای
اقتصادی ظرفیت تبیینی بیشتری نسبت به سهه مهدل دیگهر دارد ،همچنهین ایهن مهدل تناسهب
بیشتری با واقعیتهای ابتکار یک کمربنهد و یهک راه در غهرب آسهیا دارد ،آن را بهرای تبیهین
رژیمهای بینالمللی اقتصادی راه ابریشم نوین در غرب آسیا انتخاب کردهایم که مفهاهیم آن در
1 .International regimes
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ادامه میآید :تغییرهای فناوری و وابستگی متقابل اقتصادی و تقاضاهای سیاسهی داخلهی بهرای
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
بینالمللی سرمایه ،کاال و کار به دولتها انگیزۀ تغییهر یها بازسهازی رژیهمههای بهینالمللهی را
میدهد که نتیجۀ این سه فرض میشود ،تغییر رژیمهای بینالمللی موجود (

Keohane and Nye,

.)2012
شکل  .1مدل علی فرایندهاي اقتصادي
تقویت و افزایش تولید ناخالص داخلی

تأثیرهای ابتکار یک
کمربند و یک راه در
غرب آسیا
تقویت فناوریهای نوین

اقتصادمحور شدن سیاست خارجی

)Source: (Authors

اولین فرض الگوی فرایند اقتصادی تغییر رژیهم ایهن اسهت کهه تغییهر فنهاوری و افهزایش
وابستگی اقتصادی رژیمهای بینالمللی موجود را منسوخ میکند .آن ها برای عهدهداری افزایش
حجم معامالت یا شکلهای جدید سازمانی که برای نمونه ،توسط شرکتهای فراملی شهناخته
میشوند ،ناکافی هستند .نهادها ،قواعد و رویههای تأسیسشده با ناکارآمدی یا فروپاشی تهدیهد
خواهند شد .فرض دوم این است که دولتها برای افزایش سط زندگی بههشهدت زیهر فشهار
پاسخگویی برای مطالبات سیاسی داخلی خواهند بود .رفاه اقتصادی ملی به شکل معمول ههدف
اصلی سیاسی خواهد بود و افزایش ناخالص ملی شاخص مهم سیاسی خواههد بهود ( Keohane
.)and Nye, 2012
فرض سوم این مدل این است که سودها و مزایای کالن اقتصادی نتیجۀ حرکت بینالمللهی
سرمایه ،کاالها و در برخی موارد کار به دولهت انگیهزهههای قهوی بهرای اصهالح یها بازسهازی
رژیههمهههای بههینالمللههی بههرای بازگردانههدن اثربخشههی آنههها مههیدهههد .دولههتههها در مههورد
توزیع دسهتاوردها جهدل خواهنهد کهرد و از مسهئلۀ از دسهت دادن اسهتقالل ناشهی از افهزایش
وابستگی اقتصادی (آسهیبپهذیری و همچنهین حساسهیت) شهکایت خواهنهد کهرد .امها آن هها
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به طور کلی میفهمند وقتی خواسته ههای سیاسهی داخلهی بهرای رفهاه اقتصهادی بیشهتر وجهود
داشته باشد ،هزینههای رفاهی گسست روابط اقتصادی بینالمللیی اجهازهدادن بهه آن هها تها بهه
هرجومرج منجر شوند از مزایای خودمختاری بیشتر است .با اکهراه ،آن هها بهه رشهد وابسهتگی
متقابل اقتصادی اجهازه مهیدهنهد و حتهی بها اکهراه بیشهتر ،امها نهاگزیر بها ایجهاد پاسهخههای
سیاستگذارانۀ یکپارچه ،به همکاری در ساخت رژیمهای جدیهد بهینالمللهی پهیش مهیرونهد
(.)Keohane and Nye, 2012
روششناسی پژوهش
در این مقاله به دو روش به دنبال دستیابی به «فهم شیوۀ رژیمسهازی چهین در نظهر و عمهل در
غرب آسیا بهعنوان تأثیرهای ابتکار یک کمربند و یک راه بر اقتصاد سیاسی این منطقهه هسهتیم.
در روش اول بر پایۀ «تحلیل محتوای کیفیر« 1چهار متن منتخب مربوط به راه ابریشم نوین ،بهه

