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نقش بندر چابهار
در بهبود امنیت و توسعه
اقتصادی منطقه
حفیظ اهلل زکی

از ســال ها به این طرف بندر چابهار ایران به عنوان راه ارزان تر
و مطمین تر ترانزیت و تجارت کاال برای افغانستان مهم پنداشته
می شد .در پانزده سال گذشته بارها دراین زمینه میان افغانستان،
ایران و هند رایزنی و مذاکره صورت گرفته است ،اما این مذاکرات
باالخره دیروز به ثمر نشســت و موافقتنامه اقتصادی سه جانبه
توســعه بندر چابهار در جنوب شــرقی ایران از سوی رهبران
کشورهای افغانستان ،ایران و هند به امضاء رسید .هند میخواهد
به توســعه این بندر کمک کند تا صادرات و دسترســی خود به
بازارهای افغانستان و آسیای میانه را افزایش دهد.
رئیس جمهور کشور این توافق را گامی برای توسعه همکاری های
منطقهای خواند .نخســت وزیر هند ،این قرار داد را گامی مثبت
برای امنیت و ثبات و توسعه اقتصادی منطقه عنوان کرد.
موافقتنامه چابهار از یک طرف هند را از طریق ایران و افغانستان
به آسیای میانه وصل می کند و از سوی دیگر به عنوان راه ترانزیت
بدیل و ارزان برای افغانستان به شمار می رود .بندر چابهار مسیر
بهتــر و ارزان تر برای واردات و صادرات کاالها نســبت به بندر
کراچی پاکستان و بندر عباس ایران ارزیابی شده است .بنابراین
می تواند دشواری های افغانستان را برای واردات و صادرات کاالها
تا حدی زیادی کاهش دهد .روابط تجاری افغانســتان و پاکستان
در سال های گذشــته بارها تحت تأثیر تنش های سیاسی میان
دو کشــور قرار گرفت و بر روند واردات و صادرات به موقع کاال
از این مســیر مانع ایجاد کرد و این امر ضربات شدید اقتصادی
را به تجار افغانســتانی تحمیل می کرد .از اینرو بندر چابهار می
تواند به عنوان یک بندر بدیل نقش مهم و کارساز خود را در همه
زمانها و بخصوص در حالت های بحرانی ایفا کند و حجم فشارهای
اقتصادی بر افغانستان را کاهش دهد.
افغانســتان امیدوار اســت که با افتتاح بندر چابهار ،این کشور
گذرگاه انتقال اموال تجارتی برای کشــورهای محاط به خشکی
آسیای میانه باشد و از این طریق ســاالنه میلیونها دالر درآمد
داشته باشد .بندرچابهار و گذرگاه افغانستان به کشورهای آسیای
میانه ،باعث خواهد شــد که فرصت برای سرمایه گذاری هند بر
روی زیربناهای حمل و نقل افغانستان مهیا شود.
بندر چابهار نقش تاریخی و طبیعی افغانستان را به عنوان چهار راه
تجاری و نقطه وصل تجارت کشورهای آسیای میانه به کشورهای
آســیای جنوبی احیا خواهد کرد و بر توســعه روابط اقتصادی
و تقویت امنیت و ثبات و ترمیم و تحکیم مناســبات کشورهای
منطقه مفید واقع خواهد شد.
امروزه افغانستان و کشورهای منطقه و از جمله هند و کشورهای
آسیای میانه به شــدت در معرض تهدید تروریستان و گروه های
افراطی قرار دارند و مبارزه مشــترک با این پدیده یکی از اهداف
کشورهای منطقه را تشکیل می دهد .اما مبارزه با تروریسم صرفا
یک پدیده امنیتی و ایدیولوژیکی نیســت کــه با همکاری های
اطالعاتی و نظامی کشورها قابل حل باشد؛ بلکه مبارزه با تروریسم
به گونه بسیار پیچیده با مسایل اجتماعی و اقتصادی گره خورده
اســت .تقویت همکاری های اقتصادی و تالش برای توســعه و
پیشرفت همه جانبه ،می تواند یکی از راه حل های مناسب و مؤثر
برای جلوگیری از نفوذ و گسترش تروریسم در این بخش از آسیا
به شمار بیاید.
یکی از عوامل گسترش تروریسم فقر و بیکاری است و گروه های
تروریستی ســربازان خود را از میان مردمان فقیر ،بیکار و عقب
مانــده از لحاظ فرهنگی انتخاب می کند .توســعه تجارت میان
کشــورها و تقویت همکاری در انجام پروژه های بزرگ اقتصادی
می تواند به کاهش فقر و بیکاری در منطقه کمک کند .کاهش فقر
و بیکاری به صورت مســتقیم به معنای کاهش زمینه های نفوذ و
فعالیت گروه های افراطی و خشن نیز به حساب می آید.
بنابراین افتتاح بندر چابهار عالوه بر این که کشــور بزرگ هند را
به بازار آسیای میانه وصل می کند .اضافه بر این که نقش محوری
جغرافیای افغانستان را در توسعه تجاری منطقه بهبود می بخشد،
به صورت قطعی به امنیــت و ثبات منطقه کمک کرده و مبارزه با
تروریسم و افراط گرایی را آسان خواهد کرد.

