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 چکیده:

های گیریبه عنوان نقشۀ راه، تصمیمه رود. این طرح کبزرگترین طرح اقتصادی دنیا به شمار می طرح جادۀ ابریشم جدید،    

صادی چین صاد و حتی حوزه های فرهنگی و اجتماعی در بزند برا رقم می در آینده اقت ست، اقت سیا کشور جهان  60یش از ر 

ست که در  سالمی ایران، از جمله کشورهایی ا ستن اینکه جمهوری ا شت و دان ستقیم اثر خواهد گذا شۀ این طرح نبه طور م ق

طرح  را دوچندان  امون ابعاد اینقرار داشتتته و رستتماز نیز برای همکاری در آن اعالا آمادگی کرده استتت، اهمیت پیوهش پیر

های انجاا شتتده در ، به بررستتی پرو ه«یک پهنه، یک راه»کند. در این پیوهش، ضتتمن بیان چیستتتی، اهداا و ابعاد طرح می

پردازیم و در نهایت، فرصتت ها و تهدیدهای آن برای ایران را تییین کشتورهای متتل  و ماهیت و چگونگی تعری  آنها می

شارکت آگاهانه در این طرح، میه میکرده و نتیج سیی  کارراه به عنوان تواندگیریم م سترش منطقه جهتمنا رفع گرایی و گ

 قرار بگیرد. جدیجه های اقتصادی جمهوری اسالمی مورد تومریکا، در سیاستهای یک جانیۀ آاثر از تحریم

 نطقه گرایی.: چین، ایران، جاده ابریشم جدید، یک کمربند یک راه، مواژگان کلیدی
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 مقدمه:

سال شی جین سمی 2013پینگ، رئیس جمهور چین در  شم جدید»به بیان طرح  به طور ر سند چشم« جادۀ ابری انداز به عنوان 

و یا « 1یک پهنه، یک راه»ش رو پرداخت. این طرح که عمدتاز از آن تحت عنوان های پیچین در حوزۀ اقتصتتتاد برای ستتتال

گردد. راه خاکی آن، امتداد جادۀ ابریشتتم باستتتانی شتتود به دو بتش خاکی و آبی تقستتیم مییاد می« 2ابتکار کمربند و جاده»

ست و  سیع تر میبه ا شود ز آن به پهنه یا کمربند دریایی نیز یاد میپردازد و راه آبی که انوعی به احیای این جاده در ابعادی و

 .دنگردراهی ابداعی است که از دریای چین شروع می شود و هر دو راه خاکی و آبی در نهایت به اروپا منتهی می

ا پردازد و به موجب این امر، هم برای تولید مازاد خود بازار پیدتوستتعه زیرستتاختی کشتتورها میچین در این دو مستتیر، به    

کند و هم در نهایت با ایجاد جاده و خط آهن و فراهم آوردن سایر کند، هم نیروی کار متتصص خود را به دنیا صادر میمی

کند. با این همه، اما یاروپا را تسهیل و تسریع م های متتل  از جمله خاورمیانه، آفریقا وزیرساخت ها، دسترسی خود به بازار

انی بلکه ایجاد پیوند و  ه ای نه دستیابی به بازار چند کشور یا بر عهده گرفتن چند پرو ه عمرهدا نهایی چین از چنین ابرپرو

ه قدرت اول وابستتتگی متقابل اقتصتتادی میان خود و دیگر کشتتورهاستتت تا بتواند گاا نهایی خود در راستتتای تیدیل شتتدن ب

آمریکایی ها در  اخیر را به طرح پیاده شتتده توستتطاقتصتتادی دنیا را راحت تر و ستتریع تر بردارد و از این جهت، برخی طرح 

  کنند. تشییه می« مارشال»دوا، موسوا به طرح  اروپای ویران بعد از جنگ جهانی

وجه به موقعیت نکته مهم در خصتو  این طرح، عیور جاده ابریشتم جدید چین از ایران استت. جمهوری استالمی ایران با ت   

توجه به  ایه پذیری، همواره مورد توجه طرا چینی بوده و هستتتت. از طرا دیگر بااستتتتراتییک و یرفیت باال جهت ستتترم

ۀ خارجی در خروج یکجانیه آمریکا از برجاا و تشتتدید تحریم ها، نیاز به منطقه گرایی ، فروش محصتتوالت و جذم ستترمای

را « یک پهنه، یک راه» در طرح تواند زمینۀ مشتتارکت فعال ایرانو عامل، میدشتتود و این هر ایران بیش از پیش احستتاس می

ست م شده ا سط چین طراحی  صد آن تو صفر تا  سایی دقیق ابعاد طرحی که  شنا ستفاده فراهم آورد. بنابراین باید با  وجیات ا

 حداکثری جمهوری اسالمی از این فرصت را فراهم کرد. 

  

                                                             
1 One Belt-One Road 
2 Belt and Road Initiative 
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 نیچ دیجد شمی. ابعاد پروژه جاده ابر1

کند تا با تدوین رود و در همین راستتتا، تالش میهای برتر اقتصتتادی جهان به شتتمار میتامروزه چین به عنوان یکی از قدر   

فظ اقتصاد را ح دنیای دست برتر خود نسیت به دیگر کشورها درنه تنها های اقتصادی کوتاه و بلند مدت، ها و سیاستبرنامه

 باشد.ایاالت متحده نیز میبلکه به دنیال پیشی گرفتن از رقیب اصلی خود در این عرصه، یعنی  کند

ای در برنامۀ پنج ستتالۀ ستتیزدهم جایگاه وییه اندازی که چین به همین مناستتیت، طراحی کرده استتت وبزرگترین ستتند چشتتم   

یک پهنه، یک »با توجه به اینکه ابتکار  4باشتتد.می« یک پهنه، یک راه»، احیای جاده باستتتانی ابریشتتم از طریق طرح  دارد 3چین

سطح دن ییربنایز های پرو ه نیاز بزرگتر یکی ، «راه ستیدر  ستق نیکه ا یریو به علت تاث ا ستقیو غ میطرح به طور م بر  میرم

 .دینما یم یضرورآن ابعاد  یگذارد، بررس یم یاقتصاد جهان یرو

اعالا   نیا دولت چنشده است ام هیته «کمربند و جاده ابتکار»شرکت کننده در  یاز دولت ها یرسم یاگرچه تاکنون فهرست   

ست که عضو شارکت در طرح مذکور برا تیکرده ا ست. با ا یو م سم نیتماا دولت ها آزاد ا شه ر طرح بر  نیا یحال در نق

 نیا رسدیه نظر مشده است و ب یشتریب دیو شرق اروپا تاک قایشرق آفر انه،یخاورم، ایکشور حاضر در آس 60از  شیب تیاهم

  برخوردار باشند. یشتریب تیواز اول زیها در عمل ندولت

 از این پرو ه متاثر خواهند شتتتد و جمعیت جهان %60با در نظر گرفتن حضتتتور این تعداد کشتتتور در طرح مذکور، حدود    

بر مینای این نقشتتۀ اجرایی،   .5( دنیا خواهند بودGDPهای عضتتو آن،  نماینده بیش از یک ستتوا تولید ناخالص داخلی  دولت

با شمول این حجم از کشورها، در نهایت قرار است اقتصاد آسیای شرقی  چین( را به اقتصاد اروپا « یک راهیک پهنه، »طرح 

 در سوی دیگر پیوند دهد. 

 

 

                                                             
3 china's 13th five year plan: 

» ( تحت عنوان 51بتش  بتش  نیت. در ااس افتهیکمربند و جاده اختصا   ۀدیبه طور جداگانه به ا یبتش ردیگیرا در بر م 2020تا  2016پنج ساله که از سال  ۀبرنام نیدر ا

ارتیاطات  تیو تقو هینداختن سرماا انیبه جر ،یرساختیزارتیاطات  تیتجارت، تقو لیله تسهطرح از جم نیاز ا یبه اهداا ناش« حرکت رو به جلو با ابتکار کمربند و جاده

 .ملت ها اشاره شده است انیم یفرهنگ
 یسه فرهنگتهران، انتشارات موس ،یکیاستراتی یهاتیاز محدود ییرها یبرا ینیچ هیجاده؛ نظر کیکمربند،  کی د؛یجد شمی(، راه ابر1395  ،یرئوف دیعیاس و مج ،یملک 4

 .ابرار معاصر تهران یالملل نیب قاتیمطالعات و تحق
5 OECD, China's Belt and Road Initiative in the Global Trade, Investment and Finance Landscape, 2018, Available at: 
https://www.oecd.org/finance/Chinas-Belt-and-Road-Initiative-in-the-global-trade-investment-and-finance-landscape.pdf 

 

https://www.oecd.org/finance/Chinas-Belt-and-Road-Initiative-in-the-global-trade-investment-and-finance-landscape.pdf
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 «یک پهنه، یک راه». کشورهای متاثر از طرح 1شکل 

مسیر، با در بر گرفتن  طور که از اسم آن پیداست از دو مسیر مجزا تشکیل شده است. یکهمان« یک پهنه، یک راه»طرح    

، 21رستتد و دیگری؛ یعنی جادۀ ابریشتتم دریایی قرن راه ابریشتتم باستتتانی، از چین آغاز و از طرق آستتیای مرکزی به اروپا می

 دهد.ای است که چین را در طول مسیرهای دریایی، به آسیای جنوم شرقی، غرم آسیا  خاورمیانه( و آفریقا پیوند میپهنه

صاد   شم مجموعهکمربند اقت شامل جاده ها، ریلی جادۀ ابری ست که ای از پرو ه های زیرساختی خشکی،  ها و خطوط لوله ا

های خلیج فارس و کند. همچنین دستترستی چین به آمبر تقویت پیوند میان چین، آستیای مرکزی، روستیه و اروپا تمرکز می

از طریق آستتیای جنوم شتترقی و آستتیای جنوبی انوس هند دریای مدیترانه از طریق آستتیای مرکزی و غرم آستتیا و نیز به اقی

