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سلسله نشست های ایران و استراتژی نگاه به شرق 
خالصۀ نشست اول

بخش اول

به  نگاه  استراتژی  و  »ایران  سلسله نشست های  اسالم  جهان  آینده پژوهی  مؤسسۀ  کریدورها«ی  استراتژیک  »مطالعات  هستۀ 

شرق« را با هدف جمع آوری آراء صاحب نظران در خصوص ارتباط با قدرت های نوظهور شرقی طرح ریزی کرده است. در این 

نشست ها تالش بر این است که با نگاهی کل نگرانه، مالحظات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی مرتبط با این اقدام راهبردی 

را پیگیری کنیم.

مقدمه
 به مسیر و مبدأ و مقصد زمینی خالصه نشده 

ً
راه، مفهومی کهن در اندیشۀ فرهنگی انسان است. در تاریخ اندیشۀ بشر راه صرفا

است؛ بلکه به طور مثال، راه در ادیان، معنایی در برابر گمراهی و در اندیشه های عرفانی و فلسفی، مسیری به سمت تعالی انسان 

معنا شده است. اما با تغییر نوع نگرش و جهان بینی انسان و شکل گیری جهان مدرن، برخی مفاهیم از جمله راه مادی تر شده اند 

از گذشته  ابریشم،  راه  به عنوان کشوری مهم در مسیر  ایران  بدانیم.  راه ها دخیل  پژوهش دربارۀ  را در  باید جنبه های دیگری  و 

تاکنون، نقش ویژه ای در مراودات تجاری و سیاسی و فرهنگی جهان بازی کرده است. امروزه نیز با طرح ریزی »ابتکار کمربند 

و راه«، فرصتی ویژه در برابر ایران قرار دارد تا به بازیابی نقش تاریخی خود در ترانزیت شرق به غرب بپردازد. در همین راستا، 

نخستین نشست از سلسله نشست های ایران و استراتژی نگاه به شرق به این موضوع اختصاص یافته است. این نشست با حضور 

جناب آقای دکتر رئیسی نژاد، استادیار و عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

برگزار شد. متن حاضر، بخش نخست از گزیده  مطالب بیان شده در این نشست است.
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نقش راه در عرصۀ تجارت امروز؛ محور یا کاال؟
را  تاریخ زیست بشر برخوردار است، در سال های اخیر، اهمیت خود  با  برابر  از قدمتی  و  نیست  اگرچه راه موضوعی جدید 

بازیافته است. شی جین پینگ1 در سال 2013 و در دانشگاه نظربایوف2 از مسیر زمینی ابتکار شاهراه ابریشم جدید و یک ماه 

بعد از آن، در اکتبر 2013 در اندونزی از مسیر دریایی آن رونمایی کرد و امروزه شاهراه ابریشم جدید را می توان جزء ایده های 

مهم در موضوع راه دانست که تأثیرات بسیاری دارد که دلیل آن به سه عامل برمی گردد.

نخستین عاملی که باید به آن توجه کرد، این است که هشتاد درصد از انرژی موردنیاز چین از تنگۀ ماالکا عبور می کند و 

ازاین رو این تنگه به چشم اسفندیار چین تبدیل شده است؛ زیرا بیم آن وجود دارد که با مسدود شدن این تنگه در بزنگاه های 

سیاسی و نظامی، تهدید عمده ای در حوزۀ انرژی متوجه چین شود. همچنین، حدود 40درصد از انرژی موردنیاز چین نیز از 

تنگۀ هرمز عبور می کند؛ اما این تنگه از نگاه چینی ها گذرگاه تهدیدخیز به حساب نمی آید. بنابراین، چینی ها برای دستیابی پایدار 

به انرژی و بازار، به دنبال مسیر جایگزین بودند و در نتیجه به شاهراه های زمین محور روی آوردند که امروزه به عنوان کمربند 

اقتصادی راه ابریشم مشهور است.

دومین عامل، اهمیت یافتن بازارهای جدید برای قدرت هاست. چین بعد از یک دوره رشد اقتصادی طوالنی و باثبات و ممتد، 

با کاهش رشد اقتصادی مواجه شد. دراین باره اقتصاددانان اشاره کردند که بازار داخلی چین اشباع شده است و از این منظر، چین 

به دنبال یافتن بازارهای جدید، به ویژه در کشورهای آسیای میانه و آسیای غربی )خاورمیانه( است و یکی از دالیل عمدۀ ابتکار 

شاهراه بین المللی راه ابریشم، راه یافتن به بازارهای جهانی است.

