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Abstract: 

The continuous trend of the rise of India and China, has taken their 

competition to regional fields and both governments consider the seat of 

superior power in Asia the prelude for turning into a Global Power. While 

the publication that has been done on Sino-Indian relations mostly focus on 

its relations to great powers specially the US, the new wave of regional Sino-

Indian competition in the era of "Major connectivity initiatives" has not 

received the ample attention. This article uses the descriptive-explanatory 

method to analyze the Sino-Indian relations outside of systemic level of 

power and under the influence of Belt and road Initiative (BRI) and series of 

balancing measures taken by India on regional level. To answer the question 

of "what was the impact of BRI on Sino-Indian relations between 2013-

2022? This article hypothesize that BRI has posed serious threat for India 

and has made it to take balancing measures. It is argued that India in response 

to alleged violation of its sovereignty on Kashmir Region, geopolitical 

containment by China and concerns over a looming China centric new order 

has used its old policy change in Kashmir, official opposition to BRI and 

offering regional initiatives countering the BRI as India’s balancing 

measures against BRI. The findings of this article, while confirming the 



relative compatibility of BRI and Walt's balance of threat theory, introduce 

new windows for reconstructing the validity of this theory. 

Keywords: connectivity initiatives, Belt and Road Initiative, balance of 

power, threat balance, sphere of influence 
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 چکیده

 ایمنطقه هایحوزه به کشور دو این رقابت دامنه خیزش هند و چین، استمرار با

 قدرت جایگاه کسب را جهانی قدرت به شدن تبدیل مقدمه دولت دو و کرده سرایت

در حالی که آثار مناسبات هند و چین، غالباً به بررسی  .کنندمی تلقی آسیا در برتر

نوین پردازند، موج می متحدههای بزرگ مخصوصاً ایاالتها در پیوند با قدرت روابط آن

کمتر مورد توجه ، «ابتکارهای کالن اتصال»ای هند و چین در عصر های منطقهرقابت

مناسبات هند و چین تبیینی، -مقاله حاضر با کاربست روش توصیفی است.قرار گرفته

راه چین و مجموعه -سیستمی قدرت، تحت تأثیر ابتکار کمربند را خارج از سطح

است. در پاسخ به این ای مورد بررسی قرار دادهای هند در سطح منطقهاقدامات موازنه

چیست،  2013-2022راه بر مناسبات هند و چین طی -سؤال که تأثیرات کمربند

های جدی علیه هند در آسیا تهدیدراه، -فرضیه مقاله بر این اساس قرار دارد: کمربند

در این خصوص . استاز این کشور شدهسایجاد کرده و منجر به اتخاذ اقدامات موازنه

نقض حاکمیت ادعایی بر کشمیر، محاصره ژئوپلتیکی شود، هند در برابر استدالل می

 دیرینه سیاست محور در آسیا، از طریق تغییرنظم چین توسط چین و نگرانی از ایجاد 

ای و منطقه راه، ارائه ابتکارهای-کشمیر، مخالفت رسمی علیه کمربند در خود

راه دست -کمربند علیه سازیموازنه به ای علیه چینآفرینی در موازنه منطقهنقش

راه و نظریه موازنه -ضمن تأیید تطبیق نسبی کمربندهای این مقاله یافته است.زده

 کند.را برای بازسازی روایی این نظریه معرفی می های جدیدتهدید والت، پنجره



راه، موازنه قوا، موازنه تهدید، -اتصال، ابتکار کمربندابتکارهای : واژگان کلیدی

 مناطق نفوذ

 16/08/1401 پذیرش خیتار 30/07/1401: ینیبازب خیتار 11/05/1401: افتیدر خیتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه. 1
شرق، با خیزش همزمان هند و چین و انتقال تدریجی کانون قدرت جهانی به 

 است.المللی بدل شدهای این دو دولت به یکی از موضوعات مهم بینمناسبات منطقه

های در دوران جدید دامنه رقابت هند و چین از حوزه روابط دوجانبه صرف به حوزه

و دو دولت مقدمه تبدیل شدن به قدرت جهانی را کسب جایگاه  ای سرایت کردهمنطقه

آشکارا رقابت استراتژیک میان ها کنند. با این وجود، آنقدرت برتر در آسیا تلقی می

کنند. در این خصوص لئو جین سونگ، کاردار وقت سفارت جمهوری خود را تأیید نمی

شریک »خلق چین در هند، ضمن رد رقابت استراتژیک چین و هند، این کشور را 

(. Jinsong, 2016کند. )معرفی می« المللیای و بیناستراتژیک چین در امور منطقه

همکار هند »وزیر هند، نیز در گفتمان رسمی دولت هند، چین را نارندرا مؤدی، نخست

تلقی « رقیب این کشور در حوزه بازرگانی و تجارت»و تنها، « در سطح اقتصاد جهانی

 (. Prime Minister of India, 2015)کند می

های نفوذ اختصاص حوزه سر تاکنون آثار متعددی به واکاوی رقابت هند و چین بر

های ( به رقابتSingh, 2019( و سینک )Berlin, 2006است. به این ترتیب، برلین )یافته

گانه هند، چین و ایاالت متحده هند و چین و جان هورنات به بررسی روابط سه

(Hornat, 2014در اقیانوس هند،پرداخته ) اند. جمعی از نویسندگان با تدوین کتاب
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توسط آلیسان آیرس و راجا موهان به کنکاش روابط سه قدرت  قدرت در آسیاترتیبات 

نظامی، تبادالت اقتصادی و -مذکور در گستره آسیا در موضوعات متنوع حوزه سیاسی

اند. ونگر به تشریح رقابت اقتصادی، سیاسی ( پرداختهAyres & Mohan, 2009انرژی )

