
 

 1396فصلنامه ژئوپليتيک ت سال سيزدهم، شماره اول،  هار 

  101 -124صص 
 

بررسي رقابتهاي ژئوپليتيکي و ژئواکونومي پاکستان و ايران در ايجاد کريدور 

  سيا: مزيتها و تهديدهااشمالي ـ جنوبي اور
 

  ييام نوردانشياه ، اديار جغرافياي سياسياسک -هادي ويسيدکتر 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21/6/1395تاريخ پذيرش:                                     18/3/1395تاريخ دريافم: 
 چكيده

سيرهاي که اتکاي بسيار زيادي به م استجهان تاکنون بيشتر شاهد مسيرهاي ترانزيتي بين شرق و غرب عالم بوده 

. اين مسأله استکمتر شکل گرفته ها رو، ارتباطات شمالي ـ جنوبي با اتکاي به خشکياقيانوسي داشته و از اين

ژئواکونومي و نياز هاي . ديدگاهاستحمل و نقل شده  هايباعث مشکالت زيادي و از جمله افزايا هزينه

کريدور  گيريشکلسيا و ارتباطات شمال و جنوب اين ابرقاره، ضرورت ااور کشورهاي محصور در خشکي ابرقاره

. مسير ايران از مبدأ بندر چابهار به آسياي مرکزي و حوزه قفقاز و اتصال استآورده وجود به جنوبي ـ شمالي را

ي مهمترين پيرامون ان سين کيانگ چين و در ادامه به مناطقاستبه روسيه، و مسير پاکستان از مبدأ بندر گوادر به 

 دنبالبهاي . اين تحقيق با روش توصيفي و تحليل مقايسهاستايجاد کريدور ارتباطي شمال ـ جنوب  هايگزينه

دهد که مسير مي . نتايج تحقيق نشاناستارزيابي هر يک از اين کريدورها با نگاه ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي 

ي، امنيتي و اقتصادي از مزيتهاي بيشتري نسبت به کريدور پاکستان برخوردار المللبين لحاظ بعدکريدور ايران به

 .است
 

 ، ژئواکونومي، ژئوپليتيک.  جنوب -شمال چابهار، گوادر، کريدور  کليدي: هايهواژ
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 مقدمه -1

سال گذشته، بر اساس  2500سازي و توسعه در بيا از از سرآغاز تمدن خصوصبهتاريخ بشر و 

و ارتباطات جهان شرق و جهان  بنديتقسيممناسبات شرق و غرب جهان و بر اساس تعريف، 

تاريخي، مسيرهاي ارتباطي بر اساس محور شرقي ـ غربي جهان يا لحاظ به .استغرب بوده 

وجود هب ه شرق و يا غرب عالم. جاده ابريشم در بستر همين نگاه باستبلعکس شکل گرفته 

شناسي و غربآمد. مفاهيم قلمرو تمدني مشرق زمين و مغرب زمين و حوزه مطالعاتي شرق

راتژيکي بلوک غرب و بلوک شرق در استژئوهاي هاي حوزهبنديتقسيمبندي و شناسي، بلوک

ل ي و يا تقابآن سازمان امنيتي ناتو و ورشو همگي در چارچوب همکار تبعبهدوره جنگ سرد و 

هاي سياسي از بنديتقسيم. تنها در يک مورد در استمحور شرق و غرب جهان شکل گرفته 

 شوديمکشورهاي شمال و جنوب بر مبناي توسعه در نيمه دوم سده بيستم ياد  صورتبهکشورها 

 يافته وکه اين با مفهوم جغرافيايي آن چندان سازگار نيست و بيشتر بيانگر کشورهاي توسعه

 . استنيافته و يا در حال توسعه کشورهاي توسعه

د محور رش عنوانبهرشد اقتصادي کشورهاي آسيايي در دوره رکود اقتصاد جهاني، آسيا را 

(. آسيا، نقا هاب جهاني توليد، تجارت، Fingar, 2016: 133) استاقتصاد جهاني معرفي کرده 

، رشد يالمللبينو  ايمنطقهناي تجارت بين که بر مب استوري پيدا کرده ساختار سرمايه و بهره

(. با اين وجود، بازارهاي آسيايي Bhattacharyay et al, 2012: 6) استو توسعه سريعي داشته 

. اندهبراي ادامه رشد اقتصادي و بازرگاني خود، در بخشهاي زيربنايي با کمبودهاي زيادي مواج

يا اقتصادي مهم آسهاي شمالي ـ جنوبي بين حوزهشبکه حمل و نقل و ارتباطات زميني در محور 

يعني روسيه و هند، هند و آسياي مرکزي، آسياي جنوبي با آسياي مرکزي، چين با منطقه خليج 

تر، در قاره وسيع . اين مسأله در يک بستر کالناستفارس و شبه جزيره عربستان بسيار ضعيف 

همين به واند شکل نگرفته خوبيبهـ جنوبي که محورهاي ارتباطي شمالي  شودمياوراسيا ديده 

. زمان آن استدليل حتي ارتباطات قاره آفريقا با مرکز خشکي اوراسيا نيز با مشکل جدي مواجه 

که در کنار نگاه شرقي ـ غربي، محور توسعه ديگري با نگاه شمالي ـ جنوبي و  استفرا رسيده 

ادي، ل بگيرد. ظرفيتهاي بالقوه فراوان اقتصبر اساس نيازهاي کشورها در قلب خشکي اورآسيا شک
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راتژيکي، ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي در مرکز محور قاره وسيع استسياسي، فرهنگي، امنيتي، 

هاي اوراسيا وجود دارد که لوالي آن بر محور جنوب شرق ايران و آسياي مرکزي با حوزه

 ين غربي، فالت پامير، افغانستان وپيراموني و انشعابات منطقه خزر، قفقاز، روسيه جنوبي، چ

 چرخد. مي پاکستان

منافع بيشتر، رقابت  تأمينبرداري و بهره منظوربهتا  استاهميت اين موضوع باعث شده 

دو بندر چابهار در جنوب  سازيفعالژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي ميان ايران و پاکستان بر اساس 

شرق ايران و بندر گوادر در جنوب غربي پاکستان براي باز کردن کريدور جنوبي ـ شمالي در 

سازي کريدور جنوبي ـ شمالي از مرکز اوراسيا شکل بگيرد. حمايت چين از پاکستان براي فعال

ي بر محوريت ايران سازي کريدور جنوبي ـ شمالبندر گوادر و حمايت هند از ايران براي فعال

و بندر چابهار رقابتهاي ژئواکونوميکي و ژئوپليتيکي اين کريدور را دو چندان و پيچيده کرده 

 . است

ـ شمال به بررسي فرصتها گيري شکل اين تحقيق ضمن تبيين ضرورت محور ارتباطي جنوب 

ن دو بندرگاه و تهديدها و مزيتها و معايب دو مسير کريدوري جنوبي ـ شمالي از نقطه آغازي

  .استچابهار و گوادر پرداخته 

 تحقيقپيشينه  -2 

مترين که مه استتحقيقات مختلفي درباره اهميت جايگاه سواحل جنوب شرقي ايران انجام شده 

 :استآنها به شرح ذيل 

ا احل جنوب شرق ايران بسو يک(، درباره تحليل ظرفيتهاي ژئوپليت2006حافظ نيا و رومينا )

فضاي » عنوانبه. آنان از منطقه سواحل جنوب شرق ايران اندهمنافع ملي ايران تحقيق کردتوجه به 

