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China has launched the Silk Road Rehabilitation Project, a "one-

way belt project," as a comprehensive regional project. The main 

goal of this project is to enhance the level of development of the 

countries between the eastern and western borders of Eurasia by 

facilitating regional cooperation and developing the infrastructure 

of the transit countries. The project has two routes: the Silk Road 

Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road. The one-

way belt project has various geopolitical, economic, political and 

commercial dimensions. Areas of non-economic cooperation 

within the framework of this project include: ensuring the security 

of trade routes, strengthening counterterrorism cooperation at the 

regional level, designing mechanisms for resolving disputes over 

land and sea disputes, developing marine resources, and 

cooperating in the field of environmental protection and 

increasing in cultural exchanges. This study using the descriptive- 

analytic method explains the geopolitical position of Chabahar 

port in China’s Maritime Silk Road in the 21st Century.  

 Keywords: Geopolitics, Chabahar Port, Maritime Silk Road in 

the 21st Century. 
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ژئوپلیتیکی بندرچابهار در جاده ابریشم  تبیین جایگاه  

 چین 21دریای قرن 

 .PhD  عابدینی محسن
،  تحقیقات   و   علوم   واحد   اسالمی   آزاد   دانشگاه   ، سیاسی   جغرافیای   دکتری   دانشجوی 

 . تهران

 .PhD *نژاد  ربیازقربانی 
 . ، تهرانوتحقیقات  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  استادیار 

 .PhD  راد فرجی   عبدالرضا
 . ، تهران وتحقیقات  علوم   واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشیار 

 .PhD اخباری محمد
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 چکیده 
پروژه یک کمربند   چین طرح احیای جاده ابریشم را با نام» کشور 

است. هدف    نموده  مطرح  ایمنطقه   فراگیر   طرح  عنوانیک راه« به -
سطح توسعه کشورهای مابین مرزهای شرقی    کالن این طرح ارتقا

ای و توسعه  های منطقه بی اوراسیا از طریق تسهیل همکاری و غر
کشورهای معبر عنوان شده است. این پروژه دارای  های  زیر ساخت 

اقتصادی بری»کمربند  مسیر  و  دو  ابریشم«  »جاده   بحری  جاده 
یک راه دارای  - است. پروژه یک کمربند    «21ابریشم دریایی قرن

ژئوپلیتیکی، مختلف  تجاری  ،اقتصادی  ابعاد  و  .  است  سیاسی 
مزبور  های  همکاری های  زمینه  طرح  چارچوب  در  غیراقتصادی 
ضد  های تقویت همکاری  ، ل: تامین امنیت مسیرهای مبادالتیشام 

منطقه سطح  در  فصل  ،  تروریسم  و  حل  سازوکارهای  طراحی 
توسعه منابع دریایی،  ،  منازعات در خصوص دعاوی زمینی و دریایی

  همکاری در زمینه حفاظت زیست محیطی در مسیر جاده ابریشم و 
فرهنگی مبادالت  روش  بمی   افزایش  به  که  پژوهش  این  اشد. 

تحلیلی تهیه شده است به تبیین جایگاه ژئوپلیتیکی بندر    –توصیفی
 پرداخته است.   چین  21در جاده ابریشم دریایی قرن   چابهار

کلیدی:   دریایی ،  بندرچابهار  ژئوپلیتیک،واژگان  ابریشم    جاده 

 . 21قرن 
 18/10/1399تاریخ دریافت: 

 03/1400//17یرش: تاریخ پذ

 rebazghorbani@gmail.com نویسنده مسئول:
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 مقدمه  
توان به عنوان یکی از مهمترین ارکان  می   حمل و نقل و ترانزیت را

زیرساخت  اقتصادیهای  و  توسعه  و  ملی  ، رشد  امنیت  ،  افزایش 
همگرایی اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه به شمار آورد.  

دارند که   با ایجاد شرایط  ای  در مبادالت منطقه کشورها کوشش 
قلمرو خود را برای ترانزیت کاال آماده کنند. این فضا هم  ،  مطلوب

کشور ترانزیتی و هم افزایش جایگاه    منجر به کسب درآمد برای
سیاسی و ژئوپلیتیکی در محیط بین الملل شده و هم موجب افزایش  

ترانزیتی کشور  به  مقصد  کشورهای  مزایای  .  شودمی   وابستگی 
اگر کشوری دارای توان محیطی برای    .ترانزیت چند وجهی است

جایگاه خود در محیط    و بخواهد از این توان برای ارتقاترانزیت باشد  
فیزیکی  های  بین الملل بهره گیرد، الزم است در کنار زیرساخت 

درک    آماده کند. را  حقوقی و سیاسی خود    مناسب، فضای قانونی،
ن  جغرافیایی  کشورموقعیت  هر  مختلف  تاثیرات  می   واحی  تواند 

کشور ایران به دلیل    .[4د]مستقیمی بر منافع آن کشور داشته باش
سرزمینی خود  های  و قابلیت ها  توانمندی ،  موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی

ان کنونی به دلیل  ویژه در دورکانون توجه قرار داشته است و به   در
موقعیت  ،  منابع فراوان نفت و گازهایی چون  برخورداری از ویژگی 

مناسب به آب ،  ارتباطی  و در های  دسترسی  مناسب    آزاد، سواحل 
اختیار داشتن نقاط ومناطق استراتژیک، از جایگاه منحصر به فردی  

راستا سواحل جنوب شرق ایران و  در منطقه برخوردار است. دراین 
یر مناطق  ویژه چابهار از اهمیت و جایگاه کم نظیری نسبت به سا به 

برخوردار ایران  اسالمی  مناطق،    باشد همچنینمی   جمهوری  این 
توانمندی ها  قابلیت  و  های  و  ژئواستراتژیکی  ژئوپلیتیکی، 

یکی از دالیل ایجاد    .[10]  باشندمی   ژئواکونومیکی مهمی را دارا
بزرگ و شهرهای بزرگ به علت وجود این جاده و  های  امپراطوری 

یت در آن بوده است. با توجه به کشف  حاصل از ترانز های  درآمد 
یعنی  های  راه  امپراطوری این مسیر  دریایی در قرن شانزدهم دو 

چین و ایران نتوانستند خود را با تحوالت به وجود آمده یعنی تبدیل  
انتقال ترانزیت از خشکی به دریا تطبیق   راه خشکی به دریایی و 

جاده کشورهای  یک - یک کمربند دهند. با توجه به این که ابتکار
  راه تجارتی منحصر به فردی ،  نمایدمی   زیادی را به یکدیگر متصل

تواند در نظام بین الملل  می   و عملیاتی شدن آن  باشد که احداثمی
و اقتصاد بین الملل معادالت جدیدی را پیش روی کشورهای معبر  
قالب   در  مناسب  ارتباطی  موقعیت  دارای  ایران  دهد.  قرار  آن 

و موقعیت مناسب    شمال و جنوب ،  زیتی شرق و غربمحورهای تران 
سواحل جنوب برای اتصال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به  

آزاد امکان پیوند کشورهای جنوبی خلیج فارس به آسیای  های  آب 
درکنار منابع غنی نفت و گاز در شمال و جنوب و بنادر آن    مرکزی

ی راهبردی در  از مزیت  باشد و می   مناسبهای  به همراه زیرساخت 
عنوان  تواند به می   حوزه حمل و نقل بین المللی برخوردار است و 

  للی در این حوزه ایفای نقش نماید. یکی از مسیرهای مهم بین الم 
مهم  های  ایران در قبال چین درحوزه های  به صورت کلی مزیت 

اشد. این پژوهش  بمی   تامین انرژی و تسهیل ترانزیت بین المللی
روش   به  است    –توصیفیکه  شده  تهیه  تبیین  و  تحلیلی  به 

بندر چابهار در جاده ابریشم    ژئوپلیتیکی جایگاه سواحل مکران و 
این پژوهش این است که با   مسئله پرداخته است. 21دریایی قرن 
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مناسب سواحل مکران و  های  توجه به موقعیت ژئوپلتیکی و قابلیت 
تواند  می   این سواحل،  بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور

گیرد. با اتصال بندر چابهار  ه اصلی جاده ابریشم دریایی قرار  در حلق
بین دو  ،  به این پروژه به فرد آن در  با توجه به موقعیت منحصر 

دو  اتصال  برای  مسیر  بهترین  پروژه،  دریایی  و  خشکی    مسیر 
گردد و در صورت تحقق آن، جمهوری اسالمی  می   مسیرمحسوب 

 خواهد داشت.  زایا و منافع آن بهره مند ایران از م

 پیشینه تحقیق 
ابتکار جاده ابریشم   در مقاله به1937در سال   بهرام امیراحمدیان-

)اهداف، چین  این    جدید  در  است.  پرداخته  موانع(  و  مشکالت 
پروژه جاده ابریشم  های پژوهش به بررسی اهداف، موانع و چالش 

ه رقابت چین و آمریکا  و درآن عرص  جدید چین پرداخته شده است
در اقتصاد بین الملل و افزایش نفوذ چین در اقتصاد آسیا و رشد  

در آفریقا در مقایسه    اقتصادی و تجاری چین های چشمگیر فعالیت 
است شده  بیان  نیز  امریکا  متحده  ایاالت  این  .  با  اصلی  سوال 

چنین عنوان شده است ابتکار   پژوهش  آیا  به رغم  های  که  چین 
تواند در عمل به منصه ظهور برسد یا موانع  می   مقامات پکنگفته 

راه بر سر  ثمر رسیدن  ها  این طرح   موجود  به  جلوگیری  ها  آن از 
 خواهد نمود.  

به  1396در سال  ای  در مقاله   هادی آجیلی و دیگر نویسندگان  -
یک  طرح  راستای  در  انرژی  امنیت  جاده  - کمربند  بررسی  یک 

پرسش اصلی این است که با در نظر  در این پژوهش . پرداخته اند
فرصت  چالش ها  گرفتن  یک  های  و  طرح  اجرای  در  مختلف 

یک جاده این مهم چگونه بر امنیت انرژی جمهوری خلق  - کمربند
شود که  می   چین سودمند خواهد بود و در پایان این مسئله مطرح 

این ط اجرایی شدن  با  دارد  روابط  چین در نظر  برقراری  با  و  رح 
ایجاد مسیرهای مختلف  ،  ویژه با کشورهای دارنده انرژیحسنه و به 

  ، اردات انرژی به تامینخشکی و دریایی و متنوع سازی مبادی و 
جهت تامین منافع ومنابع    تسهیل و افزایش امنیت انتقال انرژی در

توصیفی  –ازد. این پژوهش که به روش تحلیلی مورد نیاز خود بپرد
ا   و   انجام شده است بررسی وضعیت  و سپس ایده  به  نرژی چین 

رسد که  می   پردازد و در پایان به این نتیجهمی   جاده ابریشم جدید
چین تالش دارد تا با ایجاد مسیرهای مختلف خشکی و دریایی و  
همچنین واردات انرژی از مناطق گوناگون از خطرهای احتمالی در  

 مسیر انتقال انرژی خود دوری کند. 

مقاله   - طی  زرقانی  هادی  و   ایسید  کرانه   نقش  های  جایگاه 
در   را  جاده ابریشم  احیای  ایران در طرح  اقیانوسی جنوب شرقی 

پتانسیل  فراوری  کرانه های  همایش  توسعه  های  ژئوپلتیکی 
و در    ارائه نموده است  1395شور در سال  اقیانوسی جنوب شرق ک 

آن دو مسیر خشکی و دریایی چین برای احیای جاده ابریشم جدید  
ربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی  تحت عنوان کم

که از کشورهای طرح    و موقعیت استراتژیک ایران در این پروژه
مقاله    احیای جاده ابریشم خشکی چین است بیان شده است. این

تحلیلی روش  از  استفاده  دنبال– با  به  و    توصیفی  نقش  بررسی 
احیای  های طرح اقیانوسی جنوب شرق ایران در های جایگاه کرانه 

جاده ابریشم است ودر نهایت به این نتیجه رسیده است که اوال  
گیرد    اصلی جاده ابریشم دریایی قرارهای  حلقه   جز  این سواحل باید

و ثانیا با توجه به موقعیت منحصر به فرد ایران بین دو مسیرخشکی  
 تواند بهترین مسیر برای اتصال آن باشد. می   و دریایی این پروژه

به    منتشر شده است  2018در سال ای فرجی راد در مقاله   کترد   -
بررسی اهمیت بندر چابهار در حوضه اقیانوس هند در رقابت با بندر  

کند  می  گوادر پرداخته است و همچنین رقابت چین وهند را مطرح
با سرمایه گذاری بندر چابهار  با    چرا که  بندر گوادر  و  کشور هند 

حال توسعه و گسترش بوده که این    در کشور چین سرمایه گذاری
یک جاده را  -اجرای پروژه یک کمربند   تواندمی   رقابت ژئوپلتیکی
 د.  دهتحت تاثیر قرار  

 روش تحقیق 
  - توصیفی   پژوهش حاضر از نظر ماهیت بنیادی و از لحاظ روش

توصیفی است به این دلیل که به تبیین جاده ابریشم  .  تحلیلی است
پردازد و تحلیلی است به این دلیل که جایگاه  می   21دریایی قرن 
  تحلیل   21دریایی قرن   بندر چابهار را در جاده ابریشم  ژئوپلیتیکی

کتابخ   اطالعات  گردآوری   روش   نماید. می صورت    با   و ای  هنا به 
 باشد. می  معتبر اینترنتی  منابع   و  ها، اسنادکتاب ، مقاالت  از  استفاده

 چارچوب نظری 

 حمل ونقل -1
به نقطه دیگر  ای  نقل را جابه جایی انسان وکاال از نقطه حمل و  

عمده بشر از اعصار  های  کنند و همواره یکی از فعالیت می   تعریف 
بسیار دور تا زمان حاضر بوده است. ضرورت حمل ونقل در مورد  

در مکانی تولید و   جا پدید آمده است که به هرحال کاالکاال از آن 
جایی  و در مورد انسان هم جا به شود  می   در مکانی دیگر مصرف

فرهنگی و یا تفریحی و  ،  عمدتا بر اثر نیازهای بازرگانی، اجتماعی
نقطه    فاصله هندسی بین دو .  کندمی   هدف ایام فراغت صورت پیدا

همواره ثابت است و پیشرفت تکنولوژی در غلبه بر طبیعت و موانع  
.  [15آن موجب کاهش هزینه و زمان حمل و نقل گردیده است] 

صنعتی  ،  بازرگانی،  حمل ونقل شریانی است که سایر اجزای خدماتی
و    دهد   می  و کشاورزی را در سطح ملی و بین المللی به هم پیوند

گذارد و در  می   بر جایها  آثار عمیقی بر رشد و توسعه این بخش 
حقیقت پیشرفت و پسرفت اقتصاد یک کشور بستگی مستقیم بر  
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ک اقتصاد  رد. به عبارت دیگر ی داها  عملکرد تک تک این بخش 
شود که پیوند و استحکام  می   هایی ساختهایده آل از پیوستن حلقه 

بهتر  پذیرد و هرچه این بخش  می   توسط حمل ونقل صورت ها آن 
از این رو تقویت  .  تری خواهیم بودعمل کند شاهد زنجیره مستحکم 

تواند  می   مختلف حمل ونقلهای  ارتباطی در حوزه های  زیرساخت 
 [ . 13]  به سادگی راه توسعه اقتصادی کشورها را هموار کند

 حمل ونقل دریایی  -2
زم از  دریایی  ونقل  توسعه  های  ن احمل  و  رشد  ساز  زمینه  دور 

شش  .  بوده و موجب گسترش افق دید بشر گردیده استها تمدن 
هایی با  بل میالد مسیح مصریان دارای کشتی هزار سال پیش از ق

  بودند و همچنین سه هزار سال پیش از میالد مسیح بادبان  دکل و 
در  .  گرفتندمی   قرار  هایی با نام گالی در رود نیل مورد استفادهکشتی 

گالی  های  قبل از میالد( کشتی   961تا    922دوران سلیمان نبی )
دیگر مس، کاغذ  های  مصر ،آفریقا و سرزمین ،  از قبرسها  فینیقی 

حمل ونقل  .  [14نمودند ] می   ریطال و برده بارگی،  عاج فیل  مصری،
عنوان یکی از چهار شیوه حمل ونقل در تجارت خارجی  دریایی به 

ایفا مهمی  نقش  مهم می   کشورها  ونقل  کند.  حمل  مزیت  ترین 
رفه بودن  مقرون به ص حمل نقلهای دریایی نسبت به سایر شیوه 
ترین شیوه حمل ونقل  این شیوه ارزان   .آن به لحاظ اقتصادی است

است خصوصا در تقل و انتقال بارهای مربوط به صنایع سنگین و  
کاالهای حجیم و بزرگ مقیاس از توجیه باالیی برخوردار است.  

