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خالصه مدیریتی 

• قرارگیــری ایــران در کانــون خاورمیانــه و گــذرگاه شــرق بــه غرب و شــمال بــه جنــوب موقعیت ژئواســتراتژیکی 	
ویــژه ای بــه ایــن کشــور بخشــیده اســت و همیــن امــر، باعــث عبــور هشــت گــذرگاه ترانزیتــی عمــده از خــاک 
ــای  ــن پروژه ه ــرۀ عظیم تری ــا در زم ــن گذرگاه ه ــی آن شــده اســت. برخــی از ای ــط پیرامون ــا محی کشــور و ی
ارتباطــی دوران معاصــر هســتند کــه تجــارت دریایــی را بــه ترانزیــت و تولیــد در خشــکی پیونــد می زننــد و از 
ــرای اقتصــاد و تجــارت  ــی ب ــت باالی ــا از اهمی ــای آنه ــا و محدودیت ه ــا و ظرفیت ه ــن روی، شــناخت آنه ای
ــتان،  ــادی چین-پاکس ــدور اقتص ــمال جنوب، کری ــد و راه، ش ــای کمربن ــت. گذرگاه ه ــوردار اس ــور برخ کش
ــا  ــن گذرگاه ه ــرۀ ای ــام آباد در زم ــپین و استانبول-تهران-اس ــان، ترنس کاس ــرا افغ ــه، ف خلیج فارس-مدیتران

هســتند.
• ــی، 	 ــادی و ژئوپولیتیک ــای اقتص ــا، ظرفیت ه ــن گذرگاه ه ــدام از ای ــی هرک ــا معرف ــدا ب ــش رو، ابت ــش پی پژوه

ــای  ــذارد. ســپس داللت ه ــه بحــث می گ ــر را ب ــران درگی ــوری و بازیگ ــیر عب ــا، مس ــا و محدودیت ه چالش ه
ــرد و در نهایــت، ماحصــل  ــرار می گی ــران مــورد بررســی ق ــرای ای ژئواســتراتژیک و ژئواکونومیــک هرکــدام ب
ــمالی- ــه مســیرهای ش ــی ک ــود. در حال ــان می ش ــب پیشــنهادهای سیاســت گذارانه بی ــه در قال ــن مجموع ای

جنوبــی و مســیرهای شــرقی غربــی یــا از ایــران عبــور می کننــد و یــا بــرای دور زدن ایــران طراحــی شــده اند، 
ــی  ــن ضرورت های ــده گرفت ــا نادی ــراه ب ــی و هم ــا ناکاف ــه آنه ــتگاه سیاســت گذاری ب ــرد دس ــش و عملک واکن
ــاب  ــا ایج ــای آنه ــرداری از ظرفیت ه ــرای بهره ب ــور ب ــدی کش ــاختی و تولی ــعۀ زیرس ــه توس ــت ک ــوده اس ب

می کنــد.  
• ــت و 	 ــی اس ــیرهای دریای ــر مس ــی ب ــی مبتن ــارت جهان ــل تج ــد، اص ــاره ش ــزارش اش ــه در  گ ــه ک همانگون

ــام  ــا در مق ــت، اواًل تنه ــش اس ــن پژوه ــی ای ــوع اصل ــه موض ــکی ک ــی در خش ــیرهای ترانزیت ــن، مس بنابرای
ــه نقطه هــای کلیــدی اتصــال  ــادی ب ــا حــد زی ــًا، ت ــد و ثانی ــدا می کنن مکمــل مســیرهای دریایــی اهمیــت پی
ایــن مســیرها بــه مســیرهای دریایــی، یعنــی بندرهــا وابســته هســتند. بنابرایــن آنچــه در درجــه اول موقعیــت 
ایــران در تجــارت جهانــی را از منظــر حمــل و نقلــی تعییــن مــی کنــد کیفیــت بنــادر ایــران و موقعیــت آن هــا 
در رده بنــدی بنــادر در جهــان اســت. از ایــن منظــر می تــوان گفــت کــه مناقشــه بــر ســر جایــگاه ایــران در 
داالن هــای منطقــه تــا حــد قابــل توجهــی بــه بزرگنمایــی کریدورهــا و اهمیــت آن هــا در تجــارت جهانــی و 

ــی بندرگاه هــا منجــر شــده اســت. ــن مســیرها، یعن ــدی ای ــه گلوگاه هــای کلی ــن ب ــر پرداخت کمت
• در مناظــرات موجــود در مــورد جایــگاه ایــران در ایــن داالن هــا عمدتــًا بــر ایجــاد زیرســاخت های ســخت بــه 	

معنــای ریــل و جــاده تاکیــد شــده اســت و چنــدان ســخنی از زیرســاخت های نــرم بــه معنــای محیــط کســب 
و کار، ارتبــاط ایــران بــا اقتصــاد جهانــی، ارتبــاط ایــران بــا نظــام مالــی بین المللــی و ثبــات سیاســی ایــران بــه 
ــا زیرســاخت های ســخت در  ــرم اهمیــت بســیار بیشــتری در قیــاس ب میــان نیامــده اســت. زیرســاخت های ن
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ــت  ــه موقعی ــی ب ــکل ده ــطح کان در ش ــی و در س ــای بین الملل ــور در گذرگاه ه ــک کش ــت ی ــن موقعی تعیی
ــف  ــور و تضعی ــه کش ــی دوام دار علی ــای بین الملل ــد. تحریم ه ــا می کنن ــل ایف ــی بین المل آن در اقتصــاد سیاس
ــل توجــه آن در حــوزه حمــل و نقــل و  ــرم موجــب شــده پتانســیل های قاب بیــش از پیــش زیرســاخت های ن
ترانزیــت در دو دهــه اخیــر تقریبــًا نادیــده گرفتــه شــود. کشــورهای مختلــف در ایــن ســال ها توافق هایــی بــا 
ایــران صــورت داده انــد امــا بخــش بســیار اندکــی از ایــن توافقــات اجرایــی شــده اســت، در حالیکــه کشــورهای 
همســایه در دو دهــه گذشــته موفقیت هــای مهمــی در بالفعــل نمــودن پتانســیل های ترانزیتــی کســب کــرده 
ــرای بالفعــل نمــودن  ــی چشــم انداز روشــنی ب ــداوم تحریم هــای بین الملل ــر کان در صــورت ت ــد. در تصوی ان
پتانســیل های ایــران در مســیرهای ترانزیتــی وجــود نــدارد و از ایــن رو، مهمتریــن دســتور کار هرگونــه فعالیــت 

ــرای رفــع کامــل تحریم هــای بین المللــی اســت در ایــن حــوزه تــاش ب
• ــران 	 ــت گذاری ای ــتگاه سیاس ــه دس ــت ک ــن نیس ــر از ای ــز واضح ت ــچ چی ــمال-جنوب هی ــذرگاه ش ــورد گ در م

ــه  ــرده و هرچ ــل ک ــتارا را تکمی ــیر رشــت آس ــده در مس ــن باقی مان ــط آه ــع، خ ــا بســیج مناب ــا ب ــاز دارد ت نی
زودتــر ترانزیــت کاال از ایــن مســیر را عملیاتــی کنــد. نیــاز روســیه بــه ایــن مســیر بــه دنبــال بحــران اوکرایــن 
ــاری ارزی چهــار  ــژه، اســتفاده از خــط اعتب ــه وی ــرای ایــن کار فراهــم کــرده اســت و ب بهتریــن شــرایط را ب
میلیــارد دالری روســیه بــه ایــران می توانــد راهگشــا باشــد. عملیاتــی کــردن ایــن مســیر ترانزیتــی نــه تنهــا 
ــن  ــع جایگزی ــه مناب ــوری ب ــاز ف ــرب نی ــای غ ــال تحریم ه ــه دنب ــه ب ــیه ک ــا روس ــی ب ــار ایران ــارت تج تج
ــا ایــن کشــور را بــه  خواهنــد داشــت را تســهیل کــرده و هدف گذاری هــای تجــاری بــرای توســعه تجــارت ب
شــکل چشــمگیری بهبــود میبخشــد، بلکــه بــر اهمیــت اســتراتژیک ایــران بــرای هنــد خواهــد افــزود و اهمیــت 
مســیرهای شــمالی-جنوبی رقیــب، از قبیــل ترانس افغــان و گــذرگاه اقتصــادی چیــن پاکســتان و حتــی مســیر 

ــد داد. ــه را کاهــش خواه ــه خاورمیان ــارس ب خلیج ف
• ــروژه خــط آهــن رشت-آســتارا و 	 ــل پ ــه، تســریع در تکمی ــج فارس-مدیتران ــف داالن خلی  در راســتای تضعی

ــی کــردن  ــا اجرای ــد ب ــدام می توان ــن اق ــی ج. آذربایجــان واجــد اهمیــت اســت. ای ــه شــبکه ریل اتصــال آن ب
ــد،  ــی هن ــای خصوص ــان بخش ه ــادی را می ــع اقتص ــبکه ای از مناف ــیه، ش ــه روس ــد ب ــت کاال از هن ترانزی
آذربایجــان و روســیه بــا ایــران ایجــاد کنــد؛ در بســتر زمــان ایــن منافــع خــود بــه مانعــی در برابــر مســیرهای 

جایگزیــن تبدیــل خواهــد شــد. 
• ــال در 	 ــی فع ــرکت های خصوص ــه ش ــت ک ــه داش ــد توج ــپین، بای ــس کاس ــادی تران ــوص داالن اقتص درخص

زمینــه حمل ونقــل، نقشــی کلیــدی در ترانزیــت کاال در مســیر ترانــس کاســپین بــر عهــده دارد. هــر چنــد در 
ــه مشــوق هایی  ــا ارائ ــد ب ــای الزم اســت، می توان ــد ابزاره ــران فاق ــه، ای ــای ژئوپلیتیکــی ترکی ــر انگیزه ه براب
بــه شــرکت های خصوصــی حمل ونقــل در ترکیــه و آســیای مرکــزی، جذابیــت عبــور از خــاک ایــران را بــاال 
ببــرد؛ یکــی از ایــن مشــوق ها موضــوع عــوارض و قیمــت ســوختی اســت کــه بــه کشــنده ها ارائــه می شــود. 
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در ایــن موضــوع هماهنگــی میــان نهادهــای مختلــف ایرانــی )شــرکت وزارت نفــت و شــرکت های وابســته، 
وزارت راه، مســکن و شهرســازی، ســازمان محیــط زیســت و گمــرک( ضــرورت دارد.

• ــا را 	 ــد و اروپ ــان هن ــت کاال می ــای نقــش در ترانزی ــکان ایف ــن کشــور ام ــه ای ــه ب ــی ترکی ــت جغرافیای موقعی
می دهــد. بــرای ایــن منظــور ایــران و عــراق هــر دو بــه عنــوان حلقه هــای میانــی اهمیــت دارنــد؛ بــا توجــه 
بــه اینکــه شــبکه راه آهــن ایــران بــه ترکیــه متصــل شــده اســت، شــکل دهی بــه یــک همــکاری ســه جانبه 

میــان هنــد، ایــران و ترکیــه می توانــد جذابیــت ترانزیتــی ایــران بــرای هنــد را افزایــش دهــد.  
•  الزم بــه ذکــر اســت کــه در تحلیــل نهایــی بزرگ تریــن مانــع بهره منــدی اقتصــادی از موقعیــت جغرافیایــی، 	

ــا  ــت؛ تحریم ه ــا اس ــطه تحریم ه ــه واس ــادی، ب ــای اقتص ــده همکاری ه ــوص آین ــام در خص ــئله ابه مس
عــاوه بــر فرســایش تــوان دولــت بــرای توســعه زیرســاخت های الزم بــرای ایفــای نقــش پررنــگ ایــران در 
ــی  ــای مهم ــا عدم قطعیت ه ــز ب ــی را نی ــای خارج ــرکت ها و دولت ه ــی، ش ــادی بین الملل ــای اقتص داالن ه
روبــه رو می کنــد کــه بهره گیــری از مســیرهای جایگزیــن را ولــو بــه قیمــت افزایــش زمــان و هزینــه ترجیــح 

می دهنــد.
• هرچنــد رویکردهایــی در مــورد رقابــت میــان بنــدر گــوادر و بنــدر چابهــار در فضــای سیاســی کشــور مطــرح 	

ــه طــور  ــرد. ب ــره ب ــز به ــار نی ــرای توســعه چابه ــوادر ب ــدر گ ــای بن ــوان از برخــی ظرفیت ه ــا می ت اســت، ام
مشــخص دو موضــوع قابــل طــرح اســت: نخســت، اتصــال خــط لولــه گاز ایران-پاکســتان بــه ترمینال هــای 
ــه دلیــل برخــوردار  ــازار صــادرات گاز مایــع کــه ایــران ب ــه ب ــرای ورود ب ال ان جــی موجــود در بنــدر گــوادر ب
نبــودن از زیرســاخت های الزم از آن محــروم اســت. دوم، متصــل شــدن بــه مســیر زمینــی ایــن گــذرگاه بــرای 
ــدت  ــن را در بلندم ــگ چی ــین کیان ــا س ــران ب ــد تجــارت ای ــه می توان ــن ک ــاک چی ــه خ ــی ب دسترســی زمین

تســهیل کنــد.
• هرچنــد پــروژه ســه جانبه هند-ایران-افغانســتان در بنــدر چابهــار بــا توجــه بــه تحــوالت افغانســتان و مســائل 	

پیــش آمــده میــان ایــران و هنــد عمــًا بــه بن بســت رســیده اســت، ایــران و هنــد می تواننــد بــا بازطراحــی 
مســیر مــورد بحــث و اضافــه شــدن ترکمنســتان و ازبکســتان بــه ایــن پــروژه، یــک بــار دیگــر چابهــار را بــه 

نقشــه ژئواســتراتژیکی هنــد بازگردانــد.
• ــد 	 ــا نبای ــرد، ام ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــی م ــیر ترانزیت ــک مس ــد ی ــه دی ــب از زاوی ــار اغل ــدر چابه ــروژه بن پ

ــن  ــد در ای ــرمایه گذاری های هن ــی از س ــم باالی ــا و حج ــم موافقت نامه ه ــش اعظ ــه بخ ــرد ک ــوش ک فرام
ــا وجــود مشــکاتی کــه در راه ایــن  منطقــه در قالــب منطقــه آزاد تجــاری چابهــار صــورت گرفــت. حتــی ب
ــوان یــک  ــا توســعه ایــن منطقــه آزاد به عن ــران و هنــد می تواننــد ب ــه صــورت قبلــی وجــود دارد، ای ــروژه ب پ
ــه ویــژه در حــوزه صنایــع پتروشــیمی و شــیمیایی گام بزرگــی هــم در توســعه همکاری هــای  هــاب تولیــد ب
دوجانبــه و هــم توســعه ایــن منطقــه بردارنــد. همچنیــن، توســعه تجهیــزات بنــدری و نیــز اتصــال چابهــار بــه 
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ــه گــذرگاه شــمال- ــاس یــک نقطــه ارتباطــی دیگــر ب ــار بندرعب ــد در کن راه آهــن سراســری کشــور می توان
ــوب بیفزاید. جن

• ــرای توســعه منطقــه آزاد تجــاری چابهــار بهــره 	 ــن ب ــژه ژاپ ــه وی ــد از ظرفیت هــای چیــن و ب ــران می توان  ای
ــه  ــن منطق ــرای حضــور و ســرمایه گذاری در ای ــی ب ــون از انگیزه های ــل گوناگ ــه دالی ــر دو کشــور ب ــرد. ه بب
برخــوردار هســتند و حضــور آن هــا می توانــد بــه یــک محیــط پویــا و رقابتــی بــرای توســعه اقتصــادی منطقــه 
ــا  ــی ب ــت ها و کنفرانس های ــزاری نشس ــا برگ ــد ب ــی می توان ــش خصوص ــد. بخ ــکل ده ــران ش ــتان ای بلوچس
حضــور تجــار ایــن دو کشــور و آشــنایی آن هــا بــا ظرفیت هــای ایــن منطقــه و تســهیاتی کــه دولــت بــرای 

ــه ایــن فراینــد کمــک کنــد. ــه ب ســرمایه گذاری در آن در نظــر گرفت
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مقدمه

از دیربــاز یکــی از مهمتریــن مســائل در تجــارت بین الملــل ترانزیــت کاال در پهنــه گیتــی بــوده اســت. نیــاز بــه اســتدالل 
ــده  ــا مقصــد و مصرف کنن ــال کاال ت ــک نظــام اقتصــادی اســت و انتق ــه در ی ــا نخســتین حلق ــد، تنه ــه تولی نیســت ک
کــه هــدف نهایــی تولیــد اســت، بــه همــان انــدازه اهمیــت دارد. بــه ویــژه وقتــی کــه صحبــت از تجــارت بین الملــل 
باشــد، ضــرورت انتقــال کاال در کنــار مســائلی ماننــد قوانیــن بین المللــی، قواعــد دریاهــای آزاد و ســرزمین های دارای 
ــن  ــره مهمتری ــه در زم ــد ک ــکل می ده ــی ش ــه پیچیدگی های ــتراتژیک ب ــی و ژئواس ــای سیاس ــت و رقابت ه حاکمی
موضوع هــای اقتصــاد سیاســی اســت. بســیاری از جنگ هــای بــزرگ در طــول تاریــخ بــه منظــور حفــظ یــا بــه دســت 
آوردن کنتــرل بــر مســیرهای تجــاری بین المللــی صــورت گرفتــه اســت.  بــه همیــن دلیــل اســت کــه از زمــان جــاده 
ابریشــم در باســتان تــا کنــون، مســیرهای ترانزیتــی بین المللــی بــه یــک انــدازه مــورد توجــه دولت هــا و تاجــران قــرار 

داشــته اســت.