فهم شیوۀ کنش رژیمی نظری چین میپردازیم:
 .1سند مادر راه

ابریشم (2015

 )NDRC,که چین دو سال بعد از اعالم ابتکار در سهال 2013

آن را منتشر کرد .در این سند هدفها ،چارچوب ،اولویتها و سهازوکارهای همکهاری ابتکهار
یک کمربند و یک راه را تبیین میکند؛
 .2مقالۀ سیاستی روابط چین و عرب ( )China's Arab Policy Paper, 2016که چهین آن را بها
هدف تبیین سیاست عربی چین و تعمیق و تقویت روابط همکاری راهبهردی جهامع و توسهعۀ
مشترآ چین و عرب در ابعاد گوناگون علم و فناوری ،فرهنگی -اجتماعی ،اقتصادیسیاسهی و
امنیتینظامی منتشر کرد؛
 .3سخنرانیای که شی جین پینگ در مجمع ساالنۀ بوآئو ( )Xi, 2021با هدف تبیهین ابتکهار
بهعنوان یک فرصت و یهک نسهخه در شهرایط بحرانهی جههان امهروز بهرای بشهریت بههویهژه
کشورهای آسیایی کرد.
 .4ابتکار پنج مادهای وزیر خارجۀ چین برای غرب آسیا ( )Wang, 2021کهه او بهرای ایجهاد
ثبات در خاورمیانه در سفر به عربستان از آن رونمایی کرد .سهپس بالفاصهله بهه ایهران سهفر و
توافقی  25ساله با ایران امضا کرد.
روش دوم توصیفی  -تحلیلی است و بهر اسهاس مهدل رونهدهای علهی اقتصهادی بها سهه
شاخص تقویت فناوریهای نوین (انرژی ،حملونقل ،عمرانی ،صنایع) ،افزایش تولید ناخهالص
داخلی (تجارت خارجی ،سرمایهگذاری خارجی) و تقویت اقتصادمحورشدن سیاست خهارجی
پنج کشور دارای توافق مشارکت راهبردی جامع با چین ،رژیمسازی چینهی در عمهل در غهرب
1.Qualitative content analysis
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آسیا را در سالهای  2013تا  2021توصیف و تحلیل میکند (شکل  .)1البته روش این پژوهش
در بخش اول ،تحلیل محتوای استقرایی است .بهطور کلی تحلیل محتوا بهه ههر رویههای گفتهه
میشود که برای تحلیل ،تلخیص ،طبقهبندی و استنباطکردن ویژگی های خهاص از مهتن منجهر
میشود و در مواردی معناهای پنهان واقع در آن آشکار شده و گاهی امکان مقایسۀ چندین متن
را به ما میدهد .تحلیل محتوای استقرایی در مقابل تحلیل محتوای قیاسهی بههکهار مهیرود .در
روش تحلیل محتوای استقرایی پژوهشگر از بهکارگیری طبقههای از پیش تعیهینشهده اجتنهاب
میکند و در عوض اجازه میدهد که طبقهها و نامشان از درون دادههها بیهرون آینهد ( Momeni
 .)Rad et al., 2013مراحلی ضروری در تحلیل محتوای استقرایی در جدول ( )1نشان داده شهده
است .در ابتدا تحلیل دادهها با خواندن مکرر متن برای غوطههورشهدن در آنهها و یهافتن درآ
کلی آغاز میشود (.)Momeni Rad et al., 2013
واحد تحلیل ،کوچکترین جزء پیکرۀ متن است که برای رسیدن به ههدف پهژوهش در آن
رویدادها و توصیف مفاهیم بررسهی مهیشهود .در ایهن مقالهه واحهدهای تعریهفشهده شهامل
جملههای اصلی منتخب از چهار متن منتخب هستند .متنها کلمه به کلمه خوانده میشهوند تها
رمزها استخراج شوند .این فرایند به طور پیوسته از استخراج رمزها تا نهامگهذاری آنهها تهداوم
مهییابهد ( .)Ghazi-Shariat-Panahi, 1997; Shannon, 2005مقولهۀ تحلیهل ،ابهزار اصهلی تحلیهل
محتواست و همان عنوانی است که پس از تعیین واحد تحلیل به واحدهای استخراج و بررسهی
شده برای دستهبندی آنها داده میشوند .تحلیل محتوا به سبب مقولهبندیهایش موفق مىشهود
یا شکست میخورد .از اینرو ،مقولهها و واحدها در فن تحلیهل محتهوا از اهمیهت بههسهزایی
برخوردارند ( .)Ghazi-Shariat-Panahi, 1997; Shannon, 2005بنابر آنچه گفتهیم ،پهس از مرحلهۀ
نامگذاری رمزها ،آن ها براساس تفاوتهها یها شهباهتهایشهان بهه داخهل مفهاهیم (مقولهههها)
دستهبندی میشوند .در مرحلۀ بعد مفاهیم (مقولهها) براساس جامعیت (امکهان جهایگیهری در
طبقۀ مشخص) ،همگنی (هویت مشخص و جداگانهۀ ههر مفههوم) ،عینیهت (قواعهد مشهخص
پذیرفتهشده در محافل پژوهشی) ،نظم (توجه به همهۀ محتهوای مربهوط) و عمومیهت (ارتبهاط
نظری یافتهها با یکدیگر) در طبقههای مشخصی جای میگیرند .سهرانجام بهه ازای ههر مفههوم
(مقوله) و برای تدوین نظام مقولهها ،شواهدی از خود متنها به عنوان توصیف مقولهههها نقهل
قول میشود (.)Salarzadeh Amiri, 1969
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جدول  .1فرایند تحلیل محتوای استقرایی
ردیف

جمل هه اي

برچس

اصلی متون

ها/رمزها

شناسه رمزها

فراوانی

مفاهيم

طبقه-
ها

-1

-1

-1

برحسب تکهرار ارجهاعهها و -1

-1

-2
...

-2
...

-2
...

-2
...

-2
...

منابع

رمزها

)Source: (Momeni Rad et al.

كنش نظري رژیمی چين

1

باتوجه به اهمیت تعیین شناسه برای بهدستآوردن نکتههای اصلی استنباط مفاهیم ،طبقههبنهدی
و استخراج نظریۀ رژیمهای بینالمللی راه ابریشم نوین از متنهای چینی ،شناسهههها بهه شهرح
جدول ( )2تعریف میشوند:
جدول  .2شناسهها

نام
رژیهههههههههم
بینالمللی
راه
BRI
ابریشهههم
نهههههوین
چین

شناسه

نوع داده
سند مادر راه ابریشم سال 2015

D= Document

BRId

سخنرانی شی جین پینگ در مجمع

S= speech

BRIs

بوآئو در سال 2021
مقاله سیاستی روابط چین و غرب
2016
ابتکار پنج مادهای وزیر خارجۀ
چین برای غرب آسیا در سال
2021

policy
paper

=PP

I= Initiative

BRIpp

BRII

)Source: (Authors

بعد از بررسی همۀ دادهها از منابع چهارگانۀ منتخب ،جملههای معنهادار اسهتخراج شهد .در
گام بعد ،دادههای معنایی یک رمز یا برچسب را به خود اختصاص داد .سپس برحسهب میهزان
تکرار رمزها در منابع با مجموع  1020رمز ،رقم مربوط به فراوانی در مقابل آن درج شهد .بعهد
از آن ،شناسه یا همان منابع مورد نظر رمزها در ستون شناسه درج شد ،رمزهای مشترآ در یک
(مقوله) واحد در آمدند و سرانجام مقولها در طبقههای سهگانه جای گرفتند.

1 The Action of the Chinese regime in theory
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 .1استخراج نکتههاي اصلی ،بهدستآوردن رمزها و مفاهيم (جدول )3
ردیف
1

جدول  .3نکتههای اصلی ،رمزها و مقولهها
فروانی
رمز
نکتههاي اصلی
رمزها
با رشد روزافزون کاستی های حاکمیت ،اعتماد ،ابتکار ضامن نظهم 204
توسعه و صل  ،تنها ابتکار برای پیشبرد صل و و صل جهانی
توسعۀ جهانی باقی میماند.

2

باید تالش هایی بهرای یکپهارچگی راهبردههای
توسعۀ کشورها در امتداد کمربند و راه صورت
گیرد.

تههههالش بههههرای
یکپهههههههههارچگی
راهبردهای توسهعۀ
کشورها

66

3

ابتکههار بههرای پشههتیبانی از رژی هم تجههارت آزاد
جهههههانی و اقتصههههاد جهههههان بههههاز در روح
همکاریهای منطقهای باز طراحی شده است.
چین حاضر است با کشورهای عربی و بهطهور
مشههترآ نظههم بههینالمللههی را عادالنهههتههر و
منصفانهتر کند.

