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چکیـده
چین و پاکستان در طول نیم قرن گذشته روابط گسترده و استراتژیک با همم داشمتهانم .سم
باالی روابط این دو کشور تا ح.ی است که برخی روابط چین و پاکستان را همانن .ایاالت متحم.ه
و اسرائیل دانسته و پاکستان را اسرائیل چین در جنوب آسیا به شمار میآورن .با این حال ،ایمن دو
کشور سال  6102را ،سال گسترش روابط دیپلماتیک با یک.یگر اعالم کردنم .اینکمه چمه عمواملی
باعث گسترش هرچه بیشتر روابط این دو کشور در این سال ش.ه و چه تم ثیری در سم

من همه

جنوب آسیا به همراه خواه .گذاشت ،سؤال اصلی این نوشتار را شکل میده .این نوشتار نیم بما
توجه به گسترش مناسبات اقتصادی (تکمیل طرح جاده ابریشم و کری.ور اقتصادی این دو کشور)،
گسترش روابط واشنگتن و دهلی نو را م .نظر قرار داده است همچنین ،پیام .این مناسبات ج.ی.
را رویارویی بازیگران مذکور (چین و پاکستان در برابر آمریکا و هن ،).بر هم خوردن نظم من ههای
در جنوب آسیا و رقابت بیشتر بین این بازیگران می دان .که جنگ سرد ج.ی.ی را در این من هه به
همراه خواه .داشت
 واژگان کلیدی:
چین ،پاکستان ،هن ،.مناسبات راهبردی ،آم یکا

مقدمه
چین و پاکستان طی پنجاه سال گذشته روابط گستردهای داشتهاند که این ارتباا باا
ایجاد توافقنامهها و همکاریهایی در زمینههای سیاسای و اتتصاادی باین دو کشاور شاکل
گرفت .به عبارت دیگر ،از اوایل دهه 1391تاکنون ،این روابط دوستانه باه تاوت داود بااتی
مانده و در چند سال ادیر مناسبات این دو گسترش روز افزونی یافته اسات .عوامال میمای
موجب تقویت و ارتقای سطح این رابطه از گذشته تا حال بوده است .وجود دشمن یا رتیاب
مشترکی به نام هند و نیاز دو کشور به همکاری اتتصاادی ،از جمهاه میمتارین ایان عوامال
بوده که دود نشان دهنده تعریف مشترک این دو بازیگر از تیدیدها و منافع مهی بود.
در اوایل ،تنیا عامل میم دوستی این دو کشور ،دشمنی با هناد باود .درگیاری مارزی
هند با چین در سال  1392و همچنین ادتالفاات عمیاآ آن باا پاکساتان بار سار جاامو و
کشمیر ،عامل وحدت بخش پکن و اسالم آباد برای ایجاد رابطه با هم بود .اما با گذشت بیش
از یک دهه و برنامهریزی عظیم چین برای پیشارفت و توساعه (انتخااب اتتصااد باه عناوان
میمترین سالح دود) و کمرنگ کردن دشمنی با هند ،نه تنیا روابط چین و پاکستان از بین
نرفت ،بهکه اهمیت بیشتری نیز یافت .بدین معنی که تغییر تعریف چین از هناد ،از دشامن
سیاسی به رتیب اتتصادی ،نیاز به توسعه همکاری اتتصادی برای تقویت اتحاد بین دو کشور
(رفع نیاز اتتصادی و تقویت اتحاد) ،تضعیف اتحاد امریکاا و پاکساتان ،راهیاای امان تاممین
انرژی برای چین ،کوتاه کردن مسیر برای چین جیت دستیابی به منطقه استراتژیک دهای
فارس از میمترین عوامل گسترش روابط دو کشور است.
از سوی دیگر ،پاکستان به دلیل نیاز به پیشرفت اتتصادی و تممین امنیت در برابر هند،
نیاز به متحد تدرتمندی به نام چین داشت .کمکهای هستهای و نظامی چین باه پاکساتان
در این راستا تابل ارزیابی است .اگر به این عوامل مبحا نااامنی و بیثبااتی ساین کیاناگ
ناشی از فعالیت افرا گرایان مذهبی این منطقه دودمختار (کاه پاشانه آشایل چاین بارای
تحقآ برنامههای کالن اتتصادی دود بود) و در گزارش دفاع مهی چین به آنیا اشاره شاده و
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ارتبا آنیا با طالبان که کنترل آن تنیاا توساط پاکساتان امکانپاذیر باود را اااافه کنایم،
همکاریهای این دو کشور و رابطه روز افزون آنیا را بیتر درک میکنیم .بنابراین با سانجش
مجموعه این عوامل بود که چین در سال 2115درصدد سرمایهگذاری  69میهیارد دالری در
پاکستان بود.
با این حال ،با آغاز سال  2119و در پی سفر راحیل شریف ،رئیس ارتش پاکساتان باه
چین ،این دو کشور سخن از گسترش روابط دیپهماتیک به میان آوردند .ایان در حاالی باود
که چندی پیش از آن ،هند دست به آزمایش موشکهای ماافو صاوت زد کاه باا حمایات
امنی واشنگتن همراه بود .در عین حال اگر به مانور نظامی ایاالت متحاده در ساال جدیاد
در دریای جنوبی چین و موافقتنامه ایران ،هند و افغانستان نیز بارای توساعه بنادر چابیاار
(کریدور شمال جنوب) و سرمایهگذاری  511میهیون دالر برای آن ،که از نظار پاکساتان باه
معنای باز شدن راه تجاری هند و انزوای پاکستان و رتیبی بارای بنادر گاوادر اسات ،اشااره
کنیم میتوان درک بیتری از مناسبات و راهبرد جدیاد پکان -اساالم آبااد ارائاه داد .بادین
ترتیب ،روابط پکن -اسالم آباد وارد مرحهه جدیدی شاد و تحات تامثیر ایان عوامال شاکل
جدیدی به دود گرفت .در ذیل با نگاهی تاریخی به روابط پکن -اساالم آبااد ،باه بررسای و
تحهیل روابط این دو کشور پردادته و ساپس باه بررسای ابعااد و پیامادهای آن بار منطقاه
جنوب آسیا دواهیم پردادت.
تاریخچه روابط چین و پاکستان
با تشکیل دولت کمونیستی در چین ،پاکستان اولاین کشاور مساهمان و ساومین کشاور
غیرکمونیستی بود که آن را به رسامیت شانادت .پاکساتان همچناین مخاالف تطعناماههای
سازمان مهل عهیه چین در جریان جنگ کره بود .با این حال اگر آغاز روابط دیپهماتیک ایان دو
کشاور را در ساالهای  1351و  1351بادانیم ( ،)Kayani and Others:2013:2شاکلگیری
روابط سیاسی این دو به طور جدی باید مربو به دهه  1391دانست .یعنی زمانی که چین در
سال  1392و پاکستان در  1395با هند درگیر جنگ بودند .از ایان جیات ،یکای از میمتارین
عوامل نزدیکی این دو کشور ،وجود دشمن مشترک (هند) بوده است (فرزین نیا.)518:1985 ،
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البته در این دهه وتایع دیگری نیز رخ داد که موجب نزدیکی هر چه بیشاتر پاکساتان و چاین
شد .از جمهاه ایان عوامال عبارتناد از :رأی دادن پاکساتان در ساازمان مهال باه بازگردانادن
مشروعیت برای دولت کمونیستی چین ،حل و فصل مساائل مارزی ساین کیاناگ و مرزهاای
شمالی پاکستان در ساال  ،)Kayani and Others:2013:455(1399ساردی رواباط چاین و
شوروی ،پیمانهای دفاعی آمریکا و هند ،ادتالف چین با ژاپن در مورد بعضی از جزایر ،سادت
ناو بزرگ دریایی هند ،برتراری رابطه از سوی هند با بردی از کشورهای جناوب آسایا و تارس
چین (از محاصره شدن توسط هند ،آمریکا و ژاپن) و پاکستان از این مسالهه ( Mahesar and

