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چکیده
هند و چین پس از تحول اساسی در سیاست خارجی خووود ،در راسووتای بهدسووتآوردن پایووههای
جدیدِ قدرت گام برداشته و خیزش دو قدرت زمینههای رقابت آنها را در محیطهای پیرامونشووان
بهویژه جنوب آسیا فراهم کرده است .اگرچه اکنون ماهیووت ایوون رقابتهووا در زوووزۀ رقابتهووای
ژئواکونومی متمرکز است ،اما تشدید این روندها میتواند رقابتهای ژئوپلتیک میان این بووازیگران
را نیز افزایش داده و آنها را وادار به اتخاذ استراتژیهای جدید در تعمیق پیوندهای استراتژیک با
بازیگران منطقهای کند .در این راستا ،این پژوهش بهدنبال پاسخگویی به این پرسش محوری است
که ماهیت رقابت هند و چین در زوزۀ جنوب آسیا بر چه مبنایی است؟ نگارندگان بر این باورنوود
که بهدلیل رشد و توسعۀ چین ،هند ازساس تهدید کرده و در جستوجوی تقویت پیوندهایش بووا
دیگر رقبای چین و شرکای خود است .هند که در همسایگی این کشور قرار داشووته و بووه قوودرت
اقتصادی و تواناییهای نظامی آن واقف است ،گسترش نفوذ این کشور را تهدیدی علیه خود تلقی
کرده و در واکنش به این کشور به برقراری ارتباط با کشورهایی روی آورده اسووت .روش تحقیووق
در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و گردآوری دادهها براساس منابع کتابخانهای و اینترنتی است.
واژههای کلیدی :افغانستان ،پاکستان ،چین ،موازنۀ تهدید ،هند.
 -1مقدمه
پس از پایان جنگ سرد ،رقابت میان بازیگران با وجود یکجانبهگرایی آمریکا ،همواره اموور مسولّم
نظام بینالملل کنونی بوده است؛ اما در قرن زاضر ،بهدلیل کمترشدن تدریجی نفوذ آمریکا و ظهور
بازیگران جدید ،نظام بینالملل شکل جدیدی به خود گرفته است .چووین و هنوود نمونووهای از ایوون
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بازیگران بوده که بهسرعت در زال رشد و توسعه هستند و چین بووهدلیل دارابووودن صوونایع عظوویم
اقتصادی و نظامی و نیروی انسانی بسیار ،در زووال زاضوور بهسوورعت رو بووه پیشوورفت بوووده و بووا
پروژههای مختلف خود از قبیل یک کمربند-یک جاده ،در تووالش بوورای مرتبطسوواختن خووود بووه
مناطق مختلف است .این امر منجر به نگرانی هند و واکنش دهلینو شده است .در ایوون راسووتا در
این مقاله در ابتدا رقابت دو کشور در زوزههای مختلف بهویژه افغانستان و پاکستان مورد بررسووی
قرار گرفته و در انتها واکنش هند به رشد نفوذ چین مورد تحلیل و واکاوی قرار میگیرد.
 -1-1بیان مسئله و سؤال تحقیق
رقابت هند و چین در زوزۀ جنوب آسیا و مناطق مختلف یکووی از واقعیووات مسولّم نظووام کنووونی
است .دو کشور درجهووت خن یکووردن اقوودامات طوورل مقابوول ،اقوودام بووه گسووترش ارتباطووات بووا
کشورهای دیگر کردهاند .چین که روزبهروز در زال افزایش نفوذ در مناطق مختلف است ،واکنش
هند را برانگیخته است .این ازساس تهدید از سوی چین زمووانی بیشووتر شوود کووه چووین آبوواز بووه
سرمایهگذاریهای عظیم در پاکستان کرد .به این سو ،از نظوور هنوود ،همکوواری دو رقیو

میتوانوود

قدرت این کشور را تحتالشووعاق قوورار داده و رشوود و توسووعۀ آن را بووا دشووواری مواجووه سووازد.
همچنین افزایش همکاری دو کشور میتواند نیات تهاجمی آنهووا را در صووورت افووزایش تنشهووا
تشدید کرده و منجر به زملۀ تهاجمی شود .بدینگونه بووا توجووه بووه پرسووش مطرحشووده در ایوون
پژوهش به این صورت که ماهیت رقابت هند و چین در زوزۀ جنوب آسوویا چووه اسووت؟ میتوووان
گفت که واکنشهای هند در قبال افزایش نفوذ چین ،نشأتگرفته از ازسوواس تهدیوود آن از چووین
بوده و هنوود درجهووت متوووازنکردن قوودرت چووین بووا ایجوواد اصووالزاتی در سیاسووت خووارجی و
متنوقکردن روابط خود با کشورهای جنوب آسیا و قدرتهای بزرگ و ایران برآمووده اسووت .هنوود
همچنین در پی تحریمهای اِعمالشده از سوی ایاالتمتحده علیه ایووران ،در پووی مووذاکراتی بووا آن،
معافیتهایی درجهت تداوم ارتباط با ایران کس

