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 ای: مطالعه موردی جاده کتاننقش چابهار در همگرائی منطقه
 

 *1مجیدرضا مومنی

 2مرضیه چهارمحالی اصفهانی
 

 

  

 چکیده

 قاره را در نظم های اقتصادی در قاره آسیا، اهمیت اینو ظهور قدرت المللبینتحوالت در نظام 

بندد ید  ممر"ای مانندد ههای همگرائی منطقاقتصادی آینده جهان دو چندان نموده است. پروژه

باشدند. توسط چین و هند، گامی بلند برای رسیدن به این هدد  می "جاده متان"و  "ی  جاده

، رار گرفتدهملید اصلی پروژه جاده متان، بندر چابهار است. این بندر مه در منار دریای عمدان قد

انسدتان مرمدیی و اف  مند تا به مسیر باستانی جاده ابریشدم و آسدیایفرصتی برای هند ایجاد می

، ند، ایدرانهبپیوندد. از سوی دیگر، چابهار به علت قرارگرفتن در مناره دریای عمان و اقیانوس 

گرائدی تواند عامل مهمی در تسهیل هممند و میو همچنین اسیا و اروپا را به هم وصل می هند

ای ههمگرائی منطقای باشد. پرسش اساسی این پژوهش این است مه چابهار چه نقشی در منطقه

ح شده دارد؟ و پروژه جاده متان از چه جایگاهی در این همگرائی برخوردار است؟ فرضیه مطر

ای ندهدر پاسخ، این است مه چابهار به علت موقعیت ژئو استراتژی  و ژئو پولتی ، نقدش سداز

، رمدییای میدان ایدران، روسدیه، مشدورهای آسدیای مدر ایجاد منافع مشترک و همگرائی منطقه

یوسدتن بده سیاست  پ" ملیدی درپروژه جاده متان نیی به واسطه جایگاه  اف انستان و هند دارد و

تواندد مممدل تحقدی ایدن مشورِ هند، می  (Connect Central Asia Policy) "آسیای مرمیی

شامل  ستفاده از منابع اولیه و ثانویهاتحلیلی و با -. این مقاله با روش توصیفیهمگرائی تلقی شود

 .شودهای اینترنتی انجام میاسناد، گیارشها، متب، مقاالت و سایت
 

 هند، آسیا ای،چابهار، جاده متان، همگرائی منطقه :واژگان کلیدی
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 مقدمه

های اقتصادی در قاره آسیا، اهمیت قاره زرد را و ظهور قدرت المللبینتحوالت در نظام 

است. پس از جنگ سرد و تحول در نظدم  در نظم اقتصادی آینده جهان دو چندان نموده

ی، مشورهای مختلف جهان برای مسب قددرت اقتصدادی بیشدتر در ایدن نظدم المللبین

های مختلدف جدیدد ای روی آوردندد. سدازمانگرائی و همگرائی منطقدهنوین، به منطقه

ای برای مسائل امنیتی و اقتصادی بوجود آمد. در آسدیا نیدی بده تبعیدت از جهدان، منطقه

هدای اقتصدادی و امنیتدی اقددام های مختلف در قالب همماریسازمان سیسأت دولتها به

نمودند. در این راستا، هند و چین دو قدرت بیرگ اقتصادی آسیا، در پی نفوذ بیشدتر در 

باشدند. ای میو دعوت مشورها به همگرائی منطقده های تجاریمنطقه بوسیله ارائه طرح

شود. علت این امر ابتمدار جداده ابریشدم ی تبدیل میجهان آسیای امروز به مرمی تجارت

شدود. ه در منطقه آسیا پاسدفی  مربدوم میبخشی از آن به تجارت گسترد جدید چین و

ای نه چندان دور آسیا به ی  قطدب اقتصدادی توان انتظار داشت مه در آیندهبنابراین می

است خارجی خدود پدس از مهم در جهان بدل خواهد شد. هند با توجه به تحول در سی

باشدد. ارجی در راسدتای مندافع ملدی خدود میجنگ سرد، به دنبال گسترش سیاست خ

های اقتصاد در حال رشد خود نگده دارندد، در صددد ها برای اینمه بتوانند ظرفیتهندی

باشند، بده همدین دلیدل بندادر اسدتراتژی  ه باستانی موسوم به جاده متان میاحیای جاد

ائی و زمینی تجارت و داد و ستد آسیا بدا جهدان نقدش مهمدی را بدازی درمسیرهای دری

باشد. پروژه جاده متان هند به زعدم ز این بنادر، چابهار در ایران میخواهند نمود. یمی ا

هند نه در تقابل بلمه بیشتر برای موازنه با قدرت روز افیون چدین در منطقده بده سدبب 

یعندی  لید اصلی این پدروژه بنددر چابهدارطرح جاده ابریشم جدید مطرح شده است. م

باشد. چابهار با ی به آسیای مرمیی و اف انستان میدروازه ورودی هند به منطقه و دسترس

های خاص خود، یعنی قرارگرفتن در منار دریای عمان و از ایدن طریدی توجه به ویژگی

موقعیدت ر چندین ارتبام با اقیانوس هند مورد توجه هند قرار گرفته است. قرار گرفتن د

الجیشی مناسب، اممانات مورد نیاز برای هند را هم برای ارتبام با آفریقا و هدم بدا سوق

تان و ، آسدیای مرمدیی، اف انسددفدارس و حاشدیه اقیدانوس آرامخلیج مشدورهای حدوزه

ایدن  أای از مبدهای ریلی و جادهمند. توسعه زیرساختمشورهای حوزه خیر فراهم می
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نقطططش هابهطططار در 

ای: همگرائی منطقطه

لعه موردی جاده مطا

 کتان

هیالت الزم را برای هند های آن، تسن ظرفیت بارگیری در اسملهاال بردبندر و همچنین ب

گفدت مده  تدوانر با جهان در ارتبام باشدد. بندابراین میمند تا از طریی چابهافراهم می

ای هند نقش در طرح همگرائی منطقه های همگرائی مورد نظرچابهار برای اجرای پروژه

به دنبال پاسخ به این پرسدش اساسدی اسدت مده مهمی دارد. در این راستا، این پژوهش 

ی در این ای دارد؟ و پروژه جاده متان از چه جایگاهچابهار چه نقشی در همگرائی منطقه

ای مه در پاسخ به این سوال مطرح است این است مه همگرائی برخوردار است؟ فرضیه

ای در دهسدازنتواندد نقدش علت موقعیت ژئواستراتژی  و ژئوپولتی  خود می چابهار به

ای میدان ایدران، روسدیه، مشدورهای گیری همگرائی منطقدهایجاد منافع مشترک و شمل

آسیای مرمیی، اف انستان و هند ایفا نماید و پروژه جاده متدان نیدی بده واسدطه جایگداه 

پیوسدتن بده آسدیای مرمدیی سیاسدت "مبتندی بدر ملیدیی مه در سیاست خارجی هند 

(Connect Central Asia Policy)  تواند مممل تحقی ایدن همگرائدی تلقدی دارد، می

تحلیلی و با استفاده از منابع اولیه و ثانویه شامل اسناد، -شود. این مقاله با روش  توصیفی

