رقابت چابهار و گوادر :از تصور تا واقعیت
زهرا توحیدی
سیدعلی طباطباییپناه

*

**

چکیده
از زمان امضای موافقتنامه سهجانبه میان کشورهای ایران ،افغانستان و هند برای «توسعه
همکاری بر محور بندر چابهار» ،این مفروض که توسعه این بندر در تقابل با بنددر گدوادر
قرار دارد ،به طور گستردهای مطرح شده است .بر این اساس مقاله حاضر ،در تدش

بدوده

است با بهرهگیری از نظریه منطقهگرایی ،طرحهای همگرایانه با محوریت چابهدار و گدوادر
را در قالب روند همگرایی آسیایی بررسی کند .پرسش های اساسدی پدووهش حاضدر ایدن
بوده است که «با توجه به نظریه منطقهگرایی جدید ،دولتهای میزبان چه جایگاهی را در
روند توسعه همگرایی دو بندر چابهار و گوادر دارند و چده اهددافی را دنبدای مدیکنندد و
الگوی حاکم بر روابط ایران و پاکستان ،چه اثراتی بر روند همکاری های آینده محور این دو
بندر بر جای خواهد گذاشت؟»
فرضیة این مقاله در پاسخ به پرسشهای مطرح این بوده است که بدر طبد تحلیدلهدای
رایج درباره بندرهای چابهار و گوادر ،دو کشور چین و هند تنها متغیر مسدتقل و اثرگدذار
بوده و به نقش کشورهای میزبان همچون ایران و پاکستان کمتر توجه شده است؛ ایدن در
حالی است که رقابت یا همکاری این دو بندر تا حد زیادی از کمیت و کیفیت رابطه بدین
ایران و پاکستان متأثر بوده است .با وارد کردن رابطه ایران و پاکستان و کاو

در ارتباط

بنادر چابهار و گوادر ،نتایج متفاوتی حاصل شدد کده بدرخش تحلیدلهدای رایدج ،وجدود
ظرفیت همکاری بین این بندرها را نشان داده است .رو

پووهش این مقاله ،کیفدی و بدا

تأکید بر مطالعات اسنادی بوده است.
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مقدمه
از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم ،مفهوم غالب سیاست خارجی ایران «تعامل
سازنده» بوده است .برجام ،همکااری اساتراتیی
رفتارهای استراتیی

باا روسای و بسایاری دیگار از

ایران در این دوره زمانی را می توان بر مبنای این مفهوم تبیین

نمود؛ اما در حوزه سیاست منطق ای ،می توان همکاری س جانب میان ایران ،هند و
افغانستان را مهم ترین نماد تعامل سازنده در سیاست منطق ای ایران ب شامار آورد
ک سرانجام در قالب ی

موافقتنام  ،شکل تثبیتشدهای ب خود گرفت .با اینکا

همکاریهای س جانب میان ایران ،هند و افغانستان در ده های اخیر ب طور پراکنده
و ب منظور پیشبرد اهداف مقطعی شکل گرفت  ،تفاوت دور جدید این همکاری ها را
میتوان در نهادین شدن آن و سرعت بخشیدن ب روند توسع چابهار دانست.
با فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد ،الگوهای سنتی تعامل کشورها
با یکدیگر ب سرعت دگرگون شد .در این روند مناسبات اقتصادی اهمیت ویایه ای
در شکلدهی ب جهتگیری روابط کشورها یافت و ب موازات ایان روناد ،دربااره
ماهیت تعامالت کشورها و متغیرهای اثرگذار بر آن ها نظریا پاردازی هاای جادی
صورت گرفت .این نظریات عمدتاً در پارادایم جهانی شدن تبیین شدند ک در ده
 ۹۹۱ب جریان اصلی مطالعات روابط بین الملل بدل گشت؛ در هماین راساتا ،در
ده  ۹۹۱و پس از آن ب تدریج ،مفهوم ژئواکونومی و اهمیت آن در شکل دهی ب
روابط بین الملل در سطح کالن و روابط دوجانب کشورها در سطح خرد در قالاب
این پارادایم وارد ادبیات روابط بین الملل شد .این مفهوم ب نوعی در مقابل مفهاوم
ژئوپلیتی

ارائ شد؛ مفهومی ک در دوره جنگ سرد ،نقشی کلیدی در مفهوم بندی
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روابط کشورها ایفا میکرد.
بنابراین سرعت گرفتن توسع بنادر چابهار و گوادر را مای تاوان از تحاوتت
مهم در اقتصاد سیاسی جنوب غرب آسیا برشمرد .البت ایده توسع این دو بندر از
سال ها پیش مطرح بوده است؛ اما تنها در سال های اخیر و عمدتاً ب دلیل افااایش
توان و قابلیت های اقتصادی چین و هند با عناوان دو قادرت در حاال ظهاور از
ی

سو و رقابت رو ب افاایش این دو کشور در اوراسیا از سوی دیگر ،طرح هاای

توسع گوادر و چابهار شکل عملیاتی ب خود گرفت است.
بندر گوادر ک ب عنوان بخشی از کریدور اقتصادی چاین و پاکساتان تعریا
شده ،ب صورت عملیاتی در اختیار شرکتهای چینی قرارگرفت و برنام های توسع
بلندپروازان ای نیا بارای آن مطارح شاده اسات .در مقابال در چابهاار ،همکااری
س جانب میان ایران ،هند و افغانستان شکل گرفت و گام های اولی برای توسع ایان
بندر برداشت شده است .همکاری تنگاتنگ چین و پاکستان در توسع بندر گاوادر
از ی سو و حضور افغانستان و هند در توسع بنادر چابهاار از ساوی دیگار ،با
بحث های متنوعی درباره رقابت این دو بندر و تاثثیر آن هاا بار آیناده ژئوپلیتیا
اوراسیا دامن زده است؛ ب بیان دیگر ،با سرعت گرفتن توسع این دو بندر ،رقابت
آنها با یکدیگر ب گون ای رو ب افاایش و مفروضی پذیرفت شده است.
پیشینه تحقیق
«نصیری» ( ) ٨٣١با توج ب موقعیت سرزمینی و مایت های متنوع ایران نسبت ب
سایر کشورها ،ب وییه مایت های محور شرق و چابهار در جهت تسریع و تساهیل
مبادتت عظیم بین المللی ،نقش ایران را در گسترش تعامالت منطقا ای و جهاانی
حائا اهمیت دانست و از پیشرفت بندر گوادر ب عنوان رقیب بندر چابهار و خطری
بالقوه برای کارکردهای این بندر نام برده است.
«محرابی» ( ،) ٨۹٨پاکستان را از رقبای ژئوپلیتی

ایران برشامرده و رقابات

چابهار و گوادر را ب عنوان یکی از جلوههای مهم این امر برشمرده است.
«عسکری» ( ،) ٨۹١گوادر و چابهار را در جایگاه دونقط کلیادی در رقابات
استراتیی

کالن آمریکا و چین بررسی میکند .وی در مقال خود یکای از نکاات
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مهم ژئوپلیتی

چابهار را بررسی کرده ،از روندهای ژئوپلیتی

کالن آیناده کا در

این منطق و توسع آن و ب وییه همکاری س جانب میان ایاران ،هناد و افغانساتان
تثثیرگذار خواهد بود ،سخنی ب میان نمیآورد.
«احمدی» ( ،) ٨۹١بر این اعتقاد است ک منابع تنش متعددی در روابط ایران
و پاکستان از جمل رقابت بر سر نفوذ در آسیای مرکای وجود دارد و توسع بندر
گوادر یکی از منابع جدید آن ب شمار میآید.
«رجبنیاد» ( ) ٨۹١نیاا اساتدتل کارده اسات کا با مرورزماان پیامادهای
راه اندازی بندر گوادر بر منافع ملی ایران ،تثثیر خواهد گذاشت و موجاب انااوای
ژئوپلیتی

ایران در منطق شده ،فرصات هاای اقتصاادی و امنیتای ایاران در بنادر

چابهار را ب تهدید تبدیل خواهد کرد.
«روی دانیل» ( )٣۱ ٨در مقال خود ،انگیاههای اصلی توسع زیرساخت ها را
در جنوب آسیا ،کنترل جغرافیا ب معنای تضمین دسترسی ب منابع و بازارها و نیاا
غلب بر نگرانی های ناشی از محاصاره کشاورها توساط رقباای اساتراتیی