(، شرین لی به Wagner, 2016کرده )و حتی نظامی هند و چین در جنوب آسیا اشاره 

( و Lee, 2020گذاری در جنوب شرق آسیا پرداخته )تشریح رقابت تجاری و سرمایه

هوشه نیز تقالی ژئوپلتیکی دو قدرت برای دستیابی به منابع غنی در  فرانسوا ژان

 . را بررسی کرده است( Huchet, 2010های آسیای مرکزی )جمهوری

آمیز هند و چین به شکل آثار موجود، مناسبات رقابت در حالی که در بیشتر

های بزرگ، الملل یعنی قدرتناپذیری در پیوند با سطح سیستمی روابط بیناجتناب

های این دو رقابتهای نوین پویایی، قرار گرفته تأکیدمتحده مورد مخصوصاً ایاالت

است. پیامدهای این هکمتر مورد توجه قرار گرفت «ابتکارهای کالن»کشور در دوران 

ابتکارها برای هند و چین نمایش قدرت بزرگ در قاره آسیا و ایفای نقش پیشرو در 

باشد. امری که باعث ورود هند و چین ای میای و فرامنطقههای اقتصادی منطقهجریان

با استفاده کند رو تالش میمقاله پیشاست. شده« 1های اتصالپروژه»به عصر ساخت 

تبیینی در چارچوب مراجعه به استنادات دسته اول از جمله مواضع، -وصیفیاز روش ت

مناسبات هند و چین را خارج از  ،المللی معتبرهای رسمی و نیز بیندادهاسناد و کالن

( و 2013راه چین )-سیستمی قدرت، تحت تأثیر ابتکار کمربند مناسبات سطح

مورد بررسی قرار دهد. لذا ادعای  ایای هند در سطح منطقهمجموعه اقدامات موازنه

راه بر مناسبات هند و چین طی -مقاله در پاسخ به این سؤال که تأثیرات کمربند

تشدید »راه از طریق -چیست؟، بر این اساس قرار دارد که ابتکار کمربند 2022-2013

باز گذاشتن دست »و « سرزمینی دو کشور در کشمیر به ضرر هند-اختالفات ارضی

نو در اقیانوس هند و سایر ینی فزاینده در حیاط خلوت دهلیآفرنقش چین برای

، محیط پیرامونی هند را با دگرگونی عمیقی مواجه و «نوهای نفوذ دهلیحوزه

های دارای اهمیت ژئوپلتیکی این کشور های جدی بر امنیت سرزمینی و حوزهتهدید

محاصره ژئوپلتیکی »، «کشمیرنقض حاکمیت ادعایی هند بر »است. در آسیا ایجاد کرده

المللی از طریق ایجاد نظم نگرانی از تغییر نظم بین»و « ای هند توسط چینمنطقه

های اصلی هند در سوق یافتن این کشور برای اتخاذ رویکرد محرکه« محور در آسیاچین

 ،«راه-مخالفت رسمی این کشور با ابتکار کمربند»باشد. مبتنی بر موازنه علیه چین می

                                                           
1 Connectivity Project 
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 آفرینینقش»و « هند ایمنطقه ابتکارهای»، «کشمیر در هند دیرینه سیاست تغییر»

در برابر  مجموعه اقدامات هند در راستای ایجاد موازنه« ایمنطقه موازنه در هند

باشد. با وجود اینکه تمرکز مقاله حاضر درصدد ارائه طرح نظری میچین  راه-کمربند

های نظری مورد استفاده مینه را برای بازسازی بنیانهای آن زخاصی نیست، اما یافته

 آورد.در مقاله فراهم می

شود. بخش اول به تأسی از مباحث نظری این مقاله در چهار بخش ارائه می

گرایی تدافعی در ارتباط با محوریت سازوکار موازنه، به تشریح نظریه موازنه تهدید واقع

راه -مناسبات هند و چین در سایه کمربند استفان والت و سودمندی آن برای تحلیل

راه -پردازد. بخش دوم به توضیح اقدامات و اهداف چین از پیشبرد ابتکار کمربندمی

راه علیه امنیت ملی هند را -اختصاص دارد. بخش سوم مجموعه تهدیدهای کمربند

بررسی راه را مورد -ساز هند علیه کمربنداقدامات موازنهکند. بخش نهایی تشریح می

 رسد.  گیری از مباحث فوق به پایان میدهد. نهایتًا مقاله با نتیجهقرار می

 راه-کمربند ابتکارچارچوب نظری؛ نظریه موازنه تهدید و . 2

به « موازنه تهدید»و « موازنه قدرت»الملل، نظریه در مناظرات نظری روابط بین

اند. از منظر قوا مطرح شدهگیری نظام موازنه عنوان دو روایت غالب در خصوص شکل

 المللنظام بین در ائتالف خاصی یا حامیان نظریه موازنه قدرت، افزایش قدرت دولت

الملل خواهد شد دول دیگر عامل اصلی ایجاد موازنه قوا در نظام بین نسبت به

استناد مورگنتا به وضوح شاکله فکری نظریه موازنه . (231، ص 1392زاده، )چگنی

طلبی چند کشور که قدرت»اشاره دارد: دهد. وی در این خصوص ان میقدرت را نش

کنند یا براندازند، لزوماً به تشکلی به نام موازنه  کوشد وضع موجود را حفظهر یک می

 (. 287، ص 1379)مورگنتا،  «شودهای معطوف به حفظ آن منتهی میقدرت و سیاست

تنها یکی « توزیع قدرت»ید، متغیر این در حالی است که از منظر نظریه موازنه تهد

از شود. کننده تهدید است و همواره منجر به ایجاد موازنه قوا نمیتعریف هایاز مؤلفه

سازی به موازنه بر تأکیدگرایان تدافعی ضمن این منظر، استفان والت همسو با واقع

 ,Lobellلملل )اها برای بقا در وضعیت آنارشی روابط بینعنوان بنیان اصلی رفتار دولت

2010, p 2-3،) برابر در دیگران با سازی )اتحادموازنه در صورتی که»کند: استدالل می 

 صورت این در تر باشد؛خطر( شایع منبع با )همراهی روینسبت به دنباله غالب( تهدید
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 خواهند مواجه جمعی مخالفت با متجاوزان زیرا برخوردارند؛ بیشتری امنیت از هادولت

 (. Walt, 1985, p 4« )شد

گیری عدم شکل گرایی از بحران تبییناستدالل والت برای خارج کردن نظریه واقع

در زمان افزایش قدرت کنشگر یا ائتالفی از کنشگران رقیب، آشکارا کانون موازنه 

« موازنه تهدید»به سمت نظریه « موازنه قدرت» تبیینی سازوکار موازنه را از نظریه

سازی را از طریق ها موازنه. والت در این باره معتقد است که دولتتاستغییر داده

انجام « قدرت»، و نه صرفاً «تهدید»افزایش توانمندی داخلی یا تشکیل اتحاد در برابر 

 بزرگترین که دولی برابر در هادولت»کند، وی در این خصوص اشاره می دهند.می

 لزوماً  هکنندهای تهدیددولت و کنند،می برقرار موازنه آورند،می وجود به را تهدید

 بینیپیش تهدید موازنه ... نظریه. نیستند المللنظام بین در هادولت قدرتمندترین

ائتالف  یا دولت یک که زمانی یعنی) دارد وجود تهدید توازن عدم کهکند، زمانیمی

 هایافزایش تالش یا از طریق تشکیل اتحاد هادولت ،(رسدمی نظر به خطرناک خاصی

( از نظر والت، Walt, 1987, p 263« ).دهندمی خود را کاهش پذیریآسیب داخلی

کند، عالوه بر قدرت کلی آن دولت می ایجاد سایرین برای دولت یک که تهدیدی سطح

 نیات و بودن تهاجمی جغرافیایی، مرتبط از جمله نزدیکی هم به مؤلفه چند محصول

  (.Walt, 1987, p 265است )کننده تهدیددولت  تهاجمی قابلیت

نحوه مواجهه واحدهای سیاسی با افزایش قدرت چین در با این حال در ارتباط با 

وجود ندارد؛ به طوری که گوهری مقدم و انصاری نظری اتفاقراه -سایه ابتکار کمربند

متحده ایاالت ای از رقابت راهبردیراه را نمونه-( مخالفت آمریکا با کمربند1400بارده )

-کمربنداستقبال روسیه از  (1399عنوان کرده و در مقابل، رضایی و عبدی ) علیه چین

. عالوه کنندافزایش همکاری راهبردی این کشور با چین ذکر میرا شاهدی بر  راه

رسد نظریه موازنه قدرت با توجه به عضویت بسیاری از کشورها در براین، به نظر می

ی فاقد مطلوبیت تبیینی جامع برای واحدهای سیاسی موافق و به نوع راه-کمربند

 مخالف این ابتکار باشد.
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 هند و چیناه در مناسبات ر-های تهدیدزای کمربند(؛ حوزه1شکل )