 گردد.تسهیل می

شم دریایی قرن     سواحل چین به اروپا از طریق دریای چین جنوبی و  21جادۀ ابری ست: یکی از  شده ا سیر طراحی  برای دو م

 (.2 شکل ی از طریق دریای چین جنوبی باقیانوس هند و دیگری از سواحل چین به منطقۀ اقیانوس آراا جنو
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 . دو مسیر آبی و خاکی طرح، موسوا به کمربند و جاده2شکل 

 

 «کمربند و جاده». اهداف ابتکار 1.1

صحیت سام میاز  سمی چین که به نوعی میدع این طرح به ح شمهای مقامات ر سند چ انداز پنج آیند و همچنین با توجه به 

کند. به چین، پنج هدا عمده را در ارتیاط با این ابرپرو ه دنیال می شتتود که، چنین استتتنیاط می2020تا  2016ستتالۀ چین از 

های کالن کشییورهای عضییو به هماهنگی در سیییاسییتترین هدا، دولت چین به دنیال ایجاد عنوان اولین و عمده

 تواندباشد. این یک صدایی که به علت وابستگی متقابل کشورهای عضو این طرح میمی خصوص در مسائل اقتصادی

زنی چین در مقابل رقیب تجاری اصتتلی خود یعنی آمریکا شتتکل بگیرد موجب تقویت جیهه اقتصتتادی و افزایش قدرت چانه

 خواهد شد.
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مذکور، تقویت خود و     جاد طرح  مد نظر چین از ای هدا  هادیگر دومین  ئل مربوط بی کشتتتور ه عضتتتو طرح در مستتتتا

 گردد. ریع تجارت میها موجب تسهیل و تسشود که تقویت آنمیها زیرساخت

سمت     سومین هدا از اجرای این طرح، حرکت به  ضو را دنیال می تجارت آزادچینی ها به عنوان  شورهای ع ند. نکبا ک

سازمان جهانی تجارت   ضو  ستای تعهدات دولت های ع سمت این هدا که در را ست با کاهش W.T.Oحرکت به  ( نیز ه

 6آورد.جیات تسهیل و افزایش تجارت میان کشورها را فراهم میهای تجاری همراه خواهد بود و موتعرفه

یال میائتالف و یکپارچگی مالی    ند و جاده، آن را دن کند. با حذا ، چهارمین هدفی استتتت که چین در ابتکار کمرب

سال شترک در معامالت تجاری و جایگزینی پول های ملی، چین طی  از اجرای  های کوتاهی کهتدریجی دالر به عنوان ارز م

را به عنوان پنجمین ارز  7گذرد توانستتته استتت با گستتترش استتتفاده از پول ملی خود در میادالت جهانی، رنمینییاین طرح می

رنمینیی در کنار  دالر امروزه المللی پول وارد کند. بدین ترتیب، مورد معامله در جهان، به ستتتید ارزهای رایج صتتتندوق بین

ارزهای رسمی برای میادالت بین المللی، توسط صندوق بین المللی گلستان و یورو، به عنوان یکی از آمریکا، ین  اپن، پوند ان

  پول به رسمیت شناخته شده است.

خواهد ها را فراهم های بلند مدت ستتیاستتی و اقتصتتادی میان دولتداند که آنچه موجیات همکاریدولت چین به خوبی می   

اقتصتتادی، به  ستتت و با همین آگاهی، در کنار تماا اهداا ستتیاستتی ومیان ملت ها تراکات، حستتن اعتماد و تاکید بر اشتتکرد

، «یک کمربند، یک راه»ها هم نگاهی وییه داشته و به عنوان پنجمین هدا خود از اجرای طرح اشتراکات فرهنگی میان ملت

ان کشتتورهای عضتتو ت فرهنگی بیشتتمار میبه طور قطع باید گفت تقویت اشتتتراکا کند.اشتتاره می« پیوند مردم با مردم»به 

سیایی، می شورهای آ صو  ک ستطرح، به خ سیا سد نامرئی در مقابل ورود  ساز ایجاد یک  های تواند در بلند مدت زمینه 

ین امری دور از ذهن غربی به این منطقه گردد، حتی اگر چین به دنیال سنگربندی های فرهنگی از این جنس نیاشد،که الیته چن

 است.

 برای چین، می توان گفت: «یک کمربند، یک راه»طرح مزیت های در یک جمع بندی از    

  و رده ک دایپ دیجد یبرد بازارها یرنج م دیکه از مازاد عرضتتته و تول نیشتتتود چ یباعث ماجرای طرح مذکور

 دهد. شیطرح را افزا نیعضو ا یصادرات به کشورها

                                                             
از  تولید و توسعه تجارت،یش افزا اوه، فرصتی برابر وجود خواهد داشت تا بالزا به ذکر است که در نتیجه ی کاهش تعرفه ها، برای تماا کشورهای عضو طرح به صورت بالق 6

، بیشترین سود ناشی ورهای عضواما پر واضح است که به علت عدا توازن صادرات و واردات میان چین و اکثر کش منافع ناشی از تجارت آزاد و  کاهش تعرفه ها منتفع گردند 

 ت.از این اتفاق به چین تعلق خواهد گرف
 واحد پول ملی چین  7
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  ،ساجرای ابتکار کمربند و جاده س یسرعت م نیشدن چ یهانج استیبه تحقق  سیبتشد و نفوذ   نیا یادو اقتص یا

 .دهد یم شیکشورها را افزا گریکشور در د

 ح های سیاسی، اقتصادی این رقیب تجاری اصلی خود یعنی آمریکا و طرطرح به مقابله با  نیااجرای با  یبه نوع نیچ

Trans- کیفیشراکت ترانس پس ای  8آراا سانویاق یتجار مانیپشود، از جمله کشور که به تضعی  چین منتهی می

pacific partnership (TPP)  ،.خواهد پرداخت 

 خواهد شد. یجهان یارزها ریسا انیدر م ینییرنم گاهیجا تیطرح موجب تقو نیا 

 

 طرح نیفعال در ا گرانیو باز گذارانهی. سرما2.1

خا  و وضتتتعیت متفاوت هر کشتتتور، نستتتتۀ واحدی برای  به علت نستتتیی بودن ابتکار کمربند و جاده و با توجه به قوانین   

ی اولیه برای اجرای ستترمایهچگونگی ستترمایه گذاری و اجرای پرو ه ها در کشتتورهای عضتتو وجود ندارد. بر همین استتاس، 

های متتل  تامین شتتتوند به صتتتورتدر کشتتتورهای متتل  عملیاتی می های متتلفی که ذیل ابتکار کمربند و جاده،طرح

شد خواهند
 و همچنین، مجریان طرح ها نیز متفاوت خواهند بود. 2

سیاری از پرو ه ها تامین مالی توسط بتش خصوصی و یا دولت محلی    انجاا شده و اجرا  با در نظر داشتن این نکته که در ب

هایی سط چین و نیز بانکنظر گرفته شده تو در بازیگران اجراییِبررسی گیرد، در ادامه به نیز توسط نیروهای داخلی انجاا می

 کنند خواهیم پرداخت.که در خصو  تامین مالی پرو ه ها با کشورهای عضو این طرح همکاری می

 دهیا لیذ متتل  یدر کشورهاطرح هایی که در  ینیچ یشرکت دولت 50در حدود  یزیچتتمین ها حاکی از آن است که    

 ن،یروه راه آهن چگ ن،ینفت چ یشتترکت مل توان بهاین شتترکت ها می از جمله .نقش داشتتته اند ،شتتده ییاجرا شتتمیراه ابر

 و... اشاره کرد. نیچ نوماکیآهن سشرکت ساخت و ساز راه ن،یساخت و ساز ارتیاطات چ

به همکاری ، از طریق اعطای واا المللی متعددیهای مالی بینت بانک ها و صندوقها نیز باید گفدر خصو  سرمایه گذاری

 پردازند.میهای عضو و دولتبا شرکت ها 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از جملۀ آنها می

                                                             
، 2014است. تا سال شده ییل مذاکره نهاسا 7بعد از  لندیوزیدر آوکلند ن 2016 هیفور 4است که در  نیآراا بجز چ انوسیاق هیکشور حاش 12 نیب یگذارهیسرما مانیپ کی  8

 االتیپرو، سنگاپور، ا لند،یوزین ک،یمکز ،یاپن، مالز  ،یلیکانادا، ش ،یبرونئ ا،یسترالاند: اشرکت کرده یپ یپ یدر مذاکرات ت هیانوسیاق-ایدوازده کشور در سرتاسر منطقه آس

 .تناایو و کایمتحده آمر
 پرداخته خواهد شد.« پرو ه ها شیوۀ تعری »به این میحث به طور تفصیلی در بتش  2
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 1ن.یبانک توسعه چ  

 نیواردات چ-بانک صادرات. 

