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تاریخ دریافت1396/5/23 :
تاریخ پذیرش1396/9/26 :
چکیده
طرح «یک کمربند-یک جاده» که در سپتامبر سال  2013توسط «شیجینپینگ» رئیسجمهور چین مطرح شد ،از دوبخش
کمربند اقتصادی « جادۀ ابریشم جدید و جادۀ ابریشم دریایی» تشکیل شده است .چین با این طرح ،اهداف بزرگی را در
زمینۀ رشد اقتصادی ،بهخصوص امنیت انرژی ،گسترش حوزۀ نفوذ و تأثیرگذاری در مناطق مختلف ،دسترسی به بازارهای
جهانی و نیز ایجاد راههای ارتباطی و حملونقل مقرون بهصرفهتر دنبال میکند .این ایده به دنبال تسهیل و تأمین انتقال
انرژی ،کاال و نزدیکگردانیدن نقاط مختلف کرۀ خاکی به سوی کشور چین است .طرح یادشده شامل دو مسیر است :یک
مسیر از سمت سواحل چین و از طریق دریای چینجنوبی و اقیانوس هند به اروپا و دیگری از سواحل چین به اقیانوس آرام
جنوبی .پرسش اصلی مقالۀ حاضر ،این است که «با در نظرگرفتن فرصتها و چالشهای مختلف در اجرای طرح "یک
کمربند -یک جاده" این مهم چگونه برای امنیت انرژی جمهوری خلق چین سودمند خواهد بود؟» فرضیۀ پژوهش حاضر بر
این مبناست که چین درنظر دارد با اجراییشدن این طرح و با برقراری روابط حسنه؛ بهویژه با کشورهای دارندۀ انرژی،
ایجاد مسیرهای مختلف خشکی و دریایی و متنوعسازی مبادی واردات انرژی ،به تأمین ،تسهیل و افزایش امنیت انتقال
انرژی در جهت تأمین منافع و منابع مورد نیاز آیندۀ خود بپردازد .برای بررسی این مسأله که با استفاده از روش توصیفی -
تحلیلی انجام میشود ،ابتدا به بررسی وضعیت انرژی چین و سپس ایدۀ جادۀ ابریشم جدید ،بررسی مسیرهای مختلف آن در
انتقال و تأمین انرژی ،کشورها و مناطق تأثیرگذار در باب انتقال و امنیت خطوط در این طرح و همچنین ،به توضیح
چگونگی تأمین امنیت انرژی چین از این طریق پرداخته خواهد شد .در پایان ،به این نتیجه میرسیم که چین در تالش است
تا با ایجاد مسیرهای مختلف خشکی و نیز مسیرهای مختلف دریایی و همچنین ،واردات انرژی از مناطق گوناگون ،از
خطرهای احتمالی در مسیر انتقال یا در تامین انرژی خود در آینده دوری کند.
واژههای کلیدی :چین ،یک کمربند-یک جاده ،امنیت انرژی  ،جاده ابریشم جدید ،آسیای مرکزی

( .1نویسنده مسؤول) ،استادیار روابط بینالملل ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران hadiajili@gmail.com
 .2دانشجوی کارشناسیارشد مطالعات شرق آسیا ،دانشکدۀ وزارت امور خارجه ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسیارشد مطالعات اروپا ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
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مقدمه

نااام جاااده ابریشاا را نخسااتین بااار جارافیاادان آلمااانی ،فردینانااد فااون ریشااتهوفن
( )1833-1905در قاارن نااوزده بااهکااار باارد .دلیاال ایاان نااامگااذاری را نیااا تجااارت
ابریش م در آن زمااانهااا بااهعنااوان کااابیی بااا ارزش و گرانبهااا ماایداننااد .ایاان جاااده از
سااواحل نااین در اقیااانو

آرام شاارو ماایشااد و بااه ساامت ایااران و اار

اکنون باا گذشات ساالهاا ایان ناام دوبااره زناده شاده و باا ابتکاار «یا

ماایرفاات.
کمربناد یا

جاااده»ای کااه شاای جااین پیناا  ،رئاایج جمهااور نااین در هتاات ساا تامبر  2013در
دانشااگاه ن اار بااایس قااقسااتان مطاارب کاارد ،کمربنااد اقتصااادی جاااده ابریشا بااهعنااوان
دکترین اقتصادی جدید نین در آسیا اعالم شد.
بااا گذشاات زمااان از طاارب ایاان ایااده ،امااروز احیااای جاااده ابریش ا در نااین از
«ایده» به «استراتژی» کالن دست کا بارای یا

دهاه آیناده بادل شاده اسات باهگوناه-

ای که نه تنهاا رواباط خاارجی ایان کشاور زیار نتار ایان اساتراتژی قارار گرفتاه بلکاه
توسااعه متااوازن داخلاای و ساایادهمین برنامااه پاان ساااله توسااعه نااین نیااا باار ایاان مبنااا
تعریس شده است (علمایی فر.)101 :1396 ،
بااا توجااه بااه رشااد اقتصااادی و افاااای

تقاضااای  500درصاادی انااریی نااین از

سال  1980تااکنون ،رگاههاایی از نگرانای در ماورد تاأمین اناریی نیاا در ایان طارب باه
نش میخورد .مبدل شادن ناین در ساال  2014باه باار تارین وارد کنناده نتات دنیاا
و اکنااون بااه بااار تاارین مص ارف کننااده انااریی دنیااا ،اهمیاات ت اأمین امنیاات انااریی را
برای ایان کشاور نشاان مایدهاد .امنیات اناریی ،ساه متهاوم اساسای زنجیاره تحاوبت
انااریی در جهااان امااروزی را دربرماایگیاارد :قیماات ،پایااداری و محاایط زیساات ( Bohi

 .)& Michael, 1996: 64جاده ابریشا جدیاد ناین باا دوگوناه خشاکی-دریاایی بار آن
است تا شرق آسیا را به آسایای مرکاای ،آسایای مرکاای را باه ار آسایا و ار آسایا

امنیت انرژی چین در راستای طرح «یک کمربند یک جاده» 65 /

را به مدیترانه و شرق اروپاا متصال ساازد .همچناین ،طارب جااده ابریشا دریاایی ،بار آن
است تاا دریاای جناوبی ناین را باه دریاای مدیتراناه متصال نمایاد ( & Vander Puten

.)Meijnders, 2015: 8
این طرب باا هادف اعماال سیاساتهاای دوساتانه در قباال کشاورهای همساایه و
ارائه بازده برد-بارد بارای هماه کشاورهای منطقاه و همچناین ،جهاان معرفای شاده اسات
( .)Szczudlik-Tatar, 2013: 17دی لماسای اناریی ناین در راساتای راهبارد توساع
صلح آمیا ،درصدد است کاه بادون ایجااد تان

و یاا هاینا امنیتای -ن اامی ،کنتارل بزم

را بار منااب اناریی و موادخاام ماورد نیااز خاود باهدسات آورد .ایان دی لماسای شادیدا
دولت محاور و بار مبناای دیادگاه مشاتر سیاساتگاذاران دولتای و شارکتهاای نتتای
دولتی نین شکل میگیرد (شتائی و دارابی.)77 :1390 ،
طرب جاده ابریشا ناین در دوگوناه خشاکی-دریاایی مطارب شاده اسات .گوناه
خشکی آن از شیآن در ناواحی مرکاای ناین آ ااز شاده و پای
ار  ،از اساتان گانساو و دو شاهر خورگاا
گذرد .این جاده س ج باه سامت جناو

از گساترش باه سامت

و اورومچای در اساتان ساین کیانا

مای-

ربای رفتاه و پاج از عباور از آسایای مرکاای

و شمال ایران ،عراق ،ساوریه و ترکیاه را پشات سار مایگاذارد .سا ج ،جااده ابریشا از
تنگه بستر در اساتانبول گذشاته و بلاارساتان ،روماانی ،جمهاوری نا

و آلماان را طای

میکند .پج از آن باه هلناد کشایده شاده و در نهایات باه ونیاا در ایتالیاا خواهاد رساید و
نیا نقطه تالقی دو مسیر خشاکی -دریاایی جااده ابریشا جدیاد ماد ن ار ناین خواهاد
بود(.)Burgier, 2014: 17
جاده ابریشا دریاایی نیاا از گوانجاو در اساتان فوجیاان ناین آ ااز شاده و پاج
از عبور از اساتانهاای گاواندون ،گوانسای و هایناان باه تنگاه مابکاا در جناو

مایرود.

