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 چکیده

یتیکی مستقل یک حوزه ژئوپل عنوانبه، 2021در سال  دو میلیارد نفر جمعیت نزدیک بهبا منطقه جنوب آسیا 

تصادی سترش رشد اقدر چند دهه اخیر، با گتنش در سیاست جهانی بوده است.  هایکانونهمواره یکی از 

 مدنظر ترتیباتی اندهکوشیدکشورهای منطقه و افزایش تقاضا برای واردات و مصرف انرژی، کشورهای جنوب آسیا 

نطقه به دلیل در این م تا، مسئله امنیتراس در اینباشد.  هاآنمنافع ملی  کنندهتأمینقرار دهند که بیش از هر چیز 

با  ایگستردهرض منافع دارای تعاکه  )در شرق آسیا(هند و پاکستان و نیز چین یعنی  ایهستهر حضور دو کشو

. است شدهیلتبدکشورهای جهان دیگر کشورهای عضو منطقه و  به یک موضوع حیاتی برای ؛یکدیگر هستند

 .است بیست و یکم بهتر قرن یک عامل اساسی برای درکهند و چین،  زمانهمرشد  کهآن ویژهبه

جنوب آسیا  ایقهمنطت یایند امنانرژی بر فرچگونه که  پردازدمیاین تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به این مهم 

عواملی  دهدمی ان. نتیجه تحقیق نشپردازندمی آفرینینقشبه  بارهدراینگذاشته است؛ و چگونه چین و هند  تأثیر

تای تا چین و هند در راس اندشدهموجب  سرزمینی هایکشمکش ژئوپلیتیک، هایرقابت ،تعارض منافع همچون

الزم رایط شتا  ایندخودنم فراتر از مرزهای ملیتوسعه اقتصادی هر چه بیشتر خود اقدام به گسترش حوزه نفوذ در 

 اینطقهمامنیت ت موجب شده اسر ن امآورند. ای فراهمرا  موردنیازدر حوزه انرژی  ویژهبهمنافع خود  تأمینبرای 

 در معرض تهدید قرار گیرد.شکننده و در این بخش از جهان بیش از گذشته 

 

 .و چین ژئوپلیتیک هند، ، انرژیایمنطقه امنیتجنوب آسیا،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

متشکل از هشت کشور افغانستان، بنگالدش، بوتان، هندوستان، مالدیو، نپال، پاکستان و که  جنوب آسیامنطقه 

به که مسئله امنیت انرژی در آن  استم یکاصلی مصرف انرژی در قرن بیست و  هایکانونیکی از  ،است النکاسری

این ژئواکونومیک اهمیت بسزایی دارد.  طیف متنوعی از عوامل جمعیتی، اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، ژئوپلیتیک و سبب

 بر اساس و ،را داراست( 67: 2014ویلیامز،  و )برادناک از مساحت کره زمین 1کیلومترمربع 5134641منطقه ژئوپلیتیک 

 است دادهجایدر خود میلیارد نفر از جمعیت جهان را  1.952بیش از  2021ژانویه  22آخرین برآورد سازمان ملل در 

منطقه جنوب جمعیت  %36.6 ،است در کیلومترمربعنفر  303. تراکم جمعیت در این منطقه (جمعیت کل جهان 24.89%)

تولید ناخالص  در بحث .(2021)وردمتریکس. اینفو،  استسال  27.6هستند و میانگین سنی جمعیت  نشینشهرآسیا 

( به کشورهای منطقه 2020پول،  المللیبین صندوقص داخلی جهان )لمیلیارد دالر از تولید ناخا 3326بیش از ، داخلی

 هایبرنامهو  توجهقابل، تولید ناخالص داخلی گیرچشمسرعت رشد اقتصادی، جمعیت  مسائلی نظیر .جنوب آسیا تعلق دارد

نیاز کشورهای این منطقه به  باعث افزایش ضمن آنکه در توسعه، تأثیرگذار هایشاخص بهبود کشورهای این منطقه برای

 المللیبین انرژی) تبدیل نموده استانرژی جهان بزرگ یکی از بازارهای را به جنوب آسیا  منطقهاست،  شدهانرژی 

اداره  برآوردهای بر اساسکه  تا آنجاست این منطقهاهمیت انرژی برای توسعه اقتصادی کشورهای . (2019هوشمند، 

 در قرن بیست و یکم اصلی تقاضای انرژی هایکانونآمریکا، این منطقه یکی از  3و وزارت انرژی 2اطالعات انرژی

توسعه شتابان روند ، فسیلی هایسوختمیزان ذخایر پایین بودن عالوه بر این، . (28: 2015)سیمینسکی،  بودخواهد 

اقتصادی برای تسریع رشد  هایبرنامهاقتصادی، تالش برای دسترسی ارزان و امن شهروندان به منابع انرژی و همچنین 

 است که در حوزه داشته و آنان را بر آن (31)همان،  وابستگی این منطقه به واردات انرژی را افزایش داده است

به  وجودبااین به انرژی باشد. هاآن امن دسترسی کنندهتأمیندهند که  قرار موردتوجه ژئوپلیتیک انرژی رویکردهایی را

بازیگر عمده جهانی  دو ، حضورسرزمینی و تاریخی هایکشمکش ،دیرپای ژئوپلیتیک هایرقابتبه سبب  رسدمینظر 

مسئله دسترسی امن به منطقه، در امنیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک  اقتصادی، سیاسی،عوامل  آفرینینقش)چین و هند(، 

 در این. این منطقه قرار داد پر چالش حالدرعینحیاتی و  موضوعات در فهرست توانمیانرژی در منطقه جنوب آسیا را 

 یک عامل اساسی برای درکهند و چین،  زمانهمدارد. امروزه رشد  ایویژههند جایگاه میان چین و  هایرقابتمیان 

برای توسعه نفوذ و سطح قدرت  کشورها در سراسر تاریخ از ابزارهای مختلفیآنکه  ویژهبه بیست و یکم است.بهتر قرن 

متفاوت باشد  تواندمیمختلف  هایموقعیتدر برای کشورها  هاآن کاربرد سطح و محدوده؛ و اندکرده برداریبهرهخویش 

، رشدقدرت بزرگ در حال دو  عنوانبهاین دو کشور (. 128: 2014رشیدی و همکاران، بر جای گذارد )مختلفی  تأثیراتو 

د رش باهدف سویکاز  کوشندمی؛ و گیرندمیدر مقابل یکدیگر قرار منافع ملی  ازنظرن آاطراف  هایآبسیا و آدر سراسر 

در این میان،  .سازندرا محدود ، کشور دیگر (در صورت لزوم) محاصره متقابلو  هااتحادیهایجاد با  ،دیگر سواز  و ،بیشتر

خواهد داشت و این  بدیلیبی منطقه نقش چین اینهند و  قلمرو خواهی بدون شک موضوع انرژی و دسترسی به آن برای

ر د ایمنطقهامنیت  بر تأثیریانرژی چه  ژئوپلیتیکچین و هند،  آفرینینقشکه با توجه به  سازدمیرا مطرح پرسش 

وضوع خود را بر روی این مگسترده است که این تحقیق تالش  قدریبهداشت؟ اهمیت این پرسش  جنوب آسیا خواهد

 آن بیابد. در خور و منطقی برای سخییتیک پابنیادهای علم ژئوپل بر اساسمتمرکز کرده است تا 