 2د.ش جادیا هیاول هیدالر سرما اردیلیم 40با  2014که در سال  شم؛یصندوق راه ابر 

 3.نیبانک چ میاکس 

 4.نیچ یبانک توسعه کشاورز  

 5.نیچ ی،صنعتیبانک تجار 

  6.نیبانک ساخت و ساز چ 

 ن،یهند، چ ه،یروس ل،یشد.  برز جادیا کسیعضو بر یتوسط کشورها 2015که در سال  د؛یبانک توسعه جد 

 7.(یجنوب یقایآفر

 8.نیو اعتیار چ یصادرات مهیشرکت ب  

 ایآس ییربنایز یگذارهیبانک سرما (AIIB) زین رانیشد و ا جادیا 2015دالر در سال  اردیلیم 100 هیاول هیکه با سرما 

 9.باشد یآن م یاز اعضا

 10.نیچ یگذار هیشرکت سرما 

 11.ییایبانک توسعه آس 

 

صو  هزینه    سمی وجود ندارد و تتمین های مربوط به پرو هدر خ ضی ارائه میها آمار ر ضد و نقی  نی. با اکنندها نیز آمار 

مربوط به  یها نهیقصد ندارد تماا هز است که دولت چینمورد اشاره قرار گرفته این  نیچآنچه از سوی مقامات رسمی حال، 

سال  ینیب شیطرح را خودش بپردازد بلکه پ نیا سرما یمی، ن2030نموده که تا  بانک  ،یها توسط بتش خصوص یگذارهیاز 

 .12شود نیتام یخارج یچندجانیه و کشورها یها

                                                             
1 China Development Bank (notably the world's largest development finance institution). 
2 Silk Road Fund. 
3 China Exim Bank. 
4 Agricultural Development Bank of China. 
5  Industrial and Commercial Bank of China. 
6 China Construction Bank. 
7 New Development Bank (NDB). 
8 China Export and Credit Insurance Corporation. 
9 Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB). 
1 0 China Investment Corporation (CIC). 
1 1 Asian Development Bank (ADB) 
1 2 McKenzie, B, (2017), Belt & Road: Opportunity & Risk: The prospects and perils of building China’s New Silk Road. 
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کید کرد ماهیت این ابرپرو ه به عنوان ده ابریشتتتم بر آن تای جاکه باید در خصتتتو  ابعاد مالی ابرپرو ه ی قابل توجهنکته   

های مطرح های پیش رو با در نظر داشتن افقی راه است؛ بدین معنا که چین در نظر دارد طی سالانداز و نقشهیک سند چشم

ابراین منیع مالی ی و ستترمایه گذاری خود را تییین کند. بنهای اقتصتتادی، تجاری ابریشتتم، ستتیاستتتشتتده در قالب طرح جاده

ها و برآوردهای ی ابریشتتم تعیین نشتتده استتت و هرچه هستتت تتمینمشتتتص و معینی از ستتوی دولت چین برای طرح جاده

 د.نرسی شرایط متغیر اقتصادی، چندان هم پایدار و نزدیک به واقعیت به نظر نمیکارشناسان است که به واسطه

شصت درصد جمعیت جهان(، وضعیت بازار متحول  60به طور کلی باید گفت با حضور بیش از     کشور  چیزی در حدود 

به  ایتالیا یرسم وستنیبا پ .های عضو طرح، باز خواهد شدای از تجارت به سوی چین و سایر دولتتازه هایافقخواهد شد و 

 دیه و با داشتتتن نرت تولبود  7G)1گروه هفت   یکشتتور از اعضتتا نیا نکهیو با توجه به ا 2019در ستتال  شتتمیطرح جاده ابر

در نظر  یهیستترما زانیم نیاعتیار طرح و همچن د،یآ یاروپا به شتتمار م یاقتصتتادها نیباال، جزء بزرگتر اریبستت یناخالص داخل

در ادامه و به منظور فهم بهتر از قدرت اقتصتتادی کشتتوری مانند روبرو شتتد.  ریچشتتم گ شیپرو ه ها با افزا یاگرفته شتتده بر

 2اندازیم.نگاهی می پاکستان آمارهای اقتصادی این کشور در مقایسه با ایران وایتالیا، به 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
مشترک با هم  ییگردهما کیگروه هر ساله  نیا یاقتصاد جهان را در دست دارند. سران کشورها %65است که حدود شده لیجهان تشک یصنعت یاز کشورها 7 یگروه ج 1

 .دهندیم لیهفت کشور را تشک نیو کانادا ا کایمتحده آمر االتی اپن، ا ا،یتالیا ا،یتانیفرانسه، آلمان، بر یدارند. کشورها
 میالدی است. 2017آمارها مربوط به سال  2
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 . پاکستان در یک نگاه3شکل
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 . ایران در یک نگاه4شکل 

 

 

 

 

 

 

 



 تحلیلگران اقتصاد مقاومتیشبکه  – رانیا یآن برا یهاو فرصت نیچ دیجد شمیابر ۀابعاد ابرپروژه جاد یبررس

 

6 

 

 1. ایتالیا در یک نگاه5شکل 

 

                                                             
 :کشورها یمنیع اطالعات تجار1

http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/The-Belt-and-Road-Initiative/The-Belt-and-Road-Initiative-

Country-Profiles/obor/en/1/1X000000/1X0A36I0.htm  
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با این کشتتور به  2019در ستتال  1«وپا و چینپلتفرا ارتیاط ار»تحت عنوان را ای نامهعالوه بر این، کمیستتیون اروپایی هم تفاهم

 تدوین شده است.تاسیس راهی برای حمل و نقل از طریق شیه جزیره بالکان، امضا رساند که به منظور 

خود  ندگانیهفت، با فرستتتتادن نما یگروه اقتصتتتاد یاز اعضتتتا گرید یکیبه عنوان  زیاز آن استتتت که  اپن ن یخیرها حاک 

   2شده است. شمیاده ابربه طرح ج وستنیخواستار پ

 

  

                                                             
1 China-EU Connectivity Platform )2019.( 
2 BRI update 2019–recalibration and new opportunities.  Available at: https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/soe/articles/bri-

update-2019-recalibration-and-new-opportunities.html 

https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/soe/articles/bri-update-2019-recalibration-and-new-opportunities.html
https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/soe/articles/bri-update-2019-recalibration-and-new-opportunities.html
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 و میزان آن «راه کیپهنه،  کی»طرح عضو  یدر کشورها های انجام شدهیگذارهی. سرما2

این پرو ه از نوع دیگر پرو ه ها نیست که از ابتدا برای آن منابعی به مقدار مشتص معین تر نیز اشاره شد طور که پیشهمان   

ی چین را مشتص پرو ه مطروحه، چشم اندازی است که تصمیم گیری های آیندهگردیده و سپس تتصیص بتورد. بلکه ابر

کند. بنابراین منابع مشتتص و دقیقی برای آن تعیین نشتده استت و به صتورت دنیاله دار تا جایی که این ابرپرو ه ادامه پیدا می

 هد شد.از طرق متتل  تامین خوا -بر حسب تحقق اهداا –کند منابع مورد نیاز برای آن هم 

الملل و همچنین، وجود اختالا نظر بین کارشناسان نسیی مناسیات اقتصادی در سطح بینی دیگر اینکه به علت ماهیت نکته   

صو  پرو ه شده ذیل ابرپرو هدر خ سمی و دقیق از پرو ههای تعری   ست یافتن به آمار ر شم، د شده ی راه ابری های انجاا 

، 2022برخی پیش بینی ها توسط کارشناسان امر حاکی از آن بوده است که تا سال با این حال نماید. ، دشوار میطرحذیل این 

 1میلیارد دالر آمریکا توستتط چین به طور مستتتقیم در پرو ه های متتل  ستترمایه گذاری خواهد شتتد. 350چیزی در حدود 

آخرین ترکییی از  توان، میدر ادامهه استتت. هرچند، به نظر می رستتد میزان ستترمایه گذاری چین از پیش بینی اخیر فراتر رفت

را به تفکیک ی در نظر گرفته شتتتده برای هر پرو ه و میزان ستتترمایه 2«ابتکار کمربند و جاده»وبگاه آمار ارائه شتتتده توستتتط 

 3کشورها مالحظه نمود.

 

 

 (دالر میلیارد)  ها آن پولی ارزش و انجام حال در/شده انجام های طرح

میزان سرمایه  نوع طرح نام پروژه

 گذاری/میلیارد دالر

 کشور

 

1- Central Asia–China gas 

pipeline 

 

2- Europe-China – Rail Link 

I & II 

 انرژی. 1

 

 حمل و نقل.2

 ـ چندجانبه1 

ترکمنستان،ازبکستان،قزاق)

 (ستان،چین

                                                             
1   McKenzie, B, (2017), Belt & Road:Opportunity & Risk:The prospects and perils of building China’s New Silk Road: p.3. 
2 www.beltroad-initiative.com 

 است: مشاهدهها در منیع زیر قابل از منابع متتلفی استفاده شده است اما اکثر آن هاپرو هان سرمایه در نظر گرفته شده برای برای دست یافتن به میز  3

"FROM SILK ROAD TO SILICON ROAD, How the belt and road initiative will transform the global economy",2019,Available at: 
https://www.ciob.org/sites/default/files/CIOB-Cebr%20report%20 %20From%20Silk%20Road%20to%20Silicon%20Road.pdf 

https://www.beltroad-initiative.com/
https://www.ciob.org/sites/default/files/CIOB-Cebr%20report%20%20%20From%20Silk%20Road%20to%20Silicon%20Road.pdf
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3-Pakistan-China – Fiber 

Optic Project  

 

4-Sino-Thai – High-Speed 

Railway 

 

5-Single Gauge Trans-Asian 

Railway 

6-Budapest–Belgrade 

Railway 

7- Djibouti-Ethiopia Railway 

8- Kuala Lumpur-Singapore 

High Speed Rail 

 

 فناوری. 3

 و اطالعات

 ارتباطات

 

 حمل و نقل.4

 

 حمل و نقل.5

 

 حمل و نقل.6

 حمل  و نقل.7

 

 حمل و نقل.8

 

 ـ چندجانبه2

 

 و پاکستان) ـ چندجانبه3

 (چین

 

 ـ چندجانبه4

 

 ـ چندجانبه5

 

 ـ چندجانبه6

 

 ـ چندجانبه7

 

 ـ چندجانبه8

Lower Sesan Two 

Hydropower Dam 
 کمبوجیه  انرژی

-Natural Gas Project 

 

-Dhaka-Chattogram Rail 

Route 

 

-Padma Rail Link 

- Natural Gas Project 

 انرژی

 

 نقل و حمل

 

 نقل و حمل

 انرژی

 بنگالدش 
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- Dhaka-Chattogram Rail 

Route 
 حمل و نقل

Doraleh Multi-Purpose Port جیبوتی  حمل و نقل 

-Khorgos Gateway Dry Port 

-Gulshat 40 MW PV Solar 

Power Plant 

- Port Aktau 

- “Khorgos – Eastern Gate” 