. آنان معتقدند که جنوب شرق ايران با دارا بودن ظرفيتهاي اندهياد کرد« مورد غفلت ايران

ي واجد المللبينو  ايمنطقهاقتصادي، امنيتي، دسترسي، ارتباطات  العادهفوقژئوپليتيک 

که تا کنون مورد غفلت واقع شده و با وجود دارا  استکارکردهاي توليد کننده قدرت در کشور 

الذکر که ديگر مناطق ايران فاقد چنين پتانسيلهايي هستند، يکي از عقب بودن پتانسيلهاي فوق
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 . استاقتصادي، اجتماعي و محيطي لحاظ به مناطق کشورترين مانده

ژئواکونوميک توسعه منطقه جنوب شرق ايران را هاي ( بايستگي2011خليلي و همکاران )

ـ جنوب، سرآغاز توسعه پايدار جنوب  انددادهمورد توجه قرار  و معتقدند که رونق کريدور شمال 

ن . از نگاه آناشودميکه در نهايت به برقراري و گسترش رفاه و امنيت منجر  استشرق ايران 

بسيار مساعدي براي رفع فقر در منطقه سيستان و بلوچستان کريدور شمال ـ جنوب، فرصت 

راتژيک اين گذرراه استهاي حلقهترين آورد که در پرتو آن، ايران نيز به يکي از مهممي فراهم

 . شودميمبدل 

برخي مقاالت اولين همايا ملي توسعه سواحل مکران و اقتدار دريايي جمهوري اسالمي 

ت بندر چابهار و نقا آن در توسعه جنوب شرق ايران و توجه ( در خصوص اهمي2012ايران )

مقاالت اين ترين . نزديکاستبه کريدور شمالي ـ جنوبي در سرزمينهاي شرقي ايران بوده 

( 2012( و کياني مقدم و ديگران )2012زاده )زرقاني و قلي مقالههمايا به پژوها حاضر، 

 اند. کرده تأکيداي آن کرانههاي پسحوزهکه بر اهميت ژئوپليتيکي بندر چابهار و  است

انداز انرژي پاکستان ـ چين و ( به چشم2016) 1در پژوهشهاي خارجي، شايخ و ديگران

و معتقدند که کريدور بندر گوادر و سرزمين پاکستان به چين اند کريدور اقتصادي توجه کرده

و از نظر امنيتي نسبت به مسير دريايي تر اقتصادي مقرون به صرفهلحاظ به براي انتقال انرژي

( در بررسي روابط چين ـ پاکستان به اهميت کريدور 2016) 2. چازيزااستتنگه ماالکا بهتر 

 و گسترش روابط چين ـ پاکستان در قالب پروژه توسعه استاقتصادي پاکستان و چين پرداخته 

ير دهنده بازي تغي» عنوانبهآن و از  استکريدور جنوبي ـ شمالي بسيار با اهميت توصيف کرده 

 . کندميياد « خاورميانه

دارند و  تأکيدسازي کريدور شمال ـ جنوب پژوهشهاي انجام شده همگي بر اهميت و فعال

ي و راتژيکاستآن را فرصتي مغتنم براي توسعه مبادالت اقتصادي و افزايا ظرفيتهاي 

 تاسدارند. اما آنچه که کمتر مورد توجه قرار گرفته  تأکيدژئواکونوميکي کشورهاي منطقه 

                                                           

1. Shaikh  

2. Chaziza 
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کريدور جنوب به شمال  سازيفعالرقابتهاي ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي ايران و پاکستان براي 

   باشد.مي که مورد توجه اين پژوها استبراي دستيابي به حداکثر منافع 

 يمباني نظر -3

را در نظام اي يافتن جنگ سرد، دگرگوني گستردهفروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان 

هم خوردن تعادل ژئوپليتيکي ابعاد قدرت آورد و باعث بهوجود به و ژئوپليتيک جهاني المللبين

به گسستي در نظام سياسي جهاني(. در اين زمان، Hafeznia, 2006: 49و فضا در جهان شد )

ي را درباره چگونه پر کردن اين هايايده نظران بر آن شدند تابرخي از صاحب و آمد وجود

 ,Mojtahedzadeh) گسست و چگونگي شکل دادن به نظام ژئوپليتيک جهان پيا کشند

پردازان و از فرداي فروپاشي نظام دو قطبي تا به امروز، نظريه ،ديگر عبارتبه (.248 :2002

که هر کدام  اندتبيين نظام سياسي جهان بوده دنبالبهمختلف هاي نظريهنظران در قالب صاحب

. استي دوره گذار ژئوپليتيک ايهاز نشانهاين خود که  اندنوعي به بخشي از موضوع پرداختهبه

شکل مدرن  پست ژئوپليتيک هايانديشهژئوپليتيکي مختلفي در قالب  هايانديشهدر اين ميان 

گري، بيا از و اصالت اقتصاد در برابر نظامي «1ژئواکونومي» نظريهرسد مي نظربهکه گرفتند 

نظام »ژئوپليتيکي هاي نظريهتي در ح .استتر نزديک هاي جهان کنونيبه واقعيت هانظريهديگر 

ات ، اقتصاد و مناسب«پايان تاريخ» و «جهاني شدن»، «نظام تک قطبي چند قطبي»، «نوين جهاني

 .ژئوپليتيک عصر پست مدرن، نمودي آشکار دارد هاينوعي در بطن تمامي انديشهاقتصادي به

هاي ؤلفهمژئوپليتيکي بدون در نظر گرفتن هاي نظريهارائه  که استاين سخن به اين معنا نيز 

، روازاين. (Veicy, 2009: 95) تواند وضعيت ژئوپليتيک قرن حاضر را تبيين کندنمي اقتصادي

شاخص رهبري براي کشورهاي سرمايه داري و قدرتمند در  بيست و يکم ميالدي،در سده 

د تعيين نتوانمين تنهاييبههاي نظامي گري ي، ديگر قدرت نظامي نيست و کارکردالمللبين صحنه

 باشند. قدرت يالمللبين مناسباتکننده 

                                                           

1. Geo-economics 
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، 1لوتواک نيکوال ادواردرا به « ژئواکونومي»در منابع مختلف علمي، سابقه موضوع 

با اي مقاله« 2منافع ملي»در نشريه  1990. وي در سال دهندمييي نسبت آمريکاراتژيست است

 نوشت که از آن زمان مفهوم« از ژئوپليتيک به ژئواکونومي: منطق مناقشه، قواعد تجارت»عنوان 

ژئواکونومي بسيار مورد توجه قرار گرفت. لوتواک نظريه خود را در پي فروپاشي نظام دوقطبي 

و ارائه  بينيپياگري در دوره پس از جنگ سرد سرد و بر مبناي تفوق اقتصاد بر نظامو جنگ 

(. اين در حالي بود که قريب يک ربع قرن پيا از لوتواک، جغرافيدان Luttwak, 1990کرد )

مسائل »در کتاب « قطب رشد ليبرال»در نظريه  1966در سال  3اقتصادي فرانسه، ژاک بودويل

جايگزيني  عنوانبهاز مفهوم ژئواکونومي در مناسبات اقتصادي « 4ايمنطقهاد ريزي اقتصبرنامه

تر (. سابقه اين مفهوم حتي پياBoudeville, 1966فاده کرده بود )استبراي مفهوم ژئوپليتيک 

، ژئوپليتيسين سوئدي، در تبين نظريه ژئوپليتيکي خود 5شيلن، رودلف 1917. در سال استاز آن 

براي اهميت ذخاير و منابع طبيعي در ساختار  7و فيزيوپليتيک 6اصطالح اکوپليتيکاز کشور، از 

 & Anderson) فاده کرد که به مفهوم امروزي ژئواکونومي نزديک بوداستقدرت کشور 

Anderson:1998: 2 Anokhin & Lachininskii, 2015: 90;ناديده گرفت  توانمي(. اما ن

پردازي ادوارد لوتواک به سر پس از جنگ سرد و پس از نظريهکه گفتمان ژئواکونومي، در دوره 

 زبانها افتاد و گسترش زيادي يافت.

