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Abstract 
 

One Belt One Road initiative is a plan which proposed by China in 2013, 
the  largest  investment  plan  that  presented  by  a  country  and  ultimately, 
covers three continents and about 70 countries, via road, railroad, and 
maritime. Because of the vast area it has covered on the one hand and its 
important effect on different aspects in Asia, Europe, and Africa on the 
other hand, numerous studies have been done in this regard to discuss the 
probable position for China in the future as the current second economic power 
in the world. This study main question is what would be the EU main 
achievements in this cooperation especially, during Donald J. Trump 
presidency. Nevertheless, in case of refusing or accepting it, the EU will 
face with internal and external obstacles and threats in this regard, which 
require bringing them to the account and finally, analyzing them. Based on 
this study’s findings, the cooperation in this project could be an opportunity 
for the EU as a one of the main partners of China to play a stronger role in 
Asia, and supporting this union and its members’ benefit. 
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  2اری شهیماندانا ت  -*1زنگنه یآ محب پانته

  چکیده2

 يگذار هیترین طرح سرما توسط چین ارائه شد، بزرگ 2013ابتکار کمربند و راه، طرحی که در سال 

آهن و راه  است که توسط یک کشور ارائه شده و سه قاره و حدود هفتاد کشور را از طریق جاده، راه

و در  ردیرا در برگ يا ناحیه گسترده تواند یکه این طرح م ییا. ازآنجدهد یدریایی به هم پیوند م

بگذارد، مطالعات زیادي بر روي آن انجام  ریآسیا، اروپا و آفریقا تأث يها گوناگون در قاره يها نهیزم

شده و موقعیت احتمالی چین به عنوان دومین قدرت اقتصادي جهان را در آینده مورد بحث قرار 

  اند. داده

با  در همکاري ییاروپا هیاتحاد يدستاوردهابررسی رویکردها و با  این مقاله در رابطه پرسش اصلی

صورت، یعنی اینکه  در هردو ییاروپا هی. اتحاداست 2013از سال  و راه کمربندر ابتکاچین در قالب 

ناگونی با مشکالت و تهدیدات بیرونی و درونی گو تواند یهمکاري در این زمینه را قبول کند یا خیر، م

این نوشتار،  يها افتهی هیرو شود و نیاز است که این موضوع از جوانب گوناگون سنجیده شود. بر پا روبه

شرکاي اصلی چین، فرصتی است براي این اتحادیه تا یکی از همکاري اروپا در این پروژه به عنوان 

جهان  يها دیگر قدرت در آسیا بازي کرده و از منافع اتحادیه و اعضایش در برابر يتر نقش مهم

   .کند يباز یالملل نیب سامانه تر در عرصه پشتیبانی نماید و نقشی پررنگ
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 به ابتکار کمربند و راه ییاروپا هیرویکرد اتحاد

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین 1398پاییز و زمستان ، 2، شمـاره دومدوره 
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  ه دمقم -1

و  اروپا يها قاره به را آسیا ارهق ابریشم، باستانی جاده بازسازي راه از تا دارد نظر چین در

 شی. در آیین گشاشود ینامیده م» 1ابتکار کمربند و راه« طرح این. دهد پیوند قایآفر

حدود  خواهد یدر پکن، چین اعالم کرد که م 2013کمربند و راه در سال  ییگردهما

ربوط به میلیارد دالر آن م 100میلیارد دالر در این پروژه هزینه کند که بیشتر از  900

گفت که چین  2نگینپیج یش جمهور سیمالی این پروژه است. رئ يها رساختیز نیتأم

و اقتصاد خواهد بود.  ستیز طیکننده کاالهاي عمومی، پشتیبان مح در این پروژه عرضه

)Phillips, EU backs away from trade statement in blow to China's 'modern 

Silk Road' plan, 2017 ( نامه با  کشور با امضاي موافقت 70حدود  2017دسامبر تا

 رساختیو ز يگذار هیچین به این پروژه پیوستند. در این زمینه، چین بانک سرما

کرد که از طرح  يانداز را به عنوان یک بانک توسعه چندجانبه در پکن راه 3ییایآس

چندجانبه  یسسه مال. این موکند یآرام پشتیبانی م انوسیزیرساخت در منطقه آسیا و اق

  دارد. يا و غیر منطقه يا عضو منطقه 50بیش از 

 نگینپیج یجمهور ش کرد و رئیس يانداز چین این پروژه را راه 2013سپتامبر  7در 

از چین و از راه کشورهاي » کمربند اقتصادي جاده ابریشم«دو راه تازه را معرفی نمود. 

که از چین و از راه جنوب شرق » شم دریاییجاده ابری«و  رود یبه اروپا م انهیم يایآس

؛ بنابراین طرح کمربند و راه شامل دو بخش رسد ی، جنوب آسیا و آفریقا به اروپا مایآس

قدیمی است و جاده، مسیر دریایی که  شمیکمربند، راهی که در امتداد جاده ابر :شود یم

تولید  سوم کی . این طرحدهد یچین را به جنوب شرق آسیا و شرق آفریقا پیوند م

درصد جمعیت جهان را دربر  65کاال و خدمات جهانی و  چهارم کیناخالص ملی جهانی، 

  .ردیگ یم

گوناگونی براي بررسی تأثیر این پروژه در موقعیت چین به ویژه در  يها پژوهش

آن بر دیگر کشورها و مناطق انجام شده است.  ریاقتصادي و نیز تأث -جهان سیاسی

تنها با کشورهاي  گاه مشترك هستند که چین از راه این پروژه نهداین دی ها در بیشتر آن

حضور  تواند یدیگر، به ویژه کشورهاي اورآسیا همکاري بیشتري خواهد داشت، بلکه م

خود را در اروپا به ویژه در مرکز و شرق آن افزایش دهد. این پروژه، رشد اقتصادي 

                                                      
1. Belt an-d Road Initiative (BRI) 
2. Xi Jinping 
3. Asian Investment and Infrastructure Bank (AIIB) 
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به چین خواهد داد. با موفقیت این پروژه،  مدت به همراه موقعیت یک ابرقدرت را بلند

  چین به رهبر جهان به ویژه در زمینه اقتصادي تبدیل خواهد شد.

. از ردیگ یبر م در چارچوب اقتصادي، این طرح کشورهاي زیادي را در سه قاره در

قابل  یطیمح ستیاقتصادي، اجتماعی و حتی سیاسی و ز راتیکه این طرح تأث ییآنجا

نسبت به آن، اهداف  يتر قیرهاي دیگر دارد، الزم است که شناخت عمتوجهی بر کشو

. هر کشوري انتظارات میباره داشته باش نیچین از اجراي آن و دیدگاه شرکاي چین در ا

 خواهند یدرباره همکاري در این پروژه دارد. احتماالً گروهی از کشورها م ییها و ترس

در کشورشان تشویق کنند، یا اینکه هدفشان  يگذار هیچینی را براي سرما گذاران هیسرما

یافتن بازار براي تولیداتشان در کشور سومی است، براي گروهی از آنان موقعیت خوبی 

کنند. شماري از  دایمدرن و کوتاه دسترسی پ يها است تا به مناطق دیگر از طریق راه

اسی و یا بازگرداندن در دنیاي اقتصادي و سی يا ها نیز به دنبال یافتن موقعیت تازه آن

  موقعیت پیشین خود هستند.

ي اقتصادي رو به افزایشی ها يهمکاري اخیر ها دههیی اگرچه در اروپا هیاعضاي اتحاد

اغلب اشتیاق خود را براي همکاري در این  ، امااند داشتهي گوناگون با چین ها حوزهدر 

رسمی  يها برگزاري نشستاند؛ مانند  گوناگونی نشان داده يها طرح جداگانه و از راه

براي معرفی این طرح، دیدارهاي رسمی از چین، دعوت از مقامات کشور چین به 

زیرساخت آسیا. ي گذار هیو عضویت در بانک سرما شان يکشورشان براي بررسی همکار

و اهداف و انتظاراتش  ییافزون بر کشورهاي گوناگون، پرداختن به همکاري اتحادیه اروپا

در اینجا مهم است چرا که این اتحادیه نقش مهمی در جهان سیاست و  از این پروژه

. با وجود کند یاقتصاد، محیط زیست و حقوق بشر و کمک مالی به دیگر کشورها بازي م

 تواند یدر این پروژه، این برنامه م ییاروپا هیمشکالت و تهدیدات بسیار براي اتحاد

شد؛ بنابراین مهم است که دستاوردهاي دستاوردهایی هم براي این اتحادیه داشته با

 را به عنوان پرسش اصلی این نوشتار بررسی کنیم. بنا بر ییاروپا هیاحتمالی مهم اتحاد

 سر این پژوهش و با بررسی رویدادها و انجام شماري مصاحبه، حکومت تازه بر يها افتهی

ندارد و بیشتر به آمده در آمریکا نه تنها تمایلی به شرکت در توافقات چندجانبه  کار

رفت از توافقات چندجانبه  ، بلکه تمایل به بروندهد یدوجانبه عالقه نشان م يها يهمکار

 سو کیاز  کند یپیشین نیز دارد؛ بنابراین کمبودي که آمریکا در این زمینه درست م

جانشین آمریکا شود و از سوي ي اقتصادي ها حوزهدر فرصت بزرگی است براي چین تا 

ترین شریک چین شده و در آسیا  که مهم ییاروپا هیس بزرگی است براي اتحاددیگر شان
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  داشته باشد. يتر نیز نقش مهم

ي ها يهمکاري انجام شده در زمینه ها پژوهشدر جستجوي نویسندگان براي یافتن 

دولت  دستور کاردر  2013راه که از سال  و ابتکار کمربنددر قالب  اروپا هیاتحادچین و 

ي چین، چه ها استیس، اگرچه منابع گوناگون متعددي به معرفی گرفته استقرارچین 

، اما به علت اند پرداختهدر قالب برنامه راه نوین ابریشم و چه در قالب ابتکار کمربند و راه 