جاده ابریش دریایی سا ج از کوآببم اور باه سامت کلکتاه رفتاه و از اقیاانو

هناد باه
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نایروبی در کنیاا مایرود .پاج از آن ،از شاا آفریقاا گذشاته و باه دریاای سار مایرود.
همانطور که پی تر نیاا اشااره شاد ،نقطاه پایاانی جااده ابریشا یادشاده ،شاهر ونیاا در
ایتالیا خواهد بود(.)S. Maini, The Diplomat: 2014
ایان مقالاه ابتاادا باه بررساای وضاعیت اناریی نااین و سا ج ایااده جااده ابریشا
جدیااد ،بررساای مساایرهای مختلااس آن در انتقااال و تااامین انااریی ،کشااورها و مناااط
تاثیرگذار در باا

انتقاال و امنیات خطاو در ایان طارب و همچناین ،درصادد توضایح

نگونگی تامین امنیت اناریی ناین از ایان طریا مایپاردازد .فرضای پاژوه

حاضار

بر این مبناست که ناین درن ار دارد باا اجرایای شادن ایان طارب و باا برقاراری رواباط
نیکااو بااهویااژه بااا کشااورهای دارنااده انااریی ،ایجاااد مساایرهای گوناااگون خشااکی و
دری اایی و متنااو سااازی مبااادی واردات انااریی ،بااه تااامین ،تسااهیل و افاااای

امنیاات

انتقااال انااریی در جهاات تااامین مناااف و مناااب مااورد نیاااز آینااده خااود ب ااردازد .ایاان
پااژوه

بااا اسااتتاده از کتا  ،نشااریات ،مجااالت تخصصاای و مناااب اینترنتاای ،براسااا

روش توصیتی -تحلیلی نوشته شده است.

پیشینۀ تحقیق

در رابطه باا امنیات اناریی ناین ،منااب علمای نسابتا متعاددی وجاود دارد کاه در اداماه
بااه تعاادادی از مه ا تاارین آنهااا اشاااره خااواهی نمااود امااا در ارتبااا بااا تااأمین امنیاات
انریی نین با توجه به طارب «یا
همااین موضااو باعا

کمربناد-یا

جااده» ،منبا علمای وجاود نادارد کاه

شاده تااا مقالا حاضاار نساابت بااه دیگاار مقااابت در ایاان زمینااه،

متمایا باشد.
نخستین منبعی را کاه مای تاوان در ارتباا باا امنیات اناریی ناین از آن ناام بارد،
مقالهای با عنوان «ناین امنیات اناریی و سیاسات خاارجی» نوشات محسان شاریعتینیاا
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است .در این نوشتار ،نویسانده معتقاد اسات کاه رشاد ساری اقتصاادی ناین ،موجباات
افاااای

گسااترده مصاارف انااریی در ایاان کشااور را فااراه آورده اساات .برمبنااای

پاای بیناایهااا ،رونااد مصاارف انااریی نااین در آینااده ساارعت بیشااتری خواهااد گرفاات.
افاای

ساری مصارف اناریی و اجباار باه تاأمین بخا

امنیاات انااریی را بااه نگراناای اسااتراتژی

مهمای از آن از طریا واردات،

رهبااران نااین تباادیل کاارده اساات .آنااان باارای

پاساخگویی باه ایان نگراناای ،اساتراتژی متناو ساازی مناااب اناریی وارداتای را در پاای
گرفتاااهاناااد و در ایااان ناااارنو

در منااااب اناااریی منااااط مختلاااس جهاااان

س ارمایهگااذاریهااای وساایعی صااورت دادهانااد .افاااون باار ایاان ،آنااان امنیاات انااریی را
بااهعنااوان بخا

مهماای از دسااتورکار سیاساات خااارجی خااود تعریااس کاارده و کوشا

کردهاند با تولیدکنندگان مه انریی پیوندهای نادیکی برقرار سازند.
دومین مقاله با عناوان «امنیات اناریی ناین و یئواکونومیا

ایاران» باه قلا ساید

شمجالدین صاادقی اسات .در ایان مقالاه ،نویسانده اععاان دارد ناین کوشا

مایکناد

تا از انریی بهعناوان یکای از اشاکال «قادرت نارم» بارای پیشابرد اهاداف کاالن خاود -
نااه در برنامااهریااایهااای راهبااردی اقتصااادی در حااوزۀ داخلاای و نااه در تن اای
مااراودات خااود در عرصااه سیاساات خااارجی بااا سااایر کشااورها در اقصااا نقااا جهااان-
بهرهبارداری کاافی را باه عمال آورد .در ایان راساتا ،ایان کشاور ناهتنهاا درپای تساخیر
مناب اناریی ساایر منااط جهاان اسات بلکاه کوشا

مایکناد کاه سالطه خاود را بار

مناااب انااریی همسااایگانی همچااون تااایوان و بازارهااای مصاارفی آنااان تحکاای بخشااد.
همچنین ،ای ن کشور در راساتای تاأمین امنیات اناریی وارداتای نتات ،گااز و ساایر ماواد
خام ،سیطرۀ خاود را بار خطاو دریاایی انتقاال اناریی از آ هاای سااحلی و دریاهاای
همجااوار خااود از یاپاان ،ویتنااام و تااایوان گرفتااه تااا خلاای فااار  ،تحکاای بخشااد و در
راهباارد نگاااه بااه اار  ،بااه دنبااال تسااخیر مناااب انااریی آساایای مرکااای و نیااا
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ساارمایهگااذاری و مشااارکت در مناااب انااریی روساایه نیااا هساات .در نگاااه زمامااداران
نیناای ،میااان قاادرتهااای بااار

و از جملااه نااین و آمریکااا باار ساار مناااب انااریی بااه

عنوان قادرت نارم ،رقاابتی اساسای آ ااز شاده کاه در آن بارد یکای ،مسااوی باا باخات
دیگری است.
سومین مقالاه در ایان زمیناه باا عناوان «جایگااه اناریی در سیاسات خاورمیاناهای
نین» نوشت علیرضاا سالطانی ،ماری درخشانده و محماد رهگاوی اسات .در ایان مقالاه
به بررسای ایان فرضایه پرداختاه شاده اسات کاه نیااز شادیدا رو باه افااای

ناین باه

انریی و لاوم تاامین آن از منااب خاارجی ،موضاو امنیات اناریی را باه مساألهای حیااتی
بارای ایان کشاور تبادیل نماوده اسات .در ایان راساتا ،گساترش تعامال باا کشاورهای
دارنده انریی که عمادتا در خاورمیاناه و خلای فاار

واقا شادهاناد ،مایتواناد زمیناه را

بااه سااوی وابسااتگی متقاباال فااراه آورد ب اهطااوریکااه کشااورهای خاورمیانااه قادرنااد
امنیات اناریی را باه عناوان د د اه اساتراتژی

