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سیاسی منطقهای
استراتژیهای کارآمدسازی اقتصاد
ِ
افغانستان و ایران
سیستمی نقش بندر چابهار
بر مبنای تحلیل
ِ
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چکیده
افغانستان و ایران با ِ
هدف افزایش تعامالت اقتصادی-سیاسیِ دوجانبه و منطقهای ،توجه ویژهای به بندر
چابهار طی سالهای 2014-2017م .داشتهاند .اما این مسئله که ،این بندرچگونه میتواند در تحقق
ِ
هدف مذکور سهیم باشد ،در ترازوی سنجش علمی ،قرار نگرفته است .از اینرو ،سؤا ِل اصلی نوشتار
حاضر این است که با اتخاذ چه راهبردها و تحت چه شرایطی ،بندرچابهار میتواند در کارآمدی
اقتصاد منطقه ِ
ای افغانستان و ایران مؤثر باشد .نویسندگان مقاله ،با کاربست روش تحلیل سیستمیِ مدل
 ،SWOTدرصدد پاسخ به این سؤال برآمدهاند .فرضیهی پژوهش از این قرار است که تالش ایران
جهت تنشزدایی بینالمللی برای کاهش تحریمها ،و توسعهی زیرساختهای ترانزیتی و ساحلی بندر
چابهار ،موجب تسهیل پیوند اقتصادی افغانستان به بازارهای بینالمللیِ جنوب میشود .این مهم با
درآمدزایی ملی و تشدید وابستگی متقابلِ اقتصادی و سیاسی ایران و افغانستان ،تحقق اقتصاد منطقهای
 .1تاریخ دریافت1396/09/29 :

تاریخ پذیرش1397/08/02 :

 .2استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسیمشهد (نویسندۀ مسئول)؛رایانامهeslami.r@ferdowsi.um.ac.ir :
 . 3دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد؛رایانامهnaser.yosefzehy@mail.um.ac.ir :

آنان را در پی خواهد داشت .نتایج پژوهش ،حاکی از تأثیرپذیری شدید رونق بنادر ایران از مولفههای
ِ
غفلت
خارجی (تحریمها) ،تشدید وابستگی تجارت خارجی افغانستان به مسیر ترانزیتی چابهار ،و
دولت ایران از بنادر و نواحی ساحلیِ جنوب شرق است .چابهار تنها نقش بندر و مطالبات صرف
اقتصادی ندارد بلکه برای هر دو کشور راهگشای مسائلی است که به صورت تاریخی نادیده گرفته
شده است .افغانستان انزوای جغرافیایی دارد و ایران نیز به لحاظ مسائل آبی و محیط زیستی در تنگنا
است .چابهار میتواند شروع مراودات سیاسی و اقتصادی دو کشور به گونهای باشد که فرجام دو
بازیگر به یگدیگر پیوند بخورد.
واژگان کلیدی :بندر چابهار ،افغانستان و ایران ،اقتصادی سیاسی منطقهای.SWOT ،

 .1پیشدرآمد
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 1-1بندر مورد مطالعه
طرح جامع ایجاد بندر چابهار ،در سال1973م .مطرح شد .پس از انقالب اسالمی ایران (1979م،).
ِ
به دلیل کمبود منابع مالیِ ناشی از جنگ تحمیلی ،بخشی از طرح به تعویق افتاد و بخشی از
آن ،شامل تأسیس اسکله شهید بهشتی (1982م ).به اِتمام رسید (عزتی و شکری .)7 :1391،با
پایان جنگ تحمیلی و آغاز برنامهی اول توسعهی ایران در اواخر دههی1980م .اهمیت بنادر
همچون دهههای  1950و 1960م .دوباره مطرح ،و رونق تجارت داخلی و خارجی کشور،
کارویژهی مهم آنان شناخته شد .اهدافی که نیز برای بندر چابهار از زمان تأسیس تاکنون،
تعریف شده است عبارتاند از :تجارت منطقهای ،ترانزیت کاال ،باراندا ِز تجاری کاالها و مواد
اولیه ،ایجاد صنایع تبدیلی و تولیدی با جهتگیری صادراتی ،عرضهی سوخت و ایجاد صنایع
وابسته به نفت و گردشگری (ماهنامه بندر و دریا/1396،فروردین.)59 :
بندر چابهار ،به عنوان اولین مبدأ مرز آبی در جنوب شرقی ایران و با وسعت 10/9
کیلومترمربع ،در جنوب استان سیستانوبلوچستان واقع شده است .این استان 930 ،کیلومتر مرز
مشترک با پاکستان 300،کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و 300کیلومتر مرزآبی با دریای عمان
ِ
ظرفیت اسمی بندر چابهار 2/5 ،میلیون ت ُن و آستانهی
دارد (عبدی و رجبنژاد.)192 :1396،
پذیرش آن ،کشتیهای 25هزارتنی است ،ظرفیت بارگذاری اسکلههای آن نیز 5 ،هزار تن در
هر مترمربع میباشد .بندر چابهار ،دارای دو اسکلهی اصلی شهید بهشتی و شهید کالنتری و دو
انبار است (ستاریفر و همکاران.)160 :1388،
چابهار در گذشته یکی از مراکز اصلیِ دادوستدهای بازرگانی و دریانوری بوده است.
وجود بازماندهای تاریخی قلعهی پرتغالیها در یکی از روستاهای مجاور بندر چابهار (تیس)،
بیانگر عینی رونق و اهمیت تجارت دریاییِ فراملی آن برای دولتهایی چون اسپانیا و پرتغال

طی قرون  16و 17م .است .با حضور و نفوذ بریتانیا در آبهای جنوب به عنوان قدرت برتر
خلیجفارس ،چابهار برای کشورهای اروپایی و شرقی (چین و هن ِد بریتانیا) در قرون متمادی  18و
19م .اهمیت دوچندان یافت .وجود فعالیتهای دریایی در جنوب ایران در اوایل قرن 20م .نشان
از فعالیت منطقه چابهار در دادوستد کاالهای تولیدی و مورد نیا ِز شرق کشور و مبادله با بنادر
هندوستان و پاکستان است ( .)chabaharport.pmo.ir/fa/tarikhchehپس از آن ،با ظهور
جمهوریهای آسیای مرکزی (1991م ).و سقوط حکومت طالبان (2001م ،).مسیر ترانزیتی
چابهار ،جایگاه ویژهای در پیوند تجارت منطقهای آسیای مرکزی ،آسیای جنوبی و کشورهای
حوزه خلیجفارس به یکدیگر یافت.

 2-1سنجش اهمیت بندر چابهار؛ منافع افغانستان و ایران
بندر چابهار ،منافع متعددی برای افغانستان به همراه دارد .دولتمردان افغان با هدف رهایی
کشورشان از جبر جغرافیاییِ محصور و خشک ،طی سالهای متمادی تالش کردهاند تا از
فرصتهای اقتصادی ناشی از آبهای آزاد جنوب ،در راستای تأمین منافع داخلی و رونق
تجارت خارجیشان بهره جویند .مسائل و اولویتهای داخلی دیگ ِر این کشور تا اوایل قرن
21م .عم ً
ال مانع از تحقق هدف مذکور گردید .پس از رشد میانگین اقتصاد داخلی افغانستان
طی دههی نخست قرن 21م( .حدود 10درصد) ،نخستین گام ِ
های استفاده از مسیر ترانزیت
منطقهای بندر چابهار توسط دولتمردان افغان برداشته شد .ارادهی قوی حکومت افغانستان
جهت کاهش محدودیتهای محیطی از طریق محور ترانزیتی چابهار ،به طور ِجد از سال
2011م .تاکنون (2017م ).ادامه داشته است.
ِ
کاهش وابستگی افغانستان به بنادر پاکستان (کراچی،
بندر چابهار ،یکی از بدیلهای مهم
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قاسم و گوادر) است .اختالفات سیاسی و درگیریهای مرزی کابل-اسالمآباد در سالهای
2015-2017م .باعث کاهش مراودات تجاری آنان به میزان 40درصد شد .ایران و هند ،بهترین
جایگزینِ پاکستان برای افغانستان هستند .با توجه به عدم امکان مطلوب صادرات و واردات
هند و افغانستان از خاک پاکستان ،مسئولینِ ذیربط افغان تمایل زیادی دارند تا این تجارت از
طریق بندر چابهار صورت گیرد.
ِ
از نظر بُعد مسافت ،بندر چابهار نزدیکترین و باصرفهترین محور ترانزیت تولیدات افغانستان
به بازارهای بینالمللی مصرف در جنوب است .این بندر در مقایسه با بندر کراچی ،حدود 800
کیلومتر و با بندرعباس حدود 90کیلومتر به افغانستان نزدیکتر است 4.هزینهی حمل یک
کانتینر 20فوتی به این کشور از طریـق چابهـار ،حـدود هـزار دالر (تقریباً 50درصد هزینهی
حملونقل) ،ارزانتر از مسیر کراچی و بندرعباس است .این امر ،مدتزمان و هزینهی حمل
کاال را به طور چشمگیری کاهش میدهد (ماهنامه بندر و دریا/1396،فروردین.)46 :
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شکل شماره  :2برتری جغرافیایی چابهار نسبت به بندر کراچی پاکستان
در دسترسی افغانستان به آبهای بینالمللی

در مجموع ،بندر چابهار نقش بسزایی در توسعهی اقتصاد منطقهای و ملی افغانستان دارد .از
این طریق ،امنیت و ثبات داخلی این کشور نیز میتواند حاصل شود .در جدول زیر (شماره،)1
سعی شده تا چرایی اهمیت چابهار از زاویهی دید کارگزاران و نهادهای مربوطه در افغانستان،
ذکر گردد.
 .4افغانستان اکنون عالوهبر بندر چابهار ،از طریق بنادر کراچی و عباس به آبهای بین المللی وصل میشود.

