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 چکیده
ترین مثابه مهمو ثبات رشد اقتصادی چشمگیر آن در هزاره نوین، راه ابریشم نوین، به 1990با برآمدن چین در دهه 

، «یک جاده، یک کمربند»یا « راه ابریشییم نوین»المللی، در کانون ژئوپلیتیک آسیییا قرار فرهته اسیی   ابتکار بین
آید که نمود و نماد اعمال قدرت چین در ورای مرزهای خود شییمار میپروژه در زمانۀ کنونی بهترین کالنبلندپروازانه

س   دراین سیرهای آن را بها س  که م شم نوین ا سیای مرکزی در نگاه چین، نقطۀ ثقل راه ابری سوی ایران و میان، آ
سیه کنترل سیای جنوبی، و جنوب رو سیای باختری، آ سینکند  اهزونمی آ ستان و  های کیانگ نیز جایگاهبراین، اهغان

انداز، پرسییش رو، از این چشییمفیری مسیییرهای زمینی راه ابریشییم نوین دارند  پ وهش پیش  مهمی در روند شییکل
ی ای مرکزاسیاسیی خود را دربارک کنشیگران و روندهای ترثیرف ار کمربند زمینی راه ابریشیم نوین بر ژئوپلیتیک آسیی

ها را بیان های آنمشیییهای آسیییای مرکزی و خ کند  این نوشییته، با رکر جزئیات کنشییگری وی ه دول تبیین می
 های پکن در این منطقه موردبررسی قرار خواهد فره  ها و سیاس ف اریکند  همچنین، دامنه و فستره سرمایهمی

 ی مرکزی، چین، اوراسیا، کالن استرات ی راه ابریشم، ژئوپلیتیک، ژئواکونومی، آسیا واژگان کلیدی:
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The Land-based Belt of the New Silk Road and the 

Geopolitics of the Central Asia  

 
Arash Raeisinejad1 

 
Abstract 

With the rise of China and its stable economic growth in the new millennium, the New Silk Road has 

caught eyes and thoughts as the most significant international initiative.  Indeed, One Belt One Road is 

the most ambitious megaproject, expressing China's will and capacity for external power projection. In 

the contemporary world, there are rare projects with a huge ramification for the transformation of 

international security and power arrangement within Iran's periphery, particularly Central Asia.  Within 

this context, the New Silk Road is an exceptional grand-strategy, affecting geopolitics of Central Asia, 

in particular, and Greater Eurasia, in general.  Central Asia has been geographically and historically the 

center of gravity of the Silk Road, controlling roads from China to Iran and the Middle East, as well as 

South Asia and Southern Russia. From this point of view, the present article shows the significance of 

Central Asia, Xinxiang and Afghanistan with a huge ramification in shaping trends of the new Silk 

Road  
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 مقدمه
و ثبات رشیید اقتصییادی  1990الملل در دهه عنوان قدرتی بزرگ در سیییاسیی  بینبا ظهور چین به

 پینگجینشیچشمگیر آن در هزاره نوین، راه ابریشم نوین در کانون ژئوپلیتیک اوراسیا قرار فره   
س  ۲۰۱۳در اکتبر  سپس، نخ شم نوین رونمایی کر، از کالنلی ککیانگوزیر، و  دند  پروژه راه ابری
سال  سند ملی۲۰۱۵در  شم»ای با عنوان ،  صادی جاده چ ساخ  کمربند اقت انداز و اقدامات برای 

 ۶١از سوی شورای دولتی چین منتشر شد  در  «ویکمجاده ابریشم دریایی سده بیس «و « ابریشم
کشییور جهان در چین  ٣٠، جادک ابریشییم نوین، در مراسییمی با حرییور رهبران نزدیک به ٢٠١٧مه 

شد تا راه را برای جاهاه سیایی هموارتر کند  راه ابریشم نوین، تتاح  طلبی اقتصادی بیشتر این قدرت آ
 ۶۰ف اری در زیربناهای اقتصییادی بیش از یا طرح یک کمربند، یک جادک چین، یک طرح سییرمایه

   پس اس 2و راه ابریشم دریایی 1کشور جهان و توسعۀ دو مسیر تجاری کمربند اقتصادی راه ابریشم
هرهنگی جهان یییسیاسییییرسد که راه ابریشم، دوباره کانون اقتصادینظر میفونه بهاز پنج سده، این

تریلیون دالر را برای اعطای  ۱، وعدک تخصیص ۲۰۱۳شود  چین پس از اعالن این طرح در سال می
سرمایه شدن دوف اریوام برای  ساخته  س     ۶۵باره این راه، های زیرساختی در بیش از هزار داده ا

 ,Time)فره  کشییور را دربر خواهد  ۶۸درصیید تولید خالص ملی، و  ۴۰درصیید جمعی  جهان، 

2018; Griffiths, 2018)سرمایه صاد چین و توان  صنعتی اقت شتوانۀ این طرح، قدرت  ف اری این   پ
در  ن کشییورتواند به ه مونی ایهمراه قدرت نظامی چین میکشییور اسیی  که با اجرای این طرح به

آسیای شرقی بینجامد و با کنترل مسیرهای تجاری خشکی و آبی پهنۀ بزرگ اوراسیا، پکن را ابرقدرت 
صاد جهان آینده معرهی کند که پیامدهای مهمی در حوزه سینوین اقت سیا امنیتی و یییینظامیییییهای 

اینکه، راه ابریشم  داش   کوتاه سخنهنجاری )نرماتیو( خواهد یییایدئولوژیکیییهمچنین، هرهنگی
سالنوین، مهم شور در  های آینده ها و دههترین نماد و نمود اعمال قدرت چین، ورای مرزهای این ک

 بود  خواهد

شم نوین در امنی  بین سیای اهمی  راه ابری الملل و چیدمان قدرت در محی  پیرامون ایران در آ
اری با چنین شدت و فستردفی و دیرپایی، شمهای انگش انگاشتنی نیس   دفرفونیمرکزی، نادیده

________________________________________________________________ 

1. Silk Road Economic Belt-SREB 
2. Maritime Silk 
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توانند ژئوپلیتیک اوراسیییا، نظم نوین جهان، و که می ، موجودندسییردوی ه در دوران پسیییاجنگبه
همچنین، چیدمان قدرت در پیرامون ایران را تح  ترثیر قرار دهند  با توجه به پیوندهای تاریخی و 

 ندهای راه ابریشم، امری مهم و ضروری خواهد بود  اینجغراهیایی ایران با جادک ابریشم، بررسی رو
شم نوین با دفرفونی منطقهموارد، نمایانگر درهم سیرهای راه ابری سویه و م ای ای و هرامنطقهتنیدفی 

س    سیای »ا سازوکاری بر ژئوپلیتیک آ شم نوین، چگونه و با چه  شکی کمربند راه ابری سیر خ م
رو اس  که خوانشی تحلیلی از ش بنیادین و محوری پ وهش پیشاین پرس« ف ارد؟مرکزی ترثیر می

 کند کنشگران ترثیرف ار بر روندهای راه ابریشم نوین را نمایان می
 
 . پیشینه پژوهش1

الملل و ژئوپلیتیک، به ههم و تبیین مناسییو و بسیییاری از مسییائل نظری و عملی در دانش رواب  بین
س  بینیختنیدفی جغراهیا، تارمند درهمنظام سیا س   از این ، و نظریه برای تحلیل  سته ا الملل واب

شند  درایننوشته ،دیدفاه ستوار با سه رکن ا هایی را نوشته ،میانهایی ترثیرف ار خواهند بود که بر این 
 اند الملل پرداختهتوان نام برد که به بررسی تحلیلی راه ابریشم و پیامدهای آن برای سیاس  بینمی

 ,Miller)نوشییته تام میلر  ،«سیییایی چینس سییاخ  امپراتوری در طول راه ابریشییم نوینآرؤیای »

قول از ناپلئون بناپارت های درخشان دربارک راه ابریشم نوین اس   میلر با نقل، ازجمله نوشته(2017
راه مدن آلرزاند، بر پیامدهای بردید که چو برخیزد، همۀ جهان را میکه چین را اژدهایی خفته می

سیییا آن را فامی برای دسییتیابی به ه مونی تاریخی چین در آاهکند و سیییا نظر میآابریشییم نوین بر 
غاز کرده و سییپس، بر آ« 1یک کمربند، یک راه»داند  میلر، تحلیل ژئوپلیتیکی خود را ابتدا برپایۀ می

