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حامد عسگری کرمانی

بحث نب نهم ت بننه مابهاه ،ده گرن بحث نب نهم وت هنخاوب بیومسوتان ن آن هو
هنوط به دهت بابی ژکونسترنترکک بزهگا نست ده ده آس ا جرکان دنهد ده گوزنهش
س ش هن ،نبتنن به نب نکن بحث با توجه بوه نضوع ت ژکوسوولت یا ن ژکونسوترنترکیا
آس ا هشخص ن سل

بر آن هبنا ،نهم ت ژکونسوترنترکک بنونه مابهواه بورنی نکورنن

تشرکح یونهن شن
نب نننسس دهب خست هزنهۀ جاهی ن ده حالا ده مو ن هوقع وت یوود هن بوه
عنونن کیا نب بزهگترکن بابکنرنن نقتوادی د ا تثب ت درد بود ،مریش قابل توجه
ن نلبته قابل ن تظاهی ده هنکیردهای ظاها-نهن تا نکن بابکنر هه جها ا بوه نجوود
آهن م ن به د با فضا ن سه ب شتری نب بابی نسوترنترکک ن نهن توا هنخاوه ن د وا
 پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیی

بود نکن گرنکش هن به نضوح هاتونن ده بودجوه ن ورحهوای توسوعب ظواها نکون
دشوه هشاهن درد ده هم ن هنستا ،ده سا های نی ر م ن بر اهههای گسوترد نی هن
برنی توسعب فوذ یود ده دهکای جنوبا م ن ،ده تنها هن دسترسا نکون دشووه بوه
دهکای آبند نست ده س ش گرفتوه نسوت نکون دشووه ده نکون هحونند ن نغیور ده
آب های هوهد هناقشه با همساکنان نقننم به تأس
ن تجه زن

جزکر های هونوعا درد نسوت

هختیفا هن ده آنها هستار سایته نست کیوا نب نکون جزکور هوا هحول

نستارنه کک س ست هندکوکا ن شنود س شرفته نست ن نغیر آنها نهیا ا

چبم بورنی

فرند هونس ماهای ظاها ن سواهکوزی ساکنوا هوای ورنی هوونکا ن دهکواکا هن دنهن
هستنن
نها هسئیه نکن نست ده م ن با هر ه زنن نب تسیس بر دهکای جنووبا مو ن ،بواب
ه با دشونهی ژکوسول ت یا هن بوه هن نسوت ده حا اوت ،دهکوای جنووبا مو ن نب
سمت غرب با جزکر های هتعندی هحووه شن نست ن نب نکن هن ،ب عاتورکن هن
نهند به آن ،تننب هاچدا نست ده حنفاصل جزکر نصیا هالزی ن سوهاترن نست نکون
تننه ده هحل عبوه بخش عمنۀ ن رژی ننهدنتا م ن نسوت ،توسوس ورنی دهکواکا
نکاچ

هتحن دنتر هاشود ن نکن هسئیه ،کک آس ر نهن تا هه برنی م ن نست
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اب م ن به هاچگا با توجه به هوضع نکاچ

هتحن برجستهتر هاشوود نکواچ

هتحن ده آکننۀ هرهو ک یود هن ده گرن ههاه م ن ها ب نن ،به نکر ده وو کوک
دهه نی ر تمردز نسترنترکک یود هن بر هنی نکن هنخاه قرنه دند نسوت بوه گو وهنی
ده تحی ل گرنن نب نکن تاابل بزهگ بوا عنوونن «بوابی بوزهگ»« ،نسوترنتری بوزهگ» ن
«صفحب شخر ج نصیا» 1کواد دورد ن ون ده نکون بوابی ،بریوا ها نون برژکنسویا ن
هرشاکمر س استهای دالس ک هونب ب دنه نب ساحل 2هبتنوا بور سون فووذ مو ن ن
نشیا ترنشا ده هس ر تسیس آن بر «هک لنن» هن به نکاچ

هتحن س شنهاد هادننن ن به

ظر ها هسن نکن دشوه تا دنون ده هم ن هنستا حردت درد نسوت بور هبنوای نکون
هنکیرد ،نکاچ