 مفهومی و نظری تحقیقچوب چار

                                                           
 (opulationp-http://www.worldmeters.info/world)کیلومتر مربع است  6400127کل مساحت این منطقه  .1

2 . Energy Information Administration 

3 . U.S. Department of Energy 
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. از منظر به کاربستطیف متنوعی از عوامل جغرافیایی، ژئوپلیتیک، سیاسی و... را  توانمیدر تعریف مفهوم منطقه 

ساختاری و یا  لحاظ است که به سرزمینی کره زمینفضای جغرافیایی سطح  زیرمجموعه عنوانبه، منطقه گراییواقع

خود  جوارهمساختاری و یا کارکردی از مناطق  هایخصیصهو بر پایه  استکارکردی از تجانس و یگانگی برخوردار 

 جزیرهشبهکوچک نظیر دریاچه یا  هایمقیاسو یا تلفیقی باشد و از  پایهآبخشکی پایه،  تواندمی. منطقه گرددمیمتمایز 

در این ساختار جغرافیایی طیف متنوعی از  (.1: 1389، نیاحافظ)س و یا قاره را در برگیرد بزرگ نظیر اقیانو هایمقیاستا 

عامل  ترینمهمتا چند دهه پیش . رسانندمییاری  ایمنطقهامنیت  گیریشکل جغرافیایی به هایزمینهعوامل، متغیرها و 

امنیت و  به مفهومغالب نسبت  هاینگرشدر چند دهه اخیر ، موضوع امنیت نظامی بود. اما ایمنطقهدر تعریف امنیت 

موضوعاتی مانند اقتصاد، منابع آبی و انرژی در ی که صورتبهدستخوش تحوالت شگرفی شد.  ایمنطقهامنیت  خصوصبه

حال  در پیوسته صورتبهامنیت  ، موضوعدیگرعبارتبه. (1995)روچیلد،  اهمیت زیادی یافتند ایمنطقهساختار امنیت 

 باید به ناچاربه هاآنبر  که برای فائق آمدن گرددمی هاییپیچیدگیو به همین ترتیب تحلیل آن نیز دچار  استتکامل 

وجود  ایمنطقهباره امنیت مکاتب و رویکردهای متنوعی درتاسی جست.  ایمنطقهامنیت  یکی از مکاتب فکری در تحلیل

و لیبرال درباره  گراییواقعاز دو رویکرد  توانمی مثالعنوانبه. نگرندمیخاص خود به موضوع امنیت  اندازچشمدارد که از 

حمایت از مرزها و حفظ  صورتبه، امنیت در اشکال سیاسی و نظامی گراییواقعدر چارچوب پارادایم  امنیت سخن گفت.

)دهشیری و  شودمیمتخاصم تعریف  المللیبینمحیط  خطرهاییک دولت در مقابل  هایارزشتمامیت ارضی و 

بر کارکردها و اقتضائات امنیت  ایگسترده طوربهاز تعاریف امنیت در این رویکرد،  ایعمده(. بخش 47: 1396همکاران، 

و ادراک امنیت معطوف به تهدیداتی است که از سوی رقبا و دشمنان یا متحدان  (130: 1983)اولمان، دارد  تأکیدنظامی 

احساس ترس و تهدید به یک بخش روزمره از ژئوپلیتیک  ،گفت توانمیبه همین علت . شودمیاحساس  هاآن ایمنطقه

با مسئله تهدید  باور مورفی دنیای کنونی را باید که به ایگونهبه( 25: 1397و رشیدی،  پوراحمدیمبدل شده است )

به نقل از رشیدی و همکاران،  2006 ،)مورفیی با آن است انسان معاصر مجبور به زندگ شناخت که هایشدنجهانی

قابل تفسیر است. یکی از  المللبیندر قالب رویکرد لیبرال در روابط  ایمنطقهرویکرد دیگر نسبت به امنیت . (80: 2021

، ایمنطقه ازنظر شودمیبا رویکرد لیبرال، مسئله منافع اقتصادی است که باعث  ایمنطقهعوامل تحول در امنیت 

 تأمیناز منافع ملی را  تریمتنوعبگذارند و طیف  نمایشرا از خود به  ایمنطقه پذیریرقابتکشورها سطوح باالتری از 

نظام جهانی یافته است )مختاری نمایند. در این فرآیند، کارکرد و اهمیت امنیت انرژی نقش مهمی در معادالت امنیتی 

، امنیت ملی است، نگرش لیبرال موضوعات گرایانواقعمسئله عمده برای  کهدرحالی(. 96: 1389ی و نصرتی، هش

و مطالعات امنیتی خود را بر پایه  دهدمیرا همراه با مسائل اقتصادی، اجتماعی و رفاهی در دستور کار قرار  ایچندگانه

در  خوردگانشکستامنیت باشد، زیرا  کنندهتضمین تواندنمیکه پیروزی  کندمیو به این نکته اشاره  سازدمیصلح استوار 

 ایمنطقه، در این رویکرد، امنیت دیگرعبارتبه(. 48: 1396)دهشیری و همکاران،  باشندمیصدد چالش مجدد با فاتحان 

مرتبط  هایحوزهدر  هاطرفمنافع همه  کنندهفراهمکه  آیدمی به وجود ایمنطقهو همکاری  گراییمنطقهدر چارچوب 

 منابع غذایی و انرژی باشد. تأمینت، تعامل به جهان، نظیر تجار

ی توجهقابلهمبستگی « امنیت» و کارکردآن است، تعریف  شدهشناختهدر مکتب کپنهاگ که بوزان یکی از نمایندگان 

را درک کرد  هاآنامنیت  ،از طریق فهم عملکرد واحدهای مجزا توانمیبوزان و ویوور، ن زعمبه دارد.« منطقه»با مفهوم 

-54: 2009)ویور و بوزان،  یافتدستاز امنیت  تریوسیعدرک ، به ایمنطقهامنیت  هایپویشباید از طریق درک  بلکه

بوزان و  ازنظر. یردگمورد تحلیل قرار  جداگانه تواندنمیاست که  تنیدهدرهممسائل امنیتی کشورها  قدریبه چراکه .(53

نقش مناطق و اهمیت ژئوپلیتیک آن در منظومه  هاآن ازنظرلذا . شودمیمناطق محسوب ویور، منظومه قدرت، تابعی از 
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در  ثباتیبیبری بوزان بر این باور است که مسئله پایان جنگ سرد که آغازی بر  ، اهمیت بسزایی دارد.قدرت جهانی

 به گرایانهواقعن داد رویکرد نشابر ماسپت 11در اثر حادثه  المللبینی سیاست جهان بود و همچنین تغییر محیط سیاس

به  ،دارد برای فهم مناسب از سرشت و سرنوشت امنیت تمختلفی است و ضرور هایمحدودیتدارای  ایمنطقه امنیت

خاص قرار دارند و از معضالت امنیتی مشابهی برخوردار هستند  ایمنطقهکشورهایی که در  هایویژگیساختار منطقه و 

به ژئوپلیتیک  توانمی، ایمنطقهدر بحث امنیت دیگر مهم  موضوعاتاز (. 50: 1396مکاران، توجه کرد )دهشیری و ه

 یمختلف هایشاخصو  هافرضپیش بر اساسمتفاوت و  هایشیوهبه امنیت انرژی . اشاره کردامنیت انرژی انرژی و 

