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فهرست
   آغاز سخن

 جنگ اوکراین چگونه بر جهان تأثیر می گذارد

پوتین هنوز هم رفقایی در غرب دارد

گرسنگان افغانستانی، بهای جنگ اوکراین را می پردازند 

 جدول

 داستان و حکایت

اثــرات مخــرب جنــگ روســیه در اوکرایــن، کشــورهای وابســته بــه گنــدم ماننــد افغانســتان 
را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد.

ــا حــل  ــد ب هــر شــمارۀ نهضــت، یــک جــدول دارد کــه شــما مــی توانی
ــد  ــه قی ــه  ایمیــل نهضــت، ب ــر جــدول حــل شــده ب آن و ارســال تصوی
قرعــه، برنــده یــک ســال اشــتراک رایــگان ماهنامــه سیاســی اقتصــادی 

نهضــت شــوید. 

در هــر شــمارۀ ماهنامــۀ نهضــت، داســتان هــا و حکایــت  
هایــی منتشــر مــی شــود کــه جنبــۀ آموزنــدۀ آن، از منظــر 

سیاســی اجتماعــی، برجســته و حائــز  اهمیــت باشــد. 

در ایــن شــماره، »حــرف مفــت نــزن« و » گنجشــک و 
آتــش« را بــا هــم مــی خوانیــم. 
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 َمش مُراد / معرفی نامه 

همه چیز تجارت نیست؛ ایران امروز نیازمند
 دولت رفاهی ثبات آفرین است

سرمایه گذاری های بین المللی چین 
در زمان شی جین پینگ

پیامدهــای بلنــد مــدت طــرح کمربنــد و جــاده و طــرح بانــک 
ســرمایه گذاری زیرســاخت آســیایی

 ماهنامه سیاسی اقتصادی | پیاپی: 001

مطالب، لزوماً انعکاس دیدگاه های ماهنامه 
نهضت  نمی باشد.

  
ماهنامه در دخل، تصرف و تلخیص مقاله ها 

آزاد است.

 چهل صفحه - 40 هزار تومان
  

صاحب امتیاز ،  مدیرمسؤول و سردبیر: 
مصطفی امینی

 هیات تحریریه شماره اول :                                                 . 

احمد امینی

مصطفی امینی 

نجمه امینی 

نقل مطالب  این ماهنامه با ذکر منبع، 
بالمانع است.

آدرس: تهران، جالل آل احمد، کریمان، یوسف پور، 
یاسمن، همت، ساختمان شماره 2، واحد 426

تلفن: 021-91030897

www.nehzatmag.ir      :نشانی اینترنتی 

nehzat.ir@gmail.com :پست الکترونیک

و  آراء  ارســال  بــا  اســت  خواهشــمند 
نظــرات خــود دربــاره ماهنامــه نهضــت، 
هــای  شــماره  کــردن  کیفی تــر  در  را  مــا 

رســانید.  یــاری  بعــدی 
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آغازسخن

    دنیای امروز، مملو از نهضت هایی ست که برای تحول و تعالی، برای رشد و توسعه، برای آبادانی و پیشرفت و برای       
تأمین امنیت همه جانبه و ثبات سیاسی پایدار در تکاپو هستند؛ نهضت هایی که در هیاهوی تغییرات پرسرعت      

جهانی، تأمین و تضمین منافع و مصالح ملی و گروهی را دنبال می کنند. 

هنضیتبرایآگاهی،تقویتجامعهمدینوتوسعهایراناسالیم

دهــۀ دوم قــرن بیســت و یکــم بیــش از پیــش، بــا کشــف 
پرســرعت و بــی ســابقۀ فناوریهــای نــو و تولیــد محتواهــای 
پرشــمار مصــادف شــده اســت و الزم اســت هــر ملّتــی 
گاهــی خــود کــه بــه نظــر  در ایــن روزگار رقابتــی، ســطح آ
نگارنــده، همانــا آگاهــی دربــارۀ محیــط زیســت، اقتصــاد، 
ســامت و فنــاوری اســت را بهبــود بخشــد چــرا کــه عرصــۀ 
زندگــی شــهروندان در جهــان امــروز بــه دلیــل پیشــرفتهای 
علمــی و تکنولوژیــک، روز بــه روز پیچیــده تــر مــی شــود 
و جهانــی در حــال تولــد اســت کــه در آن افــراد بــه طــور 
مناســب  گیــری  تصمیــم  و  درک  بــه  نیــاز  ای  فزاینــده 
جملــه  از  جهانــی،  متعــدد  مباحثــات  مــورد  در  محلــی 
منابــع انــرژی جایگزیــن، تغییــرات اقلیمــی و تکنیکهــای 

نوظهــور پزشــکی و فناوریهــای نویــن دارنــد. 

الزمــۀ ایــن عمومــی شــدن آگاهــی و دانــش، کــوچ یافتــه 
هــا و دســتآوردها از مراکــز آکادمیــک و پژوهشــکده هــای 
ــد،  ــذا جرای ــه عرصــه هــای عمومــی ســت. فل تخصصــی ب
مهمتریــن  عمومــی،  برخــط  هــای  رســانه  و  مطبوعــات 
گاهــی هــا، فــارغ از  ایــن آ مأمــن و بســتر نشــر فراگیــر 
ای  شــبکه  هــای  نویســی  و خاصــه  هــا  زدگــی  شــتاب 

هســتند.

به قلم مدیرمسئول 
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نهضت، با آگاهی نسبی از تحوالت جهانی و با شناخت مسئولیت های اجتماعی روزنامه 
نگاری در عصر حاضر، پا به عرصه فعالیت حرفه ای مطبوعاتی گذاشته است تا نهضتی 

باشد برای آگاهی، تقویت جامعه مدنی، توسعه ایران اسالمی، ترویج و تعالی اقتصاد مولّد و 
دانش بنیان و تالش منسجم برای نشر عمومی مفاهیم مرتبط با چندجانبه گرایی در حوزه 

های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیت جهانی.

مصطفی امینی 

همانطــور کــه در مجــوز فعالیــت و انتشــار ایــن ماهنامــه 
عمومــی بــه شــماره مجــوز  88275 ثبــت شــده در ســامانه 
جامــع رســانه هــای کشــور آمــده اســت؛ نهضــت ماهنامــه 
بــر حــوزه هــای  ای الکترونیــک، غیــر برخــط و متمرکــز 
سیاســی و اقتصــادی اســت. دفتــر مرکــزی ایــن ماهنامــه 
در تهــران؛ پایتخــت ایــران اســامی اســت و شــماره هــای 
ایــن ماهنامــه، بــه صــورت الکترونیــک و بــر بســتر وب، 

منتشــر مــی شــود.

آدرس دسترســی، دانلــود و مطالعــۀ ایــن ماهنامــه، عبارت 
ایــن  همچنیــن  ؛   nehzatmag.ir دامنــه:  از  اســت 
ماهنامــه در آژانــس خبــری ایصــال نیــز قابــل مشــاهده 
و دریافــت خواهــد بــود. البتــه در ادامــه تــاش خواهیــم 
کــرد، توزیــع برخــط نهضــت در دامنــه ای گســترده تــر، 

ــال شــود.   دنب

ترجمــه  و  تولیــد  بــر  عــاوه  نهضــت،  تحریریــه  تــاش 
محتواهــای نــاب، کاربــردی و غیــر تکــراری در حــوزه هــای 
اقتصــادی و سیاســی، توســعه زیرســاختی و نــرم افــزاری 
ایــن ماهنامــه اســت تــا در آینــده ای نــه چنــدان دور، در 
قالــب اپلیکیشــن، وبســایت چندرســانه ای و متصــل و 
همــگام بــا شــبکه هــای اجتماعــی، رســالت حرفــه ای خــود 

گاهــی بخشــی بــه  را دنبــال کنــد و خدمتــی در جهــت آ
افــکار عمومــی باشــد.    

از آنجایــی کــه رویکــرد تحریریــه نهضــت، رویکــرد تعاملــی 
هــای  اندیشــه  و  آراء  انتشــار  بــه  منــد  عاقــه  و  اســت 
مخاطبــان اســت، عاقــه منــدان مــی تواننــد، آثــار، نظــرات 
ایمیــل  آدرس  بــه  ورد،  فایــل  قالــب  در  را  خــود  آراء  و 

نماینــد.  ارســال     nehazt.ir@gmail.com

بــا دعــای خیــر و حمایــت شــما مخاطبــان عزیــز، تــاش 
ــرای  ــی باشــیم ب ــا نهضت ــم بســت ت ــه کار خواهی خــود را ب
ــران اســامی،  ــی، توســعه ای آگاهــی، تقویــت جامعــه مدن
ّــد و دانــش بنیــان و تــاش  ترویــج و تعالــی اقتصــاد مول
بــا  مرتبــط  مفاهیــم  عمومــی  نشــر  بــرای  منســجم 
چندجانبــه گرایــی در حــوزه هــای اقتصــادی، فرهنگــی، 

امنیتــی جهانــی. و  سیاســی 

با تقدیم احترام

مصطفی امینی 

صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نهضت 
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بــر جهــان تأثیــر  جنــگ اوکرایــن چگونــه 
گــذارد؟ مــی 

 *صندوق بین المللی توسعه کشاورزی 

 -ترجمه: مصطفی امینی  

امــکان  و  پایــدار  غذایــی  هــای  حیــات سیســتم  تــداوم 
توســعه پایــدار بــدون صلــح امــکان پذیــر نیســت. جنــگ 
و ناامنــی غذایــی دســت بــه دســت هــم مــی دهنــد تــا 
تاطمــی جهانــی را رقــم زننــد. بــا ادامــه جنــگ در اوکرایــن، 
صنــدوق بیــن المللــی توســعه کشــاورزی، نــه تنهــا در مــورد 
بحــران انســانی، بلکــه در مــورد تأثیــر افزایــش قیمــت هــا 
ــر آســیب پذیرتریــن مــردم  و کمبــود محصــوالت اصلــی ب

جهــان نیــز بــه شــدت نگــران اســت.

منطقــه،  یــک  در  درگیــری  شــده،  جهانــی  دنیــای  در 
دارد. زمیــن  کــره  سراســر  در  فراوانــی  تأثیــرات 

اوکرایــن و روســیه تامیــن کننــدگان عمــده جهانــی گنــدم، 
گاز، کــود و ســایر کاالهــای مهــم هســتند. اختــال زنجیــره 
آثــار منفــی اقتصــادی و مالــی  تامیــن، در حــال حاضــر 
فراوانــی دارد، بــه ویــژه در کشــورهای در حــال توســعه کــه 
بــرای مقابلــه بــا کوویــد 19 و تغییــرات آب و هوایــی نیــز 

تــاش مــی کننــد. 

بیشــتر  افزایــش  باعــث  قیمــت  و  عرضــه  نوســانات 
ــال  ــداز رشــد و اخت بدهــی هــا، محــدود کــردن چشــم ان
مهــم  ایــن  شــود.  مــی  غــذا  جهانــی  هــای  سیســتم  در 
منطقــه  یــک  در  درگیــری  کــه  چــرا  اســت  نگران کننــده 
اغلــب می توانــد باعــث ناآرامــی در منطقــه دیگــر شــود 
زیــرا ناامنــی غذایــی و تــورم، فقــر و بی ثباتــی اجتماعــی را 

می کنــد. تشــدید 

ــی  ــه ناامن ــر ب ــی منج ــای قیمت ــوک ه  * ش
ــود ــی ش ــی م غذای

یــک ســوم صــادرات جهانــی  اوکرایــن حــدود  روســیه و 
گنــدم را تشــکیل مــی دهنــد، در حالــی کــه کشــورهای 
خاورمیانــه و شــمال آفریقــا بیــش از نیمــی از ذخایــر غــات 
خــود را از ایــن منطقــه وارد مــی کننــد. هشــتاد و پنــج 
دریــای  منطقــه  از  تنهــا  گنــدم مصــر  واردات  از  درصــد 

ســیاه انجــام مــی شــود.
برداشت محصول از مزارع اوکراین در بحبوحه جنگ 
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 * چگونــه اقتصــاد جهانــی تحــت تاثیــر قــرار 
مــی گیــرد

بدهــی  بــر  شــدیدی  منفــی  اثــرات  اوکرایــن  در  جنــگ 
هــا، چشــم انــداز رشــد جهانــی و نــرخ ارز دارد. ســازمان 
همــکاری و توســعه اقتصــادی تخمیــن مــی زنــد کــه رشــد 
اقتصــاد جهانــی در ســال 2023 حداقــل 1 درصــد کمتــر از 
ــود، در حالــی کــه تــورم جهانــی  پیــش بینــی هــا خواهــد ب
مــی توانــد حتــی تــا حــدود 2.5 واحــد درصــد افزایش یابد. 
افزایــش قیمــت هــا بــه دلیــل جنــگ، باعــث افزایــش بــار 
بدهــی و کاهــش بودجــه توســعه بســیاری از کشــورهایی 
مــی شــود کــه قبــاً توســط همــه گیــری کرونــا آســیب دیــده 
انــد. ایــن اثــرات اقتصــادی چرخــه معیــوب بدهــی و بهــره 

وری پاییــن را تقویــت مــی کنــد.

 * تجربــه زیســته و پاســخ  صنــدوق بیــن 
المللــی توســعه کشــاورزی

پاســخ اولیــه صنــدوق بیــن المللــی توســعه کشــاورزی  بــه 
جنــگ در اوکرایــن، حفاظــت از معیشــت و دارایــی هــای 
تولیــدی کشــاورزان کوچــک مقیــاس و فقــرای روســتایی، 
ــد فصــل هــای  ــان از اینکــه آنهــا مــی توانن حصــول اطمین
کاشــت و برداشــت آتــی را بــرآورد کننــد، و امنیــت غذایــی 
از  اطمینــان  معنــای  بــه  ایــن  بــود.  خواهــد  آنهــا  فــوری 
دسترســی تولیدکننــدگان بــه منابــع کلیــدی بــرای تولیــد، 

ــی، زیرســاخت هــا و اطاعــات اســت. ــع مال مناب

ــه همه گیــری کوویــد-19، و  ــه اخیــر مــا در واکنــش ب تجرب
همچنیــن در طــول بحران هــای غذایــی قبلــی، بــر اهمیــت 
ــه  ــرای کمــک ب ــع ب ــه مناب ــوری ب ــان از دسترســی ف اطمین
ــن قیمت هــا و  ــاال رفت ــا ب ــاب آوری، ب ــرای ایجــاد ت مــردم ب

مختــل شــدن بازارهــا تأکیــد می کنــد.

بــه عنــوان یــک آژانــس تخصصــی ســازمان ملــل متحــد و 
موسســه مالــی بیــن المللــی، صنــدوق بیــن المللی توســعه 
کشــاورزی بــه طــور منحصــر بــه فــردی متمرکــز بــر انجــام 
ایــن کار اســت. صنــدوق دارای ســابقه گســترده ای در 
ســرمایه گــذاری در ایجــاد تــاب آوری میــان مــدت و بلنــد 
مــدت، بــا اســتفاده از داده هــا و پــروژه هــای موجــود بــه 
عنــوان مبنایــی بــرای پاســخ هــای کوتــاه مــدت و متمرکــز 

اســت.  /   پایــان 

در کشــورهایی کــه تولیــد تامیــن کننــده نیازهــای غذایــی شــان ناکافــی اســت، افزایــش 
قیمــت ناشــی از محدودیــت صــادرات، تهدیــدی بــرای تشــدید مشــکات و تشــدید 
بــا  نتواننــد  اســت  ممکــن  پذیــر  آســیب  کشــورهای  از  بســیاری  اســت.    گرســنگی 
شــوک هــای طوالنــی مــدت کنــار بیاینــد. لبنــان 80 درصــد گنــدم خــود را از روســیه 
و اوکرایــن وارد مــی کنــد. بــا توجــه بــه انفجــار در بنــدر بیــروت در ســال 2020، کــه 
ســیلوهای غــات بــزرگ کشــور را ویــران کــرد لبنــان مــی توانــد تنهــا بــه ارزش یــک 
مــاه گنــدم در هــر زمــان ذخیــره کنــد. بــا ناامنــی غذایــی 22 درصــد از خانــواده هــا، 
جنــگ طوالنــی در اوکرایــن، عواقــب شــدیدی در لبنــان خواهــد داشــت. در کشــورهایی 
ماننــد نیجــر، چــاد، بورکینافاســو و مالــی، بیــش از نیمــی از جمعیــت در فقــر شــدید 
زندگــی مــی کننــد. جنــگ؛ موانــع تجــاری، کاهــش واردات مــواد غذایــی، آســیب پذیــری 
هــای آب و هوایــی، و تشــدید پیامدهــای ویــران کننــده کرونــا را پدیــد مــی آورد تــا 
 طوفانــی هولنــاک از ناامنــی غذایــی در ایــن مناطــق بــه شــدت آســیب پذیــر ایجــاد کنــد.

  *کشاورزی در جاهای دیگر در معرض تهدید است

اختــال در زنجیــره تامیــن جهانــی نهاده هــای کشــاورزی، ماننــد کــود و گاز، بــه دلیــل 
جنــگ می توانــد پیامدهــای منفــی بلندمدتــی بــرای تولیدکننــدگان کوچــک داشــته باشــد، 
 به ویژه با شروع فصل کاشت جدید و با کمبود کود یا گاز طبیعی و افزایش قیمت ها.

بــه عنــوان مثــال، دو ســوم مــردم در جمهــوری آفریقــای مرکــزی در فقــر زندگــی مــی کننــد. 
یــک محدودیــت عمــده بــرای بخــش کشــاورزی یــک کشــور، ذخیــره ضعیــف نهــاده هــای 
کشــاورزی ســت. افزایــش قیمــت هــا بــر مصــرف و بــازده تأثیــر مــی گــذارد و بــار اضافــی 
بــر امنیــت غذایــی کشــور و کاهــش فقــر وارد مــی کنــد. بــه طــور مشــابه، در ســومالی، 
حــدود 3.8 میلیــون نفــر در حــال حاضــر بــه شــدت در ناامنــی غذایــی بــه ســر مــی برنــد. 
هزینــه هــای بــرق و حمــل و نقــل کــه بــه دلیــل افزایــش قیمــت ســوخت افزایــش یافتــه 
اســت، تأثیــر نامتناســبی بــر کشــاورزان خــرده پــا داشــته اســت کــه بــرای بقــای خــود بــه 

کشــاورزی تغذیــه شــده از آبیــاری بــا موتورهــای دیزلــی متکــی هســتند.
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نویسنده: جاناتان فریدلند

پوتینهنوزهمرفقاییدرغربدارد؛رفقاییکه
مشارشاندرحالافزایشاست

تصویر والدیمیر پوتین که تنها در انتهای میزی طوالنی در کرملین نشسته است شاید یکی از تصاویر ماندگار این 
جنگ را ثبت کرده باشد اما این تصویر بسیار فریبنده است زیرا گر چه هر روز خبر تازه ای از یک حمله وحشتناک 
دیگر پوتین در اوکراین منتشر می شود از جمله حمله موشکی به کراماتورسک، امّا شواهد بسیاری هم نشان می 

دهد که وی تنها نیست و دوستانی حتی در اتحادیه اروپا دارد. 

واکنــش یکپارچــه اتحادیــه اروپــا بــه جنــگ اوکرایــن ممکــن اســت بــا حضــور ویکتــور 
اوربــان دوامــی نداشــته باشــد. مــا بایــد امیــدوار باشــیم کــه ماریــن لوپــن هــم بــه او ملحــق 
نمی شــود.  بــه طــور طبیعــی، اگــر چــه پوتیــن در میــان برخــی رهبــران جهــان، چــه در 
مینســک، دمشــق یــا پکــن، متحدانــی دارد، امــا او در جاهایــی کــه کمتــر مــورد انتظــار 
اســت نیز دوســتان صمیمی بالقوه ای دارد. رهبر روســیه دوســتان قدرتمندی در پشــت 
خطــوط دشــمنانش دارد و گــر چــه هــواداران غربــی او از زمــان تهاجمــش بــه اوکرایــن، 
 مجبــور بــه مواضــع دوپلهــو شــده انــد، امـّـا شــمار آنهــا روز بــه روز در حــال افزایــش اســت. 

واضح تریــن نمونــه، ویکتــور اوربــان، پیشــگام دموکراســی غیرلیبــرال در غــرب اســت 
شــده  تثبیــت  مجارســتان  حکمرانــی  مقــام  در  دوره،  چهارمیــن  بــرای  اخیــراً  کــه 
اســت. اشــتباه اســت کــه بگوییــم او "دوبــاره انتخــاب شــد"، زیــرا ممکــن اســت بــه 
نبــوده اســت چــرا  اینطــور  آنکــه  واقعــی قلمــداد شــود حــال  انتخابــات  یــک  معنــای 
کــه اوربــان، رســانه هــای مجارســتان و کل دســتگاه هــای دولتــی را کنتــرل مــی کنــد. 
مطمئنــاً، او بایــد در طــول مبــارزات انتخاباتــی، طرفــداری اش از مکتــب پوتینیســم 
را کاهــش مــی داد. او پناهنــدگان اوکراینــی را پذیرفــت و بــا تحریــم هــای اتحادیــه 
برگــردد.  واقعیــت خــود  بــه  توانــد  مــی  اکنــون  امــا   اروپــا علیــه مســکو همــراه شــد. 
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یــک  و  بوداپســت  در  مطلــق  اکثریــت  داشــتن  بــا  او 
کرســی در شــورای اروپــا در بروکســل بــه طوالنــی تریــن 
رهبــر اتحادیــه اروپــا تبدیــل شــده اســت. همانطــور کــه 
یکــی از ناظــران باتجربــه اروپــا مــی گویــد؛ وقتــی نوبــت 
بــه جبــران لطــف پوتیــن و خرابــکاری اقدامــات یکپارچــه 
لطــف  ایــن  توانــد  مــی  اوربــان  برســد،  اروپــا  اتحادیــه 
را جبــران کنــد و بــا توجــه بــه اینکــه شــاهکلید توفیــق 
پاســخ غــرب بــه تهاجــم روســیه بــه اوکرایــن، وحــدت بــوده 
اســت و اتحادیــه اروپــا و ناتــو بــا اجمــاع کار مــی کننــد، 
 یــک خرابــکار مــی توانــد نقــش دیگــران را خنثــی کنــد!

بــا ایــن حــال، پوتیــن چشــم بــه یــک هدیــۀ کــم نظیرتــری 
هــم دوختــه اســت. پیوندهــای لوپــن بــا پوتیــن از همــه 
میلیــون   9 او  حــزب   ،2014 اکتبــر  در  اســت.  آشــکارتر 
وام  روســی  بانــک  یــک  از  پونــد(  میلیــون   7.5( یــورو 
انتخابــات  بــرای  را  خــود  کمپیــن  بودجــه  تــا  گرفــت 
ــگاه هــا را  ــن ن ــان و لوپ ــد. اگــر چــه اورب ــی تامیــن کن محل
بــه ســمت خــود جلــب مــی کننــد زیــرا آنهــا یــا در مقــام 
آن  بــه  وحشــتناکی  طــرز  بــه  یــا  هســتند  عالــی  هــای 
نزدیــک هســتند امــا شــمار دوســتان غربــی پوتیــن در 
 جنــاح هــای راســت و چــپ بیــش از ایــن حــرف هاســت.  