ــن مســیرهای  ــون مهمتری ــواره در کان ــران هم ــی ای ــه پیرامون ــه،  منطق ــت ژئوپولیتیکــی خاورمیان ــه موقعی ــه ب ــا توج ب
ترانزیتــی قــرار داشــته اســت و در هــزاره جدیــد ظهــور مســائل جدیــدی ماننــد ظهــور چیــن و انتقــال قــدرت در سیســتم 
بین المللــی اهمیــت ارتباطــی آن را در ســطح باالیــی نــگاه داشــته اســت. بــه ویــژه بــا طــرح مــگا پــروژه کمربنــد و راه 
از ســوی دولــت چیــن کــه جاه طلبانه تریــن پــروژه ارتباطــی تاریــخ بشــریت بــه شــمار مــی رود، ضــرورت وجــود یــک 
نــگاه جامــع و اســتراتژیک بــه ایــن مســأله را بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه نمایــش می گــذارد. بــه همیــن دلیــل، در 
ــوده  ــی در کشــور ب ــه زن ــی همــواره موضــوع بحــث و گمان ــران در  گذرگاه هــای بین الملل ــگاه ای ــر جای ســال های اخی
اســت و موقعیــت ایــران در کریدورهــای بین المللــی بــه تدریــج بــدل بــه یکــی از شــاخص هــای ســنجش موفقیــت و 

شکســت دیپلماســی اقتصــادی کشــور شــده اســت.

ــه توجــه داشــت کــه حــدود  ــن نکت ــه ای ــد ب ــه بای ــی منطق ــران در در کریدورهــای حمــل و نقل ــگاه ای ــن جای  در تبیی
۹۰ درصــد تجــارت جهانــی از طریــق دریاهــا صــورت می گیــرد. تجــارت دریایــی نقــش بســیار کلیــدی و مســلطی در 
کلیــت تجــارت جهانــی دارد. بنابرایــن، موقعیــت کشــورها در کریدورهــای دریایــی  و بویــژه جایــگاه جهانــی بنــادر آن هــا 
اهمیــت بســیار بیشــتری در قیــاس بــا موقعیــت آنهــا در مســیرهای حمــل و نقــل خشــکی دارد و مســیرهای حمــل و نقل 

خشــکی یــا کریدورهــا تنهــا مــی تواننــد بــه عنــوان مکمــل مســیرهای دریایــی عمــل کننــد.

پژوهــش پیــش رو مهمتریــن مســیرهای پیرامونــی ایــران را کــه در چهــار ســوی جغرافیایــی آن قــرار دارنــد، معرفــی، 
بررســی و دســته بندی کــرده و در ســپس برآینــد آن هــا بــرای منافــع ملــی ایــران را هــم بــه صــورت تــک بــه تــک 
و هــم در مجمــوع ارزیابــی مــی کنــد. در نهایــت، پیشــنهادهای سیاســت گذارانه ماحصــل نهایــی بحــث ایــن پژوهــش 

خواهــد بــود.
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معرفی مسیرهای ترانزیتی

ــزان پیشــرفت  ــت و می ــه درجــه اهمی ــه البت ــرار دارد ک ــران ق ــی ای ــه پیرامون ــی عمــده در منطق هشــت مســیر ترانزیت
متفاوتــی بــا یکدیگــر دارنــد. در یــک دســته بندی اولیــه، می تــوان ایــن مســیرها را بــه دو دســته کلــی شــمالی-جنوبی 
و شــرقی-غربی تقســیم کــرد. بــر ایــن اســاس، پروژه هــای ترانزیتــی بنــدر چابهــار بــه افغانســتان، گــذرگاه اقتصــادی 
ــرار  ــان در زمــره مســیرهای شــمالی-جنوبی ق ــرا افغ ــی شــمال-جنوب و گــذرگاه ف ــن پاکســتان، گــذرگاه بین الملل چی
ــادی  ــذرگاه اقتص ــپین و گ ــذرگاه ترانس کاس ــتانبول، گ ــذرگاه اسام آباد-تهران-اس ــد و راه،  گ ــروژه کمربن ــه و پ گرفت
خلیج فارس-مدیترانــه در دســته مســیرهای شــرقی-غربی دســته بندی می شــوند. همچنیــن، ایــن مســیرها را می تــوان 
از منظــری دیگــر نیــز دســته بندی کــرد و آن هــم عبــور کــردن یــا نکــردن آن هــا از خاک ایــران اســت. چنانچــه خواهیم 
دیــد، پروژه هــای بنــدر چابهــار، کمربنــد و راه، گــذرگاه اقتصــادی شــمال-جنوب و گــذرگاه اسام آباد-تهران-اســتانبول 
ــان،  ــذرگاه اقتصــادی چین-پاکســتان، فراافغ ــل، گ ــد و در مقاب ــور می کنن ــران عب ــه از خــاک ای مســیرهایی هســتند ک
ــته  ــت دس ــد. اهمی ــور نمی کنن ــران عب ــاک ای ــه از خ ــتند ک ــی هس ــپین پروژه های ــه و ترانس کاس خلیج فارس-مدیتران
دوم در ایــن اســت کــه همانگونــه کــه خواهیــم دیــد، طراحــی عمــده ایــن مســیرها، شــاید بــه اســتثناء کمربنــد و راه، 
بــه گونــه ای اســت کــه بــه شــکل مســتقیم یــا غیرمســتقیم در رقابــت بــا گذرگاه هایــی تعریــف شــده اند کــه از ایــران 

ــه چالــش می کشــند. ــران را ب ــه ایــن لحــاظ، منافــع ای ــد و ب ــور می کنن عب

 مسیرهای شرقی-غربی

مگا پروژه کمربند و راه

ــه  ــای ســندی ک ــر مبن ــد اقتصــادی راه ابریشــم اســت. ب ــران، کمربن ــک ای ــط ژئواکونومی ــذرگاه در محی ــن گ مهمتری
دولــت چیــن در مــورد ایــن مگاپــروژه منتشــر کــرده اســت، اتصــال ســه قــاره اروپــا، آســیا و آفریقــا بــه یکدیگــر بــر 
مبنــای معیارهــای ارتباطــات قــرن 21 به عنــوان چارچــوب کان ایــن طــرح تعریــف شــده اســت. در مســیر خشــکی 
ــردن  ــل ک ــو و بالفع ــر س ــعه یافته در دیگ ــای توس ــه اروپ ــو ب ــعه یافته از یک س ــیای توس ــال آس ــد، اتص ــن کمربن ای

ــت. ــند اس ــژه س ــد وی ــورد تأکی ــد م ــن دو قرارگرفته ان ــان ای ــه می ــی ک ــم دولت های ــعه ای عظی ــیل های توس پتانس

مسیر خشکی این کمربند شامل سه گذرگاه است:

مسیر بالتیک که چین، روسیه، آسیای مرکزی و اروپا از طریق آن به یکدیگر پیوند می یابند.. 1
ــق . 2 ــه از طری ــای مدیتران ــارس و دری ــه خلیج ف ــن ب ــق آن چی ــه کــه از طری ــای مدیتران ــه دری ــارس ب مســیر خلیج ف

آســیای مرکــزی و غربــی پیونــد می یابــد. ایــن مســیر از ایــران عبــور مــی کنــد.
مســیر ســوم کــه چیــن را بــه جنــوب شــرق آســیا، جنــوب آســیا و اقیانــوس هنــد پیونــد می زنــد. گــذرگاه اقتصــادی . 	

چین-پاکســتان بــه عنــوان پرچمــدار ایــن مگاپــروژه، در ایــن مســیر قــرار گرفته اســت.
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بــر مبنــای ســند، در مســیر خشــکی، ایــن طــرح بــر ســاخت مشــترک یــک پــل جدیــد اوراســیایی و توســعه کریدورهــای 
چین–مغولســتان- روســیه و چین-آســیای مرکزی–غــرب آســیا و کریــدور چین–شــبه قــاره هنــد مبتنــی اســت و در ایــن 
مســیر از مزیت هــای راه هــای موجــود بهــره خواهــد بــرد، بــر شــهرهای کلیــدی در مســیر جــاده متکــی خواهــد بــود 
ــن  ــی ای ــرد. مســیر دریای ــد ب ــره خواه ــکاری به ــای هم ــوان پلتفرم ه ــدی به عن ــی کلی ــای اقتصادی–صنعت و از پارک ه
ــواحل  ــه س ــده ک ــه ای طراحی ش ــت به گون ــه اس ــت ویک نام گرفت ــرن بیس ــی در ق ــم دریای ــاده ابریش ــه ج ــد ک کمربن
چیــن را از طریــق دریــای چیــن جنوبــی و اقیانــوس هنــد از یــک مســیر و از طریــق دریــای چیــن جنوبــی و اقیانــوس 
آرام جنوبــی از طریــق دیگــر بــه آفریقــا و اروپــا پیونــد می زنــد. نقشــه ذیــل گذرگاه هــای  ایــن مگاپــروژه را بــه تصویــر 

مــی کشــد.  

نقشه شماره 1-گذرگاه های راه ابریشم

گذرگاه ترانس کاسپین

مســیر حمل ونقــل بین المللــی ترانــس کاســپین1 کــه بــا نــام داالن میانــِی ابتــکار کمربنــد و راه نیــز شــناخته می شــود 
کــه ترکیــه را بــه ســاحل شــرقی دریــای خــزر متصــل می کنــد و ترانزیــت کاال از آســیا بــه اروپــا را تســهیل می کنــد. 
ایــن مســیر کــه در امتــداد مســیر ترانزیتــی از چیــن بــه قزاقســتان قــرار دارد، بنــادر آق تــاو و قــورق )قزاقســتان( را از 

1 - Trans-Caspian International Transport Route (TITR)
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ــه شــبکه راه  ــارص1 ب ــی باکو-تفلیس-ق ــد و ســپس از مســیر ریل ــدر باکــو متصــل می کن ــه بن ــای خــزر ب ــق دری طری
آهــن ترکیــه متصــل شــده و در نهایــت از طریــق بلغارســتان بــه اروپــا می رســد. بــه عــاوه یــک شــاخه از ایــن مســیر 
نیــز بــدون ورود بــه ترکیــه، از گرجســتان و بــا گــذر از دریــای ســیاه بــه اوکرایــن و کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا 

منتهــی می شــود. )نقشــه شــماره 2(

نقشه شماره 2-گذرگاه ترانس کاسپین

ــب داالن  ــور از خــاک روســیه در ســال 	1۹۹ در قال ــدون عب ــاز، ب ــه اتصــال زمینــی آســیای مرکــزی و قفق ــده اولی ای
ــزی،  ــیای مرک ــوری آس ــچ جمه ــان پن ــه می ــرات دو و چندجانب ــد و مذاک ــرح ش ــا مط ــاز- اروپ ــیا- قفق ــل آس حمل ونق
مغولســتان، ســه کشــور قفقــاز، ایــران، ترکیــه، مولــداوی، بلغارســتان، اوکرایــن و رومانــی صــورت گرفــت کــه عمــا 
ــک ســو  ــد و راه از ی ــروژه کمربن ــگا پ ــب م ــن در قال ــه چی ــس از اعــام طــرح بلندپروازان ــا پ ــود. تنه نتیجه بخــش نب
ــی از  ــیر زمین ــک مس ــاد ی ــرای ایج ــرات ب ــه مذاک ــود ک ــر ب ــوی دیگ ــال 2۰14 از س ــن در س ــران اول اوکرای و بح
ــه  ــیای میان ــای آس ــان و جمهوری ه ــتان، ج. آذربایج ــه، گرجس ــان ترکی ــیه می ــور از روس ــدون عب ــا، ب ــه اروپ ــن ب چی
ــت2. ــرار گرف ــق ق ــورد تواف ــپین م ــس کاس ــی تران ــب داالن ترانزیت ــت در قال ــد و در نهای ــری ش ــت پی گی ــا جدی  ب

1-مســیر ریلــی باکو-تفلیس-قــارص ســه کشــور جمهــوری آذربایجــان، گرجســتان و ترکیــه را بــه یکدیگــر متصــل می کنــد. هــر چنــد ایــده اولیــه ایجــاد ایــن خــط 
آهــن در دهــه ۹۰ میــادی مطــرح شــد، تنهــا در ســال 2۰۰7 توافــق ســه جانبــه بــرای احــداث آن بــه امضــا رســید؛ ایــن خــط ریلــی نهایتــا در ســال 2۰17 بــه شــکل 

رســمی افتتــاح شــد.
2- Bypassing Russia. New routes may absorb about 10 million tons of cargo a year 
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 مســیر ترانــس کاســپین، زمــان ترانزیــت کاال میــان آســیا و اروپــا را بــه 15 روز کاهــش می دهــد؛ ضمــن اینکــه ایــن 
مســیر هیچگونــه وابســتگی بــه روســیه نــدارد.1

ترانــس کاســپین بــر اســاس مجموعــه ای از توافقــات میــان کشــورهای آســیای مرکــزی، قفقــاز و ترکیــه ایجــاد شــده 
اســت؛ ایــن کشــورها بــا هــدف نهادینــه کــردن ســازوکارهای الزم بــرای توســعه ایــن مســیر، در ســال 2۰14 کمیتــه 
ــت  ــیر در آن عضوی ــن مس ــال در ای ــل فع ــرکت های حمل ونق ــه ش ــد ک ــکیل دادن ــپین را تش ــس کاس ــی تران هماهنگ
ــی  ــع بین الملل ــپین و مجم ــس کاس ــل تران ــی حمل ونق ــیوم بین الملل ــال 2۰16 و 2۰17 کنسرس ــن در س ــد. همچنی دارن

ترانــس کاســپین بــه عنــوان دو نهــاد دائمــی تشــکیل شــده اســت.2

ــه  ــوط ب ــات مرب ــوص موضوع ــرات در خص ــه مذاک ــن ادام ــی 2۰22، ضم ــپین در م ــس کاس ــی تران ــه هماهنگ کمیت
ــه  ــه ب ــد ک ــی کرده ان ــن پیش بین ــون ت ــادی را 2.	 میلی ــاری می ــال ج ــت کاال در س ــی ترانزی ــوع وزن ــا، مجم تعرفه ه

ــه ســال گذشــته اســت.	 ــی افزایــش 6۰۰ درصــدی نســبت ب معن

بــا توجــه بــه ایــن نــکات، ارزش مســیر ترانــس کاســپین بــرای ترکیــه را بایــد از دو نظــر بررســی کــرد؛ نخســت بــه 
لحــاظ ارزش تجــارت ایــن کشــور بــا جمهوری هــای آســیای مرکــزی و دوم از حیــث ســهمی کــه ترکیــه قــادر اســت 
از تجــارت چیــن بــا اتحادیــه اروپــا بــه خــود اختصــاص دهــد. در ســال 2۰2۰ مجمــوع صــادرات ترکیــه بــه پنــج کشــور 
آســیای مرکــزی معــادل 5.	 میلیــارد دالر بــوده اســت کــه از ایــن بیــن ازبکســتان بــا 1.15 میلیــارد دالر، بیش تریــن 
ســهم را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در همیــن ســال واردات ترکیــه از قزاقســتان برابــر بــا 1.2 میلیــارد، قرقیزســتان 
 ۹1 میلیــون دالر، تاجیکســتان 14۹ میلیــون دالر، ترکمنســتان 1۹	 میلیــون و ازبکســتان ۹7۰ میلیــون دالر بــوده اســت.4

در ســال 2۰2۰، تحــت تأثیــر همه گیــری کرونــا، مجمــوع صــادرات ترکیــه برابــر بــا 16۹.5 میلیــارد و واردات آن معــادل 
21۹.4 میلیــارد دالر بــوده اســت. مقایســه ســهم کشــورهای آســیای مرکــزی از کل تجــارت ترکیــه نشــان دهنده ســهم 

ناچیــز آن هــا در اقتصــاد )2 درصــد از صــادرات و 1.2 درصــد از واردات( ترکیــه اســت.