فاوت در کنار پرداختن به ت سودمندی نظریه موازنه تهدیداین در حالی است که 

دید، ناشی های به وجود آورنده تهتوزیع قدرت میان هند و چین به عنوان یکی از مؤلفه

ت است ای این دو دولاز وجود سایر بسترهای تهدیدزا در مناسبات دوجانبه و منطقه

هند  قافزاید و از این طریاه به نوعی آن را ایجاد یا بر شدت آن میر-کمربندکه ابتکار 

مخصوصاً قدرت ملی )در این زمینه رشد  دهد.را به سمت اتخاذ سازوکار موازنه سوق می

ند هچین در محیط پیرامونی هند، تشدید اختالفات مرزی ( قدرت اقتصادی و نظامی

ین چمقامات هند بر نیات تهاجمی  تأکیدو  و چین در سایه همجواری این دو دولت

 است. راه قابل ذکر-در سایه کمربندبر کشمیر،  نودر نقض حاکمیت ادعایی دهلی

 ایاه؛ طرح کالن چین برای اتصال فراقارهر-ابتکار کمربند. 3

 و اتصال تجارت، هایعظیم چین در حوزه گذاریراه سرمایه-کمربند ابتکار

آن را  برای اولین بار پیشنهاد چین، جمهوررئیس پینگ، جینکه شی است زیرساخت

شامل  این ابتکاراعالم کرد.  2013در سال  یبه قزاقستان و اندونز یرسم یسفرهادر 

طرح ابتدایی شی . شودیی میایدر شمیابر راهو  ینیزم شمیابر راه یکمربند اقتصاد

 و «اقتصادی کمربند» عنوانچین به توسعه و اصالحات ملی در کمیسیون 2015سال 

بزرگ چین به منظور ارتقاء  استراتژیراه -یافت. کمربند رسمیت «راه-کمربند ابتکار»

طبق گزارش  .(1401نژاد، است )رئیسی معاصر جهانی ساختار در خود نقش و جایگاه

 .اندپیوسته راه-کشور به کمربند 146، 2022 فوریه تا، سبز یمرکز توسعه و مال

(2022Nedopil, ).  اقتصادهای1توسعه و اقتصادی همکاری سازماندر برآورد ، 

 از بیش و جهانی داخلی ناخالص تولید سوم یک از در این ابتکار بیش کنندهشرکت

دهند. همچنین طبق ارزیابی این نهاد تا اوایل می تشکیل را جهان جمعیت از نیمی
                                                           

1 Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD 
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 میلیارد 480.3 گذاری چین در کشورهای عضو این ابتکار حدودسرمایه ، مجموع2018

 میلیارد 814.3 اری جهانی )حدودگذکل سرمایه درصد از 59 حدود که است دالر

 .(OECD Business & Finance Outlook, 2018, p 9 & 17دهد )می تشکیل را دالر(

راه احتماالً تا -ابتکار کمربند 1بازرگانی و اقتصاد تحقیقات مرکزبینی نهایتاً طبق پیش

 ,Cebrتریلیون دالر به مجموع تولید ناخالص جهان خواهد افزود ) 7.1هر سال  2040

2019.) 

 
 راه-(: کریدورهای کمربند2شماره ) شکل

 (BRI, 2018منبع: )

« کریدور». اصطالح شوداه بخش مهم این ابتکار محسوب میر-کریدورهای کمربند

طالق اتنها به مسیر ترانزیتی پیونددهنده میان کشورها از لحاظ زمینی و دریایی 

دی تصادی است که در جغرافیای واحهای متنوع اقای از مؤلفهد، بلکه بستهشونمی

ه ککریدور، شکلی از فضای خاص اقتصادی است »از نظر وان جینبو، گیرد. شکل می

ی در درون یک منطقه خاص جغرافیای های اقتصادیبه صورت مستمر از طریق مؤلفه

( با در نظر گرفتن این مطالب، Jinbo, 2019, p 218« )گیردتجمیع و شکل می

 اه به سه دسته قابل تقسیم است:ر-ابتکار کمربندکریدورهای 

راه: این کریدور خود به راه ابریشم دریایی و راه -کریدورهای دریایی کمربند (1

به عنوان « 2یکمودریایی قرن بیست ابریشم راه» شود.ابریشم قطبی تقسیم می

 چین یدریا راه، اقتصاد چین را از راه بنادر این کشور به-کمربند دریایی کریدور

 عرب، دریای بنگال، خلیج هند، اقیانوس اندونزی، شرقی، جنوب آسیای جنوبی،

مصر، اروپا و آمریکای  سومالی، سرخ عربستان، دریای جزیرهفارس، شبه خلیج

                                                           
1 the Centre for Economics and Business Research-Cebr 
2 The 21st Century Maritime Silk Road 
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چین  شمال قطب هایسیاست سند اساس بر کند. همچنین،می متصل التین
 راه» توسعه طریق از این کشور چین، خلق جمهوری دولتی شورای اطالعات دفتر

 شمال قطب امور در فعال مشارکت به راه-کمربند ابتکار تحت قطبی ابریشم

 The State Council Information Office of the People's) استشده متعهد

Republic of China, 2018.) 

این ابتکار  اقتصادی کریدورهای از راه: بخشی-کمربند هیبریدی کریدورهای (2

 به هاآن از توانمی که است ثالث هایسرزمین مسیر از دریا به چین دهندهاتصال

سه کریدور ابتکار  .کرد یاد «دریایی-سرزمینی» یا «هیبریدی» کریدورهای عنوان

کریدور »، «1جزیره هندوچینشبه-کریدور اقتصادی چین»راه از جمله -کمربند

« 3پاکستان-تصادی چینکریدور اق»و « 2میانمار-هند-چین-اقتصادی بنگالدش

 .گیردبندی جای میدر این تقسیم

-راه: کریدورهای زمینی این ابتکار به اتصاالت درون-کمربند زمینی کریدورهای (3

. چین با رونمایی شودسرزمینی چین، آسیای مرکزی، غرب آسیا و اروپا محدود می

-مغولستان -کریدور چین»، «4اوراسیا جدید ایقاره پل کریدور اقتصادی»از سه 

گامی نوآورانه « 6غربی آسیای-مرکزی آسیای-چین اقتصادی کریدور»و « 5روسیه

 استراه برداشته-در راستای تقویت پیوندهای ارتباطی این مناطق ذیل کمربند

(BRI, 2018 .) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 China-Indochina Peninsula Economic Corridor-CICPEC 
2 Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor-BCIMEC 
3 China-Pakistan Economic Corridor-CPEC 
4 New Eurasian Land Bridge Economic Corridor-NELBEC 
5 China-Mongolia-Russia Economic Corridor-CMREC 
6 China-Central Asia-West Asia Economic Corridor-CCWAEC 
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 راه -کمربند عضو یو کشورها نیچ یهمکار یهابسته نیاز مهمتر ی(؛ بخش1جدول )
 (Jinbo, 2019: 195-223)برگرفته از 

