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چکیده
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مقدمه
ویژه در بنادر اقیانوس هند و دریاهای  ای و جهانی و به منطقههای دور، تجارت دریایی نقش مهمی در اقتصاد  از گذشته

دریایی عنصر اساسی در  یها متصل به آن داشته است. بدیهی است در این زمینه نقش شهرهای ساحلی و بنادر و اسکله

و  ،ریلی ای، حمل و نقل جاده ةهای عظیم فناوری در حوز المللی بوده است. با وجود پیشرفت تجارت و بازرگانی بین

بسیار زیاد در مقام نخست است. آشکار است که  ةها با فاصل هوایی، همچنان سهم تجارت دریایی نسبت به سایر حوزه

ها و  عالوه بر رفع نیاز شهرهای ساحلی، وابسته به سرزمین ،های بندرگاهی رونق حمل و نقل دریایی و فعالیت

بازرگانی و  ةتکمیل چرخ برایای است. به دیگر سخن،  قاره درونی شهرها ای و شهرها و کالن کرانه های پس سکونتگاه

های  ها بخش مهمی از این فرایند است. دسترسی به بخش ترانزیت کاال، اتصال بنادر به شهرهای محصور در خشکی

یی از ها و بخش ،چین غربی، جنوب روسیه ةقفقاز، حوز ةهای آسیای مرکزی، منطق اورآسیا یعنی حوزه ةمرکزی ابرقار

رفت از این  حل برون های متمادی یک مسئله بوده است. راه اروپای شرقی از سمت جنوب و اقیانوس هند برای سده

های ارتباطی از دریاهای اقیانوس هند به مرکز خشکی اورآسیا است. اخیراً این مسئله  جغرافیایی احداث کریدور یتنگنا

 ند قرار گرفته است. های نوظهور اقتصادی چین و ه  تمورد توجه قدر

اورآسیا موضوع  ةاخیر، دسترسی به منابع انرژی مطمئن و پایدار و دسترسی و اتصال به بازار بزرگ ابرقار ةدر دو ده

در را اساسی در سیاست خارجی دو کشور بزرگ چین و هند بوده است. در این دوره، چین و هند باالترین رشد اقتصادی 

ای را تجربه  رغم رکود اقتصاد جهانی، این دو کشور رشد اقتصادی قابل مالحظه بهد. ان میان کشورهای جهان داشته

درصد )صندوق  9/12به میزان  0212تا  0221های  سال ةچین به طور میانگین در فاصل ةاند. رشد اقتصادی ساالن کرده

(. 110: 0213 است )سازمان ملل، درصد بوده 3/1به میزان  0211تا  0212های  ( و در سال102: 0213 المللی پول، بین

ترین اقتصاد جهان  ، بزرگ1هزار میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی 0/19امریکا با بیش از  ةپس از ایاالت متحد ،این کشور

هزار میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی پس از آلمان  1/0(. در این میان، کشور هند با بیش از 0213 را دارد )بانک جهانی،

رشد اقتصادی  0211-0212های  (. این کشور در سال0213 در جایگاه پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است )بانک جهانی،

 (.119: 0213 درصد را پشت سر گذاشته است )سازمان ملل، 4/1مقدار  0211درصد را تجریه کرده و در سال  9/1ساالنه 

وذ، صادرات محصوالت مازاد، دسترسی به بازارهای نف ةگسترش حوز برایاین دو اقتصاد و قدرت بزرگ آسیایی 

های پیرامونی بر روی کریدورهای  بزرگ مصرف، تأمین انرژی مطمئن و پایدار و تعقیب و تأمین منافع ملی در حوزه

با  2«پاکستان - کریدور اقتصادی چین» ةهای دولت چین پروژ سازان و استراتژیست اند. تصمیم ارتباطی تمرکز کرده

یا  3«یک کمربند یک جاده»ابریشم با عنوان  ةجاد یاحیا ةکه بخش مهمی از ابرپروژ ـ بندر گوادر پاکستان محوریت

با  5«جنوب - المللی حمل و نقل شمال کریدور بین»اند و در مقابل هندیان  ـ پیشنهاد کرده است 4«ابتکار کمربند و جاده»

حضور چین در بندر گوادر و حضور هند در بندر چابهار در بستر  .کردندمحوریت بندر چابهار و سرزمین ایران را مطرح 

چین و هند در جنوب آسیا و دسترسی به اورآسیا قابل تحلیل و بررسی است.  های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک بترقا

ذکور و نقش چین و هند در کریدورهای م ژئواکونومیکهای ژئوپلیتیکی و  بنابراین، این پژوهش به دنبال تبیین رقابت

 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) 



 213… هایژئوپلیتیکیوژئواکونومیکیچینوهنددراورآسیابررسیرقابت

ی یها ها و چالش استراتژی یک کمربند یک جاده چین و فرصت ة( به مطالع0211پژوهش، ریچارد هو ) ةدر بررسی پیشین

خطر افتادن منافع هند این استراتژی باعث نفوذ بیشتر چین در اقیانوس هند و به   است که بر آنبرای هند پرداخته است. وی 

این   است که بر آنهای آن در جنوب آسیا  ( در خصوص یک کمربند و یک جاده و چالش0211خواهد شد. خانیندرا داس )

ای ایجاد  های بزرگ و منطقه هایی نیز برای قدرت آورد و چالش ای را در جنوب آسیا به وجود می های چندگانه استراتژی فرصت

این پروژه   این نتیجه رسیده که  در بررسی قرائت هند از ابتکار کمربند و راه چین به ،(0211) 1ی، ساچدواکند. پژوهشگر هند می

این   است که بر آن( 0213) 2پاکستان با منافع ژئوپلیتیکی هند در تعارض است. در این زمینه، سینگ - در بخش کریدور چین

