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 ديپلوم انجينير کريم عطائی 
 

چين در بحر هند" ِ  مرواريد)حمايل(ميلا"  
 پايگاه های جديد در پاکستان و سريالنکا

 
  نزديکتروازه های شرق ميانه دربه  خود،  حضور قوای بحری با  چين،با افتتاح بندر بحری گوادر در غرب کراچی

 بحری اعمار می  بندر  سريالنکا يک دستگاه، درجنوب"اهمبانتوت" در يگنگهمزمان شايع گرديد که پ.   گرددمی

  .نمايد

در مطبوعات سويس انعکاس يافته،   مارچ از دهلی مخابره گرديده و٢١ که بتاريخ  درين موردراپورترجمۀ يک 
  .اينک جهت معلومات عال قه مندان تقديم است

  

  
  

نائی تحت رياست وزير اطالعات يهيئت های چدر يک مراسم رسمی که در آن روز سه شنبه رئيس جمهور پاکستان 

چين ساختمان اين بندر را .  بحيث مهمان حضور داشتند،  بندر گوادر را افتتاح نمودShenglinشنگلين آنکشور، 

يک نظر به جغرافيای آنجا . کرده استحفظ  را  آنرا ز ابرای خود حق اوليت در استفاده تمويل نموده وکامًال تقريبًا 

 آب از طبيعی بحری که سطح ماهيگيری و تجارت در يک بندرِ  یبسيار قديميِ  اين محل.   واضح می سازددليل آنرا

يت   در آخرين نقطۀ جنوب غرب پاکستان در نزديکی سرحد ايران و دخول خليج عمان  واقع،ساحل پايان تر افتاده

ر انتقال اموال ترانزيتی نسبت به بندر کراچی نزديکی سرحد افغانستان به اين بندر ممکن تسهيالت بيشتر را د(.دارد

 به شرق ميانه می ایوازبترين مرکز فعاليت خويش را که درغر چين ، تا حالين وسيلهد  ب)مترجم. در بر داشته باشد

.  بدون شک در قدم اول يک ستراتيژی نظامی نه بلکه يک ستراتيژی اقتصادی در نظر است. باشد، در اختيار ميگيرد

ُبعد سياسی نبايد فراموش گردد، مشرف حين افتتاح به اطالع رسانيد که چين در بندر گوادر يک ميدان هوائی اينکه  

   .نيز اعمار می کند
  

  عد جيوپوليتيکُب يک پروژه با
 پاکستان، قصوری، در نظر گرفته شود که روز دوشنبه ۀبيان وزير خارج عد جيوپوليتيک روشنتر جلوه ميکند اگرُب

يک  ،دعوت بعمل آورد) چين ( خود و متحد او از کشور همسايه . ار روزه را در چين آغاز نموديک سفر چه

ر و به اين صورت با بحيرۀ عرب دندر گوا با ب"ينگسی کيانگ" جنوب را احداث کند تا ايالت –کوريدور شمال 

 همزمان با ،و گازنفت  الينِ   پايپ يکمشترکًا ساختمانما خواهيم توانست قصوری اضافه کرد که .  ارتباط بيابد

   اين محوِرد پاکستان درين تصور است که در امتدا. دهيمجاده موتر رو و ارتباط خط آهن را مورد مذاکره قرار
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 انکشاف در اياالت نا آرام بلوچستان و شمال غرب گرديده و تعدد صنعتی بو جود می آيد و باعثارتباط  مرا کز م

  . خواهد شديک عصر جديد را پيام آور 

  ايالتاغتشاش قبايل.  دارد بر در راکه اين موضوع ريسکهایگرديده اند  گذشته ملتفت نمرور زماچينائی ها در 

، نشئت اسالم آباد با بلوچستانمادر اندرانۀ تان که غنی ترين مرکز مواد خام را تشکيل ميدهد نه تنها از معاملۀ بلوچس

 دوجو. ه استاين ايالت فيصله و اجرا  گرديد  بدون مراعات نظر مردمِ  نيز که  ساختمان بندر گوادر از، بلکهمی کند

بندر . هم نگرديده استکارگران چينائی گواه اين امر است که درين منطقۀ فقير برای مردم محل زمينۀ کار يابی فرا

تاژها اتبه سبو مرچندين.  نداشتیخاص اعالم گرديد و حکومت محل در آن هيچگونه نفوذ ساحۀ  بحيث يکرگواد

به  " Suiسوئی"مناطق توليد گاز و الين انتقال از .  بعمل آمد که در آن شش نفر چينائی جانهای خود را از دست دادند

  . چندين مرتبه هدف حمالت قرار گرفتندکراچی،
  

   مهمکنترول راه های ترانسپورتی
ا، چند هفته قبل رئيس جمهور سريالنک.  پای می يابدگوادر يگانه پايگاه در غرب بحر هند نيست که چين در آنجا جای 

 "همبانتوتا"در جنوب سريالنکا در دادی را به امضا رسانيد که به اساس آن ين قرارراجا پاکسا، ضمن باز ديد از چ

درين پروژه نيز موارد اقتصادی بيشتر تذکر يافت و از انکشاف . ساختمان يک بندر بزرگ بحری به چين سپرده شد

بوده  و راه درينجا هم چنان عمدتًا عاليق ستراتيزی دربين .  نای توريزم بصورت مدرن سخن در ميان بودزيرب

  .  کند در نظر می باشدميترانسپورتی بين سواحل شرق ميانه و آسيای شرقی که از ساحل سريالنکا عبور 

  
 ،يدا است که در پهلوی ممالک خليجن پ نظامی نيز پنهان است از آر يک نظعالمۀ اينکه در عقب تضمين اقتصادی

بصورت محتاطانه برخورد ) سيای غربیآ طرف از نام رسمی ابتکار(چين  " ميل مرواريدا"ريکا هم در برابر ام

 Acquisation and Cross-Servicingاين يک تصادف بود که امضای قرارداد با پکينگ همزمان با . ميکنند

Agreementبه اساس اين قرار داد امريکا حق استفاده از بنادر زمينی و فضائی .   آمد بعمل بين کولمبو و امريکا

را برای مراقبت و تانک کردن کشتی ها و طيارات و برای گذشتاندن رخصتی های تفريحی عساکر  سريالنکا

  در وقت ضرورت کمک های نظامی را  ،د سری در قرار دادرد که موان تشبثات ميرسان. امريکائی، خواهد داشت

 و نه در جنوب نيم قاره -جای تعجب است که هند تا حال نه در برابر پايگاه بحری چين در غرب.  می کنداحتوا نيز 

  .جی مونی خود حسودانه می نگردياين کشور بر هر حرکتی در منطقۀ هحاليکه در کرده اظهار نظر 

   
  

  پايان
  

*********** 


