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موازنهگرایی در سیاستهای ژئوپلیتیکی هند
(با تأکید بر نقش و جایگاه بندر چابهار ایران)
*2

حمیدرضا محمدی ،1ابراهیم احمدی

-1دانشيار جغرافياي سياسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-2دانشجوي دکتر ي جغرافياي سياسی ،دانشکده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد
پذيرش مقاله1395/9/25 :
تأييد نهايی مقاله1396/8/17 :
چکیده
مکانهاي جغرافيايی هنگامی نزد بازيگران سییياسییی میلوبيد پيدا میکنند ،که از حيث ارزش (سییياسییی،
اقت صادي ،ژئوا ستراتژيک و ژئوپليتيکی) توليد کننده قدرت با شند؛ به تعبيري به وا سیه وزن ژئوپليتيکی که
دارند بتوانند تأمين کننده نيازهاي حياتی آن بازيگر سياسی (مثالً کشور) باشند .بندر چابهار به واسیه وزن
ژئوپليتيکی باال از حيث تأثيرگذاري ،چنين مکانی اسییید .هند بهعنوان يک قدرت منیقهاي بزرگ و قدرت
نوظهور جهانی قصیید دارد از پتانسییي هاي مکانی چابهار در موازنه با رقباي عمده ،بهره ببرد .بهطور اجمالی،
موازنهگرايی هند از طريق بندر چابهار با دو هدف اسییید؛ موازنه منافا با ايران ،که از نوا وابسیییتگی متقاب
اسیید .موازنه قدرتی با پاکسییتان و چين که از نوا رقابد و گاهاً منازعه اسیید؛ از اين من ر -در درجه اول،
چابهار مدخلی ا سد براي خروج هند از تنگناي محا صره در جنوب آ سيا تو سط چين و پاک ستان .در درجه
بعدي ،م سير ايران (چابهار) بهعنوان يک م سير راهبردي ،امن و مقرون به صرفه؛ منا سبترين م سير براي
هند ،جهد ورو د به افغان ستان (با وجود د شمنی با پاک ستان) ،آ سياي مرکزي و ک شورهاي حوزه درياي خزر
میباشیید .در ورود هند از طريق ايران ،به مناطق مذکور ،اهدافی همچون :نيازمنديهاي اقتصییادي (انرژي و
بازرگانی) ،امنيتی (مبارزه با تروريسم) و سياسی (موازنه و رقابد با چين و پاکستان) نهفته اسد.
واژههای کلیدی :وزن ژئوپليتيکی ،هند ،بندر چابهار ،بندر گوادر ،ايران ،پاکستان ،چين.

Email: ebrahimahmadi1365@yahoo.com

* -نويسنده مسئول09169451568 :
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مقدمه
اسییید که ايران کشیییوري اسییید با موقع يد
ژئوپليتيکی استثنايی .به لحاظ سياسی نيز ،ايران
هم اکنون کشییوري تأثيرگذار در منیقه و جهان
اسییید (زرقانی و احمدي .)1395 ،هند با واقف
بودن بر چنين موقعيتی ،بهتبا از وابسییتگیهاي
متقاب  ،سعی در تثبيد موقعيد خويش در ايران
و چابهار دارد .تا از اين طريق بتواند موازنه قوا را
با رقباي اصلیاش (چين و پاکستان) برقرار سازد.
ضمن اينکه ،تو سعهي چابهار با موقعيد کمن ير
ژئو راهبردي و ژئوپليتيکی (همسییییايگی بییا
افغانستان و شش کشور محصور در آسياي ميانه،
قرار گرفتن در کريدور جهانی شیییمال -جنوب)
قادر ا سد ضمن برگرداندن آرامش (اقت صادي و
امنيتی) به ا ستان محروم سي ستان و بلوچ ستان،
نقش بسیییزايی در امنيد ،قدرت مل(ی (در سیییه
سییییح داخلی ،منیقییهاي و جهییانی) و وزن
ژئوپليتيکی جمهوري اسیییالمی ايران را به اجرا
بگذارد (احمدي و احمدي .)1395 ،سییییح دوم
مواز نه ه ند ،از نوا مواز نه قدرتی با چين و
پاکسیییتان اسییید؛ از اين حيث هند با آگاهی از
ت ن گنییاهییاي ژ ئو پ ل ي ت ي کی خود (در ورود بییه
افغانستان ،آسياي ميانه و کشورهاي حوزه خزر)،
از بندر چابهار (به مثابه ژئوپليتيک دسترسی) در
موازنه قدرتی خود با چين و پاکستان بهرهبرداري
میکند .البته در مقابله با هند ،چين و پاکسییتان
که در ه مهي زمي نه ها از روابط مسیییتحکمی
برخوردارنیید ،آنهییا توسیییعییه بنییدر گوادر را بییا
سیییرمايه گذاري کالنی از جانب چين ،در پيش
گرفتند .در واقا توسعه بندر گوادر ثق مناسبات
اقتصییادي و امنيتی چين و پاکسییتان اسیید .در
طرح توسییی عه اين ب ندر عواملی بيش از گزي نه
مقابله با هند نهفته اسد -ولی توسعه بندر گوادر
بیربط به گزينه هند هم نيسیید .در اين راسییتا

بهطور کلی جغرافيا ،توليد کنندهي فرصیییدها و
محدوديد هايی براي زندگی انسیییان ها اسییید.
ارزش ها و عوام جغرافيايی در مجموا شیییام
مکان و فضییاي جغرافيايی و الگوهاي فضییايیاند
که میلوبيد سیییياسیییی پيدا میکنند و توجه
بییازيگران را بییه خود جلییب میکننیید .در واقا
ارزشهاي جغرافيايی فرصیییدهايی هسیییتند که
میلوب بازيگران سيا سی اعم از فردي يا گروهی
(بدون واسیییه يا نيابتی) واقا میشییوند؛ زيرا در
درجه نخسیید ،آنها میتوانند توليد کننده قدرت
با شند و در درجه بعدي ،کاربري آنها میتواند به
سلب قدرت رقبا منجر شود .و در آخر میتوانند،
تأمين کنندهي نيازهاي حياتی و منافا جمعی و
فردي باشیییند (حافظنيا .)1390 ،از حيث ارزشِ
مکان هاي جغرافيايی و میلوبيد (سیییياسیییی،
اقتصیییادي ،ژئوپليتيکی ،راهبردي و )..آنها؛ بندر
اسیییتراتژ يک چاب هار بهعنوان يک م کان با
ارزشهاي ژئوپليتيکی منحصیییر به فرد ،از چنان
وزن ژئوپليتکی برخوردار اسییید که امروزه مورد
توجه بازيهاي قدرتی و سيا سدهاي ژئوپليتيک
کشیییورهاي منیقه و قدرتهاي در حال ظهور-
ن ير هند و حتی چين ،ژاپن و روسيه قرار گرفته
اسییید (احمدي و احمدي .)1395 ،در اين بين،
هند در تالش اسییید تا با يافتن جاي پايی براي
خود در حوزههاي گوناگون سيا سی و اقت صادي
در سیوح جهانی و منیقهاي ،نه تنها به ک سب،
حفظ و افزايش قدرت و منافا ملی خود بپردازد-
بلکه در راسیییتاي تفکر يک قدرت بزرگ بتواند
نفوذ ژئوپليتيکی خود را در م ناطق راهبردي و
اسییتراتژيکی مهم توسییعه و گسییترش دهد .ورود
هند به چابهار ناشی از دو سیح اصلی و فرعی از
موازنه ژئوپليتيک اسد .سیح اول (اصلی) موازنه
منافا با ايران؛ اين مسییئله ناشییی از اين واقعيد
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به روش کتابخانهاي و با مراجعه به منابا معتبر،
چون کتب ،مقاالت علمی -پژوهشی ،گزارش و ...
گردآوري شده اسد.
هدف پژوهش بررسییی وزن ژئوپليتيکی چابهار و
جايگاه آن در موازنات ژئوپليتيکی هند اسییید.
بنابراين ،سیوال اصیلی پژوهش اينگونه اسید که
اصیییوالً مواز نه ژئوپليتيکی ه ند از طريق ب ندر
چاب هار با چه ا هدافی اسیییده بهطور اج مالی،
مواز نهگرايی ه ند از طريق ب ندر چاب هار به دو
هدف ا سا سی ا سد؛ موازنه منافا با ايران ،که از
نوا وابسییتگی متقاب (منافا مشییترک) اسیید.
موازنه قدرتی با پاکستان و چين که بيشتر جنبه
رقابتی دارد و گاهاً شک منازعه به خود میگيرد.

