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 چکیده

اقتصشاه،  ) هاسرعت رشد روابط چین و پاکستان طی بیش از ششش ههشگ شتششتگ هر میشامی زمی شگ

ه. بهره برسترامژیک برا، موصیف آن صفت ااز ان موا، بوهه کگ میبگ شونگ  ام یتی و...( سیاسی  نظامی

هشا، اصش ی جانبگ چین و پاکستان  طرح موسعگ ب در شواهر یکی از اولویتها، هیگهر اهامگ هیکار،

طشف بشگ هو کشور است کگ هر برهارند اهداف ب  د مدت برا، آنها است. این پژوهش قصد هاره بشا ع

قالشگ مال اص ی و پ هان طرح موسعگ ب در شواهر بپرهازه. سو نظریة ام یتی مکتب کپ هاگ بگ اهداف نهان

 نظربگ  ای گونگ است؛ هر طرح موسعگ ب در شواهر پاکستان موسط چین  چگ اهداف خاصی نهفتگ است؟

وسشعگ طرح موسعگ ب در شواهر هارا، اهدافی فرامر از صرفِ اهداف خاص اقتصاه، است. هر طشرح م

ی ستین  اص جانبگ )موسع(  هدف نخ ا، ام یت بگ اشکال ام یتِ هیگاین ب در استرامژیک  حصول زیرب

ت اه،  ام یشاشکال شوناشون ام یشت اقتصشو نهایی هو کشور است. مراه از ام یت موسع  نیوه ام یت بگ

د(  ت سیاسی  ام یت سرزمی ی و... است. محاصره ه د )استرامژ، شرهنب شد مرواریشهفاعی  ام ی -نظامی

ر د.(  شزی شگ ب شایاالت متحده هر م اطق پیرامونی )خ یج فارس  هریا، چین ج وبی و .. ایجاه موازنگ با

انش  و مشتهبی سشین کی –چابهار ایران )بگ اشکال هیکار، و رقابت(  مس ط بر م اطق واشرا، قشومی

مرکشز،   قومی ب وچستان  هور زهن مسیر طوالنی و ناامن آبها، ماالکا و اهشداف مجشار، )بشا آسشیا،

ر و کششور هستا  ایران  کشورها، حوزه خ یج فارس و بخشی از آفریقا( از جی گ هالیل عالقشگ هافغان

 .بسط موسعگ این ب در راهبره، است
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 مقدمه

نام ششتار، « ییک هوستی فرازمی »روابط چین و پاکستان هر موصیف رهبران هو کشور 

مشر از عسشل مر از فواله و ششیرینها  محکممر از اقیانوسشده  کگ ب  دمر از کوها  عییق

هیان د روابط  برخی این روابط را کگ است بگ حد، کشور هو روابط است. سطوح باال،

 شیاربگ آسیا ج وب هر چین اسرائیل را پاکستان و هانستگ اسرائیل ایاالت متحده آمریکا و

آورند. الزام فهم روابط استرامژیک چین و پاکستان هر چارچوب هرک سشیر مشاریخی می

، هو کششور بشیش از ششش ههشگ از اسشتقالل پاکسشتان روابط هرهم م بیده و بهم وابستگ

هولشت م  1949هر سشال ( ما ک ون است. هو سشال پشا از اسشتقالل پاکسشتان 1947)هر

  کشگ بشگ بگ رسییت شش اختیونیست را ک رژیم جدید حاکم بر چین بالفاص گ پاکستان

شک نخستین بهانگ هنبال آن روابط هو کشور بگ صورت جد، و رسیی شکل شرفت. بی

و هلیل نزهیکی پاکستان بگ چین  شزی گ مشترک هشی ی با ه د بوه؛ این مسئ گ فرصتی را 

هشا، اسشتوار را هر جهشت واسطگ آن پاکستان موفق شد نخسشتین قشدم فرهم آوره کگ بگ

برقرار، روابط استرامژیک با چین برهاره؛ کیا ای کگ هر این هوره وقوع نخستین هرشیر، 

وقشوع پیوسشت.  م( میان چین و ه د هر پی اختالف مرز، هو کشور بگ1962نظامی )هر 

لتا هو کشور برا، نزهیکی مواضشع خشویش بشگ یکشدیگر هالیشل قابشل قبشولی هاششت د  

از جانب آمریکا  پاکستانم  فروش سالح بگ 196۵هر سال بخصوص ای کگ سگ سال بعد 

محریم شد. فرصت موجوه برا، هر هو کشور غ ییتی بوه کشگ بتوان شد مواضشع خشوه را 

بیش از پیش مقویت نیای د؛ لتا هر این شرایط پاکستان برا، مقویت خوه هر برابر مهدید 

 طش  هو ههشگها، نظامی هدفی د با چین قشدم برهاششت. غیشرازاین  ه د بگ سیت پییان

شوروى  بر شی ی با ه د م( مواضع مشترک هو کشور پاکستان و چین  عالوه7۰-196۰)

اى و جهان  و مغییشر و محشوالت م طقگها، نرغم بحرارو بگایناز شرفت؛را هم هر برمی

  ج ش طرفشیاز یافشت. م اسبات هوستانگ حفظ و شسترش  مهم هاخ   هر هر هو کشور

موجشب  بگ بعشدم 1972آمریکا و چین از ی روابط کستان و نزهیکه د و پام. میان 1971

نامیشده « هیپ یاسی پی ش  پونش »؛ روند، کگ هر آن زمان محکیم روابط هو کشور شرهید

ا، پیش نیامد  ب کگ با هو کشور وقفگروابط م ها هر روند روبگ رشد آن نیز نگاز پا  .شد

 شدت بیشتر، شسترش یافت.
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طشور عیشده متش ار از رششد ازمعریف موقعیت استرامژیک چین بگهر شرایط ک ونی  ب

هشا، مخت شف هچشار بگ شسترش  سیاست خارجی این کششور را هر حشوزهرو اقتصاه،

چشین  خشارجی اولویشت نخسشتین سیاسشت  نظر محول ساختگ است؛ هر هیین راستا بگ

پا محشیط ا، پکن با محوریت هیسایگان نزهیک  و ساصالت بخشیدن بگ روابط م طقگ

 "مشائو هشوجین"هرحقیقت نسل چهارم نخبگان چین بگ رهبر، پیرامونی و کرو، باشد. 

طبشق  .اسشتموسعگ بخشید  را هیسایگانمیامی ا، حساب شده روابط سازنده با شونگبگ

طشور، کشگ هر میشامی بشگ -پاکستان هر زمره هیسایگان خاص چین است راهبره مزبور

م یتی  نظامی و..( این کشور مهیتشرین ششریک اسشترامژیک ها )اقتصاه،  سیاسی  ازمی گ

آید. هراین راستا طرح موسعگ ششواهر حساب میا، و حتی جهانی بگچین هر سطح م طقگ

هر م اسبات هیسایگی چین و پاکستان از هو جهت قابل بحث و ارزیابی است؛ نخسشت 

اف پ هشان طشرح هرک عیق روابط چین و پاکستان و هر هرجگ بعد، پی بشرهن بشگ اهشد

مح ی ی محسوب  -موسعگ ب در مزبور. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش  موصیفی

ا، نظیر کتب  شوه. اطالعات موره نیاز بگ شیوه اس اه، و با مراجعگ بگ م ابع کتابخانگمی

 ها، معتبر شرهآور، شده است.مقاالت و شزارش

 

 . ادبیات تحقیق1

االت متعده، نگاشتگ شده اسشت. هرکشدام از آنهشا بشگ هر باب روابط چین و پاکستان مق

ها، متعده )سیاسی  اقتصاه،  ام یتی  نظامی و..( روابط هو کشور را بررسی نحو، ج بگ

طور کرهند. اما از حیث نقش و جایگاه ب در شواهر هر روابط راهبره، چین و پاکستان بگ

ها و م شابع )عیشدما  ارشاجیالی پژوهش چ دانی صورت نپتیرفتگ است. هیان اندک شز

کگ باید نتوانستگ نقش ایشن ب شدر اسشترامژیک را هر روابشط چشین و ای ترنتی(  نیز آنگونگ 

 پاکستان بگ هرستی شرح و بسط ههد. برخی از این م ابع بگ شرح زیر است: 

   «شتار، چین  هر شواهر بر ب شدر چابهشاربیین پیامدها، ژئوپ یتیکی سرمایگ»مقالگ  -

(.  هراین مقالگ نویس دشان ایجاه موسعگ و 1396عطااهلل عبد، و ناصر رجب نژاه ) بگ ق م

ها، اقتصشاه، را شتار،کیان  از طریق سرمایگمتهبی سین -ام یت م طقگ واشرا، قومی

هان شد. مقالشگ هر اهامشگ بشگ م ایرششتار، و یکی از اهداف طشرح موسشعگ ب شدرشواهر مشی
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پشرهازه و معتقشد ب در شواره بر ب در چابهشار ایشران می اقتصاه، و ژئوپ یتیکیمهدیدها، 

-است روند موسعگ ب در شواهر بر انزوا، ژئوپ یتیک ایران هر م طقگ م ایرشتار اسشت  بشگ

 ها، اقتصاه، و ام یتی را از ب در چابهار ایران خواهد شرفت.طور، کگ فرصت

نوذر شفیعی و شهریار  بگ ق م« واهر؛ کانال وروه چین بگ خ یج فارسشب در »مقالگ  -

(. نویس دشان هدف از راهبره موسشعگ ب شدر ششواهر هر مشواره، هی شون 1388نصیر، )

