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 چكيده

ي زيادي جهت گسترش همکاري اقتصادي و سياسي با هانامهموافقتبا آغاز سده بيست و يکم ايران و هند 

گذاري هند در چابهار است. يهسرما نامهتوافقهاي دو کشور، يهمکارين ترمهمند. يکي از اهيکديگر امضا کرد

هايي بين توافق کردند که بندر چابهار را توسعه بخشند اما توافق ن 2003نو در سال يدهلايران و هند طبق اعالميه 

گذاري هند در چابهار عملياتي شد. مقاله حاضر به يهسرما 2019حاصل شد و در سال  2016دو کشور در مي 

اين  همکاري ايران و هند در اندازچشم( در بندر چابهار و 2019تا  2003)گذاري هنديهسرماير تأخبررسي داليل 

يعني با استفاده از مفاهيم  اي استفرضيه-از نوع قياسي روش پژوها مورد استفاده در اين تحقيقپردازد. يمبندر 

به صورت  ها عمدتاً. گردآوري دادهبه توصيف و تحليل مسئله پرادخته مي شودکليدي ژئوپليتيک و ژئواکونوميک 

منافع و اهداف مشترک ژئواکونوميکي، اما اهداف متضاد  رغمبهدهد که يماسنادي است. نتايج پژوها نشان 

شده و نتايج ملموسي براي  روروبهير تأخگذاري هند در چابهار با يهسرماژئوپليتيکي دو کشور باعث شده تا روند 

 .آن در آينده تصور نشود
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 مقدمه  .1

تنها بندر اقيانوسي ايران در جنوب شرق کشور و در سواحل درياي عمان واقع  عنوان بهچابهار 

گذاري در اين بندر بوده است. طي سفر دنبال سرمايهشده است. هند در طي چند سال گذشته به

وزير جمهور ايران و نخستتوسط رئيس« نواعالميه دهلي»، 2003محمد خاتمي به هند در سال 

-المللي شمالت هند امضا شد. در اين اعالميه موضوعات مختلفي مانند توسعه کريدور بينوق

گذاري متقابل مطرح شد اما آنچه که در اين جنوب، گسترش روابط تجاري و افزايا سرمايه

چابهار بود. با وجود اينکه ايران و هند در  گذاري هند در بندرموضوع سرمايه بيانه جديد بود

 نامهموافقتل گذشته تمايل خود را به توسعه بندر چابهار اعالم کرده بودند، اما طي چند سا

ير هند به تهران نهايي شد و پس از آن در مجالس وزنخستبا سفر  2016در مي  يتاًنهاچابهار 

گذاري و يهسرما 2018دو کشور به تصويب رسيد. طبق توافق نهايي، هند متعهد شد در سال 

گذاري هند در يهسرمايتاً نهاموکول شد و  2019يز بندر را آغاز کند اما اين روند به سال تجه

ساخت، تملک،  صورت به قراردادگذاري در قالب در چابهار عملياتي شد. اين سرمايه 2019سال 

ات ميليون دالر در چابهار تجهيز 85برداري و واگذاري است. طبق اين قرارداد، هند به ميزان بهره

ميليون دالر براي  150کند. عالوه بر مبل  فوق، هند حمل و بارگيري خريداري و نصب مي

ي بندر خط اعتباري از طريق اگزيم بانک اختصاص داده است. طبق اين هاکرانهپستوسعه 

 گردد.قرارداد، اداره بندر چابهار به مدت ده سال به هند واگذار مي

در بندر عملياتي شده و مسير توسعه آن مشخص شده، اما  گذاري هنديهسرمااينکه  وجود با

توان انتظار داشت رود به طوري که نمييمي پيا کند بهگذاري و پيشرفت بندر يهسرماروند 

تمايل ايران و هند براي  رغمبهخالصه،  طور بهمدت عملياتي شود. که توسعه بندر در کوتاه

 سرانجامين بندر با فراز و نشيب همراه بوده و هنوز به يک در ا هاآنتوسعه بندر چابهار، همکاري 

ير صورت تأخشود که با توجه به اين يممشخص نرسيده است. با اين مقدمه اين مسئله مطرح 

گرفته در توسعه چابهار چه موانعي در همکاري دو کشور وجود دارد و اينکه اهداف ايران و 

محوري مقاله  سؤاللذا داف دو کشور همپوشاني دارد. هند از توسعه بندر چابهار چيست و آيا اه

( و به 2019تا  2003)از هند در چابهار گذارييهسرماين داليل تطويل پروژه ترمهماين است که 
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وجود  ي براي همکاري دو کشور در بندر چابهاراندازچشمير افتادن آن کدام است و چه تأخ

)تبديل بندر چابهار اهداف مشترک ژئواکونوميکي رغمبهچنين است که ين ادارد؟ فرضيه پژوها 

به يک مرکز تجاري و ترانزيتي، جذب سرمايه و دسترسي هند به بازارها و منابع انرژي آسياي 

مرکزي و افغانستان( اما اهداف متضاد ژئوپليتيکي)مقابله با آمريکا براي ايران و مقابله با چين و 

رغم تمايل دو يعلگذاري هند در بندر چابهار يهسرماژه پاکستان براي هند( موجب شده پرو

 .نتايج ملموسي براي آن در آينده تصور نشود طرف طوالني شده و

 پژوهشپيشينه .2

گذاري هند در بندر چابهار انجام شده است. سودهي در مقاله هاي متعددي درباره سرمايهپژوها

ي استراتژيک جهت ي پاکستان يک دروازههاخود معتقد است که چابهار با توجه به محدوديت

دسترسي هند به افغانستان است. در ادامه ذکر شده است که از آنجا که چابهار يک منطقه تجاري 

 (.Sodhi, 2015)صادي و تجاري فراواني داشته باشدهاي اقتتواند مزيتآزاد است، براي هند مي

باعث دسترسي هند به افغانستان و منابع انرژي تنها اي مشابه استدالل شده که چابهار نهدر مقاله

گذاري هاي مختلف براي سرمايههاي فراواني در حوزهها و پتانسيلشود بلکه فرصتايران مي

اميرسن با تأکيد بر اهميت اقتصادي چابهار ذکر  (.Behuria and Rizvi,2015)کندهند فراهم مي

خصوص در زمينه انرژي را با ايران تجاري به تواند روابطمدت ميکرده است که هند در کوتاه

تواند از تواند به افغانستان دسترسي پيدا کند. در مقابل، ايران ميتقويت کند و در بلندمدت مي

تواند دسترسي افغانستان به دريا را المللي خارج شود و براي افغانستان چابهار ميانزواي بين

 (.Amirthan,2017)افزايا دهد را با هند فراهم کند و روابط تجاري آن

اند. خود به بررسي وزن ژئوپليتيکي چابهار پرداخته مقالهسيد عباس احمدي و ابراهيم احمدي در 

ي و جهاني است. امنطقهچابهار داراي سه سطح از توانمندي ملي، بندر نويسندگان معتقدند که 

سيستان و بلوچستان است. در سطح در سطح ملي، توسعه چابهار راهي براي توسعه پايدار استان 

المللي، قرار ينبي شود. در سطح امنطقهتواند مهياکننده اسباب همگرايي اي، چابهار ميمنطقه

دهنده اهميت ژئوپليتيکي برجسته چابهار براي جنوب نشان  -گرفتن چابهار در کريدور شمال

يباً مشابه معتقدند که تقر ايعزتي و شکري در مقاله (.Ahmadi and Ahmadi,2017)است هند
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 -ي کريدور شمالسازفعالاز طريق  جوارهمتواند نقا مهمي در توسعه شهرهاي يمبندر چابهار 

 (.Ezati and Shokri,2012)جنوب ايفا کند

ويسي در مقاله خود به مقايسه گوادر و چابهار و رقابت ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي ايران و 

شمالي پرداخته است. نويسنده معتقد است که مسير کريدور -پاکستان براي ايجاد کريدور جنوبي