کرد که نشان از تالش هنوود درجهووت برقووراری

ارتباط گسترده با مناطق مختلف درجهت دفع قدرت چین و کاهش تهدید آن است.
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
از آنجایی که منطقۀ جنوب آسیا ازجمله مناطق بحرانخیز است ،رشد نفوووذ هنوود و چووین در ایوون
منطقه میتواند تأثیر بسزایی در این کشورها ،بهخصوص پاکستان یا افغانسووتان داشووته باشوود .ایوون
تأثیر در صورت تهاجمیبودن رقابت میتواند تأثیر منفی بر این کشورها داشووته و رقابووت سووازندۀ
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هند و چین میتواند منجر به رشد کشورهای این زوزه شود .در نتیجه تحلیل و واکوواوی ماهیووت
رقابت هند و چین ضرورت داشته و هدل از پووژوهش زاضوور ،تحلیوول ماهیووت ایوون رقابتهووا و
بررسی چرایی رقابت هند و چین در منطقۀ جنوب آسیا است.
 -3-1روش تفصیلی تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و گردآوری دادهها بهصورت کتابخانهای و اینترنتی
بوده و چارچوب استفادهشده در این پژوهش ،موازنۀ تهدیوود اسووت .دلیوول انتخوواب ایوون تئوووری،
ازساس تهدید هند از سوی چین و واکنش در قبال آن است که ماهیت رقابت دو کشور را نشووان
میدهد.
 -4-1پیشینۀ تحقیق
در خصوص رقابت هند و چین آثار متعددی به رشتۀ تحریر درآمده است؛ ازجمله مقالوۀ «روابووط
هند و چین :از همکاری اقتصادی تا رقابت استراتژیک» نوشتۀ اسداله کوواوه و طوواهره محموودی در
سال  1397که به جنبههای همکاری و رقابت دو کشور پرداخته شده؛ امووا از چووارچوب پووژوهش
زاضر استفاده نشده است.
مقالۀ دوم با عنوان «رقابت هژمونیک هندوستان و چین در جنوب و جنوبشرق آسوویا» نوشووتۀ
ماندانا تیشهیار ،محمدجواد فتحی و مجید دشتگرد در سال  1397است کووه بووا اسووتفاده از مفهوووم
هژمونی و با تأکید بر مؤلفههای اقتصادی و نظامی ،رقابت دو کشور را بررسی میکند؛ برایناساس
چارچوب پژوهش زاضر با این مقاله متفاوت بوده است.
بهطورکلی میتوان گفت درخصوص هند و چین ،مقاالت بسیاری نوشته شووده ،امووا کمتوور بووه
رقابت دو کشور در جنوب آسیا پرداخته شده است .همچنووین در مقوواالت نوشتهشووده ،توواکنون از
چارچوب مقالۀ زاضر استفاده نشده و رقابت دو کشور در افغانستان و پاکستان بهطور جامع مورد
بررسی قرار نگرفته و این نشان از نوآوری پژوهش زاضر است.
 -2چارچوب نظری :موازنۀ تهدید
موازنۀ تهدید مفهومی است که «استفن والووت» بوورای درع عمیووقتر و علمیتوور یووا بووه تعبیوور وی
«پاالیش و تهذی » مفهوم سنتی «موازنۀ قوا» ارائه کرده است .وی با مطالعووات خووود درخصوووص
روند تشکیل اتحادها و ائتاللها در قرن بیسووتم و بووهویژه در دوران جنووگ جهووانی اول و دوم و
همچنین دوران جنگ سرد ،بر این باور است که دولتها نه بر مبنای منطق توووازن قوووا ،بلکووه بوور
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مبنای توازن تهدید عمل میکنند؛ بهعبارتدیگر دولتها در مقابل هر قدرتی به سیاست توازن قوا
روی نمیآورند ،بلکه در برابر کشوری که افووزایش قوودرت آن را تهدیوود میپنوودارد ،موازنهسووازی
میکنند (دهقانی فیروزآبادی و نوری)14 :1391 ،؛ در واقع ،دولتهووا فقووط زمووانی واکوونش نشووان
میدهند که ازساس تهدید کنند و این واکنش ابل

بهصورت توازنبخشی و جلوگیری از تهدیوود

آن بازیگر است ( .)Salavatian & et. al, 2015: 142-143در زالت کلی تهدیوودها را میتوووان
براساس چهار شاخص اصلی زیر ارزیابی کرد:
قدرت یا تواناییها :شامل جمعیت ،قدرت اقتصادی ،وسعت کشور و عوامل ژئوپلیتیک قدرت؛
مجاورت جغرافیایی؛
قدرت تهاجمی؛
نیات تهاجمی.
در مورد تواناییها باید گفت که هرچه تواناییهای کشور تهدیدکننده بیشتر باشد ،میزان تهدید
دریافتشده بیشتر است .در مورد معیارهای عموودهای کووه بوورای انوودازهگیری توانمنوودیهای یووک
کشور و مشخصکردن جایگاه او در سلسلهمرات

