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 چکیده

هژمهون  طهر  بهر ثیریأچهه ته»و  «؟کندمی چگونه کار ،بدهی دیپلماسی دام»که  استبه این پرسش  گوییپاسخ این مقاله در پی

نفهو   گسهترشدر پهی  ،چهین»کهه  اسهت، ایهن اسهتتحلیلی بررسهی شهد  همقاله که بهه روش توصیفی ۀفرضی «دارد؟شدن چین 

ر ز طریه  ابتاهاایهن مسهیر، ا در و خود در منطقه و جهان برای تبدیل شدن به قدرت هژمهون اسهت راهبردیسیاسی، و  اقتصادی،

بهه کوهورهایی کهه در  «یعمهوم کاالی»عنوان  بازیرساختی های طر  یاجرا برایوام  دادنبا ویژ  به ،«جاد یک  ،کمربندیک »

ای و جههانی خهود فو  منطقهعنوان ساویی برای نهها بنآد و از کنمی خود گرفتار ۀکوورها را در چنبر آن قرار دارند، این مسیر

ی شهد  اسهت و همهین المللهبینمهومی گیری برداشت منفی از این کوور نزد افاهار عشال سبب ،این رویارد چین. «بردبهر  می

اگهر کهه داد  مقالهه نوهانهای د. یافتههشهون دور آهژمهون، از  به موقعیهتنزدیک شدن  جایهب ،چیناست که له موجب شد  ئمس
موقعیت  یحفظ، و ارتقا ،، کسبداشته باشندعمومی قدرت هژمون  یاز کاال اییتصور منف الملل،بینروابط  ۀدر صحنکوورها 

 شود.رو میروبهبا چالش  هژمونیک

 

 یجاد ، هژمونی، کاالی عموم، یک کمربندیک : دام بدهی، ابتاار واژگان کلیدی

________________________________________________________________ 

 (n.shafiee@ase.ui.ac.ir) اصفهان،ایراندانوگا  اصفهان، گرو  علوم سیاسی،دانویار .1



 1401 زمستانو  پاییز، 1 ۀ، شمار11، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش                                        220

 
Debt Trap Diplomacy and China's Ambition for Hegemony  

 
Nozar Shafiee1 

 

Abstract 
This article explains how China uses a debt Trap diplomacy to gain hegemony. The paper's 
descriptive-analytical hypothesis was that China seeks to expand its economic, political, 
and strategic influence in the region and the world to become a hegemonic power. Along 
the way, the country, through its Belt and Road initiative, especially lending to 
infrastructure projects called "public goods" to countries along its route, is trapping these 
countries in its circle and making them a platform for used its regional and global influence. 
This approach has created a negative perception of China in the eyes of international public 
opinion, and this has led China to move away from it instead of approaching the hegemonic 
position. The findings of the paper show that if countries have a negative perception of the 
public goods in the realm of international relations, the acquisition, maintenance, and 
promotion of the hegemonic position will be challenged. 
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 مقدمه

ایاالت متحد  در رسیدن بهه موقعیهت قهدرت  یجد رقیب ،که چین وجود ندارد یتردید امروز  تقریباً

یاهی از  کهه بهردارد ههای گونهاگونیاین مسیر، باید گام به موفقیت در پان برای رسیدن ؛ اماهژمون است

 «اجمها  پاهن»در چهارچو  این دیدگا  را ،امور جهان است. چین ۀطرز تفار برای ادار نوعی ۀارائها، آن

آزاد بهودن کوهورها در انتبها  نهو  ن هام  ،«اجمها  پاهن»ترین محورههای است. یای از مهم کرد ارائه 

ای بهه کردن )برخالف اجما  واشنگتن( هرگونهه کمهک توسهعه سیاسی و اقتصادی خود و نیز غیرموروط

 یهاد «سرنوشهت حه  تعیهین»ل عنهوان اصها از ایهن موضهو  به ،اجما  پان  چارچو در که است کوورها

 شود.می

یعنهی ابتاهار  ،جههان ایتوسهعه طر  ترینی بزرگاجرا درحال طراحی و چین پان، ازات اجما ومبه

درصهد جمعیهت جههان،  جههان، شصهت رهفتهاد کوهوحهدود  ،این ابتاار است. «جاد ، یک کمربندیک »

 از درصهد 40تقریبهاً و  ،ص داخلی جهانناخال سوم تولیدیک حدودجهان،  یپنج درصد  خایر انرژهفتادو

 یهک سوی، کارهای بزرگی در این سطح از یهژمون ۀن ری دیدگا گیرد. از یم دربر را جهانی تجارت کل

غیررقهابتی،  یکهاالیی، شهود. کهاالی عمهوممی نامیهد  «کهاالی عمهومی یها خیهر عمهومی»قدرت هژمهون، 

 یعمهوم یمفهوم رایج از کاال با «جاد ، یک ربندکمیک »ابتاار  است. هرچند سغیرانحصاری، و دردستر

 .تصویری از این مفهوم است ۀارائ ،تبلیغاتی ظلحابه کمدست ،چین اما قصد ،فاصله دارد

یها  بسهیای که گفته شد، بها یهک آمالح ه نکاالی عمومی با درن ر داشت ۀمسیر ارائ چین در ترکح

« یدام بهده»شود. می خواند  «یدام بده» ،اصطال به شد  است و آن چیزی است که روروبهچالش جدی 

ی، شمول این دیپلماس ۀدامن رود.می کارهتوسعه بدرحال یبرخی از کوورها بهچین دهی وام ۀشیودر مورد 

امها  ؛گیهردیم ، و حتهی اروپها را دربهرنی التیامریاا، افریقاسیا، آ ۀتوسعدرحالی گسترد  است و کوورها

 است. «جاد ، یک کمربندیک »طر  وورهای مستقر در قلمرو ک تمرکز این مقاله بر

 ،نفو  خود در جهان گسترشکند که پان در راستای می گونه عملدام بدهی چین این دیدگا ،این  از

را بهرای ههایی وام ،خهود مهالی هایهسسهؤ، از طری  م«جاد ، یک کمربندیک »ابتاار   ویژ  در چارچوهب

تهوان  ،فقهدان شهرایط الزم دلیلهکهه به یویژ  کوهورهایهبه ،توسعهدرحال یاکوورههای بهبود زیرساخت

دلیل هگها  بهآن دههد.می مالی جهانی را ندارند، دراختیار ایهن کوهورها قهراردیگر دریافت وام از نهادهای 

توسهط هها میهل شهدن واموفیح هها،غیرضروری بودن اجهرای آن طر  زیربنایی،های د  بودن طر زدیربا

 یو...، کوورهاها، طر  ۀها، باال بودن غیرمعقول هزینوام ۀها، باال بودن بهرغیرشفاف بودن وام تمردان،دول
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 ،چنهین شهرایطی در. آن نیسهتندبازپرداخهت که قهادر بهه شوند رو میروبهانباشتی از بدهی  کنند  بادریافت

خهود را بهه  راهبهردی یهیاز دارا یبازپرداخت اصل و سود وام، ببو برایاست  کنند  ناچارافتیدر رکوو

وضهعیت ایهن  ای ازجلهو  ،الناا، مومباسها در کنیها، و...هامانتوتا در سری چین واگذار کند. واگذاری بندر

 جهذ جای ایناهه بهه هبه ،«چهین یکاالی عموم»  اصطالبه سبب شد  است کهله ئ. این مسآیدشمار میبه

 ،بنهابراین ؛شهود هژمونی چهین ۀدربار منفیهای بروز نگرش بسب ،برای این کوور منجر شود پیروان بیوتر

چهه »و  «؟کنهدمی چگونه کار ی،دیپلماسی دام بده»به این پرسش است که  گوییپاسخدر پی  ۀ حاضرمقال

 «هژمون شدن چین دارد؟ طر ثیری بر أت

تهرین از مهم ،چین برای هژمون شدن ایناه خیزش نبست :این موضو  از سه جنبه اهمیت دارد بررسی

 ؛ک را بهه خهود جلهب کهرد  اسهتیو دیپلمات دانوگاهیجهان است و توجه محافل  یمسائل سیاسی و علم

 هاینبسهتین ءجهز ،مقالهه نوهد  اسهت و ایهن انجهام پژوهوی ،موضو  این مقاله در ایران رۀدوم ایناه دربا

 داشهتن ایهران در قرار ایران و چین و ۀرابط یایناه با توجه به نزدیا سوم ؛زمینه استادبیات تولیدی دراین

گیری جمهوری اسالمی ایهران از راهبهرد دام ، آگاهی دستگا  تصمیم« جاد، یک کمربندیک » طر مسیر 

سالۀ ایران و چین در قالب وپنجبیست نامۀبحث تواف  اخیراًویژ  ایناه رسد؛ بهن ر میبدهی چین ضروری به

 است. برنامۀ جامع راهبردی دو کوور مطر 

 

 پژوهشچارچوب مفهومی . 1

هژمهون » ،«هژمهونی چیسهت؟»شود: می متناسب با موضو  مقاله پاسخ داد  پرسشبه سه  ببش،در این 

تدریج رفتار هب ،مهم است که چینسبب اینپرسش بهپاسخ به این سه  «هژمون چیست؟ ۀوظیف» ، و«کیست؟

در روابهط اسهت.  یشهژمهونی مهوردن ر خهو امن هکند و در پهی اسهتقرار می یک قدرت هژمون را تمرین

و  آمیزاجبهار هایشهیو  بههی المللهبین ن هام دادن بههتوانهایی یهک بهازیگر در شهال  ، هژمونی بههالمللبین

 .(Norrlof, 2015) اشار  دارد آمیزغیراجبار

و ت قهدر نبسهت،داننهد: می کوور از دو ویژگهی یک یمند بهر هژمونی را هارئالیست طورمعمول،به

