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توسعهزیرساختهایحملونقلدریایی،تقویتهمگراییاقتصادیباکشورهایمنطقه،
افزایشقدرتونفوذدریایی،تقویتچندجانبهگراییمنطقهایباهدفگسترشهمکاریهای
فنیوتجاریوهمچنینائتالفسازیفرامنطقهایرا،درراستایحفظتوازنقدرت،دردستور
کارسیاستخارجیخودقراردادهاست.روشتحقیقدراینمقالهکیفیوبرمبنایرویکرد
تحلیلی-تبیینیمیباشد.دادههایاینپژوهشکیفینیزازمنابعکتابخانهایواینترنتیاستخراج
شدهاست.همچنینبهمنظورتحلیلعلمیوتئوریکمسئلهپژوهشازنظریهموازنهقوایکنت

والتزبهرهگرفتهشدهاست.
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Abstract
During the previous years the geo-politic of South Asia has been a scene for 
competition of New-Delhi and Beijing thanks to the latter’s the Belt and Road 
Initiative. India views the initiative a threat for its national interests; on the 
one hand it could challenge India’s plan for becoming regional hegemony 
and on the other hand the initiative could weaken India’s position in the 
international system. For these reasons, New-Delhi has adopted some policies 
in which prevent China to become a regional hegemony through the Belt 
and Road Initiative and meanwhile improve its own position regionally and 
internationally. Accordingly, the main question of the research is what are 
India’s policies in order to confront threats of China’s belt and Road initiative? 
The hypothesis is that in order to confront the Belt and Road Initiative and 
China increasingly power in the framework of this initiative, India has adopted 
some policies and strategies in foreign policy arena such as creating competing 
commercial corridors, development of maritime transport infrastructures, 
strengthen economic convergence with regional countries, increase naval 
power and influence, strengthen regional multilateralism with the aim of 
expanding technical and trade cooperation also trans-regional coalition, with 
the aim of balance of power. The research method is qualitative based on 
analytical- explanatory approach. The qualitative data was collected from 
library and internet resources. Also theory of balance of power was utilized in 
order to analyze the subject matter. 
Keywords: India, China, Indian subcontinent, Belt and Road Initiative, 
Balance of Power

1. Assistant Professor in International Relations, University of Mazandaran, Babolsar, Iran (Correspond-
ing Author). r.ekhtiari@umz.ac.ir
2. Graduated Student in International Relations, University of Mazandaran, Babolsar, Iran. javad.
sh.28968@gmail.com



پژوهشنامۀ ایرانی
 سیاست بین الملل

 دورۀ 11، شمارۀ 2، شمارۀ 
پیاپی22، بهار و تابستان 1402

8

مقدمه
ویژگیبارزنظامبینالمللدرحالگذاررقابتکشورهاییاستکههریکبرآنندتاموقعیت
وجایگاهخودرادرسلسلهمراتبقدرتجهانیارتقاءدهند.هندوچینازجملهکشورهای
آسیاییهستندکهبهدلیلسیاستحداکثرسازیمنافعوتقویتجایگاهخوددرعرصهمنطقهای
وبینالمللیدریکرقابتدائمیبهسرمیبرند.هندبرایتحققاهدافمهمسیاستخارجی
یعنیارتقاءورشداقتصادیوبازتعریفنقشخوددرمحیطپیرامونیوبینالمللی،عالوه
برتقویتتوانمندیهایاقتصادیونظامی،سعیکردهاستتاظرفیتهایدیپلماتیکخود
راارتقاءبخشیدهوسپسباتوسعهمناسباتسیاسینفوذخودراافزایشدهد.درهمینراستا،
بارویکارآمدننارندامودی5بهعنواننخستوزیرجدیدهنددرسال2014،تحولمهمی
درعرصهسیاستخارجیبوجودآمد.مودیباهدفتوازنقدرتدرمنطقهوتوسعهروابط
اقتصادیونظامیباکشورهایجنوبآسیا،»سیاستعملبهشرق«راجایگزین»نگاهبه
شرق«دردستگاهدیپلماسیکرد)Gill,2020,p.10(.همزماندهلینو،ازیکسو،در
تالشبراینفوذدرکشورهایپیرامونیوحضوردرمدیریتجهانی،سیاستعدمتعهدرادر
عرصهدیپلماتیکدرپیشگرفتوازسویدیگربااتخاذعملگراییتاکتیکی،ایجادروابط
شبهاستراتژیکباآمریکاوروسیهرادراولویتدستگاهسیاستخارجیکشورقرارداد.عالوه
براین،هنددستیابیبهعضویتدائمشورایامنیترانیزدردستورکاردیپلماسیخودقرارداده
است.همهایناقداماتازسویرهبرانهندباهدفتبدیلشدنبهقدرتبرترمنطقهایو

معرفیاینکشوربهعنوانیکبازیگرموثربینالمللیانجامپذیرفتهاست.
اماطیسالهایاخیر،آسیاشاهدتوسعهمنافعونفوذچیندراینمنطقهباطرح»ابتکار
یککمربند-یکراه«6بودهاست.پشتوانهاینطرحقدرتصنعتی-اقتصادیچینوتوان
سرمایهگذاریاینکشوراست.اینطرحمیتواندبههمراهقدرتنظامیچین،بههژمونیاین
کشوردرآسیایشرقیبینجامدودرنهایتباتفوقبرمسیرهایتجاریخشکیوآبیاوراسیا،
چینرابهسویقدرتبرتردراقتصادجهانیرهنمونکندGhezello,2020((.درمقابل،هند
براعتقاداستکهابتکاریککمربند-یکراهباتحققمنطقهآزادتجاریبینکشورهایعضو
وایجادیکنظمنویناقتصادیبامحوریتیوهانچیندرجهان،چالشهاییرابراینفوذ
اقتصادیوتجاریاینکشوردرآیندهبوجودخواهدآورد.ازطرفی،اهمیتیافتنپاکستان،
یعنیدشمنهند،دراینابتکاروقدرتگرفتناینکشوردرمعادالتسیاسیونظامیبه
Mishra(موازاتحضورنظامیپکندراقیانوسهند،برشدتنگرانیهایهندافزودهاست
Haldar,2020,p.468&(.درحقیقتهندازآنبیمناکاستکهدرمحاصرهاقتصادی

NarendraModi.5
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چینقراربگیرد،بههمیندلیلبدنبالحفظمنافعخوددرجنوبآسیاوکشورهایشرق
آفریقاOshal()2021,.بطورکلی،سیاستگذارانهندابتکاریککمربند-یکراهراتهدیدی
علیهمنافعملیخودمحسوبمیکنندکهازیکسومیتواندبرنامههایاینکشورراجهت
دستیابیبهرهبریمنطقهایباچالشهاییمواجهسازدواینکشوررادریکتنگنایژئوپلیتیکی
قراردهدوازسویدیگرکاهشقدرتاینکشوررادرمعادالتبینالمللیبدنبالداشتهباشد.
بههمیندلیل،یعنینفوذچیندرمنطقهومالحظاتامنیتی،هندازشرکتدراینپروژه
خودداریکردهودراجالسابتکاریککمربند-یکراهدرماهمه2017،نیزنمایندهرسمی

.)Bhalla,2020,p.464(خودرابهچیناعزامنکرد
باتوجهبهمطالببیانشدهمیتواناستداللکردکهطیسالهایگذشتهمنطقهجنوبو
جنوبشرقیآسیاتبدیلبهیکیازحوزههایمهمتقابلدوکشورگردیدهودهلینودرصدد
استتابااتخاذسیاستهاییمانعازظهورهژمونیچیندرمنطقهدرقالبابتکاریککمربند-
یکراهشودوهمزماننیزجایگاهخودرادرنظاممنطقهایوبینالمللیتقویتنماید.بنابراین،
درحالحاضرترسازهژمونیوافزایشقدرتچین،درقالبابتکارجدیداینکشور،نقش
مهمیدرسیاستگذاریخارجیهندایفاءکردهودهلینوراجهتتقابلجدیترباپکنسوق
دادهاست.بادرنظرگرفتنمالحظاتفوقاینسوالمطرحمیشودکههندجهتمقابلهبا
تهدیداتونقشابتکاریککمربند-یکراهدرافزایشقدرتچینچهسیاستهاییرادر
منطقهاتخاذکردهاست؟فرضیهپژوهشبراینانگارهاستواراستکههندجهتمواجههبا
ابتکاریککمربند-راهوقدرتفزایندهچیندرقالباینابتکار،سیاستهاوراهبردهایی
نظیرایجادکریدورهایرقیبتجاری،توسعهزیرساختهایحملونقلدریایی،تقویت
همگراییاقتصادیباکشورهایمنطقه،افزایشقدرتونفوذدریایی،تقویتچندجانبهگرایی
منطقهایباهدفگسترشهمکاریهایفنیوتجاریوهمچنینائتالفسازیفرامنطقهای
را،باهدفحفظتوازنقدرت،دردستورکارسیاستخارجیخودقراردادهاست.روش
تحقیقدراینمقالهکیفیوبرمبنایرویکردتحلیلی-تبیینیمیباشد.دادههایاینپژوهش
کیفینیزازمنابعکتابخانهایواینترنتیاستخراجشدهاست.همچنینبهمنظورتحلیلعلمی