قدرت استفاده میشود ،میتوان به میزان تولیوود

ناخالص داخلی و هزینههای نظامی اشاره کرد .مسووئلۀ بعوودی نزدیکووی جغرافیووایی اسووت .والووت
پتانسیل تهدیدزدایی را با فاصلۀ جغرافیایی در رابطه معکوس میدانوود و معتقوود اسووت دولتهووای
مجاور قادر به ایجاد تهدید بزرگتری هستند .از نظر والت کشورها تهدید را هر انوودازه نزدیووکتر
باشد به شکل بیشتر و بهتری درع میکنند .در زمینۀ تواناییهای تهاجمی نیز باید گفووت کووه بووین
نیات تهاجمی و میزان تهدید ارتباط مستقیمی وجود دارد .به این معنووا کووه هرچووه مقوودار توانووایی
نظامی یک کشور بیشتر باشد میزان نگرانی و تهدید به همان میووزان افووزایش مووی یابوود (عباسووی و
همکاران .)121-132 :1392 ،از دیدگاه والت هرگاه بازیگری درصدد گسترش قال های دینی یووا
رهیافتهای معطول به تغییر وضع موجود باشد ،آنگاه زمینووه بوورای پیمانهووای عکسالعملووی در
چارچوب موازنۀ تهدید زاصل میشود؛ بنابراین آنچووه رویکوورد معطووول بووه انقالبیگووری تلقووی
میشود با واکنشهای عکسالعملی پیچیده و متنوق بازیگران منطقهای و بینالمللی همووراه خواهوود
بود (باقری و محمدی)115-116 :1393 ،؛ بههمیندلیل با توجووه بووه ایوون نظریووه میتوووان گفووت
مجاورت جغرافیایی چین به هند ،رویکرد تجدیدنظرطلبی چین و تالش برای تغییر توازن قوودرت
با بهچالشکشیدن قدرت کشورهای بزرگ یا روبهرشد از قبیل هند ،قدرت روزافوزون اقتصووادی و
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نظامی چین با راهاندازی پروژههای اقتصادی با اهوودال اقتصووادی و نظووامی و درنهایووت نفوووذ در
مناطق مختلف برای دستیابی به اهدال خود ،همگی منجر به ازساس تهدید هنوود از سوووی چووین
شده و هند نیز در مقابل با تنوقبخشیدن به روابط خود با کشورهای همسووایه و بووزرگ در تووالش
برای مهار این تهدید است .در ادامه اقداماتی که منجر به ازساس تهدید هند از سوی چووین شووده
مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
 -3سیاست چین در جنوب آسیا
 -1-3نفوذ چین در افغانستان
طی سالهای اخیر روابط چین و افغانستان ،پس از سی سووال سیاسووت «صووبر و انتظووار چووین» در
چارچوب «رهیافت ژئوپلیتیک همسایگی» وارد دورۀ جدیدی شده است .این رهیافت چین ،چهار
ویژگی مهم سیاسی ،استراتژیک ،جغرافیایی و اقتصادی را دربرمیگیرد و پکوون امیوودوار اسووت در
چارچوب این رهیافت بخشی از نگرانیهای امنیتی-سیاسی و اقتصادی-تجاری خووود را از نازیوۀ
افغانستان برطرل کند (شفیعی و صالحی دولتآباد .)71 :1395 ،در ادامه به هرکدام از شوواخصها
بهطور خالصه میپردازیم.
 -1-1-3تقویت روابط اقتصادی
در قرن بیستویکم ،چین به بزرگترین شریک تجاری افغانستان تبدیل شووده اسووت و در  9سووال
اول ،زجم تجارت بین دو کشور از  25میلیون به  250میلیون رسیده اسووت (.)Tahiri, 2017: 8
درواقع ،در بُعد اقتصادی از یک سووو افغانسووتان نگوواه م بووت و راهبووردی بووه تقویووت انگیزههووای
اقتصادی پکن درجهت افزایش سرمایهگذاری در افغانستان دارد و صادرات بووه افغانسووتان ،زجووم
سرمایهگذاریها و کمکهای اقتصادی و وامهای چین را بیشووتر در قسوومت زیرسوواختها ،چووون
استخراج معادن در افغانستان تشویق کرده است (رمضانی بونش .)1394 ،در دسامبر  2011نیووز دو
کشور قرارداد استخراج نفت آمودریا در شمال این کشور را به امضا رساندند که بهمدت  25سووال
اعتبار دارد (شیرشهیر و کوشان .)1395 ،زوزۀ آمودریا بیش از  87میلیون بشکه ذخایر نفووت خووام
را در اختیار دارد؛ عالوهبراین تخمین زده میشود بیش از  1/6میلیون بشکه نفت خام 16 ،تریلیون
مترمکع

گاز طبیعی و  500میلیون بشکه گاز مایع در منطقۀ شمالی افغانستان وجود داشته باشوود

(شفیعی و صالحی دولتآباد )84-85 :1395 ،و چین  400میلیون دالر برای استخراج نفت در این
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نوازی سرمایهگذاری کرده است ( )Khan, 2015و همچنین پیشبینی شده که دولت افغانستان از
طریق این پروژه ،ساالنه  304/35میلیون دالر بهدست آورد (.)Tahiri, 2017: 8
بهعالوه در آگوست  2016برای نخستینبار در تاریخ روابط چین و افغانستان ،خووط ریلووی بووا
هدل انتقال مستقیم کاالهای تجاری بین دو کشور در شووهر هووایمن ایالووت جیانگسوووی چووین بووا
زضور سفیر افغانستان در این کشور و شماری از تاجران افغووان افتتوواح شوود (شووفیعی و صووالحی
دولتآباد .)83 :1395 ،از طرل دیگوور ،چووین در قالو

طوورح یووک کمربنوود ،بووه دنبووال آن اسووت

افغانستان را به عنوان پل ارتباطی بین جنوب بربی و جنوب شرقی آسیا تبدیل کند .چووین معتقوود
است افغانستان یک مسیر اقتصووادی بووه آسوویای مرکووزی و یووک مقصوود مهوم بوورای فرصووتهای
سرمایهگذاری است(شفیعی ،صالحی .)85 :1395 ،درنتیجه میتوان گفت اهدال و منافع اقتصووادی
چین یکی از عواملی است که منجر به همکاری بیشتر چین با افغانستان و نفوذ در این کشور شده
است.
 -2-1-3گسترش روابط امنیتی-نظامی :دستیابی به منافع مشترک
پس از تشکیل زکومت وزدت ملی در سال  ،2014روابط و همکوواری میووان افغانسووتان و چووین
شاهد فصل جدیدی شد .این روابط تنها در همکاریهای دوجانبۀ امنیتی خالصه نشد ،بلکه چووین
برای نخستینبار کمکهای نظامیاش به افغانستان را اعالم کوورد .در جریووان دیوودار رئیسجمهووور
«بنی» از چین ،او و «شیجینگپینگ» به اجماق مهمی دسووت یافتنوود کووه عبووارت از مبووارزه ضوود
زرکت اسالمی ترکستان شرقی بود .در راستای همین همکاریها ،افغانستان  15تروریست اویغور
را که بازداشت کرده بود ،در ماه فوریه سال  2015به چین سپرد (ناظری.)9 :1396 ،
درواقع تروریسم مسئلهای است که برای هوور دو کشووور چووین و افغانسووتان تهدیوود محسوووب
میشود .مهمترین مالزظۀ امنیت ملی چین در سطح داخلی ،موضوق «سینکیانگ» است .مجموعۀ
اویغورنشین برب چین با جمعیتی کمتر از ده درصد ،یکچهارم این سوورزمین را شووامل میشووود.
جمعیتی که مهمترین و شاید تنها بخش ناهمگون از جهت قومی و دینی با سووایر بخشهووای ایوون
کشور است .در این راستا نزدیکشدن گروههای جداییطل