آن هاا

برمی شمارد .او از این منظر ب توسع دو بندر چابهار و گاوادر مایپاردازد و ایان
پروژهها را اباارهایی برای تحکیم ائتالف چین و پاکستان از ی

سو و ایران و هند

از سوی دیگر میداند.
از منظر «کنراد» ( ،)٣۱ ١اهتماام چاین در پیشابرد طارح توساع گاوادر را
می توان در قالب سیاست کالن این کشور در جنوب آسایا تعبیار کارد کا هماان
حمایت پاکستان در برابر هند و تقویت این کشور است .او استدتل میکند ک این
طرح در رقابت با چابهار قرار دارد و هند میکوشد تا چابهار را با عناوان رقیاب
گوادر توسع دهد.
با مارور ادبیااتی کا درایانبااره منتشرشاده ،مایتاوان دریافات کا اغلاب
بر زمینا هاای

نویسندگان ،بدون توج ب متغیرهای متفاوتی ک در سطوح مختل
رقابت و همکاری میان ایان دو بنادر تاثثیر مایگذارناد ،پایشفار

هاای رایاج

. Daniels, Rorry
. Conrad
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ژئوپلیتیکی را درباره ایان طارح مبناا قارار داده و در آن قالاب ،ایان دو طارح را
ب عنوان دو طرح رقیب ژئوپلیتیکی مفهاوم بنادی کاردهاناد .آناان بار اساا
مفرو

ایان

قابل چالش ،تحلیل های خود را درباره آینده دو بندر و جایگااه آن هاا در

ژئوپلیتی

در حال تحول منطق بررسی کردهاند.

ب بیان دیگر آنچ در ادبیات موجود ،خأل آن احساا

مایشاود ،توجا با

طرح های توسع این دو بنادر ،سرشات پیچیاده رواباط ایاران و پاکساتان و نیاا
سیاست خارجی خاص ایران است .هدف کلیدی مقال حاضر و جنب نوآوران آن،
ب چالش کشیدن مفرو

رایج رقابت چابهاار و گاوادر و طارح نگرشای ناو با

ارتباط برنام های توسع این دو بندر با یکدیگر و چشمانداز همکاریگرایان و نا
رقابتجویان آنها است.
در واقع ،پرسش اساسی مطرح ک این مقال با ب چالش کشایدن مفروضاات
غالب ،در پی پاسخ بدان بوده ،این است ک با توج ب نظری منطق گرایی جدیاد،
دولت های میاباان ایان دو پاروژه از چا اهاداف و جایگااهی در روناد توساع
همگرایی دو بندر چابهار و گوادر برخوردارند و الگوی حاکم بار رواباط ایاران و
پاکستان ،چ تثثیراتی بر روند همکااری هاای آینادهمحاور ایان دو بنادر خواهاد
گذاشت؟
فرضی ای ک در پاسخ با ایان پرساش ارائا مایشاود ،ایان اسات کا در
تحلیل های رایج در مورد بنادر چابهار و گوادر ،نقش چین و هناد با عناوان تنهاا
متغیر مستقل و اثرگذار ذکار شاده و نقاش کشاورهای میاباان همچاون ایاران و
پاکستان کمتر مورد توج بوده است؛ درحالی ک رقابت یا همکاری این دو بندر تا
حد زیادی متثثر از کمیت و کیفیت رابط بین ایران و پاکستان نیاا اسات .باا وارد
کردن رابط ایران و پاکستان در تحلیل روابط بین بناادر چابهاار و گاوادر ،نتاایج
متفاوتی حاصل میشود ک برخالف تحلیلهای رایج ،نشاندهنده ظرفیت همکاری
بین این بنادر است.
در راستای آزمون فرضی پیش گفت  ،نخست ،منطق گرایی ب عنوان چاارچوب
مفهومی مقال و طرح های همگرایان با محوریت چابهار و گاوادر در قالاب روناد
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همگرایی آسیایی مورد مطالع و تحقیق قرار میگیرند .سپس روند تحوتت توسع
در دو بندر چابهار و گوادر ب طور خالص بررسی و در ادام طرحهای توسع ای این

دو بندر و اهداف آنها با یکدیگر مقایس شده ،پس از بررسای الگاوی حااکم بار
روابط ایران -پاکستان و جایگاه گوادر و چابهار در ایان الگاو ،جماعبنادی ارائا
میشود .روش پیوهش مقال حاضر ،توصیفی  -تحلیلی است.
در این پیوهش برای مقایس اهداف و برنام های توسع ای ارائ شاده توساط
دو دولت ایران و پاکستان و نیا شهرک های آن ها برای توسع این دو بندر ،عمدتاً
از مطالع اسنادی بهره گیری و ب منابع تحلیلی منتشره در سایر رسان هاا ،با ویایه
منابع دست اول موجود دراینباره تکی میگردد.
 .7چارچوب نظری :منطقهگرایی
ظهور و گسترش پدیده همگرایی منطق ای در ده های اخیر ،با تادریج ضارورت
اندیشیدن و نظری پردازی در مورد آن را ایجاد کرد و طیفی از دیدگاه هاا و عقایاد
برای تعری

و تبیین آن شکل گرفت« .همگرایای منطقا ای ،با فرآینادی اطاالق

می شود ک در قالب آن ،دو یا چند دولت -ملت بر سر همکاری و کار نادی

باا

یکدیگر ب منظور نیل ب صلح ،ثبات و رفاه توافق مای نمایناد .در ایان چاارچوب،
همگرایی دربردارنده ی

یا چند موافقتناما اسات کا حاوزههاای همکااری را

ب طور مفصل شرح می دهد و همچنین شامل نهادهای هماهنگ کننده ای اسات کا
ب نمایندگی از کشورهای درگیر عمل میکنند» (.)Griffiths, 2005, p85
نظریات جدید منطق گرایی ،بر منطق ب عنوان ی
می کنند و می کوشند آن را فراتر از نظریات سنتی تعری

برساخت اجتمااعی تثکیاد
نمایند .آنچا از بررسای

نظریات مطرح درباره همگرایی میتوان دریافت ،این است ک جغرافیاا و نادیکای
جغرافیایی ،میاان بسیار گسترده ای از تعامالت ،نهادهایی ک همگرایی را نمایندگی
می کنند و نیا هویت های فرهنگای مشاترک از شااخ

هاای مهام منطقا گرایای

محسوب میشود.
همگرایی منطق ای ،فرآیندی اسات کا نظریا پاردازان مختلا  ،تعااری
شاخ

های متفاوتی برای آن برشمرده اند؛ شاخ

و

هایی ک بر سار آن هاا اجمااع
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نسبی وجود دارد و ب صورت ذیل قابل دست بندی هستند:
 اقدامات منظم و گسترده ب منظور افاایش همکاری میان دولتها؛ -٣انتقال تدریجی بخش هایی از اقتدار و حاکمیت ملی ب نهادهای منطقا ای
و فراملی؛
 -٨همگونی تدریجی در زمین ارزش های مسلط و شکل دهنده با تعاامالت
دولتها با یکدیگر؛
 -4عالی ترین مرحل همگرایی منطق ای ک تحت عنوان شکل دهای با ناوع
جدیدی از جامع سیاسی فرا دولتی مفهوم بندی شده است (مشیرزاده ، ٨۹١ ،ص
.) ٣
با بررسی روند تحول در نظری پردازی منطق گرایی ،می توان گفت ک منطقا
در ابتدا بر اسا

عنصر سرزمین و نادیکی جغرافیایی تعری

شد؛ اما ب تادریج و

ب وییه در دوران پس از جنگ سرد ،عوامل و مؤلفا هاای جدیادی در تعریا

و

مفهومبندی منطق مورد توج قرار گرفتند .عواملی همچون میاان و سطح تعامالت
متقابل دولت ها ،تشاب در نگرش های بازیگران ،تشاب در ارزش ها و تجارب آناان،
منطق گرایی را تعری

میکنند (.)Dent, 2016, p 35

در واقع نظری پردازان جدید منطق گرایی میپذیرناد کا دولاتهاا همچناان
بازیگران کلیدی در شکل دهی ب مناطق هستند .با وجود این ،منطق گرایی را یا
فرآیند چندوجهی و چندبازیگری دانست و در تحلیل آن ،ب بازیگران غیردولتی نیا
توجهی وییه دارند .از منظر آنان مرزهای منطق  ،سیال و نفوذپذیر است .مناطق در
وهل اول و اغلب ،برساخت های تصوری هستند ک بر مبنای تعاامالت اجتمااعی،
اقتصادی و سیاسی و نیا بازیگرانی کا درگیار در ایان تعاامالت هساتند ،شاکل
می گیرند .این بازیگران و نوع تعامالت آنان در فضاهای خااص ،تحاول و تکامال
مییابند(Weber, 2006, pp 32-35).