 عنوان دولتهی شهناختههژمهون بهه دیهدگا ،از این . قدرت برای تسلط بر دیگران توانایی استفاد  از این ،دوم

 ,Waltz) و حتی دیپلماتیک است ،ن امی، اقتصادی یتوانایازجمله  باالبسیار های توانایی شود که دارایمی

 «ن هامدر کوهورهای دیگهر  ۀهمهبهه نسهبت دولت قدرتمنهد یک »هژمون را  ،ایمرشجان میر. (131 :1979

 ,Mearsheimer) را نهدارد بها آن یمبهارز  جهدتهوان  یهیچ کوهور دیگهرای که گونههب ؛کندمی تعریف
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عنوان ویژگی یک کوور واحهد و مفهوم هژمونی کمتر به ها،و برداشت هاریف. در تمام این تع(41 :2001

نیهز  رابرت گیلپهین هایمیان دیدگا در برداشت این  .شودمی قلمدادی المللبین ن ام خاصیتعنوان هببیوتر 

 دیگهر یک دولت قدرتمند بر کوهورهای که در آنداند می ساختار خاص هژمونی را یک او .آشاار است

 .(Gilpin, 1981: 29) داردکنترل یا تسلط  ن ام،

 ادعها. این ن ریهه شودمی توضیح داد  کثبات هژمونی ۀن ریدر چارچو   ن امرفتار قدرت هژمون در 

ایجاد نهادهها از طری  ی المللبینتأمین ن م  ل،لیبراهای ویژ  هژمونبه ،هژمونهای ی از نقشاه یکند کمی

 مینأته ،قهدرت هژمهون ۀ، وظیفهن ریههایهن  براسهاس .(Gilpin, 1987: 72)اسهت ی المللهبینو هنجارههای 

 المللهی،بینهای رژیمنهادها، هنجارها، و ایجاد  است.یک ن م اقتصادی باز و لیبرال  در «یکاالهای عموم»

 .(Krasner, 1983: 2)عمومی است  ییک نو  کاال

دولت پیورو در  نبست ایناه: عبارتند ازویژگی نهادی هژمونی لیبرال  کند که سهمی استدالل ایانبری

و سهوم  ؛کنهدمی فراهمرا  یعموم کاالی ،دولت پیوروایناه  دوم ؛کندمی از قوانین و نهادها فعالیت ن امی

 :Ikenberry, 2011)کند می را برای ارتباط و تأثیر متقابل فراهمهایی و شباهها مسیر ،ن م هژمونیکایناه 

 ,Ikenberry)رضایت اسهت و بر اجما  مبتنی ،که ن م هژمونیک لیبرال بر این ن ر استایانبری  .(71-72

2011: 61). 

بر اعمال قدرت هژمونیک از طری  قواعهد و افزون کنند کهتدالل میاس چارلز کوپچانجان ایانبری و 

بها تواند کوور هژمون می دیگر نیز وجود دارد که دو را  ،است ن م هژمونیک لیبرال بنیاننهادها که پایه و 

 واگهذاری نبسهت،را   .دست آوردهکوورهای دیگر را ب رضایترا اعمال کند و  شقدرتها استفاد  از آن

ایانبهری و کوپچهان را  اسهت.  ی دیگراساسی رهبران کوورها یباورها تغییر ،را  دوم و مادیهای مووق

ارزشهی ههای یگیرهنجارهها و جهت، . در ایهن فراینهدداننهدمی پذیریقدرت از طری  جامعه دوم را اعمال

 کنههدمی بیوههتر همبههوانی پیههدا ،و هنجارهههای دولههت غالههبههها ارزش بههاو  کههرد  وههورها تغییههرکرهبههران 

(Ikenberry & Kupchan, 1990: 285). 

حفهظ ثبهات  ،قهدرت هژمهون ۀوظیفه ،رسیدن به این ناته بهود کهه در اصهل ،این مطالب بیانهدف از 

ن، تووی  آی است. این مهم از طری  ایجاد هنجارها و نهادها و عمل به المللبین ، و امنیتییاقتصادی، سیاس

در باورههای اساسهی دیگهران  مادی به دیگران، تغییرهای مووق گذاریوادیگران به عمل به این هنجارها، 

 اصهطال ،، بهفی. انجام این وظاآیددست میبه سرانجام، با رضایت کوورهاو  ،هانآ یسازهمرا  من وربه

 باشهد دارای سهه ویژگهی است که کاالیی ،کاالی عمومیشود. می )خیر عمومی( خواند  «کاالی عمومی»
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 دیگهران ین بهراآکهاهش  سهببتوسهط هرکسهی  نآمصهرف  اسهت؛ یعنهی غیررقهابتی: (1  )جدول شمار

 (3؛ ن محهروم کهردآتوان کسهی را از اسهتفاد  از نمی است؛ یعنی یغیرانحصار ناپذیر یا( استثنا2 ؛شودنمی

 .(Kenton, 2019: 1) است یابیدستوجود دارد و قابلبیش در سراسر جهان وکم دسترس است؛ یعنیدر

 
 عمومی یجایگاه کاال (.1)شماره  لجدو

 انحصاری غیرانحصاری

مسان، خوراک،  انندخصوصی م هایکاال  خایر ماهی، معادن، چو  انندی موترک مهاکاال

 پوشاک

 رقابتی

ارها و نهادهای هوا، دفا  ملی، هنج انندی عمومی مهاکاال

 یالمللبینی، ثبات اقتصادی و سیاسی المللبین

های سینما، پارک انندی کلوپ مهاکاال

 ایاختصاصی، تلویزیون ماهوار 

 غیررقابتی

 منبع: نگارند 

 

. کننهدمی رایگهان دریافهت سهواری ،از این کاالها کنندگان، استفاد شودمی گفتهها ویژگی دلیل اینبه

 خهدمتی را ارائهه که یهک نفهر )در اینجها قهدرت هژمهون( کهاال یهاکند معنا پیدا می یزمان ،رایگان یسوار

 ن کهاال یها خهدمت اسهتفاد آکه بدون پرداخهت هزینهه از یکسان کنند.می ن استفاد آهمه از  یول ،دهدمی

 ییهک کهاالی، مله (. در داخهل، دفها 1 شهمار  )شال کنندمی رایگان دریافت یسوار ،عملدر ،کنندمی

کند. در سهطح می رایگان دریافت یسوار ،ملت ،نیبنابرا ؛از سوی دولت برای ملت استشد  ارائه یعموم

و حفظ ثبهات سیاسهی و امنیتهی  (Kindleberger, 1973: 304)ی المللبینحفظ ثبات اقتصادی نیز  المللبین

خود روان یدرت هژمون دراختیار پکه ق آیندشمار میبه ایعمومی هایکاال (Stein, 1984: 386) یالمللبین

ن قهدرت یبنیهادههای سیاسهی، و ارزش ۀعقایهد اساسهی، ن ریه هستند کهههایی دهد. پیروان، دولتمی قرار

. این ویژگی در قرار گرفتن یک قدرت در موقعیت هژمونیک و موفقیت در حفظ آن اندپذیرفتههژمون را 

 .اهمیت داردبسیار 
 الی عمومیکا هایویژگی (.1)شماره  کلش

 
 منبع : نگارند 

 غیررقابتی

 سواری رایگان

 غیرانحصاری

 

 ومیکاالی عم

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-rivalrous
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-rivalrous
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بحهث تهالش  اخیهراً ،ایناه نبست ؛مفید است آنبرای تبیین  علتبه چند  این مقالهچارچو  مفهومی 

ی بسیار رایهج شهد  اسهت. المللبینسیاسی و روابط  چین برای تبدیل شدن به یک قدرت هژمون در ادبیات

 هرچنهد و اجما  پان. «جاد ، یک کمربندیک »اور را تودید کرد  است: ابتاار لفه این بؤدو م دوم ایناه

، کمربندیک »گران، اجما  پان و ابتاار لیاما اغلب تحل ،کنندمی ران چین این موضو  را انااراتمدسسیا

 دیدگا ، از این. (Arafeh, 2018: 1)دانندمی از تالش چین برای هژمون شدن آشااری ۀرا نوان «جاد یک 

همرا  دارد؛ بهه افهزایش ثهروت بهرای چهین بهه زمانطور همبهجه را ینت سه «جاد ، یک کمربندیک »ابتاار 

عنوان مامل این هکند. بمی کمک آنکسب موقعیت هژمونیک و ، این کوور راهبردیهچین، نفو  سیاسی

نیز چنین کارکردهایی را برای چهین  ،شودمی چه اجما  پان )در مقابل اجما  واشنگتن( خواند نآابتاار، 

 همرا  دارد.به

فعاالنه نهوآوری  ایگونههدولت باید ب یعنی ی:ورآنو نبست،شود: می سه اصل خالصه اجما  پان در

 ههیچ. دکنهمهاعی را برطهرف تغییر اقتصهادی و اجتمحیط درحال ایجادشد  توسطهای کند تا بتواند چالش

تواننهد می یدر ههر ماهان و زمهان رسیدن به توسعه وجود نهدارد. کوهورها یبرادر سطح جهان قانون ثابتی 

 امعنیناهب :عنوان اولویت توسعهداخلی به صتولید ناخال ۀسرانی نف ،دومخاص خود را انتبا  کنند.  راهبرد

جانبه است و رشهد امری همه، یدار یک کوور نیست. توسعهپا ۀتوسع ۀنوان ،تولید ناخالص داخلی رشدکه 

 کهه بها یابدمی زمانی اهمیت ی،تولید ناخالص داخل است.ها ن شاخصآیای از  تنها ،ص داخلیلتولید ناخا

استقالل و ، همرا  باشد. سوم ،پایدار ۀزیست و توسع ازجمله سالمت محیطها، ارتقای کیفیت زندگی انسان

حاکمیت کوهورها احتهرام و  در مسیر توسعه باید به ح  تعیین سرنوشت که معنااینبه :ح  تعیین سرنوشت

همزیسههتی  ومبههادالت سههودمند و متقابههل  بهها کوههورهاههها مداخلههه ناههرد؛ نآداخلههی  رگذاشههت، در امههو

 :Ramo, 2004) خاصهی ناهرد هایطها را موروط به شهرنآای با همااری توسعه داشت، و میزآمسالمت

12). 

