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چابهار،کلید موازنه قدرت در شمال اقیانوس هند
سید مهرداد آل احمد1
بابک سراي گرد افشاري2

نداجاراهبرديمطالعاتونظريپژوهشهايمرکزرئیس1
طباطباییعالمهدانشگاهآفریقا ازشمالومیانهخاورمطالعاتارشدکارشناسی2

: چکیده 
محیطدرسخترقابتی،درگیرگستردهاقتصاديمراوداتداشتنرغمعلینیزیکدیگرباکههستندآسیامنطقهدرایرانگبزراقتصاديشرکايازهردوهندوچین

میهندياقیانوسیکراهندآمریکا،اقیانوسباگسترشروبهروابطهمچنینوخودقويدریایینیرويسایهدرهندوستانکشور.هستندهنداقیانوسسیاسی-امنیتی
برايراخودکههندتااستگردیدهباعثچینتوسطپاکستانگوادربندتوسعه.کندمیدنبالنگرانیودقتباراچینمانندخودايمنطقهرقبايتحرکاتوندبی

چینباخودقدرتموازنهافتادنخطربهنگرانوکردهخطراحساس،استمرکزيآسیايدررنگپرحضوريدنبالبهوکندمیآمادهافغانستاندرناتوجايپرکردن
حضوربا.کنندتقویتفارسخلیجوروديدهانهدرراخودنظامیحضورنامحسوسايگونهبهتاهستنددرصددهندوچینقدرتدوهر.گرددهنداقیانوسشمالدر

بهنسبتراچابهارماندگیعقبهنديهايسرمایهازاستفادهباتواندمیایرانایننابرب.نداردچابهاربندازاستفادهجزبهايچاره،هندپاکستانگوادربندردرچین
آسیايرخودنقشتقویت،بههنديهزینهبابتواندهندانرژيتأمینوایرانخاكبهمرکزيآسیايبههنددسترسیمسیرهايکردنوابستهباوکردهجبرانگوادر

باجویانههمکارينگاهچاچوبدرهنداقیانوسشمالدرایراندریایینیرويحضورتاشودمیسببهندباهمکاریهاایندیگرطرفاز.دبپردازافغانستانومرکزي
.کندتأمینهندوستانطریقازراخودرشدروبهدریایینیرويتکنولوژیکرشدروبهنیازهايازبخشیبتواندایرانناًضموگرددتفسیرهند

هنداقیانوسشمالدرعمالَوعماندریايسواحلدر،ایراناقیانوسیبندرتنهاعنوانبهوکشورشرقیجنوبالیهمنتهیدرچابهاربندر
واقیانوسیلساحازهمزمانبرداريبهرهودسترسیامکانکهچابهارزیبايبسیارخلیجدهانهدرچابهاربندرمناسببسیارلجستیکیموقعیت.قراردارد
.استدادهقراروتوسعهرشدبالقوهموقعیتدرهموارهرابندرایناست،آوردهفراهمآنهامزایايومشخصاتتمامباراخلیجحاشیهساحل

عنوانبهچابهارافیاییجغرمنحصربفردموقعیت.شدمطرحآمریکاتوسط1350سالدرباراولین،جهان1کالن بندردهازیکیبهچابهاربندرتبدیلایده
بینمعادالتدررابندرایناهمیتاروپاشرقیجنوبوافغانستان،میانهآسیايهايکشوربهمنتهیهايمسیردرهنداقیانوسبندرتریننزدیک
.استساختهچنداندوجنوب–شمالوشرقمحورکریدورهايبویژهجهانینقلوحملالمللی

درایرانامنبندرتنهاعنوانبهنیزتحمیلیجنگطولدربطوریکهکردهفراهمراتنشازدوروامنمحیطیفارسخلیجازمناسبلهفاصباچابهاربندر
بهوکشورشرقمحورتوسعههدفباچابهارآزادمنطقهتأسیس. استنمودهایفاکشورنیازمورداولیهوموادکاالتبادلدرمهمینقشکشورجنوب

میبفردمنحصرکشوردرراچابهاربندرموقعیتگفتتوانمینوعیبهکهاستدیگريالعادهفوقمزیتکاالترانزیتدرپررنگنقشگرفتنهعهد
.کند

چابهاربندرجغرافیاییموقعیت
وسیستاناستاندرودقیقه12ودرجه25جغرافیاییعرضودقیقه31ودرجه60جغرافیاییطولدروچابهارخلیجشرقیساحلدرچابهاربندر

.استگردیدهواقعبلوچستان
بهوگرفتهقراراروپاوآسیاآفریقا،بهکشتیرانیاصلیخطوطمسیردرعماندریايوهرمزتنگهشرقدرممتازموقعیتازبرخورداريجهتبهبندراین

بندر. استمطرحجهاننقاطدیگروآفریقاشرقفارس،خلیجبازارهايبهافغانستانومیانهيآسیاکشورهايترانزیتیوارتباطیراهترینکوتاهعنوان
ظرفیتتاشهیدکالنتريوتن70000تناژباهايکشتیپذیرشبرايبهشتیشهیدبندرکهبودهکالنتريوشهیدبهشتیبندردوبرمشتملچابهار

1 Mega port
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جامعطرحوسیع،پشتیبانیاراضیومحوطهوفیزیکیتوسعهامکانازبرخورداريدلیلبهبهشتیشهیدربندبندر،دواینازمیان. داردراتن45000
2.استیافتهتمرکزشهیدبهشتیبندرتوسعهبرچابهاربندرتوسعه

ربندداردقرارایرانشورکشرقینیمهدرمعدنیاستراتژیکذخایرازدرصد70حدودهمچنینوکشورجنوبیآبیمرزهايطولازدرصد70حدود
از مزیت  اقتصادي  بسیار بیشتري نسبت به سایر بنادر منطقه براي پهلوگیري چابهار به علت عمق و ترانشیب باالیی که نسبت به تمامی بنادر ایران دارد

.کشتیهاي اقیانوس پیما  برخوردار است

روز5/1تا3/1بابرابر) عدنوکولومیوبینفرضیخطاز(دریاییمایل700حدوددرمسیريتغییرمعنیبهدر چابهار بهشتیشهیدبندربهورود
ساللهیاوجیبوتیعدن،مثلبناديبرايجديرقیبعنوانبهبهشتیبندرچهاگرمدتایندر. باشدمیاصلیخطهايکشتیبرايکشتیرانی،

آبهايباکشورازمنطقهاینهمجواريدیگرسوياز.نمایدعملهندقارهشبهحتییاوفارسخلیجبرهاببندریکعنوانبهولیشودنمیمحسوب
درترکمنستانطریقازمیانهآسیايکشورپنجوافغانستانوپاکستانکشوردوباهمجواريدیگرطرفازوجنوبیمرزسرتاسردرالمللیبینآزاد

هايقابلیتبارورسازيباشند،میخشکیدرمحصورکشورهايهمگیپاکستانازغیربهکهورهاکشاینارتباطینیازهايشمالی،وشرقیمحدوده
مطرحايمنطقهوملیهايتعادلبهدستیابیجهتدراساسیراهکاریکعنوانبهراالمللیبیناستانداردهايسطحتاهاقابلیتاینتوسعهوترانزیتی

و  به تنهایی از بسیاري از کشورهاي منطقه بزرگتر می باشد اما متاسفانه ر ایران و پاکستان و افغانستان قرار داردمنطقه بلوچستان بین سه کشو.نمایدمی
در ادامه با .به دلیل عواملی همچون توسعه نیافتگی و فقر مستمر ، به لحاظ امنیت دچار مشکالت بسیار حاد یه خصوص در بوچستان پاکستان می باشد

که دو بندر استراتژیک چابهار در ایران و گوادر در پاکستانایالتپهناورتریندرناامنیپنهانهايریشهبه بررسیچستان پاکستان نگاهی کلی به بلو
البته الم به ذکر است که استان سیستان و بلوچستان در ایران به لحاظ امنیت در وضعیت بسیار بهتري.پاکستان ، در این منطقه قرار دارندمی پردازیم

به سرعت به خارج از مرزهاي سیاسی منتقل نا امنینسبت به بلوچستان پاکستان قرار دارد اما به هرحال به علت پیوستگی جغرافیایی و فرهنگی منطقه ،
3.می گردد

هدفایالتایندرکهییهااقلیتبلوچ،گرايملینظامیانشبهشاملعمدهگروهسهکهاستآوردهخوداخیرگزارشدرپاکستانبشرحقوقباندیده
4.هستندبلوچستانایالتدرناامنیمهمعواملازجهنگويلشکرمانندسنینظامیشبههايگروهوگیرندمیقرارحمله

chabahar.orgسایت منطقھ آزاد چابھار ٢

.١٣٧٩،اسفند٣٩شمارهجغرافیایي،وھشھايپژ،) سردجنگازبعدایرانجدیدژئوپلیتیک(زھرا،پور،احمدي٣

ھمان             ٤
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بلوچستان پاکستاننا امنی درنگاه کلی به

.استافغانستانجنوبیوایرانشرقیمرزهايبامرزهمپاکستانغربیایالتعنوانبهبلوچستان
ایالتکوچکترینایالتایناماگیرد،میبردرراکشوراینوسعتکلدرصد44کهرودمیشماربهوسعتلحاظازپاکستانایالتپهناورترینایالتاین
.استدادهجايخوددرراپاکستانجمعیتکلدرصد5کهرودمیشماربهجمعیتلحاظبه

.کنندمیزندگیروستاهادرایالتاینجمعیتسومیکحدودشد،انجامپاکستاندرمیالدي1998سالدرکهملیسرشماريآخرینبراساس
اینرامنطقهاینجمعیتکلدرصد55کهآیندمیحساببهپاکستاندرنژاديهايگروهمهمترینازیکیواستبلوچیمنطقهاینمردماولزبان
.هستنداردودرصد1وپنجابیدرصد2,5سرائیکی،درصد2,6سندي،درصد5,6پشتو،درصد30ایالت،ایندر. دهندمیتشکیلافراد