.)Others,2016:14
پاکستان برای چین ،به منزله موازنهای در برابار هناد (کاه از حمایات ایااالت متحاده
بردوردار بود) به شمار میرفت و چین برای پاکستان نیز متحدی توی برای مقابهه با هناد و
تضعیف این کشور (برای پس گرفتن کشمیر) بود .روابط نزدیک اساالم آبااد باا پکان در آن
سالها موجب شد که این کشور به عنوان میاانجی چاین و ایااالت متحاده در دهاه 1391
عمل کند .چین در آن سالها کمکهای نظامی و اتتصادی زیادی به اساالم آبااد میکارد و
حتی در جنگ هند و پاکستان کمکهای استراتژیک و تسهیحاتی بسیار به این کشاور نماود
(فرزیننیا .)513-521:1985 ،به عبارت دیگار ،رواباط چاین و پاکساتان تاا دهاه  1391و
 1381بیشتر رنگ و بوی نظامی و دفااعی (و حتای هساتهای) داشات .تجییازات دفااعی و
نظامی پاکستان در سال  1399که از چین تممین میشد ،برابر با  251میهیون دالر باود کاه
شامل هواپیماهای جنگی اف 9-و آ ،5-تانکهای تی 53-و سالحهای متعدد اد هوایی بود.
روابط این دو کشور بعدها جنبههای اتتصادی را نیز در برگرفت ،اما با ایان حاال کمکهاای
نظامی چین به اسالم آباد همچنان ادامه داشت .به طوری که چاین طای سای ساال یعنای
 1398-2118حدود  9میهیاارد دالر تجییازات نظاامی باه پاکساتان ارساال کارده اسات

1

( .)Jetly,2012:3در این بازه زمانی کشورهایی از جمهه هناد و ایااالت متحاده در بردای از
مواتع نسبت به این اتدام چین اعتراض میکردند.
 -1امروزه نیز چین به عنوان بزرگترین حامی تسهیحاتی پاکستان شنادته میشود .باه طاوری کاه  61درصاد صاادرات
تسهیحات چین به پاکستان است)Jetly, 2012:3(.
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بردی نیز روابط پکن-اساالم آبااد را در چاارچوب موازناه تیدیاد تحهیال میکنناد و
معتقدند که احساس تیدید از سمت هند و همچناین دو ابرتادرت عاامهی باود کاه ایان دو
کشور به تقویت هرچه بیشتر رواباط داود بپردازناد ( .)Khan Afridi, 2015:117در واتاع
گسترش روزافزون روابط پکن-اسالم آباد تا دهه  1381به نفع دو کشور بود .چین باه دلیال
ادتالف با دو ابر تدرت جنگ سرد و همچنین ادتالف مرزی باا هناد باه عناوان بزرگتارین
همسایه دود ،روابط با اسالم آباد را در جیت منافع دود و فارار از انازوا میدانسات .ایااالت
متحده نیز با توجه به اینکه ادتالف زیادی با چین داشات و پاکساتان را جازو بهاوک داود
میدانست ،از گسترش این رابطه نگران بود .از سویی نگرانی هند و شوروی از چاین موجاب
نزدیک شدن این دو کشور و امضای پیمانی بین آنیا در سال  1391شد .در این سال ،اتفاا
میم دیگری رخ داد که آن دیدار (پنیانی) رئیس جمیور آمریکاا ،نیکساون از دشامن هناد،
یعنی چین بود که دود نقطه آغازی بر ایجاد روابط دو کشور (چین و آمریکا) بود .این رابطه
را که با میانجیگری پاکستان صورت گرفت میتوان از زاویه نزدیاک شادن هناد و شاوروی
بررسی و تحهیل کرد .در اوادر دهه  91و اوایل دهه  81چناد اتفاا میام روی داد کاه بار
منطقه جنوب آسیا تمثیر گذاشت .اول انقالب اسالمی ایران در فوریه  1393و دیگار تیااجم
شوروی به افغانستان بود .در این تیاجم که پاکستان احساس تیدید میکارد ،چاین آشاکارا
پاکستان را حمایت کرده و حضور شوروی در افغانستان را محکوم نمود.
سیاست حمایت چین از اسالم آباد در برابر هند که در دهههای  91و ( 91به ویاژه در
مسلهه کشمیر) ،در دهه  81و  31به بیطرفی تغییر پیدا کرد که دلیال اصاهی آن ،سیاسات
تنشزدایی چین و تمکید بر عامل اتتصاد و پیشرفت اتتصادی (سیاست درهای باز) دود بود.
در ایاان سااالها پکاان حتاای بااه ایجاااد رابطااه بااا دههااینااو روی آورد ( Javaid and

