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مقدمه 
از گذشتههای دور ،تجارت دریایی نقش مهمی در اقتصاد منطقهای و جهانی و بهویژه در بنادر اقیانوس هند و دریاهای
متصل به آن داشته است .بدیهی است در این زمینه نقش شهرهای ساحلی و بنادر و اسکلههای دریایی عنصر اساسی در
تجارت و بازرگانی بینالمللی بوده است .با وجود پیشرفتهای عظیم فناوری در حوزة حمل و نقل جادهای ،ریلی ،و
هوایی ،همچنان سهم تجارت دریایی نسبت به سایر حوزهها با فاصلة بسیار زیاد در مقام نخست است .آشکار است که
رونق حمل و نقل دریایی و فعالیتهای بندرگاهی ،عالوه بر رفع نیاز شهرهای ساحلی ،وابسته به سرزمینها و
سکونتگاههای پسکرانهای و شهرها و کالنشهرهای درونقارهای است .به دیگر سخن ،برای تکمیل چرخة بازرگانی و
ترانزیت کاال ،اتصال بنادر به شهرهای محصور در خشکیها بخش مهمی از این فرایند است .دسترسی به بخشهای
مرکزی ابرقارة اورآسیا یعنی حوزههای آسیای مرکزی ،منطقة قفقاز ،حوزة چین غربی ،جنوب روسیه ،و بخشهایی از
اروپای شرقی از سمت جنوب و اقیانوس هند برای سدههای متمادی یک مسئله بوده است .راهحل برونرفت از این
تنگنای جغرافیایی احداث کریدور های ارتباطی از دریاهای اقیانوس هند به مرکز خشکی اورآسیا است .اخیراً این مسئله
مورد توجه قدرتهای نوظهور اقتصادی چین و هند قرار گرفته است.
در دو دهة اخیر ،دسترسی به منابع انرژی مطمئن و پایدار و دسترسی و اتصال به بازار بزرگ ابرقارة اورآسیا موضوع
اساسی در سیاست خارجی دو کشور بزرگ چین و هند بوده است .در این دوره ،چین و هند باالترین رشد اقتصادی را در
میان کشورهای جهان داشتهاند .بهرغم رکود اقتصاد جهانی ،این دو کشور رشد اقتصادی قابل مالحظهای را تجربه
کردهاند .رشد اقتصادی ساالنة چین به طور میانگین در فاصلة سالهای  0221تا  0212به میزان  12/9درصد (صندوق
بینالمللی پول )102 :0213 ،و در سالهای  0212تا  0211به میزان  1/3درصد بوده است (سازمان ملل.)110 :0213 ،
این کشور ،پس از ایاالت متحدة امریکا با بیش از  19/0هزار میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی ،1بزرگترین اقتصاد جهان
را دارد (بانک جهانی .)0213 ،در این میان ،کشور هند با بیش از  0/1هزار میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی پس از آلمان
در جایگاه پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است (بانک جهانی .)0213 ،این کشور در سالهای  0211-0212رشد اقتصادی
ساالنه  1/9درصد را تجریه کرده و در سال  0211مقدار  1/4درصد را پشت سر گذاشته است (سازمان ملل.)119 :0213 ،
این دو اقتصاد و قدرت بزرگ آسیایی برای گسترش حوزة نفوذ ،صادرات محصوالت مازاد ،دسترسی به بازارهای
بزرگ مصرف ،تأمین انرژی مطمئن و پایدار و تعقیب و تأمین منافع ملی در حوزههای پیرامونی بر روی کریدورهای
ارتباطی تمرکز کردهاند .تصمیمسازان و استراتژیستهای دولت چین پروژة «کریدور اقتصادی چین -پاکستان» 2با
محوریت بندر گوادر پاکستانـ که بخش مهمی از ابرپروژة احیای جادة ابریشم با عنوان «یک کمربند یک جاده» 3یا
«ابتکار کمربند و جاده» 4استـ پیشنهاد کردهاند و در مقابل هندیان «کریدور بینالمللی حمل و نقل شمال -جنوب» 5با
محوریت بندر چابهار و سرزمین ایران را مطرح کردند .حضور چین در بندر گوادر و حضور هند در بندر چابهار در بستر
رقابتهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک چین و هند در جنوب آسیا و دسترسی به اورآسیا قابل تحلیل و بررسی است.
بنابراین ،این پژوهش به دنبال تبیین رقابتهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک چین و هند در کریدورهای مذکور و نقش
ژئوپلیتیک بنادر گوادر و چابهار در این رقابت است.
)1. Gross Domestic Product (GDP
)2. China–Pakistan Economic Corridor (CPEC