موافقتنامه چابهار؛ از ایجاد فرصت جدید تا رقابت جدید
در سطح منطقه

دیروز ،رئیس جمهور غنی به منظور امضای
توافقنامه ســه جانبه چابهــار میان کابل،
تهران و دهلــی وارد تهران ،پایتخت ایران
شد .قبل از او ،نارندرا مودی ،نخست وزیر
هنــد نیز به تهران آمده بــود .موافقتنامه
چابهار در سال  2015و  2016توسط تیمهای
فنی از سه کشــور تهییه شده بود .امضای
این توافقنامه چه ســودی برای افغانستان
خواهد داشت؟ آیا افغانستان به عنوان یکی
از بازیگران قادر خواهد بود که در کنار دو
بازیگر قوی منطقهایی از توافقنامه مذکور
سود ببرد .در نوشتار کنونی سعی می کنم
این مسئله را به بررسی بگیرم.
افغانستان تا هنوز به بندر کراچی پاکستان
و بندر عباس در ایران وابســته بوده است.
اکثر کاالهای وارداتی افغانســتان از این
دو بنــدر صورت می گرفــت .بندر چابهار
یــک فرصت جدید برای افغانســتان و به
خصوص برای بازرگانان افغانســتان است.
در واقع ،بنــدر چابهار به عنوان یک گزینه
دیگر فــراروی بازرگانان افغانســتان می
باشد .این بندر نسبت به بنادر دیگر همانند
بندر کراچی و بندرعباس چند مزیت دارد.
مزیت اول آن نزدیک بودن آن است .بندر
چهابهار نسبت به بندر کراچی  90کیلومتر
و نسبت به نبدرعباس  700کیلو متر نزدیک
تر اســت .نزدیکی این بندر این امکان را
برای بازرگانان افغانستان فراهم می کند که
بتواند زودتــر کاالهای خود را صادر نماید.
نزدیکی این بندر بدون شک ،هزینه انتقال
و حمل نقــل کاال را نیز کاهش خواهد داد.
بنابراین ،از این جهت ،بندر چابهار فرصت
خوب برای بازرگان افغانســتان فراهم می
کند.
جــدا از نزدیکی آن ،بنــدر چابهار امکان
دسترسی بازرگانان افغانستان با کاالهای
هندی را فراهــم می کند .قبــل از این،
بازرگانان افغانســتان بیشترین داد و ستد
را با پاکســتان و ایران داشت و در روابط
تجاری با دیگر کشورها با محدودیت مواجه
بود .این بنــدر در واقع یکی مهمترین گام
برای برداشتن محدودیت در روابط تجاری
بازرگانان افغانستان است.
از زمان که اشرف غنی ،رئیس جمهور کنونی

