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 چکیده 

ا  نینفوذ چ  یگسترش حوزه مقبزرگ  ریتصویک  از    یکوچک  یقطعه  ران یدر  بازتاب می  یجهان  اسیتر در   ؛ دهدرا 

بلعد اش مییاقتصاد  یفزایندهی رشد  هیتغذ  یجهان را برا  یعیمنابع طب  ایسابقه با سرعت بی   نیآن چ  یکه ط  یندیفرآ

این   متنکند. بر  پمپاژ می  یجهاناقتصاد  به    را  سرمایهاز کاال و    یمیحجم عظ  متقابلا آماسیدنِ روزافزون،    پایپابهو  

  ی اقتصادی هااز پروژه  یاریدر بس  نیچ  یها یگذاره یسرما  ی خیتار  سیرتمرکز بر    با   رساله  نیاشگرف،    و تطور   تغییر

  ی به بررس  ران،یا  ونقل حمل  یرساختیز  یهاآن در گسترش شبکه   منافعو    ،ی نفت و گاز و پتروشیمیدر حوزه  ازجمله

ی مواجهه  دراین پژوهش    پردازد.یم  این فرایند در سپهر روابط قدرت میان دو کشور  یاسیو س  یاقتصاد  یمدهاآیپ

»روش تحلیل   و با تطبیق  نهدنیان میبمبانی نظری و تحلیلی نوینی را  ی،  اصل  ان یجر  یِمحوردولت  کردیرونقادانه با  

را قوام   المللیسطح روابط بین در  و تعاملت    هاکنشدارد که برهمی بر می ساخت قدرتی  از چهره  نقاب  ،دیالکتیکی«

های سطحی به ژرفای جامعه از الیه  تبع آن؛ به بخشنداستحکام و استمرار می آن را  کنند و  اند، بازتولید می بخشیده

با    وندیرا در پ  روابط چین و ایران  سطوح مختلف،  مقیاس و  درگیر در  و نیروهای  بندیِ عواملو با مفصل  کندمیرخنه  

قوانین  ی  درون  یتضادها   ،سازوکارها سرمایهو  و  شیگرا  ،داریاقتصاد  سرماانباشت   خودگستری  ی مثابهبه   هیمحور 

 ی ندهیفزا  واردشدن و نفوذ  خصوص  در  قیتحق  .کندواکاوی و تحلیل می  ،یدارهیسرما  یمحرکه  یروین  نیتریدرون

بستر   بربا برنشاندن آن  را نه صرفاا در سطح و مقیاس روابط بینادولتی و تجاری در کل، که  رانیدر ا نوپدیدقدرت   نیا

آن در اقتصاد    ملیاقتصاد    ییندهاپیوستگی فزهم  ن، یدر چ  یداره یسرما  ژرف  هایدگردیسی  ی فراگیرترِ زمینهتاریخی و  

به تبیین بنا دارد   ین پژوهشبنابراین ا  .کنیممی بررسی  ش، ردیابی و  ایداخل  یاقتصاد  یتوسعه   یهاو ضرورت  یجهان

  ، یکیتیو ژئوپل  یکی ژئواکونومدیالکتیکیِ    مدآی پبا دو    زمانهم   طوربه   ندایفر  نیکه چگونه او تحلیل این مسئله بپردازد  

 . همراه خواهد بود ،تنیدهدرهم ولی زیمتمااقتصادی و سیاسی دو فرایند 

  ی ناموزون. یکی، امپراتوری سرمایه و توسعه اقتصاد ژئوپلیت راه ابریشم نوین، چین، ایران،: هاکلیدواژه
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 یادداشت مترجم 

بیستم  .استشده  عظیمی    تحوالت ژرف وخوش  دست  در گذر زمان  جهانیداری  مستقر سرمایهنظم   افول  قرن   با 

ی اقتصادی ایاالت متحده ناپذیرچالش  سو با هژمونیاز یک آنی دوم نیمه   و آغازیدن گرفت بریتانیا  هژمونی  تدریجیِ

)به رهبری اتحاد جماهیر   شرق و غرب بلوک  دوقطبیِپرتنش  جهان  از دیگر سو با    جهان وبخش اعظم  بر    آمریکا

ویکم پایان گرفت. در عوض، قرن بیست  قطبیو جهان تک  با ابرقدرتی آمریکا  سرانجامهمراه بود. اما    شوروی و آمریکا(

و قدکشیدنِ ظهور    بانظم جهانی  این تحوالت،  در امتداد    و   پا به حیات گذاشت   آمریکا زوال هژمونی و قدرقدرتی  با  

  المللی بین   منظو بازساختاربندی    بازآرایی  قدم در مسیرچین اکنون  .  است  شدن درحال دگرگونچین  پرتوان    ولی  آهسته

این موجِ .  گذاشته استجهان »چندقطبی«    سویبه  تاریخیِ    ایبرهه   دریافتن   مسلط  هایقدرت  افول و    برخاستن و 

اقتصادیدر  ادین  یبن  هاییابی دگردیسیو ریشه  کردنمستلزم رصد   جهانی و   ای، منطقهملی  هایدر مقیاس  ساختار 

 . استجهانی 

 از خلل چین را    نوپدیدارقدرت    برآمدن تحوالت،  این  از دل  با این بینش و    کوشداین نوشتار نظری ـ پژوهشی می 

تاریخی   چندوچون و سیر  دوران  این  فراخوربه توضیح دهد تا    ای اقتصادی، اجتماعی و سیاسیتغییر و تحوالت ریشه

با    کم در ایران،، دستعلمیآکادمیک و    راستی کمتر کتاب و نوشتارهایبهروابط آن با ایران را تبیین و تحلیل کند.  

نوینی از جوانان پرشور و   چه خوب که نسلی.  روندمی  ایمنطقه  و  مسائل مهم جهانیبه سراغ  متدولوژی  نگرش و  این  

اند.  گذاشتهکنونی  جهان    یو پیچیده  تحقیق و تفسیر مسائل مبرمی  پا به عرصه بینانه  با رویکردی انتقادی و ژرف پرکار  

ادای    زبانبه مخاطبان فارسی  مبحثشناساندن این  ی ارزنده و آموزنده در ی این رسالهترجمه با  وقتم که  بسیار خوش

ترجمه کردم، این رساله را    متن اصلی  کهایندانم این نکته را ذکر کنم که پس از  الزم می  در ضمن  .امکرده  سهمی

برخی فرازها   ترِو واضح   نگارش دقیق  این تغییرات شاملدادند.    و مورد بازبینی قرار  را تغییر  جزئی   برخی نکات  نویسنده

ابهامات احتمالی را رفع   تا  شودمی  ،ناالزم  حذف نکات  بعضااو    به متن  ای نکات ضروریپاره  افزودن  و نیز  و مفاهیم

نمودارها و جداول  یو ترجمه تهیهزحمت شخصاا   گرانقدر ینگارنده  نیز .شود فرموله گویاو متن با بیانی شیوا و   نماید

 بیفزاید.  اتاننقادانه  بینش دانش و  غنایبه    لذت ببرید و نوشتاراین ی امیدوارم از مطالعه  ،باری ند.را برعهده گرفت

 م. شکیبا 

 1400آبان 

http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20903.06565
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مدرن با    کشورهایو هند به    نی چ  قرار باشداگر  .  اندساکنی جمعیت جهان در اقیانوسیه  ترین تودهبزرگ »

تعادل   حقیقتبه اروپا در    یوابستگشان از  جداشدن برآیند    شوند،  لی تبد  یصنعت  داتیاز تول  عظیمیحجم  

اطلس    انوسیاز اق  ییکایآمر  یزندگ  [روش]  در محور  رییتغی آمریکا،  دگرگونی قاره   :زندبر هم می   را  یفعل

 « . رهیآرام و غ انوس یبه سواحل اق

 Q5§8 ،196.، ص 1995گرامشی،        

 

 مقدمه

تدریج  که به   ماندمی   پیکراژدهای غول   یک   همانند استعاری،    ی معنای   در   ، ویکمبیستظهور چین در قرن  

  که طی آن   ی فرایند؛  گستراندمی نفوذ خود را در بسیاری از نقاط جهان    یحوزه ی  دامنه   پرتوان  ولی 

رشد خود  است تا اقتصاد داخلی روبهجهان منابع طبیعی حال بلعیدن  در  ایسابقه در ابعاد بی اژدها  این 

را به    های ارزان کاال سرمایه و  از    مقادیر فراوانی  متقابلا  ، آماسیدنِ روزافزونپای  همرا تغذیه کند و  

 یاستحاله این    انعکاس چین و ایران در جریان است    میان   اکنونهم آنچه    کند.می پمپاژ  اقتصاد جهانی  

  شدن فاش  . گذاردنمایش می   بهتر را  از یک تصویر بزرگ  یقسمت کوچک در واقع    کهاست    جهانی   معین
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داد  نشان می   99  ماهمردادبین پکن و تهران در    1ساله«   25راهبردی    ی»توافقنامه   درخصوص سندی  

های تجاری، سیاسی، امنیتی و فرهنگی  همکاری در حوزه   پیمان که این دو کشور درحال ورود به یک  

این سؤال  حال    را به همراه داشت. فضای جنجالی در سیاست داخلی و خارجی    موجبات هستند. این نیز  

ای چین ایجاد  منطقه نفوذ  برای    استراتژیک  ی گاهتکیه شود که آیا این سطح از همکاری،  مطرح می 

  «پترولیوم اکونومیست»که    اوج گرفتنفوذ چین در ایران زمانی    پیرامون  مناقشات نگرانی و    کند؟ می

  طور مشخصبه  بهرمند خواهد شد. چین از مزایای هنگفتی    ، راهبردیپیمان  که طبق این    کردگزارش  

های  ی بخشمیلیارد دالر برای توسعه   280توافق این بوده که چین قرار است درمجموع    محور اصلی

و صنعتی    ترابری های  ی زیرساخت میلیارد دالر دیگر در توسعه  120نفت، گاز و پتروشیمی ایران و نیز  

ویژه  های چینی در عوض، شرکت  کند.گذاری می سرمایه  امتیازات  و  انحصارات  مناقصه  ایاز    ها در 

  شده و یا ناتمام متوقف موردهای  ی نفتی و گازیِ جدید،  توسعه هرگونه  »امتیاز پذیرش یا ردّ    چون هم

های  ی پروژههمه در    تا از مشارکتبرند  می تمتع  این امتیاز  از  های چینی  و نیز شرکت  « برخوردارند. 

مورد نیاز برای تکمیل چنین    و پرسنلِ  فرایند، اجزای  هاسامانه فناوری،    یازجمله ارائه   ایران،   پتروشیمی

محصوالت نفت، گاز و  قادر است  افزون بر این، »چین    ها را بپذیرند.امتناع کنند و یا آن هایی  پروژه

ایران  ی آن  ماهه درصد نسبت به میانگین قیمت شش   12با حداقل تخفیف تضمینی    را  پتروشیمی 

اگرچه   2« خریداری کند. تر به منظور جبران ریسکدرصد تخفیف بیش   8تا  6ی اضافهمحصوالت، به 

گزارش  هنوز این  اطلعات  و  ایران   ها  اسلمی  جمهوری  مقامات  سوی  نشده   از  تأیید  اما  رسماا  اند، 

گسترش  ی آن  همواره در جریان است و آستانه المللی  و بین   ملی  وحسطسیاسی در    یمنازعه ها و  تنش 

 3یافته است. 

 
1 Alam Saleh, Zakiyeh Yazdanshenas, “Iran’s Pact with China Is Bad News for the West,” Foreign Policy. 
2 Simon Watkins, “China and Iran flesh out strategic partnership.” The Petroleum Economist. 

 .خبرگزاری تسنیم «دانیم؟چه چیزهایی درباره این سند می  |ساله ایران ـ چین 25سند راهبردی »  3

https://foreignpolicy.com/2020/08/09/irans-pact-with-china-is-bad-news-for-the-west/
https://pemedianetwork.com/petroleum-economist/articles/geopolitics/2019/china-and-iran-flesh-out-strategic-partnership
https://tn.ai/2298015
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  ، جمهور چینرئیس   ، جین پینگ  چین و ایران به سفر شی  یساله  25ی  نامهی توافق تاریخچه 

را    «مشارکت جامع راهبردی »  یبیانیهدو کشور  این  هنگامی    گردد. برمی   1394  در بهمن  به تهران

مشارکت ی  ساله   25  یبرای توسعه ی راسخ طرفین  آن از اراده یکی از بندهای  امضا کردند که در  

« صحبت  های مشترکهای انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و سایر زمینه در عرصه »  جامع راهبردی 

  سرانجام   پیمانی، محتوای چنین    اعلمها جنجال سیاسی و امتناع مقامات ایران از  پس از مدت   4اند. کرده

مابین جمهوری اسلمی  ی همکاری جامع فی »برنامه   دو کشور   ی، وزیران خارجه1400فروردین    7در  

ها در این بیانیه اعلم کردند که یکی از  آن   . کردند  تنفیذایران و جمهوری خلق چین« را در تهران  

،  های مختلف تجاریعد اقتصادی آن و گسترش روابط دو کشور در حوزه ترین ابعاد این سند، بُمهم

 های مرتبط با انرژی(نفت، صنعت و معدن و حوزه های  مشخص در حوزه طور  به بازرگانی )و  اقتصادی،  

  تبیین و تحلیل   ،ی پیدا نکردهبیرون  بروز  ابعاد و جزئیات کامل سند توافق هنوز  کهاین با توجه به    5است.

»رانت انحصاری  ی  مسئله که  رسیده  به حدی    هاو رسانه  در افکار عمومی   هاحدس و گمان   و نیز  سیاسی

  پیمان راهبردی ، این  حالبا این  شده است. میان کشیدهبه 7« هوشمند چین استعمار »و   6امپریالیستی« 

گذاری در صنایع  از طریق میلیاردها دالر سرمایه   عمدتاا ،  ی نفوذ چین در ایران گسترش حوزه   بیانگر

حال پرسش این است که از چه   .استنقل وهای حمل ایران و گسترش شبکه  نفت و گاز و پتروشیمی 

پرسمان  این    و تحلیل کنیم.   رصدسیاسی را  ـمنظر و چگونه گستره و ژرفای این تحول بارز اقتصادی 

ی  واکاو  اقتصادی آن  ابعاد سیاسی و   پژوهش تجربیهم در سطح نظرورزی و هم در سطح    الزم است

 . شود و بازنمایی 

 
 .ایران  یرسانی ریاست جمهورپایگاه اطلع «، متن کامل بیانیه مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلمی ایران و جمهوری خلق چین » 4

 .تابناک «، ساله ایران و چین امضا شد 25سند جامع همکاری های » 5

 نقد اقتصاد سیاسی. «، تاراج سوسو ویرانی، آناین» 6

 سی فارسی  بی. بیاستعمار هوشمند چین سول.نفیسی، ر 7

https://www.president.ir/fa/91433
file:///D:/01%20MA%20International%20Relations/02%20Semester%20II/Theisi/tabnak.ir/004NFs
https://pecritique.com/2019/09/18/%d8%a7%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%b3%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%a2%d9%86%e2%80%8c%d8%b3%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%ac/
https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-53680567
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 مسئله  .1

که داری، در حالی بزرگ سرمایه   هایو بلوک   هاقدرت   میان   درپیپی های  رقابتو  تخاصمات  بر بستر  

افزایند،  می   ی خاورمیانهنفوذ سیاسی و اقتصادی خود در منطقه و    سلطهچنان بر  های غربی هم قدرت 

« بوده است، یکشورهای پیرامونی و از »جنوب جهان   و، اگرچه خود جزنوظهورقدرت  یک    سانبه   چین

  متحول ساختهرا  در نظم جهانی    ی قدرت و موازنه   سیاسی   ی فضا  ی سومهزاره   ورود به موازات  به   اما

با  .  است ارتباط  به  و   شده  منطقه  کلن  معادالت  وارد   ، چین در خاورمیانه  تحوالت سیر  در  چالش  با 

تری  قدرت تازه   در حال برساختن روابط و  را برهم زده    ن قوا ز تواتدریج  ، به های غربیقدرت   کشیدن 

در سال    8« یک جاده ـ یک کمربند »تحت عنوان   نوین ی ابریشم جاده  طراحی و گشایش رو پی  .است

فزونی    سازی راه و    انرژی گذاری در بخش  ایران با سرمایه   حضور در   چین به  یعمده   یعلقه ،  2013

  صدور  جریان  پیرامونناچیز و پراکنده    و پژوهش  چند مطالعه   تنهااین تحوالت،    متن  بر  9است.  یافته

  ساخت خطوط به موارد محدودی در بخش انرژی و    صرفااکه    گرفتهچین به ایران انجام    یسرمایه 

مند  یِ نظامتجرب   تحقیق به یک شکاف در    تنهایی به   ی پروبلماتیک جنبهدر حقیقت،    10زد. پردامی آهن  راه

توان  چگونه می   کهاین ، مبنی بر  است  نیز  تحلیلی و نظری   رهیافت  اتخاذاما    مسئله .  شود محدود نمی 

های بالفعل  آمدپی   و نیز   و تبیین کرد   کندوکاو چین و گسترش نفوذ آن در ایران را    قدرتمند   پدیدارشدن 

 . نشان ساخترا دست   این تحول اقتصادی و سیاسی  یو بالقوه 

 
8 The One Belt, One Road (OBOR). 
9 Maha S. Kamel, “China’s Belt and Road Initiative: Implications for the Middle East.” Cambridge review 

of international affairs 31, no. 1 (2018): 76–95. 
10 Garver, John W. China and Iran Ancient Partners in a Post-Imperial World (Seattle: University of 

Washington  Press, 2006); Maloney, Suzanne. Iran’s Political Economy since the Revolution New 

York, NY: Cambridge University Press, 2015), 406-411; Zahid Khan and Changang GUO. “China’s 

Energy Driven Initiatives with Iran: Implications for the United States.” Asian journal of Middle 

Eastern and Islamic studies 11, no. 4 (2017): 15–31; Mohsen Shariatinia and Hamidreza Azizi. “Iran–

China Cooperation in the Silk Road Economic Belt: From Strategic Understanding to Operational 

Understanding.” China & world economy 25, no. 5 (2017): 46–61. 
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تهران  و  پکن  روابط  اصلی  منظر  را    محققان جریان  بین   هاینظریه از  روابط    ی المللمتعارف 

عنوان  های خارجی آن را به دارند. آنها دولت و سیاستتمرکز    ادولتی بر روابط بین  و عمدتاا   اندده بررسی

میان    های اقتصادی روابط سیاسی در سازماندهی همکاری   نقش   توضیحجهت    ترین واحد تحلیلی اصلی 

بر مناسبات    شان ایهای بزرگ و متحدان منطقه قدرت   میان های ژئوپلیتیکی  تأثیر تنش   نیز   و   11کشورها 

درازمدتِ  تاریخی    بستردیگر این است که در    دار مسئله ، تحلیل  هاسوای این   12.اندرگزیده ب  این دو کشور 

منطقه  این    به  نسبت  رویکرد چینبرخی از نویسندگانْ  مداخلت نظامی امپریالیسم غرب در خاورمیانه،  

»غیرامپریالیستی«، »دوستانه«، و »همکاری برد  «،  آمیزصلح روابطی »  را  چین و ایران  روابط ویژه و به

بستر  بینادولتی در سطح جهانی را از   مناسبات  ها خوانش این  به بیانی دیگر  13. کنندمی توصیف  ـ برد« 

  های کنش برهم  که  امعن  به این   ـ  کنندبرمی   داریسرمایه نظام    قوانین حاکم بر  فراگیر  یتاریخی و زمینه 

  ینیروهای محرکه در ارتباط با   داریسرمایهاقتصاد  درونی  پویش  و  المللیروابط بین  ساختار مابین فی

 . گیرندمی  قلمرا آن بر ایران   پسامدهای اصلی ظهور چین و  

این دو  سیاسی و اقتصادی  ها و تعاملت  آمدپی   بردن به پی برای  این است که    معضل اساساا 

جدا  بر آن استوار است  داری  سرمایه   ظم جهانین  ی کهسازوکارهای ها و  شالوده توان آن را از  ، نمی کشور

کرد تا   مندزمینه باید  ی اولدر درجه را  مسئلهاین ، آن مندی  مندی و زمان سوای اهمیت مکان  کرد.

شناسی،  از لحاظ هستی . یافترسد، دست ی ظهور می بر متن آن به منصه  چهبهتری از آن  دریافتبه 

 
الهام. نقش   11 ایران و چین.  ژآدمی، علی و کشاورزمقدم،  انرژی در پیوند  )بهار   14المللی. شماره  فصلنامه تحقیقات سیاسی بینئواکونومی 

ایرانالدین.  صادقی، سید شمس  ؛75-104(، صص.  1392 انرژی  انرژی چین و ژئواکونومیک  و نامهفصل.  امنیت  ی تحقیقات سیاسی 

چین و ایران؛ راهبردهای سیاست پیرسلمی، فریبرز.  ؛  123-85(، صص.  1394بهار  )  22شماره پیاپی    ـ  22، شماره  7دوره  المللی.  بین

 . 63- 92صص. (،  1394پاییز ) 3شماره  ، سال هفتم ، روابط خارجی  .  خارجی و چالش همکاری های فراگیر
12 Khan & Changgang, “China’s,”; Anoushiravan Ehteshami, Niv Horesh, and Ruike Xu, "Chinese-

Iranian Mutual Strategic Perceptions." The China Journal (Canberra, A.C.T.) 79, no. 1 (2018): 1-20; 

Mohammadreza hafeznia, Manouchehr Motaqi, Khosrow Bolhasani, Reza Roshani. “Common 

geopolitical concerns and relationships Islamic Republic of Iran and China.” Strategic Management 

Studies of National Defence Studies 9, no. 34 (2019): 116-91. 
13 Scott Harold, Alireza Nader. “China and Iran Economic, Political, and Military Relations (Santa 

Monica: RAND Corporation, 2012); Shariatinia and Azizi. “Iran,”. 

http://pir.iaush.ac.ir/issue_1118205_1118206.html
http://pir.iaush.ac.ir/issue_1118205_1118206.html
https://lib.uva.nl/discovery/fulldisplay?docid=alma9959881905133&context=L&vid=31UKB_UAM1_INST:UVA&lang=en&search_scope=DN_and_CI_and_PURE&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,China%20and%20Iran:%20Economic,%20Political%20and%20Military%20Relations&offset=0
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جامعه  ی ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی  سازندهعناصر  راستی  دست رویکردهای لیبرالی و  

واحدهای    میان  درونی و متقابلبه روابط  نه    و نیز  .پندارندمی و ایستا    همازمستقل   ،گسسته  هایعامل را  

بندی  سان یک صورت به   داریسرمایه   نظام  تمامیتو نه آن را با    ند مندهعلقتحلیل در سطوح مختلف  

تاریخی  اجتماعیـاقتصادی  می   معینِ  چنین  بنابراین  د. ن دهپیوند  و    نظرانهتنگ   هایروایت   برخلف 

  هاپویش از    مجزاتواند  المللی نمی روابط بینقواعد کلنِ  این نکته بسیار مهم است که  بردن به  پی   ایستا، 

یادآور  آنتونیو گرامشی    کهچنان   داری عمل کند. تولید سرمایه   یشیوه  درونیِ   مند های گرایش منطق و  

 کیارگان   ی هرگونه نوآور  است. بنیادین  روابط اجتماعی  تابع  (  طور منطقیبه )»المللی  ، روابط بین شده

اجتماع ساختار  طر  ، یدر  نسب اشی نظامـی فن  بیان   ق یاز  و  مطلق  روابط  ارگان  ی ،  لحاظ  به  در    کی را 

جغرافیاییِ  کند. یم  تعدیل   ز ین  یالملل ن یب  یعرصه  موقعیت  تغییرات    حتی  بر  مقدم  ملی  دولت  یک 

  متقابلا معینی    حدودتغییرات ساختاری است، هرچندکه تا    تابعِ منطقی(  به لحاظ  )  ساختاری نیست بلکه 

  ، ها جامعه و پدیده ی  دهندهعناصر تشکیل از چیستی    درک متداول  برخلف   14« .ها اثرگذار استبر آن 

آن را    توانمی که    گسسته  ی»اجزای سازنده دهد که  را این قرار می   خود   موضوع کاوشمبنای  که  

داری به یک سرمایه های  روابط اقتصادی بین دولت  15، «کرد و یا در تضاد با هم قرار داد   پذیرمقایسه 

  « صفرـبازی مجموع »  دولتیِ بینا و یا صرفاا به روابط  کاال و خدمات    ی، مبادلهطور عامبهتجاری    یرابطه

باید به  این مسدر عوض،    نیست.   قابل فروکاستن  « بردـبرد همکاری  »یا   اقتصادی و    الزامات ئله را 

  سویبهکه هر اقتصاد ملی را    مندیهای قانون گرایش   ؛بزنیمگره    شانو تبعات   داریسیاسی سرمایه 

های  ها و دولت میان شرکت    متقابلی رقابتیِ؛ امری که در حوزه دهدسوق می جهانی    در سطح  گسترش

است  داریسرمایه  جریان  نهایی   و  در  تحلیل  قدرت   تکوین»  در  در  و  طبقاتیِروابط  لحاظ    های  به 

 
14 Antonio Gramsci, Selections from the prison notebooks of Antonio Gramsci, trans. Quintin Hoare and 

Geoffrey Nowell-Smith (London: Lawrence and Wishart, 1999), 395. 
15 Mark Ruper, “Marxism”, in International Relations Theories: Discipline and Diversity, fourth ed. edited 

by Dunne, Timothy, Milja Kurki, and Steve Smith, (Oxford: Oxford University Press, 2013), 151. 



 

نفوذ چین در ایران یِژئوپلیتیکاقتصاد   18  

پیدا می  «تاریخی مشخص به   16. کندبازتاب  بافتاری  داری جهانی  اقتصاد سیاسی سرمایه   کهایننظر 

  تضادمند و    بغرنج  از روابط   ناهمگون  سان وای ناهم رشته ی  دربرگیرنده  بساکه  نداردمنفصل و ثابت  

نظری    هایبنیان   تلشیدنِ پای  هم  ی نخستدر وهله ،  استپیوند  دینامیک و هماما    متمایزعناصر    یانم

  تفکر شناسی انتقادی و  روش   اتخاذ ی  الزمه   این مسئلهپژوهیدنِ    ، جریان اصلی  تحلیلی  و منطق

که  است  دیالکتیکی مطالعه   است  »روشی ،  از    جهانیِ   یبرای    و  وابستههمبه های  فرایندمتشکل 

 17« .مداوم تکامل حالدر 

آن    ملی   اقتصاد   ، گسترش جهانیِ  ویژه بنگریمی تاریخیِ یک نمونه  سان به   انگلستان   به  اگر 

»نقش اساساا   از  گسترش    ناشی  در  تجاری  18یرونده برون آن  بلک  نظام  برعکس،  نبود    یتوسعه ه 

است   »ضروری  رواز این   20. بود   «فردبهمنحصر   داخلیرشد یک اقتصاد  ]یعنی[    19، اشروندهدرون 

واقعیت  دهیم  را  این  قرار  بین   مدنظر  روابط  با  که  داخلی  المللی  تنیده  درهم ها  ملتـدولت مناسبات 

  ن برآمد   سان دین ب  21« .آورند پدید می   را  تاریخی مشخصی از لحاظ  و    یگانه،  نوینهای  و ترکیب   شوند می

دامنه  بسط  و  حوزهچین  نفوذش ی  و  قدرت  ایران    ی  و  گسترده   یزمینه بر    باید   را در    ترِ عینی تر 

آن   درون   در   داریسرمایه   درونیِ  هایدگرگونی  ارضی  انضمامی به   تا   برنشانیم  قلمرو  به فهم   ترطور 

 پی ببریم. میان دو کشور   اقتصادی و سیاسی  قدرت در سپهرهای کارکردی روابط

 
 0همان 16

17 Bertell Ollman, “Why Dialectics? Why Now?” Science & society (New York. 1936) 62, no. 3 (1998), 

342. 
18 Outwardly expansding 
19 Inward development 
20 Ellen Meiksins Wood. The Origin of Capitalism: A Longer View. Rev. and expanded ed (London [etc: 

Verso, 2002), 174. 
21 Antonio Gramsci, Selections from Prison Notebooks, ed. and trans. Q. Hoare & G. Nowell-Smith 

(London: Lawrence and Wishart, 1971), 182. 
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 پژوهش  هدف .2

حاکم بر روابط  ضوابط    قدرتی بردارد که  ساختی سازوکارها و  از چهره  نقاب  بنا دارد  این پژوهش 

به بین مشخص    المللی،  میان  وابط  رطور  ایران  قدرت  و  استوار چین  آن  که    ـ   است   بر  ساختاری 

کنند و آن را استحکام و استمرار  اند، بازتولید می ها و تعاملت بینادولتی را قوام بخشیده کنش برهم

ی  در دو دههچین در اقتصاد ایران    حضور و دخالت  یروند فزاینده   اینجا  تریمعین   در سطح  . بخشندمی

  دو کشور   میانهای اقتصادی و سیاسی مرتبط با آن بر روابط قدرت  آمدپی و نیز  ویکم  اول قرن بیست

تحلیل   و  واکاوی  بر   .کنیممی را  تمرکز  با  رساله  و  این  در  سرمایه   تاریخیِ   سیر  منافع  چین  گذاری 

  ها مؤلفه تا    کوشدمی نقل ایران،  وحمل   های زیرساخت گسترش  و    احداث اقتصادی و    متعدد   های پروژه

برای بررسی   .کند  ارائهو    بازیابیچین در ایران را    یبرجسته   نفوذهای دخیل در سازوکارهای  محرک و  

های اقتصادی و سیاسی که بسترساز این سطح از روابط هستند  زمینه  روی  ی اولدر درجه ،  مطلباین  

روابط  ساخت  پردازیم که چگونه توضیح این مسئله می به خواهیم کرد. بر این اساس  موشکافانه تأملی 

  مقتضیات   به  یافته،های تاریخاا قوامنهادهو به حکم شرایط تاریخی و پیش   لزوماا  ،دو کشور  میانقدرت  

سازوکارها و  و  ـ  چین  در این مورد مشخص در ـ   کشورهای »مرکز«   داری در سرمایه  یتوسعه رشد و 

 گره خورده است. داری جهانی  اقتصاد سرمایه  در روابط قدرت  

تهران    در افزون پکن  و نفوذ روز   مداخله   رساله این است کهاین    نخستین هدف تر،  به بیانی دقیق 

  سیاست گشایش  دوران که از  هایی دگرش  ؛گره بزند   داری در چین سرمایه بنیادین  های دگردیسی را با  

»راهبرد    در نسبت باویژه  جهانی چین، به   سوگیریِدر پسِ    های اقتصادیمحرک و    1978در سال  

راه  » ای  ای و فراقارهی فرامنطقه ابرپروژه  سازیعملیاتی سپس  و    2000در سال    22رفتن به جهان« 

گرایش  که    نگر آوریم   این مسئله را در  ستضروری دوم،   گرفتند.   قوام،  2013سال  در    « ابریشم نوین

 
22 ‘Going Global Strategy’ 
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  داری سرمایه  گسترش تولیداز الزامات    برخاسته داری سرمایه ی جهان سوگیریِ و  گستری ی خودپیوسته 

مراتبی،  زمان روابطی سلسله هم   گرایشاین    23. پایان سرمایه استانباشت بی  ارزش اضافی و  تولید  برای

منازعه ناهم و  نیز  سان  و  مکان    سازیوابسته و  جویانه  سلطهآمیز،  و  زمان  میان  در  های  دولت را 

و تحلیلی خود را بر    یسوگیریِ نظر  ، نظرگاهبا حرکت از این  کند.  و بازتولید می   ایجاد داری  سرمایه 

در اقتصاد  شان  ی قدرت موازنهبر    گذاری چین در ایرانهای اقتصادی و سیاسی سرمایه آمد پی   روی

 . سازیممی معطوف  یجهان یداره یسرما

در    این قدرت نویننفوذ  ی  و دامنهعمق    یِ خینه تنها روند تار   یابی به این اهداف، دست  یبرا

  هنگام را هم این روند  که    کنیم،تاریخی درنگ می مهم  های  و بر برخی لحظه   واکاوی  را   ران یاقتصاد ا

  ران ی ا  قبال  در   ن یچ  ی کی تیو ژئوپل  یکیژئواکونوم  راهبرد  دیالکتیکیِفراگیر و  با برنشاندن آن بر بستر  

 .کنیممی  کالبدشکافی

 اهمیت و مدافعه  .3

خود    وتحلیلتجزیه   اصلی  یشاکله   را  دولت  که  گراییهای لیبرالی و )نو(واقعرویکرد و آموزهبرخلف  

  نوینی   نظری و تحلیلی   های شالوده این پژوهش قصد دارد  د،  گیرن المللی در نظر می بین   سپهر روابط در  

بر اساس آن    دنه   نیانبرا     کند.   موشکافیرا    ی مذکور مسئلهو سازوکارهای دخیل در    هامؤلفه که 

مارکسیِ  که از منظر    است  یمندنظام، این اولین پژوهش جامع و  امهای کنونی دانستهی  کم برپایه دست

این    . است  به نگارش در آوردهرا  آن   های یافته و  غور کرده    این پرسماندر    ،نقد اقتصاد سیاسی

و    سرمایه  شدننظری انتقادی برای توضیح و درک ظهور چین در عصر جهانی   رهیافت  رساله یک

 
(.  1917لنین. والدیمیر ایلیچ. )؛  : نقد اقتصاد سیاسی )مجلد سوم(، ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر الهیتاسرمایه(.  1395مارکس، کارل. ) 23

مرحله  یمثابهبه  امپریالیسم ترجمهداریسرمایه  یباالترین  پورهرمزگان.  محمد  )میک؛  ی  الن.  سرمایه. 1388سینزوود،  امپراتوری   .)
نیکاترجمه نشر  تهران:  مرتضوی.  حسن  Beyond Capital: Towards a Theory of  rosászéM náIstv؛  ی 

Transition (London: The Merlin Press, 1995);  
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ماندگار  درون   تناقضات روندهای کلن و  بر  که  ای  گونه به،  کندارائه می   آن  ی اقتصاد ژئوپلیتیک  راهبرد

سرمایه شیوه تولید  و  ویژه  به   داریی  تناقضپسِ  نیروهای  پویایی  مستورِ   ات پشت  و/یا    نمودیافته 

گوید:  می مارکس    کهچنان   . ، تکیه دارد داریسرمایه   نظام  دوران   متأخرترین   سان به   سرمایه  شدن جهانی 

های  یژگی »وو این    « هست  ]هم[   چنین  حقیقت رسد و دربه نظر می   متناقض  داری همه چیز »در سرمایه 

اجتماعی  به   متضادِ  آن   یشده تعیین  لحاظ  شیوه   یمشخصه »که    «است  عناصر  تولید    یغالب 

ناسازگار    تکامل»  مرادمانکنیم،  صحبت می   و تناقض   تضاد هنگامی که از    24است.   « داریسرمایه 

در   مختلف  یکسان رابطه  یک عناصر  که    میان   ]تضاد[   یعنیاست،    ی  نیز   به عناصری    یکدیگر 

با  شدن،  جهانی   ض متناقهای  گرایش خصوص    در  25«.اندوابسته روند  زمانی  هم ما  و    تضادمنددو 

، هم  معین   یدر یک رابطه   در آن واحدکه    ارگانیکهای دیالکتیکی و  هستیم؛ گرایش   روروبه   پیوندهم

با هم قرا یکدیگر را  آن  و به تبع   ندیکدیگر  ی استمرار حیاتالزمه هم  و    دارند  ر در تضاد و تناقض 

که در    آفریند را می   داری شرایطی سرمایهتولید  گرایش درونی    کهاین بهنظر  .  کنندمی   و حفظ  بازتولید

سرمایه  اقتصاد  پیش  جهانی  داری  آن  از  است  فشردهدرهم و  ه  پیوستهم بیش  با    ، شده  امر  این 

اقتصادهای ملی    شدنی تخصص قالب  با منطق    متنوع و متمایزاقتصاد جهانی در    مزیت نسبی )که 

های ملی  دولت  سیاسی   حاکمیتو    فضا   سرزمینیِ   چندپارگی   هنگام باهم  و  ، شود(توجیه می شناخته و  

   26بوده است.  پاهم نیز 

بر    ی مهم   ات ری تأث  و صنعتی  شرفته یتاریخی صدور سرمایه از اقتصادهای پ  حیث از آنجا که از  

و   و درحال   یکشورها  در  یداره یسرما  یتوسعه رشد  رشدیافته  آنها صادر    هیکه سرما  رشدکمتر  به 

 
 .ی باقر پرهام و احمد تدین. تهران: نشر آگاه ترجمه.  گروندریسه: مبانی نقد اقتصاد سیاسی(. 1857][ 1377مارکس، کارل ) 24

25 Bertell Ollman. Dance of the Dialectic: Steps in Marx’s Method (Urbana and Chicago: University of 

Illinois Press, 2003), 
26 Ellen Meiksins Wood. “Global capital, national state”, in Historical Materialism and Globalization, 

edited by Rupert, Mark., and Hazel Smith (Abingdon, Oxon: Routledge, 2016), 31. 
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چه    به میانجی و    که چگونه  به کنکاش در این موضوع بپردازیم است  الزم    27، است  ، داشتهشود یم

  ی المللن یبکار    م یدر تقس  این دو کشور   موقعیت بر    به ایران   ن یچ  یه یسرما  صدور   و سازوکارهایی  امل ع

گفته   که   سازوکارهایی  ؛است  گذاراثر توسعه »تابع    مزاروش  استفان ی  به  مطلق  ناموزون  قانون  ی 

توسعه    توازننامطور  به   یمل   ی ، اقتصادهای ادغام اقتصاد جهان  د یتشد  پایپابه   اساس  نیبر ا   28است.«

را دریابیم   یفرایند  نشینیی و هم زمانهم   باید  که  است  ورزی اینتأمل و اندیشه ی فراخور  نکته   یابند.می

و یا رشد    یافتگینارشداست با    مصادف  (ی شمال جهان/)مرکز  در یک قطب  تاریخی  فتگیکه رشدیا

زمانی  این ناموزونی در یک فرایند هم   .(ی جنوب جهان/در قطب مقابل )پیرامونسنگ  و ناهم تر  آهسته 

  کردن لحاظ بدون  »  گوید: سینزوود می میک طور که  یابند. آن می   فرگشتپذیرند و  هستی می   راستاهم و  

  ی های همکار  ن ی... ب  ی تنش دائم  اذعان بهو بدون    یمل   ی اقتصادها  میان   و رقابت  موزون نای  توسعه 

میان  یبرا  پیکار و    یالمللنیب سلطه  بهپی   29، «یمل های  ی داره یسرما   کسب  س  بردن  و   ی اسیمنافع 

سویی با لی و  ، در هم باید  ما  درست اینجاست که  . است  ناممکن  هیسرما  یکشور صادرکننده   ی اقتصاد

نیز    مطلباین    دیگران، همهامروزه  »که    دریابیم  خوبیبه را  با    یساز مندقلمرو  هایممارست جا  در 

بازتول   دیتول   یپروژه   ساخت ازجمله    ،(یطبقات [  روابط]  یعن ی)  یداره یسرما  یاجتماع   مناسبات  دیو 

  سپهر   میان  دوسویه   وندیپ  30« است.  گره خورده،  ی اجتماعی  رابطه  کی عنوان  دولت به   یداره یسرما

که    رد یگی نشأت م   ی آن سازنده روابط میان عناصر    یی ا یو پو  ی کیالکتیاز تعامل د   یاس یو س  ی اقتصاد

  گذارد. ی م   ینظم جهان   پویش و    ساخت دولتبر  تأثیرات ژرفی    د یتول  سپهردر    دگرسانی موجب آن  به

  ابعاد  یواسطهبهها  آن   مددد که به  سازمی را فراهم    ییابزارها»  و پویا انتقادی  یانهبینش نظرورز  نیا

 
 .ی محمد پورهرمزگان. ترجمهداریسرمایه یباالترین مرحله یمثابهبه امپریالیسم(. 1917لنین. والدیمیر ایلیچ. ) 27

28 Mészáros, Beyond Capital, 933. 
29 Wood, “Global capital,” 26. 
30 Seung-Ook Lee, Joel Wainwright, and Jim Glassman, "Geopolitical Economy and the Production of 

Territory: The Case of US–China Geopolitical-economic Competition in Asia." Environment and 

Planning. A 50, no. 2 (2018): 416. 
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گونه   ی داره یسرما  تکامل   ییفضا کن  یابه  فراسویکه    میکار  جغرافصرفِ    به  ابعاد    یی ایارتباط  با 

ها در  که دولت تصور    ن یا  ی را برا  یی فضا  هنگام هم که  ی در حال گام نهد،    ی اس یاقتصاد س  یِ المللنیب

طر   جمله از  ی داره یسرما  یتوسعه  می   ک یتیژئوپل  ق یاز  حفظ  دارند،  حیاتی    یرابطه  31« .کندنقش 

در   ن ی چ و اهداف  منافع  کیِ اکونومیو ژئو ی ک یتیژئوپل ابعاد و سازوکارهای  میان  بافتهدرهم و  یک یالکتید

  ی  کیتیمنطق اقتصاد ژئوپل»خواهد بود که من آن را  این    و تحلیل   تأویل   ن یا   ی، مفهوم محور رانیا

وهله   .ناممی م   «هیسرما  یامپراتور مفاهیم  یدر  اهمّ  را    نخست  زیر  محوری  و  در  تعریف 

 .کنیم تا در ادامه به شرح و بسط زوایای آن بپردازیمبندی می صورت 

 تعریف مفاهیم .4

انسان    حیات   ی ازهاین  دِ یتول  یِو فن   یاجتماع   ساختبه  ارجاعی است    داری ی تولید سرمایهشیوه 

کار و    ی)سازمانده   د ی( و روابط تولیو فناور   ه ی، مواد اولدی ابزار تول  ،کار  ی رویمولد )ن  ی روهایکه شامل ن

ها  انسان   بین  مناسبات  یکنندهمیتنظ  که  ی هستند ای اجتماع   یساختارها ها  . این است  (طبقاتی   روابط

ی مشخص  در یک جامعه   هاانسان   کهاست  به این معن  ی تولید شیوهاختصار،  به   است.  د یتول  فرایند در  

،  یداره یسرما نظام    در   کنند.ی م   تولید   چگونه  و  کنند تولید می چیزی  چه  معین   تاریخی  طع مقدر یک    و

هدف  ...    هیانباشت سرماسرمایه یا همان    به  ی بخشی از آنتبدیل دوباره]و[    «یارزش اضاف   »تولید

 32داری است.« ی تولید سرمایه کنندهتعیین واسطه و محرک بی

  کنونی در دوران    یداره یسرما  نظام  یاصل   های و خصیصه   هانشان سرشت به    شدنجهانی 

دارد اقتصاد   اشاره  آن  در  به که  ملی  بی های  قالب  ای  سابقهنحو  جهانی دیتول  شدن جهانی در  شدن  ، 

 
31 Jim Glassman, "Geopolitical Economies of Development and Democratization in East Asia: Themes, 

Concepts, and Geographies." Environment and Planning. A 50, no. 2 (2018): 410. 
 . 293، ص. ی حسن مرتضوی. تهران: نشر الهیتا ترجمه)مجلد سوم(،  سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی .(1395) مارکس، کارل 32
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ن درهم  در سراسر جها  ی مال  سوداگری   ترین گرانهغارت و    سرمایه   عی آزاد و سر  هایحرکت ،  سرمایه 

 برد. سر می به پیوستگی همتنیدگی و  همدر    ازپیشیعنی اقتصاد جهانی بیش  33اند. ادغام شده

اشاره    پیوند و هم   تضادمند زمانیِ دو گرایش  هم   شدن بهی در عصر جهان  ی ناموزون توسعه 

  متقابل   وابستگی هم    یْ داره یسرما   یگستر جهان به    ش ی گرامانی  درون   تضادهای که    معنا  این . به  دارد 

  ز یو تما  سازیی را با تخصص   هاملتـدولت   ساخت   زمان،و هم  کندیت می قوو ت  د ی را تشد  ی اقتصاد جهان

تکث  ی مل   ی اقتصادها و  که  کند. یم  ری حفظ  است  این  تحول  این  تر  کم)  پیرامونی   ی کشورها   برآیند 

پیشرفته و ) مرکز یبه کشورها هیو صادرکنندگان مواد اول دکنندگانی( به تول رشددرحال رشدیافته و یا 

داری به منبع تولید کاالهای تولیدی  ی سرمایه پیشرفته و در مقابل، کشورهای    شوند ی م  ل ی( تبد صنعتی

سرمایه  ارزش مراتب  به  ایِو  می   سرمایه   پرقدرت  صادرکنندگاننیز  و    باالتر  با  این  شوندتبدیل   .

رو،  نی از ا  .شودمی  و تحکیم همواره حفظ سیاسی و نظامی ، بندی به مدد سازوکارهای اقتصادیپیکره 

زمان ملزومات و  طور هم ( بهمرکزقطب )  کیدر    و ثروت   ه یسرما  ،تمرکز و انباشت قدرتگرایش به  

 کند.را فراهم و بازتولید می ( رامونیقطب مقابل )پ بودن و تابع  سازیناتوان  ، یماندگعقب  سازوکارهای

  ده یتنرهم دیالکتیکی و دروابط  بر  مشتمل    هیسرما  یامپراتور  ی  کیتیمنطق اقتصاد ژئوپل

  ی المللن یروابط ب  یمحرکه  یرویمعنا که ن  بدین  .قدرت است  یِکیتیو ژئوپل   کیاکونومیمنطق ژئو  بین

  و  سود   سازی بیشینه الزامات    ـ   ه یمنطق سرما  ذاتی   و تضادهای   یی ایاز پو   شدن ی جهان   بر بستر فراگیرِ 

این    . رد یگی نشأت م ـ    گیری جهانی وو س   ی رخودگستسرمایه به  ی  وقفهگرایش بی   و   ه یانباشت سرما

تعارضی دیالکتیکی    الزامات بر می تنش و  اقتصاد  و هم   وابستگی متقابلهم  ؛  گیرندرا در  پیوستگی 

 
 .133، ص. امپراتوری سرمایه میک سینزوود،   33
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ها تحت  ملتـساخت دولت  سیاسیِ  قلمرومندسازی   پای آنْکند و همتقویت می جهانی را تشدید و  

 کند. را تکثیر و بازتولید می   منازعه بر سر هژمونی و سلطه بر یکدیگر راستا با  هم ،  هدایت دولت سرمایه

  . است  یجهان  یداره یسرما   تکوین  ییفضا  بُعد  یدربرگیرنده  قدرت   ک یمنطق ژئواکونوم

ن  نیبد که  در  را    یمل   یمرزها  ییِ ایجغراف  هایکرانه   یتمام  هیسرماگستری  خود  پویای  یرویمعنا 

دست   و  نوردد می جستجوی  بهدر  اضاف   شی افزا  یابی  ارزش  استخراج  )با  ن  یسود  در  کار(    ی رویاز 

  ی و وابستگ  ی وستگیپبه    یافزاینده   طوربهاین نیز    که،  ابدیی م  وسعت  یو جهان   یامنطقه   هایمقیاس 

 شود. می  منتج ی متقابل اقتصاد جهان

  ی داره یسرما  اقتصاد  سرزمینیِ   میتقس   شرایطی که  بهاست  ارجاعی    قدرت  کیتیمنطق ژئوپل

  دارد.   و پیوستار های مختلفدر مقیاس  34ی« اسیس حاکمیتفضا و  چندپارگیبه  »میل  همواره یجهان

ا نظم جهان  ن یبر  توسط    ی اساس،  برا  یی هااست یسکه    ی مل  هایدولت » معاصر  رقابت   ی ارتقا  ی را 

سودآور  ا یحفظ  جهت    شانی مل   ی اقتصادها  یِ المللنیب سرما  ی بازگرداندن    ارتقای و    ی داخل  یه یبه 

 35.« کنندمی  اتخاذ و عملیاتی  ،هیآزاد سرما   تحرک

 

 

 
34 Wood, “Global,” 32. 
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 های پژوهش پرسش  .5

 ی گذاره یسرما  ی اسیو س  یاقتصاد  یهاآمدپی پرسش اصلی پژوهش بدین شرح است که:  

   ؟ها هستندکدام  رانیدر ا نیچ

  انضمامی طور  گام و به بهتا گام  ایمبندی کردهچند سؤال فرعی را صورت پرسش اصلی  برای پاسخ به  

 این پژوهش را به سرانجام برسانیم.