جدولشماره :1برابر سنجی نگاه کارگزاران ،نهادهاو کارشناسان افغانستان
به چرایی اهمیتمنطقه ای بندر چابهار

(.)tolonews.com 4
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بندر چابهار برای ج.ا.ایران از جهات مختلفی حائز اهمیت است؛ افزایش وابستگی افغانستان،
هند و چین به بنادر ایرانی ،تحکیم روابط اقتصادی -سیاسی با کشورهای شمال ،جنوب و جنوب
شرق آسیا ،افزایش قدرت اقتصادی داخلی ،از مهمترین سودمندیهای ملی و منطقهای چابهار
برای کشور هستند.
در سطح محلی (خُ رد) ،محرومیتزدایی از سیستانوبلوچستان و افزایش سرمایهگذاری
در این استان از طریق بندر چابهار ،نخستین و مهمترین پیام ِد فرآیند منطقهای اقتصاد سیاسی
ایران و افغانستان است .نبود سطح منطقهای تعامالت اقتصادی و سیاسی کشورها ،به منزلهی
نبود فعالیتهای تجاری بنادر یا درآمدزایی بندری است .جهت تحقق هدف مذکور ،امروزه
سهولتهای بسیاری برای بازرگانان و سرمایهگذاران افغان در بندر چابهار ،فراهم شده است.
تخصیص  50هکتار زمین برای سرمایهگذاران افغان جهت ایجاد تأسیسات بازرگانی و بدون
دریافت مالیات ،تخفیف  30درصدی تعرفه گمرکی ،خدمات رایگان نگهداری محصوالت
ِ
کشاورزی صادراتی و وارداتی افغانستان در سردخانهها ،حل مشکالت ترانزیتی -بازرگانی
افغانستان و ایران ،کاهش هزینههای حملونقل دریایی و معافشدن شماری از تولیدات
افغانستان از تعرفههای گمرکی ،از جمله مشوقهای سرمایهگذاری افغانها در بندر چابهار هستند
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 3-1جایگاه چابهار در روابط ایران و افغانستان
اهمیت و نقش ملی و فراملیِ چابهار با گسترش روابط اقتصادی ایران و افغانستان طی چند
سال اخیر ،حیاتیتر شده است .در سال 2016م .افغانستان با یک پله صعود ،هفتمین بازار
مقص ِد کاالهای ایران بود 5.در چهار ماهِ نخست سال جاری (2017م ،).افغانستان با سهم ارزشی
 6/1درصد از صادرات ،به ششمین بازار هدف صادرات کشور مبدل شده است (سازمان
توسعه تجارت ایران/1396،الف .)1 :ایران نیز با تصرف حدود  25الی30درصد بازار افغانستان،
نخستین صادرکنندهی کاال به این کشور طی سالهای 2015-2017م .به شمار آمده است.
صادرات ایران به افغانستان در سال 2006م .از حدود  515میلیون دالر به 2،458،775،509
میلیارد دالر در سال 2016م .رسید 6.در مقابل ،صادرات افغانستان به ایران در سال 2006م.
به میزان  8/8میلیون دالر و در سال 2016م .به  20میلیون دالر رسید (سازمان توسعه تجارت
ایران/1396،ب) .رشد این تعامالت که حاکی از تحول در گفتمان سیاست خارجی دو کشور
است ،زمینهی مناسبی برای نقشآفرینی بینالمللی چابهار مهیا میکند.
بندر چابهار ،اکنون جدیدترین فصلِ روابط دوجانبهی اقتصادی و سیاسی تهران-کابل است.
درگذشته ،بحرانهای سیاسی-امنیتی ،به شدت بر دیپلماسی دو کشور سایه افکنده بود .اما از
سال 2011م .تاکنون ،موضوعیت این بندر به تدریج بخشی از برنامهی مذاکرات ،سفرها و
بازدیدهای مشترک دو کشور را تشکیل داده است .موافقتنامهی چابهار که در َ 23می 2016م.
( 3خرداد 1396ش ).بین رؤسایجمهور افغانستان و ایران و نخستوزیر هند ،در تهران منعقد
گردید ،نشان از ه ّمت دولتمردان ایرانی و افغان به توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسیِ
منطقهای از طریق این بندر است .این موافقتنامه در  31اکتبر 2016م .به تصویب مجلس ملی
افغانستان رسید ( .)wolesi.website/pvd/showdoc.aspx?Id=5542چابهار در سال جاری
نیز (2017م ،).در اولویت نخست کمیتهی امور اقتصادی مشترک ایران -افغانستان جای گرفته
است .در جدول زیر (شماره  ،)2تحول تاریخیِ مذکور بیان شده است.

.5افغانستان در سال 2015م .هشتمین بازار هدف ایران بود.
.6افغانستان 3/73 ،درصد سهم وزنی و  5/58درصد سهم ارزشی صادرات ایران را در سال 2016م .تشکیل
داده است.

جدولشماره :2دیدارها ،سفرها و نشست های مشترك ایران-افغانستان
پیرامون بندر چابهار( 2011-2017م).

7. Jafar Sayare and Meysam Fooladi Mehtarkalateh
8. Areeba Arif
9. Shawn Amirthan
10. Lindsay Hughes

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستگذاریعمومی ،دورۀ  ، 8شمارۀ  ،28پاییز 97

 4-1پیشینهی پﮋوهش
پژوهشهای صورتگرفته شده در خصوص بندر چابهار ،به نقش ژئوپلیتیکی این بندر
در ارتقاء معادالت منطقهای تأکید ویژهای داشتهاند ،ازجمله؛ سیّدعباس احمدی و ابراهیم
احمدی ( ،)1396جعفر سیاره و میثم فوالدی مهترکالته ،)1396( 7اریبا اریف2016( 8م،).
حامد عسگری زمانی ( ،)1395و عزتاله عزتی و شمسالدین شکری ( ،)1391این مهم،
مورد توجه نویسندگان پژوهش حاضر نیز است.
10
عدهای دیگر ازپژوهشگران ،نظیر شأون امیرتان2017( 9م ،).لیندسی هیوگس (2016م،).
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جواد و همکاران2016( 11م ،).ویکاس کومار2015( 12م ،).و راری دانیلز2013( 13م ،).به بررسی
نقش چابهار حو ِل محور روابط اقتصادی و سیاسی ایران ،هند ،پاکستان و چین پرداختهاند .از
منظر تحلیلی این پژوهشها ،رقابت چین و پاکستان (بندر گوادر) با هند و ایران (بندر چابهار) بر
سر نفوذ در افغانستان و آسیای مرکزی ،توأم با تهدیدات منطقهای و سیاست حذفی این کشورها
است (بازی با حاصل جمع صفر)؛ اما این پژوهش ،معتقد به تحقق اقتصاد سیاسی منطقهای با
محوریت کشورهای پنجگانهی مذکور بهویژه ایران و افغانستان است که رقابت ،عنصر ذاتی
آن است .یکی دیگر از نقاط مشترک پژوهشهای مذکور ،غفلت آنان از نقش بندر چابهار
در آیندهی تحوالت خارجی و دوجانبهی ایران-افغانستان است .هدف نهایی پژوهش حاضر،
پرکردن این خﻸ علمی است .این مدعا ،مستلزم رویکرد و تحلیل سیستماتیک بوده که در این
نوشتار به کار گرفته شده است.
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 5-1مسئلهی اصلی پﮋوهش
اهمیت منطقهای بندر چابهار ،بیانگر یک انسجام و رابطهی سیستمی است؛ بدینمعنا که
انتظارات منطقهای و ملی افغانستان و ایران از این بندر را میتوان بهمثابهی ورودیهای یک
سیستم تلقی کرد .انتظارات دو کشور ،حاکی از اتخاذ رویکرد منطقهگرایی آنان جهت
افزایش همکاریهای اقتصادی و سیاسی است .چگونگی عملکرد سیستم بندر چابهار در
برآوردهساختن انتظارات (اقتصاد منطقهای) و شناسایی استراتژیهای کارآمد جهت ارائهی
خروجیهای متناسب با انتظارات ،هدف اصلی این پژوهش است .مسئلهی مذکور تاکنون
مورد بررسی علمی قرار نگرفته است و تبیین آن ،متضمن رویکرد چندجانبه به محیط درونی
و بیرونی سیستم است .رویکرد سیستمی به عنوان یک ابزار تحلیل استراتژیکی؛ «مهمترین
طرحوارهی مفهومیِ هادی و اصلی سازمانبخش ،جهت انجام بهتر یک پژوهش و راهگشای
مسائل مختلف است» ( .)Parsons,2005: 360بر این اساس ،برای تبیین هر چه بهتر مسئلهی
اصلی نوشتار حاضر ،بندر چابهار همچون یک سیستم کل (محلی) و بخشی از سیستم بزرگتر
(ملی و منطقهای) درنظرگرفته شده است که دارای ورودی ،خروجی و فرآیند عملیاتی است.
بررسی فرآیند عملیاتی مستلزم آن است تا از یکسو؛ نقاط قوت و ضعف داخلی سیستم بندر
چابهار ارزیابی و از سوی دیگر ،تهدیدات و فرصتهای خارجی این سیستم شناسایی شوند.
با اتخاذ رویکرد آسیبشناسانه و واقعنگرایانهی نظاممحور ،میتوان به میزان عملکرد و
توانایی بندر چابهار و سرانجام ،به شناسایی و تجویز استراتریهای کارآمد و عملیاتی جهت
11. Javad Falak, Zeeshan Muneer, Hassan Rias
12. Vikas Kumar
13. Rorry Daniels

