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ایران، چین جدید و افق گشایی کمربندـ  راه

 3اسماعیل نوده فراهانى1، محمد نیازى2، امیر نوده فراهانى

 چکیده
 اشاره اي به چیستی ایده کمربند ـ راه، اشاره اي است که در این مقالۀ کتابخانه اى، شناخت چین مدرن 
و  کمونیست  مرحلۀ  دو  در  مدرن  چین  سرگذشت  درنتیجه،  مى سازد.  ضرورى  آن  مبدع  به عنوان  را 
توسعۀ اقتصادي شتابان، مرکز توجه قرار می گیرد. یکی از پیامدهاي داخلی چنین روندي ایجاد شکاف 
توسعه اي میان برخی مناطق کشور است که دولت را به اجراي برنامه هایی براي رفع این بی توازنی 
وامی دارد. پیدایش طبقۀ متوسط دیگر پیامد این روند است که به مصرف محصوالت فرهنگی غربی 
گرایش دارد. این مسئله، بستر چالش هاي «تله طبقۀ متوسط» و «دموکراسى خواهى» را در عرصه هاي 
اقتصاد و سیاست پدید مى آورد. توسعۀ اقتصادي شتابان چین، افزون بر پیامدهاي داخلی، پیامدهاي 
آن  آثار  از  یکی  بین الملل،  نظام  غرب  و  شرق  سیاسی  ـ  اقتصادي  شکاف  که  دارد  ویژه اي  خارجی 
است. تجربه متفاوت چینی ها در توسعه، به تحول نظریه هاى توسعه ختم مى شود؛ زیرا مقایسۀ نسبت 
هم سازى میان دموکراسی و توسعۀ اقتصادي در تجویز ذهنی امریکایی ها با تجربۀ عینی چینی ها در 
تباین قرار دارد. به این مسئله می توان حواشی چشم انداز جهانی توسعه چین و طرح ابرقدرتی آن را افزود 
که بعضًا از سوى امریکایی ها تولید و ترویج می شود؛ و از قضا، مفاهیم راه، جهانی سازي و ابرقدرتی، 
ظرفیت هاي مهمی براي پیشبرد این بحث است. از این منظر، امروزه ما با دو دیدگاه مختلف دربارۀ راه 
ابریشم مواجهیم: راه ابریشم جدید چینی، راه ابریشم نوین امریکایی. درنهایت نیز مسئلۀ ایران و راه 

ابریشم از جهات مختلف بررسی خواهد شد.
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مقدمه 
کمربند ـ راه1 پروژه اي با ابعاد ملی، منطقه اي و جهانی است که توسط جمهوري خلق چین 
ایجاد  پیشنهاد  و  کرده  سفر  ایران  به  شی جین پینگ (1394)  راستا،  همین  در  شده است.  ارائه 
روابط استراتژیک 25ساله بین دو کشور را ارائه کرد2. براي فهم این پروژه باید نگاهی دوباره به 
تاریخچه راه ابریشم و طرح این مفهوم بیندازیم. امروزه جاده ابریشم به شکل سابق، نه واجد 
معنا و مفهومی است و نه زیرساخت مادي و اقتصادي دارد. با وجود این، در اواخر دهه1970 
جاده  بازپردازي،  این  در  شد.3  مطرح  دوباره  فراموشی  سده ها  از  پس  ابریشم  جاده  اصطالح 
ابریشم معادل مسیر شرق به غرب و بالعکس شناخته شد. دو اتفاق در دهه هاي1980 و1990 
راه ابریشم را براي غربی ها و چینی ها برجسته کرد. نخست، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و 
شکل گیري جهان تک قطبی با محوریت آمریکا که به دنبال سلطه بر مناطق تحت نفوذ بلوك 
شرق بود. دوم، فاصله گرفتن تدریجی چین از سیاست هاي مائوئیستی که به دنبال جهش در 
مدار توسعه اقتصادي و صنعتی بود. با فروپاشی شوروي، استراتژیست هاي آمریکایی درصدد 
شناسایی موانع تثبیت شرایط تک قطبی و رقباى احتمالى ایاالت متحده برآمدند. در برآوردهاي 
آنان چین در شرق و جمهوري اسالمی ایران در غرب آسیا، تهدید اصلی هژمونی آمریکا بودند. 
اولی تهدیدي اقتصادي ـ تجاري به شمار می رفت و دومی تهدیدي سیاسی ـ ایدئولوژیک بود. 
اهمیت یابی دوباره راه  ابریشم در چنین برهه تاریخى پدیدار شد و این بدان معناست که طرح 
تازه استقالل یافته  داشت. جمهوري هاي   راهبردي  ماهیت  تولد  بدو  همان  از  ابریشم  راه  مجدد 
و  بودند  مصرفی  کاالهاي  صادرات  براي  مناسبی  بسیار  بازارهاي  میانه  آسیاي   در  شوروي  از 
براي  چین  تالش هاي  می رسد  نظر  به  گرفتند.  قرار  مختلف  کشورهاي  توجه  مورد  هم زمان 
ایجاد  زمینه ساز  آن  کشورهاي  بازار  و  میانه  آسیاي  در  آمریکا  بیشتر  هرچه  نفوذ  از  ممانعت 
طرح جاده ابریشم جدید شد. چینی ها در سال1987 ساخت جاده هایی را آغاز کردند که ایالت 
سین  کیانگ را به اسالم آباد (پایتخت پاکستان) متصل می کرد. آنها تالش کردند مسیر ترانزیتی 

جدیدى میان چین و دریاي ُمکران (عمان) ایجاد کنند (بولنوا، 1393: 335).
با وجود این، چینی ها در دوره مائو تمایلی به احیاي راه کهن ابریشم نداشتند، بلکه آن را با 
پروژه  حتی  می شناختند.  دوستی»  آهن  و «راه  شرق به غرب»  تجاري  سیر  مانند «خط  عناوینى 
عظیم اتصال راه آهن چین به شوروي که پس از تیره  شدن روابط دو کشور متوقف شد- و مجدداً 
پس از گذشت 30 سال در سال1992 افتتاح شد ـ نیز نام راه ابریشم را به خود نگرفت، بلکه 

1. Belt and Road Initiative
2. دیدار رهبر انقالب با رئیس جمهور چین، 3 بهمن 1394.

3. راه ابریشم از دوره باستان تا پایان قرن هشتم هجري با فراز و نشیب فعال بود. اما با سقوط امپراتوري روم شرقی توسط ترکان عثمانی 
(سلطان محمد فاتح)، راه ابریشم دچار بحران و گسست شد و اهمیت خویش را از دست داد (ساسان پور، 1383: 1).
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به رغم اشتراکات قابل توجه با راه ابریشم کهن به «پل آهنی آسیا ـ اروپا1» معروف شد (بولنوا، 
.(339 :1393

ایجاد تحول بنیادین در رویکرد چین به جهان، پس از مرگ مائو و بعد از آن فروپاشی بلوك 
شرق، چینی ها را از انفعال و جامعه و اقتصاد خود بسنده خارج کرد. آنها در دوره اصالحات به 
این نتیجه رسیدند که شرط بقاي چین جدید، تداوم رشد اقتصادي است. بنابراین، دنگ شیائو 
پینگ که در دهه1990 به عنوان رهبر حزب کمونیست انتخاب شد ادعا کرد مشروعیت حزب 

حاکم به توسعه اقتصادي کشور بستگی دارد (کوالیى،1380:  22-23).
یکی از مهم ترین لوازم این هدفگذاري، ایجاد راه هاي گشوده و هموار براي تجارت پایدار 
با جهان و صادرات کاالي چینی است که می تواند منافع بلند مدت و راهبردي چین را تأمین، و 
زمینه تبدیل آن به قدرتی جهانی را تمهید کند. در این مقطع، سردمداران این کشور به بازتعریف 
راه  ابریشم پرداختند. طراحی که به عنوان سازوکاري مکمل براي تضمین تأمین انرژي، کاهش 
حاکمیت  یکپارچگی  حفظ  درنهایت  و  خارجی  قدرت  هاي  تهدید  و  فشار  برابر  در  آسیب پذیري 
ملی تدوین شد (امیراحمدیان و صالحى دولت آباد، 1395: 17). در نظر چینی ها راه  ابریشم جدید، 
پروژ  ه اي فانتزي براي گسترش گردشگري یا صرفاً پروژه اي زیرساختی براي توسعه حمل ونقل 
نیست، بلکه ابرپروژه اي براي تداوم نوسازي اقتصادي به شمار می  آید، از پیامدهاي جهت گیري در 
راستاي مشارکت در نظم بین المللی موجود و از ملزومات طرح ابرقدرتی چین در آینده جهان است.
براي شناخت پروژه راه ابریشم می بایست آن را درون تحوالت سیاسی ـ اقتصادي چین 
مدرن فهمید. ایده اي که برآمده از تغییرات در شیوه هاي حکومت داري حزب کمونیست بود، با 
راهبردهاي توسعه صنعتی، چالش هاي امنیتی، برنامه هاي اقتدارگرایانه نظامی، ایجاد بازار بزرگ 
مصرف کاالهاي چینی، و بهبود شرایط توسعه  منطقه اي چین مرتبط است و اکنون سازوکاري 
براي اداره و تضمین بقاي چین می باشد. چراکه رشد بی وقفه، نیازمند بازارهاي خارجی مطمئن و 
پایدار است. در این راستا، ایده راهبردي چین براي ایجاد «زنجیره ارزش اقتصادي چین محور» 
در قرن بیست و یک مبتنی بر ایده راهبردي و بلند مدتی است که در سال2013 از آن با عنوان 
پروژه «کمربند ـ راه» شامل جاده ابریشم دریایی و زمینی رونمایی شد. در این زنجیره، چینی  ها 
درصددند در کانون محور تجاري اوراسیا و آفریقا قرار گیرند و بازارهاي همگرایی را به سوي 
پکن هدایت کنند (شریعتى نیا، 1395: 86). کارشناسان، جمعیت  کشورهاي درگیر این پروژه را 
4/4 میلیارد نفر (65 درصد جمعیت جهان) و مجموع حجم تولید ناخالص داخلی کشورهاي راه 
ابریشم را 21 تریلیون دالر برآورد می کنند (امیراحمدیان و صالحى دولت آباد، 1395: 10). این 
بدان  معناست که چین می تواند ادامه مسیر رشد خود را با نگاه به یک بازار وسیع چند میلیارد 
نفري و چند ملیتی پی بگیرد. با تکیه به این برآوردها طرح راه ابریشم و پروژه هاي پیوسته با 

1. این خط آهن بندر تجاري مهم لیانگانگ (شرقی ترین نقطه چین) را به بندر روتردام هلند متصل می کند.

بررسی روش هاي بهبود و تحول اساسی در اجراي مناسبت هاي رسمی (مذهبی، اجتماعی، ملی)
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آن، سیاستگذاري و انتخابی موقت و دوره اي نیست، بلکه حیات آینده جامعه و حکومت چین 
مبتنی بر آرمان رشد بی نهایت، در گرو پیگیري این پروژه است. 

در چنین شرایطی شناخت ایده کمربند ـ  راه و تنظیم رویکرد ایران در قبال آن ضرورت دارد.

