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Abstract 8  

 China, as the world's second largest economy, has experienced decades 
of sustained and accelerating economic growth, and today, in order to 
continue its rise as a global power and to overcome the bottlenecks facing 
its export-oriented economy, is strongly dependent in securing imported 
energy supplies. In this regard, Beijing officials have been pursuing an 
international initiative for several years in the framework of the Silk Road 
revival to establish economic, commercial, infrastructure and energy links 
with dozens of countries around the world. The purpose of this study is to 
highlight Beijing's efforts to tackle the bottlenecks associated with energy 
supply and economic growth by promoting the Silk Road Revival 
Initiative, referred to as a One Belt One Road (OBOR). The main question 
is how does the Chinese government intend to pursue its goals of energy 
security and economic growth by promoting OBOR initiative? The answer 
given to as the hypothesis is that the Chinese government through 
Advancing the OBOR Initiative aims to improve the ability of its export-
oriented economy while enhancing the affordability and availability of 
imported energy to the country. The paper suggests that OBOR initiative is 
seen as a complement to China's strategy of boosting China's energy 
security following the strategy of encouraging Chinese companies to invest 
in upstream sector of oil-rich countries. The research method is 
descriptive-explanatory. 
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 چكيده1

را تجربه كرده و  ياقتصاد بزرگ جهان، چند دهه رشد مستمر و پرشتاب اقتصاد نيعنوان دوم به نيچ

 يرو شيپ يو رفع تنگناها يجهان يعنوان قدرت خود به زشيبه روند خ دنياستمرار بخش يامروز برا

. در ستوابسته ا ،يواردات يبه منابع عرضه انرژ يبخش تيشدت به امن محور خود، به دراتاقتصاد صا

 شميجاده ابر يايرا در چارچوب اح يالملل نيب ياست كه ابتكار يپكن چند سال يها راستا، مقام نيهم

قدرت  ها كشور جهان مطرح و با با ده يو انرژ يرساختيز ،يتجار ،ياقتصاد يوندهايپ جاديمنظور ا به

مرتبط با  يبا تنگناها هپكن در مقابل يها پژوهش، برجسته كردن تالش نياند. هدف از ا دنبال كرده

است كه از آن با  شميجاده ابر يايابتكار اح شبرديپ قياز طر يو استمرار رشد اقتصاد يانرژ نيتأم

چگونه قصد دارد  نياست كه دولت چ نيا قيتحق يشود. پرسش اصل يم ادي راه كيكمربند  كيعنوان 

 يو رشد اقتصاد يانرژ تيامن نهيماهداف خود را در ز راه، كيكمربند  كيابتكار  شبرديپ قياز طر

 قياز طر نياست كه دولت چ نيپرسش داده شده ا نيبه ا هيعنوان فرض كه به يمحقق سازد؟ پاسخ

 يبه انرژ يدسترس تيابلپرداخت و ق تيقابل تيقصد دارد ضمن تقو راه، كيكمربند  كيابتكار  شبرديپ

ابتكار  دهد يمحور خود را بهبود بخشد. مقاله نشان م اقتصاد صادرات يبه كشور، توانمند يواردات

پس از راهبرد  نيچ يواردات يانرژ تيامن تيدر راهبرد تقو يليعنوان حلقه تكم به راه، كي كمربند كي

 ديآ يحساب م به زينفت خ يركشورهاد يدر بخش باالدست يگذار هيدر سرما ينيچ يها شركت بيترغ

كشور است. روش  نيمحور ا توسعه صادرات يالگو راربه استم يبخش ميتحك يهر دو، در راستا نيو ا

 است. ينييتب-يفيمقاله توص قيتحق
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 بيان مساله -8

به پايه قدرت و ثروت جهاني تبديل  بيش از گذشته ،گازخصوص نفت و  بهامروزه انرژي، 
الملل  شده است و نقش اساسي در تعيين جايگاه كشورها در سلسله مراتب نظام بين

رشدسريع اقتصادي چين، موجبات افزايش گسترده مصرف  در واقعپيدا كرده است. 
چين كه در چند . (10: 1467نيا،  است )شريعتي اين كشور را فراهم آورده   انرژي براي

بيش از پيش به منابع انرژي  ،قتصادي روز افزوني را تجربه كردهدهه گذشته رشد ا
به دومين مصرف كننده بزرگ نفت حاضر  درحالوارداتي وابسته شده است. اين كشور 

ها حاكي از آن است كه ظرف چند سال آينده به  بيني جهان، تبديل شده و پيش
ر همين راستا، . دارد كننده نفت جهان تبديل خواهد شدترين مصرف كننده و و بزرگ

گيري سياست خارجي چين  نياز فزاينده به انرژي، و وابستگي شديد به واردات آن، جهت
را بر آن داشته است كننده تغيير داده و اين كشور  ويژه در مقابل كشورهاي توليد را به
 باشد.اش  يت انرژيفعاالنه در بيرون از مرزها در پي رفع دغدغه امنكه 
ترديد منابع انرژي و مديريت مصرف آن، يكي از عوامل تاثيرگذار بر روند رشد  بي 

 اقتصادي چين بوده و بدين ترتيب امنيت انرژي براي اين كشور بسيار با اهميت است.
نظارت  تحت 1376در  بازار بري مبتن اقتصاد کيسوي  به راي اقتصاد اصالحات نيچ

زنجيره  دري چين، گشايش و ادغام كشور متوالي ها دولت. آغاز كرد نگيائوپيش دنگ
چين، جهان را دعوت به داخل كرد و  1360 دهههاي ارزش جهاني را ادامه دادند. در 

سكوهاي عنوان  به راي ساحلي ها استان ،1366 سالي در ساحلمناطق  توسعهراهبرد 
 را( شدهي مل) ينيچي شركتها، دولت ،1330 دهه لياوا درتوسعه داد.  صادراتي اصل

ي ها يگذار هيسرما كم،ي و ستيب قرن آغازبا  و گذاشت فشار تحت« بيرون رفتن» براي
با در اختيار داشتن حجم . افتي شيافزاي ريچشمگ طرز به كشور از خارج در نيچ

تبديل شد. اين  جهانتوليدي  كارگاه به نيچ كه بود نيا جهينت، كاري روينوسيعي از 
 ،1330 سالدر  ديتول ارزشرا بر حسب  جهانات صنعتي ديتول درصد 4 متر ازكشور ك

خود اختصاص  به را جهانات صنعتي ديتول پنجم کي بايتقر امروزدر اختيار داشت اما 
اقتصادي متكي بر صنعت، وابسته به نيروي كار و  رشدداده است كه نشانگر الگويي از 

چين دورقمي شد. تجارت رونق گرفت و  النهسااقتصادي  رشد وابسته به صادرات است.
 ديتول از درصد 3/70به  1376 درسالي درآمدمل از درصد 7 ااز تنه تجارتسهم 

 (Passi. 2019: 168-69).رشد كرد  0005 سال در كشوري داخل ناخالص
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تبديل شد. با  0003 سال در جهان صادركننده نيبزرگتربه ن يچدر همين راستا،  
 سال در درصد 13 از شيبي به داخل ناخالص ديتول نرخ ريچشمگ شدر از پساين همه 

 به شروع 0010 سال از و افتي كاهش درصد 7/3 بهي كشور اقتصاد رشد ،0007
در سال  نيچجمهور  رئيسپينگ،  جين به جايي رسيد كه شي تا . اين روندكرد كندشدن

 ازرشد اقتصادي چين ناميد. بدين ترتيب  «1روال جديد» نام بهاين پديده را  0013
 بهو  0010 سال دردرصد  7/7به  ،قبل دهه سه در ساالنهدرصد  10 رشد نرخ متوسط

لزوم پيگيري  . كه اين امر(Passi. 2019: 169)ت افي كاهش 0017 سال دردرصد  7/7
عمدتا متكي روش هاي نوين براي استمرار بخشيدن به روند رشد اقتصادي كشور را كه 

 ، به همراه داشته  است. ات بودهبه توسعه صادر
يک قدرت در حال خيزش در سطح عنوان  بههاي انرژي چين  سياستاز سوي ديگر  

اي برخوردار است. افزايش وابستگي به نفت وارداتي، احساس رو به  جهاني از اهميت ويژه
كه  تزايد ناامني در حوزه انرژي را در ميان رهبران چين برانگيخته است. آنان نگرانند

اختالل در عرضه نفت و يا افزايش بسيار زياد قيمت آن، تداوم توسعه اقتصادي كشور را 
أمين آن از منابع انرژي چين و اجبار به ت افزايش رو به مصرف شديداً .به خطر اندازد

