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ابتکار کمربند -راه چین در فرایند س یاس
آن اس

گذاری عمومی کشورهای هدف تأثیر داشته اس  .لذا پژوهش پیش رو درصدد برررسی

که طرح کمربند -راه چگونه بر س یاس

گذاری عمومی ایران تأثیر گذاشته اس ؟ چه عواملی باعث تغییر راهبرد ایران در

کمربند -راه بودهاند؟ یافتههای پژوهش نش ان میدهند راهبرد جدید در قبال طرح که میتوان آن را چرخش س یاس
تعبیر کرد ،مؤید این تأثیرگذاری اس
بخش حملونقل مش دود اس

 .این تأثیر در س

کالن در همکاری راهبردی ۵۲س الۀ ایران و چین و در س

 .چرایی و چگونگی تأثیرگذاری کمربند -راه بر روند س یاس

ایران به شرق
اجرایی در

گذاری عمومی ایران در دول های

یازدهم و دوازدهم ،در چدارچوب «نظریۀ ائتالف مدافع» تبیین شده اس  .این رهیاف  ،تغییر خطمشی را ناشی از دو عامل «تالطمهای
بیرونی و ش و وارده بر سیستم خطمشی» و «یادگیری خطمشیمحور سیاس گذاران در فرایند تصمیمگیری» میداند .پژوهش از نوع
توصیفی -تحلیلی اس

و با روش تبیینی بر پایۀ م العات کتابخانهای و اینترنتی درصدد اثبات فرضیه برآمده اس .
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مقدمه
ایران با قرارداشتن در منطقهای استتراتژی  ،دستتترستی به آبهای آزاد ،پیوند با آستتیای مرک،ی ،قابلیت اییای
نقش پل پیوند آستیا -اروپا ،داشتتن کریدورهای شتمالی -جنوبی و شترقی -غربی اتصال آسیا به اروپا ،دارای م،یت
تران،یت در حوزههای دریایی ،ریلی و جادهای استتت که از ن ر نین و کشتتورهای عمتتو کمربند -راه اهمیت دارد.
روابط ایران و نین پیش از انقالب استتالمی نندان نشتتمگیر ن ود .بهگیتۀ ستتییر ستتابن نین در تهران« ،ایران در
زمان شتاه ،نین را نمی شتناخت .پ

از انقالب نی ،روابط دو کشتور سترد بود .با ستیر دکتر و یتی به نین و سیر

وانگیی ،وزیر خارجه نین به ایران در ستال  39روابط شترو شتد؛ اما روابط دو کشتور از ستال  39شرو به رشد
کرد( ».هوا لیمینگ ،5سخنرانی)1933 ،
ابتکار کمربند -راه 6را شتی جینپینگ 7در  ۳۱۰۲مطرح کرد و به دستتورکار دیللماستی اقتصادی نین ت دیل
شد .این طرح با هدف اف،ایش نیوذ نین در پیرامون و مناطن راه ردی جهان ارائه شده و تا امروز با جدیت در حال
پیگیری استتت .یکی از ویژگیهای این طرح ،استتتراتژی توستتبه م تنی بر ارت اطات و خطوا تران،یتی برای تقویت
همکاریهای اقتصتتادی استتت ،همینین اجراییشتتدن کامل آن ،ستتاختار تجاری دنیا را تغییر خواهد داد و از آن به
طرح قرن یاد میشتتود ۵۶ ،کشتتور از ستته قارۀ آستتیا ،آفریقا و اروپا بهعنوان کشتتورهای هدف برای ستترمایهگذاری
زیرستتاختی تبیین شتتدهاند ،حدود ۲۳درصتتد محتتاحت زمین و  ۲۱تا ۰۱درصتتد از تولید ناخالج جهان را شتتامل
میشتتود ،ارزش تقری ی طرحهای پیشبینیشتتده برای اجرا بالغ بر  ۲٫۵۶تریلیون د ر استتت .نمود طرح در توستتبۀ
اقتصتتادی ،زیرستتاختهای حملونقل و تران،یت و پیوند بیشتر ملتها خواهد بود .بهن ر اغلب تحلیلگران ،کمربند-
راه محور ستیاستت خارجی شی جینپینگ است و نشماندازهای  5452و رؤیای نینی افن  5403بر محور اهداف
آن برنامهری،ی شده است (استار و مان،اناکی :5412 ،8

9.)122-125

بتا اعالم ابتکتار کمربند -راه از ستتتوی نین مقارن با رویکارآمدن دولت یازدهم در جمهوری استتتالمی ایران،
واکنش ،موقبیت و راه رد ایران در ق ال آن ،مشتارکت یا عدم مشتارکت ،فرصتها و تهدیدها و آثار طرح بهویژه بر
حمتلونقتل ،موردتوجته و نقد صتتتاحبن ران و پژوهشتتتگران قرار گرفت .وجه غالب دیدگاهها این بود که بهلحاظ
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Hua Liming
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6.

 .9همینین ن  :پجحاوا و جاکوب ،5412 ،صج.181-541
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محوریت حملونقل و تران،یت در کمربند -راه و با توجه به قرارگرفتن ایران در یکی از موقبیتهای مهم و ححتتتا
ژئوپلیتی

و ژئواستتتراتژی

جهان و نقطۀ بههمپیوستتتن کمربند اقتصتتادی (جاده زمینی) کمربند -راه و راه دریایی

جادۀ ابریشتتتم قرن بیحتتتتویکم ،ایران در قیا

با امارات و پاکحتتتتان و  ...یرفیت اثرگذاری بیشتتتتری بر تحقن و

بهرهمنتدی از م،یتتهای طرح دارد؛ بنابراین تأکید بر حمتتتور راه ردی در کمربند -راه و اییای نقش فبالتر برای
حیظ منافع ملی کشتور بود .در مقابل ،برداشتت غالب این بود که راه رد اتخاذشده تاکنون درخور موقبیت ایران در
منطقه و متمتمن منافع ملی کشتور ن وده استت .در ارزیابی دیدگاهها ،سه عامل اولویتنداشتن ایران برای نین در
کمربند -راه ،فقدان استتتراتژی روشتتن ایران برای اییای نقش در طرح و بازدارندگیهای ناشتتی از عامل ستتوم یبنی
تقابل ایران و غرب ،تحریمهای اقتصتادی و محدودیتهای ایجادشده در تبامل با جهان ،برجحتهتر مینمود؛ اما خ ر
توافن بر همکاریهای راه ردی 52ستتالۀ ایران و نین در نیمۀ دوم ستتال  1932نرخش استتتراتژی ایران به طرح
نینی کمربند -راه را نشان داد.
موضتو این پژوهش ،بررسی تأثیر طرح کمربند -راه بر روند سیاستگذاری عمومی ایران در دولتهای یازدهم
و دوازدهم استت .سیاستگذاری عمومی یبنی دولتِ در عمل ،بررسی و مطالبۀ نشماندازها ،اهداف و روشهایی که
بر اقدام عملی دولت استتوار است« .سیاست بهطور مبمول از سوی نخ گان فکری صورت میگیرد؛ اما اگر این امر از
ستوی نخ گان ستیاستی و اب،اری جامبه که برخوردار از قدرت هحتتند صورت پذیرد ،از آنجا که سیاستهای م،بور
جن ۀ عملیاتی و اجرایی پیدا میکند ،ستیاستت به ستیاستگذاری ت دیل میشود( ».پیر مولر )14 :1982 ،10نون
«تحقن مشتروعیت دولت ،محتتل،م تأیید سیاستها و خطمشی های مربوطه از سوی آحاد مردم و شهروندان است»
(قریب ،)51 :1934،دولتها تالش میکنند ستیاستگذاری عمومی بر پایۀ عقالنیت یبنی «مبادلۀ ه،ینه -فایده» و
«تطابن هدف -روش» باشد و تصمیمگیریها با لحاظ «منطن مناس ت» 11و «منطن پیامدها» 12اتخاذ شود تا ضمن
حیظ منتافع ملی ،از حمتایتت مردم برخوردار شتتتود .ستتتیاستتتتها حاصتتتل نانهزنی و رقابت بازیگران در فرایند
تصتتمیمگیری استتت و ستتبی میشتتود در فهم محتتوله و اتخاذ راهحل ،استتتد ل عقالنی مدن ر باشتتد .از من ر
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ستتتیتاستتتتگتذاری عمومی ،اینکته آیتا راه رد ایران در کمربند -راه م تنی بر منطن مناستتت تها و پیامدها و نی،
استد لهای عقالنی در انتخاب راهحل است یا نه ،بحیار اهمیت دارد.
با وجود واکنش مث ت ایران به کمربند-جاده ،عمتویت در نهادهای مالی آن ،ستیر شی جینپینگ به ایران در
 5419 /۰۲۳۰و اممای هیده تیاهمنامۀ همکاری ،ارزیابی اقدامات ببدی حاکی از روند کند در تصمیمگیری و اتخاذ
استتتراتژی از ستتوی ایران تا اواخر  1932استتت .تیاوت دیدگاه دستتتاندرکاران و ستتیاستتتگذاران اب،اری ،باورهای
خطمشتیگذاران ،نگرش ایدئولوژی

در سیاستگذاری ،تأثیر عامل سوم و وجود ابهام در اهداف ،برنامه و روشها در

طرح نینی باعث بالتکلییی و بیتصتتمیمی در مورد طرح تا آن زمان بوده استتت؛ 13اما در دولت دوازدهم و از اواخر
 1932شاهد تغییر سیاست ایران ،اتخاذ راه رد بلندمدت و اقدام گحترده در نهارنوب کمربند -راه هحتیم.
پرستشهای محوری پژوهش این هحتند که نح ت ایران با طرح کمربند -راه نیحت؟ این طرح نه تأثیری بر
ستتیاستتتگذاری عمومی ایران داشتتته استتت و نرا؟ نه عواملی باعث نرخش ستتیاستتت و استتتراتژی ایران در ق ال
کمربند -راه بودهاند؟ آیا راه رد اتخاذشتتتده متمتتتمن منافع ملی و تأمین م،یتهای موردن ر ایران در حملونقل و
تران ،یت خواهد بود؟ ایران برای تحقن اهداف خود اف،ون بر استتتتراتژی مشتتتارکت فبال در طرح ،نه اقداماتی باید
انجام دهد؟ موانع و نالشهای فراروی راه رد نوین ایران کداماند؟ برای پاستتخ به این پرستتشها ،فهم ماهیت طرح
کمربند -راه (اقتصتتادی ،ستتیاستتی ،امنیتی ،علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و ،)...اهداف محوری نین در طرح ،موقبیت
ایران در طرح ،مناستبترین استراتژی برای ایران ،ارزیابی سیاست ایران در ق ال طرح ،دیدگاهها دربارۀ راه رد ایران
از من ر منافع ملی و عوامل شکلدهندۀ موقبیت ایران در کمربند -راه ضروری است.
پاستخ به پرسشها ،نرایی دگرگونی سیاست ایران دربارۀ نین ،تغییر استراتژی در کمربند-جاده و تأثیر ابتکار
نینی در ستتتیاستتتتگذاری بخش حملونقل ،محتتتائلی هحتتتتند که این پژوهش به آنها پرداخته استتتت .در برابر
پرستشهای با  ،فرضتیه این استت که طرح کمربند -راه با تأثیر بر ستیاستگذاری عمومی ،موجب تغییر استراتژی
ایران در ق ال این طرح شتده است .برای اث ات فرضیه و پاسخ به پرسشها از روش توصییی -تحلیلی بر پایۀ بررسی
منابع مکتوب و اینترنتی ،دیدگاههای صاحبن ران در رسانهها و ...استیاده شده است .در بخش منابع مکتوب ،کتب،
مقا ت و دیدگاههای بیش از ی صد نیر از نویحندگان داخلی و خارجی بررسی شدهاند .ال ته با توجه به اینکه طرح
« .13عدم شیافیت ریح سرمایهگذاری بین تمام شرکا ،نگونگی تممین صلح و حل حقوقی گحترش ارت اا با قدرتهای ب،رگ بر م نای تباون و همکاری،
نحوۀ بازپرداخت وامها و بدهی کشورها و ...ابهاماتی است که نین باید شرح و رفع ابهام کندIonela Pop, 2016, p.10 ».
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در دستت اجراستت ،هنوز زوایای پنهان آن بهدلیل مالح ات ستیاستی و ...آشتکار نشتده است .در این مقاله نگرش
عمومی به سیاستگذاری دولت در کمربند -راه بهعنوان طرح تأسیحی ،بررسی شده است.