پشتیبان رژیمههای
بینالمللی موجود

180

4

شناسه
رمزها

BRII
BRIp
p

BRId
BRIs

BRId
BRIs
BRII
BRIp

مفاهيم
(مقولهها)
نظههههههههههم
بههینالمللههی
توسعهمحهور
مصهههههلحانه
(پهههههههاکس
1
سههههینیکای
توسعهمحور)
یکپهههارچگی
جهانی

p

BRId
BRIs
BRII
BRIp

قانونمندی و
نهادمندی

p

اصالح نظم موجود
بهههینالمللهههی بههها
مشارکت کشورهای
خاورمیانه

5

چین فعاالنه بهدنبهال سهاختن نهوع جدیهدی از
روابط بین الملل ،شهامل همکهاری بهرد-بهرد و
ترویج مشترآ صل و توسعۀ جهانی است.

همکاری مشهترآ
با منافع برد-برد

151

6

ابتکار یک کمربنهد و یهک راه بهاز و فراگیهر و
فرایندی کثهرتگرااسهت کهه مهیتوانهد بسهیار
انعطافپذیر باشد.

بهههاز و فراگیهههر ،و
کثههههرتگههههرا و
انعطههافپههذیربودن
ابتکار

50

7

کشورها باید در نظام هماهنگ کار کنند.

لههههزوم فعالیههههت
هماهنگ در ابتکار

354

8

ما باید تقسیم کار و توزیع زنجیرههای صهنعتی
را با تشویق کل زنجیرۀ صنعتی و صنایع مرتبط
بههه توسههعه را در نظههام هماهنههگ از جملههه در
خاورمیانه بهبود ببخشیم.

ضرورت تقسیم کار
و توزیههع زنجیههرۀ
صههنعتی در نظههام
هماهنهههههههگ راه
ابریشم

6

BRII
BRIp
p

BRId
BRIs
BRId
BRIp
p

BRIs
BRIs
BRId
BRIp
p

BRIp
p

مشههترآ بهها
منافع متقابل
سههیالبههودن
راهبردی

همکههههاری و
همهههههاهنگی
(فعالیهههت در
نظامهماهنگ)

BRId
BRIp
p

BRId
BRIp
p

تقسههیم کههار
منطقهای

1 Pax Cinica

58

9
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تبههادالت مردمههی
بهههرای پهههرورش
محیط هماهنگ

پیوند مردم با مردم حمایت عمهومی از اجهرای
ابتکار را فراهم میکند.

9

BRId
BRIp
p

تبادالتمردمی
(دیپلماسههههی
عمهههههومی و
فرهنگی)

)Source: (Authors

 .2طبقهبندي (جدول )4
جدول  .4طبقهبندي مقولهها
مفاهيم

طبقهبندي

مجموع فراوانی رمزها

نظم بینالمللی توسعهمحور مصلحانه (پهاکس
هدف

سینیکای توسعهمحور)
یکپارچگی جهانی
قانونمداری و نهادمندی

چارچوب

1020

مشترآ با منافع متقابل
سیالبودن راهبردی
همکاری و هماهنگی (فعالیت در نظام هماهنگ

فرایند

تقسیم کار منطقهای
تبهههادالت مردمهههی (دیپلماسهههی عمهههومی و
فرهنگی)
)Source: (Authors

 .3توصيف مقولهها (نظام مقولهبندي)
در اندیشۀ کیوهان و نای رژیمها متغیرهایی واسهط میهان قهدرت و دسهتاورد اسهت و قهدرت
اقتصادی و قدرت انتقال سرمایه ،خدمات و کاال هم عامل اصلی بهرای ایجهاد اصهول و قواعهد
(رژیم) هستند .کنش رژیمی چین با کنشگری راه ابریشم نوین هم اینگونه است .با این تفاوت
که چین ،هرم رژیمسازی را وارونه کرده است و از قاعدۀ ههرم بهر محوریهت سیاسهت سهفلی
(شکل  )3و رد عوامل ژئوپلیتیک (شکل  )2آغاز کرده اسهت .در واقهع ،از نظهر روش و نتهایج
یکسان ،اما از نظر نقطه حرکت متفاوت هسهتند .در ادامهه بها مفصهلبنهدی بخهش اسهتنباطی
پژوهش که در سه طبقۀ هدف ،چارچوب و فرایند جای داده شدهاند ،به درآ یا فهم یا استنباط
هدف چین از ابتکار یا راه ابریشم جدید یعنی رژیمسازی میرسیم.
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الف) هدف رژیم ابتکار
نظم بينالمللی توسعهمحور مصلحانه (پاكس سينيکاي توسعهمحور)
چین از مسیر سیاست دانی  ،ابتکار یک کمربند و یک راه را مسیر عبور کاسهتیههای نظهم
موجود بینالمللی معرفی مهیکنهد .ایهن مفههوم  204رمهز را از مجمهوع  1020رمهز بهه خهود
اختصاص داد.
یکپارچگی جهانی
چین بهشدت بهدنبال پیوند سخت زیرساختها و پیوند نهرم قهوانین و اسهتانداردها بهرای
توسعۀ یکپارچه ،یکپارچهسازی سرمایهگذاری ،تجارت و ایجاد شهبکۀ منهاطق تجهارت آزاد از
جمله در خاورمیانه است .این مفهوم  66رمز را از مجموع رمزها به خود اختصاص داد.
ب) چارچوب رژیم ابتکار
قانونمداري و نهادمندي
چین بهدلیل بزرگترین ذینفع رژیمهای بینالمللی موجود ،خود را پشتیبان آن و همچنین نظم
موجود را ناعادالنه ،نابرابر و غیرمنصفانه میداند .قانونمداری و نهادمندی  66رمز را از مجموع
رمزها به خود اختصاص داد.
مشترک با منافع متقابل
چینیها همکاری در رژیم ابتکار را در همۀ ابعاد مشترآ و با سود و منافع متقابل و نتایج برد-
برد برای جهان و خاورمیانه معرفی میکنند که به نوعی یادآور اصل دستاوردهای مطلهق اسهت.
این معنا  151رمز را از مجموع رمزها به خود اختصاص داد.
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سيالبودن راهبردي
چین رژیهم ابتکهار را بهرای کشهورها از جملهه خاورمیانهه و سهازمانههای بهینالمللهی بهاز و
منعطف ،کالن و کثرتگرا معرفی میکنهد .ایهن معنها  50رمهز را از مجمهوع رمزهها بهه خهود
اختصاص داد.
پ) فرایند رژیم ابتکار
همکاري و هماهنگی (فعاليت در نظام هماهنگ)
از نظر چین رژی م راه ابریشهم نهوین یهک نظهام هماهنهگ مشهترآ اسهت و اقهدام هماهنهگ
راه تضمینی تحقق رژیم ابتکار است .این معنا  354رمز از مجموع رمزها را به خود اختصهاص
داد.
تقسيم كار منطقهاي
چین کارویژۀ مشخصی را در زنجیرۀ صنعتی کنسرت راه ابریشهم جههانی بهرای ههر منطقهه از
جمله خاورمیانه ،براساس ضرورتهای جغرافیایی ،فرهنگی و سیاسی آنها در نظر گرفته است
و در پی تقسیم کار و توزیع زنجیرههای صنعتی در مناطق است .ایهن معنها بها وجهود اهمیهت
بسیار ،فقط  6رمز از مجموع رمزها را به خود اختصاص داد.
تبادالت مردمی (دیپلماسی عمومی و فرهنگی)
از نظر چین پیوند مهردم بها مهردم ،حمایهت عمهومی را بهرای اجهرای ابتکهار فهراهم مهیکنهد
و روانسهاز همکههاری کشههورها در رژیهم راه ابریشههم نههوین اسههت .ایهن مفهههوم کههه نزدیکههی
زیادی با دیپلماسی عمومی و فرهنگهی دارد  9رمهز از مجمهوع رمزهها را بهه خهود اختصهاص
داد.
كنش عملی رژیمی چين