 د بالقوه و ساختار رقابتی در منطقه برای هند خواهد بود.تنها برای هند فرصت نیست؛ بلکه یک تهدی پروژه نه

یک کمربند یک جاده بازی  ةکند که پروژ با مشخصات چینی بیان می ژئواکونومیک( در بررسی 0211) 3مارک بیسن

 المللی ایجاد کند. روابط بین ةتحولی مهم در عرص ژئواکونومیکتواند بر مبنای  بزرگ استراتژیکی چین است که می

بر آن انداز آینده تحقیق کرده و  ایران و هند با چشم ة ( در خصوص رابط0213بخش پژوهشگران ایرانی، نصیرپور )در 

کند که کریدور  ست. وی بیان میاهای اقتصادی و امنیتی  است که روابط دو کشور هند و ایران مکمل یکدیگر در حوزه

ر روابط راهبردی بین دو کشور دثر ؤهای مثبت م لفهؤترین م ز مهمو ثبات در افغانستان ا ،جنوبی، امنیت، انرژی - شمالی

که تمرکز بر  اند بر آناند و  سیاست خارجی چین پرداخته ژئواکونومیک( به تحلیل 0213است. عسگرخانی و همکاران )

( در بررسی 1930) پور خداقلی .چین است ژئواکونومیکآسیا و تقویت روابط اقتصادی با شرق و غرب آسیا از اهداف اصلی 

در صورت  ،این نتیجه رسیده است که  چین و تأثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسالمی ایران به ةجاد - ابتکار کمربند

تر به تحقیق حاضر،  شدن این طرح ظرفیت تأمین منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران را دارد. در پژوهشی نزدیک عملی

و بیان زد پردا میهای همکاری و رقابت این دو قدرت آسیایی  ط هند و چین به جنبه( در بررسی رواب1911نیا ) فرزین

 ناپذیر است. نزدیک اجتناب ةکند که رقابت میان این دو قدرت آسیایی در آیند می

این نتیجه   گذاری چین در گوادر بر بندر چابهار به ( در تبیین پیامدهای ژئوپلیتیکی سرمایه1930نژاد ) عبدی و رجب

اندازد. نتایج پژوهش  گذاری چین در بندر گوادر منافع ملی ایران را در بندر چابهار به خطر می تدریج سرمایه اند که به رسیده

سیا آجنوبی اور - پاکستان و ایران در ایجاد کریدور شمالی ژئواکونومیکهای ژئوپلیتیکی و  ( در بررسی رقابت1930ویسی )

های بیشتری نسبت به کریدور  و اقتصادی از مزیت ،المللی، امنیتی عد بینبه لحاظ بُنشان داد که مسیر کریدور ایران 

تواند به افزایش وزن ژئوپلیتیکی و  ( نشان دادند که بندر چابهار می1930پاکستان برخوردار است. احمدی و احمدی )

 قدرت ملی ایران کمک بسیاری کند.

مبانینظریپژوهش
های مکانی و جغرافیایی  ویکم، همچنان موقعیت بیست ةدوم سد ةسازی جهان در ده همگون شدن و برخالف ادعاهای جهانی

 5توماس فریدمن 4«جهان مسطح»های  ها قرار داده است. نظریه کشورها و دولت یها و تهدیدهای متفاوتی را پیش رو فرصت

در جهان یا حداقل در  ژئواکونومیکتحوالت ژئوپلیتیکی و  ةکنند ( توجیه1330) 7اُبراین 6«پایان جغرافیا» ة( و نظری0221)

های  های مکانی واجد ارزش های فضایی و مکانی و شکل سرزمین و نسبت اورآسیا نیست. موقعیت ةآسیای جنوبی و قار
                                                                                                                                                                   
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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های  و موقعیتهای جغرافیایی  تا از ظرفیت اند ای در تالش های منطقه . بر این اساس، قدرتاند ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک

 های جغرافیایی منافع رقیب را به خطر بیندازند.  مکانی و فضایی حداکثر منافع را کسب کنند و از طریق فرصت

شد، در فضای  های بارز آن محسوب می جنگ سرد که تمرکز قدرت در قالب نظام دوقطبی از ویژگی ةبرخالف دور

الملل و ایجاد  شدن نظام بین ت. تأثیر این پراکندگی قدرت سیالالملل با پراکندگی قدرت مواجه اس کنونی، نظام بین

ای هستند که به بازیگرانی فعال  های نوظهور و منطقه ای است. این قدرت های منطقه فضای جدید کنشی در محیط

دن منطق ش و نفوذ خود را ارتقا بخشند. در چنین شرایطی، حاکم ،کوشند در فضای جدید کنش، قدرت اند و می تبدیل شده

های همکاری و شکوفایی نهفته در آن نظم و ثبات نسبی را برای برخی مناطق به ارمغان آورده  و فرصت ژئواکونومیک

مناسبات  ةکنند (. در این دوره، ابزارهای اقتصادی تا حدود بسیار زیادی تعیین132-113: 1939 ی،یاست )موسوی شفا

ها عمدتاً  های میان دولت (. جنس و ماهیت همکاری و رقابت1: 0211 ،1المللی است )کسورگای بین ةقدرت در عرص

اند  بحث کرده« گذار ژئوپلیتیک به ژئواکونومیک»اقتصادی است و بر همین اساس است که برخی پژوهشگران به 

 (.11: 1332 ،2)لوتواک

ای غیردولتی در کنار های همکاری و مراودات اقتصادی و حضور فعال نیروه ، براساس ارزشژئواکونومیکدر منطق 

کنند و شولوین و  یاد می ژئواکونومیک ةدر دور« شدن قدرت اجتماعی»( از 19: 0223) 3هاست که کوئن و اسمیت دولتی