وتئوریکمسئلهپژوهشازنظریهموازنهقوایکنتوالتزبهرهگرفتهشدهاست.
1.پیشینهپژوهش

پژوهشهایمتعددیبهزبانانگلیسیوفارسیدررابطهباموضوعپژوهشبهتحریردرآمده
)2018(درپژوهشیتحتعنوان»ابتکاریککمربند-یکراهونگرانیهای است.باله7
هند«ضمنبررسیچشماندازابتکاریککمربند-یکراهدرمنطقهونظامبینالملل،به
نگرانیهایبرآمدهازسویاینپروژهبرایهنددرمنطقهبویژهدرکریدوراقتصادیچین-

MontgomeryBlah.7
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پاکستانمیپردازد.دراینپژوهشنویسندهبرایننکتهتأکیدداردکههندبرایمقابلهبارفتار
تفوقجویانهچین،بهتوسعهروابطشبهاستراتژیکباژاپنوآمریکاپرداختهاست.فریمن8
)2018(نیزدرپژوهشیتحتعنوان»سیاستمنطقهگراییچینوروابطهندوچیندر
جنوبآسیا«بهبررسیسیاستمنطقهگراییچیندرجنوبآسیاوزمینههایرقابتوتقابل
هندوچیندراینمنطقهمیپردازد.بهعقیدهنویسنده،تفوقسیاسیونظامیچیندرمنطقه
بهموازاتابتکاریککمربند-یکراه،منافعوامنیتهندراباتهدیدروبهروکردهاست.
نویسندهدراینپژوهشبهایننتیجهمیرسدکهچینبرایجلوگیریازتنشهایآیندهباهند
وجلبمشارکتاینکشوردرابتکاریککمربند-یکراه،نیازبهبازسازیوتجدیدنظردر
سیاستخارجیخوددرمنطقهدارد.پوروشوتامانواونیکریشنان9)2019(درپژوهشیتحت
عنوان»توصیفبسیاریازمسیرها؛رویکردهندبهپروژههایاتصالدراوراسیا«ضمنبررسی
کریدوروپروژههایارتباطیهنددرمنطقهشبهقارهواوراسیا،بهنقشقدرتهایفرامنطقهو
منطقهدراینپروژههانظیرکریدورشمال-جنوبوجادهابریشمجدیدمیپردازد.نویسنده
برایننکتهداردکههندبهدلیلترسازنفوذچیندرمنطقهاوراسیا،بهدنبالپیوستنبهاتحادیه
اقتصادیاوراسیااستتاضمنافزایشنفوذ،محدودیتهاییبرایحضورچینایجادکند.
تیشهیاروهمکاران)1392(درپژوهشیباعنوان»رقابتهژمونیکهندوستانوچیندرجنوب
وجنوبشرقیآسیا«بهبیانرقابتدوکشوردرابعادسیاسی،نظامیواقتصادیمیپردازند.
بهعقیدهنگارندهگاناینپژوهش،دومؤلفهاقتصادیونظامی،نقشاصلیدررقابتهای
هژمونیکدوکشوربهعنوانابزارزمینهسازتسلطونفوذبرایبهدستآوردنهژمونیدرمناطق
جنوبوجنوبشرقآسیابازیمیکند.لذادوکشوربهبستنتوافقنامههاینظامیواقتصادی
باکشورهایمنطقهمبادرتورزیدهاند.نویسندگانبهایننتیجهمیرسندکهافزایشرقابتها
دردوحوزهاقتصادیونظامیمیاندوکشورهندوستانوچیندردرونمرزهاونیزدرمناطق
پیرامونایندوکشور،میتواندبهافزایشناامنیومسابقهتسلیحاتیدرسطحآسیادرآینده
دامنزند.تویسرکانی)1398(درپژوهشیتحتعنوان»راهادویهجدید،رقیبمنطقهایراه
ابریشمجدید«بابیانمفاهیموادراکاتاستراتژیکراهابریشمجدیدوتهدیداتمنافعوامنیت
هند،بهکشفاهدافوانگیزههایاصلیاحیایکریدورشمال-جنوب)راهادویهجدید(
میپردازد.بهعقیدهنویسندهجلوگیریازهژمونگراییچیندرمنطقهشبهقاره،رویاروییبا
تغییروضعیتدرجامووکشمیربهنفعپاکستان،سلبفرصتهایژئوپلیتیک-ژئواستراتژیک
چیندرمنطقهاقیانوسهند،ایجادفاصلهمیانپاکستانباهمسایگانخودبهویژهافغانستانو
پیوندژئوپلیتیکباشرکایجدیدشدرآسیایمرکزیوقفقازجنوبیازاهدافاصلیترویج

CarlaP.Freeman.8
UmaPurushothaman&NandanUnnikrishnan.9
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راهادویهجدیدواحیایراهگذربینالمللیشمال-جنوباست.نویسندهیرامرتاکیدداردراه
ادویهجدید،استعارهایاستکههژمونگراییهندورقابتاینکشورباراهابریشمجدیدچین

برایسلطهبرمسیرهایجابهجاییوترابریکاالوانرژیراروایتمیکند.
بررسیادبیاتنشانمیدهدکهکارپژوهشیقابلتوجهایدررابطهباسیاستهاوراهبردهای
هنددرقبالتهدیداتبرآمدهازابتکاریککمربند-یکراهچینانجامنگرفتهاست.آثار
موجودبطورعمدهصرفابهنگرانیهایهندنسبتبهابتکاریککمربند-یکراهچیناشاره
کردهوهیچیکازآنهاراهبردهاوسیاستهایگوناگوندهلینورابطورخاصدرمواجههبا
ابتکارجدیدچینموردبررسیقرارندادهاند.چنانچهاگرهماشاراتیداشتهانداینراهبردهارا
بطورجامعدرقالبیککارپژوهشیمستقلموردتحلیلقرارندادهاند.بنابراینتاآنجاکهبه
مسالهاصلیپژوهشحاضرمربوطمیشود،یکنوعشکافدانشیدراینموردوجوددارد.
بطورکلیپژوهشحاضرتفاوتهایمهمیباآثارگذشتهدارد:نخستاینکهصرفابهنگرانی
هنداکتفانکردهوهمزمانسیاستهاوراهبردهایاینکشوررادرقبالابتکارچینموردمطالعه
وتحلیلقراردادهاست.دوماینکهپژوهشکنونینگاهتکبعدینداشتهبلکهسعیکرده
استمهمترینسیاستهاوراهبردهایهنددرقبالابتکارچینرابطورجامعودرچارچوب
نظریهموازنهقدرتموردتبیینقراردهد؛کاریکهتاکنوندرهیچیکازآثارداخلیوخارجی

انجامنگرفتهاست.

2.چارچوبنظریپژوهش
برخینظریهموازنهقواراشناختهشدهترینواحتماالموثرینتریننظریهموجودبرایتوضیح
ماهیتروابطبینالمللازقرنشانزدهمبهبعددانستهاند.پسازجنگجهانیدومموازنه
قواتوسطمورگنتابهصورتیکنظریهتدوینگردیدوسپساندیشمندانینظیراسپایکمن،
نیپوروکسینجرآنراتکمیلکردند.درخصوصموازنهقوانظریهواحدیوجودنداردبلکه
نظریههایگوناگونیوجودداردکهتمامیآنهاملهمازاینفرضیهبنیادیواقعگراییهستندکه
دولتهابازیگراناصلینظامبینالمللمیباشندوتحتفشارهاینظامآنارشیکبینالمللی
بطورعقالییدرپیافزایشقدرتویاامنیتخودهستند.براساسایناصل،مکانیسم
بقااجتماعدولتهایادولتهایمنفردراواداربهمقابلهباتمرکزوانباشتقدرتمینماید
)Cheginizade,2014,pp.230-232(.اماناتوانیقدرتهایبزرگدرموازنهسازیعلیه
آمریکادردورانپساجنگسرد،چالشهاییرابراینظریهموازنهقواایجادکرد.دراینمیان
باارائهنظریاتجدیدموازنهقواسازگاربانظامبینالمللدرصدد نظریهپردازانینظیرکنتوالتز10
حلاینچالشهابودند)Simbar&Salehiyan,2017,pp.35-36(.ایننظریهپردازانبه