1

در این بخش راهنمای توصیف و تبیین تأثیرهای عملی ابتکار یک کمربند و یهک راه در غهرب
آسیا در سالهای  2013تا  2021این شاخصهای سهگانه هستند .1 :تقویت فناوریهای نهوین؛
 .2افزایش تولید ناخالص داخلی؛  .3تقویت اقتصادمحورشدن سیاست خارجی.

1 China's regime action in action
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نقشۀ  .1ابتکار یک كمربند و یک راه و تجارت بينالملل چين

)Source: (IMF Direction Of Trade Statistics 2018

 .1ابتکار یک كمربند و یک راه و تقویت فناوريهاي نوین غرب آسيا
کاربرد فناوریهای نوین چینی در پنج کشور غرب آسیا را میتوان در این طبقهبندی جهای داد:
انرژی (فسیلی ،هستهای ،تجدیدپذیر) ،حملونقل (راهآهن سریعالسهیر برقهی ،فرودگهاه ،بنهدر،
بزرگراه) ،عمرانی (مجتمعهای صنعتی ،دیگر ساختوسازها) ،صنایع (پیشرفته ،تولیدی) که به-
صورت جداگانه در جدول پنج آمده است.
الف) فناوري حوزة انرژي
غرب آسیا در تقسیم کار رژیم ابتکار عرضهکنندۀ انرژی و منابع و چین تأمینکنندۀ فناوریهای
باالدستی حوزۀ انرژی فسیلی و بیشتر انرژیهای تجدیدپذیر و هستهای است .در واقهع ،نهوعی
وابستگی متقابل بین چین و غرب آسیا در انرژیهای فسیلی برقرار اسهت و چهین بها سیاسهت
متنوعسازی میکوشد از درجۀ حساسیت و آسیبپهذیری خهود بکاههد .البتهه جایگهاه و نقهش
کشورهای خاورمیانه در چین متفاوت است .نقش عربستان بهدلیل فناوری به ارث رسیدۀ غربی
در حوزۀ صنایع پاییندستی و همسویی با سیاستهای منطقهای جامعۀ بینالمللی ویهژه اسهت.
ایران بهدلیل تحریمها و بحران در روابط خارجی خود حضور تکنولهوژی انهرژی کهمرنگهی را
تاکنون (توسعۀ نیمبند و رهاشدن مرحلۀ  11میدان گازی پهارس جنهوبی وسهط کهار) داشهته و
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رابطۀ این دو کشور در سط دوگانۀ نفت و کاال است .در الجزایر هم ،چین در حهوزۀ فنهاوری
پاییندستی نفتوگاز توان رقابت با آمریکا و اروپا را ندارد و رتبۀ چهارم را بعد از آنها دارد و
محور روابط این دو کشور بیشتر در سط دوگانۀ نفت و سالح است
.)2020, Chen, 2016, Pairault, 2015

( Refinitiv BRI database,

ب) فناوري حوزة حملونقل
در چارچوب هدف یکپارچهسازی ،فناوری حملونقل چینی در کشهورهای غهرب آسهیایی بها
توجه به ضرورتهای جغرافیایی متمرکز است بر ایجهاد زیرسهاختههای مربهوط بهه راهآههن
سریعالسیر برقی (خط تهران-قم-اصفهان و تهران-مشهد بهعنوان طرحهای شاخص در ایهران،
دهم رمضان در مصر ،راهآهن مکه در عربستان) ،بندرها (جهزان عربسهتان ،عهین سهخنه مصهر،
پایانۀ مشترآ بندرهای ابوظبی و کشهتیرانی کاسهکو در بنهدر خلیفهۀ امهارات بههعنهوان ههاب
منطقهای شبکۀ کشتیرانی جهانی چین (کاسکو)) ،بزرگراه (تهران-شمال در ایران ،شهر -غهرب
در الجزایر ،مکه-مدینه در عربستان) و فرودگاه (خدمات بولتن آسمان باز امارات به  30کشور،
هواری بومدین الجزایر بهعنوان اولین مرکز فرودگاه تجاری در آفریقا ،دقهم در عمهان) (

Chen,

2018, Morsy, 2019, Refinitiv BRI database, 2020, AL-Qatatsheh & Al-Rawashdeh, 2017,
.)Abdel ghafar & Jacobs, 2020, Garlick & Havlová, 2020

پ) فناوري حوزة عمرانی (ساختوساز)
چین در بخش ساختوساز و عمرانی در غرب آسیا بیشتر متمرکز است بر ساخت مجتمعههای
صنعتی برای ایجاد خوشۀ لجستیک چین در غرب آسیا (منطقۀ همکاری اقتصادی مشترآ چین
و مصر در عین سخنه و ساخت و حفاری کانال سوئز جدید و تعریض و تعمیق کانال موجهود
و پارآ صنعتی خلیفۀ ابوظبی (کیزاد) امارات با هدف گسترش جریهان تجهارت در جغرافیهای
ابتکار یک کمربنهد و یهک راه و دیگهر سهاختوسهازها ماننهد پاالیشهگاه (عربسهتان) ،مسهکن
(الجزایر) و طرحهای بزرگی مانند مسجد بزرگ الجزیره در الجزایهر توسهط شهرکت سهی اس
سی ای سی چین ،1پیمانکار بزرگ طرحهای زیربنایی متعدد در سراسر آفریقها اسهت کهه مقهر
اصلی آن در الجزایر قرار دارد .در ایران حضور فنهاوری عمرانهی چینهی چنهدان نبهوده اسهت
(