 )Jahangir,2015:157-158و بااا مسااکوت گذاشااتن ادتالفااات سیاساای سااعی در ایجاااد
پیوندهای اتتصادی در راستای تحقآ منافع دود داشات .هرچناد کاه از نظار بردای ،تارار
داشتن جامو و کشمیر در طرح کریدور اتتصادی و جاده ابریشم چین ،شاید میمترین دلیال
بیطرفی چین در مسلهه جامو و کشامیر باشاد ( .)Wagner,2016:1رواباط ایان دو کشاور
(چین و هند) سرانجام با دیدار راجیو گانادی ،نخساتوزیر هناد از چاین در ساال  1388و
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دیدار کوان کیچن ،وزیر امور دارجاه چاین از هناد در ماارس  1331باه سامت دوساتی و
سازش سو پیدا کرد .در این دیدارها هر دو طرف از امکان پیشرفتهای اتتصادی سخن باه
میان آوردند .اما باید گفت که این رابطه ،هیچ گونه تمثیری بر روابط چین و پاکستان نداشت
و همانگونه که وزیر امور دارجه چین بیان داشت ،تالش برای ایجاد روابط دوستانه با هناد،
تمثیری بر روابط چین با دیگر کشورها نخواهد گذاشت (فرزین نیا .)18:1988 ،به طوری که
چین در این دهه همچنان پاکستان را برای ساادت تساهیحات هساتهای حمایات میکارد.
نتیجه این امر اعتراض هند به چین و اعماال تحریمهاایی از ساوی ساازمان مهال و ایااالت
متحده برای پاکستان بود .به عبارت دیگر ،روابط چاین و پاکساتان در دهاه  31را میتاوان
بیشتر در تالب همکاریهای نظامی تعریف کرد .مجیز کردن پاکستان به  96فروناد موشاک
رزمی M-11در سال  ،1332تالش این کشور برای تمسیس کاردانه سادت این موشکها در
پاکستان و احداث نیروگااه هساتهای  911مگااواتی چشامه 1-در ایان دهاه از میامتارین
تحوالت نظامی مربو به این دو کشور است (فرزین نیا .)529:1985 ،هرچند که روابط این
دو کشور در اوادر این دهه با استقرار حکومت طالبان در افغانستان کمی تعدیل شد.
با این حال روابط همزیستی و دوستانه بین پاکستان و چین در حالی صورت گرفت که
این دو دارای دو مهت متفاوت ،اتتصاد ،فرهنگ و نظام سیاسای و اجتمااعی متفااوت بودناد.
این روابط تا حدودی نیز متمثر از شرایط جنگ سارد باود .شایباز حساین ،اساتاد دانشاگاه
پنجاب و همکارانش طی مقالهای در رابطه با این مواوع چنین بیان میکنند کاه فرهناگ،
ایدئولوژی ،اتتصاد و دیگر عوامل دادهی ،تنیا نقش اسمی و ناچیزی در گزیناههای سیاسات
دارجی کشورها دارد و در مقابل محادودیتهای امنیتای ناشای از محایط آنارشایک نظاام
بینالمهل نقش میمی در رفتارها و روابط بازیگران با یکدیگر دارد .از این رو عامال امنیات و
تالش برای توازن توا در منطقه (به ویژه در برابر رابطه هند-آمریکا) و شرایط ناشی از جنگ
سرد ،عوامل میمی در ایجاد رابطاه پکان و اساالم آبااد باه ویاژه تاا دهاه  31باوده اسات
( .)Hussain and Others, 2014:593بعد از سال  2111و طرحهای بزرگ اتتصادی چین،
پاکستان باز هم نقش میمی در سیاست دارجی چین یافت و بخش میمی از تحقاآ برناماه
اتتصادی این کشور شد .به عبارت دیگر عالوه بر عامل سیاسی ،اتتصاد نیاز باعا محکمتار
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شدن روابط این دو کشور شده است .از این رو پاکستان همیشاه عامال اساتراتژیک میمای
برای پکن بوده است.
روابط دو کشور بعد از 1005
روابط پکن و اسالم آباد در سال  2111از چند جنبه دارای اهمیت است .اول اینکه تاا
سال  2111طالبان (حکومت دست نشانده پاکساتان) بار افغانساتان حکومات میکارد کاه
باوجود روابط دوستانه چین و پاکستان ،پکن طالباان را باه عناوان یاک تیدیاد میدانسات.
روابط طالبان و افرا گرایان مسهمان استان سینکیانگ را میتوان در این راستا ارزیابی کرد.
از سوی دیگر ،در همین سال ایاالتمتحده و ناتو با حمهه به افغانستان ،پاکستان را به عنوان
میمترین همراه و پایگاه دود انتخاب میکنند .این مسلهه نیز از آن نظر میم است که چاین
و آمریکا رتابت زیادی با هم داشته و دارند .به طوری که بردی از تحهیهگران معتقدناد یکای
از اهداف میم واشنگتن در افغانستان ،نزدیک بودن و کنترل چین است.
دیدار پرویز مشرف از چین و مالتات با نخستوزیر آن ،زو رونگجی ،در ژانویاه  2111و
دیدار زو رونگجی با پرویز مشرف در می  2111در پاکساتان (کاه باه مناسابت پنجااهمین
سالگرد روابط دو کشور صورت گرفت) و تمکید آنها بر گسترش همکاریهاا نشاان از عماآ
روابط این دو کشور داشت ( .)Daily Star:Jan.2000اما حادثه  11سپتامبر و حمهه آمریکاا
به افغانستان ،پاکستان را به عنوان متحد اصهی واشنگتن در دط مقدم مبارزه با تروریسام و
پایگاه میم آن برای این هدف ترار داد .روابط چین و پاکستان در این دوره همچنان به توت
دود باتی ماند .پرویز مشرف در دسامبر  2111در سفر دود به چین ،حمایت دود را از ایان
کشور در برابر مبارزاتش با مساهمانان اویغاوری اعاالم کارد ( .)Dawn:Dec.2001در ساال
 2119پس از دیدار پرویز مشرف با رئیس جمیور چین ،هاو جینتاائو ،تاراردادی در زمیناه
صنایع دفاعی بین دو طرف امضا شد .)Dawn:Nov.2003( 1در  9اوت  2116نیاز ،چاین و
پاکستان اولین عمهیات نظامی مشترک اد تروریسام را باا ناام "دوساتی ساال  "2116در
 -2در دسامبر همان سال ( )2119نیز ارتش پاکستان ،حسن محسوم ،رهبر مسهمانان ترکستان شرتی چین (اویغورهاای
سینکیانگ) را در مرز پاکستان -افغانستان کشت.
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سین کیانگ آغاز کردند .در سال  2115نیز طی سفر ون جیابائو ،نخستوزیر چین به اسالم
آباد ،معاهده دوستی ،همکاری و روابط همسایگی دوب و همچناین توافاآ بارای مباارزه باا
تروریسم ،جداییطهبی و افرا گرایی باین دو کشاور امضاا شاد ( Xinhuanet,Aug.2004,

