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1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش
4004:کدمقاله...يو ظرفیت بندر چابهار در مقایسه با بندر گوادر جهت تبدیل شدن به دروازهتحلیلی بر وضعیت 

کنارك-ي اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهور

ي شاهراه تحلیلی بر وضعیت و ظرفیت بندر چابهار در مقایسه با بندر گوادر جهت تبدیل شدن به دروازه
اقتصادي آسیاي میانه و اروپاي شرقی

2ایرانشاهی، سبحان2تهمکحمیدرضا،1دکتر منصور کیانی مقدم

دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهاراستادیار1
دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهارکشتیرانی،ور نددانشجوي کارشناسی ارشد ب2

چکیده
و به به جهت برخورداري از موقعیت ممتاز در شرق تنگه هرمز و دریاي عمان در مسیر خطوط اصلی کشتیرانی به آفریقا، آسیا و اروپا قرار گرفته چابهاربندر

دو بندر گوادر در .شورهاي آسیاي میانه و افغانستان به بازارهاي خلیج فارس، شرق آفریقا و دیگر نقاط جهان مطرح استترین راه ارتباطی و ترانزیتی کعنوان کوتاه
.را دارند) جنوب- کریدور تجاري شمال(پاکستان و چابهار در ایران با داشتن موقعیت استراتژیک و مهم، قابلیت تبدیل شدن به دروازه شاهراه اقتصادي آسیاي میانه 

حتمالی تنگه هرمز بندر کراچی و بندرعباس به عنوان رقباي این دو بندر مطرح هستند، که بندر کراچی با تراکم نیروهاي نظامی و بندرعباس بدلیل بسته شدن ا
، وجود حمالت )دادندکه کار پروژه توسعه بندر گوادر را انجام می(عواملی چون کشته شدن مهندسان چینی .توسط ایران، همیشه در معرض خطر هستند

عمال توسعه و گسترش بندر ) محل گذر خط ترانزیت از بندر گوادر به آسیاي مرکزي(تروریستی مرگبار، ناامنی بلوچستان پاکستان و ناامنی در جنوب افغانستان 
انستان، آسیاي مرکزي و روسیه و ایجاد روابط نزدیکتر  با کشورهاي چین و هند در رقابتی شدید قصد در دست گرفتن بازارهاي افغ. گوادر را در ابهام قرار داده است

سازي و فراهم نمودن با ایجاد زیرساختارها، آماده. حمل و نقل از طریق بندر چابهار، کوتاه کردن هزاران کیلومتر از مسیرهاي تجاري است. این کشورها را دارند
.ه اقتصادي آسیاي میانه، موفقیت با بندر چابهار خواهد بودشرایط بندر چابهار در این رقابت، براي در دست گرفتن شاهرا

اروپاي شرقی، جنوب، بندر چابهار، بندر گوادر، آسیاي میانه-حمل و نقل، کریدور شمال:کلیديواژه هاي

مقدمه-1
.داردکشوراقتصاديرشدبر فرآینداوانیفرتأثیرنقش زیربناییداشتنبدلیلوگرددمیمحسوبملیاقتصادمهماجزاءازیکینقلوحملامروزه

مجموعهدروداشتهجریانخدماتوکاالمصرفوتوزیعهاي تولید،زمینهتمامیدرگستردهشکلیبهکهاستهاییفعالیتدر برگیرندهبخشاین
ورشدتصورمطلوبناوگانوجانبیتجهیزاتوتاسیساتنقل،وحملشبکهوجودبدون.داردرا برعهدهانکاريغیرقابلنقشاقتصاديهايفعالیت
توانآن نمیگسترشروندوفعلیزمانیمقطعدرجهانیتجارتواقتصادتوسعهورشددراساساً.رسدمیبنظرکشور غیرممکنعمومیتوسعه
.[7]نمودانکارراشدهت ارائهخدماسطحوایمنیجابجایی،سرعتسفر،زمانها،هزینهسازيبهینهدرنقلوحملهايسیستمنقش