رحیم حمیدی

افغانستان قدرت سیاسی را به دست گرفته
است تالش شــده است که افغانستان را به
گذرگاه انتقال انــرژی و کاالهای اقتصادی
میان آسیایی میانه و آسیایی جنوبی تبدیل
نماید .در واقع ،سیاست خارجی افغانستان
در قبال کشورهای همســایه در راستای
ایجاد وابســتگی متقابل میان کشورها و
شکل دهی منافع مشــترک شکل گرفته
اســت .وابســتگی متقابل و ایجاد منافع
مشترک در واقع برای دست یابی به ثبات
و آوردن صلح اســت .افتتاح پروژه تاپی،
توتاپ ،کاسا 1000-را می توان اقدامات در
همین راســتا خواند .اکنون بندر چابهار به
آن افزوده شــده است .بنابراین ،موافقنامه
بندر چابهار را می توان کاری در راســتای
به وجود آوردن وابســتگی متقابل و ایجاد
منافع مشترک خواند .بنابراین ،موافقنامه
بندرچابهار در عین حال که سهولتهای را
برای تجاران و بازرگانان افغانســتان فراهم
می کند عملی در راستای به وجود آوردن
وابستگی متقابل نیز هست.
ایران جدیــدا از زیر بار ســنگین تحریم
ها رهایی یافته اســت و نیازمند شدید به
گســترش روابط اقتصادی در سطح منطقه

می باشــد .بندر چابهار این فرصت برای
این کشــور فراهم می کند .این کشور به
افغانســتان و هند نیازمند است تا بتواند
تحــول در عرصه اقتصادی ورشکســته
خود به وجــود آورد .در عین حال ،ایران
کشوری شــدیدا وابســته به نفت است.
افزایش و کاهش قیمت نفت خام در بازار
جهانی تأثیر شدیدی بر وضعیت اقتصادی
این کشور دارد .این کشــور برای رهایی
از وابســتگی به نفت ضــرورت دارد که
گزینههای جایگزین پیدا کند .گســترش
روابط تجاری در عرصههای مختلف یکی
از گزینهها اســت .هنــد در طرف دیگر،
کشوری در حال پیشرفت است .این کشور
برای فروش کاالهــای خود به بازار جدید
نیاز دارد .در واقع ،بنــدر چابهار فرصت
جدید برای این کشور فراهم می کند تا به
بازار افغانستان و کشورهای آسیایی میانه
دســت یابد .بنابراین ،سه کشور ضرورت
جدی در ارتباط و گسترش روابط تجاری
و همکاری بازرگانی دارد.
با وجود همه اینها ،موافقتنامه چابهار یک
دسته بندی جدید در سطح منطقه ایجاد
می کند .چین ،یکی از کشورهای منطقه با

