
 

 همقدم

سیاست ابهام ایاالت متحده در آسیا در حاا  غیییا    »

هااا در مله اات  اساات ر رهتاات رهتااتن م دبلااد  در اات

؛ «غ  خواهلد شاد  ها  قدرت مشخص غ  ر بلوک ررشن

هایی است کت طای   قاهیۀ بسیار  اد غحلیل نگزاره این

یکی در سا  اخی  در ماورد سیاسات آسایایی ایااالت     

غا ین ر   داغ ناست.  غا پیش اد ایان  مه ح شدهمتحده 

 ین رریاداد ماورد بحار در ایان حاوده     انگیزغ  هیجان

انهباق غادریجی م دهاا  ملااهس اسات اغهید هلاد ر      

هاا  اخیا ن    ایاالت متحده در مله ت بود. اما در هفتات 

درآمد  غواند پیش رریدادهایی شکل گ هتت است کت می

 ید موج خب   دیگ  باشد.

ج قۀ این موج جدید دمانی دده شد کت با هاصالۀ  

چلد ررد پس اد حملات غ رریساتی در پایگااه نیاامی     

کت بت پاکساتان نسابت داده شاد ر  باا      ر هلدارر  د

اعامم شاد کات    آ ود هلد هم اه بودن  ها  خشم راکلش

یاد ردماایش   با ا  نخساتین باار    ررسیت ر پاکستان 

ر مله ت ب گزار خواهلد ک د. این غصمیم در مشت ک د

ها دیاد  را در هلد ب انگیخت.  همان دمان هم راکلش

ور ررسایت بات   لوف ه ستادۀ ریهۀ رئیس جمهکاب بعدها

ها   نما بت الیت ذات شکلین در سخلانی کت بت پاکستان

اشااره  در مله ات  ررسایت   هاا  جدیاد   دی ین غحا ک 

 رقت اد همکار  نزدید مدعی شد ررسیت هیچداشتن 

هام  هلد ر ایاالت متحده شکایت نک د ر اکلاون هلاد   

نباید اد ررابط ررسیت ر پاکستان کت سهح بااالیی هام   

اماا ایان غااده آ ااد یاد      شتت باشد. ندارند شکایتی دا

 ماج ا بود.

پس اد این ردمایش مشت ک کت بعدغ  ررسیت بات  

کمد بت پاکساتان در   غلها ب ا  ک دطور رسمی اعمم 

مبارده با غ رریسم ب گزار شده استن ررابط میان هلاد  

غ  شد ر هلد  غ  ر پیچیده ر پاکستان ررد بت ررد پ غلش

بت غعبیا  خاودن ملازر     جانبت را ب ا   ید غمش همت

ک دن پاکستان آ اد ک د. مود  در سخل انی خاود در  

نامید. پیش « مادر غ رریسم»پاکستان را  نسادمان ملل

اد آنن هلد با هشار آرردن بات کشاورها  ع او گا ره     

همکااار  جلااوی آساایا موسااوم باات سااارکن نشساات 
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ا  ایاان گاا ره را در اساامم آباااد ملحاال کاا د.    درره

ا  ب یکس نیز غمش  همچلینن مود  در نشست درره

ن پاکساتان باا حمایات    ا  در محکوم کا د  ک د بیانیت

د کت باا عادم حمایات چاین ر ررسایت      ا صادر کلاع 

هاا    غامش  نموهق بت این کاار نشاد. عامره با  ایان     

دیپلماغید پشت پ دۀ دیاد  هم اد سو  هلاد با ا    

جلااح حمایاات کشااورها    باای در ایاان درگیاا     

باا ایان حاا ن حاداقل در     . ه شاد ا  صورت داد مله ت

مورد ررسیت هلد بت هیچ رجت موهق بت پیشب د اهداف 

 .ه استود نشدخ

هاایی اد   دمزمات  دمانی بود کات  بمح خب   اصلی

مشارکت ر ح ور ررسیت در پ رژۀ راها ر  اقتصااد    

هاا   ن مها ح شاد. ایان دمزمات    CPECچاینن  -پاکستان

هااا   غوسااط رسااانت 2016نخسااتین بااار در نااوامب  

ه گوناات پاکسااتانی مهاا ح شاادن امااا ساافی  ررساایت  

یان موواو    میان در ط ف ب  س  ا «مذاک ات پلهانی»