شود. در بخش بعدد بدرای فهدم های اینترنتی انجام میها، متب، مقاالت و سایتگیارش

ای و همگرائددی منطقدده ائیگربهتدر موضددوی ایدن پددژوهش، بدده بررسدی مفدداهیم منطقده

 پردازیم.   می

 

 چارچوب مفهومی

و توسعه هممداری و  پس از جنگ جهانی دوم، رشد المللبینهای روابط ی  از ویژگی

ای شدن پس از ای شدن بوده است. فرآیند منطقهای در چارچوب منطقههمگرائی منطقه

وری مه این ندوی به طپایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی تقویت و تشدید شده است، 

ای در اثر شدت یافتن روند جهانی شدن، فراتر از مناطی توسعه یافته، روابط درون منطقه

  در آمدده اسدت. از ایدن رو، در مناطی در حال توسعه نیی به صورت ی  الگوی متعار

شدد، ر قالدب همگرائدی اروپدائی تعریدف میمه زمدانی د 2گرائیو منطقه 1ای شدنمنطقه

                                                             
1. Regionalization 
2. Regionalism 
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. سدازمان و، نفتدا، آسده آن، اتحادیده آفریقداهائی چون امددر ساختارها و سازمانامروزه 

 .(71 :1393)دهقانی فیروزآبادی،  مشورهای آمریمائی تبلور یافته است

مننده راهبردهائی اسدت مده های هدایتی تنها یمی از چندین دسته انگییهگرائمنطقه

می یا یمی از عوامل ذیل مه برای امنیدت منند. این راهبردها بر تماگیری میها پیدولت

گذارند: توزیع قدرت، ی  ماسه شدن یا از ای فراخ آن اهمیت دارند تاثیر میملی در معن

گذاری، دسترسی بده مندابع طبیعدی و ت، جریان ماال و سرمایه و سرمایههم پاشیدن هوی

بدردی ههدای راگرائی در مقایسه با سدایر محرکز( توزیع ثروت. اهمیت نسبی منطقه)با

  .(183 :2001طور ملی رو به افیایش است )هتنه، اینوتای وسونمل، به

طلب دو قطبدی بده از نظام سلطه المللبینطور ملی پس از پایان جنگ سرد، نظام به

طور خداص بدا طدرح نمدادین تعدامالت طلب چند قطبی ت ییر یافته و بهنظام فرا سلطه

عالوه ایدن نظدام هدولتی تبیین شده است. بغیرزمان های بیرگ و نقش فیاینده ساقدرت

گرائی را ت ییدری و چند سطحی خود، تعامل با منطقه در بازسازی ساختار سلسله مراتبی

گرائی، در ایفدای نقددش متقابدل بدا منطقدده الملدلبینبنیدادی داده اسدت. در واقدع نظددام 

گرائی نیی به نوبه خود منطقه مند.گرائی را هدایت میرییی راهبردی و جهت منطقهبرنامه

)یاندگ و سدایرین،  دهددا و اقدامات سودمند خود تطبیی میهرا با آرمان المللبیننظام 

1386: 7). 

ده است. به جهانی شدن سبب باز شدن اقتصادهای ملی در ابعاد داخلی و خارجی ش

گیری مندد تصدمیگرائی را نیی افیود. اهدا  بدازار جهدانی بدا فرآیاین پدیده باید منطقه

تصداد هرید  از مشدورها را تهدیدد متمرمی سازگار نیست. بازشددن بازارهدای ملدی، اق

هدائی مده بده دنبدال گرایانه در بدین گروهرو احساسات و تفمرات حمایتاینمند. ازمی

گیدرد. جهدانی شددن ضدمن از بازارهدای ملدی هسدتند، بداال می گرائی و حمایتمنطقه

جهانی، محیطی مامالً رقابتی ایجاد مرده مه در آن تنهدا واحددهای  ی مردن بازارالمللبین

هدای ملدی بده رو دولتمد مجدال بقدا خواهندد داشدت. ازایدناقتصادی قدرتمند و مارآ

اند تا از این طریی اقتصاد خدود را در مقابدل مشدمالت جهدانی گرائی روی آوردهمنطقه

هانی دست یابند، مسایل تجاری و حفظ منند و همچنین به مییت رقابتی در بازارهای ج
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گذاری و رشدد را در درون ای حل منند و ارتقدای سدرمایهاقتصادی را در مقیاس منطقه

 (. 155: 1381 )آذربایجانی، منطقه میسر سازند

گرائی جهدت و گسدترده از منطقده گرائی نوین در چهاربعد مارگیاری، انگییه،منطقه

گرائی و نقش مارگیاران، برخال  منطقهمارگیاری قدیم متفاوت و متمایی است. از نظر 

گرائی مند، منطقدهای تمرمی میهای منطقهها در ساختارها و سازهقدیم مه بر نقش دولت

آفرینی طیف وسیعی از بازیگران دولتی، فردی و اجتماعی در درون و نوین ناشی از نقش

دارای ید  نوین ت  بعددی و گرائی . از نظر انگییه و هد  نیی منطقهبرون منطقه است

گرائی نوین ی  نوی همگرائی چند بعدی و چند وجهدی اسدت مت یر نیست، بلمه منطقه

هدفی بسدیار فراتدر از  شود ودی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی میابعاد اقتصا مه شامل

)روحدی دهبنده،  ای داردامنیتی منطقه -های نظامیهای تجارت آزاد و ائتال ایجاد رژیم

1393: 5).    

اجتمداعی در ید   رشد همگرائی"یا  "تعامل منطقه"ای شدن به عنوان فرآیند منطقه

هدای نظدری انجامد، توجهات و تالشای میگیری ی  هویت منطقهمه به شمل "منطقه

پردازان روابدط مه بسیاری از اندیشمندان و نظریدهای سیاری را برانگیخته است، به گونهب

گرائی قدرار گرائدی و جهدانگرائی را مه بین ملیا پدیده منطقهاند تدهتالش مر المللبین

 .(71 :1393)دهقانی فیروزآبادی،  گیرد تبیین نظری منندمی

ردو در آسیا توسدعه یافتندد. ای شدن هگرائی و منطقهپس از پایان جنگ سرد، منطقه

ی به معنای این اسدت گرائدن دو مفهوم متفاوت هستند. منطقهای شگرائی و منطقهمنطقه

ه مارهای چندد جانبدبات چند جانبده ایجداد مدرده و سدازومه حمومت هرمشوری ترتی

مپارچگی اقتصادی و اجتماعی وجود آورد تا به سمت یهمماری اقتصادی و امنیتی را به

ای شددن بده معندای ایدن اسدت مده همماری امنیتی به پیش رود. منطقهای و نیی منطقه

اً فراملی به سدوی تجدارت و های اساسمنطقه و شرمت متی در ی های غیر حموهویت

مپارچگی اقتصادی و گذاری بیشتر تحت نفوذ اقتصاد بازار پیش روند، مه این به یسرمایه

 .(64 :1386شود )یانگ و سایرین، ای منجر میاجتماعی منطقه

. از نظدر گرائی اقتصدادی، امنیتدی و فرهنگدی اسدتگرائی آسیائی شامل منطقهمنطقه

گرائی آسیائی به سوی یمپارچگی و ائتال  بازار گرایش دارد، از لحدا  اقتصادی، منطقه
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گرائی آسیائی شامل همییستی اتحادهدای نظدامی دو جانبده تحدت رهبدری امنیتی منطقه