چين سیییعی دارد از طريق همسیییايگان هند (به
واسییییییه طرحهییايی ن ير اسیییتراتژي زنجيره
مرواريدها) ،به محاصیییر اين کشیییور بپردازد .در
حقيقد هر قیعه مرواريد در اين رشییته به مثابه
کانون نفوذ ژئوپليتيکی يا حضیییور ن امی چين
محسیییوب می گردد (بزرگم هري و ميرزايی،
 .)1396البته در مورد ايران اين قضیییيه متفاوت
اسیید .چين و پاکسییتان هيچ يک رقابد جدي و
روابط خصیییو مدآميزي با ايران ندار ند .ازينرو
توسیییعه گوادر براي ايران از دو نگاه فرصییید و
ت هد يد قا ب ارزا يابی اسییید .بهطور اج مالی،
نويسییندگان مختلفی (نصییيري1387 ،؛ خليلی و
همکاران1390 ،؛ سیییعيدي و همکاران1391 ،؛
زر قانی و اح مدي1395 ،؛ عسیییکري کر مانی،
 1395و احمدي و احمدي )1396 ،به جنبههاي
مت فاوتی از جاي گاه (محلی ،ملی ،منی قهاي و
بينالمللی) ب ندر چاب هار ،هر چ ند ،بهصیییورت
ضیییمنی پرداختند .به ن ر نويسیییندگان جايگاه
رفيا بندر چابهار در اغلب اين نو شتهها به خوبی
ديده نشییده اسیید .هرچند هر پژوهشییی ماهيد
خاص خود را دارد .بهزعم نويسیییندگان در اين
زمينه ،پژوهش مسیییتقلی وجود ندارد ،که بهطور
مف ص از ديد کالن منیقهاي و جهانی ،جايگاه با
اهميد چابهار را از من ر بازي هاي ژئوپليتيکی،
مورد وا کاوي قرار د هد .اين پژوهش تالش خود
را به کار گرف ته تا در حد میلوبی به تبيين و
توضیییيح جاي گاه رفيا بندر چاب هار از دو حيث
موازنه قدرتی و موازنه منافا با محوريد قدرت
نوظهور ه ند در چارچوب بازي هاي ژئوپليت يک
بپردازد.

بحث و نتایج
وزن ژئوپلیتیکی و جای گاه کشووور ها در ن ما
بینالملل

کشییورهايی که در سییازمانهاي بينالمللی و يا
منی قهاي عمالً بر فراي ند ها و تصیییمي مات و
اقدامات جمعی تأثير گذا شته و ديگر ک شورها و
ا قدا مات و کنش آن ها را نيز م تأثر مین ما يد-
آنهايی ه ستند که از وزن ژئوپليتيکی و به تبا
آن منزلد بي شتر و برتر در ميان ساير اع ضاء
سازمان بينالمللی و منیقهاي برخوردارند؛ بدين
ترتيب آنها میتوانند به توليد مجدد قدرت و
فرصیییدسیییازي براي پيشیییبرد نقیه ن رات،
سيا سدها ،اهداف و برنامههاي خود در سیح
منی قهاي و ج هانی بپرداز ند .بهع بارتی آن چه
اهميد دارد ،رابیه بين کشورها در سلسله مراتب
سیییيسیییتم ژئوپليتيک جهانی اسییید که در آن
کشورهاي قدرتمند داراي موضعی فعال ،نگرشی
مبتکرانه و مغرور و از باال ،توسعه طلب ،عالقهمند
به توسیییعه حوزه نفوذ و راندن کشیییورهاي کم
قدرت به دايره و حوزه نفوذ خود می باشییی ند

مواد و روشها
اين پژوهش براساس ماهيد و روش ،توصيفی-
تحليلی محسوب میشود .اطالعات مورد نياز ،نيز
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اسد استفاده از قدرت به شيوههاي کارزار ن امی
ني سد بلکه نوعی هيبد سيا سی ا سد که بنا به
ادعا به واسییییه تصیییورِ دارا بودن قدرت ،در دل
ديگران ايجاد می شود .بر اين ا ساس (در اين نوا
رابیه) قدرت به صییورت «تيغ بٌر(اي ديپلماسییی»
در میآيد (دئورتی و فالتزگراف.)2001 ،

(حییافظ نيییا .)1390 ،در واقا ن گرش و روا بط
کشورها به يکديگر براساس سلسله مراتب و وزن
ژئوپليتيکی آنهاسییید که میتواند :دوسیییتانه يا
خصمانه ،صلح طلبانه يا قهرآميز ،سلیهپذير و يا
سیییلیهگر باشییید؛ از اين حيث اسییید که روابط
ژئوپليتيکی بين بازيگران به شک تعام  ،رقابد،
تقاب  ،سلیه و يا نفوذ شک میگيرد:

-رابطه سوولطه

 -را ب طه ت عا م لی (:)Cooperative Relationship

(Relationship

 :)Dominanceرابیه

سلیه و تفوق از نابرابري قدرت نا شی می شود.
طوري که رابیه يک سويه و از باال به پايين بين
دولد و بازيگر قوي با دولد ضییعيف و کم قدرت
شک میگيرد و دولد قدرتمند سرنو شد دولد
ضعيف را به طور م ستقيم و غير م ستقيم تعين
میکند .همانطور که در شک  1جهد قدرت از
حالد عمودي تا ماي تابعی از ن سبد قدرت بين
دولد قوي و دولد ضعيف اسد .به عبارتی رابیه
سییلیه به صییورت يک طرفه از باال به پايين و در
طيفی از تماي تا عمودي ،به تناسیییب قدرت
شک گرفته و اجرا میشود (حافظنيا.)1390،

عبارت اسییید از ارتباو گوناگون و متقاب بين
بازيگران بينالمللی يا راب یه مبتنی بر برابري
قییدرت (ن ی و م ک گوان .)1999 ،در ا ين نوا
ارتباطات طرفين از سیییح نسییبتاً برابر قدرت و
وزن ژئوپليتيکی برخوردارنیید .چنين ارتبییاطی
داراي خ صلد اقدام متقاب و محتاطانه میبا شد.
در اين الگوي ن گاه بازيگران به ي کديگر ،توأم با
احترام و احتياو اسد.
رابطه نفوذ ( :)Cooperative Relationshipبه نوعیمنعکس کننده سیییلیه ،اقتدار و نتيجه نابرابري
قدرت میباشیید .در اين مفهوم آنچه حائز اهميد

شک  :1الگوي رابیه سلیه ،مآخذ :حافظنيا1390 ،
-رابطه رقابتی (Relationship

قییدرت (ن ی و مکگوان .)1999 ،اجمییاالً روابط
رقابتی می تواند به شیییک رقابد بين دو يا چند
قدرت همتراز جهانی يا دو قدرت هم سیح درجه
 1و در جه  2منی قهاي باشییید .يا اين که از نوا

 :)Competitiveروابط

رقابتی به مجموعه تالشها و فعاليدهايی اطالق
میشییود که با هدف کسییب برتري و سییيادت در
زمي نهي خاصیییی بين بازيگران ان جام میگيرد
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حد متعارف بينالمللی خارج شیییده اسییید ،به
طوري که مواضییا ژئوپليتيکی آنها در مقاب هم،
مبتنی بر ارعاب و تهديد و جنبهي علنی به خود
گرفتییه اسیییید .اين رابیییه بين بییازيگران ،در
شديدترين حاالت ممکن اسد به شک رويارويی
ن امی ،تسییليجاتی و حتی اتمی خود نمايی کند
(حسينپورپويان.)1392 ،

رقابد مداخلهاي با شد و يا به صورت رقابدهاي
اقتصادي و  ...باشد (حافظنيا.)1390،
رابطه تقابلی ( :)Confrontational Relationshipاينرابیه غالباً بر پايهي برابري نسیییبی قدرت بين
بازيگران ،زمانی شک میگيرد که منافا متعارض
بين بازيگران از اهميد و حسیییاسیییيد باالتري
برخوردار شییده ،تا حدودي که رقابد بين آنها از

