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 چکیده

ها و  به ارزش یاسیس یگرباز یک یاکشور و  یک یمنافع و اهداف ملّ یعبارت است از وابستگ یتیکی،ژئوپل یوابستگ یف؛در تعر

 یمجماو  شاام  مکاان و ف اا    در  یاایی جغراف هاا و عواما     . ارزشیگار د یاسای س یگرانکشورها و بااز  یاییجغراف های یتمز

. بناادر آزاد و  کنناد  یرا به خود جلا  ما   یگرانو توجه باز کنند یم یداپ یاسیس یتکه مطلوب اند ییف ا یو الگوها یاییجغراف

 -اناد  مطلاو   یاایی در یرهاییبناادر و مسا   یکاه دارا  یی. کشاورها اناد  یاییجغراف یها ارزش یناز ا یکیآنها  یاییدر یرهایمس

کاه از   یخاارر اماروزه کشاورها    ینهما  باه  . یندرا آنها وابسته نما یگرانقدرت د نیاز  یشدر حکم پ یها مکان ینااز  توانند یم

 یرهایو مسا  یادورها مناار  آزاد، کر  یاایی، به بناادر در  یدارا بودن و دسترس  ساح ،  ی)برخوردار یادر یتیکیژئوپل یها  مولفه

مقالاه   یان . هادف ا آیناد  یقدرتمند به حسا  ما  یخوردارند، در زمره کشورها( بریرهو غ یاییداشتن ناوگان مجهز در یایی،در

راساتا ساوا     یان در ا کشور است. ینا یتیکیآن در چارچو  اهداف ژئوپل یاییدر یرآزاد چابهار و مس هند به بندر یازن واکاوی

مطارح شاده    یههار شده است؟ فرضهند به چاب یتیکیژئوپل یباعث وابستگ یکه چه عوامل شود یمطرح م گونه ینمقاله ا یاصل

و  ینقدرت برتر، رقابت با چ یکشدن به  ی تبد یالزامات جهان یرنظ یتیکیژئوپل های یاست که هند در چارچو  وابستگ ینا

)باه   )به رور اعام( و چابهاار   یرانا یر( به مسیبه منابع انرژ ی)به جهت دسترس یمرکز یایپاکستان، ورود به افغانستان و آس

باه   یااز . ارالعاات ماورد ن  شود میمحسو   یلیتحل -یفیو روش؛ توص یتپژوهش بر اساس ماه ین( وابسته است. ارور اخص

 شده است. یمعتبر گردآور یها و با مراجعه به منابع معتبر چون کت ، مقاالت و گزارش یاسناد یوهش

 

 هند یران،چابهار، ا یتیکی،ژئوپل یوابستگ های كلیدی: واژه

 

 ( مقدمه1

جغرافیایی در  ها و عوام   ها است. ارزش هایی برای زندگی انسان ها و محدودیت تولید کنندة فرصت ،به رور کلی جغرافیا

ه خود کنند و توجه بازیگران را ب اند که مطلوبیت سیاسی پیدا می الگوهای ف ایی مجمو  شام  مکان و ف ای جغرافیایی و

هایی هستند که مطلو  بازیگران سیاسی اعم از فردی یا گروهی)بدون  های جغرافیایی فرصت کنند. در واقع ارزش جل  می

توانند تولید کننده قدرت باشند. در درجه بعدی، کاربری آنها  شوند؛ زیرا در درجه نخست، آنها می واسطه یا نیابتی( واقع می

تأمین کنندة نیازهای حیاتی و منافع جمعی و فردی باشند. به  -توانند ر شود. و در آخر میتواند به سل  قدرت رقبا منج می

های آن غلبه  ها را مورد استفاده قرار دهند و بر محدودیت های ناشی از این ارزش کنند فرصت ها سعی می همین دلی  انسان

-111: 1831نیا،  یابند )حافظ ماهیت ژئوپلیتیکی می و گیرند، ترتی  های جغرافیایی چون بار سیاسی به خود می کنند.  ارزش

ها و ف اهای جغرافیایی تحت تأثیر عوام  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی،  مکان های جغرافیایی؛ از حیث ارزش ( 111
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یت آن دچار اهم لذا گیرند، میامنیتی، دفاعی، توریستی، ارتباری، تکنولوژیکی، فرهنگی، دینی، سکونتگاهی و غیره قرار 

ها و ف اهای ساحلی بویژه در  ها، مکان دریا در زندگی انسان  شود. در گذشته و قب  توسعة صنعت دریانوردی و نقش تحو  می

 (.111-112اند)همان:  العاده ارزشمند شده هایی فوق ولی امروزه چنین مکان منار  گرم یا سرد جاذبه چندانی نداشتند، 

های دریایی(، توسعة بنادر،  کت کشورها به سمت ارتبارات دریایی)توسعة کریدورها و داالناهمیت ضرورت استفاده و حر

ها و سواح  دریایی به خارر تحو  در نیازهای همه جانبه)اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و...( و متقاب  بشر به همدیگر  اسکله