حمل و نقل 

(2035) 

 (2035انرژی )

حمل و نقل 

(2035) 

منطقه ویژه 

 (2035صادی )اقت

 میلیارد دالر 10

 میلیارد دالر 1

 میلیارد دالر 5

 میلیارد دالر 2

 قزاقستان

Mombasa-Nairobi Standard 

Gauge Railway SGR 
 کنیا  حمل و نقل

-Forest City 

-Melaka Gateway 

 

-East Coast Railway 

 

-Gemas-Johor Bahru 

Railway 

 (2035شهری )

 (2035شهری )

 

حمل و نقل 

(2030) 

 

حمل و نقل 

(2025) 

 

 میلیارد دالر 10

 میلیارد دالر 10

 

 میلیارد دالر 20

 

 میلیارد دالر 10

 مالزی

1.Diamer-Bhasha Dam 

 

2.Gwadar Port 

 

3.Engro Thar Block II 

Power Plant 

 

4.M3,M4 Highway 

 

 (2035. انرژی )1

. حمل و نقل 2

(2025) 

 میلیارد دالر 15 -1

 میلیارد دالر 20 -2

 میلیارد دالر2 -3

 پاکستان
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5.Tarbela 5 Hydropower 

Extension Project 

 

6.Sahiwal 2x660MW Coal-

fired Power Plant 

 

7.Hydro China Dawood 

50MW Wind Farm 

 

8.UEP 100MW Wind Farm 

 

9. Sachal 50MW Wind Farm 

 

 

 

 

10. Thar Mine Mouth Oracle 

Power Plant 

11. Peshawar-Karachi 

Motorway 

 

12. Havelian Dry Port 

13. Gwadar International 

Airport 

14. Balloki Power Plant 

15. Gadani Power Project 

16. Hakla–Dera Ismail Khan 

Motorway 

17. Khunjerab Railway 

18. M5 Motorway 

19. M8 Motorway 

20. Matiari–Lahore 

Transmission Line 

21. Orange Line Lahore 

Metro 

22. Pak-China Technical and 

Vocational Institute 

23. Pakistan Port Qasim 

Power Project 

 (2035) . انرژی3

 ل و نقل. حم4

 (2035) . انرژی5

 (2035. انرژی )6

 (2035. انرژی )7

 . انرژی8

 . انرژی9

 . انرژی10

 . حمل و نقل11

 . حمل و نقل12

 . حمل و نقل13

 . انرژی14

 . انرژی15

 . حمل و نقل16

 . حمل و نقل17

 . حمل و نقل18

 . حمل و نقل19

 . انرژی20

 . حمل و نقل21

 میلیارد دالر 10 -4

 میلیارد دالر2 -5

 میلیارد دالر2 -6

 میلیارد دالر 1 -7

 میلیارد دالر 1 -8

 میلیارد دالر 1 -9

 میلیارد دالر 1 -10

 میلیارد دالر 5 -11

 میلیارد دالر 5 -12

 میلیارد دالر 5 -13

 میلیارد دالر 1 -14

 میلیارد دالر 15 -15

 میلیارد دالر5 -16

 میلیارد دالر 5 -17
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24. Quaid-e-Azam Solar 

Park 

25. Karakoram Highway 

26. Sahiwal Coal Power 

Project 

27. Suki Kinari Hydropower 

Project 

28. Gilgit KIU Hydropower 

29. Cacho 50MW Wind 

Power Project 

30. Rahimyar Khan Power 

Plant 

31. Kohala Hydel Project 

32. Phandar Hydropower 

Station 

33. Karachi Circular 

Railway 

34. Greater Peshawar Mass 

Transit 

35. Quetta Mass Transit 

36. Keti Bunder Sea Port 

Project 

37. Rashakai Economic Zone 

38. China Special Economic 

Zone Dhabeji 

39. Bostan Industrial Zone 

40. Allama Iqbal Industrial 

City 

. آموزش و 22

 پرورش

 . انرژی23

 . انرژی24

 . حمل و نقل25

 . انرژی26

 . انرژی27

 . انرژی28

 . انرژی29

 . انرژی30

 . انرژی31

 . انرژی32

 . حمل  و نقل33

 . حمل  و نقل34

 . حمل  و نقل35

 . حمل  و نقل36

. منطقه ویژه 37

 اقتصادی

. منطقه ویژه 38

 اقتصادی

. منطقه ویژه 39

 اقتصادی

 میلیارد دالر 5 -18

 میلیارد دالر 5 -19

 میلیارد دالر 2 -20

 میلیارد دالر 4 -21

 دالرمیلیارد  5 -22

 میلیارد دالر 2 -23

 میلیارد دالر 1 -24

 میلیارد دالر 10 -25

 میلیارد دالر 2 -26

 میلیارد دالر 2 -27

 میلیارد دالر 1 -28

 میلیارد دالر 1 -29
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41. ICT Model Industrial 

Zone 

42. Mirpur Special 

Economic Zone 

43. Mohmand Marble City 

44. Moqpondass Special 

Economic Zone 

45. Greater Peshawar 

Region Mass Transit 

46. Karachi Peshawar rail 

 

 

. منطقه ویژه 40

 اقتصادی

ژه . منطقه وی41

 اقتصادی

. منطقه ویژه 42

 اقتصادی

. منطقه ویژه 43

 اقتصادی

. منطقه ویژه 44

 اقتصادی

 . حمل و نقل45

 . حمل و نقل46

 میلیارد دالر 2 -30

 میلیارد دالر 3 -31

 میلیارد دالر 1 -32

 میلیارد دالر 3 -33

 میلیارد دالر 3 -34

 میلیارد دالر 3 -35

 میلیارد دالر 2 -36

 میلیارد دالر 2 -37

 میلیارد دالر  2 -38

 میلیارد دالر 2 -39

 میلیارد دالر 2 -40

 میلیارد دالر 2 -41
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 میلیارد دالر 2 -42

 میلیارد دالر 2 -43

 میلیارد دالر 2 -44

 میلیارد دالر 5 -45

 میلیارد دالر 15 -46

 

 میلیارد دالر 189جمع: 

 

1-Belgrade-Montenegro 

Bar Port Motorway 

2- Budapest–Belgrade 

Railway 

 حمل و نقل

 

 حمل و نقل

 صربستان 

Colombo South Harbour 

 

Hambantota Port 

 

Port City Colombo 

 حمل و نقل

 

 حمل و نقل

 شهری

 سریالنکا 

Karuma Hydropower 

Project 
 اوگاندا  انرژی

Pap Angren Railway ستانازبک  حمل و نقل 

-Yamal LNG Project 

-China St Petersburg Rail 

Corridor 

 انرژی

 حمل و نقل

5  

35  

 روسیه
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-Highway AH3 

-Highway AH 4 

-Moscow Kazan HSR 

-Northern sea route 

-New Dvina port 

-Seaside Corridor 1,2,3 

-Amur river bridge 

 حمل و نقل

 حمل و نقل

 حمل و نقل

 حمل و نقل

 حمل و نقل

 نقلحمل و 

 حمل و نقل

80 

30  

35 

50 

10 

15 

3 

 263جمع: 

Tehran-Mashhad Railway ایران  حمل و نقل 

-Lagos-Calabar Railway 

 

-Lagos-Kano Railway 

 

-Abuja Rail Mass Transit 

Phase II 

 

- Abuja-Kaduna Railway 

 

-Nigcomsat Satellites 

 حمل و نقل

 

 حمل و نقل

 

 حمل  ونقل

 حمل  ونقل

 

 فضا

 نیجریه 

Chad-Cameroon & Chad-

Sudan Railway 
 چاد  حمل و نقل

Addis Ababa Light Rail اتیوپی  حمل و نقل 

Benguela Railway آنگوال  حمل و نقل 
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Khartoum-Port Sudan 

Railway 
 سودان  حمل و نقل

-Vientane-Boten Railway 

 

 

- Savannakhet-Lao Bao 

Railway 

 

 حمل و نقل

 

 حمل و نقل

 الئوس 

-Bangkok-Nong Khai 

Railway 

- Bangkok-Chiang Mai 

Railway 

 حمل و نقل

 

 حمل و نقل

 تایلند 

1-Jakarta-Bandung 

Railway 

2-MNC Lido City 

3- Kuala Tanjung Port 

4- Kayan River 

Hydropower Plant 

5- Lake Toba Tourism 

District 

6- International Airport 

Lembeh 

. حمل و نقل 1

(2035) 

. گردشگری 2

(2035) 

. حمل و نقل 3

(2035) 

 (2035. انرژی )4

 (2035. شهری )5

. حمل و نقل 6

(2035) 

5  

5  

5  

18  

10  

5  

 

 

 

 اندونزی

-Dawei Port 

-Myitsone Dam 

- Kyaukpyu Deep Sea 

Tanker Port 

 حمل و نقل

 انرژی

 حمل و نقل

 میانمار 
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- Kyaukpyu Special 

Economic Zone 

- Muse-Mandalay Railway 

 حمل و نقل

 حمل و نقل

-Gujarat Rural Roads 

(MMGSY) Project 

- Amaravati Sustainable 

Capital City 

- Madhya Pradesh Rural 

Connectivity Project 

-Mumbai Metro Line 4 

حمل و نقل 

(2035) 

 (2035شهری )

حمل و نقل 

(2035) 

حمل و نقل 

(2035) 

5  

30  

20  

20  

 هند

-Batumi Bypass Road 

Project 

 

- Nenskra Hydropower 

Plant 

 حمل و نقل

 

 انرژی

 گرجستان 

-Trans Anatolian Natural 

Gas Pipeline Project 

 

-Baku Tbilisi rail 

انرژی )تکمیل در 

2035) 

 حمل و نقل

5  

 