به  ها برنامهو چین در قالب این  اروپا هیاتحادموضوع، کتابی با تمرکز بر روابط  نو بودن

درباره مواضع چین و  ها نوشتهمیان مقاالت فارسی نیز اغلب فارسی یافت نشد. در 

و در برخی صفحات  اند شدهي دولت ترامپ نوشته ها استیسدر قبال  اتحادیه اروپا

اما شده است؛ ي اقتصادي ها حوزهي این اتحادیه با کشور چین در ها يهمکاراشاراتی به 

ابتکار در برابر  اتحادیه اروپارد اي در زمینه بررسی رویکرد و راهب همقالمشخص  طور به

زمینه، اگرچه شمار  نیدر ا شده نوشتهمطالب انگلیسی  انیدر مو راه یافت نشد.  کمربند

ي ها ادداشتعلمی و نشریاتی همچون گاردین، ی مؤسساتي مربوط به ها سراچهزیادي از 

و به  اند هکردي چین و کشورهاي اروپایی منتشر ها يهمکارکوتاه تحلیلی خبري درباره 

، اما در مجالت معتبر علمی در سطح اند پرداخته ها يهمکاربررسی ابعاد گوناگون این 

اتحادیه و راه در روابط میان چین و  ابتکار کمربندي با محوریت ا مقالهی کمتر الملل نیب

به پژوهشی که توسط جمعی  توان یم، شده انجامیافت شد. از اندك شمار مطالعات  اروپا

سندگان موسسه مطالعات چین مرکانتور در هلند منتشر شده است اشاره کرد که از نوی

و راه، روابط برخی از کشورهاي اروپایی با  ابتکار کمربندپس از به راه افتادن  سه سال

. این پژوهش مورد کرده استچین را در قالب پروژه راه ابریشم نوین چین بررسی 

. در دیگر میا کردهو در برخی موارد بدان استناد  فتهقرارگرمطالعه نویسندگان این نوشتار 

به بررسی روابط چین با یکی از کشورهاي  صرفاً ها ادداشتموارد، اغلب مقاالت و ی

شده و  بهره جستهاز آن منابع نیز  رو  شیپکه در نگارش مقاله  اند پرداختهاروپایی 

براي اینکه از این رو، است.  آورده شدهها در پایان این نوشتار  مشخصات کامل آن

به دست آورند، در  ییاروپا هیخوانندگان بتوانند تصویر بهتري از همکاري چین و اتحاد

 نسبت به ابتکار کمربند و راه ییاروپا ياین پژوهش درباره رویکردهاي گوناگون کشورها

. همچنین نویسندگان تالش خواهند کرد که نشان دهند چگونه ابتکار کرد  میبحث خواه

در آینده همکاري اروپایی ـ آسیایی را افزایش داده و یک وضعیت  راه، کمربند و

  .دهد یژئوپلیتیک نوین در سطح جهانی را شکل م
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  معرفی ابتکار کمربند و راه -2

را » ابتکار یک کمربند، یک جاده«جینپینگ راهبرد نوین کشورش _شی 2013در سال 

کمربند و «و  »مربند اقتصادي راه ابریشمک«به عنوان  - 带路 -واژه چینی معرفی کرد.

تا به عنوان دومین قدرت بزرگ  کند یکمک م چینبه  این پروژه .1شود یشناخته م» راه

  بگذارد. جهانی بیشتري بر امور یرتر، تأث نقشی بزرگ کسباقتصادي جهان، با 

است که تا کنون توسط یک کشور اجرا شده است.  يا ترین پروژه این طرح بزرگ

این کشور در این  هاي یبانچین، پشت گذاري یهصنعتی و توانایی سرما رت اقتصادقد

 تا در کنند یدو به همراه قدرت نظامی چین، به این کشور کمک م ین. اهستندپروژه 

 2به قدرت برتر در سطح جهانی گام بردارد. این طرح با طرح مارشال شدن یلتبد يراستا

 3اند. بلومبرگ پایه پیوندهاي اقتصادي بنا نهاده شدهمقایسه شده چرا که هر دو طرح بر 

شده، گفت  که توسط اندا کوران نوشته» طرح مارشال چین«در یکی از مقاالتش به نام 

به نسبت طرح  تري یقشده، طرح کمربند و راه چین اثر عم انجام هاي یکه بر پایه بررس

 ,Curran)اهد داشت. خو اروپایی یهمارشال و یا حتی به نسبت طرح توسعه اتحاد

این طرح را طرح مارشال  یدر گزارش 4روزنامه پست صبحگاهی جنوب چین (2016:1

اش در تلگراف  نیز در مقاله 5دان اشتاینبوك (Sabine, 2017) کرد. یبدون جنگ معرف

این دو طرح » را تغییر دهد 21سده  تواند یچگونه طرح یک کمربند یک جاده م«به نام 

اتحاد نظامی  قایسه کرده و بر این باور است که طرح مارشال بر دو جنبهرا با یکدیگر م

تکیه کرده بود: عضویت و پشتیبانی تاك؛ کی. اما هدف اصلی ابتکار کمربند و راه، توسعه 

  (Steinbock, 2017:10)اقتصادي است. 

ا کند و ب يانداز راه ابریشم قدیمی را دوباره راه خواهد یچین به واسطه این طرح م

-، ها یروگاهها، خطوط لوله، ن ها، بزرگراه آهن نوین بازرگانی، راه يها از راه يا ساخت شبکه

 یوندها و ارتباطات مخابراتی، آسیا را به اروپا و حتی به آفریقا پ ها، پل بندرها، فرودگاه

  (Clover, 2017:2) نامد. یم» پروژه سده«دهد. چین این طرح را 

                                                      
نجا که بسیاري از کشورهاي آسیایی نسبت به عبارت یک کمربند، یک جاده واکنش نشان دادند و گفته شد که از آ.  1

ها را تنها به یک راه زمینی و یک راه دریایی محدود  آن توان یباستانی ابریشم هرگز در انحصار یک کشور نبوده و نم يها جاده

 را براي نامیدن این پروژه به کار برد.» ابتکار کمربند و راه« دولت چین در تالش است تا اصطالح یتازگ  کرد، به
 يها میلیارد دالر کمک 13بیش از  متحده االتیطرح مارشال یک ابتکار آمریکایی براي کمک به اروپاي غربی بود که در آن ا.  2

  .رداقتصادي براي کمک به بازسازي اقتصاد اروپاي غربی پس از پایان جنگ جهانی دوم پرداخت ک
3. Bloomberg 
4. South China Morning Post 
5. Dan Steinbock 
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در چین و براي بازرگانی ساخته شد،  1وران پادشاهی هانباستانی در د یشمراه ابر

این راه نه تنها کاالهاي مادي  یقاگرچه تنها راه بازرگانی میان غرب و شرق نبود. از طر

ها و  ، بلکه راهی نیز براي گسترش و انتقال ادیان، عقاید، فرهنگشدند یدادوستد م

یا » راه ابریشم« این جاده را 2توفنریش یناندفونفرد ،اعتقادات بود. جغرافیدان آلمانی

به  رودان انینامید. راه ابریشم چین را به هند، ایران، آسیاي صغیر و از م» مسیر ابریشم«

  .داد یمصر، قاره آفریقا، یونان، روم و بریتانیا پیوند م

  

همکاري میان چین و کشورهاي اروپایی در چارچوب پروژه ابتکار کمربند و  -3

  راه

اخیر کشورهاي  يها وپایی مشتاق پیوستن به این طرح هستند؛ در سالکشورهاي ار

موقعیت اقتصادي ضعیفشان تمایل بیشتري به جذب  یلاروپاي شرقی و جنوبی به دل

اند.  چینی در کشورشان در چارچوب ابتکار کمربند و راه نشان داده هاي گذاري یهسرما

خارجی و  هاي گذاري یهجذب سرمابا  شان يها تغییر شرایط اقتصاد یکی از اهداف آن

دیگر، کشورهاي دیگري که موقعیت اقتصادي بهتري  يیافتن بازارهاي نوین است. از سو

تر عمل کنند. این نکته  در این زمینه محتاط کنند یدارند، مانند فرانسه و آلمان، تالش م

راي اخیر این کشورها نیز تمایل بیشتري ب يها شود که در سال یادآوريمهم است 

ها خواستار شفافیت  اند هرچند که شماري از آن همکاري در این پروژه نشان داده

  .(Gaspers, 2016:10)اند  بیشتري در زمینه همکاري در این طرح شده

همکاري در ابتکار کمربند و راه، چین رویکردهاي گوناگونی نسبت به  ینهزم در

ن بیش از همه، تمایل به همکاري کشورهاي مختلف به ویژه کشورهاي اروپایی دارد. چی

هستند. به نظر  اروپایی یهبا کشورهاي اروپایی پساکمونیسم دارد که اعضاي تازه اتحاد

که وضعیت نوین اقتصادي و شرایط بازار در این کشورها دو عامل اصلی انتخاب  رسد یم

از نظر چین رگانی هستند؛ اما باید به این نکته توجه داشت که زآنان به عنوان شرکاي با

در این کشورها، موقعیت آنان در این جاده و امکاناتشان  گذاري یهدالیل اصلی سرما

شده، افزون بر موقعیتشان، داراي توان ساخت  هستند. بسیاري از کشورهاي انتخاب

نیز هستند. در زیر به  یشانآهن و یا بازسازي بندرها داخلی و خارجی، راه يها جاده

  رخی کشورهاي اروپایی در چارچوب این طرح خواهیم پرداخت.بررسی روابط چین و ب

                                                      
1. Han Dynasty 
2. Ferdinand von Richthofen 
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  اهمیت آلمان در ابتکار کمربند و راه -3-1

