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Abstract7  

   One Belt One Road initiative of China is the most important megaproject 
of international political economy in the current situation. With this plan, 
China pursues major goals in terms of economic growth, especially energy 
security, expanding its influence in various regions, access to global markets, 
as well as creating more cost-effective communication and transportation. 
The idea is to facilitate the supply of energy, goods, and bring the various 
parts of the globe closer to China. The present paper focuses on explaining 
the opportunities and challenges of cooperation between Iran, Pakistan, 
Kazakhstan, and China by relying on qualitative research methods such as 
document observation and analysis. In this regard, the main research 
question is what opportunities and challenges do the New Silk Road 
initiative have for Iran, Pakistan and Kazakhstan as a foreign policy strategy 
of China? In response, the hypothesis raised to this question is that this 
initiative, in addition to playing an influential role for the future of these 
three countries, could have consequences for these countries: In terms of 
opportunities for developing and deepening these countries' relations with 
China: capacity building for regional dominance, simultaneous interaction 
with East and West, diversification of onshore and offshore routes, 
diversification of energy import bases, provision, facilitation and 
enhancement of energy transmission security for suppliers and consumers 
and in terms of consequences: China's dominance over the geoeconomic 
structure of the countries of Iran, Pakistan and Kazakhstan and 
intensification of competition between Russia, India and the US in the 
region. 
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 3مبريرضا س  - 7رضاپور اليدان

 چكيده9
 كنوني شرايط در الملليبين سياسي اقتصاد مگاپروژه ترين مهم چين جاده يک –ابتكار يک كمربند 

نيت انرژي، گسترش ام خصوص به اقتصادي، رشد زمينه در را بزرگي هدافا طرح، اين با چين. است
 ارتباطي هاينفوذ و تأثيرگذاري در مناطق مختلف، دسترسي به بازارهاي جهاني و نيز ايجاد راه ةحوز

 و كاال انرژي، انتقال تأمين و تسهيل دنبال به ايده اين. كندمي دنبال ترصرفه به مقرونونقل  حمل و
 تبيين به معطوف حاضر مقاله. استخاكي به سوي كشور چين  كرة مختلف نقاط گردانيدننزديک
ابتكار با اتكا به روش اين قالب در چين و قزاقستان پاكستان، ايران، همكاري هايچالش و هافرصت

اين تحقيق اصلي پرسش راستا اين در. است اسناد تحليل و مشاهده همچون پژوهش كيفي هاي
 و هااده ابريشم نوين به مثابه راهبرد سياست خارجي چين چه فرصتج ابتكار كه شودمي مطرح گونه

پاسخ بايد گفت كه ابتكار جاده  در است؟ آورده وجود به قزاقستان و پاكستان ايران، براي هاييچالش
 موجب اقتصادي بخش در الملليبين عرصه در چين اقتصادي -سياسي يابيابريشم به واسطه قدرت

 از قزاقستان و پاكستان ايران، منديط تجاري اقتصادي كشورها با يكديگر، بهرهرواب تعميق و توسعه
جهاني، ايجاد مسيرهاي مختلف خشكي و  قتصاديا در جايگاه ارتقاي براي فرصتي عنوان به ابتكار اين

عرضه براي انرژي انتقال امنيت افزايش و تسهيل تأمين، انرژي، واردات مبادي سازيدريايي و متنوع
 سازيندگان و مصرف كنندگان در جهت تأمين منافع متقابل شده است. در بخش سياسي، ظرفيتكن

غرب، تالش براي ايجاد ثبات در كشورهاي مستعد  و شرق با همزمان تعامل اي،منطقه برتري براي
ل ذي در. است آورده ودوج به كشور سه اين براي را الملليناامني و افزايش آزادي عمل در صحنه بين

 و قزاقستان و پاكستان ايران، كشورهاي ژئواكونومي ساختار بر چين تفوق همانند ييمحورها هاچالش
 به همراه داشته است.نيز منطقه را  در آمريكا هند، روسيه، رقابت تشديد

 
 يک جاده، چين، ايران، پاكستان، قزاقستان. -يک كمربند :واژگان كليدي

                                                      
  .النيدانشگاه گالملل  بينروابط  يدكتر يدانشجو .1

 (rezasimbar@hotmail.com) مسئول: يسندهنو .النيدانشگاه گالملل  بينو روابط  ياسياستاد علوم س .0

01/05/1436  :پذيرش تاريخ 13/00/1436  دريافت: تاريخ  

 

  دهاتهدي و هافرصت ؛نيچ نينو شميابتکار جاده ابر
 پاکستان و قزاقستان ران،يا يبرا

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بين 7279، پاييـز و زمستان ولااره ، شمولادوره 



 

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بين

 

 7279پاييز و زمستان  /اولشماره  /اولدوره 

773 

 مقدمه

ي اسالمي كشورهاي اقتصاد وي ادار راتيتاث ن،يچ در واني سلسلهيي روافرمان طول در
ي غرب شمال از و هند قاره شبه غرب سمت به گوانگدونگ از شميابر جاده امتداد در
 موسس عنوان به هامغول است. بوده مشهود قايآفر و اروپا سمت بهي مركزي ايآس

 غورهاياو و هاپارسي نظام وي اقتصاد ،ياداري هامهارت ازي كاف شناخت با وان،ي سلسله
 ازيي هابخش تيريمدي برا را هزارنفر هاده بودند، مسلمان هاآن همه بايتقر كه

گسترده خود به كار گرفتند. همچنين از قرن هشتم، تجارت كشورهاي ي امپراطور
مسيرهاي  كيانگ و استانبول به اروپا وهاي زميني از طريق سيناسالمي به وسيله راه

با اين وجود، در اثر نبرد  .شددريايي از طريق شبه قاره هند به آفريقا و آمريكا متصل مي
 ها، راهرود طالس و هرج و مرج ناشي از قيام لوشان تنها چند سال پس از اين بحران

اي ميان مسلمانان تبديل شد كه اين عامل از زميني و دريايي جاده ابريشم به جاده
شريک تجاري قابل  گ اسالمي را در اين دوره بهادي، فرهنگ چيني و فرهنلحاظ اقتص

تا با تكيه  در تالش استچين  تبديل كرد. با توجه به اين تاريخ نسبتا مشترک، ياعتماد
اي مثابه بازيگران افسانه به راكشورهاي اسالمي هاي تـاريخي، اسطوره ها وبر استعاره
 كشورهاي گونه،نيا و دينما ايتازه کيتيژئوپل هـاييبـاز وارد ـشم،يابر تـاريخ راه

 عمـل از ياسالمي كشورها ناخشنودي از پكن واقع، در سازد. کينزد خود به را منطقه
 بـا خود روابط در است قرار و گرفته درس گذشته سده دو در سلطه کيتيژئوپل ـهيپا بـر

 بردارد. قدم هدفي رهاكشو منافع حفظ و متقابل احترام اساس بر  كشورها ـنيا
  قبال در گرفته صورتي كيتيژئوپل ظلم وي خيتار نهيشيپ به توجه با مدرن نيچ نيبنابرا

 توسعه امتداد در رايي ايآس مشترکي فرهنگ راثيم نيا تا است تالش در مسلمانان
  د.ينما مرتبط كمربند کي -جاده کي طرح

ي پلماسيد تيتقوي برا نيچي خارج استيس دستگاه ابتكارات نيترمهم ازي كي 
 طرح همان اي 1«نينو شميابر جاده» طرح ،ياسالمي كشورها با ارتباط جاديا وي رامونيپ
 نيا در ريدرگي اسالمي كشورها آن، شدنيي اجرا با كه است 0«جاده کي كمربند، کي»

 ارديليم 323 بايتقر كه طرح نيا شد. خواهند مواجه تحوالت و رييتغي سر کي با طرح
-يم بر در راي جهان ناخالص ديتول از ونيليتر 01 و جهان تيجمع از (درصد 75) رنف
 كمربند بخش دو از و شد اعالم 0014 سپتامبر در نيچ جمهور سيرئ توسط رد،يگ

                                                      
1. New Silk Road 
2. One Belt- One Road 
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و اهتمام چين  . تالشو جاده ابريشم دريايي تشكيل شده است جاده ابريشم جديد اقتصادي
تواند آثار و پيامدهاي اقتصادي و كه ميي از آنهاي عظيمي جدابراي پيشبرد چنين طرح

نيز تواند در سياست خارجي چين مي ي اين كشور در پي داشته باشد،سياسي جدي برا
طرح جاده ابريشم چين بدون . اي داشته باشدمنطقهتر لتر و نقش فعاگرايي بيشگسترش

ستراتژيک، سازماندهي شده هاي ژئوپليتيک و ژئواو بر مبناي واقعيت ايدئولوژيک مالحظات
احياي جاده ابريشم قديم و توسعه آن را مدنظر دارد. اين طرح با هدف اعمال  كه است

برد براي همه كشورهاي  -برد يو ارائه باز اسالميهاي دوستانه در قبال كشورهاي سياست
 هاي جاده ابريشم جديد ابزاري در طرحپروژه. شده است منطقه و همچنين جهان معرفي

اي، ايجاد انعطاف سياسي؛ بهبود رشد اقتصادي، پيشنهاد تنوع سازي ايجاد همكاري منطقه
ها يک هاي معدن و انرژي هستند. همه ايننقل، بخش و گذاري در حملتجارت و سرمايه

 كشورهاي اسالمي مخصوصا ايران، پاكستان و قزاقستاناي را براي سابقهفرصت تاريخي بي
هاي ه بازيگران مهمي در اقتصاد جهاني تبديل شوند. به تبع آن، پروژهدهد تا بارائه مي

هاي بزرگ و كوچک وجود دارند كه هدفشان دوجانبه و چندجانبه بسياري در مقياس
ميان مسلمانان و بازسازي و احياي تجارت و سيستم مبادله مشابه جاده ابريشم قديم 

   . (Yu. 2017: 3)باشدچينيان مي
 

 
  (www.silk-road.com)نينو شميابر جاده .5 نقشه
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 بدان كمتر مطرح مطالعات در كهي موضوع طرح، نيا کياستراتژ ابتكارات رغميعل 
 نيچ با هاآني همكاري چگونگ و ابتكار نيا دري اسالمي كشورها نقش شده، توجه
ي وس از ابتكار نيا ارائه ليدال مورد در موجود اتيادب عمده بخش سخن گريد به است.