تواند نقش کلیدي در نقل و انتقال باشد و به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی میجنوب می- شمالواروپا-آسیاارتباطیپلایراناسالمیجمهوري
منطقه با فروپاشی شوروي سابق دو چندان این موقعیت ممتاز ایران در. هوایی و دریایی ایفا کند،)اي و ریلیجاده(کاال از طریق حمل و نقل زمینی 

به همین منظور پس . اي کاال و خدمات فراهم گردیده استتر شدن بازار منطقهبطوریکه شرایط مناسبی براي کاالهاي ترانزیتی و فعال. گردیده است
و نقل به عمل آمده تا بتواند امکانات ترابري گذاري عظیمی در زمینه توسعه شبکه ارتباطات و حمل از جنگ تحمیلی، تالش همه جانبه و سرمایه

گذاريبا توجه به سرمایه. المللی صدور خدمات ترانزیت کاال، جایگاه شایسته خود را بیابدخود را در اختیار کشورهاي منطقه قرار دهد و در عرصه بین
، هوایی و دریایی، کشورهاي منطقه از جنوب خلیج )اي و ریلیهجاد(هاي حمل و نقل زمینی هاي انجام شده و امکانات به وجود آمده در تمام زمینه

توانند با اطمینان خاطر ایران را براي نقل و انتقال کاالهاي صادراتی و فارس تا آسیاي مرکزي، قفقاز و حوزه بالتیک و از شرق تا غرب آسیا می
[1].کشورها دارد امر توسعهبخش حمل و نقل اساساً اهمیت حیاتی و قاطع در . وارداتی انتخاب نمایند

جنوب شامل ارتباط کشورهاي شمال اروپا، - المللی شمالسو، راهرو بیناز یک(المللی و هم در سطح داخلی جنوب، هم در سطح بین-کریدور شمال
- یگر سو، راهرو داخلی شمالاسکاندیناوي و روسیه از طریق ایران با کشورهاي حوزه خلیج فارس، حوزه اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا و از د

العاده شرق ایران در فضاي کنونی ژئوپلیتیک و ، همگی حکایت از اهمیت یافتن فوق)کندجنوب در ایران که سرخس را به چابهار متصل می
هاي توسعه ردن زمینهخارجی کارآمد در جنوب شرق کشور، به منظور فراهم آو-بنابراین طراحی یک سیاست       داخلی. ژئواستراتژیک جهانی دارد

رونق . هاي بزرگ جهانی استامنیتی با قدرت-هاي سیاسیپایدار در منطقه شرق کشور، در گرو اهمیت یافتن مقوله توسعه پایدار و نیز دشواري
شود و در عین حال یشود و در نهایت به برقراري و گسترش رفاه و امنیت منجر مجنوب، سرآغاز توسعه پایدار جنوب شرق ایران می-کریدور شمال

.[6]سازد المللی، مبدل میاي متصل به نظام بینایران را به یک قدرت منطقه
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توسعه . اندهاي حمل و نقلی خود را توسعه دادهدو کشور ایران و پاکستان براي ایجاد و برقراري روابط قوي اقتصادي با آسیاي مرکزي و روسیه، شبکه
. ها جهت اتصال این دو بندر به آسیاي مرکزي استریزيتمامی برنامه. شوددر ایران و گوادر در پاکستان شروع میاین شبکه حمل و نقل از چابهار 
جنوب را -ي ورود به کریدور شمالهاي حمل و نقلی در گوادر و چابهار، هر دوي این بنادر قابلیت تبدیل به دروازهدر صورت ایجاد صحیح زیرساخت

در هر شرایطی، یکی از این دو بندر و شاید هر دو بندر، به عنوان خطوط ارتباطی . تواند انجام گیردخصوصی نیز میکه از طریق بخش. دارند
با این حال، نباید مشکالت سیاسی، اقتصادي و زیرساختاري دو کشور ایران و پاکستان را از نظر دور . بازارهاي جهانی در آسیاي مرکزي خواهند بود