KennethWaltz.10
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بررسیوارزیابیموضوعرقابتبازیگرانبرایامنیتوقدرتدرسطحمنطقهوبینالملل
پرداختند)Mossalanejad,2011,p.144(.ازنظروالتز،نظامتکقطبیبهدودلیلتداوم
زیادیدرنظامبینالمللنخواهدداشت.نخستاینکهبدلیلوظایفمتعدددرورایمرزهای
خود،موجبکاهشقدرتآنهادرطوالنیمدتمیشودودوماینکهدولتهایضعیف
Dehghani&Moradi,2015,(نسبتبهرفتاردولتهایقدرتمنداحساسخطرمیکنند
p.67(.ازاینرووالتزمعتقداستکهایجادتوازنمجدددرنظامبینالمللپسازفروپاشیاتحاد
جماهیرشورویامکانپذیراست.ازدیدگاهایننظریهپردازساختارگرا،دولتهاهنگاممواجه
Fathi&(شدنباتهدید،یکیازدوراهبرددنبالهروی11یاموازنهسازی12راانتخابمیکنند
etal.,2021,pp.164-166(.دولتهایکوچکوضعیفمعموالراهبرددنبالهروی
رادربرابرتهدیداتکشورهایقدرتمنداتخاذمیکنندودولتهایبزرگوقدرتمندراهبرد
موازنهسازیرادردستورکارسیاستخارجیخودقرارمیدهند.والتزمعتقداستدولتها
بهمنظوردفعقدرت،دربرابرقدرتهایتوسعهطلببهرویکردموازنهقوارویمیآورند

.)Niakoui&Safari,2018,p.104(
درهمینرابطهوالتزدررئالیسمساختاریخودبیانمیکندکهامنیتوبقایدولتهادرگرو
تالشبرایجلوگیریازتمرکزوانباشتقدرتاست.ویبرایننکتهتاکیدداردکهانباشت
قدرتو»میلبههژمونی«بطورمنطقیبهموازنهختممیشود.ازنظروالتزدولتهایضعیف
هیچگاهنمیتوانندبهاینقطعیتویقینبرسندکهدولتقویترازقدرتشبرایتجاوزونقض
حاکمیتآنهااستفادهنکندویاتهدیدیبرایبقاوامنیتآنهانباشد.نظریهموازنهقوابهلحاظ
مفهومیبرمبنایدوگزارهبنیادینقوامگرفتهاست:نخستاینکهتمرکزقدرتدرهربازیگری
اساساکاهشضریبامنیتیدیگربازیگرانراموجبخواهدشد؛دوم،اینکهدریکنظم
آنارشیکبینالمللی،دولتهابرایبقاوافزایشامنیتخودمجبوربهمقابلهباتمرکزقدرتدر
نظامبینالمللهستند.زمانیکهیکقدرتبزرگنشانههاییازتالشبرایتسلطبرنظامبین
المللرابروزمیدهد،دیگرقدرتهایبزرگبایکدیگرمتحدمیشوندتاازاینطریقضمن
Cheginizade,(مقابلهباتمایالتهژمونیکدرسیستم،بقاواستقاللخودرانیزحفظکنند
pp.231,2014-232(.بهتعبیردیگر،درنظامبینالمللیکهآنارشیمشخصهاصلیواساسی
آناستوهیچقدرتیادولتیفراملیبرایاجرایقوانینوجودندارد،رفتاریکهکشورهااز
سوینظامبهآنواداشتهمیشوندایجادتوازناستونهدنبالهروی.هرکشوریدروضعیت
طبیعی13هابزیبسرمیبردکهدرجریانرقابتبرایبقا،تحتفشارهایفوقالعادهایقرار

bandwagoning.11
balancing.12

StateofNature.13
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دارد.اینفشارهاموجبشکلگیریانواعمتفاوتیازرفتارهادرمیانبازیگرانمیگردد؛از
یکطرفبازیگراننظامبینالمللرامجبورمیسازدتاازرفتارهایموفقترینبازیگرانالگو
برداریکنندکهاینامرمنجربهایجادواحدهاییکسانوهمزیستیمیانبازیگرانمیشود
وازطرفدیگرافزایشسریعقدرتیکبازیگرباعثتحریکسایربازیگرانبرایافزایش
قدرتخودودرصورتعدمکفایت،موجبایجاداتحادمیانآنهابرایجلوگیریازظهور
هژمونبالقوهمیگرددوزمانیکهموازنهقدرتبرقرارشدجاهطلبیهژمونیکازمیانمی
رود.بنابرایندروضعیتآنارشیکنظامبینالمللی،موازنهقدرتهمچوندستنامرئیآدام

)255-Sazmand&etal.,2011,pp.254(.اسمیتدربازارعملمیکند
والتزبراینامرتأکیدداردکهتوازنقواباعثکنترلمنازعاتوبحرانهایمنطقهایمیشود.
اوعلتاصلیشکلگیریتوازنقوارارقابتقدرتهادرمحیطهایمنطقهایوبینالمللی
میداند.ازدیدوالتز،امنیتجوییازاهدافاصلیدولتهااستوقدرتهمالزمهرسیدنبه
امنیتاست.اگردرشرایطیامنیتدولتها،موردتهدیدواقعشود،تاحدودیازقدرتطلبی
خودمیکاهند.برایناساسدولتهادرمواجهباقدرتهژمونطلبباتشکیلائتالفدر
برابرآنبهموازنهسازیرویمیآورند)Moshirzadeh,2018,p.24(.لذاراهبرددولتهادر
Waltz,1979,(.مقابلرقبایبالقوهخودکهبهدنبالافزایشقدرتهستند،موازنهسازیاست
p.126(ازطرفیوالتزعقیدهدارداینامکانوجودداردحفظوایجادرویکردتوازنقوا،انگیزه
یکدولتیامجموعهایازدولتهاباشد.لذاتوازندرنظامبینالمللگرایشبهایجادشدن
دارد)Niakoui&Safari,2018,p.105(.درحقیقت،فشارهایناشیازکشمکشوتقابل
درکنارماهیتبیثباتنظامبینالمللموجبمیشوداستراتژیموازنهقدرتعلیهکشورهایی
کهقدرتآنهابهسرعتدرحالافزایشبودهوجاهطلبیهژمونیکدارندبهنظرعقالنی
باشد.کشورهاییکهبهطورمتناوبازانجامبازیقدرتبراساساینقوانینناتوانباشند
سرانجامازمیانخواهندرفت،ولینبایدازنظردورداشتکهکشورهاییکهدرصحنهجنگل
گونهبینالمللیعملمیکنندهمچونتوپهایبیلیاردرهانیستندکهتنهابراساسشرایط
وموقعیتخوداستراتژیورفتارخودراانتخابنمایند.انتخابهایاستراتژیکدرمحیط
آزمایشگاهیکهدرآنمجموعهایازعواملومتغیرهاتحتکنترلباشنداتخاذنمیشود،بلکه
درمحیطیکهکشورهایمختلفوابستگیمتقابلنسبتبهیکدیگردارندانتخابواجرامی
شوند)Sazmandetal.,2011,pp.254-255(.بههمیندلیلیعنیپیچیدگیشرایطو
تاثیرگذاریمتغیرهایگوناگوندرتعامالتدولتها،اکثرآنهابجای»نتایجحداکثری«14به

دنبال»نتایجرضایتبخش«15درسیاستخارجیهستند.
MaximumOutcomes.14

SatisfactoryOutcomes.15
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باتوجهبهمفروضاتفوقبطورکلیمیتوانبیانداشت،ساختارآنارشیکنظامبینالمللو
رقابتدوکشورهندوچینآنهارابهموازنهسازیدربرابرتهدیداتوقدرتیکدیگرواداشته
است.اگربنارابرفهمروابطازمنظروالتزقراردهیم،افزایشقدرتسیاسیواقتصادیچینبه
موازاتپروژهیککمربند-یکراهموجبتغییرتوازنقوابهزیانهندخواهدشد.ازاینروهند
بمنظورموازنهسازیدربرابرقدرتفزایندهوتهدیداتچین،تواتمندسازیدرونیوهمچنین
توسعهروابطباقدرتهایمنطقهوفرامنطقهرا،درچارچوبائتالفسازی،موردتوجهقرار
دادهاست.ازسویدیگر،رقابتهندوچینبرایدستیابیبههژمونیمنطقهای،زمینهسیاست
موازنهسازیازسویاینبازیگرانوحتیبازیگرانفرامنطقهایرافراهمآوردهتامانعازظهور
هژمونمنطقهایشوند.اهمیتموازنهقواوتوازنسازیدرمنطقهبهحدیاستکههرزمان
توازنمنطقهتغییرمیکندزمینهبرایبوجودآمدنتقابلومنازعهفراهممیشود.اماواقعیتاین
استکهرویکردهندبرایتوازنقدرتدرمنطقه،چالشهاییرابرایپیشبردمنافعملیچین
درقالبابتکاریککمربند-یکراهایجادکردهومنجرشدهاستتاپکندرجهتدستیابی

بهاهدافخودبادشواریهاییمواجهگردد.