چهارچوب نظری
ائتالف مدافع« ،14نهارنوبی برای فهم فرایند خطمشتی و پرداختن به محتائل بغرنب با ویژگی تبارا استاسی بر سر
هدف ،منازعات فنی مهم و بازیگران متبدد از ستطوح مختل دولت است( ».ساباتیه )۲۶۰ :1939 ،15هدف ائتالف مدافع،
ت یین تغییر باور و خطمش تی از طرین یادگیری خطمشتتی محور ،شتتو های بیرونی ،شتتو های داخلی و بنبحتتتهای
آزاردهنده استت .بازیگر کلیدی ستیاستی ،همیشه ائتالف مدافع است و ائتالفها از طرین باورهای مشتر حیظ میشوند
(همان .)۲۶۰-9۸۸ :یادگیری خطمشتیمحور ناشتی از تجربه یا اطالعات جدید ،دغدغۀ تحقن یا بازبینی اهداف خطمشی
استت .شترا ضتروری برای تغییر در خطمشتی ،تالطمهای بیرونی مؤثر بر خردهسیحتم است .تالطمها ع ارت هحتند از
تغییر در وضتتبیت اجتماعی -اقتصتتادی ،تغییر رژیم ،اثرپذیری از دیگر خردهستتیحتتتمها یا فاجبه .مهمترین اثر شتتو
خارجی ،بازتوزیع منابع یا بازوبحتهکردن مراک ،نانهزنی تغییر خطمشی و باورهاست.
«توجه عمدۀ ائتالف مدافع ،بر دنیای درونی افراد و ساختار و محتوای ن ام ارزشی و اعتقادیشان متمرک ،است.
این رهیتافتت بتا ت یین تکتامتل تتدریجی ارزشهتا و بتاورهای افراد بر تحول همزمان اطالعات دریافتی بازیگران و
ن امهای اعتقادیشتتان تأکید میکند .به این صتتورت که ن ام اعتقادی ،اطالعات را پا یش و تیحتتیر میکند و آن
اطالعتات به تغییر باورها و برداشتتتتها منجر میشتتتود» (مل محمدی و کمالی .)522 :1930 ،ائتالف مدافع دو
استتتد ل هنجاری دارد ،منطن مناستت ت یبنی رفتار درستتت بهمبنای ت بیت از قواعد و منطن پیامدها یبنی رفتار
درستت محتتل،م حداکثرستازی پیامدهای خوب (ستاباتیه .)994 :1939 ،منابع مؤثر بر خطمشی ع ارت هحتند از
اختیار رستتتمی -قانونی ،افکار عمومی ،اطالعات ،نیروی قابل بحتتتیب ،منابع مالی و ره ری ماهرانه .در این رهیافت،
فرایند سیاستگذاری م تنی بر گیتوگو و حمایت است .به این من ور ،می،گردهای حرفهای را برای مذاکره ،حصول
و اجرای توافن تجوی ،میکند.
Advocacy Coalition Framework
Paul A. Sabatier
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فرایند ستیاستتگذاری عمومی شتامل تبری محتوله ،تصمیمگیری ،نهارنوببندی سیاستها ،اجرا و ارزیابی
نتایب استت« .ستیاستتگذاری عمومی ،محتولهمحور استت .در ستیاستگذاری واقعگرایانه بهموازات هدفگذاری به
تدوین شتیوهها و روشهای اجرایی اقدام و به همۀ ابباد توجه میشود» (قریب .)99-90 :1934،هیچ طرح جامع و
استتتراتژیکی عاری از تناقد درونی بازیگران وجود ندارد .تصتتمیمها با نانهزنی و دریافتهای افراد از اهداف ملی و
ن،دی شدن به فهم مشتر

و منافع جمبی به جمعبندی میرسند (آلیحون .)۳۶۱ :1990 ،16توجه کمتر به م انی

علمی ستیاستتها ،نیوذ حداکثری گروههای ستیاسی با هدفگیری منافع گروهی و سیاسی در سیاستگذاریها ،از
کاستتیهای سیاستگذاری عمومی ایران است (خداقلیپور .)951 :۰۲۸۳ ،همینین فقدان پشتوانۀ ن ری ،سیاست
واحد و پیگیری اهداف نندگانه ،کلیگویی و متناستتبن ودن هدف و روش ،بحتتیاری از ستتیاستتتها را روی کاغذ
متوق کرده است .این روند تصمیمگیری در محولۀ کمربند -راه نی ،تا زمان اتخاذ استراتژی مشارکت فبال در طرح
مشهود است.
تبیین سیاست ایران در ق ال کمربند -راه ،ناشی از تأثیر عوامل بیرونی (شو
داخلی) بر ستتیاستتتگذاری عمومی ایران و ادرا

خارجی) و عوامل داخلی (شو

حقاین و تنگناها ،تغییر باورها ،یادگیری خطمشتتیمحور و اجما

دستتاندرکاران بر ضرورت تغییر خطمشی در ق ال طرح کمربند -راه است که بر نهارنوب ن ریۀ ائتالف مدافع در
سیاستگذاری عمومی انط اق دارد.

ماهیت کمربند -راه و نسبت ایران با آن
متاهیتت طرح کمربند -راه نیحتتتت؟ از ن ر نین« ،شتتت کۀ پیوند راهها ،محور ابتکار ی

کمربند و ی

جاده

استتت( ».جینپینگ )1 :1930 ،کمربند اقتصتتادی« ،مجموعهای از طرحهای زیرستتاختی شتتامل جادهها ،ریلها و
خطوا لوله استتت که بر تقویت پیوند میان نین ،آستتیای مرک،ی ،روستتیه و اروپا تمرک ،میکند( ».ملکی و رئوفی،
 17)52 :۰۲۳۶طرح کمربند-جاده «بر ایجاد ی

محور ارت اا خشتکی میان آسیا و اروپا از طرین ایجاد کریدورهای

اقتصتادی و ...در دریا ،بر ایجاد محتیرهای حملونقل هموار ،امن و کارآمد جهت متصل کردن بندرهای مهم واقع در
محتتتیر کمربند و جاده تمرک ،دارد( ».وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی نین .)1939 ،این طرح «محور اصتتتلی
 .17همینین ن  :هررو و دیگران ،5412 ،صج.911-۲۰0

Graham T. Allison

16.

طرح کمربند -راه و انتخابهای سیاستگذاری ایران در عرصه حمل و نقل73 

ستتیاستتت خارجی و داخلی نین و بارزترین نماد تالش نین برای پیگیری منافع خویش در اوراستتیا و ایجاد موازنه
استت( ».موستوی شیایی )542 :1930 ،و «فرصتی برای ت دیلشدن پکن بهعنوان ره ر توسبۀ جهانی و طرحری،ی
نشتتمانداز مث ت در مورد جهانیشتتدن رشتتدمحور استتت( ».پل هامل .)1939 ،18شتتی در همایش ستتال 5412
کشتورهای کمربند -راه گیت« :نین  150میلیارد د ر برای تقویت جادۀ ابریشم جدید خود تبهد کرده است که با
تقویت پیوند بین آستیا ،آفریقا ،اروپا و فراتر از آن ،ره ری جهانی نین را به منصه یهور درآورد» ( BBC/Persisn,

 .)2017خانی بر این باور استت که «با طرح شتگیتآور و ع یم کمربند -راه ،منافع ،ارزشها و امنیت نین با منافع،
ارزش هتا و امنیت جهان گره خورده استتتت( ».خانی جویآباد )۶۲ :1939 ،کمربند -راه ،مؤثرترین روش همکاری
اقتصتتادی منطقهای ،اف،ایش ستترمایهگذاری با رنمین ی و اب،ار نالش با د ر استتت ( .(Shen, 2016پروفحتتور برونو
ماگ  19کارشنا

امور نین مبتقد است «برنامۀ جادۀ ابریشم نین ،جهت ایجاد ن م جدید در جهان میباشد .این

طرح بتدون تردیتد جهان را تغییر خواهد داد( ».ماگ  )9 :1938 ،این طرح «اغلب بهعنوان ی
تیحتیر میشتود تا ی

برنامۀ ژئوپلیتی

برنامۀ صترفا اقتصادی( ».پیتر کای )129 :5412 ،20پیتر فرانکوپان 21با اشاره به پیشرفت و

قدرتگیری کشتورهای منطقۀ آستیای مرک،ی مبتقد استت «منطقه به شکوه سابن خود بازمیگردد ،زمان برخاستن
اژدهتای زرد استتتت( ».فرانکوپان )251 :5412 ،از ن ر توما

زیمرمن« 22آمریکا و نین این پتانحتتتیل را دارند که

شرکای مبناداری برای رشد و ث ات در آسیای مرک،ی باشند .23)Zimmerman, 2015: 21) ».این ابتکارات برای اقتصاد
و همکاریهای محیطی ،ارت اطات فی،یکی ،سترمایهگذاریهای زیرستاختی و پیوندهای فرهنگی -اجتماعی در سترتاسر
آسیاست (.)Limtaiwi and Others, 2016: 7-8
موقبیت ایران در کمربند -راه نگونه ارزیابی میشتتود؟ شتتی جینپینگ و شتتمار زیادی از نایران و تحلیلگران
نینی ،ایران را عنصتتر کلیدی در محتتیر کمربند -راه میدانند« .ایران نقطه و گذرگاه کلیدی در این محتتیر استتت و
باعث میشتود تا راه نین برای ارت اا و اتصتال با سایر کشورهای منطقۀ راه ابریشم باز شود( ».جینپینگ)1933 ،

18.

Paul Hummel
Bruno Mags
20. Peter Kay
21. Peter Frankopan
22. Thomas Zimmerman
19.

 .23همینین ن  :توما

زیمرمن« ،جادۀ ابریشم جدید :نین ،ایا ت متحده و آیندۀ آسیای مرک،ی» ،مجموعه مقا ت نین ،1938 ،ج ،۳ص.3-98
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همینین وو بینگ ،24کارشتنا

و استتاد دانشتگاه پکن در مصتاح ه با ایرنا گیت« :در عصتتر نوین مناس ات ،روابط

نین و ایران در زمینههای مالی و سرمایهگذاری مشارکتی -راه ردی گحترش نشمگیری خواهد یافت» .وی مبتقد
استت «جایگاه ایران در راه ابریشتم ویژه است و نین میتواند در طرحهای زیرساختی ایران فبال شود و برای ایران
بندر ،فرودگاه و تأسیحات مخابراتی و اطال رسانی تأسی

کند» (وو بینگ .)1933 ،یانگ سن ،سییر نین در ایران

نی ،مبتقد استت «ایران یکی از شترکای مهم در ساختوساز کمربند -راه میباشد( ».یانگ سن )1939 ،تحلیلگران
نینی ،ایران را گره کلیدی در جادۀ ابریشتتم دریایی و زمینی میدانند .ایران از ن ر تجارت و ستترمایهگذاری خارجی
نین در قلتب جهتان قرار دارد و نینیهتا بهدن ال اف،ایش ارت اطات جادهای ،حملونقل و راهآهن و حتی ایجاد ی
پایگاه نیروی دریایی در یکی از ج،ایر هحتند (سیم ر و رضاپور)198 :1939 ،؛ بنابراین« ،ایران در این طرح جایگاه
ویژهای دارد( ».ستلیمی بروجنی )۰ :1939 ،در پلتیرم ب،رگ اقتصادی نین ،تبدادی از طرحها شامل پیوستن قطار
بین شترق نین و ایران وجود دارد که ممکن است تا اروپا گحترش یابد ( .)Tian Jinchen, 2016: 6نین به برخی
پروژههای سترمایهگذاری زیرستاختی خود در ایران از جمله تحهیل ارت اطات و پیوندهای راهآهن تهران -اصیهان و
تهران -مشتهد ،اقدام مشتتر

در زمینۀ همکاری گمرکی ،تحتهیل تجارت آزاد ،سترمایهگذاری و همکاری صنبتی،

تأمین مالی فاز اول توستبۀ پا یشگاه آبادان و مشارکت در توسبۀ پار

جنوبی ،بیشتر در نهارنوب ابتکار کمربند

و راه توجه کرده استتتت (امیراحمدیان .)54 :1938 ،حجم م اد ت نین با ایران در  5412حدود  90میلیارد د ر
بود (تحتنیم .)1932 ،رویکرد ایران ،استتق ال از طرح کمربند -راه بوده است« .دولت ححن روحانی با وجود ت بیت
نین از تحریمها ،روابط بهتر با پکن را از مؤلیههای مهم کاهش ان،وای ایران تلقی میکند ».بهعالوه« ،ایران میتواند
نقش ذیقیمتی در دستیابی به اهداف ژئواستراتژی
بالفاصتتتله پ

پکن اییا نماید( ».اسکویل و نادر .)549-۳۱0 :5410 ،روحانی

از پیروزی در انتخابات اعالم کرد که توستتتبۀ همهجان ۀ روابط ایران با نین یکی از اولویتهای ویژۀ

ستتیاستتت خارجی ایران استتت ،برنامهای که علی ریجانی رئی

مجل

دهم در ستتیر به پکن که به دعوت ره ری

نین صورت گرفت بر آن تأکید کرد (همان.)519 :
ایران در نخحتتتین همایش کشتتورهای کمربند -راه در  5412اعالم کرد «این طرح میتواند باعث هم حتتتگی
بیشتر کشورها شود .ایران هم از طرح کمربند -راه استق ال میکند( ».طیب نیا )1939 ،برخی صاحبن ران ایرانی

Wu Bingbing

24.
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نی ،بر همکاری در طرح تأکید دارند« .مشتتارکت در طرح کمربند -راه ...ی
شتکلگیری کمربند اقتصتادی جادۀ ابریشتم ،ی

فرصتتت مناستتب برای ایران استتت...

