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 مقدمه

دهنده شرق و غرب بود كه در آن، افزون بر مبادالت بازرگاني، تبادل افكار و انديشه، اديان و ابريشم باستاني، پيوندجاده 

عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان، براي  هاي مسير فراهم آورده بود. امروزه چين بهنيز بين ملترا مذاهب، هنر و صنعت 

نيز صادرات كاالها و خدمات توليدي خود، درصدد احياي اين راه در چارچوب  دسترسي به مواد خام و انرژي جهت توليد و

هاي دريايي و زميني )جاده و ريل( با شعبات مختلف در مسيرهايي معين، براي اين برآمده است. راه« ابتكار كمربند، راه»

 اتصاالت در نظر گرفته شده است.

شدن در ميانه     ايران سبب واقع  شم »به  شرق و غرب، مي ك« جاده ابري تواند نقش بارزي در اين ابتكار ايفا  هن در پيوند 

 .است «دريايي ابريشم راه» باشد، داشته تطبيق ايران سياسي و اقتصادي فضاي با تواندمي كه مهمي يرهايمس از يكي. كند

با جهان، همه راه        عامل  بازرگاني خارجي      چين براي ت به  ها و مسييييرهاي ممكن را براي  مثال   طور  در نظر دارد. 

شاره داشت كه با   «يخيراه ابريشم  »توان به نگاه چين به مي ها از سواحل چين به سوي شمال و سپس با       عبور كشتي ، ا

 آورد.كه ارتباط چين را با اروپا از مسيري نو فراهم مي اقيانوس منجمد شمالي طراحي شده استعرصه گذر از 

اي جهان تبديل شده است. سياسي، فرهنگي، اقتصادي در فضاي رسانه اتترين اصطالحاز مطرح ابريشم به يكي راه

جمهور خلق چين از سوي رئيس( BRI)اكنون كمربند، راه= «One Belt, One Roadه=ابتكار يك كمربند، يك را»معرفي 

هاي متفاوت ويژه در اوراسيا در زمينه الملل به، موجب بروز تحوالتي در محيط بين2013آقاي شي جين پينگ در سال 

 هاي اقتصادي ي اجتماعي شده است.در همكاري

شاره  «Belt=كمربند» شم »اي به كه ا ستاني دارد، چشم  « جاده ابري سيا، تا غرب اروپا )از     با شرق آ صاالت بين  انداز ات

سيري دريايي ا  ،«Road=راه»اقيانوس آرام تا اقيانوس اطلس( را در نظر دارد.  شرق    م چين، تا  و جنوب ست كه از درياي 

 گيرد.سواحل شرقي اقيانوس اطلس را در بر مي

هاي اجرايي در سال جاري مقرر شده است ايران براي پيوستن به اين سازوكار تمهيداتي را با مشاركت ساير دستگاه

ي كه ما آن  ريم و تبعات جانبي آنگيرد تا بتواند مقدمات پيوستن را فراهم سازد. مادامي كه فضاي تح و پژوهشي به كار

مندي از اين ابتكار با آيد، امكان بهرهناميم ي در كنار طرح نام جمهوري اسالمي ايران به ميان ميسياسي مي« فضاي»را 

 رو خواهد بود.هايي روبهدشواري

 

 تبيين موضوع

ها و جو نامناسبي كه عليه جمهوري اسالمي ايران از سوي غرب بر منطقه حاكم شده است، در شرايط كنوني تحريم

هاي موجود معرفي و به نحو مقتضي از آن بهره گرفت. كاهش ماند. الزم است ظرفيت اي دورتوان از مناسبات منطقهنمي

رو قرار  دن حجم ترانزيت كاال از قلمرو جمهوري اسالمي ايران در دهه اخير، ضرورت معرفي استعدادها را پيشيا ثابت مان
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اي براي بيشتر و بهينه توان كريدورهاي هواييونقل هوايي است. با تدبير و انديشه ميها، معرفي فضاي ايران در حملدهد. يكي از اين راهمي

اروپا از ديگر سو، با گذر از فضاي ايران معرفي  شرقي ي غربي و شمالي ي جنوبي بين شرق آسيا و اقيانوسيه از يك طرف وامكان اتصال مسيرهاي 

