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چکیده
از مجموع  3کریدور حملونقل جهانی که کارشناسان سازمان ملل برای حملونقل جهان میان خااور دور باا
سایر نقاط دنیا پیشبینی کردهاند 2 ،کریدور از ایران میگذرد و بندر چابهار یکی از چهاارراههاای اصالی کریادور
جنوبی تجارت جهانی محسوب می شود .این بندر به علت موقعیت استراتژیک خاود و دساتیابی باه آبهاای آزاد
بین المللی ،جایگاه ویژه ای در مبادالت بین ایران و سایر نقاط منطقه دارد .اما اصلیترین رقیب یا به واقع همتاای
بندر چابهار ،بندر گوادر پاکستان در منتهی الیه جنوب غربی پاکساتان در سااحل خلایو گاوادر در دریاای عماان
میباشد .بندر گوادر در متن رقابتهای هند و پاکستان ارزش استراتژیکی چشمگیری یافته است .چین باه عناوان
قدرت نو ظهور جهانی با سرمایهگذاری در نقاط استراتژیک ،نظیر گوادر می خواهد زمینههای ارتبااط خشاکی باا
اروپا و بهره برداری از کریدور شمال جنوب را فراهم نماید تا بتواند به برتری خود در عرصه اقتصاد جهانی اداماه
دهد .با سرمایهگذاری چین در بندر گوادر ،به احتمال زیاد بازی جدید حول اقتصاد و تجارت در منطقه شکل خواهد
گرفت که پیامدهایی را بر منطقه از جمله بر بندر چابهار ایران بهمراه خواهد داشت .با عنایت به این موضوع ایان
پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی و مطالعات کتابخانهای و اسنادی به بررسی ویژگیهاای ژئواکوناومیکی بناادر
چابهار و گوادر میپردازد .یافتههای تحقیق نشان میدهد باتوجه به ویژگی جغرافیایی و کاربردی منااقق ،توساعه
سریعتر چابهار به معنای تضعیف گوادر نیست ولی توسعه سریعتر گوادر به معنای تضعیف و حتی ناابودی چابهاار
است.
واژگان کلیدی :بندر چابهار ،بندر گوادر ،ژئواکونومیک ،پروژه کمربند  -راه.
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مقدمه
از دو دهه پیش تااکنون ،گفتماان ژئوپلیتیاک و ژئواساتراتژی آرام آرام باه ساوی مفااهیم
ژئواکونومیک به ویژه مفاهیم مرتبط با انرژی و سوختهای فسیلی کشیده شده است .غرب آسیا
به دلیل نیاز مداوم برای دسترسی به منابع همچنان یک منطقه حیاتی باقی مانده و نگرانیهاای
گسترده ژئواستراتژیک در مورد کنترل ذخایر انرژی وجود دارد.
نیازمندیهای انرژی رو به رشد آسیا از جمله چین و هند و جنوب شرق آسیا ایان واقعیات را
میرساند که آنها مجبورند برای دسترسی به منابع خاورمیانه رقابت نمایند ،این امار و فاصالهی
کوتاه و رقابت میان همسایگان ،منجر به تغییرات مهمی در الگوهای دیپلماسی و رواباط امنیتای
در منطقه خواهد شد (کمپ و هارکاوی.)4 :1384 ،
از قرفی به دلیل اتفاقاتی کاه در خلایو فاار و همچناین تحاوالتی کاه در حاوزه قیمات
تمامشده و هزینههای حملونقل اتفاق افتاده ،آرایش اقتصادی -سیاسی منطقاه در حاال تغییار
است .بخش عمده فعالیت های اقتصادی ،تولیدی و ترانزیتی از خلیو فاار درحاال حرکات باه
سمت دریای عمان هستند« .گوادر» در پاکستان ،چابهار در جمهوری اسالمی ایران و «صاحار»
در عمان سه بندر مهم خارج از خلیو فار هستند که هرکدام گوی سبقت را از دیگری گرفته و
درحال پیشرفت روزافزونی هستند؛ درمیان آنها چابهار هرچند بهصرفهتر و مطمئنتر است اما با
روند کندتری درحال پیشرفت است.
قی چند سال اخیر چین و پاکساتان باا ترسایم چشام اناداز و نقشاه راه ،توافاق اقتصاادی
راهبردی را در منطقه دنبال کرده اند ،چین باا سارمایهگاذاری کاالن راهباردی در بنادر گاوادر
پاکستان درصدد تأمین اهداف راهبردی ،حل مشکالت داخلی ،دسترسی بدون دغدغه باه مناابع
انرژی و پشت سر گذاشتن تهدیدات فرا منطقهای خود مایباشاد .باه نظار مایرساد کاه ایان
سرمایه گذاری دستاوردهای زیادی برای پاکستان و پیامدهای ژئوپلیتیکی برای ایران به ویژه بار
بندر چابهار داشته باشد .از قرف دیگر هند که پاکستان و چین را مانع بزرگی بارای رسایدن باه
بازارهای آسیای مرکزی میداند تالش میکند از مسیر بندر چابهار برای دسترسی باه بازارهاای
جهانی استفاده کند .زیر نظر داشتن پاکستان نیز میتواناد از نگااه امنیتای هادف دیگار هناد از
توسعه بندر چابهار باشد .افغانستان به دنباال رهاایی از وابساتگی مطلاق باه پاکساتان اسات و
کشورهای آسیای مرکزی به دنبال کسب منافع اقتصادی بیشتر از قریق بنادر چابهاار هساتند.
چابهار و «گوادر» دو بندر با فاصله حداکثر  65مایل از هم که هرکدام شاهد حضور ابرقدرتهای
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اقتصادی با سرمایهگذاریهای عظیم برای دسترسی به بازارهای افغانستان و آسیای میانه اسات.
جا دارد پیامدهای ت وسعه این دو بندر با نگاه علمی مورد بررسی قرار گیرد .مقاله حاضار باا یاک
نگاه تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش مهم است که پیامدها و آثار ژئواکونومیکی ناشی
از توسعه بنادر گوادر و چابهار بر یکدیگر چیست؟ در برابر این پرسش ،این فرضیه بارای مولاف
مطرح است که با توجه به ویژگی جغرافیایی و کاربردی این دو بندر ،توسعه سریعتار چابهاار باه
تضعیف گوادر نمیانجامد ولی توسعه سریعتر گوادر به معناای تضاعیف و حتای ناابودی چابهاار
است .از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مباانی نظاری باه بررسای و تبیاین ویژگایهاای
ژئواکونومیکی دو بندر چابهار و گوادر پرداخته میشود .تحقیق حاضر به لحاا ماهیات و هادف
کاربردی و از جنبه روششناسی توصیفی -تحلیلی است .اقالعات مورد نیاز به روش اسانادی و
مطالعات کتابخانهای با تأکید بر منابع دست اول و بررسی آمار برخی از مراکز معتبر بینالمللای و
برخی مراکز آماری در کشورهای منطقه گردآوری شده است.