ب بیان دیگر در این موج نظری پردازی ب نظام بین الملال ،سااختار قادرت و
فرایندهای آن ،دولت ها و نیا بازیگران فرو ملی توج شده است ک جملگای ایان
متغیرها ،در تبیین روند همگرایی آسیایی از اهمیت تحلیلی برخوردارند .با دقت در
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های اساسی نظریات تبیینشده در مورد همگرایی ،می توان نظریاتی را کا

در موج دوم در این حوزه تبیین شده است ،واجد توانایی بیشاتری بارای توضایح
فرایند همگرایی در آسیا دانست.
با توج ب موارد ذکرشده ،هر دو گون منطق گرایی رسمی و غیررسمی را در
روند همگرایی آسیایی میتوان مشاهده کرد؛ بدان معنا ک دولتها در شکلدهی ب
روند همگرایی و تداوم آن در این منطق نقش اصلی را ایفا کرده اند؛ اما ب ماوازات
آن و البت با اندکی تثخیر ،منطق گرایی غیررسمی نیا در این منطق آغااز و تعمیاق
شده است.
بنابراین در وهل نخست ،دولتهای توسع گرا در منطق در ده های  ۹١۱و
 ۹١۱شکل گرفتند و تثثیرات دگرگون کننده ای بر محیط اقتصادی منطق گذاشاتند
و ب موازات آن و در اثر کنش این دولتها تجارت و همکااریهاای اقتصاادی در
منطق رو ب افاایش گذاشت و زمین برای نقش آفرینی بازیگران فارو ملای فاراهم
شد .کوتاه سخن آنک برای تبیین نظری روند منطق گرایی در آسیا باید ب متغیرهای
تثثیرگذار در هر س سطح تحلیل توج کرد.
سطح تحلیل خرد:

تأثیرگذاری افراد از جمله رهبران
سطح ملی:
تأکید بر ساختار سیاسی دولتها
سطح کالن:
ساختار نظام بینالملل

وجود اختالفات و رقابت های ژئوپلیتی

میان چین پاکستان و هناد از یا ساو و

هند ،افغانستان و پاکستان از سوی دیگر ،باعث شده بحث های متعاددی در ماورد
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ابعاد ژئوپلیتی

این همکاری ها و همگرایی منطق ای شکل گیرد .رقابات دو بنادر

چابهار و گوادر یا ب طورکلیتر ،همگرایی چینمحور در قالاب کریادور اقتصاادی
چین-پاکستان و همگرایی هند محور در قالب همکاری سا جانبا ایاران ،هناد و
افغانستان در چابهار ،در کانون این مباحث قرار می گیرد؛ ب بیان دیگار ،در اغلاب
مطالعات و مباحثی ک راجع ب این دو طارح همگرایانا ارائا شاده ،رقاباتهاای
ژئوپلیتی  ،ب عنوان موضوع اصلی مورد توج قرارگرفت و این طرح هاا با عناوان
طرح های رقیب همگرایی منطق ای برجست شده اند؛ درحالی ک طرح هاای توساع
این دو بندر و چارچوبهای کالن طرحهای دولتهاا بارای توساع آنهاا ماورد
توج قرار نگرفت است.
از این رو مقال حاضر میکوشد با مقایس طرحهاای همگرایای منطقا ای در
چابهار (همکاری س جانب ایران ،هند و افغانستان بر محور توسع بندر چابهاار) و
گوادر (همکاری دوجانب چاین و پاکساتان در قالاب کریادور اقتصاادی چاین و
پاکستان) ،طرح های توسع این دو منطق و همچنین تطبیق آن با نظریا غالاب در
موج دوم نظری منطق گرایی ،مبتنی بر این امر ک دولتها همچنان بازیگران کلیدی
در شکل دهی ب روند همگرایی مناطق هستند ،ب این پرسش کلیدی پاسخ دهد ک
«چارچوب های کالن دولت ها از چ جایگاهی در طارح هاای همگرایای دو بنادر
چابهار و گوادر برخوردار است» .دراین ارتباط ،با اثبات دولت محوری طارح هاای
توسع دو بندر چابهار و گوادر ،محوریت نقش سازنده دولتها در روند همگرایی
این منطق تثیید می شود ک این امر ب نوب خود ،موضوع رقابت ژئوپلیتیکی این دو
بندر را ب حاشی خواهد راند.
 .2بررسی روند طرحهای توسعهای در دو بندر چابهار و گوادر
یکی از متغیرهای کلیدی ک می تواند زمین هاای رقابات دو بنادر را فاراهم آورد،
طرحهای توسع ای است ک برای آنها طراحی شده است .این بخاش از نوشاتار،
ضمن تبیین روند تحول در طرحهای توساع ایان دو بنادر ،آنهاا را باا یکادیگر
مقایس کرده تا زمین برای سنجش رقابت این طرحها با یکدیگر فراهم گردد.
استدتل کانونی این بخش از مقال این است ک دسترسی ب بازارهای آسیای
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مرکای و خلیجفار

ک در بسیاری از مطالعات زمین رقابت در آنها دانست شده

است ،ریش ای در واقعیت ندارد .چین بر بازارهای آسایای مرکاای تسالط دارد و
برای دسترسی ب این بازارها نیازی ب گوادر ندارد .عالوه بر این بارگراه قراقروم،
بارخالف فرضاایات رایاج ،ارتباااط معنااداری بااا طارحهااای توساع ای گااوادر و
ب طورکلی ،کریدور اقتصادی چین-پاکستان ندارد .مهم تر آنک طرح های توسع ای
گوادر ،ب گون ای طراحی شده است ک صنایع سنگین ،ب وییه پتروشایمی و فاوتد
در آن استقرار خواهند یافت و بازارهای صادراتی این صنایع ،عمدتاً در شرق آسیا
ب وییه در چین قارار دارناد؛ بناابراین محصاوتت تولیدشاده در گاوادر از مسایر
اقیانو

هند ،راهی شرق آسیا خواهند شد .از دیگر ساو ،چابهاار راهای را بارای

دسترسی هند ب افغانستان و آسیای مرکای میگشاید؛ درحالیکا بارخالف هناد،
چین برای دسترسی ب آسیای مرکای از طریق گوادر ب چنین مسیری نیاز نادارد،
ب سبب اینک چین هااران کیلومتر مرز مشترک با کشورهای آسیای مرکای دارد و
میلیاردها دتر تجارت این کشور با آسیای مرکای از طریق همین مرزهاا در حاال
انجام است.
 .7-2چابهار

ایده توسع بندر چابهاار تااریخی طاوتنی دارد .از دها  ٨4۱شمسای تااکنون،
همواره طرحها و برنام های برای توسع این بندر ارائ و برخی از آن هاا اجرایای
شده است .مرحل مهم در روند توسع چابهار در سال  ٣۱۱و با سقوط طالبان در
افغانستان آغاز شد .در این مرحل  ،موضوع همکااریهاای تجااری ایاران ،هناد و
افغانستان با محوریت چابهار و عالق کشورهای آسیای مرکاای بارای اساتفاده از
امکانات این منطق  ،موجب شد ب تدریج چابهار ب ی