سومین عامل که برای تمام قدرت های نوظهور اهمیت دارد، نقش داشتن شاهراه ها در توسعه یافتگی درونی کشورهاست. با 

نگاهی به چین درمی یابیم که مهم ترین منطقۀ بی ثبات ساز در این کشور سین کیانگ یا ترکستان شرقی است و آن ها به درستی 

دروازۀ  به عنوان  استان  این  کنند.  در سین کیانگ حاکم  را  ثبات  زمین محور می توانند  با شکل گیری شاهراه های  گمان می کنند 

دستیابی چین به آسیای میانه و بازارهایش از اهمیت بسیاری برخوردار است.

باید به این نکته اشاره کرد که امروزه، مفهومی بنیادی در ادبیات روابط بین الملل و مطالعات استراتژیک در حال شکل گیری 

است که با عنوان دیپلماسی راه شناخته می شود. این مفهوم به تأثیر شکل گیری شاهراه های بین المللی در چیدمان ژئوپولوتیکی 

هر منطقه و نیز تأثیر چیدمان های ژئوپولوتیکی بر شکل گیری هر شاهراه اشاره می کند. دیپلماسی راه مفهومی ژئوپولوتیکی است 

که رابطۀ بین ژئوپولوتیک و شاهراه را نشان می دهد و به همین دلیل است که شاهراه های بین المللی در دورۀ کنونی، اهمیتی بیش 

از پیش یافته اند.

1.  Xi Jinping

2.  Nazarbayev University
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و  گذاشته  بسیار  تأثیرات  ایران  اقتصادی  و  فرهنگی  نظامی،  سیاسی،  تاریخ  بر  که  است  تاریخی  مفهومی  ابریشم  راه   

فرازونشیب های بسیاری را رقم زده است. راه ابریشم باستانی حالت تکامل یافته ای از راه شاهی بود که در زمان هخامنشیان و 

داریوش بزرگ شکل گرفت. این راه سارد، سواحل دریای اژه را به پرسپولیس و شوش و اکباتان در شرق ایران متصل می کرد. 

پس از حملۀ یونانی ها به ایران، کلونی های یونانی از طریق آسیای میانه با چین باستانی پیوند خوردند و پس از دوره ای، امپراطور 

چین تصمیم گرفت این راه ها را سامان بدهد. راه ابریشم باستانی از سیصد سال پیش از میالد تا سال 1700 میالدی، مهم ترین 

منبع درآمد ایران بود و به مدت 2هزار سال، منابع اصلی درآمد ایران از کنترل مسیرهای راه ابریشم باستان به دست می آمد. این 

موضوع نه تنها قدرت تجاری به همراه داشت، بلکه منشأ قدرت سیاسی ایران نیز بود. همچنین، راه ابریشم باستانی فقط با اقتصاد 

سیاسی مرتبط نبود و در امور نظامی نیز نقش مهمی ایفا می کرد و حمالت نظامی بر اساس همین راه شکل می گرفت؛ برای مثال 

با نگاهی به حملۀ مغول ها درمی یابیم که این حمالت در امتداد مسیر راه ابریشم شکل گرفته بودند.

راه ابریشم راهی برای گسترش ادیان نیز به شمار می رفت و دین مبین اسالم در امتداد همین راه از غرب به شرق پیشروی کرد. 

آئین بودایی نیز از شرق به غرب گسترش یافت. به طور کلی، پیوندهایی که میان اروپا و شرق شکل گرفت، همگی در طول این 

 تحت پوشش گرفته بود و این موضوع تا 
ً
مسیر به وجود آمدند. بنابراین می توان گفت راه ابریشم باستانی تمام تاریخ ایران را کامال

حدود قرن 17 و 18 پابرجا بود. پس از آن، نقطۀ ثقل تجارت و سیاست بین الملل، از مسیر زمینی اوراسیا و مسیر دریایی اقیانوس 

هند به مسیر اقیانوس آتالنتیک یا اطلس انتقال یافت و کشف آمریکا موجب شد مرکز تجارت جهان به این نقطه منتقل شود. اما 

امروزه شاهد هستیم که با شکل گیری شاهراه ابریشم جدید، تغییر در حال شکل گیری است.