، از لحدا  تمددنی و آمریما و ترتیبات امنیتی جمعدی چندد جانبده رو بده ظهدور اسدت

های منفوسیوسدی، اسدالمی و وازنه سه جانبه تمدنئی نوعی مگرائی آسیافرهنگی، منطقه

نظیر  "نرم"مارهای گرائی آسیائی اساساً سازواست و از لحا  سازو مارها، منطقهمعنوی 

گرائی آسیائی باز و غیر انحصاری اسدت و ایدن از عالئدم مشخصده هاست. منطقهمجمع

  .(14 :1386آنهاست )یانگ و سایرین، 

سدرد و اهمیدت یدافتن گرایی پس از پایان جندگ م منطقهل در مفهوبا توجه به تحو

هدای ای و افیایش این فرایند در بستر جهانی شدن و روی آوردن دولتهمگرایی منطقه

ای، در بخدش خارجی خدود در جهدت همگرائدی منطقده هایجهان به ت ییر در سیاست

بهتدری از نقدش بنددر شود تا درک ل در سیاست خارجی هند پرداخته میبعدی به تحو

میدان ایدران، روسدیه، ای گیری همگرایدی منطقدهابهار و جایگاه جاده متدان در شدملچ

 مشورهای آسیای مرمیی، اف انستان و هند حاصل گردد.

 

 ر سیاست خارجی هند پس از جنگ سردتحول د

گذشدته، مهدم  سال 60ییرات در سیاست خارجی هند در طول قبل از تجییه و تحلیل ت 

برجسدته سدازیم و آن تدالش هندد بدرای  مه مداومت ید  جنبده قابدل توجده رااست 

خودمختاری و استقالل استراتژی  است. مشورها اهدا  خارجی متفاوتی نظیر قددرت، 

دهندد. در ایدن راسدتا، و غیدره را در اولویدت خدود قدرار میامنیت، بقا، عدالت، برابری 

سال گذشته بوده است.  60طی د در استقالل استراتژی  هد  اولیه سیاست خارجی هن

های اعمدال شدده توسدط نوان استقالل ی  مشور از محددودیتعتواند بهاین مسئله می

شود. تالش هر  ی قلمدادالمللبینهای دیگر بازیگران در امور ها و منشاهدا ، سیاست

مشور برای استقالل استراتژی  و میدیان دسدتیابی بده آن متفداوت اسدت و حدداقل تدا 

های جهدانی دارد. حدودی بستگی به قدرت ی  مشور در تاثیرگذاری بر نتایج سیاسدت

تواند استقالل بیشتری مسب مند. به همین دلیدل تر باشد، میچه ی  مشور قدرتمند هر

است مه مشورهائی مه منابع نظدامی و اقتصدادی قابدل توجده بدرای مقاومدت در برابدر 
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هند بود مه استقالل استراتژی  باالتری را نسدبت های خود داشته باشند، قادر خواچالش

 (Mukherjee, 2014: 85-86)تر مسب منند. به مشورهای ضعیف

وزیر هند، معمار اصلی سیاست خارجی هندد بدود. از جواهر لعل نهرو اولین نخست

زمان مبارزه برای استقالل تا زمان حال، سیاست خارجی هند، مم و بیش در همین راستا 

اصدول  های بعد از آن روی مار آمده است، به ایناست. هر دولتی مه در سال پیش رفته

 Rafi, Shirvastva) رییی شدده وفدادار بدوده اسدت.و اهدا  مده توسدط نهدرو پایده

&Akhtar, 2015: 213)   
نانش، موجب شدد حمایت نهرو از سوسیالیسم و تداوم این پشتیبانی از سوی جانشی

م در مالمیت دولت بمانند و یا در برابر رقابت جهانی حفدظ های مهتا بسیاری از شرمت

و حمایت گردند. خاندان سیاسی گاندی و نهرو به خوبی پس از دوران حمایدت ایشدان 

هدای اقتصدادی ایشدان نیدی سدهیم نشان نه تنها در نام مه در تئوریادامه یافت و جانشینا

 .(63-64 :2007)مردیت،  بودند

وابط دیرینه هند و روسیه را ماهش داد و موجدب شدد مده پایان جنگ سرد اعتبار ر

روابط خارجی هند به سمت شبمه وسیعتری از مناسبات جهدانی ت ییدر جهدت دهدد و 

ای هند مبددل شدد. هندد امدروزه در تعامدل یما به مهمترین ارتبام فرا منطقهرابطه با آمر

ت خدارجی آن بدر خصوص در مقایسه با قبدل اسدت. سیاسدهبیشتری با دنیای اقتصاد، ب

اساس دستیابی به امنیت و برتری قدرت در همسایگی و تاثیر پایدار در اداره جهدان بندا 

نهاده شده است. سیاستگذاران هند به شمل مامالً عملگرایانه به این نمته واقفند مه رشد 

اقتصادی مداوم هند برای رسیدن به این اهدا  ضروری است و اینمه تامین انرژی برای 

 (Shaffer, Mitra, 2005: 3)ابی به ی  سطح رشد قابل قبول، بسیار حیاتی است. دستی

بینی هندد، اسداس راهبدرد سیاسدت خدارجی ای از تحوالت مهدم درجهدانمجموعه

سوی رهبران سیاسدی  دهد مه به شمل واضح و آگاهانه ازحاضر هند را تشمیل میحال

هسدتند و بعیدد اسدت بده شدمل قبدل برخی از این ت ییدرات دائمدی اند. هند بیان نشده

به جدای  "داریجامعه مدرن سرمایه"ی برای ساختن بازگردند. اولین تحول، در توافی مل

صاد بدود. هندد بر اقت میدتأخارجی بود. دومین تحول در سیاست  "سیالیستیجامعه سو"

ماندگی خویش در مقابسه با مشورهای آسیائی دیگر نظیدر چدین، به عقب 1990در دهه 

ی سوسیالیستی و فشار برای . دیپلماسی هند حاال با ترک رویهر زمینه اقتصادی پی بردد
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هدای ناشدناخته شدده بدود. در گذشدته رقابت با دیگر بازارهای نوظهور، امنون وارد آب