 های چین برای امنیت ملی هندراه؛ تهدید-ابتکار کمربند. 4

راه ضمن -حضور فزاینده چین در مناطق مختلف آسیا در چارچوب ابتکار کمربند

های جدی را های نوین، تهدیدای هند و چین به عصر رقابتوارد کردن روابط منطقه

 است.حوزه ژئوپلتیکی هند ایجاد کرده محیط پیرامونی وبرای امنیت سرزمینی، 

 سرزمینی هند و چین-راه و تشدید اختالفات مرزی-کمربند (1

سال گذشته به  70طی بیش  1یا خط کنترل واقعیخط مرزی میان هند و چین 

گذاری نشده و عالمتنظر این دو کشور در خصوص ماهیت و طول آن دلیل اختالف

به صورت کلی است. ها بدل شدهآنروابط  مستمر مرزی به مانع جدی در هایتنش

اختالفات مرزی هند و چین به سه منطقه مورد منازعه غربی، میانی و شرقی قابل 

سرزمینی دو کشور را در -راه اختالفات مرزی-ابتکار کمربند . در این میانتقسیم است
                                                           

1 Line of Actual Control-LAC 
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برانگیز لناپذیری موضوع جنجابه طرز اجتناب قسمت غربی به ضرر هند تشدید کرده و

در بخش غربی، هند مدعی است چین است. کشمیر را در کانون اختالفات قرار داده

کیلومتر از این منطقه را که بخشی از ایالت جامو و کشمیر است، به صورت  38.000

کیلومتری  5.183ای به وسعت منطقهپاکستان همچنین  است.غیرقانونی اشغال کرده

است. به چین واگذار کرده 1963آن است، در سال  را از بخش کشمیر که هند مدعی

هر چند این مناطق فالتی بایر و تقریباً خالی از سکنه است، اما ارزش استراتژیک آن 

و تبت، و سرزمین  کیانگبرای چین به دلیل قرار گرفتن به عنوان گذرگاه مابین سین

 Chauhan, 2020, p 181-182 and Zhang)باشد اصلی چین با کشمیر می

& Li, 2013, p 1-2 .) 

ی راه، پیامدها-در ارتباط با کمربند نودر سطح همسایگی، نگرانی اصلی دهلی

 م به سی.پک ازپاکستان موسو-عبور کریدور اقتصادی چینناپذیر امنیتی اجتناب

 انپاکست و چین میان استراتژیک همکاری از مهمی منطقه کشمیر است. سی.پک جلوه

 تجارت، انرژی، ها،زیرساخت اتصال زمینه در همکاری هایپروژه رود کهبه شمار می

. گیردرمیبرا در  غیره و گردشگری، کشاورزی، توسعه صنعت، مالی، گذاری،سرمایه

 چین یاقتصاد کریدور در بلندمدت برنامه برای همکاری تفاهم پس از امضای یادداشت
 پاکستان به چین جمهوررئیس پینگ، جین شی سفر جریان در ،2013در پاکستان  و

 ,Jinboکردند ) امضا همکاری یادداشت و نامهموافقت 51 طرف دو ،2015 آوریل در

2019, p 218.) آهنراه جاده، کیلومتری 3000حدودا  طریق شبکه این کریدور از 

چین را پس از عبور از مناطق شمالی و  کیانگمنطقه کاشی سین لوله، خطوط و

 پاکستان متصل بلوچستان استان در گوادر بندر پاکستان بهکشمیر تحت کنترل 

 ایزهدروا ،چینبخشی به مجاری تبادالت خارجی تنوع کریدور در راستای این. کندمی

 تأمین نتضمی و اقیانوس هند به این کشور غربی هایاستان کاال از ترانزیت برای مهم

متعهد به صرف  است. در چارچوب سی.پک، چین خاورمیانه از چین انرژی

رد میلیا 62گذاری هنگفتی در پاکستان شده که ارزش تقریبی آن به حدود سرمایه

 (.Pant, 2012, p 366) رسددالر می

برای عملیاتی  زمینی پل عنوان به کشمیر برای چین و پاکستاندر شرایطی که 

میر کش»، هند تمامی مناطق کشمیر تحت عنوان ای دارداهمیت فزاینده شدن سی.پک
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 حاکمیت نقض را پاکستان چین و مشترک پروژه و اعالم کرده خود را قلمرو« 1بزرگ

 هفتادمین در خود سخنرانی در هند نمایندهکند. در این خصوص، تلقی می خود ارضی

درباره نقض حاکمیت هند به واسطه  2015 سال در ملل سازمان عمومی مجمع نشست

 و چین پیشنهادی اقتصادی کریدور مورد در هند مالحظات»: کندسی.پک اشاره می

 غیرقانونی طور به که هند خاک از کریدور این که شودمی ناشی واقعیت این از پاکستان

 ,Ministry of External Affairs« )کندمی عبور شده، اشغال پاکستان توسط

2015a.) 

 اه و چالش حضور چین در اقیانوس هند ر-کمربند (2

های نفوذ ، در دایره حوزه«حیاط خلوت»اقیانوس هند به عنوان  نودهلی

 داشته، اظهار آمریکایی تحلیلگران از یکی که طورکند؛ هماناستراتژیک خود تلقی می

 نفوذ داند؛ به همین خاطر رهبری ومی خود خلوت حیاط را هند اقیانوس نودهلی»

« داندخود می مطلوب و شده، طبیعی گرفته نام دولت هند را که از منطقه این در غالب

وزیر نخست ،2(. مقامات هندی )مانموهان سینگ ,p 2006Berlin ,60)به نقل از 

انحصاری این کشور در  از نقش سابق هند، برای اولین بار و در ادامه نارندرا مؤدی(

برند که به معنای نام می «3کننده نهایی امنیتتأمین» اصطالح با اقیانوس هند

بدیل هند و نقش بی همسایگی در خارجی هایقدرت نظامی قانونی بودن حضورغیر

 کاالی عمومی برای این منطقه است تریناین کشور در تأمین امنیت به عنوان شاخص

(Mint, 2020 .) 

کم طی یک دهه گذشته با با این وجود، محیط راهبردی اقیانوس هند دست

این مسئله و  دگرگون شدهراه به ضرر هند -حضور فزاینده چین در چارچوب کمربند

 چین . حضوراستپیامدهایی برای امنیت و منافع هند در این اقیانوس به وجود آورده

در  چین. بود خواهد هند امنیت برای تهدیدی هند اقیانوس ساحلی کشورهای در

                                                           
میان هند )کشمیر تحت تصرف کیلومتر  85.800( به مساحت The Greater Kashmir. کشمیر بزرگ )1

مناطق هند به مرکزیت سرینگر(، پاکستان )کشمیر تحت تصرف پاکستان به مرکزیت مظفرآباد و 

است شمالی( و چین )آکسای چین و بخشی از مناطق شمالی( به صورت دوفاکتو تقسیم شده

(Encyclopaedia Britannica, 2021). 
2 Manmohan Singh 
3 net provider of security 
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مدت بنادر و اجاره طوالنی ساخت در عظیمی گذاریسرمایه ر،چارچوب این ابتکا

 اقیانوس ایساحلی و جزیره آسیا از جمله بنادر کشورهای کشورهای ساحلی جنوب

میلیارد(، بند آب عمیق کیاکپیو  24.1هند مانند بندر چیتاکونگ بنگالدش )حدود 

میلیارد(،  50.6)حدود میلیارد(، بندر آب عمیق گوادر پاکستان  7.4میانمار )حدود 

مالدیو، بنادر سِشِل  1هاوانمیلیارد(، مگاپروژه آی 14.7بندر هامبانتوتا سریالنکا )حدود 

 خود دفاعی و اقتصادی سیاسی، روابط از تشدید و داشته مشارکت در ماریس 2و آگالگا

است کرده استفاده اقیانوس هند به رسیدن برای پلی عنوان این منطقه بههای دولت با

(Mukherjee, 2018).  