نمود پیدا کرد است. امروزه رویکرد نگاه به دریا از  ای قدرت یک کشور  بسیار است. امروزه ارتبارات دریایی در حکم مؤلفه

های مکانی منار  آزاد تجاری و  ای، مزیت سه جنبة اقتصادی)منابع غذایی، تفریحی، توریستی، انرژی، منابع فالت قاره

نظیر  ض دریایی ، عوار ای و جهانی ای، تأثیر بر فرایندهای منطقه های منطقه گیری اتحادیه صنعتی و ...(؛ ژئوپلیتیکی) شک 

انقا  مواد اولیه، سوخت، غذا، مسافر، مانند: های ارتباری بنادر و دریاها ) نقاط استراتژیک یا نقاط کنتر  و غیره( و جنبه

نشان از جایگاه واالی مسائ  دریایی در مناسبات  ؛ (202-208: 1831راد،  نیا و کاویانی تجهیزات نیروی نظامی و...( )حافظ

ترین منار   ایران به لحاظ  در همین راستا، منطقة آزاد چابهار یکی از مهمترین و استراتژیک. یک استقدرتی ژئوپلیت

گذاری بر امنّیت ف ای ملی است. موقعیت لُجستیکی بسیار مناس  بندر چابهار در دهانة خلیج چابهار که امکان دسترسی  اثر

این  ؛خلیج را با تمام مشخصات و مزایای آنها فراهم آورده است زمان از ساح  اقیانوسی و ساح  حاشیة برداری هم و بهره

المللی نیز، قرار گرفتن جنو  شرق کشور به رور  همواره در موقعیت بالقوه رشد و توسعة قرار داده است. در ابعاد بین بندر را 

جنو ، بیش از   -جمله کریدور شما دنیا، از  بزرگ ترانزیتی کریدور سه از کریدور دو مسیر اَعم و چابهار به رور اَخص در

 راه شاه نیچند ریمس در میمستق ریغ ای میمستق رور به چابهار همچنین کهاین به منطقه آزاد چابهار اعتبار بخشیده است. 

 نیا کما اینکه. دارد رای تیترانزی ها تیموقع نیتر یراهبرد ازی کی به شدن  یتبد تیقابل و است شده واقعی المل نیب مهم

 هیانوسیاق و ایآس قا،یآفر قاره سه به تواند یم و است هند انوسیاق سازه و عمانی ایدر سازهی عنی یا منطقه سازه دو ع و ندرب

 محصوری کشورها به 1«بزرگ دروازة»عنوان به چابهار خارر نیهم . به(11-12  :1831و دیگران، نیا  )حافظ کند برقرار ارتباط

 .شود یم ادی المنافع مشترک مستق ی ها دولت و افغانستان

 سیاست توجه مرکز در اسالمی از انقال  پس های سا  در که است جهانی ظهور به رو های قدرت مهمترین از یکی هند   
باالی  رشت و وسیع جغرافیایی انسانی توجه بودن ازمنابع قاب  برخوردار دلی  کشور به این  .است قرارگرفته ایران  خارجی

 به را هند ن،ایرا اسالمی جمهوری رو از این  است. جهانی سیاست و اقتصاد مرکز به پیرامون از   حرکتحا در اقتصادی
خارجی خود داشته  رواط توسعه در وژه نگاهی کشور این به و برگزیده سیاسی مقارعی در و -اقتصادی شرکای از یکی عنوان

 .(111: 1831نژاد،  )سلطانی است

ای جهت  متقاب )ورود به افغانستان و آسیای مرکزی از رری  ایران( خواهان مشارکت گسترده های هند در پرتوی وابستگی

 کشور هدف این مقاله تبیین و تحلی  چرایی و دالی اجماالً سرمایه گذاری و توسعه بندر دریایی و منطقه آزاد چابهار است. 

 است.  لیتیکی های ژئوپ ازحیث نیازمندی به بندر چابهار در چارچو  وابستگی هند

 

 ( رهیافت نظری2

3و موازنه منافع 2«وابستگی ژئوپلیتیکی»    
 

                                                           

1. Great Gate 

2.Geopolitical Dependency 
3.Balance-of-Interest  
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های  ها و مزیت وابستگی ژئوپلیتیکی، عبارت است از وابستگی منافع و اهداف ملی یک کشور و یا یک بازیگر سیاسی به ارزش

 جغرافیایی کشورها و بازیگران سیاسی دیگر.