 ویکم چگونه بوده است؟روابط تجاری چین و ایران در قرن بیست یتوسعه سیر  .1
 ؟کنداهدافی را دنبال می های خارجی چین در ایران چه گذاری سرمایه  .2
 ها دارد؟ نقل ایران چه بوده است و چه منافعی در آن وهای حمل نقش چین در گسترش شبکه  .3

 

 ادبیات  بررسی  .6

  ی عمدتاا آن را با مسئله  ر یاخ  یدر دو دهه  ران ی در اقتصاد ا  نی چ  نفوذ  ی هاآمد پی مربوط به    اتیادب

شده    دو کشور   میان  ی روابط اقتصاد ق یتعم باعث که  امری  ؛ زندمی پیوند در منطقه  ن ی چ یانرژ تیامن

  ن یششم   ران یا  کهاین کنند که با توجه به  ی ، خان و گوئو استدالل متحلیلی   در همین چارچوب   36است.

  ران ی ا  نفت  یباالدست   ی هاپروژه  یرا روانه  یم یعظ  ی گذاره یسرما   نینفت جهان است، چ  یکنندهتأمین 

،  نی چ  ی ک یتیژئوپل  کرد ی نکته به رو  نی ا  زدن گره با    ، آنها  منتها  37است. کرده    خود  نفت واردات    تأمین   یبرا

 
بازشناسی ابعاد روی آوری چین به خلیج فارس و سناریوهای امنیتی فراروی  .  افشین متقی  ؛ و کشاورزمقدم. نقش زئواکونومی انرژی  آدمی 36

ظرفیت .  شهروز شریعتیو    وجیهه سادات پورنجفی  ؛  129-151(، ص.  1392پاییز  )  21، شماره  6دوره  ی آفاق امنیت،  فصلنامه.  ایران

 . 139-169، صص. ( 1394)پاییز  3ژئوپلیتیک سال یازدهم شماره  .استراتژیک ایران در دکترین خیزش صلح آمیز چین
37 Khan, Zahid & Changgang GUO. “China’s Energy Driven Initiatives with Iran: Implications for the 

United States, Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies 11, no. 4 (2017): 15-31. 
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،  شودی م  ل یتکم  (non-politicized)   ی اسیسنابا روابط    نیچ  گشایش   استیس»کنند که  ی استدالل م

  برانگیزی تأمل نکته  38« کنند.   یگذاره یدالر سرما  اردهایلیم  انهیخاورم  ی که باعث شده پکن و کشورها 

  شتر یکه اتحاد آنها ب   گیرند می   جهیو نت  کنندمی قلمداد    شدهی اس یسنارا    دو کشور که آنها روابط    این است

 39. یاسیائتلف س کیدارد تا   ه یتک یو تجار ی مشارکت اقتصاد کیبر 

ا اهداف و    یدارا  ر یناگز   ی مل   ی هادولت   ن یب  ی اقتصاد  یهرگونه رابطه،  کردیرو  نی برخلف 

  یِ و اقتصاد ی اسیس تبعات  گران پژوهش   برخی دیگر ازمثال،  بابمِن  خواهد بود.  خاصی  ی اسیمنافع س

و    کای آمری  متحده   االتی ا  میان  یکیت یژئوپل  هایتنش ساحت    در  را  رانیدر ا  ن یچ  یگذاره یسرما  موج

معتقد است که   ی ، مالونداریسرمایه   بزرگ   ی هاقدرت   ن یرقابت ب  کردن با لحاظ   کنند. می بررسی    ران یا

،  ز ایرانا ی غرب بزرگ نفتی  ی هاخروج شرکتتبع آن به و  آمریکا مدت ی طوالن یهام ی، تحر نی چ یبرا

گسترده    ی گذاره یسرما  قی از طر  ران ی روابط خود با ا  ت یتقو  یبرا  مناسبی   ی اسیو س  ی فرصت اقتصاد

سیاق  40است.  کرده  ایجاد   نفت  صنعتدر   همین  صالحی اختیاری   ،به  و    دارشدن دامنه خنار  امیری 

  ی المللن یب  متعدد   یهاتنگنا غلبه بر انزوا و    ی برا  ی و سازوکار  از یرا ن  پکن روابط تهران و    یسابقه یب

  ایران،   با   ائتلف  حتی  یا  و  مناسبات   به ایجاد   چین  »نگاهکه    رندیگی م   جهیآنها نت  . شمارندبرمی   تهران

 تداوم  آنجا   تا  ایران   با  کشور   این   هایسطح همکاری   و   بود  محورمنفعت  و   ماتریالیستی  نگاهی   صرفاا

اگرچه    41« .نگردد  جدی   تعارض   دچار  های بزرگبا قدرت   مناسبات   در   کشور   این  منافع  که   یابد می

اما  دارنداشاره    حساسی  نکته   ک یها به  آن    ی« روابطباز  »قواعد آنها در چارچوب    یل یمنطق تحل، 

 
 19همان، ص.  38

 30همان، ص.  39
40 Maloney, Iran's Political, 409. 

ایران و چین در چارچوب سیاست نگاه به شرق    ـ  خنار، محبوبه. پیامدهای سیاسیصالحیامیری، رضا و  اختیاری 41 اقتصادی توسعه روابط 

 . 94(. ص.  1397)تابستان  40، سال دهم، شماره فصلنامه مطالعات سیاسی(. 1384ـ  1392)
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سازوکارهای نظام مربوط به منطق و    ی معنا که عوامل اساس   ن ی به ا  . ماندی م  ی باق  المللی متعارف بین

از زمینهو آن   دارند از نظر دور نگاه می را    ی جهان  یداره یسرما داری منتزع  ی فراگیر تولید سرمایه را 

  ی برا  هاها و دولت میان شرکت رقابت  دریافت و شناخت    جهتین پیوندی  نبرقرارساختن چ  کنند.می

  ملیِ   هر اقتصاد   درون   هیانباشت سرماتولید و    فرایند   یکه برا  و انحصار آن  یع یمنابع طب  به  ی دسترس

 برخوردار است.  ییباال  ت یاز اهم حیاتی است، معین

که    است  معتقدکشد و  مسئله را تا سطح باالتر برمی این  ر  ، گاروِیمتفاوت  وبیشمنظر کماز  

  ی هاشرکت   میان   و گسترش روابط دوجانبه   1990  یدر دهه   ن یاقتصاد چ  تقویت سازوکارهای بازارِ 

ا   ی نیچ افزا  ی رانیو  ا  ی اعطا  منجمله )تهران  ـپکن   ی اقتصاد  ی های همکار  ش ی با  به  و    رانی وام 

اقتصاد   ی گذاره یسرما بود(  ایران  در  این راهبرد،  نی چمقصود  که    این است  ویاستدالل    . همراه    از 

بوده  «  ران ی نفت ا  گوگرد باالی   غلظت  تیبا قابل  ییهاشگاه یدر ساخت پاال   رانیا  یگذار ه یسرما  تأمین»

صادرات  » منجر به    تغییر دهد که این  ، نشان میدوجانبه  ی روابط تجار  شی افزا با بازنماییِ    سندهینو  است.

  « رانی ا   ی و فلزات اساس  ی، مواد معدن خام  نفت   ی در ازا  ران ی به ا  ن ی چ  یاه یسرما  ی کاالها  ی ادی ز  ر یمقاد 

برا  کیبه    ران یا  ترروشن   بیانیبه    42  شد. مهم  کاالها  هیسرما  صدور  یبازار  و    نی چ  ی دیتول  یو 

ه  شد  لیتبد   ن یچ  نوظهوراقتصاد    یبرا مواد خام    یکنندهتأمین   منبع مهمِ  کیعنوان  حال به ن یدرع

برداشت  ،  ی قدرت اقتصادی و سیاسی ها در موازنه آن   تیبر موقع  ی روابط تجار  ر ی تأثخصوص  در  است.

 شهی ر   استنباط  نی ا  43ت.« اس  سودمند  ار یهر دو طرف بس  یبرامبادالت تجاری »  ن یکه ااین است  ر  گاروِ

  بازرگانی روابط    یمثابهبه   کشورها  نی ب  یروابط اقتصاد  رای دارد، ز  یاصل   جریان   یعامیانه  کردیدر رو 

  ی ها آمد پی قراردادن    ملحوظ   . بدونشودمی   قلمداد   و  استنباط   بردـ  برد«  یهمکار تبع آن »به و    ی عموم

 
42 Garver, China and Iran, 245. 

 . 246همان، ص.  43
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اقتصادی  نیا تحک  مناسبات  و  حفظ  ناموزونتوسعهروند    میبر  جهانی در    یداره یسرما  ی  ،  اقتصاد 

و    ایجادارزی و نامتوازنی در این روابط را  که ناهم   سازوکارهایی را شناسایی و تحلیل کردتوان  نمی 

 کنند. تحکیم می 

با تمرکز بر موقع  ی برخ و    یت یترانز  ی عنوان قطب اصلبه   رانیا  ک یژئواستراتژ   تیاز محققان 

  یدر شبکه  ی گذاره یبه سرما  ن یچ  ی ، علقهنیچ  ی و جهان   یاکلن منطقه  استراتژی   برای   ی تجار

  است که   ن یا  ی و احتمال   ی واقع  بازتاب که    نداآن   بر ها  آن   اند. داده را مورد مطالعه قرار    ران یا  سازی راه

خیز خلیج فارس و  اطق نفت من میان  ی واسط  ، به حقله یک یژئواستراتژ  ت یموقع  برخورداری از با    ایران 

  در منطقه   خود  انرژی  تأمین  کیتیمرکز ثقل ژئوپلموقعیت ایران را به    چینت.  درآمده اس  آسیای مرکزی

 شم یابر  یجاده »تا    «یباستان  شمی ابر  یجاده »)از    ران یااین موقعیت    نیهمچن   44کرده است. مبدل  

  فاکتور  کیبه  ،ن یو چ انهی، خاورمیمرکز  یای آس ،اروپا نیب نیچ یانرژ انتقال ، از حیث( نوین «یانرژ

 45.شده است لی تبد نی چ یبرا  کلیدی

وجود   ژئواکونوم  ی کی تیژئوپل  ت یموقع  گران پژوهش   ن یا  کهاین با  را    ن یچ  یبرا   ران یا   کی یو 

می دست اسازندنشان  هم   ن ی،  بی پرسش  می چنان  چ ماند  پاسخ  چگونه  رهگذر   ن یکه    از 

ا رساخت ی ز  یتوسعه  در  میعظ  هایی گذاره یسرما در  اران یها  اقتصاد  نوظهور  ران ی ،  اقتصاد  در  ش  را 

این  .کندمی ادغام   جاده»ل  کامِ،  پرسمان  پیرامون  و  کمربند  را  ابتکار  و    یک یژئواستراتژ  یطلبجاه « 

  مداخلت پکن  »آن    چارچوب  که درکند  جمله ایران، ارزیابی می ازخاورمیانه،  در    ن یچ  ییکژئواکونوم

 
نامه فصلانرژی چین در آسیای مرکزی و خلیج فارس با نگاهی به جایگاه ایران.    ژئوپلیتیک  ایمقایسه  تحلیلو امیدی، علی.    احسانفلحی،   44

 .  29-66(، صص. 1398)تابستان  61، سال پانزدهم، شماره مطالعات اقتصادی انرژی
انرژی در پیوند  آدمی، علی و کشاورز 45 الهام. نقش زئواکونومی  )بهار   14المللی. شماره  ایران و چین. فصلنامه تحقیقات سیاسی بینمقدم، 

ی های فراگیر. فصلنامههای فراروی همکاری؛ سازمند، بهاره و ارغوانی پیرسلمی، فریبرز. ایران، چین و چالش75- 104(، صص. 1392
دورهسیاس شماره  43ی  ت،  صص.  1392)پاییز    3،   Mackenzie, Peter. A Closer Look at China-Iran؛  104-83(، 

Relations. Roundtable Report. Revision 1, 2010. 

https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA530731.pdf
https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA530731.pdf
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نظم مستقر جهانی را    و نیز   های داخلی خود غلبه کندتا بر چالش   دهدی م  شی افزا  [در منطقه]  خود را

 کند کهمی استدالل    سندهینو  46« تضمین استمرار صعود و عروج خود بازتعریف و بازآرایی کند.برای  

. به همین  ایفا کند  ابتکار کمربند و جاده در    یتواند نقش مهم ی م   رانی هدف، ا   ن یبه ا  ی ابیدست   یبرا

  ه ی همسا  ی از کشورها  ی و برخ  رانیا  میان   یامنطقه یناب  ی گذاره یتجارت و سرما»  دلیل است که چین 

 47« . زندرا مهمیز می 

منطق  »،  ی هارویمورداستفاده   دو مفوهم کاربست  با    و گوانگ   نهیماَ،  هاقرائت   ن یبر خلف ا

  گشاتری راه انداز  چشم،  (ی)ژئواکونوم  « قدرت  یداره یمنطق سرما »( و  کیتی)ژئوپل  «قدرت   سرزمینی

  ی در کشورها  نیچ  یخارج   ی های گذاره یسرما   گسیلآنها    .اندگشوده   پرسمانبررسی و درک این    یبرا

مورد    شدهی صنعتـ    نشینی شهر  یجامعه  کیآن به    داخلی   گذار با    در ارتباطرا    ذخایر نفت و گاز غنی از  

افزا  امری  دهند،ی قرار م   لی و تحل  هیتجز این    کشور است.  نیا   یانرژ  تأمین  ت یامن  شی که مستلزم 

 است ییایجغراف یبه توسعه  هیسرما  گرایش »از   ی ناش ن یچ های یگذاره یسرمادیدگاه بر آن است که 

به بازارها و    یدسترس  در جستجویمرزها    طریق درنوردیدناز    دی با  یداخل   یه یسرما  موجب آنکه به

 کی نزد  فراخور  یل یو تحل  یروش نظر کیبه  حدود زیادی    تا ما را    بینش   نیا  کهبا آن   48باشد.« منابع  

و    یجهان   راهبردِ کلن   این روند عاجز است.   یو اقتصاد  یاس یس  راتیتأث از توضیح و تبیین  کند، اما  یم

محدود   و نه، است فروکاستن قابل معنای عام به  ی و تجار بازرگانی روابط به نه صرفاا  نیچ یامنطقه

  ساختن   از طریق  اولیه ، کاالها، منابع  ه یسرما  ی الملل ن یتحرک ب لیتسه  یِ یکژئواکونوم  یپروژه  کیبه  

است تا از این رهگذر   49(spatial fix) «های فضایی »ترفند تحت مفهوم  یافرامنطقه  ی هارساخت یز

 
46 Kamel, Maha S. “China's Belt and Road Initiative: Implications for the Middle East.” Cambridge 

Review of International Affairs 31, no. 1 (2018): 76–95. 
 . 90-91همان، صص.  47

48 Amineh, Mehdi.P, and Yang Guang. "China’s Geopolitical Economy of Energy Security: A Theoretical 

and Conceptual Exploration." African and Asian Studies 17, no. 1-2 (2018): 9-39. 
 .ی حسین رحمتی، انتشارات اختران، تهران، ترجمهامپریالیسم جدید  (.1397) دیوید ، هاروی 49
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کند. بیش   انباشتاضافه مهار  را  شده درستی  بههمکاران    و   ی ل  کهچنان   ازحد  پژوهیدن  »،  اندمتذکر 

هژمون    است یو س  ی طبقات  مناسبات کار و منابع بر    ی روی، کاالها، نهی سرما  های جریان   چگونگیِ تاثیر 

رو،  نی ااز  50اهمیت است.« پربسیار    مربوطه  یکشورها   گر یو د  نی چ]درون ساخت اقتصادی و سیاسی[  در  

تحلیلی و    انیمبی  ارائه   را برای   یمارکس  رهیافتو    یک یالکتیروش د  این رساله،   پرسش   به  پاسخ  یبرا

روابط پکن و  فرایندها، سازوکارها و    بهتر از   درک   تا به   بندیممی کار  تر به سویه  درخور و همه نظریِ

 برسیم. تهران 

 ی کیالکتید  لیتحل:  روش پژوهش .7

از    ز یمتما   « روابط»و    «زها ی چ»که در آن    ی اصل  جریان  ایستای برداشت و روش  از    گزینی دوری   یبرا

که اولمان    طورآن مارکس،  الهام از  با    51. بندیممی را به کار    ی ک یالکتی روش دشوند،  ی م   ی تلق  گر ی کدی

  "زیچ "  مِیسلمفهوم عقل   ی ن یگزی را با جا  تیتفکر ما در مورد واقع»  ی کیالکت ی، روش د کندتعریف می 

  "فرایند"  میدارد( با مفاه   گرید  یزهایبا چ   یخارج   یوندهایو پ  دارای تاریخی استکه    یزیعنوان چ)به

  پیوندهای چه  آن از    ی بخشعنوان  به   )که  "رابطه"( و  است  اشی احتمالی و آینده   چه حاوی تاریخکه  )

 52« کند.بازساختاربندی می  شود( ی را شامل م دهدمی  را شکل  روابط  ر یآن با سا 

به دن  درونی  یهافرایندو    هارابطهاغلب    کهایننظر  و    کاوشو    ندنامشهود  یواقع  یایدر 

نیستی پذامکان   هاپدیده   تمامیتاز    ی خاص   عناصر   پذیریسنجش  با    یک یالکتید   سیشنامعرفت   ،ر 

بر،    کردنتمرکز  ا ی،  گزینی تک ی است  روش آید. این »برمی   به حل این مشکل  انتزاع  فرایند  کاربستِ

 
50 Seung-Ook Lee, Joel Wainwright, and Jim Glassman. “Geopolitical Economy and the Production of 

Territory: The Case of US–China Geopolitical-Economic Competition in Asia.” Environment and 

planning. A 50, no. 2 (2018): 416–436. 
51 Bertell Ollman, “The Eight Steps in Marx’s Dialectical Method”, in The Oxford Handbook of Karl Marx 

eds., Matt Vidal, Tony Smith, Tomás Rotta, and Paul Prew (Oxford: Oxford University Press, 2019), 

98. 
52 Ollman, Dance of, 3. 
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قرار    ]پژوهش[   توجه  کانون  در  که  هارابطه و    هافراینداز    )هایی( بخش  پیرامونموقت    یمرز  جاد یو ا

قابل مشاهده    حالبهرا که تا  ءشی   کی   یهای ژگ ی و»  تا   دهدی روش به ما امکان م  ن یا  53« گرفته است.

و    رهای متغ  )موقت(تفکیک    هاانتزاع   ن یا  یکارمایه   54« .دهیم قرار    ]و سنجش[  دید   در معرض   اندنبوده 

از    است.  یتجرب   پذیریِسنجش و    یبررس  جهتها  آن   یدوسویه روابط   این منظور  انتزاع  این  برای 

 . دیدزاویه  مزیت  ( انتزاع پو ) امتداد ، )ب( انتزاع تعمیم  ح)الف( انتزاع سط : کنیماستفاده می  گانهسه

  تعمیمانتزاع سطح  کار بسته،  بهآن را    مارکس   که  انتزاع  یها فرایند   ن یتراز مهم   ی کی ،  یکم

و سطح    ی تاریخی آنچه را که مختص هر دوره   تا   دهد مجال را به ما می   این انتزاع    روش  ن یاست. ا

 گونههمان   55«. قانون حرکت خود را داردمعین، »سطح  هر  هر دوره و    رای ز  میده  صیاست، تشخ  کلیّت

،  تعمیمسطح  از عینک انتزاع    یدارهی سرما  ی اسیاقتصاد س  پژوهیدنِ،  ایمنشان داده   1- 1شکل  که در  

  تری به سطح نسبتاا مشخص  تجریدی  باالی  نسبتاا سطح  از    ؛اندبندی شده در سه سطح بازآرایی و دسته 

آرایش    انضمامسطح    ن یترن یی سطح انتزاع تا پا  نی از باالتر  تر،یا به بیانی روشن   و  ، از واقعیات اجتماعی

  ، )سطح دوم(، و افراد یداره یدوران سرما  متأخرترین )سطح سوم(،  یدار ه یسرما د یتول یوهی ش :اندیافته

انتزاع  ،  سطوح  این   الزم به ذکر است که هر کدام از   خاص )سطح اول(.   ی دادهای و رو  هانهادها، دولت 

 دیدِ خود را دارند. امتداد و انتزاع مزیت زاویه 

در    ی زمان  یبازهیک  در    زمان   چقدر فضا و چه مدت بیانگر این است که »  امتداد انتزاع  ،  دوم

  انتزاع سوم،  56گیرد.« ، در مرکز توجه قرار می ی معینبا هر مسئله  مرتبطروابط و  ها فرایندبرخورد با 

،  آوردمی به رنگی در  افتدمی   آن   که هر آنچه را که در   آفریند می را    یانداز چشم »  دیدزاویه   مزیت

 
53 Ollman, “The Eight,” 3. 
54 Paul Paolucci, Marx’s Scientific Dialectics a Methodological Treatise for a New Century (Leiden: Brill, 

2007), 127. 
55 Ollman, “The Eight,” 3. 
 همان 56
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کند و  ی م  عیرا توز  هاات رابطهو درج یها، معانارزش   ،کندبرقرار می را  ها  و اولویت   مراتبسلسله  ،نظم

  لیحل ت  رییتغ  ـ  کردنروش انتزاع   نی ا به مدد    57« .کندحمایت می را    هابخش   میان  زی انسجام متما  کی

برقرار    تمامیتعناصر و    میانرا    ایدوسویه  پیوند  قادر خواهیم بود   ـ  گرید  یارابطه به رابطه   کیاز  

.  لحاظ کنیم را با روابط چندگانه  معلولی    ـعلت  ی  رهایمتغ  تلفیقی ازدهد  ی ه ما اجازه م . و نیز بسازیم

  رها یروش، متغ  این  تطبیقبا    دهیم.می   قرار  «یساختار  لی تحل»در چارچوب  را    رهایمتغ  این،  نیبنابرا

عمل صورت ه یفرض  سازیی ات یبراساس  می ها  )بندی  تبه  بنگرید  شوند  مزیت  از    یجرب الگوی  انتزاع 

  کنش و  شوندمی  ایزوله رهایمتغ»، یل ی چارچوب تحل نی در ا (.2-1در شکل تحلیل ساختاری   دیدِزاویه

عنوان  به  رها یمتغ  های خوشه [  وشود ]بررسی می   ی ش یآزما  الگوی   سازیِشبیه   قی طر  از   گر یکد یها بر  آن 

داده همین   و   کنند، ی عمل م   ی حی توضهای  الگو زاویه و    شدند   ی آورجمع ها  که  تغییر کرد،    دید مزیت 

  بندیم. می کار گام به بهگام  ادامه ودر را  این روش 58« .شوندی اصلح مطور مداوم به ]متغیرها نیز[ 

 
57 Ollman, Dance of, 100. 
58 Paolucci, Marx’s Scientific, 127. 
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ها ی امکاندامنه راهبرد مفهومی  تعمیم  حسطانتزاع    

 

  انتزاعسطح 
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  داریی تولید سرمایه. شیوه3

 ی مرکز یهاشیو گرا  یساختار یاساس یهابخش

انضمامسطح   

با ایران  اشاقتصادی و سیاسی شدن و روابطظهور چین در عصر جهانی  

داری . متأخرترین دوران سرمایه2  

ها ها، عروج و افول قدرتها، سیاستاعتصابات، جنگ  

 اقدام با آگاهی از اقتصاد سیاسی

در ایران   های زیرساختیی شبکهو توسعه چین گذاریسرمایه  

و رخدادهای معین  ها، دولتنهادها، . افراد 1  

ها و غیره در اکنونتاریخ  ها، شرکت ها، افراد، امن  

 

 

 سو اینبه 1978ظهور چین: از  تاریخیِ هایشرطپیش •
 سو اینبه 2000روابط ایران و چین: از   هایهای تاریخی و مؤلفهشرطپیش بررسی •

 انتزاع امتداد 

روابط تجاری چین و ایران در قرن بیست    ی توسعهسیر   .1

 و یکم چگونه بوده است؟ 
اهدافی را    های خارجی چین در ایران چهگذاریسرمایه .2

 ؟ کنددنبال می
نقل ایران چه  وهای حملنقش چین در گسترش شبکه .3

 ها دارد؟ بوده است و چه منافعی در آن

 ؛ سطح روابط تجاری چین و ایرانالف. 

 توزیع آن بر اساس ایران و درچین  گذاریسرمایهجریان ب. 

 ؛ اقتصادی هایبخش

و منافع    ونقلحملهای گذاری چین در گسترش شبکهسرمایهپ. 

 .مرتبط با آن

ت زاویه
انتزاع مزی

دید 
 

 دیالکتیکیِ انتزاع و تحلیل ساختاریالگوی  .1-1شکل 

در کتاب »دیالکتیک علمی مارکس« اثر  4-1ی شکل شده از نسخهشده و اصلح این الگو مشتق در  بخش »انتزاع سطع تعمیم« :منبع 

 59است. پاول پائولوچی
 

 

 
59 Paolucci, Paul. Marx’s Scientific Dialectics a Methodological Treatise for a New Century Leiden, The 

Netherlands: Brill, 2007, p.117 
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 هاگردآوری داده 

  ان یجر  ی و اقتصاد  ی اس یس  ی هاآمدپی   ی رونمایی برا  متعددی ، شواهد  پرسش پژوهشپاسخ به    یبرا

و    اولدست از منابع    یاگسترده  فی، از طنی بنابراشده است.    ی آورجمع  ران ی در ا  نی چ  ی گذاره یسرما

شده،    یبندطبقه   های ، از منابع داده اولدست منابع    برای.  ایمهاستفاده کرد  دومدست(  یکمتر  زان ی)به م

 60،(ی چین وزارت بازرگانمنتشر شده توسط  )  نی چ  یخارج  میمستق  یگذار ه یسرما   یبولتن آمار   اعم از
کنفرانس  های  داده   مجموعه   61آمریکا(، ی کارفرمایی  )توسط مؤسسه   نی چ  یجهان  یگذاره یسرما   یاب یرد

  ی رصدخانه  64المللی پول، صندوق بین   63بانک مرکزی ایران،   62، سازمان ملل متحد  یتجارت و توسعه 

های  دادهو مجموعه    66سازمان ملل متحد،   ی الملل ن یتجارت ب  ی هاداده  گاهیپا  65ی، اقتصاد  یهای دگ یچیپ

  یها در پروژه  ن یچ  ی گذاره یسرما  مورد در    ی ، منابع اختصاص ن یعلوه بر ا  67. گیریمبهره می   بانک جهانی 

ط  را  ران یا فارسی رسم   مطبوعاتاز    یاگسترده   ف یاز  انگلیسی ی  حدی(  )تا  و  هم زبان  چون  زبان، 

خبرگزارروزنامه و  گرفته   ی های ها  جهانی  و  آنجاکهایرانی  از  داده   اطلعات   گونه چ یه  ایم.    های و 

  یگذاره یدر آنها سرما  ن ی که چ  یی هادر مورد ارزش و تعداد پروژه  ایشده آوری جمعشده و  ی بندطبقه

 .اماستفاده کرده  ی و فارس یسی به انگل دوم محدود دست   چند منبعکرده است وجود ندارد، من از 

 
60 Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment (Ministry of Commerce). Statistics 

& Yearbooks,” Purple Culture,  
61 https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/ 
62 https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx 
63 https://tsd.cbi.ir/DisplayEn/Content.aspx 
64 https://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712   
65 https://oec.world/en/profile/country/irn/   
66 https://comtrade.un.org/data/   
67 https://data.worldbank.org/indicator/bx.klt.dinv.cd.wd?locations=ir  

https://www.purpleculture.net/statistical-bulletin-of-chinas-outward-foreign-direct-investment-2019-p-31287/
https://www.purpleculture.net/statistical-bulletin-of-chinas-outward-foreign-direct-investment-2019-p-31287/
https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
https://tsd.cbi.ir/DisplayEn/Content.aspx
https://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712
https://oec.world/en/profile/country/irn/
https://comtrade.un.org/data/
https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=IR
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 ها فصل  طرح کلی  .8

  ن ی. فصل دوم به تدوگیرد را در بر می   گری چهار فصل د  این رساله(،  پژوهش فصل )طرح    ن یپس از ا

اولین  فصل سوم  متعاقباا،    است.  افتهیاختصاص    اصلی پژوهش  میمفاه  جوانب  حیو توض  ینظر  یمبان

می را    ی فرع   پرسش  بر    کندکاوش  تجار  ی خیتار   ی توسعهسیر  که  ا  ن ی چ  ی روابط  قرن    ران یو  در 

  یک قدرت اقتصادی   عنوانبه   نیظهور چبسترهای    از خلل را    این روندمتمرکز است و    کمیوستیب

  دگرگونی   یو طرح کل  نیچ  نبرآمد   ی د یکل  هاینهاده ش یپمشخصاا  فصل    نیا  .کندتحلیل می وتجزیه 

  تأمین در    ران ینفت خام ا   گاهیجا   نیز  و  آن   بندیبی، تجارت دوجانبه و ترکران یدر ا   شحضور  یخ یتار

می را    ن یچ  یانرژ  تیامن بر  به    سپس  گیرد.در  چهارم  به    ی فرع  پرسشفصل  که    اهداف دوم 

در    یفصل ابتدا عوامل اصل   نیا   پردازد، پاسخ خواهد داد.ی م  رانیدر ا نیچ یخارج  یهای گذاره یسرما

  ن یچ  یه یسرما صدور  که را  تی تحوالنیز و  رفتن به جهانراهبرد سازی طرح و عملیاتی ضرورت پسِ 

در ارتباط   کند.واکاوی می   از سر گذرانده است،  قرن معاصر  اول  یدر دو دهه رانی مختلف ا  عیبه صنا

  آفرینی منافع و نقش   به پژوهیدنِ ، فصل پنجم  »ابتکار کمربند و جاده«  یابرپروژه   سازی پیاده و    طرح   با

شبکه   ن یچ گسترش  اوحمل   ی هادر  ا  پردازد. می   ران ینقل  ژئواکونوم  نی در  اهداف  و    کی ی چارچوب، 

.  شوندمی   بررسی  نی چ  اقتصادی و سیاسیِ  یداخل   ی ازهایبا ن  آن  وند یو پابتکار کمربند و جاده  ی  ک یتیژئوپل

ابرپروژه   ی برا  رانی ا  تیاهم  نی همچن مختلف    یهادر پروژه   ن یچ  یهای گذاره یو حجم سرما  یاین 

به    و مفصل  جامع  یریگجه ینتاین رساله را با یک    سرانجام و ارائه خواهد شد.   وارسیایران    نقلوحمل 

از آن جمع  . یمرسانی م  ان یپا ارز پژوهش  ی هاافته ی  ی بندهدف  و    شدهبندی صورت   ی هاه یفرض  ی ابی، 

 است.  کار بسته شده است که در این پژوهش به  ی ل یو تحل  ینظر دگاه ید  تبع آن پاالیشبه
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 فصل دوم 

 مبانی نظری و تشریح مفاهیم
 

 مقدمه

  (، سوم)در سطح    تعمیمانتزاع سطح    بیختن از الَکِ  یبه واسطه   و   ی کیالکت ید  ل یاز روش تحل  آغازیدن با  

عناصر  پیوندی و پیوستاری  هم   یعنی  ،کلیّت  کی  در هیأت  دی با  یداره یسرما   در باالترین سطح انتزاع،

  ی داره یسرما  د ی تول  یوهی و منطق ش  یی ا ی، که در آن پوو ارگانیک  رفتهدرهم   تمامیتیک  درونی در  

ده  کر  ح یکه کارل مارکس تصر   سانهمان   شود.  تحلیلوتجزیه ،  کندبندی می پیکرهآن را    ت ستون فقرا

راستین  های  شالوده ،  کندریزی می پی جامعه را    ی ساختار اقتصاد  یدی تول  مناسبات   ن یا  کلیّت »  است:

  ی اجتماع  یاز آگاه   ی اشکال مشخصبا آنْ  خوان  هم و    خیزد می   بر   ی اسی و س  یحقوق   ی روبنا  که روی آن، 

ها و روساخت سیاسی و حقوقی  شالوده  بین  یکه رابطه   ستیمعنا ن  ین بد  البته نیا  68« آیند.نیز پدید می 

شود  ی م   نیی تعاولی  توسط    و منفعلنه   طور کامل به دوم  ی  مؤلفه   تر گویادقیق بیانی    . یا به اندسویه یک

  عناصر   های طبیعیِ تعاملویژگی کل به    کیی  مثابهبه  یداره یسرما  و تولیدی  یاجتماع  مناسبات  و

عوض،  باشند   پذیرفروکاست  منفک در  سازندههاعامل   میان  دوسویهو    یکی الکتی د  یارابطه.  ،  ی 

در    .کند می   میو تحک  تیتقو   رابخشد و آن می   صورت  ارگانیک  تمامیتی یک  مثابهرا به   یداره یسرما

 
68 Marx, Karl. A Contribution to the Critique of Political Economy. Progress Publishers, Moscow, 1977, 

with some notes by R. Rojas (1859).  

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/preface.htm
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و تابع    تنیده و متمایزی درهم آن اجزا  ن یب  یکی الکتی روابط دترین سطح تحلیل،  و بنیادی ترین  انتزاعی 

 است.  هیمنطق سرما متأثر از 

ی نده یفزا  یمداخله و    نی محرک ظهور چ  سازوکارهای و  دخیل   یروهاین  کهاین   ی برا  نیبنابرا

دریابیم و  را بهتر   دو کشور  میان روابط قدرت   یو بالقوه   بالفعل   ی هاآمدپی و البته    ران یآن در اقتصاد ا

را گام   «ه یسرما  ی امپراتور  یِ ک یتیژئوپلاقتصاد  منطق  »مفهوم    و جوانب  هاشالوده در ادامه   ، کنیمتبیین  

  ه یتجز ترمشخص مند و کران مفهوم زیر به سه  محوری را مفهوم نیا  خواهیم کرد.بندی ه پیکربه گام 

که    کنیم  ییشناساو    یابی ریشه را    یداره یسرما   ی کی تیو ژئوپل  ی یکژئواکونوم  ابعاد و ژرفایتا    کنیممی

از  ژئوپل  : عبارتند  اقتصاد  امپراتوریک یتی)الف( منطق  )ب( منطق  )   ه یسرما  ی،  و    یی( منطق فضاپو 

 ملت.ـ  و دولت ه یسرما سرزمینیِ 

 ی کیتیمنطق اقتصاد ژئوپل .1

است که توجه    یی ایجغراف یاس یاقتصاد ساز مفهوم   اختصاری   یان یبی  ک یتیاصطلح اقتصاد ژئوپل

 جوانبدرک    ناظر بر   طرح این مسئله اهمیت    69سازد. معطوف می   ی اس یاقتصاد س  یی را به ابعاد فضا

  ی برا  (Geo»ژئو« )از    ی سادِ  است.   یدار ه یسرما  تاریخیِانکشاف و تکوین    فضایی    و   جغرافیایی 

  ی داره یسرما  یتوسعه   یِجهان   یاسیاقتصاد س  لی تحل  به منظور   یجهان  اسی در مق  هادیدگاه توجه  جلب

  فا یا  ی جهان   یمال   تیریدر مد   یدیکه در آن دولت نقش کل  جهانی  نظامیسازوکار و    ؛کندی استفاده م 

گره    یو ژئواکونوم   کیتیژئوپل مقوالت    را با   یی ایجغراف  یجنبه  یانتقاد  کردی، رویطور کل به  70کند. یم

اسپارک  نمونه  بابمِن   71زند. می در    یژئواکونوم،    »بازساختاربندیاز    یتر فراگیر  یزمینه پس را 

 
69 Deborah Cowen, and Stuart Elden, “Geo-political economy: An open access virtual theme issue,” 

Society & Space, 2013. 
70 Radhika Desai, Geopolitical Economy: After US Hegemony, Globalization and Empire (Routledge: 

Pluto Press, 2014). 
71 Deborah Cowen, and Neil Smith, "After Geopolitics from the Geopolitical Social to 

Geoeconomics." Antipode 41, no. 1 (2009): 22-48.; Sparke, M. (1998). Matthew Sparke, "From 

https://philosophyinatimeoferror.wordpress.com/2013/11/18/geo-political-economy-an-open-access-virtual-theme-issue-society-and-space-environment-and-planning-d/amp/
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متنِ   یک یتیژئوپل اقتصاد  یوابستگ  بر  می   « یمتقابل  تأثامری   72، دهد قرار  س  ژرفی  ر یکه   استیبر 

  نیز   یجهان  یاقتصاد  ی فضا  قلمرومندسازیبازو    ییزداقلمرو بر    زمانهم  .دارد دولت ـ ملت    مندی قلمرو

به نقد  محور را  دولت   نگرش ،  نی والرشتاامانوئل    ی جهان  ستمیسی  ه یبا الهام از نظر  لور یت  . گذارد تأثیر می 

نسبت به اقتصاد    یست یالیماتر   کردیکه رو  کندمسئله را به این صورت طرح می در مقابل،  و    کشدمی

سان  هم «  یداره یسرمای بنیادین  همحرک   یروی ن»و    «ی جهان  اسیمق»،  «تیواقع»  با   یجهان  یاسیس

]فرایند   آغازگاهی مثابهدولت به ]نهاد[  ما را از » نظرورزانه چارچوب  ن یا  این است که برهانش 73.است

تبیین و  می   [ تحلیل  پو  و  سازد دور  سمت  س  بنیادینِ   یی ا یبه  سرما   یِ اسی اقتصاد  هدایت    ه یانباشت 

نظرگاه  یگ یآر   ی ووانیج  74کند.« می همین  امتداد  مفهوم  ،  در  سرما»بر  پرتو    «قدرت   یداره یمنطق 

  ی و سازمانده   هیسرما   "نا یپای ب"  انباشت  نیتضاد بحیث »را از    یاقتصاد جهان  یتا توسعه   افکندمی

 تعقیب  حاوی  قدرت   ینیمنطق سرزم  ،یگ ینظر آر از    75.« واکاوی کند  ی اسیس  ی فضا  دار ینسبتاا پا 

  ی فرماندهی دربرگیرنده   قدرت  یدارهیمنطق سرماو    ،در خود   یهدف عنوان  به  ی نیسرزم  یتوسعه 

بر آن  او    است.   هیانباشت سرما   یبرا  هدفی  یمثابهبه   ین یسرزم  تصاحبو    اب یبر منابع کم  ی اقتصاد

  ی هارودیوید    76. شودمی   رفع  یقدرت هژمون جهان   کیاز طریق    طور پیوسته  به   ناسازه  نیکه ااست  

دسته از    آن »   ین یمنطق سرزممنظورش از  کند که  ی استدالل م   دارد و  سان همنیز نگرش و برداشتی  

 
Geopolitics to Geoeconomics: Transnational State Effects in the Borderlands." Geopolitics 3, no. 2 

(1998): 62-98; Matthew Sparke, "Geopolitical Fears, Geoeconomic Hopes, and the Responsibilities 

of Geography." Annals of the Association of American Geographers 97, no. 2 (2007): 338-49; 

John Agnew, Stuart Corbridge, “The new geopolitics: The dynamics of geopolitical disorder,” in A 

World in Crisis?: Geographical Perspectives, second edition, eds. R J. Johnston and P. J. Taylor 

(Oxford: Blackwell, 1989), 266–288;  Jamey Essex, Development, Security, and Aid: Geopolitics and 

Geoeconomics at the U. S. Agency for International Development (Athens: University of Georgia 

Press, 2013). 
72 Sparke, “From geopolitics,” 66. 
73 Peter Taylor J. "A Materialist Framework for Political Geography." Transactions - Institute of British 

Geographers (1965) 7, no. 1 (1982): 26. 
 همان، ص. 20 74

75 Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century Money, Power, and the Origins of Our times. New 

Updated Ed.]. ed. (London: Verso, 2010), 33. 
 همان. 76
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به    در راستای منافع خود  ی است که دستگاه دولت  ی و نظام  ی ، اقتصادکیپلماتی، دیاس یس  راهبردهای 

کوشد راهی بیابد تا قدرت پولی از آن طریق در  می قدرت »  ی دارهیمنطق سرما و نیز    «. گیردمی کار  

کارگیری فضا و در فراسوی مرزها به  در سرتاسر فضا، با به  پایان یابی به انباشت بی تلش برای دست 

  زمان هم و    زی متما  قدرتْ  یهامنطق  نیب  یرابطه  کهاین با  که    معتقد است  ی هارو  77جریان در آید.« 

مسئله   اما   اند، ده یتن  درهم شدت  به درتضادندکمابیش  اغلب  و  متفاوت  مدع   . دار،  که    ی او  هر  »است 

  در پی وقفه  ی ب   دی ، باهیسرما  پایانبی   انباشت   خصوص  در خود    تیحفظ موقع  ی هژمون، برا]قدرت[  

تمایزات  حال هنوز واضح و قابل فهم نیست که چه  با این   78« قدرت خود باشد.  د یتشد، بسط و  گسترش

چنین  که هاروی آن را این   آورندها سر بر میمیان این منطق   از درونی روابط دوسویه   و تضادهایی 

می صورت  به بندی  هم   دریافتکه  طوری کند،  تناقضاتاین  و  دیالکتیکی  باقی    پیوندیِ  ابهام  در  را 

 گذارد. می

  مخزن "  یمثابهبهدولت    ن یب»کاذب    تقابل  کی  چون هم را  بینش    نی سوپ ا، جِبر این اساس

مرز  بدون  یمبادله  سازوکار کیعنوان و اقتصاد به  معین ی نیسرزم یمرزها  درون که منحصراا   "قدرت

فرض بر  اینجا    79کشد. کند و به نقد می ارزیابی می   کند،میعمل   «مهم  رانداختن سرزمینیِلنگ بدونو  

  یابی به دست   اسر جهانْتدر سر  هیسرما  یوقفهی تحرک بیِ  های اصلمحرک و    پویش   است که  نیا

  های منطق این  که    نباید چنین استنباط کرد البته  است.    سرمایه   انباشت  سازی بیشینهو    ی ارزش اضاف

در مقابل،    .هستند(  nonterritorialعبارتی ناسرزمینی )یا به   ،ندارند  و »ملی«  ین یرزمهیچ تبار سقدرت  

  نظام   ک ی، که توسط  یدولت جهان   کی نه توسط  ی جهانی  سرمایه شدن، »ی روند جهان  ژرفایش  رغمبه

ازیِجهان متشکل  ارضی  دولتِ   چندها    قلمرو  دارای  استدالل  هنگامهم  80« شود. ی م  گذاریخدمت    ،

 
 . 311-3112صص.  .نشر کلغ :تهرانی مجید امینی. . ترجمهداریهای سرمایهمعمای سرمایه و بحرانهاروی، دیوید.  77

78 David Harvey, The New Imperialism (Oxford & New York: Oxford University Press, 2003), 30-33. 
79 Bob Jessop, State Power (Cambridge and Malden MA: Polity Press, 2008), 189 
80 Ellen Meiksins Wood, “Logics of Power: A Conversation with David Harvey.” Historical materialism:  

research in critical Marxist theory 14, no. 4 (2006): 12. 
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  ی هافرایند ، محصول  قلمرویی   تیالی، چه ثبات و چه س ین یسرزم  هایمنطق »است که    نیا  تربنیادی 

ژئواکونوم  ی ک یتیژئوپل اجتماع   هستند  ی یکو  مبارزات  از  م  محور ی طبقات   یِکه    81« .ردیگی نشأت 

تعر   ، استنباط  ن یا   ترتیببدین  به  را  نظری   گر ید   بعد دو    ف یما  تحلیل  منطق  رساندمان می از  )الف(   :

 ملت. ـ  دولت و  هیسرما یِن یو سرزم ییو )ب( منطق فضا ه یسرما یامپراتور

 هیسرما  یمنطق امپراتور .2

میانجیِ  ،  ی مارکس  منظر از   از  عینک  به  سطح  سطسومین  ذاتی   ا یپو  گرایش ،  تعمیم  وحانتزاع    و 

سرمایه تمام خودگستریِ  از  وی م  ز یسرر  یمل  ی مرزها  ییِا یجغراف  هایکرانه  ی ،  را  کند  در    خود 

به    هیسرما   رانش،  فرایند   ن یا  ی برا  گاهیعزیمت سان  به   ند.اگسترای و جهانی میمنطقه   هایمقیاس 

از   نامحدود  تشد   »بسط  یبرا   یجهان  دورنمای گسترش  تول  د یو  و گسترش    ی دارهیسرما   د یسازمان 

و    زهی انگ  در بطنرساز  میل و آهنگ خودگست  ن یا  82شود. ناشی می   «ی مولد اجتماع  یهاقدرت   عظیم

است  یدارهی سرما  دی تولی  واسطهبی هدف   از    نهفته  است  عبارت  اضاف  دی تول)باز(که    و   یارزش 

و    یدرون  تناقضات،  ای ، پوآورالزام   یروهاین،  رانش گرایش و    ن یا آبشخور    . هیانباشت سرماسازی  بیشینه

از   اضافی ارزش استخراج  برای را  هی، سرماجملگیکه  هستند  ی دارهیسرما  دی تول یوه یش ی هاضرورت 

به فراسوی  ،  یداره یسرما  ی اجتماع   مناسباتو بازتولید    ، تسخیر بازار جهانی و تصاحب آن  نیروی کار 

 : کندمی  م یترس سرمایهمجلد سوم در  مارکس  کهچنان   .آوردحرکت در می به  یمل  ی مرزها

ی جامعه[ با رانش انباشت یعنی رانش به سوی گسترش سرمایه  در حقیقت، »قدرت مصرف ]اکثریت گسترده

داری است  این قانون حاکم بر تولید سرمایه   …شودتر، محدود می بزرگو تولید ارزش اضافی در مقیاسی  

مداوم   دگرگونی  از  روش که  خودِ  ارزش در  تولید،  سرمایههای  این  کاهی  با  ملزم  همواره  که  موجود  ی 

ای چون وسیله ی رقابت عمومی و نیاز به بهبود تولید و گسترش مقیاس آن، صرفا هم هاست، مبارزهدگرگونی 

 
81 Lee, Wainwright, and Glassman. “Geopolitical,” 421. 
82 Rupert, “Marxism,” 160. 
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  روابط   درنتیجه،  یابد،  گسترش  پیوسته  باید  بازار  بنابراین،شود.  پایی، و ترس از افلس ناشی میخویشتنبرای  

می ازپیشبیش   آن   بر  حاکم  شرایط   و خود  به  را  تولیدکنندگان  از  مستقل  طبیعی  قانون  شکل  و  ،  گیرد 

 83.جویدحلی میتولید راهشود. تضاد درونی با گسترش قلمرو بیرونی  تر مهارناپذیر میبیش هرچه

 یمحرکه  یروین  ن یتری ، درونکندمی  حی تصر  فراسوی سرمایهدر    استیوان مزاروشکه  گونه  همان 