ر اهشداف بشهان د. متیرکز اص ی مقالگ رقابت چین و آمریکا  و چین و پاکستان با ه د می

ا کانشال رابرقدرمی چین هر راستا، موازنگ قو، با آمریکا است. نویس دشان  ب در ششواهر 

هان د کگ هدف اصش ی  محشدوه کشرهن آمریکشا هر خ شیج چین بگ خ یج فارس می وروه

س و طورک ی  هدایت این مقالگ بیشتر متیرکز بشر خ شیج فشارفارس ع وان شده است. بگ

یشت  اهداف چین هر این م طقگ ژئوپ یتیکی است کگ هر راستا، اهدافی چشون مش مین ام 

 . شوهف کالن اقتصاه، و... هنبال میراهبره انرژ،  رهایی از م گگ ماالکا  اهدا

موسشط « ر شواهرپیامدها، حضور و نفوذ چین هر ب د»، ع یی بگ ع وان مصاحبگ  -

مطالعشات صش ح. ایششان الی  یهر مرکشز بین 139۵بهین  13مقدم    هکتر سجاه بهرامی

ی  کمعتقد است طرح موسعگ ب در شواهر موسط چین هربرشیرنده اهداف متعشده ژئشوپ یتی

چشالش کششیدن قشدرت اقتصاه، و ام یتی است. هسترسی و موسعگ شواهر هرجهشت بشگ

ابستگی راستا، رفع وهریایی ه د و هی  ین هسترسی نییگ غربی چین بگ ب در شواهر هر 

یشاالت این هولت بگ مسیرها، مجار، هریا، ج وبی و م گگ ماالکا کگ قویا  محشت نفشوذ ا

 در گ ع یی است. هر اهامگ و، معتقد است موسعگ بمتحده است  میرکزعیده این مصاحب

 شواهر هر کوماه مدت  مضعیف ب در چابهار را بگ هیراه هاره.

ب در شواهر پاکستان بگ ع وان یک پایگاه جدید هریایی هر رشتگ »ا، با ع وان مقالگ  -

(  م تششر 2۰18) 1بشگ ق شم شورمیشت کشانوال« مرواریدها، چین هر م طقگ ه د و پاسفیک

(. این مقالگ ب در شواهر را کریدور CSISالی ل )ده هر مرکز استرامژیک و مطالعات بینش

 -بزرگ اقتصاه، چین و پاکستان  هر یک ح قگ بزرشتر، از ابتکار و طرح یشک کیرب شد

هاند. نویس ده با عطف بگ نظریگ قدرت هریایی ماهان کگ مس ط بر اقیانوس یک جاهه  می

                                                             
1. Gurmeet Kanwal 
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هانشد  اهییشت ایشن ب شدر را بشرا، چشین  هر چشارچوب ا مشیه د را ک ید مس ط بر آسی

 نیاید.  از حیث نظارت و ک ترل بر اقیانوس ه د مح یل می«رشتگ مرواریدها»استرامژ، 

 

 . چارچوب نظری2

از  یکشیبشگ ع شوان کشگ   است ،ابهام برانگیز البتگام یت مفهومی پی یده  چ دسطحی و 

تهشا  م تهشا  هولهشا  افشراه  شروهموجشگ ک شون  مشا ربشازیاز ه ،بشر ،ازهاین نیمریاساس

اساسا  ام یت از جی گ واژششان را بگ خوه معطوف ساختگ است.  الی  ی و...مؤسسات بین

عی شی آن مشبهم و  -آید کگ بگ رغم کاربره آن  محتوا و مدلول ف سشفیمهیی بگ شیار می

 شوز موسشعگ الزم را پیشدا باشد. معبیر بوزان این است کگ مفهوم ام یّشت هبسیار مت وع می

نکرهه است ما بتوان یک مفهوم واحد خارجی برا، آن قائل شد و معریفشی مششخا از 

. اسشت نسشبی این واژه هارا، یک مفهوم ذامشا شوه کگ هیین هلیل شفتگ میآن ارائگ هاه. بگ

 معریشف یصورت نسبی و هر ارمباط با مهدیدات خاص و معی شرا بگ این م ظر باید آناز

(. هر پاراهایم جدید مقصشوه از ام یشت  اغ شب ششکل فراشیشر آن ۵2: 1378ره )بوزان  ک

نظشام  یشک هر م ازعشگ و مهدیشد چ دبعشد، بشوهن ماهیشت حدوه، بشگ ما امر این است؛

( مربشوط 846: 139۰)هئشورمی و فشالتزشراف   جهشانی سشطح هر نامتجشانا الی  شیبین

هشا، موجشوه اسشت نگرانی عی ازوسشی طیشف ششامل شوه. هر این برهاششت  ام یشتمی

(Stone: 2009: 1.) معبیشر کشرهن ام یتشی هر ف سفی رهیافت بگ آن از کگ کپ هاگ مکتب 

 انگار،سازه و شراییواقع نظر، رویکره هو بر (  مبت یBalzacq, 2009: 9-11شوه )می

 ام یت مس لگ محوریت و م ی م افع بگ بخشیدن اصالت ها هولت وجوه باشد. اعتقاه بگمی

روند و از طرفی می شیار بگ نظر، رویکره این شرایانگواقع مبانی مکتب کپ هاگ  آاار هر

 بررسشی بشرا، یشا چهشارچوبی نظریگ بسط جهت هر را مالش مریناین مکتب هیاه  

 .(12: 139۵آبشاه  احیدیان و هولتههد )امیرمی مشکیل انگار،سازه س ت مطابق ام یت 

 مبیشین و مح یشل هر را و متغیرهشا بشازیگران از وسشیعی طیشف هاگ کپ  مکتب کگ آنجااز

 چهشارچوب مواندمی هر نتیجگ ههد می قرار موجگ موره خارجی سیاست ویژهبگ هاپدیده

 آنهشا خشارجی و روابشط کشورها خارجی و هاخ ی سیاست مبیین برا، را جامعی نظر،

و هانسن  هر بیششتر مشدت  (. طبق نظریات بوزانBehnke, 2006: 62-69آوره ) فراهم
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ششد؛ واسطگ یک برنامگ عیدما  نظامی معریف میالی  ی بگج   سره مطالعات ام یتی بین

ا،  ایشن واژه زمان بشا پیششرفت رقابشت مسش یحامی هسشتگبگ بعد و هم 197۰اما از ههگ 

محیطی  اجتیشاعی و انسشانی موسشعگ یافشت واسطگ استقرار ام یشت اقتصشاه،  زیسشتبگ

(Buzan & Hansen, 2009: 2 .) 

عامل اص ی  پ ج م ایر محت را انسانی اجتیاعات ب د، ک ی  بوزان ام یتهر یک هستگ

 (: 68-67: 1388ک د )شیهان  ب د، میهستگ

و  کششورها مشدافعی و مهشاجیی ها،موانایی هو سطحی متقابل اار بگ نظامی . ام یت1

 ه؛شومی مربوط یگرهید نیات از آنان ها،برهاشت

 و حکشومتی هشا،منظا هشا هولت سشازمانی ابشات ،هربشاره سیاسشی . ام یشت2

 بخش د؛می مشروعیت نهاآ بگ کگ هایی است،ایدئولوژ

 و الزم بازارهشا، و پشول و سشرمایگ م شابع  بشگ هسترسی پیرامون اقتصاه، . ام یت3

 است؛ هولت قدرت و قابل قبول رفاه  سطوح حفظ ضرور، برا،

 و مشتهب و فره ش  زبشان  سش تی الگوهشا، هوام و پایدار، بگ تیاعیاج ام یت . 4

 است؛ و مربوط محول و مکامل برا، قبول قابل شرایط محت م ی و عاهات هویت

 جهشانی بشگ و ونگهدار، زیست بوم مح ی حفظ بگ محیطی مربوطزیست  . ام یت۵

 بشر مهم ها،یتفعال و خطیر امور ،ک یگ کگ است حیامی و ضرور، حیایتی ع وان نظام

 آن بستگی هاره. بگ

اشرچگ هستیابی بگ یک موافق جیعی هر خصوص روش معریشف ام یشت ه شوز هشم 

مر، را برا، مفهشوم محقق نشده است؛ شکی وجوه نداره کگ مکتب کپ هاگ حوزه وسیع

ام یت ارائگ کرهه و ب ابراین هارا، کاربره بیشتر، هر سیستم جهانی است. لتا با موجگ بگ 

کگ عوامشل عی شی و مشاه، هر هرک ام یشت حشائز و نظریات مکتب کپ هاگ  هرحالی آراء

ها، سیاسشی  اقتصشاه،  مر، از ام یت کگ شامل بخشاهییت هست د  مح یل هام گ وسیع

شوند. اجیاال امروزه ام یت وجوه مخت ف محیطی است  مهم م قی میاجتیاعی و زیست

ک د  نظیر ام ّیت غشتایی  بهداششتی و هرمشانی  هاره و با طیف نیازها، انسان برابر، می

آموزشی و مربیتی  ج سی  مفریحی  رفاهی  روحی و روانی  جسیی  اقتصاه،  ششغ ی  

زیستگاهی  طبیعی و سرزمی ی  فره گشی  مشتهبی و هی شی  اخالقشی  حقشوقی  فکشر،  
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یشت را هشم موان ام سیاسی  ارمباطی  حیثیتی  آبرویی و غیره. از این هری گ است کگ می

(. 32۵: 138۵نیشا  و مشدابیر الزم هانسشت )حافظ« کاروسشاز»و هشم « شرایط»و « حالت»

هرحقیقت  هر عصر جدید ام یّت مبدیل بگ یک کاال، جهانی شده است کگ هیگ اعضا، 

(. اسشتفاهه از رهیافشت 7۵: 1386ک  د آن را بگ هسشت بیاورنشد )عزمشی  جامعگ سعی می

شواهر ن پژوهش بگ این هلیل است کگ هر طشرح موسشعگ ب شدرنظر، مکتب کپ هاک هر ای

موسط چین و پاکستان  مبت ی بر کارکره زیرب ایی ام یت  بگ شکل ام یشت موسشع اسشت. 