های خاصی هستند و منافع و مزیت ها نیز در سطح جهان به رور  ها و ارزش خصیصهها و ف اهای جغرافیایی دارای  مکان 

های جغرافیایی نامتعاد  است. ازینرو  ها و نیز تقاضای مزیت عبارتی الگوی پخش عرضه مزیت  باشند. به متعاد  پخش نمی

و حکومت ها به یکدیگر نیازمند و وابسته  ها ها و ف اهای جغرافیایی و به دنبا  آن گروهای انسانی ساکن در آنها، ملت مکان

 (. 141: 1830نیا،  )حافظ شوند می

ای برخوردار است.  های جغرافیایی کشورها از ریف گسترده وابستگی ژئوپلیتیکی منعکس کننده این واقعیت است که مزیت 

ن را ندارند. این ضرورت وابستگی متقاب  لیکن برخی از کشورها از تمام یا بخشی از این مزیت ها برخوردارند و برخی از آنها آ

المللی و توسعه و تکام  سیستم سیاسی جهان است. در منط  ژئوپلیتیک، وابستگی  جغرافیایی، فلسفه همکاری و تعام  بین

قد های جغرافیایی دیگران، در صورتی که فا در نقطه مقاب  قدرت، استقال  و آزادی عم  قرار دارد. کشورهای وابسته به مزیت

عوام  و مزیت های جغرافیایی تعاد  بخش و متوازن کننده باشند در وضع ضعف قرار گرفته و سیاست خارجی منفع  شده 

نیا، همان( در اینجا به تبع از شرایط موجود کشورها  شود. )حافظ و منافع و اهداف ملی آنها با چالش و تهدید مواجهه می

 تر است. ذا اص  توازن منافع؛ اصلی منطقیاند، ل دارای درک متقابلی از منافع خویش

نظر رل  و دومی، دولتی که حافظ وضع موجود  برد؛ اولی دولت تجدید از دو دولت نام می "شولر"در بسط موازنه منافع،  

و دومی دولت تجدید  1«اهداف محدود»نظر رل  با  نظر رل  خود به دو دسته؛ دولت تجدید های تجدید است. البته دولت

نظر رل  با اهداف محدود درصدد افزایش منافع و ارتقاء  های تجدید شوند. دولت تقسیم می 2«اهداف نامحدود»رل  با  نظر

ها را اتخاذ  از ابر قدرت 8«استراتژی دنباله روی»المللی هستند و معموالً  شان در درون نظم مستقر بین جایگاه و مواضع

هایشان به پرداخت  های انقالبی هستند که برای بسط ارزش محدود دولت هداف ناهای تجدید نظر رل  با ا کنند، اما دولت می

  .(Schweller, 1994: 100) المل  هستند های باال تمای  دارند و خواستار تغییرت اساسی در نظم بین هزینه

یران با توجه به عوام  ترین دولت حافظ وضع موجود است و ا ، ایاالت متحده هم اکنون قوی"شولر"بر اساس نظریه موازنه 

از هند به  "شولر". (Schweller, 2011: 285-286)کند نظر رالبانه نامحدودی را دنبا  می  درونی و ارزشی اهداف تجدید

المللی  برد. رشد هند در درون نظم بین عنوان یک ابرقدرت در حا  رشد با اهداف تجدید نظر رالبانه نامحدود نام می

المل  نیست. هند قدرتی نوظهور است  ایش قدرت و پرستیژ هند به هزینه قواعد و هنجارهای نظام بینشود و افز گیری می پی

المللی پیش گرفته است و برای افزایش  که درصدد تفوق ایدئولوژیکی نیست بلکه راه رشد را در پیوند با نظم مستقر بین

 اش شده است. جی و روابط خارجیمنافعش ناگزیر به برقراری پیوندهای متعارض در عرصه سیاست خار

از ررفی ایران با توجه به هویّت انقالبی و ارزشی و دیگر عوام  درونی و ساختاری درصدد توسعه منافعش است و حاضر به  

ای دارند،  گوید؛ کشورها منافع پیچیده تقب  هزینه های نسبتاً باال برای توسعه ارزش هایش می باشد. همان رور که شولر می

ها با  هایی برای همکاری با یکدیگر دارند و این همکاری تحت تأثیر معمای امنیتی بر پیوند هر کدام از این دولت فرصت آنها

کنند، در میان این فشارهای متعارض، منافع ملی  ها تالش می گذارد، به روری که هر کدام از دولت های دیگر تأثیر می دولت

(. ازینرو هند و ایران برای افزایش منافع خود ناگزیر به 180-181: 1838مقدم،  میخود را پیگیری کنند) نیاکوئی و بهرا

رغم نقش  اند. سیاست خارجی هند، تفکر یک ابرقدرت است که در پی فتح بازرهای بزرگ اقتصادی جهان است. علی همکاری

                                                           

1.Limited Aims 

2 .Unlimited Aims 

3.Banda going 
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ط نزدیک هند و اسرائی ؛ هند توانسته است ای مث  عدم رضایت آمریکا از روابط نزدیک هند با ایران یا رواب متغیرهای مداخله

؛ تحت همین منافع پیچیده و متعارض، هند "شولر "ای مدیریت کند. به تعبیر روابط دوجانبه خود با ایران را به نحو شایسته

(، در 881: 1838ملیارد دالری در ایران)ملکی،  11نه تنها منافع خود با ایران را محدود نکرده، بلکه هند با سرمایه گذاری 

گذاری در ایران را داشته است و خواهان روابط گسترده ای در زمینه های گوناگونبا  زمره کشورهایی است که بیشترین سرمایه

