
 1401،بهار1،شمارۀ54جغرافیایانسانی،دورۀهایپژوهش

375-389ص.

DOI: 10.22059/JHGR.2021.286356.1008335 

جنوب آسیا با تأکید بر  ةچگونگی امنیت منطق تأثیر رقابت ژئوپلیتیک هند و چین بر

 1گری امریکا مداخله

 استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهرانـ *مرجان بدیعی ازنداهی
 گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهراناستادیار ـ  بهادر زارعی

 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهرانـ  معین برزگرزاده زرندی

 15/09/1400تاریخ پذیرش:    09/04/1400تاریخ دریافت: 

چکیده

دراینمنطقةجنوب،هایژئوپلیتیکبودهکههموارهآبستنتنش،یکیازمناطقجغرافیاییجهان آسیااست.

هندةنطقم تأثیرگذاریچینو و به،ژئوپلیتیکحضور هستندکههمواره همچنین،دنبالگسترشنفوذخود و

 ایوجهانیهرروزابعادجدیدییابد.هایمنطقهرقابتةاستکهدامنامریکاباعثشدهۀتوجهویژ

کهماهیتختهشودایننکتهپردابررسیتحلیلیبه-دراینپژوهشتالشخواهدشدباروشتحقیقتوصیفی

گریاستوفرایندمداخلهجغرافیاییبرچهاساسیشکلگرفتهةرقابتژئوپلیتیکبینهندوچیندراینمنطق

چه اینبخشازجهانبهدتأثیریامریکا نتایجتحقیقنشانمیرمعادالتقدرتدر گذاشتهاست. دهدجا

شدننقشاقتصاددرتحوالتجهانیررنگچینوهندپُژئوپلیتیکیندرقابتدرفراترینعاملتأثیرگذارمهم

هرطوریهب؛است بهدوکه هم اقتصاد از بهکشور هم و وضعیتداخلیخود ابزاریبرایبهبود عنوانعنوان

ۀراازحوزکهرقابتمیانخودطوریهاند؛بابزاریدرفرایندگسترشنفوذخوددرمناطقپیرامونیبهرهجسته

باتوجهبهاشتراکمنافعباهند،درتالش،اینفرایند،ایاالتمتحدهاند.دراقتصادیمنتقلکردهۀحوزامنیتیبه

مانعِ،است مناطقپیرامونی، چیندر نفوذ هدفمهار ارتباطیچیندرثمررسیدنطرحبهبا هایاقتصادیو

هاینفوذچینودششود.اینامرازیکطرفباعثافزایشهزینهوبنگال،کشورهاییمانندپاکستان،میانمار

مدتهیچرسددرکوتاهنظرمیایکهبهگونهبه؛سازافزایشقدرترقابتهندگردیدهاستازطرفدیگرزمینه

یکازدوکشورهندوچیننتوانندبهبرتریمطلقژئوپلیتیکوژئواکونومیکدربرابریکدیگردستیابند.
 

گری.ای،ژئوپلیتیکچینوهند،مداخلهجنوبآسیا،رقابتمنطقه:کلیدیواژگان
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 مقدمه

سبب عوامل اقتصادی، راهبردی، سیاسی، و جمعیتی از  جنوب آسیا یکی از مناطق جغرافیایی جهان است که به ةمنطق

چین و  ةآفرینی فزایند جهانی دوم، نقشپس از جنگ  اهمیت بسزایی در ساختار اقتصاد و سیاست جهانی برخوردار است.

رسد  نظر می ژئوپلیتیک داشته است و به ةای در این منطق کننده امریکا همواره نقش تعیین ةگری پیوست هند و مداخله

این منطقه تداوم  ةدهند بر سرنوشت کشورهای تشکیلآن  مدت این روند ادامه خواهد داشت و تأثیرگذاری حداقل در کوتاه

هشت کشور افغانستان،  ةکه دربردارند ،اقیانوس هند ةآسیا در حوز ةصورت کلی، آن بخش از قار افت. بهخواهد ی

جنوب »گیری یک منطقة جغرافیایی با نام  و سریالنکا است، به شکل ،بنگالدش، بوتان، هندوستان، مالدیو، نپال، پاکستان

میلیارد نفر را در خود  دومیالدی جمعیتی بالغ بر  2021ال زمین در ابتدای س ةیاری رسانده است. این بخش از کر« آسیا

( 67: 2014ویلیامز،  و )برادناک 1کیلومترمربع 5134641ای به وسعت  که در ناحیه( 2020 جای داده است )وردمتریکس،

درصد از  25که حدود  ،المللی، در این بخش از جهان شده از سوی نهادهای بین اساس آمارهای ارائه بر اند. پراکنده شده

درصد از جمعیت این منطقه  73نفر است. بیش از  303تراکم جمعیت  ،زمین را به خود اختصاص داده است ةجمعیت کر

این  .(2021سال برآورد شده است )وردمتریکس،  27.6و میانگین سنی جمعیت آن حدود  اند در نواحی روستایی ساکن

( 2020پول،  المللی بین میلیارد دالر از تولید ناخالص داخلی جهان )صندوق 3326 سبب آنکه بیش از منطقة جغرافیایی به

همراه با  این جمعیت زیاد زیرارا به خود اختصاص داده، به یکی از بازارهای جذاب برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است. 

ب نفوذ در منطقه صورت گیرد ای برای کس های گسترده است از نظر ژئواکونومیک رقابت هرم سنی جوان باعث شده

کوشند  عدی این منطقه به قدری گسترده است که دو کشور هند و چین پیوسته می(. اهمیت چندب28ُ: 2015، سیمینسکی)

رقابت برای کسب نفوذ و  ةهای موجود در منطقة جنوب آسیا به برتری دست یابند. دامن ابزارها و فرصت همةبا استفاده از 

ثر در برتری یک کشور ؤابزارها و عوامل م همة نطقه به قدری شدید بوده که باعث شده است تقریباًگسترش آن در این م

امنیت ملی، دو کشور تالش  ةبا توجه به اهمیت زیاد اقتصاد در حوز ،کار گرفته شود. در این میان توسط دو رقیب به

این رهگذر بتوانند در بلندمدت نسبت به رقیب و از  کننداقتصاد متمرکز  ةرقابت خود را بر حوز ةکنند بخش عمد می

ای خود از برتری برخوردار شوند. همین مسئله نیز در نهایت باعث افزایش توجه امریکا به این منطقه شده است،  منطقه

آورد که  وجود می این کشور، یعنی چین، در منطقة جنوب آسیا ظرفیت آن را به ةحضور یکی از رقبای جهانی بالقو زیرا

این عوامل از  ةنافع ملی امریکا در بلندمدت از سوی این قدرت آسیایی در حال خیزش مورد تهدید قرار گیرد. مجموعم

که  کند  ده و آن را به موضوعی تبدیل میکرنظر ژئوپلیتیک توجه طیف متنوعی از محققان و کارگزاران را به خود جلب 

در این پژوهش تالش خواهد شد با مدنظر قراردادن رقابت ژئوپلیتیک بیشتر است. بر این اساس،  ةمداقه و مطالع ةشایست

ر رقابت ژئوپلیتیک میان هند و دگری امریکا   زمان به بررسی نقش مداخله صورت هم چین و هند در منطقة جنوب آسیا به

 چین پرداخته شود.