هتحن باکستا ها ع نب تفووق هرهو وک مو ن ده هنخاوه جنووب ن

جنوب شرق آس ا گردد ده با هنف تسیس بر هنخاوب هکو لنون صووه

هواگ ورد ن

1. Main Chessboard
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2. Offshore Balancing

باکستا نکن داه هن ده نهیب خست با دنتر دهکاهوا ن نکجواد نتحواد بوا قونه هوای
هنخاهنی ن جام دهن بر نکن نساس ،هاتونن بوه سوادگا هفتواه نکواچ

هتحون هن ده

زدکیا به نکتنام ،سنناسوه ن ده دهب نی ر ،هنن تحی ل درد س شب نا شن نسوت ده
آکننۀ زدکک ،نکاچ

هتحن با نکجاد کک نکوتالف بزهگتور بوا حضووه هنون ،ژنسون ن

نسترنل ا ،دمربنن هحاصرۀ دهکای مو ن جنووبا هن داهول دنون ده صووه
نکاچ

هوفا وت

هتحن  ،مو ن ده منبورۀ دواهیا نب دشووههای هق ور قورنه یونهون گرفوت

بنابرنکن ب عاست ده به د با هن حیا برنی گرکز نب نکن نضع ت باشون بریوا نب
هه ترکن تحی لهای توم م ن برنی سرنژ های «جاد نبرکش » ن «هشتب هرننهکن»

1

با هم ن به نه ن هبتنا بر هم ن تنننای ژکوسول ت یا هستنن
بر نکن نساس نهم ت بننه گونده برنی م ن ب شتر هشوخص هواشوود نگور بوه
اشه نا دن ن ،هشخص نست ده تنها گزکنب هنخاوا مو ن بورنی دنه بدن دمربنون
نکاچ

هتحن ن دسترسا به آبهای غربا ده ه هه ترکن هسو رهای تجواهی نکون

دشوه ن ه هس ر تأه ن نه ن رژی هوهد اب آن نست ،هرب هشوترت دوتواها نسوت
ده با سادستان دنهد نکن هسئیه ده دناه هننبوس نسوترنترکک تواهکخا ه وان دن دشووه
باعث شن نست تا م ن نا نکر نی به سادسوتان دنشوته باشون ن بزهگتورکن سورنژۀ
دشوه نی ر ،هوسوم به «هنهرنی نقتوادی م ن-سادستان» 2هن بوا بودجوب  46ه ی واهد
دچه نجرنکا دنن تا نب رکق آن ،نستان س نی ا گ 3یود هن بوه بنونه گوونده سادسوتان
نلبته کک ها ع هه بر سر هن هنهرنی نقتوادی م ن-سادستان نجوود دنهد ن آن
ه عبوه نکن هنهرن نب نکالت بیومستان سادسوتان نسوت دوه گورن هوای هیواگورن ن
ال ده آن فعوا هسوتنن ن دنلوت هردوزی ده نن هنخاوه بوا
جننکا یور بیووک دواه ً
هحنندکت هاکا ده نعما حادم ت هخیق یود هنبوههنسوت ده حا اوت سوربه ن
بیومستان ده ه ان سه دشوه نکرنن ،نفغا ستان ن سادستان سرندنن شن نست ،کیوا نب
حساسترکن هنا ق آس ا ن کیا نب حوب هاکا به شماه هاهند ده س شب نا هاشوود
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هتول سابد

1. Strings Of Pearl
2. China-Pakistan Economic Corridor
3. Xinjiang
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ده آکنن ن با باچ گرفتن هقابت ژکونسترنترکک ه ان م ن ن نکاچ

هتحن  ،به کیا نب

دا ونهای دهگ ری ه ان قنه های هنخاهنی ن فرنهنخاهنی تبنکل شود
به نکن ترت ر ،ده صوه

هوفا ت نکن رح ،م ن به منون هونف بینون هون

یود دست س نن یونهن درد خست نکنیه با نتوا نستان س ند ا گ یود به دهکای
عرب ،کک هس ر ه ا بر نقتوادی هه به کیا نب بزهگترکن هرندز نقتوادی یانهه ا ه،
کعنا دهکای عمان ن یی ج فاهس هن ده نیت اه یونهن دنشت نکن هس ر ه ا بر گزکنوب
جا ش نا برنی تننب هاچگا به نجوود یونهون آنهد ن نب نکون رکوق ،نکون دشووه نب
تنننای نسترنترکک فعیا عبوه یونهن درد س شب نا شن نسوت دوه بوا تحاوق نکون
رح ،بننه دبا ده بینن هن