)3. One Belt One Road (OBOR
)4. Belt and Road Initiative (BRI
)5. International North–South Transport Corridor (INSTC
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در بررسی پیشینة پژوهش ،ریچارد هو ( )0211به مطالعة استراتژی یک کمربند یک جاده چین و فرصتها و چالشهایی
برای هند پرداخته است .وی بر آن است که این استراتژی باعث نفوذ بیشتر چین در اقیانوس هند و به خطر افتادن منافع هند
خواهد شد .خانیندرا داس ( )0211در خصوص یک کمربند و یک جاده و چالشهای آن در جنوب آسیا بر آن است که این
استراتژی فرصتهای چندگانهای را در جنوب آسیا به وجود میآورد و چالشهایی نیز برای قدرتهای بزرگ و منطقهای ایجاد
میکند .پژوهشگر هندی ،ساچدوا ،)0211( 1در بررسی قرائت هند از ابتکار کمربند و راه چین به این نتیجه رسیده که این پروژه
در بخش کریدور چین -پاکستان با منافع ژئوپلیتیکی هند در تعارض است .در این زمینه ،سینگ )0213( 2بر آن است که این
پروژه نهتنها برای هند فرصت نیست؛ بلکه یک تهدید بالقوه و ساختار رقابتی در منطقه برای هند خواهد بود.
مارک بیسن )0211( 3در بررسی ژئواکونومیک با مشخصات چینی بیان میکند که پروژة یک کمربند یک جاده بازی
بزرگ استراتژیکی چین است که میتواند بر مبنای ژئواکونومیک تحولی مهم در عرصة روابط بینالمللی ایجاد کند.
در بخش پژوهشگران ایرانی ،نصیرپور ( )0213در خصوص رابطة ایران و هند با چشمانداز آینده تحقیق کرده و بر آن
است که روابط دو کشور هند و ایران مکمل یکدیگر در حوزههای اقتصادی و امنیتی است .وی بیان میکند که کریدور
شمالی -جنوبی ،امنیت ،انرژی ،و ثبات در افغانستان از مهمترین مؤلفههای مثبت مؤثر در روابط راهبردی بین دو کشور
است .عسگرخانی و همکاران ( )0213به تحلیل ژئواکونومیک سیاست خارجی چین پرداختهاند و بر آناند که تمرکز بر
آسیا و تقویت روابط اقتصادی با شرق و غرب آسیا از اهداف اصلی ژئواکونومیک چین است .خداقلیپور ( )1930در بررسی
ابتکار کمربند -جادة چین و تأثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسالمی ایران به این نتیجه رسیده است که ،در صورت
عملی شدن این طرح ظرفیت تأمین منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران را دارد .در پژوهشی نزدیکتر به تحقیق حاضر،
فرزیننیا ( )1911در بررسی روابط هند و چین به جنبههای همکاری و رقابت این دو قدرت آسیایی میپردازد و بیان
میکند که رقابت میان این دو قدرت آسیایی در آیندة نزدیک اجتنابناپذیر است.
عبدی و رجبنژاد ( )1930در تبیین پیامدهای ژئوپلیتیکی سرمایهگذاری چین در گوادر بر بندر چابهار به این نتیجه
رسیدهاند که بهتدریج سرمایه گذاری چین در بندر گوادر منافع ملی ایران را در بندر چابهار به خطر میاندازد .نتایج پژوهش
ویسی ( )1930در بررسی رقابتهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک پاکستان و ایران در ایجاد کریدور شمالی -جنوبی اورآسیا
نشان داد که مسیر کریدور ایران به لحاظ بُعد بینالمللی ،امنیتی ،و اقتصادی از مزیتهای بیشتری نسبت به کریدور
پاکستان برخوردار است .احمدی و احمدی ( )1930نشان دادند که بندر چابهار میتواند به افزایش وزن ژئوپلیتیکی و
قدرت ملی ایران کمک بسیاری کند.

مبانینظریپژوهش 
برخالف ادعاهای جهانیشدن و همگونسازی جهان در دهة دوم سدة بیستویکم ،همچنان موقعیتهای مکانی و جغرافیایی
فرصتها و تهدیدهای متفاوتی را پیش روی کشورها و دولتها قرار داده است .نظریههای «جهان مسطح» 4توماس فریدمن

5

( )0221و نظریة «پایان جغرافیا» 6اُبراین )1330( 7توجیهکنندة تحوالت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک در جهان یا حداقل در
آسیای جنوبی و قارة اورآسیا نیست .موقعیتهای فضایی و مکانی و شکل سرزمین و نسبتهای مکانی واجد ارزشهای
1. Sachdeva
2. Singh
3. Mark Beeson
4. The World is Flat
5. Thomas Friedman
6. The End of Geography
7. O’Brien
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ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکاند .بر این اساس ،قدرتهای منطقهای در تالشاند تا از ظرفیتهای جغرافیایی و موقعیتهای
مکانی و فضایی حداکثر منافع را کسب کنند و از طریق فرصتهای جغرافیایی منافع رقیب را به خطر بیندازند.
برخالف دورة جنگ سرد که تمرکز قدرت در قالب نظام دوقطبی از ویژگیهای بارز آن محسوب میشد ،در فضای
کنونی ،نظام بینالملل با پراکندگی قدرت مواجه است .تأثیر این پراکندگی قدرت سیالشدن نظام بینالملل و ایجاد
فضای جدید کنشی در محیطهای منطقهای است .این قدرتهای نوظهور و منطقهای هستند که به بازیگرانی فعال
تبدیل شدهاند و میکوشند در فضای جدید کنش ،قدرت ،و نفوذ خود را ارتقا بخشند .در چنین شرایطی ،حاکمشدن منطق
ژئواکونومیک و فرصت های همکاری و شکوفایی نهفته در آن نظم و ثبات نسبی را برای برخی مناطق به ارمغان آورده
است (موسوی شفایی .)132-113 :1939 ،در این دوره ،ابزارهای اقتصادی تا حدود بسیار زیادی تعیینکنندة مناسبات
قدرت در عرصة بینالمللی است (کسورگای .)1 :0211 ،1جنس و ماهیت همکاری و رقابتهای میان دولتها عمدتاً
اقتصادی است و بر همین اساس است که برخی پژوهشگران به «گذار ژئوپلیتیک به ژئواکونومیک» بحث کردهاند
(لوتواک.)11 :1332 ،2
در منطق ژئواکونومیک ،براساس ارزشهای همکاری و مراودات اقتصادی و حضور فعال نیروهای غیردولتی در کنار
دولتیهاست که کوئن و اسمیت )19 :0223( 3از «اجتماعیشدن قدرت» در دورة ژئواکونومیک یاد میکنند و شولوین و
ویگل )12 :0211( 4آن را «گفتمان امنیتساز» و «افزایشدهندة وابستگی کشورها به یکدیگر» میدانند.
ژئواکونومیک ارتباط گستردهای با سیاست خارجی و استراتژیهای امنیت ملی دارد .بر این اساس ،ویگل (:0210
 )190بر آن است که ژئواکونومیک بخش مهمی از رفتار استراتژیک قدرتهای منطقهای در منطقهگرایی جدید برای
همگرایی و تأمین منافع است .در سخنی کاملتر ،شولوین و ویگل ( )19 :0211ژئواکونومیک را استراتژی سیاست
خارجی در عصر جدید می دانند که از طریق ابزارهای اقتصادی قدرت توسط حکومت برای رسیدن به اهداف استراتژیک
طراحی و اعمال میشود.
بهنظر میرسد روابط و مناسبات قدرتهای منطقهای و جهانی در سدة بیستویکم از منطق ژئواکونومیک پیروی
میکند .به بیان دیگر ،رقابتهای ژئوپلیتیکی ،بنمایههای ژئواکونومیک دارند و برخالف دورههای ژئوپلیتیک کالسیک
که بر رقابتهای ایدئولوژیکی تمرکز داشت ،در عصر جدید بر منافع ملی تمرکز دارد.