  ن ی ، ایشناختهستی   حیث از    84است.  محورانباشت و    محورگسترش گرایش    یداره ینظام سرما

واقعیتامر   این  از  نهایی بلکه در    ستین  یماد   صرفاا   نهاد   ک ی  ه یاست که سرما  ناشی  یک    تحلیل 

عمدتاا  که ـ  یداره ینظام سرما  یساختار تناقضات و  تضاد است. مهارناپذیر یِاجتماع مناسباتی شیوه

مستلزم  ـ    کندنمود پیدا می و گردش    د یتولتضاد  و مصرف، و    د یتولتضاد  و کنترل آن،    دی تضاد تولدر  

در    هی سرما  یساختار  تضادهای  85است.  ی جهان  نظام  کیی  مثابهبه  (constitution-self)  اختیسخود

  ی و تضادها  نقایصبر  مکان کند تا  نقل   های ملی[]و به فراسوی مرز  به جاهای دیگر   د یبا   یسطح مل 

عنوان  به گردش به   از ین»  قادر باشد  دی با   هیسرما این فراز این است که    معنای  غلبه کند.   ی ساختار  ژرف

عبارت  به  ا ی   ، هینظام سرما  ی درون  یگسیختهازهم   ی از ساختارهاخارج    را   ی جهان  ی بنگاه اقتصاد  کی

 86.« پدید آورد،  و گردش د یتول  نیب وحدت  ی نوع یابی بهدست،  گر ید

  مان درون   شی گرا  نیا  یی بلواسطهنتیجه   هیسرما  صدور  یخ یتار  و سیر تحول  روندها

  هیاز سرما  ی می حجم عظ  ی، وقتیادشده  ی هاش یو گرا  هاویژهخصلت است. علوه بر    یداره یسرما تولید  

  سه یکشور در مقا   ن یکه ا   بیانگر این است،  شودمتراکم می   به نسبت باالیی   یداره یکشور سرما  کیدر  

به یک    صدور سرمایه   یط یشرا  نیدر چن  است.  یانحصار  تیموقع  یدارا  افتهیوسعه ت   کمتر  ی با کشورها

 
 . 294ص.   (، 1395 تهران: نشر الهیتا، ) )مجلد سوم(، ترجمه حسن مرتضوی سرمایه: نقد اقتصاد سیاسیمارکس، کارل.  83

84 Mészáros, Beyond, 44. 
 همان 85

 . 48همان، ص.   86
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الزام  می ضرورت  تبدیل  به در    ن یلن  کهچنان شود.  آور  مرحله مثابه امپریالیسم  باالترین  ی ی 

سرمایه آن »،  هکردتشریح    داریسرمایه صدور  ضرورت  به   چه  می را  که وجود  است  این  آورد 

از کشورها    داریسرمایه  انداختن سرمایهی به و عرصه   "گرفتهج بیش از حد نض"در معدودی    یکار 

است  ...  "سودآور" شده  در    87«تنگ  را  نیاز  این  می و  جهانی جستجو  تأثیر    امر این    کند.بازارهای 

گذارد  می   گیرد اری در کشورهایی که صدور سرمایه به آنها صورت می دگیری در تکامل سرمایه چشم

داری  ی تکامل روزافزون سرمایه »موجبات بسط دامنه  این نیز .  افزایدو بسیار بر سرعت این تکامل می 

 به  یمال   یه یسرما   ن یکه ا   ی قدرت   88افزاید.« عمق این تکامل می را در تمام جهان فراهم ساخته و بر  

جهان    ، هیسرما   یصادرکننده   یشورها »ککه تحت آن    آفریند را    یطی دهد شرای م  شرفته یپ  ی کشورها

کلمه جهان    حقیقیمعنای    به   مالی  یه یسرما، ولی  کردند  م یخود تقس  نیبکلمه،    ی مجاز  یبه معنا  ،را

 89را تقسیم نموده است.« 

  ن ی ا  ،اشاره داردداری  که به متأخرترین دوران سرمایه   ،تعمیم  سطوح انتزاع  ز  اسطح  دومین  در  

ذاتی گرایش  و  وابستگی هم  سرمایه   رانش  و  سرما   پیوندی  اقتصاد  تسر  یجهان   ی دارهیمتقابل    ع یرا 

استنام    شدن ی جهان  فرایندکه    دگرشی.  است  بخشیده و گشودن    استزاد  هم   ،گرفته  ادغام  با 

است   نی اما نکته ا  .ه یسرما  ی امپراتور  یاقتصاد  ی هارورت ض   پذیر در مقابلو آسیب   تابع  یاقتصادها

،  . در عوضدانست  سانو هم   ارزهم دوجانبه    ی با تجارت آزاد و روابط تجار  را  شدن ی جهاننباید  که  

کشور    ک ی  یسلطه   90« .تجاری به نفع اقتصاد امپراتوری استشدن همانا کنترل دقیق شرایط  »جهانی 

از طریق    را   سلطهتحت   تابع و   تا کشور گیرد  کار می را به خود    ی قدرت مالاهرم    ه یسرما  یصادرکننده 

 
 . 72، ص.  ی محمد پورهرمزان. ترجمهداریی سرمایهی باالترین مرحلهمثابهامپریالیسم بهلنین، والدیمیر.   87
 . 75ص. همان،   88
 . 77همان، ص.  89

 . 177ی حسن مرتضوی. تهران: نشر نیکا، ص. . ترجمهامپراتوری سرمایه(.  1388سینزوود، الن. )میک 90
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تحکیم   و  و  سازوکارهای  بازتولید  ناموزون سرمایه توسعه رقابت  و    یهژمون  پذیرشبه وادار  داری،  ی 

  تحرک  نیو تضم  لی تسه  یدولت ابتکار عمل را برا،  فراینددر این    کند.  خود  یداخل  یهیمنافع سرما

  های مندی ازین  تأمینسود و    یابی بهدست خود در سراسر جهان در جهت    یداخل   یه یسرما  یآزادانه 

 . ردیگی خود به عهده م ملی  یداره یسرما یتوسعه 

 ملت ـ  دولت و  هیسرما  ی نیو سرزم  ییمنطق فضا .3

باالتر ذکر شدهمان  ا  گیرعالم   یادهی پد   سانبه   هیشدن سرمای جهان  ، گونه که  ن  ن ی به  که   ستیمعنا 

شدن  ی جهان  یی ایجغراف  ابعاد و    سیاسی ارضی و  دارای قلمرو    ی هادولت  ا یاست    ینیسرزمنا   ه یسرما

  یِ کی تیمنطق اقتصاد ژئوپل  ن یروابط ب  ح ی در عوض، توض  رسند. ی به نظر م   ی ضرورر یغ  ا ی  و   اندشده   د ی ناپد

  ی گرامش  بینشاگر    .است  )مکانی ـ فضایی(   مستلزم تصوری جغرافیایی آن  یی فضا  یجلوه قدرت و  

  ییفضا  بیان  بندی کنیم کهتوانیم چنین صورت می   ،کار ببندیمرا به   فضایی   پردازنظریه عنوان یک  به

  ]این نیز[   که  ، ردیگی شکل م  طبقاتی مبارزات    طبقه و  متأثر از  [ملی]  قلمرو»و    ی داره یسرما  یتوسعه 

ژئواکونوم  یکی تیژئوپل  پیوندِهم دیالکتیکیِ    یهافراینددر   می   نمود  کییو  با    جااین لذا،    91کند.« پیدا 

 آییم. )فضا و مقیاس( به توضیح این مسئله برمی  داری جهانی دو بعد فضاییِ سرمایه برشمردن  

پیوستار و    یهاس ا یمق  میان المللی  بین کار    م ی( تقس1)  فضااز    ی لی تحل  بعد  ک ی،  در گام اول

قدرت   قلمرومندسازی »(  2) ، یو جهان یا، قاره یامنطقه  ی،مل ، محلی  چونهم   یاقتصاد مراتبیِسلسله 

  «؛ بر حیات سیاسی  ی و خارج  یداخل   راتی تأث  کِیالکتی دولت و د  لیتشک  یهافرایند ،  یو اقتصاد  یاسیس

  ،ر گام دومد   92است.   « متفاوت از فضا  ی هایی و بازنما   مختلف   ی اسیو مق  یی فضا   تصورات »(  3)  نیز   و

 
 . 426. ص همان،  91

92 Bob Jessop, "Gramsci as a Spatial Theorist." Critical Review of International Social and Political 

Philosophy 8, no. 4 (2005): 424-425. 
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ارتباط باقدرت و کنترل  پیکار برای کسب  محصول    اسیمق آن، ازجمله    یمراتبسلسله   اس ی مق  در 

  است،   تمیحائز اه  اس یمق  لی آنچه در تحل  ها است.آن   ینیسرزم  تجلیو    یاس یو س  یقدرت اقتصاد 

  ی اسیو س  یقدرت اقتصاد  گوناگون  ی هااس ی بر مق  و سلطه  یهژمون   نسبیِ   یپیوندهم تنیدگی و  درهم 

بروز و   یداره یسرما  ی ناموزونتوسعه  هیئتکه در   93،تاس  ی و جهان یا، منطقه ی ، ملمحلیدر سطح  

  مشخص   ییِفضا  یهااس یدر مقرا  ها  است که سازمان   یقدرت »  ،اسی تسلط بر مق  . کندظهور پیدا می 

 94« اعمال کنند.  ،تربرتر یا پست  یها اس ی، در مقگرید  ی هابر سازمان  ]قدرت خود را[ سازدقادر می 

ذاتی  منطق  میان    مانیدرون و    ی کیالکت یاز تضاد د   ی فضا ناش  یِن یسرزم  چندپارگی   یدائم   گرایش

با    المللیبین سرمایه در سطح  شدن  جهانی   یدوسویه   پیوندو    سو،از یک  هیسرما   یپیوسته   خودگستری

تاریخیِ ه یتجز   ک یدر    اضداد عنوان وحدت  به  ها فرایند  ن ی ا  است.   از دیگر سو   ، هاملتـدولت   یافتگیِ 

متضمن یکدیگرند و    ، شانت ساختاری تناقضا  رغمبه   نیز   شوند و ی م  دار ی پد  ی اجتماع ی  پیچیده   کلیّت

پای  هم: دنیابتبلور می   این صورت   بهتناقضات    نی ، اخصوصن ی در ا  کنند. ی م  د یرا بازتول گری دیکدائماا  

  یهاه ی، سرما یمل   ی ها، دولتیمل   یاقتصادها »  ،ی اقتصاد جهان  پیوستگی و هم   فشردگی درهم   عیتسر

 95د. نشو« نیز تشدید و بازتولید میمحورملی   یهای ت یفرامل یحت و ، محورملی 

از توسط    ی جهان  یداره یسرما  ساماندهیو    تیر یمد  که   است  این  انکارناپذیر   ینکته   انبوهی 

سیاسی    هایملتـدولت  قلمرو  می که  چنان .  شودمی   عملیاتیدارای  تصریح  دولت  کند،  مزاروش 

  چون هم،  هیسرما  یساختار  تناقضاتو    ی ریناپذ مهار برای    مهم  الزام  کی   یمثابهبه مدرن    یداره یسرما

 نظامکرد  عمل   ی نقش دولت برا  را یزکند  عمل می   هیسرما  کلیت   ی  اس یس  ی ساختار فرمانده

 
 . 426همان، ص.  93

94 Chris Collinge, "Self-Organisation of Society by Scale: A Spatial Reworking of Regulation 

Theory." Environment and Planning. D, Society & Space 17, no. 5 (1999): 568 
95 Wood, “Global,” 18 
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  ل ی تشک  96. دارداهمیت حیاتی    ، یو هم در سطح کلن و جهان  ی رد و مل ، هم در سطح خُیداره یسرما

ضرورت    ک داری یسرمایه   نظاممولد    ی دستاوردها  ی حفظ دائم   ی و هم برا  تأمین   ی دولت مدرن هم برا

تمام    دی با  ه یمانظام سر  »دولتِاساس،    نی ا  بر  است.   مطلق اخت  ابزارهاییبا  در  منافع از  دارد    اریکه 

 gunboat)  "توپدار  ناو  یپلماس ید"  ل یتحم  قی از طر  ازیدر صورت ن  ـخود    یمل   یه یسرما  ی انحصار

diplomacy)    ازِیمورد ن  ی بازارها  ی برا  ]جهانی[   در رقابت  ر یدرگ  بِیرق  ی کشورها  تمامیدر مقابل  ـ  

 97دفاع کند.«  گسترش سرمایه و انباشت، 

  هستند   یط یشرا  خالق   یمل   یمرزها   ورای   در   هیسرما  عیسر  تحرکاتاگر    یحت   تر،بیانی روشن   به

شدن  ی جهان   ، در آن واحداما  شوند،  میادغام  در هم    ازپیش و بیش   وستهی پ  یمل   ی بازارها  یهمه   که در آن

نامتوازن  یدر اقتصادها   ی جهانی  تنیدهدرهم اقتصاد    شدن پاره پاره   با   توأم  ایو منقطه   ی مل  متمایز و 

  ملت ـشود، که دولت ی م  تیتقو یداره یسرما ی ناموزونبا توسعه  شی گرا  نیا بوده است. در حقیقت، »

با الزامات   طور پایابه که  تضادمند اثر  ک ی کرده است،  ری حفظ و تکث یمل  یکردن اقتصادها زی را با متما

  98« . گیردشدت می  بلکه ، ابدیی شدن کاهش نمی که با جهان الزاماتی  ـشود ی م تشدید  ی رقابت جهان

ی محوری را  فرضیه ایم، اکنون دو  سازی کرده های نظری که تاکنون شالوده ی رهیافتبر پایه 

 کنیم.می  بندیصورت 

 

 
96 Mészáros, Beyond, 51. 

 . 56-55همان، صص.  97
98 Wood, “Logics of,” 29. 
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 هافرضیه .4

  ی رساختی ز  ی هاشبکه   ساختو    ن یچ  ی های گذار ه یسرما  ی اقتصاد  یها آمدپی ترین  اصلی ـ    اولت ز  

  ی هاپروژه  اقتصاد چین به میانجیِ   در   ران یادغام اقتصاد ا  روند  د یتشد   ( 1)   عبارتند از  ران یدر ا   ونقل حمل 

در   و  نی چ یاقتصاد  یتوسعه  ملزوماتترین اساسی  تأمین   (2) یدر راستا  آن ایای و فراقاره فرامنطقه

 در داخل چین.  انباشت سرمایه  فرایند  و تحکیم تیتقو  (3)  یینها ل یتحل

دوم  )یِ اس یس  ی هاآمد پی ترین  اساسی ـ    ت ز  از  عبارتند  فرایند  این  و  (  1    ی بندهکریپ  استمرار حفظ 

در    اقتصاد تابع  کین به  کردن آ ل یتبد  حفظ و   ی واسطه  به   ( 2)  ران یا   ی داره یسرمای ناموزون  ه توسع

تقویت  (  3)  تْتحوال   نی ا  جملگیِ. متعاقباا،  ن یچی در  اقتصاد  یرشد و توسعه   متقضیات   برآوردن   راستای

ا  اشتفوق برتری ی قدرت به نفع چین و  موازنه  مندسازی توان ،  یهژمون   تثبیتو   در پی    را  رانیبر 

 . خواهد داشت

 ها فرضیه  سازیعملیاتی  .5

تحل   ها ه یفرض  سازیی ات یعمل روش  شکل   گونهن هما کند.  ی م   یرویپ   ی کیالکت ید   ل یاز  در    2- 1  که 

  ، تحلیل ساختاری دیالکتیکیاز    ی جربالگوی ت   به میانجی و با تطبیقِدر این بخش  ،  کنیدمی مشاهده  

ارائه و  پذیر  سنجش و    انضمامی   ی رهای متغ  مدد   بهنتزاعی  مفاهیم نظری و ااز  خود را    ل ی و تحل  تبیین

  انتزاعدر سطح  اساس    ن یبر ا .  گذاریممی   تجربی   به محک آزمایش   آن را   کنیم ومی بندی  صورت 

منظر   ،دیدیه اوزمزیت   ژئوپلیتیکی منطق    مفهوم   از  سرمایه  اقتصاد  امپراتوری  منطق  روند و   ،  

  و   شوندبدین ترتیب منتزع می   نیچ  د ایران به اقتصاد اقتصا   (یجانبهنسبتاا یک )  یِو وابستگ   یوستگ یپ

  ، )ب(رانی و ا  نی چ  ی )الف( سطح روابط تجار  : شودی م   گیری اندازه ها  شاخص این  ا  ب  ( اول  یفرضیه)

  ی هادر گسترش شبکه  ن یچ  ی گذارهی سرما میزان  (  پو )   رانیبه ا  نی چ  ی گذاره یسرماجریان    گسیل
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پسامد  هستند که    ی عل    یرها ی ها متغشاخص   ن یا جا و به طور موقت،  این   . رانیا  ونقلحمل   ی رساخت یز

ا  تنیدگی درهم و    ادغام  آن  پیوندهای متقابل و    گسستن با    . است  نی در اقتصاد چ  رانیاقتصاد  موقت 

مستقل بر    ی رهای متغ  تری اثرگذاریِبه طور دقیق   میتوانی م   ،مرحلهدر این    دیالکتیکی میان متغیرها

  پیمایش ی  از مرحله ها  شاخص   ن یا  کهاین پس از  سرانجام،    . میکن  پیمایش و    ی بررسرا  وابسته    ی رهایمتغ

و در سطح    هم پیوند دادهمجدداا به ی نتایج را  تحلیل و در گام نهایی، همه   را  هانتایج آن   ،گذشتند

 . الذکر استفوق ی هافرضیه  نتایج با زدنگره هدف نهایی این تحلیل کنیم. تری تبیین می کلن 

تغعلوهبه می   رهایمتغ   ن یا  یکمّ   راتیی،  جای  بر  خود    بساکه  ند ستین  یخنث امری  گذارند  از 

  را در پی خواهد داشت.   ران ی و ا  ن یچ  میان روابط قدرت    بر   ی اس یو س  یاقتصاد   کیفی و ژرف   ی هاآمد پی 

سرزمینیِ    و  و منطق فضایی   اقتصاد ژئوپلیتیکی   مفهوم   ، از منظردیدزاویهدر سطح انتزاع مزیت  رو،  ن ی ا  از

ی  توسعهملزومات حفظ و استمرار  ،  یوابستگ هم بهدرهم آمیختگی و  روند  زاد  هم ،  ملتـسرمایه و دولت 

  ن یا   ی این فرایندو بالقوه   بالفعل  آمدپی معنا که    ن یبه ا  آورد؛می   پدید نیز  را    ی مل   یاقتصادها   ناموزونِ 

  ی اقتصاد   یمقتضیات رشد و توسعه   جهت تأمین  هیمواد اول  یکننده و صادرکنندهدی تولبه    رانیاست که ا

به    ی با ارزش باالدیو محصوالت تول  ه یسرما  یبه صادرکننده   نی، چدر مقابل  شود. مبدل می   نیچ

 و سرشت بندی بیدوم عبارتند از )الف( ترک تِز  سنجش  ی ها، شاخص نیخواهد شد. بنابرا  ل یتبد ران یا

در    نی چ   یگذار ه یو مقصد سرما  زان ی)ب( م و  ،  (ی دوجانبهمبادله   ماهیت)از لحاظ    ران ی با ا  نی تجارت چ

 بر اساس صنعت و بخش.  ران یا

با    امتدادانتزاع  کارگیریِ  مستلزم به(  با آن  مرتبط  های شاخص)و  ها  پژوهیدن این فرضیه 

عنوان  به   ن یدرک ظهور چ  ی ، برای نخستوهله   در معین است.    ی زمان  یبازه   ک یتمرکز بر  و    شناسایی 

منطقه   کی روند  ی و جهان  یاقدرت  به  است  اقتصاد  یخ یتارو شرایط  ، الزم  هی  نگا  ن یچ  ی تحول 

  و شرایط   فرایند   ک یاست که در    ی یها شرط   شی پ  یالزمه  ی قدرت  نی به چن  چین   شدن ل یتبد  بیفکنیم. 
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  تعریفی موجز به    اینجا  اگر  . باشند  نضج گرفته  )هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی(  یخ یتار

  گر ید   ی زهایچ  ]پدیدآمدن[   سان بدین و    اندرخ داده   کههستند    یی زهای ها آن چط شرش یپ، » اکتفا کنیم

به   در ارتباط با فرایند مذکور   ـ   امتداد   انتزاع یعنی    ـ   زمانی و فضایی  فرایندِ   نی ا  99.« اندرا ممکن ساخته 

   شود. ی م بندیتقسیم  یخ یتار  یسه مرحله 

 

 

  

 
99 Paolucci, Marx’s Scientific, 116. 

فاز اول

• پیش شرط های دگرگونی سرمایه داری چین و ادغام آن در ؛ 1978گشایش و اصالحات از سال 
.اقتصاد جهان

فاز دوم
• افزایش حجم جریان سرمایه گذاری و صادرات چین به ایران؛ 2000به جهان از سال رفتنراهبرد 

فاز سوم

• راهبرد چین جهت سرمایه گذاری در توسعه  و گسترش ؛ 2013ابتکار کمربند و جاده از سال 
شبکه های زیرساختی حمل ونقل ایران



 
 

 

 انتزاع امتداد

 

   هاشاخص 

 

 ؛ سطح روابط تجاری چین و ایران. الف

 ؛ گذاری چین به ایرانگسیل جریان سرمایه . ب

های زیرساختی گذاری چین در گسترش شبکه میزان سرمایه. پ

 . ونقل ایرانحمل

 فرایند و تحکیم تیتقو (3یی )نها لیدر تحل و
 .  در داخل چین است  انباشت سرمایه

اقتصاد  در رانیادغام اقتصاد ا روند دیتشد ( (1) :ت ز اول

در اش ایای و فراقارهفرامنطقه یهاپروژه  چین به میانجیِ
 یتوسعه  ترین ملزوماتاساسی تأمین  (2) یراستا

ت  << نیچ یاقتصاد
انتزاع مزی

زاویه
دید 

 

ماهیت  تجارت چین با ایران )از لحاظ  و سرشت  بندیترکیب . الف

 ( ی دوجانبهمبادله

 گذاری چین در ایران بر اساس صنعت و بخش مقصد سرمایه میزان و . ب

 . اقتصادی

 تثبیتو تقویت ( 3)تْ تحوال نیا جملگیِ
ی قدرت به نفع  مندسازی موازنه ی، توان هژمون

را در پی خواهد  ران یبر ا اشچین و تفوق برتری 
 . داشت

ی ه توسع یبنده کریپ استمرارحفظ و ( 1) ت ز دوم:

  حفظ و یواسطه ( به 2) رانیا یداره یسرماناموزون 
  برآوردن در راستای اقتصاد تابع کین به کردن آلیتبد

 << نیچی در اقتصاد یمتقضیات رشد و توسعه 
 

 الگوی تجربی از تحلیل ساختاری دیالکتیکی  .2-1شکل 

گشایش و اصلحات از : فاز اول
1978سال 

• یونفرایند شهرنشینی و پرولتریزاس( الف)

• صنعتی شدن سریعِ اقتصاد چین( ب)

راهبرد رفتن به : فاز دوم
2000جهان از سال 

• یم گذاری مستقه سرمایه یتشدید فزایند
ه ای وخارجی و صدور کاالهای سرمای

تولیدیِ چین

ابتکار کمربند و جاده: فاز سوم
2013از سال 

• ، اتصال چین با اروپا ، آسیای میانه، خاورمیانه
های ه آفریقا و آمریکای التین از طریق شبک

زیرساختی حمل و نقل



 
 

 های انضمامی الل استد .6

اساس   روش  ی نظرمبانی  بر  باال د  دهشترسیم   یل یتحل   و  فرازهای  بخش ،  ر  این  کلی    در  رئوس 

نوان  عبه   نیکه چگونه ظهور چ   تا نشان دهیم   م کردیخواهبندی  صورت ارائه و  را    های انضمامیاستدالل

  ملزم است با   ران ی در اقتصاد ااش  تعقیب منافع اقتصادی و سیاسی   و  ی داره یسرما  برتر   قدرت   کی

 . «»راهبرد رفتن به جهان« و »ابتکار کمربند و جاده اندازیملزومات طرح و راه 

پیرامون هااستدالل محوری  تجار  ی خ یتار  تطور فرایند    ی  کشور   ی روابط  دو  بر    این 

وتحلیل  تجزیه   یکه ل   طورهمان   .است  متکی   ستمیدر اواخر قرن ب  نی اقتصاد چ  یاساس   هایدگردیسی 

  ی داره یسرما  یتوسعه   یمرحله   نی، اول1978سال    در   شی گشا  هایسیاستاجرای    از زمان  است،  کرده

و    ساخت اجتماعی ریزاسیون  و پرولت  شهرنشینی   فرایند الف(  )  است:   بودههمراه    ژرف   ر ییبا دو تغ  نیچ

  مناسبات و    ی داره یسرما  سازوکارهای  ها دگردیسی   ی این دوهر    . نیاقتصاد چ  پرشتاب   سازی ی )ب( صنعت

  ی حوزه در    نی چ  نوین  راهبرد  100. نداه داستحکام بخشیرا    ه یکار و سرمادارانه میان  ه یسرما  ی اجتماع

خارج یاقتصاد  ی آزادساز تجارت  گسترش  سرمای،  جذب  اجرا  ی خارج   میمستق  ی گذاره ی،    ی و 

را    یجهان  یداره یکشور در اقتصاد سرما  ن یاقتصاد اپیوستگی  و  ادغام    پیوسته   بازار آزاد،  یسازوکارها 

این    متن بر    .ه استچین فرآهم آورد  اقتصاد  یفزاینده رشد  بسترهای مساعد برای  و    هبخشیدشدت  

اواتحوالت،   واسطه   ،2000  یدهه   ل ی از  چسازیی صنعت   فرایند وحدت  شدت   یبه  اقتصاد  به    نی ، 

 تی امن  هنگام هم   و ژرف   مبرم   تحول   ن ی ا  101. ه استشد  ل یجهان تبد   ی صادرات  دات ی تول« اصلیِ  »کارگاه 

 طلبید. را می   ی دیتول ی کاالها یبرا د یجد  یو بازارها  ی انرژ تأمیندر  شتریب

 
100 Minqi Li, The rise of China and the triumph of neoliberalism (Sidmouth: Pluto Press, 2008), 69. 

 . 75همان، ص.  101
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اسم  طور آن  بهسرعت ،  سازدمی   خاطرنشان   نیز   ت یکه  خارج   بخشیدن  از    ی ک ی  ی تجارت 

  ی در اقتصادها  سازیتخصصی   میل به  ضرورتاا  یتجارت خارج »شدن است، اما  ی مهم جهان   یهای ژگ یو

  ی مل   یاقتصادها  یو تجزیه   سازیی تخصصکند که  ی استدالل م  خ ینسِ، لِنیا  علوه بر  102.« دارد   یمل

کمتر   رشدیافته   ی اقتصادها  ن یب  ی ف یک  ی هاتفاوت   شود می   باعث و    رشد حالدر یافته/ رشد   )مرکز( 

مرکز  کشورهای    به نفع   را   سان ناهم   تبع آن نامتقارنی ساختاری و روابط قدرتِو به   پدید آیند   )پیرامونی( 

و   می تثبیت  پیرامونی بخشداستمرار  کشورهای  پیشرفتهصادرکنندهبه  .  کشورهای  و  خام  مواد    ی 

  گرایش   تثبیت   ، وانفعاالتفعل این    برآیندشوند.  ی تبدیل می ی سرمایه و کاالهای تولید صادرکننده به

پابرجا    همواره  داریی سرمایه پیشرفته کشورهای  آفرینی در تر ارزش است که مراتب عالی  مندیقانون 

شده تجربه    نیز  ستمیقرن ب  ان یدر پا  نی و چ  رانیا  ی وضوح در روابط اقتصادروند به  نی ا  103. ماندمی

ا   نیروابط چ  2000  ی. در اواخر دهه است   ترین بزرگ به    نی چ  آن  رسید که درای  مرحله   به  رانیو 

  ی توسعه ی  دارانهگیری سرمایه سمت  104. شد تبدیل    ران ینفت ا   یواردکننده  ترین بزرگ و    ی تجار  کیشر

شدت  را    یجهان  یداره یکشور در اقتصاد سرما  نی ا  یاقتصاد مل   تنیدگیدرهم نه تنها    نیچ   یاقتصاد

انتقال مازاد    ی انرژمایحتاج    تأمین  یبرا  را   یاو منطقه   ی جهان  راهبرد یک  زمان  هم ، بلکه  بخشید و 

مانند کشورهای خاورمیانه،  ه،  دی جد  یبالقوه   یی ایبه مناطق جغراف  اشمحصوالت صنعتی و    هیسرما

 105کند.تعقیب می 

 

 

 
102 Smith, “Towards,” 179-198. 
103 Stephan Lessenich, Neben uns die Sintflut (München: Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis, 

2016). 
104 Aizhu, “Despite Delays,”. 
105 Zhang Mei, “The Present and the Future of China’s Production-Capacity Cooperation with Foreign 

Countries  China Institute of International Studies,” China Institute of International Studies, August 

19, 2016. 

https://www.ciis.org.cn/english/ESEARCHPROJECTS/Articles/202007/t20200715_3615.html
https://www.ciis.org.cn/english/ESEARCHPROJECTS/Articles/202007/t20200715_3615.html
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 راهبرد رفتن به جهان

 را در پی داشت  سرمایه انباشت    از   فراوانی  مقادیر   گیریِشکل   ن یدر چ  ی اقتصادسیر تحول و دگردیسی  

این شرایط    )عمدتاا تحت کنترل دولت(   ی تیملچند   ی هااز شرکت   یامجموعه نیز  و     تأسیس بر متن 

راهبرد رفتن    اجراسازی ارائه و  و شرایط مساعد برای    محرک  ی روین  نی تری که اصل  ایدگرگونی   ؛ شدند

جهان سال    به  د   106شد.   2000در  عبارت  فزاینده،  گریبه  و  رشد  اقتصاد    سازوکارهای  گسترش ی 

  راهبردْ  نی. ادادسوق    (Going Global)  رفتن به جهانرا به سمت    نیچ  یه ی، سرما یداره یسرما

یکی از  به    تبع آنبه   و   متحول ساختکاال  صرفِ    صادرات تر از  ای پیشرفتهمرحله   به را    ن یاقتصاد چ

تبدجای  جای به    هیسرما  یاصل  گانکنندرصاد جهان  ی استراتژ  نیا   .کرد  لی جهان  هدف    سازی ی با 

  گسترش ،  داریسرمایه ی  جهان در اقتصاد    شتریب  آفرینی نقش و    ین یچ  تجاری، تولیدی و مالی  های بنگاه

با    ترژرفمستقیم خارجی، و نیز پیوند    ی گذاره یسرما  افزایش  و  ی مالی  تقویت بنیه ،  خارجی  تجارت 

 در دستورکار دولت چین قرار گرفت. توسعه  درحال  یو کشورها ی اقتصاد جهان

در    . نبود  دوارکنندهیام  یاها یؤ ر  ای   یصحبت انتزاع   صرفاا  جهانراهبرد رفتن به  ،  نی بر ا  افزون

و    ی نی چ  ی هابر شرکت  ی فشار جد سان  آور سوداندوزی و انباشت سرمایه به مقتضیات الزام عوض این  

  راهبرد   ن یا   مقصود نهاییِ  . کرداین راهبرد کلن    وادار به اتخاذ ها را  ی آن همه که    بودند بورژوازی چین  

از  گذاشتن بر مراتب عالی صحه»   همچون   طوری که به   بود   نیچ   ی دارهیسرما   ساختار گسترش   تری 

  مساعدتی  ی هاپروژه  اکثر رو  ن یاز ا  107از کشور« عمل کند.   در خارج  ین یچ  ی هاگسترش شرکتبسط و  

 
106 Zhaoxi Li, “China’s Go Global Policy.” in. Chinese Multinationals, Larcon, Jean-Paul (Hackensack, 

NJ: World Scientific, 2009), 32. 
107 Jonathan Holslag, "China's New Mercantilism in Central Africa." African and Asian Studies 5, no. 2 

(2006): 142; Friedrich Wu, and Koh De Wei, "From Financial Assets to Financial Statecraft: The Case 

of China and Emerging Economies of Africa and Latin America." The Journal of Contemporary 

China 23, no. 89 (2014): 781-803. 
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پیوندی بلواسطه  دوجانبه    مشارکتیِ و   به جهان  و    نیچ  ی دولت  یهابا شرکت در  رفتن  قرار  راهبرد 

 108دارند. 

نت چ  یطبقه   ، جهیدر  نسل    ن یحاکم  چندملیتیشرکت   نوین و  سازی  جهانی ضرورت    های 

  ی ها رقابتموقعیت خود در  تی، تقوفرایند نیا  یبرا یعمل   باتیترت عی و تسر لی، تسهشانهای فعالیت

سه   جائوشی ،  هامؤلفه   نیا   سوای.  اندخوبی دریافته تر را بهیابی به سودهای کلن دستو    یالمللنیب

)الف(    : شمارد برمی چنین  این های چندملیتی چین برای رفتن به جهان را   راهبرد شرکت یِ هدف اصل

دولت   نقش ) ن یچ ی اقتصاد ل ی تعدمشارکت در (، )ب( ه یو مواد اول ی)از جمله انرژ  ی ع یمنابع طب تأمین 

به    ی گذاره یسرما   در تشویق از کشور  انباشت سرمای شرکت، سودآور  تقویت و رشددر خارج  و    هی، 

  ی ها شرکت  یالملل ن یب  پذیری رقابت قدرت  ( بهبود  پ)  ، و کند(ی کمک م  فناورانه  ی های نوآور  عیتسر

  کار ارزانِ   ی روین  وفور از    یمندبهره و  ،  نی روزافزون بازار چ  ی ، آزادسازد یدر تول  ن ی چ  تیمز یعنی  )  ی نیچ

فراملیتی  شرکتبه    باهمهمه   ،نیچ امکان   ی ن یچهای  و  جهان    فرصت  به  در  رفتن  مشارکت  و 

 109(. دهدمی  را  یخارج   یهای گذاره یسرما

طور  ویکم بهی اول قرن بیست از اواسط دهه   نی چ  یخارج   می مستق  ی گذاره ی، سرماجه یدر نت

و   گذاشتپا    ی گذاران بزرگ جهانه یسرماخط مقدم  به    نی چ»  طوری که، به افتی  شیافزا  ی ریچشمگ

از   به    یهعمد  یصادرکننده   کیخود را    110«. متحول ساخت  ه یسرما  ی اصل  ی صادرکننده  کیکاال 

زمان، هم  (، هم ی به جنوب جهان  جهانی  )یا از شمال   پیرامون از مرکز به    خارجی  یگذاره یسرما   انیجر

  های اقتصادی قدرت   به  ر یفق  یکشورها   وابستگی و هم  کند  ی م  تیحفظ و تقو را    ی ناموزونتوسعه 

در    یع یمنابع طب  کنترل بر  داری بر سرهای سرمایه میان قدرت   مداوم  یرقابت  کهاین نظربه  را.   شرفتهیپ

 
108 David I. Steinberg, and Hongwei Fan, Modern China-Myanmar Relations (NIAS Monographs. 

Copenhagen: NIAS Press, 2012). 
109 Li. “China’s,” 31. 
110 Paul Nash, “China's "Going Out" Strategy”, Diplomatic Courier . 

https://www.diplomaticourier.com/posts/china-s-going-out-strategy
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های بزرگ  قدرت   از سوی  وام  یاعطا  در   خارجی  یگذاره یسرما  ی از اهداف اصل  ی ک ی،  جریان است

  نامحدود   ی برداراز استخراج و بهره   نان یو اطم  تأمین،  به کشورهای غنی از منابع طبیعی  داری سرمایه 

دال بر این واقعیت    یخ یتار   یهتجرب  است. شان  ی داخل  یاقتصاد   یتحقق توسعه   یمنابع برااین  از  

به سمت    افزایش یافته و عمدتاا سرعت  به  ز ین  هی، صادرات سرمانیاقتصاد چ  ریگکه با رشد چشم است  

  قا یآفرخاورمیانه،  مناطق    دردارای ذخایر انرژی فسیلی    ی به کشورها  ژهیو، به ه یو مواد اول  ی انرژبخش  

 111. گرویده است ، نیالت ی کای و آمر

 جاده ابتکار کمربند و  

  ن یچ  و قدرتمند   نوپدید  ی در اقتصاد  رانیادغام اقتصاد ای  مضاف بر آنچه فوقاا بررسی شد، روند فزاینده 

در  ی آن  ایده که  پروژه  ابر  ن یا   .رد یگی قرار م   ل ی و تحل  کاوش در ارتباط با ابتکار کمربند و جاده مورد  

،  ، اروپاخاورمیانه،  یمرکز   یای را با آس  نی دارد چ  بنا،  جمهوری چین مطرح شد از سوی رئیس   2013سال  

بسط    و  یگذاره یگسترش سرما   میانجیِ  بهپیش  ازبیش متصل کند تا جهان را    نیالت   یکایآمر   آفریقا و

اقتصادی طرح و اجرای    های محرک  112در هم آمیزد.   ی جهان  اسیارتباطات و تجارت در مق  ق یتعمو  

و    نی چ  ی ندشدن رشد اقتصادکُ، ازجمله  هستنداز تحوالت درونی اقتصاد چین    برآمده این پروژه اساساا  

  چندگانه  به هدفبنا دارد    ن ی، چعظیم  یپروژه  ن یا  شکوفاکردن و    جیبا ترو سود.  کاهش نرخ    تبع آن به

او  ،  خاورمیانهدر    خود بپوشاندجامه   رانی ازجمله  ونقل،  حمل   اتصال،  یانرژ  تیامن  تأمین»:  ی عمل 

و   خاورمیانه  یبا کشورها   یگذاره یو سرما  یروابط تجار   قی ، تعمیجهان  تأمین  یهاره یزنج  فی بازتعر

 113« نفت جهان.  دکنندگانیتول  ترین بزرگ توسط  RMBاستفاده از  جیترو

 
 .همان 111

112 “Promote Friendship Between Our People and Work Together to Build a Bright Future,” Embassy of 

the People's Republic of China in the Kingdom of Belgium.  
113 Kamel, “China's,” 78. 

https://www.diplomaticourier.com/posts/china-s-going-out-strategy
https://www.fmprc.gov.cn/ce/cebel/eng/zxxx/t1078088.htm
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  ش یافزا  یبرا«ی راهبرد رفتن به جهان  افتهی   ارتقای »پروژه را نسخه  نیا   وی،  نیعلوه بر ا

ادغام  اجرای  »  قیطر   انحصارات و تمرکز قدرت از  دی و تشد«  ایجاد زیرساخت در خارج،    یگذاره یسرما»

بر   ی، ل و همچنین  114. شمارد برمی ،  گیردانجام می   نیچ  ی دولت  یهاتوسط شرکت  عمدتااکه    «تملکو  

 است  یدارهیسرما   یجهان  نظاماز گسترش مداوم    یذات   »جزء  ابتکار کمربند و جاده  که  این باور است

را به  یقدرت در نظم جهان  یموازنه ر یناگزاین امر  115است«.  هیسرما  انیپای انباشت ب  محرک آن که

که  بیند  « می محورن یچ»ای  شیوه در خارج را    نی چ  یگذاره یگلسمن سرما  دهد.ی م   رییتغ  نینفع چ

خود در    ی مل  یهاشرکت   تیفعال  لیو تسه   ج یترو   یبرا   نیز  آن و   ی مل  است یس  اهدافی  دهنده بازتاب 

 116را تحقق بخشد.   یانباشت داخل   فرایند  مقتضیاتخود و    یمنافع مل  سرانجاماست تا در    خارج از کشور

سیاسی  به قدرت    صرفاا   ابتکار کمربند و جاده کنند که  ی استدالل م   دیگرانو    ی لدر همین راستا،  

تقل بلکه  ستین  پذیر ل یپکن  بمحوره طبق  یتوسعه   یپروژه  کی» ،  پروژه   ی اسیمق انی،  برای  ]یا  ای 

  ای و جهانی[ های محلی، ملی، منطقه اقتصادهای مختلف در مقیاس کردن متصل  همتنیدن و به درهم 

داران، روشنفکران و طبقات  ه ی، سرمان یچ  ی و محل  ی نخبگان مرکز  ساختنهمراه   ی برا  یافراقاره  و

  یاقتصاد   یهات یفعال  117« است.  یک جاده  ـک کمربند  ی  شده در مسیرواقع کشورهای    ریحاکم در سا 

بر  هم  ،  ی عی کار و منابع طب  یروی، کاال، نهیسرما  صادرات، از جمله  ابتکار ممتد با این    یدر کشورها 

در    کنندهمشارکت  یکشورهاو هم میان چین و    نیدر داخل چ   کیهژمون  استیو س  ی طبقات  مناسبات

 کیقدرت هژمون  دینامیسم  یِ نیسرزم  تجلیبر    ی مهم  ریتأث، این پروژه  دوم  . است  گذاراثر  این پروژه

 
114 Yu Jie, “One Belt One Road: A Reality Check,” Medium . 
115 Xing Li, “Understanding the Multiple Facets of China’s “One Belt One Road” Initiative,” in Mapping 

China’s ‘One Belt One Road’ initiative, ed. Xing Li (London: Palgrave Macmillan, 2019), 11. 
116 Jim Glassman, Bounding the Mekong: The Asian Development Bank, China, and Thailand (Honolulu: 

University of Hawai'i Press, 2010), 133. 
117 Lee, Wainwright, and Glassman, "Geopolitical,” 427-428. 

https://lseideas.medium.com/chinas-one-belt-one-road-a-reality-check-b28030ac6d3b
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توانند از  قرار دارد که این نیز می   مربوطه  ی و کشورها  ن یچ  میان روابط قدرت  در پیوند با  دارد که    نیچ

 118کنند.   تیحما نی چ گرایی ملی  یپروژه

کند.  ی کمک م   یرامون یو پ  مرکز  ی در کشورها  ی ناموزون توسعهپروژه به روند    ن ی، ا سرانجام

مهم   ی کی ،  نمونه  باب مِن سرمایه    مقاصد   نی تراز  اول صدور  دوم  ی از  توسعه یبه    ی هارساختی ز  ی، 

  ل یو تسه  ی عی مانع از منابع طببی   یبردار از بهره   نان یو اطم  ج یترو   یبرا  جوارهم   ی کشورها  ونقل حمل 

تول  انیجر است.   یدی صادرات محصوالت  آن  آنها  بر  ازاعلوه  در    م یمستق  یگذاره یجذب سرما  ی ، 

درآمدهای حاصل از آن   و  هیبه صادرات مواد اول  یرامون یپ یکشورها  اکثر ،  مرکز  یاز کشورها   ی خارج

   119. اندوابسته خود  ی محل یهارساختی و ز هاگذاری سیاست  برای

 
 همان 118

119.NebenLessenich,   
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 فصل سوم 

 ایران و چین روابط اقتصادی یتوسعهسیر ظهور چین و 
 

 مقدمه

از    یو طرح کل   ،نی ظهور چدر    دخیلو عوامل    های تاریخی زمینهش ی پ  ترینایپایه   بنا دارد  فصل  این

  این   این جنبه از مبحث کلی ما   تیاهم  و بازنمایی کند.   بررسی را    ران ی در ا  ن یحضور چ  ی خی تار  دگرش

تغ   ی گذاره یسرما  یروند فزاینده پکن و تهران و    یدر روابط اقتصاد  ریگچشم   و تحول   ر ییاست که 

ی  از دهه  ن یچ  ، اجتماعی و سیاسی در ی اقتصاد  های دگرگونی از    ی عمدتاا ناش   ران یدر ا  ن ی چ  ی خارج

 ایی خ ی تار  طیشرا   موشکافی و بازنماییبرخوردار است،    واالیی آنچه از اهمیت    .بوده استتاکنون    1980

را    رانی در ا  ن یچ  ینده ینفوذ فزا   فرایند  و به تبع آن  نی چ  نبرآمد   یِن یع  ینه یکه ضرورت و زم  است

فراگیر    هایو زمینه   بستر دیالکتیک تاریخی بر    فرایند  نیابایسته است که  ،  نی بنابرا  .پدید آورده است

ژرفای  ارتباط  )  ن ی چ  در   ی داره یسرما  تطورو    دگرگونی   و  نهاددر  ساختار  اقتصاد    یِ برال یلنو   ی با 

  ی قدرت اقتصاد  ک ی  چون هم آن    پدیدارشدن ( و  سواینبه    1990و    1980  ی از دهه   جهانی   ی داره یسرما

  ی اقتصاد ـ    ی ، ابتدا عوامل اجتماع بدین ترتیب  .رد ی قرار گ  کنکاش مورد    ویکم بیستدر قرن    ی جهان

را    رانی و ا  ن یچ  ی روابط اقتصاد  یپرجلوه و    ی ج یتدر  شی افزای  همحرکنیروهای    ن یتری عنوان اصلبه
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بررسیده   گذشته   یدر دو دهه ها آن   یدوجانبه   ی روابط اقتصاد تاریخیِ  ی توسعه سیر  سپس  . کاویممی

روابط   یتوسعه سیر : بدیق قرار استپژوهیدن این پرسمان   پرسش ما در این فصل برای  لذا. شود می

 ؟چگونه بوده است کمیوستیدر قرن ب ران ی و ا ن یچ ی تجار

  ی و ماد   ی ن یع  ی هانه یزم  دریافتن)الف(  گیرند:  ها دو هدف مشخص را پی می مؤلفه   ن ی ا  کاوش

و )ب(    ن یچاقتصاد  در    ران یا  ی اقتصاد  و وابستگی   ادغام   د ی تشد  ق یاز طر  ران یدر ا   نی نفوذ چ  ش یافزا

  ن یا.  رانیاداری  ی ناموزون سرمایه و حفظ توسعه  تیتقو   هایی از سازوکارها و فرایندهایبازنمایی الیه 

  بخش  است.  افتهیخاص اختصاص    یشود که هر بخش به موضوع یم  میتقس  اصلی  فصل به دو بخش

 کرده است  ل یمند تبد اقتصاد قدرت   ک یرا به    نی که چ  ی و جهان   یتحوالت داخل   نیترمهم   ،نخست

،  نیبه چ  ی خارجی هی، ورود سرما ریزاسیونو پرولت   ین یشدن، شهرنشی و صنعت   یازجمله رشد اقتصاد)

و   بیترک  ،یبا تمرکز بر روابط تجاربخش دوم    .دهدمورد بحث قرار می را    (هیانباشت سرما  فرایندو  

  یخ یاربه سیر تکوین ت ،  نیچ یانرژ  تی امن  تأمین در   ران ینفت خام ا  جایگاهو    سرشت تجارت دوجانبه 

مختصر    بندیجمع یک  با    را  فصلاین  ،  سرانجام.  پردازددر قرن حاضر می   ران یو ا   نی چ  یروابط اقتصاد

 بریم. می  ان ی به پا

 ن یظهور چ یهاآمدپی و  هازمینه .1

چ جهان   ی داخل   تحول   ن ی چند  تنیدگیدرهم  ماحصل   ن یظهور  داخلی  بود.  یو  تحوالت  ،  درخصوص 

  ی تقویت سازوکارها)  یاقتصاد  یآزادساز  و  گشایش  سیاستو    نیچ  یاجتماع ـ    یاصلحات اقتصاد

رشد    ، موجبات2000و    1990  یها در دهه  ژهیوبه   آنو تقویت  استمرار    و   1980ی  ه بازار آزاد( در ده

فر  اقتصاد  ینده یفزا را  آورد. اچین  شهرنش  با بود    توأمان   هادگرش   ن یا  هم  روند  و    ین ی)الف( 

  های استحاله ،  یسطح جهان  در  . هیشدن و انباشت سرمای صنعت فرایند پرشتاب  )ب(  نیز    و  ریزاسیون پرولت

سان  به  و استیلی نولیبرالیسم   جهانیشدن اقتصاد  ی جهانبر متن    ایی و اقتصاد  یاجتماع   یشتابنده



 

نفوذ چین در ایران یِژئوپلیتیکاقتصاد   60  

طور  به مواجه ساخت.    ژرفی  تحوالت با  ، چین را  در ربع آخر قرن بیستم  داری سیاست غالب سرمایه 

  یهشرفت یپ  ی در اقتصادها  1970  یدهه  و اواسط  1960  یدر اواخر دهه   ی اقتصاد  ی هابحران مشخص  

مکان  نقل   ییبه کشورها  یجهان   یهی سرماباعث شد    اروپای غربی، خصوص امریکا و  ، به یداره یسرما

چرخش    نی ا  یاصل   به مرکز   نیچ  بیترتن یبه ا  120. د بودند موجو در آن    فراوانی  کار ارزان  یرویکه ن  کند

سازوکارهای  با    توأمان )  ی داره یسرما  سازوکارهای  رفتههمروی   ،ها تطورتغییر و    نی ا  . تبدیل شد  تاریخی

را تقویت    یدر اقتصاد جهان  نیاقتصاد چبستگیِ  هم و بهو ادغام    هیکار و سرما  ن یب  مناسبات(،  بازاراصلی  

 کنیم.طور مختصر ارائه می رئوس اصلی این تحوالت را در ادامه به   .و استوارتر کرد 

اقتصاد نتی رشد  در  پرشتاب   یجه ی:  تنها چی صنعت   جهش  نه  دوم  نی شدن،  اقتصاد    نی به 

ی  متحده  االت ی از ا  ندهیآ  یدو دهه   ی ط   نی که چشود  می   ینیبش ی ، بلکه پبرکشیده شد بزرگ جهان  

خواهد    یش یپ  (GDPاز لحاظ حجم تولید ناخالص داخلی )  اقتصاد جهان  ترینبزرگ عنوان  به   آمریکا

 ، ( ParityPurchasing Power)   دیقدرت خر  یبرابر  شاخص  لحاظحال، از  ن یبا ا  121گرفت. 