در مقابــل، مجمــوع واردات اتحادیــه اروپــا از چین در ســال 2۰2۰ برابر با 85	 میلیارد و در ســال 2۰21 معادل 472 میلیارد 
یــورو بــوده و صــادرات اتحادیــه اروپا به چین نیز در ســال های 2۰2۰ و 2۰21 به ترتیب بالغ بر 2۰2 میلیــارد و 	22 میلیارد 
یــورو بــوده اســت. بنابرایــن، بــه نظــر می رســد اهمیــت مســیر ترانــس کاســپین بــرای ترکیه، ســهمی اســت کــه می تواند 
 از ترانزیــت کاال میــان چیــن و اتحادیــه اروپــا داشــته باشــد، نــه صــرف روابــط اقتصادی بــا کشــورهای آســیای مرکزی.5

1-Parkhomchik, Lydiya, Recent Developments in the Baku-Tbilisi-Kars Railway Project, Akhmet Yassawi University, Eurasian Research In-
stitute
2-middlecorridor
3-Middle Corridor
4- Khitakhunov, Azimzhan, Trade between Turkey and Central Asia, Akhmet Yassawi University, Eurasian Research Institute

ــا  ــه کشــورهای آســیای مرکــزی، ماهیتــی ژئوپلیتیــک دارد ت ــه نظــر می رســد اهمیــت مســیر ترانــس کاســپین از حیــث ارتبــاط و دسترســی مســتقیم ترکیــه ب 5-ب
اقتصــادی. از ایــن نظــر ترانــس کاســپین بــا تعمیــق روابــط ترکیــه، جمهــوری آذربایجــان و جمهوری هــای آســیای میانــه بــه ایجــاد یــک »داالن تمامــا ترکــی« کمــک 

می کنــد کــه در »نظــم اوراســیایی« در حــال ظهــور نقــش موثــری را بــه ترکیــه خواهــد داد. 
See:  All-Turkic corridor heralds rise of new Eurasian political bloc
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از ســوی دیگــر،  بعــد از جنــگ اخیــر قره بــاغ، جمهــوری آذربایجــان حق ایجــاد یــک داالن حمل ونقل در خاک ارمنســتان 
را بــرای اتصــال بــه نخجــوان بــه دســت آورد. داالن جــاده ای و ریلــی پیش بینــی شــده کــه زنگــزور نامیــده می شــود، 
از جنــوب ارمنســتان، خــاک اصلــی آذربایجــان را بــه نخجــوان متصــل می ســازد. بــا توجــه بــه اینکــه ترکیــه دارای مــرز 
 مشــترک بــا نخجــوان اســت، ایــن گــذرگاه امــکان دسترســی مســتقیم ایــن کشــور بــه جمهــوری آذربایجــان را می دهد.1
مســیر دسترســی ترکیــه بــه دریــای خــزر از طریــق گــذرگاه زنگــزور 4۰	 کیلومتــر کوتاه تــر از مســیر کنونــی باکــو-

تفلیس-قــارص )826 کیلومتــر( اســت کــه طبعــا هزینــه ترانزیــت کاال را کاهــش می دهــد2

ــتان-اوکراین از  ــا مســیر گرجس ــا را )در مقایســه ب ــیا و اروپ ــان آس ــت کاال می ــری از ترانزی ــهم بیش ت  و در نتیجــه س
ــد. ــن کشــور می کن ــب ای ــیاه( نصی ــای س ــق دری طری

داالن اقتصادی خلیج فارس-مدیترانه

ــع بخشــی از  ــناخته می شــود، در واق ــز ش ــح نی ــی صل ــام خــط ریل ــا ن ــه ب ــه ک ــج فارس-مدیتران داالن اقتصــادی خلی
ــد. بخــش  ــی را تســهیل کن ــه بازارهــای اروپای ــد ب ــرار اســت دسترســی هن ــری اســت کــه ق داالن اقتصــادی بزرگ ت
خاورمیانــه ای ایــن داالن، اتصــال ســواحل غربــی هنــد بــه دریــای مدیترانــه، خــاک قــاره اروپــا را تأمیــن خواهــد کــرد.

نقشه شماره 3 - اتصال هند به اروپا از طریق خاورمیانه

1-تــا پیــش از ایــن، جمهــوری آذربایجــان تنهــا از مســیر ایــران بــه نخجــوان دسترســی داشــت؛ هــر چنــد چنــان کــه گفتــه شــد مســیر ترانزیتــی باکو-تفلیس-قــارص 
دسترســی زمینــی ترکیــه بــه جمهــوری آذربایجــان را تأمیــن می کــرد.

2-The Nakhchivan corridor will boost connectivity in the Caucasus
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چنانچــه در نقشــه شــماره 	  مشــاهده می شــود، بخــش خاورمیانــه ای ایــن پــروژه از بنــدر جبــل علــی امــارات )دبــی( 
آغــاز می شــود و پــس از عبــور از عربســتان و اردن بــه بنــدر حیفــا )اســرائیل( می رســد. ایــن مســیر در ادامــه بــا گــذر 
 از بخــش شــرقی دریــای مدیترانــه بــه بنــدر پیرئــاس یونــان رســیده و از طریــق خشــکی بــه اروپــای غربــی می رســد.

در راســتای ایجــاد زیرســاخت های الزم بــرای عملیاتــی شــدن ایــن داالن اقتصــادی، بنــدر جبــل علــی از طریــق یــک  
خــط ریلــی بــه طــول ۹	1 کیلومتــر بــه الغویفــات )ابوظبــی( در مــرز عربســتان متصــل شــده اســت.1 ادامــه ایــن مســیر 
در خــاک عربســتان، از طریــق خــط ریلــی شــمال-جنوب عربســتان بــه طــول ۹2	1 کیلومتــر از َحــَرض بــه ریــاض، 

ــه در مــرز اردن می  رســد. ــده و حدیث بَُری

الحدیثــه در مــرز عربســتان و اردن بــا بنــدر حیفــا حــدود ۰۰	 کیلومتــر فاصلــه دارد؛ در حــال حاضــر خــط ریلــی بیــت 
شــئان-حیفا بــه طــول 7۰ کیلومتــر، بــه عنــوان بخشــی از شــبکه ریلــی اســرائیل موجــود و مــورد اســتفاده اســت. بــه 
عبــارت دیگــر تنهــا بخشــی از ایــن مســیر ریلــی کــه هنــوز ایجــاده نشــده شــامل ۰	2 کیلومتــر از خــط ریلــی جبــل 

علی-حیفــا )1	18 کیلومتــر(، از حدیثــه  )مــرز اردن و عربســتان( تــا بیــت شــئان )اســرائیل( اســت.2

چنــد نکتــه در مــورد ایــن گــذرگاه ترانزیتــی نیازمنــد بحــث اســت. نخســت،  مســائل سیاســی و روابــط/ عــدم روابــط 
کشــورهای دخیــل در پــروژه را می تــوان مطــرح کــرد. بــا توجــه بــه اینکــه اســرائیل و اردن از ســال 1۹۹4 از روابــط 
رســمی دیپلماتیــک و تجــاری برخــوردار هســتند، مانــع جــدی بــرای ســاخت یــک خــط آهــن کــه حدیثــه را بــه بیــت 
ــل حــل  ــد مانعــی غیرقاب ــز نمی توان ــی اردن نی ــدارد. از ســوی دیگــر محدودیت هــای مال شــئان متصــل کنــد وجــود ن
ــرمایه گذاری  ــرای س ــای الزم ب ــر دو از قابلیت ه ــرائیل ه ــارات و اس ــه ام ــرا ک ــود؛ چ ــروژه محســوب ش ــن پ ــرای ای ب
ــه حمایــت سیاســی  ــوان ب ــن داالن اقتصــادی می ت ــه دیگــر نقــاط قــوت ای ــروژه برخــوردار هســتند. از جمل ــن پ در ای
ایاالت متحــده از آن اشــاره کــرد؛ از نظــر آمریــکا ایجــاد ایــن داالن اقتصــادی از یــک ســو متحــدان خاورمیانــه ای را بــه 

ــرار می دهــد. ــد ق ــا هن ــدار ب ــد و از ســوی دیگــر آن هــا را در رابطــه ای پای ــد می زن یکدیگــر پیون

مســأله بعــدی ایــن اســت کــه ایــن داالن اقتصــادی مــورد حمایــت چیــن قــرار دارد. چیــن از پیوندهــای مهــم اقتصــادی 
ــا امــارات، عربســتان و اســرائیل	 برخــوردار اســت و در ســال های اخیــر پــروژه توســعه بنــدر حیفــا در اســرائیل نیــز  ب
ــارغ از رقابت هــای  توســط گــروه بنــدر بین المللــی شــانگهای4 دنبــال می شــود. ایــن ایــده مطــرح شــده اســت کــه ف
ــروژه  ــر پ ــه عنــوان بخشــی از اب ــد ب ــه می توان چیــن و آمریــکا و چیــن و هنــد، داالن اقتصــادی خلیــج فارس-مدیتران

کمربنــد و راه در نظــر گرفتــه شــود.

1- خــط ریلــی جبــل علی-الغویفــات بخشــی از پــروژه اتصــال ریلــی کشــورهای شــورای همــکاری اســت کــه قــرار اســت تــا ســال 2۰24 بــه بهره بــرداری برســد. 
همچنیــن الغویفــات از طریــق بزرگــراه در خــاک عربســتان، دسترســی زمینــی بــه قطــر را بــرای امــارات فراهــم کــرده اســت.

2- Suri, Navdeep, An India-Europe Trade Corridor? The geoeconomics dimension of an emerging West Asia Quad, Observer Research Foun-
dation, October 2021

	- مطابــق آمارهــای بانــک جهانــی، مجمــوع صــادرات چیــن بــه اســرائیل در ســال 2۰1۹ حــدود 5.۹ میلیــارد دالر و کل واردات آن از اســرائیل 5.1 میلیــارد دالر بــوده 
اســت. ایــن ارقــام بــرای امــارات بــه ترتیــب 4.		 میلیــارد و 15 میلیــارد دالر و بــرای عربســتان ۹.	2 میلیــارد و 54.2 میلیــارد دالر بــوده اســت.

See: wits.worldbank.org
4- Shanghai International Port Group



16 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

عــاوه بــر مــوارد بــاال شــاید مهم تریــن نقطــه قــوت اتصــال بنــادر غربــی هنــد بــه اروپــا از طریــق داالن اقتصــادی 
ــاس  ــدر پیرئ ــه بن ــد ب ــال کاال از هن ــت کاال باشــد. در حــال حاضــر انتق ــان ترانزی ــه کاهــش زم ــج فارس-مدیتران خلی
ــا عملیاتــی  ــه 17 روز طــول می کشــد؛ ب ــال ســوئز و دریــای مدیتران ــان از مســیر خلیــج عــدن، دریــای ســرخ، کان یون

شــدن مســیر ریلــی جبــل علی-حیفــا، ایــن زمــان بــه 1۰ روز کاهــش خواهــد یافــت.1 

ــورد  ــم م ــا ه ــه اروپ ــد و اتحادی ــط تجــاری هن ــن داالن در بســتر رواب ــه ای ــم اســت ک ــاال، مه ــر مســایل ب ــاوه ب ع
ماحظــه قــرار بگیــرد. تجــارت میــان اروپــا و هنــد در دهــه گذشــته حــدود ۰	 درصــد افزایــش یافتــه اســت. ســهم 
اتحادیــه اروپــا از ســرمایه گذاری های خارجــی در هنــد در ســال 2۰17 حــدود 64 میلیــارد یــورو بــوده اســت کــه ایــن 
ــن،  ــده و چی ــس از ایاالت متح ــا پ ــه اروپ ــت. اتحادی ــیده اس ــورو رس ــارد ی ــش از 87 میلی ــه بی ــال 2۰2۰ ب ــم در س رق
ســومین شــریک تجــاری هنــد محســوب می شــود. بــر اســاس آمارهــای ســال 2۰21 ارزش تجــارت ایــن اتحادیــه بــا 

ــد را تشــکیل می دهــد. ــرآورد شــده اســت کــه 1۰.8 درصــد از کل تجــارت خارجــی هن ــورو ب ــارد ی ــد 88 میلی هن

در طــرف مقابــل، هنــد بــا در اختیــار داشــتن 2.1 درصــد از کل تجــارت اتحادیــه اروپــا، دهمیــن شــریک تجــاری آن بــه 
حســاب می آیــد. اتحادیــه اروپــا دومیــن مقصــد صــادرات هنــد اســت و نزدیــک بــه 15 درصــد از کل صــادرات هنــد را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت.2

ــع   ــن مســیر واق ــه در ای ــا دیگــر کشــورها اســت ک ــد ب ــط هن ــه ســابقه رواب ــن زمین ــده  دیگــر در ای مســئله تعیین کنن
ــال  ــارات در س ــه ام ــد ب ــادرات هن ــوع ص ــد. مجم ــه باش ــروژه خلیج فارس-مدیتران ــش پ ــد قوام بخ ــده اند و می توان ش
21-2۰2۰ برابــر بــا 16.7 میلیــارد دالر بــوده اســت کــه در فاصلــه آوریــل 2۰21 تــا فوریــه 2۰22 بــه حــدود 25 میلیــارد 
ــن  ــارد دالر رســیده اســت.	 ای ــه بیــش از 4۰ میلی ــارات ب ــد از ام ــن دوره ارزش واردات هن دالر رســیده اســت. در همی
آمارهــا عــاوه بــر اینکــه نشــان دهنده عمــق روابــط تجــاری دو کشــور اســت از ایــن نظــر اهمیــت دارد کــه بخــش 
ــه امــارات، در قالــب صــادرات مجــدد وارد بازارهــای بین المللــی می شــود.  قابــل توجهــی از مجمــوع صــادرات هنــد ب
هــر چنــد رقــم مشــخصی از صــادرات مجــدد کاالهــای هنــدی توســط امــارات وجــود نــدارد، بررســی کلــی واردات کاال 
بــه امــارات و ســهم صــادرات مجــدد در اقتصــاد ایــن کشــور، می توانــد بــه ارزیابــی ســهم کاالهــای هنــدی در ایــن 
بیــن کمــک کنــد. بــر اســاس اطاعــات منتشــر شــده از ســوی مرکــز آمــار امــارات )وابســته بــه دولــت فــدرال( در ســال 
2۰2۰ -کــه اقتصــاد جهانــی بــه شــدت تحــت تأثیــرات منفــی همه گیــری کرونــا بــوده اســت- مجمــوع صــادرات ایــن 
کشــور برابــر بــا 272 میلیــارد دالر بــوده اســت کــه 46.5 درصــد از ایــن رقــم را صــادرات مجــدد تشــکیل داده اســت.4 

ــه عربســتان در  ــد ب ــا عربســتان ســعودی دارد. مجمــوع صــادرات هن ــق ب ــط تجــاری عمی ــن رواب هندوســتان همچنی
1-Tanch, Michaël, India’s Arab-Mediterranean Corridor: A Paradigm Shift in Strategic Connectivity to Europe, National University of Singa-
pore, Institute of South Asia Studies, August 2021
2- Eurepean Commission
3- Embassy of  India in Abu Dhabi, UAE
4- Emirates News Agency

بر اساس آمارهای بانک جهانی، مجموع صادرات امارات در سال 2۰1۹ بیش از 8۹	 میلیارد دالر بوده است.
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ســال 2۰-2۰1۹ معــادل 6.25 میلیــارد دالر بــوده اســت؛ ایــن رقــم بــرای وارادات از عربســتان بــه حــدود 27 میلیــارد 
دالر می رســد. برنــج، گوشــت، تجهیــزات الکترونیــک، انــواع وســایل نقلیــه، روغن هــای معدنــی، مــواد شــیمیایی آلــی، 
ــد از  ــه واردات هن ــی ک ــد، در حال ــد را تشــکیل داده ان ــی هن ــام صادرات ــن اق ــرامیک و پوشــاک عمده تری کاشــی و س