مین نیازهدای مدالی هند بسیار نمادین بود و بدرای تدأ های خارجی برای دیپلماسیمم 

ت. هندد حداال در جسدتجوی رفدی توسدعه بمدار میو همچندین نیازهدا خارجی مشور

اصالحاتِ  گذاری مستقیم خارجی و دسترسی به بازارهای جهانِ توسعه یافته بود.سرمایه

موجدب رشدد سدریع  -های نهفته مشور را رهدا سداخت، قابلیتاقتصادی آرام اما موفی

ایِ پامستان و طقههای بیرگ، رقیبان منای برای ت ییر روابط با قدرتاقتصادی شد و پایه

  .(Mohan, 2006: 3-4) نمود ای را فراهمطورملی منطقهین و بهچ

طور یقدین نظدم لیبدرال جهدانی را بدا قدوت ع قرن گذشته هند به آرامی اما بدهدر رب

ره پس از جنگ سدرد تدا حدد بیشتری از همیشه پذیرفته است. تجدید حیات هند در دو

رال نسبت داده شود. نظم امنیتی لیبرال از سوی دیگر تواند به نظم اقتصادی لیبزیادی می

از ظهور هند استقبال نموده زیرا اعتبار دمومراتی  هند به خوبی با اصول لیبرال همسدان 

 .(V. Pant, 2017: 8)است 

بده  "رهبریدت جهدان سدوم"سیاست خارجی هند، ت ییر جهت از سومین تحول در 

عنوان ید  قددرت بدیرک در ندوی خدود را بهتوانست هند هائی بود مه میدرک قابلیت

معرفی نماید. هند مستقل همیشه ی  حس بیرگی در خود داشت مه تا زمانیمه اقتصداد 

 1990رسید. دهده گرایانه نمینمود، به نظر واقع 1990ع در دهه هند شروی به رشد سری

بینی بود مه بر جهدان "ضدغربی"های سیاسی نین شاهد چشم پوشی هند از انگییههمچ

شمل داده بدود. تدرک مدردن  1991هند تسلط داشت و دیپلماسی این مشور را تا سال 

سرانجام پنجمدین  تفمرات ضدغربی، چهارمین تحول مهم در سیاست خارجی هند بود.

گرائی بده رئالیسدم بدود. ، گدذار از آرمدان1990هند در دهده  تحول در سیاست خارجی

ا مجادلده برعلیده سدتقالل خدود را از بریتانیدا بدمده ا-گرائی برای نخبگان هنددی آرمان

به شمل طبیعدی رخ  -عنوان اولین اصل روشنفمری بدست آورده بودنداستعمارگرائی به

هدا نظدر تحقیرآمیدیی داشدتند. آن "سیاست قددرت"داد. رهبران آن دوره هند نسبت به 

م بدود مده هدی  اعتقاد داشتند مه این ی  میراث منفی و ماندگار از اروپای قرن ندوزده

ارتباطی با دوران مدرن در اواسط قرن بیستم نداشت. هند تمایل داشت مه نقش خویش 

عنوان پیشددگام مجموعدده جدیدددی از اصددول همییسددتی ههای جهددانی بددرا در سیاسددت
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مار برده شود، دنیدا را گرائی ببیند مه اگر به شمل صحیحی به جانبه آمیی و چندمسالمت

نهرو رئالیسم را در بسدیاری مدوارد بده خصدوص در رابطده بدا  مند. اگرچهدگرگون می

ست خارجی هند تمامداً همسایگان نیدی  از خود نشان داده بود، لیمن بیان عمومی سیا

گرائی مسدلم سیاسدت هندد نتوانسدت آرمدان 1990. از دهه گرائی داشتبرچسب آرمان

یت دردناک روبرو شود خارجی خود را حفظ نماید. این مشور مجبور شد مه با این واقع

دسدت داده اسدت. دقیقداً مانندد  مه جایگاه نسبی خود را در طول جنگ سرد، اساسداً از

گرائی را برای چین تجدویی مدرده بدود، رهبدران هندد بدر روی پینگ مه عملشیائودنگ

 ,Mohan)های عملی مسب قدرت و مامیابی بدرای ایدن مشدور تاًمیدد نمودندد روش

2006: 4-5). 

سیاست نگاه به شرق هندد تقریبداً بده طدور همیمدان بدا اصدالح  1990دهه  با آغاز

 اقتصادی آن آغاز شد. دولت تحت رهبری حیب منگره با قضداوت در مدورد وضدعیت

های جدیدی را در مورد سیاست خارجی آغاز مدرد جدید پس از پایان جنگ سرد، ایده

های جدید بدا توجده بده ایدهول جنگ سرد نمایان شده بود. مه با اتحاد نسبی هند در ط

محیط پیرامون هند، در جهت احتمال از سرگیری روابط دیرینه هند با ملل جنوب شرق 

 .(74 :1386)یانگ و سایرین،  آسیا بود

 

 ای هنداستراتژی همگرائی منطقه

، ت ییرات اساسی 1990تحوالت سیاسی و اقتصادی در نقام مختلف جهان در اوایل دهه 

وجود آورد مه نتیجه آن ظهور عصر جدیدی از جهدانی شددن بدود. ها بهدر روابط ملت

هائی را ها و چالشیشتر اقتصادها و جوامع شد و فرصتجهانی شدن موجب همگرائی ب

هم برای مشدورهای توسدعه یافتده و هدم در حدال توسدعه ایجداد مدرد. جهدانی شددن 

همان حال موج جدیدی از در  ی را شدت بخشیده والمللبینهای اقتصادهای دنیا رقابت

ثری در خدمت اهددا  گرائی عموماً وسیله مووجود آورده است. منطقههگرائی را بمنطقه

های قددیمی از ندو طراحدی شدده و اقتصادی و تجاری است. طی این فرآیندد، سدازمان

گیرندد. ینه سیاسی و اقتصادی جهدان شدمل میهای جدیدی متناسب با ت ییر زمسازمان

افیائی، اقتصادهای مممل یمدیگر، تعهدات سیاسی، همداهنگی سیاسدت و نیدیمی ج ر
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منندد. در هدائی آمداده میها، شرایط را برای شمل گرفتن چنین گروهتوسعه زیر ساخت

جهان به شمل ی  منطقه گرد هدم  های همجوار در نقام مختلفنتیجه شماری از دولت

این  ای بدهند. درگرائی انگییه تازهقهها بر اساس منطآیند تا به طیف گسترده همماریمی

های خود در جهت مسدب ی ت ییرات سیاسی و اقتصادی، هند برای تطبیی سیاستزمینه

ی و انجدام بده المللدبینمنافع برای این مشور، به بررسی دقیی وضعیت در حال تحدول 

ه موقع اقدامات نیاز داشت. در سطح مالن، هند سیاست خارجی خود را برای مسب سد

هد  مهم تنظیم نمود: حفظ تمامیت ارضی هند، اطمینان یدافتن از امنیدت ژئوپدولتیمی 

خود توسط ایجاد ی  محیط پایدار صلح و ثبات در منطقه و ایجاد زیرساخت برای رفاه 

 ,Haokip, 2011 )ها به ی  محیط اقتصاد خارجی سالم و ایمن.مردم توسط تشویی آن

244-245) 
 مندد. اولدین دایدره،میان را به سه دایره متحدالمرمی تقسدیم استراتژی مالن هند جه