حوزه همکاری بین المللای

و چندجانب تبدیل شود .در این مرحل  ،نخستین توافقات بین المللی بارای توساع
چابهار با محوریت ایران و افغانستان انجاام شاده و در چاارچوب توافقاات ،سا
موضوع مورد تثکید قرار گرفت است:
 .سرمای گذاری مشترک در توسع بندر چابهار ،ب منظاور افااایش «آبخاور»
کشتی ها و در نتیج افاایش ظرفیت بندر چابهار تا مرز پاذیرش کشاتی هاای ۱۱
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هاار تنی و نفتکشهایی با ظرفیت  ٣۱۱هاار تن.
 .٣ابراز عالق برای مشارکت  ١۱- ١۱در سرمای گذاری بارای اتصاال ریلای
چابهار ب شبک خط آهن کشور (اتصال در «فهرج» استان کرمان) ،ب طول حادود
 ١۱۱کیلومتر (این مسئل ب رغم شور اولی دو طرف ،در سال های بعاد پای گرفتا
نشد).
 .٨ترغیب هندی ها از سوی ایران برای ساخت جاده ارتباطی «زرنج -دترام»
ب طول  ٣ ٨کیلاومتر (در افغانساتان) .ایان جااده ارتبااطی با صاورت مشاخ
«گااارهگشاااایی» از مسااایرهای ترانایتااای محاااور شااارق باااود و در مجموعا ا
سرمای گذاریهای صورت گرفت در افغانستان برای اصالح و تکمیل شابک راههاا
(ب جا سرمای گذاریهای ایران) تنها جادهای بود کا فرآیناد ترانایات را از ایاران
تسهیل میکرد (نصیری ، ٨۹٣ ،ص .)١
با دقت در زمین های شکلگیری ایده توسع بندر چابهار و اهاداف مبناایی و
هویت بخش آن می توان دریافت ک عمدتاً دغدغ های توسع ای ب وییه در منااطق
کمتر توسع یافت جنوب شرقی ایران ک با معضالت متعدد اقتصاادی ،اجتمااعی و
امنیتی مواج هستند ،مبنای شکلدهی ب پروژه توسع چابهار بوده است.
مرحل نوین توسع بندر چابهار با موافقتنام س جانب ایران افغانستان و هند
آغاز شد ک در سال  ٨۹١در تهران ب امضا رسید.
 .2-2گوادر

بندر گوادر ،ب دلیل دوری از مراکا سیاسی و مسائل خاص بلوچستان ،در گذشات
مورد بی توجهی قارار داشات؛ اماا در دوره پاس از جناگ سارد ،نگااه مسائوتن
پاکستانی ب منافع اقتصادی این بندر جلب شد .عملیات توسع و تجهیا این بندر،
در سال  ۹۹١با کم

هلندیها آغاز گشت؛ اما با علات بایثبااتیهاای دولات

پاکستان و نبود اعتبارات تزم ،متوق
این زمین با کشورهای مختل

شد .از سال  ۹۹۹مجادداً رایانایهاایی در

آغاز و این روند در ساال  ٣۱۱٣منجار با انعقااد

موافقتنام ای با دولت چین شد

)2001, p7

 .(Malik,این موافقاتناما بعادها در

قالب کریدور اقتصادی چین -پاکستان قرار گرفت .کریدور چین و پاکستان شاامل
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طرحهای خُرد و کالن متعددی است ک در س زیرمجموع انرژی ،زیرساختها و
توسع بندر گوادر صورت میگیرد ( .)Mehar, 2017, p234افاون بار ایان ،برخای
پروژههای خُرد دیگر نیا در این کریدور تعری

شده است.

مهم ترین شاخصی ک در تبیین رقابت یا عدم رقابت چابهار و گوادر اهمیات
دارد ،بررسی مقایس ای طرحهای توسع این بنادر اسات .طارح توساع گاوادر از
ده های پیش همواره مطرح بوده است؛ اما تنها در سال های اخیر و پاس از ورود
چین ب این طرح شتاب گرفت و ب عنوان ی

پروژه راهبردی مطرح شاده اسات؛

بنابراین برای تبیین طرح توسع گوادر و جایگاه آن در اقتصاد سیاسی جنوب آسیا
باید ب طرح بارگ تاری توجا نماود کا هماناا جااده ابریشام چاین و یکای از
کریدورهای مهم آن ،یعنی کریدور اقتصادی چین-پاکستان است ).(NDRC, 2015
همچنین طرح گوادر در قالب کریدور اقتصادی چین -پاکستان و در ساطحی
گستردهتر در قالب جاده ابریشم چین قابل تبیین است .کریادور اقتصاادی چاین-
پاکستان یکی از طرح های زیرمجموع جاده ابریشم چین محسوب می شود کا در
سالهای اخیر بیشترین پیشرفت را داشت و باتترین سرمای گذاری ب آن اختصاص
داده شده است .دتیل ایان سارمای گاذاری و پیشارفت کریادور اقتصاادی چاین
پاکستان عمدتاً ب ائتالف دو کشور مربوط میشود؛ ب عبارتدیگر ،پاکستان بیش از
سایر کشورها ب سرمای گذاری چینیها و مشارکت در جاده ابریشم اشاتیاق نشاان
داده است (.)DAWN, 2017
نخستین نکت ای ک باید در طرح عملیاتی کریدور اقتصادی چاین -پاکساتان،
بدان توج داشت ،این است ک برخالف نام این طرح کالن ،کریدور اقتصادی با
معنای جاده جدیدی برای نقل وانتقال کات در حجم وسیع و چشمگیر میان چین و
پاکستان یا انتقال کاتهای چینی از گوادر ب بازارهای جهاانی یاا باالعکس ایجااد
نخواهد شد .روند سرمای گذاری هایی ک در طرح های زیرمجموعا ایان کریادور
صورت گرفت  ،این وضعیت را ب خوبی نشان می دهد .از مجموع حدود  ١۱میلیارد
دتر سرمای پیش بینی شده در طارح هاای زیرمجموعا ایان کریادور ،بایش از 4۱
میلیارد دتر ب تولید انرژی در پاکستان و بخش مهمی از  ٣۱میلیارد دتر باقیمانده
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ب ایجاد زیرساخت های داخلی در پاکستان و ارتباط جاده های مناطق مختل

ایان

کشور با یکدیگر اختصاص یافت است (.)Tiezzi, 2016
چنانک اشاره شد ،کریدور چین و پاکستان شاامل طارح هاای خُارد و کاالن
متعددی است ک در س زیرمجموع انرژی ،زیرساخت ها و توساع بنادر گاوادر
صورت میگیرد و افاون بر این برخی پروژههای خُرد دیگر نیاا در ایان کریادور
تعری

شده است ).(Mehar, 2017
در این قالب ،پروژه های زیرساختی کریدور چین-پاکستان عمدتاً معطوف با

توسع بندر گوادر ب عنوان ی

منطق تجاری-صنعتی و اتصال این بندر با ساایر

شهرهای کلیدی پاکستان و ب طور فرعی ب سینکیانگ و ب طور خاص با کاشاغر
چین است .در این راستا پروژههای ذیل در این طرح مورد توج قرارگرفت است:
 .7-2-2پروژه موجشکن و الیروبی بندر گوادر

این پروژه در سال  ٣۱ ٨آغاز و با اعتباری بالغ بر  ٣٨میلیون دتر با تاثمین ماالی
چین تا پایان سال  ٣۱ ١در پاکستان ب انجام رسیده است .شرکت هلدینگ بناادر
ماوراء بحار چین انجام این طرح و فاینانس آن را بر عهده داشت ک باا هاینا ای
بالغبر  ٣١میلیون دتر ب بهرهبرداری رسید.
 .2-2-2بزرگراه خلیج شرقی بندر گوادر

شرکت های پاکستانی این بارگراه  ۹۱کیلومتری را ک دربرگیرنده شش تین است،
با هاین ای بالغبر  4۱میلیون دتر احداث کردند .هاین انجام این طارح در قالاب
وام بدون بهره از سوی بان های چینی اختصاص یافت و شرکت های دولتی چاین
در مقابل امتیاز بهره بارداری انحصااری ایان طارح را از طارف پاکساتانی کساب
کرده اند .هدف از اجرای این طرح ،اتصال بندر گوادر ب بارگراه سواحل مکران و
بهبود عملکرد لجستی

برای صادرات و واردات در ایان منطقا باوده اسات .در

همین چارچوب پروژه تثسیسات آب شیرین کن بندر گوادر با هاین ای بالغبار 4
میلیون دتر از سوی شرکت بنادر ماوراء بحار چین و پاکستان اجرا شده است.
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 .9-2-2فرودگاه بینالمللی جدید گوادر

این فرودگاه بین المللی با سرمای گذاری بالغ بر  ٣٨۱میلیون دتر احداث مایشاود.
توافق اولی انجام این طرح میان وزارت اقتصاد پاکستان و وزارت تجارت خارجی
چین در اوت  ٣۱ ١ب امضا رسید و قرار شد با کم
این فرودگاه قادر ب ارائ خدمات ب هواپیماهای

طرف چینی ،ب انجام برسد.