-شمالي از طريق ايران بر اساس توسعه بندر چابهار نسبت به مسير کريدور جنوبي-جنوبي

(. Veicy,2017)طريق پاکستان و بندر گوادر از مزيت نسبي بيشتري برخوردار است شمالي از 

گذاري هند در چابهار به دليل محاصره دارد که سرمايهيمدنيلز درباره رقابت چابهار و گوادر بيان 

 ,Daniels)و گوادر در پاکستان است« شبکه مرواريد»اين کشور توسط چين و پاکستان از طريق 

2013.) 
آيد پژوهشگران کمتر به تأخير در پروژه بندر گونه که از مرور مختصر مقاالت فوق برميمانه

انداز همکاري دو کشور در بندر چابهار و همچنين چشم بر دو دهه به درازا کشيده چابهار که بال 

و داليل هستند  به دنبال پر کردن اين خأل پژوهشي اند. لذا نويسندگان در اين پژوهااشاره کرده

 .کنندانداز همکاري دو کشور را در بندر بررسي ميتأخير در توسعه چابهار و چشم

 روش پژوهش. 3

اي يعني با استفاده از مفاهيم کليدي ژئوپليتيک و فرضيه-پژوها حاضر با روش قياسي

گذاري هند يهسرماير تأخژئواکونوميک به توصيف و تحليل مساله خود يعني بررسي داليل 

پردازد. يمبندر اين  ي همکاري ايران و هند دراندازچشم( در بندر چابهار و 2019تا  2003)

)با مديران بندر  به شکل اسنادي بوده و از مصاحبهو اطالعات عمدتاً هادادهروش گردآوري 

 . چابهار( در جهت تاييد ادعاهاي تحليل مقاله هم بهره برده شده است

 فهومي: ژئوپليتيک و ژئواکونوميکچارچوب م .4

 و  هايهاقدامات کشورها را در چارچوب نظر يخارج ياستو س المللينروابط ب يشمنداناند

است  هايييهاز نظر يکي يتيک،ژئوپل يهنظر يان،م ين. در اکننديم يينو تب يلمختلف تحل يممفاه

 .گيرديماستفاده قرار  کشورها مورد يخارج ياستس يينو تب يلکه در تحل

وجود ب يتيکباعث شده تا واژه ژئوپل ياسيرفتار س يبر رو ياييجغراف صرعنا يررسد تأثيبه نظر م
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 هاييتعوامل و واقع يرتأث يبه بررس يتيکژئوپل يهچارچوب، نظر يندر ا(Agnew,2004). ديآ

 يگر،د عبارتبه (Parker,1998:5). پردازديکشورها م ياسيبر اقدامات س ياييجغراف يزيکيِف

 يتوپوگراف يگاه،جا يت،مانند موقع ياييجغراف هاييتکه چگونه واقع پردازدمي ينبه ا يتيکژئوپل

و  يطمح يرتأث» يگرد يفدر تعر يتيک. ژئوپلگذارديم يرها تأثدولت هايياستو منابع بر س

 ييهوا يايي،در يني،)زميو انتقال يامکانات ارتباط يايي،جغراف يتمانند موقع يطي،مح هاييدهپد

 يادر سطوح مختلف ازجمله منطقه ياسيس هايگيرييمرا بر تصم يرهو غ ينزم ل(، شکييو فضا

 ياجغراف طرفهيک يرفوق تأث هاييدگاهد .(Mojtahedzadeh,2002:128)«کنديم يبررس يو جهان

عبارت از مطالعه روابط متقابل  يتيکژئوپل ي،تعامل يفتعر يکاما در  دارد؛يم يانرا ب ياستبر س

است  يکديگرها با از تعامل آن يناش يجها و نتاو قدرت و کنا ياستس جغرافيا،سه عنصر 

(Hafeznia,2017:49). 

 کشورها بوده است و امروزه به يخارج ياستدر س کنندهيينعامل تع يکهمواره  يزن اقتصاد 

 يستمسده ب يشده است. از ابتدا يلکشورها تبد يبر رفتار خارج يرگذاريتأث يبرا يعامل مرکز

 دادند؛يرا مورد مطالعه قرار م «ياقتصاد يگرباز»فضا و  ينتعامل ب هايستژئواکونوم يالدي،م

 هاييتتوسعه فعال يندآدر فر ييفضا هايييتوانا يزو ن يداتکاالها و تول يانفضا بر جر يرتأث يعني

 .شديبکار برده م ياقتصاد

استخراج و  يالزم برا يهسرما يدي،تول يهاها و قطبگذرگاه يتشامل موقع  ييعناصر فضا 

 ينکه. با اشديم يرهو غ يو ارتباط يلير يهاها و راهشبکه يژگيانتقال منابع و کاال، ساختار و و

روابط انسان  يلسپرده شده بود اما اکنون در تحل يمنطق اقتصاد در دوران جنگ سرد به فراموش

باعث  ينو ا کنديم يرا باز ينقا اصل يتيکژئوپل يتوضع يلدر تحل يعنياو،  يرامونيپ يو فضا

در (Zaki and Gholizadeh,2009:26-27). شود يبازنگر يتيکاقتصاد و ژئوپل ينشده تا ارتباط ب

کار  د لوتواک بهآن توسط ادوار يامروز يبار به معنا يناول يبرا  يراستا، واژه ژئواکونوم ينهم

منطق  يکه فقط زمان نويسديم يبر تجارت و بازرگان يدبرده شد. لوتواک در مقاله خود با تأک

کند و  يداکاها پ يکسب قدرت نظام يتاهم ،را اداره کند که اوالً ياامور دن توانديتجارت م

 الملليينروابط قدرت در عرصه ب يجاصورت، به ينداشته باشد؛ بد ياقتصاد يترقابت ماه ياً،ثان
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ممکن است در قالب  يروابط تجار ينخواهد شد و ا يداردر سراسر جهان پد يروابط تجار

مشترک  هاييها و همکاربه ائتالف نجرم يباشند که در قالب همکار يدر قالب همکار يارقابت 

طور خالصه، به شود؛يمدر امور متعدد در نقاط مختلف جهان  گذارييهمنظور سرمابه ياقتصاد

 کنديم يداپ ياقتصاد يتعلل رقابت ماه يلوتواک معتقد است که در عصر ژئواکونوم

.(Luttwak,1990:17-21) داند،يمجزا م يتيکرا از ژئوپل يلوتواک ژئواکونوم ينکهلبته با وجود اا 

از  ياث جداگانهبح يتيکژئوپل هاييرمجموعهز يگرمانند د را به ينتوان ژئواکونوم يداما شا

ارائه  يتيکمبحث مادر دانست؛ چرا که هر کدام از مباحث برداشت و قرائت خود را از ژئوپل

 يقرائت يتيکقدرت است ژئوپل يبرا هارقابت يزهاز آنجا که اقتصاد انگ يگر،د عبارتبه  دهند؛يم

به خود  يکموجود ارائه و جنبه ژئواکونوم يطاز شرا ياقتصاد

 يکو ژئواکونوم يتيککه چه دو مفهوم ژئوپل ينخالصه ا (Mojtahedzadeh,2007:54).گيرديم

ند يرگذارها تاثدولت يخارج ياستهر دو بر س يمبدان يکديگرمتداخل در  يا يکديگررا مجزا از 

 يخارج ياستبر س يرشانتاث يک،و ژئواکونوم يتيکژئوپل يمفهوم ييمقاله با فرض جدا ينو در ا

 يمساله مورد بررس يلو تحل يفتوص يدر موضوع چابهار راهنما يرانن هند و اچو ييهادولت

 .باشد يم

 هاي پژوهشيافته .5

 ي در بندر چابهارگذارهيسرماد از ژئواکونوميک هن . اهداف ژئوپليتيک و1-5

هار از منظر هرچند شايد بتوان اهداف زيادي را در ارتباط با همکاري هند و ايران در بندر چاب

ف ژئوپليتيک ترين اهدااما مهم( Veicy,2017:113-18; Nasirpour,2019)ها در نظر گرفتهندي

