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ابتکار راه ابریشم جدید چین و راهبرد اتحادیه اروپا
مختار صالحی

1

دریافت -1131/1/11 :پذیرش1131/1/93 :

چکیده
مرکزثقلاقتصادجهاندرحالانتقالازجهانغرببههقهارهیسهیابهامحوریهت
چیناست.ابتکارراهابریشمجدیدچینرامهیتهوانیکهیازشها ههایمههمدر
جابجاییمرکزیهتفهوددان.هت.پرسهشاپهلیپهژوهشایهناسهتکههاروپهاچهه
راهبردین.بتبههابتکهارراهابریشهمدرپهیشهرفتههاسهتهفرقهیهتحقیه م هر 
میکند،کشورهایاروپایین.بتبهاهدافومقاپدواقعیچیندرارائهابتکهارراه
ابریشمباشکوتردیهدروبهروه.هتند.درهمهینراسهتا،اروپهامهیکوشهدازطریه 
همکاریمحتاطانهباچینبرایپیشبردطر فود،راهبردجذبچیندراقتصادجهان
وسپسکنترلوغلبهبرینرادنبالکند.یافتههایپژوهشنشاندادازمنظراتحادیهه

اروپابااینکهچینمیکوشددرمورداستراتژی هودشهفافلمهلکنهد،امهاههدف
استراتژیراهابریشمدرموردهمکاریبااتحادیهاروپایابر یازکشورهایاروپایی
مشخ نشدهاست.اتحادیههاروپهامعتقهداسهترویکهردچهین،تجهارهیک رفههو
پادراهکاالبهاروپااست.موقوعتحقی براساسچارچوبنظریاجماعپکهنو
روشتحقی ،روشتوپیفی-تحلیلیانجامشدهاست.
واژگان کلیدی:ابتکارراهابریشمجدید،اروپا،راهبردجذبوغلبه،اجماعپکن



.8استادیارروابطبینالمللدانشگاهمازندران



mo.salehi@umz.ac.ir

131

فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ،سال هشتم ،شماره  ،13پاییز ( 31پیاپی )13

مقدمه
م.هههلهشههیوهتعامههلبههاقههدرهنومهههورچههینهمههوارهیکههیازموقههولاهمههوردتوجههه
قدرههایبزرگبودهاست.چینمتناسببهامنهافمملهی هودته شمهیکنهدمکهانیزمههای
مناسببرایتوسعهاقتصادیاتخاذکند.باوجوده.ترشموجملیهراییدردنیایغربوبه
صوصدرسیاست ارجییمریکاوبر یازکشورهایاروپهایی،چهینته شمهیکنهداز
مزایایشعاراپلیلیبرالی.میعنیتجارهیزاداستفادهکند.درهمینراستاچینبهرایتوسهعه
وپذیرشجایگاه وددرس حبینالمللازسهویقهدرهههایرقیهب،بهیشازههرچیهزالزم
استکشورهایدیگررابه ودنیازمندکند.
ازسال3380بهبعدچین،طر ابتکارراهابریشمجدیدراارائهکرد.اروپابهلنهوانیکهی

بینالمللباواکنش ودمیتواندتاثیرمثبتومنفیبرپیشبردطهر 
ازمهمترینبازیگراننظام 
فودبرجایبگذارد.اهمیتاینموقوعزمانیدوچندانمیشودکهمقصدنههاییابتکهارراه
ابریشماروپااستواینکشورهایاروپاییه.هتندکههمهیتواننهدبهرموفقیهتویهاشک.هت
طر ،تاثیرهذارباشند.شنا تدیدهاهکشورهایاروپاییوتجزیهوتحلیهلینمهیتوانهدبهه
تصمیمهیرندهانسیاست ارجیایراندرشنا ترویکرددیگرکشورهاواسهتفادهازینهها
درمذاکراهیتیباچیندرموردنحوههمکاریباطهر ابتکهارراهابریشهمیهاریرسهاند.در
همینراستا،پرسشمقالهایناستکهاتحادیهاروپاچهرویکهردیران.هبتبههاسهتراتژیراه
ابریشمجدیداتخاذکردهاستهبنابرفرقیه،بهنظهرمهیرسهدکشهورهایاروپهایین.هبتبهه
اهدافومقاپدواقعیچیندرارائهابتکارراهابریشمباشکوتردیدروبروه.تند.درهمین
راستا،اروپات شمیکندازطری همکاریمحتاطانهباچینبرایپیشبردطهر فهود،راهبهرد
جذبچیندراقتصادجهانوسپسکنترلوغلبهبرینرادنبالکند.ازمنظراتحادیهاروپا،با
اینکهچینت شمیکنددرمورداستراتژی ودشفافلمهلکنهد،امهاههدفاسهتراتژیراه
ابریشمدرموردهمکاریبااتحادیهاروپایابر یازکشورهایاروپاییمشخ

نشهدهاسهت.

درراستایسوالاپلیوتحلیهلراهبهرداروپهادرمقابهلچهین،بههایهنموقهوعنیهزپردا تهه
میشودکهچرااتحادیهاروپادرمورداهدافابتکارراهابریشمچینتردیدداردوییندهابتکار
فودمتاثرازنحوههمکاریاروپاوچینبهکدامسمت واهدرفتهبرایبررسیموقهوعاز
چارچوبنظریاقتصادی-سیاسیاجماعپکناسهتفادهمهیشهود.روشسهنجشموقهوعبهر
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اساسروشتوپیفی-تحلیلیبااستنادبهاسنادمعتبروبررسیمقااله،یمهاروههزارشههای
مرتبطباموقوعاست.


اهمیت و پیشینه پژوهش
بررسیموقوعابتکارراهابریشمازسویچینبهطورمشخ

ازسال3380بهبعهدمهورد

توجهقرارهرفت.متاثرازلمرکوتاهارائهطر فود،درمتوندا لیبهایهنموقهوعچنهدان
پردا تهنشدهاست.امادرمتون ارجیبه صوصبهزبانانگلی.یمقهاالهوههزارشههای
متعدددرمورداهدافوچشماندازراهابریشمبهنگارشدریمدهاست.امهانکتههمشهترردر
بیشترمتون ارجی،وقایمنگاریواشارهبهفرایندتکاملراهابریشماستوبهچرایهیمواقهم
دیگرکشورهااشارهنشدهاست.
بدونشکراهابریشمیکیازموقولاهمهمپیشرودرییندهتوسعهاقتصادیدرایران

است.ایراننیازمندایناستکهدرموردابتکارفود،استراتژیمشخصیداشتهباشد.شهنا ت
رویکرددیگرکشورهامیتواندبهتصمیمهیرندهانکشورمانبه صوصدرحهوزهسیاسهت
ارجیکمککند.بههماننگارنده،رویکرداتحادیهاروپاوکشورهایاروپاییکههمقصهد
نهاییابتکارراهابریشمه.تند،برایییندههمکهاریایهراندرطهر فهودومیهزانامیهدواری
ن.بتبهابتکارچین،تعیینکنندهاست.درادامهبهبر یازمنابممهممرتبطباموقوعاشهاره
میشود.

)درمقالهایبالنهوان"ابتکهارراه

بهرامامیراحمدیانورو اهللپالحیدولتیباد(8031
شهایطر فوداشهارهکهردهانهد.ته ش
بهبررسیهدفها،موانموچال 

ابریشمجدیدچین"
شدازاینمقالهدربخشمربوطبهشکلهیریراهابریشمدرپژوهشاسهتفادهشهود.درمقالهه

دیگر،محمدللیشیر انیوفریبرزارغوانی()8033بهموقوع"اجماعپکهن الگهوینهوین
توسعهدرلصرجهانیشده"پردا تهاند.درمقالهفودبهفرایندشکلهیهریسها تارمتفهاوه
توسعهچیندرمقابلاجماعواشنگتناشارهشدهاست.درمقالهفودبیشهتربهراههدافاجمهاع
پکنوتفاوه ههایینبهااجمهاعواشهنگتناشهارهشهد.ازایهنمقالههبهرایکمهکدربخهش
چارچوبنظریپژوهشاستفادهشدهاست.اسهتداللمههمدرایهنمقالهه،نگهاهتوسهعهههرای
دولت محورچیناستکهدرحالتبهدیلشهدنبههالگهویتوسهعهبهرایکشهورهایدرحهال
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توسعهاست.م.عودموسویشفایی()8031درمقاله ودبالنوان"ن.لپنجمرهبرانچهینو
ابتکارکمربنداقتصادجادهابریشم"بهفرایندشکلهیریابتکارراهابریشمچیناشارهمیکنهد.
نوی.ندهمقالهبرایننکتهتاکیدمیکندکهرهبرانچیندریکم.هیرپایهداروتکهاملیبهرای
توسعهچینبرنامهریزیمیکنندوابتکارراهابریشهمرامهیتهواندرراسهتایههدفمشهخ 
چینبهلنواننمادیازتوسعهچینبه صوصدربخشتجارهدرس حه.تردهتریتحلیل
کرد.دربخشادبیاه ارجینیزدراینپژوهشبهدومنبماشارهمیشود.ادارههروهرهبری
کنندهپیشبردابتکارراهابریشهمدرچهین)3383(8اقهدامبههانتشهارهزارشهیدرمهوردفراینهد
شکلهیریطر فودکردهاست.دراینهزارشکهبیشهتروقهایمنگهاریبهودهاسهت،ازین
برایبررسیفرایندشکلهیریطر وجدیدتریناط لاهمربوطبهیناستفادهشهدهاسهت.
درمنبعیدیگر هزارشیبامدیریتفرانسپهائولفهندرپهوتن)3380(3بهاهمکهاریبر هی
دیگرازمحققینبالنوان"اروپاوراهابریشمجدید"انتشهاریافهت.درایهنههزارشبیشهتربهه
فرپتهاوچالشهاوبر یازدیدهاههایکشورهایاروپهاییدرهمکهاریبهاابتکهارچهین
اشارهشد.ازهزارشفود،برایبررسیدیدهاهمقاماهاروپاییاستفادهشد.امهاچهونتهاری 
انتشاراینهزارشمربوطبهسالهایاولیهارائهابتکارراهابریشمبودهاسهت،فقهطدرابتهدای
راهتوان.تبهنگارندهکمککندوبرایتحلیلرویکردنهاییاروپامجمولهدیگریازمنابم
مورداستفادهقرارهرفتکهدرادامهبهینهااستنادشدهاست.