حلقــه فداییــان بریتانیــا بــه افــرادی ماننــد نایجــل فــاراژ 
کــه زمانــی پوتیــن را بــه عنــوان رهبــر جهانــی کــه بیــش از 
ــووی  ــا جــورج گال همــه مــورد تحســینش قــرار مــی داد، ی
کــه تــا ایــن هفتــه در پروفایــل توییتــرش نــه یــک بلکــه دو 
کنســرت در حمایــت از پوتیــن پخــش کــرد و بــا رســانه 
هــای تحــت کنتــرل پوتیــن را بــه تصویــر کشــید محــدود 
وبســایت  در  این بــاره  در  بیشــتر  جزئیــات  شــود.  نمــی 
RT، پــس از اینکــه توییتــر حســاب گالــووی را بــه عنــوان 
ــه  ــه دولــت روســیه" شناســایی کــرد، ب "رســانه وابســته ب
بــه  اروپایــی  ناظــران  از  ســرعت حــذف شــد.  بســیاری 
عاقــه حــزب محافظــه کار بــه پولهــای نقــد الیــگارش هــای 
ــا  ــه اروپ ــر اتحادی روس و همچنیــن مواجهــه ضعیــف اخی
ــا پول هــای کثیــف اشــاره مــی کننــد و گمــان  در مقابلــه ب
می کننــد کــه بــه قولــی؛ بازگشــت ســرمایه  هــای روســی در 
 اقتصــاد انگلیــس، سیاســت بلنــد مــدت بریتانیــا اســت. 

نشست خبری ویکتور اوربان و والدیمیر پوتین در بحبوحه جنگ اوکراین

فرانســه  انتخابــات  در  چــه  اگــر  لوپــن 
باخــت امــا توانســت بــا بازســازی ســرمایه 
اجتماعــی حزبــش، تبدیــل بــه وزنــه ای 
فرانســه  سیاســی  صحنــه  در  قدرتمنــد 

شــود. 

 ماهنامه نهضت، سال اول، شماره1، 1401/6/20

مارین لوپن رهبر حزب اجماع ملی فرانسه 
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اوکرایــن  کــردن  مســلح  در  بریتانیــا  اســت،  درســت 
از چشــمان  برخــی  بــرای  امــا  اســت،  نداشــته  تردیــدی 
شــکاک اروپایــی، ایــن امــر کمــی شــبیه مانورهــای اوربــان 
بــرای ســم زدایی  اســت: تاش هــای شــتابزده  لوپــن  یــا 
دیرهنــگام!  شــاید همــه آنهــا در مقایســه بــا قدرتمندترین 
ــه حــال داشــته  ــا ب ــر پوتیــن کــه ت ــی والدیمی دوســت غرب
اســت، کوچــک باشــد: »دونالــد ترامــپ«.  او دیگــر در 
کاخ ســفید نیســت، اگرچــه مــی توانــد در ســال 2024 
بازگــردد در حالــی کــه میــراث تحســین او از پوتیــن - کــه 
ترامــپ از او بــه عنــوان یــک "نابغــه" ســتایش مــی کــرد - 
در حــزب او زنــده اســت.  نظرســنجی ژانویــه نشــان داد 
کــه جمهــوری خواهــان نســبت بــه جــو بایــدن یــا کامــا 
بــه پوتیــن داشــتند.    هریــس نظــر مســاعدتری نســبت 

تحــرکات اوربــان و لوپــن نشــان می دهــد کــه پوتینیســم ریشــه های قــوی ای در غــرب 
ــد. مــارک  ــه در برن ــی جــان ســالم ب دارد، ریشــه هایی کــه ممکــن اســت از طوفــان کنون
لئونــارد، مدیــر شــورای روابــط خارجــی اروپــا، نگــران ایــن اســت کــه شــش مــاه دیگــر 
چــه اتفاقــی می افتــد، زمانــی کــه غربی هــا نســبت بــه تصاویــر خشــونت در اوکرایــن 
افــکار عمومــی مــی  حساســیت زدایی می کننــد و هزینه هــای زندگــی محــور مباحــث 
شــود. در نهایــت فضــای سیاســی بــرای کســی بــاز خواهــد شــد کــه بگویــد ایــن درگیــری 

ــد نباشــد! ــه هــر حــال آنقدرهــا هــم ب بســیار گــران اســت – و شــاید پوتیــن ب

ایــن بــدان معناســت کــه مبــارزه بــا پوتینیســم تنهــا بــا تحریــم و اســلحه انجــام نخواهــد 
شــد! شــاید همــه چیــز تغییــر کنــد. شــاید از درون خانــه غــرب، متحدانــی بــرای روســیه 

رهبــران کشــورهای غربــی شــوند و موازنــه تغییــر کنــد. / اپایــان 

مجــری مشــهور فاکــس نیــوز، تاکــر کارلســون، در برنامــه 
بیــان مــی کنــد  خــود نکاتــی را در حمایــت از کرملیــن 
از جملــه ایــن ادعــای نادرســت مبنــی بــر اینکــه ایــاالت 
ــه آزمایشــگاه هــای ســاح هــای بیولوژیکــی در  متحــده ب
اوکرایــن کمــک مالــی مــی کنــد. پوتیــن بــرای گروهــی از 
راســت گرایان، مدت هاســت کــه جایگزینــی بــرای افــول 
آرمانــی  اســت:  یافتــه  تجســم  لیبــرال  غــرب  فرهنگــی 
کــه  و مســیحی ای  ملی گــرا، محافظــه کار، سفیدپوســت 
نشــده  فاســد  همجنس گرایــان،  یــا  فمینیســم  توســط 
کمــی  فوریــه   24 تهاجــم  زمــان  از  تصویــر  ایــن  اســت. 
مختــل شــده اســت چــرا کــه اکنــون، ایــن پوتیــن اســت کــه 
اروپاییــان مســیحی سفیدپوســت را ســاخی مــی کنــد امــا 

بــا اینهمــه بســیاری بــه آن چســبیده انــد.

 ماهنامه نهضت، سال اول، شماره1، 1401/6/20
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نویسنده: لین اودانل/ ترجمه: نهضت

ُگُرسِنگانافغانستاین
هبایجنگاوکراینرایمپردازند

    اثرات مخرب جنگ روسیه در اوکراین، کشورهای وابسته به گندم مانند افغانستان را تحت تأثیر قرار می دهد.

فالکتاقتصادیافغانستاندرعرصطالبان

پیامدهــای قانــون اضطــراری ممنوعیــت صــادرات مــواد 
غذایــی و کودهــای شــیمیایی روســیه کــه بــا هــدف تثبیــت 
ایــن کشــور در  و کنتــرل قیمــت هــا در داخــل  عرضــه 
بحبوحــه جنــگ بــا اوکرایــن ابــاغ شــده اســت، در حیــاط 
خلــوت ایــن کشــور در حــال بــروز و ظهــور اســت و در حــال 
یــک  وادی  بــه  آســیای مرکــزی  ســوق دادن کشــورهای 
بحــران اقتصــادی کــم ســابقه اســت و تهدیــدی ســت کــه 
کشــورهایی مثــل افغانســتان را بــه ورطــه قحطی بکشــاند.

جنــگ اوکرایــن تاطــم هایــی در بازارهــای مختلــف ایجــاد 
کــرده اســت و قیمــت غــات، ســوخت و کــود را افزایــش 
از  30 درصــد  هــم،  بــا  روســیه  و  اوکرایــن  اســت.  داده 
عرضــه گنــدم کل دنیــا را بــر عهــده دارنــد و روســیه بیشــتر 
کــود جهــان را صــادر مــی کنــد. هــر چــه جنــگ اوکرایــن 
کاالهــای  ایــن  عرضــه  بی ثباتــی  بکشــد،  طــول  بیشــتر 
اســتراتژیک بیشــتر می شــود و بــه دلیــل انتظــارات تورمــی 
ناشــی از جنــگ و گمانــه زنــی هایــی کــه دربــاره قحطــی 

جهانــی مطــرح اســت افزایــش می یابــد. 

جهانــی  پیامدهــای  تأثیــر  کــه  انــد  گفتــه  اقتصاددانــان 
پذیــری هماننــد  آســیب  بــر کشــورهای  اوکرایــن  جنــگ 
افغانســتان، کــه در آن میلیــون هــا نفــر بــا کمبــود غــذا 
مواجــه هســتند و در آن، روزانــه، نــوزادان بــه دلیــل ســوء 
تغذیــه جــان خــود را از دســت مــی دهنــد، ویرانگــر خواهــد 

بــود.  

فقــط افغانســتان نیســت. کشــورهای آســیای 
ازبکســتان،  ترکمنســتان،  ماننــد  مرکــزی 
از  قزاقســتان  و  قرقیزســتان  تاجیکســتان، 
ممنوعیــت صــادرات کــود و غــات روســیه و 
همچنیــن پژمردگــی اقتصــاد روســیه متأثــر از 
دیــد.  خواهنــد  آســیب  غــرب،  تحریم هــای 
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اتیوپــی و نیجریــه، می تواننــد  لبنــان،  از جملــه یمــن،  ســایر کشــورهای آســیب پذیر، 
بــازه زمانــی  بــرای  آینــده و احتمــاالً  بــرای ســال  را حداقــل  پیامدهــای جــدی  انتظــار 
ــه فریدریــک گــرِب اقتصــاددان، در ســال جــاری  ــه گفت ــری داشــته باشــند.   ب طوالنی ت
میــادی، احتمــال کاهــش میــزان کشــت غــات بــه نصــف ظرفیــت کشــت وجــود دارد و 
حتــی در کشــورهایی کــه بــرای افزایــش تولیــد خــود بــه کودهــای روســی متکــی هســتند، 
انتظــار مــی رود کــه جنــگ اوکرایــن، عــاوه بــر اوکرایــن بــه برداشــت و بازدهــی کشــت 
غــات در ایــن کشــورها نیــز ضربــه بزنــد.   گــرب مــی گویــد:  برنامــه جهانــی غــذا، ماهانــه 
71 میلیــون دالر بیشــتر از معمــول خریــد، بــرای خریــد غــات هزینــه مــی کنــد کــه 44 
درصــد بیشــتر از میانگیــن هزینــه ماهانــه در ســال 2019 اســت تــا نیازهــای موجــود را 
بــرآورده کنــد.  بــا تشــدید پیامدهــای جنــگ اوکرایــن، نیــاز بــه غــذا و غــات افزایــش 
می یابــد و برنامــه جهانــی غــذا نــه تنهــا بایــد ذخایــر خــود را افزایــش دهــد تــا شــکم هــای 
گرســنه بیشــتری را تغذیــه کنــد، بلکــه گرســنگی در کشــورهایی کــه از کمبــود غــذا رنــج 
می برنــد نیــز تشــدید می شــود، زیــرا منابــع، بــه انــدازه کافــی بــرای تأمیــن غــذا وجــود 

نخواهــد داشــت.
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خطــوط  طریــق  از  تجــارت  گویــد:  مــی  بوبیتســکی 
دریایــی بــرای اطمینــان از ثبــات عرضــه و ثبــات قیمــت 
ممنوعیــت  بــا  همــراه  اســت.  حیاتــی  کاالهــا  ایــن 
ــل  هــای صادراتــی، جنــگ اوکرایــن باعــث کاهــش قاب
توجــه عرضــه مــی شــود و بدیهــی اســت کــه افزایــش 
قیمــت هــا را بــه دنبــال خواهــد داشــت و اغلــب، ایــن 
کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه هســتند کــه تحــت 

تأثیــر ایــن مهــم قــرار خواهنــد گرفــت. 

فقــط افغانســتان نیســت. کشــورهای آســیای مرکــزی 
تاجیکســتان،  ازبکســتان،  ترکمنســتان،  ماننــد 
قرقیزســتان و قزاقســتان از ممنوعیــت صــادرات کــود 
و غــات روســیه و همچنیــن پژمردگــی اقتصــاد روســیه 
متأثــر از تحریم هــای غــرب، آســیب خواهنــد دیــد. 

بــه  همگــی  یمــن  و  ســوریه  لبنــان،  اتیوپــی،  مصــر، 
محموله هــای غــات بارگیــری شــده از بنــادر دریــای 
ســیاه وابســته هســتند کــه نمی تــوان ایــن وابســتگی را 
بــه راحتــی جایگزیــن کــرد زیــرا تامیــن منابــع از جاهــای 
ــر هزینه هــا و  ــد ب ــا هن ــادا، اســترالیا ی ــد کان دیگــر مانن

زمــان حمــل و نقــل می افزایــد. 

همچنیــن برداشــت خــوب لزومــاً بــه ایــن معنــا نیســت 
کــه کشــورهای تولیدکننــده مــی تواننــد کمبــود عرضــه 
را جبــران کننــد، زیــرا ظرفیــت بنــدری شــان نیــز در 

حــال حاضــر محــدود اســت. 

کار خاصــی نمــی تــوان انجــام داد بویــژه وقتــی کــه 
ایــن  و  باشــد  بــاال  بســیار  نقــل  و  هزینه هــای حمــل 
مهــم در نهایــت بــه معنــای کمبــود و قحطــی اســت. 
هم اکنــون نیــز برنامــه جهانــی غــذا بــرای تأمیــن غــذای 
ــه  ــاً ب ــون تحــت پوشــش خــود، تقریب ــاً 140 میلی تقریب
20 میلیــارد دالر منابــع بــرای امســال نیــاز دارد کــه 

طبعــاً مبلــغ هنگفتــی ســت! /پایــان 

قبــاً نیــز برنامــه جهانــی غــذا مجبــور شــده بــود جیــره غذایــی را بــه هشــت میلیــون نفــر 
کاهــش دهــد. یکــی از انــدوه بارتریــن تــراژدی هــا احتمــاالً در افغانســتان خواهــد بــود 
ــرون آمــدن از ورطــه چهــار دهــه جنــگ، کــه اندکــی در راه یــک اقتصــاد  کــه پــس از بی
پایــدار گام برداشــته بــود، اکنــون بــه خــود مــی پیچــد. از زمــان تســلط طالبــان در مــاه 
اوت گذشــته، فعالیت هــای اقتصــادی در افغانســتان عمدتــاً متوقــف شــده اســت و 
تحریم هــای اقتصــادی ایــاالت متحــده نیــز بــه ایــن معنــی اســت کــه بســیاری از مــردم 
بــرای خریــد از جملــه خریــد غــذا، پــول ندارنــد. گــزارش شــده اســت کــه افــراد نــا امیــد 

اعضــای بــدن و فرزنــدان خــود را فروختــه انــد.

قیــس محمــدی، اقتصــاددان افغانســتانی و اســتادیار ســابق یــک دانشــگاه خصوصــی 
در کابــل مــی گویــد: وضعیــت در افغانســتان فقــط مــی توانــد بدتــر شــود. ایــن فقــط یــک 
متغیــر نیســت، بلکــه چندیــن متغیــر اســت و جنــگ اوکرایــن یــک متغیــر مهــم اضافــی 
در رأس تاطــم ارزی، سیســتم بانکــی ناپایــدار، فضــای سیاســی ناپایــدار، بــی ثباتــی در 
تصمیــم گیــری، نداشــتن قوانیــن و مقــررات و فریــز میلیاردهــا دالر دارایــی مالــی بــه 
دلیــل تحریــم امریــکا اســت.  برنامــه جهانــی غــذا بارهــا هشــدار داده اســت کــه نیمــی از 
جمعیــت افغانســتان در نــا امنــی غذایــی بــه ســر مــی برنــد و نزدیــک بــه 9 میلیــون نفــر 

بــا شــرایطی شــبیه قحطــی مواجــه هســتند.

 گــرِب اقتصــاد دان مــی گویــد: ایــن رقــم در سراســر جهــان 44 میلیــون نفر اســت. وزارت 
صحــت عامــه طالبــان نیــز گفتــه اســت کــه در ســال جــاری بیــش از ســیزده هــزار نــوزاد در 
اثــر ســوءتغذیه، جــان خــود را از دســت داده انــد، هرچنــد کــه تأییــد مســتقل ایــن تعــداد 
غیرممکــن اســت.  گــرب مــی گویــد افغانســتان نمونــه یــک بحــران انســانی بــزرگ اســت. 
او می گویــد کــه عملیــات برنامــه جهانــی غــذا در افغانســتان، یمــن و لبنــان بــه شــدت بــه 
گنــدم وابســته اســت و منابــع کفــاف تأمیــن نیــاز را نمــی دهــد چــرا کــه بایــد قیمــت هــای 

باالتــری در بازارهــای جهانــی بــرای خریــد گنــدم پرداخــت شــود.

در افغانســتان، کــه نــان قــوت اصلــی مــردم آن اســت، واردات گنــدم ضــروری اســت و 
اگــر چــه قزاقســتان یــک تامیــن کننــده گنــدم افغانســتان اســت امــا بــه دلیــل کاهــش 
صــادرات روســیه بــه همســایگانش، ظرفیــت زیــادی بــرای فــروش نخواهــد داشــت.

اقتصاددانــان افغانســتانی پیــش بینــی مــی کننــد کــه کشــاورزان در والیــات شــرقی 
افغانســتان از فرصــت عرضــه بــا قیمــت هــای باالتــر در پاکســتان، کــه خــود دریافــت 
کننــده کمــک هــای برنامــه جهانــی غــذا اســت اســتفاده کننــد تــا غــات خــود را بــه جــای 

ــه فــروش برســانند. ــازار پاکســتان ب ــرای داخــل کشــور، در ب عرضــه ب

 بوبیتســکی، مشــاور راهبــردی انجمــن بازرگانــی و تجــارت اوکرایــن معتقــد اســت کــه 
ــی  ــی دریای ــن را از تجــارت جهان ــای ســیاه توســط روســیه، اوکرای محاصــره ســواحل دری
منــع کــرده اســت و عرضــه غــات و روغــن هــای گیاهــی و همچنیــن غــات بــرای تولیــد 
ــاً تمــام صــادرات  خــوراک دام توســط ایــن کشــور را کاهــش داده اســت چــرا کــه تقریب
غــات اوکرایــن از طریــق بنــادر دریایــی در دریــای ســیاه انجــام مــی شــود و از زمــان 
تهاجــم روســیه بــه اوکرایــن، هیــچ محمولــه فلــه ای از ایــن طریــق بــه خــارج صــادر نشــده 

اســت.
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جدول  
افقــی: 1 – عهدنامــه ای کــه در پــی جنــگ ایــران و روســیه در دوره قاجــار امضــاء شــد – کشــور حملــه کننــده بــه خــاک اوکرایــن. 2- مسلســل دســتی ســاخت 
رژیــم صهیونیســتی – جنگــی بــه رهبــری امریــکا بــا ائتــاف 35 کشــور علیــه عــراق – عامــت و رمــز بــرج میــزان. 3- عاقــه فــراوان و اشــتیاق ســیری ناپذیــر – 
افســون، تزویــر، تغابــن و حقــه – دومیــن کشــور جهــان از نظــر جمعیــت – خــوب و خــوش. 4- حــرف بیســت و نهــم الفبــای فارســی – بــازوی انتظامــی ایــران 
– روایتــی از جنــگ ایــران و عــراق بــه اهتمــام اعظــم حســینی – موجــودی در اســاطیر دینــی و باورهــای عامیانــه. 5- یکــی از شــهرهای ایــران کــه زادگاه رئیــس 
جمهــور اســبق ایــران اســت – جوهــر مایعــی حــاوی رنگدانــه. 6- بدسرشــت و فرومایــه – توافــق هســته ای ایــران و چنــد قــدرت جهانــی – شــکلی از موســیقی 
آوازی کهــن مــردم لــک. 7- توافقنامــه بیــن المللــی مشــمول حقــوق بیــن الملــل – بــازار ســازمان یافتــه کاال و اوراق – حــرف عطفــی بــرای اتبــاع و مزاوجــه. 
8- شــهری در اردبیــل بــا آبگــرم هــای معــروف – پایــگاه خبــری سیاســی اجتماعــی بــه زبــان هــای فارســی، عربــی و انگلیســی – نمــاد نــورد و قطعــات فــوالدی 
بــازار دوم بــورس. 9- مجموعــه قواعــد رفتــاری – پافشــاری کــردن و اصــرار کــردن – حــرف دو چشــم. 10- ریتمــدار – بــه یــک دم – پــرش و جهــش. 11- نــام 
دختــر ارتــه بــاز )پادشــاه مــاد( – سســت و بیحــال – بــدون توقــف. 12- منطقــه مســکونی در هنــد – پــر جمعیــت تریــن کشــور جهــان – ضمیــر اول شــخص 
جمــع – تــراب. 13- نمایشــنامه ای در ســه پــرده اثــر فدریکــو گارســیا – بــازی فکــری تاجــران بــزرگ المــاس – گویــش تهرانــی بــرای ایســتادن چارپایــان. 14- 
دهــی در شهرســتان بهبهــان – از طویــل تریــن و مهمتریــن رودهــای اروپــا – نــام یــک هنرپیشــه خارجــی ایتالیایــی تبــار. 15- خربــزه نــارس – دســتیار و همــکار 

پـَـت – داغ و گــرم بــه انگلیســی – نــرم افــزار فشــرده ســازی- دومیــن نــت از نــت هــای هفتگانــه موســیقی غربــی  
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عمــودی: 1- اعتراضــات دانشــجویان چینــی بــه ناپایــداری اقتصــادی چیــن و ســرکوب هــای حــزب کمونیســت کــه بــه رهبــری جنبــش دموکراســی چیــن ســازمان 
مــی یافــت حــول ایــن میــدان، متمرکــز بــود – آژانــس اطاعــات مرکــزی ایــن کشــور، بــه همــراه ســرویس اطاعــات مخفــی بریتانیــا، طراحــی و حمایــت مالــی و 
اجرایــی کودتــای 28 مــرداد را بــر عهــده داشــتند. 2- شــب نیســت – والــی و حاکــم – قدیمــی تریــن روزنامــه عبــری زبــان چــاپ رژیــم صهیونیســتی. 3- کُنجــی 
خزیــده و در خــود فــرو رفتــه – کشــاورز و زارع – پهلــوان مشــهور ایرانــی و پــدر ســام. 4- وســیله انفجــاری کــه روی زمیــن و یــا زیــر خــاک پنهــان مــی شــود – 
شــهری در بورکینافاســوی غربــی – برنــد آرایشــی بهداشــتی. 5- اولیــن حــرف الفبــای فارســی – دومیــن شــهر بــزرگ ایالــت تورینگــن آلمــان – مقــام قضایــی 
تابــع دادســتان – پایتخــت ایتالیــا. 6- شــرکت تولیــدی انــواع نــخ در شــهر صنعتــی البــرز – دوره پایــان بخــش تاریــخ باســتانی ژاپــن. 7- شــبکه تلویزیونــی 
دیجیتــال متعلــق بــه گــروه اســکای بریتانیــا – ســه گــوش. 8- شــهری در اســتان میــه ژاپــن – در حرمتــش فرقــی میــان گرفتــن و دادن نیســت – النــۀ پرنــده. 
9- جــزء درونــی رخســار – بلنــدی هایــی در اشــغال اســرائیل – جفــت مــاده – اولیــن حــرف الفبــا. 10- پنجمیــن پادشــاه عربســتان از خانــدان آل ســعود – پــدر 
– آزمایــش. 11- محصــول ایرانخــودرو – یــک ترانزیســتور اثــر ، میــدان – یمیــن. 12- پــر اســتفاده تریــن نــرم افــزار واژه پــرداز – یکــی از هفــت حــرف آتشــی – 
درجــه ای در نیــروی دریایــی – نقیــض خشــک. 13- مایــع بســیار غلیــظ بــرای طعــم دادن بــه غذاهــا – نمــاد بورســی مرتبــط بــا صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 
– دره ای سرســبز در کردســتان. 14- حــرف ســی و دوم الفبــای فارســی – شــهر مهــم ســاحلی در کانــادا – زنــگ آهــن. 15- توانایــی ذهنــی دربردارنــده قابلیــت 

اســتدالل – ریــزۀ آهــن – چــون گل 
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حرفمفتنزن

گنجشکوآتش

در زمان ناصرالدین شاه اولین تلگراف خانه تأسیس شد اما مردم استقبالی نکردند و کسی باور نداشت پیامش با سیم به شهر 
دیگری برود.