رسانی روابط خود با هند نبود، بلکه  ایران است. متقابالً ایران با درک از جایگاه شناخته شده هند، هیچگاه در پی حداق 

 د در ررح های عمرانی و اقتصادی خویش از جمله توسعه بنادر راهبردی نظیر چابهار است. خواهان مشارکت گسترده هن

 

 های پژوهش ( یافته3

 (تبیین موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی بندر چابهار3-1

 دریاای  گارم  هاای  آ  کناار  ایران در شرقی جنو  الیه منتهی در مربع کیلومتر 11111 حدود مساحتی چابهار با شهرستان

باه   جناو   از شهر و نیک ایرانشهر و های شهرستان به شما  جان  از شهرستان این. است گرفته هند قرار اقیانوس عمان و

 (. از3: 1831)عزتای و شاکری،    است هرمزگان محدود کرمان و های استان به غر  از پاکستان و به شرق از و عمان دریای

 از ایاران  کریادور  دو اند، کرده بینی پیش امر این برای ملّ  سازمان انکه کارشناس جهانی و نق  حم  کریدور سه مجمو 

بود. چابهار، در ررح توسعه محور شرق، محور  خواهد جهان غربی -شرقی ترین کریدور جنوبی عبور نقطه چابهار و گذرد می

 قل  و شود می آغاز در چین« ابریشمدروازه »از کریدور این (.111: 1833پویان  و دیگران،  )پور شود ترانزیتی شرق نامیده می

 مسیر این ری از پس و پیوندد می شرقی جنو  آسیای سرزمین به و کرده تغذیه را  کانتون  استان یعنی این کشور اقتصاد

 قاسم به بن و کراچی حصیرآباد، جایپور، ناکپور، کلکته، مانند ناحیه این شهرهای مهمترین پوشش با و شده وارد هندوستان

 رسد. می ارچابه

 مرکازی  در خشاکی درآسایای   محاط شش کشور برای آزاد آبهای به دسترسی راه ترین راهبردی و ترین آسان چابهار بندر 

 باه  شرق از افغانستان، مرکزی و آسیای کشورهای به شما  از هوایی و زمینی نق و حم  شبکه وسیله به منطقه است. این

فارس خلیج از خارج در قرار داشتن و آزاد هایآ  به مستقیم دسترسی یابد.می صا هند ات اقیانوس جنو  به از پاکستان و

)عزتای و   چابهاار اسات    هاای  خاص از دیگر ویژگی استراتژیکی موقعیت بحران، بروز در مواقع پذیریآسی  عدم همین رور و

 (.3: 1831شکری، 
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 (Source; UNECE & ESCAP, 2010) موقعیت استراتژیکی بندر دریایی چابهار -1شکل

 (اهداف ژئوپلیتیکی هند در مشاركت طرح توسعة بندر چابهار3-2

 های ژئوپلیتیکی هند ( اهمیت جایگاه راهبردی ایران در وابستگی3-2-1

 ایران استراتژیک و امنیتی محیط در که و جغرافیایی رشت به رو اقتصاد یک انسانی، و ربیعی کالن منابع از برخورداری با هند

 شامار  باه  ایران اسالمی برای جمهوری سیاسی اتکای قاب  و پایدار روابط برقراری برای ها گزینه ترین از مهم یکی گیرد، می قرار

از منظار وابساتگی هاای    (. روابط ایران و هند در سطح کالن راهبردی قابا  تحلیا  اسات.    111: 1831نژاد،  آید)سلطانی می

هند، متعدد و متنو  است؛ به همین خارر است که  نه  ایران و نه هند هیچ کادام قاادر    های همکاری  ایران و متقاب ، زمینه

در ساه ساطح ملای،    های مشاترک دو ساویه نیساتند. ایاران و هناد       به نادیده گرفتن نقش آن یکی در مناسبات و همکاری

رژی ایران وابستگی دارد و به تباع ایاران   دارند. در سطح ملی، صنعت و اقتصاد هند به ان  وابستگی  ای و جهانی، به هم  منطقه

ها، مسیرهای خاکی و راه آهن و ...( به تکنولوژی و  های کالن و زیر ساختگی)نظیر توسعه بنادر و اسکله نیز برای پیشبرد ررح

ی هاا  یوابساتگ  و مشاترک  مناافع  و اهاداف   یدل به تحریمی،  شود پس از ف ای پسا یمی نیب شیپمدرن هند وابستگی دارد. 