سیای مرکزی، کیانگ، سین سیه تمرکز میآ س  که طر این نظرکند  میلر بر و رو یک راه، یک »ح ا
شدن با الگوی چینی اس  که قصد دارد، نظم اقتصادی ، طرحی در راستای توسعۀ جهانی«کمربند

 ها را در مدار اقتصاد چین قرار دهد بندی کند و کشورها و شرک جهان را از نو صورت
دپروازانۀ نیز بر طرح بلن (Rolland, 2017) نادژه روالند، نوشتۀ «سده اوراسیایی چین»کتاب دوم، 

 دهندکچین تمرکز کرده اسییی   روالند، این طرح را مفهوم و نماد سیییازمان« یک کمربند، یک راه»

________________________________________________________________ 

1. One Belt One Road or OBOR 
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دهد که طرح داند  روالند نشان میپینگ میجینراهبرد چین در دوران شیسیاس  خارجی و کالن
سیا از نگاآ، اهداف و «یک کمربند، یک راه» شکل دادن به اورا بینی، و ه، جهانرزوهای چین را برای 

کند  نادژه با مطالعه و بررسییی سییرچشییمۀ مفهوم و انگارک این های موردنظر خود نمایان میوی فی
، «یک کمربند، یک راه»المللی چین، به این نتیجه رسیده اس  که طرح طرح و اهداف داخلی و بین

ستی از طرحتنها تک صادیههر ساختی اقت س ، بلکه کالنییییهای زیر س ، تجاری نی راهبرد چین ا
 برای چیرفی بر اوراسیا 

وانگ ، نوشییتۀ «دهدمدنش چه چیزی را به جهان پیشیینهاد میآکمربند و راهس چین با بر»کتاب 
تاب مهم در مورد(Yiwei, 2016) ویای به ، نخسییتین ک ند و راه ابریشییم نوین چین  ندیشییم قلم ا

، دربردارندک منطق «ک کمربند، یک راهی»اس  که طرح  این نظراسترات یستی چینی اس   وانگ بر 
شان س  که ن سانی، نمایانگر پیشراتی باز بودن چین ا نیازهای دهندک روند فریزناپ یر بقای تمدن ان

برندک کننده به کشوری پیشدهندک چرخش بنیادین چین از کشوری مشارک سازی، و بازتابجهانی
سبرنامۀ جهانی سیا س   این کتاب، همچنین،  سعۀ   پیرامونی، همکاری منطقهسازی ا ای، و تو

های جهانی چین را بررسییی کرده اسییی   وانگ در پایان به پیامدهای خطرنا  این طرح در حوزه
 کند امنیتی، اقتصادی، اخالقی، و حقوقی نیز اشاره می

تاب مهم دیگر،  هان»ک ندک ج تۀ «راه ابریشییم نوینس اکنون و آی پان، نوشیی اسییی   پیتر فرانکو
(Frankopan, 2018) هرانکوپان در این کتاب کوشیییده اسیی  تا سیییر نظم نوین جهانی را برپایۀ راه  

ابریشییم نوین دنبال کند  وی بر این نظر اسییی  که جهان، در معرش چرخش ژرهی اسییی  و این 
که در اوراسیییا، راه های انزواجویانۀ ترامپ و برفزی  دید؛ درحالیتوان در سیییاسیی چرخش را می

شم نوین، بر همکاری میان دول ابر شی، به دفرفونی در مراکز ی کید دارد  چنین چرخ سیر تر های م
 المللی انجامیده اس  قدرت در سطح بین

پاسییخ»پ وهش مهم دیگر،  چالش و  تۀ «راه ابریشییم نوینس  چارد گریفیس، نوشیی اسییی   ری
(Griffiths, 2019)ای تنها چینی درنظر فره  پروژهپروژه را نباید   وی بر این نظر اسیی  که این کالن

اندازی این مسیییر، باید در راهو مشییارک  کشییورهای اوراسیییایی مسیییر این شییاهراه باسییتانی را می
 کننده تلقی کرد پراهمی  و تعیین
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مایکل نوشتۀ  ،«۲۰۴۹سوی یک کمربند، یک راهس راهپیمایی طوالنی چین به»کتاب مهم دیگر، 
اسیی   این کتاب،  (Glantz, Ross & Daugherty, 2019)اسیی   دوئرتیگوین ، و رابرت راس ،گلنتز

ص ساختی تو سازی زیر ستد جهانی و نو یف ابتکار یک کمربند، یک راه را ابتکاری چینی برای دادو
منظور رسییدن به توسیعۀ اقتصیادی توسیعه بهای برای کمک به کشیورهای درحالکرده و آن را برنامه

های ای از پشتیبانی چین از طرحپروژه اس ، روای  وی هیر این کالنداند  هر کشوری که در مسمی
کار برای این  مواد سیییاختمانی، و نیروی ،های کالنزیرسیییاختی خود دارد  چین با هراهم کردن وام

سترش می شورها، نفور خود را ف شندهد  بهک س   ییییپروژه، یک بازی برداین کالن ،تربیان رو برد ا
سندفان، همچن س  نوی سیا صمیم ی«اول آمریکا»ین، پیامد  های انزواجویانۀ او برای این ترامپ و ت

این کتاب،  ،خن اینکهسکنند  کوتاه استرات ی چین و خأل ژئوپلیتیکی حاصل از آن را دنبال میکالن
 کند دامنه و حوزک چرخش موازنۀ جهانی قدرت را از دریچۀ یک کمربند، یک راه دنبال می

جاناتان ، نوشییتۀ «ای برای سیییدهراه نوین امپراتورس چین و پروژه»باره، ر دراینکتاب جدید دیگ
 2المللیدر مرکز مطالعات استرات یک و بین« 1بازپیوند آسیا»، رئیس طرح )Hillaman, 2020( هیلمن

 پروژک راه ابریشمروزی را دربارک کالنشمار، دس  اول، و بههای بیاس   هیلمن در این کتاب، داده
کید مینوین فردآوری کرده اس   او بر نقش مهم شی، در شکل کند  هیلمن، این فیری این پروژه تر

ترین پروژه ژئواکونومیک نامیده ترین و پرسییوفتفاهمحال، مبهمطلبانه، و درعینای جاهپروژه را پروژه
شبرد این کالن س  که افر چین در پی ستدالل کرده ا سرانجام، ا شود، جهان را از نو پروژه کامیاب و 

 دهد خواهد ساخ  و خود را در مرکز این نظم نوین قرار می
راه ابریشیم نوینس چین، آمریکا، و آیندک »در فزارش خود با عنوان  توماس زیمرمن ،سیرانجام اینکه

دانشییگاه نیویور ، پیامدهای  3المللی، در مرکز همکاری بین)Zimmerman, 2015(« آسیییای مرکزی
شم نوین، با وجود  س  که راه ابری س   زیمرمن بر این نظر ا سی کرده ا شم نوین را برر ایجاد راه ابری
همسییانی با راه ابریشییم باسییتانی، تنها یک مسیییر بازرفانی و تجاری نیسیی   این راهبرد چندسییویه، 

صه صاد داخلی چین را دربعر س  و اقت سیا شم فیرد  بهر میهای فونافونی از  ففتۀ زیمرمن، راه ابری
________________________________________________________________ 

1. Reconnecting Asia Project 

2. Center for Strategic and International Studies (CSIS) 

3. International Cooperation 
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چرخش »ف اری کالن چینی، تالشی برای موازنۀ سیاس  آمریکایی های سیاس نوین، از سوی حلقه
 آیند شمار میهای آمریکا برای چیرفی بر منطقه بهو خنثی کردن کوشش« 1سوی آسیابه

ل یشییم نوین را بررسییی و تحلیپ وهشییگران یادشییده، متغیرهای ترثیرف ار بر روندهای راه ابر
تهکرده کانونی این نوشیی طۀ  ند  نق ی ا یا غیرمسییتقیمفونهبه ،های پراهم بر رقاب   ،ای مسییتقیم 

سیی   با اژئوپلیتیکی چین و آمریکا و ترثیر راه ابریشییم نوین بر دسییتیابی به برتری جهانی متمرکز 
شم نوی شینی و جایگاه پراهمی  راه ابری شته ،نوجود چنین ادبیات پی توان دربارک های اندکی را مینو

های آسیییای مرکزی در طول کمربند راه ابریشییم نوین همراه با جزئیات فسییترده و بازیگری دول 
وفریخته واکاوی ای جسییتهفونههایی که این مسییئله را بهنوشییتهبررسییی ژرف یاه   حتی در اند 

ای به ز چین تا اروپا پ یرهته شیییده و اشیییارهعنوان مسیییری مفروش ااند، این کمربند، تنها بهکرده
شی، کنشگری وی ه و متمایز کشورهای آسیای مرکزی نشده اس   در راستای پر کردن این خأل پ وه

