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 یشابورو پرورش شهرستان ن کارمند آموزش -3

 

 چكیده

 بهرمند خوبی نزیتیاتر ییاامز از مناسب ربسیا فیاییاجغر موقعیت در گرفتن ارقر ظلحا به که ستا هاییرکشو جمله از انیرا

جنووب،  -آبی در شمال و جنوب، همچنین موقعیت استراتژیک کشور در کریدورهای شمالبا توجه به گسترش مرزهای  ست.ا

غورب و   -بندر چابهار در مسیر کریدور ارتبواطی شور    ،در این راستا کنند.کلیدی در تجارت و ارتباطات پیدا می بنادر نقشی

ای و موورد توجوه روزافوزون کشوورهای من قوه      ،باشد و در پی آنای در بین بنادر ایران میجنوب، دارای جایگاه ویژه-شمال

تحلیلی و بوا مراجعوه بوه منوابال اطی واتی       -با استفاده از روش توصیفی ،حاضری ای مختلف قرار گرفته است. مقالهفرامن قه

اقتصوادی کشوورهای آسویای مرکوزی، هنود،       -های سیاسوی ای، به بررسی مهمترین اهداف و انگیزهمختلف و بویژه کتابخانه

 ،انتها در .ی ایران پرداخته استافغانستان، ژاپن و چین از حضور در چابهار و تمایل آنها به سرمایه گذاری در این بندر راهبرد

مندی بیشتر از این امتیاز جغرافیایی برای افزایش درآمودهای ارزی و ارتقوای وزن ژپووپلیتیکی    به بیان راهکارهایی برای بهره

 ایران، اقدام نموده است.

 

 اهداف، کشورهای من قه ای، کشورهای فرامن قه ای، چابهار، سیاسی، اقتصادی های کلیدی: واژه

 

 مقدمه-1

مند بوده و رگیری در موقعیت جغرافیایی مناسب، از مزایای ترانزیتی خوبی بهرهایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ قرا

با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباط مناسب، میتواند از این مزایا در راستای افزایش درآمد ارزی و ارتقای موقعیت 

 استراتژیک خود بهره ببرد.

های آزاد جهان، در گذشته و حال مورد توجه بوده و همجواری آن با خلیج ای  مان و سواحل آن، به دلیل اتصال به آبدری

فارس، به اهمیت آن افزوده است. چابهار)چاه بهار، چهاربهار(، یکی از شهرهای جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان و 

های یای  مان و اقیانوس هند قرار دارد و لنگرگاه آن توانایی پهلوگیری کشتیتنها بندر اقیانوسی کشور هست که در کرانه در

میلک(، -پیما را دارد.برقراری ارتباط ترانزیتی افغانستان و آسیای مرکزی از طریق محور ترانزیتی شر  کشور)چابهاراقیانوس
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های یایی، ایجاد تسهییت و زیرساختهای مختلف حمل و نقل، بویژه بخش درهای گسترده در بخشگذاریانجام سرمایه

 های گسترده دولتی، بندر چابهار را به ق ب ترانزیت تبدیل کرده است.ارتباطی در شر  کشور و حمایت

های ترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی به آببندر چابهار بدلیل موقعیت راهبردی، که نزدیک

جنوب دارد و با -شود، نقش حیاتی در ترانزیت شمالجنوب ایران به شمال، محسوب می آزاد و همچنین هند و کشورهای

ای متعددی مانند هندوستان، ای و فرامن قهتوجه به این موقعیت استراتژیک،  یوه بر کشور ایران، توجه کشورهای من قه

گذاری در این بندر خواهان سرمایه چین، ژاپن، افغانستان و مجمو ه کشورهای آسیای مرکزی را به خود جلب کرده و

 اند و به طور حتم در آینده نه چندان دور، م الب فراوانی در باره این من قه خواهیم شنید.راهبردی ایران شده

 

 روش تحقیق-2

با  ای وکه اطی ات مورد نیاز در قالب کتابخانه ،تحلیلی است-روش تحقیق این مقاله با توجه به ماهیت نظری آن، توصیفی

مراجعه به جدیدترین منابال معتبر و مرتبط با موضوع پژوهش، بدست آمده است. سوال اصلی مقاله کنونی  بارت است از 

 ای ذینفال در بندر چابهار کدامند؟ای و فرامن قهاینکه؛ مهمترین اهداف سیاسی و اقتصادی کشورهای من قه

 

 چارچوب تئوریک و مفاهیم نظری -3

1نظریه بازی ها 1-3
 

ای به شمار ای و فرامن قهها در شناخت تعامیت بازیگران موثر س وح من قهها بعنوان یکی از مهمترین تئورینظریه بازی

های بازیگران سیاسی را به مثابه یک بازی در نظر گرفت که در توان روابط و رقابتمی رود و بر این اساس استوار است که می

های ه حداکثر رساندن منافال و دستاوردهای خود و محروم ساختن طرف مقابل از فرصتآن هر کدام از کشورها، در پی ب

ها تاکید دارند و الملل بر مفید بودن نظریه بازیپردازان روابط بین(. در  مل نظریهBram's, 1975: 39موجود هستند.)