3.ابتکاریککمربند-یکراهومنافعوامنیتهند
ابتکاریککمربند-یکراهتوسطشیجینگپینگ،رئیسجمهورچین،درسال2013مطرح
گردیدکهمشتملبر68کشورباجمعیتیبالغبر4/4میلیاردوتولیدناخالصیملی40
درصدیازتولیدناخالصجهانمیباشد.تحققاینطرحمنافعبسیارزیادیدرحوزهانرژی،
ترانزیتکاال،دستیابیبهبازارهایجدید،تجارتونهادسازیمالیبرایچینبدنبالخواهد
ازچندین ابتکاریککمربند-یکراه .)Jamshidi&Khatami,2020,p.11(داشت
پروژهونهاددوجانبهوچندجانبهدرسطحبینمنطقهایتشکیلشدهاست.اینابرپروژه
شاملدومسیرتجاری»کمربنداقتصادیراهابریشم«و»راهابریشمدریایی«است.کریدور
شبهجزیرهچین-هندوچین،کریدوراقتصادیبنگالدش-چین-هند-میانمار،کریدور
اقتصادیچین-پاکستان،کریدورآسیایمیانه-غربآسیا،کریدورچین-مغولستان-روسیه
وپلزمینیاوراسیاطرحهایاصلیاینپروژهمیباشند.ابتکاریککمربند-یکراهوتوسعه
روزافزونچین،نگرانیهاییبرایآیندهنفوذهنددرمناطقبااهمیتاستراتژیکجهانیبوجود
آوردهاست.دراینراستاهندبهدلیلنفوذچیندرمنطقهومالحظاتامنیتی،ازشرکت
دراینپروژهخودداریکردهاست.بطوریکهدراجالسابتکاریککمربند-یکراهدر
ماهمه2017،هندنمایندهرسمیخودرابهچیناعزامنکرد)Bhalla,2020,p.464(.در
اینزمینه،ازطرفیچینمالحظاتامنیتیهندرادراینپروژهدررابطهباپاکستاننادیده
گرفتهاست.همچنینتوسعهقابلتوجهشبکههایزیرساختیبینچینوپاکستاندرچارچوب
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کریدوراقتصادیچین-پاکستاننگرانیهاییرابرایهندبوجودآوردهاست.همزماننیز
همکاریهایهستهایونظامیبینچینوپاکستانبرشدتنگرانیهایهندافزود.ازسوی
دیگرنیز،طرحیککمربند-یکراهازمنطقهموردمناقشههندوپاکستان،گلگت-بلتستان
عبورمیکندوایناقدامچینبهمعنایبهرسمیتشناختنحاکمیتاینمنطقهتوسطپاکستان
است)Kamenev,2018,p.69(.هندنگرانآناستکهپکنازطریقابتکاریککمربند-
یکراهوبااستفادهازابتکارعمل»دیپلماسیتلهبدهی16«،ضمنتوسعهنفوذخود،سلطهسنتی
دهلینودرحیاتخلوتشرابهچالشبکشد.درهمینزمینه،مودینخستوزیرهنداین
پروژهراطرحجدیدیاز»استعمار«معرفیکردهاستکهچینبواسطهآندرصدداستتا
ازطریقبدهکارکردنکشورهایهمسایههندبرایایجادبنادروتوسعهزیرساختها،منافع
وامنیتخودراتأمینکند؛بهطوریکهسریالنکاوپاکستاندرسالهایاخیردرسازمان
مللبرحمایتهایهمهجانبهازچینپرداختهاند)Leonova,2017,p.206(.چینازآن
بیمناکاستکههمکاریهایامنیتیونظامیهندوآمریکا،ضمنافزایشموقعیتآمریکا
درمنطقه،محدودیتهاییرابرایمحمولههایچیندرآیندهبوجودآورد.ایندرحالیاست
چینبهشدتبهوارداتموادغذاییومواداولیهوابستهاست.بههمیندلیلدرسالهایاخیر
Alikberov(چینبهتوسعهپایگاههایدریاییخوددرمنطقهاقیانوسهنداقدامکردهاست
Alikberova,2020,p.76&(.اینکشوربااتخاذ»استراتژیرشتهمروارید17«درصددبوده
تاباایجادزنجیرهایازبنادرراهبردیدراقیانوسهند،ضمنایجادبسترهایالزمبرایتوسعه
Gill,(پایگاههاینظامیازآفریقاتاآسیایجنوبی،امنیتترانزیتکاالهایشراتضمینکند
p.8,2020(.اتخاذایناستراتژیدرپوششیازابتکاریککمربند-یکراه،منافعوامنیت
هندراباتهدیدروبهروکردهاست.ازسوییبنادرچیندراقیانوسهند،اینامکانرابهپکن
میدهدکهازآنهابهعنوانپایگاهنظامیاستفادهکند.مشارکتدولتهایآسیاییوآفریقایی
همچونکنیا،جیبوتی،پاکستانومیانمارنگرانیهاییرابرایهنددرجهتتبدیلشدنآنها
بهپایگاهنظامیچیندراقیانوسهندبوجودآوردهاست)Touiserkani,2019,p.16(.در
همینراستا،چیندرسال2017اولینپایگاهنظامیخودرادرخارجازچیندرجیبوتیافتتاح
کرد)Golametal.,2019,p.11(.بطورکلیچیندرپیآناستکهازطریقابتکار
یککمربند-یکراهقدرتونفوذاقتصادیخودرادرنظامبینالمللتوسعهبخشد.درهمین
راستا،درسالهایاخیرچیننفوذخودرادرکشورهایهمسایههندومنطقهخاورمیانهافزایش
دادهاست.ازطرفیچیندرتالشاستباتوسعهبنادروپایگاههاینظامیضمنتوسعهنفوذ
خوددرجنوبوجنوبشرقیآسیا،حضورهنددرمنطقهاقیانوسهندراباچالشمواجه

Debt-trapdiplomacy.16
stringofpearlsstrategy.17
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کند.ازاینروهنددرراستایامنیتومنافعخوددرجهتکاهشنفوذوتهدیداتچیندر
نظامبینالمللومنطقهبهگسترشوراهبردیکردنروابطباقدرتهایمنطقهایوفرامنطقهای

سوقپیداکردهاست.

نقشه)1(:طرحیککمربند-یکراه
)Ghezello,2020(

4.سیاستهنددرقبالابتکاریککمربند-یکراه
هندجهتمقابلهباتهدیداتابتکاریککمربند-یکراهوقدرتفزایندهچیندرقالباین
پروژه،سیاستهاواستراتژیهاییراطراحیواجراییکردهاستکهدرسطورذیلبهآنها

خواهدشد.
4-1.استراتژیهایژئواکونومیکهند
4-1-1.ایجادکریدوررشدآسیا-آفریقا

هندوژاپندرجهتمقابلهباابتکاریککمربند-یکراهونفوذچیندرمنطقهآسیاو
آفریقا،پروژهمشترک»کریدوررشدآسیاوآفریقا«18رادردستورکارخودقراردادهاند.در
اینپروژههندبااستفادهازبودجهوفناوریهایژاپن،بهتوسعهبنادرآسیاوآفریقاپرداختهاست
)Golametal.,2019,p.8(.کریدوررشدآسیاوآفریقامنجربهایجادچندینمؤسسهنظیر
بانکتوسعهآفریقابهمنظورتأمیناعتبارشدهاست.بهطوریکههندوژاپنتوانستهاندشراکت
همهکشورهایآفریقادراینپروژهراتضمینکنند.دراینپروژه،ژاپنچندینمیلیارددالردر
توسعهونوسازیبنادرهزینهکردهاست)Mishra&Haldar,2020,p.469(.همچنین،
ساختچندینپروژهزیربناییدرایران،سریالنکاوسایرکشورهایجنوبشرقیآسیااز

Asia-AfricaGrowthCorridor.18
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Purushothaman&Unnikrishnan,2019,(جملهاقداماتهندبامشارکتژاپنمیباشد
p.79(دراینبینتوسعهنوسازیبندرچابهارایراننیزباهدفکاهشنفوذچیندرآسیای
میانهانجامگرفتهاست)Piniugina,2018,pp.161-162(.عالوهبراین،اینپروژهدرصدد
استکهبخشهایمختلفآفریقارابهآسیامتصلکند.دراینزمینهبندر»جامنگر«19در
»گجرات«20هندبهجیبوتیدرخلیجعدنوبندرهای»مومباسا«21کنیاو»زنگبار«22تانزانیابه
Blah,2018,(بندر»مادورای«23هندوبندر»کلکته«24بهبندر»سیتوه«25متصلخواهدشد
pp.322-324(.پروژهکریدوررشدآسیاوآفریقایکیازراهبردهایتوازنبخشهنددرقبال
پروژهیککمربند-یکراهاست.بهطوریکههندوژاپندرصددآنهستندباهمکاری
یکدیگرومشارکتدرطرحهایمشترکنفوذچینرادرمنطقهآسیاوآفریقاکاهشدهند.