پرمرکزکراچیشهرنفوذوتأثیرتحتکه) کیسداروالسبال(یعنیکمربنديقطبمنطقهدارد،وجودجغرافیاییمنطقهسهبلوچستانایالتدر
.داردقرارسندایالتمرکزواقتصاديوجوشجنب
ازنقطهاینرود،میشماربهایالتاینمنطقهترینافتادهدوربلوچستانشرقدارد،قرارگوادربندرتسلطتحتکه) مکران(ساحلیکمربنديقهمنط

.دهندمیتشکیلرامنابعاینمهمترینمسوطالگاز،نفت،کهدارندبرداريبهرهبدونولیغنیمنابعیخودپراکندهجمعیتباپاکستان
5.داردوجودجديوآشکارصورتبهمنطقهبومیقبایلرؤسايوپاکستانکشوربینبیشترقدرتجنگمنطقهایندر

بلکهافغانستانوایرانبامرزهممنطقهاینتنهانهوداردپاکستانبرايايویژهاهمیتاستراتژیکلحاظازهمواقتصاديلحاظازهمبلوچستانایالت
.استمختلفژادهاينسکونتمحل
ماکهشودمیترپیچیدهزمانیاوضاع. است) کویتهشوراي(طالبانجنبشفعالیتوتجمعمحلشودمیگفتهواستبلوچستانایالتمرکزکویتهشهر

.باشیمطبیعیمنابعنظرازغنیمنطقهایندرخودسیاسییااقتصادياهدافباخارجیکشورهايحضورشاهد
منابعاستخراجمنطقه،طلبیاستقاللچون،مسائلیتنشایناصلیدالیلاست،داشتهپرتنشیروابطهموارهپاکستانکشورباتاریخطولدرایالتاین

.استبلوچستاندرمحرومیتوفقرطبیعی،
.شدمتزلزلگذشتهازبیشمنطقهاینشرایط2008تا1999هايسالدرپاکستاننظامیحاکم"مشرفپرویزژنرال"جمهوريریاستدورهدر

سرکوبیجزاينتیجهاقداماینوگرفتقرارقصدسوءموردبار2داشت،بلوچستانایالتبه2006و2005هايسالدرکهسفري2جریاندرمشرف
.نداشتهمراهبهارتشاطالعاتومسلحنیروهايوسیلهبهبلوچطلبانجدایی

طرفدارانازنفر35و"بوگتیاکبرنواب"نامبهمنطقهقبایلازیکیبانفوذرهبرشدنکشتهباعثوافتاداتفاق2008سالآگوستماهدرعملیاتاین
.شدوينزدیک
ردراادعاهااینشدتبههندکهشرایطیدروبرخوردارندهندتسلیحاتیومالیهايحمایتازبلوچنظامیانشبهکهاستمدعیپاکستانارتش

نظامیانشبهاعترافات-پاکستانمنافعبههنداخیرحمالتطریقازبلوچستاندرهاآرامیناایجاددرهندنقش: گویندمیپاکستانیمقاماتکند،می
.استشدهآشکارطلبجداییعناصرازخارجینیروهايحمایتبارابطهدرگذشتهازموجودشواهدوشدهدستگیر
اینفسیلیسوختوطبیعیمنابعازبرداريبهرهبرايپاکستاندولتهايتالشازبلوچبومیانخشمدلیلبهبلوچستانمنطقهدرگرينظامیتشدید
پیمانکاران چین .استبلوچغیرکارگرانکارگیريبهباعماندریايساحلدرگوادربندرساختوآندرنظامینیروهاياززیاديتعدادحفظمنطقه،

نا امنی ر بیشتر از نیروي چینی و غیر بومی براي کار در پروژه ها استفاده می کنند که این امر باعث نارضایتی  بومیان بلوچ در منطقه و تشدید بندر گواد
.می گردد

اقتصادي،اصالحاتونقانودادانجامبلوچستانایالتباسیاسیاتحادبرايراهاییتالشپاکستانجدیددموکراتیکدولت2009سالدسامبرماهدر
.کردصادررا"بلوچستاندرحقوقاجرايشروع"عنوانتحتاساسیقانونوسیاسیاداري،

5 -www.pakistantmis.net 2006/06/01.
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سالساسیقانوندرمنطقهاینتوانمندسازيطرحشکستوبلوچستاناقتصاديوسیاسیساختاردرمحرومیتوجوددهندهنشانحکومتاقداماین
.استپاکستان1973

شرقمحورتوسعهطرح●
به64سالدرودادانجامراشرقمحورتوسعهمطالعات،63سالدرسرزمینآمایشپایهمطالعاتاستنادبهکشورریزيبرنامهومدیریتسازمان

درطرحاینریزيهبرنامومدیریتسازمانپیشنهادبه81سالدروشدتدوینسال17ازپس»شرقمحورتوسعهطرح«. رسانددولتهیاتتصویب
.گردیدتصویبدولتهیات
شمالیمرزهايخروجینقاطتاچابهاربندروروديمبداءازراایرانکشورشرقترانزیتیکریدورکهاستماده18برمشتملشرق،محورتوسعهطرح

.استهنوردیددرراکشورشرقیاستان3خودکیلومتري1840طولدرمحوراین. کندمیترسیمکشور
6طرحاهداف●

:استزیرشرحبههستند،موردنظرچابهارترانزیتیمحورتوسعهدرکهاصلیاهدافازبرخی
المللیبیننقلوحملوکاالترانزیتدرایرانسهمونقشافزایش-1
کاالترانزیتوخارجیوداخلیبازرگانیدرچابهاربندرسهمافزایش-2
ايمنطقهHUBیکبهآنتبدیلراستايدرمگاپورتیکحدتاچابهارندربعملکردارتقاي–3
شرقیشمالوشرقهمجوارکشورهايباامنیتیوفرهنگیاجتماعی،اقتصادي،پیوندهايتقویت- 4
مخدرموادوکاالقاچاقازجلوگیريواقتصاديغیررسمیهايفعالیتکاهش-5
ايمنطقهوملیتوسعهدرچابهارآزادمنطقهعملکردونقشارتقاي-6

طرحراهبردهاي●
:باشدمیزیرشرحبههاآنازبرخیکهشدهگرفتهنظردرراهبردهاییشرق،محورتوسعهطرحبرمترتباهدافبهدستیابیراستايدر
)همجوارکشورهاي(منطقهسطحدرکاالنقلوحملوترانزیتهايفعالیتبرايچابهارمحوردررقابتیهايمزیتایجاد-1
ساالنهبارگیريوتخلیهتنمیلیون6ظرفیتبهحصولتاچابهار،بندريامکاناتواتتأسیستقویتوتجهیز-2
کاالتنمیلیون3ساالنهترانزیتظرفیتبهحصولتامحور،طولدرترانزیتبامرتبطرفاهیوزیربناییهايشبکهتقویت-3
محورطولدرنقلوحملخدماتگسترشبرايسازيزمینهواوگاننتجهیز-4
پشتیبانیفنیورفاهیاقامتیاتتأسیسوامکاناتبهمحورطولدرجمعیتیعمدهمراکزتجهیز-5
محوراینسازيفعالدرچابهارآزادمنطقهامکاناتازاستفاده-6
یخارجگذاريسرمایهافزایشبرايسازيزمینه-7

7شرقمحورتوسعه

ریلیوايجادهنقلوحملشبکهساختوارتقاءبرمشتملوگردیدهمحسوبایراناسالمیجمهوريدولتتعهداتازیکیشرقمحورتوسعه
.باشدمیترانزیتیخدماتمحوریتباوالمللیبیناستانداردهايمطابق

رامیانهآسیايکشورهايوافغانستانجنوبشمال،بهترانزیتتسهیلهدفوبودهآهنراهخطوطوههابزرگراازايشبکهشرقمحوراینکهبهعنایتبا
خصوصدر. باشدمیکشوربندريمقاماتوسیاستگذارانجديتوجهموردمحوراینآغازیننقطهعنوانبهچابهاربندرتوسعهلذانماید،میدنبال

زمانازچابهارآزادمنطقهواقعبهباشدمی"ترانزیت"گرددمیوتبلیغتلقیقوتونقطهمزیتیکعنوانبههمچنانکهآنچهچابهارآزادمنطقه

-٨٦مھر،١۴۵،شماره٢٢سالدریا،وبندرمجلھ،" ایراناقتصادیچھارمقطببھچابھارتبدیل. "٦

-،اردیبھشت١٣٠آزاد،شماره مناطق"صنعتی- چالشھای فراروی مناطق آزاد تجاری)"١٣٨۶(شھابی ،سھراب،-٧
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وآسیاتوسعهبانکاسناددرA72ترانزیتیمسیرطوریکهبه. رودمیشماربهونقلیحملمعادالتدرالمللیبینشدهشناختهنقاطازیکیتأسیس
8.استگردیدهثبت،میانهآسیايوکشورهايهنداقیانوسارتباطیکریدوردرونقلحملزمینیمسیرترینکوتاهعنوانهبجهانیونقلحملسازمان

رسیدامضاءبهوروسیههند،ایرانکشورسهونقلحملوزرايمیانپترزبورگسندرجنوبشمالکریدورموافقتنامهکهزمانیو1379شهریورماهدر
مسیرترینکوتاهباجگیرانمرزيمنطقهدرترکمنستانمرزبهآنواتصالچابهاربندر. گردیدمعرفیکریدورایندراستراتژیکبندرينعنوابهچابهار
.گردیدمیمحسوبمیانهآسیايکشورهايتغذیهوشاهراهشرقکریدوردرکاالزمینیونقلحمل