سياست خارجي  ،هاي جدي اين كشور پيرامون امنيت انرژي و نگراني خارجي از يک سو
ديپلماسي  گيري يک پي باپكن ه و باعث شده است تا در قرار دااين كشور را تحت تاثي

نياز به انرژي براي رفع  روابط ديپلماتيک خود، از طرق گوناگون،گسترش  انرژي فعال و
 . نمايدتالش خود 
هاي مهم اين ديپلماسي فعال در جستجوي تداوم رشد  رسد يكي از جلوه نظر مي به 

ر قالب ابتكار احياي جاده ابريشم پديدار شده است. اقتصادي و امنيت انرژي در چين د
ترين ابتكاري است كه تاكنون توسط يک كشور در سطح جهان  اين طرح در واقع بزرگ

گيرد و هزينه  كشور را در برمي 75باشد. اين ابتكار بيش از  شده و در حال اجرا مي اعالم 
است )ترابي  ژه مختلف برآورد شده پرو 300 بر چهار هزار ميليارد دالر در اجراي آن بالغ 

هاي  (. در راستاي اجراي اين طرح قرار است با ايجاد زيرساخت101: 1436و صانعي، 
اي از پيوندها ميان اقتصاد چين با كشورهاي مورد نظر  گسترده حمل و نقل، شبكه

ت برقرار گردد. اين خطوط ارتباطي هم براي نقل و انتقال كاال و مسافر طراحي شده اس
هاي  و هم براي نقل و انتقال انرژي و به موازات اين خطوط كه عموماً براي استفاده

                                                      
1. new normal 
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اي براي ايجاد خطوط لوله انتقال  هاي گسترده چندمنظوره احداث خواهد شد، طرح
 انرژي نيز مد نظر قرار گرفته است. 

ريق در همين راستا، پرسش اصلي تحقيق اين است كه دولت چين چگونه قصد دارد از ط 
اهداف خود را در زمينه امنيت انرژي و رشد اقتصادي محقق راه،  كمربند يک پيشبرد ابتكار يک

دولت چين از طريق عنوان فرضيه به اين پرسش داده شده اين است كه  سازد؟ پاسخي كه به
راه، قصد دارد ضمن تقويت قابليت پرداخت و قابليت دسترسي  كمربند يک پيشبرد ابتكار يک

 محور خود را بهبود بخشد. ي وارداتي به كشور، توانمندي اقتصاد صادراتبه انرژ
اقتضائات و الزامات مرتبط با الگوي رشد و توسعه  توان گفت بر اساس اين فرضيه، مي 

متغير مستقل تحقيق مد نظر است. اين اقتضائات و الزامات در عنوان  بهاقتصادي چين 
مرار رشد اقتصادي و تأمين امنيت انرژي پديد دوره جديد كه تنگناهايي در زمينه است

بر انگيخته است. تأمين امنيت راه  يکكمربند  م هاي پكن را به ارائه ابتكار يکآمده مقا
انرژي بر مبناي شاخص هاي تقويت قابليت پرداخت و قابليت دسترسي به انرژي 

چين محور  راتصادوارداتي، متغير ميانجي تحقيق حاضر است. بهبود توانمندي اقتصاد 
 گردد.   نيز متغير وابسته تحقيق محسوب مي

راه چين از منظر نگاه نئومركانتيليستي  كمربند يک تحليل ابعاد امنيت انرژي ابتكار يک 
هاي دقيق براي تحليل اين رويكرد و بررسي ابعاد و  پكن به اين مقوله و كاربرد شاخص

شود. در  وآوري تحقيق حاضر محسوب ميپيامدهاي آن براي امنيت انرژي وارداتي چين، ن
راه چگونه قرار است اهداف دوگانه  كمربند يک دهد كه ابتكار يک همين راستا، مقاله نشان مي

محور اين  چين در زمينه تقويت امنيت انرژي و كاهش تنگناهاي رشد اقتصادي صادرات
به بررسي كشور را تحقق بخشد. مقاله در راستاي آزمون فرضيه مطرح شده، نخست 

چارچوب نظري تحقيق بر اساس روايت نئومركانتيليستي به امنيت انرژي و توسعه اقتصادي 
هاي چيني چگونه  دهد كه مقام هاي اين رويكرد، نشان مي پردازد و با استخراج شاخص مي

راه را به اهداف دوگانه مورد  كمربند يک هاي زيرساختي ابتكار يک قصد دارند اجراي طرح
 وزه انرژي و توسعه صادرات كشور پيوند بزنند.نظر در ح

 رويكرد نظري: قرائت نئومركانتيليستي به توسعه اقتصادي و امنيت انرژي -3

اي اقتصادي است كه بيشتر منافع كشورها را از منظر اقتصادي  نئومركانتيليسم، نظريه
شود  تلقي مي دهد. در اين نظريه قدرت سياسي برآمده از ثروت اقتصادي مد نظر قرار مي

(Padoan & Gerriey. 1986: 84 ،نظريه نئومركانتيليست در اصول اساسي خود .)
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(. در اين نظريه، بر Oatley. 2010: 8گرايي داراست ) بيشترين اشتراک را با نظريه نوواقع
شود. در اين نگاه، دولت نقشي درجه اول  بعد اقتصادي قدرت و اقتدار دولت، تأكيد مي

كم در  پردازد و دست هاي غيردولتي مي رد و به كنترل بازار آزاد و شركتدر اقتصاد دا
كنند  اي انحصاري عمل مي هاي دولتي به شيوه هاي اقتصادي شركت برخي حوزه

(Rodrik. 2010: 15.) 
توان در چارچوب  رويكرد نئومركانتيليستي به حوزه انرژي و تأمين امنيت آن را مي 

عنوان تضمين كننده روند رشد و توسعه اقتصادي در نظر  به نگاه ابزاري دولت به انرژي
هاي دولتي  گرفت. با اين حساب مداخالت دولت در بازار انرژي و عمدتا از طريق شركت

هاي برجسته رويكرد نئومركانتيليتسي به انرژي در نظر گرفت.  توان يكي از ويژگي را مي
ي دولت در حوزه انرژي و مجري ها ها در واقع، نماينده منافع و دغدغه اين شركت

آيند. در رويكرد نئومركانتيليسم، اصول مبتني بر تجارت  حساب مي هاي آن به سياست
ويژه اصل محوري مزيتنسبي، دست كم به صورت آشكار مورد نقض قرار  آزاد به

ها همواره نگران برتري رقبا در اين حوزه هستند و بنابراين  گيرد، اما دولت نمي
ي را با هدف كاهش تضادهاي ناشي از عدم موازنه با قدرت رقيب دنبال هاي سياست

ها، رژيم تجارت آزاد بين  هاي تجاري، بسياري از دولت كنند. فرضاً در حوزه سياست مي
از طريق « هم سطح كردن ميدان بازي»نفع رقباي خود تلقي كرده و براي  المللي را به

گيري سياست تجاري استراتژيک،  ، همچون پيگرايانه هاي حمايت توسل به انواع سياست
هاي پيشرفته  آوري هاي صادراتي، حمايت از توليد و پژوهش در حوزه فن اعطاي يارانه

(. نگراني از واردات و تالش براي تقويت 44-40: 1430كنند )باالم و وست،  تالش مي
دي و كسب هاي اوليه رويكرد مركانتيليستي به توسعه اقتصا صادرات يكي از ويژگي

( كه در دوره جديد با 06: 1430زمان قدرت و ثروت بوده است )باالم و وست،  هم
محور جلوه گر شده  گيري الگوي رشد اقتصادي صادرات سوي جهت الگوسازي ژاپن، به

(. بسياري از كشورهاي شرق آسيا از جمله چين نيز در 47: 1430است )باالم و وست، 
 همين مسير گام گذاشته اند. 