ش آنگ و چونگ در پژوه ،نمونه عنوانبهاز آن ارائه داد.  یتعریف نافذ و فراگیر تواننمی کهطوریبهاست  شدهتعریف

که تعریف این مفهوم در میان محققان  اندرسیدهبه این نتیجه  ،امنیت انرژی هایشاخصتعاریف، ابعاد و باره درخود 

ویژه  تأکید 2انرژی وریبهرهو  1محیطیزیستبیش از هر چیز بر روی پایداری  هاآن حالبااینسیال است،  ،مختلف

بر این باور هستند که امنیت انرژی شامل دسترسی به طیف  مخالفاندر مقابل . (1077: 2015چونگ،  و )آنگ اندداشته

شیوه تنوع قابل قبولی در  زمانهمکه از وابستگی یک کشور به کشور دیگر بکاهد و  شودمی کنندهتأمینمتنوعی از منابع 

( همان. به باور کوستانتینی و همکاران او )(210: 2007)کوستانتینی،  منابع و انواع انرژی را فراهم کنددسترسی، 

آژانس مکمل دیدگاهی است که  نوعیبهاین تعریف  .قدرت داردتوازن  در ایجاد ایکنندهتعیین نقشانرژی ژئوپلیتیک 

منابع به فه وقبدون  یدسترس عنوانبهو در آن امنیت انرژی را  ارائه داده است یانرژ تیامندر مورد  یانرژ المللیبین

با  بنابراین .(212: 2007، به نقل از کوستانتینی 2019انرژی،  المللیبین )آژانس کرده است فیمناسب تعر باقیمت یانرژ

 مانند هاییمؤلفهامنیت انرژی هنگامی برای یک کشور وجود خواهد داشت که گفت  توانمی توجه به مباحث باال

و قابلیت توزیع مناسب برای انرژی وجود داشته باشد  محیطیزیستدسترسی، زیرساخت، قیمت مناسب و رقابتی، ریسک 

خود باعث  نوبهبهاین موضوع  برد منابع انرژی برای توسعه پایدار وجود نداشته باشد.ری برای کاتوجهقابلمانع  زمانهمو 

در  ژئوپلیتیک هاییپویاییکلی به  صورتبه انرژی . ژئوپلیتیکگرددمیانرژی شدن بحث ژئوپلیتیک  میان کشیده به

تا با توجه به  کنندمی تالش غیر ملین بازیگران ملی و آ دارد که در تا جهانی( اشاره لیمختلف )از مح هایمقیاس

مدیریت نمایند که از  ایگونهبهنظیر امنیت، اقتصاد و سیاست شرایط رقابت و بازی را  هاییحوزهفزاینده انرژی در اهمیت 

 تأثیرگذار عواملاختاللی در دسترسی به انرژی و عواقب مخرب محرومیت از دسترسی جلوگیری نمایند. از  هرگونهبروز 

ژئوپلیتیک و  هایرقابتاقتصادی، عوامل سیاسی،  هایزمینهجغرافیایی،  هایویژگیبه  توانمیبر ژئوپلیتیک انرژی 

این میان آن است که هم در  توجهجالباشاره کرد. نکته صادی در مناطق جغرافیایی مختلف جهان تعارض منافع اقت

جا  رب ایمنطقهو امنیت  امنیت انرژیی بر روی توجهقابل تأثیربر آن همواره  تأثیرگذار املو هم عو ژئوپلیتیک انرژی

ژئوپلیتیک و  هایرقابتاقتصادی، عوامل سیاسی،  هایزمینهجغرافیایی،  هایواقعیتعواملی مانند ، کهطوریبه .گذارندمی

 ایمنطقهتعارض منافع اقتصادی در مناطق جغرافیایی مختلف جهان موجب شده است دو مسئله امنیت انرژی و امنیت 

 ایمنطقهبا اقتصاد و امنیت  شدتبه 21مباحث انرژی و امنیت آن در قرن ، ترسادهمتقابلی داشته باشند. به بیان  تأثیر

دو  وسیلهبهتیلور، بر این باور هستند که جغرافیای جهان معاصر پیتر  است. برخی جغرافیدانان سیاسی مانند خوردهگره

همگرایی  سویبه ایفزاینده، جهان در حال گرایش طرفازیکاست.  قرارگرفتهگرایش اقتصادی قوی تحت سلطه 

واقعیت کوچکی از این همگرایی هستند و توسعه شبکه شهرهای جهانی نمود  المللیبین اقتصادی است؛ مراکز مالی

و گسترش شکاف درآمدی  -ازنظر اقتصادی -در حال قطبی شدن شدتبهجغرافیایی آن است؛ از طرف دیگر، جهان 

گ شدن مفهومی به نام (. همین مسئله باعث پررن65: 1394است )ذکی و گلفشان،  هاانسانو فقیرترین  ترینغنیمیان 
                                                           
1 . Environmental Sustainability 

2 . Energy Efficiency 
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 اوراسیا منطقه کیاستراتژ و ائییجغراف تیوضع از دسترسی کیتیشده است. ژئوپل ایمنطقهژئوپلیتیک دسترسی در امنیت 

(؛ و امروزه در تبیین و تشریح 113: 1387است )مجتهدزاده،  اخذشدهسابق  شوروی فروپاشی از پس تحوالت در

یافته  ایعمدهو منابع اقتصادی دارند، کارکردهای  ، انرژیکه کشورها برای دسترسی به جهان پیرامون هاییضرورت

و ضرورت ادراک  کنندمی ایمنطقهاست. این کارکردها کمک شایانی به ادراک مسائلی مانند امنیت انرژی و امنیت 

 .دنماینمیرا بیشتر  2و همگرایی 1گراییمنطقهمفاهیم دیگری به نام 

 

 پژوهشروش 

ر دو بازیگ آفرینینقشجنوب آسیا و  ایمنطقه امنیتوپلیتیک انرژی بر ژئ نقش که بررسی پژوهش موضوعبا توجه به 

تحقیق  ز روشستفاده اتا با ا اندنموده در دستور کار قرار داده است محققان تالش ، یعنی چین و هند، راایمنطقهعمده 

نطق متا با استفاده از  شودمیش تالوصیفی ت-روش تحقیق تحلیلی موضوع بپردازند. درمطالعه تحلیلی و توصیفی به 

ه رس کدر دستات توصیف اطالع باوقایع و حقایق جغرافیایی پرداخته شود و از این رهگذر  وتحلیلتجزیهبه  تحلیلی

و جهت  هدف ه اینب ی دستابیبرا د.گرد فراهم موردبحثاست نتایج متقنی در زمینه  شدهفراهم هایافتهتحلیل  واسطهبه

فاده نین با استهمچ .یاری جسته شده است ایکتابخانهطالعات ماز  ،در پژوهش مورداستفادهاطالعات و  هاداده آوریجمع

و اشکال متناسب با  هانقشهاقدام به تهیه  ordwدر  Art Smart مانندهایی و گزینه Arc GIS افزارهایی مانندنرم از

 شده است.اهداف تحقیق

 

 هابحث و یافته

 چین و هند ژئوپلیتیکرقابت منطقه جنوب آسیا و -1

 یکی مستقلژئوپلیتیک منطقه  عنوانبهوره جنگ سرد ر ددر نظریه خود، منطقه جنوب آسیا را د (2005) کوهنسائول 

ی قرار گرفت، ستراتژیکی و اآورد. این منطقه پس از جنگ سرد نیز به دالیل چندی در کانون توجهات ژئوپلیتیک به شمار