A300 ،ATR-72

 ،Airbusبوئینگ

 ١٨١و بوئینگ  B 747خواهد بود (.)Panneersevam, 2018, p 11
 .1-2-2توسعه زیرساختهای منطقه آزاد گوادر

در چارچوب این پروژه  ٨٣میلیون دتری ،زیرساخت های ضاروری بارای ایجااد
مناطق ذیل احداث خواهد شد:
 منطق صنعتی  GIEDAب مساحت  ٨۱۱۱هکتار؛
 منطق آزاد بندر گوادر ب مساحت  ٣٣٣۱هکتار؛
 منطق پروسس صادرات  EPZAب مساحت  ۱۱۱هکتار.
افاون بر این در چارچوب برنام عملیاتی کریدور اقتصادی چین -پاکساتان،
گوادر ب عنوان منطق ای صنعتی باا تمرکاا بار صانایع پتروشایمی و فاوتد و نیاا
ب عنوان بخشی از طرح کمربند تفریحی-گردشگری در سواحل پاکساتان تعریا
شده است (.)Lim, 2017, p 9
ب عبارت دیگر ،بارگراه قراقروم ک ب طاور سانتی با عناوان کریادور چاین-
پاکستان شناخت میشود و ساخت آن از سالها پیش در دوره جنگ سرد آغاز شده
و بخش بسیار کوچکی از طرح عملیاتی و سرمای های پیش بینی شاده را با خاود
اختصاص داده است .مهمتر از هم این موارد ،طرح توساع گاوادر اسات کا در
قالب کریدور اقتصادی چین -پاکستان قرار می گیرد .در قالاب ایان طارح ،گاوادر
ب عناوان یا

منطقا تولیاد پتروشایمی و صانایع وابسات تعریا

ب عبارت دیگر تبدیل گوادر ب ی

شاده اسات؛

هاب ترانایتای اساسااً در ایان طارح عملیااتی

چندان مورد بحث قرار نگرفت است .دیگر نکت مهم قابال توجا ایان اسات کا
توسع بندر گوادر ،ارتباطی ب اتصال افغانستان و کشاورهای آسایای مرکاای با
دریاهای آزاد ندارد (.)Khurram, 2018
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از سوی دیگر ،طرح های توسع چابهار از ده  ٨4۱شمسای تااکنون بارهاا
تغییر کرده ،اما بر مبنای کلیات موافقت نام س جانب ایران هند و افغانستان ،بخاش
مهمی از اهداف و انگیاه های توسع چابهار ب دسترسی هند ب بازار افغانساتان و
دسترسی افغانستان ب دریاهای آزاد بازمی گردد .بر مبنای متن موافقتناما توساع
این بندر ،شش هدف زیر برای توسع چابهار تعری

شده است:

 .ایجاد داتن حملونقل قابلاعتماد ب منظور حملونقل و گاذر روان کاات و
مسافر از طریق بندر چابهاار باین جمهاوری اساالمی ایاران ،جمهاوری اساالمی
افغانستان و جمهوری هند.
 .٣افاایش اثربخشای داتن حمال ونقال باا هادف بهینا ساازی هاینا هاای
حملونقل؛
 .٨جااذب گااذر کاتهااا و مسااافران کشااورهای دیگاار از طریااق داتنهااای
حملونقل و گذر بینالمللی؛
 .4تسهیل دسترسی ب بازارهای بین المللی با اساتفاده از حمالونقال زمینای،
دریایی یا هوایی از طریق بندر چابهار؛
 .١تثمین امنیت سفر و اجرای استانداردهای بین المللای ایمنای در خصاوص
حمل ونقل و گذر کات و مسافر و نیا حفاظت محیطزیست میان طرفهای متعاهد؛
 .١ساده سازی ،هماهنگی و استانداردسازی تشریفات حااکم بار حمالونقال
بین المللی و گذر کات و مسافر طبق کنوانسیونها و موافقتنام های بینالمللی کا
طرفهای متعاهد عضو آنها هستند (مرکا پیوهشهای مجلس شورای اسالمی.) ٨۹١،
عالوه بر این ،مسئل مهم دیگر ایان اسات کا ایاران در راساتای اقتصاادی
ساختن پروژه توسع چابهار و بهره گیری بیشتر از ظرفیتهای این بندر ،عالوه بار
برنام تبدیل چابهار ب ی

بندر ترانایتی ،تبادیل آن با هااب تولیاد محصاوتت

پتروشیمی و فوتد را نیا مورد توج قرار داده است (خبرگااری مهر.) ٨۹١ ،

 .9مقایسه طرحهای توسعهای چابهار و گوادر
با دقت ب مطالب پیش گفت درباره طرحهاای توساع چابهاار و گاوادر مایتاوان
دریافت ک این دو طرح ،اساساً رقابت چندانی با یکدیگر پیدا نمی کنند؛ ب عبارت
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دیگر ،یافتن نقاط رقابت در طرح های توسع ایان دو بنادر دشاوار اسات .طارح
توسع بندر گوادر اهداف چندگان ای را دنبال میکند ک تنها یکای از هادفهاای
فرعی آن ،پیوند زدن این بندر ب منطق سین کیانگ و ب خصوص شاهر کاشاغر در
چین است .این شهر ب طور تاریخی در مسیر جااده ابریشام ،یکای از کاانونهاای
تجارت ب شمار میآمده و اکنون نیا کانون تجارت رو ب گسترش چین و پاکستان
است .روشن است ک این مسیر بسیار دشوار از لحاظ جغرافیایی است ک بخاش
مهم آن از کوههای پوشیده از برف قراقروم میگذرد؛ کوه هایی ک در برخی نقااط
بیش از  4۱۱۱متر ارتفاع دارند و مایت های رقابتی چندانی برای اتصال کشورهای
آسیای مرکای ب آبهای آزاد ندارند .این مسیر همچنین با کریدور شمال -جنوب
و دسترسی کشورهای آسیای مرکای با آب های آزاد ارتباط چندانی پیدا نمای کناد
(.)Abnett, 2004, p 38
در طرح توسع چابهار ایجاد ی

مسیر ترانایتای میاان ایاران و افغانساتان و

توسع حمل ونقل از زمین ،دریا و هوا میان این سا کشاور و نیاا ساایر کشاورها
پیشبینی شده است .عالوه بر این تبدیل چابهار ب هاب تولیدات صنعتی در حوزه
صنایع سنگین نیا مورد توج قرار دارد .در حوزه صنایع پتروشایمی و فاوتد نیاا
بازارهای چین ،هند و کشورهای «آس آن» ب میاانی بارگ و رو ب رشد است کا
ب آسانی میتواند تولیدات این دو بندر را جذب کند.
در مورد دسترسی افغانستان ب چابهار نیا ذکر این نکت ضاروری اسات کا
سال ها پیش در قالب اکو ،دولت ایران امکانات دسترسی افغانستان ب بندر چابهاار
را برای تجارت خارجی این کشور تسهیل کرده است؛ اما در تمامی این ساال هاا،
تحول مهمی در استفاده افغانستان و سایر کشورهای آسیای مرکای عضاو اکاو ،از
این بندر رخ نداده است؛ بنابراین دسترسی کشورهای آسیای مرکاای و افغانساتان
ب چابهار ،موضوع جدیدی نیست .از دوره دولت سازندگی تاکنون ،ایران هماواره
امکاناتی در اختیار این کشورها قرار داده است؛ اما ب علت فقدان زیرساخت هاای
تزم و نیا نبود اراده سیاسی تحول مهمی در بهره برداری ایان کشاورها از چابهاار
رخ نداده است.
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تحولی ک چابهار را در سال های اخیر بیش ازپیش در رسان ها مطرح کارده و
ب بحث هایی در مورد رقابت ایران و پاکستان دامن زده است ،حضور هند در ایان
بندر و سرمای گذاری در آن است؛ اماا میااان سارمای گاذاری هناد در ایان بنادر
درصورتی ک با سایر پروژه های کالن بندرسازی در این منطق مقایس شاود ،رقام
اندکی را در بر میگیرد.
ب بیان دیگر ،سرمای گذاری  ١۱۱میلیون دتری هند در این طرح کا تااکنون
تنها بخشی از آن محقق شده ،در قیا

