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امروزه مناطق آزاد ،وسيلهاي براي ورود به بازارهاي جهاني و بهرهگيري از برتريهاي نسبي اقتصااد داخلاي
در بازرگاني بينالمللي بوده و بهعنوان تسريعكننده(كاتاليزور) ارتباط اقتصااد ملاي باا اقتصااد جهااني داراي
جايگاه ويژهاي هستند .از آنجاييكه وزن ژئوپليتيکي و منزلت كشورها در نظام جهااني راب اه مساتیيمي باا
قدرت و توان ملي كشورها دارد ،مناطق آزاد بهعنوان بخش سياسي شبهمستیل از حکومت ملي /مركازي ،باا
كاركردهاي متنوع اقتصادي ،صنعتي ،گردشگري و غيره ،در افزايش قدرت ملاي و وزن ژئاوپليتيکي كشاورها
نیش حائز اهميتي دارند .پرسش اصلي میاله ايان اسات كاه آياا بنادر درياايي و من یاه آزاد اابهاار از وزن
ژئوپليتيکي الزم در راستاي افزايش قدرت ملي جمهوري اسالمي ايران برخوردار است؟ در پاسا باه پرساش
اصلي پژوهش ،اين فرضيه م رح است كه بهتبع موقعيت ژئوپليتيکي كا نظيار بنادر درياايي و من یاه آزاد
اابهار در صورت حصول واقعي توسعه ،داراي سه س ح از توانمندهااي ملاي ،من یاهاي و جهااني اسات .در
س ح ملي توسعه اابهار مدخل و ميانبري بار توساعه پايادار و هماهجانباه اساتان مراروم ،آساي پایير و
بررانخيز سيستان و بلواستان است .در س ح من یهاي همسايگي اابهاار باا افنانساتان و جمهاوريهااي
مرصور در خشکي آسياي مركزي ،ضمن ارزآوري ناشي از تجارت پرسود دريايي ،ميتواند مهياكننده اسابا
همگرايي كشورهاي باال و ديگر كشورهاي من یه باشد .قرارگرفتن اابهار در كريدور شمال-جنو با مزايااي
فراوانش ،نشان از جايگاه ژئوپليتيکي برجسته اابهار در س ح بينالمللي است؛ همچنانكاه مشااركت جادي
دو قدرت هند (ه اكنون) و اين (در آينده نزديک) بياانگر وزن ژئاوپليتيکي بااال و توانمناديهااي جهااني
اابهار است.
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جستارگشایی
فرايند تدوين راهبرد ملي با آگاهي و دريافت درست از فضاهاي استراتژيک امکانپیير اسات؛ از
اين راه است كه مديران سياسي و تصمي گيران حکاومتي مايتوانناد باه كاساتيهاا و تواناايي
فضاهاي جنرافيايي و مناطق استراتژيک پي ببرند و به نتيجهگيري اصولي م لاو در راساتاي
توسعه ملي بپردازند (پورپويان و همکاران.)151 :1389 ،
من یه آزاد اابهار يکي از مه ترين و راهبرديترين مناطق ايران باه لرااا ا ارگایاري بار
امنيت فضاي ملي است .من یه آزاد اابهار و اساس قراردادن آن بهعنوان مراور توساعه شار ،
فرصتهاي ژئوپليتيکي و ژئواكونو ميکي بسياري را در اختيار جمهوري اسالمي اياران قارار داده
است كه استفاده از قابليتهاي و ظرفيتهاي ژئوپليتيکي موجود و وابستگي توسعه هماهجانباه
من یه شر كشور به تصمي ها و راهبردهاي حکومتي ،جمهوري اساالمي اياران را در معار
رسالتي بزرگ و خ ير قرار داده است (مررابي و اميري.)162 :1392 ،
موقعيت لجستيکي بسيار مناس اين بندر در دهانه خلاي اابهاار كاه امکاان دسترساي و
بهرهبرداري ه زمان از ساحل اقيانوسي و ساحل حاشيه خلي را با تمام مشخصات و مزاياي آنها
فراه آورده است ،بندر اابهار را همواره در موقعيت بالیوه رشد و توسعه قرار داده است .اهميت
راهبردي و ضرورت توسعه بندر و من یه آزاد اابهار ناشي از اين امر است كه امروزه بيش از90
درصد بازرگاني جهاني و  65درصد از تجارت نفت از طرياق درياهاا صاورت مايگيارد .در ايان
راستا ،جمهوري اسالمي ايران با توجه به مالحظات ژئوپليتيک و ژئواكونوميک اين من یاه و در
پرتو اش اندازي آيندهنگر ،قادر است جايگاه خود را براي اتصال شمال -جنو و شر  -غار ،
در نظام نوين بينالمللي تثبيت و ارزش موقعيت استراتژيک خود را به مراتا ارتیاا بخشاد و از
رهگیر اين مبادالت عظي  ،ظرفيتهاي جديدي براي انباشت سرمايه به عنوان موتور توساعه در
كشور و مرور شر خلق كند.
بنابراين پرسش اصلي میاله اين اسات كاه آياا بنادر درياايي و من یاه آزاد اابهاار از وزن
ژئوپليتيکي الزم در راستاي افزايش قدرت ملي جمهوري اسالمي ايران برخوردار است؟ در پاس
به پرسش پژوهش اين فرضيه م رح است كه بهتبع موقعيت ژئوپليتيکي ك نظير بندر دريايي و
من یه آزاد اابهار ،در صورت حصول واقعي توسعه ،داراي ساه سا ح از توانمناديهااي ملاي،
من یهاي و جهاني است.
مه ترين ا ر راهبردي توسعه بندر و من یه آزاد اابهار در آينده نزديک امنياتبخشاي باه
استان سيستان و بلواستان است .نبود اشتنال ،درآمدزايي و عدم برخورداري از رفاه ،مه تارين
مشکالت فراروي مردم سيستان و بلواستان است .با حصول تسريع در امار توساعه ايان مکاان
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راهبردي ،جمهوري اسالمي ايران در درجه نخست قادر است تا حد زيادي بر مشاکالت اساتان
مرروم و عی افتاده سيستان و بلواستان فائق آيد كه خود در مرحله بعدي ميتواند زمينهسااز
امنيت دائ و پايدار در استان باشد و از طرفي يکي از حفارههااي مااللآوري (مساائل امنيتاي
جنو شر ) كه تا حاال بهمثابه يک تهديد ،امنيت ملي را مخدوش ميكرد ،مايتواناد باهمثاباه
يک فرصت ،زمينهساز موقعيتهاي م لو در استان سيساتان و بلواساتان و كشاور باشاد .از
حيث من یهاي ،همجواري با دو كشور افنانستان و پاكستان و نزديکي به جمهوريهاي مرصور
در خشکي آسياي مركزي در شمال شر ايران ،ويژگي خاصي به اين من یه بخشيده اسات؛ از
اينرو با آگاهي از مشکالت همسايگان شرقي (افنانستان و پاكساتان) و جمهاوريهااي آساياي
مركزي و ديگر كشورهاي من یه ،اابهار ميتواند بهتباع از روابا متیابال و همساو ،شاکلي از
همگرايي را پديد آورد.
در ابعاد بينالمللي ،قرارگرفتن جنو شر كشور بهطور عام و اابهار بهطور خاص در مسير
دو كريدور از سه كريدور ترانزيتي بزرگ دنيا ،ازجمله كريدور شمال -جناو  ،بايش از ايان باه
من یه آزاد اابهار اعتبار بخشيده است .از ديگر سو ،هند بهعناوان قادرتي تث يرگایار در سا ح
من یهاي در پرتو وابستگيهاي متیابل (ورود به افنانساتان و آساياي مركازي از طرياق اياران)
خواهاان مشاركت گستاردهاي بهمنظور سرمايهگایاري در اابهااار اسات .غياار از ايان ،ااين
بهعنوان دومين قدرت بزرگ جهاني ،بهصورت ضمني آمادگي خاود را باراي حضاور در اابهاار
اعالم كرده است .حضور دو كشور قدرتمند هند و ااين ضامن جایابيتبخشاي باه باازيهااي
ژئوپليتيکي قرن حاضر ،ميتواند راهگشاي تساريع در امار توساعه من یاه آزاد و بنادر درياايي
اابهار باشد .پژوهش حاضر ،از نوع كاربردي است .اين فرايند از طريق روش توصيفي -ترليلاي
انجام گرفته است .اطالعات مورد نياز پژوهش ،نيز بر اساس روش كتابخاناهاي و باا مراجعاه باه
منابع معتبر گردآوري شده است.