ونوسازي،تکمیل،احداثلزوم. رسیدنمینظربهکافیمسیراینبهترانزیتقالبدرتجاريالتمبادهدایتبرايتنهاییبهاستراتژیکبرتريایناما
. شدمیاحساسشدتبهزمینیهايجادهشبکهوآهنراهریل،فرودگاهآن،هايواسکلهبندرجملهازالزمساختهايزیربهسازي

بهشتیشهیدبندر
وگردیدهمحسوبشرقمحورسازيفعالوتوسعهدرایراناسالمیجمهوريدولتاستراتژیکریزيبرنامهدرلیديکومهمارکانازبهشتیشهیدبندر

درکهطوريبه. استبرخوردارخاصیاولویتازمردممعیشتوزندگیسطحارتقاءوزداییمحرومیتبرمبنیمحترمدولتهايسیاستراستايدر
درکاالترانزیتدرایرانجایگاهارتقاءدرچابهاربندرکلیدينقشوزیران،محترمهیات10/8/1384مورخهـ29738ت/28557شمارهنامهتصویب

باامنیتیوفرهنگیاجتماعی،اقتصادي،پیوندهايتقویتکاال،تراتزیتوخارجیوداخلیبازرگانیدرایرانمشارکتسهمافزایشالمللی،بینسطح
لذا. استشدهاشارهايمنطقهوملیتوسعهدرچابهارآزادمنطقهنقشارتقاءوداخلیناخالصتولیدبهبودشرق،شمالوشرقیهمسایهکشورهاي

منطقهدربندريخدماتبهوابستهپیشینوپسینفعالیتهايگسترشطریقازکهمثبتیالقاییاثراتجهتبهطرفیکازشهیدبهشتیبندرتوسعه
کشورهايبااقتصاديپیوندهايتقویتوکاالترانزیتدرایرانموقعیتواسطهبهدیگرطرفاز. استبرخوردارناپذیريانکارنقشاز. ایدنمایفاتواندمی

شاهدبندرشدنفعالوغیردولتیگذاريسرمایهبارودمیانتطارکهاستشدهتبدیلکشورشرقجنوبدردولتاستراتژیککانونعنوانبههمجوار
ازمنطقهایندرتحولآغاز

.باشیمکشور

9:بهشتیشهیدبندرموجودوضعیت

اسکلهپنجدارايبهشتیشهیدبندرهمچنین. باشدمیمسقفانبارمربعمترهزار33دارايمربعمترهزار700ومیلیون2تقریبیمساحتبابندراین
10.شدخواهددایجاآنهادرتغییراتیتوسعه،طرحاجرايدرکهاست

کدامهرمتر9آبخورعمقباچهاروسهشمارهچندمنظورههاياسکلهومتر8آبخورعمقبادوشمارهنفتیاسکلهویکشمارهعمومیکاالهاياسکله
.باشندمیداراارتنهزار25هايکشتیبهپهلودهیقابلیتواندشدهساخته1362سالدرکههستند،عرضمتر15وطولمتر150داراي
هايکشتیپهلودهیقابلیتوشدهاحداث1383سالدرکهمتر11آبخورعمقومتر5/47عرضمتر،8/262طولبهپنجشمارهچندمنظورهاسکله

.داردراتنهزار70تا
:بندرموجودهاياسکلهظرفیت41

هااسکلهکاالبندرساالنهعملیانیظرفیت
بهشتیشهد2شمارهاسکلهنفتیوالتمحصتنمیلیون1/2

منظورهچندجدیداسکلهوبهشتیشهید4و3شمارهاسکلهبنديبستهفلهکااليتن830000
750000–70000&#61472;TEUکالنتريشهیدمنظورهچنداسکلهکانتینر

"مناطق آزاد)"١٣٧٨(احمدی امیر ھوشنگ،دکتر وو-٨

١۵-١٢،خرداد،ص ١٣١مناطق آزاد ،شماره "مناطق آزاد ایران بھ حمایت ھمھ جانبھ نیاز دارند)"١٣٨١(کیامھر،غالمرضا-٩

بافتخاکمشاورمھندسان،" بھشتیشھیدبندرتوسعھطرح.١٠
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بندرظرفیتازاستفادهبودنپاییندالیل42
جويشرایطدرمداومتغییرات•
بندريامکاناتضعف•
ايجادهوریلیارتباطمشکالت•
گمرکیهايفرایندمشکالت•
بازرگانینامطلوبوضعیت•

اتصالهايحلقهسایرولیگرفتشکلوسرخسچابهاریعنیاستراتژیکنقطهدودرمیانهآسیايهايکشوربههنداقیانوساتصالاساسیحلقهدو
درارگانهاونهادهاتکلیفیوظایفجدول زیر حلقه هاي میانی این زنجیر و .استنکردهچندانیتغییرکنونتا1372ازسالمنطقهدوایندهنده

.شرق نشان می دهد که متاسفانه پیشرفت قابل قبولی نداشته اندمحورتوسعهراستاي
11اعتبارتامینمحلاجراییدستگاهاقداماتردیف

دولتعمومیبودجهترابريوراهوزارتهاتوقفگاهوسنگیراهاحداثوچابهارگبزرشکنموج5و4قطعهتکمیل-1
دولتعمومیبودجهترابريوراهوزارتکانتینربرجدیدنسلوبزرگهايکشتیپهلوگیريبرايبزرگتنیهزار100اسکلهتکمیل-2
کشتیرانیوبنادرسازمانداخلیمنابعترابريوراهوزارتکانتینريپایانهواسکلهپست2احداث3
خارجیتسهیالتوگذاريسرمایهترابريوراهوزارت) بارگیريوتخلیه(بندريعملیاتبهمربوطتجهیزاتوآالتماشیننصبوتامین-4
کشتیرانی،وبنادرسازمانداخلیمنابعترابريوراهوزارت) بارگیريوتخلیه( بندريعملیاتبهمربوطتجهیزاتوآالتماشیننصبوتامین-5

خارجیتسهیالتوگذاريسرمایه
پایانهخدماتسیستم( VTS)شناورهاترافیکخدماتسیستمقبیلازبندرمدیریتواطالعاتینوینهايسیستمازاستفادهطرحاجرايومطالعه-6

سازمانداخلیمنابعترابريوراهوزارتعملیاتکنترلونظارتریزي،برنامهفرآیندهايتسهیلبراينیازموردهايسیستمسایرو(TCTS)کانتینري
خصوصیبخشکشتیرانیوبنادر

سازمانداخلیمنابعترابريوراهوزارتلجستیکیخدماتوناوبريکمکعالئمکش،یدكشناورهاراهنماییقبیلازدریاییخدماتسطحارتقاء-7
کشتیرانیوبنادر

ترابريوراهوزارتآندرکاالمختلفانواعسازيذخیرهبرايالزمانبارهايوکانتینروکشتیتعمیرهايمحوطهاحداثبرايالزمهايزمینهایجاد-8
کشتیرانیوبنادرسازمانداخلیمنابع

بودجهترابريوراهوزارتآندرکاالرانزیتتدرذیربطدستگاههايتمامیفعالهاينمایندگیاستقراروپنجرهتکساختماناجرايومطالعه-9
دولتعمومی

جهادوزارتنیرو،وزارتمیلکوزابلزاهدان،مسیراولویتباترانزیتیمحورطولدرمحیطپایداريوروانهايشنتثبیتطرحواجرايتهیه-10
دولتعمومیبودجهزیستمحیطحفاظتسازمانکشاورزي،

بودجه) گمرك(داراییواقتصاداموروزارتمیلکمرزيپایانهوچابهاربندردر(x RAY)کاالهايمحمولهتشخیصبرايمالزمدرنتجهیزات-11
دولتعمومی

دولتعمومیبودجه) گمرك(داراییواقتصاداموروزارتمیلکگمركساختمانتجهیزواحداث-12
دولتعمومیبودجهبريتراوراهوزارتچابهارفروگاهاحداثومطالعه-13
تعمیرگاهی،اوژانس،ودرمانیبهداشتیرفاهی،اقامتیخدماتارائهبرايتیرپاركوخدماتیرفاهیهايمجتمعبراياجراییهايطرحتهیه-14

عمومیبودجهترابريوراهوزارتمیلکودشتکزاهدان،میرآباد،خاش،کارواندر،بمپور،نیکشهر،چابهار،نقاطاولویتباحریقاطفايورسانیسوخت
دولت

ھاسکونینگرویالشرکت–دریانوردیوبنادرسازمان،" بھشتیشھیدبندرتوسعھطرحمطالعات١١
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اطفايورسانیسوختتعمیرگاهیاوژانس،ودرمانیبهداشتیرفاهی،اقامتیخدماتارائهبرايتیرپاركوخدماتیرفتهی،هايمجتمعاحداث-15
خصوصیبخشخصوصیبخشمیلکودشتکزاهدان،میرآباد،خاش،کارواندر،بمپور،نیکشهر،چابهار،نقاطاولویتباحریق

شمالیخراسانورضويخراسانجنوبی،خراسانبلوچستان،وسیستاناستانهايدرخدماتیرفاهیهايمجتمعدرسوختیموادجایگاهاحداث-16
خصوصیبخشخصوصیبخش

دولتعمومیبودجهترابريوراهوزارتایرانشهروشهرنیکچابهار،راهاجراییعملیاتتکمیل-17
دولتعمومیبودجهترابريوراهوزارتمیلکزابل،راهبهسازي-18
دولتعمومیبودجهترابريوراهوزارتزاهدانوخاشایرانشهر،راهبهسازيعملیاتاتمام-19
ايجادهنقلوحملوراهداريسازمانداخلیمنابعترابريوراهوزارتمیلکمرزيپایانهاحداث-20
دولتعمومیبودجهترابريوراهوزارتجامتربتفریمان-بستسنگراهمدوبانداحداث-21
دولتعمومیبودجهترابريوراهوزارتدوغارونتایباد،جام،تربتراهبهسازي-22
دولتعمومیبودجهترابريوراهوزارتتایبادآباد،ابراهیمقایق،راهبهسازي-23
دولتعمومیبودجهترابريوراهوزارتتایبادخواف،حیدریه،تربتراهبهسازي-24