3

چارچوب نظری :اجماع پکن
انق بپنعتیومتعاقهبینرشهدچشهمگیرجوامهمغربهیدرحهوزصاقتصهاد،زمینههسهاز
شرای یشدکهالگویتوسعةغربیازنیمةدومسدصبی.تمموردتوجههب.هیاریازکشهورهای
هیرد.باایهنحهال،پهسازهذشهتانهدرزمهانی،بحرانههایاقتصهادی

درحالتوسعهقرار
ولدمت اب ایننوعمدلباشرایطبهومیایهنکهشورهازمینهههرابههرایناکاریمهدیاجهرای
مدلفوددرغالبکشهورهایدرحهالتوسهعهفههراهمیورد.ازایههنرو،بعههدازرشهد یهره
کنندصاقتصادچینبهویژهازدهة8333بهبعد،الگویتوسعهینکشهوربههلنهوانبهدیلنهوع
1. Office of the Leading Group for Promoting the Belt and Road Initiative
2. Frans-Paul van der Putten
3. Beijing Consensus
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غربیینبالنواناجماعپکنم ر شد(شیر انیوارغوانیپیرس می.)811:8033،
مفهوماجماعپکناشارهبهوقعیتدرحالمههوربهراینشهاندادنم.هیرتوسهعهاقتصهادی
البتهبهتقلیدازسیاستهایاقتصادیچینبهکاربردهشدهاسهت.ازایهنمنظهر،اجمهاعپکهندر
برهیرندهیرایکاملوجامعیازسیاستهایاقتصادیاست.اجماعپکنبر


فیرایاجمهاع

واشنگتنکهبهجریانیزادسرمایهوارزتوجهداردبهمدا لهدرحفظبهازارارزوسهازوکارین
التقاددارد.دولتمردانچینیبرایاینکهپادراه،محرراپلیتوسعهاقتصادیشودبههشهده
تمایلبهحفظوکنترلسرمایهدارند(پهالحیوح.هنزاده.)10:8031،اپهولمهدنظراجمهاع
پکندرسهاپلاساسی

پهشدهکهلبارتنداز(:)Ramo, 2004: 12

نوآوری:اجماعپکندرایناپلبرایننکتهتاکیدمیکندکههمهیتهوانهمزمهانبهاترییهرو
تحوالهتکنولوژیکبهمرحلهجدیدازکاربردتکنولوژیمبتنیبرنویوریکههنقهشمهمهی
درشههتابتوسههعهدارد،توجهههکههرد.چههینبههرایدسههتیابیبهههنههویوریهههایجدیههددرحههوزه
تکنولوژی،نیازمندافزایشهمکاریتجاری ودباکشهورهایپهاحبپهنعتوکهاریفرین
است.دراینمیانچینازطری توسعهراهابریشمت شمیکنهدازطریه ه.هترشتعهام ه
تجاریباکشورهایپیشرفتهاروپاییوجذبسرمایههذاری ارجیبهانتقالتکنولهوژیههای

وری هایمدرنازدنیایغرببههایهنکشهوراقهدامکنهد.درواقهمچهینازطریه 
مدرنوفنا 
سیاستزنجیرهارزشبهدنبالافزایشاتصالپنعت

ودباکشورهایدیگراست( Office of

 )the Leading Group for Promoting the Belt and Road Initiative, 2019: 58
تاکید بر توسعه پایدار و برابر:رشدوتوسعهاقتصادییکجامعهفقطبهامعیارههایکمهی
اندازههیرینمیشود.برابریوتوسعهپایداربایدبهلنواناولویتاپلیدرتوسهعه،مهوردنظهر
چینباشد.رشدتولیدنا ال


دا لی8نشانگرتوسعهمتهوازندرکشهورنی.هتودرکنهارین

توجهبهمقوالتیکهبهکاهششکافطبقاتیکمککنهددراجمهاعپکهنمهوردتوجههقهرار
میهیرد.درهمهینزمینههچهینمعتقهداسهتنمهیتهوانفقهطبهاانهدازههیهریکمهیوتاکیهد
برشا

هایمرسومهمچونتولیدنا ال

دا لیمیزانتوسعهیافتگییککشورراسنجید.

هایمرسوم،توجهبهشا

هایجدیدکهدرینتوسعهبههمعنهایکلهیین

درکنارشا

دیدهشود،مهماست.ب ورمثهالازمنظهراجمهاعپکهندرتفکهرچینهی دسهتیابیبههتوسهعه،
)1. Gross Domestic Product (GDP
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نیازمندتوجهبهتوازندرپنجمورداست-8.توازنبینتوسهعهشههریوروسهتایی -3تهوازن
درتوسعهمناط -0توازندرتوسعهاقتصهادیواجتمهالی -1تهوازنبهینمنهافمافهرادو-1
توازنبینتوسهعهدا لهیوهمکهاریبهاجههان(.)Hasmath, 2014: 8چهیندرراسهتایشهعار
توسعهمتوازنت شمیکندازطری ابتکارراهابریشهمشههرهاوبخهشههاییازچهینکههبهه
قراردهد.چینباایجادبنادروای.تگاهههای

پورهمتوازنتوسعهپیدانکردهاندراموردتوجه
تجاریمیتواندبهتوسعهمناط کمتربر وردار ودکمککند.دردورنماییکهچینبهرای

را هابریشمدرنظرهرفتههاسهت،توجههبههمقولههتوسهعهپایهداراسهت.درهمهینراسهتاچهین
چشماندازراهتوسعهسبزرابرایطر فودارائهکردهومعتقداستمیتوانازطری راهفود
بهتوسعهپایدارنیزدستپیداکرد (Office of the leading group for promoting the Belt and

)Road Initiative, 2019: 56
حق تعیین سرنوشت:اینموردبهاینم.الهداللتداردکهبر

فاجماعواشهنگتنکهه

تاحدزیادینقشجررافیایسیاسیرانادیدههرفتهبهود.رامهو8معتقهداسهتدراجمهاعفهود
توجهبهجررافیایسیاسیوجررافیایاقتصادیباهمارتباطتنگاتنگیدارنهد.بهراسهاساپهل
هامیتوانبهپذیرشمنشهورملهلمتحهد احتهراممتقابهلبهه
ح تعیینسرنوشتازمنظرچینی 
حاکمیتویکپارچگیسرزمینى لدمتهاجممتقابل لدممدا لههدرامهوردا لهىیکهدیگر 
همزی.تىم.المتیمیزاشارهکرد(موسوییشفایی.)330:8031،

برابرىونفممتقابلو
البتهمفهوماجماعپکنریشهدرت شهاییاستکهدولتمردانچیندرسیاستدا لهیو
نظامبینالمللدرپیشهرفتند.اتخاذسیاست ارجیتوسعههراازدورهدنگشیائوپینهگدر
دههه8313تهادورهشههیجهینپینههگ،رئهیسجمههورفعلههیچهین،رشههدوتوسهعهچشههمگیر
اقتصادیوموفقیتدرمدیریتبحرانناشیازبحرانمالیشردیسیا(کهدرفاپلهسهالههای
بین8330تا8331بهوقوعپیوست)ودرمقابلبحرانمالیشکلهرفتهدرغربوناتوانیدر
مدیریتینازجملهمواردیاستکهبالثشدمدیریتچینیروابطاقتصهادیوبههلبهاره
دقیقترمدلچینیتوسعهموردتوجهقرارهیرد(شیر انیوارغوانیپیرس می.)801:8033،
دررمثبتجهانیازچینوایجهادتصهویریم لهوببههلنهوانیههکقههدرهبهزرگ
جهانیکهبه واس ةنرخبهاالیرشهداقتصهادیوتهداومدرتوسهعةتکنولهوژیقهادربههارائ هه
1. Ramo
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فرپتههایتجاریلظیمدرییندهبرایکشورهایدرحهالتوسهعهاسهت،بهرایایهنکشهور

اهمیهتب.هزاییدارد(الوندول.گر انی.)80:8033،
چینمتناسبباسیاست ارجیتوسعههراته شمهیکنهدبرنامههههایاقتصهادیمختلفهیرا
برایادغامهرچهبیشتردرنظامجهانیدنبالکند.ابتکارراهابریشمبرایچینابهزارمهمهیبهرای
اتصالاینکشوربهدیگرنقاطجهاناست.چیندرچارچوباپولاجماعپکنکههبهرالگهوی
توسعهبومیچینیتاکیدداردبناداردباه.ترشنقشونفوذاقتصادی هوددرسه حجههاندر
حوزهپادراهوترازتجاریمثبتبادیگرکشورهاهمچنانپیشتازباشد.الگویاتصهالچهیناز
طری راهابریشمدرراستایتفکراهاپولاجماعپکناستکههمهدلیارائههیهکراهوم.هیر
جدیدجهتتوسعهبرایدیگرکشورهابه صوصکشورهایدرحالتوسعهاست.