شک  :2الگوي رابیه تقابلی

الگوهاي نام برده ا سا ساً از پويايی برخوردار بوده
و دوره ثبات يا تحول آنها تابعی از نحوه ترکيب و
تحول عناصر جغرافيا و سياسد میباشد .براساس
عناصیییر جغرافيا و سیییياسییید ،ن ام ژئوپليتيک
جهانی با ويژگیهاي متنوا ،بسیییترسیییاز تق(ال و
کشیییمکش بين قدرتها و بازيهاي ژئوپليتيکی
بين بازيگران عرصیییههاي منیقهاي و بينالمللی
در سییه سیییح منیقه ،پيرامون و باالخره جهانی
اسییید .ازآن جايی که ن ام ژئوپليت يک ج هانی
ساختار سل سلهمراتبی دارد -هر بازيگر ب سته به
پتانسي هاي قدرت ملی يا وزن ژئوپليتيکی خود،
در اين ن ام تالش میکند تا با در اختيار گرفتن
حوزهي نفوذ و قلمرو تأثيرگذاري بيشییتر ،وزن و
منزلیید ژئوپليتيکی خود را تقويیید کرده و در
نتيجه موقعيد و جايگاه خود را در ساختار مذبور
ارتقاء ببخشد .براين اساس آرمان اصلی کشورها،
تداوم و توسییعه موقعيد خود در مقابله با سییاير
واحدهاي سییياسییی اسیید که آنها نيز قاعدتاً بر
تداوم منافا و و ضعيد خود متمرکز ه ستند .در
حقيقد تحد تأثير اين سیییناريوي سیییياسیییی،
مالح ات ژئوپليتيکی کشییورها به شییک امنيد
ن امی و نفوذ سياسی بينالمللی از اهميد خاص
برخوردار میشود (حسين پورپويان.)1392 ،

هند بهعنوان یک قدرت منطقهای

هند از لحاظ موقعيد جغرافيايی در جنوب شییبه
قاره واقا شییده ،از لحاظ وسییعد در مقام هفتم
جهانی قرار دارد و دومين جمعيد جهان پس از
چين را داراسییید .رشییید اقتصیییادي هند طی
سییالهاي  1990به بعد با سییياسیید آزاد سییازي
اقت صادي و سيا سی افزايش چ شمگيري دا شته
ا سد .در فا صله سالهاي  2009الی  2012م.
نرخ ر شد توليد ناخالص داخلی هند  7/7در صد
بوده ا سد .از سال  2012تا  2014م .ميانگين
نرخ ر شد توليد ناخالص داخلی هند  5/8در صد
بوده اسیید که نشییانگر کاهش نسییبی در رشیید
اقت صادي اين ک شور ا سد (هال .)2015 ،مجدداً
از  2015م .ميانگين نرخ رشد اقتصادي هند 7/5
در صد بوده ا سد ،که رقم بااليی ا سد .در سه
ماهه اول سال  2016م .نرخ ر شد توليد ناخالص
داخلی هند معادل  7/9درصییید بوده اسییید که
ن شان از ر شد قاب توجهی براي اين ک شور ا سد
(جان سير و بهرامیمقدم .)1395 ،در سال 2015
مجموا توليد ناخالص داخلی جهان حدود 75
تريليون دالر بوده اسد که از اين ميزان 17/946
تر ي ل يون دالر بییه ايییاالت م تحییده و 10/866
تريليون دالر آن به چين تعلق داشییته اسیید .در
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هم سايگان و حتی وراي آن ،زمزمه ع ضويد اين
کشییور با حمايد آمريکا ،در باشییگاه کشییورهاي
صاحب وتو و  ...بخ شی از توانايیهاي قدرت نرم
هند اسد (زرقانی و احمدي .)1395 ،بهطور کلی
در ميان کشیییورهاي شیییبهقاره و حوزه اقيانوس
هند ،کشییور هند به دلي وسییعد و گسییترهي
جغراف يايی ،ميزان جمع يد ،بهرهم ندي از مواد
خام زيرزمينی و بألخره قدرت ع يم اقت صادي و
ن امی داراي اهميد و جايگاه ويژهاي در منیقه
و جهان اسیید (اخوانکاظمی و عزيزي.)1392 ،
تصیییويري که از اين کشیییور بهعنوان يک قدرت
واقعی منیقهاي در نگاه رهبران هند تجلی يافته
اسد و قدرتهاي منیقهاي نيز آن را پذيرفتهاند.
از اين حيث مشیییاهده میشیییود که براسیییاس
مؤلفههاي قدرت ريچارد موير (فيزيکی ،جمعيتی،
اقتصییادي ،سییازمانی ،ارتشییی و قدرت از من ر
روابط خارجی) هند در قیار کشییورهاي پرقدرت
دنيا جاي میگيرد (ديويدي .)2004 ،يعنی دقيقاً
آن چيزي کییه بییه لحییاظ ن ري يییک قییدرت
منیقهاي بايد داشته باشد.

اين م يان ه ند پس از ژاپن ،آل مان ،انگليس و
فرانسه در رتبه هفتم قرارگرفته اسد .با توجه به
چشمانداز نرخ رشد اقتصادي هند انت ار میرود
که تا سال  2020م .هند در حجم توليد ناخالص
داخلی از فرانسییه و بريتانيا نيز پيشییی گرفته و
جايگاهی باالتر در رتبهبندي جهانی دولدها بر
پايه حجم توليد ناخالص داخلی کسیییب کند
(فرانک  .)2015 ،اگر رشییید اقتصیییادي هند با
چ شمانداز کنونیاش ادامه دا شته با شد ،هند تا
 2030م .با حدود  30تريليون توليد ناخالص
داخلی سییاليانه سییومين اقتصییاد بزرگ جهان
خوا هد بود .اين قابل يد ها همچنين به رشییید
ظرفيدها و توان ن امی ملی کمک کرده اسد و
در اثر منابعی که ثروت فزاينده اقت صادي ک شور
توليد میکند ،رشییید ن امی هند نيز روندي
فزاينده به خود گرفته و وارد دورهاي از نو سازي
ن امی شییده اسیید (جانسییير و بهرامی مقدم،
 .)1395تعییدادک ی ن يروهییاي مسییی لح هنیید
 3/773/300نفر ( جاي گاه اول ج هانی) نيرو هاي
فعال 1/414/000نفر (جايگاه سیییوم جهانی) و
شییی به ن ام يان آن 1/089/700نفر هسیییت ند.
پيشبينی شیییده ،ميزان پرسییین ن امی هند تا
سال  2025به ميزان  268795نفر بر سد (بانک
اطال عات ن امی .)2014 ،هماکنون ه ند داراي
ششمين نيروي دريايی و چهارمين نيروي هوايی
بزرگ دنيا میبا شد .همچنين در سال  2015م.
تعداد کالهک هاي هسیییتهاي هند  110تا120
عدد ذکر شییده اسیید (فدراسییيون دانشییمندان
اياالت متحده .)2015 ،هند از لحاظ قدرت نرم
نيز کشور پيشرويی اسد .عضويد در  77سازمان
و نهاد منیقهاي و بينالمللی ،سومين کشور فعال
در دنيا به لحاظ اعزام نيروهاي پاسیییدار صیییلح،
مشارکد فعال در تمامی کارگذاريهاي تخصصی
سیییازمان مل  ،گسیییتره حوزه نفوذ فرهنگی بر

ابعاد موازنهگرایی در سیا ستهای ژئوپلیتیکی هند:

اسیییتراتژي کالن هند ،جهان را به سیییه دايره
متحییدالمرکز تقسیییيم می کنیید .اولين دايره،
همسیییاي گان نزد يک ه ند را در بر میگيرد .در
محيط اين دايره ،ه ند در پی کسیییب موقع يد
هژمونی اسیید تا به واسیییه آن بتواند با حضییور
قدرت هاي ديگر در اين منی قه م قاب له ک ند
(هژمون منیقهاي) .دايره دوم ،منیقه و سياتري
از هم سايگان هند را در برمیگيرد که محيط آن
را آ سيا و حا شيه اقيانوس هند ت شکي میدهد.
در اين محيط ،هند در پی ايجاد موازنه در مقاب
ساير قدرتها و ممانعد از ت ضييا منافا خويش
توسییط آنها میباشیید .در دايره سییوم که در واقا
ک جهان را در برمیگيرد ،تالش هند در جهد
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کسییب جايگاه قدرت بزرگ و ايفاي نقش کليدي
در صیییلح و امنيد بينالمللی اسییید (توحيدي،
1386؛ شییفيعی .)1391 ،در اين اسییتراتژي ،دو
کشور پاکستان و چين به لحاظ جنبههاي رقابد
و از حيث بازيهاي قدرتی ژئوپليتيک ،بي شترين
تأثير را در سياسد منیقهاي و حتی جهانی هند
دارند.
 نخسووت پاکسوو تان :جنوب آسییی يا صیییح نهدرگيريهاي پيو سته و ادامهدار دو ک شور هند و
پاکستان از تاريخ استقالل پاکستان ( 1947م) از
هند تاکنون ا سد .بحران ک شمير تاريخیترين و
اصیییلیترين مسیییأ له مورد اختالف بين ه ند و
پاکسیییتان اسییید .اين بحران ترکيبی پيچيده از
میییالبییات ملی -قومی ،تفییاوتهییاي مییذهبی،
تروري سم ،خ شوند سازمانيافته ،ف ساد و ترس
فراگيري اسیید که از بدو اسییتقالل پاکسییتان از
هند موجب تقا ب دو کشیییور با يکديگر گرديد.
چنانچه مشییخص اسیید -آرايش ن امی نيروهاي
م سلح دو ک شور در مرز کنترل منیقه و حمالت
لف ی و جنگ سردي مقامات دو کشور ،به خوبی
نشیییان مید هد که اين بحران عميق ،دير پا و
چنداليحه همچنان پويش و تاثيرگذاري خود را
بر روابط ه ند و پاکسییی تان حفظ کرده اسییید
(محمییدي و احمییدي .)1394 ،بییه طور کلی،
اختالفات هند و پاکستان بر سر کشمير بر تمامی
شئون روابط دو کشور تأثير منفی گذاشته اسد.
همين امر موجب شده که اين دو ک شور چه در
سییییح منی قه و چه فراتر از آن ،ا قدام به
يارگيري نمايند .هند با گرايش به سمد آمريکا
و پاکستان با چرخش به سمد چين ،فضايی دو
قیبی در جنوب آ سيا شک دادهاند که ساير
کشییورهاي اين منیقه نيز در حال سییازماندهی
حول اين دو م حور هسیییتنیید (شیییفي عی و
فرجینصيري.)1393 ،