.[14]داشت 

جنوب-شمالرکریدو-2
قرار داردیابدیمامتداداروپاو شمالروسیهبهایرانخاكطریقازآزاد جنوبهايآبوهندوستانازکهکریدوراینیرسممیانیگذرگاهدرایران

دریایی سوئزکریدورر،کشوازگذرندهجنوب-شمالکریدوررقیبکریدورهاي.برخوردار استدریاییمباديوچندوجهینقلوحملامکاناتازو
:منجملهداردزیاديمزایايجنوب-کریدور    شمال.باشندیمایرانرقشکشورهايازعبوريزمینییرمسو

آسیاو جنوبفارسخلیجحوزهبهاروپاازکاالسیرزمانوفاصلهکاهش•
هنداقیانوسآزادهايآببهروسیهاستراتژیکدسترسی•
مسیرکشورهايبیشترهمکاريبرايسبمنازمینهایجاد•
سوئزطریق کانالازتجارتوترانزیتبهآسیاجنوبیکشورهايوابستگیکاهش•

ریلیزیرساختقزوینتابندرانزلیفاصلهتنهاوبودهریلیوايمناسب جادههايزیرساختدارايمسیرهااکثردرایرانکشورنقلوحملشبکه
- هدجانقلوحملکناردرریلینقلوحملازنیزشدهذکردر مسیرهايتوانیمانزلی-رشت-قزوینمحوراحداثبانزدیکآیندهدر.وجود ندارد

مسیرهایی برعالوهجنوبآزاددریاهايسمتبهجدیديمسیرتوانمشهد  می-چابهارآهنراهطرحشدناجراییبااینبرعالوه.نمودتفادهاساي 
.[8]نمودایجادشوند،میختمآنبهیاوشروعسعبابندرازکه

بندرعباس و بندر کراچی دو رقیب بزرگ-3
از جمله مشکالت اساسی . بندر کراچی بزرگترین بندر تجاري، نظامی و ماهیگیري کشور پاکستان است، که در یک نقطه استراتژیک واقع شده است

دولت پاکستان با ساخت بندر . مورد حمله نظامی نیروهاي نظامی هند قرار گرفته است1970ال این بندر در س. این بندر نزدیکی به کشور هند است
دور از ) بندر گوادر(در حال حاضر بهترین جایگزین براي این بندر، وجود بندري . قاسم سعی بر آن داشت تا از اتکاي خود به بندر کراچی بکاهد

.[3]کشور هند است 
اما از آنجایی که در این منطقه ترافیک سنگین . واقع شدن در تنگه هرمز، از موقعیت استراتژیکی مهم برخوردار استبندرعباس در ایران بخاطر 

دولت ایران نیز جهت افزایش تجارت و رشد بیشتر، قصد انتقال بار . ساز باشدتواند مشکلهاي تجاري و نظامی آمریکا وجود دارد، خود میکشتی
.[13]ندرعباس به بندر چابهار دارد ترافیک دریایی خود از ب

بندر چابهار فرصتی براي کشور هند-4
این بندر تنها . بندر چابهار داراي موقعیتی استراتژیک است، که به عنوان مهمترین بندر در جنوب شرق ایران و تنها بندر اقیانوسی کشور مطرح است

به 1992از سال ،[14]ي جدي خود را تجربه کرده است اولین توسعه1984ر سال بندر چابهار که د. [4] & [15]ي شرق ایران است کلید توسعه
[15].صنعتی تبدیل شده است -بندر آزاد تجاري

امروز نیز این بندر فرصت تجاري . ي تجاري ایران را داشته استبندر چابهار به بدلیل موقعیت مناسب خود، در زمان جنگ تحمیلی نقش دروازه
جنوب و همچنین تمایل -با توجه به قرارگرفتن بندر چابهار در مسیر ترانزیت شرق و کریدور شمال. [25]ایران بوجود آورده است دیگري را براي 