برای  راه-کمربند ابتکار در چارچوب عمدتاً  چین دریایی از لحاظ نظامی، استراتژی

 دریایی استراتژی اصلی شود. در حالی که محورمی تامین منافع دریایی چین هدایت

ماند، اسناد  باقی «3دریاهای نزدیک دفاع»مبتنی بر استراتژی  ،2010قبل از  چین

های آزاد را مورد آفرینی چین در آبراه، نقش-بعد از رونمایی از کمربند دفاعی چین

، «2015 چین نظامی استراتژی» دفاعی است. در این خصوص، سندقرار داده تأکید

 از دفاع از را خود تمرکز تدریج نیروی دریایی چین بهکند، تصریح می بار اولین برای

 .داد خواهد تغییر فراساحلی ساحلی وهای آب ترکیب به دریایی ساحلی هایآب

(Information Office of the State Council, 2015). استاد جی، یو گفته به 

 برای شدن آماده حال در چین دریایی راه نیروی-در چارچوب کمربند» ماکائو، دانشگاه

 در مؤثر رزمی نفوذ افزایش و استتر دریایی گستره وسیع در چین منافع از دفاع

 نیروی عهده بر بیشتری وظیفه استراتژی این. است طرح این از بخشی هند اقیانوس

 هند اقیانوس در چین خطوط ارتباطات دریایی از محافظت برای چین دریایی

بعد از رونمایی از  مشخص طور به تحوالت فوق .(Ji, 2016, p 12« )گذارد.می

 و توسعهناوهای چینی  زنیگشت، افزایش «4آبی دریایی نیروی» ساخت راه در-کمربند

های چین از بندر بازدید زیردریایی .استمشهود  در اقیانوس هند نظامی هایپایگاه

 2015 می در بندر کراچی پاکستان ، پهلوگیری در2014 اکتبر سریالنکا در کلمبو

                                                           
1 iHavan 
2 Seychelles and Agalega 
3 Near Sea Protection 

 به که ایگونهاصطالحی در حوزه توانمندی دریایی است به( water navy-blue)آبی  دریایی نیروی 4

 کند. بازیابی شده از اعمال خود در دریاهای آزاد کشور از دور را خود قدرت تا دهدمی اجازه کشور یک

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/blue-water 
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(Pandit, 2015گشت چهارده ،) در اقیانوس  2017 آگوست در چینی جنگی کشتی

 10 تمدید قابل) جیبوتی دولت چین با ساله 10 ( و قراردادGurung, 2017هند )

 ظرفیت دریایی «پشتیبانی تأسیسات» ایجاد برای 2016 ژانویه در( دیگر سال

در سراسر اقیانوس هند فراهم  چین «آبی دریایی ناوگان» توسعه برای توجهیقابل

 (. Manson, 2016) استآورده

 های نفوذ هندحوزه راه و چالش حضور چین در-کمربند (3

هند در کنار اقیانوس هند به عنوان حیاط خلوت خود، آسیای جنوبی، آسیای 

تلقی کرده و بسط دامنه  «های نفوذحوزه»جنوب شرق و آسیای مرکزی را به عنوان 

منافع خود را در این مناطق برای به نمایش گذاشتن نقش قدرت بزرگ آسیایی الزم 

راه، هند را با چالش حضور چین در سطوح مختلفی در -ندبا این حال کمربداند. می

 است.این مناطق مواجه کرده

 توسط کشورهای مستقر در راه-از لحاظ سیاسی، پذیرش عضویت در کمربند

موقعیت هژمونیک هند در جنوب آسیا به  آسیا، جنوب شرق و آسیای میانه جنوب

بزرگ بودن این کشور در جنوب عنوان حوزه سنتی نفوذ این کشور، و جایگاه قدرت 

مرکز توسعه و طبق گزارش  .استشرق و آسیای میانه را با چالش جدی مواجه ساخته
، به غیر از هند و بوتان تمامی دول آسیای جنوبی، به غیر از ژاپن و استرالیا، سبز یمال

تمامی دول جنوب شرق و پاسفیک و تمامی دول آسیای مرکزی، عضویت ابتکار 

(. با این روند چین از طریق مسیر Nedopil, 2022اه را پذیرفتند )ر-کمربند

 کند.دیپلماتیک، بسترهای نفوذ اقتصادی و نظامی خود را در این کشورها هموار می

راه -کمربند»نویسد: الملل، میهمانطور که راجا موهان، محقق ارشد هند در امور بین

 تقویت هند همسایگی در را چین یامنیت و اقتصادی، تجاری، نفوذ گسترده طور به

 مورد در این ابتکار فقط .برد خواهد حاشیه به را دهلی ایمنطقه برتری و کرد خواهد

 زمینی کمربند یک طریق از آرام و هند اقیانوس دریایی حوزه و اوراسیا خشکی اتصال

 فناوری، کار، نیروی چینی، سرمایه صادرات شامل نیست، بلکه دریایی ابریشم راه و

 مراکز جدید، بنادر توسعه یوان، از استفاده تجاری، معیارهای صنعتی، استانداردهای

 ,Mohan« )است پکن نظارت تحت نظامی تأسیسات و اقتصادی ویژه مناطق صنعتی،

2017.) 
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گسترده  در راه-چین در چارچوب کمربند رشد به رو از لحاظ اقتصادی، حضور

، بر گذاریدر حوزه سرمایه. دارد هند اقتصادی منافع بر توجهیقابل آسیا محدودیت

 دالر میلیارد 150 از بیش گذشته دهه در هند، چین هاوسمؤسسه گِتاساس برآورد 

اقتصاد )بنادر و فرودگاه، حمل و نقل، انرژی، اجاره/تملک، های مختلف بخش در

و  ، تحقیق و توسعه، همکاری فضاییهای شهریصنعتی و اقتصادی، زیرساخت

پروژه در میانمار،  33پروژه در پاکستان،  60کشورهای جنوب آسیا ) معادن/کشاورزی(

پروژه در مالدیو(  20پروژه در نپال و  37پروژه در سریالنکا،  38پروژه در بنگادش،  50