و ناراضی موجود در این منوواطق بووه

سایر گروههای افراطگرا میتواند برای ایشان بهم ابووه بوواالرفتن سووطح مخوواطره باشوود (نوووروزی،
 .)3 :1395بهعالوه در سال گذشته رسانههای بسیاری به زضور نیروهایی از چین در بدنۀ داعووش
اشاره کردهاند و به اذعان مقامات بلندپایهۀ چینی ،شماری از مسلمانان چینی منطقۀ اویغووور همووراه
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با نیروهای داعش در درگیریهای سوریه و عراق میجنگند که این امر موجو

نگرانووی مقامووات

چین شده است .در این راستا نفوذ داعش در افغانستان ،نگرانی امنیتی فزایندهای را در چین سووب
شدهاست تا مبادا عوامل این گروه راهی برای نفوذ به منطقوۀ خودمختووار «سووینکیانگ» در بوورب
چین بیابند (رمضانی بونش .)5 :1394 ،از این سو همکاری امنیتی و نظووامی چووین و افغانسووتان را
میتوان در راستای یکی دیگر از اولویتهای چین درجهووت رسوویدن بووه منووافع خووود در راسووتای
پیشرفت طرحهای این کشور تلقی کرد.
 -3-1-3گسترش همکاریهای سیاسی
از نظر سیاسی ،روابط میان کابل و بیجینگ نشان میدهد که افغانستان بهعنوان یک کشووور مسووتقل
میتواند با همۀ کشورهای جهان براساس مصالح ملی خود روابط سیاسی برقرار کند .درواقع چین
در سیزده سال گذشته جایگاه آنچنانی در افغانسووتان نداشووته اسووت ،امووا در دورۀ کنووونی در زووال
تبدیلشدن به یکی از بازیگران عمدۀ سیاست در افغانستان و منطقه اسووت (نوواظری .)5 :1396 :در
این بین ،موفقیت چین در میانجیگری بین کابل و طالبان ،میتواند پرستیژ سیاسی و نفوذ سیاسووی
چین را در افغانستان بهعنوان بازیگر مهم افزایش دهد .درواقع چین تالش میکند تا نفوذ گسووترده
در بین بدنۀ طالبان و رهبران آن داشته تا در زمانهای مناس

از آن درجهت منافع خود بهره ببوورد.

رویکردهایی چون میانجیگری بین طالبان و دولت کابل ،استفاده از نفوذ طالبان در امنیتسازی در
مرزهای خود با افغانستان و مقابله با داعش یا زتی بهرهگیری از توان طالبان در مقابل نفوذ بیشووتر
برب و امریکا مدنظر چین بوده است (رمضانی بونش .)2 :1394 ،درواقع میتوان گفت همکوواری
سیاسی چین و افغانستان یکی دیگر از راههای نفوذ چین در افغانستان بوده که شکلدهندۀ روابطی
فرای روابط اقتصادی است.
 -2-3نفوذ چین در پاکستان
از دیرباز روابط چین و پاکستان متاثر از عوامل گوناگون ،فراز و نشی هایی داشته است .در ادامووه
شاخههای مختلف روابط دو کشور مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
 -1-2-3تقویت روابط اقتصادی
دیپلماسی چین در  2014و  2015بر روی شعار «یک کمربند و یک جاده» متمرکز شد که منجر به
اهمیتیافتن کریدور اقتصادی شد .مقامات چینی معتقدند این کریدور ارتباط بین کمربند اقتصادی
جادۀ ابریشم زمینی و جادۀ ابریشم دریایی را فراهم میکند .این کریدور اقتصادی متشووکل از یووک
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زلقۀ انتقالی (بندر گوادر) و سه پایۀ خط لوله ،بزرگراه و راهآهن است .بزرگراه قرهقروم بووه طووول
 1300کیلومتر از کاشی در چین به زسن ابدال در شمالبربی اسالمآباد از  1959تا  1978سوواخته
شد .خطآهن کاشی-هاولیان که توسط شرکت چینی «فنگدونگ» ساخته میشود و فاصلهای 700
کیلومتری را از خونجراب عبور کرده و به شبکۀ ریلی پاکستان در هاولیان نزدیک راولپندی وصوول
میشود .خطآهن کویته-قندهار میتواند نفت را از گوادر به سینکیانگ منتقل کنوود (گووروه رصوود،
 .)15-14 :1394کریدور اقتصادی تنها یووک جوواده محسوووب نمیشووود ،بلکووه سوونگ بنووای رشوود
اقتصادی منطقه را شامل میشود که مناطقی ازقبیل آسیای مرکزی ،جنوب آسیا ،خاورمیانه ،اروپا و
آفریقووا را بووه هووم متصوول خواهوود کوورد ( .)Mustaf & Zafar, 2017: 50-61همچنووین توسووعۀ
اقتصادی پاکستان منجر به ثبووات و جلوووگیری از عواقو