همچلینن ردارت خارجت ررسیت اعامم   غکذیح ک د. را

ماورد  »کلون غا CPECک د احتما  پیوستن ررسیت بت 

با این حا ن در هماان دماان   «. بحر ق ار نگ هتت است

غأیید شد کت ررسیت قصد دارد در میلیارد دالر در خط 

میاان الهاور ر ک اچای     پاکساتان  جلاوی - و ۀ شما 

شود غاا   بیلی می ا  کت پیش پ رژهگذار  کلد؛  س مایت

 دسامب  سا  آیلده غکمیل شود.

با رجود خوددار  طا ف ررسای اد   چلد  بعد ر 

باا   یاد باار دیگا  ر    CPECغأیید این مسئلتن مووو  

اعمم خب  ح ور ردی خارجت پاکستان در نشست سات  

بات غیتا  ار    ن کابلجانبۀ چینن ررسیت ر پاکستان در 

هاا باا    اسط ماه دساامب ن رساانت  ها غبدیل شد. ار رسانت

انتشار ایان خبا ن بات ن ال اد ا کسااندر ددرفن سافی        

ررسیت در اسمم آباد اعمم ک دناد ررسایت غمایال بات     

اد پ رژۀ مورد بحر داشاتت ر قصاد   « پشتیبانی جد »

 اد خاام ِدارد غااا پاا رژۀ اغحادیاات غجااار  ارراساایا را  

ساادد  ن بت بلدر گوادر ما غبط  CPECراه ر  اقتصاد  

هاا  آداد   غا مسی  دست سای آسایا  م کاز  بات آی    

در  (دساامب   27) نیاز  این مووو ن اما رد  ه اهم شود.

 جانبت مورد بحر ق ار خواهد گ هت. این نشست ست

در ه  حا ن با رجود اظهار نی ها  ود ر ن ای   

مسکون ظهور ید محور جدید باا ح اور پاکساتان در    

نخساتین آن   هاا   مله ت درر اد ذهن نیست ر نشاانت 

ص ف نیا  اد ناخ سالد  شادید    قابل مشاهده است. 

 ملازر  هلد اد این مسائلت ر ناکاامی ایان کشاور در     

ک دن پاکستان با نزدید شدن این کشور بات ررسایتن   

غ ین رانۀ ررسیت ب ا  رررد بت محورِ  غوان گفت مهم می

پاکستانن موادنت در ب اب  یارگی   ایاالت متحده -چین

اظهار نی  کابلوف در ماورد همکاار     در مله ت است.

با پاکستان ر راکلش هلدن بت خوبی دال ت این موواس  

کلااد. ایاان یااد ح کاات  جدیااد ررساایت را اباا اد ماای

است اغهید اد سو  مسکو است کت بات گ مای غوساط    

چین ر پاکستان مورد است با  ق ار خواهد گ هات. بات   

ا یا محورِ ایاالت متحدهن هلدن ژاپن ر اسات  این غ غیحن 

در جلوی ر جلوی ش ق آسیا با محور چینن پاکستان 

خواهد شد. اد سو   موادنتر ررسیت بت شکل مؤث غ   

هاایی کات بات دنباا       دیگ ن ررسیت هم پس اد دشوار 

بح ان ارکا این در م دهاا  اررپاایی در م ابال خاود      

دیدن اکلون ر بت دنبا  غشکیل اغحادیاۀ ارراسایا در    می 

 ن راه گ یاز دیگا   را هام در    قف اد ر آسایا  م کاز  

خود ر در آسیا خواهاد یاهات ر ایانن    م دها  جلوبی 

باا ا  غشااکیل یااد بلااوک قاادرت جدیااد در آساایا   

 ست. کاهی

شاید ید دال ت میفو  این محور جدیادن غاأثی    

ای ان باشد. ه گونات مسای     ها  کمن آن ب  است اغه 

 غواناد  می ارغباطی اد گوادر بت شما  ر آسیا  م کز ن



 های پیش روی ایران گزینه ؛مسکو در امتداد محور جدید قدرت در آسیا     3

 

