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 Background and Theoretical Foundations: The Indian Ocean has come to the attention of major 
global and regional powers in recent years due to its geopolitical position, strategic straits and 
waterways, its transport role, and its strategic and economic importance. On the other hand, in order 
to become a world power, China seeks an active presence in the open waters and strategic ports of 
the world. The country is implementing a plan to revitalize the Silk Road as a one-way belt initiative, 
which has various strategic, geopolitical, political, economic and security dimensions. This project has 
two routes, sea and sea. The project's sea route, called the 21st Century Sea Silk Road, connects to the 
port of Venice in Europe after crossing the Indian Ocean. Another emerging regional power is India, 
which is seeking to increase its geopolitical influence in the subcontinent. This descriptive-analytical 
study examines the strategic and geopolitical rivalry of the "One Belt One Way Belt Project" in the 
Indian Ocean. 

Methodology: The research method of this research is descriptive-analytical. It is descriptive 
because it examines the current situation and systematically and systematically describes the current 
situation of the research subject. It is based on this analysis that in addition to stating the current 
situation, the reasons for how and why the situation and its dimensions are explained and the 
strategic and geopolitical competition of the China Ring Road project in the Indian Ocean has been 
analyzed. The method of collecting information is library and using articles, books, documents and 
Internet resources is valids. 

Findings: China and India are both emerging powers in the international system. Although there are 
different and sometimes contradictory views on the degree of stability and strength of each of them, 
there can be no doubt that both countries are economically world-class and their continuous 
economic growth is itself a new condition of behavior. Brings political and strategic. India, on the 
other hand, will become the world's fourth largest economy in the next few years and will be forced to 
import energy, 90 percent of which will pass through the Strait of Hormuz. Economic conditions and 
reliance on the Indian Ocean have led both countries to strengthen their military and naval forces in 
the Indian Ocean. India has paid close attention to the navy over the past decade and is currently one 
of the world's largest navies with 155 warships. China is also present in eastern and western India, 
building a network of naval bases and centers in neighboring countries, from Pakistan to Myanmar. 
China and India are monitoring each other alongside maritime protection of their economic interests, 
which are heavily dependent on the Indian Ocean, and there is a slow rivalry between the two, 
including the Sino-Pakistani alliance against India. In this regard, it is clear that the Sino-Pakistani 
alliance is a strategic concern for India. In recent years, within the framework of this coalition, China 
has found an increasing presence in the port of Gwadar. In fact, this port is one of the important areas 
of the country's presence in the Indian Ocean, and many, especially in India, have talked about the 
possibility of establishing a Chen military base in this port. However, in the current context, as it is very 
provocative for India and the United States, it is unlikely that this action will be taken openly by China. 
In any case, Gwadar is a strategic lever at China's disposal that it can use against India in critical 
situations. India is also quite concerned about the cooperation between China and Pakistan and is 
trying to use the Iranian port of Chabahar as a trump card against China. 

Conclusion: China is achieving its long-held dream of becoming a world power, and China's success 
will push the development model out of the monopoly of the West, and another power emerging in 
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the Indian Ocean in the 21st century is India. There are differing views on Sino-Indian relations. Some 
believe that the deep and long-lasting geopolitical rivalry has shaped relations between the two 
countries for many years, and that the source of these rivalries is the lands and people that are around 
or between the two countries. Some have gone so far as to believe that India and China will become 
dangerous rivals in the near future. Some also believe that any drastic progress in India-China relations 
is unlikely and that relations between the two will remain competitive, and that despite the deep 
differences between India and China, the two sides must avoid the escalation of tensions into a public 
rivalry. To take. But in the meantime, trans-regional actors such as the United States are influencing 
China-India relations and trying to somehow manage the current developments in the Indian Ocean. 
The Islamic Republic of Iran, as an Asian country, due to its geopolitical position, is bound to have 
good relations with Asian countries and powers, and with a brief look at the history of Iran's relations 
with Asian countries, it can be seen that relations with these countries are always in different 
dimensions. It has been established at an appropriate level, although at times, due to the political 
conditions and developments in the region, these relations have had ups and downs. In this regard, 
the geopolitical position and capabilities of Iran (Chabahar) will have a good ground in various 
dimensions to influence the relations between India and China and, consequently, the developments 
in the Indian Ocean. Thus, Iran's role in the power relations between India and China can enhance the 
understanding of the future international system and facilitate knowledge of future developments in 
the Indian Ocean for decision-making. Gwadar Port not only as a port Important for Pakistan, but also 
a port where merchant ships, warships and even Chinese submarines can be stationed. And given that 
the port is located east of the Strait of Hormuz, Western countries have become very sensitive to this 
issue, and this is one of the main reasons for Western pressure on Pakistan. The Chinese have signed a 
$ 5 billion contract in the port of Salameh and Qawin to support the port in eastern Oman. In 2018, 
the United States of America also signed a contract with Oman in these ports under the pressure of 
Oman. The Omani, who initially resisted the negotiations, eventually agreed to the deal. China then 
invested $ 1,900 in the port of Hambantota, which could effectively control both the center and south 
of the Indian Ocean. Chabahar port, the development contract of which has been signed between Iran 
and India and is to be developed by this country, and this country is the main axis of its development, 
is 70 km away from Gwadar port, and these two ports have a common geography and common 
culture. have. One of these ports, Chabahar, wants to be developed by India, which is an ally of the 
West, and the port of Gwadar, which is opposed by China, which is opposed by the West, has to some 
extent followed this path. Under these circumstances, a geopolitical competition will be created in the 
future, and due to lack of maturity and without examining Iran's geopolitical analysis of issues and 
concluding a contract with India for the development of Chabahar, not much work has been done by 
India in this regard. In particular, it is propagandizing that this propaganda has made Pakistan very 
sensitive because Pakistan opposes the development of the port of Chabahar by its rival, India. On the 
other hand, it has infiltrated Afghanistan from the north and its government agencies, which is 
Pakistan's strategic depth. On the other hand, India is located in the east of Lahore, India, and finally in 
the west of Pakistan, the Indians are active. The Islamic Republic of Iran must act in such a way that 
the port of Chabahar, as an axis in the bed of the "One Belt - One Way" project, moves in the same 
way and like the port of Gwadar, and has no other way. And in fact, allow China to be active in this 
field, and in fact, these two should be considered as a project, and if there are two projects, one is 
India and the other is China, we will not succeed. On the other hand, due to India's internal problems, 
the country does not have the capacity to invest in the port of Chabahar because India is not ready to 
invest abroad. Therefore, the Islamic Republic of Iran must develop Chabahar in the southeast of the 
country with the help of the Chinese, and this does not mean that India or other countries are not 
allowed to cooperate. On the other hand, China is ready to create the bed and infrastructure for 
development in the port. It has Chabahar. 
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 (علوم دریایی) پژوهشی همقال
 

 رقابت استراتژیک و ژئوپلیتیکی مسیردریایی طرح یک کمربند یک جاده چین در اقیانوس هند
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و  هاتنگـهداري از موقعیت ژئـوپلیتیکی، اقیانوس هند به علت برخور مبانی نظري پژوهش: پیشینه و 
اخیـر مـورد  يهاسـالاستراتژیک، نقش مواصالتی و همچنین اهمیت راهبردي و اقتصـادي، در  يهاآبراهه

قرارگرفته است. کشور چین در راسـتاي تبـدیل شـدن بـه  يامنطقه جهانی و بزرگ يهاقدرتتوجه جدي 
د و بنادر استراتژیک و راهبـردي جهـان اسـت. ایـن کشـور حضور فعال در آبهاي آزا به دنبال قدرت جهانی

داراي ابعـاد مختلـف  که طرح احیاي جاده ابریشم را با عنوان ابتکار یک کمربند یک راه در دست اجرا دارد،
استراتژیکی، ژئوپلیتیکی، سیاسی، اقتصادي و امنیتی است. این پروژه داراي دو مسیر بـري و بحـري اسـت. 

پس از عبور از اقیانوس هند به بندر ونیـز در  21روژه با عنوان جاده ابریشم دریایی قرن مسیر دریایی این پ
 غربـی و شـرقی مرزهـاي مـابین کشـورهاي توسعه سطح ارتقاء طرح این کالن . هدفگرددیماروپا متصل 

سـت. ا شده عنوان معبر کشورهاي يهاساخت زیر توسعه و يامنطقه يهايهمکار تسهیل طریق از اوراسیا
 يهـايهمکـار يهانـهیزمامنیتـی اسـت. –و سیاسـی  ياقتصاد این طرح داراي ابعاد مختلف ژئوپلیتیکی،

ضـد  يهـايهمکـار تیـتقو امنیت مسیرهاي مبادالتی، نیتأمغیراقتصادي در چارچوب طرح مزبور شامل: 
 دریـایی، تروریسم در سطح منطقه، طراحی سازوکارهاي حل و فصل منازعات در خصوص دعاوي زمینـی و

مبـادالت  شیافـزا منابع دریایی، همکاري در زمینه حفاظت زیست محیطی در مسیر جاده ابریشـم، توسعه
ژئـوپلیتیکی  افزایش نفوذ ، کشور هند است که در پیيامنطقهقدرت دیگر در حال ظهور  .باشدیمفرهنگی 

تهیـه شـده اسـت بـه بررسـی تحلیلی  –این پژوهش که به روش توصیفی  خود را در حوزه شبه قاره است.
یمـدر اقیـانوس هنـد » پروژه یک کمربنـد یکجـاده چـین«رقابت استراتژیک و ژئوپلیتیکی مسیر دریایی 

. بر این اساس در پژوهش حاضر پرسش اصلی این مسئله است که مسیر دریایی پروژه یـک کمربنـد پردازد
 س هند دارد.ژئوپلیتیکی حوزه اقیانو يهارقابتیک جاده چین چه تاثیري بر 

است. توصیفی اسـت  تحلیلی -توصیفیدر این بخش نوع پژوهش براساس هدف و ماهیت  سی:اشنروش
و بـه توصـیف مـنظم و نظـام منـد وضـعیت فعلـی موضـوع  کندیمرا بررسی  به این دلیل که وضع موجود

الیـل چگـونگی و عالوه بر بیان وضـع موجـود بـه تبیـین د . به این مبنا تحلیلی است کهپردازدیمتحقیق 
و رقابت استراتژیک و ژئـوپلیتیکی مسـیردریایی طـرح  چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن پرداخته شده است

بـه  اطالعـات گـردآوري در اقیانوس هند، مورد تحلیل قرار گرفتـه اسـت. روش چین یک کمربندیک جاده
 .باشدیممعتبر  اینترنتی منابع و ، اسنادهاکتاب مقاالت، از استفاده با و ياکتابخانهصورت 

 میـزان مـورد در اگرچـه. هسـتند المللـی بـین نظام در نوظهور يهاقدرت از دو هر هند و چین :هایافته
 تردیـدي امـر ایـن در امـا دارد، وجود متناقضی گاه و مختلف يهادگاهید آنها از یک هر مقاومت و پایداري

 اقتصـاد مداوم رشد و شوندیمجهانی محسوب  يهارتقدجزء  اقتصادي نظر از کشور دو هر که ندارد وجود
 طـی هنـد دیگـر طرف از. آوردیم ارمغان به استراتژیک و سیاسی يرفتارها از جدیدي شرایط خود نیز آنها