ترین اقتصاد اروپا و همچنین یکی از سه کشور قدرتمند اروپایی،  آلمان به عنوان بزرگ

منظور تشویق چین  کشورهاي اروپایی است. برلین به یانیکی از اهداف اصلی چین در م

در اروپا و همچنین براي برقراري ارتباط و همکاري براي پیوستن به  گذاري یهابراي سرم

اوراسیا، از ابتکار کمربند و راه استقبال کرده است. آلمان همچنین در تالش است تا 

دیگر،  يآن در رابطه با این پروژه را هماهنگ کند؛ اما از سو هاي یتپاسخ اروپا و فعال

ز جمله تأثیر این پروژه بر وحدت سیاسی و اقتصادي آلمان نگران چندین موضوع ا

  .(Gaspers, 2016)است  اروپایی یهاتحاد گذاري یهو قوانین سرما اروپایی یهاتحاد

بیشتر از چین در زمینه تجارت آزاد،  هاي ینتضمدریافت آلمان همچنین خواستار 

، 2017ماه مه در  یشمدر اجالس راه ابر .است زیست یطشرایط کاري و پاسداري از مح

ین موارد را اکرد و  یدها تأک ، بر روي این خواسته1وزیر اقتصاد آلمان، برژیت زیپراس

این ابتکار،  يتجار  شرط الزم براي پیوستن چندین کشور اروپایی به بیانیه مشترك

 Germany wants more guarantees from China over 'Silk Road' trade) دانست

plan, 2017). 
آهن میان دو  ، همکاري آلمان و چین در چارچوب این پروژه، پیوند راه2016ال تا س

و اجرا شده  یزير برنامه 2013، پیش از سال ها يکشور بود که بخشی از این همکار

از پروژه ابتکار کمربند و راه بازسازي  ییها عنوان بخش ها به این پروژه یقتبودند. در حق

که تقاضاي ترابري ریلی کاال میان آلمان و  يطور بود به زآمی یتاند. این طرح موفق شده

 ینهزم زمینه انجامید. در ینو به همکاري بیشتر دو کشور در ا داد چین را افزایش

عنوان دروازه  خود به هاي ینهبازرگانی دریایی، چین بندر آلمانی هامبورگ را یکی از گز

همکاري در مند به  آلمان نیز عالقه است. در نظر گرفتهبه اروپا ورود ابتکار کمربند و راه 

بازرگانی در بندر  هاي یتدر این طرح است که باعث افزایش فعال دریایی ی بازرگان

  .(Gaspers, 2016)هامبورگ خواهد شد

  

  چینی-پروژه لهستانی ـ -3-2

میان چین و لهستان از پشتیبانی سیاسی قوي از سوي  گذاري یهرابطه بازرگانی و سرما

آغاز  2013از سال  میان این دو کشور یلیر يکشور برخورداراست. خدمات ترابر هر دو

که لهستان محصوالت غذایی، کاالهاي صنعتی و قطعات مکانیکی را صادر  يا گونه به ؛شد

                                                      
1. Brigitte Zypries 
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. سه راه براي فرستد یو چین کاالهاي الکترونیکی و عمومی را به لهستان م کند یم

آهن که سومین راه از نظر زمان  د: هوایی، دریایی و راهترابري بار میان دو کشور وجود دار

 2در لهستان و شهر چینی چنگدو 1آهن میان شهر لودز تر است. پیوند راه و قیمت مناسب

، چین این طرح 2013در لهستان است. از سال  ییمواد غذا یدکنندگانفرصتی براي تول

-Otero)است.  کرده یراه معرفـ چینی را به عنوان بخشی از ابتکار کمربند و -لهستانی

Iglesias, Europe and China’s New Silk Roads, 2016:2)  میزان ترابري کاال اگرچه

 يا ، این دو کشور همکاري تازهیقتدر حق ، امایافته یشافزا 2017میان دو کشور از سال 

  .ددهن یادامه مدر قالبی نو پیشین خود را  هاي ياند؛ بلکه همکار را آغاز نکرده

 
رفتن بریتانیا از  یرونابتکار کمربند و راه در دوران پس از ب -3-3

  اروپایی یهاتحاد

 یشمدومین مسیر طوالنی جهان، جاده میان انگلیس و چین به عنوان بخشی از راه ابر

از چین به لندن رفت و مسیر برگشت را نیز  2017است. نخستین قطار ترابري در ژانویه 

چین بریتانیا را به عنوان مرکز مالی پروژه خود در نظر . )Carvalho, 2017:1پیمود(

آن دو عامل اصلی هستند که  هاي یرساختگرفته است. تخصص و خبرگی لندن و ز

  انگلستان توانایی ایفاي نقش مهمی در این پروژه را دارد.  دهند ینشان م

رفت بریتانیا از  که برون رسد یبه گفته مقامات چینی، به نظر م

ها در این پروژه  بر همکاري آن یژهو بر همکاري دو کشور به 3(برگزیت)اروپایی یهداتحا

چینی در  گذاران یهاست که بسیاري از سرما یاین در حال (Ma, 2017)نگذارد.  یريتأث

4بازار واحد اروپا«اند تا به  کرده گذاري یهانگلیس سرما
رحال با ه دسترسی پیدا کنند. به »

احتماالً دسترسی به بازار اروپایی واحد از راه این  اروپایی یهرفت بریتانیا از اتحاد برون

از  نقش دروازه اروپا را داشته باشد. تواند یکشور ممکن نخواهد بود و بریتانیا دیگر نم

 يامضا ، گفتگوهایی را براياروپایی یهبریتانیا، دولت انگلیس علیرغم معاهدات اتحاد يسو

                                                      
  .شود یشناخته م یباف لودز شهري در مرکز لهستان است که به عنوان یک کانون قدیمی پارچه.  1
ن است. تاریخ چنگدو به سده چهارم پیش از میالد مسیح.، زمانی که چنگدو پایتخت استان سیچوان در جنوب غربی چی.  2

  .رسد یبود، م» پادشاهی شو«پایتخت 
درصد از  51,9، 2016ژوئن  23در  یپرس برگزیت اصطالح رایج براي خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی است. در یک همه. 3

  .ه اروپایی را ترك کننددادند که اتحادی يکننده در انگلیس رأ شرکت دهندگان يرأ
4. European Single Market 
بازار واحد اروپایی، بازار داخلی یا بازار مشترك، بازاري واحد است که به دنبال تضمین انتقال آزاد کاالها، سرمایه، خدمات و 

 نیروي کار (چهار آزادي) در درون اتحادیه اروپایی است.
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و چین آغاز  متحده یاالتمانند ا اروپایی یهتوافقنامه بازرگانی با کشورهاي غیر عضو اتحاد

در سخنرانی خود  1موگرینی فدریکا اروپایی یهگونه که نماینده عالی اتحاد کرده است. آن

در بروکسل اشاره کرد،  2017مارس  10در  2اتحادیه اروپایی یکدر همایش فرا آتالنت

است،  اروپایی یهیک کشور عضو اتحاد که ی، تا هنگاماروپایی یه تحادطبق معاهدات ا

 3غاز کندآرا  اروپایی  یر اتحادیهبا اعضاي غ یگفتگو درباره توافقنامه بازرگان تواند ینم

(Team, 2017). بریتانیا مشتاق به همکاري در ابتکار کمربند و راه چین  رسد یبه نظر م

رفت از اتحادیه است و نقش خود را در این طرح، یک پشتیبان  در دوران پس از برون

 گذاري، یهسرما لحاظ از. کند یم توصیف نیاز مورد هاي ینهزم یزي درر مالی و حتی برنامه

در این پروژه  Standard Chartered5و  HSBC  ،KPMG4 مانند انگلیسی يها شرکت

  اند.  کرده گذاري یهسرما

را براي  يا منطقه تازه کرد یکه تالش م 6انگلیس، فیلیپ هاموند وقت خارجه یروز

رفت از اتحادیه بیابد، در سخنرانی خود در پکن از ابتکار کمربند و  بازرگانی پس از برون

کرد. پس از اینکه نخستین  یدراه پشتیبانی و بر همکاري انگلستان در این پروژه تأک

وژه به انگلستان رسید، او در سخنرانی خود سه بار چین را سرویس باربري از راه این پر

به تاریخ بازرگانی میان دو کشور اشاره کرد که از سده  و شریک طبیعی انگلیس خواند

رفت از  شانزدهم آغاز شده است. هاموند اعالم کرد که کشورش پس از برون

را حفظ خواهد کرد، بلکه  تنها همکاري بازرگانی خود با همسایگان خود نه اروپایی یهاتحاد

در همکاري بازرگانی با شرکاي تازه و متحدان قدیم خود  يها درصدد امضاي توافق

 Phillips, Philip Hammond calls China a 'natural partner' as he( .جهان است

seeks post-Brexit trade deals, 2017(.  

  

  شمایتالیا و چین، نقطه آغاز راه باستانی ابری -3-4

شده که محل مهمی در  ایتالیا در نقطه پایانی راه ابریشم دریایی در دریاي مدیترانه واقع

                                                      
 سیرئ بیایی و نماینده فعلی اتحادیه اروپایی در سیاست خارجی و امنیتی و نافدریکا موگرینی یک سیاستمدار ایتالی .1

  است. 2014کمیسیون یونکر از اول نوامبر  کمیسیون اروپایی در

کلیدي و  يها تیبه بحث در مورد اولو متحده االتیساالنه با گردهمایی سهامداران اروپایی و ا کیهمایش فرا آتالنت 2. 

  .پردازد یوابط دو سوي آتالنتیک ممربوط به ر يها چالش

  خروج یک کشور عضو از اتحادیه اروپا :TEU 50ماده  3. 