بندی کرد. به این جمعی غیرصفر( مفهوم توان در قالب یک بازی چند نفره با )حاصلالملل را میمعتقدند که روابط بین

مفهوم که در یک بازی، منافال حاصل شده برای یک طرف، همیشه و در همه حال به معنی محروم شدن مادامی طرف مقابل 

.با توجه به این نظریه، میتوان حضور بازیگران سیاسی مانند هند، (Mansbach & et al,1981: 68از آن منافال نیست.)

افغانستان و ... را در ایران و مشخصا بندر بسیار با اهمیت چابهار، به مثابه یک بازی در نظر گرفت که در آن ژاپن، چین، 

 به حداکثر برسانند.هریک از کشورها، سعی دارند منافال خود را 

 

 ایای و فرامنطقهقدرت منطقه 2-3

کنترل بر روی دیگران و یا توانایی کشور و یا دولتی در تعریف واژه قدرت آمده است که؛ توانایی برای انجام کار یا  ملی،

.قدرت ملی کشورها از نظر توان اثر گذاری بر فرایندها، Cowie, 1989: 970).)برای نفوذ و اثر گذاری زیاد بر دیگر کشورها

 دارای ش وح و اندازه های مختلفی می باشد:

                                                           
1 Game Theory 
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کند و از آن فراتر آن، فقط در یک من قه خاص تجلی پیدا میای: قدرتی است که نفوذ و دامنه اثرگذاری قدرت من قه الف.

 ها قرار دارند.رود.کشور ج.ا ایران و پاکستان در این گروه از قدرتنمی

ای: قدرتی است که دامنه تاثیرگذاری آن از حد یک من قه خاص فراتر رفته و در س ح جهانی و کروی قدرت فرامن قه ب.

 (.213: 1331یا،نیز حضور فعالی دارد.)حافظ ن

 

 های تحقیقیافته- 4

 :  آن یها سكلها و رچابها ربند ی توسعهتاریخچه  1-4

 سیمیا بنقیا از پس. شد منعقد رانپیمانکا با مربوطه یهااردادقر و حم ر رچابها ربند تاسیس جامال حطر 1312در سال  

 متماا به شکن سریال جمو و سکلهانصب  شامل حرط از بخشی و دفتاا تعویق به حطر از بخشی ،مالی منابال دکمبو لیلد به

 وملز بر لتدو تاکید با و انیرا  وا ر جنگ به توجه با 1331 لسار در چابها صلیا ربند ان نو به بهشتی شهید سکلها سید.ر

 یفلز سکلها پست رچها با تکمیل ی نیزکینتر شهید سکلها. یددگر اثحدا رسفا خلیج و هرمز تنگه از رجخا در ربند شتندا

 سید.ر داریبر هبهر به  میً 1332لسا در

 ظرفیت رچابها ربند حاضر لحا در ،گذشته یسالها در یکینتر شهید1 واسکلهبهشتی  شهید ربند 1 سکلها ازیندا راه با

 شتندا با رچابها تنهابندر ایران در سواحل مکران،  23متر را دارا می باشد. از مجموع  12و  1ها با آبخور  هیکشتیدپهلو

 ینا (3: 1331 زتی وشکری، ست.)ا رداربرخو ای هیژو همیتا از مناسب  مق و رگبز یها کشتی گرفتن پهلو جهت سکلها

 باشد می جاسک سمت به امقدا ستد در دهجا یک و نشهرایرا و انهدزا سمت به سفالتهآ تباطیار یها راه دارای ربند

 شرقی یپاارو ،سیهرو یهارکشو نزیتیاتر طتباار اریبرقر نتیجهدر و ب(وجن -لشما نزیتیاتر یهاورکرید مسیردر گرفتنارقر.)