 باشد.و ژئواکونوميک اين کشور به شرح زير مي
 مقابله با چين .5-1-1

در عرصه مسيرهاي ارتباطي و  بلندمدتدو رقيب  عنوان بهامروزه رقابت بين دهلي و پکن 

 -جغرافيايي و بازارها در آسيا تشديد يافته است که کريدور بندر چابهار و کريدور اقتصادي چين

پاکستان  -کريدور اقتصادي چين (.,30:2014Muzalevsky-33)از نمادهاي آن هستند 1پاکستان

                                                           

1.China–Pakistan Economic Corridor (CPEC) 
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ي، اجادهز طريق خطوط چين است که مناطق غربي چين را ا 1بخشي از ابتکار جاده و کمربند

کند و باعث يمو اقيانوس هند وصل  با عبور از پاکستان به درياي عربريلي و خطوط انرژي 

شود. دسترسي يمدسترسي مستقيم چين به اقيانوس هند و درياي عربي از طريق بندر گوادر 

هاي شود تا يک موقعيت مهمي جهت نظارت بر مسيريممستقيم چين به اقيانوس هند باعث 

دست آورد. چين عالوه بر گوادر در بنادر ميانمار، بنگالدش و سريالنکا حضور کليدي دريايي به

پاکستان و حضور چين در بنادر اقيانوس هند باعث تقويت اين  -دارد. کريدور اقتصادي چين

نگرش شده است که چين به دنبال کنار گذاشتن هند از محاسبات ژئوپليتيکي آسيا و اقيانوس 

 (.Rahim and Ali,2017:93)هند است

ابه يک مثبندر چابهار در چنين شرايط رقابتي از اهميت مهمي براي هند برخوردار است و به

د گاهي براي مقابله با نفوذ دريايي و زميني چين است. اولين اهميت بندر چابهار براي هنيهتک

 -نين کريدور اقتصادي چينن و پاکستان و همچهاي ايجاد شده توسط چييتمحدوددور زدن 

ور به سمت ي زميني و ارتباطي اين کشهاراهپاکستان است که از منظر هند براي محدود کردن 

عبارت به؛ (Daniels,2013:96)مان آسياي مرکزي و افغانستان استشمال و شمال غرب يا ه

اکستان خارج پچين و کند تا از تنگناي ژئوپليتيکي زميني، چابهار به هند کمک مي لحاظ ازديگر، 

ه به محصور يابد. با توجشود و به کشورهاي آسياي مرکزي و افغانستان و حتي فراتر از آن دست 

کنند تا از طريق بنادر چابهار و يمبودن کشورهاي آسياي مرکزي در خشکي، چين و هند تالش 

کنند تا مسيرهاي يمگوادر دسترسي اين کشورها را به دريا فراهم کنند؛ لذا هر دو کشور سعي 

 طوربه (.Daniels,2013:95)ا دامنه نفوذ خود را افزايا دهنددر را تقويت کنند تاارتباطي به بن

ي را از طريق ابتکار جاده و کمربند امنطقهکند تا مرزهاي يمي که چين تالش زمان درخالصه، 

دنبال افزايا  هند از طريق چابهار به ،ي کندازطراحبپاکستان  -و کريدور اقتصادي چين

 (.Pant,2018:18)است يامنطقهيوندهاي پهاي خود در يتظرف

 درياي هند، اقيانوس چين درروزافزون  با نفوذ تا دهديم امکان هند به بندر چابهار همچنين

چين از طريق گوادر حضور خود را در  (.Conrad,2017:56)کند رقابت فارسيجخل و عرب
                                                           

1.The Belt and Road Initiative (BRI) 
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بندر »دارد که يمنو بيان يدهلي عربي گسترش داده است. موسسه مطالعات دفاعي وابسته به دريا

هاي هند يتفعالتواند از طريق آن به مشاهده يمکند و چين يمگوادر الزاماتي را براي هند ايجاد 

را نظارت  فارس و درياي عربي بپردازد و خطوط انرژي و مسيرهاي دريايييجخلو آمريکا در 

کيلومتري گوادر موقعيت مهمي به هند  170بندر چابهار با واقع شدن در (. Jaffrelot,2011)«کند

بخشد. عالوه بر اين، بندر چابهار با واقع هاي چين در خليج عمان ميجهت نظارت بر فعاليت

يي که نقل دريايي به هند کمک خواهد کرد تا خطوط ارتباطي درياوشدن در کنار خطوط حمل

ميليون بشکه نفت از  17که روزانه  گيرند را رصد کند، چرايم منشأفارس و تنگه هرمز يجخلاز 

 (.Daniels,2013:95)کنديماين مسير عبور 
 مقابله با پاکستان. 5-1-2

هاي بخشي از سياست خارجي هند نسبت به افغانستان و آسياي جنوب تحت تأثير سياست

دست  به هند همواره مهم است که پاکستان جاي پايي در افغانستانپاکستان قرار دارد. براي 

خواهد تا نفوذ و دخالت پاکستان در امور افغانستان را طور تاريخي هند ميرو بهين ا ازنياورد و 

وباره ريشه به حداقل برساند و اطمينان حاصل کند که يک رژيم بنيادگرا ديگر از نوع طالبان د

ز دسترسي ادر مقابل، پاکستان با استفاده از مزيت جغرافيايي خود مانع  (.Pant,2010:138)گيردن

هاي مختلفي براي يتمزو نفوذ هند در افغانستان شده است. با توجه به اين شرايط چابهار داراي 

 هند و افغانستان جهت مقابله با پاکستان است.

و دسترسي افغانستان به دريا بدون  اول اينکه چابهار باعث کاها وابستگي افغانستان به پاکستان

شود. پاکستان با اجازه ندادن حق ترانزيت هند به افغانستان از طريق قلمرو مداخله پاکستان مي

عنوان تنها  خود سعي کرده است تا نفوذ خود را از طريق وابستگي افغانستان به بندر کراچي به

نامه چابهار همه قبل از موافقت (.Pant,2010:140)ن براي افغانستان حفظ کنددروازه جها

کردند که هزينه ساليانه آن مسيرهاي تجارت دريايي افغانستان از طريق بندر کراچي عبور مي

که از طريق ي حال در (،Nader et al,2014:11-12)ميليون دالر بود 500 بربال براي افغانستان 

 1860دالر به  3000يي کاال براي هر کاميون بين هند و افغانستان از جاجابههاي چابهار هزينه

. با حضور هند در (B. Aghaei, personal interview, November 18,2018)يابديمدالر کاها 
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بين هند و  1بولدک بين افغانستان و پاکستان و وگهي تجاري تورخم و سپينهاشاهراهچابهار 

، ميزان 2016از زمان قرارداد بندر چابهار در سال  دهند.يمست پاکستان اهميت خود را از د

 500به  2016ميليارد دالر در سال  2.7تجارت پاکستان با افغانستان از طريق مرز تورخم از 

ها از پاکستان به افغانستان کاها يافته است و ميزان ترافيک کاميون 2018ميليون دالر در سال 

درصد از تجارت خود  80کاها يافته است؛ در مقابل، افغانستان  در سال 7.000به  70.000از 

دوم اينکه  (.Pant and Mehta,2018:671)ابهار و بندرعباس منتقل کرده استرا به دو بندر چ

خواهد تا مانع از تبديل افغانستان به يک پايگاهي يمهند با کاها نفوذ پاکستان در افغانستان 

ي که در کشمير و جامو حضور شورشگرانود؛ چرا که بعضي از يان ضد هندي شگراافراطبراي 

به يک پايگاهي براي  عمالًشوند و افغانستان يمداده  آموزشدارند توسط پاکستان در افغانستان 

هدين و جيا المحمد ي مانند شبکه حقاني، لشکر طيبه و حتي حرکت المجاهاگروهآموزش 

 (.Hanauer and Chalk,2012:25-28)تبديل شده است

 هاآنتواند با استخراج منابع معدني و صدور يمبراي ايجاد ثبات و توسعه در افغانستان، کابل لذا 