 90 کـه شد خواهد انرژي واردات به مجبور و شودیم تبدیل دنیا بزرگ اقتصاد چهارمین به آینده سال چند
 کشـور دو هـر شـده باعث هند اقیانوس به اتکا و اقتصادي شرایط. کرد خواهد ورعب هرمز تنگه از آن درصد

 دریـایی نیـروي بـه گذشـته دهـه طی هند. کنند تقویت هند اقیانوس در را خود دریایی و نظامی نیروهاي

 
 واژگان کلیدي:

 رقابت استراتژیک وژئوپلیتیکی
 پروژه یک کمربند یک راه

 اقیانوس هند
 چابهار
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. اسـت جهان دریایی ناوگان بزرگترین از یکی جنگی کشتی 155 با حاضر حال در و داده نشان زیادي توجه
 کشـورهاي در را دریـایی مراکـز و هـاگاهیپا از ياشـبکه و دارد حضـور هند غرب و شرق در همچنین چین

 خـود، اقتصـادي منافع از دریایی حمایت کنار در هند و چین. کندیم ایجاد میانمار تا پاکستان از همسایه،
 اتحـاد جملـه از ياسـتهآه رقابت و دارند نظر تحت را یکدیگر هستند، وابسته هند اقیانوس به شدت به که

 نگرانـی یـک پاکسـتان و چـین اتحـاد کـه است روشن رابطه این در. دارد وجود هند علیه پاکستان و چین
 گـوادر بندر در ياندهیفزا حضور چین ائتالف، این چارچوب در اخیر، سالهاي در. است هند براي استراتژیک

 بـه بسیاري و است هند اقیانوس در کشور این ضورح مهم مناطق از یکی بندر این واقع در. است کرده پیدا
 شـرایط در حـال، ایـن بـا. انـدکرده صـحبت بندر این در چن نظامی پایگاه ایجاد امکان درباره هند در ویژه

 اقـدام این که رسدیم نظر به بعید است، کننده تحریک بسیار متحده ایاالت و هند براي که همانطور فعلی،
 توانـدیمـ کـه است چین اختیار در استراتژیک اهرم یک گوادر صورت، هر در. ودش انجام چین توسط علنی

 از دارد سـعی و است پاکستان و چین همکاري نگران همچنین هند. کند استفاده هند از بحرانی شرایط در
 .کند استفاده چین علیه برنده برگ عنوان به ایران چابهار بندر

 است جهانی قدرت یک به شدن تبدیل یعنی خود دیرینه رزويآ به دستیابی حال در چین :گیرينتیجه
 در دیگر قدرت و شود خارج غرب انحصار از یافتگی توسعه مدل تا شد خواهد باعث چین موفقیت این و

 هند و چین روابط باره در متفاوتی نظرات. است هند یکم، و بیست قرن در هند اقیانوس در ظهور حال
 این میان روابط دهنده تشکیل ژئوپلیتیکی، ودیرپاي عمیق رقابت که باورند نای بر برخی. است شده ارائه
 یا اطراف در که است ومردمی هانیسرزم هارقابت این منشاء و است بوده متمادي سالیان طی در کشور دو

 به زدیکن ياندهیآ در چین و هند که معتقدند واند رفته فراتر این از برخی. دارند قرار کشور دو این میان
 و هند روابط در فاحش پیشرفت هرگونه که دارند اعتقاد نیز برخی. شد خواهد تبدیل خطرناك رقابتی
 ياشهیر اختالفات وجود با و ماند خواهد باقی رقابتی همچنان دو این میان روابط و بوده غیرمحتمل چین
 در اما. ببرند پی علنی رقابت یک به هاتنش شدن تبدیل از اجتناب لزوم باید دوطرف چین، و هند میان
 هستند تاثیرگذار هند و چین میان روابط بر آمریکا متحده ایاالت همچون اي فرامنطقه بازیگران میان این

 نیزبه ایران اسالمی جمهوري. دارند را هند اقیانوس در جاري تحوالت روند مدیریت در سعی نوعی به و
 و کشورها با مناسب رابطه داشتن به ناگزیر خود ژئوپلیتیکی موقعیت به توجه با آسیایی کشور یک عنوان
 که دریافت توانیم آسیایی کشورهاي با ایران روابط تاریخ با گذرا نگاهی با و است آسیایی يهاقدرت

 با مقاطعی در هرچند است، بوده برقرار مناسب سطحی در و مختلف ابعاد در کشورها این با روابط همواره
 رابطه همین در. است داشته نیز يهابینش و فراز روابط این منطقه، سیاسی تحوالت و شرایط به توجه

 در اثرگذاري جهت گوناگون ابعاد در را مناسبی زمینه) چابهار( ایران يهايتوانمند و ژئوپلیتیکی موقعیت
 نقش رو این از. داشت خواهد هند اقیانوس تحوالت در آن تبع به و چین و هند کشور دو میان روابط

 را آینده المللی بین سیستم درك تواندیم کندیم ایفا چین و هند میان قدرت مناسبات در ایران آفرینی
 بندر .نماید تسهیل هايریگ تصمیم براي را هند اقیانوس حوزه در آتی تحوالت از شناخت و بخشیده ارتقاء
 ناوهاي و تجاري يهایکشت که بندري به بلکه پاکستان براي تجاري مهم بندر عنوان به تنها نه گوادر

 شرق در بندر این که این به باتوجه و. گردد تبدیل شوند مستقر آن در چین يهاییایردریز حتی و جنگی
 اصلی دالیل از یکی و اندشده حساس موضوع این بر شدت به غربی کشورهاي است شده واقع هرمز تنگه
 کشور شرق در بندر این از پشتیبانی براي هاینیچ. شدبایم موضوع همین نیز پاکستان به غرب فشار
 ایاالت کشور 2018 سال در. اندکرده منعقد »قوین و سالمه« بندر در دالري میلیارد 5 داد قرار یک عمان

 که هایعمان. نمود منعقد عمان با بنادر این در قرارداد یک عمان فشار آوردن به کشور با نیز آمریکا متحده
 بندر در چین ازآن پس دادند. تن داد قرار این به نهایت در نمودندیم مقاومت مذاکرات رد ابتدا در

 جنوب هم و مرکز هم بتوانند واقع در که کردند دالري 900/1 گذاري سرمایه هامبانتوتاي کشور سریالنکا
 امضاء هندوستان و ایران بین آن توسعه داد قرار که چابهار بندر. باشند داشته اختیار در را هند اقیانوس

 شودیم محسوب ان توسعه اصلی محور کشور این و یابد توسعه کشور این توسط است قرار و است شده
 یکی. دارند مشترك فرهنگ و مشترك جغرافیاي هم با بندر دو این و دارد فاصله گوادر بندر با کیلومتر 70
 کشور را گوادر بندر و دهد توسعه خواهدیم است غرب متحد که هند کشور را چابهار یعنی بنادر این از

 این با. است نموده طی را مسیر این حدودي تا که دهد توسعه خواهدیم است مخالف آن با غرب که چین
 تحلیل بررسی بدون و پختگی عدم دلیل به و خواهد ایجاد آینده در ژئوپلتیکی رقابت یک شرایط

 کار خصوص این در چابهار، توسعه راستاي در هندوستان به ددا قرار انعقاد و مسائل از ایران ژئوپلیتیکی
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 تبلیغ حال در خصوص این در ایران اسالمی جمهوري و است نگرفته صورت هندوستان توسط زیادي
 توسعه مخالف پاکستان که چرا است نموده حساس بسیار را پاکستان کشور تبلیغات این که است نمودن

 و افغانستان کشور در شمال از دیگر سوي از. است هندوستان یعنی کشور این رقیب توسط چابهار بندر
 در دیگر سوي از است کرده نفوذ شودیم محسوب پاکستان استراتژیک عمق که آن دولتی يهادستگاه

يهند هم پاکستان کشور غرب در نهایت در و دارد قرار هندوستان خود الهور منطقه یعنی پاکستان شرق
 یک عنوان به چابهار بندر که کند اقدام ياگونه باید ایران اسالمی يجمهور .ستنده فعالیت حال در ها

 این جز راهی و کند حرکت گوادر بندر مانند و پا هم »جاده یک – کمربند یک« پروزه بستر در محور
 یک قالب در باید را دو این واقع در و شود فعال حوزه این در چین کشور که دهد اجازه واقع در و ندارد
 دیگر سویی از. رسید نخواهیم نتیجه به چین دیگري و هند یکی یعنی باشند پروژه دو اگر و دانست پروژه

 ندارد چابهار بندر در گذاري سرمایه براي را الزم توان کشور این هند، داخلی مشکالت وجود به توجه با
 جمهوري بنابراین. ندارد را ودخ کشور از خارج در گذاري سرمایه براي الزم آمادگی هندوستان که چرا

 معنی بدان این و دهد انجام هاینیچ کمک با را کشور شرق جنوب در چابهار توسعه باید ایران اسالمی
 الزم آمادگی چین کشور دیگر سوي از ندارند همکاري اجازه کشورها سایر یا و هندوستان کشور که نیست

 .دارد را چابهار ندرب در توسعه يهارساختیز و بستر ایجاد براي را
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 قدمهم
یمژئوپلیتیکی جهان محسوب  يهاحوزه نیترمهماقیانوس هند از 

اسبات استراتژیکی و ژئوپلیتیکی بین که آینده من ياگونهبه  شود
الملل در این منطقه رقم خواهد خورد. این اقیانوس پیوند دهنده سه 
قاره آسیا، آفریقا و اقیانوسیه است و از سوي دیگر محل تجارت، 

در  نیچ ژئوپلیتیکی و امنیتی است. يهاچالشنظامی و  يهارقابت
دیل شدن به قدرت راستاي دستیابی به آرزوي دیرینه خود یعنی تب

جهانی است از سوي دیگر قدرت دیگر در حال ظهور در این اقیانوس، 
کشورهند است. این کشور طبق سند چشم انداز بیست ساله خود، 
هدفش دستیابی به جایگاه یک قدرت بزرگ جهانی است. هرچند که 

نفوذ  ًقبالًو توان نیروي دریایی خود  ياهسته يهازرادخانههند با 
پی این است که دامنه این  در یتیکی خود را آغاز کرده است،ژئوپل

نفوذ را از شبه قاره باالتر برده و به حوزه اقیانوس هند تسري دهد. 
نظرات متفاوتی در باره روابط چین و هند ارائه شده است، برخی بر 

دهنده روابط  لیتشک این باورند که رقابت عمیق ودیرپاي ژئوپلیتیکی،
شور در طی سالیان متمادي بوده است و منشاء این میان این دو ک

یا میان این دو کشور  و مردمی است که در اطراف هانیسرزم هارقابت
و معتقدند که اختالفات هند و  اندرفتهقرار دارند. برخی از این فراتر 

نزدیک به رقابتی خطرناك تبدیل خواهد شد. برخی  ياندهیآچین در 
رگونه پیشرفت فاحش در روابط هند و چین نیز اعتقاد دارند که ه

غیرمحتمل بوده و روابط میان این دو همچنان رقابتی باقی خواهد 
میان هند و چین، دوطرف باید لزوم  ياشهیرماند و با وجود اختالفات 
به یک رقابت علنی پی ببرند. اما در  هاتنشاجتناب از تبدیل شدن 

ایاالت متحده آمریکا بر  این میان بازیگران فرامنطقه اي همچون
روابط میان چین و هند تاثیرگذار هستند و به نوعی سعی در مدیریت 

 روند تحوالت جاري در اقیانوس هند را دارند.