ارتقاء سطح روابط اقتصادی و سیاسیِ منطقهای ایران و افغانستان نائل آمد .در این خصوص باید
افزود ،سطح منطقه ِ
ای اقتصاد سیاسی به لحاظ موضوعی ،با مناسبات اقتصادی و وابستگی متقابل
میان کشورها سروکار دارد .این مناسبات ،متأثر از تعامالت و ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی و
فرهنگی میان کشورها است و در عین حال ،بر آنها نیز تأثیر میگذارد (مصلینژاد.)4 :1393،
سؤال و فرضیه این نوشتار ،از قرار زیر است:
با اتخاذ کدام راهبردها و تحت چه شرایطی ،بندر چابهار میتواند در کارآمدی اقتصاد
منطقه ِ
ای افغانستان و ایران مؤثر باشد .فرضیهی پژوهش بدین شرح است که تالش ایران جهت
تنشزدایی بینالمللی برای رفع تحریمها و توسعهی زیرساختهای ترانزیتی و ساحلی بندر
چابهار ،موجب تسهیل پیوند اقتصادی افغانستان به بازارهای بینالمللیِ جنوب میشود .این مهم
با درآمدزایی ملی و تشدید وابستگی متقابلِ اقتصادی و سیاسی ایران و افغانستان ،تحقق اقتصاد
منطقهای آنان را در پی خواهد داشت.

 .2چارچوب تئوریک

14. Threat
15. Opportunities
16. Weaknesses
17. Strenghts
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هاینز وی ریچ ،در سال 1982م .مدل سوآت را به عنوان ابزاری برای سنجش وضعیت مطرح
کرد .این مدل ،یک «چارچوب مفهومی برای شناسایی و تحلیل «تهدیدها »14و «فرصتها »15در
محیط خارجی و ارزیابی «ضعفها »16و قوتهای«17درونی یک سیستم است» .ضمن سنجش
وضعیت ،هدف از تکنیک سوآت ،تدوین راهبرد بر اساس متغیرهای مزبور جهت تحلیل
نظاممند ،کنترل و ارتقاء عملکرد سیستم و اجزاء تشکیلدهندهی آن است (گلکار:1385،
 .)2-3قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدات ،مفاهیم پایهای مدل سوآت هستند .این مفاهیم
ِ
مطلوب حال و آتی
به ترتیب اشاره دارند به «مزیتها ،منابع و مهارتهای داخلیِ بالفعل و
سیستم»«،محدودیتها وکمبودها در منابع ،مهارتها و تواناییهای داخلیِ فعلی و آتی سیستم»،
«مولفههای خارجیِ مطلوب موجود و بالفعل سیستم» ،و «مولفههای خارجی نامطلوب موجود و
آتی سیستم» .نقاط قوت و فرصتها ،به عنوان عناصر کمککنندهی سیستم و نقاط ضعف و
تهدیدات ،به عنوان عناصر آسیبزای سیستم تلقی میشوند (هانگر جی و ویلن.)132 :1384،
مدل سوآت درخصوص چگونگی شناسایی مؤلفهها داخلی و بیرونی سیستم ،عم ً
ال روش
خاصی را پیشنهاد نکرده است .اما در این نوشتار ،جهت شناسایی قوتها ،ضعفها ،فرصتها
و تهدیدات سیستم بندر چابهار ،سعی شده تا از مجالت معتبر ،تحلیلهای کارشناسیشدهی
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منابع دست او ِل مرتبط و متن مصاحبهها و سخنرانی ِ
های مسئولین و دستگاههای اجراییِ ذیربط
همچون سازمان بنادر و کشتیرانی ایران ،بندر و منطقه آزاد چابهار و اتاق تجارت و صنایع
افغانستان ،استفاده شده است.
در مدل سوآت ،برای بهبود و ارتقاء عملکرد یک سیستم ،چهار استراتژی ،WO ،SO
 STو  WTارائه شده است .در اجرای استراتژی  ،SOسیستم با استفاده از نقاط قوت داخلی
میکوشد از فرصتهای خارجی حداکثر بهرهبرداری را کند .هدف استراتژی  ،WOاستفاده از
فرصتهای موجود خارجی جهت بهبود نقاط ضعف داخلی سیستم است .در اجرای استراتژی
 ،STتالش میشود تا با استفاده از نقاط قوت داخلی سیستم ،اثرات ناشی از تهدیدات محیط
خارجی سیستم به حداقل رسد .هرگاه سیستم دارای نقاط ضعف داخلی و مواجه با تهدیدات
زیاد خارجی باشد ،استراتژی  WTاتخاذ میشود (فردآر.)360-364 :1393،
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 .3تحلیل تجربی مفاهیم مدل SWOT

آغاز تحلیل تجربی مفاهیم در مدل سوآت ،مشخص نشده و یا چندان دارای حائز اهمیت
نیست .نویسندگان مقاله در ابتدا به نقاط قوت و ضعفهای بندر چابهار (محیط داخلی سیستم)
و سپس به فرصتها و تهدیدات خارجی (محیط بیرونی سیستم) پرداختهاند.

 1-3نقاط قوت داخلی ()S

 1-1-3ژئوپلیتیک اقتصادمحور

ژئوپلیتیک بندر چابهار ،موقعیت مناسبی برای تقویت پیوندهای اقتصادی منطقه است .در سطح
بینالمللی ،این بندر از یکسو ،در مسیر دو کریدور از سه کریدور ترانزیتی بزرگ جهان قرار
دارد .کریدور شرقﯽ -غربﯽ از «دروازه ابریشم» در چین آغاز و به حوزههای قفقاز ،آسیای
غربی و دریای مدیترانه منتقل میشود ،شاخهی جنوبی این کریدور از طریق بندر چابهار به
جنوب آسیا و خلیجفارس میرسد .در کریدور شمال -جنوب ،که از شمال اروپا شروع و
با گذر از ایران ،تا اقیانوس هند( بندر بمبئﯽ) و کشورهاي جنوب و جنوب شرق آسیا امتداد
مﯽیابد ،این بندر یکی از مهمترین محورها است (دهدست .)63-62 :1389،مجاورت چابهار با
خلیجفارس ،پاکستان و افغانستان ،اهمیت ویژهای به آن در این دو کریدور بخشیده است .بندر
چابهار با پاکستان (از مرز گواتر) تقریباً  120کیلومتر مرز مشترک ساحلی دارد و پیوند زمینی
آن با پاکستان از مسیرهای چابهار-زاهدان-میرجاوه و با افغانستان از مسیرهای چابهار-زاهدان-
زابل صورت میگیرد .این بندر با پایتخت عمان (مسقط) ،تقریباً 241کیلومتر فاصله دارد .بدین
صورت ،بندر چابهار ،نزدیکترین و بهینهترین مسیر انتقال انرژی و کاال از خلیجفارس ،دریای

عمان ،چین و اقیانوس هند به افغانستان ،کشورهای مستقل مشترکالمنافع (حوزهی  )CISو
اروپای شرقی از طریق کریدور شمال-جنوب و غرب-شرق است (صاحبداد زهی و توسلی
رکن آبادی.)200 :1396،
عالوهبراین ،ژئوپلیتیک چابهار میتواند دو قلمرو ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی سازمان
همکاری سارک (آسیای جنوبی) را به سازمان همکاری شانگهای و آسیای مرکزی ،اکو و
دریاری خزر متصل میکند (ویسی.)118 :1396،
در سطح ملی ،بندر چابهار در طرح توسعهی محور شرق« ،محور ترانزیتی شرق» نامیده
شده است .این محور به طول 1840کیلومترمربع ،از بندر چابهار آغاز و به استان خراسان رضوی
خاتمه و نیز به درگاههای صادرات و واردات ایران -افغانستان متصل میشود .این بندر ،از یکسو
به بازارچههای مرزی میلک در زابل ،ماهیرود در خراسان جنوبی و دوغارون در خراسان
رضوی میپیوندد و از سوی دیگر ،به لطفآباد و باجگیران در خراسان شمالی (حسینپور پویان
و همکاران)157 :1389،؛ مرزهای شرقی شامل دوغارون ،سرخس ،باجگیران و لطفآباد در
مسیر ایرانی کریدور جهانی شرق -غرب قرار دارد .یکی از اهداف محور شرق ،افزایش سهم
چابهار در بازرگانی و ترانزیت کاالهای داخلی و خارجی است .محور شرق با نقشآفرینی
ژئوپلیتیکی بندر چابهار ،میتواند تعامالت اقتصادی استانهای شرقی ایران با افغانستان را تعمیق
بخشد (طاوسی و همکاران.)82-83 :1391،
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شکلشماره:2جایگاهژئوپلیتیکبندرچابهاردرکریدورهایبزرگجهانیومحورترانزیتیشرق
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 2-1-3امنیت و ثبات داخلی
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بندر چابهار در جغرافیای امن و باثبات ایران واقع شده است .مرزهای چابهار همچون سایر
مرزهای شرقی و جنوب شرقی کشور از امنیت مناسبی برخوردار است .درحالیکه مرزها و
بنادر دریایی و خشکی مشترک پاکستان ،هند و افغانستان با مشکل ناامنی دست وپنجه نرم
میکنند .ثبات و امنیت داخلی بندر چابهار ،محرکی قوی برای جذب سرمایهگذاری تجار و
بازرگانان افغانستان شده است .اینان با توجه به بحران ناامنی در کشورشان و مرزهای پرتلفات
افغانستان و پاکستان ،امنیت صادرات و واردات کاال را بسیار ضروری میدانند؛ بهگونهای که
وجود طالبان و ناامنی برای کانتینرهای افغان در مسیر کراچی و گوادر به افغانستان ،باعث شد
تا تجار و بازرگانان این کشور به جایگزینی راه دیگری بیاندیشند .درواقع ،مسیر ترانزیتی که
انتظار میرود بندر گوادر از طریق بلوچستان پاکستان در مرز چمن وارد خاک افغانستان شود،
و سپس به کشورهای آسیای مرکزی راه یابد ،مجبور است که از دو منطقهی ناامن بلوچستان
پاکستان و جنوب افغانستان عبور کند .بزرگراه قندهار-کابل و قندهار-زابل -فراه ،امنتر
از بلوچستان پاکستان تصور نمیشوند .این در حالی است که مسیر بندر چابهار ،امنترین،
کوتاهترین و با صرفهترین مسیر حملونقل و ترانزیت کاال به افغانستان و آسیای مرکزی است
که صادرات و واردات این منطقه را با محوریت شرق ایران تسهیل میکند.