 -2مفاهیم نظری
ژئوپلیتیک یعنی علم مطالعهی روابط متقابل جغرافیا ،قدرت و سیاست و کنشهای ناشای از
ترکیب آنها با یکدیگر (حافظ نیا .)37 :1390 ،مسئولیت ژئوپلیتیک در مرحلهی اول شناسایی و
بررسی تأثیرات جغرافیا بر سیاست خارجی قدرتهای درگیر در قلمروها و در مرحلهی دوم یافتن
تقابل در قلمروها و در مرحلهی سوم بررسی و تحلیل نتایو تقابل در قلمرو رقابت و در پایان باه
پیشبینی رویکرد و کارکرد در این قلمروها اسات (کریمای پاور .)8 :1394 ،رواباط ژئاوپلیتیکی،
روابطی است که بین کشورها و دولتها و بازیگران سیاسی بر پایهی ترکیاب عناصار سیاسات،
قدرت و جغرافیا برقرار میشوند .عنصر جغرافیا نقش بستر ساز را ایفا کرده و انگیزههاای الزم را
برای شکلگیری ارادهی سیاسی رابطه ،تجلی فضای رابطه و نیز تأثیرگاذاری بار ساطد قادرت
بازیگر را سبب میشود (حافظ نیا.)363 :1390 ،
مهمترین مؤلفههای شکل دهنده روابط ژئاوپلیتیکی در دو گاروه قابال ذکار و قبقاهبنادی
هستند که عبارتند از:
 -1موقعیت جغرافیایی؛ شامل موقعیت دریایی ،زمینی ،حائل ،مرکزی ،حاشیهای (حاافظ نیاا،
)277 :1390
 -2عامل همسایگی؛ این عامل بر ماهیت تعامالت دولتهاا تاأثیر شادیدی دارد .در فرآیناد
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تهدید خارجی کشور همسایه ،بالقوه به صورت صدور بحاران ،تاراکم تهدیاد و تاراکم اخاتالف
ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند (کریمی پور)17 :1379 ،
به عقیدهی ادوارد لوتواک از دهه  90میالدی مؤلفههای اقتصادی جایگزین اهداف نظامی و
استراتژیک شدند (لوتواک )89 :1990 ،در حال حاضر رهیافت ژئواکوناومی در سیاسات تجااری
کشورهای غربی کامالً مشهود است ،ژئواکونومیک رویکردی در تحلیل مسایل باینالمللای ،باه
ویژه رقابت دولتهای بزرگ در مناقق حسا جهان اسات؛ کاه در آن باه جغرافیاا ،قادرت ،و
اقتصاد در تعامل با یکدیگر توجه میشود .ژئواکونومی که جزئی از ژئوپلیتیک است (مجتهادزاده،
.)50 :1386
ژئواکونومی :تعریف دقیق آن عبارت است از :تحلیل استراتژی هاای اقتصاادی بادون در
نظر گرفتن سود تجاری ،که از قرف دولتها اعمال میشود ،به منظاور حفاظ اقتصااد ملای یاا
بخشهای حیاتی آن و به دست آوردن کلیدهای کنتارل آن از قریاق سااختار سیاسای و خاط
مشیهای مربوط به آن پرداخت .ژئواکونومی رابطه بین قدرت و فضا را بررسی میکناد .فضاای
بالقوه و در حال سیالن همواره حدود و مرزهایش درحال تغییر و تحول اسات .از ایان رو آزاد از
مرزهای سرزمین و ویژگیهای فیزیکی ژئوپولیتیک است .در نتیجاه تفکار ژئواکوناومی شاامل
ابزارآالت ضروری است که دولت میتواند از قریق آنها به کلیه اهدافش برسد (عزتای:1380 ،
.)110
ژئواکونومی نقش متغیرهاای اقتصاادی در تصامیمگیاری سیاسای و مساایل باینالمللای و
اثرگذاری این منابع بر ساختار شکل گیرنده ژئوپلیتیک منطقهای یا جهاانی را بررسای مایکناد
(قاسمی.)68 :1391 ،
با توجه به اینکه انرژی نیاز مبرم جهان در قرن بیست و یکم اسات ،بناابراین ،کشامکش و
رقابت برای کسب منابع انرژی هیدروکربنی بین قدرتهای بزرگ به منطقه ژئواکونومیک غارب
آسیا سرایت میکند (کمپ و هارکاوی )14 :1384 ،در این رهگذر ارزان باودن انارژی ،موقعیات
حملونقل و داشتن روابط دوستانه بین کشورهای منطقه ،عمده دالیل نگااه قادرتهاای شارق
آسیا نظیر چین و هند و ژاپن به غرب آسیا میباشاد (عبادی و رجاب ناژاد )187 :1396 ،نظاام
قدرت جدید در شرق آسیا در حال تحول است .هند در حال گسترش روابط خاود باا کشاورهای
منطقه است .در این عرصه چین نیز تالش میکند با ارتباط باا ساایر کشاورها وزن ژئاوپلیتیکی
خود را در منطقه ارتقاء بخشد (عسگریان.)217 :1390 ،در این میان دو بندر چابهاار و گاوادر در
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مرکز توجه قدرتهای شرق آسیا و رقابتهای ژئواکونومیکی آنها قرار دارند.
 -3چین و طرح اقتصادی سین کیانگ  -گوادر
چین روز به روز بر دامنه حضور در نقاط اساتراتژیک خاارجی تأکیاد دارد کاه اجارای قارح
اقتصادی سین کیانگ -گوادر در این راستا میباشد .مبدا پروژهی سارمایهگاذاری چاین اساتان
سینکیانگ و مقصد آن بندر گوادر در جنوب غرب پاکساتان مایباشاد( .جمالادینی.)1 :1395 ،
شایجاینپیناگ ریایج جمهاور چاین در ساال  1394در پاکساتان بارای سارمایهگااذاری 46
میلیارددالری در پاکستان بویژه در بندر گوادر و دراختیار گرفتن مادیریت  40سااله ایان منطقاه
راهبردی اعالم آمادگی نمود (افتاده.)1 :1394 ،
قبق این پروژه در بخش انرژی  33،79میلیارددالر ،جادهسازی  5،9میلیادر دالر ،خاط ریلای
 3،69میلیارددالر ،حملونقل  1،6میلیارددالر ،بندر گوادر  66میلیون دالر و در بخش فیبرنوری 4
میلیون دالر سرمایهگذاری خواهد شد (خبرگزاری مهر.)1 :1394 ،
اهداف دولت چین :حضاور و مشاارکت در منطقاه آزاد گاوادر در راساتای مناافع ملای،
منطقهای و بینالمللی ،فراهم نمودن زمینههای ارتباط خشکی با اروپا و بهرهبارداری از کریادور
شمال – جنوب ،گسترش نفوذ در خارج از مرزهاای و محایطهاای اساتراتژیکی ،کساب قادرت
بازدارندگی در مقابل کنترل و مدیریت منابع انارژی خاورمیاناه از ساوی آمریکاا ،بساط قادرت
اقتصادی در نقاط استراتژیک جهان از جمله بندر گوادر میباشد (مؤسساه تادبیر اقتصااد:1394 ،
)10
چین به دنبال اتصال مناقق غربی خود به بازارهای جهانی است .این مناقق عمدتاً مسلمان
نشین میباشند و از منابع عظیم نفت و گاز نیز برخوردار هستند .این مناقق نسابت باه منااقق
شرقی ،جنوبی و مرکزی این کشور در قول دو دهه گذشته از سرعت رشد به مراتب پاایینتاری
برخوردار بودهاند .چین با اجرای پروژههایی بدنبال برقراری آرامش در استان ناآرام اماا سرشاار از
انرژی سین کیانگ و محل استقرار جدایی قلبان اویغور است (مؤسسه تدبیر اقتصاد.)2 :1394 ،
با توجه به برنامههای اقتصادی چین در این منطقه ،اتصال این منطقه به بازارهای جهانی از
اولویت برخوردار است .چین به دنبال بهره برداری نظامی از قریق ایجاد پایگاه نظامی و استفاده
از امکانات دریایی و ساحلی ،ایجاد مرکزی تجاری -اقتصادی اختصاصی در منطقه خلیو فاار ،
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اتصال صنایع غرب کشورش به بازارهایی در سراسر غرب آسیا ،استفاده از فضای پاکستان بارای
پیشی گرفتن از رقبایی چون هند و آمریکا ،تسالط بار ساواحل دریاای عماان و بخاش غربای
اقیانو هند است (مؤسسه تدبیر اقتصاد.)2 :1394 ،
 -4رقابت دو بندر چابهار و گوادر
بندر چابهار ایران همتای بندر گوادر پاکستان و مهمترین رقیب این بندر مایباشاد .ایان دو
بندر به غیر از اینکه میتوانند در زمینه صادرات و واردات فعالیت کنند ،و درآمد ارزی بارای هار
یک از این کشورها به ارمغان بیاورند ،در زمینه مسائل ترانزیتی نیز میتوانند نقش ایفا کنناد .دو
کشور از قریق این بنادر سعی در ارتباط برقرار کردن با آسیای مرکزی دارند .از این رو توجه باه
این موضوع رقابتی میتواند مفید واقع شود.
