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 گزارش کامل

 تا تصور از :چابهار در هند و ایران همکاری»کارشناسی -نشست علمی

 مصلحت تشخیص مجمع یراهبرد مطالعات پژوهشکدهتوسط « واقعیت

برگزار  1399تیر  6 درای انجمن ایرانی مطالعات منطقهنظام با همکاری 

 آقایشد. در این نشست 

 پیشین شاکری سفیر ماشااهلل

 پاکستان، آقای مهدی در ایران

 در ایران پیشین زاده سفیرنبی

-حق آقای دکتر جعفر و هند

 ایمنطقه مطالعات یرانیا انجمن مدیره هیأت عضو و دانشگاه استاد پناه

. این نشست به ابتکار کارگروه نظرهای خود پرداختندبه طرح نقطه

 ای برگزار شد.جنوب آسیای انجمن ایرانی مطالعات منطقه

 و چابهار پروژه در ایران با هند همکاری مختلف ابعاد نشست این در

 بحث مورد لیالملبین و ایمنطقه هایمتغیر دیگر افزاینده یا کاهنده تاثیر

الملل در ابتدا آقای دکتر رحیم بایزیدی مدیر گروه روابط بین .گرفت قرار

، 16پژوهشکده تحقیقات راهبردی و دبیر نشست رویداد استراتژیک 

ای بندر چابهار و گزارشی از آخرین تحوالت و وضعیت داخلی و منطقه

ند. ایشان همکاری ایران و هند، ارائه دادند و به تشریح مسئله پرداخت

روابط ایران و هند بعد از انقالب اسالمی ایران تا به امروز دارای »گفتند: 

فراز و فرود نسبتا کمی بوده است. اوج روابط ایران و هند را باید در دهه 

و مسئله احداث خط لوله صلح مشاهده کرد که البته تا به امروز به  90

ان و هند، متغیرهای نتیجه نرسیده است چراکه همواره در روابط ایر

اند. چابهار نیز از این قاعده گران خارجی تاثیرگذار بودهخارجی و کنش

ای در ای و فرامنطقهکه تاثیر متغیرهای منطقهمستثنی نبوده است، به طوری
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تر است و ایران و هند را مجبور به انتخاب راهبردی در چابهار جدی

د منافع هردو کشور تحت کند و این سیاست باعث می شومقابل هم می

های اخیر ها قرار داشته باشد. نمود بارز رفتار هند در سالتاثیر این متغیر

ها و مناسبات با ایران نزدیکی بیشتر به امریکا و غرب و کاهش همکاری

و چین بوده است. حتی مشاهده می شود هند در کمپین فشارحداکثری 

ایران، روابط خود را با ایران  ایاالت متحده امریکا علیه جمهوری اسالمی

به کمترین میزان خود در این سالها رسانده است و در مقابل پیوند وثیقی 

ای الملی و با رقبای ایران در سطح منطقهرا با امریکا و غرب در سطح بین

آغاز کرده است. در مقطع کنونی یکی از مسائل مهم برای هند در چابهار، 

را در همکاری میان توان آنیجه آن است که میبحث انتخابات امریکا و نت

 «.ایران و هند موثر دانست

 تاریخی پیشینه و مولفه خود سخنان در زادهمهدی نبی در ادامه آقای

 را هستند چابهار در همکاری گسترش مقوم که دهلی و تهران تعامالت

 و موانع و هاچالش برخی ایجاد  با وجود ایشان باور به. کردند مطرح

 به این کشور نهایت کنونی هند، در دولت گرایانهغرب هایگرایش وجود

 نیز ایران. آورد خواهد روی چابهار در ایران با همکاری گسترش سمت

 نفی معنای به این هرچند سازد منتفی را هند با همکاری ادامه نباید

نیست. ایشان  راهبردی طرح این در هادولت دیگر همکاری به دعوت

هند انتظار چابهار امن، چابهار تکمیل شده و آماده و چابهاری را  »گفتند: 

که به شمال ایران، روسیه و قفقاز دسترسی داشته باشد، از ایران داشت. 