 حاشیه یهارکشو و قیانوسیها دور، ورخا ، شرقی بجنو ،جنوبی یسیاآ و سو یک از زقفقاو یمرکز یسیاآ ،شمالی ، یمرکز ،

 -لشما ورکرید در سیرم کوتاهی لیلد به همچنین. دشو می ادقلمد انیرا ایبر برجسته مزیت یک ان نو به رسفا خلیج

 مسیر ،نقلو حمل مختلف یبخشها در دهگستر تتسهیی و تمکاناا آوردن همافر و یرساختهاز و تمکاناا تجهیز و بجنو

 باشد. می رداربرخو کاال نزیتاتر ایبر نیاوافر یبیتهااجذ از انیرا

 

 اقتصادی کشور هند از سرمایه گذاری در چابهار-بررسی اهداف سیاسی 2-4

بررسی دقیق می توان مهمترین اهداف و انگیزه های هند از سرمایه گذاری در چابهوار و توجوه  موده بوه ایون بنودر       در یک 

 استراتژیک را در دالیل ذیل بیان کرد:

 و رقابت با چین پاکستان گوادر*بندر

آهن )از ایون   و جاده و راه های چین به پاکستان، صرف ایجاد تأسیسات بندری در گوادر در دریای  مان ای از وام بخش  مده 

کیانگ( شده اسوت   ای به کاشغر در استان سین بندر با گذر از استان بلوچستان و رسیدن به غرب چین از حوالی نواحی قبیله

آورد. چوین   شود و امکان انتقال کاال را از اروپا به چین بدون نیاز به تنگه ماالکوا را فوراهم موی    که کریدور اقتصادی نامیده می

داث بندر گوادر در پاکستان، در هفتاد کیلومتری شر  بندر چابهار را به پایان رسانده، و این رویکرد موجب احساس خ ور  اح

 نوان دشمن برای انتقال کاالهای هندی به افغانستان و  ها معتقدند که هیچ راهی از طریق پاکستان به هند شده است. هندی

نوو   گذاری در بندر چابهار هستند. در بعد دیگر، بسیاری معتقدند که اگر دهلوی  ل سرمایهدنبا آسیای میانه وجود ندارد و لذا به
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در ایون صوورت فرصوت     ،تواند رقیبی برای هند در چابهوار باشود   گذاری در چابهار اقدام نکند، چین می سر ت برای سرمایه به

 (.1333)رمضانی بونش، ای از دست خواهد رفت.  مده

 فزایش روابط با ایرانرقابت با پاکستان و ا*

مذاکراتی در زمینه توسعه چابهار آغاز کردند؛ اما پیشرفت کُند هند در احداث این بندر،  2003در واقال، ایران و هند در سال  

 ،اموا در مقابول   ،تحت فشار آمریکا  ملیات ساخت این بنودر را متوقوف کورد    2012دوازده سال به طول انجامید. هند تا سال 

های آمریکا،  ملیات ساخت بندر چابهار  رغم مخالفت نو  لی  هده گرفت، دهلی ن مدیریت توسعه بندر گوادر را بهزمانی که چی

گوذاری در بنودر    ای درصدد است روند سورمایه  انداز مثبت مذاکرات هسته را از سر گرفت. در این بین، با هند با توجه به چشم

گوذاری در   ی هند تمایل دارد تا با آمریکا وارد موذاکره شوود و بورای سورمایه    چابهار در جنوب شرقی ایران را تسریال کند. حت

ویژه بنودر گووادر، موجوب     گذاری در پاکستان و به ها برای سرمایه چابهار ضمانت دریافت کند. همچنین، تیش گسترده چینی

هراسند که ناامیدی تهوران   از آن میها  احساس خ ر هند و انگیزه باال برای همکاری در توسعه بندر چابهار شده است. هندی

های پاکستان و چین و همچنین ایران و چین بورخیف منوافال      از هند و حضور چین در چابهار، موجب افزایش دامنه همکاری

گذاری در چابهار بوده، اما اکنوون دولوت موودی مصومم بوه       ملی هند گردد. هرچند هند درگیر اختیفات درونی برای سرمایه

 ه در چابهار است. حضور گسترد

 
 اقتصادی هند از حضور در چابهار)نمودار از نگارندگان(-.مهمترین اهداف سیاسی1شكل

 رفع نیازهای داخلی هند*

هند با جمعیتی بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر و چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا، دوموین کشوور پرجمعیوت پوس از      

بینوی   کننده بزرگ انرژی در دنیا گردد و پیش وجب شده این کشور، پنجمین مصرفچین است. رشد اقتصادی متوسط هند م

کننده بزرگ انرژی پس از آمریکا و چین تبودیل شوود؛ اموا در مقابول منوابال انورژی         به سومین مصرف 2030شود تا سال  می

افغانسوتان و آسویای مرکوزی توجوه     کند تا به  سازی بازارهای انرژی خود کوشش می ای ندارد. هند در راستای متنوع گسترده

ونقل سه کشوور   پترزبورگ میان وزرای حمل نامه کریدور شمال و جنوب در سن  ، زمانی که موافقت1333کند. در شهریور ماه 

