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مقدمه
منطقة جنوب آسیا یکی از مناطق جغرافیایی جهان است که بهسبب عوامل اقتصادی ،راهبردی ،سیاسی ،و جمعیتی از
اهمیت بسزایی در ساختار اقتصاد و سیاست جهانی برخوردار است .پس از جنگ جهانی دوم ،نقشآفرینی فزایندة چین و
هند و مداخلهگری پیوستة امریکا همواره نقش تعیینکنندهای در این منطقة ژئوپلیتیک داشته است و بهنظر میرسد
حداقل در کوتاهمدت این روند ادامه خواهد داشت و تأثیرگذاری آن بر سرنوشت کشورهای تشکیلدهندة این منطقه تداوم
خواهد یافت .بهصورت کلی ،آن بخش از قارة آسیا در حوزة اقیانوس هند ،که دربردارندة هشت کشور افغانستان،
بنگالدش ،بوتان ،هندوستان ،مالدیو ،نپال ،پاکستان ،و سریالنکا است ،به شکلگیری یک منطقة جغرافیایی با نام «جنوب
آسیا» یاری رسانده است .این بخش از کرة زمین در ابتدای سال  2021میالدی جمعیتی بالغ بر دو میلیارد نفر را در خود
جای داده است (وردمتریکس )2020 ،که در ناحیهای به وسعت  5134641کیلومترمربع( 1برادناک و ویلیامز)67 :2014 ،
پراکنده شدهاند .بر اساس آمارهای ارائهشده از سوی نهادهای بینالمللی ،در این بخش از جهان ،که حدود  25درصد از
جمعیت کرة زمین را به خود اختصاص داده است ،تراکم جمعیت  303نفر است .بیش از  73درصد از جمعیت این منطقه
در نواحی روستایی ساکناند و میانگین سنی جمعیت آن حدود  27.6سال برآورد شده است (وردمتریکس .)2021 ،این
منطقة جغرافیایی بهسبب آنکه بیش از  3326میلیارد دالر از تولید ناخالص داخلی جهان (صندوق بینالمللی پول)2020 ،
را به خود اختصاص داده ،به یکی از بازارهای جذاب برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است .زیرا این جمعیت زیاد همراه با
هرم سنی جوان باعث شده است از نظر ژئواکونومیک رقابتهای گستردهای برای کسب نفوذ در منطقه صورت گیرد
(سیمینسکی .)28 :2015 ،اهمیت چندبُعدی این منطقه به قدری گسترده است که دو کشور هند و چین پیوسته میکوشند
با استفاده از همة ابزارها و فرصتهای موجود در منطقة جنوب آسیا به برتری دست یابند .دامنة رقابت برای کسب نفوذ و
گسترش آن در این منطقه به قدری شدید بوده که باعث شده است تقریباً همة ابزارها و عوامل مؤثر در برتری یک کشور
توسط دو رقیب بهکار گرفته شود .در این میان ،با توجه به اهمیت زیاد اقتصاد در حوزة امنیت ملی ،دو کشور تالش
میکنند بخش عمدة رقابت خود را بر حوزة اقتصاد متمرکز کنند و از این رهگذر بتوانند در بلندمدت نسبت به رقیب
منطقه ای خود از برتری برخوردار شوند .همین مسئله نیز در نهایت باعث افزایش توجه امریکا به این منطقه شده است،
زیرا حضور یکی از رقبای جهانی بالقوة این کشور ،یعنی چین ،در منطقة جنوب آسیا ظرفیت آن را بهوجود میآورد که
م نافع ملی امریکا در بلندمدت از سوی این قدرت آسیایی در حال خیزش مورد تهدید قرار گیرد .مجموعة این عوامل از
نظر ژئوپلیتیک توجه طیف متنوعی از محققان و کارگزاران را به خود جلب کرده و آن را به موضوعی تبدیل میکند که
شایستة مداقه و مطالعة بیشتر است .بر این اساس ،در این پژوهش تالش خواهد شد با مدنظر قراردادن رقابت ژئوپلیتیک
چین و هند در منطقة جنوب آسیا بهصورت همزمان به بررسی نقش مداخلهگری امریکا در رقابت ژئوپلیتیک میان هند و
چین پرداخته شود.

چارچوب مفهومی و نظری تحقیق 
منطقهای 

رقابت ژئوپلیتیکو چارچوب امنیت
سوئل بی کوهن ( )15 :2009بر این باور است که دانش ژئوپلیتیک برای نخستین بار بهعنوان مجموعهای از قوانین کلی
جغرافیایی در زمینة امور حاکم بر سرنوشت کشورها در اواخر قرن نوزدهم میالدی معرفی شد و در ادامه بهعنوان گفتمانی

 .1کل مساحت این منطقه  6400127کیلومتر مربع است ()http://www.worldmeters.info/world-population
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واقعگرایانه به تکامل رسید .این تکامل طی پنج مرحله بهوقوع پیوسته است که شامل رقابت برای کسب هژمونی
امپریالیستی ،پیدایش ژئوپلیتیک آلمانی ،ظهور ژئوپلیتیک امریکایی ،ژئوپلیتیک دولتمحور دوران جنگ سرد در مقابل
ژئوپلیتیک جهانگرایانه ،و ژئوپلیتیک دورة پس از جنگ سرد میشود (کوهن .)16 :2009 ،در مقابل ،نظر فلینت (:2011
 )16بر این است که ژئوپلیتیک ،بهعنوان اندیشه و عمل ،با پیدایش حکومتها و حکومتهای ملتپایه دارای پیوند
اساسی است .در این نگرش ،ژئوپلیتیک برای حکومتها فرصت آن را بهوجود میآورد تا بهصورت پیوسته از عنصر
جغرافیا برای رقابت با سایر کشورها بهرهبرداری نمایند (رشیدی و همکاران .)2021 :شایان ذکر است که دانش ژئوپلیتیک
بر رابطة قدرت سیاسی با فضای جغرافیایی (اعم از فضاهای بری و بحری) متمرکز است (فیدلیتی .)2015 ،همین مسئله
باعث پُررنگترشدن جایگاه و اهمیت مفهوم مهم دیگری به نام «رقابت» میشود که در دانش جغرافیای سیاسی و
ژئوپلیتیک کارکرد ویژهای دارد (شکل .)1

