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جاده ابريشم و زمينه هاي همكاري ايران و چين

يك كمربند، يك جاده
ساعت ۱۲:۰۳ تاريخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ 

اين طرح در دو براساس طرح چيني ها و اعالم سياست دولت جمهوري خلق چين در خصوص فعال سازي جاده ابريشم، 

مسير زميني و دريايي ۶۵ كشور را در آسيا و خاورميانه و اروپا و شمال افريقا دربر مي گيرد. از ميان اين ۶۵ كشور، تعداد ۲۰

كشور پايه هاي اصلي و داراي اولويت و ظرفيت در مسير جاده ابريشم هستند و ايران در ميان اين ۲۰ كشور برگزيده قرار

دارد.

فريدون وردي نژاد، سفير سابق ايران در چين/منبع:آينده نگر

اشراف طايفه از شكست  به دست گرفت. وي پس  را در چين  قدرت   (Han) هان  نامدار دودمان  امپراتوري  اوو،  ميالد،  از  قبل   ۱۴۰ سال  حدود  در 

مجاور (Hun Nish Race) كه مهم ترين مانع راهيابي چينيان به سرزمين هاي باختري بودند، رو به غرب آورد تا هم به دره فرغانه، مركز توليد و

پرورش اسب دست يابد و هم امپراتوري خويش را تا مرزهاي امپراتوري پارت بگستراند. از اين رو در سال ۱۳۹ ق.م نماينده اي به نام جانگ چيان

راهي غرب چين كرد تا پنجره اي به سوي غرب بگشايد. جانگ دوبار به كشورهاي غرب چين سفر كرد و در سفر دوم در سال ۱۱۶ ق.م در رأس

هيئتي سيصدنفره در حالي كه مقدار زيادي طال و نقره و پارچه ابريشم همراه خود داشت، به سرزمين هاي غربي وارد شد. در همين سفر، هيئت او نيز

تا كشور پارس آن زمان راه پيمود و بدين سان، بين دو تمدن روابط رسمي برقرار شد. با اين تمهيدات امپراتوري چين كوشيد تا ابريشم چين را به

كشورهاي باختري صادر كند. براي اين منظور نيروي انساني فراواني به كار گمارد و سرمايه كالني گذارد تا از اين راه نوگشوده بهره ببرد.

پيوندهايي بر  بود  شد، طليعه اي  آغاز  اشكانيان  دربار  به  غرب  امپراتوري هاي  از  نماينده هايي  آمدن  با  كه  چين،  و  ايران  بين  رسمي  ارتباط  برقراري 

گسترده كه با آمد و شد نمايندگان دو كشور روز به روز بر گستره آن افزوده مي شد. هم چيني ها به موقعيت حساس ايران آگاه بودند و هم ايرانيان به

نقشي كه مي توانستند به عنوان پل بين شرق و غرب ايفا كنند و بنابراين هردو طرف مي كوشيدند تا با گشايش راه ابرايشم، اقتصاد خويش را رونق
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بخشند.

با فعال شدن مسير شرق و غرب آسيا، راه ابريشم به عنوان راه حمل و نقل كاال ميان خاور و باختر، سرمايه هنگفتي نصيب ايران زمين كرد و اقتصاد

آن را، كه تا آن روز بر كشاورزي و دام پروري تكيه داشت، رونقي روزافزون بخشيد و در پي آن مراكزي براي راهنمايي امر بازرگاني، چگونگي حمل و

نقل كاال، پرورش رهبران كاروان ها و تشكيالتي نيز براي پشتيباني و حمل و نقل دريايي كه شاخه اي از راه ابريشم بود، شكل گرفت. فردي كه نام

جاده ابريشم يا راه ابريشم را براي اين مسير انتخاب كرد جغرافي داني آلماني بود بنام فرديناند ريختوفن كه در سال ۱۸۷۷ اين كار را انجام داد. وي به

سبب حمل ابريشم از اين راه به درياي مديترانه و مناطق مختلف ديگر، اين نام را برگزيد.

آنچه كه به ايران و چين بازمي گردد اين است كه اين دو كشور متمدن ديرينه با تاريخ هزاران ساله خود دو كشور مهم در مسير جاده ابريشم بودند.

انواع ميوه و سبزي جات مانند انگور، باقال، انار، اسفناج، پياز و خيار از طريق اين جاده از ايران وارد چين شده و چاي، زنجبيل، شاه توت ، هلو، زردآلو و

نارنگي از چين به ايران وارد مي شده است. عالوه بر اين، ايران بازار و مركز توزيع بارز پارچه هاي ابريشمي و ابزارهاي چيني نيز بوده است. همچنين

انواع عطر و جواهرات ايران در چين بسيار رايج بوده است.