استراتژی راه ابریشم جدید
برایابتکارراهابریشمجدیدچین،معادلمناسهبیوجهودنهدارد.ابتکهارفهودلزومهایهک
من قهیزادتجارینی.ت،بهیکحوزهنفوذبرایچینهمشباهتینداردوحتیشبیهبههیهک
اتحادمن قهاینی.توحتیاستانداردهایدرونمن قهایراهمبا ودندارد.اسهتراتژیفهود
محصولمشتررپویاییدا لیدرچینوتحرربینالمللییندرس حجهاناسهت.ابتکهار
راهابریشمیکپروژهزیربناییفراملیاستکههدفینپایهریزیبرایاقتصادجههاناسهت.
طرحیکهحتیبر یازرسانههاومقاماهچینیینرادرحدیکطر مارشالچینی8تلقهی
میکنند(.)Jing, 2015: 3-5



تاریخچه راه ابریشم
کاربردمفهومراهابریشمقدمتیچندهزارسالهدارد.تاری استفادهازاینمفهومبههدوران
پیشازمی دبرمیهردد.تاری تکاملاقتصادجهاننشانگراینواقعیتاستکههمرکهزثقهل
اقتصادجهان3ازیکقرنقبلازمی دم.یحتاقرن81می دیدرقارهیسیابامحوریتچهین
بود.پسازینمرکزیتاقتصادجهانبه ارجازیسیاوبهسمتجههانغهربانتقهالیافهت.
شواهدویمارهایبینالملل یحاکیازایناستکههبهایغهازقهرنبی.هتویکهم،مرکهزثقهل
1. China's Marshall Plan
2. The World's Economic Center of Gravity
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اقتصادجهاندرحالترییراستویسیاباردیگهردرحهالک.هبجایگهاهسهاب  هوداسهت
(.)Brakman and et al, 2019: 5امابعدازچندقرنبرایاولینبهاردرنیمههقهرن83ازسهوی
محق یلمانی،فردیناندفونریچتهوفن،8کهدرسالهای8101تها8113بههچهینسهفرکهرده
بود،م ر شد(.)Fallon, 2015: 141
درادامه،دولتمردانچیندردهه8333می دیمتاثرازطر نگاهبههبیهرون،اسهتراتژیراه
نالمللهیشهدن
ابریشمرابکاربردنهد.دراسهتراتژینگهاهبههبیهرون،رونهدافهزایشت.ههیلبهی 
شرکتهایچینهید ردسهتورکهارقرارهرفهت.چهینبعهدازیهکدورهبی.هتسهالهازیغهاز
اپ حاهاقتصادیدرکشورت شکردم.هیرورودشهرکتههایچینهیرابههبهازارجههانی
فراهمکند.بااقدامفودروندبینالمللیشهدنشهرکتههایچینهیه.هترشیافهت( Nicolas,

17

.)2017:درهمینراب ه،لی.کیچیانگ3،نخ.توزیرچین،معتقداسته.ترشاینقبیل

همکاریهابرایارتقایاقتصادیچینالزماستوازاینطریه مهیتهوانبههرشهداقتصهادی
مناسبدستیافتوبهس حبهاالتریازتوسهعهرسهیدکههنتیجههینادغهامهرچههبیشهتردر
اقتصادجهانیودستیابیبهنتایجبهرد-بهرددرهمکهاریبهادیگهرکشهورهااسهت(

Nicolas,

.)2017: 20
همزمانبابرنامهچینیهابرایاحیایراهابریشم،کشوریمریکانیزت شکردازمفهومراه
ابریشمبرایاستراتژی وددرجنوبغربییسیااسهتفادهکنهد.کلینتهوندرمقهاموزیهرامهور
ارجهیمریکا،لبارهفودرابرایافزایشهمکاریباافران.تاندرراستایتوسهعهاقتصهادی
ینکشوردرسال3388درسفربههندال مکرد.امریکهاته شکهردازطریه طهر فهود،
افران.تانرابهشبکهکریدورتجهاریشهمال-جنهوبمتصهلنمایهد(2015: 140

.)Fallon,در

ژوئهنسههال3388مههی دی،ههی ریکلینتههوناله مکههردبعهداز ههروجنیروهههایامریکهااز
افران.تان،اینکشورمنافم ودشرادرافران.تانحفظ واهدکردوحفظمنافمازطری راه
ابریشمجدیدال مشد.هدفطهر فهود،بهبهودوافهزایشسه حرفهاهوثبهاهدرمن قههو
ت.هیلهمکاریمن قهایدرحوزهتجاره،انرژیوحملونقلبود.طرحیکههمجمولههای
هارابرایامریکادریسیایمرکزیترسیممیکردکهازینبههاسهتراتژی

ازاهدافوسیاست
1. Ferdinand Von Richthofen
2. Li Keqiang
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راهابریشمجدیدامریکادریسیایمرکزینامبردهمیشهود(.)Fedorenko, 2013: 3طهر راه

ابریشمجدیدتوسطیمریکابراساسایده"فردریکاستار"م ر شد.طر یمریکاییجهاده
جادهها ،هوطیههنو هوطانتقهالانهرژیرابههکشهورهای
ابریشمجدید،زیرسا تها ،
میکرد.طر فودسعیداشت
یسیایمرکزیوپسازینبهافران.تان،پاک.تانوهندمتصل 
بابیروننگاهداشتنایرانونادیدهانگاشتناهمیتژئوپلیتیکوژئواستراتژیکینبهنهولیاز
ایفاینقشایراندرمن قهکاستهوم.هیرجدیهدبهرایدسترسهیبههشهردپایههههذاریکنهد
(امیراحمدیانوپالحیدولتیباد.)83:8031،
ب فاپلهچندسالپسازال مراهابریشمازسوییمریکادرمن قهیسیایجنوبیغربهی،
شیجینپینگبهلنوانرئیسجمهورچینباسفربهکشهورقزاق.هتاندرسهپتامبرسهال3380
برایاولینباربهپورهرسمیطر ابتکارراهابریشمراارائهکهرد(.)JANKOVIĆ, 2017: 7
چینیهاازاینکهطر راهابریشمازسویامریکام ر شهدهبهودب.هیارنگهرانوناامیهدشهده

بودندوت شکردندباطر موقوعجدید،ابتکارلملیطهر فهودرادردسهتهیرنهد.بهه
همیندلیلدرابتکارفودبرترییرم.یرتجارهازشهمال-جنهوببههجههتشهرد،شهمالو
غربترییریابدوطر اولیهامریکاموردبازنگریکلیقرارهرفتوته ششهدبهههونههای
طر ریزیشودکههمهراههایابریشمبهچین تمشود.ازنظرچینیهاراهابریشم قرنهها
پیشازمی دوپسازیننقشمهمیدرتبادالهتجاریچینبادیگرقارهههاهمچهوناروپها
داشتهاستوالزماستاحیاشود(.)Fallon, 2015: 141


اهداف راه ابریشم جدید
تصمیمهیرندهانچینیابتکارراهابریشمرادرراستایارتقایپهلحوثبهاهدرمن قههاز
طری افزایشهمکاریمتقابلبهاکشهورهایهم.هایهونهادههایبهینالمللهیدرحهالتوسهعه
میدانندکهزیرسل هغربیهانباشد.الگوییکهبهنظرمیرسدبهههمهانچینهیههاههدفین
توجهبهاینم.هلهاستکهم.ائلومشک هامنیتدریسیابای.تیبهوسیله ودیسهیاییهها
حلوفصلشود(.)Zimmerman, 2015: 6بههمانبر یازمحققین،ههدفمههموغهائیدر
ورایاستراتژیراهابریشمجدیدچین،ایجادنهولیازحاکمیهت ودکهامگیچینهیبهرنظهم
یسیاییدرحالتکاملاست.دراینراسهتاچهینته شمهیکنهدازطریه توسهعهتجهارهبها
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کشورهایدیگر،دولتهاوشهروندانران.بتبهفرهنگ،سیاستواقتصادموردنظهرچهین
هم.ونماید(.)Bryant and Chou, 2016: 116
چینت شمیکندارتباطوتعامل ودراباکشهورهایدوردسهتبهه صهوصدرقهارهسهبز
بیشترکند.چینبهدنباله.ترشس حهم.ایگان وداسهتکههبتوانهددریناروپهارانیهزشهامل
شود.چیندرت شاسهتسهرمایهههذاریدرحهوزهکریهدورهایحمهلونقهلههوایی،زمینهیو
دریایی،پروژههازیرسا


تهایراهابریشمراتوسعهدهد( Dimitrijevic and Jokanonovic , 2016:

.) 24درادامهبهبر یازمهمتریناهدافموردنظرچیندرارائهطر فوداشارهمیشود.
 محرروانگیزهجدیدبرایاقتصادچین پشتیبانیازمازادمرفیتپنعتیچین امنیتانرژیازطری ایجادتنوعدرذ ایرارزی بازهشاییبازارهایتجاریجدید ت شبرایبینالمللیکردنپولچینومهورینبهلنوانیکواحدارزیجایگزین ثباهمن قهای(.)Wittine & et al, 2018: 257بهلبارهدیگرمیتواناهداففودرادردوهدفمهموکلیدی