 نيا در ريدرگي كشورها انيم در است. آن شبرديپ پنهان و دايپي هازهيانگ و نيچ
 بحث مورد چندان نيچ باي همكاري هافرصت و قزاقستان پاكستان، ران،يا نقش ابتكار،

ي اتيعمل برنامه ،يفارس منابع خصوص به مطالعات اكثر دري عبارت به است؛ نگرفته قرار
 با كشور نيا تعاملي مبنا و شده منتشر نيچ دولتي سو از كه ابتكار نيا

 نگرفته قرار توجه مورد چندان دهد،يم شكل را قزاقستان( پاكستان، ران،ين)ايريسا
 برنامه بر هيتك با و ديجدي منظر از اندكرده تالش مقاله نيا در نگارندگان است.

 ران،ياي همكاري اهچالش و هافرصت آن، در شده مطرح اهداف و ابتكار نياي اتيعمل
 از دهند. قرار بحث مورد را جاده کي -كمربند کي طرح در نيچ با قزاقستان و پاكستان

-نيا آن و استي ديكل سئوال نياي براي پاسخ افتني به معطوف حاضر مقاله رو، نيهم
 و هافرصت چه نيچي خارج استيس راهبرد مثابه به نينو شميابر جاده ابتكار كه

 گفت ديبا پاسخ در ؟ است آورده وجود به قزاقستان و پاكستان ران،ياي برايي هاچالش
المللي اقتصادي چين در عرصه بين -يابي سياسيجاده ابريشم به واسطه قدرت ابتكار كه
 ،يكديگر با كشورهاي اقتصادي تجار روابط قيتعم و توسعهي موجب اقتصاد بخش در

 گاهيجاي ارتقاي براي فرصت عنوان بهين ابتكار ا از قزاقستان و پاكستان ران،يامندي بهره
ي مبادي سازمتنوع ويي ايدر وي خشك مختلفي رهايمس جاديا ،يجهاني اقتصاد در

 و كنندگانعرضهي برا يانرژ انتقال تيامن شيافزا و ليتسه ن،يتأم ،يانرژ واردات
-تيظرف ،ياسيس بخش درمتقابل شده است.  منافع نيتأم جهت در كنندگان مصرف

 در ثبات جادياي برا تالش غرب، و شرق با همزمان تعامل ،يامنطقهي برتري براي ساز
براي اين سه  راي المللنيب صحنه در عملي آزاد شيافزا وي ناامن مستعدي كشورها
 ساختار بر نيچ تفوق همانند ييمحورها هاچالش ليذ در است. آورده وجود بهكشور 

 كايآمر هند، ه،يروس رقابت ديتشد و قزاقستان و ستانپاك ران،ياي كشورهاي ژئواكونوم
 .است داشته همراهبه  را منطقه در
 در آن طرح زمان از پژوهش نهيشيپ عنوان تحت گرفته صورت مطالعات مجموعه 

 نيا اهداف و تيماه شناخت بر عمدتا تمركز كه دهديم نشان بعد به و 0014 سال
 نيا تيماهيي شناسا دسته نيا قالب در است. بوده هدفي هاطيمح زين وي نيچ ابتكار
 «جاده کي -كمربند کي» استيس قبال در را نيچي اقتصادي هايطلبجاه ابتكار،
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ها، توسعه ها مرتبط كردن شرق و غرب از طريق زير ساختكنند كه هدف آنمي مطرح
از صنايع اقتصاد ملي از طريق گسترش صادرات، ارتقاي دسترسي به منابع طبيعي و حمايت 

 .Yu. 2017: Amighini. 2017:  Li and Daxing. 2018: Kembayev)باشد داخلي مي

 ران،يا به جداگانهصورت  به موجود اتيادب از دوم دسته آثار، نيا كنار در .(2018
 محققان اكثر اند.پرداخته ابتكار نيا با كشورها نيا ارتباط و قزاقستان و پاكستان
 به آن برابر در و كنند استفاده محورمنفعت راهبرد ديبا وركش سه نيا كه معتقدند

 وي اقتصاد ثيح از كهي مهم گاهيجا به توجه با نيهمچن كنند. عمل ايپوي شكل
 و اينيعتي)شر كنند استفاده طرح نيا در هافرصت حداكثر از ديبا دارند، کيتيژئوپل

 .Arif. 2016: Lu. 2016: Shaikh et all :1437 رانخو،يپ وي رسالميپ :1437 ،يزيعز

2016:  Erdbrink. 2017: Feg and Henry. 2017: Wolf. 2017). آثار، نيا نيب از 
 نوشتار نيا در كه تفاوت نيا با دارد. نوشتار نيا با را شباهت نيشتريب آخري هاپژوهش

-بهره جادياي هانهيزم بهي كيتيژئوپلي هاتيمز از استفاده با و کيژئواكونوم كرديرو با

 پرداخته قزاقستان و پاكستان ران،ياي كشورهاي برا ابتكار نيا ياسيس وي اقتصادي مند
 هينظر نخست بخش در امدها،يپ شناخت و هيفرضي ابيارز هدف با رابطه نيا در شود.يم

 موردي نظر چارچوب عنوان به نينويي ايجغراف استيس بستر عنوان به کيژئواكونوم
 ريتاث زين و راهبرد نياي محورها و نينو شميابر جاده دوم، شبخ رد.يگيم قراري بررس

ي انيپا بخش در سرانجام و شوديم داده حيتوض نيچي خارج استيسي ريگجهت بر آن
ي دهايتهد وي اسيس-ياقتصادي هافرصت زين و قزاقستان و پاكستان ران،يا نقش

 رد.يگيم قرار كنكاش مورد كشورها نياي برا ابتكار نياي احتمال

 ينظر چارچوب -7

-به داد.ي رو کيتيژئوپلي مفهوم حوزه دري اعمده راتييتغ سرد جنگ افتنيانيپا اب

 با افت.ي ياقتصادي كرديرو ک،يژئواستراتژ وي نظام افتيره از کيتيژئوپل كهي اگونه
ي ژئواكونوم واژه اقتصاد به استيس ازي اسيسي ايجغراف در قدرت مفهوم جهت رييتغ

 ادوارد .شونديمي ابيارز مهمي عيطب منابع قلمرو وي اقتصاد منابع كه شد برنهاده
 علوم واردي اگسترده مفهوم با راي ژئواكونوم ميپارادا م.1333 سال در در 1لوتواک
 در اقتصاد تياهم ،يژئواكونوم تيحاكم دوراني هايژگيو از .كردي اسيس ويي ايجغراف

                                                      
1. Lutwak 
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 از كرديرو اين ست.ا اقتصاد اديبن بري انطقهمي هايبندگروه ليتشك وي جهان عرصه
 و قدرت ا،يجغراف روابطي بررس و گرفته شكل اقتصاد و قدرت جغرافيا، عامل سه بيترك

ي ژئواكونوم .كنديم مطالعه هادولت قدرت كسبي برا را عنصر سه نيا تعامل و اقتصاد
 را اقتصادي هاانيبن گرابروني كرديرو با كه است كشور کي اقتصادي ايجغرافي هانهيزم
 كنترل توانديم قيطر نيا از دولت نيهمچن .كنديم نييتع و فيتعر قدرت مناسبات در
 استحكام به و رديبگدست  به راي اقتصادي ديكلي هابخش و ديتول منابع تمام اقتدار و

 گر،يدي عبارتبه بپردازد. خودي اقتصاد قدرت وي اقتصادي هاتيفعال دنيبخش
 اليس حال در و بالقوهي فضا كند.يمي بررس را فضا و قدرت نيب رابطه ينومژئواكو
ي مرزها از آزاد رو،نيا از است، تحول و رييتغ حال در شيمرزها و حدود همواره
 (.5-3 :1437 همكاران، وي كرم)گل است کيتيژئوپولي كيزيفي هايژگيو و نيسرزم

ي ابرازها از استفاده با كه است رتقد ديتول و حفظ كسب، ،يژئواكونومي اصل هدف 
 ريساي اقتصاد اقدامات ازي مندبهره و کيژئوپلت سودمند جينتا ثروت، شيافزا ؛ياقتصاد
 نيا در .صورت مي گيرد ايجغراف بستر دري مل منافع شيافزا و كسبي برا هادولت

 أمانتوصورت  به خود، ژهيوي رهايمتغ كسب و اهداف به ليني براي ژئواكونوم ر،يمس
ي اقتصاد مدل کي كه شكل نيا به شود.يم سخت قدرت و نرم قدرت ديتول موجب
تواند ديگران را به كند، بلكه ميتنها منابع نظامي را براي قدرت سخت ايجاد مينه موفق،

تقليد از الگوي خود جذب نمايد. قدرت نرم اتحاديه اروپا در پايان جنگ سرد و قدرت نرم 
هاي اقتصادي آنها بهبود يافته است. يک واسطه موفقيت مدل ، بهچين در دوران كنوني
تنها منابع قدرت سخت، بلكه با ايجاد جذابيت، قدرت نرم نيز توليد اقتصاد بزرگ موفق نه

هاي برابر در كسب قدرت ژئواكونوميک ها قادر به ايجاد ظرفيتلبته، تمام دولت. اكندمي
-كنند. در واقع مشخصهخود به يک شكل استفاده نمي ها نيز از تواننيستند و همه دولت

-مندي دولتاي وجود دارد كه احتمال بهرههاي ساختاري و استعدادهاي ژئواكونومي ويژه

 (. 7 :1437كند )اسالمي و غريبي، مي ها از ابزارهاي ژئواكونومي را تعيين و تحميل

 نيچي خارج استيس و نينو شميابر جاده  -3

 سياست خارجي فعال، تاثيرگذاري بر محيط پيراموني براي هماهنگ مقصد نهايي يک
كردن آن با اصول و معتقدات خود است. چين متاثر از سياست كلي تعامل با دنياي خارج 

خواهي به  اگر مي» :گويدالمثل معروف چيني كه ميو تداوم نوسازي و  با اتكا بر ضرب
، رئيس جمهور چين در سفر به «باش سعادت برسي، اول از همه به فكر ساختن جاده
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آسياي مركزي، طرح ابتكار كمربند اقتصادي جاده ابريشم را مطرح كـرد. كشورهاي 
پينگ در دانشگاه نظربايف قزاقستان، پيشنهاد داد كه چين و آسياي مركـزي جينشـي

