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Abstract 

A Gwadar and Chabahar port in Pakistan and Iran closes 

the regional countries particularly India and China to Middle 

East’s energy. Furthermore; Chabahar port connects the India 

to Afghanistan and Central Asian markets. According to Geo 

political and Geo Economic perspectives, these ports are so 

important because of their strategic locations in the world. 

Given the competitive and divergent views of the countries in 

the region, including India-China and India-Pakistan against 

each other, the result of growth and development of these 

ports will increase rivalry in the region. 

 خالصه
بندر گوادر در پاکستان و  چابهار در ایران، کشورهای منطقه از جمله چین و 

سازند و درعین حال، چابهار، هند را به بازار تر میهند را به انرژی خاورمیانه نزدیک
اسرتاتژیک جهان  ۀمناید. این بنادر در دو نقطمیافغانستان و آسیای مرکزی وصل 

باشند. با وپلیتیکی و ژئو اکونومیکی حایز اهمیت میموقعیت دارند و از منظر ژئ
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کشورهای منطقه از جمله هند و چین، و هند و  ۀوجه به دیدگاه رقابتی و واگرایانت
بنادر مذکور، تشدید رقابت در  ۀبال یکدیگر، برایند رشد و توسعپاکستان در ق

 منطقه  خواهد بود.
 مقدمه

های مطرح در آلفرد تیرماهان، قدرتی های دور، با توجه به نظریهاز گذشته
های امللل درپی دسرتسی و تسلط بر نقاط اسرتاتژیک آبسطح نظام بین

املللی بودند، به تأسی از همین نظریه، بریتانیای کبیر، سالیان درازی در نقاط بین
های رقیب نیز در صدد دست یافنت به مختلف و مهم جهان حاکمیت داشت. قدرت

قلب  ۀالفورد مکیندر با مطرح کردن نظری. پس از آلفرد تیرماهان، هاین نقاط بودند
سوی مناطق امللل را بههای بزرگ و مطرح در سطح نظام بینزمین، توجه قدرت

او، هر قدرتی که بر یوروآسیا  ۀوص یوروآسیا جلب کرد؛ مطابق نظریخصخشکه و به
 د.تواند برجهان تسلط داشته باشتسلط داشته باشد، می

لند( را مطرح کرد؛ مناطق ای)ریمنیکالساسپایکمن، نظریه رسزمین حاشیه
اروپا، خاورمیانه، آسیای جنوبی و رشق دور مطابق این نظریه از اهمیت  ۀحاشی

خاصی برخوردار است و هرکشوری/قدرتی براین مناطق تسلط داشته باشد، بر 
 ختیار خواهد داشت.یوروآسیا تسلط خواهد داشت و باالخره رسنوشت جهان را در ا

بندر چابهار و گوادر که در جغرافیای جمهوری اسالمی ایران و پاکستان 
شوند، در واپسین موقعیت دارند و جزئی از خاورمیانه و جنوب آسیا محسوب می

خصوص چین و و به املللهای مطرح در سطح نظام بینها مورد توجه قدرتسال
اند تا بندرهای های زیادی به خرج دادهند تالشاند. چین و ههند قرار گرفته

 برداری قرار بگیرند.چابهار و گوادر مورد بهره
کستان و های چین و هند، هند و پاکستان و  پابرای رسیدن به این مهم، کشور  

بندر چابهار  ۀقدرت در منطقه با ایجاد و توسعاند و آرایش ایران باهم در حال رقابت
ها در آسیا، به ترین قدرتست. چین به عنوان یکی از مطرحدرحال تغییر ا و گوادر

جنوب و بندر گوادر است.  -همکاری پاکستان در پی ایجاد کریدور شامل
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هندوستان همزمان با چین و پاکستان رقابت دارد، از همین رو در همکاری با 
 ایران، روی بندر چابهار رسمایه گذاری منوده است.  

ایم که بندر چابهار و گوادر برای فنت پاسخ به این پرسشحارض درپی یا ۀدر مقال
کشورهای منطقه از چه اهمیتی برخوردار است؟ و همچنان  برایند توسعه بندر 

ی؟ یمنطقه یا شدت یافنت رقابت منطقهچابهار و گوادر چیست؟ رشد همگرایی در 
نطقه، اهمیت ابهار و گوادر به عنوان دو بندر رقیب در مرسد که بندر چبه نظر می

الذکر سبب رقابت بیشرت وقبنادر ف ژئوپلیتیکی و ژئو اکونومیکی دارند و توسعه
 ی خواهد شد. یی و حتی فرامنطقهیمنطقه