اخیر موجب شده  های  ه هازسوی دیگر اصل اقتصاد مقیاس طی د 
کشتی  اندازه  همواره  هاتا  دریایی  ونقل  حمل  صنعت  به    در  رو 

  درصد حمل ونقل کاال در   90طور میانگینافزایش باشد. بنابراین به 
گیرد. حمل ونقل دریایی بخشی  می  طریق دریاها صورت جهان از

کلی حمل   زنجیره  است.  ونقل  یکپارچه حمل  یا  کلی  زنجیره  از 
شود.  می   و مقصد نهایی تشکیل  از حمل و نقل کاال بین مبدا  ونقل

این که حمل ونقل دریایی بخشی از زنجیره کلی حمل ونقل است  
بعد از حمل    حمل ونقل قبل و   یل است که سایر وسایلبه آن دل 

کاال دریایی  به ،  ونقل  جا  مسئله    . [12شوند] می   کاال  جاییدرگیر 
ارزان ام ونقل از طریق دریا استروزه  نوع حمل  بهترین  و  .  ترین 

بهبنابرای  امکان دسترسی  به    ن کشورهایی که  ندارند مجبور  دریا 
هزینه  ترانزیت  های  تحمل  برای  تجارت  می   خودزیادی  باشند. 

دریایی محور اصلی تجارت بین المللی و اقتصاد جهان است زیرا  
درصد از ارزش تجارت    70درصد حجم تجارت و بیش از    80حدود  

انجام دریا  طریق  از  ونقل    .[21شود]می   جهانی  حمل  پیشرفت 
از سال  . دریایی بسیار وابسته به پیشرفت تجارت بین المللی است

میلیون تن    8500یزان حمل کاال از طریق دریا ازم   2000تا 1995
 . [14رد تن افزایش پیدا کرده است ]میلیا  5/5به 

 ترانزیت -3
یک    ترانزیت عبارت است از عبور کاال یا مسافر از حریم جغرافیایی

آمدی در بسیاری از کشورهای جهان  کشور و یکی از منابع عمده در 
کشورهای دیگر را به  کنند تا  می   کشورها سعی شود.می   محسوب

امنیت ملی و توسعه  ،  خود وابسته سازند که این وابستگی قدرت ملی
کنند وابستگی  می  کند. از این رو کشورها سعیمی   ملی را تضمین 

  ترانزیت را   . [5کشورها به خود را افزایش دهند]ژئوپلیتیکی دیگر  
تجاری  های  توان به عنوان یکی از مهمترین ارکان و زیرساخت می

ایجاد ارزش افزوده،  ، کسب درآمدهای ارزی،  رای توسعه صادراتب
منیت  افزایش ا  ، رشد و توسعه اقتصادی،  شغلیهای  ایجاد فرصت 

سیاسی با    -و همگرایی اقتصادی    تقویت مناسبات بازرگانی  ،ملی
در   که  دارند  کوشش  کشورها  آورد.  شمار  به  منطقه  کشورهای 

منطقه  مطلو ای  مبادالت  شرایط  ایجاد  برای  ،  ببا  را  خود  قلمرو 
  ترانزیت کاال آماده کنند. این فضا هم منجر به کسب درآمد برای 
کشور ترانزیتی و افزایش جایگاه سیاسی و ژئوپلیتیکی در محیط  
بین الملل شده و هم موجب افزایش وابستگی کشورهای مقصد به  

ترانزیتی است.  شودمی   کشور  وجهی  چند  ترانزیت  اگر  ،  مزایای 
و بخواهد از این  کشوری دارای توان محیطی برای ترانزیت باشد  

الزم  ،  جایگاه خود در محیط بین الملل بهره گیرد  توان برای ارتقا 
زیرساخت  کنار  در  قانونی، های  است  فضای  مناسب،    فیزیکی 

 . [16سیاسی خود را نیز آماده کند]  حقوقی و 

 موقعیت جغرافیایی و اهمیت آن -4
  کند می   نحوه قرارگرفتن روی زمین را مشخص،  اییموقعیت جغرافی

اهمیت  .  سزایی دارده و در سرزمین یک کشور و مردم آن نقش ب
ای( و یا اهمیت  از لحاظ ژئوپلتیکی ) منطقه جغرافیایی    یک موقعیت

تواند  می   یک موقعیت جغرافیایی از لحاظ ژئواستراتژیکی )جهانی(
  . [20آن کشور باشد] یاسی و اقتصادی  بسیار موثر در سرنوشت س

مشخص کردن  نقطه در شبکه جغرافیایی با    موقعیت ریاضی هر
استوا  خط  از  آن  النهار  فاصله  نصف  و  جغرافیایی(  مبدا  )عرض 

دستگرینویچ به  جغرافیایی(  موقعیتی تع آید.  می   )طول  یک    ین 
گویند .منظور  می   مجاور موقعیت نسبیهای  پدیده را نسبت به پدیده 

آزاد و یا  های نسبی دوری و یا نزدیکی به دریاها و آب از موقعیت  
قدرت و توسعه طلب است. کشورها را از  مجاورت با یک دولت پر 

نسبی موقعیت  موقعیت می   لحاظ  در  بحریهای  توان  ،  بری، 
مطالعه  ای و دروازه ای حاشیه ،  مرکزی،  لحائ ،  ترانزیتی،  استراتژیک

ر جهان به واسطه  [. موقعیت به نقشی که یک مکان د 11نمود ] 
های  گردد و اثراتی که در مقیاس کند برمی می   عملکردهایش ایفا

از دیدگاه جغرافیای سیاسی    [.8گذارد ]می   ی محلتر فرآیندها وسیع 
و موقعیت جغرافیایی آن   ژئوپلتیک  از  به شدت  قدرت هر کشور 

کشور  پذیرد.می   تاثیر یک  جغرافیای  تاثیرات  می   موقعیت  تواند 
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بر باشد]  مستقیمی  داشته  کشور  آن  موقعیت  4منافع  همچنین   .]
است.  خورده  پیوند  آن  خارجی  سیاست  با  کشور  هر    جغرافیایی 

بزرگ  های  آسیپ پذیر معموال از موقعیت حائل بین قدرت های  ملت 
 [.  3برخوردارند ]

 مفهوم ژئوپلیتیک -5
قدرت   ژئوپلتیک عبارت است از علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا،

کنش و   و  ترکیب  های  سیاست  از  یکدیگر]ها  آن ناشی    [. 6با 
پدیده  تاثیر  بررسی  به  و  های  ژئوپلتیک  ساختارها  بر  جغرافیایی 

تحوالت  ،  سیاسیهای  نهاد  و  حکومتی  غیر  و  و  ها  آن حکومتی 
 [. 16]  پردازدها می خصوصیات روابط با دیگر دولت 

 همگرایی - 6
یب و نزدیک شدن  همگرایی به لحاظ مفهومی عبارت است از تقر 

عنوان هدف مشترک  مشخص که معموال به ای  افراد به سمت نقطه 
و واگرایی در برابر آن عبارت است از تفکیک  شود می  آنان شناخته

از هدف مشترک و حرکت  ها  آن و جدایی از همدیگر و دور شدن 
خاص. فرایند همگرایی و واگرایی در ارتباط با  های  به سمت هدف 