 -1-4بندر چابهار
از مجموع  26بندر در سواحل ایران در دریای عمان تنها چابهار با داشتن چهار اسکله جهات
پهلو گرفتن کشتیهای بزرگ و عمق مناسب از اهمیت ویژهای برخاوردار اسات (عزتای:1380 ،
.)56
بندر چابهار و منطقه مکران از نظر اقتصادی و نقشی که در حملونقل باینالمللای و امنیات
ملی دارند ،مورد توجه هستند .بندر چابهار از سال  1992به بندر آزاد تجااری – صانعتی تبادیل
شده است (کیانی مقدم .)2 :1391 ،بندر چابهار به جهت برخورداری از موقعیات ممتااز در شارق
تنگه هرمز و دریای عمان در مسیر خطوط اصلی کشتیرانی به آفریقا ،آسیا و اروپا قارار گرفتاه و
به عنوان کوتاهترین راه ارتباقی و ترانزیتی کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان باه بازارهاای
خلیو فار  ،شرق آفریقا و دیگر نقاط جهان مطارح اسات (شاهنوازی .)3 :1393 ،بنادر شاهید
رجااایی چابهااار دروازه ترانزیاات کاالساات( .امیااری )85-76 :1390،چابهااار بااه دلیاال موقعیاات
راهبردی ،که نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشاکی افغانساتان ،ترکمنساتان،
ازبکستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان و قزاقستان به آبهای آزاد از قریاق محاور ترانزیتای شارق
کشور " چابهار – میلک " از اهمیت فراوانی برخوردار است (عزتی و شکری .)3 :1391 ،از ایان
رو چنانچه رهبر معظم انقالب نیز توصیه فرمودهاند« :سواحل مکران گنجی فراموش شده اسات
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که بایستی هرچه سریعتر از ظرفیتها و مواهب موجود در آن بهره برده و زیرسااختهاای الزم
برای این امر به وجود آید» (آیت اهلل خامنهای)1393 ،
اما آنچه بر اهمیت بندر چابهار و منطقه مکران در معادالت امروزی میافزاید ،آن اسات کاه
آمریکا به عنوان یک قدرت دریایی ،با اقالق عنوان «هندوپاسفیک» به منطقه شرق آسیا ،هناد
را نیز به لحا مفهومی به منظومه امنیتی این منطقه افزوده و میکوشد تا از ایان قریاق ثقال
امنیتی خود در دسترسی به آبهای آزاد اقیانو هند را در برابر قدرت دریایی چین افزایش دهد
( .)Nye, 2017چنانکه رابرت کاپالن استدالل میکند در صورتی که ایاران و هناد در توساعه
بندر چابهار به دستاورد مطلوب خود برسند ،بندر گوادر و کریدور چین و پاکستان و نیز منافع این
دو کشور در آسیای مرکزی و افغانستان را به چالش خواهند کشید (.)Kaplan, 2017: 24
این در حالی است که قابلیتهای عمده بنادر گوادر و چابهار و شرایط فیزیکی مناسب خلایو
فار ایران وپاکستان را وارد عرصه رقابت کرده است( .محمدی)301:1385،
 -2-4بندر گوادر
یکی از مهمترین رقبای بندر چابهار بندر گوادر پاکستان میباشد .بنادر گاوادر همتاای بنادر
چابهار ایران ،در منتهیالیه جنوب غربی پاکستان در ساحل خلیو گوادر در دریاای عماان اسات.
منافع اقتصادی پاکستان در کنار دغدغههای نظامی و امنیتی آن ،موجب توجه جدی این کشاور
به توسعه بندر گوادر از سال  1999به این سو گردیده است .امری که منجر به امضای توافقناماه
نهایی مشارکت و سرمایهگذاری همه جانبه با دولت چین ،در زمینه توسعه و تجهیز این بندر شده
است.
بلوچستان پاکستان در موقعیت خاصی و با اهمیت اساتراتژیکی ،سیاسای و جغرافیاایی قارار
گرفته و کشور چین را ترغیب کرده که در بندر گوادر سرمایهگذاری کند و تجارت و بازرگاانی را
در منطقه رونق دهد و خود نیز در دریای عمان قدرتمند شود .بلوچستان پاکساتان غنایتارین و
وسیعترین و در عین حال توسعه نیافتهترین و کم جمعیتترین ایالت در میان چهاار ایالات ایان
کشور محسوب میشود.
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 -5اهداف چین از توسعه گوادر
دولت چین به حضور خود در پاکستان در یک بعد کالن و مشارکت در منطقه آزاد گوادر باه
عنوان یک قرح استراتژیک نگاه میکند و آن را در راستای منافع ملی ،منطقهای و باینالمللای
خود تعریف مینماید .عمدهترین اهداف چین را میتوان در موارد زیر خالصه نمود:
 -1-5افزایش فشار ژئوپولیتیکی بر هند
بندر گوادر در متن رقابتهای ژئوپاولیتیکی آسایای جناوبی ارزش اساتراتژیکی چشامگیری
یافته است .چین ،دسترسی و توسعه گوادر را مزیتی برای به چالش کشیدن قدرت دریایی دهلای
نو و افزایش فشار ژئوپولیتیکی بر هند یافته است که بطاور فزآینادهای پیونادهایش را باا نظاام
اتحادهای امریکایی بر علیه چین تقویت مینماید.