سی ژرف، این مؤلفۀ نادیدهپ وهش پیش شتهرو با نگاهی جامع و برر شده و ترثیرف ار بر کمربند انگا
 کرد   تفصیل بررسی خواهدراه ابریشم نوین را به

 
 . چارچوب نظری پژوهش2

الملل همراه با سییطحی از نظام بینای و سییهحوزهرو، بر خوانشییی سییهچارچوب نظری پ وهش پیش
ژئوپلیتیک، در پی تحلیل ترثیرات جغراهیا بر سیییاسیی  اسیی   های ژئوپلیتیکی اسییتوار اسیی   مؤلفه

ها و تالش برای سییلطۀ اب  میان دول های جغراهیایی بر روژئوپلیتیک، دربارک چگونگی ترثیر مؤلفه
س   هم سلطۀ جهانی را به یییی، جغراهیا و نظم«ژئوپلیتیک قدرت»رو، ؛ ازاین(Foster, 2006)جهانی ا

کید ها و هرصیی ژئوپلیتیک، بر نقش محدودی زند  پیوند می های جغراهیایی در اجرای سیییاسیی  تر
های سیاسی، هرهنگی، و اقتصادی ها، خود نیز دارای جنبهای از تهدیدها و هرص دارد  چنین مجموعه

یایی راه اسییی   از این دیدفاه، نظریۀ محی الدین مصییباحی، چارچوبی نیرومند را برای تکامل و پو
با سه ساختار متمایز »الملل را فانه از نظام بینکند  این چارچوب، دیدفاهی سهنوین هراهم میابریشم 
  ف شته از عوامل (Mesbahi, 2011)دهد ارائه می« اجتماعی، و اقتصادیییینظامی، هنجارییییسیاسی

________________________________________________________________ 

1. Pivot to Asia 
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ی نشییان کنش دارد  چنین چارچوبفانه و در سییه سییطح، برهمهای سییهجغراهیایی، هر دول  با حوزه
سه حوزک ژئوپلیتیک، ژئوکالچر، و پروژه را میها و پیامدهای این کالنرد پای ریشه دهد کهمی توان در 

یاه ؛ بنابراین، چارچوب نظری « داخلی»، و «ایمنطقه»، «المللیبین»ژئواکونومی و در سییه سییطح 
فیران/ نخبگان/ ران )تصمیمهای مهم تاریخی، نیروها )داخلی/ خارجی(، و بازیگرو، نقش  بزنگاهپیش

 دهد نهادها( که نقشی کلیدی در مسیر راه ابریشم نوین دارند را نشان می
های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیک، و ژئوکالچرال این چارچوب پیشیینهادی، نمایانگر اهمی  مؤلفه

سویۀ داالندر راه س   البته این ااندازی و  شم نوین ا سویه های زمینی )کمربند( راه ابری همی ، دو
س ؛ ازیک شده را میسو، مؤلفها شران  راههای یاد شم نوین توان پی سویۀ کمربند راه ابری اندازی و 

سویبه سترش این داالنتوان پیامدها و ترثیرهای راهمی ،دیگرشمار آورد و از ها را در این اندازی و ف
سطح یاه   به سه  شنسه حوزه و  تیکی، ژئواکونومیک و ژئوکالچرال در های ژئوپلیتر، مؤلفهبیان رو

سطح ملی شکلای، و بینمنطقه ،سه  شاهراهالمللی، باعث  سویهفیری  شوند؛ ها میهای آنها و 
ها، پیامدهای ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیک، و ژئوکالچرالی در این سییه اندازی این شییاهراهراه بنابراین،

نامید  « 1ژئوپلیتیک راه»توان وپلیتیک را میسییطح خواهد داشییی   این دوسییویگی ترثیر راه و ژئ
یدفی و کناکنشژئوپلیتیک راه، بر درهم ژئوپلیتیک و راه اسییتوار اسییی   در اینجا ژئوپلیتیک  2تن

بهبه عام  نای  سییخن فیرد  کوتاههای ژئوکالچر و ژئواکونومی را نیز دربر میرود و حوزهکار میمع
شکلژئوپلیتیک راه، به نقش مؤلفه ،اینکه سویۀ راههای ژئوپلیتیکی در  شاهراهبه ،فیری و  های وی ه 

ترثیر راه ،المللیبین قهاشیییاره دارد و همچنین، بر  مان ژئوپلیتیکی منط ید ندازی راه بر چ ای و ا
 کند المللی تمرکز میبین

 
 . روش و منابع پژوهش3

برای نشان دادن تحلیلی در تبیین راه ابریشم نوین استوار اس  و یرو، بر روش توصیفیپ وهش پیش
ای و اسیینادی کتابخانههای از منابع و داده، های راه ابریشییم نوین و ترثیر آن بر آسیییای مرکزیسییویه

اهبردی هستند؛ های رمنابع اصلی این پ وهش، منابع مکتوب، اسناد، و فزارشاستفاده کرده اس   
________________________________________________________________ 

1. Road Geopolitics 
2. Reciprocity 
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اینترنتی، روندهای های منتشییرشییده آوری دادهای و فردرو، با اسییتفاده از مطالعات کتابخانهازاین
 ایم حاکم بر راه ابریشم نوین و ترثیر آن بر ژئوپلیتیک آسیای مرکزی را تبیین و تحلیل کرده

 
 . کنشگران4

تنیدک بازیگران داخلی، های درهمکنشبرهمفیری سییویه و مسیییرهای راه ابریشییم نوین، به شییکل
های خود، بر سویه و جه  ها و کنشالمللی بستگی دارد  این کنشگران، با تصمیمای، و بینمنطقه

های این کنشییگران، برپایۀ ف ارند  نکتۀ مهم این اسیی  که راهبردپایانی راه ابریشییم نوین ترثیر می
ای و پیامدهای احتمالی آن برای باهتار درونی و بیرونی منطقه ها از راه ابریشییم نویندریاه  وی ک آن

های نظامی شورشی، ها، فروهخود وابسته اس   این کنشگران  ترثیرف ار، دربردارندک سه دستۀ دول 
 حکومتی هستند و نهادهای درون

س ، یعنی  ستۀ نخ شگران دولتی»د صمیم، دربردارندک دول «کن س  که ت  های آنان برهایی ا
ای آسیای های منطقههای کنشگر، شامل دول ف ارد  دول سویه و آیندک راه ابریشم نوین ترثیر می

های دول »شییود  های بزرگ میای ورای آسیییای مرکزی، و قدرتهای هرامنطقهمرکزی، قدرت
های پیشین اتحاد جماهیر شوروی در آسیای مرکزی آسیای مرکزی، دربردارندک جمهوری« ایمنطقه

ها عبارتند ازس دول  اند  اینبه اسییتقالل رسیییده 1990های دهه هسییتند که در نخسییتین سییال
ستان، ستان، قرقیز ستان  همۀ این دول  قزاق ستان، و ترکمن ستان، ازبک شتیبان ها، کمتاجیک وبیش پ

صادی آورده و بر اشکل شم نوین برای آنان، رونق اقت ستند  راه ابری شم نوین ه همی  فیری راه ابری
براین، راه ابریشییم نوین، نفور سیینتی اهزاید  اهزونالملل میجایگاه ژئواسییترات یکشییان در نظام بین
دهد و بسییتری را برای تنوب بخشیییدن به شییرکای راهبردی مسییکو را در آسیییای مرکزی کاهش می

ابسییتگی آنان را تواند وپروژه میهمه، این کالنکند  بااینهای نوبنیان این منطقه هراهم میجمهوری
 پیش اهزایش دهد ازبه پکن بیش

های هستند که با سیاس « ایهای هرامنطقهقدرت» ،ای آسیای مرکزیهای منطقهدر کنار دول 
، ف ارند  در کنار ایران، سییه کشییور ترکیه، پاکسییتان، و هندخود بر پویایی راه ابریشییم نوین ترثیر می

اند تا از نفور خود در منطقۀ آسیییای مرکزی بهره برده و برپایۀ های متفاوتی کوشیییدههریک با دیدفاه
مناهع ملی خود بر طرح راه ابریشییم نوین، ترثیر بگ ارند  برخالف ترکیه و پاکسییتان که به طرح راه 
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شان داده شم نوین، روی خوش ن سته و آن را راهی برای اند، رهبران هند آن را بهابری دیدک تهدید نگری
 دانند یش پکن در آسیای مرکزی و غربی میپازنفور بیش