 راه ابریشم جدید 
بازیابی روح همکاری در مسیر راه ابریشم باستانی از موضوعات مهمی است که شی جین پینگ بارها در سخنانش بدان  اشاره 

کرده است. این مسیر می تواند در همکاری کشورهای مختلف با چین، فرصت های مهمی را برای آن ها ایجاد کند. آمریکا در سال 

2011 از استراتژی مهار چین به عنوان چرخش به سوی آسیا رونمایی کرد. بر اساس گزارش های امنیتی آمریکا از سال های 96 و 97 

میالدی، چین و روسیه بودند که می توانستند خطری عمده برای هژمونی و سلطۀ آمریکا در جهان ایجاد کنند. به دالیلی مثل حملۀ 

آمریکا به افغانستان و عراق و پس از بحران اقتصادی که بعدها آمریکا با آن مواجه شد، مهار چین به مدت پانزده سال به عقب افتاد و 

زمانی که آمریکا این اعتمادبه نفس را پیدا کرد که دوباره به موضوع مهار چین برگردد، از مفهوم چرخش به آسیا پرده برداری کرد. این 

استراتژی شامل دو اقدام بود: اول، مهار چین در دریای چین جنوبی با تمرکز بر همکاری ترنس پاسیفیک و دوم، طرح جادۀ ابریشم 

 هیچ ارتباطی به راه ابریشم نداشت و هدفش مهار چین در آسیای میانه بود، یعنی ایجاد پیوندهای انرژی، 
ً
جدید )NSR( که اساسا

الکتریکی، اقتصادی و سیاسی میان آسیای میانه با شبه  قارۀ هند از طریق افغانستان. بحثی که امروزه نیز مطرح است، بازمانده یا 

میراث همان استراتژی است که هدفش مهار چین و نادیده گرفتن روسیه و ایران است؛ البته هرگز از طریق افغانستان، مسیری بین 

آسیای میانه و پاکستان و هند شکل نگرفت و دلیل آن، نبود ثبات در افغانستان و وجود مشکالت میان پاکستان و چین بود.
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در این زمان بود که چینی ها متوجه تهدیدی شدند که می توانست محاصرۀ آنان را در پی داشته باشد. وانگ جیسی،1 به عنوان 

را طرح ریزی کرد. وانگ  به سوی غرب«  استراتژی »پیش  آمریکایی ها،  اقدامات  این  برابر  استراتژی چینی، در  ذهن درخشان 

جیسی بر این عقیده بود که به دلیل مهار چین در دریا از سوی آمریکا، اگر چین بخواهد با این مهار مقابله کند، برخورد مستقیم 

با آمریکا شکل خواهد گرفت؛ در نتیجه، نگاه چین باید به سمت غرب باشد و بازارهای جدید را کشف کند و در آسیای میانه 

و آسیای غربی، وارد تعامل شود. البته این ایده در میان هیئت حاکمۀ چین هم با مخالفت هایی مواجه شد؛ زیرا این بیم وجود 

داشت که با این استراتژی، چین ممکن است قدرتی هژمون و استیالگر جلوه کند. با ظهور آقای شی جی پینگ به عنوان رهبر 

جدید چین، این ایده مورد توجه قرار گرفت و کالن استراتژی ای به نام »شاهراه ابریشم جدید« طرح ریزی شد. این شاهراه از 

یک کمربند و یک جاده تشکیل شده است. این ابتکار ابتدا »راه ابریشم جدید و یک کمربند، یک جاده« نام گرفت و بعد از آن 

نام »ابتکار کمربند« بر آن نهاده شد و در حال حاضر به آن »جهانی با سرنوشت مشترک« می گویند؛ یعنی جامعه ای جهانی با 

سرنوشت مشترک. ابتکار چین شامل یک راه دریایی در اقیانوس هند و چند مسیر زمینی است که چین را از طریق اوراسیا به 

 طرح »راه ابریشم یخی« نیز شکل گرفته است که قرار است چین را از طریق روسیه و قطب شمال 
ً
اروپا متصل می کند. جدیدا

به اروپای شمالی و کانادا وصل کند. در صورت اجرایی شدن این مسیر، فاصلۀ دالیان2 تا بندر هامبورگ3 5هزار و 400 کیلومتر 

کمتر خواهد شد. بعد از رخداد قضایای اخیر در کانال سوئز، اهمیت راه ابریشم یخی دو چندان شد و تمام پروژه های گسترده ای 

که روس ها برای ایجاد پایگاه و بندر در قطب شمال انجام دادند، با پول و پشتیبانی چین صورت گرفت. این یعنی چینی ها قصد 

دارند خود را به عنوان کشور قطبی مطرح کنند. به همین دلیل ترامپ پیشنهاد خرید گرینلند4 را مطرح کرد.