پهکرد:نخستت

اهدافژئوپلتیکیموردنظرچین.براساساینهدف،چینیهات شمیکننهدقهدرهونفهوذ
سیاسی ودشانراازطری سرمایههذاریبررویکشورهایمقصدوبهازارههدفه.هترش
دهنههد.دوم،احاطهههکههردنمههراوداهاقتصههادیوتجههاریوایجههادیههکبههازارجدیههدبههرای
کمپانیهایچینهیومقابلههبهاچهالش ههاازجملههنقهشتقهابلیپهولچهیندرمقابهلجایگهاه
بینالمللیدالرکهبررویاقتصادچهینمحهدودیتایجهادمهیکنهد(


Wittine & et al, 2018:

.)257باوجودهدفهایپنهانویشکارکهبرایراهابریشمجدیدم هر مهیشهود،ازمنظهر
چینیهاابتکارفوددارایپنجهدفلمدهوکلیدیاست:


اول،افزایشاتصهالدرحهوزهههایسیاسهیاسهت.چهینته شمهیکنهدازطریه طهر فهود،

همکاری ودباکشورهایمقصدرادنبالکردهووزنسیاسی ودرادرجامعهبینالمللباالببرد 
دوم،اتصالت.هی ه.چینیهادراینراستامترپدهمکاریباکشورهایدیگهردرزمینهه
زیرسا تهاوت.هی هزیربناییاست 
سوم،تجارهبدونمانم،هدفچینافزایشمبادالهتجاری هودبهاکشهورهادرسه ح
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وسیعیاست.راهابریشممیتواندموقعیتبهتریرابرایهدفچینفراهمکند 

چهارم،ادغاممالیچینازطری تاسیسپندودهاوبانهکههایمهرتبطبهاراهابریشهمدر
همکاریبیشترمهالیبهاکشهورهایدیگهروافهزایشجایگهاهارزشپهولی هودواسهتفادهاز
هذاریهایمالیدیگرکشورهاست 


سرمایه
پنجم،دولتمردانچینبُعداجتمالیراهابریشمرانیزموردتوجهقراردادهومعتقدنهدالزم
استپیوندمیانمردمکشور ودرادرس حمن قهوفرامن
Exchange, 2017: 9

قهه.ترشدهند (The Shanghai

.)Stockبهههالتقههادمقامههاهچینههی،مفهههومابتکههارراهابریشههمدرقالههب

تعام هبرروی شکیودریاموردتوجهاستوازمنظرینهادوبخشفودبهدومثابههبهال
مکملتوسعهیسیاییلملمیکنند(.)Junxian & Yan, 2016: 106



مشخصات و ویژگیهای راه ابریشم
راهابریشمدرراستایمفهومکلی ودشاملراههایمواپ تیوجزئیاستکهچینیهها
مترپدتکمیلشدنینهادرهمکاریباکشورهایذینفمه.هتند.جهادهابریشهمازسههم.هیر
اپلیلبورمیکند-8.م.هیرشهمالیازچهینشهروعشهدهوازقزاق.هتانوجنهوبروسهیهو
اوکراینوب روسمیهذردوپسازهذشتنازله.تاندرنهایتبهیلمانمیرسد -3م.یر
میانیازچینشروعشدهوازقرقیزستان،تاجیک.تان،ازبک.تانوترکمن.تانلبهورکهردهواز
راهایرانوترکیهبهاروپامیرسدو-0درنهایتم.یرسومم.هیرجنهوبیاسهتکههازچهین،
افران.تان،پاک.تان،ایران،شبهجزیرهلرب،مصرودرنهایتشمالافریقاواروپهامهیههذرد.
درواقمکمربندجادهابریشمچهارمن قهیسیایمرکزی،یسیایغربی،یسیایجنهوبیوشهبه
لمیکند(موسویشفایی.)331:8031،
جزیرهلربرابههموپ 
چینباوجودتاکیدبراستراتژیراهابریشماماچندانبههجزییهاهطهر نپردا تههاسهتو
اهدافوابعادطر فودهنوزمبهماست.طر فوددارایسهویژهیکلیاست:

الف -دیپلماسی عموی قوی

چینیهات شمیکنندازطری طر فود،جایگاهچینرادرس حبینالمللارتقهادهنهد.
درنگاهچین،زمانیکهطر فودازسویمحققهینوسیاسهتمدارانکشهورهایمختلهرمهورد
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بحثوبررسیقرارمیهیرد ودبه ودبهدیپلماسیلمومیچینکمکشدهاست.چهیناز

طری ال ملمومیابتکارراهابریشمبرای ودپرستیژووجههبینالمللیک.هبمهیکنهد.در
استراتژیک نچینیها،ارتباطنزدیکیمیانتوانمندسازیملیچهینوتبهدیلشهدنبههیهک
قدرهبزرگوجوددارد.اهرچینبهیکقدرهبهزرگتبهدیلنشهود،توانمندسهازیملهت
چینکاملنخواهدشد.چینتنهازمانیکهبتواندبهیکقهدرهبهزرگجههانیتبهدیلشهود
توانهفتکهتوانمندسازیمجددملتچینامکانپذیر واهدبود(.)Fallon, 2015: 141


می
اهربادقتبهمفهومابتکارنگاهشودهدفمندبهودنمفهاهیمنیهزهویهایابتکهاردیپلماسهی
لمومیچیناست.چینیهاازطر فودبهلنهوانابتکهاریهادمهیکننهدنههاسهتراتژی.چراکهه
مفهومابتکارمفهومیمترقیودارایبارمثبتاستکهدرراستایمنافمدیگهرکشهورهاتلقهی
میشود.واژهدرهایبازدرطر فودبهاینمعنیاستکهکشورهایدیگرمیتوانندبهطر 
فودملح شوند.استفادهازواژهاقتصادیبهمعنایایناستکهاهدافسیاسیوژئهوپلیتیکی
وامنیتیدراولویتقرارندارندوح.اسیتکمترین.هبتبههطهر فهودایجهاد واههدشهد
(.)Ekman, 2017: 12


ب -انعطافپذیری
 ویژهیدومابتکارراهابریشهمدرایهناسهتکههابعهاد،اههدافوچهارچوبطهر فهود
متناسبباواکنشهایدیگرکشورها،منع ربودهوقابلاپ

است.چیندرته شاسهت

ازطری همکاریودریافتدیدهاههایدیگرکشورهاوشرکتهادرس حبینالمللاجهرای
طر فودراتکمیلکند.چینمعتقداست،میتواندبهلنوانیکنامرلمهلکنهدودرکنهار
نظارتش،دیگرشرکتهایدا لیوبینالمللیبهاجرایطر کمککنند.اقهدامفهودمنجهر
بهاینمیشودکهچینباهمکاریمجمولهبیشتریازدیگربازیگرانطر ال میرابهپهیش
ببرد(.)Ekman, 2017: 13


پ -میزان وسعت طرح
اززمانیکهطر درسال3380بهطوررسمیال مشدبنابودحهدود03کشهوردرطهر 
فودهمکاریکنندامادرادامهتعدادکشهورهاوسهازمانههایبهینالمللهیبهرایهمکهاریدر
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ابتکارفهودبههحهدود833مهوردافهزایشیافهت(.)Ekman, 2017: 13تهاکنونلی.هتنههایی
کشورهایهمکاردرابتکارراهابریشمال منشدهاستوبهنظرمیرسدامکهانورودتمهامی
کشورهادرس حجهانبرایهمکاریدرطر فودوجودداردکهدرنهایتمنجهربههایجهاد
یکسازمانمشتررحولموقوعفود واهدشد.
حجمتجارهکاالمیانچین،کشورهاومنهاط طهرفهمکهاریدرابتکهارراهابریشهماز
حهدود0تریلیههوندالردرفاپههله3380تهها3381فراتههررفتهههاسههت.اززمههاناله مطههر راه
ابریشم،تعداد810سندهمکاریبها831کشهوردرحهالتوسهعهوتوسهعهیافتههو33سهازمان
بینالمللیامضاشدهاست.ب.یاریازشرکتهاونهادهایملیدرکشهورهایتوسهعهیافتههبها
چینبرایفرپتهایتجاریدربازارجهانیهمکاریمهیکننهد.درزمینهههمکهاریچهینو
اروپانیزق

ارهایباریدرحالاتصالچینبه13شهردر81کشهوراروپهاییاسهت( Xinhua

.)News Agency, 2019: 04-19
اهرچههنوزمیزانق عیسرمایههذاریدراینپروژهلظیمنهایینشدهاستاماتهاکنهون
پروژهفوددرحدود83برابرطهر مارشهالاسهتکههدرحهدود803میلیهارددالردرزمهان
جنگسرداجراشد.چهیندرهمهینزمینههدومکهانیزممهالیتاسهیسبانهکسهرمایهههذاری
زیربنایییسیا8وپندودراهابریشهم3رابهرایطهر فهوددرنظهرهرفتههاسهت.چهینته ش
میکندباابزارموجودهمچونبانکهایدا لیبه صوصبانهکههایدولتهیوبانهکههای
بینالمللیهمچونبانکجهانیوبانکتوسعهبریکس0همکهاریکنهد(.)Nicolas, 2017: 21

درادامهدرنقشهزیرم.یرکمربنداقتصادیوراهابریشمدریاییچینمشخ

شدهاست.