هوای    نوان بندری استراتژیک در این کریودور معرفوی شود و بنودر چابهوار و راه      ایران، هند و روسیه به امضا رسید، چابهار به
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ونقل زمینی کواال در کریودور شور  و شواهراه تغذیوه کشوورهای        ترین مسیر حمل تصال آن به مرز ترکمنستان، کوتاهزمینی ا

المللی شومال    نوان خروجی اقیانوس هند در کریدور ترانزیتی بزرگ بین گردید. بندر چابهار برای هند به آسیای میانه معرفی 

وسیه و در نهایت بازارهای اروپایی را فراهم خواهد کورد و سوبب خواهود    نو به آسیای مرکزی، ر جنوب است و دسترسی دهلی

 شد تا هند برای تجارت با کشورهای آسیای میانه، دیگر نیازی به حمل کاالهای خود از طریق خاک پاکسوتان نداشوته باشود   

 روپا باشد. تواند گزینه ترانزیت کاال از هند به ا . همچنین، این مسیر می(133: 1331)رحمانی و حسینی، 

 گسترش حضور هند در افغانستان و آسیای مرکزی*

نامه خود را درباره توسعه بندر چابهار امضا کردند )قورار شود    مییدی نخستین موافقت 2003ایران، هند و افغانستان در سال 

آرام اداموه دهود(. بودین     ج و دل ایران جاده چابهار تا مرز افغانستان را بسازد و دولت هند نیز آن را از مورز افغانسوتان توا زرنو    

ترتیب، بندر چابهار به کابل و نقاط شمالی افغانستان پیوند خواهد خورد. طرح ریلی خط آهن بندر چابهار به من قوه حواجی   

آباد و نووع نواامنی داخلوی در     های سیاسی و امنیتی روابط کابل و اسیم گک افغانستان و تأکید کابل بر اهمیت چابهار )چالش

گیری از نقش چابهار رهنمون نموده است( موجب شوده اسوت هنود از توجوه بوه       هایی از پاکستان، افغانستان را به بهره بخش

هوای اقتصوادی و ژپوپلیتیوک در کنوار ایوران بهوره ببورد. در واقوال،          تور در افغانسوتان و فرصوت    چابهار برای حضوور گسوترده  

معناست.  یوه بور ایون،    گیری از کریدور و راه چابهار و افغانستان بی  هرههای کین هند در افغانستان هم بدون ب گذاری سرمایه

 نوان پلی برای دسترسی به  های ارتباطی غرب و جنوب غربی افغانستان، از چابهار به گذاری در چابهار و راه ها با سرمایه هندی

 نند.ک گیرند و از دو مانال زمینی )پاکستان یا چین( گذر می آسیای میانه بهره می

وارد موی کنود.    افغانسوتان محصوالتی چون میوه و خشوکبار از  است و متقابی  افغانستاناز صادرکنندگان اصلی کاال به  هند 

(. بر طبوق  233: 1333کاهش یافته و بعضا به صفر رسیده است )دفتر م العات،  هندبه  افغانستانتعرفه صادرات برخی اقیم 

صادر کنند.  هندتجار افغان می توانند از طریق بندر چابهار کاالهای خود را به  هندو  افغانستان، ایرانتوافقات ترانزیتی میان 

بوه پاکسوتان از    افغانستانافزون بر اینکه وابستگی تجارت خارجی  ایرانراه ارتباطی دالرام به زرنج و سپس زابل و چابهار در 

 افغانسوتان بوه   ایوران راهوی نودارد، از طریوق     افغانسوتان را نیز که مسوتقیما بوه    هندبندر کراچی را کاهش می دهد،  طریق

ی را به این کشور فراهم می آورد. این مسیر و دیگر راههای مواصیتی از طریوق  هند کاالهای ارسال امکان و زدسا می متصل

 .ایفا کند افغانستانو  هندمی تواند نقشی استراتژیک در تعامیت و تجارت میان  ایران

این بندر به هند کمک خواهد کرد تا صادرات خود را به ایران افزایش دهد و از هزینوه ترابوری کاالهوای صوادراتی     ب ور کلی 

 جنوب بکاهد. -خود از طریق کریدور شمال

تواند به  تان کاهش خواهد داد و میاز نظر سیاسی، دسترسی هند به چابهار وابستگی افغانستان محصور در خشکی را به پاکس

کاهش میزان نفوذ پاکستان در افغانستان منجر شود. در  ین حال تحقق یافتن طرح توسعه چابهار به هند فرصت خواهد داد 

که با حضور چین در دریای  مان و بندر گوادر پاکستان رقابت کند و روابط بازرگانی خود را با کشورهای  رب خلیج فارس و 