شکل.1ژئوپلیتیکورقابت 
منبع:نگارندگان 

از نظر مفهومی ،رقابت به معنای تالش دو یا چند گروه ،ملت ،و کشور برای کسب نفوذ و اعمال سلطه در یک منطقة
جغرافیایی خاص یا جهان است .این امر میتواند بهمنظور حفظ سلطه و اقتدار یا بهچالشکشیدن قدرت سایر بازیگران
بهوقوع بپیوندد یا اینکه محصول تعارض منافعی است که در نتیجة مسئلة دسترسی به منابع فضایی (مادی و معنوی)
بهوجود آمده است (احمدی و همکاران .)202 :1397 ،ممکن است حوزه و منشأ رقابت ،سرزمین ،ملیگرایی ،کمبود منابع،
تالش برای دستیابی به قدرت یا فراهمکردن منافع اقتصادی باشد .این رقابتها میتوانند در هر دو بُعد منطقهای و
جهانی به پیدایش اتحادها و ائتالفهای مختلفی منجر شوند .شکلگیری این اتحادها از نظر جغرافیایی بهسبب آن است
که تعدادی از قدرتها تالش میکنند تا با همسانسازی راهبردهای ژئوپلیتیک خود در یک منطقة جغرافیایی سهم خود
را در منافع اکتسابی نسبت به رقبا افزایش دهند و همزمان از منابع تهدید فضایی (احمدیپور و رشیدی )1399 ،و عوامل
موجد ترس در حوزة ژئوپلیتیک خویش بکاهند (احمدیپور و رشیدی .)1397 ،در اینجا مفهوم دیگری به نام «منطقه»
اهمیت مییابد.
برای ارائة تعریف مناسبی از مفهوم منطقه میتوان طیف متنوعی از عوامل جغرافیایی ،ژئوپلیتیک ،سیاسی ،و  ...را
بهکار بست .از منظر واقعگرایی ،منطقه بهعنوان زیرمجموعة فضای جغرافیایی سطح کرة زمین بخشی از آن است که
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بهلحاظ ساختاری یا کارکردی از تجانس و یگانگی برخوردار است و بر پایة خصیصههای ساختاری یا کارکردی از مناطق
همجوار خود متمایز میشود .منطقه میتواند خشکی پایه ،آب پایه ،یا تلفیقی باشد و از مقیاسهای کوچک نظیر دریاچه یا
شبهجزیره تا مقیاسهای بزرگ نظیر اقیانوس یا قاره را دربر گیرد (حافظنیا.)1 :1389 ،
مسئلة رقابت باعث مطرحشدن یک عامل مهم و تأثیرگذار در شکلگیری رقابتها به نام «امنیت» میشود که یک
عنصر شاخص و اساسی در مباحث رقابتهای منطقهای و جهانی است و از آن با عنوان امنیت منطقهای 1یاد میشود .از
دیدگاه گفتمان ژئوپلیتیک و نگرش جغرافیایی به مسئلة امنیت ،طیف متنوعی از عوامل ،متغیرها ،و زمینههای جغرافیایی
به شکلگیری امنیت منطقهای یاری میرسانند .در چند دهة اخیر نگرشهای غالب نسبت به مفهوم امنیت و بهخصوص
امنیت منطقهای دستخوش تحوالت شگرفی شد .بهطوریکه موضوعات جدید و در عین حال مجادلهبرانگیزی نظیر
اقتصاد و منابع آبی و انرژی در تحلیل ابعاد و ساختارهای امنیت منطقهای وارد شدند و ابعاد جدیدی به این بحث مهم
افزودند (روچیلد1995 ،؛ اسمیت2006 ،؛ کرشنر و اسپرلینگ .)2018 ،مکاتب و رویکردهای متنوعی دربارة امنیت
منطقهای به بحث دربارة این موضوع پرداختهاند که هر کدام از چشمانداز خاص خود میکوشند به بررسی موضوع امنیت
بپردازند.
امنیت در چارچوب رویکردهای واقعگرایی و لیبرالیسم 
یکی از رویکردهای پُرطرفدار در تحلیل مباحث مرتبط با امنیت در بُعد منطقهای رویکرد واقعگرایی است .در
چارچوب پارادایم واقعگرایی ،امنیت چه در بُعد سیاسی چه در بُعد نظامی در قالب فراهمبودن شرایط برای
حفاظت از مرزهای سرزمینی و صیانت از تمامیت ارضی و ارزشهای یک کشور در مقابل خطرهای
نشئتگرفته از محیط بینالمللی و کشورها و گروههای متخاصم تعریف میشود (دهشیری و همکاران:1396 ،
 .)47در رویکرد واقعگرایی ،نگرش سخت به مفهوم امنیت و به طبع آن مسئلة کارکردهای نظامی امنیت
بهشدت مورد تأکید قرار دارد (اولمان )130 :1983 ،و به این ترتیب ادراک امنیت معطوف به تهدیداتی است
که از سوی رقبا و دشمنان یا متحدان منطقهای آنها احساس میشود (اولمان .)130 :1983 ،رویکرد دیگر
دربارة امنیت منطقه ای رویکرد لیبرال است .در رویکرد لیبرال یکی از عوامل تعیینکننده در ایجاد تغییر در
امنیت منطقهای موضوع منافع اقتصادی است که زمینهساز ایجاد رقابتپذیری در سطوح ملی و تأمین منافع
ملی کشورها در بُعد منطقهای میشود (شولوین و ویگل .)2018 ،هرچندکه مسئلة عمده برای واقعگرایان
امنیت ملی است ،نگرش لیبرال به امنیت ابعاد جدیدی بخشیده است که در آن تأکید زیادی بر مؤلفههای
اقتصادی ،اجتماعی ،و رفاهی میشود و صلح را بنیاد مطالعات امنیتی خویش قرار میدهد و به این نکته اشاره
دارد که پیروزی نمیتواند همواره به امنیت منتج شود ،زیرا همیشه امکان آن وجود دارد که طرفهای بازنده
به دنبال بهچالشکشیدن طرفهای پیروز منازعه باشند (دهشیری و همکاران .)48 :1396 ،به عبارت دیگر ،در
این رویکرد ،امنیت منطقهای در چارچوب منطقهگرایی و همکاری منطقهای بهوجود میآید که فراهمکنندة
منافع همة طرفها در حوزههای مرتبط نظیر تجارت ،تعامل به جهان ،و تأمین منابع غذایی و انرژی است.
در مکتب کپنهاگ ،که یکی از اندیشمندان شاخص آن بری بوزان است ،تعریف و کارکرد امنیت رابطة معنیداری با
مفهوم منطقه دارد .در این زمینه بوزان و ویور بر این باورند که تنها فهم عملکرد واحدهای مجزا نمیتواند به ادراک