5  

 آذربایجان

Duqm Port Commercial 

Terminal and Operational 

Zone 

 عمان  حمل و نقل

-Dushanbe-Uzbekistan 

Border Road 

Improvement 

-Nurek Hydropower 

Rehabilitation Project, 

Phase I 

-Kashgar Dushambe rail 

 حمل و نقل

 انرژی

 حمل ونقل

 حمل و نقل 

5 

1 

2 

3 

 تاجیکستان
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-Dushambe-Afghan Rail  

Harare Airport Expansion زیمبابوه  حمل و نقل 

Bar-Boljare Motorway 

(Section of European 

Motorway XI) 

 نگرومونته  حمل و نقل

Haifa Port مناطق اشغالی رژیم   حمل و نقل

 صهیونیستی

Port of Piraeus یونان  حمل و نقل 

-Kumport Terminal 

-Tbilisi Kars rail and port 

-Anaklia port 

-Ambarli port 

حمل و نقل 

(2035) 

 حمل و نقل

 حمل و نقل

حمل و نقل 

(2025) 

5 

3 

3 

5 

 ترکیه

Suez Canal Economic 

Zone 
منطقه ویژه 

 اقتصادی

 مصر 

Khalifa Port Terminal 2 

Hassyan Clean Coal 

Project, Dubai 

 حمل و نقل

 انرژی

 امارات 

Dammam Riyadh Freight 

Line 
 عربستان سعوی  حمل و نقل

Darwin port استرالیا  10 حمل و نقل 

Kashgar Tashkent rail 

North South Alternate 

Road 

 

 حمل و نقل

حمل و نقل 

(2030) 

3  

5  

 

 قرقیزستان
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Kashgar Dushambe rail 

 

حمل و نقل 

(2025) 

2  

-Samarkand Mashhad 

Rail 

 

 ترکمنستان 1 حمل و نقل

 

، در وبگاه رسمی خود به ردیابی های عمومی آمریکاییبه عنوان اتاق فکر سیاست 1، موسسۀ امریکن انترپرایزعالوه بر آمار فوق

پرداخته و آماری « ابتکار کمربند و جاده»های مرتیط با گذاریهای چین در کشورهای متتل ، از جمله سرمایهگذاریسرمایه

عنوان یک پایگاه اطالعات داده، الیته با در نظر داشتن آمریکایی بودن  توان بهجامع در این خصو  منتشر نموده است که می

مربوط به ابتکار  های، طرح2منیع اطالعات، از آن استفاده کرد. در ادامه و به عنوان نمونه ای از آمارهای این وبگاه تتصصی

 یم.نارگذست را از نظر میاجرایی شده یا در حال اجرا در ایران _به ادعای این موسسه  _و جاده که کمربند 

  

                                                             
1  American Enterprise Institute  ( AEI ) : 

 لئه پیوهش آن متمرکز بر مساک. است ی.سید نگتن،یمستقر در واش یاه شکدهیاز اند زیانترپرا کنیامری مشهور به مؤسسه زیانترپرا کنیامر یعموم استیمؤسسه پیوهش س

 است. یاقتصاد و رفاه اجتماع است،یس ،تیحکوم
2 https://www.aei.org/china-global-investment-tracker 
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Year Month Chinese Entity Quantity 
in 
Millions 

Share size Transaction Party Sector Subsector Country Region BRI 

2014 March China Communications 
Construction 

 $                                   
160  

  Real 
estate 

Construction Iran West 
Asia 

1 

2014 May MCC  $                         
350  

  Metals Steel Iran West 
Asia 

1 

2014 November Sinomach  $                                   
320  

  Transport Rail Iran West 
Asia 

1 

2014 December Sinosteel  $                                   
180  

 Zarand Energy Coal Iran West 
Asia 

1 

2015 September China Communications 
Construction 

 $                                   
500  

  Transport Autos Iran West 
Asia 

1 

2016 January Sinosteel  $                                   
470  

 Bafgh Kasra Metals Steel Iran West 
Asia 

1 

2016 January Norinco  $                                   
330  

 Golbahar New Town 
Development 

Transport Rail Iran West 
Asia 

1 

2016 February Genertec and Beijing 
SU Power 

 $                               
1,540  

  Transport Rail Iran West 
Asia 

1 

2016 May China Energy 
Engineering 

 $                               
1,960  

  Utilities  Iran West 
Asia 

1 

2016 August Power Construction 
Corp 

 $                                   
360  

  Energy Gas Iran West 
Asia 

1 

2016 November CNPC  $                         
600  

30% Total Energy Gas Iran West 
Asia 

1 

2017 February Sinomach  $                                   
220  

  Metals  Iran West 
Asia 

1 

2017 February Sinopec  $                                   
590  

  Energy Oil Iran West 
Asia 

1 

2017 July CNPC  $                         
730  

30% Total Energy Gas Iran West 
Asia 

1 

2017 November Norinco  $                               
1,530  

  Chemicals  Iran West 
Asia 

1 

2017 December Sinopec  $                               
1,050  

  Energy Oil Iran West 
Asia 

1 

2018 January China Railway 
Construction 

 $                                   
540  

  Transport Rail Iran West 
Asia 

1 

           

2018 March Sinomach  $                                   
840  

  Transport Rail Iran West 
Asia 

1 

2018 March Sinomach  $                                   
700  

  Transport Rail Iran West 
Asia 

1 
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 هاشدن آن ییاجرا یالزم برا یهیسرما نیتام یچگونگوپروژه ها  فیتعر وهیش. 3

ین و کشتتور با توجه به ماهیت نستتیی این طرح و شتترایط خا  هر کشتتور و همچنین نوع و میزان مناستتیات تجاری میان چ  

های طییعی هر از وییگیمیزبان، شتتتیوه تعری  پرو ه ها در هر کشتتتور و هر پرو ه متفاوت خواهد بود و این ستتتیال بودن 

شتتیوه المللی، ز شتترایط در محیط ستتیال بینبه علت عدا کنترل چین بر روی بستتیاری اای استتت؛ با این توضتتیح که ابرپرو ه

هایی که در کشتتوری توستتعه یافته مانند ایتالیا شتتود و پرو هتعری  پرو ه هایی که در کشتتوری فقیر مانند ستتودان اجرایی می

ایاالت متحده همراه  ۀهای ثانویهمینطور پرو ه های مرتیط با کشتتتوری مانند ایران که با چالش تحریم اجرایی می گردد و

  باید متفاوت باشد.است 

توان گفت شتتتیوه تعری  پرو ه ها با استتتتناد به بنابراین فرمول واحدی وجود ندارد تا به بررستتتی آن بپردازیم. با این همه می

 :ج نیستایم عمدتاز از چند حالت خارآن بودهمواردی که تا به امروز شاهد 

در راستای دستیابی به اهداا مرتیط با ابرپرو ۀ جاده ابریشم، چین گاهی خود، ساخت پرو ه ای را به صورت کامل  .1

 1گردد.در یک کشور، عهده دار می

دولت میزبان جلو برده و در بعضتتی موارد چین به عنوان پیمانکار وارد شتتده و پرو ه ها را از صتتفر تا صتتد به هزینۀ  .2

 2گویند.می قرارداد کلید در دستدهد. به این نوع از قرارداد، پرو ۀ آمادۀ بهره برداری را به دولت میزبان تحویل می

 3کند.دنیال میدولت چین، گاهی اهداا خود در این مسیر را با سرمایه گذاری مشترک در پرو ه های متتل   .3

ست در پرو ه ه .4 سهاا عاا تعری  میهمچنین، ممکن ا صورت  شارکت ایی که به  سهاا م شوند دولت چین با خرید 

 4داشته باشد. این خرید می تواند به صورت اکثریت سهاا باشد و یا اقلیت.

شارکت بانک های چینی از طریق اعطای واا به عالوه بر موارد فوق، برخی از پرو ه های زی .5 ساختی با همکاری و م ر

 دولت میزبان و یا پیمانکار پرو ه، تعری  خواهد شد.

 رداخت.خواهیم پقرقیزستان، صربستان و کنیا  کشور پاکستان، 4در ادامه به بررسی پرو ه های اجرا شده در    

  

                                                             
1 100% takeover 
2 turnkey 
3 joint venture 
4 majority shareholding  /minority shareholiding 
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 اجرا شده در پاکستان یطرح ها ی. بررس1.3    

ست و عالوه بر آن، محصوالت کشاورزی فراوزرجزو ب پاکستان    صادرکننده پارچه در دنیا انی هم برای گترین کشورهای 

ضو ابتکار صادرات در اختیار دارد. شورهای ع ست پرو ه را در میان ک شور که طوالنی ترین لی دارد، « د و جادهکمربن»این ک

 ه است. نقشی فعال در پیشیرد اهداا این ابرپرو ه داشت

 اردیلیم 28 بهکشتتور  نیا یها یبده شیبه افزا تیوضتتع نیاروبرو شتتد و  تعادل پرداختبا بحران  2018پاکستتتان در ستتال    

شد. هیروپ ستان، به دل یدالر ونیلیم 300کمک ایاالت متحده نیز منجر  سالا یآنچه که آن را ناکام لیخود را به پاک آباد در ا

برای بار  پاکستتتتان باعث شتتتد تا مالی اخیر بحران قطع کرد. خواند،یم انیجوزهیو ستتتت ینظامهشتتتی یهابرخورد قاطع با گروه

سال  صندوق بین المللی پول رجوع کند.  1980دوازدهم از  میلیارد دالری که بابت پول نفت  3عالوه بر همچنین، میالدی، به 

این کشتتور واا گرفت و چین نیز متعهد شتتد تا به بهیود میلیارد دالر دیگر نیز از  3به دولت عربستتتان ستتعودی بدهکار استتت 

ستان کمک کند. ضعیت در پاک ش زیروزنامه اردو زبان جنگ ن 1و ضع یدر گزار ضوع و صاد تیبا مو سال  یاقت ستان در  پاک

 یخارج یواا ها ،یافت اقتصاد لیبه دل 2018کشور در سال  نیا ینوشت:با توجه به کاهش ارزش واحد پول یالدیگذشته م

س هیروپ اردیلیهزار م 28به  زین ست دهیر ستان  .2ا صادی در پاک صالحات اقت ضرورت ا شان دهندۀ  بود و از همین رو، این همه ن

مثیت به طرح جاده ابریشتتم به عنوان راه حلی انتقالی از بحران به ثیات اقتصتتادی، حضتتور خود در این  دولت پاکستتتان با نگاه

 طرح را پررنگ و پررنگ تر کرد.

