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)علی حسنی، پژوهشگر مسائل بین الملل(

مقدمه

در اکتبر 2013، رئیس جمهور شی جین پینگ، یک ماه پس از معرفی ابتکار «یک کمربند- یک راه«، در مجلس 
اندونزی، پیشنهاد احیای دوبارة جادة ابریشم و ایجاد راه دریایی این جاده را داد. در همین سخنرانی بود که شی پیشنهاد 
تأسیس بانک «سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی« برای تأمین مالی پروژه ها را مطرح کرد. سفر به اندونزی اولین سفر 
رئیس جمهور شی به منطقۀ آسیای جنوب شرقی بود و برای اولین بار در تاریخ اندونزی بود که رهبری خارجی در 
مجلس این کشور سخنرانی می کرد. همان طور که پیش تر گفته شد، نام ابتکار یک کمربند- یک راه از دو بخش تشکیل 
شده است: «کمربند« و «راه«. کمربند به شش راه سرزمینی در خشکی اشاره می کند که قرار است چین را به آسیای 
مرکزی، روسیه، جنوب آسیا و نیز اروپا پیوند زند. راه هم به راهی دریایی اشاره می کند که هدفش اتصال بنادر چین 

به بنادر آسیای جنوب شرقی، جنوب آسیا، آفریقا، خاورمیانه و اروپاست.

لرد پالمرستون، نخست وزیر انگلستان، زمانی بیان کرد: «ما نه دشمنان ابدی داریم و نه دوستان ابدی. فقط منافع ما 
و کشورهاست که ابدی است.« گرم شدِن روابط سرد میان چین و اندونزی نیز درست در همین راستاست. دو دشمِن 

دهه های پیش، این بار برای منافع کشور خود دست دوستی داده اند و به توسعۀ روابط بین خود اقدام کرده اند.

نادیده گرفتِن بزرگ ترین اقتصاد شرق آسیا )چین( برای کشورهای این منطقه اگر دشوار نباشد، کاری بسیار دشوار 
 )OEC( و نیز مبدأ اول واردات کاال )است. در حال حاضر، چین مقصد اول صادرات کاالهای اندونزیایی )14درصد
به اندونزی )22 درصد( است. از نگاه چین، اندونزی رهبر «انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا )آسه آن(«1 است و 
پتانسیل اندونزی در آسه آن می تواند در رسیدن به توافق و راه حل مناسب بر سر مسائل و جزایرِ مورداختالف در دریای 

چین جنوبی، بین چین و کشورهای آسیای جنوب شرقی، مفید واقع شود.

1.  Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
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در نقشه های ارائه شده از ابتکار یک کمربند- یک راه، سه کشور در منطقۀ آسیای جنوب شرقی مهم ترین نقش را 
ایفا می کنند: اندونزی، سنگاپور و مالزی. این سه کشور درست در گلوگاه مهم ترین تنگۀ شرق آسیا و یکی از تنگه های 

مهم جهان واقع  شده اند.

کنفرانس تجارت و توسعۀ سازمان ملل متحد )آنکتاد(1 در گزارش خود در سال 2019 آورده است که بیش از 80 
درصد از حجم تجارت جهان و معادل 70 درصد از ارزش تجارت جهان از طریق دریا صورت می گیرد. 60 درصد 
از این حجم تجارِی دریایی از آسیا می گذرد و حدود یک سوم از سهم کشتیرانی  جهان از آِن دریای چین جنوبی است 
)UNCTAD, 2019(. دریای چین جنوبی برای تمام کشورهای شرق آسیا که با دنیا تجارت می کنند، مهم محسوب 
می شود؛ اما از آنجایی که چین، در بین این کشورها، بیشترین میزان تجارت با دنیا را دارد، توجه بیشتری به دریای چین 
جنوبی می کند و تنگۀ ماالکا که پیونددهندة اقیانوس آرام به اقیانوس هند است، برایش حیاتی است. اتکای شدید چین 

به دریای چین جنوبی و تنگۀ ماالکا این کشور را بیشتر در معرض آسیب  قرار خواهد داد.