رشد اقتصادی باال بیش از  40میلیارد دالر
در بندر گوادر پاکستان سرمایه گذاری می
کند .چین با این ســرمایه گذاری در صدد
وصل کردن بازار منطقه به چین اســت.
چین با ســرمایه گذاری در پاکستان در
صدد فشار آوردن بر هند و رقیب اقتصادی
خود در منطقه نیز هســت .اکنون که سه
کشور افغانســتان ،ایران و هند موافقنامه
چابهــار را امضا می کند احتمال آن وجود
دارد که تأثیری بر سرمایهگذاری چین در
پاکســتان بگذارد .با توجه به اینکه بندر
چابهــار و گوادر نزدیک همدیگر اســت
بدون شــک ،تأثیری بر ســرمایهگذاری
چین می گذارد .اگر چین همچنان متعهد
به ســرمایه گذاری به بندر گوادر بماند به
احتمال زیاد بــازی جدید حول اقتصاد و
تجارت در منطقه شکل خواهد گرفت که
در یک قطب چین و پاکستان و به احتمال
زیاد عربستان سعودی قرار خواهد داشت
و در قطب دیگر هند ،ایران و افغانســتان
است .با توجه به اینکه افغانستان در صدد
آوردن ثبات و صلح است ناگزیر است که
روابط تجاری و اقتصادی خود را همچنان
با پاکســتان و چین ادامه دهد و در غیر
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آن بدون شــک ضرر خواهد کرد .بنابراین،
افغانســتان به عنوان بازیگر اصلی در هیچ
یک از قطبهــا نخواهد بود .اما ،تهدید هر
یک از قطب ها تهدیدی برای افغانستان به
شــمار خواهد آمد .به هر میزان که رقابت
شدید شود به همان میزان منافع افغانستان
در خطر خواهد بود.
موافقنامه بندرچابهار و رونق آن و اجرایی
شــدن این موافقنامه تا حــدودی زیادی
بســتگی به روابط ایران با غرب دارد .اگر
سیاست کنونی ایران در قبال غرب ادامه
یابد به احتمال زیاد شــاهد رونق تجاری و
اقتصادی در میان این ســه کشور خواهیم
بــود .اما در صورت که سیاســت خارجی
ایران در قبال غرب یکبار دیگر تغییر کند
و روابط این کشــورها با تنش همراه شود،
در آن صورت ،بعید به نظر می رسد که سه
کشور بتواند ســودی از این موافقتنامه به
دســت آورد .زیرا ،در آن صورت هند در
روابط خود با ایران تجدید نظر خواهد کرد.
زیرا ،روابط هند با ایران در ذیل روابط هند
با آمریکا و روابــط آمریکا و غرب با ایران
قابل درک اســت .به هر میزان که روابط
ایران و غرب به ســردی بگراید و دارای
فراز و نشــیب گردد به همان میزان روابط
تهران-دهلی ســرد خواهد شد .بنابراین،
زود اســت قضاوت نمایم که در دراز مدت
بندر چابهار چه ســودی برای افغانستان
خواهد داشت.
در پایان این نوشتار یکبار دیگر باید متذکر
شــوم که موافقتنامه بندر چابهار فرصت
جدید برای بازرگانان افغانســتان اســت
که ســهولتهای برای بازرگانان و تجاران
کشــور در پی دارد و گامی در راســتای
ایجاد وابســتگی متقابل میان کشورهای
منطقه اســت .با این حال ،احتمال آن می
رود که شاهد قطب بندی جدید در منطقه
باشیم که در یک قطب چین و پاکستان و
عربســتان قرار می گیرد و در قطب دیگر
هند و ایران .افغانســتان در هیچ یک از
قطب ها به عنــوان یک بازیگر اصلی قرار
نخواهد داشــت .اینکه در دراز مدت بندر
چابهار چه سودی برای افغانستان خواهد
داشت منوط به روابط ایران با غرب است.

مفهوم امنيت و ابعاد آن
قسمت اول

امنيت يک مفهوم آشنا وقابل شناخت برای
تمام جوامع بشــری از جوامع اوليه چون
قبايل کوچک گرفته تا امپراتوريهای بزرگ
جهان باستان و دولت شهرهای يونان بوده
است و به همين قسم امروز نيز تالش برای
رســيدن به «وضعيت امن» و يا»Secure
 «Situationاولويت نخســت سياستهای
واحدهای سياســی مختلف راتشکيل داده
وراه های تامين آن از جايگا هی خاصی در
سياســت گذاری های امنيتی دولت ها در
قالب امنيت ملی برخودار است.
مبنا و اساس جستجوی امنيت را می توان
در انگيزه هاو کششــهای انســانها دنبال
کرد به اين معنی که جســتجوی امنيت از
مهمترين کششــها و انگيزه های انسانی