بازی برد-برد برای تمام کشورهای منطقه است( ».ملکی و رئوفی،

« )143 :1932این همکاری میتواند بخشتی از تنهائی ژئوپلیتی

ایران را پوشش دهد( ».خداقلیپور)04 :1939 ،

در مقابل ،برخی دیگر بر این ن رند که «نین و ایران دارای عدم تقارن اهداف و تیاوت اولویتها و نیازها هحتتتتند...
انگی،ۀ روابط نین با ایران ،تأمین انرژی ،موقبیت ژئوپلیتی

ایران و دستتترستتی به بازار ایران برای کا ها و تولیدات

نینی استتت» (رضتتایی و وثوقی )01 :1939 ،و در حقیقت «ایران در اولویتهای کوتاهمدت نین حمتتور ندارد».
(ملکی و رئوفی )148 :1932 ،برخی دیگر از تحلیلگران بر این ن رند که «در ایران ارادهای جدی برای نقشآفرینی
در طرح شتتکل نگرفته استتت» (کرمی )11 :1932 ،و «هنوز ستتاختارهای زم برای بهرهگیری از توافقات ب،رگ از
جمله استتراتژی جادۀ ابریشم در کشور و تن یم پلتیرمهایی که بتواند بهنحو اححن منافع ملی کشور را تأمین نماید
وجود ندارد» (زار )1932 ،؛ بنابراین ،بررسی دیدگاههای همسو و ناهمسو گویای این است که اگرنه ایران کمربند-
راه را فرصتی مهم برای شکوفایی اقتصادی خود میدا ند و نین نی ،بر همکاری با ایران تأکید دارد؛ اما روند تحو ت
در بخش انرژی ،تحتهیل تران،یت بینالمللی و سترمایهگذاری در توسبۀ زیرساختهای حملونقل ،نشان میدهد که
ایران در قیا

با سایر کشورهای عمو ،موقبیت مناس ی در کمربند -راه ندارد بلکه جایگاه پایینتری دارد.

تحلیل استراتژی ایران و تأثیرگذاری کمربند -راه بر سیاستگذاری عمومی ایران
روند ستتیاستتتگذاری و واکنش ایران در ق ال کمربند -راه در دولتهای یازدهم و دوازدهم را میتوان در ستته مرحله
تیکی

کرد :نخحتت ،از آغاز طرح در  5419تا ستیر شتی جینپینگ به ایران در  ،5419/۰۲۳۰مرحلۀ مطالبه و بررسی

طرح بود و اقدامات ایران در ستیاستت داخلی وزارتخانههای مربوطه نمود یافت .اولویت ایران ،برجام و اصالح روابط با غرب
بود و با وجود نیاز به کم

نین در بحث هحتهای روابط در سطح همکاریهای مبمول تداوم یافت.

دوم ،از ستتیر شتتی جینپینگ تا اواخر  ،1932مرحلۀ ارزیابی و ستتیاستتتگذاری برای توستتبۀ روابط بود .ت یین
طرح در سیر شی و دعوت رسمی از ایران به همکاری در کمربند -راه متأثر از توافن برجام و امیدواری به نقش فبال
ایران در عرصتتۀ بینالمللی ،منجر به اممتتای هیده تیاهمنامه و اعالم آمادگی ایران به همکاری و عمتتویت در بان
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توستبۀ زیرساخت آسیا 25با سرمایهگذاری بهمی،ان 1٫92درصد سهام بان

و صندوق راه ابریشم 26شد .در این دوره،

کمیتۀ مشتتورتی برای نگونگی مشتتارکت ایران در کمربند -راه با محوریت ستتازمان ستترمایهگذاری خارجی و جذب
کم های فنی و اعت اری تشتتکیل گردید؛ اما ،بهرغم توافنها و حمتتور ایران در اجال

 5412مجمع کشتتورهای

کمربند -راه و اعالم حمایت از آن ،در عمل اقدام خاصتتی م ین مشتتارکت فبال در طرح صتتورت نگرفت .بر استتا
گیتوگو با مدیران و کارشتناستان دستاندرکار کمربند -راه ،فقدان همن ری و در
ایدئولوژی

واحد دربارۀ طرح ،غل ۀ نگرش

در سیاست خارجی ،باورنداشتن به توسبۀ روابط با نین ،ابهام دربارۀ اهداف طرح نینی ،ن ود راه رد در

ق ال طرح ،تبییننشتدن محتوول مشخج برای پیگیری ،تبدد مراجع و موازیکاری ها و رویکرد متمایل به غرب در
متن سیحتم اجرایی ،از عوامل بالتکلییی و محکوتماندن آن بود.
ستوم (حال حاضر) ،مرحلۀ تغییر سیاست و اتخاذ استراتژی مشارکت فبال در کمربند -راه است .ط ن اطال از
مراجع مرت ط ،ستتند طرح جامع همکاریهای ایران و نین به تأیید دو کشتتور رستتیده و در مرحلۀ تشتترییات اداری
برای اممتتا و رستتمیتیافتن استتت 27.تشتتکیل دبیرخانۀ پیگیری کمربند -راه در مرک ،پژوهشهای مجل
اسالمی در پی سیر رئی

مجل

شتتورای

به نین در اسیند (1932امیراحمدیان ،)13 :1938 ،تشکیل کمیحیون مشتر

همکتاری هتای ایران و نین با محوریت وزارت امور اقتصتتتادی و دارایی از اواخر همان ستتتال ،توافن بر طرح جامع
همکاریهای راه ردی 52ستتاله و مشتتارکت ایران در ابتکار نینی کمربند -راه ،فبالشتتدن می ،مخصتتوص نین در
دستتگاههای اجرایی مرت ط و پیگیری موضتوعات در نهارنوب ستیاستتهای ملی و بخشی ،مؤید فرضیۀ این مقاله
است که طرح کمربند -جادۀ نین ،سیاستگذاری عمومی ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
طرح جامع همکاریهای راه ردی  52ستالۀ ایران با نین در حقیقت نقطۀ عط نرخش در سیاست و رویکرد
ایران بته شتتترق استتتت کته نمود آن در کمربنتد -راه بازتاب مییابد .با این رویکرد دولت ،فرضتتتیۀ پژوهش یبنی
)Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB
)Silk Road Fund (SRF

25.
26.

 .27ستتند همکاریهای راه ردی 52ستتتالۀ ایران و نین در ۶فروردین 1044در تهران به اممتتتای محمدجواد یری و وانگ یی ،وزرای خارجۀ ایران و نین
رستتید .واکنشهای موافن و مخال زیادی به این طرح ابراز شتتدهاند و ادامه دارند .توافن راه ردی شتتامل ی ستتند در نه ماده و ستته پیوستتت (پروژههای
بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت) جمبا در هجده صتتیحه استتت .کمربند-راه در این ستتند پررنگ شتتده استتت و شتتامل مجموعۀ گحتتتردهای از پروژهها در
بخشهای انرژی ،زیرستاخت ،سای ری ،همکاری ن امی و امنیتی ،تأسیحات و بهویژه زیرساختهای حملونقل و تران،یت در بخشهای دریایی ،ریلی ،هوایی و
جادهای میشتود .مهمترین نکته در واکنش فبا ن ستیاستی و اجتماعی به این طرح ،ابهامات آن ،اطال رستانی و شتیافسازینکردن ،زمان طو نی موردن ر
برای قرارداد و ارائهنشتتدن آن به نهاد قانونگذار برای بررستتی و تصتتویب استتت .برخی تحلیلگران دیللماستتی این امر را با تردید مینگرند ،تشتترییاتی ارزیابی
میکنند و مبتقدند بهدلیل ن ود استتراتژی روشتن ،فهم مشتتر و در واحد از طرح کمربند-راه و سیاستهای منطقهای و جهانی نین ،عمال طرح جامع
همکاریها نی ،راه به جایی نخواهد برد.
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«تأثیرگذاری کمربند -راه بر سیاستگذاری عمومی ایران» اث ات میگردد .اما ،نه عواملی باعث اتخاذ این خطمشی
دربارۀ کمربند -راه شتد که همراستا با توصیۀ اغلب صاحبن ران بود؟ تهدید بر ان،وای بیشتر ایران با بیرونماندن از
کریدورهای کمربند اقتصتتتادی ،تهدید موقبیت تران،یتی ایران با پیشتتترفت رق ا ،کاهش درآمدهای نیتی بهستتت ب
محدودیت تبامالت بینالمللی ایران و ضترورت تدبیر برای گ،ینه های اقتصادی جایگ،ین ،پیشگیری از فرصتسوزی
بیشتتر در حملونقل و تران،یت و ...بخشتی از دغدغههای ذهنی سیاستگذاران بود .برابر ن ریۀ ائتالف مدافع ،تغییر
ستیاست و خطمشی متأثر از دو محوله است :تالطمهای بیرونی و یادگیری خطمشی محور .محائل زیر را میتوان از
وارده و تالطم در ن ام تصمیمگیری و خطمشی کشور دانحت که نگاه ایران را به شرق مبطوف کرد:

مصادین شو
.1

ن

تایب غیرمنت ره در خصتتوص برجام و توفیننیافتن در حل مشتتکالت با غرب .بهن ر برخی دستتتاندرکاران ،رویکرد
ایدئولوژی در ستیاستت خارجی و تمایلنداشتتن به توستبۀ روابط با شترق کمونیحت با اممای توافن برجام تشدید
شتد .بهتب یر دیگر ،اندیشۀ آمدن نشمآبیها و خوشبینی به حل محائل ایران و امریکا ،ح

بینیازی به نینیها را

که ابهام ،ج،و سترشتت برنامههای آنهاست ،تقویت کرد .بر این اسا  ،اولویت طرح کمربند -راه تبدیل شد .بهدن ال
تغییر دولتت و حتاکمیتت تندروها در ستتتیاستتتت خارجی آمریکا ،خروج ی طرفه از برجام و بازگشتتتت تحریمهای
ناعاد نه ،نگاه ایران بهنانار بهستتوی شتترق مبطوف شتتد؛ بازدارندگی آمریکا طی نند دهه کشتتمکش در برنامههای
اقتصتادی ایران از جمله مبوقماندن اجرای طرح خط لولۀ صلح ،28ایجاد محدودیت در صدور نیت و گاز ایران ،لغو
قراردادهای موشتتکی و تحتتلیحات ن امی نین با ایران  ،1332تالش برای ان،وای ایران در آستتیای مرک،ی و گذر
کریدورهای کمربند اقتصادی از ماورای خ،ر و متصلنشدن کریدورهای ایران و. ...
رفتتار نین بتا ایران متتأثر از روابط بتا آمریکا که بارزترین آن کندکردن روند همکاری بهدن ال خروج آمریکا از
برجام بود .بالتکلی ماندن عمتتویت ایران در شتتانگهای بهرغم موافقت اولیه و همینین توجه نین به پاکحتتتان و
ستترمایهگذاری  94میلیارد د ری در بندر گوادر .29همینین بالتکلی ماندن عمتتویت ایران در گروه ویژه اقدامات مالی

30

و قرارداشتتن در فهرستت ستیاه آن سازمان را میتوان یکی از موانع حمور پررنگ نین بهرغم تمایل جدی به سرمایهگذاری
 .28انتقال گاز ایران به پاکحتان و هند.1982 -
Gwadar
)Financial ActionTask Force (FATF