ها  ای ان بات علاوان    بت معلا  اد دست رهتن پتانسیل

ت اهیانساتان ر آسایا    ید مسای  غ انزیتای بات سام    

ا  کت با  مبلاا     م کز  باشد. همچلینن خهوط  و ت

ک اچاای ر -هااان اعاام اد غاااپی ر الهااور   ایاان غواهااق 

گوادر ق ار است کشیده شودن پا رژه  -خان اسماعیل دره

لاد را بایش اد پایش    انت ا  گاد ای ان بت پاکستان ر ه

ای انن پیش اد این در م ااطعی  مووو  خواهد ک د. بم

رارد ک دن هلاد بات ایان معاد اتن      غمش ک ده است با

؛ ام   کت در غ  سادد کفت غ ادر را بت سود خود سلگین

نهایت با غواهق ست جانبت میان نخسات ردیا  ماود ن    

نامات   آقا  ررحانی ر آقا  اش ف  لی بات یاد غواهاق   

انجامیدن اما با گذشت شش ماه هلود خبا   اد  رسمی 

 پیش هت این پ رژه ب  رر  دمین در دست نیست.

غ  است. اگ  رررد ررسیت  اما مسئلت اد این پیچیده

گاه ای ان خود  جد  غل ی کلیمن آن CPECرا بت پ رژه 

را دچار ید معاد ۀ چلد مجهاو ی خواهاد دیاد. یاد     

هاا    همکاار   سو  این معاد تن ررسیت ق ار دارد کات 

بساایار نزدیکاای بااا ایاا ان در سااوریت داشااتت اساات ر  

این ررابط بت سوریت محدرد  هایی رجود دارد کت دمزمت

ط ف دیگا ن هلاد قا ار دارد     در نمانده ر نخواهد ماند.

 کار  با ای ان غمایل ر نیاد دارد رکت اد ید سون بت هم

ها  اخی  ررابط نزدیکی باا   اد سو  دیگ  در طی سا 

این  ده در پیش گ هتت است. در ط ف سومت متحایاال

ان ر چین ق ار دارند کات اد یاد ساو    ن پاکستنیز ماج ا

در حا  صا  آرایای در ب ابا  هلاد ر ایااالت متحاده       

غواناد بات ساادگی     هستلد ر اد سو  دیگ ن ای ان نمای 

ها  خاود در رابهات باا     گی   ها را در غصمیم ملاهس آن

سیاسای  -دالیل اقتصاد  هلد نادیده بگی د؛ یکی را بت

ر دیگ   را بات دالیال املیتای. حاصال ایان معاد اۀ       

میشوش این است کت ای ان در م دها  ش قی خود ب  

ساب ت ر پیچیده قا ار گ هتات اسات     س  ید معما  کم

 است. « دمان»کت مهت ین متیی  آن 

لت را در این محادرده  بت طور کلین ای ان ست گزی

 پیش رر دارد:

ین نخسات  ای: مل  ررامنققله  تعا سیاست -1

ن غدارم همکار  با هلد ر سا عت بخشایدن بات    گزیلت

باا ایان کشاور در     هاا  مشات ک   اج اییِ پا رژه ررند 

چابهار است غاا بتواناد قبال اد آنکات مسای  پاکساتان       

غبدیل بت ید راه دست سی پ ررناق اد شاما  آسایا ر    

ررسیت بت اقیانوس هلاد شاودن مسای  جاایگزیلی را اد     

درنج ر اد آنجا بت آسیا  م کاز  ها اهم   -دابل-چابهار

همکاار  باا هلاد در ایان      خام ِ نماید. همچلینن اد 

هاا  انت اا  ر ها رش گااد      ۀ پیشب د ط حن دمیلحوده

باا   کلاد ر غامش   مله ت هماوار نمایاد  خود را نیز در 

غعمیق پیوندها  خود با هلدن ایان رابهات را بایش اد    

غأسیساات  آهان ر یاا    ساختن غأسیساات بلادر  ر راه  

 گست ش دهد.پت رشیمی 

این گزیلت چلد مشکل عمده را بت دنبا  خواهاد  

ن ر غا حاد  چاینن ایان    داشت. نخست ایلکت پاکستا

ح کاات را میااای  بااا ملاااهس کلیااد  خااود در مله اات 

دانستت ر بت آن راکلش نشان خواهلاد داد. عامره با     

چین کت ابزارها  خاود را با ا  غمهای ایان ح کات      

داشتت ر احتما  ح کات با  واد ایا ان اد ساو  آن      

پاکستان است کت در صورغی  مسئلت اصلیرجود داردن 

ار  ای ان ر هلاد با  علیات ایان     کت احساس کلد همک

کشور در حا  انجام استن پتانسایل بااالیی در نااامن    

 بیشات  باا   همکاار  ک دن مله ت با ا  ایا ان ر نیاز    

همچلاینن   ع بستان سعود  ب  علیت ملاهس ای ان دارد.

با رررد ررسیت بت محور چاین ر پاکساتانن کاار با ا      

اما   غ  هم خواهاد شاد ر ایان     سختاد این هم ای ان 

غواند ب  ررابطِ بت ظاه  است اغهید ایا ان ر ررسایت    می
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هم غأثی  ملفی بگاذارد. مسائلۀ دیگا ن رراباط هلاد ر      

بایش اد   ایاالت متحده است. بت طور باا  وهن نزدیکای  

هلد ر ای ان امکان ب انگیختن هشارهایی اد ساو    حد

ام یکا ب  علیت ایان ارغبااط را هام بات هما اه خواهاد       

 داشت.

بلا رویکلرد    کلارکردی  تلوایی   سیاست -2

گزیلۀ درم پیش رر  ای ان این است کات اد   حداقلی:

همکار  با هلد ص ف نی  ک ده ر با پیوستن بت پ رژۀ 

CPEC      ن حداقل اد ب خای ملااهس ایان پا رژه اساتفاده

هاا  مختلا     کت بع اً غوسط م اام  نماید. این گزیلتن

دماان   هام  چیلی ر پاکستانی هم غشویق شاده اساتن  

ان غعمیق پیونادها  باین ررسایت ر ایا ان را نیاز      امک

با غع ی  ملاهس مشت ک با ایان   غواند ه اهم ک ده ر می

سااد   دمیلات  کشور در ه  درسو  ش ق ر   ی ایا انن 

اغحاد اسات اغهید راقعای میاان در کشاور ر بات طاور       

-ررسیت-بت محور ست گانۀ چین ای ان وملین پیوستن

ین مشاکل ایان   پاکستان باشد. در ها  حاا ن مهمتا    

اث  شادنِ عماده    رریک د هم این است کت بت معلا  بی

ها  است اغهید ای ان در غ انزیت ر نیز دشاوار    مزیت

اساات. در حااا  حاواا ن  آندر هاا رش ملااابس اناا ژ  

ر نیاز باا    داشاتت پاکستان با رجود نیاد  کات بات گااد    

رجود ایلکت گاد خاط  و ات غااپی هلاود راه دیااد  غاا       

ر حتای باا رجاود     داردنان در پایش  رسیدن بت پاکست

ق ارداد رسمی ر قانونی میان در کشور ب ا  خ ید گاد 

موظ   2015ای ان کت بت موجح آنن پاکستان اد سا  

است بت ادا  ه  ررد غأخی  در غکمیل خط  و ت انت ا  

گاد در داخل م دها  خودن ست میلیون دالر خساارت  

هاا  گااد   بت ط ف ای انی بپا داددن بااد هام با  سا  ب     

دنی است ر ررشن اسات   ترارداغی اد ای ان در حا  چان

کت با رجود گاد غ کملستانن این کشور دست بااالغ    

 را در مورد این مووو  در اختیار خواهد داشت.