دولتعمومیبودجهترابريوراهوزارتسرخسمشهد،ترانزیتیمسیربهسازيتکمیل-25
دولتعمومیبودجهترابريوراهوزارتیزدانآباد،حاجیقایق،راهبهسازي-26
دولتیعمومبودجهترابريوراهوزارت73میلبیرجند،راهبهسازي-27
دولتعمومیبودجهترابريوراهوزارتسوپرسهبجنورد،ترانزیتیمسیرایجاد-28
خارجیتسهیالتوگذاريسرمایهترابريوراهوزارتکشورریلیشبکهبهآناتصالوچابهارآهنراهاحداثشروعواجراییمطالعاتتکمیل-29
محورمسیرکلدرثابتوهمراهتلفنشبکهپوششومسیرشهرهايوچابهاربندردرارتباطاتويفناورتوسعهبرايالزمهايزیرساختایجاد-30

مخابراتشرکتداخلیمنابعاطالعاتوفناوريارتباطاتوزارتترانزیتی
نزدیکازکیلومتر50حداکثرمحورازنقطههرکهايگونهبهنقاطسایروشهرهادرحریقاطفايواورژانسایمنی،خدماتسطحارتقاءوتجهیز-31

دولتعمومیبودجهکشوروزارتوپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارت. باشدداشتهقراراورژانسخدماتونشانیآتشایستگاهترین
دولت عمومیبودجهترابريوراهوزارتالمللیبیناستانداردحدتامجوزطولدرراهنماعالیموفنیابنیهکیفیارتقاء- 32

خواهددستازترانزیتبخشدرراخودمزایايمهمترینتدریجبهچابهاربندر... به علت کندي در انجام تکمیل حلقه هاي میانی و کمبود اعتبارات و 
–نیکشهرارتباطیمسیراندازيراهعدمبواسطهپروژهدرشدهکشیدهزحماتماندنفائدهبیونیکشهربهچابهارجادهاحداثطوالنیبسیارزمان.داد

.شودمیمحسوبمیانایندربارزاينمونهایرانشهر
پیچیدگیازحکایتچابهارآزادمنطقهاختصاصیفرودگاهاحداثجهتالزمهايمجوزاخذوهاموافقتدرجلبچابهارآزادمنطقهسازمانبودنناموفق
کهنیززاهدان–چابهارمسیرآهنراهالبتهوفهرجچابهارآهنراهپروژهبالتکلیفی.رودمیشماربمنطقهاینتوسعهخصوصدرگیريتصمیمفرآیند

.باشدمیلجستیکواستراتژیکمنطقهاینماندگیعقبنمادهايازدیگريگوشه،باشدمیتحققفرآینددرپیشرفتگونههرفاقد
مرداندولتاهتمامعدم.بخوردرارفتهدستازفرصتهايافسوسباید،اکنونشدمینامیدهجهانیهآیندمگاپورتدهازیکیعنوانبهزمانیکهچابهار

همدرآزادمناطقدرگذاريسرمایهقوانینضعیفعنصربامنطقهدرونقلحملکارآمدهايشبکهبهومتصلقدرتمندبندريعنوانبهچابهاراحیاءدر
.گرددکمیلتبندراینناکامینوارتاآمیخت

چابهاررتضعیف موقعیت بندخارجیمهمترین عامل
توسعه بندر گوادر پاکستان توسط چین- الف 

تجاريروابط. استشدهبرخوردارتوجهیقابلرشدازکشوردواقتصاديهايبرنامهبهتوجهبااخیرهايسالدرپاکستانوچیناقتصاديروابط
هايهمکاريکمیتهنیز1982اکتبردر. شدامضاکشوردومیانتجاريتوافقاولین،1963ژانویهدر. گردیدآغاز1950دهۀابتدايازنیزکشوردو

درکهايگونهبهیافت،افزایشسرعتبه1990هدهدرکشوردووارداتوصادراتحجم. گردیدایجادپاکستانوچینتکنولوژیکوتجارياقتصادي،
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میلیون670میزانایناز. آیدمیشماربهکشوردواقتصاديروابطتاریخدررکورديکهرسیددالرمیلیون1162بهجانبهدوارتتجحجم2000سال
12.باشدمیپاکستانصادراتسهمنیزدالرمیلیون492وچینصادراتسهمدالر

درهاچینیسويازعمدتاًهمکارياین. اندکردهآغازمشتركگذاريرمایهسهايطرحدرراتوجهیقابلهمکاريکشوردوتجاري،روابطبرعالوه
سیستمبهکمکوقرومقرهبزرگراهاحداثمکران،ساحلیبزرگراهاحداثگوادر،بندرتجهیزوتوسعهآنبارزمصداقکهاستانجامحالدرپاکستان

وکشوراینآهنراهنیازموردلوکوموتیوتأمین،پاکستانآهنراهسیستمتجهیزوایجاددرهزینهدالرمیلیون200باچیندولت. استپاکستانریلی
.استکردهموافقتچینبهپاکستانآهنراهاتصال
گرفتهنظردرکشورایننفتلولهخطوطتوسعهبرايدالرمیلیون120وپاکستانارتباطاتسیستمتجهیزبراينیزدالرمیلیون100پکناینبرعالوه
سرمایهپاکستانهمراهتلفنبخشدردالرمیلیون200وبلوچستاندرساینداكمسمعدنطرحتوسعهبرايدالرمیلیون40همچنینپکن. است

وهاچینیسويازکهدیگرياقتصاديطرح. استگرفتهانجامپاکستانیوچینیمقاماتبین2001سالدرعمدتاًتوافقاتاین. کندمیگذاري
غربیشمالالیهمنتهیدرکاشغربهراآباداسالمکهباشدمیقرومقرهکیلومتري1300بزرگراهایجاداست،اجراحالدرمشتركطوربههاپاکستانی

مواصالتیهايراهمهمترینازیکیگردشگري،بااليمزایايازجدايبزرگراهاینایجادپاکستان،نظراز. سازدمیمرتبطکیانگسینایالتمرکزوچین
.استمرکزيآسیايکشورهايباکشوراین

13:مکرانساحلیبزرگراهوبندرگوادرتجهیزوتوسعه-ب

12 - Kumar Singh, Bhartndu, “India, China & the Politics of Regionalism”, December 30, 2005. in www.ipcs.org.

13 Ibid
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سندایالتمرکزکراچی،تابندراینفاصله. استگرفتهقرارعماندریايدرگوادرخلیجساحلدروپاکستانغربیجنوبالیهمنتهیدرگوادربندر
وپاکستانجمعیتیواقتصاديسیاسی،مراکزباآنزیادفاصلهواستبیابانیوگرمکهمنطقههواییوآبخاصشرایطدلیلبه. باشدمیکیلومتر800

توجهیبیموردگذشتهدرگوادربندرتوسعهکراچی،استراتژیکوبزرگبندربهپاکستانتجاريواقتصاديهايفعالیتکلیهشدنمحدودهمچنین
مالیمنابعفقداندلیلبهولی. گرفتقرارتوجهموردعمیقسواحلازبرخورداريدلیلبهبندراینتوسعه،1995ازاما. بودگرفتهقرارپاکستانیمقامات

کاردستوردرچینآزادمناطقسبکبهآزادبندرایجادقالبدرباراینوبندراینتوسعهمجددا1999ًسالاز. افتادتعویقبهمسألهاین1999سالتا
سفردربارهایندرکلیواولیهتوافقات. شدندبندرایندرگذاريسرمایهوهمکاريبهعالقمندهاچینیپاکستانی،مقاماترایزنیباکهگرفتقرار

توسعهدرچینگذاريسرمایهومشارکتنهاییتوافقنامه،2002سالفوریهدرنهایتاًوگرفتانجاممنطقهازويدیداروپاکستانبهچینوزیرنخست
. رسیدطرفینامضايبهپاکستانبهچینکشتیرانیوبنادرمدیرعاملوارتباطاتوزیرازمتشکلچینیگروهیکسفرجریاندربندراینوتجهیز

ساحلیبزرگراهایجاددومطرحوگوادرصنعتیوتجاريآزادقهمنطایجاداول،طرح. استشدهتعریفطرحدودرهاچینیگذاريسرمایهومشارکت
.استمکران

درصد پیشرفت فیزیکی 90آغاز گردیده و با سعت باال در حال پیشرفت است و در حال حاضر نزدیک به 1999از سال گوادرآزادمنطقهاجراییعملیات
زندگیسنتیشیوهتغییرجاده،احداث. استگردیدهبینیپیشفازدودردالریلیونم1160حدوددرطرحتکمیلتاآناجراییهزینهوداشته است

دستهايبرنامهمهمترین جملهازمجهزهايبندرگاهایجادوکشورریلیشبکهبهمنطقهاتصالنیاز،موردگازتأمینبرق،نیروگاهایجادمحلی،مردم
هايکانالحاضرحالدروگردیدایجادتنیهزار50هايکشتیپذیرشظرفیتبهنیازموردتجهیزاتبابزرگبندرگاهسهاول،فازدر. بوده استاجرا

آبگیريمتر5/11ومحوطهمتر350بامتر200طولبهیکهرهابندرگاهاین. استشدهالیروبیچینیمتخصصینتوسطکیلومتر5طولبهمربوطه
رامابقیوهاچینیراآندالرمیلیون198کهاستشدهبینیپیشدالرمیلیون250حدوددرفازایناجرایینههزی. شده استساختهماه36طولدر

.پرداخته اندپاکستاندولت
قابلیتاتأسیستاین. استشدهبینیپیشکانتینريپایانهیکونفتیبزرگپایانهدوبابندرگاه10ایجاد،)هم اکنون در حال اجرا می باشد(دومفازدر