 .بیشتری نیز بگذارد بهبودی به روی تیامن ،یاسیس ،یاقتصادی ها نهیزمی  همه در هند و رانیا روابط -کشور متقاب  دو 

 عنوان به خود معرفی کشور برای ای و جهانی این های منطقه سیاست راستای در ایران  با رابطه در هند استراتژیک منفعت 
 نگریسته ظهور به رو قدرتی عنوان به جهانی بازیگران دیگر سوی از ند تمای  دارده. هست نیز جهانی ظهور به رو قدرت یک

 شرق به نگاه سیاست براساس هند .رود می فراتتر پاکستان با امنیتی های رقا  حد از آن امنیتی های ؛ قدرتی که دغدغه شود

. در این میان ایران (Fair, 2007: 148)افغانستان استگذاری در خاورمیانه، آسیای میانه و  و اثر نفوذ افزایش به مند عالقه خود

 در ایران خاص موقعیت بر عالوهباشد.  کننده کمک بسیار اشپیرامونی منار  در خود اهداف به هند رسیدن درتواند  می
 زمانی واقعیت این باشتد. یافتته استقالر تازه های جمهوری به هند اتصا  حلقه تواند مین ایرا نیز مرکزی آسیای در خاورمیانه
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 در هوایی های پایگاه ایجاد پی در منطقه این کاال به  صادرات برای تالش کنار در هند بدانیم که کند می پیدا اهمیت بیشتر
 استتراتژیک عم  -اوردن دست به از را پاکستان منار  این در ح ور افزایش با هند ترتیت  این هست. به نیز تاجیکستان

افغانستان از اهداف اصلی  و آسیای جنوبی در رقی  یک عنوان به پاکستان نفوذ در واقع تحدید .کند می محروم خود مطلو 

  .(Pant, 2010: 11-29)هند است

 در سلفی های جریان به وابسته گری گستترش نظامی عوات  مورد در دو هر دهلی و تهران که است حالی در اینها همه
در  دیوبندی و وهابی سیاسی های قدرت مجدد ظهور به نس  کشور دو هر .ستتندنگران ه میانه آسیای و آسیا جنو 

م. گروه 2008تهدیدات ناشی از پدیده تروریسم در سا   به همین دلی ، جهت مقابله با .دارند ن دغدغه ی آورا و افغانستان

و با تالش آنان در زمینه تروریسم، همس شد.کاری مشترک هند و ایران برای مقابله با حرکات تروریستی در منطقه ایجاد 

)احمدی ایران و هندگروه کاری مشترکی را در مقابله با قاچاق مواد مخدر و اسلحه بویژه از پاکستان و افغانستان، ایجاد کردند

 (. 113: 1830فشارکی، 

عیت مناس  ایران در های مشترک امنیتی، منافع مشترک درحوزه انرژی، موق اجماالً عواملی نظیر: مالحظات و نگرانی 

جنو ، منافع و مشارکت  -دسترسی هند به افغانستان و آسیای مرکزی، نقش بندر دریایی چابهار در کریدور شما 

اند و به  که  باعث وابستگی متقاب  منافع ایران و هند -اند )استراتژیکی، اقتصادی و عمرانی( در افغانستان از جملة مواردی

تواند با فعا  کرد  . همچنین که ایران میاری و تعام  دو سویه ی دو کشور را فراهم آوردندهای همک خودی خود  زمینه

المل ، یک امنیت پایدار را در این منطقه سامان  های مرتبت با سیاست خارجی و امنیت بین چابهار، صرف نظر از مزیت

 (. 28: 1831دهد)عسکری کرمانی، 

 

 جهانی تحقق راهبرد كالن قدرت برتر -( 3-2-2

 دیگر و گذاشته تأثیر جمعی اقدامات و تصمیمات و فرایندها بر عمالً ای منطقه یا و المللی بین های سازمان در که کشورهایی

 برتر و بیشتر منزلت آن تبع به و ژئوپلیتیکی وزن از که هستند آنهایی -نماید می متأثر نیز را آنها و کنش اقدامات و کشورها

فرصت  و قدرت مجدد تولید به توانند می آنها ای برخوردارند؛ بدین ترتی  منطقه و المللی بین سازمان ءاع ا سایر میان در

: 1831نیا،  بپردازند)حافظ جهانی و ای منطقه سطح در خود های برنامه و اهداف ها، سیاست نظرات، نقطه پیشبرد برای سازی

103-110.) 

دهد،  ، نشان می1تولید ناخالص داخلیهای  هایی است.  شاخص مشخصاً هند به عنوان قدرتی نوظهور دارای چنین ویژگی 

(. همچنین 423: 1830م. پس از چین بیشترین تولید ناخالص داخلی را خواهد داشت )شفیعی و پهلوانی 2010هند تا سا  

. از (World Data bank, 2014)تریلیون دالر برسد  321114/0شور م.  صادرات این ک2021که پیشبینی شده است تا اف  

. پیش (43: 1833اختر،  باشد )بلند لحاظ نظامی، هند دارای ششمین نیروی دریایی و چهارمین نیروی هوایی بزرگ دنیا می

. قدرت (World Data bank, 2014)نفر برسد.  213131، به میزان 2021بینی شده میزان پرسن  نظامی هند در سا  

اى که حجم صادرات  ویژه در فناورى هوا و ف ا و جهش علمى آن در عرصه فناورى ارالعات به گونه اقتصادى این کشور، به

هند و چین حدود  2010دهد. پیشبینی شده است تا  میلیارد دالر را تشکی  مى 21افزار آن کشور ساالنه رقمى حدود  نرم 

بنابرین یکی از اهداف واالی هند برای  (Gupta, 2009: 16). مینه را خواهند داشتدرصد تقاضای جهانی در این ز 40