  ارائه خدمات حسابرسی، مالیاتی و مشاوره است يا حرفه يها یک شبکه جهانی از شرکت 4. 
  انگلیسی است که مقر آن در لندن است یتییک شرکت بانکی و خدمات مالی چندمل.  5

6. Philip Hammond 
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چین،  یر امور خارجهپروژه است و شامل پیوندهاي زمینی و دریایی خواهد بود. وزاین 

، گفت که کشورش و ایتالیا در دوران 2016مه  5در سفر خود به رم در  1وانگ یی

 در کشور دو نزدیکاکنون نیز انتظار همکاري  ابریشم بودند و همباستان نقطه آغاز راه 

بازرگانی  يها این پروژه فرصت (The Belt and Road, 2016) رود. یم نوین ابریشم راه

که این همکاري  ییخواهد کرد. ازآنجا ایجادقابل توجهی را براي همکاري میان دو کشور 

ي توسعه اقتصادي کمک خواهد کرد، این کشور عالقه خود را به همکاري در به ایتالیا برا

این پروژه نشان داده است. این طرح همکاري بازرگانی با کشورهاي اوراسیا و مزایاي 

، مانند بسیاري دیگر از کشورهاي اروپایی به همراه ایتالیارا در رشد اقتصادي  يا برجسته

، براي 2017ایتالیا، در دیدارش از چین در فوریه  جمهور گفته رئیسبه  .خواهد داشت

تکمیل این طرح، موقعیت دو بندر ایتالیایی براي دسترسی به مرکز اروپا بسیار مهم 

در سخنرانی خود تأکید کرد  4و تریست 3بر موقعیت بندرهاي جنوا 2است. سرجیو ماتارال

ري دولت ایتالیا در این و گفت که این بندرها یکی از دالیل اصلی چین براي جلب همکا

آهن ایتالیا به  براي انتخاب ایتالیا، پیوند راه نپروژه است. یکی دیگر از دالیل مهم چی

نقاط گوناگون اروپا و ارتباط آن کشور با بازارها در شمال، مرکز و شرق اروپا است. اگرچه 

ا است. نیز دسترسی به این بازارها در اروپ» 5اتحاد پنج بندر«هدف اصلی پروژه 

(Goulard, 2017).  چین و ایتالیا در جریان گردهمایی همکاري 2015در سال ،

پشتیبانی مالی کردند که پنج بندر را » اتحاد پنج بندر«شهرهاي جاده ابریشم، از پروژه 

. داد یدر سه کشور اروپایی در انجمن بندرهاي شمال دریاي آدریاتیک به یکدیگر پیوند م

در  8، بندر کاپادیستریا7است و راونا ي، تر6هاي ایتالیایی ونیزاین پروژه شامل بندر

در کرواسی است. این مسیر جدید، جایگزین مسیر شانگهاي به  9اسلوونی و بندر فیمه

  بود. تر یمایل طوالن 2400هامبورگ شد که حدود 

                                                      
1. Wang Yi 
2. Mattarella emphasized 

یک شهر بندري و مرکز منطقه لیگوریا ایتالیا در شمال غربی است. معروفیتش به خاطر نقش اصلی آن در بازرگانی دریایی .  3

  ها است. در طول سده
  بندري است که مرکز منطقه فریولی ونیزیا جولیا در شمال شرقی ایتالیا است. ياست شهر يتر.  4

5. five-port alliance 
هاي  اي در شمال ایتالیا که در خلیجی از تاالب ونتزیا در نزدیکی دریاي آدریاتیک جاي گرفته و به صورت جزیره جزیره.  6

  .شود یوآمد در شهر با قایق انجام م اند و رفت دهش جدا هم از هایی کانال ها به وسیله کوچک است که جزیره
  .شود می متصل آدریاتیک دریاي به کانال یک با شهر این. است ایتالیا شمال در رومانیا-لیاامیاز شهرهاي منطقه  یکی .7

  یک شهر بندري اسلوونی که در خط ساحلی دریاي آدریاتیک است..  8
  بندر اصلی و سومین شهر بزرگ کرواسی است..  9
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  جایگاه نوین فرانسه در همکاري با ابتکار کمربند و راه -3-5

در فرانسه در مقایسه با دیگر کشورهاي اروپایی و  ها ینیکمتر چ يگذار هیبه دلیل سرما

 شیهمچنین به دلیل اینکه دولت فرانسه موضع متناسبی در برابر این پروژه در پ

به اندازه دیگر کشورهاي  پیشرفتی 2015نگرفت، پروژه کمربند و راه در فرانسه تا سال 

 امور ریاند. وز همکاري در این طرح بوده ، مقامات محلی پیگیرهمه  نیاروپایی نداشت. با ا

گفت که  2015درباره این طرح در سال  اش یدر سخنران 1فرانسه لوران فابیوس خارجه

. او میکن یما باید این پروژه را از منظر ژئوپلیتیک و همچنین با دیدهایی گوناگون بررس

 بازارهاي یا بازار عنوان به بر روي همکاري فرانسه و چین در بازارهاي کشورهاي دیگر

 منجر کهکرد  دیتأک همکاري این از فرانسه انتظارات از یکی قالب در کشورش براي سوم

آفریقا  اتحادیه جانبه میان دو کشور و امضاء اعالمیه مشترك براي همکاري سه به

                 .(Seaman, 2016)شد

ین تمایل کشور در سفرش به چ 2فرانسه، برنارد کازنو ریوز ، نخست2017در مارس   

 يها خود را به این راهبرد نشان داد. یکی دیگر از دالیل سفر وي به چین، تشویق شرکت

بیشتري از فرانسه به استفاده از خطوط تازه ترابري به کشور چین بود که از آوریل 

دهنده تمایل دولت فرانسه براي  این نشان. (Eisele, 2017)اند شده يانداز راه 2017

 نیدر ا يتر پروژه کمربند و راه با چین است و از این رو فرانسه موضع روشنهمکاري در 

  گرفته است. شیزمینه در پ

  

  در راه ابریشم دریایی» نقطه استراتژیک«بندر ساینس،  -3-6

به اروپا و آفریقا، بسیار  يا در پرتغال، این کشور را به عنوان دروازه 3اهمیت بندر ساینس

ست. موقعیت جغرافیایی بندر ساینس دلیل مهمی است که مورد توجه قرار داده ا

در پرتغال شود. با توجه به موقعیت این بندر،  يگذار هیباعث جذب سرما تواند یم

با یک روزنامه چینی در سال  يا ، در مصاحبه4پرتغال، مارسلو روبلو دیسوزا جمهور سیرئ

در راه ابریشم » تژیکاسترا«گفت که کشورش توانایی تبدیل شدن به یک نقطه  2016

 Portugal to play strategic role in 21st Century Maritime Silk(دریایی را دارد. 

                                                      
1. Laurent Fabius 
2. Bernard Cazeneuve 

  نفر جمعیت دارد. 18298حیه ستوبال، منطقه آلندژو و منطقه ساحلی آن است که حدود ساینس یک شهر پرتغالی از نا.  3
4. Marcelo Rebelo de Sousa 
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Road, 2016( از ابتکار کمربند و راه  2017در سال  1وزیر پرتغال، آنتونیو کاستا نخست

 يها نهیپشتیبانی و اعالم کرد که کشورش به دنبال همکاري بیشتر با چین در زم

                                           ، انرژي، کشاورزي، فرهنگ و آموزش استها رساختیون مانند گردشگري، زگوناگ

(China & Portugal step up cooperation on New Silk Road initiative, 2017).  

  

  دستاوردهاي جمهوري چک در پروژه کمربند و راه -3-7

 2) را در سرانهFDIمستقیم خارجی ( يگذار هیسرماجمهوري چک که بیشترین مقدار 

 يها ، پشتیبانی خود را از پروژه کمربند و راه اعالم کرده است. فرصتکند یدریافت م

گوناگونی مانند  يها نهیدر زم یچین گذاران هیدر این کشور براي سرما يگذار هیسرما

ها بسیار مهم  رسانه مالی، ترابري هوایی، ورزش و ،امالك، ترابري، خدمات بهداشتی

 افتتاحکمربند و راه  پروژه از بخشی عنوان به کشور دو میان مستقیم است. سه پرواز

نتوانسته انتظارات چک را در چندین جنبه دیگر  پروژه این در همکاري اماشده است؛ 

  .(Fürst, 2016)و اشتغال برآورده سازد  مانند میزان صادرات

  

  یونان؛ دروازه اصلی راه ابریشم دریایی -3-8

 به کشور این گرفتن نظر در براي چین مهم دالیل از یکی یونان جغرافیایی موقعیت

کمربند و راه و بیشتر براي بخش دریایی آن است. پروژه  در اروپا در اصلی دروازه عنوان

اروپا، آسیا و  يها قارهاست و همچنین در تقاطع  کینزد اریبس 3این منطقه به کانال سوئز

گرفته است. چین  آفریقا جاي دارد. ناوگان یونان نیز مورد توجه جهان قرار

براي  نیز دیگري يها در بندرهاي یونان را انجام داده و برنامه يگذار هیسرما

تنها  ها دارد که نه در بندرهاي این کشور براي بهبود ظرفیت و امکانات آن يگذار هیسرما

، بلکه بر ارتباط فرهنگی و کند یم  گوناگون آماده يها یراي خدمت به کشتها را ب آن

 4خواهد گذاشت. دومین بندر بزرگ یونان، پیرائوس ریسیاسی میان دو کشور نیز تأث

                                                      
1. Antonio Costa 

مستقیم خارجی، جمهوري چک رتبه نخست را در میان کشورهاي اروپاي مرکزي و  يگذار هیبه گزارش آژانس دولتی سرما.  2

، حضور يگذار هیسرما يها زهیدارد. این به دلیل معرفی انگ يگذار هیمستقیم و سرانه سرما اروپاي شرقی از نظر ذخایر گذاري

  کارگران ماهر و ارزان و مزایاي جغرافیایی جمهوري چک مانند موقعیت آن در قلب اروپا مرکزي است.

. این آبراه توسط دهد ییوند میک آبراه دریایی مصنوعی در مصر است که دریاي مدیترانه را به دریاي سرخ پ کانال سوئز 3.