شته از دول  سیای مرکزی و قدرتهای منطقهف  نیز « های بزرگقدرت»ای، های هرامنطقهای آ
سیر طرح راه می سی، نظامی، و هرهنگی خود، پویایی و خ   سیا صادی،  توانند با اعمال قدرت اقت

روسیه، اتحادیه اروپا، و صدالبته، چین هستند  ها، آمریکا، ابریشم نوین را دفرفون کنند  این قدرت
ترین مخالف و منتقد راه ابریشییم نوین اسیی   در میان کشییورهای اتحادیه اروپا، هنوز آمریکا، مهم

شورهای ایتالیا، یونان، و اجماعی برای آغاز همکاری همه س ؛ افرچه ک شده ا جانبه با چین دیده ن
یی نگه افرچه با ابهام  روسیۀ پوتین نیز موضع مثب  خود را ییکنندحتی آلمان آن را مثب  ارزیابی می

هم در میانۀ تحریم اقتصادی داشته اس   رهبران مسکو، راه ابریشم را ابزاری برای رونق اقتصادی، آن
آورند؛ البته مسییکو، نگران نفور چین در آسیییای مرکزی و حتی مناطقی از قلمرو شییمار میغرب، به

 اور دور نیز هس  خود در سیبری و خ
های ، یعنی جنبش«های نظامی غیردولتیفروه»ف شییته از کنشییگران دولتی، کنشییگری مؤثر 

شبه سی، انقالبی، و  شد و فرایی را بههای بنیادین واقعهرشتواند پیشنظامیان نیز میسیا چالش بک
س  بین سنتی دول المللی دول سیا ستفالیایی دربامل ییییمحور و ادعای  رک حاکمی  را های و

خواه بلوچ در پاکستان، های جداییفروه توان به طالبان در اهغانستان،می میان،پرسش بگیرد  دراینبه
سین شاره کرد  همۀ این فروهو اویغورهای  شم نوین کیانگ ا های غیردولتی، مخالف برپایی راه ابری

زیرا توسییعۀ چین غربی با کنترل دانند، هسییتند  اویغورها آن را تهدیدی برای هوی  جمعی خود می
کیانگ همراه خواهد بود  طالبان نیز راه اقتصییادی، و سیییاسییی اویغورهای سییین روزاهزون هرهنگی،

دانند  ازآنجاکه این طرح، ابریشییم نوین را راهبردی برای پایداری و ایجاد ثبات در اهغانسییتان می
ارمغان زده بهبات را برای این کشییور جنگجایگاه اسییتوارتری را برای رهبران کابل هراهم کرده و ث

های پاکسییتان در کنند  برخالف اویغورها و طالبان، بلوچطالبان با این طرح مخالف  می، آوردمی
تواند توسعۀ آغاز از این طرح پشتیبانی کردند، زیرا داالن اقتصادی راه ابریشم نوین به بندر فوادر، می

همراه داشته باشد  اما آغاز ساخ  یک مسیر دیگر در پاکستان به ایال  محروم بلوچستان پاکستان را
ی ی بر تنشزندکند و بلوچستان را دور میکه از ایاالت پنجاب و سند ف ر میی های درون پاکستان ی

بخش بلوچستان، به کنسولگری نظامیان ارتش آزادی، شبه2018دامن زده اس ؛ تاآنجاکه در نوامبر 
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له به بهره چین در کراچی حم ند کرده و چین را  تان متهم کرد پاکسیی نابع   & Meher)برداری از م

Masood, 2018)  
ازآنجاکه این پ وهش، تنها بر کمربند و نه جادک راه ابریشییم نوین تمرکز دارد، تنها ترثیر بازیگران 

سینمنطقه ستان، و همچنین،  سیای مرکزی و اهغان شکلای در آ مربند فیری روندهای ککیانگ را بر 
 راه ابریشم نوین بررسی کرده اس  

 
 . آسیای مرکزی: نقطۀ ثقل راه ابریشم5

دلیل همجواری با مرزهای غربی چین، زیر هشار پیوستۀ ای اس  که بهترین منطقهآسیای مرکزی، مهم
ترثیرات کالن، دیرپا، و ژرف برآمدن راه ابریشم نوین خواهد بود  این ترثیر، ریشه در همسایگی آسیای 

اره از آسیییای مرکزی مرکزی با چین دارد  ف شییته از این نزدیکی جغراهیایی، راه ابریشییم تاریخی، همو
جغراهیایی چین با دو منطقۀ مهم روسیییه و یییییکرد  درواقع، آسیییای مرکزی، پیوندفاه تاریخیف ر می

س   به سیای غربی بوده ا سیای دلیل چنین ترکیو یگانهآ س  که آ ای از اهمی  جغراهیایی و تاریخی ا
 کارل فن کالوزویتسزبان توان بهخوانند  مییکم میودر سییده بیسیی  «دل جادک ابریشییم»مرکزی را 

های چینی، آسیای خواند  استرات یس « 1فرانیگاه»یی دل  جادک ابریشم را استرات یس  نامدار پروسییی
شم و فرانیگاه ابتکار کمربند و جاده به سترات یک و شمار میمرکزی را دل جادک ابری آورند  جایگاه ژئوا

رخورداری از منابع بزرگ نف  و فاز، اهمی  ثبات در این منطقه نقش تاریخی آسیای مرکزی، در کنار ب
های ف اریسبو سرمایهییی بهبا وجود عمر کوتاه خودرا دوچندان کرده اس   کشورهای این منطقه یی

 اند هنگف ، از رشد اقتصادی باال و ثبات سیاسی برخوردار بوده
یاهتۀ آسیای استقاللهای تازه، جمهوریدر سه دهۀ اخیر پس از هروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

اند  رو شدهمرکزی، با خطرهای داخلی و خارجی نسبتًا کمتری در مقایسه با مناطق دیگر جهان روبه
های ازبکسییتان در دهۀ پیش، از اند  موارد و ناآرامی 1990جنگ داخلی تاجیکسییتان در دهۀ 

تۀ بی ند  نک قه بود باتی در منط کهمهمث یای مرکزی چین ،تر این با آسیی ، کمترین تنش ژئوپلیتیکی را 
تهدیدهای اندکی در آسیییای مرکزی  ،در درازنای تاریخ طوالنی رواب  ،بیان دیگرداشییته اسیی   به

________________________________________________________________ 
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ای اسییی  که راه اند  با چنین باهتار تاریخیخطر انداختهاند که امنی  ملی چین را بهوجود داشییته
 خاورمیانه، و آهریقا حرک  خواهد کرد  ،سوی اروپاابریشم چین، باشتاب به

صحنۀ بین سیای میانهبا برآمدن چین در  شور در آ سترش نفور این ک ژئواکونومی این  ،المللی و ف
تجارت، و  ،های انرژیترین بازیگر در حوزهای که چین، به مهمفونهمنطقه دفرفون شییده اسیی ؛ به

به انرژی منطقۀ آسییای مرکزی، این کشیور را به ترانزی  در این منطقه تبدیل شیده اسی   نیاز چین 
یل کرده اسییی   دراینمهم بد یک انرژی ت قه در حوزه ژئوپلیت بازیگر این منط تا، پکن، ترین  راسیی

ای را در آسیییای مرکزی برای دسییتیابی و کنترل منابع انرژی انجام داده های فسییتردهف اریسییرمایه
ترین بازارهای مصییرف جهان درهم ن منطقه با بزرگجریان صییادرات نف  و فاز ای ،اسیی ؛ بنابراین

شییود و با ف ر از تنیده شییده اسیی   پکن با خ  لولۀ فاز آسیییای مرکزی که از ترکمنسییتان آغاز می
چین  ،رسد، بر منابع فازی هر سه کشور چیره شده اس   همچنینازبکستان و قزاقستان به چین می

یای کیلومتری 960خ  لولۀ  ی را با هزینۀ دهدزاقستان را به شمال غربی چین پیوند میکه مرکز قی ی
سوی مقابل میلیون 700 س   در  سرمایه ،دالری بنیان ف ارده ا شترین  ف اری را در بخش پکن، بی

های کالن به کشورهای با پرداخ  وام ،تر اینکهانیییرژی ایییین منطقیییه انجام داده اس   نکتۀ مهم
جایگاهی که  ؛ترین شییریک تجاری این کشییورها رسیییده اسیی ه بزرگنوبنیان این منطقه به جایگا

نفور  ،این دراختیار مسکو بود  با فسترش روزاهزون مبادالت اقتصادی و انرژی چین در منطقهازپیش
پیامد تعمیق نفور روزاهزون چین در آسیییای  ،دیگربیانسیییاسییی آن نیز فسییترش پیدا خواهد کرد  به