هـاي هم دهند و كمربند اقتصادي جـاده ابريـشم را بـراي همكاريدست  بهدسـت 
ابتكار جاده  0014رئيس جمهور چين همچنين در اكتبر . شتر در منطقـه بسازندبيـ

اميد. ن «يک جاده _يک كمربند»داد و هر دو طرح خود را  را نيـز ارائـه ابريشم دريـايي
با ذخاير  يهاي دولتمركز استراتژيک اوراسيا از ميان  مسير جاده ابريشم جديد چـين از

قابل توجه عبور خواهد كرد. اين مسير از منطقه  گاه جمعيتـيسرشار انرژي و معدني و پاي
ورومچي در مـرز قزاقـستان رفتـه و سـپس ا در جنـوب چـين شـروع و بـه شـهر شـيان

بر اسـاس چهار هدف به  . اين ابتكاركرد از ايـران، عـراق، سـوريه و تركيـه عبـور خواهـد
افـزايش همـاهنگي سياسـي و اقتصادي  بهبود زيرساختارهاي منطقه، :هم پيوسته است

منطقه، حذف موانع بر سر راه تجارت، تشويق ارتباطات فرهنگي بـراي پـشتيباني از 
هاي زيرساختاري حمل و نقل، انرژي و اين طرح كلي براي برنامه .ترهاي وسيع طرح

اي، منطقـههايي براي افزايش هماهنگي ديپلماتيک ارتباطات از راه دور به همراه برنامه
 (. 03-05 :1437)سجادپور و نياكي،  باشدائـتالف مـالي و تغييرات فرهنگي نيز مي

 ليتسه است آن دنبال به نيچ كهي ديجدي اقتصاد جاده و كمربند اهداف ازي كي 
 حال در هوشمندانهي امعادله واقع در است.ي انرژ و كاالونقل  حمل عيتسر و ارتباط
 نيا ن،يچ سمت بهي انرژ انيجر عيتسر و ليتسه با كه صورتنيبد ستيريگشكل
 قيطر نيهم از كهي اگسترده تجارت قيطر از و ديافزايم خود انبوه داتيتول به كشور

 عالوه بيترتنيبد فرستد.يم هدفي كشورها به را خودي كاال كنديم برقراري اقتصاد
 كنديم نيتام احسن نحو به زين را خودي انرژ تيامن رشد، نرخ وي تجار تراز باالرفتن بر

 ،ياقتصاد لحاظ از نيبنابرا (.Amighini. 2017: 32 و 17 :1437 همكاران، وي لي)آج
 رشد سرعت راياخ كه – نيچ اقتصاد تيوضع بهبود جاده کي -كمربند کي ابتكار هدف

 در نيچ يهايتوانمند يبرا ازين ديتول و ديجد يبازارها توسعه قيطر از –شده كند آن
ي نيچ گذاراناستيس است. عيصنا گريد و ساز و ساخت فوالد، م،ينيآلوم بخش

 وي غرب مناطق انيمي اقتصاد عيوسي هاينابرابر كاهش باعث اقدامات نيا كه دوارنديام
 از و شود كشور نيا ترمرفهي شرق سواحل با نيچي خشك در محصور و رتريفقي داخل

ي برا كرد توجه آن به ديبا كهي انكته .دينما كمک نيچي اجتماع ثبات به رو، نيا
 نيچ توسعه و اصالحاتي مل ونيسيكم است.ي ضرور بودجه نيتام طرح، نيا تيموفق

 ارديليم 50 از شيب ،يالديم 0014 سال از كشور نيا كه كرد اعالم 0017 مارس در
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 وي گذارهيسرما دارند، قرار جاده کي -كمربند کي ريمس در كهيي كشورها در دالر
ي هاپروژهي برا 0017 تا 0013ي هاسال نيب دالر ارديليم 405 ارزش به رايي هاتوافق

 در جاده و كمربند مجمع در نيچ جمهور سيرئ است. كرده منعقد ساز و ساخت ديجد
 جمله از دالر( ارديليم 60 )حدود شتريب واني ارديليم 530 كه نمود اعالم 0017ي م

 خواهد اختصاص صندوق اعتباراتي برا دالر( ارديليم 15 از شي)ب واني ارديليم 100
 4 حداقل ارزش بهي توافقات به ملزم شميابر جاده صندوق ،0017 سال اواخر تا افت.ي
 ه،يروس در ،يمركزي ايآسي جا به هياولي گذار هيسرما اگرچه بود، شده دالر ارديليم

يي ربنايزي گذارهيسرما يهابانک از نيهمچن . (Kembayev. 2018)بود اروپا و پاكستان
 بانک زين و نيچ واردات -صادرات بانک ،يمال منبع هيسرما دالر ارديليم صد با ايآس

 جاده، کي -كمربند کي ابتكاري هاپروژهي مال نيتام در را هانقش نيترمهم نيچ توسعه
 نيا كنند.يم فاياي مركزي ايآس در شميابر جادهي اقتصاد كمربندي هاپروژه بخصوص

 كارانمقاطعه از استفاده به مشروط هادولت به آساني هاوامي جاري هاهيرو از هابانک
 .كننديم استفادهي نيچ
 کي ابتكار ازي بخش عنوان به شميابر جادهي اقتصاد كمربند ،يكيتيژئوپللحاظ  به 

 به نيچ جمهور سيرئ 1«يگيهمساي پلماسيد»ي ديكل مولفه جاده، کي -كمربند
 جاديا قيطر از نيچي رامونيپي كشورها با روابط بهبود آن، از هدف و آمده حساب
 در است. روين ديتولي هارساختيز وي نقل و حمل ارتباطات همچوني عمومي كاالها

-هب كند،يم ارائهي اقتصاد تيريمدي براي چارچوبي اقتصاد كمربند نيا چارچوب، نيا
 ديتول تيقابل و تخصص ارزان، يهاامو و هيسرما ميعظ منابع – را نيچ قدرت كهيطور

 شدنيجهاني براي ديجد ستوركارد و كرده ليتبد ياسيس نفوذ به – ساز و ساخت و
ي م در جاده و كمربند مجمع در آنچه به توجه با كند. نييتع نيچ فيتعار با منطبق
 خارج و داخل در نيچي ارتقاي براي ابزار ،كالن عمل ابتكار نيا شد، اشاره 0017

 كمربند ابتكار رايز .ديآيم شمار بهي المللنيب دستوركار كنندهنييتع قدرت کي عنوان هب
 كه است کيتيژئوپل ياساس چـالش حل بـراي نيچ هـايتالش نيترمهم ازي كي جاده و
 نيا اند.داده قـرار توجـه مورد را آن کياستراتژ متفكران كه زييچ است، مواجه آن با

 و قوت نقـاط تمـام از اسـتفاده وي نيچ قدرت عناصر تمام بيترك يبرا تالش استراتژي،
ضعف كشور براي هدايت مجموعه وسيعي از منابع ملي در پي يافتن يک هدف 

                                                      
1. neighborhood diplomacy 
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پينگ براي تأكيد بر اهميت مفهوم جاده جديد ابريشم جينجامع است. شـي سياسـي
اي كه از آن مرتبه تواند باالتر و دورترچين عقـابي اسـت كه مي»بيان كرده كه 

 اند،شده ساخته ،ييايدر شميابر جاده و شميابر جاده اقتصادي كمربند هايش، يعني بال
 جاده يک - كمربند يک ابتكار .(Yu. 2017: 356; Li and Jin. 2018: 54) «كند پرواز

ي رسم ريغصورت  به عمل ابتكار نيا است. زيني دئولوژياي ضمن رندهيدربرگ نيهمچن
-استيس وي ساختار اصالحات بر ديتاك كه غربي اقتصاد توسعهي الگوي رابي چالش

 ازي اگسترده طورهب اما داشته، سالمت و آموزشي هابخش دري فني هاكمک وي گذار
 كه است دواريام نيچ دولت د.يآيم حسابهب ورزد،يم امتناعي عمومي هارساختيز

 انجامي دولت اعتبارات با تماما كهي اخترسيزي هاپروژه در كالني گذارهيسرما برنامه
 – كمربند کي ابتكار اگر شود. ندهيآ در منطقهي اقتصاد رشد کيتحر باعث رديگيم
 ابتكار نيا كه زننديم حدس گرانليتحل ازي برخ گردد، ظاهر زيآمتيموفق جاده کي

 نقش فاگريا نيچ آن در كهي المللنيب نظم ازي ديجد نوعي برايي مبنا توانديم عمل
 ديجدي هادهياي براي شيآزماي اعرصه ابتكار نيا ف،يتعر نيا در رد.يگ قرار است،ي اصل
 .ديآي م حساب به نيچي خارج استيس
بنابراين سياست خارجي چين اهداف چندي را از توسعه طرح جاده ابريشم نوين  

 :بندي كردي تقسيمامنيت -ها را به دو دسته اقتصادي و سياسيتوان آنمدنظر دارد كه مي
اي؛ تقويت اهرم ديپلماتيک چين در منطقه؛ ارائه گرايي اقتصادي منطقهتعميق هم -1

افزايش  -0 هاي پيرامون خود و تضعيف نفوذ آمريكا در اين كشورهاامتياز به دولت
به  الت اقتصادي با كشورهاي غربي و جايگزيني مسيرترانزيت زميني براي صدور كاالتعام

اي از پاسيفيک تا درياي اتصال جاده -4( دهداين مسير زمان را به نصف كاهش مي)اروپا 
فزايش نفوذ در ا -3 آسياي شرقي، غرب و جنوب آسياونقل  حملبالتيک و تشكيل شبكه 

دهي بازار اورآسيايي؛ تضمين جريان انرژي از آسياي مركزي و روسيه و اوراسيا؛ شكل
ارائه  -5الكا( تنگه ما) آمريكادريايي تحت كنترل  كاهش ريسک انتقال انرژي از مسير

گذاري؛ تقويت سازي و تثبيت الگوهاي چيني تجارت و سرمايهجديد از جهاني يالگوي
هاي توسعه شبرد پروژهپي -7الر المللي و كاهش اتكا به ديوآن در نقل و انتقال مالي بين