تحقیق نظری و مفهومی چارچوب
ایمنطقه امنیت چارچوب ژئوپلیتیکو رقابت

ای از قوانین کلی  عنوان مجموعه دانش ژئوپلیتیک برای نخستین بار به که ( بر این باور است15: 2009بی کوهن ) سوئل

 یعنوان گفتمان امور حاکم بر سرنوشت کشورها در اواخر قرن نوزدهم میالدی معرفی شد و در ادامه به ةجغرافیایی در زمین

                                                                                                                                                                   
 (population-http://www.worldmeters.info/worldکیلومتر مربع است ) 6400127کل مساحت این منطقه  .1
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وقوع پیوسته است که شامل رقابت برای کسب هژمونی  ج مرحله بهگرایانه به تکامل رسید. این تکامل طی پن واقع

محور دوران جنگ سرد در مقابل  امپریالیستی، پیدایش ژئوپلیتیک آلمانی، ظهور ژئوپلیتیک امریکایی، ژئوپلیتیک دولت

: 2011فلینت ) (. در مقابل، نظر16: 2009 کوهن،شود ) پس از جنگ سرد می ةو ژئوپلیتیک دور ،گرایانه ژئوپلیتیک جهان

پایه دارای پیوند  های ملت ها و حکومت عنوان اندیشه و عمل، با پیدایش حکومت به ،( بر این است که ژئوپلیتیک16

صورت پیوسته از عنصر  آورد تا به وجود می ها فرصت آن را به اساسی است. در این نگرش، ژئوپلیتیک برای حکومت

دانش ژئوپلیتیک  که (. شایان ذکر است2021همکاران:  و برداری نمایند )رشیدی بهرهجغرافیا برای رقابت با سایر کشورها 

(. همین مسئله 2015فضاهای بری و بحری( متمرکز است )فیدلیتی، از قدرت سیاسی با فضای جغرافیایی )اعم  ةبر رابط

دانش جغرافیای سیاسی و  شود که در می« رقابت»ترشدن جایگاه و اهمیت مفهوم مهم دیگری به نام  ررنگباعث پُ

 (.1ای دارد )شکل  ژئوپلیتیک کارکرد ویژه

 

 
.ژئوپلیتیکورقابت1شکل

نگارندگانمنبع:

و کشور برای کسب نفوذ و اعمال سلطه در یک منطقة  ،از نظر مفهومی، رقابت به معنای تالش دو یا چند گروه، ملت

کشیدن قدرت سایر بازیگران  چالش نظور حفظ سلطه و اقتدار یا بهم تواند به جغرافیایی خاص یا جهان است. این امر می

دسترسی به منابع فضایی )مادی و معنوی(  ةمسئل ةوقوع بپیوندد یا اینکه محصول تعارض منافعی است که در نتیج به

کمبود منابع، گرایی،  رقابت، سرزمین، ملی أ(. ممکن است حوزه و منش202: 1397وجود آمده است )احمدی و همکاران،  به

ای و  عد منطقهتوانند در هر دو بُ ها می . این رقابتباشدمنافع اقتصادی  کردن یابی به قدرت یا فراهم تالش برای دست

سبب آن است  گیری این اتحادها از نظر جغرافیایی به های مختلفی منجر شوند. شکل جهانی به پیدایش اتحادها و ائتالف

سازی راهبردهای ژئوپلیتیک خود در یک منطقة جغرافیایی سهم خود  کنند تا با همسان یها تالش م که تعدادی از قدرت

( و عوامل 1399پور و رشیدی،  زمان از منابع تهدید فضایی )احمدی را در منافع اکتسابی نسبت به رقبا افزایش دهند و هم

« منطقه»اینجا مفهوم دیگری به نام  (. در1397پور و رشیدی،  ژئوپلیتیک خویش بکاهند )احمدی ةموجد ترس در حوز

 یابد.  اهمیت می

... را  و ،توان طیف متنوعی از عوامل جغرافیایی، ژئوپلیتیک، سیاسی تعریف مناسبی از مفهوم منطقه می ةبرای ارائ

زمین بخشی از آن است که  ة فضای جغرافیایی سطح کر ةعنوان زیرمجموع گرایی، منطقه به کار بست. از منظر واقع به



1401بهار،1ۀ،شمار54ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش 378 

های ساختاری یا کارکردی از مناطق  خصیصه ةلحاظ ساختاری یا کارکردی از تجانس و یگانگی برخوردار است و بر پای به

های کوچک نظیر دریاچه یا  و از مقیاس باشدیا تلفیقی  ،تواند خشکی پایه، آب پایه شود. منطقه می همجوار خود متمایز می

 (. 1: 1389نیا،  گیرد )حافظ های بزرگ نظیر اقیانوس یا قاره را دربر یاسجزیره تا مق شبه

شود که یک  می« امنیت»ها به نام  گیری رقابت شدن یک عامل مهم و تأثیرگذار در شکل رقابت باعث مطرح ةمسئل

شود. از  یاد می 1یا ای و جهانی است و از آن با عنوان امنیت منطقه های منطقه عنصر شاخص و اساسی در مباحث رقابت

های جغرافیایی  و زمینه ،امنیت، طیف متنوعی از عوامل، متغیرها ةدیدگاه گفتمان ژئوپلیتیک و نگرش جغرافیایی به مسئل

خصوص  مفهوم امنیت و به  های غالب نسبت به اخیر نگرش ةرسانند. در چند ده ای یاری می گیری امنیت منطقه شکل به 

برانگیزی نظیر  که موضوعات جدید و در عین حال مجادله طوری هوالت شگرفی شد. بای دستخوش تح امنیت منطقه

ای وارد شدند و ابعاد جدیدی به این بحث مهم  منابع آبی و انرژی در تحلیل ابعاد و ساختارهای امنیت منطقه و اقتصاد

های متنوعی دربارة امنیت مکاتب و رویکرد .(2018اسپرلینگ،  و ؛ کرشنر2006؛ اسمیت، 1995افزودند )روچیلد، 

کوشند به بررسی موضوع امنیت  انداز خاص خود می ند که هر کدام از چشما هاین موضوع پرداخت بارةای به بحث در منطقه

 بپردازند. 