از ژئواکونومي به مانند بسياري ديگر از اصطالحات و واژگان علوم انساني و اجتماعي، 

فضايي، هاي ژئواکونومي به مطالعه جنبه»که  است. سويلن معتقد استتعاريف مختلفي ارائه شده 

مي دست آوردن منافع رقابتي پايدار ميان قدرتهاراتژيک منابع طبيعي با هدف بهاستفرهنگي و 

که اقتباسي از نظريه هارتلند مکيندر و « 8ناريلند»(. وي از اصطالح ,Soilen 8 :2012« )پردازد

                                                           

1. Edward Nicolae Luttwak 

2. The National Interest 

3. Jacques Boudeville 

4. Problems of regional economic planning 

5. Rudolf Kjellén 

6. Ecopolitics 

7. Physiopolitics 

8. Nariland (Natural Resource Lands) 
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نابع م ريملند اسپايکمن در ژئوپليتيک کالسيک بود، براي مهم جلوه دادن سرزمينهاي داراي

(. در Soilen, 2012: 56) استفاده کرده استطبيعي در فضاي مناسبات ژئواکونوميکي جهاني 

ا و هاستکه به مطالعه سي استمعتقدند که ژئواکونومي شاخه علمي  2و ساوونا 1اين زمينه، جين

يم «يژئوپليتيک اقتصاد»پردازد. آنان ژئواکونومي را مي راتژيهاي بهبود رقابت ميان کشورهااست

 & Anokhin) استشده « ژئوپليتيک نظامي»يافته جايگزين دانند که در کشورهاي توسعه

Lachininskii,2015: 91 راتژي استژئو»(. در تعريف ديگري، ويگل، به نقل از جين و ساوونا

 (. Wigell, 2016: 135« )داندميفاده از قدرت اقتصادي را ژئواکونومي است

رسد که رقابتهاي اقتصادي ميان قدرتها، مفهومي محوري و مشترک در تعاريف مي نظربه

و  ستااما اينکه رابطه ژئواکونومي با ژئوپليتيک چيست، آيا مفهومي جداگانه  استژئواکونومي 

چندان مشخص نيست.  استاز ژئوپليتيک اي در عرض يا طول ژئوپليتيک قرار دارد يا زيرشاخه

رسد که ژئواکونومي مفهومي جدا از مي نظربه استاکونومي را تبيين کرده آنگونه که لوتواک ژئو

. اگرچه انديشمنداني نظير استکه منطق مناقشه و منازعه در عصر جديد  داندميژئوپليتيک 

رسد که آنان ژئواکونومي مينظر بهاما اند سويلن، ويگل، جين و سوونا به اين موضوع نپرداخته

دانند که با قرائتي نوين از ژئوپليتيک و بر اساس تحوالت جهاني مي ژئوپليتيکاز اي را زير شاخه

   .استارائه شده 

رسد که ژئواکونومي ادامه منطق ژئوپليتيک در عصر جهاني شدن مينظر بهدر هر صورت، 

کننده ساختار جديدي از  تأمينآمده و وجود به که از رابطه جغرافيا، اقتصاد و قدرت است

. ستاکه تا حدودي جايگزين سازوکارهاي ژئوپليتيکي جنگ سرد شده  استت قدرت مناسبا

، راتژي نظامي در دوره جنگ سرداستدر حقيقت، گفتمان ژئواکونومي، واکنشي به گفتمان ژئو

رويکردي مسلط بر نظام جهاني بود و خواهان تغيير در مناسبات قدرت در عرصه جهاني  عنوانبه

آميز و قاهرانه به قدرت اقتصادي پايه با ماهيت غيرخشن از قدرت نظامي پايه با سرشتي خشونت

. ژئواکونومي بيا از هر مفهوم ديگري در عصر استفاده از ارزشهاي جغرافيايي استاما رقابتي با 

                                                           

1. Gean 

2. Savona  
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يت ، اهماستوار يافته استشدن که بر مبناي ادعاي المکاني شدن و غي سرزميني شدن  جهاني

افيا و مهر تأييدي بر جغر شودميور آفضايي را يادهاي سرزميني بودن و جغرافيايي بودن پديده

  .استو اهميت موقعيت مکان و فضا 

عه ميان قدرتهاي ژئواکونومي به مانند ژئوپليتيک گاهي محور همکاري، همگرايي و توس

و گاه در نقا رقابت، تنا و واگرايي کشورها ظاهر  استهمسايه و منطقه و حتي جهاني 

بهره و مسيرهاي ترانزيت کاال و انرژي،ها . رقابت بر سر منابع انرژي و معادن، گذرگاهشودمي

از يک گيري بهره از موقعيت جغرافيايي مناسب براي دسترسي بهتر به بازارهاي هدف وگيري 

ارزش جغرافيايي با ماهيت اقتصادي براي مقابله با قدرت رقيب همگي موضوعات ژئواکونوميکي 

 . استهستند که در جهان کنوني نمود زيادي پيدا کرده 

 روش تحقيق -4

که  است. فرضيه تحقيق اين استانجام شده اي اين پژوها به روش توصيفي و تحليل مقايسه

ـ شمالي از طريق سرزمين ايران و بر اساس محوريت بندر چابهار نسبت مسير کريدور جنوبي »

ـ شمالي سرزمين پاکستان و بندر گوادر از مزيت نسبي بيشتري برخوردار  به مسير کريدور جنوبي 

ري شده و اسنادي گردآو ايکتابخانهتحقيق به شيوه  هايدادهارزيابي اين فرضيه  منظوربه«. است

تا اهداف، مزايا، تهديدها و فرصتهاي هر يک از دو مسير کريدوري  است. سعي بر آن بوده است

   جنوبي ـ شمالي با رويکرد ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي تحليل شود تا مسير بهينه معرفي گردد.

 تحقيق هاييافته -5

 کريدور اقتصادي پاکستان ـ چين از مبدأ بندر گوادر -1-5

کشيدگي در طول و شکل شمال شرقي ـ جنوب غربي کشور پاکستان و قرارگيري در بين مناطق 

عيت تا سرزمين پاکستان از يک موق استجغرافيايي و ژئوپليتيکي مهم در قاره آسيا باعث شده 

فردي برخوردار باشد. اين کشور از سمت غرب به ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي منحصر به

ن، فالت ايران، جنوب غرب آسيا، منطقه وسيع خاورميانه و منطقه غني خليجافغانستان، ايرا
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فارس و شبه جزيره عربستان دسترسي مستقيم دارد و از سمت شرق با آسياي جنوبي و شبه قاره 

. از سمت آيدميحساب هند پيوستگي جغرافيايي دارد و حتي بخشي از اين منطقه ژئوپليتيکي به