ها براي  هاي نئومركانتيليستي، تالش دولت هاي سياست بنابراين يكي ديگر از ويژگي 
مقابله با تهديدهاي رقبا عليه اقتصاد داخلي در فضاي وابستگي متقابل اقتصادي در 

دهد كه دولت چين چگونه قصد دارد  عرصه جهاني است. مقاله در همين راستا نشان مي
راه، زمينه تقويت پيوند اقتصاد خود با مناطق  ربند يکكم گيري از ابتكار يک با بهره

  پيراموني را فراهم كند و صادرات كاالهاي خود را به اين مناطق گسترش دهد.
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العاده اين منابع در تعيين  از سوي ديگر، كميابي منابع انرژي و اهميت و نقش فوق 
عي رقابت گيري نو هاي بزرگ، سبب شكل نظامي قدرت منابع قدرت اقتصادي و

هاي چالشگر جهاني در طول حدود يک  مركانتيليستي و نئومركانتيليستي ميان قدرت
هاي  اهميت انرژي براي قدرت (. بنابراين،36: 1431قرن گذشته شده است )ميرترابي، 

تضمين امنيت ملي و افزايش ثروت اقتصادي خود هستند، غيرقابل دنبال  بهبزرگ كه 
اين ايده مطرح است كه  (. در قرائت نئومركانتيليستيGrygiel. 2006: 15انكار است )

برند،  يكديگر بسر مي در نوعي وابستگي متقابل نسبت به در اقتصاد جهاني امروز، كشورها
اما اين وابستگي در شماري از منابع طبيعي و معدني كمياب كه تقاضاي بااليي براي 

ني خاص( متضمن ايجاد يک ريسک )مثل انرژي و آلياژها و مواد معد آنها وجود دارد
هايي خاص بايد  ستامنيتي غيرقابل قبول براي كشور است و از اين رو، با اتخاذ سيا

 (.40: 1430ها را كاهش داد )باالم و وست،  دامنه اين ريسک
هاي بزرگي همچون امريكا، روسيه و چين براي كنترل بر منابع  رقابت قدرت 

هاي پر رنگ  تا قابل تفسير است. در اينجا رگهانرژي آسياي مركزي در همين راس
هايي همچون روسيه و چين، كه در  سياست نئومركانتيليستي مشهود است. قدرت

هاي  گيري از شركت كنند، با بهره داخل نوعي رويكرد اقتصادي مختلط را دنبال مي
كه  نيزمتحده  اياالتها حضور دارند و  انرژي دولتي يا مختلط خود، در اين رقابت

كند  ساختار اقتصادي ليبرال در داخل دارد، در حوزه انرژي رويكرد ليبرال را رد مي
(Ziegler and Menon. 2014: 17چرا .) متحده در اين زمينه، كاهش نفوذ  كه اياالت

بخشي به منابع عرضه انرژي به اقتصاد خود را  روسيه و چين در اين منطقه و تنوع
 (.Ziegler &  Menon. 2014: 22كند ) دنبال مي

گفت، در ارتباط با قدرت هاي بزرگ اقتصادي، الزامات مرتبط توان  ميبا اين حساب  
با حفظ مزيت هاي رقابتي، سبب شده است حتي كشورهايي كه در اساس، سياست 
توسعه اي و تجاري ليبرال را دنبال مي كنند، در زمينه تأمين انرژي، به سبب حساسيت 

سياست هاي سوي  بهمداخالت دولت را در اين عرصه بپذيرند و  فوق العاده موضوع،
همچون چين، هايي  نئومركانتيليستي گرايش پيدا كنند. در اين حال طبيعي است قدرت

اي و تجاري خود عمدتا در قالب رويكردهاي نئومركاتيليستي عمل سياست توسعهكه در 
ت محور نئومركانتيليستي را مي كنند، در حوزه تأمين امنيت انرژي، همين نگاه دول

 پيگيري نمايند. 
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طور كلي،  به .در دوران معاصر، انرژي در قالب يک كاالي استراتژيک مطرح است 
 شود براي نگهداري كافي از اين كاالي استراتژيک امنيت انرژي ناميده ميتالش 

(Pickford. 2017: 1امنيت .) معقول در هاي  انرژي، به عرضه مداوم، مطمئن و باقيمت
امنيت انرژي به مفهوم (. 133: 1435آقايي، رستم هاي انرژي اشاره دارد )طاهري و حامل

توانايي يک اقتصاد براي تضمين قدرت تامين منابع انرژي به صورت پايدار و در طول 
در  كه تاثير نامطلوبي بر عملكرد اقتصادي آن اقتصاد نگذارد.است زمان با سطح قيمتي 

هاي  هاي زمين شناختي مرتبط با استحصال منابع انرژي و جنبه از جنبهاينجا فراتر 
هاي فسيلي، دو هدف بسيار كليدي  زيست محيطي مرتبط با پيامدهاي مصرف سوخت

در تأمين امنيت انرژي شامل در دسترس بودن و قابل خريد بودن منابع انرژي است. 
مصرف كنندگان مطرح مي تفاوت عرضه كنندگان با دليل  بهعنصر در دسترس بودن 

ي مصرف هاهزينهعنصر قابل خريد بودن نيز . استواقع مفهومي ژئوپلتيكي  كه در ،شود
. (530-716: 1431)سوواكل، نظر دارد مدانرژي براي حفظ و پايداري رشد اقتصادي را 

طور مستقيم، اين دو هدف عمده  راه، به كمربند يک يکكه ابتكار دهد  مياين مقاله نشان 
 كند.  نئومركانتيليستي دنبال مي ر مسير تأمين امنيت انرژي چين را در چارچوبيد

هاي نئومركانتيليستي در  طور كه اشاره شد يكي از مهمترين نمودهاي سياست همان 
المللي، در حوزه انرژي پديدار شده است. اقتصادهاي صنعتي غرب كه  عرصه اقتصاد بين

المللي بودند، پس از مواجهه با بحران انرژي در دهه  ينشدت هوادار رژيم تجارت آزاد ب به
هاي امنيت  اي را با حمايت دولت، در جهت كاهش دغدغه هاي گسترده ، سياست1370

(. در اين حوزه، 41: 1430عرضه انرژي، با دخالت دولت به اجرا گذاشتند )باالم و وست، 
ده انرژي قرار گرفت، تنوع هايي كه مد نظر كشورهاي وارد كنن يكي از مهمترين سياست

هاي تنوع بخشي به منابع عرضه  بخشي به منابع عرضه انرژي بوده است. بنابراين سياست
  توان جلوه ديگري از نئومركانتيليسم در حوزه امنيت انرژي قلمداد كرد. انرژي را مي

، گونه كه در تعريف امنيت انرژي اشاره شد، يكي از اهداف عمده امنيت انرژي همان 
قابل خريد بودن انرژي براي كمک به استمرار رشد اقتصادي است. بايد توجه داشت كه 

، كه دغدغه تأمين امنيت 1370اساساً يكي از نمودهاي عمده بحران انرژي در دهه 
طور جدي مطرح كرد، چند برابر شدن بهاي نفت  ي را براي كشورهاي وارد كننده بهانرژ

تي بود. در قرن جديد نيز افزايش شديد بهاي انرژي، هاي اول و دوم نف در خالل شوک
اي كه امنيت انرژي را  گونه ديگر سبب توجه بيشتر به مقوله امنيت انرژي شد بهبار 

 & Azzuni. 2017: 23)  (Breyerامنيت ملي قرار داد مترادف با
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ه لحاظ تجربه تاريخي، كشورهاي عمده مصرف كننده نفت، در طول چند دهه ب 
اند. ازآنجا  مواره به موضوع بهاي نفت در بازار با حساسيت بااليي برخورد كردهگذشته ه

هاي تورم و سطوح  كه بهاي نفت، بر موازنه تجاري كشورهاي وارد كننده، نرخ
هاي مصرف كننده،  گذارد، دولت اي بر جا مي هاي اقتصادي اثر قابل مالحظه فعاليت

صدور نفت از منطقه اند. تضمين استمرار  ل كردهنوسان بهاي نفت در بازار را با دقت دنبا
متحده در ارتباط  تهاي سياست خارجي اياال ، يكي از پايه«بهايي معقول»فارس  با  خليج

مدت چند دهه بوده است. همچنين نوسان بهاي نفت  فارس به خيز خليج منطقه نفتبا 
ر انتخابات بازبمانند در بازار، بارها سبب شده كه روساي جمهور در غرب، از پيروزي د

(Noreng. 2006: 5) بدين ترتيب تالش براي قابل پرداخت كردن بهاي انرژي وارداتي .
عناصر رويكرد نئومركانتيليستي در حوزه انرژي و امنيت انرژي  توان يكي ديگر از را مي

 آورد. حساب  به
رويكرد  توان گفت، كه در نظري كه تاكنون مطرح شد مي  در جمع بندي از مباحث 

آن براي هاي  دغدغهنئومركانتيليستي به توسعه اقتصادي و تجارت، مداخالت دولت و 
كمک به رشد وتوسعه اقتصادي و حفظ مزيت هاي تجاري در مقايسه با رقبا، اهميت 
فوق العاده اي دارد. اين امر در ارتباط با كشوري همچون چين كه در اساس سياست 