ق ژئوپلیتیکی با مناط این منطقه جواریهمهند و پاکستان، ژئوپلیتیک انتقال انرژی،  ایهستهمانند: اقیانوس هند، قدرت 

بزرگ مانند  هایقدرتع آسیا، وجود دو ایدئولوژی دینی متفاوت اسالم و هندوئیسم و اصطکاک مناف جنوب غربشرق و 

 .(1 نقشه) چین و امریکا در منطقه
 

 
. منطقه جنوب آسیا1شکل   

                                                           
1 . Regionalism 

2 . Convergence 
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پیشرفت چین؛  -1ژئوپلیتیک قرار دارد:  هاییدگرگونراستا، منطقه آسیای جنوبی حداقل به دو دلیل در کانون  در این

 -2. اوراسیادیپلماتیک و تجاری خود در منطقه  تأثیراتاقتصادی، نظامی و همچنین تالش آن برای افزایش  ازلحاظ

دو  .(2: 2011)باگانبتی،  (اوراسیاپیشرفت هند؛ و تالش این کشور برای همکاری با مناطق جنوب و جنوب شرق آسیا )و 

ی، نظامی و فناوری همواره در حال رشد و توسعه هستند به مختلف اقتصادی، علم یهاعرصهکه در  هند و چینکشور 

خود  یهارقابتژئوپلیتیک این دو کشور، بلکه ژئوپلیتیک جنوب آسیا را نیز از  تنهانهکه  اندیافتهدست اییندهفزاقدرت 

 عنوانبهژئوپلیتیک و ژئواکونومیک دیگری را  یهارقابتکدام از این دو بازیگر به سبب که هر یاگونهبه .اندساخته متأثر

 عاملی برای تهدید منافع ملی نگریسته شود. عنوانبه تواندیمکه  نگردیمیک رقیب چالشگر عمده در منطقه جنوب آسیا 

برخی  فزایندهقدرت »ساخته بود  خاطرنشان، برژینسکی و هندژئوپلیتیک میان چین  یهارقابتبا توجه به اهمیت 

 بازدارندهاین منطقه ساختار امنیتی مشترک و  مهم برای ثبات منطقه است، زیرا دری آسیایی یک تهدید کشورها

گذشته  بهنمونه، ژئوپلیتیک جدید چین در دو دهه اخیر نسبت  عنوانبه(. 142: 1386برژینسکی، )« وجود ندارد ایمنطقه

توانایی اقتصادی خود به بازسازی و توسعه سریع توان یاری  به کوشدمی کهطوریبه یافته است؛ ایگستردهتحوالت 

از دریای ژاپن تا شمال اقیانوس هند را تحت نفوذ خود درآورد.  اشپیرامونیمناطق  ترتیباینبهبپردازد و  یشنظامی خو

است تا با سیاست نزدیکی به پاکستان، بر  بر آنبا هند،  ایمنطقهژئوپلیتیکی و  هایرقابتپکن به دلیل  زمانهم

اقتصادی و نظامی در منطقه جنوب آسیا را  هایحوزهر بخود  تأثیرگذاریژئوپلیتیک خود بیافزاید و دامنه  هایمزیت

اخیر به دنبال آن بوده است تا  هایسال(. در مقابل، هند در 159: 1391افزایش دهد )سازمند و ارغوانی پیرسالمی، 

کشور مستقلی  عنوانبهقدرتمندترین کشور عضو جنبش عدم تعهد، نقش مستقل و جهانی برای خود ایفا کند و  نعنوابه

 کریستل و )کولکارنی در قاره آسیا بپردازد ایگسترده آفرینینقشجهانی دارد، به بزرگ که سیاستی مستقل از پنج قدرت 

. از منظر ژئوپلیتیک یکی از عوامل موثر بر حرکت هند در راستای این هدف، قابلیت منطقه جنوب آسیا (2016ناتان، 

( در میان تمامی مناطق ژئوپلیتیکی 1994به یک منطقه ژئوپلیتیک مستقل است. به باور سائول کوهن ) شدنتبدیلبرای 

با نتایج  «جهانی گرموازنه»به یک  شدنتبدیلر پی آگاهانه د طوربهاست که  یجهان، آسیای جنوبی تنها منطقه مستقل

و حتی در  پردازدمیرقابت با چین  بهسرزمینی با پاکستان، در آسیای جنوبی  هایکشمکش. هند در کنار استمتفاوت 

. این ه استرویارویی نظامی با همسایه شرقی خود پرداخت بهسرزمینی  به سبب اختالفاتمیالدی  60 دههاز  ایبرهه

نزدیک شوند و صحنه  به یکدیگر، موجب آن شده است که دو کشور چین و پاکستان و سرزمینی اختالفات ژئوپلیتیک

از تالش  شدتبهجدیدی مواجه سازند. به همین علت، این منطقه  هایپیچیدگیهند را با  قارهشبهشطرنج ژئوپلیتیک در 

تا در برابر پاکستان  شده استجب اتخاذ اقداماتی از سوی هند است و همین امر مو متأثرچین برای نفوذ در این منطقه 

 سبب بکوشد تا به یک موازنه ژئوپلیتیک در برابر چین دست یابد. کشور هند به زمانهمموقعیت برتر خود را حفظ نماید و 

ر مناطق پیرامونی د نفوذاعمالپیوسته در حال تالش برای  صورتبهموقعیت جغرافیایی مناسب، وسعت، جمعیت و اقتصاد 

، اما اندبر خواستهبا این کشور در منطقه جنوب آسیا  رقابت دو کشور چین و پاکستان به هرچندخود است. در این فرآیند 

چین و پاکستان در جنوب آسیا یعنی  رقیب خود، توانسته است به مقابله هند با دو کشورهند قدرت و وزن ژئوپلیتیکی 

روی داد باعث نزدیکی دو  المللبینسپتامبر در محیط سیاسی  11، تحوالتی که در پی رخداد یاری برساند. از طرف دیگر

ژئوپلیتیک در منطقه جنوب آسیا افزوده  هایرقابتو دامنه  هاپیچیدگیکشور آمریکا و هند شده است و همین موضوع بر 

 .ساخته است متأثررا هنه از گیتی در این پ ایمنطقهو امنیت  (27: 1391پویان و همکاران،  پورحسیناست )
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 ژئوپلیتیک انرژی و ژئوپلیتیک دسترسی در منطقه جنوب آسیا -2

به منابع کم انرژی موجود در  است. با توجه« انرژی»در جنوب آسیا مسئله  ایمنطقهیکی از موضوعات مهم در امنیت 

 انرژی فسیلی وارداتبه  نیچکشورهای جنوب آسیا و  وابستگی ( و1 جدول) نفت و گاز خصوصبه منطقه جنوب آسیا

 .است شدهتبدیلمهمی برای این کشورها موضوع  بهانرژی  تیامن، (2 نقشه)
 

 2019 -منابع انرژی کشورهای منطقه جنوب آسیا .1 جدول

 منابع انرژی کشورهای جنوب آسیا کشور ردیف

 سنگزغال
 )میلیون تن(

 نفت خام
 )میلیون بشکه(

 طبیعیگاز 
 )میلیارد مترمکعب( 

 آبیبرقانرژی 
 )میلیون وات(

 25000 15 0 440 افغانستان 1

 330 8 12 884 بنگالدش 2

 30000 0 0 2 بوتان 3

 150000 39 5700 90085 هند 4

 0 0 0 0 مالدیو 5

 42000 0 0 0 نپال 6

 45000 33 324 17550 پاکستان 7

 2000 0 150 0 سریالنکا 8

 294330 95 5906 108961 جمع

 2019منبع: بانک توسعه آسیا، 

 