روشپژوهش 
پژوهش حاضر به شیوة توصیفی -تحلیلی انجام و دادهها و اطالعات مورد نیاز تحقیق به شیوة کتابخانهای و اسنادی
گردآوری شده است .قلمرو مکانی پژوهش کشورهای ایران ،پاکستان ،چین و هند ،و خشکی بزرگ اورآسیا و آسیای
مرکزی است و به صورت خاص بر دو بندر چابهار و گوادر در ایران و پاکستان تمرکز دارد (شکل .)1
محدودة زمانی آن دو دهة نخست هزارة سوم است .هدف از این پژوهش بررسی و تبیین رقابتهای ژئوپلیتیکی و
ژئواکونومیک میان چین و هند در کریدور اقتصادی چین -پاکستان و کریدور بینالمللی حمل و نقل شمالی -جنوبی و
بررسی نقش دو بندر چابهار و گوادر در این رقابت است.

1. Csurgai
2. Luttwak
3. Cowen & Smith
4. Scholvin & Wigell
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شکل .1قلمروتحقیق:موقعیتبندرگوادروچابهاروکشورهایپیرامونی(منبع:تهیهوترسیمازنگارنده) 



بحثویافتههایپژوهش 

همگراییهند-ایرانونقشژئوپلیتیکبندرچابهار 

تحوالت دینامیک ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک در دوره پس از جنگ سرد در دهة  ،1332فرصتها و مزیتهای جدید را
در فضای اورآسیا ایجاد کرد؛ به گونهای که مناطق آسیای مرکزی ،قفقاز ،و ماورای خزر نه منطقهای نفوذناپذیر بر اساس
نظریة هارتلند مکیندر ،بلکه منطقهای نیازمند ارتباط و تعامل با جهانیان و منطقهای بسیار مهم و محوری ظاهر شد که از
این نظر مطابق با نظریة مکیندر است .در این زمان برژینسکی ،1اندیشمند مشهور امریکایی ،بر آن است که پنچ بازیگر
اصلی ژئواستراتژیک و در کنار آن پنچ محور ژئوپلیتیکی در منطقة اورآسیا وجود دارد :فرانسه ،آلمان ،روسیه ،چین ،و هند
نقش مهمی بهعنوان بازیگران ژئواستراتژیکی دارند و آذربایجان ،اوکراین ،کرة جنوبی ،ترکیه ،و ایران بهعنوان محورهای
ژئوپلیتیکی اورآسیاست .وی بر آن است که موقعیتهای حساس محورهای ژئوپلیتیکی امکان مناسب را برای بازیگران
ژئواستراتژیک جهت دسترسی به موقعیتهای دروازهای و مکانهای مهم ارتباطی در اورآسیا فراهم میکند .در این
زمینه ،عالئق سیاسی و فرهنگی محورهای ژئوپلیتیکی با بازیگران ژئواستراتژیک ارتباط این دو حوزه را به هم متصل
میکند (برژینسکی .)41 :1331 ،در این چارچوب ،ایران در محور اورآسیای هند قرار دارد .قرابتهای فرهنگی ،زبانی،
تاریخی ،اقتصادی ،و سیاسی دو کشور و موقعیت استراتژیک ایران باعث شده تا ایران در سیاست خارجی هند از جایگاه
مهمی برخوردار باشد.
از ابتدای سدة بیستویکم ،دولت هند به دنبال احیا و تقویت روابط خود با ایران و جمهوریهای آسیای مرکزی و
ماورای خزر بوده است .استراتژی نگاه به شمال هند با مانعی به نام پاکستان ،دشمن دیرینة هند ،برخورد داشت .بر این
1. Brzezinski
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اساس ،هند سرزمین ایران را برای اتصال به شمال و منطقة اورآسیا انتخاب کرد .پس از اینکه سدهها و دههها اتصال و
دسترسی به منطقة قلب اورآسیا از سمت جنوب به شمال یک مسئله بود ،سه دولت هند ،ایران ،و روسیه در  10سپتامبر
سال  0222در سنپترزبورگ گرد هم آمدند و توافقنامة کریدور حمل و نقل بینالمللی شمال -جنوب ،که یک سیستم
ترکیبی حمل و نقل جادهای ،ریلی ،و آبی بود ،بهمنظور ارتقای همکاریهای ترانزیتی از بمبئی تا سنپترزبورگ امضا
کردند (کاتمن( )19 :0211 ،1شکل  .)0عالوه بر سه عضو اصلی ،این کریدور یازده عضو ناظر دارد که شامل
جمهوریهای آذربایجان ،ارمنستان ،قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان ،و کشورهای ترکیه ،اوکراین ،بالروس ،عمان،