 دانند. می« وابستگی کشورها به یکدیگر ةدهند افزایش»و « ساز گفتمان امنیت»( آن را 12: 0211) 4ویگل

: 0210های امنیت ملی دارد. بر این اساس، ویگل ) خارجی و استراتژیای با سیاست  ارتباط گسترده ژئواکونومیک

گرایی جدید برای  ای در منطقه های منطقه بخش مهمی از رفتار استراتژیک قدرت ژئواکونومیکاست که  بر آن( 190

است را استراتژی سی ژئواکونومیک( 19: 0211تر، شولوین و ویگل ) همگرایی و تأمین منافع است. در سخنی کامل

دانند که از طریق ابزارهای اقتصادی قدرت توسط حکومت برای رسیدن به اهداف استراتژیک  خارجی در عصر جدید می

 شود.  طراحی و اعمال می

پیروی  ژئواکونومیکویکم از منطق  بیست ةای و جهانی در سد های منطقه رسد روابط و مناسبات قدرت نظر می به

های ژئوپلیتیک کالسیک  دارند و برخالف دوره ژئواکونومیکهای  مایه ی ژئوپلیتیکی، بنها کند. به بیان دیگر، رقابت می

 در عصر جدید بر منافع ملی تمرکز دارد.  ،های ایدئولوژیکی تمرکز داشت که بر رقابت

روشپژوهش
ای و اسنادی  ابخانهکت ةها و اطالعات مورد نیاز تحقیق به شیو تحلیلی انجام و داده - توصیفی ةپژوهش حاضر به شیو

و خشکی بزرگ اورآسیا و آسیای  ،گردآوری شده است. قلمرو مکانی پژوهش کشورهای ایران، پاکستان، چین و هند

 (. 1)شکل  اردو به صورت خاص بر دو بندر چابهار و گوادر در ایران و پاکستان تمرکز داست مرکزی 

های ژئوپلیتیکی و  پژوهش بررسی و تبیین رقابتاین  ازسوم است. هدف  ةنخست هزار ةزمانی آن دو ده ةمحدود

جنوبی و  - المللی حمل و نقل شمالی پاکستان و کریدور بین - میان چین و هند در کریدور اقتصادی چین ژئواکونومیک

 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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قلمروتحقیق:موقعیتبندرگوادروچابهاروکشورهایپیرامونی)منبع:تهیهوترسیمازنگارنده(.1شکل

هایپژوهشبحثویافته
بندرچابهارایرانونقشژئوپلیتیک-همگراییهند

جدید را  های ها و مزیت ، فرصت1332 ةتحوالت دینامیک ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک در دوره پس از جنگ سرد در ده

ای نفوذناپذیر بر اساس  خزر نه منطقه یو ماورا ،ای که مناطق آسیای مرکزی، قفقاز به گونه ؛در فضای اورآسیا ایجاد کرد

ای بسیار مهم و محوری ظاهر شد که از  ای نیازمند ارتباط و تعامل با جهانیان و منطقه بلکه منطقه ،هارتلند مکیندر ة نظری

است که پنچ بازیگر  بر آن ،، اندیشمند مشهور امریکایی1مکیندر است. در این زمان برژینسکی ةاین نظر مطابق با نظری

و هند  ،فرانسه، آلمان، روسیه، چین :اورآسیا وجود دارد ةاصلی ژئواستراتژیک و در کنار آن پنچ محور ژئوپلیتیکی در منطق

عنوان محورهای  و ایران به ،جنوبی، ترکیه ةاوکراین، کر عنوان بازیگران ژئواستراتژیکی دارند و آذربایجان، نقش مهمی به

های حساس محورهای ژئوپلیتیکی امکان مناسب را برای بازیگران  است که موقعیت بر آنژئوپلیتیکی اورآسیاست. وی 

ن کند. در ای های مهم ارتباطی در اورآسیا فراهم می ای و مکان های دروازه ژئواستراتژیک جهت دسترسی به موقعیت

زمینه، عالئق سیاسی و فرهنگی محورهای ژئوپلیتیکی با بازیگران ژئواستراتژیک ارتباط این دو حوزه را به هم متصل 

های فرهنگی، زبانی،  (. در این چارچوب، ایران در محور اورآسیای هند قرار دارد. قرابت41: 1331 کند )برژینسکی، می

استراتژیک ایران باعث شده تا ایران در سیاست خارجی هند از جایگاه و سیاسی دو کشور و موقعیت  ،تاریخی، اقتصادی

 مهمی برخوردار باشد. 

های آسیای مرکزی و  ویکم، دولت هند به دنبال احیا و تقویت روابط خود با ایران و جمهوری بیست ةاز ابتدای سد

برخورد داشت. بر این  ،هند ة، دشمن دیرینخزر بوده است. استراتژی نگاه به شمال هند با مانعی به نام پاکستان یماورا

                                                                                                                                                                   
1. Brzezinski 
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ها اتصال و  ها و دهه اورآسیا انتخاب کرد. پس از اینکه سده ةاساس، هند سرزمین ایران را برای اتصال به شمال و منطق

سپتامبر  10و روسیه در  ،له بود، سه دولت هند، ایرانئقلب اورآسیا از سمت جنوب به شمال یک مس ةدسترسی به منطق

که یک سیستم  ،جنوب - المللی شمال کریدور حمل و نقل بین ةنام پترزبورگ گرد هم آمدند و توافق در سن 0222سال 

پترزبورگ امضا  های ترانزیتی از بمبئی تا سن همکاری یمنظور ارتقا به ،و آبی بود ،ای، ریلی ترکیبی حمل و نقل جاده

عضو ناظر دارد که شامل  یازده(. عالوه بر سه عضو اصلی، این کریدور 0( )شکل 19: 0211 ،1کردند )کاتمن