جمهوري اسالمی ایران نیزبه عنوان یک کشور آسیایی با توجه به 
موقعیت ژئوپلتیکی خود ناگزیر به داشتن رابطه مناسب با کشورها و 

سیایی است و با نگاهی گذرا با تاریخ روابط ایران با آ يهاقدرت
دریافت که همواره روابط با این کشورها  توانیمکشورهاي آسیایی 

در ابعاد مختلف و در سطحی مناسب برقرار بوده است، هرچند در 
مقاطعی با توجه به شرایط و تحوالت سیاسی منطقه، این روابط فراز 

همین رابطه موقعیت ژئوپلیتیکی و  نیز داشته است. در يهابینشو 
ایران (چابهار) زمینه مناسبی را در ابعاد گوناگون جهت  يهايتوانمند

اثرگذاري در روابط میان دو کشور هند و چین و به تبع آن در 
تحوالت اقیانوس هند خواهد داشت. بر این اساس در تحقیق حاضر 

یک کمربند پرسش اصلی این مسئله است که مسیر دریـایی پروژه 
ژئوپلیتیکی حوزه اقیانوس  يهارقابتیک جاده چین چه تاثیري بر 

یمکه به نظر  باشدیمهند دارد و فرضیه پژوهش هم این موضوع 
به یک  تواندیممسیر دریـایی پروژه یک کمربند یک جاده چین  رسد

 رقابت استراتژیک و ژئوپلتیکی در حوزه اقیانوس هند تبدیل شود.

 ت پژوهشبررسی ادبیا

 . رقابت1

صاحبنظران غربی رقابت را به معناي کوشش براي به دست آوردن 
چیزي که هم زمان، دیگري نیز در تالش براي تحصیل آن است، 

و از رقابت به کوشش براي پیروزي بر رقیب براي رسیدن  انددانسته
. رقابت فرآیند کشمکش و مجادله اندکردهمحدود یاد  يازهایامتبه 

مختلف جهت پیروزي در فرآیند کسب منافع در  يهافطرمیان 
 )1(است. طوب یک دوره زمانی معین

 . منطقه ژئوپلیتیکی2

منطقه ژئوپلیتیکی عبارت است از بخشی از سیاره زمین و یا 
فضایی همجوار، اعم از –سیاسی  يواحدهااز کشورها و  يامجموعه

فضاي خشکی یا آبی و یا تلفیقی، که بر اساس ترکیب عوامل سیاسی 
و جغرافیایی خاص داراي تجانس و هویت مشخص و یا کارکرد 
مشترك بوده و از سایر مناطق و نواحی مجاور متمایز گردد. هویت 

شدن سیاسی منطقه یابی منطقه ژئوپلیتیکی مستلزم باردار 
در یک منطقه  جغرافیایی متجانس و عناصر مربوط به آن است.

ژئوپلیتیکی عوامل و متغیرهاي طبیعی و انسانی آن داراي کارکرد 
و برون  يامنطقهو کشورهاي درون  هادولتسیاسی بوده و نظر 

و کنش  کندیمجهانی را به خود جلب  يهاقدرتو به ویژه  يامنطقه
یمو پیدایش الگوي رقابت، همکاري و نزاع را بر  هاآنو واکنش 

. در واقع منطقه ژئوپلیتیکی بستر ساز شکل گیري الگوي زدیانگ
 يامنطقهدرون مکنطقه اي و برون  يهادولتفضایی روابط سیاسی 

 )2( است.

 . رقابت استراتژیک و ژئوپلیتیکی3

رقابت ژئوپلیتیکی جهت نفوذ یا سلطه بر یک منطقه یا بخشی از 
جهان است که بدون مقیاس معنا ندارد زیرا فضاي محلی، ملی، 

. فلسفه رقابت، استیال، برتري و ردیگیمو جهانی را در بر  يامنطقه
در ماهیت نظام بین الملل ریشه . رقابت هاستفرصتدستیابی به 

داشته و در ساختار نظام نهادینه شده است. از نظر رئالیسم، کشورها 
در رقابت دائم براي کسب، حفظ و افزایش قدرت هستند و این رقابت 

منازعه آمیز است. برخی نیز معتقدند که منطق  هاستیرئالاز نظر 
سیاسی مبتنی بر حاکم بر نظام بین الملل و روابط میان واحدهاي 

رقابتی است که این رقابت الزاماً منازعه آمیز نیست. محدود بودن 
. در دهدیممنابع نیز کشورها را در رقابت دائمی با یکدیگر قرار 

رقابت ژئوپلیتیکی، منافع مشترك مادي و معنوي جاي خود را به 
ز . مایکل پورتر بر این باور است که زمانی که ادهدیممنافع تقابلی 

استوار » رقابت«مفهوم ، این استراتژي بر شودیماستراتژي صحبت 
است به این معنی که کشورها براي به دست آوردن چیزي یا تحصیل 
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هدفی که ممکن است مورد توجه دیگران باشد باید از برنامه و نقشه 
راه برخوردار باشند. رقابت در اصل تالشی مسالمت آمیز براي پیشی 

شورها یا بازیگران رقیب بوده و شکل کنترل شده گرفتن از دیگر ک
تعارض است. پسوند استراتژیک ممکن است ناشی از موضوع رقابت 
(رقابت استراتژیک عربستان سعودي و روسیه براي کسب سهم بیشتر 
بازار نفت)، جایگاه استراتژیک بازیگران و یا پیامدهاي استراتژیک 

و آمریکا) باشد. مفهوم رقابت رفتار بازیگران (رقابت استراتژیک چین 
استراتژیک، به عنوان شکلی از تعامالت میان کشورها، رقابت، 

و بین المللی است ازاین رو برخالف  يامنطقهمحصول الزامات ملی، 
دیگر مفاهیم که نیاز به اقدامی ارادي در جهت شکل دادن به 

ک از ، رقابت استراتژیاندبودهتعامالت در جهت همکاري استراتژیک 
لحاظ ماهوي مبنی بر تضاد منافع است و این تضاد منافع نیز بر رفتار 

. در نظام بین الملل رقابت از اشکال بخشدیمبازیگران آن شکل شکل 
. 2. رقابت بین دو یا چند قدرت هم تزار؛ 1مختلفی برخوردار است:

. يامداخله. رقابت 3رقابت بین قدرت نا هم سطح درجه یک و دو؛ 
سرزمین، ایدئولوژي سیاسی مانند  تواندیممنشاء رقابت  و حوزه

در صورت  رقابت ناسیونالیسم، کمبود منابع، قدرت و اقتصاد باشد.
تبدیل به منازعه  تواندیماستمرار و کسب احاطه بر ارزش رقیب 

ژئولیتیکی شود. در رقابت ژئوپلیتیکی باید به این موارد توجه 
. بررسی نگرش، گفتمان و 2رافیایی؛جغ يهاارزش. شناسایی 1گردد.:

جغرافیایی. در رقابت  يهاارزشتوجه کنندگان به  يهادهیا
و  ابدییمو جهانی  يامنطقهژئوپلیتیکی شکست از رقبا، انعکاس 

 شودیمسبب از دست رفتن اعتبار کشورهاي رقیب و شکست خورده 
)1(. 

 روش پژوهش
است. توصیفی است به  تحلیلی -روش تحقیق این پژوهش توصیفی

و به توصیف منظم و  کندیماین دلیل که وضع موجود را بررسی 
. به این مبنا تحلیلی پردازدیمنظام مند وضعیت فعلی موضوع تحقیق 

عالوه بر بیان وضع موجود به تبیین دالیل چگونگی و چرایی  است که
و رقابت استراتژیک و  ابعاد آن پرداخته شده است وضعیت مسئله و

ژئوپلیتیکی مسیر دریایی پروژه یک کمربندیک جاده چین در 
 اطالعات گردآوري اقیانوس هند، مورد تحلیل قرار گرفته است. روش

 منابع و ، اسنادهاکتاب مقاالت، از استفاده با و ياکتابخانهبه صورت 
 .باشدیممعتبر  اینترنتی

 هاافتهی

 . رقابت چین و هند در اقیانوس هند1

در حال ظهوردر نظام بین المللی  يهاقدرتچین و هند هر دو 
هستند. هرچند که در مورد میزان پایداري و قدرت هرکدام از آن دو، 

در این  توانینممختلف و بعضضاً متضادي وجود دارد اما  يهادگاهید
در سطح جهانی  تردید داشت که به لحاظ اقتصادي هردو کشور

خود شرایط جدیدي از  هاآنمطرح هستند و رشد اقتصادي مداوم 
. به خاطر رشد آوردیمرفتار سیاسی و استراتژیک را به همراه 

اخیر دو برابر شده است و  يهاسالاقتصادي، مصرف انرژي چین در 
میلیون بشکه نفت  5/7آینده چین باید روزانه نزدیک به  يهاسالدر 

 40که عمده آن از منطقه خلیج فارس خواهد بود و حدود  وارد کند
درصد از آن براي رسیدن به چین باید از تنگه ماالکادر اقیانوس هند 
عبور داده شود. از طرف دیگر هند تا چند سال آینده به چهارمین 
اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد و مجبور به واردات انرژي خواهد شد 

رمز عبور خواهد کرد. شرایط اقتصادي و درصد آن از تنگه ه 90که 
اتکا به اقیانوس هند باعث شده است که هر دو کشور نیروي نظامی و 
دریایی خود را در اقیانوس هند تقویت کنند. هند در دهه گذشته 

 155توجه خاصی به نیروي دریایی کرده است و در حال حاضر با 
ت. چین نیز با کشتی جنگی، از بزرگترین نیروهاي دریایی جهان اس

و مراکز دریایی در کشورهاي نزدیک به  هاگاهیپااز  ياشبکهساختن 
خود، از پاکستان گرفته تا میانمار، در شرق و غرب هند حضور دارد. 
چین و هند در کنار حفاظت دریایی از منافع اقتصادي خود که به 

بت شدت به اقیانوس هند وابسته است، یکدیگر را زیر نظر دارند و رقا
آرامی در این حوزه بین آن دو شکل گرفته است که شامل ائتالف 
چین و پاکستان بر علیه هند است. در این خصوص روشن است که 

یممحسوب  ائتالف چین و پاکستان براي هند دغدغه استراتژیک
اخیر به کمک پاکستان به ویژه در حوزه  يهادههدر طی  نیچ .شود

، نقش اساسی را ياهستهیحات نظامی و به خصوص در ساخت تسل
در توانمندسازي پاکستان براي ایجاد بازدارندگی، حداقل در برابر هند 

هند با آمریکا،  ياهستهایفا کرده است. افزون بر این پس از توافق 
پاکستان ایفا کرده  ياهستهنقش را در برنامه  نیترمهمچین که 

جدیدي را با  يهايهمکاراست، بار دیگر به کمک این کشور آمده و 
ائتالف،  اخیر در چارچوب این يهاسالاین کشور شکل داده است. در 

این بندر  چین حضور روز افزونی در بندر گوادر یافته است. در واقع
مهم حضور این کشور در جوار اقیانوس هند است و  يهانهیزمیکی از 

ر این پایگاه نظامی چن د سیتأسبسیاري به ویژه در هند از امکان 
. اگرچه این اقدام در شرایط فعلی به اندآوردهبندر سخن به میان 