وان رقابت داخلي و رشد متوازن ؛ افزايش ت(از جمله سين كيانگ)در استان ناآرام غربي 
ها و تسهيل ورود ستفاده از ظرفيت توليدات صنعتي براي ايجاد زيرساختا -7 ايمنطقه

 العاتآوري اطهاي فنچيني به بازارهاي منطقه؛ دخالت در ايجاد زيرساخت الهايكا
 . (Yu. 2017: 362)هاي تازه براي اعمال نفوذ در منطقهمنطقه و ايجاد كانال
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ي اسيس وي اقتصاد ساختار بر آن ريتاث و جاده کي كمربند کي ابتكار -2
 قزاقستان و پاكستان ران،ياي كشورها

انداز و اقدامات چشم»در سند كمربند ابريشم كه از سوي دولت چين تحت عنوان 
براي ساخت مشترک كمربند اقتصادي جاده ابريشم و جاده ابريشم دريايي قرن بيست 

هاي همكاري و همگرايي ميان اولويت عنوان بههاي مختلفي ، حوزهمنتشر شده« كمي و
ها و اما روشن است كه فرصت اند.كشورهاي اسالمي مسير كمربند برشمرده شده

هاي سياسي و اقتصادي همكاري چين با سه كشور ايران، پاكستان و قزاقستان چالش
ارد. از طرفي موقعيت در قالب اين طرح در اين چند حوزه قابليت بحث و بررسي ند

 عنوان بهايران  ج.ا. :اي است كهمنحصر به فرد اين كشورها در اقتصاد اسالمي به گونه
يک دولت ديني با درآمد و جمعيت متوسط و با توجه به منابع قابل توجه انرژي و 
تاسيسات دريايي در تالش است با استفاده از مفاهيم ديني به توسعه اقتصادي دست 

كنند، ستان كه بعضي از محققان اين كشور را منشا اقتصاد اسالمي مطرح مييابد؛ پاك
باشد اما با دارا بودن جمعيتي بزرگ و فقدان منابع انرژي از درآمد كمي برخوردار مي

همسايگي با چين باعث شده است دو كشور مبادالت اقتصادي هنگفتي را از طريق 
ري كه براي تامين امنيت انرژي، چين با كيانگ انجام دهند به طوبندر گوادر و سين

از طريق  (LNG)سازي گاز مايع طبيعيتوسعه بندر گوادر درصدد صادرات و ذخيره
باشد. قزاقستان يک كشور با محدوده جغرافيايي بزرگ ولي جمعيت پاكستان مي

كشور سكوالر با  باشد. اينمي كوچكي به همراه مرزهاي استراتژيک با چين و روسيه
و توليد انرژي، بيشتر با موقعيت جغرافيايي ونقل  حملمركز  عنوان بهثريت مسلمان اك

گيري سكوالر خود نسبت به اسالم و اقتصاد اسالمي شناخته شده است به مركزي و جهت
كه تاسيسات صنعتي بزرگ، انرژي و منابع معدني عاملي براي افزايش درآمد سرانه طوري

اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه همه وده است. نكتهاين كشور در چند سال اخير ب
اند؛ ايران با يک حكومت بندي شدهطبقه دموكراسي عنوان بهسياسي لحاظ  بهاين كشورها 

ديني، پاكستان يک دولت معتقد به قوانين اسالمي و قزاقستان يک دولت سكوالر با 
سياسي مذهبي در ميان  اريانس. اين و(Factbook. 2018) مسلمان( است ٪70اكثريت )

هاي ابتكاري و سه حوزه براي بحث در مورد تأثيرات اقتصادي اسالمي در پروژه
  همچنين روابط مربوط به آنها با چين بسيار تاثيرگذار است.
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 . مقايسه وضعيت جغرافيايي و اقتصادي چين، ايران، پاکستان و قزاقستان5جدول 

(Selmir. 2018: 6)  

 كشور

 مساحت
(7666 

كيلومتر 
 )مربع

خط ساحلي 
 ))كيلومتر

جمعيت 
 ))ميليون

جمعيت 
 شهري

 )درصد(

اميد به زندگي 
 در بدو تولد

 )سال(

شاخص 
 جيني

توليد ناخالص 
، (PPP)داخلي 

 در تريليون دالر

 خدمات
 )درصد(

 صنعت
 )درصد(

 4325 5020 04210 3725 7527 56 1246021 132500 32537 چين
 4523 5324 12741 3325 73 73 60 02330 12763 ايران

 4323 7026 02373 0724 7121 54 1627 - 02703 قزاقستان
 1321 5724 12057 4027 7621 30 00323 12037 737 پاكستان

 

 رانيا -2-7

 نظام در قوا موازنه استيس ران،يا و نيچ انيم دارشهير وي خيتار روابط از نظرصرف
 دور مناطق به کيژئواستراتژ نفوذ» و سوکي از« غرب و شرق رقابت» عبارت با المللنيب

يعني خليج فارس از سوي ديگر، ايران را به مركز ثقل برخي از منافع  «از دسترس زميني
-توجه به مزيت استراتژيک و كليدي چين تبديل كرده است. در شرايط كنوني، ايران با

 كاالاي در ترانزيت واند نقش ارزندهتترين مسير به سوي اروپا ميهايي مانند داشتن كوتاه
يران از نظر چين، عنصر مركزي در ؛ بنابراين اپس از احيا و تكميل جاده ابريشم ايفا كند

به شدت بازارگرمي  براي آن كمربند اقتصادي جاده ابريشم اين كشور است؛ كمربندي كه
فارس و خليجكند و هدف آن گسترش نفوذ فرامرزي چين از طريق آسياي مركزي به مي

-جابهلحاظ  بهاي به اين كشور موقعيت جغرافيايي ايران، اهميت ويژههمچنين اروپاست. 

هاي نفت و گاز در اقتصاد جهاني بخشيده است. ايران با و عبور خطوط لوله كاالجايي 
آورد و جايگاه اقتصادي خود را دست  بهتواند منافع بسياري را گيري از اين مزيت ميبهره

(. 13-00 :1435)اميراحمديان و دولت آباد،  اي و جهاني ارتقا بخشدطوح منطقهدر س
شود. همچنين عالوه بر جايگاه استراتژيک، ايران منبع با ارزش انرژي نيز محسوب مي

افزايد. با هاي ديگرش مياي كه با كشور چين دارد هم بر مزيترابطه خوب چندين ساله
جنوب و شرق  -خزر و قرار گرفتن در كريدورهاي شمالفارس و دريايدسترسي به خليج

توان غرب و فراهم نمودن امكان انتقال زميني و دريايي انرژي و كاال، ايران را مي –
كه بخش مهمي از ونقل  حملشاهراه جاده ابريشم جديد معرفي كرد. اين كريدور  عنوان به
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ترين ترين و سريعهزينهرين؛ كمتگذرد؛ در حال حاضر يكي از كوتاهآن از خاک ايران مي
 رود. مسيرهاي ترانزيت كاال بين آسيا و اروپا به شمار مي

 توسعه ا،يآس غرب در رانياي ارتباط ويي ايجغراف ژهيو تيموقع به توجه با 
ي مهم بخش دريي ربنايز اتصاالت شدنيي اجرا الزم شرط ران،ياي ارتباطي ها رساختيز
ي اتيعمل برنامهي مبنا بر كهي اتصاالت شود؛يم محسوب مشيابر كمربنديي ايجغراف از

 ا،يآس كه دهد شكل راي اشبكه ديبا گامبهگام و جيتدر به شميابر جادهي اقتصاد كمربند
ترين كردن كوتاههمين راستا براي فراهميقا را به يكديگر متصل سازد. در اروپا و آفر

)مركز سين  1اورومچيكه از مايلي  0000مسير، چين طرح احداث خط راه آهن 
كيانگ( به تهران را پيشنهاد داده است كه در صورت اجراي اين طرح، چين بزرگترين 

هاي تسهيل . يكي ديگر از اولويت(Erdbrink. 2017)شريک تجاري ايران خواهد شد
پيوندها و ارتباطات ميان كشورهاي مسير كمربند، گسترش هماهنگي در ترخيص كاال و 

المللي سهل و روان است. در اين حوزه گمركات دو كشور در جي ترانزيت بينتحقق تدري
هاي گمركي كه اي موسوم به برنامه اقدام مشترک در زمينه همكاريچهارچوب برنامه

به امضا رسيد، در مورد رد و بدل كردن  1435در سفر رئيس جمهوري چين در سال 
ند. افزون بر اين بر مبناي اين توافق، چين ااطالعات كاال ميان دو كشور به توافق رسيده

بخشي از كاالهاي خود را به بنادر ايران منتقل و سپس از طريق مرزهاي زميني از ايران 
هاي چيني (. مقام10 :1437نيا و عزيزي، به اروپا ترانزيت خواهد كرد )شريعتي

دانند؛ حتي ني ميهمچنين، ايران را يک گره كليدي در جاده ابريشم نوين دريايي و زمي
گذاري ايران از نظر تجارت و سرمايه ،Zuoru Lin)) براي كارآفريناني همانند ژورو لين

 ارتباطات شيافزا دنبال به ها ينيچ نيبنابراقرار دارد؛  0«در قلب جهان»خارجي چين
 ريجزا ازي كي دريي ايدري روين گاهيپا کي جادياي حت و آهن راه وونقل  حمل ،ياجاده

 طرح در خودي الملل نيب وي مل منافع كسبي برا پكن اساس، نيا بر هستند. انريا
ي براي فعل زمان در و دارد ژهيو توجه مهم،ي امنطقهي هاقدرت به ن،ينو شميابر جاده

 رانيا کيژئواكونوم و کيتيژئوپل تيموقع ازي ناش نيا كه است قائلي اژهيو تياهم رانيا
 ها)دولت چين و...اگر آن»گويدري معاون وزير راه ميدر همين راستا اصغر فخ است.

