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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 گردید ،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 ،به خصوص امنیت انرژی ،گسترش حوزۀ نفوذ و تأثیرگذاری در مناطق مختلف ،دسترسی به
بازارهای جهانی و نیز ایجاد راههای ارتباطی و حملونقل مقرون به صرفهتر دنبال میکند .این ایده به دنبال تسهیل و تأمین
انتقال انرژی ،کاال و نزدیک گردانیدن نقاط مختلف کرۀ خاکی به سوی کشور چین است .طرح مذکور شامل دو مسیر
است  :یک مسیر از سمت سواحل چین و از طریق دریای چین جنوبی و اقیانوس هند به اُروپا و دیگری از سواحل چین به
اقیانوس آرام جنوبی.
سوال 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 به ویژه 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 مختلف ،از خطرات
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 اُمور خارجه ،ایران ()salami.mahdi@yahoo.com
 .3دانشجوی کارشناسیارشد مطالعات اُروپا ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران :ایران ()m.fallahi@atu.ac.ir
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مقدمه

نام جااده ابریشار را اولاین باار جیرافای دان آلماانی فردیناناد فاون ریشاتهوفن (-1905
 ) 1833در قرن ناوزدهر باه کاار بارد .دلیال ایان ناام ااذاری را نیا تجاارت ابریشم در
آن زمان ها به عنوان کااییی باا ارزش و ارانبهاا مای دانناد .ایان جااده از ساواحل این
در اقیانوس آرام شروع می شاد و باه سامت ایاران و مار
سالها این نام دوباره زنده شده و باا ابتکاار «یا

کمربناد یا

مایرفات .حاال باا اذشات
جااده»ای کاه شای جاین

پیناار رساایه جمهااور ااین در همااتر س ا تامبر  2013در دانشااگاه ن اار بااایس ق اقسااتان
مطرح کارد ،کمربناد اقتصاادی جااده ابریشار باهعناوان دکتارین اقتصاادی جدیاد این
در آسیا اعالم شد.
بااا اذشاات زمااان از طاارح ایاان ایااده ،امااروز احیااای جاااده ابریشاار در ااین از
«ایده» به «استراتژی» کالن دست کار بارای یا

دهاه آیناده بادل شاده اساته باه اوناه

ای که نه تنهاا رواباط خاارجی ایان کشاور زیار تار ایان اساتراتژی قارار ارفتاه ،بلکاه
توسااعه متااوازن داخلاای و ساای دهمین برنامااه پاان ساااله توسااعه ااین نیا باار ایاان مبنااا
تعریس شده است (علمایی فر.)101 :1396 ،
با توجه باه رشاد اقتصاادی و افا ایا تقاضاای پانصاد درصادی انارزی این از
سال  1980تا کنون ،رااه هاایی از نگرانای در ماورد تاامین انارزی نیا در ایان طارح باه
شاار ماای خااورد .مباادل شاادن ااین در سااال  2014بااه عنااوان ب راتاارین وارد کننااده
نمات دنیااا و در حااال حاضار بااه عنااوان ب راتارین مصاارن کننااده انارزی دنیااا ،اهمیاات
تامین امنیات انارزی را بارای کشاور این نشاان مای دهاد .امنیات انارزی ،ساه ممهاوم
اساساای زنجیااره تحااویت اناارزی در جهااان امااروزی را در باار ماای ایاارد :قیماات،
پایاداری و محایط زیسات ( .)Bohi & Michael, 1996: 64جااده ابریشار جدیاد این
با دواوناه خشاکی-دریاایی بار آن اسات تاا شارق آسایا را باه آسایای مرکا ی ،آسایای
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مرکا ی را باه مار

آسایا و مار

آسایا را باه مدیتراناه و شارق اروپاا متصال ساازد،

همچنین طرح جاده ابریشار دریاایی ،بار آن اسات تاا دریاای جناوبی این را باه دریاای
مدیترانه متصل نماید (.)Vander Puten & Meijnders, 2015: 8
ایان طارح باا هادن اعماال سیاساتهای دوساتانه در قباال کشاورهای همساایه و
اراسه بازده برد-بارد بارای هماه کشاورهای منطقاه و همچناین جهاان معرفای شاده اسات
( .)Szczudlik-Tatar, 2013: 17دی لماسای انارزی این در راساتای راهبارد توساع
صلح آمی  ،در صادد اسات کاه بادون ایجااد تانا و یاا ه ینا امنیتای ن اامی ،بار منااب
انرزی و موادخام ماورد نیااز خاود کنتارل یزم را بدسات بیااورد .ایان دی لماسای شادیدا
دولت محور و بار مبناای دیادااه مشاتر سیاسات ااذاران دولتای و شارکتهاای نمتای
دولتی ین شکل میایرد (شماسی و دارابی.)77 :1390 ،
طرح جاده ابریشار این در دواوناه خشاکی-دریاایی مطارح شاده اسات .اوناه
خشکی آن از شیآن در ناواحی مرکا ی این آمااز شاده و پایا از اساترش باه سامت
مار

از اساتان اانساو و دو شاهر خوراااس و اورومچای در اساتان ساین کیانار مای

اذرد .این جاده س ه باه سامت جناو

مربای رفتاه و پاه از عباور از آسایای مرکا ی

و شمال ایاران ،عاراق ،ساوریه و ترکیاه را پشات سار میگاذارد .سا ه ،جااده ابریشار از
تنگه بسمر در اساتانبول اذشاته و بلیارساتان ،روماانی ،جمهاوری ا

و آلماان را طای

می کند .په از آن به هلناد کشایده شاده و در نهایات باه ونیا در ایتالیاا خواهاد رساید و
نی نقطه تالقی دو مسیر خشاکی -دریاایی جااده ابریشار جدیاد ماد ن ار این خواهاد
بود (.)Burgier, 2014: 17
جاده ابریشر دریایی نیا از اوانجاودر اساتان فوجیاان این آمااز شاده و پاه از
عباور از اساتانهای ااواندون ،اوانسای و هایناان باه تنگاه مایکاا در جناو

مای رود.

جاده ابریشر دریایی سا ه از کواییم اور باه سامت کلکتاه رفتاه و از اقیاانوس هناد باه
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نایروبی در کنیا می رود .پاه از آن ،از شاا آفریقاا اذشاته و باه دریاای سار مای رود.
همانطور که پیاتار نیا اشااره شاد ،نقطاه پایاانی جااده ابریشار یادشاده ،شاهر ونیا در
ایتالیا خواهد بود(.)S. Maini, The Diplomat: 2014
ایان مقالاه ابتاادا باه بررساای وضاعیت انارزی ااین و سا ه ایااده جااده ابریشاار
جدید ،بررسی مسایر هاای م ختلاس آن در انتقاال و تاامین انارزی ،کشاور هاا و منااط
تاااریر اااذار در بااا

انتقااال و امنیاات خطااو در ایاان طاارح و همچنااین در صاادد

توضاایح گااونگی تااامین امنیاات اناارزی ااین از ایاان طریاا ماای پااردازد .فرضاای
پژوها حاضر بر این مبناسات کاه این درن ار دارد باا اجرایای شادن ایان طارح و باا
برقراری روابط حسنه به ویاژه باا کشاورهای دارناده انارزی ،ایجااد مسایر هاای مختلاس
خشکی و دریاایی و متناوع ساازی مباادی واردات انارزی ،باه تاامین ،تساهیل و افا ایا
امنیت انتقال انارزی در جهات تاامین منااف و منااب ماورد نیازآیناده خاود ب اردازد .ایان
پژوها باا اساتماده از کتا ،،نشاریات ،مجاالت تخصصای و منااب اینترنتای ،براسااس
روش توصیمی -تحلیلی نوشته شده است.