دو چین

چين و ه ند در هر دو قدرت هاي در جه اول
منیقهاي و درجه دوم جهانی به ح ساب میآيند.
در سیییاختار روابط ژئوپليتيکی ،الگوي روابط اين
ک شورها دو سويه ا سد .دو ک شور چين و هند با
داشیییتن بيش از نيمی از جمعيیید جهییان و
کارکردهاي اقتصادي ،سياسی و ن امی گسترده،
هماکنون هر دو در رديف ک شورهاي قدرتمند در
سییییح منیقهي خود و حتی جهاناند .معموالً
قدرتهاي همسیح و بزرگ روابط متعام و توأم
با احترام دارند و جداي از رقابد آشییکار و نهانی
که دارند در سيستم پوياي ژئوپليتيک جهانی در
بيشتر مواقا رويکرد آنها به همديگر مسالمدآميز
و متمرکز بر م نافا مشیییترک اسییید .هر چ ند
اختال فات ديري نه ارضیییی و مرزي ،ه ند و چين
کماکان پايدار اسیید؛ اما برخالف روابط تنشییی
هند و پاکسیییتان؛ روابط هند و چين در حکم دو
قدرت نو ظهور ،گرچه جنبه رقابتی دارد ،اما به
هيچوجه قهرآميز نيسد .اگر چه در گذشته چين
با طرح مشیییکالتی که هند با آنها روبهرو بوده:
مان ند فقر ،زير سیییا خد هاي ضیییعيف و يک
بروکراسییی کند ،سییعی داشییته اين کشییور را
بهعنوان يک رقيب هم پايه کنار بزند ،اما اکنون
توجه خاص خود را بر تالش هند براي دسییتيابی
به مقام ابرقدرتی از طريق راه هاي ديپلماتيک و
افزايش توان ن امی توسیییعه میبخشییید .تحلي
چين از اين حيث اسییتوار بر چهار محور اسیید؛
طرح ادعاهاي جهانی و منیقهاي فزاينده دهلی
نو ،مدرنيزه شیییدن دفاعی قاب توجه آن ،روابط
چشیییمگير ه ند و آمري کا ،و ابت کارات جد يد
منیقهاي هند .نويسییندگان و تلحي گران چينی
همواره اين گفته نهرو را نق و قول میکنند که:
«ه ند هميشیییه اول بوده و هرگز نقش دوم در
جهان را نخواهد داشد» (يان.)2007 ،
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تو سعه گوادر بر نيروي دريايی هند ن ارات کام
خود را برقرار کنند .غير از اين ،آنها میتوانند ،از
طريق گوادر دسترسی خود به آبهاي خليج فارس
و تنگه هرمز را مهيا سیییازند .همچنين ،از حيث
مزاياي اقت صادي پاک ستان قادر ا سد زمينههاي
ترانزيد کاال به افغانسییتان و آسییياي مرکزي را
تسییهي کند .بدون ترديد موفقيد پاکسییتان در
اسییتفاده بهينه از اين فرصیید در شییرايط رقابتی
شديد با ايران ،تجهيز و توسعه منیقه آزاد گوادر
و اتصییال ريلی و جادهاي سییواح بلوچسییتان به
مرزهاي افغان ستان ا سد .پاک ستانیها معتقدند،
در صیییورت توفيق در پروژه بندر گوادر به دل ي
منافا اقتصادي ،سياسی ،اجتماعی و امنيتی اين
ب ندر در بل ند مدت با ح مشیییکالت درونی و
بيرونی پيچيده خود و دور کردن چابهار از رقابد،
حتی قابل يد هاي ترانزيتی ب ندرع باس را در
معرض تهديد قرار خواهند داد (ن صيري.)1387 ،
ديگر مز يد قا ب تو جه و مهم ب ندر گوادر در
مقايسییه با چابهار ،نزديکی اين بندر به کراچی و
اتصال آن از طريق بزرگراه مکران اسد .همچنين
کوتاهترين مسير مواصالتی بين گوادر و تاشکند،
پايتخد ازبکسییتان ،و گوادر و دوشیینبه ،پايتخد
تاجيکسیییتان ،نسیییبد به چابهار و بندرعباس از
لحاظ فاصیییله از ديگر برتري هاي گوادر اسییید
(سعيدي و ديگران .)1391 ،از طرفی بهرهبرداري
سرياتر از گوادر با توجه به هممرز بودن چين با
آ سياي مرکزي ،قادر ا سد مزيدهاي داالن ورود
به آسیییياي مرکزي از طريق چابهار را تحدتأثير
قرار دهد .اجماالً جداي از مزيدهاي و آثار مثبتی
که توسیییعه دو بندر بر همديگر دارند ،توسیییعه
گوادر توسط چين و پاکستان داراي آثار منفی بر
مسير چابهار اسد.

گوادر مقابل چابهار /موازنه چینی -پاک ستانی مقابل

موازنه هندی -ایرانی :طرح توسیییعه بندر دريايی
گوادر که از آن بهعنوان ن ماد ه کاري چينی-
پییاکسیییتییانی يییاد میشیییود يکی از بزرگترين
پروژه هايی اسییید که مزاياي فوقالعادهاي براي
چين و پاک ستان دارد و حتی قادر ا سد بر روابط
(سییيايی و اقتصییادي) کشییورهاي شییرق آسییيا،
جنوب غرب آسیيا و آسیياي جنوب شیرقی تأثير
گذاري مهمی دا شته با شد .پاک ستان و چين هر
کدام به تنا سب اهداف متفاوت و بع ضاً هم سويی
از تو سعه و تجهيز گوادر دارند که در اينجا مح
بحث ني سد؛ ولی م سئلهاي که اهميد دارد اين
اسییید که گزي نه ه ند همواره در قرارداد هاي
دوجانبه چين-پاکسیییتان يک اصییی انکارناپذير
اسد .به همين دلي  ،برخی معتقدند کمک چين
به هند در سییاخد بندر گوادر بخشییی از «طرح
شيیانی چين» در مقابله با افزايش و قدرت نفوذ
هند در امور جهان در ن ر گرفته شیید (فرزيننيا،
 .)1388بندر گوادر آخرين حلقه در اسیییتراتژي
«زنجيره مرواريدها» ،در سياسد محدود سازي و
مقابلهاي چين ا سد .ج ستوي چين براي امنيد
انرژي با تالش هاي اسیییتراتژ يک دراز مدت اين
کشور براي گسترش نفوذ اين کشور در منیقه و
مقابله با هند گره خورده ا سد .چين در را ستاي
اين اسیییتراتژي ،عالوه بر ب ندر گوادر ،در ديگر
مرواريدهايی که شییام تأسییيسییات دريايی در
بنگالدش ،ميانمار ،تايلند ،کامبوج و درياي چين
جنوبی میشییوند ،نيز حضییوري فعال دارد .براي
خنثی سازي چنين پيوندهايی ،هند نياز به اين
دارد که با ژاپن ،ويتنام و اع ضاي آ سه .آن که با
چين بر سر درياي چين جنوبی اختالف دارند،
پيو ند هاي محکمی برقرار ک ند (شیییريعتین يا،
 .)1387پاکسیییتان و چين ،همچنين ،قادرند با
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شک  :3برخی از مزاياي نسبی بندر گوادر براي چين (ورود به خليجفارس ،جايگزينی براي بندر شانگهاي،
چشمپوشی از مسير پرخیر و طوالنی تنگه ماالکا و ن ارت بر منیقه واگراي قومی سينکيانگ)