عربســتان عمدتــا شــامل نفــت خــام، گاز مایــع، کودهــای شــیمیایی، محصــوالت پتروشــیمی و فلــزات بــوده اســت.1

عــاوه بــر دو مــورد بــاال، ســطح روابــط هنــد و اســراییل هــم قابــل توجــه و چشــمگیر اســت. هنــد ســومین شــریک 
ــه المــاس و  تجــاری اســرائیل در آســیا و هفتمیــن شــریک آن در جهــان اســت. پیش تــر تجــارت دوجانبــه محــدود ب
ــتم های  ــوالت Hi-Tech، سیس ــک، محص ــوالت الکترونی ــر محص ــال های اخی ــه در س ــود ک ــیمیایی ب ــوالت ش محص
ــوزه  ــترده ای در ح ــط گس ــژه رواب ــه وی ــرف ب ــده اســت. دو ط ــزوده ش ــه آن اف ــکی و دارو ب ــزات پزش ــی، تجهی ارتباط
ــا ژانویــه 2۰22، حجــم مبــادالت تجــاری هنــد و  ــه آوریــل 2۰21 ت ــد. در فاصل ــع آب دارن کشــاورزی و مدیریــت مناب

ــارد دالر رســیده اســت.2 ــه 5	.6 میلی ــدون در نظــر گرفتــن تجــارت تســلیحات( ب اســرائیل )ب

گذرگاه اسالم آباد-تهران-استانبول

گــذرگاه ریلــی 65۰۰ کیلومتــری اســام آباد-تهران-اســتانبول را مــی تــوان بــه عنــوان یکــی دیگــر از گذرگاه هــای قدیمی ذکر 
کــرد. دهــه هاســت ایــن گــذرگاه بــه عنــوان نمــادی از همــکاری ســه جانبــه میــان ایــران بــا ترکیــه و پاکســتان مطــرح اســت، 
امــا در حــوزه اجرایــی چنــدان راه بــه جایــی نبــرده اســت.  یکــی از چالــش هــای مهــم ایــن گــذرگاه، نقــل و انتقــال انــدک کاال 
بویــژه در مســیر اســتانبول بــه اســام آبــاد اســت. 	 بعــاوه ایــن گــذرگاه با مشــکات فنــی نیــز مواجه اســت4. علیرغــم اهمیت 
همــکاری ســه جانبــه در دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه و توجــه ایــران بــه روابــط تجــاری بــا پاکســتان و نیــز ارتقــای جایــگاه 
ترکیــه در دیپلماســی اقتصــادی اســام آبــاد، ایــن گــذرگاه هنــوز بــا اجرایــی شــدن کامــل و بدل شــدن به مســیری مهــم برای 

نقــل و انتقــال کاال فاصله چشــمگیری دارد. 

1- Embassy of India in Riyadh, KSA
2- Embassy of India in Tel Aviv, Israel

	- خبرآناین
4- باشگاه خبرنگاران
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نقشه شماره ۴-گذرگاه ریلی اسالم آباد-تهران-استانبول

 مسیرهای شمالی-جنوبی

مسیر ترانزیتی بندر چابهار به آسیای مرکزی )ایران-هند-افغانستان(

ایــران از دهــۀ نــود بــه دنبــاِل طرحــی بــرای توســعۀ بنــدر چابهــار بــا همــکارِی هنــد بــود و نخســتین موافقــت میــاِن 
طرفیــن در ســال 	2۰۰ صــورت گرفــت. بــا ایــن حــال، هنــد ظاهــراً بــه دلیــِل تحریم هــای هســته ای اولیــه نتوانســت 
تعهــداِت خــود را انجــام دهــد و توســعۀ پــروژه بــر روی زمیــن تــا زمــاِن انقضــاِی زمــان معاهــدۀ اولیــۀ، یعنــی 	2۰1 
ــه تحریم هــا نبــود و  ــرای پیشــبرِد پــروژه در ایــن زمــان، البتــه محــدود ب پیشــرفتی نداشــت. دالیــِل بی میلــِی هنــد ب
ترکیبــی از بوروکراســِی ُکنــد هنــد، مشــکاِت اقتصــادی و کمبــوِد منابــع در داخــل و توقــف مذاکراتــی کــه بــا ایــران 
ــروژۀ  ــف پ ــرزاِد ب داشــتند در توق ــداِن گازِی ف ــورِد همکاری هــای دیگــر در حوزه هــای پتروشــیمی و توســعۀ می در م

چابهــار دخیــل بــود.1 

از 	2۰1-2۰14 و بــا پیدایــش چشــم انداز رفــع تحریم هــا، تحــرکات جدیــدی در دو طــرف بــرای پیشــبرد برنامه هــای 
ــِت  ــدِن دول ــید و روی کار آم ــرعت بخش ــار س ــدر چابه ــورد بن ــرات در م ــه مذاک ــد ب ــد. از 2۰14 هن ــد آم ــته پدی گذش
جدیــد در دهلــی بــه ایــن امــر کمــک کــرد. در 2۰15 وزیــر خارجــۀ هنــد بــه ایــران ســفر کــرد و مذاکــرات جــدی در 
ــۀ  ــودی در 2۰16، موافقت نام ــِی م ــفر تاریخ ــی س ــت، ط ــت و در نهای ــرار گرف ــتور کار ق ــار در دس ــروژۀ چابه ــورد پ م

1- Kabir Taneja. (2015). “India’s Missed Iran Opportunity.” The Diplomat, May 21, 2015. https://thediplomat.com/2015/05/indi-
as-missed-iran-opportunity/. 
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ســه جانبه ای میــاِن ایــران، هنــد و افغانســتان بــرای توســعه و اســتفاده از بنــدِر چابهــار منعقــد شــد. طــی ایــن دیــدار، 
ســه طــرف 12 موافقت نامــۀ همــکاری امضــا کردنــد کــه ارزِش کِل آنهــا بــه 5	6 میلیــون دالر می رســید و از جملــه، 
هنــد را متعهــد بــه بازســازِی تجهیــزاِت لنگرگاه هــا بــه ارزش 85 میلیــون دالر و نیــز اختصــاِص یــک خــط اعتبــارِی 
15۰ میلیــون دالری از ســوی بانــک اگزیــم1 هنــد بــه پــروژه می کــرد. شــرکِت تأسیســاِت راه آهــِن هنــد نیــز متعهــد 
شــد فــوالد مــورد نیــاز بــرای ســاختِن خط آهــن چابهار-زاهــدان بــه ارزش 4۰۰ میلیــون دالر را فراهــم کنــد. در مقابــل، 
هنــد ســه لنگــرگاِه چابهــار را بــرای مــدِت 15 ســال از ایــران اجــاره و متعهــد شــد ظرفیــت آن را از 2.1 میلیــون تــن در 
ســال 2۰14 بــه 8.5 میلیــون تــن در 2۰16 و 85 میلیــون تــن در ســال های بعــد برســاند. )ظرفیــِت وارداِت کاالی بنــدر 
عبــاس کــه بیــش از 8۰ درصــد تجــارِت دریایــِی ایــران از آن می گــذرد حــدود 1۰۰ میلیــون تــن در ســال اســت(. ایــدۀ 
اصلــی ایــن بــود کــه مســیر چابهــار تــا زاهــدان و ســپس تــا زابــل تکمیــل شــده و از ایــن مســیر، بــه زرنــج در مــرز 
ایران-افغانســتان بپیونــدد کــه ابتــدای بزرگراهــی اســت کــه هنــد پیشــتر از زرنــج تــا دالرام در عمــق خــاک افغانســتان 
ــد پیشــرفت هایی  ــل گرفــت2 و هرچن ــران تحوی ــروژه را از ای ــدی در دســامبر 2۰18، پ ــود. طــرِف هن تأســیس کــرده ب
داشــت، بــه علــت تحریم هــای یکجانبــۀ امریــکا پــس از خــروِج از برجــام، در زمــاِن نــگارش ایــن متــن پــروژه تقریبــًا 
متوقــف شــده اســت و حتــی بودجــۀ پــروژه در بودجــۀ ســال 2۰2۰ هنــد بــه کمتــر از یــک ســوم کاهــش پیــدا کــرده 

اســت.	

ــل و 5۰ درصــد کاهــش در  ــای حمــل و نق ــد باعــث 6۰ درصــد کاهــش در هزینه ه ــرای هن ــار ب ــدر چابه ــد بن هرچن
ــد  ــز همانن ــیر نی ــن مس ــد از ای ــارت هن ــال تج ــن ح ــا ای ــود،4 ب ــزی می ش ــیای مرک ــا آس ــل کاال ت ــل و نق ــان حم زم
ســرمایه گذاری ایــن کشــور بــرای توســعه مســیر یــاد شــده، محــدود بــوده اســت. نخســتین محمولــه صادراتــی هنــد 
از چابهــار در ســال 2۰17 و بــه صــورت آزمایشــی در قالــب یــک کشــتی ۰	1 هــزار تنــی گنــدم بــه افغانســتان صــادر 
ــادرات  ــان ص ــه هم ــدود ب ــار مح ــدر چابه ــق بن ــد از طری ــارت هن ــش تج ــز کمابی ــون نی ــا کن ــان ت ــد.5   از آن زم ش

ــوده اســت. ــان ب ــای کشــاورزی افغ ــرای افغانســتان و واردات برخــی کااله ــتانه ب ــب بشردوس ــای اغل محموله ه

1- Exim
2-“India Takes over Operations of Part of Chabahar Port in Iran.” (2019). The Economic Times, January 7, 2019. https://economictimes.india-
times.com/news/politics-and-nation/india-takes-over-operations-of-part-of-chabahar-port-in-iran/articleshow/67424219.cms?from=mdr. 
3- Kallol Bhattacherjee. (2019). “Union Budget 2019-20: Bhutan Gains, Chabahar Loses in Budget Pie.” The Hindu, July 6, 2019. https://www.
thehindu.com/business/budget/union-budget-2019-20-bhutan-gains-chabahar-loses-in-budget-pie/article28298680.ece. 

4- اکونومیک تایمز
5- طلوع نیوز
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نقشه شماره 5: گذرگاه بندر چابهار

دولــت ســابق افغانســتان ســرمایه گذاری سیاســی زیــادی بــرای فعــال کــردن بنــدر چابهــار کــرد و از جملــه،  بــا معرفــی 
»مســیر صادراتــی جدیــد هنــد« کــه از زرنــج شــروع و پــس از ورود بــه ایــران و گــذر از زابــل،  بــه چابهــار و ســپس بــه 
بمبئــی می رســید، تــاش کردنــد ایــن خــط ترانزیتــی را فعــال کننــد.1 بــا ایــن حــال،  بــا ســقوط دولــت اشــرف غنــی و 
قدرت گیــری دوبــاره نیروهــای طالــب، اولویت هــای دولــت جدیــد تغییــر کــرده و آینــده مســیر صادراتــی در هالــه ای از 
ابهــام قــرار گرفتــه اســت. در حــال حاضــر، ظرفیــت بنــدر چابهــار 5.۹ ملیــون تــن در ســال اســت کــه گفتــه شــده بــا 

پایــان فــاز دوم توســعه نهایتــًا بــه 2۰ میلیــون تــن در ســال خواهــد رســید.2

اهمیــت اصلــی پــروژه یــاد شــده بــرای هنــد و منــوط بــه حضــور هنــد اســت کــه در ســودای دور زدن پاکســتان و چیــن 
بــرای رســیدن بــه آســیای مرکــزی اســت. گذشــته از اهمیــت اســتراتژیک آســیای مرکــزی بــرای هنــد، بــازار آســیای 
ــا کشــورهای  ــرای تجــارت هنــد از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت. درصــد تجــارت هنــد ب مرکــزی و افغانســتان ب
آســیای مرکــزی و روســیه نســبت بــه کل تجــارت خارجــی ایــن کشــور از قــرار زیــر اســت: )عــدد اول درصــد از کل 

واردات بــه هنــد و عــدد دوم درصــد از کل صــادرات هنــد(

-روسیه: 	.1 درصد از واردات و ۰.8۹ درصد از صادرات

-ازبکستان ۰.۰2 از واردات و ۰.۰6 از صادرات

1- تایمز هندوستان
2- پرتال بندر چابهار
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-قزاقستان 		.۰ واردات ۰.۰6 صادرات

-قرقیزستان ۰.۰۰ از واردات و ۰.۰1 از صادرات

-ترکمنستان ۰.۰۰ از واردات و ۰.۰1 از صادرات

-تاجیکستان ۰.۰۰ درصد از واردات و ۰.۰1 از صادرات.1 

همانگونــه کــه مشــاهده می شــود، میــزان تجــارت هنــد بــا کشــورهای ایــن حــوزه کســر ناچیــزی از کل تجــارت خارجــی ایــن 
کشــور اســت. ایــن امــر در حالــی اســت کــه آســیای مرکــزی از ســه اهمیت عمــده برای هنــد برخــوردار اســت و جایــگاه باالیی 
در ســند اســتراتژیک ایــن کشــور دارد:  رقابــت بــا چیــن و فــرار از محاصره این کشــور، مبــارزه با بنیادگرایــی و تروریســم و جایگاه 
اقتصــادی ایــن منطقــه، هــم در حــوزه تجــارت و هــم امنیــت انــرژی. بنابرایــن تغییــر ایــن وضعیــت بــه طــور جــدی در دســتور 
کار هنــد قــرار داشــته اســت و بــا مســلط شــدن طالبــان در افغانســتان، اهمیــت ایــن مســأله افزایــش هــم پیــدا کــرده اســت و 
دعــوت از رؤســای جمهــوری پنــج کشــور بــرای جشــن اســتقال امســال نشــان از ایــن عــزم در دولــت نارنــدرا مــودی دارد. بــا 

ایــن حــال، ارزیابــی جایــگاه عملــی مســیر بنــدر چابهــار در تجــارت آینــده هنــد نیازمنــد زمان بیشــتری اســت.

گذرگاه اقتصادی چین- پاکستان2 

ــاره ای هــم  ــت فراق ــه کــه ماهی ــن پروژه هــای اقتصادی-ارتباطــی منطق ــه کــه اشــاره شــد، یکــی از مهمتری همانگون
دارد، پــروژه کمربنــد و راه چیــن اســت و در حــال حاضــر مهمتریــن بخــش آن پــروژه کــه بــه نوعــی پرچمــدار آن بــه 
شــمار می آیــد، راهــروی اقتصــادی چین-پاکســتان اســت کــه بــه دلیــل اهمیتــی کــه بــرای ایــران دارد، بــه صــورت 
مســتقل بررســی شــده اســت. پــروژه CPEC یــک پــروژه 62 میلیــارد دالری اســت کــه در ســال 	2۰1 معرفــی شــد 
ــاد  ــتان،  ایج ــی پاکس ــاخت های ارتباط ــازی زیرس ــا نوس ــن آن ه ــه مهمتری ــود ک ــی می ش ــای مختلف ــامل بخش ه و ش
ــن  ــود چشــمگیر الکتریســیته در ای ــا کمب ــرق اســت ت ــد ب ــروژه تولی ــادی پ ــداد زی مناطــق آزاد اقتصــادی و ســاخت تع

کشــور را پوشــش دهــد. بــا ایــن حــال، مهمتریــن بخــش ایــن پــروژه بــرای ایــران، ماهیــت ارتباطــی آن اســت.