 افتتاح شد. 1869نوامبر  17ساخته و رسماً در تاریخ  1869و  1859 يها شرکت کانال سوئز بین سال

 12یک شهر بندري در منطقه آتیکا، یونان است. پیرائوس در داخل محدوده شهر آتن واقع در  Piraeusپیرائوس   4.
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. پارلمان اروپایی در کند یدر این پروژه بازي م يگذار هینقش مهمی در جذب سرما

چین در بندر  يها يگذار هیسرما تأیید کرد که 2016گزارش خود در ماه جوالي 

 پیرائوس، به عنوان بخشی از ابتکار کمربند و راه، در قالب همکاري دوطرفه بوده و

  .(Ebbighausen, 2017)هماهنگ با ابتکارهاي اتحادیه اروپایی است 

چین بر این باور است که این همکاري به یونان کمک خواهد کرد تا بحران اقتصادي 

، سفیر چین، در سخنرانی خود در 1ذارد. در این زمینه، ژو شیائولیخود را پشت سر گ

چین به یونان نیاز «گفت:  2017همایش همکاري اقتصادي یونان و چین در ماه مارس 

طور که یونان به چین نیاز دارد. چین از پشتیبانی و مشارکت فعال یونان در  دارد، همان

و مطمئن است که یونان با این  کند یبسیار سپاسگزاري م» کمربند و راه «ابتکار 

، بلکه نقش مهمی در صلح و ثبات دیآ یم همکاري نه تنها از بحران بدهی بیرون

 Speech by Chinese Ambassador Zou Xiaoli at the)» خواهد کرد. بازيي ا منطقه

"Belt and Road" and Greece-China Economic Cooperation Seminar, 2017)  
  

  اهمیت قطب شمال در همکاري دانمارك و چین -3-9

 هیعضو اتحاد ریغ کشورهاي میان در دانمارك بازرگانی بزرگ شریک دومین چین

 پیمان سازمان ،شمال اروپا شوراي ،قطب شمال شوراي در عضویت. است ییاروپا 

قرار  هدانمارك را مورد توج ،ییاروپا هیاتحاد در عضویت و همچنین) ناتو(شمالی کیآتالنت

عضو  2015داده است. این کشور براي پیوستن به ابتکار کمربند و راه، در ماه مارس 

دو کشور بر بهبود همکاري  2015زیرساخت آسیایی شد. در ماه می  يگذار هیبانک سرما

 دتوان یو مشارکت استراتژیک جامع خود در چارچوب این پروژه تأکید کردند. دانمارك م

از راه گسترش مسیر شمالی ابتکار کمربند و راه به این پروژه بپیوندد. با توجه به 

 که بخش قطب شمال ممکن است منطقه اصلی رسد یگفتگوهاي رسمی، به نظر م

 خود سفر در راسموسن الرس خارجه دانمارك، وزیر باشد. پروژه این در ها آن همکاري

 ابراز همکاري براي را کشور خود تمایل ژهاین پرو چارچوب در 2017 سال در پکن به

  .(Otero-Iglesias, 2016) داشت 

  

                                                                                                                             
 

  و در کنار ساحل شرقی خلیج سارانیک واقع شده است.کیلومتري جنوب غربی مرکز شهر جاي دارد 
1. Zou Xiaoli 
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  مجارستان؛ شریک اصلی چین در اروپاي مرکزي و شرقی -3-10

نخستین قطار باربري از چین وارد مجارستان شد. این کشور نخستین  2017در آوریل 

ر پروژه کمربند و کشور اروپایی است که به طور رسمی موافقت خود را براي همکاري د

 350چین در چارچوب این پروژه، ساخت  يها راه ابراز داشت. اگرچه یکی از طرح

آهن سریع میان پایتخت دو کشور صربستان و مجارستان است، اما ساخت  کیلومتر راه

براي روشن شدن اینکه آیا  ییاروپا هیآهن در مجارستان، به دلیل مالحظات اتحاد این راه

در مناقصه عمومی در این پروژه پیروي کرده یا خیر،  ییاروپا هیانون اتحادمجارستان از ق

هنوز به پایان نرسیده است. در منطقه مرکزي و شرقی اروپا، مجارستان شریک اصلی 

مهم است که این  يا چین است. براي چین رابطه با اروپاي شرقی و مرکزي به اندازه

 است. درگذاري کرده  مجارستان سرمایه چین بیشتر از گذشته در 2012کشور از سال 

 سیاسی حزب پیروزي به توجه با ،2010 سال از. کرد اندازي راه را »16+1« ابتکار ورشو

را گامی دیگر براي  1»یگشایش شرق«، مجارستان سیاست انتخابات در کار محافظه

آسیا به  دهنده تمایل بیشتر این کشور به تمرکز بر همکاري با چین اعالم کرد که نشان

  نسبت اروپاي غربی است.
 
  آخرین پایه اوراسیایی ابتکار کمربند و راه -3-11

آهن از پنج  میان چین و اسپانیا است. این راه يا آهن جهان، پروژه مسیر راه نیتر یطوالن

. موقعیت ستدیا یآهن در اروپا م و در چندین ایستگاه راه کند یدیگر نیز گذر م 2کشور

 یغرب ترانهیو دریاي مد یشمال  دسترسی بندرهاي آن به اقیانوس اطلس اسپانیا به دلیل

به عنوان بخش مهمی از مسیر دریایی ابتکار کمربند و راه مهم است. به این دلیل مادرید 

  .شود یآخرین پایه اوراسیایی این پروژه نامیده م

ه براي استقالل در کاتالونیا، چین ممکن است فرصتی تاز یپرس با برگزاري همه  

گذاري در منطقه احتمالی مستقل نوین در اروپا به دست آورد. البته سیاست  سرمایه

چین در این زمینه ناشناخته است و به چندین مسئله بستگی دارد از جمله اهمیت 

منطقه احتمالی مستقل نوین براي این پروژه، نقشی که این منطقه پس از استقالل 

                                                      
سیاست نگاه به شرق را دنبال کرد. هدف آشکار این سیاست، کاهش وابستگی  2015تا  2010دولت اوربان در سالهاي   1.

با کشورهاي شرق، به ویژه چین اقتصاد مجارستان به بازرگانی با غرب، به ویژه اعضاي اتحادیه اروپایی، از راه افزایش بازرگانی 

  است.

  قزاقستان، بالروس، لهستان، آلمان، فرانسه .2 
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تر از همه، پاسخ چین به  ، ثبات آن و مهمردیگ یپیش مدر  يگذار هیاحتمالی براي سرما

استقالل کاتالونیا. البته چین ممکن است ترجیح دهد که ارتباط خود را با بارسلونا حفظ 

کند. به این  يخوددار افتهی کند و از پشتیبانی کاتالونیا به عنوان یک منطقه تازه استقالل

همانند در درون کشور خود نیز  یه جنبشبنسبت دیدگاه خود را  تواند یترتیب، چین م

  در قلمرو خود روبرو است. ییها با چنین جنبشنیز اعالم کند، زیرا این کشور 

  

(مسیر ابتکار کمربند جاده از چین تا اسپانیا) :1 شماره نقشه

  
  

http://independenttrader.pl/fotos/Trasa_Yiwu_-_Madryt.png  
 
مربند اقتصادي راه ابریشم و راه ابریشم هلند؛ نقطه پیوند میان ک -3-12

اند که  اعالم کرده 2و موسسه آمار هلند 1پژوهشکده مطالعات اقتصادي واگنینگن دریایی

را به دست آورده  ییاروپا هیهلند رتبه دوم در صادرات کشاورزي در اتحاد 2016در سال 

هرچند که . (Berkhout, 2017)رشد داشته است 2015زمینه نسبت به سال  نیو در ا

عنوان یکی از  نیز جایگاه دوم را به دست آورده بود. هلند به 2015این کشور در سال 

، نقطه پیوند پروژه ابتکار کمربند و راه را تشکیل ییایآس رساختیاعضاي بانک توسعه ز

پیوند میان کمربند اقتصادي راه ابریشم و راه ابریشم دریایی  ي؛ این به معنادهد یم

، این کشور را مورد توجه زیادي 3موارد باال به همراه موقعیت بندر آن، روترداماست. همه 

   است.  داده قرار

                                                      
1  .LEI کی از مؤسسات تحقیقاتی دانشگاه و مرکز تحقیقاتیی Wageningen (WUR)  است که در هلند و بلژیک موسسه پیشرو

، مدیریت مناطق روستایی، بخش کشاورزي کشاورزي، باغداري و شیالت يها نهیدر زمینه تحقیقات اجتماعی و اقتصادي در زم

  .و تولید و مصرف مواد غذایی است

، یک سازمان دولتی در هلند است که اطالعات آماري درباره این کشور را 1899در سال  سیموسسه آمار هلند، تأس 2. 

