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چکیده
دولتهای چین و پاکستان به عنوان دوکشور همسایه آسیایی بیش از شش دهه است که روابط
مستحکم و استراتژیکی را در زمینههای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،هستهای ،انرژی با
یکدیگر برقرار کردهاند .این دو کشور دیدگاهها و منافع مشترک امنیتی در حوزه جنوب آسیا
دارند .در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال میباشیم که مهمترین عوامل و مؤلفههای
تاثیرگذار بر روابط استراتژیک چین و پاکستان چیست؟ و فرضیه مقاله نیزاین است که به نظر
میرسد عوامل نگرانی از گسترش روابط هند با آمریکا ،ضرورت واردات انرژی و بحران افغانستان
از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روابط دو کشور میباشند .دراین مقاله برای پاسخ به سؤال
مطرح شده از روش تبیینی استفاده شده است .نتایج تحقیق نیز حاکی از این است که روابط دو
کشور چین و پاکستان در طول  06سال گذشته پیوسته روبه افزایش بوده تا جاییکه این دوکشور
در حال حاضر یک اتحاد قدرتمند را در سطح منطقه ایجاد کردهاند .هم اکنون چین بزرگترین
صادر کننده اسلحه ومهمات ،دومین شریک بزرگ تجاری ومهمترین کشور فعال در زمینه
هستهای پاکستان محسوب میگردد و عالوه بر این چینیها ،سرمایه گذاریهای گستردهای را در
بخش های مختلف کشور پاکستان انجام دادهاند و در مقابل نیزپاکستان ضمن حمایت همه جانبه
از مواضع چین در سطح منطقه ،منافع مختلف این کشور را در ابعاد گوناگون تأمین میکند.

مقدمه
شکلگیری روابط دیپلماتیک فیمابین پکن و اسالمآباد به بیش از شش دهه گذشته
بازمیگردد .پاکستان دارای یک ارتباط طوالنی و مستحکم با چین می باشدو روابط
بلند مدت بین دو کشور بر اساس منافع متقابل بوده است .دیدگاههای مشترک دو
کشورنسبت به مسائل منطقهای ومنافع مشترک آنها در سطح منطقه عوامل اصلی
گسترش و دوام روابط دوکشور در طول  06سال گذشته بوده است .دو کشور روابط
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دیپلماتیک خود را در سال  ،5916یعنی سه سال بعد از استقالل پاکستان آغاز کردند.
پاکستان سومین کشور جهان و اولین کشور مسلمانی بود که چین کمونیست را بعد
از تأسیس در سال  5999به رسمیت شناخت .از همان ابتدای بر قراری روابط ،دو
کشوراهمیت زیادی به گسترش روابط فی مابین دادند و مقامات آنها به طور منظم از
کشورهای یکدیگر بازدید مینمودند تاجاییکه سطح مناسبات دو کشور به سطح

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

بسیار باالیی رسید وموافقت نامههای سیاسی ،اقتصادی ،بازرگانی و نظامی مختلفی
بین دو طرف منعقد گردید .دوکشور همکاریهای نظامی و دفاعی خودرا از سال
 5900آغاز کردند و در سال  5991به متحدان راهبردی یکدیگر تبدیل شدند .آغاز
مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور نیز به اواخر دهه  5996یعنی سال  5999باز
می گرددو هم اکنون چین بزرگترین صادر کننده اسلحه ومهمات ودومین شریک
بزرگ تجاری پاکستان محسوب میشود.
همچنین مرکز تحقیقات پیو در سال  1652عنوان کرد که چین باالترین سطح روابط
در زمینه مسائل هستهای را با پاکستان دارا میباشد .درجنگ چین و هند که در سال
 5901اتفاق افتاد ،پاکستان حمایتهای زیادی از چین انجام داد که این موضوع تأثیر
زیادی بر گسترش روابط آنها در دوران بعد از جنگ گذاشت .پاکستان همچنین در
مسائل مربوط به حاکمیت چین بر تایوان ،سین کیانگ ،و تبت و مسائل حقوق بشر،
حمایت زیادی از چین به عمل آورد .در مقابل چین نیز از مخالفت پاکستان در برابر
مداخله اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان در سالهای دهه  5996حمایت و
ازپاکستان به عنوان یک وزنه تعادل منطقهای دربرابر ناتو و ایاالت متحده یاد کرد.

چین همچنین از مواضع پاکستان در کشمیر وجامو در برابر هند پشتیبانی نمود .الزم
به ذکر است که روابط دوکشور با همکاریهای نظامی در پروژههای مشترک تولید
تسلیحات -اعم از جتهای جنگنده و ناوچه موشک انداز هدایت شونده  -در
سالهای ابتدایی قرن  15عمیقتر نیز شد .پاکستان در طول  0دهه گذشته به عنوان
یک پل ارتباطی بین چین و کشورهای اسالمی عمل کرده است وهمچنین نقش
مهمی در برقراری ارتباط بین چین و غرب در سال  5991ودر جریان بازدید نیکسون
ازچین ایفا نموده است .در طول این مدت روابط چین و پاکستان تا آن حد مطلوب
واستراتژیک بوده است که مقامات دو کشور این رابطه را به باالتر از کوهها ،عمیقتر
از اقیانوسها ،قویتر از فوالد ،شیرینتر از عسل ،تشبیه کردهاند.
روابط چین و پاکستان در سالهای اخیر ،به ویژه به دنبال حضور آمریکا در منطقه و
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برقراری ارتباطات گسترده با هند که رقیب دوکشور چین و پاکستان محسوب
تعمیق روابط دو جانبه خود ،بلوکی قدرتمند در مقابل اتحاد آمریکا و هند ایجاد
نمایند .موضوع انرژی ونوع نگاه دوکشوربه ایران به عنوان یکی از بزرگترین
دارندگان منابع نفت و گاز جهان وهمچنین کشور افغانستان به عنوان یک کشور
بسیار مهم در منطقه قلب آسیا با ظرفیتهای گسترده سیاسی و اقتصادی که دارد نیز
یکی دیگر از مهمترین زمینههای همکاری مشترک بین دوکشور محسوب میشود.
 .1چارچوب نظری
مقولهای که میتواند به عنوان چهارچوب نظری برای این مقاله مطرح و موردبحث
قرار گیرد مربوط میشود به نظم جهانی و ژئوپلتیک در عصر پس از فروپاشی
شوروی .اندیشمندان جهان بعد از فروپاشی شوروی را دوره گذرا ژئوپلتیکی جهان
مینامند .این دوره در مقابل ژئوپلتیک ایدئولوژیک دوره جنگ سرد قرارمی گیرد که
روشها و اهداف مشخصی را برای دو قطب رقم می زند .اما از ویژگیهای بارز
دوره جدید چند بعدی بودن و تنوع اهداف است .دردوره جنگ سرد رویدادها و
حوادث جهان بانظام دوقطبی کنترل میشد درحالی که با فروپاشی نظام مذکور

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة اول ،بهار 5931

میشود ،به مراتب بیشتر و گستردهتر شده است ودوکشور یاد شده تالش میکنند با

وفقدان نظام جدید ،جهان در شرایط بحران و اغتشاش قرار گرفت .قدرتهای درجه
یک و دو جهان به فکر حفظ سلطه خود بر جهان با قلمروهای ژئوپلتیکی وبازداشتن
رقبا بودند (حافظ نیا.)16 :5296،
به اندیشههای ژئوپلتیکی دوره گذار ،ژئوپلتیک پسا نو گرا گفته میشود .این اندشیه
ها ماهیتی چند بعدی دارد وهریک بر موضوعی تکیه می کندوسعی دارند با تاکیدبر
آن به تبیین حوادث سیاسی جهان بپردازند .از جمله نظریههای دوره پسانوگرای
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ژئوپلتیک نظریه نظم تک -چندقطبی ساموئل هانتینگتون است .هانتینگتون رئیس
پیشین آکادمی مطالعات بین المللی و منطقهای دانشگاه هاروارد ،در سال  5999ودر
مقالهای تحت عنوان ((ابرقدرت یکه و تنها ،بعد جدید قدرت)) معتقد است که
سیاستهای جهانی همیشه پیرامون قدرت ویا در مبارزه برای قدرت شکل میگیرد.
وامروز روابط بین الملل در حال تغییر است .ساختار جهانی قدرت در جنگ سرد

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

اساسا دوقطبی بود .اما ساختار در حال ظهور بسیار متفاوت است

.

)(Huntington;1999:2هانتینگتون بعد از بررسی انواع نظمهای قابل تصور در جهان،
نظم کنونی یعنی دوره گذار ژئوپلتیک را نظم تک چند قطبی مینامد .وی درمورد
سیستم یک قطبی وچند قطبی میگوید :درسیستم تک قطبی ،یک ابرقدرت با قدرت
قابل توجه وغیر قابل رقابت در صحنه بین المللی وجود دارد.
طبق این سیستم ابرقدرت بطور موثری میتواند مسائل مهم بین المللی را به تنهایی
حل و فصل نماید وهیچ ترکیبی ازکشورهای دیگر ،توان جلوگیری از این کار را
ندارد .اما در سیستم چند قطبی قدرتهای عمدهای وجود دارند که از قدرت قابل
مقایسهای برخوردار هستند که الگوهای رقابت ،همکاری و اتحاد و ائتالف با
یکدیگر را شکل

میدهند(Huntington;1999: 3).

هانتینگتون وضعیت کنونی قدرت

در جهان را هیچ کدام از دو شکل تک قطبی وچند قطبی نمیداند .بلکه او بر این
اعتقاد است که سیستم جهانی در حال حاضر بر اساس نظم تک چند قطبی قابل
بحث و بررسی میباشد.