 -اشکال شونشاشون ام یشت اقتصشاه،  ام یشت نظشامیمراه از ام یت موسع  نیوه ام یت بگ

 هفاعی  ام یت سیاسی  ام یت سرزمی ی و... است. 
 

 
 مدرنیسم. مدل مفهومی ام یت هر عصر پست1اره شکل شی

 (86: 1386م بع: )عزمی  

 

 های پژوهش. یافته3

 . تبین روابط چین و پاکستان3-1

پاکستان   است(ی ا، س تی و عییقشیر، روابط چین با پاکستان )کگ رابطگاز ابتدا، شکل

برخشورهار  چشینایشت مواجگ بوهه است از حی هاموانستگ است هر برابر هشی انی کگ با آن

پاکستان بگ ع وان م طقگ نفوذ خوه اسشتفاهه  کشور باشد. چین هم مالش کرهه است ما از

 ههگ شش از هو کشور چین و پاکستان بگ بیش روابط شیر،(. شکل139۰نیا )فرزین ک د
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هشا )سیاسشی  اقتصشاه،  شرهه. شسترهشی روابط هو کششور هر هیشگ زمی شگشتشتگ بازمی

 زهنی است:عی و...( مثالهفا –ام یتی

 

 الف( سیاسی 

 ا، کشگشونگبگ خوره بسیار، بگ چشم می فروهها، و فراز  پاکستان خارجی سیاست هر

ششیار  بشگ جهشان هیپ یاسشی ها،عرصشگ مرینپی یشده از یکی پاکستان هیپ یاسی عرصگ

مشوره  م طقشگ سشر بشر ه شد بشا نظشامی مستقیم مقابل سگ با هیراه هیری گ روه. اختالفمی

و  مسشتقیم حیایشت افغانسشتان  محشوالت صشح گ هر س تی نفوذ کشییر  و جامو اختالف

بشا  هشاهیکشار، و اختالفشات م طقشگ  سشطح هر افراطی متهبی شروه هاهه از غیرمستقیم

بشا  هیسشویی و آمریکشا متحشده ایشاالت بشا راهبشره، مشارکت ایران  اسالمی جیهور،

خشارجی  سیاسشت هشا،ویژششی جی شگ از رسفشا خ یج ج وبی حاشیگ عربی کشورها،

سشاختگ  فشراهم مخت شف بازیگران آفری ی نقش برا، را زمی گ کگ روهمی شیار بگ پاکستان

(2007: 10 Ijaz Khan,.)  

، این احواالت  روابط سیاسی هیری گ و مسشتحکم پاکسشتان و چشین کشگ بشر هیگ با

نام ه د بوهه است؛ مشترکی بگشک هشین میامی شئون روابط هو کشور م ایر شتاشتگ  بی

( و هی  ین اختالفات ه د و پاکستان بر 1962ها، مرز، ه د با چین )نحو، هرشیر،بگ

نیشا و آباه برا، ایجشاه )فرزینبخش میان پکن و اسالمسر جامو و کشییر عامل وحدت 

 ( یک رابطگ پی یده بوهه است. 4۵: 139۵ایاز  

 د هر آسشیا و بخصشوص ج شوب آسشیا  م شاطق یابی هاک ون ج وشیر، از قدرتهم

مرین اهداف هو کشور برا، مقاب گ و مهار ه د است؛ ها، آبی  از اص یپیرامونی و عرصگ

ع شوان کیف روابط هر هو کشور با ایشاالت متحشده )بشگاین مسئ گ بر نوع شزی ش و کم و

ا  ه د موانسشت بشا طور، کگ هر این فضمرین متحد ه د(  نیز اارشزار بوهه است  بگاص ی

نزهیکی بیشتر بگ آمریکا  هور شدن هرچگ بیشتر پاکستان از آمریکا )اطاعشت و احیشد،  

  سشپتامپر( 11)بعشد از  مریکا و پاکستانآاز میره شدن روابط  ( را رقم زند. پا6: 1394

اما  هه د ها افزایش اند روابط هو جانبگ خوه را هرهیگ زمی گآباه مالش کرههپکن و اسالم
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ا، هر ا، مقاب شگموجگ بیشتر، شده است و رویگ هر ظاهر بگ بعد نظامی روابط باید شفت

 (. 139۰نیا  )فرزین سو، هر هو کشور چین و پاکستان برشزیده شده است مریکا ازآبرابر 

 

 ب( نظامی

. ششرههمی کگ اک ون بین چین و پاکستان مقویت شده است بشگ شتششتگ بشر روابط نظامی

یژه هر حشوزه نظشامی و بخصشوص هر ها، اخیر با کیک بگ پاکستان بور طی ههگچین ه

سششاز، پاکسششتان بششرا، ایجششاه ا، نقششش اصشش ی را هر موانی دسششاخت مسشش یحات هسششتگ

ع وان بگ. (7: 1394)طاعت و احید،   هر برابر ه د  ایفا کرهه است یبازهارندشی حداق 

میاله،  چین قشول سشاخت هو راکتشور  2۰14و  2۰13  2۰1۰  2۰۰4ها، مثال هر سال

  ساخت هو راکتور هیگر  هر کراچشی و 4و  3  هو راکتور چشیگ 2و 1ا،  چشیگ هستگ

.  (Hrubos, 2014: 6)متعهشد ششده اسشت 2۰14ساخت سگ راکتور هیگر را هر ژانویشگ 

-کششور بشگ  هو هر شرفتگ  انجام کشور هو بین کگ مس یحامی ها،فروش و خرید برعالوه

 و اطالعشات مجارب شتاشتن اشتراک بگ برا، و مس ح نیروها، هیکار، افزایش م ظور

اولین رزمایش نظامی اند. نیوهه اجرا و ریز،برنامگ را جامعی نظامی ها،میرین یکدیگر 

و پاکستان نخستین ارمش خارجی بوه کشگ هر  انجام شرفت 2۰۰4بین هو کشور هر سال 

بعد از آن هشم  شهرت یافت.« هوستی»  کگ بگ مانور اختبگ میرین نظامی پره خاک چین

(. هی  شین هو کششور هو 1391نیا  شد )فرزینسگ رزمایش نظامی بین هو کشور برشزار 

پرهاخت ششد  2۰13و  2۰11هر سششالها، « شششاهین»بششار بششگ ارائششگ مششانور بششگ ع ششوان مششانور 

(Mushahid, 2013: 11وزیر .) از رسشیی دار،هی هر 2۰14سال  فوریگ هر چین هفاع 

 هی  ان باید نظامی و هفاعی بعد هر کشور هو استرامژیک کگ روابط هاشت ع وان پاکستان

 یابد. اهامگ

چین هر حال حاضر هار، بزرشترین ارمش جهان از نظر کیی و هومین نیرو، نظامی 

نفر بوهه   3۵۰۰۰۰ارمش چین  199۰جهان )از لحاظ کیفی( پا از آمریکا است. هر سال

 World Dataنفشر برسشد ) 2961۰۰۰ارمش این کششور بشگ   2۰2۵شوه ما ی میپیشبی 

Bank, 2014 پا از آمریکا هومشین بوهجشگ بشزرگ نظشامی  2۰۰۵(. این کشور هر سال

می یشاره هالر هر  4/14جهان بوهه است. بوهجگ نظامی چین  بگ هنبال رششد، فزای شده از 
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 :Muzalevsky, 2015سیده اسشت )ر 2۰1۵می یاره هالر هر سال  2/144بگ  2۰۰۰سال 

ههد چین ( نشان می2۰19الی  ی محقیقات ص ح )هر آوریل (. آمارها مؤسسگ بین27-31

می یاره هالر رساند است. ایشن میشزان  2۵۰ها، نظامی خوه را هرصد افزایش  هزی گ ۵با 

ب د، همی یاره هالر رسیده است. هر این ره 4/11هرصد، بگ  11برا، پاکستان با افزایش 

ها، نظامی چین  ه د و پاکستان بگ مرمیب هر رهها، هوم  نهم و نشوزههم بگ لحاظ هزی گ

(. پیشبی ی شده است این میزان هزی گ نظشامی چشین مشا SIPRI, 2019: 3-4قرار هارند )

 SIPRI Military Expenditureمی یششاره هالر برسششد ) 216/377بششگ  2۰2۵سششال 

Database, 2014هشا، نظشامی خشوه را هر سشایگ گ پاکستان نیازم شد،(. طبیعی است ک

 اقتدار نظامی چین رفع نیاید.

طی این سالها  پاکستان موانستگ بگ کیک چین ما حدوه، ارمش و مجهیشزات نظشامی 

جشوه پاکستان بشا وخوه را مدرن نیاید و بگ خوبی موازن الزم مقابل ه د را برقرار سازه. 