  .کند یم يآور جمع
  .چلت در دریاي شمال است-یسم-روتردام شهر بندري اصلی در استان هلند جنوبی در دلتاي رودخانه رود .3
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  : (مسیر ابتکار کمربند جاده از چین تا هلند)2نقشه شماره 

 
 

https://www.ghy.com/images/uploads/default/Silk_Road_Map.jpg 
  

نداشت، با این حال برخی از  2016دولت چین هیچ برنامه همکاري با هلند تا سال 

. از کنند یچینی در این زمینه با هلند همکاري م يها محلی و برخی از شرکت يها دولت

محصوالت اساسی براي قطارهاي  ،محصوالت کشاورزي هلندي« يها هیانیسوي هلند، ب

 روتردام موقعیتی براي تدارك ابتکار کمربند و راه در«و » رو به سوي شرق خواهند بود

  هستند که گرایش این کشور را براي همکاري نشان ییها هیانیب» اروپا خواهد شد

و محلی  يا منطقه يها افزون بر اشتیاق دولت مرکزي، دولت .)Zhang, 2016( دهند یم

اند. روشن است که  هلند نیز در زمینه همکاري در ابتکار کمربند و راه کارهایی انجام داده

  وکار در بیرون از اروپا هستند. ار فرصت کسبهلندي در انتظ يها شرکت

  

  در پروژه چین کیبالت ينقش کشورها -3-13

ابتکار کمربند و  در خوبی جغرافیایی موقعیت لیتوانی و استونی لتونی، بالتیک کشور سه 

براي ترابري میان اروپا، کشورهاي اسکاندیناوي و شرق  دهنده ارتباط راه دارند وراه 

با بالروس و روسیه جاي  ییاروپا هیی که لتونی در مرز خارجی اتحادهستند. از آنجای

 ياوراسیا را باز ياقتصاد یه و اتحاد ییاروپا هینقش یک پل میان اتحاد تواند یگرفته، م

کند. لتونی به عنوان یک کشور اروپایی، نخستین کشور بالتیک بود که تمایل خود را به 

م کرد. کشورهاي بالتیک دسترسی به دریاي بالتیک همکاري در پروژه کمربند و راه اعال

 2017. وزیر ترابري لتونی در جریان سفرش به چین در ماه مه سال کنند یتر م را آسان
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به موقعیت  1تمایل کشور خود را براي پیوستن به این طرح اعالم کرد. اولدیس آگولیس

آهن یا هواپیما در این  راه جغرافیایی لتونی اشاره کرد که از لحاظ ترابري از راه دریا،

  .(Latvia willing to join One Belt, One Road initiative, 2017)ت پروژه مهم اس

ترابري کاال با قطار را میان خود آغاز کردند که نخستین  2016لتونی و چین در سال 

محصوالت لتونی به چین از سال براي انتقال  يا قطار از چین به لتونی رفت و برنامه

  گرفته شد.  شیدر پ  2017

بالتیک، استونی است که دسترسی به ساحل خلیج فنالند  يها یکی دیگر از دولت  

به  ییاروپا هیعضو اتحاد نیتر کیتوجه چین را به دو دلیل جلب کند؛ نزد تواند یدارد و م

در سفر  2چین، ژانگ گالی ریوز . معاون نخستکیچین و توانایی آن در تجارت الکترون

، این کشور را به عنوان شریک چین در اروپاي شرقی و 2017خود به استونی در سال 

را بهبود بخشد. این کشور  ییاروپا هیروابط چین و اتحاد تواند یکه م کرد یمرکزي معرف

به چین، نقش مهمی در دسترسی آن کشور  ییاروپا هیعضو اتحاد نیتر کیبه عنوان نزد

 (Zhang Gaoli Visits Estonia, 2017) .دارد ییاروپا هیاتحاد به

، در سفر خود به بروکسل در ژوئیه 3کرستی کلجولید جمهور سیرئ نکهیبا توجه به ا  

گفت که  توان یاستونی را به عنوان نخستین کشور دیجیتال جهان معرفی کرد، م 2017

دلیل مهم چین براي انتخاب استونی به عنوان شریک بازرگانی  تجارت الکترونیک دومین

چین، ژانگ گالی، در سفر خود به تالین در  ریوز معاون نخست (Briefing, 2017)است. 

، استونی را به عنوان یک شریک مهم چین در اروپاي مرکزي و شرقی 2017آوریل 

طور که  اري با چین براي استونی بسیار مهم است. همانمعرفی کرد. از سوي دیگر، همک

کلجولید اعالم کرد، استونی براي همکاري با چین در چارچوب همکاري  جمهور سیرئ

  .(Yan, 2017)ارزش بسیاري قائل است "1+16"سازمانی 

چین  يگذار هیسرما تواند یترین کشور بالتیک م بخش ترابري لیتوانی به عنوان بزرگ  

که  کند یگذاري چین، لیتوانی خدمات صادراتی خود را تقویت م را جذب کند. با سرمایه

در پروژه کمربند و راه بسیار  4کمک به توسعه اقتصاد آن کشور است. نقش بندر کالیپدا

 جاي دارد. بر این پایه، 5مهم است؛ زیرا این بندر در محل پیوند دریاي بالتیک و رود دن

                                                      
1. Uldis Augulis 
2. Zhang Gaoli 
3. Kersti Kaljulaid 
4. Klaipeda 
5. Danė 
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  چینی و لیتوانیایی در ترابري میان دو کشور وجود دارد. يها همکاري میان شرکتزمینه 

  

  ها اتحادیه اروپایی و ابتکار کمربند و راه؛ تهدیدها و فرصت -4

روشن است که کشورهاي اروپایی رویکردهاي گوناگونی نسبت به این پروژه در 

با دیگر  سهیسه، آلمان و ایتالیا در مقا؛ فران1»سه قدرت بزرگ نوین اروپا. «اند گرفته شیپ

استاد  2. دکتر جیانگ ژندارند یکشورهاي اروپایی با احتیاط بیشتري در این راه قدم برم

 يها دانشگاه نورث وست چین، در گفتگو با نگارندگان گفت بر این باور است که قدرت

این همکاري ارزیابی ، درباره متحده االتیبراي حفظ رابطه خود با اباید بزرگ اروپایی 

  )1396(ژن, دهند.   بیشتري انجام

کشورهاي پساکمونیستی اروپایی همکاري خود با چین در چارچوب این پروژه را به   

آغاز کردند. علیرغم معاهدات  زودتر شان يبودن وضعیت اقتصاد تر فیدلیل ضع

پایان عضویت خود در اتحادیه، درباره توافقنامه  پیش ازنیز ، بریتانیا ییاروپا هیاتحاد

اروپایی گفتگو کرده است. بریتانیا بر  هیاتحاد ریبازرگانی با چین به عنوان یک عضو غ

که یکی  ییازآنجا تمایل خود براي همکاري با شریک تازه خود، چین تأکید کرده است.

یکپارچه این  يگذار ستایاتحادیه اروپایی در این زمینه پاسداشت س يها یاز نگران

پروژه مهم است. این بلوك این اتحادیه است، بنابراین رویکرد این اتحادیه نسبت به 

. اتحادیه این بار تالش کند یگوناگون همکاري در این پروژه را ارزیابی م يها جنبه

اعضاي اتحادیه در  با نقش ضعیفی که براي هماهنگ کردن مشارکت سهیدر مقا کند یم

در این زمینه ایفا کند، چرا  يتر زیرساخت آسیا ایفا کرد، نقش فعال يگذار هیمابانک سر

که کشورهاي اروپایی براي پیوستن به این بانک ناهماهنگ عمل کردند و ژان کلود 

براي اینکه ببینیم کی زودتر  يا مسابقه«آن را تشبیه به  ییاروپا ونیسیرئیس کم 3یونکر

 باید و داریم رشد به نیاز ما: «افزود وي رابطه، این در (Jing, 2015)کرد. » شود یعضو م

 اعتقاد به توجه بنابراین، با.» میقرار ده مان یمل منافع از پیش را مشترکمان منافع

 مسئولیت ییاروپا  هیاتحاد ،ردیگ يجا اولویت در باید مشترك منافع که ییاروپا هیاتحاد

بنابراین، این  ،سخ اعضا و در اولویت جاي دادن منافع مشترك را داردپا کردن  هماهنگ

در این  تر تا به رویکردي فعال کند یرا مجبور م ییاروپا هییکی از دالیلی است که اتحاد

                                                      
 پس از تصمیم بریتانیا براي خروج این کشور از اتحادیه، این سه کشور، سه قدرت بزرگ نوین نام گرفتند 1. 

2. Jiang Zhen 
3. Jean-Claude Juncker 
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  (Bond, 2017)آورد.  يزمینه رو

 بیشترین با اقتصادي بلوك ترین بزرگ عنوان به را ییاروپا هیاتحاد کند یم تالش چین  

 آغاز همکاري براي 2015نشستی در سال  درها  آن وارد این همکاري کند. جمعیت،

به توافق  اروپا براي ییاروپا هیاتحاد گذاري سرمایه طرح وکمربند و راه پروژه  میان

 دلیل به تجارت بیانیه از اروپایی اتحادیه 2017 مه ماه در پکن نشست در اما؛ 1رسیدند

 همچنین .نکرد پشتیبانی زیست محیط و اقتصادباره در پایدار يها نیتضم قدانف

 مشترك مالکیت و شفافیت هیبر پااین بیانیه  که استاین باور _یی براروپا_اتحادیه

 Phillips, EU backs away from trade statement in blow to China's) نیست

'modern Silk Road' plan, 2017)  
 مشترك بیانیه. هست نیز دیگري يها ینگران ی،طورکل به چین با همکاري در زمینه  

 .است ها ینگرانآن  از گویاي یکی اعالم شد، 2017که در سال  ایتالیا و فرانسه آلمان،

 ، درشوند یم شناخته اروپا اقتصادهاي نیتر يقو عنوان به که اروپایی کشور سه رهبران

یی که ها يگذار هیسرمامشترك اعالم کردند زمان آن رسیده که موانعی براي  یانیهب یک

 ایتالیا و فرانسه آلمان، بیانیه، این طبیعت سیاسی دارند، گذاشته شود. در رسد یمبه نظر 

 .است پکن در برابر اروپا حساس و مهم صنایع از پشتیبانی ها آن هدف که کردند اعالم

مسئله بدانند که آیا انگیزه  اینباره را در ییاروپا هیاتحاد کمیسیون نظر خواهند یها م آن

در  ما: «اعالم کردند که همچنینها  آنسیاسی یا اقتصادي در این زمینه بوده است. 