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

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

)1 The China State Construction Engineering Corporation (CSCEC
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ت) فناوري حوزه صنایع
حضور فناوری چین در دو بخش صنایع تولیدی و صنایع پیشرفته برجستهتر اسهت .در بخهش
صنایع پیشرفته چین در مصر (ساخت ماهوارۀ سنجش از دور میزر ست  12برای بهرهگیهری از
هدف های امنیتی) ،در امارات (ارائه زیرساختهای اینترنت نسل پنجم بهعنوان کلید آینده) ،در
الجزایر (ایجاد باند پهن«ای ال تی ای« 2فرودگاه هواری بومدین الجزیره توسط هوآوی و طرح

ساخت و پرتاب اولین ماهوارۀ ارتباطی الجزایهر در  2017بها نهام الکهامسهت  ،13در عربسهتان
(فعالیت در مؤلفههای دیجیتالی چشمانداز سهال  2030سهعودی ماننهد توسهعۀ هوشمندسهازی
شهرها ،پردیسها ،تدارکات ،آموزش ،ترافیک ،شبکههها ،امنیتهی و جهادهای ،ههوش مصهنوعی،
دادههای بزرگ و طرحهای شیرینسازی آب و خدمات امنیتی ارتباطی در حج) فعال است .در
صنایع تولیدی هم ،چین در مصر ( 68بنگاه اقتصادی چینی از جملهه کارخانهۀ تولیهد پارچهه و
محصوالت نساجی ،گچ ،فیبر نوری ،کنتور هوشمند و تولید فهایبرگالس) ،عربسهتان (معهدن و
صنایع فراوری مربوط با آن) ،امارات (ساخت طرح سه مرحلهای برای توسعۀ صنایع بههعنهوان
طرح محک ابتکار کمربند و راه و کارخانۀ تولید و فرآوری مواد غهذایی بها ههدف صهادرات)،
الجزایر (تأسیس کارخانۀ تولید فسفات و کارخانۀ تولید خودرو) و ایران (خودروسهازی چینهی
پیش از تحریمها) حضهور فعهالی داشهته اسهت (

Morsy, 2019, Refinitiv BRI database, 2020,

.)Chen, 2018, Fulton b, 2020, Del Panta, 2018, Pairault, 2015, Klinger, 2020
جدول  .5ابتکار یک کمربند و یک راه و فناوریهای نوین چینی در پنج کشور غرب آسیا
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 .2ابتکار یک كمربند و یک راه و افزایش توليد ناخالص داخلی
برای نشاندادن تغییر رشد اقتصادی و تبیین افزایش تولید ناخالص داخلی از دو شاخص حجم
تجارت خارجی با چین و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی از چین در پهنج کشهور غهرب
آسیا استفاده کردهام.
الف) شاخص حجم تجارت خارجی
تجارت ،توسعهیافتهتهرین جنبهۀ روابهط چهین بها غهرب آسهیا و بههطهور گسهترده بهه جریهان
هیدروکربنها متکی است .بهطوری کهه چهین شهریک اقتصهادی مههم عربسهتان بهرای انهرژی
طوالنی مدت است و از این نظر به یکدیگر وابستهاند .چین در سهال  2015بهزرگتهرین بهازار
صادرات نفت عربستان (رتبۀ دوم بعد از روسیه با  16،8درصد از کهل واردات نفهت چهین) و
بزرگترین شریک تجاری آن تبدیل کشور بود .در سال  ،2014چهین بهه بهزرگتهرین شهریک
تجاری امارات تبدیل و در سال  2017امارات دومین شریک تجاری غرب آسیایی چین پس از
عربستان سعودی شد .افزون بر آن ،بیش از  22درصد تجارت کشورهای عهرب و چهین و 30
درصد صادرات چین به جهان عرب از راه امارات صورت میگیرد .جریان تجهاریمهالی (نهرخ
صادرات و واردات)  161،8درصد از تولیهد ناخهالص داخلهی امهارات را بهه خهود اختصهاص
میدهد .صادرات نفت امارات به چین  2،5درصد واردات نفت خام سهاالنۀ چهین اسهت و در
طول سال  2019از ایران پیشی گرفت؛ چین مهمترین شریک اقتصادی ایهران در دههۀ گذشهته
بوده است 30 ،درصد کل تجارت خهارجی ایهران بها چهین تها پهیش از بازگشهت تحهریمهها،
بزرگترین واردکنندۀ نفت با دریافت یکسوم نفت و ایران رتبۀ سوم تأمینکنندۀ نفت چین تها
سال  .2010از سال  2013تا  ،2018حجم تجارت دوجانبۀ چین و مصر هر ساله از  10میلیهارد
دالر فراتر رفته است .در سال  2017بهعنوان بزرگتهرین واردکننهدۀ نفهت از مصهر ،از آمریکها
پیشی گرفت و به بزرگترین شریک تجاری مصر تبدیل شد .الجزایهر یکهی از قهدیمیتهرین و
بزرگترین شریکهای اقتصادی چین در شمال آفریقا است .در سال  2013با پیشهی گهرفتن از
فرانسه ،بهعنوان مهمترین شریک تجاری الجزایر و در سال  2018به پنجمهین شهریک تجهاری
بهزرگ چهین در آفریقها تبهدیل شهد (

AL-Qatatsheh & Al-Rawashdeh, 2017, Refinitiv BRI

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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ب) شاخص سرمایهگ اري خارجی
آر1