 3-1-3اشتراکات اجتماعی

اکثریت مردم شهرستان چابهار ،اهل سنت و حنفیمذهب هستند که عالوهبر زبان محلی
بلوچی ،در محافل رسمی و اداری ،به زبان پارسی نیز تکلم میکنند .این امر ،درخصوص
اکثریت قسمت جنوب سیستانوبلوچستان صدق میکند .دین اسالم و زبان پارسی در اشاعه و
گسترهی تمدن ایرانی نقش بسزایی دارند ،کشور افغانستان ،جزء الینفک این تمدن فرامرزی
است .دین مردمان این کشور ،اسالم (حنفیمذهب) و زبان رسمیشانَ ،دری پارسی و پشتون
است .پیوند مشترک فرهنگی ،تعامالت اجتماعی مسئولین و تجار افغان با مردم شرق و جنوب
شرق ایران را تسهیل کرده است .جدای از این ،حتی اشتراک در پوشش ظاهری مردم چابهار
با ملت افغانستان ،در ایجاد حس همدلی و نزدیکی آنان نقش بسزایی ایفا میکند.

 4-1-3حضور گسترده اتباع افغان در سیستان وبلوچستان

حضور گستردهی اتباع افغانستان در سیستانوبلوچستان ،باعث افزایش نفوذ اجتماعی-اقتصادی
ِ
مرکزی افغانستان
آنان در این استان شده است؛ بهگونهای که یکی از علل گرایش دولت
به بندر چابهار ،مطالبات مهاجرین افغا ِن ساکن در سیستانوبلوچستان جهت بهرهبرداری از

امکانات موجود این بندر برای تسهیل مراودات خارجی بود .تجار افغا ِن ساکن در چابهار،
انتظارات فراوانی از دولت ایران دارند که خود بیانگر آیندهی درخشان بندر چابهار در
معادالت منطقهای کابل-تهران است 18.پرواز مستقیم چابهار-کابل ،تسهیل صدور مجوزهای
سرمایهگذاری برای تجار افغان در چابهار ،تردد کامیونهای پالک افغانستان در مسیر چابهار-
میلک ،تحصیل فرزندان سرمایهگذاران افغان در ایران ،افزایش مدت اقامت آنها در ایران از
یک سال به پنج سال و هماهنگی برای تردد تجار افغان به داخل کشور بدون نیاز به صدور
مجوز خروج و مراجعت ،ازجمله مهمترین خواستهها و انتظارات این طبقه است (cfzo.ir/
 .)ns/163پافشاری اینان به عنوان بخش خصوصی ،تضمینی برای تداوم توجه حکومتهای
مرکزی کابل و تهران به بندر چابهار است.
 5-1-3پروژههای توسعهای بندر چابهار

 .18براساس آمار رسمی در حال حاضر  130شرکت افغان در بندر چابهار ثبت شده است.
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برای ارائهی تصویر روشنتر از جایگاه راهبردی بندر چابهار ،ضرورت دارد تا پروژههای
در دست اقدام ،احداثی و تکمیلی مددنظر قرار گیرد .بهویژه اینکه ،این پروژهها در ارتباط با
طرحهای دیگری که هر کدام از کشورهای منطقه در نظر دارند ،حائز اهمیت است .در این
بین ،میتوان به افتتاح نخستین فاز طرح توسعه بندر چابهار (شهید بهشتی) ،به عنوان بزرگترین
پروژهی توسعهای ایران ،در دههی پایانی ماه نوامبر 2017م .اشاره کرد .مراسم افتتاح این طرح ،با
حضور رئیس جمهور ایران و نمایندگان  17کشور بهویژه افغانستان ،چین و هند صورت گرفت.
مزایای طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار ،عالوهبر اینکه میتواند مکمل سایر طرحهای
توسعهی منطقهای ایران و کشورهای همسایه باشد ،عبارتاند از :افزایش ظرفیت بندر شهید
بهشتی از  2/5به  8/5میلیون تن ،احداث دو پست اسکله کانتینری و سه پست کاالی عمومی به
طول  1700متر ،ساخت1470متر موجشکن ،احداث 640متر ترمینال کانتینری ،الیروبی به میزان
15/8میلیون مترمکعب ،احیاء اراضی به میزان 203هکتار ،رشد بارگیری و تخلیهی کاالهای نفتی
و غیرنفتی ،تبدیل چابهار به قطب ترانزیتی منطقه ،ایجاد ارزش افزوده ،اشتغالزایی در جنوب
شرق ،و رعایت شاخصهای زیستمحیطی (cha-/tarhvatoseh1/fa/ir.pmo.chabaharport
 .)baharportپس از توسعهی فاز اول ،فاز دوم توسعه بندر چابهار آغاز خواهد شد که طبق آن،
 38هکتار از اراضی بهسازی میشود و یک ترمینال کانتینری با 900متر اسکله به بندر اضافه
خواهد شد .در فازهای سوم ،چهارم و پنجم ،احداث ترمینال کانتینری با اسکلههای 1200متری
و 1700متری برنامهریزی شده است .همچنین تا سال 2017م .پروژههای متعدد توسعهای در بندر
چابهار احداث و تکمیل شدهاند.
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جدول شماره  :3وﺿعیت پروژههای احداثی و تکمیلی بندر چابهار تا سال 2017م.
پیشرفت فیزیکی
برنامهای

پیشرفت فیزیکی
واقعی

پیشرفت
ریالی برنامهای

پیشرفت ریالی
واقعی

احداث ساختمانهای
عملیاتی بندر شهید بهشتی
چابهار

٪100

٪94

٪100

٪83

احداث مرکز نگهداری
مواد مقابله با آلودگی نفتی
و تجهیز مرکز موجود

٪100

٪80

٪100

٪67

احداث ساختمان پاس
کشتیها در
بندر شهید کالنتری

٪100

٪85

٪100

٪67

تکمیل روسازی بارانداز
کانتینری بندر شهید
کالنتری

-

٪100

-

٪100

تکمیل و اتمام اجرای
آسفالت جاده دسترسی
اسکله یکصدهزارتنی
بندر شهید بهشتی

-

٪99،5

-

٪99،5

عنوان پروژه
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)chabaharport.pmo.ir/fa/darbarebandar/project/omrani(.

 3-2نقاط ﺿعف داخلی )(W

 1-2-3خطوط مواصالتی ﺿعیف چابهار

بندر چابهار ،پتانسیل بسیاری برای صدور کاال و انتقال مسافر به شبهقارهی هند ،آسیای جنوبی،
افغانستان و پاکستان دارد ،اما هنوز از امکانات الزم ارتباطی (زمینی و هوایی) بیبهره است.
این بندر تاکنون به شبکهی سراسری ریلی کشور نپیوسته است .نزدیکترین فرودگاه که در
فاصلهی  45کیلومتری بندر چابهار قرار دارد ،تنها دارای پروازهای داخلی به مقصد ایرانشهر،
زاهدان ،مشهد ،بندرعباس و تهران است .در حال حاضر ،این بندر با سه محور اصلی به شبکهی
جادهای سراسری کشور میپیوندد :محور جاسک-بندرعبارس ،چابهار -ایرانشهر-کرمان و
چابهار-ایرانشهر-زاهدان (حسینپور پویان و همکاران .)160-161 :1389،بدون ارتباط ریلی،
بندر چابهار نمیتواند به یک «بندر مادر» تبدیل شود .رونق محور شرق و نقشآفرینی منطقهای

بندر چابهار در روابط اقتصادی ایران و افغانستان ،منوط به اتصال ریلی آن به شبکهی سراسری
خطآهن شناخته شده است (ستاریفر و همکاران.)157 :1388،
 2-2-3شاخﺺهای ﺿعیف توسعه پایدار