و کشورهای ترکیه، اوکراین، بالروس، عمان،  ،های آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان جمهوری

و راه دریایی است که  ،آهن هکیلومتر شامل مسیر بزرگ راهی، را 1022و بلغارستان است. مسیر کریدور به طول  ،سوریه

های حمل و نقل در  این مسیر هزینه  در مقایسه با مسیر دریای سرخ و کانال سوئز طراحی شده است. برآورد شده است

روز مسیر دریایی  42درصد زمان یعنی از  42ها و   درصد هزینه 92دالر و در مجموع باعث کاهش  0922تن تا  19هر 

 - (. در این میان، سرزمین ایران نقش محوری کریدور جنوبی19: 0211 اهش یابد )کاتمن،روز ک 14کانال سوئز به 

 دارد و مسیر اصلی این کریدور است. را شمالی 

شمالی بندر چابهار در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان است.  - آغازین مسیر خشکی کریدور جنوبی ةنقط

ار است و این بندر تنها بندر اقیانوسی ایران است. موقعیت مناسب جغرافیایی و ترین شهر ایران به هند بندر چابه نزدیک

ای به بندر چابهار داشته باشند. عالوه بر آن،  پتانسیل باالی ترانزیتی و بندرگاهی باعث شده است تا هندیان توجه ویژه

 ةها در این بندر انگیز چینی ةگستردگذاری  هند یعنی پاکستان در بندر گوادر و سرمایه ةتحرکات رقیب و دشمن دیرین

بندر چابهار برای دسترسی به بازارهای آسیای مرکزی و اورآسیا را افزایش داده است. بر این  ةدولت هند برای توسع

( و افغانستان است و CIS) 2المنافع هندیان برای ورود به کشورهای مستقل مشترک« طالیی ةدرواز»اساس، چابهار 

و افغانستان  ،خلیج فارس )دبی(، آسیای مرکزی ةی برای اتصال مراکز تجاری جنوب آسیا )هند(، منطقا پتانسیل گسترده

خاصی برخوردار است. این  ژئواکونومیکو  ،دارد. از این رو، بندر چابهار در نزد هند از اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیکی

چین و هند دیده شود. از این  ژئواکونومیکهای ژئوپلیتیکی و  که بندر چابهار در بستر رقابت شود تر می له وقتی نمایانئمس

 راحتی آن را از دست بدهند.  خواهند به ای برای هندیان است که نمی محوری و دروازه ةعنوان نقط نگاه، بندر چابهار به

هند و  - ایران ة نوبی و در چارچوب روابط دوجانبج - سازی کریدور شمالی پیگیری مداوم و مستمر هندیان برای فعال

به تهران سفر کرد و به دولت ایران اطمینان  ،0229در سال  ،وزیر هند ، نخست3پترزبورگ، بیهاری واجپایی سن ةنام توافق

ه میان هند، جانب هند بیان کرد که توافق سه ةداد که هند بندر چابهار را توسعه خواهد داد. در آن زمان، وزیر امور خارج

دالرام در افغانستان را به بندر چابهار متصل خواهد کرد. هند در  - زرنج - ای میلک و افغانستان مسیر ریلی و جاده ،ایران

و  ،دالرام را در افغانستان تا نزدیک مرز ایران تکمیل کرد. راه میلک، زرنج - زرنج ةکیلومتر جاد 022بیش از  0223سال 

 - چابهار - و هرات متصل است. تکمیل پروژه و از مسیر هند ،گر افغانستان نظیر کابل، قندهاردالرام با شهرهای دی

 (. 300-301: 0210 ،4دهد )روی کیلومتر کاهش می 1922بین هند و آسیا مرکزی را تا حدود  ةافغانستان فاصل

آسیای مرکزی تقویت سیاست  های به روسیه و جمهوری ،0219وزیر هند، در جوالی  ، نخست5در سفر نارندرا مودی

، 1939خرداد  /0210  ارتباطی آسیای مرکزی با هند از مسیر ایران خواستار شد. در طی دیدار مودی از ایران در ماه می
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میلیون دالر در چابهار  922بندر چابهار را با دولت ایران امضا کرد و متعهد شد تا دولت هند  ةبازطراحی و توسع ةنام توافق

1ایپگل شرکتگذاری کند. در این میان،  سرمایه
مین تجهیزات أتجهت میلیون دالر  19گذاری  سرمایهمتعهد به هند  

2بی او تی بندری چابهار و در قالب قرارداد
 ةشبک ة(. عالوه بر آن، هر دو کشور پروژ0210، 3شد )گاردین سالده به مدت  

اورآسیا مورد بحث قرار  ةبرای اتصال نواحی مختلف منطقرا مشهد به ارزش چند میلیارد دالر  -زاهدان -ریلی چابهار

المللی پول  المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین های بین گذاری کنند سرمایه دادند. برای این منظور، دو طرف تالش می

ای بانک صادرات و ه اند. بر اساس داده شان را توسعه داده های اخیر هند و ایران روابط دوجانبه را جذب کنند. در سال

دهد  میلیارد دالر بوده که نشان می 11میزان تبادل تجاری دو کشور متجاوز از  0213-0211واردات هند، در سال 

داشته است )بانک صادرات و واردات،  ،میلیارد دالر بوده 1/3که  ،0210-0219افزایش قابل توجهی نسبت به سال 

درصد تجارت  19در حدود  ،بندر چابهار مکان جذابی برای هند است. امروزه(. در چارچوب گسترش روابط دوجانبه، 0213

بندر شهید  ةصادراتی و وارداتی ایران به وسیل یدرصد معادل وزنی کاالها 90دریایی ایران )تعداد کانتینر( و بیش از 

ارد تا سهم بندر چابهار از (. دولت ایران تصمیم د1930گیرد )سازمان بنادر و دریانوردی،  می انجامرجایی بندرعباس 