جنوب با پهنه اقيانوسي هند دسترسي مستقيم دارد و از سمت شمال شرقي و شمال در نزديکي 

آمدن موقعيت بيوجود به . اين وضعيت باعثاستکشور بزرگ چين و منطقه آسياي مرکزي 

ساله خود  70. اما اين کشور در طي عمر حدود استهمتاي ژئوپليتيکي کشور پاکستان شده 

 ي و ناپايداري سياسي، چالشهاي سياسي درونيثباتبيمشکالت امنيتي، دليل به (1947قالل است)

يتهاي از ظرف استو منازعه با همسايه قدرتمند شرقي و جنوب شرقي خود )کشور هند( نتوانسته 

  فاده کند.استموقعيت مکاني خود در رقابتهاي ژئوپليتيکي 

نرژي چين در پي رشد اقتصادي فزاينده و نيازهاي روز افزون ادليل به در سالهاي اخير

شهرگرايي گسترده، فروکا کردن چالشهاي سياسي و ژئوپليتيکي بين پاکستان و هند و نگرش 

ستان تا دو کشور چين و پاک استاقتصادي و ژئواکونوميکي رهبران پاکستان و چين باعث شده 

انگ/ ان سين کياستستان به در صدد ايجاد کريدور اقتصادي از بندر گوادر در جنوب غرب پاک

 شين جيانگ )ترکستان شرقي( در غرب کشور چين باشند. 

 21که  است، بزرگترين مصرف کننده انرژي در جهان آمريکاچين پس از اياالت متحده 

ه. در اين ميان، نفت خام، سهم باستخود اختصاص داده درصد مصرف جهاني انرژي را به

ميانگين روزانه  صورتبه 2015نيازهاي انرژي چين دارد. اين کشور در سال  تأمينسزايي در 

ميليون بشکه نفت از  2/8که از اين ميزان،  استميليون بشکه نفت مصرف کرده  12قريب 

د از بازار واردات جهاني نفت درص 4/13. اين مقدار برابر با استکشورهاي خارجي وارد کرده 

، براي نخستين بار 2015(. بر اين اساس، در سال British Petroleum, 2016: 18, 9)است

براي چندين ماه، چين بزرگترين کشور وارد کننده نفت در جهان بود و در اين زمينه حتي اياالت 

(. بخا عظيمي از اين نياز نفتي کشور EIA, 2016: 10را پشت سر گذاشت ) آمريکامتحده 

 استرغم اينکه در سالهاي اخير، پکن تالش کرده علي. شودمي تأمينچين از منطقه خليج فارس 

انرژي خود را از بازارهاي جهاني از افريقا، آسياي مرکزي و روسيه متنوع کند اما  تأمينتا منابع 

همچنان وابستگي شديد به منابع نفت و گاز منطقه خليج فارس دارد. در سالهاي اخير، چين، 
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مم صو م استفارس وارد کرده از کشورهاي منطقه خليجدرصد نيازهاي نفتي خود را  52بيا از 

کاها سهم زغال سنگ در سبد انرژي خود افزايا  منظوربهکه سهم انرژي نفت و گاز را  است

و برآرود سازمان کشورهاي صادر کننده  بينيپيا(. اين روند، بر اساس EIA, 2016: 10دهد )

درصد افزايا توليد  50که بيا از اي گونهبه، بيشتر هم خواهد شد. 2040تا سال  1نفت )اوپک(

ميليون  14جهاني نفت، متعلق به منطقه خليج فارس خواهد بود و منطقه خليج فارس از صادرات 

خواهد  2040ميليون بشکه نفت در سال  21، به پاسيفيکبه منطقه  2015بشکه نفت در سال 

 (. OPEC, 2016: 306-307رسيد )

 تأمين رمنظوبهتا اين کشور  استنياز فزاينده چين به منابع انرژي خليج فارس باعث شده 

 صورتبهتري را جستجو کند. و مطمئنتر امنيت انرژي و نيازهاي خود، مسيرهاي ترانزيت بهينه

کشهاي بارگيري شده در منطقه خليج فارس براي تحول بار به چين از مسير دريايي سنتي، نفت

هرمز، درياي عمان، اقيانوس هند، تنگه ماالکا، درياي فليپين و در نهايت از طريق درياي تنگه 

هزار کيلومتر مسافت  10رسند اين مسير دريايي حدود مي چين به سواحل جنوب شرقي چين

دارد. دولت چين براي انتقال هر بشکه نفت خام از خليج فارس به بنادر جنوب شرقي خود به

(. بر اين اساس، چين، روزانه Norman, 2010: 67) کندميدالر هزينه  5تا  3وسيله نفتکا بين 

ميليون  2/4ميليون دالر براي انتقال نفت خام مورد نيازش از منطقه خليج فارس ) 18حدود 

يمبشکه نفت( و از مسير تنگه ماالکا به بازارهاي مصرف خود در سواحل شرقي چين هزينه 

 . کند

در  ويژهبهينه گزاف ترانزيت نفت در مسافت طوالني دريايي، خطر امنيتي دزدان دريايي هز

ها چيني راتژيستاستطلبان سريالنکا در تنگه پالک باعث شد تا برخي مسير تنگه ماالکا و جدايي

و پاکستاني براي رفع اين مشکالت پيشنهاد احداث کريدور جنوبي ـ شمالي براي انتقال منابع 

 ان سين کيانگ در غرباستمورد نياز چين از مسير سرزمين پاکستان از بندر گوادر به  انرژي

پذير بودن امنيت انرژي چين در مسير راتژيک، آسيباستچين دهند. از منظر امنيت انرژي و 

دريايي جنوب شرق يکي از داليل اصلي براي احداث پروژه کريدور اقتصاي چين ـ پاکستان 
                                                           

1. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) 
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منظر اقتصادي، مدافعان اين کريدور معتقدند که کريدور چين ـ پاکستان  . ازاستعنوان شده 

م سطح جاري سويکو به اي قابل مالحظه طوربهترانزيت انرژي مورد نياز چين هاي هزينه

فارس و به بازارهاي منابع منطقه خليجتر ، پکن براي دسترسي ارزانرواين از. دهدميکاها 

فارس (. مسير جديد از منطقه خليج1)شکل  استآفريقا مسير خشکي پاکستان را انتخاب کرده 

که نسبت به مسير دريايي  استهزار کيلومتر  3و از طريق کريدور پاکستان تا غرب چين حدود 

 .استتر لحاظ فاصله، زمان، هزينه و امنيت بيشتر عقالنيبه

  فارس به چين و کريدور چين ـ پاکستان: نقشه مسير دريايي خليج1 شماره شکل

 

ند که کمرب استاز نظر رهبران چين، پروژه کريدور چين ـ پاکستان، يک دروازه اقتصادي 

 عنوانبهو  کندمياقتصادي جاده ابريشم در شمال را به جاده ابريشم دريايي در جنوب متصل 

  .کندميفاي نقا اي منطقهنوعي تغيير دهنده بازي در معادالت تجاري و ژئواکونوميکي در 

سازي کريدور اقتصادي چين براي فعال 2013بر اين اساس، دو دولت چين و پاکستان در سال 

موجب آن پروژه توسعه کريدور چين ـ پاکستان را امضا کردند که بهاي نامهـ پاکستان توافق
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ان استکه شهر بندري گوادر در  استو خطوط لوله انرژي اي تأسيس شبکه ريلي، جادهشامل 

ن سين کيانگ در غرب چين متصل ااستر در غشابلوچستان پاکستان به شهر چيني ک

ميليارد دالر باشد  6/45(. تخمين زده شد که هزينه پروژه بال  بر Chaziza, 2016: 149)کند

ميليارد دالر مربوط به  8/11انرژي و هاي دالر مربوط به پروژه ميليارد 8/33که در اين ميان 