 .1رابطه بین قدرت ملی و وزن ژئوپلیتیکی کشورها در نظام بینالملل
قدرت ملي كه برايند تمام مؤلفهها و متنيرهاي قدرت يک كشاور اسات ،وسايله رسايدن ياک
حکومت و ملت به آرمانها و آرزوهاي خود است (زرقاني .)114 :1388 ،قدرت تنها يک عنصار
سياسي نيست ،بلکه مرصول بسي تمامي منابع مادي و معنوي كشاورها اسات .قادرت باا زور
مترادف نيست و توانايي آن صرفاً به شراي قهرآميز مردود نميشود و دولتها با توجه به حج
عظي مراودات بهندرت بهزور متوسل ميشوند .اقتدار ملي براي يک قدرت ،ابزار اصلي پيوساتن
به ميدان رقابت با قدرتهاي ديگر است و از مجموعه پديدهها و عناصري به وجود ميآيد كه در
ااراو دو مفهوم منافع ملي و وزن ژئوپليتيکي ياک كشاور تعريای مايشاوند (مجتهادزاده،
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 .)115 :1391قدرت اعمال حاكميت ملي و پيگيري میتدرانه منافع ملي يک كشاور را «اقتادار
ملي» ميگويند .اين مفهوم (قدرت) در ژئوپليتيک قارن بيساتويکا نمايتواناد تاابع تعريای
كالسيک آن باشد و بيش از اين نميتواند صرفاً بر پايه اقتدار نظامي (زميني ،دريايي ،هاوايي ياا
اتمي) يک ملت ارزيابي شود.
آنچه بهعنوان «قدرت» در دنياي ژئوپليتيک پستمدرن م ارح اسات ،تاوان ياک ملات در
اعمال اراده ملي در درون و وراي مرزهاي خود اسات .آشاکار اسات كاه اناين قادرتي فاراه
نميآيد ،مگر آنکه آن ملت بتواند به مجموعهاي از ابزارهاي قانوني ،سياسي ،اقتصاادي و دفااعي
دست يابد (مجتهدزاده .)88 :1390 ،كشورهايي كه در سازمانهاي بينالمللي يا من یهاي عمالً
بر فرايندها ،تصميمات و اقدامات جمعي تث ير گیاشته و ديگر كشورها و اقدامات و كنش آنهاا را
نيز متث ر ميكند -آنهايي هستند كه از وزن ژئوپليتيکي و باهتباع آن منزلات بيشاتر و برتار در
ميان ساير اعضا سازمان بينالمللي و من یهاي برخوردارند؛ بدينترتي آنها ميتوانند باه تولياد
مجدد قدرت و فرصتسازي براي پيشبرد نی هنظرات ،سياستها ،اهداف و برنامههااي خاود در
س ح من یهاي و جهاني بپردازند.
مشاهده ميشود بين وزن ژئوپليتيکي كشورها ،جايگاه و منزلت آنها در نظام باينالمللاي باا
قدرت ملي آنها راب ه مستیيمي وجود دارد .از اين منظر ،وزن ژئوپليتيکي شناخت تث ير عوامال
واقعيت دهنده قدرت ملي است كه درمجموع ممکن است اهميت موقعيت جنرافياايي ،انسااني،
اقتصادي ،سياسي ،نظامي و ديپلماتيک يک كشور (يا يک قدرت) را تا آن اندازه باال ببارد تاا آن
كشااور يااا آن قاادرت را در معااادالت ژئااوپليتيکي جهاااني يااا من یااهاي صاااح نیااش سااازد
(مجتهدزاده .)111 :1391 ،واضح است انين قدرتي حاصل تركي و جمع جبري وجوه مثبت
و منفي عناصر و بنيانهاي قدرت آن كشور است كه از پويايي برخوردار بوده ،غيار از ايان باياد
توجه داشت -قدرت وقتي در قال يک جامعه يا ملت نگريسته شود ،از برايناد توانااييهااي آن
جامعه ،قدرت عمومي و كلي پديدار ميشود .بنابراين مجموعه انسانهايي كاه ملتاي را تشاکيل
داده و در شکل يک كشور سازمان سياسي پيدا كردهاند ،داراي قدرتي ميباشاند كاه از برآيناد
قواي تركي شده آنها به دست ميآيند و ميتوان آن را قدرت ملي آن كشاور ياا ملات دانسات
(حافظنيا.)251-252 :1385 ،
انانچه واضح است بهتباع توضايح مفهاوم قادرت ،وزن ژئاوپليتيکي مفهاومي بنياادين در
سرنوشت كشورها ،فضاها و مکانهاي جنرافيايي و ميزان اقتادار و قادرت باازيگري دولاتهاا و
نهادهاي اجتماعي آنها مرسو ميشود؛ يعني هرایدر وزن ژئوپليتيکي بيشتر باشاد منزلات و
اعتبار عمومي كشور بين ساير كشورها اع از بزرگ تر ،ه تراز يا كواک تر بيشتر ميشود و هار
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اندازه اعتبار و منزلت بيشتر افزايش يابد ،همان اندازه فرصتهاي جديد قادرت مرئاي و ناامرئي
براي ا رگیاري عيني و ذهني بر فرايندها ،تصمي ساازيهاا ،اقادامات و رفتارهاا در میيااسهااي
مختلی مرلي و همسايگي ،من یهاي و جهاني فراه ميآيد و كشور ميتواند بهتدري در جايگااه
مديريت و رهبري فرايندها و كنشهاي جمعي قرار بگيرد و نیش سياسي و بينالمللي مروري ايفا
كند (حافظنيا.)109-110 :1385 ،
مدل ( -)1رابطه بین وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی کشورها

(منبع :نويسندگان)

 .2مناطق آزاد؛ تعریف ،فلسفه وجودی و کارکرد
بنا به تعاريی بينالمللي ،من یه آزاد ،مردوده حراستشده بندري و غيربندري است كه از شمول
برخي از میررات جاري عمومي كشور متبوع خارج بوده و با استفاده از مزايايي مانناد بخشاودگي
مالياتي و عوار

گمركي و معافيت از میررات ويژه صاادرات و واردات باا جای سارمايهگایاري

خارجي و جی فناوري مدرن (بهعنوان دو هدف عمده) به توسعه سرزمين اصلي كمک مايكناد.
اين مناطق با توجه به اينکه بيرون از من یه گمار

قارار دارناد ،حیاو رايا در حاوزههااي

تجاري ،مالي و اقتصادي و نيز نظام اداري كشور در آن به اجرا درنميآيد يا در س ح كمي اجارا
ميشود و براي فعاليتهاي صنعتي و تجاري قرار بهشدت مورد تشويق قرار ميگيرند و به لراا
فيزيکي نسبت به قسمتهاي ديگر كشور متفاوت و مجزا هستند .در اين مناطق مردوديتهاي
مختلی در زمينه موانع گمركي و تجاري ،شراي تملک خارجيان و غيره نسبت به ساير منااطق
كشور كمتر است يا اساساً وجود ندارد (الماوتي .)1 :1374 ،ايان منااطق صارفنظار از فلسافه
وجودي ماهيت و كاركردهاي اقتصادي -تجاري آنها ،از آن جهت كه بخشاي از اقتادار سياساي
حکومت و دولت مركزي را به خود اختصاص ميدهند و نسبت به ساير عناصر سازمان سياسي-
فضا از موقعيت ترجيهي برخوردارند ،مورد توجه جنرافياي سياسي قرار دارند (حافظنياا:1381 ،
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1

 .)406سازمانهاي گوناگون بينالمللي نظرات متفااوتي در ماورد منااطق آزاد دارناد« .يونيادو»

مناطق آزاد را وسيلهاي براي تشويق توسعه صانعتي باا هادف صادور كااالي صانعتي مايداناد.
«آنکتاد» 2معتید است كه ساختار فعلي تجارت جهاني به زيان كشورهاي توسعهنيافتاه باوده و از
ابزارهايي كه به نظر آنکتاد ميتواند موج دگرگاوني در ايان سااختار شاود ،منااطق آزاد اسات.
«سازمان جهاني تجارت» 3،ايجاد و توسعه من یه آزاد را راهکاري براي گسترش تجارت بينالمللي
و ياريدهنده توسعه ميداند« .بانک جهاني» 4در سالهااي اخيار بار ايان نظار باوده اسات كاه
سرمايهگیاريهاي انجامشده در اين مناطق بايد هماهنگ با بازده آن باشد« .ساازمان باينالمللاي
كار» 5ضمن تثكيد بر مرترم شمردن حیو نيروي كاار در ايان منااطق ،درمجماوع آن را ازنظار
اشتنالزايي و كاهش بيکاري ،مثبت ارزيابي ميكند (دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجااري-
صنعتي.)1-5 :1384 ،
در كشورهاي بزرگي مانند هند و اين ،مناطق آزاد مه ترين عاملِ تنييار تفکار اقتصاادي و
همسويي و تعامل اقتصاد ملي آنها با اقتصاد جهاني است .اين دو كشور از ابزار من یه آزاد بهخوبي
در راستاي آزادسازي اقتصاد خويش بهره گرفته و توانستهاناد باا تنييار قاوانين و میاررات در راه
جی سرمايهگیاري خارجي و ايجاد فضاي مناس توسعه از فناوري و عل ديگران بهاره گيرناد.
هند و اين با افزايش تعداد مناطق آزاد ،فرايند تعامل اقتصاد ملي با اقتصاد جهااني را باا سارعت
بيشتري دنبال كرده و قوانين ،میررات و سياست كلي اقتصاد خود را با اقتصاد جهااني هماهناگ
ساختهاند (ركنالدين افتخاري و ديگران.)147 :1388 ،
مناطق آزاد ،درمجموع در اهار س ح مختلی مرلي ،ملاي ،من یاهاي و جهااني باه ايفااي
نیش ميپردازند كه گستره عملکرد ،نفوذ و موفیيات آنهاا در سا وح اهارگاناه را كاركردهاا و
ميزان موفیيت آن من یه در تعريی ،اجرا و حفظ فلسفه وجودي و كااركردي وياژه آن من یاه
مشخص ميكند .در حیيیت ،وزن ژئوپليتيکي و ژئواكونوميک يک من یه آزاد ،قبل از هر ايزي
در بستر فلسفه وجودي آن شکل ميگيرد .اين در حالي است كه نیاش سياسات و مؤلفاههااي
انساني در شکلدهي و سازماندهي وزن من یه آزاد ،نسبت به مؤلفاههااي جنرافيااي طبيعاي
من یه بيشتر است .بهطوركلي ،هر اندازه يک من یه آزاد از وزن باالي تث يرگیاري و برد فضايي
عملکردي بيشتري برخوردار باشد ،فضاي بيشتري را ترت پوشش خود قرار خواهد داد .منااطق

)1. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO
)2. United Nations Conferenceon Trade and Development (UNCTAD
)3. World Trade Organization (WTO
)4. International Bank for Reconstructionand Development (IBRD
)5. International Labour Organization (ILO
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آزاد ،باوجود گستره جنرافيايي مردود آنها ،با توجه به فلسفه وجاودي متماايز و ناوع ماديريت
ويژه آنها ،در صورت بهكارگيري سياستهاي كاارا و اصاولي مايتوانناد باهعناوان كاانونهاايي
كواک ،اما با نیشآفرينيهاي كالن اقتصادي در عرصاه معاادالت ژئواكوناوميکي ظااهر شاوند
(قليزاده و اهللورديزاده.)153 :1389 ،
روش تحقیق .هدف اين میاله بررسي توانمنديهاي ژئوپليتيکي بندر و من یه آزاد اابهاار
در راستاي وزن ژئوپليتيکي و قدرت ملي جمهوري اسالمي ايران است .مفرو

اصلي اين میاله

در پي پاس به اين پرسش است كه آيا بندر درياايي و من یاه آزاد اابهاار از وزن ژئاوپليتيکي
الزم در راستاي افزايش قدرت ملي جمهوري اسالمي ايران برخور دار است؟ اين فرضايه م ارح
است كه بهتبع از موقعيت ژئوپليتيکي ك نظير بنادر درياايي و من یاه آزاد اابهاار ،در صاورت
توجه واقعي به امر توسعه اين مکان راهبردي ،اابهار -داراي سه س ح از توانمنديهااي ملاي،
من یهاي و جهاني است .از ايان حياث نیاش باهسازايي در افازايش قادرت ملاي كشاور دارد.
ازآنجاييكه از حيث اهميت و كاربربست نتاي (بهكارگيري آنها) ،تریيق موضوع مهمي را بياان
ميكند كه مي تواند راهنماي مفيدي براي كمک به رفع مشاکل خاصاي در جامعاه باشاد؛ ايان
پژوهش در رديی تریيیات كاربردي است و باه دنباال آن اسات كاه باا گاردآوري اطالعاات و
تجزيهوترليل آنها ،بتواند اهميت موضوع را تبيين و تشاريح كناد .ايان فرايناد از طرياق روش
توصيفي -ترليلي انجام گرفته است.