 در سال 2003، رئیس جمهور وقت چین، هو جین تائو2 اعالم کرد برخی از «قدرت  های خاص« تمایل دارند تنگۀ 
ماالکا را کنترل کنند؛ از همین  رو، اتخاذ استراتژی هایی جدید برای کاهش آسیب پذیری های چین در مواجهه با این 
مسئله را خواهان شد. کار بدان جا رسید که مطبوعات چین از تنگۀ ماالکا به عنوان «معمای ماالکا« یاد کردند و روزنامۀ 
جوانان چین3 در 15ژوئن2004 نوشت: «اغراق نیست اگر بگوییم هرکسی که تنگۀ ماالکا را کنترل کند، تقریباً به طور 

.)Storey, 2006( »کامل جریان انرژی چین را کنترل خواهد کرد

اقیانوس هند دارای چهار آبراه مهم تجارِی بین المللی دریایی است: 1. تنگۀ هرمز که مرز ایران و عمان است؛ 2. 
تنگۀ ماالکا که مرز اندونزی و مالزی است؛ 3. تنگه باب المندب که مرز جیبوتی و یمن است؛ 4. کانال سوئز که در 

مصر است.

چرا تنگۀ ماالکا؟

برای حمل ونقل کاال و عبور کشتی ها از دریای چین جنوبی به اقیانوس هند سه راه، یا بهتر است بگوییم، سه تنگه 
وجود دارد: 1. تنگۀ ماالکا؛ 2. تنگۀ سوندا4؛ 3. تنگۀ المبوك5.

1.  United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

2.  Hu Jintao

3.  China Youth Daily

4.  Sunda

5.  Lombok
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Indian ocean to Pacific maritime chokepoints

تنگۀ ماالکا از نظر بُعد مسافت و نزدیکی بین بازارهای شرق آسیا و خلیج فارس، نزدیک ترین مسیر به شمار می رود. از 
نظر حجم انتقال نفت خام و میعانات نفتی، در میان تنگه های مهم جهان، تنگۀ ماالکا بعد از تنگۀ هرمز، در جایگاه دوم 
قرار دارد )EIA(. به گزارش رویترز، در سال 2016، 80 درصد از واردات نفتی چین از دریای چین جنوبی و از طریق 
تنگۀ ماالکا بود )Reuters, 2017(. بر اساس گفتۀ ادارة اطالعات انرژی آمریکا، عرِض باریک ترین قسمت تنگۀ ماالکا 
2,4 کیلومتر )1,7 مایل( است که این موضوع می تواند به طور بالقوه به برخورد کشتی ها و به گل نشستن آن ها یا نشت 
نفت منجر شود. تنگۀ ماالکا در معرض تهدید راهزنان دریایی نیز قرار دارد. محدودیت طبیعی تنگۀ ماالکا فقط اجازة 
عبور کشتی هایی با شناورهای 24 متر )82 فوت( را می دهد که این میزان برای نفتکش های غول پیکر1 با ظرفیت حمل 
1,9 تا 2,2 میلیون بشکه نفت خام مناسب است و برای عبور نفتکش های کوه پیکر2 باید از مسیرهای  جایگزین، مثًال 

تنگۀ المبوك استفاده نمود که این موضوع به افزایش هزینه ها و طوالنی تر شدن زمان حمل خواهد انجامید.

تا اینجا از اهمیت اقتصادی تنگۀ ماالکا گفتیم. در سیاست بین الملل، انواع دالیل اقتصادی، نظامی، سیاسی و امنیتی 
پشت هر تصمیم قرار دارد و سیاست گذار فقط بر اساس یک فاکتور تصمیم گیری نمی کند. بر همین اساس، نباید مزیت 

اقتصادی و کوتاهی مسیر را هرچند مهم ترین دلیل است، یگانه دلیل توجه چین به تنگۀ ماالکا دانست.