(. در اين ميان، بندر گوادر نقا محوري Ullah Khan, 2016: 215زيرساختي باشد )هاي پروژه

د آينده راتژيک چين ـ پاکستان و کلياستدر کريدور چين ـ پاکستان دارد و اين بندر، نگين رابطه 

ـ پاکستان خواهد بود. اين پروژه زماني ضمانت استروابط  راتژيک و اقتصاد پايدار بلند مدت چين 

ت اتأسيسدر حوزه  ويژهبهات دريايي و بندرگاهي با امکانات کامل و تأسيسکه  کندميپيدا 

در بندر گوادر احداث شود. بر اساس قرارداد في مابين دولت چين و  خوبيبهبندرگاهي انرژي 

ميليارد دالر احداث شود که  16/1که سه اسکله چند منظوره به ارزش  استقرر شده پاکستان، م

گذاري خواهند کرد. در فاز دوم، پکن در ميليون دالر سرمايه 198در فاز نخست آن ها چيني

. استميليون دالر  200که ارزش آن  کندميگذاري احداث بزرگ راه گوادر به کراچي سرمايه

مهندس متخصص  54 تأميناسکله براي پايانه بار و  9در  گذاريسرمايهچين همچنين متعهد به 

(. در همين Chaziza, 2016: 152) استمهارتهاي تکنولوژيکي در اين پروژه شده  تأمينبراي 

، پاکستان پيمان حق کنترل عملياتي بندر گوادر را به شرکت هلدينگ 2015چارچوب، در آوريل 

ارجي چين واگذار کرد. اين در حالي بود که تا پيا از آن در اختيار شرکت بندر سنگاپور بندر خ

 (. Finger, 2016: 135بود )

اميدوارند که خط لوله گاز ايران ـ پاکستان تکميل گردد و با اتصال اين ها همچنين پاکستاني

مسير به بازارهاي چين منتقل ترين خط لوله به پروژه کريدور پاکستان ـ چين، گاز ايران در کوتاه

ايران با قدرتهاي جهاني که باعث رفع تحريمهاي صنايع نفت و گاز  ايهستهکنند. در پي توافق 

که خط لوله ايران ـ پاکستان تکميل گردد و  استآباد اميدوار ، اکنون اسالماستايران شده 

  منتقل شود.انتقال خط لوله به هند به بازار بزرگتر و پر مصرف چين  جايبه
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 کريدور ايران ـ آسياي مرکزي از مبدأ چابهار  -2-5

. ايران استبرخوردار اي العادهمانند پاکستان از موقعيت مکاني و ژئوپليتيکي فوقايران نيز به

دولت يا واحد  24تقل و کشور مس 15بيشترين تعداد همسايه را در جهان دارد )

( و از جنوب با منطقه ژئوپليتيکي خليج فارس، تنگه Karimipoor, 2000: 23)خودمختار(

هرمز و شبه جزيره عربستان، از جنوب شرق با شبه قاره هند و درياي عمان و پهنه اقيانوسي 

هند، از شرق به کشور افغانستان، از شمال شرق به منطقه آسياي مرکزي، از شمال به منطقه 

ولي و از ناتآه قفقاز و آسياي صغير و فالت ژئوپليتيکي خزر و روسيه و از شمال غرب به حوز

گاه بزرگ انرژي جهان يعني خليج . قرارگيري ميان دو ذخيرهاستغرب به کشور عراق متصل 

فارس و درياي خزر، واقع شدن در مسير پل ارتباطي جهان شرق و غرب و مسير شمال و 

جنوب، محصور بودن کشورها و دولتهاي زيادي در قلب خشکي ابرقاره اوراسيا در شمال ايران، 

يج فارس بهاي خلنياز فدراسيون روسيه براي دسترسي به آبهاي گرم اقيانوسي هند، پيا روي آ

جايي که آبهاي آزاد بيشترين نفوذ در دل ابرقاره اوراسيا  عنوانبهو درياي عمان در جنوب ايران 

تا سرزمين ايران از موقعيت ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي خاصي در  استباعث شده  استداشته 

خود  اري از نيازهايبسي تأمينمنطقه برخوردار باشد و کشورهاي همسايه و پيراموني ايران براي 

 نيازمند فضاي ايران باشند. 

ه را براي دستيابي ب« راتژي نگاه به شمالاست»هند براي ادامه روند رو به رشد اقتصاد خود 

سنتي، روابط تجاري و بازرگاني کشورهاي  صورتبه. استبازارهاي بزرگ اورآسيا اتخاذ کرده 

مشخص روسيه از مسير  طوربهاوراسيا و  مشخص هند با کشورهاي شمال طوربهجنوب آسيا و 

که مسير دريايي بين بندر بمبئي با بندر سن پترزبورگ يا اي . به گونهگيردمياقيانوسي صورت 

آرخانگلسک از مسير اقيانوس هند، خليج عدن، درياي سرخ، کانال سوئز، درياي مديترانه و 

الطارق و شمال اروپا و سواحل غربي روسيه صورت درياي سياه و يا در ادامه از مسير تنگه جبل

که مسير خشکي  است(. اين در حالي 2هزار کيلومتر طول دارد )شکل  16و قريب به  گيردمي

و زمان را کاها اي د مسائل هزينهتوانميکه بتواند شمال و جنوب اوراسيا را به هم متصل بکند 

مسير در فضاي آشفته و ناامن خاورميانه ترين منفاصله و اترين باشد. نزديکتر دهد و به صرفه
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د کشورهاي محصور در توانميکه عالوه بر اتصال شمال و جنوب اوراسيا  استمسير ايران 

نقطه و ترين ي و آبها آزاد متصل کند. نزديکالمللبينخشکي آسياي مرکزي را نيز به بازارهاي 

عدم وابستگي به تنگه هرمز و قرارگيري بر دليل به بندرگاه در جنوب ايرانترين راتژيکاست

که نقطه مبدأ در کريدور  استاقيانوسي و نزديکي به شبه قاره هند، بندر چابهار هاي کرانه

. ارتباط کشورهاي شاخ آفريقا و شرق آفريقا با استابرخشکي اوراسيا براي اتصال به شمال 

 .است کشورهاي مرکزي اوراسيا نيز نيازمند گذر از اين کريدور

 : کريدور جنوبي ـ شمالي و مسير دريايي هند )بمبئي( به روسيه )سن پترزبورگ(2 شماره شکل

 

توسعه بندرچابهار و جنوب شرق کشور به بيا از دو دهه پيا باز  رايسابقه تالش ايران ب

توسعه اقتصادي کشور،  منظوربهمجلس شوراي اسالمي ايران  1370در اوايل دهه . گرددمي

ـ صنعتي و نحوه اداره آنها را در سه منطقه کيا، قشم و چابهار تصويب  اليحه مناطق آزاد تجاري 

(. توسعه Eftekhari et al ,2009: 149باالفاصله آن را اجرا کرد )دولت سازندگي  و کرد

بزرگ  مل و نقلزيرساختهاي بندرگاهي و اتصال بندر چابهار به شبکه ريلي کشور و توسعه ح

ايجاد کريدوري براي دستيابي کشورهاي محصور در خشکي آسياي مرکزي و  منظوربهراهي 
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از مسير ايران و چابهار به آبهاي آزاد اقيانوس هند مورد توجه  1CISافغانستان و کشورهاي 