و عمرانی) در افغانسییتان از جمله مواردياند -که
باعث واب ستگی متقاب منافا ايران و هنداند و به
خودي خود زمينههاي همکاري و تعام دو سويه
دو کشییور را فراهم آوردند .ايران میتواند با فعال
کردن چابهار ،صییرف ن ر از مزيدهاي مرتبد با
سيا سد خارجی و امنيد بينالمل  ،يک امنيد
پايدار را در اين منیقه سیییامان دهد (عسیییکري
کرمانی.)1395 ،

سووو ایران :رواب ژئوپلیتیکی ایران و ه ند از
نوع موازنه منافع

از من ر وابسییتگیهاي متقاب روابط ايران و هند
براسییاس موازنه منافا و نيازمنديهاي مشییترک
واقا اسد .به طور کلی زمينههاي همکاري ايران
و هند ،متعدد و متنوا اسییید .به همين خاطر
اسییید که نه ايران و نه هند هيچکدام قادر به
ناد يده گرفتن نقش آن يکی در م ناسییی بات و
همکاريهاي مشییترک دو سییويه نيسییتند .ايران
همسايه با واسیه هند (از طريق پاکستان) اسد
(زرقانی و احمدي .)1395 ،منفعد اسییتراتژيک
هند در رابیه با ايران در را ستاي سيا سدهاي
منیقهاي و جهانی اين ک شور براي معرفی خود
بهعنوان يک قدرت رو به ظهور ج هانی نيز
هسد .هند براساس سياسد نگاه به شرق خود
عالقییه منیید بییه افزايش نفوذ و اثرگییذاري در
خاورميانه ،آ سياي ميانه و افغان ستان ا سد (فاير،
 .)2007در اين ميان ايران میتواند در رسییيدن
ه ند به ا هداف خود در م ناطق پيرامونیاش
بسییيار کمک کننده باشیید .اجماالً عواملی ن ير:
مالح ات و نگرانیهاي مشیییترک امنيتی ،منافا
مشییترک درحوزه انرژي ،موقعيد مناسییب ايران
در دسترسی هند به افغانستان و آسياي مرکزي،
نقش ب ندر در يايی چاب هار در کر يدور شییی مال-
جنوب ،منافا و مشارکد (استراتژيکی ،اقتصادي

جایگاه چابهار ایران در وابسووتگیهای ژئوپلیتیکی

ه ند :وابسیییتگی ژئوپليتيکی ،ع بارت اسییید از
وابستگی منافا و اهداف ملی يک کشور و يا يک
بازيگر سياسی به ارزشها و مزيدهاي جغرافيايی
کشییورها و بازيگران سییياسییی ديگر .وابسییتگی
مت قا ب جغراف يايی ،فلسییی فه هم کاري و ت عا م
بينالمللی و تو سعه و تکام سي ستم سيا سی
جهان اسییید (حافظنيا .)1390 ،بندر چابهار به
طور مسییتقيم يا غيرمسییتقيم در مسییير چندين
شاهراه مهم بينالملی واقا شده ا سد و قابليد
تبییدي ی شییییدن بییه ي کی از را ه بردي تر ين
موقعيد هاي ترانزيتی را دارد .قرار گرفتن چابهار
در کريدور جهانی شییمال-جنوب و مناسییبترين
مسیییير براي ورود هند به هارتلند در حال ظهور
(آ سياي مرکزي) ،ک شور افغان ستان و ک شورهاي
حوزه خزر ،باعث وابسییتگیهاي ژئوپليتيکی هند
به ايران شده ا سد .همچنين که اين بندر ع ضو
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ب نادر در يايی ( چاب هار) ،سیییا خد مسیییير هاي
کريدوري ،جادهاي و ريلی ،ايران را ياري میکند
و ايران نيز به مثابه يک داالن دريايی م سير هند
به آسییياي ميانه و افغانسییتان را هموار میسییازد.
بنابراين در اين معامله پاياپاي هم ايران موقعيد
بیهمتاي کريدوري خود را بسییط میدهد و هم
هند با انتخاب مسییيري (امن ،کوتاه و بهصییرفه)
غير از م سير رقيب و د شمن ديرينهاش پاک ستان
(زرقییانی و احمییدي ،)1395 ،بییه اهییداف مورد
ن رش میرسد.

دو سازهي منیقهاي يعنی سازهي دريايعمان و
سازهي اقيانوس هند ا سد و میتواند به سه قاره
آفريقا ،آسیییيا و اقيانوسیییيه ارتباو برقرار کند
(حافظنيا و همکاران .)1386 ،بیدلي ني سد که
از چابهار بهعنوان «دروازهي بزرگ»Great Gate :
به کشییورهاي محصییور افغانسییتان و دولدهاي
م ستق م شترکالمنافا ياد می شود .ازاين حيث
منافا هند (در ورود به کشورهاي آسياي مرکزي
و افغانستان و حتی کشورهاي حاشيه خزر) کامالً
به مسير کريدوري چابهار وابسته اسد .درالبهالي
اين وابسییتگیمتقاب  ،هند در سییاخد و توسییعه

جدول  :1توانمندي و فرصدهاي راهبردي منیقه و بندر آزاد چابهار در سیوح منیقهاي و جهانی ،مأخذ :احمدي و
احمدي1396 ،

ترانزيتی ک شورهاي شمال اروپا ،ا سکانديناوي و
روسیییيه را از طريق ايران با کشیییورهاي حوزه
خ ل يجفییارس ،حوزه ا قيییا نوس هنیید و ج نوب
شیرقیآسیيا برقرار میسیازد (خليلی و همکاران،
 .)1390در شیییهريورمییاه  ،1379زمییانی کییه
موافقتنییام یهي کريییدور شیییمییال– جنوب در
سنپترزبورگ ميان وزراي حم ونق سه ک شور
ايران ،هند و روسیییيه به امضیییاء رسیییيد ،چابهار

ه ند و اهم یت چاب هار در کر یدور شوو ما -جنوب:

کريدور شیییمال -جنوب از بندر بمبئی در حوزه
اقيانوس هند آغاز و از طريق دريا به بندرعباس
در جنوب ايران متص ی میشییود .اين کريدور که
بخش مهمی از آن از خاک ايران می گذرد در
حییال حییاضیییر کوتییاه ترين ،کم هزينییه ترين و
سرياترين مسيرترانزيد کاال بين آسيا و اروپا به
شییی مار میرود .همچنين اين کر يدور ،ارت باو
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ارزانترين و امنترين مسیییير دسیییترسیییی اين
ک شورها به جهان بيرون ا سد (زرگر .)1386 ،از
طرفی ،بازرگانی دريايی هند در حال حاضیییر از
بندرهاي گرجسییتان و اوکراين اسییتفاده میکند
که با پيمودن صیییدها کيلومتر راه خشیییکی از
روسیییيه با آسیییياي مرکزي ميسیییر می شیییود.
همچنين ،ازآن جايی که بخش اع می از ن فد
هند از تنگه ماالکا جابه جا میشیییود ،مسیییير
مسییتعدي اسیید براي دزدي دريايی و تروريسییم
اسد .پسکرانههاي ايرانی مکران در درياي عمان
قادر اسد بهعنوان پ سرزمينی ارتباو دهندهي
خزر-آسییی ياي مرکزي به اق يانوسه ند ،نقش
محوري در روابط بازرگانی هندوسیییتان با آن
منیقه را بر عهده بگيرد .بهطور کلی م سير ايران
براي ورود به آسیییياي مرکزي براي هند به چند
دلي حائز اهميد اسد:
-1دسییتيابی به منابا سییرشییار انرژي آسییياي
مرکزي
-2د ستر سی آ سان ،مقرون و به صرفه بودن از
طريق مسير کريدوري ايران
-3هم سییو شییدن و اتحاد دو کشییور در جهد
مبارزه با تروريسم
-4حفظ توازن قوا با دو کشور همسايه (پاکستانی
بهعنوان دشیییمنی ديرينه و چين بهعنوان رقيبی
قدرتمند) (کواليی و تيشه يار.)1390 ،