، شودیمدلیل این که براي هند و آمریکا بسیار تحریک آمیز محسوب 
بعید است از سوي چین به طور آشکار صورت گیرد. اما به هر روي 
گوادر یک اهرم استراتژیک در اختیار چین است که در شرایط 

آن علیه هند بهره گیرد. هند نیز از همکاري چین  از تواندیمحساس 
و پاکستان کامالً احساس نگرانی کرده است و تالش دارد از بندر 

 .)3( چابهار ایران به عنوان برگ برنده در مقابل چین استفاده نماید

 . پروژه یک کمربند یک جاده چین2

هدف چین از اجراي پروژه یک کمربند یک جاده، احیاي جاده 
همچنین این طرح با هدف اعمال  باشدیمم و توسعه آن ابریشم قدی

دوستانه در قبال کشورهاي همسایه و بازي برد برد براي  يهااستیس
همه کشورهاي منطقه و همچنین جهان معرفی شده است. پروژه یک 
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جاده یک کمربند چین داراي دو بخش خشکی و دریایی است که به 
اخیر در  يهاسالز آن طی ارائه شده و پس ا 2013تدریج از سال 

 درسه قاره آسیا کشوررا 65اشاره  طرح مورد حال تکامل بوده است.
 جمعیت جهان حدود درصد 62 بر که بالغ ردیگیم دربر وآفریقا اروپا
ناخالص جهان  تولید از درصد 30و مساحت زمین  از درصد 39

ن کمربند اقتصادي) این طرح که از شیا( يبر. بخش شودیمراشامل 
در نواحی مرکزي چین آغاز شده و پس از استان گانسو و استان سین 
کیانگ به سمت جنوب غربی رفته و پس از عبور از آسیاي مرکزي و 

و در نهایت به ونیز  شمال ایران، عراق، ترکیه و سوریه وارد اروپا شده
که محل تالقی دو مسیر دریایی و خشکی پروژه  رسدیمدر ایتالیا 

در واقع چین به دنبال ایجاد پل زمینی اوراسیایی خواهد بود. 
آسیاي -روسیه، چین -مغولستان-جدیدي در قالب کریدور چین

شبه جزیره هنوچین است و  -آسیاي غربی و کریدور چین  -مرکزي
صنعتی  يهاپاركروي شهرهاي عمده و ایجاد  رهایمسدر این 

 يامنطقه ،»یک جاده-پروژه یک کمربند«اقتصادي تمرکز شده است. 
با جمعیت سه میلیارد نفر و اقتصاد بیست و سه هزار میلیارد دالري 

. طول این جاده یازده هزار کیلومتر است و شصت و ردیگیمرا در بر 
 .)4( پنج کشور در مسیر آن قرار دارند.

ر بحري طرح چین (مسی 21قرن . جاده ابریشم دریایی 3
 یک کمربند یک جاده)

را  "21قرن جاده ابریشم دریایی "دولت چین، ابتکار خود با عنوان 
مطرح نمود. رهبران چین برنامه ریزي بلند پروازانه  2013در اکتبر 

را براي ایجاد گذرگاه آبی  (MSRI( ییایدرابتکار جاده ابریشم 
یمهان متصل اقتصادي که پکن را با مراکز اقتصادي در سراسر ج

. پکن اصرار دارد که این پروژه انگیزه اندکرده، برنامه ریزي کند
اقتصادي دارد اما برخی از ناظران معتقدند که چین در درجه اول به 
دنبال اهداف استراتژیک خود است. اقیانوس هند و اقیانوس آرام در 

 يهاسالو در  کندیمحال حاضر در تجارت جهانی نقش مهمی ایفا 
خواهد شد. بیشتر این ساخت وسازهاي گسترده  ترمهمینده نیز آ

بندر  10چین در مناطق اقیانوس هند و آرام فعال است. هریک از 
پرظرفیت در جهان در امتداد ساحل اقیانوس آرام و یا در اقیانوس 
هند قرار دارد و بیش از نیمی از تجارت دریایی در جهان تنها از 

. جاده ابریشم دریایی چین یک شودیمطریق اقیانوس هند حمل 
، هادولتپروژه ژئوپلیتیکی است که شامل تعدادي از بازیگران (

دولتی چینی) در تعدادي از  يهاشرکتخصوصی، و  يهاشرکت
) هاقاره، کشورها و هاالتیا، هااستانشهرها، ( ییایجغراف يهااسیمق

است که کمربند است. جاده بریشم دریایی راه تجارت دریایی به اروپ
و همسایگان جنوب شرقی آسیا و کشورهاي  کندیمرا تکمیل 

 "جاده ابریشم دریایی ". شودیمساحلی اقیانوس هند را نیز شامل 
براي رفتن از سواحل چین به اروپا از طریق دریاي جنوبی چین و 
اقیانوس هند در یک مسیر، و دیگري از سواحل چین از طریق دریاي 

جنوب اقیانوس آرام طراحی شده است. به عبارت جنوبی چین به 

 يهارساختیزیک شبکه دریایی از بنادر و دیگر  "جاده"دیگر 
ساحلی از جنوب و جنوب شرقی آسیا به شرق آفریقا و دریاي 

براي دو مسیر  21ابریشم دریایی قرن  جاده مدیترانه شمالی است.
ق دریاي چین طراحی شده است: یکی از سواحل چین به اروپا از طری

جنوبی و اقیانوس هند، و دیگیري از سواحل چین به منطقه آقیانوس 
ه گزارش کمیت طبق .)5( جنوبی از طریق دریاي چین جنوبی آرام

، جاده ابریشم جدید بر )6( )2015( نیچملی توسعه و اصالحات 
 عدم اساس پنج اصل منشور سازمان ملل متحد است: احترام متقابل،

دخالت متقابل، برابري و منافع متقابل و همزیستی  عدم تعهد متقابل،
مسالمت آمیز. پس از چین، دومین منطقه مهم جاده ابریشم دریایی، 
 جنوب شرقی آسیا است. براي شکستن تنگناهاي ارتباطی، هدف
ژئواستراتژیک چین بر پایه پروژه جاده ابریشم دریایی، تضمین کنترل 
چین بر مهمترین مسیرهاي تجارت دریایی و واردات مواد اولیه خام 

که در امتداد  کندیماست. جاده ابریشم دریایی از استان فوجو عبور 
حالی که اکثر  در .رسدیمتنگه ماالکا قرار دارد و در اروپا به پایان 

رد، مقصد اولیه جاده ابریشم دریایی از طریق کانال سوئز و موا
باید اشاره کرد که جاده ابریشم دریایی نیز به  باشدیممدیترانه اروپا 

کشورهاي مختلف آفریقاي شرقی مانند جیبوتی، کنیا، ماداگاسکار، 
مسیر به عنوان یک ابزار  نیا .شودیمموزامبیک و تانزانیا متصل 

کشورهاي  ریک رشد و نوسازي بنادر و زیرساختاقتصادي براي تح
شرکت کننده در نظر گرفته شده است. این ابتکار هیچ اهداف 
سیاسی یا نظامی ندارد واجراي برنامه صلح آمیز که روي ثروت روبه 
رشد چینی متمرکز است، همیشه مورد تاکید آن قرار گرفته است. 

رد است. ابتکار یک ب-این برنامه در واقع مبتنی بر یک رویکرد برد
ملی چین  يهاياستراتژکمربند یک جاده به طور رسمی به یکی از 

تبدیل شده است. کمربند اقتصادي جاده ابریشم به عنوان سه 
مسیري که چین را به اروپا (از طریق آسیاي مرکزي) خلیج فارس، 
دریاي مدیترانه (از طریق آسیاي غربی) و اقیانوس هند (ازطریق 

پروژه یک  هدف ، پیش بینی شده است.شودیممتصل  جنوب آسیا)
کمربند یک جاده ایجاد بزرگترین مرکز جهان براي همکاري 
اقتصادي از جمله هماهنگی سیاست، همکاري تجاري ومالی و 

اجتماعی و فرهنگی است. ابتکار کمربند و جاده یک  يهايهمکار
و توسعه پیشنهاد چینی است که هدف آن ارتقاء همکاري صلح آمیز 

مشترك در سراسر جهان است. همکاري تحت چارچوب این پروژه 
چیزي است که در آن همه کشورها، بزرگ یا کوچک، غنی یا فقیر 

عمومی،  برابر با هم شرکت کنند. این همکاري ياهیپابر  توانندیم
شفاف و باز است و منافع مثبت را براي صلح و توسعه جهانی به 

آسیا،  يهاقارهه یک کمربند یک جاده از طریق ارمغان می آوردو پروژ
. تفاوت اصلی بین جاده ابریشم دریایی ابدییماروپا و آفریقا گسترش 

و کمربند اقتصادي جاده ابریشم این است که مسیرهاي حمل ونقل 
. رندیگیمبین آسیا و اروپا در حال حاضر به شدت مورد استفاده قرار 

نوز محدود است و هنوز به فاز سرعت در حالیکه حمل ونقل با قطار ه
بندر و راه آهن به  يهابرنامهاز همه،  ترمهمباال وارد نشده است. 
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و تمایل به تحریک یکدیگر دارند. مسیرهاي  یکدیگر ارتباط داشته
زمینی جاده ابریشم به اروپا از طریق آسیاي مرکزي و خاورمیانه و 

سوئز بایند نه تنها به  مسیر دریایی از طریق تنگه ماالگا و کانال
بلکه به ارتباطات راه آهن موجود بین چین و  عنوان مکمل یکدیگر،
و مسیرهاي بالقوه جدید حمل و  )در بلند مدت(اروپا از طریق روسیه 

مسیر دریایی از جنوب  )7( نقل از طریق قطب شمال تبدیل شوند
و  گذردیمو از تنگه ماالکا میان مالزي و اندونزي  شودیمچین آغاز 

و پس از عبور از اقیانوس هند به  رودیمبه بندر کلکته در شرق هند 
یالنکا از . این مسیر با عبور از سرشودیمقاره آفریقا و کشور کنیا وارد 

و از مسیر  رودیمطریق خلیج عدن و دریاي سرخ به شاخ آفریقا 
و به جاده  رسدیمدریاي سیاه به یونان و در نهایت به بندر ونیز 

. جاده ابریشم دریایی چین را از طریق ونددیپیمابریشم خشکی 
 ،هند شهرهاي بندري جنوب شرق این کشور به ویتنام، اندونزي،

. این )8(اي شرقی و آبراهه سوئز به اروپا برساند. ، آفریقالنکایسر
مسیر کشورهاي ویتنام، مالزي، اندونزي، سریالنکار، پاکستان، ترکیه، 

. مسیر دریایی جاده ابریشم شودیمکنیا، یونان و ایتالیا را شامل 
از طریف ایران (خلیج فارس) به مسیر خشکی آن  تواندیمهمچنین 

 بپیوند.
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 . موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی چابهار4

و استراتژیک ترین  نیترمهممنطقه آزاد چابهار به عنوان یکی از 
مناطق ایران به لحاظ اثرگذاري بر امنیت فضاي ملی است. منطقه 
 آزاد چابهار و اساس قراردادن آن به عنوان محور توسعه شرق

ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک بسیار باالیی را در اختیار  يهافرصت
از مجموع سه کریدور  .)9( جمهوري اسالمی ایران قرار داده است