معناي تالش پيگير دولت براي رفع  دنبال مي كند، به ركانتيليستي راتوسعه اي نئوم
فراهم سازي  تنگناهاي موجود در زمينه رشد و توسعه اقتصادي و به سخن دقيق تر،

زمينه پيوند بيشتر اقتصاد اين كشور با مناطق پيراموني و گسترش هرچه بيشتر صادرات 
ست كه دولت چين محصوالت چيني به بازارهاي خارجي است. اين امر مستلزم اين ا

در زمينه قابليت ويژه  بهموجود در زمينه امنيت انرژي وارداتي خود را هاي  دغدغه
كمربند  يکدسترسي و خريد منابع انرژي، مرتفع سازد. بر اساس بحث هاي باال، ابتكار 

پيش عنوان  بهحلقه مفقوده اي است كه قرار است امنيت انرژي وارداتي چين را  راه، يک
تمرار رشد و توسعه اقتصادي اين كشور در دوره اي كه تنگناهايي جدي در درآمد اس

دهد كه  ميآمده است، برطرف سازد. در همين راستا، مقاله نشان وجود  بهاين زمينه 
برده است كه  به شيوه اي طراحي كرده و به پيشرا راه  يکكمربند  دولت چين ابتكار يک

يت امنيت انرژي واردتي، در آن كامال محسوس رويكرد نئومركانتيليستي در زمينه تقو
 توان به اين شرح مطرح كرد:  هاي اين رويكرد را مي است. شاخص

هاي  مداخالت دولت در حوزه تأمين انرژي و از جمله حضور فعال شركت .1
 دولتي
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 عرضه انرژيبخشي به منابع و مسيرهاي  تنوع .0
 ي در حوزه تأمين انرژيپيگيري سياست رقابتي و امنيت .4
 بهاي انرژي وارداتيتالش براي قابل پرداخت كردن  .3

ترسي به انرژي را در مقوله هاي اول تا سوم، هدف قابليت دس در اين ميان شاخص
اي شاخص اول، در مسير تحقق  كنند و شاخص چهارم و تا اندازه انرژي دنبال مي  امنيت

 برد دارند.كار هدف قابل خريد كردن انرژي،

 يت انرژي چين الزامات تأمين امن -9

در ميان كشورهاي آسيايي، چين با داشتن باالترين ميزان مصرف و نرخ رشد مصرف و 
تري در خصوص تضمين  هاي جدي ترين رشد اقتصادي، نگراني نيز برخورداري از سريع

هاي انرژي مورد نياز اقتصاد خود دارد؛ زيرا دستيابي به منابع مطمئن انرژي،  جريان
مثابه انتخاب چين  مين تداوم نوسازي اقتصادي و اجتماعي بهعاملي اساسي در تض

(. فراهم آوردن مشاغل صنعتي و زندگي مدرن 43: 1463 )صفوي و مهديان، باشد مي
نمايد.  براي يک جمعي عظيم، چين را وادار به انديشيدن به استمرار رشد اقتصادي مي

شت. چين با اتخاذ رتبه نخست در همراه خواهد دا  اين امر، نياز فزاينده به انرژي را به
يافت تا در جهت تامين منابع انرژي و تامين  زمينه مصرف انرژي، خود را ملزم خواهد

 (.14: 1463امنيت مسيرهاي انتقال آن عمل نمايد )فرهادي، 
ناگهاني از  با افزايش 0000وارداتي تا سال  فترود كه عطش چين براي ن انتظار مي 

همين دليل چين با تالش   ل نياز اين كشور به نفت برسد. بهكدرصد  70درصد به  30
امنيت انرژي در خاورميانه، آسياي مركزي و حتي حيات خلوت آمريكا دنبال  بهفراوان 

 (.007-007: 1431 و ديگران، يري)بص درآمريكاي التين بوده است

 تغيير ساالنه به درصد بر مبناي ميانگين به نفت نيچ ازين -2 جدول 

 ها بيني پيش پيشينه

1330      0004       0003      0010      0015 0000     0005     0040       40-0003 

4/0          7/5         3/7          3/3         5/10        7/11     7/14       7/15            5/4 

 
Source: Salami Zavareh, Fallahi Barzoki. 2018: 709 
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اما وابستگي آن به زغال سنگ  ،هر چند چين داراي منابع عظيم زغال سنگ است 
دو مشكل اساسي دارد: اوالً مصرف زغال سنگ نشان دهنده بهروري پايين انرژي است و 

انيا كاربرد زغال سنگ در مقياس وسيع به علت آالينده بودن قابل توجيه نيست ث
(A.khan. 2008: 3 .)ن موضوع با اهداف تأمين امنيت انرژي اين كشور از منظر قابل اي

دهد  محيطي، همخواني ندارد. بنابراين چين، ترجيح مي قبول بودن و معيارهاي زيست
اين كشور در روي آورد. وگاز  نفتكه از اين انرژي كمتر استفاده كند و به سمت واردات 

سطح جهان تبديل شد و شواهد ، به بزرگترين واردكننده نفت وگاز در 0016سال 
حاكي از آن است كه اتكاي اين كشور به واردات انرژي در سال هاي آتي افزايش خواهد 

ميليون تن گاز طبيعي از  30ميليون تن نفت و  370، 0016يافت. اين كشور در سال 
 (China Daily. 2019-01-21).كشورهاي مختلف وارد كرد

 تحليل فرضيه -4

 المللي هاي دولتي و خصوصي چين در بازار انرژي بين دن شركتتر كر فعال -4-8

هاي اقتصاد، از طريق  ترين بخش در سياست نئومركانتيليستي، بزرگترين و استراتژيک
هاي دولتي يا مختلط دولتي و  شود و در اين زمينه شركت مداخالت دولت مديريت مي

 Ziegler andكنند ) عنوان مجريان سياست ها و اهداف دولت عمل مي خصوصي به

Menon. 2014: 17 ،واقعيت اين است كه چين در قالب ابتكار احياي جاده ابريشم .)
ونقل و احداث خطوط لوله و تأسيسات هاي زيرساختي مرتبط با حمل اجراي پروژه

هاي زيرساختي مرتبط با  است. در نتيجه بسياري از طرح هم پيوند زدهانتقال انرژي را به
شكل طور خاص، يا بهشود، به راه دنبال مي كمربند يکه در قالب ابتكار يکونقل كحمل

تواند براي مقاصد امنيت انرژي نيز مورد استفاده قرار گيرد. نكته قابل توجه  زمان ميهم
راه، ابتكاري دولتي است كه با  كمربند يک در اين زمينه اين است كه اساساً ابتكار يک

هاي دولتي چيني در  اني مالي و تداركاتي گسترده شركتاراده سياسي پكن و پشتيب
دهد كه تأمين مالي اين ابتكار تا چه اندازه متكي به  حال اجراست. جدول زير نشان مي

 هاي نهادهاي مالي چين است. حمايت
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 راهکيکمربند  کي دولتي ابتکار يمال نيتأم -2 جدول 

 صندوق جاده ابريشم

هاي  طور صريح براي تأمين بودجه پروژه به –( ميليارد دالر 30 ارزش به)

هاي مختلف  راه، تأسيس شده است كه توسط موسسه كمربند يک يک

 .شود تأمين مي( با استفاده از ذخاير ارزي ذخيره شده)  دولت چين

هاي سياستي  وام از بانک

 چين

انک توسعه ، ب(0015ميليارد دالر در سال 60)بانک توسعه صادرات چين 

هاي يک  كشاورزي چين احتماال بزرگترين منبع تأمين سرمايه براي پروژه

 راه است كمربند يک

گذاري زير  بانک سرمايه

 ساخت آسيا

(AIIB) 

قرار است بخش مهمي از منابع مالي اين  ـ( ميليارددالر 100ارزش به)

 ابد.راه، اختصاص ي كمربند يک هاي ابتكار يک بانک به تأمين مالي طرح

بانک توسعه جديد 

BRICS 

هاي ابتكار اين بانک نيز قراراست از پروژه –(ميليارد دالر100ارزش به)

 راه حمايت كند كمربند يک يک

هاي دولت و  گذاري سرمايه

 هاي استاني چين بانک

راه، قرار است از منابع  كمربند يک بخش ديگري از منابع مالي ابتكار يک

 هاي استاني چين تأمين گردد.  هاي دولت و بانک گذاري مرتبط با سرمايه
 

Source: Aris.  2016: 3 

 