بهعنوان بندري استراتژيک در اين کريدور معرفی
شیید .سییه کشییور روسییيه ،ايران و هند کريدور
شمال-جنوب را براي گسترش روابط اقتصادي و
گ سترش همکاريهاي خود با ک شورهاي آ سياي
مرکزي و پيوند دهنده ميان آسیییياي مرکزي و
جنوب آسییی يا مد ن ر دار ند (رمضیییانی بونش،
 .)1394در اين کر يدور ب ندر چاب هار و راه هاي
زمينی ات صال آن به مرز ترکمن ستان ،کوتاهترين
مسییير حم ونق زمينی کاال در کريدور شییرق و
شییاهراه تغذيه کشییورهاي آسییيايميانه معرفی
گرديده ا سد .هزينهي حم کاالهاي ترانزيتی از
طريق کريدور شییمال-جنوب ،نسییبد به سییاير
مسیییير هاي سییینتی ،تا  %40کو تاهتر و تا%30
ارزانتر از م سير کانال سوئز ا سد ( سينگروي،
.)2012
ایران داالن ورود ه ند به آسوو یای مرک ی :در باب
اهميد مسییير ايران جهد ورود هند به آسییياي
مرکزي با يد خاطر نشیییان کرد ،ايران تن ها راه
دسیییترسیییی هنیید از ن ر ژئوپليتيکی بییه
آسییيايمرکزي اسیید؛ زيرا از يک طرف ايران از
طريق مرز مسیییتقيم زمينی (مرز مشیییترک با
ترکمن ستان) و دريايی (قزاق ستان و ترکمن ستان
در درياي خزر) با آ سيايمرکزي ارتباو دارد و از
طرفی ايران رقابد ژئوپليتيک آشیییکاري با هند
چه در سیییح منیقه و چه در سیییح جهانی در
اين منیقییه نییدارد .مسیییير ايران کوتییاهترين،

شک  :4داالن ايران در ورود هند به افغانستان و آسياي مرکزي
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کشیییورها آسیییيا ميانه در طول دوره مورد
بررسییی افزايش قاب توجهی خواهد داشیید و
از 150ميليارد مترمکعب در سال  2011به260
ميليارد مترمکعب در سییال  2020و در نهايد
 315ميليارد مترمکعب در سال  2035افزايش
خواهیید يییافیید (آژانس انرژي ايییاالت متحییده،
 .)2011هند در زمره يکی از بزرگترين کشورهاي
مصییرف کنندهگان انرژي اسیید .ميزان تقاضییاي
جهانی انرژي هند براسیییاس گزارش بی.پی ،در
سال  % 2/6 ،2015بوده اسد .اين ميزان تقاضاي
انژي مصیییرفی هند از حد متوسیییط جهانی هم
بي شتر ا سد (نفد بريتانيا .)2015 ،هند از حيث
تأمين انرژي در تنگ نا اسیییید .ه ند رت بهي
بي سدوپنجم را در زمينهي ذخايرگازي طبيعی و
رتبه بي سدو سوم را در زمينه ذخاير نفد خام در
جهان داراسد .در هند زغال سنگ بيش از ،%53
عمدهترين تأمين کننده انرژي مصیییرفی اسییید.
همچنين نفد خام با سهمی معادل  %29دومين
منبا انرژي اين ک شور ا سد (کواليی و تي شهيار،
 .)1390بر اين ا ساس هند به من ور تداوم ر شد
اقت صادي  %7/5خود ،به واردات انرژي از آ سياي
ميانه نياز مبرم دارد.
-2تروری سم و افراطیگری :بسییياري از گروههاي،
آسیییيییاي مر کزي ،مییا ننیید حزبا لنصیییرت،
حرکدا سالمی ازبک ستان ،حزب التحرير ا سالمی
و زيرشیییاخه هاي آن ن يرگروه اکرمی و سیییاير
جنبش اسییالمی آسییياي مرکزي ،از چالشهاي
ا سا سی سيا سد خارجی هند در منیقه آ سياي
مرکزي ا ند .اين گرو ها ع مد ت ًا در کشیییور هاي
ازبکسییتان ،تاجيکسییتان ،قرقيزسییتان ،فعاليد
میکنند (علويان و کوزهگر کالچی .)1388 ،هند
بيم آن را دارد که گسترش اين گروها و همراهی
آنها با طالبان باعث افزايش فشییار بر کشییمير و
دسییترسییی اسییتراتژيک پاکسییتان به دروازههاي

اهمیت آسوویای مرک ی برای هند :عموماً به جهد
ا ه ميیید آسیییيییاي مرکزي در قرن نوزد هم،
ر قا بد هايی براي کسیییب م نابا اين قلمرو بين
رو سيه و انگليس وجود دا شد که «بازي بزرگ»
معروف شیید .اما در طول تمام قرن بيسییتم و تا
اواي دهه  1990م .به دلي اينکه بخش ع يمی
از قلمروي آسياي مرکزي در قالب اتحاد جماهير
شیییوروي قرار داشییید ،اين منیقه چندان مورد
توجه نبود ،اما با فروپا شی شوري ،اين منیقه به
دلي قدمد تاريخی و در بر گرفتن جاده ابريشم،
منابا غنی انرژي و پ ارتباطی بين آسییيا و اروپا
ب سيار مورد توجه قرار گرفد (ر ضايی و جهانيان،
 .)1394در واقا پس از فروپاشییی اتحاد جماهير
شوروي ،ک شورهاي آ سياي مرکزي ،به خوبی در
جامعه بينالمللی شییناخته شییدهاند ،و نقش خود
را در چ شمانداز اقت صادي و سيا سی بينالمللی
افزايش دادها ند .بهطور کلی ،اهم يد آسییی ياي
مرکزي را براي ه ند را از دو ح يث تأمين انرژي
مورد نياز هند و امنيد میتوان مورد توجه قرار
داد.
 -1وابسووتگی های انرژی ه ند به آسوو یای مرک ی:

منیقهي آسیییيايمرکزي يکی از حوزه هاي مهم
انرژي محسیییوب میشیییود .اين منیقه که حول
درياي خزر واقا شده ا سد به مثابه قلب و روح
ژئوپلتيک جهانی ا سد .بی شک در حال حا ضر،
به دال ي ن ياز هاي بارز ج هانی به م نابا انرژي،
وجود اين منابا ،بيش از هر چيز ديگري به اين
منیقه جذابيد بخشییيده اسیید .اين منیقه در
کمترين تخمين  17/2و در بيشیییترين 49/7
ميليارد بشییکه ذخاير شییناخته شییده و يا  % 5از
ک ذخاير جهانی نفد و  6/65تريليارد مترمکعب
يا  %3/8ک ذ خاير ج هانی گاز را دارد (ن فد
بريتانيا .)2011 ،براسییاس پيشبينیهاي آژانس
ا نرژي ايییاالت م تحییده ،تو ليیید گییاز ط ب ي عی
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آ سياي مرکزي شود ( سينگروي .)2001 ،نکته
اصیییلی اين اسییید که پايگاه بسیییياري از اين
سیییاز مان هاي سیییتيزهگر در م ناطق قبي لهاي
پاکسییتان و کشییمير آزاد اسیید .بنابرين ارتباو
گروهاي افراطی در پاک ستان با گروهاي ا سالمی
آسیییياي مرکزي به مثابه يک تهديد براي منافا
هند در آسیییياي مرکزي اسییید .به همين خاطر
مالح ات ژئواسییتراتژيک از سییوي هند در جهد
جلوگيري از محاصییره شییدن توسییط کشییورهاي
اسییالمی که در ارتباو نزديک با سییياسییدهاي
پاکسیتان اسید ،میتواند يکی از انگيزههاي مهم
ه ند در نزد يک شیییدن به ايران و ت ما ي به
همکاري با اين کشییورر در آس یياي مرکزي تلقی
شود (ثقفیعامري.)1373 ،
ا ه م یت مسو و یر ا یران در ات وووا

چابهار ايران که با منیقه مرزي زرنج افغانسییتان
در ارتباو اسییید ،رابیه تجاري خود را با تجار
افغانسیییتان و بازار اين کشیییور گسیییترش دهد.
هم اکنون کاال هاي ه ند از طريق راه م بادالتی
چابهار -بم -زرنج -دالرام به شیییاهراه شیییمال-
جنوب افغانسییتان توزيا میشییود .تکمي مسییير
دالرام -زرنج موجب شده ا سد که م سير چابهار
به آسیییياي ميانه  1500کيلومتر کوتاهتر شیییود
(ديت  .)2012 ،با سییاخد بزرگراه چابهار -زاب -
دالرآم -زرنج ،د ستر سی افغان ستان و ک شورهاي
آ سيايمرکزي به دريا تا حدودي مي سر می شود.
اجماالً هند با درک ضییعف افغانسییتان در ايفاي
نقش ارتباطی ،در تالش ا سد که با وارد کردن
کاب به معادالت آسییياي جنوبی ،زمينهي نفوذ
خود در اين ک شور را مهيا کند و بدين و سيله از
موقعيد ارتباطی افغانسییتان به آسییياي مرکزي
ن ها يد اسیییت فاده را ببرد (وثوقی و هم کاران،
.)1393