پیشینه پژوهش
یکى از اولین مطالعات انجام شده براى بررسى ایده کمربند ـ راه از طریق نوعى بازگشت به 
نظریه هارت لندـ  که منطقه اوراسیا را قلب سیاست جهان مى داندـ  صورت گرفته و معتقد است: 
«ابتکار یادشده سرشت بالقوه نظریه هارت لند را دیگر بار مورد توجه قرار خواهد داد» (یزدانى و 
همکاران، 1395). برخى مطالعات نیز کامًال توصیفى هستند (رئیسى نژاد، 1400) و یا مسئله را 
به دیپلماسى انرژى چین در جهان و استقرار رژیم هاى بین المللى در این زمینه تقلیل مى دهند 

(وکیلى و همکاران، 1398).
 از سوى دیگر، (جمشیدى و خاتمى، 1399) بر این باورند که «چین تمایالتى جدى براى 
تفوق بر سیاست جهانى در سر دارد و ابتکار “یک کمربند- یک راه” قدمى مهم در این مسیر 
دشوار به حساب مى آید و اجراى آن اگرچه ممکن است پکن را به قدرت اول اقتصادى در جهان 
تبدیل کند، این کشور تا نائل شدن به قدرت هژمون مسیرى طوالنى در پیش دارد». مطالعه 
ـ  راه مى گوید  دیگر، پس از بررسى امکان هاى پیش ِروى اتحادیه  اروپا در قالب ابتکار کمربند 
این اتحادیه در صورت قبول یا رد همکارى در این زمینه با مشکالت و تهدیدات بیرونى و 
مبرا  آمریکا  و  چین  رقابت  تبعات  از  صورت  هر  در  که  چرا  مى شود؛  روبه رو  گوناگونى  درونى 

نخواهد بود (محبى زنگنه و تیشه یار، 1398). 
مختلف  کشورهاى  با  چین  راه  ـ   کمربند  ایده  رابطه  بررسى  به  موجود  مطالعات  سایر 
آن  و  مى نگریست  مذکور  ایده  به  بدبینى  با  روسیه  آغاز  در  اگرچه  اساس،  این  بر  پرداخته اند. 
را اقدامى در راستاى گسترش نفوذ چین در حیاط خلوت خود مى دانست، اما به دنبال فشارها 
ـ  اقتصادى  چالش هاى  پدیدآمدن  و  اوکراین  بحران  از  پس  روسیه  علیه  غرب  تحریم هاى  و 
سیاسى، رویکرد خود را تغییر داد (تیشه یار و بخشى، 1399). به عبارت دیگر، چگونگى قرارگیرى 
روسیه در طرح ابتکار کمربند- راه به ویژه با عنایت به روابط نامتقارن دو کشور، زمینه را براى 
همگرایى و مشارکت راهبردى آن ها در اوراسیا فراهم مى کند. با این تفاوت که برخالف نگاه 
ژئوپلیتیک چین، رویکرد روسیه در شرایط کنونى عمدتًا اقتصادى است و این کشور موقعیت 
جغرافیایى خود را براى تثبیت جایگاه بین المللى و همچنین عبور از تحریم هاى غرب، بسیار 

جذاب مى بیند (رضائى و عبدى، 1399).
تویسرکانى (1399) نیز با بررسى نسبت ژاین و ایده کمربند ـ راه گفته است: «رویکرد توکیو 
در قبال کمربند اقتصادى راه ابریشم به دلیل معطوف  بودن اولویت  هاى امنیتى و زیرساختى ژاپن 
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به جنوب و جنوب  شرق آسیا و نیز وجود تنگناهاى ژئوپلیتیک در اتصال به آسیاى مرکزى به 
 تدریج از عدم  مشارکت به  سمت تعامل مشروط و چندجانبه با بازى جمع جبرى مضاعف تغییر 
ـ  راه را با طرح توسعه کانال سوئز و  کرده  است.» به عالوه، مصر قصد دارد تحقق ابتکار کمربند 
یا ساخت پروژه هایى نظیر انتقال پایتخت جدید کشورش همراه کند (دهشیرى و غریبى، 1398).

برخى مطالعات نیز معتقدند اجراى پروژه هاى متعدد انتقال انرژى و کاال که طى دو دهه 
گذشته در جوار مرزهاى کشور و بدون مشارکت ایران انجام شده اند از اهمیت ژئوپلیتیک و 
ترانزیتى ایران کاسته اند و گسترش همکارى هاى اقتصادى چین و ترکیه خصوصًا در قالب ایده 
کمربند- راه مى تواند به خنثى سازى ژئوپلیتیکى ایران بینجامد (موسوى و همکاران، 1400) 
بر  راه  و  کمربند  ابتکار  اجرایى شدن  «آثار  مقاله  در  خوش بینى  اندکى  با  رویکرد  همین  مشابه 

محیط ژئواکونومیک ایران» نیز به چشم مى خورد (شریعتى نیا، 1399).
مطابق تحقیقات پیشین، ایران داراى مزیت ها و قابلیت هاي راهبردي ویژه اي براى پروژه 

کمربند ـ راه است که برخی از آنها عبارتند از:
1. موقعیت معبري در جاده ابریشم خشکی و قرارگیري در مسیر آسیا و اروپا،

2. ایجاد پیوند بین دو جاده ابریشم خشکی و دریایی و امکان اتصال آنها در سواحل ُمکران،
3. برخورداري از سواحل و بنادر مناسب در جنوب و توانایی اتصال کشورهاي آسیاي مرکزي 

و قفقاز به آب هاي آزاد،
4. فرصت اتصال کشورهاي خلیج فارس به منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز (شریعتى نیا، 1395)،
5. بازار 85 میلیون نفري ایران که در مقایسه با بازار 70 میلیونى کشورهاي آسیاي میانه می تواند 
بستر مناسب ترى براي سرمایه گذاري چینی ها باشد (مرادي حقیقی و عزیزنژاد،1400)(فوري، 

1400)(محمدي امین، 1399).
سرچشمه  کشور  خاص  جمعیتى  و  جغرافیایى  موقعیت  از  که  یادشده  مزیت هاى  به رغم 
مى گیرد، شاید بتوان گفت مزیت اصلى ایران ترکیب جغرافیاى طبیعى با موقعیت هاى راهبردى 
است. بر این اساس، به دلیل اهمیت ویژه تسلط بر آبراه هاى بین المللى در شکل گیرى و تثبیت  
جهان  و  منطقه  مهم   دریایى  معبرهاى  در  سرمایه گذاري  به  نیز  چینى ها  جهانى،  قدرت هاى 

متمایل هستند.
مطابق آنچه گفته شد این مقاله با روش کتابخانه اي انجام شده و پیگیر پرسش هاى زیر است:

پروژه کمربند - راه چیست و در بستر چه دالیل و زمینه هایى مطرح شده است؟
پیرامون راه تاریخى ابرایشم چه ایده هایى، با چه اهدافى و توسط چه کشورهایى پیگیرى شده اند؟

ـ  راه چه تأثیرى در آینده چین و شکل گیرى جهان جدید خواهد داشت؟ ایده کمربند 
ـ  راه موقعیت راهبردى  جمهورى اسالمى ایران چگونه مى تواند در نسبت با ایده کمربند 

خود را بازتعریف کند؟
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مبانى نظرى پژوهش
یکی از مهم ترین مباحث نظریات توسعه، رابطه توسعه سیاسی و توسعه اقتصادي و به عبارتی 
بحث تقدم و تأخر آنهاست. در نتیجه، گروه هایی از متفکران معاصر معتقدند توسعه سیاسی 
و به طور خاص دموکراسی، بر توسعه اقتصادي تقدم دارد. بنابراین، درحالی که به لحاظ نظري 
همواره دشمنان جامعه باز محکوم به عقب  ماندگی بوده اند، توسعه اقتصادي چین این ادعاي 
نظري را به چالش کشیده است. براي بررسی دقیق تر این چالش، نگاهی دوباره به تاریخ آن 

می افکنیم.
از قرن نوزده لیبرال دموکراسی، موضع رسمی و کامًال اروپامدارانه بسیاري از کشورهاي 
غربی بود و از آن به منزله نقطه اوج تمدن انسانی یاد می کردند. اما تا مدت ها متفکران غربی 
فاقد  را  می شد  نامیده  مستعمره  یا  و  عقب مانده  توسعه نیافته،  که  جهان  مناطق  از  «بسیاري 
آمادگی پذیرش دموکراسی می دانستند و معتقد بودند که این کشورها قبل از ایجاد نهادها و 
فرآیندهاي دموکراتیک، نیازمند پیشرفت اقتصادي و اجتماعی قابل مالحظه و استقالل سیاسی 
ـ   «استعمار»  تداوم  توجیهات  از  یکى  امر  همین  اصوًال  و   .(2-3  :1378 (لفت ویچ،  هستند» 

به مثابه ابزار غارت و چپاول ملت هاى تحت سلطه ـ بود.
بدین ترتیب، تا پیش از جنگ جهانی دوم که باعث تضعیف دولت هاي استعماري و آغاز 
به تعویق  کشورها  این  به  دموکراسی  ورود  شد،  عقب مانده  جوامع  در  استقالل طلبی  از  موجی 
تازه استقالل یافته  دولت هاي  کثرت   1960 تا   1940 دهه هاي  در  مسئله،  این  دنبال  به  افتاد. 
که در آستانه گرایش به کمونیسم بودند، سبب ارائه نسخه هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعی 
به این جوامع شد. این نسخه ها توسط سازمان ها و نهادهاي بین المللی ـ که به ابتکار آمریکا 
پدید آمده بودند ـ تهیه و منتشر می شد. بنابراین، در این دوره به دلیل نگرانی از پیوستن جوامع 

تازه استقالل یافته به بلوك شرق ناگهان:
و  بین الدول  سازمان هاي  توسعه،  بین المللی  بنگاه هاي  از  بسیاري  غربی،  کشورهاي  اکثر 
گروه هاي منطقه اي [...] با این نظر لیپست که در1960 بیان شد (Lipset, 1960 :404) موافق 
مختلف  گروه هاي  که  نیست  راهی  بهترین  حتی  یا  راه ها  از  یکی  فقط  «دموکراسی  که  شدند 
می توانند از طریق آن به اهداف خود دست یابند یا جامعه مطلوب را دنبال کنند، بلکه دموکراسی 

خود تحقق جامعه مطلوب است» (لفت ویچ، 1378:  2).
یکى از آثارى که در چنین فضایى به رشته تحریر درآمد «ریشه هاى اجتماعى دیکتاتورى 
و دموکراسى» اثر برینگتن مور (1913- 2005) بود که دو ترجمه مختلف از آن توسط بشیریه 
(1369) و نراقى (1382) به فارسى برگردانده شده است. اثر مور، تحلیلى تطبیقى و جامعه شناختى 
است و در بخش اول خود مى کوشد نشان بدهد چگونه کشورهاى انگلستان، فرانسه و آمریکا 
به واسطه انقالب هاى بورژوایى به دموکراسى پارلمانى دست یافتند. در بخش دوم کتاب نیز به 
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روند تحوالت در کشورهاى چین، ژاپن و هند پرداخته شده و معلوم مى شود انقالب از پایین در 
چین و انقالب محافظه کارانه و از باال در ژاپن به ترتیب به کمونیسم و سرمایه دارى ارتجاعى 

.(Moore, 1966) (فاشیسم آسیایى) ختم شده و انقالب هند ناکام بوده است
پایبندي  آمریکا،  رهبري  به  غرب  بلوك  کشورهاي  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس  اگرچه 
اعالم  خارجی شان  سیاست  رسمی  اهداف  به عنوان  را  بشر  حقوق  و  دموکراسی  گسترش  به 
اقتصادي،  رشد  که  بود  استوار  فرض  این  بر  آنها  توسعه اي  برنامه هاي  کماکان  اما  می کردند، 
توزیع  بدون  دموکراسی،  توفیق  امکان  مى شد  ادعا  بلکه  است؛  دموکراتیک  سیاست  زیربناي 
مناسب ثمرات توسعه اقتصادي ـ اجتماعی، بسیار ناچیز است. لفت ویچ در توضیح این رفتار 

دوگانه می گوید:
به خود  عملی  جنبه  و  بود  شعار  حد  در  تنها  دوره]  این  [در  دموکراسی  به  پایبندي  درواقع، 
کشورهاي  از  بسیاري  بر  به سرعت  نظامی  حکومت هاي  دهه1960  اواسط  از  [بلکه]  نمی گرفت. 
آمریکاي التین مسلط شدند [...] عالوه بر این، با تشدید جنگ سرد و افزایش ترس از کمونیست ها، 
به نظر می رسید ایاالت متحده و سایر حکومت هاي غربی خشونت و ناتوانی بسیاري از حکومت هاي 
غیردموکراتیک کشورهاي درحال توسعه را با دیده اغماض می نگرند و تا زمانی که این کشورها به 

منافع آمریکا وفادار بودند، کمک و حمایت از آنها ادامه داشت (لفت ویچ، 1378:  11-12).
ناگهان  سال1990  در  شوروي  تجزیه  با  آنکه  تا  یافت  ادامه  صورت  همین  به  اوضاع 
همه چیز تغییر کرد و کشورهایی که از نظر غربی ها در برابر روند دموکراسی مقاومت می کردند 
غیرمستقیم  و  مستقیم  فشارهاي  تحت  آفریقایی)  کشورهاي  بسیاري  و  میانمار  کوبا،  (چین، 
فوکویاما  همچون  نظریه پردازانی  شدند؛  محکوم  حقوق بشر  نقض  به  و  گرفته  قرار  بین المللی 
(Fukuyama, 1989 :3-18) و هانتینگتون (Huntington, 1987: 3-32) نظریات جسورانه تري 

درباره دموکراسی طرح کردند و دیدگاه جدیدي به عرصه آمد که به طور سیستماتیک، لیبرال 
دموکراسی و توسعه را مرتبط می دانست (لفت ویچ، 1378:  2). به نحوي که:

امروزه ادعا می شود برخالف باورهاي کهن، حکومت دموکراتیک خوب، نتیجه یا پیامد توسعه 
نیست، بلکه شرط ضروري آن است [...] صرفنظر از ساختار اجتماعی، شرایط اقتصادي، سنت هاي 
سیاسی و روابط خارجی جوامع مختلف (رواندا یا روسیه، شیلی یا چین و یا هر کشور دیگر) می توان 
تقریبًا در هریک از مراحل توسعه، دموکراسی را در هر کشوري تزریق یا نهادینه کرد و دیگر اینکه 

این کار، روند توسعه را سرعت خواهد بخشید (لفت ویچ، 1378: 2-3).
و  جهانى شدن  پدیده  به  خوش بینى  گسترش  و  شرق  بلوك  فروپاشى  از  پس  بدین ترتیب 
گسترش تجارت بین الملل که ادعا مى شد سبب کاهش نابرابرى در ابعاد ملى خواهد شد در 
سال هاى پایانى قرن بیستم و اوایل قرن بیست ویک کتاب «ریشه هاى اقتصادى دیکتاتورى و 
دموکراسى» اثر عجم اوغلو و رابینسون به بازار آمد که توسط سرزعیم و خیرخواهان (1390) به 
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فارسى ترجمه شده و انتشار یافت. مطابق مباحث این کتاب، مسئله دموکراسى اساسًا به دلیل 
دغدغه هاى معیشتى و برخوردارى بیشتر از مواهب مادى مطرح شده و از آنجاکه به لحاظ عددى 
توده ها نسبت به نخبگان حاکم در اکثریت قرار داشتند مدل دموکراسى را به دیگر مدل هاى 
سیاسى ترجیح دادند. بنابراین، دغدغه اصلى هواداران دموکراسى و تعمیم حق رأى به توده، 
آزادى بیان نیست بلکه مطالبه مردم عادى، بازتوزیع منابع از سمت نخبگان قدرتمند به جانب 
انگلستان،  کشورهاى  تاریخى  تجربه  از  مباحث  به  ورود  براى  کتاب  نویسندگان  است.  توده 
آرژانتین، سنگاپور و رژیم آپارتاید بهره مى گیرند و معتقدند که هر یک از آنها در چهار مسیر 
متفاوت حرکت مى کنند. این کشورها مى توانند از نظام دیکتاتورى یا دموکراسى برخوردار باشند؛ 
پیش روى دایم به سوى دموکراسى، نوسان میان دموکراسى و دیکتاتورى، دیکتاتورى باثبات 
و عملکرد اقتصادى عالى، و سرانجام رژیم دیکتاتورى سرکوب گر، انواع نظام هاى کشورهاى 

(Acemoglu & Robinson, 2006) مربوطه را تشکیل مى دهند
البتـه ماجـرا در همیـن سـطح متوقف نمانـد و بار دیگر «چـرا ملت ها شکسـت مى خورند؟» 
در عرصـه جهانـى انتشـار یافتـه و در اختیـار همـه جوامـع و ملت هـا قـرار گرفت. ایـن کتاب 
نیـز کـه اثـر مشـترك عجم اوغلـو و رابینسـون بـود به سـرعت بـا ترجمه هـاى جبل عاملـى و 
فرهادى پـور (1392)، حبیبـى (1393)، میردامـادى و نعیمى پـور (1393) در اختیـار خواننـدگان 
فارسـى زبان قـرار گرفـت. ایـن اثـر مطابـق معیارهـاى متعـارف دانشـگاهى، اثـرى اقتصادى، 
سیاسـى، جامعه شـناختى، حقوقـى و حتـى تاریخـى نیسـت؛ اما در عیـن حال کتابى اسـت که 
دربـارۀ همـۀ ایـن رشـته هاى علمـى قضاوت هایـى را مطـرح کـرده و مى توانـد توسـط عموم 
خواننـدگان مـورد مطالعـه و اسـتفاده قـرار گیـرد و از ایـن جهـت داراى خصایل آثـار مرتبط با 

.(Acemoglu & Robinson, 2012) دیپلماسـى عمومـى اسـت
مهم ترین هدف نویسندگان این اثر، تالش براى ایجاد پیوند مستحکم میان نوع نهادهاى 
تفاوت هاى  همچون  مؤلفه هایى  سهم  گرفتن  نادیده  مقابل،  در  و  اقتصادى  توسعه  و  سیاسى 
جغرافیایى، فرهنگى و یا دانش (غفلت) حاکمان در تحقق یا عدم تحقق توسعه اقتصادى است. 
به عبارت دیگر نویسندگان برآنند که اگر نهادهاى سیاسى و اقتصادى جامعه به درستى انتخاب 
روى  بر  کتاب  اگرچه  بنابراین،  بشوند.  توسعه یافتگى  و  اقتصادى  رشد  باعث  مى توانند  شوند 
مواردى همچون حقوق مالکیت، تخریب خالق، تغییرات فناورانه  و... تأکید مى کند اما در عمل، 
اوًال پدیده استعمار- به عنوان یکى از دالیل عقب ماندگى برخى جوامع ـ را تطهیر مى کند، ثانیًا 
ایده خود را از طریق مقایسه  هاى تقلیل گرایانه مثًال مقایسه شهرهاى مجاور ولى در دو کشور 
مختلف (نوگاس از ایالت آریزونا در آمریکا و نوگاس از ایالت سونورا در مکزیک) و یا کشورهاى 
کره شمالى و جنوبى (اولى وابسته به بلوك غرب و دومى، بازمانده از اقمار بلوك شرق) پیگیرى 

.(Acemoglu & Robinson, 2012) مى کند
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را  دموکراسى  لیبرال  که  گذشته  دهه هاي  طی  پارادایمی  چرخش  چنین  محصول  اگرچه 
شرط ضرورى توسعه براى هر جامعه اى مى داند، قرار گرفتن سیاست در مرکز توجه مطالعات 
توسعه بود، اما دستیابی چین به عنوان یکی از متهمان نقض حقوق بشر و دموکراسی، به توسعه 
و  کرده  مواجه  چالش  با  را  توسعه  مرسوم  نظریه هاي  از  بسیاري  اوًال  توانسته  ممتد  و  سریع 
ارتباط میان ارکان گفتار سیاسی سرمایه داري متأخر یعنی دموکراسی و حقوق بشر را با توسعۀ 
اقتصادي- اجتماعی مورد تردید قرار دهد، ثانیًا از اعتبار و استقالل گفتار کارشناسی نهادهاي 

بین المللی پرسش کند.
جدول1. رابطه توسعه سیاسی و توسعه اقتصادي

کنش عملى / ادعاى نظرىشرایط عینىدوره تاریخى

دورۀ استعمار و غلبه اروپامدارىپیش از قرن 19
استقالل  و  اجتماعى  اقتصادى-  پیشرفت 
فرایندهاى  و  نهادها  ایجاد  پیش شرط  سیاسى، 

دموکراتیک

تجربه قرن 19 اساس  بر  تکاملى  نظریات  پیدایش 
جوامع غربى

توسعۀ  بر  (دموکراسى)  سیاسى  توسعه  تقدم 
اقتصادى

1940 تا 1960

وقوع جنگ هاى جهانى و تضعیف دولت هاى 
در  استقالل طلبى  موج  آغاز  استعمارى، 
خطر  و  سرد  جنگ  تشدید  مستعمرات، 
گسترش کمونیسم، شکل گیرى سازمان ها و 

نهادهاى بین المللى به ابتکار آمریکا

پایبندى به گسترش دموکراسى و حقوق بشر به 
عنوان اهداف رسمى

حکومت هاى  سایر  و  متحده  ایاالت  اغماض 
از  بسیارى  ناتوانى  و  خشونت  دربارۀ  غربى 
در  آمریکا  به  وابسته  استبدادى  حکومت هاى 

کشورهاى درحال توسعه

سال 1990

فروپاشى شوروى، تحت فشار قرار گرفتن و 
محکوم شدن کشورهایى که از نظر غربى ها 
در برابر روند دموکراسى مقاومت مى کردند 

به نقض حقوق بشر

دموکراتیک  حکومت  دانستن  ضرورى  شرط 
براى توسعۀ اقتصادى در هر شرایطى

امروزه

متهمان  از  یکى  عنوان  به  چین  دستیابى 
توسعۀ  به  دموکراسى،  و  بشر  حقوق  نقض 
سریع و ممتد؛ تحقق توسعه اقتصادى بدون 

توسعۀ سیاسى

با چالش مواجه شدن نظریه هاى مرسوم توسعه 
از جمله ارتباط دموکراسى و حقوق بشر با توسعه 

اقتصادى،
کارشناسى  گفتار  استقالل  و  اعتبار  در  تردید 

نهادهاى بین المللى

به هر روى، این مقاله دو ادعاى روشن دارد:
کشورهاى  اما  مى شود؛  دانسته  مقدم  اقتصادى  توسعه  بر  سیاسى  توسعه  که  مدتهاست  الف)   
غربى نمى توانند از برخورد دوگانه خود دست برداشته و نقض دموکراسى و حقوق بشر را 

به ابزارهایى سیاسى فروکاسته اند.
 ب) چینى ها بدون دستیابى به توسعۀ سیاسى به توسعۀ اقتصادى مطلوبى رسیده اند و به واسطه 

بررسی روش هاي بهبود و تحول اساسی در اجراي مناسبت هاي رسمی (مذهبی، اجتماعی، ملی)



      سال دوم
 شماره یکم
بهار 1401

160

مقاله

ارائه پیشنهادهاى باصرفه اقتصادى مى تواند کشورهاى مختلف و از جمله متهمان ـ  واقعى 
و دروغین نقض حقوق بشر ـ را در برنامه اقتصادى خود سهیم کند. اتفاقى که اگرچه با 
منطق مردمساالرانه جمهور اسالمى همخوان نیست اما مى تواند ابزارى براى مقاومت در 

برابر تحریم هاى غرب باشد. 
مطابق آنچه گفته شد در ادامه توصیفی از چین جدید و تبعات سیاسی ـ اجتماعی توسعه 
آن ارائه می شود؛ توصیفی که زمینه فهم ایده کمربند ـ راه و امکان هاي ایران در مواجهه با 

این پدیده را مهیا کند.

1. چین مدرن چیست و چگونه پدید آمد؟
مسیر  در  چین  است:  تاریخی  فرایند  ـ  مرحله  دو  شناسایی  نیازمند  امروز  مدرن  چین  شناخت 
کمونیسم، چین در مسیر توسعۀ اقتصادي. چینی ها پس از 1949 موفق به پایه گذاري حکومتی 
و  مسلط،  اقتصادي  و  سیاسی  اجتماعی،  ارکان  همه  بر  حزب  آن  در  که  شدند  کمونیستی 
ایدئولوژي برابري خواهی مبناي تمام فعالیت ها و اقدامات بود (داربى شر، 1368:   14-9). اگرچه 
مى توان مائو را پدر چین واحد مستقل دانست، اما مهم ترین تأثیري که ایدئولوژي مائو بر زندگی 
و اقتصاد جامعه چین گذاشت، از بین بردن انگیزۀ تولید و رشد اقتصادي بود (کوالیى، 1380: 
 25-21).1 در این دوره، مظاهر فرهنگ سنتی به طور جدي مورد حمله قرار گرفت و با آیین 
و اندیشه هاي نخبه گرایانه و محافظه کارانه کنفسیوس به عنوان مهم ترین مظهر سنت، دین و 
جامعه پیشاکمونیستی سختی شد. در سطح بین المللی نیز چینی ها در ابتداي تشکیل حکومت 
جدید، نگاه مثبتی به شوروي داشتند و ضمن استفاده از تجربیات و سیاست هاي آن ها، در عرصه 
علم، فناوري و صنعت نیز از آنها متأثر بودند. پس از سال 1961، روابط راهبردي آنها با شوروي 
نیز دچار بحران شد. از نگاه مائو، امپریالیسم بین المللی تنها منحصر به آمریکا نمی شد، بلکه 
شیوه هاي تعامل شوروي با کشورهاي جهان سوم نیز با مشی سرمایه داري ایاالت متحده تفاوتی 
نداشت2. در دهه 1950 اصول سیاست خارجی چین کمونیست مبتنی بر پنج اصل تصویب3 و 

اصل محوري آن مبارزه با امپریالیسم جهانی و دوري گزینی از آن تعیین شد.4 

ــع ایجــاد قحطــی سراســري 1959  ــود و نتوانســت مان ــی ب ــاس کالن برنامه هــاي ناموفق ــو در مقی 1. برنامه هــاي توســعه دوره مائ
تــا 1962 در چیــن شــود.