سوریه ،و بلغارستان است .مسیر کریدور به طول  1022کیلومتر شامل مسیر بزرگ راهی ،راهآهن ،و راه دریایی است که
در مقایسه با مسیر دریای سرخ و کانال سوئز طراحی شده است .برآورد شده است این مسیر هزینههای حمل و نقل در
هر  19تن تا  0922دالر و در مجموع باعث کاهش  92درصد هزینهها و  42درصد زمان یعنی از  42روز مسیر دریایی
کانال سوئز به  14روز کاهش یابد (کاتمن .)19 :0211 ،در این میان ،سرزمین ایران نقش محوری کریدور جنوبی-
شمالی را دارد و مسیر اصلی این کریدور است.
نقطة آغازین مسیر خشکی کریدور جنوبی -شمالی بندر چابهار در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان است.
نزدیکترین شهر ایران به هند بندر چابهار است و این بندر تنها بندر اقیانوسی ایران است .موقعیت مناسب جغرافیایی و
پتانسیل باالی ترانزیتی و بندرگاهی باعث شده است تا هندیان توجه ویژهای به بندر چابهار داشته باشند .عالوه بر آن،
تحرکات رقیب و دشمن دیرینة هند یعنی پاکستان در بندر گوادر و سرمایهگذاری گستردة چینیها در این بندر انگیزة
دولت هند برای توسعة بندر چابهار برای دسترسی به بازارهای آسیای مرکزی و اورآسیا را افزایش داده است .بر این
اساس ،چابهار «دروازة طالیی» هندیان برای ورود به کشورهای مستقل مشترکالمنافع )CIS( 2و افغانستان است و
پتانسیل گستردهای برای اتصال مراکز تجاری جنوب آسیا (هند) ،منطقة خلیج فارس (دبی) ،آسیای مرکزی ،و افغانستان
دارد .از این رو ،بندر چابهار در نزد هند از اهمیت ژئواستراتژیک ،ژئوپلیتیکی ،و ژئواکونومیک خاصی برخوردار است .این
مسئله وقتی نمایانتر میشود که بندر چابهار در بستر رقابتهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک چین و هند دیده شود .از این
نگاه ،بندر چابهار بهعنوان نقطة محوری و دروازهای برای هندیان است که نمیخواهند بهراحتی آن را از دست بدهند.
پیگیری مداوم و مستمر هندیان برای فعالسازی کریدور شمالی -جنوبی و در چارچوب روابط دوجانبة ایران -هند و
توافقنامة سنپترزبورگ ،بیهاری واجپایی ،3نخستوزیر هند ،در سال  ،0229به تهران سفر کرد و به دولت ایران اطمینان
داد که هند بندر چابهار را توسعه خواهد داد .در آن زمان ،وزیر امور خارجة هند بیان کرد که توافق سهجانبه میان هند،
ایران ،و افغانستان مسیر ریلی و جادهای میلک -زرنج -دالرام در افغانستان را به بندر چابهار متصل خواهد کرد .هند در
سال  0223بیش از  022کیلومتر جادة زرنج -دالرام را در افغانستان تا نزدیک مرز ایران تکمیل کرد .راه میلک ،زرنج ،و
دالرام با شهرهای دیگر افغانستان نظیر کابل ،قندهار ،و هرات متصل است .تکمیل پروژه و از مسیر هند -چابهار-
افغانستان فاصلة بین هند و آسیا مرکزی را تا حدود  1922کیلومتر کاهش میدهد (روی.)300-301 :0210 ،4
در سفر نارندرا مودی ،5نخستوزیر هند ،در جوالی  ،0219به روسیه و جمهوریهای آسیای مرکزی تقویت سیاست
ارتباطی آسیای مرکزی با هند از مسیر ایران خواستار شد .در طی دیدار مودی از ایران در ماه می  /0210خرداد ،1939
1. Katman
2. Commonwealth of Independent States
3. Bihari Vajpayee
4. Roy
5. Narendra Modi
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توافقنامة بازطراحی و توسعة بندر چابهار را با دولت ایران امضا کرد و متعهد شد تا دولت هند  922میلیون دالر در چابهار
سرمایهگذاری کند .در این میان ،شرکت ایپگل 1هند متعهد به سرمایهگذاری  19میلیون دالر جهت تأمین تجهیزات