 .۳موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی بندر چابهار
شهرستان اابهار با مساحتي حدود  17155كيلومترمربع در منتهياليه جنو شارقي اياران در
كنار آ هاي گرم درياي عمان و اقيانوس هند قرار گرفته است .اين شهرستان از جان شمال باه
شهرستانهاي ايرانشهر و نيکشهر و از جنو به درياي عمان و از شر به پاكستان و از غر باه
استانهاي كرمان و هرمزگان مردود است (عزتي و شکري .)8 :1391 ،از مجماوع ساه كريادور
حملونیل جهاني كه كارشناسان سازمان ملل براي اين امر پيشبيني كردهاند ،دو كريدور از ايران
ميگیرد و اابهار نی ه عبور جنوبيترين كريدور شرقي -غربي جهان خواهد بود .اابهار ،در طرح
توسعه مرور شر  ،مرور ترانزيتي شر ناميده ميشود (پورپويان و ديگران .)157 :1389 ،اين
كريدور از «دروازه ابريش » در اين آغاز ميشود و قل اقتصاد اين كشور يعني استان كانتون را
تنیيه كرده و به سرزمينهاي آسياي جناو شارقي مايپيونادد و پا

از طاي ايان مساير وارد

هندوستان شده و با پوشش مه ترين شهرهاي اين ناحيه مانند كلکته ،ناكپور ،جايپور ،حصيرآباد،
كرااي و بنقاس به اابهار ميرسد.
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بندر اابهار آسانترين و راهبرديترين راه دسترسي به آ هاي آزاد براي شش كشور مراط
در خشکي درآسياي مركزي است .اين من یه بهوسيله شبکه حملو نیل زميني و هوايي از شمال
به كشورهاي آسياي مركزي و افنانستان ،از شر به پاكستان و از جنو به اقيانوس هند اتصاال
مييابد .دسترسي مستیي به آ هاي آزاد ،قرارداشتن در خارج از خلي فارس و عدم آسي پیيري
در مواقع بروز برران و موقعيت راهبردي خاص از ديگر ويژگيهاي اابهار است (عزتي و شکري،
.)9 :1391
نقشه ( -)1موقعیت استراتژیک بندر چابهار

)(Source; UNECE & ESCAP, 2010

 .4استراتژی و توانمندیهای ملی چابهار
 .1-4اثر توسعه چابهار بر روند پویایی ،رونق و امنیت محیط داخلی (استان سیستان و
بلوچستان و کشور)
شناسايي دقيق و كمي مرورها ،كمربندها ،داالنها و حتي نیااط توساعهيافتاه ياا مناسا باراي
توسعه در پهنه سرزمين ملي و وزن استراتژيک آنها از جنبه اقتصادي به معناي شاناخت منااطق
حياتي كشورهاست (كريميپور .)27-28 :1371 ،باوجود تثكياد فاراوان بار عادالت اجتمااعي،
تعادل و توازن من یهاي و توسعه برابر در قانون اساسي و قاوانين توساعه كشاور ،شااخصهااي
توسعه اقتصادي -زيربنايي و اجتماعي -فرهنگي نشاندهنده شکافهاي عميق بين مناطق مرزي
يا حاشيه و ديگر مناطق كشور يا بخش مركازي اسات .در مياان ناواحي مارزي كشاور ،اساتان
سيستان و بلواستان عالوهبر مرروميتهايي كه در بنياادهااي زيساتي آن وجاود دارد ،از نظار
شاخصهاي توسعهيافتگي تیريباً در پايينترين س ح در میايسه با متوس هاي ملي قرار ميگيرد
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(اطاعت و موسوي .)73 :1390 ،طبيعي است كه احساس عی ماندگي از مسير توسعه ،در ميان
گروههاي قومي  -میهبي ،بستر مناسبي را براي ايجاد و تیويت متنيرهاي ا رگیار بر مؤلفههااي
امنيت ملي در كشور فراه ميكند .درواقع ،نابرابري ناحيهاي ميتواناد باه باي بااتي سياساي-
امنيتي انجاميده و بستري براي تکوين نواحي برراني مهيا سازد؛ اين نابرابري در توسعهيافتگي بر
ديگر تمايزات افزوده ،اعتماد اين من یه را از دولت مركزي سل كرده و موج كاهش میبوليات
نظام سياسي شده است (اطاعت و موسوي .)84 :1390 ،براي جباران ايان خا و كاساتيهااي
ناشي از توسعه مري ي استان سيستان و بلواستان و كمينهسازي مشکالت و االشها ،بهطاور
فزايندهاي توسعه اين استان بايد در دستور كار حکومت قرار گيرد .يکي از بهتارين گزيناههااي
خروج نسبي اساتان سيساتان و بلواساتان از براران ناشاي از توساعهنياافتگي هماهجانباه و
اندبعدي ،ضرورت نگاه ويژه به من یه آزاد و بندر دريايي اابهاار اسات .منااطق آزاد ناهفیا
بهعنوان ابزارهاي توسعه اقتصادي ،بلکه عواملي باراي جای سارمايه ،انتیاال فنااوري ،آماوزش
نيروي انساني ،اتصال به بازار جهاني و درنهايت ،دريچهاي بهساوي توساعه اقتصاادي باه شامار
ميروند .اين مناطق ،از اههاي مختلی ميتوانند به توسعه اقتصاد ملي ياري رسانند كه ازجمله آن
ميتوان به كاهش بيکاري در اقتصااد ملاي ،انجاام فعالياتهاا و خادمات در من یاه آزاد مانناد
انبارداري ،بستهبندي ،حملونیل و توزيع كاال ،بيمه ،تولياد ،مونتااژ كااال و اناواع دادوساتدهاا و
خدمات جانبي و مولد اشاره كرد (عزتي و شکري.)4-5 :1391 ،
با سازماندهي م لو من یه آزاد تجاري اابهاار و صانايع مارتب باا آن ،افازايش سایی
مبادالت بازاراههاي مرزي و قانونمند كردن فعاليتهاي تجاري -مرزي ،من یه ويژه اقتصادي با
توجه به شراي منرصربه فردي كه دارد ،عالوهبر آ اار مختلای اقتصاادي ،سياساي و اجتمااعي
ميتواند در جی بيکاران نیش عمدهاي را ايفا نماياد و در پاردازش كااالي توليادي صاادراتي
كمک مؤ ري به توسعه صادرات غيرنفتي از من یه آزاد اابهار ميكند .ايان امار ساب تیويات
بخش تجارت و بازرگاني و همچنين سب

رونقگيري صنعت استان و ايجاد فرصتهااي شانلي

نيز خواهد شد .ه اكنون بندر اابهار با ظرفيت تخليه و بارگيري حدود  2/5ميلياون تان اناواع
كاال در ناحيه بلواستان به همراه من یه آزاد تجاري -صنعتي اابهار ،زميناه مناسابي را باراي
توسعه فعاليتهاي تجاري و بازرگاني در ايان اساتان مهياا سااخته اسات (زيااري و همکااران،
.)17 :1389
6

توسعه اين بندر تا حدود شش ميليون تن به عناوان يکاي از بناادر «مگااپورت» كشاور در
آينده براي خدماترساني به مرور شر از قابليتهايي است كاه مايتاوان باه آن اشااره كارد.
6. Megaport
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عالوهبر اين ،معرفي جاذبههاي گردشگري من یه اابهار ،باهوياژه آ اار باساتاني منرصاربهفارد
استان در جهان و فراه كردن شراي الزم براي جی گردشگر ،ميتواند سه مؤ ري در ايجااد
فرصتهاي شنلي و بهتبع آن افزايش درآمد ساكنان داشته باشد .ايجاد مراكز خدماترسااني در
شهر سوخته ،كوه خواجه ،دهانه غالمان ،ااه نيمه و ساحل درياااه هاامون ،اساتفاده بيشاتر از
توان گردشگري اابهار و ديگر آ ار باستاني بلواستان به همراه تثمين امنيت ،ميتوانناد زميناه
توسعه استان را فراه سازند .بهطور مثال در سال 410 ،1387هزار نفر گردشگر از من یاه آزاد
اابهار ديدن كردند .همچناين تعاداد گردشاگران خاارجي باه من یاه آزاد اابهاار در هماين
سال 7000نفر بوده است (ابراهي زاده و آقاسيزاده.)7 :1388 ،
جز اين ،وجود ه زمان بسترهاي عميق و ك عمق در ناحيه ساحلي اابهاار ،توانمناديهااي
بالیوهاي را براي توسعه و بهرهبرداري از انواع مختلی آبزيان و توسعه بندرگاهها و اسکلهها فاراه
آورده است .وجود گونههاي متنوع آبزيان تجاري -صنعتي و خوراكي نيز بخش ديگري از توانهاي
بالیوه من یه اابهار است .حج صيد ساليانه آبزيان از آ هاي ساحلي اين بندر بهطاور متوسا
 40تا  50هزار تن در سال است (ابراهي زاده و كريمي.)67-68 :1388 ،
به طور اجمالي ميتوان گفت كه با گسترش امکانات و رفاه در من یه و باا بااالباردن سا ح
درآمد و اشتنال ،س ح امنيت ارتیا يافته و ديدگاههاي نادرست در مورد عدم امنيت نياز عاو
خواهد شد .افزايش سه ارزي واردات و صادرات استان از طريق من یاه آزاد تجااري اابهاار و
پيشبيني معافيت هاي ويژه به منظور افزايش استیبال با استفاده از مبادي قانوني و از بينرفاتن
اقتصاد زيرزميني و ضدتوسعه در من یه از ديگر آ ار مثبتي است كه من یه آزاد اابهار ميتواند
بر توسعه استان داشته باشاد (اباراهي زاده و آقاسايزاده .)18 :1388 ،غيار از ايان ،اابهاار در
میايسه با ديگار منااطق سااحلي و جناو اياران داراي موقعيات ممتاازي در امار كشاتيراني و
حملونیل دريايي است .وجود آ هاي عميق در خلي وسيع اابهاار ،شاراي مناسابي را باراي
پهلوگيري كشتيهاي بزرگ در اين من یه و ايجاد تثسيسات بندري باا هزيناه مناسا و صارفه
اقتصادي فراه كرده است .اابهار بهعنوان مه ترين بنادر تجااري خاارج از خلاي فاارس ازنظار
سياسي و استراتژيک ،نی هاي كليدي براي تنف