 .میانه گسترش دهدخاور

تواند به تحقق آرزوی دیرینه نیروی دریایی هند بورای تبودیل شودن بوه یوک       از دیدگاه نظامی، دسترسی هند به چابهار می 

 .های آبی )نیروی دریایی راهبردی( کمک کند نیروی آب
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 اقتصادی افغانستان در چابهار-اهداف سیاسی 3-4

افغانستان یک کشور محصور در خشکی می باشد و رهایی از این بن بست جغرافیایی از آرزوهای طووالنی مودت ایون کشوور     

های آزاد  بارتند از پاکستان و ایران، که مورد نخست بدلیل امنیت های ورودی افغانستان به آببوده و هست.مهمترین دروازه

بودن و روابط نه چندان دوستانه، اهمیت بسیار کمتری بورای افغانسوتان دارد. ایون    پایین و موانال جغرافیایی مانند کوهستانی 

گیری از محور ارتباطی ایران و مشخصا بندر چابهوار داشوته اسوت. مهمتورین     ای به بهرهکشور در سالیان اخیر تمایل گسترده

  بارتند از:گیری از بندر ارتباطی مهم جنوب شرقی ایران های افغانستان برای بهرهانگیزه

 ترانزیت کاالهای افغانستان*

 مسویر  از غیوره  و چوین  ٬کننده ماننود هنود   ترانزیت کاالهای افغانستان که  مدتا مواد معدنی است به سایر کشورهای مصرف

 کریدور ترانزیتی چابهار است و این مهم با اتصوال خ ووط ریلوی بوه     توجه افغانستان بهاصلی  هدف چابهار بندر و ایران ریلی

. خط ارتباطی ریلی از چابهار  تا مرز افغانستان توسط ایران احداث و از مرز توا  بندر چابهار و مرز افغانستان محقق خواهد شد

بوه اتموام رسوید(، توسوط هنود احوداث گردیوده اسوت.          2010و نواحی مرکوزی افغانستان)درسوال  « زرنج و دل آرام»ناحیه 

ابسامان اقتصاد افغانستان که  میقا تحت تاثیر جوو سیاسوی و امنیتوی داخلوی و     توجه به وضعیت ن (.1331)خبرگزاری ایلنا، 

ای بوه روی اقتصواد افغانسوتان و متقوابی بازگشوایی      ای قرار گرفته، راه اندازی بندر چابهار، به مثابه گشایش روزنه تازهمن قه

به افغانستان، می توانود حیواتی و بسویار قابول      مسیری امن و قابل اطمینان به روی اقتصاد جهان برای صادرات و واردات کاال

 .اهمیت باشد

 اقتصادی پاکستان-*کاهش وابستگی و فشارهای سیاسی

هاسوت تویش دارد توا     های ترانزیتی و بنادر پاکستان داشته است اموا ایون کشوور سوال     افغانستان  بیشترین وابستگی را به راه

همچنین بازگشایی بندر چابهار، فشارهای سیاسی دولت پاکستان بور   .دهدوابستگی خود را در این زمینه به پاکستان کاهش 

کوه هموواره از ایون وابسوتگی بورای نفووذ بیشوتر در افغانسوتان بهوره موی بورده             دهود  تاجران افغانستان را نیز کواهش موی  

 (.1334است.)خبرگزاری تسنیم، 

 *ارتباط با آب های آزاد و رهایی از موقعیت بسته جغرافیایی

. بوا  های آزاد به ایران یا پاکستان محتواج اسوت   ستان یکی از کشورهای محصور در خشکی است که برای راه یافتن به آبافغان

وجود روابط پرتنش با پاکستان و البته در کنار ناامنی های گسترده در این مسیر، ایران و بویژه چابهار بهتورین و نزدیکتورین   

-جهان است و این مسئله در کنار تسهییت فراوانی که ایران به تاجران افغانی موی  های آزادمسیر دسترسی افغانستان به آب

 کند.دهد، اهمیت دوچندانی پیدا می

 *توافقنامه سه جانبه ترانزیتی چابهار

توافقنامه ترانزیتی چابهار را در تهران و در حضور سران سه کشوور بوه    1331هند و افغانستان در خردادماه –سه کشور ایران 

جانبه امکان ارتباط میان کشورهای من قه را بوجود آورده و از چین تا آسیای مرکزی را بهوم متصول    توافق سه امضا رساندند.