سشومین کششور واره   2۰11-2۰۰7سشال هر  سشبضعف و فقدان  عیق استرامژیک  م ا

هر پشی ارمقشاء  پاکسشتان 2۰12هر سشال  .اسشت بشوهه هر جهان متعارف ک  ده مس یحات

رمبشگ اول واره ک  شدشی بگ طور مشترک با ه د  هرصد سهم جهانی  12موقعیت خوه  با 

ن پاکسشتا  از لحاظ نظامی 2۰13 هرهی  ین   .کسب کرهمس یحات متعارف هر جهان را 

هر  .(SIPRI Yearbook, 2013:12 -13)پا از ه د( قرار شرفت ) هر رمبگ هفتم جهان

ک با قاب یت حیشل یها، کروز و بالستهیین راستا هر هو کشور انواع جدید، از موشک

 . ا، را هر هستور کار خوه قرار هاهندکالهک هستگ

 

 ج( اقتصادی

 کششور هو ششده موجب شتشتگ ههگ هو یکی طی آباهاسالم و پکن مجار، روابط موسعگ

 ک  شد. ایشن هیکشار، آغاز مشترک شتار،سرمایگ ها،طرح را هر موجهی قابل هیکار،

: 1396نژاه  اسشت )عبشد، و رجشب حشال انجشام هر پاکستان هر هاچی ی سو، از عیدما 

ها مسشتحکم اسشت. سشاخت طور ک ی روابط چشین و پاکسشتان هر هیشگ زمی شگ(. بگ194

ایجشاه بزرششراه  مش مین ا، و شاز،  مراکز محقیقشامی و آزمایششگاهی  هستگ ها،نیروشاه

ها، پی یده نظامی و سیاسی بیشانگر و هیکار،  (Malik, 2012: 79)آهن لوکومتیو  راه
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هر واقشع روابشط هو کششور هر هشر  روابط شسترهه و پی یده میان چین و پاکستان است.

روابط چین و پاکستان بیشتر وجگ  2۰۰4د از هوره شکل جدید، بگ خوه شرفتگ است. بع

 نخست هیدار پی هر و 2005 سال (. هر۵1: 139۵نیا و ایاز  اقتصاه، هاشتگ است )فرزین

 ع شوان کشگ شد امضا کشور هو بین ها، هوجانبگهیکار، پییان آباه  اسالم از چین وزیر

 (. ایشن ,1320Shah and Choudhry :6مطشرح ششد ) کشور هو بین 1جانبگهیگ هوستی

 شسترش 2007هر سال « موافق امگ مجارت آزاه»ع وان  با اقتصاه، ها،هیکار، و روابط

 «کریدور انرژ، و مجارت»است. طرح هیگر، هر هیین سال بگ ع وان  یافتگ موجهی قابل
 (. Garver, 2014: 404مصویب شد )

برخورهار بشوهه  موجهیا، از رشد قابلروابط اقتصاه،  چین و پاکستان هر هر هوره

می یشاره هالر هر  1۵بشگ بشگ  1998است  بگ طور، کگ  از میزان یک می یاره هالر هر سال 

هولشت چشین بشا  2۰14(. هی  ین هر سال Ramay, 2015: 4رسید است ) 2۰14سال 

آهن پاکستان  م مین لوکومومیو موره می یون هالر هزی گ هر ایجاه و مجهیز سیستم راه 2۰۰

بر این آهن پاکستان بگ چین موافقت کرهه است. عالوهامصال راه این کشور و آهننیاز راه

می یون هالر برا،  1۰۰می یون هالر نیز برا، مجهیز سیستم ارمباطات پاکستان و 1۰۰پکن 

طشرح اقتصشاه، هیگشر، کشگ از  است. موسعگ خطوط لولگ نفت این کشور هر نظر شرفتگ

 13۰۰شترک هر حال اجرا اسشت  ایجشاه بزرششراه ها بگ طور مپاکستانی ها وسو، چی ی

   2015آوریشل (. هی  ین هر7: 1394)اطاعت و احید،   باشدکی ومتر، قره قروم می

 می یشاره 16۵/1هزی شگ  بشا ص دوق این شتار،سرمایگ اولین -کره اعالم چین خ ق بانک

بشوه  خواهشدپاکستان  شیال هر 2ج وم روهخانگ بین آبی برق سد یک ساخت برا، هالر،

بشا ارسشال نخسشتین  2۰16(. هر نشوامبر 2۵: 139۵آبشاه  )امیراحیدیان و صشالحی هولت

 –چین  کریدور اقتصاه،» انداز،محیولگ بگ غرب آسیا و آفریقا از طریق ب در شواهر  راه

 اقتصشاه، میشان مشرین طشرح هیکشار،بزرگ رسیا  عی یامی شد. طرح مزبور  3«پاکستان

  هشا، زیرسشاختیا، از پروژهمجیوعشگکشگ ششامل ششوه ب میپاکستان و چین محسشو

رزش اند. ااک ون هر پاکستان هر حال احداثاست کگ هم عیرانی  کشاورز،  ص عتی و...

                                                             
1. All Weather Friendship 
2 .Jhelum 
3.China–Pakistan Economic Corridor (CPEC) 
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هر امشا  ( Boni, 2016: 497) بشرآوره ششدمی یاره هالر آمریکا  46اقتصاه، آن هر ابتدا 

 62رزش اقتصاه، این طرح را مشا )برخی م ابع ا می یاره هالر ۵4 این رقم بگ 2۰17سال 

است. ایشن طشرح اقتصشاه، قشرار اسشت بشا احشداث  رسیده می یاره هالر هم ذکر کرهند(

م ششاطق ویششژه هششا، انششرژ،  و ایجششاه ونق ی مششدرن  مولیششد نیروشاهها، حیششلشششبکگ

 سرعت مدرن ک د و اقتصاه آن کشور را قوت ببخشدها، کشور پاکستان را بگزیرساخت

(Hassan, 2018: 5با .) پاکسشتان بشگ  سشالها  ایشن هر کشور هو روابط شسترش بگ موجگ

 مجار، بزرگ شریک هومین بگ چین و آسیا  ج وب هر چین مجار، بزرگ هومین شریک

بازهشار، ایشن کششور مبشدیل ششده اسشت  و هومشین م بشع وارهات و صشاهرات پاکستان

(Hamid and Hameed, 2016: 2.) 

 

 پاکستان -های چندسطحی چین همکاری گوادر نماد . بندر3-2

شواهر هر هریا، عیان الیگ ج وب غربی ب وچستان و هر ساحل خ یجب در شواهر هر م تهی

باششد. بشگ کی شومتر می 8۰۰فاص گ این ب در ما کراچی مرکز ایالت س د. قرار شرفتگ است

آن با مراکز  هلیل شرایط خاص آب و هوایی م طقگ کگ شرم و بیابانی است و فاص گ زیاه

ها، اقتصاه، سیاسی  اقتصاه، و جیعیتی پاکستان و هی  ین محدوه شدن ک یگ فعالیت

و مجار، پاکستان بگ ب در بزرگ و استرامژیک کراچی  موسشعگ ب شدر ششواهر هر شتششتگ 

موسشعگ ایشن ب شدر بشگ هلیشل  199۵از  ؛موجهی مقامات پاکستانی قرار شرفتگ بوهموره بی

ولی بگ هلیل فقدان م ابع مشالی مشا   ل عییق موره موجگ قرار شرفتبرخورهار، از سواح

موسعگ شواهر مجشداها  مشوره  2۰۰۰ما ای کگ از سال   این مس لگ بگ معویق افتاه 1999سال 

  موافق امشگ نهشایی مششارکت و 2۰۰2هر فوریشگ موجگ جد، هولت پاکستان قرار شرفت. 

هر جریان سفر یک شروه چی ی متشکل  مجهیز این ب در شتار، چین هر موسعگ وسرمایگ

 از وزیر ارمباطات و مدیرعامل ب اهر و کشتیرانی چین بگ پاکستان بگ امضا، طرفین رسید.

(. فشاز Ullah and et.al, 2013: 1) مکییشل ششد 2۰۰۵فاز اول ساخت شواهر هر سال 

 ششی جشین پی شک رئشیا هوم موسعگ و ساخت ب در کیاکان اهامگ هاره. بشگ هنبشال سشفر

-سالگ این ب در )عبد، و رجشب 4۰(  مدیریت 2۰1۵جیهور چین بگ پاکستان )هر سال 

 ( رسیا  بگ چین واشتار شد. 196: 1396نژاه  
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 . موقعیت استرامژیک ب در شواهر2شکل شیاره 
 (http://www.tamilnet.com = img/publish/2012/02/Balochistan_map_1) 

 

پاکستانی است. ساخت این ب در برا، هر  -ون نیاه هیکار، چی یاک ب در شواهر هم

ا، و حتی جهانی برخورهار است. مطابق جداول کدام از هو کشور از مزایا، م ی  م طقگ

 کگ بگ  -اند(  هرکدام از هو کشور هر طرح موسعگ ب درشواهر هارا، اهدافی2و1)

 شوه:آنها اشاره می
 ز طرح موسعگ ب در شواهر. اهداف پاکستان ا1جدول شیاره 

 ها، اقتصاه، و مجار، پاکستان از انحصار ب در کراچی؛خارج کرهن فعالیت 1

 ا،؛ها، موسعگام یت بخشی )سیاسی و اقتصاه،( بگ ایالت واشرا، ب وچستان از طریق طرح 2

نزیتی هسترسی بگ افغانستان و آسیا، مرکز، با اهداف چ دشانگ ام یتی  اقتصاه،  سیاسی  مرا 3