 -2-5رهایی از وابستگی به تنگه ماالکا
با توجه به مخاقرات محرومیت از حملونقل دریایی -ضرورت استفاده از کانالهاای انتقاال
انرژی از قریق خشکی برای این کشور حایز اهمیت است) (لیم )1 :1394 ،مسیر تازه راه جدیاد،
کوتاهتر و ارزانتری را برای چین و دسترسی این کشور به منابع انرژی خاورمیانه ایجاد میکند و
از وابستگی این دولت به مسیرهای تجاری دریای جنوبی و تنگه ماالکاا کاه قویااً تحات نفاوذ
ایاالت متحده است میکاهد (.)Singh,2015:1
 -3-5تأمین انرژی مورد نیاز با هزینه کمتر
با ایجاد پایانه نفتی در بندر گوادر ،مسیر واردات نفت از ایران و منطقاه خلایو فاار کوتااه
شده و هزینه انتقال نفت برای چین به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت (سلطانی:1381 ،
)4
 -4-5اتصال مناطق غربی چین به بازارهای جهانی
گوادر در پیوند با کریدور اقتصادی چین پاکستان نقش مهمی در دسترسی نیمه غربای چاین
به بازارهای بینالمللی ایفا خواهد کرد .این مناقق عمدتاً مسالمان نشاین مایباشاند و از مناابع
عظیم نفت و گاز نیز برخوردار هستند .باویژه ایان کاه منااقق غربای چاین در فرآیناد توساعه
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اقتصادی این کشور در اولویت قرار گرفتهاند ،بطوریکه در نتیجه آن در سال  ،2013سین کیانگ،
کویزو و کینگهای در نیمه غربی کشاور باه ترتیاب باا نار رشاد  14.2 ،14.3و  14.2درصاد
باالترین نر رشد اقتصادی را در بین استانهای چین داشتهاند و در ساال  ،2015باال بار دو و
نیم تریلیون دالر حجم تجارت چین با همسایگان حوزه مسیر تاریخی جاده ابریشم رقام خاورده
است (بهرامی مقدم.)1395 ،
 -5-5ایجاد مرکزی تجاری – اقتصادی اختصاصی در آبهاای باینالمللای
عمان و خلیج فارس
چینیها تالش دارند با به کارگیری تجربه موفق آزاد شهرهای خود ،بنادر گاوادر را نیاز باه
عنوان یک مرکز اقتصادی پاکستانی چینی تجهیز کنند .با متمرکز شدن شرکتهاا و موسساات
فنی و صنعتی چین در گوادر ،امکان مشارکت آنها در قارحهاای نفات و گااز منطقاه ،تساهیل
میشود.
 -6اهداف پاکستان از توسعه بندر گوادر
اهداف پاکستان از توسعه بندر گوادر را در موارد زیر میتوان خالصه کرد؛
 -1-6توسعه ایالت بلوچستان
توسعه بندر گوادر عامل مهم گسترش فعالیتهای اقتصادی در ایالت عقب مانده بلوچساتان
است .نتایو عمده این قرح اجرای قرحهای زیرساختی حملونقال ،ارتباقاات و ترانزیات کااال
میباشد .وجود این فعالیتها ،ضمن ایجاد اشتغال برای مردم بلوچ ،رشد فرهنگی و سیاسی ایان
ایالت را به همراه میآورد .عالوه بر این ،آثار اقتصادی مثبتی نیز برای اقتصاد در حال توسعه این
کشور در بردارد .از جمله این آثار فراهم شدن زمینه صادرات منابع معدنی از جملاه مناابع ماج
منطقه ساینداک بلوچستان است که در حال بهرهبرداری میباشد.
 -2-6شکستن انحصار بندر کراچی
بندر کراچی در حال حاضر پایتخت اقتصادی پاکستان به شمار میرود و اکثریت فعالیتهای
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اقتصادی ،تجاری و صنعتی این کشاور در کراچای متمرکاز شاده اسات .افازایش فعالیاتهاای
تروریستی ،افزایش اختالفات مذهبی و سیاسی در این بندر ،ساختار اقتصاادی ایان کشاور را باه
لحا جذب سرمایهگذاریهای خارجی و فعالیتهای تجاری منطقهای دچار آسیبپاذیری کارده
است .بنابراین انتقال ،تغییر و تمرکز برخی از فعالیتهاای اقتصاادی در گاوادر از آسایبپاذیری
پاکستان در این زمینه میکاهد.
 -3-6جبران عقب ماندگی نیروی دریایی
دولت پاکستان عالوه بر بهرهبرداریهای سیاسی و اقتصادی از بند گاوادر ،درصادد اساتفاده
نظامی از این بندر نیز میباشد .یکی از آسیبپذیریهای پاکستان در رقابت با هند ،عقبمانادگی
نیروی دریایی این کشور در مقایسه با هند و استقرار این نیروها در بناد کراچای اسات .بناابراین
دولت پاکستان درصدد است با استقرار بخشی از نیروی دریایی این کشور در گاوادر کاه فاصاله
زیادی با کشور هند دارد ،این نیرو را از دستر هند خارج سازد (روزنامه مردم.)1 :1394 ،
 -4-6گسترش روابط تجاری با افغانستان وآسیای مرکزی
استقالل کشورهای آسیای مرکزی و نیاز این کشورها به باز شدن درهای اقتصاد جهانی باه
روی آنها و همچنین تثبیت تدریجی شرایط سیاسی واقتصادی افغانستان فرصات بای بادیل و
ارزشمندی را برای پاکستان جهت فراهم کردن زمینههای ترانزیت کاال به این کشورها به وجود
آورده است .بدون تردید موفقیت پاکستان در استفاده بهینه از این فرصت در شرایط رقابتی شدید
با ایران ،تجهیز و توسعه منطقه آزاد گوادر و اتصال ریلی وجاده ای سواحل بلوچستان به مرزهای
افغانستان است.
 -5-6ارتباطات گسترده تر با منطقه خلیج فاارس و ایفاای نقاش در باازار
جهانی نفت
از جمله اهداف استراتژیک و بلند مدت مقامات پاکستان در توساعه بناد آزاد گاوادر ،فاراهم
کردن زمینههای ارتباقات تجاری واقتصادی گستردهتر با منطقه خلایو فاار اسات .توساعه و
تجهیز بندر گوادر به عنوان یک منطقه واسط تجاری بین کشورهای خلیو فاار و کشاورهای
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آسیای جنوب شر قی به ویژه چین و همچنین آسیای مرکزی به عنوان یاک پایاناه نفتای بارای
تجارت نفت خلیو فار و آسیای مرکزی به بازارهای جهانی در این زمیناه بسایار قابال توجاه
است.
 -6-6توسعه روابط تجاری با ایران
تجارت غیر نفتی ایران و پاکستان به دلیل شرایط نامسااعد جغرافیاایی و در نتیجاه فقادان
راههای مواصالتی خشکی میان دو کشور از کمیت و کیفیت قابل توجهی برخوردار نیسات ،ایان
در حالی است که دو کشور عضو سازمان منطقهای اکو میباشند .با این حال ،با وجود منطقه آزاد
چابهار در کنار مرزهای پاکستان ،ایجاد منطقه آزاد گوادر میتواند در توسعه و نوع روابط تجااری
دو کشور موثر باشد.