پیشینۀ تحقیق

در رابطه باا امنیات انارزی این ،منااب علمای نسابتا متعاددی وجاود دارد کاه در اداماه
به تعدادی از مهر ترین آنها اشااره خاواهیر نماود اماا در ارتباا باا تانمین امنیات انارزی
ین با توجه به طرح «یا

کمربناد-یا

جااده» ،منبا علمای وجاود نادارد کاه هماین

موضوع باعث اردیده تاا مقالا حاضار نسابت باه دیگار مقاایت در ایان زمیناه ،متماای
باشد.
نخستین منبعی را کاه مای تاوان در ارتباا باا امنیات انارزی این از آن ناام بارد،
مقالهای با عنوان « اینه امنیات انارزی و سیاسات خاارجی» نوشات محسان شاریعتینیاا
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است .در این نوشتار ،نویسانده معتقاد اسات کاه رشاد ساری اقتصاادی این ،موجباات
افاا ایا اسااترده مصاارن اناارزی در ایاان کشااور را فااراهر آورده اساات .برمبنااای
پاایابیناایهااا ،رونااد مصاارن اناارزی ااین در آینااده ساارعت بیشااتری خواهااد ارفاات.
اف ایا ساری م صارن انارزی و اجباار باه تانمین بخاا مهمای از آن از طریا واردات،
امنیاات اناارزی را بااه دمدمااه اسااتراتژی

رهبااران ااین تباادیل کاارده اساات .آنااان باارای

پاساخگویی باه ایاان دمدماه ،اسااتراتژی متناوعسااازی منااب اناارزی وارداتای را در پاایا
ارفتاااهاناااد و در ایااان اااار و

در منااااب انااارزی منااااط مختلاااس جهاااان

ساارمایهاااذاریهااای وساایعی صااورت دادهانااد .اف ا ون باار ایاان آنااان امنیاات اناارزی را
باهعنااوان بخااا مهماای از دسااتور کااار سیاسات خااارجی خااود تعریااس کاارده و تااالش
کردهاند با تولیدکننداان مهر انرزی پیوندهای ن دیکی برقرار سازند.
دومین مقالاه تحات عناوان «امنیات انارزی این و زسواکونومیا

ایاران» باه قلار

سااید شاامهالاادین صااادقی اساات .در ایاان مقالااه نویساانده انعااان دارد ااین تااالش
میکند تا از انرزی به عناوان یکای از اشاکال «قادرت نارم» بارای پیشابرد اهادان کاالن
خااود ااه در برنامااهریا یهااای راهبااردی اقتصااادی در حااوزۀ داخلاای و ااه در تن اایر
مااراودات خااود در عرصااه سیاساات خااارجی بااا سااایر کشااورها در اقصااا نقااا جهااان،
بهاارهباارداری کااافی را بااه عماال آورد .در ایاان راسااتا ایاان کشااور نااهتنهااا درپاای تسااخیر
مناب انرزی سایر مناط جهان اسات بلکاه تاالش مایکناد کاه سالطه خاود را بار منااب
اناارزی همسااایگانی همچااون تااایوان و بازارهااای مصاارفی آنااان تحکاایر کنااد .همچنااین
ای ان کشااور در راسااتای تاانمین امنیاات اناارزی وارداتاای نماات ،ااااز و سااایر مااواد خااام،
ساایطرۀ خااود را باار خطااو دریااایی انتقااال اناارزی از آ هااای ساااحلی و دریاهااای
همجااوار خااود از زاپاان ،ویتنااام و تااایوان ارفتااه تااا خلاای فااارس ،تحکاایر کنااد و در
راهباارد نگاااه بااه ماار  ،بااه دنبااال تسااخیر مناااب اناارزی آساایای مرکاا ی و نیاا
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ساارمایهاااذاری و مشااارکت در مناااب اناارزی روساایه نیاا هساات .در نگاااه زمامااداران
یناای ،میااان قاادرتهااای ب ا را و از جملااه ااین و آمریکااا باار ساار مناااب اناارزی بااه
عنااوان قاادرت ناارم ،رقااابتی اساساای آمازشااده کااه در آن باارد یکاای مساااوی بااا باخاات
دیگری است.
سومین مقالاه در ایان زمیناه باا عناوان «جایگااه انارزی در سیاسات خاورمیاناهای
ااین» نوشاات علیرضااا ساالطانی ،مااریر درخشاانده و محمااد رهاااوی ماایباشااد .در ایاان
مقاله به بررسی ایان فرضایه پرداختاه شاده اسات کاه نیااز شادیدا رو باه افا ایا این
باه انارزی و لا وم تاامین آن از منااب خاارجی ،موضاوع امنیات انارزی را باه مساللهای
حیااتی بارای ایان کشاور تبادیل نماوده اسات .در ایان راساتا اساترش تعامال باا
کشورهای دارنده انارزی کاه عمادتا در خاورمیاناه و خلای فاارس واقا شاده اناد ،مای
تواند زمیناه را باه ساوی وابساتگی متقابال فاراهر آورد .بطوریکاه کشاورهای خاورمیاناه
قادرند امنیت انارزی را باه عناوان دمدماه اساتراتژی

این برطارن نمایناد و از ساوی

دیگر ین نیا متقاابال قاادر اسات باه برخای نیازهاای اساتراتژی

خاورمیاناه در حاوزه

تکنولااووزی و ساارمایه پاسااخ اویااد .تحاات ایاان شاارایط بااه ن اار ماایرسااد زمینااههااای
بسیار مناسبی برای آماز یا

دیاالوا ساازنده باا هادن اساتقرار یا

الگاوی وابساتگی

متقابل با محوریت تامین انرزی در حال شکلایری است.
منبا دیگاار بااا عنااوان «اهاادان و ابعاااد دی لماساای اناارزی ااین» توسااط مسااعود
موسوی شمایی و التا

دارابای باه نگاارش درآماده اسات .ایان مقالاه تصاریح مایکناد

کااه بااا توجااه بااه وابسااتگی روزافا ون کشااورها بااه اناارزی و تنریراااذاری ایاان مهاار باار
اولویاتبناادی اهاادان سیاسات خااارجی کشااورها ،این نیا بااا توجاه بااه رشااد بااایی
اقتصااادی و مصاارن روزافا ون اناارزی ،تااالشهااای عماادهای در ایاان زمینااه انجااام داده،
آنگونه که متییر انرزی باه عناوان یکای از عوامال اصالی جهاتدهنادۀ سیاسات خاارجی
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این کشور محساو