ناین برطارف نمایناد و از ساوی دیگار

نااین نیااا متقااابال قااادر اساات بااه برخاای نیازهااای اسااتراتژی

خاورمیانااه در حااوزه

تکنولاوویی و ساارمایه پاسااخ گویااد .تحاات ایاان شارایط ،بااه ن اار ماایرسااد زمینااههااای
بساایار مناساابی باارای آ اااز یاا

گتتگااوی سااازنده بااا هاادف اسااتقرار یاا

الگااوی

وابستگی متقابل با محوریت تامین انریی در حال شکلگیری است.
منبا دیگاار بااا عنااوان «اهااداف و ابعاااد دی لماساای انااریی نااین» توسااط مسااعود
موسوی شتایی و گلتا

دارابای باه نگاارش درآماده اسات .ایان مقالاه تصاریح مایکناد

کااه بااا توجااه بااه وابسااتگی روزافاااون کشااورها بااه انااریی و تأثیرگااذاری ایاان مها باار
اولویاتبناادی اهااداف سیاسات خااارجی کشااورها ،ناین نیااا بااا توجاه بااه رشااد بااابی
اقتصااادی و مصاارف روزافاااون انااریی ،کوشاا هااای عماادهای در ایاان زمینااه انجااام
داده ،آن گونه کاه متایار اناریی باهعناوان یکای از عوامال اصالی جهاتدهنادۀ سیاسات
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خارجی این کشاور محساو

شاده اسات .در ایان مقالاه ،باه نگرانایهاای عمادۀ ناین

در حوزۀ انریی پرداختاه شاده کاه ایان کشاور باا اساتتاده از ابااار دی لماسای اناریی در
خاورمیانااه ،آساایای مرکااای ،آفریقااا و آمریکااای بتااین ،نگراناای عماادۀ خااود را در
خصوص امنیت انریی مرتت ساخته است.
دیگر منبا باا عناوان «سیاسات امنیات اناریی ناین در کاانونهاای مها اناریی
در راسااتای کاااه

(بااا تأکیااد باار خلاای فااار )» بااه قل ا

آساای پااذیری اسااتراتژی

احسان یاری و حسان کاامران اسات .نویساندگان در ایان مقالاه باه بررسای ایان مساأله
پرداختااهانااد کااه نااین باارای تااداوم رشااد نشاامگیر اقتصااادی خااود ،ملااام بااه اتخاااع
سیاستهاای مناسا

در راساتای کااه

آسای پاذیری در حاوزۀ اناریی اسات .پای -

بینیهاا گویاای آن اسات کاه تاداوم رشاد ساری اقتصااد ناین مناو باه متناو ساازی
مناااب انااریی وارداتاای باارای جبااران افاااای

سااری مصاارف انااریی فراتاار از مناااب

داخلی است و ایان نگرانای اصالی امنیات اناریی ناین در آینادۀ پای روسات .در ایان
راستا ،کشور ناین بارای متناو ساازی منااب اناریی وارداتای خاود ،برقاراری رابطاه باا
کانونهاای مها تولیاد اناریی جهاان و سارمایهگاذاری در بخا هاای مختلاس صانعت
تولید انریی در مناط مستعد را بی

از پی

در دستور کار خود قرار داده است.

چارچوب نظری

امنیت انرژی :امنیت در ی

معناا نباود تهدیاد تلقای مایشاود .امنیات در ابتادای امار در

مسااائل ن ااامی بااهکااار باارده ماایشااد و از آن پااج وارد دیگاار مباح ا

و حااوزههااای

مطالعاااتی شااد ( .)Cisse, 2009: 1امنیاات انااریی بااه تولیااد و مصاارف روان انااریی
(خصوصااا نتاات و گاااز) اطااالق ماایشااود بااه طااوریک اه هاایم مشااکلی باار ساار راه
اسااتخرا  ،تولیااد و حماالونقاال (تولیااد ،توزیاا و مصاارف) آن وجااود نداشااته باشااد.
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امنیت اناریی مباحا

گساتردهای از جملاه افااای

تقاضاای جهاانی و وابساتگی بای -

تاار بااه بازارهااای تولیااد ،امنیاات عرضااه ،ترانایاات و حتاهاات از خطااو لولااه ،مناااب
انریی مطمانن ،قیماتهاای مناسا

اناریی ،تعیاین سیاساتهاای اناریی ،تاییارات آ -

وهاوایی و محایطزیساتی ناشاای از مصارف برخای ساوختهااا و انارییهاای جااایگاین
را دربرمیگیرد(.)Winstone & et al, 2007: 1
از سااوی دیگاار ،متهااوم امنیاات انااریی باارای صااادرکنندگان و مصاارفکنناادگان
عمدۀ انریی متتااوت اسات .بارای صاادرکنندگان امنیات اناریی باه معناای عرضا بای-
خطاار انااریی ،وجااود بازارهااای مناساا

و قیمااتهااای منطقاای اساات امااا مصاارف-

کنندگان ،امنیت انریی را دسترسای آساان باه منااب نتات و گااز ،ایجااد ثباات در منطقا
صادرکنندۀ اناریی ،انتقاال بادون ریسا

باه بازارهاای هادف و قیماتهاای مناسا

در

بلندمدت میبینند(واع ی.)127 :1389 ،
امنیاات انااریی نندبعاادی اساات و بخ ا هااای موضااوعی گوناااگونی را پوش ا
ماایدهااد .در امنیاات انااریی نهااار متهااوم :کمیاات عرضااه ،وجااود عخااایر مشااخص و
مطمنن ،تنو منااب و ثباات عرضاه ،نقا

محاوری را ایتاا مایکنناد (.)Jian, 2011: 13

در ایاان میااان ،بایااد خاطرنشااان ساااخت کااه یکاای از مه ا تاارین عواماال ب اره خااوردن
امنیات انااریی ،اخااتالل در عرضااه و باهها ریخااتن ثبااات عرضا انااریی اساات کااه ها
مصاارفکنناادگان و هاا تولیدکنناادگان را دنااار مشااکل ماایکنااد (معااینالاادینی و
انت ارالمهدی.)353 :1381 ،
اصلیترین شاخصهای امنیت انریی به قرار زیر است:
 .1شاااخصهااای ساااده :مقاادار واقعاای مناااب موجااود ،نساابت عخیااره بااه تولیااد،
تنو د ر نو اناریی ،وابساتگی باه واردات ،ثباات سیاسای ،قیمات اناریی شااخصهاای
تقاضا
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 .2شاااخصهااای تجمعاای :در ایاان نااو شاااخص بسااتگی بااه ماهیاات امنیاات
انااریی کشااور مااورد مطالعااه و ابتکااار محق ا از ترکی ا

ننااد شاااخص ساااده اسااتتاده

میشود (ملکی.)127 :1393 ،
بر مبنای متهوم امنیات اناریی و شااخصهاای امنیات اناریی ،مایتاوان دریافات
کااه در هاار کشااور یااا هاار منطقااه ،امنیاات انااریی نگونااه تهدیااد خواهااد شااد .بررساای
تکاپوهااای انااریی نااین نیازمنااد توجااه بااه ایاان نکتااه اساات کااه موضااو تااأمین امنیاات
انااریی در نااین ،موضااوعی صاارفا اقتصااادی نیساات بلکااه برگرفتااه از نااارنو
استراتژی کالن ملی ایان کشاور از ن ا باینالمللای و نگاونگی توزیا قادرت در ن اام
سارد ،نشاان

بینالملل است .درحقیقت ،نگااه نینای هاا باه مقولا امنیات پاج از جنا

دهندۀ شمول دایارۀ امنیات از مساائل ن اامی باه حاوزههاای اقتصاادی ،حقاوقبشاری و
زیست-محیطی بوده و هماانگوناه کاه باه امنیات ن اامی خاود و کوشا