برطبق سیستم تک چند قطبی مورد نظر هانینتگتون آمریکا تنها کشوری است که در
کلیه زمینهها از برتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است ودر عمل قادر است
منافع خود را در همه جهان گسترش دهد .اما اگر تعدادی از کشورهای قدرتمند
جهانی با یکدیگر ائتالف نمایند میتوانند منافع آمریکا را بشدت تهدید کنند ویک
قطب قوی در برابر این کشور ایجاد نمایند (حافظ نیا .(19 :5296،در سطح دوم این
سیستم قدرتهای عمده منطقهای قرار دارند که در منطقه خود برجسته هستند ولی
نمیتوانند همانند آمریکا منافع خود را در سرتاسر جهان گسترش دهند .هانتینگتون
تعدادی از قدرتهای منطقهای را نام میبرد که عبارتند از مجموعه آلمان وفرانسه در
اروپا ،روسیه در اروپاوآسیا ،چین وبه صورت بالقوه ژاپن در شرق آسیا ،هنددر
جنوب آسیا ،ایران در جنوب غرب آسیا ،برزیل در آمریکای التین ،آفریقای جنوبی و
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نیجریه در آفریقا .در رتبه سوم جهانی یا سطح دوم منطقهای ،قدرتهای درجه دوم
درتضاد و اصطکاک قرار میگیرد .وی این کشورها را اینگونه نام میبرد .انگلیس
دررابطه با مجموعه آلمان وفرانسه دراروپا ،اوکراین در رابطه با روسیه ،ژاپن در رابطه
با چین ،کره جنوبی در رابطه با ژاپن ،پاکستان در رابطه با هند ،عربستان در رابطه با
ایران وآرژانتین در رابطه با

برزیل.

از نظر هانتینگتون در سیستم تک چند قطبی برخالف سیستمهای دیگر هیچکدام از
قدرتها خشنود نبوده وسود نمیبرند .بنابراین رفتار دو سطح قدرت نه تنها بر
همکاری مبتنی نیست بلکه شدیدا رقابت آمیز است (حافظ نیا .)11 :5296،با توجه
به سیستم فوق ،آمریکا به عنوان ابرقدرت ،سیستم تک قطبی را ترجیح میدهد تا
بتواند در آن قدرت مسلط جهانی باشد ومعموال این کشور به گونهای عمل میکند تا
وانمود نماید در جهان چنین سیستمی وجود دارد .در نقطه مقابل قدرتهای مهم
منطقهای سیستم چند قطبی را ترجیح میدهند تا بتوانند در لوای آن منافع خود را
بدون اینکه در معرض فشارهای ابر قدرتها قرار بگیرند دنبال نمایند .آنان سیستم
تک قطبی به رهبری آمریکا را برای منافع خود تهدید آمیز میدانند .تالش ابرقدرت

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة اول ،بهار 5931

منطقهای قرار دارند که منافع آنها معموال با منافع قدرتهای درجه اول منطقهای

آمریکا برای تأسیس سیستم تک قطبی ،واکنش جدی قدرتهای عمده منطقهای را
در پی داشته است و آنها را برای ایجاد سیستم چند قطبی در جهان به تکاپو وا داشته
است (شیرازی .)99 :5292،لذا براساس این الگو میبینیم که امروزه در نقاط مختلف
جهان ،کشورهای صاحب قدرت که دارای منافع و دیدگاههای مشترکی درزمینه های
مختلف منطقهای و فرامنطقه ای هستند ،تالش میکنند با ایجاد اتحاد و ائتالف،
ضمن هم افزایی یکدیگر با ایجاد بلوکی از قدرت در سطح منطقه ،هم مانع نفوذ
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قدرتهای بزرگ جهانی نظیر آمریکا در محدوده پیرامونی خود شوند وهم اهدافشان
را با قدرت وامنیت بیشتری پیگیری نمایند .که در این راستا ،اتحاد دو کشور چین و
پاکستان در شرق و جنوب آسیا در چند دهه اخیر قابل توجه میباشد .چراکه دو
کشور فوق با توجه به درک مشترکی که از مسائل مختلف منطقهای دارند توانستهاند
با ایجاد یک اتحاد منسجم ضمن ایستادگی در برابر قدرتهای بزرگ ،اهداف خود را

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

نیز با ثبات بیشتری در سطح منطقه و جهان دنبال

کنند.

 .2استراتژی سیاست خارجی چین
چین کشوری بزرگ و پرجمعیت در آسیای جنوب شرقی است که تأمین و امنیت
انرژی مهمترین عامل رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد امنیت اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی آن محسوب میشود .رهبران این کشور طی دهههای گذشته ،به خوبی تأثیر
اهمیت رشد و توسعه اقتصادی در امنیت اقتصادی و سیاسی کشورشان را درک کرده
و به همین دلیل تمامی تمرکز خود را بر این موضوع قرار دادهاند .در نتیجه عملی
شدن این نگرش ،اقتصاد چین ،طی چند دهه گذشته رشدی نزدیک به  56درصد
داشته است که این مسأله مهمترین عامل ثبات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی این
کشورمحسوب میشود .از طرف دیگر ،حفظ این میزان رشد اقتصادی به شدت به
تضمین امنیت انرژی بستگی دارد ،به شکلی که هرگونه خلل در عرصه انرژی ،نه تنها
رشد اقتصادی چین را متوقف میسازد ،بلکه این کشور را با بحرانهای اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی مواجه میگرداند .به همین دلیل ،حفظ امنیت انرژی از جمله
مهمترین اهداف استراتژیک و همچنین اولویتهای سیاست خارجی چین محسوب

میشود (ترابی .)559 :5299،لذا در سالهای اخیر چین همواره درتالش بوده تا با
کشورهای دارای منابع غنی انرژی نظیر ایران روابط خود را بیش ازپیش گسترش
دهد واز طرفی به جهت متنوع سازی منابع تأمین انرژی نیز ،مسیرهای مختلفی را بر
روی خود بگشاید که در این راستا واردات نفت از کشورهای آفریقایی نظیرآنگوال،
سودان ،کنگو ،گینه و نیجریه را نیز در دستور کار قرار داده است (قنبرلو:5291،
()521متقی و قره بیگی.)91 :5292،
ازطرفی با توجه اینکه در حال حاضر شاهد ارتقاء نقش چین درمیان بازیگران اصلی
سیاست بینالملل میباشیم ،لذا تنظیم و در مواردی باز تعریف روابط چین با
قدرتهای بزرگ نظیر آمریکا ،اتحادیه اروپا ،روسیه ،ژاپن و هند در سالیان اخیر
بخش عمدهای از سیاست خارجی چین را به خود اختصاص داده است.
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سیاستمداران چینی رقابت استراتژیک با هند ،ژاپن ،روسیه و ایاالت متحده را راهی
دارای دو جنبه میباشد اول اینکه اطمینان یابد هیچ کشوری توان بدست آوردن امتیاز
مهمی در کشورهای همسایه چین را نداردو دوم اینکه ثبات وامنیت راکه رکنی
اساسی برای اقتصاد میباشد در منطقه گسترش دهد

).(Dumbaugh,2014:25

ازدیگر اولویتهای سیاست خارجی چین ،توجه زیاد به مبحث قدرت نرم درعرصه
منطقهای و بین المللی است .چینیها در یک دهه گذشته به این نتیجه رسیدهاند که
تمرکز صرف بر روی ابزارهای قدرت سخت در منطقه و جهان (قدرت نظامی)
نخواهد توانست جایگاه مناسبی را برای این کشور دربلند مدت ایجاد نماید همان
طور که این راهبرد نتوانست برای کشورهای شوروی ،آلمان ،ژاپن و آمریکا کار ساز
باشد .لذا چینیها بر این اعتقادند که بهره گیری از ابزارهای قدرت نرم مانند ایدهها و
راه کارهای مناسب در ایجاد صلح ،توسعه واقتصاد را باید دنبال کرد که این اقدام را
میتوان از طریق عضویت در سازمانهای منطقهای وگسترش روابط با کشورهای
همسایه دنبال نمود .به همین دلیل است که دردودهه اخیز شاهد گسترش
حضورچین درسازمانهای منطقهای نظیرآسه آن ،پیمان شانگهای و ..بودهایم .لذا چین
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برای نفوذدر مرکز و جنوب آسیا میدانند که اهداف استراتژیک چین در این رقابت،

امروزه به جای اینکه از نظر دیپلماتیک در انزوا باشد ،سعی میکند نسبت به
کشورهای رقیب ،هر چه بیشترروابط خود با همسایگانش راگسترش دهد
)((Xintian,2008:132آریانفر.)59 :5292،
مقولههای امنیتی به ویژه مبارزه با تروریسم منطقهای ازدیگر اولویتهای مهم
سیاست خارجی چین است .از آنجا که گروههایی مانندجنبش اسالمی ترکستان
شرقی ،سازمان آزادی بخش ترکستان شرقی ،کنگره جهانی جوانان اویغور و مرکز
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اطالعات ترکستان شرقی وسازمان القاعده که بااسالم گرایان جهادی و جدایی طلب
چین همکاری دارد ،سیاست خارجی چین را در سه بعدثبات و بقای نظام سیاسی،
یکپارچگی و انسجام سرزمینی و حضور قدرتمندانه در عرصه سیاست بین الملل به
خطر انداخته است ،لذا چین در صدد است با همکاری سایر کشورهای منطقه هر چه
سریعترمسائل مربوط به تروریسم را در عرصه داخلی و منطقه مدیریت و ریشه کن