 کارتون روز

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

است که با جوهر هســتی انسان پيوند نا
گسســتنی دارد.حفظ ذات و صيانت نفس
از اساسی ترين ميلهای انسان است که به
روايت تاريخ حتی انســانها اوليه وقتی به
آشــيای برمی خوردند که برای آنها نا اشنا
بودند از ترس اينکه مبادا به آنها اســيب
برســانند به مغاره ها پنا می بردند و خود
را پنهان می کردند .که اين در حقيقت خود
نشان دهنده آن اســت که نياز به امنيت
مانند اکثريت نيازهای انســانها يک امری
کامال طبيعی بوده انسانها را وا می دارد که
در تامين آن چه در سطح فردی و يا جمعی
از خود تحرکاتی نشان دهد .وبعدا انسانها
در پی برآوردن نيازهای زيستی ازيکديگر
وارد مناسبات گوناگون می شوند و تشکيل
جامعه می دهند ،اساس تشکيل جامعه نيز
مســائل امنيتی بوده که درين خصوص می
توان به نظريه قرارداد اجتماعی فالســفه
قرن هجدهم از هابز گرفته تا روســو اشاره
کرد که به عقيده آنها نياز به تضمين جمعی
امنيت افراد اولين مرحله قانونی برای شکل
گيری يک دولت است.
به ايــن صورت می توان گفــت که تامين
امنيت و راهای دســتيابی به آن از جمله
ای سنگ بناهای شــکل گيری واحدهاي
سياســي از نگا تاريخی بوده تا ازين طريق
اعضــای جوامع مذکــور بتوانند به کمک
همديگربه مهمترين نيازی شان که تامين
امنيت است دســت يابی حاصل کنند.اما
آنچه در جوامع اوليــه و حتی تا اين اواخر
يعنی تا آواخر ده  1980ميالدی مطرح بود
يک ديدگاه محدود به امنيت بود طوری که
بحث امنيت روی موضوعات نظامی متمرکز
بود يعنی يک نوع ديد تقليل گرايانه نسبت
امنيت حکم فرما بود .و امنيت را در توانايي
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ولی امروز امنيت ديگر محدود به آرامش
پس از جنگ هاي ويرانگرو توانايي نظامی
نشده بلكه به تمام سطوح زندگي مدرن
انســانها راه مي گشايد ومربوط مي شود.
امروزه مفهوم امنيت تنها مســايل نظامي
را در برنمــي گيرد  ،بلكه تمام عرصه هاي
اقتصادي  ،فرهنگي  ،ســرزمين  ،تمدن
وجان انســانها را در مي نوردد ودر تمام
ابعاد زندگي انسان مصداق ومعني پيدا مي
كند .و از همين ســبب است که به تعريف
جديد امنيــت يعنی «امنيــت فراگير»
تاکيد می گردد .بنا تحوالت بوجود آمده
نه تنها ســبب تغيــردر مفهوم امنيت و
ابعاد آن گرديده بلکه راه هاو اســتراتژی
که در جهت دســت يابی به امنيت توسط
واحدهای سياسی وضع می گردد را نيزدر
بر می گيرد.که ما اين موضوع را در تحت
عنوان بعدی بطور مفصل به بحث و بررسی
خواهيم گرفت.
اما امنيت چه مفهوم را در بر دارد؟ و يا به
عباره ديگر وقتی که ما کلمه امنيت را به
کار می بريم با کار برد اين می خواهيم چه
را بيان کنيــم؟ و يا مفهوم امنيت توصيف
کننده چه وضعيت می تواند باشد؟ .بنا اين
قبيل ســواالت ما را به ارايه يک تعريف از
امنيت سوق می دهد،ومشکل که در ارايه
يک تعريــف جامع از امنيــت ماننداکثر
مفاهيم ديگری که در حوزه علوم بشــری
کاربرد دارد همانا عدم موجود اجماع روی
يک تعريف ازين مفهوم می باشد.حتی به
عقيده بعضی از علما اين عدم اجماع نسبت
به ارايه يک تعريف جامع از امنيت نسبت
به مفاهيم ديگری ازين قبيل عميق تر می

باشد ،به گفته باری بوزان اين عدم اجماع
بيشتر ناشــی ازنبود درک عميق ازمفهوم
امنيت می باشد.به گفته وی عوامل که در
نبود يک درک عميق از امنيت دخيل می
باشند قرار ذيل است:
الف) پيچيدگی موضوع :يعنی پيچيدگی که
در اين مفاهم موجود می باشد باعث گرديده
است تاتحليل گران از آن روی گردان شوند.
اين مفهوم حالت گسترده دارد و روی نقطه
خاصی متمرکز نمی باشند.به همين جهت
بطورکلی آنهارا نمی توان تعريف کرد بلکه
فقط در ارتباط با مــوارد خاص تعريف می
شوند.اصوال مفاهيم بحث انگيز بجای ارايه
نکته خاص بطور دقيق يک حوزه معين را
مورد توجه قرارنمی دهند.
ب) وجود دامنه مشترک بين اين مفهوم و
مفهوم قدرت در شرايط رو در روئی جدی
اســت :به گفته واقع گرايان که می گويند
صحنه بين المللی صرف صحنه کشمکش
قدرت ها اســت.طبق اين بيان به نظر می
رســدکه دولتها اسير کشــمکش قدرت
هستند و امنيت از مشتقات قدرت و بويژه
قدرت نظامی اســت .مفهوم امنيت آنقدر
تحديد شــده که بصورت بيان چگونگی
وضعيت گروهی از دولتها در کشــمکش
قــدرت در آمده و يا به ميــزان ثبات در
توازن کلی قدرت اطــاق گرديده.بدين
ترتيب می توان گفت کــه امنيت تبديل
به واژه معادل چيزی اندکی بيش از قدرت
شده که در حوزه گسترده عمومی چندان
معنای مستقل نداشته همواره در کشمکش
قدرت در روابط دولت ها بررسی می گردد.
ج) نکته عــدم پايداری هويتی در تعريف
خودی /غيــر خودی :اينکه چه کســی
دشمن اســت ونامحرم وچه کسی دوست