چین در سال  2016با چندین سرمایهگذاری مربوط با بی آی در سراسر منطقۀ غهرب آسهیا
به بزرگترین منبع خارجی سرمایهگذاری مسهتقیم تبهدیل شهد (AL- & Al-Rawashdeh, 2017
 .)Qatatshehارزش کل طرحهای ابتکار یک کمربنهد و یهک راه  7،3تریلیهون دالر تخمهین زده
میشود که تا ارزش بیش از  1،516میلیارد دالر آنها تکمیل و کمتر از  3،0درصهد آنهها لغهو
شده است .بهطوری که ارزش طرحهای ابتکار یک کمربند و یک راه عربستان بها  185میلیهارد
دالر در رتبۀ دوم و دومین دریافتکنندۀ سهرمایهگهذاری بهی آر آی در بخهش نفهت بها 42،26
میلیارد دالر بعد از روسیه است؛ مصر پنجمین کشور از نظهر ارزش طهرح در میهان کشهورهای
همراه ابتکار یک کمربند و یک راه با رقم  6،115میلیارد دالر است .در سال  ،2017رتبهۀ چهین
در فهرست کشورهای سرمایهگذار در مصر به  15رسید .امارات نهمهین کشهور از نظهر جهذب
سرمایۀ چینی و ارزش طرحهای برتر ابتکار یک کمربند و یک راه در جهان است که با تشهدید
طرحهای مرتبط با ابتکار یک کمربند و یک راه در منطقۀ تجارت آزاد بنهدر خلیفهه 2و منطقهۀ
صنعتی خلیفۀ ابهوظبی کهه مهیتوانهد بهه سهرمایهگهذاری در صهنایع نوپها تبهدیل شهود؛ رقهم
سههرمایهگههذاری چههین در الجزایههر قابههل مقایسههه بهها مصههر ،امههارات و عربسههتان نیسههت ،امهها
سرمایهگذاری خارجی چین در الجزایر  6درصد از کل مبلغ اختصاص داده شده به آفریقا و نیز
سومین دریافتکنندۀ بزرگ سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین در آفریقا اسهت .در سهالههای
 2014تا  ،2019مجموع سرمایهگذاری چین در ایران  24،12میلیارد دالر با رشد کندتر و مقدار
کل کمتر در مقایسه با دیگر کشورهای غرب آسیا را نشان میدهد .در واقع ،هیچ تغییر اساسهی
در مقدار تجمعی سرمایهگذاریهای بزرگ چینی در ایران در دورۀ بهی آر آی نسهبت بهه دورۀ
قبل از آن رخ نداده است .پدید آمدن بی آر آی به افزایش سرمایهگذاری شرکتهای چینهی در
استخراج منابع منجر نشد .سهالههای  2016و  2017نقطهۀ اوج سهرمایهگهذاری بههدلیهل لغهو
تحریمهای بینالمللهی ایهران اسهت

( Refinitiv BRI database, 2020, Fulton a,b, 2020, Burton,

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

 .3ابتکار یک كمربند و یک راه و تقویت اقتصادمحورشدن سياست خارجی در غرب آسيا
فضایی که بهواسطۀ تقویت فناوریهای نوین و افزایش حجم تجارت خارجی و جذب سرمایۀ
خارجی در غرب آسیا به وجود آمده است ،انگیزۀ دولهتههای ایهن منطقهه را بهرای کاربسهت
الگوی سیاست خارجی اقتصادمحور با چین و نیز با یکدیگر تقویت کرده است ،بهطهوری کهه
آنها بهدنبال ربودن گوی رقابت از یکدیگر در برقراری روابط اقتصادی و فنی با چین و جذب
)1 The Belt and Road Initiative (BRI
)2 Khalifa Port Free Trade Zone (KPFTZ
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کشورهای خاورمیانه و آفریقا با داشتن نقش محهوری خهود هسهتند ).(Aghaee & Taheri 2017
این را میتوان از پرشماری سفرها و دیدارهاها ،پرشهماری تفهاهمنامهههها ،سهندها ،قراردادهها،
شکلهای سازمانی و قانونی بسیار و پرشماری پیشنهادها و گرایشهای چهین و ایهن کشهورها
فهمید ،که همگی هم با هدفهای اولیۀ اقتصادی و فنی به وجود آمدهاند.
الف) تالشهاي سياست خارجی اقتصادمحور مصر
مصر با سیاست خارجی «نگاه به شر « در تالش برای تحقق چشمانداز  2030توسعۀ خود (در
پی قرارگرفتن در میان  30کشهور برتهر اول جههان از نظهر انهدازۀ اقتصهادی (براسهاس تولیهد
ناخالص داخلی) ،رقابت در بازار ،توسعۀ انسانی ،کیفیت زندگی و مبارزه با فساد) با همسهویی
با هدفهای بی آر آی است .از اینرو ،با راهبرد الگوی دولت توسعهگرا بههدنبهال زنهدهکهردن
رهبری سیاسی و فرهنگی خود در جهان اسالم است و رژیم ابتکار را فرصتی برای متحهدکردن
کشورهای در حال توسعۀ آفریقا و خاورمیانه برای دستیابی به توسعۀ مشترآ و کمک بهه حهل
بحرانها میبیند .در این زمینه ،مصر تالشهای سیاسی ،نهادی و سازمانی ضروری برای تحقهق
هدف های تجاری و اقتصهادی خهود ههم سهو بها ابتکهار یهک کمربنهد و یهک راه را در قالهب
گفتوگویهای سیاسی ،تشکیل یک سری شهوراها ،وضهع قهوانین ،شهرکت در نشسهتههای
سازمانی مهم و درخواستها دنبال میکند .تالش برای ایجاد امضای توافقنامۀ تجهارت آزاد و
یافتن نقش محوری در سه منطقۀ تجارت آزاد منطقهای ( 26کشهور آفریقهایی و خاورمیانهه) از
راه گسترش منطقۀ همکاری اقتصادی و تجاری سهوئز -چهین و ایجهاد پهارآ صهنعتی عظهیم،
پیگیری راهحل دیپلماتیک برای مسائل خاورمیانه مانند منازعۀ فلسطین و اسرائیل و بحرانههای
کشورهای آفریقایی از جمله لیبی ،تالش برای حل مسائل خود با ترکیهه ،وضهع قهانون جدیهد
سرمایهگذاری مصر برای تضمینها و مشو های مختلف برای جذب سرمایهگذاران کشورهای
خاورمیانه و چین ،شرکت فعال این کشور در نشستهای مهمی مانند نشست بریکس در سهال
 ،2017مجمع همکهاریههای چهین و آفریقها ،مجمهع همکهاری کشهورهای عهرب و چهین و
درخواست مصر برای پیوستن به اعضای بنیانگذار بانهک سهرمایهگهذاری زیرسهاخت آسهیا ،و
سفرهای دائم مقامهای چین و مصر به کشورهای یکهدیگر قابهل توجهه اسهت
.)Chen, 2018, Refinitiv BRI database, 2020