 
 کننده انرژیترین کشورهای مصرف. میزان واردات روزانه نفت خام در بزرگ2شکل 

 tonymappedit.com ،2019 منبع:

 

عمده نفت خام جهان  کنندهمصرفبه ترتیب به دومین و اولین  هند و چینآتی،  هایسالدر  دهندمیبرآوردها نشان 

 (.3 نقشهمبدل خواهند شد )
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 انرژی کنندهمصرفکشورهای  ترینبزرگمیزان مصرف میانگین روزانه نفت خام در  .3شکل 

 tonymappedit.com ،2019منبع: 

 

 بر اساسو ( 2 جدول) آسیا جنوب منطقه کشورهای 2020 و 2010 هایسال در فسیلی انرژی مصرف رشدبا توجه به  

 شیافزا صددر 33حدود  2040تا سال  یجنوب یایآس ی منطقهکشورهاگفت  توانمی، صورت گرفته هایبینیپیش

 (.721: 2019پایجا،  و )نپال ی خواهند داشتانرژ یتقاضا
 

 2020و  2010 هایسالمیزان مصرف انرژی فسیلی کشورهای منطقه جنوب آسیا در  .2 جدول

 سال ش
 کشور

 گاز طبیعی سنگزغال نفت خام

2010 2020 2010 2020 2010 2010 

 0.8 0 0 0 0.8 0.3 افغانستان 1

 29.0 16.0 6.5 0.7 8.0 4.9 بنگالدش 2

 . 0 0 0 0.5 0.2 بوتان 3

 90 55 450 290 300 175 هند 4

 0 0 0 0 0.6 0.3 مالدیو 5

 0 0 0.4 0.3 2.0 1.0 نپال 6

 49.3 27.5 19.9 4.5 37.5 22 پاکستان 7

 0 0 2.9 0 7.8 4.3 سریالنکا 8

 169 99 480 296 357 208 جمع

 2019منبع: بانک توسعه آسیا،  تن نفت خام میلیونیکارقام معادل 

 

بنابراین چندان عجیب نیست که کشورهای منطقه جنوب آسیا  انرژی، ژئوپلیتیک دسترسی است. ازنظرنکته  ترینمهم 

 قرار دهند مدنظریک مسئله امنیتی  عنوانبهانرژی داشته باشند و آن را  تأمیننگرانی زیادی در مورد اختالف در مسیر 

 315 بهمیالدی  2008در سال  تن ونیلیم 205از  ینفت هایفرآوردهساالنه  فمصر . سطح(2020همکاران،  و )یوان

 (.721: 2019پایجا،  و )نپال است یافتهافزایش 2017سال تن در  ونیلیم

و  تقاضاوجود دارد، ناشی از فقدان توازن میان  یانرژ تیامنکه در منطقه ژئوپلیتیک جنوب آسیا در زمینه  هاییچالش

 روروبهپیوسته با مسئله افزایش تقاضای انرژی  صورتبهدر این منطقه است. زیرا کشورهای این منطقه  یانرژ عرضه
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به واردات انرژی، جریان  هاآنوابستگی  بهقرار دهند که با توجه  موردنظرناگزیر باید راهبردهایی را  درنتیجههستند، و 

وابستگی روزافزون این کشورها به نفت خام  دهندهنشانآمارها  هرچندنماید.  تأمین هاآنپیوسته و امن انرژی را برای 

نفت خام از منابع خارج از منطقه  تأمینبه سمت در حال حرکت هر دو کشور هند و چین  حالدرعینخاورمیانه است، اما 

)نیجریه، آنگوال و کنگو(، کشورهای آسیایی )روسیه و مالزی(، و کشورهای آمریکایی  خاورمیانه نظیر کشورهای آفریقایی

 .(4 و 3 جدول) کزیک، ونزوئال، کلمبیا و آمریکا( هستند)م
 

 میالدی 2019در سال  نفت خام چین تأمین. منابع اصلی 3جدول 

 ارزش )میلیارد دالر( درصد کشور ش

 40.1 16.8 عربستان سعودی 1

 36.5 15.3 روسیه 2

 23.7 9.9 عراق 3

 22.7 9.5 آنگوال 4

 18.5 7.8 برزیل 5

 16.4 6.9 عمان 6

 10.8 4.5 کویت 7

 7.3 3 امارات متحده عربی 8

 7.1 3 ایران 9

 6.3 2.7 بریتانیا 10

 5.54 2.3 کنگو 11

 5.5 2.3 مالزی 12

 5.4 2.3 کلمبیا 13

 4.8 2 لیبی 14

 4.4 1.9 ونزوئال 15

 Workman ،2020منبع: 

 

 میالدی 2019نفت خام هند در سال  تأمین. منابع اصلی 4جدول 

 ارزش )میلیارد دالر( کشور ش

 23 عراق 1

 21.2 عربستان سعودی 2

 13 ایران 3

 9.6 نیجریه 4

 8.9 امارات متحده عربی 5

 7.4 ونزوئال 6

 5.7 کویت 7

 3.7 مکزیک 8

 3.4 آنگوال 9

 2.8 آمریکا متحدهایاالت 10

 2.4 مالزی 11

 1.7 عمان 12

 1.5 برزیل 13

 1.2 قطر 14

 1.2 روسیه 15

 Workman ،2020 منبع:
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عمده آفریقا، خاورمیانه و آمریکا وابسته  مبدأامن از سه  مسیرهای هر دو کشور برای واردات انرژی به ،دیگرعبارتبه 

درصد از منابع نفت  50سه کشور عراق، عربستان و ایران در خاورمیانه بیش از  2020 در سالاست  ذکرشایان هستند.

 (.4شکل) اندکرده تأمینرا  کشور هندخام 

 

 
 میالدی 2020کنندگان نفت خام هند در سال . تأمین4شکل 

 

 هایمحدودیتبرای عرضه انرژی از بستر منابع داخلی با  هاآناین در حالی است که ذخایر داخلی این کشورها و توان 

، نفت خام و گاز طبیعی این کشورها و همچنین سنگزغالمیزان منابع انرژی فسیلی  .(1 جدول) است روروبهمختلفی 

مسئله دسترسی به منابع داخلی انرژی در این منطقه تا چه اندازه  دهدمینشان  ،آبیبرقبرای تولید  هاآنتوان داخلی 

. انرژی و امنیت مسیرهای دسترسی به آن دارند تأمیندر زمینه  ایعمده هاینگرانیمحدود است؛ و چرا این کشورها 

که با دو مسئله ازدیاد روزافزون جمعیت و  گیرندمیعمده کشورهای منطقه جنوب آسیا در فهرست کشورهایی قرار 

که میزان تقاضای داخلی در این کشورها برای  ستا شدههستند. این دو مسئله موجب  روروبهضرورت توسعه اقتصادی 

که در  ایگونهبهباشد  روزافزونی رشد داشته صورتبهخانگی  مصارفاقتصادی و همچنین  هایفعالیتمصرف انرژی در 

بسیاری از این کشورها مصرف سرانه انرژی با سرعت در حال افزایش است. دامنه تقاضا و مصرف انرژی در جنوب آسیا 

ده میزان تقاضا برای انرژی برق در کشورهای این منطقه دو برابر ش سالهدهاست که تنها ظرف یک دوره  ایاندازهبه

که در زمینه دسترسی به انرژی در این منطقه وجود دارد، موجب شده است  هاییمحدودیتاست. این مسئله با توجه به 

برای انتقال انرژی از منابع خارج از منطقه در دستور کار ( 5شکل )استراتژیک متعددی نظیر خط لوله صلح  هایطرحکه 

ی نیازهای داخلی منطقه به توجهقابلمیزان  به توانندمیدر تئوری  هرچندکه  هاییطرحکشورهای جنوب آسیا قرار گیرد. 