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

نماید (قنبرلو.)520 :5291،
 .3استراتژی سیاست خارجی پاکستان
سیاست خارجی پاکستان از ابتدای استقالل این کشور در سال  5999تحت تأثیر
رابطه با هند بوده است .از آنجا که هند برای پاکستان همواره تهدیدی جدی بهشمار
میرفته و قدرت اقتصادی ،سیاسی و نظامی آن چند برابر پاکستان است ،لذا این
کشور بهدنبال آن بود که در صحنه روابط خارجی ،متحدانی برای دفاع و حمایت از
خود در برابر هند بهدست آورد .بنابراین در طول این سالها روابط پاکستان با سایر
کشورها بهطور کلی و در درجه اول تحت تأثیر مناسبات این کشور با هند قرار داشته
است ) (Sattar, 2007:14ازآنجا که پاکستان کشوری اسالمی است و برمبنای اکثریت
جمعیت مسلمان ،جدائی این کشور از هند صورت گرفت ،توسعه روابط با
کشورهای اسالمی نیز از اصولی است که در سیاست خارجی پاکستان مورد تاکید
قرار دارد .براساس ماده  96قانون اساسی پاکستان ،دولت کوشش خواهد کرد تا
روابط برادرانه بین کشورهای مسلمان را براساس وحدت اسالمی ،حمایت از منافع
مشترک مردم آسیا ،آفریقا و آمریکای التین ،ترویج صلح و امنیت بینالمللی ،پرورش

روحیه تفاهم ودوستی در میان ملتها و ترغیب حل اختالفات بینالمللی از راههای
صلحآمیز تقویت نماید (واعظی .)29 :5296،در بعد سیاست خارجی ،کشورپاکستان
فراز و فرودهای بی شماری را در طی چند دهه اخیر تجربه کرده است؛ به گونهای
که عرصه دیپلماسی پاکستان یکی از پیچیدهترین عرصههای دیپلماسی جهان به شمار
میرود .اختالف دیرینه همراه با سه تقابل مستقیم نظامی با هند بر سر منطقه مورد
اختالف جامو و کشمیر ،نفوذ سنتی در صحنه تحوالت افغانستان ،حمایت مستقیم و
غیرمستقیم از دهها گروه مذهبی افراطی در سطح منطقه ،اختالفات و همکاریها با
جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت راهبردی با ایاالت متحده آمریکا و همسویی با
کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله ویژگیهای سیاست خارجی
پاکستان به شمار میرود که زمینه را برای نقشآفرینی بازیگران مختلف فراهم ساخته
است

)Khan, 2007: 10
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 .(Ijazپاکستان به عنوان یک کشور مهم درمنطقه همواره

همواره یکی از اعضاء فعال در جنبش عدم تعهد ،گروه  9کشور اسالمی در حال
توسعه ،سازمان اکو ،سازمان کنفرانس اسالمی ،سارک ،عضویت ناظردر پیمان
شانگهای و...بوده است (موسی زاده .)219 :5299،درعرصه سیاست خارجی،
پاکستان برای برخی ازکشورها نظیر آمریکا ،روسیه ،چین ،هند ،ایران ،افغانستان و
عربستان اهمیت ویژهای قائل

میباشد.

به عنوان مثال در حال حاضرافغانستان یکی از اهداف مهم سیاست خارجی پاکستان
می باشدوپاکستان تالش زیادی برای گسترش نفوذ در این کشور از خود نشان
میدهد که این تالش در وهله نخست برای جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به
عنوان یک شریک مناسب برای ایاالت متحده آمریکا در منطقه و سپس برای
جلوگیری از نفوذ و گسترش هند بعنوان رقیب دیرینه منطقهای در افغانستان میباشد.
بر همین اساس پاکستان در چند سال گذشته در سیاستهای خود نسبت به
افغانستان و موضوع طالبان تجدید نظرکرده واز حمایتش در به قدرت رسیدن طالبان
در افغانستان دست برداشته است .بطوریکه رحیم اهلل یوسفزی عضو کمیته صلح
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تالش کرده است در مناسبات منطقهای نقشی فعال داشته باشد و در این زمینه

دولت پاکستان برای گفت وگو با طالبان پاکستانی درسال  1659اظهار داشته :که
نیروهای نظامی پاکستان طرفدار به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نیستند .چون
هرگاه طالبان در افغانستان به قدرت برسند ،روحیه طالبان پاکستانی هم افزایش
مییابد .همچنین محمد صادق سفیر پاکستان در کابل ،صلح در افغانستان را از
اولویتهای مهم سیاست خارجی اسالمآباد دانسته وعنوان داشته ،اشتباهات گذشته
پاکستان در قبال افغانستان به تاریخ پیوسته است وافغانستان باثبات و مرفه از هر
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جهت به نفع پاکستان

میباشد.

گسترش روابط با ایران نیزاز دیگر اولویتهای سیاست خارجی پاکستان درسال های
اخیر میباشد .ایران عالوه بر اینکه همسایهای باثبات و قابل اطمینان و اتکا است،
منبع غنی انرژی نیز میباشد .چیزیکه کشور پاکستان بشدت به آن نیاز دارد .گاز مورد
نیاز پاکستان بر اساس پیشبینیهای مراجع بینالمللی در سالهای  1651تا 1626

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

مقدار  96/0میلیارد مترمکعب است .گاز طبیعی تقریبا  16درصد از کل سبد انرژی
پاکستان را به خود اختصاص میدهد .در حال حاضر تولید داخلی گاز پاکستان 9/2
میلیارد فوت مکعب در سال است ،در حالیکه تقاضای گاز این کشور  0میلیارد فوت
مکعب میباشد که در این بین ایران میتواند کمک شایانی به حل مشکالت پاکستان
درزمینه انرژی بنماید (جوادی ارجمند( )19 :5295،ببری گنبد:5295،
()59خبرگزاری مهر  59اسفند

. (5299

در خصوص عربستان نیز باید عنوان داشت که نواز شریف نخست وزیر پاکستان
رابطه نزدیکی با خاندان آل سعود دارد و دوران تبعید خود را در عربستان گذرانده
است .کابینه نواز شریف پس از استقرار ،چرخشهای سیاست خارجه خود را کامال
آشکار کرده است ومقامات پاکستانی در تالش برای بهبود روابط خود با کشور
عربستان میباشند و سفرهای دوجانبهای نیز از سوی مقامات دو کشور در طول چند
سال گذشته صورت گرفته است که خریداری تسلیحات از پاکستان به وسیله
عربستان و کمک چند میلیارد دالری به پاکستان توسط عربستان از موضوعات آشکار
این رفت و آمدهای دیپلماتیک بوده است .آنچه که مسلم است عربستان در فضای

جدید سیاست خارجه خود به دنبال یارگیری است و پاکستان یکی از گزینههای
بسیار مناسب در این زمینه عرض یابی شده است و البته پاکستان نیز به دلیل تمایل
به نزدیکی به ائتالف شورای همکاری خلیج فارس از هرگونه بهبود روابط با
عربستان استقبال میکند (شاکری.(5291،
کشور چین نیزیکی دیگر از مهمترین اولویتهای سیاست خارجی پاکستان در حال
حاضر وگذشته بوده است .کشور چین به عنوان دومین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا و
عضو دائم شورای امنیت از جایگاه بسیار باالیی در سطح منطقه و جهان برخوردار
است و پاکستان همواره و از بدو تأسیس تالش داشته روابط خود را با چین در حد
مطلوبی نگاه دارد و اکنون نیز این موضوع در صدر اولویتهای سیاست خارجی
پاکستان قرار

دارد.
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 .4تبیین عوامل تاثیرگذاربر روابط چین و پاکستان
با تأسیس چین کمونیست در سال  ،5999پاکستان یکی از اولین کشورهایی بود که
دولت مستقل چین را به رسمیت شناخت .روابط رسمی دوکشور در سال  5916آغار
گردید که در آن زمان هر دو کشور توافق کردند که همکاریهای گستردهای را به
خصوص در زمینه اقتصادی و دفاعی داشته باشند .پس از پایه گذاری روابط
دیپلماتیک ،روابط نظامی بین دو کشور نیزدر سال  5900آغاز گردید که منجر به
تشکیل یک اتحاد استراتژیک فیما بین آنها درسال  5991شد ()Nihao , 2011: 3
چین حمایتهای نظامی خود و کمک به کشورپاکستان را در زمانی بسیار مهم و
درفاصله سالهای  5900تا  5995و هنگامی که آمریکا فروش هرگونه تسلیحات به
پاکستان را تحریم کرده بود انجام داد .چین دراین بازه زمانی چیزی درحدود 522
ملیون دالربه پاکستان کمک کرد:

(Hussain Shah, 2013: 6).