با سرمای گذاری  ١میلیاارد دتری عماان

در بندر صحار ،سرمای گذاری ١/١میلیارد دتر قطر در توسع بندر دوح و بسیاری
دیگر از پروژه های کالن رقم چشمگیری محسوب نمای شاود .ایان امار در ماورد
گوادر نیا مصداق دارد .همان گون ک اشاره شد ،سارمای گاذاری چاین در گاوادر
بسیار فراتر از میاان سرمای گذاری هند در چابهار است (.)Conrad, 2017: 58
دیگر فرضی مطرح درباره رقابت چابهار و گوادر ،معطاوف با کریادورهای
ترانایتی است ک احتماتً ب این دو بندر متصل میشود؛ ب عباارتی دیگار ،اینکا
کدام ی

از این دو در رقابت بر سر کریدور شمال -جنوب و اتصال افغانساتان و

آسیای مرکای با آب هاای آزاد ،گاوی رقابات را از دیگاری خواهناد رباود ،با
دغدغ ای مهم تبدیل شده است.
البت ایده اتصال چابهار و گوادر ب کریدور شمال -جنوب از پایان جنگ سرد
و فروپاشی شوروی همواره مطرح بوده است؛ اما در بیش از دو ده ای ک از پایان
جنگ سرد می گذرد ،شرایط اقتصاد سیاسی منطق بسیار متحول شده و کشاورهای
آسیای مرکای راه های جدیدی برای دسترسی ب آب های آزاد یافت اند .مهمتر آنک
اقتصاد در حال ظهور چین ،ب گون ای روزافاون ،این کشاورها را در خاود ادغاام
کرده است .در شرایط کنونی ،چین ن تنها شری

اول تجاری این کشاورها ،بلکا

مهم ترین سرمای گذار ،مهم ترین خریدار منابع و مواد خاام و همچناین مهام تارین
صادرکننده کات و خدمات ب این کشورها محسوب میشود (.)Brink, 2012, p 8
عالوه بر این ،در ده های اخیر ،فرایند همگرایی آسیایی ب شدت متحاول و متناوع
شده و چین در این همگرایی نقش مهمی یافت است و اشکال مختل

و ن لاوماً رقیبای
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از همگرایی در زیرسیستمهای مختل

آسیا شکل گرفت است .همگرایی بر محور چابهار

و گوادر نیا بخشی از این روند محسوب میشود ک از تحوتت آن تاثثیر مایپاذیرد .در
حال حاضر ،در عصر حاکمیت «گفتمان ژئواکونومیا » قارار داریام کا اقتصااد ،نقاش

برجست تری از هر زمان دیگری یافت است .در واقع ،در دوره پس از جنگ سرد ،شاهد
پایان تاریخ نخواهیم بود؛ بلک حوزه های رقابت دولت هاا از حاوزه ژئوپلیتیا

و

تالش برای فتح سرزمین ها ب تالش برای نفوذ اقتصادی و فاتح بازارهاا و ایجااد
ارزش افاوده بیشتر برای ی

کشور و شرکت های آن در قیا

با کشورهای دیگار

تغییر کرده است (ویسی ، ٨۹١ ،ص ) ۱4؛ ب عنوان مثال ،تجارت هند با قااقستان،
یکی از بارگ ترین کشورهای آسیای مرکای در ساال  ٣۱ 4و  ٣۱ ١حادود ۹١٣
میلیون دتر و با ازبکستان ٨ ١ ،میلیون دتر بوده است .ایان ارقاام در مقایسا باا
تجارت دوجانب چاین و قااقساتان در ساال  ٣۱ ٨کا با  ٣٣/١٨میلیاارد دتر و
تجارت میان چین -ازبکستان در سال  ٣۱ 4ک ب  4/١١میلیارد دتر رساید ،رقام
ناچیای است (.)Osmani, 2016

عالوه بر این ،دسترسی کشورهای آسیای مرکای با آب هاای آزاد از طریاق
ایران در تمامی سالهای پس از شوروی مطرح شده و اقادامات متعاددی در ایان
راستا صورت گرفت است؛ اما در هم این ساال هاا ،مسایر ترانایتای ایاران نقاش
چندانی در تجارت خارجی این کشاورها نداشات اسات .در شارایط کناونی و تاا
آینده ای قابل پیش بینی ک گاین های این کشورها در دسترسی ب آب هاای آزاد رو
ب افاایش است ،مسیرهای ترانایتای ایاران و پاکساتان احتمااتً اهمیات خاود را
بیشازپیش از دست خواهند داد (.)Baldwin, 2012

این در حالی است ک چاین ازیا طارف در قالاب جااده ابریشام ،توساع
زیرساخت های حمل ونقلی کشورهای آسیای مرکای را برعهده گرفتا و از طارف
دیگر ،راه های متنوعی از مسیرهایی چون روسی  ،گرجستان و ترکی برای دسترسی
این کشورها با آب های آزاد ایجاد کرده است .با این اقدامات ،این کشاورها بارای
دسترسی ب آب های آزاد گاین های متنوعی یافت اند؛ ب عباارت دیگار اقتصااد ایان
کشورها ب لحاظ ساختاری و لجستیکی ب اقتصاد چین ،ترکیا  ،اتحادیا اروپاا و
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سایر کشورهای جهاان پیوناد خاورده اسات .بادین معناا کا باازار  ١١میلیاونی
کشورهای آسیای مرکای تا حد زیادی در حاشی بازار چین و اقتصاد ایان کشاور
قرارگرفت و در آن تنیده شده است (.)Freeman, 2017, P 14

بنابراین با این شرایط حضور و نفوذ دیگر بازیگران از جملا ایاران ،هناد و
پاکستان در این باازار ،در اداما بسایار دشاوار خواهاد باود و ایان دشاواری بار
چشم انداز توسع چابهار و گوادر ب عنوان هاب ترانایتی در منطق جناوب غارب
آسیا ،تثثیرات منفی جدی گذاشت و ب نوعی آنها را ب حاشی خواهد راند؛ افااون
بر این ،مسیر ترانایتی پاکستان ب کشاورهای آسایای مرکاای با علات دشاواری
جغرافیایی و زیرساخت هاای ضاعی

و نااامنی ماامن در ایان کشاور ،از لحااظ

اقتصادی چندان ب صرف نخواهد بود .این نکت در مورد مسیر ترانایتی چابهار نیاا
تا حد قابل توجهی صدق دارد؛ بنابراین بر مبنای واقعیات موجود در روناد تحاول
همگرایی آسیایی ،می توان گفت ک چابهار و گوادر تاا حاد قابال تاوجهی مایات
ترانایتی خود را ب وییه از لحاظ دسترسی کشورهای آسیای مرکاای با آب هاای
آزاد از دست دادهاند.
فرضی مبهم دیگری ک در این بخش در مورد رقابت گوادر و چابهار مطارح
می شود ،دسترسی افغانستان ب آب های آزاد از مسایر چابهاار اسات کا با طاور
تاریخی ،مهم ترین مسیر دسترسی افغانستان ب آب هاای آزاد از طریاق پاکساتان و
بندر کراچی بوده است .در شرایط کنونی بخش عمده تجارت خارجی افغانستان از
طریق بندر کراچی صورت میگیرد.