 3-2-3ﺿعف تبلیغاتی

یکی از فنون افزایش رقابت بین بنادر با توجه به ماهیت جهانیشان ،افزایش فعالیتهای بازاریابی
آنان از طریق تبلیغات است .افزایش شناخت ،بهبود چهرهی بندر و ارتباطدهی تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان ،سه هدف عمدهی این تبلیغات است (زارع و همکاران.)48-49 :1394،
ِ
دریانوردی ایران ،علیرغم ظرفیتهای بندر چابهار ،هنوز این بندر
به عقیدهی مسئولین بنادر و
برای صاحبان کاال و تجار منطقه شناختهشده نیست .از نظر اینان ،مزیتهای ناشناخته بندر
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از آغاز تأسیس بنادر ایران تاکنون ،با وجود هزینههای هنگفت ،هنوز یک مدل توسعهای و
سازمانیافتهای برای آنان مطابق با استانداردهای بینالمللی وجود ندارد .آمار فعالیتهای
اقتصادی بنادر از قبیل تولید صادراتی ،ایجاد ارزش افزوده در تجارت و ترانزیت کاال ،افزایش
نرخ بهره ِ
وری درآمد ناشی از ارائه خدمات و تسهیالت ،نرخ رشد صادرات ،و صاردات مجدد،
همگی حاکی از ضعیفبودن شاخصهای توسعهای در بندر چابهار است؛ این امر ،تأثیرات منفی
بر جذب سرمایهگذاری در این بندر داشته است (پیری سارمانلو .)95 :1396،به اعتقاد برخی،
توسعهنیافتگی بنادر و تاخیر بهرهبرداری از پروژههای مهم سواحلی ایران ،زنگ
خطر ِکاهش تمایل هند و افغانستان به چابهار را به صدا درآورده است (عدم
توسعه بندرچابهار.)n24.af/ 2
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد چابهار (عبدالرحیم کردی) ،معتقد است «چابهار
زمانی مرکز ترانزیتی تمامی کاالهای افغانستان میشود که زیرساختهای بندری و پسکرانهای
آن توسعه یابد» .وی ،دلیل عدم استفاده همهجانبه افغانستان از چابهار و افزایش هزینههای
حملونقل کاال از این طریق را در عامل شاخصهای ضعیف توسعهی پایدار میداند .به عنوان
مثال ،هزینهی ترانزیت کاال با کامیون از بندرعباس به افغانستان پنج میلیون تومان و از چابهار
به این کشور هفت میلیون تومان است (عظیمی .)146 :1396،مسئولین اتاق تجارت و صنایع
افغانستان نیز ،بزرگترین مشکل در بندر چابهار را ،برخالف بندر کراچی ،نبود ظرفیتهای
بزرگ دریاییِ بارگیری و تخلیه کشتیهای بزرگ دانستهاند .به همین دلیل ،بخش بزرگی از
کاالهای افغانستان از این مسیر صادر نمیشود و اینان انتظار رفع این مشکل را از سوی ایران
دارند (.)tolonews.com 5
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چابهار ناشــی از خالء رســانهای است (ماهنامه بندر و دریا)98 :1390،؛ سهم اندک چابهار
در حجم ترانزیت کاال در سالهای اخیر ،بیانگر عدم توجه به ظرفیتها و امکانات آن است
(ستاریفر و همکاران .)161 :1388،پوشش ضعف مذکور ،موردتوجه مسئولین ایرانی و افغانی
قرار گرفته است .از نظر بهروز آقایی ،مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستانوبلوچستان« ،موضوع
"بازاریابی" در بندر چابهار از مهمترین اولویتهای سرمایهگذاری است» .به باور وی« ،کلید
توسعه و تنها راه نجات بندر چابهار ،بحث بازاریابی است» (ماهنامه بندر و دریا.)27 :1395،
وزیر اقتصاد افغانستان نیز در خصوص خالء رسانهای معتقد است «عدم آگاهی تجار افغانی از
ظرفیتهای بندری چابهار ،باعث غفلت (آنان) از بهرهبرداری مناسب (این بندر) شده است»

(.)chabaharport.pmo.ir/fa/news/35685/

 4-2-3مدیریت نیمهسنتی سواحل چابهار
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یکی از مشکالت مناطق آزاد ساحلی چون بندر چابهار ،فقدان سازمانهای اجرایی مناسب و
هماهنگ و عدم برخورداری از مدیریت صحیح و چندجانبه است (شاکری و سلیمی:1385،
)125؛ در حالی که مدیریت نواحی ساحلی ،سیستمی چندوجهی است که سعی دارد بین
بخشهای مختلف اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی و اجتماعی هماهنگی ایجاد کند (مدیریت جامع
یا تلفیقی) و برنامهها ،اهداف ،وظایف و منافع آنان را در راستای تحقق مقاصد اصلی سیستم،
سازماندهی کند (ابراهیمزاده و کریمی .)62-63 :1388،تحت تأثیر فقدان مدیریت یکپارچهی
ساحلی (نگاه میانبخشی) در چابهار ،از یکسو؛ هیچیک از نهادهای دولتی و خصوصی حاضر
به انجام طرحهای توسعهای به شیوهی هماهنگ با یکدیگر نیستند و از سوی دیگر؛ در این
ناحیه ،برخی طرحها یا بازدهی کافی نداشته و عقیم میمانند و یا اینکه به قیمت صدمههای
جبرانناپذیر به سایر بخشهای اقتصادی به پایان میرسند .لذا هنوز ،یک نظام مدیریت سنتی
(نگاه بخشی) در منطقه ساحلی چابهار حاکم است (ابراهیمزاده و کریمی )64 :1388،که
خود ،میزان تناقﺾ و سلب اعتماد سرمایهگذاران در این ناحیه را تشدید کرده است (ستاریفر
و همکاران.)162 :1388،
 3-3فرصتهای خارجی )(O
 1-3-3توافق برجام

پس از توافق برجام ،بنادر کشور بـرای دولتهای خارجی جهت سرمایهگذاری ،اهمیت
مضاعف یافت (ماهنامه بندر و دریا/1396،مرداد)80 :؛ چرا که تحریمهای بینالمللی کشتیرانی
علیه ایران ،مهمترین تهدید پایانهی کانتینری چابهار برای این کشورها محسوب میشد (زارع
و همکاران.)25 :1394،
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با رفع برخی تحریمهای دریایی و کشتیرانی ،کشورهایی چون هند به شدت مصمم شدند
تا حوزه فعالیتهای اقتصادی خود در زمینه ساخت بنادر ،جاده و راهآهن در ایران را گسترش
دهند (احمدی و احمدی .)257 :1396،در سال 2015م .تفاهمنامه سرمایهگذاري هند در بندر
چابهار با دولت ایران منعقد شد .با اجراي این توافقنامه ،ظرفیت بندر چابهار در مرحله نخست
برنامهریزي ،از  2,5میلیون تن به  8,5میلیون تن افزایش و همزمان با اجراي این مرحله و با
الیروبﯽ اسکله کنونﯽ شهید بهشتﯽ ،امکان پهلوگیري کشتﯽهای با ظرفیت بیش از  80هزارتن
در این بندر فراهم مﯽشود (ویسی .)116-115 :1396،در حال حاضر ،معافیت مالیاتﯽ20
ساله ،کاهش تعرفههاي گمرکﯽ و تضمین 100درصدی بازگشت سرمایه و سود ناشﯽ از آن،
ازجمله محدودیتزاییهای ورود سرمایهگذاران خارجﯽ به چابهار جهت توسعه و اتصال آن
به شبکه ریلﯽ محسوب میشوند (عبدی و رجبنژاد.)194 :1396،
هند با توجه به مشکالت متعدد سیاسی با پاکستان ،تمایلی برای استفاده از مسیر ترانزیتی
بندر کراچی به کشورهای آسیای میانه و افغانستان نداشته و بنابه رقابتهای اقتصادی با چین،
درصدد نفوذ در بازارهای کشورهای محصور در خشکی است .هزینه ارزان ترانزیت کاال از
مسیر چابهار ،فرصت ویژهای برای هندیها جهت دسترسی به بازار افغانستان است .مقامات هند
با تأسیس یک شرکت بینالمللی دریایی (گلوبال پورتس) در چابهار جهت هماهنگسازی
فعالیتهای بندری و اختصاص خط اعتباری 150میلیون دالری توسعه چابهار ،امیدوارند از این
پس ،نیازهای بازار افغانستان و آسیای میانه را از مسیر چابهار تأمین کنند (عظیمی.)146 :1396،
به عنوان نمونه ،نخستین محمولهی گندم کمکی هند به افغانستان از طریق بندر چابهار در تاریخ
 11نوامبر 2017م1396/8/20( .ش ).وارد این کشور شد .اندکی پس از آن ،محمولهی سوم
گندم هند وارد بندر شهید بهشتی چابهار گردید ( .)96/9/4این محمولهها ،بخشی از 110هزار
تن گند ِم وعدهشدهی هند به افغانستان هستند ()chabaharport.pmo.ir/fa/news/40404/؛
انتقال محمولههای گندم ،ضمن رفع موانع جغرافیایی ،بر گسترش روابط تجاری و منطقهای
هند ،افغانستان و ایران میافزاید.
روابط سیاسی و اقتصادی هند با ایران طی چند سال اخیر به دلیل رقابت با چین و پاکستان
و نیز عدمحساسیت امریکا ،عمیقتر شده است .دو کشور اهداف و منافع مشترک امنیتی در
افغانستان دارند .تهران و دهلینو ،از یکسو؛ از پیامدهای جنگ و بیثباتی افغانستان هراس دارند
و از سوی دیگر؛ نگران نفوذ پاکستان و تسلط کامل طالبان در افغانستان هستند (& Bhatnagar
 .)John,2013: 1همچنین باید افزود ،رقابت آنان در بازار اقتصادی افغانستان ،تاکنون بازی با
حاصل جمع صفر نبوده است.
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شکل شماره  :4اهمیت منطقهای بندر چابهار در ترانزیت هند به افغانستان ،ایران ،آسیای
مرکزی و شرق اروپا

اﺳﺘﺮاﺗﮋىﻫﺎى ﮐﺎرآﻣﺪﺳﺎزى اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﻰِ ﻣﻨﻄﻘﻪاى اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﻰِ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر

112

 3-3-3بازار مصرفی روبهرشد افغانستان

افغانستان اکنون بیش از  90درصد نیازهای داخلیاش را وارد میکند .بازار مصرفی روبهرشد
32میلیون نفری این کشور و نسبت باالی واردات آن ،از ضروریات و فرصتهای گسترش
روابط اقتصادی ایران و افغانستان است (مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد)43 :1393،؛ در این
راستا ،بندر چابهار نقش بسزایی در انتقال سوخت به افغانستان دارد.
 3-3-4سیاست خارجی بیطرفانهی افغانستان

افغانستانازآغازتأسیسخودتاکنون،باهدفمصونماندنازرقابتهایمنطقهایوفرامنطقهای،غالباً
سیاست خارجی بیطرفانه را اتخاذ کرده است .طبق مادهی  8قانون اساسی این کشور (2003م،).
یکیازاصولحاکمبرسیاستاینکشور«،عدممداخله،حسنهمجواریوروابطحسنهیمتقابل»
است.بیطرفیباعثشدهتاافغانستانازبسیاریازمناقشاتومجادالتبرونمرزیکشورهامصون
بماند .امروزه افغانستان روابط حسنهای با کشورهای عرب حوزهی خلیجفارس دارد .این کشورها
نیز افغانستان را مثابهی کشوری دوست و متحد خود میدانند .انجام مذاکرات صلح با طالبان در قطر
و کمکهای اقتصادی اعراب به افغانستان ناشی از اعتمادسازی متقابل آنان است .امارات یکی از
صادرکنندگاناصلیکاال(خودرو)بهافغانستاناست.درعرصهیاقتصادوروابطسیاسیمنطقهای،
سیاستخارجیبیطرفانهیافغانستان،تضمینیبرایثباتوتداومصادراتووارداتاینکشوربهو
ازکشورهایخلیجفارسازمسیربندرچابهاراست.

 4-3تهدیدات خارجی ()T

 1-4-3تحریمهای بینالمللی

برخی از شرکتهای بزرگ غربی به دلیل نگرانی از بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران
و همچنین تداوم محدودیتهای بانکی ،از فراهم ساختن تجهیزات مورد نظر هند برای توسعه
بندر چابهار ،خودداری کردهاند .بانکهای اینان به دلیل باقیماندن برخی از تحریمهای مالی
آمریکا ،آمادهی انجام فرایند انتقال پول این معامالت نیستند .بازگشت یا اعمال تحریمهای
جدید بینالمللی ضربه بزرگی به برنامهها و اهداف استراتژیک و اقتصادی هند وارد میکند
و از طرف دیگر؛ طرحهای ملی توسعه بندر چابهار و جنوب شرق ،و تبدیل آن به یک قطب
ترانزیتی منطقه را با دشواریهایی روبرو میکند .باید افزود هرچند تحریمهای هستهای ایران با
اجرای برجام برداشته شد ،اما برخی از تحریمهای غیرهستهای آمریکا علیه ایران نظیر ممنوعیت
معامله با دالر باقیماندهاست(.)ir.voanews.com/a/iran-sanction-india/3895144.html
مهمتر آنکه ،مخالفت و کارشکنی کشورهایی چون اسرائیل ،عربستان و آمریکا جهت نافرجامیِ
توافق برجام ،سبب شده سیاست خارجی هند تا حدودی سیاستهای محتاطانه و ریسکناپذیری
را در سرمایهگذاری بنادر ایران در پیش بگیرد.)Pal Singh Sidhu,2016 32(:

 2-4-3واگرایی ایران و اعراب
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یکی از اهداف افغانستان از دسترسی به آبهای آزاد از گذرگاه ایران ،برقراری ارتباط
اقتصادی با کشورهای عرب خلیجفارس است ،اما ارتباطات تجاری ایران با کشورهای حاشیه
خلیجفارس در سالهای اخیر مناسب نبوده است (ماهنامه بندر و دریا/1396،خرداد .)35 :در
کنار استمرار تنازعات امنیتی و ساختاری ،تحوالت اخیر در خاورمیانه نیز حاکی از تشدید
میزان واگرایی ایران با کشورهای عربی است .منازعه و خودمحوری ایدئولوژیکی نخبگان
این دولتها منجر به ایجاد منازعه در هویت شبهاسالمی آنان شده است .بحرانهای قطر ،یمن،
لبنان ،فلسطین و اسرائیل ،مسئلهی رفراندوم اقلیم کردستان و حمایت عربستان از آن ،اعالم
استراتژی جدید حکومت ترامپ مبنی بر مبارزه با تروریسم و تالش برای نشاندادن ایران به
عنوان حامی اصلی تروریسم ،نزدیکی هرچه بیشتر آمریکا به اعراب به ویژه عربستان در سال
2017م .و غیره ،بر شدت واگرایی اینان افزوده است .تداوم بحران واگرایی ،در بلندمدت تردد
و ترانزیت کاال از کشورهای حوزهی خلیجفارس به افغانستان و آسیای مرکزی و بالعکس را
از مسیر ترانزیتی جنوب شرق ایران با موانع جدی مواجه خواهد ساخت.
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 3-4-3زیرساختهای مواصالتی نامناسب افغانستان

هدف مشترک فعلی ایران و افغانستان ،ارتقاء مناسبات منطقهای اقتصادی آنان است .چنین
آزمندی ،حداقل نیازمند زیرساختها و در اینجا یعنی خطوط و جادههای مواصالتی استاندارد
و متناسب با ترانزیت حجیم منطقهای است .جدای از ایران ،افغانستان نیز تاکنون نتوانسته چنین
نیازهای مقدماتی را فراهم سازد .درحقیقت ،جادههای سراسری این کشور ،ظرفیت تردد
کامیونهای سنگین را نداشته و یا در میانمدت ،این جادهها به شدت نیاز به تعمیر و بازسازی
خواهند داشت .این معضل ،هزینهی استهالک ،تردد وسایل نقلیه و حمل کاالهای صادراتی و
وارداتی از مسیرهای چابهار-افغانستان را به شدت افزایش میدهد.

 3-4-4بندر گوادر و رقابتهای بینالمللی
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بندر چابهار همچون یک سیستم در سطوح محلی ،ملی و منطقهای ،در صورت اشاره و مقایسه با
بندر گوادر پاکستان (مورد حمایت و سرمایهگذاری شدید چین) ،قابل فهم و حائز اهمیت است.
در یک بررسی واقعبینانه و سیستمی ،میتوان گفت که این دو بندر در دو موقعیت متفاوت قرار
گرفتهاند که میتوانند به صورت رقیب یا مکمل یکدیگر در نظر گرفته شوند .منافع ملی ایران در
نگاهی مکملی و نه رقابتی تصور میشود؛ زیرا بنادر چابهار و گوادر به نحو آشکاری در مرکزیت
رقابتهای منطقهای و بینالمللی قرار گرفتهاند .در این میان ،کریدورهای اقتصادی-تجاری و
حملونقلهای ترانزیتی جهانی ،بر دامنهی رقابتهای منطقهای بین هند و پاکستان ،و هند و چین
از یک طرف ،و رقابتهای بینالمللی چین و آمریکا ،و چین و روسیه از طرف دیگر افزوده
است و به تدریج ابعاد آن از اقتصادی و تجاری به نظامی�-امنیتی ارتقا مییابد .در چنین نگاه
رقابتآمیزی ،اگر به آینده بنادر سواحل مکران توجه شود میتوان تصور کرد که بندر چابهار و
بندر گوادر با آیندهای متفاوتتر از گذشته روبهرو شوند و تبدیلشدن آنها به بنادر آزاد نه تنها
توسعه آنها را در پی خواهد داشت ،بلکه توسعه شرق ایران و استانهای سیستان و بلوچستان،
هرمزگان ،کرمان و خراسان جنوبی و توسعه در ایالت بلوچستان پاکستان و در امتداد پروژه «یک
جاده-یک کمربند» تا ایالت سینکیانگ چین را تسهیل میکند .طرح بلندمدت توسعه در این
ابعاد ،نه تنها منطقه را دگرگون خواهد کرد ،بلکه معادله قدرت هند را در موضع برتر از پاکستان،
و چین را در موضع برتر از آمریکا قرار خواهد داد .این بدین معنا است که ایران در جایگاهی
قرار خواهد گرفت که میتواند از موقعیت ژئوپلتیک ،ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک خود به
عنوان کشوری که میتواند جنوب آسیا را به آسیای مرکزی ،شرق آسیا را به خاورمیانه ،آفریقا و
اروپا اتصال دهد بهره گیرد .منتهی واقعیت آن است که بهرهگیری از این فرصت تاریخی مساعد
نیازمند ملزوماتی است که اگر درست و به موقع درک نشود و در قبال آنها برنامهریزی صورت
نگیرد ،بندر چابهار در رقابت با بندر گوادر خواهد باخت.