کمکهای چین به

پاکستان در این زمان مربوط میشد به ارائه تجهیزات نظامی برای بخشهایی از
ارتش و هواپیماهای

MIG

برای نیروی هوایی این کشور وهمچنین صنایع سنگین

تاکسیال که در سال  5995با کمک چین در پاکستان تأسیس و راه اندازی شد .این
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 .4-1مسائل نظامی و تاثیرآن بر روابط چین و پاکستان

پروژه در ابتدا به عنوان یک پروژه آزمایشی اقدام به ساخت تجهیزات سنگین برای
ارتش پاکستان نمود که از آن جمله میتوان به ساخت تانک ال خالد و تانک ال
ضرار اشاره نمود .همچنین طراحی و ساخت ناو

پاکستانیPNC

در سال  5999در

شهر کراچی به کمک چینیها اتفاق افتاد .چین حمایتهای نظامی خود از پاکستان را
در دهههای  5996و  5996نیز با ارائه تکنولوژیها و فن آوری هایی برای طراحی
وساخت سالحهای هستهای و موشکهای بالستیک ادامه داد
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(.)Gul, 2012: 7

از سال  5996تا  966 ،5991تانک 11 ،کشتی جنگی 266 ،هواپیما و مقادیر زیادی
سالح و موشکهای مختلف که غالبا جزء مدرنترین سالحهای ارتش چین بودند به
پاکستان فروخته شد .بدین ترتیب در سال  91 ،5991درصد کل تانکها و  01درصد
تجهیزات نیروی هوایی پاکستان ساخت چین بودند.
دیدار نخست وزیر چین لی پنگ از اسالم آباد در سال  5999نیز از اهمیت زیادی در

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

روابط نظامی دو کشور برخوردار است چراکه به موجب همین سفر چین قرار دادی
با پاکستان در زمینه ساخت یک نیروگاه هستهای امضا نمود که این موضوع موجب
تقویت بیش از پیش روابط دوکشور گردید ()Haider, 2013
حفظ روابط استراتژیک دفاعی -نظامی دوکشور ،در سال  ،5991با اعطای  29فروند
موشک برد کوتاه بالستیک  M-11از سوی چین به پاکستان ادامه پیدا کرد .پاکستان نیز
در مقابل حمایتهای همه جانبه ای از چین در مسائل مختلف سیاسی در سطح
منطقه به خصوص در زمینه حاکمیت چین بر تایوان ،سین کیانگ ،و تبت و مسائل
حقوق بشر بعمل آورد .چین در حال حاضر به بزرگترین تأمین کننده تجهیزات
دفاعی مورد نیاز پاکستان تبدیل شده است و در دو دهه گذشته روابط نظامی -
دفاعی دوکشور گسترش قابل توجهی یافته است .بطوریکه با کمک چین ،پاکستان در
سال  1662موفق به ساخت هواپیماهای جنگنده -JF 59شد .این جنگندهها از لحاظ
قدرت و کارایی در سطح هواپیماهای میراژ  1666و F-7sبودند .همچنین همکاری
دوکشور در ساخت هواپیمای  ،-JF59به ارزش  1میلیارد دالر ،به معنای اعتماد رو
به رشد و حمایت دو کشور همسایه از یکدیگر بود .عالوه بر این چین حمایتهای

زیادی از پاکستان در زمینه ساخت و تولیدناوچه ها وهلیکوپتر های ، F-p22جتهای
 ،K-8تانکهایT-85

 ،تانک وهواپیماهای

F-7

انجام

دادAmna,2013:6).

) همچنین

در  12می  1660پاکستان قرارداد  066ملیون دالری با چین منعقد کرد که این قرار
داد شامل ساخت  9ناوچه برای نیروی دریایی این کشور ،ارتقا کارخانه کشتی سازی
کراچی وانتقال تکنولوژی برای ساخت ناوگان سطحی مدرن میباشد
(سلطانی.)9 :5299،
عالوه بر خرید و فروشهای تسلیحاتی که بین دو کشور انجام گرفته ،هر دو کشوربه
منظور افزایش همکاری نیروهای مسلح و برای به اشتراک گذاشتن تجارب و
اطالعات یکدیگر ،تمرینات نظامی جامعی را برنامه ریزی و اجرا نمودهاند که از
جمله مهمترین مانورهای مشترکی که دو کشور تا کنون انجام دادهاند میتوان به
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مانور " "YOUYIبه معنی "دوستی" و مانوری به نام "شاهین" اشاره نمود .تمرین
در سال  ،1669تاکنون  9بار تحت همین عنوان ،دوباردر چین ودوباردرپاکستان
برگذار شده ومانور نظامی شاهین نیز تا کنون دو بار در سالهای  1655و 1652
برگذار شده است ()Mushahid Hussain, 2013: 11
وزیر دفاع چین در فوریه سال  1659در دیداری رسمی از پاکستان عنوان داشت که
روابط استراتژیک دو کشور در بعد دفاعی و نظامی باید همچنان ادامه یابد و هر دو
کشور باید در حفظ وگسترش روابط دفاعی دوجانبه کوشا باشند .وزرای دفاع
دوکشورهمچنین بر اهمیت ادامه همکاری دریایی و تمرینهای مشترک تاکید
نمودند .سفر سال  1659نواز شریف نخست وزیر پاکستان به چین وامضاء قرار
دادهای دوجانبه در زمینههای متعدد به ارزش  91میلیارد دالر که تقریبا چهار برابر
حجم مبادالت تجاری دو کشور در سال ( 1652به ارزش حدود  52میلیارد دالر)
میباشد نیز بر روابط مستحکم طرفین تاکید دوباره گذاشت.
بررسی روابط دوجانبه نظامی -دفاعی چین و پاکستان در چند دهه اخیر حاکی از
این است که پاکستان برای برطرف کردن نیازهای دفاعی خود بشدت به چین نیاز
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نظامی  YOUYIمربوط میشد به نیروهای ویژه ارتش دو کشور که از زمان آغاز آن

دارد و چین نیزبه دالیل مختلف تمایل زیادی برای کمک و مدرن کردن ارتش
پاکستان دارد .با توجه به همین روابط عمیق دوجانبه ،پاکستان چین را به عنوان
نزدیکترین و مهمترین دوست و متحد منطقهای خود میداند .بطوریکه چین در
حال حاضر تبدیل به قابل اعتمادترین شریک پاکستان در رسیدن این کشور به،
سخت افزارها و تکنولوژی نظامی و پروژههای متعدد دیگرشده
.4-2
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است.

مسائل هستهای وتاثیر آن بر روابط چین و پاکستان

همکاریهای هستهای چین وپاکستان در اواسط دهه  5996آغاز شد .ذولفغار علی
بوتو نخست وزیر سابق پاکستان مشهورترین اظهارات را درزمینه مسائل هستهای،
بعد ازاولین آزمایش هستهای هند در سال  5999انجام داد وعنوان نمود که اگر هند
به بمب اتم دست پیدا کند ما باید چمن و علف بخوریم و حتی گرسنه بمانیم
) )Jiegen,2011:3ذولفغار علی بوتو این حرف را در سال  5990ودر زمان آغاز

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

همکاریهای هستهای چین و پاکستان مطرح نمودکه البته این همکاری با نگرانیهای
شدید آمریکا مواجه شد .در سال  5990یک توافقنامه رسمی هستهای بین دو کشور
منعقد گردید .در این زمان رئیس جمهورپاکستان ژنرال ضیا الحق بود که وی با
صراحت اعالم کرد که حق ما دست یابی به فن آوری هستهای میباشد .البته با توجه
به نوشتههای دکتر عبدالقدیر خان (پدر برنامه هستهای پاکستان) معاهده  5990ریشه
اصلی برقراری روابط هستهای قوی امروز چین وپاکستان است .او همچنین بعدها
عنوان داشت که نیروهای نظامی پاکستان در سال  5991به صورت مخفیانه اورانیوم
غنی شده برای ساخت دو بمب اتم را از چین به پاکستان منتقل نموده بودند.
همکاری هستهای بین دو کشوربه طور پیوسته در سالهای بعدوتاسال  5990به
صورت گستردهای افزایش یافت .بطوریکه در این زمان چینیها مقدمات ساخت
اولین راکتور اتمی را درپاکستان فراهم کردند و حتی گاز تریتیوم ،که مورد استفاده
برای تولید بمب هیدروژنی است را به پاکستان منتقل نمودندو همچنین چین ،آب
سنگین مورد نیاز پاکستان را برای این کشور فراهم

کرد(Siddharth,2011:8).

با توجه به گزارش مدیر سازمان سیا ،که در ژوئن  5999منتشر شد ،در طول  2دهه
گذشته چین منبع اصلی تأمین کننده نیازهای هستهای پاکستان بوده است .این
همکاریها در اواخر دهه  5996و همزمان با دومین آزمایش هستهای هند در سال
 5999به اوج تازهای رسید وپاکستان سرانجام موفق شد با کمک چین اولین آزمایش
هستهای خودرا  59روز بعد از دومین آزمایش هستهای هند انجام دهد و بخاطر
همین همکاریهای گسترده هستهای چین با پاکستان ،نهادهای مختلف چینی در
فاصله سالهای  1666تا  1669توسط آمریکا تحریم

شدند(Paul, 2004:3).

از این زمان به بعد چینیها فعالیتهای هستهای خود در پاکستان را لحظه به لحظه
گسترش دادند بطوریکه چین در سال  1669عنوان کرد که قصد دارد فقط دو رآکتور
چشمه  5و چشمه  1را برای پاکستانیها بسازد .اما پکن درسال  1656اعالم کرد که
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نیروگاههای چشمه  2و  9هم جزو قرارداد پیشین بوده وپکن موظف به ساخت
خواهند ساخت ودر ژانویه  1659نیز بر ساخت سه رآکتور دیگر تاکید کردند
) .(Hrubos, 2014: 6پاکستان امروزه  516کالهک هستهای دارد ،یعنی بیشتر از هند و
رژیم صهیونیستی .این کشور درسال  1651هشت زیردریایی دیزلی برقی از چین
خریداری کرده که توانایی مسلح شدن به موشکهای هستهای دارند .پاکستان در
حال حاضر توانایی هستهای زمینی و هوایی زیادی دارد .با ساخت موشک جدید
پاکستان( ،موشک شاهین با برد  1916کیلومتر) این کشور میتواند تمام هندو
اسرائیل را مورد اصابت قرار دهد .جنگندههای F16این کشور نیز میتوانند هند را
بمباران هستهای کنند .همچنین موشکهای نصرپاکستان با برد  06کیلومتر ،سالح
هستهای مناسبی برای میدان جنگ هستند (خبرگزاری فارس.)5299:
ذکر این نکته نیز الزم است که همکاریهای گسترده چین و پاکستان ،همواره متأثر از
دخالتهای آمریکا در منطقه و به خصوص همکاری با هند در زمینه مسائل نظامی و
هستهای بوده است تا جاییکه امضاء توافقنامه هستهای بین هند و آمریکا در سال
 1662که به صورت رسمی در سال  1669منتشر شد تأثیر بسیار زیادی بر تداوم و
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آنهاست .سپس درنوامبر  1652اعالم شد که چینیها  1رآکتور دیگر هم درکراچی

گسترش روابط هستهای چین و پاکستان

داشت.