بارای کااه

تهدیدهای خود در عرص بینالمللای تأکیاد مایکناد ،موضاو امنیات اقتصاادی باهطاور
اع (امنیت اناریی باه طاور اخاص) نیاا در ناارنو

تعریاس امنیات ملای ناین قارار

دارد .ایاان اماار سااب شااده اساات کااه نااین ،آساای پااذیری نساابت بااه تااأمین انااریی در
عرص جهاانی را یکای از شااخصهاای تهدیاد قادرت خاود در سیسات توزیا قادرت
بااینالمللاای بدانااد باادین معن اا کااه همیشااه در ایاان اضااطرا

اساات کااه ممکاان اساات

رقبااای ایاان کشااور در عرصا بااین المللاای در شاارایط او گیااری اختالفااات ،بااا اخااتالل
در عرض انریی وارداتای ایان کشاور ،درصادد تعاعیس قادرت باینالمللای ایان کشاور
برآیند(رحیمی و دیگران.)111 :1393 ،
وضعیت کنونی انرژی در چین

امااروزه جایگاااه نااین بااهعنااوان یکاای از ابرقاادرتهااای اقتصااادی جهااان مااورد قبااول
همگاان اسات .اصاالحات اقتصاادی ،سیاسات درهاای بااز دنا

شایائوپین

در دهاه
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 1980و شعار صلح و پیشارفت ،ناین را باه سامت توساعه محایط باین المللای باثباات و
صالحآمیاا ساوق داد ه و اقتصااد آن باه موتاور رشاد اقتصاادی آسایا تبادیل شاده اسات
(میرکوش .)283 :1387 ،
جمهوری خل ناین باه عناوان کشاوری باا نار رشاد اقتصاادی بااب در حادود
 9درصااد ،طبیعتااا ادامااه رشااد فعالیاات خااود را در گاارو تااداوم و افاااای
مصارف اناریی مایبیناد .ناین باا یا

واردات و

میلیاارد و  300میلیاون نتار جمعیات ،ساابنه

حج زیادی انریی مصارف مایکناد و طبا آماار آیاناج باینالمللای اناریی ،در ساال
 2009بااه بااار تاارین مصاارف کننااده انااریی جهااان تباادیل شااد (.)B.P. 2011: 41
نگاهی به آماار و ارقاام موجاود نشاان از افااای

روزافااون نیااز ناین باه انارییهاایی

ن یر نتات خاام و گااز دارد .بناابراین ،طبیعای اسات باا ایان حجا وابساتگی ،هرگوناه
خلل در عرضه ،انتقال یاا امنیات اناریی مایتواناد زیاان مهلکای بارای حیاات اقتصاادی
این کشور باشاد .از ساوی دیگار ،مشاروعیت ناین ناو و حاا
تداوم رشد اقتصاادی ایان کشاور و افااای

کمونیسات وابساته باه

اساتانداردهای زنادگی اسات .بناابراین ،مای

توان گتت اناریی محاور تعامال ساازنده و موتاور توساعه ملای در ناین است(موساوی
شتائی.)1386 ،
جدول :1میاان نیاز نتتی نین (میلیون بشکه)
Avg.
Annual%
Change
2004-30
3.5

Projections
2030
15.7

2025
13.6

2020
11.6

History

1990
2003
2004
2010
2015
2.3
5.6
6.4
9.4
10.5
)Source: EIA, Report # DOE/EIA-0484 (2007
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جدول :2مقدار نیاز نین به گاز (میلیارد مترمکع )
Avg.
Annual%
Change
2003-30
6.8

Projections
2030
7.0

2025
6.2

2020
5.1

History
2015
3.9

1990 2002
2003
2010
0.5
1.1
1.2
3.0
)Source: Appendix A, EIA (2007

همچنین ،با اینکه نین دارای مناب نتتی و تولید داخلی نیا هسات اماا ایان تولیاد
داخلی مدتهاست که کتاف مصرف داخلیاش را نمیدهد (نمودار .)1
نمودار :1مقایس میاان تولید و مصرف نتت نین( 1993-2016 ،میلیون بشکه در روز)
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دی لماساای انااریی نااین مبتناای باار دسااتیابی بااه مناااب انااریی ،ساارمایهگااذاری و
انعقاااد قراردادهااای بلندماادمت در بخاا هااای بابدسااتی و پااایین دسااتی کشااورهای
تولیدکننااده انااریی اساات و مناااط عمااده نتااتخیااا جهااان بااه عرصااه حعااور
شرکت هاای نینای بارای تولیاد و اکتشااف تبادیل شاده اسات .ها اکناون شارکتهاای
 SINOPEC ، CNPCو  NOOCدر پااارویههاااای بابدساااتی در آفریقاااا ،خاورمیاناااه،
آساایای مرکااای ،آساایای جنااو

شاارقی ،اقیانوساایه و آمریکااای شاامالی و جنااوبی

فعالیت دارند(پاکدامن و حاجی میرزایی.)52 :1385 ،
نااین بااه من ااور تااامین امنیاات انااریی خااود ،اکنااون نیازهااای ماارتبط بااا انااریی
خااود را از مناااط مختلتاای در آساایای مرکااای ،خاورمیانااه ،آفریقااا و آمریکااای بتااین
تأمین میکند (نمودارهای  2و.)3
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نمودار :2میاان واردات نتت خام توسط نین از کشورهای مختلس2014 ،

Source: https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=CHN
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نمودار :3میاان واردات ( LNGگاز طبیعی مای ) توسط نین از کشورهای مختلس2014 ،

Source: https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=CHN

ن اار بااه اینکااه مقااادیر وساایعی از انااریی مااورد نیاااز نااین از مرزهااای نااامطمننی
گااذر ماایکنااد ،ایاان باع ا

نگراناایهااایی باارای دولتمااردان نیناای شااده اساات .از ن اار

جارافیااایی ،واردات نتاات و گاااز نااین در آینااده بااهشاادت متکاای باار خلاای فااار ،
آفریقااا و آمریکااای بتااین در انتقااال دریااایی ،و آساایای مرکااای و روساایه در انتقااابت
زمینی است.
با توجاه باه ماوارد یااد شاده ،مایتاوان گتات دولتماردان و سیاساتگذاران ناین
بااا درن اار گاارفتن نیاااز روزافاااون و حیاااتی نااین بااه انااریی ،بااهمن ااور رشااد و بقااای
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صاانعت خااود ،همچنااین ،نگراناایهااایی کااه آنهااا از تااامین انااریی بخصااوص امنیاات
مسیرهای انتقاال آن باه کشورشاان دارناد ،دسات باه ابادا طاربهاایی زدهاناد تاا بادان
وسیله بر مشکالت احتمالی نیره شوند.
ابتکار جادۀ ابریشم جدید

رئاایج جمهااور نااین در همااای

بااائو 2015باارای نخسااتین بااار از جاییااات طاارب

گسااترده کشااورش درباااره کمربنااد اقتصااادی جاااده ابریشاا و جاااده ابریشاا دریااایی
سااخن گتاات و کمیساایون ملاای توسااعه و اصااالحات نااین بااا مشااارکت وزارت امااور
خارجااه و وزارت بازرگااانی از نقشااه اجرایاای ایاان طاارب رونمااایی کردنااد .نااین از
ابتاادای معرفاای ایاان طاارب ،درصاادد آن اساات کااه بااا باارد-باارد خواناادن ایاان معادلااه،
کشورهای مختلس را به همکااری وادارد .شای جاین پینا