 .)Chinadaily,Dec.2006روابط این دو کشور در طول زمان دارای فراز و نشیب باوده و در
هر دورهای شکل جدیدی به دود گرفته است .روابط این دو کشور که در مقاطعی به صورت
دیپهماتیک ،حمایتهاای سیاسای و نظاامی باود ،در ساالهای بعاد از  2116بیشاتر وجاه
اتتصادی به دود گرفت .نمودار زیر به دوبی نشان دهنده ایان موااوع اسات .ایان نماودار
نشان میدهد که از سال  2116به بعاد رواباط دو کشاور در زمیناه اتتصاادی ماورد توجاه
بیشتری از سوی دو کشور ترار میگیرد (.)Kayani and Others:2013:460

در سال  2115و در پی دیدار نخستوزیر چاین از اساالم آبااد ،پیماان همکاریهاای
دوجانبه بین دو کشور امضا شد که عنوان "دوستی همه جانبه" 1بین دو کشور مطارح شاد
( .)Shah and Choudhry,2013:6این روابط و همکاریهای اتتصادی با عنوان "توافقناماه

”- “All Weather Friendship
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تجارت آزاد" 1در سال  2119و طرح نقش پاکستان در "کریدور انرژی و تجارت" در هماان
سال ،شدت بیشتری به دود گرفت ( ،)Garver,2012:404تا اینکه در ساال  2116باه او
دود رسید .باه طاوری کاه رواباط تجااری دو کشاور از حادود یاک میهیاارد دالر در ساال
 )Ramay,2015:4(1338بااه  2/6میهیااارد دالر در سااال  9 ،2112میهیااارد دالر در سااال
 3 ،)Kabraji,2012:10(2119میهیاارد در ساال  )Curtis and Scissors,2012:9(2111و
 15میهیارد در سال  2116رساید ( .)The Pakistan Business Council,2013:3در ایان
زمان اگرچه همکاری این دو کشور در زمینههای دیگر از جمهه نظامی و هستهای نیاز اداماه
دارد ،اما اتتصاد میمترین عرصه همکاری این دو کشور در سالهای ادیر است .به طوری که
سرمایهگذاریهای عظیم چین در پاکستان و مبادالت گساترده باین دو کشاور باعا شاده
است که روابط آنیا بیشتر باا عامال اتتصااد شانادته شاود .هرچناد کاه رواباط اتتصاادی،
تقویتکننده روابط سیاسی این دو کشور بوده و همچنین حامل پیامادهای سیاسای زیاادی
به ویژه در سطح منطقه جنوب آسیا بوده است .نمودار زیر بیان کننده رشد میزان مباادالت
اتتصادی دو کشور تا سال  2116است.