 اهمیت موضوع تحقیق
، بندر چابهار و گوادر به عنوان دو نقطه اسرتاتژیک در جنوب آسیا و خاور میانه 

ند به افغانستان و آسیای مرکزی، آرایش با وصل کردن چین به خاور میانه و پیوند ه
قدرت در محیط پیرامونی خود را تغییر خواهد داد و بر اهمیت برخی از بنادر از 

 جمله دبی، تأثیر خواهد گذاشت.
 رضورت تحقیق

ط پیرامونی افغانستان و چابهار و گوادر و پیامدهای ناشی از آن در محی ۀتوسع 
جدیدی را تعریف خواهد کرد، بنابراین فهم  جنوب و رشق آسیا مناسبات ۀدر منطق

 و درک معادالت و مناسبات جدید و تحقیق روی آن رضور است.
 هدف تحقیق

ن دو بندر از چه هدف از تحقیق روی موضوع متذکره این است که بدانیم ای 
گرایی دو بندر فوق الذکر چه خواهد بود؛ هم ۀتوسع ۀاهمیتی برخورداراند و نتیج

های مطرح در پیرامون بنادر فوق الذکر؟ با مشخص رقابت میان قدرتی یا یمنطقه
های سیاست تواند اولویتشدن این مهم، دستگاه دیپلامسی کشور بهرت می
 کند.ها مشخصخارجی افغانستان را در قبال هردو بندر و استفاده از آن
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 د تحقيقمیتو 
ی  یتابخانهمطالعات کتحلیلی و با  –تحقیق حارض با استفاده از روش توصیفی  

ند و گوادر و نتیجه و برای به بررسی اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بنادر چابهار
 پردازد. این بنادر می ۀتوسع

ر پیامدها و آثار ژئو اکونومیکی ناشی از توسعه بند»در مقاله  بندر گوادر: ـ الف

اسی در رابطه به بندر تخصصی علوم سی ۀلنامفص« گوادر و بندر چابهار بر یکدیگر
این بندر در منتهی الیه جنوب غربی پاکستان در ساحل "گوادر اینگونه آمده است: 

های خلیج گوادر در دریای عامن است. منافع اقتصادی پاکستان در کنار دغدغه
نظامی و امنیتی آن، موجب توجه جدی این کشور به توسعه بندر گوادر از سال 

ارکت نهایی مش ۀامری که منجر به امضای توافقنام ه است.سو گردیدبه این م.1999
گذاری همه جانبه با دولت چین، در زمینه توسعه و تجهیز این بندر شده و رسمایه

است. بلوچستان پاکستان در موقعیت خاصی و با اهمیت اسرتاتژیکی، سیاسی و 
گذاری رسمایه جغرافیایی قرار گرفته و کشور چین را ترغیب کرده که در بندر گوادر

کند و تجارت و بازرگانی را در منطقه رونق دهد و خود نیز در دریای عامن قدرمتند 
ترین و درعین حال توسعه نیافته ترین شود. بلوچستان پاکستان غنی ترین و وسیع

 (۱) شود."و کم جمعیت ترین ایالت در میان چهار ایالت این کشور محسوب می

آن  ۀن در ایالت بلوچستان است، توسعرافیای پاکستابندر گوادر که جزئی از جغ
هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی و امنیتی برای پاکستان، چین و 

 کشورهای محیط پیرامونی پاکستان از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است.

 



 اهمیت بندر چابهار و گوادر برای منطقه                                                
 

203 
 

این بندر برای پاکستان از چند نقطه : اهمیت بندر گوادر برای پاکستان -1

 ی اهمیت است:نظر دارا
های اقتصادی و داد و ستد : از آنجایی که متام فعالیتاز نقطه نظر اقتصادی -

در این کشور به بندر کراچی متمرکز شده است، با توجه به تهدیدات امنیتی از 
بندر کراچی، این  ۀدر داخل پاکستان، خصوصاً در حوم ناحیه رشد تروریسم

اش در معرض آسیب کمرتی قرار دیهای اقتصاکشور به منظور اینکه فعالیت
داشته باشد و از جانبی هم رشد و بالندگی اقتصادی را شاهد باشد، تصمیم 

بندر  ۀرتاتژیک دارد، توسعه دهد. توسعگرفت تا بندر گوادر را که موقعیت اس
گوادر در داخل پاکستان سبب رشد و پویایی اقتصادی در متام پاکستان به 