2. از دید وي، شوروي نیز نماد جهان دوم محسوب می شد و با شیوه اي متفاوت و ابزارهاي جدیدتر درصدد بهره کشی از سایر کشورهاي 
جهان سوم از جمله چین بود (ارغوانى پیرسالمى، 1394: 6).

3. پنج اصل آن عبارت بودند از: 1. احترام متقابل به حق حاکمیت و تمامیت ارضی، 2. خودداري متقابل از تجاوز، 3. عدم مداخله در امور 
داخلی کشورها، 4. مساعدت و انتفاع متقابل، 5- همزیستی مسالمت آمیز (میچنر، 1352: 105).

4. این خصلت از نظر متفکران غربگرا نشانه انزواگرایی است. به عقیده آنها انزواگرایی در تاریخ چین سابقه طوالنی دارد و مستشرقان و 
ناظران غربی چینی ها را به واسطه نوع تعاملشان با جهان یک تمدن منزوي دانسته اند. زیرا چینی ها با وجود داشتن اختراعات بسیاري نظیر 
باروت و جمعیت زیاد هیچگاه یک امپراتوري مهاجم نبوده اند و سابقه کشورگشایی آنها حتی در سطح آسیا زیاد نیست. از نگاه آن ها دیوار 

بزرگ چین یک نشانه تاریخی از انزواي تاریخی تمدن چینی از بقیه جهان بوده  است (ر.ك: نینکویچ، 1393: 157).



      سال دوم
شماره یکم
بهار 1401

161

پس از مرگ مائو در سال 1976، دکترین دنگ شیائو پینگ مطرح شد که بر «انگیزه هاي 
تأکید  سرانه  درآمد  نظیر  رشد،  به  دستیابی  براي  مادي  تشویق  عوامل  بر  و  بود  متکی  بازار» 
داشت (کوالیى، 1380: 29). اگر خودبسندگی و خودکفایی در دوره مائو کلید فهم سیاستگذاري 
و حکومت داري چین بود، در دوره اصالحات ، رشد اقتصادي بی وقفه و بقا از طریق راه اندازي 

موتور توسعه، شاه کلید درك چین جدید قرار گرفت. 
دیگر ویژگی این دوره، سیاست خارجی فعال چین در مواجهه با غرب و ایاالت متحده بود. 
سیاستی که محور اصلی اش اقتصاد، جذب سرمایه گذاري خارجی و پیداکردن بازارهاي جدید، 
هم زمان با حفظ مواضع سیاسی و فرهنگی بود (کوالیى، 1380:   40-30). به عقیده منتقدان، 
هم زمانى اصالحات در چین، با عصر تاچریسم- ریگانیسم و پیگیرى سیاست هاى نئولیبرالى در 
اقتصادي  سیاست هاى  آمریکا و اروپا را نمى توان تصادفى دانست (هاروى، 1386 :170). البته 
چین را باید از سیاست هاى نئولیبرالی مرسوم متمایز کرد. زیرا چینى ها اصل را بر ایجاد رقابت، 
افزایش نوآورى و انباشت ثروت با استفاده از منابع خارجى قرار دادند. سرمایه گذارى خارجى و 
حرکت به سوى تمرکززدایى و استقالل اقتصادى منطقه اي استان هاى جنوبى (در عین نظارت 
مرکز)، تالش براي تغییر ندادن ساختار طبقاتى اقتصادي ـ اجتماعى، و درنهایت، وادار کردن 
شرکت هاى دولتى به رقابت، مهم ترین مؤلفه هاى این اصالحات بودند. همین عامل سبب شد 
امکان کنترل سرمایه و صاحبان آن براي دولت چین فراهم آید و از شکل گیرى طبقه مستقل 
نسبی  اجتماعى  نابرابرى  به  هرچند  سیاست  این  شود.  جلوگیرى  دولت،  برابر  در  سرمایه دار 
انجامید، اما نقش دولت را به عنوان ابرسرمایه گذار و تنظیم کننده روابط اقتصادى باالدست بازار 

و شرکت ها حفظ کرد (هاروى، 1386: 173).
درحالی که طی دوره مائو (1976-1949) رشد متوسط سالیانه تولید ناخالص داخلی برپایه 
داده هاي کارشناسان و آمارهاي رسمی حکومتی چین، حدود 4,4 تا 6,7 درصد بود و قدرت 
خرید چینی ها در پایان این دوره دو برابر شده بود، با شروع اصالحات از سال 1977 تا 2015، 
کرد،  پیدا  رشد  درصد   9,7 حدود  سالیانه  میانگین  نرخ  با  چین  حقیقى  داخلى  ناخالص  تولید 
به طورى که در چهار دهه اخیر، حجم اقتصاد چین تقریبًا 30 برابر شده است. همچنین براساس 
نجات  شدید  فقر  از  چین  در  نفر  میلیون  تا 2010، 679  سال 1981  از  جهانی  بانک  تخمین 
یافته اند. اکنون چین به بزرگ ترین اقتصاد (براساس قدرت خرید)، تولید کننده و تجارت کننده 

کاال و نگهدارنده ذخایر ارز خارجی جهان تبدیل شده است (مقیسه، 1396: 3-4).
در سال هاى اولیه اصالحات، جامعه چین و به خصوص دانشجویان با استفاده از فضاى باز 
اقتصادى ـ اجتماعى ایجادشده، کوشیدند آرمان هاى جامعه مدنى و دموکراسى غربى را پیگیرى 
کنند، اقدامى که ازسوى رهبران حزب مغایر با روند توسعه تشخیص داده شد و از ارتش خواسته 
شد به هر نحو ممکن با تحرکاتى  ـ  که ثبات سیاسى چین در حال جهش را به خطر مى اندازد ـ 
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برخورد کند. «واقعه تیان آن من» نشان داد که چین در اجراى مدل توسعه خود به هیچ وجه حاضر 
نیست به نیروهاى گریز از مرکز و چندصدایى تن دهد. رویدادى که طى آن هزاران معترض 
چینى که اکثر آنان را دانشجویان تشکیل مى  دادند، براى مدت هفت هفته خیابان هاى پکن 
و میدان بزرگ تیان آن من را به اشغال خود درآوردند تا سمت وسوى اصالحات اقتصادي را به 

ساخت سیاسى- ادارى چین و حزب کمونیست تسرى دهند؛ که البته ناکام ماندند. 
بر این اساس، توسعه چینى با انتقادهاى توأمان جریان راست و چپ غربى مواجه است که 
هر دو مبناي نقدشان را نقض حقوق بشر می دانند؛ با این تفاوت که اولى با معیار آزادى و با 

رویکردى سیاسى و دومى با معیار برابرى و با رویکردى اجتماعى به نقد پرداخته اند1.

2. پیامدهاي داخلی توسعه اقتصادي شتابان 
درحالی که کانون هاي توسعه چین را شهرهاي بندري بزرگ نظیر گوانگ ژو، شانگهاي، شانتو و 
شهرهاي ساحل شرقی و جنوبی شکل داده و عمده شرکت هاي تجاري بزرگ و صنایع پیشرفته 
در نواحی جنوبی و شرقی مستقر شده اند، مناطق شمالی و غربی با مسیر توسعه فاصله دارند. این 
شکاف اقتصادي- تجاري در سطح خدمات رفاهی ـ اجتماعی نیز وجود دارد و جمعیت غرب 
چین از سطح درآمد و امکانات بسیار کمتري برخوردارند. بخشی از این شکاف از ساختار جهانی 
اقتصاد سرمایه داري ناشی می شود که نیازمند سرپل هاي ارتباطی دریایی براي انتقال کاال و 
مواد اولیه است؛ اما راهبرد توسعه اي حکومت چین نیز باعث تشدید نابرابري و عدم توازن بین 

مناطق مختلف شده است.
چینی ها برخالف دوره مائو به جاي توجه یکسان به تمام استان ها و مناطق، مدل توسعه 
خود را براساس قطب هاي توسعه و سرریز درآمدها، امکانات و زیرساخت ها به مناطق پیرامونی 
شکل دادند. به نحوي که همه فعالیت هاي صنعتی، فناورانه و تجاري را در پنج منطقه مستعد 
جنوبی و شرقی متمرکز کردند. این مدل هرچند در کوتاه مدت باعث رشد اقتصادي و صنعتی 
سبب  را  مختلف  مناطق  میان  عمیق  فاصله  و  اجتماعی  نارضایتی  بلند مدت  در  اما  شد،  چین 
گردید. مسئله زمانی حادتر می شود که بدانیم در مناطق غربی، اقلیت هاي قومی و دینی ترك و 

1. نائومى کالین در کتاب «دکترین شوك» نشان مى دهد که آن چه معترضان میدان تیان آن من را به خاك و خون کشید، کمونیسم نبود، 
بلکه نئولیبرالیسم بود. مطابق ادعاي کالین، دنگ شیائو پنگ رؤیاى گذار چین به یک اقتصاد لیبرال سرمایه دارى در عین حفظ قدرت 
سیاسى در دست اعضاى حزب را در سر مى پروراند. این بود که شاخص ترین چهره جهانى نئولیبرالیسم، یعنى میلتون فریدمن را به چین 
دعوت کرد. طبق دستورالعمل هاى فریدمن، دولت پکن آزادسازى قیمت ها، خصوصى سازى شرکت هاى ملى، کاهش هزینه هاى اجتماعى 
دولت، آزادسازى واردات و گشودن درهاى کشور به روى سرمایه هاى خارجى را آغاز کرد. درنتیجه اجراى این سیاست ها مانند همه جاى 
عالم که نئولیبرالیسم بدون خشونت پیاده نشده بود، ادامه اجراى توصیه هاى فریدمن نیاز به خشونت داشت. این بود که بیستم مه 1989 
دولت چین حکومت نظامى اعالم کرد و اندکى بعد، تانک ها براى سرکوب معترضان به نئولیبرالیسم به خیابان هاى پکن ریختند. پس 
از حمام خون تیان آن من، سرمایه هاى خارجى با شدت بیشترى وارد چین شدند و مناطق آزاد اقتصادى در اقصى نقاط کشور ایجاد شد. 
به نوشته کالین، در این میان یک توافق برد ـ برد میان سران حزب کمونیست و سرمایه گذاران خارجى حاصل شد و ایده نئولیبرالیسم 
اقتصادى را در کنار تمرکز قدرت سیاسى را محقق ساخت. بر اساس یک پژوهش، در سال 2006 نود درصد از میلیاردرهاى چینى که 

با خصوصى سازى دارایى هاى ملى میلیاردر شده بودند، از فرزندان مسئوالن حزب کمونیست بودند. (ر.ك: کالین، 1389: 276-288)
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مسلمان زندگی می کنند و در عین حال این مناطق داراي ذخایر طبیعی و معدنی استحصال نشده 
قابل توجهی اند که می تواند براي صنایع چین حیاتی باشد1. همچنین منطقه سین کیانگ در 
غرب چین، دروازه واردات مواد خام و انرژي از کشورهاي آسیاي میانه و پایانه صادرات به این 

کشورهاست (کیوان حسینى و عمرانى منش، 1397: 458).
بر این اساس، گسترش توسعه به سمت مناطق غربی و برقراري روابط تجاري گسترده 
برخوردار  چین  دولت  براي  باالیی  اولویت  از  سابق  شوروي  مسلمان نشین  جمهوري هاي  با 
از  داخلی شان،  امنیت  تثبیت  ضمن  دارند  سعی  ابریشم  راه  جهانی  پروژه  با  چینی ها  و  است. 
رشد اسالم گرایی در مناطق غربی خود به ویژه سین کیانگ ممانعت کنند. چراکه این مناطق 
کم برخوردار با اکثریت قومیتی اویغور2 گرایش هاي فرهنگی و سیاسی آشکاري به دولت هاي 
ترکیه و عربستان داشته (بولنوا، 1393: 346) و بعضًا به عنوان اهرم فشار و مهره بازى منطقه اى 
در اختیار آن ها قرار می گیرند3. بنابراین شرایط نامتوازن توسعه اي می تواند به بحران هاي مرزي 
و امنیتی منجر شود. زیرا این امکان که مسلمانان و دیگر اقلیت هاي قومی و مذهبی غرب چین 
به نیروهاي گریز از مرکز و استقالل طلب تبدیل شده و مورد سوء استفاده هاي قدرت هاي جهانی 

نظیر آمریکا و روسیه، و یا گروه هاي جهادي- تکفیري قرار بگیرند، منتفی نیست.