که در زمینه امنیت انرژی منطقه و  باشندمیدیگری  هایچالشمتضمن فائق آمدن بر  زمانهمکنند، اما  تأمینانرژی را 

 .دارند فراروی کشورهای جنوب آسیا قرار ایفرا منطقهو  ایمنطقهژئوپلیتیک  هایرقابت همچنین
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 masspeaceaction ،2021از  شدهبرگرفته منبع:صلح  لوله خط .5شکل 

 

 دهدمیاست، نشان  شدهارائهآمارهایی که در زمینه تقاضا و مصرف انرژی از سوی کشورهای عضو منطقه جنوب آسیا 

فسیلی و همچنین الکتریسیته مواجه هستند،  هایسوختتقاضا برای مصرف انواع  افزایشاین کشورها با مسئله 

درصد بر میزان درخواست برای منابع انرژی  10میانگین  صورتبهاین منطقه ساالنه  در شودمیکه برآورد  ایگونهبه

. مواردی از این قبیل باعث شده است که کشورهای جنوب آسیا سه سیاست (12: 2019)عالم و همکاران،  شودمیافزوده 

 خود قرار دهند: مدنظرمختلف برای پاسخگویی به نیازهای داخلی در زمینه انرژی را 

 ( استفاده حداکثری از منابع انرژی داخلی کشور؛1) 

 تبادل انرژی با کشورهای همسایه؛ ( 2) 

انرژی در  نرژی برای فراهم کردن مسیرهای دسترسی امن و پیوسته به منابع جدید( مدنظر قرار دادن دیپلماسی ا3) 

 مناطق جغرافیایی پیرامون.

که هر  (5 جدول) در حال حاضر سه مسیر مختلف برای دسترسی کشورهای جنوب آسیا به منابع خام انرژی وجود دارد

ژئوپلیتیک نگران  هایرقابتاز این دو کشور به سبب  هرکدامهستند.  متأثرسه مسیر از ژئوپلیتیک جدید هند و چین 

آن بر مسیرهای ارتباط دریایی هستند. همین مسئله باعث شده است که راهبردهایی نظیر  تأثیراحتمالی و  هایتنش

ژئوپلیتیک  هایرقابتمسئله  حالدرعین. (5شکل ) تقویت قدرت دریایی از سوی هر دو کشور هند و چین دنبال شود

به سمت گسترش روابط اقتصادی و امنیتی با چین گام  بر آن داشته است تاهند و پاکستان، کشور پاکستان را نیز  میان

 این .بپردازدنیروی دریایی خود برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی  همچنیننظامی و  هایزیرساختبردارد و به تقویت 

در این  ایمنطقهامنیت  ساختارهای شدن ترپیچیدهطقه جنوب آسیا و باعث گسترش رقابت تسلیحاتی در من درنهایتامر 

 است. شدهبخش از قاره آسیا 
 

 عمده ژئوپلیتیک هند و چین هاینگرانیمسیرهای عمده انتقال نفت خام به جنوب آسیا و  .5جدول 

 مالحظات ژئوپلیتیک چین مالحظات ژئوپلیتیک هند مسیر مبدأ ش

شمال  -فارسخلیج خاورمیانه 1
 اقیانوس هند

چین در شمال دریای  نفوذاعمالنگرانی از 
ساحلی  هایآبعمان در مسیرهای مجاور با 

 پاکستان

و  نفوذاعمالنگرانی در مورد 
 مداخله هند در شمال اقیانوس هند

تنگه  -اقیانوس آرام آمریکا 2
 اکماال

نگرانی از تسلط روزافزون نیروی دریایی 
اقیانوس آرام و  چین بر مسیرهای ارتباطی

در این مسیر انتقال انرژی چین 
نگران افزایش قدرت دریایی هند 
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 است شرق اقیانوس هند

 -جنوب اقیانوس هند آفریقا 3
 شمال اقیانوس هند

افزایش نفوذ اقتصادی چین در کشورهای 
 نفت در قاره آفریقا تولیدکننده

و  نفوذاعمالنگرانی در مورد 
 مداخله هند در شمال اقیانوس هند

 

هند از بوتان ، مثالعنوانبهاست.  شدهتبدیلدر حال حاضر در منطقه جنوب آسیا، تبادل انرژی به یک رویکرد غالب 

. کندمی)برمه( صادر  انمارینپال، بنگالدش و مبخشی از تولید برق خود را به کشورهای  زمانهماما  کندمیوارد برق 

)عالم و همکاران،  کندمیوارد  کستانیو تاج رانیخود را از ازبکستان، ترکمنستان، ا انرژی چهارمسهبه  کیافغانستان نزد

با توجه به منابع غنی انرژی گاز که در کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد، تا  کوشدمی پاکستان ،زمانهم(. 12: 2019

در منطقه  دهدمیو وارد کند. آمار و اطالعات نشان  تأمینخود را از این منطقه جغرافیایی  موردنیازبخشی از انرژی 

کمبود انرژی وجود دارد، بلکه در آینده امکان آن وجود دارد که با افزایش تقاضا برای مصرف انرژی، بر  تنهانهجنوب آسیا 

خود، بر اهمیت و  نوبهبهافزوده شود. این موضوع نیز  در حوزه ژئوپلیتیک انرژیکشورهای آسیای جنوبی تنگناهای دامنه 

و با کشورهای  با یکدیگرو روابط میان کشورهای این منطقه  افزایدمیکارکرد ژئوپلیتیک انرژی در این منطقه جغرافیایی 

منطقه  در که بدانیم یابدمی. اهمیت این موضوع هنگامی افزایش کندمی ترپیچیدهرا  هاآنهمسایه و شرکای تجاری 

ژئوپلیتیک و تنش در زمینه کارکرد مرز وجود دارد  هایرقابتسرزمینی،  هایکشمکشجنوب آسیا طیف متنوعی از 

موجد یک بحران در امنیت  تواندمی هاآناز  هرکدامکه  (171: 1370بلیک، و درایسدل و 1395)پیردشتی و کمری، 

انرژی و منابع اقتصادی برای  تأمین، این موضوع موجب شده است تا مسئله ضرورت درنهایت. دشوجنوب آسیا  ایمنطقه

سرزمینی بر سر  هایکشمکشنمونه  عنوانبهموجود در این منطقه ژئوپلیتیک بیافزاید.  هایچالشتوسعه این کشورها، بر 

میان  هاتنشمیالدی بر دامنه  2008نفتی خلیج بنگال میان کشورهای میانمار و بنگالدش از سال  هایحوزهمالکیت بر 