ــرز مشــترک  ــرد، از م ــرار می گی ــران ق ــی ای ــط پیرامون ــه در دســته مســیرهای شــمالی-جنوبی محی ــذرگاه ک مســیر گ
چیــن و پاکســتان در اســتان ســین کیانــگ، منطقــه گیلگیت-بالتیســتان شــروع شــده و پــس از عبــور از بزرگــراه ۰۰	1 
ــود.  ــیم می ش ــی تقس ــرقی و غرب ــیر ش ــه دو مس ــان ب ــماعیل خ ــتان در دره اس ــز پاکس ــروم، در مرک ــری قره ق کیلومت
ــه  ــز ب ــی نی ــیر غرب ــد. مس ــی می رس ــدر کراچ ــه بن ــت ب ــه و در نهای ــند رفت ــاب و س ــمت پنج ــه س ــرقی ب ــیر ش مس
اســتان های خیبرپشــتونخواه و بلوچســتان اختصــاص یافتــه و پــس از گــذر از بخــش چمــن و کویتــه، بــه بنــدر گــوادر 
ــا  ــرمایه گذاری های چینی ه ــن س ــیاری از مهمتری ــود و بس ــمرده می ش ــث ش ــورد بح ــروژه م ــن پ ــه ویتری ــد ک می رس

1-بانک جهانی
2- China Pakis tan Economic Corridor
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در آن صــورت گرفتــه اســت. از جملــه ایــن ســرمایه گذاری ها می تــوان بــه ایجــاد ترمینــال ال ان جــی بــا ظرفیــت 5۰۰ 
میلیــون فــوت مکعــب در روز، توســعه بندرگاه هــا بــرای امــکان پهلوگیــری کشــتی های بــا ظرفیــت بــاالی 1۰۰ هــزار 
ــهری  ــاخت های ش ــتی و زیرس ــهیات درمانی-بهداش ــرق و تس ــد ب ــای تولی ــز پروژه ه ــی و نی ــرودگاه بین الملل ــن، ف ت

دیگــر اشــاره کــرد.
نقشه شماره ۶: گذرگاه اقتصادی چین-پاکستان

ــود  ــا وج ــه ب ــت ک ــی آن اس ــن مال ــث تأمی ــت، بح ــود دارد. نخس ــذرگاه وج ــروژه گ ــورد پ ــده در م ــه عم ــد دغدغ چن
ــه دســت  ــا امتیازهــای چشــمگیری در ایــن مــورد ب اختاف نظرهــای فــراوان طــرف پاکســتانی موفــق شــده اســت ت
بیــاورد. پروژه هــا عمدتــًا، بــه جــز بخــش کوچکــی )حــدود 1۰ درصــد( کــه توســط پاکســتان تأمیــن مالــی شــده اســت، 
از طــرف چیــن تأمیــن می شــود کــه عمدتــًا بــر عهــده بانــک اگزیــم و بانــک توســعه چیــن اســت. نــرخ بازپرداخــت 
ــرخ معمــول 	 درصــد بانک هــای  ــر از ن ــن شــده اســت کــه کمت ــارد دالر از وام هــا 1.6 درصــد تعیی بیــش از 1۰ میلی
ــا 8.5 درصــدی وام هــای  ــرخ بازپرداخــت 5 ت ــر از ن ــه شــکل چشــمگیری پایین ت ــرای پروژه هــای مشــابه و ب چینــی ب
بانــک جهانــی اســت. مــورد دوم،  بحــث تأمیــن امنیــت اســت کــه بــه صــورت پیوســته پروژه هــا بــه ویــژه در منطقــه 
خیبــر و بلوچســتان هــدف حمــات تروریســتی واقــع می شــوند و دولــت  پاکســتان نیــز بــا همــکاری نیروهــای امنیتــی 
چینــی تمهیــدات ویــژه ای بــرای ایــن مســأله تــدارک دیــده اســت. مــورد ســوم ناظــر بــر توســعه و پیشــرفت نامتــوازن 
پروژه هــا اســت، بــه گونــه ای کــه پیشــرفت پروژه هــا در مناطــق فقیرتــر بــه شــکل چشــمگیری از مناطــق پیشــرفته تر 
کشــور در ســند و پنجــاب کمتــر بــوده اســت. در نهایــت، مــورد چهــارم کــه ناظــر بــر مســایل ســرزمینی و حاکمیتــی 
ــورد مناقشــه  ــور آن از ســرزمین های م ــل عب ــه دلی ــروژه ب ــورد پ ــد در م اســت کــه عمــده آن دغدغه هــای جــدی هن
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در کشــمیر آزاد اســت.

بحــث کارکردهــا و پیامدهــای اقتصــادی، ژئواکونومیــک و ژئواســتراتژیک ایــن پــروژه در حوصلــه ایــن نوشــتار نیســت، 
بــا ایــن حــال تــا جایــی کــه بحــث بــه ایــران و حــوزه اقتصــادی مرتبــط می شــود می تــوان بــه چنــد مــورد بــه طــور 
خاصــه اشــاره کــرد. نخســتین مــورد، بحــث انــرژی اســت. پــروژه گــذرگاه می توانــد در میــان مــدت نقشــه امنیــت 
انــرژی منطقــه را بــه شــکل چشــمگیری تغییــر دهــد. ایــن امــر هــم در مــورد پاکســتان و هــم در مــورد چیــن کــه 
مقصــد اصلــی ایــن گــذرگاه اســت صــدق می کنــد. از یــک طــرف رقــم هنگفــت 6۰ درصــد بودجــه پاکســتان صــرف 
ــود  ــگاوات کمب ــه 6۰۰۰ م ــک ب ــزی نزدی ــور چی ــن کش ــر، ای ــوی دیگ ــود و از س ــیلی می ش ــای فس واردات انرژی ه
عرضــه بــرق دارد، چیــزی معــادل  45 درصــد از میــزان عرضــه الکتریســیته در کشــور کــه برابــر بــا 15 هــزار مــگاوات در 
ســال 2۰21 بــوده اســت. در مــورد چیــن هــم مصــرف بــاالی انرژی هــای فســیلی بــه ویــژه نفــت و گاز در ایــن کشــور 
ــن  ــوان دومی ــه عن ــش از 	2۰۰ ب ــن کمابی ــاز اســت. چی ــأله س ــان مس ــد جه ــه رش ــن اقتصــاد رو ب ــوان بزرگتری به عن
وارد کننــده نفــت شــناخته مــی شــد و بــه دلیــل رشــد بــاالی صنعتــی خــود، بــه تنهایــی مســئول 51 درصــد از رشــد 
جهانــی تقاضــا بــرای نفــت بــود.1  ایــن در حالــی اســت کــه تقریبــًا تمــام نفــت وارداتــی چیــن از گــذرگاه مــاالگا عبــور 
ــه رو کــرده اســت. گــذرگاه  ــا دشــواری عمــده ای روب ــرژی چیــن را ب ــه ایــن گــذرگاه امنیــت ان می کنــد و وابســتگی ب
ــه واســطه خــط لوله هــای انتقــال نفــت و ال ان جــی بخشــی از ایــن مشــکل را  ــد ب اقتصــادی چین-پاکســتان می توان

برطــرف کنــد.

بحــث دوم ناظــر بــر مســئله زیرســاخت ارتباطــی و ترانزیتــی اســت. هرچنــد هــدف و مقصــد اصلــی گــذرگاه مــرز چیــن 
ــد اقیانــوس هنــد  ــی اســت کــه می توان ــًا یــک گــذرگاه شــمالی جنوب ــا ایــن حــال CPEC ماهیت و پاکســتان اســت،  ب
و دریــای عــرب را بــه افغانســتان و در نهایــت آســیای مرکــزی متصــل کنــد و از ایــن رو، بــا توجــه بــه اینکــه نقطــه 
ــوان  ــد به عن ــه دارد، می توان ــدر چابهــار فاصل ــا بن ــر ب ــدر گــوادر تنهــا 62 کیلومت ــی بن ــروژه، یعن ــب پ ارتباطــی آن و قل

یــک مســیر رقیــب بــرای پــروژه ســه جانبه ایران-هند-افغانســتان در بنــدر چابهــار باشــد.

بحــث ســوم ناظــر بــر مســأله تجــارت اســت. از آنجــا کــه هــدف اصلــی پــروژه بنــا بــر اظهــار مقامــات دو کشــور ایــن اســت 
کــه محیطــی مناســب بــرای رشــد اقتصــادی،  کاهــش بیــکاری،  حمایــت از تجــارت، و ایجــاد فرصــت های بیشــتر ایجاد شــود،  
تجــارت یکــی از نقــاط کانونــی ایــن پــروژه اســت، هرچنــد مهمتریــن هــدف آن نیســت.2 بــه عبــارت دیگــر، هرچنــد عمــده 
طرح هــای ابرپــروژه ســی پــک مبتنــی بــر توســعه زیرســاخت هــا در حــوزه انرژی، ارتبــاط و حمــل و نقــل و تولیــد اســت،  بــا 
ایــن حــال نتیجــه نهایــی تمــام ایــن ســرمایه گذاری هــا انتظــار مــی رود در حــوزه تجــارت مشــهود باشــد و از جملــه، به توســعه 

1- Saddam Hussain, Chunjiao Yu1, Ali Sohail, Sadaf Manzoor, Ao Li (2020) “Assessing the Potential Economic Gains of China-Pakistan-Eco-
nomic Corridor Energy Projects for Pakistan,” International Journal of Business, Economics and Management Works Vol. 7, Issue 11, PP. 30-42. 
P. 3.
2-Hurley, J., Morris, S., & Portelance, G. (2019). Examining the debt implications of the Belt and Road Initiative 
from a policy perspective,” Journal of Infrastructure, Policy and Development, 3(1), 139-175.
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مناطــق آزاد تولیــدی و تخفیــف بحــران انــرژی در پاکســتان، ایــن کشــور را یــک بــار دیگــر بــه یــک بازیگــر مهــم در تجــارت 
منطقــه ای تبدیــل کــرده و کســری تجارت خارجــی آن را اصاح کند. در ســال مالــی 2۰17-2۰18 پاکســتان 14.6 میلیــارد دالر 
کســری تجــارت خارجــی داشــت کــه حاصــل ســالها افزایــش در میــزان کســری تجــارت خارجــی بــود. در ســال هــای بعــدی 
و پــی آینــد توســعه و افتتــاح برخــی از پــروژه هــای اقتصــادی مرتبــط بــا CPEC،  ایــن رقــم رو بــه کاهــش گذاشــت و در ســال 
2۰1۹-2۰18 ایــن رقــم بــه 1۰.8 میلیــارد دالر رســید. رونــد  مشــابهی در طــول ســال هــای 2۰1۹ و 2۰2۰ نیز طی شــده اســت 
بــه گونــه ای کــه بــر طبــق گــزارش بانــک جهانــی پیــش بینی شــده اســت کــه بــا تکمیل برخــی دیگــر از بخــش های پــروژه 
و بــا افزایــش رشــد اقتصــادی پاکســتان،  کســری تجــارت پاکســتان از 4.6 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلی بــه 2.6 درصــد تولید 
ناخالــص داخلــی برســد.1 برآینــد ایــن وضعیــت ایــن اســت کــه پاکســتان در طــول زمــان بــه یــک بازیگــر مهم تــر منطقــه ای 
هــم در تولیــد و هــم تجــارت و ترانزیــت کاالهایــی تبدیــل خواهــد شــد کــه کمابیــش بــه شــکل مســتقیمی در رقابت بــا منافع 

اقتصــادی ایــران قــرار خواهــد گرفت.

گذرگاه حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب

گــذرگاه حمــل و نقــل بین المللــی شــمال-جنوب در ســال 2۰۰2 بــر اســاس موافقت نامــه ای میــان ســه کشــور روســیه، ایــران و 
هندوســتان مطــرح شــد و فلســفه شــکل گیری آن ایــن بــود کــه یــک مســیر ترانزیتــی شــکل بگیــرد کــه بندرهای غربــی هند 
را از طریــق ســواحل جنوبــی ایــران و مشــخصاً بندرعبــاس، بــه منطقــه قفقــاز و در نهایــت روســیه متصــل کنــد. بعدتــر ترکیــه، 
بــاروس، آذربایجــان و ارمنســتان نیــز بــه ایــن پــروژه پیوســتند. مســیر اصلــی گــذرگاه بین المللی حمــل و نقل شــمال-جنوب، 
موســوم بــه گــذرگاه شــمال-جنوب، عبــارت اســت از 72۰۰ کیلومتر مســیر ترانزیتی شــامل مســیرهای دریایــی، ریلــی و جاده ای 
ــا انتقــال  ــرآوردی کــه در ســال 2۰14 ب کــه بخــش عمــده مســیرهای ریلــی و جــاده ای آن در ایــران قــرار دارد. بــر طبــق ب
محموله هایــی از بنــدر بمبئــی هنــد بــه بندرآســتارخان روســیه از مســیر بندرعبــاس و بنــدر انزلــی و نیــز بمبئــی به باکو از مســیر 
بندرعبــاس صــورت گرفــت، بــه ازای هــر محمولــه 15 تنــی، هزینــه حمــل و نقــل 25۰۰ دالر در مقایســه بــا مســیرهای ســنتی 
کاهــش پیــدا می کنــد. همچنیــن، مســیر 116۰۰ کیلومتــری هنــد بــرای دسترســی بــه اروپــا از طریــق کانــال ســوئز و یا مســیر 
185۰۰ کیلومتــری از طریــق کیــپ، بــه 72۰۰ کیلومتــر کاهــش پیــدا خواهــد کــرد. بــه لحــاظ زمانــی نیــز مســیر گذرگاه، فاصله 
رســیدن کاالهــا از روســیه بــه بمبئــی را بــه 22 روز می رســاند کــه تقریبــاً نصــف میــزان زمــان 4۰ روز از مســیر ســنتی کانــال 
ســوئز اســت.  اهمیــت ایــن مســأله زمانــی آشــکارتر می شــود کــه بــا پیوســتن بــاروس، ترکیــه و کشــورهای آســیای مرکــزی 
بــه ایــن طــرح در آینــده هنــد خواهــد توانســت از طریــق ایــن گــذرگاه بــه صــورت امــن و بــا صــرف هزینــه و زمــان کمتــر، بــه 
بــازار منطقــه و اروپــا متصــل شــود و امــکان مشــابهی نیــز بــرای روســیه و کشــورهای آســیای مرکــزی در صــادرات کاال بــه 

هنــد فراهــم خواهــد آمد.

1-https://www.parhlo.com/trade-deficit-pakistan-31-8-billion-decreasing-fy2019/ 
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نقشه شماره 7: مسیر گذرگاه شمال-جنوب در مقایسه با مسیر کانال سوئز به اروپا

طــی ســال های اخیــر و عمدتــاً بــه دلیــل تحریم هــای بین المللــی علیــه ایــران رونــد تکمیــل مســیر گــذرگاه شــمال-جنوب بــا 
مشــکاتی مواجــه شــده اســت. در حــال حاضــر، تنهــا بخــش باقی مانــده از کل ایــن مســیر، 168 کیلومتــر فاصلــه ریلــی میــان 
رشــت و آســتارا اســت. نخســت قــرار بــود کــه ایــران و جمهــوری آذربایجــان بــه طــور مشــترک ایــن بخــش از مســیر را تأمیــن 
مالــی کننــد، ولــی ابتــدا آذربایجــان بــه دلیــل تحریم هــای بین المللــی از ایــن کار خــودداری کــرد و در یکــی دو ســال اخیــر نیــز 
پــس از جنــگ اخیــر قره بــاغ، روابــط دو کشــور بــا دشــواری هایی مواجــه شــده کــه بــر چشــم انداز همکاری هــا در ایــن حــوزه 
ســایه افکنــد. همچنیــن، در مقاطعــی قــرار بــود ســاخت ایــن راه آهــن از خــط اعتبــاری روســیه بــه ایــران تأمیــن شــود کــه آن 
هــم بــا چالش هایــی مواجــه بــود. بــا ایــن حــال،  ایــن احتمــال وجــود دارد کــه بــا مخــدوش شــدن روابــط روســیه و اتحادیــه 
اروپــا پــس از تهاجــم بــه اوکرایــن و نیــاز روســیه بــه شــریک ها و مســیرهای تجــاری جایگزیــن،  پیشــرفت و بهره بــرداری از 

گــذرگاه شــمال جنوب هــم توســعه پیــدا کنــد.

در مــورد ظرفیت هــای تجــاری گــذرگاه شــمال جنوب در حــال حاضــر برآوردهایــی بیــن 6۰۰ هــزار تــن تــا 	 میلیــون تــن در 
ســال وجــود دارد، امــا چشــم انداز میــان مــدت رســاندن آن بــه ۰	 میلیــون تــن کاال در ســال اســت.