صادرات و واردات کاال و تجارت ملی را افزایش دهد. بندر اقیانوسی چابهار ظرفیت بسیار باالیی برای توسعه و افزایش 

دارد. بر اساس گزارش سازمان بنادر و دریانوردی ایران، با تکمیل فاز را حمل و نقل ایران و منطقه  ةجایگاه آن در شبک

یابد  میلیون تن ساالنه افزایش می 9/1میلیون تن به  9/0ندر شهید بهشتی چابهار، ظرفیت جاری بندر از ب ةنخست توسع

برابر ظرفیت فعلی خدمات بندرگاهی را افزایش  9/9تواند تا  (. بنابراین، بندر چابهار می1931)سازمان بنادر و دریانوردی، 

بندر مطابق با برنامه و قراردادهای  ةایران باعث شده تا توسع  متحده علیههای ایاالت  دهد. معافیت بندر چابهار از تحریم

میلیون تن کاال در سال درنظر گرفته شده  19فی مابین ایران و هند ادامه یابد. اما دورنمای بندر چابهار تخلیه و بارگیری 

 (.1931است که در چهار فاز اجرا خواهد شد )سازمان بنادر و دریانوردی، 

وجود  ظرفیت بندر چابهار به ةای محصور در خشکی افغانستان و آسیای مرکزی فرصت مغتنمی برای توسعکشوره

سال   در ماه می ،اند. نیاز کشور افغانستان به بندر چابهار باعث شد تا رئیس جمهور این کشور، اشرف غنی احمدزی آورده

جنوبی را  - کریدور ارتباطی شمالی ةجانب همکاری سه ةنام وزیر هند در تهران حاضر شود و موافقت همراه نخست 0210

 ،منظور مقابله با نفوذ رقیب خود، یعنی پاکستان به فغانستانهایی جهت تقویت نفوذ خود در ا هند به دنبال راهامضا کنند. 

روابط  ةتوسع اینکه مسیر زمینی هند به افغانستان از طریق پاکستان قابل دسترسی نیست، دهلی برای  است. با توجه به

 روی آورده است.  و بندر چابهار ایرانکریدور تجاری خود با افغانستان به 

گیری اتصال  شکل ةو کشورهای آسیای مرکزی زمین ،و تمدنی هند با ایران، افغانستان ،وجود روابط تجاری، فرهنگی

 ةابریشم از طریق شبک ةجاد یدر احیاکریدور از مبدأ چابهار را تقویت کرده است. دو کشور ایران و هند اهداف مهمی 

ای دارند که باعث همگرایی و همکاری دوجانبه شده است. دو کشور منافع و اهداف مشترکی در  جاده - ریلی - دریایی

و بنیادگرایی اسالمی دارند که باعث افزایش عالقه برای  ،ای و ملی، کاهش تهدید تروریسم تجارت انرژی، امنیت منطقه

جنوبی است. این طرح در بستر و مقیاس بزرگ  - ترین آن کریدور شمالی دوجانبه شده است که مهم روابط ةتوسع

اقیانوس هند به آسیا مرکزی و قلب اورآسیا از طریق ایران است. در این چارچوب،  ةهند و حوز ةقار درحقیقت اتصال شبه

 ست. چابهار به نماد همکاری و روابط دوجانبه هند و ایران تبدیل شده ا

                                                                                                                                                                   
1. IPGL 

2. Build–operate–transfer (BOT) 

3. Guardian 
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عالوه  ،جنوبی - بندر چابهار و ایجاد کریدور شمالی ةگذاری خارجی برای توسع کند تا با جذب سرمایه ایران تالش می

این  ،سیستان و بلوچستان و محور شرق ایران را ارتقا دهد. همچنین ةبر تأمین منافع مستقیم اقتصادی خود، امنیت منطق

ایران به بازارهای بزرگ آسیایی متصل شود و از زیر فشار تحریم و انزوا و کند تا  ژه به دولت ایران کمک میروپ

 امریکا تا حدود زیادی خارج شود.  ةهای تحمیلی از سوی ایاالت متحد محدودیت

پاکستانوژئوپلیتیکبندرگوادر-همگراییچین

ر نزدیکی مرز ایران واقع شده است. دولت دریایی عرب و در ساحل ایالت بلوچستان پاکستان و د ةبندر گوادر بر روی کران

 ةهای دیگر کشور از طریق شبک سازی تجاری بندر گوادر و ارتباط این بندر با بخش برای فعال 1339پاکستان در سال 

های بندری با  بندر گوادر و گسترش زیرساخت ة، دولت پاکستان جهت توسع0220ریزی کرد. در مارس  ریل و جاده برنامه

 ،جمهور چین رئیس ،1پینگلی چین به توافق رسید. اما بندر گوادر پس از اعالم استراتژی چین توسط شی جینمشارکت ما

نامیده شد، « ابتکار کمربند جاده»که بعدتر  ،«یک کمربند، یک جاده»در بازدید از قزاقستان موسوم به  0219در سپتامبر 

ابریشم باستانی را  ةابتکاری و عظیم دولت چین تالش دارد جاد(. طرح 41: 0210 ها افتاد )بهوتالینگام، بر سر زبان

ارزش  ةدهی به یک زنجیر بازطراحی و با نگرشی جدید احیا کند. هدف کلیدی دولت چین از این طرح ابتکاری شکل

کمربند (. این طرح دو مسیر اصلی به نام 10: 1939نیا،  سیا و افریقاست )شریعتیآمحور در محیط ژئواکونومیک اورچین

دارد که هدف از آن ارتباط و اتصال چین و نواحی  3ابریشم دریایی ةابریشم خشکی( و جاد ة)جاد 2ابریشم ةاقتصادی جاد