 فور ژئواکونومیک آن به نفور ژئوپلیتیکی خواهد بود حوزک ن 1میانه، سرریزی
شورهای این منطقه، ستان و  در میان ک شور ترکمن شتری برای  وی هبهدو ک شش بی ستان، کو قزاق

اند  جغراهیای مطلوب و ثروت منابع طبیعی، بهترین موقعی  را برای طرح داشتهپیوستن به این کالن
سیای ستان به قطو آ شدن قزاق س    تبدیل  شان مرکزی هراهم کرده ا س  که ن شوری ا ستان، ک قزاق

کنند؛ آسییتانه، هم ای مکمل عمل میفونهدهد، دو طرح اوراسیییا و ابتکار عمل کمربند و راه، بهمی
آید  شمار میعرو ابتکارعمل کمربند و راه چین اس  و هم از اعرای اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا به

ای اندازهدر این پهناورترین و ثروتمندترین کشییور آسیییای مرکزی، بههای پکن ف اریسییرمایهحجم 
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1. Spillover 



     131 کمربند زمینی راه ابریشم نوین و ژئوپلیتیک آسیای مرکزی 

«  دبی نوین»ترین شهر و پایتخ  پیشین این کشور، را بوده اس  که بسیاری از ناظران آلماتی، بزرگ
نقطۀ اوراسیییایی »که آن را ، در مرز چین و قزاقسییتان، جایی1  خورفوس)Shepard, 2016(اند  نامیده

ند می« یناپ یردسییترس کاری(Garcia-Castellanos & Lombardo, 2007)نام ماد هم به ن های ، 
روی که روبهیییخورفوس، جایگزین دوستیک ییی فمرکی آستانه )نظربایف( با چین تبدیل شده اس  

ی شده بود  دوستیک، دیرزمانی میزبان یگانهآالشانکو در چین اس  آسیای مرکزی یپیوند راه چینی
استفاده مانده بود؛ ها بیهای چین و اتحاد جماهیر شوروی، این پیوند برای سالدلیل تنشبود، اما به

پایان رسییید و نخسییتین قطارهای باری در سییال به 1990ها در سییال تا اینکه سییرانجام، محدودی 
های حال، دوسییتیک در مقایسیییه با خورفوس، زیرسیییاخ از این مرز ف ر کردند  بااین 1991
  (ktzh-gp.kz, 2018)ارد تری دقدیمی

تر از امکانات قدیمی تواند قطار را بیس  ساع  سریعخورفوس با داشتن تجهیزات پیشرهته می
آهن میان آلماتی با خورفوس،   درواقع، مسیییر راه) ,52Hillman :2020(در دوسییتیک انتقال دهد 

صد کیلومتر کوتاه س   از همه مهمچهار ستیک ا صلۀ آن تا دو تر اینکه، خورفوس، در چین تر از ها
نقل اقیانوس وشرک  حمل»، در نشس  کمربند و جاده در پکن، 2017یک پشتیبان دارد  در سال 

، قول داد که 3، رئیس این شییرک 2ژو لیرونگورد  دسیی  آدرصیید سییهام این مرکز را به 49، «چین
  همکاری قزاقسییتان با چین در (kazakh-tv, 2017)تبدیل کند « اییک قطو منطقه»خورفوس را به 

فویند، کشورشان قصد دارد شوخی میای اس  که مقامات قزاقستان با نیمهاندازهطرح، بهاین کالن
  )54Hillman, 2020 :(کمربند چین باشد « بند»

کتائو در کرانۀ دریای کاسپین اس   سهم بندرهای  براین،اهزون قزاقستان دارای دو بندر کوریک و آ
قزاقسییتان از صییادرات، واردات، و ترانزی  کاال و از مجموب عملکرد بندرهای دریای کاسییپین، تقریبًا 

ق بندرهای قزاقسیتان میلیون تن کاال از طری ۱۲.۳طور میانگین، حدود درصید اسی  و سیاالنه به ۲۵
داده  نیم میلیون تن کاال را از بندر کوریک عبور، قزاقسییتان چهارو۲۰۱۹شییود  تا پایان سییال حمل می

سه س  که این میزان،  سال ا س   عملکرد بندر اکتائو در  شته بوده ا سال ف  شتر از  ، به ۲۰۱۶برابر، بی
________________________________________________________________ 

1. Khorgos  
2. Xu Lirong 
3. China Ocean Shipping Company Limited or COSCO  



 1400پاییز و زمستان ، 1 ، شماره10، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش 132

ستان و کی از بندرهای درحالکه یهزار تن بود  بندر کوریک یییییییی ۸۴۲میلیون و  ۵میزان  سعۀ قزاق تو
یییییی همچون نقطۀ پیوند داالن ترانزی  ترین مسیر دریایی به بندرهای جمهوری آرربایجان اس نزدیک

سیای مرکزی عمل فندم، زغال شورهای آ شیمیایی، و کاال از چین و ک سنگ، نف ، هلزات، کود، مواد 
تخلیه و بارفیری از طریق دو اسکلۀ ریلی با  ۲۰۱۶ل هزار تن در سا۴۲۰کرده اس   این بندر، بیش از 

میلیون تن اهزایش خواهد یاه    ۷میلیون تن داشییته اسییی  که در آیندک نزدیک به  ۴ظرهی  کنونی 
سال  میلیون تن برساند و همچنین،  ۲۵، به ۲۰۲۰قزاقستان، درنظر دارد که ظرهی  بندرهای خود را تا 

شک، به میزان در تکاپوی ایجاد زمینۀ ترانزی  ک سال میلیون تن  ۲۰االی خ از چین تا اروپا،  ۲۰۲۲تا 
اس  که موقعی  جغراهیایی و برخورداری از رخایر از طریق دریای کاسپین اس   آستانه، تالش کرده 

کار فیرد  مسیییر زمینی راه ابریشییم نوین، هراوان فازی را در راه تولید ثروت و درنتیجه، قدرت ملی به
، نظربایف، از 2014طرح بومی خودشییان واداشییته اسیی   در نوامبر ق را به طراحی کالنرهبران قزا

نامید  این طرح بنا « 1مسیر روشن»های قزاقستان رونمایی کرد و آن را طرح خود برای بهبود زیرساخ 
دلیل ینهمبه ؛)Hillman, 2020: 54(دارد که قزاقستان را به یکی از مراکز تجاری شرق و غرب تبدیل کند 

س  که نظربایف آن را  صفحه»ا شروب  ستان در  سعۀ نقطۀ عطفی برای آغاز قزاق ای کاماًل نوین در تو
  (Zakon.kz, 2018)خوانده اس  « اقتصادی

اند  رهبران ترکمن، برای طرح نشان دادهآباد نیز تمایل خود را برای پیوستن به این کالنرهبران عشق
اند که از موقعی  اند  همچنین، تالش کردهای دوری فزیدههای منطقهرسیدن به این هدف، از درفیری

ید ثروت و درنت فازی خود برای تول خایر هراوان  یایی و برخورداری از ر قدرت ملی بهره جغراه جه،  ی
تان، دارای  ندر بین ۴ببرند  جمهوری ترکمنسیی ندر، شیییامل ب نۀ المللی ترکمنب ندر رودخا باشییی، ب

ترین بندر باشییی، مهمآباد، بندرفاه آالجا، بندرفاه خزر، و بندرفاه اکرام اسییی   بندر ترکمنترکمن
سال  س  که در  ستان ا شته  ۱۸۹۶ترکمن س   این بندشده بنیان ف ا که در جنوب باختری ر ییییییییا

ترین عنوان بزرگیییییی بهاس  ترکمنستان و در کرانۀ دریای کاسپین در مسیر راه ابریشم نوین قرار فرهته
تر از سییطح دریا در کتاب رکوردهای جهانی ترین جزیرک مصیینوعی پایینبندر زیر سییطح دریا و بزرگ

هش  وسیصدوپنجاهو میلیون  که یکیییییی باشیالمللی ترکمنفینس، ثب  شده اس   بندر جدید بین
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یییییییی دارای چندین پایانۀ باری و مساهربری و کانتینری اس   این بندر با هدف مترمربع مساح  دارد
سیییازی و های کشییتیبراین، دارای کارخانهف اری شیییده و اهزونمیلیون تن کاال، بنیان ۲۶بارفیری 

المللی ، بندر جدید بین۲۰۱۸این طرح در سییال وسییاز تعمیرفاه کشییتی اسیی   با پایان سییاخ 
شی، یکی بزرگترکمن سیای میانه خواهد با سپین و همچنین، آ بود  کل ترین بندرهای منطقۀ دریای کا