راه ابریشم جدید 65 درصد جمعیت جهان را زیر پوشش قرار می دهد و بیش از دوسوم تجارت جهانی را می تواند کنترل کند. 

به همین دلیل، شاهراه ابریشم مهم ترین وسیلۀ چین برای معرفی خود به عنوان نیوهژمون جهانی است: هم در عرصۀ اقتصاد و 

هم در عرصۀ سیاست و هم در عرصۀ فرهنگ. عمدۀ پروژه هایی که در رابطه با راه ابریشم، در حوزۀ انرژی است یا ترانزیت و 

مسائل دیگر، هنوز شکل نگرفته اند؛ با این حال، راه ابریشم را فقط به عنوان شبکه هایی از لوله های انرژی یا مسیرهای ریل محور 

آسفالته نباید دید. امروزه بحث راه ابریشم دیجیتال مطرح است و چین به دنبال گسترش خطوط اینترنتی، هم در پاکستان و هم 

در آسیای غربی است.

همچنین، چین طرح جدیدی با عنوان راه ابریشم سالمت نیز در دستورکار دارد و چینی ها با شیوع پاندمی کرونا به دنبال این 

1.  Wang Jisi

2.  Dalian

3.  Port of Hamburg

4.  Greenland
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هستند که پیوندهای خود را با کشورهای آسیب دیده از کرونا قوی تر کنند. ابتکار چهارم، راه ابریشم علمی است و امروز اگر به 

تمامی وزارتخانه های آموزش عالی در مسیر راه ابریشم نگاه کنیم، چینی ها سخاوتمندانه می خواهند در این زمینه کمک کنند و 

 میان دانشگاه ها پیوند برقرار کنند. مهم ترین نهادی که در این راستا وجود دارد، آنسو1 است که از این دانشگاه ها حمایت می کند.

که  آمریکاست  اقتصادی  اسلحۀ  سوئیفت  زیرا  است؛  سوئیفت  برای  سازوکاری  به  شکل دهی  به دنبال  چین  این ها،  بر  افزون 

می تواند از طریق آن، بر همکاری چین با برخی کشورهای ویژه فشار بیاورد.

کریدورهای مرتبط با ایران و اولویت سنجی آن ها
 بر اساس نقشه های اولیۀ منتشرشده از سوی چین، ایران قرار است کشوری باشد که راه ابریشم یا کمربند زمینی از آن عبور 

می کند؛ ولی این به معنای پایان ماجرا نیست. چینی ها به کشور های هدف، نشانه هایی می فرستند؛ ولی منتظر پاسخ می مانند 

تا دریابند آیا کشور مقابل اراده و توان آن را دارد  که خود را به عنوان کشوری در مسیر راه ابریشم و کریدورهای آن معرفی کند یا 

نه. اگر مسیر دریایی را که مسیری است در اقیانوس هند کنار بگذاریم، مسیرهای زمینی این کمربند اوراسیایی، شامل شش راه 

گسترده، شش کریدور و شش کالن کریدور است. یکی از کریدورها چین را از طریق مغولستان به روسیه وصل می کند و از ایران 

نمی گذرد. یکی دیگر از کریدورهای بسیار مهم، پل جدید اوراسیایی است که از چین وارد قزاقستان و سپس روسیه شده و به 

بالروس و آلمان می رود و به بندر روتردام2 ختم می شود. این کریدور همین االن هم فعال است و قطارهای دالیان تا هامبورگ 

در این مسیر در حال تردد هستند و گویا شمار زیادی از قطارها یک طرفه هستند، یعنی خالی برمی گردند؛ ولی چین متوجه شده 

است که این اقدام صرفۀ اقتصادی دارد. یکی از کالن کریدورهای دیگر، مسیر چین - آسیای میانه - آسیای غربی است که به 

دریای مدیترانه می رود؛ چه سوریه باشد و چه رژیم تل آویو و چه ترکیه.