 لیبرالیسم و گراییواقع رویکردهای چارچوب در امنیت
گرایی است. در  ای رویکرد واقع منطقه عدرطرفدار در تحلیل مباحث مرتبط با امنیت در بُیکی از رویکردهای پُ

بودن شرایط برای  عد نظامی در قالب فراهمعد سیاسی چه در بُگرایی، امنیت چه در بُ چارچوب پارادایم واقع

های  های یک کشور در مقابل خطر حفاظت از مرزهای سرزمینی و صیانت از تمامیت ارضی و ارزش

: 1396شود )دهشیری و همکاران،  های متخاصم تعریف می و گروهالمللی و کشورها  گرفته از محیط بین تئنش

کارکردهای نظامی امنیت  ةگرایی، نگرش سخت به مفهوم امنیت و به طبع آن مسئل (. در رویکرد واقع47

( و به این ترتیب ادراک امنیت معطوف به تهدیداتی است 130: 1983شدت مورد تأکید قرار دارد )اولمان،  به

رویکرد دیگر  .(130: 1983شود )اولمان،  ها احساس می ای آن با و دشمنان یا متحدان منطقهکه از سوی رق

کننده در ایجاد تغییر در  ای رویکرد لیبرال است. در رویکرد لیبرال یکی از عوامل تعیین دربارة امنیت منطقه

مین منافع أسطوح ملی و ت پذیری در ساز ایجاد رقابت ای موضوع منافع اقتصادی است که زمینه امنیت منطقه

گرایان  عمده برای واقع ة(. هرچندکه مسئل2018ویگل،  و )شولوین شود ای می عد منطقهملی کشورها در بُ

های  لفهؤنگرش لیبرال به امنیت ابعاد جدیدی بخشیده است که در آن تأکید زیادی بر م امنیت ملی است،

دهد و به این نکته اشاره  اد مطالعات امنیتی خویش قرار میشود و صلح را بنی و رفاهی می ،اقتصادی، اجتماعی

های بازنده  همیشه امکان آن وجود دارد که طرف زیراتواند همواره به امنیت منتج شود،  دارد که پیروزی نمی

عبارت دیگر، در   (. به48: 1396های پیروز منازعه باشند )دهشیری و همکاران،  کشیدن طرف چالش به دنبال به

 ةکنند آید که فراهم وجود می ای به گرایی و همکاری منطقه ای در چارچوب منطقه رویکرد، امنیت منطقه این

 مین منابع غذایی و انرژی است. أتو های مرتبط نظیر تجارت، تعامل به جهان،  ها در حوزه طرف ةمنافع هم
داری با  معنی ةکارکرد امنیت رابط که یکی از اندیشمندان شاخص آن بری بوزان است، تعریف و ،در مکتب کپنهاگ

تواند به ادراک  نمی فهم عملکرد واحدهای مجزابر این باورند که تنها  بوزان و ویورمفهوم منطقه دارد. در این زمینه 

ادراک موسع از امنیت را فراهم  ةمسئل ای منطقههای امنیت  پویشضرورت دارد به یاری فهم  بلکه امنیت منجر شود،

شود که تحلیل منفرد امنیت هر یک از کشورها ممکن  ی مختلف باعث میمسائل امنیتی کشورها تنیدگی درهم کرد. زیرا
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ت نقش مناطق و اهمی ها از نظر آن بنابراین،. شود  قدرت تابعی از مناطق محسوب می ةاز نظر بوزان و ویور، منظوم. باشدن

که  ،پایان جنگ سرد ةمسئلکه اهمیت بسزایی دارد. بری بوزان بر این باور است  قدرت جهانی ةژئوپلیتیک آن در منظوم

سپتامبر نشان داد  11 ةالملل در اثر حادث و همچنین تغییر محیط سیاسی بین ،ثباتی در سیاست جهان بود آغازی بر بی

های مختلفی است و ضرورت دارد برای فهم مناسب از سرشت و  ای محدودیتای دار امنیت منطقه گرایانه به  رویکرد واقع

ای خاص قرار دارند و از معضالت امنیتی مشابهی  سرنوشت امنیت به ساختار منطقه و ویژگی کشورهایی که در منطقه

 (. 1383 توجه کرد )بوزان و ویور، ندبرخوردار

جغرافیای جهان معاصر زیر نفوذ دو گرایش اقتصادی ویژه و مهم که  اند بر آنمانند تیلور،  ،دانان سیاسی برخی جغرافی

المللی بخش  سرعت در حال حرکت به سوی همگرایی اقتصادی است؛ مراکز مالی بین است. از یک طرف، جهان به

ر شدت د شهرهای جهانی نمود جغرافیایی آن است؛ از طرف دیگر، جهان به ةشبک ةو توسع اند کوچکی از این همگرایی

مرفه و کشورهای  ةو گسترش شکاف درآمدی میان هر دو کشورهای ثروتمند و طبق ـ اقتصادی از نظر ـ شدن حال قطبی

یافتن مفهوم دیگری به نام  ساز اهمیت (. این موضوع زمینه65: 1394فقیر و طبقات غیربرخوردار است )ذکی و گلفشان، 

ی و استراتژیک یده است. ژئوپلیتیک دسترسی از وضعیت جغرافیاژئوپلیتیک دسترسی در مطالعات ژئوپلیتیک و امنیت ش

( و امروزه در تبیین و 113: 1381تحوالت پس از فروپاشی شوروی پیشین اخذ شده است )مجتهدزاده،  راسیا دروا ةمنطق

یافته است ای  هایی که کشورها برای دسترسی به جهان پیرامون و منابع اقتصادی دارند کارکردهای عمده تشریح ضرورت

 این راستا، رساند. در ایجاد توازن قوا یاری می ةکند تا دریابیم رقابت ژئوپلیتیک در یک منطقه چگونه در مسئل و کمک می

در یک منطقه میان بازیگران توازن نسبی قدرت وجود داشته است کشوری که در سنجش قدرت برتری دارد  که هنگامی

شود که  اما وجود برتری در یک منطقه باعث می (.553: 1993 ،واسکوئز)یدا کند تواند بر دیگران برتری پ ظاهر می به

(. این امر 205: 1995های مختلف حرکت کنند )تامپسون،  کشورهای دیگر برای ایجاد توازن قوا به سمت انعقاد پیمان

برای کسب برتری خود،  ،شود کشورهای مختلف ، بلکه باعث میشود تنها باعث تشدید رقابت در یک منطقه می نه

تواند زمینه را برای  کار گیرند. این امر درنهایت می و ارتقای موقعیت خود به ،ابزارهای جدیدی برای حفظ، تثبیت

مین منافع ملی خود أسبب ت که هرچند در یک منطقه از نظر جغرافیایی حضور ندارند، به کندآفرینی بازیگرانی فراهم  نقش

 ها در برابر دیگری حمایت کنند. ک طرف رقابتدانند که از ی ضروری می

امروزه اهمیت اقتصاد شاید بیش از نیروی نظامی  ،(166: 1390یار،  به باور جوزف نای )نقل در مشیرزاده و تیشه

سبب آنکه پیدایش سالح  های نظامی است و به رقابت با سنگ های اقتصادی هم نقش رقابت ،است. به عبارت دیگر