پیروی و دنبا  کردن برنامة ابر قدرت در  ،ها، کریدور و مسیرهای دریایی(  توسعه بنادر، اسکله)هایی  مشارکت در چنین ررح
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به عنوان اولین و )ای نظیر، آمریکا و چین  وهکند، با وجود رقبای بالق حا  ظهور است، از این منظر هند به خوبی درک می

،  گرا گیری به سمت سیاست واقع روی و جهت دومین قدرت حا  حاضر( باید بتواند روابط گستردة جهانی داشته باشد. دنباله

 های اخیر حاص  چنین نگاهی در راهبرد کالن هند در آینده قدرت ترسیمی این کشور است.  در این باره آقای ری سا 

کنم سیاست خارجی هند در رنسانس اقتصاد هندی نقش   فکر می:»  گوید  وزیر خارجه اسب  هند می "پرنا  موکرجی"

های سیاست خارجی همچون  مهمی ایفا خواهد کرد. در حا  حاضر برای پیشبرد منافع اقتصادی خود تعدادی اهرم

جارت آزاد و همچنین مشارکت در محاف  چند جانبه وجود های سنتی بازرگانی، مذاکره راجع به منار  ترجیجی و ت فعالیت

وظیفه اصلی سیاست خارجی هند همچون همیشه کمک به پروسه توسعه کشور و استفاده »کند که:  وی اضاف می« دارد. 

  (Gupta, Ibid) «المللی برای این منظور است. حداکثری از مشارکت بین

 

 ای با طرح توسعه بندر گوادر اهبرد مقابله( رقابت گسترده با چین و پاكستان/ ر3-2-3

حران کشمیر بهند با چین و پاکستان هر دو در رقابت است؛ با هر دو کشور دارای مشکالت ح  نشدة ارضی و مرزی است.  

 قومی، -ترین و اصلی ترین مسأله مورد اختالف بین هند و پاکستان است. این بحران ترکیبی پیچیده از مطالبات ملی تاریخی

یافته، فساد و ترس فراگیری است که از بدو استقال  پاکستان از هند موج   های مذهبی، تروریسم، خشونت سازمان تفاوت

(. غیر از اختالفات هند و پاکستان، اختالفات هند با چین بر سر 1: 1834، احمدیو  اراعتتقاب  دو کشور با یکدیگر گردید)

 .تبت هنوز هم به قوت خود باقی است

بته جدای از اختالف مرزی هند با چین، هند و چین همدیگر را به عنوان دو رقی  قدرتمند در عرصه تحوالت جهان نگاه ال 

المللی به منظور متحو  کردن چین است.  برداری وسیع از امکانات بین ها بر مبنای بهره سیاست چینیدر این بین، کنند.  می

های  جنوبی و عربستان در قال  همکاری وزن ایران همچون پاکستان، آفریقای به همبا این وجود روابط چین با کشورهای بالنس

استراتژیک قرار دارد. از آغاز استقال  پاکستان، روابط چین و پاکستان بر اساس دوستی و مودت شک  گرفته بود. چین و 

اند. در  ی و امنیتی مستحکمی برخوردار بودههای اخیر از روابط سیاسی، اقتصاد  پاکستان از نیمه دوم قرن بیستم به ویژه دهه

میلیون دالر هزینه در ایجاد و تجهیز سیستم راه آهن پاکستان، تأمین لوکوموتیو مورد نیاز راه  200ابعاد جدید دولت چین با 

رای تجهیز میلیون دالر نیز ب 100عالوه بر این پکن   اتصا  راه آهن پاکستان به چین موافقت کرده است. آهن این کشور و

است. عالو بر این  میلیون دالر برای توسعه خطوط لوله نفت این کشور در نظر گرفته 100سیستم ارتبارات پاکستان و 

های تکنولوژیک و اقتصادی چین است، بر این اساس  اش به شدت نیازمند کمک ای پاکستان برای پیشبرد ررح های هسته

(. ررح 180:  1831نیا،  مگاوات برق کمک کند )فرزین 11با ظرفیت تولید  نیروگاه اتمی 1چین توانسته است در ساخت 

کیلومتری  1800ها به رور مشترک در حا  اجرا است، ایجاد بزرگراه  پاکستانی ها و اقتصادی دیگری که از سوی چینی

ته شده توسعه بندر گوادر به باشد. چین همچنین ررح ساخت و تجهیز بندر گوادر پاکستان را به عهده گرفته، گف قروم می قره

 (. 11: 1831،  احمد و افشاری پاکستانی است ) آ  -لحاظ اهمیت باالیی که دارد نماد همکاری چینی

ها با توس  به قدرت چین، معتقدند، در صورت توفی  در پروژه بندر گوادر به دلی  منافع اقتصادی، سیاسی،  پاکستانی 

مدت با ح  مشکالت درونی و بیرونی پیچیدة خود و دور کردن چابهار از رقابت، حتی  لنداجتماعی و امنیتی این بندر در ب