وترینفعالازیکیبهراگوادرآزادبندرها،طرحایناجراي. داشتخواهندراتنیهزار200نفتیتانکرهايوتنصدهزارظرفیتباهايکشتیپذیرش
اعالمطرحایندرمشارکتبرايراخودعالقمندينیزعماننشینسلطاناینکه،توجهقابلنکته. کردخواهدتبدیلآسیانفتیوتجاريمراکزمهمترین

آلمانوآمریکا. کردخواهدکمکبندراینبرقنیروگاهتجهیزوایجادبرايدالرمیلیون7عمانسلطانآمده،عملبههايموافقتبراساسواستکرده
. آیندمیشماربهبندرایندرگذارسرمایهکشورهايدیگرازنیز

ساحلحاشیهدرکیلومتري800بزرگراهاین. رودمیشماربهگوادرآزادبندرتکمیلیهايطرحجملهازکهاسترانمکبزرگراهاحداثدوم،طرح
ماه36مدتدروفازچهاردرهاچینیکمکبانیزطرحایناجراي. سازدمیمتصلکراچیبندربهراگوادربندروشودمیاحداثپاکستانجنوبی

.استیافتهپایانکیلومتر200طولبهآناولفازکهشدهبینییش

:گوادرآزادبندروتوسعهتجهیزازپاکستانوچیناهداف-ج
وپاکستانبرايمنطقهاینتجهیزوتوسعه. استشدهتبدیلپاکستانوچیناقتصاديهايهمکارياوجونمادبهحاضرحالدرگوادرآزادمنطقه

14.کنندمیجستجوآندرمشارکتواجراازراکالنیاهدافکشوردوواستبسیارياستراتژیکوصادياقتآثاردارايچین

14 - Pan, Esther, “India, China and the United States: A Delicate Balance”, February 27. 2006. in www.cfr.org.
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:کستانپااهداف دولت 
بهداخلیعوامل. استدادهقرارخودکاردستوردرراگوادرتوسعهوایجادالمللی،بینوايمنطقهوداخلیمختلفعواملتأثیرتحتپاکستاندولت

رقابتوافغانستانثباتروبهوضعیتبهايمنطقهعوامل. گرددمیبرملیاقتصاددرآنناچیزونقشبلوچستانوایالتپاکستانشرقماندگیعقب
وجهانقتصادياتعامالتدرمطمئنیومثبتجایگاهیافتندنبالبهکشورایننیزالمللیبینلحاظبه. شودمیمربوطهندباپاکستانونظامیسیاسی

:کردخالصهتوانمیزیرموارددرطرحایناجرايدرراپاکستاناهدافبنابراین،. آسیاست
:دریایینیرويتقویت

بآسیازیکی. باشدمینیزبندراینازامنیتیونظامیاستفادهدرصددگوادر،بندازواقتصاديسیاسیهايبرداريبهرهبرعالوهپاکستاندولت
بندردرنیروهااینواستقرارهندبامقایسهدرکشورایندریایینیرويماندگیعقبهند،بادفاعیوامنیتیهايرقابتدرپاکستانمهمهايپذیري
اینکهضمندارد،دهنکشوربازیاديفاصلهکهگوادردرکشورایندریایینیرويازبخشیاستقراربااستدرصددپاکستاندولتبنابراین. استکراچی

. کندتقویتوآمادههندبااحتمالیجنگدرارتشپشتیبانیوحمایتبرايراآنسازد،خارجهنددسترسازرانیرواینبخشی از این نیرو ها را 
15.استشدهبینیپیشنیزنظامیهايبرداريبهرهبرخیبندر،اینتجهیزوساختدربنابراین

:ايمنطقهتوسعه
هايطرحاجرايطرحاینعمدهنتایج. استبلوچستانماندهعقبایالتدراقتصاديهايفعالیتگسترشمهمعاملگوادرآزادمنطقهایجاد
میهمراهبهراایالتاینسیاسیوفرهنگیرشداشتغال،ایجادضمنها،فعالیتاینوجود. باشدمیکاالترانزیتوارتباطاتونقل،حملزیرساختی

ازمعدنیمنابعصادراتزمینهشدنفراهمآثاراینجملهاز. بردارددرکشوراینتوسعهحالدراقتصادبراينیزمثبتیاقتصاديآثاراین،برعالوه. آورد
.باشدمیبرداريبهرهحالدرکهاستبلوچستانساینداكمنطقهمسمنابعجمله
:کراچیبندرانحصارازپاکستانجاريتواقتصاديهايفعالیتکردنخارج

کراچیدرکشوراینصنعتیوتجارياقتصادي،هايفعالیتاکثریتورودمیشماربهپاکستاناقتصاديپایتختحاضرحالدرکراچیبندر
جذبلحاظبهراکشورایناقتصاديرساختابندر،ایندرسیاسیومذهبیاختالفاتافزایشتروریستی،هايفعالیتافزایش. استشدهمتمرکز
اقتصاديهايفعالیتازبرخیتمرکزوتغییرانتقال،بنابراین. استکردهپذیريآسیبدچارايمنطقهتجاريهايفعالیتوخارجیهايگذاريسرمایه

.کاهدمیزمینهایندرپاکستانپذیريآسیبازگوادردرتجاريو
:مرکزيآسیايوافغانستانبهکاالیتترانزهايزمینهکردنفراهم

15 - Gulshan Sachdeva, “India’s Attitude Towards China’s Growing Influence in Central Asia”, China and Furasia Forum
Quarterly, Volume 4, No.3 (2006).
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سیاسیشرایطتدریجیتثبیتهمچنینوآنهارويبهجهانیاقتصاددرهايشدنبازبهکشورهاایننیازومرکزيآسیايکشورهاياستقالل
. استآوردهوجودبهکشورهااینبهوازکاالترانزیتهايزمینهکردنفراهمجهتپاکستانبرايراارزشمنديوبدیلبیفرصتافغانستانواقتصادي

ايوجادهریلیاتصالوگوادرآزادمنطقهوتوسعهتجهیزایران،باشدیدرقابتیشرایطدرفرصتاینازبهینهاستفادهدرپاکستانموفقیتتردیدبدون
استافغانستانمرزهايبهمنطقهاین

:نفتجهانیبازاردرنقشایفايوفارسخلیجمنطقهباترگستردهارتباطات
باترگستردهواقتصاديتجاريارتباطاتهايزمینهکردنفراهم،گوادرآزادبندتوسعهدرپاکستانمقاماتمدتبلندواستراتژیکاهدافجملهاز
مستقیممشارکتفرصتازاستنتوانستهفارس،خلیجبامجاورتوجودباپاکستانکشور،اینرهبراناعتقادبه. استفارسخلیجمهموحساسمنطقه

شرایطحال،اینبا. نمایدبرداريبهرهالزمدرآمدهايکسبنتیجهدروانرژيجهانیبازاردرصنایعاینپشتیبانیحداقلیاوگازونفتصنایعدر
درانرژيصنعتتوسعهايمنطقهوملیهايطرحوطرفیکازجهانیبازارهايبهآنوانتقالمرکزيآسیايگازنفتعظیممنابعوجودباکنونی
واقتصاديتعامالتتعمیقوتوسعهبرايشرایطبهتریندیگر،طرفازمنطقهکشورهايخدماتیوتجاريصنعتی،هايپتانسیلتقویتوفارسخلیج

ویژهبهشرقیجنوبآسیايکشورهايوفارسخلیجکشورهايبینيتجارواسطمنطقهیکعنوانبهگوادربندرتجهیزوتوسعه. استمنطقهباتجاري
قابلبسیارزمینهایندرجهانیبازارهايبهمرکزيآسیايوفارسخلیجنفتتجارتبراينفتیپایانهیکعنوانبهمرکزيآسیايهمچنینوچین
عماننشینسلطانتاکنونوکندطرحایندرگذاريسرمایهوفعالیتهبتشویقراعربیکشورهايداردتالشآباداسالمراستا،ایندر. استتوجه

.استکردهاعالمراخودآمادگی
:ایرانبااقتصاديوتجاريروابطتوسعه

پاکستانوایراننفتیغیرتجارت. استایرانباواقتصاديتجاريروابطگسترشگوادر،بندروتوسعهتجهیزازپاکستانمقاماتاهدافازدیگریکی
درایننیست،برخوردارتوجهیقابلکیفیتوکمیتازکشوردومیانخشکیمواصالتیهايراهفقداننتیجهدروجغرافیایینامساعدشرایطدلیلبه

گوادرآزادمنطقهایجادپاکستان،مرزهايکناردرچابهارآزادمنطقهوجودباحال،اینبا. باشندمیاکوايمنطقهسازمانعضوکشوردوکهاستحالی
ارتباطهايزمینهشدنفراهمایران،متغیربههاپاکستانیمدتبلندنگاهاینبرعالوه. باشدموثرکشوردوتجاريروابطنوعوتوسعهدرتواندمی

.باشدمیجنوب–شمالکریدورازبرداريبهرهواروپاباکشوراینخشکی
. استوارزیابیتحلیلقابلجهانیتجارتواقتصاددرکشوراینمنزلتارتقايکلیهدفبرايپاکستانمقاماتتالشقالبدریهمگفوقجزئیاهداف
.باشدمیمهماینکنندهاثباتطرحایندرگذارسرمایهشریکعنوانبهظهور،حالدراقتصاديقدرتچین،انتخاب

:وادراهداف چین از  توسعه حضور خود در بندر گ
درراآنوکندمینگاهاستراتژیکطرحیکعنوانبهگوادرآزادمنطقهدرمشارکتوکالنبعدیکدرپاکستاندرخودحضوربهنیزچیندولت