شاده اسات .در ایان مقالاه باه نگرانایهاای عمادۀ این در حاوزۀ

اناارزی پرداختااه شااده کااه ایاان کشااور بااا اسااتماده از اباا ار دی لماساای اناارزی در
خاورمیانااه ،آساایای مرکاا ی ،آفریقااا و آمریکااای یتااین ،نگراناای عماادۀ خااود را در
خصوص امنیت انرزی مرتم ساخته است.
دیگر منبا باا عناوان «سیاسات امنیات انارزی این در کاانونهاای مهار انارزی
در راسااتای کاااها آساای،پااذیری اسااتراتژی

(بااا تنکیااد باار خلاای فااارس)» بااه قلاار

احسان یاری و حسان کاامران اسات .نویسانداان در ایان مقالاه باه بررسای ایان مسانله
پرداختااهانااد کااه ااین باارای تااداوم رشااد شاامگیر اقتصااادی خااود مل ا م بااه اتخااان
سیاستهاای مناسا ،در راساتای کااها آسای،پاذیری در حاوزۀ انارزی اسات .پایا-
بینی ها حاکی از آن است تداوم رشاد ساری اقتصااد این مناو باه متناوعساازی منااب
اناارزی وارداتاای باارای جبااران اف ا ایا سااری مصاارن اناارزی فراتاار از مناااب داخلاای
اساات و ایاان دمدم ا اصاالی امنیاات اناارزی ااین در آیناادۀ پیشاارو ماایباشااد .در ایاان
راستا کشاور این بارای متناوعسا ازی منااب انارزی وارداتای خاود ،برقاراری رابطاه باا
کانونهاای مهار تولیاد انارزی جهاان و سارمایهااذاری در بخااهاای مختلاس صانعت
تولید انرزی در مناط مستعد را بیا از پیا در دستور کار خود قرار داده است.
چارچوب نظری

امنیت انرژی :امنیت در ی

معناا نباود تهدیاد تلقای مایشاود .امنیات در ابتادای امار در

مساااسل ن ااامی بااه کااار باارده ماایشااد و از آن پااه وارد دیگاار مباحااث و حااوزههااای
مطالعاااتی اردیااد ( .)Cisse, 2009: 1امنیاات اناارزی بااه تولیااد و مصاارن روان اناارزی
(خصوصا نمات و اااز) اطاالق مایشاود ،نانچاه هایم مشاکلی بار سار راه اساتخرا ،
تولید و حمالونقال (تولیاد ،توزیا و مصارن) آن وجاود نداشاته باشاد .امنیات انارزی
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مباحاث اسااتردهای از جملااه افا ایا تقاضااای جهااانی و وابسااتگی بیشااتر بااه بازارهااای
تولیااد ،امنیاات عرضااه ،تران یاات و حماواات از خطااو لولااه ،مناااب اناارزی مطماالن،
قیمااتهااای مناساا ،اناارزی ،تعیااین سیاسااتهااای اناارزی ،تیییاارات آ وهااوایی و
محیطزیساتی ناشای از مصارن برخای ساوختها و انارزیهاای جاایگ ین را در بار مای-
ایرد (.)Winstone and et al, 2007: 1
از سااوی دیگاار ممهااوم امنیاات اناارزی باارای صااادرکننداان و مصاارنکننااداان
عمدۀ انرزی متمااوت اسات .بارای صاادرکننداان امنیات انارزی باه معناای عرضا بای-
خطر انرزی ،وجود بازارهاای مناسا ،و قیماتهاای منطقای اسات اماا مصارنکنناداان،
امنیاات اناارزی را دسترساای آسااان بااه مناااب نماات و ااااز ،ایجاااد ربااات در منطقاا
صادرکنندۀ انارزی ،انتقاال بادون ریسا

باه بازارهاای هادن و قیماتهاای مناسا ،در

بلند مدت میبینند (واع ی.)127 :1389 ،
امنیاات اناارزی نااد بعاادی اساات و حااوزههااای موضااوعی مختلماای را پوشااا
ماایدهااد .در امنیاات اناارزی هااار ممهااوم :کمیاات عرضااه ،وجااود نخااایر مشااخص و
مطملن ،تنوع منااب و رباات عرضاه ،نقاا محاوری را ایماا مایکنناد (.)Jian, 2011: 13
در این میان باید خاطر نشان سااخت کاه یکای از مهارتارین عوامال بهارخاوردن امنیات
انارزی ،اخااتالل در عرضاه و بهاارریخاتن ربااات عرضا انارزی اساات کاه هاار مصاارن-
کننااداان و هاار تولیدکننااداان را د ااار مشااکل ماایکنااد (معااینالاادینی و انت ارالمهاادی،
.)353 :1381
اصلیترین شاخصهای امنیت انرزی به قرار زیر است:
 .1شاااخصهااای ساااده :مقاادار واقعاای مناااب موجااود ،نساابت نخیااره بااه تولیااد،
تنوع در نوع ا نارزی ،وابساتگی باه واردات ،رباات سیاسای ،قیمات انارزی شااخصهاای
تقاضاه
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 .2شاااخصهااای تجمعاای :در ایاان نااوع شاااخص بسااتگی بااه ماهیاات امنیاات
اناارزی کشااور مااورد مطالعااه و ابتکااار محق ا از ترکیاا ،نااد شاااخص ساااده اسااتماده
میشود (ملکی.)127 :1393 ،
بر مبنای ممهاوم امنیات انارزی و شااخصهاای امنیات انارزی مایتاوان دریافات
کااه در هاار کشااور یااا هاار منطقااه ،امنیاات اناارزی گونااه تهدیااد خواهااد شااد .بررساای
تکاپوهااای اناارزی ااین نیازمنااد توجااه بااه ایاان نکتااه اساات کااه موضااوع تاانمین امنیاات
اناارزی در ااین ،موضااوعی صاارفا اقتصااادی نیساات ،بلکااه برارفتااه از ااار و
استراتژی کالن ملی ایان کشاور از ن ار باینالمللای و گاونگی توزیا قادرت در ن اام
بینالملل است .در حقیقیت نگااه ینای هاا باه مقولا امنیات پاه از جنار سارد ،نشاان
دهندۀ شمول دایارۀ امنیات از مسااسل ن اامی باه حاوزههاای اقتصاادی ،حقاوقبشاری و
زیسااتمحیطاای بااوده و همانگونااه کااه بااه امنیاات ن ااامی خااود و تااالش باارای کاااها
تهدیدهای خود در عرص بینالمللای تنکیاد مایکناد ،موضاوع امنیات اقتصاادی باه طاور
اعر (امنیت انارزی باه طاور اخاص) نیا در اار و

تعریاس امنیات ملای این قارار

دارد .ایاان اماار سااب،شااده اساات کااه ااین ،آساای،پااذیری نساابت بااه تاانمین اناارزی در
عرص جهاانی را یکای از شااخصهاای تهدیاد قادرت خاود در سیساتر توزیا قادرت
بااینالمللاای بدانااد .باادین معناای کااه همیشااه در ایاان اضااطرا

اساات کااه ممکاان اساات

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

امااروزه جایگاااه ااین بااه عنااوان یکاای از ابرقاادرتهای اقتصااادی جهااان مااورد قبااول
همگاان میباشاد .اصاالحات اقتصاادی ،سیاسات درهاای بااز دنار شایاسوپینر در دهاه
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 1980و شعار صلح و پیشرفت ،ین را باه سامت توساعه محایط باین المللای باا رباات و
صلح آمیا ساوق داده و اق تصااد آن باه موتاور رشاد اقتصاادی آسایا تبادیل شاده اسات
(میرکوشا.)283 :1387 ،
این باه عناوان کشاوری باا نار رشاد اقتصاادی باای در حادود