گزیلۀ سوم : گرایانه سیاست مستق  عم  -3

پیش رر  ای انن در پیش گ هتن ید سیاسات میانات   

غواناد همزماان کات بات      است. ب  این اساسن ای ان مای 

همکار  با هلد در چابهار ادامات داده ر باا غسا یس آن    

پ رژه بخشی اد بادار غ انزیت ر صاادرات را در مله ات   

بات   CPECن با پاکستان ر چاین هام در   کلد کلت   می

ر ک ده ر بخشی اد گااد خاود را بات    صورت حداقلی کا

ا  کت چین در این مله ت در دست  شبکت خهوط  و ت

 90ساااخت دارد ر یااد شاااخت اد آن غلهااا حاادرد    

کیلومت  با م د ای ان هاصلت داردن متصل سااختت ر بات   

ها ر  این غ غیحن اد و ر بیشت  در ه  کدام اد این حوده

سایا  اد مله ت جلوی آصف  ر صد شدن دریاهتی خود 

 م کز  پیشاگی   نمایاد. ایان رریکا د نیاز     ر آسیا  

مزایا ر معایبی دارد. ید ایا اد ایان اسات کات اساسااً      

هاا در مله ات صاف  ر صاد اسات ر       ماهیت این پ رژه

باعر  ها چلان مواد  است کت غثبیت یکین کارک د آن

آسیح جد  بت ملهق اقتصاد  دیگ   خواهاد شاد.   

ادیگ ان مله ات در  ای اد دیگ  این اسات کات رراباط با    

ها ص هاً محدرد بت این موارد نیسات ر   مورد این پ رژه

هان م دمات ید سا   اد   رسد این همکار  بت نی  می

ها  سیاسی املیتی بللاد مادت باشاد. رررد     همکار 

کمیلۀ ای ان بت این مجموعت باعر خواهد شاد نتواناد   

ب نادن   ا  کت دیگ ان اد ایان خاوان بها ه مای     بت انداده

اهتی داشتت باشد. مسئلۀ دیگ  این است کت اغخااذ  دری

 ع صاااۀهاااایی ایلچلاااین پ اگماغیساااتی در  درریک 

کات   را گ ا ا مللن ید سیاست خارجی هعا  ر عمل بین

ا  ر  ها  ممکن را با بادیگ ان مله ات  درگی   حداقلِ

طلباد غاا در کلاار یاد      داشتت باشاد مای   ا  ه امله ت

هاا    بات همکاار   بوررک اسی چاالک ر شفافن بتواند 

سودآرر متم کز ب  سیاست سافلی باا غماام باادیگ ان     

بپ دادد. جمهور  اسممی ای ان در حا  حاوا  اد ها    
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دارد. بات علاوان یاد     هاصالۀ بسایار  در  این ا زامات 