ریووزش تروریسووتها بووه چووین شووده و

امنشدن مسیرهای مهم دریایی و منابع انرژی چین در تنگۀ هرمز و خلیج فارس میشود .درواقووع
این امر ،این امکان را به چین میدهد که مکانهای منابع انوورژی خووود را بووا دورزدن توأثیر منفووی
ایاالتمتحده و هند ،متنوق سازد ( .)Kabraji, 2012: 9در ادامه به پروژۀ بندر گوووادر نیووز اشوواره
میشود.
 -2-2-3اهمیت بندر گوادر
بندر گوادر در جنوب پاکستان یکی از ارکان اصلی همکاریهای اقتصادی چین و پاکسووتان اسووت.
این بندر بهعنوان شاهراه ارتباطی به خلیجِفارس اهمیت بسیار باالیی برای چینیها دارد؛ زیوورا ایوون
بندر نیازهای چین را در ابعاد مختلف تأمین میکنود (کتووابی و همکوواران .)23 :1395 ،ایوون بنوودر
دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی و افغانستان را به آبهووای عمیووق و زمینوۀ
انتقال کاالهای مصرفی از این کشورها به بازارهای جهانی را فراهم میکند .در این راستا دو کشور
با توسعۀ آن اهدال متفاوتی را دنبال میکنند .پاکستان با توسعۀ این بندر در پی توسعۀ منطقهای و
گسترش فعالیتهای اقتصادی در ایالت بلوچستان ،خووارجکردن فعالیتهووای اقتصووادی و تجوواری
پاکستان از انحصار بندر کراچی ،استفادۀ نظامی و امنیتی این بندر ،فراهمکردن زمینووههای ترانزیووت
کاال به افغانستان و آسیای مرکزی و توسعۀ روابط تجاری و اقتصادی با ایران است و چین در پووی
اتصال مناطق بربی چین به بازارهای جهانی ،ایجاد مرکزی تجاری-اقتصادی اختصاصی در منطقوۀ
خلیجِفارس و فراهمکردن زمینههای زضور نظامی خووود در دهانوۀ منطقوۀ زسوواس و اسووتراتژیک
خلیجِفارس است (گروه رصد .)16-15 :1394 ،این بندر میتواند گزینۀ مناسبی برای تحت فشووار
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گذاشتن هند از سوی چین و پاکستان باشد .بدینصورت کووه قوودرت اقتصووادی ،نظووامی و امنیتووی
چین و پاکستان در راستای این همکاری ،گسترش پیوودا کوورده و دو کشووور را در صووورت جنووگ
ازتمالی با هند و متحدانش در آینده مجهزتر میکند.
 -3-2-3تقویت همکاریهای نظامی-امنیتی
همکاریهای نظامی-امنیتی چین و پاکستان در راستای عواملی از قبیل مقابلووه بووا تهدیوود مشووترع
(هند) ،تهدید تروریسم صورت میگیرد .پاکستان برای چین در راستای مدیریت رقابووت خووود بووا
هند ،ابزار سیاست خارجی برای مهار و مدیریت رقابت با هند بوووده اسووت؛ بووهعبارتدیگر ،چووین
یک پاکستان قدرتمند و زتی مسلح به سالحهای اتمی را برای زفظ توازن قدرت در برابر هنوود و
استفاده از بازدارندگی هستهای پاکستان برای تغییر معادالت امنیتی به سود خویش زیاتی میدانوود.
از طرل دیگر ،چین با مشکالتی از قبیل تهدید تروریسم ،جووداییطلبی و افراطگرایووی در منطقوۀ
سینکیانگ مواجه است و این تهدیدها امنیت ملی این کشور را به ژئوپلیتیک امنیت منطقۀ جنوووب
آسیا پیوند میدهد (محروق .)26 :1395 ،چینیها با پاکستان در بخش هواپیماسازی و تانکسووازی
مربوط به ارتش همکاریهای گستردهای دارند .همچنین گفتووه میشووود کووه تکنولوووژی هسووتهای
پاکستان تا زد زیادی با کمکهای چین توسعه پیدا کرده و به سالح هسووتهای دسووت پیوودا کوورده
است (مالزهی.)1393 ،
در این راستا دو کشور همکاریهای نظامی را نیز در کنار همکاریهای اقتصادی و سیاسی در
پیش گرفتهاند .بعد از مرگ اسامه بن الدن ،چین  50جت جنگی  JF-17را به پاکستان گسیل کوورد
و به این کشور درجهت ساخت اولین ناو جنگی کمووک کوورد و در آگوسووت  2011یووک موواهوارۀ
اطالعاتی برای پاکستان راهاندازی کرد .از دیدگاه چووین ،هوودل ایوون کشووور از کمووک نظووامی بووه
اسالمآباد ،افزایش امنیت مرزهای چین است ( .)Kabraji, 2012: 8-9از طرل دیگوور ،دو کشووور
چین و پاکستان ،توافقاتی برای ایجاد پایگوواه نظووامی جیوووانی انجووام دادهانوود .ایوون پایگوواه کووه در
مجاورت بندر گوادر ساخته خواهد شد ،در کنار افزایش مؤثر ظرفیت اِعمال قدرت دریووایی چووین
در زوزۀ تالقی دریای عمان و اقیانوس هند ،در مقابله با تفوق دریووایی ایوواالت متحووده و ناوگووان
روبهرشد دریایی هند ،به تحکیم بیش از پیش اتحاد پاکستان و چین منجوور میشووود کووه مؤلفووهای
کلیدی در رقابت قدرت در منطقۀ جنوب آسیا محسوووب میشووود (بهرامیمقودّم .)1396 ،درواقووع
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چین با تأسیس این پایگاه منجر به نظامیشدن هرچهبیشتر پاکستان و افزایش رقابت هند و چین و
نگرانی بیشتر هند و درنتیجه نزدیکی بیشتر هند به ایاالتمتحده میشود (.)Rajagopalan, 2018
همچنین از نظر امنیتی ،چین نوعی نگرانی از قومیت مسلمان اویغور در ایالت سینکیانگ (کووه
مدعی استقالل سینکیانگ با عنوان تأسیس کشور ترکستان شرقی است) دارد .یووک گووروه از ایوون
قومیت با القاعده با نام جبهۀ آزادیبخش یا نهضت اسووالمی شوورقی در منطقوۀ وزیرسووتان شوومالی
پیوند خورده است .چینیها همواره نگرانند که گروههای رادیکال اسالمی که به شکل زیرمجموعۀ
سازمان القاعده در آسیای مرکزی و در ایالت سینکیانگ هستند از پاکستان ریشه گیرند و زمایووت
شوند( .مالزهی.)1393 ،
 -5-2-3گسترش روابط سیاسی
چین و پاکستان از دیرباز روابط زسوونهای داشووتهاند .مواضووع یکسووان دو کشووور در برابوور هنوود و
ایاالتمتحده دو کشور را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کرده اسووت .در سووال  1956هنوود بوورای
تصاز