29.
30.
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در ایران دانحتتت31؛ ستترمایهگذاری و تجهی ،بندرهای گوادر ،صتتحار ،ج ل علی ،فجیره و بصتتره و نگرانی از بایکوتشتتدن بندر
استتراتژی

نابهار؛ پیوستتتن  194کشتور و  94ستازمان به کمربند -راه و اجرای طرحها در آستتیای مرک،ی ،جنوب شتترقی،

آفریقا و )Fallahi, 2019, p: 3( 32 ...سترمایۀ بان

توستبۀ زیرستاخت آستیا و صتندوق راه ابریشم و یرفیت آن برای تأمین

ستتترمایه در اجرای طرحها؛ تأثیر تنشهای ستتتیاستتتی در حوزۀ خلیبفار

از جمله با عربحتتتتان ،بحرین و امارات بهعنوان

متحدان آمریکا نی ،در تغییر رویکرد ایران بهسوی شرق درخور بررسی است.
از ستتوی دیگر ارزیابی رفتار ستتیاستتتگذاران در ستتالهای گذشتتته ،م ین و مؤید نوعی یادگیری در فرایند
خطمشتیگذاری و اتخاذ رویکرد عقالنی در ستیاستگذاری است که در نرخش سیاسی از غرب به شرق و در طرح
کمربند -راه مشتتهود استتت .ارزیابی روند واکنشها به کمربند -راه ،حاکی از آن استتت که ایران ابتدا کمربند -راه را
جدی نگرفته بود؛ اما تغییر در وضتتبیت اجتماعی و اقتصتتادی -شتترا زم برای تغییر باورها و تغییر خطمشتتی-
پا یش اطالعات ،تشتکیل می،گردهای حرفهای و می،های تخصتصی در دستگاههای مرت ط و بازتاب واقبیتها میان
تصتمیمگیران ،ن ر عالیترین ستطوح ساختار قانونی -رسمی را به اتخاذ تدبیر مبطوف کرد« .تأکید آمریکا به اعمال
ستیاستتهای ن امیمحور پیشدستتانه و پیشتگیرانه ،تیکر بازنگری در برخی از جهتگیریهای عمده در ستتیاست
خارجی ایران را س ت ب شتتد که آیینۀ آن را میتوان در بیانات مقام مب م ره ری در بهمن  1939مشتتاهده کرد که
این امر منجر به ستتیاستتت نگاه به شتترق جمهوری استتالمی ایران که من بث از شتترایط جدید بود گردید( ».اک ری،
)142 :1938؛ بنابراین ارزیابی اوضا اجتماعی و اقتصادی ،منجر به شکلگیری ائتالف مدافع ،تغییر باورها و اجما
بر تغییر استراتژی در ق ال بحران گردید.
برخی از تکنوکراتها و ستتیاستتتگذاران اب،اری بهدلیل نقش ایران در راه ابریشتتم باستتتانی ،باوری به محوریت نین
بهعنوان م تکر راه ابریشتم ندارند .از ستویی ،بنیان ستیاستت خارجی ایران پ

از انقالب اسالمی بر سیاست نه شرقی ،نه

غربی بوده و همینتان در راه رد دیللمتاستتتی ایران تبیینکننتده استتتت« .نکتهای که مدیران ،دستتتتاندرکاران و اغلب
 .31اف .ای .تی .اف ،گروه ویژۀ اقدامات مالی در  1983برای تبیین ستیاستتها و استتانداردهای م ارزه با پولشتویی و تأمین مالی تروریحم تأسی شد .در حال حاضر
 138عمتتو دارد .دستتتورالبمل نهل مادهای این اتحادیه زیر عنوان استتتانداردهای بینالمللی در م ارزه با پولشتتویی و تأمین مالی تروریحتتم و اشتتاعهگری برای اعمتتا
زما جراستتت .ایران با وجود تصتتویب قانون م ارزه با تأمین مالی تروریحتتم در  1930بهدلیل اختالف ن ر میان نهادهای تصتتمیمگیر کشتتور ،تاکنون به این ستتازمان
نلیوستته استت و در فهرستت ستیاه آن قرار دارد .در صتورت نلیوستتن ایران ،عمال هرگونه ارت اطات مالی و بانکی از سوی بان های جهانی با بان های ایرانی ناممکن و
کشور در تحریم تمامعیار بانکی جهانی قرار میگیرد.
 125 .32کشتتور و ستتازمان بینالمللی در اروپا ،آستتیا ،خاورمیانه ،آمریکای تین و آفریقا به کمربند-جاده پیوستتتهاند .از همحتتایگان ایران ،روستتیه ،افغانحتتتان ،جمهوری
آذربایجان ،ترکمنحتتان ،گرجحتتان و ترکیه توافنهایی را در خصتوص تران،یت از آستیا به اروپا اممتا کردهاند .پاکحتان نی ،جداگانه با نین سرمایهگذاری مشتر کرده
است.
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پژوهشتتگران بر آن صتتحه میگذارند ،میل و رویکرد کلی ایران به غرب استتت و لذا ج ،در ناناری انگی،های برای توستتبۀ
مناس ت ات با نین ندارد .این باور در روند همکاری در طول جنگ تحمیلی -خرید ستتالح و موش ت

و -...تبمین شتتده که

نینیها محل اعتماد نیحتتند .از ستوی دیگر نین نی ،به تمایالت ایران آگاه است و ضمن هوشیاری و پایش بر عدم ایجاد
تنش بتا آمریکتا بتهرغم نیتاز بته ایران ،کبدارومری ،رفتار میکند .نگرانی نین از حمایت ایران از جن شهای محتتتلمانان
ستتینکیانگ و اویغورها ،تالش نین برای نیوذ در خاورمیانه و تمتتاد منافع دو کشتتور در این منطقه ،رقابت اقتصتتادی و
ژئوپلیتیت

در منطقتۀ خلیبفتار  ،اقیانو

هند و آستتتیای مرک،ی ،از دیگر عوامل ستتتل ی و بازدارنده در روابط نین و

ایرانانتد( ».رحیمپور ،گیتتوگو ،تیر  )1938تحلیتل متقتابتل در رابطۀ ایران و غرب مبتقد به کشتتتش و انگی،ۀ ایران به
عادیستتازی رابطه با غرب استتت .غرب نی ،با توجه به نیاز ،مایل به تخریب پلهای پشتتت ستتر و بحتتتن درییههای مراوده
نیحت .برجام و امتیازات کشورهای  ۰+۶به ایران از این نشمانداز بلندمدت ،قابل ارزیابی است.
در دولتت دهم ،تیمی از همفکران رئی

دولتت یازدهم و دوازدهم در مرک ،مطالبات استتتتراتژی

مجمع تشتتتخیج

مصتلحت ن ام با محوریت وی بر ضترورت همکاری و توجه به نین تأکید داشتند؛ اما این سیاست بهدلیل ساختار سیاسی
ایدئولوژی  ،تصتمیمگیری آرمانگرا و فمتیلتمحور دولت دهم پذیرفته نشتد .ن امهای ایدئولوژی

و فمیلتگرا بیشتر به

مدل رضتایتبخش و فمتیلتهای موردنیاز ستاختار سیاسی حاکم توجه دارند تا مدل عقالنی؛ لذا در سیاستگذاری «قادر
به اتخاذ بهترین تصمیم در مبنای اقتصادی آن نیحتند( ».قوام)525 :1980 ،
در دولت یازدهم نی ،بهدلیل تمرک ،دیللماستی به حل مشکالت با غرب و امیدواری به ایجاد فمای همگرایی در
عرصتتتۀ بینالملل ،محتتتولۀ نین در اولویتهای ببدی قرار گرفت؛ اما با رخدادهای ببدی و ارزیابی ستتتیاستتتتها،
ستتیاستتتگذاران به ادرا

واقبیت و ل،وم گحتتترش تبامالت با نین رستتیدند .نیدمان ترکیب کارشتتناستتان و

تصتمیم ستازان متناستب با تیکر م،بور ،مؤید رهیافت ن ری این تحقین است .ائتالف مدافع درون سیحتم در دولت
یازدهم ،گرایش به ستتیاستتت اصتتالح رابطه با غرب داشتتت؛ اما با بروز بازدارندگیها ،باور ستتیاستتتگذاران به وجود
گرههای ناگشتتودنی در رابطۀ ایران و غرب ،در

واقبیتهای ناشتتی از تحریمهای اقتصتتادی ،مبمتتالت اجتماعی و

اقتصتتتادی از جملته کتاهش ارزش پول ملی ،تورم ،بیکاری و اف،ایش فقر عمومی و ،...مطال ۀ افکار عمومی و تأکید
نخ گان به ضترورت خروج از ان،وای ستیاستی و اقتصادی ،باعث یادگیری خطمشیمحور و م تنی بر آن ،شکلگیری
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ائتالف حامی و اجما تصتمیمگیران بر تغییر رویکرد در سیاست خارجی بهسوی نین بهعنوان گ،ینهای برای به ود
موقبیتت ایران در برابر غرب گردیتد .راه ردی کته پیشتر بهدلیل تیاوت دیدگاه و بخشتتتینگریها موجب تبطیلی
نشحتهای مشورتی و رهاشدن موضو شده بود.
هیوت بلندپایۀ ایران در دومین اجال

مجمع کشورهای طرح کمربند -راه  52تا 53آوریل 5413در پکن شرکت

کرد .در ترکیب این هیوت ،دژپحتتند ،وزیر امور اقتصتتادی و دارایی ایران ،حداد عادل ،عمتتو مجمع تشتتخیج مصتتلحت
ن ام ،رئی

فرهنگحتتان زبان و ادب فارستی و مدیرعامل بنیاد ستبدی و ستراج ،رئی

ستتازمان بازررستتی کل کشور

حمتور داشتتند .در این اجال  ،آمادگی ایران برای اجرای طرحهای زیرستاختی در راستای کمربند -راه به ارزش 24
میلیارد د ر با بهرهگیری از منابع سترمایهای کمربند -راه اعالم شتد .وزیر امور خارجۀ ایران نی ،با توصی کمربند -راه
بهعنوان احیای جادۀ ابریشتتم و نشتتانۀ آیندهای روشتتن گیت« :ایران و نین با ی

دیدگاه برد -برد در روابط بینالملل

حمتتور دارند .احیای جادۀ ابریشتتم بهصتتورتی مدرن و روزآمد میتواند متمتتمن منافع هم کشتتورها باشتتد؛ بنابراین به
آیندهای بحیار روشن در روابط ایران و نین میاندیشد( ».الهامی ،گیتوگو ،تیر )1938
ایران در اجال

دوم با تصتتریح موضتتع خود گیت« :پیوند و تبمین همکاریهای اقتصتتادی و ستترمایهگذاری

کشتتتورهای محتتتیر جادۀ ابریشتتتم در قالب طرح کمربند -راه و استتتتوار بودن آن بر پایههایی نون هماهنگی در
ستیاستتگذاریهای اقتصتادی ،تحتهیل ارت اطات و اتصتا ت بین کشورها ،برقراری تجارت فیمابین کشورها بدون
مانع ،یکلارنگی مالی و بانکی و همینین تحتتهیل تما

مردم با مردم ،از جمله عواملی هحتتتند که باعث شتتده این

طرح همواره مورد استتق ال جمهوری استالمی قرار داشتته باشد» (دژپحند )1938 ،و با تأیید مجدد کمربند -راه و
تأکید بر اجرای آن اعالم کرد« :از دیدگاه جمهوری استالمی ایران ،اجرای برنامۀ ابتکار کمربند -راه نقش بحیار مهم
و ستازندهای در راستتا توستبۀ جهانی و مناست ات کشتورها خواهد داشت .اجرای طرح کمربند -راه س ب همگرایی
هرنه بیشتتتر در بین کشتتورهای محتتیر جادۀ ابریشتتم شتتده و در نتیجه عامل ایجاد و تحکیم امنیت پایدار و صتتلح
جهانی خواهد بود .کشتتورها میتوانند با استتتیاده از ابتکار کمربند -راه به برقراری ارت اطات بینالمللی در زمینههای
مختل  ،ارتقای ستتطح همکاری در زمینۀ تجارت ،ستترمایهگذاری و پیشتت رد همکاری در صتتنایع تولیدی با یکدیگر
بلردازند .در حقیقت با اجرای این طرح همکاری و هم حتتتتگی فراوان میان دولتها و ملتها ایجاد خواهد شتتتد».
(همان)
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همانگونه که در بخش نهارنوب ن ری اشتتاره شتتد ،ن ریۀ ائتالف مدافع با ستته شتتالودۀ بنیادی :ستتطح کالن
(دولت) ،ستتطح خرد (افکار عمومی جامبه) و ستطح میانه (بازیگران خردهستتیحتتتم درون ائتالف) آغاز میشتتود .این
شتالودهها بر متغیرهای وابحتته ،تغییر باور و خطمشتی از طرین یادگیری خطمشیمحور و تالطمهای بیرونی تأثیر
میگذارند .بر این اسا