شاید نتوانم آتش را خاموش کنم اما آن هنگام که خداوند می پرسد زمانی که دوستت در آتش می سوخت تو چه کردی؟ 

پاسخ میدهم: هر آنچه از من بر می آمد!

ــن شــاه دســتور داد  ــد. ناصرالدی ــکار نشســته ان ــده و کارمندانــش آنجــا بی ــه بی مشــتری مان ــد تلگراف خان ــن شــاه گفتن ــه ناصرالدی ب
بــه مــدت یــک مــاه مــردم بیاینــد مجانــی هــر چــه می خواهنــد تلگــراف بزننــد و چــون مفــت شــد همــه هجــوم آوردنــد و بعــد از مدتــی 
دیدنــد پیام هایشــان بــه مقصــد می رســد و بــه همیــن خاطــر هجــوم مــردم روز بــه روز زیادتــر شــد در حــدی کــه دیگــر کارمنــدان قــادر 

بــه پاســخگویی نبودنــد!

ــه تابلویــی  ــد، دســتور داد ســر در تلگــراف خان ــود مــردم ارزش تلگــراف را فهمیده ان ســرانجام ناصرالدیــن شــاه کــه مطمئــن شــده ب
بزننــد بدیــن مضمــون: »بفرمــوده شــاه از امــروز حــرف مفــت زدن ممنــوع!« و اصطــاح حــرف مفــت زدن از آن زمــان بــه یــادگار مانــد.

گنجشــکی بــا عجلــه و تمــام تــوان بــه آتــش نزدیــک مــی شــد 
و برمــی گشــت!

پرسیدند: »چه می کنی؟«

پاســخ داد: »در ایــن نزدیکــی چشــمه آبــی هســت و مــن 
ــم و آن را روی آتــش  ــر از آب مــی کن ــوک خــود را پ مرتــب ن

ــزم.« مــی ری

گفتنــد: »حجــم آتــش در مقایســه بــا آبــی کــه تــو مــی آوری 
ــاد اســت و ایــن آب فایــده ای نــدارد.« بســیار زی

گفــت: »شــاید نتوانــم آتــش را خامــوش کنــم، امــا آن هنــگام 
ــی کــه دوســتت در آتــش مــی  ــد مــی پرســد زمان کــه خداون
ســوخت تــو چــه کــردی؟  پاســخ میدهــم: هــر آنچــه از مــن 

بــر مــی آمــد!«

 ماهنامه نهضت، سال اول، شماره1، 1401/6/20

داستان
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حرفاول؛معریفخودم

درود به روحتان 

اینجانب مش مراد پشت کوهی فرزند کالجواد پشت کوهی، دانش 
آموخته همه علوم، دارای چندین و چند مدرک سیکل از دانشگاه نهضت 
مجازی و ابوالمشاغل در همه شغل ها هستم و تا کنون دعوت نامه های 

بسیاری از نقاط مختلف پیشرفته جهان دریافت کرده ام امّا ولی چون 
که زیرا با این همه تخصص و مشاغلی که دارم، هیچ جایی را مثل همین 
وطنم برای پول به جیب زدن مناسب نیافتم، تصمیم گرفتم برای خدمت 

خالصانه و بی مزد و منّت به کشورم، در همین جا بمانم و در همینجا 
خدمت کنم. 

نویسنده: َمش مُراد 

از شــما چــه پنهــان، در همیــن جــا هــم دعــوت نامــه هــای 
همــکاری بســیاری زیــر بالشــت تلنبــار کــرده ام تــا اینکــه 
چنــد روز پیــش، یــک دعوت نامــه متفاوت دریافت کردم. 
پیشــنهاد دعــوت بــه یــک کار جدیــد بــود در ماهنامــه ای 

بــه نــام »نهضــت« . 

مــن هــم کــه دیــدم خــود فــارغ التحصیــل همــه علــوم از 
دانشــگاه مجــازی نهضــت در مقاطــع مختلــف تحصیــات 
تکمیلــی ســیکل هســتم و از آن جایــی کــه آب نطلبیــده 
را  ایــن نشــریه  بــا  قــرارداد همــکاری  مــراد اســت،  هــم 

امضــاء کــردم.  

از آنجایــی کــه اصــا هــم اهــل چانــه زدن دربــاره دســتمزد 
نیســتم مقــرر شــد حقوقــم هرچــه بیشــتر بهتــر باشــد و 
حــق اوالد و حــق مســکن و حــق فرزنــدآوری و حــق بــاج 
ســبیل و حــق پرهیــز از اختــاس و حــق کلیــه حقــوق هــم 
در کنــار حقــوق بــه حســابم واریــز شــود و اینگونــه اکنــون 
شــاغل در ماهنامــه نهضــت نیــز هســتم و قــرار اســت آراء 
و نظــرات اندیشــمندانه و حکیمانــه خــود را در حــوزه هــای 

گوناگــون مختلــف، بــا شــما در میــان بگــذارم. 

امیــدوارم بتوانــم در ایــن برهــه حســاس کنونــی، مشــکل 
ــان باشــم و تمــام تــاش خــود را  گشــا و راهگشــای امورت

بــرای آســیب شناســی در همــه امــور بــه کار گیــرم. 

از شــما نیــز مــی خواهــم بــه دقــت و بــا گــوش جــان بــه 
آب  کــه  دهیــد  فــرا  گــوش  ام  فیلســوفانه  رهنمودهــای 
نطلبیــده مــراد اســت و مشــکل گشــای مشــکات تــان. 

ــز در  ــی نی ــر مــش مــراد، گشــایش های ــا تدابی ــد کــه ب امی
عمــق مســائل و مشــکات، پیــش آیــد. 

خاک پای تان 
امضاء: مش مراد، فرزند کالجواد  

 ماهنامه نهضت، سال اول، شماره1، 1401/6/20
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پروندهویژههنضت

نویسنده:نویسنده:  راکَشت سینگهال/سرویس ترجمهراکَشت سینگهال/سرویس ترجمه نهضت نهضت

رسمایهگذاریهایرسمایهگذاریهای
بینامللیلچیندرزمانبینامللیلچیندرزمان

یشجینپینگیشجینپینگ
پیامدهای بلند مدت طرح کمربند و جاده و طرح بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیاییپیامدهای بلند مدت طرح کمربند و جاده و طرح بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی
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 چکیــده: ایــن مطالعــه میــزان تغییــرات اســتراتژیک انجــام شــده توســط 

شــی جیــن پینــگ در الگــوی ســرمایه گــذاری خارجــی چیــن را بررســی مــی 
کنــد و اینکــه چگونــه ممکــن اســت اهــرم سیاســی و مزایــای نظامــی قابــل 

توجهــی بــرای چیــن در منطقــه اقیانــوس هنــد ایجــاد کنــد. 

بــه منظــور شــناخت هــدف پشــت پــرده چیــن از ســرمایه گذاری های 
خارجــی  ســرمایه گذاری های  بررســی  بــه  مطالعــه  ایــن  اش،  خارجــی 
دولتــی،  شــرکت های  و  چینــی  کســب وکارهای  توســط  کــه  متعــددی 
به ویــژه در بخــش زیرســاخت ها و انــرژی انجــام شــده اســت، می پــردازد 
و تغییــرات اســتراتژیکی کــه شــی جیــن پینــگ بــرای دســتیابی بــه اهــداف 
داخلــی خــود در ایــن الگوهــای ســرمایه گــذاری ایجــاد کــرده اســت را 

می دهــد.   نشــان 

بــه طــور کلــی، مــی تــوان ایــن تغییــرات را از طریــق دو ابتــکار امضــا شــده 
توســط شــی جیــن پینــگ مشــاهده کــرد: ابتــکار کمربنــد و جــاده، و بانــک 
ســرمایه گــذاری زیرســاخت آســیا کــه قصــد دارد 8 تریلیــون دالر در 

حداقــل 68 کشــور ســرمایه گــذاری کنــد.

ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه ایــن ابتــکارات ممکــن اســت در نهایــت 
کشــورها را بــا مشــکل بدهــی مواجــه کنــد کــه ناپایــدار خواهــد بــود و 
ســطح نامطلوبــی از وابســتگی بــه چیــن بــه عنــوان یــک طلبــکار ایجــاد 
مــی کنــد کــه نشــانه هــای آن قبــاً در جیبوتــی و پاکســتان دیــده شــده 

اســت.

در نهایــت، ایــن مطالعــه بــا تاش هــای جامعــه بین المللــی بــرای مقابلــه 
بــا اهــرم سیاســی و نظامــی رو بــه رشــد چیــن کــه از طریــق صــادرات 

کاالهــای چینــی کارســازی مــی شــود، بــه پایــان می رســد.

اکنــون، تحــت رهبــری شــی جیــن پینــگ، ایــن اســتراتژی تکامــل یافتــه 
اســت تــا هــدف داخلــی خــود را بــرای "پویایــی بــزرگ ملــت چیــن" بــا 
ایجــاد یــک حــوزه نفــوذ گســترده در جامعــه بیــن الملــل ضمــن حفــظ 
حقــوق و منافــع خــود، تکــرار کنــد.  ظــرف یــک ســال پــس از بــه قــدرت 
خارجــی  مهــم سیاســت  ابتــکار  دو  وی،  پینــگ،  جیــن  شــی  رســیدن، 
خــود را آغــاز کــرد: ابتــکار اول؛ کمربنــد و جــاده )کــه قبــا بــه عنــوان 
ــا هــدف ایجــاد تجــارت،  ــد یــک جــاده شــناخته مــی شــد(، ب یــک کمربن
زیرســاخت هــا، ســرمایه گــذاری و ارتباطــات انســانی در سراســر اوراســیا 
و آفریقــا، و ابتــکار دوم؛ بانــک ســرمایه گــذاری زیرســاخت آســیایی ) یــک 
بانــک چندجانبــه کــه قصــد دارد بــر وابســتگی بــه موسســات برتــون وودز 

ماننــد صنــدوق بیــن المللــی پــول و بانــک جهانــی غلبــه کنــد (. 

ایــن ابتــکارات چیــن را قــادر ســاخت تــا همــگام بــا ســرمایه گــذاری و 
امضــای موافقــت نامــه هــای تجــاری، بــه اقتصــاد جهانــی نفــوذ کنــد و در 
نتیجــه ردپــای اقتصــادی چیــن در جهــان را افزایــش دهــد. عــاوه بــر ایــن، 
ــا هــدف توســعه زیرســاخت  بخــش مهمــی از ایــن ســرمایه گــذاری هــا ب
هــا، بــه ویــژه بنــادر در سراســر آســیا و آفریقــا، همچنیــن تقویــت حضــور 
نظامــی چیــن انجــام مــی شــود. در حالــی کــه چیــن قصــد دارد طــی یــک 
دهــه 8 تریلیــون دالر در حداقــل 68 کشــور ســرمایه گــذاری کنــد، ایــن 
برنامــه هــا ممکــن اســت در نهایــت کشــورها را بــا مشــکل بدهــی مواجــه 
کنــد کــه ناپایــدار خواهــد بــود و ســطح نامطلوبــی از وابســتگی بــه چیــن را 
بــه عنــوان طلبــکار ایجــاد مــی کنــد.  چرخــه مســتمر بدهــی ایجــاد شــده 
توســط چیــن، بــدون توجــه بــه نارضایتــی یــک دولــت از بدهــی بــه دلیــل 
وابســتگی بــه چیــن، نفــوذ منطقــه ای و جهانــی آن را افزایــش مــی دهــد. 

از ســوی دیگــر، در حالــی کــه ایــن برنامــه اقــدام ممکــن اســت بــه انــدازه 
کافی قانع کننده به نظر برســد که بتوان از آن پیروی کرد، در واقعیت، 
مشــارکتی کــه پایــه و اســاس آن بــر مبنــای اجبــار اقتصــادی گذاشــته 
شــده اســت، احتمــاالً از نظــر سیاســی و اســتراتژیک ناپایــدار خواهــد 
بــود. یکــی از نمونه هــای آن ســریانکا اســت، جایــی کــه ســرمایه گذاری 
تجــاری توســط شــرکت های دولتــی چیــن و بازدیــد متنــاوب کشــتی های 
نیــروی دریایــی ارتــش آزادی بخــش خلــق کــه پیشــتر تجربــه شــده اســت 
از نظــر سیاســی مضــر بــوده اســت. شــرایط ایجــاد شــده توســط ایــن 
از زیرســاخت های تجــاری  بــرای اســتفاده  را  ســرمایه گذاری ها، زمینــه 
آن بــرای جمــع آوری اطاعــات و جعــل قراردادهــای بــه اشــتراک گــذاری 
اطاعــات نظارتــی قــوی بــا کشــورهای منطقــه اقیانــوس هنــد فراهــم 
می کنــد. فعالیت هــای تجــاری رو بــه رشــد و نفــوذ اقتصــادی چیــن بــر 
ــی  ــاره توانای ــوان هشــداری درب ــه عن ــۀ واردات ب ســایر دولت هــا در قضی
و جاه طلبــی چیــن بــرای انجــام مأموریت هــای نظامــی پیشــرفته عمــل 

می کنــد.      

و  سیاســی  اصاحــات  دســتخوش  چیــن   ،1978 ســال  از  مقدمــه: 

اقتصــادی متعــددی شــده اســت کــه مســیر توســعه چیــن را تغییــر داده 
ــوان یــک ابرقــدرت  ــه عن ــا ب ــه آن کشــور داده اســت ت و ایــن امــکان را ب

اقتصــادی مطــرح شــود. 

اصاحــات اقتصــادی ســال 1978 بــا افزایــش نقــش نیروهــای بــازار و 
کاهــش برنامــه ریــزی و کنتــرل مســتقیم دولــت، آغــاز پایــان نســخه 

مائوئیســتی یــک اقتصــاد تحــت کنتــرل مرکــزی را نشــان داد.  

چیــن بــا ذهنیــت خوداتکایــی دوران مائــو خداحافظــی کــرد، جایــی کــه 
منابــع بــه واحدهــای اداری ســطوح پایین تــر ماننــد اســتان ها، بخش هــا، 
شهرســتان ها، اســتان ها، و گروه هــای روســتایی تخصیــص یافــت و آنهــا 
را تشــویق کــرد تــا اقتصــاد خــود را بهبــود بخشــند. ایــن تغییــر بــه منظــور 

رفــع ناامنــی منابــع و اســتفاده از بــازار پررونــق جهانــی انجــام شــد.
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نشانه های نارضایتی از زیاد شدن بدهی های ناشی از عملیاتی شدن پروژه ها در جیبوتی و پاکستان ظاهر شده 

است، زیرا در نهایت ممکن است آنها مجبور به انجام معامله مبادله بدهی در برابر سهام شوند، همانطور که در 

سریالنکا یا تاجیکستان در مورد لغو بدهی در ازای قلمرو اقدام شد. چین می تواند از سرمایه گذاری های پولی 

خود در کریدور اقتصادی چین-پاکستان استفاده کند تا مسیر دسترسی نظامی به بندر گوادر را هموار کند. 

این مطالعه به بررسی میزان تغییرات استراتژیک انجام شده توسط شی جین پینگ در الگوی سرمایه گذاری 

خارجی چین و چگونگی ایجاد اهرم سیاسی و مزایای نظامی قابل توجه برای چین می پردازد. به منظور انجام 

این کار، این مطالعه، سرمایه گذاری های خارجی متعددی را که توسط کسب وکارهای چینی و شرکت های دولتی 

از سال 2005 انجام شده، به ویژه در بخش زیرساخت ها و انرژی بررسی می کند. این شامل ایجاد چارچوبی برای 

تمایز روندهای سرمایه گذاری قبل و بعد از روی کار آمدن شی جین پینگ به عنوان رئیس جمهور جمهوری 

خلق چین در سال 2013 است. این مطالعه، تغییرات استراتژیک ایجاد شده توسط شی جین پینگ برای 

دستیابی به اهداف داخلی خود را اثبات می کند.

چینچگونهکشورهایضعیف

رابدهکارخودمیکند

 نویسنده: راکشت سینگهال
*کارشناس علوم سیاسی و اقتصاد 

برگردان فارسی: مصطفی امینی 

عــاوه بــر ایــن، ایــن مطالعــه بــه موافقــت نامــه هــای امضــا شــده 
توســط دولت هــا در طــرح هایــی چــون بانــک ســرمایه گذاری 
حاشــیه  منطقــه ای  همکاری هــای  اتحادیــه  آســیا،  زیربنایــی 
اقیانــوس هنــد و ابتــکار چینــی )یــک پهنــه؛ یــک راه( می پــردازد 
تــا شــرایط و ضوابــط ســرمایه گذاری چیــن در ایــن کشــورها 
را بررســی کنــد. ایــن اطاعــات، گســتره و قــدرت چیــن را در 
ــاکام  مواقعــی کــه دولــت هــا در بازپرداخــت بدهــی هایشــان ن
می ماننــد و در مارپیــچ بدهــی قــرار مــی گیرنــد، ارائــه مــی دهــد. 
اشــراف بــه ایــن اطاعــات بــرای درک احتمــال گرفتــار شــدن 
ــر خواســته  یــک دولــت در تلــه بدهــی و تســلیم شــدن در براب
هــای چیــن ضــروری اســت چــرا کــه بــه چیــن اجــازه مــی دهــد 
تــا اهــرم و نفــوذی را بــر ایالــت هــا در اتحادیــه همکاری هــای 

ــه دســت آورد. ــد ب ــوس هن منطقــه ای حاشــیه اقیان
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این مطالعه بر تالش چین برای به دست آوردن اهرم سیاسی و مزیت نظامی از طریق استفاده دوگانه از سرمایه گذاری ها 
و کشاندن دولت ها به وضعیتی که با مشکل بدهی مواجه می شوند و آنها را در برابر نفوذ چین آسیب پذیر می کند، متمرکز 

است.  با این حال، در حالی که استفاده از تله بدهی و سرمایه گذاری با استفاده دوگانه ممکن است قانع کننده به نظر 
برسد، توافقات مبتنی بر ارعاب مالی ممکن است بی ثباتی سیاسی و استراتژیک ایجاد کند.  این مطالعه در نهایت به بررسی 

پیامدهای استراتژیک این سرمایه گذاری ها و پیامدهای آن برای سایر کشورها می پردازد.

ــن: از زمــان تأســیس جمهــوری  ــاد چی ــینه اقتص پیش

چیــن  اقتصــادی  رشــد   ،1949 ســال  در  چیــن  خلــق 
پرتاطــم و متناقــض بــوده اســت. تحــت رهبــری مائــو 
کاهــش  چیــن  هــدف   ،)1977-1949( تونــگ  تســه 
نابرابــری اجتماعــی، اصــاح مالکیــت زمیــن و احیــای 
اقتصــادی بــود کــه از طریــق یــک اقتصــاد برنامــه ریــزی 

متمرکــز در کشــاکش جنــگ ویــران شــده اســت. 

در ایــن اقتصــاد، تولیــد اقتصــادی و تخصیــص منابــع 
هــدف  شــد.  مــی  هدایــت  و  کنتــرل  دولــت  توســط 
مائــو ایــن بــود کــه چیــن را متکــی بــه خــود و خودکفــا 
کنــد. بنابرایــن، تجــارت خارجــی بــه کاالهایــی محــدود 
می شــد کــه نمی توانســتند در چیــن تولیــد یــا تهیــه 
شــوند. مائــو یــک سیســتم کشــاورزی جمعــی را بــرای 
کشــاورزی  تولیــد  و  صنعتــی  رشــد  کــردن  متعــادل 
هایــی  سیاســت  چنیــن  نتیجــه  در  کــرد.  معرفــی 
اقتصــاد دچــار انحــراف از مســیر رشــد و توســعه خــود 
کارمنــدان  شــرکت ها،  بــرای  کمــی  انگیزه هــای  شــد. 
و کشــاورزان وجــود داشــت کــه ســودآورتر شــوند یــا 
نگــران کیفیــت محصولــی باشــند کــه تولیــد می کننــد، 
زیــرا بیشــتر بخش هــای اقتصــاد توســط دولــت مرکــزی 
ســاختار  هیــچ  نتیجــه،  در  می شــد.  اداره  و  تنظیــم 
رقابتــی وجــود نداشــت تــا ســرمایه را بــه طــور موثــر 
بــرای  کمــی  هــای  انگیــزه  رو  ایــن  از  و  کنــد،  توزیــع 
شــرکت هــا، کارکنــان و کشــاورزان وجــود داشــت تــا 
ــا نگــران کیفیــت  بهــره وری بیشــتری داشــته باشــند ی

آنچــه تولیــد مــی کننــد باشــند.

اندکــی پــس از مــرگ مائــو در ســال 1978، دولــت چیــن 
بــه رهبــری دنــگ شــیائو پینــگ برخــی اصــول سیاســت 
اقتصــادی دوران مائــو را نادیــده گرفــت و آنهــا را بــر 
بــا  اقتصــادی  گشــایش  و  آزاد  بــازار  اصــول  اســاس 

هــدف تجــارت و ســرمایه گــذاری اصــاح کــرد. 
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ــن اصاحــات پــس از شکســت ده ســاله انقــاب فرهنگــی در ســال 1966 انجــام  ای
شــد، جایــی کــه هــر چیــزی کــه مربــوط بــه ســرمایه داری یــا آرمــان هــای "بورژوایــی" 

بــود حــذف شــد و کشــور را از نظــر سیاســی و اقتصــادی فلــج کــرد. 