بندری چابهار و در قالب قرارداد بی او تی 2به مدت ده سال شد (گاردین .)0210 ،3عالوه بر آن ،هر دو کشور پروژة شبکة
ریلی چابهار -زاهدان -مشهد به ارزش چند میلیارد دالر را برای اتصال نواحی مختلف منطقة اورآسیا مورد بحث قرار
دادند .برای این منظور ،دو طرف تالش میکنند سرمایهگذاریهای بینالمللی نظیر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول
را جذب کنند .در سالهای اخیر هند و ایران روابط دوجانبهشان را توسعه دادهاند .بر اساس دادههای بانک صادرات و
واردات هند ،در سال  0213-0211میزان تبادل تجاری دو کشور متجاوز از  11میلیارد دالر بوده که نشان میدهد
افزایش قابل توجهی نسبت به سال  ،0210-0219که  3/1میلیارد دالر بوده ،داشته است (بانک صادرات و واردات،
 .)0213در چارچوب گسترش روابط دوجانبه ،بندر چابهار مکان جذابی برای هند است .امروزه ،در حدود  19درصد تجارت
دریایی ایران (تعداد کانتینر) و بیش از  90درصد معادل وزنی کاالهای صادراتی و وارداتی ایران به وسیلة بندر شهید
رجایی بندرعباس انجام میگیرد (سازمان بنادر و دریانوردی .)1930 ،دولت ایران تصمیم دارد تا سهم بندر چابهار از
صادرات و واردات کاال و تجارت ملی را افزایش دهد .بندر اقیانوسی چابهار ظرفیت بسیار باالیی برای توسعه و افزایش
جایگاه آن در شبکة حمل و نقل ایران و منطقه را دارد .بر اساس گزارش سازمان بنادر و دریانوردی ایران ،با تکمیل فاز
نخست توسعة بندر شهید بهشتی چابهار ،ظرفیت جاری بندر از  0/9میلیون تن به  1/9میلیون تن ساالنه افزایش مییابد
(سازمان بنادر و دریانوردی .)1931 ،بنابراین ،بندر چابهار میتواند تا  9/9برابر ظرفیت فعلی خدمات بندرگاهی را افزایش
دهد .معافیت بندر چابهار از تحریمهای ایاالت متحده علیه ایران باعث شده تا توسعة بندر مطابق با برنامه و قراردادهای
فی مابین ایران و هند ادامه یابد .اما دورنمای بندر چابهار تخلیه و بارگیری  19میلیون تن کاال در سال درنظر گرفته شده
است که در چهار فاز اجرا خواهد شد (سازمان بنادر و دریانوردی.)1931 ،
کشورهای محصور در خشکی افغانستان و آسیای مرکزی فرصت مغتنمی برای توسعة ظرفیت بندر چابهار بهوجود
آورده اند .نیاز کشور افغانستان به بندر چابهار باعث شد تا رئیس جمهور این کشور ،اشرف غنی احمدزی ،در ماه می سال
 0210همراه نخستوزیر هند در تهران حاضر شود و موافقتنامة همکاری سهجانبة کریدور ارتباطی شمالی -جنوبی را
امضا کنند .هند به دنبال راههایی جهت تقویت نفوذ خود در افغانستان بهمنظور مقابله با نفوذ رقیب خود ،یعنی پاکستان،
است .با توجه به اینکه مسیر زمینی هند به افغانستان از طریق پاکستان قابل دسترسی نیست ،دهلی برای توسعة روابط
تجاری خود با افغانستان به کریدور ایران و بندر چابهار روی آورده است.
وجود روابط تجاری ،فرهنگی ،و تمدنی هند با ایران ،افغانستان ،و کشورهای آسیای مرکزی زمینة شکلگیری اتصال
کریدور از مبدأ چابهار را تقویت کرده است .دو کشور ایران و هند اهداف مهمی در احیای جادة ابریشم از طریق شبکة
دریایی -ریلی -جاده ای دارند که باعث همگرایی و همکاری دوجانبه شده است .دو کشور منافع و اهداف مشترکی در
تجارت انرژی ،امنیت منطقهای و ملی ،کاهش تهدید تروریسم ،و بنیادگرایی اسالمی دارند که باعث افزایش عالقه برای
توسعة روابط دوجانبه شده است که مهمترین آن کریدور شمالی -جنوبی است .این طرح در بستر و مقیاس بزرگ
درحقیقت اتصال شبهقارة هند و حوزة اقیانوس هند به آسیا مرکزی و قلب اورآسیا از طریق ایران است .در این چارچوب،
چابهار به نماد همکاری و روابط دوجانبه هند و ایران تبدیل شده است.