ه ند به

افغانستان :افغانستان بهعنوان کشوري محصور در
خ شکی و فقير از ن ر منابا هيدروکربن و ذخاير
اثبات شیییده گاز طبيعی و نفد از لحاظ منابا
فسییيلی ،وضییعيد ضییعيفی دارد؛ اما آنچه که به
اهميد ژئوا ستراتژيک دو قرن گذ شته افغان ستان
افزوده ،موقعيد جغرافيايی اين کشیییور ،در بازي
بزرگ جديد (قرار گرفتن در سییرزمين حاشییيه و
سییرزمين قلب) اسیید (کواليی و ايمانی کلهسییر،
 .)1393اين مسییئله را هند به خوبی درک کرده
ا سد .م ضاف بر اينکه ،روابط افغان ستان با هند و
ايران ،میلوب و رو به جلو میباشد .ازاين سو نيز،
به واسیهي دشمنی هند و پاکستان ،و اختالفات
پاکستان و افغانستان (بر سر مرز ديورند)؛ مسير
ايران (چابهار) ،در ورود هند به افغانستان اهميد
مضیییاعف میيابد .درحقيقد ،ايران ،تنها مسیییير
ورود هند به افغانسیییتان اسییید .اجماالً اهميد
افغان ستان براي هند ،در ا ستفاده از م سير ايران،
به شرح زير اسد:

-2اسووترات ی ه مون منط قهای م قا بل چین و

پاک ستان :هدف ا صلی هند از پیريزي م شارکد
اسیییتراتژيکی با افغانسیییتان را میتوان خروج از
ح صار تنگ منیقهي جنوبآ سيا و د ستيابی به
هژمونی منیقهاي نام برد .مخ صو صاً اينکه ،هند
و افغانستان به دلي وجود رقيب مشترک ،يعنی
پاک ستان ،روابط خوبی با يکديگر دارند (وثوقی و
ديگران .)1393 ،پیريزي مشارکد استراتژيک با
افغانسیییتان میتواند هند را در دسیییتيابی هدف
اصیییلی خود در جنوب آسیییيا که همان هژمون
منیقهاي اسییید ،ياري دهد .چرا که مشیییارکد
استراتژيک هند با افغانستان« ،عمق استراتژيک»
اين کشور را تا آسياي مرکزي گسترش میدهد؛
که نه تنها از محاصیییرهي هند ،توسیییط چين و
پاک ستان جلوگيري میکند ،بلکه باعث محا صره
و مهار پاک ستان شده و ف شارهاي م ضاعفی را بر

-1ورود به آسوویای مرک ی از طریم مسوویر چابهار-

اف غانسوو تان :ه ند در ن ر دارد تا از طريق ب ندر
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امنيد براي انتقال انرژي و پيشبرد صلح و امنيد
ج هانی ،در ک نار برخی از کشیییور هاي منی قه و
آ مر يکییا ت غ ي يرهییاي ب لنییدمییدت ا ج تمییا عیی
ايییدئولوژيکی ،را مورد ن ر قرار داده و بهبود
و ضعيد اقت صادي ک شور جنگزده افغان ستان را
در اولو يد قرار دادها ند .ه ند نيز بهنو به خود و
بهعنوان قدرتی آسییيايی از ارائه سییهم خود براي
صیییلح و ثبات منیقه دريغ نمیورزد (کواليی و
ايمانی کلهسییر .)1393 ،هماکنون نيز گسییترش
تروريسیییم ،در افغانسییی تان از ناحيه طالبان و با
حمايدهاي پاکسییتان يکی از نگرانیهاي اصییلی
هند ا سد .لذا هند سعی دارد با نفوذ حداقلی در
افغانسییتان جهد ن ارت بر اقدامات ضیید امنيتی
پاک ستان و گروهايی ضد هندي و طالبان ،بر اين
بحران تا حدودي فائق آيد.

اين کشییور وارد میسییازد (شییفيغی و همکاران،
 .)1391ضمن اينکه ،از اين طريق نيز تا حدودي
از فشییار حلقه محاصییره توسییط چين کاسییته
میشود.
-3اهداف عمرانی و اقت ووادی :به دلي سیییال ها
بحران و جنگ ،افغانستان در وضعيد بدي از ن ر
اقتصییادي قرار دارد .بر طبق آمار بانک جهانی در
آوري  ،2015طی سیییالهاي  2003تا  2012م
ر شد اقت صادي افغان ستان  % 3/2بوده ،که همين
مقدار رشییید اندک ،نيز روند نزولی داشیییته و در
سالهاي  2013تا  ،2014ر شد اين ک شور تنها
 2%بوده ا سد .توليد ناخالص ملی افغان ستان نيز
طی رو ند نزولی در سیییال  ،2011از  %11/6به
 % 8/4در سیییال  2014رسیییيد (بانک جهانی،
 .)2015تا کنون هند ،بيش از  1/2ميليارد دالر
براي کمکهاي عمرانی ،باز سازي و ب شردو ستانه
در افغان ستان هزينه کرده ا سد؛ ساخد مدر سه،
بورس 10000دان شجوي افغانی ،ساخد بزرگراه،
سییید ،نيروگاهاي برقی و غيره تنها گوشیییهاي از
فعاليدهاي عمرانی هند در افغانسیییتان اسییید.
بیجهد نيسد که حجم تجارت هند و افغانستان
در سیالهاي  2013تا  ،2014بالغ بر 680مليون
دالر بوده اسیییید (حيییدري .)2015 ،در ک ی
اف غانسییی تان بازار جذابی براي ا هداف عمرانی و
اقتصادي هند اسد.
-4م بارزه با تروریسووم و افراطیگری :ت هديد هاي
نا شی از عنا صر افراوگرايی ا سالمی پاک ستان و
افغانستان نگرانیهاي امنيتی منیقهاي هند بوده
ا سد .سابقاً هند در کنار ايران ،رو سيه ،آمريکا و
چين از نيروهاي ضد طالبانی ]ائتالف شمال[ به
رهبري احمدشیییاه مسیییعود در برابر طالبان (به
رهبري مال مح مدعمر) و ال قا عده ( به رهبري
اسیییا مه بنالدن) ح ما يد هاي تسیییلي حاتی و
تجهيزاتی میکرد .امروزه نيز هند ،بهمن ور ايجاد

اهمیت مسوویر ایران در ات ووا هند به کشووورهای

حا شیه خ ر :يکی از نزديکترين مناطقی که هند
می توا ند انرژي وارد ک ند ،منی قه در ياي خزر
اسیید .درياي خزر با داشییتن بيش از  40ميليارد
بشییکه نفد ،از ن ر اندازه ذخاير نفد نسییبد به
خليج فارس دوم اسیییید (آژانس انرژي ا ياالت
مت حده .)2014 ،همچنين ،از من ر گاز طبيعی،
نقش ژئواکونوميکی دريیاي خزر بیا حیدود 90
ترليون متر مکعب ذخاير اين مح صول ،به مراتب
افزايش ياف ته اسییید .به گزارش آژانس انرژي
اياالت متحده با افزايش بهرهبرداري گاز طبيعی
درياي خزر ،در آينده نزديک ،اين منیقه کانون
گاز طبيعی خواهد بود (منشیییور انرژي.)2013 ،
بهطور اجمالی ،منیقه خزر حدود  %3از توليدات
نفد جهان و  %3از توليدات گاز طبيعی جهان را
دارد .در سال  2010ميالدي بيش از  2/5ميليون
بشکه نفد در هر روز در منیقه خزر توليد شده،
و م نابا گاز طبيعی آن  100مل يارد متر مک عب
برآورد شده اسد .اين موضوا ظرفيد ع يمی را
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آژانس انرژي ا ياالت مت حده)2014 ،؛ در جداول
 1و  2نشان داده شده اسد.