هاساات در مساائلۀ اسااکلۀ شااهید  نمونااۀ گااذران ماادت

بهشتی ر خط  و ت انت ا  گاد بت چابهاار در گیا  ر دار   

ن اد شا کت ملای گااد گ هتات غاا      بوطتم ها   دستگاه

سادمان بلاادر ر کشاتی انی ر ساادمان ملااطق آداد ر     

نهادها  املیتی معهل مانده است. بات گفتاۀ یکای اد    

ها  سادمان ملاطق آدادن بت علت عدم دست سای   م ام

این سادمان بت اسکلت شهید بهشتین کاالهاایی کات باا    

ود در باا م صاد خا   صد مت  غخلیت در بلدرن غلها چلد 

مجموعت مله ت آداد چابهار هاصلت دارندن گااه بایساتی   

ا  را جهت غا خیص ر رسایدن    ید ه ایلد چلد هفتت

و  دیگ  نیز بت م صد پشت س  بگذارند. ید م ام مسئ

در حا ی کت غوجیات اقتصااد    در گفتگویی مدعی شد 

ه اهم شدن دست سی انت اا    نهعا  شدن بلدر چابهار

مشاکمت  بات ایان بلادر اساتن      کاال اد م د اهیانستان

ها  اهیان اد م د بات   کامیون غ دداد  بوررک اغید مانس

ها بت بلدرعباس کت مسی    سمت چابهار ر هدایت آن

ساتن   ر بادرن صا هت اقتصااد     غا   بت م اغح طاوالنی 

هاایی اد ایان دسات بیاانگ  مشاکمت       . نشاانت اند شده

ساختار  داخلی است کت ایا ان با ا  پیگیا   یاد     

رر اسات ر غلهاا یاد     با آن رربات  یانتگ ا ت عملسیاس

اسات اغهید اد بااال اسات کات     -غصمیم کامن املیتای  

 را ب ط ف سادد. یغواند گ ه مشکمت ایلچلیل می

در ه  حا ن گزیلۀ سوم ب ا  ایا ان یاد مزیات    

نیز بت هم اه دارد ر آن این است کت در صوت غح اقن  

امکان غح ک باالیی در سیاسات قادرت در مله ات ر    

ساادد. پاکساتان    ه اغ  اد آن ب ا  این کشور ه اهم می

هاا  املیتایِ    در مسئلۀ خط  و ۀ انت ا  گادن دشاوار  

ایا  م غبط با کشاتت  ای ان در مله ت بلوچستانن ر ق 

هاا    شدن مم ملصور اخت  رهب  طا باان ر جاساوس  

ساتان  هلد  دستگی  شده غوسط ساادمان املیات پاک  

شا ید   نشان داد بت علاوان یاد همساایۀ مسالمانن    

هاا    در ساا   نیاز  است. چین ساد  یده ر مشکلپیچ

گذشتت بت ندرت درگی  مع مت سیاسی ای ان ر   ی 

وریت ید بار دیگ  نشاان  شده است ر ررسیت هم در س

داده است کت حداقل هلودن بت ایا ان بات علاوان یاد     

کلد. پیگیا     ه اموووعی نگاه نمی درست است اغهیدِ

گ ایانات در م دهاا  شا قی باا       سیاست خارجی عمال 

کلاد وامن    ها  متعدد بت ای ان کمد می حفظ گزیلت

حفظ عمق است اغهید خود در سیاست خارجی ر بااد  

ه غیییا  غاکتیاد خاود در مله اتن بات      نگت داشاتن را 

مبتلاای باا  ملاااهس  ر هااا  باات ررد پیگیاا   سیاساات

هلد  اخی  ررابط م رر ا  خود بپ دادد. همچلینن  حیت

ر ایاالت متحده بیانگ  آن اسات کات در حاا  حاوا ن     

همپوشانی دیاد  میان ملااهس در کشاور در م دهاا     

د رجود نادارد ر غاا کلاونن راشالگتن ا     قاره شبت  بی 

رررد بت مسائل هلد در این محدرده خاوددار  کا ده   

اساات. بلاااب اینن احتمااا  ایلکاات سااهحی محاادرد اد  

ها  اقتصاد  میان هلد ر ای ان حساسایت ر   همکار 

بت دنبا  آنن اعما  هشار  را اد ط ف ام یکا ب انگیزدن 

 چلدان مه ح نیست.

حاصل سخن ایلکت در حا  حاوا ن دماان با ا     

ش قی بت سا عت در حاا  اد دسات     ای ان در م دها 

رهتن است ر رریدادها  رردشمار این حاوده وا ررت   

کاامن را در پاایش گاا هتن یااد سیاساات ملسااجم ر 

ها  اسات اغهید   کلد. ب  مبلا  غصمیم خاط نشان می

غواند در حا  حاوا  ه کادام اد    کمن کشورن ای ان می

این ست مسی  را انتخای نماید؛ این انتخاای بساتت بات    

گیا   در ماورد    م کمن ساهوح بااال  غصامیم   غصمی

مسائلی مانلد همکار  با ررسایتن رواعیت رابهات باا     

اناداد مواواس در قباا  ایااالت متحاده ر       چینن چشام 

میزان آمادگی ب ا  درگی  شدن باا پاکساتان دارد. باا    
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رساد در صاورغی کات     این حا  در مجمو  بت نی  مای 

مساای  اراده ر امکااانی باا ا  ایجاااد یااد سااادرکار ر  

بوررک اغید مست ل ر کارآمد مختص این حوده ر این 

مله ت رجود داشتت باشدن
1
گزیلۀ سومن یعلی سیاست  

گ ایانت بیشت ین مزایا  ممکان را اد ایان    مست ل عمل

 ای ان بت هم اه خواهد داشت.ب ا  باد  

                                                           
ط احی کا ده   CPECشبیت بت ساد ر کار  کت پاکستان ب ا   .1

است ر ید کمیتت مسات ل ر رده بااال باا آداد  ر سا عت عمال      

کاهی بت صورت اختصاصی ب ا  امور م بوط بت ایان پا رژه ایجااد    

 نموده است.