دولت ايران قرار گرفت. ضعف زيرساختها در جنوب شرق و شرق ايران باعث شد تا براي 

به تعويق  2000ي الزم باشد. اين مسأله تا سال المللبينو  ايمنطقهتي شدن پروژه، مشارکت عمليا

مل و کريدور ح تأسيسافتاد. در اين سال، دولتهاي روسيه، ايران و هند در سن پترزبورگ براي 

 و از مسير دريايي به توافق رسيدندتر و مناسبتر مسير کوتاه تأمين منظوربهنقل جنوب ـ شمال 

در اين راه کشورها ترکيه، آذربايجان، ازبکستان، قرقيزستان، قزاقستان تاجيکستان، اوکراين و 

بالروس براي همکاري با سه کشور نخست براي تقويت کريدور جنوبي ـ شمالي اعالم آمادگي 

ـ شمال از مبدأ چابهار به کشور افغانستان و مناطق شرقي  کردند. شاخه ديگري از کريدور جنوب 

هند و ايران براي توسعه بندر چابهار  2003ا، در سال استکشورهاي آسياي مرکزي بود. در اين ر

کيلومتر و با  215، بزرگراه زرنج به دالرام به طول 2000در اواسط دهه ها توافق کردند و هندي

ايران  شرقهاي ان نيمروز افغانستان براي اتصال شبکه راهاستميليون دالر در  136گذاري سرمايه

دولت هند اعالم کرد که در فاز اول،  2012با شبکه سراسري افغانستان احداث کردند. در سال 

ميليون دالر براي توسعه زيرساختهاي بندر چابهار سرمايه 340ميليون دالر و دولت ايران  100

ايران و تحريمهاي گسترده  ايهسته(. اما مسائل پرونده Patnaik, 2016) کنندميگذاري 

ي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل، اتحاديه اروپا و برخي کشورهاي قدرتمند غربي المللبين

 بر عليه ايران باعث توقف پروژه شد.

بار ديگر ايران و کشورهاي هند،  1394ايران با قدرتهاي جهاني در تيرماه  ايهستهتوافق 

کريدور جنوب ـ شمال انداخت. در  سازيفعالبه فکر روسيه و برخي کشورهاي همسايه را 

دولت يازدهم، توسعه سواحل مکران و محور شرق کشور با سه رويکرد تقويت و زمينه داخلي 

افزايا ظرفيت بندر شهيد بهشتي چابهار، اتصال بندر چابهار به جاسک و اتصال بندر چابهار به 

داد. ايران براي توسعه بندر چابهار و ار خط ريلي در دستور کار وزارت راه و شهرسازي قر

خارجي بود. بر اين اساس، در پي  گذاريسرمايهاتصال اين بندر به شبکه ريلي کشور، نيازمند 

                                                           

1. Commonwealth of Independent States 
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 ،1394در تابستان  هند به ايرانهاي نقل، کشتيراني و بزرگراه وزير حمل و 1نيتين گادکاريسفر 

صورت گرفت. پس از در چابهار بين دو کشور اين کشور در بن گذاريسرمايهنامه امضاي تفاهم

با اجراي اين » ايران بيان کرد که عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، نامهتفاهمامضاي اين 

ميليون تن  8.5ميليون تن به  2.5از  ريزيبرنامهظرفيت بندر چابهار در مرحله نخست  نامهتوافق

با اجراي اين مرحله و با اليروبي اسکله کنوني شهيد بهشتي،  زمانهمافزايا خواهد يافت و 

 Fars« )شودميهزار تن در اين بندر فراهم  80با ظرفيت بيا از  هاامکان پهلوگيري کشتي

2016 News Agency, و سفر، مقدمات و زمينه سفر نخست وزير هند، نارندرا  نامهتفاهم(. اين

، با حضور هيأت افغان و رئيسزمانهمفراهم کرد.  1395به ايران را در خرداد ماه  2مودي

جمهوري افغانستان اشرف غني احمدزي به تهران، قرارداد سه جانبه ايران، هند و افغانستان براي 

هموار  منظوربهجانبه کريدور جنوب ـ شمال امضا شد. توافق سه سازيفعالتوسعه چابهار و 

هاب کريدور تجاري ـ بازرگاني و کشيده  عنوانبههي براي احداث بندر جامع چابهار نمودن را

از آن به افغانستان و همچنين دسترسي به آسياي مرکزي و روسيه از طريق سرزمين اي شدن شاخه

اسکله به ارزش  5، هند متعهد شد که دو پايانه بزرگ ساحلي و نامهتوافقايران بود. بر اساس اين 

ميليون دالر ديگر در بخا  300کند. عالوه بر آن  گذاريسرمايهيليون دالر در چابهار م 200

براي احداث خط راه ها هندي گذاريسرمايهخواهد کرد.  گذاريسرمايهزيربنايي بندر چابهار 

 ,Mandhana)بود نامهتوافقکيلومتر بخا ديگري از اين  500آهن چابهار به زاهدان به طول 

کيلومتر مسير زاهدان تا تربيت  700تکميل مسير ريلي اين کريدور، بيا از  منظوربه(. 2016

حيدريه يعني نقطه اتصال راه آهن چابهار به مسير مشهد ـ بافق توسط دولت ايران ساخته خواهد 

 شد. 

 

 

 

                                                           

1. Nitin Gadkari 

2. Narendra Modi 
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 : نقشه کريدور جنوب ـ شمال از مبدأ چابهار3 شماره شکل

 
 

 کنديمتوسعه بندر چابهار به هند کمک  جنوبي ـ شمالي ايران ومشارکت هند در پروژه کريدور 

تا صادرات خود را به ايران افزايا دهد و در عين حال از هزينه ترابري کاالهاي صادراتي خود از 

کاها دهد. درصد  40تا  30ميزان  به آسياي مرکزي، روسيه و اروپاي شرقي به کريدوراين طريق 

 2500تن کاال حدود  15از طريق سرزمين ايران براي هر  CISکشورهاي اتصال بندر بمبئي هند به 

همچنين وارد (. Patnaik, 2016دالر صرفه جويي ارزي نسبت به مسير اقيانوسي خواهد داشت )

 ها، ديگر هدف هندياز اين مسيرافغانستان مرکزي و معدني از کشورهاي آسياي هاي کردن فرآورده

. در اين ميان، دولت ايران است کريدور جنوب ـ شمال سازيفعالو  در چابهار ريگذاسرمايهاز 

ا ربا تکميل پروژه کريدور جنوبي ـ شمالي از مبدأ چابهار درآمدهاي ارزي پايداري  استاميدوار 

   ن شود.ي ايران، باعث توسعه شرق ايراالمللبيند و عالوه بر ارتقاء جايگاه براي ايران در پي داشته باش

که دو منطقه ژئوپليتيکي و  استاي گونهراتژيک کريدور چابهار بهاستدر مجموع، اهميت 

ژئواکونوميکي جنوب آسيا و دو قلمرو سازمان همکاري سارک و شانگهاي به قلمرو آسيا مرکزي، 
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کند. نزديکي بندر چابهار به مهمترين مسير ترانزيت مي اکو و درياي خزر و اروپاي شرق متصل

، سه منطقه ايههاب تجاري منطق عنوانبهتوانند مي جهان در تنگه هرمز و درياي عمان درياي

 بزرگ آسياي جنوبي، خاورميانه و آسياي مرکزي را به هم پيوند دهد. 