وقعیدت گیرد. در محیط این دایره، هند در پی مسب مهمسایگان نیدی  هند را در بر می

 )هژمدونی های دیگدر مقابلده منددهژمونی است تا به واسطه آن بتواند با حضور قددرت

ا گیرد مه محیط آن رند را در بر میان هتری از همسایگای(. دایره دوم منطقه وسیعمنطقه

قابدل مدهد. در این محیط هند در پدی موازنده در ا و حاشیه اقیانوس هند تشمیل میآسی

مده  دایره سومباشد. در ها میها و ممانعت از تضییع منافع خویش توسط آنسایر قدرت

ای فدتالش هند در جهت مسب جایگداه قددرت بدیرگ و ای گیرد،مل جهان را در برمی

 (. 51-52: 1397 ی است )محمدی و احمدی،المللبیننقش ملیدی در صلح و امنیت 

طور آغداز شدده بدود، بده 1990اوایل دهده ای هند مه از ت ییر جهت رویمرد منطقه

، در اواسدط دهده 1و به دنبال آن دمتدرین گجدرال "نگاه به شرق" خاص با آغاز سیاست

پایان قرن بیستم، به دلیل تحدوالت داخلدی و  ابعاد استراتژی  به خود گرفت. در 2000

ای خدود حتدی ضدروری بازنگری دهلی نو در سیاست منطقده همچنین همسایگی هند،

ای هند داشتند. اگرچه د مستقیمی بر روی دیپلماسی منطقهها پیامترشد، زیرا هردوی آن

، دمتدرین دمترین گجرال بر نیاز هند به توجه بیشتر به همسایگان موچمتر تمیده داشدت

                                                             
ویژه خارجی هند بدا همسدایگاه نیدید ، بدهاصل برای هدایت روابط  5ای از عهدمترین گجرال مجمو .1

 زدهمین نخست وزیر هند مطرح شده است.ست مه توسط اندرمومارگجرال ، یاپامستان ا
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مرد، بده امیدد اینمده یشرفت هند با همسایگان تاًمید میبر ایده تقسیم پ 1سینگموهانمان

ثباتی در مناطی همسایه تاثیر منفدی بدر رشدد هندد صاد منطقه با هند گره خورده و بیاقت

 .(k. Yhome & Singh Maini, 2017: 152-153)نگذارد 

ای هندد را تشدمیل داده د نوین منطقدهطرز چشمگیری رویمرهدو عامل استراتژی  ب

شروی شده بود، سدبب شدد  1990است. در داخل، روند اصالحات اقتصادی مه از دهه 

رشدد اقتصدادی العاده اقتصادی باشد. برای حفظ ایدن مسدیر مه مشور شاهد رشد خارق

 ثباتی منطقده مدانع ایدنلی اطمینان از این امر است مه بیهای اصجدید، یمی از نگرانی

باشد. با افیایش حضور و نفوذ چدین ن میرشد نشود. دیگر عامل استراتژی  فامتور چی

خداطر وجدود  در آسیای جنوبی و فراتر از آن، نگرانی از دست دادن نفوذ در منطقده بده

 k. Yhome & Singh)ای هندد سدهم بیشدتری پیددا مدرد. چین در محاسدبات منطقده

Maini, 2017, 153) 
اصدلی مدورد  نیی امروزه توسدط دو عامدل ژی  آسیای مرمییبرجستگی ژئو استرات

همیت شده امرمیی به خاطر مشف منابع هیدروژن دارای گیرد. اوالً آسیای تاًمید قرار می

و دوم اینمه این منطقه ید  قطدب بدیرگ حمدل و نقدل خطدوم لولده گداز و نفدت و 

ای قفقداز و مداورمریدورهای ارتباطی چند وجهی است مه چین، روسیه، اروپا، منطقده 

 . (Sahgal & Anand, 2010: 36) نمایدخیر و اقیانوس هند را به هم متصل می

بدار برای اولین  (Connect Central Asia Policy)سیاست ارتبام با آسیای مرمیی

ای. احمد، به مناسبت اولین گفتگوهای هند و آسیای مرمیی مه توسط وزیر امور خارجه

شم  قیاقستان برای تقویت روابط و منافع هند در مشورهای در بی 2012ژوئن  13-12

همسایه در منطقه برگیار شده بود، ارائه شد. هد  از این سیاست، افیایش تعامل هند با 

صورت دو جانبه و هم چندد جانبده بدود. همنطقه، مه در دو دهه اخیر محدود شده، هم ب

هددا بدده ت تمایددل آنهائی بددرای مشددورهای آسددیای مرمددیی در جهددهمچنددین فرصددت

گدردد هیدرو المتری  و انرژی در آن ارائده می}منابع{  سازی مسیرهای صادراتیمتنوی

 & Singh)های واردات انرژی مطابقت دارد. به راه مه با تالش هند برای تنوی بخشیدن

Kaur 2014, 106) 
 

                                                             

 سییدهمین نخست وزیر هند .1
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 ای هندابهار در استراتژی همگرائی منطقهاهمیت بندر چ

یمی از مرامی اصلی داد و ستدهای بازرگانی و دریانوردی بوده اسدت. چابهار در گذشته 

هددا در یمددی از روسددتاهای مجدداور بندددر بازماندددهای تدداریخی قلعدده پرت الی وجددود

هدائی جارت دریائی فراملدی آن بدرای دولتچابهار)تیس(، بیانگر عینی رونی و اهمیت ت

هدای . با حضور و نفوذ بریتانیا در آبم. است 17و  16چون اسپانیا و پرت ال طی قرون 

فارس، چابهار برای مشورهای اروپائی و شرقی )چدین عنوان قدرت برتر خلیججنوب به

های م. اهمیت دو چندان یافت. وجود فعالیت 19و  18و هندِ بریتانیا( در قرون متمادی 

و سدتد  ار در دادم. نشان از فعالیت منطقه چابه 20دریائی در جنوب ایران در اوایل قرن 

ان اسدت. ماالهای تولیدی و مورد نیاز شرق مشور و مبادله با بنادر هندوسدتان و پامسدت

م.(  2001) م.( و سقوم حمومت طالبان 1991) های آسیائیپس از آن با ظهور جمهوری

آسدیای ای آسیای مرمیی، جارت منطقهای در پیوند تیر ترانییتی چابهار، جایگاه ویژهمس

 :1397فارس به یمدیگر یافت )اسالمی و یوسف زهی، مشورهای حوزه خلیج جنوبی و

97-96). 