همانگونــه کــه اشــاره شــد، هنــد از یــک ســو اهمیــت سیاســی و اقتصــادی باالیی بــرای آســیای مرکزی قائل اســت و از ســوی 
دیگــر جایــگاه بســیار نازلــی در رقابــت بــا دیگــر قدرت های بــزرگ در ایــن منطقــه دارد )نمــودار شــماره 1(. گذرگاه شــمال جنوب 
در کنــار پــروژه ســه جانبه چابهــار یکــی از مهمتریــن ابزارهــای هنــد بــرای ارتقــاء جایــگاه خــود در این منطقه به شــمار مــی رود.
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نمودار شماره 1: جایگاه هند در آسیای مرکزی در مقایسه با دیگر قدرت های بزرگ

گذرگاه فرا افغان

گــذرگاه فــرا افغــان  رقیــب گــذرگاه شــمال- جنــوب  ایــران محســوب مــی شــود. ایــن گــذرگاه ریلی قــرار اســت در مســیر مزار 
شریف-کابل-پیشــاور احــداث شــود. در مســیر ازبکســتان بــه مــزار شــریف راه آهــن احداث شــده اســت.  بــا وجود آنکــه  گذرگاه 
شــمال جنــوب  بــرای دسترســی ازبکســتان بــه دریــا  مزیــت هــای بیشــتری در قیــاس بــا فــرا افغــان دارد، امــا بــه دلیــل تــداوم 
تنــش هــای ایــران و ایــاالت متحــده و ابهــام گســترده در مــورد آینــده اقتصــاد سیاســی ایــران، ایــن کشــور از ابتــدای 2۰21  بــر 

رایزنــی فشــرده بــا ســران افغانســتان و پاکســتان متمرکز شــده اســت.

 توافــق ایــران و ازبکســتان بــرای دسترســی ریلــی ایــن کشــور بــه آب هــای آزاد از مســیر ایــران در ســال 2۰11 در قالــب توافق 
ریلــی ازبکستان-ترکمنســتان-ایران-عمان  صــورت گرفــت و در ســال 2۰16 بــر آن تاکیــد نهــاده شــد، امــا تــداوم انــزوای بیــن 

المللــی ایــران، ازبکســتان را بــه  کوشــش بــرای اجرایــی کــردن مســیر رقیــب تشــویق کرد.

نخســتین اجــاس ســه جانبــه  ازبکستان-افغانستان-پاکســتان در ســطح ســران در فوریــه 2۰21 برگــزار شــد و اجرایــی شــدن 
ایــن کریــدور مــورد توافــق قــرار گرفــت. افــزون بــر ایــن ازبکســتان تعامــل بــا گــروه طالبــان را نیــز در همیــن راســتا گســترش 
داده اســت. نکتــه مهــم دیگــر حمایــت ایــاالت متحــده از ایــن طــرح اســت. آمریــکا کــه همــواره کوشــیده ایــران را در انــزوا 
نگــه دارد، از کریدورهــای رقیــب حمایــت کــرده اســت. خلیــل زاد نماینــده ویــژه ایــاالت متحــده در افغانســتان طــی ســفری بــه 
ازبکســتان در  اواخــر 2۰2۰ بــه همــراه مدیــر شــرکت تامیــن مالــی توســعه بیــن المللــی، وابســته بــه دولــت آمریکا، بــر حمایت 
از ایــن طــرح و لــزوم اجرایــی شــدن آن تاکیــد کــرد. افــزون بــر ایــن ازبکســتان امیــدوار اســت بتوانــد از  بودجــه یــک میلیــارد 
دالری کــه کشــورهای آســیای مرکــزی بــرای اتصــال زیرســاختی ایــن منطقــه بــه محیــط همســایگی در نظــر گرفتــه انــد نیز 

ــره گیرد. به

بــر مبنــای برآوردهــای وزارت ســرمایه گــذاری و تجــارت خارجــی ازبکســتان ایــن پــروژه بــه ســرمایه گذاری 4.8 میلیــارد دالری 
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نیازمنــد اســت و اجــرای آن حــدود 5 ســال بــه طــول مــی انجامــد. برخــی کارشناســان معتقدنــد بــا توجــه بــه کوهســتانی بودن 
افغانســتان و نیــاز بــه حفــر تونــل هــای متعــدد در طــول ایــن مســیر، بــرآورد زمانــی و هزینــه خوشــبینانه اســت. بــا توجــه بــه 
ریســک هــای بازگشــت ســرمایه و ســودآوری ایــن پــروژه، ازبکســتان، افغانســتان و پاکســتان  درخواســت ســرمایه گــذاری در 
ایــن طــرح را بــا برخــی کشــورها و نهادهــای بیــن المللــی طــرح کــرده انــد. ایــن درخواســت بــا نظــر مثبــت ایــاالت متحــده، 
چیــن و روســیه مواجــه شــده اســت. نماینــدگان بانــک جهانــی، بانــک اروپایــی بازســازی و توســعه، بانــک توســعه آســیایی و 
بانــک ســرمایه گــذاری زیرســاخت آســیایی هــم بــر تمایــل خــود بــرای کمــک بــه اجــرای این پــروژه بــه لحــاظ فنــی و تامین 
مالــی تاکیــد کــرده انــد. بــر مبنــای برآوردهــای نهادهــای اقتصــادی ازبکســتان، هزینــه نقــل و انتقــال بــار بــه ازای هــر کانتینر 
21.8 تنــی از مســیر تاشــکند بــه بندرعبــاس حــدود 28۰۰ دالر هزینــه در بــر دارد. موسســه مطالعــات اســتراتژیک و منطقــه ای 
ازبکســتان بــرآورد کــرده اســت کــه کریــدور فــرا افغــان کوتاهتریــن مســیر را در اختیار ازبکســتان قــرار می دهــد و هزینــه نقل و 
انتقــال کاال بــه ازای هــر کانتینــر را بــه حــدود 15۰۰ دالر کاهــش مــی دهــد.  البته اســتانداردهای ریل در ازبکســتان و پاکســتان 
بــا هــم تفــاوت کلیــدی دارنــد و بــار منتقــل شــده در طــول ایــن مســیر بایــد در پیشــاور بــه وســیله کامیــون یــا بــه طــرق دیگر 

بــه  راه آهــن پاکســتان منتقــل شــود.

ایران و گذرگاه های بین المللی در محیط پیرامون

ایــران در چهــارراه تمدنــی، جغرافیایــی، ژئوپولیتیکــی و تجــاری دو قــاره واقــع شــده اســت و بنابرایــن، وجــود پروژه هــای 
ترانزیتــی پرشــمار در محیــط پیرامونــی آن دور از انتظــار نیســت. همانگونــه کــه اشــاره شــد، برخــی از ایــن مســیرها و 
پروژه هــای ارتباطــی بــا محوریــت ایــران تعریــف شــده اند و برعکــس، برخــی دیگــر اساســًا ماهیتــی ضدایرانــی دارنــد 
و یــا حداقــل، رقیــب پروژه هــای مشــابه ایرانــی هســتند. در ایــن بخــش، بــه هرکــدام از پروژه هــای ارتباطــی بخــش 
ــه ایــن پرســش پاســخ داده شــود کــه نســبت  قبــل از زاویــه دیــد ایــران نگریســته خواهــد شــد و تــاش می شــود ب

هرکــدام از ایــن پروژه هــا بــا منافــع ملــی ایــران بــه چــه ترتیــب اســت. 

ایران و کمربند و راه

موقعیــت ایــران در مــگا پــروژه ابریشــم متناقــض اســت. از یــک ســو ایــن کشــور بــه طــور بالقــوه مــی توانــد یکــی از 
بزرگتریــن برنــدگان اجــرای مگاپــروژه ابریشــم باشــد. از دیگــر ســو تاکنــون در عمــل ایــران ســهم چندانــی در  طــرح 
هــای اجــرا شــده در قالــب ایــن پــروژه نداشــته اســت. در نخســتین نقشــه هایــی کــه از مگاپــروژه ابریشــم در منابــع 
چینــی منتشــر شــد ایــران در کانــون مســیرهای خشــکی ایــن طــرح قــرار داشــت. از همیــن رو برخــی ایــران را قلــب 
راه ابریشــم جدیــد نامیدنــد.  بــه طــور تاریخــی نیــز ایــران نقــش مهمــی در ایــن  جــاده داشــته و یکــی از مســیرهای 

کلیــدی جــاده ابریشــم قدیــم بــود.

ــدد  ــای متع ــه ه ــای موافقت نام ــرح و  امض ــن ط ــدن ای ــی ش ــال از اجرای ــش س ــش از ش ــت بی ــود گذش ــا وج ــا ب ام
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ــرار  ــن طــرح ق ــه در ای ــی ک ــان شــان در کشــورهای بســیار متفاوت ــا همتای ــی ب ــای چین ــان شــرکت ه ــکاری می هم
گرفته انــد، در ایــران هنــوز  اقــدام مهمــی در راســتای گســترش همــکاری هــای دو کشــور در قالــب ایــن طــرح صــورت 

نگرفتــه اســت.

ایران و گذرگاه ترانس کاسپین

بــرای ارزیابــی نســبت مســیر ترانزیتــی ترانــس کاســپین بــا منافــع ایــران الزم اســت در دو منظــر بــه موضــوع توجــه 
ــت  ــزر و دوم، ترانزی ــای خ ــو و دری ــق باک ــزی از طری ــیای مرک ــای آس ــا جمهوری ه ــه ب ــاط ترکی ــت ارتب ــود. نخس ش
ــیای  ــه آس ــه ب ــرای دسترســی ترکی ــن راه ب ــه بهتری ــد ک ــه نقشــه نشــان می ده ــی ب ــا. نگاه ــیا و اروپ ــان آس کاال می
مرکــزی ایــران اســت؛ بــا ایــن وجــود فشــارهای ایاالت متحــده بــا هــدف جلوگیــری از ادغــام ایــران در هرگونــه پــروژه 
ــس  ــا جمهوری هــای آســیای مرکــزی، مســیر تران ــی ب ــاط زمین ــرای ارتب ــه ب ــا ترکی ــه ای، ســبب شــده اســت ت منطق
کاســپین را برگزینــد؛1 ضمــن اینکــه همانطــور کــه اشــاره شــد، ترکیــه در ایــن انتخــاب اهــداف ژئوپلیتیــک را نیــز دنبــال 
ــه عنــوان پــل ارتباطــی آســیای  می کنــد. ایــن مســئله ســبب از دســت رفتــن یکــی از مزیت هــای ترانزیتــی ایــران ب

ــت. ــده اس ــادی آن ش ــای اقتص ــی و بهره مندی ه ــاز- آناتول مرکزی-قفق

از حیــث ترانزیــت کاال میــان آســیا و اروپــا، ابتــکار کمربنــد و راه در ابتــدا ســه مســیر شــمالی )چین-سیبری-روســیه-
اروپــا(، جنوبــی )چین-آســیای مرکزی-ایــران- ترکیه-اروپــا( و میانــی )ترانــس کاســپین( را پیش بینــی کــرده بــود. در 
نتیجــه پیشــرفت هــر کــدام از ایــن مســیرها، بــه معنــی خــارج شــدن دو مســیر دیگــر از چشــم انداز توســعه ترانزیتــی 
ــا ایــن وجــود  ــد. ب آســیا-اروپا نیســت. بــه عبــارت دیگــر هــر یــک از ایــن مســیرها ســهمی را در ایــن ترانزیــت دارن
میــزان ایــن ســهم صرفــا بــر اســاس مزیت هــای جغرافیایــی مشــخص نمی شــود و فراهــم بــودن بســترهای سیاســی 
و حقوقــی نیــز در تعییــن ســهم هــر یــک از مســیرها از ترانزیــت کاال میــان آســیا و اروپــا موثــر اســت. از ایــن نظــر 
عــدم قطعیت هایــی کــه بــه واســطه تحریم هــا علیــه ایــران در خصــوص مســیر جنوبــی وجــود دارد، جذابیــت و ســهم 

مســیرهای شــمالی و میانــی را افزایــش داده اســت.

از ســوی دیگــر بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه در مســیر جنوبــی نیــز، جریــان کاال بعــد از عبــور ایــران بــه 
ــن  ــری در ســهم ای ــس کاســپین، تغیی ــرای توســعه مســیر تران ــه ب ــاش ترکی ــارت دیگــر ت ــه عب ــه می رســد؛ ب ترکی
کشــور در ترانزیــت کاال بــه نســبت مســیر جنوبــی ایجــاد نمی کنــد.2 در نتیجــه بــه نظــر می رســد در اینجــا هــم نیــات 

ژئوپلیتیــک ترکیــه اهمیــت دارد.

ــته  ــران برجس ــع ای ــا مناف ــپین ب ــس کاس ــیر تران ــبت مس ــه را در نس ــش ترکی ــه نق ــده ک ــر ش ــر ذک ــار دو منظ در کن

1- Vatanka, Alex, Iran, Turkey, and the future of the South Caucasus, Middle East institute, May 2022 

2- عــدم قطعیت هــای بســیاری در برابــر مســیرهای جایگزیــن ترکیــه ماننــد مســیری کــه ایــران را از طریــق عــراق، ســوریه و لبنــان بــه مدیترانــه متصــل می کنــد، وجــود 

دارد. در نتیجــه در آینــده قابــل پیش بینــی مزیــت ترکیــه بــه عنــوان حلقــه واســط بــا اروپــا قابــل جایگزینــی نیســت.
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می کنــد، بایــد بــه نقــش جمهــوری آذربایجــان نیــز توجــه کــرد. ایــران و آذربایجــان هــر دو در مســیر داالن اقتصــادی 
شــمال-جنوب )هند-ایــران-ج. آذربایجان-روســیه- اروپــا( قــرار دارنــد. چنانچــه مســیر جنوبــی کمربنــد و راه )چیــن-

ــه خــود اختصــاص دهــد،  ــاره را ب ــان دو ق ــت کاال می ــری از ترانزی ــا( ســهم بیش ت آســیای مرکزی-ایران-ترکیه-اروپ
ایــران بــه نقطــه اتصــال کمربنــد و راه و داالن اقتصــادی شــمال-جنوب تبدیــل می شــود و از مزایــای تبدیــل شــدن 
بــه هــاب ترانزیتــی بهره منــد خواهــد شــد. در مقابــل بــا تقویــت مســیر میانــی )ترانــس کاســپین(، ایــن نقــش را بــه 

جمهــوری آذربایجــان خواهــد داد.

ــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، بــه نظــر می رســد در حالــی کــه تاش هــای ترکیــه بــرای تقویــت و توســعه مســیر  ب
ترانــس کاســپین بیش تــر ماهیتــی ژئوپلیتیــک دارد، ایــن تاش هــا از ســوی جمهــوری آذربایجــان اســت کــه منافــع 

ــران را تحــت الشــعاع قــرار می دهــد. ژئواکونومیکــی ای

ایران و گذرگاه اقتصادی خلیج فارس-مدیترانه

ــران  ــع ای ــر مناف ــی ب ــه در صورت ــج فارس-مدیتران ــه داالن اقتصــادی خلی ــر داشــت ک ــد در نظ ــه نخســت بای در وهل
تأثیرگــذار اســت کــه -مطابــق طرح هــای پیشــنهادی امــارات و اســرائیل- هنــد را در بــر بگیــرد؛ در غیــر ایــن صــورت 
ــان اســرائیل و کشــورهای شــورای  ــا در راســتای توســعه مســیرهای ترانزیتــی می ــا صرف ــی جبــل علی-حیف خــط ریل

همــکاری خلیــج فــارس مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.

ــا از طریــق داالن اقتصــادی خلیــج فــارس- ــه اروپ ــد ب ــه فــوق، مشــخص اســت اتصــال هن ــا در نظــر داشــتن نکت ب
ــرای داالن اقتصــادی شــمال-جنوب محســوب می شــود. ادغــام اقتصــادی امــارات، عربســتان،  ــه جایگزینــی ب مدیتران
ــن کشــورها در  ــد و ای ــان هن ــط اقتصــادی گســترده موجــود می ــی از یک ســو و رواب اردن و اســرائیل در اقتصــاد جهان
برابــر عدم قطعیت هایــی کــه بــه واســطه تحریم هــا بــه اقتصــاد ایــران تحمیــل شــده اســت، جذابیــت داالن اقتصــادی 

ــش می دهــد. ــد افزای ــرای هن ــر داالن اقتصــادی شــمال-جنوب را ب ــه در براب ــح فارس-مدیتران خلی

بــا ایــن وجــود بایــد توجــه داشــت کــه هــر چنــد ایــن داالن می توانــد دسترســی هنــد بــه بازارهــای اروپایــی، بــدون 
عبــور از ایــران، جمهــوری آذربایجــان و روســیه فراهــم کنــد، تأمین کننــده دغدغــه هنــد بــرای دسترســی بــه بازارهــای 

آســیای مرکــزی نیســت و از ایــن نظــر ایــران از مزیتــی منحصــر بــه فــرد برخــوردار اســت.