  ی شی پ  آمریکا از    اکنون هم   ن یاقتصاد چ   از این حیث، .  اقتصاد جهان است  ترین بزرگ   در حال حاضر   نیچ

  د یتول   ی ، رشد واقع2010تا    1979  سال   پول، از   ی الملل ن یگزارش صندوق ب  یپایه بر    122گرفته است. 

  6.8به    2016در سال    زانیم  ن یکه ای درصد بوده است، در حال   9.7  طور متوسط به   ن ی چ  ی ناخالص داخل

  یاز دهه   124است.   افتهی درصد کاهش    2.3به    2020درصد و در سال    5.8به    2019در سال    123درصد، 

علوه بر   125درصد بوده است.   30جهان حدود    ی اقتصاد  واقعی   در رشد  ن ی، سهم چسواینبه   1990

 
120 Li, The rise, 69. 
121 Geof Colvin, “Study: China Will Overtake the U.S. as World’s Largest Economy Before 2030,” 

Fortune, February 9, 
122 Andrea Willige, “The world’s top economy: the US vs China in five charts,” World Economic Forum, 

December 5, 2016. 
123 IMF, Research Dept. World Economic Outlook, October 2016 (Washington, DC: International 

Monetary Fund, 2016), 5. 
124 “At glance: People's Republic of China,” IMF. 
125 Li, The rise, 77 

https://www.weforum.org/agenda/2016/12/the-world-s-top-economy-the-us-vs-china-in-five-charts/
https://www.imf.org/en/Countries/CHN#whatsnew
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در    نی چ  در برآیند آن جهان شد و   یصنعت   داتی درصد از تول  20  باایمرکز تقر  نیچ 2016  در سال ، نیا

  1978از سال    چین  یرشد اقتصاد  126را از آن خود کرد. متحده    االتیا   جایگاه نخستِ  نیز  حوزه  نیا

  ی اصل  یاز موتورها   یک یبه    جهیدر نت  نمایش گذاشته و  به  را  یدارهیسرما  خیدر کل تار   نظیریبی روند  

به    2000  یهه د  لی از اوا  ن یشده است. اقتصاد چ  لی تبد  یداره یسرما  یاقتصاد  یگسترش و توسعه 

از آنجا که نرخ سود در    ی اخیردر چند دهه   مضافاا،  شد.  لی جهان تبد  یصادرات   داتی تول  «کارگاه»  مرکز

، نرخ  در چین  کار ارزان  یروین  فراوانیِ  لی ، به دلهبود  نیی پانسبتاا    یداره یسرما  یهای پیشرفته اقتصاد

درصد    15  باا یتقر  2014تا    1980  یهاسال   ن یب  ن یچ  ی صنعت   ی هاشرکت  ی سود ساالنه برامیانگین  

  نیبنابرا  کند.ی را آشکار م   نی شدن اقتصاد چی صنعت یسابقهی ب ی خی روند تار این نیز   127. افتی  شیفزاا

 . در آمد ی داره یسرما د یتول  یساز ی الملل ن یب مولدِ  تِیفعال محل ن یتری و اصل ن یتربه مهم  نیچ

  اقتصاد  هایدگرگونی  با  پیوندی هم در چین در شدن  ی روند صنعت :  ریزاسیونپرولتو    ین یشهرنش

در پیوند  شهرنشینی و پرولتریزاسیون    فراینداز حیث تاریخی،    .شتاب بخشیدرا    ین یروند شهرنش  ،جهانی

شوند  هایشان برکنده می از زمین   که  فقیردهقانان  در مناطق روستایی، چه    دهقانان اند.  باهم تکوین یافته 

از آنجا که چیزی جز فروش نیروی  و  شوند  راهی شهرها می   ناگزیر ،  اندزمین بدون  که    هاییآن چه  و  

امر   نی ا. شوندی تولید صنعتی و شهری می وارد چرخه مزدبگیر عنوان »کارگر آزادِ« به ندارند،  شان کار

فرایند  ترتیب است که  بدین   شده است.   ی اجتماع   یهاطبقات و گروه   ساخت در    جدی   ر یی تغ  موجب

گره   ساخت طبقاتی جامعه  و به تبع آن پرولتاریزاسیونِ سازیسازی/مدرن شهرنشینی با فرآیند صنعتی 

است نیز خورده  چین  در  صنعتی پیاده  .  پرشتاب  فرایند  راستای سازی  در  توسعه  سازی  و  ی  رشد 

  3-1جدول    128است.   و تسریع کرده تجربه    را   ریزاسیونپرولت  فرایند   در اواخر قرن بیستم  داریسرمایه 

 
126 Tobias Ten Brink, and Carla Welch, China's Capitalism (Philadelphia: University of Pennsylvania 

Press, 2019), 162 
127 Li, The rise, 75. 
128 Li, The rise, 75. 
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،  برآورد   ن یاساس ا  بر دهد.  را نشان می   1999تا    1978از    نی چ  یجامعه  ی طبقات   ساخت   ر ییاز تغ  ی نیتخم

درصد    27از    در مجموع (  پرولتاریا )پرولتاریا و نیمه  ی شهر  ی و کارگران مزد  صنعتی کارگر    یسهم طبقه 

درصد    68که سهم دهقانان از    ی است، در حال  افتهیافزایش    1999درصد در سال    40به    1978در سال  

   است.  افتهیکاهش   ی زمانیدر همان بازه درصد    44به 

به   2000ویکم، از  ی نخست قرن بیستدو دهه   روند در طول  نیاست که ا نی افرض ما پیش 

پرولتریزاسیوندر پی استمرار  عنوان مثال،  به شتاب گرفته است.  سو  این  کار  نیروی    جمعیت   ، فرایند 

  ی کشاورزبخش  شاغل در    تیکه جمعی ، درحالهافتی  شیدرصد افزا  2حدود    2014تا    2009از سال    نیچ

بر    افزون   130ه است. افتی کاهش  ،  نفر در همان دوره  ونی لیم  228به  میلیون    297از  ،  درصد  30حدود  

  یتولید فزاینده   به  اولیه  131(intensive-labor« )کاربر»ی  برپایه   دیاز تول   ن یکه گذار چیی ، از آنجانیا

 
129 Minqi Li, The rise of China and the triumph of neoliberalism (Sidmouth: Pluto Press, 2008). 
130 National Bureau of Statistics of China. China Statistical Yearbook 2015. (Beijing: China Statistics 

Press, 2015), 4-1. 
 .تولید کاال و خدمات  ندیهر فرآ  در( مورد استفاده  هیبا سرما  سهیکار )در مقا  یروین  ینسبت نسبجاعی است به  را  شدت کاریا    کاربر   131

خدمات خود به مقدار   ایکاالها    دیتول  یبرا )مانند کشاورزی غیرپیشرفته و نسبتاا سنتی(    عنوان مثال یک صنعت با »شدت کار« باالبه
 دارد.  ازین یکار دست یروین یادیز

 طبقات  1978 1988 1999

 بورژوازی/نخبه  1 1.7 3

 طبقه ی متوسط  4 6.3 9

 خرده بورژوازی 0.0 3 4

 پرولتاریا  10 11 12

 نیمه پرولتاریا  17 22 28

 دهقانان 68 56 44

 . )درصد از کل جمعیت( 1999، و  1988، 1978ی تغییر ساخت طبقاتی در چین در سه دوره  :3.1جدول 
از   4.4و  4.3جدول های شده از دادهی اصلحشده توسط نویسنده بر اساس برآوردی از نسخه : محاسبهمنبع 

 129.کتاب »ظهور چین و پیروزی نئولیبرالیسم« اثر مینقی لی
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 افتهی  شی افزا  نیز   کار   ی روین  یور، بهره افتهی  شدت   132(intensive-capital« )بر»سرمایه ی  بر پایه 

به رشد    ن ی کار ارزان در چ  ی روین  وفور کار و    ی روین  یوربهره   ش یافزا ،  هامؤلفه این    ی هر دو  133است.

کارگر    یطبقه   ناکامی »تحول،    ن یاپای  هم   کمک کرده است.  هیانباشت سرما  تبع آن به  نرخ سود و 

رونق و    یشالوده   ، کار  ی روین  م یمازاد عظ  خلقو  [  ی حاکمو طبقه   بورژوازی]در مبارزه علیه    یشهر

 134.« اندبنیان نهاده را  نی چ یداره یسرما  شکوفایی

  ی اصلحات و آزادساز: از زمان  نیچ  به   یخارج   میمستق  یگذاره یسرماورود    انیجر

  برآیند   نیز   این  کهبوده    شیافزارو به    وستهیپ  یخارج   میمستق  ی گذاره یسرماورود    ن، یچدر    ی اقتصاد

داخل   سازوکارهای اقتصاد  اقتصاد جهان  چین  یادغام  گذشته،    یدر طول چهار دهه   بوده است.  یدر 

  کار ارزان   یروی ن  مِیعظ  یرهی تا از ارتش ذخ  شدند   ن یچ  وارد اقتصاد  ی گذاران خارج ه یاز سرما  انبوهی 

به    دهند.  شی را افزا  ی خوده ینرخ سود و انباشت سرما  ،تحلیل نهاییو در    برداری کنندبهره   این کشور

در جهان    یخارج   میمستق  یگذارهیسرما  یورود   مقصد  نیششمبه    2001سال    در  نیچ  ، دگزارش آنکتا 

به اوج خود    2011روند در سال    ن یا  135. تبدیل شد  رشد در حال    یدر کشورها   مقصد  ترین بزرگ و  

تجارت    ش یافزا  136. افتیدالر کاهش    ارد ی لیم  155به    2019و در سال    د یرس  ( دالر  اردیلیم  280  )حدود

 است.  نی چ خارجی به گذاری سرمایه  د خیل عظیموور انعکاسبخشاا  یو رشد اقتصاد ی خارج

  ن یدر چ  ی داره یسرما  دگرش   ی اصل  ی هافرایندها و  از شاخص   ی ک ی  ن یدر چ  انباشت سرمایه

،  مدرن  ی هارساختیز جاد ی مانند اه آن،    ی ماد   های شالوده )و    ی دارهیسرما و گسترش    رشد ه است. بود

  ت یمز   شی و افزا  یدر فناور  ی ، نوآوری بخش صنعت  یشهرها، توسعه   روستایی در   یناستقرار مهاجر

 
 .کار است یروی ن ژهیوبه دیتولعوامل  ریموجود در رابطه با سا یواقع ایثابت  یهیمقدار سرما هیشدت سرما یا  برسرمایه 132

133 Ten Brink and Welch. China's Capitalism, 163. 
 . 70همان، ص.  134

135 UNCTAD, World Investment Report 2002 (New York & Geneva: United Nations, 2002), 6. 
136 UNCTAD, World Investment Report 2020 (Geneva: United Nations, 2020), 7. 
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اضافیِ ایجادشده    گذاری مجدد بخشی از ارزش سرمایه گسترده )  د یبازتول  فرایند ( مستلزم  ی جهان  ترقاب

  1980  یانداز در دهه پس   زانیکه می در حال  ( است. هیانباشت سرما  سازی ه نبیشی  ، یعنیتوسط کارگر 

به سازمان    ن ی . ورود چافتی  شیدرصد افزا  41به    1990  یدر دهه این میزان  درصد بود،    35  باایتقر

درصد    53به    2000  سالدرصد در    38اندازها را از  پس کل    مجموعرشد    ،2001در سال    ی تجارت جهان

  ی و رشد اقتصاد ی گذاره یسرماگسترش انداز تنها به  پس  باالی  میزانِ   ن یا کرد.  ع یتسر 2007در سال 

نیست ب  ،مرتبط  تجارت  به  جر   نی چ  ی المللنیبلکه  استنیز    هیسرماورود    انیو  زمان    137. مرتبط  از 

وپیاده  گشایش  سیاست  اقتصادی رفرم  سازی  سال    های  سرما1978در  نسبت  تول  ی گذاره ی،    د یبه 

  2000ی درصد در دهه   40به  1990  یدرصد در دهه   30از  ج یتدرو به هنسبتاا باال بود ی ناخالص داخل

ادیرس اوا  ن ی.  در  باالتر  2010  یه ده  لی روند  تار   نی به    است.   ده یدرصد رس  45.5  به خود،    ی خیحد 

  2000درصد در سال   62از   یناخالص داخل   دی روند، نسبت مصرف خانوار و مردم به تول  ن یموازات ابه

  ش ی از افزا  یناش   نی چی  اقتصاد  ی، رشد و توسعه بنابراین  138.افتی کاهش    2006درصد در سال    50به  

روند  ی گذاره یسرما   یشتابنده است.  صادرات  و  پس ها  سرما نرخ  نرخ  و  به  منجر    یگذاره یانداز 

 139. گردد (  هیسرما ازحد بیش  )تجمع نی اقتصاد چ ت یظرفمازاد بر گیری شکل 

حجم    ش یافزا  باعث جهان    یصادرات  دات یتول  « کارگاه»به    چین  شدن ل ی : تبدیتجارت خارج 

  . گشت  2001دالر در    اردی لیم  510  ه حدودب  1978دالر در سال    ارد یلیم  20از  بیش از    آن جی  رخا  تجارت 

  ش یدرصد افزا  14.5آن    یساالنه   یِ، نرخ رشد تجارت خارج ی اقتصادیو آزادسازگشایش  از زمان  

 140جهان صعود کرد.   یتجار  برتر کشور    نی به سوممین  32  جایگاه   از   2004دوره، در سال    ن ی. در اافتی

روندی  طور مداوم آن به  ی ، سهم تجاریدر سازمان تجارت جهان   ن یچ رش یاز زمان پذ  دیگر   عبارت به

 
137 Joseph P. H Fan, and Morck Randall, Capitalizing China (Chicago: University of Chicago Press, 

2013), 249-250. 
138 Li, The rise, 88 . 
139 The World Bank, “Gross Fixed Capital Formation (% of GDP),” World Bank National, 2021. 
140 Li, “China’s,” 49-52. 

http://data.worldbank.org/indicator/ne.gdi.ftot.zs
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  23از    آن  یناخالص داخل   د ی، نسبت صادرات به تول2006تا    2000از سال    یعنی   داشته است.  صعودی

  « یجنوب جهان» ی با کشورها نیچ  ی ، روابط تجاراین میاندر   141.استباال رفته درصد  37درصد به 

  در   .افتی  ش یافزا 2007درصد در سال   28به  1995در سال   نی چ خارجی کل تجارت از درصد   13از 

واردات    افزایش   ل ی به دل  اما ،  داشته  ملحظهقابل   ش ی افزا  طور کلی به   این کشور  خارجی   که تجارت ی حال

طب کسر  ی عیمنابع  چشمیِ تجار  ی با  شده   مواجه  به    142است.   گیری  کاالها   کهاین نظر    ی صادرات 

مقایسه   ن یچ  صنعتی و محصوالت    یاه یسرما مقام  سا   در  بیشتری جهان    ی اقتصادها  ر یبا    با شدت 

نوپدید  اقتصاد    یکردن متقضیات توسعه هبرآورد  یبرا  د یجد   ی و حفظ بازارها  افتنی،  بوده  ش یافزادرحال  

  ش یافزا   هایچرایی   حیتوض  ی برا  یعامل مهم  ن ی، اروپراهمیت بوده است. از این   اریبس  اشداری سرمایه 

 است.  ران یبه ا  نی صادرات چ

  ی هااز شرکت  یامجموعه   پدیدآمدنو    هیاز سرما   یم یحجم عظ  انباشت :  جهان  رفتن به 

راهبرد    یاندازراه   و  پی آن، طرحدر    که، امری  کردرا از چین طلب می یک راهبرد جهانی    یت یچندمل

خارجی    یگذار ه ی، سرمادیجد   ی بازارها  افتنی ،  اولیهمنابع    تأمین   منظوربه  2000در سال    جهان  رفتن به

آورد  ،ی نیچ  یهاشرکت  یِ الملل ن یب  پذیری قدرت رقابت  در سراسر جهان و بهبود    ن یا  ی اجرا  . سر بر 

های  ی گذاره یسرما  دیدولت با  کهاین بر    دیتأکبا    .کرد   دای پ  یشتریب  تی دولت فور   هایبرنامه در    استیس

به فصل  برای جزئیات بیشتر  )  143کند   تیهماهنگ و هداطور مؤثرتری  را به   کشور در خارج از  چین  

  رسیدن   معنای  به  2010  یدهه   یدر ابتدا  نیچ  یاقتصاد   یالعاده فوق رشد    مضافاا (.نمایید چهارم مراجعه  

وبیش  کم   نی چ  یداره یاقتصاد سرما   که لنین آن را توصیف کرد،  طور. آن وداش بتاریخی   عطف نقطه  به  

ی »ابتکار کمربند و  پروژهابر   در سطح مشخصی از تحلیل،  ،رواز این   . بود  « گرفتهنضج از حد    شیب»

 
141 Li, The rise, 87. 
142 Li, “China’s,” 73-74. 
143 Li, “China’s,” 31-32. 
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را    نی چ   یاقتصاد  ی، روند رشد و توسعه میلیاردی  یگذاره یبا سرما ،  دهددرد را تسکین    ن یا  د یبا  جاده«

تثب  ن یتضم اقتصادیگذار ه یسرما  باالیسطح    144کند.   تیو  توسعه   ی، رشد  ز  یو  ها  رساختیمداوم 

در اواسط  ،  المللی انرژیآژانس بین گزارش    یپایه   بر   است.   خامو مواد    یمنابع انرژ  شی افزا  یالزمه

با    2009در سال  و    145شد   مبدلجهان    یبزرگ انرژ  یکننده مصرف   نی به دوم  ن ی، چ2000  یدهه 

  خام  مصرف نفت  146در جهان شد.   یانرژ  یکنندهمصرف   ترینبزرگ متحده،    االتیگرفتن از ای شیپ

. این نیز  (دی نیرا بب  I  وستیپ)  یافته است  جهشوحشتاکی  به طرز    سواین  به   2000از سال    نی چتوسط  

نفت خام    ش یافزا استدر    نیز   راواردات  داشته  حال جه ینت  در   . پی  در  به    2013در سال    ن یکه چی ، 

رشد  از لحاظ شده بود،    لی در جهان تبد عیما  یهاسوخت   ر یخالص نفت و سا  یواردکننده   ترینبزرگ 

،  المللی انرژیآژانس بین برآورد    ر اساسب  . جلو زد  کا یاز آمر  2017نفت خام در سال    یواردات ساالنه

در جهان بود که   ترین بزرگ  ی سال متوال  ن ینهم ی برا»  2017در سال    نی چدر   یمصرف انرژ شیافزا

رشد    147« .د یبشکه در روز رس  ونیلیم   13.2درصد( رشد کرد و به    3معادل  بشکه در روز )  هزار  400

را به خود    2019نفت در سال    یمصرف جهان  شی دو سوم از افزا  باایتقر  این کشوردر    خام  مصرف نفت

،  ران ی ، از جمله اانرژی فسیلی   از منابع  یغن   ی با کشورها  ی روابط تجار  نی بنابرا  148اختصاص داده است. 

و    نی چ  یانرژ  تأمین منظور  به   نیچ  های چندملیتی شرکت  است.  افتهی  ش یافزا  ی توجهشایان   زانیمبه

  149هستند. بسیار فعال   خیز یانرژیی  در کشورها  ی گذاره یسرما   یدر حوزه  ی مورد نیاز، ه یمواد اول  ر یسا

  ی کاالها   خالصِ  صادرات   افزایش پرشتاب به    سازیی و صنعت  یاقتصاد   د چشمگیر ، رشنی علوه بر ا

 
144 Xing, “Understanding the Multiple,” 38. 
145 International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2007 (Paris: Organization for Economic 

Cooperation and Development), 3. 
146 Spencer Swartz and Shai Oster, “China Tops U.S. in Energy Use”, The Wall Street Journal, July 18, 

2010; Barbara Finamore, “China as the World's Number One Energy Consumer... and World Leader 

in Clean   Energy”, NRDC ,August 04, 2010. 
147 “China surpassed the United States as the world’s largest crude oil importer in 2017”, U.S. Energy 

Information Administration, December 31, 2018. 
148 “Country Analysis Executive Summary: China”, U.S. Energy Information Administration . 
149 Julie Jiang, and Jonathan Sinton, “Overseas Investments by Chinese National Oil Companies: 

Assessing the Drivers and Impacts,” IEA Energy Papers, 2011/3, OECD Publishing.  

https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703720504575376712353150310#project%3DCHENERGY0719%26articleTabs%3Darticle
https://www.nrdc.org/experts/barbara-finamore
https://www.nrdc.org/experts/barbara-finamore/china-worlds-number-one-energy-consumer-and-world-leader-clean-energy
https://www.nrdc.org/experts/barbara-finamore/china-worlds-number-one-energy-consumer-and-world-leader-clean-energy
https://www.eia.gov/TODAYINENERGY/DETAIL.PHP?ID=37821
https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/China/china.pdf
https://ideas.repec.org/p/oec/ieaaaa/2011-3-en.html
https://ideas.repec.org/p/oec/ieaaaa/2011-3-en.html
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ب  زبانیم  کشور  اولین  نیچ  2006سال    در   . انجامید  در چین  ید یتول در    نیروی کار تعداد    نیشتر یبا 

کارگر    ون ی لیم  24حدود    2004که این میزان در سال  در حالی   بود،   کشور   خارج   اش در تابعه   ی هاشرکت

توسعه و   باز،  150بوده است.   1991نفر در سال    ونیلی م  5( و کمتر از  ن یدرصد از کل اشتغال در چ  3)

گسیل    خارج   جهانِ رفتن به  را به سمت    ن یچ  شده دری انباشت ه ی، سرمایداره یگسترش اقتصاد سرما 

اکرد چ  راهبرد،  نی .  صادرکننده به  را    نی اقتصاد  نیزکِشاندکاال  ی  فرای  و  جهان   ،  هدف    سازی ی با 

پیوستگیو    ین یچ  یهاشرکت اقتصاد سرما   شتر یب  درهم    تجارت و گسترش    رشدجهان،    یداره یدر 

الزم    چارچوب،  همین در    . طرح و اجرا شد  ی اقتصاد جهاندر    یگذاره یو سرما  یمال   های فعالیت،  خارجی 

  ی روابط تجار)الف(    را از رهگذر   نیچ   و قدرتمند   در اقتصاد نوظهور  ران ی ااقتصاد    ترژرف ادغام    است

  در   بی ترت)به  ونقل حمل یِ رساخت یو گسترش ارتباطات ز   خارج  در  یگذار ه یو سرما  ( بخش بعدیدر  )

 دهیم. قرار   لی و تحل پژوهشفصل چهارم و پنجم( مورد 

 ران یو ا نیچ یروابط اقتصاد  ی خیتار سیر .2

توجه نبود، اما پس از  قابل چندان    ستمی اول قرن ب  یمه ی در ن ن یو چ  رانیا   نی ب  یروابط تجار  کهاین با  

و    1340ی  دهه )   1970تا    1950  یاز دهه   دو کشور   سطح روابط،  1949  سال   در   ن یچ  سرخ   انقلب 

  ون ی لیم  2.5حدود  شان  ی روابط تجار   مجموع کل ، ارزش  اول  یدر دوره  . افتی  ی نسبی بهبود(  ش1350

  خاورمیانهدر    یک یتیژئوپل  یهاجنگ سرد و تنش   یهاآمدپی   لی که به دل  یبا نوسانات لیکن  دالر بود.  

  کی)   1978دالر در سال    ن و یلیم  174به    1974دالر در سال    ون یلیم  111از    میزان   نی ، اجریان داشت

  دری  اسلم یجمهور نظام و استقرار یپهلو میسقوط رژ 151.افتی ارتقا  ( 57 انقلبوقوع  سال قبل از

نیاورددو کشور    ی روابط تجار  در   ملموسی   تغییر چندان   سو، به این   1357سال   ارمغان  . در طول  به 

 
150 UNCTAD, World Investment Report 2002, 11. 
151 Mohamed Bin Huwaidin, China’s Relations with Arabia and the Gulf (Routledge-Curzon, 2002), 153- 

154. 
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  ران یا به    ی نظام  زات یتجه  ی اصل   یکنندهتأمین و عراق، پکن    ران یزمان با جنگ ا، هم 1360ی  دهه 

و به   افتی گسترش  تدریج  به  ران یبا ا   نی، روابط چ یاقتصاد   شتابانشدن و رشد  ی صنعت   پای پابه   152. بود

  179آنها از    یآورد. حجم تجارت دوجانبه  ی رو  یمصرف   ی کاالها  یدر ازا   ی نفت  یهاواردات فرآورده 

.  افتی  شیافزا ش(  1378)  1999دالر در سال    اردی لیم  1.3به  ش(  1368)  1989دالر در سال    ونیلیم

درصد    هشتو    1991درصد در سال    دوبه    1978درصد در سال  یک  از    رانی از کل واردات ا  نیسهم چ

 153. افتی  شی افزا 2003در سال 

  ل یو اوا  1990  یتا اواخر دهه   ران ی و ا  نی چ  یروابط تجار  که  ایمنشان داده   3- 1  نمودار در  

  با است    هنگ آهم آنها    ن یتجارت ب  شتابانماند. رشد    ی دالر باق  ون یلی م  500  تر از پایین   2000  یدهه 

  زمان دوره هم  نی ا  .حاضر  ی نخست قرناوایل دهه از    نی کل صادرات و واردات چ  در  گسترده   رییتغ

در  را    «نگاه به شرق»سیاست  که  ؛ کسی جمهورعنوان رئیس به نژاد  ی احمد  روی کار آمدنبا    است

ه ی)و نیز روس  ن یگسترش روابط خود با چ   ی برا  ران ی ا  د یجد   ی خارج   استیسرویکرد راهبردی در    هیئت

  ه یعل  کا ی آمر  سنگین  یاهم یتحر  یبحبوحهدر    ش(،1380)  2000  یدر اواسط دهه  مطرح کرد.  و هند( 

با زنج  ی، روابط اقتصاد رانیا تنها    نه  . سرعت گرفت  یانرژ  ی هانامهاز موافقت   یاره یپکن و تهران 

ا  صدور  چ  ران ینفت  چشم به  ن ی به  شرکت افتی   فزونی   گیری طور  بلکه  نفت   یها،    ز ین  ن یچ  ی بزرگ 

بین شرکت   ن یگز یجا نفتی  مجموعه   ی غرب   المللی های  و  قراردادها  یاشدند  در    ی گذاره یسرما  ی از 

به فصل  برای جزئیات بیشتر امضا کردند )را   ران یا  یدر بخش انرژ ی دست ن ییو پا ی باالدست ی هاپروژه

دالر در   ارد یلیم 27از   شی به ب 2000دالر در سال    اردی لیم 1.8از   رانی از ا  ن ی واردات چ (. بنگرید چهارم 

  2015روند از سال   نیالبته ا   .شودرا نیز شامل می   رانیکه واردات نفت از ا  افتی  شی افزا  2014سال  

 
152 Daniel L. Byman, and Roger Cliff, China's Arms Sales (Santa Monica: RAND Corporation, 2000), 8. 
153 Garver, China and Iran, 237. 
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از    ی ناش   د یکاهش شد   ن یا   است.   دهیرس   2020دالر در سال   ارد یلی م  6.5کاهش بوده و به حدود    رو به 

 است.   2016دونالد ترامپ در سال    کار آمدن روی پس از  کا یآمر  ی هام یتحر  هایآمد پی 

آهنگ بوده است.  وبیش هم با روند کل واردات آن کم  ران یبه ا  نی ، روند صادرات چعلوهبه

از   شی ببه  2014سال   درو بوده دالر  ون یلی م 713حدود  2000 در سال  ران یبه ا  ن یارزش صادرات چ

 نزول کرده است.دالر    ارد یلی م  8.5  تا  2020سال    در   این میزان   ن یاست. همچن  رسیده دالر    ارد یلیم  24
در اقتصاد    ران ی ا  اقتصاد  پیوستگی و    آمیختگی  بیانگر  رانیو ا  ن یچ  یروابط اقتصاد  یخ یتار  یتوسعه سیر  

است بوده    زیناچکنون  تا  نی از کل واردات و صادرات چ  رانیسهم ا  کهاین نیز است. با    نی چ  پرنفوذ

  مجدداا و    افتی   ش ی افزادرصد    1.5به    باا یتقر   2014(، اما در سال  2000ر سال  دهم درصد د سه )حدود  

  ک یترین شربه بزرگ ی اخیر  دو دهه در    نی ، چعوضدر    . افتیکاهش  دهم درصد  دو به    2020در سال  

  است.  نی به چ ران یا  یوابستگژرفای  و مبیّن گستره  این نیز  شده است، که لی تبد رانیا ی تجار

)پس از ژاپن،    نیچ  2000اگرچه در سال  ،  قابل مشاهده است  3-2جدول  در  که    گونههمان 

جایگاه  درصد به   21با   2009بود، در سال  رانی ا مقصد صادراتی نی( پنجمایتال یو ا ی، کره جنوبوانیتا

ه است.  کرد  حفظ  2019برتر خود را تا سال    تیموقع  باا یتقر  بعدبه    صعود کرد و از آن زمان  نخست

صادرات    ر یچشمگ  افتو با وجود    رسیده    2014درصد در سال    29  به  رانیصادرات اکل  از    نیسهم چ

علوه    است.  افتهی  شیدرصد افزا   48از    شیب  به  2019، در سال  زمانی  مقطعدر این    نینفت به چ

در    نی کند. چی صدق م  نیز  رانیا  مبدأ وارداتی  یاز کشورها  نیروند در مورد سهم چ  نی، همنیارب

پنجم    2000  یدهه   یابتدا جایگاه  در  قرارگرفتن  ا   5حدود  با  واردات  از کل  به خود  را    ران یدرصد 

ترین  به بزرگ   2014درصد در سال    32و    2007درصد در سال    17با    تیموقع  نیااختصاص داده بود.  
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ترین  بزرگ ، کماکان  2019درصد در سال    28کاهش، با    ی با اندک  نی. چافتی  ارتقا  ران یا  ی واردات  کیشر

 ه است.ماند ی باق ران ی ا یواردات  مبدأ

 . 2019و  2014،  2009،   2000 هایدورهترین شریک تجاری ایران طی بزرگ پنج .3-2ل جدو
 . OECهای نویسنده بر اساس داده بات: محاسمنبع 
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صادرات چین به ایران واردات چین از ایران ارزش کل تجارت دوجانبه

 .2020تا  1995. حجم تجارت خارجی بین چین و ایران از سال 3-1نمودار 

 .های صندوق بین المللی پولنویسنده بر اساس داده ات: محاسبمنبع 
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 ران یو ا نیتجارت چ و ماهیت بیترک .3

که صادرات    است  نتبدیل کرده ای  تأملی قابل را به یک مسئله   رانی و ا   نیچ  یروابط اقتصادچه  آن 

 ب یترک  3-2  نموداراست.    رانی ا  و طبیعی  اولیهمنابع    ازایدر    ی و تولیدیاه یسرما  یشامل کاالها   نیچ

،  2000سال  در  دهد.ی گذشته نشان م یدو دهه طی   ی زمانی را در چهار دوره  رانیبه ا ن یصادرات چ

وسا ن یماش و  تجهیزات    ل یآالت  از    40  باا یتقر  ی برقو  ا ی ن یچ  صادراتدرصد  به  خود    ران یها  به  را 

  زات ی تجه  ر یآهن و سا راه همانند  ونقل )بخش حمل   ی برا  یاه یسرما   ی اختصاص دادند. حجم کاالها

  از کل   رصد د   19  مجموعاا  شناور(  یهاو سازه   قیقا  و  ی ، کشت مای ، هواپهینقل  لی ، وساهای ریلی ماشین 

، منسوجات و محصوالت  آالت، ابزارات اساسی، فلزیم یمحصوالت پتروشاین،    افزون بر .  بود  صادرات

  ی دیتول ای و  سرمایه   ی کاالها  ن ی ، ارفتههمروی د.  نشوی درصد را شامل م  25  ی کی و الست  ی ک یپلست

  ن یا  کهاین رغم  به   دادند.ی م  ل یتشک  2000را در سال    ران یبه ا   نیچ  ی صادراتاقلم  درصد از کل    83

  ی هادر سال   یاه یسرما  ی کل کاالهامجموع    اما ،  بودهوسان  در ن  اندکی   2019تا    2005از سال    بیترک

 ی، منابع انرژدر مقابل   است.  افتهی   شی درصد افزا   96به    2019درصد و در سال    85به    2010و    2005

از    یادهند. بخش عمده ی م   لی را تشک  ران یاز ا   نی اتفاق واردات چبهبی قر  ت یاکثر  ی و محصوالت معدن

طور که  همان  است.  یی ا یمیو ش  ی از آن مواد معدن  ی و بخش کوچک  خام  نفتمحصوالت    ، وارداتاین  

 گیری شدیدی داشتهاوج   رانی از ا  نی کل واردات چ  از، سهم نفت خام  گذارد نمایش می به   3- 3  نمودار 

از  .  است  ده یرس  1999درصد در سال    76و    1995درصد در سال    55به    1993درصد در سال    3از    و

   سال   اما دربوده و  شناور  درصد از کل واردات    85تا    43  ن یب  خام   ، سهم نفت2018تا    2000سال  

،  2000، در سال  . مضاف بر ایناست  افتهی درصد کاهش    20  به   بعد  درصد و در سال   53به    2019

  هایروغن و    طبیعی نفت خام، گاز    مشمول   نی به چ  رانیا  ی صادراتی هادرصد محموله   90  تقریب به

 کیو پلست  ک یو الست  یی،ا یمیمحصوالت شو    فلزات   .اندهبود  ی از نفتر یو محصوالت تقط  یمعدن
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درصد و در    13و    86به    2010در سال  به ترتیب    بیترک  ن ی. اشوندمی   شامل درصد واردات را    8  باا یتقر

 یافته است.  رییدرصد تغ 33و   64به  2019سال 
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 ایران به چین   نفت خام  صادرات .4

  ک یبه    ی نرژااند،  مناطق واقع شده   ی در برخ تنها    سانی ناهم طور  به  جهان   یانرژ  ر ی ذخا  کهایننظر به 

 انهیدر خاورم  جهان   نفت در  یشدهاثبات   ری درصد از ذخا  65شده است. حدود    مبدل   ی ک یتیموضوع ژئوپل

است.  دارنده  ران یا  154متمرکز  ذخیره چهارمین  اثباتی  خام  نفت    اردی لیم  157.2)با  ی جهان  شده ی 

  ی دوم جهان ایران، پس از روسیه، در رتبه   ، ی گاز طبیعیشدهذخایر اثبات ی  در حوزه   و  است  بشکه(

 155. قرار دارد (تریلیون فوت مکعب 490)با 

انرژ  فزایندهمصرف    ن یشدن چی صنعتفرایند  و    ی اقتصاد  شتابان رشد   واردات  شدت  را    ی و 

به واردات  روزافزون    ینفت به وابستگتولید  در    ییاز خودکفا   2005  و  1992  یهاسال   نیب  نی . چبخشید

  2004در سال    ن ی، چاین تحول  برآیند.  تغییر وضعیت داد  اشداخلی سوم کل مصرف نفت  ک یاز    شیب

 
154 “OPEC Annual Statistical Bulletin 2018,” OPEC (2018). 

 در نقد اقتصاد سیاسی . سعیدی، حامد. اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران 155
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ارزش کل واردات از ایران ارزش واردات نفت خام از ایران

 .2020تا  1995های سهم واردات نفت خام چین از ایران طی سال .3-4نمودار  

 . U.N. Comtradeهای توسط نویسنده براساس داده : محاسبهمنبع  

https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB%202018.pdf
https://pecritique.com/2020/10/04/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9/#_Toc52562609
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پ از ژاپن،  ی ش یبا  انرژ  یکنندهمصرف   نیدومبه مقام  گرفتن    یتقاضا   156. صعود کردجهان    یبزرگ 

 خیز عظیم نفت کشور    کیعنوان  به   رانی با ا  نیچشدن  ی عینی را برای جفت زمینه   یْانرژ  برای  افزاینده 

دالر در    ونیلی م 121از  رانیاز ا نیواردات نفت خام چارزش دهد که می نشان  3- 4  نمودار . کرد خلق

  است.   افتهی   ش یافزا  2008دالر در سال    ارد یلیم  15.8و    2000دالر در سال    اردیل یم  1.5به    1995سال  

  اردیلی م  21.8با    2011در سال  واردات نفت از ایران  ،  2010و    2009  یها در سال   موقتی   فروکش از    پس 

ی  هشرفت یپ ی در اقتصادها ژرفطور گسترده و  به  ن یچ  کهاین با توجه به    . دی اوج خود رس  نقطه  دالر به

  های و سازمان ملل متحد بر بخش آمریکا    ی هامیاعمال تحر   در پی  شده است،داری تنیده  سرمایه 

  ن یچکند. در نتیجه  عصا عمل  بهدستبا ایران    خود وابط  شد در ر  چین وادار  ، رانی ا  یو انرژ  یاهسته

   شدت تنزل داد.را به  ران یواردات نفت خود از ا یغرب  ی منافع خود در کشورها تضمین  یبرا

ا وجود  سال  نی با  تا  به ،  2011،  سینوپک،  دولتعنوان  شرکت  قراردادنی چ  یانرژ  ی غول    ی ، 

  ران یا  (سبکنفت خام فوق )نوعی    یگاز   عاناتیم  از   که در روز ار بش هز   9کردن  وارد  یبرا  را  ی واردات

درصد    23وارد کرده است که  نفت خام  دالر    اردیلیم  17نزدیک به    2013پکن تا سال    157امضا کرد. 

  اما  ،د ی دالر رس اردی لیم 21.8از   شیبه ب 2014روند در سال  نیکه ای است. در حال  2011کمتر از سال 

(  برجامجامع اقدام مشترک )  یبرنامه  یپس از توافقنامه   دالر سقوط کرد.   اردیلی م  9.4به    2016در سال  

شد    ای اح  ی اندک  نی به چ  رانی صادرات نفت ا،  2015ی  یه یژوو شش قدرت بزرگ جهان در    ران یا  نیب

   .افتی  شی دالر افزا ارد یل یم 15دالر و   ارد ی لیم 11.9به  2018و  2017تا سال   بیترتو به

و صادرات    رانیا   ینفت  یهامیدونالد ترامپ، تحر   جمهوریریاست  به،  متحده   االت یحال، ان یبا ا

داشته    ران یبا ا   یرا که روابط تجار  یشرکت   ای کرد که هر کشور    دی را مجدداا وضع کرد و تهد  عاناتیم

 
156 Charles E. Ziegler, “The Energy Factor in China’s Foreign Policy,” Journal of Chinese Political Science 

11, no.1 (Spring 2006): 1-23 . 
157 Charles E. Ziegler, “The Energy Factor in China’s Foreign Policy,” Journal of Chinese Political Science 

11, no.1 (Spring 2006): 1-23 
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و    نی چ  کر یپپنج شرکت غول   کا یآمر ی دارخزانه   2019، تا سال  نیعلوه بر ا   خواهد کرد.   م یتحر باشد

را    ایران   از  نی واردات نفت چ  وسنگینسخت   یهام یتحر  نیا  158کرد.   میرا تحر   ینیچ  یتبعه   شش

قرار داد   شدتبه تأثیر  ا  ی، محموله سبببدین   .تحت    7به    باایتقر   2019در سال    نیبه چ  رانینفت 

گذشته    یحد خود در دو دهه   نی ترنییبه پا   2020دالر در سال    ارد یلیم  1.3دالر سقوط کرد و با    ارد یلیم

بشکه    557000روزانه    ن یانگیطور مبه »  ن ی به چ  ران ی، صادرات نفت اترزیگزارش رو  به منتها    . دیرس

  های طبق گزارش  ن یهمچن 159ها بازگشته است.م یبه سطح قبل از تحر «[ 2021] نوامبر تا مارس  نیب

که    دیبشکه در روز خواهد رسهزار    856به    2021در مارس    ن یبه چ  رانینفت خام ا  صدور   منتشرشده، 

 160است.  قبلشنسبت به ماه   شی درصد افزا 129دو سال گذشته و    باایدر تقر زان ی م نیشتریب

ترین  بزرگ   درصد   17با سهم    رانیکه ای در حالایم که  به وضوح نشان داده   3-5  در نمودار

  . فروکش کرده استگذشته    یبود، اما سهم آن در دو دهه   2001در سال    ن ینفت خام چ  یکنندهتأمین 

روسیه از   2012ه است. اما در سال  منبع بزرگ واردات نفت بود   نیسوم  2012تا    2000سال از    رانیا

  هیعل  کایآمر  یاهسته   یهام یتحر   یجه یدر نت.  را از آن خود کرد و جایگاه ایران    گرفتایران پیشی  

درصد   7.8به    2012در سال   تنزل کرد. درصد   20 زانیبه م  سواین به  2010از سال    زان یم  ن یا  ران، یا

توجه واردات  با کاهش قابل   . دی درصد رس  8به    2016تا    2014  یهاسال   ی و مجدداا ط  افتیکاهش  

  نیچ ن، یشد. بنابرا  به امری مبرم و فوری مبدل   ن یچ   ی برا  د یبه منابع جد   ی اب یدست ران، ی نفت خام از ا

امارات، عمان، عراق، آنگوال، ونزوئل    ، یب یل  ، ی سودان، سودان جنوب  ،یدات خود را از عربستان سعود وار

  عانات یبر بخش نفت و صادرات م  کای سخت آمر   یهام یتحر  پیِ  حال، در ن ی با ا  داد.   ش یافزا  هیو روس

،  2016درصد در سال    8با    سه یدر مقا  ، کردمی   ی داریخر   ران ی از ا  ن یکه چ  یحجم نفت خام   ران، یا  ی گاز

 
158 “U.S. sanctions Chinese firms, individuals over Iran -Treasury website”, Reuters,  September 25, 

2019 . 
159 Shu Zhang, Chen Aizhu, and Sabrina Valle, “China's Iranian oil buying spree crushes demand for 

Brazil, Angola crude”, Reuters, April 14, 2021 . 
160 “China buying record volumes of Iran’s sanction-discounted crude”, Worl Oil. 

https://www.reuters.com/article/iran-nuclear-usa-sanctions/u-s-sanctions-chinese-firms-individuals-over-iran-treasury-website-idusl2n26g0di
https://www.reuters.com/world/middle-east/chinas-iranian-oil-buying-spree-crushes-demand-brazil-angola-crude-2021-04-14/
https://www.reuters.com/world/middle-east/chinas-iranian-oil-buying-spree-crushes-demand-brazil-angola-crude-2021-04-14/
https://www.worldoil.com/news/2021/3/11/china-buying-record-volumes-of-iran-s-sanction-discounted-crude
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بر اساس  .  رسیددرصد    3و در سال بعد به  درصد    2به    یریبه طور چشمگ  2018و    2017  یهادر سال 

کرده    ی داری خر  رانیا  از   تن نفت خام  ون یلی م  3.9در مجموع    2020در سال    ن ی ، چهاگزارش رسانه

 161دهد. ی را نشان م ید یکاهش شد 2019تن در سال  ون یل یم 14.77با  سهیاست که در مقا 

 

  

 
161 “China's 2020 crude imports FROM US surge 211% to 396,000 b/d, valued at $6.28 bil”, S&P Global, 

January 20, 2021 . 
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https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/012021-china-data-2020-crude-imports-from-us-surge-211-to-396000-bd-valued-at-628-bil
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 بندیجمع

  ی را بررس  کمیوست یدر قرن ب  ران یو ا  نی چ  یاقتصاد   یروابط دوجانبه  یِ خ یتار  سیر تحولفصل    نیا

  های این پژوهش یافته ،  نی چدر    یداره یسرما  هایبر متن دگرگونی روند    ن یا   لی و تحل  ه یتجز   با   کرد. 

»راهبرد رفتن   ی اندازراه طراحی و در پرتو )سان یک قدرت اقتصادی به ن ی د که ظهور چن دهی نشان م

  . ه استیافت  تبلور نیز  در ایران    اشموقعیت  و استحکام   در تقویت به جهان« و »ابتکار کمربند و جاده«(  

و    یبلواسطه  برآیند   ها دگرش   ن یا چین داخل  ی اقتصاد  های محرک توسعه  نهایی، و    ی  تحلیل    در 

 ه است. بود ه یسرما انیاپی ب انباشت  فرایندبخشیدن به تحقق 

  ران ی با ا  آن  یروابط اقتصاد  یکنندهن ییتع  هایعامل از    یک ی  ی در چیناقتصاد  آورسرسام رشد  

 ماهیتدر    ی نقطه عطف  کنونی ، آغاز قرن  کردیمارائه    فرازهای باال بررسی وبوده است. همانطور که در  

  یرتبهدر    2000چین در سال  گرچهترتیب،  بدین  ه است.بود یفیو ک  یاز نظر کمّ نیو چ رانیروابط ا

  ن یشد و هم  ل یتبد   رانیا  ی تجار  کی شر   ترینبزرگ به    دهه همان  در اواخر    لیکن  ،قرار داشتپنجم  

اولیه و  به واردات منابع  مرور زمان  به  آنها   یروابط اقتصاد  محور  حفظ کرده است.  حالبه   را تا  جایگاه

  تغییر جهت داده است.    چین به ایران یِدی تولای و  سرمایه   ی صادرات کاالها  یدر ازا  رانی از ا  معدنی

  زان یمبه  آن   ی اقتصاد داخل  یو فزاینده   با رشد گسترده  چین توسط    رانی ا  نفت خام  واردات سو،  از یک 

گذشته حدود دوسوم کل واردات    یطور متوسط در دو دهه که به  یطور به ،  افتهی  فزونی  یتوجه قابل

  تأثیر  رانیا   هیو اروپا عل  کا ی آمر  یهام ی، تحرنیبا وجود ا  را به خود اختصاص داده است.   ران یاز ا   نیچ

که کل تجارت    کردن وضعیتی لحاظ با  توان  را می   تغییر این  ،  است  گذاشته  بر روابط دو کشور   جدی 

کرد.   یت ؤر بوده است،در حال کاهش   2015از سال  اخص و واردات نفت به طور  ی طور کل به  ی خارج

کاهش    نی ، اما چشده  مواجه  یدر فروش نفت خود با مشکلت جد  ران ی که ابوده    ن یا   یاصل   آمد پی 
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کرده    جبران نفت    یصادرکننده   ی کشورها  ر یسا   شدید خرید از   ش یرا با افزا  ران ی از ا  خود   نفت   د یخر

   است.