 تخصص به خارجی، يگذار هیسرما شرایط و يگذار هیسرما لیوتحل هیتجززمینه 

» واگذار شود. عضو کشورهاي به باید نهایی . تصمیممیکن یم تکیه اروپایی کمیسیون

مجبور به  راها  آن خارجی، يگذار هیسرما و اروپایی صنایعباره در کشور سه این نگرانی

باره در تنها ها آن نگرانیمطمئناً  .کرد ییاروپا هیاتحاد کمیساریاي درخواست کمک از

نیز  یاسیس يها زهیانگ نگران که کردند اعالم ها آن که چرا نیست، اقتصادي يها جنبه

  .(Rapoza, 2017) و  (Gutteridge, 2017)هستند

 در اکونومیست. است گرانه چین حیله قدرتباره در مهم، يها ینگران از دیگر یکی  

 براي چینی تاکتیک چگونگیباره ، در2017 دسامبر 14 تاریخ در خود نشریات از یکی

 گفته ث کرده و بهبح آلمان و استرالیا مانند کشورها دیگر يها استیس در دخالت

                                                      
 يها رساختیز يگذار هیطرح سرما«یا » برنامه یونکر«) که به نام EC IPEکمیسیون اروپا براي اروپا ( يگذار هیبرنامه سرما.  1

است که ابتدا توسط ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی در  يگذار هی، یک برنامه سرماشود یشناخته م» اتحادیه اروپایی

 315از حداقل » اقتصاد واقعی«عمومی و خصوصی در  يگذار هیاعالم شد. هدف از این طرح، بازسازي سرما 2014نوامبر 

  ) بوده است.2017دسامبر  - 2015ساله (ژانویه  میلیارد یورو در طی دوره مالی سه
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 این نامیده است. در» 2گرانه حیله قدرت« را آن NED(1( دموکراسی براي ملی صندوق

 که طرف مقابل است تخریب و تحکیم فشار، از ترکیبی چین گرانه حیله قدرت مقاله

 .(What to do about China’s “sharp power”, 2017) کند یم ترویج را خودسانسوري

 قدرت و نرم قدرت خود یکی از مقاالت در هاروارد، دانشگاه استاد ،3ناي جوزف

 جذابیت از نرم قدرت که حالی در« که است بر این باور . اوکند یمگرانه را مقایسه  حیله

 به گرانه حیله ، قدرتکند یم استفاده کشور قدرت افزایش برايها  ارزش و فرهنگ

 اجرا به را تا در کشور خود فشار بر روي رفتارها کند یم مکک اقتدارگرا يها میرژ

 در (Nye, 2018) .»کنند مدیریت را کشور از بیرون در عمومی افکار ،زمان همو  درآورند

 جذاب است ممکن پروژه این که گفت و کرده اشارهکمربند و راه پروژه  به او زمینه، این

 ,Cellaney( خواهد شد نیز ناخوشایند تغییر کند، آن شرایط که زمانی ماا به نظر برسد،

 نیتأمگرانه، استفاده از ابزارهاي قدرت نرم، براي  . در واقع، منظور از قدرت حیله)2017

به ي موجود ها تیواقعي اقتدارگرا در دیگر کشورها با هدف تغییر ها دولتاهداف پنهان 

 باور نیا بر و دهد یم پیشنهاد تهدید این با رویارویی براي را راهی خود است. ناي نفع

 آن، گرانه لهیح قدرت تهدید دلیل به چینی نرم قدرت يها تالش ممنوعیت که است

 دهیم تشخیص را ها آن میان خط و باشیم مراقب است نیست، بلکه بهتر انتخاب بهترین

  نیم.ک عمومی را ییها تالش چنین و

 به که است يا برنامه از بخشی پروژه این که بر این باورند کشورها از بنابراین برخی  

این باره در ها از این رو آن به قدرت جهانی بعدي تبدیل شود، تا کند یم کمک چین

 مانند ها يهمکار از برخی از متحده االتیا ینینش عقب ، باهمه نیادارند. با  تردید پروژه

TPP، توسط که خالئی در يمؤثرتر براي چین درست شده تا بتواند نقش بیخو فرصت 

  .بازي کند پدید آمده، متحده االتیا

 سال در ویتنام در 5آپک اجالس در که اوراسیا سیاسی مشاوره گروه ، رئیس4یان برمر  

 ها گفتگو با آن نشست آن در که به نظر رهبران خارجی که گفت کرد، شرکت 2017

 )Gao, 2017( .شود یمتلقی  چین براي بزرگ هدیه ي ترامپ یکهورجم استیر کرده،

                                                      
با هدف اعالمی  1983است که در سال  متحده االتیقدرتمند ا یردولتی) یک سازمان غNEDبنیاد ملی براي دموکراسی ( 1. 

  شد. سیون از کشور تأستوسعه دموکراسی در بیر
2. Sharp Power 

) یک دانشمند علوم سیاسی آمریکایی است. او به همراه رابرت کوهن 1937ژانویه  19جوزف ساموئل ناي جونیور (متولد .  3

  ارائه شد. 1977ها در سال  نئولیبرالیسم اند که در کتاب قدرت و وابستگی متقابل آن یالملل نینظریه روابط ب گذار انیبن
4. Ian Bremmer 
5. APEC 
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شرق آسیا نیز در گفتگو با  مسائل متخصص و تهران دانشگاه استاد شاهنده، بهزاد

باور است که چین قصد دارد در هرجایی که ایالت متحده  نیا برنگارندگان گفت 

 ،1پاریس توافقنامه از متحده ایاالت خروج براي نمونه، بانشینی کرده، قدم بگذارد.  عقب

 همایش در)1396(شاهنده, . دار شود عهدهاقلیمی را  تغییرات رهبري قصد دارد چین

دیگر  بار» اول امریکا« سیاست روي بر ترامپ 2آرام اقیانوس و آسیا اقتصادي همکاري

ی کهشندارد، در حالی  چندجانبه بازرگانی به تمایل او دولت  داد نشان کرد، که دیتأک

 همکاري و آزاد بازرگانی ي،ساز یجهان ادغام، بر بیشتر چین، جمهور رئیس جینپینگ،

 تواند یم اقتصادي جنبه با همراه سیاسی يها جنبه در چین نفوذ کرد. بنابراین تأکید

 و يگذار هیسرماشده،  ینیب شیپ کهور ط همان .باشد ییاروپا هیاتحاد يها ینگران از یکی

 باعث است ممکن گوناگون مناطق در کشورها گریو دچین  همکاري بازرگانی میان

مناطق  این در یا هدف کشورهاي در اقتصاد و سیاست زمینه در کشور این نفوذ افزایش

  .(Ghiasy&Zhou, 2017)شود

 این که است این پروژه این براي مشارکت در اروپایی هاتحادی اصلی دالیل از یکی  

 ي بازرگانیها استیس پذیرش براي چین کردن متقاعد براي راهی عنوان به را همکاري

 عمومی و تدارکات و خرید رقابت، سیاست گوناگون مانند يها نهیزم در ییاروپا هیاتحاد

 از چین که آورد به دست طمینانا باید ییاروپا هیاتحاد اما؛ داند یمفنی  استانداردهاي

 پیروي دوجانبه يها يهمکار در صحیح مدیریت و شفافیت اروپایی استانداردهاي

 ابتکار ،3ساراکیس اروپا، دیمیتریس پارلمان در پولی و اقتصادي مشاور به گفته .کند یم

 پدیده این و المللی شود بین همکاري از الگوي نوین یک به تبدیل تواند یم و راه کمربند

 هنجارها، اصول، در ، همگراییهمه نیابا  شده است.استقبال  ییاروپا هیاتحاد توسط

  )1396(شاه محمدي, است.  يتراز هم براي اساسی الزامات از یکی روندها و قوانین

 ا،آمریک جدید جمهور سیرئ توسط از همکاري فراـپاسیفیک رفت برون  میان، نیدر ا  

 اصلی شریک به تبدیل را این اتحادیه تواند یمیی است زیرا که اروپا فرصتی براي اتحادیه 

 را چین و ییاروپا هیاتحاد تواند یم» کمربند و راه« چینی ابتکار بنابراین؛ کند چین مهم و

                                                      
هدف اصلی توافقنامه پاریس تقویت پاسخ جهانی به تهدید تغییرات آب و هوایی، با حفظ افزایش دماي جهانی در این سده  1. 

ها براي جلوگیري از افزایش دما حتی بیشتر  باالتر از سطوح صنعتی پیشین و همچنین پیگیري تالش ،گراد یدرجه سانت 2زیر 

. افزون بر این، هدف این توافقنامه تقویت توانایی کشورها براي رویارویی با تأثیرات تغییرات است گراد یدرجه سانت میک و نیاز 

  اقلیمی است.
2. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 
3. Dimitris Psarrakis 
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 يگذار هیسرما جذب بر افزون ترتیب، این به. یکدیگر نزدیک کند به پیش از بیشتر

این  راه از اروپایی نیز دکنندگانیتول جدید، يها شغل ایجاد و ییاروپا هیحادات در بیشتر

  خواهند داشت. دسترسی اوراسیا مناطق از برخی در تازه بازارهاي به همکاري،

 کشورهاي با بیشتري بازرگانی تواند یم ییاروپا هیاتحاد پروژه این راه از این، بر افزون  

 همکاري نیز اکنون هم آن کشورها از شماري البته د؛باش داشته آسیا گوناگون يها بخش

 آسیاي براي ییاروپا هیاتحاد راهبرد در براي نمونه، .دارند ییاروپا هیاتحاد با دوجانبه