هردزکت نقتوادی یود هن ده هنخاوه نب دسوت بنهون

گزنهشهای سرشماهی ده دست نست ده ش خ ش نهوای جنووب ییو ج فواهس نب
نهتش آبندی بخش بیومستان حماکت هالا هادننن تا با انهن دردن هنخاوه ،هوا ع نب
س شرفت نکن سرنژ شو ن ن ن زۀ نکن داه تهنکنی نست ده نکن ش خ شو نهوا ن ده
هسس آ ها دبا ،سبت به دسر ن داه آتوا یوود نب جا ور بنونه گووندنه نحسواس
هادننن دنم ،با حضوه انگان نقتوادی مو ن ده نکون هنخاوه ،نکون دشووه نهیوان
حضوه ظاها ده کیا نب ههمترکن گیوگا های ن رژی د ا هن وز بوه دسوت یونهون
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آنهد ن به نکن ترت ر ،به تعب ر تحی لگرنن ،اب یود به «حسن ت» 1نکاچ

هتحون

ن انگان ظاها آن برنی تأه ن نهن ت ن رژی یود هن بر رف مود ن رنی دهکواکا
م ن اش جنکنی به عنونن کک بابکنر ظاها ده نکون گیوگوا ن ورژی جهوان نکفوا
یونهن درد سوم ،با تحاق نکون نهور ،سادسوتان بوه عنوونن هتحون نسوترنترکک مو ن
هوقع ت نستونهتری س نن یونهن دورد هزنکوای نقتووادی نکون ورح بورنی سادسوتان
هاتون ن بخش ههما نب ابهای نقتواد ابوهسواهان ن فا ور نکون دشووه هن بر ورف
ماکن س ش ب نا شن نست با تیم ل نکن سرنژ  ،تا سا  2٠٣٠سال ا ه  2/5دهصون نب
قِبل نکن سرنژ به هشن نقتوادی سادستان نفزند شود
همچن ن ،نکن هنهرن با دنه مای نهتباط با سرنژۀ هوسووم بوه تواسا 2کوک نهت واب
نسترنترکک هه برنی م ن ن سادستان به همرن یونهن دنشت بوه نکون ترت ور ،هو
1. Good-will
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)2. Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI

دسترسا به بابنه آس ای ه ا ه برنی نکن دن دشوه تسه ل یونهن شن ن هو هسو ری
برنی تأه ن ن رژی ن همزهان ،ننبستنا دشوههای هحووه ده یشیا آسو ای ه ا وه
به سادستان ن ده ت جه ،نفزنکش داه های بابی نکن دشووه ده نفغا سوتان ن آسو ای
ه ا ه هن به همرن یونهن دنشت به وه هشخص ،نهم ت نسترنترکک بننه مابهاه ده
به نب نهم ت بننه گونده نست ده هعنای ننقعا یود هن س ونن هوادنون ده حا اوت،
بننکب صح ح نا به ستا س لهای بننه مابهاه نب سوی شرق نسوت ن بوه نکون هعنوا،
بر اهب م ن ن سادستان برنی بننه گوونده نسوت دوه بوه مابهواه نهم وت نسوترنترکک
نکر نی هابخشن
ده ننقع ،م ن قون دنهد ههرۀ هُخ یود هن ده بننه گونده قورنه دهون ن نکواچ
هتحن نب جا ر آن نحساس یخر هادنن خست ن ساسخ نهرکیا نکن بوود نسوت دوه
با انهن دردن بیومستان سادستان ،نهن ت چبم برنی س شبرد نقتوادی نکن سورنژ هن نب
ب ن ببرد ن حتا به نب نستاال بیومسوتان هن فورنه آنهد گوزنهشهوای بکوادی نب
حماکت سنها ا نکن دشوه نب جننکا یبان بیوک نجود دنهد همچن ن ،ا منن سا
نی ر بهزهههاکا ده ننشننتن هبنا بر حماکوت نب نسوتاال بیومسوتان سادسوتان بوه
گوش هس ن نست نب سوی دکنر ،هنن ز مایونهن سادستان هن به عنونن هه ترکن
هق ر هنخاه نی یود ،ده دا ون من ن بابی ههما بب نن ن نب نکون هنی ،بوه هوونبن
نکاچ