ابریشم جدید ابزاری در  ةهای جاد (. پروژه0: 0211 اورآسیاست )هو، ةویژه قار این کشور به مناطق مختلف جهان و به

گذاری  و سرمایه ،سازی تجارت ای، ایجاد انعطاف سیاسی، بهبود رشد اقتصادی، پیشنهاد تنوع طرح ایجاد همکاری منطقه

(. در این میان، یکی از مسیرهای اصلی و 11: 1939 های معدن و انرژی هستند )امیراحمدیان، در حمل و نقل بخش

 (.0پاکستان و با محوریت بندر گوادر است )شکل  - لعکس مسیر کریدور اقتصادی چیناباتصال راه خشکی به دریایی و 


(INSTCهند)-(وکریدورایرانCPECپاکستان)-موقعیتکریدوراقتصادیچین.2شکل

)منبع:تهیهوترسیمازنگارنده(

                                                                                                                                                                   
1. Xi Jinping 
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ای امضا کردند  نامه پاکستان توافق - نسازی کریدور اقتصادی چی برای فعال 0219دو دولت چین و پاکستان در سال 

انرژی است که  ةو خطوط لول ،ای ریلی، جاده ةپاکستان شامل تأسیس شبک - کریدور چین ةتوسع ةکه به موجب آن پروژ

کند  به شهر چینی کشغر در استان سین کیانگ در غرب چین متصل میرا شهر بندری گوادر در استان بلوچستان پاکستان 

میلیارد دالر  1/99میلیارد دالر باشد که در این میان  0/49پروژه بالغ بر  ة(. تخمین زده شد که هزین143: 0210 ،1)چزیزا

(. در این 0219: 0210 خان، )اهلل استهای زیرساختی  میلیارد دالر مربوط به پروژه 1/11های انرژی و   همربوط به پروژ

پاکستان و کلید  - استراتژیک چین ةپاکستان دارد و این بندر نگین رابط - میان، بندر گوادر نقش محوری در کریدور چین

پاکستان خواهد بود. بر اساس قرارداد فی مابین دولت چین و پاکستان، مقرر  - روابط استراتژیک و اقتصاد پایدار چین ةآیند

میلیون دالر  131نخست آن ها در فاز  میلیارد دالر احداث شود که چینی 10/1چندمنظوره به ارزش  ةشد سه اسکل

 022کند که ارزش آن  گذاری می گذاری خواهند کرد. در فاز دوم، پکن در احداث بزرگراه گوادر به کراچی سرمایه سرمایه

مهندس متخصص برای  94بار و تأمین  ةاسکله برای پایان نُه گذاری در میلیون دالر است. چین همچنین متعهد به سرمایه

، 0219(. در همین چارچوب، در آوریل 190: 0210 کنولوژیکی در این پروژه شده است )چزیزا،های ت تأمین مهارت

 (. 199: 0210 ،2پاکستان پیمان حق کنترل عملیاتی بندر گوادر را به شرکت هلدینگ بندر خارجی چین واگذار کرد )فینگر

یک کمربند و یک جاده  ةغازین پروژعدی و سرزمین پاکستان بخش آپاکستان چندبُ - تردیدی نیست که روابط چین

 ةچین برای گسترش حوز ژئواکونومیکاست. از یک سو، پاکستان اهمیت ژئواستراتژیک برای چین دارد و در استراتژی 

پذیر پاکستان در برابر هند و  از سویی دیگر، موقعیت آسیب .ای نقش محوری دارد های قدرتی در منطقه نفوذ و رقابت

کشور باعث وابستگی پاکستان به چین و همگرایی و اتحاد دو کشور شده است. بنابراین، همکاری  ضعف قدرت ملی این

های قدرتی چین و هند و دشمنی پاکستان  بین چین و پاکستان ناشی از رقابت ژئواکونومیکو  ،ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک

، 3رتنش کشمیر، سیر کریککستان بر سر مسائل پُامریکا است. پا ةایاالت متحد -با هند و در مقابل محور همکاری هند

مسائل افغانستان دشمن بزرگ و درجه یک هند است. هند و و گرایی، تروریسم،  ، سد آب ایندوس، اتمی4سیچین گلشیر

، 1333، 1331، 1311جنگ ) ةدرگیری نظامی در آستانپنج  ( و حداقل1311و  ،1309، 1341-1341پاکستان سه جنگ )

اند. بر این  ( را تجربه کرده0213و  0210های اخیر ) های سال ی( و درگیر411: 0210 ،5( )کالین و مارتین0224 و ،0221

ظن بین هند و پاکستان بسیار بلند است و هر کدام از هیچ اقدامی برای تهدید منافع  اعتمادی و سوء اساس، دیوار بی

 کند.  دیگری فروگذار نمی

به صورت مداوم در  1300(. چین از سال 01: 0219 ،6کند )اسمال کشمیر حمایت می ةلئچین از پاکستان در مس

و تولید مشترک تسلیهات نظامی همکاری داشته است  ،مهمات ةتأمین تجهیزات نظامی پاکستان، تأسیس کارخان

ای اتمی و ه سالح ةچگونگی کمک چین به پاکستان برای توسعبه ( 01: 0219(. اسمال )0212 ،7)آفریدی و بجوری

 ةهای تسلیحاتی چین باعث شد تا پاکستان در برابر برنام ای پرداخته است. کمک پرتاب موشک با کالهک هسته

پاکستان به  -هند ةرسد چین تمایل دارد رابط نظر می ای هند از خود محافظت کند. بر این اساس، به های هسته سالح
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و قومی با همسایگان درگیر باشد. این  ،در مسائل مختلف ارضی، مرزیاعتماد و غیردوستانه باقی بماند و هند  حالت بی

 ای خود را دنبال کند.  شود تا چین با سهولت بیشتری بتواند منافع منطقه له باعث میئمس