کشور هند که در .[12]گذاري در این بندر، موقعیت مناسبی جهت تبدیل به یک مرکز تجاري در حال ظهور پیدا کرده است کشور هند به سرمایه
تر شدن راه واردات انرژي به کشور هاي اقتصادي آسیا است، قصد در دست گرفتن بازارهاي آسیاي میانه، و از طرفی کوتاهی از قطبحال تبدیل به یک

این کشور قصد دور زدن پاکستان و عدم احساس نیاز ، [23]هاست ادامه دارد از آنجایی که اختالفات دو کشور هند و پاکستان مدت. [19]خود را دارد 
کشور هند که از طرفی به . هاي اضافی نیز در بر داشته باشدهرچند که هزینه[28].ین کشور، براي رسیدن به کشورهاي آسیایه میانه را دارد به ا

ري خود کشور هند براي رسیدن به مقاصد تجا. [19]هاي کشور روسیه نیاز دارد، روابط مناسبی را با این کشور برقرار کرده است منابع اولیه و انرژي
با توجه به روابط و مشترکات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي ایران با کشورهاي آسیاي میانه و همچنین . جنوب استفاده کند-باید از کریدور شمال
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ستقرار در این منطقه عالوه بر مقاصد تجاري، کشور هند با ا[9].افغانستان، کشور هند استفاده از ایران را براي عبور از این کریدور انتخاب کرده است 
با بستن قراردادهایی با بندر چابهار، اقدام به 2002کشور هند از سال . [20]تواند حضور نظامی داشته باشد و تسلط خود را بر منطقه افزایش دهد می

بر ایران، در این مسیر ترانزیتی، عالوه . [14]مهندسی و تامین مالی نموده است -هاي فنیهاي حمل و نقلی این بندر با کمکتکمیل     زیرساخت
هاي کشور افغانستان با همکاري سه کشور ایران، هند زیرساخت. هاي حمل و نقلی خود دارندکشورهاي دیگر نیز هستند که نیاز به تکمیل زیرساخت

مشترك از منابع، مورد تاکید قرارگرفته ها و مدیریت گذاري، توسعه زیرساختسازي است، که سه محور تجارت و سرمایهو افغانستان در دست آماده
ساختن تونل در کشور تاجیکستان و احداث پل بر (هاي الزم در کشورهاي آسیاي میانه نیز با همکاري ایران برخی از زیرساخت. [26] & [9]است 

ران و هند بلکه کشورهایی مانند فغانستان و برخی از اندازي کامل این کریدور، نه تنها کشورهاي ایبا ایجاد و راه[14].ایجاد شده است ) روي آمو دریا
.[22]هاي آزاد دسترسی داشته باشند توانند به آبکشورهاي آسیاي میانه که محصور در خشکی هستند نیز می

& [13]س به چابهار دارد ، قصد انتقال ترافیک تجاري خود از بندرعبا)دور بودن از خلیج فارس و تنگه هرمز(ایران با توجه به موقعیت مهم چابهار 

اسکله که بزرگترین آنها ظرفیت پذیرش کشتی با 10بندر چابهار در حال حاضر داراي دو بندر، . هایی داردکه این انتقال نیاز به وجود زیرساخت، [5]
بندر عالوه بر حمایت دو کشور هند و ایران، با توجه به کمبودهاي موجود در این بندر، این.[4]متر است 11,8آبخور این بندر . تناژ را دارد100000
اندازي محور ترانزیت شرق از چابهار، نه با راه[10].المللی نیز دارد هاي فنی و مالی بینجنوب نیاز به حمایت-اندازي کامل کریدور شمالجهت راه