 -1توافقنامه تجارت آزاد به معنای از میان برداشتن تعرفه های تجاری بین دو کشور بود .پاکستان اولین کشور از جنوب
آسیا بود که با چین در این زمینه همکاری کرد.
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میزان مبادالت تجاری چین و پاکستان ()1991-4112

روابط اتتصادی چین و پاکستان در اوت  2118با امضای چندین تارارداد توساط یوساف
راا گیالنی و هو جینتو ،و در اکتبر همان ساال توساط آصاف عهای زرداری ،رئایس جمیاور
پاکستان و مقامات سیاسی و سرمایهگذاران چینی اداماه پیادا کارد .زرداری در ایان زماان باا
شرکت در اجالس سران آسیا-اتیانوسیه و دیدار با رهبران سیاسی و سرمایهگذاران چینی برای
جذب بیشتر سرمایهگذاری چینیها در پاکستان گفتگو کرد که نتیجه آن سه یادداشت تفااهم
در زمینه همکاریهای اتتصادی (شیالت ،انرژی ،کشاورزی و  )...و سیاسی در اوت  2113باین
دو کشور بود .در این میان روسای جمیور و مقامات سیاسی این دو کشاور دیادارهایی باا هام
داشتهاند .برای نمونه در دیدار جوالی  2111زرداری از چین ،1شش ترارداد و تفاهمنامه مرتبط
با بخش کشاورزی ،بیداشت و درمان ،سیستم تضایی ،ارتباطات و رساانه ،اتتصااد و تکنولاوژی
بین دو کشور امضا شد (.)Kataria and Naveed,2014:398-400
در سال  2111که شصتمین سال روابط دوستانه چین و پاکستان بود ،این دو کشاور باه
منظور نظارت بر پیشرفت و اجرای انرژیهای آبی ،حرارتی ،زمین گرمایی ،سودت زغال سنگ،
 -1در دسامبر همان سال نیز ،رئیس جمیور چین ،ون جیابو از پاکستان دیدار کارد .او در دیادار باا مقاماات سیاسای و
نظامی پاکستان بر تقویت روابط سیاسی و اتتصادی دو کشور تاکید کرد.
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انرژی دورشیدی ،بادی و انرژی هستهای ،یک گروه کاری انرژی را ایجاد کردند .در ایان ساال
 15هزار نیروی چینی در پاکستان به منظور  151پروژه بزرگ توسعه کار میکردناد .بردای از
تحهیگران این پشتیبانیهای اتتصادی چین از پاکستان را ،ترس این کشور از پیامدها و دطرات
امنیتی ناشی از اتتصاد ااعیف پاکساتان میدانناد ( .)Kabraji,2012:17-18باه طاوری کاه
برگزاری سومین مانور نظامی مشترک 1این دو کشور در سال  2111که وجیه اد تروریساتی
داشت ( )Chinadaily:Jul.2010را نیز در این راساتا میدانناد .اگرچاه باه گفتاه مقاماات دو
کشور ،این مانور در راستای حفظ صهح و ثبات در منطقه جنوب آسیا صورت گرفت ،اما بردای
با ارائه تحهیلهای متفاوت ،برگازاری ایان ماانور را در جیات اهاداف دیگار و حامال اثارات و
پیامدهای زیادی در سطح منطقه میدانند.
در سال  2119ایده توساعه "کریادور اتتصاادی چاین و پاکساتان" 2در پای دیادار لای
کهجیانگ ،نخستوزیر چین از پاکستان در می همان سال مطرح شد .این طرح در واتع کاشغر
(در استان اویغور نشین سین کیانگ) در چین را به بندر جنوب غربای پاکساتان یعنای گاوادر
مرتبط میسادت ( .)Ranjan,2015:1بعدها با سفر شی جینپینگ رئایس جمیاور چاین باه
پاکستان این طرح شکل مناسبتری به داود گرفات و باا جادیت بیشاتری دنباال شاد .لای
کهجیانگ نخستوزیر چین در دیدار از پاکستان با عنوان کاردن چاین و پاکساتان باه عناوان
همسایگان دوب و برادران آهنین ،بار گساترش بیشاتر رواباط دو کشاور باه ویاژه در عرصاه
اتتصادی تمکید کرد .با توجه به گسترش روابط دو کشور در این سالها ،پاکساتان باه دوماین
شریک بزرگ تجاری چین در جنوب آسیا ،و چین به دومین شریک بزرگ تجااری پاکساتان و
دومااین منبااع واردات و صااادرات بازارهااای ایاان کشااور تباادیل شااده اساات ( Hamid and

.)Hameed,2016:2

 -1چین و پاکستان تا تبل از  ،2111دو مانور نظامی مشترک دیگار در ساالهاای  2116و  2119در جیات مباارزه باا
تروریسم برگزار کردند.
)- China Pakistan Economic Corridor (CPEC