ابعااد مها ایان طارب را ایان

گونه مطارب کارد :ارتباطاات سیاسای ،اتصاال جاادهای از پاسایتی
تشکیل ی

شبکه حملونقال کاه باه آسایای شارقی ،ار

و جناو

تاا دریاای بالتیا

و

آسایا متصال مای-

شااود ،تسااهیل تجااارت گااردش مااالی و مبااادبت پایاپااای(.)Fedorenko, 2013: 20
وی از کشاورهای آسایای مرکاای خواسات باه ایجااد کمربناد اقتصاادی جااده ابریشا
جدیاد کاه منااف گساترده اقتصاادی بارای منطقاه باه ارمااان خواهاد آورد ،ب یوندناد.
هادف ایان پیشانهاد کما

باه کشاورهای اوراسایایی ،باهویاژه جمهاوری هاای آسایای

مرکااای اساات کااه توسااعه سااری اقتصااادی را باارای آنهااا و نااین بااه همااراه دارد
(.)Orolbaev & Steklov, 2008: 9-20
جاااده ابریشاا دریااایی قاارن  21باارای دو مساایر طراحاای شااده اساات :یکاای از
سااواحل نااین بااه اروپااا از طری ا دریااای نااین جنااوبی و اقیااانو

هنااد ،و دیگااری از
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سواحل نین باه من طقاه اقیاانو

آرام جناوبی از طریا دریاای ناین جناوبی (ملکای و

رئوفی.)28 :1395 ،
این طارب جدیاد اقتصاادی  65کشاور از قاارههاای آفریقاا ،آسایای ربای و باه-
ویژه اروپا را کاه حادود  60درصاد جمعیات کاره زماین را دربارمایگیارد ،شاامل مای
شود .کشور نین باا داشاتن بای تارین تاراز تجااری جهاان هماماان یا
ی

مصرف کنناده باار

تولیدکنناده و

باهشامار مایرود .یکای از اهاداف کمربناد و جااده اقتصاادی

جدیاادی کااه نااین بااه دنبااال آن اساات ،تسااهیل ارتبااا و تسااری حماالونقاال کاااب و
انااریی اساات .درواقاا  ،معادلااهای هوشاامندانه در حااال شااکل گیااری اساات باادین
صورت که با تسهیل و تسری جریاا ن اناریی باه سامت ناین ،ایان کشاور باه تولیادات
انبوه خود مایافاایاد و از طریا تجاارت گساتردهای کاه از هماین طارق اقتصاادی بار-
قرار میکند ،کاابی خاود را باه کشاورهای هادف مایفرساتد .بادین ترتیا  ،عاالوه بار
باب رفتن تراز تجااری و نار رشاد ،امنیات اناریی خاود را نیاا باه نحاو احسان تاامین
میکند.
همچنااین ،بااهمن ااور تااامین نیازهااای مااالی طاارب مااورد ن اار ،نااین دساات بااه
تاساایج بانا

ساارمایهگااذاری زیرساااختهااای آساایا زده اساات کااه آن را بااازوی مااالی

نین در اجارای پارویههاای ایان طارب اقتصاادی ماینامناد .پکان در ایان زمیناه باا 57
کشااور ،بااهعنااوان ععااو مؤسااج همکاااری ماایکنااد و بودجااه 100میلیااارد دبری ه ا
تامین کننده مالی این بان

در اجرای پرویههاست.

از مها تاارین راهکارهااای نااین باارای کاااه

آساای پااذیری در زمینااه وابسااتگی

انااریی ،متنااو سااازی مساایرهای واردات و توسااعه همکاااری بااا تولیدکنناادگان مختلااس
اساات .در سااند «نشاا اناادازها و اقاادامات ساااخت مشااتر کمربنااد اقتصااادی راه
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ابریش ا و راه ابریش ا دریااایی قاارن  ،»21مساایرهای زمیناای و دریااایی اصاالی بااه شاارب
زیر است:
الس) نین-ماولستان-روسیه
) نااین-آساایای میانااه-اروپااا (بالتیاا ) یااا درحقیقاات ،ایااده پاال زمیناای
اوراسیای جدید2
) نین -آسیای میانه -ر

آسیا(خلی فار  /مدیترانه)

د) کریدور نین -پاکستان
ه) کریدور نین -میانمار -بنگالدش -هند (اقیانو

هند).

همچنااین ،مساایرهای دریااایی شااامل :مساایر سااواحل نااین تااا جنااو

اقیااانو

آرام ،سااواحل اروپااا از مساایر مرسااوم شاارق آفریقااا و کانااال سااوئا و در نهایاات ،مساایر
جنو

آسایا و اقیاانو

هناد تعریاس مایشاوند .دساتیابی باه خلای فاار

نیا در طول این مسیرهای اصلی قرار دارند(علمایی فر.)105 :1396 ،
شکل:1

و مدیتراناه
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ننانکااه پیداساات ،از مه ا تاارین اهااداف نااین در رابطااه بااا ایاان طاارب ،امنیاات
انریی ا سات .اکرار مسایرهای خاط لولاه و انتقاال اناریی کاه ناین از آن بهاره مایبارد،
دارای ریس ا

و خطراتاای اساات کااه ممکاان اساات بااه ایساات ناگهااانی و فلاا شاادن

اقتصاااد ایاان کشااور بینجامااد .حمااالت تروریسااتی در تنگااه مابکااا ،در مجاااورت
اناادونای ،مااالای و ساانگاپور باع ا

ایجاااد «معمااای مابکااا» شااده اساات( & Jianbai

.)Zewing, 2005: 35
نین ساعی مایکناد ضامن متناو کاردن منااب وارداتای اناریی خاود ،از طریا
تقویات نندجانباهگرایای و نیاا باا ایجااد و پیوساتن باه ترتیباات منطقاهای همچاون
ساازمان همکااری شاانگهای در ساال  2001و نیاا توساعه همکااریهاای تجااری،
سارمایهگاذاریهاای زیربناایی و نیاا همکااری در مباارزه باا تروریسا  ،افارا گرایای،
جداییطلبای ،باهخصاوص در ایالات ساین کیانا
مرکاای ،ضامن آن کاه بساتری مناسا

و نیاا بنیاادگرایی اساالمی در آسایای

را بارای ایجااد خطاو لولاه انتقاال گااز از

کشاورهایی همچاون قااقساتان و ترکمنساتان باه سارزمین خاود فاراه کناد ،باا زیااده
خواهی روسایه در آسایای مرکاای و سالط ایان کشاور بار منااب اناریی ایان منطقاه ،از
طری ارائه پیشنهادهای پرسودتر به مقابله ب ردازد(.)Bilgin, 2009: 6
همچنین ،با بهوجود آمادن گارههاای گونااگون امنیتای در خلای فاار

باا تان

میااان کشااورهای عرباای بااهخصااوص عربسااتان و قطاار در یوئاان  ،2017مشااکالتی در
برقراری روابط نین باا هار یا

از ایان کشاورهای نتات و گااز خیاا باه وجاود آماده

اساات .از آنجااایی کااه اسااتراتژی کلاای نااین ،عاادم جهااتگیااری بااه ساامت کشااوری
خاااص بااوده ،هرگونااه واکاان
تواند آسی

جدی به طرب "ی

جهااتدار نااین در اتتاقااات مختلااس ایاان منطقااه ماای
کمربند ،ی

جاده" نین برساند.
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بهطور عماده ،مای تاوان گتات کشاور ناین در دی لماسای اناریی آیناده خاود از
عااواملی نااون -1 :متنااو سااازی واردات از کشااورهای مختلااس دارای مناااب انااریی
 -2ایجاد مسایرهای متناو بارای انتقاال و بخصاوص ایجااد خطاو انتقاال از خشاکی
 -3افاااای