 -7مشکالت پاکستان در توسعه بندر گوادر
باتوجه به اینکه جغرافیای سرزمینی کشور پاکستان به صورت قاولی باوده کاه هماواره باا
مرزهای ناامن روبرو میباشد  ،لاذا مهمتارین مشاکل و نگرانای پاکساتان تاأمین امنیات قارح
اقتصادی در قول کشور است .مشکالتی که گروههاای تروریساتی در مرزهاا ایجااد مایکنناد،
موجب نگرانی سیستم امنیتی ایالت بلوچستان است به همین دلیل پاکستان متعهد شده که گروه
امنیتی ویژهای متشکل از  10تا  25هزار نیروی ویژه؛ از دریا -زمین و هوا چتار حفااظتی بارای
حمایت و حراست از اتباع چینی که در این منطقه مشغول به فعالیت خواهند شاد ،مساتقر نمایاد
(روزنامه مردم)1 :1394 ،
همچنین چین و پاکستان به منظور تأمین جان کارگران چینی توافق کاردهاناد معاادل یاک
درصد از بودجه  46میلیاردی این قرح اقتصادی را به تامین امنیت این نیروها اختصاص دهند .با
این حال ابعاد این نگرانی وسیع و گسترده میباشد که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1صعب العبور بودن کوهستانهای موجود در مارز کشامیر پاکساتان و چاین ماانع اصالی
احداث بزرگراه و خط لوله نفت و گاز است؛
 .2مسیر این قرح قرار است از منطقهی کشمیر عبور کند -اجرای آن برای دهلی ناو قابال
قبول نیست ،هند منطقهی کشمیر تحت کنترل پاکستان را متعلق به خود میداند و معتقد اسات
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پاکستان آن را تحت اشغال خود درآورده است ((روزنامه مردم)1 :1394 ،
 .3استقرار فضای بحرانی پایدار یا رو به پایداری میان هند و پاکستان استمرار دارد؛
 .4وضعیت امنیتی در مرزهای پاکستان با افغانستان ،ایران و هند همچنان ناامن باقی ماناده
است؛
 .5ناامنی فزایندهی داخلی پاکستان به ویژه در محورهای شامال ،بااختر و جناوب بااختری
نظیر؛ خشونت فرقهای  ،تعصبات ماذهبی افراقای باا کارکردهاا و اقادامات تروریساتی از جملاه
مهمترین تهدیدات داخلی در پاکستان است؛
 .6وقایع قومی ،فرقهگرایی و عملیاتهای تروریست و خشاونت در بنادر کراچای منجار باه
اختالل کامل نظم و قانون در این شهر شده که موجب احسا ناامنی در بین فعاالن اقتصاادی
گشته است؛
 .7حضور قالبان و القاعده در افغانستان و امنیت مرزی دو موضوع مهم در روابط پاکستا ن و
افغانستان است؛
 .8پایگاه سازمان تکفیری و سلفی در پاکستان و بیکاری جوانان منجر به رشد افراطگرایی و
تروریسم و جذب جوانان به گروههای تروریستی و ستیزه جو شده است.
 -8مقایسه مزیتهای گوادر و چابهار
فاصله دو بندر تا آسیای میانه :از آنجا که بندر گوادر تنها از نظار تجاارت ترانزیات باا
ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان میتواند با چابهار رقابت کند و دیگر مناقق ایان ناحیاه در
فاصله خیلی دوری از گوادر قرار دارند ،ترانزیت از قریق گوادر بارای دیگار کشاورها اصاالً باه
صرفه نیست ،بنابراین در اینجا فقط به بررسی فاصلههای ترانزیتی این سه کشور میپردازیم.
ترکمنستان :کوتاهترین مسیر جاادهای باین گاوادر و عشاقآبااد 2565 ،کیلاومتر اسات؛
بنابراین گوادر از این نظر نسبت به چابهار ( 2304کیلومتر) و بنادرعبا ( 2401کیلاومتر) دارای
عدم مزیت است.
ازبکستان :کوتاهترین مسیر مواصالتی بین گوادر و تاشکند ،مساافتی نزدیاک باه 2912
کیلومتر دارد که نسبت به چابهار و بندرعبا به ترتیاب  198و  266کیلاومتر از لحاا فاصاله
دارای مزیت است.
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تاجیکستان :کوتاهترین مسیر جاده ای بین گوادر تا دوشانبه ( 2246کیلاومتر) نسابت باه
چابهار و بندرعبا به ترتیاب باا اخاتالف  213کیلاومتر و  288کیلاومتر ،دارای مزیات اسات.
بنابراین گوادر برای ترانزیت به تاجیکستان و ازبکستان ،از لحاا مساافت جاادهای ،نسابت باه
چابهار دارای مزیت است ،اما در مورد ترکمنستان و افغانستان ،شرایط به نفع چابهار است.
اسکلههای موجود در دو بندر :با وجود اینکه بندر چابهار همچنان در حال اجارای فااز
یک قرح توسعه این بندر میباشد ،بندر گوادر به دنبال تکمیل فاز دوم توسعه این بندر و ساپج
اجرای فاز سوم این قرح است .الزم به ذکر است که بندر چابهار پج از اجرای فاز دوم این قرح
قابلیت پذیرش تانکرهای نفتی با ظرفیت  100هزار تن و کشتیهای کانتینری به ظرفیت 6500
تا  20000تن و حمل  6000خودرو را خواهد داشت( .محمود زهی.)460 :1387 ،
در صورتی که بندر گوادر پج از اجرای فاز یک قرح توسعه این بندر میتواند تاا ساقف 30
هزار تن بار کشتیها را جابهجا کند و در فاز دوم قابلیت پذیرش کشاتیهاایی باه ظرفیات 100
هزار تن و سوختگیری کشتیهاای  200هازار تنای را خواهاد داشات .باا احاداث تاسیساات و
تسهیالت مزبور ،بندر گوادر میتواند به مهمترین بندر استراتژیک منطقهای در خاورمیاناه مبادل
شود .فاز دوم قرح توسعه این بندر قرار بود در سال  2010به اتمام برسد که باه دلیال تحاوالت
سیاسی کشور پاکستان ،به تاخیر افتاده است.
 -9پیامدهای توسعه بندر گوادر
 -1-9پیامدهای سیاسی و نظامی
توسعه بندر گوادر این قابلیت نظامی را ایجاد خواهد کرد کاه ظرفیاتهاای نیاروی دریاایی
پاکستان در ترکیب با نیروی دریایی چین به چالشی قابل مالحظه برای تفوق دریایی دهلای ناو
در اقیانو هن د تبدیل شود .دیگر پیامد برجسته نظامی آن ،افزایش ظرفیت چین بارای ماانیتور
فعالیتهای نیروی دریایی آمریکا در این حوزه خواهد بود .همچنین تقویات موضاع پاکساتان در
کشمکش با هند از پیامدهای مهم نفوذ چین در گوادر است ،بطوری که هناد قاابلیتی را کاه در
قول دههها در محاصره دریایی پاکستان داشته است از دست خواهد داد.
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 -2-9پیامدهای اقتصادی و تجاری
گسترش حضور و نفوذ چین در گوادر به این بندر نقشی تعیین کننده در رقابت با دیگر بناادر
بینالمللی حوزه دریای عمان میبخشد ،تقویت رشد اقتصادی پاکستان و افزایش نفوذ چاین بار
تجارت دو حوزه خلیو فار و آسیای میانه از دیگر پیامدهای مهم اقتصادی و تجاری آن خواهد
بود.
 -3-9تاثیر بر منافع قدرتهای جهانی و منطقهای
توسعه بندر گوادر با نقش غالب پکن سبب تقویت موضع پاکساتان و چاین باه هزیناه هناد
خواهد شد .از قرفی چنین نقشی دسترسی مرزهای محصاور غربای چاین را از قریاق کریادور
اقتصادی پاکستان به بازارهای بینالمللی تسهیل نموده و به چین مزیتهاایی بیشاتر بارای باه
چالش کشیدن تفوق ایالت متحده میبخشد (بهرامی مقدم.)1395 ،
 -4-9پیامدهای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی برای ایران
نقش کلیدی چین در توسعه بندر گوادر پیامدهای پیچیدهای برای منافع ایاران دارد .توساعه
بندر گوادر در کوتاه مدت موقعیت بندر چابهار را تضعیف میکند و هم زمان رغبت هند را بارای
افزایش سرمایهگذاری در بندر چابهار افزایش میدهد .هام چناین توساعه بنادر گاوادر اهمیات
مسیرهای ترانزیتی پاکستان به آسیای میانه را به هزینه مسیرهای ترانزیتی ایران به ایان حاوزه
کاهش میدهد .از قرفی با توجه به این که چین سیاست توسعه اقتصادی به مثابه شیوهای برای
غلبه بر چالشهای امنیتی دنبال میکند ،رشد اقتصادی گوادر و افزایش جایگاه مایتواناد سابب
افزایش حساسیت پکن و اسالم آباد نسبت به ناامنیهای بلوچستان پاکستان شود.