4-1-2.توسعهکریدورشمال-جنوب
یکیازابعاداهمیتابتکاریککمربند-یکراهایناستکهنفوذچینرادرمنطقهآسیای
میانهوقفقازافزایشخواهدداد.درراستایمقابلهبانفوذهژمونیچین،هندبهکمکایران
وروسیه،پروژهکریدورشمال-جنوبراتوسعهبخشیدهاست.کریدورشمال-جنوبدر
سال2000قبلازپروژهچینتوسطایران،هندوروسیهموردتوافققرارگرفت.اینپروژه
آسیایجنوبی،مرکزی،قفقازواوراسیارابههممتصلمیکندومسیرآسیابهاروپارابهنصف
کاهشمیدهد)Piniugina,2018,p.159(.درهمینارتباط،هنددرتالشاستباکاهش
محدودیتهایگمرکیباروسیهوانعقادقراردادتجارتآزادبااتحادیهاوراسیا،زمینهرابرای
Sukhodolov,2020,(توسعهروابطاقتصادیباکشورهایمنطقهاوراسیاوقفقازفراهمکند
p.231(.برهمیناساس،مسکوودهلینوازسال2010تا200،2020پروژهمشترکرادر
دستورکارخودقراردادهاند)Dunaeva,2015,p.61(.عالوهبراین،هنددرسال2016
باتوافقنامهنوسازیبندرچابهاروایجادکریدورهند-ایران-افغانستانضربهدیگریبهپروژه
یککمربند-یکراهبهویژهکریدوراقتصادیچین-پاکستانواردکرد.هنددرصددبودهتا
ازطریقایرانبهافغانستانوآسیایمیانهنفوذپیداکند)Zamaraeva,2018,p.64(درهمین
زمینه،درفوریه2019هندوروسیهدرخصوصعملیاتیساختنکریدورشمال-جنوبازراه
ایران،تفاهمنامهایرابهامضارساندند.اینکریدوردرصدداستکاالهایهندیراازاقیانوس
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Touiserkani,2019,(هندوخلیجفارسبهدریایخزروسپسبهمنطقهاوراسیاترانزیتکند
p.4(.بنابراین،هندتقویتکریدورشمال-جنوبراپاسخیفعالبهتهدیداتچیندرقالب
پروژهیککمربند-یکراهمیداندکهمیتواندضمنجلوگیریازتضعیفجایگاهسیاسی-

اقتصادیاینکشور،موقعیتمنطقهایوبینالمللیآنراتقویتکند.
4-1-3.پروژهساگارماالونوسازیبنادر

هندبهمنظورنفوذاقتصادیدرمنطقهوموازنهسازیدربرابرتهدیداتابتکاریککمربند-
یکراهوتوسعهبنادرچین،دوراهبردمرتبطباتوسعهزیرساختهارادردستورکارسیاست
خارجیخودقراردادهاست؛نخست»پروژهساگارماال«26ودومنوسازیبنادرکشورهای
منطقه.پروژهساگارماالدرسال2015باهدفتوسعهدریاییدرهندآغازشد.نوسازیو
ایجادبنادر،ایجادشبکههایحملونقلیکپارچه،افزایشظرفیتهایالزمبرایترانزیتکاال
ازبنادر،صنعتیسازیبنادرازطریقخوشههایصنعتیوتوسعهمنطقهساحلیازاهدافاصلی
اینپروژهبودهاست.برنامهساگارماالبیشاز400پروژهرابرایاجرادرطولسالهای2015
تا2035درنظرگرفتهاست)Rao,2019,pp.247-249(.هنددرصددآناستباانجاماین
پروژهضمنافزایشهمکاریتجاریخودباکشورهایحوزهاقیانوسهند،عرصهرابرایچین
تنگکند)Golametal.,2019,p.7(.ازطرفیدیگرنیز،هندبانوسازیبنادرکشورهای
بازسازی به اینراستاهند تبادالتتجاریخوداست.در افزایشنفوذو بهدنبال منطقه،
Rao,2019,( است پرداخته میانمار بندر»سیتوی« و بندر»کانکسانسورای«27سریالنکا
p.254(.همچنینهندباهمراهیژاپنقراراستبندردریایی»ترینکومالی«28سریالنکاو
بندر»داوی«29میانمارراتوسعهدهد)Blah,2018,p.322(.بطورکلی،دهلینوبرایتبدیل
شدنبهقدرتبزرگآسیایی،توسعهدریاییرادردستورخودقراردادهاست.هندبراینامر
واقفاستکهچیندرحالسرمایهگذاریدربنادرکشورهایهمسایهاست.ازاینروهند
درتالشاستبااجرایپروژهساگارماالواتصالبنادرخودبهبنادرکشورهایمنطقهضمن
افزایشنفوذوقدرتخود،محدودیتهاییبرایحضورچیندربنادراینکشورهاایجادکند.

4-1-4.پروژهچندحالتهکاالدان
»پروژهچندحالتهکاالدان«30هندیکیدیگرازاقداماتدرجهتتوسعهراههایبینالمللی
بهمنظورنفوذدرکشورهایهمسایهومقابلهباابتکاریککمربند-یکراهاست.اینپروژه
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نمادیازردپایهند،بطورخاص،درمیانماراست؛بهطوریکههندوستانناماینپروژهرا
ازرودخانهایدرمیانماراقتباسکردهاست)Rao,2019,p.253(.هندبهدودلیلعمده
درپیتحققاینپروژهاست؛نخستاتصالدریاییبندرکلکتههندبهبندرسیتویدرمیانمار
درراستاینفوذدرکشورهایهمسایه؛ودوم،سهولتدرحملونقلکاالبهشمالشرق
هند.اینپروژهدرنظرداردکهبندرسیتویراازطریقرودخانهکاالدانبهشهر»پالتوا«31
میانماروازآنجابهصورتراهزمینیبهایالت»میزورام«32درشمالشرقهندمتصلکند
بندر اینراستاهندنوسازی )Purushothaman&Unnikrishnan,2019,p.73(.در
سیتویدرساحل»راخین«33رابهاتمامرساندهوبهدولتمیانمارواگذارکردهاست.همچنین
درسال2018موافقتنامهایبیندوکشوردرخصوصبهرهبرداریازاینبندربهامضارسیده
است)Rao,2019,p.253(.بطورکلی،هنددرچارچوبسیاست»نخستهمسایگی«34
بهتوسعهروابطباکشورهایهمسایهبویژهمیانمارپرداختهاست.ازطرفیهندبراینامرواقف
استکهبراینفوذدرجنوبوجنوبشرقیآسیاومقابلهبارفتارتفوقجویانهچیندرمنطقه
نیازبهتوسعهروابطبامیانماردارد.لذاهنددرصدداستبادخیلکردنمیانماردرپروژههای

بینالمللی،نفوذخودرادراینکشورومنطقهتقویتکند.

4-2.تاکیدبرموقعیتژئوکالچرهندباانگیزههایاقتصادی
4-2-1.پروژهموسم

»پروژهموسم«35ازنقشتاریخیهندبهعنوانمرکزتجارتوتبادالتفرهنگیدراقیانوسهند
-Bhalla,2020,pp.362(الهامگرفتهاستوبسیاریازکشورهایآسهآنرادربرمیگیرد
365(.درحقیقتهنددرتالشاستبابازسازیفرهنگوتمدنخود،نقشمهمیدرتجارت
منطقهایدراقیانوسهندایفاکند.بهعبارتیاینکشورباتأکیدبرنقشفرهنگوتاریختمدن
بهعنوانابزارقدرتنرم،سعیداردتجارتوتعاملاقتصادیباکشورهایمنطقهراتوسعهدهد.
هندداراییکساحلطوالنیتوسعهیافتهدرجنوباقیانوسهنداستکهازنظراستراتژیک
درنزدیککردنشبهجزیرهجنوبیخودبهآسیایجنوبشرقیبسیارمهماست.اینارتباط
باعثتقویتحرکتهنددرایجادشبکههایاتصالمنطقهایبیناقیانوسآراموهندمیشود
)Mishra&Haldar,2020,pp.471-474(.دراینمیان،پروژهموسماینامکانرابرای
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هندفراهممیسازدتاروابطخودراباشرکایباستانیتوسعهدهد.اتصالمنطقهایحوزههای
شرقآفریقا،شبهجزیرهعربستان،جنوبایران،کشورهایآسیایجنوبیوجنوبشرقیدر
چارچوبهمینپروژهتعریفشدهاست)Pillalamarri,2014(.درهمینارتباط،هندبا
برگزارینمایشگاههاوکنفرانسهایبینالمللینظیرنمایشگاهیباموضوعآفریقاییهادرهند،
کنفرانسشبهقارههندوکنفرانسمسیرهایدریاییومناظرفرهنگی،چاپنشریهایباعنوان
Sharma,(.موسم«واقداماتدیگر،گامهاییدرخصوصتحققاینپروژهبرداشتهاست«
2018(بنابراین،چرخشهندبهسمتپیوندهایتاریخیباکشورهایساحلیاقیانوسهند
یکاقدامموازنهایدرمقابلپروژهتاریخییککمربند-یکراهچینمحسوبمیگردد.