کشمیر یک جنگ تمامعیار علیه پاکستان آباز کرد .پاکستان کووه بووهدنبال متحوودانی بوورای

دفاق از خود بود ،توانست به کمک چین از مرزهایش دفوواق کنوود و بخشهووایی از کشوومیر را نیووز
بازپسگیرد .از آن زمان روابط چین و پاکستان گسترش پیدا کوورد .در سووال  1965آمریکووا فووروش
سالح به پاکستان را تحریم کرد و پاکستان بیش از پوویش بووه چووین گوورایش پیوودا کوورد .بهتوودریج
پاکستان و چین بهصورت دو متحد سیاسی استراتژیک درآمدند (عسگری نقوی .)1395 ،درنهایت
میتوان گفت چین درجهت رسیدن به اهدال خود در پی گسترش روابط با افغانستان و پاکسووتان
بوده و نفوذ هرچهبیشتر آن در این کشورها ،منجر به ازساس تهدید هند در قبال چووین و واکوونش
از سوی دهلینو شده است .در ادامه ،واکنش هند در قبال تحرکات چین ،مورد بررسووی و تحلیوول
قرار میگیرد.
 -4واکنش هند در قبال نفوذ چین در جنوب آسیا
هند ازجمله کشورهایی است که بهدلیل رقابت با چین بیشترین تأثیر را از قوودرتگرفتن چووین در
منطقه می پذیرد .در این راستا هند در مقابل رشد این کشووور تووالش کوورده تووا روابووط خووود را بووا
کشورهای مختلف در راستای سیاستهای نگاه به شرق ،نگاه به برب ،نگاه به شمال و روابووط بووا
آمریکا ،گسترش دهد.
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سیاست نگاه به شرق هند که از اوایل دهوۀ  1990و در دورۀ نخسووتوزیری ناراسوویمها رائووو
مطرح شد ،جنوبشرقی آسیا و دولتهای آ.سه.آن را هوودل گرفتووه اسووت .در ایوون راسووتا توافووق
همکاری جامع هند و سنگاپور ،توافق تجارت آزاد هند با تایلند و پیمان تجارت آزاد بووا مووالزی و
توافقات مشابه آن با اندونزی ازجمله دستاوردهای سیاست نگاه به شرق برای هند است .در زوزۀ
امنیتی نیز همکاری و توافقات در زمینۀ فروش تسوولیحات نظووامی و دفوواعی بووه الئوووس ،مووالزی،
سنگاپور و ویتنام را میتوان مورد توجه قرار داد .در رابطه با میانمار نیووز ،بووهدلیل نفوووذ چشوومگیر
چین و پاکستان در آن که منجر به نگرانی هند شده ،دهلینو مبادرت بووه همکاریهووای امنیتووی بووا
میانمار کرده است (سیمبر و همکاران.)46-47 :1394 ،
دومین تغییر در سیاست خارجی هند ،سیاست نگاه به غرب ایوون کشووور بعوود از جنووگ سوورد
است .این سیاست شامل دولتهای خاورمیانووه و شمالشوورقی آفریقووا میشووود .در راسووتای ایوون
همکاریها ،عربستان  25درصد و عمان و امارات دیگر تأمینکنندههای نفت هند هستند (سیمبر و
همکاران .)68 :1394 ،همچنین ،توافق هند و عمان که باعث دسترسی این کشور به بنوودر دوقووم و
درنهایت دستیابی به دریای سرخ و خلیج عدن میشود و بوورای هنوود امکووان برپووایی عملیاتهووای
بلندمدت در جنوب اقیانوس هند را فراهم میکند ،نشان دهندۀ این است که هند در تووالش بوورای
توسووعۀ نیووروی دریووایی خووود بوووده و اقوودام بووه همکاریهووای اقتصووادی و نظووامی کوورده اسووت
( .)Crowther, 2018عمان برای هند از لحوواج جغرافیووایی و توواریخی یووک شووریک اسووتراتژیک
محسوب میشود .نمایندۀ عمان در دیدار اخیر در هند در سال  ،2018استفادۀ نظووامی و پشووتیبانی
لجستیکی از بندر کلیدی دوقم را برای هند فراهم کرد .این بندر برای زفاظت کشتیهای دریووایی
هند و تعمیر و سوختگیری در دسترس خواهد بود که منجر به تقویووت زضووور هنوود در منطقوۀ
اقیانوس هند میشود؛ بهعالوه ،نهتنها این بندر منافع نظامی برای این کشور داشووته ،بلکووه اهمیووت
سیاسی نیز دارد .درواقع این بندر برگ برندهای برای دهلینو درجهت کنترل نفوذ چین در منطقووه
از طریق بندر گوادر در پاکستان است (.)Panda, 2018
اسرائیل یکی دیگر از گزینههای هند است که روابووط دو کشووور همووواره روبهگسووترش بوووده
است .این کشور همچنان جزو اصلیترین منابع تأمین تسلیحاتی هند محسوب میشووود و پووس از
ایاالتمتحده ،روسیه ،سومین صادرکنندۀ تسلیحات به هند است .همکاریهای نظامی و بازرگووانی
همچنین با گسترش روابط سیاسی همووراه اسووت (تقوویزاده انصوواری .)242-246 :1396 ،درواقووع
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میتوان گفت منافع ملی هند و مقابله با تهدید چین باعث شده که هنوود ایوون سیاسووت را در قبووال
کشورهای خاورمیانه در پیش گیرد.
هند همچنین در راستای سیاست نگاااه بااه شاامال در تووالش بوورای افووزایش همکاریهووا بووا
کشورهای افغانستان ،پاکستان و دولتهای آسیای مرکزی اسووت .در راسووتای ارتبوواط دهلینووو بووا
افغانستان در طول دهۀ گذشته ،هند در مواجهه با طالبان از زکومووت مرکووزی افغانسووتان زمایووت
کرده و در طرحهای مختلف اقتصادی ،در بخشهای انرژی و مبارزه با مواد مخدر و تروریسووم در
افغانستان با زکومت مرکزی همکاری دارد (سیمبر و همکاران .)125 :1394 ،در زالت کلی منافع
هند از گسترش روابط با افغانستان را میتوان اینگونه بیان کرد:
 -تحدید نفوذ پاکستان بهعنوان یک رقی