 -10نگاه ایران و پاکستان درباره گوادر و چابهار
بندر چابهار در جنوب ایران تنها بندر اقیانوسی ایران در کرانه دریای عمان و اقیاانو هناد
است .بندری که قابلیت پهلوگیری کشتیهای اقیانو پیما را دارد و از مناقق آزاد بازرگانی ایران
میباشد .اگر به اهمیت استراتژیکی و ژئوپلتیکی این بندر توجه کنایم متوجاه خاواهیم شاد کاه
ایران در قول جنگ با عراق با بهره گیری از این بنادر توانسات نقاش مهمای در تاداوم رواباط
بازرگانی و تجاری خود داشته باشد (ابراهیم زاده و موسوی.)18 :1395 ،
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از قرفی پاکستان به دنبال توسعه بندر گوادر است اما به نظر میرسد اهمیت ژئوپلتیک ایان
بندر برای اسالم آباد مهمتر از منافع اقتصادی آن است .با اینکه دولت این کشور کریدور مشترک
چین و پاکستان را بزرگترین موفقیت اقتصادی خود می داند اما در حال حاضر بندر گوادر بیش از
آنکه یک بندر تجاری باشد یک دژ نظامی است .پاکستان نیاز مانناد ایاران در راساتای توساعه
اقتصادی گام برداشته و با همکاری چین سرمایهگذاریها و تالشهایی را برای تبدیل بنادر خود
به قلب بازرگانی منطقه به ویژه آسیای مرکزی انجام داده است.
در همین حال اگر نگاهی مقایسهای به نقش ایران و پاکستان و همچنین گوادر و چابهاار در
آینده تجارت و اقتصاد منطقه داشته باشیم باید گفت با توجه به پتانسیلها و اولویاتهاا ،چابهاار
میتواند به قطب اصلی اقتصادی در منطقه بدل شود.
 -1-10نگاه ایران
برای ایران بر خالف پاکستان افزایش روابط تجاری و توساعه اقتصاادی مهمتار از مساائل
امنیتی است با توجه به این موضوع ایران به بندر چابهار و حتی گوادر باه عناوان یاک فرصات
قالیی برای افزایش حجم مبادالت تجاری و توسعه بازرگانی مینگرد.
به هر حال ایران بیشتر با دید اقتصادی به موضوع نگاه میکند و به فکر توسعه تجارت خود
با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی است .با توجه به نوع دیدگاه ایران و شارایط جغرافیاایی
منطقه آسایای مرکازی و افغانساتان و همچناین و پتانسایلهاای گونااگون ملای منطقاهای و
بین المللی باید گفت که بندر چابهار در شرایط کنونی فرصتی قالیی برای ایفای نقش منطقهای
را یافته است .فرصتی که با توجه به شرایطی همچون سازندگی و سرمایهگذاری فاراوان در آن،
ساخت اسکله و افزایش گنجایش بندر و افزایش بارگیری کشاتیهاای اقیاانو پیماا (در خلایو
چابهار) ،ساخت راه آهن به سوی آسیای میانه و احداث فرودگااه باینالمللای مایتواناد یکای از
مهمترین چهارراههای کریدور شمال-جنوب بازرگانی منطقهای شود (شمسایی)747:1390 ،
اهمیت این امر زمانی بیشتر خواهد شد که بدانیم اکنون ساالنه  30میلیون تن کاال از ساوی
کشورهای مختلف به سمت آسیای مرکزی ترانزیت میشود اما بسیاری از کشورها کاالهای خود
را از قریق دریای مدیترانه و سیاه حمل میکنند .یعنی با افازایش و بهباود راههاای جاادهای و
ریلی ایران ،عمالً چابهار میتواند نقش مهمی در اقتصاد منطقه بازی کند.
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 -2-10نگاه پاکستان
دیدگاهی در پاکستان با نگاه به مالحظات و چالشهاای توساعه چابهاار چاون وعادههاای
غیرعملی هند ،بوروکراسی اداری هند ،چالش اتصال خطوط ریلی و جادهیی به بندر چابهار ،روناد
کند توسعه چابهار در مقابل سرمایهگذاری  45میلیارددالری داالن اقتصاادی چاین و پاکساتان،
جلوتر بودن روند توسعه گوادر و ...معتقدند چابهار راهی قوالنی تا رسیدن به توسعه مادنظر دارد
و با قرح داالن اقتصادی چین -پاکستان ،چابهار تهدیادی بارای پاکساتان نخواهاد باود .ایان
دیدگاه خوش بینانه معتقد است پاکستان به عنوان متحد راهبردی چین جایگاه برتاری دارد و باا
پایان داالن دو کشور تا سال  2030ساالنه دو و نیم درصد به رشاد اقتصاادی پاکساتان افازوده
میشود .همچنین درحالی که پکن  80درصد از هزینه توسعه در گوادر (بیش از  1/1میلیارددالر)
را به شکل اعطای کمکهزینه و وامهای کمبهره برعهده گرفته اسات ،هناد و باازیگران دیگار
چنین توانی را در چابهار نداشته و مشکالت تعهدات خارجی هند و عادم تاالش گساترده ایاران
برای توسعه بندر چابهار را به سود گوادر پاکستان ارزیابی میکنند .از این منظر حتی برخی نقش
متفاوتی برای این دو بندر قائل هستند و توسعه هر یک از آنها به ضرر دیگری نمیدانند .از این
دید تقویت همکاری اقتصادی بین دو بندر بهتر از رقابت منفی است.
برخی در پاکستان معتقدند موافقتنامه سهجانبه هند ،ایران و افغانستان در چابهار یعنی تداوم
بازی بزرگ نوین بین چین ،ایاالت متحده ،پاکستان ،هند ،ایران و گامی به سوی منزوی سااختن
پاکستان در سطد منطقه است بنابراین پاکستان در نگاه به چابهار به تهدید عمده این بندر توجه
میکند .پاکستانیها از آن میهراسند که پشتیبانی لجستیکی ایران از هند در ایان بنادر نیاروی
دریایی هند را قادر به افزایش عملیات شناسایی خود در نزدیک مرزهای این کشور کند.
 -11تهدیدها و فرصتهای بندر گوادر
 -1-11تهدیدهای بندر گوادر برای ایران
با توجه به اینکه بندر چابهار و بندر گوادر نزدیک همدیگر واقع شدهاند بدون شک باه دلیال
جغرافیای سرزمینی واحد یا نزدیک هم تأثیر میگذارد .اگر چین همچنان متعهد به سرمایهگذاری
در بندر گوادر باشد ،به احتمال زیاد بازی جدید حول اقتصاد و تجاارت در منطقاه شاکل خواهاد
گرفت که در یک قطب چین و پاکستان و به احتمال زیاد عربستان سعودی قرار خواهاد داشات
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(روزنامه افغانستان )1 :1395 ،کاه شاکلگیاری چناین قطبای مالحظاات امنیتای و سیاسای و
اقتصادی خاص خود را در پی خواهد داشت .از قرفای ایان ساابقه وجاود دارد کاه قای دورهی
گذشته دبی در حوزهی خلیو فار فرصتهای قالیی را از بناادر ایاران رباود و ایان باار ایان
سناریو توسط گوادر پاکستان در حال تکرار است بطوری که ممکن است در آینده سواحل مکران
به بارانداز گوادر پاکستان تبدیل شود و این آیندهای بسیار ناگوار از جناوب کشاور بارای اقتصااد
ایران به دنبال خواهد داشت ،با این حال میتوان به برخی دیگر تهدیدات اشاره نمود:
 توسعه و تجهیز گوادر با توجه به سرعت عمل در اجرای قرحها و وجود تأسیسات سنگینزیرساختی ،چابهار را در معرض رقابتی سخت در زمینهی ترانزیات کااال باه کشاورهای آسایای
مرکزی و افغانستان و همچنین مرکزیت تجااری و اقتصاادی در دریاای عماان قارار مایدهاد
(سلطانی)6 :1381 ،
 ایجاد پایگاه نظامی و تجهیز نیروهای دریایی و هوایی پاکستان و چین در کناار مرزهاایآبی و خاکی ایران ،حساسیتها و آسیبپذیریهای خاص خود را به همراه دارد؛
 مسیر گوادر در واقع راه افغانستان و آسیای میانه را برای چینیها نزدیک میکند ،بناابراینموقعیت راهبردی ایران را از بین میبرد و از قرفی موجب انتقال انرژی دریای خزر به چاین باا
عبور از افغانستان و پاکستان میشود؛
 با بهرهبرداری چین از بندر گوادر ،این بندر تمامی فرصتهای ترانزیتی -گمرگی -دریااییدر حوزههای مختلف را از ایران خواهد ربود.