برابر افزایش    10لکه سرعت حمل و نقل در این منطقه را تا ، ب)نیز مشخص شده است1در عکس (شود تنها باعث اتصال این بندر به جاده ابریشم می
.[26]دهد می

موقعیت استراتژیک بندر چابهار. 1عکس 

[26]: منبع

بندر گوادر فرصتی براي کشور چین-5
به کشور هند همواره مورد این بندر به دلیل نزدیکی . بزرگترین بندر تجاري، نظامی و ماهیگیري کشور پاکستان در حال حاضر بندر کراچی است

بندر [3].است ) مشخص شده است2در عکس (بندر گوادر عالوه بر دوري از کشور هند، داراي موقعیتی مناسب و استراتژیک . تهدید بوده است
ور باشد و از طریق دریاي کش20تواند خط ارتباط بین جنوب موقعیتی شبیه به بندر چابهار دارد، می-گوادر که با واقع شدن در مسیر کریدور شمال

از طرفی نیز با وجود اختالفات بین دو کشور پاکستان و هند، پاکستان قصد برقراري ارتباط با [18].سرخ، کلید ورود به شرق آفریقا نیز باشد 
شور پاکستان در این بخش دچار هاي مناسب و کافی است که کبراي برقراري این ارتباط، نیاز به وجود زیرساخت[23].کشورهاي شمال خود را دارد 

.[3]هاي حمل و نقلی، ظرفیت صنعتی و تجاري و همچنین مشکل در ساختار اجتماعی خود است مشکالت زیادي از جمله عدم وجود زیرساخت
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موقعیت استراتژیک بندر گوادر. 2عکس 

[19]: منبع

در رقابتی نزدیک با کشور هند قصد در دست گرفتن بازارهاي آسیاي میانه، .[19]هاي اقتصادي دنیا تبدیل شده است کشور چین که به یکی از قطب
اقدام .[19]کشور چین که نیاز به واردات انرژي و صادرات کاالهاي خود از طریق محور ترانزیت شرق دارد [2].اروپاي شرقی و کشور روسیه را دارد 

سازد، بلکه فرصتی گذاري در این بندر نه تنها مقاصد تجاري کشور چین را فراهم میکه سرمایهچرا [21].گذاري در بندر گوادر کرده است به سرمایه
کشور چین کار سرمایه گذاري در بندر گوادر را [16].آورد تا این کشور بتواند بر حاکمیت نظامی آمریکا در این منطقه نظارت داشته باشد بوجود می

هاي سیاسی کشور پاکستان نیز برخوردار بوده است هایی در این بندر زده است که از حمایتساخت اسکلهاین کشور دست به.[11]شروع کرده است 
این کار باعث ایجاد . نه تنها کشور چین، بلکه کشور سنگاپور نیز دست به ساخت چند اسکله و ترمینال چند منظوره در بندر گوادر زده است[14].

گذاري در با توجه به مشکالت موجود بین دو کشور پاکستان و هند، کشور پاکستان نیز تمایل به سرمایه.[21]د اشتغال در این منطقه نیز خواهد ش
آباد، ساخت فرودگاهی اسالم- نه تنها ساخت اسکله، بلکه کشور چین قصد ساخت راه آهن گوادر. [12]دارد ) به دلیل دوري از کشور هند(بندر گوادر 

در حال حاضر بندر گوادر داراي چند ترمینال کانتینري، [21].طقه اقتصادي و استراحتگاهی توریستی را در بندر گوادر دارد المللی، ایجاد یک منبین
هاي کشور چین، ریزيطبق برنامه. تنی را دارد30000هاي متر است و ظرفیت پذیرش کشتی14,5آبخور این بندر . کاالي فله، غالت و نفتی است

کشتی مادر را به طور 88باید به یک بندر هاب در منطقه تبدیل شود و جایگزین بندر دبی باشد، که قدرت پهلودهی 2050این بندر تا سال 
. [24]همزمان داشته باشد 