بنابراین ضعف و کم کاری داخلی را یکی از عوامل مهم در کاهش 

همکاری هند با ایران در چابهار دانستند. به عنوان مثال، پروژه کریدور 

سال در داخل ایران هنوز تکمیل نشده است و  20جنوب بعد از  – شمال

روسیه و هند گالیه هایی را در این زمینه همواره نسبت به ایران داشته 

اند. بنابراین عدم هماهنگی های داخلی و عدم وجود تفکر راهبردی و 
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اساسی میان مدت و بلند مدت در نزد مسئولین ذیربط، یکی از مشکالت 

در بحث چابهار نیز ما باید هرچه سریع مینه می باشد. بنابر این در این ز

تر مشکالت و موانع موجود را برطرف کنیم تا طرف هندی با رغبت 

 «.بیشتری در این طرح مشارکت داشته باشد

 آن، هایمحدودیت و گوادر بندر به اشاره با شاکری در ادامه نشست اقای

 و داخلی هایظرفیت از گیری بهره ملزو و  ایران جغرافیایی هایمزیت بر

 با دریایی و شوسه، ریلی هایراه اتصال ایجاد بر تاکید با خارجی

 در خشک بندر ایجاد پیشنهاد و کرده تاکید مرکزی آسیای و افغانستان

 را  کشور این با مشترک دریایی خط نیز و افغانستان زرنج مرز هم شهر

اصلی ایران جغرافیا و انرژی است و دو مزیت »ایشان گفتند:  .کردند ارایه

در مسئله جغرافیا بنادر به عنوان مبادی ورود و خروج کاال بخش اصلی 

این پتانسیل جغرافیایی است. با این حال یک بندر تنها با توسعه خود 

هایی که بندر را به سرزمین اصلی یا کند بلکه پس کرانهرونق پیدا نمی

ای دارند. پس کنندهقش بسیار تعیینکند نمتصل می سرزمینهای مجاور

توان یک بندر را توسعه دارد و از مزایای گذاری نمیتنها با جذب سرمایه

یک  مند شد؛ به عنوان مثال باید در کنار هزینه زیر بناییاقتصادی آن بهره

صد میلیون دالری در خود چابهار و پس میلیارد دالری و روبنایی چند

آهن که بندر را به میلک در مرز شهری، جاده، راه کرانه منطقه آزاد، بافت

کند همه در کنار هم تعریف شوند و با هم توسعه افغانستان متصل می

های پیدا کنند تا چابهار به ظرفت نهایی خود دست پیدا کند. همه هزینه

 500میلیون دالری که هزینه کرد تا سقف  85هند در چابهار از جمله 

قصد دارد هزینه کند در مقابل آنچه که ما از منابع میلیون دالری را که 

ملی در چابهار هزینه کردیم، بسیار ناچیز است. پول، تجهیزات و هر 

هند مشکلی را از ما حل نمی کند. مهم  سرمایه گذاری از جمله چین و

این است که با حضور هر کشوری ترافیک را در بندر به وجود بیاورند و 
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توسعه دهند. آقای شاکری سپس این سوال را مطرح کرد که آیا حضور 

ن سوال هند در چابهار منجر به ترافیک در بندر شد یا نه؟ در پاسخ به ای

ک توسط هند تنها مقداری گندم و غیره ی اشاره کرد که با توسعه مرحلۀ

در قالب کمک با هداف سیاسی و غیره به افغانستان صادر کرد و درعمل 

تغییر قابل توجهی در ترافیک چابهار ایجاد نکرد. بنابراین حضور هر 

قیم و های دارد که مستهار )از جمله هند( برای ما هزینهکشوری در چاب

بنابراین باید بتوانیم بیشترین سود را از  شود.غیر مستقیم بر ما تحمیل می

 «.حضور بازیگران خارجی در چابهار به دست بیاوریم

نظرهای خود پرداختند. به طرح نقطه پناه حق در پایان نشست آقای دکتر

ایشان وضعیت جغرافیایی افغانستان را مورد نظر قرار دادند و اشاره 

در خشکی اغلب به صور کردند که افغانستان به عنوان یک منطقه مح

طرف در وضعیتی است که در بین سه منطقه مهم آسیای عنوان حائل و بی

دهنده قرار گرفته است؛ و این نقش اتصالمرکزی، خاورمیانه و شبه قاره 

می تواند برای ایران هم بسیار مهم باشد. به دلیل شرایطی که افغانستان 

دارد در حوزه ترانزیت 

ر چند محور مختلف را د

نظر دارد: یکی از طرح 

ها راه ابریشم جدید 

چین به افغانستان است 

که البته به دلیل مشکالت 

ای و مسیر های ضعیف ریلی و جادهداخلی افغانستان از جمله زیرساخت

 جغرافیایی ناهموار برای چین به صرفه نیست. مسیر دوم که باز هم چین

رهای آسیای مرکزی؛ گذرد از کشوطراحی کرد و از افغانستان هم می

کند و برای ن، تاجیکستان و ازبکستان عبور میقزاقستان، قرقیزستا

ای افغانستان است به شرطی که خطوط ریلی و جادهافغانستان به صرفه 
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وصل شود. مسیر سوم که افغانستان  توسعه پیدا کند و به آسیای مرکزی