هاي چين در راستاي  حوزه اوراسيا، يكي از مناطق عمده غني از انرژي است. تالش 
 سراسر دري نيچ يها شركت حضورپيشبرد ابتكار احياي جاده ابريشم، سبب تقويت 

 وي زيرساخت ها يگذار هيسرمابرنامه  ازي بخشعنوان  بهها  شده است. اين شركت اياوراس
 در «عمدتا»ها  . اين شركتكنند يمعمل راه  يکكمربند در قالب ابتكار يک وامارائه 
 همراهي. (Wu & Chatterjee. 2017)كنند  فعاليت مي رساختيز وي انرژي ها بخش

رساخت ي زيگذار هيسرما بانکاز جمله  ،ي كه توسط چين ايجاد شدهمالي ها رساختيز
ابتكار  يدركشورها پروژه 3 يمال نيتام در دالر ارديليم 7/1 تاكنون كه ،(AIIB) ايآس

 شيب كهي دالر ارديليم 30 شميابرراه  صندوقو  است دادهاختصاص راه  يکكمربند يک
گيري از سرمايه  به بهره پكن ليتمات، نشانگر اسي كرده گذار هيسرما دالر ارديليم 3 از

يوندهاي اقتصادي با اين ي زيرساختي و تقويت پها پروژه از تيحما يبراخود  مازاد
 .(Weimin. 2017: 1)انرژي است ويژه در حوزه مناطق به
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توان در ادامه سياست دولت چين براي  راه را مي كمربند يکاز يک منظر، ابتكار يک 
، سبب شده المللي تلقي كرد. اين امر هاي چيني در بازارهاي بين تر كردن شركت فعال

گذاري گسترده در ذخاير انرژي  هاي اخير به سرمايه هاي نفتي چيني در سال كه شركت
-Ziegler & Menon. 27)مركزي، آفريقا و آمريكاي التين رو بياورند  در سراسر آسياي

، تنها در سودان حضور داشت، اما امروزه 0000 براي مثال، چين در اواخر سال (.29
بيسائو گسترش اين قاره در الجزاير، ليبي، نيجريه، آنگوال و گينهمشاركت خود را در 

ميليارد دالر   0/0 در سواحل ايگورياي آنگوال، حدود 0007 اين كشور در سال. است داده
  (.Zhao. 2008: 211-212)است  در زمينه اكتشاف نفت سرمايه گذاري كرده 

  زرگ دولتي شامل شركتچين در راستاي تحكيم امنيت انرژي خود، سه شركت ب 
وشركت نفت ملي ( Sinopec)، شركت نفت و پتروشيمي چين (CNPC)نفت چين   ملي

كند.  عنوان قهرمان ملي ياد مي را ايجاد كرده است كه از آنها به (CNOOC)دريايي
قانون حاكم بر  1330منظور تقويت بخش خصوصي در اوايل دهه  همچنين پكن به

هاي  هاي غيردولتي نيز تشويق به خريد دارايي داد و سازمانبخش انرژي خود را تغيير 
هاي بخش خصوصي با شراكت  انرژي در خارج از كشور شدند. در همين راستا، شركت

 & Zieglerاند ) هاي نفتي عمده شده هاي دولتي چين موفق به حضور در ميدان شركت

Menon. 2014: 28-29در حوزه انرژي، هاي دولتي و خصوصي چين  (. اقدامات شركت
برداري از  المللي براي بهره هاي بين ها در صحنه رقابت سبب بهبود موقعيت اين شركت

 (.43-45: 1435است )رفيع و جامي،  وگاز قرار شده منابع بكر نفت
كمربند ابتكار يکاز منظر رشد و توسعه اقتصادي بايد گفت دولت چين با پيگيري  
عي ، نو0006يطي كه پس از بحران مالي و اقتصادي در شرا كه است دواريام، راه يک

گرايي، حتي در كشورهايي همانند  شدن و حمايت كشش و فشار متقابل ميان جهاني
بيشتر  گسترشاولي يعني سوي  بهبروز پيدا كرده است، كشش متحده  اياالت
وي ر به نيچرا تقويت كند تا از اين طريق اجازه دهد روند گشايش  اقتصادشدن  جهاني
تداوم يابد و امكان گسترش صادرات كاالهاي چيني به بازارهاي جديد فراهم  جهان
 از ،يجهانچين در مجامع جمهور  رئيسپينگ،  جين شي رياخهاي  معماي پيام. شود

 و 0017 نوامبر ماه در مايل در آرام انوسياق و ايآسي اقتصادي همكار نشست در جمله
 . همچنين(Passi. 2019: 172) ستهمين ا 0017 مه ماه دركمربند و راه  مجمع در

تأكيد  جهاني اقتصادكشور در نظام  ترقيعم ادغامي چين، بر رسم انداز  چشم سندتنها 
ايجاد  دروظيفه بسيار مهمي »عنوان  به راي تجارهمكاري  وي گذارهيسرما ودارد 
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اين پروژه  شناسد. در اين سند آمده است كه هدف از رسميت مي به «راه وكمربند 
تر هدف اين طرح در اين سند،  طور خاص است. به« توسعه مشترک و موفقيت متقابل»

هاي انرژي، همكاري در جهت افزايش امنيت خطوط  تقويت پيوندها با زيرساخت
ونقل جديد با همكاري  هاي حملونقل و ايجاد شبكه هاي حملو ديگر راهوگاز  نفت

 (.NDRC. 2015)شده است  اي بيانكشورهاي منطقه

 افزايش تنوع منابع عرضه و مسيرهاي انتقال انرژي  -4-3

بخشي به منابع عرضه و مسيرهاي انتقال انرژي، يكي از گونه كه اشاره شد، تنوع همان

اينكه ابتكار در حوزه انرژي است. با عنايت به عناصر عمده رويكرد نئومركانتيليستي
ها كشور با چين يت پيوندهاي اقتصادي و تجاري دهوبرقراري و يا تق راه، كمربند يک يک

د اقتصادي مد نظر دارد؛ به طور طبيعي، پيشبرد اين ا از طريق ايجاد كوريدورهاي متعدر
ابتكار، زمينه افزايش تعداد كشورهاي عرضه كننده انرژي به چين و تنوع بخشيدن به 

 كند.  مسيرهاي انتقال انرژي به اين كشور را فراهم مي

شامل شش كوريدور عمده اقتصادي است كه راه،  يکكمربند كلي، ابتكار يک  طوربه 

(كوريدور اقتصادي 1كنند:  ، اهداف امنيت انرژي را دنبال مياز ميان آنها اين كوريدورها
-( كوريدور اقتصادي بنگالدش4مركزي  آسياي-(كوريدور اقتصادي چين0پاكستان-چين

قع در همه شش دروا . روسيه-مغولستان-صادي چين(كوريدور اقت3  ميانمار-هند-چين
اهداف انرژي مد نظر است، اما  راه، كمربند يک يکنظر در ابتكار كوريدور اقتصادي مد

طور مستقيم و به شكلي  هار كوريدور ذكر شده در باال، بههاي مورد نظر در چ پروژه

 .(Lin. 2017: 46) كنند گسترده، موضوع عرضه انرژي به چين را دنبال مي

طور مختصر رژي خاورميانه و آسياي مركزي، بهدر اينجا با عنايت به اهميت ذخاير ان 
چين براي تقويت امنيت انرژي وارداتي از اين مناطق و راه  يکكمربند به طرح هاي يک

 شود.  رش زمينه مبادالت تجاري اشاره ميگست
 كمربند» يراتژاست يطرح و اجرا يبرا نيچ ليدال نياز مهمتر يكيشک  يب 

بحث  راه، كمربند يک يکيكي از دو شاخه اصلي طرح عنوان  به «شميجاده ابر ياقتصاد
كه احتماال در  ييتوان گفت اغلب كشورها يم ثيح نياست. از ا يانرژ رضهع تيامن

 نياز تأمفارس   خليجحوزه  يطرح مزبور حضور خواهند داشت از جمله كشورها
 (.73-76: 1435 ،يرئوف ي وملك) هستند نيچ يكنندگان انرژ
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كمربند  ياياح يبرا يبرا نيچجمهور  رئيسانداز  چشم ،ياقتصاد يايدر جغراف 
است  نيا راه، كمربند يک يکدومين شاخه طرح عنوان  به شم،يابر ييايدرراه  ياقتصاد