های متتلفی چون حمل و نقل، انر ی و مناطق طرح ذیل ابرپرو ۀ جاده ابریشتتتم و در حوزه 60به امروز چیزی در حدود  تا   

 280ر حدود ددر کشتتور پاکستتتان اجرایی شتتده یا در حال اجراستتت که ستترمایه مورد نیاز برای آن ها چیزی وییۀ اقتصتتادی 

 میلیارد دالر برآورد شده است.

                                                             
1 Cebr, FROM SILK ROAD TO SILICON ROAD (2019), Available at: https://www.ciob.org/sites/default/files/CIOB-
Cebr%20report%20-%20From%20Silk%20Road%20to%20Silicon%20Road.pdf 
2 https://www.mizanonline.com/fa/news/481525/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2018-
%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA 

https://www.ciob.org/sites/default/files/CIOB-Cebr%20report%20-%20From%20Silk%20Road%20to%20Silicon%20Road.pdf
https://www.ciob.org/sites/default/files/CIOB-Cebr%20report%20-%20From%20Silk%20Road%20to%20Silicon%20Road.pdf
https://www.mizanonline.com/fa/news/481525/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2018-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.mizanonline.com/fa/news/481525/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2018-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.mizanonline.com/fa/news/481525/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2018-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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یاد  1«ستتی پِک»های زیرستتاختی که در پاکستتتان اجرایی شتتده یا در حال اجرایی شتتدن استتت تحت عنوان  طرحمجموعه از 

مگاوات در  1300یار خان اشتتتاره کرد که با یرفیت بیش از توان به نیروگاه رحیمهای نیروگاهی میجمله طرحاز شتتتود. می

 یلیارد دالر را به خود تتصیص داده است. م 2تا  6/1سرمایه ای بین  باشد و حال ساخت در استان پنجام می

استتت. برآورد هزینه ها در خصتتو  این کابل  2از جمله پرو ه های زیر ستتاختی مهم دیگر، کابل کشتتی فییر نوری مرزی   

میلیارد دالر بوده است. این کابل کشی باعث رشد صنعت توریسم در نقاط شمالی پاکستان  37کیلومتری، بیش از  820کشی 

 باعث دسترسی مردا این مناطق به اینترنت نسل سه و چهار خواهد گردید. شده و 

اند که بگذریم شتتتاید مهم ترین و از خطوط متعدد راه آهن و جاده هایی که ستتترمایه بستتتیاری را به خود اختصتتتا  داده  

ریلی و  فرودگاه بین المللی بزرگراه ها، خطوط های گوادر باشد. استراتییک ترین طرح راهیردی در پاکستان، مجموعه پرو ه

شهر گوادر در کنار بندر مدرنی که در حال آماده شدن است می تواند این شهر و به عیارت دیگر، کشور پاکستان را به میدا و 

                                                             
1 China–Pakistan Economic Corridor (CPEC). 
2 Cross Border Optical Fiber Cable. 
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که قصد دارند با کشورهایی نظیر تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و حتی خود چین از سراسر دنیا مقصد کشتی های تجاری 

 72ی چابهار در ایران باشتتتد که در رقییی جدی برای بندر توستتتعه یافته ت بپردازند، بدل کند. این بندر می تواندبه تجار

    کیلومتری شهر بندری گوادر واقع شده است.

 

 قرقیزستاناجرا شده در  یطرح ها ی. بررس2.3    

ست    ان، تاجیکستان و ازبکستان دارای مرز مشترک قرقیزستان به عنوان کشوری محصور در خشکی با کشورهای چین، قزاق

 است. این کشور با منابع سرشار معدنی، یکی از کشورهای صادر کننده طال و جیوه در جهان به شمار می رود.

  

 عمده کاالهای صادراتی توسط قرقیزستان و میزان آن. 6شکل 
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شده تولید ناخالص داخلی این کشور با عضویت در ابرپرو  سال پیش بینی  شم، در  میلیارد دالر افزایش  4تا  2040ه جاده ابری

تاشتتکند، جاده -در راستتتای پیشتتیرد طرح جاده ابریشتتم ،تاکنون ستته طرح راه ستتازی از جمله خط ریلی کاشتتگر  1پیدا کند.

شمال ست. در کنار موارد فوق، چین -جنوم و همچنین خط ریلی کاشگر-جایگزین  بالغ دوشنیه در دستور کار قرار گرفته ا

میلیون دالر در بتش فلزات معدنی این کشتتور ستترمایه گذاری کرده  150میلیون دالر در بتش انر ی قرقیزستتتان و  700بر 

 که در جدول زیر قابل مشاهده است. است

Year Month Investor Quantity 

in 

Millions  

Share 

Size 

Transaction 

Party 

Sector Subsector Country 

2014 February Shaanxi Coal and 

Chemical 

 $            

430  

  Energy Oil Kyrgyzstan 

2014 August Rongsheng Heavy 

Industries 

 $            

280  

60% New 

Continental Oil 
& Gas 

Energy Oil Kyrgyzstan 

2015 January Zijin Mining  $            

150  

60% Kyrgyzaltyn Metals  Kyrgyzstan 

 

 صربستاناجرا شده در  یطرح ها ی. بررس3.3 

. مهم ترین واقع شتتده استتتدر حوزۀ بالکان میلیون نفر که  7با جمعیت بالغ بر جمهوری صتتربستتتان کشتتوری استتت اروپایی 

 بعد از ال،میلیارد دالر در ست 1.5با حجم تجارتی بیش از که  شتریک تجاری این کشتور در آستیا، جمهوری خلق چین استت

 درصد واردات صربستان به این کشور مربوط می شود  تصویر زیر(. بیشترین  ا،یتالیآلمان و ا یکشورها

                                                             
1   CEBR, FROM SILK ROAD TO SILICON ROAD (2019), p.24. 



 تحلیلگران اقتصاد مقاومتیشبکه  – رانیا یآن برا یهاو فرصت نیچ دیجد شمیابر ۀابعاد ابرپروژه جاد یبررس

 

27 

 

 . کشورهای دارای باالترین میزان صادرات به صربستان7شکل 

 

 پرو ه زیرساختی 7رسد. تاکنون حدود در سال میمیلیارد دالر  1.5به بیش از صربستان و چین دو کشور میان حجم تجارت 

شرکت های چینی در حدود  ست و  شده ا ستان ایجاد  صرب میلیارد دالر در حوزه های  4در قالب طرح یک پهنه، یک راه در 

که از جمله مهم ترین طرح های در حال اجرا، یکی خط آهن  اندمتتل  از جمله انر ی و حمل و نقل ستترمایه گذاری کرده

ت  کند و دیگری آزادراه بلگرادان و مجارستان را به یکدیگر متصل میاست که پایتتت دو کشور صربست 1بلگرادتتتتتت بوداپست

 گرداند. که پایتتت صربستان را به شهر بندری بار در مونته نگرو متصل می است 2بار

 

 

                                                             
1 Budapest–Belgrade Railway. 
2 Belgrade-Montenegro Bar Port Motorway 
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 کنیااجرا شده در  یطرح ها ی. بررس4.3

ین در طرح از کشتتورهای هدا چ میلیون نفر جمعیت، یکی 50نیا به عنوان کشتتوری در شتترق آفریقا، با بیش از کجمهوری 

تواند از می برای طرح جادۀ ابریشتتم دارای اهمیت استتت. نتستتت اینکه چینکنیا از دو جهت یک پهنه، یک راه بوده استتت. 

 (8ند.  شکل شهر بندری آن یعنی مومیاسا به عنوان ایستگاهی در راه رسیدن کمربند دریایی خود به اروپا استفاده ک

 

 

 چین.« پهنه، یک راه یک». طرح  8شکل 
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دوا اینکه چین می تواند به واسطۀ یرفیت های باالتری که در کنیا به نسیت سایر کشورهای آفریقایی برقرار است از این 

پرو ه خط آهن عظیمی که از این  کشور به عنوان دروازۀ ورود کاال و خدمات چینی به سراسر قارۀ آفریقا استفاده نماید.