با گذر از تنگۀ ماالکا، به جنوب آسیا می رسیم و با کشورهای میانمار، بنگالدش، سریالنکا، مالدیو، هند و پاکستان 
مواجهیم. تمام کشورهای نام برده در کنار یا داخل اقیانوس هند واقع شده اند. در بین این کشورها، نام یک کشور بسیار 
جلب توجه می کند: هند. هند کشوری است که رقابت فراوانی با چین داشته است و بسیاری، این کشور را از بخت یاران  

اصلی پیوستن به باشگاه قدرت های بزرگ جهانی در قرن بیست ویکم می دانند.

1.  VLCC

2.  ULCC
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این کشور که این روزها از آن به عنوان قدرتی آسیایی یاد می شود و برخی بر این گمان اند که ظرفیت تبدیل شدن 
به قدرتی جهانی را نیز دارد، موازنه کنندة چین در آسیا نیز محسوب می شود. رقابت چین و هند و خصومت این دو 
کشور باعث شده است چین دست به کار شده و به نوعی، سیاست مهار هند را برگزیند. برخی بر این باور هستند که 

چین در حال اجرای استراتژِی موسوم به زنجیرة مروارید1 است )شکل 2(.

Strait of Malacca

1.  String of Pearls
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عبارت استراتژی زنجیرة مروارید را شرکت مشاورة دفاعی «بوز آلن همیلتون«1، نخستین بار، در سال 2005 در 
گزارشی با عنوان «آیندة انرژی در آسیا« وارد ادبیات سیاست بین الملل کرد. در این گزارش که برای وزیردفاع وقِت 
آمریکا، دونالد رامسفلد تهیه شده بود، ادعا شد چین در حال ایجاد پایگاه های نظامی و ایستگاه های اطالعاتی2 در بنادر 
مجاور اقیانوس هند در میانمار، بنگالدش، سریالنکا، مالدیو و پاکستان است و هریک از این مرواریدها از پایگاه نظامی 
و ایستگاه های جمع آوری اطالعات حکایت می کنند )Bo, 2014(. پس از گذشت حدود 15 سال از این گزارش، اثری 
از این پایگاه های نظامی پیدا نیست؛ اما بروزنیافتن موضوعی بالقوه در حال حاضر، نافِی پیداشدن آن در آینده نخواهد 
بود. ایجاد پایگاه های نظامی و اطالعاتی توسط چین در این حوزه شاید از اهداف بلندمدت یا بسیار بلندمدت چین 

باشد و هدفی کوتاه مدت و میان مدت نباشد.

اهمیت اقیانوس هند برای چین مربوط به اکنون نیست. چین از دهۀ 1960 به دلیل کمک های مالی و نظامی به 
کشورهای آسیایِی آفریقایی تبار در آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوبی، اهمیت زیادی برای اقیانوس هند قائل بوده 
است )Khurana, 2008(. در حال حاضر و در میان مدت، چین دو هدف عمده را در اقیانوس هند دنبال می کند: 1. 

نفع اقتصادی و واردات انرژی به منظور رشد اقتصادی؛ 2. تأمین امنیت خطوط کشتیرانی و ارتباطی.

امنیت انرژی برای چین از اهمیت بسیاری برخوردار است و چین تالش می کند بتواند منابع تأمین انرژی خود را 
تنوع ببخشد و مسیرهای واردات انرژی خود را ایمن کند. با توجه به میزان واردات انرژی چین از خاورمیانه از طریق 

اقیانوس هند و تنگۀ ماالکا، امنیت این مسیر برای چین حیاتی است.