دان دریایی در تنگه ماالکا و دیگر از طرفی نیز وجود دز. تواند سکوي پرتاب کشور پاکستان به سوي کشوري قوي و مرفه باشدبندر گوادر می
ي ترانزیت محور شرق اما در راه تبدیل بندر گوادر به دروازه. [17]یابد مسیرهاي دریایی، انگیزه کشورها براي استفاده از این محور ترانزیت افزایش می

جنوب از بندر گوادر -محل عبور کریدور شمال(انستان مشکالت فراوانی وجود دارد که تمامی آنها به مسائل داخلی کشور پاکستان و جنوب کشور افغ
هاي همانطور که در قبل نیز بیان شد، کشور پاکستان داراي مشکالتی چون عدم وجود زیرساخت. [23]گردد برمی) به آسیاي میانه و اروپاي شرقی

ترین و مهمترین اما اصلی[23] & [3].غانستان است حمل و نقلی، ظرفیت صنعتی و تجاري، مشکل در ساختار اجتماعی خود، نا امنی در جنوب اف
هاي مشکل موجود براي هر دو کشور چین و پاکستان، بودن بندر گوادر در استان بلوچستان پاکستان است، چرا که این منطقه به دلیل درگیري

هاي چیزي عایدشان نخواهد شد و وجود گروهکاي، عقاید جدایی طلبانه مردم بلوچستان، این تفکر که از پیشرفت بندر گوادرقومی و طایفه
[3]تروریستی چون القاعده و طالبان، همیشه صحنه درگیري مردم این منطقه با دولت مرکزي بوده است & از . [27] & [17] & [16] & [21] & [23]

الت مرگبار و عدم توانایی دولت مرکزي پاکستان تکرار این حم. [17]مهندس چینی در کشور پاکستان اشاره کرد 3توان به کشته شدن این میان می
عالوه بر ناامنی، وجود مواد مخدر و . [3]در دفع اینگونه تحرکات، ممکن است باعث انصراف طرف چینی از ساخت و ادامه کار در  بندر گوادر شود 

ن قاچاق شده کشور افغانستان به کشور پاکستان از طریق درصد از هروئی78طبق آمارهاي موجود، (ترانزیت آن از کشور افغانستان به کشور پاکستان 
.[17] & [21]از دیگر مشکالت پیش روي بندر گوادر و دولت پاکستان است) شودبنادري چون گوادر به سایر نقاط جهان ترانزیت می
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)ايمنطقهفرااي ومنطقه(ایران المللینیبنقلوحملمشکالتوهاشچال- 6
- میآنها اشارهازبرخیبهمختصراًکهداردوجودمشکالتیوهاچالشراستاي ترانزیتدرایرانممتازهايموقعیتوهافرصتزاگیريبهرهبراي
.کنیم

باوداردرقابتیوضعیتمنطقهکشورهايهايطرحباجنبه ترانزیتیازکشورنقلوحملزیربناییتوسعهوساختهايطرحازبرخی.1
نمونهعنوان. بماندعقبرقابتيگردونهازهااین طرحاستممکنهمسایهکشورهايزیرساختیهايطرحراياجبه سرعتتوجه

گوادرکنونیشرایطدر.بردنامتوانرا میبندرگوادرتجهیزوتوسعهچونهاییطرحدرپاکستانکشوردرهاسوي چینیازگذاريسرمایه
نقلوحملسیستمنظیر فقدانزیرساختیمشکالتدلیلبهچابهاراستراتژیکبندروآیدمیربه شماچابهاراقتصاديوتجاريرقیب

آسیايوبه افغانستانکاالترانزیتدرراخودنسبیمزیتاستممکنونیاوردهبدستخود راواقعیموقعیتاعتبارات،کمبودومناسب
فعال نمودندرالزمتحركوترانزیتیکریدورهايایجاددردستیپیشبای بایستیترانزیتمحورهايتوسعهدرلذا.بدهددستازمرکزي