استقبال  ،نفتباالدستي از جمله در بخش  انه،يخاورم يها از بازار ينيچ يها كه، شركت

 تيامن يبرا نيچ ياصل يپلماسيتوان گفت د يم ديجد ياستراتژ نياستفاده از اند. با كن
تحقق بخشد را  يانتقال انرژ يها آن است كه تنوع عرضه كنندگان نفت و راه يانرژ

(Salami Zavareh, Fallahi Barzoki. 2018: 713-716 .) 
اقتصادي در كنار ن خاک اصلي چي و نزديكي آن به غناي ذخاير نفتي خاورميانه 

از نيازهاي نفتي  درصد  پنجاهبيش از  سبب شده استاز اين منطقه بودن خريد نفت 
ميليون بشكه نفت در روز وارد  0/7چين  0017تأمين شود. در سال چين از اين منطقه 

 .Dusek & Kairouzكرد كه بيش از نيمي از آن از خاورميانه و شمال آفريقا بود )

دليل منابع نفت و گاز، بلكه براي تقويت ارتباطات تنها بهبا ايران نهچين . (4 :2017
زيرساختي شمال و جنوب و نيز ايجاد پل ارتباطي ميان ايران، آذربايجان، تركمنستان و 

ها  سايركشورهاي آسياي مركزي وارد همكاري شده است كه اهداف بسياري از اين طرح
بخش بزرگي از  حال خاورميانهدر عين. (Umbach. 2019: 33) در حوزه انرژي است

كند. ميانه به اروپا متصل ميآسياي است كه چين را از راهراه  يکكمربند ابتكار يک
ها براي تقويت پيوندهاي انرژي، شواهد حاكي از آن است كه  همراستا با اين تالش

. در همين متحده فراتر رفته استتجارت چين با كشورهاي منطقه خاورميانه از اياالت
برابر  700حدود  0013تا  0003كل تجارت دوجانبه چين و خاورميانه از سال  راستا،

، اين روند راه  يکكمربند  هاي مندرج در ابتكار يک رود طرح و انتظار مي رشد كرده است
 (Dusek & Kairouz. 2017: 2).بيشتر تقويت كند را هر چه 

ايران در  ، مصر وه عربستان سعوديسفر ب ، درجمهور چينپينگ رئيسجينشي 
كه چين چگونه ارائه كرد صويري بسيار روشن در اين باره ، ت0017ژانويه  04تا  13

 مناسبات مورد نظرش با اين كشورها،راه را براي تقويت  كمربند يک ابتكار يک
 باتوافق  13يعني  :توافقنامه امضا كرد 50 ،در خالل اين ديدار . ويبرگزيده است

هر سه كشور همچنين يادداشت  .با ايران توافق 17و  مصرتوافق با  01،ستانعرب
اين . دنبا چين امضا كرد «هرايک كمربند يک »هايي براي مشاركت در  تفاهم

هوافضا  ،ارتباطات راه دور ،انرژي ،هاي تجارت توافقات همكاري همچنين شامل حوزه
 (Yuan. 2019: 93).بوده است وهوا  و تغيير آب

  



 

  و توسعه صادرات يانرژ تيامن نيتأم يدر تکاپو نيچ شميجاده ابر يايابتکار اح 

8931بهار و تابستان  /اولشماره  /دوره دوم  

338 

عنوان يک كانال استراتژيک در ارتباط با اوراسيا، عالوه بر موقعيت  آسياي مركزي به 
وگاز به  وگاز است. ذخاير قابل بازيافت آن از نفت غني از منابع نفتژئوپليتيكي برجسته، 

درصد از ذخاير گاز جهان است  35درصد از كل ذخاير اثبات شده نفت و  6/16ترتيب 
(Gueldry & Liang. 2016: 230.) ها علت اين ذخاير عظيم، چين در كنار ديگر قدرتبه

، 0006از جمله روسيه، عالقه زيادي به اين منطقه دارد. پيش از بحران مالي سال 
روسيه در ايجاد محدوديت براي حضور پكن در آسياي مركزي تا حدودي موفق بود، اما 

يكديگر داشتند. عالوه بر اين، هبا شروع بحران هر دو قدرت نياز به نزديكي اقتصادي ب
هاي نئوكانتليسيتي هايي بود كه توانست از طريق سياستاقتصاد چين از معدود اقتصاد

نفع خود تغير ها و وام دولتي، تعادل قدرت را در اين منطقه بهكالسيک و با اتكا به بنگاه
ي كه چين در هايدر ادامه در راستاي طرح . همين سياست(Pirani. 2011: 173)دهد 

دنبال كرد، با شدت بيشتري در اين منطقه ادامه پيدا راه  يکكمربند قالب ابتكار يک
به تأخير افتاده بود  هامثال، چندين پروژه خط لوله كه سال عنوان  بهكرده است. 

ميليارد دالر وام، موقعيت پكن را در قزاقستان  14پايان رسيد و اعطاي سرعت به به
ترين كشور صادركننده نفت به چين است،  قزاقستان مهمحاضر  رحالدمستحكم كرد. 

اين كشور را وگاز  نفتهاي بخش مهمي از سهام شركت 0003چراكه پكن در سال 
شركت انرژي اين كشور را در  15درصد از سهام  60حدود  0010خريد و در سال 

 .(Eder. 2014: 54)اختيار داشت 
كمربند  يکي مرزفرا ابتكارايد در نظر داشت كه از بعد اقتصادي و تجاري نيز ب 
عنوان  به. دهديمرا  كنندگان مصرف و بازار بهي بيشتر دسترس امكان نيچ به راه، يک

ه جديد كنند مصرف ارديلمي سهم راه، كمربند يک يکابتكار بايد گفت  ،يآماري ادداشتي
 شبكه» كه شوديم جاديااي عرضههاي رهيزنج. كرد خواهد اضافه ندهيآ سال 40دررا 
مندرج در ابتكار  ونقلحملهاي را تغذيه خواهد كرد. شبكه «كننده مصرفـ  دكنندهيتول

از  ا،ياوراس درسراسر توسعه حال دري دركشورها راي مستعد بازارها راه، كمربند يک يک
ي در ديتول مراكزه ب ا،يآسي شرق نوبج وي مركزي ايآسكشورهاي  و پاكستانجمله 

 .(Passi. 2019: 174)خواهند كرد  تبطمر نيچ
راه، مشتمل بر دو مسير خشكي و دريايي است، اين  كمربند يکاز آنجا كه ابتكار يک 

بخشي به مسيرهاي انتقال انرژي به چين از هر دو مسير خشكي و  امر امكان، تنوع
ي چين را ، بر آن است تا درياي جنوبكند. طرح جاده ابريشم دريايي دريايي را فراهم مي

(. در همين Vander Putten & Meijnders. 2015: 8مديترانه متصل نمايد )به درياي 
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هاي  نداشتن ناوگان دريايي نقل و انتقال انرژي، از ساخت ناوگاندليل  بهها  راستا، چيني
(. اين كشور همچنين، ناوگان Lin. 2017: 64اند ) آورده نفتي دريايي صحبت به ميان 

نامه در مورد  آوردن توافقدستهايي را براي به رگي ايجاد كرده و تالشزيردريايي بز
استفاده از امكانات بندري در امتداد مسيرهاي تانكرهاي نفت كش چين در درياي چين، 

 (. Zhao. 2008: 218-221برمه، بنگالدش و پاكستان انجام داده است )

 نرژيپيگيري سياست رقابتي و امنيتي در حوزه تأمين ا -4-9

عبور مي  نيچدرياي جنوبي  درماالكا  تنگه قيطر ازي چين انرژ وارداتاز  درصد 75
 نيچ. است ريپذ بيآسمتحده  اياالتكه در برابر مداخله و محاصره نيروي دريايي  ،كند

بهره   يانرژ ارداتو نيگزيجاي رهايمس جادياي برا انماريم و پاكستان از نيهمچن
ي ايدر در گوادار بندر به انگ،يك نيسو  كاشغر ازچين و پاكستان برد. كوريدور اقتصادي  مي

، 0001 سال تا و كندعمل  تيترانزپايانه عنوان  به بندر نياشود كه  . تصور ميرودي م عرب
 از درصد 17 حدود روديم انتظار شود كه مي ليتكمر كاشغ تا گوادار ازي نفت لوله خط کي

كيائوک پايو به يک بندرقرار است  انمار،يم درحاضر  الدرح. دهد ليتحو راي چين نفت واردات
خط لوله نفتي فرا مرزي كه ساخت آن به تأخير افتاده متصل گردد. اين خط لوله مي تواند 

