فصلنامه ژئوپليتيک ت سال هجدهم ،شماره سوم ،پاييز 1401

صص 70-100

بررسي نقش ترانزيت ريلي در ارتقاي منزلت ژئوپليتيکي بندر چابهار
دکتر محمد اخباري  – دانشيار جغرافياي سياسي ،دانشياه آزاد اسالمي ،واحد ت ران مرکزي،
ت ران ،ايران.
حسين قاضي – کارشناسي ارشد جغرافياي سياسي ،گرايش دريايي ،دانشياه علوم دريايي امام
خميني(ره) ،نوش ر ،ايران
اکبر غفارلو – دانشجوي دککري مديريت ،دانشکده علوم اجکماعي ،دانشياه محقق اردبيلي،
اردبيل ،ايران.
تاريخ دريافم1400/06/11 :

چكيده

تاريخ پذيرش1400/09/05 :

DOR:20.1001.1.17354331.1401.18.67.3.3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بندر چابهار با توجه به توانمنديهاي ممتاز محيطي و نزديکي به ک شورهاي آ سياي مرکزي و شرقي در منطقهي
جنوب شرق در مقولهي ک شتيراني و ترابري دريايي ،پيوند با راهگذر شمال -جنوب و م سير ترانزيتي شرق-
غرب موقعيت خاص جغرافيايي را دارد .عليرغم ارزش حياتي اين منطقه ،م سئله اصلي اين است که اتصال اين
شـــبکه به ترانز يت حمل ونقل ريلي داخل و خارج کشـــور و کر يدور شـــمال-جنوب چه تأثيري بر منزلت
ژئوپليتيکي بندر چابهار خواهد داشت؟
روش تحقيق اين پژوها ،توصيفي-تحليلي است که از طريق مطالعه اسناد و مدارک کتابخانهاي گردآوري و
انجام گرديد .برقراري ترانزيت ريلي بندر چابهار موجب افزايا تعامل دولت جمهوري اسالمي ايران با ساير
دولتها ،جذب سرمايههاي خارجي ،رونق اقتصادي و افزايا اشتغال و مهاجرت معکوس با تقويت چشمگير
شهرسازي ،ايجاد امنيت و ثبات سياسي در منطقهي شکننده خاورميانه ،تسريع در احياي راه ابريشم دريايي و
اتصال اين بندر به هارتلند "مکيندر" و بهرهمندي از مزيت ژئوپليتيکي آن خواهد شد.
واژههاي کليدي :منزلت ژئوپليتيکي ،بندرچابهار ،ترانزيت ريلي ،اقتصاد ريلي ،سياست ريلي.
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 .1مقدمه
توسعه زيرساختهاي حملونقل و مهمتر از همه بهرهبرداري حداکثري از آن با توجه به موقعيت
جغرافيايي کشور ،بر ايجاد مشارکت استراتژيک با کشورهاي همسايه ،تشکيل اتحاد و بلوکهاي
جديد ژئوپليتيک و ژئواکونوميک مؤثر خواهد بود .لذا کشورهايي که قادر به ايجاد اتحاد
ژئواستراتژيک با همسايگان خود و بهرهمندي از موقعيت جغرافيايي خود باشند ميتوانند از
سرمايهگذاري مستقيم در توسعه زيرساختها و اجراي تأسيسات و تجهيزات و فنآوريهاي
پيشرفته صنعت حملونقل به دليل ملزومات و مقدمات ترانزيتي برخوردار شوند .حملونقل و
ترانزيت را ميتوان بهعنوان يکي از مهمترين ارکان و زيرساختهاي تجاري براي توسعه
صادرات ،کسب درآمدهاي ارزي ،ايجاد ارزشافزوده ،ايجاد فرصتهاي شغلي ،رشد و توسعه
اقتصادي ،افزايا امنيت ملي ،تقويت مناسبات بازرگاني ،امنيتي و همگرايي اقتصادي و سياسي
با کشورهاي منطقه به شمار آورد( .)Parand,2013:1جايگاه ايران در ترانزيت و مزيتي که در
دسترسي به آبهاي آزاد دارد باعث شده سرزمين ايران لندبريجي 1براي کشورهاي محصور در
خشکي باشد و اين کشورها بتوانند کاالهايشان را از راه دريا دادوستد کنند و از امتيازات حمل
ونقل دريايي بهرهمند شوند( .)SidaAmini and Bavarsad,2015:2بندر چابهار نيز آسانترين و
راهبرديترين راه ايران در دسترسي به آبهاي آزاد و براي شا کشور محاط در خشکي آسياي
مرکزي است .اين شهرستان با مساحتي حدود  17155کيلومترمربع در منتهياليه جنوبشرقي
ايران در کنار آبهاي گرم درياي عمان و اقيانوس هند قرارگرفته است که بهوسيله شبکه حمل
ونقل زميني و هوايي از شمال به کشورهاي آسياي مرکزي و افغانستان ،از شرق به پاکستان و از
طريق دريا از سمت جنوب به اقيانوس هند اتصال مييابد(.)Ezzati and Shokri,2012:2