عمهومی  ینهوعی کهاال ،و ههم اجمها  پاهن «جهاد ، یهک کمربنهدیهک »احتیاط، هم ابتاهار  یاندک با

بها در ایهن مسهیر چهین  بهاوجوداین،. آینهدشهمار میبهنهامزد جایگها  هژمهون  عنوانهچین ب شد  توسطارائه

 انهد خو «یدام بهده» ،اصهطال بهاسهت کهه  یچیهزهها، شد  است. یای از ایهن چالش روهایی روبهچالش

 ینهد  بهه پیهروانآچین انت هار دارد در  توسعه کهدرحال یهارکوواست که شد   سبب ی،شود. دام بدهمی

کوهورها  چهین از ایهن ،بلاه برعاس ،رایگان از چین دریافت نانند یتنها سوارنه ،این کوور تبدیل شوند

 است. ب زد آسیکوور راهبردی این شدت به اعتبار سواری رایگان بگیرد. این رفتار به

https://mjps.ssmu.ca/author/omar-arafeh/
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 یعنوان کاالی عمومهجاده ب، یک کمربندیک ابتکار . 2

عنوان یهک بهه« یک کمربنهد، یهک جهاد »گونه که در مقدمه گفته شد، این مقاله بیوتر بر ابتاار همان

. است که تهاکنون بهه جههان معرفهی شهد  اسهت طرحین یترگربزکاالی عمومی تأکید دارد. این ابتاار، 

حهدود پنج درصهد  خهایر انهرژی جههان، هان، شصت درصد جمعیت جهان، هفتهادوحدود هفتاد کوور ج

گیهرد دربهر می را جههانی تجهارت کهل از چههل درصهدتقریبهاً و  ،سوم از تولید ناخالص داخلی جهانیک

(Simon, 2020) .ی همهاهنگ: کنهدپهنج اولویهت اصهلی را تعریهف می« یهک کمربنهد، یهک جهاد »بتاار ا

و  یدولتههکههالن بین یهاسیاسههت لتبههاد سههازوکاردولتههی، هههای بینهمااری یتقههارا) یگذارسیاسههت

ت رتجها(، فنهی یاسهتانداردها برپایهۀها زیرسهاختبین  پیوندبهبود ها )زیرساخت ی(، پیوند دادنچندسطح

 هماهنگی( یادغام مال(، ایمنطقه یادغام اقتصاد ی، ارتقاتجارتگذاری و سرمایهموانع اهش مانع )کبدون

 یگووو گفت تبادل، ارتباط مردم با مردم ))تأمین مالی هایههای پولی، ایجاد مؤسسااری در سیاستو هم

 .(Hurley, 2018)( ایفرهنگی و دانوگاهی، همااری رسانه

 ۀتوسهعراسهتای در  بیوهتر ،گذاریون دالر سهرمایهیهتریل یهکبهیش از کهه ایهن ابتاهار، رود می انت ار

. داشته باشهدهمرا  بهارتباطی  یهاو شباه ،هاها، نیروگا آهن و فرودگا ها، را  ها برای بنادر، رازیرساخت

عبارتنههد از: سههه بانههک « یههک کمربنههد، یههک جههاد »کننههدۀ اعتبههار طههر  نهادهههای مههالی و بههانای تأمین

گذاری )بانک توسعۀ کواورزی چین، بانک توسعۀ چین، بانک صادرات و واردات چهین(، چههار سیاست

ولتی )بانک کواورزی چین، بانک عمران چین، بانک تجاری و صنعتی چین، بانک ملی چین(، دو بانک د

المللی )بانهک گذاری چین و صندوق جادۀ ابریوم(، و سه مؤسسۀ مالی بینصندوق دولتی )شرکت سرمایه

 .گذاری زیرساخت آسیا، بانک توسعۀ جدید(توسعۀ آسیا، بانک سرمایه

عنوان یهک بهه. ایهن طهر  وجهود داشهت« یک کمربند، یک جهاد »بارۀ ابتاار در ابتدا تصور مثبتی در

، یو مسیرهای دریهای ،آهنها، را را  ۀکه با توسع شدشناخته میها زیرساختدر زمینۀ توسعۀ  بنیادینابتاار 

ا المللهی رتجهارت بین ،طریه کنهد و ازاینتهر میارزان تر وحرکت کاالها بین کوورهای مبتلف را آسان

ر حهوزۀ دطهر  یادشهد  کهه  المللهی را متقاعهد کنهدافاار عمومی بیندر تالش است  چین. ببودارتقا می

 توسعه مفید خواههد بهودکوورهای درحالی برا پیوند کوورها،و  ،متقابل، روابط اقتصادی تقویت تجارت

(Mahajan, 2019)یدهندگان افریقهایخپاسدرصد  70 ،2015سال  در پیو گلوبال مؤسسه ن رسنجی . برپایۀ 

. در یهک ن رسهنجی دیگهر (EFSAS, 2017)اند در مورد همااری چین بها کوورشهان نگها  مثبتهی داشهته

را برای ارتقای رشد و « یک کمربند، یک جاد »دهندگان، ابتاار درصد پاسخ 100( تقریباً 2)شال شمارۀ 

 .(Central banking, 2020) اندتوسعۀ جهانی مفید ارزیابی کرد 
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 جهانی ۀجاده در رشد و توسع ، یککمربندیک نقش ابتکار  (.2)ه رشما لشک

 
Source: Central banking, 2020 

 

ه کهانهد قلمهداد کرد  مایوقهرن بیسهت «مارشال» ۀچین را برنام ابتاار عمل نیز یرااتب فابرخی از م

توسهعه وهورهای درحالکتر اهش فقر در بیوهکو  پیوندها،تجارت، تقویت  یهااهش هزینهک یفرصتی برا

در ی رشهد چینه را  عنوانهاغلب به «جاد ، یک کمربندیک »ابتاار  ل،حا. درهمین(Ten, 2019: 15)است 

تواننهد از نعمهت می توسهعهحالرهای درکوهو ،موجب آنشهود کهه بههمطهر  مییی امریاامقابل را  رشد 

دیگهر در  تر،بیان روشهنهاخلی خهود باشهند. بهد نگران مداخله در امور بدون ایناه ،شوندر برخوردا توسعه

نچهه در آشهود، می خوانهد  «اجمها  پاهن» ،اصهطال بهکوهورها کهه  ۀبهه توسهع کمهک ینگا  چهین بهرا

 اسهت، وجهود« ایتوسهعهههای کمک» سهپس،و  «کراسهیودم»نبسهت،  شرط امریااای توسعههای کمک

مصهر  ،مثهال عنوانهبه ؛چین را برانگیبتهه اسهت به همااری با ی دیگرتمایل کوورها ،لهئمس ندارد و همین

 ،زکهی عبهدین احمهد ژنرالای از چین است. توسعههای سرمایه و کمک ۀکننددریافت یهاراز کووی یا

بهه  امریاهاعهدم تمایهل  ازای مصهاحبه در ی مصهر،خهارج ریگذاسهرمایه ربه ن هارتی دولت شرکت ئیسر

. متوقهف کنیهد حقوق بور راکراسی و ودمربارۀ د با ما صحبت»در مصر انتقاد کرد و گفت:  ریگذاسرمایه

 آمهدخوشهها بهه چینی .هسهتند بردهدبر یههادنبال موقعیتها بههنآ .آیندها میچینیید. کن با ما کار ییدبیا

 .(Goodman, 2018: 2) گوییممی

بهرای  یعمهوم یرا در حد یهک کهاال «جاد ، یک کمربندیک » ابتاار سعی دارندها چینی ،درمجمو 

، «برای همه یپارچگرفا  و یا»، «مردم هاتصال مردم ب»مانند  هاییاصطال  ،دلیلهمینجهان ارتقا دهند و به

و... را در  «صلح ۀجاد»، «موترک برای بوریت ۀیندآ»، «بردهبازی برد» ،«مزایای همگانیهموارکت همگانی»

 برند.می کارهن بآتوصیف 

 الزامهاً «جهاد ، یهک کمربنهدیهک »ابتاهار برای بعضی دیگر از کوورها برخالف دیدگا  چین، امروز  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Abdeen
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Egypt
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Egypt
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 یامهدهایپ کهه استمنافع ملی چین  یدر راستای اقدام، تنها و برعاس آیدشمار نمیبهعمومی  ییک کاال

مزیهت عمهد   چنهدطهر   این دیدگا ،این  از .(Chohan, 2017: 32) ای نیز برای دیگران داردکنند نگران

کنهد و می کمهک ی آن،غربهای ازجمله استان ،مناط  محروم چینۀ توسع ایناه به نبستبرای چین دارد: 

خودمبتار ۀ له منطقمازج، نیچ یغربهای استاندهد. می از تبعیض در این مناط  را کاهش ناشیهای ناامنی

 در پینهگشهی جینبا اقوام مبتلف هسهتند.  و منبع تنش ریفق اریبس ی،نگهایو چ ،، گانسو، تبتانگیکنیس

 ۀتوسع به عت ببویدنسر یرا برا یوتریب یانرژ ما»: کرد دیکتأ کمونیستحز   ۀنگرک نینوزدهم یۀافتتاح

 :xi, 2017)« داد میاختصهاص خهواه ریو مناط  فق ،یبزرگ، مناط  مرز یقوم یهاتیاقل تیمناط  با جمع

28-29). 