4-2-2.دیپلماسیبودایی
توسعهمسیربوداییازدیگرسیاستهایتأثیرگذارهنددرتوسعهروابطفرهنگیواقتصادیبا
کشورهایجنوبوجنوبشرقیآسیااست.هنددرصدداستبااستفادهازقدرتنرمآیین
.)Mishra&Haldar,2020,p.469(بودابهنفوذوتوسعهروابطبااینکشورهابپردازد
برجستهکردنارتباطبوداییبینکشورهایجنوبوجنوبشرقیآسیاوهند،بهیکمتغیر
تأثیرگذاردرنزدیکیکشورهاتبدیلشدهاست.بهطوریکهسخنرانیمودیدرسال2014
درخصوصآیینبودا،تأثیرقابلتوجهیبرروابطفرهنگیهندونپالداشتهاست.همچنین
اینقدرتنرمنقشمهمیدرنزدیکیسریالنکاوویتنامبههندداشتهاست.ازطرفیتخریب
میراثبوداییتبت،اعتبارچینرادرسطحمنطقهخدشهدارکردهاست.دولتمودیباتأسیس
مرکزآموزشبوداییباستاندرشرقهندوبرگزاریجشنجهانیبوداییگاممهمیدرنزدیکی
-Mazumdar,2018,pp.472(برداشتهاست باکشورهایهمسایه توسعهروابطهند و
475(.ازطرفیتعدادزیادمهاجرانهندیدرکشورهایهمسایه،بسترقابلتوجهیبرای
»دیپلماسیبودایی«فراهمکردهاست.لذادیپلماسیبودایینقشقابلتوجهیدرتوسعهمسیر

وکریدورهایاقتصادیهندبهکشورهایهمسایهداشتهاست.
4-2-3.ابتکاربنگالدش،بوتان،هند،نپال

و برق نقل، و حمل حوزه در منطقهای اتصال از جدیدی سطح به دستیابی برای هند
زیرساختهاابتکاربنگالدش،بوتان،هندونپالراتشکیلداد.بهطوریکههندبرایتحقق
Kukreja,(ایناقدام،باانجامتوافقنامهایاختالفاتمرزیخودرابابنگالدشبرطرفکرد
p.15,2020(.هندبهمنظورکاهشهزینهوزمانحملونقل،درژوئن2015موافقتنامه
حملونقلوسایلنقلیهبنگالدش،بوتان،هند،نپالرابیناعضابهامضارساند.بهطوریکه
هند1.08میلیارددالربرایساختونوسازیجادههایمتصلبهبوتان،بنگالدشونپال
تصویبکرد.همچنیناینتوافقنامهبهاینکشورهاامکاندسترسیبهبندرچیتاگونگ36
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دربنگالدشرامیدهد)Purushothaman&Unnikrishnan,2019,p.73(.بطورکلی،
قرابتجغرافیایی،فرهنگوآدابورسوممشترکاینکشورهاباهندفرصتیرابرایدهلینو
بوجودآوردکهازآندرجهتیکاتحادچهارضلعیتوسعهاقتصادیگامبرداردوازطرفی

بتواندنفوذچینرادرمنطقهجنوبآسیاکاهشدهد.
4-3.استراتژیافزایشقدرتدریایی

توسعهپایگاههاینظامیچینبویژهاستراتژیرشتهمرواریددرچارچوبابتکاریککمربند-
یکراه،منافعوامنیتهندرادرمنطقهباتهدیدروبهروکردهاست.برهمیناساس،هندبا
اتخاذسیاستهاییتالشکردهاستتاموازنهایدرقبالسیاستچیندرحوضهآبیاتخاذ

کند.
4-3-1.توسعهنفوذنیرویدریاییهنددرمنطقه

توسعهپایگاههاینظامیوحضورگستردهدرپایگاههاینظامیکشورهایمنطقهدرراستای
ابتکار امنیتی تهدیدات قبال در هند موازنهای راهبردهای از فنی نظامی- همکاریهای
یککمربند-یکراهچیناست.دراینراستاهندباکمکژاپنپایگاههاینظامیخودرا
درجزایر»آندومان«و»نیکوبار«37توسعهبخشیدهاست.جزایرآندومانونیکوبارازلحاظ
ژئوپلیتیکیبینآسیایجنوبیوآسیایجنوبشرقیقراردارد)Gill,2020,p.12(.هندبا
توسعهبنادرکشورهایمنطقه،ضمننفوذاقتصادی،بهدنبالحضورگستردهنیرویدریایی
خوددراقیانوسهندوآراماست)Freeman,2018,p.91(.درسال2018هندواندونزی
بهمنظورهمکاریهاینظامیوامنیتدریایی،توافقنامهتوسعهبندر»سابنگ«38اندونزیرا
بهامضارساندند.حضورنیرویدریاییهنددربندرسابنگ،امکانرصدکشتیهایچینی
درهنگامعبوراز»تنگهماالکا«39بهاقیانوسهندرافراهمآورد.همچنین،طبقتوافقات
صورتگرفتههندباکشورهایهمسایه،نیرویدریاییهندبهمنظورپشتیبانیلجستیکیو
سوختگیریحقاستفادهازپایگاهنظامیجانگیسنگاپور40وبندرنهاترنگ41ویتنامرا
نیزدارامیباشد.هندبهمنظورتوسعهنفوذنیرویدریاییخوددراقیانوسآرامبههمکاری
نظامی-دفاعیباکرهجنوبیهمپرداختهاست.بهطوریکهدوکشوردرسال2019بهمنظور
Gill,2020,(پشتیبانیلجستیکینیروهایدریایییکدیگرموافقتنامهایرابهامضارساندند
pp.12-14(.عالوهبراین،هندبهمنظورتوسعهحضورنیرویدریاییومقابلهباتهدیدات
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چیندرمنطقهخلیجفارسبههمکارینظامیباقطروعمانپرداختهاست.برهمینمبنا،هند
برایتأمینامنیتخطوطدریاییمیتواندبهآبهایسرزمینیقطردسترسیپیداکند.نیروی
دریاییهندهمچنینازحقپهلوگیریوپشتیبانیلجستیکیدربندرعمانبرخوردارمیباشد
)Choudhury,2018,p.312(.باامضایتوافقنامهایدرمارس2018،هندموفقشدهاست
Mcdougal(بهپایگاههایفرانسهدراقیانوسهندازجملهجیبوتینیزدسترسیپیداکند
Taneja,2020,p.125&(.همچنینهندهردوسالیکبارباهدفتقویتدیپلماسیدریایی
وامنیتدراقیانوسهندوآرامبهبرگزاریرزمایشدریاییبانام»میالن«میکندکهدراین
رزمایش16نیرویدریاییوگاردساحلیازسراسرمنطقهجنوبوجنوبشرقیآسیاشرکت
دارند)Brewster,2015,p.49(.بطورکلیمیتوانبیانداشتدرسالهایاخیرهندو
چینتقریباحوزههاینفوذنیرویدریاییخودرادرکشورهایساحلیاقیانوسهندمشخص
وتقسیمکردهاند.درهمینزمینه،هندسعیکردهاستبااتخاذدیپلماسیدریاییدوجانبهو
چندجانبهدررابطهباکشورهایمنطقه،ضمننفوذخود،موانعیبرایابتکاریککمربند-