جمهوری خل

 9درصااد طبیعتااا ادامااه رشااد فعالیاات خااود را در ااارو تااداوم و افاا ایا واردات و
میلیاارد و  300میلیاون نمار جمعیات سااینه

مصارن انارزی مای بیناد .این باا یا

حجر زیادی انارزی مصارن میکناد و طبا آماار آزاناه باین المللای انارزی ،در ساال
 2009بااه ب راتاارین مصاارن کننااده اناارزی جهااان تباادیل شااد (.)B.P. 2011: 41
نگاهی به آمار و ارقام موجاود نشاان از افا ایا روز افا ون نیااز این باه انارزی هاایی
ن یاار نماات خااام و ااااز دارد .بنااابراین طبیعاای اساات بااا ایاان حجاار وابسااتگی ،هراونااه
خلل در عرضه ،انتقال یا امنیات انارزی مای تواناد ضارر مهلکای بارای حیاات اقتصاادی
این کشاور باشاد .از ساوی دیگار مشاروعیت این ناو و حا

کمونیسات وابساته باه

تداوم رشاد اقتصاادی ایان کشاور و افا ایا اساتانداردهای زنادای اسات .بناابراین مای
تاوان اماته انارزی محاور تعامال ساازنده و موتاور توساعه ملای در این مای باشاد
(موسوی شماسی.)1386 ،
جدول  :1می ان نیاز نمتی ین (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 ین به ااز (میلیارد متر مکع)،
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 وجود اینکه ین دارای مناب نمتی و تولید داخلای نیا اسات ،اماا ایان
تولید داخلی مدتهاست که کمان مصرن داخلیاش را نمیدهد (نمودار شماره .)1
نمودار :1مقایس می ان تولید و مصرن نمت ین( 1993-2016 ،میلیون بشکه در روز)
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دی لماساای اناارزی ااین مبتناای باار دسااتیابی بااه مناااب اناارزی ،ساارمایه اااذاری و
انعقاااد قراردادهااای بلنااد ماادمت در بخااا هااای بااای دسااتی و پااایین دسااتی کشااورهای
تولید کننده انارزی اسات و منااط عماده نمات خیا جهاان باه عرصاه ح اور شارکت
هااای یناای باارای تولیااد و اکتشااان تباادیل شااده اساات .در حااال حاضاار شاارکتهای
 SINOPEC ، CNPCو  NOOCدر پااروزه هااای بااای دسااتی در آفریقااا ،خاورمیانااه،
آساایای مرکاا ی ،آساایای جنااو

شاارقی ،اقیانوساایه و آمریکااای شاامالی و جنااوبی

فعالیت دارند (پاکدامن و حاجی میرزایی.)52 :1385 ،
این باه من اور تااامین امنیات انارزی خاود در حااال حاضار نیازهاای مارتبط بااا
اناارزی خااود را از مناااط مختلماای در آساایای مرکاا ی ،خاورمیانااه ،آفریقااا ،آمریکااای
یتین تنمین میکند (نمودار شماره  3و.)2
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نمودار :2می ان واردات نمت خام توسط ین از کشورهای مختلس2014 ،

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

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

از آنجااایی کااه مقااادیر وساایعی از اناارزی مااورد نیاااز ااین از ماارز هااای نااا
مطملنی اذر می کند ،ایان باعاث نگرانای هاایی بارای دولتماردان ینای شاده اسات .از
ن ر جیرافیایی واردات نمات و اااز این در آیناده باه شادت متکای بار خلای فاارس،
آفریقااا و آمریکااای یتااین در انتقااال دریااایی و آساایای مرکاا ی و روساایه در انتقااایت
زمینی است.
با توجاه باه ماوارد یااد شاده ،مای تاوان امات دولتماردان و سیاساتگذاران این
بااا در ن اار ااارفتن نیاااز روز افا ون و حیااتی ااین بااه اناارزی بااهمن ااور رشااد و بقااای
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صاانعت خااود ،همچنااین نگراناای هااایی کااه دولاات ااین در مااورد تااامین اناارزی
بخصااوص امنیاات مساایرهای انتقااال آن بااه کشورشااان را دارنااد دساات بااه ابااداع طاارح
هایی زده اند تا بدان وسیله بر مشکالت احتمالی فاس آیند.
ابتکار جادۀ ابریشم جدید

رساایه جمهااور ااین در همااایا باااسو 12015باارای اولااین بااار از ج ییااات طاارح
اسااترده ااین درباااره کمربنااد اقتصااادی جاااده ابریشاار و جاااده ابریشاار دریااای سااخن
اماات و کمیساایون ملاای توسااعه و اصااالحات ااین بااا مشااارکت وزارت امااور خارجااه
و وزارت بازراااانی از نقشااه اجرایاای ایاان طاارح رونمااایی کردنااد .ااین از ابتاادای
معرفی این طارح در صادد آن اسات کاه باا بارد-بارد خوانادن ایان معادلاه کشاورهای
مختلس را به همکاری وادارد .شی جاین پینار ابعااد مهار ایان طارح را اینگوناه مطارح
کرد :ارتباطات سیاسای ،اتصاال جااده ای از پاسایمی
شبکه حمل و نقل کاه باه آسایای شارقی ،مار

تاا دریاای بالتیا

و جناو

و تشاکیل یا

آسایا متصال میشاود ،تساهیل

تجااارته اااردش مااالی و مبااادیت پایاپااای ( .)Fedorenko, 2013: 20وی از
کشورهای آسیای مرک ی خواست باه ایجااد کمربناد اقتصاادی جااده ابریشار جدیاد کاه
مناف استرده اقتصاادی بارای منطقاه خواهاد آورد ب یوندناد ،هادن ایان پیشانهاد کما
باه کشاورهای اورآسایایی ،باه ویاژه جمهاوری هاای آسایای مرکا ی اسات کاه توساعه
ساری اقتصاادی را بارای آنهاا و این باه هماراه دارد ( Orolbaev & Steklov, 2008:

.)9-20
جاااده ابریشاار دریااایی قاارن  21باارای دو مساایر طراحاای شااده اساات :یکاای از
سااواحل ااین بااه اروپااا از طری ا دریااای ااین جنااوبی و اقیااانوس هنااد و دیگااری از

1. Boao
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سوا حل ین باه منطقاه اقیاانوس آرام جناوبی از طریا دریاای این جناوبی (ملکای و
رسوفی.)28 :1395 ،
ایاان طاارح جدیااد اقتصااادی از  65کشااور از قاااره هااای آفریقااا ،آساایای مرباای و
به ویژه اروپاا کاه حادود شصات درصاد جمعیات کاره زماین را در بار میگیارد شاامل
ماای شااود .کشااور ااین بااا داشااتن بیشااترین تااراز تجاااری جهااان هم مااان ی ا
کننااده و ی ا