تواند به توسعه و ثبات در يمبه هند از طريق چابهار به يک منبع باثبات از درآمد دست يابد که 

 (.Shafiee et al.,2012)افغانستان کمک کند
 منابع انرژي آسياي مرکزي و افغانستاندسترسي به بازارها و  .5-1-3

روابط تجاري و اقتصادي با کشورهاي محصور در خشکي آسياي مرکزي و افغانستان يکي از 

بندر چابهار اين امکان را به  (.Kothari,2014:239)هند استترين اولويت سياست خارجي مهم

هاي پايين به افغانستان و آسياي دهد تا کاالهاي خود را از طريق يک مسير امن و با هزينههند مي

جا وارد کند. سوشما سوراج، وزير امور آنمرکزي صادر کند و در مقابل مواد معدني و انرژي از 

، 2019در ژانويه « و آسياي مرکزي اولين ديالوگ هند»خارجه سابق هند، در نشست مربوط به 

اعتمادترين مسير براي همکاري اين بندر قابل »اهميت بندر چابهار بيان داشت که  با تأکيد بر

. اتصال بنادر هند به (MEA,2019)«ستان و کشورهاي آسياي مرکزي استاقتصادي هند با افغان

                                                           

1.Wagah 
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اي مرکزي از طريق بندر چابهار طور کل به کشورهاي آسيو به 1المنافعکشورهاي مستقل مشترک

درصد کاها  40تا  30يي کاال براي هند به ميزان جاجابههاي جنوب، هزينه-و کريدور شمال

نسبت به مسير دريايي خواهد  جويي ارزيدالر صرفه 2500تن کاال حدود  15يابد و براي هر مي

 (.Patnaik,2016)داشت

 هاي دسترسي زميني جهت مبادالت تجاري با آسيايدر حال حاضر هند به دليل محدوديت

در سال  مرکزي، از بازيگران رقيبي مانند چين، روسيه و ترکيه عقب مانده است؛ براي مثال،

ي مرکزي سهم آسياميليارد دالر بود که در اين ميان  292حجم کل صادرات هند برابر با  2017

مرکزي و  در حالي که صادرات چين به آسياي، است بودهدالر  ميليارد 1.075فقط و افغانستان 

تواند کاالهاي هند مي .(OEC,2019)بوده است 2017ميليارد دالر در سال  12.853افغانستان 

آالت و کاالهاي ينماشمصرفي مانند دارو، چاي، پوشاک آماده، محصوالت پزشکي، برنج و 

توانند کاالهاي بل اين کشورها ميالکترونيکي به آسياي مرکزي و افغانستان صادر کند و در مقا

 (.Storch,2017)اوليه را به بازار هند صادر کنندمواد  عمدتاً کشاورزي و
 مسيرهاي ارتباطي هند به آسياي مرکزي و افغانستان از طريق چابهار نقشه(: 1شكل)

 
(Source:Behuria and Rizvi,2015:5) 

 
                                                           

1. Commonwealth of Independent States (CIS) 
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يي مواد معدني جاجابهگذاري هند در چابهار دسترسي و تسهيل يکي ديگر از عوامل مهم سرمايه

دهد تا به منابع کننده بزرگ انرژي اجازه ميعنوان چهارمين مصرف است. بندر چابهار به هند به

يون تريل 265ميليارد بشکه نفت و ترکمنستان با  30انرژي آسياي مرکزي، از جمله قزاقستان با 

عالوه بر اين، قزاقستان با دارا بودن بيا از  (.EIA,2019)فوت مکعب گاز، دسترسي پيدا کند

ميليون تن ذخاير  37.300و بيا از ( World Nuclear Association,2019)تن اورانيوم 679.300

داراي اهميت حياتي براي هند است. افغانستان در کنار کشورهاي آسياي  (EIA,2019)سنگزغال

تا  1 بربال که ذخاير معدني آن ي طوربهمرکزي يکي از کشورهاي سرشار از مواد معدني است؛ 

 2011در سال  1شرکت ملي استيل هند (.,5:2013Price)است شده تريليون دالر تخمين زده 3

که ارزش )در باميان 2آهن حاجي گکي معادن آهن از جمله معدن سنگبرداربراي ساخت و بهره

ريزي هند برنامه (.Storch,2017)کرده است گذارييهسرمااست(  برآورد شده ميليارد دالر 6.6آن 

کرده است تا يک خط ريلي از حاجي کگ در باميان از طريق زرنج به سمت چابهار ايجاد کند 

 (.Price,2013:7)چابهار وصل کند-زاهدان آهنراهو سپس اين خط را به 

 ي هند در چابهارگذارهيسرمااهداف ژئوپليتيک و ژئواکونوميک ايران در استقبال از . 2-5

توان اهداف ايران در توسعه يمالمللي ايران و سياست تقابلي با آمريکا ينبهاي يمتحربا توجه به 

 شرح زير برشمرد.بندر چابهار و گسترش همکاري با هندوستان را به 
 الملليتبديل بندر چابهار به يک مرکز ترانزيتي بين .5-2-1

هاي ترانزيتي فراواني برخوردار است يتمزموقعيت جغرافيايي مناسب خود از  واسطهبهايران 

و ارتباطات از اين مزيت در راستاي افزايا دارنده  ونقلحملتواند با گسترش شبکه يمکه 

 (.Ezati and Shokri,2012:1)ارزي و ارتقاي موقعيت استراتژيک خود در منطقه استفاده کند

هاي مهمي در بخا هاي ترانزيتي ايران، بندر چابهار است. بندر چابهار از ويژگييکي از مزيت

المللي، ينبي هاآبراهجغرافيايي راهبردي در کنار برخوردار است. موقعيت  الملليترانزيت بين

فارس و يجخلالمللي کشتيراني، تنها بندر تجاري ايران در خارج از منطقه ينبنزديکي به خطوط 

                                                           

1.Steel Authority of India Ltd (SAIL) 

2.Hajigak 
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يجه پيوند جنوب آسيا با آسياي مرکزي درنتنزديکي به بازارهاي آسياي مرکزي و افغانستان و 

ين مزيت بندر ترمهماما  ؛(Hafeznia and Romina,2006:419)هستندها يژگيواين  ازجمله

 چابهار محدوده گسترده بازارهاي اطراف بندر است.

جنوب و حد واسط براي برقراري ارتباط -بندر چابهار با قرار گرفتن در مسير کريدور شمال 

سو و کشورهاي آسياي جنوب، جنوب شرق، خاور بين کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز از يک

از مزيت ترانزيتي  از سوي ديگر فارسيجخلاقيانوسيه و همچنين کشورهاي حاشيه جنوبي  دور و

در همين راستا، بر اساس (. Ahmadi and Ahmadi,2017:237)و ارتباطي مهمي برخوردار است

اي المللي و منطقهبندر چابهار در سطح بين نخستين مطالعات صورت گرفته براي تعيين استراتژي

خصوص براي کشورهاي همسايه  المللي بهآفريني در ترانزيت بينداف عمده آن نقايکي از اه

 (.Partovi,2006:18)ايران تعريف شده است

عنوان يک امتياز جغرافيايي ايران ، با اشاره به اينکه ترانزيت به1398حسن روحاني در خرداد 

قدرت ترانزيتي »عنوان  جهان و به است بيان داشت که بندر چابهار يکي از عوامل تعامل سازنده با

گذاري هند براي توسعه از سرمايه تنها نه ايران در همين راستا، (.Tasnim,2019a) است« ايران

تقويت خطوط ارتباطي و ارتقاء بندر چابهار آغاز  منظوربهچابهار استقبال کرده بلکه اقداماتي را 

ميليون  2.5مشهد و افزايا ظرفيت بندر از  -آهن چابهاراند از ساخت راهکرده است که عبارت

ميليون تن در فاز اول که طبق برنامه جامع توسعه بندر، ظرفيت بندر در فاز پنجم به  8.5تن به 

ي ترانزيتي و ارتباطي کشور، پروژه هاپروژهين تربزرگرسد. يکي از يمميليون تن در سال  80

کيلومتر در دو قطعه در حال  1350با طول سرخس است. اين پروژه -زاهدان-خط آهن چابهار

کيلومتر چابهار را به زاهدان و به شبکه ريلي کشور تا مرز  610ساخت است. قطعه اول به طول 

کيلومتر  760کند و قطعه دوم نيز زاهدان را به بيرجند و سپس به سرخس به طول ميلک وصل مي

کند ستان و آسياي مرکزي را نيز فراهم ميکند و امکان اتصال ريلي چابهار با مرز ترکمنوصل مي
(Azimi,2018.) 