 و...؛

 شسترش روابط مجار، و اقتصاه، با ایران از طریق ب در چابهار؛ 4

 مقویت و مجهیز نیرو، هریایی پاکستان هر جهت مقاب گ با مهدیدها، احتیالی ه د؛ ۵

 شسترش و مقویت روابط نظامی با چین؛ 6
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 ارمباط و حضور هر م طقگ خ یج فارس و ایجاه نقش فعال هر بازارها، نفت؛ 7

 ج وب هر ایران؛ -انداز، کریدور شیالها، ارمباطی با اروپا  هر صورت راهآور، زمی گفراهم 8

 قروم هر م طقگ کشییر؛هسترسی بگ چین از طریق احداث بزرشراه قره 9

-کی ومتر کگ ب در شواهر را بگ کراچی وصل مشی 8۰۰موسعگ بزرشراه ساح ی مکران بگ طول  1۰

 نیاید؛

 الی  ی پاکستان بگ واسطگ طرح موسعگ این ب در؛، ساخت بزرشترین فروهشاه بینآورفراهم 11

 نقل  زیرساخت ها و کال  ص ایع هریایی؛وها، موسعگ و پیشرفت ب اهر  حیلآور، زمی گفراهم 12

 

 . اهداف چین از طرح موسعگ ب در شواهر2جدول شیاره 

وب قدرت هرحال ظهور هر رقابت جهانی ها، استرامژیک هر چارچحضور هر م اطق و مکان 1

 ا، با ه د و سایر رقبا؛با آمریکا و رقابت م طقگ

  جهت «یک راه-یک کیرب د»و ابرپروژه « پاکستان -هاالن اقتصاه، چین»نقش ب در شواهر هر  2

هور زهن مسیر طوالنی  غیراقتصاه، وناامن م گگ و آبها، ماالکا، مشالز، کشگ محشت مسش ط 

 ت؛آمریکا هم هس

واسطگ نزهیکی بگ حضور آمریکا هر خ یج برهار، نظامی  سیاسی  ام یتی  اقتصاه، و ... بگبهره 3

 فارس و سایر م اطق کانونی و پیرامونی چون هریا، چین ج وبی  شبگ قاره و...؛

 اقتصاه، و مس ط بر هریا، عیان و بخشی از اقیانوس ه د؛ -ایجاه مرکز مجار، 4

متهبی )ایالت مس یان نشین سین  -موسعگ م اطق غربی و مرکزشریز قومی هسترسی  مس ط و ۵

 کیان ( از طریق امصال بگ بازارها، جهانی؛

 محاصره هریایی ه د از طریق هیسایگان. طرح موسوم بگ زنجیره مرواریدها؛ 6

و  مشر بشگ م شابع انشرژ، هریشا، عیشانم ظور هسترسی آسانها، نفتی و انرژ، بگایجاه پایانگ 7

 سرماسر غرب آسیا؛

قروم کگ کاشغر کی ومتر، قره 13۰۰مسهیل هر هسترسی بگ پاکستان از طریق احداث بزرشراه  8

 نیاید؛آباه متصل میرا بگ اسالم

 ا، از طریق امصال هیسایگان غربی بگ م اطقی کگ ما اروپا امتداه هاره؛ایجاه هیگرایی م طقگ 9

ره کالن جاهه ابریشم برا، هسترسی بهتر و آسانتر بشگ م شاطق قرار شرفتن این طرح ذیل راهب 1۰

 هدف؛

 م بع: )نگارندشان(
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 الزامات امنیتی طرح توسعه بندر گوادر .3-3

 موازنه تمام قد در برابر هند .3-3-1

هار هو کششور ه شد و پاکسشتان از مشاری  ها، پیوستگ و اهامگج وب آسیا صح ة هرشیر،

( از ه د  ما ک ون است. برخی معتقدند کیک چین بگ پاکسشتان م1947ل پاکستان )استقال

هر مقاب گ با افزایش و قدرت نفشوذ « طرح شیطانی چین»هر ساخت ب در شواهر بخشی از 

 (. 32: 1388نیا  ه د هر امور جهان هر نظر شرفتگ شد )فرزین

ابشزار ا، از رقابت بین ه د و چین وجشوه هاششتگ  کشگ پاکسشتان طور س تی زنجیرهبگ

سیاست خارجی چین برا، مهار و مدیریت رقابت با ه شد بشوهه اسشت. اغشراق نیسشت 

چ ان گ اهعا شوه  روابط اسشترامژیک هو کششور چشین و پاکسشتان بشر مب شا، م اسشبات 

هیشین هلیشل اسشت کشگ ژئواسترامژیک ناشی از مهدید مشترک ه د شکل شرفتگ است. بگ

ک  د و معتقدند کگ مهدید مح یل می ب موازنگپکن را هر چارچو-برخی روابط اسالم آباه

احساس مهدید از سیت ه د و هی  ین هو قدرت آمریکا و روسیگ  عام ی بوه کگ باعث 

 (.khan Afridi, 2015: 117)مقویت هرچگ بیشتر روابط چین و پاکسشتان ششده اسشت 

مجهز  عیق این رقابت و احساس مهدید ما جایی است کگ چین یک پاکستان قدرمی د و

ها، امیی را برا، حفظ موازن قدرت هر برابر ه شد و سشایر رقبشا  بشرا، مغییشر بگ سالح

این راستا (. هر26: 139۵هاند )محروق  معاهالت ام یتی م طقگ بگ سوه خویش حیامی می

اقدامات چین هر جهت افزایش نفوذ خوه هر نپال  ب گالهش و میانیار  اهعاها، ارضشی 

یی از ه شد مان شد آروناچشال پشراهش  عشدم حیایشت از ه شد هر هشاخوه هر موره بخش

ا، و جهانی هیگشی بشر مشالش ها، م طقگعضویت شورا، سازمان م ل و هیگر سازمان

ا، و جهشانی چین هر راستا، ج وشیر، از افزایش موان ه د بگ ع وان یک بازیگر م طقگ

 (. 36: 1388نیا  هاللت هاره )فرزین

بی پاکسشتان را بشگ ع شوان ششریک اصش ی چشین  بخششی از شران غربرخی از مح یل

شامل ایجاه یک سر،  مزبور استرامژ، آورند.بگ شیار می« شرهنب د مرواریدها»استرامژ، 

از طریشق  باشد کشگمیه د واقع هر ساحل شیالی اقیانوس  از ب اهر هر کشورها، هوستِ

ه شد فوذش را هر اقیشانوس قدرت و ن یی هاپایگاه ایجاه با استفاهه مصیم است چین آن
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: 139۵. ب در شواهر س   ب ا، اص ی این استرامژ، ب  د مشدت )محشروق  شسترش ههد

 ( هر نظر شرفتگ شده است.28

بر ب در شواهر  هر عالوه -  چین قصد هاره«هامروارید شرهنب د» راستا، استرامژ، هر 

ار  مای  شد  کشامبوج و مرواریدها کگ شامل: م سیسات هریشایی هر بش گالهش  میانیش سایر

 مالش برا، ساخت ب شاهر هر. هاشتگ باشدحضور فعال  نیز  شوندهریا، چین ج وبی می

هر مدرنیزه کشرهن  این کشورکیک بگ  و میانیار   ساخت یک پایگاه هریایی هرب گالهش

ساخت ب در، نزهیک بشگ یشانگون و و 3و مرشویی 2  آکیاب1اش هر ه گیپایگاها، هریایی

هشا، چشین هر میانیشار بخشی از مشالش  4گر هر غرب میانیار هر کیائوک پیوکب در، هی

ور، اطالعشات هر آجیشعم ظور بگات الکترونیکی سساخت م سیاست. هی  ین ایجاه و 

چین هی  ین بگ هر راستا، استرامژ، مزبور است.  م گگ ماالکا بگ نزهیکی وخ یج ب گال 

میانیار بشا  ؛است هر نزهیکی ه د ۵حال استقرار پایگاها، نظامی هر جزایر کوکوآرامی هر 

هشا، کیک چین استحکامات ج گی هر این جزایر ساختگ است ما از این طریشق فعالیت

ها، ه شد هر ها، آزمایششی موششکنیکوبار و فعالیت ونظامی ه د را هر جزایر آندومان 

(. 147: 1388  نصشیرفرجی )ششفیعی و زیر نظر بگیره را 7«وریسااُ»هر ایالت  6«پورچ د،»

 هو این بوه. ( خواهد1-)مدل شیاره استرامژیک مث ث هو شیر،شکل ها مالش این نتیجگ

 بوه. خواهد میانیار( -پاکستان -چین (مث ث و) ب گالهش -پاکستان -چین (شامل مث ث

ر فزونی بیشتر، یافتگ ها، اخیطور ک ی روابط هو کشور چین و پاکستان  هر سالبگ 

 کشگ ه شد بشا شسترهه ارمباطات و برقرار، م طقگ هر آمریکا حضور هنبال بگ ویژهاست  بگ

 مشالش شوه. بگ هیین هلیل چین و پاکستانمحسوب می پاکستان و چین هوکشور رقیب

 ه شد و آمریکشا امحشاه مقابشل هر قدرمی د ب وکی خوه  جانبگ هو روابط با معییق ک  دمی