هتحن ده حا حماکت نب جننکا یبوان بیووک نسوت بر اهوه دکنور نکواچ

ن قرنکن بکادی نجود دنهد ده بننه مابهاه ده دناه بننه عموا ا دنقو  1جونیتورکن
گزکنهها هستنن
به نکن ترت ر ،صرف ظر نب ت نکرنن ،نب هم ن حاچ مابهواه بورنی هنون ن توا
حن بکادی برنی نکاچ

هتحن  ،نهم ت ژکونسوترنترکک دنهد مابهواه تنهوا  ٧4هاکول

دهکاکا (حنند  ١4٠د یوهتر) با گونده فاصیه دنهد ن ده رفِ دهستِ آن قرنه گرفتوه
نست :کعنا ب ن گونده ن تننب هرهز جاکا ده هاتون ن ه ان گوونده ن ییو ج فواهس
کک حاکل سنکن ب انهد همچن ن ،هس ر هخموئنتوری بورنی هسو نن بوه نفغا سوتان ن
1. Duqm
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هتحن  ،نکجاد کک ساکنا هنخاه نی هق ر برنی نکجاد هونب ه ده برنبر بننه گونده نست
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آس ای هردزی نست هس ری نهن ده تنها نب کک دشوه عبوه هادنن به لحوا عموق
آب ن نضع ت ب عا درن ه ،تون اکا سذکرش دشوتاهواکا بوا ظرف وت بو ش نب ١٠٠
هزنه تُن هن ه دنهد ن هه تر نب همه نکنیه ده کک دشوه نهن قرنه گرفتوه نسوت دوه
سووبت بووه سادسووتان تون وواکا نقتوووادی ب شووتری هوو بوورنی سوورهاکهگووذنهی ده
بکرسایت های نقتوادی یود دنهد نکرنن با نهند جنی به نکون قضو ه هواتون ون نب
تمام نکن هزنکا ن هه تر نب همه ،هزنکای همیاهی با قنه های بزهگ نستفاد دنن
هوهد نی ر بس اه حاکز نهم ت نست ننقع ت نکن نست ده نکرنن ده کک ن وزننی
جنی ن وچ ا هن

نسترنترکک ،به نکر ده حوبۀ یی ج فاهس قرنه گرفتوه نسوت

ده نضع تا ده تمام دشوههای س رنهون (دشوههای جنوب یی ج فاهس) ده بهتورکن
حالت ،هق ر شما هستنن ن همزهان با قنه های فرنهنخاهنی حاضر ده هنخاوه هو
هننبس سرتنشا دنهکن ،نکن ن زننی نسترنترکک به بهای تیف شنن تموام فرصوتهوا ن
هزنکای نسترنترکک دشوه تمام یونهن شن هشیال

س چ ن نی ده ده و منن دهب

نی ر ده س است یاهجا نکرنن سنکن آهن  ،نب جنگ تا برجوام ،وه دق اواً هولوود نکون
ن زننی نسترنترکک ،نلا ده هونجهه ن دنتر س اهنها ،نهتباط هستا ما با نکن ن وزننی
نسترنترکک دنشته ن ن سادستان دوه بوا نکسوتادن ده دنواه مو ن حماکوت هموه جا بوب
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تسی حاتا نکن دشوه ن کک سرنژۀ عظ  46ه ی واهد دچهی هن بوه دسوت آنهد ن کوا
ها نن هنن ده با زدکک شنن به نکاچ