 .4-3عامل اقتصادی وتاثیر آن بر روابط چین و پاکستان
چین همسایه شمالی پاکستان است و دو کشور بیش از  166کیلومتر مرز مشترک
دارند .چین و پاکستان از نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در دهه اول قرن حاضر از
روابط سیاسی ،اقتصادی و امنیتی مستحکمی برخوردار بودهاند وعامل اقتصادی یکی
از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روابط دوکشور محسوب می گردد و هر دو کشور از
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پتانسیل های باالی اقتصادی برای جذب یکدیگر برخوردار می باشندو روابط
اقتصادی آنها در سالهای اخیر با توجه به برنامههای اقتصادیشان از رشد قابل توجهی
برخوردار بوده است .این روابط از سال  1669وبه موجب موافقتنامه تجارت آزاد
گسترش قابل توجهی یافته است (.)Nawaz Kayani,2013: 462
پاکستان به لطف حسن همجواری با چین ،توانسته در طول سالیان گذشته روابط

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

ممتازی در زمینه های مختلف با دومین قدرت اقتصادی جهان برقرار کند و دولت
کنونی اسالم آباد نیز یکی از اصلی ترین رویکردهای خود را در عرصه اقتصاد و
سیاست خارجی ،گسترش بیش از پیش روابط با پکن قرار داده است .گواه این
موضوع حجم مبادالت تجاری پاکستان و چین در سال  1652میالدی می باشد که
به حدود  52میلیارد دالر رسیدو به موجب سفر نواز شریف نخست وزیر پاکستان
به چین (درسال  ) 1659وامضاء قرار دادهای دوجانبه در زمینه های متعدد حجم
مبادالت دوکشور به ارزش  91میلیارد دالر بالغ شد که تقریبا چهار برابر حجم
مبادالت تجاری دو کشور در سال  1652است .در سفر یاد شده همچنین بر روابط
مستحکم طرفین و لزوم گسترش این روابط در آینده تاکید دوباره گذاشته شد
( .) http://vista.ir/news :2015چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری پاکستان ،در
سال  1659میالدی چندین توافقنامه مهم به ویژه در زمینه های عمرانی با پاکستان
امضا کرده که قرارداد احداث فرودگاه در بندر گوآدر در جنوب غربی پاکستان،
قرارداد ساخت چند نیروگاه برق ،احداث چند بزرگراه مهم و ایجاد مراکز تحقیقاتی
مشترک در زمینه فناوری ،تولید انرژی برق آبی تنها برخی از قراردهای فیمابین اسالم

آباد و پکن است .عالوه بر روابط تجاری ،دو کشور همکاری قابل توجهی را در
طرحهای سرمایهگذاری مشترک آغاز کردهاند .این همکاری عمدتا از سوی چینیها
در پاکستان در حال انجام است که مصداق بارز آن توسعه و تجهیز بندر گوادر،
احداث بزرگراه ساحلی مکران ،احداث بزرگراه قره قروم و کمک به سیستم ریلی
پاکستان است .همچنین ،دولت چین باسرمایه گذاری  166میلیون دالری در ایجاد و
تجهیز سیستم راه آهن پاکستان ،تأمین لوکوموتیو مورد نیاز راه آهن این کشور و
اتصال راه آهن پاکستان به چین موافقت کرده است (.(Malik,2014: 79
یکی دیگر ازطرح های مهم اقتصادی بین چین و پاکستان که در سال های اخیردر
دستور کار دوکشور قرار گرفته بحث احداث جاده ابریشم چین است که بخشی از
آن با عنوان کریدور اقتصادی چین و پاکستان شناخته می شود که برای هر دو طرف
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بسیار سودمند به نظر می رسد .احداث این کریدور از مبداء آن در بندر گوادر در
غرب چین صورت خواهد گرفت که شامل سه بخش مهم و موازی خطوط حمل و
نقل جاده ای ،ریلی و خط لوله های انتقال انرژی است و عملیات احداث خطوط
جاده ای است (خبرگزاری مهر.)5299:
بندر گوادر در جنوب پاکستان نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی همکاری های
اقتصادی چین و پاکستان می باشد .این بندر به عنوان شاهراه ارتباطی به خلیج فارس
اهمیت بسیار باالیی برای چینی ها دارد و این کشور سرمایه گذاری های بسیار
زیادی را در چند سال گذشته در این بندر انجام داده است .چرا که این بندر نیازهای
چین را درابعاد مختلف تامین می کند .به عنوان مثال درحال حاضرشصت درصد از
نفت چین باید باکشتی ازخلیج فارس به تنها بندرتجاری در این کشور ،یعنی
بندرشانگهای با فاصله بیش از شانزده هزار کیلومتر منتقل شودکه استفاده از پتانسیل
بندرگوادر پاکستان می تواند این حمل و نقل را بین  1تا  2ماه کوتاه تر کند وعالوه
براین کشتیهای تجاری ونفتی هند را از خطردزدان دریایی نیز در امان نگه دارد
.)Khan 2013:129

( Ali
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جنوب غربی پاکستان تا مقصد آن در شهر کشگر واقع در استان سین گیانگ در

 .4-4مسئله انرژی ونقش ایران در روابط چین و پاکستان
کشور ایران از جهات مختلفی برای چین حائز اهمیت می باشدولذا درسال های
اخیرشاهد رشد بسیار زیادی درهمکاری های دوجانبه آنها درزمینه های گوناگون
بوده ایم .امروزه یکی از مهمترین حوزه ها ظرفیت ساز در روابط ایران و چین ،حوزه
انرژی است ،حوزهای که بیشک مهمترین نقش را در پویایی این روابط ایفا کرده

11

سیاست جهانی

است .ظرفیتهای بالقوه و همکاری دو جانبه ایران و چین در عرصه انرژی گسترده
است که این خود میتواندپیآمدهای مثبت سیاسی و امنیتی برای هر دوطرف در پی
داشته باشد (()Ghafouri ,2009:17علمایی فر .)55 :5296،بیشک در میان کشورهای
آسیایی چین با داشتن باالترین میزان مصرف و نرخ رشد مصرف و نیز برخورداری
از سریعترین رشد اقتصادی ،نگرانیهای جدیتری در خصوص تضمین جریان

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

انرژی مورد نیاز اقتصاد خود را دارد ،زیرا دستیابی به منابع مطمئن انرژی ،عاملی
اساسی در تضمین تداوم مدرنیزاسیون به مثابه انتخاب استراتژیک چین است (

,

()2012: 16 Dombeyظهیری نژاد .)99 :5296،رشد سریع اقتصادی چین باعث شد
تا این کشور در سال  5992با وجود آنکه پنجمین تولیدکننده نفت در جهان به شمار
می رفت ،به صف وارد کنندگان انرژی بپیوندد .یک دهه پس از آن ،نرخ رشد باالی
مصرف انرژی در چین موجب گردید تا این کشور در سال  1662با پیشی گرفتن از
ژاپن به دومین مصرف کننده نفت در جهان تبدیل شود ودر نهایت طبق آمار آژانس
بین المللی انرژی ،در سال  1669چین به بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان تبدیل
شد .زغال سنگ  ،%96نفت حدود  ،%16گاز ،انرژی هسته ای و برق نیز  %56انرژی
مصرفی ساالنه چین را تشکیل می دهد (متقی وقره بیگی.)99 :5292،
بر مبنای آمارها طی  50سال ( 5992تا  ،)1669مصرف نفت چین  16درصد رشد
داشته است ،در حالی که تولید داخلی در همین مقطع کمتر از  51درصد رشد یافته
است .مصرف فزاینده انرژی چین و نگرانی های جدی این کشور پیرامون "امنیت
انرژی" باعث شده تا چین توجه خاصی به طیف وسیعی از کشورهای دارنده انرژی

داشته باشد ولی در این میان ایران با دارا بودن منابع غنی نفت و گاز از اهمیت ویژه
ای برای این کشور برخورداراست ،به گونه ای که ایران قادر به برآوردن بخش عمده
ای از نیازهای انرژی چین می

باشد)& Nader ,2012:16

 .)Haroldچراکه تقاضای

چین در خصوص گاز طبیعی تا سال  1616به  166میلیارد متر مکعب خواهد رسید
که ایران به عنوان دومین دارنده گاز جهان از هر نظر برای تامین نیاز های چین
مناسب می باشد

(,2011:6

 )Nasseriچین در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری

ایران در بحث انرژی است و در سال  1655تعداد  500شرکت چینی برای سرمایه
گذاری در بخش انرژی ایران تالش نموده اند .ایران و چین در حال حاضر دارای
یک کمیته مشترک در زمینه نفت و گاز هستند و فقط در ماه می  1655یک توافقنامه
 16میلیارد دالری بین ایران و چین در زمینه انرژی منعقد
Nader

گردید)Harold ,2012:10
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&) .از طرف دیگرپاکستان نیز ،هم اکنون نیاز زیادی به ذخایر انرژی ایران