های بر اساس تحلیل داده (.Bhandari & Jindal, 2018) استکرده گذاریسرمایه

، چین بر اساس جونوف و همکارانمرکزی توسط امیندر آسیای  پروژه چینی 261

 47پروژه، قرقیزستان  102در کشورهای آسیای مرکزی )قزاقستان  راه،-ابتکار کمربند

 حدودپروژه(  26پروژه و ترکمنستان  43پروژه، ازبکستان  44پروژه، تاجیکستان 

 و تغذیه صنعت، نفتی، و معدنی مواد حوزه هایمیلیارد دالر در پروژه 136.25

 مردم هایپروژه انرژی، اتصاالت ریلی، و ایجاده اتصاالت تی،.آی و مالی کشاورزی،

(؛ این در حالی است Aminjonov et al., 2019, p 2-3) گذاری کردهنهاد سرمایه

المللی پول، کل گردش مالی هند با آسیای که بر اساس آمار تجارت صندوق بین

 2017میلیارد دالر در سال  1.5به  2000سال میلیون دالر در  108مرکزی از 

طبق (. The Economist Intelligence Unit, 2019است )به نقل از رسیده

 شرقی جنوب کشورهای اتحادیه، چین در کشورهای مؤسسه امریکن انتزپرایزهای داده

 53پروژه، الئوس  47پروژه، کامبوج  123پروژه، اندونزی  91آ.سه.آن( )مالزی ) آسیا

پروژه،  108پروژه، سنگاپور  30پروژه، فلیپین  23پروژه، میانمار  22پروژه، ویتنام 

 202.32 طی دو دهه اخیر پروژه( 2پروژه و تیمور لسته  4پروژه، بروئنی  41تایلند 

، گردشگری، مواد، امالک، مالی، فناوری، انرژی، های کشاورزیمیلیارد در حوزه

گذاری سرمایهامور تدارکاتی ریحی، بهداشت و ، امور تفخدمات رفاهیترانزیت، 

 American Enterprise Institute, China Globalاست )کرده

Investment Tracker, 2022 گذاری خارجی از ناحیه عمدتاً جریان سرمایه(. اما

هند در  مأموریتاست. نهایتًا، بر اساس آمار کشورهای آ.سه.آن به هند صورت گرفته
 به آنآ.سه. از خارجی مستقیم گذاریسرمایه ،2019 تا 2000 هایسال نبی، آ.سه.آن

 در هند گذاریسرمایه این در حالی است که کل ،بوده دالر میلیارد 90.802 هند

 Indian Mission toاست )بوده دالر میلیارد 2.059 ، حدود2020آ.سه.آن تا سال 

ASEAN, 2022).  
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رهای در حال تصرف بازا مداوم طور به محصوالت چیندر حوزه بازارهای تجاری، 

 از آ.سه.آن و چین میان تجارت گمرک چین، 2021 آمار اساس سنتی هند است. بر

 204.48ت دالر )تراز تجاری مثب میلیارد 685.28 به 1991 سال در دالر میلیارد 8.36

 China International) است.یافته افزایش 2020 سال در میلیارد(

ImportExpo Bureau, 2021 .) این در حالی است که کل تجارت هند و آ.سه.آن

صادرات  ( بیشتر از47.42و هند با واردات ) میلیارد تجاوز نکرده 78.90از  2021در 

 Indianنیز است ) -15.93( از این منطقه دارای تراز تجاری منفی 31.48)

Mission to ASEAN, 2022لی که کل صادرات هند به (. در جنوب آسیا، در حا

 114.98کند، چین تجاوز نمی 2019میلیارد دالر در سال  23کشورهای این منطقه از 

ه ب(. WITS, 2019است )میلیارد دالر صادرات کاال به کشورهای این منطقه داشته

 یایآس یبه کشورها نیاز چ یصادرات یکاالها 2019تا  2015از سال همین ترتیب، 

 Chinaته )افی شیدالر افزا میلیارد 26.207به  میلیارد 17.563از  یمرکز

Briefing, 2021) ر فراتر اما تجارت هند با کشورهای این منطقه از دو میلیارد دال

 (.The Economist Intelligence Unit, 2019است )نرفته

به واسطه تنگ کردن حلقه  هند همسایگی در چین از لحاظ امنیتی، ردپای

همانطور که ام.کی.بادراکومار، . است نودهلی برای بزرگی ، تهدید«وپلتیکیمحاصره ژئ»

 ابتکار چین منطقه، در بار اولین برای»کند: دیپلمات و سفیر سابق هند عنوان می

گیرد می کار به آسیا جنوب ایمنطقه ثبات و امنیت اعمال قدرت در برای را راه-کمربند

غرب محاصره  و جنوب شرق، شمال، از طرف آن، هند هایبا اجرا شدن پروژه .. و.

پاکستان -طریق کریدور اقتصادی چین از (. چینBhadrakumar, 2017« )شودمی

 هند مرزهای نزدیکی به توانند از راه زمینیمیانمار میهای اقتصادی چین و و پروژه

شود  استراتژیکی برخوردار از مزیت هند با جنگ صورت در کنند و پیدا دسترسی

(Paul, 202, p 3371-3372). غربی و هندی تحلیلگران از همچنین برخی 

ای و جزیره ساحلی کشورهای بنادر ساخت در گذاریاز طریق سرمایه چین که معتقدند

 را دنبال «1مروارید هایرشته»بلندمدتی تحت عنوان  دریایی استراتژی هند، اقیانوس

 از است، آن ساخت حال در چین که نظامی پایگاه طی این طرح زنجیره. کندمی

 جیبوتی و آسیا جنوب در پاکستان مالدیو، سریالنکا، تا شرق جنوب آسیای در میانمار

                                                           
1 Strings of Pearls 
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کند را تکمیل می هند اقیانوس در نودهلی محاصره ایحلقه مانند آفریقا در

(Manhas, 2020 & Suri, 2016, p 70-74).  

  ای هندموازنهین؛ مجموعه اقدامات چراه -کمربند (4

 راستای در را اقداماتی اه، مجموعهر-هند با در نظر گرفتن تهدیدات ابتکار کمربند

، «رکشمی در هند دیرینه سیاست تغییر» است.در دستور کار قرار داده سازیموازنه

و « ای موازیمنطقه اه و ترویج ابتکارهایر-مخالفت رسمی هند با ابتکار کمربند»

اد مجموعه اقدامات هند در راستای ایج« ای علیه چینمنطقه هموازن در مشارکت»

 باشد.میچین  راه-کمربنددر برابر  موازنه

 تغییر سیاست دیرینه هند در کشمیر  (1

هند از های اخیر محیط ژئوپلتیکی کشمیر به واسطه تغییر سیاست طی سال

ذ یکی از دالیل اتخااست. وضعیت حفظ وضع موجود به سیاست تهاجمی دگرگون شده

وسط تشدید موازنه سخت چین علیه این کشور تاین سیاست ناشی از نگرانی هند از 

ک با تقویت روابط استراتژی( 37، ص 1400مجد، االسالمی و پاکدلپاکستان )شیخ

 باشد. پک میچین و پاکستان از طریق کریدور سی.