رقابت میان کشورهای  ةتوان انتظار داشت که دامن می ،عیار را کاهش داده است های تمام وقوع جنگ ای احتمال هسته

. در دنیای معاصر، رقابت بر سر کسب سهم بیشتری از شوداقتصادی و فناوری منتقل  ةنظامی به حوز ةمختلف از حوز

اندیشد )برچیل،  فتوحات سرزمینی می ةبه مسئل ندرت کشوری اقتصاد و بازارهای جهانی به قدری اهمیت یافته است که به

کردن  ای کنند و با فراهم کنند بر موضوع امنیت اقتصادی تأکید ویژه (. در مقابل، کشورهای مختلف کوشش می92: 2000

سطح باالتری از منافع ملی را حمایت  ،که در مکتب کپنهاگ از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است ،این نوع از امنیت

آوردن  که در رویکردهای مبتنی بر فراهم کردتری نیز دست یابند. در اینجا باید به این نکته اشاره  نند و به اهداف عالیک

 ةیابی به رفاه و توسع به جای امنیت، دست و شود از نیروی نظامی دیده میگیری  امنیت اقتصادی تأکید کمتری بر بهره

دهد. بخشی از اهمیت موضوع اقتصاد در جهان کنونی را باید به  ها را تشکیل می حکومت ةاقتصادی است که نگرانی عمد

امنیت از  ةاین تحول در رویکردها، مسئل ةوقوع پیوستند. در نتیج بهپایان جنگ سرد تغییر رویکردهایی نسبت داد که در 

محیطی،  ل زیستئدر این راستا به مساد. شالملل معطوف  های غیرنظامی در امنیت بین موضوع امنیت نظامی به جنبه
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آن  ةدهند (. این مسائل نشان420: 1392 ها عنایت شده است )قوام، و زبانی و جز این، هبیذادی، مژاجتماعی، قومی، ن

 ةای به مسئل های ژئوپلیتیک باید توجه ویژه امنیت و رقابت ةگرایی در مطالع رویکردهای مکتب واقع  اساس است که بر

 های ژئوپلیتیک داشت. ر رقابتدتأثیر آن اقتصاد و 

تحقیق روش
-از آنجا که ماهیت و موضوع این پژوهش از نوع کاربردی است، نویسندگان را بر آن داشته است تا از رویکرد تحلیلی

ای و  های موردنیاز تحقیق از منابع کتابخانه . در این چارچوب، اطالعات و دادهکنندبرداری  توصیفی برای مطالعه بهره

 ده است.شبرای ترسیم شکل مفهومی استفاده  wordافزار  همچنین از نرم وهای معتبر علمی تهیه شده  سایت

تحقیق هاییافته
هند و چین ژئوپلیتیک رقابت و آسیا جنوب ةمنطق

جنوب  ةارائه داد، منطق 1های جهانی نظام ة( در بحثی که دربارة مناطق ژئوپلیتیک جهان در نظری1387) سوئل بی کوهن

تنها کانون رقابت سه قدرت بزرگ جهانی )امریکا، شوروی، و  ژئوپلیتیک مستقل درنظر گرفت که نه ةآسیا را یک منطق

مستقل به تأثیرگذاری در  ةعنوان یک حوز جنگ سرد بود، بلکه از توانایی آن هم برخوردار بود که بتواند به ةچین( در دور

نسبت  جنوب آسیا به ةمنطق ة(. رخدادهای پس از جنگ سرد نشان داد دیدگاه کوهن دربار1387د )سیاست جهانی بپرداز

درست بوده است. با خیزش قدرت هند در سطح یک قدرت بزرگ آسیایی که به دنبال کسب نفوذ جهانی است و تبدیل 

جنوب آسیا بیش از پیش در کانون توجه سیاست  ةچین از یک قدرت نظامی به یک قدرت اقتصادی بزرگ جهانی، منطق

توان  کوهن می ةاما با درنظرگرفتن نظری .دالیل مختلفی ذکر شده است ،یافتن این منطقه جهانی قرار گرفت. برای اهمیت

و همچنین تالش آن برای  ،از لحاظ اقتصادی، نظامی :پیشرفت چین .1 :بر این دلیل بیش از دیگر دالیل تأکید داشت

و تالش این کشور برای همکاری با مناطق  :پیشرفت هند .2 ؛اوراسیا ةایش تأثیرات دیپلماتیک و تجاری خود در منطقافز

روزافزون کشورهای هند و  ة(. رشد اقتصادی و توسع2016جنوب و جنوب شرق آسیا )و اوراسیا( )شورای روابط خارجه، 

مین أها از خارج برای این کشورها ت فی است که بخش مهمی از آنیابی به منابع مختل چین برای تداوم خود نیازمند دست

 ةای درنظر بگیرند و دامن شود. همین مسئله باعث شده است که چین و هند یکدیگر را در قامت رقبای بالفعل منطقه می

سیا را نیز از جنوب آ ةرقابت خود را به فراتر از مرزهای جغرافیایی خود گسترش دهند و سایر کشورهای حاضر در منطق

( با درنظرگرفتن رقابت روزافزونی که در 142: 1386(. زیبگینیو برژینسکی )89: 2016ثر سازند )جاولی، أها مت این رقابت

در  یقدرت تعدادی از کشورهای آسیایی عامل مهموجود آمده بر این باور بود که افزایش  آسیا بین هند و چین به ةمنطق

سازوکار امنیتی متناسب با  ،برخالف بسیاری از مناطق دیگر زیرا،ای در جنوب آسیاست،  طقهافزایش تهدید علیه ثبات من

جنوب  ةهای متعددی که میان چین و هند و سایر بازیگران منطق ای در جنوب آسیا وجود ندارد. رقابت های منطقه ویژگی

ای به یارگیری اقدام و تالش کنند تا با  آسیا وجود دارد باعث شده است که هر کدام از این بازیگران در سطح منطقه

که چین برای کسب برتری  موفقیت ژئوپلیتیک رقیب بر این منطقه شوند. چنان شدن به دیگر بازیگران مانعِ نزدیک

که  ـ و نظامی با پاکستان ،های اقتصادی، سیاسی ژئوپلیتیکی در رقابت با هند به دنبال آن است تا با گسترش همکاری

جنوب آسیا  ةای هند را در منطق های ژئوپلیتیکی خود بیفزاید و سطح نفوذ و قدرت منطقه مزیت ةبر دامن ـ سترقیب هند ا

های تاریخی  (. این در حالی است که هند تالش دارد با تأکید بر ریشه1391کاهش دهد )سازمند و ارغوانی پیرسالمی، 
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جهانی  ای و عدم تعهد به ایفای نقش در سیاست منطقه های جهانی و عضویت در جنبش خود در عدم پذیرش نفوذ قدرت