 شد. ی بلوچستان خواهدتر توسعه یافتهو کمخصوص در ایالت فقیرنشین 
جلب  ۀالت تجاری در داخل پاکستان، زمینبا رشد سیستم حمل و نقل و معام

 -شود چنانچه کشور چین برای ایجاد کریدور شاملرسمایه از خارج نیز فراهم می
ر بندر گوادر میلیاردها دال ۀگذرد، و توسعز خاک پاکستان میجنوب که ا

گسرتش روابط  ۀمینگوادر، فرصت و ز  ۀکند. عالوه برآن، توسعی میذار گرسمایه
سازد، البته تجاری پاکستان را با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی فراهم می

شود که پاکستان و بندر گوادر بتواند با ایران و بندر این مهم زمانی بهرت عملی می
 چابهار به وجه احسن رقابت کند.

بندر گوادر، نویسندگان مقاله  ۀاف کشور پاکستان از توسعه به اهددر رابط
پیامدها و آثار ژئواکونومیکی ناشی از توسعه بندر گوادر و بندر چابهار بر یکدیگر، 

نویسند: "از جمله اهداف اسرتاتژیک و بلند مدت مقامات پاکستان در چنین می
ری و اقتصادی اهای ارتباطات تجبندر آزاد گوادر، فراهم کردن زمینه ۀتوسع
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هیز بندر گوادر به عنوان یک خلیج فارس است. توسعه و تج ۀتر با منطقگسرتده
واسط تجاری بین کشورهای خلیج فارس و کشورهای آسیای جنوب رشقی به  ایهمنطق

ویژه چین و همچنین آسیای مرکزی به عنوان یک پایانه نفتی برای تجارت نفت خلیج 
 (۲) رهای جهانی در این زمینه بسیار قابل توجه است."فارس و آسیای مرکزی به بازا

گوادر از منظر ژئوپلیتیکی نیز برای پاکستان دارای از نقطه نظر ژئوپلیتیکی:  -
اهمیت است و این کشور را در موقعیت بهرتی در منطقه قرار خواهد داد؛ با 

دارد، از بیشرتی  توجه به اینکه بندر گوادر نسبت به بندر کراچی، از هند فاصله
ری پاکستان ضمن اینکه ملزم به تجمع دریک رو نیروهای بحاین

بندرکراچی( نخواهند بود، در معرض خطر نیروهای بحری هند نیز قرار )نقطه
نخواهند داشت یا حد اقل در معرض خطر کمرتی قرار خواهند داشت. تحقق این 

 -و اسرتاتژی نظامی هاتری برنامهتدهد تا با خیال راحامر به پاکستان فرصت می
 ویژه هند، تعقیب کند.هامنیتی و سیاسی خود را در قبال کشورهای منطقه ب

ترین کشورهای جهان چین یکی از مطرحاهمیت بندر گوادر برای چین:  -2

اخیر در این زمینه رشد چشمگیری  ۀاقتصادی است و در دو ده ۀخصوصاً در عرص
ه منابع اقتصادی، مستلزم دسرتسی ب ۀنظیر چین در زمین. رشد بیداشته است

املللی بین ۀسأله به اولویت اساسی چین در عرصانرژی است. از این رو این م
 مبدل شده است.

در رابطه به رشد اقتصاد چین، جلوگیری از مقابله چین با رقبا در داخل خاک  
تبیین پیامدهای  ۀگان مقالچین و نوع نگاه امریکا در قبال چین، نویسند 

 نویسند:گذاری چین در گوادر بر بندر چابهار اینگونه میئوپلیتیکی رسمایهژ 
دست آوردن موفقیت بزرگ اقتصادی بر این مبنا استوار ه"اسرتاتژی چین بعد از ب

های کشور انتقال یابد و است که، توانایی مقابله با دشمنان باید به بیرون از دروازه
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ا و گسرتش نیروی دریایی از منافع اقتصادی چین باید بتواند ضمن تسلط بر دریاه
از ها صادرات پاسداری کند. نگرانی چینی ۀویژه در مقولهخود در خارج از مرزها ب

یکی از  م.2010طوری که در سال  است، دشمنان خود همیشه وجود داشته
نوشت   C-Shaped Encirclementهای نیروی هوایی چین کتابی را با عنوانکلنل

است که از  ایکتاب، آمریکا در حال ایجاد حلقهاساس این  روش شد. برکه پرف
جاپان، کره جنوبی و مغولستان در شامل، تا رسارس دریای چین جنوبی و هند در 

نهایی و  ۀاساس، امریکا در حال تعقیب تجزی شود. براینجنوب کشیده می
 (۳) اضمحالل چین است."