  زاتیاز تجه  رانیبه ا  این کشور ، صادرات  «کارگاه جهان »به  چین  شدن  ل ی، با تبد گرید  یاز سو

در    و تولیدی  یاه یسرما  یبه کاالها  1370  یدر دهه   ی مصرف  یو کاالها  1360  یدر دهه   ینظام

  ن یچ  یکاالها  یبازار مهم برا  کیبه    رانی، ابیترتن یبه ا  شد.   متحول شده  1390و    1380  یهادهه 

  نیچ  ی دی تول ی ، صادرات کاالهاتنزل کرده ن یبه چ  ران یا ی نفت  صادرات که ی شده است. در حال  لی تبد

  ده یرس  2019در سال    ران ی درصد از کل صادرات آن به ا  96به حدود    2000درصد در سال    80از حدود  

پیوستگی    بیانگر پکن و تهران    نیب  یروابط تجار   ری چشمگ  شیگرفت که افزا  جهیتوان نتی م  لذا  است.

  ادغام  فرایند،  تریانضمامی در سطح    است.  نی چ  اقتصادی  قدرت   به  رانیاقتصاد ا   ترق یعم  یوابستگو  

  ت یتقو به مدد  خود را    یانرژ  یازهایاز ن  یعیدهد تا بخش وسی م  نیبه چاین مجال را  ،  اقتصاد دو کشور

تنها به    ی ، ادغام روابط اقتصادحالنی برآورده کند. با ا  یانرژذخایر  از    یغن   یروابط خود با کشورها 

  تر فزایندهتر و  قوی نفوذ    یبرا  یاساس  یهاشرطش ی تحوالت پ  نیشود و ای تجارت دو جانبه محدود نم 

    پردازیم.می به آن  یبوده است که در فصل بعد هیصادرات سرما قی از طر ران یدر ا   نیچ
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 فصل چهارم 

 ایران بهچین   یصدور سرمایهسیر تاریخی 
 

 مقدمه

  ه یسرما  بزرگاز صادرکنندگان    یکی  مقام تا    کاالهای  کنندهصادر یک  را از    نی که چ  تحوالتیتوجه به    با

جهان   داددر  پژوهیدنارتقا  سرما  ،  ا   ن یچ  ی گذاره ینقش  رفتن    تعقیب  با  پیونددر    رانیدر  »راهبرد 

در    رانیبه ا  ن یچ  یه یسرما  صدور  سیر تاریخیِفصل    نیرو، ان ی از ا  . پراهمیت است  ار یبس  جهان«، به

طور  ، ابتدا به فرایند   ن یا   لی تحلموشکافی و    ی برا  . دهدمورد تحقیق قرار می   را  حاضراول قرن    یدو دهه 

پارامترها س  ی اقتصاد  های)محرک  یاصل   ی مختصر  در (  یاس یو  راهبرد    اثرگذار  این  ارائه رترسیم  ا 

مهم مقصد  یک به  تا چه حد ران یا کهاین ؛ )الف( ای دوگانه داردجنبهبعدی این فصل  هدف نیم.  کمی

کدام  جذب    ها گذاری سرمایه   ن یا  کهاین  و )ب(   تبدیل شده است  خاورمیانهها در  ی ن یچ  ی گذاره یسرما

از    هیسرما   صدورکه در آن    است  یفرایند  یمطالعه   آخر   ینکتهاهمیت    .اندشده   یاقتصاد  یهابخش 

فراهم  را   یداره یسرمای ناموزون  روند توسعه میو تحک  بازتولید  موجبات  پیرامونی  یبه کشورها   مرکز

های  گذاری سرمایه گیرد بدین شرح است:  ، پرسشی که در مرکز این فصل قرار می بنابراین.  آوردمی

 ؟ کننداهدافی را دنبال می  خارجی چین در ایران چه
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  نخست بخش    اند. شده  بندیتقسیمشرح  این  فصل به    ن یا   مباحثات،  پرسش  نی پاسخ به ا  یبرا

راهبرد رفتن به  سازی  پیاده طرح و    یل های اصیکم، محرک   طور مختصر بر دو موضوع تمرکز دارد: به

گذاری خارجیِ  روند تکوین جریان سرمایه بررسی    و دوم  کند.ی که این راهبرد تعقیب می و اهدافجهان  

دهه   نیچ دو  است.  یدر  تحوالت    بعدیبخش  در    سپس   گذشته  و  تاریخ  توالی  به  به  مربوط 

گرفته  صورت های  گذاری سرمایه   مشخصطور  به   . پردازیممی   ران یا  در   ن ی چ  ی خارج  ی اهی گذاره یسرما

و   یمال  ی ، خط اعتباریدی خورش ی، انرژیم یپتروشنفت، گاز،  ـ  ران یا  ع یصنادر   متعددی یهاپروژه   در

زیرساخت  گذاری )سرمایه   گذاریممی بحث    بهرا    ـ  معادن  بعدی های حمل در بخش  در فصل    ونقل 

 مختصری به پایان خواهیم برد.  بندیجمع این فصل را با  (. شوندبررسی می 

 راهبرد رفتن به جهان  سازیپیاده و  ترسیم .1

  ن ی اول  شده است.  شگرفی  راتییخوش تغدست   1978از سال    نیاقتصاد چگفتیم که    قبلیدر فصل  

  ی داره یدر اقتصاد سرما  ملی و ادغام اقتصاد    اقتصادی   ی با آزادساز  نیچ  یداره یسرما  یاستحاله   یمرحله 

از    »استقبال(  1):  ندگرفت  قوامتنیده  درهم  سیاستدو    میانجیِتحول و دگرگونی به   نی ا آغاز شد.  یجهان

  م یمستق  ی گذاره یجذب سرما   فرایند   ی نخست نکته مراد از    «. خارج»رفتن به  (  2)و    ورود به داخل« 

از    یبرال ینول  یهااست یس  ی، اجرایداخل  یه یسرما انباشت    گیریشکل   مدداست. این کار به   ی خارج

  مناسبات  تیتقو  این سازوکارها پسامد   . شودمی  ل یتسه فناوری  شرفتی پ رهگذر کنترل دولتی بر آن و 

اقتصاد    کهاین به محض    . استبوده  ی  اقتصاد جهان   بهاقتصاد چین    خوردن گره و    یداره یسرما   یِ اجتماع

، نداشتانباشته    یه یسرما کلِ  جذب  ی کافی برای  کارمایه و    رسید  « اشباعبه حد »  شیبوکم  یداخل 

به  ،  هی انباشت سرماسازی  بیشنیه   و  بیشتر  سود  یابی بهدست منظور  به  و دولت حاکم  ن یچ  یبورژواز

و آن را در   هبردی دولت پ  میمستق  فرماندهیتحت سازی های جهانی راهبرد سیاستضرورت گسترش 

  اجراسازی را اعلم و    جهان   سویرفتن به   آن فرا رسیده بود تا استراتژیِ  رو، زمانن یاز ا.  ند پیش گرفت
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از    (Going Out) با پیشبرد راهبرد »رفتن به بیرون« پا بود هم  ها سیاست این سازی عملیاتی  162. کنند

  یبه بازارها  ی دسترس  و گسترش ژرفابخشیدن    ی برا  نی چ  یاقتصاد   ی هاحاکم و بنگاه   یطبقه سوی  

 . جهت انباشت سرمایه  کار ارزان  یروینکشی از بهره و  شرفتهی پ ی ، فناوریعی ، منابع طبی خارج

  ی ه و طبق  های چندملیتی شرکتاز    یدی و نسل جد  هیاز انباشت سرما  ی میحجم عظ  لیتشک

  ی داره یسرما  یتکوین و توسعه ،  2001در سال    راهبرد رفتن به جهان   سازی پیاده، با  دار نوپاه یسرما

در گزارش خود به    ،(1998ـ    2003)   چینوقت  وزیر  ی، نخست جانگژو ر  وارد فاز دوم کرد.را    نیچ

اجرا    بهرا  ن  فتن به بیرو ر  »راهبرد  دیبا   نی اعلم کرد که دولت چ  2001خلق در سال    یمل   یکنگره

برا  ی نسبیت  مز   ی دارا  ی هاشرکت   ، درآورد تشو  یگذار ه یسرما   ی را  خارج    یاندازراه   163، کند  ق یدر 

  ی هانامهتوافق   قی از طر  یعیاز منابع طب  ی رداربو بهره  تجارت  با پردازش   وها در خارج از کشور  کارخانه

به عنصر    ی نی چ  هایبنگاه در خارج توسط    ی گذاره یسرما  ق یرو، تشو ن یاز ا  164.« مداخله نماید   مشارکتی 

از فرصت   این کشور  شد و  ل ی( تبد 2001ـ    2005)  ن یدهم چ  یسالهپنج   یبرنامه   یدی کل  کِیاستراتژ

 165استفاده کرد.  ی جهان یداره یاقتصاد سرما تیبر واقع اثربخشی آن ادغام و  یبرا

راستا ابتدا  ، نیچ  وقت   ری نخست وز  ،نوِ   ها،ی همین سیاست در  تصریح    2010  یدهه   ی در 

مربوطه را بهبود    ی تی حما  یهااستی، س کرده  عیرا تسر راهبرد رفتن به جهان    ی ما اجراکند که: »می

روش دهیبخش تأ  ی بررس  یها،  ساده  د ییو  شرکت  سازیرا  به  و  شراکرده  واجد  افراد  و    یبرا  طی ها 

که در سطح  هستیم    ییها شرکتمشوق  ما    کرد.  میخواه  مساعدت ارائهدر خارج از کشور    یگذاره یسرما

درع  فعال صورت  به  ی المللنیب فعالن یو  منظم  در   یهایی راهنما  ما  کنند.   تیحال  خصوص    کلن 

 
162 Li, “China’s,” 32. 
163 Zhu Rongji, “Report on the Outline of the Tenth Five-Year Plan for National Economic and Social 

Development (2001),” the National People's Congress (NPC) of the People's Republic of China . 
164 “China to Open Wider to Outside World”, Embassy of the People's Republic of China in the Republic 

of Lithuania . 
165 Rongji, “Report,”. 

http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Special_11_5/2010-03/03/content_1690620.htm
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Special_11_5/2010-03/03/content_1690620.htm
http://lt.china-embassy.org/eng/jmgx/zgggkf/t124873.htm
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Special_11_5/2010-03/03/content_1690620.htm
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و محافظت از آنها را بهبود    برانگیختن  سازوکارهای   ،میکنی م  ت یخارج از کشور را تقو  ی گذاره یسرما

دو    ی، طجهیدر نت  166« .میکنیمحافظت م  ی گذاره یسرما  هایریسک   در مقابل  ها راآن   و  میبخشیم

اخیر ه ده بهبه ،  شتاب گرفته  درخور توجهی   زان یمبه   ن یچ  ی خارج   ی گذار ه یسرما  ی    مقام   طوری که 

است که در آن    ی خ یعطف تارنقطه   کی   ن ی ا.  ارتقا یافته استبزرگ جهان    ی گذار خارج ه یسرما  ن یسوم

ی  در حوزه  ی جهان   پرقدرتِ گذاران  هیبه سرما   ی صِرف کننده دیتول  کی از    ی نیچ  هایو بنگاه   هاشرکت

 اند. گذار کرده  ی مالی سرمایه 

 در گذر زمان  نیچ ی خارج  میمستق یگذارهیسرما

  درخور نگرشی  زانیمبه   1990  یدر طول دهه  نی به چ  یخارج   میمستق  یگذاره یسرما  هجوم  هرچند 

ب   منتها،  افتی  شیافزا جای  به جای   ن یچ  یه یسرما  صدوردر    یخ یتار  یلحظه   کمیوستیآغاز قرن 

  ان یجر)  چین  یخارج  میمستق  یگذاره یکل سرمامجموع  ایم که  نشان داده   4- 1در نمودار    بود.  جهان

   2019دالر در سال    ارد یلیم  2.335به    2002دالر در سال    ارد یلیم  32.6از  ، یعنی  برابر  70  (و سهم

است.   یافته  رشد جر  نی انگیمافزایش    ی هاسال   یط  ن یچ  گذاری مستقیم خارجی سرمایه   ات انی نرخ 

درصد از    (0.5دهم ) پنج   باا یتقر   2002در سال    ن یکه چی حالدر   . دیدرصد رس  43.5به    2011تا    2003

به خود اختصاص داده  توسعه را  درحال   یدرصد از کشورها   5جهان و حدود    گذاری خارجی سرمایه کل  

  167.افتی  ش یدرصد افزا  17درصد و    3.8به    بیترتبه  2011  در سال   یک دهه بعد،   این میزان   ،است

و  افتی  ارتقا 2016درصد در سال  13.5به  2010درصد در سال    5.2از   نیچ  یجهان یرتبه  نی همچن

سهم در سال    ن ی. ا دی اوج خود رسنقطه  درصد به    14.1با    2018در سال   ،بعددر سال   یپس از کاهش 

با    قیاسدر    ن ی چی  ارجگذاری مستقیم خسرمایه ،  نی ا  وجود   با   .نزول یافتدرصد   10.4  تا سطح   2019

 
166 Wen Jiabao, “Report on the Work of the Government”, People's Daily Online, March 16, 2012 . 
167 “Foreign direct investment, outflows by countries,” UNCTD . 

http://en.people.cn/90785/7759779.html
http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
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بیست رتبه سال  ی  در  سال  ،  2002وششمین  جهان    یرتبه   به   2019تا    2015از    . کرد  صعود دوم 

سال    ن ی چ  یهاشرکت جر اهکرد  ی گذارهی سرما  جهانکشور    188در    2019در  و  سهم   انیند  و 

ده  درصد از کل جهان را به خود اختصاص دا  6.4و    10  بیترتآن به   گذاری مستقیم خارجیسرمایه 

 168است.

ب  ین یچ  یها، شرکت2005در سال     ی گذاره یکشور در مناطق مختلف سرما   160از    ش یدر 

(،  درصد  20)  نی الت  یکایبود، پس از آن آمر  آن   یمقصد اصل   ا ی، آسیامنطقه   ز لحاظ توزیعکردند. ا

به ترتیب در    درصد(  1.5)  هیانوسی( و اقدرصد  2)  ی شمال  یکا ی(، آمردرصد   3(، اروپا ) درصد  3)  قایآفر

منابع   ها گذاری سرمایه   ی صنعت، مقاصد اصلبر اساس    توزیعی  در عرصه  .بعدی قرار گرفتند های  رده 

  169بود.   دی ، معدن و تولیالملل ن ی ب  ی، قراردادهایرانی، کشتیالملل ن ینفت(، تجارت بخصوص  به)  یانرژ

 
168 Ministry of Commerce of China (MCC), 2019 statistical bulletin of China’s outward foreign direct 

investment. Beijing: China Business Press, 2020), 90.-94 
169 Li. “China’s,” 59. 
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 . 2019تا  2002 هایطی سالگذاری مستقیم خارجی چین )جریان و سهم( کل سرمایهمجموع   .4-1 نمودار

 گذاری مستقیم خارجی چین )وزارت بازرگانی(.سرمایه 2019اساس بولتن آماری  : محاسبات نویسنده برمنبع 
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سهم   170. سرازیر شد توسعه  درحال   یبه اقتصادها   هاگذاری این سرمایه درصد از    7  حدود  2014در سال  

  4.7)   نی الت  یکای (، آمردرصد 7.7پس از آن اروپا ) ،ترقی کرددرصد   80تا سطح    2019سال    در  ایآس

را  ها  از این سرمایه   ( درصد  1.5)  هیانوسی( و اقدرصد  2)  قایآفر   ، (درصد  3.2)   یشمال   ی کای (، آمردرصد

ی  منطقهدر    نی چ  خارجی  یگذاره یسرما  ی برا  یبه مقصد مهم   رانی چارچوب، ا  نیا   درکردند.    خود   جذب

 . شد لی تبد خاورمیانه

 رانی به ا  نیچ یهیسرما  گسیل .2

 ران یدر ا یخارج می مستق یگذارهیجذب سرما  .2.1

  ی آشفتگ  ، 57از درون انقلب    یاسلم   یجمهور   ی قدرت سیاسی توسط قبضه شاه و    میپس از سقوط رژ

  منتج ران یدر ا  ی خارج ی گذاره یبه کاهش سرما رانیا  یاس یاقتصاد سشده در حادث   تحوالتو  ی اسیس

و  موازات  به  ـ  سواین به  1368های  سال از    یاقتصاد  و   یاسی س  هایدگرگونی   .گردید    ی اجرااتخاذ 

)بانک   ی المللن یب  یمال   ی نهادها  های تجویزیلعمل ادستورمطابق با    برالینول  ی اقتصاد  یهااستیس

ب  ی جهان در    یخارج   ی ذارگه یجذب سرما   یبرا  مساعدتری نسبتاا    طی شرا  ـپول(    یالملل ن یو صندوق 

از سوی سران جمهوری    ی خارج  یگذار ه یجذب سرما  سیاست   فتنر ی با پذ  171آورد. فراهم    ران یاقتصاد ا

پس   172، 1372شهریور در   «صنعتی ـ مناطق آزاد تجاری  یقانون چگونگی اداره »  بیو تصو اسلمی

پانزده  به   یطوالن  یااز وقفه اما    ،در کشور مورد توجه قرار گرفت  یخارج   یگذاره یسال، سرمامدت 

  یگذاره یسرما   تیو حما   قی قانون تشو»،  های طوالنیوقوسش کِ  از بعد    ماند. باقی    ن ییپا   بسیار چنان  هم

 
170 Dic Lo, “Perspectives on China’s Systematic Impact on Late Industrialization: A Critical Appraisal,” 

SOAS, University of London, July 01, 2018 . 
 اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایرانسعیدی، حامد.    ام:کردهبررسی    دیگر  تارنوش به تفصیل در دو  را  این موضوع   171

 ( در نقد اقتصاد سیاسی. 2021) های نولیبرالیسم در ایراننشانسرشتو  ؛( در نقد اقتصاد سیاسی2020)
 . مصوبات مجلس شورا. «صنعتی جمهوری اسلمی ایران  –قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری »172

https://www.soas.ac.uk/idcea/publications/working-papers/file139039.pdf
https://pecritique.com/2020/10/04/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9/
https://pecritique.com/2021/01/25/%d8%b3%d8%b1%d8%b4%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92283?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20-%20%D8%B5%25
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92283?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20-%20%D8%B5%25
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سرانجام پس از دو دهه موضوع  این نیز    173. رسید   بیتصو  به  در مجلس  1380« در اسفند  ی خارج

قانون   یخارج   یگذاره یسرما به صورت  رسم  یرا  تغ  هایبرنامهدر صدر    ی و  به  و  داد  قرار    ر ییدولت 

ا  یخارج   یگذاره یسرمامیزان  در    ی ریگچشم است  ران یدر  در  همان   .انجامیده    4-2  نمودار طور که 

از سر گذرانده  را    ی دی نوسانات شد  رانی ا  به  ی خارج  م یمستق  ی گذارهی سرما   ورود   ان ی ، جرنمایان است

  ارد یل یم  3.5از    ش یبه بش(  1374)   1995دالر در سال    ون یلیم  17ز  ها ا ی گذاره یسرما این  . مجموع  است

  2008، در سال  ی درصد  40  یج یپس از کاهش تدر  . افتی  شیافزاش(  1381)  2002دالر در سال  

  4.7  تا سطح ش(  1391)   2012روند دوباره در سال    ن یا  . افتی  تنزلدالر    ارد ی لیم  1.9به  ش(  1387)

  مختلف   یاهدر دوره  یالملل ن یب  ی هام یتحر  برآیند  عمدتاا که    خیزوسیر افت  ن ی. ا باال رفتدالر   ارد یلیم

تا   2015و  2014در سال  ها  ی گذارهی سرما تبع آنبه . استمرار داشته استکنون تا پیوسته طور ، به بوده

با    2017در سال    رانیا  به  ی خارج   گذاریورود سرمایه   زان یم  ن یشتریب   . افت کرددالر    اردیلی م  2  حدود 

دالر کاهش   ارد ی لیم 1.5به   2019در سال   گریبار د زانیم نی ا به اوج خود رسید. دالر   اردیلی م 5حدود 

 دالر بوده است. ارد یلیم 2.4 ش رقم در سال قبل ن یکه ا  یدر حال ،  افتهی

است. به   بسیار ناچیز جهان  یکشورها  اکثربا  قیاس در  ران یبه ا یخارج  یه یسرما  ورود میزان

جریان  درصد دهم  سه  تنها حدود  2018در سال    یخارج  یه یجذب سرما سهم ایران از   ، گزارش آنکتاد

سرمایه  جهان  ورودی  خارجی  عمدبخشی  ع یتوزلحاظ  به  174است. ی  بخش    ی خارج   یه یسرما  یه، 

(  یمی )شامل نفت، گاز و پتروش  بخش انرژی فسیلی در  در منابع اولیه و در حقیقت    محور بوده، یعنی منبع

  بات ی در قالب ترت  غالباا ،  یگذاره یروش سرمالحاظ  به و    تولید شده است. صنایع  ندرت وارد  و به  شده  وارده

نمایش    4-3نمودار  در    بوده است.  ( رهیو غ  BOT،  متقابل  بیع  ی قراردادها   شامل )  ی قرارداد به  نیز 

 
 های مجلس شورای اسلمی. مجلس پژوهش ، «گذاری خارجیقانون تشویق و حمایت سرمایه »173

174 UNCTAD. World Investment Report 2018 (Geneva: United Nations, 2018). 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133816
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133816
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در  درصد    80تا    60  ن یب  175« متقابلبیع »  ی ، نسبت قراردادها2015تا    2000از سال  ایم که  گذاشته 

  های از تنش   یناش   ینوسانات تا حد  ن یا   است.  سقوط کردهدرصد    5به   2019بوده و در سال نوسان  

های  شرکت  باعث شدهکه  بوده    رانیا   ه یسخت عل  یهام یو اعمال تحر  رانیو ا  کا یآمر   ن یب  یک یتیژئوپل

  FDIاز کل ورود    ن ی، سهم چیزمان یبازه   نی ا  در . خارج شوند   ران یا   ی از بخش انرژ  المللی نفتی بین

 است.  افته ی فزونی  یتوجهشایان  زانیبه م ران یبه ا

 

 

 
نفتی یا   میدانقراردادهای بیع متقابل »قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت/خدمات برگشتی ثابت هستند که پیمانکار هیچ گونه مالکیتی بر   175

های خود را به طرف خارجی واگذار های معینِ مسئولیتگازی را ندارد و در آن یک نهاد ایرانی )مثلا شرکت ملی نفت( برخی از جنبه
 Kuhn, M, and Jannatifar, M. “Foreign Direct Investment Mechanisms and Review ofبه    گریدبن    «.کندمی

Iran's Buy-Back Contracts: How Far Has Iran Gone and How Far May It Go?” Journal of World 

Energy Law & Business 5, no. 3 (2012): 207–34. 
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 .2019-1995آمریکا(، به قیمت جاریِ دالر خالص واردات )گذاری مستقیم خارجی در ایران، سرمایه .4-2نمودار 

 های بانک جهانی.: محاسبات نویسنده بر اساس دادهمنبع 
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 گذاری خارجی چین در ایران سرمایه  .2.2

ایران  ن یچ  ییه هجوم سرما  از آنجاکه  شدت بخشید   ایطور فزاینده به   را   این کشور بر  ش  نفوذ   ، به   .

، پس از  رانی ، ااوج گرفت  یدر سطح جهان   2000  یدهه   لی از اوا  نیچ   ی خارج  م یمستق  ی گذاره یسرما

شده است   انهیخاورم  یدر منطقه   نیچ   گذاری مستقیم خارجیسرمایه مقصد    نی عربستان و امارات، سوم

، کل  2019تا    2004  یهادر طول سال   که  ایمنشان داده   4-4در نمودار    (.بنگرید  III  وستیپبه  )

ولو    دالر بوده است.   ارد یلی م  30  با یتقر  ران ی ( به اسهامو    ان ی)جر  نیچ گذاری مستقیم خارجی  سرمایه 

های بعد  در سال اما  ،  هدالر بود  ون یلی م  350کمتر از    2009تا    2004  یهاسال   نی ب  زانیماین    کهاین 

  2011دالر در سال   ارد ی لیم  2  درحدود ،  2011در سال   دالر  ون ی لیم  1.226  تدریج شتاب گرفت و بهبه

  دوازدهمِ  مقامدر در   رانی، ا2011سال  در افزایش یافت. 2012دالر در سال   اردیلی م 2.7از  شیببه و 
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 .2019 - 2000ر ایران، های خارجی دگذاریاز کل سرمایهبخش نفت و گاز بیع متقابل در نسبت قراردادهای  .4-3نمودار 

 .های بانک مرکزی ایراننویسنده بر اساس دادهبات : محاسمنبع 
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 ودومبیست   جایگاهبه    2014که در سال    یدر حال   176قرار داشت،  گذاری خارجی چینمقصد سرمایه 

حجم کل    کهاین رغم  به ،  های خارجی چینگذاری سهم ایران در سرمایه   در خصوص   177سقوط کرد. 

 178مو ودبیست  یدر رتبه   2011در سال    ران ی، ادر حال افزایش بودهطور مداوم  به  ن ی چ  ی گذاره یسرما

  2014در سال    رانیبه ا نیچ گذاریورود سرمایه  179قرار گرفت. وسوم بیست در رتبه  2014و در سال  

دالر    اردیلیم  2.4تا حد    2015روند در سال    ن ی. ادی اوج خود رسی  نقطهدالر به    اردیلی م  4از    شیبا ب

خود  هتدریج روند نزولی ببه   دالر(،  اردیلی م  3.7)  2016در سال    نسبی  بهبودیک  و پس از    افت کرد

 . فروکش کرد 2019دالر در سال  ارد ی لیم 3به کمتر از گرفت و 

 

 
176 Ministry of Commerce of China, 2014 Statistical Bulletin of Outward Foreign Direct Investment 

(Beijing: China Statistics Press, 2014), 131. 
177 Ministry of Commerce of China, 2011 Statistical Bulletin of Outward Foreign Direct Investment 

(Beijing: China Statistics Press, 2012), 74. 
178 Ministry of Commerce, 2011 Statistical, 79-83. 
179 Ministry of Commerce, 2014 Statistical, 136-140. 
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جریان ها سهام

 .2019تا  2004 هایطی سال  ( به ایرانسهمگذاری مستقیم خارجی چین )جریان و سرمایهورود  .4-4 نمودار

 . های مختلفمستقیم خارجی خارجی چین، سالگذاری آماری سرمایه ننویسنده بر اساس بولت محاسبات: منبع 
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و    رانیا  ی و صنعت  یبا اشاره به توافق بزرگ اقتصاد   ، مقام وزیر نیروقائم   ،اسماعیل محصولی

  میلیارد   50  از   بیش   به  دالر   میلیارد   23های چینی از  حجم فاینانس »  که  اعلم کرد   1393در سال    نیچ

همچنین   180« .یافت افزایش  کشور  اقتصادی و عمرانی  صنعتی،  های پروژه کل  مالی  تأمین  برای دالر 

آن است   بیانگر   1399در سال    )صمت(  آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

.  است  شده   تصویب  کشور  در  خارجی  گذاریسرمایه   درخواست  دالر  میلیون  469  و  میلیارد  2که بیش از  

  در  نظر  این   از  که   است  پروژه  و   طرح فقره   158  به   مربوط  مصوب   خارجی  گذاری سرمایه از    میزان   این

  چین با ،  شده  اعلم های  داده   یبر پایه .  دهد می   نشان   را   درصدی   92  رشد   1398  سال   با   سنجی هم

  با   کانادا  دالر،   میلیون  363.7  با   عربی   یمتحده   امارات   دالر،   میلیون  486.9  با   آلمان   دالر،   میلیون   543

ایران  سرمایه   برتر ر  کشو   پنج  ترتیب  به  دالر   میلیون   116  با   اتریش   و  دالر   یلیون م  271.6 در  گذار 

   181.اندبوده 

  2004از سال    ران ی به ا  ن یچ  یه یسرماورود  کل    ، کنیدمی   مشاهده   4-5  نمودار طور که در  همان 

از    62حدود    2019تا   سرمامجموع  درصد  ا  یخارج   میمستق  های ی گذاره یکل  خود    ران یدر  به  را 

،  هستند  سان ناهم  ی تا حدود  ن ی چ  یو وزارت بازرگان  ی بانک جهان  ی آمارها  هرچند  اختصاص داده است. 

  ران یدر ا  یخارج   یگذاره یمنبع سرما  ترینبزرگ به    ی اخیر دو دهه   یط  ن یزد که چ  ن یتوان تخم ی اما م

  و متکی   وابسته  نی تا چه حد به چ  در این زمینه رانی که ا  نشان از این داردشده است. در واقع    لی تبد

  ی دهندهنشان   ، نتایج و آمارها رانیدر ا  ن یچ   گذاریسرمایه   بخشیِ   عی توزلحاظ  به   نی علوه بر ا  است.

 
 . جهان نیوز ، «اولین فاینانس پتروشیمی با چین باز شد» 180

 . «، اقتصاد نیوز99گذاری خارجی در سال درصدی سرمایه 92رشد »181

http://www.jahannews.com/analysis/394624/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-54/405382-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-54/405382-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
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به منابع    ی دسترسفوریت  است، که  اش  ی داخل   ی اقتصاد  مقتضیات   تأمینبه    چین   یاولویت و علقه 

ی  سسهؤاساس گزارش م  بر کند.  اش را تشدید و تعمیق میی رشد اقتصاد  ش یافزا  ی را در راستا  اولیه

خدمات  ، فلزات،  نقلوحمل ،  یانرژ  یها به بخش   رانیدر ا  ن یچ  یگذاریه ، سرما یی کا یآمر   کارفرمایی 

 مستغلت اختصاص داده شده است.  و و املک یی ایمی ش صنایع عمومی،

انرژ   آورسرسام   افزایش در بخش    نیا   یگذارهی سرمامیزان  در    نی چ  توسط  یمصرف  کشور 

  « یانرژ»، بخش  نیز قابل مشاهده است  4-6نمودار  طور که در  آن است.    بازتاب یافته  ز ین  رانیا  یانرژ

در    .از آن خود کرده استرا    رانیا  عیدر صنا   نیچ  یگذارهیسرماکیک  ( از  درصد   40)  برش  ترینبزرگ 

حمل   جایگاه  بخش  بعد   26  با  ونقل دوم،  فصل  در  )که  پرداخت  یدرصد  خواهیم  آن  سپس  (،  به 

عموم   19)  ات فلز  هایبخش  و    6)  یی ای میش  صنایعدرصد(،    8)   یدرصد(، خدمات  املک  و  درصد( 

 . درصد( قرار دارند  1مستغلت ) 
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رهابقیه کشو

38%
سهم چین

62%

بقیه کشورها سهم چین

 . 2019تا  2004گذاری خارجی در ایران ، از سال نسبت سهم چین از کل سرمایه .4-5 نمودار

 .4-4و  4-2نمودارها نویسنده بر اساس آمار  ات: محاسبمنبع 

 .ندمنطبق نیستباهم  تمامیبه بانک جهانی و وزارت بازرگانی چین  های: الزم به ذکر است که آمارمالحظه

انرژی

حمل ونقل

فلزات

19%

خدمات عمومی

8%

اییصنایع شیم

6%
تامالک و مستغال

1%

انرژی

حمل ونقل

فلزات

خدمات عمومی

صنایع شیمایی

املک و مستغلت

 .2019تا  2005 هایطی سالدر ایران گذاری مستقیم خارجی سرمایه  بخشیِ  توزیع. 4-6 نمودار

 گذاری جهانی چین(.)ردیاب سرمایه AEI آمارهای نویسنده بر اساس  ات: محاسبمنبع 



 

نفوذ چین در ایران یِژئوپلیتیکاقتصاد   92  

 یمینفت، گاز و پتروش یهاپروژهطرح و در  نیچگذاری سرمایه  .2.3

از    اگر کلی  تصویری  شرکت  ارائهآن  موقتاا  درکنیم،  چینی  از    مجموع   های  دالر  د  ر میلیا  41بیش 

)به   های نفت و گاز و پتروشیمی ایران انجام داده است گذاری در پروژه ی سرمایه معاملت در حوزه 

میلیون دالر    23با بیش از    ی گازهای  پروژه  . در مقام مقایسه، بخش بنگرید(  4-1و جدول    4-7نمودار  

ی آن به  دو پروژه جایگاه نخست قرار گرفته است که از این میزان،  در    گازی   قرارداد   فقره  برای سه

و قراردادهای آن فسخ شدند. در جایگاه دوم،   گردید با موانع مواجه    دالر   د رمیلیا   18.6حدوداا  ارزش  

را به  میلیارد دالر    15.6حدوداا    دستی نفتی در بخش باالدستی و پایین   قرارداد فقره    12ت با  بخش نف

قراردادهای    دار است.میلیارد دالر آن شامل قراردادهای مشکل   10که کمی بیش از  ،  خود اختصاص داده

میلیارد    9ها نزدیک به  های بخش پتروشیمی در جایگاه سوم قرار دارند که ارزش آن متعلق به پروژه

 . های بعدی وارسی و ارائه خواهیم کردبخش  ذیلقراردادها را در  جزئیات مربوط به این  دالر است. 
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قراردادهای تمام شده یا در  دست اجرا قراردادهای مشکل دار

 . گاز و پتروشیمی و صنعت نفتهای چینی در گذاریسرمایهمیزان   ارزشیِ  توزیع .4-7نمودار 

 . اندارائه شده  5-3در بخشکه شده آوریهای جمعنویسنده بر اساس داده ات: محاسبمنبع 



 حامد سعیدی 93 

 های نفت، گاز و پتروشیمی ایران پروژهقراردادهای چین در  .4-1جدول 

 بخش نفت 

 ** ارزش نوع قرارداد  سرنوشت قرارداد 

   )به میلیون دالر(

تاریخ انعقاد   پروژه پیمانکار)ها(  طرف ایران 

 قرارداد 

 شماره

- x 85 NIOC CNPC   1 1379مرداد  حفاری نوزده حلقه چاه 

- x 65 -  2 1379دی  بلوک زواره ـ کاشان  ساینوپک شنگلی 

- x 13 NIOC CNPC  3 1380 قرارداد نفتی 
متقابل بیع  -  2550 NIOC CNPCI  1388 رتی میدان نفتی آزادگان شمالی  4 
*   2000 متقابل بیع  -  NIOC 5 1396آذر  میدان یادآوران )فاز یک(  ساینوپک 

- x 87,5 - CNPC  6 1384اردیبهشت   لرزه نگاری در بلوک کوهدشت 

فسخ شد 95سال قرارداد در   x 19,61 NIOC 7 1385خرداد  بلوک گرمسار  ساینوپک 

 8 1388 میدان آزادگان جنوبی )فاز یک(  NIOC CNPC 2500 متقابل بیع  .شرکت چینی کنار کذاشته شد 93در اردیبهشت 

 ساینوپک EPC 2550 ODCC سهم ایران  %15سهم چین و  85%
   ناشیونالاینتر

1389فروردین  پاالیشگاه آبادان   9 

 10 1399 پاالیشگاه نفت اصفهان  SEIکنسرسیوم  NIORDC 2500 خط اعتباری  شرکت چینی از پروژه کنار گذاشته شد.

1395مرداد  میدان یادآوران )فاز دوم(  ساینوپک NIOC 3000 متقابل بیع  -  11 
، و طرح  2و 1میدان مسجدسلیمان )فاز   NIOC CNPCI 300 متقابل بیع  -

 ازدیاد برداشت نفت( 
 12 1395شهریور 

 
 15670.11 

   
موع کل مج  
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 گاز بخش 
نوع   سرنوشت قرارداد 

 قرارداد 

 ارزش 

 آمریکا(  میلیون دالربه )

تاریخ انعقاد   پروژه پیمانکار)ها(  طرف ایران 

 قرارداد 

 شماره

 1 1386اسفند  میدان گازی پارس شمالی  سینوک شرکت نفت و گاز پارس  16000 متقابل بیع  تعلیق شد   90در مهر 

 2 1387اسفند  کارخانه ایران ال.ان.جی ) فاز دوم(   سینوک شرکت گاز مایع ایران  x 2625 تعلیق شد  91در شهریور 

 3 1388خرداد  چنوبی میدان گازی پارس  11فاز  x 4700 NIOC CNPC ، این شرکت از پروژه خارج شد 91در خرداد  
 

 23325 
   

 مجموع کل 
 

 پتروشیمی بخش  
 ارزش  نوع قرارداد  سرنوشت قرارداد 

 )به میلیون دالر آمریکا( 

تاریخ انعقاد   پروژه پیمانکار)ها(  طرف ایران 

 قرارداد 

 شماره

 
x 375 

 
NIPIC  1 1392آذر  چساران گپتروشیمی 

 
EPC+F 102 

 
 2 93اردیبهشت   پتروشیمی صدف  -

 
x 2500 

 
CATIC  3 1393خرداد  ( 16پتروشیمی گاز بوشهر )آلفین  

x 406 
 

CPECC  4 1393بهمن  پتروشیمی سبلن 

توسط شرکت ایرانی   %15توسط شرکت چینی و  85%   5 95اردیبهشت   پتروشیمی مهران  CNTIC پتروسامان فراگستر  1403 
 

x 3600  6 1395بهمن  مسجدسلیمان پتروشیمی  وهانو پتروپاالیش مسجدسلیمان 
 

x 580 
 

 7 1396تیر  پتروشیمی لردگان  -
  

8966 
   

 مجموع کل 
 



 حامد سعیدی 95 

 شده( هستند. شده و یا فسخدار )تعلیقمشکل ، قراردادهایاندآمده به رنگ قرمز یی کهقراردادهاها و ارزش اسامی پروژه*  

سایت  این وببا استفاده از  م. این تغییریاتبدیل کرده دالررا به  (ریال، تومان و یوروارزهای دیگر ) بهگذاری یهقراردادها و سرما یاولیه ارزش  در این جداول** 

(https://www.xe.com/currencytables)  گرفته است.   ، صورتانعقاد شده قرارداد کهدر تاریخی  اساس نرخ ارز  برو

https://www.xe.com/currencytables/


 
 

 صنعت نفت 

  182آغاز شد.   1376نفت و گاز در سال    اکتشاف با قرارداد    ، رانی ا  فسیلی   یدر صنعت انرژ  ن یچ  یگذار ه یسرما  نیاول

آن    انگلیسی   علمت اختصاریِ که  ن )را ینفت ا  ی شرکت مل  (2000)برابر با اوت    79  ماهمردادبه دنبال آن، در  

NIOC  )نی نفت چ  ی با شرکت مل  ی دالر  ونیلی م  85قرارداد    است  (CNPC)  ، کننده و  دی تول  ترینبزرگ   عنوانبه

ی موجود در  عیگاز طب میادین  نوزده حلقه چاه در    یحفار   ی، براو گاز چیننفت    یدولت شرکت    یکنندهتأمین 

در سال    CNPCو  NIOC ن یب ی دالر  ون یلیم  13 ی قرارداد نفت  ک ینیز  1380در سال  امضا کرد.  جنوب ایران 

 183منعقد شد.  2001

با    نیا توافقنامه  یاره یزنجروند  پا  یباالدست   ی هادر پروژه  جانبه میان دو کشور دو  یهااز    یدست نیی و 

  79ماه دی کاشان در   ـ  زواره بلوک. قرارداد اکتشاف نفت در ده استگذشته همراه بو ینفت در دو دهه صنعت 

شرکت ساینوپک چین   اگرچه  به امضا رسید.(  ی شنگل  نوپکای)س  نفت و پتروشیمی چینو شرکت    ران یا  نیب

اما به گزارش    184د، گذاری کن رمایه این بلوک س  میلیون دالر در   36بود تا  تعهد کرده  عنوان پیمانکار پروژه،  به

  صرف   وجود   با   هرچند سرانجام.  گذاری کرد میلیون دالر سرمایه  65ا هزینه و ریسک خود،  باین شرکت  شانا،  

  185. ص داده نشدتشخی   تجاری  بلوک   این   ایران   نفت  ملی   شرکت  معیارهای  به  توجه  با  آن،  از نفت  فوران  و   هزینه

،  میادین نفتی ایران، واقع در غرب اهواز  ترین بزرگی میدان نفتی آزادگان شمالی، یکی از  بعدی توسعه   یپروژه

ایران و شرکت چینیش  ،82ماه  در دی  بود.  زیرمجموعه CNPCI رکت ملی نفت  اجرای  ،  CNPCی  ،  برای 

ی میدان آزادگان  . سرانجام قرارداد توسعه یافتنددست   اینامهی این میدان به تفاهمعملیات فاز نخست توسعه 

 
182 Ali Sotoudehfar, “On the Status of Iran’s Oil Trade with China in Pre- Nuclear Deal,” School of Economics, 

Renmin University of China,  
183 Garver, China and Iran, 266-69. 