عخااایر اسااتراتژی

انااریی و  -4انعطاااف پااذیری سیاساای بااا کشااورهای

صادرکننده انریی بهره میبرد.
مناطق مورد توجه چین در مسیر جادۀ ابریشم جدید

الف)آسیییای مرک ی ی :از مه ا تاارین مناااط هاادف نااین ،ماایتااوان بااه آساایای مرکااای
اشاره کرد .پاج از فروپاشای اتحااد جمااهیر شاوروی و شاکلگیاری کشاورهای جدیاد
در ایاان منطقااه و شااکلگیااری ن ااام جدیااد بااینالمللاای ،آساایای مرکااای بااه دلیاال
برخااورداری از عخااایر بااار
مورد توجه قدرتهای بار
آسیای مرکای منب

انااریی و قاارار گاارفتن در ی ا

موقعیاات یئواسااتراتژی ،

دنیا قرار گرفت(ملکی و رئوفی.)60 :1395 ،
نی ماواد خاام و باازار پرساودی بارای ناین باهشامار مای-

رود .از لحااات تاااریخی ،نااین نساابت بااه روساایه نتااوع کمتااری در ایاان منطقااه داشااته و
ایاان اماار تااا حاادی ناشاای از وجااود باایثباااتی پیرامااون مرزهااای

و مشااکالت داخلاای

بوده اسات .فروپاشای شاوروی و پدیاد آمادن پان کشار آسایای مرکاای از اوایال دهاه
 ،1990رونااد توسااعه روابااط نااین بااا ایاان منطقااه و پیرامااون آن را ساارعت بخشااید .در
سااالهااای اخیاار ،همامااان بااا شااکلگیااری تاادریجی ن ا نااوین جهااانی و ازدیاااد تااوان
نین در تمام زمینه ها ،بار منااف و توجاه ایان کشاور در آسایای مرکاای افااوده شاده و
این توجه ،باع

سارمایهگاذاری شارکتهاای نتات و گااز ناین در آسایای مرکاای در

طول این دوره شده است(کوبیی و زراعت پیما.)163 :1388 ،
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یکاای از اقاادامات اساساای در ایاان منطقااه ،ایجاااد خطااو گسااترده راهآهاان در
استان های ربی ناین و در امتاداد آن ،کشاورهای آسایای میاناه اسات تاا از ایان طریا
بخشی از نیاز استان های شرقی ،بادون نیااز باه معاابر ریسا پاذیری ناون تنگاه مابکاا
تأمین شود.
طاای سااالهااای اخیاار و در پاای رشااد اقتصااادی سااری نااین ،همامااان بااا شااکل
گیااری کشااورهای جدیااد منطقااه آساایای مرکااای ،فرصاات مناساابی باارای آن کشااور
فراه شد تا با توساعه رواباط باا کشاورهای ها مارزش در ایان منطقاه ،ها بتواناد باه
مناااب انااریی گسااترده آنهااا دساات پیاادا کنااد ،ه ا در جهاات حتااب و تربیاات سیاساای
منطقه ناآرام ساین کیانا

در مجااورت قااقساتان تادابیری بیندیشاد و ها باه بازارهاای

فوقالعاده ایان منطقاه دسات پیادا کناد و ضامنا جایگااه اساتراتژی
تقویاات کنااد .پااج از روی کااار آماادن شاای جااین پیناا
کمربنااد-یاا

خاود را در منطقاه

و اعااالم اسااتراتژی «یاا

جاااده» جایگاااه کشااورهای آساایای مرکااای بااه یکاای از مهاا تاارین و

اصلی تارین مسایرهای ایان جااده بارای اتصاال ناین باه اوراسایا ،ار

آسایا ،اروپاا و

آفریقااا اساات و از سااویی ،برخاای کشااورهای ایاان منطقااه ن یاار قااقسااتان و ترکمنسااتان
در اسااتراتژی امنیاات انااریی نااین جایگاااه ویااژهتااری دارنااد(ملکی و رئااوفی:1395 ،
.)62
نااین در توسااعه مشااارکتهااای نندجانبااه بااا کشااورهای آساایای مرکااای در
بسایاری از عرصاههاا مرال :اناریی ،تجاارت و مسایرهای حمال ونقال باهدنباال منااف
بارگی بوده است .یکی از مها تارین توافقاات اناریی باین آسایای مرکاای و ناین ،خاط
لوله  1100مایلی اسات کاه گااز ترکمنساتان را از طریا ازبکساتان و قااقساتان باه ناین
انتقال میدهد (امیراحمدیان و صالحی دولت آبادی.)24 :1395 ،
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قااقسااتان کااه خااود از نخسااتین حامیااان طاارب «ی ا

کمربنااد-ی ا

جاااده» بااود

جایگااه ویااژهای در ایان طاارب دارد .در دساامبر  2011قااقسااتان خاط ریلاای  180مااایلی
از خورگااا

تااا بااار تاارین شااهر خااود ،آلماااتی را بااا اسااتتاده از وام بان ا

آساایایی و باناا

توسااعه

جهااانی تکمیاال کاارد .خطااو ریلاای از دو طاارف مرزهااای نااین و

قااقسااتان اتصااال پیاادا خواهنااد کاارد و ایاان خطااو ریلاای بااهمن ااور اسااتتاده قطارهااای
باری گسترش پیدا مایکنناد و باه ایان ترتیا  ،دوماین خاط ارتباا ریلای میاان اروپاا-
نین از طری قااقساتان ایجااد مایشاود .ایان توساعه ،خاط ریلای باینالمللای یوکشاینو
به طول  6950مایال (نونا

کینا -ساین کیانا -اروپاا) را از ناین باه قااقساتان و از

آنجاا از طریا روساایه ،بااالرو

و لهسااتان و در نهایات ،بااه دویساابور

آلمااان ارتبااا

داده و تکمیل میکند (ملکی و رئوفی.)65 :1395 ،
درمجمااو  ،روابااط بااین نااین و کشااورهای آساایای مرکااای بساایار فعااال و
سازنده درحاال توساعه اسات .ناین مشاتاق اسات همکااری ساودمند متقابال از طریا
آسایای مرکاای را گساترش دهاد .باار تارین هادف ناین ،ایان اسات کاه مسایرهای
انتقاال اناریی ماورد نیااز خاود را امان و متناو کناد .نادیکای و فراوانای منااب آسایای
مرکااای ،منطقااه را بااه ی ا

شااری

تجاااری کاماال تباادیل ماایکنااد .بااهنوبااه خااود،

جمهاوریهاای سرشاار از هیادروکربن آسایای مرکاای نیاا سارمایهگاذاریهاای ماورد
نیااز خاود از ناین را بارای بهارهبارداری از منااب طبیعای خودشاان دریافات مایکنناد
(امیراحمدیان و صالحی دولت آبادی.)24 :1395 ،
ب) روسیه :در مورد روسیه نیاا نیاای کاه بارای رو هاا مها اسات ،دورنماایی اسات
که در آن کاه

وابساتگی بازارهاای گااز اروپاایی باه منااب روسای اتتااق افتاد .نیاای

کاه بارای ناین مها اسات ،دسترسای باه منااب طبیعای روسایه و کااه

وابساتگی باه

انااریی خاورمیانااه و خطاارات مساایرهای دریااایی اساات (زار  .)7 :1394 ،نااین و
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روساایه در فوریااه  2014درباااره ساااختن جاااده ابریش ا جدیااد و نیااا امکااان اتصااال بااه
راه آهان تارانج اوراسایای روسایه توافا کردناد .درحاالی کاه تأثیرگاذاری اقتصاادی
اسات ،پکان بار ایان نکتاه تأکیاد مایکناد کاه ابتکاار

ناین در منطقاه در حاال افااای

عمال هاای ایان کشاور در رقابات باا اتحادیاه اقتصاادی اوراسایای روسایه نخواهاد باود
(.)BOAO, Sputniknews, 2015
بااین سااالهااای  2011تااا  2014میاااان تجااارت میااان روساایه و نااین نادیا
 30درصااد افاااای