کشورهاي آسياي ميانه از جمله ترکمنستان ،قزاقستان ،قرقيزستان ،ازبکستان و همچنين افغانستان
که براي توسعه صادرات خود به آبهاي آزاد دسترسي ندارند ميتوانند از طريق بندر چابهار و
خطوط ريليِ آن که به سيستم حملونقل ايران متصل ميشود براي ترانزيت و صادرات کاالهاي
خود استفاده کنند .بر همين اساس ايران بهعنوان يک مسير ترانزيتي کوتاه و مناسب همواره مورد
1.Land Bridge

72فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال هجدهم ،شماره سوم ،پاييز  ___________________________ 1401

توجه صاحبان کاال بوده است بهگونهايي که آثار چرخهاي اين صنعت هنوز هم بر جاده ابريشم
باقي است .انتظار ميرود که از اين مسير ترانزيتي عالوه برافزايا درآمدهاي ارزي و رونق
کسب کار در بخا خدمات بندري و دريايي و فعاليتهاي پسکرانه و حملونقل در اين
منطقه،عايدات بيشتري نصيب ايران گردد(.)Mirzajani and Lotfi,2017
موقعيت جغرافيايي بندر چابهار نيز در منطقۀ جنوبشرق کشور بهعنوان يگانه بندر اقيانوسي
ايران در بخا شمالي درياي عمان با توجه به توانمنديهاي ممتاز محيطي و همچنين نزديکي
آن به کشورهاي افغانستان ،پاکستان و آسياي مرکزي و شرقي ،موقعيت راهبردي خاصي به اين
بندر در مقولۀ کشتيراني و ترابري دريايي ،پيوند با راهگذر شمال -جنوب و نيز مسير ترانزيتي
شرق -غرب بخشيده است .از اينرو ،بندر چابهار با توجه به مالحظات ژئوپليتيکي و
ژئواکونوميکي خود و در پرتو چشماندازي آيندهنگر ،قادر است جايگاه خود را براي اتصال
شمال -جنوب و شرق-غرب ،در نظام نوين بينالمللي تثبيت و ارزش موقعيت استراتژيک خود
را بهمراتب ارتقا بخشد و از رهگيري اين مبادالت عظيم ،ظرفيتهاي جديدي براي انباشت
سرمايه بهعنوان موتور توسعه در کشور و محور شرق خلق کند .در اندازهگيري منزلت
ژئوپليتيکي ،کليه متغيرها و عوامل مثبت و منفيِ کميتپذير مربوط به سرچشمهها و مؤلفههاي
نهگانه قدرت شامل قدرت سرزميني ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي ،نظامي ،علمي،
فنّاورانه ،فضايي و فرامرزي لحاظ ميشوند(.)Hafeznia,2017:111

نقاآفريني ژئوپليتيک خليج چابهار که محل اتصال فضاي دروني و مياني با فضاي بزرگ است،
ميتواند نقشي راهبردي در ساختار نوين اقتصاد سياسي بينالملل و اقتصاد سياسي تجارت و
ترانزيت داشته باشد .از اينرو شناخت شاخصهاي تأثيرگذار صنعت حملونقل ريلي بر
مؤلفههاي مهم وزن ژئوپليتيکي از اهميت قابلتوجهي در راستاي ارتقاء منزلت ژئوپليتيکي بندر
چابهار برخوردار است .تحقق منويات رهبر معظم انقالب اسالمي در مورد پيگيري يک راهبرد
و تبديل تهديدها به فرصت در تحوالت بينالمللي با توجه به ظرفيتهاي ژئوپليتيکي،
ژئواکونوميکي و ژئواستراتژيکي سواحل مکران از ديگر موارد مهم تبيينکننده اهميت موضوع
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تحقيق است .با توجه به اين مهم ،پژوها حاضر درصدد پاسخ به اين پرسا هست که اتصال
حملونقل ريلي به بندر چابهار چه تأثيري بر ارتقاء منزلت ژئوپليتيکي اين بندر دارد؟
.1-1پيشينه تحقيق