 .4ارائهی راهبردها

عملکرد سیستمی بندر چابهار در ارتقاء اقتصاد سیاسی ایران و افغانستان ،منوط به کاربست
استراتژیهای مطلوب است .استراتژی؛ عبارت است از اجرای طرحهایی زنجیرهوار از
ِ
داشت عوامل محیطی،
سیاستها ،روشها و برنامههای کارآمد و نیز بسیج منابع در کنار درنظر
جهت تحقق الگویی از اهداف و غایات حیاتیِ فعلی و آتی یک سیستم (Grant & Jordan,
 .)2015: 11در این پژوهش ،استراتژیهای مورد نظر ،در چهار سطح ملی ،دوجانبه ،منطقهای و
فرامنطقهای طبقهبندی شدهاند که به شرح ذیل است:
 1-4راهبردهای سطﺢ ملی

)1-1-4توسعه زیرساختهای مواصالتی )(ST

 2-1-4خدمات ویﮋه برای بخش خصوصی افغانستان در چابهار )(SO

پیشبینی میشود که در آینده ،میزان سهم حضور تجار و بازرگانان افغانستان در بندر چابهار به
نسبت سایر کشورها ،افزایش یابد .در این صورت ،درصد مطالبات و امتیازخواهی اینان افزایش
مییابد .اعم این انتظارات شامل کاهش تعرفههای گمرکی (اقتصادی) و تسهیل در صدور
روادید و ویزا (سیاسی-امنیتی) است .خدمات ویژه ،متعاقباً انگیزهی سرمایهگذاری و تردد
بخش خصوصی در بندر چابهار را فراهم میکند .از این طریق ،میتوان بین تواناییهای داخلی
چابهار و بهرهگیری بخش خصوصی افغانستان از این تواناییها جهت صادرات محصوالتشان
به جنوب ،یک پیوند ناگسستنی برقرار ساخت.
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چابهار و افغانستان اگرچه به عنوان «مکمل ژئوپلیتیکی» یکدیگر ،محسوب میشوند ،اما
غیراستاندارد بودن جادهها و فقدان خطوط ریلی ،چنین موقعیتی استراتژی را به شدت متأثر
ِ
ِ
تهدیدات ناشی از بحرانها
گیری تواناییهای بندر چابهار و کاهش اثرات
ساخته است .بهره
و تهدیدات خارجی ،مستلزم توسعهی زیرساختهای مواصالتی است .از این طریق ،میزان
وابستگی کشورهایی چون هند و چین به بندر چابهار جهت ترانزیت کاال به آسیای مرکزی
و شرق اروپا از مسیر جنوب شرق ایران ،دوچندان خواهد شد (کاهش هزینههای ترانزیتی).
گرایش و سوقدادن بخش خصوصی به مناطق شرق و جنوب شرق ،میتواند سهم بسزایی
در سرمایهگذاری اینان جهت توسعهی زیرساختهای مواصالتی بندر چابهار و افغانستان
داشته باشد .اما این مهم ،مستلزم یکسری مقدمات اولیه است ازجمله؛ تالش برای تبلیغات و
بازاریابیهای گسترده ،کیفیسازی و ارتقاء وضعیت امنیت جنوب شرق و افزایش تعامالت
اجتماعی سایر نقاط کشور به این مناطق.
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 3-1-4سیاستگذاریهای هدفدار ایران در نواحی ساحلی)(WT

ِ
ضعیف تاریخی ایران در بنادر و مناطق آزاد ،نقش بسزایی در
کمکاریها وسیاستهای اقتصادی
عقبماندگی این نواحی داشته است .امروزه در ایران ،سیاستگذاریهای زمانمند (کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت) درخصوص ارتقاء و پیشرفت نواحی ساحلی ،کمتر وجود دارد .لذا دولت
ج.ا.ایران اگر درصدد نقشآفرینی در اقتصاد و معادالت سیاسی منطقه است ،میبایست ابزارها
و سیاستهای متناسب با این هدف را تهیه و عملیاتی نماید .این مهم ،وابستگی هند و چین به
سواحل ایران را دو چندان خواهد کرد .در این راستا ،دولتمردان ایرانی باید به افزایش بودجههای
توسعهای (بنادر و مناطق آزاد) ،و مرکززدایی سیاسی و صنعتی توجهی وافر داشته باشند .این نکته
از آن جهت مهم است که رغبت چین ،هند و افغانستان به سواحل جنوب و جنوب شرق ،نه صرفاً
به علت قدرت ایدئولوژیکی ،نظامی و مذهبی ایران ،بلکه بخاطر منفعت و موقعیت ویژهی این
سواحل جهت ترانزیت بینالمللی کاال است.
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 2-4راهبردهای سطﺢ دوجانبه (مشترك)

 1-2-4سرمایهگذاری مشترك ایران و افغانستان در چابهار )(SO

امروزه دولتمردان ایرانی و افغان ،به کمکهای مالی و سرمایهگذاری کشورهایی چون
هند و چین در بندر چابهار چشم دوختهاند .چنین انتظار و وابستگی ،نامعقوالنه و کوتهنظرانه
است؛ چرا که مانع از همت و سرمایهگذاری ایران و افغانستان در گسترش سرمایهگذاریهای
مشترک و حتی انفرادی آنان در این بندر شده است .هند ،چین و حتی عمان اگرچه جزء
نافعان مسیر مواصالتی چابهار هستند ،اما نباید فراموش کرد که ایران و افغانستان نخستین نافعان
و برندگان این بندر هستند .سرمایهگذاری مشترک تهران-کابل که راهی برای بهرهگیری از
نقاط قوت داخلی بندر چابهار جهت بهرهگیری از فرصتهای خارجی است ،نقش نخست در
تقویت خطوط مواصالتی و تجهیز کرانههای ساحلی این چابهار دارد .در غیر این صورت ،به
راحتی با حذف سهم سرمایهگذاری هند از چابهار ،دیگر نمیتوان از سرمایهگذاری در بندر
چابهار صحبت به میان آورد.

 2-2-4گسترش مناسبات اجتماعی )(SO

ارتباطات اجتماعی دوجانبهی ملت ایران و افغانستان به شدت ضعیف است که خود به مقولهی
امنیت در افغانستان برمیگردد .به ندرت اتفاق افتاده است که ایرانیان ،افغانستان حتی نقاط
امن این کشور را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب کرده باشند .تحکیم مناسبات و
پیوندهای دو کشور از طریق افزایش سفرهای توریستی و مردمشناسیِ دوجانبه ،تأثیر بسزایی

در همافزایی و شناخت فرصتهای اقتصادی یکدیگر خواهد داشت .نباید فراموش کرد که
نفوذ اقتصادی غرب در شرق جهان ،از طریق جهانگردان و سیّاحان صورت گرفت.
 3-4راهبردهای سطﺢ منطقهای
 1-3-4تنشزدایی منطقهای )(ST

منطقهای که ایران و افغانستان در آن واقع شدهاند به شدت تنشآفرین و پارادوکسمحور
است .دولتهای ایران و اعراب ،از یکسو تأکید زیادی بر منطقهگرایی داشته و از سوی
دیگر ،مدل حاکم بر سیاست خارجی آنان ،رهیافتی فرامنطقهای دارد که کام ً
ال در تضاد با
منطقهگرایی است .روابط تهران با بیشتر کشورهای عربی که حوزهی عظیمی از منطقهی
مجاورتی ایران را تشکیل میدهند ،به شدت تنشزا است .رویگردانی اعراب و ایرانیان از
یکدیگر و توسل هر دو آنها به غرب به عنوان «نیروی سو ِم منجی» ،بیانگر شکاف مذکور
است .از سوی دیگر ،اختالفات تاریخی هند ،پاکستان و افغانستان منجر به تنشزایی عمیقی
در جنوب آسیا شده است .با کاهش اختالفات مرزی و سیاسی این سه کشور ،نقشآفرینی
منطقهای ایران در ناحیهی باثبات جنوب آسیا قابل پیشبینی است .لذا نمیتوان آرمان تحقق
اقتصاد و سیاست منطقهای داشت ،درصورتی که رهیافت کشورهای فوق ،در تضاد با آن باشد.
از اینرو ،هماندیشی و تنشزاییِ ایدئوژیکی منطقهای ،متقدم بر اقتصاد منطقهای است.

کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی ،با وجود اینکه اهمیت بندر چابهار را در پیوند به یکدیگر
درک کردهاند ،اما این کشورها تاکنون با محوریت ایران و افغانستان ،سرمایهگذاری کالن
منطقهای جهت تسهیل ترانزیت شمال-جنوب صورت ندادهاند .حتی سرمایهگذاریها و
پروژههایاینانبیشازآنکهروندمنطقهگراییراتقویتکند،برتشدیدواگراییمنطقهایافزوده
است .توقف خط لولهی صلح با محوریت ایران و راهاندازی راه الجورد با محوریت افغانستان
(2017م ،).عالوهبر نمود عینی دوگانگی در سرمایهگذاریهای آنان ،عاملی برای کاهش
وابستگی منطقهای تهران-کابل است .این نکته از آن جهت مهم است که ژئوپلیتک مشترک
ایران و افغانستان ،نقش مهمی در پیوند اقتصاد مناطق منفرد آسیای مرکزی و جنوبی ،خلیجفارس
و شرق اروپا دارد .مشارکت اقتصادی کشورهای ناف ِع اقتصاد منطقهای پیامدهایی مهمی دارد
ازجمله؛ توسعه خطوط ریلی و زیرساختهای مواصالتی افغانستان و چابهار ،محرومیتزدایی،
جذب سرمایهگذاریها و گسترش همکاریها .در خصوص گسترش همکاریها باید گفت
که ایران میتواند از تجارب دریایی هند و چین در بهبود مدیریتی بنادر و سواحل ،الگوبرداری

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستگذاریعمومی ،دورۀ  ، 8شمارۀ  ،28پاییز 97

 2-3-4افزایش سرمایهگذاریهای مشترك منطقهای )(ST
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کند .حتی اگر روند واگرایی ایران و اعراب ادامه یابد ،دولت ایران ناگزیر باید بر کشورهای
جنوب ،جنوب شرق و مرکز آسیا متمرکز شود.
 4-4راهبردهای سطﺢ بینالمللی
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1-4-4

اعتمادسازی بینالمللی )(WT

2-4-4

عملیاتیساختن کریدورهای شمال-جنوب و شرق-ﻏرب )(WO

مهمترین پیامد توافق برجام ،اعتمادسازی جهانیِ برای ایران بود .این تحول جز از طریق تنشزایی
ایران با اروپا و غرب حاصل نشد .متعاقباً ،برجام نیز تکیهگاهی برای تداوم روند تنشزایی ایران
شد .علیرغم این رویداد ،هنوز فضای حاکم بر روابط ایران با کشورهای قدرتمند چون آمریکا،
انگلستان و فرانسه ،اعتمادساز نیست .برای ایران و افغانستان ،اروپا و غرب تنها به یک کشور
یعنی آمریکا خالصه و ختم میشود .به عبارتی دیگر ،کنش سیاسی سایر کشورهای قدرتمند در
قبال ایران و افغانستان ،به شدت متأثر از رویکرد دولتمردان ایاالتمتحده به این دو کشور قرار
گرفته است .بنابراین ،نمیتوان نقش آمریکا را در اعتمادسازی و تنشزایی ایران نادیده انگاشت.
کاهش تحریمهای بینالمللی بنادر ،نخستین پیامد اعتمادسازی فرامنطقهای برای ایران است.