فسیلی ودر راس آن گاز می باشد .نیاز پاکستان به گاز بر اساس پیشبینیهای مراجع
بینالمللی در فاصله سالهای  1651تا  1626به مقدار  96/0میلیارد مترمکعب خواهد
رسید .گاز طبیعی تقریبا  06درصد از کل سبد انرژی پاکستان را به خود اختصاص
می دهد .در حال حاضر تولید داخلی گاز پاکستان ساالنه  9/2میلیارد فوت مکعب
است ،در حالیکه تقاضای گاز این کشور  0میلیارد فوت مکعب می باشد که در این
بین ایران می تواند کمک شایانی به حل مشکالت پاکستان دراین زمینه بنماید
(جوادی ارجمند .)19 :5295،لذا در زمینه حل مشکالت انرژی پاکستان و کمی
آنطرف تر هند طرح احداث خط لوله صلح بین ایران و پاکستان وهند از سال 5991
در دستور کار سه کشور فوق قرار گرفته است .طول این خط لوله بیش از 1966
کیلومتر می باشد که از این مقدار قرار است در حدود  5566کیلومتردر ایران996 ،
کیلومتر در پاکستان و مابقی در خاک هند احداث شود .احداث و راه اندازی این
خط لوله برای هر سه کشور حائز اهمیت می باشد .چرا که این خط لوله از یک
طرف برای ایران به یک منبع درآمدی مناسب و دراز مدت تبدیل می شد و از سوی
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دارد .این کشور در حال حاضر بشدت درگیر بحران انرژی بخصوص انرژی های

دیگر برای کشور هند و پاکستان به یک منبع کامل تامین انرژی (

Kronstadt,2007:

 . )15هرچندکه ایران در چند سال اخیر تعهد خود در قبال ساخت خط لوله را انجام
داده اما هنوز طرف پاکستانی به تعهدات خود دراین خصوص جامعه عمل نپوشانده
است ( . )econews.ir:1394به طوریکه آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفر
سال  5299خود به پاکستان بیان داشت ما فعالیتهای مربوط به ایران را انجام
دادهایم و منتظر اقدام طرف پاکستانی هستیم .اما با توجه به شرایط موجود به نظر می
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رسد ،رشد و حیات اقتصادی پاکستان به خط لوله صلح وابسته است و برآوردها
نشان میدهد که طی  26سال آینده پاکستان حدود  59میلیارد دالر از این خط لوله
درآمد کسب خواهد کرد که  9میلیارد دالر آن حق ترانزیت 5 ،میلیارد دالر بابت
مالیات و  1میلیارد دالر آن ذخیره سازی است (.)Munir,2013:8
لذادرمجموع می توان گفت نیاز روز افزون چین و پاکستان به انرژی از یک طرف و

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

وجود منابع عظیم انرژی در ایران از طرف دیگر ،باعث شده که هر دو کشور فوق،
توجه ویژه ای به ایران در مناسبات فی مابین داشته باشندو از ایران به عنوان یک
منبع غنی و با ثبات انرژی برای تامین نیاز های خود بهره بگیرند.
 .4-5افغانستان وتاثیر آن بر روابط چین و پاکستان
ازکشور افغانستان از گذشتههای دورتا به امروز به نام قلب آسیا یاد میشود ،کشوری
که با توجه به موقعیت بسیار مناسب جغرافیایی که دارد از اهمیت بسیار زیادی در
زمینه های مختلف سیاسی ،اقتصادی ،حمل و نقل و  ...برای همه کشور های منطقه
برخوردارمی باشد و همواره کشور های مختلف تالش نموده اند به نوعی در این
کشور حضور و نفوذ داشته باشند که از جمله این کشور ها که مورد بحث ما نیز می
باشند دو کشور چین و پاکستان هستند.
امروزه افغانستان از اهمیت فوق العاده زیادی برای پاکستان و چین برخوردار می
باشد و هر دو کشور تالش می نماید نفوذ خود را در این کشور مهم و استراتژیک
هرچه بیشتر گسترش دهند وبا توجه به همکاری های گسترده ای که بین چین و
پاکستان وجود دارد این دو کشور می توانند متحدان خوبی برای حضور در افغانستان

باشند .از جمله اهداف و استراتژی های مشترک چین و پاکستان در افغانستان
عبارتند ازگستر ش سرمایه گذاری های اقتصادی در افغانستان ،در اختیار گرفتن
بازارهای افغانستان که البته در این زمینه رقابت هایی هم بین دو کشور وجود دارد،
تالش برای تضعیف جایگاه هند (به عنوان دشمن مشترک) در افغانستان ،مسائل
مربوط به موضوع ترانزیت انرژی از آسیای مرکزی به پاکستان وچین از طریق خاک
افغانستان و.) Stanzel , 2014: 3)....
سابقه روابط چین و افغانستان و نقش این کشور در تحوالت سیاسی افغانستان ،به
دهه شصت بر میگردد .در آن زمان گروههای مارکسیستی در افغانستان وارد عرصۀ
فعالیتهای سیاسی شده و سر مخالفت با دولتهای وقت داشتند .بعضی از این
گروهها از جمله «ستم ملی» گرایشهای مائویستی داشت؛ ولی چین بیتوجه به آنان
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همچنان به روابط دوستانه خود با دولت افغانستان ادامه داد .اما با تجاوز شوروی به
تامینکنند گان اصلی سالح برای مجاهدین بود .با ظهور طالبان ،چین مانند سایر
کشورها نگران گسترش نفوذ طالبان به آسیای مرکزی و رخنه در ایالت سین کیانگ
بود .هرچند چین روابط نزدیکی با نیروهای مقاومت در برابر طالبان ایجاد نکرد و
کمک نظامی و مالی مستقیم به آنان نمیکرد ،ولی در مجامع ،نشستها و
کنفرانسهای بینالمللی ،اعمال طالبان را محکوم مینمود (.)huasheng,2012:6
حادثه یازدهم سپتامبر که در نهایت منجر به سقوط طالبان شد ،مایۀ خوشحالی
دولتمردان چین شد؛ اما حضور گسترده نظامی و سیاسی غرب بهخصوص ایاالت
متحدۀ آمریکا در منطقه از جمله افغانستان ،نگرانیهایی را نیز برای دولت چین به
همراه داشته است .موضعگیری این کشور در گردهماییهای سازمان همکاریهای
شانگهای مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از آسیای میانه را به خوبی میتوان نشانه
نگرانی چین از حضور آمریکا در منطقه دانست .اما در مسئله افغانستان دولت چین
دیدگاه نسبتا مثبتی از خود نشان داده است .دولت این کشور روابط خوب سیاسی با
دولت افغانستان دارد و در کنفرانسهای بینالمللی بن و توکیو تعهد کمکهای قابل
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افغانستان ،چین از نیرو های مذهبی در برابر رژیم کمونیستی حمایت کرد و یکی از

توجهی را به افغانستان کرده است .در واقع چین عالوه بر حضور فعال دیپلماتیک و
سیاسی در افغانستان ،از طریق سرمایهگذاری و توسعه تجارت نیز سعی میکند تا
حضور فعال در این کشور داشته باشد .حضور قابل توجه شرکتهای چینی در
پروسه بازسازی افغانستان ،نهتنها منافع اقتصادی برای چین دارد ،بلکه این حضور
برای چین در درازمدت از اهمیت سیاسی و اقتصادی بیشتری برخوردار است (نشریه
افغانستان رو.)1659،
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چین در یک دهه گذشته در بخشهای مهم اقتصادی افغانستان سرمایهگذاری کرده
است .این کشور در دو بخش نفت و حوزه آموزش قراردادهایی را با دولت
افغانستان امضا نموده است .چین سرمایهگذاریهای خوبی در حوزه معادن زیرزمینی
مثل مس داشته و نسبت به کشورهای منطقه از جمله هند فعالتر عمل کرده است.
درمقابل نیز روابط پاکستان و افغانستان به سال  5999وتشکیل دولت پاکستان باز می

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

گردد .در طول تمام این سال روابط دو کشور به دلیل مسائل مرزی واختالفات
ارضی ،مسئله پشتون ها و پشتیبانی پاکستان از تقویت سلفیگری مذهبی در مناطق
پشتوننشین و ...همواره دچار تنش و اختالف بوده است ودولتمردان افغانی همواره
پاکستانی ها را به دخالت در امور داخلی خود و تقویت گروهای سلفی و جهادی
وبرهم زدن صلح و امنیت در افغانستان متهم نموده اند واین موضوع تاجایی اهمیت
دارد که شهروندان افغانستان گشودن گره کور صلح افغانستان را در دستان پاکستان
می بینند ).) Setas,2013:2
دولتمردان و مردم افغانستان براین اعتقاد می باشند که اگر پاکستان بخواهد،
شهروندان افغانستان از نعمت صلح و امنیت برخوردار خواهند شد .البته با توجه به
نقش و نفوذ سیاسی و اقتصادی چین در پاکستان ،این کشور میتواند پاکستان را در
ایجاد صلح در افغانستان تشویق کند تا پاکستان از حمایت و تجهیز گروههای تندرو
در این کشوردست بردارد وبه عنوان میانجی جهت حل اختالفات میان دو
کشورافغانستان و پاکستان فعالیت نماید .البته درگفت وگوهای استراتژیک سه جانبه
ای هم که بین افغانستان ،چین و پاکستان درسال  1659در کابل برگزارشد ،سه کشور

تروریسم ،افراطگرایی وتجزیه طلبی رایک تهدید بزرگ برای امنیت خود و منطقه
عنوان و ب ر تداوم همکاری ها در عرصه های مبارزه با تروریسم تاکید کردند

( 2014:

.)Small, 4
 .4-6مسئله هند به عنوان یک قدرت منطقه ای و تاثیر آن در روابط چین و
پاکستان
هند کشوری حائل بین چین و پاکستان می باشد و از طرف شرق دارای 2166
کیلومتر مرز مشترک با چین واز طرف غرب دارای  1966کیلومتر مرز مشترک با
پاکستان می باشد .هند از جهات مختلفی برای هر دوکشور چین و پاکستان حائز
اهمیت می باشد و بخش زیادی از استراتژی سیاست خارجی دو کشور فوق بر
مبنای نوع رابطه با هند برنامه ریزی می گردد (اندیشمند .)55 :5290،کشور چین
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باتوجه به موقعیت حساس هند به خصوص در زمینه اقتصادی همواره تالش داشته
اقتصادی موجود در هند به بهترین شکل بهره برداری نماید که سفرهای متعدد هیات
های بلند پایه اقتصادی دوکشور وهمچنین سیر تحول در روابط اقتصادی چین و هند
در سالهای اخیر ،به خوبی این موضوع را نشان میدهد .روابط اقتصادی دو کشور
در چند سال گذشته به سرعت گسترش یافته است ،به گونهای که اکنون چین به
بزرگترین شریک تجاری هند تبدیل شده است .اما علیرغم اهمیت و اولویت روابط
اقتصادی و نقش تعیین کننده آن در شکلدهی به روند روابط دو جانبه چین و هند،
این روابط در اقتصاد خالصه نمیشود و متغیرهای مهم دیگری که در حوزه سیاست
و ژئوپولتیک قرار میگیرند نیز در شکلدهی به مناسبات دو کشور تاثیر گذارند .این
عوامل را میتوان در قالب رقابت استراتژیک سنتی این دو کشور و تغییر معادالت
قدرت در آسیا مورد تحلیل قرار داد .به بیان بهتر ،برای تبیین منطق استراتژیک تعامل
هند و چین باید به دو مفهوم ((رقابت استراتژیک)) و ((موازنه قدرت)) توجهی ویژه
داشت .درمقابل مسائل اقتصادی که عامل بهبود و گسترش روابط دوکشور چین و
هند می باشد ،وجود برخی اختالفات مرزی (که منجر به جنگ سال  5901بین
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تا روابط اقتصادی خود را با این کشور گسترش دهد تا بتواند از پتانسیل های

دوکشور شد) ،مسائل مربوط به رود براهماپوترا که از چین سرچشمه می گیرد و
وارد هند می شودونوع رابطه هند با آمریکا و اسرائیل باعث بروز اختالفات اساسی و
جدی در روابط چین و هند شده است (شریعتی نیا.)11 :5299،
در طرف مقابل ،هندوپاکستان در طول  0دهه گذشته روابط بسیار پرتنش و
پرتالطمی را تجربه کرده اند .بطوریکه از آغازین روزهای استقالل پاکستان از هند،
مسائلی از قبیل امتناع هند از استرداد دارایی های پاکستان از بانک مرکزی هند که
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منجر به بروز بحران شدید مالی برای پاکستان شد ،اختالف بر سر مسئله جامو
وکشمیر ،اختالف بر سر آب روخانه پنجاب ومسائل هسته ای همواره باعث بروز
بحران در روابط دوکشور شده است .تاجاییکه تاریخ  06ساله پاکستان شاهد سه
جنگ با کشور همسایه یعنی هند بوده است (مطیعی.)0 :5299،
عالوه بر موارد فوق رقابت دوکشور برای نفوذ در افغانستان ،فعالیت گروههای

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

تروریستی در خاک پاکستان که هند همواره آنها را تهدیدی برای امنیت خود دانسته
و هرگونه عملیات تروریستی در خاک خود را متوجه پاکستان می داند و همچنین
حضور و نفوذ گسترده آمریکا و اسرائیل در هند از جمله دیگرمواردی هستندکه در
سالهای اخیرباعث ادامه رونداختالفات بین هند و پاکستان شده است.
اما در سوی دیگر پاکستان دارای یک ارتباط طوالنی و قوی با چین می باشدو روابط
بلند مدت بین دو کشور بر اساس منافع متقابل ،بوده است .درطول  0دهه ای که از
تشکیل کشور پاکستان می گذرد دوکشور چین و پاکستان همواره در مسائل مختلف
منطقه ای و بین المللی مواضع یکدیگر ار تقویت نموده اند وروابط آنها همواره
مبتنی برمودت و دوستی بوده است .مناسبات و روابط حسنه دو کشور چین و
پاکستان را می توان در مقابل روابط همراه با تنش چین  -هند و هند  -پاکستان قرار
داد .یکی دیگر از مواردی که درتقویت روابط چین و پاکستان درسال های اخیر تاثیر
زیادی داشته است ،حضور آمریکا در منطقه وگسترش روابط با هنداست .بطوریکه
روابط آمریکا و هند بعد از سال  1661و انعقاد قرار داد هسته ای موسوم به  512از
حالت عادی به حالت استراتژیک تغییر پیدا کرد و در واقع با این قرار داد آمریکا

پاکستان را کنار گذاشت و به سمت رقیب دیرینه این کشور یعنی هند متمایل
شدواین کشور را به عنوان شریک راهبردی خود در منطقه برگزید (دهقان
وکاظمی.)511 :5296،
لذا به موجب این قرار داد تنش ها در روابط آمریکا با پاکستان شدت گرفت و
پاکستان هم به دنبال این اقدام بیش از پیش به سمت چین روی آورد و تالش کرد تا
از اهرم چین در مقابل آمریکا استفاده کند .چین نیز به دلیل رقابت هایی که با هند
دارد (هر چند برخی از اختالفات گذشته پایان یافته و فراموش شده است) در مقابل
اتحاد هندبا آمریکا سعی کرده است روابط خود را با پاکستان گسترده تر کند (

Ijaz

 .)Khan, 2007:78در این میان تقویت وگسترش روز افزون روابط چین و پاکستان
ممکن است به تنش های بیشتر در روابط اسالم آباد با هند منجرشود .چرا که روابط
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پاکستان با چین به عنوان قدرتی مهم درمنطقه و جهان برای هند حساسیت زا است.
حامی پاکستان باشد و یا اینکه پاکستان امکاناتی را در اختیار چین قراردهد ،برای
هند و آمریکا مناسب نیست که دو قدرت هسته ای منطقه با یکدیگرائتالفی
استراتژیک ومستحکم برقرار نمایند .همچنین حمایت چین از پاکستان می تواند نفوذ
این کشور را در افغانستان افزایش دهد و تاثیرات گسترده ای هم درمنطقه آسیای
جنوب غربی داشته باشد واین مهم منافع هند را در منطقه به خطر می اندازد .چین
در طی چند دهه گذشته با کمک به پاکستان ،بهویژه در حوزه نظامی و به خصوص
در ساخت تسلیحات هستهای ،نقش اصلی را درتوانمندسازی پاکستان برای ایجاد
بازدارندگی حداقلی در برابر هند ،ایفا کرده است .افزون بر این ،پس ازتوافق هستهای
هندوآمریکا ،چین که مهمترین نقش را در برنامه هستهای پاکستان ایفاکرده ،مجددا
به کمک این کشور آمده وهمکاریهای جدیدی را باپاکستان شکل داده است .عالوه
بر موارد فوق در سالهای اخیر ،چین حضور روزافزونی در بندر گوادر 5پاکستان

 - 1گوادر بندری است که در جنوب ایالت بلوچستان پاکستان قرار دارد .این بندر در کرانه دریای عمان واقع شده ودر فاصله 066
کیلومتری کراچی قرار داردو بندری در حال پیشرفت بوده و رقیب جدی بندر چابهار ایران است .دولت پاکستان در سال  5667امتیاز
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لذا تقویت روابط چین و پاکستان هشداری برای هند است .گذشته از اینکه چین

داشته است .در واقع این بندر که با سرمایهگذاری عظیم چین در سال  1669به بهره
برداری رسید ،یکی از زمینههای مهم حضور این کشور در جوار هند از طریق دریا را
فراهم آورده است و بسیاری از کشور ها بهویژه هند ،از امکان تاسیس پایگاه نظامی
چین در این بندر سخن به میان آوردهاند .گرچه این اقدام در شرایط فعلی به دلیل
آنکه برای هند و آمریکا اقدامی بسیار تحریک آمیز محسوب میشود ،بعید است از
سوی چین به طور آشکار صورت گیرد ،اما به هر روی گوادر یک اهرم استراتژیک
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در اختیار چین است که در شرایط حساس میتواند از آن علیه هند بهره گیرد
(شفیعی وفرجی.)591 :5299،
لذا روشن است که هند از جایگاه بسیارباالیی در روابط چین و پاکستان برخوردارمی
باشدو در واقع بسیاری از ائتالف ها و موافقت نامه های سیاسی ،اقتصادی ،نظامی
و...که در طول سال های متمادی بین دوکشور فوق منعقد شده است با احتساب

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

عامل هند بوده ولذا ائتالف چین و پاکستان ،برای هند دغدغهای استراتژیک به شمار
میآید.
 .4-7افزایش حضور آمریکا در منطقه و تاثیر آن بر روابط چین وپاکستان
کشور آمریکا از جایگاه ونقش مهمی در روابط استراتژیک چین و پاکستان برخوردار
است .اهداف بلندمدت استراتژی سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه و
خاور دور این کشور را ناچار به دخالت در مسائل چین و پاکستان و تالش برای
تاثیرگذاری برمناسبات خارجی این دو کشور کرده است .در گذشته نه چندان دور
روابط آمریکا و پاکستان ،روابطی محکم و استراتژیک محسوب میگردید .پاکستان
در تمام دوران جنگ سرد در کنار ایاالت متحده و ایاالت متحده در کنار پاکستان بود
و سیاست سنتی آمریکا در این منطقه ،تکیه بر پاکستان همراه با سایر نیروهای متحد
با غرب بود .اشغال افغانستان توسط شوروی در سال  5999نقطه عطفی در روابط
آمریکا و پاکستان بود که باعث تعمیق بیشتر روابط دو جانبه آنها شد .اما شکست
عملیات بندری گوادر را به مدت  51سال به یک شرکت سنگاپوری واگذار نمود و برای  ۰6سال آینده آن را یک بندر آزاد بدون
مالیات معرفی کرد.