س   این بندر دارای  ۱۰۵مساح  این بندر، بیش از  پایانه )پایانه کانتینری، پایانه کاالی هله  ۵هکتار ا
بود  های فسترده خواهد ی، و پایانه پروپلین و مشتقات نفتی( با ظرهی و کاالی عمومی، پایانۀ مساهر

 میلیون تن خواهد ۲۶تا  ۲۵بود  ظرهی  این بندر  میلیون تن خواهد ۱۸تا  ۱۷ظرهی  سییاالنۀ بندر، 
ترین کارکرد بندر سییازی و تعمیر کشییتی اسیی   مهمبود  همچنین، این بندر، دارای سییاختمان کشییتی

شی، ترکمن س   نکتۀ مهمبا سوی خاور و البته با اروپا در باختر ا ستان با چین از  تر اینکه، پیوند ترکمن
 کند می ترین مسیر برای دور زدن قلمرو ایران را هراهمباشی، مهمبندر ترکمن

باشی، امکان ارتباط ریلی و دریایی دو سوی دریای کاسپین، آسیا، و آسیای میانه در بندر ترکمن
سیا را کوتاهمیقاز و ترکیه در باختر را هراهم خاور و قف سیر پیوند اروپا و آ س   این  تر کردهکند و م ا

سیاه و سرانجام، اروپا و  بندر، در پی ف ر از دریای کاسپین و پیوند با باکو و سپس، تفلیس و دریای 
س   هعالی  بندر ترکمن سیه ا ستراخان در رو شی، حجمهمچنین، پیوند با بندر آ ونقل کاال حمل با

حال، اهغانستان نیز قصد دارد از طریق داد  درهمینبین چین، اهغانستان، و هند را نیز اهزایش خواهد 
فیری از بندر داالن الجورد، از شییمال به همسیییایۀ شییمالی خود، ترکمنسییتان، و از آنجا با بهره

شود  اهزونترکمن صل  شی، به قفقاز و ترکیه و اروپا مت سیای میانه نیز در تالش براین، با شورهای آ ک
زمان خود به چین و روسیییه و ترکیه را از هسییتند تا در قالو طرح راه ابریشییم نوین چین، پیوند هم

نکتۀ مهم اینکه، این  .مسیییرهایی خارا از مرز ایران و از طریق بندرهای دریای کاسییپین دنبال کنند
سرمایه سازی و توسعه یاهته ای چالیکترکیه میلیارد دالری هلدینگ 5/1ف اری بندر با  هلدینگ، به

های ظاهری با های دوسییتی و همکاریدهد که آنکارا، برخالف وعدهاسیی   این شییرای  نشییان می
طورکلی، ترییعیف حرییور ایران در آسیییای تهران، در پی دور زدن ایران در راه ابریشییم نوین و به

 باختری، آسیای میانه، و قفقاز اس  
سرمایهبا اینکه  شرکای تجاری و  س   ستان در ابتدای ههر ستان و ترکمن ف اری چین در منطقه قزاق

های چینی هستند  امامعلی رحمان، قرار دارند، کشورهای دیگر آسیای مرکزی نیز در پی ج ب سرمایه
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تواند پل ارتباطی میان چین و تاجیکسییتان می»باره ففته اسییی س جمهور تاجیکسییتان، دراینرئیس
شوره شدک ضیایف  (president.tj, 2018)« ای دیگر با ستان، نیز بیان ، رئیسشوکت میر جمهور ازبک

س  که  شته ا ستان از آغاز، از طرح کمربند و جاده حمای  کرد و راه»دا اندازی آن، عامل مهمی ازبک
س  شور ما ا سعۀ پایدار ک ستان، جمهور قرقیز، رئیسآلمازبک آتامبایف  (president.tj, 2019)« در تو

توانیم به مرکز مؤثری برای حمل کاالهای چینی به اوراسیییا و اروپا تبدیل ما می»اشییاره کرده اسیی  که 
، از 2017جمهور ترکمنستان، نیز در سال ، رئیسمحمدوقلی بردیقربان  (CA-portal, 2017)« شویم

س »کتابی با عنوان  شم ا ستان، قلو جاده بزرگ ابری  (Government of Turkmenistan, 2019)« ترکمن
رونمایی کرد و این عبارت را شعار رسمی کشورش قرار داد  سرازیری یوآن به منطقه، خواب از چشمان 

یییی در قزاقستان ۲۰۱۶مانند آن شورش سال رهبران آسیای مرکزی ربوده اس ؛ هرچند مردم عادی یییییی
 نگرند دیدک تردید میها بهفاهی به حرور هزایندک چینی

شم نوین، به اهزایش امنی  منطقه برآمدن شورهای منطقه راه ابری س   رهبران ک ای کمک کرده ا
سرزمینی میان قرقیزستان عنوان نمونه)به های مرزیاند تا برای رهع اختالفکوشیده ، از طریق تبادل 

باد، آ، عشق۲۰۱۷در مارس   (Astana Times, 2018)به تواهق برسند  (Interfax, 2018)و ازبکستان( 
 ,Turkmenista.ru)اندازی کرد هراب را بر روی رودخانۀ آمودریا راهییییآبادپل ریلی پیونددهندک ترکمن

عنوان ای، مناهع اقتصادی اس ؛ بههای منطقهها برای برطرف کردن تنش  پیشران این کوشش(2017
آباد، بتکن، و جالل ،ر اوشراهی داندازی چندین ایستگاه بینمثال، قرقیزستان کوشیده اس  تا با راه

شکک سیر بی رمین کند ییییامنی  م شکند را ت سرمایه(AKIPress, 2018)تا های هنگف  در ف اری  
یفونهای نیز ترثیر ف اشته اس ؛ بهبر دادوستد منطقه آسیای مرکزی، ی یعنوان مثالبهای که  در سال  ی

ستان، ۲۰۱۷ ستان و ازبک ستد میان قزاق س   2/31، دادو صد اهزایش یاهته ا   (Omirgazy, 2018)در
 Uzbikistan National)نامه میان دو کشور، سرع  پیدا کرده اس  این روند، با امرای چندین تواهق

News Agency, 2017)اهته اسیی  زای پیشییین ازبکسییتان با تاجیکسییتان نیز بهبود ی  رواب  تنش
(AzerNews, 2018)  تواند روند ادغام این منطقۀ نوظهور را به اقتصادی پیوسته مییاین ثبات سیاسی

های آسیای مرکزی، ضمن تالش برای جلوفیری معنا که جمهوریاینراه ابریشم نوین تسریع کند؛ به
 ها با چین هستند آمریکا، در پی اهزایش فستردک همکاری وی هبهاعتمادی روسیه و از بی

سیای مرکزی به س اهمی  آ سترات ی شیده نماندهعنوان فرانیگاه بر ا س    های آمریکایی نیز پو ا
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دلیل اسییی  که ترییعیف نفور چین در آسیییای مرکزی در کنار مهار چین در دریای چین همینبه
بزرگ در آسیییای  هایاسیی   درواقع، قدرتترین واکنش راهبردی ایجابی آمریکا بوده مهم، جنوبی

اریک مک دهند  تا پیش از رونمایی از راه ابریشییم نوین، های فونافونی را انجام میمرکزی، بازی
شاره کرده بود که به گلینچی ستی ا سک، و »در سیه درحال بازی ری صار، رو چین درحال بازی انح

کن، تجاری، برای ف اران در پنفره اسیی   این بازی، برای سیییاسیی ایاالت متحده درحال بازی تک
ف اران در واشنگتن، ثانوی اس   آسیای مرکزی ف اران در مسکو، وجودی، و برای سیاس سیاس 

های زیرسییاختی آسیییای مرکزی کم ف اریمحور اسیی   افر منابع طبیعی و سییرمایهبرای پکن، ماده
پراتوری اس   افر تواند از آنجا عقو بنشیند  آسیای مرکزی برای مسکو، امراحتی میشود، چین به

نشیند  برای واشنگتن، آسیای مرکزی حیاتی سؤال برود، روسیه از آنجا عقو نمی نفور این کشور زیر
« ها از اهغانستان دور شده اس ، ایاالت متحده، منطقه را هراموش کرده اس نیس   اکنون که توجه
(McGlinchey, 2015)نشییینی چین از این منطقه، عقو اندازی راه ابریشییم نوین، تصییور، اما با راه

سال ساده سیای مرکزی یییییییییییی، خ  لولۀ انتقال فاز چین۲۰۰۹انگارانه خواهد بود  در  که از آ
دهندک اصلی به یییییی تکمیل شد  چین، همچنین به وامکردترکمنستان، ازبکستان، و قزاقستان ف ر می