 سی فارسی.بی«، بینفت سبک کشف شد کاشان در نزدیک«. ایرنا؛ »عملیات اکتشاف نفت و گاز در بلوک کاشان تا زواره آغاز می شود» 184

 .«. شانابلوک15جذب بیش از یک میلیارد دالر سرمایه با انعقاد قرارداد »185

https://ies.ui.ac.ir/article_21970.html
https://www.irna.ir/news/6862283/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.bbc.com/persian/business/story/2004/01/printable/040104_he-ag-kashanoil
https://www.shana.ir/news/134107/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-15%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9
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  186. میلیون دالر بین طرفین تنفیذ شد   550میلیارد و    2به ارزش    «بیع متقابل »در قالب    88تیرماه    در  شمالی 

 یمیلیارد دالر برای توسعه  8.4سال  10گزارش داد که چین قرار است ظرف مدت  1390تهران تایمز در سال  

اعلم    ، رانینفت ا   ر یزنگنه، وز   ژنی، ب96  ماهخرداد ، در  نیعلوه بر ا   187گذاری کند. میدان نفتی آزادگان سرمایه 

ر  این شرکت د  188. سپرده شد   CNPC  فاز دوم میدان نفتی آزادگان شمالی به شرکت چینی   یکرد که توسعه 

  80به   کیشد نزدی م  برآوردکه  است هآغاز کردرا   ی نفت خام در آزادگان شمال  دی که تول اعلم کرد  2018سال 

 189کند.  استخراجبشکه در روز  هزار

را بر    واقع در استان خوزستان  ی میدان یادآوران توسعه موافقت کرد که    1383در سال    نوپکیگروه س

گزارش  به    .خریداری کندسال    25( به مدت  ال.ان.جی)  عیما  ی عیتن گاز طب  ونی لیم  10و ساالنه    ردیعهده بگ

ی  میلیارد دالری برای توسعه  2قراردادی    96  ماه آذرو شرکت ساینوپک چین در    شرکت ملی نفت ایران رویترز،  

در  ،  های جهان داشتکه بازتاب وسیعی در رسانه  قرارداد، این    انعقاد  190یادآوران امضا کردند. میدان  فاز نخست  

های اروپایی و آسیایی خواسته بود به منظور افزایش فشار بر ایران،  صورت گرفت که آمریکا از شرکت   ایدوره 

از    95در تابستان    میدان نفتی یادآوران   یه مجری طرح توسعدر ادامه،    191. معاملت خود را با ایران قطع کنند

توسعنهایی  جامع  ) شدن طرح  واگذاری  (  MDPه  و  میدان  چینی توسعه این  به شرکت  این طرح  دوم  فاز    ی 

 192. خبر داد نوپکایس

 
 «، شرکت ملی نفت ایران. مالیطرح توسعه میدان نفتی آزادگان ش 100صفر تا » ؛«، اقتصاد آنلینآخرین وضعیت توسعه میدان نفتی آزادگان » 186

187 “China to invest $8.4b in Azadegan oilfield: official”, Tehran Times, August 27, 2011,  
 داک.اویل ، «شد  سپرده چین به یادآوران و شمالی آزادگان  نفتی های میدان دوم فاز توسعه نفت: وزیر»188

189 Chen Aizhu, “CNPC suspends investment in Iran's South Pars after U.S. pressure,” Reuters, December 12, 2018,  
190 Hafezi, Parisa. “Iran, China's Sinopec sign oil-field deal,” DECEMBER 9, 2007; “Sinopec set to sign deal with 

Tehran - Business - International Herald Tribune”, The New York Times, Oct. 26, 2006,; “Times, Sinopec to 

develop oil field in Iran”, The New York, Dec. 10, 2007,; “$50 billion contracts with China,”  غروب کارون چشمبهراه«  

ی مشعل. نامه«، هفتهسرمایه  
 . اقتصاد دنیای «، میلیارد دالری با چین 05قراردادهای » ؛شانا«، بازتاب گسترده امضای قرارداد نفتی ایران و چین» 191
 .«، شرکت ملی نفت ایرانشودتوسعه فاز دوم میدان یادآوران به شرکت سینوپک واگذار می» 192

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-9/262182-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.nioc.ir/portal/home/?news/100193/100208/179380/صفر-تا-100-طرح-توسعه-میدان-نفتی-آزادگان-شمالی
https://www.tehrantimes.com/news/303291/China-to-invest-8-4b-in-Azadegan-oilfield-official
http://oildoc.ir/وزیر-نفت-توسعه-فاز-دوم-میدان-های-نفتی-آ/
https://www.reuters.com/article/us-china-iran-gas-sanctions/cnpc-suspends-investment-in-irans-south-pars-after-u-s-pressure-sources-idUSKBN1OB0RU
https://www.reuters.com/article/us-iran-china-oil-idUSBLA92867220071209
https://www.nytimes.com/2006/11/26/business/worldbusiness/26iht-sinopec.3666316.html
https://www.nytimes.com/2006/11/26/business/worldbusiness/26iht-sinopec.3666316.html
https://www.nytimes.com/2007/12/10/business/worldbusiness/10iht-chioil.1.8666465.html
https://www.nytimes.com/2007/12/10/business/worldbusiness/10iht-chioil.1.8666465.html
http://www.mashal.ir/content/1/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84/17/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-863/12
http://www.mashal.ir/content/1/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84/17/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-863/12
https://www.shana.ir/news/121108/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-593380
https://nioc.ir/portal/home/?news/100193/100200/176309/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://nioc.ir/portal/home/?news/100193/100200/176309/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://nioc.ir/portal/home/?news/100193/100200/176309/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


نفوذ چین در ایران یِژئوپلیتیکاقتصاد   98   

شرکت پیشنهاد سه میلیارد دالری    بر  ی مبن   97ماه  دی در    استریت ژورنالوال   یروزنامهگزارش   رغمبه

توسعه   ساینوپک یادآوران  یبرای  ازا  میدان  ایران  یدر  از  نفت  روزنامه   193، دریافت  گزارش  در  به  اعتماد  ی 

پس از شیوع کرونا در چین و پس از رسیدن این بیماری به مرزهای ایران، این شرکت میدان  ، »99  ماهخرداد

 194.«های نفتی یادآوران نداده استهای ایرانی حاضر در میدان نفتی را ترک کرده و تاکنون هیچ پولی به شرکت

این میدان به نحوی نوشته شده بود    یقرارداد توسعه گزارش داد که »  99  ماهدر آبان خبرگزاری مهر  همچنین  

اما مذاکرات قطع  چین واگذار شود که این واگذاری متوقف شد ساینوپک که فاز دوم توسعه آن نیز به شرکت

 195« .نشده است

  300انجام    برای  CNPC  شرکت چینی  میلیون دالری با   87.5  قرارداد   ایران   84 ماهاردیبهشت   در  ، ایضاا

در بلوک کوهدشت    اکتشافی    چاه  حلقه  1  و  بعدی   سه   نگاری لرزه   مربع   کیلومتر   207  بعدی،   دو  نگاریلرزه   کیلومتر 

دنبال  196منعقد کرد.  در  به  بین شرکت    85  ماهخرداد،  بلوک گرمسار  ایران و شرکت چ  ملی قرارداد    ینی نفت 

  ی احداقل تعهد بودجه   .طرفین رسید   ی نفت و گاز به امضا  یانجام عملیات اکتشاف و توسعه   ینوپک براایس

با    197. عملیات اکتشاف چهار سال است  یمیلیون دالر و مدت آن برا  19.61پیمانکار در این قرارداد نیز مبلغ  

میلیون دالر    70تا    50  این بلوک اکتشافی که قرارداد آن به ارزش تقریبی مهر    برگزاری خ به گزارشحال  این 

بود، شده  گذشت   امضا  امضای    10با  از  آن،  آنسال  سال    قرارداد  مجوزهای    95در  اخذ  عدم  دلیل  به 

 
193 “China offers Iran $3bn oilfield deal despite U.S. sanctions: Wall Street Journal,” Tehran Times, January 18, 

2019,  
 . خرداد 42 شنبه 1399، 4667 شماره ی اعتماد، «، روزنامهیادآوران ی در میدان نفت یخودکش یهاضد و نقیض » 194

 . مهر خبرگزاری«، میدان مشترک یادآوران در ابهام 3و  2توسعه فاز » 195

نهایی شد » 196 بلوک »ساوه« و »کوهدشت«  اکتشاف وتوسعه دو  بلوک  350گذاری  سرمایه »؛  «، شاناقرارداد  برای توسعه  اکتشافی  میلیون دالری  های 

 .ایران مرکزینفت مناطق  شرکت«، کشور
 .ایسنا«،  قرارداد اکتشاف و توسعه بلوک گرمسار بین ایران و چین امضاشد»  197

https://www.tehrantimes.com/news/431977/China-offers-Iran-3bn-oilfield-deal-despite-U-S-sanctions
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/149072/%D8%B6%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B6%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%B4%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5072978/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%88-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85
http://www.shana.ir/news/55075/
https://www.icofc.ir/index.aspx?userfurl=news&newsview=3467
https://www.icofc.ir/index.aspx?userfurl=news&newsview=3467
https://www.isna.ir/news/8503-17769/
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اکتشاف در بلوک   اتیعمل یهانه یهز تمامیقرارداد این مطابق با . کاره فسخ شدمحیطی به صورت نیمه زیست

 198بود.  مانکاری پ یبه عهده  یدو حلقه چاه اکتشاف ی و حفار یشناسن یزم  ،ینگارشامل لرزه  ر گرمسا

میدان آزادگان جنوبی به ارزش    یقرارداد توسعه  1388در سال  داد با شرکت ژاپنی،  رپس از فسخ قرا

امضا شد و عملیات    میلیارد دالر در قالب بیع متقابل میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت چین  2.5

شرکت ملی نفت ایران  سال از انعقاد قرارداد،  لیکن، پس از پنج   199. آغاز شد  91اجرایی این طرح از شهریورماه 

  200ت. آزادگان جنوبی کنار گذاش  یاز توسعه  کشی«به دلیل »وقت   را CNPCI شرکت چینی  93ماه  اردیبهشت   در

 ی این میدان برشمرد. تعلل شرکت چینی از توسعه ترین دلیل توان مهم المللی را می های بین در واقع، تحریم 

مذاکرات متعددی بین    تاکنون  سال قبل  7  حدود»از  گزارش کرد که    1395»انرژی امروز« در سال  

منابع مالی    تأمینبرای    SEI  های نفتی ایران و شرکت فاینانسور چینی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 

اول این شرکت چینی    یسازی پاالیشگاه نفت اصفهان آغاز شد و قرار بود در مرحله و بهینه   فرایندطرح بهبود  

  ی نیحال، شرکت چن یبا ا  .نفتی ایران بازگشایی کند  یمیلیارد دالر برای این پروژه  2.5تا    2فاینانسی به ارزش  

ایران با شرکت  شد. سرانجام،    کنار گذاشتهاز پروژه    «کشی»وقت   لی هرگز به تعهدات خود عمل نکرد و به دل

سازی پاالیشگاه نفت اصفهان  و بهینه  فرایند منابع مالی طرح بهبود  تأمینجنوبی برای مشارکت و  یدایلم کره 

 201. همکاری امضا کرد ینامهتفاهم 

 
 مهر.  خبرگزاری«، ها فسخ شدچین/ قرارداد اکتشافی چینی-توافق دوجانبه نفتی ایران» 198

 .ایسنا«، آخرین اخبار از میدان نفتی مشترک آزادگان» 199

 .شانا«، آزادگان جنوبی ها و ماجرای توسعهچینی»  200

 «، انرژی امروز. ی در صنعت نفتخلع ید از دومین شرکت چین» 201

https://www.mehrnews.com/news/3732344/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/95120100725/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.shana.ir/news/248206/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://94.182.147.175/fa/news/1931/%D8%AE%D9%84%D8%B9-%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
http://94.182.147.175/fa/news/1931/%D8%AE%D9%84%D8%B9-%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
http://94.182.147.175/fa/news/1931/%D8%AE%D9%84%D8%B9-%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
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ا بر  در  نی علوه  تثب  یبرا  یاتوافقنامه   1389بهار  ،  و  اول  شگاهیپاال  تی توسعه    شگاه یپاال   نی آبادان، 

با همکاری   ساینوپک اینترنشنال پترولیوم  یچین  گذاری شرکتسرمایه میلیارد دالر    3 با   ،رانیشده در اساخته

از خط اعتباری   EPC مالی قرارداد  تأمین طبق این قرارداد،  202منعقد شد.  ایران   طراحی و ساختمان نفت شرکت

درصد سهم کارفرمای ایرانی )شرکت ملی پاالیش    15درصد سهم فاینانسور چینی و    85چین به صورت    ـ   ایران

فرآورده پخش  شدو  خواهد  انجام  ایران(  نفتی  قرارد  .های  در    یپسابرجام   ی گذاره یسرما  ترینبزرگ »  اداین 

گرفت. آبادان  شگاه یپاال نام  ایران  خبرگزاری   203«  شهریورهای  برای  در    95  ماهدر  پسابرجام  دوران  از  حالی 

یاد می بازگشت شرکت  گاز جهان  با شرکت  کردند کههای بزرگ نفت و  ایران    های چینی شرکت ملی نفت 

CNPCI  به گزارش »میز نفت« اولین قرارداد  بودند.  به توافق رسیده    204ی میدان مسجدسلیمان برای توسعه

گردد. در  می بر  1386ل  به سا  ی میدان نفتی مسجدسلیمان برای طرح توسعه   شرکت چینیاین  میان ایران و  

میدان نفتی مسجد سلیمان در بخش قرارداد بیع    یهای اجرایی طرح توسعه فعالیتاین گزارش آمده است که »

ها است  جریانی چاه   یزدایی و خطوط لوله برداری، نمکحلقه چاه و احداث واحد بهره  17متقابل شامل حفاری 

های نفتگران  گذاری مشارکت شرکت در چارچوب قرارداد بیع متقابل با سرمایه   86که اجرای این طرح از مردادماه  

در    205« .حلقه چاه در آن حفاری شد  22چین و شرکت ملی نفت ایران آغاز و حدود   NPCIC ایران و شرکت

نگهداشت،    اتی عمل، قرار بود 1390ش جام جم در سال بنا به گزاری فاز دوم این میدان،  خصوص طرح توسعه 

چین واگذار شود،   CNPCI به شرکت  میدان نفتی مسجدسلیمان ی باالدست ساتیسأاز ت ی بردارو بهره  ی راهبر

چین، شرکت ملی نفت ایران با    توسط این شرکتمیدان نفتی  ی این  برداری از طرح توسعه زمان با بهره هم اما  

 
میلیارد    3گذاری  با سرمایه؛ »نفتی ایران  هایفرآوردهشرکت ملی پاالیش و پخش  «،  میلیارد دالر سرمایه خارجی برای توسعه و تثبیت ظرفیت  3جذب  » 202

 «، جهان اقتصاد.ها صورت گرفتدالری چینی
 «، شانا.گذاری پسابرجامی در پاالیشگاه آبادانبزرگترین سرمایه» 203

سال  ترین میدان نفتی در خاورمیانه در شهرستان مسجدسلیمان و در استان خوزستان واقع شده که در  ، نخستین و قدیمیمسجدسلیمانمیدان نفتی   204

 .میلدی( توسط یک شرکت انگلیسی کشف شد 1908خورشیدی ) 1287

 . نفت«، میز ی تولید دوباره نفت در مسجد سلیمانرؤیا» 205

https://niordc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=78&pageid=530&newsview=10585
https://jahaneghtesad.com/%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C/
https://jahaneghtesad.com/%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C/
https://jahaneghtesad.com/%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C/
https://jahaneghtesad.com/%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C/
https://www.shana.ir/news/275727/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.shana.ir/news/275727/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.shana.ir/news/275727/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.mizenaft.com/gallery/15916/2/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.mizenaft.com/gallery/15916/2/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.mizenaft.com/gallery/15916/2/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86


 حامد سعیدی 101 

ها  با چینی ایران    95  ماه سرانجام در شهریور  206. مخالفت کرد  CNPCI به شرکت  این طرح پیشنهاد واگذاری  

شرکت    207. همکاری در اجرای طرح ازدیاد برداشت نفت میدان مسجدسلیمان هم به توافق رسید  یبرای ادامه 

دیده  طرح، طبق قرارداد بیع متقابلش با شرکت ملی نفت ایران، تعمیر و تعویض تأسیسات آسیباین  چینی مجری  

گذاری  حجم سرمایه ». به گزارش میز نفت،  این میدان را در دستورکار خود قرار داد  ی فاز دومدر طرح توسعه 

بینی شده است و چنانچه شرکت چینی، در اجرای  میلیون دالر پیش   300الزم برای اجرای این پروژه حدود  

به    [1396]   هرو نشود، این پروژه در سال آیندبرداری از این واحد تولیدی با مشکلی روبه طرح تعویض و بهره 

 208« .برداری خواهد رسیدبهره

 بخش گاز 

و به تبع    سنگ کندهاست که چین در تلش است انرژی گازی را جایگزین سوخت زغال مدت   کهاینبه    با توجه 

به بخش گاز    ران یکشور در ا  نیا   یگذاره ی، سرمابرای گاز همواره در حال افزایش بوده است  نی چ  یتقاضاآن  

  ران یبزرگ گاز ا   یپروژه  نیدومعنوان  ، به میدان گازی پارس شمالی  یقرارداد توسعه   است.  افتهی گسترش    زین

 CNOOC)  میان شرکت نفت و گاز پارس و شرکت چینی سینوک  86  ماه در اسفند(  .ان.جیال تولید گاز مایع )و  

Ltd)  ، 5دالر بود )  اردی لیم  16  ازبیش قرارداد    ن یارزش اتنفیذ شد.    ،نی چ  ییاینفت در   یدکننده ی تول  ترینبزرگ  

که    ( .ان.جیال  های کارخانهـ    دستیپایین   بخش  در   آن  دالر  میلیارد   11  و   باالدستی  بخش   در   آن  دالر  میلیارد 

  ن ی چ  برایگاز    تأمین   گذاریاز این سرمایه و هدف    آن عنوان شده است  تأمیندار  سینوک چین عهده   شرکت

 
 . 3235شماره  ، 1390مهر  4ی جام جم،  «، روزنامهمخالفت با حضور چینی ها برای توسعه میدان نفتی ایران» 206

 «، خبرگزاری تسنیم. ترین میدان نفتی ایران بازگشتچین به قدیمی»207

 . نفت«، میز در مسجد سلیمان ی تولید دوباره نفترؤیا» 208

https://www.magiran.com/article/2364078
file:///D:/01%20MA%20International%20Relations/02%20Semester%20II/Theisi/چین%20به%20قدیمیترین%20میدان%20نفتی%20ایران%20بازگشت
file:///D:/01%20MA%20International%20Relations/02%20Semester%20II/Theisi/چین%20به%20قدیمیترین%20میدان%20نفتی%20ایران%20بازگشت
file:///D:/01%20MA%20International%20Relations/02%20Semester%20II/Theisi/چین%20به%20قدیمیترین%20میدان%20نفتی%20ایران%20بازگشت
https://www.mizenaft.com/gallery/15916/2/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
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قراردادش با شرکت سینوک  از تعلیق موقت    90رماه  مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در مه   لحابا این   209بود. 

   210چین خبر داد. 

نوک  یشرکت سمیان    میلیون یورویی   625میلیارد و    2ی  قرارداد   87اسفندماه  قرارداد، در    ن یعلوه بر ا

ایران    یفاز دوم کارخانه  یاجرای طرح توسعه   ی( براILNGC)  رانیا  عیو شرکت گاز ما(  CNOOCچین )

  با ایران   ن یقرارداد چ  ترین بزرگ عنوان  قرارداد که به  نی ، اگرید   ی هاپروژه  ی برخاما همانند    منعقد شد. ال.ان.جی  

  ، گذار خارجی برای فاینانس ناتوانی چین در یافتن سرمایه   لی به دل  91  ماهشهریورشد، در    شناختهدر آن زمان  

شرکت ملی نفت چین و شرکت ملی نفت    ندگانی، نمانی چ  تختیدر پا   ینشست  در   88  ماهخرداددر    211شد.   تعلیق 

  ی گاز  دان یم  ترین بزرگ ،  یپارس جنوب   یگاز   دان ی م  11فاز    یتوسعه   یبرا  یدالر   ارد یلیم  4.7  یقراردادایران  

شرکت ملی نفت چین  که    کردندگزارش    یرانی اهای  رسانه   91دادماه  خرسال بعد، در    کی  212امضا کردند.   ،جهان

  بود، از   ز یمتحده ن  االتیا  ی در واکنش به فشارها  در واقع  در پروژه، که «سابقهی ب »  مداوم و  یرهایخأت   لی به دل

میان   96 ماهتیردر   سرانجام ، یطوالن  یدوره  ک یپروژه پس از   نی ا یی قرارداد نها  لیکن  213این پروژه خارج شد. 

شد  و پتروپارس امضا    کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چینشرکت ملی نفت ایران و  

آن   ارزش  و    4که  تقسیم بود.    میلیون دالر   879میلیارد  این شرکتدر  اپراتور  عنوان  بهتوتال  ها،  بندی سهم 

پتروپارس    ودرصد    30  نی نفت و گاز چ  ی شرکت دولت  ،سود   درصد  50.1  صاحبپارس جنوبی    11فاز  ی  پروژه

شرکت  آمریکا از برجام،  خروج    در پی   214. بود درصد    19.9  (ی کامل شرکت ملی نفت ایرانرمجموعه یز)   ایران

  ی دالر  ارد یلیم  یک  یقراردادامضای    96تیرماه  ، در  ترزیپروژه خارج شد. به گزارش رو  ن یاز ا  نیز   توتال  یفرانسو

 
 . «، شاناقرارداد توسعه میدان گازی پارس شمالی فردا منعقد می شود» 209

 . ، مردمک«ایران قرارداد با چین در پارس شمالی را موقتا تعلیق کرد»  210

 . دیگر«، راه بزرگترین قرارداد چین با ایران لغو شد«، دانش نفت؛ »میلیارد دالری که از بین رفت 5.5روایت » 211

212 Bruce Pannier, “Is Europe Next, After Major Iran Gas Deal with China?” Radio Free Europe, June 05, 2009. 
213 “China pulls out of South Pars project: report,” Reuters, July 29, 2012; Chen Aizhu, “China's CNPC ready to 

take over Iran project if Total leaves: sources,” Reuters, MAY 11, 2018. 
 “ Iran: Total and NIOC sign contract for the development of phase  ؛نفت  دانش«،  پارس جنوبی امضا شد  11قرارداد توسعه فاز    » 214

11 of the giant South Pars gas field”, Total Energy, July 3, 2017. 

https://www.shana.ir/news/127565/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://mardomak.online/story/65668/
http://www.daneshenaft.ir/cms/print.aspx?content=11036
http://rahedigar.net/1391/06/13/3966/
https://www.rferl.org/a/Iran_Signs_Major_Gas_Deal_With_China_Is_Europe_Next/1747803.html
http://www.reuters.com/article/iranchina-southpars-idUSL6E8IT0T020120729;
https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-cnpc-total-idUSKBN1IC0TE
https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-cnpc-total-idUSKBN1IC0TE
http://daneshenaft.ir/cvid/250/content/10966/قرارداد-توسعه-فاز-11-پارس-جنوبی-امضا-شد.aspx
https://www.totalenergies.com/media/news/press-releases/iran-total-and-nioc-sign-contract-development-phase-11-giant-south-pars-gas-field;
https://www.totalenergies.com/media/news/press-releases/iran-total-and-nioc-sign-contract-development-phase-11-giant-south-pars-gas-field;
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را به عهده    پروژه این  رهبری  و    215از آن خود کند توتال را    سهماجازه داد تا  سی  پی انسی   به شرکت چینی

  با علنیت کمتری تا    گرفت  می، پکن تصمکایبا آمر  یتجار  سرد  جنگ  بر متن  ن ی فشارها بر چ  ش یبا افزا  . بگیرد

سی.ان.پی.سی.آی چین بدون پرداخت  و در نهایت »  کند  ت یفعال  ران ی ا  یو گاز   ینفت   دان ی بزرگ م  یهادر پروژه 

 216« از این پروژه خارج شد. فرصت این قرارداد یکشی و هزینه ریالی جریمه در ازای وقت

 بخش پتروشیمی 

کنار ب  ن یچند   انعقاد   در  چ  رانیا  نی قرارداد  شرکت  ن یو  گاز،  و  نفت  بخش  شدمصمم  ی نیچ  ی هادر  تا    ند تر 

  یشرکت مل رعامل ی مقدم، مدی رع عباس ش . گسترش دهند نیز  ران ی ا ی میصنعت پتروش بهخود را  ی گذاره یسرما

  31به  یمیتمام پتروشمهین یپروژه   60افتتاح  ی برا رانیاعلم کرد که ا 1392در سال    رانیا یم یپتروش عیصنا

تن    ون یلیم  55کشور را    ی می پتروش  ی ساالنه  د ی ها تولبا شروع پروژهاظهار داشت که    ی و  دارد.   از یدالر ن  ارد یلیم

میلیارد    74به    نده یسال آ  10تا   8در   ی میپتروش  ی صنعت مل  یتوسعه   یبرا. در ادامه افزود که  دهند ی م   شیافزا

نوزدهمین    یمعاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در حاشیه سال بعد،    کی  217است.   از ین  ی مالی دالر سرمایه 

بوشهر، لردگان،    ی م یپتروش  ی هامجتمع   احداث که    گفته بود   ی می و پتروش  ش ینفت، گاز، پاالالمللی  نمایشگاه بین 

 218شده است. یمال  تأمین   ین یگذاران چهی هنگام و گچساران توسط سرما

  92ماه  آذر ، در  ین یچ  فاینانسورهای و    ایران  نی مذاکره ب  چندین ماهپس از    اوضاع و احوالی، بستر چنین  بر  

برای مجمتع پتروشیمی    میلیون دالر   375به ارزش حدود  خط اعتباری چینی در صنعت پتروشیمی ایران  اولین  

 
215 Aizhu, Chen, “China's CNPC ready to take over Iran project if Total leaves: sources,” Reuters, May 11, 2018. 

 AizhuChen ,  ؛اناش  ، «چین  آیسیپیانسی  رفتن  از  پس  11  فاز»  مهر؛  خبرگزاری  ، « رفتند  جریمه  ریالی  پرداخت  بدون IPC لطف  به   هم  هاچینی»   216

“China's CNPC ready to take over Iran project if Total leaves: sources,” Reuters, MAY 11, 2018 . 
217 “China to invest in Iran’s petrochemical projects,” Azernews, 16 May 2014 . 
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https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-cnpc-total-idUSKBN1IC0TE
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https://www.azernews.az/region/67085.html
https://www.payampetro.ir/fa/newsagency/8257/چینی-ها-٤-طرح-پتروشیمی-را-تامین-اعتبار-کردند
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پنج طرح در    که ارزش فاینانس کرد اعلم ایران معاون وزیر نفت ین نهمچ  .گچساران بازگشایی و عملیاتی شد

   .شوندتخمین زده می ها حدود دو میلیارد دالر صنایع پتروشیمی ایران توسط چینی   ساختِ دست

ا که    93  ماهاردیبهشت در    ی رانیمقامات  دادند  ساخت  گزارش  از  صدف    یمی پتروشطرح  دیگر  یکی 

  تأمین   وروی  ونیلی م  102به ارزش    EPC+Fدر قالب قرارداد  ها  چینی   از طریق فاینانس که    هایی استپروژه

گذاری  با مدیران ارشد شرکت سرمایه»ساتیک«    در جریان مذاکرات میان مقامات شرکت چینی  ن یهمچن  219شد. 

پکن در  بوشهر  پتروشیمی  مجتمع  و  یورو چینی ،  93خردادماه    در   ساتا  میلیارد  دو  با  مجتمع    تأمین   ها  مالی 

بوشهر گاز   )پروژه  پتروشیمی  روحان  220. کنندتقبل می   را  ( 16  الفین  پتروشیمی  رئیس یحسن  پیشین  ،  جمهور 

پروژهفرمان    1400ماه  اردیبهشت در  ،  رانیا سه  عظیمافتتاح  عسلویه  سبلن  یم ی)پتروش  یم یپتروش  ی  ،  ـ 

میلیون دالر صادر    304یک میلیارد و  را با اعتبار    ( هیلل عسلوح ریاکسپتروشیمی  و    مانیمسجدسل  یم یپتروش

زمان  هم   شده است.  تأمین   نی چ  ی اعتبارخط  ی نخست از طریق  اظهار داشت که دو پروژه  . در این کنفرانس کرد

از  که  شده یگذاره یسبلن سرما یمی پتروش یدالر در کارخانه   ونیلی م 406ها اعلم شد که پروژه  ن یبا افتتاح ا

مدیر  ی  به گفته  221. شده است  تأمین مدت  سهامدار، فاینانس خط اعتباری چین و تسهیلت کوتاه   یطریق آورده 

  518به مبلغ دو میلیارد و    1393ماه  سبلن در بهمن   یفاینانس پروژه»  : سبلنریزی شرکت پتروشیمی  برنامه

 222«.ن از محل خط اعتباری چین گشایش و اجرایی شد امیلیون یو

  ی میپتروش  صنعت در    ن یچ  ی گذاره یسرما  ، یالمللن یب  های ناشی از تحریم  ی هات یمحدود  موانع و   با وجود 

 هیئتی به سرپرستی مدیرعامل شرکت  95  ماهدر اردیبهشت  داشته است.   فزایندهروندی  زمان    مرور  به  ران یا
 

 مزایده. مناقصه«، شناسایی پیمانکاران یک پروژه پتروشیمی از طریق مناقصه»؛ «، شاناطرح پتروشیمی تامین اعتبار شدند 2» 219

 «، خبرگزاری مهر.منابع اعتباری ارزی پتروشیمی بوشهر از طریق فاینانس چین تامین شد» 220

 “ ,Rouhani SHANA؛  خبرگزاری ایمنا«،  طرح ملی صنایع پتروشیمی را افتتاح کرد  3روحانی  »«، ایسنا؛  افتتاح مجتمع پتروشیمی سبلن در عسلویه »  221

 May 20, 2021,,” Launched Major Petchem Projects 
 . «، انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمیها در صنعت پتروشیمی ایرانی خط جدید اعتباری چینیبازگشای» 222

https://www.shana.ir/news/217771/2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.shana.ir/news/217771/2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.shana.ir/news/217771/2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://monaghesatiran.ir/روزنامه-مناقصه-مزایده/اختصاصی-مناقصه-مزایده/گزارش/58120-شناسایی-پیمانکاران-یک-پروژه-پتروشیمی-از-طریق-مناقصه.html
https://www.mehrnews.com/news/2308912/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400023021815/
https://www.imna.ir/news/494923/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
file:///D:/01%20MA%20International%20Relations/02%20Semester%20II/Theisi/en.shana.ir/news/316453/
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http://apic.co/fa/news/607/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 CPECC   عنوان  ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر به   یهای صنعت پتروشیمی در منطقه چین از طرح

ی این  د. در حاشیهنخستین هاب پتروشیمی ایران بازدید و مذاکراتی را با مسئوالن صنایع پتروشیمی آغاز کر

گذاری در این شهر بندری  منظور سرمایه به  EPCFبرای عقد قراردادهای   آمادگی خود را  شرکت چینی بازدید،  

پتروسامان    رانیشرکت ا  میانمهران    ی میپتروش نخستین واحد  ساخت    قرارداد   ، در همین دوره  223اعلم کرد. 

درصد    85که  منعقد شد    وروی میلیون    650یک میلیارد و  ارزش    به  شرکت چینی سی.ان.تی.آی.سیفراگستر و  

  تأمین مانده توسط شرکت مجری ایرانی  درصد باقی   15از این مبلغ به صورت فاینانس از سوی طرف چینی و  

گذاران خارجی و  توجهی سرمایه بی »که  گزارش داد    99  ماهبهمن در    خبرگزاری پتروشیمی ایران  224شده است. 

های اقتصادی از عمده دالیلی  ثباتی ارز و تحریم منظور توسعه و ساخت این پروژه و بی قرارداد خود به داخلی به  

 225« .اجرا نرسد یپتروشیمی مهران به مرحله  یاست که سبب شده تاکنون پروژه

پتروپاالیش  شرکت  و    نی چ  وهان«و»شرکت  میلیارد دالری میان    3.6قراردادی  نیز    95  ماهدر بهمن 

  رعامل یپنج ماه بعد، مد  226منعقد کردند.   مانیمسجدسل  یم یدر مجتمع پتروش  یگذار ه یسرما   یبرا  مسجدسلیمان 

لردگان، واقع    ی م یساخت مجتمع پتروش  یبراری  گذاه یسرماکل مبلغ  لردگان اعلم کرد که    یم یشرکت پتروش

 227. شودمی   تأمیناز محل فاینانس چین  است که    ورو ی   ون ی لیم  502  ، در استان چهارمحال و بختیاری منطقه فلرد

  800طرح عظیم و بزرگ صنعتی رقمی باالی  »  این   روحانی در جریان افتتاح این پروژه اظهار کرده بود که

 228.«میلیون دالر در آن هزینه شده است

 
 «، شانا. گذاری در پتروشیمی ایراندور جدید مذاکرات با چین برای سرمایه» 223

 . ایسنا«، گذار چینیانعقاد قرارداد ساخت واحد پتروشیمی مهران با سرمایه»  224

 .ایپنا« های مسوولینافتتاح پتروشیمی »مهران« اسیر وعده»  225

 خبرگزاری دانشجو.  «، میلیارد دالری پتروپاالیش نفت مسجد سلیمان با »وهان«چین امضا شد 63.قرارداد  » 226

 .شانا«، کندمیلیون یورویی ساخت پتروشیمی لردگان را تامین می 502چین فاینانس » 227

 .ایرنا«، پتروشیمی لردگان به صورت رسمی وارد چرخه تولید شد» 228
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https://www.irna.ir/news/84124530/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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 انرژی خورشیدی  .2.4

حضور چین در ایران است. در تیرماه    هایساحتاز    گر ید   ی کی   ی دیخورش  یانرژ  ی تولید حوزه در    ی گذاره یسرما

کشورهای  ی تولید انرژی خورشیدی از  گذاران در حوزه سرمایه میان ایران و  اقتصادی    همکاری   یامهنتفاهم   97

های خورشیدی  ، نیروگاه از چین و ایتالیا  های خارجی با ورود سرمایه   بر این بود که قرار    .ایتالیا و چین امضا شد

  « لی چیی » به گفته  همچنین   .اندازی شود مگاوات برق در استان یزد احداث و راه  1000تا    500با ظرفیت  

  نیروگاه   احداث  فلزات،   معادن،  استخراج  هایزمینه   در   طوالنی  هایسال   شرکت  »این  : چینی  شرکت  مدیر 

  داشته   گذاری سرمایه   ایران   در   دالر   میلیارد   نیم  و   دو  تاکنون   و   دارد   فعالیت   ایران   در   غیره  و   نقلوحمل   خورشیدی، 

 229«.است

 خط اعتباری مالی   .2.5

  ی نفوذ و تأثیرگذاری چین بر گسترش دامنه   یبرا   دیگری  جذاب   یحوزه   کی  )یا اعطای وام(  یاعتبار مال   تأمین

در   نک پبه   وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران،  اینب یط  یعل   است یتهران به ر  تأ ی سفر ه  انیاست. در جر  رانیا

  ی دالر اعتبار و وام برا   اردیلی م  35  صیتخص  یبرا   ین ینامه با دو بانک بزرگ چدو تفاهم   ران ی ، ا96  ماهشهریور

 اینامهتفاهم (  CDB)چین    یه بانک مرکزی ایران و بانک توسعدر این چارچوب،    230امضا کرد.   رانیا  قتصاد ا

و    231. کردند  امضا   تولیدی   و  عمرانی   های پروژه  مالی   تأمین   تسهیلت   یارائه   موضوع  با   یورو  میلیارد  15معادل  

های رفاه کارگران،  چین با بانک «  سیتیک گروپ»میلیارد دالری خط اعتباری    10قرارداد    ینامهموافقت   نیز

 
“ Italian, Chinese Firms to Help Expand  ؛فردا   یزد  ، «شد  امضا  زدی  استان  با  چین  و  ایتالیا  کشور  دو  میان  گذاریسرمایه  همکاری  نامهتفاهم »   229

Yazd Solar Capacity,” Financial Tribune, July 09, 2018 . 
230, Sep 16, 2017,” Mehr News Agency, CBI, CDB ink €15bn MoU“  
 «، بانک مرکزی جمهوری اسلمی ایران. بانکی ایران در چینجزئیات دیدارهای هیئت » 231

http://yazdfarda.com/news/af/145581/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://financialtribune.com/articles/energy/89450/italian-chinese-firms-to-help-expand-yazd-solar-capacity
https://financialtribune.com/articles/energy/89450/italian-chinese-firms-to-help-expand-yazd-solar-capacity
file:///D:/01%20MA%20International%20Relations/02%20Semester%20II/Theisi/en.mehrnews.com/news/127837/
https://cbi.ir/showitem/16846.aspx
https://cbi.ir/showitem/16846.aspx
https://cbi.ir/showitem/16846.aspx
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توسعه  و  پاسارگاد  پارسیان،  معدن،  و  شدایران  صادرات    یصنعت  »  232. امضا  ایرنا  گزارش  است  به  قرار 

های مدیریت منابع آبی، انرژی،  ها در ایران به صورت فاینانس در حوزه میلیارد دالری چینی   10گذاری  سرمایه 

 233«. .انجام شود  نقلوحمل محیط زیست و 

 صنعت معدن   .2.6

معدن   ا  نی چ  ی گذاره یسرما  بارزهای  عرصهاز    گر ید   یک یبخش  اقتصاد  نمونهاست.    ران ی در  باب  مهدی  ،  از 

سفر    یگذاری چین و در آستانه در کنفرانس سرمایه   ، ت عامل ایمیدروأیس هی ئر صمت و  معاون وزیر  کرباسیان،  

از مجموع فاینانسی که بین دو کشور فعال شده، پنج میلیارد دالر مربوط  اظهار داشت که »به آن کشور    روحانی 

از این رقم در پروژه  4طوری که  معدن و صنایع معدنی است به ی  به حوزه  با  میلیارد دالر  ایمیدرو  هایی که 

دارد، سرمایه  پروژه،  ویی  ه به گفت  234«.گذاری شده استمشارکت بخش خصوصی در دست  ی  ارزش کل 

اقتصادی المرد   یآلومینیوم جنوب در منطقه ساخت مجتمع   میلیارد و    ویژه    که است    دالر   میلیون   200یک 

  شرکت ان.اف.سی چین آن  پیمانکار  و    شود می  تأمین چین    یتسهیلت ساخت این طرح از سوی بانک توسعه 

 235  فعال شد. 93 ماهدی آن در  ی امضا شد و اعتبار اسناد EPCFدر قالب  1390قرارداد در سال   ن یا است.

میلیارد دالری در شرکت آلومینیوم ایران    2گذاری  سرمایه   ینامهتفاهم   95ماه  اردیبهشت در    ن یعلوه بر ا

ایرالکو که در شهرک صنعتی خیرآباد    2سازی سایت شماره  فعال منظور  ، به )ایرالکو( با شرکت سی.آر.ای.سی چین

  ی تولیدکننده ایرالکو نخستین  »  : بودگفته  به ایرنا  مدیرعامل ایرالکو  ، به امضا رسید.  در استان مرکزی واقع است

 
“The,” China provides $10 billion credit line to Iran ؛شهرسازی  و  راه  وزارت  ، «ایران  در  هاچینی  دالری  میلیارد  10  گذاریسرمایه» 232

, 2017, September 16 ,Arab New 
 . ایرنا«،  ها در ایرانمیلیارد دالری چینی 10گذاری سرمایه»  233
 «، ایلنا. شد معدنی صنایع و معدن جذب چین فاینانس از  دالر میلیارد پنج » 234

 . المرد  «، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب )سالکو(» ؛«، خبرگزاری آناگذاری در اوج تحریم انجام شدر سرمایهمیلیارد دال 1.2» 235

https://invest.ntdc.ir/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1
https://english.alaraby.co.uk/news/china-provides-10-billion-credit-line-iran
https://www.irna.ir/news/82664913/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/631253-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.ana.press/news/229517/1-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.ana.press/news/229517/1-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://lamerdsez.ir/مجتمع-آلومینیوم-جنوب/
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آل خاورمیانه محسوب می وشمش  و  ایران  در  افزود که    .«شودمینیوم  ادامه    شرکت چینی سی.آر.ای.سی »در 

CREC)(    های ایران  سال است که در پروژه  10در حال اجرا دارد و مدت    های کشور جهان پروژه  76اکنون در

اکنون  »الملل شرکت چینی سی.آر.ای.سی نیز به خبرنگاران گفت:  مدیر روابط بین « همچنین،  .کندمشارکت می 

 236است.«  شمال مشغول فعالیت ـ اصفهان و آزاد راه تهران  ـخط آهن قم  یاین شرکت در پروژه

 بندیجمع

راهبرد رفتن به جهان    از خلل واکاوی  ران ی در اقتصاد ا  ن یچ  ی گذاره یسرما  اهداف  یدنفصل بررس  ن یتمرکز ا 

منظور  ب  اساساا  ی استراتژ  ن یا   ترسیم.  بود  چین نه  ترین  اصلی   انجام شد.  ن یچ  ی داخل اقتصاد    یازهایبرآوردن 

گیری  شکل ،  ه یسرما شامل انباشت حجم عظیمی از    کلن  این راهبرد   دخیل در تعقیبهای اقتصادی  محرک

  ی برا  د ی جدهای  یابی به حوزه (، دست های چندملیتی )که عمدتاا تحت کنترل دولت بودندطیف وسیعی از شرکت 

 اند. بوده   یاقتصاد داخل  یو توسعه   رشد   یه یتغذ  یبرا  ه یمواد اول  تأمین  نیزو    یاقتصاد  یهات یو فعال  یگذاره یسرما

  ی خارج  میمستق  یگذاره یسرما جریان  ورود    اگرچه،  مینشان داد در فرازهای باال  که    کهچنان   ، جهیدر نت

  ی شیافزا ش(  1389)  2010از سال    د این رونحال  ن ی، با ا اوج گرفت  بارهبه یک ش(  1381)  2002  سال    از  ران یا  به

ی  منطقه در    نی چ  گذاری خارجیِسرمایه مقصد بزرگ    ن یبه سوم  ران یا  ترتیببه این  را تجربه کرده است.    جهشی

تشدید  را    رانی در اقتصاد ا  نی چ  اقتصادی، نفوذ  ی یک مؤلفهسان  گسیل سرمایه به ایران، به   .صعود کرد   خاورمیانه

گذار  ه یسرما  ترینبزرگ به    1390ی  در دهه   نی، چ هرخ داد  ی روابط تجار  ینظیر آنچه در حوزه   . و استحکام بخشید

ا  ی خارج است.  ل ی تبد  ران ی در  این  شده  بر  نکته  ، افزون  این  که    گوشزدکردن  است  مهم  اصل بسیار    یمقصد 

  نقل وحمل و پس از آن بخش    است   بوده  محور یانرژ  اساساا   های تولیدی، که ، نه بخش ن یچ  ی های گذاره یسرما

 
 «. ایرنا.میلیارد دالری در صنعت آلومینیوم بین ایران و چین امضا شد 2گذاری تفاهمنامه سرمایه» 236
 

https://www.irna.ir/news/82061413/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-2%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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به  فلزات  دارند.  هایرده در    بیترتو  قرار  سوم  و  می   دوم  که  سرانجام  کرد  استنتاج  چنین  اصل توان    یهدف 

و    تأمین  یبرا  نقلوحمل   یهاشبکه   لیو تسه  و زیرزمینی   طبیعیاز منابع    یبرداربهره   نی چ  یاهی گذاره یسرما

 و فلزات بوده است.  یی ا یمی، مواد شی عینفت خام، گاز طب ژهیوآن، به   یاقتصاد داخل  ی برا ه یمواد اولانتقال  امنیت

که  نکته است  این  دیگر  ذکر  شایان  پروژه   نی چ  ی های گذاره یسرمای  و    یهادر  گاز  و  نفت  صنعت 

و   پیوندیهم  لی دل بهبوده است.  رانیاآمریکا علیه  ی هام یتحر شدت متأثر ازصادرات نفت، به نظیر پتروشیمی، 

تحت   ران یدر ا   نی چ یگذاره یها و سرمات یفعال ی، دامنه یاقتصاد جهان و  چین یاقتصاد داخل  د ی شد پیوستگی هم

داری قرار داشته و آن  های بزرگ سرمایه دائمی میان قدرت  های رقابتهای ژئوپولیتیکی در منطقه و  تأثیر تنش 

به    نسبت  نیمتحده باعث شده چ  االتیا  ی شارهاذکر آن آمد، فکه در باال    گونههمان را محدود ساخته است.  

با    پتروشیمی ی نفتی، گازی و  پروژه  ن یکه چند   ی طوربه  عمل کند   محتاط   اریبس  ران ی خود در ا  ی گذاره یسرما

  است.   منجر به فسخ قرارداد شده   ای افتاده    ق یتعوآنها به   ی اجرا  اند و در نتیجهمواجه شده  جدی   تنگناهای موانع و  

نقش  و این نیز   نیز گسترش یافته است  نقلوحمل های  وساز شبکهساخت به    رانی به ا  نیچ  یگذاره یسرماورود  

 . زیمپردای م  به آن ی فصل بعددر    ؛ موضوعی کهکندی م فا ی ا رانی در ا ن ینفوذ چ زان یدر م  یمهم
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 فصل پنجم

 ایران زیرساختیهای شبکه گذاری چین در گسترش سرمایه

 

 مقدمه

ها و  رساخت یز  جادیمستلزم ا  یو جهان   یامنطقه  اسیدر مق  نیچ  ی اسیو س  یاقتصاد   تیموقع  تیو تثب  قیتعم

را به چهار    نی( که چBRI)  «کمربند و جاده»ابتکار    گشایشطراحی و    گسترده است.  نقلوحمل تسهیلت  

نظر به    .کندمی فایا  رانیدر ا   نی چ  یاسیو س  یاقتصاد   هایراهبرددر   ی، نقش مهم کندی جهان متصل م  یقاره

پروژه  کهاین  و    نقلوحمل زیربنایی    یهاشبکه ساخت  از    یاگسترده   ف یط  یدربرگیرنده   ی عظیم این  زمینی 

نقش   جانبههمه طور  فصل به  نی است، ا ساتیآهن، بنادر و تاسها، راهنفت و گاز، فرودگاه  ی، خطوط لوله دریایی 

 کند. می  وارسی  ران ی اسازی ی راه را در گسترش شبکه  نیچ

پا  هشت  یاژدها  یِاستعار   بیان  با همان  کماکان  را  رانی در ا  نیچ  تأثیرات و نفوذ  ل یتحلتبیین و  چه  چنان 

بگیریم سرماپی  نقش  پروژه  نی چ  یهایگذار ه ی،  در  ی برا  رانی ا  نقلوحمل   ی هادر    پسامدهای   کنکاش 

مورد  خصوص   در. برخوردار است سزاییبه تی از اهم رانیبر ا  کمربند و جادهابتکار یِ ک یتیو ژئوپل یکیژئواکونوم

به    اولیهمنابع    ان یجر   تأمین  یبرا  یی هاان یو شر  تمهیدات   دی با  یترابر   زیرسازهایمعناست که    بدان  نی، انخست

را  ی ابریشم نوین  جاده به کشورهای مرتبط با    هی، صادرات کاال و سرما متقابلاو    ، نماید  ن یو تضم  فراهم  را  نیچ
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  ی و تداوم هژمون   ت یتقوخدمات الزم جهت  زمان  هم   دی با  فرایند   ن ی، ای مورد دومبه نسبت    کند.  و عملیاتی  لیتسه

دهد که:  ، این فصل به این پرسش پاسخ می مسئله یبررس  یبرا نیبنابرا . مهیا سازدرا  نی چای و جهانیِ منطقه

 ها دارد؟ نقل ایران چه بوده است و چه منافعی در آن وهای حمل نقش چین در گسترش شبکه 

کمربند  ابتکار    ی ک یتیو ژئوپل  ی یکاهداف ژئواکونوم  نخست شرح است. بخش  دین  فصل ب  ن یا  بندی ترتیب

ی  شدهرسیم تو اهداف    ن یچی  اقتصادی  رشد و توسعه   مقتضیاتپیوندی دیالکتیکی میان  هم تا    کاودمی را  و جاده  

جایگاه   تی، اهمخش دومدر ب  سپس   بازنمایی کند. شناسایی و  را    یاقاره بیناو    یامنطقه انیب  ی هاپروژه  دخیل در 

  ی نیچ   یهایگذاره یسرما   میزان  ی، با ارائه رانی ا  خطوط ترابریدر گسترش   نی و نقش چ  رپروژه ابَاین  در   رانیا

در پایان، این  . دهیممورد غور و بررسی قرار می  را  ،حوزه در این   متعدد یهاپروژه  ی گذشته درطول دو دهه  در

 .رسانیممی  انیبه پا و پاسخ به پرسش این فصل  هااز یافته  ی مختصر بندیجمع فصل را با 

 »ابتکار کمربند و جاده« ی و ژئوپلیتیک  یکیاهداف ژئواکونوم .1

است    ژئوپلیتیکیو    یکی ژئواکونوم  یفشرده دو هدف درهمی  دربرگیرندهزمان  صورت همبه   کمربند و جادهابتکار  

اساساا   اقتصاد  مقتضیات  تأمینکه  رشد  تقویت  م  ن یچ  یو  برآورده  و    کهاین   نخست  کند.ی را  کمربند  ابتکار 

  ی ش  بار در جریان سفر رسمی  اولین   شد،شناخته می  «یک کمربند و یک جاده »  تحت عنوانکه سابقاا   جاده

»کمربند اقتصادی راه ابریشم«    معرفی شد.   2013در سال    ی به قزاقستان و اندونز  چین   جمهور س یرئ  نگیپ  نیج

دریایی  ابریشم  »راه  و    یافرامنطقه   ی دی کل  استراتژی و    ن یچ  یبلندپروازانه  یپروژه دو  «  ویکمبیستقرن    و 

  ه بتجاری ریلی، زمینی و دریایی  بندِهم   هایشبکه مددبه که قرار است اقتصاد داخلی چین را  هستند یاقارهفرا

هدف  که داشت   بیان 2013در سال  شادر سخنرانی  نگیپ ن یج ی ش. ند نمتصل کهای آسیا، آفریقا و اروپا قاره

و    هامشارکت  ق ی ، تعمترک ینزد  یروابط اقتصاد   جادیا »  کمربند اقتصادی راه ابریشم  طراحی و گشایش

و کار در    یمرزبرون   نقل وحمل   یهارساخت یبهبود ز   منظوربه ، ...  ایاوراس  یدر منطقه  توسعه   ی گسترش فضا

ی  توسعه   لیتسه  یبرا  به یکدیگر  ای و جنوب آس  ا ی، غرب آسایشرق آس  ترابری  یشبکهکردن  متصل   یراستا
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، رفع موانع  یگذار ه یتجارت و سرما ل ی تسه یبرا  درخور   ب ی[ ترتعمل آوردنبه ... ]و ،  در منطقه   سفرو  ی اقتصاد

، یامنطقه   یاقتصاد  هایان یجر   ت یفیسرعت و ک  ش ی، افزایگذار ه یتجارت و سرما  یهانه یکاهش هز   ، یتجار

راه ابریشم دریایی  ، ابتکار ساخت  در همان سال  ی خود در پارلمان اندونز  یدر سخنران  بعداااو    237است.«

  238کند.به اروپا متصل    ایدر   قی را از طر  نی چاین پروژه بنا دارد    این چنین معرفی کرد که  را  ویکمبیست قرن  

  2015در مارس    دو سال بعدشدند.    شناسانده  239یک جاده«   ـ»یک کمربند    زیر ناماندکی بعد  هر دو پروژه  

چین   دولتی  سندمقامات  در  مسائلی  اسم  ی با طرح  براچشم »  به  اقدامات  و  کمربند    احداث   ی انداز  مشترک 

جاده   راه   ی اقتصاد و  قرن    یابریشم  دریایی  دستورالعمل بیست ابریشم  زمینه یی  هاویکم«    ی هااولویت   یدر 

یک جاده   ـیک کمربند  و نیز  240. شدندبرشمرده  مسیر کمربند ایِکشورهای منطقه میان  ییو همگرا یهمکار

را در چارچوب   ی و اصل کل  ت یپنج اولو  نی، چی رسمصورت به  241پیدا کرد. نام به »ابتکار کمربند و جاده« تغییر 

  سازیکرده است: هماهنگ   میترس  کننده در این ابتکارشرکت ی  ی کشورها  نیارتباط ب   یارتقا  ی ابتکار برا  نیا

تأسیساتمیان    یرساختیز   پیوستگیهمبه ها،  استیس و  تسهمراکز  و    یمال   پیوستگیهمبه ،  آزاد  تجارت  لی، 

هدف اساسی ابتکار کمربند    آن معرفی شده، که در تارنمای  چنان ،  موجزدر بیانی    242. ارتباطات میان شهروندان

« جاده  تسررساختیز  یتوسعه و  و  اقتصاد  عیها  ادغام  در    یکشورها   ی در  ابر   تاریخیِ  ری مسواقع    شم یجاده 

 243«است.