مصاارن کننااده ب ا را بااه حسااا

تولیااد

ماای آیااد .یکاای از اهاادان کمربنااد و

جاده اقتصادی جدیادی کاه این باه دنباال آن اسات تساهیل ارتباا و تساری حمال و
نقاال کااای و اناارزی اساات .در واقاا معادلااه ای هوشاامندانه در حااال شااکل ایریساات
بدین صورت کاه باا تساهیل و تسا ری جریاان انارزی باه سامت این ،ایان کشاور باه
تولیاادات انبااوه خااود ماای اف ایااد و از طری ا تجااارت اسااترده ای کااه از همااین طاارق
اقتصاادی بار قاارار مای کنااد کاایی خااود را باه کشاور هااای هادن ماای فرساتد .باادین
ترتی ،عاالوه بار باای رفاتن تاراز تجااری و نار رشاد ،امنیات انارزی خاود را نیا باه
نحو احسن تامین می کند.
همچنااین بااه من ااور تااامین نیاااز هااای مااالی طاارح مااورد ن اار ،ااین دساات بااه
تاسیه بانا

سارمایه ااذاری زیرسااخت هاای آسایا زده اسات کاه آن را باازوی ماالی

ین در اجرای پاروزه هاای ایان طارح اقتصاادی مای نامناد .پکان در ایان زمیناه باا 57
کشااور بااه عنااوان ع ااو موسااه همکاااری ماای کنااد و بودجااه صااد میلیااارد دیری هاار
تامین کننده مالی این بان

در اجرای پروزه ها می باشد.

از مهمتاارین راهکارهااای ااین باارای کاااها آساای ،پااذیری در زمینااه وابسااتگی
اناارزی ،متنااوع سااازی مساایرهای واردات و توسااعه همکاااری بااا تولیدکننااداان مختلااس
اساات .در سااند « شاار انااداز هااا و اقاادامات ساااخت مشااتر کمربنااد اقتصااادی راه
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ابریشار و راه ابریشاار دریااایی قاارن  ،»21مساایر هااای زمیناای و دریااایی اصاالی بااه شاارح
زیر می باشد:
الس) ین-میولستان-روسیهه
) ااین-آساایای میانااه-اروپااا (بالتیاا ) یااا در حقیقاات ایااده پاال زمیناای
اوراسیای جدید2ه
) ین-آسیای میانه-مر

آسیا(خلی فارس /مدیترانه)ه

د) کریدور ین-پاکستانه
ه) کریدور ین-میانمار-بنگالدش-هند (اقیانوس هند).
همچنااین مساایرهای دریااایی شااامل :مساایر سااواحل ااین تااا جنااو

اقیااانوس

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

آسایا و اقیاانوس هناد تعریاس مایشاوند .دساتیابی باه خلای فاارس و مدیتراناه

نی در طول این مسیر های اصلی قرار دارند(علمایی فر.)105 :1396 ،
شکل:1

 / 78فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره33زمستان1396

همانطور که پیداسات ،از مهمتارین اهادان این در رابطاه باا ایان طارح ،امنیات
انرزیساات .اک اار مساایرهای خااط لولااه و انتقااال اناارزی کااه ااین از آن بهااره ماای باارد
دارای ریسا

و خطراتیساات کااه ممکاان اساات منجاار بااه توقااس نااهااانی و فلا شاادن

اقتصاااد ایاان کشااور شااود .حمااالت تروریسااتی در تنگااه مایکااا ،در مجاااورت اناادون ی،
مااال ی و ساانگاپور باعااث ایجاااد "معمااای مایکااا" شااده اساات( Jianbai & Zewing,

.)2005: 35
ین سعی می کند تا ضامن متناوع کاردن منااب وارداتای انارزی خاود ،از طریا
تقویات ناد جانباه ارایای و نیا باا ایجااد و پیوساتن باه ترتیباات منطقاه ای هار اون
ساازمان همکااری شاانگهای در ساال  2001و نیا توساعه همکااری هاای تجااری،
سارمایه ااذاریهاای زیربناایی و نیا همکااری در مباارزه باا تروریسار ،افارا ارایای،
جدایی طلبی ،باهخصاوص در ایالات ساین کیانار و نیا بنیاادارایی اساالمی در آسایای
مرکا ی ،ضامن آن کاه بساتری مناسا ،را بارای ایجااد خطاو لولاه انتقاال اااز از
کشاورهایی هار اون ق اقساتان و ترکمنساتان باه سارزمین خاود فاراهر کناد ،باا زیااده
خواهی روسایه در آسایای مرکا ی و سالط ایان کشاور بار منااب انارزی ایان منطقاه ،از
طری اراسه پیشنهادات پرسودتر به مقابله ب ردازد (.)Bilgin, 2009: 6
همچنین با به وجود آمادن ااره هاای مختلاس امنیتای در خلای فاارس باا تانا
میااان کشااورهای عرباای بااهخصااوص عربسااتان و قطاار در زوساان  ،2017مشااکالتی در
برقراری روابط ین باا هار یا

از ایان کشاورهای نمات و اااز خیا باه وجاود آماده

اساات .از آنجااایی کااه اسااتراتژی کلاای ااین ،عاادم جهاات ایااری بااه ساامت کشااوری
خاااص بااوده ،هراونااه واکاانا جهاات دار ااین در اتماقااات مختلااس ایاان منطقااه ماای
تواند آسی ،جدی به طرح "ی

کمربند ،ی

جاده" ین برساند.
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به طور عماده مای تاوان امات کشاور این در دی لماسای انارزی آیناده خاود از
عااواملی ااون  -1متنااوع سااازی واردات از کشااورهای مختلااس دارای مناااب اناارزیه
 -2ایجاااد مساایرهای هااای متنااوع باارای انتقااال و بخصااوص ایجاااد خطااو انتقااال از
خشااکیه  -3افاا ایا نخااایر اسااتراتژی

اناارزی و  -4انعطااان پااذیری سیاساای بااا

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

الف)آسیییای مرک ی ی :از مهمتاارین مناااط هاادن ااین ،ماای تااوان بااه آساایای مرک ا ی
اشاره کرد .پاه از فروپاشای اتحااد جمااهیر شاوروی و شاکلایاری کشاورهای جدیاد
در ایاان منطقااه و شااکلایااری ن ااام جدیااد بااینالمللاای ،آساایای مرکاا ی بااه دلیاال
برخااورداری از نخااایر ب ا را اناارزی و قاارار ااارفتن در ی ا

موقعیاات زسواسااتراتژی ،

مورد توجه قدرت های ب را دنیا قرار ارفت (ملکی و رسوفی.)60 :1395 ،
آسایای مرکا ی منبا منای ماواد خاام و باازار پار ساودی بارای این باه شاامار
می رود .از لحاا تااریخی این نسابت باه روسایه نماون کمتاری در ایان منطقاه داشاته
اساات ،ایاان اماار تااا حاادی ناشاای از وجااود باای رباااتی پیرامااون مرزهااایا و مشااکالت
داخلاای بااوده اساات .فروپاشاای شااوروی و پدیااد آماادن پاان کشاار آساایای مرکاا ی از
اوایاال دهااه  ،1990رونااد توسااعه روابااط ااین بااا ایاان منطقااه و پیرامااون آن را تسااری
بخشاید .در سااال هااای اخیاار ،هم مااان بااا شاکل ایااری تاادریجی ن اار نااوین جهااانی و
ازدیاد تاوان این در تماام زمیناه هاا ،بار منااف و توجاه ایان کشاور در آسایای مرکا ی
افا وده شااده و ایاان توجااه ،باعااث ساارمایهاااذاری شاارکتهااای نماات و ااااز ااین در
آسیای مرک ی در طول این دوره شده است(کوییی و زراعت پیما.)163 :1388 ،
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یکاای از اقاادامات اساساای در ایاان منطقااه ،ایجاااد خطااو اسااترده راهآهاان در
استان های مربی این و در امتاداد آن ،کشاورهای آسایای میاناه اسات تاا از ایان طریا
پاذیری اون تنگاه مایکاا