حمل و نقل جهانی که کارشناسان سازمان ملل براي این امر پیش 
و چابهار نقطه عبور  گذردیمیدور از ایران ، دو کراندکردهبینی 

غربی جهان خواهد بود. چابهار در طرح -کریدور شرقی نیتریجنوب
. این کریدور شودیمتوسعه محور شرق، محور ترانزیتی شرق نامیده 

و قلب اقتصاد این کشور  شودیمدر چین آغاز  »دروازه ابریشم«از 
سرزمین آسیاي جنوب شرقی یعنی استان کانتون را تغذیه کرده و به 

و پس از طی این مسیر وارد هندوستان شده و با پوشش  ونددیپیم
مهمترین شهرهاي این ناحیه مانند کلکته، ناکپور، جابپور، حصیرآباد، 

و  نیترآسانبندر چابهار  .)10( رسدیمکراچی و بن قاسم به چابهار 
د براي شش کشور محاط در راه دسترسی به آبهاي آزا نیتريراهبرد

خشکی حوزه آسیاي مرکزي است. این منطقه به وسیله شبکه حمل 
و نقل زمینی و هوایی از شمال به کشورهاي آسیاي مرکزي و 
افغانستان، از شرق به پاکستان و از جنوب به اقیانوس هند اتصال 

آزاد و قرار داشتن در خارج از  يهاآب. دسترسی مستقیم به ابدییم
ج فارس و همین طور عدم آسیب پذیري در مواقع بروز بحران، خلی

. )11( چابهار است يهایژگیوموقعیت استراتژیکی خاص از دیگر 
ایران به مناطق  نیتريراهبردو  نیترمهممنطقه آزاد چابهار یکی از 

لحاظ اثرگذاري بر امنیت فضاي ملی است. اساس قرار دادن این 
ژئوپلیتیکی و  يهافرصتبه عنوان محور توسعه شرق،  منطقه

ژئواکونومیکی بسیاري را در اختیار جمهوري اسالمی ایران قرار داده 
ژئوپلیتیکی موجود،  يهاتیظرفو  هاتیقابلاست که استفاده از 
و راهبردهاي  هامیتصمنطقه شرق کشور به توسعه همه جانبه م

حکومتی، جمهوري اسالمی ایران را در معرض رسالتی بزرگ و خطیر 
. موقعیت لجستیکی بسیار مهم این بندر در دهانه )9( قرار داده است

داري همزمان از ساحل خلیج چابهار که امکان دسترسی و بهره بر
اقیانوسی و ساحل حاشیه خلیج فارس را با تمام مشخصات و مزایاي 

فراهم آورده است، بندر چابهار را همواره در موقعیت بالقوه رشد  هاآن
و توسعه قرار داده است. اهمیت راهبردي و ضرورت توسعه بندر و 

ز نود درصد ناشی از این امر است که امروزه بیش ا منطقه آزاد چابهار
بازرگانی جهانی و شصت و پنج درصد از تجارت نفت از طریق دریا 

. در این راستا جمهوري اسالمی ایران با توجه به ردیگیمصورت 
مالحظات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی این منطقه و در پرتو چشم 

جنوب –اندازي آینده نگر قادر است جایگاه خود را براي اتصال شمال 
رب در نظام نوین بین المللی تثبیت و ارزش موقعیت غ –و شرق 

استراتژیک خود را به مراتب ارتقاء بخشد و از رهگذر این مبادالت 
جدیدي براي انباشت سرمایه به عنوان موتور  يهاتیظرفعظیم، 

توسعه کشور خلق نماید. قرار گرفتن در مسیر کریدورهاي ترانزیتی 
ط ترانزیتی کشورهاي روسیه، ارتبا شمال جنوب در نتیجه برقراري

اروپاي شرقی، مرکزي، شمالی، آسیاي مرکزي و قفقاز از یک سو و 
آسیاي جنوبی، جنوب شرقی، خاور دور، اقیانوسیه و کشورهاي حوزه 

. شودیمخلیج فارس به عنوان یک مزیت برجسته براي ایران قلمداد 
نات و جنوب و تجهیز امکا–به دلیل کوتاهی مسیر در کریدور شمال 

در  و فراهم آوردن امکانات و تسهیالت گسترده هارساختیز
فراوانی  يهاتیجذابمختلف حمل و نقل، مسیر ایران را از  يهابخش

. بنادر شهید رجایی، امیرآباد و باشدیمبراي ترانزیت کاال برخوردار 
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جنوب –در مسیر ترانزیتی کریدور شمال  ياژهیوبندر انزلی از جایگاه 
 .)11( باشدیمر برخوردا

. مواضع کشور هند نسبت به پروژه یک کمربند یک 5
 جاده

هند به طرح راه ابریشم دریایی چین نگاه بدبینانه دارد و سعی کرده 
بریشم دریایی را به چالش طرح جاده ا» مائوسام«است با ارائه طرح 

 بکشد. هند جاده ابریشم جدید چین را به عنوان تالش چند جانبه
استان زیرا کمربند اقتصادي جاده ابریشم چین از  شناسدینمحقیقی 

تحت حاکمیت  يامنطقهکه  گذردیمپاکستان » گیلگیت بالیستان«
 يامنطقهبود و هندوستان آن را  1947ماهارجه کشمیر قبل از سال 

سرمایه گذاري چین در دو بندر  .)12( داندیممحل مناقشه 
هامبانتونا در سریالنکا و چیتاگونگ در بنگالدش در راستاي استراتژي 

و به منظور افزایش نقش آفرینی این » رشته مرواریدهاي چین«
کشور در اقیانوس هند طراحی شده، باعث افزایش نگرانی هند و 

نی چین تالش این کشور براي مهار و جلوگیري از افزایش تنش آفری
 .)13( از طریق ارائه الگوهاي همگرایی مانند طرح مائوسام شده است

در توسعه اقیانوس  جادهیک کمربند، یک  پروژهنقش . 6
 هند

در واقع هدف ابتکار یک کمربند یک جاده که رئیس جمهور چین در 
پیشنهاد داد، افزایش ارتباطات میان کشورها است، به  2013سال 

 .کشور در اجراي این طرح دخیل خواهند بود 65 بیش ازطوري که 
نوب، شرق و غرب را به هم ابتکار شامل شش داالن است که ج نیا

کند. براین اساس، مسیرهاي بیشتري در دریاي چین ایجاد متصل می
تواند مناطق مختلف را به اقیانوسیه وصل کند. این خواهد شد که می

ابتکار همچنین شامل چند بندر از جمله در سریالنکا و پاکستان 
 .شودمی

 –ولستان مغ -چین« کریدوربراساس طرح یک کمربند یک جاده، 
تواند مسیري را بین زمین و دریا احداث خواهد شد که می »روسیه

دیگري نیز چین را به آسیاي غربی وصل خواهد  کریدورایجاد کند. 
یجاد خواهد شد که ا پاکستان –کرد. همچنین داالن اقتصادي چین 

کشور در جنوب آسیا خواهد  17کشور از جمله  25منافع آن به 
سال آینده تبادل تجاري چین  10ن کریدور، طی رسید. از طریق ای

میلیارد دالر افزایش  370میلیارد دالر به  130در منطقه اقیانوسیه از 
پیدا خواهد کرد. داالن دیگري نیز میان بنگالدش، چین، سریالنکا و 

ها بخشی از یک زنجیره میانمار در حال احداث است و همه این داالن
قه اقیانوسیه از آن منتفع خواهند شد هستند که همه کشورهاي منط

هاي فراوانی در منطقه ایجاد گذاري و شغلو در نتیجه آن، سرمایه
 .)14( شودمی

 گوادر مدلی براي چابهار .7

میلیارد دالر است و  35اکنون ارزش تجارت میان ایران و چین حدود 
اکثر این و با اجراي این ابتکار تجارت آنها افزایش پیدا خواهد کرد، 

 با .چین و پاکستان انجام خواهد شد کریدورتجارت نیز از طریق 
تواند مدلی هایی که در بندر گوادر وجود دارد، میتوجه به ظرفیت

براي بندر چابهار به وجود آورد و توسعه بنادر در ایران هم مورد توجه 
 100قرار گیرد، زیرا بنادر چابهار و گوادر مکمل یکدیگرند. حدود 

تجارت  2020سال در. کنندشرکت پاکستانی در چابهار فعالیت می
که  بوده استدالر  میلیارد 522/1بین ایران و پاکستان حدود یک 

به پنج میلیارد دالر برسد. در حال حاضر  2021سال پایان اید تا ب
هزار پاکستانی به عنوان گردشگر وزائر به ایران سفر  400حدود 

. کنندهزار ایرانی به پاکستان سفر می 6که تنها  یدرحال کنند،می

تواند تحولی عظیم در منطقه اقیانوسیه ایجاد کند، چرا این ابتکار می
شود. تا زمانی هم که در این ایش رشد اقتصادي میکه باعث افز

هاي الزم وجود نداشته باشد، رشد اقتصادي شکل منطقه زیرساخت
هاي تواند زمینهنخواهد گرفت، اما ابتکار یک کمربند یک جاده می

هاي الزم را براي تجارت فراهم ارتباطات بیشتر کشورها و زیرساخت
تا کشورهاي منطقه سراغ  شودیمتبادالت تجاري سبب  شیافزا .آورد

جنگ و مناقشه سیاسی نروند. در همین حال، این ابتکار باعث 
گرایی میان جوانان زایی و به تبع آن کاهش بیکاري و افراطاشتغال

ابتکار همچنین باعث حرکت کشورها از سیاست سخت  نیا .شودمی
رح (جنگ) به سیاست نرم (اقتصاد) خواهد شد، اما موفقیت این ط

اقیانوس  .نیازمند تعامل بیشتر کشورهاي منطقه از طریق گفتگوست
میلیون کیلومتر مربع مساحت  70هند سومین اقیانوس بزرگ دنیا با 

ها و دریاهاي مهمی وجود دارد. بنابراین ابتکار است که در آن تنگه
شود. این یک کمربند یک جاده در یک منطقه استراتژیک اجرا می

رفته از تحولی است که در آسیاي جنوب شرقی آغاز موضوع نشات گ
اي سه عامل اصلی در هاي منطقهتوسعه، ناامنی و رقابت. شده است

جریان اجرایی شدن ابتکار یک کمربند یک جاده هستند، نخستین 
است، چرا که این ابتکار منطقه وسیعی  این حوزه توسعه در موضوع،

تواند تا یونان و ابتکار حتی میاز اقیانوسیه را شامل خواهد شد. این 
کشورهاي اروپاي شرقی نیز کشیده شود، به طوري که باعث نگرانی 

موضوع ناامنی از جمله موضوع تروریسم در  نیدوم .غرب شده است
هاي پیش روي این طرح خواهد بود افغانستان است که یکی از چالش

شکست و ریشه آن به دوران حضور شوروي در این کشور و همچنین 
ها در منطقه هاي مردمی در کشورهاي عربی و حضور تروریستقیام

اي است که تا حدودي هاي منطقهعامل، رقابت نیسوم .گرددبرمی
هایی که شود، از جمله حساسیتمانع اجراي این ابتکار در منطقه می

بین پاکستان و هند به عنوان دو کشور رقیب در رابطه با اجراي ابتکار 
هاي ژئوپلیتیکی بین هند و د یک جاده وجود دارد. رقابتیک کمربن