با توجه به سه مؤلیۀ محوله ،جریان سیاست و جریان خطمشی ،توجه و ایجاد ححاسیت به

طرحها و ستتیاستتتها ،محتتتل،م ائتالف حامی استتت .ائتالف مدافع ،بر پایۀ باورهای مشتتتر

و تأکید بر عقالنیت در

خطمشتتتیگتذاری ،می،گردهتای حرفتهای را برای یادگیری ،مذاکره ،حصتتتول و اجرای توافقات تجوی ،میکند .در
می،گردها با حمور نمایندگان گروههای تصمیمسازی ،تصمیمگیری و ره ری بیطرف برای همسوکردن برداشتها و
اعتمادسازی ،راهحلهای مورد توافن ،انتخاب و محوله از بنبحت خارج میشود.
هماهنگستتازی اقدامها برای اتخاذ استتتراتژی و فبالکردن ستتاختارها در دستتتگاههای بخشتتی ،تشتتکیل کمیتۀ فنی
ستیاستتگذاری (می،گرد) متشتکل از نمایندگان دستتگاههای اجرایی مرت ط ،باعث همگرایی در سیحتم و تغییر باورهای
خطمشتتیگذاران گردید .دستتتاورد این تغییر در ستتطوح عالی (حاکمیت -دولت) ،میانی (ستتازمانهای بخشتتی) و خرد
(تصتمیمستازان ،نمایندگان بازیگران ،نهادهای خصتوصی ،پژوهشگران و افکار عمومی) ،تغییر سیاستگذاری در ق ال طرح
کمربند -راه و توافن بر طرح جامع همکاریهای راه ردی 52ستتالۀ ایران و نین (ستتیاستتت خارجی) و طرحهای گوناگون
در سطح ملی و محلی (سیاست داخلی) است.
مطال ۀ بخش خصتتتوصتتتی برای فبالشتتتدن در کمربند -راه ،تأکید صتتتاحبن ران بر خروج از انیبال و تبری
خطمشی روشن و عقالنی در تصمیمگیری (مبادله ه،ینه -فایده) و لحاظکردن ببد روانشناسی و اجتماعی محوله از
ی

ستتتو و ل،وم بازتبری موقبیت ایران در ستتتطح ملی ،منطقهای و جهانی ،ارزیابی اقتصتتتادیبودن طرح ،ارزیابی

حقوقی محتتتوله (مغایرن ودن با اصتتتول  125و  122قانون استتتاستتتی) ،تغییر رویکرد ملی به رویکرد منطقهای و
بینالمللی دربارۀ نابهار و ستتواحل جنوب و تغییر میدان بازی از خلیبفار
مؤلیههایی هحتند که بر اسا
قابل ارزیابی است.

به دریای عمان و عرصتتۀ اقیانوستتی و...

فرایند یادگیری خطمشی محور و اجما بازیگران در نهارنوب ن ریۀ ائتالف مدافع،
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موقعیت بخش حملونقل در اقتصاد ایران
در بخشهای پیشتین ،راجع به تأثیر کمربند -راه بر ستتیاستتگذاری عمومی و د یل آن بحث شتتد .با توجه به
محوریت حملونقل در کمربند -راه ،در ادامه بررسی تأثیر راه رد ایران در کمربند -راه ،به بخش حملونقل پرداخته
شده است.
ال ) جایگاه حملونقل در اقتصتتاد .بخش حملونقل 8/2درصتتد از تولید ناخالج ملی ،مبادل ۰۱میلیارد د ر را
شتامل میشود .در حال حاضر ،ایران بر اسا

شاخج عملکرد لجحتی  ،33با  5/82درصد در  5418از عربحتان با

 ،9/41ترکیه  ،9/12هند  9/18و امارات متحدۀ عربی  9/39درصتد عقبتر است (مرک ،پژوهشهای مجل

شورای

اسالمی .)۰۲۳۰ ،برابر اطالعات موجود ،طول راههای ایران در  ۰۲۳۶بهشرح جدول زیر است.

جدول شمارۀ  .1مقدار و نوع راههای ایران

ردیف

نوع راه

مقدار(کیلومتر)

۰

ب،رگراه

۰۸۰۳۳

۳

راه اصلی

۳۶۸۰۰

۲

راههای تران،یتی

۳۶۳۲۶

۰

آزادراه

۳۰۱۰

) سالنامۀ آماری وزارت راه و شهرسازی(1932 ،

طول خطوا ریلی در ستال  ۰۲۳۰برابر  ۰۲۲۰۸کیلومتر شتتامل  ۰۱۰۶۳کیلومتر خط اصتتلی و  ۲۸۸۳کیلومتر
خطوا فرعی بوده استت (سالنامۀ آماری وزارت راه و شهرسازی .)1932 ،ال ته محیر دوخطۀ ریلی قطار سریعالحیر
تهران -قم -اصتیهان به طول  014کیلومتر و با اعت ار  19/9میلیارد تومان ،در دستت اقدام است (روزنامۀ اطالعات،
 .)38در ستتتال  ۰۲۳۶کشتتتور دارای  ۰۱فرودگاه شتتتامل  ۳فرودگاه بینالمللی ۳۶ ،فرودگاه دارای مرز هوایی و ۵

)Logistics Performance Index (LPI
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فرودگاه در حال ستاخت بوده استت .همینین  ۳۵۸فروند ناوگان با یرفیت محافری  58/3میلیون نیر در سال ث ت
شده است .کل بندرهای کشور شامل  ۸بندر در شمال و  ۰۰بندر در جنوب با یرفیت بار  ۳۱۳میلیون تن و یرفیت
محافری سالیانه 18/5میلیون نیر است (سالنامۀ آماری وزارت راه و شهرسازی.)1932 ،
ب) جایگاه بخش حملونقل در ستیاستتگذاری عمومی .ایران با توجه به مصداقهای زیر ،دارای موقبیت ممتاز
حملونقلی و تران،یتی استتتت :قرارگرفتن بین دو قطب جمبیتی و ستتترمایۀ نین -آستتتیای مرک،ی و قیقاز -روستتتیه؛
قرارگرفتن بین دو قطب ع یم اقتصتتادی اتحادیۀ اروپا و شتترق و جنوب شتترق آستتیا؛ قرارگرفتن در محتتیر کریدورهای
بینالمللی جادهای ،ریلی و دریایی؛ بندر اقیانوستی نابهار بهعنوان دروازۀ کریدور شتمال -جنوب در محیر جادۀ ابریشم
دریایی قرن بیحتتتویکم با قابلیت ت دیلشتتدن به هاب تران،یتی؛ مناطن آزاد و بندرهای مهم در مجاورت خلیبفار ،
دریای عمان و اقیانو

هند؛ سته حوزۀ مهم دریایی خ،ر ،خلیبفار

و عمان؛ قابلیت اتصتال آستیای مرک،ی ،روسیه و

افغانحتان به آبهای گرم و بینالمللی؛ داشتن مرز با پان،ده کشور و نی ،داشتن منابع غنی انرژی ،مبادن و. ...
حملونقل در ستیاستتگذاری و برنامههای توسبۀ کشور نه جایگاهی دارد؟ «بازاریابی و دستیابی به سهم مناسب از
بازار حملونقل بینالمللی و تران،یت ...از محورهای مورد تأکید در برنامۀ پنبستالۀ ستوم توستبۀ اقتصادی -اجتماعی کشور
بوده استت( ».ارجرودی )943 :1989 ،در بند  5مادۀ  199قانون برنامۀ پنجم توسبه آمده است« :وزارت راه و شهرسازی،
نحتت ت به تهیۀ طرح مکانیابی پایانههای بارگنب (کانتینری) و حملونقل ترکی ی در شتت کۀ اصتتتلی و ع وری (تران،یتی)
کشتتور اعم از شتتمالی -جنوبی ،شتترقی -غربی و نی ،ش ت کۀ آستتیایی تا پایان ستتال دوم برنامه و اجرای آن از طرین بخش
خصتتتوصتتتی و تبتاونی اقتدام نمتایتد ».همینین در متادۀ 192بته «ارتقتای رقابتپذیر حملونقل دریایی و تدوین ن ام
انبطافپذیرتر تبرفهگذاری دریایی» ،تأکید شتده است (قانون برنامۀ پنجم .)1983 ،در برنامههای سوم تا پنجم به تران،یت
کا و حملونقل بینالمللی ،توستتبه و تکمیل زیرستتاختهای تران،یتی ،توجه به تران،یت و تبامل با اقتصتتاد جهانی تأکید
شتده استت .در برنامۀ پنجم ،رشتد سا نه 14درصد برای تران،یت پیشبینی شده بود (دوستخواه واجاری )۶۲ :1930 ،و
برابر ت صتترۀ  19قانون مدیریت حملونقل و ستتوخت کشتتور «تا ستتال  1930باید ستتتهم راهآهن در حملونقل بار به
94درصد (از  99میلیون تن در سال  ۰۲۳۰به سالیانه  ۰۳۱میلیون تن در  »)۰۲۳۳اف،ایش مییافت (ساسانی.)۰۲۳۶ ،
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در ستیاستتهای ابالغی ره ری برای تدوین برنامۀ ششم ،به توسبۀ زیرساختهای حمل ونقل با رویکرد توسبۀ
صتادرات و تران،یت تأکید شده است« .بند  .0توسبۀ پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و ش کهای کشور بهویژه با
کشتورهای منطقۀ آسیای جنوب غربی ،ت دیلشدن به قطب تجاری و...؛ بند  .59توسبۀ بازارهای دریایی و ایجاد مناطن
مهم اقتصتتادی در زمینههای دارای م،یت؛ بند  .50اولویتبخشتتی ریلی در توستتبۀ حملونقل و ایجاد م،یت رقابتی برای
آن؛ بند  .52توستبۀ حملونقل ریلی باری با اولویت تجهی ،ش که ،پایانههای باری و اتصال ش که به مراک ،ب،رگ اقتصادی،
تجاری ،صتنبتی ،م ادی ورودی و خروجی مهم کشتور و ش کههای ریلی منطقهای و جهانی بهویژه کریدور شمال -جنوب
با هدف توستتبۀ صتتادرات و تران،یت بار؛ بند  .۳۸اولویتدادن به حوزههای راه ردی صتتنبتی (از ق یل صتتنایع نیت ،گاز،
پتروشیمی ،حملونقل)» (سیاستهای ابالغی برای تدوین برنامۀ ششم.)۰۲۳۵ ،
در مادۀ  21بخش  11قانون برنامۀ شتشتم آمده است« :در راستا مردمیشدن اقتصاد و گحترش زیرساختهای
موردنیتاز برای ختدمات تجاری خارجی و اف،ایش ع ور (تران،یت) ...ال ) به ستتتازمان بنادر و دریانوردی و شتتترکت
فرودگاهها اجازه داده میشود با رعایت سیاستهای اصل  ...00به مشارکت با شرکتهای مبت ر بینالمللی (داخلی و
خارجی) برای تشکیل شرکتهایی جهت سرمایهگذاری و بهرهبرداری از بنادر اصلی با کارکرد بینالمللی و فرودگاهی
و ...اقدام نماید( ».قانون برنامۀ شتشم توسبه )۰۲۳۵ ،همینین در طرح جامع حملونقل کشور با افن  ،1043ضمن
پیشبینی رشتد 0/0درصتدی برای راههای ریلی کشور و توجه به ناحیههای مؤثر بر ت اد ت تران،یتی ایران از جمله
کریدورهای شتمال -جنوب ،شتترق-غرب و کشتورهای همحتتایه« ،نوستتازی فبالیتهای حملونقل ریلی بین ایران و
کشتورهای محتقل مشتر

المنافع ،34توسبۀ تران،یت ریلی بندرع ا  ،منطقۀ قیقاز یا آسیای مرک،ی ،اتصال ش کۀ

ریلی به پایانههای بار و محتتتافر جاده ای ،هوایی و بندری داخل و خارج ،ستتتاخت آزادراه ،تبیین مراک ،ثقل فبالیت
اقتصتادی جهت شت کۀ بندری و منطقۀ بندی و ،»...مورد تأکید قرار گرفته استتت (وزارت راه و شتتهرسازی:1932 ،
 35.)129بر اسا