در ماه اكتبر سال ۲۰۱۳ شي جين پينگ رئيس جمهوري خلق چين براي نخستين بار ايده راهبردي ساخت «كمربند اقتصادي جاده ابريشم» و «جاده

چارچوب كه  است  اين  جاده  يك  كمربند،  يك  طرح  هدف  چيني ها،  گفته  به  بنا  كرد.  مطرح  را  جاده)  يك  كمربند،  (يك   «۲۱ قرن  دريايي  ابريشم 

به طور چارچوب  اين  تحت  مسير  اين  و كشورهاي  ايجاد شود  منطقه  در  مشترك»  منافع  اعتدال،  «آزادانديشي،  با اصول  اقتصادي جديد  همكاري 

مشترك مشورت كنند تا جاده ابريشم قديمي در عصر جديد، انرژي و حياتي نو بيابد. دولت چين قصد دارد جاده ابريشم را بازسازي كند؛ جاده اي كه

بايد آسياي مركزي را به اروپا متصل كند. بدين منظور شاهراه ها، ريل ها و لوله هاي نفت زيادي ساخته خواهد شد.

ابريشم تاريخي ساخته خواهد شد كه امتداد جاده  اين جاده در  تازه اي بسازد.  ابريشم  جمهوري خلق چين قصد دارد اسطوره اي را زنده كند و جاده 

زماني بزرگ ترين راه تجاري بود. مدت هاست كه رئيس جمهوري چين هربار در سخنانش به اين پروژه  اشاره مي كند و از «يك خط كمربندي و يك

جاده» سخن مي گويد. اين پروژه اي بزرگ خواهد بود كه حدود ۶۵ كشور در آن شركت خواهند داشت، يعني نيمي از جمعيت زمين در اين مسير قرار

دارند.

دولت چين در اين چارچوب قصد دارد نه تنها مسيري تجاري بسازد، بلكه همچنين مي خواهد زيرساخت هاي خود را در ابعادي بزرگ گسترش بخشد.

پكن بدين منظور ۴۰ ميليارد دالر آماده كرده است. اين پول صرف ساختن اتوبان ها، خطوط آهن، لوله هاي نفت و گاز و بنادري از ليتواني تا شاخ افريقا،

از سريالنكا تا اسرائيل و از پاكستان تا ايران خواهد شد.

آسيا» زيرساخت هاي  «بانك سرمايه گذاري  است كه  كرده  اقدام  مالي  موسسه   تأسيس يك  به  پروژه  گسترده حتي  اين  مالي  تأمين  منظور  به  پكن 

(AIIB) نام دارد. در ژوئن سال ۲۰۱۵ برخالف خواست و اراده  امريكا، ۵۷ كشور طرح تأسيس بانك يادشده را امضا كردند كه در ميان آنها بريتانيا،

فرانسه و آلمان هم به چشم مي خوردند. اما پرسش اصلي اين است كه هدف چين از بازسازي جاده ابريشم چيست؟ آيا رهبران اين كشور مي خواهند

همسايگان دور و نزديك چين را به هم مرتبط سازند و آن طور كه تبليغات رسمي اين كشور مي گويد، كشورهاي جهان را به هم نزديك تر كنند؟ آيا

اقتصاد خودشان كه دارد درجا مي زند تكاني بدهند و راه هاي صادراتي تازه اي براي شركت هاي چيني به جهان روايي (گلوباليزاسيون) نيازمندند تا به 

مازاد توليد كاالهاي خود بيابند و راه هاي وارداتي نفتي به كشور خود را تضمين كنند؟ يا پكن تالش مي كند سيطره  سياسي غرب را درهم بشكند و

برنامه اي براي تسخير جهان دارد؟

جاده اي ايجاد شود.  اقتصادي  كريدوري  آنجا  در  است  قرار  هستند.  بزرگي  پروژه   روي  كار  مشغول  چين  به سفارش  مهندساني  كاشغر  در  هم اكنون 

كوهستاني به پاكستان در اين منطقه ساخته خواهد شد كه قرار است از راه زميني به بندر گوادر در درياي عمان منتهي شود. روي ميز كار مهندسان

نقشه هايي به چشم مي خورد كه از خطوط آهن بلندپروازانه  و ماجراجويانه اي به سمت قرقيزستان و قزاقستان حكايت مي كند. اين از نظر فني چالش

بزرگي است. اما از زماني كه چيني ها موفق شده اند خط آهني به مسير تبت در ارتفاعات ۵ هزار متري بسازند، همه چيز ممكن به نظر مي رسد.



5/7/2017 اتاق بازرگانی٬ صنايع٬ معادن و کشاورزی تهران

http://www.tccim.ir/News/PrintPage.aspx?nid=49382 3/4

هنگفتي پول  تازه،  اقتصادي  مناطق  و  مركزي  آسياي  مسير  در  ترانزيتي  راه هاي  در  چين  كمونيست  حزب  رهبران  كه  ديد  مي توان  هم اكنون  از 

سرمايه گذاري مي كنند. استاندارد زندگي مردم كاشغر باال رفته است و در ارومچي مركز سين كيانگ، دو پارك فناوري مدرن كه از مشوق هاي مالياتي

برخوردارند، توانسته اند فرصت هاي شغلي زيادي ايجاد كنند. در منطقه ي خودمختار سين كيانگ نرخ رشد اقتصادي به ۹ درصد رسيده است، يعني از

هر نقطه اي در چين باالتر است. در حال حاضر دو شركت هوايي از ارومچي به بزرگ ترين شهر قزاقستان يعني آلماتي پروازهاي منظم دارند. از راه

زميني هم خطوط آهن و جاده هاي تازه اين دو شهر ميليوني را كه با هم ۱۵۰۰ كيلومتر فاصله دارند، به يكديگر وصل مي كنند. قرار است در مناطق

مرزي اين بخش يك منطقه ي تجارت آزاد مشترك ايجاد شود.