در تمامی این سال ها نوعی از نهادینگی روابط و تعامالت تجاری میان بنادر
کراچی و شبک تجارت خارجی افغانستان شکل گرفت است کا با راحتای قابال
گسستن و جایگاینی نیست .ب عالوه روابط تاریخی پاکستان با نیروهای قدرتمناد
داخلی در افغانستان و نفوذ آشکار آن در ساختارهای قدرت این کشور ،یکی دیگر
از دتیلی است ک جایگاینی پاکساتان در تجاارت خاارجی افغانساتان را دشاوار
می سازد .مهم تر اینک پاکساتان در دها هاای اخیار هماواره شاری

اول تجااری

افغانستان بوده است و بخش مهمی از تجارت خارجی این کشور در حوزه کات و
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خدمات با پاکستان صورت می گیرد .گفتنی است ک میاان تجارت میان افغانساتان
و پاکستان در سالهای اخیر با کاهش روب رو شده است ،اما بسیاری از کارشناسان
معتقدند ک حجم واقعی تجارت میان این دو کشور ،بسیار فراتر از حجم رسمی و
قانونی ذکرشده است (.)Husain, 2015

بر طبق مطالب پیش گفت در تمام سالهای پس از جنگ سرد ،ب خصوص در
سال های پس از  ٣۱۱ک دولت مرکای بار دیگر در افغانستان شکل گرفت ،مسیر
چابهار همواره ب روی افغانستان باز بوده است؛ اما ایان مسایر نقاش چنادانی در
تجارت خارجی افغانستان نداشت است .البت پس از امضای موافقت نام س جانبا
میان ایران ،هند و افغانستان ،موضوع نقش آفرینی چابهار ب عنوان آلترناتیو کراچای
مطرح شد ک بحث دقیقی نیست زیرا پاکساتان اساسااً اجاازه دسترسای هناد با
افغانستان را از طریق خاک خود نمیدهد (رفیاع زاده) ٨۹٨ ،؛ با عباارتدیگار باا
چابهار یا بدون آن ،هند از طریق بنادر پاکستان امکان دسترسی ب بازار افغانساتان
را ندارد .پاکستان تنها اجازه صدور محصوتت افغانستان با باازار هناد را صاادر
کرده است؛ ن بالعکس!
بنابراین اگر موضوع رقابت میان چابهار و بنادر پاکساتان مطارح باشاد ،ایان
رقابت عمدتاً بین این بندر و کراچی بر سر تجارت خارجی افغانساتان مای تواناد
مطرح باشد .نکت مهم دیگری ک باید ب آن توج داشت ،حجم اقتصاد افغانساتان
است .افغانستان در رده کشورهای کمتر توسع یافت باا درآماد ساران انادک قارار
می گیرد .بر مبنای آمارهای بان

جهانی ،مجموع تجاارت خاارجی افغانساتان در

سال  ٣۱ ١حدود  ١میلیارد دتر بوده کا از ایان میااان حادود  ١/١میلیاارد دتر
واردات این کشور و تنها  ١۱۱میلیون دتر صادرات این کشور بوده است .ایران و
پاکستان شرکای تجاری اصلی افغانستان هستند ک درمجموع حدود  ١۱درصاد از
تجارت خارجی این کشور با این دو همسای صورت می گیرد؛ بنابراین ساخن بار
سر ترانایت حدود دو میلیارد دتر کات (مجموع تجارت خارجی افغانستان) است
ک در مقیا

تجارت جهانی یا بنادر منطق ای مانند دبی ،رقام چنادانی محساوب

نمیشود (.)Afghanistan trade statistics, 2017
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بر این اسا

رقابت چابهار و گوادر برای ترانایت تجارت خاارجی افغانساتان باا

توج ب حجم اندک تجارت خارجی این کشور ،توجی اقتصادی چندانی نادارد .ایان در
حالی است ک اخیراً وزیر امور خارج ایران ،جواد ظری  ،پیشنهاد برقراری ارتباط میاان
بندر چابهار و گوادر را ب پاکستان ارائ کرده است ).(Deccanherald, 2019

 .1فقدان تعارض استراتژیک میان ایران و پاکستان
دیگری ک مفرو

شاخ

رقابت چابهار و گوادر را با چالش مواج مای ساازد،

روابط تاریخی ایران و پاکستان و جایگااه ایان دو کشاور در فهرسات تهدیادات
امنیت ملی یکدیگر است .در فرضی مقال اشاره شاد کا نقاش ایاران و پاکساتان
ب عنوان دولتهایی ک این دو بندر در خاک آن ها قرار گرفت اند ،بر رقابت یا عدم
رقابت این دو بندر با یکدیگر اثرات چشمگیری بر جای میگذارد .این دو کشاور
ک جاء قدرتهای منطق ای هستند و از سیاست خارجی مستقل و پیچیدهای نیاا
برخوردارند ،ب طور تاریخی روابط پیچیدهای با قدرتهای بارگ داشت و هماواره
کوشیده اند ،آزادی عمل بینالمللی خود را حفظ کنند .رقابت پیچیاده پاکساتان باا
قدرتهای بارگ در افغانستان از یکسو و رقابت ایران باا قادرتهاای باارگ در
خاورمیان از سوی دیگر ،نماد مهم سیاست خارجی مستقل این دولت ها ب شامار
میآید.
اشاره شد ک در جریان غالب مطالعات در مورد چابهار و گوادر ،ب سیاسات
خارجی دولتهای میابان ،چندان توجهی نشده است؛ ب عباارت دیگار ،فاارغ از
اراده این دو دولت ،رقابتهای چین و هند ب عنوان عامل اصلی در رقابت چابهار
و گوادر برشمرده شده ،اما تاریخ سیاست خارجی ایران و پاکستان نشان مایدهاد
ک آنان از منافع حیاتی خود با شادت حراسات کارده و در ماورد انتخاابهاای
استراتیی

خود ،اغلب تصمیم مستقلی گرفت اند .این در حالی است ک پروژههای

استراتیی

چابهار و گوادر ،بخشی از مناافع راهباردی ایان دولاتهاا محساوب

میشوند و اراده آنان در نسبت این دو بندر با یکدیگر اهمیت اساسی دارد.
عالوه بر این ،از هنگام تشکیل پاکستان ،رواباط دو کشاور هماواره دوساتان
بوده ،اختالفات ارضی و مرزی یا ایدئولوژی

میان دو کشور وجود ندارد و ب طور
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تاریخی ،شواهدی دال بر بحرانهای پایدار در روابط دو کشور بسیار اندک است و
در دشواریهایی ک در برخی مقاطع رخداده است ،طارفین کوشاش کاردهاناد تاا
وضعیت عادی را در تعامالت خود حفظ کنند .حتی در مواقعی مانند جناگ هاای
هند و پاکستان در ده  ، ۹١۱ایران ب کم

پاکستان شتافت است .نمون تازه چنین

تالشهایی در موضعگیری پاکستان در قبال جنگ یمن و عدم همراهی نظاامی باا
عربستان سعودی قابل مشاهده است .علیرغم وابساتگیهاای ماالی پاکساتان با
عربستان سعودی ،این کشور موضع خاص خود را دراین باره حفظ کرده و باوجود
فشارهای عربستان تغییر موضع نداده است (.)Dawn, 2015
برخالف پاکستان ک امکان بهره مندی نظامی چین از بندر گوادر را با دلیال
ائتالف این دو کشور و منافع امنیتی آن ها فراهم آورده است ،در مورد ایران ،چنین
گاارهای صادق نیست و حتی در صورت تکمیل سرمای گذاریهای هناد در بنادر
چابهار و افاایش بهرهبرداری هند از آن ،ایجاد شرایط بارای دسترسای ژئوپلیتیا
هند ب امکانات این بندر از سوی ایران بسیار بعید ب نظر می رسد؛ ب بیاان دیگار،
این بندر همواره در اختیار ایران خواهد بود و ایران کشوری است ک در مورد نوع
استفاده از این بندر تصمیم میگیرد .در واقع ایران در نظامی کردن چابهار و ایجاد
فضا برای حضور نظامی هند در این بندر ،منافع استراتییکی ندارد .نباید فراماوش
کرد ک پاکستان همسای ایران و کشوری مهام در جهاان اساالم اسات کا ایاران
همواره کوشیده مناسبات دوستان خاود را باا آن حفاظ کناد و با هماین مناوال
تعامالت همکاری جویان در روابط ایران و پاکستان مبنای سیاست های استراتیی
این دو کشور بوده و در آینده نیا تداوم خواهد داشت .عالوه بر این ،ایران ،چاین
را ب عنوان یکی از کشورهای نادی

ب خود در صحن بین المللی تعری

روابط دو کشور در چارچوب مشارکت استراتیی

تعری

کارده و

شده است.