شوروی در افغانستان و تحول بعدی آن یعنی پایان جنگ سرد را میتوان آغازی بر
ایجاد تنش در روابط آمریکا و پاکستان دانست (.)Smith,2013:25
در دوران بعد از جنگ سرد ،منافع استراتژیک پاکستان و آمریکا به مرور دستخوش
تغییر شد و عمده تغییر و تحول بر سر دو موضوع افغانستان و هند بود .در ادامه
مسئله کشته شدن بن الدن در عملیات نظامیآمریکا بدون اطالع پاکستان درخاک این
کشور و همین طور کشته شدن تعداد قابل توجهی از مردم و سربازان پاکستانی
توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا از یک سو و از سوی دیگر مسئله ایجاد
انفجار در خطوط مواصالتی نیروهای ناتو که از پاکستان میگذرد و گرایش آمریکا
به سمت هند و برقراری رابطه با این کشور ،روابط آمریکا و پاکستان را کامال متشج
کرد.
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در طرف مقابل آمریکا ،چین را به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ در دنیا وجزء
وقدرت گیری چین در منطقه و جهان شود .چرا که این موضوع کامال بر خالف
منافع آمریکا است .از این رو آمریکا بارها تالش نمود تا روابط خود را با پکن بهبود
بخشدواین تالش ها در دوران باراک اوباما تشدید شد .اما چینی ها هرگز حاضر به
پذیرفتن آمریکا به عنوان یک دولت دوست و شریک دائمی نبودند .چرا که حضور
آمریکا را درمنطقه به ضرر منافع کوتاه مدت وبلند مدت خود می دانند .لذا ادامه این
روند وفاصله گرفتن چین و پاکستان از آمریکا باعث گرایش آمریکا به سمت هند
شد .هندی که برای هر دو کشور چین و پاکستان مسئله ساز و حائزاهمیت فراوان
بود و در واقع دشمن مشترک چین و پاکستان محسوب می شود .اقدام آمریکا در
رفتن به سوی هند باعث نزدیکی بیش از پیش چین و پاکستان شد و در واقع اتحاد
آمریکا و هند را در مقابل اتحاد چین و پاکستان (که البته دارای قدمت  06ساله
است) قرار داد ) .)Harsh & Pant,2012: 9چینی ها همواره نگران حضور آمریکا در
منطقه به خصوص درهند می باشند .چرا که آنها معتقدند آمریکا با ایجاد یک رشته
روابط با هند و ژاپن ،اقدام به ایجاد حلقه محاصره در اطراف چین و تاثیر گذاری بر
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اهداف استراتژیک خود می داندو همواره تالش نموده به طرق مختلف مانع از نفوذ

چین نموده است .لذا ب ر اساس این دیدگاه چین بشدت اقدامات آمریکا در منطقه را
رصد و برای خنثی سازی آن اقدام می نماید .عالوه براین سیاست های بلند پروازانه
هند برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای و جهانی ،زیر سایه حمایت های
آمریکا نیز از جمله نگرانی های عمده چین می باشد که چین تالش کرده این بلند
پروازی ها را از طریق رابطه با پاکستان خنثی نماید (.)Fifield,2011:8
در طرف مقابل نیز پاکستان به دالیل پیش گفته از اقدامات آمریکا در منطقه
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بخصوص برقراری رابطه با هند و نوع اقدامات انجام شده توسط آمریکا در افغانستان
و پاکستان بشدت اظهار نارضایتی می نماید وحتی بر اساس آمارها فقط حدود 9
درصد از مردم پاکستان تمایل به برقراری رابطه با آمریکا و پذیرش این کشور به
عنوان یک شریک و دوست را دارند و در مقابل بیش از  96درصد مردم این کشور
تمایل به ادامه روابط با چین دارند .الزم به ذکر است اقداماتی نظیر تصمیم دولت

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

آمریکا در ژانویه  1655برای تعلیق بخشی از کمک های نظامی خود به پاکستان،
باعث گرایش بیش از پیش مردم این کشور به این طرزفکر وگرایش به سمت چین
شد و در مقابل این اقدام آمریکا بود که مسعود خان سفیر پاکستان در چین بالفاصله
(در همان ژانویه  )1655به مالقات مقامات چینی رفت وآنها را پشتیبان پاکستان در
شرایط سخت نامید).)Farhan ,2013:145
لذا با توجه به اقدامات آمریکا در منطقه مقامات پاکستانی به این نتیجه رسیده اند که
چین به مراتب متحد قابل اطمینان تری برای پاکستان نسبت به آمریکا خواهد بود .از
طرف دیگر با عنایت به استراتژی و نوع نگاه چین و پاکستان به هند وگسترش روز
افزون روابط هند با آمریکا ،قطعا روابط چین و پاکستان نیز گسترش خواهد یافت.
تاجاییکه به طور مثال پس از تنش در روابط هند و پاکستان بخاطر حوادث سال
 1669بمبئی که هند آن را متوجه پاکستان دانست و آمریکا هم از این موضوع
حمایت کرد ،بالفاصله رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان طی سفری به چین از آنها
تقاضا حمایت در برابر این هجمه آمریکا و هند را نمود که البته مورد موافقت
مقامات چینی قرار گرفت و این مالقات منجر به امضاء موافقت نامه ای بین دو

کشور برای تحویل ناوچه های

F22

از سوی چین به نیروی دریایی پاکستان شدوبه

موجب همین اقدام هند نیز تسلیحات مشابهی را از آمریکا خریداری نمود .همچنین
با امضاء قرار داد هسته ای موسوم به  512بین هند وآمریکا در سال  1662بالفاصله
چین هم بحث فروش  1راکتور هسته ای را به پاکستان مطرح وبرای گسترش
تاسیسات هسته ای پاکستان تالش نمود ( .)Harsh & Pant :2012:89این اقدام این
پیام را برای آمریکا داشت که هرگونه دخالت وتحرک آمریکا در سطح منطقه که
منافع چین و پاکستان را به خطر بیندازد با عکس العمل فوری آنها رو به رو خواهد
شد .چین روابط خود با پاکستان را همانند اهرم فشاری بر روابط هند وآمریکا می
داندوتالش می کند با حضور گسترده در پاکستان بخصوص بند گوادر ضمن رصد
اقدامات نیروی دریایی آمریکا در دریای عمان و خلیج فارس اقدامات آمریکا را در
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منطقه خنثی نماید.
با بررسی روابط دوجانبه چین و پاکستان در چند دهه اخیر به این نتیجه میرسیم که
اتحاد بین دوکشور ،که قدمتی  06ساله دارد ،اتحادی قوی و مستحکم میباشد و روز
به روز نیز بر قوت آن در ابعاد مختلف افزوده میشود .چین و پاکستان به عنوان دو
کشور همسایه در منطقه ،سالها است که به این نتیجه رسیدهاند که میتوانند نقطه
اتکای یکدیگر در مسائل مختلف منطقهای و جهانی باشند .هم اکنون چین بزرگترین
صادر کننده اسلحه ومهمات ودومین شریک بزرگ تجاری پاکستان و مهمترین کشور
فعال در زمینه هستهای در این کشور محسوب میگردد وعالوه بر این چینیها
سرمایه گذاریهای گستردهای را در بخشهای مختلف پاکستان انجام دادهاند و در
مقابل نیزپاکستان ضمن حمایت همه جانبه از مواضع چین در سطح منطقه ،منافع
مختلف این کشور را در ابعاد گوناگون تأمین

میکند.

با بررسی روند روابط دوجانبه چین وپاکستان در  0دهه گذشته میتوان مهمترین
عوامل و مؤلفههای تاثیرگذاربر روابط استراتژیک دو کشور را ناشی از دیدگاههای
مشترک آنها نسبت به مسائل منطقهای وجهانی ،نگرانی آنها از اقدامات هند و
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نتیجه گیری

همچنین نفوذ روز افزون آمریکا درمنطقه ،نیاز شدید هردوکشوربه انرژی و بحث
تأمین امنیت انرژی ،استفاده از ظرفیتهای اقتصادی یکدیگر در منطقه و.....

دانست.

اما ادامه روابط چین وپاکستان در آینده بستگی به این مهم دارد که چین درعرصه
منطقهای و بین المللی چه عواملی را ترجیح میدهد .به عبارت دیگر چین از طرفی
بنا دارد تا تنش در روابط خود با هند را مدیریت کرده تابتواند به اهداف بلند مدت
خود درمنطقه بخصوص توسعه صلح آمیزدست پیدا کند .لذا چین در اندیشه افزایش
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تنشهای پیرامونی نیست و نمیخواهد که گسترش روابطش با پاکستان باعث ایجاد
تنش در منطقه و یا جهان شود .در عین حال چین همچنان تالش خواهد کرد تا
قدرت نفوذ خود را در منطقه وبخصوص در پاکستان افزایش دهد .بنابراین در بلند
مدت روابط دوستانه چین با پاکستان تداوم خواهد داشت .اما ممکن است این روابط
تحت تأثیر متغیرهایی در صحنه بین الملل فراز و فرودهایی داشته باشد .یعنی اگر

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

حساسیتها در منطقه بیشتر شود و روابط هند با آمریکا (در جهت مقابله با چین)
گسترش یابد روابط چین با پاکستان هم بیش از پیش توسعه خواهد یافت .اما اگر
تنشها و حساسیتها کمتر شود چین درصدد خواهد بود روابط خود را با هند
افزایش دهد و روابطش با پاکستان هم مانند گذشته ادامه خواهد

داشت.
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