دنــگ شــیائو پینــگ ایــن اصاحــات را اینگونــه بیــان کــرد: "گربــه ســیاه، گربــه ســفید، 
چــه اهمیتــی دارد کــه گربــه چــه رنگــی باشــد تــا زمانــی کــه مــوش را بگیــرد؟" بــه 
عنــوان وســیله ای بــرای اطمینــان دادن بــه کشــور کــه مهــم نیســت چیــن چــه نــوع 
سیاســت هــای اقتصــادی را دنبــال مــی کنــد، تنهــا چیــزی کــه مهــم اســت رشــد 

اقتصــادی اســت. 

دولــت مرکــزی بــه کشــاورزان یارانــه هــای قیمتــی و مشــوق هــای مالکیــت ارائــه مــی 
کــرد و آنهــا را قــادر مــی ســاخت کــه بخشــی از محصــوالت خــود را در بــازار آزاد 
بفروشــند. عــاوه بــر ایــن، آنهــا مناطــق ویــژه اقتصــادی را بــرای جــذب ســرمایه گــذاری 

ــد.  ــه کشــور ایجــاد کردن ــاوری جدیــد ب خارجــی، تقویــت صــادرات و واردات فن

بــه تدریــج، کنتــرل اقتصــادی بــه دولت هــای محلــی و اســتانی واگــذار شــد و بــه 
آن هــا اجــازه داده شــد تــا در بــازار آزاد بــه جــای اینکــه تحــت نظــارت دولــت و کنتــرل 
قیمت هــای دولتــی کــه بــر طیــف وســیعی از کاالهــا و خدمــات اعمــال شــده بــود 

باشــند، فعالیــت و رقابــت کننــد.

 عــاوه بــر ایــن، شــهروندان بــا ارائــه مشــوق های مالیاتــی و تجــاری ایــن قــدرت را پیــدا 
کردنــد تــا کســب وکار خــود را راه انــدازی کننــد.
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طبــق آمــار رســمی دولــت چیــن، قبــل از ســال 
ــاالنه ٪6.7  ــط س ــور متوس ــه ط ــاد ب 1978، اقتص
رشــد مــی کــرد )منتقــدان اســتدالل کــرده انــد 
کــه دولــت بــه دالیــل سیاســی در ارقــام اغــراق 
ــاالنه  ــد س ــرخ رش ــن ن ــت و میانگی ــرده اس ک
ــات  ــرای اصالح ــس از اج ــت(. پ ــدوداً 4.4٪ اس ح
ــریعتر از  ــیار س ــن بس ــاد چی ــاختاری، اقتص س
ــت و در  ــه اس ــترش یافت ــات، گس ــل از اصالح قب
ــزرگ  ــادی ب ــای اقتص ــوک ه ــوارد از ش ــتر م بیش

ــرد.  ــری ک جلوگی

ــه طــور متوســط  از ســال 1979، اقتصــاد چیــن ب
ــه  ــت. ب ــرده اس ــد ک ــد رش ــاالنه 9.5 درص س
ــاد  ــت اقتص ــته اس ــن توانس ــر، چی ــارت دیگ عب
خــود را بــه صــورت واقعــی هــر هشــت ســال دو 
برابــر کنــد.  مخــارج زیرســاختی در مقیــاس بزرگ 
)کــه توســط پس اندازهــای داخلــی قابــل توجــه و 
و  می شــود(  تامیــن  خارجــی  ســرمایه گذاری 
ــد  ــی رش ــل اصل ــوی دو عام ــره وری ق ــد به رش

ــتند.  ــریع هس س

علیرغــم رشــد اقتصــادی قابــل توجه چیــن در دو 
دهــه آینــده، بازســازی بخــش دولتــی و نوســازی 
سیســتم بانکــی چالــش هــای مهمــی ســت کــه 
باقــی مانــده اســت و ســایه اش بــر ســر اقتصــاد 

چیــن ســنگینی مــی کنــد. 

ــن  ــی چی ــای دولت ــرکت ه ــی از ش ــش از نیم بی
ــس  ــد. رئی ــی کردن ــرر م ــد و ض ــد بودن ناکارآم
ــان انباشــته  جمهــور جیانــگ تصمیــم گرفــت زی
ایجــاد شــده توســط شــرکت هــای دولتــی را بــا 
فــروش دارایــی هــای مــازاد آنهــا، ادغام شــان در 
یکدیگــر یــا انحاللشــان کاهــش دهــد. در عــرض 
ــابقًا  ــی س ــرکت های دولت ــت ش ــال، اکثری ــه س س
زیــان ده، ســودآور شــدند. پــس از تقریبــًا دو دهه 
ــی  ــرکت های خارج ــه ش ــازه ب ــی و اج تمرکززدای
ــن  ــن، ای ــارت در چی ــرمایه گذاری و تج ــرای س ب
ــته  ــترده ای را انباش ــی گس ــر خارج ــور ذخای کش
ــار  ــن فش ــمی چی ــول رس ــد پ ــر واح ــه ب ــرد ک ک

ــرد. ــودی وارد ک صع

عــالوه بــر ایــن، شــرکت های محلــی چینــی بــدون هیــچ حمایــت خارجــی از ســوی 
دولــت، در نبــردی ســخت بــا همکاری هــای چنــد ملیتــی خارجــی در چیــن رقابــت 

می کردنــد. 

بنابرایــن، در ســال 2000، »سیاســت خــروج« یــا »اســتراتژی جهانــی شــدن« معرفــی 
شــد تــا چیــن بــه ایــن طریــق، شــرکت های چینــی خــود را بــرای ســرمایه گذاری 
در خــارج از کشــور تشــویق کنــد و بــه همچنیــن بــه ایــن کشــور اجــازه دهــد تــا از 

ســرمایه هــای کشــورهای خارجــی اســتفاده کنــد. 

ــای  ــرکت ه ــز ش ــور و تجهی ــارج از کش ــی در خ ــت آوردن دارای ــه دس ــا ب ــر ب ذخای
ــی  ــازار جهان ــی در ب ــادل رقابت ــاد تع ــرای ایج ــی، ب ــن الملل ــه بی ــه تجرب ــی ب داخل

ــت.  ــش یاف افزای

ــتراتژی  ــن، ٪اس ــارج از چی ــی در خ ــتقیم خارج ــذاری مس ــرمایه گ ــدای از س ج
ــا  ــود را ب ــای خ ــت ه ــا فعالی ــت ت ــر آن داش ــی را ب ــای محل ــرکت ه ــروج٪، ش خ
ایجــاد زنجیــره هــای تامیــن چنــد ملیتــی گســترش دهنــد. و در ایــن چارچــوب، 
ــد. ــا کردن ــرح ایف ــن ط ــت از ای ــب حمای ــی در جل ــش مهم ــی نق ــرکت های دولت ش

بــا ایــن حــال، ابتکاراتــی هــم وضــع شــد تــا جــذب ســرمایه خارجــی را تســهیل 
ــی، تخفیف هــای  ــرداری از شــرکت های محل ــه اینکــه در صــورت بهره ب ــد از جمل کن
ــه  ــوق ها ب ــایر مش ــای ارزی و س ــی و کمک ه ــای مال ــی، کمک ه ــی صادرات مالیات

ــد. ــا می ش ــی اعط ــای خارج ــرکت ه ش

ــور  ــه ط ــن ب ــادرات و واردات چی ــک ص ــی و بان ــات مل ــعه و اصالح ــیون توس کمیس
مشــترک بخشــنامه ای را در اکتبــر 2004 بــرای تحریــک ســرمایه گــذاری خارجــی 

ــد:  در مناطــق خــاص منتشــر کردن

)1( پروژه های اکتشاف منابع برای کاهش کمبود داخلی منابع طبیعی 

ــروژه هایــی کــه صــادرات فــن آوری هــای داخلــی، محصــوالت، تجهیــزات و  )2( پ
نیــروی کار را ترویــج مــی کننــد

)3( مراکــز تحقیــق و توســعه )تحقیــق و توســعه( خــارج از کشــور بــرای اســتفاده 
ــی، مهــارت هــای مدیریتــی و متخصصــان  ــن الملل ــن آوری هــای پیشــرفته بی از ف

بیــن المللــی 

و )4( ]ادغــام و تملــک[ کــه مــی توانــد رقابــت بیــن المللــی شــرکت هــای چینــی را 
افزایــش دهــد و ورود آنهــا بــه بازارهــای خارجــی را تســریع کنــد.

 ماهنامه نهضت، سال اول، شماره1، 1401/6/20
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عالقــه بــه ســرمایه گــذاری در خــارج از کشــور توســط شــرکت هــای 
ــژه در  ــه وی ــور، ب ــروج از کش ــت خ ــروع سیاس ــان ش ــی از زم چین
بیــن شــرکت هــای دولتــی بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش یافــت.  
ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی چیــن از 3 میلیــارد دالر در ســال 
1991 بــه 35 میلیــارد دالر در ســال 2003 رســید و تــا ســال 2007 بــه 
92 میلیــارد دالر رســید.  14 شــرکت هــای دولتــی همچنــان بیشــترین 

ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی چیــن را تشــکیل مــی دهنــد. 

ــدود 38.2  ــزی ح ــت مرک ــارت دول ــت نظ ــی تح ــرکت های دولت ش
ــارد دالر )67.6 درصــد( از کل ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی  میلی
ــان  ــه جری ــی ک ــد، در حال ــار دارن ــال 2009 را در اختی ــن در س چی
ــون  ــی 345 میلی ــص خارج ــی ناخال ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس س
دالر )یــا 0.6 درصــد( توســط 33 شــرکت خصوصــی بــود و در حالــی 
ــرکت  ــن ش ــارکت بی ــترک و مش ــرمایه گذاری مش ــه از س ــه بقی ک
هــای دولتــی و خصوصــی کــه حــدود )17/95 میلیــارد دالر( بــرآورد 
مــی شــود حاصــل شــد. ایــن گســترش ســرمایه گــذاری در خــارج از 
کشــور بــه چیــن اجــازه دسترســی بــه مــواد خــام خارجــی و فنــاوری 
هــای پیشــرفته، افزایــش درآمدهــای ارزی و ارتقــای صــادرات چیــن 
را داد.  بــرای حفــظ نــرخ رشــد اقتصــادی قــوی چیــن، دســتیابی بــه 
منابــع انــرژی و مــواد خــام در خــارج از کشــور همچنــان بهــره منــدی 
ــورد  ــت.  در م ــی اس ــز حیات ــتراتژیک نی ــرک اس ــروی مح ــک نی از ی
ــه،  ــای اولی ــایر کااله ــن و س ــنگ آه ــکل، س ــس، نی ــوم، م آلومینی
تصویــر مشــابهی از افزایــش تصاعــدی تقاضــا از چیــن در حــال رشــد 
اســت.  ایــن را مــی تــوان از طریــق تعییــن سیاســت هــای تأثیرگــذار 
کمیســیون توســعه و اصالحــات ملــی مشــاهده کــرد کــه شــرکت های 
ــرژی  ــدگان ان ــن کنن ــهام تامی ــد س ــه خری ــزم ب ــن را مل ــرژی چی ان
ــی  ــای خارج ــق خریده ــه اول از طری ــد. در درج ــی کن ــتی م باالدس

ماننــد خریــد ســهام معــادن ذغــال ســنگ در جهــان! 

بــر اســاس ایــن سیاســت، شــرکت هــای محلــی تشــویق مــی شــوند 
تــا ســرمایه گــذاری هــای مشــترک ایجــاد کننــد یــا شــرکت هــای 
ــد و در  ــت یابن ــرفته دس ــاوری پیش ــه فن ــا ب ــد ت ــی بخرن ــن الملل بی
ــک  ــد.  ی ــش دهن ــاء را جه ــد و ارتق ــل رش ــیاری از مراح ــه بس نتیج
نمونــه بــارز، خریــد لنــوو از بخــش کامپیوترهــای شــخصی آی بــی ام 
ــای  ــب در بازاره ــی اغل ــب وکارهای چین ــت. کس ــال 2005 اس در س
آمریــکا یــا اروپــا، شــرکت هایی بــا برنــد مطــرح امــا وضعیــت مالــی 
ضعیــف را خریــداری مــی کننــد و آنهــا را به عنــوان وســیله ای بــرای 
تثبیــت جایــگاه خــود لحــاظ مــی کننــد.  ماننــد اصالحــات اقتصــادی 
1978 کــه در اواخــر دهــه 1990 بــه اوج خــود رســید، سیاســت خروج  
ــای  ــا چالش ه ــا ب ــید. پروژه ه ــود رس ــه اوج خ ــه 2010 ب ــل ده در اوای
ــه  ــدرت ب ــه ن ــدند و ب ــه ش ــده ای مواج ــی عدی ــادی و حاکمیت اقتص
ــاد و  ــو از فس ــی ممل ــای دولت ــرکت ه ــتر ش ــیدند.  بیش ــه رس نتیج

فرهنــگ ریشــه دار رانــت خــواری شــدند.  

ــال آن،  ــت، مث ــی رواج یاف ــای محل ــا و رویه ه ــت هنجاره ــدم رعای ع
گــروه مهندســی خارجــی چیــن، زمانــی کــه لهســتان آنهــا را بــرای 
ســاخت یــک بزرگــراه بــه مبلــغ تقریبــًا نیــم میلیــارد دالر اســتخدام 
کــرد؛ آنهــا نتوانســتند پلکان هایــی را کــه قــادر باشــد تســهیل گــر 
ــت  ــازند. شکس ــود بس ــن ش ــر زمی ــک در زی ــات کوچ ــردد حیوان ت

ــه لغــو پــروژه شــد.  ســاخت جــاده ای کــه در نهایــت منجــر ب

ــس از  ــی پ ــورهای غرب ــژه در کش ــه وی ــی، ب ــای جهان ــانات تقاض نوس
ــی 2008، مســائل کالن اقتصــادی چیــن را تشــدید کــرد. بحــران مال

ــی  ــری ش ــت رهب ــن تح ــتراتژیکی، چی ــائل اس ــن مس ــا درک چنی ب
جیــن پینــگ، رویکــرد متفاوتــی در پیــش گرفــت و ابتــکار کمربنــد و 

ــرد. ــدازی ک ــیایی را راه ان ــذاری آس ــرمایه گ ــک س ــاده و بان ج
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چین تحت رهبری شی جین پینگ

بــا توجــه بــه اینکــه توســعه جهــان پــس از بحــران اقتصــادی ســال 2009 بــا نــرخ 
ــم در  ــل و ه ــم در داخ ــده ای ه ــاز فزاین ــت، نی ــه یاف ــدی ادام ــابقه 4.3 درص بی س
خــارج از ایــن کشــور وجــود داشــت کــه چیــن ســاختار دیپلماتیــک خــود را تغییــر 

دهــد و از انتقــال تاریخــی روابــط خــود بــا ســایر کشــورها اســتقبال کنــد. 

جرقــه هــای ایــن تغییــر در هجدهمیــن کنگــره ملــی حــزب کمونیســت چیــن در 
ســال 2012 آغــاز شــد، زمانــی کــه شــی جیــن پینــگ جانشــین هــو جیــن تائــو بــه 

عنــوان دبیــر کل حــزب کمونیســت چیــن شــد. 

ــن موضــوع کــه چیــن  ــا درک ای در دوران شــی جیــن پینــگ، دیپلماســی چیــن ب
ــد و  ــی ش ــل توجه ــذار قاب ــتخوش گ ــد، دس ــر کن ــان تغیی ــا جه ــتا ب ــد همراس بای
ــو وی«  ــا ی ــا اســتراتژی »فــن ف ــو گوانــگ یانــگ هــوی« خــود را ب اســتراتژی »تائ

ــرد.  ــن ک ــتاورد[ جایگزی ــرای دس ــالش ب ]ت

ــه دوم  ــو و مرحل ــری مائ ــت رهب ــالب« تح ــی انق ــه اول »دیپلماس ــس از مرحل پ
ــه  ــن ب ــون، چی ــگ، اکن ــیائو پین ــگ ش ــری دن ــت رهب ــعه« تح ــی توس »دیپلماس
ــیده  ــگ رس ــن پین ــی جی ــری ش ــت رهب ــروج« تح ــی خ ــوم »دیپلماس ــه س مرحل
ــم« و  ــاده ابریش ــادی ج ــد اقتص ــاختن »کمربن ــرای س ــی ب ــم مفهوم ــت. مکانیس اس
ــان  ــی قــرن بیســت و یکــم« کــه مجموعــًا در زب ــا »جــاده ابریشــم دریای همــراه ب

ــود.  ــناخته می ش ــاده« ش ــک ج ــد، ی ــک کمربن ــوان »ی ــه عن ــی ب چین

ــتراتژیک  ــوم اس ــک مفه ــاده، ی ــد و ج ــکار کمربن ــن، ابت ــمی چی ــای رس در بیانیه ه
ــا آرزوهــای مشــترک همــه  ــرای همگامــی ب مهــم پیشــنهاد شــده توســط چیــن ب
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــه ای معرف ــای منطق ــای همکاری ه ــه و ارتق ــورهای منطق کش
ــم  ــه ه ــه را ب ــورهای منطق ــد، کش ــی کن ــی را آزاد م ــعه ای عظیم ــیل توس پتانس
ــعه را  ــای توس ــد و فض ــی کن ــر م ــق ت ــا را عمی ــکاری ه ــد، هم ــی کن ــر م نزدیکت
ــراه  ــه هم ــت ب ــر منفع ــارد نف ــه میلی ــه س ــک ب ــرای نزدی ــد و ب ــی ده ــترش م گس

ــت. ــد داش خواه

ــا بیــش از 65  ــا آن ارتبــاط خــود را ب ایــن تمهیــدی ســت کــه چیــن قصــد دارد ب
ــر  ــدی ب ــا ح ــه ت ــد ک ــترش ده ــی گس ــن الملل ــازمان بی ــش از 30 س ــور و بی کش

ــت.   ــز اس ــتانی متمرک ــم باس ــاده ابریش ــی ج ــی و دریای ــیرهای زمین مس

مجمــوع اقتصــادی اقتصادهــای طــرح کمربند-جــاده، تقریبــًا 21 تریلیــون دالر اســت 
کــه نشــان دهنــده 65 درصــد درآمــد تولیــد جهانــی و 30 درصــد تجــارت دریایــی 
ــرمایه  ــق س ــا از طری ــن پیونده ــت ای ــال تقوی ــه دنب ــکار ب ــن ابت ــت. ای ــی اس جهان
ــد  ــادی و پیون ــل اقتص ــل و نق ــای حم ــاد کریدوره ــا، ایج ــاخت ه ــذاری در زیرس گ
چیــن بــا ســایر کشــورها »از لحــاظ فیزیکــی، مالــی، دیجیتالــی و اجتماعــی« اســت.

ــر دو مالحظــه  معرفــی طــرح کمربنــد - جــاده، ب
ــادی  ــعه اقتص ــه توس ــت؛ اول اینک ــتوار اس اس
قــوی چیــن در دو دهــه گذشــته در حــال کاهــش 
ــت،  ــزون جمعی ــری روزاف ــل پی ــه دلی ــت. ب اس
ــر  ــدرال رزرو تنگ ت ــد، ف ــرخ زاد و ول ــش ن کاه
ــن  ــد چی ــرخ رش ــی، ن ــاد جهان ــف اقتص و تضعی
تقریبــًا بــه نصــف کاهــش یافتــه اســت و از 14.23 
ــه 7.86 درصــد در ســال  درصــد در ســال 2007 ب
ــان دهنده  ــاده، نش ــرح کمربند-ج ــید. ط 2012 رس
فرصتــی بــرای تجدیــد انــرژی، کاهــش نــا امنــی 
ــی چیــن  ــا و شــهرت جهان ــرژی، و تقویــت ردپ ان
در حالــی کــه اطمینــان حاصــل شــود کــه چیــن 
ــرای بســیاری  پتانســیل ســرمایه گــذاری خــود ب
ــی  ــظ م ــه را حف ــای اولی ــذاری ه ــرمایه گ از س

کنــد، اســت. 

عــالوه بــر ایــن، طــرح کمربند-جــاده، راه نجاتــی 
ــم  ــد فراه ــی ناکارآم ــای دولت ــرکت ه ــرای ش ب
مــی کنــد. از ســال 2013 تــا 216، ســهم وام هــای 
تأمیــن شــده توســط شــرکت های دولتــی از 
ــی  ــن مال ــور تأمی ــه منظ ــی ب ــای دولت بانک ه
ــد  ــاده، 45.6 درص ــرح کمربند-ج ــای ط پروژه ه

ــت.  ــه اس ــش یافت افزای

تقویــت نظامــی چیــن، انباشــت قــدرت مداخلــه 
گــر در تصمیمــات سیاســی و اقتصــادی، و اقدامات 
علیــه موسســات مالــی بیــن المللــی ماننــد بانــک 
ــی  ــول، همگ ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــی و صن جهان

نشــان از نارضایتــی از وضعیــت موجــود دارنــد. 