(2019

،Morsy,
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1

عربستان برنامههای توسعۀ ملی خود ،چشمانداز سعودی  2030به ویژه طهرح هوشمندسهازی
شهرها و ساخت شهر هوشمند نئوم را که مبتنی بر تعدیل سهاختاری و اصهالحات اقتصهادی و
متنوعسازی منابع از درآمدهای غیرنفتی است با هدف یکپهارچگی در بهی آر آی مطهرح کهرده
است .پیچیدگی اوضاع در غرب آسیا و افزایش هزینههای دفاعی و امنیتی عربستان سعودی هم
بر علت ،ارادۀ عربستان را برای یافتن محوریت در سیاسهت خاورمیانههای چهین کهه در بافهت
جامعۀ بینالمللی به میانجیگری سیاسی بین ایران و عربستان برای ایجاد ثبهات و امنیهت در راه
ابریشم نوین میپردازد ،دوچندان کرده است .از اینرو ،نقش مهمهی در بهه سهرانجام رسهاندن
مذاکرات منطقه تجارت آزاد میان چین و کشورهای شورای همکهاری خلهیج }فهارس 2دارد و

بهدنبال عادیسازی روابط با اسرائیل و کاهش تنش با ایران و همکهاری گسهتردۀ اقتصهادی بها
ترکیه است .عربستان ستون اصلی سیاست چین در غرب آسیا است .سفرهای زیهاد مقهامههای
عربستان و چین ،امضای سندها ،تفاهمنامهها و قراردادهای مهم و گوناگون ،تالشههای نههادی
و سازمانی ضروری و شرکت در نشستهای سازمانی مهم ،درآمدی بر چههرۀ عملیهاتی برنامهۀ
مشارکت جامع راهبردی عربستان و چین و پیادهسازی الگوی دولت توسعهگرا در منطقه است؛

شرکت در کنفرانس ساالنۀ مجمع بائو 3برای آسیا ،عضویت عربسهتان در گهروه  20و تقویهت
ثبات مالی و منابع شناور مالی گهروه  20در جریهان بحهران مهالی سهالههای  2007و  2008و
پیگیری برای یافتن وزن مناسب در صندو بهینالمللهی پهول ،تفهاهمنامهه بهرای ایجهاد مرکهز
مبادالت رنمینبی (یوان) در خاورمیانه ،عضویت در تأسیس بانک سرمایهگذاری زیرساختهای

آسیا( 4ای آی آی بی) با بودجۀ  25میلیارد دالر در سال  2015و قرارگرفتن در رتبهۀ هشهتم در
میان کشورهای عضو و دومین کشور بهزرگ در میهان کشهورهای غهرب آسهیا بعهد از ترکیهه،
تفاهمنامۀ تأسیس صندو سرمایهگذاری مشترآ چهین و عربسهتان بها سهرمایۀ پیشهنهادی 20
میلیارد دالر و مشارکت صندو توسعۀ صنعتی عربستان و صندو راه ابریشم چین برای تأمین
بودجۀ طرحهای مربوط به بی آر آی و چشمانداز  2030عربسهتان سهعودی (

Fulton b, 2020,

.)Chen, 2018, Xuewen, 2016, AL-Qatatsheh & Al-Rawashdeh, 2017
پ) تالشهاي سياست خارجی اقتصادمحور امارات

امارات بهعنوان یک اسپارت 5کوچک در غرب آسیا بهدنبهال داشهتن نقهش محهوری در حلقهۀ
اتصال شر و غرب و تبدیلشدن به قطب مهمی از آن است که آن را بهوسیلۀ پیوند هدفهای
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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توسعهای چشمانداز  2030ابوظبی با طرحهای یک کمربند و یک راه چین انجام مهیدههد کهه
مبتنی بر توسعۀ طرحهای زیرساختی با قابلیت اتصال منطقهای است .اتصال پهارآ (مجتمهع)-

پورت (بندر) صنعتی 1با «رویکرد دو چرخ و دو بال« 2برای اتصال بازارها در غرب آسیا است.
این طرح به منظور پیونددادن پارآهای صنعتی ساختهشدۀ چین در مصر ،امارات متحد عربهی،
عربستان سعودی و عمان با بندرهای منطقهای (بندر خلیفه در امارات ،بندر دقم در عمان ،بندر
جیبوتی و بندر سعید در مصر) با هدف ایجاد خوشههای تجاری و پیوند زنجیرههای تهأمین در

سراسر منطقه است« .دو چرخ« به همکاری انرژی متمرکز بر نفتوگاز معمولی و انهرژی کهم-

کربن و «دو بال« به همکاری در فناوری (هوش مصنوعی ،ارتباطات سیار ،ناوبری مهاهوارهای)
و سرمایهگذاری و امور مالی اشاره دارد .از دیگر تالشهای عملهی امهارات افهزون بهر اتصهال
پارآ-پورت را میتوان دیپلماسی سیاسی امارات برای توسهعه و مشهارکت کشهورهای عضهو
شورای همکاری خلیج {فارس در طرحهای ابتکهار یهک کمربنهد و یهک راه ،تشهکیل مرکهز

نقلوانتقال بانکی و تسویۀ رنمینبی 3در این کشهور ،قرارگهرفتن در شهمار بنیهانگهذاران بانهک
سرمایهگذاری زیرساخت آسیا ،تالش بهرای مهذاکرات توافهق تجهارت آزاد شهورای همکهاری
{خلیج فارس با چین و تشویق بنگاههای اقتصادی اماراتی و چینی برای مشارکت در تجارت
و همکاری اقتصادی با قارۀ آفریقا ،سرمایهگذاری این کشور در کشورهای غرب آسیایی مصهر،
لبنان ،اردن و تونس و جنوب آسیا مانند پاکستان و افغانستان ،عادیسازی روابط این کشهور بها
اسرائیل و افتتاح سفارت امهارات در تهلآویهو و مشهارکت ههر دو در طهرحههای زیرسهاختی
یکدیگر ،قطعنکردن همکاری اقتصادی با ایهران بها وجهود متحهد منطقههای بهودن عربسهتان و
برعکس ارسال کمک های مربوط به پیشهگیری و درمهان کرونها بهه ایهران کهه نشهان از نهوعی
وابسهتگی متقابهل دو کشهور دارد (