جایگاه مستقل هند در سیاست جهانی است. یکی از عواملی که باعث شده است هند خود را  ةکنند بپردازد که منعکس

 ةگردد که همواره تالش داشته در دور به سیاست خارجی این کشور بازمی این جایگاه در سیاست جهانی بداند ةشایست

جنگ سرد موضعی به نسبت مستقل در مقابل دو ابرقدرت آن زمان )شوروی و امریکا( اتخاذ نماید و حتی این رویکرد را 

قطبی پس از فروپاشی شوروی نیز ادامه داد. عالوه بر این، موقعیت جغرافیایی  نظام تک ةنیز در دوران رویارویی با دور

از مزیت  ،ای های منطقه رغم رقابت ، بهبه این کشور امکان داده است جنوب آسیا همواره ةفرد هند در منطق منحصربه

ای بهره جوید. همین مسئله سوئل کوهن  های مستقل منطقه گرفتن سیاست عنوان عاملی برای درپیش ژئوپلیتیک خود به

کافی  ةاراد جنوب آسیاست که هم قابلیت هم ةاین منطق فقط( را به این باور رسانده است که در سطح جهان 1994)

گر جهانی را داراست که بیش از هر چیز مرهون جایگاه و موقعیت هند است. با   شدن به یک قدرت موازنه برای مبدل

های ژئوپلیتیکی مختلفی به همراه  نباید از یاد برد که موقعیت جغرافیایی هند هر چند برای این کشور مزیتاین، وجود 

 (.89: 1394)برزگرزاده زرندی،   نیز بوده استهای مختلف  آورده، عامل ایجاد چالش

روست. این کشور از  هایی از سوی پاکستان و چین روبه جنوب آسیا با چالش ةهند در منطق ،به صورت خاص

تنها در حال رقابت با چین است،  زمان در مرزهای شرقی خود نه برد و هم های سرزمینی با پاکستان رنج می کشمکش

 ةجنگ با این کشور را نیز داشته است. این تعارضات ژئوپلیتیک، زمین ةمیالدی تجرب 1960  ةی از دها بلکه حتی در برهه

جنوب آسیا افزوده است. در  ةهای موجود در منطق نزدیکی روزافزون چین و پاکستان را فراهم کرده و بر پیچیدگی رقابت

رقابت با هند هستند، قدرت و وزن  ر در حال این فرایند هرچند کشورهای چین و پاکستان در هماهنگی با یکدیگ

که موجب  ،سپتامبر 11ساز ایجاد توازن در جنوب آسیا شده است. افزون بر این، رخداد  ژئوپلیتیکی این کشور زمینه

الزم برای نزدیکی دو کشور امریکا و هند را  ةجدید میالدی شد، زمین ةشدن فضای سیاسی جهان در آغاز هزار متحول

 و پویان پور حسین)جنوب آسیا افزود  ةهای ژئوپلیتیک در منطق رقابت ةها و دامن رد و به این ترتیب بر پیچیدگیفراهم آو

های شمالی اقیانوس هند از اهمیت راهبردی بسزایی  موقعیت جغرافیایی جنوب آسیا در کرانه زیرا، (27: 1391 همکاران،

 برخوردار است.

های جهان دارد و نقش اساسی  سوم را در بین اقیانوس ةیون کیلومتر مربع وسعت، رتبمیل 75با بیش از  ،اقیانوس هند

جدید  ةاین اقیانوس در هزارکه (. برخی بر این باورند 46 48: 1390کند )دهقان و کاظمی،  ها بازی می در رقابت قدرت

از طریق توجه به رخدادهای ژئوپلیتیکی  توان های این امر را می د و نشانهکرتری در سیاست جهانی ایفا خواهد  نقش فعال

این اقیانوس  ة(. نقش ویژ1052: 1398پیوندد مشاهده کرد )سعادتی و همکاران،  وقوع می اقیانوس هند به ةکه در محدود

پیرامون  ةها در منطق رقابت ةالمللی بر دامن  کردن دسترسی به بازارهای بزرگ جهانی و گسترش ارتباطات بین در فراهم

 (. 258: 1391اقیانوس افزوده است )سوواکول، این 

هند و تقابلعالیقژئوپلیتیکچین
این اقیانوس عمق استراتژیک  ،اقیانوس هند قابل توجه است. از نظر هند ةرویکرد سیاست خارجی هند نسبت به منطق

شود. هند  هدید نگریسته مییک ت ةمثاب آبی به ةو هر گونه تالش چین برای نفوذ در این پهن شود این کشور محسوب می

اقیانوس هند  ةای به ایجاد ائتالف و موازنه در منطق های خود در دو سطح کالن و منطقه گیری از مزیت کوشد با بهره می

. در سطح کالن، کشور هند کندبپردازد و به این ترتیب سیاست مهار نفوذ چین در این منطقه از جهان را پیگیری 

که از  ،امریکا و با ایجاد یک ائتالف غیررسمی با این کشور ةبات و روابط خود با ایاالت متحدکوشد با گسترش مناس می
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نظر است، به ایجاد تعادل با قدرت دریایی در حال گسترش چین و نفوذ  نظر تالش برای مهار نفوذ چین با هند هم

یکی دیگر از  (.6: 1396 ئی،رضا و ربرزگ)اقیانوس هند و مناطق پیرامونی بپردازد  ةاقتصادی این کشور در منطق

آن است. گسترش همکاری با این کشورها به هند  های ژئوپلیتیک هند گسترش همکاری با کشورهای عضو آسه اولویت

ثری بر خطوط مواصالتی واقع در اقیانوس هند نظارت داشته باشد و به این ترتیب در مقابل ؤصورت م دهد به اجازه می

(. از طرف دیگر، 1 ة)نقش کندبرداری  چین به برتری دست یابد و از مزیت موقعیت جغرافیایی خود به نحو مناسبی بهره

یاست جهانی، افزایش حضور هند در ای در اقتصاد و س در قالب راهبرد گسترش تعامل شبکه ،آن کشورهای عضو آسه

و از ود ش میقدرت در این منطقه از جهان  ةکنند که باعث گسترش موازن جنوب شرق آسیا را امری مثبت قلمداد می

. عالوه بر این، نباید از یاد برد که هند به دنبال آن است تا با گسترش کند برتری مطلق چین در شرق آسیا جلوگیری می

 (.7: همان) خلیج تایلند به قدرت برتر ژئوپلیتیک در شمال اقیانوس هند مبدل شود ةت ایران تا منطقنفوذ خود از فال

 (.همان) گذاری هند در بندر چابهار در این چارچوب قابل تحلیل است سرمایه ةمسئل

 


کاشغر-زمینیگوادر-ارتباطیچیندرشمالاقیانوسهندومسیرارتباطیدریاییۀمسیرهایعمد.1ةنقش

2020ویو،منبع:اورینتالری

 ةرویکرد چین نسبت به منطق اقیانوس هند قابل توجه است. ةهمچنین، رویکرد سیاست خارجی چین نسبت به منطق