:نمودخالصهزیرموارددرتوانمیراچیناهدافترینعمده. نمایدمیتعریفخودالمللیبینوايمنطقهملی،منافعراستاي
: جهانیبازارهايبهچینغربیمناطقاتصال

قراراولویتدرازناشیمهماین. استجهانیبازارهايبهچینغربیمناطقوارتباطاتصالزمینهکردنفراهمملی،بعددرهاچینیهدفمهمترین
گازونفتعظیممنابعازوباشندمینشینمسلمانعمدتاًطقمنااینکهچراباشدمیکشورایناقتصاديتوسعهفرآینددرچینغربیمناطقگرفتن

تريپایینمراتببهرشدسرعتازگذشتهدههدوطولدرکشوراینمرکزيوجنوبیشرقی،مناطقبهنسبتمناطقاین. هستندبرخوردارنیز
ازمهماین. باشدمیبرخورداراولویتازجهانیبازارهايبهمنطقهنایاتصالمنطقه،ایندرچیناقتصاديهايبرنامهبهتوجهبا. اندبودهبرخوردار

برعالوه. استپیگیريحالدرگوادر،بندرتاآنادامهسپسوسازدمیمتصلآباداسالمبهراچینکیانگسینایالتمرکزکهقرومقرهبزرگراهطریق
.استارزیابیقابلراستاایندرنیزنپاکستاریلیسیستمتجهیزوتوسعهدرهاچینیمشارکتاین

:فارسخلیجمنطقهدراختصاصیاقتصادي–تجاريمرکزيایجاد
صدددرجهان،استراتژیکنقاطدراقتصاديقدرتبسطترکلیچارچوبدروداخلیتولیداتفروشمراکزتوسعهبازاریابی،راستايدرچیندولت

بدون. باشدمیوافغانستانپاکستانکشورهايوفارسخلیجهاچینینظرموردمناطقجملهاز. استتجاريوصادياقتنهادهايواتتأسیسایجاد
سکويبهبندراینکهشودمیبینیپیشوباشدمیدارافارسخلیجمنطقهدرچینتجاريواقتصاديحضوردرموثرينقشگوادرآزادمنطقهتردید

دوبی،همچونبازارهاییدربرتردستنداشتنازناشیعمدتاًطرحایندرمشارکتبههاچینیعالقه. شودتبدیلمنطقهدرچینیکاالهايصادرات
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ونفتهايطرحدرراآنهامشارکتامکانگوادر،درچینصنعتیوفنیموسساتوهاشرکتشدنمتمرکزبازاریابی،ازجداي. استوایرانعربستان
یکعنوانبهنیزراگوادربندرخود،شهرهايآزادموفقتجربهکارگیريبهبادارندتالشهاچینیباال،مطالببهتوجهبا. کندمیتسهیلمنطقه،گاز

.کنندتجهیزچینیپاکستانیاقتصاديمرکز
:نظامیبرداريبهره

دهانهدرخودنظامیحضورهايزمینهکردنفراهماحتماالًوادر،گآزادبندردرمشارکتازهاچینیناگفتهحالعیندرومهماهدافازیکی
کردنفراهمبههاپاکستانیتعهدطرح،ایندرمشارکتبرايهاچینیتمایلعواملازرسدمینظربه. استفارسخلیجواستراتژیکحساسمنطقه
مقاماتنظامینیاتبهتوجهبامهماین. استبندرساحلیودریاییامکاناتازواستفادهنظامیپایگاهایجادطریقازچیننظامیبرداريبهرههايزمینه
احساسوافغانستانبهکشوراینحملهوآمریکانظامیحضورتردیدبدونشرایطی،چنینایجاددر. استنشدهمواجهچندانیمشکلباآباد،اسالم
اقتصادياهدافبهچندانآمریکاییمقامات. آمریکاستایاالت متحده مخالفتزمینه،ایندرعمانومشکلتنها. باشدمیموثرهاچینیسويازناامنی

عدمخواهانوباشندمیحساسنظامیپایگاهایجادبهنسبتاما. کنندمیحمایتآنازايگونهبهحتیونیستندحساسگوادربندردرکشوردو
.هستندطرحاینپیگیري

تداومتردیدبدونپکنمقامات. کردارزیابیکشوراینمدتبلندوکالناهدافقالبدربایدراپاکستاندرچیناقتصاديحضور،فوقمواردبرعالوه
میجستجوخودمرزهايازفراترتجاريواقتصاديهايفعالیتگسترشوبرونگراییاستراتژيقالبدرراخودشدنصنعتیفرآیندواقتصاديرشد
.یابدمیتبلورمهمکشورهايباشدهنهادینهودارریشهاقتصاديهايهمکاريایجادصورتبهاولنگاهدرمهماین. کنند

16هندخارجیسیاستنویناستراتژي

قدرتافزایشوندهالمللیبینوايمنطقهموقعیتارتقايبراياین،وجودبانیاوردند؛میانبهسخنیخارجیسیاستدکترینازهرگزهندسران
بهتوانمیآنهامهمترینازکهاستدادهانجامخودامنیتیفوريمحیطبهدهیشکلمنظوربهراهماهنگیاقداماتهند. اندکردهتالششدتبهآن

آفریقا،ازهاییقسمتکهخود“نزدیکخارج”بهویژهتوجهو) ايمنطقهرقیبدوعنوانبه(پاکستانوچینباآمیزمسالمتهمزیستیحلراهجستجوي
بهموجودبزرگهايقدرتباخودروابطکشوراینحالعیندرکرد؛اشارهگیرد،برمیدرراهنداقیانوسنیزوآسیامرکزوشرقجنوبفارس،خلیج
.استدادهگسترشرامتحدهایاالتباویژه
درمتکثر،مذهبینظرازوگانهچندفرهنگیقدرتمند،اقتصاديبابزرگدموکراسیاولینعنوانبهکهگذاردمیجهانیعرصهبهقدموضعیتیدرهند

وشودمحسوب“سیاسیغرب”درمهمعضويعنوانبهبودخواهدقادربخشد،تداومراخودرشدبتواندهنداگر. استشدهواقعغربجغرافیايازخارج
.کندایفاندهآیهايدههدرسیاسیتعامالتدرکلیدينقشی

درهنددایره،اینمحیطدر. گیردمیبردرراهندنزدیکهمسایگان،دایرهاولین. کندمیتقسیممتحدالمرکزدایرهسهبهراجهانهند،کالناستراتژي
وسیعمنطقهدوم،دایره). اينطقهمهژمون( کندمقابلهمنطقهایندردیگرهايقدرتحضوربابتواندآنواسطهبهتااستهژمونیموقعیتکسبپی

سایرمقابلدرموازنهایجادپیدرهندمحیط،ایندر. دهدمیتشکیلهنداقیانوسحاشیهوآسیاراآنمحیطکهگیردبرمیدرراهندهمسایگانازتري
جایگاهکسبجهتدرهندتالشگیرد،برمیدرراانجهکلواقعدرکهسومدایرهدر. باشدمیآنهاتوسطخویشمنافعتضییعازممانعتوهاقدرت
.استالمللیبینامنیتوصلحدرکلیدينقشایفايوبزرگقدرت

[1] - Mahan, Raja, “India’s New Foreign Policy Strategy’, in www.ceip.org.16
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ایندرخارجینظامیانحضورپایانازپسافغانستاندربیشترنقشایفايبرايکشوراینتصمیمبهاشارهباهنددفاعیهايتحلیلومطالعاتانستیتو
.کردتاکیدزمینهایندرتهرانباهمگراییبرمبنینودهلیراهبرداهمیتبرکشور،
نودهلیافغانستان،ازخارجینظامیانخروجزمانشدنترنزدیکبا: نوشتهنديموسسهاینگزارشازنقلبه’ریویواوراسیا‘رسانیاطالعپایگاه
.کندایفازدهجنگکشورایندربیشترينقشاست،مصمم

خطرآفرینیوتروریسمبهکشوراینگرایشکهاستافغانستانقبالدرهندسیاستاصلیمحوردوتوسعهوثبات: استآمدهگزارشاینادامهرد
.بردمیبینازراهمسایگانبرايامنیتی
رو،ایناز. کندفراهممیانهآسیايبهمهمیارتباطیراهایرانطریقازتواندمیکهداردافغانستاندرهمدیگريژئوپلیتیکمنافعنودهلیاین،برافزون
برايسیاسیابزاريبتواندآنواسطهبهکهاستنیتیحسناثباتوتوسعهعرصهدرحیاتیهايحمایتارائهافغانستان،درگذاريسرمایهازهندهدف

.آورددستبهکشورایندرخودپایدارحضورامکانافزایش
ازیکینیزکشوراینوالیاتتمامیدردالرمیلیون100ارزشبهايتوسعههايپروژهاجرايودادهافغانستانبهکمکدالرمیلیارددووعدههند

17.استنودهلیدیگرنظرموردهايطرحمجموعه

افغانستانباخوددرازمدتتعاملتضمینستارخوانودهلیاگرچارچوب،ایندر: استدادهادامههمچنینهنددفاعیهايتحلیلومطالعاتانستیتو
میچابهارارتباطیراهازهنداستفادهبرايرااسالمیجمهوريهمکاريکشور،ایندرپایدارحضوروبپردازدتهرانباخودروابطتقویتبهبایداست،
.طلبد

تمایلیاصوالآباداسالمکهاستایننکتهاماکرد،موافقتکراچیبندرطریقازافغانستانبههندازگندمتنهزار100انتقالباآباداسالماخیراهرچند
.نداردراهایشمحمولهزمینیانتقالبرايپاکستانخاكازنودهلیاستفادهباموافقتبه