 تجزيه و تحليل -6

دو کشور چين  ويژهبهکريدور پاکستان چين از مبدأ گوادر، مزيتها و فرصتهاي زيادي براي منطقه و 

 صورتبهو پاکستان دارد. پکن دسترسي آساني به منطقه غني انرژي خليج فارس خواهد داشت و 

تواند ناوگان دريايي خود را از طريق مي مستقيم به حوزه اقيانوسي هند دسترسي خواهد داشت. چين

اين کريدور ضمن تنوع مسيرهاي  سازيفعالتسلط بر بندر گوادر در اقيانوس هند گسترش دهد و با 

انتقال اين منابع در عبور از تنگه ماالکا بر اثر خطر دزدان  پذيريآسيبانتقال انرژي مورد نياز خود، 

دريايي يا خطر جنگ در اين منطقه و يا مسدود کردن اين تنگه توسط هر يک از قدرتهاي بزرگ 

د ارتباط و توانميکريدور پاکستان  سازيالفعيا حتي هند کاها دهد.  آمريکانظير اياالت متحده 

تسلط چين در دو حوزه اقيانوسي آرام و هند گسترش دهد و باعث افزايا قدرت دريايي چين شود. 

تا در پي آن، توسعه  استدهد و پکن اميدوار مي اين پروژه، نفوذ چين در آسياي جنوبي را گسترس

 دتوانميي گسترش دهد. در زمينه داخلي نيز چين حوزه نفوذ خود را در خاورميانه و آسياي مرکز

اي نوسازي منطقه خودمختار سين کيانگ يا استاز فرصتهاي اقتصادي برآمده از اين کريدور، در ر

طلب از ترکستان شرقي و در جهت کاها نارضايتي محلي و خنثي کردن نيروهاي واگرا و تجزيه

 مستقيم حق ترانزيت و درآمدهاي صورتبهکستان فاده کند. در اين ميان، پااستدولت مرکزي چين 

ارزي خواهد داشت و جايگاه ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي خود را در منطقه افزايا خواهد داد. 

 هايضمن اينکه از طريق اتحاد با چين عالوه بر نوسازي و توسعه بندرگاه جنوبي خود و شبکه راه

مهار کننده قدرت رقيب يعني کشور هند در خصوص راتژيهاي استشمالي جنوبي باعث خروج از 

از اين کريدور از طريق سرزمين اي که شاخه استشود. عالوه بر آن، پاکستان در تالش مي پاکستان

افغانستان، مسير ارتباطي کشورهاي آسياي مرکزي با آبهاي اقيانوسي ايجاد کند. در زمينه انتقال خط 

ن افغانستان و انتقال به پاکستان و همچنين انتقال خط لوله گاز لوله گاز ترکمنستان از طريق سرزمي
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ايران به پاکستان، عالوه بر تأمين نيازهاي داخلي پاکستان بتواند نيازهاي کشورهاي هند و چين را 

 تأمين کند و يا از طريق تأسيسات ال ان جي در گوادر به جنوب و شرق آسيا صادرات مجدد کند. 

قا مرکزي در ارتقاء پروژه کريدور چين ـ پاکستان دارد و موقعيت اتصالدر مجموع، پاکستان ن

نقطه سواحل جنوبي ترين دهنده آسياي جنوبي، آسياي مرکزي، چين و شبه جزيره عربستان در نزديک

دارد. پکن براي ايجاد کمربند اقتصادي جاده ابريشم خشکي پايه و جاده ابريشم دريايي اتکا زيادي 

کريدور  سازيفعالتا با  استکريدور اقتصادي چين ـ پاکستان دارد. چين در تالش  سازيفعالبه 

اقتصادي گوادر ـ سين کيانگ و در ادامه اتصال به مسير اصلي جاده ابريشم يعني اتصال شهر 

در مرز  1ان سين کيانگ به گذرگاه توروگارت و کاراميکاستراتژيک و تاريخي کشغر در است

آن در دره سوق الجيشي فرغانه و اتصال به شهر اوش در قرقيزستان به آسياي مرکزي متصل  و امتداد

شود و از اين طريق ضمن دستيابي به بازارهاي آسياي مرکزي، باعث اتصال کشورهاي محاط در 

  خشکي آسياي مرکزي از مسير کريدور پاکستان به آبهاي آزاد گردد.

مزيتهاي و فرصتهاي کريدور چين ـ پاکستان در فضا بسياري از موارد ذکر شده در خصوص 

گذاري . اما همه مواردي که براي اين پروژه هدفاستآرام و با ثبات سياسي و امنيتي قابل تصور 

تواند به اين خوبي پيا برود. تهديدها و چالشهاي بالفعل و بالقوه نمي در مرحله اجرا استشده 

 توانيمات بسيار زيادي بگذارد. اين تهديدها و چالشها تأثيرد بر اين توانميزيادي وجود دارد که 

به ابعاد سياسي، امنيتي و اقتصادي تقسيم کرد و هر يک از آنها داراي دو بعد داخلي و بيروني 

هستند. نخست، چالا سياسي ناپايداري و ناامني در هر دو زمينه داخلي و خارجي، مهمترين 

 قالل پاکستان، اين کشور با ناپايدارياست. از نظر داخلي، از زمان استدور مانع بر سر راه اين کري

ه شايد ک استسياسي، ناامني، فعاليت نيروهاي تروريستي و نيروهاي واگرا زيادي روبرو بوده 

چين  نقطه محوري در کريدور عنوانبهبيشترين آن در خود ايالت بلوچستان جايي که بندر گوادر 

 ايمنطقه انعنوبه، قرار دارد. عبور اين کريدور از ايالت کشمير استگرفته شده  ـ پاکستان در نظر

ز . همچنين ايالت سين کيانگ نياستمورد مناقشه هند و پاکستان ديگر چالا بزرگ اين پروژه 

طلب در آن لقالاستي تقريباً مشابه ايالت بلوچستان پاکستان دارد که نيروهاي قومي و هايويژگي
                                                           

1. Turugart and Karamik 
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فعال هستند و همراهي و هماهنگي الزم ميان دولت مرکزي چين و ترکستان شرقي به شدتبه

تواند مسيري نمي ان سين کيانگاستخورد. حتي از منظر اقتصادي، انتقال انرژي به نمي چشم

بهينه و مقرون به صرفه و کوتاه براي انتقال انرژي مورد نياز چين به بازارهاي مصرفا باشد. 

جاده و يا خطوط لوله انرژي از مناطق صعب العبور هيمااليا در شمال پاکستان عبور خط آهن، 

. حتي در صورت احداث اين کريدور و اتصال به سين دهدميانتقال را بسيار افزايا هاي هزينه

 کلي بازار بزرگ مصرف طوربهکيانگ، مراکز بزرگ صنعتي، کارخانجات، کالن شهرهاي چين و 

ان سين کيانگ قرار دارند. دولت چين مجددا استس آرام و بسيار دور از چين در سواحل اقيانو

ان سين کيانگ به استهزار کيلومتر از  5براي انتقال انرژي به بازارهاي هدف خود بايد بيا از 

ي، پروژه کريدور چين ـ المللبينسواحل شرقي خود هزينه پرداخت کند. در عرصه رقابتهاي 

راي راتژي چين باست عنوانبهمريکا خواهد شد که آو اياالت متحده پاکستان باعث تحريک هند 

شود. مي محاصره هند يا راهي براي گسترش نفوذ در منطقه و دسترسي به درياي عرب تلقي

همراهي و همکاري با چين براي رسيدن به از بنابراين، آنها تالش خواهند کرد تا پاکستان را 

همچنين اتصال کشورهاي آسياي مرکزي به آبهاي آزاد از طريق راتژيک خود بازدارند. استاهداف 