بخشی از نیاز استانهای شرقی ،بادون نیااز باه معاابر ریسا
تنمین شود.
طاای سااال هااای اخیاار و در پاای رشااد اقتصااادی سااری

ااین هم مااان بااا شااکل

ایااری کشااور هااای جدیااد منطق اه آساایای مرک ا ی ،فرصاات مناساابی باارای آن کشااور
فراهر شد تا با توسعه روابط باا کشاور هاای هار مارزش در ایان منطقاه هار بتواناد باه
مناااب اناارزی اسااترده آنهااا دساات پیاادا کنااد ،هاار در جهاات حم ا و ت بیاات سیاساای
منطقااه ناااآرام سااین کیاناار در مجاااورت ق اقسااتان تاادابیری بیندیشااد و هاار بااه بااازار
های فا وق العااده ایان منطقاه دسات پیادا کناد و ضامنا جایگااه اساتراتژی

خاود را در

منطقه تقویت کناد .پاه از روی کاار آمادن شای جاین پینار و اعاالم اساتراتژی «یا
کمربند-ی

جااده» جایگااه کشاورهای آسایای مرکا ی باه یکای از مهمتارین و اصالی-

ترین مسیرهای ایان جااده بارای اتصاال این باه اوراسایا ،مار

آسایا ،اروپاا و آفریقاا

اساات و از سااویی برخاای کشااور هااای ایاان منطقااه ن یاار ق اقسااتان و ترکمنسااتان در
استراتژی امنیت انرزی ین جایگاه ویژهتری دارند (ملکی و رسوفی)62 :1395 ،
ااین در توسااعه مشااارکتهااای ندجانبااه بااا کشااورهای آساایای مرکاا ی در
بسایاری از عرصاه هاا م ال انارزی ،تجاارت و مسایرهای حمال ونقال باه دنباال منااف
ب رای بوده اسات .یکای از مهمتارین توافقاات انارزی باین آسایای مرکا ی و این خاط
لوله  1100مایلی اسات کاه اااز ترکمنساتان را از طریا ازبکساتان و ق اقساتان باه این
انتقال میدهد (امیراحمدیان و صالحی دولت آبادی.)24 :1395 ،
ق اقسااتان کااه خااود از اولااین حامیااان طاارح «یاا

کمربنااد-یاا

جاااده» بااود

جایگاااه ویااژه ای در ایاان آن دارد .در دسااامبر  2011ق اقسااتان خااط ریلاای  180مااایلی
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از خورااااس تااا ب راتاارین شااهر خااود ،آلماااتی را بااا اسااتماده از وام باناا
آساایایی و باناا

توسااعه

جهااانی تکمیاال کاارد .خطااو ریلاای از دو طاارن مرزهااای ااین و

ق اقستان اتصال پیدا خواهناد کارد و ایان خطاو ریلای باه من اور اساتماده قطاار هاای
باری استرش پیدا می کننده به ایان ترتیا ،دوماین خاط ارتباا ریلای میاان اروپاا -این
از طری ق اقساتان ایجااد مای شاود .ایان توساعه ،خاط ریلای باین المللای یوکشاینو باه
طااول  6950مایاال ( وناار کیناار-سااین کیاناار-اروپااا) را از ااین بااه ق اقسااتان و از
آنجااا از طریا روساایه ،بااالروس و لهسااتان و در نهایاات بااه دویساابورا آلمااان ارتبااا
داده و تکمیل می کند (ملکی و رسوفی.)65 :1395 ،
در مجمااوع روابااط بااین ااین و کشااورهای آساایای مرک ا ی بساایار فعااال و
ساازنده در حاال توساعه هساتند .این مشاتاق اسات تاا همکااری ساودمند متقابال از
طری آسیای مرک ی را استرش دهاد .ب راتارین هادن این ایان اسات کاه مسایرهای
انتقاال انارزی ماورد نیااز خاود را امان و متناوع کناد ،ن دیکای و فراوانای منااب آسایای
مرکا ی ،منطقااه را بااه یا

شااری

تجاااری کاماال تباادیل ماایکنااد .بااه نوبااه خااود،

جمهوریهای سرشاار از هیادروکربن آسایای مرکا ی نیا سارمایهااذاریهاای ماورد نیااز
خااود از ااین را باارای بهااره باارداری از مناااب طبیعاای خودشااان دریافاات ماایکننااد
(امیراحمدیان و صالحی دولت آبادی.)24 :1395 ،
ب) روسیه :در مورد روسیه نیا

یا ی کاه بارای روس هاا مهار اسات دورنماایی اسات

که در آن کاها وابساتگی بازارهاای اااز اروپاایی باه منااب روسای اتمااق افتاد .یا ی
کاه بارای این مهار اسات ،دسترسای باه منااب طبیعای روسایه و کااها وابساتگی باه
اناارزی خاورمیانااه و خطاارات مساایرهای دریااایی اساات (زارع .)7 :1394 ،ااین و
روساایه در فوریااه  2014درباااره ساااختن جاااده ابریشاار جدیااد و نی ا امکااان اتصااال بااه
راه آهن ترانه اوراسایا روسایه توافا کردناد .درحاالی کاه تنریرااذاری اقتصاادی این
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در منطقه در حال اف ایا است ،پکن بر ایان نکتاه تنکیاد مایکناد کاه ابتکاار عمال هاای
ایان کشاور در رقابات باا اتحادیاه اقتصاادی اورآسایای روسایه نخواهاد باود ( BOAO,

.)Sputniknews, 2015
بااین سااالهااای  2011تااا  2014میا ان تجااارت میااان روساایه و ااین ن دیا

بااه

ساای درصااد افاا ایا یافاات و بااه  96میلیااارد دیر در سااال  2014رسااید .صااادرات
روساایه بااه ااین  42میلیااارد دیر شااده هر نااد ایاان تجااارت صااادرات فل ا ات آهناای،
میاار آهناای و ااو

را نی ا شااامل ماایشااد ،املاا ،آن را صااادرات نماات و ااااز در باار

میارفت (ملکی و رسوفی.)52 :1395 ،
از اقاادامات دولاات ااین باارای افاا ایا امنیاات اناارزی خااود در ایاان منطقااه،
افاا ایا ورفیاات واردات نماات و ااااز بااه طااور مسااتقیر از روساایه ،ق اقسااتان و
ترکمنسااتان از طری ا ساااخت خااط لولااه بااوده اساات .بااه عنااوان م ااال ،حجاار واردات
نماات از روساایه و همچنااین واردات ااااز از ترکمنسااتان از سااال  2011تااا  2014دو
برابار شااده اساات .بااه ایاان ترتیاا ،،بخشای از نیاااز اناارزی ااین از طریا ایاان خطااو
لوله جدید تنمین میشود.
در فوریه ساال  2015شارکت هاای روسای اولاین پاروزههاای ماالی زیرمجموعاه
طرح «ی