3. نتایج و آتیه توسعه اقتصادي 
گفتیم که چین جدید برپایه تئوري رشد بی وقفه بنا شده و در سایه سیاستی گشوده به سوي 
تبادل اقتصادي و تجاري با غرب حرکت می کند. در گام هاي اولیه این گشودگی، چینی ها سعی 
کردند آشنایی با غرب و سبک زندگی آن را تنها در سطح مدیران، فعاالن اقتصادي، محققان 
و متخصصان نگه  داشته و به مناطق ویژه اقتصادى جنوب چین منحصر کنند تا فرهنگ غرب 
به حوزه عمومی و متن جامعه سرایت نکند (مینایى، 1398). اما با افزایش درآمد سرانه و بهبود 
رفاه اجتماعی، درخواست جامعه براي مصرف و سبک  زندگی غربی عمومیت بیشتري یافت و 
دولت چین ناگزیر، پیدایش طبقه متوسط و مطالباتش را به صورت کنترل شده پذیرفت. هرچند 
چینی ها در بحث درآمد سرانه و مصرف در مراحل میانی توسعه قرار دارند اما امروزه دومین 
اقتصاد بزرگ دنیا قلمداد می شوند. آنها داراي طبقه متوسطی با 300 میلیون نفر جمعیتند که از 
درآمد سالیانه  بیش از 10 هزار دالر برخوردار است، و پیش بینی می شود تا سال 2030 حدود 15 
درصد از جمعیت چین را افرادي مرفه با درآمد سرانه اي بیش از 32000 هزار دالر تشکیل دهند. 

1. سین کیانگ تقریبًا 25 درصد کل ذخایر نفت و گاز چین را دارد (ر.ك: کیوان حسینی و عمرانی منش، 1397).
2. اویغورها از اقوام ترك تبار ساکن ایالت خودگردان سین  کیانگ یا ترکستان شرقی (اویغورستان) به مرکزیت اورومچی، در شمال غرب 
چین هستند که بخشی از آنان ساکن کشور قزاقستان و بخش کوچکی هم ساکن کشور قرقیزستان بوده و اکثریت شان مسلمان می باشند.

سین کیانگ  از  افغانستان،  در  چین  ارتش  نظامى  مداخله  احتمال  شرقى،  ترکستان  اسالمى  حزب  تروریستى  گروه  «معرفى  ر.ك:   .  3
پایگاه  ترکیه  خاك  اوغلو:  «چاوش  نیز:  و  کدخبري: 1018748  شرق نیوز، 1398/9/26،  چیست»،  اویغور  شبه نظامیان  هدف  الذقیه؛  تا 

تروریستی علیه چین نیست»، خبرگزارى جمهورى اسالمى، 2/9/ 1395، کدخبري: 82053571.
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گو اینکه همین امروز هم بیشترین تعداد میلیاردرهاي جهان پس از آمریکا به چین تعلق دارد1.
اگرچه ظهور طبقه متوسط، فرصت هاي اقتصادي جدیدي براي صنعت و تجارت این کشور 
فراهم می آورد، اما چالش هاي اقتصادي ـ  فرهنگی خاصی را نیز به همراه دارد. به عنوان مثال، امروزه 
مصرف کاالهاي تجملی در جامعه چین بسیار رواج پیدا کرده و این کشور سهم 27/5 درصدي از بازار 
جهانی کاالهاي لوکس را به خود اختصاص داده است. در جامعه اي که براي  سال ها زندگی خودبسنده 
و ارزش هاي کمونیستی نظیر نفی فرهنگ و سنت هاي کهن و نیز نقد مظاهر مصرفی زندگی روزمره 
یک تابو و قبح اجتماعی و قانونی به  شمار می رفته است، افزایش سریع درآمد سرانه می تواند حرص و 
ولع فراوانی براي مصرف کاالهاي تجملی و محصوالت فرهنگی غربی به وجود آورد. همچنین افزایش 
طبقه متوسط چالش دیگري براي نظام سیاسی پدید  می آورد. چراکه عموماً شکل گیري طبقه متوسط 
با ترویج سبک  زندگی و ارزش هاي سیاسی غربی همچون تقاضاي دموکراسی از نوع آمریکایی و 

مطالبه تغییر ساختارهاي نظام سیاسی در میان این طبقه محتمل به نظر می رسد (ناى، 1395: 57).

(Statista, 2019) نمودار 1. واردات کاالهاى لوکس چینى

4. پیامدهاي خارجی توسعه اقتصادي متفاوت 
توسعه اقتصادي سریع چین در سطح نظام بین الملل نیز پیامدهایی دارد. چینی ها توانستند جمعیت 
و به عبارتی نیروي کار ارزان را به یک ظرفیت اساسی توسعه مبدل کنند. تبدیل تدریجى همین 
است؛  شده  مبدل  برنده دیگرى براى چین  به برگ  مصرف»  به عنوان «بازار  جمعیت میلیاردى 
موضوعی که آثارش را ابتدا در حمایت از کاالى داخلى نشان داد و در سال هاى آینده بازار صنعت 

1. ر.ك: «تعداد افراد با درآمد متوسط در چین تا سال 2030 افزایش خواهد یافت»، سایت باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از اکونومیست، 
1395/8/13، کدخبري: 5845814.
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فرهنگ را در جهان متأثر خواهد ساخت. همچنین، در شرایطی که گرایش سیاسى ـ فرهنگى 
شوروى به جانب بلوك غرب، سبب فروپاشى این ابرقدرت شد، اصالحات اقتصادى چین در یک 
فضاي غیررسانه اي و مدیریت شده، زمینه ارتقاى یک جامعه دهقانى فقیر را به ابرقدرتى اقتصادى 
فراهم کرد. بنابراین، تداوم توسعه سریع چین توانست این کشور را به یکی از بازیگران اصلی 
نظام جهانی اقتصاد تبدیل کرده و در رقابتی شانه به شانه با ایاالت متحده، فضاي اقتصادي جهان 

تک قطبی را دگرگون کند. برخی از پیامدهاي این فرآیند بدین شرح است:

4-1. تضعیف نهادهاي بین المللی اقتصادي- تجاري: چینى ها از  ظرفیت نهادهاي 
بین المللی براي پیشى گرفتن بر ایاالت متحده و اروپا بهره مى برند و هم زمان آمریکایى ها تالش 
مى کنند با به  راه انداختن جنگ تجارى و وضع تعرفه هاى سنگین براى واردات کاالهاى چینى، 
قوانین تجارت جهانى نظیر اصول «تجارت آزاد»، «ارتقاى رقابت منصفانه» و «عدم تبعیض» (که 
مهم ترین اصول تجارت چندجانبه هستند) را نقض کنند. آمریکایى ها  به ویژه در دوره ترامپ، 
حتى صالحیت سازمان تجارت جهانى (WTO) را براى داوري و قضاوت درباره اختالف هاى 
تجارى منکر شده و سبب تضعیف اعتبار و جایگاه نهادهاي بین المللی شدند (فرحناکیان، 1398).

(TheWorldBank, 2020) نمودار 2. مقایسه رشد درآمد ناخالص ملى چین و آمریکا

4-2. تضعیف جایگاه اروپا در حوزه هاي اقتصاديـ  تجاري: موقعیت متزلزل اقتصاديـ  
سیاسی ـ  فناورانه اروپا در جنگ اقتصادي میان آمریکا و چین سبب سردرگمی آنها شده است. اروپایی ها از 
یک سو توان رقابت علمی- فنى با ایاالت متحده و اخیراً چین در صنایع فناوري  باال1 را ندارند و از سوي 
دیگر فاقد پتانسیل الزم براي رقابت قیمتی با کاالهاي چینی در زمینه صنایع متعارف هستند. روي دیگر 
1. High Tech 
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عقب ماندگی اروپا قدرت جامعه مدنی در جوامع اروپایی است که در برابر هرگونه کاهش خدمات اجتماعی 
دولتی، افزایش سن بازنشستگی و کاهش دستمزدهاي بخش خصوصی مقاومت می کند. این در حالی 
است که در دو دهۀ گذشته همراهی اروپایی ها با برنامه هاي سیاسیـ  نظامی ایاالت متحده در منطقه 
غرب آسیا، دستاوردي جز سرازیر شدن مهاجران کشورهاي بحران زده خاورمیانه به کشورهاي اروپایی 
نداشته و نگرانی هایی درباره قدرت یابی مجدد راستگرایان افراطی را در کشورهاي مزبور شکل داده است.

4-3. جنگ اقتصادي آمریکا علیه چین:
جنگ اقتصادي آمریکا و چین طی دهه هاي گذشته که لحظه به لحظه بر شدت آن افزوده می شود، 

اتخاذ راهبردهاي مختلفی را سبب شده است. راهبردهاي مذکور به دو دوره تفکیک می شود: 
الف) دوره اوباما؛ که تالش براي استفاده از ابزارهاي بین المللی اقتصادي و اجتماعی در 
دستور کار قرار گرفت و اِعمال فشار براي افزایش ارزش پول ملی چین، نفوذ در صنایع چینی 
ازطریق افزایش سرمایه گذاري خارجی، بهره برداري از اهرم حقوق بشر براي باال بردن دستمزد 

کارگران چینی و... مورد توجه بود (بابکان، 1397: 58).
ب) دوره ترامپ؛ که تالش براي محاصره راه هاي دریایی چین ـ به عنوان معابر ترانزیت 
کاال و انرژي ـ توسط کشورهاي هم پیمان آمریکا (ژاپن، هند، سنگاپور، استرالیا و کره جنوبی)، 
جنگ تعرفه اي مستقیم، حمایت و برنامه ریزى براى ایجاد شورش هاي شهري و نافرمانی مدنی 

در هنگ کنگ و... را به دنبال داشت.1

(Ritchie et al, 2020) نمودار 3. مصرف انواع انرژى در چین

96UT/h)، مورخ 2017/2/13. ps://sptnkne.ws) 1. ر.ك: «سیاست آمریکا در قبال چین»، خبرگزارى اسپوتنیک
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میان  منازعه  یعنی  سطح  همین  به  چین  متمایز  اقتصادي  توسعه  پیامدهاي  این،  وجود  با 
بلوك هاي قدرت جهانی محدود نیست، بلکه پیدایش امکان تحول نظري در تئوري هاي توسعه 

روي دیگر آن است.

5. چشم انداز جهانی توسعه چین 
پیش بینی ابرقدرتی چین با نگرانی از افول آمریکا در ادبیات علوم سیاسی و آینده پژوهی مصادف 
شده است. آمریکایی ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و تسلط بر جهان، دائمًا با این 
سؤال روبه رو بوده اند که چه کشور یا فرایندي، نظم هژمونیک آمریکا و قدرت امپراتوري آن را 
به چالش خواهد کشید و گزینه هاي رقابت با جهان آمریکامحور کدامند؟ پروژه جهانی سازي با 
عاملیت نهادهاي بین المللی تحت سیادت آمریکا نیز با هدف جذب، ادغام، تطمیع و درنهایت 
تحدید همه قدرت هاي احتمالی جایگزین، مطرح شد. در این اوضاع معرفی چین به عنوان رقیب 
آمریکا، بیش از آنکه منشأ چینی داشته باشد، از جانب امریکایی ها و براي افزایش فشار در جهت 

هضم چین در نظام جهانی مطرح می گردد. 
به  دستیابی  براي  چین  خارجی  و  داخلی  ظرفیت هاي  که  می شود  مطرح  پرسش  این  حال 
و  اقتصاد  بزرگ ترین  بر  تکیه  با  که  است  نوظهور  قدرتی  چین  هستند؟  مواردي  چه  ابرقدرتی، 
دارد.  اختیار  در  را  جهان  بزرگ  ارتش  دومین  و  پهناور  کشور  چهارمین  دنیا،  جمعیت  باال ترین 
چینی ها مجهز به سالح اتمی، داراي یکی از بزرگ ترین ارتش هاي سایبري جهان و صاحب 
بهترین شاخص قدرت خرید (شاخص رفاه) در جهان هستند (ناى، 1395:  54-49) و تا سال 
2035 بزرگ ترین مصرف کننده انرژي جهان خواهند بود. آنها در توسعه اقتصادي و مدل حکمرانی، 
ـ  که بر آزادي هاي  الگوي جدیدي به جهان عرضه کرده اند که درمقابل دموکراسی هاي غربی 
فردي، مدنی و لیبرالیسم اقتصادي تأکید می کنند ـ  بر پایه رشد، رفاه و ثبات اجتماعی استوار است 
(فرگوسن و همکاران،  1398: 26). با این حال،  چین براي قدرت گیري با بحران هایی در داخل و 
خارج روبه روست. نخستین بحران، ضرورت ممانعت از توقف رشد اقتصادي پرشتاب است. زیرا 
چینی ها دریافته اند که رشد اقتصادي پرشتاب در مرحله اي از روند  توسعه کشورهاي مشابه متوقف 
شده و نمودار رشد تا ابد رو به باال حرکت نخواهد کرد. شناخت دالیل و زمینه هاى این مسئله و 
چاره اندیشى براى آن، مهم ترین دغدغه هاى دولتمردان چین است.1 مسئله بحرانی دیگر، پیري 
جمعیت و کاهش شدید نیروي کار چین طی 25 سال آینده بر اثر اجراي سیاست تک فرزندي 
است. چینی ها در آن تاریخ حدود 400 میلیون نفر از جمعیت خود را از دست خواهند داد؛ درحالی که 
باید براي این جمعیت سالخورده مخارج سنگینی در قالب  صندوق هاي بازنشستگی، بیمه هاي 

درمانی و خدمات رفاهی در نظر بگیرند (فرگوسن و همکاران، 1398: 21).