اقتصادي و بازرگاني خارجي كشاور و ضامانتي

براي گردش صنايع و فعاليتهاي اقتصادي در مواقاع جناگ و برارانهااي من یاهاي مرساو
ميشود.
قرارگرفتن اابهار در يک خلي  ،موقعيت بندري ايدهآلي را براي توسعه فيزيکي آينده باه آن
ميدهد كه بسياري از بنادر دنيا از انين ويژگاي مراروم هساتند (شمساايي .)747 :1390 ،باا
توسعه اين بندر و ادغام آن در اقتصاد ملي ،ه اكنون ضرورت توسعه اسکلههاي اين بندر نيز در
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دستور كار قرار گرفته شده است .اسکله شهيدبهشتي بهعنوان اسکله اصلي اابهار در سال1361
با توجه به جنگ عرا و ايران و با تثكيد دولت بر لزوم داشاتن بنادر در خاارج از تنگاه هرماز و
خلي فارس احداث شد .ه اكنون توسعه اسکله شهيدبهشتي با سرمايهگیاري حدود 450ميليون
دالر نی ه ع في در فرايند توسعه مرور شر به شمار ميرود (يگانه مرالتاي و ديگاران:1391 ،
 .)10اسکله شهيد كالنتري نيز با تکميال اهاار پسات اساکله فلازي در ساال 1362عماالً باه
بهرهبرداري رسيد .اسکله پنج بنادر شاهيد كالنتاري و اساکله پانج بنادر شاهيدبهشاتي در
سالهاي گیشته نيز به مراحال بهارهبارداري رسايدند .در حاال حاضار بنادر اابهاار ظرفيات
پهلوگيري كشتيهايي با آبخور  5و  12متار را دارد .از مجماوع  26بنادر در ساواحل اياران در
درياي عمان ،اابهار با داشتن اهار اسکله براي پهلوگرفتن كشتيهاي بزرگ از اهميت وياژهاي
برخوردار است .اين بندر داراي راههاي ارتباطي آسفالت به سمت زاهدان و ايرانشهر و يک جااده
در دست اقدام به سمت جاسک است (عزتي .)56 :1380 ،ظرفيت اين بندر در دهه 600 ،1360
هزار تن بود ،ه اكنون به  2/5ميليون تن افزايش يافتاه اسات و مرحلاه نخسات توساعه بنادر
شهيدبهشتي اابهار با سرمايهگیاري بالغبر 200ميليارد تومان توس سازمان بنادر و درياانوردي
انجام شده و از پيشرفت فيزيکاي حادود 50درصاد برخاوردار اسات (غرباالي میادم.)5 :1392 ،
بهطوركلي تعامالت اجتماعي و وابستگي من یه به بخش مركزي و هارتلند كشور ميتواناد ايان
من یه را با بخش مركزي پيوند زده و با ايجاد توسعه ،نگرانيهاي ژئاوپليتيکي از قبيال قاااا ،
بررانهاي جداييطلبي سرزميني ،برارانهااي عادم احسااس وابساتگي و ديگار برارانهااي
ژئوپليتيکي مفرو

را كاهش دهد .درواقع ،همان نیشي كه جنو غار اياران در قارن 20در

سرنوشت كشور ايفا كرد ،جنو شر ايران در قرن  21ايفا خواهد كارد (حاافظ نياا و روميناا،
.)18 :1384
نگاره شماره ( -)1توانمندی و فرصتهای راهبردی منطقه و بندر آزاد چابهار در
راستای افزایش قدرت ملی
1
2
3
3
5
6

امنيتبخشي به استان سيستان و بلواستان در صورت توسعه و كاهش زمينههااي قاااا ماواد مخادر و ديگار
زمينههاي ناامني در استان؛
تیويت پيوندهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و امنيتي با كشورهاي ه جوار شر و شمال شرقي؛
ارتیاي عملکرد بندر اابهار تا حد يک مگاپورت در راستاي تباديل آن باه ياک بنادر تث يرگایار من یاهاي كاه
ميتواند بر عملکرد و پويايي سيستان و بلواستان و كشور نیش مثبتي داشته باشد؛
توانمندي خروج استان سيستان و بلواستان از انزواي جنرافياايي باهواسا ه ايان بنادر و ايجااد موقعياتهااي
اقتصادي م لو در استان؛
افزايش نیش استان و كشور در ترانزيت كاال و حملونیل بينالمللي؛
رونقبخشيدن به میوله گردشگري استان و ارزآوري ناشي از صنعت گردشگري باوجود جاذبههاي فراوان اابهار و
استان سيستان و بلواستان ،همچنين قرارگرفتن در مساير حركات گردشاگران خاارجي و امکاان اساتفاده از
جاذبههاي طبيعي و تاريخي؛
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7
8
9
10
11
12

افزايش ظرفيتهاي ارتباطي حملونیل دريايي ،جادهاي ،ريلي ،هوايي ،ارتباطات الکترونيکي و شبکه انتیال نفت
و گاز؛
افزايش ظرفيتهاي اقتصادي ازجمله ايجاد درآمد ارزي از طريق توسعه صادرات ،ايجاد فرصتهاي جديد اشتنال
و درآمد براي شهروندان ،ايجاد زمينه مهاجرت معکوس جمعيت به من یه و جی سرمايههاي خارجي و انتیال
فناوري ،كس و ارتیاي مهارتهاي نيروي كار و مديريت فني و بازرگاني؛
وجود بيش از  700هزار هکتار زمينهاي حاصلخيز در عیبه سواحل مکران و مستعد كشت ميوههاي حارهاي از
قبيل موز ،آناناس ،انبه ،آواكادو ،نارگيل و انواع مركبات؛
امکان انتیال آ درياي عمان از طريق بندر سيريک باه منوجاان و از آنجاا باه جازمورياان باهمنظاور تیويات
سفرههاي آ زيرزميني و توسعه صنعت كشاورزي و همچنين ايجاد شهر هاي گردشگري؛
موقعيت جنرافيايي من یه و قرارگرفتن در مسير راهآهن بينالمللي زاهدان -ميرجاوه و وجاود مراور ترانزيتاي
اابهار -ميلک؛
موقعيت مناس براي كس درآمد و اشتنالزايي ناشي از صيد انواع ماهي و ميگو؛

(منبع :نويسندگان؛ با توجه به يافتههاي پژوهش)

 .5استراتژی و توانمندیهای منطقهای چابهار
 .1-5چابهار و زمینه همگرایی کشورهای منطقه
اابهار خاصيت همگرايي من یهاي با مشاركت كشورهاي همسايه و درگيار در ژئوپليتياک ايان
بندر اقيانوسي در زمينه ترانزيت ،همکااريهااي بازرگااني تجااري و اقتصاادي درياايي را دارد.
كشورهاي آسياي مركزي ،اين ،روسيه ،پاكستان و افنانستان كه عضو سازمان اكو ،شانگهاي ياا
هر دو هستند ،ميتوانند از طريق بندر اابهار ايران را نياز درگيار مشااركت راهباردي در ايان
سازمانها و پيمانهاي من یهاي كنناد .پا

از فروپاشاي اترااد جمااهير شاوروي و تثساي

جمهوريهاي استیالليافته ،نياز مبرم آنان براي دسترسي به آ هاي آزاد با ظرفيتهاي بااالي
حمل كاال و سوخت ،بندر اابهار را با خصوصيات منرصربهفرد خود ظرفيت فو العاده ارتبااطي
آن را بيش از گیشته نمايان ساخته است .ايران بهواس ه بندر اابهار عضو دو ساازه من یاهاي،
يعني سازه درياي عمان و سازه اقيانوس هند است و ميتواند با سه قاره آفريیا ،آسيا و اقيانوسيه
ارتباط برقرار كند؛ نياز مبرم كشورهاي آسياي مركزي ،افنانستان و روسايه اسات (حاافظنياا و
رومينا.)12-11 :1384 ،
عمان از ديگر كشورهايي است كه مايل باه مشااركت در پاروژههااي درياايي اياران اسات.
مسئوالن اقتصادي كشور عمان در راستاي افزايش مبادالت اقتصادي و تجاري من یهاي خود نگاه
ويژهاي به تثسيسات بندرگاهي سيستان و بلواستان ،بهويژه اابهار و كنار دارند .راهاندازي خ
كشتيراني اابهار -مسی و ارتباط ارگانيک بين بنادر استان ،زمينههاي بسيار مناسبي براي تجار
عماني فراه ميكند تا از اين زيرساختها براي ورود به بازار آسياي ميانه و همچنين استانهااي
ديگر ايران استفاده كنند .كاهش تعرفه در زميناه واردات و راهانادازي خا كشاتيراني اابهاار-
مسی براي رونق فعاليتهاي تجاري و اقتصادي دو من یه ميتواند گام مهمي در زمينه تساهيل
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رواب تجاري كشورهاي من یه باشد (بوياه و شاريفيكياا .)11 :1389 ،همچناين مساير1740
كيلومتري اابهار به مرز تركمنستان ،با صرفهترين و ك هزينهتارين راه ترانزيتاي باراي تاثمين
نيازهاي آسياي ميانه به من یه آزاد اابهاار اسات .باه غيار از تركمنساتان ،اتصاال بنادر اختاا
قزاقستان از اين طريق به بندر اابهار مشکل ترانزيت اين كشور و راهيافتن آن به آ هااي گارم
درياي عمان و اقيانوس هند را برطرف خواهد كرد.
غير از اين ،ژئواكونوميک سواحل مکران در برث مسيرهاي انتیال انرژي نياز حاائز اهميات
است و توجه به جايگاه سواحل مکران بهعنوان يکي از مه تارين منااطق عباور انارژي در تادوين
راهبرد ملي امري انکارناپیير و ضروري است .در طرح يونيادو ،ساواحل دريااي عماان باهعناوان
نزديکترين راه و مسير انتیال انرژي بينقارهاي شناخته شده است .در اين طرح ،اابهار بهعناوان
بزرگترين پايانه مايعسازي گاز و انتیال آن به بازار مصرف جنو شر آسيا ازجمله اين و ژاپان
در نظر گرفته شده است (شمشيرپنااه)64 :1382 ،؛ بناابراين ،اياران از طرياق هاا من یاهاي
ميتواند كشورهاي همسايه را به ياک وابساتگي متیابال برسااند و باا همکااريهااي تجااري و
اقتصادي به يک كشور مروري در من یه تبديل شود ،در اين ميان بندر اابهار به علت داشاتن
اين خصوصيات پ

از بندرعباس شراي تبديلشدن به يک بندر ها من یهاي را دارد.