توان یم ،یدات که متوجه آن کشور استهای چین و تهدبا توجه به نگرانی  
گفت که چین در پی وصل شدن به نقاط اسرتاتژیک جهان، خصوصاً خاورمیانه از 

بندر گوادر،  ۀنوب و توسعج -ایجاد کریدور شامل طریق بندر گوادر است. چین  با
خواهد خود را از محارصه ژئوپلیتیکی امریکا و متحدین آن نجات ضمن اینکه  می

به برتری اقتدار خود در منطقه و سطح جهان ادامه دهد، درپی توسعه و رشد دهد و 
 باشد.کیانگ نیز میایالت سین

گوادر برای چین از چند نقطه نظر اهمیت دارد؛ در بعد اقتصادی هم در داخل 
دهد. چین و هم در سطح منطقه و جهان، چین را در یک موقعیت بهرتی قرار می

 ایهکیانگ را که منطقخواهد ایالت سیندر گوادر میبن ۀتوسع این کشور با
باشد، با وصل مسلامن نشین، فقیر نشین و در عین حال دارای ذخایر انرژی می

ریق کردن به خاورمیانه و از آن طریق به اروپا، به پویایی اقتصادی برساند و از این ط
 برچیند. جدایی طلب ی را از این منطقهثباتی سیاسی و نا امنبساط بی

گوادر، چین  ۀبا توسع از نقطه نظر سیاسی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است؛
ویژه در نقاط اسرتاتژیک است، درپی گسرتش نفوذ خود در محیط پیرامونی خود به

مدیریت و کنرتل منابع انرژی این  ۀن امر، چین در خاورمیانه در زمینبا تحقق ای
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مریکا از قدرت بازدارندگی برخوردار خواهد شد. از منطقه، در برابر ایاالت متحده ا
جنوب که از خاک پاکستان  -همین نقطه نظر است که برای ایجاد کریدور شامل

 گذاری خواهد کرد.میلیارد دالر رسمایه 46کند، عبور می
وادر را روی دست گ -کیانگاجرای طرح سین ،چین با در نظرداشت اهداف آتی

 گرفته است:
ی و یرا در راستای منافع ملی، منطقه آزاد گوادر ۀارکت در منطقور و مش"حض -

 املللی خود تعریف کرده است؛بین
برداری از های ارتباط خشکی با اروپا و بهرهبه دنبال فراهم منودن زمینه  -

 جنوب است؛ -کریدور شامل
 اسرتاتژیکی است؛ هایود در خارج از مرزهای و محیطبه دنبال گسرتش نفوذ خ -
به دنبال کسب قدرت بازدارندگی در مقابل کنرتل و مدیریت منابع  چین -

 انرژی خاورمیانه از سوی امریکا است؛
چین به دنبال جربان خطر محرومیت از حمل و نقل دریایی به ویژه در  -

 (۴) ."است های حساسی مانند ماالکا و هرمزآبراهه
گوادر از نقطه  ۀ، توسعریکا و چینبا توجه به شدت رقابت میان ایاالت متحده ام

تواند چین را در موقعیت بهرتی قرار دهد و این کشور با ایجاد و نظر امنیتی نیز می
های نظامی در نقاط اسرتاتژیک از جمله در گوادر و خاورمیانه، داشنت پایگاه

 های با رویکرد نظامی داشته باشد.تواند برنامهمی
منظوره دارد و به  ی چین اهمیت چندتوان گفت که گوادر براطور خالصه میهب

 اش منجر خواهد شد.تداوم برتری این کشور در محیط پیرامونی
های اخیر مطرح بندر چابهار یکی از بنادری است که در سال بندر چابهار:  -ب

اند: " این بندر شده است و آنگونه که برخی از نویسندگان در زمینه ابراز نظر منوده
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مسیر ن در عما ییاو درهرمز  ۀتنگق شرز در موقعیت ممتااز  یردار رخوبه جهت ب
راه ن تریهکوتاان به عنوو گرفته ار پا قرو اروسیا ، آفریقاآنی به اصلی کشتیرط اخطو

رس، خلیجفا یهازاربه بان فغانستاو امیانه  یسیاآ یهارنزیتی کشواترو تباطی ار
موقعیتی  یر داراچابهار ندبد. میشوح مطرن جهاط یگر نقاو دفریقا ق آشر

ر تنها بندان و یرق اشرب جنور در مهمترین بندان که به عنو، ستاتژیک استرا
ست. با توجه ان ایرق اتنها کلید توسعه شرر ین بندا ست.ح امطرایران قیانوسی ا