1. The Asian Infrastructure Investment Bank
2. Silk Road Fund
3. BRICS Development Bank
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)(BBC Persian, April 25, 2019) and (www.merics.org, 07/06/2018چینبرایلملیاتی
هایبینالمللیومن قههایاسهت.ازمنظهرچینهیههااقتصهاد

کردنطر فودبهدنبالهمکاری
جهاندرحالادغاماستوچینبایددرراستایتحهوالهاقتصهادیجههانبههمکانی.همههایی
برایهمکاریمشترردوجانبههوچندجانبههرویبیهاورد.چهینمعتقهداسهتفقهطازطریه 
توسعههمکاریبادیگرکشورهاونهادهایبینالمللیمیتوانابتکارفودرالملیاتیکهرد.در
همینارتباطاتحادیهاروپاازجملهبازیگرانمهمدراجهرایطهر فهوداسهت(

the National

.)Development and Reform Commission of China, 2016: 9


راهبرد اتحادیه اروپا؛ جذب و غلبه
روابطرسمیبیناتحادیهاروپاوچینبهسهال8311بهرمهیههردد.بعهدازینسهال،روابهط

طرفیندرحوزهتبادلتکنولهوژی،سهرمایهههذاریوتجهارهدرحهوزهههایمتنهوعازانهرژیو
امنیتسایبریتاتعام هفرهنگیویموزشیه.ترشپیداکهرد.ازسهال8331تقریبهاههرسهال
جل.هاتیبههپهورهدورهایبهینطهرفینبرهههزارشهدهاسهت.درسهال،3330طهرفینرویکههرد
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مشههارکتوهمکههاریاسههتراتژیکرادردسههتورکارقههراردادنههد.رویکههردفههودبهههدسههتورکار
استراتژیکچینواروپاتاسال3333درچهارحوزهپلح،رفاه،توسعهپایداروتعهام همهردم
بامردمنامهرفت.درادامهدرمارس،3381شیجینپینگنخ.تینرئیسجمههوریچهینبهود
کهباسراناتحادیهاروپادربروک.لدیدارکردوکشورهایلضواتحادیهاروپارابهههمکهاری
درزمینههایمشترردلوهکرد.ازایندورهبهبعدوبه صوصبهاقهدرهههرفتنترامه و
رواجتفکرملی هراییدریمریکا،اتحادیهاروپابههلنهوانیهکق هبقدرتمنهددرنظهمجههان
چندق بیدرحالمهور،موردتوجهچینقرارهرفت(.)García-Herrero and et al, 2017: 6
منافمواهدافچیندرقبالاتحادیهاروپادرابتدایامربیشتردرحهوزهاقتصهادیتعریهر
می شود.همکاریاقتصادیپایهنخ.تیناروپهاوچهیناسهت.دردودههها یهراتحادیههاروپها
شریکاولاقتصادیچینبودهاست.ب ورمثالبراساسی رینیمار،س حتعام هتجاری
چینواتحادیهاروپادرسال3331درحدود031میلیاردیهوروبهودهاسهت(

Eurostat, 2019:

.)3میزانتجارهدرسال3381بیناروپاوچیندرحدود101میلیاردیوروافزایشپیداکرد.
ارزشتجارهبینچینواروپاروزانهبهبیشازیکمیلیاردیورورسهید.بهازاراتحادیههاروپها
هموارهدرکناریمریکامهمترینبازارمصرفکاالهایچینهیبهودهاسهت.پهادراهچهینبهه
اتحادیهاروپابهبیشاز033میلیاردیورورسیدووارداهیندرحدود801میلیاردیوروبوده
استکهنشانگرترازتجاریمثبتبههنفهمچهینبهود(.)Kaczmarski, 2016: 16تهرازتجهاری
مثبتچینبااروپادرسالهایبعدنیزتداومیافتبههونهایکهدرطی83سالا یرتهاسهال
3383اینمیزانبه031میلیاردیوروافزایشپیهداکهردهاسهت.درتعهام هتجهاریمیهاندو
طرفاینچیناستکهدارایترازتجاریمثبتدرحدود811میلیاردیهورون.هبتبههاروپها
است(.)Eurostat, 2019: 3
پسازال مطر ابتکارراهابریشهمازسهویچهین،اتحادیههاروپهاواکهنشهمههجانبههو
مشخصیران.بتبهاستراتژیچیناتخاذنکردهاستوبیشترطر فودرابههلحهاتتکنیکهی
موردبررسیقراردادهاست.درهمینراب هکمی.یوناتحادیهاروپایک طمشیتکنیکیدر
اینموردال مکرد.سندمزبورتحتلنواناپولاسهتراتژیجدیهداروپها8درقبهالچهیندر
ژوئن3380بهچاپرسیدکهالبتهبهپورهمختصرموقوعموردبحثقرارهرفتوبهایهن
1. Elements for a New EU Strategy on China
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نکتهنیزاشارهشدکههدفاستراتژیبای.تیدرمناط حائهلمیهانچهینواروپها،شهبکهههای
زیربنایی،برونمرزیوپایدارایجادشود .براساسهزارشسال3380شورایروابط هارجی
اتحادیهاروپاتحتاستراتژیجذبوغلبهموردموافقتقرارهرفهت( .)Macaes, 2016: 6در
ادامهدیدارهایمختلفیبینمقاماهچینیواروپاییبرایمذاکرهپیرامونطر فهودپهوره
هرفتکهدرجدولزیربهیغازفرایندمذاکراهچینواروپااشارهمیشود.

جدول شماره  :1ابتکار راه ابریشم و آغاز مذاکرات بین اروپا و چین

)(Van der Putten and et al, 2016: 8
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اتحادیهاروپادراستراتژیجهانی ودال مکرداتحادیهاروپارویکردهم.هوییبهاچهین
کند.ازمنظرسرمایههذاریوتجهاره،اروپهاوب.هیاری


درسیاستاتصالباغربرادنبالمی
ازکشورهایلضوبهسرمایهههذاریچهین وشهامدمهیهوینهد.درسهپتامبر3381کمی.هیون
اتحادیهاروپایاداشتتفاهمیتحتلنوانبنیاناتصالچینواروپاامضاکردتاهمافزاییمیان
ابتکارچینوبرنامهسرمایههذاریاروپاراافزایشدهدکهازینتحتلنوانطر یونکر8نام
بردهشد.طر فودهدفشرپدفرپتهایسرمایههذاریمشهترردرزمینههجهادهابریشهم
بود(.)Ghiasy and Zhou, 2017: 45
مذاکراهبینچینواروپاازسال3380بهبعدنیزادامهکرد.امااروپاییهاکماکاندرمهورد
اهدافوسیاستهاییشکاروپنهانابتکارراهابریشمبااحتیهاطبر هوردکردنهد.اهرچههبهرای
اروپاییهاهمکاریباطر فودبرایسا تارزیربناییواقتصادیاروپاییهااهمیتزیهادیدارد،
امادربر یاززمینههاکماکاننگرانیهاییوجوددارد.دراج سیکهبههمینمنظوردرسهال
3381برهزارشهدچینهیههاودولهتههایاروپهایینتوان.هتنددرمهوردموقهولاها ت فهیبها
همدیگربهتواف برسند.ب ورمثال،طهرفیندرموقهولاهک.هبپایبنهدیچینهیههابههرقابهت
لادالنهوتجارهیزاد،شفافیتوتوجهبهتوسعهپایدارمحهیطزی.هتیواجتمهالینتوان.هتندبهه
تواف برسند.ا ت فاهفودبالثشددرنهایتدرینسالبریتانیا،فران.هویلمانتوافه نههایی
میانطرفاروپاییوچینیراامضانکنند(.)Schiek, 2017: 5
درادامه،کشورهایلضواتحادیهاروپاروابطدوجانبهایراباچیندرزمینههطهر جهاده
ابریشمشروعکردند.درنخ.تینمجممهمکاریبهینالمللهیدر صهوصراهابریشهمکههدر
سال3381درپکنبرهزارشد،فقطنمایندهانپنجکشورمجارستان،له.تان،یونان،اسهپانیاو
ایتالیاورئیسجمهوریچکدرینشرکتکردند.درتواف نهاییمیانطرفههایاروپهایی
وچینیبرایننکتهتاکیدشدکهاقتصادیسیاواروپاب ورروزافزونهیبههلحهاتاقتصهادیبهه
همدیگرواب.تهه .تندواتحادیهاروپاازهمکاریبهاچهیندرمهوردراهابریشهمبهالنایهتبهه
قوانینبازار،استانداردهایبینالمللیومعیارهایاروپاییواجرایسیاستهایاروپهاییبهرای
دستیابیبهمزایایمتقابلراموردتاکیدقراردادندوبرتوسعههمکاریدرزمینهراهابریشمدر
دریا،هوا،زمینوحوزهانرژیودیجیتالتاکیدکردنهد(

Sachdeva, Lisbonne de Vergeron,
1. The Juncker Plan
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.)2018:درادامهتوزیمجررافیایینحوههمکاریکشورهایاروپاییباابتکارراهابریشهمدر

سهبخشبهبحثهذاشتهمیشود.