  پذیر تنزل  یکی ژئواکونومراهبرد  به  صرفاا    کمربند و جاده ابتکار  ،  یکیتیژئوپل   ی های طلبجاه   حیثاز    ،دوم

  ک یی  مثابهکند و بهی م  جیترو نمایان و  نیز  را    نیقدرت چ  دینامیسم  سرزمینیِ  تجلی  هنگامهم ، بلکه  ستین

 
237 Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of Belgium, “Promote Friendship Between Our 

People and Work Together to Build a Bright Future,” 2013-09-08 . 
238 “Speech by Chinese President Xi Jinping to Indonesian Parliament,” Asean China-Centre, 2 October 2013 . 
239 One Belt, One Road (OBOR) 
240 “Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road (2015),” 

National Development and Reform Commission . 
241 “Full text of the Vision for Maritime Cooperation under the Belt and Road Initiative”, Xinhua . 
242 “Vision and actions on jointly building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road,” 

National Development and Reform Commission, State Council, March 28, 2015 . 
243 “Belt and Road Initiative,” BRI . 

https://www.fmprc.gov.cn/ce/cebel/eng/zxxx/t1078088.htm
https://www.fmprc.gov.cn/ce/cebel/eng/zxxx/t1078088.htm
http://www.asean-china-center.org/english/2013-10/03/c_133062675.htm
http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html
http://2017.beltandroadforum.org/english/n100/2017/0410/c22-45.html
http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html
https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/
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گونه  همان   شود. ی ظاهر م  چالش کشیدن آنو به  ویژه آمریکا به   ی غرب  یهاقدرت در مواجه با    ک یقدرت ضدهژمون

از    یدی نوع جد»  ع اابدنویدبخشِ    ابرپروژه  نیا،  کنندمی تبلیغ و ترویج    راآن   نی چ  و مقامات دولتی  نخبگانکه  

  « ی جهان چندقطب»  جای خود را بهمتحده    االتی ا  یهژمون قطبی با  تک  جهان که در آن    است«  یالملل ن یروابط ب

به    صرفاا   نیچ  ی انداز بورژوازو چشم   یبلندپرواز   در واقع  244خواهد بود.   ید یکل  گری باز  ک ی  در آن  نیدهد و چیم

  های مداوم  تنیده از رقابتجهانِ   در  شود.ی محدود نم   یو جهان  یداخل   مقیاسو کاالها در    هیسرما   انیجر  لیتسه

  تصورات و    یساز مندقلمرونوان  عبه  ز ین  ابتکار کمربند و جاده ،  های فراملیتیغولو    ی داره یسرما های  دولت میان  

  هنگام بازدید  نگ یپ  نی ج  یش   .کندخودنمایی می   245« ین یچ  یرؤیا »گفتمان ژئوپلیتیکیِ  گاه و مروج  به تجلی   یمل

نما نوسازی »  شگاهیاز  پکن   «مسیر  را  طلبی جاه   در  چین  ناسیونالیسم  و  بورژوازی  مطرح  این های    کرد:چنین 

  « نیملت چ احیای عظمت » سوی راهی بهو  «ی ملت قو ی رؤیا»«،  ی ملت و هر فرد چینیرؤیا ، ین یچ ی رؤیا»

کند که »خود را  ارتش چین را تشویق می   او  .«معاصر کشور است  خیتار   یرؤیا  ترینبزرگ »  در واقع  که  است

تفسیر و تحلیل  طور که در  همان   246.« ای، آماده سازدهای منطقه ها، از جمله جنگ برای نبرد و پیروزی در جنگ 

شرح  »  یبرا  ی نه تنها تلش   ابتکار کمربند و جاده،  آمده است  نی چ  (People’s Daily)دَیلی    زی پیپلروزنامه

و   روایت چین  پیام  نتشار  افصیح    ی جامعه /اجتماع »  جادیا   یبرااست    اهتمامی  همچنین   بلکه   «ن یچصحیح 

  »یک کمربند و یک جاده ،  گرتحلیل   ن یا  یبه گفته  .(estinyD Common ommunity ofC)«  سرنوشتهم

است    نی آن ا  یاز اهداف اصل   ی کیداشت که    [پینگ جین  ]  یجمهور ش  سیرئ  یِ نیچ  یرؤیابا    یارتباط تنگاتنگ 

  ی رؤیا ، گراییملی های و روایت  گفتاورد ن یا  247کند.«  ظهور ابرقدرت  ک یعنوان به  2049کشور تا سال  ن یکه ا

و    یامنطقه   اسی خود در مق  ملیِ   یک یتیژئوپل  ینمودیافته  راهبرد   را با   هپسِ ابتکار کمربند و جاد   نهفته در یِنیچ

 
244 244 Wang Yi, “Build a New Type of International Relations Featuring Win-Win Cooperation’, Ministry of Foreign 

Affairs, the People's Republic of China (2016) . 
245 Chinese Dream 
246 “Chinese Dream,” China Daily, 9, 2013-03-22 . 
247 Willy Wo-Lap Lam, “China’s Global Power Projection Hit With “Strategic Overdraft”, China Brief Volume: 17 

Issue: 7 . 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/t1376908.shtml
https://www.chinadaily.com.cn/opinion/2013-03/22/content_16333031.htm
https://jamestown.org/program/chinas-global-power-projection-hit-strategic-overdraft/
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یابی به موقعیت هژمون در  دست ی ژئوپلیتیکیِ چین از این پروژه  شده استراتژیِ ترسیم  دهد. ی م  وندیپ  یجهان

 است. ای و جهانی و حفظ و استمرار آن منطقه  وحسط

 ابتکار کمربند و جاده   ممتد بادر کشورهای  مستقیم گذاریسرمایه .2

آن از طریق ابتکار کمربند  ی راهبرد رفتن به جهان و ترویج در ادامه  گذاری خارجی چین گسترش ابعاد سرمایه 

و    ترسیماز زمان  ایم که  داده نشان    5- 1در نمودار    استمرار پیدا کرد.  ابتکار بلندپروازانه  کیی  مثابهو جاده به

ابتکار کمربند و    کننده درمشارکتکشور    66در    نیچ  یخارج  یهای گذاره یسرما  ،2013در سال    اندازی آنراه

و با    2017دالر در سال    ارد یلی م  20بیش از    به  2013دالر در سال  ارد ی لیم  12.6از    ایملحظهقابل طور  به  جاده 

  افته ی  فزونی درصد    4.5ساالنه   ،. این روند است  افته ی  ش یافزا   2019دالر در سال   اردیلیم  18.7به    نزول،   یاندک

مجموع     گیرد.در بر می ی زمانی  همان بازه در  را    نی چ  یخارج   میمستق  ی گذارهی سرما   انیدرصد از کل جر  13و  

دالر بوده است. برخلف    اردی لیم  117.31بالغ بر    واقع در این مسیر   یدر کشورها   ی خارج   ی های گذاره یسرما

از    رانیا  به   نیچ   ی گذاره یسرما   ان ی ، جرکردیم  ارائه بررسی و    پیشین طور که در فصل  ، همان  کلی یِ ش یروند افزا
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کل جریان جریان به ایران

 .2019تا  2013های مسیر ابتکار کمربند و جاده طی سالگذاری چین در کشورهای واقع در سرمایه .5-1نمودار 

 (. وزارت بازرگانیگذاری مستقیم خارجی خارجی چین )سرمایه 2019نویسنده بر اساس بولتن آماری : محاسبات منبع 



 حامد سعیدی 115 

در سال    ارد یلیم  3.6 یافته است  2019در سال    ر دال  اردیلی م  3به    2013دالر  این  .تنزل  امور  ها،  سوای  وزیر 

تیرماه    چین   یخارجه  کرد   1400در  سرمایه   که  اعلم  شرکت حجم  مستقیم  اقتصاد  گذاری  در  چینی  های 

 248. میلیارد دالر است 130کننده در کمربند جاده ابریشم، بالغ بر کشورهای شرکت 

   رانیا نقل وحمل  یهادر گسترش پروژه   نینقش چ .3

  ی ها به آب   یو دسترس  نوین چین ی ابریشم  جاده در مسیر    قرارگرفتنو    رانیا  کی ژئواستراتژ  تیبا توجه به موقع

عنصر مرکزی در کمربند    نیشود و بنابرای شناخته م  یو جهان  یامنطقه   تیترانز  دور ی کر  یمثابهبهکشور    نیآزاد، ا

جاده  ابریشم چین  اقتصادی  ترانزبه   است.ی  تجار  ی تی عنوان قطب  اایاوراس  ی و    ی برا  ی به مقصد مهم  ران ی ، 

بخش،    ن یدر ا   شده است.   ل یتبد   سازی ی راه شبکهزیربنایی    ی هاپروژه  گستراندن در    خارجی چین  ی گذاره یسرما

  ی مال   تأمین  ین یچ  یهاها و بانک که توسط شرکتآهن، مترو و جاده(  های راه )شامل پروژه  زیرساختی  ی هاپروژه

   بررسیده و ارائه خواهد شد.  ،شده استو اجرایی 

راهی است که ایران را از مرز سرخس و با گذشت  کند: یکم،  را به هم وصل می   ریلی ایران و چین  سه مسیر 

به قزاقستان    ،ازبکستان   ،ترکمنستان از   سپس  می   چین   و  دوم،  متصل  ـ   کند.  قزاقستان  ـ  چین  ریلی  مسیر 

شود؛  برون رد می از راه شرقی دریاچه مازندران است که از اینچه   خشی است. این مسیر بترکمنستان ـ ایران  

مسیر  م،  سو  .رسدفارس می شود و به خلیج شمال به جنوب ایران که از روسیه شروع می ای از کریدور ریلی  شاخه

که مسیر ترکیبیِ )حمل    (یا امیرآباد /کاسپین بندر    آکتائو ـ  بندر  ترانزیتی چین ـ قزاقستان ـ ایران )ارومچی ـ  

 .دریایی و ریلی( ایران و چین است

 

 

 

 
 .ایبِنا«، میلیاردی چین در جاده جدید ابریشم 130گذاری سرمایه» 248

https://www.ibena.ir/news/125033/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85
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 .گسترش ریلی کمربند و راه ابرایشم چینهای طرح نامه ی برنقشه. 5.1شکل 

 .ی مرکاتور برای مطالعات چینمؤسسهمنبع: 
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 ن یچ اقتصادی  هایدوریدر کر  رانیاجایگاه  .3.1

  ترسیم   2015در سال  ی ابتکار کمربند و جاده اولیه نگارش  را در    ترانزیتی و    یاقتصاد کریدور  شش    ن یدولت چ 

)به شکل    249.است  (CCWEAC)  یغرب  یایآسـ    انهیم  یایآسـ    نیچ  دور یکرها  آن از    یکی .  بندی کردو صورت 

ی راه  طور رسمی در پروژهای است که بهراهرو و پروژه  35یکی از    2019از سال  این کریدور  بنگرید(.    2-5

،  ترانهیمد  یا ی به در  نیآهن از چراه   خطوط  کردنمتصل با    دیراهرو اقتصا   نیا  250ابریشم نوین گنجانده شده است. 

در اواخر    ایجاد و تقویت کند. لذا  پیوستگی هم،  اندده شواقع    ری مس  ن یکه در ا  یی کشورها میان    اصل بنا دارد در  

  ی را به آلمات   نگینییو    نی چ  یرا که اورومچ   شمیابر  یجاده   ریالسع یآهن سر راه»  ن یآهن چشرکت راه   2015سال  

آباد در ترکمنستان  تاشکند و سمرقند در ازبکستان، عشق   ، زستانیدر قرق  شککی به بو سپس آن را  در قزاقستان،  

 251معرفی کرد.«   آمیزد،درمی  رانیمشهد و تهران در ا  ق یاز طر  ای غرب آس  یبا شبکه  سرانجامکند و  ی متصل م 

ی  جامه  هیو ترک  ن یچ  ن یب  یقطارها وآمد  رفت  بهکند  ی تلش م   نیچ  کهاین به  نظر    .را مشاهده کنید(  5-3)شکل  

  . این کندمی   ی نقشدر اجرای این پروژه ایفا   ترانزیتی   کلیدی قطب    کیعنوان  به   رانیآهن ا، راهبپوشاندعمل  

  2000  السیرِآهن سریعداشتن راه کریدور با    نیا   .کندمی را هم متصل    ی ابریشم نوینمسیرهای اصلی جاده   پروژه

از    مایلی  بیش  تهران،    کیلومتر(   3200)چیزی  و  اورومچی    ترانزیتی   ی اصل  چهارراه  ک یبه  را    ران یا میان 

   . سازدمتحول می و اروپا  انه یبه خاورم ن یاز چ یاقاره بیناو  یامنطقهبینا

 

  

 
249 China-Central Asia-Western Asia Corridor (CCAWEC). 
250 “China denies abandoning BCIM corridor". The Times of India, June 10, 2019; "Joint Communique of the Leaders' 

Roundtable of the 2nd Belt and Road Forum for International Cooperation". Ministry of Foreign Affairs of the 

People's Republic of China, 27 April 2019 . 
251 Zheng Yanpeng, “New rail route proposed from Urumqi to Iran,” China Daily, November 21, 2015 . 

https://timesofindia.indiatimes.com/world/china/china-denies-abandoning-bcim-corridor/articleshow/69728533.cms
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1658766.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1658766.shtml
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-11/21/content_22506412.htm.
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 . یغرب یایآسـ  انهیم ی ایآسـ  نیچی نقشه  .5-3شکل  

 .یاقتصاد دوریابتکار کمربند و جاده: شش کر .5-2شکل  
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ی ابریشم  ی ماقبل جاده به دوره   رانیا  نقل وحمل در بخش    یگذاره یسرما  تأمل این است کهی قابل نکته

و    ن یچ  ی دالر  ارد ی لیم  13قرارداد    ی بر امضا  یمبن   یاخبار  1389در اواخر سال  ،  طور نمونهبه   .گرددی برم نوین  

اراه  خطوط   ی توسعه   ی برا  ران یا از سرمایه   ران ی آهن  برای  گذاری منتشر شد که بخشی  منطقه  در  های چین 

در سال    یرانی مقام ا  ککه یچنان   و نیز   252بود. ریلی با هدف واردات منابع انرژی و مواد خام    مسیر  یتوسعه 

است که شاهد    نی پس انتظار ما ا نیاند، اما از ا داشته   یتاکنون روابط تجار   نی و چ   رانی ا»  :اظهار داشت  1394

  ی خارج   ی گذاره یدالر سرما  ارد یلی م  50تا    30  نی ما ساالنه ب  . میخود باش  یی ربنای ز  ی هادر پروژه  ن یچ  ی گذاره یسرما

  و نیز  ، ییو هوا  یل ی ، ریاجاده  نقلوحمل مانند  ییهاتواند در بخش ی م ن یاز آن را چ یکه بخش بزرگ  میدار ازین

،  ی ابریشم نویناهداف جاده  در راستای  253«کند.   تأمین  کیو سرام  ی، نساجی مانند خانگ  عیو صنا   یکشاورز

  یگذاره یکشور در مورد معاهدات سرما  ن یبا چند  و رایزنی  از مذاکرات   یاوارد مجموعه  نی چ  یوزارت بازرگان 

وزارتخانه    نی اساس ا  ن ی بر ا  254شده است.   «، رانیو ا  ن یچ  ی گذار ه یسرما  ی معاهدهمذاکرات  »دوجانبه، ازجمله  

 گذاری زیرساخت آسیاییبانک سرمایه   هیئت مؤسس عضو    ن یوچهارمی س   رانی اعلم کرد که ا  94تیرماه  در  
 (AIIB) گذاری  اعتبار و سرمایه  تأمین و به منظور  2013در سال   جین پینگ  شی آن توسط  یایده که  255است

کار  رسماا آغاز به  2016  ید و در ژانویه آسیایی مطرح گردیهای اساسی در کشورهای  ها و زیرساخت در پروژه

در  ایران  ضویت  . عاستابتکار کمربند و جاده  ای زیربنایی مرتبط با  هیکی از اهداف این بانک اجرای طرح   کرد.

پروژهبانک سرمایه  با  را  ایران  آسیا،  زیرساخت  ابریشم  یگذاری  است  نوین   جاده  زده  در    256. پیوند  همچنین 

 
 «، دویچه وله فارسی. میلیارد دالری ایران با چین 13قرارداد خط ریلی » 252

253 Manochehr Dorraj, "The Belt and Road Initiative and China’s Relations with Iran and Saudi Arabia: A Delicate 

Balancing Act." In Critical Reflections on China’s Belt & Road Initiative, eds. Chong, Alan, and Pham, Quang 

Minh (Singapore: Springer Singapore Pte. Limited, 2020), 132 
254 See “2015 Business Review XVII: Active and Steady Promotion of the Commerce Legal Construction,” Ministry 

of Commerce People’s Republic of China, February 1, 2016 . 
255 Angelo Young, “China Welcomes Iran, UAE To Asian Infrastructure Investment Bank; Founding Members Now 

Number 35,” International Business Times, July 4, 2015 . 
256 “Who We Are,” Asian Infrastructure Investment Bank . 

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86/a-6419336
http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_businessview2015/news/201602/201602012
http://www.ibtimes.com/china-welcomes-iran-uae-asian-infrastructure-investment-bank-founding-members-now-1872553
http://www.ibtimes.com/china-welcomes-iran-uae-asian-infrastructure-investment-bank-founding-members-now-1872553
https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html
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درصد    2.8خرید  اعلم کرد که  گذاری خارجی ایران  معاون وزیر امور اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه ،  96ماه  آبان 

   257. نهایی شدسهام بانک توسعه زیرساخت آسیایی از 

سازی راه ابریشم،  در مسیر جهانی   که  کید کرد أت   ، در چین  ایران   کاردار جمهوری اسلمی   ، شاه بیگ  حسن 

کیلومتری از تهران به مشهد است و وقتی تکمیل شود زمان سفر از    926  مسیر ریلیچین در حال ایجاد یک  

میلیون تن بار در سال    10میلیون مسافر و    25جایی  ه ساعت کاهش خواهد یافت و برای جاب  6ساعت به    12

در این  که  اشاره به اینکه خطوط ریلی نیز میان دو کشور فعال است تصریح کرد  »ضمن  او    .کندکفایت می 

کیلومتر    300کیانگ در شمال غرب چین تا تهران برقرار است و دو هزار و  مسیر که از ارومچی مرکز منطقه سین 

از    نقلوحمل سرعت و زمان  که    او اظهار کردین  نهمچ  «.ابریشم در حرکت هستندطول دارد، قطارهای راه

  45مسیر ترانزیت کاال از چین به ایران از راه دریا به    که  حدود دو هفته است درصورتی  این مسیر ریلیطریق  

قطار باربری بین دو کشور تردد    5میلدی تاکنون،    2016از ابتدای سال  و افزود که    ...   روز زمان نیاز است   50تا  

در    کهچنان   258« .شودجا می ه خودرو، لوازم الکترونیکی و سرامیک و غیره جاب  کرده است و از این طریق قطعات

بلکه    شود ی محدود نم  ران یآهن ا راه   احداث به    ن ی چ  ی گذاره یو سرما  ت یداد، فعال  م یو نشان خواه  بررسیده  ادامه

  افته یگسترش    یی ربنا یز   یهاپروژه   ری ها و ساها، بنادر، بزرگراهجاده   عم از ونقل احمل   ی هاحوزه   ری سا  یبه توسعه 

 است.

ماه در دی نخستین قطار باری ترکیه  ی امید به درونمای مسیر ترانزیتی میان ایران و چین،  در بحبوحه 

واقع در استان شانشی   «شی آن »وارد شهر  گذشتن از ایران،  ، بدونکیلومتر 693پس از طی هشت هزار و    99

 
 . مهر«، خبرگزاری یتی را خریدایران سهام یک بانک چندمل»257

 . ایرنا«، راه ابریشم همکاری چین و ایران را گسترش می دهد»  258

https://www.mehrnews.com/news/2950874/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/2950874/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/2950874/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83186475/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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مسیر ترانزیتی ترکیه ـ گرجستان ـ جمهوری آذربایجان ـ    گشایش به این ترتیب    .در شمال غرب چین شد

به نسبت روابط ایران و    میان کارشناسان و مقامات جمهوری اسلمی در    متعددی   هاینگرانی   ، قزاقستان ـ چین

 259.«ه است»چین ایران را دور زد کهاین مبنی بر  بروز پیدا کردچین 

 نقل ایرانو های حمل گذاری چین در پروژهسرمایه .3.2

گذاری در بخش  سرمایه   ی زمینهدر  میلیارد دالر    20حدود    رفتههمروی   چین   دهد کهنتایج این تحقیق نشان می 

ها بر  گذاری این سرمایه از لحاظ توزیع    . را مشاهده کنید(  5-1و جدول    5- 2نمودار  )  انجام داده است  ترابری

  5کمی بیش از  که    آهن اختصاص دارد میلیارد دالر( به بخش راه   9.3حدود  بیشترین سهم )  ها، اساس بخش 

اجرایی آن به تعلیق در    عملیات  ،که به دالیل مختلف  استدار  دهای مشکل ارداقر  بر   مشتملمیلیارد دالر آن  

بخش    ، های بعدیرده در    اند.های نامبرده خارج شده های چینی از پروژهفسخ شده و یا شرکت  تماماا آمده یا  

)  احداثدالر( و  میلیون    7778خطوط مترو ) از    میلیارد دالر( قرار دارند.   2.6جاده  های  گذاری سرمایه بخشی 

 است.  شده(تعلیق و یا فسخ دار )مشکل شامل قراردادهای  میلیون دالر  700  مترو به ارزشمتعلق به خطوط 

 
  - آهن خواف  رنگ کردن خطچین کم -هدف از معرفی کریدور ترکیه ؛ »«، اعتماد آنلینچگونه چین ایران را دور زد؟ / راه جدید ابریشم بدون ایران» 259

 . ونقلحمل«، پرتال هرات بود

 

https://etemadonline.com/content/453647/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://portalhamlonaghl.ir/fa/125303
http://portalhamlonaghl.ir/fa/125303
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قراردادهای تمام شده یا در  دست اجرا قراردادهای مشکل دار

 ها.ونقل ایران بر اساس بخش های حملهای چینی در شبکه گذاریسرمایه میزان توزیع  .5-2نمودار  

 .اندارائه شده  زیر در بخشکه شده آوریهای جمعنویسنده بر اساس داده ات: محاسبمنبع  



 
 

 . 2020تا  2000ی طی دوره یرانراه و متروی ابزرگ آهن، جاده و های راهبخشدر های چین گذاریمیزان سرمایه .5ـ 1ل جدو

آهنه راخطوط   

 سرنوشت قرارداد 
ارزش )به میلیون  

 ( آمریکا دالر
 پروژه پیمانکار)ها(  طرف ایران 

تاریخ انعقاد  

 قرارداد 
 شماره

*  آذربایجان منعقد شدمتوقف و قرارداد آن با جمهوری   1 1391بهمن  رشت ـ آستارا - - 639

 2 1393 تهران ـ اصفهان  آهن چین  مهندسی راه قرارگاه خاتم االنبیا  1940 -
 3 1394بهمن  خط مشهد ـ گلبهار  نورینکو  شرکت سپاسد  205 -

- x - - 4 1394 زاهدان ـ بیرجند 
 5 1396مرداد  تهران ـ مشهد  اِگزیم بانک چین  بانک صنعت و معدن ایران   1500 99خروج چین از پروژه در بهمن 

- 540 - CCECC  6 1396دی  کرمانشاه ـ خسروی 

 7 1396اسفند  تهران ـ همدان ـ سنندج  سینوماچ  - 837 -

 8 1396اسفند  شیراز ـ بوشهر  سیناکاست  وزارت نفت ایران  700 -

  15% و شرکت ایرانی   85میلیون دالر  2380سهم شرکت چینی از مجموع  
 % است 

 9 1397فروردین  گرگان ـ بجنورد ـ مشهد سایناهیدرو شرکت مسکن و عمران قدس رضوی  2023

 10 98اردیبهشت   چابهار ـ مشهد سایناهیدرو نقل وشرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل 920 -

  مجموع کل     9304 

راهبزرگ جاده و    

 پروژه پیمانکار)ها(  طرف ایران  ارزش )به میلیون دالر آمریکا(   سرنوشت قرارداد 

تاریخ انعقاد  

 شماره قرارداد 

 1 1388اردیبهشت   ( 2و  1 یآزادراه تهران ـ شمال )قطعه STAکنسرسیوم  وزارت راه و ترابری و بنیاد مستضعفان  400  

 2 1396بهمن  ( 3 یتهران ـ شمال )قطعهآزادراه   چینگ دا بنیاد مستضعفان  2200  

  مجموع کل     2600  
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مترو خطوط   

 سرنوشت قرارداد 
 **ارزش 

 شماره تاریخ انعقاد قرارداد  پروژه پیمانکار)ها(  طرف ایران    (آمریکا )به میلیون دالر

 
 1 1374خرداد  مترو و قطار برقی تهران  سه شرکت چینی  شرکت راه آهن شهری تهران و حومه  573

 2 1381آذر  متروی تهران  1خط  سیتیک  شرکت راه آهن شهری تهران و حومه  1800 

 3 1383اردیبهشت   متروی تهران 4خط   نورینکو  شرکت راه آهن شهری تهران و حومه  680 

 300 - x 315  4 1387آذر  واگن برای تبریز، اصفهان و شیراز 

 1390 - CRRC  1008  5 1395 تهران واگن برای متروی 

 6 1395اسفند  واگن برای متروی تهران 70 نورینکو  - 100 

 7 1396فروردین  متروی تهران  6خط  نورینکو  - 1200 

 98 - CRRC  100  8 1396اردیبهشت   مشهد 2واگن برای خط 

 9 1396اسفند  واگن برای متروی اهواز، شیراز و تبریز  450 پوژن - 500 

ها  این واگن، ساخت 1399سال 
 10 1396اسفند  واگن متر برای متروی تهران 630 سی.آی.سی سازی تهرانواگن 700 متوقف ماند 

 11 97اردیبهشت   واگن لوکوموتیو باری دیزل الکتریک   50 دالیان  واگن پارس و البرز  70 

 12 1397دی  واگن برای متروی تهران  RTTE 367 واگن پارس  367 

 13 1398تیر  برقی پله  80  - 0 

  مجموع کل     7778 
 شده( هستند. شده و یا فسخدار )تعلیقمشکل ، قراردادهایاندآمده به رنگ قرمز یی کهقراردادهاها و ارزش اسامی پروژه  *

 قرارداددر تاریخی که  اساس نرخ ارز  برو   سایتوب این با استفاده از  ام. این تغییرتبدیل کرده دالررا به  به ارزهای دیگر )ریال، تومان و یورو(گذاری یهقراردادها و سرما یاولیهمن ارزش ** 

 انعقاد شده، صورت گرفته است. 

https://www.xe.com/currencytables
https://www.xe.com/currencytables
https://www.xe.com/currencytables


 
 

 آهنخطوط راه 

و خطوط    ی ابریشم نوینجاده   یاندازاز زمان راه »  ن،یدر چ  جمهوری اسلمی سفارت  ی کاردار  گفته به  

ریلی تا سال    یهای توسعه عنوان بخشی از طرح هم به این برنامه به   ران یدولت ا ،  ریلی میان دو کشور

باربری را به ترتیب ونقل ریلی مسافربری و  دهد و امیدوار است سهم حمل میلدی اهمیت می   2025

تدوین و   «ششم توسعه  یساله پنج  یقانون برنامه در »  این طرح   260« .درصد افزایش دهد  20و    30

است.  شده  پروژهمثابهبه  261تصویب  که  اهدافی  بازتاب  می ی  دنبال  کمربند  و  جاده  ابتکار  کند،  ی 

در سرمایه   به   ن ی چ  یعلقه احمل   یها پروژه  گذاری  نوساز  خصوص به   ران یونقل  گسترش    ی در  و 

 
260 Li Tianyang, “Belt & Road Initiative expands China-Iran cooperation,” China Daily, January 255, 

2019. 
های مجلس مرکز پژوهش  ، («1400-1396قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلمی ایران )» 261

 .شورای اسلمی

 آهن ایرانی خطوط راهنقشه. 5.1شکل 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/25/WS5c4aa81da3106c65c34e6912.html
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547
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در    ژهیوبه   یعمران  یهاپروژه  یدالر برا  اردها یلی م  نی، چبیترتن ی. به اردیگی آهن شتاب مراه  خطوط

 کرده است.  ی گذاره یسرما ونقلحمل  زیربنایی ی هاشبکه

،  گذاری کردهدر آن سرمایه  نوینی ابریشم  ریلی که چین در چارچوب جاده   یپروژه  ن یمهمتر

  یی وروی  ارد یلیم  1.8مالی    تأمینقرارداد    ران یا .  اصفهان استـ قم ـ    تهران   ریالسع یآهن سرساخت راه 

  ن یکه توسط بانک صادرات و واردات چ  ( CREC)  ن یآهن چراه   یمهندسبا شرکت    1393در سال  را  

اصفهان  ـ  قمـ  آهن تهراندر پروژه راه  رانیا ریالسع یخط سر نیساخت اول یشده بود، برا مالیتأمین 

  245اصفهان به طول   ـ کیلومتر و قم 165قم به طول   ـ این پروژه شامل دو قطعه تهران امضا کرد.

با    ر یالسعیقطار سر   ن یا 262موافقت کرد.   94  ماه تیر. نهایتاا شرکت چینی با دادن وام در  کیلومتر است

با    لومتر یک  250 به    ون یلیم  16  ونقل تخمین حمل در ساعت  زمان سفر را  ساعت   2مسافر در سال 

  ن یا ی مال تأمین یرا برا یدالر اردیلی م 1.94 ی پکن خط اعتبار  ،1398دهد. در اواخر سال  ی کاهش م 

  گر ی دی  پروژه   فقره  نی پروژه و چند  ن یا  ،از برجام  کای ، با خروج آمرنی ا  با وجود  263کرد.   ییپروژه بازگشا 

خطیبی،    1400  بهشتی در ارد  شی پ  ی چند  با مشکل مواجه شد.  رانی آهن اراهوساز  بخش ساختدر  

توسعه معاون   و  ساخت  را    ن یا  ، (CDTIC)  کشور   نقلوحمل زیربناهای    یشرکت  از    یک یپروژه 

یک   ـ   قرار است این پروژه هم به طرح »یک کمربند »  گفت ها دانست و  برای چینی مهم    ی هاپروژه

با وجود گذشت  کرد که »  تأکید نیز    .ایران و چین منتقل شود   یساله  25ی  نامهراه« و هم به تفاهم 

مطابق  خطیبی تاکید کرد:    « .درصد پیشرفت فیزیکی داشته است  5از امضای قرارداد تنها    سال   15

احداث  پیشنهاد   قیمت  تعدیل  برای  و شهرسازی  راه  پروژهوزارت  بودجه  این  و  برنامه  سازمان    ، به 

میلیارد یوآن که قبلا قراردادی با این رقم به امضا رسیده بود مورد بازبینی قرار گرفت و   57برآورد  »

 
262 “China Finances Tehran-Isfahan High-Speed Railroad," Financial Tribune, July 21, 2017 . 
263 “China Reopens $1.9b L/C for Tehran-Qom-Isfahan Railroad Project,” Financial Tribune, December 

18, 2019.  

https://financialtribune.com/articles/economy-domestic-economy/68698/china-finances-tehran-isfahan-high-speed-railroad
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/101287/china-reopens-19b-lc-for-tehran-qom-isfahan-railroad-project
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وی اظهار داشت « افزون بر این،  .یلیارد یوآن کاهش دادم  42.5های کارفرمایی به  با احتساب هزینه 

ایم. دنبال  میلیارد یوآن دریافتی داشته   2.2شده و قابل وصول  میلیارد یوآن فاینانس فعال   4از مبلغ  که »

 264« .میلیون یوآن هستیم تا به پروژه تزریق شود 13.6کردن ال سی اخذ مجوزها برای فعال 

  ـ   تهران  ریالسع یآهن سرراه   ی مالتأمین   ی ابریشم نوینجاده مرتبط با    کلیدیِی  پروژه  نیدوم

را از    ن یچاست که    ی غرب  یایآسـ    انهیم  ی ایآسـ    نیچ  دور یکر  یادامه  یلی خط ر  نی مشهد است. ا

خزر و قلب  دریای  و    انه یخاورم  ز یخمناطق نفت  یعمده و منابع انرژ  یبه بازارها   ی مرکز  یای آس  ق یطر

م  یغرب  یایآس متصل  اروپا  مرداد  کند.ی و    ی برا  ی دالر  اردیلی م  1.5مالی    تأمین  قرارداد  96  ماهدر 

)بانک صادرات   نی بانک چ میگزاِ نیب  مشهدـ  تهران (یلومتریک 926السیر )آهن سریع کردن راه برقی

میلیارد دالر است   1.  7ارزش این قرارداد  .  دی به امضا رس  رانی( و بانک صنعت و معدن ا ن یو واردات چ

  ن یا  .شودمی   تأمینمیلیون دالر توسط ایران    200میلیارد دالر توسط اگزیم بانک چین و    1.5که  

رییس  ب یسان پینگ، نا  دهد.ی کاهش م درصد    50یا  ساعت    6ساعت به    12پروژه زمان سفر را از  

  تأمین ران ای در   را  پروژه  26بانک تاکنون  ن یا کهاین  ان یبا بی این مراسم ه یدر حاش اگزیم بانک چین

و نیم میلیارد دالر وام تجاری   هشت  مالی و تأمین میلیارد دالر   500تاکنون »کرده است، گفت:  یمال

این  از    ن یاز خروج چ  99  ماهبهمن در    راه  ر ی حال، معاون وزن یبا ا  265ت.« به طرف ایران اعطا شده اس

آهن برقی  راه  یتواند پروژه نمی فاینانسور چینی اعلم کرده که  »  خبر داد و خاطرنشان کرد:  پروژه

اعمال می تحر  266« . مشهد را بسازدـ    تهران  ااز مشکلت  های ن یو فرار چ  کای آمری  شدههای    ن ی ی که 

 
 «، تابناک ساله شد!  15اصفهان -قم-قطار سریع السیر تهران »  264

 تسنیم. خبرگزاری«، مشهد با چین امضا شد-آهن تهرانمیلیارد دالری برقی شدن راه 7.1قرارداد »265

 . ایمنا«، خبرگزاری مشهد خارج شد-آهن برقی تهرانچین از پروژه راه» 266

https://www.tabnak.ir/fa/news/1053944/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/03/1474373/قرارداد-1-7-میلیارد-دلاری-برقی-شدن-راه-آهن-تهران-مشهد-با-چین-امضا-شد
https://www.imna.ir/news/470241/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF
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ی از پروژه  ی نیچ  گذاران هیخروج سرما   تواندی است که م  یعامل   ن یتریقو   کند،می   درست  هات یمحدود

 دهد. توضیح  مشهد را  ـ  آهن تهرانراه کردن برقی

بر   چپروژهکلن   این علوه  مشارکت  پروژه   ن یها،  اراه  یهادر    91  ماهبهمن به    ران ی آهن 

قرارداد  یزمان   گردد، بازمی  پکن  و  تهران  و    2)معادل    یی وروی   ون ی لمی  639  ی که  میلیارد    500هزار 

راه   یبرا  تومان(  رشتساخت  کر  ایقطعه آستارا،  ـ    آهن  اـ    شمال  ی لی ر  دوریاز  امضا    ،رانیجنوب 

  نی ب  ید یقرارداد جد  1396در سال  و    متوقف شد   مدتی بعد  رانیو ا  ن یچ  ینامهتوافق   ن یااما    267کردند. 

با وجود آن، بلفاصله پس از سفر    268پروژه منعقد شد.   ن یساخت ا  یبرا   رانی و ا  جانی آذربا  ی جمهور

ـ  مشهد    یاحومه   ی آهن برق ، قرارداد راه 94ماه  بهمن در    ران یبه ا  نیجمهور چ س ی رئ  ، نگیپ  ن یج   یش

منعقد    ،ایاالنبقرارگاه خاتم   یرمجموعه ی ز  ،( و شرکت سپاسدشرکت نورینکو)  ین یگروه چ  کیبا    گلبهار

 استمیلیون یورو    299مبلغ کل این قرارداد  ،  شهر جدید گلبهاری مدیرعامل شرکت عمران گفته به   شد. 

یورو  186که   فاینانس    آن  میلیون دالر(  205)معادل    میلیون    تأمین   ی ن یگذاران چه یسرمااز طریق 

راه و شهرسازی  در همان سال معاونت وز  269شود. یم امضا یر    ن ی و چ  رانیا  نیب  ینامهتفاهم  یاز 

آهن  راه خط    ن یساخت ا  خبر داد.  رانی در شرق ا  رجندیب  ـزاهدان    یل یخط ر اعتبارات    تأمین منظور  به

  ل یو افغانستان را تسه  انهیم  ی ایبه آس  رانیجنوب کشور است که اتصال اـ  شمال    دوری از کر  یبخش

کیلومتر    006  طول   به  بیرجند ـ    خط ریلی زاهدان ها اعلم کردند که  خبرگزاری  98  ماه اما در آذر  کند. یم

از طریق  700 ت دولتأهی اعلم شد که  شود، اخیراا  تأمین شرکت چینی که قرار بود اعتبارات آن 
خواهد    تأمین میلیون یورو تسهیلت ارزی برای آن مصوب کرده است که از محل تسهیلت روسیه  

 
 .ایسنا«، آستارا با چینی ها بسته شد –تالش  –بندر انزلی  –قرارداد ساخت راه آهن رشت »  267

268 See “Construction of Rasht-Astara Railway to start next year,” AZERTAC, November 16, 2017 . 
 «، قدس آنلین. گلبهار تمدید شد - فاینانس طرح قطار مشهد «، صبح توس؛ »گلبهار امضا شد –برقی مشهدقرارداد قطار » 269

https://www.isna.ir/news/98071612071/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://www.isna.ir/news/gilan-59667/قرارداد-ساخت-راه-آهن-رشت-بندر-انزلي-تالش-آستارا-با-چيني
https://azertag.az/en/xeber/Construction_of_Rasht_Astara_Railway_to_start_next_year-1112195
https://sobhtoos.ir/post/170333
http://www.qudsonline.ir/news/603141/فاینانس-طرح-قطار-مشهد-گلبهار-تمدید-شد
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پس از خروج  اعلم کرد که »  99  ماهدر بهمن   وزیر راه و شهرسازی ها،  رغم این تلش به   270« .شد

آمریکا از برجام و تهدید کشورهای طرف قرارداد از سوی آمریکا، این کشورها ناچار به لغو همکاری  

 271« .مهم وزارت راه و شهرسازی به همین مشکل دچار شد یپروژه 10 حدود  و با ایران شدند

ادامه  شبکه   یدر  چین   ران، یا  نقلوحمل   ی اهگسترش  عمران  مهندسی  ساختمانی    شرکت 

(CCECC،)  آهن چینوساز راهشرکت ساخت   یتابعه  یهااز شرکت   یک ی  (CRCC) ،    96ماه  دی در  

  263  یل یخط ر   ک یساخت    ی دالر( برا  ون ی لمی  054معادل  )  ن آو ی  میلیارد  3.53به ارزش    قراردادی 

با احداث این طرح امکان برقراری    272منعقد کرد.   رانیدر غرب ا  یکرمانشاه و خسرو  ن یب  یلومترکی

ترانزیتی بین کشورهای آسیای میانه و شرق آسیا و دریای مدیترانه از طریق خاک کشور ایران  ارتباط  

  دوری کر   ،از خطوط اتصال به عراق  یک ی عنوان  خط به   ن یا  . شود( فراهم می ایران   )کریدور شرق به غرب

میان   ی دالرمیلیون   380میلیارد و  2  سه ماه بعد، قرارداد 273خواهد کرد.  ل ی و اروپا را تکم ران یا  یل یر

رضوی قدس  عمران  و  مسکن  تابعه،  شرکت  رضوی،    یشرکت  قدس  دولت آستان  شرکت    ی با 

ی  هاین پروژ  .شد  یی مشهد نها  ـبجنورد  ـآهن گرگان راهساخت   ی مال تأمین ی برا نی چ یدروی نوهیس

  کرد و با مسیری جدید گرگان را میشهرهای شمال شرق ایران را به یکدیگر متصل ی  کیلومتر  055

 274کند. وصل می ریلی اصلی ایران  یشبکه به به مشهد و سپس  مسیر شهرهای شیروان و قوچان در 

و طرف ایرانی یعنی   ( میلیارد یوان 10.8  )معادل درصد فاینانس  85چینی بنا بود  شرکت  ، طبق قرارداد

 
 «، ایسنا. بیرجند، محصول مشترک چین و روسیه –آهن زاهدان راه» 270

 . ایسنا«، شودتامین مالی پروژه اتصال بیرجند به شبکه ریلی به زودی آغاز می» 271
272 “CCECC Wins the Bidding of a Railway Project in Western Iran”, China Railway Construction 

Corporation Limited, January 4, 2018. 
 قدس آنلین «، خسروی حلقه اتصال به اروپا- آهن کرمانشاهراه» 273

 2.3b Chinese Deal Finalized for Iranian Rail$“؛ایسنا«،  مشهد  –بجنورد    –آهن گرگان  نهایی شدن قرارداد راه»    274

., May 25, 2018Tribune ,” FinancialProject 

file:///D:/01%20MA%20International%20Relations/02%20Semester%20II/Theisi/راهآهن%20زاهدان%20–%20بیرجند،%20محصول%20مشترک%20چین%20و%20روسیه!
https://www.isna.ir/news/99112115721/تامین-مالی-پروژه-اتصال-بیرجند-به-شبکه-ریلی-به-زودی-آغاز-می-شود
https://www.isna.ir/news/99112115721/تامین-مالی-پروژه-اتصال-بیرجند-به-شبکه-ریلی-به-زودی-آغاز-می-شود
https://www.isna.ir/news/99112115721/تامین-مالی-پروژه-اتصال-بیرجند-به-شبکه-ریلی-به-زودی-آغاز-می-شود
http://english.crcc.cn/art/2018/1/4/art_441_939439.html
http://www.qudsonline.ir/news/738088/راه-آهن-کرمانشاه-خسروی-حلقه-اتصال-به-اروپا-راه-زائران-عراق-و
https://www.isna.ir/news/97030401669/نهایی-شدن-قرارداد-راه-آهن-گرگان-بجنورد-مشهد
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/87072/23b-chinese-deal-finalized-for-iranian-rail-project
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/87072/23b-chinese-deal-finalized-for-iranian-rail-project
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اما مدیرعامل شرکت مسکن و  .  دناین پروژه را متقبل شودرصدی    15آستان قدس رضوی نیز سهم  

شده از سوی آمریکا،  های اعمال به دلیل تحریم اعلم کرد که »  98ماه  عمران قدس رضوی در دی 

گونه عملیات اجرایی  هیچ اند و عملا  شده  طور کامل از کشور خارج قرارداد این پروژه به   های چینیِ طرف 

 275« .نشده است آهن انجام در خصوص این راه 

در حوزه پروژه بسیار مهم دیگر  راهی  احداث خطوط  تهرانراه   ساخت  پروژهآهن،  ی  ـ    آهن 

شرکت   ـ   همدان توسط  که  است  مل  یمال   تأمین   ین یچ  یهاسنندج  شرکت  است.   ساخت  ی شده 

برابر با  )  ین آوی   میلیارد   5.35ای  نامهتوافقبه    96  ماهاسفند( در  نوماچی )سآالت ساختمانی چین  ن یماش

  ن ی ا  .افتندیدست  سنندج   ـ  همدانـ    تهرانآهن  توسعه راه   طرح و ساخت  ی دالر( برا ونیلی م  836.87

  لومتر ی ک  120و    یمسافر  یدر ساعت برا  لومتریک  160با سرعت    خطهو یک  لومتر یک  470پروژه به طول  

پیوند    ـ   همدان و سنندج بهـ    رانیا  یغرب   ی تهران را به شهرها  و نیز بری طراحی شده استبار  یبرا

 است  ( CCAWEC)ی  غرب  یایآسـ    انهی م  ی ایآسـ    ن ی چ  دور ی کری  ریلی دنباله این طرح    276. دهدمی

است. و    ونقل حمل   ی هامشارکت در پروژه  ژهیوبه   ران،یدر ا   ن ی چ  یگذاره یسرما   حجم عظیم   بیانگر   و

بهبود و  که هدف آن  است    جاده و  ی ابتکار کمربند  شدهاعلم   مقاصد تعقیب  ی  دهنده بازتاب   همچنین 

جهانحمل   تسهیل  بینامنطقه تجار  پیوستگی همو    ی ونقل  بیناقاره ت  و  در    ، زمان هم  277است.   ایای 

دالر با وزارت نفت    ون ی لیم  700به ارزش    یقرارداد  ن یچ  سیناکاست  گذاره ی، شرکت سرما96  ماهاسفند

در    ایران نفت  ر یوز معاون منعقد کرد.   لومتر یک 450بوشهر به طول  ـ  راز یآهن شراه ساخت  ی برا ران یا

ها برای تکمیل کریدور شمال به  پروژهترین  اصلی از    ی کی   یل یر   طرح  ن یااین باره اظهار داشت که  

 
 . 1398دی  26ی خراسان، «، روزنامهگرگان هم از ریل خارج شد-مشهد» 275

راه»276 اجرایی  عملیات  تکمیل  و  مالی  تامین  تهرانقرارداد  می  -همدان   - آهن  امضا  زودی  به  خبری  شودسنندج  پایگاه  و   وزارت«،  راه 

  .Sinomach signs $836m railway project with Iran”, 23 March 2018“؛شهرسازی
277 “China's Sinomach to build $845 million railway in western Iran”, March 21, 2018. 

https://www.pishkhan.com/news/170823
http://news.mrud.ir/news/50821/قرارداد-تامین-مالی-و-تکمیل-عملیات-اجرایی-راه-آهن-تهران-همدان
http://www.sinomach.com.cn/en/MediaCenter/News/201803/t20180323_183972.html
https://www.reuters.com/article/uk-china-sinomach-iran/chinas-sinomach-to-build-845-million-railway-in-western-iran-idUKKBN1GX07P?edition-redirect=uk
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کشور متصل    ی ریلیشبکه به    رازیش  ق یرا از طر  در جنوب   بوشهر   کلیدی  است که بندر جنوب ایران  

پ  . کندیم و    ون یلیم  ک یشود ساالنه  ی م   ینیبش ی و  ا  ون یلیم  12مسافر  در  بار  جابه  ن یتن  جا  محور 

هدف    یدر راستاکه اساساا    کند  یم   لی جنوب« را تکم  ـآهن شمال  راه  دوری »کراین پروژه    278شود. 