کریدور دیگر، چین را به پاکستان وصل می کند و پنجمین کالن کریدور هم چین را از طریق میانمار به هند و بنگالدش متصل 

می سازد. کالن کریدور ششم نیز از چین وارد آسیای جنوب شرقی می شود و در شبه جزیرۀ هند و چین تا مالزی ادامه می یابد. در 

بین تمامی این کریدورها، دو کریدور در راستای منافع یا اثرگذار بر منافع ماست: یکی کالن کریدور چین - آسیای میانه - آسیای 

غربی است و دیگری تا حدودی کریدور چین - پاکستان است که متأسفانه تا به امروز، تحلیل مشخصی از این مسائل در دست 

نداریم. با وجود اینکه قرار است کالن کریدور چین - آسیای میانه - آسیای غربی از ایران بگذرد، می بینیم که کشورهای دیگر 

بسیار فعال بوده اند و همگی بر سر یک موضوع اشتراک نظر دارند. آن ها سر هر چیزی با هم اختالف داشته باشند، سر این قضیه 

کنار هم هستند: کنارگذاشتن و دورزدن ایران.

 کالن کریدور چین به آسیای میانه و آسیای غربی شامل چهار کریدور است که دو تا از آن ها از ایران می گذرند و دو کریدور 

1.  ANSO

2. Rotterdam
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دیگر از ایران عبور نمی کنند و برای ایران مضر هستند. یکی از این کریدورها از چین وارد قزاقستان می شود و به بندر اکتائو1 و 

کوریک2 می آید و از دریای کاسپین وارد باکو می شود و سپس از آذربایجان به گرجستان و به ترکیه می رود. کریدور دوم، از چین 

وارد آسیای میانه می شود و به ترکمنستان می رود و به جای اینکه به ایران بیاید، به بندر ترکمن باشی و بعد باکو و بعد گرجستان 

و ترکیه می رسد. جالب این است  که شرکت های ترکیه ای در فعال سازی و راه اندازی این بخش از کریدور، بسیار فعال هستند 

و شرکت هلدینگ چالیک3 فقط 500میلیون دالر در بندر ترکمن باشی سرمایه گذاری کرده است و در آنجا یکی از بنادر بزرگ 

زیرسطحی را شکل داده است. کریدور پاکستان هم به گوادر می آید و به نوعی بنادر دریای عمان و خلیج فارس ایرانی را دور 

می زند.

اما سه کریدور می توانند از ایران عبور کنند. اولین کریدور، کریدوری است که از چین وارد آسیای میانه شود و به مشهد و 

تهران و تبریز می آید. این، مسیر راه ابریشم باستانی بوده است و نیار است در این زمینه کارهایی انجام دهیم. مسیر دیگر، از 

 به این کریدور فکر کرده ایم؛ ولی 
ً
چین وارد تاجیکستان می شود و به شمال افغانستان می آید و سپس به ایران می رسد. جدیدا

در افغانستان ثبات وجود ندارد و ما هم راهبرد منسجمی برای آن نیندیشیده ایم. راه دیگر مسیری است که از چین وارد پاکستان 

می شود و می تواند از بندر کویته وارد زاهدان شود و سپس به سمت ایران برود و به دریای مدیترانه برسد. این کریدور می تواند 

کریدور قراقروم، کویته، زاهدان و زاگرس باشد. همۀ این مسیرها می توانند در راستانی منافع ملی ما باشند. این کلیِت کاری 

است که باید انجام بدهیم: باید کاری کنیم که خودمان را به نقطۀ ثقل راه ابریشم جدید تبدیل کنیم؛ چه دریایی و چه زمینی.

تعامل ایران با همسایگان و جلوگیری از دورزدن ایران توسط آنان در کریدور شرق به غرب )چین-آسیای میانه-مدیترانه(

با نگاهی به کشورهای آسیای غربی می بینیم که در طی دو سال اخیر، میان کشورهای غرب آسیا رقابتی شکل گرفته است که 

هریک خود را شریک مهم چین در منطقه نشان دهند. یکی از این کشور ها ترکیه است. ترکیه با وجود اینکه بر سر سین کیانگ با 

چین دچار مشکل است، خود را تا حدی به عنوان شریک در غرب آسیا به چینی ها قبوالنده است. این کشور در زمینۀ پیمانکاری 