چین نیز مانع دیگري بر سر راه اجراي این ابتکار است. عالوه بر هند، 
آمریکا و ژاپن نیز با این ابتکار مخالف هستند، چرا که باعث تسریع 

شود. در واقع در حالی که چین پروژه عظیم یک گیري چین میقدرت
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کند، گذاري میدر پیش گرفته است و سرمایه کمربند یک جاده را
شود و از نظر خودش تر میهند روز به روز به آمریکا نزدیک

یک «خواهد زودتر به اهدافش برسد، به همین دلیل با پروژه می
این میان، افزایش اهمیت بندر  در .موافق نیست» کمربند یک جاده

ها و کشتی تواند عالوه بر اهمیت اقتصادي پايگوادر که می
هاي نظامی چین را به این منطقه باز کند نیز باعث نگرانی زیردریایی

سوي دیگر ایران نیز در حال توسعه بندر  از .آمریکا و هند شده است
کیلومتري بندر گوادر قرار دارد. البته توسعه  70چابهار است که در 

، چرا هاي خارجی استگذاريها و سرمایهآن نیازمند بهبود زیرساخت
ها در چابهار باعث که چابهار باید مکمل گوادر باشد، اما حضور هندي

 .)14( حساسیت پاکستان شده است

کی مسیردریایی پروژه رقابت استراتژیک و ژئوپلیتی. 8
 یک کمربندیک جاده در اقیانوس هند

در  ياندهیفزاجهان در آستانه تحوالتی است که قدرتد ر آن، به طور 
 نیترتیپرجمعحال تغییر از غرب به سمت شرق است و چین و هند 

اقتصادي هستند و  يهاقدرتکشورهاي جهان در راه تبدیل شدن به 
ره آسیا خواه، ناخواه داراي دورنمایی پیش رو قا يهاچالشبا وجود 

خواهد داشت. واضح است که قرن حاضر به احتمال  امیدوارکننده
زیاد یک قرن آسیایی است که آینده این قاره تا حدود بسیار زیادي 
به رابطه میان چین و هند در اقیانوس هند بستگی خواهد داشت. 

دیل شدن به چین در حال دستیابی به آرزوي دیرینه خود یعنی تب
یک قدرت جهانی است و این موفقیت چین باعث خواهد شد تا مدل 
توسعه یافتگی از انحصار غرب خارج شود و قدرت دیگر در حال ظهور 
در اقیانوس هند در قرن بیست و یکم، هند است. این کشور سند 

منتشر شد، هدف  2004چشم انداز بیست ساله خود را که در سال 
به جایگاه یک قدرت بزرگ دست یابد. هرچند که  گذاري کرده بود تا

نفوذ  قبالًو توان نیروي دریایی خود  ياهسته يهازرادخانههند با 
ژئوپلیتیکی خود را آغاز کرده است و در پی این است که دامنه این 
نفوذ خود را از شبه قاره باالتر برده و در حوزه اقیانوس هند تسري 

روابط چین و هند ارائه شده است. برخی  دهد. نظرات متفاوتی در باره
بر این باورند که رقابت عمیق و ژئوپلیتیکی، تشکیل دهنده روابط 
میان این دو کشور در طی سالیان متمادي بوده است و منشاء این 

یا میان این دو کشور  و مردمی است که در اطراف هانیسرزم هارقابت
هند و چین  و معتقدند که رابطه اندرفتهقرار دارند. برخی از این فراتر 

نزدیک به رقابتی خطرناك تبدیل خواهد شد. برخی نیز  ياندهیآدر 
اعتقاد دارند که هرگونه پیشرفت فاحش در روابط هند و چین 
غیرمحتمل بوده و روابط میان این دو همچنان رقابتی باقی خواهد 

باید به  میان هند و چین، دوطرف ياشهیرماند و با وجود اختالفات 
به یک رقابت علنی پی ببرند. اما  هاتنشلزوم اجتناب از تبدیل شدن 

در این میان بازیگران فرامنطقه اي همچون ایاالت متحده آمریکا بر 
روابط میان چین و هند تاثیرگذار هستند و به نوعی سعی در مدیریت 
 روند تحوالت جاري در اقیانوس هند را دارند. جمهوري اسالمی ایران

نیزبه عنوان یک کشور آسیایی با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی خود 
آسیایی است و  يهاقدرتناگزیر به داشتن رابطه مناسب با کشورها و 

 توانیمبا نگاهی گذرا با تاریخ روابط ایران با کشورهاي آسیایی 
دریافت که همواره روابط با این کشورها در ابعاد مختلف و در سطحی 

ر بوده است، هرچند در مقاطعی با توجه به شرایط و مناسب برقرا
داشته است.  نیز يهابینشتحوالت سیاسی منطقه، این روابط فراز و 

چابهار) ( رانیا يهايتوانمنددر همین رابطه موقعیت ژئوپلیتیکی و 
زمینه مناسبی را در ابعاد گوناگون جهت اثرگذاري در روابط میان دو 

آن در تحوالت اقیانوس هند خواهد  کشور هند و چین و به تبع
که ایران در مناسبات قدرت میان  ییهاینیآفرداشت. از این رو نقش 

درك سیستم بین المللی آینده را  تواندیم کندیمهند و چین ایفا 
ارتقاء بخشیده و شناخت از تحوالت آینده در حوزه اقیانوس هند را 

 .)15( تسهیل نماید هايریگبراي تصمیم 

حضور چین در گوادر و منافع سیاسی، اقتصادي و  .9
 امنیتی ایران

براي  يادهیچیپنقش کلیدي چین در توسعه بندر گوادر پیامدهاي 
قعیت بندر منافع ایران دارد. توسعه بندر گوادر در کوتاه مدت مو

هند را براي افزایش عالقه و هم زمان  کندیمچابهار را تضعیف 
. هم چنین توسعه بندر دهدیمسرمایه گذاري در بندر چابهار افزایش 

گوادر اهمیت مسیرهاي ترانزیتی پاکستان به آسیاي میانه را به هزینه 
. از طرفی با دهدیممسیرهاي ترانزیتی ایران به این حوزه کاهش 

براي  ياوهیشه به این که چین سیاست توسعه اقتصادي به مثابه توج
، رشد اقتصادي گوادر و کندیمامنیتی دنبال  يهاچالشغلبه بر 

سبب افزایش حساسیت پکن و اسالم آباد  تواندیمافزایش جایگاه 
بلوچستان پاکستان شود. فراتر از چنین مزایایی  يهایامننسبت به نا 

  همسایگان يهارقابتهند و چین و  يهارقابتاز  ستیبایمایران 
 تحقق جهت در پاسیفیک آسیا وسیع گستره در چین نزدیک و دور

 مستلزم که بگیرد بهره جنوب-شمال المللی کریدوربین بزرگ طرح
 گیري بهره درجهت ایران گرایانه عمل هاي محاسبات وسیاست

ستانداردهاي بیشتر ا ءجهان بیرونی براي ارتقا يهافرصت از بیشتر
زندگی روزمره مردم است. در واقع عمل گرایی اقتصادي به کاهش 

درصد تا سال  16به  1981درصد جمعیت چین در سال  84فقر از 
درصد  42درصد به  60و کاهش هم زمان نرخ فقر در هند از  2005

بیرونی  يهافرصتشده است. به طور کلی بهره گیري بیشتر از 
باالي اقتصادي  دگی اقتصادي است. رشد نسبتاًمستلزم تمرکز بر بالن

منابع  دهدیمگونه که در میان مدت نرخ فقر ملی را کاهش  همان
 .دهدیمبیشتر مخارج نظامی دفاعی را نیز افزایش  نیتأممالی براي 

ناشی از نقش کلیدي چین در توسعه بندر  يهافرصتبهره گیري از 
بخش آن براي ایران مستلزم با پیامدهاي زیان مؤثرگوادر و مواجهه 

مطالعات  یالملل ینمرکز باست (عمل گرایانه  ییهااستیساتخاذ 
 .)IPSC:1395( )16 –صلح 
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 اکستان به توسعه چابهارپنگاه  .10

مریکا، حضور ناوگان آبا باال گرفتن رقابت راهبردي میان چین و 
در گوادر وضعیت جدیدي در این  اقتصادي و نیروي دریایی چین

ها بین برخی معتقدند که آمریکاییکند. دراینگلوگاه انرژي ایجاد می
سوي بندر عمانی با هدف کاهش جایگاه بندر گوادر نگاهشان را به

دوقم، اسکله نفتی در بندر فجیره در کشور امارت و چابهار ایران 
 .کنندهمچنان از هند پشتیبانی می و انددوخته

 )اثرو رقیب کم پاکستان (نگاه خوش بیانه به توسعه چابهار 10-1

در چین معتقدند توسعه بندر چابهار توسط هند  برخیدرواقع هرچند 
نو بسیار طلبانه و راهبردي دهلیشکست است و اهداف جاه به محکوم

مشهود است، اما رهبران چین معتقدند چابهار مانعی عمده براي 
 راستا همین در. نیست احیاي راه ابریشم مرتبط باهاي اجراي برنامه

 توسعه هايچالش و مالحظات به نگاه با پاکستان در دیدگاهی نیز
 چالش هند، اداري بوروکراسی هند، غیرعملی هايوعده چون چابهار
کند توسعه چابهار  روند چابهار، دربن به ايجاده و ریلی خطوط اتصال

اقتصادي چین و  کریدور میلیارد دالري 455گذاري در مقابل سرمایه
 راهی چابهار معتقدندپاکستان، جلوتر بودن روند توسعه گوادر 

 اقتصادي کریدور طرح با و دارد مدنظر توسعه به رسیدن تا طوالنی
این  .بود اهدنخو پاکستان براي تهدیدي چابهار پاکستان، – چین

عنوان متحد راهبردي بینانه معتقد است پاکستان بهدیدگاه خوش
 2030دو کشور تا سال  کریدورچین جایگاه برتري دارد و با پایان 

شود. سالیانه دو و نیم درصد به رشد اقتصادي پاکستان افزوده می
درصد از هزینه توسعه در گوادر (بیش  80که پکن همچنین درحالی

بهره هاي کمهزینه و واممیلیارد دالر) را به شکل اعطاي کمک 1/1از 
گرفته است، هند و بازیگران دیگر چنین توانی را در چابهار برعهده

نداشته و مشکالت تعهدات خارجی هند و عدم تالش گسترده ایران 
 از .کنندبراي توسعه بندر چابهار را به سود گوادر پاکستان ارزیابی می

برخی نقش متفاوتی براي این دو بندر قائل هستند و  این منظر حتی
دانند. این رویکرد همکاري ها به ضرر دیگري نمیتوسعه هر یک از آن

بین دو بندر و اتصال ریلی، خواهرخواندگی بین بندر چابهار و گوادر، 
مرزي  انتقال مسافر میان دو بندر ایران وپاکستان، افزایش مبادالت

 توسعه منطقه ویژه اقتصادي بندرچابهار، جادیا هاي مرزي،بازارچه
هاي بندري و دریایی، توسعه فیزیکی بندر، فراهم نمودن زیرساخت

زمینه مشارکت بخش خصوصی در توسعه، تالش براي جذب خطوط 
هاي مسافري و گردشگري هاي بزرگ دنیا، توسعه پایانهکشتیرانی

اي را در جهت مواصالتی، ریلی و جاده يهاراهدریایی، پیگیري 
کند و توسعه چابهار هاي تجاري دو بندر ارزیابی میافزایش همکاري