ایران و افغانستان ،هر دو در مسیرهای ترانزیتی کریدورهای بزرگ فرامنطقهای قرار دارند.
احیاء ژئوپلیتیک منطقهپیوند ایران و افغانستان ،با عملیاتیکردن کریدورهای جهانی شمال-
جنوب و شرق-غرب ،شتاب خواهد گرفت .گشایش محور ترانزیتی شرق ایران نیز نقش
مهمی در این بین دارد .با وجود اینکه موافقتنامهی حملونقل بینالمللی شمال-جنوب در سال
2000م( .شهریور 1379ش ).بین ایران ،هند و روسیه به امضاء رسید ،اما تاکنون ،این کشورها
اقدام جدی جهت به سرانجام رساندن این توافقنامه صورت ندادهاند .بنابراین ،تقویت مناسبات
منطقهای ایران و افغانستان با محوریت بندر چابهار ،مستلزم انجام رایزنی دولتمردان دو کشور
با کشورهایی که در مبدأ ،میانه و مقصد کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب قرار دارند،
است.

.5نتیجهگیری

ِ
تجاری خارج از خلیجفارس ،از نظر سیاسی و
بندر تاریخی چابهار ،به عنوان مهمترین بندر
استراتژیکی ،نقطهای کلیدی برای فضای حیاتی تجارت خارجی و ضمانتی برای تداوم و تعمیق
فعالیتهای اقتصادی ایران و افغانستان در سطوح منطقهای و فرامنطقهای محسوب میشود .در
حقیقت ،امنیت خلیجفارس و تنگهی هرمز ،دسترسی مستقیم به آبهای آزاد ،و افزایش قلمرو

(18. Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan )RECCA

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستگذاریعمومی ،دورۀ  ، 8شمارۀ  ،28پاییز 97

آبی ایران در دریای عرب و اقیانوس هند ،به سواحل دریایی چابهار جایگاه استراتژیکی در
معادالت منطقهای تهران-کابل بخشیده است .سایر ویژگیهای کرانهای این بندر ،همچون
ژرفای مناسب سواحل چابهار ،نبود کشورهای رقیب در کرانهها و بنادر ،و آلودگی کم این
سواحل ،زمینهی بهرهگیری از این امکانات را برای رونق صادرات و واردات ایران و افغانستان
فراهم ساخته است؛ چنین ویژگیهای ساحلی ،به طور حتم صنعت گردشگری این ناحیه را
برای ورود دو کشور به «تجارت فرهنگی» ،فراهم میسازد.
تالشهای اقتصادی خارجی دولت افغانستان ،نقش بسزایی بر بهرهگیری هرچه بیشتر این
کشور از بندر چابهار دارد .حضور پررنگ افغانستان در اجالس و سازمانهای منطقهای و نیز
افزایش سفرهای مقامات بلندپایه به کشورهای همسایه بهویژه آسیای مرکزی ،حاکی از تالش
دولتمردان در حوزهی اقتصادی و احیاء دوبارهی تجارت این کشور است .اگرچه هنوز تأمین
امنیت و مقابله با تروریسم ،بر بیشتر اجالس و نشستهای بینالمللی درخصوص افغانستان سایه
افکنده است ،اما مقامات افغان از طریق همین مجراها ،گفتوگوهای بسیاری درخصوص
بهبود مناسبات تجاری افغانستان با کشورهای منطقه و نیز تشویق برای جذب سرمایهگذاریهای
خارجی جهت ارتقاء اقتصاد منطقهای صورت دادهاند .به عنوان مثال ،امروزه یکی از پروژههای
دارای اولویت در چارچوب «کنفرانس همکاریهای اقتصادی منطقهای راجع به افغانستان»
(ریکا) ،19عملیاتیساختن موافقتنامهی بندر چابهار و تقویت دهلی ِز بینالمللی ترانزیت چابهار
است .اما ایران برخالف کشورهای ترکیه ،هند ،چین و تاجیکستان ،در همکاریهای منطقهای
اقتصادی افغانستان پیشگام نبوده و تاکنون میزبان هیچیک از نشستهای منطقهای دراین زمینه
نبوده است .به نظر میرسد که تبلیغات رسانههای غربی و عربی ،جنگ نرمافزاری شدید و
آسیبزایی بر فضای تعامالت اقتصادی ایران حاکم گردانیده است .گفتمان ایرانهراسی و
شیعههراسی منجر به تدفیع چهرهی صلحجویانه و تشریح چهرهای مداخلهگرایانه از ایران ،و
ایجاد برخی سوءگمانها برای همسایگان تجاری متحد تهران همچون افغانستان شده است.
نقشآفرینی منطقهای و سیستماتیک بندر چابهار منوط به محدودیتزدایی داخلی و
تهدیدزدایی خارجی است .با کاهش یا از بینبردن تهدیدات و محدودیتها یا آثار آنها،
میتوان شاهد دستاوردها و خروجیهای چشمگیری برای سیستم بندر چابهار بود .ناکارآمدی
و ضعف در هر یک از اجزاء و بخشهای کارکردی این سیستم ،باعث ایجاد اختالل در سایر
اجزاء آن میشود .در واقع ،پیوستگی متقابل عناصر سیستم ،حاکی از رویکرد چند بعدی و
هدفمند به آن است .با این تفاسیر ،بندر چابهار در صورت نگاه سیستمی دولتمردان به آن،
نقش بسزایی در ارتقاء مناسبات تجاری ایران و افغانستان خواهد داشت.
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جدول شماره  :4خروجی کاربست مدل سوات در تحلیل نقش بندر چابهار در
اقتصاد سیاسی منطقهای ایران و افغانستان

عوامل داخلی

قوتها ()S

ضعفها ()W

)1ژئوپلیتیک اقتصادمحور

)1محرومیت س و ب

)2امنیت و ثبات داخلی مناسب
)3توسعهی پروژههای توسعهای
)4اشتراک هویتی با افغانستان
)5حضور فراوان افغانها در س و ب

)2مرکزگرایی سیاسی-اقتصادی ایران
)3ضعف خطوط ریلی شرق ایران
)4توسعه ناپایدار بنادر ایران
)5ضعف تبلیغات رسانهای در ایران
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)6پیرامون شکننده و ناامن چابهار
)7مدیریت نیمهسنتی سواحل ایران
عوامل خارجی
فرصتها ()O

)1توافق برجام

)2ارتقاء مناسبات هند-
ایران-افغانستان
)3ژئوپلیتیک
منطقهپیوند افغانستان

)4افزایش توجه چین به
چابهار
)5سیاست خارجی
بیطرفانهی افغانستان
)6بازار مصرفی
روبهرشد افغانستان

 )7پروژههای توسعهای
بندر چابهار

استراتژیهای SO

)1ارائه خدمات ویژه برای بخش
خصوصی افغانستان

)2سرمایهگذاری مشترک ایران-
افغانستان
)3گسترش مناسبات اجتماعی
ایران و افغانستان

استراتژیهای WO

)1عملیاتیساختن کریدور شمال-
جنوب

)2عملیاتی ساختن کریدور شرق-
غرب

تهدیدها ()T

استراتژیهای ST

)1سیاستگذاری
ضعیف داخلی ایران

)1توسعه زیرساختهای
مواصالتی

)3واگرایی ایران و
اعراب

)3افزایش سرمایهگذاریهای
منطقهای

)2زیرساختهای
ضعیف افغانستان

)4تحریمهای بینالمللی

)2تنشزدایی منطقهای ایران و
اعراب

استراتژیهای WT

)1سیاستگذاری هدفدار ایران در
نواحی ساحلی
)2امنیتزایی در افغانستان

)3اعتمادسازی و تنشزایی بینالمللی

)5دشواری کسب
و کار در ایران و
افغانستان

)6بندر گوادر و
رقابتهای بینالمللی

منابع

 )1منابع فارسی
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ابراهیمزاده ،عیسی و صادق کریمی (" ،)1388مدیریت ساحلی و توسعه زیستمحیطی ناحیه چابهار"،
مجلهی جغرافیا و برنامهریزی محیطی ،سال  ،20شماره ( 36زمستان) ،صفحات.57-72 :
احمدی ،سیّدعباس و ابراهیم احمدی (" ،)1396بررسی توانمندیهای راهبردی منطقه آزاد چابهار در
راستای وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی ایران (از منظر داخلی ،منطقهای و بینالمللی)" ،فصلنامه
راهبرد ،سال  ،26شماره ( 83تابستان) ،صفحات.235-262 :
پیری سارمانلو ،عادل (" ،)1396توسعه مناطق آزاد تجاری در بستر نظام اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی:
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