به رشد اقتصهادی و پیوند، د و این کنمی مناط  جهان متصل بسیاری ازایناه این ابتاار، چین را به  دوم

تاحدی ناشهی  «جاد ، یک کمربندیک »ابتاار  است کهبر این ن ر  گرین کند.می نفو  جهانی چین کمک

در  راهبهردیاقتصهادی بهه نفهو  سیاسهی و  نفهو تبدیل  و اقتصاد خود ک ببویدن بهاز تمایل چین به تحر

ظرفیهت اضهافی در صهنایع  چهین از» گویهد:مینیهز  گیل. (Green, 2019) است مستقر در مسیرکوورهای 

تبصهص،  دههد تهامی بهه آن اجهاز  «جهاد ، یک کمربندیک » طر کلیدی مانند فوالد برخوردار است و 

خواهان این  ی،قدرت اقتصاداین  براین،افزون. صادر کندخود را آالت و ماشین ،ها، کارخانهینیروی انسان

ههم  «جهاد  ، یککمربندیک » طر ، روازاین ؛کندنیز حرکت  یو ژئوپلیتیا یمنافع ن ام سویهب است که

 ن نهفته اسهتآتیک در پوت ین امی و ژئوپلهای و هم انگیز  استن یچحد ازصنعتی بیشظرفیت ناشی از 

(Shackle, 2018) درچالش کویدن نفهو  اقتصهادی و سیاسهی ایهاالت متحهد  بهها، یای از این انگیز  که 

 .(Arafeh, 2018) سیا استآو  ،افریقااروپا، 

این  نصیب یسود هنگفت ی،چینهای توسط شرکت «جاد ، یک کمربندیک »طر  اجرای  با سوم ایناه

در  ،ه اسهتگفته «فهیچ» یبنهدآژانهس رتبه، منتور شهد 2018در گزارشی که در اوایل سال  شود.می کوور

ایهن  .ریزی و اجهرا اسهتارد دالر پروژ  درحال برنامههیمیل 900 «جاد ، یک کمربندیک »چارچو  ابتاار 

 وسهازیقراردادهای ساخت 2018سال چینی تا های شرکتشد، آمار، درست زمانی اعالم شد که گفته می

 یبرخهپایهۀ بر. انهدکرد  منعقهد« جاد ، یک کمربندیک » طر در امتداد میلیارد دالر  340 از بیشارزش به

 .(Shackle, 2018) کنهد تزریه ههایی طر بهه چنهین  دالر اردیهمیل 150 سهاالنه، چین قصد دارد برآوردها،

 را برای چین ایجادی فرصت اشتغال زیادها، طر اجرای این  سبب است کهاین  بهاهمیت دوچندان موضو

 شود.می ی کار چینی انجامهانیرو توسط زیرا، ؛کندمی

https://mjps.ssmu.ca/author/omar-arafeh/
https://www.ft.com/content/c67b0c05-8f3f-3ba5-8219-e957a90646d1
https://www.economist.com/the-economist-explains/2017/05/14/what-is-chinas-belt-and-road-initiative
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موجهود در ایهن مسهیر را بهه چهین های از کوور یبسیار ،«جاد ، یک کمربندیک »ایناه ابتاار  مچهار

 عمل رابتاازیرا،  ؛وابستگی زیرساختی است نبست، هد؛درخ میکند. این وابستگی به دو شال می وابسته

بسیاری  ،شودمی خواند  «یبده دام»نچه آطری   ایناه از ومو د ،در دست چین استها این زیرساخت ۀادار

دههد، ( نوهان می2های جدول شمار  )گونه که داد همان. گیرندمی نفو  چین قرار زیر مسیر،از کوورهای 

 کانتینری مسیر جادۀ ابریوم دریایی را به خود اختصاص داد  است. درهایاز بن ایچین، سهم عمد 

 
دریایی و  ابریشم ۀمسیر جاد درهایهای چینی در بنشرکت یگذارسرمایه (. فهرست2جدول شماره )

 هادرصد سهم آن

 درصد سهام شرکت  شرکت چینی بندر کانتینری کشور

 40 گرو  بندری گوانگجو کوانتان مالزی

 49 پاسیفیک کاساو سنگاپور سنگاپور

 9/50 شرکت ملی نفت چین کیاکپیو میانمار

 85 المللی هانتسشرکت هلدینگ بین هامبانتوتا سریالناا

 40 بهار چین یالمللی ماراشرکت بندری بین گوادر پاکستان

 20 پاسیفیک کاساو سفاگا مصر

 5/23 المللی تجارت چینشرکت هلدینگ بین جیبوتی جیبوتی

 25 المللی بندر شانگهایگرو  بین حیفا اسرائیل

 35 پاسیفیک کاساو پیرائوس یونان

 50 کاساو کیفیپاس ناپل ایتالیا

 25 کاساو کیفیپاس انتورپ بلژیک 

Source: Yu, 2016 
 

 دیپلماسی دام بدهی چین. 3

کار برد. وی در توصیف هرا ب «دام بدهی یدیپلماس»عبارت  ی،هند ۀنویسند ،یبراهما چیالنبار، نبستین

 اسهتفاد  از ،دارنهد ریآن برته درچهین واقعهاً  یک چیز وجهود دارد کهه رهبهران اگر ،گویدمی« یدام بده»

تریلیهون  یهک لابتاهار عمه چهین بها .پیوبرد منافع ژئواستراتژیک کوورشان است یاقتصادی برا یابزارها

کنهد و از می اجهراتوسهعه درحال یدر کوهورهارا زیربنهایی  ههایطر ، «یک جهاد  ،یک کمربند»دالری 

کنهد. از می هها تحمیهلنآخود را بهه  راهبردینفو   ،پردازدمی هانآکه برای اجرای  یکالنهای طری  وام

ههدف بیوهتر امها ، بهد نیسهت خودخودیبهه ی،زیربنهایههای اجهرای طر  یوام بهرا ۀارائ البته ی،دید چیالن

دسترسی چین بهه  لبلاه تسهی ،حمایت از اقتصاد محلی نیست ،کندمی حمایتها که چین از آنهایی طر 

حتهی کهارگران  چهین ،از مهوارد یدر بسهیار .است این کوور کیفیتبی یکاالها برای منابع طبیعی یا بازار
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 ,Chellaney) رساندمی به حداقلنیز محلی ایجادشد  را  یهاو تعداد شغل فرستدمیساختمانی خود را نیز 

2017: 1). 

نهد در ورمجب ،هستندخود به چین های غرق در بدهی کهبرخی از کوورها  بر این ن ر است کهچیالنی 

دولتهی های شرکت یا مدیریت خود را به چین بفروشند را بهها طر ن آسهام خود در  یا ،مقابل بدهی خود

؛ اسهتها  طر بیوترمالایت  ر، چین خواستاباالاقتصادی  در کوورهای با ریسکواگذار کنند. حتی چینی 

 75 ی،چینه یشهرکت دولتهیهک تها  قهرارداد بسهت ،اشدر مقابل پرداخت بدهیچین با نپال  ،عنوان مثالبه

بازپرداخهت  یازای بههچین گاه براین،. افزوندست آوردبه چین را توسطشد  یک سد ساختهدرصد سهام 

 ،عنوان مثهالهبه؛ ننهدک امضهاهها آن اب جدید هایطر  را برای یقراردادهای هکخواهد می وورهاکاز ها وام

 .تأمین قراردادهای مهم جدید لغو کرد یبرا تنهامیلیون دالر بدهی کامبوج را  90 ،چین

اری چینهی از بسهیههای وام توسهعه بهرای پهذیرشدرحال تصمیم بسیاری از کوهورهای، از دید چیالنی

 بها پاسهخ هایوهاناختزیرس ۀی برای توسعالمللبین یمال یهااز نهاد هانآ یاست؛ تقاضادرک قابل هاجنبه

بها قصهد  سهان وآبها شهرایط ههایی وامکهه دههد می چین وعهد  کههنگامی ،بنابراین ؛شودرو میروبه یفنم

 ههدفکهه  شهودمی وهبصمبعد  کنند؛ امامین استقبال آهمه از  ،دهدمی ها قرارنآخیرخواهانه دراختیار 

ور باطهل دخیلی دیهر شهد  و کوهورها در دیگر ، زمان ایندر  و است راهبردیجاری و نفو  ت ،واقعی چین

 .(Chellaney, 2017: 2)اند شد بدهی گرفتار 

یهک دلیهل سهاد  »: کنهدمی ییدأتگونه اینرا  ینیز دیدگا  چیالن ی،ینگار سریالنااروزنامه، 1پررا امانتها

احتمال بهه است کهه ن اینآدارد و چین وجود ن وام از گرفتبرای  کوورها پیوستۀهای در پوت درخواست

از سهال  ،مثهال عنوانهبه ؛دردسهترس نیسهت یراحتبه یچنین مقیاس ن اعتبار دریتأم یبرا یمنابع دیگر ،زیاد

 دهنهدگانوام ، بههینقض حقوق بور در جنهگ داخله ۀدربارها دلیل فوار غربیسریالناا به ،2015تا  2009

از کجها بایهد بگیهرد؟ گیهرد، ناگهر پهول چینهی را  ،بنهابراین؛ ت  دسترسهی نداشهحمایت غهرمورد یجهان