ــی  ــور نارضایت ــعه مح ــال توس ــورهای در ح کش
ــای  ــازمان ه ــا و س ــا اقتصاده ــاری ب ــط تج از رواب
ــا  ــش ب ــر، تن ــع دیگ ــتند. منب ــرفته هس پیش
ــی  ــک جهان ــول و بان ــی پ ــن الملل ــدوق بی صن
ناشــی از عــدم رعایــت اســتانداردها و هنجارهــای 
ــا  ــن ب ــه چی ــاری دوجانب ــط تج ــی در رواب جهان

ــت.  ــه اس ــعه یافت ــورهای توس ــایر کش س
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ــذار در  ــده گ ــان دهن ــاده نش ــرح کمربند-ج ط
ــی از  ــوان بخش ــه عن ــن ب ــروج چی ــت خ سیاس
تــالش ایــن کشــور بــرای تغییــر پارادایــم رشــد 
ــال های  ــه در س ــر چ ــت.  اگ ــود اس ــادی خ اقتص
ــای  ــه مولفه ه ــر تهی ــروج« ب ــرد »خ ــه راهب اولی
الزم بــرای تقویــت صنعــت ســنگین چیــن، 
ــادرات  ــرمایه گذاری و ص ــر س ــی ب ــاد مبتن اقتص
ــن  ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــرد، ب ــد می ک تأکی
ــی  ــورهای غن ــه کش ــدف را ب ــورهای ه ــر، کش ام
ــا  ــن و آفریق ــکای التی ــًا در آمری ــع عمدت از مناب
ــده  ــی ش ــتراتژی بازطراح ــرد.  اس ــدود می ک مح
ــی  ــرار م ــت ق ــی را در اولوی ــروج« ابتکارات »خ
ــا از  ــد ت ــک کن ــن کم ــاد چی ــه اقتص ــا ب ــد ت ده
ــادی  ــش اقتص ــر بخ ــزوده در ه ــره ارزش اف زنجی
ممکــن بهــره ببــرد و دامنــه تــالش و جــاه 
طلبــی اش را گســترش دهــد. طــرح کمربند-جاده 
نــه تنهــا بــه چیــن اجــازه مــی دهــد تــا دامنــه 
ــترش  ــور گس ــارج از کش ــود را در خ ــت خ فعالی
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــل ب ــا تمای ــه ب ــد، بلک ده
ــر  ــًا ه ــه تقریب ــت ک ــراه اس ــز هم ــی نی داخل
ــس  ــت. پ ــد اس ــه من ــه آن عالق ــن ب ــتان چی اس
ــادی  ــکاری اقتص ــت هم ــال، در نشس ــک س از ی
آســیا و اقیانوســیه در پکــن، شــی جیــن پینــگ 
اعــالم کــرد کــه چیــن یــک صنــدوق 40 میلیــارد 
ــعه  ــی توس ــن مال ــه تامی ــک ب ــرای کم دالری ب
ــرد و در  ــد ک ــاد خواه ــاده ایج ــد ج ــرح کمربن ط
ــا  ــط ب ــای مرتب ــار پروژه ه ــا اعتب ــر دارد ت نظ
ایــن طــرح را از ارزش کمتــر از 20 میلیــارد دالر در 
ــال های  ــن س ــارد دالر بی ــه 100 میلی ــال 2015 ب س
2016 و 2018 گســترش دهــد. ایــن مؤسســه در 24 
کشــور و منطقــه وابســته بــه ابتــکار عمــل کــرده 
اســت. چیــن بــا تأســیس بانــک ســرمایه گــذاری 
ــم در  ــاده ابریش ــدوق ج ــیا و صن ــاخت آس زیرس
میــان دیگــر طــرح هــای تحــت رهبــری دولتــش، 
بــا هــدف تبدیــل شــدن بــه یــک اقتصــاد جهانی 
بازتــر، کمــک متقاعدکننــده ای بــه ابتــکار طــرح 
کمربند-جــاده بــرای اقتصــاد جهانــی بازتــر کرده 
ــی  ــدی از جهان ــی کلی ــم بخش ــر نگویی ــت اگ اس
ــم  ــن رق ــیله چی ــه وس ــد ب ــرن جدی ــدن در ق ش

ــت.  ــورده اس خ

ــرای  ــر ایــن، چیــن، موسســات چینــی چندجانبــه و داخلــی جدیــدی را ب عــالوه ب
تامیــن مالــی طــرح کمربند-جــاده، بــه ویــژه بانــک توســعه چیــن و بانــک صــادرات 
ــرآورد  ــاده، ب ــرح کمربند-ج ــاس ط ــر اس ــت. ب ــرده اس ــاد ک ــن ایج و واردات چی
ــا 8 تریلیــون دالر متغیــر اســت کــه  ســرمایه گذاری چیــن از یــک تریلیــون دالر ت
ــرمایه  ــک س ــاد بان ــوق ایج ــرک و مش ــت.  مح ــم اس ــن رق ــون دالر رایج تری 1 تریلی
گــذاری زیربنایــی آســیا توســط چیــن، نــا امیــدی از مکانیســم اداره موسســات مالی 
ــن  ــدف ای ــود. ه ــد ب ــاخت ها و رش ــر زیرس ــی ب ــز ناکاف ــًا تمرک ــی و عمدت بین الملل
بانــک، همانطــور کــه از نامــش پیداســت، تامیــن بودجــه بــرای نیازهــای زیرســاختی 
ــک در ســال 2013 تأســیس شــد و در  ــن بان در آســیا و مناطــق همســایه اســت. ای
اواســط ســال 2016 فعالیــت خــود را آغــاز کــرد، دارای 57 عضــو مؤســس، از جملــه 

چهــار اقتصــاد گــروه هفــت چــون فرانســه، آلمــان، ایتالیــا، و بریتانیــا اســت. 

بــر اســاس اساســنامه ایــن بانــک، هــدف بانــک بایــد مــوارد زیــر باشــد:  )1( تقویــت 
توســعه اقتصــادی پایــدار، ایجــاد ثــروت و بهبــود ارتباطــات زیرســاختی در آســیا 
ــدی. )2(  ــای تولی ــش ه ــایر بخ ــا و س ــاخت ه ــذاری در زیرس ــرمایه گ ــق س از طری
ــعه از  ــای توس ــر چالش ه ــه ب ــرای غلب ــه ای ب ــارکت منطق ــکاری و مش ــج هم تروی

ــا ســایر نهادهــای توســعه چندجانبــه و دوجانبــه.  طریــق همــکاری نزدیــک ب

ــارد دالر  ــی آســیا، 100 میلی ــک ســرمایه گــذاری زیربنای ــه بان ــص اولی بودجــه ناخال
اســت، ســهام ایــن بانــک بــا اســتفاده از تولیــد ناخالــص داخلــی اســمی 60 درصــد 
و برابــری قــدرت خریــد تولیــد ناخالــص داخلــی 40 درصــد بســته بــه انــدازه هــر 
کشــور عضــو توزیــع مــی شــود. کســر ســرمایه مصــوب در بانــک نیــز بــر اســاس 
میــزان ســهام تعییــن مــی شــود. چیــن 50 میلیــارد دالر یــا نیمــی از ســرمایه اولیــه 
پذیرفتــه شــده را ســرمایه گــذاری مــی کنــد. هنــد بــا ســرمایه گــذاری 8.4 میلیارد 
دالری دومیــن ســهامدار بــزرگ ایــن بانــک اســت. دفتــر مرکــزی ایــن بانــک در پکن 
چیــن اســت و توســط جیــن لیکــون، معــاون ســابق وزیــر دارایــی چیــن، رئیــس یک 
صنــدوق ســرمایه گــذاری مســتقل چیــن و معــاون رئیــس بانــک توســعه آســیایی 
ــا افزایــش تقاضــا بــرای عضویــت در بانــک ســرمایه گــذاری  هدایــت مــی شــود. ب
زیربنایــی آســیا، مقامــات چینــی آن را از اســتراتژی طــرح کمربند-جــاده چیــن دور 
ــی را  ــه بین الملل ــترده تر از جامع ــت گس ــناختن و حمای ــمیت ش ــه رس ــا ب ــد ت کردن
بــرای ایــن بانــک بــه دســت آورنــد. جیــن لیکــون، رئیــس بانــک ســرمایه گــذاری 
زیربنایــی آســیا، در ژوئــن 2016، طــی جلســه ای بــا مدیــران جهانــی، موضــع چیــن 
ــای  ــذاری ه ــرمایه گ ــک، س ــه بان ــی ک ــه در حال ــت ک ــار داش ــح داد و اظه را توضی
طــرح کمربند-جــاده را تامیــن مــی کنــد، بانــک ســرمایه گــذاری زیربنایــی آســیا، 

صرفــا بــرای ایــن منظــور تاســیس نشــده اســت. 

رئیــس جمهــور شــی، ایــن اظهــارات را هنــگام شــرکت در نشســت بهــار 2016 بانــک 
جهانــی در واشــنگتن دی ســی بیــان کــرد: مــا پــروژه هــای زیرســاختی را در همــه 
ــه  ــی خواهیــم کــرد، حتــی اگــر آنهــا ب اقتصادهــای بازارهــای نوظهــور تامیــن مال

طــرح کمربنــد و جــاده تعلــق نداشــته باشــند.      
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بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا همچنین با بانک توسعه جدید )یک بانک توسعه چندجانبه که توسط کشورهای بریکس 

برای رفع نیازهای توسعه و زیرساخت تأسیس شده است( همکاری هایش را دنبال کرد. هدف همکاری بانک سرمایه گذاری 

زیربنایی آسیا و بانک توسعه جدید، بهبود زیرساخت ها با تمرکز بر پایداری بلندمدت در مناطق تحت قلمرو بریکس و طرح 

کمربند-جاده است. 

این بانک ها یک شبکه همکاری مالی، منطقه ای و محلی با بانک های توسعه چندجانبه و ملی و همچنین سایر مؤسسات و فعاالن 

بازار تشکیل می دهند. برای برآوردن نیازهای رو به رشد زیرساخت آسیا و کمک به رشد اجتماعی و اقتصادی منطقه، بانک ها از 

شراکت خود با سایر بانک های توسعه چندجانبه و تامین کنندگان مالی خصوصی نیز استفاده می کنند.

                                            پروژه های مشترک بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا و طرح کمربند-جاده تا سال 2017

در مقایســه بــا بانــک ســرمایه گــذاری زیربنایی آســیا، هیــأت حاکمه 
و بانــک هــای تجــاری چیــن انتخــاب انعطــاف پذیرتــری بــرای تامین 
مالــی پــروژه هــای طــرح کمربند-جــاده دارنــد کــه بــه ویــژه بــرای 
ــوان  ــت گذاری به عن ــای سیاس ــت.  بانک ه ــم اس ــن مه ــع چی مناف
ــه ای  ــرمایه یاران ــه از س ــن ک ــی چی ــرمایه داری دولت ــای س عامل ه
ــی  ــاری و ژئوپلیتیک ــداف تج ــی از اه ــه ترکیب ــتیابی ب ــرای دس ب

ــد.  ــل می کنن ــد عم ــتفاده می کنن اس

ــط  ــی توس ــل همگ ــل  و نق ــرژی و حم ــاخت، ان ــای زیرس برنامه ه
ــر تجــارت  ــم، ب ــک اکزی ــن تامیــن می شــوند. بان ــک توســعه چی بان
ــه  ــی، ک ــات چین ــا و خدم ــج کااله ــی و تروی ــور مال ــز دارد؛ ام تمرک

ــتند.  ــم هس ــن مه ــی چی ــرکت های دولت ــرای ش ــی ب همگ

ــیا  ــی آس ــذاری زیربنای ــرمایه گ ــک س ــه بان ــد ک ــی می ش پیش بین
ــال  ــش س ــا ش ــج ی ــول پن ــارد دالر در ط ــا 15 میلی ــال 10 ت ــر س ه
ــه عنــوان شــواهد دیگــری از تعــادل  اول وام بدهــد و تأســیس آن ب

ــد.  ــرق باش ــه ش ــرب ب ــان از غ ــاد جه ــدد اقتص مج

بــا ایــن حــال، طبــق یــک نظرســنجی در ســال 2018، بانــک ســرمایه 
گــذاری زیربنایــی آســیا تــا بــه امــروز فقــط کمــی بیــش از 3.5 میلیــارد 
ــه  ــه نظــر مــی رســد تنهــا یــک ســوم آن ب دالر وام داده اســت کــه ب
طــرح کمربند-جــاده مرتبــط اســت.  در مقایســه، بانــک توســعه چین 
و اگزیــم بانــک اعــام کردنــد کــه حــدود 102 میلیــارد دالر وام داده 
انــد و صدهــا میلیــارد دالر اعتبــار بــه طــرح کمربند-جــاده اختصــاص 
داده انــد. اداره ارز دولتــی، شــرکت ســرمایه گــذاری چیــن، اگزیــم 
بانــک چیــن و بانــک توســعه چیــن از جملــه چهــار عضــو صنــدوق 
راه ابریشــم هســتند. شــی جیــن پینــگ از زمانــی کــه دبیــرکل حــزب 
کمونیســت چیــن شــد، "رویــای چینــی" را کــه بــه بهتریــن شــکل 
توســط طــرح کمربند-جــاده و بانــک ســرمایه گــذاری زیربنایــی آســیا 
نشــان داده شــده اســت، پیــش بــرد.  ایجــاد یــک جامعــه مرفــه و 
تغییــر موازنــه جهانــی، کــه از زمــان صنعتــی شــدن در طــول دو قــرن 
گذشــته تحــت تســلط کشــورهای غربــی بــوده اســت.  یــک اســتراتژی 
سیاســی از بــاال بــه پاییــن بــرای ترویــج ایــن رویــا در حــزب راه انــدازی 

شــد و از آن زمــان بــه موضوعــی تکــراری در حــزب تبدیــل شــد. 
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ــی از  ــگ بخش ــن پین ــی جی ــی ش ــای چین ــود؛ روی ــی ش ــه م گفت
تــالش رهبــری جدیــد چیــن بــرای تضمیــن صلــح داخلــی و حفــظ 
ــی  ــم عموم ــه خش ــی ک ــت. هنگام ــل اس ــار در داخ ــدرت و اعتب ق
ــالالت  ــل اخت ــه دلی ــال 2012 ب ــن در س ــر چی ــرات در سراس و تظاه
ــه راه افتــاد، رویــای چینــی انگیــزه  اقتصــادی فزاینــده در کشــور ب
ای بــرای بســیج یــا ســازماندهی مــردم چیــن و آغــاز تــالش هــای 
ــرای نشــان دادن تعهــد و پاکســازی ایجــاد  ضــد فســاد و اصــالح ب
ــه  ــا ارائ ــا ب ــکان را داد ت ــن ام ــن ای ــردم چی ــه م ــر ب ــن ام ــرد. ای ک
چشــم اندازی بــرای رشــد چیــن در چنــد دهــه آینــده، بــه مشــکالت 
ــگاه  ــرف ن ــود مص ــادی و کمب ــد اقتص ــش رش ــور در کاه ــوری کش ف
کننــد. شــی جیــن پینــگ، بارهــا در ســخنرانی هــای خــود دربــاره 
ــوان یــک  ــه عن ــای چینــی« تاکیــد کــرده اســت کــه چیــن ب »روی
ــاع از  ــرای دف ــبی ب ــرد مناس ــدگاه و رویک ــد دی ــم بای ــروی مه نی
ــته  ــی داش ــن الملل ــه بی ــع« در جامع ــری »مناف ــت« و پیگی »عدال
ــال  ــه دنب ــا ب ــد ت ــویق می کن ــن را تش ــم، چی ــن مه ــد.  ای باش
ــن  ــتر و در عی ــد بیش ــه رش ــتیابی ب ــرای دس ــود ب ــته های خ خواس

ــد. ــران باش ــته های دیگ ــن خواس ــر گرفت ــال در نظ ح

بــا گســترش »رویــای چینــی« در ســطح بین المللــی بــه عنــوان ادامــه 
راهبــرد رشــد صلح آمیــز چیــن، برنامــه قــدرت، و در نتیجــه تــاش 
چیــن بــرای ایجــاد تصویــر بهتــری از خــود در ســطح بین المللــی بــه 
عنــوان دولتــی کــه در برابــر ســازمان های بین المللــی مغرضانــه ماننــد 
بانــک جهانــی ایســتاده و توســعه را ترویــج می کنــد، همچنــان دنبــال 
مــی شــود.  ایــن ایــده هــا بــرای تقویــت قــدرت نــرم چیــن و همچنیــن 
تبــادل فرهنگــی و همــکاری بیــن کشــورهای مســیر طــرح کمربنــد-

تمایــل دارد همــکاری  اســت. چیــن  نظــر گرفتــه شــده  جــاده در 
ــا کــم  ــا اقصــی نقــاط جهــان را ب ــز ب اقتصــادی و رشــد مســالمت آمی
اهمیــت جلــوه دادن تاثیــر دیپلماتیــک و نظامــی طــرح کمربند-جاده 
حفــظ کنــد. بــا توســعه همــکاری بیــن المللــی، طــرح کمربند-جــاده 
و بانــک ســرمایه گــذاری زیربنایــی آســیا، رویکــرد چینــی اقتدارگراتــر 
و قاطعانــه تــر بــرای دفــاع از حاکمیــت و منافــع اصلــی چیــن را ارائــه 
مــی دهنــد. ایــن امــر به ویــژه بــا توجــه بــه اصــرار شــی بــر جوان ســازی 
چیــن، کــه به عنــوان بازیابــی موقعیــت، امتیــازات و نفــوذ بین المللــی 
زمــان  در  اســت.   مشــهود  می شــود،  کشــیده  تصویــر  بــه  چیــن 
شــی، چیــن در پیشــبرد ایــده هــای چیــن در مــورد رشــد جامعــه 
بیــن المللــی و موقعیــت چیــن در آن، و همچنیــن در ارائــه اصــول 
و برنامــه هــای سیاســی خــود، ماننــد طــرح کمربند-جــاده، خوشــبین 
تــر شــده و فعاالنــه تــر تــاش مــی کنــد تــا رویدادهــا را تغییــر دهــد 
و روندهــا همچــون "رویــای چینــی" مثــال عالــی بــرای نشــان دادن 
پذیــرش اســتراتژی "فــن فــا یــو وی" ]تــاش بــرای موفقیــت[ و شــروع 
ــری  ــرای رهب ــت ب ــا رقاب نمایــش و اســتفاده از مهــارت هــا و اعــام ی
اســت. بــه منظــور تحقــق "رویــای چینــی"، چیــن بایــد منافــع اصلــی 
خــود را کــه بــرای اولیــن بــار توســط دای بینگــو، عضــو شــورای ایالتــی، 
بــه طــور رســمی در ســال 2009 بــه عنــوان ســاختار قــدرت اساســی و 
امنیــت دولــت شناســایی شــد، تضمیــن کنــد. همچنیــن حاکمیــت 
دولــت و تمامیــت ارضــی را نیــز تثبیــت کنــد.  بــا روی کار آمــدن 
ــن منافــع گســترش یافــت و شــامل »توســعه  ــن پینــگ، ای شــی جی
مســالمت آمیــز« و »اتحــاد مجــدد ملــی« ســرزمین هایی شــد کــه در 
حــال حاضــر توســط جمهــوری خلــق چیــن و جمهــوری چیــن اشــغال 
شــده اســت کــه بــه طــور بالقــوه منجــر بــه ایجــاد یــک اتحادیــه رســمی 
بیــن دو جمهــوری خواهــد شــد.  ایــن منافــع در فهرســت منافــع 

اصلــی چیــن در کتــاب ســفید 2011 گنجانــده شــد. 

شی جین پینگ این منافع اصلی را در خط مقدم سیاست خارجی چین قرار داده است. چین به صراحت اعالم کرده است که 

حفظ منافع اصلی آن، بخشی جدایی ناپذیر از همکاری برد-برد است و هشدار داده است که کشورهای خارجی باید به منافع 

چین احترام بگذارند تا به اهداف مدنظرشان دست یابند. 

 ماهنامه نهضت، سال اول، شماره1، 1401/6/20
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شــی جیــن پینــگ اغلــب از ایــن ایــده رشــد متقابــل و "رویــای چینــی" در 
ســخنرانی هــای خــود در کنفرانــس هــای بیــن المللــی، چــه در داخــل و 
چــه در خــارج از چیــن اســتفاده مــی کند.]چیــن[ هرگــز از حقــوق و منافــع 
مشــروع خــود دســت نخواهــد کشــید. هیــچ کشــوری نبایــد انتظــار داشــته 
باشــد کــه چیــن، منافــع اصلــی خــود را معاملــه کنــد یــا میــوه تلخــی را کــه 
حاکمیــت، امنیــت و منافــع توســعه آن را تضعیــف مــی کنــد، ببلعــد. منافــع 
اصلــی چیــن فراتــر از حاکمیــت اساســی و امنیــت دولتــی اســت. چیــن از 
هجدهمیــن کنگــره حــزب، ادعاهــای ارضــی متعــددی داشــته و مواضــع خــود 
را در مــورد تایــوان، دریــای چیــن جنوبــی و ســایر موضوعــات مربــوط بــه 
منافــع اصلــی چیــن، بــه ویــژه در اتحادیــه همکاری هــای منطقــه ای حاشــیه 

اقیانــوس هنــد، مطــرح کــرده اســت. 

چیــن تمایــز مســتقیمی بیــن آنچــه مناســب اســت و آنچــه کــه نیســت قائــل 
شــده اســت و بــرای محافظــت از منافــع اصلــی خــود و همچنیــن حقــوق 
قانونــی خــود بــا قاطعیــت عمــل کــرده اســت. در حــال حاضــر 90 درصــد نفــت 
خــام چیــن از طریــق حمــل و نقــل دریایــی وارد مــی شــود. نفــت از طریــق 
ســه مســیر اصلــی حمــل مــی شــود: )1( خلیــج فــارس - تنگــه هرمــز - تنگــه 
مــاالکا - چیــن. )2( شــمال آفریقــا - مدیترانــه - تنگــه جبــل الطــارق - دماغــه 
امیــد خــوب - تنگــه مــاالکا - چیــن. و )3(  غــرب آفریقــا - دماغــه امیــد خــوب 
- تنگــه مــاالکا - چیــن.  تنگــه مــاالکا و تنگــه هرمــز نفــوذ گســترده ای بــر 
شــبکه هــای واردات نفــت چیــن دارنــد. تنگــه هرمــز بــه دلیــل هجــوم روزانــه 
17 میلیــون بشــکه نفــت در روز، مهــم تریــن نقطــه متراکــم نفتــی جهــان 
اســت.  بــه گفتــه اداره اطاعــات انــرژی، بیــش از 85 درصــد نفــت خامــی کــه 
از ایــن نقطــه بارگیــری مــی شــود بــه بازارهــای آســیایی مــی رود کــه اکثریــت 
قریــب بــه اتفــاق آن بــه چیــن رفتــه اســت. چالــش هــای تنگــه هــای مــاالکا و 
هرمــز یکــی از بزرگتریــن چالــش هایــی اســت کــه چیــن از آغــاز قــرن حاضــر 
در آســیای جنوبــی و جنــوب شــرقی بــا آن مواجــه شــده اســت.  اصطــاح 
"معضــل مــاالکا" و "معضــل هرمــز" پــس از آنکــه هــو جینتائــو در ســال 
2003 اعــام کــرد کــه "برخــی از نیروهــای اصلــی" مصمــم بــه تســلط بــر دو 
تنگــه هســتند و بــه آنهــا فرصــت قطــع منابــع انــرژی چیــن را مــی دهنــد، رایــج 
شــد.  راه حــل پیشــنهادی ایــن بــود کــه کاهــش وابســتگی وارداتــی از طریــق 
بهــره وری انــرژی و بهره بــرداری از منابــع جایگزیــن انــرژی، ســرمایه گذاری 
در ســاخت خطــوط لولــه ای کــه تنگه هــا را دور می زننــد، و ایجــاد نیروهــای 
دریایــی معتبــر کــه قــادر بــه تأمیــن امنیــت خطــوط ارتباطــی دریایــی چیــن 
باشــند، در دســتور کار قــرار گیــرد.  روی کاغــذ، چیــن راه حلــی بــرای مقابلــه 
بــا مســائل فــوق داشــت، امــا در دوران رهبــری هــو جیــن تائــو، چیــن توانایــی 
و ظرفیتــی بــرای دور زدن تنگــه هــا، داشــتن نیــروی دریایــی معتبــر یــا اداره 
کشــوری بــا بیــش از یــک میلیــارد نفــر بــه مــدد منابــع جایگزیــن قــدرت 

نداشــت. 