 .2-5چابهار و ژئوپلیتیک دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی
از آنجاييكه همه كشورهاي جداشده از اتراد شوروي پيشين در قفیاز ،خازر و آساياي مركازي
كشورهاي مراصرهشده در خشکي هستند و از دسترسي آسان يا مساتیي باه راههااي درياايي
بي بهره اند ،ژئوپليتيک دسترسي قادر است اين كشورها را از طريق همسايگان به تجارت پررونق
دريا متصل كند؛ بنابراين دسترسي اين جنرافياي ويژه ميتواند بازرگاني دريايي ميان پن كشور
كرانهاي را تیويت كند (مجتهدزاده .)232 :1381 ،از اينرو ،نياز رو به رشد كشاورهاي آساياي
مركزي به كاهش درگاشت 7ارتباط با جهان خارج از ژئوپاوليتيکي باري و وابساتگي كشاورهاي
آسياي مركزي به قابليتهاي ترانزيتي و معبري ايران در دسترسي به خارج از من یه (حافظنيا و
ديگران)98-99 :1386 ،؛ بهنوعي جیابيت ژئوپليتيک دسترسي اياران را نازد ديگار كشاورها را
بيشتر آشکار ميكند.
اهميت آسياي مركزي ازنظر دارابودن منابع انرژي است كه بهمثابه قلا و روح ژئوپليتياک
جهاني است .اين من یه در كمترين تخمين  17/2و در بيشترين  49/7ميلياارد بشاکه ذخااير
شناختهشده يا  5درصد از كل ذخاير جهاني نفت و  6/65تريليارد مترمکع يا  3/8درصاد كال
ذخاير جهاني گاز را داراست

)2011

 .(Bp,همانند كشورهاي مرصور در خشکي آسياي مركازي،
7. Entropy
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افنانستان نيز از داشتن نعمت ساحل به دور است .مه ترين همکاريهاي ترانزيتي بين اياران و
افنانستان كه در حال انجام است ،ساخت بزرگراه اابهاار -زابال -دالرام -زرنا اسات كاه ايان
مسير از طرفي افنانستان و كشورهاي آسياي مركزي را به دريا متصل ميسازد و از طرفي هناد
را به افنانستان و آسياي مركزي وصل ميكند .موقعيت ژئوپليتيکي ويژه ايران در كنار ممانعات
پاكستان از صدور كاالهاي هندي ،باعث توجه ويژه هنديها براي صدور كااالي خاود از طرياق
خا

ايران به افنانستان و آسياي مركزي شده است .در سالهاي اخير طرح جاده مه ترانزيتي

بين ايران و افنانستان در دست اجراييشدن است .اين مسير جادهاي از اابهار آغاز و باا عباور از
زابل به خا

افنانستان وارد و پ

از گیشتن از زرن  ،قندهار و كابل ،وارد تاجيکستان ميشاود؛

اين اقدام زيربنايي ،موج رونق اقتصادي استان سيستان و بلواستان خواهد شد و از سوي ديگر
دو افنانستان و تاجيکستان به درياهاي آزاد دسترسي خواهند يافت .براي تجاار افنانساتان ،ايان
مسير باصرفهترين مسير در میايسه با مسير بندرعباس خواهد بود كه كاالهايشان را در آنجا تخليه
و بارگيري ميكنند .همچنانكه ميتوان يک خ جدياد كشاتيراني باهمنظاور حمال كاالهااي
افنانستان از بنادر كشورهايي همچون امارات ،اين و سنگاپور به بندر اابهار راهانادازي كارد تاا
بخشي از هزينههاي تجار افنانستان پرداخت شود (شمشيرپناه.)89 :1382 ،

 .6استراتژی و توانمندیهای بینالمللی چابهار
 .1-6جایگاه چابهار در کریدور شمال -جنوب
در سال  ،1993متعاق برگزاري اجالس كميسيون اروپا ،وزراي حمال ونیال كشاورهاي عضاو،
عالوهبر كريدورهاي شمالي ،مركزي و جنوبي ،شااهراه ترانزيتاي موساوم باه كريادور ترانزيتاي
شاامال -جنااو را معرف اي كاارده و بااه تصااوي رساااندند .در شااهريورماه  ،1379زماااني كااه
موافیتنامه كريدور شمال -جنو در سنپترزبورگ ميان وزراي حملونیال ساه كشاور اياران،
هند و روسيه به امضا رسيد ،اابهار به عنوان بندري راهبردي در اين كريدور معرفي شد .كريدور
يادشده در حال حاضر از بندر بمبئي در حوزه اقيانوس هند آغاز و از طريق دريا باه بنادرعباس
در جنو ايران متصل ميشود.
كريدور شمال -جنو كه بخش مه آن از خا

ايران مي گیرد در حال حاضر كوتاه تارين،

ك هزينهترين و سريعترين مسير ترانزيت كاال بين آسيا و اروپا به شمار ميرود .غير از اين ،ايان
كريدور ارتباط ترانزيتي كشورهاي شامال اروپاا ،اساکانديناوي و روسايه را از طرياق اياران باا
كشورهاي حوزه خلي فارس ،حوزه اقيانوس هند و جنو شرقي آسيا برقرار ميسازد (خليلاي و
ديگران .)110 :1390،از اينسو ،كاالهاي ترانزيتي در داخل خا

ايران نيز از طريق حملونیال

جادهاي يا ريلي به بنادر شمالي كشور انتیال يافته و از مسير درياي خزر به بناادر آساتاراخان و
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الگان روسيه حمل مي شوند .حمل كاالهاي ترانزيتي از طريق كريدور شمال -جنو  ،نسبت باه
ساير مسيرهاي سنتي تا  40درصد كوتاهتر و تا  30درصد ارزانتر از مساير كاناال ساوئز اسات
)Roy, 2012: 14

 .(Singدر ايان كريادور ،بناادر اابهااار و راههاااي زميناي اتصااال آن بااه ماارز

تركمنستان ،كوتاهترين مسير حملونیل زميني كاال در كريدور شر و شاهراه تنیيه كشاورهاي
آسياي ميانه معرفي شده است .بندر اابهار بهطور مساتیي ياا غيرمساتیي در مساير انادين
شاهراه مه بينالمللاي واقاع شاده اسات و قابليات تباديل شادن باه يکاي از راهبارديتارين
موقعيتهاي ترانزيتي را دارد .همچنين اين بندر عضو دو ساازه من یاهاي يعناي ساازه دريااي
عمان و سازه اقيانوس هند است و ميتواند با سه قاره آفريیا ،آسيا و اقيانوسيه ارتباط برقرار كند
(حافظنيا و ديگران .)11-12 :1386 ،به همين خاطر از اابهار باهعناوان «دروازه بازرگ» 8باه
كشورهاي مرصور افنانستان و دولتهاي مستیل مشتر المنافع ياد ميشود.
به طوركلي برخي از آ ار اجراي طرح كريدور شمال -جنو را مي توان ايان گوناه برشامرد؛
افزايش سرعت تجارت و ترانزيت ،افزايش حج مبادالت كاال بين هند و پاكساتان و كشاورهاي
حاشيه اقيانوس هند با كشورهاي روسيه و آسياي مركزي ،همکاري مناس بنادر ايراني با بنادر
روسيه و قزاقستان -كه بستر مناسبي را براي همکاري بيشتر و كااهش تانش باين كشاورهاي
حاشيه خزر فراه ميكند و درآمد بالغبر ياک ميلياارد دالر در ساال باراي كشاورهايي كاه در
مسير اين راهگیر هستند ،كاهش وابستگي تجارت و ترانزيت كشورهاي جنوبي آسايا باه كاناال
سوئز ،ايجاد ق هاي خارجي جديد توليدي ،اقتصادي و تجاري در من یه و غيره .بهطور كلاي
رونق كريدور شمال -جنو و در رأس آن ،بندر اابهار سرآغاز توسعه پايدار جنو شر است و
درنهايت به برقراري و گسترش رفاه و امنيت منجر ميشود و درعينحال ايران را به ياک قادرت
من یهاي متصل بهنظام بينالمللي ،مبدل ميسازد (خليلي و همکاران.)110 :1390 ،
نگاره شماره ( -)2فاصله دریایی بندر چابهار با بعضی از بنادر مهم جهان (مایل دریایی)

بمبئي
يوسا
سيدني
لندن
شانگهاي
مسی
دبي

768
5645
6655
5686
5379
151
364

هنگكنگ
هامبورگ
يوكوهاما
شارجه
كيپتاون
كويت
كرااي

4602
6001
700
375
300
895
360

نگاره شماره ( -)۳مسافت از دیگر نقاط به منطقه آزاد چابهار
تهران

زاهدان

مرز افغانستان

مشهد

عشقآباد

دوشنبه

بیشکک

تاشکند

2286

731

900

1647

1919

2957

3892

3406
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(منبع :ويکيپديا)

 .2-6هند گزینه اصلی توسعه بندر دریایی و منطقه آزاد چابهار
هند كه در حال تبديلشدن به يکي از ق

هاي اقتصادي آسيا اسات در پاي باه دساتگارفتن

بازارهاي آسياي ميانه و از طرفي كوتاهترشدن راه واردات انرژي به كشور خود است ).(Maja, 2007

توسعه بندر اابهار توس هند ،آ ار فراواني براي هر دو كشور ايران و هند در بردارد .توسعه اين
بندر توس هند ،سب خواهد شد تا هند با توجه به روابا و مشاتركات فرهنگاي ،اجتمااعي و
اقتصادي ايران با كشورهاي آسياي ميانه و افنانستان )(Zahid, 2012: 125؛ براي تجاارت باا ايان
كشورها ،ديگر نيازي به حمال كاالهااي خاود از طرياق خاا

پاكساتان نداشاته باشاد .باازار

افنانستان براي هنديها بهقدري حاائز اهميات اسات كاه ايان كشاور جهات توساعه مناسابات
اقتصادي -سياسي خود عالوهبر كابل ،اهاركنسولگري ديگر نيز در شهرهاي هرات ،مازارشاريی،
قندهار و جاللآباد ايجاد كرده است و در طي 10سال بالغبر  2ميليارد دالر بهصورت هدفمناد در
بازسازي جادهها ،بيمارستان و تثمين بر هزينه كرده است (غربالي میدم.)5 :1392 ،
همچنين در رقابت با اين كه در توسعه بندر گوادر مشاركت دارد ،هند ميتواناد از طرياق
گسترش همکاريهايش در بندر اابهاار ،حاوزه نفاوذش را در رقابات باا ااين و پاكساتان در
كرانههاي درياي عمان و اقيانوس هند گساترش دهاد .هناد مصام باه اجاراي توساعه دروازه
(اابهار) كريدور شمال -جنو است؛ هراند كه هزينههاي اضافي نيز دربر داشته باشاد .غيار از
اين ،هند كه به انرژي و منابع اوليه روسيه نياز دارد ،رواب مناسبي را با اين كشاور برقارار كارده
است .بدينترتي كشور هند براي رسيدن به میاصد تجاري خود ،بايد از كريدور شمال -جناو
استفاده كند .عالوه بر میاصد تجاري ،كشور هند با استیرار در اين من یه ميتواند حضور نظاامي
داشته و تسل خود را بر من یه افزايش دهد.
سلمان خورشيد ،وزير امور خارجه هند در سفر به تهران براي هفدهمين نشست كميسيون
مشتر