 دسترسي به بازار و سرمايه .5-2-2

خواهد فرايند تعامل اقتصادي ملي با اقتصاد جهاني يمايران از طريق مناطق آزادي مانند چابهار، 
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دسترسي به را تسهيل کند. مطابق با تصويب قانون ايجاد مناطق آزاد يکي از اهداف بندر چابهار 

المللي و ايجاد مناسبات آزاد با اقتصاد جهاني و جذب سرمايه خارجي سرمايه و بازارهاي بين

تواند بازارهاي خود را يمايران با استقبال از ورود هند به چابهار  (.Partovi,2006:17)است

ر گذار خارجي جذب کند. در طي چند سال گذشته و به خصوص بعد از حضويهسرماگسترش و 

ميليون دالر در بندر ثبت شده است؛  770 بربال شرکت خارجي با سرمايه  354هند در چابهار، 

اند و گذاري کردهشرکت افغان در چابهار سرمايه 160جانبه چابهار همچنين به دنبال توافق سه

 (.Kordi,2017)ميليون دالر است 250 بربال ها گذاري آنميزان سرمايه

ي براي تجارت چهارراهاز لحاظ تجاري، بندر چابهار عالوه بر اينکه براي ايران يک دروازه و 

عنوان يک قدرت تواند روابط تجاري و اقتصادي خود را با هند بهيمالمللي است، ايران ينب

به عبارت ديگر،  افزايا دهد. نخوردهدستاقتصادي نوظهور و افغانستان به عنوان يک بازار 

کند بلکه امنيت يمي تجاري بيشتري براي افزايا تجارت باز هاراهبراي ايران  تنهانهار چابه

بنابراين  کند زيرا چابهار در خارج از تنگه هرمز قرار دارد،يمتجاري و اقتصادي نيز فراهم 

يت، با نها دردهد. يمتنا کاها  المللي و تشديدينبپذيري کشور را در زمان فشارهاي يبآس

يابد، چرا که يمه به عمق باالي بندر چابهار وابستگي ايران به بنادر تجاري امارات کاها توج

 (.Mitra,2019:43)پيما و بزرگ تجاري را داردهاي قارهچابهار توانايي پذيرش کشتي

اش به بازارهاي بزرگ آسيا مانند يکينزدعالوه بر اين، ايران در نظر دارد تا چابهار را با توجه به 

ي نفتي و شيميايي در منطقه هافراوردهپتروشيمي کشور و مرکز مهمي براي  هند، به قطب سوم

يرنفتي را افزايا دهد. لذا براي ايران مهم است تا فعاليت و مشارکت غتبديل کند تا صادرات 

 (.Yuldasheva,2017:91)بندر چابهار را افزايا دهد دراقتصادي هند 

 مقابله با آمريكا .5-2-3

و استراتژيک از طريق  بلندمدتهاي آمريکا در چند دهه گذشته نسبت به ايران، انزواي استيس

و حذف ايران از ژئوپليتيک منطقه بوده است تا از نقا ايران در عرصه  يمتحرهاي مانند ياستس

ها، يکي از اهداف آمريکا نسبت به ايران، ياستسالمللي بکاهد. به دنبال اين ي و بينامنطقه

المللي است که در راستاي ينبي و امنطقهکاستن از نقا ايران در آينده اقتصاد و ترانزيت 
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 (.Tishehyar and Tuyserkani,2017:10-11)شتن ايران استسياست حذف و کنار گذا

ز دست برود و ايران در اور هاي زيادي از کشيتمزو  هافرصتاين انزوا باعث شده است تا 

خط  کمتر و يا هيچ پروژه ارتباطي، بندري و هيچ پروژه کليدي حضور نداشته باشد و حتي

ي مهمي برخوردار ي مهمي از ايران کشيده نشود؛ اما با اين وجود ايران هنوز از اهميت ارتباطلوله

 (.Asgari Kermani,2016:22)است

ير آن در پيوند انکارناپذها موقعيت جغرافيايي ايران، جايگاه ييژگوين ترمهماز آنجا که يکي از 

ي گذشته تالش کرده است تا اين مزيت هاسالآسياي جنوب و آسياي مرکزي است، آمريکا در 

هاي ضدِ ايرانيِ آمريکا در اين دو منطقه، طرح جاده ياستسايران را کمرنگ کند. نمودهاي 

نمايان  2براي اتصال آسياي مرکزي و آسياي جنوب و همچنين پروژه تاپي 1ابريشم جديد آمريکا

جاده ابريشم آمريکايي را در هند مطرح کرد  اندازچشم 2011شد. هيالري کلينتون در جوالي 

ي و در مقابل امنطقهيشگيري از محوريت ايران در بازرگاني پکه يکي از اهداف آن جلوگيري و 

آمريکا بر معادالت ژئوپليتيکي آسياي جنوب و آسياي مرکزي بود  يرگذاريتأثگسترش نفوذ و 

(Tishehyar and Tuyserkani,2017:10-11.)  تواند يمير خود انکارناپذبندر چابهار با جايگاه

ي آن در اين مناطق باشد. بندر چابهار ابتکارهايکي از ابزارهاي ايران براي مقابله با نفوذ آمريکا و 

عملي براي مقابله با نفوذ آمريکا در افغانستان و آسياي مرکزي و به طور کلي  به عنوان يک نقشه

ي ايران از طريق پيوند امنطقهي آمريکا عليه انزواي ايران در منطقه از طريق افزايا نقا هاطرح

با اتصال و دسترسي  (.Yuldasheva,2017:35-36)استآسياي جنوب و آسياي مرکزي 

هاي يتمزافغانستان به دريا و اقيانوس هند از طريق چابهار، عالوه بر کشورهاي آسياي مرکزي و 

يرگذاري تأثشود تا ايران امکان نفوذ سياسي و يميي کاال، باعث جاجابهاقتصادي برآمده از 

بيشتري را در فرايندهاي سياسي و ژئوپليتيکي اين کشورها در جهت مقابله با نفوذ آمريکا به 

هاي ارتباطي چابهار به آسياي يرساختزهمچنين تقويت (. Yuldasheva,2017:43)دست بياورد

شود تا منطق اقتصادي پروژه تاپي براي انتقال انرژي از آسياي مرکزي به هند يممرکزي باعث 

                                                           

 يدهاي براي تحقق اين پروژه وجود دارد.ترد. هر چند  1
2.Turkmenistan–Afghanistan–Pakistan–India Pipeline (TAPI) 
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 (.Asgari Kermani,2016:23)دکه مورد حمايت آمريکا بوده است، کمرنگ شو

از طرف ديگر، با توجه به روابط دوستانه هند و آمريکا، ايران با توسعه همکاري با هند و پيوند 

هاي اين يلپتانسمحدود از  صورتبه هرچندمدت يانمتواند در يممنافع آن به ژئوپليتيک خود 

تواند حمايت هند را جهت يمکشور براي حل برخي از مشکالت خود استفاده نمايد. ايران 

 به(. Asgari Kermani,2016:22)جانبه آمريکا عليه ايران را جلب کندهاي يکيمتحرالف با مخ

خالصه، با توجه به حضور آمريکا در منطقه و تالش آن براي انزواي ايران، توسعه و فعال  طور

ياي با نفوذ آمريکا در افغانستان و آس اوالًدهد که يمشدن بندر چابهار اين امکان را به ايران 

 دوماًيرگذاري خود را بر کشورهاي ذينفع از چابهار افزايا دهد. تأثمرکزي مقابله کند و نفوذ و 

ي نوظهور سهم خود را در هاقدرتيتيکي و افزايا تعامالت با ژئوپلي هارقابتبا ورود به 

وزن ژئوپليتيکي خود در مسائل  اندازه بهي افزايا دهد و نقشي امنطقهتحوالت و تعامالت 

 :Daniels,2013)يانه آمريکا را خنثي کندانزواگراهاي ياستسپيرامون ايفا کند و از اين طريق 

96.) 