AL-Qatatsheh, Al-Rawashdeh, 2017, Fulton a,b, 2020,

.)Refinitiv BRI database, 2020, Karam, 2018, Xuewen, 2016
ت) تالشهاي سياست خارجی اقتصادمحور الجزایر
اکنون ابتکار راه ابریشم نوین نقش چارچوبدهنده ،یکپارچهکننده و تکمیلکنندۀ بهه مناسهبات
دو کشور الجزایر و چین و روابط الجزایر با کشورهای عرب و آفریقایی را دارد .بهطهوری کهه
الجزایر در پی تبدیل شدن به ایستگاه لجستیکی برای فرستادن کاالها و فناوریهای زیرسهاختی
چین به دیگر کشورهای آفریقایی است .این کشور دیپلماسی گستردهای را با این کشورها برای
1. Industrial Park-Port Interconnection
2. Two-Wheel and Two-Wing Approach
 RM3آر ام یا (رنمینبی) نام رسمی ارزی و به معنی ارز مردم و مخفف آن است که جمهوری خلق چین در آغاز تاسهیس آن
در سال  1949معرفی کرده است.
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روابط خارجی توسعهمحور آغاز کرده است؛ تالشهای مهم الجزایر در این سهه حهوزه اسهت:
خودرو (بهدنبال مرکزشدن مونتاژ خودروهای چینی برای ارسال به بازارههای اروپها و آفریقها و
خاورمیانه) و دارو (برای محور و مرکزشدن در خاورمیانهه و شهمال آفریقها) و همکهاریههای
فضایی (شرکت فعال در نشستهایی مانند سازمان همکاری فضایی آسیا و اقیانوسیه (اپسهکو)

1

(ای پی اس سی اُ) و راهاندازی گروه همکاریهای فضایی عربی بهنام عهرب-سَهت همهراه بها
بحرین ،مصر ،اردن ،کویت ،لبنان ،مراکش ،عربستان ،سودان و امارات در سال  .)2019الجزایهر
ثبات را برای دیپلماسی توسعۀ خود ضروری میداند .از اینرو در مسائل امنیتی بهطور مشترآ
با مصر با الگوی راهحل سیاسی در پی حل بحران سیاسی و مبهارزه بها تروریسهم در آفریقها از
جمله لیبی است و با عربستان هم روابط نزدیکی را آغاز کرده اسهت (

Xinhua, 2020, Klinger,

.)2020, Pairault, 2015
ث) تالشهاي سياست خارجی اقتصادمحور ایران
ایران در تالشهای سیاست خارجی توسعهگرایانه با سیاست نگاه به شر  ،توافهق  25سهاله بها
چین امضا کرده است و مشتا وصلکردن برنامههای توسعۀ ملی خود با ههدفههای چهین در
ابتکار یک کمربند و یک راه برای گسترش ظرفیت تولید ،زیرسهاختهها ،انهرژی ،کشهاورزی،
گردشگری و دیگر حوزههای خود است .اما جمهوری اسالمی ایران در روابهط خهارجی خهود
دچار بحران و نیز رفتار بینالمللی متعارض با جامعه و نظام بینالمللی است که چهین حرکهت
خود را روی این ریل تنظیم کرده و با میانجیگری سیاسی در حال رژیمسازی در منطقهۀ غهرب
آسیا است .ریشۀ اصلی این مشکل به هستیشناسی اقتصادی نخبگان سیاسی جمهوری اسالمی
ایران بر میگردد که مبتنی بر پذیرش سرمایه ،منهای ثروت زیادی ،پذیرش روابط بهازار منههای
سرمایهداری است .این هستیشناسی با آن اشتیا سبب حرکت پاندولی در میان آرمانگرایهی و
واقعگرایی و پایدارینداشتن یک خط مشی واحد در سیاست خهارجی ایهران شهده و دوام یهک
روابط خارجی توسعهگرای پایدار را به خطر انداخته است که نتایج پرنوسانی ههم بهرای ایهران
داشته است :تالشهای نهادی زیاد ایران برای همکاری با شر مانند درخواسهت عضهویت در
سازمان همکاری شانگهای در سال  2005که بعد از شش سال تنها بهعنوان عضو ناظر در سهال
 2011پذیرفته شد ،یا دوگانه متناوب تنش-عادیسازی ایران و عربستان .با این دوگانهه ،نقهش

چین در برنامۀ جامع اقدام مشترآ( 2برجام)و چراغ سبز اخیر ایران به عربستان برای گفتوگو
برای عادیسازی روابط به میزبانی عرا پس از ابتکار پنج مادهای وزیر خارجۀ چهین در سهفر
به عربستان و سفر بدون فاصله به ایران و امضای توافهق  25سهاله بهه دالیهل سهاختاری دوام
(1 Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO
2 Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA
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چندانی در اجتماعیسازی رفتار بینالمللی منطقهای عربستان و ایران نهدارد

( & Al-Rawashdeh

.)AL-Qatatsheh, 2017, Xuewen, 2016, Garlick & Havlová, 2020, Wang 2021
نتيجه
مسئلۀ این پژوهش چیستی و چگونگی کنش نظری و عملی رژیمی چین در غرب آسیا بود که
در بخش کنش نظری رژیمی چین با روش تحلیل محتوا به مقولههای هشتگانه با جایهابی در
سه طبقه رسیدیم .1 :هدف :با مقولههای نظم بینالمللی توسعهمحور مصلحانه (پاکس سینیکای
توسعه محور) و یکپارچگی جهانی؛  .2چهارچوب :بها مقولههههای قهانونمهداری و نهادمنهدی،
مشترآ با منافع متقابل و سیالبودن راهبردی  .3فرایند :بها مقولههههای همکهاری و همهاهنگی
(فعالیت در نظام هماهنگ) ،تقسهیم کهار منطقههای و تبهادالت مردمهی (دیپلماسهی عمهومی و
فرهنگی) .اکنون بر پایۀ این مقولهها میتوان گفت چین هرم قدرتیابی را با همان سهاختار امها
از قاعدۀ آن (وارونه) آغاز کرده است .همچنین چگونگی کنش رژیمی عملهی چهین در غهرب
آسیا را هم بر پایۀ مدل علی فرایندهای اقتصادی برگرفته از نظریۀ رژیمهای بینالمللی کیوههان
و نای با روش توصیفی -تحلیلی بررسی کردیم .یافتههای این بخهش بههعنهوان پهژواآ کهنش
نظری رژیمی چین نشان میدهد که چین در سط عملی بههطهور روزافزونهی در حهال پیونهد
سخت زیرساختها و پیوند نهرم قهوانین و اسهتانداردها ،تعمیهق پیونهدهای تجهاریاقتصهادی،
سرمایهگذاری ،تقویت فناوریهای نوین در غرب آسیا است .البتهه رژیهمههای بهینالمللهی راه
ابریشم نوین در غرب آسیا مراحل آغازین خود را به سر میبرد و هنوز در مرحلهۀ شهدن قهرار
دارد .بنابراین نیازمند ارائۀ چشماندازی از آن هستیم.
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