اطالعات موجود« ،در سال  32سهم ریلی کشور از مجمو راههای مواصالتی مبادل 3درصد بوده

استت .ایران نیاز به  52ه،ار کیلومتر ریلگذاری دارد» (فخریه کاشتان )1932 ،و «ط ن پیشبینی در برنامۀ ششم،
سهم حمل بار ریلی باید به 94درصد و حمل محافر ریلی به  54درصد کارکرد بخش برسد .مقدار راهآهن نی ،از 11
ه،ار کیلومتر در سال  1932باید به  52ه،ار کیلومتر در سال 1040برسد» (رسولی.)1932 ،
Commonwealth of Independent States
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ب) تحلیل ستتیاستتتهای حملونقل .بهرغم میاد برنامههای ستتوم تا پنجم در خصتتوص تران،یت و حملونقل،
اهداف برنامهها تحقن نیافته و تا ۰۲۳۵پیشترفت خاصتی در بخش حملونقل حاصتل نشتده استت .از ستیاستهای
ابالغی ره ری برای تدوین برنامۀ شتشتم تنها اندکی در برنامه گنجانده شتده که م ین وجود خر در سیاستگذاری
حملونقل استت .توستبۀ خطوا ریلی از نیازهای اساسی ایران است و دستگاههای تخصصی این بخش بر آن تأکید
دارند؛ اما ،عملکرد آن مطلوب ن وده استت و قادر نیحتت اهداف ترستیمشده را محقن نماید .راهآهن ق،وین -رشت-
آستتارا طی هجده سال حدود 04درصد رشد داشته ،راهآهن نابهار -مشهد بیش از ده سال متوق و کریدور شرق-
غرب ،افغانحتتان -ایران -ترکیه -اروپا به سترانجامی نرستیده و از ن ر کمی تنها 24درصد هدفگذاری تحقن یافته
استتتت .در حوزۀ جتادهای نی ،جدا از متوازنن ودن توزیع ب،رگراهها و آزادراهها ،برنامهها ط ن قاعدۀ مبمول ترکیب
راهها54،درصتد آزادراه94،درصد ب،رگراه و 24درصد راه بینشهری ،مناسب نیحتند .همینین «طرحهای پرسرعت
ریلی ایران در محتتتیر تهران -قم -اصتتتیهتان کته در  ۳۱۰۲آغتاز شتتتده انتد در مرحلتۀ اولیه ماندهاند(World ».
)Development Indicators, 2015

بهرهنگرفتن مناستب از یرفیتهای حملونقل و روند کند کشور در فراهمکردن زیرساختها ،باعث نگرانی از افت این
بخش اقتصتادی کشتور شتده استت ،بهنحوی که برخی کارشتناسان از احتمال حذف ایران از عرصۀ تران،یت و حملونقل
بینالمللی در صتورت نداشتتن تدبیر بههنگام ستخن گیتهاند« .کاهش 95درصدی تران،یت ریلی و جادهای از سال 1930
بهعلت کاهش بهای نیت و تحو ت ستتیاستتی داشتتتهایم .حجم کل جابهجایی بار بینالمللی در ایران اعم از صتتتادرات و
واردات و تران،یت در ستال گذشتته  53/9میلیون تن بوده که سهم تران،یت از این جابهجایی در بهترین حالت  15میلیون
تن و ستهم تران،یت جادهای 00درصتد بوده استت( ».اشترفی )1932 ،ادامۀ این وضتبیت با توجه به سرمایهگذاری کالن
کشورهای منطقه در حملونقل و تران،یت ،تهدیدی جدی است و نهبحا س ب حذف ایران از تران،یت تا  5494شود.
ارزیابی وضتتبیت بخش حملونقل م ین این استتت که با وجود یرفیتهای مناستتب در دهههای گذشتتته از آن
غیلت شتده استت و با فرا فرصتت توستبهبخش ،زیرساخت زم وجود ندارد و تمهید آن محتل،م منابع سنگین و
زمان کافی استتت .بهعالوه فقط از حدود ۰۱درصتتد یرفیتهای بالیبل موجود بهرهگیری میشتتود و توان رقابت و
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حیظ موقبیت تران،یتی کشتور ،نیازمند سترمایهگذاری زم و سترعت عمل در توستبۀ زیرساختها ،اتمام طرحهای
ناتمام ریلی و جادهای و بهخصوص توسبۀ بندر نابهار در برابر بندرهای رقیب است.

ارزیابی دیدگاهها دربارۀ تأثیر کمربند -راه و راهبرد ایران
در این ارزیابی ،ستتته نگرش درخور توجه استتتت :اول .دیدگاهی که تأثیر طرح را در توستتتبۀ زیرستتتاختهای
حملونقل و تران،یت در بخش ریلی ،آزادراهها و بندرها ،اتصتال کریدورهای ایران به محیرهای تران،یت بینالمللی از
جمله تراستکا ،36محتیرهای راه ابریشم و جهانیشدن اقتصاد ایران ،مث ت ارزیابی می کند؛ دوم .دیدگاهی که بهعلت
گذر کریدورهای کمربند -راه از ماورای خ،ر ،تقویت ستتتیپ  37و دیدهنشتتتدن ایران ،طرح را دارای آثار منیی برای
ایران میداند و مبتقد است کمربند -راه ،موقبیت تران،یتی و ژئواکونومی

ایران را تمبی میکند؛ سوم .نگرشی که

با توجه به حجم سترمایهگذاری نین در پاکحتتان ،جادۀ کاشتغر-گوادر ،38محوریتیافتن بندر گوادر ،حمور پررنگ
نین در دهانۀ اقیانو

هند و نیوذ گحتترده در آسیای مرک،ی و گحترش تبامالت و سرمایهگذاریهای مشتر

کشتتتورهای حوزۀ خلیبفار  ،کمربند -راه را تهدید و کاهندۀ وزن ژئوپلیتی

ایران در خلیبفار  ،اقیانو

در
هند و

اف،ایندۀ ه،ینههای حیظ قلمرو سرزمینی ارزیابی میکند.
در تحلیل نرایی راه رد ایران تا پیش از اتخاذ استتراتژی نرخش به شترق و همکاریهای راه ردی 52ساله با
نین بر محور کمربنتد -راه ،دو دیدگاه درخور ذکر هحتتتتند :ال ) دیدگاهی که مبتقد استتتت بخش حملونقل در
اولویت کشتور ن وده و نالشهای بینالمللی موجب غیلت از مشتارکت در طرحهای توستبهای منطقهای شده است؛
بنابراین ،راه رد ایران در کمربند -راه را در سنجش با دیگر کشورهای عمو ،کارآمد نمیداند؛ ب) نگرشی که راه رد
ایران را اقتمتتای وضتتبیت و متمتتتمن منافع ملی میداند .این دیدگاه ،عمتتویت و ستتترمایهگذاری ایران در بان
زیرستاخت آستیا و صتندوق راه ابریشم ،حمور در اجال های طرح ،اعالم حمایت از طرح و نی ،سرمایهگذاری نین

)Transport Corridor Europe- Caucacus- Asia (TRACECA

36.

برنامۀ تراستتکا اولین بار در  ۰۳۳۲در کنیرانحتتی در بروکحتتل با حمتتور وزرای تجارت و حملونقل  ۸کشتتور جمهوری آذربایجان ،گرجحتتتان ،ارمنحتتتان،
ق،اقحتتان ،قرقی،ستتتان ،تاجیکحتتان ،ترکمنحتتتان و ازبکحتتتان بهمن ور حل مشتکالت حملونقل و تجارت منطقه مطرح شتتد .ایران در ستال  ۰۲۸۸به این
کریدور بینالمللی حملونقل پیوست و شاخۀ جنوبی این کریدور را تشکیل میدهد.
)China- Pakistan Economic Corridor (CPEC
Kashgar- Gwadar Highway

37.
38.
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در صتتنبت خودرو ،حملونقل ریلی مانند قطار ستتریعالحتتیر مشتتهد -تهران و تهران -اصتتیهان ،بازستتازی ناوگان
حملونقل و آزادراه تهران -شمال و ...را مؤید ن ر خود میداند.
بهرغم اممتای هیده تیاهمنامۀ همکاری بین دو کشتور در  ۰۲۳۰و پیشنهاد همکاری راه ردی ایران و نین در
ستیر هیوت نینی ،تا اواخر  ۰۲۳۶اقدام بارزی نشتتده بود که پیشتتر به ستته عامل در اولویتن ودن ایران برای نین
یبنی فقدان راه رد ،بالتکلییی ایران در ق ال طرح و بازدارندگیهای ناشتتی از عامل ستتوم اشتتاره شتتد .در ارزیابی
گ،ارههتای بتا بتا توجته بته دعوت رستتتمی نین از ایران برای همکاری در کمربند -راه و پیگیری محتتتتمر برای
مشخجکردن نهارنوب همکاریها ،بیتوجهی نین نندان مبنادار نمینماید؛ اما با توجه به روند سیاستگذاری و
عملکرد ایران در ق ال طرح ،ن ود دستتورالبمل صریح سیاستی در ت دیل سیاستهای کالن به سیاستهای اجرایی،
ن ود مرجبیت کلی در ستیاستگذاری حملونقل ،نگرش فمیلتمحور در سیاستگذاری عمومی و بیاعتمادی ایران
به م د طرح ،مشتهود و درخور تأمل استت .همینین با توجه به برخی تحلیلها که مبتقد هحتند «تمایل نین به
توستتبۀ همکاریها با ایران منوا به عدم تهدید امنیت ملی این کشتتور و حیظ روابط محتتالمتآمی ،و تنشزدایانه با
آمریکاست» (سجادپور و شریبتی ،)82 :1934،بازدارندگیهای ناشی از عامل سوم که نوسان رفتاری نین در رابطه
با ایران و نی ،از اولویت خارجشتتدن طرح در ایران با هدف حل مشتتکالت ضتتروریتر را در پی داشتتته ،درخور توجه
است.
فقدان استتراتژی مناستب ایران در کمربند -راه و نقش عامل سوم باعث شده که «روابط تهران و پکن با وجود
اف،ایش مناستت ات تجاری و اقتصتتادی ،همینان از پیوندها و مؤلیههای پایدار» بیبهره بماند (شتتریبتی و پورنجیی،
 ،)191 :1930در حالی که اغلب تحلیلگران بر خروج ایران از انیبال و مشتتتارکت فبال در طرح کمربند  -راه تأکید
دارند« .ایران برای نقشآفرینی باید طرح عملیاتی داشته باشد و سطح مذاکره را به اتصال راهآهن دو کشور و محائل
واقبی و عینیتر هدایت کند» (کرمی )13 :1932 ،و از این ن ر «تالش برای ورود نین به سرمایهگذاری در نابهار
ضتروری استت» (شتاهمحمدی .)113 :1938 ،با توجه به اینکه تبامالت اقتصادی با تحقن این طرح در ش کهای از
وابحتتتگی و پیوستتتگیهای منطقهای و فرامنطقهای قرار میگیرد ،مشتتارکت فبال ایران در کمربند -راه ،ضتترورت
حیاتی دارد و دیدگاه اغلب صاحبن ران مؤید این دریافت است.
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تغییر رویکرد و ستتیاستتت نوین ایران دربارۀ کمربند -راه ،موجب توجه جدیتر به توستتبۀ بخش حملونقل و
زیرستاختها ،اف،ایش تبامالت و بهرهمندی از فرصتتها و م،یتهای تران،یت و تجارت شتده است .تأثیر عینی طرح
کمربند -راه در سیاستهای بخش حملونقل در نهارنوب استراتژی جدید ایران را میتوان به شرح زیر برشمرد:
ستطح ستیاستتگذاری .پیوستتن ایران به اتحادیۀ اوراستیا ،توافننامۀ ایران -هند -افغانحتان ،توافن نین برای
سترمایهگذاری در نابهار ،توافننامۀ عشنآباد بر محور تراسکا و اف،ودن خلیبفار

به کریدور های این برنامه ،توافن

کشتتورهای منطقه بر رفع گحتتحتتتگی کریدورهای اصتتلی ،اتصتتال راهآهن به بندرهای جنوب ،دعوت از ژاپن برای
سرمایهگذاری در بندر نابهار و ...که از من ر بحترسازی و به ود موقبیت تران،یت ایران درخور توجه است.
ستطح اجرایی .شتاب در اجرا و پیشبینی اتمام راهآهن ق،وین -رشت -آستارا تا  ،1044شرو طرحهای هند و
افغانحتتتتان برای توستتتبۀ بندر نابهار ،حمل بارهای کانتینری نین به اروپا برای نخحتتتتین بار از کریدورهای ریلی
مشتر