17 - “India as a Global Power?”, Deutche Bank Research, December 16, 2006.
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مطرحبحثایناکنونوکردهموافقت،چابهارراهازهنددالريمیلیون100گذاريسرمایهباهمکاريبرايایران: استنوشتههمچنینموسسهاین
گذاريسرمایهآمریکا،فشارهايوجودبااین،برافزونوبپردازدتهرانبهرااشنفتیهايبدهیمواصالتی،هايراهوجادهساختبانودهلیکهاست
.استکشورایناهبرديرمنافعزمرهدرمیانه،آسیايبهجایگزینارتباطیمسیریکعنوانبهچابهاربندردرهند

:چابهاربندرتوسعهبرايهندپتانسیلازاستفاده
رقابتی،درگیرگستردهاقتصاديمراوداتداشتنرغمعلینیزیکدیگرباکههستندآسیامنطقهدرایرانبزرگاقتصاديشرکايازدوهرهندوچین

باگسترشروبهروابطهمچنینوخودقويدریایینیرويسایهدرهندوستانکشور.هستندهنداقیانوسسیاسی-امنیتیمحیطدرسخت
.کندمیدنبالنگرانیودقتباراو پاکستانچینمانندخودايمنطقهرقبايتحرکاتوبیندمیهندياقیانوسیکراهندآمریکا،اقیانوس

درتحوالتیموجباتاحتماالآیندههايسالدرامرهمینواستگرفتنشدتالحدرهنداقیانوسحوزهبرتسلطسربرهارقابتکنونیشرایطدرکه
ذهنازدورخیلیروایناز. گذاشتخواهندنمایشبهراخارجیهايقدرترقابتنوعیبهوبودنخواهندبومیآنهاهمهالزاماکهشدخواهدمنطقه

درجدیديهايبنديقطبگیريشکلباعثهندوستانکشورویژهبهوهندقارهشبهیتمحورباهنداقیانوسحوزهشودگفتهکهباشدتواندنمی
چگونهجدیداحتمالیهايبنديقطبنهاییشکلشودگفتهکهاستزودهنوزالبته. گرددالمللیبینسطحبهسرایتقابلیتباوايمنطقهسطح

عبارتبهوگیرندقرارقدرتبنديقطبیکدرهماهنگبزرگکشورهايومنطقهورهايکشکهکردتصورتوانمیمقدماتیصورتبهولیبودخواهد
.باشیمآیندهدرپیوندهاسنتیشکلدرجابجاییشاهدوبخورندپیوندمنطقهازخارجکشورهايازبرخیبامنطقهکشورهايازبرخیدیگر

پیوندچینباهندايمنطقهرقیبپاکستانوخوردپیوندآمریکاباسابقهبیاتقریبچرخشیدرهندوستانکهاستآنخصوصایندراحتمال قوي
قطبنوعیکهگفتتوانمیباشد،درستبرداشتیچنیناگروشدخواهندنزدیکترطرفازیکیبهزودیادیرمنطقهکشورهايسایر. بیابدتريقوي

درايعمدهچالشمدتکوتاهدرکهگفتتواننمیگرچه. داشتخواهدهاییتفاوتقسابوضعیتباکهاستگیريشکلحالدرجهانی،قدرتبندي
کهاستروشنالبته. گرددمنتهینتایجیچنینبهمدتبلنددراستممکنمنتها،بیاوردوجودبهسردپس از جنگدورانقدرتبنديقطبسطح

.داشتخواهدقرارايمنطقهتحوالتازواقعیبستريبرباشدتصورقابلکهجدیديبنديقطبنوعهر
جهتجدیددورهدرهندوستانکهجاییآناز. هستندهنداقیانوسحوزهدرنقشایفايبرايهندوستانبرايفضاکردنبازحالدراروپاوآمریکا
متحدمللسازمانامنیتشورايدائمعضویتبههبلکشود،شناختهرسمیتبهايمنطقهمهمقدرتیکعنوانبهتنهانهکهداردانتظارهایش،گیري

رسدمینظربهکهاستدلیلهمینبه. ببردرااستفادهنهایتآمدهپیشمساعدفرصتازکندمیتالشبیاید،درآناعضايافزایشصورتدر
بهنیازيبنابرایندارد،قرارپاکستانبارقابتازفراترواستشدهگذاريتاثیرومهمقدرتبهتبدیلکهیابدمیدستباوراینبهتدریجبههندوستان

چنانهمپاکستانکهاستحالیدراین. کندمیپیروزياحساستردقیقمحاسبهیکدروکندنمیاحساسگذشتهسطحدرپاکستانبارقابت
بهرومناسباتونیستحصولقابلغربیسابقمتحدانطرفزادیگرهدفاینکهآنجاازمنتها. استآنافزایشحتیوهندبارقابتحفظنیازمند

گونههمینواقعدر. بیابدبیشتريگرایشچینطرفبهاستمجبورپاکستاناست،دادهکاهشآمریکایینزدراپاکستانجایگاهآمریکاوهندگسترش
.کرددخواهنمشخصراجدیدهايبنديقطبشکلزیاداحتمالبهکههستندهاواقعیت
پرحضوريدنبالبهوکندمیآمادهافغانستاندرناتوجايپرکردنبرايراخودکههندتااستگردیدهباعثچینتوسطپاکستانگوادربندتوسعه

.گرددهنداقیانوسشمالدرچینباخودقدرتموازنهافتادنخطربهنگرانوکردهخطراحساس،استمرکزيآسیايدررنگ
بندردرچینحضوربا.کنندتقویتفارسخلیجوروديدهانهدرراخودنظامیحضورنامحسوسايگونهبهتاهستنددرصددهندوچینقدرتودهر

بهنسبترابهارچاماندگیعقبهنديهايسرمایهازاستفادهباتواندمیایراناینبنابر.نداردچابهاربندازاستفادهجزبهايچاره،هندپاکستانگوادر
نقشتقویت،بههنديهزینهبابتواندهندانرژيتأمینوایرانخاكبهمرکزيآسیايبههنددسترسیمسیرهايکردنوابستهباوکردهجبرانگوادر
درهنداقیانوسشمالدریرانادریایینیرويحضورتاشودمیسببهندباهمکاریهاایندیگرطرفاز.بپردازدافغانستانومرکزيآسیايرخود

طریقازراخودرشدروبهدریایینیرويتکنولوژیکرشدروبهنیازهايازبخشیبتواندایرانضمنناوگرددتفسیرهندباجویانههمکارينگاهچاچوب
کندتأمینهندوستان
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18هند و افغانستان در چابهارتالقی منافع ملی ایران،

یکبهافغانستان. استکردهنزدیکیکدیگربهراایرانوهندافغانستان،کشورسهمواضعاقتصادي،توسعهضرورتوگرایانهعملخارجیسیاست
فوذ خود در نسترش حوزه گنیز به بازارهاي جدید براي نفت خود و همچنین ایران. بندرجهت دسترسی به آبهاي آزاد و نفت براي مصرف داخل  نیاز دارد

و در منطقه اقیانوس کندتأمینراحتیبهنیزراخودنیازموردنفتوکندپیدابازارمیانهآسیايدرخودکاالهايبرايخواهدمیهند. قیمرزهاي شر
سادگیبهراآنبتوانکهنیستاينکتهشاننیازهايتأمینبرايیکدیگربهکشورسههايوابستگی. هند با قدرت روبه رشد چین  موازنه برقرار کند

.گرفتنادیده
درغیرمتعهدهاجنبشسراننشستشانزدهمینحاشیهدرهندوایرانافغانستان،کشورهايمقاماتدیداربهاشارهباايمقالهدرتایمزآسیاروزنامه
.استپرداختهشد،وگوگفتوبحثآنهدرباردیدارایندرکهچابهاربندردرافغانستانباتجارتجهتتسهیالتوتأسیساتایجادموضوعبهتهران

اختصاصخودبهراوگوهاگفتدستورترینعمدهاقتصاديمسائل"کهکندمیخاطرنشانکشورسهارشدمقاماتدیدارخواندنمهمبامقالهنویسنده
".ودبخواهندبرخورداراولویتدرمذاکراتدستوردرنیزسیاسیمهممسایلحالعیندر. دادخواهند

میالدي،جاريسالمیماهدر. شودمیمحسوبجانبهسهتجارتدرعاملترینعمدهکشور،سهاینجغرافیاییموقعیت": استآمدهمقالهاینادامهدر
کشوردوبینبازرگانیمناسباتگسترشبراياينامهموافقتکابلدرایرانسفیرزهروند،ابوالفضلوافغانستانصنایعوتجارتوزیراحدي،الحقانور

وبندراینمجاورهايزمینازهکتارپنجاه. بودایرانشرقجنوبدرچابهاربندرنامه،موافقتایندرطرفدوتوجهموردموضوعترینمهم. کردندامضاء
".استتهیافاختصاصافغانستانباتجارتبرايبزرگیبسیارتسهیالتوتأسیساتایجادبرايبندرگاهخودمحوطه

هندخارجهوزیرمقامقائمماتاي،وایران،خارجهوزارتاقیانوسیهوآسیامعاونعراقچی،سیدعباسافغانستان،خارجهوزیرمعاونحیدر،نشستایندر
.داشتندشرکت

گرفتنپهلوبرايزمینهتااستکردهاريهمکایراندولتباچابهاربندرتوسعهبرايهنددولتگذشتهسال10خاللدر": افزایدمیآسیا تایمز
هندتاشدخواهدسببچابهاربندر. شودآمادهمیانهآسیايبازارهايوافغانستانمقصدبهخودهايمحمولهتخلیهبرايبندرایندرهنديهايکشتی

هندایران،. باشدنداشتهپاکستانخاكطریقازمنطقهاینبازارهايبهخودکاالهايحملبهنیازيدیگرمیانهآسیايکشورهايباسودآورتجارتبراي
جادهایرانکهشدقرارنامه،موافقتاینبراساس. کردندامضاءچابهاربندرتوسعهدربارهراخودنامهموافقتنخستینمیالدي2003سالدرافغانستانو