دولت  و  منفعت  ها  بازیگران سیاسی  و  و درک هدف  احساس  از 
شود  می  مشترک و یا بر عکس آن اهداف و منافع متعارض شروع

کند و نیروهای اصلی و یا  می   و سپس مراحل بعدی آن ادامه پیدا
تا فرآیند را کامل نمایند. این    کمک نموده  کاتالیزور به تقویت روند

،  محلیهای  ممکن است در مقیاس از حیث تجلی فضایی  ها  یند فرآ 
یندهای مزبور را  گیرند. مرحله پایانی فرآو جهانی شکل ای  منطقه 

امنیت چون  پیامدهایی  با  برعکس    ،یکپارچگی  و  توسعه  و  صلح 
تنش  تجزیه نیافتگی تشکیل ،  با پیامدهای چون  و توسعه    جنگ 

ود  شمی   در سیاست بین المللی همگرایی فرآیندی شناخته  شود.می
صورت داوطلبانه از اعمال اقتدار  ر طی آن واحدهای سیاسی به که د

نظر کرده و  مشترک صرف های  تام خویش برای رسیدن به هدف 
از یک قدرت فوق ملی) که همان نهاد یا سازمان بین المللی است(  

دولت .  [19کنند] می   تبعیت  اصلی  چنین  ها  انگیزه  برای 
کاناتی است  و ام  به منافع ها  آن دسترسی  ،  نزدیکیهای  همکاری 

به فرآ  ورود  قبل از  برایشان  که  به آن  یند همگرایی دست یافتن 
 [. 6غیرممکن بود]

 ها یافته 

 چین  21جاده ابریشم دریایی قرن -1
ابری جاده  احیای  طرح  چین  یک  کشور  پروژه»  عنوان  با  را  شم 

مسیر  - کمربند دو  دارای  که  است  نموده  مطرح   » جاده  یک 
جاده ابریشم( و بحری )جاده ابریشم دریایی  بری)کمربند اقتصادی  

چین21قرن   دولت  است  عنوان  ،  (  با  خود  ابریشم  "ابتکار  جاده 

مطرح نمود. رهبران چین برنامه    2013را در اکتبر    "21دریایی قرن
را برای    (MSRI)  ریزی بلند پروازانه ابتکار جاده ابریشم دریایی

کز اقتصادی در سراسر  ایجاد گذرگاه آبی اقتصادی که پکن را با مرا 
اصرار دارد که  برنامه ریزی کرده ،  کندمی   جهان متصل اند. پکن 

که   معتقدند  ناظران  اما برخی از  اقتصادی دارد  انگیزه  پروژه  این 
اقیانوس  .  چین در درجه اول به دنبال اهداف استراتژیک خود است

هند و اقیانوس آرام در حال حاضر در تجارت جهانی نقش مهمی  
تر خواهد شد. بیشتر این  آینده نیز مهم های  کند و در سال می   ایفا

ساخت وسازهای گسترده چین در مناطق اقیانوس هند و آرام فعال  
از    است. هر امتداد ساحل    بندر پر  10یک  در  ظرفیت در جهان 

از   نیمی  از  بیش  و  دارد  قرار  هند  اقیانوس  در  یا  و  آرام  اقیانوس 
.  شودمی   تنها از طریق اقیانوس هند حملتجارت دریایی در جهان  

برابر    4کنون  تا  1970ل تجاری اقیانوسی از سال  حجم حمل ونق 
و هر سال حدود   از این    84/9شده است  میلیارد تن محصوالت 

رود صادرات اقتصادهای آسیایی از  می   شود. انتظارمی   طریق حمل
د،  افزایش یاب   2030درصد در سال    28به    2010درصد در سال    17

محیط زیست اقتصادی این منطقه است.    که بیشتر نشان دهنده
یکپارچگی   دارد  قصد  دریایی  ابریشم  جاده  که  دارد  اصرار  پکن 
جهانی و رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما این نگرانی وجود دارد  

نظامی  های  که چین بنادر مرتبط با این پروژه برای خدمت به دارایی 
یت از منابع امنیتی در حال رشد چین  مستقر در منطقه برای حما 

کرد] خواهد  پروژه    [.25استفاده  یک  چین  دریایی  ابریشم  جاده 
ک  است  )دولت ژئوپلیتیکی  بازیگران  از  تعدادی  شامل  ها،  ه 

از  های  و شرکت   خصوصیهای  شرکت  دولتی چینی( در تعدادی 
استان های  مقیاس  ایالت جغرافیایی)شهرها،  و  ها،  ها،  کشورها 

ست  ا  بریشم دریایی راه تجارت دریایی به اروپاااست. جاده    ها(قاره 
تکمیل را  و  می   که کمربند  و همسایگان جنوب شرقی آسیا  کند 

شود. این دو با هم  می   کشورهای ساحلی اقیانوس هند را نیز شامل
  متصل  نه تنها چین را بدون قید و شرط به مدار تجارت اروپا وآسیا 

به می را  وظیفه عنواکنند، بلکه آن  به  ی جهانی  ن یک کشور که 
کند. از طرفی تجارت از طریق راه آهن  می   ترویج  کندمی   خود عمل

ها  درصد از کل تجارت بین قاره   5/3تا    3بین شرق آسیا و اروپا تنها  
چه که پتانسیل بسیار باالیی برای  دهد. با این حال آن می   را تشکیل

تر است  آورد، سفر کوتاه می   کمربند اقتصادی جاده ابریشم به ارمغان
الی که  با سرعت باال ساخته شود در حهای  تواند در راه آهن می   که

زمینی تنها  ،  کشدمی   هفته طول  3تا    5/2حمل ونقل دریایی تقریبا  
روز است. از طرفی با تجزیه و تحلیل جوانب مثبت و منفی    13-15

پایان در  ونقل  مختلف حمل  زمین  انواع  از طریق  نقل  و  ، حمل 
در حال حاضر  گران  نتیجه  است. در  برای کاالهای  تر  این مسیر 

های مصنوعی  تر است که به کمترین کاال تر و ارزشمند گران قیمت 
گرچه اهمیت راه    احتیاج دارند اما به سفر دریایی حساس هستند.
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قابل انکار است، اما حمل و  با سرعت باال غیر های  آهن و بزرگراه 
نقل دریایی همچنان نقش اصلی را در ارتباط با حمل نقل با حجم  

ایفا لحاظ جهانی،  بنابراین  کند.می   باال  دریایی  ،  به  ابریشم  جاده 

گیرد  می را در برها  که قاره   "کمربند اقتصادی "اهمیت بیشتری از 

یق دریای  برای رفتن از سواحل چین به اروپا از طر   "جاده "  دارد.
و دیگری از سواحل چین    جنوبی چین و اقیانوس هند در یک مسیر 

از طریق دریای جنوبی چین به جنوب اقیانوس آرام طراحی شده  

یک شبکه دریایی از بنادر و دیگر    "جاده "به عبارت دیگر  .  است
ساحلی از جنوب و جنوب شرقی آسیا به شرق آفریقا  های  زیرساخت 

برای   21ن جاده ابریشم دریایی قر  است.  و دریای مدیترانه شمالی
: یکی از سواحل چین به اروپا از طریق  دو مسیر طراحی شده است

ری از سواحل چین به  و دیگ  دریای چین جنوبی و اقیانوس هند
آرام آقیانوس  ]   منطقه  جنوبی  دریای چین  از طریق  .  [24جنوبی 

و اصالحات چین)  توسعه  جاده  ،  (2015طبق گزارش کمیته ملی 
ج اصل منشور سازمان ملل متحد است:  اساس پن بریشم جدید برا

متقابل متقابل،   ،احترام  تعهد  و    عدم  برابری  متقابل،  دخالت  عدم 
دومین منطقه  ،  منافع متقابل و همزیستی مسالمت آمیز. پس از چین

مهم جاده ابریشم دریایی، جنوب شرقی آسیا است. برای شکستن  
تژیک چین بر پایه پروژه جاده  هدف ژئواسترا،  تنگناهای ارتباطی