امنیت منجر شود ،بلکه ضرورت دارد به یاری فهم پویشهای امنیت منطقهای مسئلة ادراک موسع از امنیت را فراهم
کرد .زیرا درهمتنیدگی مسائل امنیتی کشورهای مختلف باعث میشود که تحلیل منفرد امنیت هر یک از کشورها ممکن
1. Regional Security
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نباشد .از نظر بوزان و ویور ،منظومة قدرت تابعی از مناطق محسوب میشود .بنابراین ،از نظر آنها نقش مناطق و اهمیت
ژئوپلیتیک آن در منظومة قدرت جهانی اهمیت بسزایی دارد .بری بوزان بر این باور است که مسئلة پایان جنگ سرد ،که
آغازی بر بیثباتی در سیاست جهان بود ،و همچنین تغییر محیط سیاسی بینالملل در اثر حادثة  11سپتامبر نشان داد
رویکرد واقعگرایانه به امنیت منطقهای دارای محدودیتهای مختلفی است و ضرورت دارد برای فهم مناسب از سرشت و
سرنوشت امنیت به ساختار منطقه و ویژگی کشورهایی که در منطقهای خاص قرار دارند و از معضالت امنیتی مشابهی
برخوردارند توجه کرد (بوزان و ویور.)1383 ،
برخی جغرافیدانان سیاسی ،مانند تیلور ،بر آناند که جغرافیای جهان معاصر زیر نفوذ دو گرایش اقتصادی ویژه و مهم
است .از یک طرف ،جهان به سرعت در حال حرکت به سوی همگرایی اقتصادی است؛ مراکز مالی بینالمللی بخش
کوچکی از این همگراییاند و توسعة شبکة شهرهای جهانی نمود جغرافیایی آن است؛ از طرف دیگر ،جهان بهشدت در
حال قطبیشدنـ از نظر اقتصادیـ و گسترش شکاف درآمدی میان هر دو کشورهای ثروتمند و طبقة مرفه و کشورهای
فقیر و طبقات غیربرخوردار است (ذکی و گلفشان .)65 :1394 ،این موضوع زمینهساز اهمیتیافتن مفهوم دیگری به نام
ژئوپلیتیک دسترسی در مطالعات ژئوپلیتیک و امنیت شده است .ژئوپلیتیک دسترسی از وضعیت جغرافیایی و استراتژیک
منطقة اوراسیا در تحوالت پس از فروپاشی شوروی پیشین اخذ شده است (مجتهدزاده )113 :1381 ،و امروزه در تبیین و
تشریح ضرورتهایی که کشورها برای دسترسی به جهان پیرامون و منابع اقتصادی دارند کارکردهای عمدهای یافته است
و کمک میکند تا دریابیم رقابت ژئوپلیتیک در یک منطقه چگونه در مسئلة ایجاد توازن قوا یاری میرساند .در این راستا،
هنگامی که در یک منطقه میان بازیگران توازن نسبی قدرت وجود داشته است کشوری که در سنجش قدرت برتری دارد
بهظاهر میتواند بر دیگران برتری پیدا کند (واسکوئز .)553 :1993 ،اما وجود برتری در یک منطقه باعث میشود که
کشورهای دیگر برای ایجاد توازن قوا به سمت انعقاد پیمانهای مختلف حرکت کنند (تامپسون .)205 :1995 ،این امر
نهتنها باعث تشدید رقابت در یک منطقه میشود ،بلکه باعث میشود کشورهای مختلف ،برای کسب برتری خود،
ابزارهای جدیدی برای حفظ ،تثبیت ،و ارتقای موقعیت خود بهکار گیرند .این امر درنهایت میتواند زمینه را برای
نقشآفرینی بازیگرانی فراهم کند که هرچند در یک منطقه از نظر جغرافیایی حضور ندارند ،بهسبب تأمین منافع ملی خود
ضروری میدانند که از یک طرف رقابتها در برابر دیگری حمایت کنند.
به باور جوزف نای (نقل در مشیرزاده و تیشهیار ،)166 :1390 ،امروزه اهمیت اقتصاد شاید بیش از نیروی نظامی
است .به عبارت دیگر ،نقش رقابتهای اقتصادی همسنگ با رقابتهای نظامی است و بهسبب آنکه پیدایش سالح
هستهای احتمال وقوع جنگهای تمامعیار را کاهش داده است ،میتوان انتظار داشت که دامنة رقابت میان کشورهای
مختلف از حوزة نظامی به حوزة اقتصادی و فناوری منتقل شود .در دنیای معاصر ،رقابت بر سر کسب سهم بیشتری از
اقتصاد و بازارهای جهانی به قدری اهمیت یافته است که بهندرت کشوری به مسئلة فتوحات سرزمینی میاندیشد (برچیل،
 .)92 :2000در مقابل ،کشورهای مختلف کوشش میکنند بر موضوع امنیت اقتصادی تأکید ویژهای کنند و با فراهمکردن
این نوع از امنیت ،که در مکتب کپنهاگ از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است ،سطح باالتری از منافع ملی را حمایت
کنند و به اهداف عالیتری نیز دست یابند .در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که در رویکردهای مبتنی بر فراهمآوردن
امنیت اقتصادی تأکید کمتری بر بهرهگیری از نیروی نظامی دیده میشود و به جای امنیت ،دستیابی به رفاه و توسعة
اقتصادی است که نگرانی عمدة حکومتها را تشکیل میدهد .بخشی از اهمیت موضوع اقتصاد در جهان کنونی را باید به
تغییر رویکردهایی نسبت داد که در پایان جنگ سرد بهوقوع پیوستند .در نتیجة این تحول در رویکردها ،مسئلة امنیت از
موضوع امنیت نظامی به جنبههای غیرنظامی در امنیت بینالملل معطوف شد .در این راستا به مسائل زیستمحیطی،
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اجتماعی ،قومی ،نژادی ،مذهبی ،و زبانی و جز اینها عنایت شده است (قوام .)420 :1392 ،این مسائل نشاندهندة آن
است که بر اساس رویکردهای مکتب واقعگرایی در مطالعة امنیت و رقابتهای ژئوپلیتیک باید توجه ویژهای به مسئلة
اقتصاد و تأثیر آن در رقابتهای ژئوپلیتیک داشت.