ی واقدع المللدبینمستقیم در مسیر چنددین شداهراه طور مستقیم یا غیربندر چابهار به

های ترانییتدی را دارد. ترین موقعیتلیت تبدیل شدن به یمی از راهبردیشده است و قاب

ترین مسدیر بدرای ورود جنوب و مناسدب -جهانی شمال مریدورگرفتن چابهار در  رقرا

مشورهای حوزه خیر،  مشور اف انستان و هند به هارتلند در حال ظهور )آسیای مرمیی(

چنین مه این بندر عضدو دو ولتیمی هند به ایران شده است. همپهای ژئوباعث وابستگی

تواند به سه ند است و میی اقیانوس هی دریای عمان و سازهعنی سازهای یی منطقهسازه

 "عنواند. بی دلیل نیست مده از چابهدار بدهقاره آفریقا، آسیا و اقیانوسیه ارتبام برقرار من

المنافع یاد های مستقل مشترکمشورهای محصور اف انستان و دولت به "ی بیرگدروازه

 .(54-55 :1397 شود )محمدی و احمدی،می

بی بدرای تقویدت پیونددهای اقتصدادی منطقده ژئوپولتی  بندر چابهار موقعیت مناس

سدو در مسدیر دو مریددور از سده مریددور ی ایدن بنددر از ی المللبیناست. در سطح 

زه ابریشم در چین آغاز و به ترانییتی بیرگ جهان قرار دارد. مریدور شرقی غربی از دروا

بی ایدن شدود، شداخه جندوو دریدای مدیترانده منتقدل میهای قفقاز، آسیای غربی حوزه
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رسد. در مریددور شدمال فارس میبندر جابهار به جنوب آسیا و خلیجمریدور از طریی 

بنددر بمبئدی( و ) جنوب مه از شمال اروپا شروی و با گدذر از ایدران تدا اقیدانوس هندد

تدرین مهمیابدد، ایدن بنددر یمدی از ی جندوب. جندوب شدرق آسدیا امتدداد میمشورها

ای به آن پامستان و اف انستان، اهمیت ویژهفارس، جمحورهاست. مجاورت چابهار با خلی

 .(104 :1397 در این دو مریدور بخشیده است )اسالمی و یوسف زهی،

سیاست خارجی هند است. های ای یمی از مهمترین اولویتتقویت پیوندهای منطقه

های فراهم شده توسط دولت هند بدرای مشدورهای همسدایه، در جهدت دو سوم مم 

 -2019هایآهن و جاده اختصاص یافتده اسدت. در سدالهایی مانند راهرساختارتقاء زی

هدای زیدر سداختی در را بدرای پروژه 1هیار مدرور 7طور تقریبی رقمدولت هند به 2018

  (Singh Mehta, 2019, 17).مشورهای همسایه اعالم نمود

وی ر جسدتجهای زمیندی ایدران و اف انسدتان دمه راههند از طریی بندر چابهار و شب

ه یی هند بتسهیل دسترسی به آسیای میانه و رقابت با چین و پامستان است. فراتر از آن ن

خشدیدن های آسیای میانه و قفقاز درصدد تحقی باه ایران، روسیه و شماری از دولتهمر

ه از بندر جواهر لعل نهرو و از طریی ایران بده مجنوب هستند  -به ابتمار مریدور شمال

رهدای یابد.این مریدور دسترسی هندد بده بازاخیر و سپس اروپا امتداد می دریایحوزه 

ه روز ماهش خواهد داد، این در حدالی اسدت مد 14روسیه و اروپای شرقی را به حدود 

فتده بده دسترسی بنادر هند به روسیه و اروپا از طریی مسیر مانال سوئی بیش از چهدار ه

 .(33 :1395و بهرامی مقدم، زاده انصاری )جانسیی، تقی انجامدمی طول

سی توسط هند برای فراهم نمودن دستر 1990توسعه بندر چابهار تا حدودی در دهه 

ندد ور از پامسدتان، انجدام شدد. هزمینی دریائی به اف انسدتان و آسدیای مرمدیی بدا عبد

ل و نقدل بده آسدیای مرمدیی و های حمدهیینده وخواست با توسعه این بندر، زمان می

هدای هندد جهدت دوری هش دهد. این بندر همچنین مرمیی برای تالشفارس ماخلیج

روابط  سوی سرزمین محصور اف انستان مه هند با آنمردن از پامستان و گشودن راهی به

  (Singh, 2017: 174).باشدو اقتصادی را گسترش داده است، مینیدی  سیاسی 

                                                             
 معادل ده میلیون روپیه .1
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ی و مهم، جهت المللبینی این بندر پتانسیل الزم برای تبدیل شدن به ی  بندر تجار

، جنوب شرق آسیا و آسیای مرمیی رت در میان بازارهای آسیای جنوبیداد و ستد و تجا

میلیدارد دالر بابدت ید  پدروژه  ، چنددینولت ایران با همماری فعاالنده هنددرا دارد. د

آهدن صدر  خواهدد نمدود. ایدن خط ، مه مریدور شرقی ایران نامگذاری شدده،آهنراه

 ,Ali Khan)، اف انستان و مرمی ایران متصل خواهدد نمدود. به آسیای مرمیی چابهار را

2012, 91) 
باشدد میلومتر می 900مسیر ریلی به طول هند در حال طراحی بر روی ساخت ی  

 مند. عالوهمعدنی حاجیگ  اف انستان متصل می مه بندر چابهار را به منطقه غنی از مواد

ای به منداطی غندی از نفدت و گداز در ایدران و مشدوره بر این، این بندر دسترسی آسان

در، مند. آخرین مقصود هند بدرای توسدعه ایدن بندسیای مرمیی را برای هند فراهم میآ

 ند ایدرانهرقابت و موازنه با نفوذ در حال رشد چین در بندر گوادر است. در این راستا، 

ر ایدران و هندد دنمودندد.  مضداها در بندر را ایاز تجاری و ماهش تعرفهو اف انستان، امت

سدوی اسدتان نیمدروز در اف انسدتان و یدران بهدالرام از ا -رندجز -میالکبهسازی مسیر 

ان دروازه عنوتواند بهشمال جنوب همماری مشترک دارند. چابهار می پیوستن به مریدور

 200 و، آسیای مرمیی و فراتدر از آن باشدد. بدا توسدعه چابهدار ورود هند به اف انستان

قابل  ن این مشورها به شملمیلومتر مریدور شمال جنوب، تجارت و روابط بازرگانی میا

 .(Ali Khan, 2012: 91-92)ای در آینده بهبود خواهد یافت مالحظه

خصوص اف انستان است مده در حدال حاضدر ه}توسعه{ بندر چابهار به نفع همه، ب

 ییرات در روابدط ت ن موضوی منوم بهباشد و ایه دسترسی به  آن بندر مراچی میتنها را

شدمی پامستان و اف انستان است. توسعه مامل چابهار وابستگی اف انستان محصور در خ

پامسدتان  . از آنجائیمهدهدرای دسترسی ایمن به دریا ماهش میرا به بندرهای پامستان ب

ی بده سترسددهد تا حمل و نقل به آسانی از هند به اف انسدتان انجدام شدود، داجازه نمی

اتی چابهار و منطقه تجاری آزاد اطرا  آن برای این مشور محصور در خشمی بسیار حی

 .(Singh, 2017: 174)است 

، ایران را ید  مشدور 2015-2016گیارش سالیانه وزارت امور خارجه هند در سال 

ی گیرد. دو مشور در زمینه امنیت دریائنظر میمهم در فضای امنیتی مجاور این مشور در 
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در چابهار  1اند مه شامل نشست انجمن }مشورهای{ حاشیه اقیانوس هندهمماری داشته

در طی دیدار مودی از ایران، رهبران دو مشور از همفمری منظم و نهادینه بدین شود. می

شورای امنیت ملی دو مشور در مورد امنیت، تروریسم و جرائم سدازمان یافتده حمایدت 

هدا از طریدی برگدیاری دیددارهای د افیایش سطح همماریایران در مورنمودند. هند و 

رسمی و جلسات ممرر با هم توافی دارند. بنابراین مناسبات دفاعی و دیپلماتی  مممدن 

 ,Pethiyagoda) است مه بسیار مفیدتر از آنچه ایدن دو مشدور در نظدر دارندد، بشدود

2018: 7). 