ب و جنو -ل شماور کریدق و نزیت شرامسیر ترر در چابهار گرفتن بنداربه قر
موقعیت مناسبی جهت ر، ین بنددر ا یار یهگذد به سرماهنر همچنین تمایل کشو

 (۵)ست." ده اکرا پیدر ظهول حاري در تبدیل به یک مرکز تجا
از جغرافیای ایران است. با توجه به قرار گرفنت در مسیر  ءاین بندر که جز 

ترین فاصله با افغانستان و برخی از کشورهای  کوتاهجنوب و داشنت -کریدور شامل
تواند ت توجه جدی و برخورد غیر سیاسی از جانب ایران، میآسیای مرکزی، در صور 

های سیاسی و اقتصادی بازی منوده و به یک نقش عمده و مهمی را در عرصه
 شاهراه اقتصادی مبدل شود. 

هرچند در حال حارض بندر عباس، یکی اهمیت بندر چابهار برای ایران:  -1

ابهار از اهمیت بیشرتی برخوردار دیگر از بنادر جمهوری اسالمی ایران، نسبت به چ
، ولی با توجه به مشکالتی که ایران با ایاالت متحده امریکا و متحدین آن دارد ،است

در معرض  هرمز ۀمشکل ایران با ایاالت متحده، تنگرود با حاد شدن احتامل می
 التجاره مسدود شود.خطر قرار بگیرد و بر روی مال
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شود، با بدیل بندرعباس محسوب می ۀگزینهار ضمن اینکه برای ایران چاب 
توجه به فاصله کوتاهی که با افغانستان و برخی از کشورهای آسیای مرکزی دارد، 

 تواند با وصل کردن هند به این کشورها، تبدیل به یک شاهراه اقتصادی شود.می
خارجی، از منظر ژئوپلیتیکی و  بندر چابهار برای ایران در بعد داخلی و 

اه ومیکی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ از آنجایی که این بندر فعالً تنها ر ژئواکون
تواند ایران برای وصل شدن هند به بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی است، می

را در موقعیت بهرتی از نقطه نظر سیاسی واقتصادی قرار دهد. چابهار که در والیت 
تواند سبب پویایی یافته سیستان و بلوچستان موقعیت دارد، میکمرت توسعه 

 اقتصادی این والیت شود.
ضور نظامی دارد، فعال از آنجایی که ایاالت متحده امریکا، در افغانستان ح

تواند یک ابزار سیاسی علیه ایاالت متحده امریکا باشد. چابهار می ۀشدن و توسع
وختی سی اسالمی با توقف تانکرهای مواد های قبل جمهور هامنطوری که در سال

نیروهای ائتالف به رهربی امریکا، آن را یک اهرم فشار علیه افغانستان و ایاالت 
 تواند هر لحظه دوباره تکرار شود.متحده در افغانستان ساخته بود، این مسأله می

اخیر از نقطه نظر اقتصادی شاهد  ۀهند در دهاهمیت چابهار برای هند:  -2

ای بوده است، این رشد چشمگیر، میزان نیازمندی این کشور به د قابل مالحظهرش
منابع انرژی را بیشرت از هر زمان دیگر آشکار کرده است. از همین رو این کشور 
برای دست یازیدن به منابع انرژی غرب آسیا، با چین در حال رقابت است و در عین 

ای مرکزی، روی بندر چابهار حال برای رسیدن به بازار افغانستان و آسی
 گذاری منوده است.رسمایه

ی در رابطه به اهمیت بندر چابهار یمهدی محمدی پژوهشگر مسایل منطقه
نویسد: "هند همیشه مشتاق تجارت با افغانستان بوده است طور میبرای هند، این
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ا انتخاب رسد ر زمینی که از بندر چابهار به کابل می -و برای این کار مسیر دریایی
کرده است. این تصمیم اهمیت زیادی برای هند دارد، زیرا پاکستان اجازه تجارت 

کند. براساس قرارداد هند با افغانستان را از مرز واگا در پنجاب صادر منی
شوند که براساس توافق سال به هند اجاره داده می 10های چابهار به مدت اسکله

چنین رسمایه گذاری همزمان در بندر کاندال دو طرف قابل متدید است. در هند هم
و بندر جواهر لعل نهرو مببئی در دستور کار قرار دارد. موقعیت اسرتاتژیک چابهار 

ی یجاده ۀدر این منطقه با ارزش باشد. شبک باعث شده که رسمایه گذاری
 م2009دالرام که قسمتی از آن توسط هند در سال  -زرنج -میلک-پیشنهادی ایران