1. IPGL
)2. Build–operate–transfer (BOT
3. Guardian
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ایران تالش میکند تا با جذب سرمایهگذاری خارجی برای توسعة بندر چابهار و ایجاد کریدور شمالی -جنوبی ،عالوه
بر تأمین منافع مستقیم اقتصادی خود ،امنیت منطقة سیستان و بلوچستان و محور شرق ایران را ارتقا دهد .همچنین ،این
پروژه به دولت ایران کمک میکند تا ایران به بازارهای بزرگ آسیایی متصل شود و از زیر فشار تحریم و انزوا و
محدودیتهای تحمیلی از سوی ایاالت متحدة امریکا تا حدود زیادی خارج شود.
همگراییچین-پاکستانوژئوپلیتیکبندرگوادر 


بندر گوادر بر روی کرانة دریایی عرب و در ساحل ایالت بلوچستان پاکستان و در نزدیکی مرز ایران واقع شده است .دولت
پاکستان در سال  1339برای فعالسازی تجاری بندر گوادر و ارتباط این بندر با بخشهای دیگر کشور از طریق شبکة
ریل و جاده برنامهریزی کرد .در مارس  ،0220دولت پاکستان جهت توسعة بندر گوادر و گسترش زیرساختهای بندری با
مشارکت مالی چین به توافق رسید .اما بندر گوادر پس از اعالم استراتژی چین توسط شی جینپینگ ،1رئیسجمهور چین،
در سپتامبر  0219در بازدید از قزاقستان موسوم به «یک کمربند ،یک جاده» ،که بعدتر «ابتکار کمربند جاده» نامیده شد،
بر سر زبانها افتاد (بهوتالینگام .)41 :0210 ،طرح ابتکاری و عظیم دولت چین تالش دارد جادة ابریشم باستانی را
بازطراحی و با نگرشی جدید احیا کند .هدف کلیدی دولت چین از این طرح ابتکاری شکلدهی به یک زنجیرة ارزش
چینمحور در محیط ژئواکونومیک اورآسیا و افریقاست (شریعتینیا .)10 :1939 ،این طرح دو مسیر اصلی به نام کمربند
اقتصادی جادة ابریشم( 2جادة ابریشم خشکی) و جادة ابریشم دریایی 3دارد که هدف از آن ارتباط و اتصال چین و نواحی
این کشور به مناطق مختلف جهان و بهویژه قارة اورآسیاست (هو .)0 :0211 ،پروژههای جادة ابریشم جدید ابزاری در
طرح ایجاد همکاری منطقه ای ،ایجاد انعطاف سیاسی ،بهبود رشد اقتصادی ،پیشنهاد تنوعسازی تجارت ،و سرمایهگذاری
در حمل و نقل بخشهای معدن و انرژی هستند (امیراحمدیان .)11 :1939 ،در این میان ،یکی از مسیرهای اصلی و
اتصال راه خشکی به دریایی و بالعکس مسیر کریدور اقتصادی چین -پاکستان و با محوریت بندر گوادر است (شکل .)0

)وکریدورایران-هند( )INSTC

شکل.2موقعیتکریدوراقتصادیچین-پاکستان(CPEC



(منبع:تهیهوترسیمازنگارنده) 

1. Xi Jinping

2. Silk Road Economic Belt
3. 21st Century Maritime Silk Road
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دو دولت چین و پاکستان در سال  0219برای فعالسازی کریدور اقتصادی چین -پاکستان توافقنامهای امضا کردند
که به موجب آن پروژة توسعة کریدور چین -پاکستان شامل تأسیس شبکة ریلی ،جادهای ،و خطوط لولة انرژی است که
شهر بندری گوادر در استان بلوچستان پاکستان را به شهر چینی کشغر در استان سین کیانگ در غرب چین متصل میکند
(چزیزا .)143 :0210 ،1تخمین زده شد که هزینة پروژه بالغ بر  49/0میلیارد دالر باشد که در این میان  99/1میلیارد دالر
مربوط به پروژههای انرژی و  11/1میلیارد دالر مربوط به پروژههای زیرساختی است (اهللخان .)0219 :0210 ،در این
میان ،بندر گوادر نقش محوری در کریدور چین -پاکستان دارد و این بندر نگین رابطة استراتژیک چین -پاکستان و کلید
آیندة روابط استراتژیک و اقتصاد پایدار چین -پاکستان خواهد بود .بر اساس قرارداد فی مابین دولت چین و پاکستان ،مقرر
شد سه اسکلة چندمنظوره به ارزش  1/10میلیارد دالر احداث شود که چینیها در فاز نخست آن  131میلیون دالر
سرمایه گذاری خواهند کرد .در فاز دوم ،پکن در احداث بزرگراه گوادر به کراچی سرمایهگذاری میکند که ارزش آن 022
میلیون دالر است .چین همچنین متعهد به سرمایهگذاری در نُه اسکله برای پایانة بار و تأمین  94مهندس متخصص برای
تأمین مهارتهای تکنولوژیکی در این پروژه شده است (چزیزا .)190 :0210 ،در همین چارچوب ،در آوریل ،0219
پاکستان پیمان حق کنترل عملیاتی بندر گوادر را به شرکت هلدینگ بندر خارجی چین واگذار کرد (فینگر.)199 :0210 ،2
تردیدی نیست که روابط چین -پاکستان چندبُعدی و سرزمین پاکستان بخش آغازین پروژة یک کمربند و یک جاده
است .از یک سو ،پاکستان اهمیت ژئواستراتژیک برای چین دارد و در استراتژی ژئواکونومیک چین برای گسترش حوزة
نفوذ و رقابتهای قدرتی در منطقهای نقش محوری دارد .از سویی دیگر ،موقعیت آسیبپذیر پاکستان در برابر هند و
ضعف قدرت ملی این کشور باعث وابستگی پاکستان به چین و همگرایی و اتحاد دو کشور شده است .بنابراین ،همکاری
ژئواستراتژیک ،ژئوپلیتیک ،و ژئواکونومیک بین چین و پاکستان ناشی از رقابتهای قدرتی چین و هند و دشمنی پاکستان
با هند و در مقابل محور همکاری هند -ایاالت متحدة امریکا است .پاکستان بر سر مسائل پُرتنش کشمیر ،سیر کریک،3
سیچین گلشیر ،4سد آب ایندوس ،اتمیگرایی ،تروریسم ،و مسائل افغانستان دشمن بزرگ و درجه یک هند است .هند و
پاکستان سه جنگ ( ،1309 ،1341-1341و  )1311و حداقل پنج درگیری نظامی در آستانة جنگ (،1333 ،1331 ،1311
 ،0221و ( )0224کالین و مارتین )411 :0210 ،5و درگیریهای سالهای اخیر ( 0210و  )0213را تجربه کردهاند .بر این
اساس ،دیوار بیاعتمادی و سوء ظن بین هند و پاکستان بسیار بلند است و هر کدام از هیچ اقدامی برای تهدید منافع
دیگری فروگذار نمیکند.
6