نخست  :شود تمایز راهبردهای میان چین و هند بهتر درک شود اقیانوس هند بر دو اصل اساسی مبتنی است که باعث می

های امریکا و هند برای  تمرکز تالش سازی برای خود مانعِ اینکه چین به دنبال آن است تا با استفاده از فرصت

کشور باید بستر و  داخلی آسیا شود. اصل دوم سیاست خارجی چین بر این استوار است که این ةمحدودسازی چین در حلق

وجود بیاورد تا به این ترتیب بتواند  اقیانوس هند به ةسی در منطقسیا -های مناسبی برای کسب نفوذ اقتصادی زیرساخت

اقتصادی بپردازد و دسترسی امن چین به منابع انرژی جهان،  ةدر بلندمدت به پیگیری اهداف خود برای حفظ رشد و توسع

خود در آسیای  توان گفت تالش چین برای گسترش بازارهای می ،و بازارهای جهانی تضمین شود. بنابراین ،مواد خام

ای نزدیک نقشی حیاتی در سرنوشت چین بازی کند و این کشور  مرکزی و اروپا موجب شده است اقیانوس هند در آینده

 (. 1053: 1398به یکی از بازیگران محوری و فعال در اقیانوس هند تبدیل شود )سعادتی و همکاران، 
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است با گسترش روابط خود با کشورهای مختلف  کرده جنوب آسیا تالش ةچین برای ایفای نقش فعاالنه در منطق

ای خود بیفزاید هم از موقعیت جغرافیایی بازیگران  زمان، هم بر تعداد متحدان و شرکای منطقه به صورت هم ،این منطقه

فریقا، ابا  های اقیانوس هند و ارتباط دسترسی به آب ةاین کشور در زمین زیرا، کندبرداری  ای دیگر به نفع خود بهره منطقه

یافتن کشورهایی نظیر  زیادی نسبت به هند در موضع فرودست قرار دارد و همین امر باعث اهمیت و اروپا تا حد ،خاورمیانه

 ةتالش روزافزون چین برای احیای جاد شود. ارتباطات جهانی چین می ةو پاکستان در راهبرد توسع ،میانمار، بنگالدش

قلمروخواهی چین در این مناطق  ةدر این راستا قابل تفسیر است. مسئل «ابریشم ةند جادبکمر»ابریشم زیر عنوان 

هایی متناسب با تهدید چین در مسیر  ده با اتخاذ سیاستکرپیرامونی باعث حساسیت هند شده و این کشور را تشویق 

 (.480: 1395مقابله با این تهدیدها گام بردارد )رحیمی، 

جنوب آسیا تأثیر بسزایی دارد. هر دو کشور  ةقابت ژئوپلیتیک چین و هند در منطقموضوع دیگری است که در ر انرژی

ها نشان  ینیب شیپ .اند بزرگ نفت ةترتیب دومین و سومین واردکنند و در حال حاضر به اند انرژی فسیلی وابسته وارداتبه 

پایجا،  خواهد بود )نپالن و یصددر 33جنوب آسیا در تقاضای انرژی شاهد رشد  ةسال آینده منطق بیستدهد در  می

نیاز روافزون به واردات  ةیافتن انرژی شده است دو مسئل (. آنچه در رقابت ژئوپلیتیک چین و هند باعث اهمیت721: 2019

 (. 2020همکاران،  و مین امنیت ترانزیت انرژی است )یوانأت ةو نگرانی در زمین

 


میالدی2019سالنفتدرۀکننددهکشوربزرگمصرف.1نمودار

 2019انرژی،المللیبینآژانسمنبع:
ارقامبهمیلیونبشکهدرروز*

. این امر در اند و امریکا وابسته ،فریقا، خاورمیانهاعمده  أمسیرهای امن از سه مبد  این دو کشور برای واردات انرژی به

صلح و تاپی یا  ةاستراتژیک متعددی نظیر خط لولهای  های دسترسی به انرژی موجب شده است که طرح کنار محدودیت

گذاری در بنادر ایران و پاکستان برای تسهیل حمل و نقل کاال و انرژی مورد توجه هند و چین قرار گیرد. این امر  سرمایه

از منابع حداکثری  ةاستفاد. 1گویی به نیاز انرژی خود  آن را فراهم کرده است که هر دو کشور برای پاسخ ةدرنهایت زمین

های کشورهای پیرامونی را در  گذاری در زیرساخت سرمایه .3و  ،تبادل انرژی با کشورهای همسایه .2 ،انرژی داخلی کشور
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عالوه بر رقابت در  ،خاطر داشت باید به زیراای بر خود شوند.  تفوق دیگر رقیب منطقه دستور کار خود قرار دهند تا مانعِ

 ةو تنش در زمین ،های ژئوپلیتیک های سرزمینی، رقابت آسیا طیف متنوعی از کشمکشجنوب  ةمنطق انرژی، در ةزمین

شدن ماهیت رقابت  ( که باعث پیچیده171: 1370 بلیک، و  درایسدل؛ 1395کارکرد مرز وجود دارد )پیردشتی و کمری، 

 در نیافتگی مناطق غربی کشور است که توسعه ةهای چین مسئل یکی از نگرانیشود.  ژئوپلیتیک میان چین و هند می

( و همین مسئله باعث موردتوجه قرارگرفتن راهبرد 2009چان،  و )جاشوک اند طلبی گرایی و جدایی گسترش اسالم معرض

عه و توس ةکنند تنها تسهیل کیانگ است که نه سین -ایجاد کریدور بندر گوادر ةوسیل ادغام این نواحی در اقتصاد کشور به

ارتباطات اقتصادی چین است، بلکه فرصت نظارت بر ماورای مرزهای غربی هند را فراهم خواهد کرد )دگونگ و هکاران، 

شود  (. این مسئله موجد اهمیت ژئوپلیتیک دسترسی در سیاست خارجی هر دو کشور چین و هند است که باعث می2020

و بنگالدش با کشور هند  ،و در کشورهایی مانند سریالنکا، پاکستانهای شمال غربی اقیانوس هند  با حضور چین در کرانه

 در اقیانوس هند به توازن قوا دست یابد.