روش تحقیق 
از آنجا که ماهیت و موضوع این پژوهش از نوع کاربردی است ،نویسندگان را بر آن داشته است تا از رویکرد تحلیلی-
توصیفی برای مطالعه بهرهبرداری کنند .در این چارچوب ،اطالعات و دادههای موردنیاز تحقیق از منابع کتابخانهای و
سایتهای معتبر علمی تهیه شده و همچنین از نرمافزار  wordبرای ترسیم شکل مفهومی استفاده شده است.

یافتههای تحقیق 

منطقة جنوب آسیا و رقابت ژئوپلیتیک چین و هند 
سوئل بی کوهن ( )1387در بحثی که دربارة مناطق ژئوپلیتیک جهان در نظریة نظامهای جهانی ارائه داد ،منطقة جنوب
1

آسیا را یک منطقة ژئوپلیتیک مستقل درنظر گرفت که نهتنها کانون رقابت سه قدرت بزرگ جهانی (امریکا ،شوروی ،و
چین) در دورة جنگ سرد بود ،بلکه از توانایی آن هم برخوردار بود که بتواند بهعنوان یک حوزة مستقل به تأثیرگذاری در
سیاست جهانی بپردازد ( .)1387رخدادهای پس از جنگ سرد نشان داد دیدگاه کوهن دربارة منطقة جنوب آسیا بهنسبت
درست بوده است .با خیزش قدرت هند در سطح یک قدرت بزرگ آسیایی که به دنبال کسب نفوذ جهانی است و تبدیل
چین از یک قدرت نظامی به یک قدرت اقتصادی بزرگ جهانی ،منطقة جنوب آسیا بیش از پیش در کانون توجه سیاست
جهانی قرار گرفت .برای اهمیتیافتن این منطقه ،دالیل مختلفی ذکر شده است .اما با درنظرگرفتن نظریة کوهن میتوان
بر این دلیل بیش از دیگر دالیل تأکید داشت .1 :پیشرفت چین :از لحاظ اقتصادی ،نظامی ،و همچنین تالش آن برای
افزایش تأثیرات دیپلماتیک و تجاری خود در منطقة اوراسیا؛  .2پیشرفت هند :و تالش این کشور برای همکاری با مناطق
جنوب و جنوب شرق آسیا (و اوراسیا) (شورای روابط خارجه .)2016 ،رشد اقتصادی و توسعة روزافزون کشورهای هند و
چین برای تداوم خود نیازمند دستیابی به منابع مختلفی است که بخش مهمی از آنها از خارج برای این کشورها تأمین
میشود .همین مسئله باعث شده است که چین و هند یکدیگر را در قامت رقبای بالفعل منطقهای درنظر بگیرند و دامنة
رقابت خود را به فراتر از مرزهای جغرافیایی خود گسترش دهند و سایر کشورهای حاضر در منطقة جنوب آسیا را نیز از
این رقابتها متأثر سازند (جاولی .)89 :2016 ،زیبگینیو برژینسکی ( )142 :1386با درنظرگرفتن رقابت روزافزونی که در
منطقة آسیا بین هند و چین بهوجود آمده بر این باور بود که افزایش قدرت تعدادی از کشورهای آسیایی عامل مهمی در
افزایش تهدید علیه ثبات منطقهای در جنوب آسیاست ،زیرا ،برخالف بسیاری از مناطق دیگر ،سازوکار امنیتی متناسب با
ویژگیهای منطقهای در جنوب آسیا وجود ندارد .رقابتهای متعددی که میان چین و هند و سایر بازیگران منطقة جنوب
آسیا وجود دارد باعث شده است که هر کدام از این بازیگران در سطح منطقهای به یارگیری اقدام و تالش کنند تا با
نزدیکشدن به دیگر بازیگران مانعِ موفقیت ژئوپلیتیک رقیب بر این منطقه شوند .چنانکه چین برای کسب برتری
ژئوپلیتیکی در رقابت با هند به دنبال آن است تا با گسترش همکاریهای اقتصادی ،سیاسی ،و نظامی با پاکستانـ که
رقیب هند استـ بر دامنة مزیتهای ژئوپلیتیکی خود بیفزاید و سطح نفوذ و قدرت منطقهای هند را در منطقة جنوب آسیا
کاهش دهد (سازمند و ارغوانی پیرسالمی .)1391 ،این در حالی است که هند تالش دارد با تأکید بر ریشههای تاریخی
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خود در عدم پذیرش نفوذ قدرتهای جهانی و عضویت در جنبش عدم تعهد به ایفای نقش در سیاست منطقهای و جهانی
بپردازد که منعکسکنندة جایگاه مستقل هند در سیاست جهانی است .یکی از عواملی که باعث شده است هند خود را
شایستة این جایگاه در سیاست جهانی بداند به سیاست خارجی این کشور بازمیگردد که همواره تالش داشته در دورة
جنگ سرد موضعی به نسبت مستقل در مقابل دو ابرقدرت آن زمان (شوروی و امریکا) اتخاذ نماید و حتی این رویکرد را
نیز در دوران رویارویی با دورة نظام تک قطبی پس از فروپاشی شوروی نیز ادامه داد .عالوه بر این ،موقعیت جغرافیایی
منحصربهفرد هند در منطقة جنوب آسیا همواره به این کشور امکان داده است ،بهرغم رقابتهای منطقهای ،از مزیت
ژئوپلیتیک خود بهعنوان عاملی برای درپیشگرفتن سیاستهای مستقل منطقهای بهره جوید .همین مسئله سوئل کوهن