2
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فصل جدید روابط چین و پاکستان (بعد از )1051
روابط چین و پاکستان در ایان دوره را میتاوان باا کهیادواژههاایی از جمهاه :کریادور
اتتصادی این دو کشور ،طرح یک کمربند -یاک جااده ،سارمایهگاذاری  69میهیاارد دالری
چین در این کشور ،محور آسیا ،شرح داد که دود معهول عهل دیگری است کاه در ذیال باه
آنیا دواهیم پردادت .موارد نامبرده دوره میمی را در کارنامه سیاسی این دو کشور به وجود
آورده است .تالش و سرمایهگذاری جدی برای توسعه و موازنه تدرت دو کشور در برابر هند-
آمریکا ،ادتالفات از سر گرفته شده پاکستان با هناد در ارتباا باا کشامیر ،حضاور هرچاه
بیشتر ایاالت متحده در دریای جنوبی چین و انجام مانورهای نظامی در آنجاا ،موافقتناماه
ایران ،هند و افغانستان برای توسعه بندر چابیار (کریدور شمال جنوب) ،آزمایش موشکهای
مافو صوت هند (با حمایت امنی واشنگتن) و  ...در این زمان به طور جدی دود را نشاان
داده است که موجب میشد این دو کشور روابط دود را بیش از پایش مساتحکم کنناد .در
 21آوریل  2115شیجینپینگ رئیس جمیور چین به پاکساتان سافر کارد .ایان سافر باا
استقبال با شکوه دولت و مهت پاکستان همراه بود که در پی آن آتاای شای از دو کشاور باا
عنوان "برادر" نام برد .آن چه اهمیت این سفر را نزد مقامات دو کشور باه ویاژه پاکساتان و
حتی دیگر کشورهای جیان بیشتر کرد ،سرمایهگاذاری  69میهیاارد دالری باود کاه باا 51
ترارداد و تفاهمنامه بین دو کشور امضا شد ( .)Vandewalle,2015:4این سرمایهگذاری کاه
بیشتر در جیت طرح کریدور اتتصادی چین-پاکستان انجام گرفت ،عهال دیگاری را نیاز باه
ذهن متبادر میسازد .یکی از این عهل که با طرح نامبرده در ارتباا اسات و باا آن تعریاف
میشود" ،طرح یک کمربند ،یک جاده" یا به عبارت دیگر "طرح جاده ابریشام" اسات .ایان
طرح که از یک سو چین را به جنوب آسیا و سپس به اتیانوس هناد مارتبط مایساازد و از
سوی دیگر از آسیای مرکزی گذشته و به اروپا میرسد ،در ایان ساالهاا سیاسات داارجی
چین را به طور گستردهای متوجه آن سادته است (.)Ranjan,2015:2-3
اهمیت این طرح از آن روست که طرح نامبرده سینکیاناگ چاین را باه بنادر گاوادر
مرتبط میسازد .این مسلهه ارتبا زیادی با انرژی مورد نیاز چین دارد .چین وابستگی بسیار
زیادی به انارژی دارد کاه بایش از  91درصاد آن از طریاآ دهای فاارس تاممین میشاود
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( .)Malik,2012:58-62مسیر پکن برای تممین انرژی دود بدین صورت است که این کشور
از دهی فارس 1به اتیانوس هند و سپس از طریآ بندر گاوادر باه وارد کاردن انارژی اتادام
میکند .اتدامات چین برای توسعه بندر گوادر را میتوان در این راستا ارزیابی کرد .بناابراین
کشور پاکستان از این حی نقش بسیار میمای را در ایان میاان ایفاا میکناد .طارح جااده
ابریشم چین از پاکستان و آسیای مرکزی عبور میکند که در اینجا نیز نقاش پاکساتان باه
عنوان پهی در این میان برجسته میشود .پکن برای به انجاام رسااندن ایان طارح و محقاآ
کردن اهداف مربو به این طرح ،پاکستان را عامل بسیار میمی میداند.
اجرای این طرحها عالوه بر دالیل اتتصادی ،ناشی از دالیل سیاسای دیگار نیاز اسات.
طرح کریدور اتتصادی چین-پاکستان که کاشغر واتع در استان سینکیانگ را به بندر گاوادر
مرتبط مایساازد ،عاالوه بار فوایاد اتتصاادی ،دالیال سیاسای و امنیتای نیاز دارد .اساتان
مسهماننشین سین کیانگ چین دارای گروههای افرا گرایای اسات کاه باا طالباان نیاز در
ارتبا هستند .از آنجایی که چین افرا گرایی را یکی از موانع بزرگ داود بارای دساتیابی
به توسعه بیشتر میداند و از سوی دیگر بیترین راهحال بارای جهاوگیری از افارا گرایای را
توسعه اتتصادی این منطقه میداند ،این طرح (که پاکستان نقش میمای در آن دارد) را باه
اجرا در آورده است .اگر از زاویه ای دیگر به این مواوع بنگریم ،باید گفت که چین به دلیال
ارتبا پاکستان با طالبان (و طالبان با افرا گرایان سین کیانگ) ،این کشور را عامال میمای
در ثبات منطقه جنوب آسیا و همچنین استان سین کیانگ میداند .این طرحها و پروژههای
نامبرده که از سوی چین مطرح و اجرا میشود ،به این مسائل توجه زیادی دارد .ایان ماوارد
بیانگر اهمیت هرچه بیشتر منطقه جنوب آسیا به ویژه پاکستان برای چین است.
عوامل بیان شده در باال ،تنیا عوامال تمثیرگاذار بار رواباط چاین و پاکساتان در ساال
 2115نیست .از دیگر عوامل تمثیرگذار میتوان به نزدیکی هرچه بیشتر واشنگتن و دههیناو
و یا به عبارت بیتر موازنه این دو کشور در برابر چین و پاکستان اشااره کارد .رواباط هناد و