ايران و هند در مي ،2013به طور رسمي مشاركت در طرح توسعه بندر اابهار اياران را

تثييد كرد .قبل از اين در سال  2008دو دولت توافق كردند كه براي ايجاد راهآهان از مرزهااي
روسيه به بندر اابهار با همديگر همکاري كنند .در اين راستا هند متعهد به تدار

امور فناي و

نيروهاي متخصص و تهيه لوكوموتيوها و بخش يدكي ايان خا راهآهان شاده اسات
)96

(Daniels,

 .2013:همچنين ايران و هند توافیاتي نيز در مورد طرح راهآهن اابهار -فاارا  -با  ،انجاام

دادند و مشنول اجرا و توسعه اين طرح هستند .آنها درصددند تا ظرفيت انتیاال  2/5تناي ايان
مسير به  5برابر افزايش يابد .ه اكنون كاالهاي هند از طريق راه مبادالتي اابهار -با  -زرنا -
دالرام در ايران و در ادامه شاهراه شمال -جنو افنانستان توزيع ميشود .تکميل مساير دالرام
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(Dietl,

).2012: 14

از سويي اجراي اين طرح ،جمهوري اسالمي ايران را اميدوار ميكند تا با تکميل بندر اابهار
از تراك وابستگي به بندرعباس بکاهد .راههاي منتهي به بنادر اابهاار و طارحهااي فرودگااهي
تجاري ،راه آهن ،طرحهاي پتروشيمي ،اسکلهها ،نيروهاي بر  ،صانايع سانگين و كارخاناه هااي
بزرگ كشتيسازي اين بندر ،زمينههاي عظيمي براي همکاري ايران و هند مرسو مايشاوند.
مرمدجواد ظريی در سفر به هند (اوت  )2015و در ديدار با ماودي نخساتوزيار ايان كشاور،
اولويتهاي ايران براي مشاركت با هنديها در حوزه حملونیل (بهويژه كريدور شمال -جناو )
و همچنين سرمايهگیاري در راهآهن (قزوين-رشت-آستارا) و توسعه بندر اابهار را عناوان كارد
) .(Sing Roy: 2015: 8باوجود تعهدات هند در توسعه اابهار ،اين بندر همچنان توساعه نيافتاه و
فاقد زيرساختهاي م لو است.
از طرفي پاكستاني ها معتیدند ،در صاورت توفياق در پاروژه بنادر گاوادر باه دليال مناافع
اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و امنيتي اين بندر در بلندمدت با حل مشاکالت دروناي و بيروناي
پيچيدۀ خود و دوركردن اابهار از رقابت ،حتي قابليتهااي ترانزيتاي بنادرعباس را در معار
تهديد قرار خواهند داد (نصيري .)366 :1387 ،همچنانكه اين گفته است ،بندر گوادر بايد تاا
سال 2050به ياک بنادر مها در من یاه تباديل شاود و جاايگزيني باراي بنادر دباي باشاد؛
بهطوريكه قدرت پهلودهي  88كشتي مادر را بهطور ه زمان دارا باشاد ).(Sing Roy: 2015: 7-8
اابهار در حال حاضر داراي دو بندر و ده اساکله اسات كاه بازرگتارين آنهاا ظرفيات پایيرش
كشتيهاي صدهزارتني را دارد .آبخور اين بندر 12متر است .با توجه به كمبودهاي موجود در اين
بندر ،براي راهاندازي كامل كريدور شمال -جنو  ،عالوهبر حمايت دو كشور هند و ايران نيااز باه
حمايتهاي فني و مالي بينالمللي نيز دارد .راهاندازي مرور ترانزيت شر از اابهار ،نهتنها باعاث
اتصال اين بندر به جاده ابريش ميشود ،بلکه سرعت حمالونیال در ايان من یاه را تاا ده برابار
افزايش ميدهد

).(Asian Development Bank, 2003

 .۳-6چابهار و برآورد مشارکت واقعی چین در آینده نزدیک
بازشدن سيست اقتصادي اين و ورود سرمايههاي خارجي به اين كشور در زماني كوتاه اين را
به يکي از بزرگترين واردكنندگان سرمايه و دومين مصرفكنناده انارژي تباديل كارده اسات.
امروزه حج اقتصاد اين دربرگيرناده 4درصاد حجا اقتصاادي جهاان اسات و ارزش تجاارت
خارجي اين كشور حدود  851ميليارد دالر است (مجتهدزاده .)309 :1391 ،سياست اينايهاا
بر مبناي بهرهبرداري وسيع از امکانات بينالمللي بهمنظور متراولكاردن ااين اسات .باا ايان
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وجود ،رواب اين با كشورهاي بهنسبت ه وزن اياران همچاون پاكساتان ،آفريیااي جناوبي و
عربستان در قال همکاريهاي راهبردي قرار دارد.
اين در حال حاضر سرمايهگیاري وسايعي را باراي توساعه بنادر گاوادر (رقيا اابهاار)
پاكستان انجام داده است .فارغ از رواب م لو و گساترده ايان كشاور باا پاكساتان ،در طارح
توسعه بندر گوادر توس اينيها عوامل متعددي (اقتصاادي ،سياساي و باهخصاوص امنيتاي)
نهفته است؛ كما اينکه اين نخستين شريک تجاري ايران اسات تاا جاايي كاه حجا تجاارت
خارجي اين كشور با ايران حدود 30ميليارد دالر برآورد شده است.
من یه غربي اين به تعبيري وضعيتي شابيه باه من یاه بلواساتان پاكساتان دارد ،ايان
من یه  53درصد از وسعت سرزميني اين را در برگرفته و از حيث تراك جمعيت نياز ضاعيی
است .همچنين استان ساينكياناگ ااين ازجملاه منااطق توساعهنيافتاه ايان بخاش اسات و
زمينههاي واگرايي در آن خ ري جدي براي ااين اسات ) .(saqib, 2013: 4-5ساينكياناگ از
حيااث ژئااوپليتيکي داراي منااابع معاادني غنااي و ارزشاامندي اساات .اااين در اياان ماادت
سرمايهگیاريهاي زيادي در سينكيانگ انجام داده اسات .انتیاال ساوخت و ماواد مصارفي باه
من یه و صادرات كاال از آن ،سختيها و نگرانيهايي را براي اين به بار آورده كه در بندر گوادر
قادر است انين موانع و مشکالتي را برطرف كند؛ زيرا بندر گوادر پاكساتان حتاي نسابت باه
خود بنادر ايني نيز داراي فاصله بسيار كمتري تا سينكيانگ است .در حالي اسات كاه فاصاله
بندر شانگهاي اين با تنگه هرمز در حدود 10هزار كيلومتر دريايي از مسير تنگه ماالكاا اسات،
فاصله كاشنر تا گوادر پاكستان تنها  2800كيلومتر است كه نسبت به شانگهاي براي دسترساي
به تنگه هرمز بسيار میرون به صرفهتر و اقتصاديتر است .از طرفي  80درصد تجارت نفت اين
از طريق ماالكا صورت ميگيرد كه به نسبت مسيري طوالني و ناامن از حيث دزديهاي دريايي
است .بنابراين مسير گوادر مناس ترين و بهصرفهترين مسير براي تجارت اين اسات .در ساال
 2013رواب اقتصادي اين با كشورهاي آفريیايي باا رشاد 20درصادي باه  216ميلياارد دالر
رسيده است .از آنجاييكه تجارت اين و آفريیا از طريق مسير طوالني و ناامن ماالكا و اقياانوس
هند صورت ميگيرد ،انرراف اين مسير به سمت گوادر براي هر دو طرف تجاري بهصرفهتر است
(.)Ahmad, 2015: 6- 8

با همه اين اوصاف ،ارخش اين به سمت اابهار ،باوجود مشکالت عديده پاكستان و گوادر
نيز اندان دور از انتظار نيست .لیا ممکن است در آينده نهاندان دور اين ،اابهار را با توجاه
به خ ر كمتر و امنيت باالتر آن نسبت به گوادر ترجيح دهد .اساسيتارين مشاکل موجاود در
بندر گوادر ،نبود امنيت است .با توجه به حضور نيروهاي شورشي در اين من یه ،همواره جاان
افراد درخ ر است؛ ارا كه ايان من یاه باه دليال درگياريهااي قاومي و طايفاهاي و عیاياد
جداييطلبانه مردم بلواستان ناامن بوده و اين تلیي كه از پيشرفت بندر گوادر ،ايزي عايدشان
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نخواهد شد ،در بين مردم اين من یه وجود دارد ) .(Ziad, 2005: 96همچناين باه دليال وجاود
گروهکهاي تروريستي مانند الیاعده و طالبان ،من یه اغل صارنه درگياري ماردم باا دولات
مركزي پاكستان بوده است .دولت پاكستان در اين من یه ،قدرت كمي دارد و توانايي برقاراري
امنيت مسيرهاي ترانزيتي را نادارد .عاالوهبار ايان ،ماواد مخادر و ترانزيات آن در بلواساتان
پاكستان از ديگر نگرانيهاي موجود است ) .(Priego, 2008: 61اجمااالً همانناد هناد ،ااين نياز
آمادگي خود براي سرمايهگیاري در اابهار را اعالم كرده اسات .پايش از ايان (در زماان دولات
ده ) اين گفتاه باود قصاد دارد  60ميلياون ياورو (حادود  87/27ميلياون دالر) در اابهاار
سرمايهگیاري كند ).(Keck, 2013
حضور سرمايهگیاران ايني در اابهار و ايران از اينجهت مه است كه دو كشور هند و اين
بهعنوان دو قدرت بزرگ اقتصادي نوظهور درخصوص استفاده ،استیرار و در اختيارگرفتن كريدور
شمال -جنو و شر به غر بهعنوان مه ترين اهارراه انرژي جهان و همچنين مه ترين مسير
ترانزيتي اين دو كشور براي حضور در آسياي مركزي است (غرباليمیدم .)11 :1392 ،بايگماان
حضور اين در طرح توسعه اابهار باوجود توانمنديهاي فناورانه اين كشاور و روابا گساترده
(اقتصادي ،سياسي و امنيتي) با ايران ،ضمن اهميتبخشي و رنگ گرفتن بازيهاي ژئاوپليتيکي
(باوجود رقيبي اون هند) ،روند توسعه اابهار را تسريع ميكند.