ابریشم دریایی، تضمین کنترل چین بر مهمترین مسیرهای تجارت  
جاده ابریشم دریایی از استان  .  دریایی و واردات مواد اولیه خام است

کند که در امتداد تنگه ماالکا قرار دارد و در اروپا به  می   فوجو عبور
امی   پایان مقصد  موارد،  اکثر  که  حالی  ابریشم  رسد.در  جاده  ولیه 

باشد باید اشاره کرد  می   دریایی از طریق کانال سوئز و مدیترانه اروپا
که جاده ابریشم دریایی نیز به کشورهای مختلف آفریقای شرقی  

  شود. می   موزامبیک و تانزانیا متصل  ماداگاسکار،   کنیا،،  مانند جیبوتی
نوسازی  عنوان یک ابزار اقتصادی برای تحریک رشد و  ر به این مسی

کشورهای شرکت کننده در نظر گرفته شده است.    بنادر و زیرساخت 
اجرای برنامه صلح    این ابتکار هیچ اهداف سیاسی یا نظامی ندارد و 

همیشه مورد  ،  آمیز که روی ثروت روبه رشد چینی متمرکز است
تاکید آن قرار گرفته است. این برنامه در واقع مبتنی بر یک رویکرد  

طور رسمی به یکی  ابتکار یک کمربند یک جاده به . برد است-برد 
ملی چین تبدیل شده است. کمربند اقتصادی جاده  های  از استراتژی 

ابریشم به عنوان سه مسیری که چین را به اروپا )از طریق آسیای  

مرکزی( خلیج فارس، دریای مدیترانه )از طریق آسیای غربی( و  
پیش بینی شده  ،  شودمی   اقیانوس هند )ازطریق جنوب آسیا( متصل 

پروژه یک کمربند  .است بزرگترین مرکز  - هدف  ایجاد  یک جاده 
سیاست هماهنگی  جمله  از  اقتصادی  همکاری  برای  ،  جهان 

.  اجتماعی و فرهنگی استهای  مالی و همکاری   همکاری تجاری و 
  یشنهاد چینی است که هدف آن ارتقا ابتکار کمربند و جاده یک پ 

توسع و  آمیز  صلح  استهمکاری  جهان  سراسر  در  مشترک  .  ه 
که در آن همه   این پروژه چیزی است  همکاری تحت چارچوب 

برابر با  ای توانند بر پایه می  غنی یا فقیر، بزرگ یا کوچک، کشورها 
شفاف و باز است و منافع  ، عمومی هم شرکت کنند. این همکاری

و پروژه یک    آوردمی   مثبت را برای صلح و توسعه جهانی به ارمغان
  اروپا و آفریقا گسترش ،  آسیاهای  یک جاده از طریق قاره - کمربند

تفاوت اصلی بین جاده ابریشم دریایی و کمربند اقتصادی   یابد.می
جاده ابریشم این است که مسیرهای حمل ونقل بین آسیا و اروپا  

استفاده قرار حال حاضر به شدت مورد  که  گیرند. در حالی می   در 
محدود است و هنوز به فاز سرعت باال  حمل ونقل با قطار هنوز  

است نشده  همه.  وارد  از  به  های  برنامه ،  مهمتر  آهن  راه  و  بندر 
و تمایل به تحریک یکدیگر دارند. مسیرهای    یکدیگر ارتباط داشته

زمینی جاده ابریشم به اروپا از طریق آسیای مرکزی و خاورمیانه و  
است که این دو    مسیر دریایی از طریق تنگه ماالگا و کانال سوئز

بلکه به ارتباطات  ،  ه تنها به عنوان مکمل یکدیگرتوانند نمسیر می 
راه آهن موجود بین چین و اروپا از طریق روسیه ) در بلند مدت (  
و مسیرهای بالقوه جدید حمل و نقل از طریق قطب شمال تبدیل  

شود و از تنگه ماالکا  می   مسیر دریایی از جنوب چین آغاز  [.7شوند]
اندونزیمی و  مالزی  هند می   ان  شرق  در  کلکته  بندر  به  و    گذرد 

رود و پس از عبور از اقیانوس هند به قاره آفریقا و کشور کنیا  می
شود. این مسیر با عبور از سریالنکا از طریق خلیج عدن و  می  وارد

رود و از مسیر دریای سیاه به یونان  می   دریای سرخ به شاخ آفریقا 
به   نهایت  در  ونیزو  ابریشم  می   بندر  جاده  به  و    خشکی در  رسد 

پیوندد. جاده ابریشم دریایی چین را از طریق شهرهای بندری  می
ای  سریالنکا، آفریق  هند،  جنوب شرق این کشور به ویتنام، اندونزی،

[. این مسیر کشورهای  1رساند. ] شرقی و آبراهه سوئز به اروپا می 
یونان و    ترکیه، کنیا، پاکستان،  ویتنام، مالزی، اندونزی، سریالنکار،

تواند  می   شود. مسیر دریایی جاده ابریشم همچنینمی   ایتالیا را شامل
 . داز طریف ایران )خلیج فارس( به مسیر خشکی آن بپیوند 

 21: جاده ابریشم دریایی قرن1نقشه
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. [26منبع: ]

 موقعیت ژئوپلیتیکی چابهار -2
به  چابهار  آزاد  مهم منطقه  از  یکی  استراتژیک عنوان  و  ترین  ترین 

منطقه  .  مناطق ایران به لحاظ اثرگذاری بر امنیت فضای ملی است
به آز  آن  قراردادن  اساس  و  چابهار  شرق  اد  توسعه  محور  عنوان 

اختیار  های  فرصت  ژئواکونومیک بسیار باالیی را در  و  ژئوپلیتیک 
از مجموع سه کریدور    [.22داده است]  جمهوری اسالمی ایران قرار

ملل برای این امر پیش    حمل و نقل جهانی که کارشناسان سازمان
کرده  ایران،  اندبینی  از  کریدور  عبور  می   دو  نقطه  چابهار  و  گذرد 

غربی جهان خواهد بود. چابهار در طرح  -ترین کریدور شرقیجنوبی 
شرق محور  نامیده،  توسعه  شرق  ترانزیتی  این  .  دشو می   محور 

شود و قلب اقتصاد  می   کریدور از »دروازه ابریشم « در چین آغاز
این کشور یعنی استان کانتون را تغذیه کرده و به سرزمین آسیای  

پیوندد و پس از طی این مسیر وارد هندوستان  می   جنوب شرقی
ترین شهرهای این ناحیه مانند کلکته، ناکپور،  شده و با پوشش مهم 

بندر    [.9رسد] می  کراچی و بن قاسم به چابهار،  جابپور، حصیرآباد
آسان  راهبردی چابهار  و  آب ترین  به  دسترسی  راه  آزاد  ترین  های 

این  .  برای شش کشور محاط در خشکی حوزه آسیای مرکزی است
منطقه به وسیله شبکه حمل و نقل زمینی و هوایی از شمال به  

پاکستان و از  از شرق به  ،  کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان
های  یابد. دسترسی مستقیم به آب می   جنوب به اقیانوس هند اتصال 

آزاد و قرار داشتن در خارج از خلیج فارس و همین طور عدم آسیب  
موقعیت استراتژیکی خاص از دیگر  ،  پذیری در مواقع بروز بحران

ترین  [. منطقه آزاد چابهار یکی از مهم 18چابهار است ] های  ویژگی 
ترین مناطق ایران به لحاظ اثرگذاری بر امنیت فضای  ی د و راهبر

،  عنوان محور توسعه شرقبه   ملی است. اساس قرار دادن این منطقه 
اختیار  های  فرصت  در  را  بسیاری  ژئواکونومیکی  و  ژئوپلیتیکی 

و  ها  جمهوری اسالمی ایران قرار داده است که استفاده از قابلیت 
موجودهای  ظرفیت  شرق توس،  ژئوپلیتیکی  منطقه  جانبه  همه    عه 

و راهبردهای حکومتی، جمهوری اسالمی ایران  ها  کشور به تصمیم 
موقعیت    [.22را در معرض رسالتی بزرگ و خطیر قرار داده است]