.نمودگیريبهرهودانستهغنیمتراهافرصتموجود،کریدورهاي
ازبرخیدرنفوذباکهطوريبهاست،بودهموثرریلیترانزیتآهن وراههايطرحعواملازبرخیبرغربیهايدولتهايسیاست.2

ایرانباهاهمکاريازتريپایینسطحرا بهکشورها...پاکستان و افغانستان،قفقاز،زیرسیستمچونمنطقهکشورهايوهاستمزیرسی
.استواداشته

وآذربایجانجمهوريمناقشاتنمونهعنوانبهخصوصدر این.استکشورهامابینفیسیاسیمناقشاتازمتاثرنیزریلیشبکه.3
ودهندنمیخودکنترلتحتکریدورهايرا ازیکدیگربهقطارعبوراجازهمابین،فیمناقشاتبدلیلکهبرد،نامتوانرا میارمنستان

ایندرالمللیبینونقلروي حملبرباشد،میوصلجلفامرزطریقازمستقیمغیربصورتنیزو ارمنستانایرانریلیشبکهاینکهبدلیل
.تاسبودهموثرمسیرکامالً

احداثدرتاخیروسستیوگرددمیریلیهايطرحاجرايکندي دروتاخیرباعث)عمرانیاعتباراتسقفکمبود(مالی منابعکمبود.4
خواهدباربهکشوربرايسوئیاثراتگردد،برمبناي مطالعاتهاطرحتوجیهیشرایطدادندستازبهمنجرکهبه هر علتخطوط ریلی

.آورد
تاثیرپذیريلحاظبهنقلوحملهايزیرساختتوسعهوساختروشن درومدتبلنداستراتژيیکنبودها،ریزيبرنامهدراستمرارعدم.5

مجلس،محترمنمایندگانواستانیمقاماتبرابردررفتار انفعالیها،طرحاقتصاديوفنیتوجیهمطالعاتبهتوجهیکممدام اهداف،
وگیرانتصمیمترتیبوترکیبدرهنگامزودتغییراتکشور،مدیریتدراحساساتوهیجاناتوجوداي،ایهپمطالعاتدر نظرگیريبدون

.داشتبرخواهددررابسیاريسازان، لطماتتصمیم
دولتی وشدیداتانحصارومرزينقاطدرهاسازمانونهادهاناهماهنگیمرتبط وقوانینبرخیناکارآمديوکهنگیمقررات،وقوانینثباتعدم
[8].داردپیدررابخش خصوصیگذاريسرمایهشدنرنگنامرئی، کمومرئیبصورتدولتیشبه

يریجه گینت-7
. جنوب انجام خواهند داد-اي نه چندان دور، کشورهاي آسیاي میانه و اروپاي شرقی، تمامی مناسبات تجاري خود را از طریق کریدور شمالدر آینده

کشورهاي واقع شده در طول مسیر . هاي آزاد وصل خواهد کردکریدور به سواحل اقیانوس آرام ختم خواهد شد و آسیاي میانه را به آبراه زمینی این
ازات خاص خودکریدور، یکی از دو بندر چابهار یا گوادر را براي اتصال به اقیانوس هند انتخاب خواهند کرد، که هر کدام از این دو بندر شرایط و امتی

زیرساختار و تاسیسات آنها نیز، نیاز به گسترش . هر کدام داراي کمبود و نواقصی هستند که براي پیشرفت این بنادر نیاز به رفع آنها است. را دارند
رانزیتی این اي در پیشرفت تتواند نقش حیاتی و تعیین کنندهعالوه بر آن، شرایط و جو سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کدام از مناطق می. دارند

.بنادر داشته باشد
این بندر از نظر زیرساختاري داراي مشکالت . جنوب واقع شده است-بندر گوادر داراي موقعیت استراتژیکی مناسبی است که در مسیر کریدور شمال