1. یکی از شرایطی که ممکن است به توقف یا ُکند شدن رشد اقتصادي چین بینجامد، کاهش انگیزه تولید بر اثر ظهور طبقه متوسط و 
میل به رفاه بیشتر است.
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همچنین، آن ها فاقد ارتشی تهاجمی براي لشگرکشی به سایر نقاط جهان و تجربه جنگ 
سرمایه گذاري  نصف  نظامی  بخش  در  سرمایه  گذاري شان  و  سرزمینی اند  متنوع  شرایط  در 
آمریکاست. مشکل دیگر چین در عرصه بین المللی، به فقدان قدرت نرم مربوط است. چراکه 
سیاسی  ارزش هاي  ایجاد  و  ملت ها  سایر  براي  پرکشش  فرهنگی  قدرت  خلق  به  قادر  آن  ها 
مبتنی بر آن که داراي قابلیت ترویج در سیاست خارجی باشد، نیستند. از این رو پروژه راه ابریشم 
اقدامی در راستاي خلق ارزش هاي جهانی براي چین و ترویج آن در سطح بین المللی است 
(ناى، 1395: 60). اگرچه به واسطه بهره مندي چین از ارزش هاي متعارف بین المللی در دوره 
اصالحات اقتصادي، احتماًال ارزش آفرینی چین برخالف نظم کنونی نخواهد بود. به عبارتی، 
ایجاد هژمونی، نیازمند گفتاري سیاسی است که همه ابعاد زندگی اجتماعی را پوشش دهد و از 

این جهت، چینی ها حتی اگر بخواهند فاقد توانایی خلق نظم جدید هژمونیک هستند.
این در شرایطی است که آمریکا در دوران جنگ سرد و پس از آن کوشید عالوه بر صادرات 
دهد.  گسترش  انسانی  زندگی  سطوح  همه  در  را  آمریکایی  هژمونی  تجاري،  مراودات  و  کاال 

برخی از شئون این هژمونی عبارتند از: 
تجارت  سازمان  یونیسف،  (یونسکو،  بین المللی  نهادهاي  قالب  در  مقرراتی  و  حقوقی  نظام   .1

جهانی و...)؛ 
نظریات و الگوهاي توسعه اقتصادي ـ  اجتماعی موسوم به نوسازي (که از اصل4 ترومن تا سند 

جهانی 2030 تداوم دارد)؛ 
تغذیه،  پوشش،  مد،  هنر،  ورزش،  تلویزیون،  (سینما،  آمریکایی  زندگی  سبک  و  فرهنگ   .2

شهرسازي و...)؛ 
3. نیروي امنیتی ـ نظامی جهانی (ارتش آمریکا، ناتو، اتحادهاي موقت براي حمله به جوامعى 

مانند عراق و افغانستان)؛ 
از  شوروي  فروپاشی  از  قبل  تا  که  (اقدامی  سوم  جهان  در  آمریکایی  سیاسی  نظام  ترویج 
طریق برپایی کودتا و حمایت از حکومت هاي نظامی طرفدار غرب و پس از دهه 1990 میالدي 

با طراحی انقالب هاي رنگی انجام گرفت).

6. راه، جهانی سازي، ابرقدرتی
تصور غالب این است که وضعیت جغرافیایی و طبیعی، راه ها را می سازد . این گمان غلط نیست؛ 
اما همه واقعیت  را بیان نمی کند (بولنوا، 1393: 23). بدین ترتیب، دو نگرش متفاوت دربارۀ راه 
وجود دارد: یک دیدگاه، راه را ساختارى فیزیکی و ظرفیتی اقتصادي ـ زیربنایی می بیند که 
در رشد و توسعه کشورها و عمران و آبادانی مناطق مؤثر بوده است. مطابق این نگاه، جذب 
اولویت  امنیت  برقراري  و  فنی  زیرساخت هاي  ایجاد  تجاري،  مقررات  تسهیل  سرمایه گذاري، 
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دارد. اما دیدگاه دیگر، نگرش استراتژیک است که نقش ابعاد جغرافیایی و اقتصادي را نادیده 
ابعاد  بواسطه  می تواند  که  تمدنی  می نگرد  ـ  فرهنگی  پدیده اي  به عنوان  راه  به  اما  نمی گیرد، 
راهبردي، سرنوشت کشورها و اقوام را متأثر، و معادالت سیاسی ـ اقتصادي را دگرگون کند. در 

ادامه به مرور دو طراحی استراتژیک دربارۀ راه ابریشم می پردازیم.

کنونی نظم  از  محافظت  آمریکایی؛  ابریشم  راه  الف) 
از  و  ضمنى  به  طور  دهه1990  از  آمریکا  منطقه اى  راهبردهاى  در  نوین  ابریشم  جاده  طرح 
نیز  جنوب  ـ  شمال  کریدور  عنوان  با  که  طرح  این  شد.  پیگیرى  رسمى  به طور  سال2011 
خطوط  و  جاده ها  آهن،  (خطوط  مرکزي  آسیاي  کشورهاي  زیرساخت هاي  مى شود،  شناخته 
سعی  مذکور  طرح  می کند.  متصل  هند  و  پاکستان  افغانستان،  کشورهاي  به  را  انرژي)  انتقال 
دارد با نادیده انگاشتن ایران و اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آن، به نوعی از ایفاي نقش 
ایران در منطقه بکاهد و راه هاي جدیدي را براي دسترسی به شرق پایه گذاري کند. آمریکایى ها 
جانب  از  به نوعى  غرب،  به  شرق  تجارت  برابر  در  سدى  ایجاد  ضمن  مى کوشند  طرح  این  در 
غرب و جنوب، چین را تحت فشار قرار دهند. در طرح آمریکایى ها، به جاى تأکید بر تجارت 
بین المللى، تجارت منطقه اى و به ویژه بازارهاى انرژى مورد توجه قرار مى گیرد. این راهبرد، 
مکمل و جایگزینى براى حضور نظامى بلندمدت در افغانستان نیز هست و این بدان معناست 
آمریکایى به دنبال ایجاد اتحادیه اى از همپیمانان آمریکا با محوریت هند در  که راه  ابریشم 
منطقه است (تیشه یار و تویسرکانى، 1396:  4). سایر اهداف آمریکا از طرح راه ابریشم نوین 
کاهش  سابق،  شوروى  از  استقالل یافته  کشورهاى  و  روس ها  خلوت  حیاط  در  نفوذ  شامل: 
وابستگى جمهورى هاى آسیاى مرکزى و قفقاز جنوبى به انرژى و منابع حیاتى روسیه، تقویت 
نقش راهبردى شرکاى خود نظیر ترکیه می شود (تیشه یار و تویسرکانى، 1396:  11). درواقع 
سه ضلع راه ابریشم آمریکایى را مى توان هند، ترکیه و کشورهاى آسیاى میانه و قفقاز دانست و 
هدف نهایى آن را تثبیت امنیت انتقال انرژى و تضعیف چین، روسیه و ایران قلمداد کرد (ر.ك: 

یزدان شناس، 1400). 
به لحاظ فرهنگى- سیاسى نیز جاده ابریشم آمریکایى تالش دارد حکومت هاى سکوالر و 
نه چندان دموکراتیک آسیاى میانه را با اتصال به کشورهاى همپیمان جنوب، از آشوب و تالطم 
سیاسى حفظ کرده و الگویى از دولت هاى طرفدار آمریکا با وضع اقتصادى باثبات در منطقه 
ایجاد کند؛ حکومت هایى که بتوانند ضمن داشتن مؤلفه هاى قوم گرایانه (ترکى، ترکمن، قزاق 
و تاجیک) و تعلق به نوعى از اسالم سکوالر ملى گرا، بحران امنیتى غرب چین را دامن زده و 
الگویى براى استقالل طلبى و شورش مسلمانان این مناطق علیه برنامه هاى دولت چین باشند 

(استار، 1392).
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ب) راه ابریشم چینی؛ ابداع مجدد سنت
احیا و بازسازي راه هاي  کهن ابریشم با نگاه چینی ها می تواند به شکل گیري جهان چندقطبی با 
محوریت چین و قدرت گیري دولت هاي درحال توسعه و اقتصادهاي نوظهور یاري رساند. اگرچه 
این ایده بر آثارى از پدیده اى پیشامدرن متکى است، اما محتوایى مدرن و معاصر دارد که بر 

بنیاد سرمایه دارى استوار بوده و ازاین رو، مستلزم توجیهات هزینه ـ فایده اى می باشد.
هرچند ساختار، پارامترها و مکانیسم هاي اجرایی پروژه پیچیده و چندوجهی جاده ابریشم جدید 
کامًال روشن نیست اما جاده ابریشم زمینی از شیان در چین مرکزي آ غاز خواهد شد و سپس از طریق  
شهرهاي الن جو (استان گانسو) و ارومچی (سین کیانگ) که با قزاقستان هم مرز هستند به سمت 
غرب امتداد مى یابد. این جاده پس از آسیاي مرکزي به سمت جنوب غربی روانه می شود و پس از 
عبور از ایران به کشورهاي غرب قاره یعنی عراق، سوریه و ترکیه می رسد. پس از استانبول به سمت 
شمال  غربی ادامه یافته و بلغارستان، رومانی، جمهوري چک، آلمان و هلند را دربر می گیرد و سپس به 
سمت جنوب و شهر ونیز ایتالیا روانه می شود که در آنجا به جاده ابریشم دریایی متصل می شود. جاده 
ابریشم دریایی نیز از گوانژو در استان فوجیان آغاز خواهد شد و پس از روانه شدن به شهرهاي گوانگژو 
و هایکو به سمت جنوب و تنگه ماالکا حرکت می  کند. این جاده دریایی از کواالالمپور، به کلکته در 
هند رفته و پس از عبور از دیگر قسمت هاي اقیانوس هند به نایروبی در کنیا می رسد. جاده مذکور از 
نایروبی، به سمت شمال و اطراف شاخ آفریقا می رود و از طریق دریاي سیاه به سمت سرزمین    هاي 
مدیترانه حرکت کرده و پس از توقف در آتن به ونیز ختم می شود (زرقانى و حجتى پناه، 1388:  548).
در  ایران  دارد.1  تفاوت  کامًال  فعلی  مسیر  با  ابریشم  جاده  کهن  مسیر  که  داشت  توجه  باید 
مرکز شاهراه قدیمی ابریشم قرار داشت، مرکزیتی جغرافیایی که به رغم تحوالت صورت گرفته 
همچنان برخى سیاستگذاران را نسبت به اهمیت موقعیت کنونی ایران دچار خوش بینى مى کند.2 
کارکردهاي اقتصادي، سیاسی، ژئوپلیتیکی و فرهنگی راه ابریشم جدید از حیث اهداف و منافع 
واقعی و عملیاتی، براي چین و کشورهاي منطقه یکسان نیست. برخی صاحب نظران، تحقق طرح 
مذکور را با این گستردگی، غیرممکن، و بخشى از رفتار چین را تبلیغاتی مى دانند. بالعکس، بعضى 
متخصصان و به خصوص مقامات و صاحب نظران چینی، این طرح را کامًال اجرایى دانسته و منافع 
فراوانی را چه در داخل و چه در خارج چین براي آن متصورند (زرقانى و حجتى پناه، 1388: 546). 