چین از پاکستان در مسئلة کشمیر حمایت میکند (اسمال  .)01 :0219 ،چین از سال  1300به صورت مداوم در
تأمین تجهیزات نظامی پاکستان ،تأسیس کارخانة مهمات ،و تولید مشترک تسلیهات نظامی همکاری داشته است
(آفریدی و بجوری .)0212 ،7اسمال ( )01 :0219به چگونگی کمک چین به پاکستان برای توسعة سالحهای اتمی و
پرتاب موشک با کالهک هستهای پرداخته است .کمکهای تسلیحاتی چین باعث شد تا پاکستان در برابر برنامة
سالحهای هستهای هند از خود محافظت کند .بر این اساس ،بهنظر میرسد چین تمایل دارد رابطة هند -پاکستان به
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حالت بیاعتماد و غیردوستانه باقی بماند و هند در مسائل مختلف ارضی ،مرزی ،و قومی با همسایگان درگیر باشد .این
مسئله باعث میشود تا چین با سهولت بیشتری بتواند منافع منطقهای خود را دنبال کند.
سرمایهگذاری گستردة چین در بندر گوادر و کریدور اقتصادی چین -پاکستان و بزرگراه قرقروم بیش از یک مسئلة
اقتصادی است .چین اهداف میانمدت و بلندمدت استراتژیک ،ژئوپلیتیک ،و ژئواکونومیک گستردهای در این پروژه دنبال
میکند .از نظر ژئوپلیتیکی ،رابطة چین با پاکستان برای ساخت بندر گوادر دستیابی به یک نقطة کانونی استراتژیک در
پروژة یک کمربند یک جاده است که از یک سو دروازة ورود به دریای عرب ،منطقة خلیج فارس ،آسیای غربی ،آسیای
جنوبی ،و به طور کلی حوزة اقیانوس هند است؛ و از سویی دیگر ،نقطة آغازین برای دسترسی آسان به چین غربی و
صحرای قرقروم و سهولت تجارت با کشورهای آسیای مرکزی است.
به صورت سنتی ،چین نیازهای انرژی خود را از منطقة خلیج فارس تأمین میکند؛ به گونهای که  12درصد نیازهای
فزایندة نفتی این کشور از منطقة خلیج فارس تأمین میشود .مسیر انتقال انرژی از خلیج فارس از مسیر اقیانوس هند و
تنگة ماالکا به سواحل شرقی چین میرسد .طول این مسیر  10322کیلومتر است و  49روز زمان نیاز است تا یک
سوپرنفتکش از خلیج فارس به بندر شانگهای برسد (غنی و شرما .)192 :0211 ،1هزینههای گزاف حمل و نقل و
خطرهای امنیتی در تنگة پالک و ماالکا باعث شده تا پکن برای احداث کریدور چین -پاکستان و توسعة ترمینال گوادر
اهتمام جدی داشته باشد .با فعالسازی کریدور چین -پاکستان طول مسیر خلیج فارس به چین به یک سوم و زمان مورد
نیاز انتقال کاال به  12روز کاهش مییابد (غنی و شرما .)192 :0211 ،عالوه بر آن ،کریدور چین -پاکستان مسیر مناسبی
برای صادرات کاالهای چینی به بازارهای هدف و واردات سایر مواد اولیه و حاملهای انرژی خواهد بود که در این فرایند
بندر گوادر نقش محوری دارد.
حضور درازمدت چینیها در بندر گوادر باعث افزایش نظارت و کنترل چینیها در حوزة اقیانوس هند میشود.
فعالسازی کریدور پاکستان ارتباط و تسلط چین را در دو حوزة اقیانوسی آرام و هند گسترش میدهد و باعث افزایش
قدرت دریایی چین میشود .در زمینة داخلی نیز چین میتواند از فرصتهای اقتصادی برآمده از این کریدور در راستای
نوسازی و توسعة زیرساختهای منطقة خودمختار سین کیانگ یا ترکستان شرقی و توسعة متوازن چین و در جهت
کاهش نارضایتی محلی و خنثی کردن نیروهای واگرا از طریق اتصال به پاکستان و آسیای مرکزی استفاده کند.