میان ایران ،ق،اقحتان ،ازبکحتان ،ترکمنحتان و ترکیه از ( ۰۲۳۸رسولی ،)۰۲۳۸ ،اف،ایش محاحت بندر آزاد

نابهار از  10444هکتار به  85444هکتار (شتورای عالی مناطن آزاد کشتور ،)1938 ،تأسی

اسکلههای جدید در

نابهار که «از ستتال  1989به ببد استتکلۀ جدیدی اضتتافه نشتتده بود» (جبیری ،)00 :۰۲۳۸ ،آغاز عملیات احداث
فرودگاه بینالمللی نابهار ،اف،ایش حجم بارگیری و تخلیۀ بندر شتتتهید بهشتتتتی از  5/2به  8/2میلیون تن (مدر
خیابانی ،)1938 ،صتدور مجوز خرید  ۰۶۱۱کامیون ستنگین برای سته استتان شرق کشور ،تخصیج  ۲۱۱میلیون
یورو برای تکمیل راهآهن نابهار -مشتتهد -ترکمنحتتتان ،تخصتتیج بودجه برای ب،رگراه نابهار -میل

پ

از ۰۱

ستتال وقیه ،برنامهری،ی اتمام خط آهن خواف -هرات به طول  544کیلومتر ،استتتانداردستتازی خطوا راهآهن و...
گامهای مهمی در راستتتای توستتبۀ زیرستتاختهای حملونقل کشتتور هحتتتند .همینین شتتتاببخشتتی به برخی
برنامههای کالن کشتور از جمله ستیاستهای توسبۀ دریامحور و طرح جامع توسبۀ سواحل مکران که در واقع بحتر
توسبۀ حملونقل میباشند.

موانع و چالشهای پیشبرد استراتژی نوین ایران در کمربند -راه
نالشها در محتیر پیشت رد استراتژی ایران در کمربند -راه در دو بخش خارجی و داخلی قابل بررسی است .در
بخش خارجی محتتائلی مانند تحریمهای اقتصتتادی غرب علیه ایران و بازدارندگی متأثر از تقابل ستتیاستتی با آمریکا،
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رقابت ستیاستی و اقتصادی کشورهای منطقه از جمله هند و پاکحتان ،هند و نین ،روسیه و نین و هند و ...و تأثیر
آن بر ستتیاستتت خارجی و روابط منطقهای ایران ،پیوستتتن اغلب کشتتورهای جهان به کمربند -راه و تبلل ایران در
تبری موقبیت مناسب خود در طرح ،قابل ذکر هحتند.
در بخش اقتصتادی ،تنگناها در جذب سترمایهگذاران خارجی و یافتن شترکای مورداعتماد برای سرمایهگذاری،
رقابت شتدید کشتورهای محیر کمربند اقتصادی کمربند -راه و جادۀ ابریشم دریایی قرن بیحتویکم و محدودیتها
در صادرات و تجارت ایران (فروش نیت و سایر محصو ت و کا ها ،ت ادل ارز و )...را میتوان برشمرد .از بازدارندههای
داخلی نی ،میتوان به گرایش به غرب در بدنۀ تکنوکراتی

ستتیاستتتگذاری ،نگرانی عمومی از رفتار نین با توجه به

اف،ایش بدهی برخی کشتتورهای آفریقایی و آستتیای جنوب شتترقی در تبامل با این کشتتور ،وجود ابهام دربارۀ اهداف
نین در کمربند -راه ،همینین ابهامات توافن همکاریهای راه ردی 52ستالۀ ایران و نین و ن ود اجما ستتیاستی
میان نخ گان دربارۀ آن ،کم ود زیرستتتاختهای حملونقل و فقدان ستتترمایۀ موردنیاز ،اشتتتاره کرد .مدیریت و رفع
نالشهای یادشتده ،محتتل،م تدبیر و هوشتمندی دولت و تصمیمگیران در اتخاذ راه رد و ایجاد موازنۀ عقالیی بین
اهداف و روشها و متممن تأمین منافع ملی و اقنا افکار عمومی و حمایت مردمی از سیاستهاست.

نتیجه
بتهرغم حمایت ایران از کمربند -راه ،ستتتیر رئی جمهوری نین به ایران در  5419و اممتتتای تیاهمنامههای
همکاری ،بهدلیل ن ود دستتورالبمل صتریح ستیاستتی در ت دیل سیاستهای کالن به سیاستهای خرد و اجرایی و
فقدان مرجبیت بخشتی و کلی در سیاستگذاری حملونقل از ی

سو و ساختار تصمیمگیری فمیلتمحور از سوی

دیگر ،استتراتژی ایران در ق ال طرح تا اواخر  1932روشن ن ود .از اواخر آن سال با توافن بر همکاریهای راه ردی
52سالۀ ایران و نین ،شاهد نرخش سیاست ایران به شرق و طرح نینی کمربند -راه هحتیم.
این تغییر سیاست و گشایش فمای تبامل ایران که کشورها ،گروهها و ایدئولوژی های بیشتری را در دایرۀ خود
قرار میدهد میتوان حرکت از رویکرد آرمانگرایانه به رویکرد واقعبینانه در سیاستگذاری تب یر کرد .ایران در ق ال
کمربند -راه ،به رویهای فبال بازگشتتته استتت .در حقیقت ،ط ن دو مؤلیۀ کلیدی رهیافت ائتالف مدافع ،تالطمهای
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بیرونی و یادگیری خطمشتتیمحور و نی ،الگوی دیوانستتا رانه در ن ریۀ تصتتمیمگیری ،ستتیاستتتگذاران از تصتتمیمگیری
فمتیلتگرا به تصمیمگیری عقالیی تغییر رفتار دادهاند؛ بنابراین ،طرح کمربند-جاده بر سیاستگذاری عمومی ایران بهطور
کلی و در اقتصتاد حملونقل بهطور ویژه تأثیر گذاشتته است .این تأثیرات در بینش ،نگرش و رفتار سیاستگذاران (گرایش
به رویکرد واقعبینانه و فبا نه) و جهتگیری ،سرعت ،کیییت و سطوح مختل سیاستگذاریها مشهود است.
مبوقماندن برجام ،بازگشتت تحریمهای اقتصادی غرب ،بازدارندگیها در پیش رد سیاستهای بینالمللی ایران،
رفتتارهتای نین بتا ایران متتأثر از روابط بتا غرب ،رقتابتهای شتتتدید منطقهای و تهدید منافع ملی ایران در حوزۀ
حملونقل و تران،یت ،پیوستتتن کشتتورهای بیشتتتر به کمربند -راه و احتمال ان،وای ستتیاستتی بیشتتتر ایران از جمله
شتو های بیرونی وارده بر ستیحتتم ستیاستتگذاری ایران هحتند .تغییر اوضا اجتماعی و اقتصادی ،نمود حقاین
رابطه با غرب ،ضترورت تدبیر گ،ینه های جایگ،ین و خروج از ان،وای ستیاستی و اقتصادی ،تغییر باورهای بازیگران و
شکلگیری ائتالف حامی درون سیحتم در حقیقت عواملی هحتند که زمینۀ یادگیری خطمشیمحور سیاستگذاران
را فراهم آورده و موجب بازنگری و تغییر عمده در سیاستگذاری عمومی ایران دربارۀ کمربند -راه شده است.
پرستشی این است که آیا راه رد نوین متممن تأمین منافع ملی و بهرهمندی ایران از م،یتهای طرح است؟ در
پاستخ باید گیت که با وجود تغییر ستیاستت به شرق ،موقبیت ایران در کمربند -راه هنوز مطلوب نیحت .توافقات و
ستیاستتها در حد استناد ماندهاند .ابهاماتی در کموکی ستند همکاری و سیاست جدید ایران در ق ال نین مطرح
استتتت ،تتا جایی که برخی نخ گان از جمله دکتر مؤمنی ،همکاری راه ردی ایران و نین را «تحتالحمایگی از ی
گونه به گونۀ دیگر» توصتتی کرده استتت و «خطر تکرار تجربههای تاریخی را» منتیی نمیداند (مؤمنی ،ستتخنرانی،
 .)1933دامنۀ توافقات ،تبهدات و تمتامین ،ابهامات سند برای افکار عمومی ،پرسشها و دغدغهها بهویژه با توجه به
تجربههای ناخوشتتایند از برخی قراردادها در گذشتتته و ...نیازمند شتتیافستتازی استتت .عالوه بر این ،بهرهمندی از
فرصتتهای کمربند -راه ،در نهارنوب راه رد اتخاذشتده ،محتل،م اقدامات تکمیلی ،ت دیل سیاستها به برنامهها و
طرحهای اجرایی است.
اییای نقش محوری در کمربند -راه و بهرهمندی از م،یتهای تران،یتی ،محتتل،م برخی اقدامات است؛ از جمله:
سیاستگذاری برای ارتقای موقبیت ایران در طرح ،تبری ش کۀ مؤثر و کارآمد در تران،یت ایران بهمقتمای تحو ت
فرارو ،اف،ایش یرفیتت کنش بتا قدرت های منطقه (نین ،هند ،روستتتیه و ژاپن) ،خطمشتتتیگذاری برای توستتتبۀ
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گردشتگری م تنی بر یرفیتهای راه ابریشتم ،اتخاذ راه رد عمل گرا با رویکرد سیاست درهای باز و خروج از ان،وای
ژئوپلیتی

در جهت تبدیل نالشها ،توستتبه و تجهی ،زیرستتاختهای حملونقل (دریایی ،ریلی ،هوایی و زمینی) با

محوریت بخش خصتوصتی ،تحتریع در اتمام کریدورهای شتمال -جنوب (ق،وین -رشتت ،آستتارا و نابهار -مشهد)،
رویکرد تخصصی به کمربند -راه و تالش بر ابتکار عمل در تران،یت منطقه.
منابع و مآخذ
فارسی
آلیحون ،گراهامتی ،1990 ،شیوههای تصمیمگیری در سیاست خارجی ،ترجمۀ :منونهر شجاعی ،تهران ،نشر علمی
و فرهنگی.
اشرفی ،مهدی ،1932 ،حذف ایران از تران،یت منطقهای کا تا  ،۳۱۲۱خ رگ،اری مهر ،قابل دسترسی در:
www.mehrnews.com
استار ،دراگون و استاور
مرک ،بررسیهای استراتژی

مان،اناکی « ،5412 ،نین  ،5452نشمانداز پژوهش و نوآوری» ،قابل دسترسی در:
ریاستجمهوری ،1938 ،مجموعه مقا ت نین ،استراتژیهای آینده نین ،ج ،۰چ،۰

ترجمه :ابوالیمل غیاثوند ،تهران :نشر کتاب راه رد.
اسکویل ،اندرو و علیرضا نادر« ،5410 ،نین در خاورمیانه اژدهای محتاا» ،مؤسحه رند ،قابل دسترسی در:
مجموعه مقا ت نین ،استراتژیهای آینده نین ،ج ،۰چ ،۰ترجمه :ابوالیمل غیاثوند ،تهران :نشر کتاب راه رد.
اشتریان ،کیومرث و راضیه امامی« ،1939 ،ساماندهی ارزیابی سیاستهای عمومی در جمهوری اسالمی ایران»،
دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانش سیاسی ،سال ،۰۱ش.۳
اک ری ،عابد« ،1938 ،جایگاه بندر نابهار در سیاست نگاه به شرق جمهوری اسالمی ایران» ،امنیت بینالملل،
ویژهنامه کنیران

بینالمللی توسبه بندر نابهار در پرتو سیاست نگاه به شرق جمهوری اسالمی ایران ،مؤسحه مطالبات و

تحقیقات بینالمللی ابرار مباصر تهران،

 ،۳ش.۰

الهامی ،محمدرضا ،۰۲۳۸ ،گیتوگو.