ابتکار و سرمایه گذاری کمربند و جاده

ــازی و  ــی جوانس ــای چین ــه روی ــتیابی ب ــرای دس ــگ ب ــن پین ــی جی ش

ــن  ــتراتژیک چی ــق اس ــه عم ــد ک ــه ش ــزرگ؛ متوج ــادی ب ــکوفایی اقتص ش

ــه ســمت بیــرون رشــد کنــد و از منطقــه توســعه نیافتــه گســترده  ــد ب بای

آســیا و آفریقــا بهــره ببــرد.  ایــن مناطــق توانایــی تبدیــل شــدن بــه محرک 

ــدی را  ــای جدی ــد، فرصت ه ــی را دارن ــاد جهان ــه اقتص ــل توج ــد قاب رش

ــاز  ــرون ب ــه بی ــن و ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی ب ــرای صــادرات چی ب

ــن از  ــه چی ــادی را ک ــود اقتص ــد رک ــازه می دهن ــن اج ــه چی ــد و ب می کنن

ــود،  ــده ب ــه ش ــا آن مواج ــی ب ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــا رش ــال 2007 ب س

ــه 7.86 درصــد  ــرخ رشــد چیــن از 14.23 درصــد ب پشــت ســر بگــذارد.  ن

ــد- ــکار کمربن ــن، ابت ــد. بنابرای ــف ش ــًا نص ــید و تقریب ــال 2012 رس در س

ــود کــه 64 درصــد از  ــر کشــورهای کــم درآمــد متمرکــز ب ــًا ب جــاده عمدت

ــد  ــد از تولی ــط 30 درص ــا فق ــد ام ــی دهن ــکیل م ــان را تش ــت جه جمعی

ناخالــص داخلــی جهانــی را تشــکیل مــی دهنــد. ســرمایه گــذاری مســتقیم 

خارجــی و داخلــی چیــن تــا قبــل از ســال 2010 ، فقــط 68.8 میلیــارد دالر 

و 114.7 میلیــارد دالر بــوده اســت. در ســال 2020، تقریبــًا 54 درصــد کمتــر 

ــی کــه ســرمایه گــذاری هــای چیــن در کشــورهای  از ســال 2019 ! ، در حال

ــال  ــارد دالر در س ــدود 17 میلی ــه ح ــاده، ب ــرح کمربند-ج ــوزه ط ــر ح غی

ــی از  ــل توجه ــش قاب ــذب بخ ــه ج ــان ب ــیا همچن ــت.  آس ــش یاف 2020 کاه

ســرمایه گــذاری هــای طــرح کمربنــد و جــاده چیــن، )حــدود 54 درصــد( 

ادامــه داد. در حالــی کــه آفریقــا تقریبــًا 27  از ســرمایه گــذاری هــای ایــن 

طــرح را دریافــت کــرد.  در میــان کشــورهای قلمــرو طــرح کمربنــد و جــاده، 

ــاره هــا توزیــع شــد و از ایــن  ــه طــور گســترده در سراســر ق کمــک هــا ب

طریــق، جیبوتــی، اندونــزی، پاکســتان، و میانمــار ســرمایه گــذاری عظیمــی 

بــه دســت آوردند.اولویــت طــرح کمربند-جــاده، بــر روی زیرســاخت هــا، بــه 

ویــژه انــرژی و حمــل و نقــل باقــی مانــده اســت، ســهم ســرمایه گــذاری در 

زیرســاخت هــای حمــل و نقــل و انــرژی از حــدود 70 درصــد در ســال 2019 

ــرمایه  ــت. س ــه اس ــش یافت ــال 2020 افزای ــد در س ــه 80 درص ــک ب ــه نزدی ب

ــرژی  ــی )35 درصــد(، بیشــترین ســرمایه گــذاری ان ــرق آب گــذاری هــای ب

ــیدی  ــرژی خورش ــنگ )27( و ان ــال س ــت. زغ ــته اس ــال 2020 داش را در س

ــرمایه گذاری های  ــی س ــگام بررس ــد. هن ــاص داده ان ــود اختص ــه خ )23( را ب

انــرژی چیــن در کشــورهای مختلــف، می تــوان دریافــت کــه پاکســتان بیــن 

ــرژی را از  ــرمایه گذاری در ان ــذب س ــترین ج ــا 2020 بیش ــال های 2013 ت س

فدراســیون روســیه و اندونــزی داشــته اســت. ســرمایه گــذاری در حمــل و 

نقــل بــرای تجــارت بیــن چیــن و کشــورهای حــوزه قلمــرو طــرح کمربنــد-

ــی در راه،  ــرمایه گذاری های جهان ــن س ــه، چی ــت. در نتیج ــی اس ــاده حیات ج

ــت.  ــام داده اس ــتیک انج ــل و لجس ــوردی، حمل ونق ــل، هوان ری
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سرمایه گذاری های هوانوردی عمدتًا برای ساخت فرودگاه ها در آفریقا انجام می شود، اما شامل توسعه ارتقای فرودگاه بین المللی 

ترکیه نیز می شود. سرمایه گذاری های ریلی شامل پروژه های راه آهن پرسرعت است که چین را از طریق تایلند و مالزی 

به سنگاپور متصل می کند )راه آهن کونمینگ-سنگاپور(. مانند بندر گوادر که توسط شرکت هلدینگ بندر خارج از کشور 

چین اداره می شود، که یک پروژه استراتژیک مهم و بحث برانگیز برای چین است، می شود. سایر سرمایه گذاری های بندری 

استراتژیک شامل پیره، یونان، المو و مومباسا، کنیا و جیبوتی است. با افزایش قابل توجه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، چین 

با تبدیل اقتصاد خود که زمانی صرفًا به عنوان تولیدکننده جهانی شناخته می شد، به یک سرمایه گذار جهانی تبدیل شده 

است. پس از ایاالت متحده، چین دومین عرضه کننده و دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است هرچند که 

ساختارها و فرهنگ های بین چین و کشورهای میزبان همچنان موانعی را برای ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به چین 

ایجاد می کند. در حالی که بسیاری از کشورهای حوزه قلمرو طرح کمربند-جاده از تالش های چین برای تقویت همکاری و 

رشد اقتصادی منطقه قدردانی می کنند، نگرانی گسترده ای وجود دارد که ظرفیت مازاد گسترده چین از طریق سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی به اقتصاد داخلی آنها صادر شود و رقبا را در بازار محلی جایگزین کند زیرا سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

چین به عنوان منبعی جستجوگر مناطق بکر تلقی می شود. عالوه بر این، کشورهای توسعه نیافته حوزه طرح کمربند و جاده 

با حکمرانی ضعیف تا کنون نتوانسته ند به طور کامل با استفاده از سرمایه گذاری چین رونق بگیرند. معرفی برند برییز توسط 

چین یک تالش تاکتیکی برای دستیابی به برتری در اتحادیه همکاری های منطقه ای حاشیه اقیانوس هند به عنوان راهی برای 

تضمین امنیت منافع اصلی خود است. استراتژی کنونی چین برای تأمین کرسی موثر و برتر در معادالت جهانی، تهاجم آشکار 

و کشورگشایی نیست، بلکه متمرکز بر استفاده از طرح های چون طرح کمربند-جاده برای تقویت موقعیت خود از طریق وارد 

کردن کشورها به مدار خود و در عین حال افزایش روزافزون قدرت و ظرفیت خود برای اعمال نیرو از نظر سیاسی، دیپلماتیک و 

نظامی است.

مفاهیم سرمایه گذاری

ــکاری  ــه هم ــن در اتحادی ــی چی ــادی و نظام ــوذ اقتص ــترش نف گس
ــترده  ــی گس ــث نگران ــد باع ــوس هن ــیه اقیان ــه ای حاش ــای منطق ه
در منطقــه و سراســر جهــان شــده اســت. وزارت امــور خارجــه هنــد 
و نیــروی دریایــی هنــد از اجــرای تدریجــی پیشــنهادهای پکــن در 
ــد آگاه  ــوس هن ــیه اقیان ــه ای حاش ــای منطق ــکاری ه ــه هم اتحادی
ــک  ــوان ی ــه عن ــود ب ــدرت خ ــان دادن ق ــرای نش ــد ب ــتند. هن هس
همســایه، از جملــه بــا انتقــال کشــتی هــای کوچــک و هواپیماهــای 
دورنیــه بــه موریــس و سیشــل، تــالش کــرده اســت بــا دیپلماســی 
دریایــی چیــن مطابقــت داشــته باشــد. بــا ایــن حــال، از آنجایــی کــه 
ــا شــکاف ســرمایه  اقتصــاد چیــن چهــار برابــر هنــد اســت، هنــد ب
بزرگــی مواجــه اســت. چیــن دیــدگاه عمومــی بســیار گســترده ای را 
بــرای تــالش هــای نظامــی خــود در اتحادیــه همــکاری هــای منطقــه 

ــوس هنــد بیــان کــرده اســت. ای حاشــیه اقیان

ــه را  ــن در منطق ــی چی ــور نظام ــه حض ــی ک ــت کل ــن اولوی چندی
ــن  ــی چی ــت امنیت ــناد سیاس ــوان از اس ــی ت ــد را م ــی کن ــت م هدای
و همچنیــن ادبیــات گســترده تــر تشــخیص داد: تامیــن منابــع 
ــور و  ــارج از کش ــای خ ــذاری ه ــرمایه گ ــاع از س ــی، دف ــرژی حیات ان
غیرنظامیــان چینــی، تقویــت اعتبــار و قــدرت سیاســی چیــن، و حفــظ 
ــتراتژی  ــه اس ــی ک ــای کل ــن اولویت ه ــتراتژیک.  ای ــی اس بازدارندگ
ــای  ــاری و الگوه ــای تج ــط فعالیت ه ــد، توس ــت می کنن ــی را هدای نظام
ــیه  ــه ای حاش ــای منطق ــکاری ه ــه هم ــن در اتحادی ــرمایه گذاری چی س
ــداز و  ــم ان ــرای چش ــاخت ب ــوند. زیرس ــت می ش ــد تقوی ــوس هن اقیان
اهــداف طــرح کمربند-جــاده بســیار مهــم اســت، همانطــور کــه بــا ایــن 
واقعیــت نشــان مــی دهــد کــه بیشــترین هزینــه را در طوالنــی تریــن 
دوره زمانــی داشــته اســت. بــا ایــن حــال، بازگشــت اقتصــادی کمــی در 
ســرمایه گــذاری وجــود داشــته اســت. بودجــه دولتــی چیــن از طــرح 
کمربند-جــاده بــه انــدازه کافــی عوامــل خارجــی را بســیج مــی کنــد 
ــل  ــورت غیرقاب ــن ص ــر ای ــه در غی ــذاری ک ــرمایه گ ــه س ــر گون ــا ه ت

ــود.  ــل ش ــق تبدی ــروژه ای موف ــه پ ــد ب ــذاری باش ــرمایه گ س
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ــن  ــه ای ــردن هم ــگ ک ــا هماهن ــه ب ــت ک ــدوار اس ــن امی چی
پروژه هــا - اتصــال همــه راه آهن هــا، اتصــال همــه رودخانه هــا 
بــه راه آهــن - هــر پــروژه فــردی بتوانــد در مجمــوع بــه بــازده 
باالتــری دســت یابــد. بــا ایــن حــال، اگــر نهادهــای باثباتــی در 
ــته  ــود نداش ــرمایه گذاری ها وج ــن س ــک از ای ــر ی ــت ه پش
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــت داش ــار بازگش ــوان انتظ ــد، نمی ت باش
مشــخص نیســت کــه چیــن »نیازهــای ژئوپلیتیکــی« را دنبــال 
ــرمایه گذاری  ــادی س ــرای بازگشــت اقتص ــًا ب ــا صرف ــد ی می کن

ــد. ــالش می کن ــش ت های

ــن در  ــات چی ــی از اقدام ــای خوب ــه ه ــار نمون ــوج و میانم کامب
جنــوب شــرقی آســیا هســتند. بــه دلیــل مســیرهای حمــل و 
نقــل زمینــی، بنــادر و خطــوط دریایــی و همچنیــن عضویــت در 
آ.ســه.آن، هــر دو کشــور از نظــر اســتراتژیک مرتبــط هســتند. 
ــن  ــوند، چی ــاخته ش ــار س ــوج و میانم ــادری در کامب ــر بن اگ
ــی  ــرقی و غرب ــرف ش ــتراتژیکی را در دو ط ــای اس موقعیت ه
تنگــه مــاالکا بــه دســت مــی آورد و بخشــی از معضــل مــاالکا 

ــد.  ــل می کن را ح

به طور همزمان، خطوط لوله در میانمار امکان یک مسیر تامین را فراهم می کند که به طور کلی از تنگه ماالکا اجتناب می 

کند. عالوه بر این، هر دو کشور گزینه ای را برای نقل مکان برخی از کارخانه های تولیدی ارزان قیمت به خارج از کشور به 

عنوان بخشی از استراتژی بیرون رفتن  چین ارائه می دهند، زیرا هزینه های نیروی کار هر دو کشور بسیار کمتر از چین است. 

این سیاست، شرکت های چینی را تشویق می کند تا در خارج از کشور به ویژه در بخش انرژی سرمایه گذاری کنند. به دلیل 

میلیاردها دالر سرمایه گذاری چینی، کامبوج به یکی از اقتصادهای با رشد سریع در جهان تبدیل شده است. این کشور در 

سال 2016 از محکومیت درخواست های سرزمینی چین در دریای چین جنوبی توسط آسه آن جلوگیری کرد.  دولت کامبوج 

آماده است تا برای راضی کردن مقامات چینی از هر اقدامی استفاده کند. برای مثال، پایگاه دریایی ریم تحت کنترل نیروی 

دریایی سلطنتی کامبوج در ساحل خلیج تایلند در استان سیهانوکویل، محل رونق کازینو به رهبری چین و ایجاد منطقه ویژه 

اقتصادی بوده است.  با یک قرارداد 99 ساله، این پروژه متعلق به یک شرکت چینی است و شامل پیشنهادات مبهم برای یک 

فرودگاه بین المللی، یک بندر دریایی عمیق، یک پارک صنعتی و یک استراحتگاه مجلل با نیروگاه های برق، تصفیه خانه های آب 

و امکانات پزشکی است. گستردگی این تفرجگاه این نگرانی را ایجاد کرده است که ممکن است بخشی از طرح گسترده تر چین 

برای استقرار قوای نظامی در کامبوج باشد. حضور نیروی دریایی در آنجا ردپای ژئوپلیتیکی چین را تا آسیای جنوب شرقی 

گسترش می دهد و کنترل این کشور را بر مناطق مورد مناقشه در دریای چین جنوبی و آبراه هایی که تریلیون ها دالر تجارت 

دارند، تحکیم می کند. بر اساس گزارش ها، شرکت های چینی مسئول 70 درصد توسعه صنعتی در کامبوج در اوایل سال 2017 

بودند. چین حداقل 369000 هکتار امتیاز زمین را در اختیار داشت و تقریبًا 20 درصد از خط ساحلی کامبوج را از حقوق ساخت 

و ساز برخوردار بود. بندر کوه کنگ، واقع در استان کوه کنگ، نمونه ای از سرمایه گذاری قابل توجه زیرساختی چین است. این 

یک اجاره به مساحت 45000 هکتار است که به مدت 99 سال به یک شرکت چینی با سود 100 درصدی  سهام داده شده است.
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این پایگاه در کامبوج، دامنه نظامی چین را گسترش خواهد داد و بسیاری از مناطق دیگر مورد مناقشه با تایوان رارا در آستانه 

یک کانال احتمالی از طریق تایلند قرار می دهد، پروژه ای طوالنی مدت که اخیراً دوباره ظاهر شده و مسیر چین را به اقیانوس 

هند کوتاه می کند. اگر چه هون سن معتقد است که کامبوج تأسیسات دریایی خارجی را نمی پذیرد، گزارش های اخیر نشان 

می دهد که گروه توسعه اتحادیه چین در حال نزدیک شدن به اتمام پروژه خود در استان کوه کنگ است که طول آن به اندازه 

باندهایی است که چین در جزایر دریای چین جنوبی ساخته است. زیرساختی برای هواپیماهای شناسایی نظامی، جنگنده و 

بمب افکن! الگوی ساخت پایگاه های نظامی جدید چینی را می توان با افزایش سرعت چین و نظامی سازی تأسیسات در جزایر 

اسپراتلی مشاهده کرد. 

در ابتدا، شرکت های ساختمانی دولتی و خصوصی چین شروع به پیگیری تالش ها برای ایجاد پایگاه دریایی کردند که توسط 

مقامات چینی تکذیب شد و اظهار داشتند که این تالش ها هرگز وجود نداشته است. مقامات چینی گفتند که ساخت و سازهای 

انجام شده توسط شرکت های خصوصی به دالیل بشردوستانه انجام شده است و بارها اعالم کردند که دریای چین جنوبی 

را نظامی نمی کنند. هنگامی که این تاسیسات نظامی شدند، پکن توضیحات خود را دوباره تغییر داد و ادعا کرد که پایگاه 

های نظامی صرفا ماهیت دفاعی دارند. چین طرح های نظامی سازی جزایر را رد کرد، اما اکنون »موشک های کروز ضد کشتی، 

موشک های زمین به هوا  و تجهیزات پارازیت کننده نظامی« را در خود جای داده است.« 

 ممکن است کامبوج اجازه سرمایه گذاری به چین را سودمند بداند، اما این سرمایه گذاری ها خطراتی مانند فقدان خودمختاری 

به دلیل اجاره های طوالنی مدت، محرومیت کشور میزبان و سایر کشورها از سرمایه گذاری، و دخالت در سیاست داخلی یک 

کشور به همراه دارند. 
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میانمــار از دهــه 1990 کــه توســط حکومــت نظامــی اداره مــی 
ــته  ــن وابس ــه چی ــدت ب ــه ش ــادی ب ــای اقتص ــرای بق ــد، ب ش
بــود. پکــن بــا ارائــه وام هــای کــم بهــره و کمــک هــای فنــی 
و همچنیــن خریــد تســلیحات بســیار مــورد نیــاز کــه ژنــرال 
هــا از آن بــرای تقویــت امنیــت داخلــی اســتفاده کردنــد، بــه 
میانمــار کمــک کــرد.  در ســال 1989، حکومــت نظامــی یــک 
ــن  ــه بزرگتری ــرد ک ــن وارد ک ــلیحات از چی ــارد دالر تس میلی
فــروش ســالح در تاریــخ میانمــار بــود.  در ســال 1994 قــرارداد 
نظامــی400 میلیــون دالری دیگــری منعقــد شــد. در ایــن دوره، 
چیــن همچنیــن به میانمــار در بازســازی و نوســازی تعــدادی از 
بنــادر تجــاری و پایــگاه هــای دریایــی کمــک کــرد. در عــوض، 
ــه ایجــاد  ــه منابــع طبیعــی دسترســی پیــدا کــرد و ب چیــن ب
یــک کریــدور اســتراتژیک از جنــوب غربــی چیــن تــا خلیــج 
بنــگال نزدیــک شــد.  پــس از گــذار میانمــار بــه دموکراســی، 
دولــت چندیــن پــروژه چینــی کــه قبــال متوقــف شــده بــود را 
احیــا کــرد و در عیــن حــال پــروژه هــای دیگــری را نیــز تایید 
کــرد.  دولــت میانمــار دو میلیــارد دالر از خطــوط لولــه متعلــق 
ــتان  ــه اس ــت و گاز را ب ــه نف ــد ک ــی کن ــت م ــن دریاف ــه چی ب
یوننــان چیــن منتقــل مــی کنــد. ایــن نمونــه ای عالــی از چین 
ــیای  ــاختی در آس ــای زیرس ــذاری ه ــرمایه گ ــه از س ــت ک اس
ــا ایجــاد  ــرای تقویــت ثبــات انــرژی خــود ب جنــوب شــرقی ب
مســیرهای عرضــه جایگزیــن بــه تنگــه مــاالکا اســتفاده مــی 
کنــد. گــروه ســرمایه گــذاری دولتــی »ســیتیک« چیــن دارای 
ــی،  ــه صنعت ــا، منطق ــق دری ــدر در عم ــک بن ــد از ی 70 درص
مرکــز لجســتیک و ســایر تأسیســات در کیاکپیــو خواهــد بــود 
کــه ســاخت آن در ســال 2015 آغــاز شــد.  منطقــه خــاص ایــن 
ــی  ــهر نیابت ــک ش ــاد ی ــه ایج ــر ب ــی منج ــای صنعت پارک ه
ــوند  ــر می ش ــتقل دیگ ــور مس ــک کش ــای ی ــن در مرزه چی
عــالوه بــر ایــن، زمانــی کــه همــه چیــز طبــق برنامــه پیــش 

ــد،  ــم می کن ــور را تحری ــت مذک ــن دول ــی رود، چی نم

ــک  ــه ی ــور را ب ــن آن کش ــه در آن چی ــار، ک ــورد میانم ــد م مانن
ــرای رهــا کــردن پــروژه ســد  میلیــارد دالر جریمــه اقتصــادی ب
ــن کشــورهای  ــوس یکــی از فقیرتری ــد کــرد. الئ میتســون تهدی
ــه  ــر ب ــای اخی ــال ه ــا در س ــت، ام ــرقی اس ــوب ش ــیای جن آس
طــور پیوســته در حــال رشــد بــوده اســت و رشــد تولیــد ناخالص 
ــال 2013،  ــت. از س ــد اس ــط 8 درص ــور متوس ــه ط ــی آن ب داخل
ــرای  ــوس ب ــی الئ ــه توانای ــبت ب ــول نس ــی پ ــدوق بین الملل صن
پرداخــت بدهی هــای خــود در صــورت ادامــه پیشــنهادات بــرای 
ــای  ــایر پروژه ه ــن س ــوس و همچنی ــن چین-الئ ــاخت راه آه س

ــراز نگرانــی کــرده اســت. ســرمایه بــزرگ اب

 هزینــه 6 میلیــارد دالری راه آهــن نزدیــک بــه نیمــی از تولیــد 
ناخالــص داخلــی کشــور را تشــکیل مــی دهــد، و در حالــی کــه 
ــت  ــه دول ــد ک ــی کنن ــد م ــوس تاکی ــی الئ ــات وزارت دارای مقام
ــک  ــی از بان ــی دریافت ــع مال ــاق مناب ــه اتف ــب ب ــت قری اکثری
اگزیــم چیــن را تضمیــن نمــی کنــد، دولــت الئــوس تحــت فشــار 