 کند.می گارلندراهه شد، هند را قادر به تجارت با افغانستان از طریق بزرگساخت
کیلومرت جاده در والیت نیمروز  220میلیون دالر رصف ساخت  100هند تا کنون 

افغانستان کرده است. با تکمیل این پروژه، هند به آسانی به چهار شهر 
 (۶) کند."پیدا میافغانستان)هرات، قندهار، کابل و مزاررشیف( دسرتسی 

توسعه و رشد بندر چابهار برای هند از نقطه نظر اقتصادی و سیاسی از اهمیت 
برخوردار است؛ از نقطه نظر اقتصادی، ضمن اینکه بندر چابهار فرصت رقابت با 

سازد،  با توجه به مسدود بودن راه چین را در حوزه خلیج برای هند فراهم می
ی بدیل برای پیوند هند با افغانستان و آسیای گزینه پاکستان بر روی هند، چابهار

ولی این  ،زا استمرکزی است، هرچند این مسیر بابت بعد مسافه، برای هند هزینه

 
  سازد. با تکمیل شدن این هم متصل میراه گارلند کابل، کندهار، هرات، مزاررشیف و کندز را به. بزرگ

منوده و از آنجا به بندر  توان کاالهای تجارتی را از شهرهای اصلی افغانستان وارد مرز ایرانراه میبزرگ
 رساند. چابهار و بالعکس



 سيمه ييز مطالعات

210 
 

دهد تا به بازار افغانستان و آسیای مرکزی دسرتسی داشته و فرصت را برای هند می
 مند شود.در صورت امکان، از انرژی آسیای مرکزی بهره

ا پاکستان دارد، پاکستان امنیتی که ب -وجه به مشکل ارضی، آبی و سیاسیهند با ت
دن اما هند برای رسی شود،سیای مرکزی و افغانستان میمانع تجارت هند با کشورهای آ 

ند. اگر خواهد پاکستان را دور بزبه افغانستان و آسیای مرکزی از طریق بندر چابهار، می
د ر از گوادر به شگوفایی برساند، برای پاکستان یک در هند موفق شود که چابهار را زودت

 کند.های سیاسی و اقتصادی خلق میرس جدی در عرصه
از نقطه نظر سیاسی، وصل شدن هند به افغانستان و آسیای مرکزی، پاکستان 

کشاند و این امر سبب تحکیم و تداوم برتری هند را در منطقه به انزوای سیاسی می
د شد. به لحاظ امنیتی نیز توسعه بندر چابهار برای هند حایز در جنوب آسیا خواه

تواند از نقطه نظر نظامی نیز در این منطقه حضور داشته اهمیت است؛ هند می
در جنوب آسیا شده و در  اقتصادی هند -باشد و برایند آن، برتری اقتدار سیاسی

 ردازد.ابت بپدهد تا با چین به رقغرب آسیا فرصت بهرتی برای هند می
 هایاز آنجایی که افغانستان به آباهمیت چابهار برای افغانستان:  -3

همواره نیازمند پاکستان بوده و از طریق بندر کراچی داد و  املللی راه ندارد،بین
دهد؛ اما با توجه به نزاع موجود میان هند و پاکستان ستد تجارتی  خودرا انجام می

فغانستان، پاکستان همواره بندرکراچی را اهرم و به تبعیت آن میان پاکستان و ا
فشار علیه افغانستان و از طریق افغانستان، علیه هند ساخته است و از این طریق 

رو هند و افغانستان به رساند. از اینها دالر رضر میساالنه به افغانستان میلیون
اده منوده و م از بندر چابهار استف2014کمک ایران تصمیم گرفتند که پس از سال 

های روی آن رسمایه گذاری کنند. توسعه و رشد چابهار برای افغانستان، در عرصه
 سیاسی و اقتصادی حایز اهمیت است.
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دهد که با در بعد سیاسی، استفاده از چابهار به افغانستان این فرصت را می
نزدیک شدن به هندوستان، پاکستان را دور زده و این کار سبب کاهش فشارهای 
پاکستان بر افغانستان خواهد شد و درعین حال در نزاعی که افغانستان با پاکستان 

 تان اعامل فشارکند.تواند بر پاکسدارد، در هامهنگی با هندوستان می
 ۀحایز اهمیت است، نویسندگان مقال در بعد اقتصادی نیز چابهار برای افغانستان

ای افغانستان و ایران بر مبنای های کارآمد سازی اقتصاد سیاسی منطقهاسرتاتژی
نویسند: " از نظر بعد مسافت، بندر تحلیل سیستمی نقش چابهار، در زمینه چنین می