بااه

یافاات و بااه  96میلیااارد دبر در سااال  2014رسااید .صااادرات

روساایه بااه نااین  42میلیااارد دبر شااد هرننااد ایاان تجااارت صااادرات فلاااات آهناای،
یرآهناای و نااو

را نیااا شااامل ماایشااد ،ا ل ا

آن را صااادرات نتاات و گاااز در باار

میگرفت(ملکی و رئوفی.)52 :1395 ،
از اقاادامات دولاات نااین باارای افاااای
افااااای

امنیاات انااریی خااود در ایاان منطقااه،

هرفیااات واردات نتااات و گااااز باااهطاااور مساااتقی از روسااایه ،قااقساااتان و

ترکمنستان از طری سااخت خاط لولاه باوده اسات بارای مراال ،حجا واردات نتات از
روساایه و همچنااین ،واردات گاااز از ترکمنسااتان از سااال  2011تااا  2014دو براباار شااده
است .به این ترتی  ،بخشای از نیااز اناریی ناین از راه ایان خطاو لولاه جدیاد تاأمین
میشود.
در فوریاااه ساااال  2015شااارکتهاااای روسااای نخساااتین پااارویههاااای ماااالی
زیرمجموعه طارب «یا

کمربناد-یا

جااده» را باه امعاا رسااندند :راه آهان پرسارعت

بااین مسااکو و کااازان (در آینااده بااه یکاااترینبور
خااط اعتباااری بااه اساابربان

امتااداد مااییابااد) 966 ،میلیااون دبر

روساایه ،بااار تاارین باناا

دولتاای روساایه ،باارای

ساارمایهگااذاری در زیاار ساااختهااای جااادهای و پشااتیبانی یاا

خااط اعتباااری 483
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میلیون دبری باه  ، VTBدوماین بانا
در بخ

باار

دولتای ایان کشاور ،بارای سارمایهگاذاری

کشاورزی و حملونقل(ملکی و رئوفی.)54 :1395 ،

خاورمیانه ،خلیج فارس و ایران

از هنگاامی کاه ناین در ساال  1993باه صاس واردکننادگان نتات پیوسات ،وابساتگی آن
به نتت وارداتای باهسارعت افااای

یافتاه اسات باهگوناهای کاه در ساال  2005بای

از

نیمای از نتات مصارفی آن از منااب خاارجی تاامین شاد .منطقاه خاورمیاناه و کشاورهای
واقا در آن ،باه دلیال برخاورداری از بیشاترین عخاایر اناریی ،طبیعتاا از باابترین
قابلیاتهااا درتاامین انااریی نااین و پاسااخگویی بااه نیاااز اساتراتژی

ایاان کشااور

برخوردارند .نینایهاا باا در ایان موضاو  ،در ساالهاای اخیار کوشا هاای وسایعی
برای ارتقاای رواباط باا کشاورهای نتات خیاا منطقاه باهویاژه کشاورهای اصالی انجاام
دادهاند تا در پرتاو آن بتوانناد ساه خاود را از عخاایر ایان منطقاه هرناه بیشاتر افااای
دهند(شریعتینیا.)6 :1384 ،
همچنین ،کشاورهای ار
در معنای اخص آن ،به ساب
بار

آسایا باه صاورت اعا و زیار سیسات خلای فاار

نقشای کاه در قارن گذشاته در امنیات اناریی قادرتهاای

ایتا کردهاناد ،از اهمیات فراوانای برخوردارناد و ایان امار رهباران ناین را نااگایر

میسازد که در نش انداز میاانمادت ،در ماورد تحاوبت ایان منطقاه حساا تار باشاند
و تحوبت را در این منطقه از نادی
خلاای فااار

دنبال کنند(علماییفر.)109 :1396 ،

بااه دبیاال مختلااس یئوپلیتی ا

و عخااایر ع اای نتاات و گاااز ،بااه

عنااوان گلوگاااه انااریی کشااورهای توسااعهیافتااه ،یکاای از مناااط اسااتراتژی
میشاود کاه تاامین امنیات آن ،هماواره نقا
بار

دنیااا تلقاای

اساسای در سیاسات خاارجی قادرتهاای

داشته است(امام جمعه زاده و فرجی نصیری.)149 :1386 ،
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یکاای از مناااط تاثیرگااذار در تاأمین خواسااتههااای نااین باهخصااوص در بخا
انااریی ،موقعیاات جارافیااایی جمهااوری اسااالمی ایااران اساات .ایااران بااه دلیاال موقعیاات
خاااص خااود ،از ن اار حماالونقاال کاااب و خطااو لولااه نتاات و گاااز ،جایگاااه ویااژهای
دارد .عااالوه باار جایگاااه اسااتراتژی

خااود ،ایااران منب ا بااا ارزش انااریی نیااا محسااو

ماایشااود .همچنااین ،رابطااه خااو

نناادین سااالهای کااه بااا کشااور نااین دارد ه ا باار

مایااتهااای دیگاارش ماایافاایااد .بااا دسترساای بااه خلاای فااار
گاارفتن در کریاادورهای شاامال-جنااو

و شاارق -اار

و دریااای خااار و قاارار

و فااراه نمااودن امکااان انتقااال

زمینی و دریایی انریی و کاب ،ایاران را مایتاوان باهعناوان شااهراه جااده ابریشا جدیاد
معرفی کرد .ایان کریادور حمالونقال کاه بخا

مهمای از آن از خاا ایاران مایگاذرد

اکنون یکی از کوتااهتارین ،کا هایناهتارین و ساری تارین مسایرهای ترانایات کااب باین
آسیا و اروپا بهشمار میرود( امیراحمدیان.)57 :1382 ،
با رفا تحاری هاای باین المللای ایاران و مالقاات متعاقا

رئایج جمهاور ناین

بااه تهااران ،دو کشااور توافا کردنااد کااه تجااارت دوجانبااه خااود را بااه ده براباار افاااای
دهند .ایان مساائل ممکان اسات ناین را وسوساه کناد تاا از قارارداد خاود باا پاکساتان
صرفن ر کند و مناافع

را باه سامت کریادور نابهاار-قنادهار ساوق دهاد .ایان گایناه

جدیااد باارای نااین ننااد مایاات را ب اههمااراه دارد :افاااون باار نبااود مشااکالت امنیتاای و
نااال

برانگیااای کااه در راه تکمیاال کریاادور پاکسااتان-ن این موجااود اساات ،قساامت

بارگاای از زیرساااختهااای موجااود در ایااران از پاای

فااراه اساات و تنهااا بااه مقااداری

نوسااازی نیازمنااد اساات .همچنااین ،جااادههااا در ایااران امنیاات بیشااتری را نساابت بااه
پاکستان ارائه میدهد(.)Luft, 2016: 22
در نهایااات ،سیاساااتمداران نینااای از ایااان نکتاااه آگااااه هساااتند کاااه هرگوناااه
جهتگیری آشاکار باه سامت ایاران ،مایتواناد موجا

ناخرساندی کشاورهای حاشایه
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بخصاوص عربساتان شاده و اختالبتای در باه ثمار رسایدن طارب ماباور

خلی فاار
به وجود آید.