در آسیای جنوبی و افغانستان؛

 مهار افراطگرایی و تروریسم؛ کارکرد پل مانند افغانستان در دستیابی به آسیای مرکزی؛ گسترش نفوذ منطقهای؛ تقویت سیستم امنیتی هند محووور در آسوویای جنوووبی بووا واردکووردن افغانسووتان (وثوووقی وهمکاران.)160-161 :1393 ،
از طرفی با توجه به اینکه زجم تجارت گستردۀ چین با آسیای مرکزی تا سال  ،2015بووالب بوور
 50میلیارد دالر شده ،درزالیکه تجارت هند با آسیای مرکزی در همان سال معادل  2میلیووارد دالر
بوده (پورازمدی میبدی و همکاران ،)7 :1396 ،این امر منجر به زساسیت هنوود شووده و درصوودد
برقراری ارتباط بیشتر با کشورهای این منطقه بوده است .درواقووع میتوووان گفووت نگرانووی هنوود از
قدرتیابی چین یکی از عواملی است که منجر به افزایش همکاری با کشورهای متعدد شده است.
رابطه با آمریکا دیگر گزینۀ هند برای جلوگیری از تهدید چین محسوووب میشووود .در همووین
راستا هند در سطح کالن در تالش است تا با شکلدهی به ائتاللهای موازنهکننده ،نفوذ روزافزون
چین را مهار کند .نقطۀ اوج ائتالل هند و آمریکا ،قرارداد هستهای هند و آمریکا بود ،قراردادی که
در قال

آن ایاالتمتحده امتیاز استراتژیکی به هند داد و این دولت بیرعضو معاهده منع تک یوور را

بهعنوان قدرت هستهای پذیرفت .مهمترین دلیلی که آمریکا را وادار به اعطای این امتیوواز بووه هنوود
کرد ،بیشک قابلیت و خواست ایاالتمتحده در شکلدهی بهنوعی موازنووه در قبووال چووین اسووت؛
امری که ایاالتمتحده در آن منافع استراتژیکی دارد (محمودی بورنگ .)74 :1393 ،درواقووع رشوود
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چین یکی از عواملی بوده که منجر به ازساس تهدید مشترع بین هند و آمریکووا و اتخوواذ راهبوورد
دنبالهرویی از واشنگتن از سوی دهلینو شده است.
همکاری با ایران نیز گزینۀ دیگر هند درجهت موازنه در برابر چین و رسیدن بووه منووافع خووود
بوده است .در دورۀ ناراسیمها رائووو« ،بیانیوۀ دهلووی» و یادداشووت تفوواهم «نقشوۀ راه همکاریهووای
استراتژیک» چارچوبهای سیاسی و زقوقی اولیه را برای همکاریهای بلندموودت و پایوودار میووان
دو طرل فراهم آورد .روابط ایران و هند تا پیش از اوجگرفتن تحریمهای هستهای بر ضوود ایووران،
به گونۀ م بت و سازنده بود که برخی از آن بهعنوان «اتحاد ایران و هند» یاد کردنوود (سوولطانینژاد،
)125 :1395؛ اما بعدها رأی هند علیه ایران و رأی ممتنع در مورد قطعنامههای زقوق بشر ،هرچند
تا زدی نشاندهندۀ استقالل عمل هند بوده ،درواقع اثباتکنندۀ رأیهای ترجیحووی هنوود در قبووال
ایران بوده است (سبحانی .)674 :1389 ،در زالت کلی روابط هند و ایران تا زدود زیادی متأثر از
روابط خود با ایاالتمتحده بوده است .بهویژه بعد از خروج آمریکووا از توافووق هسووتهای و اِعمووال
تحریمها که روابط هند و ایران را با محدودیتهایی مواجه ساخته است .هرچند واشنگتن در ایوون
خصوص با توجه به مذاکرات و بنا بر شروطی از قبیل بووه صووفر رسوواندن واردات هنوود از ایووران،
معافیتهایی برای این کشور در نظر گرفته ()Morrison, 2018؛ اما میتوان گفت روابط دهلینو
و ایران تحت الشعاق سایۀ آمریکا قرار گرفته است .همچنین بعد از اِعمال تحریمها ،شرکت هندی
«ریالینس ایندستریز» واردات از ایران را متوقف کرد و واردات از کشووورهای دیگوور را جووایگزین
ایران کرده است ( .)Mukherjee, 2017با این وجود همکاری در زوزههای دیگر همچنان تداوم
دارد؛ برای م ال برای هند زضور و مشارکت در طرحهای صنعتی و ارتباطی بندر چابهووار مزیتووی
راهبردی محسوب میشود .از طریق این بندر ،دسترسی هند به آسیای میانووه و افغانسووتان تسووهیل
شده و در رقابت با چین که در توسعۀ بندر گوادر پاکستان مشارکت دارد ،هند میتوانوود از طریووق
گسترش همکاریهایش در توسعۀ بندر چابهار زوزۀ نفوذش را در رقابت با چووین و پاکسووتان در
کرانههای دریای عمان و اقیانوس هند گسترش دهد (نیاکوئی و بهرامیمقدّم .)138 :1393 ،درواقع
هند از طریق این بندر میتوانوود ازطریووق دورزدن پاکسووتان ،بووه آسوویای میانووه و افغانسووتان برسوود
( .)World Maritime News, 2018همچنین ایاالتمتحده نقوول و انتقووال کاالهووایی کووه شووامل
تحریمها نیستند و همچنین توسعۀ بندر را در اختیار هند قرار داده است .از طوورل دیگوور ،دولووت
هند در بودجۀ سال  2019خود  1/5میلیارد روپیه ( 21میلیون دالر آمریکا) برای توسعۀ ایوون بنوودر
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در نظر گرفته است ( .)Tehran Times, 2019اگرچه در هفتووههای اخیوور اخبوواری در خصوووص
توافق  25سالۀ ایران و چین و خارجکردن هند از پروژۀ چابهار به گوش رسیده ،اما هنوود همچنووان
در پی زندهنگاهداشتن این پروژه بوده و مقامات دو کشور با یکدیگر دیدار کردند .درواقووع هنوود از
نزدیکی هر چه بیشتر رقبای خود -چین و پاکستان -به ایران ازساس نگرانووی کوورده و در تووالش
است تا همکاری با ایران در خصوص این بندر را از دست ندهد.
همچنین در رابطه با منطقه اقیانوس هند ،میتوان گفت با افزایش روزافزون اهمیت این منطقووه
و زضووور و گسووترش قابلیتهووای نظووامی و اقتصووادی کشووورها در آن ،افووزایش همکاریهووا و
درمجموق رقابت قدرتهای نوظهور ،همگی منجر به برجستهشدن نقش این منطقه شده و درواقع
نقش این منطقه در تأمین انرژی ،تنگههای پرتردد ،بازار مصرفی انبوه و وجود قدرتهای با رشوود
اقتصادی باال منجر به اهمیت روزافزون آن برای چین شده است .چین بووا اسووتفاده از ایوون منطقووه
درصدد است با بهکارگیری پروژههای اقتصادی ،نفوذ سیاسووی و نظووامی خووود را گسووترش داده و
امکان زضور دائمی در منطقه را برای خود فراهم آورد که این امر همووواره موجو