( )1994را به این باور رسانده است که در سطح جهان فقط این منطقة جنوب آسیاست که هم قابلیت هم ارادة کافی
برای مبدلشدن به یک قدرت موازنه گر جهانی را داراست که بیش از هر چیز مرهون جایگاه و موقعیت هند است .با
وجود این ،نباید از یاد برد که موقعیت جغرافیایی هند هر چند برای این کشور مزیتهای ژئوپلیتیکی مختلفی به همراه
آورده ،عامل ایجاد چالشهای مختلف نیز بوده است (برزگرزاده زرندی.)89 :1394 ،
به صورت خاص ،هند در منطقة جنوب آسیا با چالشهایی از سوی پاکستان و چین روبهروست .این کشور از
کشمکشهای سرزمینی با پاکستان رنج میبرد و همزمان در مرزهای شرقی خود نهتنها در حال رقابت با چین است،
بلکه حتی در برههای از دهة  1960میالدی تجربة جنگ با این کشور را نیز داشته است .این تعارضات ژئوپلیتیک ،زمینة
نزدیکی روزافزون چین و پاکستان را فراهم کرده و بر پیچیدگی رقابتهای موجود در منطقة جنوب آسیا افزوده است .در
این فرایند هرچند کشورهای چین و پاکستان در هماهنگی با یکدیگر در حال رقابت با هند هستند ،قدرت و وزن
ژئوپلیتیکی این کشور زمینهساز ایجاد توازن در جنوب آسیا شده است .افزون بر این ،رخداد  11سپتامبر ،که موجب
متحولشدن فضای سیاسی جهان در آغاز هزارة جدید میالدی شد ،زمینة الزم برای نزدیکی دو کشور امریکا و هند را
فراهم آورد و به این ترتیب بر پیچیدگیها و دامنة رقابتهای ژئوپلیتیک در منطقة جنوب آسیا افزود (حسینپور پویان و
همکاران ،)27 :1391 ،زیرا موقعیت جغرافیایی جنوب آسیا در کرانههای شمالی اقیانوس هند از اهمیت راهبردی بسزایی
برخوردار است.
اقیانوس هند ،با بیش از  75میلیون کیلومتر مربع وسعت ،رتبة سوم را در بین اقیانوسهای جهان دارد و نقش اساسی
در رقابت قدرتها بازی میکند (دهقان و کاظمی .)46 48 :1390 ،برخی بر این باورند که این اقیانوس در هزارة جدید
نقش فعالتری در سیاست جهانی ایفا خواهد کرد و نشانههای این امر را میتوان از طریق توجه به رخدادهای ژئوپلیتیکی
که در محدودة اقیانوس هند بهوقوع میپیوندد مشاهده کرد (سعادتی و همکاران .)1052 :1398 ،نقش ویژة این اقیانوس
در فراهمکردن دسترسی به بازارهای بزرگ جهانی و گسترش ارتباطات بینالمللی بر دامنة رقابتها در منطقة پیرامون
این اقیانوس افزوده است (سوواکول.)258 :1391 ،
تقابلعالیقژئوپلیتیکچین و هند 
رویکرد سیاست خارجی هند نسبت به منطقة اقیانوس هند قابل توجه است .از نظر هند ،این اقیانوس عمق استراتژیک
این کشور محسوب میشود و هر گونه تالش چین برای نفوذ در این پهنة آبی بهمثابة یک تهدید نگریسته میشود .هند
میکوشد با بهرهگیری از مزیتهای خود در دو سطح کالن و منطقهای به ایجاد ائتالف و موازنه در منطقة اقیانوس هند
بپردازد و به این ترتیب سیاست مهار نفوذ چین در این منطقه از جهان را پیگیری کند .در سطح کالن ،کشور هند
میکوشد با گسترش مناسبات و روابط خود با ایاالت متحدة امریکا و با ایجاد یک ائتالف غیررسمی با این کشور ،که از
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نظر تالش برای مهار نفوذ چین با هند هم نظر است ،به ایجاد تعادل با قدرت دریایی در حال گسترش چین و نفوذ
اقتصادی این کشور در منطقة اقیانوس هند و مناطق پیرامونی بپردازد (برزگر و رضائی .)6 :1396 ،یکی دیگر از
اولویتهای ژئوپلیتیک هند گسترش همکاری با کشورهای عضو آسهآن است .گسترش همکاری با این کشورها به هند
اجازه میدهد بهصورت مؤ ثری بر خطوط مواصالتی واقع در اقیانوس هند نظارت داشته باشد و به این ترتیب در مقابل
چین به برتری دست یابد و از مزیت موقعیت جغرافیایی خود به نحو مناسبی بهرهبرداری کند (نقشة  .)1از طرف دیگر،
کشورهای عضو آسهآن ،در قالب راهبرد گسترش تعامل شبکهای در اقتصاد و سیاست جهانی ،افزایش حضور هند در
جنوب شرق آسیا را امری مثبت قلمداد میکنند که باعث گسترش موازنة قدرت در این منطقه از جهان میشود و از
برتری مطلق چین در شرق آسیا جلوگیری میکند  .عالوه بر این ،نباید از یاد برد که هند به دنبال آن است تا با گسترش
نفوذ خود از فالت ایران تا منطقة خلیج تایلند به قدرت برتر ژئوپلیتیک در شمال اقیانوس هند مبدل شود (همان.)7 :
مسئلة سرمایهگذاری هند در بندر چابهار در این چارچوب قابل تحلیل است (همان).