ــل توجهــی قــرار گرفتــه اســت.  قاب

چیــن بــا ســایر کشــورهای اقیانــوس هنــد از جملــه مالدیــو نیــز 
روابــط اقتصــادی دارد، جایــی کــه بودجــه ســاخت پــل جدیــد و 
ســایر ســرمایه گــذاری هــا را تامیــن کــرده اســت.  عبــداهلل یمین 
رئیــس جمهــور ســابق مالدیــو در ســال 2017 توافقنامــه تجــارت 
آزاد بــا چیــن را بــرای ســاخت پــروژه ای جــاه طلبانــه در جزیــره 
ــدر  ــن بن ــرد. ای ــا ک ــد امض ــک هن ــو، نزدی ــمالی ایهاوندیپول ش
ــکله  ــروز و اس ــال ک ــرودگاه، ترمین ــد، ف ــدر جدی ــک بن دارای ی
ــزه  ــا انگی ــو ب ــن در مالدی ــذاری چی ــرمایه گ ــود. س ــد ب خواه
ــت.  ــی اس ــای حیات ــراه ه ــت آب ــن امنی ــادی تامی ــع اقتص مناف
ــزرگ  ــرمایه گذاری های ب ــن س ــای ای ــال، هزینه ه ــن ح ــا ای ب
ــه  ــود ک ــث می ش ــی رود و باع ــر م ــو فرات ــی مالدی ــی مال از توانای
کشــور بــه دام بدهــی بیفتــد و در برابــر انگیزه هــای ژئوپلیتیــک 

ــود. ــیب پذیر ش ــن آس چی

ــه بدهــی، شــیوه های وام دهــی اجبــاری چیــن اســت کــه در  تل
ــنگینی را  ــار س ــد ب ــش از ح ــعه بی ــال توس ــورهای در ح آن کش
ــی  ــور م ــد و مجب ــد دارن ــش از ح ــی بی ــد. بده ــل می کنن تحم
شــوند مالکیــت امــوال حیاتــی را بــه چیــن بســپارند، که ســپس 
بــرای معامــالت دسترســی بــه نفــع ارتــش چیــن مــورد اســتفاده 
ــزه هــای  ــر انگی ــری در براب ــن آســیب پذی ــرد. ای ــرار مــی گی ق
ژئوپلیتیکــی چیــن در مــورد ســریالنکا بهتــر دیــده مــی شــود. 
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ــعه  ــه توس ــک ب ــرای کم ــن ب ــه چی ــد ب ــش از ح ــکای بی ات
ــه  ــریالنکا ب ــت س ــی دول ــت خارج ــی و محکومی ــی از بده ناش
ــگ  ــد از جن ــل و بع ــح قب ــری صل ــت در پیگی ــل شکس دلی
داخلــی بــود.  پــس از جنــگ، فعالیــت هــای بازســازی کشــور 
بــه شــدت بــه وام هــای چینــی وابســته شــد. در ســال 2006، 
ــی 1.35  ــی چین ــرکت دولت ــک ش ــه ی ــن ب ــک چی ــم بان اگزی
میلیــارد دالر بــرای ســاخت نیــروگاه زغــال ســنگ در پوتــاالم، 
ــا  ــک، میلیون ه ــم بان ــال 2008، اگزی ــریالنکا وام داد. در س س
دالر بــه ســریالنکا وام داد تــا بــه توســعه بنــدر هامبانتوتــا در 

ــد. ــک کن ــور کم ــوب کش جن

ســریالنکا تــا ســال 2020 ، 15 میلیــارد دالر بدهــی بــه 
طلبــکاران خارجــی داشــته اســت. بــه دلیــل کمبــود بودجــه، 
ــره  ــهام مذاک ــر س ــی در براب ــه بده ــورد مبادل ــریالنکا در م س
ــان بنــدر چیــن یــک اجــاره 99  ــه هلدینــگ بازرگان کــرد و ب

ــا داد.  ــود در هامبانتوت ــد س ــاله و 80 درص س

بنــدر و همچنیــن 15000 هکتــار از زمیــن هــای اطــراف بنــدر 
ــدگان  ــعه دهن ــرای توس ــی ب ــه صنعت ــک منطق ــوان ی ــه عن ب

چینــی ایجــاد مــی شــود. 

پــروژه احیــای زمیــن، بــه آنهــا اجــازه مــی دهــد تــا ســاخت 
پــروژه 1.4 میلیــارد دالری شــهر بنــدری کلمبــو را آغــاز کنــد. 
ــک  ــف کم ــه لط ــریالنکا، ب ــا س ــن ب ــی چی ــکاری امنیت 82 هم
ــگ  ــی جن ــل پایان ــو در مراح ــه کلمب ــن ب ــتراتژیک پک اس

ــر اســت. ــی، اساســی ت داخل

اخیــراً، مدیــران ایــن پــروژه، چنــد بازدیــد از کلمبــو داشــته 
انــد. دو ارتــش تمرینــات مشــترکی را انجــام داده انــد و چیــن 
ــه نیــروی دریایــی ســریالنکا اهــدا کــرده و در  یــک ناوچــه ب
حــال ایجــاد زیرســاخت در آکادمــی نظامــی ســریالنکا اســت.

مالزی و چین سابقه طوالنی با هم دارند. چین در حال سرمایه گذاری 7.2 میلیارد دالری برای توسعه مجدد یک بندر مدرن در 

آب های عمیق در یک بندر عمیق دریایی است که این پیوند تاریخی را بیشتر تقویت می کند. همچنین به برنامه های حمل و 

نقل در امتداد سواحل شرقی مالزی کمک مالی می کند. چین همچنین متعهد شده است طی پنج سال آینده کاالهایی به ارزش 

2 میلیارد دالر از مالزی وارد کند )افزایشی تقریبًا هشت برابری نسبت به واردات سال 2016(، سرمایه گذاری تا 150 میلیارد 

دالر در مالزی و ساخت 10000 فضای آموزشی در مالزی.  با این حال، ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی که رهبر اپوزیسیون 

شده است، از این سرمایه گذاری ها انتقاد کرده و مدعی شده است که این کشور مجبور خواهد شد در ازای سرمایه، قدرت را به 

چین واگذار کند و در نتیجه صنایع محلی متضرر خواهند شد. ابتکارات طرح کمربند-جاده راه دیگری برای دستیابی به سرمایه 

به دست مقامات دولتی برای به دست آوردن نفوذ است. طرح کمربند-جاده به چین اجازه می دهد تا زیرساخت هایی را در 

کشورهای دیگر ایجاد کند، مکانیزمی مملو از مجوزهای رسمی، ارزیابی امکان سنجی، مشارکت ذینفعان و سایر روش های وقت 

گیر.  طرح کمربند-جاده ابزارهای فراوانی برای تسهیل فساد دارد: تزریق وجوهی که به آسانی هدایت می شوند، زیرساخت های 

درخشان برای راضی کردن شهروندان، و مشارکت نادرست دوستانه با یکی از تأثیرگذارترین کشورهای جهان - همه در یک 

وعده کاذب در کنار هم قرار گرفته اند که خیر ثروت آن ها تا زمانی که پروژه ساخته می شود، در صورت بروز هرگونه بی نظمی، 

حداقل به طرف مقابل می رسد .  به عنوان مثال، یک شرکت دولتی چینی برای دو پروژه خط لوله مالزی که به تازگی شروع به 

کار کرده بود، دو میلیارد دالر پیش پرداخت دریافت کرد. یکی دیگر از طرح های طرح کمربند-جاده - خط راه آهن ساحل 

شرقی مالزی- آنقدر پرهزینه بود که مقامات گمان می کنند قیمت آن بیش از حد معمول است.
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کریدور اقتصادی چین و پاکستان، یک اتصال حیاتی است که 

چین را به سایر کشورها و همچنین بندر دریایی گوادر که از نظر 

استراتژیک حیاتی است، متصل می کند و ابتکار شاخص طرح 

کمربند-جاده است. داالن اقتصادی پاکستان-چین، مستلزم 

»توسعه بندر گوادر و ساخت خطوط لوله انرژی، نیروگاه ها، 

صدها مایل بزرگراه و راه آهن سریع السیر، کابل های فیبر نوری، 

و مناطق ویژه اقتصادی« با هزینه کل بالغ بر 62 میلیارد دالر 

است. بندر گوادر یکی از محورهای استراتژیک برون مرزی 

چین است که هدف آن تسهیل عملیات نظامی، غیرنظامی و 

 دریایی چین در منطقه است. 

این یک پروژه با سرمایه گذاری و ساخته شده توسط چین است 

که به چین امکان دسترسی به بندری در نزدیکی تنگه هرمز در 

دهانه خلیج فارس را می دهد.  پاکستان برای توسعه یک منطقه 

ویژه اقتصادی صدها هکتار زمین در بندر گوادر را به مدت 43 

سال به چین اجاره داد. این بندر همچنین برای قراردادی 40 

ساله به شرکت هلدینگ بندر خارج از کشور چین اجاره داده 

شد که این شرکت 91 درصد از درآمد حاصل از درآمد ناخالص 

عملیات پایانه و دریایی و 85 درصد از درآمد ناخالص عملیات 

منطقه آزاد را دریافت می کند. پروژه بندر گوادر چین از نظر 

استراتژیک با برنامه عظیم کشتی سازی نیروی دریایی ارتش 

آزادی بخش چین و دستور کار جسورانه برای ایجاد ناوگان 

چهارم این نیرو به طور خاص برای اتحادیه همکاری های منطقه 

ای حاشیه اقیانوس هند هماهنگ است و بدین ترتیب هدف 

پکن برای ایجاد یک نیروی دریایی را برآورده می کند. داالن 

اقتصادی پاکستان-چین نه تنها برای دفاع از چین بلکه برای 

رفاه اقتصادی شمال غربی چین نیز ضروری است.

 برخالف سایر سرمایه گذاری های طرح کمربند-جاده، 

داالن اقتصادی پاکستان-چین، توانایی تغییر اقتصاد استان 

توسعه نیافته، روستایی و نا آرام سین کیانگ چین را دارد.  

کاهش احساسات جدایی طلبانه در سین کیانگ هدفی است 

که چین امیدوار است داالن اقتصادی پاکستان-چین بتواند 

با دسترسی سین کیانگ به دریا به آن کمک کند.  عالوه 

بر این، بندر گوادر و خط لوله گاز گوادر-کاشگر، که خلیج 

بنگال را از طریق میانمار به استان یوننان چین متصل می 

کند، اجزای حیاتی داالن اقتصادی پاکستان-چین هستند 

که می توانند به چین در غلبه بر معضل ماالکا کمک کنند. 

اگر چه پاکستان یکی از بحرانی ترین کشورهای حوزه قلمرو 

طرح کمربند-جاده از نظر سرمایه گذاری است و یکی از 

سرسخت ترین حامیان این طرح است، اّما نگرانی ها در مورد 

بدهی های بیش از حد دولت، پاکستان را بر آن داشت تا 

برخی از جنبه های طرح داالن اقتصادی پاکستان-چین را 

 مورد بازنگری قرار دهد.  

در زمان نخست وزیری عمران خان، رهبر دولت پوپولیستی 

جدید، که نسبت به افزایش سطح بدهی ابراز نگرانی کرده 

و می گوید که کشور باید از وام های خارجی خودداری کند، 

 اپوزیسیون در این زمینه قاطع تر شده است.

 دولت پاکستان در اواخر سال 2017 از توافق 14 میلیارد 

دالری با چین برای توسعه سد دیامر-باشا خارج شد، زیرا 

شرایط تامین مالی »بیش از حد سخت« را که شامل کنترل 

پروژه و همچنین عملیات و نگهداری از سوی چین بود، 

رعایت نکرد. 
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جیبوتی کشور آفریقایی با کوچکترین مساحت خشکی است که در انتهای شاخ آفریقا واقع شده است. با این حال، جیبوتی در 

مجاورت خاورمیانه است و موقعیت آن در مسیرهای تجاری نفت قرار دارد. به دلیل وجود تنگه باب المندب، جیبوتی برای عرضه 

جهانی انرژی بسیار استراتژیک است.  پیوندهای جیبوتی با چین عمدتًا در نتیجه افزایش پیوندهای اقتصادی طرح کمربند-

جاده افزایش یافته است و به دالیلی جیبوتی به عنوان دروازه تجاری برای سرمایه گذاری خارجی و فعالیت های اقتصادی 

چین در قاره آفریقا عمل می کند. اول، موقعیت استراتژیک جیبوتی، در تقاطع یکی از شلوغ ترین خطوط کشتیرانی جهان، با 

ارزش ترین کاال برای منافع اقتصادی چین است. دوم، جیبوتی به عنوان یک مرکز لجستیکی و تجاری حیاتی در آخرین نقطه 

استراتژیک جاده ابریشم پکن، که خواستار گسترش مسیرهای تجاری دریایی از چین به اقیانوس هند، خلیج عدن، دریای سرخ 

و مدیترانه از طریق سوئز است، عمل کرده است. کانال، امکانات لجستیکی و آموزشی که در کشور آفریقایی برای ارتش چین 

ساخته شده است، نیروهای چینی را قادر می سازد تا به درستی ماموریت های اسکورت را انجام دهند. پایگاه دریایی چین در 

جیبوتی به گسترش تجارت در خلیج عدن و دریای سرخ و همچنین موفقیت عملیات ضد دزدی دریایی در خلیج عدن کمک می 

کند. ثالثًا، جیبوتی به دلیل موقعیتش در امتداد کانال های دریایی پر قاچاق، آب های دریای سرخ و تنگه باب المندب، از اهمیت 

استراتژیک عمومی برای امنیت انرژی چین برخوردار است و در نهایت، به چین یک نقطه ورود کلیدی به زیرساخت های آفریقا 

می دهد و به این کشور اجازه می دهد تا توانایی تجاری و لجستیکی خود را گسترش دهد.

 ماهنامه نهضت، سال اول، شماره1، 1401/6/20

 از ســال 2013، چیــن بیــش از یــک میلیــارد دالر بودجــه بــرای 
پــروژه هــای توســعه بــزرگ در جیبوتــی اختصاص داده اســت. 

یــک منطقــه آزاد تجــاری 3.5 میلیــارد دالری توســط شــرکت 
هــای چینــی ایجــاد مــی شــود و قــرار اســت اولیــن منطقــه 
آفریقــا باشــد. فــاز اول در ســال 2018 بــه پایــان رســید و بیــن 
ــاد  ــد ایج ــغل جدی ــزار ش ــا 2020، 200 ه ــای 2018 ت ــال ه س
ــر  ــت.  دیگ ــارت داش ــارد دالر تج ــت میلی ــش از هف ــرد و بی ک
ســرمایه گــذاری هــای مــورد حمایــت چیــن شــامل ســاخت 
ــن و  ــد راه آه ــر مانن ــای دیگ ــاخت ه ــی و زیرس ــادر دریای بن
ــه  دو فــرودگاه )قــرارداد 420 میلیــون دالری( و یــک خــط لول
ــرارداد 320  ــی )ق ــه جیبوت ــی ب ــاندن آب از اتیوپ ــرای رس ب

ــت.   ــون دالری( اس میلی

هــواوی ماریــن، زیرمجموعــه هــوآوی، جیبوتــی و پاکســتان را 
از طریــق کابــل فیبــر نــوری زیردریایــی کــه بخشــی از آخرین 
کابــل 7500 مایلــی آســیا، آفریقــا و اروپــا هــوآوی اســت، بــه 
ــن  ــاختمانی چی ــک س ــط بان ــه توس ــد ک ــل می کن ــم متص ه
ــه  ــی ب ــال زمین ــک اتص ــه ی ــل ب ــن کاب ــود.  ای ــن می ش تامی
ــی از  ــات خارج ــود. مقام ــی ش ــل م ــتان متص ــن در پاکس چی
سراســر جهــان نگــران هســتند کــه داده هــای ایــن کابــل هــا 

ممکــن اســت بــرای جاسوســی اســتفاده شــود.

ــور  ــن اپرات ــن، بزرگتری ــان چی ــروه بازرگان ــن، گ ــر ای ــالوه ب ع
بنــدری ایــن کشــور، موافقــت کــرده اســت کــه 350 میلیــون 
ــی  ــدر جیبوت ــل بن ــرای تبدی ــی ب ــرکت دولت ــک ش ــا ی دالر ب
ــا توجــه  ــه یــک مرکــز تجــارت بین المللــی هزینــه کنــد.  ب ب
ــرژی  ــازار ان ــتراتژیک در ب ــش اس ــی، نق ــت جیبوت ــه موقعی ب
ــرق  ــق در ش ــای عمی ــدر آب ه ــن بن ــی و بزرگتری بین الملل
ــادی  ــای اقتص ــا و مزای ــرمایه گذاری فرصت ه ــن س ــا، ای آفریق
ــروه  ــرای گ ــازی ب ــروژه بازس ــظ پ ــرا و حف ــاخت، اج را در س
ــار دارد، فراهــم  چینــی کــه 23.5 درصــد از ســهام را در اختی
ــریالنکایی  ــان س ــی راه همتای ــات در جیبوت ــد.  مقام می کن
ــد.  ــی کنن ــال م ــه دنب ــی روی ــتقراض ب ــه اس ــود را در زمین خ
ــی  ــبت بده ــی، نس ــعه جهان ــز توس ــزارش مرک ــاس گ ــر اس ب
ناخالــص واقعــی جیبوتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 
ــد  ــد و 86.6 درص ــب 72.1 درص ــه ترتی ــای 2015 و 2016 ب ه
بــوده اســت، در حالــی کــه نســبت بدهــی بــه تولیــد ناخالــص 
ــای 2017 و 2018،  ــال ه ــرای س ــده ب ــی ش ــش بین ــی پی داخل

ــت.  ــوده اس ــد ب ــد و 87 درص 88.1 درص
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ــی  ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــی ب ــطح بده ــه س ــورهایی ک کش
آنهــا باالتــر از 77 درصــد اســت، در بازه هــای زمانــی طوالنــی 
بــا کاهــش شــدید رشــد اقتصــادی مواجــه هســتند بــه ویــژه، 
بــه ازای هــر درصــد بدهــی باالتــر از این مقــدار، کشــورها، 1.7 
درصــد از رشــد اقتصــادی خــود را قربانــی مــی کننــد. طبــق 
گــزارش مرکــز توســعه جهانــی واشــنگتن، چیــن 1.4 میلیــارد 
دالر، تقریبــًا برابــر بــا کل تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور، 
ــروژه  ــت. پ ــی داده اس ــه جیبوت ــد ب ــی جدی ــن مال ــرای تأمی ب
ــا  ــه ارزش میلیارده ــی ب ــای اضاف ــروژه ه ــا پ ــادل ب ــی مع های
ــی  ــدوق بین الملل ــه صن ــه گفت ــت.  ب ــده اس ــزی ش ــه ری برنام
ــت  ــورهایی اس ــی از کش ــر یک ــال حاض ــی در ح ــول، جیبوت پ
کــه دارای مشــکل بدهــی اســت، و ایــن بــه دلیــل برنامه هــای 
زیرســاختی دولتــی بــا بودجــه خارجــی طــرح کمربنــد  جــاده 
ــل توجهــی افزایــش یافتــه اســت.  ــه میــزان قاب اســت کــه ب
ــال  ــی در س ــدرال جیبوت ــه ف ــری بودج ــی رود کس ــار م انتظ
هــای آینــده در نتیجــه ایــن وام هــای هنگفــت افزایــش یابــد. 
بــا ایــن حــال، الیــاس موســی دوالــه، وزیــر دارایــی جیبوتــی، 
معتقــد اســت کــه شــرکت های دولتــی جیبوتــی بیــش از حــد 
ــد،  ــدی دارن ــش از ح ــردی بی ــت عملک ــا ظرفی ــد ی کار می کنن
ــران  ــد نگ ــول نبای ــی پ ــدوق بین الملل ــی صن ــن، ارزیاب بنابرای

کننــده باشــد.

او گفتــه اســت: »آنچــه در کوتاه مــدت می توانــد خــوب 
بــه نظــر برســد، اغلــب در میان مــدت و بلندمــدت بــد 
بــه نظــر می رســد، مــا نمی خواهیــم نســل جدیــدی از 
شــرکای  حاکمیــت  بــه  بین المللــی،  ســرمایه گذاری های 
تاریخــی مــا تجــاوز کنــد یــا شــرکای تاریخــی مــا را تضعیــف 

ــد.«   کن

از زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار اعــالم شــد، طــرح کمربنــد-
ــای  ــرای احی ــی ب ــت طالی ــک فرص ــوان ی ــه عن ــاده ب ج
اقتصادهــای آســیایی و آفریقایــی مــورد اســتقبال قــرار گرفته 
اســت چندســالی ســت کــه مــی گــذرد امــا امــروزه چندیــن 

ــتند.    ــن هس ــات چی ــران نی ــور نگ کش

ــع  ــرای مناف ــن ب ــد، چی ــان داده ش ــاال نش ــه در ب ــور ک همانط
ــرخ بهــره تجــاری اســتفاده  ــا ن شــخصی خــود از وام هایــی ب
کــرده و قصــد دارد از آن اســتفاده کنــد.  اگرچــه طــرح 
کمربند-جــاده حمایــت زیرســاختی حیاتــی را بــه کشــورهای 
ــیاری از  ــان بس ــا همچن ــد، ام ــی ده ــه م ــه ارائ ــعه یافت توس

ــذارد.          ــی گ ــی م ــد باق ــش از ح ــای بی ــی ه ــا را در بده آنه

مشــخص نیســت کــه آیــا ســرمایه گــذاری هــای مختلــف بــه 
ــاز  ــورد نی ــه م ــه بودج ــود ک ــد ب ــق خواهن ــی موف ــدازه کاف ان
ــت  ــوه بازپرداخ ــن نح ــا و همچنی ــی ه ــت بده ــرای بازپرداخ ب
ــد  ــن، مانن ــر چی ــود.  اگ ــاد ش ــی ایج ــط جیبوت ــا توس وام ه
ســریالنکا، جیبوتــی را بــرای معاوضــه بدهــی در برابــر 
ــن  ــاز زمی ــا در ازای امتی ــد ی ــرار ده ــار ق ــت فش ــهام تح س
ــد  ــا مانن ــد، ی ــو کن ــود را لغ ــی خ ــی، بده ــع طبیع ــا مناب ی
ــی  ــی بده ــن مال ــا تامی ــد ب ــرمایه گذاری های جدی ــوج، س کامب
ــون،  ــان بولت ــود. ج ــد ب ــب آور نخواه ــد، تعج ــن کن را تضمی
ــه  ــدس زد ک ــده، ح ــاالت متح ــبق ای ــه اس ــور خارج ــر ام وزی
ــری  ــه کانتین ــت پایان ــد مالکی ــی توانن ــی م ــان چین بازرگان
دورالــه را در مبادلــه بدهــی در برابــر ســهام تصاحــب کننــد و 
ــه نفــع  ــا ب ــه قــدرت در آفریق ــن اتفــاق بیفتــد، موازن اگــر ای
ــل مکــرون رئیــس جمهــور فرانســه،  چیــن خواهــد بود.امانوئ
جیبوتــی را بــه دلیــل وابســتگی بیــش از حــد بــه کمــک هــای 

ــت. ــرده اس ــوم ک ــن محک چی

کمربند-جــاده  طــرح  هــای  وام  قراردادهــای  و  شــرایط 
ــا  ــورها را ب ــد کش ــتند و می توانن ــم هس ــی مبه ــور بدنام به ط

ــد.  ــه کنن ــی مواج ــل توجه ــای قاب بدهی ه

ــورد دوام  ــی را در م ــی های ــًا نگران ــا مطمئن ــیاری از آنه بس
شــرکت هــای داخلــی در دراز مــدت دارنــد. وقتــی صحبــت از 
تامیــن مالــی طــرح کمربند-جــاده بــه میــان می آیــد، بــه نظــر 
ــار مالــی  می رســد کــه کشــورهای دریافت کننــده بیشــترین ب
را متحمــل خواهنــد شــد، در حالــی کــه چیــن هــم از تامیــن 
ــرد.   ــود می ب ــاز س ــاخت و س ــم از س ــاخت ها و ه ــی زیرس مال
بــه عنــوان مثــال، راه آهــن جاکارتا-باندونــگ در اندونــزی بــه 
طــول 142 کیلومتــر، کــه در ژانویــه 2016 آغــاز شــد، عقب تــر 
از برنامــه پیــش مــی رود. بــا انجــام تنهــا 10 درصــد از ســاخت 
ــت  ــده، قیم ــداری ش ــن خری ــی از کل زمی ــا نیم ــاز و تنه و س
پــروژه اکنــون بــه دلیــل تــورم هزینــه از 5.5 میلیــارد دالر بــه 
ــن  ــه چی ــی ک ــت. از آنجای ــه اس ــش یافت ــارد دالر افزای 6 میلی
ــن  ــدوق بی ــاده ای٪ صن ــن ج ــه ٪قوانی ــدی ب ــای پایبن ــه ج ب
المللــی پــول یــا بانــک جهانــی وام هــای خــود را بــه صــورت 
مــوردی تخصیــص مــی دهــد، ممکــن اســت در نهایــت آســیب 

پذیــری هــای بدهــی را در اندونــزی اضافــه کنــد.