 آمریکا سیت شرایش بگ با ه د -(؛ ما جایی کگ9: 139۵نیای د )کتابی و هیکاران   ایجاه

 کشگ انشدهاهه آسیا شکل ج وب هر قطبی هو فضایی چین  سیت بگ چرخش با پاکستان و

                                                             
1. Hanggyi 

2. Akyab  
3. mergu 
4. Kyaukpyu 
5. Co Co 
6. Chandipore 
7. Orissa 
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. بشگ هسشت د هرحال سازماندهی حول این هو محور محور نیز م طقگ این کشورها، سایر

 خشارجی سیاسشت هر محسوسی مغییر با اخیر ها،سال هر مالفی اقدامات چین  ه د نیز

ایجاه  با است صدههر و کرهه ریز،پی کشور این با نزهیکی میانیار روابط بگ خوه نسبت

هر  و نیایشد پکشن برابشر هر عی ی موازنگ یک ایجاه بگ اقدام رانگون  با استرامژیک روابط

مشانع از  و کشرهه خشارج چین متحدان صف از را میانیار فرامر  سطحی هر امکان صورت

 برقشرار، جهت شوه. البتگ ه د میانیار( -پاکستتان -استرامژیک )چین مث ث شیر،شکل

 بشا کگ آنآسگ و اعضا، ویت ام ژاپن  با کگ هاره این بگ نیاز مقابل چین  هر مط وب موازنگ

ا  نیک د )شریعتی محکیی برقرار پیوندها، هارند  اختالف چین ج وبی هریا، سر بر چین

(.  موافق با امارات بگ م ظور برشزار، مانورها، مشترک  متاکره با جیبشومی 4۰۵: 1387

هایی با کشور بگ م ظور م سیا پایگاها، جدید هر خاک آن کشور  ایجاه متاکره و موافق

(  جدید مرین واک ش ها، ه د هر برابر موسعگ ط بی هریایی چشین 2۰18فرانسگ )مارس 

 (. Kanwal, 2018: 5است )

 ام یتی ج وب آسیا -.  مرمیبات سیاسی1مدل شیاره 

 
 (2۰: 1393نصیر  م بع: )نویس دشان. بگ اقتباس از شفیعی و فرجی
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 دفاعی در برابر ایاالت متحده -موازنه سیاسی، امنیتی .3-3-2

الی ل پساج   سره نقش یکجانبگ آمریکا بگ چالش کشیده شده است. لتا هر هر نظام بین

یگر، آمریکا  بازیگران قدرمی د هیگر، چون چین  امحاهیگ اروپا  ژاپن  روسشیگ ک ار باز

ها، مجار،  اقتصاه،  ام یتی  سیاسی و ... پدیدار شده است. ظهور ع وان ب وکو ه د بگ

پیرامونی و ا، بشرا، م شاطق نییشگچین بگ ع وان یک قشدرت جهشانی  پیامشدها، عیشده

چ ین شرایطی الگو، حشاکم بشر روابشط آمریکشا و  پیرامونی هر جهان خواهد هاشت. هر

چین هر قالب مدل هیکار، اقتصشاه، و رقابشت اسشترامژیک هر هو سشطح اقتصشاه، و 

ام یتی  بگ هو شکل هیکار، و رقابت موأم است. روابط رقابتی ایاالت متحده و  -سیاسی

یا شرفتشگ ها، اقتصاه، و مجار، هر سرماسر هنچین بگ وسی گ مجیوعگ وسیعی از رقابت

ها، سایبر،  مسائل ها )مایوان  فی یپین  ویت ام  کره و...(  جاسوسیما هرشیر، هر بحران

 حقوق بشر، و غیره  روبگ شسترش است. 

هر رابطگ با آمریکا  اهداف چین هر طرح موسعگ ب در شواهر هر سطح راهبره، قابشل 

  صیانت از قدرت هریایی ها، آمریکامرین هغدغگمبیین است. هر هرجگ نخست  از اص ی

ع شوان   بشگآمریکابرا،  ام یت خ یج فارسرقیب این کشور است. هر این چارچوب  بی

بشگ ع شوان  چشیناز طرفی  ن کیاکان حیامی است.بزرشترین مصرف ک  ده انرژ، هر جها

ها پیش بگ هنبال موسعگ مرزها، هریایی خشوه از مدت هومین مصرف ک  ده بزرگ انرژ،

صرفگ و میشانبر  چشین بشگ خ شیج فشارس و ب درشواهر  کانال کوماه  مقرون بگ. بوهه است

 فارس ازخ یج با کشتی چین هر صد از نفت 6۰حاضر حدوه  اقیانوس ه د است. هرحال

 کی ومتر هزار 16 از بیش فاص گ یع ی ب در شانگها، با کشور  هر این ب در مجار، م ها بگ

 1 بین را نقل و حیل این مواندمی پاکستان ب درشواهر پتانسیل از استفاهه شوه کگمی م تقل

 هریشایی خطر هزهان از و نفتی را مجار، ها،کشتی و عالوه براین  ک د مرکوماه ماه 2 ما

  (.Alikhan, 2013: 129)هاره  نگگ امان هر نیز

سشازه فراهم می چینحضور هر ب در شواهر امکان ایجاه یک مسیر جایگزین را برا، 

صورت بستگ شدن م گگ ماالکا  این کشور بتواند انرژ، موره نیاز ایاالت غربی خوه ما هر 

چین امیشدوار اسشت بشا حضشور نظشامی هر . را از طریق این مسیر جایگزین فراهم سازه

اش را مش مین ک شد و از بتواند ام یت خطوط انتقال انشرژ، هریشاییو ب در شواهر پاکستان 
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اش پاکستان رقشم ر آسیا، ج وبی را بگ نفع متحد قدیییطرف هیگر موازنگ استرامژیک ه

و هی  ین با روابط نزهیک با این کشور بگ یک موازنگ قوا هر مقابل آمریکشا و ه شد  بزند

 مکانیسم یک هست یافتگ و بگ رقابت با این هو کشور هر خ یج فارس بپرهازه. اجیاال  این

 هر عیدما  کشور  پتیر،آسیب کاهشچین   اقتصاه برا، انرژ، م مین مضیین برا، مکیل

)ششفیعی و  م شی ایشن کششور اسشت حاکییشت حفشظ نهایشت هر و ایاالت متحده مقابل

 (. 1۵6: 1388نصیر  فرجی

هشا، اصش ی چشین حضشور شسشترهه غیرازاین هر هرجگ بعد، امروزه یکی از نگرانی

امی شسترهه ها، هریایی چین است. ایاالت متحده حضور نظآمریکا هر ق یرو و محدوهه

شروع کرهه  2۰1۵و عی یات و مانورها، نظامی خوه را هر هریا، ج وبی چین از مارس 

 The) این مسئ گ بشا واکش ش ششدید مقامشات چی شی را بشگ هیشراه هاششتگ اسشتاست. 

Diplomat, 2016)  .بشر مجدیشد بشر اعشالم سیاسشت خشوه مب یآمریکا هی  ین عالوه

هایی برا، افزایش معداه ناوها، ج گی ک کگ شامل برنامگهر م طقگ آسیا ش پاسیفی 1موازنگ

شوه  هیکار، نظامی با هر هو هرصد می 6۰هرصد بگ  ۵۰ایاالت متحده هر این م طقگ از 

کشور فی یپین و ویت ام را افزایش هاهه و معهشدات نظشامی خشوه بشا هیسشایگان چشین را 

-هیکشار، شسشترش و ههاامحا (. هی  ین مقویتRing, 2012: 28است )مقویت کرهه 

 مای  شد  ج شوبی  کره استرالیا  ژاپن  جی گ از م طقگ با کشورها، آمریکا استرامژیک ها،

 بدین م طقگ هر آمریکا راهبره، شرکا، ع وانبگ و اندونز، ه د نیوزل د  س گاپور  مایوان 

 (.186: 1397است )مسرور و خانی   شرفتگ قرار موجگ موره م ظور

اش را هر هسشتور و ناوششان هریشایی 2مهدیدامی  چین نوساز، ارمش بگ واسطگ چ ین 

هشا، جدیشد م موریت»کار قرار هاهه است. هستورالعیل استرامژ، نظامی چین بگ ع شوان 

ششوه. هر ایشن هسشتورالعیل  حضشور شسشترهه و ارمش خ ق چین نام بشرهه می« ماریخی

هشا، هنیا  افشزایش هیکار، مشارکت فعال نیرو، هریایی چین هر م اطق مهم و بحرانی

ها، نظامی جهان  مثبیت میامیشت ارضشی هر م شاطق مشوره م اقششگ  الی  ی با قدرتبین

ب د، ششده اسشت سشاز، عی یشات نظشامی غیشر از ج ش  صشورتمفهومب د، و فرمول

                                                             
1. Rebalancing 
2. Central Asia Countries (CARS) 
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ششواهر هر چشارچوب  ساخت و مجهیشز ب شدر(. هر این چارچوب  27: 139۵)محروق  

برا، چشین و پاکسشتان  هر چشارچوب مهدیشدها، نظشامی  نظامیها، برهار،برخی بهره

 اسشترامژیک هر اهرم یک احتیالی از جانب ه د و ایاالت متحده است. هرحقیقت شواهر

 حساس هرشیشر، شرایط  هر ( کگ142: 1388نصیر  )شفیعی و فرجی است چین اختیار

ههد کگ آمشد و ششد و ان میشواهر بگ چین امک رقبا استفاهه ک د. ب در ع یگ آن از مواندمی