ری از دبی مه در حال حاضر تاز تممیل، جایگیین مقرون به صرفهبندر چابهار پس 

باشدد. در گیدرد، میبرای حمل و نقل مانتیتری ایران و هند بیشتر مورد استفاده قدرار می

عباس را در طول تنگه هرمدی دارد مده ران فقط ی  بندر بیرگ، یعنی بندرحال حاضر ای

 100تواند در حددود گیرد. اما فقط میصورت می درصد تجارت دریائی ایران از آن 85

 250های بیرگ تجاری مه در حدود شتی را تحویل بگیرد و تمامی مشتیهیار تن بار م

ها از طریی به دبی فرستاده شده و سپس محمولهمنند، هیار تن بار یا بیشتر را جابجا می

-Sakhuja & S. Khurana, 2015: 84)شدوند.های موچ  بده ایدران آورده میمشتی

85)  
 

 ابتکار جاده کتان هند

مدت خود را در اقیانوس هند آغاز مرده تدا از مقابلده بدا  د ابتمارات دیر هنگام و بلندهن

اطمینان حاصل نماید. ابتمار  "رشته مروارید"بر اقیانوس هند از طریی پروژه  تسلط چین

، "جداده متدان"، "مسدیر ادویده "، "پدروژه موسدم"ائی هند با عناوین مختلفی ماننددری

)امنیت و رشدد بدرای   3ت آشوماچامرا بر روی پرچم هند( و ساگار)از عالم 2انقالب آبی

عنوان ی  ههمگان در منطقه( مطرح شده است. این ابتمار، رویای هند است مه خود را ب

                                                             
1. The Indian Ocean Rim Association 

پره است مه با رنگ آبی بر روی پرچم هند نیی  24وما چامرا نماد چرخی با مظور از انقالب آبی و آش .2

 دیده می شود.

مه  (SAGAR Program)یا برنامه ساگار (SAGAR Doctrine)منظور از ساگار همان دمترین ساگار  .3

 به معنی امنیت و رشد برای همگان در منطقه است.
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بیند مه از آفریقا در غرب تا آسیای جندوبی در شدرق می "جهان اقیانوس هند"مرمی در 

 .(Chhibber, 2017: 2) مشیده شده است 

یدرا ایدن دو ای رشد اقتصادی برای هند و چین موضوی جدیدی نیسدت، زتالش بر

ن قددرت نظدامی بدا یمددیگر رقابدت ی و همچندیالمللبینای و مشور برای نفوذ منطقه

منند. ظاهراً پروژه جاده متان ی  مثال برای چنین رقابتی اسدت، جدائی مده چدین از می

بر هند پیش دسدتی مدرده اسدت.   "پیوند"پیش با طرح ی  ممربند ی  جاده، با شعار 

طرحی مده مممدن  – 1"همماری فرا اقیانوس آرام"اخیراً از زمان خروج آمریما از طرح 

هدای هندد خدود را در مقابدل طرح -ای چدین را محددود منددهای منطقدهطلبیبود جاه

ده بیند. بنابراین هند بایستی وابستگی خود را به آمریما مداهش داطلبانه چین تنها میجاه

ای با ایدران اپن پیدا مند. هند همچنین معاهدهو در صورت اممان شری  دیگری مانند ژ

برای دسترسی به آسیای مرمیی از طریی بندر چابهار امضا مرده است، زیرا قادر نیسدت 

 -Al)از طریی پامستان مه شدیداً متمایدل بده چدین اسدت، بده ایدن دسترسدی برسدد. 

Mamanal Haq, 2017, https://www.observerbd.com)  
 سفرهای اخیدر نخسدت وزیدر نارانددا مدودی بده مشدورهای حدوزه اقیدانوس هندد

گذاران ایجداد های جدیدی را برای سیاستا، مالدیو، موریس و سیشل( انگییهالنم)سری

در  2015نموده است. منفرانس سه روزه هند و مشورهای منطقه اقیانوس هند در مارس 

رییی شده دریائی و پیوندهای تمدنی، برنامههد  تجدید تجارت  شهر بوبانشوار هند با

مداری هت تقویت همبود. این منفرانس بر استفاده از پیوندهای تاریخی چند جانبه در ج

ی ای برای احیاعنوان واسطهداشت. جاده متان باستانی هند به میدای تأو همگرائی منطقه

ی سدو دو پنبده هندد در هدر ای گرفدت.ازهاطی حاشیه اقیانوس هند، جان تپیوندهای من

شدد. یاقیانوس هند معامله و توسط تمامی اقشار و طبقات اجتماعی و تجاری استفاده م

ط عنوان بیرگداشت و حضور نمادین هیار سداله تجدارت پنبده توسدهدر این منفرانس ب

 .(Rai, 2016: 3-4) سلسله چوال، ی  تمبر و ی  سمه منتشر شد

بدرای طدرح جداده  ؤثریتواند جواب مگویند مه جاده متان میمیمارشناسان هندی 

سداز در منطقده مشدت پنبده، تواند سیاست قاعدهریشم چین باشد. طرح جاده متان میاب

                                                             
1. Trance Pacific Partnership (TPP) 
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ه و توسدعه صدنایع باالدسدت و های پنبده، هممداری در بازارهدای پنبدطرح توسعه دانه

از این توضیحات، روشن است دست مه به این مار اشت ال دارند، باشد. صر  نظر پائین

طور مه چین این مدار را در مه هند همچنین عالقمند به محصورمردن چین است، همان

العداده از م ولسدتان دیددن همچنین یا ارائه ی  پیشدنهاد فوق مورد هند انجام داد. مودی

مرد. دولت ناراندا مودی سیاست نگاه به شرق مشور را ترغیب نموده است و همچندین 

دسترسی بده آسدیای مرمدیی، مییبدان رهبدران انددونیی، ویتندام، تاجیمسدتان و  جهت

جمهور اوباما با ورود به وندهای استراتژی  بوده است. رئیسبرای تحمیم پی -قرقییستان

قدش توانسدتند نزی دوباره آسیا مه هند و ژاپدن می، محوری برای متعادل ساTPPطرح 

شریح نموده بود، مه در حال حاضدر اممدان آن ، تثابت و مستحممی در آن داشته باشند

  . (Al- Mamanal Haq, 2017: https://www.observerbd.com) وجود ندارد.