 ماهنامه نهضت، سال اول، شماره1، 1401/6/20



35عنوان مجله، سال اول، شماره 3، بهار 1401

ــط  ــال 2019 توس ــه در س ــدی ک ــه جدی ــاس مطالع ــر اس ب
ــت  ــور دریاف ــت کش ــد، هش ــام ش ــی انج ــعه جهان ــز توس مرک
ــی،  ــون: جیبوت ــاده، همچ ــرح کمربند-ج ــهیالت ط ــده تس کنن
ــرو،  ــه نگ ــتان، مونت ــو، مغولس ــوس، مالدی ــتان، الئ قرقیزس
ــکالت  ــاالی مش ــر ب ــرض خط ــتان در مع ــتان و تاجیکس پاکس

ــد.  ــرار دارن ــی ق بده

همــه ایــن کشــورها دارای ســطح بدهــی چشــمگیری نســبت 
ــه تولیــد ناخالــص داخلــی هســتند کــه بیــش از 50 درصــد  ب
اســت و حداقــل 40 درصــد از بدهــی خارجــی شــان بــه چیــن 

اســت.

بــه عنــوان مثــال، الئــوس کــه در حــال حاضــر دارای ســطوح 
ــه  ــش ب ــی های ــال 2016 ، بده ــت، در س ــدار اس ــی ناپای بده
ــص داخلــی رســید، و اکنــون توســط  68 درصــد تولیــد ناخال
پــروژه راه آهــن 414 کیلومتــری کــه وینتیــان را بــه بوتــن )در 
مــرز چیــن و الئــوس( متصــل مــی کنــد، تشــدید شــده اســت. 

ــه  ــوس، ک ــه الئ ــت ک ــران اس ــول نگ ــی پ ــدوق بین الملل صن
ــن  ــود. ای ــیده ش ــی کش ــه دام بده ــدارد، ب ــی ن ــچ راه آهن هی
ــا  ــن توافق ه ــا ای ــتند، ام ــه هس ــًا خیرخواهان ــا عمدت توافق ه
ــزار  ــه عنــوان اب شــامل مفــادی هســتند کــه ممکــن اســت ب
ــده  ــخصی در آین ــع ش ــرای مناف ــن ب ــط چی ــره توس مذاک

ــوند. ــتفاده ش اس

نتیجه گیری

ــگ  ــن پین ــی جی ــه ش ــد ک ــتدالل می کن ــه اس ــن مقال ای
ــن  ــی چی ــرمایه گذاری خارج ــوی س ــگرف در الگ ــری ش تغیی
ــا ارائــه طــرح کمربنــد- ایجــاد کــرده اســت، در درجــه اول ب
ــوب  ــوب و جن ــرمایه گذاری در جن ــن س ــق ای ــاده، و از طری ج
ــل  ــی قاب ــای نظام ــی و مزیت ه ــرم سیاس ــیا، اه ــرق آس ش
ــری را در  ــکان برت ــه ام ــت ک ــت آورده اس ــه دس ــی ب توجه
ایــن کشــور فراهــم می کنــد. شــی جیــن پینــگ اولیــن دوره 
ریاســت جمهــوری خــود را بــا برجســته کــردن مشــکالت قابل 
ــای  ــول بهبوده ــود و ق ــه ب ــا آن مواج ــور ب ــه کش ــی ک توجه
شــدید بــرای تضمیــن پیشــرفت اقتصــادی کشــور آغــاز کــرد. 
ــه  ــازی را ک ــای بازس ــرد تالش ه ــالش ک ــگ ت ــن پین ــی جی ش
محــور طــرح »اصالحــات و گشــایش« قــرار داشــت، بــه عنوان 
ــق  ــور تحق ــه منظ ــی« ب ــازی مل ــتور کار »جوان س ــک دس ی

ــد. ــرار ده ــد ق ــی جدی ــب چارچوب ــی« در قال ــای چین »روی

اجــرای ایــن سیاســت هــا بــر یــک طــرح و ســاختار توســعه 
متمرکــز اســت کــه بــر ارتباطــات و همــکاری بیــن دولــت هــا 
ــادی  ــد اقتص ــه رش ــی و در نتیج ــن دولت ــای بی ــازمان ه و س
از  به عنــوان شــبکه ای  کــه  طرح هــا  ایــن  دارد.  تاکیــد 
ــد  ــده اند، رش ــام ش ــه ای انج ــاختی منطق ــای زیرس پروژه ه
کــرده و شــامل یــک شــبکه تجــاری می شــوند کــه هــدف آن 
ــا،  ــران و کااله ــا، کارگ ــع، فناوری ه ــادل آزاد مناب ــهیل تب تس
ــای  ــایر اقتصاده ــن و س ــن چی ــز بی ــکاری موفقیت آمی هم

ــت.  ــود آن اس ــان و بهب جه

سیاســت یکپارچــه و هماهنــگ، بقــای ایــن اســتراتژی هــای 
ــای  ــایر کااله ــنگ و س ــال س ــت، زغ ــن نف ــل ایم ــل و نق حم
ــیای  ــرژی آس ــع ان ــه مناب ــی ب ــن دسترس ــی و همچنی حیات
ــاد  ــتن اقتص ــه داش ــرپا نگ ــرای س ــاز ب ــورد نی ــزی م مرک
ــه  ــت ها، ک ــن سیاس ــی ای ــد. معرف ــی کن ــن م ــن را تضمی چی
ــه بازارهــای منطقــه ای  ــه ورود ب ــادر ب محصــوالت چینــی را ق
ــاده  ــی فوق الع ــازاد صنعت ــت م ــتفاده از ظرفی ــه اس ــرد و ب ک
ــددی در  ــیر و درک متع ــه تفاس ــر چ ــرد.  اگ ــک ک ــن کم چی
پشــت ایــن ابتــکارات انجــام شــده توســط شــی جیــن پینــگ 
ــر مزایــای اقتصــادی ایــن طــرح هــا  وجــود دارد امــا چیــن ب
تاکیــد دارد تحلیلگــران خارجــی بیشــتر نگــران اولویــت هــای 
چیــن و چالــش هایــی هســتند کــه ایــن سیاســت ممکن اســت 

ــادی آن. ــای اقتص ــه ه ــا جنب ــد ت ــاد کن ایج
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چین برای پیاده سازی این طرح ها، توافق های رسمی و علنی را کمتر ترجیح می دهد چرا که توافق های پنهان، به این کشور 

اجازه می دهد تا امکان استفاده از توانایی های اقتصادی و سیاسی خود را به حداکثر برساند.

عالوه بر این، چین عمدتًا با سازمان های دولتی و بدون توجه به منافع شرکت ها، سازمان های جامعه مدنی و جمعیت محلی تعامل 

داشته است. یکی از انتقادهای تحریک آمیزتر این است که چین از این ابتکارات برای تحمیل بار بیش از حد کشورهای دریافت 

کننده، غرق کردن آنها در بدهی و سپس گرفتن وثیقه، که اغلب دارایی های استراتژیک مانند ثروت طبیعی یا یک بندر است یا 

سهام های شرکت های سود ده آن کشورهاست، استفاده کند.

طرح کمربند-جاده، یک ابتکار دوجانبه به رهبری چین است که هدف آن استفاده از فرآیندهای چندجانبه برای دستیابی به 

اهداف مالی این کشور است، اکنون درگیر مسائل عدیده مرتبط با بدهی است. 

چین از طرح کمربند-جاده در میانمار و پاکستان برای ایجاد اتصاالت زمینی به اقیانوس هند استفاده کرده و در عین حال امنیت 

انرژی خود را با ساخت خطوط لوله به عنوان جایگزینی برای واردات از طریق تنگه ماالکا و دریای چین جنوبی تقویت کرده 

است. 

در حالی که حضور و قدرت چین در اتحادیه همکاری های منطقه ای حاشیه اقیانوس هند، دسترسی و ساخت بنادر جدید و 

اقدامات دیپلماتیک معضل ماالکای چین را حل خواهد کرد، روش انتخابی چین برای تضمین برتری، تقویت موقعیت خود از 

طریق کشاندن کشورها به سمت خود است در حالی که به تدریج حضور و ظرفیت خود را در این کشورها افزایش می دهد. بر این 

اساس، امکان و احتمال اعمال قدرت از نظر سیاسی، دیپلماتیک و نظامی توسط چین، به شدت توسط بازیگران خارجی مورد 

انتقاد قرار گرفته است. 
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پیا
روســیه نســبت بــه سیاســت هــای ســرمایه گــذاری شــی جیــن پینــگ 
ــیای  ــیه و آس ــه روس ــترش ب ــرای گس ــن ب ــل چی ــوده و از تمای ــاط ب محت
مرکــزی مــی ترســد، ســرزمین هایــی کــه مســکو آنهــا را از نظــر ثبــات 
ــدف  ــرای ه ــن ب ــای چی ــد.  تالش ه ــی دان ــی م ــادی حیات ــعه اقتص و توس
قــرار دادن آســیب پذیری های سیاســی و اقتصــادی در اروپــا باعــث 
ــن  ــا در موضــع اخیــرش، چی ــه اروپ ــه شــد و اتحادی واکنــش تالفی جویان
ــت  ــران اس ــن نگ ــا همچنی ــه اروپ ــد.  اتحادی ــتمی« نامی ــب سیس را »رقی
کــه کســب وکارهای چینــی بــه دلیــل مقیــاس، حمایــت مالــی و سیاســی 
ــاد  ــود ایج ــی خ ــای اروپای ــرای رقب ــری ب ــا، خط ــی در بق ــت و توانای دول
کننــد.  پــس از اعــالم طــرح کمربند-جــاده، هنــد ایــن طــرح را بــا دیــده 
ــا شــفافیت و  ــد نگریســت و اظهــارات انتقــادی در رابطــه ب شــک و تردی
بــار بدهــی هــا بیــان کــرد. هنــد اســتدالل مــی کنــد کــه چیــن از طریــق 
ــک  ــای ژئوپلیتی ــرداری از مزای ــره ب ــترش و به ــرای گس ــرح، ب ــن ط ای
منطقــه ای خــود اســتفاده مــی کنــد. ایــاالت متحــده و برخــی از جامعــه 
بیــن المللــی ســواالت جــدی در مــورد رویــه هــای ســرمایه گــذاری چیــن 

ــد.  در آفریقــا و آســیا دارن

ــد  ــه فاق ــن را ک ــای چی ــه ه ــاد، برنام ــه فس ــت ک ــن اس ــن ای ــه چی ــدی ب ــادات ج ــی از انتق یک
ــرده  ــار ک ــتند، گرفت ــوب هس ــی خ ــی و حکمران ــخگویی نظارت ــادی، پاس ــداری اقتص ــکار، پای ابت
ــای  ــکاری ه ــه هم ــرمایه گذاری هایش در اتحادی ــیاری از س ــه بس ــت ک ــه اس ــن گفت ــت. چی اس
منطقــه ای حاشــیه اقیانــوس هنــد، تاکنــون بــا همــکاری اقتصــادی قابــل توجیــه اســت، امــا ایاالت 
متحــده، هنــد و متحــدان آنهــا نگــران هســتند کــه چیــن طیــف گســترده ای از بهانه هــا را بــرای 
ــه اتخــاذ کــرده اســت کــه ممکــن  ــه قابلیت هــای اســتفاده از مکانیســم هــای دوگان دســتیابی ب
ــرای ماموریــت هــای اســتراتژیک در  ــا ب ــزاری از آنهــا عملیاتــی شــود ی اســت روزی اســتفاده اب
ــرای  ــی در مــورد توانایــی چیــن ب ــرای نگران آب و هــوای گــرم مفیــد باشــد.  دالیــل متعــددی ب
اعمــال نفــوذ اقتصــادی و سیاســی قهــری بــه ویــژه بــر دولــت هــای کوچــک و در حــال توســعه 
در اتحادیــه همــکاری هــای منطقــه ای حاشــیه اقیانــوس هنــد وجــود دارد.  بســیاری از پروژه هــا 
ــه  ــد ب ــتند می توانن ــی هس ــادر دریای ــه در بن ــی ک ــد آن های ــب آن، مانن ــای پرمخاط و عملیات ه
ــل توجهــی ماننــد مــورد ســریالنکا تبدیــل شــوند.  شــرکت های  ــه مزایــای نظامــی قاب راحتــی ب
ــده  ــه عه ــد را ب ــش از ح ــای بی ــا بدهی ه ــد ت ــب کنن ــورها را ترغی ــد کش ــن می توانن ــی چی دولت
بگیرنــد و ســپس بــا مبادلــه بدهــی بــا ســهام موافقــت کننــد و ســپس می تواننــد از آن بــه نفــع 
ــب وکارها و  ــرمایه گذاری ها، کس ــن از س ــح، چی ــرایط صل ــد.  در ش ــتفاده کنن ــن اس ــش چی ارت
ــد.  ــتفاده می کن ــی اش اس ــروی دریای ــتیک  نی ــت لجس ــرای تقوی ــود ب ــتیرانی خ ــرکت های کش ش

یــک نســخه نرم تــر از منطــق بدهــی، عرضــه ســهام در برابــر ورود پیشــنهاد می کنــد کــه چیــن 
ممکــن اســت از ســرمایه گذاری های اقتصــادی خــود در کریــدور اقتصــادی چین-پاکســتان بــرای 
همــوار کــردن راه بــرای توافق هــای دسترســی نظامــی در مکان هــای جدیــد ماننــد بنــدر گــوادر 

کــه موقعیــت اســتراتژیک دارد، اســتفاده کنــد./ پایــان 
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دراندیشهیکدولترفاهیمتامعیار

نجمه امینی 

همهچیزتجارتنیست؛ایرانامروزنیازمندیک
دولترفاهیثباتآفریناست

تورم، گرانی، پاندمی، مسابقه ثروت، ارجحیت منافع فردی بر منافع جمعی، طمع، نیاز، تحریم و انباشت بدهی و 
آینده فروشی، از جمله دالیلی ست که به باور نگارنده می توان برای چرایی غلبه بُعد تجارت بر سایر ابعاد زندگی 

ایرانیان برشمرد. 

ــت در  ــده اس ــه ش ــًا خالص ــی صرف ــر زندگ ــا مگ اّم
ــدن  ــدی ش ــک بُع ــا ت ــتی آی ــال براس ــارت و اص تج
ــواده منجــر مــی  ــه توســعه و تعالــی خان زندگــی ب
ــدی و  ــوازن چندبُع ــا در ت ــت ه ــه دول ــود؟ وظیف ش
ــت؟  ــهروندان چیس ــاد ش ــی آح ــی زندگ چندوجه

ــی  ــد، زندگ ــرده ان ــور ک ــه تص ــرای آن بخشــی ک ب
ــت؛  ــان اس ــی پای ــه و ب ــی وقف ــابقه ب ــک مس ی
ــان  ــه پای ــن ســؤال پیــش نیامــده اســت ک ــا ای آی
ایــن مســابقه، کــی، کجــا و چگونــه اســت؟  بــرای 
ــد مــال  آن بخشــی از جامعــه کــه تصــور کــرده ان
ــه خوشــبختی شــان منجــر مــی شــود،  ــدوزی ب ان
آیــا ایــن ســؤال پیــش نیامــده اســت کــه عاقبــت 
ــان  ــت؟  و آن ــده اس ــه ش ــان چ ــدوزان جه ــال ان م
ــا  ــت و پ ــغل دس ــار ش ــه چه ــه الی س ــه در الب ک
مــی زننــد و ســه شــیفت کار مــی کننــد تــا از پــس 
تأمیــن مخــارج زندگــی برآینــد، آیــا هنــوز بــه یــاد 
ــون  ــری چ ــاد دیگ ــی، ابع ــن زندگ ــه ای ــد ک دارن
ــی  ــرگرمی، تعال ــافرت، س ــتراحت، مس ــح، اس تفری
ــت  ــان اس ــق آن ــز دارد و ح ــم نی ــوی و امثاله معن
کــه بهــره منــد از ایــن ابعــاد زندگــی نیــز شــوند؟ 
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مشکل کجاست که یک سیاست با دوام ثبات آفرینی که تورم پایین تک رقمی را در این سرزمین برای سالیان 
متمادی تثبیت کند، عملیاتی نمی شود؟! چرا امکان مقابله با تورم های دو رقمی سی، چهل درصدی و حتی بیشتر، 
فراهم نیست؟ آیا در پایداری تورم و گرانی، منافعی نهفته است؟ و براستی کدام جامعه ای از ترجیح منافع فردی بر 

منافع جمعی، به عاقبت خوشی رسیده است که بتوان به آن استناد کرد؟ 

چــرا صنایــع و ادارات کــه ســالهای پیــش، بــرای ابعــاد رفاهــی کارکنــان خــود اهمیــت بســزایی قائــل بودنــد، اکنــون حداکثــر بــه 
اصطــالح صرفــه جویــی را در تخصیــص هــای رفاهــی کارمنــدان و کارگــران لحــاظ مــی کننــد؟ 

آیــا زمــان آن نرســیده اســت کــه سیاســت هــای رفاهــی بــا کارگــزاری یــک دولــت رفاهــی تمــام عیــار در ایــران امــروز دنبــال 
ــا مهــار ذینفعــان، بویــژه کارتــل هــای اقتصــادی و بانــک هــا، افســار تــورم هــای  ــا وقــت آن نرســیده اســت کــه ب شــود؟ آی
ســاختگی بــرای دســت کــم یــک دهــه آتــی در ایــران امــروز مهــار شــود؟ آیــا وقــت آن نرســیده اســت کــه ســوت پایانــی بــر 

مســابقه ثــروت، فاصلــه و شــکاف طبقاتــی و فــرد محــوری در ایــن ســرزمین زده شــود؟ 

ــخصیتی و  ــف ش ــاد مختل ــل ابع ــتۀ تکام ــتند؛ شایس ــری هس ــی بهت ــطح رفاه ــته س ــرزمین، شایس ــن س ــی ای ــم اهال ــاور کنی ب
انســانی خویــش هســتند؛ شایســتۀ یــک زندگــی کــم دغدغــه هســتند و شایســتۀ اطمینــان از آتیــه ای قابــل قبــول بــرای خــود 

و فرزندانشــان نیــز هســتند! 

کاله تــان را قاضــی کنیــد! آیــا تمرکــز بــر مســائل اقتصــادی، تمرکــز بــر شــعارهای اقتصــادی و 
ــران  ــرای ای ــی را ب ــل قبول ــعه قاب ــی، توس ــالهای پیاپ ــرف در س ــادی ص ــداف اقتص ــر اه ــز ب تمرک
ــروز در  ــان، ام ــت ایرانی ــی زیس ــای کیف ــاخص ه ــت؟ ش ــان آورده اس ــه ارمغ ــان ب ــالمی عزیزم اس

چــه وضعــی اســت؟ 

نــه اقتصــاد همــه چیــز اســت و نــه بهــا دادن بــه کارتــل هــای اقتصــادی، در آرمــان هــای متعالــی 
انقــالب اســالمی مــان کــه یــک انقــالب فرهنگــی ســت جایگاهــی دارد. 

بــاور کنیــد؛ ایــران امــروز، بیــش از همــه، بــه یــک دولــت رفاهــی و فرهنگــی توانمنــد و مســلط به 
سیاســت هــای ثبــات آفریــن، نیازمنــد اســت؛ ایــران امــروز، بــه معنــای حقیقــی کلمــه نیازمنــد 

یــک دولــت فرهنگــی رفاهــی تمــام عیــار فراگیــر اســت. /پایــان
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پیش شــرط موفقیــت یــک دولــت رفاهــی در ایــران، رفــع موانــع 
درآمــد پایــدار کشــور اســت. 

اگــر چــه بخــش مهمــی از ایــن موانــع بــا رفــع تحریــم، برداشــته 
خواهــد شــد امــا، بــی توجهــی بــه ســایر مولفــه هــای درآمــد پایــدار، 
ــاره در چــاه خــام فروشــی و وابســتگی  ممکــن اســت کشــور را دوب
بــه نفــت بیانــدازد و کشــور را درگیــر دور باطلــی از روزمرگــی  کنــد. 
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نهضت، با آگاهی نسبی از تحوالت جهانی و با شناخت مسئولیت های 
اجتماعی روزنامه نگاری در عصر حاضر، پا به عرصه فعالیت حرفه ای 

مطبوعاتی گذاشته است تا نهضتی باشد برای آگاهی، تقویت جامعه مدنی، 
توسعه ایران اسالمی، ترویج و تعالی اقتصاد مولّد و دانش بنیان و تالش 

منسجم برای نشر عمومی مفاهیم مرتبط با چندجانبه گرایی در حوزه های 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیت جهانی. 
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