امکان   در دهانه خلیج چابهار که  بندر  این  لجستیکی بسیار مهم 
ساحل   و  اقیانوسی  ساحل  از  همزمان  برداری  بهره  و  دسترسی 

خلیج   مزایای  حاشیه  و  مشخصات  تمام  با  را  فراهم  ها  آن فارس 
بندر چابهار را همواره در موقعیت بالقوه رشد و توسعه  ،  آورده است

اهمیت راهبردی و ضرورت توسعه بندر و منطقه  .  قرار داده است
چابهار  درصد    آزاد  نود  از  بیش  امروزه  که  است  امر  این  از  ناشی 

جارت نفت از طریق دریا  بازرگانی جهانی و شصت و پنج درصد از ت
ا توجه به  در این راستا جمهوری اسالمی ایران ب .  گیردمی   صورت 

ئواکونومیکی این منطقه و در پرتو چشم  مالحظات ژئوپلیتیکی و ژ 
را نگر قادر است جایگاه خود  آینده  اتصال شمال   اندازی  – برای 

و شرق  ارزش    –جنوب  و  بین المللی تثبیت  نوین  نظام  غرب در 
بخشد و از رهگذر این    ارتقا موقعیت استراتژیک خود را به مراتب  

عنوان  جدیدی برای انباشت سرمایه به های  ظرفیت ،  مبادالت عظیم
موتور توسعه کشور خلق نماید. قرار گرفتن در مسیر کریدورهای  

برقراری-شمال ترانزیتی   نتیجه  در  ترانزیتی  ارتب  جنوب  اط 
آسیای مرکزی  ، شمالی، مرکزی،  اروپای شرقی،  کشورهای روسیه

جنوبی آسیای  و  سو  یک  از  قفقاز  شرقی،  و  دور،  جنوب  ،  خاور 
به اقیانو  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  و  مزیت  سیه  یک  عنوان 

قلمداد ایران  برای  د .  شودمی   برجسته  مسیر  کوتاهی  دلیل  ر  به 
امکا– کریدور شمال تجهیز  و  زیرساخت جنوب  و  فراهم  ها  نات  و 

مختلف حمل و  های  در بخش   آوردن امکانات و تسهیالت گسترده
ایران،  نقل جذابیت   مسیر  کاال  های  از  ترانزیت  برای  فراوانی 

جایگاه    امیرآباد و بندر انزلی از،  باشد. بنادر شهید رجاییمی   برخوردار
شمال  ای  ویژه  کریدور  ترانزیتی  مسیر  برخوردار – در    جنوب 
[. 18باشد] می

 یک جاده چین - ابتکار یک کمربند   در : موقعیت ژئوپلیتیکی چابهار2نقشه 
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. [26منبع: ]

 موقعیت اقتصادی و بازرگانی چابهار -3
کیلومتر مرز آبی    2000با توجه به برخورداری کشور ایران از حدود  

  دد همسایگان کشور که ایران را جز آزاد بین المللی و تعهای با آب 
تعدادی  ،  ترین کشورهای جهان قرار داده استهمسایه یکی از پر  

برای ارتباط با سایر نقاط    کشورها محصور در خشکی بوده و   از این
ثالث  کشور  از  عبور  به  ترانزیتی  های  قابلیت .  باشندمی   ناچار 

این کشور را برجسته و بر اهمیت توسعه  ،  جمهوری اسالمی ایران
پیش از  بیش  چابهار  ترانزیتی  محور  سازی  فعال  و  می   و  افزاید 

صورت یک التزام ملی در توسعه بلند  را به ها استفاده از این قابلیت 
ضروری پایدار  و  موقعیت  می   مدت  دلیل  به  چابهار  بندر  سازد. 

ترین راه دسترسی کشورهای محصور در  زدیک راهبردی که در ن 
افغانستان  خشکی  ( مرکزی  ،  ازبکستان،  ترکمنستان،  آسیای 

آزاد است از اهمیت  های  قرقیزستان و قزاقستان( به آب ،  تاجیکستان
برخوردار است نقل  .  فراوانی  و  وسیله شبکه حمل  به  این منطقه 

انستان  زمینی و هوایی از شمال به کشورهای آسیای مرکزی ) افغ 
از اتصال   (  هند  اقیانوس  به  جنوب  از  و  پاکستان  به    شرق 
 [. 18یابد] می

 

 ایران در اتصال مناطق ژئوپلیتیک پیرامونی  : موقعیت سواحل جنوب  4نقشه 

 
 . [9منبع: ]

 چابهار
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اقتصادی ایران درپروژه  آمایش سرزمینی کلید رشد  - 4

 یک کمربندیک جاده 
وسط کشور فرانسه آغاز شد و در  ت   1350آمایش در ایران از دهه  

از فروپاشی    ،آن بعد  به خصوص  و  ایران در کل منطقه  موقعیت 
در مطالعات قبلی که  . قرار گرفت  اتحاد جماهیر شوروی مورد توجه

مورد    بسیارای  پدیده عدم تعادل منطقه   ام گردیده است.در ایران انج 
قرار گرف  و به توجه  .  عنوان یک یافته بزرگ شناخته شده استته 

عدم توسعه در کل کشور خواهد    خود باعثای  عدم تعادل منطقه 
از نظر جمعیتی کشور جمهوری اسالمی ایران یک تراکم بسیار  .  شد

ی نیز  در مرکز و سمت غرب خود دارد و از لحاظ اقتصاد   بزرگی
  تراکم بسیار زیادی در بخش دیگری از کشور وجود دارد و در مقابل 

  ، قب مانده است. در خصوص محور نفوذهای کشور عسایر بخش 
 است:   ایران دارای سه حالت است و سه محور را دارا

 . . محور نفوذ به سمت اروپا از طریق ترکیه1

   .. محور نفوذ زبان فارسی در شرق کشور2

   نفوذ فرهنگ اسالمی در غرب کشور.. محور 3

حل  راه  از  منطقه های  یکی  تعادل  عدم  مشکل  ریز    سرای  رفع 
از جاها  به نمودن جمعیت  و  تراکم  جاهای کم  به  متراکم  ویژه  ی 

باید روی مزیت و جایگاه مرکزی    مناطق جنوب شرق کشوراست. 
نمود و محور شرقی را به محور  ای  حساب ویژه ای و مزیت منطقه 

ز  زیربنایی کشور ا های  همچنین مزیت ،  متصل نمود  کشورغربی  
 .گیری نمود سمت شرق به غرب کشور را به کار 

ما را به هم متصل نمایند  های  توانند مزیت می   هایی که مراکز پیوند 
توانایی   شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز هستند که

ایران جهت رفع  دارند. جمهوری اسالمی  ها  جایی جابه   الزم را جهت
مواصالتی  های  اتصال راه   راهی جز ای  مشکل عدم تعادل منطقه 

رد چرا که هم این  ا حوزه آسیای مرکزی ندهای  جنوب به شبکه راه 
بر عدم    تواندمی   آزاد جنوب اتصال دهد و همهای  کشورها را به آب 

 [. 23خود در منطقه جنوب شرق غلبه نماید ]ای  تعادل منطقه 

 تحلیل تجزیه و 
قرن  دریایی  ابریشم  جاده  به  چابهار  بندر  فرصت    چین   21اتصال 

ایجاد ایران  برای  را  مناسبی  بسیار  سایر  ،  کندمی   اقتصادی  در 
و   دارد  زیادی  وزن  سیاسی  پارامترهای  ترانزیتی  کریدورهای 

  اند. به همین دلیل، لزوما ژئوپلیتیکی نیز اهمیت داشته های  بحث 
وجود ندارد و الزم  ها  آن کامل برای    طوربه   اقتصادیهای  انگیزه 

یر ترانزیتی را برای خود در  است تا کشورها همواه یک یا چند مس 
گیرند تا در مواقعی که با کشورهای همسایه خود در حمل و  نظر  

از   شدند  مشکل  دچار  ترانزیت  کاالو  از  ها  آن نقل  کنند.  استفاده 
سرمایآن  جذب  نیازمند  ایران  حاضر  حال  در  که  برای  جایی  ه 

حمل و نقل خود است و برای این که بتواند سهم خود  های پروژه 
از ترانزیت بار در منطقه و در سطح جهانی را افزایش دهد، پیوستن  

  برای ایران بسیار اهمیت دارد.   چین  21به جاده ابریشم دریایی قرن  
پیوستن به جاده ابریشم جدید توان    ایران برای سرمایه گذاری و 

چندین بانک  صندوقی که از  ها  اما خود چینی   ا ندارد،مالی الزم ر
کرده  ایجاد  شده  شبکه تشکیل  در  تا  نقلی  های  اند  و  حمل 

کشورهایی که توان مالی کافی ندارند برای پیوستن به جاده ابریشم  
قرن   گذاری  21دریایی  به    سرمایه  ایران  ورود  در صورت  کنند. 