بدین ترتیب، اهداف چین را از ارائه طرح جاده ابریشم جدید می توان این گونه برشمرد:
الف) سطح اول:

1. تعمیق همگرایی، ثبات و یکپارچگی اقتصادي بیشتر در منطقه به واسطه قرار دادن همسایگان 
به  آنجا  از  و  ایران  به  امروزي)  ترکمنستان  (در  مرو  از  گذر  از  پس  و  مرکزي  آسیاي  به  سین  کیانگ  از  سنتی  ابریشم  جاده  مسیر   .  1
بین النهرین (عراق کنونی) و شام (سوریه کنونی) می رسید و آخرین نقطه آن پالمیرا (َتدمر کنونی در سوریه) در ساحل شرقی دریاي 

مدیترانه بود که از آنجا به راه هاي دریایی می پیوست.
حد  یک  را  راه  این  مسیرهاي  یلکه  است  نبوده  غربی  شرقی-  مستقیم  خط  یک  به صورت  تاریخی  دوره هاي  تمام  در  ابریشم  راه   .  2

جغرافیایی بین 32 تا 38 درجه شمالی تشکیل می داده است.
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غربی چین در ناحیه اي از رونق و شکوفایی که تا اروپا گسترش می یابد و پکن در هسته 
سیاسی ـ اقتصادي آن جاي دارد. 

خطر  کاهش  به منظور  روسیه)  و  مرکزي  (آسیاي  خشکی  مسیر  از  انرژي  تأمین  تضمین   .2
ممانعت هاي دریایی، به خصوص در تنگه هاى ماالکا و هرمز. 

3. دستیابى چین به مسیر ترانزیتی زمینی جایگزین براي صدور کاال به اروپا ازطریق کشورهاي 
آسیاي مرکزي.

4. اجراي پروژه هاي توسعه براي آرام سازي استان ناآرام سین کیانگ و جدایی طلبان اویغور که 
براي تأسیس دولت ترکستان شرقی، بارها علیه حکومت مرکزى چین قیام کرده اند.

ب) سطح دوم:
5. پکن ابتکارهاي خود را به عنوان تالشی براي تشویق ادغام و رشد اقتصادي در اورآسیا، به جاي 
تالش براي توسعه نفوذ سیاسی خود در منطقه توصیف می کند. چینی ها جاده ابریشم را 
به عنوان مکانیسمی براي ترویج صلح و ثبات در منطقه از طریق تقویت روابط دوجانبه با 
همسایگان خود و سازمان هاي بین المللی جدید و مستقل قلمداد می کنند (امیراحمدیان و 

صالحى دولت آباد، 1395:  21).
6. چینى ها عالوه بر توسعه ابعاد زیرساختى پروژه کمربندـ  راه، کوشیده اند بسترهاى مالى، سیاسى 
و امنیتى را براى به هم پیوستن کشورهاى مسیر فراهم کنند. آن ها به درستى دریافته اند که 
طرح جاده ابریشم با اهداف جهانى، بدون ترسیم یک نظام مالى بین المللى نوین و متفاوت 
سازمان  قالب  در  منطقه اى  همکاري هاى  جهت  این  در  نیست.  ممکن  کنونی  نهادهاى  از 
همکارى هاى شانگهاى، کمک به برنامه هاى توسعه اى، زیرساختى و فقرزدایى، توسط بانک 
سرمایه گذارى زیرساخت آسیا و نیز ایجاد صندوق مالى براى حمایت از طرح هاى مربوط به 
کالن پروژه جاده ابریشم، بخشى از تالش هاى دولت چین است.1 همچنین، هدف اصلى  از 
ایجاد بانک سرمایه گذارى زیرساخت آسیا دور زدن سازمان هاى بین المللى تحت نفوذ آمریکا و 

شکستن هژمونى مالى ـ اقتصادى آن است (تقى زاده انصارى، 1395:  147).
سیاسى  گفتار  یک  از  رونمایى  راه،  ـ   کمربند  طرح  از  چینى ها  دستاورد  مهم ترین  شاید 
مسلط  نظم  مقابل  در  ـ   مى کوشند   آن ها  است.  توسعه  حال  در  کشورهاى  براى  اقتصادى  ـ  
آمریکایی ـ گفتار سیاسى احترام متقابل براى صلح و گفتار اقتصادى توسعه پایدار و متقابل را 
به کشورهاى جهان عرضه کنند. بنابراین، مزیت اصلى پیشبرد طرح کمربند ـ راه، ایجاد یک 
زنجیره جهانى ارزش با محوریت چین جدید است. چینى ها مدعى اند که طرح توسعه متمایز آنها 
بیشتر متوجه عنصر برابرى، نفع جمعى و متقابل است و از فرد گرایى، سودمحورى و نابرابرى 
مدل آمریکایى برکنار است. آنها فعالیت هاى توسعه اى خود را در آسیا و آفریقا نمونه اى از این 

1 . چین بین سال هاى 2013 تا 2019 براى تأمین مالى 600 پروژه مربوط به طرح کمربند- راه، بیش از 190 میلیارد دالر سرمایه گذارى 
کرده است (ر.ك: «تأمین مالى سنگین چین براى جاده ابریشم جدید»، خبرگزارى ایسنا، 1398/1/8، کدخبرى: 98010802398).
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الگوى جدید مى دانند که توسعه زیرساخت و افزایش ثروت عمومى، رفاه  اجتماعى و پایدارى 
اقتصادى را در کانون توجه قرار داده  است (فرگوسن و همکاران، 1398:  26).

ـ  راه 7. نقش راهبردى ایران در پروژه کمربند 
چینی ها براى تضمین امنیت حمل ونقل انرژى و کاال در تنگه ماالکا بطور آشکاري سرمایه گذارى 
اقتصادى و حتى نظامى کرده و اولین پایگاه نظامى در خارج مرزهایشان را در کشور جیبوتى 
و براى حفظ امنیت تنگه باب المندب احداث کرده اند.1 آن ها مى کوشند مسیر آبى بین دریاى 
چین، اقیانوس هند، تنگه باب المندب، دریاى سرخ و کانال سوئز را امن کنند.2 زیرا 75 درصد 
واردات نفتى چین از خاورمیانه و آفریقا، از این مسیر انجام مى شود.3 آنها به مسیرهاي جایگزین 
هم اندیشیده و درصددند با سرمایه گذارى زیرساختى و مالى- تجارى در بندر گوادر پاکستان و 
اتصال سین کیانگ به سواحل جنوب غربى پاکستان و نیز سرمایه گذارى در بنادر جنوبى میانمار، 

راه هاى جدیدى براى انتقال انرژى و کاال احداث کنند.

(Buchholz, 2021) شکل 1. سرمایه گذارى چین براى پروژه کمربند ـ راه در مناطق مختلف جهان

1 . درباره اهمیت جیبوتى در معادالت تجارى و امنیتى باید به این مهم اشاره کنیم که این کشور دروازه ورود به مدیترانه و شمال 
آفریقاست و چینى ها پایگاه نظامى شان را براى یک ایده بلندمدت جهت توسعه روابط اقتصادى در آفریقا احداث کرده اند. حضور نظامى 
چین در شاخ آفریقا مى تواند عواید فراوانى را براى پکن به ارمغان بیاورد. اِشراف جیبوتى از حیث مسیر ارتباطى بندر راهبردى «ابوك» 
بر حوزه نفت خیز و سوق الجیشى خاورمیانه، از سویى متضمن تأمین انرژى فراوان براى این کشور نیازمند به نفت و گاز تلقى شده و 
ازسوى دیگر امکان حضور چین و واکنِش به هنگام آن در تحوالت خاورمیانه و شمال آفریقا را میسر مى سازد. چینى ها همچنین در 
جیبوتى متوقف نماندند و به دنبال ایجاد زیرساخت هاى توسعه اى در شمال آفریقا با احداث خط آهن، جیبوتى را به آدیس آبابا (پایتخت 
اتیوپی) متصل کرده اند (ر.ك: «اهمیت جیبوتى براى چین؛ دلیل احداث پایگاه نظامى در شاخ آفریقا»، خبرگزارى مهر، 7 اذرماه 1394، 

کد خبر: 2976872).
2 . ر.ك: «رزمایش مشترك مالزي، تایلند و چین در دریاي جنوبی برگزار شد»، خبرگزارى جمهورى اسالمى، 30 مهر ماه1397، کد خبر: 
83074519 و نیز «ساخت پایگاه نظامی هند در جزایر سیشل براي مقابله با نفوذ چین در اقیانوس هند»، خبرگزارى جمهورى اسالمى، 

30 بهمن ماه 1396، کد خبر: 82837834.
3 . ر.ك: «تنگه ماالکا و چالش هاى چندجانبه»، خبرگزارى صداوسیما، 28 دى ماه 1397، کد خبر: 2331582.



      سال دوم
شماره یکم
بهار 1401

173

در چنیـن وضعیتـى ایـران موقعیـت ممتـازى می یابـد؛ دو گزینـه پیـش  روى ایـران براى 
شـرکت در پـروژه جهانـى راه  ابریشـم «تأمیـن امنیـت تنگه هرمز» و «تجارى سـازى سـواحل 
جنـوب شـرقى ایران؛ سـاحل ُمکـران» اسـت. ایرانى هـا مى توانند نویـد همکارى هـاى نظامى 
و امنیتـى را در یکـى از مهم تریـن آبراه هـاى جهـان (تنگـه هرمز) بـه چین بدهنـد. همچنین، 
دو کشـور مى تواننـد در بنـدر چابهـار و خلیـج مکـران، از طریق پیوند سـریع و ارزان به شـبکه 
ریلـى ایـران ـ ترکیـه زمینـه جابه جایـى کاالهـاى چینـى را فراهـم آورنـد، و در عیـن حال با 
سـرمایه گذارى در جهـت انتقـال نفـت جنـوب غربى ایـران به جنوب شـرق، هزینه تمام شـدۀ 

صـادرات انـرژى را بـراى چیـن به حداقل برسـانند. 
نکته مهم در این زمینه فوریت اقدام ایران در ایجاد زیرساخت هاى تجارى و حمل ونقل 
و نیز عقد پیمان هاى دوجانبه بین دو کشور است. امرى که تعلل در آن، شکاف موجود میان 
چابهار و رقیب پاکستانى آن (بندر گوادر) را افزایش داده و اهمیت استراتژیک چابهار را تضعیف 
مى کند. چنین فاجعه اي با توجه به میل و عجله طرف هاى چینى و پاکستانى براى اقدامات 
زیرساختى بسیار نزدیک است. هرچند موانعى نظیر تأمین امنیت در پاکستان وجود دارد. با فرض 
اجراى تمام وکمال پروژه هاى برنامه ریزى شده، ارزش سرمایه گذارى ها در این طرح به اندازه کل 

سرمایه گذارى هاى خارجى در پاکستان از سال1970 تاکنون خواهد بود.1 
این در حالیست که با توجه به پیوند نداشتن بنگاه هاى صنعتى و تجارى ایران و چین، در 
حال حاضر ایران فقط از بسترهاي انرژى و حمل ونقل براى مشارکت در جاده ابریشم جدید 
بهره می برد. بر مبناي آمارها در سال 2015، ایران روزانه به طور متوسط 744 هزار بشکه نفت 

(حدود یک سوم کل نفت صادراتی ایران) به چین صادر کرده است (شریعتى نیا، 1395). 
بدین ترتیـب، فرصـت انتخـاب راهبـردى در پـروژه راه ابریشـم بسـیار محدود اسـت. زیرا 
رشـد فزاینـده اقتصـادى و تمایـل چیـن بـراى ایجـاد یـک کریـدور پایـدار و امـن و داراى 
زیرسـاخت هاى مهیـاى تجـارى و حمل ونقلـى، قدرت هـاى منطقه اي غرب آسـیا را بـه تکاپو 
و رقابـت واداشـته اسـت. به عنـوان نمونـه، چیـن و پاکسـتان به دلیل همسـایگى و نیـز رقابت 
بـا هنـد، همـکارى گسـترده اى را آغـاز کرده انـد. ترکیـه نیـز کـه به دلیـل نزدیکـى بـه اروپـا 
نقـش ویـژه اى در جـاده ابریشـم جدید دارد، سـرمایه گذارى هاى مشـترك و پردامنـه اى را (در 
حوزه هـاي انـرژى، حمل ونقـل و گردشـگرى) بـا چین شـروع کرده اسـت. بنابرایـن بى توجهى 
ایـران بـه فوریـت بهره  بـردارى و تأمیـن زیرسـاخت ها بـراى مشـارکت در پـروژه راه  ابریشـم 
جدیـد، مى توانـد بـه حذف ایـران از معـادالت اقتصـادى بینجامـد و  ـ در شـرایط تحریم هاى 

ظالمانـه آمریـکاـ  هزینه هـاى مبادلـه و تجـارت ایـران بـا جهـان را افزایـش دهد.