  1کند در همین راستا طراحی شده است.ه سایر کشورهای آفریقایی راه پیدا میکشور شروع شده و ب

 گردد.. خطوط آهن متصل کننده کشورهای آفریقایی که از ساحل کنیا آغاز می9شکل 

 

سا تا نایروبی  پایتتت کنیا(،  ساحلی مومیا شهر  تامین با الزا به ذکر است که از پرو ه مذکور، تاکنون قسمت های مربوط به 

صادرات %90اعتیار  سط بانک  ست وبه بهرهواردات چین  -پرو ه تو سیده ا سایر  هنوز برداری ر صو   تامین اعتیاری در خ

پرو ه  توان به میاز جمله دیگر پرو ه های اجرا شتتده یا در حال اجرا توستتط چین در کنیا، . نگرفته استتت صتتورتقستتمت ها 

                                                             
1 Mombasa-Nairobi Standard Gauge Railway SGR. 
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فرعی با عایق گاز در خطوط و پرو ه احداث ایستتتگاه   2ه تیدیل و انتقال نیروپرو  ، 1ستتاخت یک جاده شتتهری در شتتهر تاتو

عملیات احداث آن آغاز شتتده استتت پرو ه ای  2019پرو ۀ جادۀ شتتهری تاتو که در ستتال   اشتتاره کرد. 3برق منتهی به نایروبی

 4شد.خواهد  است که پیش بینی شده یرا دو سال تکمیل میلیون دالری  100 عمرانی با بودجه

 
 شهر تاتو در نزدیکی نایروبی  پایتتت کنیا( : 10شکل 

آغاز شده و پیش بینی شده یرا یک سال و نیم از زمان شروع پرو ه، به  2018که از سال پرو ۀ تیدیل و انتقال نیرو    

 میلیون دالری را به خود اختصا  داده است. 500برداری خواهد رسید، بودجه ای بهره

                                                             
1 A Municipal Road in the Villa District, Tatu City, Kenya.  
2 Power Transmission and Transformation Project LOT2 (EPC), Kenya  
3 220/66kV Gas Insulated Switchgear GIS substation, Available at: 
https://www.chinadaily.com.cn/a/201805/30/WS5b0dc147a31001b82571d053.html 
4 Reference: http://project.fdi.gov.cn/1800000091_2_115536_0_7.html 

https://www.chinadaily.com.cn/a/201805/30/WS5b0dc147a31001b82571d053.html
http://project.fdi.gov.cn/1800000091_2_115536_0_7.html
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ری  شده در قالب طرح از جمله دیگر پرو ه های تع GISایستگاه فرعی با عایق گاز موسوا به میلیون دالری  130پرو ۀ   

  باشد.یک پهنه، یک راه در کنیا می

 
 . ایستگاه فرعی با عایق گاز در کنیا11شکل 

در کنیا مورد  نیچ واردات-بانک صادرات یاز سو هیسرما نیو با تام TBEA 1 ینیتوسط شرکت چاین ایستگاه که    

 منجر به باال رفتن سطح بهره وری خطوط برق نایروبی شود. احداث قرار گرفته است قرار است 

 

  

                                                             
1 Tebian Electric Apparatus (TBEA). 
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 مهوری اسالمی ایرانبرای ج« یک پهنه، یک راه»های . فرصت ها و تهدید4

تگی کشور و توسعه یافتواند عاملی برای تسریع ای، میعضویت و مشارکت فعال جمهوری اسالمی در چنین طرح گسترده    

سیب  شارکت در این طرح می تواند آ شد. در عین حال، م صادی امروز با شرایط خا  اقت ایی نیز در ههمچنین برون رفت از 

 کوتاه مدت و نیز بلند مدت برای اقتصاد کشور داشته باشد.

ن از صتتاحب تیۀ تفصتتیلی با ستته به مصتتاحبه منظور حفظ جامعیت بحث این مهم و همچنین برای فهم دقیق جوانب متتل     

 نظران این حوزه پرداخته ایم که نقطه نظرات ایشان در ادامه و به تفکیک بیان خواهد شد. 

صادی . 1.4 سئوالن اقت صاحبه با یکی از م سیاداره کل د»م صاد مقاومت یپلما در  «ها میوگذر از تحر یاقت

 1وزارت امور خارجه

مطابق نگاه چینی ها به  باید زاویۀ دید خود را»آگاه به عنوان مقدمۀ بحث این بود که  اولین نکتۀ قابل ذکر توستتتط این مقاا  

لیت های اصتتالح نماییم. این طرح یک ابرپرو ه استتت و به عنوان چشتتم اندازی در خصتتو  فعا« یک پهنه، یک راه»طرح 

ن دقیق مشتص شده که برای آن مدت زما اقتصادی چین در آینده عمل می کند. بنابراین پرو ه ای شییه سایر پرو ه ها نیست

 و منابع معینی را به آن اختصا  دهند. 

ین ابرپرو ه ای همچنین، باید دانستتت که شتتیوه تعری  پرو ه ها و نوع برخورد چین با دولت ها، به واستتطۀ ماهیت نستتیی چن

ر تصمیم گیری و شورهای پیرامونی دکشور به کشور و پرو ه به پرو ه متفاوت خواهد بود. حتی تحوالت داخلی و اتفاقات ک

ای بین المللی، هشتتیوه تعری  پرو ه ها توستتط چین برای هر کشتتوری متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال عواملی نظیر تحریم 

سیه، با اتحادیه اروپا، با آمریکا شورها ، توافق برجاا و ده ها عامل دیگر، ایران رنوع رابطۀ ایران با رو سایر ک سیت به  متمایز ا ن

ابتی قرار کند و در نتیجه، تصمیم گیری چین در خصو  رابطه تجاری با ایران را نیز منحصر به فرد و خارج از هر فرمول ثمی

 .  «خواهد داد

ضمن تاکید مجدد بر     صادی در خصو  فرصت ها و تهدیدهای این طرح برای ایران  سی اقت صاحب نظر حوزه دیپلما این 

اگر تصور ما از این طرح به مثابۀ کیک آماده ای است که ما »های خود را چنین ادامه داد که: صحیت ماهیت نسیی این پرو ه،

باید بتشتتی از آن کیک را برای خود برداریم، چنین تصتتوری غلط استتت. از آنجا که در حوزۀ بین الملل، یک کشتتور تعیین 

خواهد کرد که چه فرصتتت ها و تهدیدهایی برای جمهوری کننده نیستتت، رفتارهای متقابل ما با چین و ستتایر دولت ها تعیین 

                                                             
 خواست شتص مذکور، ناا ایشان ذکر نتواهد گردید.دربنا به  1
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استتتالمی در این طرح وجود دارد.به طور مشتتتتص و به عنوان نمونه، نوع تعامل ما با آمریکا عاملی تاثیرگذار در روابط ما با 

 نتواهد شد. چین خواهد بود. بنابراین فرصت ها و تهدیدهای جمهوری اسالمی صرفاز در رابطه متقابل ایران و چین تعری 

شتر یا کمتری نکته دوا اینکه     ر آینده پیدا دچون مشتص نیست نقطه نهایی مد نظر چین کجاست و کداا کشورها نقش بی

ین متمرکز بود بلکه باید خواهند کرد بنابراین برای پی بردن به فرصتتت ها و تهدید ها نیاید صتترفاز بر روابط دوجانیه ایران و چ

ا از اهمیت باالیی ابعاد متتل  را نیز مورد ارزیابی قرار داد، زیرا این موضتتتوع برای طرا چینی م شتتترایط داخلی ایران در

طور مستتتتقیم بر  برخوردار استتتت و اتفاقات داخلی ایران از جمله نوستتتان قیمت ها و یا امنیت ستتترمایه گذاری در ایران، به

عاد داخلی دیگر از جمله ثیات اجتماعی و بحران های بتش اقتصتتتادی، اب های ما تاثیرگذار خواهد بود. عالوه برفرصتتتت

ها تواند ناشی از مسائل اقتصادی باشند نیز برای سرمایه گذاران خارجی از جمله چینیاحتمالی اجتماعی در آیندۀ ایران که می

 »مهم خواهد بود.

ع اثر از تحریم های اه مناستتیی برای رفاین مقاا آگاه، در پاستتب به این ستتوال که استتاستتاز در شتترایط فعلی، منطقه گرایی ر   

رهایی که ارتیاطات ما با قطعاز تحکیم روابط با همسایگان و کشو» یکجانیه و ثانویۀ آمریکا هست یا خیر؟ چنین ادامه دادند که 

ی عی و نزدیکآنها صتتترفاز جنیه اقتصتتتادی ندارد و جنیه های دیگری مثل عالیق دینی و ایدئولو یک، همیستتتتگی های اجتما

تواند راه حل موثری برای مقابله با فشارهای خارجی موضع های سیاسی در آن دخیل است و عمدتاز هم در منطقۀ ما هستند می

شکیل می شورهای منطقه را ت سیات ک شی از محا صادی بت شد، زیرا روابط اقت . بنابراین دهد و نه همۀ آناز جمله تحریم ها با

و  تهدیدات منطقه گرایی به خصو  در مورد عضویت . در خصی تیدیل به فرصت کردگرایتوان تحریم ها را با منطقهمی

یر کشورهاست تا در طرح یک پهنه، یک راه باید گفت چین هم مثل تماا دولت های قدرتمند به دنیال ایجاد وابستگی در سا

 «.طییعی استبتواند قدرت خود را در حوزه های متتل  استمرار بیتشد و الیته این اتفاق، کامالز 

ما باید نقشه روابط »ه کدر نهایت ایشان با مثیت ارزیابی کردن ورود آگاهانه و با شناخت ما در این طرح، خاطر نشان کردند   

شیم شته با شم دا توانیم ،بدون عیور از خطوط قرمزمان، با چین و یا دیگر تا بدانیم تا چه میزان می خارجی مان را دائماز پیش چ

 ».ری داشته باشیم کشورها همکا
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 1.مصاحبه با دکتر عباس ملکی2.4

 1000االتر از بزرگترین طرح اقتصتتادی دنیاستتت و ب« یک پهنه، یک راه»دکتر ملکی در ابتدای صتتحیت، با بیان اینکه طرح 

ارند قرار د کشتتورهایی که در مستتیر جاده ابریشتتم نوین»میلیارد دالر پرو ه در آن تعری  شتتده استتت، خاطر نشتتان کردند 

 «رح بهره مند گردند.طتوانند بیش از سایرین از مزایای این می

ما » ان نمودند که: ایشان در ادامه و در راستای پاسب به سوال در خصو  فرصت ها و تهدیدهای این طرح برای ایران چنین بی

سیاری از پرو ه ها که در تامین مالی آنمتوانیم تامین می شکل خوردیم راالی ب ین طرح انجاا دهیم. به عنوان از طریق ا ها به م

دیده شتتتده استتتت. « یک پهنه،یک راه»ه بتش هایی استتتت که در طرح تهران از جمل-نمونه، برقی شتتتدن خط آهن مشتتتهد

ستیم که می شکی ه ست به دنیال احداث یک خط لوله از ایران به چین از طریق خ سال ها تواند گاز را به مناطق همینطور، ما 

 «.اند و این کار هم می تواند در چارچوم این مساله انجاا شودغربی چین برس

چارچوم هویت  نکتۀ دیگری که دکتر ملکی به آن اشاره کردند این است که همکاری های ایران با کشورهای آسیایی در   

ورهای منطقه شکبا باعث بهیود روابط ما  طرحاین  و مشارکت در آسیای از اهداا راهیردی جمهوری اسالمی بوده و هست

 خواهد شد. 