 -2-11فرصتهای بندر گوادر برای ایران
 وسعت و حجم عظیم مسیر پروژه گوادر پاکستان نشان میدهد کاه ایان قارح پاروژهایقوالنی مدت است که سالیان سال قول خواهد کشید و حداقل یک نسال بارای پیااده ساازی
چنین قرح عظیمی الزم است .از این رو در نظر گرفتن تمام جوانب و جزییات برای مشارکت در
آن الزامی است (مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد)26 :1394 ،
از تنگه هرمز تا غرب کراچی -حدود  1500کیلومتر ساحل است که عمدتاً قوم بلوچ در آنجا
ساکن هستند .حدود  700کیلومتر از این ساواحل در خااک ایاران و  800کیلاومتر آن در خااک
پاکستان است (بالی)1 :1395 ،
بنادر گوادر پاکستان و چابهار ایران باید از قریق مبادلهی ظرفیتهای موجود در حوزههاای
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تجاری -بازرگانی و صنعتی در مسیر مشارکت سازنده گام بردارند تا مکمل یکدیگر باشند و نباید
به این دو بندر به صورت رقابتآمیز نگاه کرد ،با این حال به برخی فرصتها میتوان اشاره نمود:
 ایران که دارای روابط خوبی با هر دو کشور پاکستان و چین است ،ایجاد امنیت در منطقاهبلوچستان پاکستان به تأمین امنیت در منطقه مرزی دو کشور کمک خواهد کرد؛
 توسعهی بندرگوادر و احداث خط لولهی پاکستان به چین به نوعی باعث مایشاود ایارانعقیم ماندن قرح خط لوله گاز ایران -پاکستان که با مخالفت آمریکا متوقف شده است را جبران
کند( .خط لوله بندر گوادر به چین باعث میشود که ایران نیز به حلقه ارتباقی چاین و پاکساتان
مرتبط شود)؛
 باز شدن مسیرهای جدید تجاری ،عنصر مهمی برای افزایش حجم تجارت ایران با چین وسایر کشورهایی است که در امتداد این مسیر قرار گرفتهاند.
عالوه بر این ،این قرحها در ایران باعث ایجاد زیرساخت بسایاری در بخاشهاای ریلای و
جادهای ،خطوط انرژی و غیره میشود.
 با توجه به فضای ایجاد شده پج از مذاکرات اتمی بین ایران و کشورهای غربی ،احتماالمشارکت چین در ساخت خط لوله گاز در پاکستان برای اتصال آن به لولههای انتقال گااز ایاران
وجود دارد.
 ایران از این مسیر تازه به بازارهای پاکستان ،چین و آسیای میانه دسترسی بیشتری خواهدیافت.
 -12نتیجه گیری
توسعه و تجهیز بندر گوادر و تبدیل آن به یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی ،در حاال حاضار
به نماد دوستی چین و پاکستان تبدیل شده است .به نظر میرسد باا توجاه باه حجام گساترده
همکاریهای اقتصادی دو کشور ،اجرای قرحهای اقتصادی مشاترک و سارمایهگاذاری عظایم
چینیها در پاکستان ،اسالم آباد به متحد اقتصادی و تجاری پکن در جنوب و غرب آسایا تبادیل
شود .بدون تردید این همکاریها با توجه به روند رو به رشد موقعیات چاین در اقتصااد جهاانی
افزایش مییابد.
پاکستان به این قرح به عنوان قرحی استراتژیک برای ارتقای جایگااه منطقاهای خاود باه
ویژه در روابط تجاری با آسیای مرکزی و خلیو فار نگاه میکند .مقامات چاین نیاز ،گاوادر را
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اولین تجریه عملی در زمینه نهادینه کردن موقعیت اقتصادی و تجاری و حتی نظامی این کشاور
در ماورای مرزهای ملی و کشورهای مجاور ارزیابی میکنند .بنابراین نتیجاه بخاش باودن ایان
مشارکت و سرمایهگذاری برای آنها بسیار مهم است چارا کاه مایتواناد الگاو مناسابی بارای
برنامههای آینده در دیگر مناقق باشد.
به نظر میرسد با توجه به کارگیری الگوی موفاق آزاد شاهرهای جناوبی چاین در سااختار
گوادر ،این بندر به یکی از سه منطقه فعال اقتصادی و تجااری در کناار دوبای و بنادر عادن در
منطقه تبدیل شود .توسعه و تجهیز گوادر با توجه به سرعت عمال در اجارای قارحهاا و وجاود
تأسیسات سنگین زیرساختی ،چابهار را در معارض رقاابتی ساخت در زمیناه ترانزیات کااال باه
کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان و همچنین مرکزیت تجاری و اقتصادی در دریاای عماان
قرار میدهد.
در این شرایط الزم است با درک دقیق و واقعای شارایط در حاال ظهاور ،توساعه و تجهیاز
منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار جدی گرفته شود .تثبیت شرایط کنونی ،ماهیت وجودی منطقه
آزاد چابهار در خطر قرار میدهد .پیشنهاد میشود با بهرهگیری از تجرباه پاکساتان در بنادر آزاد
گوادر ،زمینه فعالیت و مشارکت قدرتهای اقتصادی در چابهار فراهم گردد و با در نظار گارفتن
اعتباری خاص و قابل توجه ،قرحهای زیر ساختی از جمله سیستم حملونقال ریلای ،جاادهای و
هوایی و همچنین تجهیز بندرگاههای منطقه جدی گرفته شود .چابهار در مقایساه باا دو منطقاه
آزاد دیگر از مزیت بیشتر و حسا تری به لحا ترانزیت کاال باه افغانساتان و آسایای مرکازی
برخوردار بود .بدون تردید ،اگر چابهار توانسته بود در قول یک دهه گذشته جایگاه واقعی خود را
در تعامالت اقتصادی و تجاری منطقه پیدا کند ،بندر گوادر نمیتوانست باه عناوان یاک رقیاب
جدی خود را نشان دهد .در هر حال جدای از پیشنهاد فوق ،الزم است برناماهریازیهاای میاان
مدت و بلندمدت منطقه آزاد چابهار با توجه به شرایط ایجاد شده انجام گیرد و باه ناوعی زمیناه
همکاری دو منطقه فراهم شود .این مهم الزاماً نیازمند یک عزم ملی و همه جانبه است.