نگاه هند

ادراکی که هند از اقدامات چین در اقیانوس هند دارد، درست یا نادرست، درکی بدبینانه است و هند گمان می کند 
هدف چین از فعالیت هایش در اقیانوس هند صرفاً به مسائل اقتصادی و امنیت انرژی ختم نمی شود. هند سه اقدام 
را برای مقابله با چین در اقیانوس هند در نظر دارد: 1. تقویت داخلی و افزایش ظرفیت های خود؛ 2. کمک گرفتن از 
شرکا و قدرت های منطقه ای؛ 3. سرمایه گذاری در نقاطی که از لحاظ ژئوپلیتیکی، مهم و رقیِب مناطق سرمایه گذارِی 

.)CSIS, 2019( چین در آنجاست

اولین کاری که هند در این زمینه انجام داده است، تقویت و افزایش ظرفیت های خود است. هند در اولین گام، 
توجه خود را به پایگاه نیروی هوایی کار نیکوبار3 )شکل 3( در حدود سه کیلومتری جنوب شرق خود در خلیج بنگال 
معطوف کرده است و درصدد این است که زیرساخت هایش در این پایگاه را تقویت و به روزرسانی کند. هند به استقرار 

تجهیزات حمل ونقل نظامی، گشت زنی و ناو هواپیمابر در این منطقه نیز اقدام کرده است.

اقدام دوم هند برای مقابله با استراتژِی ادراکی چین در اقیانوس هند، همکاری با شرکای خود است. در این راستا، 

1.  Booz Allen Hamilton

2.  intelligence

3.  Car Nicobar Air Force Base
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هند به استقرار تجهیزات دریایی و گشت زنی در جزایر ماریشز1 و ِسیِشالس در جنوب غرب خود در اقیانوس هند 
دست زده است )شکل 4(. هند با دسترسی به این دو جزیره می تواند دسترسی بهتری به جزیرة ریونیون2 داشته باشد. 
این جزیره در کنارِ ماریشز است که پایگاه نظامی فرانسه در آن مستقر است. جزیرة ریونیون یکی از پایگاه های نظامی 

بسیار مجهز اقیانوس هند و منطقه را در خود جای داده است.

اقدام بعدی هند برای مقابله با چین، سرمایه گذاری در جاهای گوناگون و مهم منطقه به لحاظ ژئوپلیتیکی و رقابتی با 
چین است. سرمایه گذاری در بندر چابهار که رقیِب بندر گوادر است و نیز سرمایه گذاری در بندر سابانگ3 در اندونزی، 

همگی در ذیل این راهبرد هند جای می گیرند.

Car Nicobar

معمای امنیتی هند و چین 

معمای امنیتی بین هند و چین را امروزه می توان در استراتژی های دریایی چین و تعامل های استراتژیکش با کشورهای 
اقیانوس هند دنبال کرد که یکی از عوامل اصلی نگرانی هند است. از معمای امنیتی برای توضیح بسیاری از رقابت ها 

و نتایج کلیدی قرن بیستم، از جمله جنگ جهانی اول و جنگ سرد استفاده می شود. 

معمای امنیتی بین هند و چین ابعاد وسیعی دارد که در دوره های تاریخی مختلفی بیان می شود. از سال 1949 تا به 