ها در ، پيوند زيرساختنيبنابرارا عرضه كند.  نيچ خام نفت واردات از درصد 7 به کينزد
مطرح شده است يعني راه  كمربند يکر يکابتكا درباره اغلب كهي است اهداف بهحال پاسخ 

 (Passi. 2019: 164).كردن معضل تنگه ماالكا حل
شود، همراستا با رشد اقتصادي چين و افزايش تقاضاي  طور كه مالحظه مي همان 

اي  صورت مسئله اين كشور براي انرژي، دسترسي مستمر به اين كاال براي چين به
هايي از قبيل تهديد و  در مورد امنيت انرژي، بحثاست. هرچند  گر شده  امنيتي جلوه

دزدي دريايي نيز مطرح است، اما مسئله مهم براي پكن در اين زمينه، دسترسي به 
توانايي حاضر  درحالانرژي وافر براي اقتصاد رو به افزايش چين است. اين كشور، 

وبي چين اي براي حفاظت از تانكرهاي نفتي و ورود به جنگ در درياي جن گسترده
همين دليل است كه طرح راه ابريشم دريايي، بر آن  باشد و به در تنگه ماالكا دارا نمي

 & Vander Putten)است تا درياي جنوبي چين را به درياي مديترانه متصل نمايد 

Meijnders. 2015: 8.) دست آوردن  هايي را براي به همين منظور چين تالش به
كش در ده از امكانات بندري در امتداد مسيرهاي تانكر نفتنامه در مورد استفا توافق

عبارتي،  مهمترين و  درياي چين و در برمه، بنگالدش و پاكستان انجام داده است. به
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توان بندر گوادر  چين براي تامين امنيت انرژي خود را مي ترين نقشه  استراتژيک
 (.66: 1437 آجيلي و ديگران،)پاكستان دانست 

تايوان و را كه نفت را از راه دريا )تنگه  راهياهاگر واشنگتن تصميم بگيرد ش بنابراين 
رساند قطع كند، آنگاه ممكن است چين احساس كند كه حق تنگه ماالكا( به چين مي

 قانوني و مشروع آن در برخورداري از امنيت انرژي توسط آمريكا به مخاطره افتاده است
 (.007-007: 1431، ري و ديگراني)بص
بازگشايي كوريدورهاي تجاري شرق به غرب از مسير پاكستان و گشايش كوريدورهاي  

جديد به چين، انزواي تحميل شده بر پاكستان را از بين خواهد برد )اميراحمديان و 
(. در واقع بسياري از كشورهاي داراي ذخاير انرژي با توجه به 13-15: 1435آباد،  دولت

هاي انرژي چين  نرژي نيازمند چين هستند و لذا كارايي شركتهاي حوزه ا نداشتن فناوري
برداري، آنها را در موقعيت برتر براي كنترل حداكثري منابع بكر  در زمينه اكتشاف و بهره

ها معتقدند امنيت انرژي از  (. چيني43-45: 1435دهد )رفيع و جامي،  وگاز قرار مي نفت
 :Gao. 2010نسبت به تنگه ماالكا دارد ) پذيري كمتري طريق خطوط لوله زميني، آسيب

گذاري براي احداث خطوط انتقال انرژي به طول  همين دليل، مبادرت به سرمايه (. به82-84
 (.Luft. 2016: 19اند ) مايل زميني بين چين و تركمنستان كرده 1600

ها   شود، چيني فارس، مخزن انرژي جهان محسوب مي با وجود اينكه حوزه خليج 
هاي گذشته همواره دچار نگراني  لحاظ تجربه ره نقل و انتقال انرژي در اين منطقه، بهدربا

نظمي در  هاي نفتي عليه ايران، وجود بي ها در اعمال تحريم هستند. امروز اين نگراني
منطقه، رقابت دوجانبه ميان ايران و عربستان و همچنين نقش روسيه در منطقه است 

شكل بالقوه آثار مخربي بر امنيت عرضه انرژي در  واند بهت كه همگي از منظر پكن مي
هاي پكن، همراستا با توسعه خطوط  بگذارد. اين امر سبب شده است مقام  منطقه برجا

راه، به طور جدي تأمين امنيت  كمربند يک ارتباطي زيرساختي در چارچوب ابتكار يک
 احتمالي رقبا مد نظر قرار دهند.هاي تخريبي  عرضه انرژي به كشور خود را در برابر اقدام

ويژه در حوزه اقيانوس  هاي احياي جاده ابريشم، به كارشناسان بر اين باورند كه طرح 
سوي چين  هند، متضمن اهدافي امنيتي براي حفاظت از خطوط نقل و انتقال انرژي به

و در هراس دارد متحده  اياالت، از تحريم نفتي مناقشه با امريكادر صورت است. چين 
اش را مدنظر قرار  حفاظت از خطوط عرضهساحلي براي هاي  نتيجه پكن، ايجاد پايگاه

 «رشته مرواريد»هاي ساحلي تحت عنوان  از اين پايگاه  (Holmes.  2016). ستداده ا
نقاط پشتيباني  از طريقاست كه  «مصنوعيخط ساحلي »يک شود. اين رشته،  ياد مي
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)از ميانمار تا تنگه هرمز( تشكيل شده است  ناوبريصلي در امتداد مسيرهاي اتداركاتي 
 (Kleven. 2015). دهد  را مينظارت بر اقيانوس هند  ، اجازهچين بهكه 
مناسبي براي جايگزين  ،گوادار» خاطر نشان كرده است،كاريسو، كه  گونه همان 

منستان( كوشا )تركاز خواهد بود، زيرا  مركزيهاي آسياي  ذخاير انرژي جمهوري جريان
از نزديكترين بندر  يكيلومتر 4300 كه از فاصله است،فاصله كيلومتر  1000 گوادار،تا 

. همچنين بايد (Carriço. 2011: 497)« يعني اودسا، در درياي سياه بسيار كمتر است
را ارائه مي تجارت و انرژي ، مسيري از چيناز طريق گوادر به  ،توجه داشت كه پاكستان

از طريق  ذخيره شده،گوادار  در ها پااليشگاه در كهنفت خاورميانه  ،ق آناز طريكه ، كند
 مسير،. اين (Bhattacharjee. 2015: 1)شود  ، به چين منتقل ميلوله و راه آهن خطوط

جويي قابل  صرفه» سبب ، كهكند مي ارائهآسياي غربي و چين  ي را ميانتره كوتا راه
 شود. مي« ونقل هاي حمل توجه در زمان و هزينه

منافع تواند به چين كمک كند تا  مي ،اقتصادي چين و پاكستانامكانات كوريدور  
 يداخلمناطق از بنادر دريايي به ، از طريق بسيج سريع نيروها و تجهيزات نظاميخود را 
عنوان  بهتواند  ميها دنبال كند. گوادار  سمت بنادر براي كشتي راه آهن بهخطوط و يا از 

 عملچين خلق حتي ايستگاه پشتيباني( براي ارتش آزاديبخش ارت )ونظ پايگاهيک 
 طريق هرمز واقع شده است، كه از در خارج از تنگهدرست  از نظر راهبردي،كند، زيرا 

 .(Vandewalle. 2015: 6)تجارت مي شود   نفت جهاندرصد از  30 ،آن
هاي بزرگ اقتصادي،  تگونه كه اشاره شد، در چارچوب نگاه نئومركانتيليستي، قدر همان 

ها، براي حفظ مزاياي تجاري و اقتصادي خود در عرصه اقتصاد  در رقابت با ديگر قدرت
كوشند و تالش پكن براي تقويت امنيت انرژي وارداتي خود نيز در همين  المللي مي بين

ابزاري  راه را كمربند يک توان ابتكار يک تر، مي راستا قابل ارزيابي است. در يک نگاه اقتصادي
در نظر گرفت. كارشناسان، يكي از متحده  اياالتبراي بهبود موقعيت رقابتي چين در برابر 

اهداف اين ابتكار در حوزه مالي را، بين المللي كردن يوآن چين و تقويت موقعيت آن در 
تواند مبادالت كاالهاي چيني را از  ارزيابي كرده اند. اين مهم ميمتحده  اياالتبرابر دالر 

اين راه  كمربند، يک يک راهبردتوان گفت هدف  وابستگي به دالر امريكا كاهش دهد. مي
  انتقال ديجدنيروي مولد عنوان  به نيچ ظهور ليتسهي برااست كه سكوي پرتاب جديدي 

 راي جهان رقابت ناچار بهحول ت نيا. ي جهاني باشددار هيسرما نظام در هيسرما تحرک وتوليد 
ي اصلي كشورها انيم در ژهيو به بازار، سهم و هيسرما گسترش ،توليد قالانت با ارتباط در

 .(Xing. 2019: 14) كند يم ديتشد ،يدار هيسرما
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قابل پرداخت كردن انرژي وارداتي از طريق معاوضه امكانات زيرساختي  -4-4
 خيز با انرژي در كشورهاي نفت

ي چين، طبيعي است كه افزايش ابل مالحظه در واردات انرژو قبا عنايت به حجم بسيار 
توسعه اقتصادي اين كشور  بهاي انرژي وارداتي، متضمن آثار منفي جدي بر روند رشد و

گذاري در كشور كاهش  چرا كه در اين شرايط، منابع در دسترس براي سرمايه ،است
جا خواهد اين كشور اثر منفي برانداز رشد اقتصادي  خواهد يافت و اين امر بر چشم

تواند  انداز رشد و توسعه اقتصادي حتي مي . بايد توجه داشت كه كاهش چشمگذاشت
تهديدي براي كليت و بقاي نظام سياسي موجود تلقي گردد. چراكه مهمترين مثابه  به

انداز آن براي عموم  منبع مشروعيت نظام كنوني، توفيق آن در بهبود سطح رفاه و چشم
 افراد جامعه است.