 دارد مرکزي آسیاي شرکاي با دوجانبه و يا منطقه همکاري به تعهد بلوك این مرکزي،

 تاریخ در (The EU and Central Asia, 2007). است شده تصویب 2007 سال در که

 شوراي ،1نخستین راهبرد آسیاي مرکزي تصویب از پس سال 10 ،2017 ژوئن 19

 ییاروپا هیاتحاد مهم شرکاي به مرکزي آسیاي کشورهاي که کرد اعالم ییاروپا هیاتحاد

 براي خوبی راه پروژه این (EU Strategy for Central Asia, 2017). اند شده تبدیل

 خواهد مرکزي آسیاي شرکاي با اقتصادي زمینه در بهتر همکاري براي ییاروپا هیاتحاد

 در ییاروپا هیاتحاد حضور وها  بخش دیگر در همکاري به منجر تواند یم همچنین بود،

  .شود پیش از بیشتر این منطقه

با چین است اما مایل نیست  دوجانبه همکاري دنبال یی بهاروپا هیاتحاد وجود، این با  

ها  بخش از بسیاري در چین، در زیرا؛ چین باشد تولیدات مازاد واردات براي که راهی

مورد  اقتصادي رشد کشور این از طرف دیگر و دارد وجود ظرفیت حد از تولید بیش

د اقتصاد چین باشد و براي رش راهی تواند یم این طرح بنابرایننداشته است؛ انتظار را 

 منطقه در که ییها آن ویژه به دیگر کشورهاي را به خود محصوالت تواند یماین کشور 

  .، صادر کندشوند یمنو شناخته  بازارهاي عنوان به

 پروژه این از توانند یم آیا همه اعضا بررسی کند که بیشتر باید ییاروپا هیاتحاد  

 درکننده  شرکت کشورهاي که است این مسائل نیتر مهم از خیر. یکی یا شوندمند  بهره

مسئله تنها مشکل  این اند. نگرفته جاي اقتصادي یکسان سطح یک در پروژه، این

 )1396(شاهنده, . استنیز  ابتکار چین براي مهم مسئله یک بلکه نیست، ییاروپا هیاتحاد

 است ممکن ها آنیی، اروپا  هیاتحاد اياعض متفاوت اقتصادي وضعیت به توجه با

 بر تواند یم که رندیگ شیپ در چارچوب این در همکاري براي گوناگونی يها استیس

                                                      
به تصویب رسید، تعهد درازمدت اتحادیه  2007اهبرد اتحادیه اروپایی براي آسیاي مرکزي که براي نخستین بار در سال  1.

و دوجانبه با شرکاي آسیاي مرکزي در بر دارد. هدف اصلی راهبرد اتحادیه اروپایی، افزایش  يا اروپایی را به همکاري منطقه

 است. يا منطقهي ها قدرتدر برابر  ها منطقه به عنوان یک کل و همچنین مقاومت هر کدام از دولت مقاومت
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 نیدر ا ییاروپا هیاتحاد تجربه پایه بر .بگذارد یی تأثیراروپا  هیاتحادي واحد گذار استیس

 لحاظ باشد. از این اتحادیه يگذار استیسبراي وحدت در  مانعی تواند یم چین زمینه،

 از آنجایی که .وجود دارد ي چینها وام از ترس اروپایی نیز کشورهاي اقتصادي وضعیت

کننده  شرکت کشورهاي به مالی يها کمکاعطاي  از ي براي اعطاي وام بیشا برنامه چین

 این .ي سنگینی شوندها یبدهدرگیر  رندهیگ وامکشورهاي  که هست دارد، این احتمال

 در پروژه این مخالفان توسط که باشد مواردي نیتر مهم از یکی عنوان به ندتوا یم مسئله

  (Connor, 2017)شده است.  اعالم در اروپا همچنین و گوناگون مناطق

 دوباره را خود اولویت اروپایی اتحادیه شود یم باعث که مهم مسائل از دیگر یکی  

 نفوذ و نقش توانند ینم که دانند یم طرف دو هر .است روسیه ذنفو تهدید نماید، بازبینی

 اروپایی اتحادیه دیگر، سوي از .را نادیده بگیرندراه ابریشم  همکاري در روسیه

سیاست و اقتصاد اروپاي  بدهد تا در فرصتی از راه این همکاري به روسیه خواهد ینم

در این راه گام  احتیاط با باید یاروپای اتحادیه بنابراینگذارد؛  ریتأث شرقی و مرکزي

  بردارد.

این طرح  است زیرا کرده دییتأ را طرح این ي طوالنی، روسیهها یبررسپس از   

خود با  مصاحبه در شاهنده بهزاد .ندارد روسیه منافع با ساختاري اختالف گونه چیه

ابتکار  هآیند چین کنار در روسیه« :گفت روسیه و چین همکاري به اشاره با نگارندگان،

 همکاري این پروژه در ها آن که است معنی بدان داد و این خواهند شکل راکمربند و راه 

 آن با را خود رابطه کند یم کوشش و تصدیق روسیه دارد نیاز به چین .کرد خواهند

 .کند یم مخالفت آن با و نه کند یم روسیه نه دخالت سیاست در کند. چین حفظ کشور

 خوب نمونه یک گرفت، شیدر پ اوکراین و روسیه يها بحران رابرب در چین که سیاستی

را نیز حفظ  طرف دو هر با اش ياقتصاد ارتباط و نکرد دخالت بحران این در است. چین

 طرف دو کشور، دو این گوناگون اهداف علی رغم اوکراین، در )1396(شاهنده, » کرد.

 دهد. قرار ریتحت تأث را روسیه و چین روابطها  تفاوت این که ندادند اجازه

)PETERSON, 2017( اش يگذار هیسرمابه کمربند و راه پروژه  نیز در چارچوب چین 

  ادامه داد. اوکراین اقتصاد گوناگون يها بخش در

  

  يریگ جهینت -5

 نشان ، تحقیقاتها پرسش بهشده  ئهارا يها پاسخ و این پژوهش يها افتهبه ی با توجه 

با  همکاري به نیاز نیاز دارند. چین همکاري این بهچین و اتحادیه اروپایی  که دهد یم
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 با اروپایی نیز اتحادیه دارد و خود را اقتصادي برنامه جهان در اقتصادي بلوك ترین بزرگ

 آن اعضاي صورت نیا ریغبگیرد، در  نادیده را آن تواند ینم که است روبرو فرصت یک

 مشکلی این امر به است ممکن و بنابراین کنند ینمهمکاري در این پروژه را رد احتماالً 

 تا است بلوك براي فرصتی همکاري این .شود تبدیل اروپایی اتحادیه یکپارچگی براي

یی در روابط گرا جانبه ککه بر ی متحده االتیا دولت نوین سیاست باروبرو شدن  از پس

 شوراي سیرئ ،1توسک که دونالد طور همان .شود نزدیک آسیا به دارد، دیتأکللی الم بین

 :گفت اروپایی اتحادیه-آن ـ آسه نشست سران شرق آسیا و نشست مشترك در اروپایی

روابطشان را با یکدیگر تقویت  دارند که نیاز اروپا و آسیا تغییر، حال در جهان در«

  .(Tusk, 2017).» کنند

نکند،  بررسی را پروژه این يها جنبه همه ییاروپا هیاتحادی که صورت در، همه نیابا   

 يها يگذار استیسدر  وحدت زمینه باشد. در تهدیدات از يا مجموعه تواند یماین طرح 

 کند. اگر هماهنگ و هدایت را عضو کشورهاي باید این بلوك اروپایی، اتحادیه

 داشته طرح این به آن اعضاي پاسخهماهنگ کردن  در مهمی نقش نتواند ییاروپا هیاتحاد

 تضمینی هیچ گوناگونی از سوي اعضا روبرو خواهد شد و با رویکردهاي باشد، بنابراین

یک « با کردن صحبت .باشد ییاروپا هیاتحاد واحد سیاست منطبق با که ندارد وجود

 به همکاري این در دستاورد بیشتري تا کند یم کمک ییاروپا هیاتحاد به اینجا در» صدا

 و ییاروپا هیاتحاد عضو کشورهاي از یک هر نفع به امر این داشته باشد، بلوك یک عنوان

 براي تهدیدي که یطلب جاه هرگونه مورد در بود، حتی خواهد یطورکل به بلوك

 بسیار ،ها برنامهدر سطح کالن در  اتحادیه حضور است، پروژه این راه از ییاروپا هیاتحاد

  است. مهم

 براي همکاري این یی درها تیکردن محدود مشخص که در نظر دارد ییاروپا هیاتحاد  

نیاز به  و همکاري این شفافیت عدم دلیل به است؛ چرا که مهم بسیار بلوك این

 نگرانی نیتر تازهبازارها و منافع کشورهاي اروپایی، به ویژه اینکه  ،صنایع پاسداشت

 براي تهدیدي است که »20252ساخت چین «پروژه باره در آن عتیصن مهم اعضاي

در آینده دچار دردسرهایی  تواند یم، دیآ یمبه شمار  غربی صنایع نیز و غربی بازارهاي

 چندین تازگی به که است چینی گرانه لهیحقدرت  مهم، تهدیدات از گرید یکبشود. ی

 .اند درآوردهرا به صدا  زنگ خطر زمینه این در ییراروپایغ و اروپایی کشور

                                                      
1. Donald Tusk 
2. Made in China 2025 
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 دولت که نوینی انهیگرا  جانبه یک سیاست که با رسد یم به نظر گونه نیادر مجموع،   

 در تنها نه کشور این کهروشن است  ،گرفته  شیدر پ متحده در ایاالت آمده کار سر تازه

 اصطالح بر تمرکز کرد، بلکه با نخواهد شرکت بیشتر چندجانبه اقتصادي يها يهمکار

دارد؛  پیشین را يها معاهده از ینینش عقب به حتی تمایل که دهد یم نشان »ملی منافع«

 خوبی فرصت این نتیجه، . در1همکاري فراـپاسیفیک معاهده از متحده االتیا خروج مانند

 را» جهان در يتر مهم نقش«آرزویش را داشت، ها  سال که نقشی را که است چین براي

 نکهیا بر  افزوناین همکاري  بنابراین،؛ شود تر کینزد ییاروپا هیاتحاد بازي کند و به

 تواند یمتبدیل شود،  چین اصلی شریک به که ییاروپا هیاتحاد است براي خوبی فرصت

 در بیشتري حضور نتیجه در و بیشتر این زمینه را فراهم آورد که این اتحادیه همکاري

 براي راهی تواند ید و راه مکمربنطرح  .باشد داشته پروژه این طریق از آسیا

 انجام پیش ازمؤثرتر  آسیا در ویژه به را خود جهانی تعهد و نقش تا باشد ییاروپا هیاتحاد

  .دهد

  

   

                                                      
1. Trans-Pasific Partnership (TTP) 
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