خطوط لوله و ترانزیت چین به آسیای میانه بسیار فعال است و در آذربایجان نیز نفوذ گسترده ای دارد و به دنبال شکل دهی به 

مسیرهای سه گانه ای است که از باکو وارد تفلیس و ترکیه می شوند. این مسیر شامل یک مسیر ترانزیتی و یک مسیر لولۀ گاز و 

یک مسیر لولۀ نفت است و اگر با این دید نگریسته شود، دلیل جنگ دوم قره باغ نیز روشن می شود: این جنگ زمانی شکل گرفت 

که ارمنستان قصد داشت این خطوط را مختل کند. باکو و آنکارا نیز برای حفظ این مسیر ها وارد جنگ شدند که این نشان دهندۀ 

اهمیت مسیر قفقازی راه ابریشم است.

1. Aktau

2. Kuryk

3. Çalık Holding
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افزون بر ترکیه، رژیم تل آویو نیز در این زمینه بسیار فعال است. نباید فراموش کرد که در دوران ترامپ، با وجود روابط نزدیک 

آمریکا با اسرائیل، دو بار به اسرائیل اولتیماتوم داده شد که همکاری های شرکت های اسرائیلی با چینی ها کم شود. چین به چند 

دلیل به اسرائیل عالقه دارد: 

دستیابی به تکنولوژی. اسرائیلی ها هم در تکنولوژی و فناوری پیشرفته هستند و هم به سبب البی هایشان می توانند به   

تکنولوژی هایتک آمریکا دسترسی داشته باشند. چینی ها هم به این موضوع بسیار عالقه مندند.

چینی ها در فلسطین اشغالی روی راه آهن مشهور به ِردِمد1 سرمایه گذاری کرده اند که دریای مدیترانه را به دریای سرخ   

متصل می کند. این خط موازی با خط لولۀ نفتی است که از دریای مدیترانه به دریای سرخ می رود. این خط لوله در سال 

 چین در حال نوسازی این راه آهن است. چین در بندر اشدود2 که مقر 
ً
1957 و در دورۀ پهلوی دوم شکل گرفت و اخیرا

ناوگان نیروی دریایی آمریکا هم آنجاست، در حال ساخت بندر است و در بندر حیفا نیز اسکله می سازد. بنابراین چین 

اسرائیل را دروازۀ دستیابی به مدیترانۀ شرقی می بیند.

اسرائیل و ترکیه مایل اند کریدور خلیج فارس جنوبی تا دریای مدیترانه را شکل بدهند؛ یعنی مسیرهای دریایی بیابند: از بندر 

فجیره در امارات به دبی و ابوظبی برسند و از آنجا به عربستان و اردن و بندر حیفاراه یابند. به طرح ابراهام را نیز باید در راستای 

این هدف نگریست: هم پوشانی منافع عربی عبری برای اینکه از شراکت با چین سود ببرند. این بدین معناست که فقط آمریکا 

سود نبرد و منافع سود برای هر دو طرف باشد. در حالی که نگاه ما به چین چنین نیست. گذشته از این، تمام کشورهای حاشیۀ 

خلیج فارس و عربستان پیشنهادهای بسیاری داده اند که در بندر گوادر، پاالیشگاه تأسیس کنند و در مسیر کریدور قراقروم گوادر 

سرمایه گذاری کنند. آن ها در خالل این فعالیت ها نیز می کوشند که این مسیرها از ایران عبور نکنند.

ایران و بازآفرینی نقش تاریخی اش در راه ابریشم جدید
این  همۀ  و  بگیرد  کالن  تصمیماتی  جدید،  ابریشم  راه  در  تاریخی اش  نقش  بازآفرینی  خصوص  در  باید  ایران 

میانه  آسیای  داالن  راه اندازی  برای  واضح  به طور  باید  ایران  می گیرند.  جای  راه  دیپلماسی  ذیل  در  تصمیم ها 

خطوط  ندارد.  کنشگری  این  چگونگی  از  ذهنی  تصویر  هیچ  اما  کند؛  کنشگری  شمالی  تاریخی  داالن  و 

ندارد. وجود  ما  کشور  در  سریع السیری  قطار  هیچ  و  هستند  قدیمی  مشهدتبریز  راه آهن  مانند  ایران   راه آهن 

کید بیشتر بر  موضوع مهم این است که ایران باید به کشوری ریل محور تبدیل شود. این در حالی است که در دوران سازندگی، تأ

ساخت فرودگاه و حمل ونقل هوایی بود و در حال حاضر نیز تعداد زیادی فرودگاه بی استفاده در ایران وجود دارد؛ چراکه صنعت 

هوانوردی ما تحریم است و تکنولوژی هواپیمایی نداریم.