نقشة.1مسیرهایعمدۀارتباطیچیندرشمالاقیانوسهندومسیرارتباطیدریایی-زمینیگوادر-کاشغر 

منبع:اورینتالریویو 2020،


همچنین ،رویکرد سیاست خارجی چین نسبت به منطقة اقیانوس هند قابل توجه است .رویکرد چین نسبت به منطقة
اقیانوس هند بر دو اصل اساسی مبتنی است که باعث میشود تمایز راهبردهای میان چین و هند بهتر درک شود :نخست
اینکه چین به دنبال آن است تا با استفاده از فرصتسازی برای خود مانعِ تمرکز تالشهای امریکا و هند برای
محدودسازی چین در حلقة داخلی آسیا شود .اصل دوم سیاست خارجی چین بر این استوار است که این کشور باید بستر و
زیرساختهای مناسبی برای کسب نفوذ اقتصادی -سیاسی در منطقة اقیانوس هند بهوجود بیاورد تا به این ترتیب بتواند
در بلندمدت به پیگیری اهداف خود برای حفظ رشد و توسعة اقتصادی بپردازد و دسترسی امن چین به منابع انرژی جهان،
مواد خام ،و بازارهای جهانی تضمین شود .بنابراین ،میتوان گفت تالش چین برای گسترش بازارهای خود در آسیای
مرکزی و اروپا موجب شده است اقیانوس هند در آیندهای نزدیک نقشی حیاتی در سرنوشت چین بازی کند و این کشور
به یکی از بازیگران محوری و فعال در اقیانوس هند تبدیل شود (سعادتی و همکاران.)1053 :1398 ،
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چین برای ایفای نقش فعاالنه در منطقة جنوب آسیا تالش کرده است با گسترش روابط خود با کشورهای مختلف
این منطقه ،به صورت همزمان ،هم بر تعداد متحدان و شرکای منطقهای خود بیفزاید هم از موقعیت جغرافیایی بازیگران
منطقهای دیگر به نفع خود بهرهبرداری کند ،زیرا این کشور در زمینة دسترسی به آبهای اقیانوس هند و ارتباط با افریقا،
خاورمیانه ،و اروپا تا حد زیادی نسبت به هند در موضع فرودست قرار دارد و همین امر باعث اهمیتیافتن کشورهایی نظیر
میانمار ،بنگالدش ،و پاکستان در راهبرد توسعة ارتباطات جهانی چین میشود .تالش روزافزون چین برای احیای جادة
ابریشم زیر عنوان «کمربند جادة ابریشم» در این راستا قابل تفسیر است .مسئلة قلمروخواهی چین در این مناطق
پیرامونی باعث حساسیت هند شده و این کشور را تشویق کرده با اتخاذ سیاستهایی متناسب با تهدید چین در مسیر
مقابله با این تهدیدها گام بردارد (رحیمی.)480 :1395 ،
انرژی موضوع دیگری است که در رقابت ژئوپلیتیک چین و هند در منطقة جنوب آسیا تأثیر بسزایی دارد .هر دو کشور
به واردات انرژی فسیلی وابستهاند و در حال حاضر بهترتیب دومین و سومین واردکنندة بزرگ نفتاند .پیشبینیها نشان
میدهد در بیست سال آینده منطقة جنوب آسیا در تقاضای انرژی شاهد رشد  33درصدی خواهد بود (نپالن و پایجا،
 .)721 :2019آنچه در رقابت ژئوپلیتیک چین و هند باعث اهمیتیافتن انرژی شده است دو مسئلة نیاز روافزون به واردات
و نگرانی در زمینة تأمین امنیت ترانزیت انرژی است (یوان و همکاران.)2020 ،

نمودار.1دهکشوربزرگمصرفکنندۀنفتدرسال2019میالدی 



بینالمللیانرژی2019،
منبع:آژانس 
*ارقامبهمیلیونبشکهدرروز 

این دو کشور برای واردات انرژی به مسیرهای امن از سه مبدأ عمده افریقا ،خاورمیانه ،و امریکا وابستهاند .این امر در
کنار محدودیتهای دسترسی به انرژی موجب شده است که طرحهای استراتژیک متعددی نظیر خط لولة صلح و تاپی یا
سرمایه گذاری در بنادر ایران و پاکستان برای تسهیل حمل و نقل کاال و انرژی مورد توجه هند و چین قرار گیرد .این امر
درنهایت زمینة آن را فراهم کرده است که هر دو کشور برای پاسخگویی به نیاز انرژی خود  .1استفادة حداکثری از منابع
انرژی داخلی کشور .2 ،تبادل انرژی با کشورهای همسایه ،و  .3سرمایهگذاری در زیرساختهای کشورهای پیرامونی را در
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دستور کار خود قرار دهند تا مانعِ تفوق دیگر رقیب منطقهای بر خود شوند .زیرا باید بهخاطر داشت ،عالوه بر رقابت در
زمینة انرژی ،در منطقة جنوب آسیا طیف متنوعی از کشمکشهای سرزمینی ،رقابتهای ژئوپلیتیک ،و تنش در زمینة
کارکرد مرز وجود دارد (پیردشتی و کمری1395 ،؛ درایسدل و بلیک )171 :1370 ،که باعث پیچیدهشدن ماهیت رقابت
ژئوپلیتیک میان چین و هند میشود .یکی از نگرانیهای چین مسئلة توسعهنیافتگی مناطق غربی کشور است که در
معرض گسترش اسالمگرایی و جداییطلبیاند (جاشوک و چان )2009 ،و همین مسئله باعث موردتوجه قرارگرفتن راهبرد
ادغام این نواحی در اقتصاد کشور بهوسیلة ایجاد کریدور بندر گوادر -سینکیانگ است که نهتنها تسهیلکنندة توسعه و
ارتباطات اقتصادی چین است ،بلکه فرصت نظارت بر ماورای مرزهای غربی هند را فراهم خواهد کرد (دگونگ و هکاران،
 .) 2020این مسئله موجد اهمیت ژئوپلیتیک دسترسی در سیاست خارجی هر دو کشور چین و هند است که باعث میشود
با حضور چین در کرانههای شمال غربی اقیانوس هند و در کشورهایی مانند سریالنکا ،پاکستان ،و بنگالدش با کشور هند
در اقیانوس هند به توازن قوا دست یابد.
مداخلهگری امریکادر امنیت منطقة جنوب آسیا 

به نظر کنت والتس افزایش قدرت اقتصاد چین تمایل برای رشد نفوذ منطقهای را برای این کشور به همراه داشته و این
امر باعث شده است که امریکا خیزش چین را تهدیدی برای منافع ،هژمونی ،و متحدان منطقهای خود قلمداد کند .تالش
چین برای سلطه بر دریای چین جنوبی یکی از بزرگترین تهدیداتی است که پیش روی منافع امریکا در جنوب آسیا قرار
گرفته است (دهشیار و همکاران .)6 :1391 ،بهطوریکه بخشی از راهبرد چین برای گسترش نفوذ به سمت اقیانوس هند
است که از نظر راهبردی میتواند منافع امریکا در مناطق دریایی این منطقه و همچنین در کشورهایی نظیر فیلیپین،
مالزی ،و اندونزی را در معرض خطر قرار دهد (نقشة .)2