هتحن هونفات ضومنا نکون دشووه هن بورنی

فعال تهای تسی حاتا هستهنی یود ده یاهج نب سادهان نسوت ن حتوا بو ش نب آن،
همیاهی فنا نهرکیا ده نکن حوب هن دسر درد نست دل یا نجود ننهد ده نکورنن
نضع ت هتفانتا نب نکن دن دنشته باشن
ده هر حا  ،نکرنن با فعا دردن مابهاه به منون هزکوت ژکونسوترنترکیا عمون
دست س نن یونهن درد :خست نکنیه ه تنها هاتون ن ن زننی نسوترنترکک یوود هن بوا
نهند به تعاهل نهن تا با قنه های بزهگ جها ا بر رف دنن ن ده ت جب آن ،اشوا
به ن ننبۀ نبن یود ده هساکل س رنهون نکفا ماکن ،بییه به نهنی هرمنن هحنند بورنی
نهند به بابینی هن س نن یونهن درد ده بابی قرن یونهن بود با فرنه دوردن هسو ر

دسترسا دشوههای هحووه ده یشیا 1نفغا ستان ن آس ای ه ا ه به نق وا وس هنون،
عالن بر هزنکای نقتوادی برآهن نب ترن زکت ،نهیان حضووه س اسوا ن تأب رگوذنهی
ب شتری هن ه ده هن نهای س اسا نکن دشوهها بوه دسوت یونهون آنهد بوا مشو
ن ننب نتوا هس ر مابهاه-نفغا ستان به آس ای ه ا ه ن هنهرنی شما -جنوب ،2هنخوق
نقتوادی سرنژ تاسا (یس لوله گاب نب تردمنستان به نفغا ستان ،سادستان ن هاکتاً هنون
ده ده دهه ود با حماکت نکاچ

هتحن هخرح نلا بعنتر ،هتوقف شن) ز بوه سوود

دمر گ یونهن شن با توجه به زدکیا هنون بوه نکواچ
همیاهیها با هنن ها تون ن ده ه ان هن
نکن دشوه برنی فشاه بر نکاچ

هتحون  ،نکورنن بوا توسوعه

هرمنن به ه زنن هحونند ،نب ستا سو لهوای

هتحن ن حل بریا نب هشیال

یود نستفاد ماکن

ن با توسعه مابهاه ،نکن هنخاب ده حا حاضر توسعه افته ،نهتباط ب شتری بوا هردوز
س نن یونهن درد ن نکن هسوئیه ده دنواه تغ ور نضوع ت نقتووادی ده نکون حووب ن
نفزنکش برن

ن هفا  ،نهن ت دهنبهن

ن بوا ببوا

هن بورنی نکون هنخاوه بوه همورن

یونهنن آنهد هون توسوعه مچون داهآهونی توسوعه نقتووادی هن بورنی تضوع ف
گرنکشهای گرکز نب هردز ده هنس ه به ماکش گذنشت
حاصل سخن نکنیه مابهاه کک ظرف ت نسترنترکک ن نقتووادی غ رقابول ن یواه
دنهد ده بخش بکادی نب آن اشا نب م نش حا حاضر ههور هوای بوابی ده عرصوه
س است ب ن نلمیل ن به نکر آس ا نست نکرنن به لحوا بهوا ا هنووب نب هزکوت چبم
ننهد ده نکن ستا س ل تا ساکان دهه جاهی دمادان باقا بما ن عالن بور آن ،نضوع ت
شینننۀ نهن تا ده نکن هنخاه ،صرف ظور نب نقتضواکا

بو ننلمییوا ،کوک ضورنه

دنییا هن ز برنی توسعه بننه ن هنخاه آبند تجاهی مابهاه ن به د با آن ،دل هنخاب
بیومستان سنکن آنهد نست نکرنن ز هاتون ن با فعا دردن مابهاه ،صورف ظور نب
هزکت های هرتبس با س است یاهجا ن نهن ت ب ننلمیل ،کک نهن ت ساکننه هن ده نکون
هنخاه حساس ساهان دهن

1. Landlocked
2. INSTC

بندر چابهار و منطقه  حامد عسگری کرمانی

جهت نستفاد داهل نب ستا س ل های نکن هنخاه بریوهدنه نسوت نهوا تضوم نا نجوود
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