(.  همچنین که چین گفته است، 811: 1831)نصیری،  های ترانزیتی بندر عباس را در معرض تهدید قرار خواهند داد قابلیت

ینی برای بندر دبی باشد؛ به روری که قدرت به یک بندر مهم در منطقه تبدی  شود و جایگز 2010 بندر گوادر باید تا سا 

 (Sing Roy,2015:7-8).  کشتی مادر را به رور  همزمان دارا باشد 33پهلودهی 

های  پاکستان در کرانه هایش در بندر چابهار، حوزه نفوذش را در رقابت با چین و از این سو، هند از رری  گسترش همکاری

http://www.idsa.in/taxonomy/term/49.html
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جنو  است،  -دهد. هند مصمم به اجرای توسعه دروازة)چابهار(، کریدور شما  دریای عمان و اقیانوس هند گسترش می

 -شما  کریدور از خود باید تجاری مقاصد به رسیدن برای هند باشد. کشور داشته بر در نیز اضافی های هزینه که هرچند

 تسّلط و باشد داشته نظامی ح ور تواند منطقه می این در استقرار با هند کشور تجاری، مقاصد رب کند. عالوه استفاده جنو 

اجماالً رقابت دائم با چین و پاکستان از دالی  اصلی ورود هند به چابهار در چارچو  وابستگی  دهد. افزایش منطقه بر را خود

 های ژئوپلیتیک است.

 

 
 در دریایی گوادرموقعیت استراتژیکی بن -2شکل شماره

 (Source: Rahman Saqib, 2013: 3)               

 

 ( ورود به افغانستان و بازارهای آسیای مركزی3-2-4

 امکان مرکزی آسیای مدت در میان و بلند مدت اهداف به دستیابی که است واقفع موض این به هندوستان سیاست خارجی

 ,Hanauer & Chalk).)افغانستان یعنی منطقه همسایه این کشور با ریهمکا و مشارکت رری  از مگر بود نخواهد پذیر

افغانستان در ارتباط است، رابطه  «زرنج»مرزی   منطقه باایران که « چابهار»هند در نظر دارد تا از رری  بندر  12 :2012

 -بم -رری  راه مبادالتی چابهار اکنون کاالهای هند از هم .تجاری خود را با تجار افغانستان و بازار این کشور گسترش دهد

زرنج موج  شده است که مسیر  -شود. تکمی  مسیر دالرام  جنو  افغانستان توزیع می -دالرام به شاهراه شما  -زرنج

 . (Dietl, 2012: 14)تر شود  کیلومتر کوتاه 1100 چابهار به آسیای میانه

همین نشست کمیسیون مشترک ایران و هند در  هان برای هفدخورشید، وزیر امور خارجة این کشور به تهر در سفر سلمان 

دو م. 2003رور رسمی مشارکت در پروژة توسعة بندر چابهار ایران را تأیید کرد. قب  از این در سا   هند به  م.2018 می
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د متعهد به دولت تواف  کردند که در ایجاد یک خط آهن از مرزهای روسیه به بندر چابهار با همدیگر همکاری کنند. هن

(. Daniels, 2013: 96)تدارکات امور فنی و نیروهای متخصص و تهیه لوکوموتیوها و بخش یدکی این خط راه آهن شده است 

بم، انجام دادند و مشغو  اجراء و توسعة این ررح  -فارا  -همچنین ایران و هند توافقاتی نیز در مورد ررح را آهن چابهار

همچنین توسعة چابهار  توسط هند،  .برابر افزایش یابد 1تنی این مسیر به  1/2رفیت انتقا  هستند. آنها درصددند، تا ظ

توجه به روابط و مشترکات فرهنگی، اجتماعی واقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه و  سب  خواهد شد تا هند با 

ی به حم  کاالهای خود از رری  خاک پاکستان برای تجارت با این کشورها، دیگر نیاز؛ (Ali Khan, 2012: 125)افغانستان 

 نداشته باشد. 

اهمیت آسیای مرکزی از نظر دارا بودن منابع انرژی است که به مثابة قل  و روح ژئوپلتیک جهانی است. این منطقه در 

 11/1نفت و  درصد از ک  ذخایر جهانی 1میلیارد بشکه ذخایر شناخته شده و یا  1/43و در بیشترین  2/11کمترین تخمین 

 مرکزی آسیای به رشد کشورهای رو از ررفی نیاز  (.Bp, 2011) درصد ک  ذخایر جهانی گاز را دارد 3/8تریلیارد مترمکع  یا 

 و ترانزیتی های قابلیت به مرکزی آسیای کشورهای وابستگی برّی و ژئوپولیتکی از خارج جهان با ارتباط و آنتروپی کاهش به

به نوعی جذابیت ژئوپلیتیک دسترسی  (؛ 33-33: 1831نیا و دیگران، )حافظ منطقه از خارج ی بهدسترس در ایران معبری

هند قادر است به بازارهای  ،کند. لذا در یک بده بستان وابسته و مشترک ایران را در نزد سایرکشورها را بیشتر آشکار می