چابهار نزدیکرتین وبارصفه ترین محور ترانزیت تولیدات افغانستان به بازارهای 
کیلو  800املللی مرصف در جنوب است. این بندر در مقایسه با بندر کراچی، حدود بین

مل یک ح ۀتر است. هزینافغانستان نزدیک کیلومرت به 90رت و با بندرعباس حدود م
درصد  50فوتی به این کشور از طریق چابهار، حدود هزار دالر) تقریبا  20کانتیرن 

تر از مسیر کراچی و بندر عباس است. این امر، مدت زمان ی حمل ونقل(، ارزانهزینه
 (۷) دهد."مگیری کاهش میی حمل کاال را به طور چشو هزینه

هرچند ایران در پی این است که با راه اندازی بندر چابهار، هندوستان و 
شاری که از توجه به اعامل ف اما در حال حارض با ،خود بسازد افغانستان را وابسته

بدیل  ۀرد، بندر چابهار به عنوان گزینگیپاکستان بر افغانستان صورت می ۀناحی
اقتصادی حایز برای افغانستان هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ بنادر پاکستان، 

آن بصورت غیر مستقیم سبب رشد و شگوفایی اقتصادی  ۀاهمیت است و توسع
 برخی از مناطق افغانستان از جمله والیت نیمروز خواهد شد.
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یی در خره چه پیامدی خواهد داشت؟ سبب  همگراالذکر بال دو بندر فوق ۀتوسع
های موجود میان کشورهای منطقه و به ویژه میان شود ویا اینکه رقابتمنطقه می

 چین و هند را افزایش خواهد داد؟ و رشد یکی بردیگری چه تأثیری خواهد داشت؟
ن منافع ام درپی تأمیکنند و هرکدچین و هند اهداف واگرایانه را دنبال می  

. هردو بازیگر مطرح، ی و جهانی خود و در عوض تضعیف دیگری استیملی، منطقه
اند.از طرف دیگر، رشد و صل جمع صفر وارد میدان رقابت شدهبا قاعده بازی با حا

شود؛ ایاالت متحده بندر چابهار و گوادر تنها به این دو بازیگر ختم منی ۀتوسع
امریکا به عنوان بزرگرتین رقیب چین نیز وارد این بازی شده و تالش دارد، هند را 

 ن، حامیت کند.برای مهار چی
امللل را نیز بندر گوادر و چابهار پای دیگر بازیگران مطرح و قدرمتند نظام بین
امللل چنین کشانیده که در این زمینه پریسا شاه محمدی پژوهشگر امور روابط بین

ه نویسد: "امریکا به عنوان یک قدرت دریایی، با اطالق عنوان" هندوپاسفیک" بمی
امنیتی این  ۀرا نیز به لحاظ مفهومی به منظوم و اسرتالیا رشق آسیا، هند ۀمنطق

های د در دسرتسی به آبمنیتی خو کوشد تا از این طریق ثقل امنطقه افزوده و می
اقیانوسیه و اقیانوس هند را در برابر قدرت دریایی چین افزایش دهد.  ۀآزاد منطق

زگشت دنیای مارکوپولو و همچنین، چنانکه رابرت کاپالن در مقاله خود با عنوان" با
در صورتی که ایران و هند در پاسخ نظامی ایاالت متحده" استدالل کرده است، 

آورد مطلوب خود برسند، بندر گوادر و کریدور چین و بندر چابهار به دست ۀتوسع
پاکستان و نیز منافع این دو کشور در آسیای مرکزی و افغانستان را به چالش 

 (۸) خواهند کشید."
صورت جدی مشکل دارد، هحارض ایاالت متحده امریکا با ایران برچند درحاله 

شود و های ایاالت متحده علیه ایران افزوده میبا گذشت هر روز بر میزان تحریم
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مگر اینکه هند  ،اکنون افق روشنی برای همکاری ایاالت متحده و ایران وجود ندارد
چین هستند و درعین حال دارای منافع مخالف  ۀکه در جبه و ایاالت متحده امریکا

مشرتک در این زمینه هستند، با دادن امتیاز گسرتده به ایران، محور ضد چینی را 
در محیط پیرامونی چین شکل بدهند. که البته در کوتاه مدت این امر محتمل به 

 رسد.نظر منی
نند، کبا توجه به اهدافی که هند و چین در قبال گوادر و چابهار دنبال می

دو بندر، واگرایی بیشرت در منطقه خواهد بود و بر میزان رقابت موجود  برایند توسعه
 میان دو کشور و به تعقیب آن میان کشورهای منطقه افزوده خواهد شد.