و های ملی هند دولت أسیستقاره و ایالت کشمیر پس از خروج بریتانیا از شبه

به دلیل اکثریت جمعیت  ،1947در  نشینپاکستان از ایاالت هندونشین و مسلمان

مسلمان و حاکم هندو در وضعیت خاصی قرار گرفت. دولت هند پس از آنکه با قبول 

در مقابل  1947پیوستن کشمیر به هند به شرط حفظ خودمختاری در جنگ سال 

 1949لت محافظت کرد، پس از تقسیم دوفاکتوی کشمیر در یورش پاکستان از این ایا

به دو بخش تحت کنترل هند )جامو و کشمیر( و پاکستان )کشمیر آزاد و مناطق 

، خودمختاری کشمیر تحت 1بلتستان( بر اساس خط کنترل-شمالی موسوم به گیلگیت

در اصل ارتباطات،  و خارجی روابط دفاعی، اشغال خود را در همه امور به جز حوزه

قانون اساسی تضمین کرد. به این ترتیب، سیاست هند طی حدود هفتاد سال  370

 (. Medha, 2019, p 2است )گذشته بر حفظ این وضعیت استوار بوده

                                                           
1 Line of Control (LOC) 
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تغییر یافت. در پی حکم مودی، آمیت شاه،  2019اما این سیاست دیرینه هند در 

دولت لغو و  ساسی هند راقانون ا 370، اصل 2019در پنج آگوست وزیر کشور هند، 

جامو و کشمیر، پس از هفت دهه از زمان تأسیس  1«وضعیت خاص»هند با اتمام 

 2«قلمرو اتحادیه»جمهوری هند حاکمیت مستقیم خود را با تقسیم این مناطق به دو 

(. در کنار Medha, 2019, p 3بر این ایالت اعمال کرد )« جامو و کشمیر»و « لداخ»

 قلمرو در چین نظامی ادعایی هند بر کشمیر توسط این کریدور، حضورنقض حاکمیت 

 را برای نیروها این استقرار چین. است کنندهمورد منازعه کشمیر برای هند نگران

 30000 از بیش شودمی گفته. داندمی پاکستان ضروری در خود هایدارایی از حفاظت

هستند  کار به مشغول پاکستان سراسر در سی.پک با مرتبط هایپروژه ساخت در چینی

(Anwar, 2020, p 166-168 .) 

 ای موازی بتکارهای منطقهاراه و ترویج -مخالفت رسمی هند با ابتکارکمربند (2

ر مناطق مختلف آسیا دراه -کمربند هایچین از طریق پروژه نفوذ گسترده

سبت به خود را ن« مخالفت رسمی»دولت هند  سبب شده پیرامون هند، مخصوصاً

در کشمیر، فقدان  ارضی خود تمامیت و اه با استناد به نقض حاکمیتر-ابتکار کمربند

بوط جانبه چین در موضوعات مررویکرد یکالمللی، های مشروع ابتکارهای بینویژگی

 Ministry of)ای در سایه ابتکار چین های منطقهبه اتصال و افزایش تنش

External Affairs, 2017) ند. جیشانکار، وزیر امور خارجه هند، دراعالم ک 

 نیست المللیبین کارابت راه یک-کمربند»کند: اه اعالم میر-اظهارنظری علیه کمربند

 حثب هستند، آن از متأثر یا مندعالقه آن به که کشورهایی با جهان، با هاآن که

 دیگران عهده بر آن پذیرش است،شده طراحی ملی منافع با ملی ابتکار این،... کنندمی

(. در Pant & Passi, 2017, p 88به نقل از  Jaishankar, 2016« ).نیست

ی توسعه ابتکارهایی گام راه در راستا-مقابل هند برای ایجاد موازنه با ابتکار کمربند

 . برداشته که چین در آن نقشی ندارد

 

                                                           
1 Special Status 
2 Union Territory 
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عنوان  سال انداز/ابتکارمحورهای سیاست/چشم

 انداز/ابتکارسیاست/چشم

 حوزه

منطقه به شکل  در چین گسترش هند از جلوگیری

حمایت دیپلماتیک از کشورهای همسایه؛ پشتیبانی از 

کشورهای همسایه در قالب منابع، تجهیزات و آموزش، 

 گراییمنطقه افزایش ظرفیت اتصال و یکپارچگی و ترویج

های نو در چارچوب اتحادیه همکاریدهلی محوریت با

 1سارک-ای جنوب آسیامنطقه

 

2015 

 

 

 2سیاست اول همسایگی

 

جنوب 

 آسیا

 ارتباطات محوریت هند در تامین امنیت، بازسازی

ساحلی و  کشورهای و سازماندهی تجارت دریایی،

 موسمی و بادهای بر اساس الگوی هند اقیانوس ایجزیره

 فرهنگی در برابر راه ابریشم دریایی چین اشتراکات

امنیت و »انداز چشم 2014

رشد برای همه در 

 و ابتکار 3ساگار -منطقه

 4مائوسام

 

اقیانوس 

 هند

نهاد  30تعمیق روابط هند با کشورهای آ.سه.آن با تأسیس 

مشترک بر مبنای سیاست مقابله بدون درگیری با چین و 

نادیده گرفتن نقش چین در ابتکارهای اتصال هند در 

هند -آن.سه.آ اتصال جنوب شرق آسیا از جمله اجالس

)همکاری هند با میانمار، تایلند، کامبوج و ویتنام در 

های فنی حوزه اتصال(، ابتکار خلیج بنگال برای همکاری

)همکاری هند با بنگالدش،  5و اقتصادی چندبخشی

بوتان، هند، میانمار، نپال، سریالنکا و تایلند(، همکاری 

)همکاری هند با میانمار، تایلند، کامبوج،  6گانگا-مکونگ

 الئوس و ویتنام(

 

 

2014 

 

 

 

 

اقدام معطوف »سیاست 

 «7به شرق

 

 

شرق 

 آسیا

                                                           
1 South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC 
2 Neighbourhood First 
3 Security and Growth for All in the Region-SAGAR 
4 MAUSAM 
5 Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation-
BIMSTEC 

6 MGC -Ganga Cooperation-Mekong  
7 Act East Policy 
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ونقل کریدور حمل»و « بندر چابهار ایران»توسعه 

در راستای موازنه علیه « 1جنوب-المللی شمالبین

 راه-کمربند

همسایگی »سیاست  2016

 2«گسترده هند

آسیای 

 مرکزی

 اهر-ای هند در برابر کمربندابتکارهای منطقه(؛ 2جدول )

 Jaishankar, 2016, Modi, 2018, Pillalamarri, 2014, Ministry of Externalمنبع: )

Affairs, 2018, Palit & Tieri, 2019, p 11,  Yahya, 2005, p 399, Rowden, 2020 & 

Press Information Bureau, 2017) 

 ای علیه چینهند در موازنه منطقه مشارکت (3

 اند،کرده حمایت چین ابتکار از روسیه ویژهکشورها به از بسیاری کهدرحالی

با آن پرداختند.  ه مخالفتنیز در کنار هند ب استرالیا اروپا و اتحادیه ژاپن، متحده،ایاالت

 صادیاقت سیاسی، ساختارهای دارد قصد چین که است این هاآن همه مشترک نگرانی

 تغییر خود منافع در راستای هادگرگونی آن قیمت به المللی رابین موجود استراتژیک و

اه را ر-ربندنگرانی هند از ابتکار کم سابق هند، خارجه امور وزیر سیبال، دهد. کانوال

 است آسیا در محور-چین مسیست یک ایجاد راه-کمربند هدف»کند: اینگونه بیان می

 این به تکاراین اب هند به پیوستن. براند حاشیه به را هند مانند دیگر هایقدرت که

 (.Sibal, 2017)« آسیا است در چین پذیرش برتری معنی

راه و توانمندی محدود -الزامات ناشی از محاصره ژئوپلتیک هند توسط کمربند

به اقدام معطوف »در چارچوب سیاست این کشور در برابر ابتکار چین باعث شده، هند 

ای علیه چین به مشارکت در سازوکارها و ترتیبات دوجانبه و چندجانبه منطقه «3شرق

طور که راجیو سیکری، دبیر سابق )شرق( وزارت امور خارجه همان سوق پیدا کند. 