نقشة.2دریایچینجنوبی 
منبع:نگارندگان 

بخش دیگری از رقابت امریکا و چین به تالش چین برای کسب نفوذ در منطقة دریای عرب و پاکستان مربوط
میشود (زارعی و موسوی شهیدی )1109 :1399 ،که باعث شده است سلطة سنتی امریکا در این بخش از جهان در کنار
قدرت نفوذ هند مورد تهدید جدی قرار گیرد .گسترش قدرت و نفوذ چین باعث میشود که الگوی رفتاری قدرتهای
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منطقه ای و جهانی دستخوش تغییرات شود .در این شرایط تعامل میان چین و قدرت هژمون و نیز نحوة تأثیرگذاری این
مؤلفه در سایر قدرتهای موجود از اهمیت ویژهای برخوردار میشود .از این رو ،در نظریههای موجود تأکید ویژهای بر
سمت و سوی روابط راهبردی میان دو کشور چین و امریکا شده است .از منظر جان جی ایکنبری ،چین با برخورداربودن
از جمعیت باال ،سالح هستهای ،رشد اقتصادی باالی  6درصد ،قدرت اقتصادی ،دیپلماسی زیرکانه ،و برخورداری از هویت
تمدنی یک قدرت بزرگ جهانی در حال ظهور است که در کوتاهمدت به دنبال بهچالشکشیدن نظم موجود نیست ،بلکه
تالش دارد با صبری استراتژیک منتظر بماند تا روندهای اقتصاد جهانی به انتقال قدرت به این کشور یاری رسانند.
بنابراین ،تا آن زمان چین ترجیح میدهد از نظر راهبردی فقط به ایجاد نفوذ در مناطق پیرامونی خود و نقاط استراتژیک
جهان بسنده کند تا بخشی از راهبرد ارتباطی خود را تأ مین نماید و در آینده برای برتری بر هژمونی جهانی امریکا از آن
استفاده کند (زارعی و موسوی شهیدی.)1109 :1399 ،
به باور برژینسکی ( ،)1391در نتیجة خیزش اقتصادی آسیا و قدرتگرفتن کشورهای هند و چین ،کانون نظام
بینالملل از حوزة آتالنتیک به منطقة آسیا -پاسیفیک منتقل خواهد شد .در این میان ،موقعیت چین نسبت به هند برتر
است و همین برتری در کنار پتانسیل این کشور برای تبدیلشدن به یک قدرت جهانی زمینة نگرانیهای متعددی را برای
امریکا فراهم آورده است .با وجود این ،بهنظر نمیرسد که چین در صدد مقابلة نظامی با نفوذ امریکا در منطقة آسیا-
پاسیفیک است؛ عاملی که باعث شده چین از رویارویی نظامی با امریکا پرهیز کند تبعات ویرانکنندة درگیری نظامی
برای چین است .در نتیجه ،چین ترجیح میدهد رقابت با امریکا را در حوزههایی متمرکز کند که در آن مزیت نسبی دارد و
برای اقتصاد و سیاست این کشور هزینه نداشته است .به عبارت دیگر ،همکاری توأم با رقابت مهمترین راهبرد
تأمینکنندة منافع ملی چین است (زارعی و موسوی شهیدی.)1109 :1399 ،
مسئلة خیزش قدرت نظامی و اقتصادی چین دو کشور هند و امریکا را ،که در منطقة جنوب آسیا و اقیانوس هند
دارای منافع مشترکیاند ،به همکاری راهبردی با یکدیگر ترغیب کرده است (یزدانپناه و کامران .)340 :1394 ،همین
مسئله باعث شده است که چین در منطقة شمال اقیانوس هند خود را در معرض تهدید فزایندة امریکا و هند مشاهده کند
و تالش نماید با گسترش همکاری با رقبای منطقهای دیگر هند ،نظیر پاکستان ،از میزان تهدیدات علیه خود بکاهد و بر
مزیتهای ژئواکونومی خویش بیفزاید .طرح توسعة روابط چین و پاکستان با مرکزیت بندر گوادر یکی از راهبردهای چین
برای کاهش وابستگی به منطقة شمال اقیانوس هند و برای خنثیسازی مداخلهگری امریکا در رقابت میان چین و هند
است (عیوضی .)359 :1388 ،بخش مهمی از اهمیت ژئواکونومی در معادالت قدرت در منطقة جنوب آسیا بهسبب آن
است که روندهای جهانی در قرن بیستویکم باعث تغییر رویکرد کشورهای مختلف از موضوعات امنیتی به سمت
موضوعات اقتصادی شده است .به همین علت در هزارة جدید موضوعاتی نظیر تداوم رشد و توسعة اقتصادی ،دسترسی به
منابع حیاتی برای اقتصاد ،تجارت جهانی ،مبادالت بازرگانی ،و دستیابی به بازارهای مصرف بخش مهمی از دکترین
امنیت ملی کشورهایی نظیر هند و چین را تشکیل میدهد .به بیان دیگر ،از بیست سال پیش تا کنون گفتمان رقابت در
جهان از ژئوپلیتیک به ژئواکونومی تغییر یافته و همین مسئله باعث اهمیتیافتن موضوع دسترسی به منابع خام و انرژی،
که نقش بسزایی در اقتصاد دارند ،شده است (مختاری هشی.)79 :1397 ،
همراهنمودن بحث ژئواکونومی با تحلیلهای امنیتی که در زیر سایة رویکردهای مکتب کپنهاگ قوام یافتهاند نشان
میدهد که در منطقة جنوب آسیا و در رقابت ژئوپلیتیک میان چین و هند مسئلة بسیار مهمی به نام وابستگی متقابل
اقتصادی وجود دارد که هم باعث پیچیدهترشدن ماهیت رقابت این دو کشور شده است هم زمینه را برای تغییر رویکرد
این دو کشور از تأکید صرف بر موضوعات امنیتی به رویکردهای چندبُعدی ،که همزمان اقتصاد ،امنیت ،و جغرافیا را مد
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نظر قرار میدهند ،فراهم کرده است .این امر مبیّن آن است که ،با برقراری وابستگی متقابل میان کشورها ،استفاده از
نیروی نظامی اهمیت پیشین خود را از دست داده است .بنابراین ،هر چقدر پیوندهای متقابل در زمینههای مختلف میان
کشورها بیشتر و مستحکمتر است احتمال استفاده از زور و وقوع جنگ میان آنها کمتر میشود (مشیرزاده و تیشهیار،
.)166 :1390
همچنانکه اشاره شد ،متخصصان پیرو مکتب کپنهاگ بر این باورند که در دورة کنونی امنیتْ مفهومی پویاتر از
دوران گذشته دارد و این پویایی را مرهون پیچیدهترشدن روابط بینالملل و اهمیتیافتن موضوع اقتصاد در امنیت جهانی
میدانند (قوام .)356 :1392 ،همین مسئله اهمیت اقتصاد را در رویکردهای ژئوپلیتیک کشورهایی مانند چین و هند
افزایش داده است .این امر در مناطق ژئوپلیتیکی مانند جنوب آسیا باعث کاهشیافتن سطح تنش نظامی و هدایت رقابت
از موضوعات نظامی و امنیتی به سمت موضوعات اقتصادی و تجاری شده و درنهایت باعث شده است که امنیتْ ماهیتی
چندبُعدی پیدا کند (قوام .)364 :1392 ،رقابت برای کسب منافع اقتصادی در مناطق پیرامونی ،تسلط بر شاهراههای
ارتباط جهانی در جنوب آسیا ،و کسب برتری ژئواکونومیکی باعث شده است که منطقة اقیانوس هند به یکی از
کانونهای اصلی رقابت ژئواکونومیک -ژئوپلیتیک میان این دو کشور مبدل شود و به این ترتیب کشورهای دیگر نیز از
دامنة گسترش این رقابتها متأثر شوند .چنانکه میتوان گفت در امنیت منطقهای جنوب آسیا مسئلة اقتصاد و تجارت
جهانی اهمیت بسیار زیادی دارد .در این فرایند ،توسعة قدرت اقتصادی و نظامی چین زمینهساز همگرایی منافع ژئوپلیتیک
امریکا و هند شده است؛ بهگونهای که آنها تالش میکنند با گسترش همکاریهای چندجانبه امکاناتی متناسب با تهدید
فزایندة نفوذ چین در منطقة جنوب آسیا بهوجود آورند و مانعِ برترییافتن چین در این منطقة ژئوپلیتیک شوند (کوهن،
 .)11 :2005همین مسئله باعث شده است که چین از رویکردهای منطقهای امریکا و هند احساس خطر کند و تمایل این
کشور برای گسترش همکاریهای سیاسی ،اقتصادی ،و امنیتی با سایر کشورهای واقع در جنوب آسیا و دیگر کشورهای
پیرامونی افزایش یابد (مالک .)4 :2006 ،به بیان دیگر ،تعارض منافع راهبردی باعث تسریع چرخة رقابت در منطقة جنوب
آسیا و تشدید مداخلهگری امریکا در این منطقه شده است ،اما در عین حال منافع مشترکی که میان دو کشور چین و هند
وجود دارد همواره بهمثابة عاملی مهم در مسیر کنترل تنشهای ژئوپلیتیک نقشآفرینی میکند.