پروژه موسم مانند ابتمار جاده ابریشم دریائی چدین، پیونددهای فرهنگدی و تجداری 

هدا بده مه در طرح ابریشم دریائی چین تمدام راه در حالی -منطقه را افیایش خواهد داد

شود، پروژه موسم به دنبال بازگشت هند به نقش مرمیی خود در تجدارت چین ختم می

اقیانوس هند است. این پروژه سه رویمرد دارد: اول تعمیی پیوند فرهنگی، دوم اطمیندان 

 اقیدانوس آرام-هند های منطقهاز امنیت دریائی و سوم گسترش ارتبام اقتصادی با ملت

(Chhibber, 2017: 2). 

های پیرامونی خود مانند مراال برای ارتبام با غدرب تواند از ایالتهند مانند چین می

آسیا، اودیشا برای دست یافتن به اندونیی، تایلند و میانمدار و گجدرات بدرای ت ذیده از 

ی مرمیی استفاده مند. آفریقا و جامو و مشمیر برای بازگشائی پیوندهای تاریخی با آسیا

اودیشا و اندونیی پیوندهای تاریخی و تمدنی مشترک و مهنی با یمددیگر دارندد. مدردم 

 )2017Mamanal Haq,  -Al: پیشگامان مسدتعمرات آسدیای شدرقی بودندد . 1مالینگا

https://www.observerbd.com) 
      2013 ز سدالبه گیارش روزنامه تایمی اقتصادی، با توجه بده ابتمدارات چدین مده  ا

در همسدایگی گسدترده ارتبام با مشورهای ساحلی شامل مشورهای جنوب آسدیا برای 

، دولت مودی استراتژی خود را برای مشدارمت بدا مشدورهائی مده هندد هند، آغاز شده

                                                             
 ای تاریخی در اودیشای هندهمنطق .1

https://www.observerbd.com/
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ست. منابع دولدت هندد خداطر رییی نموده اها دارد، پایهپیوندهای تجاری تاریخی با آن

هدای دریدائی در حدال رشدد چدین، طلبیتدوازن جاه ایده بدرای سازند مه ایننشان می

باشدد. های منفی برای دفای هندد دارد، میهائی مه پیامدخصوص منافع امنیتی و پروژههب

النما، مالدیو، بنگالدش و حتی هند را در ابتمار جاده ابریشم چین مشورهائی مانند سری

سدفر  .مننددمیآفریقدا وصدل  مشخص نموده مه بندرهای چدین را بده سدواحل شدرقی

النما با هد  تقویت این ابتمدارات انجدام وزیر مودی به سیشل، موریس و سرینخست

شد. منابع رسمی اشاره مردند جاده متان مه هنوز در مراحل ابتدائی قدرار دارد، فراتدر و 

وسیعتر پیش خواهد رفت. هد  از این طرح افیایش همماری اقتصادی هند و مشارمت 

اتژی  با مشورهای منطقه اقیانوس هند است. برای مقابله با جاده ابریشم چین، الزم استر

تا با همسایه پرقدرت خود رقابت  -جاده متان -است تا هند ی  مسیر تجاری ایجاد مند

 .(Al- Mamanal Haq, 2017: https://www.observerbd.com)مند 

 

 گیرینتیجه

پدس از  لالملدر در سیستم نظام بینطرح شد، ت ییطور مه در ابتدای این پژوهش مهمان

ای گردید. هند گرائی و همگرائی منطقهوجب تمایل بیشتر مشورها به منطقهجنگ سرد م

، اقتصدادی و در جهدت مندافع ملدی خدود نیی همگام با این تحول، جهت پیشبرد توسعه

هممداری  هدایی بدرایخارجی خویش صورت داد. ارائه طرح ت ییراتی در رویه سیاست

فارس، آسیای مرمیی و اف انستان در های آسیای جنوب شرقی، منطقه خلیجهند با مشور

این راستا صورت گرفت. برای این منظور هند بایستی برای دسترسی به ایدن منداطی بده 

اسدتراتژی  خدود دارد. بندر چابهار با موقعیت ژئوپولتی  و ژئوی  دروازه ورودی نیاز 

رود. این بندر مه در منار دریای عمدان واقدع ه شمار میه مناسبی ببرای این منظور گیین

شده، نیاز هند را برای رسدیدن بده بازارهدای آسدیای مرمدیی و اف انسدتان و همچندین 

ر بدا توجده بده مند. از سوی دیگفارس مرتفع میشورهای حاشیه اقیانوس هند و خلیحم

ایدن قداره و جهدان،  ذ بیشدتر درعنوان دو قدرت آسدیا، بدرای نفدورقابت چین و هند به

ای ارائه شده اسدت. طدرح و مشور برای همگرائی بیشتر منطقههائی از سوی این دطرح

جاده ابریشم جدید از سوی چین با هد  احیا مردن جاده ابریشدم باسدتان و همچندین 
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های آسیا و جهان ارائه شده زنده نمودن پیوندهای فرهنگی و تجاری و سیاسی بین ملت

. هند برای رقابت با این طرح، در عوض پروژه جاده متان را مطرح نموده، مه ایدن است

طور مه ذمر شدد، ای برخوردار است. همانز پیشینه تاریخی و فرهنگی دیرینهجاده نیی ا

های اقتصادی هند، از جایگاه راهبردی برخوردار است و نظر بده بندر چابهار در سیاست

باشد، قرار گرفتن ای میایجاد همگرائی منطقه وژه در راستایاینمه جاده متان نیی ی  پر

ممد  شدایانی  این بندر ملیدی در مسیر این طرح، به توسعه همگرائی مورد نظدر هندد

 خواهد نمود. 

چابهدار چده نقشدی در در این پژوهش بر آن بودیم تا پاسخ این سوال را دریابیم مه 

ی در این همگرائی برخوردار ن از چه جایگاهای دارد؟ و پروژه جاده متاهمگرائی منطقه

بود مه چابهار به علت موقعیت ای مه در پاسخ به این سوال مطرح شد این فرضیه است؟

ای در ایجداد مندافع مشدترک و تواند نقدش سدازندهپولتی  خود میژئواستراتژی  و ژئو

، اف انستان و ای میان ایران، روسیه، مشورهای آسیای مرمییگیری همگرائی منطقهشمل

هند ایفا نماید و پروژه جاده متان نیی به واسطه جایگاه ملیدیی مه در سیاسدت خدارجی 

 Connect Central Asia) "سیاسدت  پیوسدتن بده آسدیای مرمدیی"هند  مبتندی بدر 

Policy)   شود. سپس با توضیح مفداهیم  تواند مممل تحقی این همگرائی تلقیدارد می

سیس ی  منطقه در ها را در قالب تأای مه همماری دولتمنطقه گرائی و همگرائیمنطقه

رسی نقش چابهار در ، به برسازدا  اقتصادی و سیاسی خود توجیه میجهت پیشبرد اهد

ای اه بندر چابهار در همگرائی منطقهای پرداخته شد و با نشان دادن جایگهمگرائی منطقه

گرائی باشد، فرضیه ایدن پدژوهش تاییدد تواند مممل این همو اینمه طرح جاده متان می

 گردید. 
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