هند،  ی  قارهفارس، شبه   ج یخل  ن یبو تجارت  کاال    نقل وحمل   قطب ترانزیتی شدن به  ل یتبد   ی برا  ران یا

 279شود. اجرایی می یمرکز یایو آس هیروس

در آن    ن یچم است که  مه  یها از پروژه  گرید  یک یمشهد    ـآهن چابهار  راه   احداث  سرانجام

مد است  داشتهفعالیت   چابهار راه   یپروژه  ر ی.  ارد  مشهد   ـ  آهن  که    98ماه  بهشت یدر  کرد  اعلم 

  کشور   نقل وحمل با شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای    نی چ  درو ی هنایشرکت سا  میان  ه یاول  ینامهتفاهم 

  ی بقیهوی در ادامه افزود:  منعقد شد. ورو ی  ونی لیم 920مشهد به ارزش  ـآهن چابهار ساخت راه یبرا

شود و بعد از توافق بر سر مسائل مالی، قرارداد با این شرکت بسته  مسائل در مذاکرت آینده تعیین می 

  ی ا ی جنوب است که آس  ـشمال    یالملل ن ینقل بوحمل   دوری از کر  مهمی  ی خط بخش  نیا  280. خواهد شد

 کند.  ی م وصل فارس  ج یبندر چابهار به خل ق یرا از طر یمرکز

 خطوط مترو 

چ در ی نیمشارکت  نسبتااسابقه   ران یا   ترابری  زیربنایی  یهاپروژه  ساخت  ها  به    یطوالن  ی  و  دارد 

هم  چین    یبا تأکید بر این که سایه  شهری  نقلوحمل یک کارشناس    شود. ی نم ختم    آهن راه   ی هاپروژه

گوید: بخش  می  ایمنا کند، به خبرنگارسنگینی می ی بی.آر.تی. تهران  مترو و هم بر سامانه   یبر شبکه 

به   نی همچن  281. قابل توجهی از ناوگان ریلی و ناوگان اتوبوسرانی تهران، تولید یا مونتاژ چین است

 
 .ایسنا«،  آهن بوشهرمیلیون دالری چین در راه 700گذاری  امضای قرارداد سرمایه» 278

279 “Iran signs deal with China to connect key port to rail network”, Singapore Press Holdings digital 

news, March 7, 2018 . 
 .ایسنا«، مشهد -آهن چابهارها به ساخت راهورود چینی» 280

 . ایمنا«، خبرگزاری عمومی تهران رنگ و بوی چینی دارد حمل و نقل» 281

https://www.isna.ir/news/96121609103/امضای-قرارداد-سرمایه-گذاری-۷۰۰-میلیون-دلاری-چین-در-راه-آهن-بوشهر
https://www.straitstimes.com/world/middle-east/iran-signs-deal-with-china-to-connect-key-port-to-rail-network
https://www.isna.ir/news/98021106174/ورود-چینی-ها-به-ساخت-راه-آهن-چابهار-مشهد
https://www.imna.ir/news/486813/%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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روزنامه  از  پیپل نقل  واگن نیچ دیلی    زی  اکثر  چ  رانی ا  ی مترو  یها،  چانگچون  شهر  ساخته    ن یدر 

 282شوند. یم

مترو  نیچ  تیفعال به دهه   ی در ساخت    74  ماهدر خردادگردد.  ی برم  هفتاد شمسی  یتهران 

های  یکی از شرکت) هن شهری تهران و حومهآمیان شرکت راهدالر   ون یلی م 573به ارزش  ی قرارداد

شرکت ملی واردات و صادرات    ،شمال چین شرکت صنایع  )متشکل از    و سه شرکت چینی   ( ی ایدروتابعه

برای همکاری در ساخت مترو و  (  گذاری چینالمللی سپرده و سرمایه تکنولوژی چین و شرکت بین 

ترین متروی خاورمیانه ترین و طوالنی عظیم شود که این مترو »گفته می   .امضا شد قطار برقی تهران

نیز  283« .خواهد بود  از خیابان میرداماد تا  ی  خط یک مترو  یتوسعه   قرارداد  81آذرماه  در    و  تهران 

آهن شهری تهران و حومه )مترو(  میدان قدس )تجریش(، در پکن به امضای مدیران عامل شرکت راه

یک قرارداد    ن ی ارزش ا  ک، یتیسشرکت    رعامل یمد  یبه گفته   284. رسید  « سیتیک»و شرکت چینی  

بوده  تهران    یمترو  2و    1  خط   ی اصل  مانکاران ی از پ  یک یشرکت    نیدالر است و امیلیون    800میلیارد و  

 285است.

شرکت  ،  83  ماهاردیبهشت در    . افتیتهران ادامه    یدر مترو  ین ی چ  یهامشارکت فعال شرکت

  یبرا  حومهآهن شهری تهران و  شرکت راه  دالر با  ون ی لیم  680به ارزش    ی قرارداد  نی چ  ینکوینور

آباد در شمال شرق تهران را به  کاظم  کیلومتری   40  خط   ن ی. اتنفیذ شدتهران    یمترو   4ساخت خط  

جنوب اسلم در  م  یغربشهر  ب  286کند. ی متصل  گزارش  چین    ،یفارس   یس ی بی به  نورینکوی  شرکت 

 
282  “Chinese-built metro in Tehran”, People's Daily Online, September 30, 2014  . 

 .ایرنا«، شرکتهای چینی برنده قرارداد ساخت مترو و راه اهن برقی تهران و حومه شدند» 283

 .ایرنا«،  قرارداد توسعه خط یک مترو تهران در پکن به امضا رسید»284
 . 159  شماره، 1385اردیبهشت  5ی سرمایه، «، روزنامهمیلیارد دالری توسعه خط یک مترو با طرف چینی امضا شد 8/1قرارداد  » 285

286 “Norinco signs Tehran Metro deal,” MEED, June 11, 2004. 

http://en.people.cn/n/2014/0930/c98649-8789848.html
https://www.irna.ir/news/5834515/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88
https://www.irna.ir/news/5573166/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.magiran.com/article/1043821
https://www.meed.com/norinco-signs-tehran-metro-deal/
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این    یمهرشهر به وسیله   ـ کرج    ـهمکار قدیمی متروی تهران است و تجهیزات خط متروی تهران  

ت استأشرکت  شده  برپایه همچنی  287. مین  گزارش  ن  فروردین   مز ی تای  نور،  96  ماهدر    نکو یشرکت 

همان  در    شودی م  ینیبش ی که پکه  دارد  تهران    ی مترو  6ساخت خط    یبرا   ی دالر  اردیلی م  1.2  ی قرارداد

 288. شود  لی تکمسال 

شبکه ساخت  بر  مترو  ی هاعلوه  واگن   ، خطوط  مهم   یهاساخت  بخش  فعال  یمترو    ت یاز 

اقتصاد    ی شورا  95ماه  شهریوروزارت کشور در    شنهادیپ   به  است.   ران یا   یترابر در بخش    نی چ  ی اقتصاد

ها  واگن   ن یساخت ا  289کرد.   بیشهرها را تصو تهران و کلن   ی مترو  یواگن برا   2000  تأمین طرح    ران یا

و    رانیا  ن یب  یون یلیم  ی قراردادها  ریاخ  ی ها. در سال است  شده انجام    ی نیچ  ی هاتوسط شرکت  عمدتاا 

  منعقد شده است   ران یمختلف ا   ی شهرهاکلن   ی ها براواگن   ن یا  تولید و ساخت  یبرا  ی ن یچ  یهاشرکت

 ذکر خواهند شد.   زیر که در 

(i)  ونقل ریلی کشور شرکت مادر تخصصی حمل   مابیندستگاه واگن فی   315  تأمین   قرارداد  

سازی  واگن   هایشرکت  ترینبزرگ از    یک ی،  ( CRRC Nanjing Puzhen) پوژن  ی نیو شرکت چ  (یریکو)

سازمان   تأمین جهت  جهان،   اول  مترویی خطوط  تبریز ناوگان  قطار شهری  شیراز(TURO)  های   ، 
) SURO(  و اصفهان  )EURO(    یبرا  یقرارداد، قرارداد   ن یدر چارچوب ا.  شد  منعقد  87  ماهآذردر  

ی  ی هزینهبر پایهدالر )  ون ی لیم  300  ین یتخم  ینه یبا هزدستگاه واگن مترویی    215  آزمایشو    ساخت

واگن(    ی برا  ورو ی   1.078.000 از   قراردادها   ر یسا  290امضا شد. هر    ارد ی لیم  1.39قرارداد    ( ii)  عبارتند 

 
 سی فارسی. بی«، بیقرارداد ساخت خط چهار مترو تهران» 287

288  “Chinese firms help to update Tehran subway,” Tehran Times, March 23, 2017. 
 . ایسنا«، شودواگن برای متروی کلنشهرها تأمین می 2000» 289

  ون شهری و ونقل ریلی دردفتر حمل،  «دستگاه واگن مترو در داخل کشور برای اصفهان، شیراز و تبریز امضا شد  215قرارداد ساخت  » 290

واگن قطارشهری تبریز، اصفهان و شیراز   531انعقاد قرارداد ساخت  »« ایرنا؛  واگن مترو با چینی ها منعقد شد  215قرارداد ساخت  ؛ »حومه
 . نیوزبنا «، هابا مشارکت چینی

https://www.bbc.com/persian/business/story/2004/05/040516_he-ag-metro
https://www.tehrantimes.com/news/412131/Chinese-firms-help-to-update-Tehran-subway
https://www.isna.ir/news/95060101157/2000-واگن-برای-متروی-کلانشهرها-تأمین-می-شود
https://www.isna.ir/news/95060101157/2000-واگن-برای-متروی-کلانشهرها-تأمین-می-شود
https://shahrdariha.imo.org.ir/RContent/04A8AB8-قرارداد-ساخت-215-دستگاه-واگن-مترو-در-داخل-کشور-برای-اصفهان،-شیراز-و-تبریز-امضا-شد.aspx
https://www.irna.ir/news/82465249/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-215-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://bananews.ir/news/6776/
https://bananews.ir/news/6776/
https://bananews.ir/news/6776/
https://bananews.ir/news/6776/
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  1008  تأمین  یبرا  « چینچونچانگ   .آر.آر.سیسی خودروهای ریلی  »ا شرکت  ب  1395در سال    یدالر

  یبرا   95  ماهی در اسفنددالر   ون ی لیم  100قرارداد    ( iii)  291؛ تهران  برای متروی واگن مترو  دستگاه  

برادستگاه    70ساخت   مترو  مابین  فی   یی وروی   ون یلیم  98قرارداد   ( vi)   292؛ تهران  ی مترو  یواگن 

  ی واگن مترو برا  100  تأمینساخت و    ی چون براچانگ   .آر.آر.سیسی سازی تهران و  واگن   تی.وی.وی،

  ون یل ی م  500قرارداد   (v)و  293؛ رانیشهر بزرگ ا  نی دوم  ،در مشهد   یلومتر یک  14  قطارشهری  2خط  

و    رازیاهواز، ش   سه شهر   ی واگن مترو برا  دستگاه  450  تأمین و    د یتول  ی برا  96ماه  در اسفند  یی وروی

تا سقف  طبق این قرارداد    منعقد شد.   ز یتبر   85شرکت پوژن چین متعهد شده اعتبار مالی پروژه را 

اه سرمای درصد مابقی  15کند و    تأمین درصد   از سوی سرمایه ی  خواهد    تأمین گذار داخلی  ین طرح 

 294. شد

در   شرکت  ( vi)  ،96  ماهاسفندهمچنین  واگن چین    سیسی.آی.  کنسرسیوم  تهران و    سازی 

شرکت   آن توسط  فاینانس.  ند آهن برای متروی تهران شدواگن راه   630ساخت    یمناقصه   یبرنده

های( بابت هر  )تحویل در بندر شانگ  FOB  یمتوسط هزینه براساس  .  شود می   تأمین نورینکوچین  

های ایرانی در  رسانه   295. میلیون دالر برآورد شده است  700ی کل آن  ، هزینه هزار یورو  1.078واگن  

سال طی مراحل تشریفات    4واگن مترو تهران پس از    630خرید  »کردند که    گزارش   1399اواخر سال  

، معاون  ی( رجب صلح vii) 296«. ها متوقف مانده استهای ترامپ و تحریم قانونی به دلیل مزاحمت 

 
291 Zhong Nan, “CRRC to supply Iranian city with 100 subway cars”, 2017-02-24, China Daily;  Tehran 

Times, “Chinese firms help to update Tehran subway,” March 23, 2017 . 
292 Tehran Times, “Chinese firms help to update Tehran subway,” March 23, 2017 . 
293 “Supply Iran with 100 subway cars,” CRRC, March 10, 2017;   ارسال تمامی واگنهای خط  2  قطار شهری به«

 مشهد تا مهرماه 96«، خبرگزاری برنا.
 «، جهان نیوز. واگن مترو با چین امضا شد 045قرارداد تولید ی دنیای اقتصاد؛ »«، روزنامهسازی با فاینانس چینیواگن» 294

 «، ایسنا. دستگاه واگن متروی تهران 306جزییات قرارداد » 295

 «، مشرق.های چینی متروی تهرانکارت قرمز بانک مرکزی به واگننو؛ » گام، «واگن مترو سرگردان بین دولت و ترامپ 630سرانجام » 296

http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-02/24/content_28328936.htm
https://www.tehrantimes.com/news/412131/Chinese-firms-help-to-update-Tehran-subway
https://www.tehrantimes.com/news/412131/Chinese-firms-help-to-update-Tehran-subway
https://www.crrcgc.cc/en/g7389/s14333/t281949.aspx
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/497987-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/497987-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/497987-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/بخش-صنعت-معدن-3/3363338-واگن-سازی-با-فاینانس-چینی
https://donya-e-eqtesad.com/بخش-صنعت-معدن-3/3363338-واگن-سازی-با-فاینانس-چینی
https://donya-e-eqtesad.com/بخش-صنعت-معدن-3/3363338-واگن-سازی-با-فاینانس-چینی
http://www.jahannews.com/news/597059/قرارداد-تولید-۴۵۰-واگن-مترو-چین-امضا
https://www.isna.ir/news/96122010792/جزییات-قرارداد-۶۳۰-دستگاه-واگن-متروی-تهران-مناقصه-۹۵۰-واگن-مترو
https://gaame-no.com/31/سرانجام-630-واگن-مترو-سرگردان-بین-دولت-و-ترامپ
https://www.mashreghnews.ir/news/955669/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mashreghnews.ir/news/955669/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mashreghnews.ir/news/955669/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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واگن    1050تهران در مجموع به    کهاین با اعلم    99  ماهشهریوروزارت کشور در    یهای امور شهردار

دستگاه واگن در تلش هستیم قرارداد    630شدن قرارداد  با محقق »خاطرنشان کرد که    ، دارد  از یمترو ن

ساخت   و  تأمین قرارداد    ی( امضا viii)  بعدی  یفقره   297.« دستگاه واگن را عملیاتی کنیم  420تولید  

برا  367 مترو  و    مابینفی   تهران  یمترو  خطوط   یواگن  پارس  ریل  »  شرکت چینیواگن  بیجینگ 

به امضا  دالر    ونیلی م  366.9  بالغ بر  ی ن یتخم  ینه یبا هز  97ماه  ( در دی RTTEی« )ترانزیت تکنولوژ

   298رسید. 

امیان  جانبه  قرارداد سه   ،97  ماهارییبهشت ( در  ixسرانجام ) )واگن پارس و    یرانیدو شرکت 

  ون یل یم  70به ارزش   واگن لوکوموتیو باری دیزل الکتریک  05ساخت  برای    نیچ  انیالبرز( و شرکت دال

پله برقی مترو با کشور چین منعقد    80  ساخت  برای  قراردادی،  98  ماه و در تیر  .دیبه امضا رس  دالر

 299. شد
 جاده و بزرگراه

  که ها آغاز شد  و بزرگراه  در ساخت جاده  ، نخستران یا   نقلوحمل   یهادر شبکه   نیمشارکت فعال چ

از فراز و نش  گردد.ی برم   1380ی  به دهه  به    یفراوان در روند ساخت بزرگراه، قرارداد  یهاب یپس 

  مستضعفان( و   ادیو بن  ی)وزارت راه و ترابر  طرف ایرانی  نی ب  1382دالر در سال    ونی لیم  254ارزش  

) STA  کنسرسیوم آزادراه  ساخت قطعه   یبرا  شرکت سایناشور(و    سازندگی  یها بانک چین  اول  ی 

خط اعتبار مالی   دلیل بروز مشکل در باز کردنبه ذکر است که    الزم به  به امضا رسد.  تهران ـ شمال 

توسط ایران، نارضایتی از مدیریت شرکت چینی و بسیاری عوامل دیگر، همکاری با شرکت چینی به  

از ساخت یک شرکت فرانسوی  پس از انصراف    300. سال متوقف ماند  3  مدتنرسید و پروژه به ای  نتیجه

 
 «، ایرنا. تهران به بیش از یک هزار دستگاه واگن مترو نیاز دارد» 297

298 “Chinese Firm Signs Contract for 367 Tehran Subway Cars”, Financial Tribune, January 09, 2019. 
 نو.  سلم«، پله برقی مترو با چین 80انعقاد قرارداد برای ساخت » 299

 . همشهری«، قطعه قطعه تا شمال» 300

https://www.irna.ir/news/84023170/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://financialtribune.com/node/96077
https://www.salameno.com/news/21275140/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B8%DB%B0-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/95898/قطعه-قطعه-ش0مال.html
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  400  به ارزشی  قراردادمجدداا  فرانسه شد و    ن یگزیجا  نی، چ87  ماهآبان شمال در  ـ    آزادراه تهران

   STA کنسرسیوممیان وزارت راه و ترابری و بنیاد مستضعفان با    88  ماهاردیبهشت دالر در    ون یلیم
  121در مجموع  این آزادراه  طول    تتاح شود. ماهه افوششی اول آزادراه سی به امضا رسید تا قطعه چین  

پرویز   301کند.   ی چالوس در غرب استان مازندران متصل م  ی ح یتهران را به شهر تفرکیلومتر است و  

شمال  ـ    اعلم کرد: یک مسیر از قطعه دوم آزادراه تهران  98  ماهدر دی   ،رئیس بنیاد مستضعفان  ،فتاح

ترافیکی می  1400تا سال   بار  اگر تحریم زیر  نداریم و  با قطعه سوم  اما کاری  ها برطرف شود  رود 

 302.کنندها این آزادراه را تکمیل می چینی 

و   یطراح  یبرا بر سر قراردادی مستضعفان  ادیبا بن« دانگ یچچینی »  شرکت، 96 ماهدر بهمن 

  ی طراح  ی مسئولین ایرانی برای هی. برآورد اولد یشمال به توافق رس  ـ  سوم آزادراه تهران  یساخت قطعه

خادمی،   303شود.   ل یسال تکم  4در مدت    شدبینی می پیش   دالر بود که  اردیلیم  2.2  قطعه  نیو ساخت ا

شرکت چینی وارد مذاکره شدیم   5با اعلم کرد که »  1400  ن یدر فرورد ، معاون وزیر راه و شهرسازی 

ها بسیار جدی است و دور جدیدی از مذاکرات فشرده با این شرکت که مذاکره با یکی از این شرکت

 304« .در حال انجام است

 

 
 «، خبرگزاری مهر. شمال متمم خورد-ه تهرانقرارداد آزادرا » 301

 . «، همشهریقطعه قطعه تا شمال» 302

 «، ایرنا.شمال توسط یک شرکت چینی انجام شد-طراحی اولیه قطعه سوم آزادراه تهران » 303

 ، ایلنا.«شمال -تهران آزادراه به هاچینی ورود احتمال» 304
 

https://www.mehrnews.com/news/876628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/95898/قطعه-قطعه-ش0مال.html
https://www.irna.ir/news/82821568/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%D9%83-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1069434-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
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 بندیجمع

ایران و  گذاری چین در گسترش خطوط حمل هدف این فصل کاوش و شناخت نقش سرمایه  ونقل 

پرتو   در  این موضوع  بود.  آن  با  مرتبط  برهم هداف  امنافع  ژئوپلیتیکی  های  کنش و  و  ژئواکونومیکی 

ای  ای و فراقارهی فرامنطقه اندازی و اجرای این پروژهی ابریشم نوین مورد بررسی قرار گرفت. راه جاده 

دهد. بنابراین،  سپهر جهانی سوق می   سویبه   بیشترکند و چین را چند قدم  گستر می نفوذ چین را دامن 

گذاری چین  به مقصد مهم سرمایه   ،میانهـ  آسیای غربی  عنوان بخشی از کریدور چینـ  آسیایایران به 

ی نفوذ و فعالیت اقتصادی  ونقل تبدیل شده است که به حوزه های زیربنایی حمل ی پروژه در توسعه 

 کند. چین، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی کمک می 

ا داد  نی در  نشان  قابل   میفصل  بخش  ز   یتوجه که  توسط    رانی ا  نقلوحمل   یهارساخت یاز 

  ی چین در ایران های گذاره یسرما  از کلسوم  ک یبه    کی. در واقع، نزد انده ساخته شد  ین یچ  یهاشرکت

  داده شده است. اختصاص   هاآزادراه و   شهرها، و جادهکلن   ی مترو  یشبکه آهن،  به ساخت خطوط راه 

وپنجه  دست  یالملل ن یبو تنگناهای  با موانع    همواره  نیاست که چ  نیاانگیز  درنگ   ینکته ،  نی علوه بر ا

در    نی است که چ  ایقضیه   در بسیاری از مقاطع تاریخی   ران یا   هیعل  کای آمر   یهام یتحر  نرم کرده است.

  ، ردیبگ  ده یرا ناد   کا یآمر   ی نتوانسته فشارها  عملا   با آن مواجه بوده و   طور مستمربه   هاپروژه   ی برخ   یاجرا

نهایتاا  و  رها شده    ناگزیرو یا به   اندهی اجرا در نیامد مرحله   بهاصل    ای  ها پروژهتعدادی از    که   یطوربه

 . اندقراردادها شده منجر به فسخ 

  ی ک یژئواستراتژ  تیموقع  لی به دل  ران یا  ،کندتعقیب می   نیچ  ی کهمنافع   در ارتباط با  نی همچن

  ی و اروپا تلق  انهیبه خاورم  ن یاتصال چ  ی برا  کلیدی   ترانزیتیِو    نقلوحمل مرکز    کیعنوان  که دارد به 

میان  هم   افزایش  منظوربه   ، کیی ژئواکونوم  حیثاز    . شود می واقعکشورهاپیوستگی  مسیر  ی  در  شده 

  زمان هم   ،ونقل در ایرانوساز خطوط حمل مشارکت فعال در ساخت   مددبه ، پکن  »ابتکار کمربند و جاده« 

من  ن ی چ  شتر یب  ی دسترس انرژ  ی غن   اطق به  خزر منطقهو    انهیخاورم  ـ   یاز  نیز  ـ   ی   تیامن  تقویت  و 
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  ل یتسه  ی برا  ای اوراس  بزرگ  ترانزیتی به قطب    را  ران یا  ن یو همچن  کند.را دنبال می   یانرژ  یعرضه 

نوین مبدل کرده    شم یابر  یجاده کننده در  مشارکت   ی به بازار کشورها  ین یکاالها و خدمات چ  انیجر

در    نی قدرت چ  ییا یبه پو  ، رانی نقل اوحمل   یهاشبکه   مشارکت در احداث،  یکی تیژئوپل  لحاظاز    است.

و اقتصاد    نیچ  پیوندی متقابل میانهم  تیتقو بخشد.  وسو می سمت   درون روابط قدرت در نظم جهانی

فراهم    جدید  یو بازارها  اولیه  به منابع  یآن را در دسترس  یهاو شرکت  نیچ  یانحصار   تی، موقعیجهان

و    یداره یبزرگ سرما   یهاقدرت   رقابت مداوم میان   در   یداره یسرما   ی آورد و آنها را در نظم جهانیم

ترتیب، قدرت هژمون چین از طریق  بدین  دهد.ی قرار م  ترفرادست  تی در موقع  های فراملیتیشرکت

 شود. تقویت، بازتولید و حفظ می  و ژئوپلیتیکی  کیتنیدگی منطق ژئواکونومیدرهم 
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 پایانی   گیرینتیجه

 

بررس  پژوهش این   س  ی اقتصاد  یامدها یپ  ی به  ا   ن یچ  ی گذاره یسرما  ان یجر  ی اسیو  اقتصاد    ران یدر 

با  مواجهه   در  .پرداخت  نقادانه  پ  نی ا  ،یاصل   ان یجر   یِ محوردولت  کرد ی روی  در  را  با    وندیموضوع 

  ن یتری درون   یمثابهبه  ه یمحور سرماانباشت  شیو گرا  یمحورگسترش   ،یدرون  یسازوکارها و تضادها

واردشدن    درخصوص   قی ، تحقرواز این   .میکرد  لی و تحل  موشکافی   یدار ه ینظام سرما  یمحرکه  یروین

را نه صرفاا در سطح و مقیاس روابط بینادولتی و تجاری   رانیقدرت نوظهور در ا  ن یا  ینده یفزا  و نفوذ 

اقتصاد    یپیوستگی افزاینده هم   ن،یدر چ  یداره یسرما  شگرف  تحوالت   ی فراگیرترِبر زمینه در کل، که  

اقتصاد جهان   یداخل  در  در    مهم  ن یا  دادیم. قرار  آن    ی داخل  ی اقتصاد  یتوسعه   ی هاو ضرورت   ی آن 

توان صرفاا روابط  ی را نم   رانی در ا  نی چ  ی های گذاره یاست که سرما  ت یواقع  نیاول در پرتو ا   یدرجه 

ارز ـدو دولت   میان   ی تجار بنیادینمحرکه   ی روهاین  کهاین   بدون   ؛کرد  یابی ملت  رانش و    پسِدر    ی 

نگیردلح م  آن   یبالقوه بالفعل و    پسامدهای و    ی مل   یدر سراسر مرزها   ه یسرما   گسیل  قرار    . وظ نظر 

بپردازد   این مسئله  تبیین و تحلیل  بنا داشت به  پژوهش  این  ابنابراین  طور  به  ندایفر  نی که چگونه 

همراه    تنیده،درهم   ولی زیمتما دو فرایند   ی،ک یتیو ژئوپل یکیژئواکونومدیالکتیکیِ    آمدپی با دو   زمانهم

  ی اسیو س   ی اقتصاد  یها آمدپی . از این نظرگاه، پرسش اصلی این پژوهش بدین شرح بود:  خواهد بود

 ؟ ها هستندکدام ران ی در ا ن یچ ی گذاره یسرما

ژئوپل  مرکزیِمفهوم    کاربستنبهبا   اقتصاد    ی هاه یفرض  ه«،یسرما  ی امپراتور  یِ کی تی»منطق 

فرض بر    ، نخست  ند. بود  ی متک   اصلی بر دو محور    پرسش پژوهش ما پاسخ به    ی برا  شدهبندی صورت 
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ونقل همراه  زیربنایی حمل   ی هاشبکه  ساختو    رانیدر اقتصاد ا  ن یچ  یگذار ه یسرما  ش یبود که افزا   نیا

ای و  فرامنطقه  یهاپروژه  اقتصاد چین به میانجیِ  در   رانیادغام اقتصاد ا روند  د یتشد  ( 1): با خواهد بود 

یی  نها  لی در تحل  و   نیچ  یاقتصاد  یتوسعه   ملزومات ترین  اساسی تأمین    ( 2)  یراستا در    اشایفراقاره

  رات یی تغبود که    ن ی ا  ما   یانگارهش ی پ  . در داخل چین  انباشت سرمایه   فرایند   و تحکیم  تیتقو   (3)

پیوستگی  تقویت هم و    یخارج   ی گذاره یسرما   ،یروابط تجار   چونـ هم   یاقتصاد  پیوندی هم در    یکم 

شد.   ی ف یک  رات ییتغبه  منجر    ـ   ی رساختیز  ی هاشبکه   احداث   مدد به   های پسامد روند    ن ی ا  خواهد 

  مطلب  ن یدوم ا  یه یاساس، فرض  نی بر ا  به همراه خواهد آورد. دو کشور    میان روابط قدرت   بر  ی اسیس

  ی بنده کریپ  استمرارحفظ و  (  1از )یِ این فرایند عبارتند  اسی س  یهاآمدپی ترین  اساسی را مطرح کرد که  

  در راستای  اقتصاد تابع  کین به  کردن آل ی تبد  یواسطهبه   (2)  ران یا   ی داره یسرمای ناموزون  ه توسع

 تثبیتو  تقویت  (  3تْ )تحوال  نی ا  . متعاقباا جملگیِن یچی در  اقتصاد   یرشد و توسعه   متقضیات  برآوردن

 .را در پی خواهد داشت  ران ی بر ا  اشتفوق برتریی قدرت به نفع چین و  موازنه   مندسازی توان ،  ی هژمون

که در    قرار دادند   د ییتأ  مورد پشتیبانی و  زاویهما را از دو    هایفرضیه پژوهش،    نیا   یهاافتهی

ی  کپارچگ یدرمورد    سوک یاز  دست یابم.    بهتر   ی نظر  ش یبه پاالتا در نهایت    م یشماری ها را برم آن   ادامه

  یدو دهه  ی که طاین واقعیت است    یدؤ م  م یکه ارائه کرد  هایی فاکتشواهد و    ، یاقتصاد  پیوستگی و هم 

  ویکمدر قرن بیست   ن یچیکم،    است.  بوده   ی متک  ن ی به اقتصاد چ  ی گری از هر زمان د   ش یب  ران ی گذشته، ا

کشور مقصد صادرات و هم    ن یعنوان برتر هم به  ؛ شده است  ل ی تبد  رانیا  ی تجار   ک یشر  ن یتربه بزرگ 

  ن یسوم مقام به  ی زمان  یبازه  ن یدر ا  ران یا  افزون بر این  . ایرانکشور مبدأ واردات  ن یترعنوان بزرگ به

به    رانینسبت سهم ا  اگرچه  .ه استصعود کرد  انهی در خاورم  نی چ  یخارج  یگذاره یمقصد بزرگ سرما 

سرما جهان  ن ی چ  ی خارج  ی گذاره یکل    2019تا    2004  یدوره   ی ط  ولی است،    ز یناچ  نهایتبی   در 

سرما  باا یتقر  رفتههمروی   ن یچ  ی های گذاره یسرما کل  ا   ی خارج   میمستق  ی گذارهی دوسوم  را    رانیدر 
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میزان سرمایه   .دهند ی م   لیتشک تعیین این  و  بسیار چشمگیر  در کمتر  گذاری  واقع  در  و  است  کننده 

  ران، ی ا   سازیی راهدر ساخت شبکه   نی چ  یگذار ه یسرما  ،ایضاا  خورد. ای به چشم میکشوری چنین پدیده 

 کرده است.  دی تشد »ابتکار کمربند و جاده« طریق از کشور را  نی ا یاقتصاد  فشردگیدرهم روند  

  ی های ژگیاز و  در سراسر مرزهای ملی  هیکاال و سرما  یسریع و آزادانه   ان ی که جریی جااز آن   لذا

  ل ی تسه  ی برازیربنایی    ی هاشبکه   احداثاست،    جهانی   اقتصاد   ی وستگیپهم شدن و بهی جهان  ند ی فرآ  بارز 

ی  ممتد با جاده  یبه بازارها   ی ن یچ  یو کاالها   ه یسرما  ان یگردش و جرو نیز    ه یمواد اول  ن ی مأت  ن یو تضم

نوین   اهمابریشم  است.  یات ی ح  تیاز  بهبود  برخوردار  تقویت  با  میان  ارتباط  و    ی کشورهاات 

  به   یابیدست  یبرا  و تجاری   کلیدی ترانزیتی مرکز    کی  یمثابهبه   رانی، ا ابتکارکننده در این  مشارکت

و  عظیم  ذخایر   در خاورمیانه  و  سهل   ی دسترس  نی و تضمخزر  ی  منطقه   انرژی  آن  به    ترمطمئن تر 

تأ  نخست  یفرضیه باهم    ق یحقا شواهد و    نیا   شود.نگریسته می  و به صراحت روند    کنندی م   دیی را 

  ی برا  کنندهتعیین کلیدی و    یالحظه   کمیوست یقرن بسرآغاز  آن    طیکه    دهندبازتاب می را    ایی خ یتار

 بوده است.  ن یچ به اقتصاد  رانی اقتصاد ا و وابستگی  یوستگ یپ

  ی کمّ  لحاظ از    ی روابط اقتصاد  تیتقو   در   نه تنها  هاتغییر و دگرسانی   ن ی ا  تیماه   ، دیگر سواز  

  . نیز قابل رؤیت و سنجش است  طرفین  میان روابط قدرت    ی ف یک  پسامدهای  بساکه  شودمتجلی می 

  فروش  ران یو ا  نی چ  یدوجانبه   یروابط تجار  معضلو    محور در سطح معینی از تحلیل،  ،  کهاین یکم  

 یاه یسرما  ی( کاالهااا)عمدت   یدر ازا  رانی ا  یو فلزات اساس  ییا یمیمحصوالت ش  ،ینفت خام، مواد معدن 

  ی هام یتحر  یدر نتیجه   ر یاخ  چند سال اگرچه در    بوده است.   ی مصرف  ی ( کاالهایو )تا حد  و تولیدی 

صادرات   در عوض، مجموع کل ، اما  شدت کاهش یافتهبه ن ی از کل واردات نفت چ رانیسهم ا کا، یآمر

  2019درصد در سال    95به حدود    2000درصد در سال    80از حدود    رانیبه ا   ن ی چ  یاه یسرما  ی کاالها

هر    ی شدت برا»به   هامبادله گونه    نیا   گویا  که  ینادرست   و خوانش  یابی برخلف ارز  است.  افتهی   شیافزا
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ی  و حفظ توسعه   ت یآن تقو  بلواسطه و بنیادین  ی مدهاآی پ اما در اصل،    305دو طرف سودمند است«، 

طرفین سود و منافعی    ینه برا  ی شکل از روابط و مبادالت اقتصاد  ن یا   است.   یداره یسرما   ناموزون 

تراز  همتوان از روابط قدرت  ی نم  ی و حت.  است  « بردـبرد   ی همکار» بر    ی مبتن   و نه   دارد ارز  سان و هم هم

در چارچوب سرشت و ساخت این    رانی اسطح از تحلیل،  این  در    دو کشور صحبت کرد. و همگن میان  

،  کندرا تجربه    ی اقتصاد  یرشد و توسعه شدن و  ی صنعت   ر یمسقادر نیست  نه تنها    روابط قدرت، سطح از  

 ی امتقابلا به بازار عمدهو    ن یاقتصاد چ  یبرای توسعه   ه یمواد اول  ینندهکن ی مأ به تعملا در عوض  بلکه  

 شده است.  ل یتبد  ن یچ ی دی تول ی و کاالها ه یسرما یبرا

های  ، نه بخش نی چ  یهایگذاره یسرما   یمقصد اصل   م،یارائه کردکه در باال  چنان   افزون بر این

  ن یچهای  گذاری گیری و علیق سرمایه جهت اند. در واقع  بوده   محور یانرژ  تولیدی و صنعتی، که اساساا 

شود(  ی م  مشاهده   شرفتهیپ  ی)که در اقتصادها  یو نوآور  ی فناور  ای   یدی تول  ، یصنعت  یهاپروژه  ران، ی در ا

  یی ایمی ونقل، فلزات و مواد شحمل   ،یانرژ   ی هاعمدتاا به بخش   ها گذاریسرمایه   . در عوض،ه استنبود

از منابع   یبرداراول بهره  یها در درجه ی گذاره یتر هدف از سرمانگرانهژرف به طور    .اندشده  ریسراز

اولیهعیطب و  مایحتاج   ی برا  ی  توسعه   تأمین  و  تقویت رشد  و  اقتصادی  و    شدنی صنعت  ند یفرآ  ی 

اقتصاد تک   ن یا   آن  ی اس یو س  ی اقتصاد  یمدها آی پ   بود.   ن یچ  سازی مدرن    ران یا   یِ محصولاست که 

انرژی  تولید  و  فسیلی()استخراج  محور  هموارهو    مانده   پابرجاچنان  هم   های    یکنندهن یمأت   بر 

 . ه استچرخید ی داره یسرما یپیشرفته   یدر کشورها  سان اقتصادیی ناهمتوسعه ی نیازهاپیش 

  ن یما را به ا  موارد ذکر شده در فرازهای باال  یشدن، تمام یجهان  ی درون  تناقضات نگ بر  دربا  

  ا یو    یمل   یاقتصادها  یو همگون   یکنواخت یوجه به    چیشدن به هیجهان  ندیرارساند که فی م  استنتاج

هم  .انجامدنمی   طرفین  سانِ هم  و  متقابل   سودمندی با  ما  مقابل،  روند در  دو  اما    تضادآمیز   زمانیِ 

 
305 Garver, China and Iran, 246. 
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  شدن ، فرایند جهانی یاقتصاد جهان   پیوستگیهم   د یتشدگام با  هم  .ایمه فشرده و دیالکتیکی مواجدرهم 

ارضیِ  چندپارگیبا   سرما  قلمرو  تخصص   در  یجهان  یداره یاقتصاد  متمای قالب  و    ی زسازیشدن 

و    کاماستح برای    ملی  یهااز سوی دولت   رونداین    خواهد بود.  توأمها  ملتـو دولت  یمل   یاقتصادها

  ، ی داخل  یه یبه سرما   ی بازگرداندن سودآور  ا یحفظ  ،  شان ملی   المللی اقتصادپذیری بین رقابتاستمرار »

عملیاتی   «هیآزاد سرما  تحرک  ارتقای   یبرا  و و  انضمامی   306. شودمی   اتخاذ  نتیجه به طور  در  ی  تر، 

های اقتصادی در  رغم این درجه از روابط و همکاری و به  آمیختگی اقتصاد ایران در اقتصاد چیندرهم 

باقی مانده است و دومی  انرژی و مواد خام    چنان منبع استخراج و تولید، اولی همهابسیاری از عرصه 

 گذراند. را از سر می   و »پیشرفت«سازی فرایند پرشتاب صنعتی 

  ی روابط خود با جمهور  فرایند در    ن یبود که چ  ییهاپژوهش، چالش   ن یدر ا  زیبرانگبحث   ینکته

  ن یچ  .مواجه بوده است  رانیا  ه یغرب عل  یهام یاز تحر  ی ناش  تنگناهای و    تیمحدودبا    ایران  یاسلم

به    این نیزقرار داشته و    کا یآمر   یدولبه  تیغ   زیرهمواره    ران،ینفوذ خود در ا  یگسترش حوزه   رغمبه

  شده است. منجر    اجرای دردست هاپروژه  از  یسرک یو کنارگذاشتن    ران یواردات نفت از ا   دیشدافت  

  نهادن گردن و    رانیدر رابطه با ا  نیچ  عصا بودنبهدستاست که    این   هاآمد پیش از این  و استنباط    حیتوض

از گره   یاد یتا حد ز  کا یآمر   یفشارها به   اقتصاد چین و  برخاسته  اقتصاد    آن منافع کلن  خوردن  در 

ساختار    تابعی از  یداره یبزرگ سرما  یها قدرت   گری با د  نیچ  کشمکش  تیو ماه  زانی م  است.  یجهان

  ی وستهیپهمو به   شده جهانی   شدت، به بغرنجساختار    ل یبه دل   است.   داریسرمایه   ی کلن اقتصاد جهان

متروپل غربی    یبا کشورها  ی متقابل ه یسرما  انیتجارت و جر  یمخمصه   در قاای عم  ن یچ  ،یبازار جهان 

  روابط   یخود را فدا  یجهان درازمدت و  منافع  دورنما و  است که پکن    لی دل  نیه هم. بگیر افتاده است

 
306 Wood, “Global,” 26. 
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وابسته است،   نی چ  اقتصاد  به  یانده یطور فزابه  ران یا  کهاین   ژهیوکند، به ی خود با تهران نم  مدت کوتاه

 است. خیز انرژی نِ یگز یجا یدر کشورها   رانیدر اش ی هاتیفعال کاهشدرحال جبران مدام   ن یاما چ

  ی مناسبات اجتماع   دی در خدمت بازتول  ران یو ا   نیچ یاسیو س  ی روابط اقتصاد  یینها  ل یدر تحل

در هر دو کشور است. صادرات  و بازتولید ساخت قدرت    ی طبقات  مناسبات  بازتولید  ، یداره یسرما  د یتول

انباشت اضافهو »  مازاد  یه یاز شر سرما   یآن صرفاا به خلص گستر  جهان   ش یو گرا  ن یچ  یه یسرما

بحث شد  گونه که باالتر  همان   .ستی ن  قابل فروکاستن  یاقتصادصرفِ  داشتن روابط    ا ی  ازحد« و بیش

ی  ی کلن توسعهیک پروژه   سان»ابتکار کمربند و جاده« را باید به ان« و  ه »رفتن به جیِهر دو استراتژ

بهدرهم ،  محور طبقاتی  و  مقیاس متصل   همتنیدن  در  مختلف  اقتصادهای  ملی،  کردن  محلی،  های 

دادن بورژوازی چین، روشنفکران و نخبگان، طبقات باالیی و حاکم برای مشارکت ای و جهانیمنطقه

روند حفظ و تقویت و  برآیند این  در راه ابریشم نوین چین ملحوظ داشت.    کنندهدر کشورهای شرکت 

سرمایه طبقاتیِ  مناسبات  و  استمرار  چین  در  سلطهداری  تداوم  طبقه ایران جهت  و  دای سرمایه ی  ر 

  ،همین ترتیببه   های کارگر و فرودست جامعه است.نفعان در حاکمیت سیاسی بر اکثریت توده ذی 

  . ستین ی اقتصاد نفتی مسئله با آن مواجه است زین رانی که ا معضل و تنگناهاییذکر است که  ان یشا

  ح یتوض  « ی»دولت رانت   یمقوله آن را با    سازی و پاک کردن صورت مسئله، با ساده   توان ی نم   ی حت  ا ی

  یداره یسرماسو با اقتصاد  هستند که هم   ران ی در ا  یاس یاقتصاد سمسلط    ی ساختارها  ن ی ا  در واقع  داد. 

بازتول   ، یجهان سرما  د یملزومات  تو  یداره یاقتصاد  ا  ناموزون  یسعه و  فراهم    رانیدر  بازتولید  را  و 

و    داریسرمایه   های بزرگی قدرت متوجه   سویه یک صورت  به  د صرفاا وانگشت اتهام نبای  307کنند. می

ـ ـ به   امپریالیستی  سیاسی  بلکه سازوکارها و مناسبات قدرت    . شود  طور مشخص قدرت نوظهور چین 

 
اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در سعیدی.  حامد   مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است: طور  بهنوشتار دیگر  دو  این موضوع در    307

  سازی های نولیبرالیسم در ایران ـ نقش دولت و سه دهه خصوصینشانسرشتو  ؛(2020)  .صنعت نفت و گاز ایران: یک تحلیل انتقادی
 . نقد اقتصاد سیاسیسایت در  (.2021)

https://pecritique.com/2020/10/04/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9/
https://pecritique.com/2020/10/04/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9/
https://pecritique.com/2021/01/25/سرشت%e2%80%8cنشان%e2%80%8cهای-نولیبرالیسم-در-ایران/
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بحران و انسدادهای ژرف و  استمرار   در حفظ و  ی خود سهم اساسینوبهحاکم بر ایران بهو اقتصادی  

قدرت  در    اننفعذی یا به عبارتی بهتر، بورژوازی ایران و    . دارند  ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعیگسترده 

و استمرار وضع    ند نکداری دنبال می ی سرمایه سویی با نظام جهان ا در همشان رحاکم منافعسیاسی  

.  کنندمی   ی ایران ـ تعقیب مدد سرکوب و استبداد در پهنای جامعه ویژه بههر قیمتی ـ به به  موجود را  

با اتکا به نیروها و    از پایین و  الزم استداری حاکم ـ  ـ نظام سرمایه   برای فراروی از وضع موجود 

درهم    ،چالش کشید طبقاتی و رادیکال اجتماعی قدرت سیاسی حاکم را به   ییافتهسازمان   هایجنبش 

 برپا ساخت.  و سوسیالیستی نو نظامی نوین از اجتماعیْ از رهگذر انقلب شکست و 

 سوک یآن است. از   308« یرونی و ب یدرون »روایی  قی تحق نیا قوی وجه  ،ی شناختروش  حیثاز 

  ها ندیفرآ   تردقیق و سنجش   ی امکان بررس  ، یک یالکتیروش د  عد کلیدیِ یک بُعنوان  انتزاع« به   ند ی»فرا

به   میتوانستبه همین ترتیب  دهد. یما قرار م ار یرا در اخت  رانیو ا نیچ  مناسبات در  ل ی دخ های رابطهو 

  ساله ستیب  باا یتقر  ی خیتار   ند یفرآ   کیدر طول  نقش چین در اقتصاد ایران  «  امتداد »انتزاع  کاربست    مدد

  این تحوالت در   کردن رصدامر به ما کمک کرد تا    نی ا  .م یکن  وارسیو    ی ابیرد را    ساله( )و گاه چهل 

  ی در فاصله  ران،یدر ا   نی چی  هات یفعال  متعدد و متمایز   و عناصر  هالفه ؤم   در میان  انسجام  و  یزمان   ی توال

  ،علوهقرار دهیم. بهسنجش    موردها را  سروکار داشته باشیم و آن ها  فرایندها و رابطهبا    یترنزدیک 

  ی اصل  یمحرکه   ی روهایها و نش ی گرا  یی قادر به شناسا   ، سطح تعمیمانتزاع    ی ری کارگروش با به  نیا

  موارد   بر آن را  توانیم  طوری که می به  است  ی جهانداره یسرما  و روابط قدرت در نظام  د یتول  یوهیش

دیگری   دهیم.  متعدد  تعمیم  پ  بودن ویژه   رغمی عل   ن یبنابرانیز  و  آن،    درونی  ی های دگیچی هر کشور 

روندها    ترین شمول جهان توان در  یرا م  دست آوردیم   به  ن یو چ  رانی که از روابط ا   ی جی نتاها و  یافته

 داد.   میتعم (ی )یا شمال و جنوب جهان ی رامونی و پمرکز  یکشورها  میانروابط قدرت  یبرا

 
308 Internal and External Validity 
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در    یزیبرانگمناقشه   یهابحثهاست  ، ذکر این نکته خالی از ارزش نیست که مدت در خاتمه

.  ی جهانی در جریان استداره یدر نظام سرما  نیچ  تیدر مورد موقع  ستیمارکس  نظرانصاحب   انیم

 309، های جهانی«ی نظامهای »نظریه بندی ، مطابق تعریف و دسته است که  ن یبر سر ا  اساسی  جدل

  فیتوصبه    د یو چگونه با   میقرار ده  «ی رامون یو پ  یرامون یپمرکز، نیمه »مقوالت    در کدام دسته ازرا    نیچ

و جزو    داشته« قرار  یتاریخی در »جنوب جهان   حیثچین از    کهبا آن   های آن برآییم. موقعیت و ویژگی 

درحال  اما    رشد کشورهای  است،  به  ن یچ  رساله  ن یابوده    یِ دارهی سرما»مرکز«  کشور    ک یعنوان  را 

  کیرا    نی در عوض، چ  ست،یمارکس  پردازاننظریه   ریکه سای در حال   . کندی م   فیتوص  تبیین و  نوپدید

چنان به انتقال مقدار  هم   نیچشان این است که »و استدالل کنند  « وصف می یرامون یپکشور »نیمه 

اضاف  یشتریب ارزش  مرکز به کشورها   ی از  آن   ، یداره یسرما  ی جهان  نظامدر    ی  به  از  نسبت  که  چه 

است و   باز  همواره موضوع  ن یبحث بر سر ادر هر صورت  310« دهد.ی کند، ادامه م ی م افتی در  رامونیپ

  میزان   چین چه   این است که  ای که باید موشکافی و بازنمایی شود ی بایسته نکته   لذااستمرار دارد.  

منتقل  و آن را به چین    به دست آوردهدر ایران    هایشگذاری از سرمایه   شکل سود(به)  ی ارزش اضاف

چقدر سودآور   ران یدر ا  ی ن یچ ی هایگذاره یکه سرما ن یتمرکز بر ا با توان . این مسئله را می کرده است

زده شده    ب یبه ج  ی نیچ  ی هاتوسط شرکت   ران یکار ا  ی روی ن  شده از  استخراجیِ بوده و چقدر ارزش اضاف

  ای باشد. تواند موضوع پژوهش جداگانه این مطلب می  مورد غور و بررسی قرار داد.، است

 
309 World-systems theory 
310 Minqi Li, “China: Imperialism or Semi-Periphery?” Monthly Review, Jul 01, 2021 . 

https://monthlyreview.org/2021/07/01/china-imperialism-or-semi-periphery/
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