 -1چین برای تامین انرژی دود از طریآ دهی فارس از مزایایی بیرهمند است ،از جمهه این که این کشور بهواسطه
سایه امنیتی ایاالت متحده در این منطقه از مزایای تردد و ترانزیت انرژی بیرهمند میگردد .مواوعی که از آن با عنوان
"سواری مجانی" یاد میشود)Wakefield and Levenstein, 2011:41-48( .
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ایاالت متحده در این سال ها بسیار به هم نزدیک شده است .به طوری که این دو کشور چند
مانور نظامی مشترک انجام دادهاند که مانور نظامی مشترک دو کشاور در ماالباار 1در اکتبار
 2115از نمونههای آن بوده است ( .)Indiagk, Oct.2015هند اکنون به دومین بازار بازرگ
صنایع دفاعی ایاالت متحده ،بعد از عربستان سعودی تبدیل شده است .فاروش ساالحهاای
ایاالت متحده به هند در چند سال ادیر نزدیک به  19میهیارد دالر بوده است .یعنی از ساال
 2111تا  ،2116حدود  1933میهیارد دالر ترارداد تسهیحاتی بین دو کشور باوده اسات و در
سال  2115نیز دو کشور تراردادی به ارزش  9میهیارد دالر در زمینه تسهیحات امضا کردناد
که طی آن ایاالت متحده ،تجییزاتی از جمهه هواپیما ،زیردریایی و تسهیحات نظامی دیگاری
به هند ارسال کرده است ( .)Nationalinterest, Jun.2016حال اگر آزمایش موشاکهاای
مافو صوت هند در سال  )Sputniknews, Aug.2016(2119را به این موارد ااافه کنایم،
میتوان درک بیتری از پیوستگی و ارتبا گسترده اتتصادی و سیاسی چاین و پاکساتان در
این سالها بهدست آورد.
از دیگر عوامل و اتدامات هند در جنوب آسیا که باع احساس دطر پکان و اساالم آبااد
شده است ،ترارداد تجاری در زمینه همکاریهای استراتژیک با ایران در می  2115بود که طی
آن رشد و توسعه بندر چابیار مورد تمکید ترار گرفته باود ( .)CAPS,2015:1تارارداد ناامبرده
دههینو -تیران ،هند را به آسانی با افغانستان مرتبط میسازد .هند با این شرایط باه گساترش
ارتباطات دود با افغانستان و افزایش نفوذ هر چه بیشتر در این کشاور دواهاد پردادات .ایان
ترارداد یک سال بعد با حضور افغانستان و با عنوان ترارداد سهجانبه هند-ایران -افغانستان برای
ترانزیت و توسعه بندر چابیار ،شکل جدیتری به داود گرفات .سارمایهگاذاری بایش از 511
میهیون دالری برای توسعه این طرح ( ،)Dawn,May.2016نشاان از اهمیات آن و همچناین
تیدیدی برای رشد و اهمیت بندر گوادر به شمار میرفت .نگرانی پکن و اسالمآباد از موافقات-
نامه نامبرده موجب شد که این دو بر سرمایهگذاری هر چه بیشتر برای توسعه بندر گوادر تمکید
ورزند .جمیوری اسالمی ایران روابط دوستانهای با دو کشور چاین و پاکساتان دارد .ایاران باه
دلیل منافع مشترکی که با این دو کشور دارد ،به هیچ وجه در صدد آن نیست که باا همکااری
- Malabar
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با هند و افغانستان (به عنوان رتبای دو کشور نامبرده) و به ویاژه در طارح توساعه چابیاار باه
رتابت با پاکستان و چین بپردازد .ایران حتی به دنبال سرمایهگذاری در طرح کریدور اتتصاادی
چین و پاکستان نیز هست (.)Indian Express,Sept.2016
در ژوئن و جوالی 2119در کشمیر اعتراااتی صورت گرفت که هناد شاورش رخ داده
را به شدت سرکوب کرد .اتدامات هند موجب شعههور شادن دشام شورشایانی شاد کاه از
طرف پاکستان حمایت میشدند ( .)Aljazeera,Jul.2016این مسالهه باه عمیاآتار شادن
بحران روی داده انجامید .به طوری که بردی از نیروهای پاکستانی در کشمیر کشته شدند و
کشمیر دوباره به صحنه درگیریهای بین هند و پاکستان منجار شاد .اایاارات مقاماات دو
کشور مبنی بر اتیام به طرف مقابل و نقش حقاو بشار ( )NyTimes,Nov.2016نشاان از
عمآ بحران روی داده داشت .واعیت پیش آمده پاکستان را بیشتر به سمت چین ،و هند را
به سمت ایاالت متحده میکشاند.
اگر به موارد گفته شده که عوامل میم نزدیکی چین و پاکستان در ساالهاای پاس از
 2115و هم چنین زمینهساز موازنه منطقه است ،مانورهای نظامی ایاالت متحده در دریاای
جنوبی چین را ااافه کنیم ،متوجه چگونگی رتابت و منازعه پنیان ایان دو کشاور (چاین و
آمریکا) در جنوب آسیا میشویم ،که بیشتر در تالب حمایات از کشاورهای ایان منطقاه در
مقابل هم و موازنه در بین آنها دواهیم شد .ایاالت متحاده کاه حضاور نظاامی گساترده و
عمهیات و مانورهای نظامی دود را در دریای جنوبی چین از مارس  2115شروع کرده است،
با واکنش شدید مقاماات چینای هماراه باوده اسات ( .)Thediplomat,Apr.2016اگرچاه
مقامات واشنگتن معتقدند که هیچ گونه عمهی دالف با حقو بینالمهل در دریاای جناوبی
چین انجام ندادهاند ( )Reuters,Jul.2016ولی اتدامات ناامبرده منجار باه رتابات گساترده
پکن و واشنگتن شده که نمود دود را در جنوب آسیا در تالب موازنه و حمایت از کشورهای
آن منطقه نشان داده است.
پیامدهای روابط چین و پاکستان بر جنوب آسیا
روابط چین و پاکستان اگرچه از سابقه دیرینهای بردوردار است ،اما بر پایاه مناافع بهناد

مناسبات راهبردی جدید چین و پاکستان و 13 / ...