داند. از این دید تقویت را به معنی منزوي ساختن گوادر پاکستان نمی
شوراي است (همکاري اقتصادي بین دو بندر بهتر از رقابت منفی 

 .)17( .)1397راهبردي وزارت خارجه:

پاکستان وتهدید ژئوپلیتیکی ( نگاه بدبینانه به توسعه چابهار 10-2
 )توسعه چابهار

ناوگان مریکا، حضور آبا باال گرفتن رقابت راهبردي میان چین و 
اقتصادي و نیروي دریایی چین در گوادر وضعیت جدیدي در این 

ها بین برخی معتقدند که آمریکاییکند. دراینگلوگاه انرژي ایجاد می
سوي بندر عمانی با هدف کاهش جایگاه بندر گوادر نگاهشان را به

دوقم، اسکله نفتی در بندر فجیره در کشور امارت و چابهار ایران 
که دولت اوباما کنند، چنانان از هند پشتیبانی میدوخته همچن

هاي هند در گذاريباوجود مخالفت شدید مجلس سنا با سرمایه
چابهار پشتیبانی خود را از هند اعالم کرد. در این راستا برخی در 

جانبه هند، ایران و افغانستان در نامه سهپاکستان معتقدند موافقت
متحده، نوین بین چین، ایاالتچابهار یعنی تداوم بازي بزرگ 

سوي منزوي ساختن پاکستان در پاکستان، هند، ایران و گامی به
سطح منطقه است. بنابراین پاکستان در نگاه به چابهار به تهدید 

 )14( کندعمده این بندر توجه می

 تهدید امنیتی توسعه چابهار 10-3

گذاري هندوستان در بندر چابهار ایران موردتوجه درواقع سرمایه
نامه را پاکستان بوده و برخی از مقامات پیشین پاکستانی این توافق

گیزه دانند. از این دید انتهدیدي مستقیم علیه امنیت پاکستان می
اصلی هند براي دور زدن بندر گوادر پاکستان و داالن متصل به آن، 

ثبات کردن بلوچستان پاکستان و افزایش ضریب تالش براي بی
همین راستا برخی از مقامات پیشین دولت  در شود.امنیتی تلقی می

پاکستان چون ژنرال یاسین مالیک و ژنرال دیم لودهی، توسعه بندر 
دانند. را تهدیدي مستقیم علیه امنیت پاکستان میچابهار توسط هند 

در بعد دیگري همچنان که بندر گوادر ضمن تقویت توان نظامی 
پاکستان و چین، دسترسی نیروي دریایی چین را به دریاي عرب و 

کند و کشورهاي واقع در سواحل شمال غربی اقیانوس هند آسان می
ها از آن پاکستانی نقشه ژئوپلیتیک منطقه را تغییر خواهد داد،

هراسند که پشتیبانی لجستیکی ایران از هند در این بندر، می
(هرچند چابهار برخالف گوادر تحت مدیریت ایران خواهد بود و بندر 
نظامی براي هند نیست) نیروي دریایی هند را قادر به افزایش 
عملیات شناسایی خود در نزدیک مرزهاي این کشور کند. هراس 

ن زمینه این است که هند ضمن استفاده از این بندر دیگر در ای
عنوان پایگاهی براي جاسوسی علیه پاکستان به تحرکاتی نیز در به

خطر افزایش همکاري در  درواقع زند.ببلوچستان پاکستان دست 
اي و دریایی هند و ایران با هاي امنیتی و دفاعی امنیت منطقهزمینه

گردد و توسعه بندر ستان تلقی میمحوریت چابهار برخالف منافع پاک
چابهار تهدیدي امنیتی براي امنیت گوادر و پاکستان خواهد بود. در 
همین میان برخی در هند و افغانستان معتقدند پاکستان براي 
جلوگیري از تشکیل محور اتحاد کشورهاي ایران، هند و افغانستان بر 
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ها موقعیت و اهمیت بندر گوادر را برتر درواقع هرچند پاکستانی
دانسته و معتقدند روند توسعه و تجهیز بندر گوادر در مقایسه با بندر 

که بسته شدن مرزهاي  چابهار پنج سال جلوتر است، اما ازآنجا
یارد میل 1,5تنها منجر به کاهش پاکستان نه-مشترك افغانستان

 بودهدالري در معامالت افغانستان، بحران انسانی به دلیل کمبود غذا 
 ترکوتاه تر وامن پاکستان، طریق از کنونی يهاراه به نسبت چابهار و

 راهبردي اهمیت از پروژه این نشدن اجرایی پاکستان براي است،
در همین راستا هرچند مقامات پاکستانی بارها در  .است برخوردار

برند. اما مسلماً عنوان رقیب نام میهاي خود از بندر چابهار بههمصاحب
پیوند چین و پاکستان براي محدود کردن هند در داخل آسیاي 

پاکستان با توسعه چابهار -جنوبی از طریق داالن اقتصادي چین
جاي بندر شکست خواهد خورد و توجه هند به بندر چابهار ایران به

تر به بازار آسیاي مرکزي در بعد ر و ارزانگوادر و براي دسترسی بهت
نو از هدف دهلی اسالم آباد نیبنابرا شود.ژئوپلیتیک بیشتر می

گذاري در بندر چابهار را دور زدن پاکستان از راه ایران به سرمایه
کند و بازارهاي افغانستان و کشورهاي آسیاي مرکزي ارزیابی می

پاکستان بر مسیرهاي توسعه چابهار را به معنی کاهش کنترل 
راهبردي ترانزیتی و متنوع سازي مسیرهاي تجارت و ترانزیت در 

گذاري داند. از این دید هرچند خطر حضور بانک سرمایهمنطقه می
زیرساخت آسیا، اعطاي وام به ایران و حضور چین در چابهار محتمل 

ش تواند به قدرت گیري هند براي ایفاي نقنیست، اما بندر چابهار می
 .)14( تر در آینده افغانستان و منطقه کمک کندکنندهتعیین

 کریدورتالش براي جلب مشارکت ایران در گوادر و  .11
 پاکستان -چین

هاي بزرگ دیگر در هنوز براي بازرگانی آماده نیست و بخشبندر گوا
حال هرچند زده هست. بااینپاکستان آشوب-داالن اقتصادي چین

هاي امنیتی موجود را با ایجاد یک دایره امنیتی ویژه پاکستان نگرانی
پاکستان ایجاد کرده -براي حفاظت از پروژه داالن اقتصادي چین

ر گوادر تهدیدي براي ایران تلقی حضور د استاست، چین معتقد 
گردد و در سطح اعالنی معتقد است توسعه چابهار، باعث تقویت مین

رسد پاکستان این شرایط به نظر می در شود.توسعه بندر گوادر می
-کند براي تکمیل طرح راهروي اقتصادي مشترك چینتالش می
تري را ) با جلب مشارکت و توجه ایران آینده روشنCPECپاکستان (

توجه  جلبهاي براي براي آن و گوادر رقم بزند. از این منظر تالش
هاي بزرگ ایران در وضعیت پساتحریم با برخورداري از پتانسیل

تواند موجب افزایش برد تجاري، اقتصادي و انرژي و موقعیت می
میلیارد دالري داالن مشترك گردد. از این  50گوادر و طرح کالن 
تواند ها میکم دامنه و حداقلی ایران در طرح نگاه حضور هرچند

کمکی در دست یافتن گوادر به بندر در سطح شنژن چین و دبی در 
سال آینده گردد. در همین راستا نیز اخیراً ایاز صادق رئیس  10

 چین –مجلس ملی پاکستان از ایران براي پیوستن به داالن پاکستان 
 .)17( )1396خارجه: (شوراي راهبردي وزارت .است کرده دعوت

ی درمناطق جنوب شرق و امنیت ياقتصادتوسعه  .12
 ایران

ي مالحظات اقتصادي نیست هبرقراري روابط تجاري، همواره نتیج
بلکه در مواردي اهداف سیاسی و مالحظات امنیتی نیز موجب 

ساز فقر شود. محرومیت زمینهگیري ترتیبات تجاري میشکل
اجتماعی و فرهنگی بوده است. این محرومیت فرصت را براي خشونت 
گرایی در دو سوي مرز فراهم کرده و همچنین به غیر از نفوذ تفکرات 

نفوذ کشورهاي معاند را منجر شده است. براي گذار از عامل  مخرب،
امنیتی در ژئواستراتژیک روابط ایران و پاکستان و رسیدن به روابط 

شدن عامل فرهنگی و اقتصادي، باید  ترپررنگنهادینه شده و 
اقتصادي به هم نزدیک  يهانهیزممختلف دو کشور در  يهاحوزه
در خصوص اقتصاد این مناطق اقدامات از این رو نیاز است تا  .شوند

 يهاقرارگاهجدي صورت بگیرد. جمهوري اسالمی ایران با ایجاد 
سازندگی به دنبال محرومیت زدایی از سیستان و بلوچستان است. از 

گذاري قابل توجه براي توسعه چابهار با همکاري سوي دیگر سرمایه
شود. اما سوب میهند نیز یک نقطه امید براي این استان و منطقه مح

تواند همپاي توسعه هاي مرزي نیز میاز سوي دیگر، تاکید بر بازارچه
مرزها از  لیتبد .سازي نمایدچابهار، براي توسعه تجارت کشور فرصت

تهدید به فرصت با جلوگیري از خالی شدن مرز و رونق در 
هاي مرزي مسیر است؛ در مرز مشترك ایران و پاکستان که بازارچه
بازارچه و گذرگاه  چهار در استان سیستان و بلوچستان است، همگی

رسمی مرزي چون میرجاوه در شهرستان میرجاوه، بازارچه مرزي 
کوهک و جالق در شهرستان سراوان، بازارچه مرزي پیشین شهرستان 
سرباز و بازارچه مرزي ریمدان شهرستان چابهار وجود دارد که از 

اکنون فعال است و بقیه ه میرجاوه هممیان آنها تنها بازارچه وگذرگا
 در .خاطر نبود امکانات زیرساختی فعالً از دور خارج هستند به

آن  يامنطقهچین و قسمت » یک کمربند یک جاده«راستاي طرح 
گوادردر نزدیکی مرز  بندر ،یعنی کریدور اقتصادي چین و پاکستان

شود ر تلقی میایران، اگرچه به عنوان تهدیدي علیه توسعه بندر چابها
سوي دیگر رشد  از .اما یک زمین بازي جدید براي ایران نیز هست

شود اقتصادي کشورهاي همسایه، یک مزیت براي ایران محسوب می
جانبه یا چندجانبه هاي یکاما در شرایط خاص، همانند اعمال تحریم

علیه ایران، این کشورها درکنار مبادالت معمول، به بازوهاي نیابتی 
ها، امارات متحده عربی به عنوان سال .ان در اقتصاد تبدیل شوندایر

شریک اول تجاري ایران، مبدائی براي صادرات کاال به ایران و 
همچنین صادرات کاالي ایرانی به سراسر جهان بود. از رهگذر همین 
صادرات مجدد، دبی به رشد اقتصادي قابل توجه دست پیدا کرد. 