نیز گفتگویی به عمل آمد و ایشان معتقد بودند اولین مشکل، مسالۀ  در خصو  مشکالت پیش رو برای فعالیت در این طرح   

تحریم هاست که اجازه نمی دهد ایران مانند سایرین در این طرح فعال شود. به همین خاطر است که برخی از مسیرها در این 

آید و به پاکستان می رود. یا از شمال دریای خزر عیور می کند. دومین مشکل دور می زند. مثال تا افغانستان می طرح، ایران را

میلیارد دالر قرارداد با چینی ها در زمینۀ  50از نظر ایشان ضع  سیاستگذاری در ایران است. به عنوان نمونه ایشان به امضای 

یاست جمهوری آقای روحانی، این قراردادها به امید واهی ورود شرکت های بزرگ نفت و گاز اشاره می کنند که در زمان ر

سوا را چنین بیان نمودند که  ضل  شری ، مع شگاه  ستاد دان شدند. این ا در ایران، نگاه به چین یک نگان » غربی به ایران، لغو 

تند و این اشتتتیاهی استتت که در اثر غیرتتصتتصتتی و مصتتنوعی استتت. ما فکر می کنیم کاالهای چینی تماماز بدون بازدهی هستت

ها اجناستتی دارند که در خود جامعۀ آمریکا با چینیروآوردن ]بازرگانان[ ما به اجناس ارزان چین در ایران پدید آمده استتت. 

این است که در ایران سیاستگذاری به عنوان  چهارمین مشکل در نگاه دکتر ملکی،«. استانداردهای ستت در حال عرضه است

مر بلندمدت، در مسائل مربوط به اقتصاد و انر ی دست کم گرفته می شود، بر خالا مسائل نظامی و فرهنگی که ما در یک ا

                                                             
راه »ی و نویسندۀ کتام عموم یگذار استیس یمطالعات راهیرد فصلنامه ریسردب ی ،شر یدر دانشگاه صنعت یانر  یگذاراستیس اریدانشی مدیریت استراتییک، ادکتر 1

 «.های استراتییکیابریشم جدید؛ یک کمربند، یک جاده؛ نظریۀ چینی برای رهایی از محدودیت
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و نهادهایی مثل شتتتورای عالی امنیت ملی و شتتتورای عالی انقالم فرهنگی برای آن به وجود آن ها به تداوا اهمیت می دهیم 

 می کنیم.آورده ایم، اما در اقتصاد بیشتر سیاسی برخورد 

 

 1.مصاحبه با دکتر مهدی پیری3.4

را با تاکید بر « یک پهنه، یک راه»های ناشتتی از عضتتویت ایران در طرح ها و تهدیددکتر پیری بحث خود در رابطه با فرصتتت

 ترین ابزارهای پیش روی جمهوری استتتالمی برایاستتتتفاده از یرفیت های منطقه ای، یکی از مهم»این نکته آغاز کردند که 

هاستتتت؛ با این توضتتتیح که وقتی ما تعهدات متقابلی را بپذیریم و به موجب آن نستتتیت به تعیین کانال های مقابله با تحریم

یک معاهده،  پرداخت مالی مورد حمایت دولت ها در چارچوم تعهدات بین المللی اقداا کنیم و دولت ها را در یک قالب

ستری میدر خصو  انجاا اقداماتی متعهد کنیم، این با شود که مانند یک الیحه حفایتی، مانع اقدامات تحریمی عث ایجاد ب

 «.  خواهد شد

د بحث، ورود داشته باشیم، به موافقتنامه های منطقه ای نظیر طرح مورما اگر »ایشان از استدالل فوق چنین نتیجه گرفتند که     

شامتیازاتی که برای ما به وجود خواهد آمد، فارغ از نوع امتیاز سهیل تجارت بین ما و دیگر ک شد و این ، باعث ت ورها خواهد 

جود آمده استتتت. یعنی زیر ستتتوال رفتن ماهیت تحریم ها، زیرا تحریم استتتاستتتاز برای جلوگیری از تجارت و مراودۀ مالی به و

 «. شودبنابراین هر گاا ما در این مسیر، به نوعی مقابله با تحریم محسوم می

این امر به این معنا نیستتت که چنانچه ما هر موافقتنامه دوجانیه ای را به امضتتا »تهران با بیان این نکته که این استتتاد دانشتتگاه     

ساندیم یعنی تحریم ها را دور زده ایم شان کردند که «ر ما باید موافقتنامه ها را به نحوی اجرا کنیم که در عین اینکه » ، خاطر ن

شورها برقرار میبین تجارت  شور مقابل با شود و منافعی عاید  ما و دیگر ک شور مقابل یا تجار ک دو طرا توافق می گردد، ک

علیه ایران مواجه نشوند و این امر نیازمند طراحی مثل آمریکا ریسک تحریم متقابل دولت یا دولت های واضع قوانین تحریمی 

ارزهای مشترک مثل دالر می باشد. ابزار دیگر،  یکی از این ابزارها عدا استفاده از. مکانیزا های جدید و منحصر به فرد است

ایجاد ستتیستتتم مالی بین دولتی استتت؛ یعنی به جای پرداخت به شتترکت ها یا بانک های تجاری،  بانکی با مشتتتصتتات خا  

 تاسیس گردد که تنها وییفه اش انجاا این نوع تراکنش ها باشد و اساساز وارد کانال بانک های تجاری متعارا نشود که حتی

گیرد، اثری بر تجارت و اقتصتتاد کشتتور اگر تحریم شتتد، از آنجا که فعالیت تجاری دیگری توستتط بانک مذکور انجاا نمی

                                                             
 الملل اقتصادی.حقوق بیناستادیار دانشکدۀ حقوق و علوا سیاسی دانشگاه تهران و پیوهشگر عرصۀ  دکتری حقوق بین الملل انر ی از دانشگاه ماستریتت هلند،1
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شد. به نظر می شته با سالمی به وجود طرا قرارداد با ایران ندا سد توافقات تجاری منطقه ای این یرفیت را برای جمهوری ا ر

 «.  خواهد آورد

وال که نگرانی شتترکت های خارجی از ستترمایه گذاری در ایران با توجه به قوانین تحریمی، دکتر پیری در پاستتب به این ستت

شتند  شد، بیان دا شرکت هایی توسط دولت های خارجی از جمله چین »چگونه قابل رفع می با به منظور رفع این نگرانی، باید 

منابع مورد نیاز خود را نیز از دیگر شتترکت های  به وجود آیند که منحصتتراز به فعالیت در ایران اختصتتا  پیدا کرده باشتتند و

 «.1چینی تهیه کنند نه از دیگر کشورها و این باعث می شود قوانین تحریمی اثری بر آن ها نداشته باشند

ران ی بحث و در راستای صحیت پیرامون تهدیدهای موجود در این طرح برای ایران، دکتر پیری معتقد بودند که ایدر ادامه   

م باید رصه سیاست خارجی نیاید به طور صد در صدی به یک کشور و یک سیاست تکیه کند و حرکت به سمت چین هدر ع

 م.هدفمند و حسام شده باشد و باید دانست که ما در تماا حوزه ها هم به حمایت و همکاری چین نیاز نداری

شان این بود که  سط ای ستا تو شده در این را شد؛  تجارت ها» نکتۀ دیگر مطرح  عنی اگر ما به حوزه ینیز باید تجارت متقابل با

شرکت ها سمت ترغیب  ی خارجی به نفت و گاز ورود می کنیم به جای وارد کردن کاالی چینی یا پرداخت پول به چین، به 

 سرمایه گذاری در ایران حرکت کنیم و این شرکت ها را در بتشی از پرو ه یا سود آن شریک کنیم.  

شان در پ     ضیح دادند که ای سمت منطقه گرایی، تو منطقه گرایی به از طریق  ایران باید»ایان با تاکید بر لزوا حرکت ایران به 

پدید آید که اگر ما تحریم  ا را با منافع خودش پیوند بزند؛ یعنی باید حالتیهآنمنافع پیوند اقتصادی با دیگر کشورها برسد و 

 «.  و االن اینگونه نیستشدیم دیگر کشورها هم متحمل ضرر شوند 

 

  

                                                             
طیق قوانین تحریمی دارای اهمیت است، باید مراقب بود از کاالها یا منابع آمریکایی استفاده نشود زیرا در ( End user در مواردی که مصرا کنندۀ نهایی منابع و کاالها  1

 این صورت کل چرخه با تحریم مواجه خواهد شد. 
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 نتیجه گیری:

پیمانان های یکجانیه و ثانویۀ آمریکا و همترین راه پیش روی جمهوری استتالمی برای مقابله با تحریمگرایی، شتتاید مهممنطقه

صادی خود با  سی، اقت سیا سترش روابط  سمت گ سالمی باید به  شد. از این رو جمهوری ا شور با صادی این ک ولت های داقت

تواند گستتتترش روابط ما با این کشتتتورها را در مقایستتته با دیگر قه حرکت کند و پیوندهای فرهنگی، زبانی و تاریتی میمنط

و رقابت  کشتتتورها تستتتهیل گرداند. در همین راستتتتا، نیاز ما به فروش محصتتتوالت داخلی و ورود ستتترمایه خارجی از طرفی

کند و به جیه میرا قابل تو« یک پهنه، یک راه»در طرح اقتصتتادی  مشتتارکت فعال مااقتصتتادی چین با آمریکا از طرا دیگر، 

توان با جلب اعتماد طرا چینی، از یرفیت های موجود در این طرح در راستتتتای گستتتترش منطقه گرایی و رستتتد مینظر می

  مقابله با تحریم های اقتصادی بهره برد. 

 

 

 

 

 