 ةپاکستان و بزرگراه قرقروم بیش از یک مسئل -چین در بندر گوادر و کریدور اقتصادی چین ةگذاری گسترد سرمایه

ای در این پروژه دنبال  گسترده ژئواکونومیکو  ،مدت و بلندمدت استراتژیک، ژئوپلیتیک اقتصادی است. چین اهداف میان

کانونی استراتژیک در  ةیابی به یک نقط چین با پاکستان برای ساخت بندر گوادر دست ةکند. از نظر ژئوپلیتیکی، رابط می

 یغربی، آسیا یخلیج فارس، آسیا ةورود به دریای عرب، منطق ةدروازیک کمربند یک جاده است که از یک سو  ةپروژ

آغازین برای دسترسی آسان به چین غربی و  ةو از سویی دیگر، نقط ؛اقیانوس هند است ةو به طور کلی حوز ،جنوبی

 صحرای قرقروم و سهولت تجارت با کشورهای آسیای مرکزی است. 

درصد نیازهای  12ای که  به گونه ؛کند خلیج فارس تأمین می ةاز منطق به صورت سنتی، چین نیازهای انرژی خود را

شود. مسیر انتقال انرژی از خلیج فارس از مسیر اقیانوس هند و  خلیج فارس تأمین می ةنفتی این کشور از منطق ةفزایند

روز زمان نیاز است تا یک  49کیلومتر است و  10322رسد. طول این مسیر  ماالکا به سواحل شرقی چین می ةتنگ

های گزاف حمل و نقل و  (. هزینه192: 0211 ،1کش از خلیج فارس به بندر شانگهای برسد )غنی و شرما سوپرنفت

ترمینال گوادر  ةپاکستان و توسع -ریدور چینپالک و ماالکا باعث شده تا پکن برای احداث ک ةامنیتی در تنگ هایخطر

پاکستان طول مسیر خلیج فارس به چین به یک سوم و زمان مورد  - سازی کریدور چین اهتمام جدی داشته باشد. با فعال

 پاکستان مسیر مناسبی - (. عالوه بر آن، کریدور چین192: 0211 یابد )غنی و شرما، روز کاهش می 12نیاز انتقال کاال به 

های انرژی خواهد بود که در این فرایند  برای صادرات کاالهای چینی به بازارهای هدف و واردات سایر مواد اولیه و حامل

 بندر گوادر نقش محوری دارد. 

شود.  اقیانوس هند می ةها در حوز ها در بندر گوادر باعث افزایش نظارت و کنترل چینی حضور درازمدت چینی

دهد و باعث افزایش  اقیانوسی آرام و هند گسترش می ةدر دو حوزرا ستان ارتباط و تسلط چین سازی کریدور پاک فعال

های اقتصادی برآمده از این کریدور در راستای  تواند از فرصت داخلی نیز چین می ةشود. در زمین قدرت دریایی چین می

متوازن چین و در جهت  ةقی و توسعخودمختار سین کیانگ یا ترکستان شر ةهای منطق زیرساخت ةنوسازی و توسع

 کردن نیروهای واگرا از طریق اتصال به پاکستان و آسیای مرکزی استفاده کند.  کاهش نارضایتی محلی و خنثی

گیرینتیجه
هاب   آسیا محور رشد اقتصاد جهانی بوده است. آسیا نقش ةرغم رکود اقتصاد جهانی، قار بهاخیر،  ةدر بیش از دو ده

 ةالمللی رشد و توسع ای و بین منطقه وری پیدا کرده و بر مبنای تجارت بین و بهره ،و تجارت، ساختار سرمایه جهانی تولید

اقتصادی به دو قدرت  ةسریعی داشته است. در این میان، دو کشور چین و هند با رشد شتابان اقتصادی و حجم گسترد

های قدرت بیشتری نسبت به  لفهؤاز م ،اقتصاد بزرگ جهانی عنوان دومین به ،اند. اگرچه چین نوظهور جهانی تبدیل شده

های تأثیرگذار و مهم در آسیا و حتی جهان باشد. هر دو کشور با  کوشد تا یکی از قدرت هند نیز می ،هند برخوردار است

کنند. نیاز فزاینده به منابع انرژی،  اورآسیا دنبال می ةدر قاررا اولویت سیاست آسیایی اهداف ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی 

های نفوذ باعث شده است تا دو کشور با اتخاذ استراتژی  و گسترش حوزه ،دسترسی به بازارهای بزرگ مصرف

اورآسیا باشند. از یک سو، کشورهای آسیای  ةبه دنبال ایجاد کریدورهای ارتباطی جهت دسترسی به قار ژئواکونومیک

و اقیانوس هند مورد توجه هر دو  ،خلیج فارس، آسیای جنوبی ةو افغانستان و از سویی دیگر منطق ،خزر یماورامرکزی، 

                                                                                                                                                                   
1. Ghani & Shaarma 
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و  ،های نفوذ چین و هند باعث شده تا دو کشور برای حفاظت، تعقیب قدرت است. تداخل قلمروهای ژئوپلیتیکی و حوزه

ای و  های بلند منطقه قدرت بزرگ آسیایی با آرزوها و آرمان ای که دو به گونه ؛تأمین منافع ملی با یکدیگر رقابت کنند

 . اند جهانی دارای منافع تقریباً متضاد و متعارض

، دسترسی مطمئن و آسان ژئواکونومیکبا اتخاذ استراتژی  ،ویکم، دو دولت هند و چین بیست ةنخست سد ةدر دو ده

اند. استراتژی اورآسیایی و  سیاست خارجی خود قرار دادهسیاست و اهداف مهم  وجزرا به منابع و بازارهای اورآسیا 