یکراهچینایجادکند.
4-3-2.ائتالفسازیفرامنطقهایدریاییدرقالبگفتگویامنیتیچهارضلعی

»گفتگویامنیتیچهارضلعی«42یکیازمکانیسمهایهنددرچارچوبتقویتدیپلماسی
دریاییاست.درهمینارتباط،هنددرسال2012ازپیشنهادژاپنمبنیبراتحادچهارجانبه
کشورهایدموکراتیکهند،ژاپن،آمریکاواسترالیابهمنظورتأمینامنیتدراقیانوسهندو
آرامحمایتکرد.بهطوریکهدرسال2015گفتگوهایسهجانبهامنیتیبینهند-ژاپن-
استرالیاوهند-ژاپن-امریکاصورتگرفت.درنوامبر2017گفتگویامنیتیچهارضلعیبا
هدفمقابلهنظامیودیپلماتیکباچینتشکیلشد)Kireeva,2020,p.97(.انگیزهاصلی
ژاپنازآغازاینگفتگوها،کهباحمایتهندهممواجهشد،ازطرفیافزایشنفوذسیاسی
واقتصادیچیندرشرقآسیاواختالفاتمرزیحلنشدهدردریایچینشرقیبود،که
موجباتنگرانیشدیدسیاستمدارانژاپنیرافراهمآوردهبود،کهنهایتاژاپنرابهمقابلهبا
هژمونیچینوابتکاریککمربند-یکراهسوقداد)Golametal.,2019,p.8(.لذاهند
وژاپنبهدلیلرفتارتفوقجویانهچیندرمنطقههندواقیانوسآرامبهتوسعهروابطبایکدیگر
پرداختهاند.بهطوریکهازسال2000تاکنونروابطدوکشوربهسمتاستراتژیکسوقپیدا
کردهاست)Kireeva,2020,p.94(.دراینراستاهمکاریهاینظامیوامنیتیدوکشور
بطورقابلتوجهیتوسعهیافتهاست.بهگونهایکهدرسال2016توافقنامهنظامیدرخصوص
تبادللجستیکنظامیواستفادهازپایگاههاینظامییکدیگر،بیندوکشوربهامضاءرسیده
است)Kashnikova,2017,p.70(.ژاپنباهمکاریسایرکشورهاازجملههنددرصدد
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استباایجادیکشبکهامنیتیقویبتواندازاقداماتقهرآمیزچیندرآیندهجلوگیریکند.
برهمیناساس،درحالحاضرروابطنظامیهندباژاپن،آمریکاواسترالیادرخصوصامنیت
دراقیانوسهندوآرامبطورقابلتوجهیافزایشیافتهاست.بهگونهایکههندمیتوانداز
.)Paul,2020,p.70(پایگاههایدریاییژاپندراقیانوسآراموهندنظیرجیبوتیاستفادهکند
همچنینهندوآمریکاساالنهرزمایشدریاییمشترکدرسطحاقیانوسهندباعنوانرزمایش
»ماالبار«43برگزارمیکنندکهگفتگویامنیتیچهارضلعیزمینهایرافراهمکردکهنیروی
Choudhury,(دریاییژاپنواسترالیابهعنوانعضودائمدراینرزمایشحضورپیداکنند
p.316,2018(.درحقیقتهنددرصدداستباتوسعهسازوکارهایچندجانبهفرامنطقهای
ضمنکاهشامنیتترانزیتکاالیچیندرمنطقه،بتواندحضورخودرادراقیانوسآرام

گسترشدهد.
4-4.تقویتچندجانبهگراییمنطقهایدرقالبسیاستعملبهشرق

سازمانهایمنطقهایباتسهیلارتباطوشناساییزمینههایهمکاریبیندولتها،منافعی
از ارتباط،هنددرتالشاست بههمراهمیآورند.درهمین بازیگراندولتی برایهمه را
ظرفیتسازمانهایمنطقهایدرجهتتحققاهدافژئواکونومیکوژئواستراتژیکخودو

موازنهسازیباتهدیداتابتکاریککمربند-یکراهبهرهگیرد.
4-4-1.همکاریمکونگ-گانگا

همکاری»مکونگ-گانگا«44درسال2000درراستایسیاستنگاهبهشرقهندوبا
هدفتوسعهارتباطاتفرهنگی،گردشگریوحملونقلمیانکشورهایهند،میانمار،
تایلند،کامبوج،الئوسوویتنامتشکیلشد.هندنگراناستکهپکنازموقعیتکشورهای
کامبوج،الئوس،میانماروویتنامبرایرسیدنبهاقیانوسهندوادغاماقتصادآنهابااقتصاد
خودازطریقابتکاریککمربند-یکراهوانتقالانرژیاستفادهکند.هنددرسالهایاخیر
تحکیمپیوندهایفرهنگیواقتصادیبینکشورهایهمکاریمکونگ-گانگاراموردتوجه
وحمایتقراردادهتابتواندمحدودیتهاییرابرایابتکاریککمربند-یکراهبوجودآورد
)Purushothaman&Unnikrishnan,2019,p.74(.کریدوراقتصادیمکونگ-هنداز
جملهاقداماتهنددرجهتتقویتهمکاریواتصالمنطقهایدردرونهمکاریمکونگ-
گانگااستکهشهر»هوشیمین«45ویتنام،»داوی«46میانمار،بانکوکتایلند،»پنومپن«47
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کامبوجرابه»چنای«48هندمتصلمیکند.همچنینهنددرحالتوسعهبزرگراههند،میانمار،
تایلنداست)Mishra&Haldar,2020,p.469(.هندبهموازاتدستیابیبههژمونیمنطقه
میکوشدتاازطریقائتالفیدرامتداداقیانوسهند،مانعازحضورگستردهچیندرمنطقه
شود.لذاتشویقوتقویتهمکاریهابهعنوانمبانیسیاستخارجیهنددرمنطقهپیگیری
میشود.هندپروژههایوسیعیرادراینسازماندردستبررسیواجراداردکههریکبه

نوبهخودبهتوسعهنفوذهنددرمنطقهکمکشایانیمیکند.
4-4-2.ابتکارخلیجبنگال

ابتکارخلیجبنگالیکسازمانبینالمللیمتشکلازهفتکشورجنوبوجنوبشرقیآسیا)
بنگالدش،بوتان،نپال،هند،میانمار،سریالنکا،تایلند(استکهدرسال1997باهدفایجاد
یکمنطقهیکپارچهدرشبهقارههندباهدفتوسعههمکاریهایفنیواقتصادیتشکیلشد.
هنددرچارچوبسیاستنگاهبهشرق،نقشمهمیدرتحققاینسازمانایفاکردهاست.عدم
عضویتپاکستاندراینسازمانزمینهایرافراهمکردکههندپروژههایخودرابدونمخالفت
Purushothaman&Unnikrishnan, 2019,( دهد قرار خود کار دستور در پاکستان
p.73(.ازطرفیهندنگراناستکهابتکاریککمربند-یکراهوابتکارعملدیپلماسی
تلهبدهی،ضمنتوسعهنفوذسیاسیواقتصادیچیندرمنطقهجنوبوجنوبشرقیآسیا،
منافعوامنیتهندراباتهدیدروبهروکند)Chan,2020,p.206(.لذاهندباتشدیدپروژههای
»اتصالمنطقهای«وتقویتچندجانبهگراییمنطقهایوتعمیقروابطباکشورهایجنوبو
جنوبشرقیآسیارااولویتخودقراردادهاست.عضویتاکثرکشورهایجنوبوجنوب
شرقیآسیادراینسازمان،نقشمهمیدرتحققاهدافهندایفاکردهاست.بهطوریکهدر
سالهایاخیراینسازمانطرحهاییبرایهمکاریدرحوزهتجارت،مبارزهباقاچاق،محیط
زیستوتوریستبهاجراگذاشتهاست)Sengupta,2020,pp.238-239(.هندتوانسته
استضمندورنگهداشتنپاکستاندرتعاملباکشورهایعضوسازمانابتکارخلیجبنگال،
محدودیتهاییرابراینفوذچینایجادکند.هندبراینامرواقفاستکهحضوربیشاز
یکپنجمجمعیتجهاندراینهفتکشور،میتواندبهیکعاملقدرتتجاریواقتصادی
هندتبدیلشود.لذااینکشوردرصدداستازابتکارخلیجبنگالجهتهمکاریچندجانبه

فنیواقتصادیبراینفوذدرکشورهایجنوبوجنوبشرقیآسیابهرهگیرد.
5.سیاستموازنهسازیهنددرقبالابتکاریککمربند-یکراهچین

درعرصهنظامبینالمللومنطقه،دولتهادرمواقعتهدیدوترسبهسیاستموازنهقواو
موازنهسازیرویمیآورند.درهمینچارچوب،هندهموارهافزایشقدرتچینرابهعنوان
تهدیدجدیعلیهخوددرمنطقهدرنظرمیگیرد.درهمینزمینه،توسعهنفوذسیاسیو