1.  THE RED-MED RAILWAY

2.  Ashdod
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باید کشور خود را ریل محور کنیم و زیرساخت های بندری داشته باشیم؛ به جای اینکه فقط وفقط به فرودگاه به عنوان پایانۀ 

مبادالت اقتصادی نگاه کنیم. افزون بر راه تاریخی شمالی باید مسیر چین-تاجیکستان-افغانستان-ایران را راه بیندازیم و مهم تر 

اینکه از تحقق داالن هایی که در راستای منافع ملی ایران نیست، جلوگیری کنیم. ایران باید به لحاظ تعرفه و زیرساخت به کشوری 

جذاب در مسیر راه ابریشم جدید تبدیل شود. توافقنامۀ ایران با چین اهمیت راهبردی نخواهد داشت؛ مگر اینکه ایران خود را 

به عنوان نقطۀ ثقل و مرکز راه ابریشم نشان بدهد؛ یعنی باید نگاه شبکه  محور داشته باشیم و خود را مرکز این شبکه معرفی کنیم 

تا از این طریق برای چین جذابیت داشته باشیم. در این صورت، این امکان به وجود خواهد آمد که از کشورهایی مانند چین 

به ویژه در خصوص  این نگاه،  بندری، سرمایه جذب کنیم.  برای زیرساخت های ریلی و  اروپایی  و روسیه و حتی کشورهای 

را  ابریشم  راه  چینی ها  که  طور  همان  دیگر،  به بیان  باشد.  نیز  محرومیت زدایی  موجب  می تواند  بندرمحور  و  دریایی  تجارت 

برای محرومیت زدایی از سین کیانگ طرح ریزی کردند، ما هم پیوستن به راه ابریشم را به عنوان ابزاری برای محرومیت زدایی به 

کار بگیریم و  از کشورها دعوت کنیم در سواحل مکران، بندر چابهار، بندر جاسک، بندر تیس یا بنادر جدید سواحل مکران 

سرمایه گذاری کنند. این اقدام، افزون بر محرومیت زدایی موجب می شود بی ثباتی آن مناطق نیز به امنیت پایدار و امنیت باثبات 

تبدیل شود. باید تالش کنیم همۀ مسیرهای ترانزیتی را به سوی ایران جذب کنیم؛ اما خروج آن ها از کشور را باید به منافع خود 

منوط کنیم. در این صورت است که می توانیم با فعال کردن کریدور خلیج فارس- مدیترانه یا مسیر ایران- عراق- سوریه- لبنان، 

منافع خویش در منطقه را نیز پیش ببریم. می توانیم با شبکه های متحد ایران در منطقه، عالوه بر تعامالت سیاسی و امنیتی، 

تعامالت تجاری نیز داشته باشیم و از طرحی که به درستی هزینۀ زیادی برایش داده ایم، درآمدزایی کنیم.

 همچنین می توانیم راه ابریشم را بعد از اینکه وارد ایران شد، به ارمنستان و گرجستان و بندر باتومی وصل کنیم و از آنجا به 

بالکان برسیم. این، یعنی ایران را به عنوان دروازۀ دستیابی چین و کشورهای شرقی به آفریقا، اروپا و بالکان مطرح کنیم. همگی 

این ها نیازمند این است که نهاد، شورا و فکری منسجم برای دیپلماسی راه تصمیم بگیرد. وقتی ذهنیت منسجم و راهبردی در 

کشور وجود ندارد، به ناچار به درآمدهای زودگذر و کوتاه و بسیار ناچیز دل خوش می شویم؛ در حالی که باید ذهنیت راهبردی 

این صورت است که  از دل دیپلماسی راه، کنشگری. در  و  بیرون می آید  راه  از دل ذهنیت راهبردی، دیپلماسی  باشیم.  داشته 

می توانیم خود را جذاب کنیم و به عنوان نقطۀ ثقل راه ابریشم مطرح شویم.