 .(2019نگهبان، -یکشنبه سایتوب) کشورهای همسایه در این خلیج افزوده است

 انرژی و رقابت ژئوپلیتیک هند و چین در جنوب آسیا -3

نگران  شوندمیمحسوب  نیافتهتوسعهاقتصادی نسبت به سایر مناطق چین  ازنظرچین در مورد نواحی غربی کشور که 

، هویت خواهی و نفوذ رو به گسترش اسالم سیاسی مواجه طلبیجداییمتعددی نظیر مسئله  هایچالشبا  زمانهماست و 

. یکی از راهبردهای چین برای تسریع ادغام این مناطق در ساختارهای سیاسی و اقتصادی (2009چان،  و )جاشوک است

ارتباطات اقتصادی  کنندهتسهیلکه هم  استریق بندر گوادر پاکستان کشور تالش برای ایجاد یک کریدور اقتصادی از ط

در  توانمی. این امر را (2020)دگونگ،  و هم زمینه را برای نفوذ چین در ماورای مرزهای غربی هند فراهم کند است

انتفاع سه کشور چین،  درنهایتاقتصاد و انرژی تحلیل کرد. امری که  هایحوزهچهارچوب مفهوم ژئوپلیتیک دسترسی در 

و البته باعث نزدیکی این کشورها  استاین کشورها  بلندمدتمنافع  کنندهتأمینو پاکستان را به همراه دارد و  افغانستان

 ازنظرکه  گرددمی. نفوذ چین در سواحل جنوبی پاکستان باعث شودمیامنیتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی  ازنظر

به جنوب آسیا داشته باشند و همین  فارسخلیجد تسلط باالیی بر مسیر انتقال انرژی از استراتژیک دو رقیب عمده هن

باعث  چراکه؛ شودمی نگریستهانرژی و امنیت ملی  فزاینده در حوزه ژئوپلیتیکیک تهدید  عنوانبههند  ازنظرمسئله 

ز آن برای هر سه کشور هند، چین و مهم انرژی جهان که واردات انرژی ا هایکانوندسترسی هند به یکی از  گرددمی

 .)همان( است؛ تنها در سایه تهدیدات چین و پاکستان میسر شود و حیاتی صرفهبهمقرونپاکستان بسیار 

دنبال  به نیز ااالکرویکردهای ژئوپلیتیک چین نسبت به جنوب آسیا تنها محدود به پاکستان نیست. این کشور در تنگه م

، بنگالدش که زمانهمحفظ برتری خود است و در این راستا سیاست نزدیکی روزافزون با میانمار را در نظر گرفته است. 

است؛ و  گرفتهپیشسرزمینی است، سیاست نزدیکی نظامی و اقتصادی به چین را در  هایکشمکشبا هند دارای 
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مهم استراتژیک  هایگذرگاهیکی از  تنهانهساخته است. این تنگه  ثرمتأهند در تنگه ماالکا را ملی منافع  ترتیباینبه

ضمن اینکه . نقش حیاتی در اقتصاد جهان و جنوب آسیا دارد باب المندب و هرمز هایتنگهجهان است، بلکه در کنار 

. تسلط گرددمی، از این مسیر ترانزیت شودمیقاره آمریکا به کشورهای جنوب آسیا صادر  مبدأبخش عمده نفتی که از 

 نفوذاعمالدنبال  بهدر غرب منطقه نیز چین  چراکهبرای هند شده است،  هایینگرانیبروز  ساززمینهماالکا چین بر تنگه 

در شمال دریای عرب است. تسلط چین بر هر دو شاهراه ارتباطی شرق و غرب جهان با جنوب آسیا به این کشور در برابر 

و کشور هند را در زمینه دسترسی امن به منابع عمده انرژی فسیلی و ( 6شکل ) دهدمیبرتری ژئواستراتژیک هند 

 (.2016ناتان،  کریستل و )کولکارنی دهدمینفت خام در معرض تهدید فزاینده قرار  خصوصبه

 

 
 رقابت ژئوپلیتیک هند و چین در اقیانوس هند و آرام. صحنه 6شکل  

 lawfareblog ،2021 از شدهبرگرفته: منبع

 

، پاکستان، میانمار و بنگالدش که با ارائه النکاسریچین با گسترش روابط اقتصادی و سیاسی خود با کشورهای 

در منطقه ژئواستراتژیک  را آن است تا نفوذ خود دنبال زیربنایی اقتصادی در این کشورها همراه بوده است؛ به تسهیالت

تا نفوذ خود  کندمییک شریک استراتژیک استفاده  عنوانبه النکاسریاقیانوس هند گسترش دهد. در این فرآیند، چین از 

ا را افزایش کرا بر مسیرهای مبادالت دریایی از اروپا تا آسیای شرقی و مسیرهای انتقال نفت از خاورمیانه تا تنگه ماال

تا با ایجاد ارتباط  کندمی؛ و همچنین از کشور پاکستان برای ایجاد یک کریدور ارتباطی استفاده (3: 2007)چودوری،  دهد

تسریع را چین  غربی هایسرزمیندر قلمرو خود با جهان پیرامون، هم مسئله توسعه اقتصادی داخلی  ترینغربیمیان 

ایش دهد. مجموعه این عوامل باعث شده است که با وجود برتری و هم نفوذ خود را در منطقه جنوب آسیا افز نماید

از سوی دو کشور پاکستان و چین ببیند.  ایعمدهژئوپلیتیک هند در جنوب آسیا، این کشور خود را در معرض تهدیدات 

وذ و در تالش هستند در هر دو سوی قلمروی هند به گسترش نف یکدیگر زیرا این دو کشور با نزدیکی استراتژیک به



 1401 زمستان ،4 شمارۀ ، 54 دورۀ انسانی، جغرافیای هایپژوهش                                                                            1558

باعث شده است که مسیر دسترسی هند به انرژی در معرض خطر قرار  ایویژهتثبیت قدرت بپردازند، این امر به شکل 

اخیر تالش داشته است  هایسالبه همین علت کشور هند در  شود. متأثرجنوب آسیا نیز  ایمنطقهامنیت  متعاقباًگیرد و 

ماید و در این فرآیند موفق شده است با انعقاد قرارداد همکاری با ایران با ایران حرکت ن ایمنطقهکه به سمت همکاری 

 در زمینه توسعه چابهار یک واکنش ژئوپلیتیک به توسعه بندر گوادر در پاکستان نشان دهد.

 امریکا و تشدید رقابت هند و چین در جنوب آسیا گریمداخله -4

گسترش نفوذ اقتصادی و نظامی چین در جنوب آسیا موجب شده است، منافع ژئوپلیتیک آمریکا و هند در یک راستا 

و این دو کشور بکوشند تا با تقویت توانایی دفاعی هند، ابزارهای دفاعی مناسبی برای سد نفوذ چین در منطقه  قرارگرفته

دریایی هند که برای نظارت بر مسیرهای انتقال انرژی در جنوب  جنوب آسیا فراهم کنند. در این فرایند، تقویت قدرت

تا با  کوشدمی( بر این باور است آمریکا 11 :2005. کوهن )(5: 2006)سوریکانت،  آسیا حیاتی است، بسیار اهمیت دارد

داشته باشد. گسترش روابط با هند مانع از بروز شرایطی شود که در آن چین در منطقه جنوب آسیا برتری استراتژیک 

ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، برای آمریکا و هند ممانعت از ایجاد و تثبیت برتری چین در منطقه جنوب  ازنظربنابراین، 

تنها  عنوانبهکه جایگاه خود را  استآن  به دنبالبرخوردار است. این در حالی است که چین  به سزاییآسیا، از اهمیت 

آسیا تثبیت کند، امری که با واکنش آمریکا و هند مواجه شده  سیاسی، اقتصادی و نظامی در هایحوزهقدرت مسلط در 

و همین امر ضرورت  است. به باور آمریکا، این راهبرد چین در نقطه مقابل منافع جهانی آمریکا (4: 2006)مالک، است 

ژئوپلیتیک در منطقه  هایتنشبه بروز  تدرنهایجنوب آسیا را افزایش داده است، امری که  مسائلمداخله آمریکا در 

: 2007)دوقلویی،  دهدمیآنان را گسترش  ایمنطقهمیان هند و چین و متحدان  هایشکافو  زندمیجنوب آسیا دامن 

79). 