نتیجهگیری 

در بیش از دو دهة اخیر ،بهرغم رکود اقتصاد جهانی ،قارة آسیا محور رشد اقتصاد جهانی بوده است .آسیا نقش هاب
جهانی تولید و تجارت ،ساختار سرمایه ،و بهرهوری پیدا کرده و بر مبنای تجارت بینمنطقهای و بینالمللی رشد و توسعة
سریعی داشته است .در این میان ،دو کشور چین و هند با رشد شتابان اقتصادی و حجم گستردة اقتصادی به دو قدرت
نوظهور جهانی تبدیل شدهاند .اگرچه چین ،بهعنوان دومین اقتصاد بزرگ جهانی ،از مؤلفههای قدرت بیشتری نسبت به
هند برخوردار است ،هند نیز میکوشد تا یکی از قدرتهای تأثیرگذار و مهم در آسیا و حتی جهان باشد .هر دو کشور با
اولویت سیاست آسیایی اهداف ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی را در قارة اورآسیا دنبال میکنند .نیاز فزاینده به منابع انرژی،
دسترسی به بازارهای بزرگ مصرف ،و گسترش حوزههای نفوذ باعث شده است تا دو کشور با اتخاذ استراتژی
ژئواکونومیک به دنبال ایجاد کریدورهای ارتباطی جهت دسترسی به قارة اورآسیا باشند .از یک سو ،کشورهای آسیای
مرکزی ،ماورای خزر ،و افغانستان و از سویی دیگر منطقة خلیج فارس ،آسیای جنوبی ،و اقیانوس هند مورد توجه هر دو
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قدرت است .تداخل قلمروهای ژئوپلیتیکی و حوزههای نفوذ چین و هند باعث شده تا دو کشور برای حفاظت ،تعقیب ،و
تأمین منافع ملی با یکدیگر رقابت کنند؛ به گونهای که دو قدرت بزرگ آسیایی با آرزوها و آرمانهای بلند منطقهای و
جهانی دارای منافع تقریباً متضاد و متعارضاند.
در دو دهة نخست سدة بیستویکم ،دو دولت هند و چین ،با اتخاذ استراتژی ژئواکونومیک ،دسترسی مطمئن و آسان
به منابع و بازارهای اورآسیا را جزو سیاست و اهداف مهم سیاست خارجی خود قرار دادهاند .استراتژی اورآسیایی و
ژئواکونومیک چین و هند باعث شده تا دو کشور به فکر طراحی و احداث کریدورهای ارتباطی شمالی -جنوبی در خشکی
بزرگ اورآسیا باشند .در این استراتژی ،سرزمین پاکستان و ایران مکان مناسبی برای ایجاد کریدورهای ارتباطی اورآسیا از
سوی چین و هند شناخته شدهاند .پاکستان به دلیل همجواری در مرزهای غربی چین و استان سین کیانگ و دشمنی با
هند مورد توجه دولت چین ،و ایران به دلیل اتصال با آسیای مرکزی و نزدیکی به هند و قرابتهای فرهنگی و تاریخی
مورد توجه هند قرار گرفته است .در این میان ،دو بندر گوادر و چابهار بهعنوان نقطههای محور در کریدورهای ارتباطی به
صورت رقیب در رقابتهای ژئوپلیتیکی چین و هند ظاهر شدهاند.
کریدور اقتصادی چین -پاکستان ،که بخش مهمی از ابرپروژة ابتکار کمربند و جادة چین است ،با حمایت و
سرمایهگذاری گستردة چین ،ظرفیتهای مهم ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک برای چین و پاکستان ایجاد کرده است که هند
در برابر آن احساس خطر میکند .بندر گوادر بهعنوان نگین رابطة چین و پاکستان و نفوذ چینیها در اقیانوس هند از
طریق این بندر چالش ژئوپلیتیکی جدیدی را برای هند ایجاد کرده است .در مقابل ،هند با مشارکت و سرمایهگذاری در
کریدور بینالمللی حمل و نقل شمالی -جنوبی در ایران و با محوریت بندر چابهار در تالش برای مقابله با سیاستهای
منطقه ای چین و پاکستان است .در این چارچوب ،بندر چابهار در سیاست خارجی هند بیش از یک بندر تجاری است .هند
تالش میکند تا از طریق بندر چابهار و سرزمین ایران وزن ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک خود را در برابر چین بهبود بخشد.
از نظر دولت هند ،سرزمین ایران و بندر چابهار نهتنها باعث اتصال هند به آسیای مرکزی میشود ،بلکه میتواند در
تعادلسازی و موازنة قدرت منطقهای هند در برابر سیاستهای چین نقش مهمی ایفا کند.
نکتة حائز اهمیت این است که برخالف ژئوپلیتیک کالسیک و دورة جنگ سرد ،که رقابتهای نظامی و تسلیحاتی
میان رقبای ژئوپلیتیکی حاکم بود و بودجههای ملی صرف امور نظامی و امنیتی میشد ،در عصر جدید با نگرش
ژئواکونومیک سبب توسعة زیرساختها و امور زیربنایی کشورهای درگیر رقابت شده است .منطقة فالت ایران و جنوب
آسیا ،که در گذشته درگیر رقابتهای ژئوپلیتیکی دو قدرت روسیه و انگلیس معروف به بازی بزرگ بود ،امروزه درگیر
رقابت ژئواکونومیک دو قدرت چین و هند است که میتواند باعث توسعة زیرساخت کشورهای پاکستان ،ایران ،و
افغانستان و به صورت خاص منطقة بلوچستان بزرگ شود .زیرا دو بندر گوادر و چابهار در محدودة قوم بلوچ قرار دارد.
بازی جدید چین و هند فرصت مناسبی برای رشد منطقة بلوچستان ایران و پاکستان فراهم کرده است.
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