(Shackl, 2018) . گذاری شامل وام مستقیم، وام برای سرمایه ،چین یخارج یهاوامند رو( 3شمار  )شال

 .دهدنوان میدولت چین های رسمی داد  رپایۀرا بتجاری  خارجی، و اعتبار

 
 توسعهلحابه کشورهای در وام چین پرداخت درون (.3کل شماره )ش

________________________________________________________________ 

1. Amantha Perera 
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Sources: Horn, et al., 2019 

 

های پایه ،اخیرهای سال در طولایناه  نبست ؛شودمی چین از چند واقعیت ناشی یدهروند وام افزایش

، ی، سیاسهینفو  اقتصاد گسترشبرای  دوم ایناه این کوور ؛اقتصادی این کوور بسیار قدرتمند شد  است

از  یعنوان یاههکنهد و از وام بهمی به قدرت هژمهون تهالش تبدیل شدن من ورهخود در جهان ب راهبردیو 

 یکوهورهای بهده سهقف بهودن بهاال دلیلی بهالمللبینمالی  ینهادها سوم ایناه برد؛بهر  مینفو   یابزارها

ازجمله  ی،غرب یاهرچهارم ایناه کوو ؛دهدنمی دریافت وام توبیص دارای شرایطها را نآتوسعه، درحال

کننههد و کوههورهای می زاسههیونیکراتوه دملههازجم ی،سیاسهه هایطپرداخههت وام را منههوط بههه شههر امریاهها،

دههی فرصهت بهرای وام ،لیدلهمینبهه .دهنهدنمی العمل نوهانرچندانی به این دستو توسعه نیز رغبتلدرحا

رو، امروز  در میان نهادهای ؛ ازایناستبسیار فراهم  ،دستورالعمل اجما  پان گرفتنویژ  با درن ر به ،چین

ین جایگها  را در المللهی پهول، چهین، بهاالتر، ازجمله بانک جهانی، کلوپ پاریس، و صندوق بیندهند وام

 ر)نمهودا توسهعه دارداز کوورهای درحال یباالترین جایگا  را از من ر طلباار ل،حاپرداخت وام و درعین

 (.1شمار  

رسد، پرداخت وام و بدهاار کهردن ن ر می( به1( و نمودار شمار  )3شال شمار  ) هایبا توجه به داد 

خوبی موبص دهی چین بهکوورها یک راهبرد نفو  از جانب چین است. این وضعیت با دقت در شیوۀ وام

 .از کوور منتور نارد  است دهی خود در خارجوام فعالیت از ایگا  شر  واقعی، هیچت چینلدوشود. می

اطالعات مربهوط  نیست که OECD دهی اعتباردهند گزارش ن امباشگا  پاریس یا  چین عضوبراین، افزون

از  ریاسیب. همچنین، گذاردب کاشترارا بهی خود تجار اتاعتبار گذاری مستقیم خارجی وها، سرمایهبه وام
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گهزارش  یدرسهتغلهب بههها اکهه بهدهی آن شودکوورها پرداخت میدولتی  یهاهای چینی به شرکتوام

بهدهی  درصهدجههان، کمتهر از یکدرآمد کم هایپول، کوور یالمللصندوق بینگزارش  پایۀبر .شودنمی

ر یتصهو، بدهاار ممان است خود یکوورها جه،یدرنت؛ کنندرا اعالم میخود به خارج  یهای دولتشرکت

دههی از شهفافیت یب، چهین در زمینهۀ وامترتاین. بههداشهته باشهندو شرایط آن از چهین  از میزان وام یناقص

از سال  .گزارش نود  است ،توسعهدرحال کوورهای چین بههای وام از درصد 50حدود  برخوردار نیست.

 .(Horn, 2020) ارد دالر افزایش یافته استیمیل 200نود  از چین به حدود های گزارشوام 2016

 
 یالمللبین یبه چین و نهادهای مالتوسعه لدرحا یبدهی کشورها (.1)شماره  رداونم

 
Sources: Horn, et al, 2020 

 

چین اهمیت بیوتری  یدهموضو  وام ،آیدمی میانبه «جاد ، یک کمربندیک » بحث ابتاار کههنگامی

یی  .گذاردمی نمایشنفو  چین از طری  وام را به راهبردتری از ر روشنیتصو طر ،این  زیرا، ؛کندمی پیدا
میلیهارد دالر  440مهالی چهین بهیش از  هایهسسهؤم گوید،می خل  چین یجمهور بانک کلرئیس ،گانگ

 از طریه  بانهک هاواماین  زیادی از ببش .اندتأمین کرد  «جاد ، یک کمربندیک »های طر بودجه برای 

 2019 لدر آوری بانک صادرات و واردات چین. شودمی پرداخت و واردات چین توسعه و بانک صادرات

داد   ارائه « جاد، یک کمربندیک »مربوط به  طر  1800دالر وام به بیش از  میلیارد 149از  شیب ،گفته بود

بیش برای تاکنون  2013اعالم کرد که از سال  همان سال چین در ما  مارس ۀکه بانک توسعدرحالی ؛است

 میلیهارد دالر بودجهه تهأمین کهرد  اسهت 190بهیش از  «جهاد ، یهک کمربنهدیهک » طر  مربوط به 600از 

https://www.reuters.com/article/china-bank-beltandroad/chinas-eximbank-provides-more-than-149-bln-for-belt-and-road-projects-idUSL3N2202TI
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(Weizhen, 2019). میلیهارد دالر  61ارزش را بهه طهر  212 ،بانک تجهاری و صهنعتی چهین ،حالدرهمین

از اگزیم بانک چین نیز  .میلیارد دالر افزایش یابد 159ن تا آ یگذاررود سرمایهمی کند و انت ارمی حمایت

 40ابریوم  ۀمیلیارد دالر، صندوق جاد 100 ،کند. بانک چینمی میلیارد دالر حمایت 80ارزش به طر  100

، یک کمربندیک » طر میلیارد دالر برای حمایت از  100سیا نیز آزیرساخت  ۀبانک توسعو میلیارد دالر، 

قرار  طر وام دراختیار کوورهای مستقر در مسیر  در قالب ،دراختیار دارند. ببش مهمی از این مبالغ «جاد 

میلیارد  86 تنها «جاد ، یک کمربندیک » طر بانک جهانی در وام هم این درحالی است که س .گرفته است

 .(OECD, 2018) کوور است 65دالر برای 

 ۀدر حهوز نبسهت ایناهه اند؛سهاز شهد کننهد  موالبه چند دلیل بهرای کوهورهای دریافتها این وام

و باید  هستند مدتکوتا اه، دوم این ؛شوند که زودبازد  نیستندمی ای( هزینه)کاالهای سرمایهها زیرساخت

 ،چهینههای وام ۀمیهانگین نهرخ بههر هها بهاال اسهت.نآ ۀبهر سوم ایناه بازپرداخت شوند؛ یکوتاه در مدت

نهادههای اسهت کهه  یایهن درحهال کننهد.می کارخصوصی  ۀسرمای ینزدیک به کسانی است که در بازارها

 تر وامطهوالنی ییا صهفر و سررسهیدها اندک ۀطور معمول با نرخ بهربه ،مانند بانک جهانیدیگری رسمی 

 پهنجم ایناهه، ؛دنشهومی میهلوتوسط صاحبان قهدرت حیف نیزها ببوی از این وام ؛ چهارم ایناه،دهندمی

گیرند  در بازپرداخهت وام یکوورها، روازاین ؛خیلی شفاف نیستند درنتیجهشود و نمی علنیها شرایط وام

هها، وام یازابهه تها کنهدمی را وادار یادشهد  ی، چین کوهورهایشرایط یندر چنشوند. می ن دچار موالآ

 اننهدم این هامی ههای، امتیازدرهاسهاله بنه99 ۀبهرداری از معهادن یها اجهاربهر  اننهدم ایاقتصهادی هایامتیاز

ین اعطا به چرا قطع رابطه یا عدم حمایت از تایوان و...  انندم ایسیاسی هایامتیازو واگذاری پایگا  ن امی، 

 کنند.

شوند که می درصورتی پرداختها است. این وام هانآموروط بودن ها، این وام ۀمهم دیگر دربار ۀنات

ها دراختیهار چهین بهدهی دهیۀ بهازپسصورت وثیقههزمان طوالنی بمدت برای هاآنمد آو درها طر اصل 

کننهد می تعیهین یاگونهههرا بها مناقصه چینی باشند یا شرایط ها و کارگران مجری بایدقرار گیرند، شرکت

معمهول،  نیهز بهرخالف عهرفها طر سنجی اناشوند، مطالعات اممی نی برند یچهای شرکت سرانجامکه 

بسهیار  ۀهزینه یشهود کهه گهاهمی باعهثامر و این  شودانجام میمجری چینی های باید توسط خود شرکت

 ۀچهین مطالعه «را  و پهل»کنیها، شهرکت  عنوان مثهال، دربهه ؛درن ر گرفتهه شهودها طر  یبرای اجرا یباالی

 طهر  یاجهرا یهمهان شهرکت بهرا ،سهپس ؛رایگهان انجهام دادطور ههن را بآیک را  ساختسنجی اماان

کهه  بهر ایهن ن رنهدی پهول المللبینبانک جهانی و صندوق  است که یاین درحال شد.قرارداد د روا یادشد 

file:///C:/Users/shafiee.no/Downloads/Weizhen,2019)
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 .کنهدمی را اجهرا طهر نهه شهرکتی کهه ایهن  ،مستقل انجهام شهود رمواوتوسط یک  باید طر یک  ۀمطالع

 شهوند.ل نمیزیست قائ طبرای حفظ محی یزیاد اهمیت ها،بررسی طر  درهای چینی شرکت براین،افزون

تبریب  هاییروستا یکواورز هایزمینکه روستاها و  است ایگونههبها طر  یاجرا گاهی مسیر ،همچنین

 .(Nyabiage, 2019) دشوها پرداخت نآبه  رتیخساایناه بدون  شوند،می

بسیار زیادی  با سرعت «جاد ، یک کمربندیک » اجرای طر  بابتبه چین  رفته، بدهی کوورهاهمروی

درصهد تولیهد  ککمتهر از یه ،2005کوور درمعرض خطر به چین در سال  50بدهی  درحال افزایش است.