ست كه در صورت معرفي به موقع و اساسي آن در فضاي مبادالت اقتصادي جهان، به افزايش ا اي نوايده« راه ابريشم هوايي»كرد. در اين راستا 

 در منطقه و جهان خواهد افزود. جايگاه ايران

هاي بالقوه محيطي و فضايي از ايران براي خروج از انزواي تحميلي از بيرون عليه جمهوري اسالمي ايران، بهتر آن است كه تصويري از توان

ل شكوفايي است ي ارائه شود تا ويژه فضاي اوراسيا ي كه ابتكار يك كمربند يك راه در آن به ايفاي نقش پرداخته و در حا به جامعه جهاني به

مندان در فضاي بيروني در رفع اين انزوا و بيش از آنچه ايران از درون به آن آگاه است، بيرون از ايران مورد مالحظه قرار گيرد كه خود بهره

ن اميدوار بود كه سهم درخوري توا. در اين صورت ميكنندمشاركت دادن كشور در ترتيبات اقتصادي، سياسي و فرهنگي آن نسبت به آن اقدام 

 .شودبه ايران تخصيص داده 

انبارها و ديگر  ،هاهاي ارتباطي، بنادر، فرودگاهبا وجودي كه جمهوري اسالمي ايران از امكانات زيرساختي و لجستيكي، همچون شبكه راه

ها مناسب است، مندي در زيرساختهاي مورد نياز براي بهرهمورد نياز اتصاالت، برخوردار بوده و از نظر قوانين و مقررات و فرايند يهازيرساخت

انداز بدان اشاره شده، اقدامات بايسته و در سند چشم 2025الزم است در مديريت فضاي سياسي كشور براي رسيدن به جايگاهي كه در مقطع 

 هاي الزم به منصه ظهور برساند.شايسته و هماهنگي

نگري بايستي با درايت و دورانديشي و آينده (،21بتكار يك كمربند )يا همان كمربند اقتصادي قرن در شرايط كنوني مشاركت ايران در ا

بديل مطرح سازد، ابتكار تواند ايران را در اين ابتكار بدون جايگزين و بيمورد بررسي قرار گيرد. در اين راستا آنچه بيش از هر مورد ديگري مي

مندي از فضاي كشور كه در ارتباط بين شرق آسيا )مركز توليد كاالها و خدمات ار بر آن است كه با بهرهاست. اين ابتك« راه ابريشم هوايي»

 صادراتي به غرب( و اروپا )مركز واردات و مصرف كاالها و خدمات توليدي شرق( قرار دارد، تسهيالت لجستيكي و ترانزيتي فراهم آورد.

در اختيار تواند مياي هوايي بين شرق آسيا و غرب اروپا كه جمهوري اسالمي ايران در راستاي كاهش مصرف انرژي، معرفي كريدوره

ونقل هوايي قرار دهد، موجب كاهش سوخت فسيلي، نزديكي ارتباطات هوايي، ايمني فضاي پرواز و حركت در راستاي برآورده كردن حمل

 .شودميكنفرانس پاريس در زمينه تغييرات اقليمي 

 

 پيشنهاد

اي، تواند در صورت معرفي در سطحي گسترده در فضاي رسانهايران براي معرفي كريدور هوايي راه ابريشم هوايي آن موردي است كه ميفضاي 

جويي در مصرف سوخت و مندان مستقيم و غيرمستقيم، كاهش آلودگي، صرفههاي هوايي، بهرهمندان از آن، شامل شركتموجب نزديكي بهره

 وري اقتصادي باشد.گذاري و بيشترين بهرهجمله ايران، با كمترين ميزان سرمايه نفعان، ازاي ذيافزايش درآمدها بر

راه »و « راه ابريشم دريايي»را در كنار ابتكار چين در راستاي  «راه ابريشم هوايي»پيشنهاد  هاي مجلس شوراي اسالميمركز پژوهش

تر گستردههاي همكاري رود با اعالم آمادگي جمهوري اسالمي ايرانكند. انتظار مييبه فضاي اوراسيا معرفي م« 21ابريشم اقتصادي قرن 

هاي وابسته به سازمان نظر سازمان المللي زيرالمللي تعريف شده و در راستاي قوانين و مقررات بينبين ضوابطاساس  المللي براي و بينمنطقه

 .شكل بگيردملل 

 

 

 