اروپای شمالی و غربی :با حداقل تاثیرپذیری
همکاریکشورهایاروپای غربهیوشهمالیبهاابتکهارراهابریشهمبههلضهویتینههادربانهک
توسعهزیرسا تهاییسیامحدودماندهاست.باوجهودایهن،درمیهانکشهورهایاروپهایغربهی،
یلمانبیشازدیگرکشورهاهدفطر فوداست.دراینموردمهیتهوانبههپهنجپهروژهراهیههن
چینویلماناشارهکردکهبرایتوسعهحملنقلمیاندوکشورموردتوجهقهرارهرفتههاسهت.بها
اینوجوددربر یازاستانداردهاوقوانینحاکمبرتوسعهاروپاکهیلمهانبهرینتاکیهدمهیورزد،
کماکانموقولاها ت فمیانطرفینبهقوه ودباقیاست(.)Wang & et al, 2017: 7-9
امادرمقابلدرطر فودبهفران.هچندانتوجهینشدهاستونگاهمقاماهفران.وینیهز
ن.بتبهابتکارچینکماکانبهوقو ال منشهدهاسهت.بهاایهنوجهودبر هیازمنهاط در
فران.ههمچونشهرلیون 8معروفبهشههرابریشهمته شکهردهتها هودرابههلنهوانکهانون
سیاسههی،تجههاریوتههاریخیراهابریشههمدراروپههامعرفههینمایههدودرج.ههتجویجههذب
سرمایههذاریچینیهااست.ازجملهاقداماهسمبلیکفران.هبرایهمکاریباراهابریشهمرا
میانکمپانیکشتیرانیفران.هوچینیهااشارهکهرد

میتوانبهتواف میانطرفیندرسال3381
کهدراینتواف ،فران.هدرحدود8میلیارددالر هطالتبهاریازبانهکپهادراهووارداه
چینبرای ریدکانتینرهایچینیبدستیورد.هلندنیزشریکمههمتجهاریچهینمح.هوب
میشودودرحدودیکسومکاالهایوارداتیدربندرروتهردام،ازکاالههایوارداتهیچهین
استکهنقشمهمهیرادراقتصهادهلنهدبهازیمهیکنهد.هلنهددرزمینههپهنعتکشهتیرانیو
هواپیمایینیزهمکاریمتعدداقتصادیباچینداشتهاست.درموردبریتانیاباوجوداینکهتهاثیر
روجبریتانیاازاروپاهنوزنمایاننشدهاستامابریتانیاازپیشقراوالنکشورهایاروپاییبرای
لضویتدراینطر بودهاست.اینهمکاریبههسهال3381بهرمهیههرددکههدرینسهال،
انگلیسلضوشدکهالبتهایناقدامدرواقمیکپیامسیاسیبرحمایتازنهادهایچینهیبهود
(.)Wang and et al, 2017: 7-9
1. Lyon

ابتکار راه ابریشم جدید چین و راهبرد اتحادیه اروپا

911

اروپای جنوبی ،سرمایهگذار استراتژیک
بایغازرسمیابتکارراهابریشم،چینبهپوره یلهی هاصبهررویکشهورهایحهوزه
مدیترانهایتمرکزکرد.دراینمن قه،ه مکهاریبهاچهینبهاوجهودکهاهشرشهداقتصهادیو
افزایشبدهیدراینقبیلکشورها،دارایاهمیتاست.بهطهورمثهالکشهوریونهاندراروپها
توان.تهازهمکاریباچینسودببرد.ب وریکه،درحهدود1.0میلیهارددالرسهرمایهههذاریاز
سویشرکتکشتیرانیچیندربندرپیرائوس8یونانپورههرفتههاسهت.کشهوراسهپانیانیهز
ل قهزیادیبههمکاریباچینبرایتوسعهطر ابتکاریابریشمدرپیشهرفتهاست.اسهپانیا
درسهحوزه،ایجادومهدیریتزیرسها تههایبهزرگ،توری.همفرهنگهیوپهادراهمهواد
هذاریهایمتعددیدرحهوزه


کند.درهمینزمینه،سرمایه
غذاییهمکاریباچینرادنبالمی
هاوبندرهاههایاسپانیادرحدود313میلیونیوروتهاسهال3381پهورههرفهت.

زیرسا ت
همکاریباچینازسویایتالیانیزدردستورکارقرارهرفهتواتحهادپهنجبنهدرمیهانطهرفین
برایایجادپروژهترمینالبزرگکانتینرپورههرفت.درموردکشورپرترهالنیهزاهرچههاز
یهها
سویمقاماهچینیموقممشخصیدرموردابتکهارابریشهمهرفتههنشهدهاسهتامهاچینه 
ت شکردهاندازوجودکشورپرترالبرایحضوردریمریکایالتینویفریقااسهتفادهکننهد.
پرترالبرایچینیهابهلنوانپلارتباطیمیانیفریقا،اروپایغربیوچهینمهوردتوجههقهرار
هرفتهاست(.)Wang & et al, 2017: 12-14
درکههلازطههرفکشههورهایاروپههاییپههداهایمتفههاوهوبر ههیمواقههممتنههاق

بههرای

همکاریباچینبههههوشمهی رسهد.درحالیکهه،کشهورهایاروپهایشهمالیوغربهیاغلهب
سیاستلملهرایانه"منتظرباشیمتاببینیم"3درپیشهرفتههانهد،بر هیدیگهرازکشهورهای
اروپاییدرقالبهروه80ودولتهایمدیترانهت شبیشتریبرایهمکاریباچینوجهذب
هذاریچیندرپیشهرفتهاند(.)Wang & et al, 2017: 15


سرمایه


اروپای شرقی و مرکزی در قالب گروه 6+61
چینباب.یاریازکشورهایاروپاییشرقیومرکزیبهرایهمکهاریدرطهر ابتکهارراه
1. Piraeus
2. Wait -and- see
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ابریشمواردهفتگوشهد.کشهورهایاروپهایشهرقیومرکهزیازطریه مهذاکراهدرههروه
8+80درسال( 3383حتهیقبهلازاله مرسهمیطهر راهابریشهم)بهاچهینواردمهذاکراه
دوجانبهبرایسرمایههذاریمشترردرطر فودشدند8.هرچندمقاماهچینیمعتقدنهدکهه
مذاکراهدوجانبهمیان80کشوراروپاییبههمعنهایتهکروینی.هتوچهینبههیکپهارچگی
هذارد،امابهنظرمیرسدروشفودبالثایننگرانیدربینمقامهاه

اتحادیهاروپااحتراممی
اروپاییشدهاستکهنفوذچینازطری البیهایاینچنینیدربروک.لبیشازایهن واههد
شد(.)Ghiasy & Zhou, 2017: 45درادامهشمایکلیازهمکاریچینباکشورهایاروپهایی
ارائهمیشود.


1. Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary,
Latvia, Lithuania, Macedonia, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovak Republic,
Slovenia
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جدول شماره  )2موارد همکاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ابتکار راه ابریشم ()OBOR

1

((Van der Putten & et al, 2016: 9

.8البتهدرهزارشیکهدرجدولفوداشارهشدهاستبایدموردکشهورایتالیهانیهزاقهافهشهود.ایتالیهابههلنهواننخ.هتین
کشورلضوهروه،1درراستایطر راهابریشمبهاچهینیاداشهتتفهاهمامضها کهرد( www.theguardian.com,
.)March 23, 2019
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آینده همکاری اروپا و چین در توسعه راه ابریشم
همان ورکههفتهشداروپادرپدداستبااتخاذرویکردهمکاریاستراتژیکدرتوسهعه
راهابریشم،قمنجذباقتصادچین بتواندازنزدیکبلندپروازیههایچهینراکنتهرلکنهد.
موقولیکهدرادامهبهینپردا تهمیشوداین.تکهچرااروپان.هبتبههطهر راهابریشهم
چینبدبیناستوچهدالیلیمنجربهلدمالتمادمتقابلمیانطرفینشدهاست.

رویکرد چندجانبهگرایی اروپا در مقابل دوجانبهگرایی چین
هرچندابتکارراهابریشمبرایمنافماستراتژیکاتحادیهاروپانقهشمهمهیبهرلههدهدارد،
امایکیازاهدافاولیهاتحادیهاروپا،ت شبرایارتقاینظمجهانیقانونمحوردرچارچوب
چندجانبههراییاستکهاپلمهمیبرایسازمانمللاست.هدففودهمزماندرابتکارراه
ابریشمچیننیزموردتاکیدقرارهرفتهاست.چینمعتقداستابتکارفوددرراستایاهدافو
هایبینالمللیوقوانینبهازاراسهتوار

اپولمنشورسازمانمللمتحداستوطر فودبرنورم
است.دیدهاهچیندرموردچندجانبههراییدرسهند3381اتحادیههاروپهامهوردتاکیهدقهرار
هرفتههاسههت.درسهندفههودبهههایهننکتهههاشههارهشهدهاسههتکهههاروپهاوچههیندارایاجمههاع
استراتژیکمهمیدرایجادجههانیچنهدق بیه.هتند.بهاوجهودتاکیهدچهیندرهم.هوییبها
رویکرداتحادیهاروپا،رویکهردچهینوا تحادیههاروپهادرلمهلن.هبتبههچنهدجانبه ههرایهی
متفاوهاست.چیندرواقمازشیوههایدوجانبهبرایدسهتیابیبههاههدافشحمایهتمهیکنهد
(.)Ghiasy & Zhou, 2017: 46