ــه  ــث دسترســی ب ــد از حی ــرای هن ــت خــود را ب ــدر چابهــار جذابی ــد احتمــاال بن ــت کــه هــر چن ــوان نتیجــه گرف می ت
شــمال )آســیای مرکــزی( حفــظ خواهــد کــرد، عملیاتــی شــدن ترانزیــت کاال از مســیر خلیــج فارس-مدیترانــه بخــش 

ــرد. ــن می ب ــرب را از بی ــه غ ــه اتصــال شــرق ب ــوان حلق ــه عن ــران ب ــای ای مهمــی از مزیت ه
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ایران و گذرگاه استانبول-تهران-اسالم آباد

ایــن گــذرگاه گــذرگاه اســام آبــاد- تهــران- اســتانبول  یکــی از معــدود گذرگاههایــی اســت کــه کامــًا در راســتای 
ارتقــای موقعیــت ژئواکونومیــک ایــران قــرار دارد. در ایــن گــذرگاه ایــران بــه عنــوان حلقــه وصــل دو اقتصــاد بــزرگ 
پاکســتان و ترکیــه ایفــای نقــش مــی کنــد. امــا همانگونــه کــه اشــاره شــد ضعــف پتانســیل هــای الزم بــرای توســعه 
ــت .  ــرده اس ــه ک ــدی مواج ــای ج ــش ه ــا چال ــدور را ب ــن کری ــدن ای ــی ش ــه اجرای ــتان و ترکی ــان پاکس ــارت می تج
علیرغــم  گذشــت ســالها از عملیاتــی شــدن آن چنــدان منفعــت اقتصــادی ایجــاد نکــرده اســت و روابــط پایــدار اقتصادی 
ــی در  ــه گرای ــر ســه جانب ــه در ســال های اخی ــه اســت . البت ــدور شــکل نگرفت ــن کری ــر محــور ای ــان ســه کشــور ب می
سیاســت خارجــی ترکیــه از اهمیــت بیشــتری برخــوردار شــده و از طــرف دیگــر پاکســتان توجــه بیشــتری بــه ترکیــه 

ــد. ــا نمای ــدور را احی ــد بخشــی از پتانســیل های ایــن کری نشــان داده اســت. ایــن امــر مــی توان

ایران و گذرگاه بندر چابهار به آسیای مرکزی

بیــش از هرچیــز بایــد توجــه داشــت کــه اهمیــت تجاری-ژئواســتراتژیکی گــذرگاه چابهــار بــه آســیای مرکــزی تــا حــد 
ــه حضــور هنــد در ایــن مجموعــه اســت.  البتــه توســعه ظرفیت هــای بنــدر چابهــار به عنــوان تنهــا  ــادی وابســته ب زی
بنــدر اقیانوســی کشــور کــه ظرفیــت پذیــرش کشــتی هایی بــا ظرفیــت صدهــزار تــن را دارد در هــر حــال بــرای اقتصــاد 
کشــور یــک دســتاورد اســت، امــا اهمیــت اصلــی آن در فراهــم کــردن یــک مســیر ترانزیتــی بــه افغانســتان و آســیای 

مرکــزی اســت کــه متجلــی می شــود.

ــد در  ــا وجــود اســتثناء شــدن ســرمایه گذاری هن ــد ترامــپ و ب ــت دونال پــس از خــروج ایاالت متحــده از برجــام در دول
ایــن بنــدر از تحریم هــای یکجانبــه امریــکا، رونــد توســعه بنــدر و مســیرهای ریلــی منتهــی بــه افغانســتان مختــل شــد. 
هنــد ابتــدا بودجــه ایــن پــروژه را کاهــش داد و ســپس تــا ســال 2۰2۰ عملیــات اجرایــی در بنــدر را کًا متوقــف کــرد. 
بــه دنبــال ایــن مســایل، ابتــدا دولــت ایــران برخــی از قراردادهــای موجــود بــا هنــد را لغــو کــرد و ســپس بــا ســرمایه 
ــه زاهــدان، به عنــوان بخشــی از تعهــد طــرف هنــدی را در پیــش گرفــت کــه  داخلــی توســعه مســیر ریلــی چابهــار ب
موجــب مســائلی در روابــط دوجانبــه شــد. بــا ایــن حــال و بــا وجــود اینکــه بــا بــه قــدرت رســیدن طالبــان در کابــل 
انگیزه هــای دولــت هنــد بــرای توســعه مســیر دسترســی بــه ایــن کشــور کاهــش پیــدا کــرده اســت،  ایــران کمــاکان 

نیــاز خواهــد داشــت تــا بــرای حفــظ ارزش اســتراتژیک ایــن پــروژه هنــد را درگیــر در ایــن پــروژه باقــی نــگاه دارد.

ــردن  ــن ک ــامل جایگزی ــنهادها ش ــتین پیش ــود دارد. نخس ــروژه وج ــن پ ــی ای ــد بین الملل ــای بُع ــرای احی ــی ب گزینه های
ــود. هرچنــد می تــوان انتظــار داشــت کــه ظرفیت هــای ایــن  ــا شــرکت های هنــدی ب ــا ژاپنــی ب شــرکت های چینــی ی
کشــورها در هــر حــال هــم بــه پیشــبرد امــور توســعه ای بنــدر کمــک کنــد، بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه چیــن 
ــن،  ــوادر پاکســتان صــورت داده و بنابرای ــدر گ ــی در بن ــرمایه گذاری های کان ــار، س ــدر چابه ــری بن در شــصت کیلومت
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حضــور در بنــدر چابهــار به عنــوان یــک مســیر ترانزیتــی کــه تــا حــد زیــادی رقیــب مســیر گــوادر بــه ســمت شــمال 
ــه  ــی کــه دسترســی ب ــا جای ــن کشــور نخواهــد داشــت. ضمــن اینکــه ت ــرای ای ــی ب ــت باالی ــود، اولوی ــز خواهــد ب نی
آســیای مرکــزی مطــرح اســت، چیــن بــر خــاف هنــد بــه شــکل زمینــی بــه ایــن منطقــه دسترســی دارد و نیــازی بــه 
مســیر دریایــی بــه ســوی آســیای مرکــزی نخواهــد داشــت. در مــورد ژاپــن هــم هرچنــد ســرمایه گذاری ایــن کشــور 
ــرای ایــن کشــور و  در چابهــار توجیــه بیشــتری دارد، آنچــه مانــع می شــود اهمیــت پاییــن منطقــه آســیای مرکــزی ب
ــن مــورد وجــود دارد، بازطراحــی  ــه دیگــری کــه در ای ــن مجموعــه اســت. گزین ــا کشــورهای ای ــط محــدود آن ب رواب
مســیر ترانزیتــی بنــدر چابهــار اســت. یــک پیشــنهاد جــذاب شــامل تغییــر مســیر چابهــار بــه آســیای مرکــزی از طریــق 
ــرای  ــی ب ــه قراردادهــای قبل ــا توجــه ب ــه ب ــا ترکمنســتان و ازبکســتان اســت ک ــی افغانســتان ب افغانســتان و جایگزین
توســعه مســیرهای ترانزیتــی، مبنــای مناســبی بــرای ایــن پیشــنهاد وجــود دارد. بــه ایــن ترتیــب، قــرارداد میــان هنــد-

ایران-افغانســتان بــرای توســعه بنــدر چابهــار، می توانــد بــه قــرارداد توســعه مســیر هند-ایران-ترکمنستان-ازبکســتان 
تبدیــل شــود.

ایران و گذرگاه اقتصادی چین-پاکستان

در نــگاه نخســت و تــا حــد زیــادی مشــخص اســت کــه بــا توجــه بــه قرابــت جغرافیایــی میــان بنــدر گــوادر و بنــدر 
چابهــار، و نیــز جهــت شــمالی-جنوبی آنهــا، ایــن دو پــروژه رقیــب یکدیگــر هســتند. هرچنــد مقام هــای ایرانــی از ابتــدا 
بــرای تخفیــف احســاس تهدیــد پاکســتانی ها نســبت بــه پــروژه، چابهــار را مکمــل گــوادر دانســته و از ترویــج رقابــت 
ــق و  ــه رون ــن اســت ک ــت ای ــک روی واقعی ــال ی ــن ح ــا ای ــد، ب ــودداری کرده ان ــه ای خ ــذرگاه منطق ــن دو گ ــان ای می
ــن، یــک بعــد از نســبت  ــر خواهــد گذاشــت. بنابرای ــدر چابهــار تأثی ــزان اهمیــت و کارکــرد بن ــر می موفقیــت گــوادر، ب
منافــع ملــی ایــران در مــورد ایــن مســیر ترانزیتــی ایــن اســت کــه چابهــار،  رقیــب گــوادر اســت و بــرای بهره منــدی 
ــرای جــذب ســرمایه گذاران  ــز نبــردی ب ــا زمــان و نی از بیشــینه پتانســیل های ارتباطــی بنــدر چابهــار، یــک مســابقه ب

بیشــتر در جریــان اســت. بــا ایــن حــال، ایــن تمــام واقعیــت نیســت.

ــتان  ــتان،  اس ــن پاکس ــادی چی ــذرگاه اقتص ــی گ ــد نهای ــت و مقص ــزی اس ــیای مرک ــار آس ــی چابه ــد نهای اواًل، مقص
ســینکیانگ چیــن. بنابرایــن، هرچنــد گــذرگاه مــورد بحــث می توانــد بــه صــورت بالقــوه بــه افغانســتان و از آنجــا بــه 
آســیای مرکــزی متصــل شــود، بــا توجــه بــه وجــود مــرز زمینــی چیــن بــا آســیای مرکــزی ایــن کشــور از انگیــزه زیادی 
بــرای ایــن کار برخــوردار نیســت و تــا کنــون هــم بحــث جــدی در ایــن مــورد دیــده نشــده اســت. ثانیــًا، بــا توســعه 
بنــدر گــوادر در منطقــه بلوچســتان پاکســتان، انتظــار مــی رود در بلنــد مــدت توســعه عمومــی ایــن منطقــه فقیــر باعــث 
شــود تــا ترکیبــی از توجــه و کنتــرل دولــت مرکــزی و افزایــش رفــاه نســبی عمومــی، زمینــه را در ایــن منطقــه بــرای 
ــه  ــر و منطق ــز امن ت ــتان نی ــا پاکس ــران ب ــای ای ــب، مرزه ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــش ده ــی کاه ــای افراط ــت گروه ه فعالی
ــه کــه  ــًا، همانگون ــرای تجــارت و فعالیت هــای اقتصــادی خواهــد داشــت. ثالث ــه مســاعدتری ب ــران زمین بلوچســتان ای
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در بخش هــای قبلــی اشــاره شــد، گــذرگاه اقتصــادی چین-پاکســتان در واقــع بخشــی از ابرپــروژه کمربنــد و راه و تنهــا 
مســیري شــمالی-جنوبی آن در خشــکی اســت کــه در قالــب آن، مســیر دریایــی و مســیر خشــکی جــاده جدیــد ابریشــم 
بــه هــم می پیونــدد. ایــران نیــز بخشــی از گــذرگاه میانــی کمربنــد و راه اســت و بــا توجــه بــه روابــط نزدیکــی کــه بــا 
ــرای  ــای بســیاری ب ــد مزای ــدر چابهــار می توان ــدر گــوادر و بن ــان بن ــن دارد، ایجــاد کانال هــای ارتباطــی می ــت چی دول
کشــور بــه همــراه داشــته باشــد. از جملــه ایــن مزایــا می تــوان دسترســی خشــکی بــه ســرزمین های داخلــی چیــن و 
نیــز اتصــال بــه خطــوط انتقــال نفــت و گاز از مســیر پاکســتان بــه چیــن اشــاره کــرد. بنابرایــن،  گــذرگاه اقتصــادی چیــن 
و پاکســتان در عیــن حــال کــه تهدیدهایــی را بــرای منافــع ملــی ایــران بــه وجــود مــی آورد، می توانــد چشــم اندازهای 

اقتصادی-سیاســی جذابــی نیــز بــرای کشــور بــه همــراه داشــته باشــد.

ایران و گذرگاه شمال-جنوب

ایــن پــروژه احتمــااًل نزدیک تریــن پــروژه  ارتباطــی در کشــور بــه بهره بــرداری اســت و تحــوالت سیاســی اخیــر آن را 
حتــی بیــش از پیــش بــه عملیاتی ســازی نزدیــک کــرده اســت. گــذرگاه شــمال -جنوب کــه بــا هــدف اتصــال روســیه 
ــوری از  ــی عب ــن، تنهــا مســیر ترانزیت ــدی پیشــنهاد شــد، همچنی ــد و بندرهــای هن ــوس هن ــه اقیان ــاز ب ــه قفق و منطق
ــه  ــر علی ــرب ب ــای غ ــه تحریم ه ــد ن ــرد، هرچن ــود بب ــرب س ــای غ ــارها و تحریم ه ــد از فش ــه می توان ــران اســت ک ای
ایــران. تحریم هــای غــرب علیــه روســیه بــه دنبــال تهاجــم ایــن کشــور بــه اوکرایــن هــم در کوتــاه مــدت مســیرهای 
ارتباطــی میــان روســیه و اروپــا کــه از طریــق آن بــه بازارهــای جهانــی متصــل می شــد را بــه چالــش کشــیده اســت و 
هــم اهمیــت بازارهــای آســیا و بــه ویــژه هنــد را بــرای ایــن کشــور افزایــش داده اســت. بنابرایــن، ایــران می توانــد از 

انگیزه هــای جدیــد دولــت روســیه بــرای تکمیــل و توســعه ســریع ایــن مســیر ترانزیتــی نهایــت بهــره را ببــرد.

منطقــه آســیای مرکــزی و اتحادیــهٔ اروپــا مقصــد بیــش از 2۰ درصــد از تجــارت خارجــی هنــد بــوده اســت و ایــن در 
ــاال در میــان  ــا نــرخ رشــد اقتصــادی ب حالــی اســت کــه تجــارت خارجــی هنــد، به عنــوان پنجمیــن اقتصــاد جهــان ب
مــدت و بلندمــدت تنهــا می توانــد افزایــش پیــدا کنــد. بــا توســعه ســریع مســیر تزانزیتــی شــمال-جنوب و بــا توجــه بــه 
ــه  ــده از ایــن مســیر راه آهــن رشــت ب ــا اجرایــی شــدن دارد )تنهــا حلقــه باقی مان ــه اندکــی ب اینکــه ایــن مســیر فاصل
ــه  ــیر خلیج فارس-مدیتران ــه مس ــن از جمل ــیرهای جایگزی ــر از مس ــریع تر و مطمئن ت ــد س ــد می توان ــت( هن ــتارا اس آس
از مســیر خشــکی بــه بــازار اروپــا دسترســی پیــدا کنــد و ایــن امــر، نــه تنهــا اهمیــت ایــران را در تجــارت خارجــی هنــد 
ــد  ــه شــمار می رون ــذرگاه شــمال -جنوب ب ــب گ ــه رقی ــن ک ــت مســیرهای جایگزی ــش خواهــد داد، بلکــه از اهمی افزای

خواهــد کاســت.

ایران و گذرگاه ترانس افغان

ایجــاد مســیری بــه آســیای مرکــزی از دریــای عــرب و اقیانــوس هنــد کریــدور فــرا افغــان کامــًا در رقابــت بــا کریــدور 
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در شــمال- جنــوب قــرار دارد و بــه صــورت مشــخص و روشــن علیــه منافــع ژئواکونومیــک ایــران اســت. در صــورت 
اجرایــی شــدن ایــن کریــدور کشــورهای آســیای مرکــزی بــه ویــژه ازبکســتان مســیر دسترســی جدیــدی بــه آب هــای 
آزاد خواهنــد یافــت. دسترســی بــه ایــن مســیر جدیــد در کنــار دسترســی آنــان بــه کریــدور شــرقی - غربــی چیــن و 
آســیای مرکــزی گزینــه هــای ایــن کشــورها را متنــوع مــی کنــد و نیــاز آنــان بــه مســیر ترانزیتــی ایــران را کاهــش 
ــر  ــا ب ــه تنه ــران ن ــی ای ــه مســیر ترانزیت ــژه ازبکســتان ب ــه وی ــزی ب ــاز کشــورهای آســیای مرک ــد. کاهــش نی می ده

کریــدور شــمال-جنوب بلکــه بــر بنــدر چابهــار نیــز تاثیــر منفــی خواهــد گذاشــت.