ترين مسير را خواهند در وقت و پول خود صرفه جويي كرده و كوتاهگذاران( ميسرمايه
 .(Lu. 2016)« اب كنند، ايران بهترين گزينه استبراي تجارت و سوددهي انتخ

                                                      
1. Urumqi 
2. in the heart of the world 
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به طوري كه روسيه و عامل ژئوپليتيک نقش مهمي در روابط ايران و چين ايفا مي كند،  
ند. در حال ي اين دو كشور هستاياالت متحده و حتي عربستان مشتاقانه در حال تماشا

آيد. بنابراين  ميدست  بههاي تجاري حاضر مزيت عمده روسيه تنها از طريق ارسال سالح
ن ها اگرچه نسبت به گذشته توجه بيشتري به توسعه روابط با ايران و چين دارند، اما ايروس

ها در منطقه آسياي مركزي و اوراسيا كشور همواره نسبت به افزايش نقش ساير قدرت
تواند ها اين طرح ميحساس بوده و معموال به آن واكنش نشان داده است. از ديد روس

ها باشد. اين بيم اي ايران و چين در حياط خلوت يا خارج نزديک آنمحملي براي نفوذ منطقه
تواند بيشتر باشد؛ زيرا قرابت مذهبي و ايدئولوژيک ايران با كشورهاي ميدر مورد ايران حتي 

ها و گرايي و تقويت گروهتواند مقوم آن چيزي باشد كه از ديد مسكو افراطياين منطقه مي
گرايانه است. منازعات ايران و آمريكا تقريبا در تمام روابط اقتصادي ايران هاي اسالمجنبش

گذاران داخلي را هاي هدفمند عليه ج.ا. ايران حتي سرمايهكه تحريمريباشد به طومشهود مي
ميالدي ميان  0010طبق قراردادي كه در سال مثال  عنوان بهرو كرده است. با مشكل روبه

ايران و پاكستان امضا شد و به خط لوله صلح ميان دو كشور معروف شد، گاز طبيعي ايران از 
 منتقل پاكستان جنوب در ˈشاه نوابتان بوشهر به بندر ميدان گازي پارس جنوبي در اس

 01روزانه 1434همچنين براساس اين قرارداد، قرار شد كه ايران از فروردين ماه شد.  مي
ميليارد مترمكعب گاز طبيعي به پاكستان  6/7هزار مترمكعب گاز و ساالنه  500ميليون و 
سني، آشفتگي در  -هاي شيعه ند تنشاما عواملي همان (Ahmad et all. 2017). صادر كند

ها و فشارهاي خارجي از سوي آمريكا به پاكستان و امضاي قرارداد بلوچستان پاكستان، تحريم
ميليارد دالري خريد گاز از روسيه باعث شده است كه همچنين اين خط لوله صلح  10جديد 

واقف هستند كه هرگونه مداران چيني به اين نكته تكليف باقي بماند. در نهايت سياستبي
تواند موجب ناخرسندي كشورهاي حاشيه خليج فارس گيري آشكار به سمت ايران ميجهت

 به خصوص عربستان شده و اختالالتي در به ثمر رسيدن طرح مزبور به وجود آيد.

 پاكستان -2-3

 نيچند يالديم 0013 سال در پاكستان،ي تجار کيشر نيبزرگتر عنوان به نيچ
 احداث قرارداد كه كرده امضا پاكستان باي عمراني هانهيزم در ژهيو به مهم نامهتوافق

 برق، روگاهين چند ساخت قرارداد پاكستان،ي غرب جنوب در دراگو بندر در فرودگاه
ي انرژ ديتول ،يفناور نهيزم در مشترکي قاتيتحق مراكز جاديا و مهم بزرگراه چند احداث

بر روابط تجاري، دو  عالوهآباد و پكن است.  اسالم يانبرق آبي تنها برخي از قراردهاي م
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اند. اين گذاري مشترک آغاز كردههاي سرمايهكشور همكاري قابل توجهي را در طرح
ها در پاكستان در حال انجام است كه مصداق بارز آن توسعه همكاري عمدتا از سوي چيني

ث بزرگراه قره قروم و كمک به احدا، و تجهيز بندر گوادر، احداث بزرگراه ساحلي مكران
در  دالريميليون  000گذاريسرمايه سيستم ريلي پاكستان است. همچنين، دولت چين با

ايجاد و تجهيز سيستم راه آهن پاكستان، تأمين لوكوموتيو مورد نياز راه آهن اين كشور و 
اقتصادي هاي مهم طرح يكي ديگر از. اتصال راه آهن پاكستان به چين موافقت كرده است

بحث احداث  ،كشور قرار گرفته در دستور كار دو هاي اخيربين چين و پاكستان كه در سال
جاده ابريشم چين است كه بخشي از آن با عنوان كريدور اقتصادي چين و پاكستان شناخته 

رسد. احداث اين كريدور از مبداء آن مي شود كه براي هر دو طرف بسيار سودمند به نظر مي
گوادر در جنوب غربي پاكستان تا مقصد آن در شهر كشگر واقع در استان سين  در بندر

گيانگ در غرب چين صورت خواهد گرفت كه شامل سه بخش مهم و موازي خطوط 
است و عمليات احداث خطوط جاده  هاي انتقال انرژياي، ريلي و خط لولهجادهونقل  حمل

 (.13-00 :1435)كتابي و همكاران،  اي است
 

 
 

  (Wolf. 2017)پاکستان – نيچي اقتصاد دوريکر .2 نقشه
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 كمربند» طرحي ها پروژه نيترمهم ازي كي (CPEC)پاكستان -نيچي اقتصاد دوريكر 
 عنوان به شد،ي معرف 0015 ليآور دري رسمطور  به كهي زمان از و بوده نيچ «جاده و
 نيا است. شده فتهگر نظر دري ا منطقه کيتيژئوپل گفتمان در «يباز دهنده رييتغ»

 37 بر بالغي ا بودجهي دارا و بوده پاكستان و نيچ نيب دوجانبه طرح نيترمهم پروژه،
  .است كايآمر دالر ونيليم
 كمک کي را «پاكستان -نيچي اقتصاد دوريكر» پاكستان، گذاراناستيس اكثر 

 خود متقابل اتصال مشكل پروژه نيا ن،يچي برا دانند. يم پاكستان اقتصاد به ريگچشم
 ن،يا بر عالوه .داد خواهد كاهش راي مركزي ايآس و اروپا قا،يآفر فارس، جيخل منطقه با
 وي اقتصاد نظمي ريگشكلي براي فرصت عنوان به «پاكستان -نيچي اقتصاد دوريكر»
 وي اسيسي هايهمكار ،يتجاري رهايمسي ها شبكه ارتقاء باي مركزي ايآس دري اسيس

 موجب پاكستان -نيچي اقتصاد دوريكر بزرگ ابعاد .است شده ميترس ،يفرهنگ تبادل
 كشوري اقتصاد نياديبن تحوالتي براي شگاميپي رساختيز ابرپروژه نيا است شده

 نيا .شود محسوب ساختمان و تيترانز نقل، و حملي هاحوزه در ژهيو به پاكستان،
 توانديم پاكستان، شورك داخل دري اقتصاد رشد و افزوده ارزش جاديا بر عالوه پروژه
 شدن اضافه .باشد داشته زين پاكستان كشوري امنطقه گاهيجا تيتقو دري اساسي نقش

 نيا بهيي اروپاي كشورهاي حت و هيروس ه،يترك ران،يا همچونيي كشورهاي احتمال
 مركز عنوان به را پاكستان توانديم آني ارتباطي هارساختيز ازي مندبهره و دوريكر

-جابه دري اساسي نقش توانديم گوادر بندر د.ينما ليتبد منطقهي اقتصادي اهتيفعال

 و نيچ كشور خصوص به كشور، نيا هيهمساي كشورهاي كاالها و محصوالتيي جا
 اتصال زين نيچ كشور منظر از .باشد داشته هند انوسياق آزادي هاآب به هاآني دسترس

 جيخل هيحاشي عربي كشورها به كشور نيا ميمستقي دسترس توانديم گوادر بندر به
 -برد پروژه کي پاكستان -نيچي اقتصاد دوريكر منظر نيا از و دينما ليتسه را فارس

  (Mohammad. 2017; Wolf. 2017). شودي م محسوب طرف دو هري برا برد
دروازه تنگه هرمز و كليد  عنوان بهدليل است كه  اهميت استراتژيک بندر گوادر بدين 

شود. اين بندر با يک واحد دفاع هوايي مدرن، يک رصه جهاني نفت محسوب ميمسير ع
المللي كه قادر به مديريت خدمات هواپيمايي مسافربري باشد پايگاه و يک فرودگاه بين

هاي گران پاكستاني براي كنترل و نظارت بر طرحبر عقيده تحليل تكميل خواهد شد و بنا
هند، درياي عربي و خليج فارس و هرگونه همكاري طلبانه هند در اقيانوس  توسعه

ريزي شده است. بندر گوادر همچنين بخشي از استراتژي استراتژيک هند و آمريكا برنامه
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تواند هم از امنيت دو كشور در برابر هند محافظت رود و ميرشته مرواريد چين به شمار مي
 در (.16 :1437كند )محروق، كند و هم در راستاي سياست استراتژيک دريايي چين عمل 

 راه خط کي بزرگراه، ليما 1600 دري گذارهيسرما با كه كرده اعالم نيچ راستا نيهم
 مبادرت كنديم مرتبط گريكدي به را كشور دو نيا كهي نفت لوله خط کي و آهن
ترين از نوع ميليارد دالري كه بزرگ 125ورزد. اين كريدور توسط يک نيروگاه خورشيدي  مي
ميليارد دالري تامين خواهد  127ود در جهان خواهد بود و همچنين يک نيروگاه برق آبي خ

درصد 65شد. زيرا تنگه ماالكا كه توسط سنگاپور و مالزي احاطه شده، محل عبور نزديک به 
انرژي مورد نياز چين است. از آنجا كه مالزي و سنگاپور روابط بهتري با آمريكا داشته و چين 

مردان چيني همواره درصدد كاهش وابستگي خود به ي در آنجا ندارد، پس دولتنفوذ چندان
-اين ترتيب با تكميل پروژه خطوط انتقال انرژي از بندر گوادر به سيناند. بهاين تنگه بوده

كيانگ چين و كاهش وابستگي به تنگه ماالكا براي عبور انرژي بخش اعظمي از امنيت 
  (.04 :1437يلي و همكاران، شود )آجانرژي چين تامين مي

 