به. دهدادامهاستواقعهراتـقندهاربزرگراهکنارکهآرامدلـزرنجتاافغانستانمرزازراجادهایننیزهنددولتوبسازدراافغانستانمرزتاچابهار
بهشدنتبدیلبراينیزچابهاربندرواندشدهآمادهاکنونهمهاجادهاین. خوردخواهدپیوندافغانستانشمالینقاطوکابلبهچابهاربندرترتیب،این

.استبرخوردارالزمآمادگیازمیانهآسیايکشورهايوافغانستانمقصدبههندييکاالهاترانزیتاصلیکانون
بهکاالانتقالامکانسالطولتمامیدراستقادرعلتهمینبهواستعماندریايوهنداقیانوسگرمهايآبحاشیهدرمهمبندریکچابهاربندر

سويازویژهبهخارجیگذاريسرمایهامکانتاکرداعالماقتصاديویژهمنطقهراچابهارمیالدي1991سالدرایراندولت. آوردفراهمرامیانهآسیاي
اکنونوکردنداعالمچابهاردرگذاريسرمایهبرايراخودعالقمنديهاهنديپیشسال10. کندفراهمبندريشهرایندرآسیاشرقجنوبکشورهاي

هايگذاريسرمایهامکانهنددولتباجدیدينامهموافقتامضابااستامیدوارایراندولت. استچشمگیرتردیگرانازبندرایندرهاهنديحضور
".آوردفرآهمراچابهاردرکشورآنباتربیش
کهآهنخطنخستین. دارندارقراجرادستدرنیزریلیطرحدوکند،میمتصلهراتـقندهاربزرگراهبهراچابهارکهعمدهبزرگراهیکبرافزون
است،شدهبرآورددالرمیلیاردهزارسهتایکبینآنمعدنیذخایرارزشکهگکحاجیمنطقهبهراچابهاربندردارندبرعهدهراآنساختهاهندي
. یافتخواهدادامهترکیهسمتبهجاآنازومتصلایرانمشهدبهراهراتشهرهستند،آنساختسرگرمهاایرانیکهدومخط. کردخواهدمتصل
".کشیدخواهدطولسال10حدودآهنخطاینساخت

بهمقروندیگرمنابعازافغانستاننیازموردنفتتأمین. شودمیتأمینایرانسويازافغانستاننیازموردنفتازنیمی": استآمدهمقالهاینادامهدر
اشغالوجودبا. داردافغانستانبامشتركمرزکیلومتر936واستجهاندرنفتکنندهتولیدکشورهايترینزرگبجملهازایران. بودنخواهندصرفه

18 Asia times august 2012
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ندارددسترسیدریابهکهاستکشوريافغانستان. دهدکاهشراایرانبهافغانستاننفتوابستگیمیزاناستنتوانستهکشوراینامریکاتوسطافغانستان
".استوابستهخودهمسایگانبهخارججهانباتجارتبرايو

ازناتوسويازافغانستانبهنظامیبرگوسازانتقالواستکردهمسدودراافغانستانبهناتوتدارکاتیمسیرپاکستاندولت": افزایدمیمذکورمقاله
سمتبهخودخاكازهامحمولهانتقالوهاپایگاهاجارههزینهیزیرکبامنطقهاینهايدولتواستشدهروروبهمشکالتیبانیزمیانهآسیايطریق

برايکاراینچوناست،بودهناممکنایرانکنندهتحریمکشورهايجمعبهپیوستنبهکرزيحامدکردنوادار. انددادهافزایشزنیچانهباراافغانستان
."انجامیدخواهدکشورایناشغالازناشیمشکالتتشدیدبهواستآمیزرهمخاطاقدامیداردقراربحرانمعرضدرهموارهکهافغانستان

ازکاستنبههنددولتکردنواداربرايامریکادولت": افزایدمیمنطقهکشورهايوافغانستانوایرانبارابطهبههندنگاهدربارهادامهدرمذکورمقاله
درکهکندمیواردایرانازراخودنیازموردنفتدرصد15تا10بینهند. استآوردهواردنودهلیبرراشدیديفشارهايایرانازنفتوارداتمیزان

برايودهدگسترشامریکاباراخودروابطاستکردهتالشگذشتهدههدوخاللدرهنددولت. استیافتهچشمگیريکاهشپیشسالپنجبامقایسه
بپردازدسنگینیايبهاستشدهحاضرهدفاینتحقق

زمینهدرتوافقبهدستیابیبرايهنددولت). میالدي2009و2005سالدراتمیانرژيالمللیبینآژانسحکامشورايدرایرانزیانبهدادنرأي
."دهدرأيایرانزیانبهآژانسهاينشستدرتاشدناگزیرامریکاباآمیزصلحییهستههايهمکاري

ایرانازشدهخریدارينفتبهايپرداختبرايهند. استکشورایننزدیکهمسایگانازوایرانتجاريعمدهشرکايازیکیچنانهمهند،اینوجودبا
همینوکندمیپرداختروپیهبهراایرانازوارداتینفتبهايدرصد45وکردهابداعايزیرکانهروشایرانعلیهامریکاشدیدهايتحریمزدندورو

بایدآیاکهداندنمینودهلیواستدادهقراردوراهیسربرراهندچابهاردرآمدهپدیدفرصت. استکردهکمکایرانبههندصادراتگسترشبهاقدام
دهد؟نشانتناییاعبیایرانبهامریکاکردنخشنودبرايکهاینیاکندگذاريسرمایهچابهاردرمیانهآسیايبازارهايبهدستیابیبراي
وجودبا. دارنددشمنییکدیگرباامریکاوایران. امریکاستباروابطبهبودخواستارهند. داردقرارامریکااشغالدرچنانهمافغانستان": افزایدمیمقالهاین
گرهیکدیگربهراشانسرنوشتهاآنجغرافیاییموقعیتکهاندرسیدهنتیجهاینبهدارندامریکابامتفاوتايرابطههریککههندوافغانستانایران،این
.استکردهنزدیکیکدیگربهراکشورسهاینمواضعاقتصادي،توسعهضرورتوگرایانهعملخارجیسیاست. استزده
سیاسیواقتصاديهايتحریمبهنیستندحاضرايمنطقههايقدرتکهاستناخرسندآنازامریکا. استناخوشایندامریکاوپاکستانبرايتحوالتاین

برگزارکشوراینپایتختتهراندرمتحدمللسازماناعضايسومدوعضویتباغیرمتعهدهاجنبشسرانکنفرانسشانزدهمینکهکنندمبادرتایران
.استآوردهفراهمراامریکاشدیدسرخوردگیموجباتوشودمی

حملطریقازراافغانستاننیازهايتمامیتواندنمیامریکا. کنندجلوگیريجانبهسههمگراییاینگیريشکلازتوانندنمیکهدانندمیامریکاییمقامات
عربستانواستخواستهعربستانازهرچندبرداردمیانازراایراننفتبههندوابستگیاستنتوانستهحالعیندرواشنگتن. کندتأمینهوایینقلو

.کندتأمینراهندنیازموردنفتکهاستادهدقولنیز
بهجدیدجرگهاینگیريشکلازنیزپاکستانمنافعمتأسفانه": افزایدمیافغانستانوهندایران،جانبهسههمکاريبهپاکستاننگاهدربارهمقالهنویسنده

وکابلروابطاما. استدادهتوسعههاچینیکمکباراگوادربندرابهار،چبندرگسترشبرايایراندولتطرحبارقابتدرپاکستان. استافتادهخطر
.استشدهتیرهافغانستاندرخودهايسیاستپیشبردبرايابزاريعنوانبهطالبانازپاکستاندوبارهحمایتازکرزيحامدنگرانیعلتبهآباداسالم
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:نتیجه گیري
اقتصاديهمکاریهايگسترشوتداومبرايراهبرديدریایینیرويوایراناستراتژیکنیازهايبرمبتنیمفهومیمدلتااستکردهسعیحاضرپژوهش

این.کندیررسیافغانستانوهندوایرانبینمنطقهدررااتحادیکگیريشکلامکانبتواندطریقاینازتاکندارائهایرانوهندکشوردونظامیو
حضوربرايچینمدتبلندبرنامه. باشدمیچابهاربندرنیزکشورسههرملیمنافعاتصالحلقهواستمثبتجمعحاصلبابازيهرسهرايباتحاد

ینچتوسطگوادربندرتوسعهوپاکستانباگسترشروبهواستراتژیکروابطهمچنینوهنداقیانوسشمالوعماندریايبهوروديدهانهدرنظامی
"هندياقیانوس"یکراهنداقیانوساینکهبهتوجهباهندکشور. باشدمیهندجملهازکشورهاازبسیارينگرانیباعثچینیهايسرمایهکمکباو

عنوانبهنهچابهاربندراینجادر. باشدمیچینباوجهیچندموازنهصدددروکندمیدنبالنگرانیباراپاکستانوچینتحركهرگونهوداندمی
.باشدمیخودنفعبهپاکستانوچینباموازنهبازگرداندنبرايهنداهرمتنهابلکهگزینهیک

عقبجبرانبرايخارجیهايسرمایههمچنینونظامیروزتکنولوژيبهدسترسیوچابهاربندرنظامیواقتصاديمختلفساختهايزیرتوسعه
میمشکلبسیارآنتامینتحریمهابهتوجهباکهباشدمیهنداقیانوسدرراهبرديیاییدرنیرويحضوربرايالزمشرطگذشتههايماندگی

وکندتکمیلراچابهاردرماندهعقبهاي،پروژههنديهايسرمایهکمکباتادهدمیقراایراناختیاردررافرصتاینچابهاربندربههندنیاز.باشد
هندپرقدرتدریایینیرويطریقازنیزراراهبرديدریایینیرويتکنولوژیکنیازازهند،بخشیباتکنولوژیکواقتصاديهمکاريسایهدرهمچنین

.نماندبیرونپاکستانگوادربندربارقابتگردونهازبتواندهمچنینوکندتامین
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