اقیانوس هند، در معرض تهدید قرار  دو سویعواملی مانند مسئله خیزش اقتصادی و امنیتی چین، حرکت چین در 

 متأثرمسئله تبادل انرژی در جهان را  تواندمیاز سوی چین که  فارسخلیجریکا در منطقه ژئوپلیتیک گرفتن منافع آم

ژئوپلیتیک میان سه بازیگر عمده، یعنی هند، پاکستان و چین، همگی  هایرقابتسازد، وجود منافع آمریکا در جنوب آسیا، 

بگیرد و به همکاری استراتژیک با  عهده به آسیا آمریکا را تشویق نموده است تا نقش فعالی در ساختارهای امنیتی جنوب

ای این منطقه سرزمینی موجود میان کشوره هایکشمکشاست،  ذکرشایان. (2020همکاران،  و )شولتنهند بپردازد 

)نظیر قرارداد همکاری چین و  ایمنطقهدرون  باعث شده است مجموعه متنوعی از معاهدات امنیتی، اقتصادی و سیاسی

در جنوب آسیا شکل گیرد که اثرات  ایفرا منطقهو یا با مشارکت کشورهای  از بندر گوادر( برداریبهرهپاکستان برای 

بر مسئله  تواندمیمتعدد  هایرقابت. در چنین شرایطی، نیسته جنوب آسیا مثبت بر گسترش امنیت جمعی در منطق هاآن

، ترتیباینبه. (98: 2019ژو،  و )فلینت باشد تأثیرگذار و ژئوپلیتیک دسترسی ایمنطقهژئوپلیتیک انرژی، امنیت 

به  تنهانهمنافع میان چین، هند و پاکستان  تعارض خصوصبهو ژئوپلیتیک انرژی در جنوب آسیا و  ایمنطقه هایرقابت

زمینه را  هارقابتیاری نرسانده است، بلکه با افزودن بر دامنه  ایمنطقهیک ساختار امنیت  گیریشکلو  ایمنطقهصلح 

 فعاالنه آمریکا در این منطقه ژئوپلیتیک فراهم کرده است. آفرینینقشبرای 

 

 گیرینتیجه

دارد. امنیت  ایمنطقهدر امنیت  ایکنندهتعیینانرژی و دسترسی مناسب به آن نقش  تأمیناز دیدگاه ژئوپلیتیک، 

دو کشور هند و چین است که هر دو برای تثبیت و تداوم  آفرینینقشحضور و  تأثیردر جنوب آسیا، تحت  ایمنطقه

ژئوپلیتیک و ژئوپلیتیک  هایرقابت ننداز عوامل ما ایمجموعهتوسعه اقتصادی وابسته به واردات انرژی هستند. همچنین، 
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منافع جمعی و ایجاد امنیت  تأمینکشورهای منطقه جنوب آسیا را در ایجاد یک ساختار و نظام مشترک برای انرژی 

نفت و گاز  خصوصبهبا توجه به منابع کم انرژی موجود در منطقه جنوب آسیا از طرف دیگر ناکام نموده است.  ایمنطقه

کشورهای این مهمی برای موضوع  بهانرژی  تیامنانرژی فسیلی،  وارداتبه  نیچورهای جنوب آسیا و کش وابستگی و

بنابراین چندان عجیب نیست که  انرژی، ژئوپلیتیک دسترسی است. ازنظرنکته  ترینمهم .است شدهتبدیل منطقه

یک  عنوانبهانرژی داشته باشند و آن را  تأمینکشورهای منطقه جنوب آسیا نگرانی زیادی در مورد اختالف در مسیر 

پیوسته با مسئله افزایش تقاضای انرژی  صورتبهکشورهای این منطقه  دیگربیانبه. قرار دهند مدنظرامنیتی مسئله 

، به واردات انرژی هاآنوابستگی  بهقرار دهند که با توجه  موردنظرناگزیر باید راهبردهایی را  درنتیجههستند، و  روروبه

، نفت خام و گاز طبیعی این سنگزغالمیزان منابع انرژی فسیلی  نماید. تأمین هاآنجریان پیوسته و امن انرژی را برای 

مسئله دسترسی به منابع داخلی انرژی در این منطقه تا چه اندازه محدود است؛ و چرا این کشورها  دهدمیکشورها، نشان 

که در زمینه  هاییمحدودیترژی و امنیت مسیرهای دسترسی به آن دارند. ان تأمیندر زمینه  ایعمده هاینگرانی

استراتژیک متعددی نظیر خط لوله صلح  هایطرحدسترسی به انرژی در این منطقه وجود دارد، موجب شده است که 

با وجود برتری ژئوپلیتیک هند  برای انتقال انرژی از منابع خارج از منطقه در دستور کار کشورهای جنوب آسیا قرار گیرد.

. تسلط چین بر بیندمیاز سوی دو کشور پاکستان و چین  ایعمدهدر جنوب آسیا، این کشور خود را در معرض تهدیدات 

تنگه ماالکا و نزدیکی روزافزون این کشور به پاکستان باعث شده است که هند خود را از هر دو سمت شرق و غرب در 

در تالش هستند در  یکدیگرزیرا دو کشور چین و پاکستان با نزدیکی استراتژیک به نده چین بیابد. معرض تهدید نفوذ فزای

باعث شده است که مسیر  ایویژههر دو سوی قلمروی هند به گسترش نفوذ و تثبیت قدرت بپردازند، این امر به شکل 

پاسخ هند به این  شود. متأثرجنوب آسیا نیز  ایمنطقهامنیت  متعاقباًدسترسی هند به انرژی در معرض خطر قرار گیرد و 

آمریکا بوده  متحدهایاالتنظامی و امنیتی با  هایهمکاریرویکرد، تالش برای گسترش قدرت نظامی و افزایش سطح 

آن است که با تقویت موقعیت هند  به دنبالاقتصادی و سیاسی چین،  طلبیتوسعهآمریکا با نگرانی از  دیگربیانبه. است

نفوذ چین در شمال اقیانوس هند را محدود کند.  ترتیباینبهجنوب آسیا شود و  در منطقهداقل باعث ایجاد توازن ح

 جنوب آسیا، به یک اولویت امنیتی در در منطقه، مسئله انرژی باعث شده است که دستیابی به برتری ژئوپلیتیک درنهایت

جنوب آسیا است که  ایمنطقهشدن امنیت  ترشکنندهیی این رویکرد، ژئوپلیتیک جدید هند و چین، تبدیل شود. نتیجه نها

 آنان شده است. ایمنطقهو همسایگان  دو کشورباعث تهدید منافع هر 
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