طلب در شمال هند، برای با پاکستان دشمن در غرب و چین توسعه»هند بیان کرده: 

« فضای استراتژیک برای گسترش وجود دارد.ما در سراسر خشکی تنها در شرق 

(Sikri, 2013, 10 .) رقابت چین و آمریکا در سطح سیستمی و رقابت ژاپن و استرالیا

را علیه چین تشدید « چهار دموکراسی»ای، پیوند با این کشور در سطح منطقه

 است. کرده

                                                           
1 International North-South Transport Corridor-INSTC 
2 India’s extended neighbourhood 
3 Act East Policy 
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 سازوکارها و ترتیبات دو/چندجانبه نوع موازنه
موازنه دو

جانبه
 

 

 

 آمریکا-هند

 The US–India) 2008هند در -غیرنظامی آمریکا ایتوافق هسته

civil nuclear deal2016لیموا در -لجستیک تبادل نامه(، تفاهم 

(LEMOAقرارداد ،) 2016لجستیک در  پشتیبانی (LSA) ،توافقنامه 

(، COMCASA) 2018کامکاسا در -ارتباطات امنیت و سازگاری

 2018در  سیسموا-ارتباطات و اطالعات امنیت نامهتفاهم

(CISMOAگفتگوی ،) نامه تفاهم ،2018وزیران خارجه و دفاع از  2+2

 (، رزمایش دریایی هندBECA) 2020در  بیکا-ایهمکاری و تبادل پایه

 (PASSEXآمریکا موسوم به پاسکس ) متحده ایاالت و

 

 ژاپن-هند

 joint declaration on) 2008امنیتی در  همکاری مشترک بیانیه

security cooperationو استراتژیک مشارکت برای توکیو (، بیانیه 

 اندازچشم مورد در مشترک ، بیانیه2014ژاپن در  و هند ویژه جهانی

 رفاه و صلح برای ویژه جهانی و استراتژیک همکاری: ژاپن و هند 2025

-دریایی نیروی ساالنه (، رزمایش2015جهان ) و پاسفیک-ایندو منطقه

 2009( از The JIMEXجمیکس )

 

 استرالیا-هند

 joint declaration on securityامنیتی ) همکاری مشترک بیانیه

cooperation آسیندکس -، رزمایش دوساالنه نیروی دریایی2009( در

(the AUSINDEX از )جامع  استراتژیک ، مشارکت2012

(comprehensive strategic partnership از )2014 

موازنه چندجانبه
 

 

 

 

 ایمنطقه

-the Japan-India) جانبه هند، ژاپن و استرالیاگفتگوی سه

Australia Trilateral Dialogue جانبهسه ، گفتگوی2015( از 

-، گفتگوی چهارگانه امنیتی2015ژاپن از  و هند متحده، ایاالت وزیران

 the Supply Chain)تامین  زنجیره آوریتاب ، ابتکار2017کواد از 

Resilience Initiative-SCRI ) 2021میان هند، چین و استرالیا از ،

 indo pacific economicپاسفیک )-چارچوب اقتصادی ایندو

framework ژاپن، اندونزی، هند، برونئی، )آمریکا، استرالیا، 2022( در 

 ویتنام(، و تایلند سنگاپور، فیلیپین، نیوزیلند، مالزی، کره، جمهوری

 بنگالدش، استرالیا، ( میان هند،MILANمیالن ) دریایی رزمایش

 فیلیپین، نیوزیلند، میانمار، موریس، مالدیو، مالزی، کنیا، اندونزی، کامبوج،
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رزمایش دریایی ماالبار  تایلند، و تانزانیا سریالنکا، سنگاپور، سیشل،

(MALABAR) ،ژاپن و استرالیا.  آمریکا، متحده ایاالت میان هند 

 ای علیه چین(: مشارکت هند در ترتیبات مربوط به موازنه منطقه3جدول )

 Rajagopalan, 2020, Singh, 2020, Mishra, 2021, Ministry of Externalمنبع: برگرفته از 

Affairs, 2015b & White House, 2022) ) 

 نتیجه گیری . 6
 تأیید را میان خوداستراتژیک  رقابت وجود آشکارا با وجود اینکه هند و چین

 حوزه این دو از رقابت دامنهها باعث سرایت آن خیزش همزمان کنند اما استمرارنمی

ورود هند و چین در این ارتباط  .استشده ایمنطقه هایحوزه به صرف دوجانبه روابط

های های نوین رقابتبخشی مهمی از پویایی اتصال، ابتکارهای مربوط بهبه عصر ساخت 

راه -کمربند . در این خصوص ابتکارگذاردبه نمایش میای این دو قدرت را منطقه

برای  زیرساخت و اتصال تجارت، هایعظیم چین در حوزه گذاریسرمایهترین شاخص

به طرح  های جهانکشورزیادی از تعداد تاکنون  .شداعالم  2013سال اولین بار در 

 متعددی استراتژیک و امنیتی سیاسی، قتصادی،ا اهداف و چین پیوسته راه-کمربند

. اتصال چین به سایر مناطق جهان کنداز قِبَل این ابتکار دنبال می المللیبین سطوح در

دریایی( و زمینی صورت -از طریق سه دسته کریدورهای دریایی، هیبریدی )سرزمینی

 . گیردمی

ناپذیر این ابتکار هند از جمله کشورهایی است که در معرض پیامدهای اجتناب

پاکستان به عنوان یکی از -از نظر هند عبور کریدور اقتصادی چیناست. قرار گرفته

راه از مناطق مورد منازعه کشمیر، تمامیت ارضی هند را -کریدورهای ابتکار کمربند

های نظامی و اقتصادی چین را افزایش راه توانمندی-است. همچنین کمربندنقض کرده

به ضرر هند در اقیانوس هند به عنوان حیاط خلوت، و جنوب آسیا، جنوب  داده و آن را

هند  است.های نفوذ این کشور بسط دادهشرق آسیا و آسیای مرکزی به عنوان حوزه

راه، مخالفت رسمی خود را نسبت به ابتکار -ابتکار کمربنددر واکنش به تهدیدات 

موازنه علیه ابتکار چین گام و در راستای ایجاد  راه چین اعالم کرده-کمربند

 است.برداشته
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 (3شکل شماره )

راه بر -گیری از نظریه موازنه تهدید استفان والت، آثار کمربنددر این نوشتار با بهره

های این مقاله گرچه تطبیق نسبی یافتهمناسبات هند و چین مورد بررسی قرار گرفت. 

افزایش های جدید برای ، اما پنجرهدهدراه و نظریه والت را نشان می-میان کمربند

مخصوصاً اینکه برعکس تأکید نظریه والت بر کند. روایی این نظریه معرفی می

های چین در پیرامون هند که های تهاجمی در ایجاد تهدید، افزایش توانمندیقابلیت

ایجاد کمترین حساسیت،  شیوه نرم، غیرمحسوس و پوشیده از طریق ایجادغالبًا به 

های ساختن و امتیاز به دیگران، استفاده از ابزار اقتصادی مخصوصاً زیرساخت ههمرا

است. های تهدید را برای هند به وجود آوردهشود، مؤلفهاتصال در بلندمدت دنبال می

رسد، این موضوع جا برای کار مستقل نظری در بازسازی نظریه موازنه تهدید به نظر می

 د.دهوالت را پراهمیت جلوه می
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