ها، آمریکایی و ه د را هر هریا، عیان و آبها، اطراف آن محت نظر هاششتگ فعالیت ناو

مواند هر صورت وقوع هرشیر، می  م گگ هرمز واسطگ اشراف بگ شواهر بگد. هی  ین باش

 (. Jaffrelot, 2011) با آمریکا یا ه د موره استفاهه قرار بگیرههریایی و ج   

 

 گزینه بندر چابهار ایران؛ رهیافت دوگانه رقابت و همکاری .3-3-3

ششان بر هاشتن اهییت مجار،  بگ ع شت اهییشت ژئوپولیتیکیشواهر و چابهار عالوهب در 

یکشدیگر  ها، ایشن هو ب شدر بشر. ک شزن د بهمموان د موازنگ استرامژیک هر م طقگ را می

حشال  نخسشتین آاشار ایشن هو ایناست. با ا، از فرصت و مهدید و معامل و رقابتهوشانگ

شیر، یک رقابت ژئوپ یتیک است کگ سطح بشازیگر، را فرامشر از ب در بر یکدیگر شکل

ههد و هر برشیرنده سگ قدرت ایاالت متحشده  چشین و ه شد ایران و پاکستان افزایش می

ر هیسو بشا است. هر این رقابت ژئوپ یتیک  چین بازیگر هیسو با پاکستان و ایران بازیگ

ا، از رغم سشطح پیششرفتگباشد. شزی گ بعد، ایاالت متحده امریکا است  کگ ع یه د می

م ش با ایران  کامال  موافق با موسعگ چابهار است. اهییت چابهار برا، ایشاالت متحشده از 

چ دین جهت قابل ارزیابی است؛ نخست مقویت ه د هر برابر ق یروشستر، هریایی چین 

انوسگ و اقیانوس ه د. هر هرجگ بعشد، مضشعیف و میانعشت از نقشش ب شدر هر م طقگ اقی

شواهر هر هسترسی چین و پاکستان بگ آسیا، مرکز، و افغانستان. ضشین ای کشگ موسشعگ 

ب در چابهار  فرصتی را برا، خروج کشور فقیر افغانسشتان از بیبسشت خششکی و هاه و 

آلشیا »مریکا نیشز هسشت؛ چ ان شگ آوره کگ مبت ی بر خواست آستد با ه د را فرآهم می

مرین هلیل معافیت چابهار از اص ی  معاون وزیر خارجگ آمریکا هر امور ج وب آسیا «وی ز

ن و پایان وابستگی این کشور بگ ب در روند رشد افغانستا ها، آمریکا را حیایت ازمحریم

 (. Business Today, April 24, 2019کراچی خواند )
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 ایشن کششوره د ب در چابهار را یک ب شدر اسشترامژیک بشرا،  محافل هفاعیسویی از

بشرا، محقشق برخشی از اهشداف ام یتشی  ایشن ب شدراسشتفاهه از  بگ عقیده آنشان د ون هامی

موجگ ه د بگ ب در چابهار ایران هر راسشتا، مفکشر یشک قشدرت . حیامی استکشورشان 

)در ورود بده هندد بدا اگداهی از تنهناهدای ژیدوپلیتیکی  دود  ت.هرحال ظهور اسش

)به مثابه ژیوپلیتید   افغانستان، اسیای میانه و کشورهای حوزه  زر(، از بندر چابهار

)محمددی و  کندبرداری میدسترسی( در موازنه قدرتی  ود با چین و پاکستان بهره

ههد کگ ه د هر چابهار اجازه میمشارکت استرامژیک براین، (. عالوه47: 1397احمدی، 

کی ومتر اسشت  را  72ها، چین هر ب در شواهر کگ م ها هارا، فاص گ الیتاین کشور بر فع

چابهار موسعگ (. هی  ین  Ramachandran, January 14, 2019زیر نظر قرار بگیره )

 . کریشدور مزبشوررا نیشز مسشریع خواهشد کشره« ج شوب -کریشدور ششیال»اجرا، طرح 

ها، حشوزه و ایشران بشگ کششورها، شیال اروپا و روسیگ را از طریق هریا، خشزر کشور

 . ک داقیانو، ه د  ج وب خ یج فارس و ج وب آسیا متصل می

ا، برا، رقابت بشا پاکستان موسعگ ب در چابهار را مهدید، برا، ام یت و پروژهنظر بگ

-جانبگ ایران و ه د و افغانسشتان  مقشامای کگ متعاقب موافقت نامگ سگ کیاهاند  شواهر می

ازسشویی هر نگشاه ظاهر مخالفت آن  انی بشا آن نششان نداهنشد.  ان هرها، سیاسی پاکست

شواهر  ب در و م طقگ آزاه چابهار را هر معرض رقابتی سخت  ب در موسعگ و مجهیزایران  

هر زمی گ مرانزیت کاال بگ کشورها، آسشیا، مرکشز، و افغانسشتان و هی  شین مرکزیشت 

 . ههدمجار، و اقتصاه، هر هریا، عیان قرار می

موان شفت بگ حیشث نزهیکشی هو هر پایان  ازجی گ آاار مثبت هو ب در بر یکدیگر می

 شاهر بشراین بب در بگ یکدیگر  هر هرجگ آنها قاهرند نقش مکی شی را ایفشا نیای شد. عشالوه

. چ ان شگ حضشور هارنشد )ب وچستان( چابهار و شواهر هر هو هر یک  م طقگ موسعگ نیافتگ

باششد. ا، یک موسشعگ متشوازن م طقشگ م جر بگمواند یابد  میب وچستان موسعگ  م اطق هو

افزایی هو ب در شواهر و چابهشار متیایشل بشگ طور با اهییتی چین هراستا، همهی  ین  بگ

-(. بشگRamachandran, January 14, 2019وروه بگ طشرح موسشعگ چابهشار اسشت )

ی و ام یتشی هو کششور افزایی موسعگ روابط اقتصشاه،  سیاسشآور، و همطورک ی  فراهم

هیسایگ  فاص گ کم چابهار با شواهر )نسبت بگ ب اهر ایرانی کشیش و قششم( و... از جی شگ 
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رسد رقابت هو ب در از نوع مرانزیتی است نظر میآاار مثبت هو ب در بر یکدیگر است. بگ

ها، ام یتی احداث شده است و شواهر برا، پاکستان با اهداف مشخصی ناشی از نگرانی

 گ لزوما  رقابت با ایران هدف اص ی آن نیست. ک

 

 سازی تهدیدهای دا لی نثی .3-4

 مذهبی ترکستان شرقی  -ایالت قومی .3-4-1

شیان  مواجشگ شر، هر م طقگ سشینط بی و افراطیچین با مث ث مهدید مروریسم  جدایی

طشول است. ازطرفی  مرکستان شرقی نسبت بگ م اطق شرقی  ج وبی و مرکز، چشین هر 

مر، برخورهار بوهه است  هرحالی کشگ ایشن م طقشگ هو ههگ شتشتگ از سرعت رشد پایین

براین  هارا، م ابع عظیم نفت و شاز است کگ بگ آن نقش استرامژیک بخشیده است. عالوه

مرکستان شرقی بگ هلیل هیسایگی با کشورها، آسشیا، مرکشز،  افغانسشتان و پاکسشتان 

(. مث ث مهدید ام یت م شی 7: 1394)اطاعت و احید،   اهییت ژئوپ یتیکی خاصی هاره

مداران چی شی بشر چین را بگ ژئوپ یتیک ام یت م طقگ ج وب آسیا شره زهه است. سیاست

ها، مرکسشتان ششرقی پیونشد این باورند کگ بین شروها، جهاه، آسیا، ج وبی و ج بش

مباط طالبان با مس یانان محکیی وجوه هاره. چین بگ هلیل ارمباط پاکستان با طالبان )و ار

ایالت سین کیان (  این کشور را عامل مهیی هر ابات ج وب آسشیا و هی  شین ام یشت 

نگرانی چین از  -(؛ بگ هیین خاطر۵6: 139۵نیا و ایاز  هاند )فرزینکیان  میاستان سین

ابشامی سیاسشی و ها، اقتصاه، مستقر هر ایشن م طقشگ بشگ هلیشل بیکیان  و فعالیتسین

ها، ام یتی از جی گ حفظ ام یت پرس ل و نهاهها، چی ی هر پاکستان  چین را بشگ لشچا

سیت هیکار، عی ی با ارمش پاکستان جهت مبارزه با راهیکالیسشم اسشالمی  برششزار، 

 ها، هیکار، سوق هاهه است.ها، نظامی و مباهل اطالعات و مکانیسمرزمایش

 و ابشات ایجشاه اقتصاه،  موسعگ خصوصهاخ ی  ب م اطق نامتوازن موسعگ با مقاب گ 

هاره. هرحقیقشت چشین  بسشیار، اهییشت چی شی رهبشران نظشر غربی  از هر م اطق ام یت

و  هانشد )مرابشیشرایی را یکی از موانع بزرگ برا، هسشتیابی بشگ موسشعگ بیششتر میافراط

(. یک راه م طقی جهت کاهش پتانسیل واشرایی و نظارت بیششتر بشر 14: 139۵صانعی  

زایی بگ واسطگ موسعگ اقتصاه، م طقگ ط ب  ام یت، قومی ناهیگون و جداییاین م طقگ
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ها، اقتصاه، چین هر این م طقگ  امصال این م طقگ بشگ بازارهشا، است. باموجگ بگ برنامگ

 باشد. ها، چین میجهانی از اولویت

 

 ایالت قومی بلوچستان .3-4-2

 شاز  نفت  غ ی  شامل:  م ابع هارا، پراک ده یتجیع با پاکستان ایالت محروم هرچ د این

 جشدایی ا، و هی  شین عقایشدطایفگ و ها، قومیهرشیر، هلیل است  اما بگ ما و طال

 این مرهم هرشیر، صح ة هیواره طالبان هر این م طقگ  فعالیت و حضور وجوه و با ط بانگ

م طقگ فاقد موانشایی  این هر پاکستان ضین ای کگ هولت است. بوهه مرکز، هولت با ایالت

 ایشن (. هرPriego, 2008: 61اسشت ) الزم از جهت م مین ام یشت مسشیرها، مرانزیتشی

هار، استیرار است؛  م طقگ  بومی قبایل رؤسا، و هولت مرکز، نزاع قدرت میان م طقگ 

بگ هیین هلیل م طقگ ب وچستان هیواره محل حضور معشداه زیشاه، از نیروهشا، نظشامی 

م طقشگ موسشط  طبیعشی برهار، م شابعازطرفی مرهم بومی ب وچ از از بهرهحکومت است. 