رویکرد اروپای واحد در مقابل تفکیکگرایی مورد نظر چین
چیندومن قهاروپایمرکزیوشرقیوکشورهایاروپاییواقمدرکنارمدیترانهرابرای
توسعهراهابریشممدنظردارد.البتهباوجهودتاکیهدبهردومن قههفهود،مقامهاهچینهیته ش
انددرسخنرانیودیدهاه های وددیگهرکشهورهایاروپهایشهمالیوغربهیرانیهزبهه

کرده
طر اقافهکنند(.)Van Der Putten & et al, 2016: 8
شیجینپینگدرنخ.تیندیدارازاروپادرمارس،3381ب وررسهمیازنقهشاروپهادر
ابتکارراهابریشمسخنبهمیانیورد.رئیسجمهوریچینال مکردمابای.تیدرمهوردایهن

ابتکار راه ابریشم جدید چین و راهبرد اتحادیه اروپا

911

موقوعفکرکنیمکهچگونههمکاریچینواروپارادرطر ابتکهارراهابریشهمههمم.هیرو
هماهنگکنیم.بعدازاج سدوجانبه،چینورهبراناروپاییتواف کردندهمکاری هودرا
برایتوسعهطر فودافزایشدهند.طر ابتکهاریفهوددرابتهدابهینکشهورهایاروپهاییو
اتحادیهاروپاتمایزایجادکردهبودوبرایاتحادیهبهلنوانیکنهادم.تقلنقهشچنهدانیدر
همکاریبرایاجرایطر فوددیدهنشد .امهادرادامههچهینپهذیرفتکههاتحادیههاروپهادر
قالبیکنهادمیتوانددربهسرانجامرساندنطر مزبوریاریرسهاند.درنهایهتدردهمهین
اج سیسیاواروپاکهدراکتبر3381درمی نایتالیابرهزارشددستیابیبههیهکچهارچوب
همکاریبراساسیکبنیاناتصالموردتواف طرفینقرارهرفت(.)Makocki, 2016: 67
درکل،بروک.لن.بتبهنیتچینازطر فودچندانم مهننی.ت.بر هیازنهادههای
اروپاییبه صوصشورایاروپاوکمی.یوناتحادیهاروپاازاینکهچیندرپددتبدیلکردن
اروپابهیکابزاربرایمنافم وداستانتقادمیکنند.اروپابهایننتیجهرسیدهاستکهچهین
اتحادیهرابهلنوانیکمانمبرسرراه ودمیبیندوزمانیکهمنافم ودراازطری الضهای
اتحادیهقابلدستیابیبداندازهمکاریبااتحادیهاروپالدول واهدکرد.


نبود اجماع میان اعضای اتحادیه اروپا در مورد مزیت همکاری با چین
نهاتحا دیهاروپاونهحتیکشهورهایلضهواتحادیهه یهکرویکهرداسهتراتژیکجهاممو
هماهنگدرقبالتاثیراحتمالیاستراتژیراهابریشمچیناتخاذنکهردهانهد.طهر فهود،م.هیر
همواریرابرایحضورچیندریسیایمرکزیوکشورهایهم.ایهاروپهادرقفقهازجنهوبی،
حوزهبالکان،ترکیهوافریقایشمالیوحتیحوزهمههمبهرایمنهافماروپهاازجملههیفریقهای
شرقیو اورمیانهفراهممیکند.باوجودترییراهپیشرودرسیاست ارجییمریکابهنظهر
میرسدکشورهایاروپاییهمچونهذشتهتکیهکمتریبهیمریکا واهندداشتوبههسهمت
روابطفرایت نتیکپیچیدهودرراستایطر مزبورحرکت

واهندکرد( & Van der Putten

.)et al, 2016: 9ب ورمثال،یلمانمعتقداستطهر ابتکهاریچهینچنهدانمزیتهینهداردواز
رسدنمیتوانامیدچندانیدره.ترشمنهافممتقابهلبها

مجموعدیدهاههایچینیهابهنظرمی
چینداشت.امابرلکس،بر یازکشورهاازطر فودحمایتکهردهومعتقدنهدمهیتواننهد
درراستایمنافمملیازیناستفادهکنند.موقوعفودنشانگرتنوعرویکردهادربینمقامهاه
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اروپایین.بتبهییندهابتکارراهابریشماست(.)Van Der Putten and et al, 2016: 8


تاکید اروپا بر منافع متقابل در مقابل منفعتگرایی چین
ازمنظربیشترکشورهایاروپایی،طر راهابریشمفقطباهدفپادراهارائهشهدهاسهت
وقرارنی.تچینشرایطلادالنهتجاریراموردتوجهقراردههد.ابتکهارراهابریشهمازسهوی
چینت شدرراستایسیاستهایاقتصادیدا لیینکشوراستوبههمیندلیلطر فهود
رادنبالمیکند.چیندرراستایههدففهوددرحهالایجهادشهبکهایقهویازبنهادر،مراکهز
پشتیبانیو وطراهیهنحدفاپلاروپاوچیناستتهاکاالههایچینهیبهاسهرلتومیهزان
بیشتریبهکشهورهایاروپهاییپهادرشهوندوتجهارهمیهانشهردوغهربراتوسهعهبخشهد
(.)Barisitz & Radzyner, 2018: 3


تفاوت دیدگاه در مورد مواضع و استانداردهای بینالمللی حاکم بر تجارت متقابل
ازمنظراروپابرنامهچینلزوماًبهمعنایفرپتیبرایهمکاریمیانطرفیننی.هتبلکههبهه
زمینهایبرایرقابتمیانطرفینتبدیل واهدشدودرنهایت،زمانیهمکاریبهاچهینبهرای
اروپایکفرپت واهدبودکههمکاریمبتنیبرقوانینشفافویشکارباشهدکههچهینبهه
قوانینیک.انهمچوناتحادیهاروپااحترامهذاشتهولمهلکهردهواسهتانداردهایدوهانههرا
دنبالنکند(.)Makocki, 2016: 69
دربی.تمیننش.تاروپاوچینکهدر80ژوالی3381درپکنبرهزارشدمجدداطهرفین
برتوسعههمکاریباتوجهبهاستانداردهایبینالمللیموردتواف طرفینتاکیدکردند.درایهن
مذاکراهبهتداومهمکاریمیانطرفینوتوسعهشبکهحمهلونقهلفهرااروپهاییاشهارهشهد.
همچنینبرتوسعهسختافزاریونرمافزاریاتصاالهمیانطهرفینتاکیهدشهد.اروپهاییههادر
ایناج سنیزکماکانبرلزومرلایتنهرم هها،قهوانینوشهرایطمهوردانتظهاراروپهادرادامهه
همکاریهامیانطرفینتاکیدکردند(.)Sachdeva, Lisbonne de Vergeron, 2018: 16


تردید در مسئولیتپذیری بینالمللی چین
برایاتحادیهاروپاتوسعههمکاریباچهینبای.هتیمنجهربههتقویهتهمکهاریطهرفیندر
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هم.ایگانجنوبیوشرقیاروپادرزمینهتهامینامنیهتمن قههایوحاکمیهتقهانونباشهد.در
نگاهاتحادیهاروپادرفل.فهارائهابتکارراهابریشم،م حظاهاقتصادیودا لهیمهمهینهفتهه
استکهدارایلواقبژئواستراتژیکمهمیاسهت.چهیندرحهالحاقهردلیهل هوبیبهرای
مشارکتفعالدرموقولاهدفالی،امنیتیوحکمرانیجهانیدارد.
چالشوفرپتاتحادیهاروپادرایناسهتکههمشهارکتچهینرابههحهوزهههایمثبتهی
همچونهمکاریدرایجادپلحدریفریقاواجرایتعهداتشمتناسبباتبهدیلجایگهاهچهین
بهیکقدرهجهانترغیبکند.هفتگهویواقعهیوسهازندهبهاچهیندرمهوردهمکهاریدر
سههرمایههههذاریدرکشههورهایدارایمنههافممشههترربههرایطههرفینازاهمیههتب.ههیارزیههادی
بر ورداراست.اروپابای.تیبهیکدستورالعملسیاست ارجیمشهترربهاچهیندرمهورد
تشوی اینکشوربهمشهارکتفعهالدرتهامینامنیهتبههلنهوانییکهیازمهمتهرینکاالههای
جهانیت شکند.چینالزماستدراجرایومایربهلنوانیکهیازالضهایدائهمشهورای
امنیتنقشمثبتیایفاکند.ازمنظراتحادیهاروپا،چینالزماستباالههامازنقهشمثبهت هود
درپروندهبرجام،8بهلنوانیهکالگهویتعهاملیدردیگهربخهشههاهمچهوندرکشهورهایی
همچونافران.تان،سوریه،لیبیوبحرانمهاجرهوبه صوصدستیابیبهپلحدر اورمیانهه
استفادهکند(.)European Commission, 2016: 10-11
درکلنگرانیاروپادرموردییندهتوسعهتجارهباچیندرچهارچوبراهابریشهمبالهث
شدتاکمی.یوناتحادیهاروپاب ورمشخ

برانتظاراهاروپاازچینتاکیدکند.اتحادیهاروپا

معتقداستبرایه.ترشتعاملباچینبهبر یازاپولدرحفهظتعامهلطهرفینبایهدتوجهه
کرد(:)European Commission, 2016: 5
 اپلمهمدرروابطاتحادیهاروپاباچینمبتنیبهرمنهافممتقابهلطهرفیندرحهوزهههایسیاسیواقتصادیاست
 مشارکتاروپاباچینبای.تیمبتنیبراپولوقهوعمشهتررومتناسهببهاارزشههاومنافمکلاتحادیهاروپاباشد
 همکاریهرکدامازکشورهایلضواتحادیهاروپاباچهینبای.هتیدرراسهتایحقهود،برجام(برنامهجامماقداممشترر)اشارهبهتواف ه.تهایایرانوکشورهای8+1استکههدرتهاری 
.8منظورازاپ
سهشنبه30تیردرویناتریشمیانطرفینامضاشد.
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قوانینوسیاستهایک ناتحادیهباشد