در زمینه صنایع . عقب افتادگی استهاي بندري دچاراز نظر امکانات، تاسیسات و اسکله. گذاري  و رفع آنها استاساسی است، که نیاز به سرمایه
با توجه به . ترین مشکل موجود در بندر گوادر، نبود امنیت استترین و اساسیاما اصلی. گونه کاري صورت نگرفته استتولیدي در این بندر هیچ

درت کمی دارد، توانایی برقراري امنیت دولت پاکستان که در این منطقه، ق. حضور نیروهاي شورشی در این منطقه، همواره جان افراد در خطر است
کشور پاکستان از طرفی . هاي موجود استعالوه بر این مشکالت، وجود مواد مخدر و ترانزیت آن در بلوچستان پاکستان از دیگر نگرانی. ها را نداردراه

جنوب در معرض خطر - هاي کریدور شمالگوادر و راهکه در صورت مورد حمله واقع شدن، امنیت بندر . نیز همواره مورد تهدید کشور هند بوده است
.خواهد بود
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هند و بندر چابهار به عنوان تنها رقیب بندر گوادر در محور ترانزیت شرق، از نظر زیرساختاري داراي مشکالتی است که در صورت همکاري دو کشور 
با . ر شانس بسیار بیشتري براي در دست گرفتن محور ترانزیت شرق داردهاي موجود در بندر گوادر، چابهابا توجه به ناامنی. ایران، رفع خواهد شد

.تواند این محور ترانزیت را فعال کندتوجه به اشتراکات فرهنگی اجتماعی ایران با کشورهایی چون افغانستان و تاجیکستان، می
همچنین قصد واردات انرژي از کشور روسیه را . شرقی استهدف دو کشور چین و هند در دست گرفتن بازار کشورهاي آسیاي میانه، روسیه و اروپاي

ایران . بودنیز دارند، که با توجه به به روابط نزدیک دو کشور ایران و هند با کشور روسیه، شانس هند براي در دست گرفتن این بازارها بیشتر خواهد
. ندر گوادر  عقب بماندها در بندر چابهار، نباید از تحوالت ببا رشد و توسعه دادن به زیرساخت

جنوب، بین دو بندر چابهار و گوادر - به بررسی و مقایسه اجمالی برخی از فاکتورهاي مهم و اساسی براي در دست گرفتن کریدور شمال1در جدول 
.پرداخته شده است

ي فاکتورهاي اساسی در دو بندر چابهار و گوادربررسی و مقایسه. 1جدول 
ندر چابهارببندر گوادرفاکتورها

دارددارددارا بودن موقعیت استراتژیک1
ضعیفضعیفزیرساختارهاي حمل و نقلی 2
ضعیفضعیفتاسیسات و تجهیزات بندري3

داردنداردجو سیاسی آرام4
داردنداردجو اجتماعی فرهنگی مناسب5

داردندارداي در بندرامنیت منطقه6

دارداردندهاي ارتباطیامنیت راه7

کمخیلی زیادترانزیت مواد مخدر8

وجود نداردوجود داردتهدید ازطرف کشورهاي همسایه 9

نداردداردداشتن اختالف با کشورهاي10

ندر جنوب در دست چابهار خواهد بود و این ب- ي کریدور شمالها و نتایج بدست آمده از این تحقیق، مشخص است که آیندهبا توجه به بررسی
.پیشرفت قابل توجهی را در آینده تجربه خواهد کرد

مراجع-8

، فصلنامه پژوهشنامه گذاري در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادي در ایرانتاثیر سرمایه، )1388(محسنی، رضا، . قدیمی، خلیل. بابازاده، محمد[1]
.157-199، صفحات 1388، بهار 50بازرگانی، شماره 

10:00ساعت 12/8/1391تاریخ دسترسی ) (www.atimes.comآسیا تایمنترنتی پورتال ای[2]
10:25ساعت 17/8/1391تاریخ دسترسی ) (www.atimes.comآسیا تایمپورتال اینترنتی [3]
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