 
  (See: Google Map)ماالکا تنگه .3 نقشه
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هاي جاده هاي پيش روي پاكستان در صورت اجرايي شدن طرحدر مورد تهديد 
ابريشم بايد گفت كه در اواخر قرن بيستم، كشورهاي)ايران، تركمنستان( برخوردار از 

بين ايران و  «LNG »صلح  هاي همانند خطوط لولهمنابع غني نفتي گازي طرح
هند را مطرح  -پاكستان -ايران -(؛ تركمنستان(IPIهند -پاكستان؛ ايران، پاكستان

ها، ج.ا. ايران در مدت كوتاهي پيشنهاد داد كه هند از كردند. با امضا اوليه اين طرح
شود، كه گاز پارس جنوبي از طريق ايالت بلوچستان به هند وارد مي «IPI»طريق پروژه 

اقدامات امنيتي الزم را  براي تامين اين خطوط لوله انجام دهد زيرا الزامات انرژي در 
پاكستان و هند بسيار زياد است و به همان اندازه منابع عظيم انرژي در ايران و 
تركمنستان وجود دارد. حتي بعضي از اين خطوط لوله به منظور پيوند مستقيما به خط 

-كه چين درصدد كمک به پروژهاند. در حاليساخته شدهگوادر -سين كيانگ LNGلوله 

آفريني استراتژيک ايران و پاكستان اعالم هاي فوق بود، كشورهاي ديگر نسبت به نقش
مثال، اياالت  عنوان بهاند.  گيري چين از اين طرح بودهنارضايتي كردند و  خواهان كناره

ها و تهديدهاي ند، با تحريمحمايت بك  TAPIكه از خطوط لوله متحده به جاي آن
هاي ايران را مختل كرده است. هند هم براي مقابله هاي نفتي تا حد زيادي برنامهشركت

با پاكستان تالش كرده است اين خطوط لوله را متناسب با منافع خود تلقي نكند و 
. Shaikh. Ji, and Fan. 2016)براي پيشبرد اين پروژه به كار ببند ) يهاياندازيدست

نشيني كرده عقب IPIالمللي از خط لوله بنابراين هند با توجه به فشارهاي داخلي و بين
گذاري ميليون دالر در بندر چابهار سرمايه 500موافقت كرد تا  0017است، اما در سال 

د نخست نياز بشود. در راستاي مقابله با اقدامات هند، مشاور ارشكند تا از بندر گوادر بي
بيند و در واقع يک رقيب نمي عنوان بهپاكستان، چابهار را » :اكستان معتقد استوزير پ

. با (Arif. 2016)« باشدامكان توسعه ارتباط با گوادر هميشه براي همه جهانيان باز مي
حال، نقاط قابل توجهي از اختالفات اقتصادي و سياسي ميان پاكستان و ايران وجود اين
بنادر نزديک در اقيانوس هند، قطعا  براي  عنوان بهدر و چابهار، هر دو بندرگوا -1 :دارد

در حال  LNGقيمت گذاري  -0تبديل شدن به شانگهاي منطقه رقابت خواهند كرد. 
زيرا اگر  ،باعث ناديده گرفتن منافع پاكستان خواهد شد IPIحاضر از طريق خط لوله 

تواند با قيمت بااليي به فروش ميايران گاز تركمنستان را با قيمت بسيار پايين بخرد، 
برد براي ايران و توسعه بندر چابهار خواهد شد. عامل  -ساند كه اين عامل بازي بردرب

كنند كه حامي اقتصاد اسالمي و رهبر جنبش كه هر دو كشور ادعا ميتر اينسوم و مهم
 عنوان بههاي اقتصادي مدرن و حكمراني  ج.ا. ايران، كه در بحث .باشنداسالمي مي
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در مقابل پاكستاني كه خود را به نام پدر اقتصاد  ،كشور اسالمي شناخته شده است
كردن اقتصاد و موسسه مالي و ساله براي اسالمي 70هاي داند و به تالشاسالمي مي

هاي ميان پاكستان با كند، قرار گرفته است.  همچنين عالوه بر چالشصنعتي اشاره مي
از محققان معتقد هستند كه كريدور اقتصادي ميان چين و  ايهند و ايران، عده

گذاري بدون ثبات كننده و  سرمايهبا  نوع برنامه توسعه اقتصادي بي (CPEC)پاكستان 
آورد و با اجرايي شدن نتايج مشخص، فقط بدهي مضاعف براي پاكستان به وجود مي

كند. افزايش عوارض اين كامل اين طرح، پاكستان را به تحت الحمايه چين تبديل مي
ساله بندر  34ها در مقابل اين طرح و اجاره كريدور براي مردم پاكستان، مقاومت بلوچ

گذاران چيني، تغيير دادن هاي مالياتي براي سرمايهگوادر به چين به همراه معافيت
 خراج منابع اين منطقه براي چيني هافرهنگ و آداب و رسوم منطقه و انحصار كامل است

هاي مردم و انديشمندان پاكستاني در قبال اين ابتكار بوده است املي براي مخالفتع
(El-Gamal. 2017: 4–5). 

 
 (1331 قفقاز، مطالعات اديبن )ی پيآ وی تاپ لوله خطوط .4 نقشه
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 قزاقستان -2-2

باشد، قزاقستان همانند پاكستان در توسعه جاده ابريشم نوين نقش مركزي برخوردار مي
پاكستان دسترسي چين به  :باشندا هر دو كشور از همسايگان استراتژيک چين ميزير

راه دسترسي به  قستان از طريق درياي خزر و روسيهكند و قزااقيانوس هند را فراهم مي
با بندر  و گسترش بندر گوادر در مواجهه توسعه .كنداروپا را براي چين تسهيل مي

ترين بندر خشكي در جهان  و چين آن را بزرگ در قزاقستان، كه قزاقستان سرگاوخ
نامند، همسان هستند. هم قزاقستان و هم پاكستان براي تامين نيازهاي انرژي چين  مي

استان كاشغان  به LNGونقل  حملشامل يک خط لوله براي  CPECاهميت دارند، زيرا 
به وسيله چين،  -در غرب چين است. در همين راستا، توسعه خط لوله نفت  قزاقستان

شركت ملي و  (CNPC)بين شركت ملي نفت چين  50. 50گذاري مشترک يک سرمايه
 1300شكل گرفت كه خط لوله اصلي نفتي  (KazMunayGas)نفت قزاقستان، 

تنها  نه تكميل كرد. اين خط لوله 0003مايلي از غرب قزاقستان به چين را در سال 
از افتتاح، تنها خروجي صادرات از  وضعيت صادرات قزاقستان را بهبود بخشيد )قبل

-قابلطور  به طريق شركت دولتي روسيه متعلق به شركت ترانس نفت بود(، بلكه

توجهي صادرات منابع نفتي از آسياي مركزي به غرب چين را افزايش داد. به 
هاي نفتي نزديک آتاسو به ميليون تن نفت از ميدان 1020، 0017كه در سال طوري

 آالشانكو، ژينجيانگ و سپس به پااليشگاه دوشنزي انتقال يافت در CNPCمجتمع 
(Hydrocarbons Technology. 2018)  .تـا ساختهلوله چين را قادر  وطاين خط 

عالوه، اين . بهمستقيم و بدون واسطه روسيه از آسياي مركزي نفت وارد كندطور  به
روسيه در غرب سيبري  دهد تا به منابع انرژيلولـه بــه چـين امكان مي وطخـط

رئـيس جمهـور چـين  طي سفر شي جينگ پينگ، شود. در همين راستا نيز متصل
قرارداد  00چين و قزاقستان بيش از ، 0014 بـه آسـياي مركـزي در سـپتامبر

درصـد  624 شركت ملي نفت چين ميليارد دالر امضا كردند و 40انرژي به ارزش 
ترين مالكيت دريايي زرگب آورد. ايـن اولـين و دست بهطـرح دريـايي كاشـغان را 

 -چين در حوزه درياي خزر است و به چين كمک خواهد كـرد خـط لوله چين 
 (.13 :1433نيا و دولت آباد، )حميدي قزاقستان را پركند



 

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بين

 

 7279پاييز و زمستان  /اولشماره  /اولدوره 

790 

 
 (Vizcaino. 2018) )قزاقستان(يمرکزي ايآس در نيچ لوله خطوط .1 نقشه

 

ي معنا به تنها و استعاره کي عنوان به شميابر راه از 1330 دهه لياوا از نيچ 
 دري رسم استيس کي عنوان به را آن 0014 سپتامبر در اما كرد، استفاده نشينماد

 با خود طرح از قزاقستان به سفر در نيچ جمهور سيرئ و داد قرار خود كار دستور
 كهي انقشه براساس كمربند نيا كرد.يي رونما شميابر راهي اقتصاد كمربند عنوان

 به آنجا از و قزاقستان با انگيكنيس از عبور با است، كرده ميترس نهوايشي خبرگزار
 با قزاقستان .رسديم اروپا و ترانهيمد به و كنديم عبور هيترك و رانيا از غرب سمت
 کي – كمربند کي» طرح انيحام نياول عنوان بهي دوريكر وي انرژ تيوضع به توجه
 دسامبر در راستا، نيهم در باشد.يم برخوردار ابتكار نيا دري اژهيو گاهيجا از «جاده

 با راي آلمات خود شهر نيبزرگتر تا خورگاس ازي ليما 160ي لير خط قزاقستان 0011
 طرف دو ازي لير خطوط كرد. ليتكمي جهان بانک ويي ايآس توسعه بانک وام از استفاده

 استفاده منظور بهي لير خطوط نيا و كرد خواهند دايپ اتصال قزاقستان و نيچي مرزها
 انيمي لير ارتباط خط نيدوم بيترت نيا به كنند؛يم دايپ گسترشي باري قطارها

   ي المللنيبي لير خط توسعه، نيا شود.يم جاديا قزاقستان قيطر از نيچ -اروپا
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 بالروس ،هيروس قيطر از آنجا از و قزاقستان به نيچ از را ليما 7350 طول به 1نويپوكش
 وي لي)آج كنديم ليتكم و داده ارتباط آلمان سبورگيدو به تينها در و لهستان و

 مناطق بهي تيترانزي رهايمس اتصال درصدد قزاقستان نيهمچن  (.01 :1437 همكاران،
از منطقه ويژه اقتصادي . سازي تاثيرات محلي استويژه اقتصادي جديد با هدف بيشينه