ــم  ــت مبه ــداوم وضعی ــا ت ــن آنه ــه مهمتری ــه هســت ک ــز مواج ــای نی ــا چالش ه ــان ب ــرا افغ ــدن ف ــی ش ــه اجرای  البت
سیاســی و امنیتــی در افغانســتان تحــت تســلط طالبــان اســت. افــزون بــر ایــن طالبــان همچنــان تحــت تحریم هــای 
بین المللــی باقــی مانــده اســت و همیــن امــر گــردآوردن منابــع بین المللــی الزم بــرای عملیاتــی کــردن ایــن کریــدور 
را بــا چالــش جــدی مواجــه ســاخته اســت. علیرغــم تاثیــرات منفــی ایــن مســیر بــر موقعیــت ژئوپلیتیــک ایــران، اجرایــی 

شــدن آن احتمــااًل در میــان مــدت امــکان پذیــر نخواهــد بــود.

توصیه های سیاست گذارانه

ــن،  ــی اســت و بنابرای ــر مســیرهای دریای ــی ب ــی مبتن ــد، اصــل تجــارت جهان ــاره ش ــه اش ــه در مقدم ــه ک - همانگون
مســیرهای ترانزیتــی در خشــکی کــه موضــوع اصلــی ایــن پژوهــش بــود، اواًل تنهــا در مقــام مکمــل مســیرهای دریایــی 
اهمیــت پیــدا می کننــد و ثانیــًا، تــا حــد زیــادی وابســته بــه نقطه هــای کلیــدی اتصــال ایــن مســیرها بــه مســیرهای 
دریایــی، یعنــی بندرهــا وابســته هســتند. بنابرایــن آنچــه در درجــه اول موقعیــت ایــران در تجــارت جهانــی را از منظــر 
حمــل و نقلــی تعییــن مــی کنــد کیفیــت بنــادر ایــران و موقعیــت آن هــا در رده بنــدی بنــادر در جهــان اســت. از ایــن 
منظــر می تــوان گفــت کــه مناقشــه بــر ســر جایــگاه ایــران در داالنهــای منطقــه تــا حــد قابــل توجهــی بــه بزرگنمایــی 
ــی  ــیرها، یعن ــن مس ــدی ای ــای کلی ــه گلوگاه ه ــن ب ــر پرداخت ــی و کمت ــارت جهان ــا در تج ــت آن ه ــا و اهمی کریدوره

ــده اســت. ــا منجــر ش بندرگاه ه

- در مناظــرات موجــود در مــورد جایــگاه ایــران در ایــن داالنهــا عمدتــًا بــر ایجــاد زیرســاخت های ســخت بــه معنــای 
ــه معنــای محیــط کســب و کار، ارتبــاط  ــرم ب ریــل و جــاده تاکیــد شــده اســت و چنــدان ســخنی از زیرســاخت های ن
ایــران بــا اقتصــاد جهانــی، ارتبــاط ایــران بــا نظــام مالــی بین المللــی و ثبــات سیاســی ایــران بــه میــان نیامــده اســت. 
ــا زیرســاخت های ســخت در تعییــن موقعیــت یــک کشــور  ــاس ب ــرم اهمیــت بســیار بیشــتری در قی زیرســاخت های ن
ــا  ــل ایف ــی بین المل ــاد سیاس ــت آن در اقتص ــه موقعی ــی ب ــکل ده ــطح کان در ش ــی و در س ــای بین الملل در گذرگاه ه
ــب  ــرم موج ــاخت های ن ــش زیرس ــش از پی ــف بی ــور و تضعی ــه کش ــی دوام دار علی ــای بین الملل ــد. تحریم ه ــی کنن م
شــده پتانســیل های قابــل توجــه آن در حــوزه حمــل و نقــل و ترانزیــت در دو دهــه اخیــر تقریبــًا نادیــده گرفتــه شــود. 
کشــورهای مختلــف در ایــن ســال هــا توافق هایــی بــا ایــران صــورت داده انــد امــا بخــش بســیار اندکــی از ایــن توافقــات 
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ــل نمــودن  ــی شــده اســت، در حالیکــه کشــورهای همســایه در دو دهــه گذشــته موفقیت هــای مهمــی در بالفع اجرای
ــم انداز  ــی چش ــای بین الملل ــداوم تحریم ه ــورت ت ــر کان در ص ــد.1 در تصوی ــب کرده ان ــی کس ــیل های ترانزیت پتانس
روشــنی بــرای بالفعــل نمــودن پتانســیلهای ایــران در مســیرهای ترانزیتــی وجــود نــدارد و از ایــن رو، مهمتریــن دســتور 

ــی اســت. ــع کامــل تحریم هــای بین الملل ــرای رف ــن حــوزه تــاش ب ــه فعالیــت در ای کار هرگون

- در مــورد داالن خلیــج فارس-مدیترانــه، تســریع در تکمیــل پــروژه خــط آهــن رشت-آســتارا و اتصــال آن بــه شــبکه 
ــه روســیه، شــبکه ای از منافــع  ــا اجرایــی کــردن ترانزیــت کاال از هنــد ب ــد ب ریلــی ج. آذربایجــان. ایــن اقــدام می توان
ــن  ــان ای ــد؛ در بســتر زم ــران ایجــاد کن ــا ای ــیه ب ــد، آذربایجــان و روس ــای خصوصــی هن ــان بخش ه اقتصــادی را می

منافــع خــود بــه مانعــی در برابــر مســیرهای جایگزیــن تبدیــل خواهــد شــد.2

ــه  ــال در زمین ــه شــرکت های خصوصــی فع ــه داشــت ک ــد توج ــس کاســپین، بای - در خصــوص داالن اقتصــادی تران
حمل ونقــل، نقشــی کلیــدی در ترانزیــت کاال در مســیر ترانــس کاســپین بــر عهــده دارد. هــر چنــد در برابــر انگیزه هــای 
ــه شــرکت های خصوصــی  ــه مشــوق هایی ب ــا ارائ ــد ب ــد ابزارهــای الزم اســت، می توان ــران فاق ــه، ای ژئوپلیتیکــی ترکی
ــوق ها  ــن مش ــی از ای ــرد؛ یک ــاال بب ــران را ب ــاک ای ــور از خ ــت عب ــزی، جذابی ــیای مرک ــه و آس ــل در ترکی حمل ونق
ــان  ــن موضــوع هماهنگــی می ــود.	 در ای ــه می ش ــه کشــنده ها ارائ ــه ب ــت ســوختی اســت ک ــوارض و قیم موضــوع ع
ــازمان  ــازی، س ــت و شــرکت های وابســته، وزارت راه، مســکن و شهرس ــی )شــرکت وزارت نف ــف ایران ــای مختل نهاده

محیــط زیســت و گمــرک( ضــرورت دارد. 

- موقعیــت جغرافیایــی ترکیــه بــه ایــن کشــور امــکان ایفــای نقــش در ترانزیــت کاال میــان هنــد و اروپــا را می دهــد. 
بــرای ایــن منظــور ایــران و عــراق هــر دو بــه عنــوان حلقه هــای میانــی اهمیــت دارنــد؛ بــا توجــه بــه اینکــه شــبکه 
راه آهــن ایــران بــه ترکیــه متصــل شــده اســت، شــکل دهی بــه یــک همــکاری ســه جانبه میــان هنــد، ایــران و ترکیــه 

می توانــد جذابیــت ترانزیتــی ایــران بــرای هنــد را افزایــش دهــد.4

ــدی اقتصــادی از موقعیــت  ــع بهره من ــن مان ــی بزرگ تری ــل نهای ــه تذکــر اســت کــه در تحلی ــار دیگــر الزم ب -یــک ب
ــا  ــت؛ تحریم ه ــا اس ــطه تحریم ه ــه واس ــادی، ب ــای اقتص ــده همکاری ه ــوص آین ــام در خص ــئله ابه ــی، مس جغرافیای
1- نمــاد ایــن وضعیــت فراینــد توســعه چابهــار و نیــز مشــارکت ایــران در ابتــکار کمربنــد راه اســت. در هــر دو پــروژه توافــق هــای قابــل توجهــی بــا ایــران صــورت 
ــروژه  ــرای اجرایــی شــدن ایــن دو پ ــه را ب ــداوم تحریــم هــای ســنگین بیــن المللــی علیــه کشــور زمین ــژه ت ــه وی ــرم و ب گرفــت، امــا ضعــف در زیرســاخت هــای ن

تضعیــف کــرد.
2- بــه عنــوان یــک مثــال در ایــن رابطــه می تــوان بــه نقــش دبــی بــرای ایــران اشــاره کــرد. شــبکه ای از منافــع خصوصــی و دولتــی طــی ســال ها تجــارت ایــران و 

امــارات شــکل گرفتــه اســت کــه دســت کم بــه یکــی از مهم تریــن موانــع بــرای توســعه روابــط تجــاری ایــران بــا عمــان و قطــر تبدیــل شــده اســت. 
	- بــا توجــه بــه نــرخ تبدیــل ارز و یارانــه ای کــه در ایــران بــه ســوخت تعلــق می گیــرد، موضــوع اســتفاده کشــنده های خارجــی از مراکــز سوخت رســانی ایرانــی، در 

ســال های اخیــر همــواره مــورد توجــه بــوده اســت.

ــه  ــا توجــه ب ــری کــرده اســت. ب ــه را پی گی ــه ترکی ــرای توســعه شــبکه راه آهــن سراســری خــود و اتصــال آن ب ــر عــراق تاش هــای جــدی ب 4- در ســال های اخی

برنامه هــای ایــن کشــور بــرای توســعه بنــدر فــاو، عــراق ایــن امــکان را دارد کــه بــه رقیــب ایــران در زمینــه ترانزیــت کاال در مســیرهای شــمالی-جنوبی تبدیــل شــود. 
نقشــی کــه ایــن کشــور می توانــد در توســعه حمل ونقــل میــان ترکیــه و شــبه جزیــره عربــی داشــته باشــد، جذابیــت آن را بــاال می بــرد.
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عــاوه بــر فرســایش تــوان دولــت بــرای توســعه زیرســاخت های الزم بــرای ایفــای نقــش پررنــگ ایــران در داالن هــای 
ــه  ــد ک ــه رو می کن ــی روب ــای مهم ــا عدم قطعیت ه ــز ب ــی را نی ــای خارج ــرکت ها و دولت ه ــی، ش ــادی بین الملل اقتص

ــد. ــح می دهن ــه ترجی ــان و هزین ــه قیمــت افزایــش زم ــو ب ــن را ول ــری از مســیرهای جایگزی بهره گی

- در مــورد گــذرگاه شــمال-جنوب هیــچ چیــز واضح تــر از ایــن نیســت کــه دســتگاه سیاســت گذاری ایــران نیــاز دارد 
تــا بــا بســیج منابــع، خــط آهــن باقی مانــده در مســیر رشــت آســتارا را تکمیــل کنــد و هرچــه زودتــر ترانزیــت کاال از 
ایــن مســیر را عملیاتــی کنــد. نیــاز روســیه بــه ایــن مســیر بــه دنبــال بحــران اوکرایــن بهتریــن شــرایط را بــرای ایــن 
کار فراهــم کــرده اســت و بــه ویــژه، اســتفاده از خــط اعتبــاری ارزی چهــار میلیــارد دالری روســیه بــه ایــران می توانــد 
ــال  ــه دنب ــه ب ــا روســیه ک ــی ب ــا تجــارت تجــار ایران ــه تنه ــی ن ــن مســیر ترانزیت ــردن ای ــی ک راهگشــا باشــد. عملیات
ــرای  ــای تجــاری ب ــد داشــت را تســهیل و هدف گذاری ه ــن خواه ــع جایگزی ــه مناب ــوری ب ــاز ف ــرب نی ــای غ تحریم ه
توســعه تجــارت بــا ایــن کشــور را بــه شــکل چشــمگیری تســهیل خواهــد کــرد، بلکــه بــر اهمیــت اســتراتژیک ایــران 
ــذرگاه اقتصــادی  ــان و گ ــل ترانس افغ ــب، از قبی ــت مســیرهای شــمالی-جنوبی رقی ــزود و اهمی ــد خواهــد اف ــرای هن ب

ــه را کاهــش خواهــد داد. ــه خاورمیان چیــن پاکســتان و حتــی مســیر خلیج فــارس ب

- هرچنــد رویکردهایــی در مــورد رقابــت میــان بنــدر گــوادر و بنــدر چابهــار در فضــای سیاســی کشــور مطــرح اســت، 
ــز  ــار نی ــعه چابه ــرای توس ــوادر ب ــدر گ ــای بن ــی ظرفیت ه ــوان از برخ ــد می ت ــح داده ش ــتر توضی ــه پیش ــه ک همانگون
ــه  ــه گاز ایران-پاکســتان ب ــه طــور مشــخص دو موضــوع قابــل طــرح اســت: نخســت، اتصــال خــط لول ــرد. ب بهــره ب
ترمینال هــای ال ان جــی موجــود در بنــدر گــوادر بــرای ورود بــه بــازار صــادرات گاز مایــع کــه ایــران بــه دلیــل برخــوردار 
نبــودن از زیرســاخت های الزم از آن محــروم اســت. دوم، متصــل شــدن بــه مســیر زمینــی ایــن گــذرگاه بــرای دسترســی 
ــا ســرزمین  های داخلــی چیــن را در بلندمــدت تســهیل کنــد. زمینــی بــه خــاک چیــن کــه می توانــد تجــارت ایــران ب

- هرچنــد پــروژه ســه جانبه هند-ایران-افغانســتان در بنــدر چابهــار بــا توجــه بــه تحــوالت افغانســتان و مســائل پیــش 
ــورد  ــا بازطراحــی مســیر م ــد ب ــد می توانن ــران و هن ــه بن بســت رســیده اســت، ای ــد عمــًا ب ــران و هن ــان ای ــده می آم
بحــث و اضافــه شــدن ترکمنســتان و ازبکســتان بــه ایــن پــروژه، یــک بــار دیگــر چابهــار را بــه نقشــه ژئواســتراتژیکی 

هنــد بازگردانــد.

- پــروژه بنــدر چابهــار اغلــب از زاویــه دیــد یــک مســیر ترانزیتــی مــورد توجــه قــرار می گیــرد، امــا نبایــد فرامــوش 
ــب  ــه در قال ــن منطق ــد در ای ــرمایه گذاری های هن ــی از س ــم باالی ــا و حج ــم موافقت نامه ه ــش اعظ ــه بخ ــرد ک ک
ــی  ــه صــورت قبل ــروژه ب ــن پ ــا وجــود مشــکاتی کــه در راه ای منطقــه آزاد تجــاری چابهــار صــورت گرفــت. حتــی ب
ــوزه  ــژه در ح ــه وی ــد ب ــاب تولی ــک ه ــوان ی ــه آزاد به عن ــن منطق ــعه ای ــا توس ــد ب ــد می توانن ــران و هن ــود دارد، ای وج
صنایــع پتروشــیمی و شــیمیایی گام بزرگــی هــم در توســعه همکاری هــای دوجانبــه و هــم توســعه ایــن منطقــه بردارنــد. 
همچنیــن، توســعه تجهیــزات بنــدری و نیــز اتصــال چابهــار بــه راه آهــن سراســری کشــور می توانــد در کنــار بندرعبــاس 
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یــک نقطــه ارتباطــی دیگــر بــه گــذرگاه شــمال-جنوب بیفزایــد.

ــه آزاد  ــعه منطق ــرای توس ــن ب ــژه ژاپ ــه وی ــن و ب ــای چی ــد از ظرفیت ه ــران می توان ــل، ای ــورد قب ــا م ــاط ب - در ارتب
تجــاری چابهــار بهــره ببــرد. هــر دو کشــور بــه دالیــل گوناگــون انگیزه هایــی بــرای حضــور و ســرمایه گذاری در ایــن 
منطقــه برخــوردار هســتند و حضــور آن هــا می توانــد بــه یــک محیــط پویــا و رقابتــی بــرای توســعه اقتصــادی منطقــه 
ــور  ــا حض ــی ب ــت ها و کنفرانس های ــزاری نشس ــا برگ ــد ب ــی می توان ــش خصوص ــد. بخ ــکل ده ــران ش ــتان ای بلوچس
ــرای ســرمایه گذاری  ــا ظرفیت هــای ایــن منطقــه و تســهیاتی کــه دولــت ب تجــار ایــن دو کشــور و آشــنایی آن هــا ب

در آن در نظــر گرفتــه بــه ایــن فراینــد کمــک کنــد. 