جنوبی در خشکی  - چین و هند باعث شده تا دو کشور به فکر طراحی و احداث کریدورهای ارتباطی شمالی ژئواکونومیک

اورآسیا از  بزرگ اورآسیا باشند. در این استراتژی، سرزمین پاکستان و ایران مکان مناسبی برای ایجاد کریدورهای ارتباطی

اند. پاکستان به دلیل همجواری در مرزهای غربی چین و استان سین کیانگ و دشمنی با  سوی چین و هند شناخته شده

های فرهنگی و تاریخی  هند مورد توجه دولت چین، و ایران به دلیل اتصال با آسیای مرکزی و نزدیکی به هند و قرابت

های محور در کریدورهای ارتباطی به  عنوان نقطه میان، دو بندر گوادر و چابهار بهمورد توجه هند قرار گرفته است. در این 

 اند.  های ژئوپلیتیکی چین و هند ظاهر شده صورت رقیب در رقابت

با حمایت و  ،چین است ةابتکار کمربند و جاد ةکه بخش مهمی از ابرپروژ ،پاکستان - کریدور اقتصادی چین

برای چین و پاکستان ایجاد کرده است که هند  ژئواکونومیکهای مهم ژئوپلیتیکی و  رفیتچین، ظ ةگذاری گسترد سرمایه

ها در اقیانوس هند از  چین و پاکستان و نفوذ چینی ةعنوان نگین رابط کند. بندر گوادر به در برابر آن احساس خطر می

گذاری در  قابل، هند با مشارکت و سرمایهطریق این بندر چالش ژئوپلیتیکی جدیدی را برای هند ایجاد کرده است. در م

های  جنوبی در ایران و با محوریت بندر چابهار در تالش برای مقابله با سیاست - المللی حمل و نقل شمالی کریدور بین

ای چین و پاکستان است. در این چارچوب، بندر چابهار در سیاست خارجی هند بیش از یک بندر تجاری است. هند  منطقه

خود را در برابر چین بهبود بخشد.  ژئواکونومیککند تا از طریق بندر چابهار و سرزمین ایران وزن ژئوپلیتیکی و  یتالش م

تواند در  بلکه می ،شود تنها باعث اتصال هند به آسیای مرکزی می از نظر دولت هند، سرزمین ایران و بندر چابهار نه

 های چین نقش مهمی ایفا کند.  ابر سیاستای هند در بر قدرت منطقه ةسازی و موازن تعادل

های نظامی و تسلیحاتی  که رقابت ،جنگ سرد ةحائز اهمیت این است که برخالف ژئوپلیتیک کالسیک و دور ةنکت

شد، در عصر جدید با نگرش  های ملی صرف امور نظامی و امنیتی می میان رقبای ژئوپلیتیکی حاکم بود و بودجه

فالت ایران و جنوب  ةدرگیر رقابت شده است. منطق یها و امور زیربنایی کشورها زیرساخت ةسبب توسع ژئواکونومیک

های ژئوپلیتیکی دو قدرت روسیه و انگلیس معروف به بازی بزرگ بود، امروزه درگیر  که در گذشته درگیر رقابت ،آسیا

و  ،کشورهای پاکستان، ایران زیرساخت ةتواند باعث توسع دو قدرت چین و هند است که می ژئواکونومیکرقابت 

قوم بلوچ قرار دارد.  ةدو بندر گوادر و چابهار در محدود زیراد. شوبلوچستان بزرگ  ةافغانستان و به صورت خاص منطق

 بلوچستان ایران و پاکستان فراهم کرده است.  ةبازی جدید چین و هند فرصت مناسبی برای رشد منطق
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منابع

 ملی قدرت و ژئوپلیتیکی وزن راستای در چابهار آزاد ةمنطق راهبردی های توانمندی بررسی ،1930 ،ابراهیم احمدی، و عباس سید احمدی، .1

  .000-099 صص ،19 ش ،راهبرد ،(المللی بین و ،ای منطقه داخلی، منظر از) ایران

 ،90 ش، 3 س ،الملـل  بـین  روابط مطالعات ةنام فصل ها، چالش و ،موانع اهداف،: چین جدید ابریشم ةجاد ابتکار ،1939، بهرام امیراحمدیان، .0

 .40-3 صص

 ،91س ،خـارجی  سیاست ةنام فصل ایران، اسالمی جمهوری ملی منافع بر آن تأثیر و چین راه - کمربند ابتکار ،1930 رضا، علی پور، خداقلی .9

 .43-11 صص ،1 ش

 .  1930 سال گزارش ،عملیات آمار سامانة: ایران اسالمی جمهوری دریانوردی و بنادر سازمان ساالنة گزارش ،1930 دریانوردی، و بنادر سازمان .4

 .  <https://www.pmo.ir/fa/portsandterminals>: در چابهار، بهشتی شهید بندر ةتوسع طرح ،1931 دریانوردی، و بنادر سازمان .9

 .119-19 صص ،9 ش، 1 س ،خارجی روابط ةنام فصل محور، چین ارزش ةزنجیر: ابریشم ةجاد اقتصادی کمربند ،1939، محسن نیا، شریعتی .0

 .40-19 صص ،09 ش ،قفقاز و مرکزی آسیای ةنام فصل رقابت، و همکاری: چین و هند روابط ،1911 زیبا، نیا، فرزین .1

 ،40 ش ،توسعه و جغرافیا چابهار، بندر و گوادر در چین گذاری سرمایه ژئوپلیتیکی پیامدهای تبیین ،1930 ،ناصر نژاد، رجب و عطاءاهلل عبدی، .1

 .020-119 صص

 ،راهبـردی  مطالعات ةنام فصل آسیایی، امید ژئواکونومی به ای خاورمیانه وحشت ژئوپلیتیک از گذار ضرورت ،1939 مسعود، ی،یشفا موسوی .3
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