ازای وام، برای اطمینان از به کشییورهای منطقه تبدیل شییده اسیی   این کشییور از معامالت منابع
سییخن اینکه، هرچه دسییترسییی به فاز ترکمنسییتان و نف  قزاقسییتان اسییتفاده کرده اسیی   کوتاه

سیای مرکزی در راهبرد امنی  ملی چین نیز سرمایه شود، اهمی  آ شتر  ف اری چین در این منطقه بی
 اهزایش خواهد یاه  

 

 ی چینکیانگ: ناامنی دیرینه و امنیت داخل. سین6
شور همواره ناپایدار بوده  شمالی این ک شکی، ناامن بوده و امنی  مرزهای  در درازنای تاریخ، چین در خ

 ها، ترکان،تاز پیاپی اقوام فونافونی همچون هونوها از سوی شمال زیر تاخ اس   چین، در همۀ دوران
تاریخی خود در م ناامنی  ها  کیانگ رزهای خشییکی را در سییینمغوالن، و منچوها بوده و امروز نیز تن

سییر آمده و نمادهای تحقیرآمیز دخال  کنگ و ماکائو، بههای غربی در هنگبیند  حرییور قدرتمی
ها جایگاه نیروهای ویرانگر بود، خارجی در قلمرو داخلی چین از بین رهته اس   مغولستان که برای سده

نیز خودمختاری سیییاسییی و هرهنگی خود را از  کاماًل زیر سییلطۀ مناهع اقتصییادی چین جای فرهته و تب 
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کیانگ )قلمرو نوین در زبان اس   با وجود دیرینگی امپراتوری چین، ترکستان خاوری یا سیندس  داده 
ای کامل، زیر سلطۀ دائم فونهچینی( تنها در میانه سدک هجدهم در زمان سلسلۀ کینگ )منچو( بود که به

یییییی به سرزمین آشوب پایدار در لینففته هیتزوری مکبهکیانگ یییییینپکن قرار فره   از آن زمان، سی
  (Kaplan, 2018)اس  سرزمین چین تبدیل شده 

سیاسی چین یهای دیپلماتیک اقتصادیای از مداخلهبا اینکه برپایی راه ابریشم نوین، بر مجموعه
سلمانان جمهوری س  و م ستوار ا سیای مرکزی ا شوروی را محور راهبرد کالن قرار در آ شین  های پی

گرد  نچشییم تهدید اصییلی میکیانگ را بهتبار اویغور خود در سییینداده اسیی ، اما مسییلمانان تر 
اسیی  « طلبیفری، و جداییسییه نیروی شیییطانی تروریسییم، اهراطی»درواقع، هدف چین، مهار 

(Zimmerman, 2015)کیانگ سازی سیندلیل، کلید برپایی راه ابریشم در زمین و دریا، امنهمین؛ به
کیانگ، دروازک پل زمینی اوراسیییایی اسیی  که چین را به اسیی   در راهبرد کالن رهبران پکن، سییین

سرانجام، به اروپا پیوند می سیای مرکزی و   Vision and Actions on Jointly Building Silk)دهد آ

Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road, 2015)مۀ راه ه بری،   ترا  های 
دیگر، ، و آسیای مرکزی و سپس آسیای غربی و روسیه ازسویسوبازرفانی، و انرژی میان چین ازیک

ییییی به وی ه در حوزه هرهنگیدلیل، کنترل اویغورها ییییییییهمینکیانگ ف ر خواهد کرد؛ بهاز سییین
سیا و همچنین، دریایزپیش س   چین و اقیانوس مینۀ برپایی ابتکار عمل کمربند و راه در اورا هند ا

(Kaplan, 2018)سین سیای مرکزی به   شم نوین به آ آید، یکی شمار میکیانگ با اینکه دروازک راه ابری
سییائل امنیتی های چین اسیی   از این دریچه، ابتکار عمل کمربند راه، مترین بخشنیاهتهاز توسییعه

و حتی نگهداری کرد  سیاس  سرکوب اویغورهای مسلمان یییییییی داخلی چین را نیز برطرف خواهد
 یی بخشی از این راهبرد اس  (nytimes, 2019)های پنهان بیش از یک میلیون تن از آنان در اردوفاه

 فیری چین بزرگکلکیانگ و کنترل پایدار آن، نقطۀ آغازین شمیان، برقراری امنی  در سیندراین
بود  این لحظۀ، لحظۀ آزادکنندک نیرو و توان چین برای اعمال قدرت در دریاهای  در اوراسیییا خواهد

کیانگ در قلمرو زمینی اوراسیییا، دلیل، کنترل سییینهمینبود؛ به چین مرکزی و جنوبی نیز خواهد
رای نگه داشییتن و فسییترش قدرت ای بفشییاید و کلید راهبردیهند را برای پکن می دروازک اقیانوس

بود  از این النکا، و جیبوتی خواهد ف اری بندرهای نوین در میانمار، سییریدریایی از طریق بنیان
س   زیمرمن در فزارش خود بر  سعۀ درونی چین نیز ه دیدفاه، ابتکار عمل کمربند و راه، راهبرد تو
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کید کرده اس  نوسازی مناطق کمترتوسعه رو، کشاندن راه ؛ ازاین(Zimmerman, 2015)یاهتۀ غربی تر
ثباتی، )همچون هقر و های ناپایداری و بیکیانگ با توسییعۀ پایدار زمینهابریشییم نوین از منطقۀ سییین

کاری( از بین می یان اویغورهای سییینبی کالیسییم در م نگ از طریق اهزایش رود  کنترل رادی یا ک
ساخ سرمایه سینف اری در زیر چنین، تغییر ترکیو جمعیتی، به ثبات و قوام در کیانگ و همهای 

شم نوین میپیگیری طرح شان میهای راه ابری سئله، ن شم نوین، نهانجامد  این م تنها دهد که راه ابری
تر از آن، حاهظ امنی  آهریند، بلکه مهمباهتاری برای اعمال قدرت چین در ورای مرزهای خود می

بود  چین، تنها با ادامۀ رشیید اقتصییادی و چیرفی بر توسییعۀ  ملی و یکپارچگی سییرزمینی آن خواهد
تواند رقبایش را از دخال  در امور داخلی خود دور نگه دارد و برپایی راه ابریشییم نوین، نامتوازن می
ترین ابزار پکن برای ادامۀ این رشد و توسعه اس   از این نگاه، راه ابریشم نوین، بیش از یگانه و مهم
فونه که آمریکا و رقبای دیگر چین آنهای تهاجمی رهبران پکن باشییید ییییییییییبر نی آنکه مبتنی

دلیل، راه ابریشم همینهای امنیتی چین استوار اس ؛ بههای دهاعی و خواس یییییی بر نی پندارندمی
دار کنندک استقالل و نگهترین ترمیننوین، تنها در حد یک طرح اسمی باقی نخواهد ماند، زیرا مهم

سرزمینی چین خواهدیک ستیابی به  پارچگی  س  برای د سخن اینکه، این برنامه، راهی ا بود  کوتاه 
بر توسعه که چین ساحلی را به های اقتصادی مبتنیکیانگ از طریق طرحامنی  در منطقۀ ناامن سین

 دهد چین غربی و آسیای مرکزی پیوند می

 
 . افغانستان: امنیت شکننده و حضور آمریکا7

ترین مناطقی بود که عنوان بخشییی از ایران بزرگ، یکی از مهمرو اهغانسییتان کنونی در ف شییته، بهقلم
ستانی از آن می شم با سیر تاریخی جنوبی راه ابری ش   بااینم شور حال، دههف  س  که ناامنی، ک ها ا

کیانگ برای امنی  سینای اهغانستان را هرافرهته اس   این ناامنی دیرپا از نگاه رهبران پکن، خطر بالقوه
بیان دیگر، رهبران پکن، سیاس  چین آید  بهشمار میو همچنین، مسیرهای بازرفانی آسیای مرکزی به

سیندر اهغانستان را درهم سیای مرکزی میتنیده با امنی   دانند  این نگرانی، کیانگ و حرور خود در آ
پیمان و هم 1اسییالمی ترکسییتان شییرقی ، بسیییاری از نیروهای جنبش1980دلیل نیسیی   در دهۀ بی

________________________________________________________________ 

1. Eastern Turkistan Islamic Movement -- ETIM 
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عرییوی  القاعده درآمدند  نکتۀ جالو این اسیی  که چین، ، به1990مجاهدان اهغانسییتان در دهه 
به اهغانسییتان هرسییتاده بود تا کمکی به مجاهدان اهغان در  1980خود این نیروهای اویغور را در دهه 