کمربند-یا

جااده» را باه ام اا رسااندنده راه آهان پار سارعت باین مساکو

و کااازان (در آینااده بااه یکاااترینبورا امتااداد مااییابااد) 966 ،میلیااون دیر خااط اعتباااری
باه اساابربان

روسایه ،با راتارین بانا

ساااختهااای جااادهای و پشااتیبانی ی ا
دومااین بانا

دولتاای روسایه ،باارای سارمایهاااذاری در زیاار
خااط اعتباااری  483میلیااون دیری بااه (،)VTB

با را دولتاای ایاان کشااور ،باارای ساارمایهاااذاری در بخااا کشاااورزی و

حملونقل (ملکی و رسوفی.)54 :1395 ،
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از هنگاامی کاه این در ساال  1993باه صاس واردکنناداان نمات پیوسات ،وابساتگی آن
به نمت وارداتی به سارعت افا ایا یافتاه اسات  ،باه اوناه ای کاه در ساال  2005بایا از
نیمای از نمات مصارفی آن از منااب خاارجی تاامین شاد .منطقاه خاورمیاناه و کشاورهای
واق در آن ،باه دلیال برخاورداری از بیشاترین نخاایر انارزی ،طبیعتاا از باایترین قابلیات
هاا درتاامین انارزی این و پاساخگویی باه نیااز اساتراتژی

ایان کشاور برخوردارناد.

ینای هاا باا در ایان موضاوع در ساالهای اخیار تاالش هاای وسایعی بارای ارتقاای
روابط با کشورها ی نمات خیا منطقاه ،باه ویاژه کشاورهای اصالی انجاام داده اناد تاا در
پرتاو آن بتوانناد ساهر خاود را از نخاایر ایان منطقاه هار اه بیشاتر افا ایا دهناد
(شریعتینیا.)6 :1384 ،
همچنااین ماار

آساایا بااه صااورت اعاار و زیاار سیسااتر خلاای فااارس در معنااای

اخص آن ،باه ساب ،نقشای کاه در قارن اذشاته در امنیات انارزی قادرت هاای با را
ایما کارده اناد از اهمیات فراوانای برخوردارناد و ایان امار رهباران این را نااا یر مای
سازد که در شر اناداز میاان مادت در ماورد تحاویت ایان منطقاه حسااس تار باشاند
و تحویت را در این منطقه از ن دی

دنبال کنند (علماییفر.)109 :1396 ،

خلاای فااارس بااه دییاال مختلااس زسااوپلیتیکی و نخااایر ع اایر نماات و ااااز ،بااه
عنااوان الوااااه اناارزی کشااورهای توسااعه یافتااه ،یکاای از مناااو اسااتراتژی

دنیااا تلقاای

می شود کاه تاامین امنیات آن هماواره نقاا اساسای در سیاسات خاارجی قادرت هاای
ب را داشته است (امام جمعه زاده و فرجی نصیری.)149 :1386 ،
یکای از مناااط تاااریر اااذار در تااامین خواسااته هااای ااین بخصااوص در بخااا
انرزی ،موقعیات جیرافیاایی جمهاوری اساالمی ایاران اسات .باه دلیال موقعیات خااص
خااود ،ایااران از ن اار حماال و نقاال کااای و خطااو لولااه نماات و ااااز جایگاااه ویااژه ای
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دارد .عااالوه باار جایگاااه اسااتراتژی

خااود ،ایااران منب ا بااا ارزش اناارزی نی ا محسااو

ماای شااود .همچنااین رابطااه خااو

ناادین ساااله ای کااه بااا کشااور ااین دارد هاار باار

م یاات هااای دیگاارش ماای اف ایااد.با دسترساای بااه خلاای فااارس و دریااای خا ر و قاارار
ارفتن در کریادور هاای شامال-جناو

و شارق-مار

و فاراهر نماودن امکاان انتقاال

زمیناای و دریااایی اناارزی و کااای ،ایااران را ماای تااوان بااه عنااوان شاااهراه جاااده ابریشاار
جدیاد معرفای کارد .ایان کریادور حمال و نقال کاه بخاا مهمای از آن از خاا ایاران
میگذرده در حاال حاضار یکای از کوتااه تارین،کر ه یناه تارین و ساریعترین مسایرهای
تران یت کای بین آسیا و اروپا به شمار میرود ( امیراحمدیان.)57 :1382 ،
با رف تحاریر هاا ی باین المللای ایاران و مالقاات متعاقا ،رسایه جمهاور این
به تهاران ،دو کشاور توافا کردناد کاه تجاارت دو جانباه خاود را باه ده برابار افا ایا
دهند .این مسااسل ممکان اسات این را وسوساه کناد تاا از قارار داد خاود باا پاکساتان
صاارن ن اار کاارده و منااافعا را بااه ساامت کریاادور ابهااار-قناادهار سااوق دهااد .ایاان
ا ینه جدید بارای این ناد م یات را بهماراه دارد :عاالوه بار نباود مشاکالت امنیتای
و ااالا برانگیا ی کااه در راه تکمیاال کریاادور پاکسااتان -ااین موجااود اساات ،قساامت
ب رای از زیر ساخت هاای موجاود در ایاران از پایا فاراهر اسات و فقاط باه مقاداری
نوسااازی نیازمنااد اساات .همچنااین جاااده هااا در ایااران امنیاات بیشااتری را نساابت بااه
پاکستان اراسه می دهد (.)Luft, 2016: 22
در نهایت سیاست مداران ینی باه ایان نکتاه واقاس هساتند کاه هراوناه جهات
ایری آشکار باه سامت ایاران مای تواناد موجا ،ناخرساندی کشاورهای حاشایه خلای
فااارس بخصااوص عربسااتان شااده و اختالیتاای در بااه رماار رساایدن طاارح م بااور بااه
وجود آید.
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می تاوان از مهمتارین و اساتراتژی تارین نقشاه هاای این بارای تانمین امنیات انارزی
خود را در بنادر ااوادر پاکساتان جساتوجاو کارد .در آوریال  2015شای جاین پینار
به اسالم آبااد رفات و موافقات ناماه سارمایه ااذاری  46میلیاارد دیری مرباو باه زیار
ساخت و پروزه های انرزی کاه ب راتارین سارمایه ااذاری خاارجی این تاا باه اماروز
می شود به ام ا رساند.