آسیا جنوب ةمنطق امنیت امریکادر گریمداخله
ای را برای این کشور به همراه داشته و این  افزایش قدرت اقتصاد چین تمایل برای رشد نفوذ منطقه به نظر کنت والتس

. تالش کندای خود قلمداد  و متحدان منطقه ،باعث شده است که امریکا خیزش چین را تهدیدی برای منافع، هژمونیامر 

تهدیداتی است که پیش روی منافع امریکا در جنوب آسیا قرار   ترین چین برای سلطه بر دریای چین جنوبی یکی از بزرگ

که بخشی از راهبرد چین برای گسترش نفوذ به سمت اقیانوس هند  طوری هب (.6 :1391 همکاران، و دهشیار)گرفته است 

تواند منافع امریکا در مناطق دریایی این منطقه و همچنین در کشورهایی نظیر فیلیپین،  است که از نظر راهبردی می

 (.2 ةمالزی، و اندونزی را در معرض خطر قرار دهد )نقش

 

 
دریایچینجنوبی.2ةنقش

نگارندگانمنبع:

دریای عرب و پاکستان مربوط  ةبخش دیگری از رقابت امریکا و چین به تالش چین برای کسب نفوذ در منطق

سنتی امریکا در این بخش از جهان در کنار  ة( که باعث شده است سلط1109: 1399)زارعی و موسوی شهیدی،  شود  می

های  شود که الگوی رفتاری قدرت ن باعث میقدرت نفوذ هند مورد تهدید جدی قرار گیرد. گسترش قدرت و نفوذ چی
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تأثیرگذاری این  ةای و جهانی دستخوش تغییرات شود. در این شرایط تعامل میان چین و قدرت هژمون و نیز نحو منطقه

ای بر  های موجود تأکید ویژه شود. از این رو، در نظریه ای برخوردار می های موجود از اهمیت ویژه ر سایر قدرتدلفه ؤم

و سوی روابط راهبردی میان دو کشور چین و امریکا شده است. از منظر جان جی ایکنبری، چین با برخورداربودن  سمت

درصد، قدرت اقتصادی، دیپلماسی زیرکانه، و برخورداری از هویت  6ای، رشد اقتصادی باالی  از جمعیت باال، سالح هسته

کشیدن نظم موجود نیست، بلکه  چالش مدت به دنبال به تاهتمدنی یک قدرت بزرگ جهانی در حال ظهور است که در کو

تالش دارد با صبری استراتژیک منتظر بماند تا روندهای اقتصاد جهانی به انتقال قدرت به این کشور یاری رسانند. 

استراتژیک به ایجاد نفوذ در مناطق پیرامونی خود و نقاط  فقطدهد از نظر راهبردی  بنابراین، تا آن زمان چین ترجیح می

از آن مین نماید و در آینده برای برتری بر هژمونی جهانی امریکا أتا بخشی از راهبرد ارتباطی خود را ت کندجهان بسنده 

 .(1109: 1399)زارعی و موسوی شهیدی، کند استفاده 

کانون نظام  گرفتن کشورهای هند و چین، خیزش اقتصادی آسیا و قدرت ةدر نتیج ،(1391به باور برژینسکی )

پاسیفیک منتقل خواهد شد. در این میان، موقعیت چین نسبت به هند برتر  -آسیا ةآتالنتیک به منطق ةالملل از حوز بین

های متعددی را برای  نگرانی ةشدن به یک قدرت جهانی زمین است و همین برتری در کنار پتانسیل این کشور برای تبدیل

 -آسیا ةنظامی با نفوذ امریکا در منطق ةرسد که چین در صدد مقابل نظر نمی بهاین، امریکا فراهم آورده است. با وجود 

درگیری نظامی  ةکنند که باعث شده چین از رویارویی نظامی با امریکا پرهیز کند تبعات ویران پاسیفیک است؛ عاملی

مرکز کند که در آن مزیت نسبی دارد و هایی مت دهد رقابت با امریکا را در حوزه برای چین است. در نتیجه، چین ترجیح می

ترین راهبرد  م با رقابت مهمأبرای اقتصاد و سیاست این کشور هزینه نداشته است. به عبارت دیگر، همکاری تو

 (. 1109: 1399منافع ملی چین است )زارعی و موسوی شهیدی،  ةکنند مینأت

جنوب آسیا و اقیانوس هند  ةکه در منطق ،را خیزش قدرت نظامی و اقتصادی چین دو کشور هند و امریکا ةمسئل

(. همین 340: 1394پناه و کامران،  )یزدانبه همکاری راهبردی با یکدیگر ترغیب کرده است  اند، دارای منافع مشترکی

امریکا و هند مشاهده کند ة شمال اقیانوس هند خود را در معرض تهدید فزایند ةمسئله باعث شده است که چین در منطق

از میزان تهدیدات علیه خود بکاهد و بر  ،نظیر پاکستان ،ای دیگر هند تالش نماید با گسترش همکاری با رقبای منطقهو 

روابط چین و پاکستان با مرکزیت بندر گوادر یکی از راهبردهای چین  ةطرح توسع های ژئواکونومی خویش بیفزاید. مزیت

گری امریکا در رقابت میان چین و هند  سازی مداخله و برای خنثیشمال اقیانوس هند  ةبرای کاهش وابستگی به منطق

سبب آن  جنوب آسیا به ة(. بخش مهمی از اهمیت ژئواکونومی در معادالت قدرت در منطق359: 1388 عیوضی،)است 

ویکم باعث تغییر رویکرد کشورهای مختلف از موضوعات امنیتی به سمت  است که روندهای جهانی در قرن بیست

اقتصادی، دسترسی به  ةجدید موضوعاتی نظیر تداوم رشد و توسع ةوضوعات اقتصادی شده است. به همین علت در هزارم

یابی به بازارهای مصرف بخش مهمی از دکترین  و دست ،منابع حیاتی برای اقتصاد، تجارت جهانی، مبادالت بازرگانی

ه بیان دیگر، از بیست سال پیش تا کنون گفتمان رقابت در دهد. ب امنیت ملی کشورهایی نظیر هند و چین را تشکیل می

 ،یافتن موضوع دسترسی به منابع خام و انرژی جهان از ژئوپلیتیک به ژئواکونومی تغییر یافته و همین مسئله باعث اهمیت

 (. 79: 1397شده است )مختاری هشی،  ،که نقش بسزایی در اقتصاد دارند

اند نشان  رویکردهای مکتب کپنهاگ قوام یافته ةهای امنیتی که در زیر سای تحلیلنمودن بحث ژئواکونومی با  همراه

بسیار مهمی به نام وابستگی متقابل  ةجنوب آسیا و در رقابت ژئوپلیتیک میان چین و هند مسئل ةدهد که در منطق می

را برای تغییر رویکرد   مینهترشدن ماهیت رقابت این دو کشور شده است هم ز اقتصادی وجود دارد که هم باعث پیچیده

و جغرافیا را مد  ،زمان اقتصاد، امنیت که هم ،عدیاین دو کشور از تأکید صرف بر موضوعات امنیتی به رویکردهای چندبُ
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با برقراری وابستگی متقابل میان کشورها، استفاده از  ،است. این امر مبیّن آن است که فراهم کرده ،دهند نظر قرار می

های مختلف میان  اهمیت پیشین خود را از دست داده است. بنابراین، هر چقدر پیوندهای متقابل در زمینهنیروی نظامی 

یار،  شود )مشیرزاده و تیشه ها کمتر می تر است احتمال استفاده از زور و وقوع جنگ میان آن کشورها بیشتر و مستحکم

1390 :166 .) 