ا، ع یگ اند و این طرح را موطئگک د  خشیگینهولت مرکز،  کگ سوه، عاید بومیان نیی

شک یکی از اهداف اص ی هولت پاکسشتان از (. بیKanwal, 2018: 3هان د )ها میب وچ

عقشب ایالشت هر اقتصشاه، هایی جهت موسعگگایجاه زمی  شواهر  آزاه م طقگ طرح موسعگ

بر مسائل اقتصشاه، م طقشگ قشومی ها عالوهفعالیت این وجوهاست؛ زیرا  ب وچستان ماندة

هاره. موسشعگ ایشن ب شدر بشگ  هیشراه بشگ را ایالشت این سیاسی و فره گی رشد ب وچستان 

 ,Conrad) صورت بالقوه  قاهر بگ ایجاه هو می یون شغل برا، ایالشت ب وچسشتان اسشت

شتار، و اهییت سرمایگ هر جهتهولت پاکستان هر ب وچستان (. بگ طورک ی  56 :2017

امکانشات بیششتر، را فشراهم کشرهه اسشت مشا از ایشن م طقشگ  ها، اقتصشاه، ایجاه طرح

بشا  .ها، م اسب خوه را بگ ع وان پل ارمباطی افغانستان و ایران نیشز هاششتگ باششداستفاهه

ا، بشرا، غ بشگ بشر بشگ مثابشگ ششیوه را ن سیاسشت موسشعگ اقتصشاه،موجگ بگ این کگ چی

 مشالشمواند سبب افشزایش می  شواهر طرح موسعگ ب درک د  ها، ام یتی هنبال میچالش

 (. 139۵مقدم  )بهرامی ها، ب وچستان پاکستان شوهپکن و اسالم آباه نسبت بگ نا ام ی
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 کااهمیت جایهزینی مسیر ابها و تنهه ماال .3-5

رت م طقگ سرشار از نفت و شاز خ یج فارس و هستیابی بگ یک مسیر جدید مجا ینزهیک

ا، و ری شی از وسشط الی  ی کگ م اطق هور افتاهه غربی چین را از طریق راها، جشاههبین

هشا چی شیک د  برا، چین ضرورمی است اجت اب ناپتیر. پاکستان بگ اقیانوس ه د متصل 

جشارت هرصشد م 8۰ .مسیر جایگزی ی برا، م گگ ماالکا بوهند هیواره بگ هنبال ایجاه یک

امن از حیشث شیره کگ بگ نسبت مسیر، طوالنی و نانفت چین از طریق ماالکا صورت می

گ ب ازاین  طوالنی بوهن مسیر ماالکا  مزید بر ع ت شده است.. غیرها، هریایی استهزه،

 گة هرمز هر خ یج فشارس مبا ( 1- )نقشگ شیارهها، چین ع وان مثال فاص ة ب در شان 

ر چین کی ومتر هریایی از طریق م گة ماالکا است هر حالی کگ فاص ة کاشغ 1۰۰۰۰ حدوه

هر خ یج  م گگ هرمز ما . از طرفی فاص گ شواهرکی ومتر است 28۰۰ما شواهر پاکستان م ها 

مر تصشاه،مشر و اقبسشیار مقرون  کی ومتر( است کشگ 4۰۰مایل هریایی ) 3۰۰فقط  فارس

  (.Ahmad, 2015: 6است )

 ینمقایسگ هو مسیر آبها، ماالکا و ب در شواهر هر هرسترسی مجارت چ .1 نقشگ شیاره

         
 مرسیم از  نگارندشان

ش جد؛ می« چین و پاکستان -هاالن اقتصاه،»از آنجایی کگ ب در شواهر هر ذیل پروژه 

هارا، نقشش  1«یشک راه -یشک کیرب شد»ی این هاالن بگ ع وان بخشی از ابر پشروژه جهشان

مر است و بااهییتی است  زیرا نسبت بگ مسیر هریا، عرب هر غرب چین بگ مرامب کوماه

                                                             
1. One Belt and One Road (OBOR) 
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از طرفی هر صورت م ش و هرشیر، هر هریا، چین ج وبی ایشن مسشیر جشایگزین مشی

(. Hassan, 2018: 5-6)  نیشاز سشازهمواند  چین را از وابستگی بگ مسیر آبها، ماالکا بی

 بگ جا، اسشتفاهه ازآفریقا هی  ین  قاهر است مجارمش را هر رابطگ با م اطقی نظیر  چین

 بگ سیت شواهر سوق ههد.امن ماالکا و اقیانوس ه د مسیر طوالنی و نا
 

 گیرینتیجه

الزامات فهم روابط استرامژیک چین و پاکستان هر چارچوب هرک سیر مشاریخی روابشط 

(  1947، هو کشور بیش از شش ههگ از استقالل پاکسشتان )هرهرهم م بیده و بهم وابستگ

ما ک ون نهفتگ است. مقالگ مزبور بگ بررسی نقش و جایگشاه ب شدر اسشترامژیک ششواهر هر 

روابط چین و پاکستان پرهاخت  با طرح این سوال کگ اساسا  هر طرح موسشعگ ایشن ب شدر 

اهداف موسعگ ب شدر ششواهر هر  چگ اهدافی نهفتگ است؟ فرض مقالگ مزبور چ ین بوهه کگ

روابط شسترهه چین و پاکستان قابل مح یل است. با این فرض کگ جدا، از اهداف  اهامگ

از ج ا ام یت نهفتگ است. هرحقیقشت  حصشول  -مهم مجار، و اقتصاه،  اهدافی فرامر

کارکره زیرب ایی ام یت بگ اشکال ام یتِ موسع  هدف نخستین  اص ی و نهشایی هر طشرح 

اششکال شونشاشون ام یشت سعگ ب در مزبور است. مراه از ام یت موسع  نیوه ام یشت بشگمو

هفاعی  ام یشت سیاسشی  ام یشت سشرزمی ی و... اسشت. هر ایشن  -اقتصاه،  ام یت نظامی

( 1چارچوب  مهیترین اهداف موسعگ ب در شواهر پاکستان  موسط چشین ای گونشگ اسشت: 

و هشین مشترک چشین و پاکسشتان از طریشق  محاصره و نظارت بر ه د  بگ ع وان رقیب

( برقرار، هژمونی هر برابر آمریکا با موجگ 2؛ «شرهنب د مرواریدها»هایی چون طرح طرح

بگ حضور شسترهه آمریکا هر ق یروها، آبی خ یج فارس  هریا، عیشان  اقیشانوس ه شد  

رامون  برا، هریا، چین ج وبی و...؛ این مسئ گ هر چارچوب نظارت و ک ترل بر محیط پی

( نقشش ایشران و اهییشت ب شدر چابهشار. هر ایشن 3چین هارا، اهییشت فراوانشی اسشت؛ 

ا، از مهدید  رقابت و معامشل چارچوب  ب در شواهر هر رابطگ با ب در چابهار ایران هوشانگ

-است. هرحالی کگ هو ب درچابهار و شواهر با موجگ بگ فاص گ نزهیک آنها بگ یکدیگر  می

پوشان و هیگرایی هر برقرار، روابط نزهیک میان ایران  چین و پاکستان مموان د نقش ه

این هو ب در بر نفوذ و جایگاه ب در رقیب هم هاشتگ باشد  اما از سویی موسعگ هر کدام از
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رن  کرهن نقش هرکدام از ب اهر و بشگ مبشع  کششور رقیشب هارا، آاار سوئی از حیث کم

متهبی ایالت سین کیانش  بشرا،  -اطق واشرا، قومیزایی هر م ( از حیث ام یت4است؛ 

چین و ب وچستان برا، پاکستان کگ هر هو ایالت هارا، پتانسیل مهدیدزا برا، هو کششور 

یشک »( نقش شترشاهی ب در شواهر با موجشگ بشگ قرارشیشر، آن هر ابرپشروژه ۵هست د؛ و 

ا کشگ هارا، آاشار   هر هور زهن م گشگ و آبهشا، طشوالنی و نشاامن ماالکش«یک راه-کیرب د

 اقتصاه،  ام یتی و سیاسی برا، چین است. 
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