کزی، ی مردنبال می کند از طریق راه الجورد هست که از طریق آسیا

به اروپا متصل می کند. این مسیر به  دریای خزر، قفقاز و سرانجام

آمیز بود. اولویت مورد استفاده قرار گرفت و موفقیتصورت آزمایشی 

افغانستان این است که تنوعی در مسیرهای ترانزیتی خود ایجاد کند و سه 

؛ تا مسیر قبلی و مسیر چهارم که چابهار است مورد نظر این کشور است

رهایی پیدا  ،شدهور در خشکی که بر این کشور تحمیلاز تنگنای محص

-شده و در صدد تامین راهامید این کشور نسبت به کندی چابهار ناکند. 

غیر از موارد معدود نتوانسته در های جدید است. و در عمل افغانستان به

صادرات و واردات از چابهار سودی دریافت کند. تاثیر تحوالت 

پلیتیک بر روند توسعه بر منافع ما و افغانستان همزمان تاثیر منفی ژئو

ستند که ای و بین المللی محورهای جدید قدرت هداشت. در سطح منطقه

مواضع و عملکردش در چابهار تاثیر خواهد  ویژهبه آینده افغانستان به

گذاشت، عبارتند از: محور هند و پاکستان؛ در این محور نیز چین نقش 

ار اساسی دارد و چین نیز افغانستان را از منظر پاکستان می بیند. محور بسی

دوم محور هندی امریکایی است که در مورد آینده افغانستان به همگرایی 

د افغانستان را به سمت رسیدند و حتی دولت امریکا در بسیاری از موار

تامین هایش در حوزه نظامی را از طریق هند دهد تا نیازمندیهند هل می

کند که این خود نقش اساسی در دیدگاه افغانستان به چابهار خواهد 

داشت. محور سوم ایرانی و روسی است که در مورد صلح با طالبان به 

 تا حدی ولی ناقص است. ،همگرایی رسیدند

دکتر حق پناه بخش آخر صحبتهای خود را به امکان سنجی همکاری 

وی افزود ما و هند  داد.صاص ایران و هند در زمینه های مختلف اخت

سابقه همکاری مناسبی در افغانستان نداشتیم. از دوره جنگ و جهاد که 

با مسکو بود و با ما همکاری نکرد. در زمان طالبان با هم همکاری داشتیم 
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به بعد با این که زمینه همکاری ما  2003ولی هزینه اصلی را ما دادیم. از 

تعامل با امریکا در  ود هند در اساساد ببا هند در افغانستان بسیار زی

با تاخیری  افغانستان را در دستور کار قرار داده بود و با ما همکاری نکرد.

های بسیار زیادی با کره با ژاپن در که هند در چابهار داشت ما فرصت 

که هنوز برجام برقرار بود را از دست دادیم.  97و  96-1395سال های 

 توانست شروع شود. ز این هم میهمکاری با چین قبل ا

های بالقوه عتبار سنجی ایران را یکی از فرصتبعد از برجام یک موسسه ا

های اصلی بود که چابهار نیز یکی از محوری گذاری معرفی کردهسرمایه

در چابهار وجود بود. یک نگاه خوشبینانه ای نسبت به اراده سیاسی هند 

شمال  نه در فرزاد بی نه در راهروی با هند نه در چابهار داشت ولی ما

سازی با چین و ی نداشتیم. هند تنها برای موازنهجنوب همکاری موفق

پاکستان در موارد کمی با ما کار می کند و اقدام جدی نداشته است و تنها 

ولی ما باید ابتدا بر  ،زمان را از ما گرفته است. هند به چابهار نیاز دارد

زنی مناسبی در مقابل هند در تا بتوانیم چانهم مشکالت داخلی غلبه کنی

 چابهار داشته باشیم.

 هایتوضیح کنندگان، شرکت پاسخ و پرسش بر عالوه نشست پایان در

 وضعیت  آخرین مورد در ترابری و راه وزارت نماینده توسط تکمیلی

سه میلیون و دویست  میزان به آن در کاال تخلیه افزایش و چابهار بندر

انتقال  مرکزی آسیای و افغانستان به طور عمدهبه که- سال در تن هزار

 شد. ارایه  -ندیابمی

  

پایان
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