مفهومی پویاتر از  کنونی امنیتْ ةکپنهاگ بر این باورند که در دورکه اشاره شد، متخصصان پیرو مکتب  همچنان

یافتن موضوع اقتصاد در امنیت جهانی  الملل و اهمیت بین  ترشدن روابط دوران گذشته دارد و این پویایی را مرهون پیچیده

ایی مانند چین و هند (. همین مسئله اهمیت اقتصاد را در رویکردهای ژئوپلیتیک کشوره356: 1392 )قوام، دانند می

یافتن سطح تنش نظامی و هدایت رقابت  افزایش داده است. این امر در مناطق ژئوپلیتیکی مانند جنوب آسیا باعث کاهش

ماهیتی  از موضوعات نظامی و امنیتی به سمت موضوعات اقتصادی و تجاری شده و درنهایت باعث شده است که امنیتْ

های  اه (. رقابت برای کسب منافع اقتصادی در مناطق پیرامونی، تسلط بر شاهر364 :1392 )قوام، عدی پیدا کندچندبُ

اقیانوس هند به یکی از  ةو کسب برتری ژئواکونومیکی باعث شده است که منطق ،ارتباط جهانی در جنوب آسیا

کشورهای دیگر نیز از ژئوپلیتیک میان این دو کشور مبدل شود و به این ترتیب  -های اصلی رقابت ژئواکونومیک کانون

اقتصاد و تجارت  ةای جنوب آسیا مسئل توان گفت در امنیت منطقه که می ثر شوند. چنانأها مت گسترش این رقابت ةدامن

ساز همگرایی منافع ژئوپلیتیک  قدرت اقتصادی و نظامی چین زمینه ةجهانی اهمیت بسیار زیادی دارد. در این فرایند، توسع

های چندجانبه امکاناتی متناسب با تهدید  کنند با گسترش همکاری ها تالش می ای که آن گونه ؛ بهامریکا و هند شده است

ژئوپلیتیک شوند )کوهن،  ةیافتن چین در این منطق برتری وجود آورند و مانعِ هجنوب آسیا ب ةنفوذ چین در منطق ةفزایند

و تمایل این  کندای امریکا و هند احساس خطر  قه(. همین مسئله باعث شده است که چین از رویکردهای منط11: 2005

کشورهای  و امنیتی با سایر کشورهای واقع در جنوب آسیا و دیگر ،های سیاسی، اقتصادی کشور برای گسترش همکاری

جنوب  ةرقابت در منطق ة(. به بیان دیگر، تعارض منافع راهبردی باعث تسریع چرخ4: 2006پیرامونی افزایش یابد )مالک، 

عین حال منافع مشترکی که میان دو کشور چین و هند  گری امریکا در این منطقه شده است، اما در یا و تشدید مداخلهآس

 کند.  آفرینی می های ژئوپلیتیک نقش مهم در مسیر کنترل تنش یعامل ةمثاب وجود دارد همواره به

گیرینتیجه
که پیوسته در مسیر افزایش قدرت  ،دهد دو کشور هند و چین ژئوپلیتیک جنوب آسیا نشان می ةروندهای جاری در منطق

اند با ایجاد تغییر در  اند، بلکه باعث شده تنها به رقبای بالفعل یکدیگر تبدیل شده نه اند، و نظامی ،اقتصادی، سیاسی

جنوب آسیا بپردازند.  ةتحوالت حاکم در منطق ةخود در زمین  روندهای جهانی، سایر بازیگران نیز به بازنگری در نقش

های اخیر تحت تأثیر رقابت ژئوپلیتیک میان  ترین بازیگری است که در سال عنوان قدرت هژمون، مهمایاالت متحده، به

ای خود در جنوب آسیا پرداخته است. در رقابت ژئوپلیتیک چین و هند عوامل  چین و هند به بازنگری در نقش منطقه

. اند آفرین های قومی و مذهبی، امنیت ملی و اقتصاد نقش اقلیت ةهای سرزمینی، قلمروخواهی، مسئل ی نظیر اختالفمتعدد

ای از گسترش نقش اقتصاد  که به صورت فزاینده ،های اخیر روندهای حاکم بر رقابت این دو کشور در سالاین، با وجود 

های ژئوپلیتیک  ست که هر دو کشور در رویکردهای امنیتی و رقابتآن ا ةدهند نشان ،ثر بوده استأدر تحوالت جهانی مت

عنوان ابزاری  تنها از اقتصاد به اخیر، این دو کشور نه ةکه در چند ده طوری هاند. ب اقتصاد داده ةوزن قابل توجهی را به مسئل

محیط سیاسی جهان پس از جنگ  ثر از تغییرات حاکم برأاند، بلکه مت برای بهبود وضعیت داخلی کشور خود استفاده کرده

عنوان یک ابزار کاربردی مهم  اند از عامل اقتصاد به یافتن نقش اقتصاد در امنیت شد، تالش کرده که باعث اهمیت ،سرد
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گذاری گسترده در کشورهای همسایه، تالش برای  خود در مناطق پیرامونی بهره جویند. سرمایه در فرایند گسترش نفوذ

و  ،ای های اقتصادی برای کسب برتری بر رقبای منطقه لفهؤجویی از م عوامل اقتصادی، بهرهکسب نفوذ از طریق 

امنیتی  ةدرنهایت بهبود جایگاه در اقتصاد و سیاست جهان باعث شده است که این دو کشور رقابت میان خود را از حوز

وپلیتیک در جنوب آسیا تحت تأثیر منافع . به عبارت دیگر، باید گفت رقابت ژئکننداقتصادی منتقل  ةآرامی به حوز به

 اقتصادی کالن میان دو کشور هند و چین ماهیتی اقتصادی یافته است.

در رویکردهای   تأثیر تغییر در ابزارهای رقابت میان هند و چین به بازنگری متحده تحت در این فرایند، ایاالت 

منافع بلندمدت این کشور است. با توجه به اشتراک  ةکنند نمیأجنوب آسیا پرداخته است که ت ةژئواکونومیک خود در منطق

 ةکوشند زمین های اخیر می مناطق پیرامونی، این کشورها در سال منافع میان هند و امریکا برای مهار نفوذ چین در

اقتصادی و ارتباطی  ةهای توسع اجرای طرح ای گسترش دهند که بتوانند در بلندمدت مانعِ گونه های متقابل را به همکاری

و بنگالدش شوند که ممکن است به ایجاد برتری مطلق ژئوپلیتیک و  ،چین در کشورهایی نظیر پاکستان، میانمار

امریکا در قبال رقابت میان هند و چین مبتنی بر  ةگرایان دیگر، رویکرد مداخله ژئواکونومیک چین منجر شود. به بیان

ای است که از تسلط کامل چین بر مناطق پیرامونی جنوب آسیا  چین و هند به گونه مدیریت ساختار و ماهیت رقابت میان
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