 و نافرجامي پروژه چابهار ريتأخعلل  .3-5

دو کشور ايران و هند در مورد اهداف و منافع ژئواکونوميکي خود در بندر چابهار داراي 

ترانزيتي  يک مرکزعنوان  گذاري هند در چابهار و استفاده از آن بهيهسرماو ي هستند پوشانهم

اما از جنبه ژئوپليتيکي، اهداف ؛ در راستاي اهداف ژئواکونوميکي ايران از بندر چابهار قرار دارد

دو کشور با يکديگر همپوشاني ندارد. اين تعارض در اهداف ژئوپليتيکي دو کشور بيشتر ناشي 

اي همچون آمريکا، چين و ي و فرامنطقهامنطقهاز اهداف و نوع روابط هند و ايران با بازيگران 

با هر کدام از اين بازيگران  هاآن اهداف ژئوپليتيکي هند و ايران با نوع روابط و پاکستان است

گذاري و آينده يهسرماتواند توسعه يمدر تضاد است. عدم همپوشاني منافع دو کشور در چابهار 

اي مبهم فراروي يندهآشود يمين عواملي که موجب ترمهمرو کند. بهبندر چابهار را با مشکل رو

 گردد. يمپروژه بندر چابهار قرار داشته باشد در زير تشريح 
 روابط هند با آمريكا .5-3-1

يوندها از سوي پسو و تمايل هند به تثبيت و گسترش اين پيوند قوي ميان هند و آمريکا از يک
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پروژه بندر چابهار است. هند و آمريکا با  بسا چهديگر، محدوديتي مهم در روابط هند با ايران و 

نگ سرد به شرکاي طبيعي يکديگر تبديل اعتمادي و دشمني در دوران جفاصله گرفتن از بي

هاي از جمله دفاعي، آموزشي، کشاورزي، تجارت فناوري پيشرفته، هوا فضا اند و در زمينهشده

اي دارند. در همين راستا، در سند استراتژي امنيت ملي هاي گستردهو مهاجرين هندي همکاري

ضمن اشاره به اينکه هند شريک استراتژيک و دفاعي آمريکا است ذکر  2017آمريکا در سال 

 The White)« تر خواهيم کرديقعمروابط استراتژيک خود را با هند  ]آمريکا[ما »شده است که 

House,2017:46-50 .)ا آمريکا در صورتي است که ايران آمريکا را روابط استراتژيک هند ب

کند تا با نفوذ آن در مناطق اطراف ايران مقابله کند. داند و تالش مييمين تهديد خود تربزرگ

در چنين شرايطي، تمايل هند به گسترش روابط با آمريکا و در مقابل، تالش ايران براي مقابله با 

 ي نداشته باشد.خوانمهآمريکا باعث شده تا با اهداف دو کشور 

يري واجپايي به وزنخستدر دوره  2003چابهار بين هند و ايران در سال  نامهموافقتزماني که 

يري روابط استراتژيک نزديک شده بود و دو گشکلامضا رسيد، روابط هند و ايران به سطح 

ر را طبق اعالميه با يکديگ هاي اقتصادي، سياسي و نظامييهمکارکشور عالوه بر موضوع چابهار 

 نامهموافقتاما يک سال بعد از ؛ ( گسترش داده بودند2003نو)يدهل( و اعالميه 2001)تهران

، روابط هند و آمريکا متحول شد و هند گسترش 2004چابهار با روي کار آمدن سينگ در سال 

ين قدم هاي سياست خارجي خود قرار داد. سينگ در اوليتاولوروابط با آمريکا را يکي از 

ي هند اهستهسياست خارجي خود مذاکرات هسته را با دولت بوش آغاز کرد که منجر به توافق 

عنوان يک تهديدي براي در همين زمان دولت بوش ايران را به (.Chari,2009:34)شد آمريکاو 

، 1، تام النتوس2007در فوريه (. ,2017Storch)ناميد« محور شرارت»صلح جهاني در سخنراني 

اي به هند مبني بر اينکه يانهبرئيس کميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريکا با صدور 

 عنوانبهمتحده با روابط تجاري دوستانه بين هند و ايران مخالف است و دولت ايران را ياالتا

يتي خود را از گسترش روابط هند و ايران اعالم نارضاتوصيف کرد و « دولت تروريست»يک 

اي در هسته نامهموافقتهند جهت نزديکي بيشتر به آمريکا و تصويب  (.Alam,2010:43)کرد
                                                           

1.Tom Lantos 
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المللي انرژي اتمي ينبعليه ايران در آژانس  2009و  2006، 2005ي هاسالکنگره آمريکا، در 

اين آراء مهر پاياني بر روابط استراتژيک ايران و هند و در مقابل آغاز  (.Alam,2010:43)ي دادرأ

، سخنگوي ارشد و مشاور 1سانجياي باروفصلي جديد براي روابط استراتژيک هند و آمريکا بود. 

ترين يينپاير سابق هند، مان موهان سينگ، اين توافق و اين دوره را به عنوان وز نخستي ارسانه

 .(Pethiyagoda,2018:13)ايران و هند توصيف کردنقطه در روابط 

روابط خود با ايران و  سرلوحههر چند به گفته استفن کوهن، هند اصل استقالل استراتژيک را 

هاي خود را با تهران کاها داده يهمکارسطح  عمالًاما دهلي  ،(Cohen,2001)قرار دادهآمريکا 

تغيير در هاي خود را با واشنگتن جهت انزواي ايران افزايا داده است. يهمکارو در مقابل 

ير گذاشته است. در چنين تأثچابهار  نامهموافقتي بر توجهقابل طوربهروابط هند با آمريکا 

)و حتي چابهارشرايطي و با توجه به اختالفات ايران و آمريکا و تالش آمريکا براي انزواي ايران، 

ي هند با آمريکا تبديل شد و نه يک عاملي براي زنچانهبه يک موضوعي براي خط لوله صلح( 

شروع  2005ي هند با آمريکا در سال اهسته نامهتوافقهمکاري ايران و هند. زماني که مذاکرات 

يرگذار در تأث، وزير نفت آن دوره را که يکي از افراد 2شد دولت سينگ، مورلي مانوهر جوشي

بين ايران و هند بود را برکنار يک نزدو طرفدار روابط  2003چابهار در سال  نامهموافقتايجاد 

کرد؛ بسياري از منتقدان اين اقدام سينگ را براي خوشحالي و تسهيل روند مذاکرات با آمريکا 

عالوه بر تغيير در نوع روابط هند و آمريکا و به دنبال  (.Winand et al,2015:290-91)دانستنديم

هاي آمريکا و سازمان ملل عليه ايران مانعي ديگر در توسعه پروژه يمتحرآن روابط هند با ايران، 

دالرام -چابهار بود. با اين حال، تنها اقدامي که در دولت سينگ انجام شد ساخت بزرگراه زرنج

بود. با اين حال تحوالت ژئوپليتيکي و  2009ار در سال عنوان بخشي از پروژه چابهبه

پوشي از مزاياي بندر چابهار نباشد ژئواکونوميکي موجود در آسيا باعث شد تا هند قادر به چشم

امضا  2016نهايي توسعه بندر چابهار را با ايران در سال  نامهتوافقاي ايران، و پس از توافق هسته

چابهار  نامهموافقتبحبوحه سفر نارندرا مودي به تهران و امضاي  رکرد. الزم به ذکر است که د

                                                           

1.Sanjaya Baru 

2.Murli Manohar Joshi 
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يکا در همين زمان آمراندازي در مسير توافق چابهار بود، چرا که آمريکا باز هم به دنبال سنگ

 :Pethiyagoda,2018)رسمي همکاري امنيتي هند با واشنگتن را مطرح کرد نامهموافقتموضوع 

14.) 