1 . سرمایه گذارى چین در بندر گوادر در سال 2015 با ارزش 46 میلیارد دالر (33/8 میلیارد دالر براى پروژه هاى بخش انرژى و 12/2 
میلیارد دالر براى احداث زیرساخت هاى مورد نیاز این بندر) آغاز شده و قرار است این میزان سرمایه گذارى تا سال 2030 به 120 میلیارد 

دالر افزایش یابد (ر.ك: «چابهار محل نبرد آمریکا و چین»، روزنامه جهان صنعت، شناسه خبر: 33888).
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از سوي دیگر،  از زمان فروپاشی شوروي سابق و شکل گیري جهان تک قطبی، آمریکایی ها، 
چین و ایران را مهم ترین موانع تثبیت هژمونی خود در جهان می دانستند و براي خنثی سازي 
تهدید آنها از دو حربه بهره برده اند: 1. محصور کردن چین در میان متحدان اقتصادي آمریکا در 
شرق آسیا، 2. محصور کردن ایران در میان قرائت هاي افراطی از اسالم در غرب آسیا. مکمل 
این دو طرح راهبردي، جدا کردن این کشورها از یکدیگر در سطح استراتژیک است. این جدایی 
از طریق ایجاد فضاي ناامن، دولت هاي شکننده، مجادالت مرزي، ملت هاي محروم و... در سه 
کشور افغانستان، پاکستان و هند به ایران و چین تحمیل شده است. بنابراین، ایده کمربند- راه 

می تواند طرح بی ثبات کننده آمریکایی ها را طی دو دهه گذشته بی اثر سازد.
سرانجام،  جمهورى اسالمى ایران، به عنوان یکى از مهم ترین کشورهاى غرب آسیا همواره 
داعیه دار ارائه قرائتى عقل گرا و صلح دوستانه از آموزه هاى اسالم بوده است. اسالم (شیعه یا 
سنى) مطرح شده در چارچوب پارادایم انقالب اسالمى، اصل را بر تعامل و همزیستى با سایر 
ادیان و مذاهب و پرهیز از فرقه گرایى و افراط ، در عین مبارزه با استکبار جهانى آمریکا قرار داده 
است. این قرائت از اسالم نه داعیه هاى مرزى، قومیتى و فرقه اى را به رسمیت مى شناسد و نه 
ثبات و امنیت ملى کشورهاى منطقه و آسیاى غربى را به خطر مى اندازد. چنین اسالمى دقیقًا 
مقابل اندیشه هاى سلفى عربستان سعودى و باور هاى خالفت گرایانه نئوعثمانى ترکیه است. 
همان  اندیشه هایى که چینى ها را در منطقه سین کیانگ به چالش  کشیده و حتى باعث نفوذ 

ترکیه و عربستان در امور داخلى چین شده است1. 

بحث و نتیجه گیرى
در این مقاله ماهیت ایده کمربند- راه و نقش آفرینى ایران از منظرى فرهنگى مورد توجه قرار 
گرفته است؛ موضوعى که به نحوى کالن در مقاله «مؤلفه  ها و موانع رویکرد ژئوکالچر ایران 
در قبال ابتکار کمربند ـ راه چین در آسیاى مرکزى» نیز مدنظر قرار داشته و نویسنده معتقد 
است درحالى که بواسطه ایده کمربند ـ راه، چین در حوزه ژئواکونومیک به قدرت برتر منطقه 
خواهد  قرار  روسیه  اختیار  در  ژئوپلیتیک  برتر  قدرت  همچنان  مى شود،  تبدیل  مرکزى  آسیاى 
داشت و از این طریق نوعى موازنه نسبى برقرار خواهد شد که این ساختار دو قطبى منطقه اى، 
بستر مناسبى براى حضور فعال تر ایران در حوزه ژئوکالچر فراهم مى کند. باالخص که در کنار 
افزایش مبادالت اقتصادى، امکان تبادالت فرهنگى به ویژه با کشورهایى که کماکان در حال 
بازیابى و بازسازى هویت ملى خود هستند، مهیا است (مجیدى و دهقانیان فراشاه، 1399). با 
این مقدمات، و ضمن تأکید مجدد بر اینکه چینى ها در چهارچوب عرف هاى بین المللى عمل 

1 . شکل گیرى سلفى گرى در میان مسلمانان غرب چین تحت تأثیر عربستان، باعث اعزام نیروهاى جهادى از غرب چین به مناطق 
بحرانى خاورمیانه نظیر سوریه و چالش امنیتى براى چین شده است. همچنین نفوذ سیاسى ترکیه در گروه هاى ترکى- اویغورى سبب 

شده است ترکیه به پایگاه  فعالیت هاى قوم گرایانه و استقالل طلبانه اویغورها تبدیل شود.
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کرده و حاضر به پرداخت هزینه هاى سنگین نادیده گرفتن کامل تحریم هاى ایران نیستند به 
نظر مى رسد: 

1. ابتدا باید دانست که جاده ابریشم، صورتى از بازپردازى تاریخ، فرهنگ و سنت در خدمت 
اهداف اقتصادى ـ توسعه اي چین است. درنتیجه این پروژه براى خود چینى ها، بیش از 
هرچیز طنینى توسعه   گرایانه، تجارى و امنیتى دارد. توجه به مقاصد چینى ها از طراحى این 
پروژه ما را به اولویت همکارى در زمینه هاى انرژى، امنیت و حمل ونقل و در سطوح بسیار 
پایین تر، گردشگرى مى رساند. در این نگاه هرچند روابط فرهنگى اهمیت دارد، اما در پرتو 

جهت گیرى هاى اقتصادى و سیاسى بازتعریف مى شود.
2. بررسى شرایط و روندهاى توسعه چین نقاط راهبردى پیوند ایران به پروژه راه ابریشم را 
خوانش  و  مسلمان  جمعیت  با  غربى شان  مرزهاى  و  استان ها  در  چینى ها  مى کند.  ترسیم 
امنیتى  برخورد  معضلى  چنین  به  چینى ها  معمول  پاسخ  هستند.  روبه رو  اسالم  از  خاصی 
شامل نفى هرگونه ایدئولوژى و سبک  زندگى اسالمى، تالش براى هضم جامعه مسلمانان 
در کلیت جامعه چین و برهم زدن توازن جمعیتى این مناطق بوده است. طرح راه  ابریشم 
جدید اما عالوه بر آثار جهانى، مى تواند زمینه تغییر نگرش چینى ها در توسعه منطقه اى و 
آمایش سرزمین و مواجهه سیاسى- فرهنگى با اسالم و مسلمانان را فراهم آورد. بنابراین، 
پیشنهاد راهبردى ایران به طرف چینى ارائه، معرفى و تبلیغ قرائت اسالم ایرانى به مردم 
چین و به ویژه مردم مناطق  مسلمان نشین است. قرائتى که اصل را بر همزیستى، تعامل و 

حفظ امنیت براى کشورهاى منطقه در مقابل غرب قرار داده است.
3. نکته اي که در همکارى راهبردى با جمهورى خلق چین باید لحاظ شود، شناخت مؤلفه هاي 
است.  چندجانبه  و  بلندمدت  همکارى  هاى  تعریف  براى  امروز  چین  اجتماعى  فرهنگى- 
روندهاى اقتصادى چین در دهه هاي اخیر از ظهور یک قدرت غیر قابل انکار جهانى حکایت 
دارد که رقیب اصلی آمریکا بوده و احتماًال جایگزین اروپا و ژاپن در معادالت بین المللى 
خواهد شد. اما چینى ها در حوزه فرهنگ، ارتباطات و سبک  زندگى، راه متمایزي از فرهنگ 
و تمدن غرب را نمی پیمایند و اگرچه در سال هاى اخیر می کوشند از طریق بازیابى سنت 
و  بازي  مستند،  انیمیشن،  فیلم،  نظیر  قالب هایى  در  آن  معرفى  و  خود  کهن  فرهنگ  و 
نظایر آن مختصات ویژه فرهنگى خود را برجسته کنند، اما توأمان در حال شکل  دادن به 
زیرساخت هاى بزرگی در حوزه فرهنگ هستند و در این مسیر عمدتًا دنباله رو بوده و به 

صنایع فرهنگی آمریکایی توجه ویژه اي دارند.
بنابراین، مهم ترین تمایز همکارى هاى فرهنگى ایران و چین در قیاس با روابط فرهنگى آن ها 
و غرب، در مسئله  هژمونى و سلطه خالصه می شود. زیرا غربى ها از طریق نهادهاى ملى 
نشان ها  اعطاى  فرهنگى،  مؤسسات  و  اندیشکده ها  همچون  ابزارهایی  با  و  بین المللى   و 
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سایر  و  ایران  فرهنگى  ارکان  در  دارند  سعى  و...  هنرى  ـ  فرهنگى   بین المللى  جوایز  و 
سازند. درمقابل، چینى ها  متمایل  به خود  را  آنها  جهان نفوذ کنند و  فرهنگ هاى مستقل 
حتى برخالف برخى همسایگان مسلمان ایران، نظیر ترکیه و عربستان تحریک گروه هاى 
اجتماعى، زبانى و قومى و ترویج ایدئولوژى هاى مخرب را نیز دنبال نمى کنند. از این رو با 
داشتن چنین ویژگی هایی چین و ایران مى توانند در حوزه هایى مانند آموزش زبان، سینما و 
انیمیشن، فضاى مجازى، اعطاى بورس هاى تحصیلى متقابل و اعزام دانشجو در رشته هاى 
مختلف، اعطاي تسهیالت به مؤسسات علمى ـ دانشگاهى و ایجاد شرکت ها و شهرك هاى 

دانش بنیان همکارى داشته باشند. 
ابریشم،  راه  پروژه  در  راهبردى  همکارى  براى  چین  و  ایران  ظرفیت هاي  از  دیگر  یکى   .4
ایجاد پیمان دوجانبه با چینى ها براى مشارکت در حفظ امنیت آبراه  بین المللى هرمز است. 
چین  و  ایران  مى گیرد.  قرار  تنگه  این  براى  آمریکایى  طراحى هاى  برابر  در  که  مشارکتى 
به  را  آمریکا محور  امنیت  ایده  فارس،  خلیج  در  قوا»  توازن  «سناریوى  غالب  در  مى توانند 
چالش بکشند. همکارى اقتصادى و امنیتى ایران و چین در تنگه هرمز و بندر چابهار، بدون 
اقدام نظامى و حتى تهدید به آن، باعث توازن قوا در منطقه به سود ایران شده و حاوى این 
پیام براى جهانیان است که رفتار سیاسى ایران ضدفلسفه راه هاى تجارى جهانى و نافی 
ثبات و امنیت تجارت نیست، بلکه امنیت را به شیوه خود و با شرکاى هم سود برقرار مى کند.
منطقه و  انتخاب شرکاى راهبردى در  راه،  ایران در چارچوب پروژه کمربند ـ  اقدام  5. دیگر 
آسیاست. ایران تجربه مشارکت در سازمان همکارى اقتصادى (اکو) و سازمان همکارى 
اسالمى و... را داشته است. همکارى هایى که هیچگاه به رشد اقتصادى و تجارى ایران 
منجر نشده اند. زیرا اعضاي چنین سازمان هایی ظرفیت هاي اقتصادي و تجاري مشابهی 
با ایران دارند که روابط فیمابین را از همکاري به جانب رقابت سوق می دهد. اما پیوستن 
ایران به سازمان هایى که با محوریت چین شکل گرفته اند و به دنبال ایجاد زنجیره  ارزش 
اقتصادى هستند (نظیر سازمان  همکارى  شانگهاى و بانک توسعه آسیایى و...)، ایران را در 
موقعیت تعامل برد ـ برد قرار خواهد داد، حال آنکه ارتباط با کشورهاى هم سطح و داراي 
تعارض منافع غالبًا به صورت برد- باخت خواهد بود. درنهایت، انتخاب راهبردى ایران، بین 
پروژه  در  ایران  مشارکت  سرنوشت  و  نحوه  آمریکا،  ـ  هند  یا  پاکستان  ـ  چین  محورهاي 
جاده ابریشم جدید را روشن می کند. انتخابى که تاکنون صورت نگرفته و بعضًا پیام هاى 

متناقضى به طرف چینى مخابره شده است.
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