ومحرم پنداشته می شود يک مقوله است
که از دير باز ذهن سياستمداران را به خود
جذب کرده اســت .اين مقوله از اين جهت
قابل توجه اســت که برای دولتها نه دشمن
هميشگی و نه دوست هميشگی وجود دارد.
همرا با اين ناپايداری مفهوم امنيت نيز دچار
ابهام گرديده بدليل کــه در خيلی مواريد
امنيت در رابطه با دوستی ها و دشمنی ها
معنی پيدامی کند.
د) حفظ ابهام از طرف دســت اندر کاران
سياست گذاران دولت ها در مفهوم واقعی
امنيت تا بتوانند در چنين فضای ابهام آميز
هر گونه اقدامات نظامي،امنيتی و سياسی
خودرا در راستای تامين امنيت توجيه کنند
و يا در بعضی مواقع بــا بزرگ جلوه دادن
تهديدات در صدد بهره برداری های سياسی
خود برآيند .بنا براين عوامل مذکور سبب
آن گرديده اســت که تا يک تعريف کلی از
امنيت ارايــه نگرددو اين عدم درک کلی و
يا عدم ارايه تعريف واحــد از امنيت تنها
درمحدوده ديدگاهای صاحب نظران مسائل
امنيتی محصور نمانده بلکه سياستگذاران
امنيتی واحدهای سياســی نيز از اين امر
متآثر مــی باشند.سياســتگذاران مذکور
سياســت های امنيتی را نه بر مبنای يک
درک کلی از امنيت بلکه به اســاس منافع
سياسی،اقتصادی،اســتراتژی و جغرافيای
خود وضع مــی کنند کــه در اکثر مواقع
اين گونه سياســت ها از آنجائيکه با منافع
امنيتی واحد های سياسی ديگر در تصادم
قرار می گيرد خــود به عامل امنيت زدا در
ســطح بين المللی تبديل گرديده و پديده
معمای امنيتــی را بوجود می آورد .پديده
معمای امنيتی به اين معنی است که افزايش
امنيت يک جامعه و يا دولت به طور خودکار
باعث کاهش امنيت دولت ديگر می شود.
ولی باوجودي آن مشکالت مذکور سبب آن
نگرديده که صاحب نظران مســائل امنيتی
درباره اين مفهوم ارايه نظــر نکنند بلکه
هرکدام ديدگاهای خــود در اين خصوص
ارايه کرده،که ما بطور مختصر بعضی ازين
نظريات يادآوری می کنيم.
ايان بالنی ( )Ian Bellanyتعريف ذيل را
از امنيت ارايه کرده اســت « :امنيت يعنی
رهايي نسبی از جنگ»(بوزان : 1378،ص26
) .طوری که ديده می شود اين صاحب نظر،
امنيت را در رابطه به جنگ تعريف کرده که
اين تعريف در شرايط امروزی قابل اما و اگر
های جدی می باشد .درست است که امنيت
بيشتر در رابطه با جنگ معنی پيدا می کند
اما مواريدی نيز وجود دارد است که در آن
جنگی اصال مطرح نيست ولی امنيت خودبه
عنوان يک نياز جدی مطرح است.
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