هاي اقتصادي عليه ايران يمتحر 2018ي آمريکا و خروج از برجام در مي با سياست فشار حداکثر

ه واشنگتن اند کهداشتاز سر گرفته شد. در مورد بندر چابهار اگر چه مقامات آمريکايي اظهار 

 اندکردهها معاف يمتحرابهار نيست و آن را از گذاري هند در چيهسرمامايل به مداخله در 

(Pethiyagoda,2018:17)،  متحده براي مهار و انزواي ياالتاهاي سياست خارجي يتاولواما

ود. شها ممکن است باعث کند شدن توسعه بندر چابهار ايران و همکاري هند با اين سياست

ک سوم يبودجه روند توسعه بندر چابهار را به  2020و  2019هند در همين راستا، براي سال 

کاها  ميليون دالر در سال 6.5ميليون دالر به  22ز کاها داد، يعني بودجه ساليانه را ا

ير و امتناع تأخمتحده منجر به ياالتاهاي يمتحرطرف ديگر،  از (.Bhattacherjee,2019)داد

 ين لجستيک و تجهيزات بندري و همچنين ترددتأمي براي فنالندي سوئيسي و هاشرکت

بيني ياپي هندي و افغانستاني به چابهار شده است. با هابانکالمللي و ورود هاي بينيکشت

هاي اقتصادي يمتحراعالم کرد جهت دور زدن  2018هايي هند در سال يچيدگيپچنين 

 (.Pant and Mehta,2018:677)دهداز طريق روپيه انجام مي گذاري خود رايهسرمامتحده، ياالتا

 روابط ايران با چين و پاکستان .5-3-2

ين تربزرگاقتصادي، چين  لحاظ از. ايران و چين در خيلي از موارد داراي همپوشاني هستندمنافع 

 حجم تجارت پکن و تهران 2017در سال شريک تجاري و اقتصادي ايران است به طوري که 

به ايران در ژانويه  1پينگبا سفر شي جين (.,2020OEC)ه استميليارد دالر بود 35.4 بربال 

 Pant and)قصد خود را براي گسترش تجارت دوجانبه در بلند اعالم کردند کشور دو ،2016

Mehta,2018:675.) حدود. است ايران بازار در گذاريهسرما ينتربزرگچين  تجارت، بر عالوه 

ونقل حمل و انرژي يژهو به ايران اقتصاد کليدي يهابخا در چيني بزرگ شرکت 100

ايران با منابع طبيعي فراوان، سرمايه انساني، بازار  مه اين موارددر کنار ه .کننديم گذارييهسرما

                                                           

1.Xi Jinping 
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 (.Vatanka,2019)مهمي براي چين است داراي اهميت اقتصادي نخوردهدست نسبتاًبزرگ و 

يک قدرت اقتصادي، گشايشي استراتژيک براي ايران پديد  عنوانبههمچنين با تبديل شدن چين 

خروج (. Shariatinia,2012:192)و فشارهاي آمريکا مقابله کندها يمتحرآورده است تا بتواند با 

ها را عليه ايران يمتحرين ترسخت، باعث شده تا آمريکا 2018ي در سال اهستهآمريکا از توافق 

 باوضع کند و از کشورهاي مختلف خواست تا واردات نفت خود را از ايران به صفر برسانند. 

ين خريدار نفت ايران تربزرگشد که  روروبهقابل توجه چين ها با مانع يمتحرحال اين ين ا

است. پکن به دليل نياز خود به نفت و همچنين حفظ روابط نزديک خود با تهران واردات نفت 

 (.Mitra,2019:44)از ايران را به صفر نرساند

هاي اقتصادي، دو کشور در ابعاد ژئوپليتيکي داراي همپوشاني منافع هستند. يهمکارعالوه بر 

کنند تا با يمايران و چين نسبت به جايگاه خود در نظم جهاني موجود ناراضي هستند و تالش 

در  اگرچهاي، جايگاه خود را ارتقا بخشند، المللي و منطقهينبتغيير در توزيع قدرت در عرصه 

اين همپوشاني  (.Shariatinia,2012:188-191)تفاوت وجود دارد هاآنبي يدنظرطلتجدنوع 

ها ميان دو کشور را باعث شده است. همچنين همکاري يهمکاريري طيفي از گشکلهاي ينهزم

المللي انرژي اتمي و سازمان ينبيژه سازمان ملل، آژانس وبهالمللي ينبي هاسازماندو کشور در 

ي ايران و برجام و همکاري دو کشور در اهستهت چين از مسئله همکاري شانگهاي، حماي

 طوربه(. Shariatinia,2012:190)استهاي خاورميانه بخشي از روابط دوستانه دو کشور بحران

 روابط ايران و چين را چنين توصيف مي کند کهخالصه، ظريف در روزنامه گلوبال تايمز چين، 

 در کشور دو و است شدهيل تبد ايران ضروري براي اقتصادي شريک يک به چين امروزه»

 (.Zarif,2019)«هستند استراتژيک شريکها جبهه از بسياري

. چين ي نداردپوشانهمحضور هند در بندر چابهار جهت مقابله با چين، با منافع ايران و چين 

کند و اين نفت از طريق اقيانوس هند به يمفارس تهيه يجخلبخا عظيمي از نفت خود را از 

گذاري يهسرماذکر شد يکي از اهداف هند از  قبالًکه  طورهمانرسد. يمتنگه ماالکا و سپس چين 

در بندر چابهار کنترل بر مسيرهاي درياي و مهار چين در مناطق حاشيه اقيانوس هند است. اين 

ي بين منافع هند و پوشانهمه باعث ايجاد نوعي تنها با منافع ايران و چين در تضاد است بلکنه
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 شود.آمريکا مي

در سند استراتژي امنيت ملي آمريکا آشکارا ذکر شده است که عالوه بر اينکه از حضور هند و  

از حضور  ]آمريکا[ما »شود بلکه هاي اقتصادي آن در آسياي جنوب و مرکزي استقبال ميکمک

لذا يکي از  (.The White House,2017,50)«کنيميت ميو رهبري هند در اقيانوس هند حما

اهداف آمريکا جهت حمايت هند در اقيانوس هند و آسياي جنوب، مقابله با افزايا قدرت چين 

هاي آمريکا در يمتحرتوان گفت که معافيت بندر چابهار از يمرو ينا ازدر اين مناطق است. 

افغانستان و مسيرهاي دريايي و به چالا کشيدن راستاي استراتژي آمريکا يعني نفوذ هند در 

 چين و پاکستان در اين مناطق است.