نتیجهگیری 

روندهای جاری در منطقة ژئوپلیتیک جنوب آسیا نشان میدهد دو کشور هند و چین ،که پیوسته در مسیر افزایش قدرت
اقتصادی ،سیاسی ،و نظامیاند ،نهتنها به رقبای بالفعل یکدیگر تبدیل شدهاند ،بلکه باعث شدهاند با ایجاد تغییر در
روندهای جهانی ،سایر بازیگران نیز به بازنگری در نقش خود در زمینة تحوالت حاکم در منطقة جنوب آسیا بپردازند.
ایاالت متحده ،بهعنوان قدرت هژمون ،مهمترین بازیگری است که در سالهای اخیر تحت تأثیر رقابت ژئوپلیتیک میان
چین و هند به بازنگری در نقش منطقهای خود در جنوب آسیا پرداخته است .در رقابت ژئوپلیتیک چین و هند عوامل
متعددی نظیر اختالفهای سرزمینی ،قلمروخواهی ،مسئلة اقلیتهای قومی و مذهبی ،امنیت ملی و اقتصاد نقشآفریناند.
با وجود این ،روندهای حاکم بر رقابت این دو کشور در سالهای اخیر ،که به صورت فزایندهای از گسترش نقش اقتصاد
در تحوالت جهانی متأثر بوده است ،نشاندهندة آن است که هر دو کشور در رویکردهای امنیتی و رقابتهای ژئوپلیتیک
وزن قابل توجهی را به مسئلة اقتصاد دادهاند .بهطوریکه در چند دهة اخیر ،این دو کشور نهتنها از اقتصاد بهعنوان ابزاری
برای بهبود وضعیت داخلی کشور خود استفاده کردهاند ،بلکه متأثر از تغییرات حاکم بر محیط سیاسی جهان پس از جنگ
سرد ،که باعث اهمیتیافتن نقش اقتصاد در امنیت شد ،تالش کردهاند از عامل اقتصاد بهعنوان یک ابزار کاربردی مهم
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در فرایند گسترش نفوذ خود در مناطق پیرامونی بهره جویند .سرمایهگذاری گسترده در کشورهای همسایه ،تالش برای
کسب نفوذ از طریق عوامل اقتصادی ،بهرهجویی از مؤلفههای اقتصادی برای کسب برتری بر رقبای منطقهای ،و
درنهایت بهبود جایگاه در اقتصاد و سیاست جهان باعث شده است که این دو کشور رقابت میان خود را از حوزة امنیتی
بهآرامی به حوزة اقتصادی منتقل کنند .به عبارت دیگر ،باید گفت رقابت ژئوپلیتیک در جنوب آسیا تحت تأثیر منافع
اقتصادی کالن میان دو کشور هند و چین ماهیتی اقتصادی یافته است.
در این فرایند ،ایاالت متحده تحتتأثیر تغییر در ابزارهای رقابت میان هند و چین به بازنگری در رویکردهای
ژئواکونومیک خود در منطقة جنوب آسیا پرداخته است که تأمینکنندة منافع بلندمدت این کشور است .با توجه به اشتراک
منافع میان هند و امریکا برای مهار نفوذ چین در مناطق پیرامونی ،این کشورها در سالهای اخیر میکوشند زمینة
همکاریهای متقابل را بهگونهای گسترش دهند که بتوانند در بلندمدت مانعِ اجرای طرحهای توسعة اقتصادی و ارتباطی
چین در کشورهایی نظیر پاکستان ،میانمار ،و بنگالدش شوند که ممکن است به ایجاد برتری مطلق ژئوپلیتیک و
ژئواکونومیک چین منجر شود .به بیاندیگر ،رویکرد مداخلهگرایانة امریکا در قبال رقابت میان هند و چین مبتنی بر
مدیریت ساختار و ماهیت رقابت میان چین و هند به گونهای است که از تسلط کامل چین بر مناطق پیرامونی جنوب آسیا
جلوگیری کند.
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