براي سیییودآوري اقتصیییاد ايجاد میکند .ميزان
ذخاير نفد و گاز منیقه خزر بنابر آخرين آمار
دو موسییسییهي بينالمللی (نفد بريتانيا2015 ،؛

جدول  :2حجم ک ذخاير اثبات شده و احتمالی خزر ،مأخذ :آژانس انرژي اياالت متحده2014 ،

جدول  :3اطالعات گاز طبيعی آسياي ميانه و قفقاز ( 2014-مليارد متر مکعب) .مأخذ :نفد بريتانيا2015 ،

شییی مال-جنوب منجر شییید ،مورد بهرهبرداري
چندانی قرار نگرفته اسییید .هند از مسیییير بندر
چابهار و شبکههاي جاده و راهآهن ايران میتواند
به هر دو طرف در ياي خزر دسیییترسیییی يا بد.
خطآهن سییرخس-تجن که در  13می  1996م
بهطور ر سمی افتتاح شد ،بنادر و شبکه راهآهن
جنوب ايران را به ترکمنسیییتان و منیقه شیییرق
در ياي خزر مرتبط میک ند (کواليی و اي مانی
ک لهسیییر .)1393 ،شیییب که هاي بزرگراه ها و
جادههاي ايران همچنين د ستر سی هند به غرب
دريییاي خزر را از چنییدين نقیییه و از طريق
جمهوري آذر باي جان و ارمنسییی تان ام کان پذير
ساخته اسد .در سال  2005م .ايران جاده 125
کيلومتري دوغارون-هرات را با هزينه  43ميليون
دالر تکمي و اعالم کرد راهآهن  176کيلومتري

چنانچه هند بخواهد سياسد منیقه خزر و منافا
انرژي خود را گسیییترش دهد ،توسیییعه روابط با
ايران غير قا ب اجت ناب خوا هد بود (کواليی و
ايمانیکلهسیییر .)1393 ،با توجه به ويژگی هاي
جغرافيايی ،ايران بهترين مسیییير براي صیییادرات
ه ند به منی قه خزر و نيز واردات انرژي از اين
منیقه ا سد ،چرا که هيچيک از سه گزينه ديگر
اين کشیییور؛ مسیییير رقيب و دشیییمن تاريخی و
سییینتی-چين و پاکسیییتان و افغانسیییتان از ن ر
بیثباتی نامناسیییباند .نه مسیییير دشیییوار «له-
کاشیییغر» و نه مسیییير غير عملی افغانسیییتان-
پاکسییتان ،نمیتوانند مانند مسییير ايران مناسییب
هند باشیییند .اما در اين زمينه هم ،ظرفيد هاي
موافقدنامه سیینپیرزبورگ که در سییال 2000
بين رو سيه ،ايران و هند ام ضا و به ايجاد راهروي
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وارداتی و صیییادراتی ترغيب سیییاخته و يکی از
برگهاي برنده ايران خواهد شد (کوکرا.)2006 ،
در پاييز  1393با ح ضور رؤ ساي جمهوري ايران،
ترکمنسییتان و قزافسییتان خط آهن قزاقسییتان و
ترکمنستان به ايران وص شد و گامی بلند براي
بهرهبرداري از موقعيد جغرافيايی ايران برداشییته
شد.

از ايران به هرات افغانستان را خواهد ساخد .جز
خطآهن سیییرخس-تجن ،ايران راهآهن 1000
کيلومتري بافق-مشیییهد را در سیییال  2004م.
تکمي کرد که سییفر از آسییياي مرکزي به خليج
فارس را دو روز کو تاهتر میک ند .تکم ي يک
شبکه راهآهن پي شرفته و کارآمد ،رو سيه ،چين،
هند و جمهوري هاي حاشیییيه درياي خزر را به
ا ستفاده از م سير ايران براي حم ونق کاالهاي

شک  :5داالن ايران در ورود هند به کشورهاي حوزه خليج فارس

اسییید .هند نيز بهعنوان يک قدرت نوظهور ،در
راسیییتاي منافا خاص و برقراري توازن با سیییاير
رقبا ،توجه ويژهاي به ژئوپليتيک کمن ير ايران و
مسیییير هاي هاي کر يدوري آن دارد .با يد تو جه
دا شد ،ايران تنها راه د ستر سی هند به آ سياي
مرکزي اسد ،زيرا ايران مرز مستقيم زمينی (مرز
مشیترک با ترکمنسیتان) و دريايی (قزاقسیتان و
ترکمنسییتان در درياي خزر) با آسییياي مرکزي
دارد .و اين به مفهوم دسییترسییی آسییان هند از
طريق ايران به بازارهاي انرژي آسییياي مرکزي و
کشورهاي حوزه درياي خزر اسد .در بعد امنيتی
نيز ،ايران و هند هر دو نگران رشید تروريسیم در
آسیییياي مرکزياند .درحقيقد از اين نگاه ،توجه
به محيط آسیییياي مرکزي براي دو کشیییور يک

نتیجهگیری
توجه هند به بندر چابهار ايران ،در را ستاي تفکر
يک قدرت در حال ظهور اسییید .همانطور که
بحث شد ،چابهار يک مکان جغرافيايی با ارزش و
وزن ژئوپليتيکی قاب توجهی اسییید که میتواند
از سه من ر اقت صادي ،سيا سی و امنيتی براي
هند حائز اهميد باشییید .از اين حيث موقعيد
ا ستراتژيک ،ژئوپلتيک و ژئواکونوميک ايران مورد
توجه کشورهاي بزرگ جهان و از جمله هند بوده
و هسییید .موقعيد مناسیییب ريلی و جادهاي و
دسییترسییی ايران به سییواح طوالنی در خليج
فارس ،درياي عمان و سواح خزر در سالهاي
اخير ،تو جه بسییی ياري از تو جه تول يد کن ندگان
بزرگ اقتصیییادي ج هان را به خود ج لب کرده
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ضییرورت دفاعی و يک راهبرد پيشییگيرانه اسیید.
قاب يادآوري اسییید که ايران ،رقابد ژئوپليتيک
آشییکاري با هند چه در سیییح منیقه و چه در
سییح جهانی در آسیياي مرکزي ندارد؛ بنابراين،
نبود رقابد ژئوپليتيکی و همنوايی منافا ميان دو
ک شور باعث خواهد شد ح ضور هند در آ سياي
مرکزي در تضیییاد با منافا ملی ايران قرار نگيرد.
بهطور کلی ،توجه به آسیییياي مرکزي در راهبرد
بلند مدت هند از سه بعد انرژي ،امنيد و اقتصاد
قاب تبيين اسیید .اين مهم در مورد اهداف ورود
هند به افغانسییتان نيز صییادق اسیید .مهمترين
هدف امنيتی هند در افغانستان ،در درجه نخسد
ن ارت بر طالبان و احتماالً اقدامات ناسیییازگار و
ضیید امنيتی پاکسییتان در افغانسییتان ]بر عليه
منافا هند[ اسیید .اين نگرانی (از ناحيه گروهاي
تندرو در افغانسییتان) در مورد ايران هم صییادق
اسیید .از حيث اقتصییادي ،هند در رديف يکی از
ا صلیترين ک شورهايی ا سد که عالقهمند به داد
و ستد و سرمايهگذاري کالن در افغانستان اسد.
منتها با وجود آشییتیناپذيري هند و پاکسییتان،
ايران تنها مسير ورود هند به افغانستان اسد .در
واقا ايران همسییايه با واسیییه هند با افغانسییتان
اسد .نياز به مسير ايران براي ورود به کشورهاي

حوزه خزر ،نيز در رديف تفکر اقتصیییادي رو به
رشد و نيازمنديهاي انرژي هند قاب بحث اسد.
بايد توجه داشد ،منیقه ژئوپليتيکی خزر دومين
منبا تأمين انرژي پس از خليج فارس اسیید که
میتواند بازار مناسیییبی براي تأمين انرژي هند
باشییید .اجما ًال به صیییورت عام ايران با توجه به
موقعيد میلوب ژئوپليتيک (به مثابه ژئوپليتيک
دسییترسییی) و موقعيد برجسییته ژئواکونوميکی
(بهخصیییوص ذخاير نفد و گاز) و موقعيد برتر
سيا سی در خاورميانه ک شوري ا سد که در نگاه
آ ينییده هن ید ارزش بر قراري روا بط را ه بردي
گ سترده را دارد .به صورت خاص چابهار بهعنوان
جديدترين بندر ايران و اسیییتراتژيکترين بندر
براي هند اين توان را دارد که بسياري از نيازهاي
(اقت صادي ،سيا سی ،ا ستراتژيکی) اين ک شور را
مرتفا سازد و از طرفی توازن ژئوپليتيکی حداقلی
هند را مقاب چين و پاکسیییتان برقرار کند .به
صییورت کلی اشییتراک در منافا و وابسییتگی در
اغلب زمينهها ( سيا سی ،امنيتی ،اقت صادي و،)...
به حدي ا سد که باعث خواهد شد هند و ايران
در آينده روابط رو به رشییید و همگرايی را تجربه
کنند.
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