نی محسو

ین اعالم کارده کاه باه سارمایه ااذاری در  1800مایال ب رااراه ،یا
آهن و ی

خاط راه

خط لوله نمتای کاه ایان دو کشاور را باه یکادیگر مارتبط مای کناد مباادرت

ماای ورزد .ایاان کریاادور توسااط یاا

نیروااااه خورشاایدی  1.5میلیااارد دیری کااه

ب راتارین از ناوع خاود در جهاان خواهاد باود و همچناین یا

نیرواااه بارق آبای 1.6

میلیارد دیری تامین خواهد شد (.)Luft, 2016: 19
تنگه مایکا (شاکل شاماره  ) 2کاه توساط سانگاپور و ماال ی احاطاه شاده ،محال
عبااور ن دیاا

بااه  85درصااد اناارزی مااورد نیاااز ااین اساات .از آنجااا کااه مااال ی و

ساانگاپور روابااط بهتااری بااا آمریکااا داشااته و ااین نمااون ناادانی در آنجااا ناادارد ،پااه
دولت مردان ینی همواره در صدد کاها وابستگی خود به این تنگه بودهاند.
شکل2
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Source: https://www.welt-atlas.de/map_of_strait_of_malacca_6-847

به این ترتیا ،باا تکمیال پاروزه خطاو انتقاال انارزی از بنادر ااوادر باه ساین
کیانر این و کااها وابساتگی باه تنگاه مایکاا بارای عباور انارزی ،بخاا اع مای از
امنیت انرزی ین تامین میشود.
نتیجهگیری

بدون ش

اماروز این در ماوقعیتی باه سار مای بارد کاه قریا ،باه اتمااق کارشناساان

حااوزه سیاساات و اقتصاااد او را رقیاا ،اصاالی ابرقاادرتی م اال آمریکااا ماای داننااد .رشااد
هماات درصاادی و جااذابیت اقتصاااد ااین باارای کشااورهای مختلااس ،شااراکت تجاااری
قاباال توجااه بااا باایا از  140کشااور دنیااا و همچنااین هااره مناساا ،تااری کااه ااین
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تااکنون نساابت بااه کشاوری م اال آمریکااا در مقابال دیگاار بااازیگران صاحنه روابااط بااین
الملاال از خااود نشااان داده اساات همگاای باعااث ماای شااود کااار ااین در دسااتیابی بااه
اهاادان بلناادش در عملاای کااردن ایااده «یاا

کمربنااد ،یاا

جاااده» آسااان تاار شااود.

سیاست ا اران ینای هار باا دریافات ایان مهار و باا اساتماده از ایان موقعیات ایادهآل،
نااین ایااده هوشاامندانهای را طاارح ریختنااد و باای وقمااه در پاای تکمیاال و توسااعه آن
هسااتند .آنهااا بااه جااد دریافتنااد کااه حیااات اقتصااادی و ادامااه مساایر اقتاادار ااین در
دریافاات مطماالن تاار انااواع اناارزی ،ساااخت و تولیااد کااای و انتقااال کااای بااه وساایله راه
های ارتباطی کر ه ینه تر به نقاا مختلاس جهاان اسات .مبادعان ایان طارح ،باا ایجااد
مسیر های مختلس در خشاک ی و دریاا ساعی در ملباه بار بسایاری از کاساتی هاا ،ه یناه
ها و ریس

های موجود بر سر راه نقل و انتقال انرزی و کای نمودند.

«راه ابریشر جدید» با ایجاد ی

معادلاه بارد-بارد بارای املا 65 ،کشاور مارتبط باا ایان

طاارح وسوسااه کننااده اساات .تااا کنااون ااین بیشااتر سااعی کاارده تااا کااار را ابتاادا از
همسایگان ن دی

به خاود آمااز کناد و باه تادری همااهنگی هاا و آماادای یزم دیگار

کشااور هااا را بااه دساات بیاورد.آنهااا باارای ایاان کااار دساات بااه ساااخت بان ا

ساارمایه

اااذاری زیرساااخت هااای آساایا زده و از آن در ساارمایه اااذاری هااای کااالن خااود در
دیگر کشورهای اساتماده مای کنناد .کشاورهایی ن یار پاکساتان و ایاران را باه دلیال نیااز
مباارم بااه ساارمایه ا ا اری خااارجی ،ماای تااوان از اسااتقبال کننااداان ایاان ایااده دانساات.
البتااه هنااوز مشااکالتی باار ساار اجاارای کاماال ایاان طاارح وجااود دارد و هماهناار کااردن
کشور های مختلمی کاه هار کادام قاوانین و ایادسولوزی هاای داخلای مخاتص باه خاود
را دارند تاالش هاای بی شاتری را مای طلباد .بارای م اال ایان کاه روسایه قسامت هاای
مرتبط باا آسایای مرکا ی را ورود باه حیاا خلاوت خاود تلقای مای کناد یاا خیار ،یاا
رقابت شدید هند و پاکستان می تواند سنر سر راه توسعه این امر بیاندازد.
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ینی ها باه خاوبی دریافتاه اناد کاه در دی لماسای خاود ،بایاد از سیاسات عادم جهات
ایری استماده کنناد و باا تماام کشاورهای ماورد ن ار خاود رواباط خاوبی برقارار کنناد.
نااان امتاایر کااه در مساالله تاانا میااان قطاار و عربسااتان و دیگاار کشااورهای حاشاایه
خلی فارس هر نین سیاستی از سوی ینی ها اتخان اردید.
همااانطور کااه در مطالاا ،پیشااین بیااان اردیااد ،میتااوان عمااده تمرک ا فعلاای این را در
متنااوع سااازی مبااادی و مناااب تااامین اناارزی دانساات کااه ایاان بااه برقااراری ارتبااا بااا
کشورهای دارای انارزی و نیا دارای موقعیات اساتراتژی

باه ویاژه کشاور هاای حاوزه

خلی فارس ،کشاورهای آسایای مرکا ی و روسایه منات مای شاود .باه طاور سااده مای
توان امت ین در تالش اسات تاا باا ایجااد مسایر هاای مختلاس خشاکی و نیا مسایر
هااای مختلااس دریااایی و همچنااین واردات اناارزی از مناااط مختلااس ،از خطاارات
احتمالی در مسیر انتقال یا در تامین انرزی خود در آینده دوری کند.
امااروز حاادود نیماای از اناارزی مااورد نیاااز ااین از خاورمیانااه تااامین ماای شااود و 85
درصد کل انرزی این از تنگاه ما یکاا عباور میکناد .هماین دو عباارت کافیسات تاا باه
اهاادان ااین از طاارح تمااام ایاان بحااثهااا پاای ببااریر .حااال میتااوان ساارمایه اااذاری و
تکمیاال بناادر اااوادر یااا ابهااار و همچنااین ساااخت بنااادر در کشااور میانمااار ،ساااخت
کریدورهای شمال-جناو

و شارق -مار

و در آسایای مرکا ی هار طارح مسایر هاای

مختلااس و خطااو انتقااال اناارزی بااه خصااوص در کشااورهایی م اال ق اقسااتان و
ترکمنسااتان و همچنااین روساایه کااه نماات و ااااز فراواناای دارنااد را دریافاات .همچنااین
ین درن ر دارد باا اجرایای شادن ایان طارح و باا برقاراری رواباط حسانه باه ویاژه باا
کشااورهای دارنااده اناارزی ،ایجاااد مساایر هااای مختلااس خشااکی و دریااایی و متنااوع
سااازی مبااادی واردات اناارزی ،بااه تااامین ،تسااهیل و افاا ایا امنی ات انتقااال اناارزی در
جهت تامین مناف و مناب مورد نیازآینده خود ب ردازد.
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