نیز از رری  ایران به آبهای گرم  نی مرکزی و افغانستاجذا  و پرسود آسیای مرکزی دست یابد، از این رری  کشورهای آسیا

 کنند. دسترسی پیدا می

 
 )مایل دریایی( جهان مهم بنادر از بعضی با چابهار بندر دریایی فاصلة  -جدول شماره

 هنگ مسقط شانگهای لندن سیدنی پوسا بمبئی

 کنگ

 کیپ شارجه یوکوهاما هامبورگ

 تاون

 کراچی دبی کویت

113 1141 1111 1131 1813 111 4102 1001 100 811 800 331 814 810 

 
 چابهار آزاد منطقة به نقاط دیگر از مسافت -2جدول  شماره

 تاشکند بیشکک دوشنبه آباد عش  مشهد افغانستان زاهدان تهران

2231 181 300 1141 1313 2311 8332 8401 

 منبع: ویکی پدیا

 

 ( فرجام5

چابهار در اهداف ژئوپلیتیکی هند بود. واقعیت امر حاکی از این است که هنوز جنو  شارق   هدف این مقاله بررسی نقش مهم

رو دارند. منار  آزاد ایران و از جمله  کشور به رور اعم  و منطقه چابهار به رور اخص، مسیر روالنی از توسعه حقیقی را پیش

های گذشته و  رایی مورد انتظار و در شأن را ندارند. دولتچابهار در چارچو  واقعی منار  آزاد پیشرفته در منطقه و جهان کا

دولت کنونی)یازدهم( اعتباراتی را برای توسعة این منار  وضع کردند ولی این اعتبارات کافی نیست. روند پیشرفت فیزیکای  

های پیشارفته در   لوژیها، کند و بطئی است. مشارکت در عمران منطقه آزاد چابهار نیاز به تکنو ساخت و تجهیز بندر و اسکله

ساخت بنادر دریایی، مسیرهای کریدوری، راه آهن و غیره دارد. در این زمینه کشور هند دارای توانایی های الزم است. هند از 

ای است؛ که برای ورود به بازرهای پرسود آسایای میاناه باه مسایر      های گسترده های انرژیک دارای وابستگی حیث نیاز مندی
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است.  مقامات هندی بارها آمادگی خود را برای توسعة بنادر ایران، از جمله چابهار اعالم کردند،  ولی تاا کناون   ایران نیازمند 

ها، هند مصامم اسات حاوزة     پس از رفع تحریم ( 2011اکنون) را نداد. هم  ها اجازه ح ور واقعی هند به بازار ایران رژیم تحریم

ادر، جاده و راه آهن در ایران را گسترش دهد. درست است که چین نیز در حا  های اقتصادی خود در زمینة ساخت بن فعالیت

ی ح اور چاین در راساتای بلناد      ولای زمزماه    -حاضر بیشترین تمرکزش را بر روی توسعه بندر گوادر استوار ساخته اسات 

 و ایران چابهار در چینی گذاران سرمایه های کس  رتبه نخست قدرت جهانی برای ح ور در چابهار وجود دارد ح ور پروازی

 و و استقرار استفاده خصوص در ظهور نو بزرگ اقتصادی قدرت دو به عنوان چین و کشور هند دو که است مهم جهت این از

مهمترین مسیر  همچنین و جهان انرژی مهمترین چهار راه به عنوان غر  به شرق و جنو  -شما  کریدور گرفتن اختیار در

شاک ح اور چاین در رارح توساعة چابهاار باا وجاود          .  بای  در آسایای مرکازی اسات    بارای ح اور   کشور دو این ترانزیتی

های تکنولوژیکی این کشور، و روابط گستردة)اقتصادی، سیاسی و امنیتی( این کشور با ایران، ضمن اهمیت بخشای    توانمندی

اجمااالً باا توجاه باه     بخشاد.   ار را تسریع میهای ژئوپلیتیکی)با وجود رقیبی چون هند(، روند توسعه چابه و رنگ گرفتن بازی

بی شک مهمترین آثار این توسعه عایاد اساتان محاروم سیساتان و بلوچساتان      -اهمیت چابهار در راهبرد توسعة جنو  شرق

باشاد.   برخورداری از حداق  رفاه، مهمترین دغدغة مردم سیستان و بلوچستان می و عدم  زایی  خواهد شد. نبود اشتغا ، درآمد

ا حصو  تسریع در امر توسعه این مکان راهبردی، جمهوری اسالمی ایران در درجة نخسات قاادر اسات تاا حاد زیاادی بار        ب

ساز امنیّت دائام   تواند زمینه مشکالت استان محروم و عق  افتادة سیستان و بلوچستان فائ  آید، که خود در مرحلة بعدی می

آوری)مسائ  امنیتی جنو  شرق( که تا حاال به مثاباه یاک تهدیاد،     های مال  هو پایدار در استان باشد و از ررفی یکی از حفر

های مطلو  در استان سیستان و بلوچستان و  ساز موقعیت تواند به مثابه یک فرصت، زمینه کرد، می امنیّّت ملّی را مخدوش می

 کشور باشد.
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