 .7تجزیهوتحلیل یافتهها
همانطور كه برث شد بهطور مشخص اابهار از حيث توانمناديهااي ژئاوپليتيکي ،داراي وزن
ژئوپليتيکي قابلمالحظهاي در قدرت ملاي جمهاوري اساالمي اياران اسات -كاه مايتواناد در
راهبردهاي كالن دريايي در آينده ،مکمل و حتي جايگزين مناسبي براي خلي فارس باهحساا
آيد؛ اما ممکن است اين پرسش پيش آيد كه اابهاار واقعااً تاا ااه ميازان آماادگي الزم باراي
پیيرش نیشهاي ملي ،من یه اي و جهاني را دارد؟ با ع ی به يافتههااي پژوهشاي باياد گفات
اابهار از توان و ظرفيت فراواني برخوردار است كه قادر است ه زمان نیشهاي ساهگاناه ملاي،
من یه و جهاني را در صورت رسيدن به شراي م لو توسعه بهخاوبي ايفاا كناد .در اياران از
ابتدا هدف از تثسي

و توجه به مناطق آزاد ،دستيابي به شراي ي در جهت جبران فرصاتهااي

ازدسترفته توسعه صاادرات ،اي جااد اشاتنال ساال و مولاد ،ارتیااي جايگااه اقتصاادي ملاي و
بهرهمندي از اقتصاد رقابتي بود .در اسناد باالدستي نظام توسعه ،جايگاه اابهار بهعنوان يکاي از
مهمترين مناطق آزاد ايران ،در آينده اش انداز اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز باهوضاوح
تعريیشده است .در تعريی مثموريتهاي خاص ايان من یاه ،اهادافي همچاون ترانزيات كااال،
تجارت من یه اي ،باراناداز تجااري كاالهاا و ماواد اولياه ،ايجااد صانايع تباديلي و توليادي باا
جهتگيري صادراتي ،عرضه سوخت و ايجاد صنايع وابسته به نفت و گردشگري عنوانشده است
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(شاددل .)17 :1386 ،ولي بايد گفت واقعيات صرنه در عمل ايزي غيار از ايان اسات؛ اراكاه
من یه آزاد اابهار بهشدت توسعهنيافته است و كارهاي زيربنايي زيادي باياد صاورت بگيارد تاا
توان بالیوه آن حالت فعليت و پويايي به خود بگيرد.
واقعيت فعلي اابهار حاكي از اين مسئله است كه اابهاار ،بااوجود داشاتن مزايااي عاالي و
بعضاً منرصربهفارد باهتادري در فرايناد توساعه از منااطق آزاد كشاورهاي رقيا در من یاه
عی افتاده و مزيتهاي رقابتي اش در راب اه باا بناادر رقيا انادان برجساته نيسات .عمومااً
ناكارامدي مسيرهاي ترانزيتي در ايران ،عمالاً كارشناسان حملونیل بينالمللي را بار آن داشاته
است تا به دنبال مسيرهاي جديد ترانزيت كاال با مروريت حیف جمهوري اسالمي ايران باشاند.
زمزمههايي كه اكنون م رح است معرفي مسير جديد ترانزيات كااال از كشاور كويات ،عارا و
تركيه به میصد اروپا است .همچنين رشد و توسعه بنادر گاوادر پاكساتان نياز ق عااً در آيناده
مه ترين جايگزين كريدور شر و مرل تنیياه كشاورهاي آساياي مياناه از مساير پاكساتان-
افنانستان خواهد بود .مسيري كه به خاطر ناآراميهاي سياسي پاكستان و تشان در افنانساتان
تاكنون ناكارامد بوده است ،ولي اكنون در سايه نيازمنديهاي ااين ،گاوادر نسابت باه اابهاار
شراي م لوبي از توسعه را طي ميكند .بايد گفت ،گوادر تنها گزينه من یي اين براي دورزدن
كمربند اياالتمترده و دسترسي به آ هاي غربي است .غير از اين مه ترين مسيرهاي تجااري
و تثمين انرژي اين ،مرز كوتاهي است كه از طريق مسير پاكستان (بندر گوادر) تثمين ميشاود
(عسکريكرماني .)19 :1395 ،لیا مشاهده ميشود كه اابهار از اين ناحيه نيز در معر

تهدياد

است.
بهطوركلي مه ترين مشکالت من یه آزاد و بندر اابهاار همانناد اكثار منااطق آزاد اياران،
بيتوجهي دولتها به اين مکانهاي حياتي است .دولتهاي مختلی توجاه انادان م لاوبي بار
روي طرحهاي توسعهاي مناطق آزاد كشور نداشتند ،به همين خااطر نياز سارمايهگایاريهااي
اندكي در جهت توسعه مناطق آزاد انجاام گرفتاه اسات .باه نظار مايرساد تمركاز بار اناين
برنامههايي در كشور ،بيشتر بر سرمايهگیاريهاي خارجي استوار باشد .يکي از كشورهاي پيشرو
كه مناسبات اقتصادي م لوبي نيز با ايران دارد (نزديک به  17ميليارد دالر در سال) كشور هند
است .درواقع هند در حال حاضر مصم ترين كشور در ساخت و توسعه بندر اابهار اسات .هناد
به اند دليل قصد ورود به اابهار دارد .نخست اينکه هناد كشاوري درحاالتوساعه اسات و باا
كشوري نظير اين كه ه اكنون برنامه توسعه بندر گوادر پاكستان (رقي جادي بنادر اابهاار
ايران) را دنبال ميكند در رقابت جدي است ،بهوياژه اينکاه باساابیه دشامني كاه باين هناد و
پاكستان وجود دارد و باوجود اختالفات قديمي اين و هند ،پروژه گوادر براي هناد ياک طارح
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ايني-پاكستاني بهحسا مي آيد .در درجات بعدي مساير مناسا اياران باراي ورود هناد باه
بازارهاي انرژي آسياي مركزي با توجه به نيازمنديهاي فراوان اين كشور در زميناه انارژي ،تاا
 30درصد صرفه اقتصادي به همراه دارد .در درجه آخر به دليل دشمني ديرينه هند و پاكستان،
ايران تنها گزينه مناس باراي ورود هناد باه افنانساتان اسات .مشااهده مايشاود كاه داليال
راهبردي ،اقتصادي و ژئوپليتيکي زيادي وجود دارند كه ميتواند حضاور هناد در طارح توساعه
اابهار را جنبه رسمي و جدي ببخشد و در اين زمينه كشور هند از تواناييهااي الزم برخاوردار
است (زرقاني و احمدي.)10 :1395 ،
نارندار مودي ،نخستوزياري هناد در سافر باه تهاران ( 2خارداد  22 /1395ماي )2016
آمادگي كشورش را براي سارمايهگایاري كاالن در اياران اعاالم كارد .باه عیياده كارشناساان،
مه ترين دستاورد اين سفر موافیتنامه سهجانبه اابهار بود كه با حضور رؤساي جمهاوري ساه
كشور ايران ،هند و افنانستان به امضا رسيد .هند قصاد دارد  500ميلياون دالر در من یاه آزاد
اابهار سرمايهگیاري كند .ساخت  2پايانه و  5لنگرگااه بااري در بنادر اابهاار توسا هناد از

اهداف مه اين سرمايهگیاري م لو است ).(Guardian, May 23, 2016
با توجه به وزن ژئوپليتيکي اابهار در قدرت ملي ،ايران با فعالكردن اابهار به اناد مزيات
ژئواستراتژيکي عمده دست پيدا خواهد كرد .نخست اينکه ايران قادر است از اين طريق ،انازواي
استراتژيک خود را با ورود به تعامل امنيتي با قدرت هاي بزرگ جهاني برطرف كناد و درنتيجاه
نیشي بهاندازه وزن ژئوپليتيکي خود در مسائل پيرامون ايجاد نمايد .دوم اينکه ايران قاادر اسات
با فراه كردن مسير دسترساي كشاورهاي مرصاور در خشاکي همچاون افنانساتان و آساياي
مركزي به اقيانوس هند ،عالوهبر مزاياي اقتصادي ،امکان حضور سياسي و تث يرگیاري بيشاتري
را در روندهاي سياسي اين كشورها به دست آورد .كما اينکه با اش انداز اتصال مساير اابهاار-
افنانستان به آسياي ميانه و راهگیر شمال-جنو  ،مزيت اقتصادي پروژه تاپي (خ وط لوله گااز
از تركمنستان به افنانستان ،پاكستان و هند كه با حمايت آمريکا در دهه  1990م رح شد) نيز
به سود مسير ايران كمرنگ خواهد شد .همچنين با توجاه باه روابا نزدياک هناد و آمريکاا و
نيازمنديهاي هند به مسايرهاي كريادوري اياران ،اياران قاادر اسات از طرياق همکااريهااي
اقتصادي با هند و از طريق ظرفيتهاي اين كشور ،براي فائقآمدن باه برخاي از مشاکالتش باه
آمريکا فشار بياورد (عساکريكرمااني .)22-23 :1395 ،حاصال ساخن اينکاه اابهاار ظرفيات
استراتژيک و اقتصادي غيرقابلانکااري دارد كاه بخاش زياادي از آن ناشاي از ايانش كناوني
مهره هاي بازي در عرصه سياست بينالملل ،بهويژه در آسياست .ايران به لراا زمااني ،هناوز از
شراي الزم در جهت استفاده از توان و ظرفيت كامل اين من یه برخوردار است ،اما در صاورت
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استفادهنکردن از آنها ،تضميني وجود ندارد كه اين ظرفيتها در آينده كماكاان باه قاوت خاود
باقي بمانند.
نگاره شماره ( -)4توانمندی و فرصتهای راهبردی منطقه و بندر آزاد چابهار در
سطوح منطقهای و جهانی
1

برخورداري از موقعيت منرصاربهفارد جنرافياايي و ژئاوپليتيکي (دروازهاي و كريادوري) ،ژئواكوناوميکي و
ژئواستراتژيکي

2

نخستين بندر ورودي به آ هاي جمهوري اسالمي ايران و دسترسي به آ هاي اقيانوسي

3

تنها بندر كشور در ورود به تنگه هرمز و متصل به آ هاي آزاد (دروازه ورود به خلي فارس)

4

قرارگيري در مسير ترانزيت راهبردي شمال -جنو با مزاياي فراوان اين كريدور

5

ه جواري با كشورهاي پاكستان و افنانستان و قرارگرفتن در مسير دسترسي به آ هااي آزاد جهاان باراي
كشورهاي مرصور در خشکي آسياي مركزي و افنانستان

6

به دليل نیش ارتباطي ايران در همه زمينهها ،بهويژه نیش ساحل عمان در پروژههاي انتیال انرژي و كاال و
خ وط ريلي ،ايران ميتواند به ساماندهي نهادهاي من یهاي و بينالمللي بپردازد و ضامن منزلاتبخشاي
ژئوپليتيکي خود در من یه و جهان فرصتهاي جديدي را براي تضمين امنيت ملي خود توليد كند.