جاده و مسیرهایی که  ک  ی -د مربوط به پروژه یک کمربنهای  توافق 
آمادگی سرمایه گذاری  ها  چینی ،  این کریدور عبور کنند   قرار است از

در ایران را دارند و نیازی به سرمایه گذاری داخلی نیست. از سویی  
همکاری    و همچنین  هادیگر رقابت چین و هند در بسیاری از حوزه 

  چابهار   خصوص در بندر بزرگ ترانزیتی به های  ایران با هند در پروژه 
قراردهد.    تواند این کشور را در موقعیتی رقابت آمیز با این پروژهمی

عنوان پلی میان کشورهای عضو »اکو« و  تواند به می   بندر چابهار
مبادله و  ،  صادرات،  »آ سه آن« و سایر کشورهای جهان برای تولید

تواند کلید توسعه شرق  می  ترانزیت کاال باشد. عالوه بر این چابهار
با اجرایی شدن محور ترانزیتی شرق کشور جغرافیای    ور باشد و کش 

اقتصادی و تجاری این مناطق را دچار تحول نموده و درآمدهای  
،  غیر رسمیهای  همچنین فعالیت   .نمایدمی   عاید کشور  زیادی را

  اقتصادی و تجاری تبدیل نموده های به فعالیت   منی رااقاچاق و نا 
اقتصاد شکوفایی  باعث  سطح  توسع،  و  در  پایدار شود.  امنیت  و  ه 

یک جاده  - ی اسالمی ایران »پروژه یک کمربنداستراتژیک جمهور 
عنوان  «را به   21و مسیر بحری آن یعنی جاده ابریشم دریایی قرن  

فرصتی مهم برای بازسازی اقتصادی و ارتقای نقش و جایگاه خود  
  تاکید   کند و چین نیز بر همکاری با ایرانمی   در اقتصاد جهانی تلقی

ورزد. اما در سطح بروکراتیک دو کشور به شدت نیازمند نیل به  می
تحقق    متقابل این طرح و نیز راهکارهای  درکی مشترک از منافع 

اولویت  قالب  در  منافع  در  های  همکاری های  این  هستند.  خود 
  و ها  صورت اجرایی شدن این پروژه از طریق گسترش زیر ساخت 

و   تجاری  و  مبادالت  توسعه  به  و کمک  منطقه  در  آن  فرهنگی 
معبر کشورهای  در  و  ،  امنیت  اقتصادی  منافع  تامین  ظرفیت 

دارا  ای  ژئوپلیتیکی ایران را هم در سطح ملی و هم در سطح منطقه 
به دلیل موقعیت استراتژیکی    خواهد بود. جمهوری اسالمی ایران

است و   اصلی جاده ابریشم قرار داشتههای  حلقه از قدیم جز ، خود
در طرح جاده ابریشم خشکی نیز در کانون توجه قرار دارد ولی در  

قابلیت  و  موقعیت  پروژه  این  دریایی  جغرافیایی  های  مسیر  عالی 
اقیانوسی  های  ایران نادیده گرفته شده است و باید گفت که کرانه 

تواند دارای  می   یک جاده- وب شرق ایران در پروژه یک کمربندجن
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مهم جایگاه  و  سواحلنقش  این  اوال  که  باشد  جز می   ی    تواند 
به موقعیت  های  حلقه  توجه  ثانیا  و  قرارگیرد  دریایی  مسیر  اصلی 

  منحصر به فرد ایران در بین دو مسیر خشکی و دریایی این پروژه 
و  می و دریایی  برای اتصال مسیر خشکی  تواند مهم ترین مسیر 

امکان  ،  میکژئواکونو  استفاده از هر دو مسیر باشد. کاهش انزوای 
ایجاد اتصاالت   و آسیایی،  اروپایی  ایران به زنجیره ارزش  اتصال 
زیرساختی میان ایران و کشورهای کلیدی اوراسیا، کاهش شکاف  

زیرساخت  تقویت  زیرساختی،  حوزه  تحریم  ها  در  کاهش  برای 
تعریف کشور در یک مجموعه بین المللی و کاهش هراس  ،  پذیری

مهم اتصال  های  و فرصت  نقاط مثبت  از دیگر  از قدرت یابی کشور
 باشد. می  مهم و بین المللیهای به این پروژه 

 نتیجه گیری 
از جمله  که  است  خاصی  ژئوپلیتیکی  دارای موقعیت  چابهار    بندر 

مهمترین  ،  بین المللیهای  راه توان به قرار گرفتن در کنار آب می
های  سواحل مناسب جهت پهلوگیری کشتی ،  بندر اقیانوسی ایران

پیما هرمز،  اقیانوس  تنگه  و  فارس  خلیج  منطقه  از  بودن  ،  خارج 
که نزدیک ترین مسیر به کشورهای    زمینیهای  دسترسی به راه 

،  با برنامه ریزی صحیح  آسیای مرکزی و اوراسیا است اشاره نمود. 
نامه  تفاهم  انعقاد  و  فعال  المللیهای  دیپلماسی  به  می   بین  توان 

چابهار بهدریا  جاده  وسیله  را   ) بحری  مسیر  ابریشم)  کمربند    یی 
مچنین به کریدور  اقتصادی ابریشم ) مسیر بری( متصل نمود و ه

شمال المللی  باعث  -بین  که  شد  چابهار  می   جنوب متصل  گردد 
اکو و اوراسیا مطرح   عنوان پلی میان کشورهای آسیای مرکزی،به 

ق کشور  تواند عامل توسعه جنوب شرمی   این چابهار  عالوه بر  گردد.
در که  ویژه   باشد  توجه  دولتمردان  است  الزم  راستا  به  ای  این 

بندر راهبردی چابهار داشته باشند و اتصال به    و توسعه  گسترش
بندر چابهار به راه    اتصال ،  ابتکار جاده ابریشم جدید  مسیر دریایی 

سرخس به  ،  مشهد،  احداث خط آهن چابهار،  آهن سراسری ایران
توسعه و تجهیز فرودگاه بین المللی  ،  نستانمنظور ترانزیت به ترکم 

خود قرار  های  این بندر را در اولویت های  چابهار و تقویت زیرساخت 
دهند. عدم درک درست مقامات و مسئولین دولتی دو کشور ایران  
و چین نسبت به اهمیت استراتژیکی سواحل مکران و چابهار باعث  

و   ژئوپلیتیکی  ارزش  که  است  از  شده  این منطقه  ژئواستراتژیکی 
ی خوبی برای  ورفته شود و این سرمایه ارزشمند فرآکشور نادیده گر 

سواحل مکران  ،  ویژه این که منطقه جنوب شرقما نداشته باشد و به 
آن در اقیانوس هند در واقع موتور محرکه توسعه  های  و پس کرانه 

الیی دارد.  بسیار با های خواهد بود و این ظرفیت  21ایران در قرن 
در بوشهر    سرگذشت ایران اگر در گذشته در خوزستان و هم اکنون

.  خورد، فردا در سواحل مکران رقم خواهد خوردمی   و هرمزگان رقم
ممکن    بندر چابهار  ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی   عدم درک جایگاه 

را از دست ما خارج کند و رقبای ژئوپلیتیکی  ها  است این ظرفیت 
کار  منطقه  ایراندر  اسالمی  که جمهوری  کنند  این    ی  از  نتواند 

 . استفاده کند  ظرفیت در راستای منافع ملی
 

دانند از معاونت  می   نویسندگان برخود الزم :  تشکر و قدردانی 

واسطه   به  تحقیقات  و  واحد علوم  آزاد اسالمی  دانشگاه  پژوهشی 
مادی و معنوی همچنین داوران و متخصصین که با  های  حمایت 

و ارائه نظرات ارزشمند خود موجب غنای پژوهش حاضر  همکاری  
 شدند صمیمانه تقدیر و تشکر نمایند. 