اگر چین با رسمایه گذاری هنگفت خود، بتواند بندر گوادر را زودتر از بندر 
تواند با گوادر رقابت در چابهار منیچابهار رس و سامان بدهد، به گامن اغلب بن

 –از کریدور چین راه خود دارد؛ بخشی  کند. بندر گوادر با توجه به موانعی که فرا
گذرد که هند به سادگی اجازه نخواهد مورد منازعه کشمیر می ۀپاکستان از منطق

 های مختلف تروریستی و نا امنی در ایالتداد این مهم تحقق یابد، موجودیت گروه
راه بندر گوادر است، با توجه به  بلوچستان پاکستان یکی از موانع جدی دیگری فرا

هایی فرا راه چابهار و امن بودن مسیر این موانع و عدم موجودیت چنین چالش
چابهار و خصوصاً محیط امن کشور ایران، چابهار از موقعیت بهرتی برای رس و 

 سامان یافنت برخوردار است.
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  نتیجه
 بندر چابهار و گوادر، می توان اینگونه ۀوجه به تحلیل و ارزیابی همه جانبتبا 

 نتیجه گیری کرد:
اکونومیکی اکستان از منظر ژئوپلیتیکی و ژئو بندر گوادر برای کشورهای چین و پ

هر دو کشور را در موقعیت  حایز اهمیت است و از این نقطه نظر رشد این بندر،
ا هند و که ب د داد؛ پاکستان با توجه به رقابتاهبهرتی نسبت به رقبا قرار خو 

تواند در موقعیت بهرتی از دید بندر گوادر، می ۀافغانستان دارد، با توسع
ژئوپلیتیکی قرار بگیرد و با خیال راحت  بتواند از پس رقابت با هند و افغانستان 

 البته با کمک و همکاری چین، برآید. 
آن  ۀظر حایز اهمیت است، رشد و توسعاین بندر برای چین از هر نقطه ن

املللی این کشور را تأمین منوده و سبب تداوم ی و بینیتواند منافع ملی، منطقهمی
های غربی چین برتری این کشور از نقطه نظر اقتصادی در سطح جهان شود؛ بخش

تر منوده، در رقابت با هند دست باالتری را خواهد داشت و را به توسعه نزدیک
حال با حضور در نقاط اسرتاتژیک جهان، ضمن اینکه بخشی از فشار ایاالت عیندر 

تری به رقابت تواند با این کشور با خیال راحتمتحده را کاهش خواهد داد، می
 بپردازد.

بندر چابهار نسبت به هرکشوری برای ایران و هند اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئو 
تواند برای رسیدن به افغانستان و بهار میبندر چا ۀبا توسعاکونومیکی دارد؛ هند 

اسرتاتژیک، از  ۀدور زده و با قرار گرفنت در نقطآسیای مرکزی، به راحتی پاکستان را 
ی خود را افزایش دهد. یکاسته و در عین حال قدرت منطقه میزان فشار چین

با تحت تحریم قرار دارد،  اً ایران که توسط ایاالت متحده شدیدحال برای درعین
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تواند بخشی از فشارهای ناشی از تحریم بندر چابهار، ضمن اینکه می رشد و توسعه
 سازد.را کاهش دهد، همچنان کشورهای هند و افغانستان را نیز به خود وابسته می

اما از آنجایی که همواره  ،هردو بندر مهم است ۀبرای افغانستان رشد و توسع
بندر چابهار از اهمیت بیشرتی  توسعه رشد و قرار دارد،تحت فشار پاکستان 

بدیل بنادر پاکستان است و با فعال شدنش،  ۀزیرا چابهار گزین ،برخوردار است
 تواند با در نظرداشت منافع ملی خود، با دست بازتری عمل کند.افغانستان می

کشورهای چین، هند و  هردو بندر، با توجه به نگاه واگرایانه ۀرشد و توسع
شود، بلکه منی ر قبال یکدیگر، نه تنها سبب رشد همگرایی در منطقهپاکستان د

 ی را افزایش خواهد داد.یهای منطقهرقابت
های فوق و امکان تحول در نوع نگاه کشورهای پاکستان و با درنظرداشت یافته

 ایران در قبال افغانستان، دولت افغانستان باید توجه خود را به هردو بندر متمرکز
معامالت اقتصادی و تجاری خود را باید از هردو طریق انجام دهد چون  منوده و

 مترکز روی یک بندر تبعات منفی درپی خواهد داشت.
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