7

توجه روسيه به دسترسي به خلي فارس در جهت موازنه قدرت با آمريکا در من یه خلاي فاارس و دريااي
عمان

8

موقعيت سو الجيشي بندر اابهار نسبت به ديگر بنادر كشور ،من یه و حتي جهان

9

كرانههاي ساحلي ايران در اقيانوس هند ،آن را بهعنوان عضو مؤ ري در سازمان من یاهاي همکااريهااي
اقتصادي كشورهاي اقيانوس هند مرك از قارهاي آفريیا ،آسيا و اقيانوسيه درميآورد.

10

صرفه اقتصادي نسبت به ساير بنادر رقي (گوادر پاكستان) با توجه به كوتاهي مسير و امنيت مسير

11

قرارگرفتن در بريدگي طبيعي خلي اابهار و ايمني آن از جريانات شديد اقيانوسي

12

دو تا از سه كريدور مه جهان از ايران ميگیرد .يکي از اينها كريدور شمال -جنو است .اابهار در مساير
اين كريدور مرل اتصال بسياري از مناطق (مستیي و غيرمستیي ) حملونیل دريايي است.

(منبع :نويسندگان؛ با توجه به يافتههاي پژوهش)

فرجام
م ال

اين میاله گوياي نیش مه و حياتي من یه آزاد و بندر دريايي اابهار است ،ولي واقعيت

امر حاكي از اين است كه هنوز جنو شر كشور بهطور اع و من یه اابهاار باهطاور اخاص،
مسير طوالني توسعه حیيیي را پيشرو دارند .مناطق آزاد ايران و ازجملاه اابهاار در اااراو
واقعي مناطق آزاد پيشرفته در من یه و جهان كارايي مورد انتظار و در شثن را ندارند .دولتهاي
گیشته و دولت كنوني (يازده ) اعتباراتي را براي توسعه اين مناطق وضع كاردهاناد كاه كاافي
نيست .روند پيشرفت فيزيکي ساخت و تجهيز بندر و اسکلهها كند اسات .مشااركت در عماران
من یه آزاد اابهار نياز به فناوريهاي پيشرفته در ساخت بنادر درياايي ،مسايرهاي كريادوري،
راهآهن و غيره دارد .در اين زميناه كشاور هناد داراي توانااييهااي الزم اسات .هناد از حياث
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نيازمنديهاي انرژي داراي وابستگيهاي گستردهاي است؛ كاه در ايان راساتا و باراي ورود باه
بازارهاي پرسود آسياي ميانه به مسير ايران نيازمند است .میامات هندي بارها آماادگي خاود را
براي توسعه بنادر ايران ،ازجمله اابهار اعالم كردند ،ولي تاكنون رژي تراري هاا اجاازه حضاور
واقعي هند به بازار ايران را نداده است .پ

از رفع ترري ها ،هند مصم است حوزه فعاليتهاي

اقتصادي خود در زمينه ساخت بنادر ،جاده و راهآهن در اياران را گساترش دهاد .غيار از ايان،
زمزمه حضور اين در راستاي بلندپروازيهاي كس رتبه نخست قدرت جهاني براي حضاور در
اابهار وجود دارد .اگرااه اينايهاا آماادگي خاود باراي سارمايهگایاري در اابهاار را اعاالم
كردند.ولي برخالف هند ،هنوز حضورشان ق عي نشده اسات .باا ايانوجاود ،ااين باه داليلاي
احتماالً در آينده نزديک در اابهار حضور خواهد يافت .نخستين دليال ،كسا ساود اقتصاادي
بيشتر است .دومين دليل رقابت با رقي ديرينه ،يعني هند است .سومين دليلي كاه در ترغيا
اين (با توجه به همسايگي با پاكستان و سرمايهگیاريهاي وسايع در بنادر گاوادر) باه سامت
ايران و اابهار مؤ ر است ،مسئله امنيت است .در حال حاضر ااين تمركاز خاود را بار توساعه
گوادر (به دليل نزديکي به استان بررانخيز سينكياناگ) متمركاز سااخته ،ولاي باا توجاه باه
ناآراميهاي بلواستان پاكستان و نبود امنيت كافي ،اين احتمال وجود دارد كاه ااين در كناار
بندر گوادر ،اابهار را نيز در برنامههاي دريايي خود بگنجاند .انتظار ميرود مشااركت دو قادرت
بزرگ (اين و هند) در ساخت من یه آزاد اابهار ،ضمن تساهيل در روناد توساعه ايان مکاان
راهبردي ،بر جیابيتهاي ژئوپليتيکي و ژئواكونوميکي اابهار بيفزايد .بايگماان توساعه من یاه
اابهار با موقعيت ك نظير ژئواستراتژيک و ژئوپليتيک (همسايگي باا افنانساتان و شاش كشاور
مرصور در آسياي ميانه ،قارارگارفتن در كريادور جهااني شامال -جناو ) قاادر اسات ضامن
برگرداندن آرامش (اقتصادي و امنيتي) به استان مرروم سيستان و بلواستان ،نیش باهسازايي
در امنيت ،قدرت ملي (در سه س ح داخلي ،من یهاي و جهااني) و وزن ژئاوپليتيکي جمهاوري
اسالمي ايران را ايفا كند.
نويسندگان ارائاه راهکارهااي زيار را باراي در

بهتار و تفهاي اهميات موضاوع ضاروري

ميدانند؛
الف -در بعد ملی
 -1همانطور كه گفته شد ،دولتهاي وقت در هيچ دورهاي توجه انداني به مناطق آزاد كشاور
نداشتند كه اابهار نيز از اين امر مستثني نبود .توجه به توسعه اابهار ميتواند به رفع حاداقلي
معضالت بسيار سيستان و بلواستان ،بهخصوص در امر اشتنال و درآمدزايي كمک شاياني كند.
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 -2مسئله امنيت استان سيستان و بلواستان امري ضروري است كه بايد به آن توجه وياژه
شود .زمينههاي توسعه اابهار ميتواند بيشازبيش تثمينكننده بات و امنيت من یه سيساتان
و بلواستان را به همراه داشته باشد؛ كما اينکه در نبود امنيت سرمايهگیاري داخلاي و خاارجي
با ترديد و خ رپیيري بااليي همراه است.
 -3با توجه به مسائل پيشبينينشده در بازيهاي ژئوپليتيکي قرن بيستويک ،باراي مثاال
احتمال درگيري ايران با قدرتها در خلي فارس و تبعات ناشي از آن (مثل مسدودشادن تنگاه
هرمز) ،اابهار مي تواند در آينده نیش مکمل يا جايگزين مناسبي براي خلاي فاارس باهحساا
آيد؛
 -4من یه اابهار با ويژگيهاي جیا طبيعاي همچاون آ هااي كا وبايش آرام در كناار
ساحل ،كناره صخرهاي و كوههاي مينياتوري داراي موقعيت مناس گردشگري نيز هست .توجه
به امر توسعه گردشگري در اين نی ه از كشور ميتواند منبعي براي ارزآوري از ناحيه گردشگري
داخلي و خارجي باشد.
 -5اابهار با داشتن خا

مرغو و تنوع آ وهوايي ميتواند بهعنوان ياکق ا كشااورزي

پويا در اقتصاد ملي نیش مهمي ايفا كند .اابهار براي توليد انواع ميوهاي گرمسيري مانند ماوز،
انبه ،كنار ،ايکو ،تمبر هندي ،نارگيل ،خربزه درختي و غيره داراي توان كشاورزي بااليي اسات؛
بهويژه از حيث توليد و پرورش مركبات گرمسيري ،من یه اابهار در ايران منرصربهفرد است.
ب -در بعد منطقهای و جهانی؛
 -6اابهار بهواس ه نیش كريدوري (شمال -جنو ) و موقعيت برجساته ژئاوپليتيکي آن ،داراي
توان و ظرفيت سرمايهگیاريهاي وسيع خارجي است .شراي امنيتي و ديگار شاراي م لاو
بايد به گونهاي باشد كه كشورهاي من یه بتوانند با خياال آساوده ،از ايان مکاان باراي اهاداف
بازرگاني و ترانزيتي خويش بهرهي الزم را ببرند؛
 -7براي ايجاد تسهيالت ترانزيتي و خدمات ناوبري ،هوايي ،زميني و دريايي؛ در فرودگاههاا،
جادها ،پايانهها ،بندرگاهها و نيز پيشبيناي تساهيالت خادماتي باراي مساافران و انتیاال باار و
كاهش مردوديتهاي گمركي ،اجتماعي و غيره براي مسافران و كاالهااي ترانزيتاي ،الزم اسات
به تثسيسات حملونیل اابهار توجه ويژهاي شود.
 -8زمينه حضور و فعاليت نهادهاي اقتصادي و تجاري همچون بانکها و شركتهااي بيماه
خارجي و نمايندگيهاي آنها و همچنين تشاکيل بازارهااي ساهام و تساهيل فعاليات صااحبان
سرمايه در اين من یه ،ه اكنون با مشکالتي مواجه است .ايان مرادوديتهاا باياد باهدرساتي
رفعورجوع شوند.
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 -9اابهار در حال حاضر داراي  9اسکله 7 ،جايگاه صيادي و دو مکان تجاري شامل اساکله
شهيد كالنتري و شهيد بهشتي است .اين تعداد اسکله ها براي تثمين نيازهاي من یاه ناكاافي و
اند

است .با توجه به افزايش اهميت صادرات از اابهار و گسترش دستيابي به بازار افنانساتان

و آسياي ميانه اين كمبود اسکله و جايگاه بيشتر ح

ميشود.

 -10اابهاار بااا توجااه بااه وزن باااالي ژئاوپليتيکي ،در آينااده نیااش مهمااي در بااازيهاااي
ژئوپليتيکي بازي خواهد كرد ،حتي كشوري نظير ايالت مترده در رقابت با اين و همسويي باا
هند ،اندان مخالفتي با طارح توساعه اابهاار نادارد .بناابراين الزم اسات از ظرفيات ،تاوان و
همکاري كشورهايي نظير اين كه در حال حاضر سرگرم توسعه گوادر است در اين زمينه بهاره
گرفته شود؛ كما اينکه اين نيز در گیشته عالقه خود را در اين زمينه اعالم كرده است.
 -11ايران قادر است با تشکيل يک گروهبندي متشکل از كشورهاي آسياي ميانه ،افنانستان
و حتي پاكستان ،بنيانگیار سازهاي ژئوپليتيکي نظير سازمان اكو ،شانگهاي و غيره به مروريات
اابهار باشد .از طريق اين سازمان من یه اي با مروريت ايران و بندر اابهار ،با توجاه باه نیاش
كانوني ايران و اهميت بازارهاي كشاورهاي آساياي مركازي در باازار آيناده انارژي كشاورهاي
قدرتمند؛ بيشک اين سازه در شکلگيري بازيهاي ژئاوپليتيکي آيناده نیاش بسازايي خواهاد
داشت.
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