مدتی استوار است که منجر به دوستی پایدار این دو کشور شده است .در واتع ،اهداف و آیناده
این دو کشور ،آنها را مهزم به برتراری روابط گسترده هر چه بیشتر با یکدیگر کارده اسات .باا
این حال ،روابط این دو کشور دارای پیامدهایی بوده است .پیامدهای روابط پکن-اسالمآبااد بار
منطقه جنوب آسیا را میتوان به دو صورت همگرا و واگرا یاا مببات و منفای ارزیاابی کارد .از
جمهه پیامدهای مببت که در تالب همگرایی صورت میگیرد ،رشاد و توساعه هار چاه بیشاتر
کشورهای جنوب آسیا ،همگونسازی اتتصادی کشورهای این منطقه ،دستیابی به نظم امنیتای
مشترک و  ...است .در مورد رشد اتتصادی کشورهای جنوب آسیا باید گفت کاه ایان کشاورها
دارای اتتصادی اعیف هستند که برتراری ارتبا با آنیا به ویژه از سمت کشوری مبال چاین،
میتواند تحولی در اتتصاد آنها ایجاد کند .چین از ساال  2119باه بعاد توجاه زیاادی را باه
کشورهای جنوب آسیا نشان داده است .با توجه به رشاد و توساعه چاین و جایگااه اتتصاادی
کنونی این کشور ،مبادالت و رابطه تجااری باا آن مایتواناد تامثیر زیاادی بار رشاد و توساعه
کشورهای مبادله کننده داشته باشد .حجم مبادالت کشورهای جنوب آسایا باا چاین در ساال
 2119در زمینه واردات حدود  2میهیاارد دالر باوده کاه در ساال  2111باه  12میهیاارد دالر
رسیده است .همچنین حجم صادرات این کشورها با چین در ساال  2119حادود  91میهیاون
دالر بوده که در سال  2111به بیش از  911میهیون دالر رسیده است (.)Brunjes,2013:3-4
با این حال ،روابط دو کشاور از ساال  2115از لحاا سیاسای و امنیتای وارد مرحهاه
جدیدی شده است .به عبارت دیگر ،میتوان یکی از میمترین یا اولین تمثیرات روابط جدیاد
دو کشور را در تالب ایجاد توازن در جنوب آسیا دانست .این موازنه ،در مقابل هناد و ایااالت
متحده صورت میگیرد که در سالهای ادیر نمود بیشتری یافته است .سفر راحیال شاریف
به چین در اوایل سال  2119که از آن با عنوان عصر جدید روابط دیپهماتیک دو کشاور ناام
برده شد را میتوان در این راستا ارزیابی کرد .واگرایی در جناوب آسایا را مایتاوان نتیجاه
موازنه گفته شده دانست که بیشتر به صورت واگراییهای سیاسی دود را نشاان داده اسات.
تقسیم کشورهای این منطقه به دشمن و دوست در تالب حمایات شاونده از سامت ایااالت
متحده و چین ،میتواند بحرانها و ناآرامیهای متعددی در منطقاه ایجااد کناد .تامثیر ایان
مسلهه بر نظم امنیتی منطقه احتماالً روند گسترش افرا گرایی را افزون دواهد کرد.
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نتیجهگیری
روابط چین و پاکستان به دلیال شارایط ژئوپهتیاک ،بینالمههای و سیاسای موجاود در
گذشته و حال همیشه مستحکم بوده است .استحکام این روابط ،از معادود رواباط در ساطح
عالی و مبال زدنی در بین کشورها بوده است .به طوری که بسیاری از تحهیلگران رواباط دو
کشور را همانند روابط آمریکا-اسرائیل دانسته و پاکستان را اسرائیلِ چاین در جناوب آسایا
میدانند .روابط دو کشور بعد از  2115از لحا سیاسی ،اتتصادی و  ...وارد مرحهاه جدیادی
شده است که تمثیراتی بر نظم منطقه جنوب آسیا داشته است .این تمثیرات اگرچه در زمیناه
اتتصادی ،همگرایی را به دنبال داشته اما از لحا سیاسی عالوه بر اثرات همگرایی ،واگرایای
را نیز به همراه داشته است.
رتابت دو کشور نامبرده با هند و ایاالت متحده در جنوب آسیا ،رتابت واشنگتن و پکان
در عرصههای گوناگون ،این منطقه را به زمین بازی رتابت این کشورها تبادیل کارده اسات.
حضور و نفوذ هر چه بیشتر چین در جنوب آسیا به ویاژه بعاد از ساال  2115کاه در تالاب
دوستی با اسالمآباد صورت میگیرد ،باع تضاد منافع هر چه بیشتر چاین باا هناد و حتای
ایاالت متحده شده است .اگر به این موارد رتابت چین و ایااالت متحاده در دریاای جناوبی
چین ،و دشمنی دیرینه هند و پاکستان که در مسائل ادیر کشمیر به او دود رسید را نیاز
ااافه کنیم ،واعیت نامناسبی را میتوان برای منطقه جنوب آسیا پیش بینی کرد.
جنوب آسیا دو کشور میم هستهای را در دود جای داده است که دشامنی دیریناهای
با یکدیگر دارند .ریشه افرا گرایی اسالمی نیز طی چند دهاه در ایان منطقاه دواناده شاده
اس ت که در صورت هر گونه ناامنی فعال دواهد شد .از سویی دیگر بحران کشمیر به عناوان
یکی از حل نشدنیترین بحرانها و مسائل جیان بعد از جنگ دوم جیانی تاکنون نیز در این
منطقه وجود دارد که مواوع مشترک پاکستان و هند است .با توجه به سرمایهگذاری عظیم
چین در پاکستان که دود نمودی از عمآ روابط سیاسی و نظامی دو کشور است ،هند بارای
امنیت هرچه بیشتر دود و داشتن دوستی نیرومند به تقویت هرچه بیشاتر رواباط داود باا
ایاالت متحده و موازنه در برابر پکن-اسالمآباد پردادته است .ایاالت متحده نیز بارای حفاظ
منافع دود در جنوب آسیا و کشورهای ایان منطقاه ،و همچناین بارای جهاوگیری از نفاوذ
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هرچه بیشتر چین در این منطقه و میار آن به سمت هند تمایل بیشتری پیادا کارده اسات.
گسترش روز افزون روابط پکن-اسالمآباد ،همواره از سوی هند و ایاالت متحده باا ساو اان
نگریسته شده و تحرکاتی را از سوی این دو به همراه داشته است.
ب ا توجه به دشمنی دیرینه پاکستان و هند و مسائل حل نشده بین آن دو ،اگر چه ایان
احتمال میرود که دو کشور چین و آمریکا از منطآ دود برای جهوگیری از ایجاد تنش باین
دو کشور نامبرده جهوگیری کنند ،اما با توجه به رتابات گساترده چناد ساال ادیار چاین و
آمریکا که نمود آن در دریای جنوبی چین است ،باید گفت کاه نظام منطقاه جناوب آسایا
دستخوش دگرگونی هایی دواهد شد که کمترین اثر آن امکاان فعاال شادن هرچاه بیشاتر
شبکههای افرا گرایی و تروریستی و در نتیجه ناامنی در این منطقه دواهد بود.
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