که دولتهاي  استرسد. بعيد نمينظر بهطوالني شدن مسير، بهينه دليل به کريدور پاکستان،

قبال گرمي بکنند. اين عوامل موانع جدي بر سر راه استکشورهاي آسياي مرکزي از اين پژوه 

  کند.مي يا از همه مسائل امنيتي خودنماييکه ب استموفقيت کريدور چين ـ پاکستان 

کريدور جنوب ـ شمال از مبدأ چابهار نيز داراي فرصتها و مزيتهايي فراواني براي منطقه و 

از جنبهاي العادهکه با دارا بودن ظرفيتهاي ژئوپليتيک و ژئواکونوميکي فوق استايران  خصوصبه

 دسترسي از دو منظر داخلي و خارجي هاياقتصادي، سياسي، امنيتي، وحدت بخشي و حوزه هاي

باشد. از منظر داخلي، دولت ايران عالوه اي تواند راهگشاي بسيار از مشکالت و تنگناهاي منطقهمي

گذاري مستقيم و نوسازي و توسعه بنادر جنوب شرقي خود و کسب درآمدهاي ارزي بر سرمايه

تواند باعث افزايا توان ايران و توليد کننده قدرت ملي براي ايران باشد. مي حق ترانزيت حاصل از

توسعه محور ترانزيتي جنوب شرق و اتصال جنوب به شمال ايران، باعث افزايا ضريب امنيت در 

هم پيوستگي و چسبندگي بيشتر جنوب شرق کشور و افزايا مبادالت اقتصادي باعث افزايا به
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تواند مي ي شبه قاره هندالمللبين واي زي با بخا مرکزي کشور خواهد شد. از نگاه منطقهمناطق مر

مشخص  صورتبهبا هسته مرکزي قاره اوراسيا و تري و در نتيجه به صرفهتري و آسانتر ارتباط سريع

با فدراسيون روسيه و بلعکس داشته باشد و پنج کشور قزاقستان، ترکمنستان، قرقيزستان، تاجيکستان 

راتژيک، هند استو افغانستان را از تنگناي ژئوپليتيکي محصور بودن در خشکي را خارج کند. از منظر 

اد خود را با ايران و سازي کريدور گوادر ـ سين کيانگ بتواند اتحتا عالوه بر خنثي استدر تالش 

روسيه تقويت کند و نفوذ خود را در آسياي مرکزي گسترش دهد. انتقال ارزان منابع آسياي مرکزي 

و افغانستان به هند و صادرات کاالها و منابع انرژي کشورهاي آسياي مرکزي و افغانستان به ساير 

دارد. روسيه مي راضي نگه که همه کشورهاي منطقه را استبازارهاي جهاني ديگر اهداف پروژه 

عالوه بر تقويت مناسبات خود با ايران و هند، آرزوي ديرينه خود را براي دسترسي به آبهاي گرم 

تواند با انتقال کاالها و منابع صادراتي و وارداتي خود به بازارهاي آسيايي مي بيند ومي جنوب فراهم

ناتو و اتحاديه اروپا و اياالت متحده امريکا از عبور در قلمروهاي تحت تسلط قدرتهاي رقيب يعني 

   الطارق و اقيانوس اطلس تا حدود زيادي خالص شود.در درياي مديترانه، تنگه جبل

کند متوجه مي طوري که مشکالت امنيتي در پروژه کريدور چين ـ پاکستان تهديدرسد آنمينظر به

و موقعيت مکاني  استخيز و ناامن خاورميانه بحرانکريدور ايران نيست. ايران جزيره باثبات در منطقه 

براي خروج کشورها و دولتهاي از تنگاهاي ژئوپليتيکي در قلب اوراسيا دارد. توافق هستهتري مناسب

ي المللبين سازي و مشارکتي بر عليه ايران، زمينه را براي فعالالمللبين هايآن رفع تحريم تبعبهو اي 

. مشارکت کشورهاي متعدد در اين پروژه نسبت به پروژه دو جانبه پاکستان استده اين کريدور فراهم کر

ي بيشتري برخوردار المللبين و از حمايت استي بيشتري به کريدور ايران داده المللبين و چين، بعد

روي اين پروژه باشد که گذاري، تأمين اعتبار و بودجه تنها مشکل پيارسد که سرمايهمي نظربه. است

   آيد.نمي حسابو مانع جدي بر سر راه اين کريدور به استدر طي زمان قابل حل 

 گيرينتيجه -7

دور ميان مناطق جغرافيايي مختلف از لوازم زندگي  هايارتباطات، تجارت و بازرگاني از گذشته

. تا کنون تقريباً تمامي ارتباطات و مسيرهاي بازرگاني در مقياس کالن استمتمدن در جهان بوده 
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که در موارد زيادي، اين مسيرهاي تجاري براي اند جهاني محور شرقي ـ غربي يا بلعکس داشته

. استو در نتيجه باعث طوالني شدن بسيار زياد مسير شده ها رسيدن به مقصد نيازمند دور زدن قاره

، از دهه اواخر ايههاي شمال و مرکزي ابر قاره اوراسيا و توسعه تکنولوژيکي و سرمايبر اثر نياز کشور

اي سده بيستم براي ايجاد کريدور شمال ـ جنوب يا بلعکس در قلب قاره اوراسيا اقدامات اوليه

صورت گرفت. موقعيت مناسب ژئوپليتيکي ايران، زمينه را براي ايجاد کريدوري که بتواند جنوب 

آسيا را به مرکز اوراسيا و حتي شرق اروپا متصل کند، فراهم کرد. در اين ميان کشور پاکستان نيز به 

بر آمدند  گان سين کياناستکمک چين در صدد ايجاد کريدور شمالي ـ جنوبي از مبدأ بندر گوادر به 

ي بر عليه ايران احداث المللبين که نيم نگاهي نيز براي اتصال به آسيا مرکزي دارد. تحريمهاي گسترده

ي با المللبين به تعويق انداخت. با رفع تحريمهاي 2016تا سال را کريدور ايران از مبدأ چابهار 

سازي کريدور جنوبي ـ شمالي از المشارکت روسيه، هند، ايران و افغانستان اقدامات الزم را براي فع

که عالوه بر اتصال کشورهاي محصور در خشکي اوراسيا در منطقه  استخاک ايران فراهم شده 

آسياي مرکزي باعث اتصال بازارهاي جنوب آسيا و شبه قاره هند به فدراسيون روسيه و جمهوري

 با قاره آفريقا را دارد.  هاي پيرامون آن خواهد شد و حتي توان اتصال هسته مرکزي اوراسيا

اين دو پروژه اگرچه تا حدود زيادي داراي اهداف متفاوت هستند اما در بخا اتصال افغانستان 

 رقيب صورتبهو  استو کشورهاي آسياي مرکزي به آبهاي اقيانوسي هند داراي اهداف مشترک 

مشخصه رقابتي اين پروژه  کند. اتحاد چين ـ پاکستان و اتحاد هند ـ ايران مهمترينمي خودنمايي

رسد که مسير کريدور ايران، عالوه بر منافع بيشتر منطقهمي نظربه. استبراي رسيدن به حداکثر منافع 

  و قابليت اجرايي بيشتري را دارد.تر ي از لحاظ امنيتي و منطق اقتصادي، معقولالمللبين واي 

 قدرداني -8

اين پژوها قدرداني انجام دليل حمايت مالي از از دانشگاه پيام نور به داندمينگارنده بر خود الزم 

 . نمايد
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