اهداف سیاسی و فرهنگی چین در راه ابریشم جدید
عرصۀ سیاست، به خصوص حوزه هایی که در آن ها رقابت سیاسی بین المللی در جریان است، عرصۀ تعارف و بخشندگی نیست. 

چین هم مانند هر قدرت بزرگی به دنبال هژمونی است. آمریکا هم به عنوان کشوری که خود را هژمون جهان می داند، از هیچ 

تالشی برای ترساندن کشور های در امتداد راه ابریشم جدید فروگذار نمی کند؛ زیرا به دنبال حفظ سلطۀ خود است. هنری که باید 

 در پی این نیستند که خود را رقیب سیاسی یا 
ً
داشته باشیم این است که از دل این رقابت به دنبال منافع خود باشیم. چینی ها اصال

نظامی آمریکا جلوه دهند و فقط رقابت در حوزۀ تکنولوژی را می پذیرند. در برنامۀ ساخت چین که مدتی پیش، از آن رونمایی 
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 به این موضوع اشاره می کنند که تا سال 2025 باید قدرتی رسانه ای باشند، تا سال 2035 از نظر تکنولوژیکی 
ً
شد، چینی ها دقیقا

و در حوزۀ سایبری هیچ وابستگی به کشورهای دیگر نداشته باشند و تا سال 2049 ابرقدرت سایبری شوند. بنابراین چینی ها 

 نمی خواهند خود را 
ً
فقط در این حوزه به رقابت اذعان می کنند؛ اما در حوزۀ سیاسی و نظامی به هیچ وجه کنار نمی آیند و اساسا

به عنوان ابرقدرت سیاسی یا نظامی معرفی کنند. بر همین اساس، چینی ها همواره خود را قربانی سلطه و تجاوز نشان می دهند و 

خوی تجاوزگری را خویی غربی می دانند. اما می توان پیش بینی کرد که رقابت ِصرِف اقتصادی و تکنولوژیکی در نهایت به رقابت 

ژئوپولوتیکی ختم می شود. بنابراین اگرچه ابتکار کمربند و راه در ظاهر، رقابتی تکنولوژیک و اقتصادی است، در عمق، رقابتی 

 استراتژیک و ژئوپولیتیک است. برای این موضوع چند دلیل وجود دارد: 
ً
کامال

بخشی از نیت چین همواره ژئوپلتیک بوده و درهم شکستن محاصره  و مهار آمریکایی ها را مدنظر داشته اند.  

همواره قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی نظامی ترجمه می شود؛ یعنی چه بخواهیم و چه نخواهیم، در کشوری که از   

نظر اقتصادی رشد پیدا می کند، منافع سیاسی و نظامی و منافع راهبردی با المان های جغرافیایی ژئوپولوتیک درهم تنیده 

می شوند. چین به این سمت حرکت می کند. به عبارت دیگر، خواه ناخواه، در طی چهار سال، نیم دهه یا یک دهۀ آینده، 

رقابت کالن بین المللی بین چین و آمریکا خواهد بود؛ به ویژه اینکه پس از دوران ترامپ، رقابت ژئوپولوتیک و اقتصادی 

با وجود تبلیغات  باید اشاره کرد که  با چین مسئله ای نژادی شده است و برخورد غرب با چین برخوردی نژادی است. 

 خود را برتر از 
ً
 نژادی وجود دارد و اساسا

ً
آمریکایی مبنی بر نفی دیدگاه نژادی، در یکایک خانواده های آن ها نگاه کامال

دیگران می بینند.

 می خواهند ابرقدرت شوند؛ اما هنوز ابرقدرت نیستند. آن ها در حوزۀ تکنولوژیک و سایبری در مسیر ابرقدرت شدن اند 
ً
چینی ها قطعا

و در حوزۀ اقتصادی پا به پای آمریکا پیش می روند؛ ولی قدرت مثلث است و سه وجه دارد: قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و 

قدرت ایده یا گفتمان.  با وجود تمام پیشرفت های چین، چینی ها هنوز نتوانسته اند گفتمان و ایده تولید کنند. در صورتی که 

در آمریکا اکثریت ملت ها در ظاهر به دموکراسی عالقمندند. از نظر نظامی، هنوز بین چین و آمریکا موازنه ای نمی بینیم: چین 

قدرت بزرگ جهانی است و آمریکا ابرقدرت؛ ولی از نظر اقتصادی، چین به آمریکا رسیده است.