درصهد تولیهد ناخهالص  20تها  15به حدود  2017ی است که در سال این درحال ؛ها بودنآناخالص داخلی 

درصهد  25بیش از  ؛الئوس، کامبوج، و مالدیو جیبوتی، نیجر، کنگو، قرقیزستان،. ها رسید  استنآداخلی 

 ۀدرصد تولید ناخالص داخلی خود را به چهین بدهاارنهد )نقوه 25، بین یک تا دیگر کوورهای بدهاار و

 الملهلبیناقتصهاد سیاسهی  ۀدر حهوز بیوترکه  «بررسی مدیریت» یاز سایت راهنما 1انجاپارچی ج (.1شمار  

کند می را پیدا یهایکوور چین ابتدا»گوید: می در توصیف چگونگی کارکرد دام بدهی چین ،کندمی کار

آمهادگی  ،سد. سهپنتیسهنی المللبیناز نهادهای گرفتن وام  قادر بههای زیربنایی خود، برای اجرای طر که 

زمهانی، ایهن  ۀیک دور درگا  نآکند. می به این کوورها با شرایط مناسب اعالم خود را برای پرداخت وام

خهود، کنتهرل دریافت طلب جای چین به، سسپ. مربوط به چین نیستندهای کوورها قادر به بازپرداخت وام

 .(Juneja, Unknown: 1)گیرد دست میرا به هاکوورآن  راهبردی یهاداراییاز برخی 

 

 بدهی دامآسیایی  قربانیان. 4

بور این کوور مج قربانی شدن در دام بدهی چین، سریالناا است. لحاظبهترین کوور معروف ،در آسیا

سهریالناا  یجنوب هامانتوتا در نوککند.  ساله به چین واگذار99قرارداد  یک براساسرا  شد بندر هامانتوتا

 ها پیشبه قرن ،عنوان یک بندر تجاریه. قدمت هامانتوتا بی قرار داردالمللبینریایی دنقل ومسیر حمل و در

. ی، و عربی بهود  اسهتچینی، ایران اجرانت ، موردتوجهیابریوم دریایۀ ببوی از جادعنوان بهگردد و برمی

ن آنیهز بهه  2004 الی سهمو حتی سونا بهر  بود بیاز نعمت توسعه  راهبردی،مهم و  ۀمنطق این این،وجودبا

 وارد کرد. یجد بآسی
 ها(نآص داخلی لبیشترین بدهی به چین )براساس تولید ناخای با کشورها (.1)شماره  ۀنقش

________________________________________________________________ 

1. Prachi Juneja 
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Source: Buchholz, 2019: 2 

 

وزیر نبسهت ،ماهینهدا راجاپاکسهاابتاهار  ابه کار . اینآغاز شد ربنداین ساز در وساخت ،2008سال  در

و تجهاری  ییهک قطهب گردشهگر را بهه هاجدادی خود ۀانخهاین منطقه  ،آرزو داشتکه  انجام شد ،وقت

یا بانهک  یدرصد )نرخ بانک جهان 3/6 ۀدالر با بهر میلیون 361 طر ،مین مالی این أت ی. وی براتبدیل کند

 تنهها ایهن امها ؛دکهرن را افتتها  آ 2010درصد است( از چین وام گرفت و در سهال  3تا  25/0 ،سیاآ ۀتوسع

سریالناا حدود هوهت میلیهارد دالر بهه  . امروز آیدشمار میبهدریافتی سریالناا از چین های از وام ببوی

 از پایان پسای خود توسعههای رد برنامهبپیو هسریالناا ب انبرره ن نیز تمایلآ علت که چین بدهاار است

وازانهه ردلیل بلندپهب یزیرساختهای طر  نیاظاهر، به .بود  است 2009 سال در این کوور در یجنگ داخل

د یاسهت کهه سررسه یاین درحهال .اندموف  نبود  چندان ،سنجیدقی  اماان هایانجام نودن بررسیو  بودن

و را وادار کرد تها بخود به چین، کلمهای بدهی دولت در پرداخت . ناتوانیاستچین نیز فرارسید  های وام

بهرای  تنهانهه اقدام این .به چین اجار  دهد ،درصد 85با سهم  سال 99ا برای هامانتوتا ر بندر ،2017در سال 

 راهبهردی یپها یجهانهوعی  ،نآتهر از بلاه مهم ،کندمی تجاری در یک بندر مهم فراهم تفرصک یچین 

. بیوهتر بنهدرهایی کهه در (Shackl, 2018)ایجهاد خواههد کهرد در اقیانوس هنهد  آنبرای نیز ن امی هامنیتی

 اند، در معرض سرنوشت بندر هامانتوتا هستند.( آمد 2ل شمار  )جدو

، د  است. کریهدور اقتصهادی چهین و پاکسهتانشگرفتار  یمتحد نزدیک چین نیز در دام بده ،پاکستان

چند سال آینهد  سهاخته خواههد  درمایل( است که  2000کیلومتر ) وهیجد دویستهزاروسهطول مسیری به

در تهاریخ  ،بین چین و پاکسهتان ۀ این طر نامتوافق. و خط لوله است، آهنرا  ،هاا گرربز دربردارندۀشد و 

از ایهن  کههمیلیهارد دالر باشهد  75 طهر ،واقعی ایهن  ۀهزین ،شودیم ینیبپیش. امضا شد 2015وریل آهفتم 
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 ۀو توسههع یانهرژ تولیهد یبهراآن  بقیهۀو  2020کریهدور تها سهال  یانهدازمیلیهارد دالر بهرای را  45 ،میهزان

دور اقتصادی یکه کر گفته بود ،نواز شریف ،وزیر وقت پاکستانتبسن. شودمی گذاریسرمایه ،زیرساخت

ورود پاکستان بهه بهدهی  ۀاما نحو؛ خواهد بود یآسیای جنوب درپاکستان  یبرا «بازی تغییر» چین و پاکستان

 یتحمل، بار بدهی به سطو  غیرقابهلیزیرساختهای طر باالی  ۀدلیل هزینبه .نیست دهد که چنینمی نوان

 8/5از اقتصادی پاکسهتان رشد  ن،یابرافزون .زیاد شد  استنیز  پاکستان و فوار بازپرداخت به یافتهافزایش 

در سهال  ،شهودی مینهیبرسید  و پیش 2018-2019 سال دردرصد  4/3به  2017-2018 هایسال در درصد

 کس در آن کوهور اکنهوندن وضهعیت اقتصهادی پاکسهتان، ههیچتر شهمیبا وخ .برسددرصد  7/2به  2020

 .(Mahajan, 2019) نامدنمی «تغییر بازی»را  کریدور اقتصادی چین و پاکستان

اکنون شرو  به از هم ،حالبااین؛ نیاز دارد زمانسال  40نزدیک ها به برای بازپرداخت این وامپاکستان 

ار چهین اسهت. یهاخترد خهود کهامالًگهرم و عمیه  های آ  بار دبندر گوا .کرد  استها تاوان وام پرداخت

های شهرکت یبهرا یگونهه مالح هه و اماهان پیوهنهادبدون هیچ ادر،مگاواتی گو300سنگ نیروگا  زغال

 بهامحلهی  یتمهام بازارهها ،اینبهرافزون. شهد داد چین  «ساز ارتباطاتوساخت»به شرکت  درنگیب ،محلی

 .اندتعطیهل شهد نسهاجی پاکسهتان  ۀکارخانه 200بهه  نزدیهک ،شد  و درنتیجهه پرچینی  ارزشکاالهای کم

انهدکی بهرای کهارگران پاکسهتانی های فرصهت اند وکار گرفتهه شهد به فعلی هایطر در  یکارگران چین

ب یهشهود و بهه جمی داشهتهرام از جیب پاکسهتان برآرامآ ،در جای خود نیزها وجود دارد. سود سنگین وام

 .(EFSAS, 2017) شودمی تهچین ریب

 از طریه  «جهاد ، یهک کمربنهدیهک ». ابتاار داردسرنوشتی موابه سریالناا و پاکستان  تاجیاستان نیز

 ،عمهلدر زیهرا، دارد؛چین بسیار اهمیت  یرسد. این کریدور برامی به تاجیاستانکریدور واخان افغانستان 

در دریای عربستان  درهایبنو  ستان به دریای عمانچین و پاک یرا از طری  کریدور اقتصاد یسیای مرکزآ

 ،کنهدمی را تسههیل رکهزیبها آسهیای مچین  تنها تجارتنه ۀ یادشد ،جاد براین،افزوند. کنمی سرخ متصل

 شهاید امها ؛خواههد کهردتر کوتها را نیهز  ینور کابل فیبرمسیر و  ،سیای مرکزیآبه  خطوط لوله مسیربلاه 

 کمکیک پایگا  ن امی در تاجیاستان وردن آدست هببرای چین به  مسیر، ایناین باشد که  تر از همهمهم

باجی  ،استانیر تاجچین د یپایگا  ن ام ،شودمی اما گفته ،در دست نیست یدقیق هرچند اطالعات .کندمی

حضهور ن هامی  تنهااستان دریافت کرد  است. این پایگها  نههیاز بدهی تاجی ببوش ببو یازابهاست که 