امیراحمدیان ،بهرام« ،1938 ،ابتکار کمربند -راه ،ابتکار شی جینپینگ رئی جمهور نین» ،مرک ،پژوهشهای
مجل

شورای اسالمی ،دفتر مطالبات زیربنایی (گروه حملونقل) ،ش.19925
ایرنا« ،1933 ،نقش ویژه ایران در راه ابریشم برای م ارزه با ی جان هگرایی» ،دفتر پکن ،قابل دسترسی در:

.www.Irna.ir.cdn.ampproject.org
پیحاوا ،اوا و جاکوب باند« ،5412 ،آیندههای افن نینی  ،»۳۱۳۶قابل دسترسی در :مرک ،بررسیهای استراتژی
ریاست جمهوری ،1938 ،مجموعه مقا ت نین ،استراتژیهای آینده نین ،ج ،۰چ ،۰ترجمه :ابوالیمل غیاثوند ،تهران:
نشر کتاب راه رد.
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پورنجیی ،وجیهه سادات و شهروز شریبتی« ،1930 ،یرفیت استراتژی
فصلنامه ژئوپلیتی ،

 ،۰۰ش.۲

جبیری ،محمد« ،1938 ،نقش توسبه بندر نابهار بهعنوان ی
ویژهنامه کنیران

ایران در دکترین خی،ش صلحآمی ،نین»،

ابر پروژه در توسبه اقتصادی» ،امنیت بینالملل،

بینالمللی توسبه بندر نابهار در پرتو سیاست نگاه به شرق جمهوری اسالمی ایران ،مؤسحه مطالبات و

تحقیقات بینالمللی ابرار مباصر تهران،

 ،۳ش.۰

جینپینگ ،شی« ،۰۲۳۰ ،نشمانداز روشن روابط نین و ایران» ،یادداشت اختصاصی ،روزنامۀ ایران ،قابل دسترسی
درwww.Irna.ir.news/81929525 :

خانی جویآباد ،محمود« ،1939 ،اقتصاد سیاسی سیاست خارجی نین ،هند و جمهوری اسالمی ایران» ،پایاننامۀ
دکتری ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
خ رگ،اری تحنیم« ،1932 ،م اد ت  54میلیارد د ری ایران و نین در  8ماه» ،قابل دسترسی در:
http://tasnimnews.com/fa/news/1395/7/7/1198461
خداقلیپور ،علیرضا« ،1939 ،ابتکار کمربند -راه نین و تأثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه
سیاست خارجی،

 ،۲۰ش.۰

دبیرخانۀ شورای عالی مناطن آزاد« ،1932 ،نگاهی به کمربند جهانی نین در قالب احیای جاده ابریشم و نقش
مناطن آزاد ایران» ،پایگاه خ ری مناطن آزاد و ویژه اقتصادی ،قابل دسترسی در:
https://www.freezones.ir
دوستخواه واجاری ،رضا« ،1930 ،شناسایی و رت هبندی عوامل مؤثر بر تران،یت جادهای کا از کشور» ،ماهنامه
راه ران ،سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور ،ش.۳۰
رادیو بیبیسی ۳۰ ،اردی هشت ،۰۲۳۵قابل دسترسی در,www.bbc.com (14May2017) :
.http://bbc/persian
رحیمپور ،علی( ،مدیرعامل هولدینگ گردشگری تأمین اجتماعی ایران-هگتا) ،۰۲۳۸ ،گیتوگو.
رسولی ،سبید ،1932 ،م،یتهای حمل و نقل ریلی جمهوری اسالمی ایران ،قابل دسترسی در:
http://rail-news.ir
رضایی ،محبود و سبید وثوقی« ،1939 ،سنجش روابط دفاعی ایران و نین در دوره ریاستجمهوری ححن
روحانی» ،فصلنامه مطالبات راه ردی سیاستگذاری عمومی،

 ،۶ش.۳۰

رضایی ارجرودی ،ع دالرضا« ،1989 ،اهمیت و جایگاه صنبت حملونقل در ارتقا و شکوفایی اقتصاد کشور»،

یازدهمین کنیران

دانشجویی عمران سراسر کشور ،هرم،گان.

روزنامۀ اطالعات« ،۰۲۳۸ ،گ،ارش خط ریلی سریعالحیر تهران -قم -اصیهان»،

 ،30ش ،52985قابل دسترسی

درwww.ettelaat.com :
زار  ،محمد« ،1932 ،ایران و ابهام در تبامل جاده ابریشم» ،ایرا  ،قابل دسترسی درhttp://www.addtoany.com :
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زیمرمن ،توما « ،5412 ،جاده ابریشم جدید :نین ،ایا ت متحده و آینده آسیای مرک،ی» ،قابل دسترسی در:
مرک ،بررسیهای استراتژی

ریاست جمهوری ،1938 ،مجموعه مقا ت نین ،استراتژیهای آینده نین ،ج ،۰چ،۰

ترجمه :ابوالیمل غیاثوند ،نشر کتاب راه رد.
ساباتیه ،پل.ای ،1939 ،ن ریههای فرآیند خطمشی عمومی ،چ ،۰ترجمه :ححن داناییفرد ،تهران :انتشارات صیار.
ساسانی ،مهدی« ،1934 ،جایگاه تران،یت در اقتصاد مقاومتی» ،نخحتین همایش اقتصاد مقاومتی ایران.

سجادپور ،سید محمدکایم و شهروز شریبتی« ،1934 ،گ،اره ایران در روابط آمریکا و نین ،»5443-1331
فصلنامه ژئوپلیتی ،

 ،۶ش.۳

شاهمحمدی ،پریحا ،1938 ،راه رد جاده ابریشم نین ،تهران :مرک ،مطالبات سیاسی و بینالمللی وزارت امور
خارجه.
شریبتینیا ،مححن و زهرا توحیدی ،1939 ،همگرایی آسیایی ،فرصتها و تهدیدات برای ایران ،تهران :دفتر
مطالبات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه.

شریبتینیا ،مححن و حمیدرضا ع،ی،ی« ،1939 ،همکاری ایران و نین در کمربند اقتصادی» ،فصلنامه روابط
خارجی،

 ،۳ش ،۰ص.2-93

صدرانیا ،ححن و وحید رنج ر حیدری« ،1938 ،شورای توسبه سواحل مکران ،ال،امات و رویکردها» ،امنیت
بینالملل ،ویژهنامه کنیران

بین المللی توسبه بندر نابهار در پرتو سیاست نگاه به شرق جمهوری اسالمی ایران ،مؤسحه

مطالبات و تحقیقات بینالمللی ابرار مباصر تهران.)1(5 ،
فخریه کاشان ،اصغر« ،1939 ،ایران در کانون پروژه ه،ار میلیارد د ری ی

کمربند -ی

جاده» گیتوگو ،قابل

دسترسی درwww.tasnimnews.com :
قریب ،ححین ،1934 ،بررسی کارکردهای انوا عقل در سیاستگذاری عمومی جمهوری اسالمی ایران ،تهران:
پژوهشگاه علوم انحانی و مطالبات فرهنگی.
قلیپور ،رحمتاهلل و ابراهیم غالمپور آهنگر ،1983 ،فرآیند سیاستگذاری عمومی در ایران ،تهران :مجل

شورای

اسالمی.
قوام ،ع دالبلی ،1980 ،روابط بینالملل ،ن ریهها و رویکردها ،تهران :سمت.
قیاسی ،رییارد و جیاپی ژوو« ،5412 ،بازبینی کمربند اقتصادی جاده ابریشم با درن رگرفتن د یل امنیتی و
جن ههای همکاری اروپا و نین» ،قابل دسترسی در :مرک ،بررسیهای استراتژی

ریاستجمهوری ،1938 ،مجموعه

مقا ت نین ،استراتژیهای آینده نین ،ج ،۰چ ،۰ترجمه :ابوالیمل غیاثوند ،نشر کتاب راه رد.
کای ،پیتر« ،5412 ،شناخت کمربند و جاده نین» ،قابل دسترسی در :مرک ،بررسیهای استراتژی
ریاستجمهوری ،1938 ،مجموعه مقا ت نین ،استراتژیهای آینده نین ،ج ،۰چ ،۰ترجمه :ابوالیمل غیاثوند ،نشر کتاب
راه رد.
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کرمی ،جهانگیر« ،1932 ،کمربند اقتصادی جاده ابریشم (راه ابریشم نینی) و جایگاه ایران» ،گ،ارش نخحتین
م احثه موضوعی گروه تلگرامی ایرا .
لیمینگ ،هوا ،1933 ،وبینار بررسی توافن همکاری راه ردی ایران و نین ،مشرق ،تیر  ،۰۲۳۳قابل دسترسی در:
www.mashreghnews.
مجل شورای اسالمی« ،1983 ،قانون برنامه پنبساله پنجم توسبه» ،روزنامۀ رسمی کشور.
 ،1930 ،-----------------گ،ارش بخش حملونقل کشور ،مرک ،پژوهشها. ،1939 ،-----------------سیاستهای ابالغی برای تدوین برنامۀ ششم.« ،1939 ،-----------------قانون برنامه پنبساله ششم توسبه» ،روزنامۀ رسمی کشور.مدر

خیابانی ،1938 ،گیتوگو ،قابل دسترسی درwww.Irna.ir.news:

مرک ،بررسیهای استراتژی

ریاستجمهوری ،1938 ،استراتژیهای آینده نین ،مجموعه مقا ت نین ،ج ،۰چ،۰

ترجمه :ابوالیمل غیاثوند ،تهران :نشر کتاب راه رد ،قابل دسترسی درhttp://css.ir :
مرک ،بررسیهای استراتژی

ریاستجمهوری ،1938 ،نشمانداز اقتصادی کمربند -راه ،مجموعه مقا ت نین،

ترجمه :ابوالیمل غیاثوند۳ ،جلدی ،چ ،۰تهران :نشر کتاب راه رد ،قابل دسترسی درhttp://css.ir :
مل محمدی ،حمیدرضا و یحیی کمالی« ،1932 ،بررسی میاهیم پارادایم ،مرجبیت و ائتالف حامی در تحلیل
سیاستگذاری عمومی» ،فصلنامۀ سیاست،
ملکی ،ع ا

 ،۰۵ش.۰

و مجید رئوفی ،1932 ،راه ابریشم جدید؛ ی کمربند ،ی جاده؛ ن ریه نینی برای رهایی از محدودیت

های استراتژیکی ،تهران :انتشارات موسحه فرهنگی و مطالبات و تحقیقات بینالمللی ابرار مباصر.

موسوی شیایی ،محبود« ،1930 ،نحل پنجم ره ران نینی و ابتکار کمربند اقتصادی جاده ابریشم» ،فصلنامۀ
پژوهشهای روابط بینالملل،

 ،۰ش.۰۶

مؤمنی ،فرشاد« ،۰۲۳۳ ،انتقاد صریح ی

اقتصاددان از قرارداد بیحتوپنبساله» ،دیدهبان ایران (باشگاه خ ری

تحلیلی) ،کد خ ر  ،۸۶۶۳۶قابل دسترسی درdidbaniran.ir :
وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی نین« ،5412 ،سند طرح ی

کمربند -ی

جاده» ،مجموعه مقا ت نین،

نشمانداز اقتصادی کمربند -راه ،ج ،۳چ ،۳ترجمه :ابوالیمل غیاثوند ،تهران :نشر کتاب راه رد.
وزارت راه و شهرسازی ،1932 ،طرح جامع حملونقل کشور ،دفتر برنامهری،ی و اقتصاد حملونقل.
وزارت راه و شهرسازی ،1932 ،سالنامۀ آماری.
وزارت راه و شهرسازی ،پایگاه دادههای وزارت راه و شهرسازی www.mrud.ir
هامل ،پل ،1939 ،پیامدهای منیی کمربند -راه ،مرک ،مطالبات سیاست جهانی کارنگی ،ایران شرقی ،مؤسحه
مطالبات آسیای مرک،ی و افغانحتان ،قابل دسترسی درwww.mehrnews.com :
هررو ،آلیشیا گارسیا و دیگران« ،5412 ،روابط اقتصادی اتحادیه اروپا-نین تا سال  ،»5452قابل دسترسی در:
مرک ،بررسیهای استراتژی

ریاستجمهوری ،1938 ،مجموعه مقا ت نین ،استراتژیهای آینده نین ،ج ،۰چ،۰

ترجمه :ابوالیمل غیاثوند ،تهران :نشر کتاب راه رد.
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: قابل دسترسی در،اری مهر، خ رگ،»جاده

 ی-کمربند

 «همکاری ایران و نین در طرح ی،1939 ، سن،یانگ

http://www.mehrnews.com
 فصلنامۀ،» قوام ن ریه هارتلند، راه- «ابتکار کمربند،1932 ، علی و پریحا شاهمحمدی، امیدی، عنایتاهلل،دانی،ی
.۳۵ ش،۳۳

،ی و قیقاز،مطالبات آسیای مرک
التین
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