 .کند می

این توافق سه جانبه و توسعه بندر چابهار بر  لیه هیچ کشوری نیست، اما بی گمان از نظر سیاسی و ژپوپلتیک کابل و دهلی  

به نفال خود می دانند. در این میان از یوک سوو براسواس موافقتناموه سوه جانبوه        ضد پاکستان و آن را دستاوری راهبردی بر

های تواند دیگر بنادر من قه، به ویژه بندر کراچی پاکستان را تحت تاثیر قرار داده و در راستای انگیزهافزایش نقش چابهار می
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زیتی جدید در مقابل رویکرد پاکستانی قورار گیورد و آن را بوه    من قه اقتصادی و داالن تران ،افغانستان و سیاسی مشترک هند

حاشیه برد. در بعد دیگر کابل براین نظر است که پیامدهای اقتصادی این توافقنامه میتواند بور رونود نواامنی در کشوور تواثیر      

 .کمک کند گذاری و گسترش بازرگانی افغانستان به تثبیت شرایط سیاسی و امنیتیگذارد و با افزایش سرمایه

 
 .مهمترین اهداف کشور افغانستان از حضور در چابهار)نمودار از نگارندگان(2شکل

 

 اقتصادی ژاپن در چابهار-بررسی اهداف سیاسی 4-4

 *توسعه نفوذ در جنوب آسیا

ند بلکه این ک مندی ژاپن برای سهم گرفتن در بندر چابهار نه تنها ضرورت و منافال توکیو را در جنوب آسیا تقویت می  یقه

 .خواهد که یک نقشه راه جدید مستقل را دراین من قه برایش ترسیم کند کشور می

مداران ژاپنی برنقش بیشتر ژپوپلتیک توکیو در کشورهای جنوب آسیا و تقویت حضور این کشور در آسیای میانه  سیاست

بلیت اقتصادی بندر چابهار را تقویت کند و ارزش تواند قا جدید و توکیو در بندر چابهار می همکاری بین دهلید وتاکید دارن

 .این بندر استراتژیک را باال ببرد

خواهد که با شریک ساختن یک  رود و این کشور می تر از همه این پروژه به  نوان یک تخته پرشی برای هند به شمار می مهم

نقش  ،این بندر در بهار و همکاری ژاپن با هندوسعه بندر چات .اش را در من قه تقویت کند همکار دیگر نقش سیاسی اقتصادی

 .سازد های اقیانوس هند بیشتر می هند و ژاپن را در آب

کشور را به یک متحد طبیعی  2های سیاسی، اقتصادی و امنیتی هر  کشور در بخش 2همچنین افزایش س ح همکاری این 

 (2013نال، .)روزنامه وال استریت ژورسازد برای همکاری در خلیج فارس مبدل می

 سیاسی در آسیای مرکزی -*گسترش حضور اقتصادی
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 در هم رتقد دیقتصااروغی ابالومن روب را دووخ تاکید ل،فعا و وپیشر جیرخا سیاست یک ذتخاا با پنژا ،گذشته ههد در  -

 یهاروش از دهستفاا با اریفزا منر رتقد طریق از هم و دخو نظامی بنیه یجیرتد تقویت طریق از اریفزا سخت رتقد مینهز

 یسیاآ یهارکشو با تریکدبط نزدیدگاه، روا ینا از( Laurence,86 :2007) توسا تهوشاگذ ،کویپلماتید و یوفرهنگ

 ,Ministry of Foreign Affairs) ست.ا " ها  ارزشیپلماسی د " ان نو تحت نوپژا وینون توسیاس از یوبخش ی،مرکز

2007  .) 

هدف مهم دیگر ژاپن در آسیای مرکزی هست.بنا بر گفته های مقامات  الی رتبه ژاپنی،  انرژی موجود در آسیای مرکزی  -

 منافال تامین رمنظو به تنها نه ،من قه ینا یهارکشو در ژیرونا شوبخ توسعه ایبر یمرکز یسیاآ در پنژا دیقتصاا رحضو

 باید لبتها(. Len, 2006.)دبوها نیز خواهد این کشور دممر دتسعا و  دگیونز الوضو دبهبو ایبر اریبزا بلکه ،ستا رکشو ینا

 ایبر شتی و نفت واردات به بستگیوا یشافزا س هوا هوب اوتنه ،  رصه دراین پنژا رحضو و فعالیت یشافزا که شتدا نظر در

 که ستا هشد موجب رکشو ینا در دیقتصاا ارپاید شدر و سیاسی تتحوال ،قالوا در. نیست نفت جهانی  رضه منیتا حفظ

رقرار گیرد.در نتیجه تمایل ژاپن به حضور در بندر کا رستود در لمللابین سیاست  رصه در ترلفعا  یونقش یاویفا به لتمای

  راهبردی چابهار را در این راستا میتوان ارزیابی کرد.