در مطالعاتی ک تاکنون صورت گرفت است ،بار نقاش ایاران با عناوان یا
بازیگر مستقل و کشوری ک تصمیمگیرنده کلیدی در مورد نحوه استفاده از چابهار
محسوب می شود ،کمتر توج شده است؛ ب بیان دیگر مبنای تحلیل ،رقابت چاین
و هند و نقش تعیین کننده این دو کشور در سمت وسو دادن ب این دو طرح کاالن
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است .این در حالی است ک ایران ب عنوان ی

کشور مستقل و قادرت منطقا ای،

سیاست خارجی خاص خود را پیگیری میکند و میکوشد ب طور توأمان با چین و
پاکستان از ی

سو و هند و افغانستان از دیگر سو ،روابط سازنده و دوستان خاود

را تداوم بخشد.
بنا بر استدتل های بات ،موج دوم نظری منطق گرایای در چاارچوب موضاوع
این تحقیق می گنجد؛ چراک در این نظری  ،علیرغم اهمیات باازیگران غیردولتای،
دولتها همچنان ب ایفای نقش محوری و کلیدی میپردازند و میتوان بیان داشت
ک در ارتباط با طرح های همگرایی و توسع ای دو بندر چابهاار و گاوادر ،وجاود
منافع مشاترک و رواباط همکااری جویانا میاان هریا

از دولات هاا از اهمیات

قابلتوجهی برخوردار است .از این رو نقش محوری موج دوم نظری منطق گرایای
ب شکل وییهای در طرحهای توسع این بنادر قابل مشاهده است.
نتیجهگیری
توسع چابهار ،محور انعقاد موافقتنام س جانب ای است ک در خرداد  ، ٨۹١میان
س کشور ایران ،هند و افغانستان منعقد شد؛ موافقت نام ای ک مای تاوان آن را در
تداوم سنت همگرایی در آسیا ب شمار آورد و س کشوری در آن حضور دارند ک
کم وبیش در تاریخ همگرایی آسیایی ،نقشآفرین بوده و در مکانیسم هاای مختلا
آن حضور داشت اند .در شرایط کنونی نیا این س کشور در زیرسیستم های مختل
همگرایی در آسیا حضور دارند و نقش آفرینی می کنناد؛ عاواملی همچاون قرابات
جغرافیایی ،اشتراکات تمدنی-فرهنگی ،اشتراکات هویتی و همچنین منافع همپوش،
در شکلدهی ب همگرایی در منطق نقشآفرین بودهاند.
در پی افاایش تالش ها در جهت توسع بنادر چابهاار ،بحاث رقابات میاان
چابهار و گوادر ،ب صورت گسترده ای مطرح شد؛ اما مقال حاضر با نگاهی انتقادی
ب این موضوع ،ضمن ب چالش کشیدن مفروضات غالب و بهاره گیاری از نظریا
منطق گرایی ،طرح های توسع چابهار و گوادر را در قالب روند همگرایی آسایایی
مورد بررسی قرار داد .همانگون ک در بخش مفهومی نشاان داده شاد ،رونادهای
همگرایی در آسیا بسیار متنوع و متفاوت هستند و این روندها لاوماً در تعار

یا
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رقابت با یکدیگر قرار نمی گیرند؛ روندهای همگرایان بر محور چابهار و گوادر را
نیا نمیتوان از این قاعده مستثنا دانست.
در ده های اخیر ،فرایند همگرایی آسیایی ک در بخش مفهومی مقالا ماورد
بحث قرار گرفت ،ب شدت متحول و متناوع شاده اسات؛ چاین نقاش مهمای در
همگرایی آسیایی یافت است و اشکال مختل
زیرسیستم های مختل

و ن لاومااً رقیبای از همگرایای در

آسیا شکل گرفت است .همگرایی بر محور چابهار و گوادر

نیا بخشی از این روند محسوب میشود ک از تحوتت آن تثثیر میپذیرد.
همان گون ک پیش از ایان نیاا گفتا شاد ،طارح گاوادر در قالاب کریادور
اقتصادی چین -پاکستان و در سطحی گستردهتر در قالب جاده ابریشم چین قابال
تبیین است .کریدور اقتصادی چین -پاکستان یکی از طرح های زیرمجموع جااده
ابریشم چین محسوب می شود ک در سال های اخیار بیشاترین پیشارفت را داشات
است و باتترین سارمای گاذاری با آن اختصااص داده شاده اسات .دتیال ایان
سرمای گذاری و پیشرفت کریدور اقتصادی چین -پاکستان ،عمادتاً با ائاتالف دو
کشور مربوط می شاود؛ با عباارت دیگار ،پاکساتان بایش از ساایر کشاورها با
سرمای گذاری چینی ها و مشارکت در جاده ابریشام اشاتیاق نشاان داده اسات .از
سوی دیگر ،نیاز فااینده چین ب مناابع انارژی ،تاثمین امنیات انارژی ،جساتجوی
مسیرهای ترانایت بهین تر و مطمئن تر را در اولویت سیاست های این کشاور قارار
داده است.
عالوه بر این ،چنانک گفت شد ،ایران در حال تغییر استراتیی توسع چابهار و
تمرکا بر ایجاد صنایع سنگین در این منطق است؛ تغییری ک می تواند زمینا هاای
رقابت چابهار با گوادر را بیشازپیش ،کاهش دهد.
از سوی دیگر ،افغانستان ی

کشور توساع نیافتا اسات و ساهم انادکی در

تجارت جهانی دارد .بخش عمده تجارت خارجی افغانستان با ایران و پاکساتان و
حجم اندکی از آن از طریق سایر کشورها صورت می گیرد؛ بنابراین ب طور منطقی،
طرح توسع چابهار یا گوادر ،نمیتوانند در رقابت با یکدیگر و ب منظور بهره گیری
از مایت های ترانایتی ناشی از تجارت خارجی برای چنین اقتصاد کوچکی ،مطرح
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شده باشند.
بحث های بسیاری از زاوی دسترسی هند ب چابهار و دسترسی چین ب گوادر
و تبدیل این دو بندر ب حوزه های جدیادی از رقابات اساتراتیی

میاان ایان دو

قدرت در حال ظهور مطرح می شود؛ اما باید ب این نکت توج داشت ک ایران در
ائتالف با هیچ ی

از این دو قدرت در حال ظهور علی دیگری ،منفعات راهباردی

ندارد؛ ب بیان دیگر از آنجا ک کنترل چابهار در اختیار ایاران اسات و ایان کشاور
منافع چندانی برای ورود ب رقابت تشدیدشونده هند و چین ندارد ،بعید اسات تاا
آینده قابل پیش بینی ،چابهار ب کانونی برای توازن سازی هند در برابر چین تبادیل
شود .عالوه بر این ،احتماتً چابهار از منظر دسترسی استراتیی

هناد و افغانساتان

نیا اهمیت چندانی نخواهد داشت؛ زیرا هند در شرایط کنونی و بدون دسترسی ب
چابهار هم ب عنوان بازیگری کلیدی نقش خود را در افغانستان تثبیت کرده است.

منابع
رواباط ایاران و

احمدی ،حمیدرضا .محمدی ،اباراهیم ( .) ٨۹١تبیاین مادل ژئوپلیتیا
پاکستان .پیوهشهای جغرافیای انسانی.)4۹( .ص .٨۱١-٨٣٨
خبرگااری مهر ( ٣ .) ٨۹١آذر .بندر چابهار باید کانون تولید شود.
رجبنیاد ،عطاءاهلل .عبدی ،ناصر ( .) ٨۹١تبیین پیامدهای ژئوپلیتیکی سرمای گذاری چین
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