 اروپاانتظارداردچینم.هولیت ودرادرکنارمنافعیکهدنبالمیکندمتناسببانظهمبینالمللیقانونمندبپذیرد

 چینالزماستتوجه ودرابهم.هلهحقودبشربیشترکندوموقوعحقودبشرم.هلهمهمیبرایاروپاست
 اتحادیهاروپادرتعاملباچینبهسیاستچینواحدتاکیددارد اروپاهمزمانبهتوسعهروابط ودباتهایوانبهرایحمایهتازتوسهعهروابهطدوطهرفتنگهتایوانتوجهدارد
 اروپاازاجرایطر یککشورودوسی.تمدرموردماکائووهنگکنگدفاعمیکند توسعهروابطاروپاباچینبای.تیهمزمانباتوسعهروابطنزدیهکبهاکشهوریمریکهاودیگرشرکاباشد.
باوجودمواردیکهبهنگرانیاروپادرموردنحوهارتباطبهاچهیناشهارهشهداروپهامنهافم
میبیند.راهابریشمازسهمنظهرتجهارهو
قابلتوجهىدرابتکارجادصابریشمجدیدبراى ود 
سرمایههذارى پلحوامنیتوتبادالهمردمبامهردمبهرایاروپهاجهذابیتدارد.اروپهاتهاثیر

سرمایههذاریچیندرطر فودرابرنواحیبیثباه اورمیانهوشمالافریقامثبتمهیدانهد
وبه صوصدرزمینهمدیریتبحرانمهاجرهمیتواندازینبهرهالزمراببرد.هرچهابتکار
کمربنداقتصادىجادصابریشم،نفوذاستراتژیکچهیندریسهیاراتقویهت واههدکهرد،ولهى
ماهیتاقتصادىطر ومنافمهمگانىینبالهثشهدهتهااحتمهالمخالفهتبهاطهر ازسهوى
قدرههاىبزرگبه صوصاروپاکهاهشیابهدوارادهسیاسهىوتهوانلینهىدررقبهابهراى

یرسهد
ممانعتازاینطر درمقای.هباانگیزهوتوانچینبراىاجراىینقعیربههنظهرمه 
(موسویشفایی.)381:8031،
اروپاباافزایشنگرانی هوددرمهوردرویکهردتجدیدنظرطلبانههیمریکهادردورهترامه 
ن.بتبهنظمجهانیچندجانبهه،تمایهلبهههمکهاریبیشهتربهاچهینبهرایمهدیریتتحهواله
نا واستهوابهاماهفرارویرفتارامریکاست.فدریکاموهرینی8درسفر وددریوریهلسهال
بهچینبرایننکتهتاکیدکردکهاروپاوچینبهلنوانقدرههایجهانیالزماسهتبها
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همکاریوتشریکم.الیبایکدیگربرایدستیابیبهیکنظمجهانیقانونمندته شکننهد.
البتهدرنگاهاتحادیهاروپاترییرماهیتنظامچندجانبههراییدرشرایطپهیشروفقهطبههترییهر
رفتاریمریکابرنمیهردد،بلکهدرکنارینتوزیمقدرهسیاسیواقتصهادیدرسه حجههان
ترییرکردهاستوسی.تمچندجانبههراییبامحوریتامریکادرحهالتبهدیلبههیهکسی.هتم

چندجانبههراییلمی ترباحضورقدرتمندچینواروپادرکنارامریکاستکههبهیشازپهیش
نیازمنههدتشههریکم.ههالیوهمکههاریچههیندرسههالهههایپههیشروبههرایمههدیریتتحههواله
نا واستهاسهت(.)García-Herrero & et al, 2017: 55البتههاروپهادرتهاثیرپهذیریازافهزایش
ابهامدراقتصادجهانناشیازرفتارترام درس حمن قهاینیزبهابحهرانبرهزیهت8وبرنامهه
بهنظرمیرسدموقهوعفهود

روجبریتانیاازاتحادیهاروپاروبروست(.)Van Ham, 2016: 4
دربلندمدهبررویدستورکاراروپابرایتعاملبااقتصادنومهورچینتاثیر واهدهذاشهت
واروپارابابیموامیدبهسمتچین واهندکشاند.

نتیجهگیری
دراینپژوهشت ششدراهبرداروپهان.هبتبههراهابریشهمبههبحهثهذاشهتهشهود.دو
موقوعکلیدیدرپژوهشدرموردییندهتعاملچینواروپادرچارچوبابتکهارراهابریشهم
موردبررسیقرارهرفت.موقوعنخ.تبررسیراهبرداروپادرقبالراهابریشمجدیهدچهین
بود.بابررسیمنابموتحلیلمحتوایهزارشاهمعتبرومرتبطمشخ

شدراهبردک ناروپا،

سیاستجذبوغلبهبرنفوذچینبودهاست.البتهراهبهرداروپهاازسهال3380تهاسهال3383
ترییروتحولداشتهاستامادرکلیکم.یر یوپایداررادنبالمیکند.
اروپادرابتدان.بتبهابتکارارائهشدهازسویچینباشکوتردیدبر وردکرد.بایغهاز
مذاکراهرسمیوجدیمیانطرفچینیواروپایی،هردوطرفبهیهکشهنا تمشهترر
ن.بیدرموردانتظاراهیکدیگردستپیداکردند.درادامهبات شچینبهرایالتمادسهازی،
اروپاییهاپذیرفتندمزیتومنافماقتصادیطر قابلتوجهاستوالزماستبهرایینبرنامهه
داشتهباشند.اینگونهبودکهاروپاتداومهمکاریباچینرابرمبنایرویکردجهذبوغلبههبهر
نفوذچینقرارداد.براساسایدهفوداروپامعتقداستابتکارراهابریشمجدیدواقعیتم.هلم
1. Brexit
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المللیاستونمیتوانندنقشچینرادراقتصادجهاننادیدهبگیرنهد،بهه صهوصزمهانی

بین
کهینهابابیمهرییمریکادردورانترام مواجهشدهاند.ابتکارراهابریشهممهیتوانهدبهرای
توسعهاقتصادیومدیریتچالشهایاروپابخصوصمدیریتلواقبمنفی هروجبریتانیهاو
کاهشقدرهاقتصادیاروپابهلنوانکاتالیزورلملکند.
متعاقبینبه صوصازسال3381بهبعدس حهمکاریطهرفینههمدرقالهباتحادیهه
اروپاوچینوهمدرقالبروابطکشورهایاروپاباچینه.هترشپیهداکهردهاسهت.بهاایهن
وجودللیرغمت شدوطرفبهنظرمی رسداروپابهابهیموامیهدبههطهر فهودنظهرداردو
کنددرموردابتکارراهابریشممحتاطباشد.هرچنددربخشهمکاریهایزیربنهایی

ت شمی
واقتصادیروابطدوطرفدرهمتنیدهشدهوبهنظرمیرسداروپادیگرنمیتوانهدبههلقهب
برهردد.
موقوعدومکهدراینپژوهشبهبحثهذاشتهشدایناستکهچرااروپادرموردطر 
ومیزانهمکاریباچیندرقالبطر فودنگرانومردداست.دربررسیهاییکهپهوره
هرفتمشخ

شد،اروپاییهامعتقدندازفحوایسیاسهتکه ناقتصهادیچهینواقهداماه

لملیینکشور،اینذهنیتایجادمی شودکهطهر مهذکوربیشهتربهرایپهادراهبههاروپها
طراحیشدهوقرارنی.تدرهمکاریمیانطرفچینیواروپایییکتجارهلادالنهحهاکم
باشد.درکناردالیلدیگریکهبهیناشارهشد،توجهاپلیاروپابههابتکهارفهوددراین.هت
کهاروپادرنظرداردابتکارراهابریشمرادرقالبیکطر ک نوبارلایتهمهجوانبدر
نظربگیردوتوجهبها ت فاهسیاسیوامنیتیوحتیحقهودبشهریدریینهدههمکهاریایهن
طر میتواندبرییندهروابطدوطرفتاثیرهذارباشد.اماباتوجهبهرویکردتوسهعهایچهین
کهمعتقداستجررافیای سیاسیدرکنهارجررافیهایاقتصهادیبایهدمهوردتوجههقهرارهیهرد،
مقاماهچینیمعتقده.تندتوسعهوم حظاهدیگرمهرتبطبهاینبایهدبهانگهاهبهومیوملهی
تف.یرشودوقرارنی.تهمهکشورهاازیکقوانینمشخ

ویک.انهمکهاریکننهد.تفکهر

چیندنبالمیشود.باتوجهبهرویکردفهود،

فودازاپولتفکراجماعپکناستکهازسوی
چینیهامعتقده.تندمیتوانندازطری تفکیکموقولاهازهمهدیگروتوجههبههحاکمیهت
ملیکشورها،موانمغیراقتصادیحاکمبرکهاهشروابهطتجهاریمیهاندوطهرفراکهاهش
دهند.بایدمنتظربودودید.
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