 بسیاري اساس، این بر تان فراهم بشود. فرصتی که شاید براي پاکس
 تمام قیمت با ریال، ارزش کاهش واسطه به که( ایرانی کاالهاي از

 پاکستان به مرزي يهابازارچه طریق از) شودمی تولید کمتري شده
اختیار گرفتن سهم قابل توجه از بازار  ر کنار تالش براي درد و صادر
ي صادرات مجدد به اقصی میلیون نفري این کشور، آماده برا 200

مرزي و بنادر چابهار و گوادر،  يهابازارچه رونق .شودنقاط جهان می
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انجامد که خود از یک سو به کاهش محرومیت در دو سوي مرز می
زمینه ساز امنیت پایدار در منطقه است و از سوي دیگر تبادالت 

که  دینمایماقتصادي دو کشور را افزایش و وابستگی متقابل ایجاد 
مرزي و بنادر چابهار و گوادر،  يهابازارچه رونق .خود امنیت ساز است

انجامد که خود از یک سو به کاهش محرومیت در دو سوي مرز می
زمینه ساز امنیت پایدار در منطقه است و از سوي دیگر تبادالت 

که  دینمایماقتصادي دو کشور را افزایش و وابستگی متقابل ایجاد 
 .)18( از استخود امنیت س

یک کمربند یک جاده  ارزیابی زیست محیطی طرح. 13
 در اقیانوس هند: چین

بیشترین آثار منفی حمل ونقل دریایی در زمینه محیط زیست مربوط 
بخش آلوده  نیترمهمبه آلودگی آب است. در حمل ونقل دریایی 

نفتی و تخلیه آب توازن  يهامحمولهکننده آب متعلق به حمل ونقل 
آزاد زیان  يهاآبکه هردوي این موارد براي اکوسیستم  هاستیکشت
میلیارد تن کربنیک  1که در حال حاضر حدود  ياگونهاست، به آور 

در آلودگی زیست محیطی  هایکشت .شودیممنتشر  هایکشتاز موتور 
درصد اکسید سولفور، و حدود  10درصد کربنیک،  2/7دنیا حدود 

سامانه سازمان کنند (یماز اکسید نیترو جهان را تولید  درصد 30
به علت رشد اقتصادي دو کشور چین و  »).زینگ«حمل ونقل دریایی 

اخیر دو برابر شده است.  يهاسالهند، مصرف انرژي دو کشور در 
 نیتأمنفت مورد نیاز خود را از منطقه خلیج فارس  چین باید عمده
درصد از آن براي رسیدن به چین باید از تنگه  40نماید و حدود 

گر کشور هند در ماالکا در اقیانوس هند عبور داده شود. از طرف دی
 90خواهد شد که  آینده مجبور به واردات انرژي زیادي يهاسال

. اگر چه حفاظت زیست )3( درصد آن از تنگه هرمز عبور خواهد کرد
همکاري غیر اقتصادي در چارچوب طرح یک  يهانهیزممحیطی از 

کمربند یک جاده چین عنوان شده است، ولی با توجه به مطالب 
ریایی این طرح مسائل مربوط به حفاظت از عنوان شده اگر درمسیر د

محیط زیست رعایت نگردد، آسیب جدي به محیط زیست اقیانوس 
منجر به از  و شاید بتوان گفت شودیمهند و به ویژه آب زیان وارد 

 .شودیمدر این اقیانوس نیز  حق حیات نیز بین رفت

 يریگجهینت
بدیل شدن به چین در حال دستیابی به آرزوي دیرینه خود یعنی ت

یک قدرت جهانی است و این موفقیت چین باعث خواهد شد تا مدل 
توسعه یافتگی از انحصار غرب خارج شود و قدرت دیگر در حال ظهور 
در اقیانوس هند در قرن بیست و یکم، هند است. این کشور سند 

منتشر شد، هدف  2004چشم انداز بیست ساله خود را که در سال 
ا به جایگاه یک قدرت بزرگ دست یابد. هرچند که گذاري کرده بود ت

نفوذ  قبالًو توان نیروي دریایی خود  ياهسته يهازرادخانههند با 
ژوپلیتیکی خود را آغاز کرده است و در پی این است که دامنه این 
نفوذ خود را از شبه قاره باالتر برده و در حوزه اقیانوس هند تسري 

روابط چین و هند ارائه شده است. برخی  دهد. نظرات متفاوتی در باره
دهنده  لیتشک بر این باورند که رقابت عمیق ودیرپاي ژئوپلیتیکی،

روابط میان این دو کشور در طی سالیان متمادي بوده است و منشاء 
یا میان این دو  ومردمی است که در اطراف هانیسرزم هارقابتاین 

و معتقدند که هند و چین اند هرفتکشور قرار دارند. برخی از این فراتر 
نزدیک به رقابتی خطرناك تبدیل خواهد شد. برخی نیز  ياندهیآدر 

اعتقاد دارند که هرگونه پیشرفت فاحش در روابط هند و چین 
غیرمحتمل بوده و روابط میان این دو همچنان رقابتی باقی خواهد 

باید لزوم میان هند و چین، دوطرف  ياشهیرماند و با وجود اختالفات 
به یک رقابت علنی پی ببرند. اما در  هاتنشاجتناب از تبدیل شدن 

این میان بازیگران فرامنطقه اي همچون ایاالت متحده آمریکا بر 
روابط میان چین و هند تاثیرگذار هستند و به نوعی سعی در مدیریت 
روند تحوالت جاري در اقیانوس هند را دارند. جمهوري اسالمی ایران 

به عنوان یک کشور آسیایی با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی خود نیز
آسیایی است و  يهاقدرتناگزیر به داشتن رابطه مناسب با کشورها و 

 توانیمبا نگاهی گذرا با تاریخ روابط ایران با کشورهاي آسیایی 
دریافت که همواره روابط با این کشورها در ابعاد مختلف و در سطحی 

ده است، هرچند در مقاطعی با توجه به شرایط و مناسب برقرار بو
داشته است.  نیز يهابینشتحوالت سیاسی منطقه، این روابط فراز و 

چابهار) ( رانیا يهايتوانمنددر همین رابطه موقعیت ژئوپلیتیکی و 
زمینه مناسبی را در ابعاد گوناگون جهت اثرگذاري در روابط میان دو 

در تحوالت اقیانوس هند خواهد کشور هند و چین و به تبع آن 
داشت. از این رو نقش آفرینی ایران در مناسبات قدرت میان هند و 

درك سیستم بین المللی آینده را ارتقاء  تواندیم کندیمچین ایفا 
بخشیده و شناخت از تحوالت آتی در حوزه اقیانوس هند را براي 

عنوان بندر مهم گوادر نه تنها به  بندر تسهیل نماید. هايریگتصمیم 
تجاري و ناوهاي  يهایکشتبلکه به بندري که  تجاري براي پاکستان

چین در آن مستقر شوند تبدیل گردد.  يهاییایردریزجنگی و حتی 
باتوجه به این که این بندر در شرق تنگه هرمز واقع شده است 

و یکی از  اندشدهکشورهاي غربی به شدت بر این موضوع حساس 
ینیچ. باشدیمشار غرب به پاکستان نیز همین موضوع دالیل اصلی ف

 5داد این بندر در شرق کشور عمان یک قرار  براي پشتیبانی از ها
. در سال اندکردهمنعقد » سالمه و قوین«بندر میلیارد دالري در 

کشور ایاالت متحده آمریکا به عنوان رقیب کشور چین، با  2018
داد در این بنادر با عمان منعقد فشار آوردن به کشور عمان یک قرار

در نهایت  نمودندیمکه در ابتدا در مذاکرات مقاومت  هایعماننمود. 
ازآن چین در بندر هامبانتوتا سرمایه  پس به این قرار داد تن دادند.

دالري کردند که در واقع بتوانند هم مرکز و هم  900/1گذاري 
. بندر چابهار که قرار جنوب اقیانوس هند را در اختیار داشته باشند

داد توسعه آن بین ایران و هندوستان امضاء شده است و قرار است 
توسط این کشور توسعه یابد و این کشور محور اصلی توسعه ان 

کیلومتر با بندر گوادر فاصله دارد و این دو بندر  70 شودیممحسوب 
ر با هم جغرافیاي مشترك و فرهنگ مشترك دارند. یکی از این بناد
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توسعه دهد  خواهدیمکشور هند که متحد غرب است  یعنی چابهار را
 خواهدیممخالف است  و بندر گوادر را کشور چین که غرب با آن

توسعه دهد که تا حدودي این مسیر را طی نموده است. با این شرایط 
رقابت ژئوپلتیکی در آینده ایجاد خواهد و به دلیل عدم پختگی و  یک

ل ژئوپلیتیکی ایران از مسائل و انعقاد قرار داد به بدون بررسی تحلی
هندوستان در راستاي توسعه چابهار، در این خصوص کار زیادي 
توسط هندوستان صورت نگرفته است و جمهوري اسالمی ایران در 
این خصوص در حال تبلیغ نمودن است که این تبلیغات کشور 

ن مخالف توسعه پاکستان را بسیار حساس نموده است چرا که پاکستا
بندر چابهار توسط رقیب این کشور یعنی هندوستان است. از سوي 

دولتی آن که عمق  يهادستگاهدر کشور افغانستان و  دیگر از شمال
نفوذ کرده است از سوي دیگر  شودیماستراتژیک پاکستان محسوب 

در شرق پاکستان یعنی منطقه الهور خود هندوستان قرار دارد و در 
 در حال فعالیت هستند. هايهندغرب کشور پاکستان هم  نهایت در

اقدام کند که بندر چابهار به  ياگونهاسالمی ایران باید  يجمهور
هم پا و » یک راه–یک کمربند «عنوان یک محور در بستر پروزه 

و در واقع اجازه  راهی جز این ندارد. مانند بندر گوادر حرکت کند و
ه فعال شود و در واقع این دو را باید دهد که کشور چین در این حوز

در قالب یک پروژه دانست و اگر دو پروژه باشند یعنی یکی هند و 
دیگري چین به نتیجه نخواهیم رسید. از سویی دیگر با توجه به وجود 

سرمایه گذاري در  مشکالت داخلی هند، این کشور توان الزم را براي
گی الزم براي سرمایه ندارد چرا که هندوستان آماد بندر چابهار

جمهوري اسالمی  گذاري در خارج از کشور خود را ندارد. بنابراین
 هاینیچایران باید توسعه چابهار در جنوب شرق کشور را با کمک 

انجام دهد و این بدان معنی نیست که کشور هندوستان و یا سایر 
کشورها اجازه همکاري ندارند از سوي دیگر کشور چین آمادگی الزم 

 ندر چابهار را داردتوسعه در ب يهارساختیزرا براي ایجاد بستر و 
)19-24(. 

 مشارکت نویسندگان
تحت عنوان  مقاله فوق مستخرجه از رساله دکتري محسن عابدینی

کی پروژه یک کمربند یک راه چین بر توسعه و امنیت ژئوپلیتی ریتأث«
دکتر «با راهنمایی اساتید  که باشدیم» کشورهاي معبر (مورد ایران)

و همچنین استاد مشاور » زیبار قربان نژاد و دکتر عبدالرضا فرجی راد
 دکتر محمد اخباري نگارش شده است.

 تشکر و قدردانی
اونت پژوهشی دانشگاه آزاد از مع دانندیمنویسندگان برخود الزم 

مادي و معنوي  يهاتیحمااسالمی واحد علوم و تحقیقات به واسطه 
همچنین داوران و متخصصین که با همکاري و ارائه نظرات ارزشمند 
خود موجب غناي پژوهش حاضر شدند صمیمانه تقدیر و تشکر 

 نمایند.
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