 *رقابت با چین

به همین دلیل بندر چابهار را  گذاری در این کشور به دنبال اهداف بخصوصی است ودولت ژاپن از ورود به ایران و سرمایه

شود. و از ترین نق ه ایران است، جزپی از مناطق آزاد محسوب میمورد نظر دارد زیرا این بندر که واقال در جنوب شرقی

.ژاپن در رقابت با چین، ابزار آوردطرفی دسترسی کاملی را به خ وط حمل و نقل دریایی از طریق اقیانوس هند را فراهم می

رقابت تجاری ژاپن با رقیب  (.با توجه بهMasaki, 2006های مالی قدرتمند را در اختیار دارد.) رومند پشتوانهبسیار نی

تواند به ضرر توازن این موضوع می؛ اش یعنی چین که در حال گسترش نقوذ خود در بندر گواتر پاکستان بوده استاصلی

 .قوای چین در من قه تمام شود

 

 اقتصادی جمهوری خلق چین در چابهار -یبررسی اهداف سیاس 5-4

 گرفتن ستد در قصد هند رکشو با یکدنز قابتیر درست ا هشد تبدیل نیاد دیقتصاا یق بها از یکی به که چین رکشو

دارد،   شر نزیتاتر رمحو طریق از دخو یکاالها دراتصا و ژینرا واردات به زنیا که چین رکشودارد. رامیانه  یسیاآ یهازاربا

 را چین رکشو ریتجا مقاصد تنها نه ربند ینا در اریسرمایهگذ که اچراری در بندر گوادر کرده است. سرمایهگذ به  امقدا

 آورد تا بر حاکمین نظامی آمریکا بر من قه نیز نظارت داشته باشد.می دبوجو فرصتی بلکه زد،میسا همافر

 رکشو خلیدا مساپل به نهاآ تمامی که دارد دجوو نیاوافر تیمشک  شر رمحو نزیتاتر دروازه به ادرگو ربند تبدیل راه در ماا

 شرقی( یپاارو و میانه یسیاآ به ادرگو ربند از بجنو-لشما ورکرید ر بو )محل نفغانستاا رکشو بجنو و نپاکستا

  .ددبرمیگر

 رساختا رد مشکل ری،تجا و صنعتی ظرفیت ،نقلی و حمل ییرساختهاز دجوو م د نچو مشکیتی دارای نپاکستا رکشو

 و چین رکشو دو هر ایبر دموجو مشکل مهمترین و صلیترینا مااست. ا نفغانستاا بجنو در منیا ناد وخو جتما یا

 ای،طایفه و قومی یهایگیردر لیلد به من قه ینا که اچر ،ستا نپاکستا نبلوچستا نستاا در ادرگو ربند دنبو ن،پاکستا

 یهکهاوگر دجوو و شد هدانخو ن ایدشا یچیز ادرگو ربند پیشرفت از که کرتف ینا ن،بلوچستا دممر طلبانه ییاجد  قاید
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 :Priego, 2008) ست.ا دهبو یمرکز لتدو با من قه ینا دممر یگیردر صحنه همیشه ن،طالبا و هلقا دا نچو یستیورتر

58). 

 ناییاتو م د و رمرگبا تحمی ینا ارتکر .دکر رهشاا نپاکستا رکشو در چینی سمهند نشد کشته به انمیتو نمیا یناز ا

 ادرگو ربند  در رکا مهادا و ساخت از چینی فطر افنصرا با ث ستا ممکن ت،تحرکا ینگونها فالد در نپاکستا یمرکز لتدو

 از صددر33د موجو یهارماآ طبقن)پاکستا رکشو به نفغانستاا رکشو از آن نزیتاتر و رمخد ادمو دجوو ،منیانا بر وه ی .دشو

 د(، ازمیشو نزیتاتر نجها طنقا سایر به ادرگو نچو دریبنا طریق  از نپاکستا رکشو به نفغانستاا رکشو هشد  قاچا پینوهر

با همه ی موانال یاد شده، هدف اول  (.(Ziad, 2005: 102 و دولت چین می باشد. ادرگو ربند روی پیش تمشکی یگرد

این کشور از توسعه ی این بندر دارد اما با توجه به چین ایجاد بندر پیشرفته در گوادر است و به سختی امکان انصراف 

مشکیت ذکر شده، کشور چین، نیم نگاهی نیز به بندر چابهار ایران دارد و نسبت به سرمایه گذاری در این من قه ابراز تمایل 

 .گذاری در زمینه های بنادر و راه آهن چابهاربرای سرمایه «دابل ویو»شرکت کرده از جمله، تمایل 
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، ازبکستانترین راه دسترسی کشورهای آسیای مرکزی ) ترکمنستان،  بندر چابهار به دلیل موقعیت راهبردی خود نزدیک

ستا اگر نگاهی به مواضال به آبهای آزاد است و از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این را( قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان

گیری از بندر چابهار به  نوان پایلوت فعالیت های تجاری و بازرگانی با این کشورها در سالهای گذشته نسبت به بهره