هاي ژئوپليتيکي براي پاکستان از طرف ديگر، حضور هند در بندر چابهار باعث ايجاد نگراني

شده است. پاکستان تمايل ندارد هند در مرزهاي غربي آن و در افغانستان حضور يابد، چرا که 

ن حضور هند در اين مناطق باعث افزايا تحرکات قومي در مناطق داخلي پاکستان از منظر پاکستا

شود. عالوه بر اين، پاکستان هميشه نگران استراتژي هند براي انزوا پاکستان و نظارت بر بندر يم

در چنين شرايطي اگر  (.Ahmad and Akbarzadeh,2018:89)گوادر از طريق چايهار بوده است

همکاري خود را با رقباي ايران  آباداسالمتوجه نکند ممکن است  آباداسالمهاي ينگرانايران به 

در منطقه از جمله عربستان افزايا دهد. مونير اکرم، سفير سابق پاکستان در سازمان ملل، بيان 

هند در حال کار کردن با ايران براي موازنه ابتکار جاده و کمربند است که شامل »دارد که يم

اين همکاري ممکن »کند که يماو همچنين اضافه « قتصاد بين چين و پاکستان استکريدور ا

دو  (.Akram,2016)«، پکن و رياض شودآباداسالماست باعث تحريک همکاري روابط بين 

اعتنا نباشند و گسترش روابط يبها يکديگر ينگرانکند تا به يمکشور ايران و پاکستان تالش 

ي به ضرر ديگري تمام نشود. پاکستان در همين راستا از شرکت در اهمنطقبا بازيگران  هاآن

پاکستان مانع از  مجلسي کرد و خوددارها در يمن يحوثائتالف نظامي به رهبري عربستان عليه 

 (.Karim,2017:6)الف سعودي شدارسال نيروهاي نظامي پاکستان به يمن و پيوستن آن به ائت

نو يا هر کشور ديگري اجازه آباد داده است که به دهليو اسالمتهران اين اطمينان را به پکن 

نخواهد داد که بندر چابهار را عليه منافع چين و پاکستان استفاده کند. لذا ايران احتمال پيوستن 
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، همان 2016ي نزديک از بين نبرده است. در مه يندهآپاکستان و چين به پروژه چابهار را در 

امضا شد مهدي هنردوست، سفير ايران در پاکستان، ضمن اشاره به اينکه سالي که توافق چابهار 

قرارداد بندر چابهار به پايان نرسيده و فقط به سه کشور شريک )ايران، هند و افغانستان( محدود 

اين توافق به پايان نرسيده است. ما منتظر اعضاي جديد هستيم. پاکستان »شود، اظهار داشت ينم

به  هاآنبرادر ما و چين شريک بزرگ ايران و دوست پاکستان از ورود  همسايه عنوان به

صدد در تهران همچنين همواره (.The Time of India,2016)«کنيميماستقبال  نامهموافقت

چابهار رقيب استراتژيک گوادر نيست و حتي ايده دو بندر را  برطرف کردن اين نگراني بوده که

د کرده است. ايران معتقد است که هر دو بندر بايد در کنار يکديگر يتائعنوان دو بندر خواهر به

بندر چابهار و بندر گوادر رقيب يکديگر »دارد که يمظريف به همين منظور بيان عمل کنند. 

هر دو بندر  قطعاًنيستند و اين دو بندر مکمل يکديگر هستند و چنانچه در مقابل همديگر باشند 

ايران در همين راستا قصد دارد برق و ساير کاالها را به  (.Tasnim,2019b)«متضرر خواهند شد

هاي ايران جهت حمايت از گوادر و دعوت به مشارکت چين و گوادر صادر کند. اين تالش

 .پاکستان در چابهار در تضاد آشکار با اهداف ژئوپليتيکي هند در استفاده از بندر چابهار است

 يريگجهينت. 6

همان گونه که مشخص شد دستيابي به اهداف ژئواکونوميکي از طريق بندر چابهار براي ايران و 

ي کشورهاي آسياي مرکزي و بازارهاهند مهم است. هند به آرزوي ديرينه خود يعني به منابع و 

کز عنوان يک مريابد و ايران در همين راستا به دنبال توسعه بندر چابهار بهيمدسترسي  افغانستان

هاي اقتصادي و تعامل با اقتصاد جهاني است. در واقع يهمکارترانزيتي و محلي براي گسترش 

يتيکي ژئوپلاما در مقابل اهداف  ي همپوشاني بين منافع ژئواکونوميکي دو کشور وجود داردنوع

ليتيکي تضاد در اهداف ژئوپ که آنجا ازي ندارد. خوانهمدو کشور براي استفاده از بندر با يکديگر 

المللي شامل آمريکا و چين ينبيرگذار در عرصه تأثمربوط به نوع روابط ايران و هند با بازيگران 

ي همچون پاکستان است، باعث شده تا پروژه بندر چابهار در طي چند سال امنطقهو بازيگر 

ه و درگير از منظر ژئوپليتيکي نگريست شدت بهگذشته با کندي مواجه شود و به دنبال آن چابهار 

 اختالفات ژئوپليتيکي شود. 
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که هند تمايل دارد تا از بندر چابهار براي مقابله با چين و پاکستان استفاده کند، ايران ي حال در

در پروژه چابهار شريک کند. از  شاندوستانه وابطرخواهد اين دو بازيگر را با توجه به نوع يم

مريکا و تالش ايران براي استفاده از بندر براي مقابله طرف ديگر، تداوم سياست تقابلي ايران و آ

هاي هند همپوشاني نداشته باشد. عالوه بر اين، آمريکا از ياستسبا انزوا آمريکا باعث شده تا با 

گذاران هندي در چابهار شده است. اين تضاد و سرمايه جانبههمهها مانع از حضور يمتحرطريق 

 2003ي هاسالدر  نامهموافقتطرف باعث کندي در  يک ازتيکي عدم همخواني در منافع ژئوپلي

روشني براي موفقيت پروژه در  اندازچشمبوده و از طرف ديگر باعث شده تا نتوان  2019تا 

ي آينده تعريف و دستاورد ملموسي براي آن انتظار داشت؛ چرا که مزاياي ژئواکونوميکي هاسال

و نقا اقتصادي آن در آينده کمرنگ  گرفته قرارير مسائل ژئوپليتيکي تأثو اقتصادي آن تحت 

گيران اهميت ژئواکونوميکي چابهار از بين برود. لذا تصميم عمالًخواهد شد و حتي ممکن است 

نو بايد توجه کنند که در صورت تداوم اين روند چابهار در يک موضع ضعف قرار يدهلتهران و 

 خواهد گرفت.

ي تجاري هاجنبهينديشند و با تقويت ببه چابهار  بلندمدتنياز دارند تا از يک منظر هند و ايران 

مثبتي براي آن ايجاد کنند.  اندازچشمو اقتصادي بندر و بازنگري در اهداف خود از بندر چابهار، 

 شود تا از حساسيت روابط هند و ايران با بازيگران ديگر کاسته شود. ايران بايد ازيماين باعث 

طريق تقويت خطوط ارتباطي به بندر به خصوص خط آهن چابهار به سرخس، ارتباط بندر با 

ي اقتصادي براي کشورهاي موجود در بندر و کشورهاي هامشوق و آسياي مرکزي را تقويت کند

ي خود را هاتالشکه تمايل دارند در بندر حضور پيدا کنند را تقويت کند. در مقابل هند بايد 

به کشورهاي آسياي مرکزي را افزايا دهد.  خصوصبهيي بيشتر کاال جاجابهيابي و بازاربراي 

هاي ژئواکونوميکي يتمزهاي ژئوپليتيکي و افزايا يهمپوشانناعالوه بر اين، براي کاها 

ها بودند استقبال شود و آن داده نشان تمايل چابهار در براي حضور قبالً که کشورهايي چابهار، از

 گذارييهسرما در اکثريت سهم همچنان حال هند ينع در حل توسعه بندر شريک کنند ورا در مرا

گذاري به سرمايه تمايل خود را جنوبي و حتي چين کره و ژاپن مانند کشورهايي. کند حفظ را

توان انتظار داشت که چابهار به يک مکاني براي تعامالت يماز اين طريق  اند.داده نشان در بندر
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يگر، حضور کشورهاي مانند ژاپن و کره جنوبي باعث د عبارتبهاقتصادي تبديل شود.  چندجانبه

و ابعاد ژئواکونوميکي بندر برجسته شود. همچنين با  ترکمرنگشود تا منافع ژئوپليتيکي يم

 شود تا سرمايه بيشتري وارد بندر چابهار شود.يمحضور کشورهاي بيشتر در چابهار باعث 

 ني قدردا.7

هاي مادي و معنوي در يتحما واسطهبهنگارندگان از معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي 

المللي راستاي انجام اين پژوها، و هم چنين سردبير و هيات محترم تحريريه فصلنامه بين

 .ژئوپليتيک کمال تشکر را دارند
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