اين طرح در دو مسير زميني و دريايي ۶۵ براساس طرح چيني ها و اعالم سياست دولت جمهوري خلق چين در خصوص فعال سازي جاده ابريشم، 

كشور را در آسيا و خاورميانه و اروپا و شمال افريقا دربر مي گيرد. از ميان اين ۶۵ كشور، تعداد ۲۰ كشور پايه هاي اصلي و داراي اولويت و ظرفيت در

مسير جاده ابريشم هستند و ايران در ميان اين ۲۰ كشور برگزيده قرار دارد. به طور كلي تا به امروز چيني ها در خصوص كمربند اقتصادي جاده ابريشم

و دكترين يك كمربند، يك جاده كه هدف آن تقويت نقش و حضور اقتصاد چين و هژموني پكن در آسيا و افريقا است، برنامه روشن و پايداري كه

نقش هم تراز و پروژه محوري از كشورها را دربر بگيرد اعالم نكرده اند. اما آنچه روشن و قطعي است اين است كه چيني ها براي حضور سياسي در آسيا

و تبديل تفاوت ديدگاه ها به يك «هويت نوين آسيايي» با محوريت چين قد علم كرده اند و حاضر به سرمايه گذاري و نقش پذيري جدي تر از گذشته

هستند.

اين ايده چين در حالي دنبال مي شود كه كشور ايران هم در غرب آسيا داراي موقعيت و جايگاهي است كه بدون در نظر گرفتن منافع آن نمي توان

برنامه هاي توسعه اي و راهبرد همگامي آسيايي را محقق ساخت. لذا چين چاره اي جز همكاري با ايران ندارد و پذيرش اين نقش، اگرچه از ديد پكن

اقتصادي جاده ايده كمربند  ايران، جهت تحقق  با  همكاري  بودن  اجتناب ناپذير  اگر چين  بنابراين،  بود.  اجتناب ناپذير خواهد  اما  نيست،  خيلي شيرين 

ابريشم را جدي بگيرد، طرح يك كمربند، يك جاده همكاري هاي چين و ايران را تقويت خواهد كرد.

ايران كه از لحاظ جغرافيايي در چهارراه ارتباطي قرار دارد، به صورت بالقوه شريك مهم چين براي پيشبرد اين طرح تلقي مي شود. بر اين اساس، بايد

پايه هاي محكم سياسي، اقتصادي، فرهنگي و مردمي براي انجام همكاري بيشتر دو طرف در ساخت مشترك يك كمربند، يك جاده به وجود آيد.

يقيناً با توجه به اينكه دو كشور چين و ايران داراي قدرت اثرگذار، مهم و برتري نسبي درآسيا هستند، تقويت كمربند جاده ابريشم بين اين دو كشور

نه تنها براي دو ملت ثمربخش خواهد بود، بلكه پشتيباني مفيدي براي برقراري پيوند بين كشورها و تحقق هدف توسعه مشترك در منطقه آسيا را نيز

فراهم خواهد كرد و مردم منطقه خواهند توانست از ثمره اين توسعه بهره مند شوند. زمينه هاي مورد بررسي براي همكاري هاي ايران و طرف چيني

مي تواند شامل موارد زير باشد:

سرمايه گذاري در نفت و گاز و پتروشيمي

حمل و نقل و ارتباطات

انرژي پاك و تجديدپذير و سد و نيروگاه

محيط زيست و كشاورزي و ژنتيك

همكاري در قالب شهرك هاي صنعتي، پارك هاي فناوري و  هاي تك

صنايع هوا- فضا

فوالد و صنايع سنگين

همكاري هاي دريايي و ريلي

صنايع غذايي و دارويي و مهندسي پزشكي

ترانزيت و صادرات مجدد در غرب آسيا

گردشگري و تورهاي تخصصي و فني.
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كليه حقوق مادي و معنوي اين پرتال متعلق به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران مي باشد.

آماده و هرچه زودتر  را  همكاري و سرمايه گذاري  براي  پايه اي  مشترك، طرح هاي  تالش  فرصت ها و  از  استفاده كامل  با  بايد  مسير، طرفين  اين  در 

اطالعات مبنايي را تبادل كنند تا بتوانند به «نتايج اوليه و زودهنگام» نايل شوند. همكاري در قالب جاده ابريشم مي تواند نمونه و زيربناي خوبي براي

پيشرفت همكاري دو كشور در حوزه هاي گسترده تر و سطوح عميق تر راهبردي قلمداد شود.