1.  Mauritius

2.  Reunion

3.  Sabang
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امروز دو طرف ادعاهای خود دربارة مناقشه را مطرح کرده اند. آنان در ابتدا سعی کردند با مذاکره مسئله را حل کنند؛ اما 
سرانجام جنگ کوتاهی بین دو طرف شکل گرفت و از سال 1977 تا 1988 دوباره هر دو طرف تالش کردند دربارة 
اختالفات مرزی، دوباره مذاکره کنند. از سال 1989 تا 2003 هر دو طرف سعی کردند روابط دوجانبه را فراتر از حل 
مشکالت مرزی ادامه بدهند و از سال 2004 تا به امروز، طیف دیگری از مسائل به ظهور رسیده است. بی اعتمادی های 
هند و چین به یکدیگر و رقابت های فزایندة هر دو کشور، به ویژه چین که در قالب پروژة یک کمربند یک راه برای 
نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهانی بروز یافت، باعث تشدید تنش های امنیتی بین دو طرف شده است. کشور هند در 
طی دهه های گذشته، تمام استراتژی های چین، به ویژه در منطقۀ آسیای جنوبی را دنبال کرده است. این منطقه برای 
هند حیاط خلوت استراتژیک محسوب می شود. در همین حال نیز چین بسیار نگران نزدیکی هند با کشورهای ایاالت 
متحده و ژاپن است. به طور کلی می توان گفت ایجاد پایگاه نظامی توسط چین در جیبوتی، رویکرد فعاالنۀ چین در 
اقیانوس هند، تالش چین برای بهبود روابط با کشورهای همسایه، باالخص در اقیانوس هند، و نیز عمق بخشیدن 
به روابطش از طریق پروژة یک کمربند یک راه، هند را بر آن داشته است که برای ایجاد بازدارندگی در برابر چین، 
به دنبال استراتژی فعاالنه تری، مخصوصاً در حیاط خلوت خود  باشد و این امر باعث پیچیده ترشدن فضای امنیتی بین 

دو کشور شده است.  

Border between China and India

نگاه آمریکا

بعید است که نام کشورهای درحال ظهور و قلمروهای ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک مطرح شود و صحبتی از آمریکا 
به میان نیاید. در بین چیِن ظهوریافته و هنِد درحال ظهور، انتخاب آمریکا دومی خواهد بود. سیاست کالن ایاالت 
متحده جلوگیری از هژمونی یک کشور در مناطق مختلف دنیا، به ویژه شرق آسیاست و هند گزینۀ اول آمریکا برای 
ایجاد چالش در مقابل چین است. در سال 2019، وزارت دفاع و وزارت خارجۀ آمریکا دو سند راهبردی مهم دربارة 
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 U.S. Department( 2»ایندو-پاسیفیک1 منتشر کردند. عنوان سند راهبردی وزارت خارجه «ایندو-پاسیفیِک آزاد و باز
U.S. Department of De-( 3»بود و سند راهبردی وزارت دفاع «گزارش استراتژی ایندو-پاسیفیک )of State, 2019

fence( نام داشت.

آمریکا در این دو سند باالدستی، خود را کشوری پاسیفیک و بخشی از ایندو-پاسیفیک معرفی کرده و بیان می کند 
با کمک متحدان و شرکای خود در منطقه، از جمله کشورهای آسه آن و هند، به حل چالش های مشترك و پیشبرد 
چشم اندازی مشترك خواهد پرداخت )U.S. Department of State, 2019(. سند وزارت خارجه از هند به عنوان 
شریک استراتژیک یاد می کند و سند وزارت دفاع نیز که لحن تندتری نسبت به سند وزارت خارجه دارد، چین را 
هدف خود قرار می دهد و عالوه  بر تجدیدنظرطلب خواندن چین بیان می کند: «جمهوری خلق چین، به رهبری حزب 
کمونیست، با اهرمِ فشار نوسازی ارتش، عملیات های نفوذ و اقتصادی یغماگرایانه، به دنبال ایجاد نظمی دیگر به نفع 

 .)U.S. Departmtn of Defence, 2019( »خود در منطقه است تا از این طریق به سایر ملت ها فشار بیاورد

چهار اصل در سند راهبردی وزارت دفاع بیان شده است که عبارت اند از:

1. احترام به حاکمیت و استقالل تمام کشورها؛

2. حل مسالمت آمیز اختالفات؛

3. تجارت آزاد، منصفانه و متقابل بر اساس سرمایه گذاری  باز، توافقات شفاف و پیوند و همکاری؛ 

.)ibid: 4( 4. تبعیت از قواعد و هنجارهای بین المللی، از جمله آزادی خطوط کشتیرانی و هوایی

آمریکا کامًال هدفمند از دو واژة «آزاد« و «باز« در سند راهبردی خود استفاده کرده است؛ به طوری که در خود سند نیز 
معنا و تعریف این دو از هم تفکیک شده است:

منظور از آزاد، توانمندی کشورهای منطقه، فارغ از اندازه و بزرگی، در اِعمال حاکمیت آزادانۀ خود و بدون اجبار 
سایر کشورهاست که در سطح ملی به معنای حکمرانی خوب و تضمین بهره مندی شهروندان از حقوق و آزادی های 
اساسی خود است. منظور از باز، ارتقای رشد پایدار و پیوند در منطقه است که این نیز بدین معناست که تمام 

.)ibid( »کشورها از دسترسی به آب های بین المللی، خطوط هوایی، فضا و سایبر بهره مند شوند

آمریکا به کمک شرکا و متحدان خود در ایندو-پاسیفیک، به ویژه هند، به دنبال تضمین آزادی و امنیت خطوط کشتیرانی 
و هوایی است و چین را مهم ترین تهدید برای امنیت و آزادی کشتیرانی و خطوط هوایی می داند.

بندر چابهار ایران و کریدور جنوبی

1.  Indo-Pacific

2.  A FREE AND OPEN INDO-PACIFIC

3.  Indo-Pacific Strategy Report
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بندر چابهار در جنوب بلوچستان در استان سیستان قرار دارد و به اقیانوس هند دسترسی مستقیم دارد و دارای دو بندر 
است که در مجاورت کامل با خلیج فارس و دریای عمان قرار دارند. از نظر تاریخی، چابهار ارزش خود را در جنگ 
ایران و عراق ثابت کرده است؛ زیرا ایران توانست تجارت خود را از طریق این بندر انجام دهد؛ به این دلیل که خارج 

از تنگۀ هرمز و خلیج فارس قرار داشت.

بندر چابهار، محل تالقی دو کریدور ترانزیتی جهان به نام های شمال- جنوب و شرق- غرب است که این، یکی از 
مزیت های مهم محور شرق ایران به حساب می آید. بزرگراه ساحلی مکران در جنوب پاکستان که بندر کراچی را به 
بندر گوادر و سپس بازارچۀ مرزی ریمدان در شهرستان چابهار در ایران متصل می نماید، امکان ارتباط زمینی چابهار 
به بنادر گوادر و کراچی را به وجود می آورد. نکتۀ حائز اهمیت این است که چابهار می تواند نقشی کلیدی در انتقال 

کاالهای بندر گوادر پاکستان به اروپا ایفا کند. 

نگاهی که هند به بندر چابهار دارد، نگاهی استراتژیک است؛ زیرا هند این بندر را معادل با بندرگوادر در پاکستان 
می داند که چین آن را به عنوان بخشی از کریدور اقتصادی اش با پاکستان )CPEC( ساخته است و اداره می کند. واردشدن 
ایران در پیمان اقتصادی و امنیتی گسترده با چین نگرانی اساسی را برای هند ایجاد می کند. فاصلۀ بندر گوادر پاکستان 

و بندر چابهار ایران که «بندرهای خواهر« نامیده می شوند، فقط 172 کیلومتر است.

اتصال بندر چابهار به گوادر پاکستان به شکل گیری ژئوپلیتیک جدید و تغییر اتحاد در خلیج فارس منجر خواهد شد 
و ایران باید استراتژی جامع در محور جنوبی را که یکی از هسته های اصلی و تکمیل کنندة مگاپروژة راه ابریشم جدید 
است، تبیین کند. ایران می تواند با جایگزینی مشارکت های قدیمی، وارد اتحاد های استراتژیک جدیدی شود و یکی 
از هسته های اصلی در واقعیت های ژئوپلیتیکی جدید باشد تا بتواند اهرم فشاری در برابر غرب و هم پیمانانش داشته 
باشد. ایران باید خوانشی تازه از موقعیت ژئواستراتژیک بلوچستان ارائه دهد و نگاهی ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی به 
این دو بندر داشته باشد تا وارد فرایند جهانی شود و بتواند نقشی تأثیرگذار در معادالت منطقه ای، به ویژه غرب آسیا 

داشته باشد.