بندر گوادر پاکستان

مه ا تاارین و اسااتراتژی تاارین نقشااههااای نااین باارای تااأمین امنیاات انااریی خااود را
میتوان در بنادر گاوادر پاکساتان جساتوجاو کارد .در آوریال  2015شای جاین پینا
بااه اسااالمآباااد رفاات و موافقااتنامااه ساارمایهگااذاری  46میلیااارد دبری مربااو بااه
زیرساخت و پرویههای اناریی را کاه باار تارین سارمایهگاذاری خاارجی ناین تاا باه
امروز نیا بهشمار میرود ،به امعا رساند.
نین اعاالم کارده کاه باه سارمایهگاذاری در  1800مایال بارگاراه ،یا
آهن و ی

خاط راه

خط لوله نتتای کاه ایان دو کشاور را باه یکادیگر مارتبط مایکناد ،مباادرت

ماایورزد .ایاان کریاادور توسااط یاا

نیروگاااه خورشاایدی  1.5میلیااارد دبری کااه

بار ترین از نو خاود در جهاان خواهاد باود و همچناین ،یا

نیروگااه بارق آبای 1.6

میلیارد دبری تامین خواهد شد (.)Luft, 2016: 19
تنگه مابکاا (شاکل  ) 2کاه توساط سانگاپور و ماالای احاطاه شاده ،محال عباور
نادی ا

بااه  85درصااد انااریی مااورد نیاااز نااین اساات .از آنجااا کااه مااالای و ساانگاپور

روابط بهتاری باا آمریکاا داشاته و ناین نتاوع ننادانی در آنجاا نادارد ،پاج دولتماردان
نینی همواره درصدد کاه

وابستگی خود به این تنگه بودهاند.
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شکل2

Source: https://www.welt-atlas.de/map_of_strait_of_malacca_6-847

به این ترتیا  ،باا تکمیال پارویه خطاو انتقاال اناریی از بنادر گاوادر باه ساین
کیان

ناین و کااه

وابساتگی باه تنگاه مابکاا بارای عباور اناریی ،بخا

اع مای از

امنیت انریی نین تامین میشود.
نتیجهگیری

بدون شا  ،اماروز ناین در ماوقعیتی باهسار مایبارد کاه قریا
حوزه سیاست و اقتصااد ،او را رقیا

باه اتتااق کارشناساان

اصالی ابرقادرتی مانناد آمریکاا مایدانناد .رشاد 7
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درصاادی و جااذابیت اقتصاااد نااین باارای کشااورهای گوناااگون ،شااراکت تجاااری قاباال
توجااه بااا باای

از  140کشااور دنیااا و همچنااین ،نهااره مناس ا تااری کااه نااین تاااکنون

نسبت باه کشاوری مرال آمریکاا در مقابال دیگار باازیگران صاحنه رواباط باینالملال از
خود نشان داده است ،همگی باعا
در عملی کردن ایاده «یا

مای شاود کاار ناین در دساتیابی باه اهاداف بلنادش

کمربناد ،یا

جااده» آساانتار شاود .سیاساتگاذاران نینای

ه با دریافت این مها و باا اساتتاده از ایان موقعیات ایادهآل ،نناین ایاده هوشامندانه-
ای را طاارب ریختنااد و باایوقتااه در پاای تکمیاال و توسااعه آن هسااتند .آنهااا بااهجااد
دریافتهاند که حیات اقتصاادی و اداماه مسایر اقتادار ناین ،در دریافات مطماننتار اناوا
انریی ،ساخت و تولیاد کااب و انتقاال کااب باهوسایله راههاای ارتبااطی کا هایناهتار باه
نقا مختلس جهان اسات .مبادعان ایان طارب ،باا ایجااد مسایرهای مختلاس در خشاکی
و دریا ،سعی کردند بار بسایاری از کاساتیهاا ،هایناههاا و ریسا هاای موجاود بار سار
راه نقل و انتقال انریی و کاب لبه کنند.
«راه ابریش ا جدیااد» بااا ایجاااد ی ا

معادلااه «باارد-باارد» باارای ا ل ا

مرتبط با این طارب وسوساهکنناده اسات .تااکنون ناین بیشاتر کوشا
ابتاادا از همسااایگان نادی ا

 65کشااور

کارده تاا کاار را

خااود آ اااز کنااد و بااهتاادری هماااهنگیهااا و آمااادگی بزم

دیگر کشورها را به دست بیااورد .آنهاا بارای ایان کاار دسات باه سااخت بانا

سارمایه

گااذاری زیرساااختهااای آساایا زده ،از آن در ساارمایهگااذاریهااای کااالن خااود در دیگاار
کشورها استتاده مایکنناد .کشاورهایی ن یار پاکساتان و ایاران را باه دلیال نیااز مبارم باه
ساارمایهگاذاری خااارجی ،ماایتااوان از اسااتقبالکنناادگان ایاان ایااده دانساات .البتااه ،هنااوز
مشااکالتی باار ساار راه اجاارای کاماال ایاان طاارب وجااود دارد و هماهناا

کااردن

کشورهای مختلتی که هار کادام قاوانین و ایادئولوییهاای داخلای مخاتص باه خاود را
دارنااد ،کوش ا هااای بیشااتری را ماایطلبااد باارای مرااال ،ایاان کااه روساایه قساامتهااای
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مارتبط بااا آساایای مرکااای را ورود باه حیااا خلااوت خااود تلقاای مایکنااد یااا خیاار ،یااا
رقابت شدید هند و پاکستان ،میتواند سن

سر راه توسعه این امر بیندازد.

نیناایهااا بااهخااوبی دریافتااهانااد کااه در دی لماساای خااود ،بایااد از سیاساات عاادم
جهاات گیااری اسااتتاده نماینااد و بااا همااه کشااورهای مااورد ن اار خااود روابااط خااوبی
برقرار کنند .ننانکاه گتتای  ،در مساأله تان
حاشیه خلی فار

میاان قطار و عربساتان و دیگار کشاورهای

ه ننین سیاستی از سوی نینیها اتخاع شد.

همانطور که در مطال

پیشاین بیاان شاد ،مایتاوان عماده تمرکاا فعلای ناین را

در متنو ساازی مباادی و منااب تاامین اناریی دانسات کاه ایان باه برقاراری ارتباا باا
کشااورهای دارای انااریی و نیااا دارای موقعیاات اسااتراتژی

بااهویااژه کشااورهای حااوزه

خلی فار  ،کشاورهای آسایای مرکاای و روسایه منات مایشاود .باهطاور سااده ،مای-
توان گتت نین در تالش اسات باا ایجااد مسایرهای مختلاس خشاکی و نیاا مسایرهاای
مختلاااس دریاااایی و همچناااین ،واردات اناااریی از منااااط گونااااگون ،از خطرهاااای
احتمالی در مسیر انتقال یا در تامین انریی خود در آینده دوری کند.
امااروز حاادود نیماای از انااریی مااورد نیاااز نااین از خاورمیانااه تااامین ماایشااود و
 85درصااد کاال انااریی نااین از تنگااه مابکااا عبااور ماایکنااد .همااین دو عبااارت کااافی
است تا به اهداف نین از طرب هماه ایان بحا هاا پای بباری  .حاال مایتاوان سارمایه-
گذاری و تکمیال بنادر گاوادر یاا نابهاار و همچناین ،سااخت بناادر در کشاور میانماار،
ساااخت کریاادورهای شاامال-جنااو

و شاارق -ار

و در آساایای مرکااای ه ا طاارب

مسیرهای مختلاس و خطاو انتقاال اناریی باهخصاوص در کشاورهایی مرال قااقساتان
و ترکمنسااتان و همچنااین ،روساایه را کااه نتاات و گاااز فراواناای دارنااد ،دریافاات.
همچنین ،ناین درن ار دارد باا اجرایای شادن ایان طارب و باا برقاراری رواباط حسانه
بااهوی اژه بااا کشااورهای دارنااده انااریی ،ایجاااد مس ایرهای مختلااس خش اکی و دری اایی و
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متنو ساازی مباادی واردات اناریی ،باه تاامین ،تساهیل و افااای
در جهت تامین مناف و مناب مورد نیازآینده خود ب ردازد.

امنیات انتقاال اناریی
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