جوالي  0بندر داخلي كه افتتاح آن با تبليغات گسترده در ورودي شرقي و  -خورگاس
رود كه از سوي نورسلطان نظربايف، رئيس جمهور قزاقستان، اعالم شد، اين انتظار مي 0013

پيشرفت هاي اين بندر داخلي سرعت پاييني  .رشد اقتصادي سرتاسر اوراسيا را تحريک نمايد
رف كنندگان قزاقستاني با موانعي رو به رو واسطه كاهش تقاضاي مصه داشته و توسعه آن ب

شده است، با اين حال ناظران بر اين باورند كه اين بندر داخلي احتماال اين موانع را پشت 
و « كاسكو»، دو شركت متمول 0017مثال در مي  عنوان بهسر خواهد گذاشت، چرا كه 

داخلي را از طرف  درصد از سهام اين بندر 33چين،  راز كشو« گنگجيانگسو ليانيون»
قزاقستاني خريداري كرده و در جريان سفر رئيس جمهور چين به آلماتي در ماه ژوئن 

ميليارد دالر ميان دو كشور به امضا رسيد و دو دولت مقرر  6، قراردادي به ارزش 0017
« مسير روشن»اقتصادي  سياست با منطبق چين جاده يک –داشتند تا ابتكار يک كمربند 

 (Jenkins and Perzadayeva.  2018).  تعريف و اجرا گرددقزاقستان 
دو رويكرد دريايي چين براي توسعه جاده ابريشم نوين و همراهي با كشورهاي هدف  

 كند كه به دريا سو مبادرت به خريد بنادر در كشورهايي مياز يک :در پيش گرفته است
در  سهامرت به خريد كشتيراني اين كشور مباد شركت گر،يدي سو از و اند متصل

روح نزديک  كند. مثال آن قزاقستان است كه بياباني بي كشورهاي محصور در خشكي مي
ان ناپذير اوراسيا ايستاده است. اما در قزاقست مرز با چين و نزديک قطب دسترسي

و  چين. اندازند نتينرها را به قطارها ميها، كا جاي كشتي  هاي بزرگ چيني، به جرثقيل
گزارشگر  «اندرو هيگنز. »كنند جهاني را مشاهده مي تجارتقزاقستان اكنون مرز جديد 

اينجا جايي است كه شي » :نويسد خود مي 0016تايمز در گزارش اول ژانويه  نيويورک
ناميده است؛ برنامه زيرساختي يک « پروژه قرن»جمهور چين، آنجا را  جين پينگ، رئيس

 جادهمعروف است كه هدفش احياي « يک كمربند، يک جاده»ه تريليون دالري كه ب
ي نيچي كاالها پمپاژي برا اروپا و ايآس انيمي گريدي تجار ريمس ساخت و شميابر كهن

ي رهايمس در سازمان ديتجدي نوعتنها  نه ها ينيچ قمار «.استي خارجي بازارها به
 تحت هم راي جهان استيس و قزاقستاني داخل استيس بلكه استي جهانونقل  حمل

                                                      
1. Pokshino 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87
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طور  به كه كردهي ا منطقه وارد را خود قيعمي شكل به نيچ رايز ،دهد يم قرار ريتاث
 نيا .(Selmir. 2018: 20) شود يم شناخته روسيهخلوت و منطقه نفوذ  اطيحي سنت
 عملي آزاد و قزاقستاني آزاد موجب سو،کي از :استي بعد چند كرديرو کي كرد،يرو

ي اقتصادي كينزد و ونديپي ها نهيزم گر،يدي سو از شود؛ يم هيروس برابر در كشور نيا
اي محوري در استراتژي  كند؛ در عين حال، قزاقستان به نقطه را با چين فراهم ميبيشتر 

در نهايت، احتماال موجب شود؛ و  چين در آسياي مركزي تبديل مي سياست خارجي
 .شود چين با اين كشور مي رقابترشک روسيه و در نهايت 

كنند كه  گرايان قزاق از اين شكايت مي ليهمانند مردم و انديشمندان پاكستاني، م 
از مسكو ممكن است در مدار چين قرار بگيرد. وقتي  استقاللپس از كسب كشورشان 

هايي را به  توانند زمين ها مي قانوني تصويب كرد كه طي آن خارجي 0017 قزاقستان سال
 زمينبلعيدن »ريختند تا آنچه را كه آنها دت طوالني اجاره كنند، تظاهركنندگان به خيابم

اكنون اما . (Vizcaino.  2018)ناميدند، مورد انتقاد قرار دهند  مي 1«ها از سوي چيني
هاي طرحاز طرفي  .گرايان در مدار چين قرار گرفته است ستان بر خالف ميل مليقزاق

هاي ضعيفي براي تضمين نيست، چراكه مكانيسم هابزرگ ساخت و ساز اغلب به نفع قزاق
تواند توزيع شفاف بودجه دولتي وجود دارند. وجود فساد گسترده در اين كشور نمي

 اكتبر 40واستار تجارت بيشتر و آزادتر است؛ در منعكس كننده تصوير دولتي باشد كه خ
يكي  رئيس مرزهاي قزاقستان به جرايم سازمان يافته و درخواست رشوه متهم شد. 0017

منطقه تجارت آزاد كه سال  -ديگر از پروژه هاي چند ميليارد دالري در منطقه خورگوس 
خش خود مهمانسرا، ها در بتواند يک پيش اخطار باشد؛ چينيمي –افتتاح شد  0011

اند و قزاقستان در قبال تعهد خود تنها چند باجه در بانک و مراكز خريد احداث كرده
اندازي كرده است كه گردشگران چيني در آنجا بستني خريده و عكس يادگاري بيابان راه

 داليلگيرند. بسياري از پروژه هاي زيربنايي قزاقستان بيهوده و بي نتيجه هستند و مي
اما نكته اميدوار كننده اين  دي وجود دارد كه پروژه راه آهن نيز از خط خارج شود.زيا

هاي گذاري چين در قزاقستان و ديگر كشورهاي آسياي مركزي نگرانياست كه سرمايه
زيرا  ،روسيه در مورد افزايش نفوذ اين كشور در آسياي مركزي را افزايش نداده است

هاي روسيه را از طريق ديپلماسي فعال چين و رشد رانياند نگقزاقستان و چين توانسته
 كه به ايجاد سازمان همكاري شانگهاي منجر شده، عوض كنند.اي العادهاقتصادي فوق

                                                      
1.swallowing the land by the Chinese 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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 يريگجهينت

 0014 سال از ثروت قيطر از قدرت كسب كرديرو بري ابتنا با نيچ كالن استيس
 نيا در كرد. ايمه را نينو شميابر جاده نام باي ديجدي استراتژ طرحي هانهيزم

ي ريگيپ با كه است ايآس غرب و اياوراس انيم ونديپ دنبال به نيچ ،ياستراتژ
ي اياح دنبال به (ييايدر وي نيزم راهبرد)جاده نيا دري اصل مولفه دوي هارساختيز

 منطقه در را خود کيتيژئوپلي هابالي استراتژ نيا با نيچ است. بزرگ نيچي ايرو
 شوند،يمي تلقي راهبرد مناطق نيترمهم از كهي غرب جنوبي ايآس وي مركزي ايآس

ي جمع وي اقتصاد منافع طرح نياي اصل هدف كه استي مدع چند هر است. گشوده
 ران،ياي كشورها باي همكار و طرح نيا در نيچ کيتيژئوپل اهداف توانينم اما است

 از ابتدا را كار تا كردهي سع شتريب نيچ تاكنون گرفت. دهيناد را قزاقستان و پاكستان
 دست كار نياي برا هاآن كند. آغاز قزاقستان و پاكستان همانند خود کينزد گانيهمسا

ي هايگذارهيسرما در آن از و زده ايآسي هارساختيزي گذارهيسرما بانک ساخت به
 ران،يا ديد از اند.كرده استفاده رانياي لير بخش و خورگوس گوادر، بنادر در خود كالن

 است،ي اقتصاديي ايپو و رشدي براي هافرصت متضمن طرح نيا قزاقستان و پاكستان
 كه آنجا از اما است؛ي ضرور طرح نيا به وستنيپي برايي ايپو و تيفعال لزوم نيبنابرا
 هاآن با مقابلهي كارهاراه افتني وي شياند چاره ضرورت و ديجدي تيامني هاچالش بروز

 ميعظ طرح نيا تحققي دستاوردها از ريمسي كشورهاي براي زساقدرت نيهمچن و
 جابيا طرح نيا در ديمفي نقش ازي برخورداري برا تالش وي فعل طيشرا بود، خواهد

 طرح نيا و نيچ قبال دري اسالم كشور سه نياي خارج استيسي استراتژ كه كنديم
 فراهم مذكور راهبرد كهيي هافرصت از موثرتري ريگبهره منظور به و شودي شيبازاند

 شود. حاصل كشورها نيا استيس و اقتصاد دري راتييتغ آورد، خواهد
  شود، يم تيهدا نيچي مل منافع واسطهه ب هرچند شم،يابر جادهي اقتصاد كمربند 

 را كشور سه نيا ياقتصاد رشد و ارتباطات بهبود ،ييربنايز صينقا كاهشيي توانا اما
 در راي محور استيس عجله با حركتي نوع ابتكار نيا ال،ح نيا با .باشديم برخودار

 وي زير برنامهي بوروكراس كهي حال در كرده، تيتقو را ها نامه هماتف و قراردادهاي امضا
 ستين ممكن هرگز ها پروژه ازي برخ .است داشته مشكل رفتن شيپ پا پابه در استيس

 ن،يا بر عالوه شوند. مواجهي طوالني ريتأخ با است ممكن زيني برخ كنند، دايپ تحقق
ي رو است ممكن كنند يم اجرا را كمربند پروژه كهي رانيمد و مقامات كهي حال در
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 شدن مطرح ازي ريجلوگ كه شد خواهند متوجه اما كنند، تمركزي گذار هيسرما و تجارت
 شدن تر برجسته با ،يطيمح راتيتأث و تيامن ،يمحلي ها استيس درباره بغرنج سؤاالت

 توسعه كه است آن پكني اساس فرض كه رسد يم نظر به .بود خواهد دشوار رشان،حضو
ي اجتماع مشكالت تيريمدي برا قدرتمند،ي تيامن دستگاهي نوع با همراه ،ياقتصاد