Chabahar Port
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Gwadar Port

جمع بندی

با رشد چین و اثرگذارِی روزافزون این کشور و ابتکار یک کمربند-یک راه، هیچ یک از کشورهای همسایۀ چین در 
منطقه تمایلی به نادیده گرفتن چین و نقش آن در نظام بین الملل ندارد. چین برای رشد و قدرت یابی به رشد اقتصادی 
و تجارت، و برای رشد اقتصادی به انرژی نیازمند است. بخش عمدة انرژی چین از خاورمیانه و از طریق اقیانوس 
هند و تنگۀ ماالکا تأمین می شود. امنیت تنگۀ ماالکا به عنوان دومین تنگۀ مهم جهان برای چین حیاتی است. مهم ترین 
هدف چین در میان مدت، منفعت اقتصادی از اقیانوس هند و تضمین امنیت کشتیرانی و ارتباطی است. با توجه به 
تک بُعدی نبودن تصمیم گیری های سیاست خارجِی کشورها، چین، عالوه  بر اقتصاد، نگاهی نیز به مسائل امنیتی، سیاسی 
و نظامی دارد و در تالش است بتواند مهم ترین رقیب خود در منطقه، یعنی هند را به آرامی مهار کند؛ هرچند این، هدفی 
درازمدت برای چین است. هند نیز که رقیب چین در آسیاست، نگاه خوبی به اقدامات چین در اقیانوس هند ندارد و 
از همین رو استراتژی هایی برای مقابله با چین در اقیانوس هند به کار گرفته است. آمریکا نیز در این میان بیکار ننشسته 
است و تالش می کند بتواند با کمک شرکا و متحدان خود در منطقه، به ویژه هند، چین را موازنه کرده و امنیت خطوط 
کشتیرانی و هوایی را تضمین نماید. ایران نیز برای ایجاد موازنه ای منطقه ای و بین المللی و نیز جلوگیری از طردشدن از 
کریدورهای اصلی راه ابریشم جدید باید دیپلماسی فعال و تدوین استراتژی در برنامه های کالن خود را در دستورکار 
قرار دهد تا از این طریق، به راحتی، وارد چرخۀ تحریم های بین المللی نشود. ایران به جای رقابت استراتژیک در جنوب 
آسیا باید به رفاقت استراتژیک با کشورهای تأثیرگذار جنوب آسیا وارد شود تا بتواند در غرب آسیا موازنه ای قابل قبول 

انجام دهد و از پتانسیل های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی خود، نهایت استفاده را ببرد. 

باید تمامی امکانات برای ساخت راه آهن سراسری فراهم شود. ایران در مرکز شاهراه شرق- غرب و در مسیر 
داالن های ترانزیتی شمالی – جنوبی است و به سبب جایگاه ژئواستراتژیکش باید بنیان های حمل ونقل و تجارت 
درون مرزی و فرامرزی خود را بر شبکۀ خطوط راه آهن استوار سازد. ایران نیازمند توسعۀ سریع و راه اندازی خطوط 
راه  آهن سراسری در قلب شاهراه هاست. مسئوالن باید سرمایه گذاری های چین در نوسازی خطوط ریلی شمال – 
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جنوب ) تهران – چابهار ( را تسهیل کنند. بر اساس گفتۀ تحلیلگران، ایران می تواند در جنوب استان سیستان وبلوچستان، 
دو استان مکران شرقی و غربی را تشکیل دهد؛ به طوری که مکران شرقی شامل شهرهای چابهار، نیک شهر و سرباز 
به مرکزیت چابهار باشد. به طور کلی، ایران نیازمند کالن استراتژی ای به دور از هرگونه جناح بندی سیاسی داخلی است 
تا بتواند در باالترین سطح ممکن، امنیت نظامی و اقتصادی کشور را تأمین کند تا کشور به راحتی وارد بحران های 

پی درپی نشود. 
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