د دار کیانگ نیز اهمیتسین یبلاه در کنترل استان شورش ،کندمی تیتقو یسیای مرکزآ ۀچین را در منطق

(Dorsey, 2019). بهرای سهاخت  یدالرمیلیون 300عنوان پاداش تاجیاستان یک معدن طال به ،اینبرافزون

https://www.capacitymedia.com/articles/3822941/afghanistan-building-new-fibre-route-to-china
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 .(Furukawa, 2018: 1) است داد نیروگا  به چین 

داشت  چین با مطلوبی تجاری تراز ،2014 سال تا . این کوور، مالدیو استاین دامدیگر ی آسیایی قربان

 یزیهاد مقهادیر داتراو آغاز از پسو  2014از سال  ؛ امانارد رتغییها چینی نفعبه توازن این این مدت درو 

 ایهن ،2016 سهال در تنهها .تغییر کهردو یمالد زیانبه زیرساخت، موازنههای طر  برای استفاد  در اولیه مواد

 یغیرضرور پل و جاد  ساخته شدن چندینتنها ن نیز آعلت  که زیان مالدیو رقم خوردهبدرصد  20 ،موازنه

هها طر  ایهن وهتریب بهود. 1هال هامهال متروک ۀجزیر در نهخا هزارهفت از بیش و نیز ساخته شدن مالدیو در

 گونهههیچهها، هنگام اجرای آن مالدیو مردم اند وچینی ساخته شد  کارگران و ن،امهندس ها،شرکت توسط

 دروا چهین از را خهود محصهوالت ازدرصهد  16 از بیش مالدیو، 2019 سال در. آورندنمی دستبه یاشتغال

، نیهمچنه. (Juneja, Unknown: 1)اسهت ایهن کوهور  یتجار یکشر ترینبزرگ ،چین ،اکنونهم و کرد

 یبینهپیش .بهود بهدهاار یچینه انرگذاسهرمایه بهه را خهود یبهده درصد 35 از بیش ،2019 سال درمالدیو 

د که ردا اینحاایت از  ی برآوردهابرخ رفته،همروی .برسد درصد 50 به 2020 سال در میزان این ،شودمی

 را توایلاین کوور چهارم از تولید ناخالص داخلی کتقریباً ی که ،مالدیو مستقل یبدهدرصد  80 از شیب

 ،ویژ  اگر به دام بدهی منجهر شهودهب ،ویچین در مالدک . تحر(Desai, 2018) چین است متعل  به ،دهدمی

در مالدیو، عرصه بر هنهد  حضور ن امی چین با زیرا، ؛هند نیز خطرناک استی بلاه برا ،ویمالد یتنها برانه

 خواهد شد. تنگ

پهاپوا گینهه نهو، سهاموآ،  جزایر کوک، فیجهی،)شش دولت در حال حاضر،  نیزاقیانوس آرام  ۀدر حوز

دهنهد ، ی وامالمللهبیناز میهان کوهورها و نهادههای  ،خهرآکوهور  . سهه( به چین بدهاارندو وانواتو ،تونگا

ر یهجزا یعنهی ،اقیهانوس آرامدیگهر کهه دو کوهور  رودمهی انت هار .انددریافت کرد بیوترین وام را از چین 

در روابههط  نهد کهه تغییراتهیا ههردو اخیهراً اعهالم کرد زیهرا، ؛رنهدینیهز از چهین وام بگ یمان و کیریبهاتیسهل

اقیهانوس  ۀکوچهک حهوز یکوهورها یب،ترتیناهبه. (Fowler, 2019) اندداد ک از تایوان به چین یدیپلمات

کننهد؛ می منطقهه کمهک ایهن نفو  چهین در گسترشبه  سو،ازیک ؛چین سودمندند یهت براج رام از دوآ

 ثیرأکوهورها بها تهایوان ته روابط اینر، بر گیدیو ازسو و استرالیا است امریااکه محل رقابت چین با ییجا

اقیانوس  ۀزحو بدهی در دام دیدگا ،این  داند. ازمی خود جدانودنین را ببش آکه چین یی؛ جاگذارندمی

سوی چین  این کوورها ازهای بدهی بیوتردلیل باشد که همینرام برای چین بسیار کارساز است و شاید بهآ

________________________________________________________________ 

1. Hulhamale 
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. شهوند نگهرانمقامات استرالیا و ایهاالت متحهد   کهشود می سببگذاری نو  سرمایه این شود.می ببوید 

ار کوهورهای کوچهک یهرا دراختهایی وام ،«دام بدهی»دیپلماسی  از طری که چین  نگران این هستند هاآن

از بندر گرفتهه  ی،ایتیامتیازات ژئوپلکوورها  از اینها بدهی اینببوش  با ،سپسو  دهد رام قرارآاقیانوس 

بهدهی  شوهبها بب چهینکهه شهود می فتهه، گعنوان مثهالهب ؛(Dayant, 2019)دریافت کند  ،تا منابع طبیعی

 :Kratz et al., 2019) ا از موضع چین در دریای چین جنوبی حمایت کندکرد ت راین کوور را وادا ،اتوووان

6). 
 

 دام بدهیافریقایی قربانیان . 5

برجسهتگی  ،آههنچهار را  ،استبود  آمیز موفقیت« جاد د، یک یک کمربن» طر که یجای افریقا، در

 ی،بوتیجهآباباآدیسی کیلومتر 759ن آهآنگوال، را  در الوبنگی کیلومتر 1866آهن را  اند:ای داشتهویژ 

چین اند که ها باعث شد این طر . کنیادر نایروبی هآهن ممباسارا و  کادوناهجاابوی کیلومتر 186آهن خط

 در .دوشه ،افریقها یتهرین شهریک تجهارعنوان بزرگبهه ،جانوین ایهاالت متحهد  ،د  سال گذشته در طول

)نمهودار  اسهت پرداخهت شهد میلیارد دالر وام توسط چین به افریقها  143 ،میالدی 2017تا  2000 یهاسال

ای کهه گونهه؛ بهافزایش اسهتروبهه 2013به چهین از سهال  یتجمع یبیوتر این کوورها، بده در(. 2شمار  

 .ا فراتر رفته استهدرصد تولید ناخالص داخلی آن 20از  اکنون

 
 افریقادهی چین به روند وام (.2) شماره رنمودا

 
Source: Brautigam, 2020: 2 

 

چین پرداخت  سوی ن ازآمیلیارد دالر  143که  میلیارد دالر بود 493حدود  ،2017در سال  افریقابدهی 

https://www.railjournal.com/africa/benguela-railway-reconstruction-completed/
https://www.railway-technology.com/projects/abuja-kaduna-rail-line/
https://www.railway-technology.com/projects/mombasa-nairobi-standard-gauge-railway-project/
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، اتیهوپی (به چهین افریقادرصد از کل بدهی  30حدود  ییعنی چیز)میلیارد دالر  15/43نگوال آشد  است. 

تها  2000های سهال ۀدر فاصهل ،میلیهارد دالر 4/6ی سهودان شهمال و ،4/7 کنگهو ،6/8 ، زامبیا9/8، کنیا 8/13

 بدهاارنههد ،انههدگرفته نچهههآش از یبهه ،سههوددرن ههر گههرفتن بهها  تردیههدبیانههد و از چههین وام گرفته 2017

(Nyabiage, 2020). فیت یک دارند که در افریقاروایت دیگری از بدهی ، (3شمار   ل)جدو ردیگ البته منابع

 ، معهادل2018در سهال به چین  افریقا یمیزان بده ،این روایت پایۀبر کند.نمی تفاوتی ایجاداین مقاله بحث 

 ببهش مربهوط بههن آارد دالر یهمیل 132دولت چهین و  مربوط بهن آد دالر رایمیل 100میلیارد بود  که  232

موردحمایت دولهت چهین  در بسیاری از موارد ،خصوصی چین ببش کهنجاآ. ازخصوصی چین بود  است

 .شوندمی گرفته یای درن ر ،دوهر لعمدررفتار مالی،  ۀ، در محاسباست

 
 دیگر یالمللبینبه چین و نهادهای  افریقابدهی  ۀمقایس (.3)شماره  لجدو

 جیدرصد از بدهی خار کل بدهی به میلیارد دالر گرو  اعتباردهند 

 24 100 چین

 10 40 کلوپ پاریس

 16 66 بانک جهانی

 4 18 ی پولالمللبینصندوق 

 15 61 دیگر ۀنهادهای چندجانب

 32 132 ببش خصوصی چین

Source: Jubilee Debt Campaign, 2018: 7 
 

الر میلیون د 2/7کامرون،  یهامیلیون دالر از بدهی 78حدود  2018در سال  چین این درحالی است که

سهودان را  یهامیلیهون دالر از بهدهی 160لسهوتو، و  یهامیلیون دالر از بدهی 6/10 بوتسوانا،های بدهی از

ی . بدیه(Hurley et al., 2018 :ببوش بدهی چین نگا  کنید به ۀبرای اطالعات بیوتر دربار  است )دویبب

ازای نوعی نفو  سیاسهی بهه کمه دستمگر آنا شوند؛رایگان ببوید  نمیها بهییک از این بدهاست، هیچ

 آن وجود داشته باشد.