چینیها ،پاکستان را با  46میلیارددالر سرمایهگذاری به اقتصادی پویا تبدیل خواهند کرد .در
صورت ادامه سیاست بی توجهی ایران به منطقه مکران ،باعث خواهد شد در آیندهای نزدیک به
جای قاچاق سوخت از ایران به پاکستان -شاهد قاچاق انواع محصاوالت چینای از پاکساتان باه
ایران باشیم که کنترل و جلوگیری از آن به دلیل وضع موجود اقتصادی بد مردمان حاشیه مرز و
استان سیستان و بلوچستان تقریباً غیر ممکن خواهد بود .از قرفی چینیها برای رسیدن به باازار
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هدف خود و آسیای میانه مسیر و کریدور ایران را حذف و راه دشوارتر یعنی افغانستان را در پیش
خواهند گرفت که این خود نه تنها به منزلهی از دست دادن فرصتهای بی شمار ترانزیت است،
بلکه ازنظر پدافندی تهدیدی خواهد شد برای مرزهای ایران در سیستان و بلوچساتان ،چارا کاه
شکاف اقتصادی و وضع مناسب اقتصادی و عمرانی دقیقاً معکو خواهد شد و بلوچهای ایرانای
به سرمایه گذاری و کار در پاکستان روی خواهند آورد و در نتیجه باعث تضعیف قدرت ملی کشور
خواهد شد .منطقهی مکران بویژه بنادر چابهاار باا دارا باودن پتانسایلهاای فاوقالعااده چاون
ظرفیتهای ژئوپلیتیکی و ژئواکوناومیکی ،امنیتای ،دسترسای ،ارتباقاات ،بازرگاانی منطقاهای و
بینالمللی ،جزو واحدهای کارکردی تولیدکننده قدرت در کشور است کاه تااکنون بهارهبارداری
الزم از ظرفیتهای آن صورت نگرفته و توسعه نیافته باقی مانده است .چابهار توانایی آن را دارد
که  1/5میلیارد جمعیت آسیا -اروپا را از قریق شبکههای ریلی ،جاد های ،هاوایی و دریاایی باه
یکدیگر برساند .نقشی که نظام برای چابهار و سواحل مکران باه عناوان موتاور محرکاه جدیاد
اقتصادی کشور تعریف کرده است را باید به ساختاری رساند که این منطقهی راهبردی و منحصر
بفرد از منظرهای مختلف به ویژه در مقایسه با گوادر به عنوان یکی از  14نقطاهی اساتراتژیک
جهان به عنوان مرکز اقتصادی کشور مشابه شانگهای در چین  -استانبول در ترکیه -کراچی در
پاکستان -بمبئی در هند -دوبی در امارات و غیره تبدیل کند.
بدون تردید هر یک از این دو منطقه گوادر و چابهار که سریعتر به نتیجه برسند و از امکانات
و تسهیالت بیشتری برخوردار گردند ،بیشتر میتوانند فعالیتهای اقتصاادی و تجااری را جاذب
نمایند .با توجه به ویژگی جغرافیایی و کاربردی مناقق ،توسعه سریعتر چابهار به معنای تضاعیف
گوادر نیست ولی توسعه سریعتر گوادر به معنای تضعیف و حتی نابودی چابهار است.
از این رو توجه هر چه بیشتر باه جاذب سارمایهگاذاری خاارجی و تساهیل مقاررات بارای
توسعهی ظرفیتهای ژئواکونومیکی چابهار باید از اولویتهای اصلی کشور باشد.
جمهوری اسالمی ایران از اول انقالب تااکنون باا قیاف گساتردهای از تهدیادات داخلای و
بیرونی مواجه شده ،به دلیل برتری موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ،ظرفیتهای بزرگ دریاایی،
اقتصادی و برخورداری از مدیریت رهبری هوشمندانه در منطقه توانساته اسات تهدیادات را باه
فرصت تبدیل نموده و از سرایت جنگ به جغرافیای سرزمینی جلوگیری نماید .از قرفای تحقاق
توافق هستهای و گشایش اقتصادی در ایران و نیاز قادرتهاا باه همکااری ایاران در مباارز باا
تروریسم به مرور باعث باال رفتن وزن ژئواکونومیکی و قدرت منطقهای ایران شده است.
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با توجه به اینکه بندر گوادر -تقریباً برای مدت نزدیک به نیم قارن باه بخشای از قلماروی
چین تبدیل میشود ،قبیعی است تأمین امنیت این بندر راهبردی برای چین از اهمیات فراوانای
برخوردار باشد که ایران در حلقهی پیونددهنده این امنیت نقش برجستهای دارد ،هر کشوری کاه
تالش کند خود را در کنار ایران قرار دهد در آینده از مزایای ظرفیتهای امنیتی بهرهمند خواهاد
شد.
 -13پیشنهادها
 در افق چشم انداز  20ساله برای بهرهبرداری از مزیتهای نسابی اقتصاادی و تساریع درتوسعهی کشور بخصوص مناقق شرقی و نقش آفرینی در بازارهای جهانی مایبایسات رویکارد
نگاه ژئوپلیتیکی ،سیاسی و امنیتی جای خود را به مسایل اقتصادی و ژئواکونومیکی بدهاد تاا در
نهایت توسعهی کشور را به دنبال داشته باشد ،چرا که از اسارت نگرشای امنیات محاور محا
رهایی یافته و رویکرد توسعه محور را پوشش میدهد.
 فعال سازی اتحادیهی اقیانو هند ،ایجاد سازههای کالن به ویژه سازههای ریلی ،هواییو بندری با بهرهگیری کالن مقیا از سرمایهگذاری جهانی ،عضویت در ( )WTOپیوند فشرده
با اعضای سارک ،آ آن ،آفریقای جنوبی ،اقیانوسیه و شورای همکاری خلایو فاار  ،ساازمان
همکاری شانگهای بخشی از سیاست خارجی آینده ایران میتواند باشد.
 فعال شدن چابهار و احیاء جادهی ابریشم ظرفیتهاای بسایاری در عرصاهی اقتصاادی وفرهنگی بویژه گردشگری درآمد سرشاری را عاید کشور خواهد کرد و درصورت بایتاوجهی باه
قرح توسعه اقتصادی چابهار موجب انزوا و شکلگیری تهدیدات امنیتی و اجتماعی در منطقاهی
سیستان و بلوچستان برای سالهای متمادی خواهد شد .در این شرایط الزم است با درک دقیاق
و واقعی شرایط در حال ظهور ،توسعه و تجهیز منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهاار جادی گرفتاه
شود .استمرار شرایط کنونی ،منطقه آزاد چابهار را با خطر مواجاه ماینمایاد مناساب اسات کاه
دیپلماسی هوشمند ایران برای بهرهگیری از رقابت قدرتهای منطقاهای (چاین و هناد و ساایر
کشورها) برای جذب سرمایهگذاری در سازههای ارتباقی و بندری ایران از این فرصات اساتفاده
نماید.
 چین در نظر دارد گوادر را به عنوان ترمینال ورودی نفت چین از خاورمیاناه نمایاد .چاینبرای عبور  70درصد از نفت وارداتیاش از خلیو فار به منطقهای بای تانش نیااز دارد و ایان
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راهبرد چین به عنوان اهرمی برای کاهش خصومت کشورهای خلیو فار به شمار میرود .این
نکته مهم است که ایران باید نفت و گاز خود را بی واسطه بفروشد و باید مقاماات چاین را قاانع
کرد که سرمایهگذاری بزرگتری در ایران انجام دهند و از رسمیت بخشیدن به داللی پاکستان در
این مسیر جلوگیری نماییم.
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