نگرانووی هنوود

بوده و میتوان گفت نفوذ چین در مناطق مختلف اطرال هند ،نوعی محاصره از سوی هنوود تلقووی
شده و در قبال آن روی به سوی همکاری با کشورهای مختلف آورده است که در آینده نیز به نظر
میرسد همکاریها بیشتر شود.
 -5نتیجه
چین و هند با وجود تالش برای برقراری صلح و رقابت بدون توونش ،بووهدلیل نیازهووای داخلووی و
تالش برای دستیابی به منافع خود ،در برقراری روابووط موؤثر و بوودون توونش بووا دشووواری مواجووه
بودهاند .چین بهعنوان کشوری در زال رشد ،در پووی رسوویدن بووه منووافع و اهوودال خووود ،بووهطور
گسترده آباز به برقراری ارتباط و سرمایهگذاری در کشورهای مختلف کوورده اسووت .یکووی از ایوون
کشورها افغانستان است که در سه زوزۀ اقتصادی ،امنیتی-نظووامی و سیاسووی ،اقوودام بووه همکوواری
کردهاند .از طرل دیگر ،چین از دیرباز با پاکستان ارتباط گستردهای داشته است .کریدور اقتصووادی
که ارتباط میان کمربند اقتصادی جادۀ ابریشم زمینی و دریووایی را فووراهم کوورده و منجوور بووه رشوود
اقتصادی دو کشور و مناطق مختلف میشود ،نمونهای از همکاریهای اقتصادی دو کشور است.
هند درمقابل روابط گستردۀ چین با پاکستان (که رقی

این کشور بوده) و افغانستان ،ازسوواس

تهدید کرده و درجهت ارتباط مؤثرتر با کشورهایی ازقبیل ایران ،آمریکووا ،افغانسووتان و کشووورهای
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دیگر جنوب آسیا برآمده است .هند در راستای سیاست نگاه بووه شوورق ،بووا دولتهووای آ.سووه.آن و
جنوبشرق آسیا ،شامل :کشورهای اندونزی ،برمه ،مالزی ،تایلنوود ،سوونگاپور ،الئوووس ،کووامبوج و
میانمار ،در راستای سیاست نگاه به برب بووا کشووورهای خاورمیانووه و شمالشوورق آفریقووا ازقبیوول:
عربستان ،عمان ،امارات ،اسرائیل و ایران و در راستای سیاست نگاه بووه شوومال نیووز بووا کشووورهای
افغانستان و دولتهای آسیای مرکزی همکاریهایی را در پیش گرفته اسووت؛ عالوهبووراین ،بعوود از
زادثۀ  11سپتامبر ،هند با آمریکا ارتباط مؤثر برقرار کرد .به عبارتی تهدیوود مشووترع چووین ،عاموول
تأثیرگذار در نزدیکی دو کشور بوده و واشنگتن هند را قدرتی متوازنکننده علیه چین تلقی کرده و
هند نیز با دنبالهرویی از این کشور درجهت رسیدن به اهدال خود و توازن چووین تووالش میکنوود.
ایران نیز گزینۀ دیگری در همکاریهای هند با کشورهاست .پروژۀ چابهار عاملی کلیدی در رشوود
اقتصادی هند و توازن در برابر پروژۀ گوادر چین در پاکستان است .هرچند بعد از اِعمال تحریمها
علیه ایران از سوی آمریکا ،هند واردات انرژی را از ایران کوواهش داده ،امووا پووروژۀ چابهووار شووامل
تحریمها نبوده و میتواند عاملی بوور گسووترش روابووط دو کشووور باشوود .درنتیجووه میتوووان گفووت
ازساس تهدید از جان

چین منجر به واکنش هند درجهت برقووراری ارتبوواط موؤثر بووا بووازیگران

مختلف و متوازنسازی قدرت آن شده است.
 -7منابع
 .1باقری چوکامی ،سیامک؛ محمدی الموتی ،محسن ،ریشههای مناقشۀ آمریکااا در مواجهااه بااا
فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران با تأکید بر تئوری موازنۀ تهدید .پژوهشهای سیاسووت
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