توسط   موردی :منافع تعارض  اخالقی، های  تاییدیه  

 .است نشده گزارش  نویسندگان 

فوق  م : هاحمایت /مالی منابع  و نویسندگان  سهم قاله 

تحت عنوان    له دکتری دانشجو محسن عابدینی و مستخرجه از رسا
پر ژئوپلیتیکی  کمربند»تاثیر  یک  و  - وژه  توسعه  بر  چین  راه  یک 

امنیت کشورهای معبر )مورد ایران(« که با راهنمایی اساتید دکتر  
استاد مشاور    زیبار قربان نژاد و دکتر عبدالرضا فرجی راد و همچنین

 . شده است دکتر محمد اخباری نگارش
 

 :  منابع 

  راه  طرح   .( 1397) الل  روحصالحی   و دولت آبادصالحی  ،میر حمدیان ا ا .1
  بین   روابط  مطالعات  .(هاچالش   و  موانع،  اهداف )  جدید  چین  ابریشم
 . 36 شماره،  2015 زمستان،  الملل 

  انتشارات ،  مشهد   . ژئوپلیتیک  مبانی  و  اصول  .(1385)  محمد  نیا  حافظ .2
 . امیرکبیر  تحقیقات موسسه

،  سمت  انتشارات  . ایران   سیاسی جغرافیای  . (1381) محمدرضا   نیا  حافظ  .3
 . تهران 

  تحلیل   و  تجزیه(.  1384)  ابراهیم  رومینا  و  محمدرضا  نیا  حافظ .4
  منافع   با  مطابق   ایران  شرقی  جنوب  سواحل  ژئوپلیتیکیهای  ظرفیت 

 . 5- 20، 3 شماره،  توسعه  و جغرافیا مجله.  ملی 

  ، نخست جلد  ،  یک ژئوپلت  یماصول و مفاه .  (1385محمد رضا )    یا ن   حافظ .5
 . ی تهران: انتشارات پاپل 

مفاه.  ( 1390)  رضا  محمدیا  ن   حافظ .6 و  تهران:  یکژئوپلت  یماصول   .
 . انتشارات سمت 

با    ینچ   ی و موازنه ساز  یشمجاده ابر   یایاح .  (   1397)  عباس  جوادیان .7
 . ی ارشد، دانشگاه خوارزم ینامه کارشناس  پایان  یکا.متحده آمر  یاالتا

  در   ساختاری های درگیری   .( 1382) حسن زاده سیف  و   جلیل روشندل .8
 . علمی  تحقیقات مرکز . فارس  خلیج  منطقه

  موقعیت  و  نقش تحلیل(. 1395)  ابراهیم   احمدی  و هادی سید  زرقانی  .9
  انجمن   کنفرانس   اولین   . هند  ژئوپلیتیکهای  وابستگی   در  چابهار  بندر 

 . 1-13، زاهدان.  ایران  مرزی مناطق  ریزی برنامه  و جغرافیایی

پناه   هادی  سید  زرقانی  .10 حجی  )  و  جایگاه    (.  1395نرگس  و  نقش 

طرح های  کرانه  در  ایران  شرقی  جنوب  جاده  های  اقیانوسی  احیای 
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 1400  بهار،  2، شماره  3دوره                                                          فصلنامه آمایش سیاسی فضا                   

پتانسیل   .ابریشم فرآ های  همایش  پتانسیل ژئوپلیتیکی  های  وری 
،  اقیانوسی جنوب شرق کشور، تهران های  ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه 

 . وزارت کشور 

  یایی جغراف   یتموقع  یگاهجا  .( 1389آنام )  و کارساز یوسف ینالعابد  ینز .11
،  ی انسان  یایینو در جغرافهای  فصلنامه نگرش   .یک ژئوپلت های  یه در نظر 
 . 9شماره 

ی  حلیل محیط درونی و بیرونت  .(1395و عیدانی میالد )  سیاره جعفر .12
  ,2دوره   ، صنعت حمل و نقل دریایی  بندر چابهار از دیدگاه مشتریان.

 .72- 64از صفحات  ، 4 شماره

  آشیل   پاشنه  الزم بودجه تخصیص  عدم .(   1386  )  رضا احمد  صباغی .13
 . 59 شماره  ،36 سال،  ونقل   حمل  صنعت ماهنامه  .ایجاده   ونقل حمل

  محمد   شهبا  و  حمید  حمیدی،  ابراهیم   آبادی  عزیز  محمود،  صفارزاده .14
 . دانش اسرار انتشارات دریایی. ونقل حمل.  (  1385)  علی

- ایران   ترانزیتی  محور  اقتصادی  آثار  بررسی.  ( 1380)فیروز    قیاسی .15
  علم   دانشگاه ،  ارشد   کارشناسی  نامه   پایان   عربستان.-سوریه -راق ع

 . تهران  ،وصنعت 

- کمربند یک    پروژه  یک   ژئوپلیتیکی  ثیرتا  .( 1399)  محسن  عابدینی  .16
  دانشگاه .  دکتری   رساله  .معبر  کشورهای  امنیت  و  توسعه  بر  راه چین  کی

 . تهران  ،اسالمی  آزاد

 . سمت   انتشارات، تهران   .ژئوپلیتیک  .(1377) الل عزت  عزتی .17

چابهار    یگاهجا  یبررس .  ( 1391)    ینشمس الد  یو شکر   عزت الل   عزتی .18
  . همجوار  شهرهای  توسعه  در  آن  نقش  و  جنوب– شمال    یتدر ترانز

 . 36شماره ،  سال نهم  ،ین سرزم  یاییفصلنامه جغراف 

  تشکیل   عدم  علل  بررسی  .(1392)  سهیل  خیری  و  عبدالرضا  راد  فرجی .19
،  9 دوره، ژئوپلیتیک  فصلنامه  . مرکزی  آسیای  در  پایدار   و پویا   همگرایی

 . 84-116، 3 شماره
  ملی   امنیت  بر آن ثیرتا   و  ابریشم  جاده  پروژه  .( 1397)  اسماعیل  قرونه .20

 . تهران ، خوارزمی   دانشگاه .اقتصادی  امنیت بر کیدتا با  ایران

شناسایی و اولویت بندی عوامل    .(1396)  مجدی حسن و توماج یحیی .21
فصلنامه صنعت حمل  به صادرات از بنادر. ها  اثرگذار بر ترغیب شرکت 

 . 42 تا 35از :صفحه   ،3, شماره  3دوره  ,و نقل دریایی

  امنیتی -سیاسی  عوامل نقش .( 1392) هاشم  امیری و علیرضا محرابی .22
،  22  شماره، 9  سال، ژئوپلیتیک  فصلنامه  .چابهار  آزاد  منطقه  توسعه  در

165-140 . 
تخصص   .( 1398)   یفشر  مطوف .23 ،  راه   یک-کمربند   یک  یکنفرانس 

 .   تهران، یران ا  ینسرزم  یشانجمن آما 

- کمربند   یک  ؛ید جد یشمراه ابر  .( 1395) یدمج   ی عباس و رئوف ملکی .24
  . یکیاستراتژ های  یت از محدود  ییرها  یبراها ینی چ   یهنظر ، جاده  کی

 . انتشارات ابرار معاصر  .تهران 

25. Funaiole and Hillman (2018). China's 
maritime silk initiative -Iber china . 

26. https://www.chinadiscovery.comchina-silk-

road-toursmaps.htm
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