ن مشییکل داخلی برای امنی  ملی چین و تریجنگ با ارتش سییرب باشییند؛ تصییمیمی که بعدها به مهم
ترین خطر خارجی برای راه ابریشم مرزهای خاوری آن تبدیل شد؛ بنابراین، اهغانستان، سرچشمۀ مهم

ها خواهد بود  ها، اهغانستان  ناتوان، پناهگاه تروریس نظر چینینوین و امنی  چین بوده اس ، زیرا به
س  سترات ی شم نوین،  های چینی بربا وجود اجماب ا ستان در راه ابری سر اهمی  نقش و جایگاه اهغان

 تر،روشنبیانطرح، میان آنان وجود ندارد  بهتنیدفی آن با این کالنتواهقی برای نوب رابطه با کابل و درهم
کیانگ اس ؛ ترین پیشران برای سیاس  چین در اهغانستان، امنی  مناطق غربی قلمرو آن در سینمهم

معنا اس  که نگاه چین به اهغانستان در مرحلۀ نهایی، اینولوی  امنیتی چین در اهغانستان، بهرو، اازاین
 احتمال ف شتن راه ابریشم نوین از اهغانستان کنونی، بسیار کم اس  ، دلیلهمیناقتصادی نیس  و به

خواهد بود  ها در منطقه برای مهار چین ترین جای پای آمریکاییبراین، اهغانسییتان، مهماهزون
س  سترات ی سیاری از ا ستان ب های چینی بر این نظرند که افر آمریکا درفیر منجالب جنگ در اهغان

سخیر آن نمی س  میپس از ت شتری به مهار چین د  ,Zimmerman)زد شد، زودتر و با نیرومندی بی

در اهغانسییتان،  معنا که حرییور آمریکا در خاور، در دریای چین جنوبی، و در باختر،این؛ به(2015
صرک راهبردی چین را تکمیل می س  که چین کند  نکتۀ تناقضحلقۀ محا ستان این ا فون مؤلفۀ اهغان

  (Starr, 2009) یکباره اهغانستان را تر  کند، زیرا خأل امنیتی ایجاد خواهد شدخواهد که آمریکا نمی
گاهی راهبردی خواهد بود  حتی این خأل امنیتی، برای نیروهای جنبش اسالمی ترکستان شرقی، جای

فیری دوبارک طالبان و برآمدن داعش در اهغانسییتان وجود دارد  در چنین های مهمی از قدرتنشییانه
سفر خود به کابل به س  که وانگ ای، وزیر امور خارجۀ چین، در  ضعیتی ا شاره کرده و صراح  ا

س  که چین باور دارد که  ستان، بر امنی  چ»ا تر از آن، بر آرامش ین غربی و مهمصلح و ثبات اهغان
ستان،   (Reuters, 2014) «ف اردو توسعۀ کل منطقه ترثیر می سئلۀ ناامنی در اهغان شدن م پیامد حل ن

های هرچند بالقوک کابل و پکن خواهد بود  همچنین، مسئلۀ اولوی  ترعیف و شکنندفی همکاری
ف ر راه ، دلیلهمینکاهد؛ بهین کشییور میامنیتی چین در اهغانسییتان، از نگاه اقتصییادی چین به ا

 ابریشم نوین از اهغانستان کنونی از احتمال کمتری برخوردار اس  
با وجود احتمال پایین ف ر مسیییر اصییلی کمربند خشییکی راه ابریشییم نوین از اهغانسییتان، پکن 
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ها نوسییازی چینیراسییتا، راه اندازد  دراینطرح خود را بههای مرتب  با کالنکوشیییده اسیی  تا طرح
که نقش کیلومتری مزارشریف به حیرتان یییییی ۷۵ازاین، قطار فیرند  پیشعهده میها را بهزیرساخ 

ی در سال تنها در ترابری، بلکه در استخراا مواد کانی در اهغانستان داردمهمی نه با وام بانک  ۲۰۱۱ی
سیا  س   راه اهتادهبه (ADB)توسعه آ سیا، پیش  بانک جه(Army, 2013)ا این، ازانی و بانک توسعۀ آ

ستان و همچنین، بین سنجی راههای امکانای از پ وهشمجموعه آهن و خطوط ریلی در درون اهغان
یاین راه اهغانستان و همسایگانش را آغاز کرده بودند  ی واردات چین و بانک یبانک صادراتکه آهن 

شتیبانی مالی می سیایی از آن پ ستان )قندوز، بلخ، جوزجان، یییی ییییکندتوسعۀ آ ستان اهغان شش ا از 
شرک  ایرانی انجام داده های امکانف رد و پ وهشهاریاب، بادغیس، و هرات( می سنجی آن را یک 

انجام  ۲۰۱۲سنجی همین مسیر را در سال   بانک جهانی نیز بررسی امکان(Asia Plus, 2014)اس  
ترین ترین و نویدبخشیر میان قندوز و مرز ایران، محتملداده بود  برپایۀ فزارش بانک جهانی، مسیی

«  تحکیم توسعۀ اقتصادی در سرتاسر مرز شمالی اهغانستان را دارد»ای که توان فونهفزینه اس ؛ به
(Harral, Winner, Thompson, Sharp & Klein, 2012)های مؤثری برای اجرای راسییتا، فام  دراین

شنبه و بههایی میان کابل نامهتواهق س  و دو شده ا شته  شور بردا منظور حفظ امنی  مرزی میان دو ک
(Pahjwok Afghan News, 2018) ستان را بازیگر مهمی برای سخن اینکه، رهبران چین، اهغان   کوتاه 

شم نوین نمیاندازی کالنراه شیدهدانند، اما درعینطرح راه ابری سطح رواب  با کابل حال، کو اند بر 
 بیفزایند 

 

 گیرینتیجه
راهبردی اسییی  که از توان دفرفونی چیدمان در زمانۀ کنونی، راه ابریشییم نوین، نیرومندترین کالن

ناطق دیگر قدرت بین یا و م یک اوراسیی جزیرک »المللی برخوردار اسییی   این دفرفونی بر ژئوپلیت
ترین میان، منطقۀ آسیای مرکزی، نخستین و مهم  دراین)Mackinder, 1904(ف ارد ترثیر می« 1جهانی
فیرد  همسییایگی طرح قرار میهای برآمده از این کالنای خواهد بود که زیر هشییار دفرفونیمنطقه

سییاز های آسیییای مرکزی، همگی زمینهتنیدفی تاریخی، و نوظهور بودن جمهوریجغراهیایی، درهم
________________________________________________________________ 
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م نوین در این منطقه خواهند بود  با توجه به اهمی  آسیییای دیرپایی پیامدهای برآمدن راه ابریشیی
های ژئوپلیتیکی در این منطقه بر سییاختار قدرت در مرکزی در سیییاسیی  خارجی ایران، دفرفونی

یه و ف ارد؛ ازاینمحی  پیرامونی ایران ترثیر می رو، این پ وهش کوشییید تا روندهای حاکم بر سییو
شکا شم نوین را آ سیرهای راه ابری شم نوین را م شگران راه ابری ستیابی به این هدف، کن ر کند و برای د

های توانند ژئوپلیتیک آسیییای مرکزی را دفرفون کنند  برخالف بسیییاری از نوشییتهبرشییمرد که می
واشنگتن یییالمللی و رقاب  پکنکه تنها بر پیامد آن در سطح بینطرح ییییییشده دربارک این کالنچاپ

های بازیگران مهم در قلو اوراسیای بزرگ را نشان داد؛ رو، ترثیر کنششتۀ پیشیییییی نواندتمرکز کرده
های این کشورها در مورد این های چین در آسیای مرکزی و سیاس ف اریبنابراین، در اینجا سرمایه

کیانگ و اهغانستان نیز اشاره کردیم  های چین در سینمشغولیطرح را بررسی، همچنین، به دلکالن
شم، جنگ و برخورد را بهنهما سترش و تثبی  راه ابری س ، ف شان داده ا همراه دارد  فونه که تاریخ ن

های صلیبی و سپس، هجوم مغوالن و تسخیر کامل اوراسیا بود راه ابریشم باستانی، تنها پس از جنگ
سیهازکه بیش سده نوزدهم، رقاب  رو سترش یاه   در نیمۀ دوم  بازی »نیا و بریتاییییپیش در اروپا ف

در همین هارتلند جزیرک جهانی رب داد و امروزه نیز بازی بزرگ نوینی میان چین و آمریکا در « بزرگ
 جریان اس   کانون این بازی بزرگ، یک بار دیگر، آسیای مرکزی خواهد بود 
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