کشورهای همجوار داشته باشیم باید گفت که در واقال نگاه راهبردی به چابهار در حالی است که کشورهای این من قه در 

صادی خود به روسیه هستند و در راستای برنامه های رشد اقتصادی و افزایش روابط با خاور دور، حال کاهش وابستگی اقت

ترین و نزدیکترین راه مباالت بازرگانی نگاه میکنند. در این بین ترین، امنخاورمیانه و آفریقا به بندر چابهار به  نوان ارزان

در این راستا مورد تحلیل قرار  قزاقستانن ایران ترکمنستان و به راه اندازی خط آه قزاقستاننگاه جدی ترکمنستان و 

میگیرد.  یوه بر این نیز کشورهایی همانند تاجیکستان و قرقیزستان با توجه به دامنه مشکیت سیاسی و امنیتی خود با 

آورند.   زرگانی خود به  ملچابهار در روابط با بندر کنند تا زمینه های بهره گیری بهتر و بیشتری را از ازبکستان تیش می

ناگزیر نباشد  افغانستانهای ایران و چنانچه تاجیکستان در سالهای گذشته نیز تیش کرده است تا با توجه به موقعیت راه

 بور دهد. در این بین ازبکستان هر چند چندان روابط سیاسی مناسبی با ایران در  ازبکستانکاالها و مسافران را از خاک 

آنچه مشخص است باید گفت  (.1: 1331)رمضانی بونش، نگرد.یر نداشته است، اما با نگاهی اقتصادی به چابهار میسالهای اخ

در واقال هر چند بنادر کراچی و گوادر پاکستان می تواند رقیبی برای بندر چابهار ایران برای برخی از کشورهای این من قه 

و پاکستان همچنان چابهار را در اولویت  افغانستانهای مناسب ارتباط در راه همچون قرقیزستان باشد، اما نوع ناامنی و نبود

 (.201: 1333.)کوالیی و تیشه یار، دهدنخست آینده تزانزیت و روابط بازرگانی این من قه قرار می

 

 تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری -5

 از رجخا نیایرا ربند مهمترین ،لمللیابین اههایر آب رکنا در گرفتن ارقر جهت مناسب فیاییاجغر موقعیت دارای رچابها

با نگاهی به ست.ا یمرکز یسیاآ و نفغانستاا یهارکشو به مسیر ترینیکدنز که مینیز یهاراه به سترسید با رسفا خلیج

زیتی اقتصادی مهمترین کشورهایی که در ارتباط با بندر راهبردی چابهار، ذینفال هستند، نقش تران-مهمترین اهداف سیاسی

 این بندر بیشتر نمود پیدا می کند.
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ها، برخی نارسایی دلیل به اما است، م رح شر  محور ترانزیتی مسیر در بندر  نوان مهمترین به چابهار بندر که هرچند 

 کند که می توان با اقدامات ذیل با ث افزایش نقش این بندر درامر ترانزیت شد:نقش کمرنگی درترانزیت ایفا می

 سازیروان و، تسریال در اجرای طرح توسعه بندر، بازنگری و ه پسکرانه بندرچابهار و اتصال به شبکه سراسری ریلیدرتوسع 

 با ان با  و نقلی و حمل استانداردهای ا مال زیرساخت های موجود، توسعه و تکمیل ترانزیتی، مقررات و قوانین

 حمل شرکت های المللی، معافیتبین ونقل حمل فعاالن از یتحما یکپارچه، و واحد مدیریت جهانی، ایجاد استانداردهای

مشتریان، ترغیب  به اطی اتی خدمات اراپه و رسانی ع اطی مراکز نیزتاسیس و مالیات و  وارض گونه هر پرداخت از ونقلی

جغرافیایی  موقعیت از شاثربخ برداریهبهر در تواندمی همزمان تبلیغات گسترده، و الزم گذاریکشورهای ذینفال برای سرمایه

 ان نو به نداتومی رچابها  لمللیا بین تفاهم و لفعا یپلماسید و ییزربرنامه با.باشد مؤثر ترانزیتی بندرچابهار فرد به منحصر و

 کاال نزیتاتر و لهدمبادرات، صا، تولید ایبر نجها یهارسایرکشو و ، جنوب وجنوب شر  آسیا کوا  ضو یهارکشو نمیا پلی

گذاری در این بندر و همچنین استفاده از موقعیت از این رهگذر و در قبال  یقه وافر کشورهای مختلف برای سرمایه وباشد 

 ترانزیتی محور جنوب شر  و شر  کشور، منافال مادی فراوانی را نصیب خود کند و وزن ژپوپلیتیکی ایران را نیز ارتقا دهد.
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