 آنها بر مؤثري ها پروژه دربارهي محل جوامع با باشد، نابرابر رفاه اگر اما .بود خواهدي كاف
ي گذار هيسرماي ها انيجر باي حكومتي ها نظام و انهاده اصالحات و نشود مشورت

ي ها پروژه است ممكن شميابر جادهي اقتصاد كمربند صورت آن در نباشد، هماهنگ
 كننده  منحرف موجودي ها وهيش وي خواه رانت كه آورند وجوده ب راي اقتصاد دوام يب

 كنند يم ديتشد را يا منطقه وي طبقات ،يقوم اختالفات حال،نيع در وي شگيهم را بازار
ي كشورها ن،يهمچن. شود يم پوشانده دولت سركوب واسطهه بي اجتماعي ها تنش و

 انتقال به توجه با است، ممكن و شوند يم روبروي خطرات با پاكستان و قزاقستان
 ليتبدي بدهكاري مجار به شرق، بهي انرژ منابع انتقال و اروپا بهي نيچ محصوالت

 شميابر جادهي اقتصاد كمربند از امكان حد تا كه است آن كشورها نيا چالش شوند.
 كايآمر اي و هيروس هند، طرف از آنان تيحاكم حد از شيب آنكه بدون شوند، مند بهره
 و  كسب تيتقوي برا نيچ پيترانش وي گذار هيسرما تجارت، از نتوانند و نديبب بيآس

  كنند.ي ريگ بهرهي محلي كارها

 جاده ازطرح رانيا ج.ا.ي حداكثري مندبهرهي براپيشنهادها و راهكارها 
 ديجد شميابر

 ديجد طيمحي ريگشكل اشاره در دمور مگاپروژهي رگذاريتاث و تياهم به اتوجهب
 است الزم كشورمان کيتيژئوپول تيموقعي طرف از و رانيا كشور رامونيپ کيژئواكونوم

 :كنندظ هاي خود لحاان اجرايي كشور موارد زير را در سياستريمد
 الزم كه استي گام نياول طرحي دورهايكر درنقشه كشورمان گاهيجا فيبازتعر :اول 

 اسناد براساس شود. انجام كشوري اقتصاد وي اسيسي هاتيظرف ازهمه استفاده با است
 نيا كه كرد خواهد عبور رانيا شمال از شده ميترسي دورهايكر ازي كي تنها شده منتشر

 كهيدرحال ،باشديم خزري ايدر ريمس از ب(ين)رقيگزيجاي هاريمسي دارا هم دوريكر
-نيچي لير ريمس مانندي بهتر نيگزيجاي رهايمس توانيم الزم ريتداب اتخاذ با اوال
 ازي جنوب-يشمالي رهايمس ايثان و قرارداد مدنظر را هيترك-رانيا-افغانستان-زستانيقرق

 عراق قيطر از ترانهيمدي ايدر تا آن دامتدا وي خسرو مرز بهي شمال ريمس ژهيوه ب رانيا
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 ،)بندرخرمشهر كشوري جنوب بنادر و مرزها به رانياي شمالي مرزها ريمس اي هيسور و
 تيتثب و اضافه دوريكر نياي فرعي هاشاخه عنوان به را بندرعباس( اي ينيخم بندرامام

 .دنمو
 ليتبدي برا راي مناسب بستر كشورمان کيژئواستراتژ فرد به منحصر تيموقع :دوم 

 هند ژهيوه بي جنوب وي شرقي ايآس و نيچ نيبي ارتباطي اصل پل عنوان به رانيا نمودن
ي كشورها با هيروس و انهيمي ايآسي وكشورها سو کي ازيي اروپاي كشورها و هيروس با

 حجم كننده رهيخ رشد با د.ينمايم فراهم سو گريد از قايافر شمال و فارس جيخل هيحاش
 عيتوز و مبادله و است دهيگرد کينزد دالر ونيليتر00مرز به انهيسال كهي نجها تجارت
 طرح در مناسب مشاركت شارها موردي اقتصادي هاقطب نيب كاالها ازي ميعظ حجم

 درآمد ميعظ تيظرف ايثان و بخشد ارتقاء را كشورماني ارتباط گاهيجا اوال توانديم مذكور
 .آورد ارمغان هب كشوري برا كاالرا تيازترانز حاصل

 خطوط ليتكم و احداثي ليرونقل  حمل فرد به منحصري هاتيمز به باتوجه :سوم 
 قراري ريگيپ مورد طرح ريمسي كشورها ريسا و نيچ كشور اول تياولو عنوان بهي لير

 ريمس دري ليري هاپروژهي اجراي برا راي ميعظي مال منابع نيچ دولت و است گرفته
ي اجرا و منابع نيتامي برا راي مناسب فرصت كه است داده صيتخص طرحي دورهايكر

 با توانيم و دينمايم فراهم دركشورمان غرب -شرق و جنوب– شمالي ليري هاپروژه
 را يلير خطوط نيا تيظرف همه از استفاده نفعيذ يباكشورها بلندمدت توافقات انجام

 .نمود نيتضم يآت يهاسال در

-ميتصم و كارشناسان نيبي خوب اجماع رياخ نايسالي ط خوشبختانه :چهارم 
 توسعه تيمحور با يالمللنيب يدورهايكر توسعه ضرورت خصوص دركشور رندگانيگ
 شده فيتعر كرديرو نيا با يلير بزرگ يهاپروژه و است شده فراهم يلير يهارساختيز

 با حالنيا با .نمود اشاره اهواز-اصفهان و آستارا-رشت آهن راه پروژه به توانيم كه است
-نيبي دورهايكر توسعه اوال استي رضرو كشورماني تيترانز تيظرف از استفاده فهد

 ضمن ايثان ،رديگ قرار مدنظري محوري استراتژ کي عنوان بهي لير تيمحور باي الملل
 از  جاده کي كمربند کي يرهايمس با كشور مهمي ليري هاپروژهيي راستاهم جاديا

 .نمود استفاده مزبور طرحي برا شده هيتعب نانس(يفا)يمال نيتام تيظرف

ي هافرصت درمورد هنگامهبي اقتصادي پلماسيد وي شناسزمان نكهياي انيپا نكته و 
 تاكنون د.ينمايم ميترس کينزد ندهيدرآ را ريمسي كشورهاي ارتباط تيموقع طرح نيا

 ميعظي گذار هياسرم جذب با پاكستان كشور دو حداقل طرح ريمسي كشورها نيب از
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 و جنوب-شمالي سراسر آزادراه و گوادر بندري هارساختيز احداث نهيزم در هاينيچ
 وي شيدوراند با اندتوانسته  اروپا به نيچي اصلي لير دوريكر به شدن ليتبد با قزاقستان
 چنانچه ؛ندينما استفاده فرصت نيا ازي استهيشا نحو به هاينيچ با هنگامهب توافقات

 و هدفمندطور  به و نيتدو اشاره مورد طرح درخصوصي هنگامهب و هوشمندانهي تراتژاس
 از كشورتنها  نه نشودي ريگيپ كشوري پلماسيد دستگاه ازطرف مدت بلند و مستمر

 وي ليرونقل  حملي هاشبكه ليتكم و اجرا با بلكه مانديم محروم آن شماريبي ايمزا
 همي داتيتهد كشوري ارتباط گاهيجا فيتضع با عمال انرياي رامونيپي كشورها ازي اجاده

ي ضرورت نهيزم نيا در عيسر و مناسب ريتداب اتخاذ لذا ،شد خواهد كشور متوجه
 .رسد يم نظر به عاجل البته و ريانكارناپذ

  



 

    پاکستان و قزاقستان ران،يا يبرا دهايو تهدها  : فرصتنيچ نينو شميابتکار جاده ابر                          

 

7279پاييز و زمستان  /شماره اول /دوره اول   

732 

 منابع

 آني امدهايپ وي انرژ نينوي ژئواكونوم» (.1437). محسن ،يبيغر و مسعود ،ياسالم 
  .71-100 .0 شماره .فصلنامه سياست خارجي «.جهاني ژانر تيامني برا

ابتكار جاده ابريشم جديد چين: » (.1435). اهللدولت آباد، روح و اميراحمديان، بهرام 
 .1-4 .47سال نهم، شماره  .المللفصلنامه مطالعات روابط بين  «.هااهداف، موانع و چالش

 -ي طرح يک كمربندراستا در نيچي انرژ تيامن» (.1437). و ديگران يهاد ،يليآج 
 .71 -30 .دوم وي س شماره .فصلنامه شهرضا  «.يک جاده

 راهبرد مثابه به نينو شميابر جاده» (.1437). سحر رانخو،يپ و برزيفر ،يرسالميپ 
 سال .فصلنامه روابط خارجي .«رانياي برا دهايتهد و هافرصت ن:يچي خارج استيس

 .7-30 .4شماره نهم.
 ديجدانرژي عرصه بازي بزرگ » (.1433). اهللروح آباد، دولت و نيحس ا،ينيديحم 

 .77-37 .30شماره .قفقازفصلنامه مطالعات آسياي مركزي و   «.يمركزي ايآس در
 از برگرفتهيي گراافراط و نيچ» (.1437). هيآس ،ياكينو  محمدكاظم سجادپور، 

 .0-45 .104 شماره .فصلنامه آسياي مركزي و قفقاز «.يمركزي ايآس
  كمربند در نيچ و رانياي همكار» (.1437). درضايحم ،يزيعز و محسن ا،ينيعتيشر 

 .7-03. 3شماره نهم. سال .فصلنامه روابط خارجي «.شميابر جادهي اقتصاد
 .«پاكستان و نيچ کياستراتژ روابط نييتب» (.1435) محمود و ديگران. ،يكتاب 

  .0-47 .1 شماره پنجم. دوره .سياست جهاني
ي هاتيقابل بر ديتاك با رانيا کيتيژئوپل نييتب» (.1437) عابد وديگران. ،يكرمگل 

 .0-01 .33 شماره .نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي «.کيژئواكونوم
واكاوي اهميت نقش و جايگاه پاكستان و ايران در معادالت » (.1437. )محروق، فاطمه 

 .71-36 .4. شمارهرجيفصلنامه روابط خا«. استراتژيک چين
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