Chennai.48
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اقتصادیچینبهموازاتپروژهیککمربند-یکراه،نگرانیهاییرابرایمنافعوامنیتهند
بوجودآوردهاست؛کهاینمسالهباحضورچیندرمناطقموردمناقشهمرزیوهمکاریبا
پاکستانتشدیدشدهاست.ازاینروهنددرراستایموازنهسازیدربرابرتهدیداتوقدرت
روزافزونچین،همکاریباقدرتهایمنطقهوفرامنطقهایرادراولویتسیاستخارجی
خودقراردادهاست.هنددرراستایالگویرفتاریموازنهقواایناعتقادرادربازیگرانمنطقه
ونظامبینالمللترویجدادهکهتوسعهقدرتهنددرمنطقه،نفوذسیاسیواقتصادیچینرابا
محدودیتروبهرومیکند.توسعهروابطهندباقدرتهایفرامنطقهایومنطقهاینظیرآمریکا
وژاپندرسالهایاخیردرهمینچارچوبقابلتحلیلاست.دراینراستا،ایجادکریدور
»رشدآسیا-آفریقا«وآغاز»گفتگویامنیتیچهارضلعی«توانستهضمنبرقراریتوازنقدرت
درمنطقه،نفوذسیاسیواقتصادیهندراتوسعهبخشد.درحقیقتباایجادکریدورهایرقیب،
هندسعیکردهاستتاازمزیتواهمیتابتکاریککمربند-یکراهبکاهد.دراینارتباط،
هندازهمکاریباکشورهایرقیبچینبویژهژاپنبهرهجستهاست.ژاپنبهعنوانرقیب
پکنکهدارایاختالفاتجدیمرزیبااینکشوراست،بدلیلبرخورداریازظرفیتهای
فنیومالیمیتواندبههنددرپیشبرداهدافاینکشوردرموازنهسازیدربرابرچینکمک
نماید.همزماننیزسیاستنزدیکیبهایرانوروسیهدرقالبتقویت»کریدورشمال-جنوب«
باهدفبهرهبرداریازموقعیتژئوپلتیکیایرانونفوذروسیهدرمنطقهدردستورکاردهلی
نوقرارگرفتهاست.درحقیقتهنددرصدداستباتوسعهروابطباکشورهایآسیایمیانه
درقالبکریدورشمال-جنوب،ضمنکاهشنفوذچیندراینمناطق،کاالهایخودرابه
اوراسیاارسالکندوازطرفیامنیتمرزهایشمالیخودراتضمینکند.مسکونیزبراینامر
واقفاستکهنفوذچیندراوراسیا،منافعوامنیتروسیهراباتهدیدمواجهمیسازد.تهدیدات

مشترکچینسببهمکاریروسیهباهندجهتتوسعهکریدورشدهاست.
توسعهزیرساختهادرقالب»پروژهساگارماال«وگسترشراههایآبیازطریقپروژههایی
نظیر»پروژهچندحالتهکاالدان«ونوسازیبنادرکشورهایمنطقهباهدفایجادشبکههایی
ازمراکزتجاریمرتبطباهمازدیگرسیاستهایهندمیباشد.درواقعهنددرصدداست
بااستفادهازظرفیتهایدریاییکشورهایمنطقهتعامالتتجاریخودرابامنطقهوخارج
ازآنتقویتکردهوموقعیتتجاریخودرادربرابرابتکاریککمربند-یکراهتقویت
کند.همچنینهندباتوسعهنیرویدریاییوتقویتپایگاههاینظامیدریاییدرکشورهای
منطقهبدنبالرصدوکنترلراههایدریاییوکشتیهایتجاریچینیدرمنطقهاقیانوسهند
وهمچنیناقیانوسآراممیباشد.تقویتدیپلماسیدریاییازمکانیسمهایموثرهندجهت

ائتالفسازیدریاییمنطقهایوحتیفرامنطقهایمحسوبمیگردد.
سیاستنخستهمسایگیوعملبهشرقنارندامودی،درقالبیازرفتارموازنهقوایهند،
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زمینهایبرایتحققاهدافومنافعدهلینودرمنطقهونظامبینالمللایجادکرده،بهطوریکه
هنددرروابطباکشورهایهمسایهوحوزهشرقدرتالشاستحضورونفوذچیندرمنطقه
شبهقارهواقیانوسهندراکاهشدهد.درهمینارتباطودرتقابلباتهدیداتابتکاریک
کمربند–یکراه،هندسعیداردتاازظرفیتهاوپیوندهایتاریخی،فرهنگیوتمدنیخود
درقالبپروژههاییمانند»پروژهموسم«جهتتقویتتجارتمنطقهایاستفادهنماید.در
اینبینتاکیدبراشتراکاتفرهنگیواستفادهاز»دیپلماسیبودایی«ازدیگرابزارهایموثر
هندبهحسابمیآید.بنابراینبهنظرمیرسدکههندسعیداردتاازقدرتنرمخودنیز
برایائتالفسازیوحداکثرسازیقدرتاقتصادیدربرابرقدرتاقتصادیروبهرشدچین
استفادهنماید.تحکیمپیوندهایفرهنگی-اقتصادیدرقالبسیاستهایهمکاریجویانهای
نظیر»مکونگ-گانگا«یا»ابتکارخلیجبنگال«شبکهسازیمنطقهایهندراجهتتقویت
مناسباتاقتصادیبیشترکردهتابدینترتیباینکشوربتواندخودراازفشاروانزوایاحتمالی
ناشیازابتکاریککمربند–یکراهچینبرهاند.بهعبارتی،فارغازمناسباتسیاسی،
اقتصادیدوجانبه،هندازنقشوجایگاهسازمانهایمنطقهاینیزبرایتقویتمناسبات،
شبکهسازیامنیتیدرمنطقهوموازنهسازیدربرابرتهدیداتناشیازابتکارچینبهرهگرفته
است.همچنینهندبهدنبالبهرهبرداریازظرفیتسازمانهایبینالمللینظیرسازمانملل،
اتحادیهاوراسیاوغیرهدرجهتاعتالیقدرتجهانیاست.درواقعهندبااتخاذ»استراتژی
عدمتعهد«،حوزهشرقوغربرابرایمهارقدرتچیندرمنطقهونظامبینالمللبهسمت
خودکشاندهاست.بهطوریکههندهمزمانباتوسعهروابطخودباآمریکا،روابطخودباروسیه
رانیزحفظکردهاست.ازیکسوروسیهنگرانبهحاشیهرفتنجایگاهشدرمنطقهآسیای
میانهوقفقازبدلیلپروژهیککمربند-یکراهچیناست.ازسویدیگرقدرتروزافزون

چیندرنظامبینالمللقدرتیکجانبهگرایانهآمریکاراباتهدیدروبهروکردهاست.
نتیجهگیری

هندوچینبهعنوانکشورهاینوظهوررقابتتنگاتنگیدرعرصههایمختلفبایکدیگردارند.
هرازاینکشورهاسعیدارندتابااتخاذسیاستهاییزمینههاینفوذمنطقهایوبینالمللیخود
راتقویتنمودهوجایگاهخودرادرسلسلهمراتبتوزیعقدرتجهانیارتقاءبخشند.درهمین
ارتباط،ابتکاریککمربند-یکراهچینرقابتهایدهلینووپکنرا،بویژهدرژئوپلتیک
جنوبآسیا،واردمرحلهنوینیکردهاست.بهتعبیردیگرارائهابتکارچینسببشدهتاهندبا
تصوراینکهاینطرحمیتواندسببافزایشقدرتوهژمونیچینشودونهایتاموازنهقدرترا
بهزیانهندتغییردهد،راهبردموازنهقدرترادردستورکاردستگاهدیپلماسیخودقراردهد.
درهمینراستاهندتالشکردهاستازتمامیابزارهایگوناگونژئوپلتیکی،ژئوکالچرو
ژئواکونومیکجهتمقابلهباتهدیداتچیندرقالبابتکاریککمربند–یکراهبهرهبرداری
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نماید.هنددرچارچوبحفظوضعموجودازیکسوسعینمودهتاباتقویتدیپلماسی
دوجانبهوچندجانبه،اتخاذسیاستعدمتعهدونخستهمسایگی،نهادسازیمنطقهایو
اتکابهظرفیتهایفرهنگیوتمدنیمناسباتخودراباکشورهایهمسایهازطریقاتصال
منطقهایبهبودبخشیدهوزمینههایهمگراییسیاسی-اقتصادیمنطقهایرادربرابرابتکار

اقتصادیچینتقویتنماید.
اماازسویدیگرهمزماننیزهندباتوسعههمکاریباقدرتهایفرامنطقهایوبینالمللی
نظیرآمریکاوروسیهدرزمینههایسیاسی،اقتصادیونظامی-امنیتی،ضمنارتقایتوانایی
ابتکار قالب در چین تهدیدات از میکند تالش مختلف، ابعاد در خود ظرفیتهای و
یککمربند-یکراهعبورکند.اینسیاستدرحالیپیگیریمیشودکهکشورهایجنوبو
جنوبشرقآسیاازلحاظفلسفیواستراتژیکخواهانحفظوضعموجودهستند.اینموضوع
درحالیاستکهقدرتهایبزرگبویژهآمریکانیزتمایلشدیدجهتموازنهسازیدرقبال
هژمونگراییچینازطریقحمایتازهنددارند.بنابراینبطورکلیبهنظرمیرسدکهتحوالت
وساختارنظاممنطقهایوبینالمللیدوکشوررابهموازنهسازیدرقبالیکدیگرسوقمیدهد.
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