از ایهن  کننهد.نمی تفسهیر رچینهی را سراسهر زیانبهاهای دیگری هم وجود دارد که وامهای  دگاید هلبتا

از  کهه ایهن یاهیاسهت   شهد داد ها زیرسهاخت یبهرا افریقهاچینی به  هایبیوتر وام نبست ایناهدیدگا ، 

 :عبارتنهد از ههای چینهی در افریقهاکننهدۀ وامدریافتهای ببش. است افریقا ۀای توسعالزم بر ینیازهاشیپ

ی ههاو ببش ،درصهد( 8ارتباطهات )، درصهد( 10اسهتبراج )، درصهد( 20انرژی ) ،درصد( 28) قلنولمح

 .درصد( 34) دیگر
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عنوان بهه؛ ر کمی دارندهستند که نرخ بسیا داریامتیاز یهاوام ،افریقاچینی به های وامبیوتر  دوم ایناه،

در  (FOCAC) قایافرهن مجمع همااری چینیموش در افریقاچین به  تعهدات رمیلیارد دال 60میان  مثال، در

 ترجیحی وجود دارد.های وام و میلیارد دالر کمک خارجی 35، اعطایی ، در یک سبد وام2015سال 

 ۀتوسههع صههندوق یدالر بههرا درمیلیهها 10بهههر ، یمیلیههارد دالر کمههک بالعههوض و وام ب 5 ،همچنههین

 یبههرا دالر میلیهارد 10 و افریقهاییکوچهک و متوسهط های شهرکت ۀو وام ویهژ  بهرای توسهع ،افریقاهچین

 .است شد  گرفته درن ر افریقاهچین تولید تیظرف همااری صندوق

سهاختمانی های هزینه و تحویل سریع، شهرکت دلیل فناوری پیورفته، ساختارهای کارآمدبه سوم ایناه،

. انهداز کننهدورهای افریقهایی پسکوه یزیرساخت بهراهای در هزینه توانندمی چینی بسیار رقابتی هستند و

قیمهت محصههوالت و  ی،های چینهمهوارد، شهرکت ی، در برخهه2017کینزی در اکتبهر گهزارش مهک برپایهۀ

 ۀتوسههع قهها کههه بههریافری دولتهه مقامههات. بسههیاری از انههددرصههد کههاهش داد  40خههدمات موجههود را تهها 

های چینهی کارآمهد و سهرعت شهرکت ۀسهاختار هزینه ، ازاندن ارت داشتهخود  یکوورها یهازیرساخت

 .(Qinghai, 2018)اند ها یاد کرد ۀ آنعنوان مزایای عمدبه

های خود را بر وجو  مثبت وام ۀسای ی،دام بده ،رسدمی رن مثبت، به یهادیدگا  این ، باوجودحالهربه

را بهرای  یمبلهغ هنگفته پاهن دام بهدهی اسهت.افریقایی از قربانیان  ییا گسترد  است. کنیا افریقاینی در چ

شهد  ر مجبهو و قادر به بازپرداخت آن نیست رن کووآاکنون ه کنیا قرض داد  بود کبه ریلی  ۀشبا ۀتوسع

ههها چینی ۀسهال99 ۀاجارهن بنهدر کنیها را بهیتههرراهبردیو  ،نی، پرسهودترتهرینبزرگمومباسها،  بنهدر ،اسهت

نر داخلی در نایروبی نیهز موردتهدیهد تصهاحب یکانت انبار بلاه ر،بندتنها این نهد، شومی د. حتی گفتهروآدر

 .(Kisero, 2020: 1) استها چینی

درصهد از  80این کوور، دولت  میومع یبده دام بدهی است.افریقایی دیگر از قربانیان  ییا ی،بوتیج

 یبهوتیج دولتمهردانای کهه گونهه؛ بهاستن یچ از آن متعل  به یگرسهم بز کهاخلی است تولید ناخالص د

چهین ن هامی  ین پایگا نبسترا که  ییک پایگا  ن ام ،خود به چین یند در مقابل ببوی از بدها مجبور شد

 نهدانم کوهورهای افریقهایی دیگهری .(Green, 2019) است، دراختیار پان قهرار دهنهدخارج از کوور در 

مماهن  و بدهی یا درمعهرض خطهر بهاالیی از آن هسهتنددام ر یدرگ نیز و زامبیا ،چاد، موزامبیک بوروندی،

 .دچار شوند یبوتیاست به سرنوشت کنیا یا ج

 یگیرجهینت

 عنوانهبهپرشماری را بپیماید؛  یتاریبهای چیپ ،در مسیر تبدیل شدن به قدرت هژمونباید امروز  چین 
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جلهوگیری  ،د که ممان است در شال برخورد ن امی با ایاالت متحد  پهیش آیهدیدیتوس باید از دام ل،مثا

چهین ندارنهد، بهه خهود جلهب کنهد،  در مهورد یمسهاعد ن هر هابیوتر آن که ،همسایگان خود را کند، ن ر

، کنهدحهل  خهود راداخلهی  های پرشهمارد، چالشهد ن امی خود را ارتقا اقتصادی، سیاسی، وهای ظرفیت

 ن در موقعیت یک قدرت هژمون باشهد، ارائهه دههد، دریمناسبی که نمایانگر گفتمان کلی چ یفارماتب 

 پا کند، و....وبرای خود دست یی پیروان زیادالمللبینسطح 

حهامی  یهرچهه کوهورها زیرا، ؛دهدمی مرکز ثقل این مقاله را توایل ،یعنی کسب پیروان ،خرآ ۀلفؤم

یها انتقهال از ن هم  رت از هژمون موجود به قهدرت نوظههورقد انتقال ،دنتر باشبیو یالمللبیندر ن ام سیاسی 

قدرت  ،دارد سعی های گوناگونیعمل با ابتاار شود. چینمی موجود به ن م جدید با سهولت بیوتری انجام

 اگرچه «جاد ، یک کمربندیک »جهان را به خود جلب کند. ابتاار  یهارنرم خود را ارتقا داد  و ن ر کوو

 ،انهه اسهترافزانرم یکهه عنصهررا چهین  «یتوانمنهد» ،حهالدرعین اما ،رسدمی ن رهافزارانه بسبت ظاهربه

 برخوردار است. همین ویژگیشود نیز از می خواند  «اجما  پان»آنچه  گذارد.می شینمابه

 یهان زوتونهگ ننهدام یرئالیسهم اخالقهی کهه افهراد انندم یچین المللبینروابط های ن ریه براین،افزون

آن به اخالق دولتی و جههانی  یبندیقدرت هژمون به میزان پا که اعتبار ن رندبر این  ،ندهست آن لقراوپیش

ن ر بهه هنجارهها اسهت.اخالقیهات و بهه  یپایبنهد ی،اخالق دولتی و جهانهای از ویژگی یبستگی دارد. یا

گونههه کههه خههالق دولتههی و جهههانی )آندر حههوزۀ پرداخههت وام، چههین خیلههی پایبنههد ا کمرسههد، دسههتمی

را وهورها کت یهمکحا ،چهین یدیپلماسهی دام بهدهاند( نبود  است؛ زیهرا، پردازان چینی توصیه کرد ن ریه

ببوهی از  ینوع، ناچهار اسهت بهههاوام در بازپرداخت یناتوان درصورتکوور بدهاار،  وکند می تضعیف

تجهاری و  ۀمعهامالت ناعادالنه نجهامین سیاست همچنین بهه ااچین واگذار کند.  خود را به راهبردی ییدارا

 یتقاضاهاقادر به مقاومت در برابر  (یپرداخت بده )ناتوان در لپویکوورهای ب ،زیرا انجامد؛میاقتصادی 

دام انهداختن بهه یهدفمنهد بهرا ایگونهههچهین ب بهانایههای الگوههای وام همچنین،. پان نیستند ۀحریصان

ی جاهبه ،ست که پانا معناآنهاین ب؛ شودمی چین انجام یبرا راهبردی یهافرصت سازیفراهمو ها دولت

 هایطهههای چههین بهها شههروام رفتههه،همرویمین منههافع ملههی خههود اسههت. أدر پههی تهه ی،عمههوم یکههاال ۀارائهه

  است.برخالف استانداردهای جهانی شوند که داد  می یاگیرانهسبت

در  یدر یک موفقیت نادر، مهالزد  است. روآوجود هرا در بین کوورها بزیادی  یهانگرانی ،هیاین رو

 «جهاد ، یهک کمربنهدیک »ریلی  طر  یمیلیارددالر 7/15نه سوم هزیککاهش ی رۀدربا 2020اوایل سال 

هها، دهنهدۀ طر انجام کهار ینیهرودرصهد  70 ،ت کهردقمواف ، چینکامیابی چومگیرتر ایناه. مذاکر  کرد

https://www.reuters.com/article/us-china-silkroad-malaysia/china-malaysia-restart-massive-belt-and-road-project-after-hiccups-idUSKCN1UK0DG
https://www.reuters.com/article/us-china-silkroad-malaysia/china-malaysia-restart-massive-belt-and-road-project-after-hiccups-idUSKCN1UK0DG
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 ایهن .بگیرند دستهب ها راطر  عمرانی یکارها از درصد 40 ،مالزی انرپیماناا چنین،هم و باشند مالزیایی

نگهوال، آمغولسهتان،  کهامبوج، سهودان، وانهاتو، زامبیها، تاجیاستان، اکراین، ری مانندی دیگکوورها ،هیرو

بهر آن ، سریالناا، مالهدیو، و کهامرون را یجیبوتی، اتیوپ تونگا، زیمباو ، کنگو، قزاقستان، لوستو، بوتسوانا،

 ایهن کهه از یایجههبعیهد اسهت نت ،حهالمجهدد شهوند. بااین ۀد مهذاکرروا هاسر وام است تا با چین بر داشته

 داشهته باشهد؛چهین  در مهوردایهن کوهورها  یبر کهاهش بهدبینتأثیر چومگیری  آید،دست میبهمذاکرات 

توسعه بهرای ایجهاد سهاختار روان زیاد از کوورهای درحالیرود چین در گرد آوردن پمی احتمال ،روازاین

 شود. روروبهبا موال  ،هژمونی
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