دالر در هر بشكه نفت  10ني حاكي از آن است كه افزايش هاي چي برآورد مقام 
تواند به ميزان يک درصد از رشد اقتصادي اين كشور بكاهد. همچنين  وارداتي، مي

/. درصد نرخ تورم 3تواند به ميزان  افزايش مشابه در بهاي نفت، ميكه برآورد شده است 
ورم در كشوري همانند چين در چين را افزايش دهد. واقعيت اين است كه افزايش نرخ ت

رقم بزند. از اين روست  ها تواند پيامدهاي سياسي و اجتماعي خطرناكي براي چيني مي
شماري از كارشناسان  ين تحولي نگرانند.از پيامدهاي چنشدت  بههاي پكن،  كه مقام

، به 1363اند كه حوادث خشونت بار تيان آنمن در  اقتصادي و سياسي، خاطرنشان كرده
 .(Lin. 2017: 56)نبوده است ارتباط  بيهاي تورم در كشور  يش نرخافزا
مند  از اين امكان بهره راه، كمربند يک يکدولت چين در چارچوب پيشبرد ابتكار  
هاي زيرساختي، دسترسي پايدار  خيز در ازاي اجراي طرح شود كه در كشورهاي نفت مي

در اصطالح دارايي مرتبط با  به نفت كشور هدف را تضمين نمايد. از اين نوع نفت
شود. واقعيت اين است كه بهاي تأمين اين نوع نفت، نسبت به  گذاري، ياد مي سرمايه

شود، لزوماً كمتر نيست، اما نكته مهم اين است كه  ستد مي نفتي كه در بازار جهاني دادو
هاي  گذاري در زيرساخت چين، اين دسترسي را در ازاي پرداخت وام يا سرمايه

كند. بدين ترتيب بايد گفت چين از اين راه، به نفتي  ورهاي هدف، محقق ميكش
ان كمتري دارد و به كند كه بهاي آن نسبت به بازار جهاني نفت، نوس دسترسي پيدا مي

تواند به ثبات و  تر و پايدارتر نيز قابل عرضه است. اين امر به نوبه خود مي شكلي با ثبات
 (Lin. 2017: 56).ي رساند در چين يارپايداري اقتصادي 
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 سوي نوعي بهتواند زمينه را  عبارتي، چين در تعامل با كشورهاي دارنده انرژي، مي به 
را  «امنيت انرژي» خيز قادرندنفتكه كشورهاي   طوري به. وابستگي متقابل سوق دهد

ر دغدغه استراتژيک چين برطرف نمايند و از سوي ديگر چين نيز متقابال قادعنوان  به
پاسخ گويد  ،است به برخي نيازهاي استراتژيک خاورميانه در حوزه تكنولوژي و سرمايه

تواند ناشي از اين امر باشد كه چين  (. اين رويه مي136: 1430)سلطاني و ديگران، 
لذا چين از  كشور. 70كند و آمريكا از  كشور انرژي خود را وارد مي 40از حاضر  درحال

لوله  هاي خط تكنولوژي حفاري و پروژهن سرمايه در زمينه دادطريق در اختيار قرار
سو امكانات خود را به فروش رساند و اقتصادش را شكوفا سازد و از  يکتواند از  مي

ببرد  كافي    ديگر باتوجه به نياز روز افزون به انرژي، از كشورهاي داراي ذخاير، بهره سوي
(Al-Al-Rawashdeh. 2017: 39.) 

 گيري نتيجه

عنوان پيش درآمدي براي استمرار  ين مقاله نشان داد كه چين امنيت انرژي خود را بها
داند و در شرايطي كه اين الگوي رشد  محور خود مي رشد الگوي اقتصادي صادرات

، با تنگناهاي جدي روبرو شده است، 0006اقتصادي پس از بحران مالي و اقتصادي 
ها  امنيت عرضه انرژي خود را با توسل به روشكمک به استمرار اين روند رشد و تقويت 
راه مد نظر قرار داده است. پكن  كمربند يک و ابتكارهاي جديد از جمله ابتكار يک

گسترش پيوندهاي زيرساختي و ارتباطي با جهان پيرامون و استمرار بخشيدن به عرضه 
 در پيش گرفته است. راه كمربند يک زمان در قالب ابتكار يک طور هم انرژي از بيرون را به

به واردكننده خالص انرژي تبديل شد،  1330از زماني كه چين در اوايل دهه   
موضوع مصرف انرژي و استمرار رشد اقتصادي، پيوند بيشتري با يكديگر پيدا كردند و 
دولت چين در قالب رويكردي نئومركانتيليستي تالش كرد زمينه هاي بيروني تحقق هر 

هاي چيني  هاي پكن ابتدا در اوايل قرن جديد، شركت قرار دهد. مقامدو هدف را مدنظر 
گذاري در منابع انرژي در خارج از كشور، ترغيب به رفتن به  را در جستجوي سرمايه

هاي باالدستي  طور عمده در بخش هاي چيني به بيرون كردند. در اين مرحله، شركت
رسد اين  نظر مي ند. با اين همه بهنفت و انرژي در كشورهاي غني از نفت وگاز وارد شد

اقدام به تنهايي براي تأمين امنيت عرضه انرژي به كشور كافي نبوده است. چراكه معضل 
طور كامل با اين اقدام  قابليت دسترسي و قابليت پرداخت براي منابع انرژي وارداتي به

 قابل حل نبود. 
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هاي  ها، قصد دارد، حضور شركت ابتكار احياي جاده ابريشم در ادامه اين گونه تالش 
چيني را در حوزه  پايين دستي بازار انرژي يعني حوزه نقل و انتقال آن به داخل كشور 

ها با رويكردي  گونه كه فرضيه مقاله نشان داد؛ چيني تقويت نمايد. همان
. اند برده نئومركانتيليستي، ابتكار بلندپروازانه احياي جاده ابريشم را مطرح كرده و پيش

اي از  اين ابتكار در اساس با هدف تقويت پيوندهاي اقتصاد چين با طيف گسترده
كشورهاي پيراموني مد نظر قرار گرفته و هدف اصلي آن اين است كه تنگناهاي 

روي رشد و توسعه اقتصادي چين را در دوران كنوني كه روند رشد اقتصادي كشور  پيش
 بردارد.طور آهسته در حال كاهش است، از ميان  به

اي رسمي  موضوع انرژي اشاره چيني ها در اعالم اهداف رسمي اين ابتكار، به 
هاي مد نظر در مسيرهاي  گونه كه مقاله نشان داد، بسياري از پروژه اند، اما همان نكرده

خشكي و دريايي راه ابريشم و شش كوريدور اقتصادي آن، تأمين امنيت عرضه انرژي به 
محور همراه با مداخالت دولت در حوزه تأمين  رد. رويكرد امنيتاين كشور را مدنظر دا

هاي  رسد پيگيري اجراي طرح نظر مي امنيت عرضه انرژي مختص به چين نيست، اما به
ها كشور جهان و  گسترده زيرساختي براي تقويت پيوندهاي اقتصادي و تجاري با ده

در داخل اين طرح ها، يكي از شكلي زيركانه  مندرج كردن اهداف تأمين امنيت انرژي به
آميز قدرت خود را در سطح جهان  هاي بارز قدرتي است كه خيزش مسالمت ويژگي

 دنبال مي كند. 
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