درياباري و همکاران( )1397در تحقيقي با عنوان آمايا سرزميني و توسعه سواحل مکران با
تأکيد بر مکانيابي و احداث شبکههاي حملونقل در راستاي ارتقاي موقعيت ژئوپليتيک و
ژئواکونوميک با اشاره به موقعيت ژئوپليتيکي سواحل مکران و ظرفيتهاي ارتباطي اين سواحل
با آسياي مرکزي و درياهاي آزاد به ابعاد ظرفيتهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرصتهاي ترانزيتي
و سرمايهگذاري آن در اين مناطق پرداختهاند و اما در پژوها حاضر سعي و تاکيد بر
تاثيرحملونقل ريلي بر ارتقاء منزلت زئوپليتيکي بندر چابهار به طور اخص گرديده است.
مطالب تحقيق سيدعباس احمدي و ابراهيم احمدي( )1397با عنوان بررسي توانمنديهاي
راهبردي منطقه آزاد چابهار در راستاي وزن ژئوپليتيکي و قدرت ملي ايران(از منظر
داخلي،منطقهاي و بينالمللي)؛ گوياي نقا مهم و حياتي منطقه آزاد و بندر دريايي چابهار است.
اما نشان ميدهد که در حال حاضر اين منطقه کارايي و جايگاه مورد انتظار را ندارد .همچنين
بندرچابهار را نيازمند فناوريهاي پيشرفته در ساخت بندرهاي دريايي ،مسيرهاي کريدوري،
راهآهن و غيره ميداند که نتيجهي حاصل در واقع مبدا بيان مسئله نگارنده بوده تا به طور
اختصاصي به تاثير توسعه راهآهن بر جذابيتهاي ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي بندر چابهار
بپردازد.
مجيدي و همکاران( )1396درپژوهشي با موضوع تدوين راهبردهاي توسعه حملونقل ريلي
درايران به ارائه قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدهاي شبکه ريلي کشور پرداختهاند و در
نهايت نتيجه ميگيرند که اولويت اصلي و مهم ايران در اتصال بندرها و دروازههاي اصلي کشور
به سيستم ريلي است .در اين تحقيق به طورکلي به تاثير راهآهن درافزايا منزلت ژئوپليتيکي
ايران اشاره جزئي شده و بهطور ويژه به ارتقاي منزلت ژئوپليتيکي بندر چابهار پرداخته شده
است.
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عباس احمدي و مرتضي فتحاهللزاده( )1395در پژوهشي با عنوان نقا ويژگيهاي جغرافيايي
منطقه مکران در ارتقاي منزلت ژئوپليتيکي ايران ،برآيند ظرفيتهاي ارتباطي سواحل جنوب
شرق ايران را آلترناتيو خروج نسبي ايران از تنگناي تنگه هرمز دانسته و نيز نشان ميدهد که اين
ظرفيتها اتصال کشورهاي شمال ايران و ترانزيت کاال به درياهاي آزاد و ساير مناطق جهان و
انتقال انرژي نفت و گاز را به دنبال خواهد داشت .در اين مقاله در حالت کلي ،منطقه جنوب
شرق ايران را به دليل برخورداري از ويژگيهاي جغرافيايي منحصربهفرد خود در باال بردن منزلت
ژئوپليتيکي ايران مهم دانستهاند .در تحقيق حاضر به اتصال راهآهن به بندر چابهار و تاثيرات آن
بر ارتقاي منزلت ژئوپليتيکي اين بندر پرداخته شده است.
 .2روش پژوهش و محيطشناسي
 .2-1روش تحقيق

روش تحقيق مقاله ،توصيفي-تحليلي است که از طريق مطالعه اسناد و مدارک کتابخانهاي
گردآوري و انجام گرديد.
 .2-2موقعيت جغرافيايي شهرستان چابهار

شهرستان چابهار با مساحتي حدود  17155کيلومترمربع در منتهياليه جنوبشرقي ايران در کنار
آبهاي گرم درياي عمان و اقيانوسهند قرار گرفته است .اين شهرستان از جانب شمال به
شهرستانهاي ايرانشهر و نيک شهر و از جنوب به درياي عمان و از شرق به پاکستان و از غرب
به استانهاي کرمان و هرمزگان محدود است .شهر بندري چابهار شهر نوپايي است که تقريباً از
يکصد و پنجاه سال پيا به دليل موقعيت جغرافيايي مناسب از نظر فعاليتهاي تجاري و صيادي
و داشتن چ ند چاه آب نسبتاً شيرين باعث جذب جمعيتي اندک در ساحل شرقي خليج چابهار
نزديک بندر تاريخي طيس شد.
بندر چابهار ،مرکز شهرستان چابهار با وسعتي بال بر  11کيلومترمربع در ارتفاع  7متر از سطح
دريا قرارگرفته است و در  60درجه و  37دقيقه طول شرقي و  25درجه و  17دقيقه عرض
شمالي قرار دارد .فاصله هوائي شهرستان چابهار تا تهران  1456کيلومتر و فاصله زميني از طريق
جاده ايرانشهر-کرمان  1961کيلومتر است .فاصله بندر چابهار تا مرکز استان  738کيلومتر
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ميباشد .اين شهرستان حدوداً داراي  300کيلومتر مرز آبي در درياي عمان ميباشد .بندر چابهار
همعرض جغرافيايي بندر ميامي در شبهجزيره فلوريدا است و داراي شرايط آب و هوايي کامالً
همانند بندر ميامي است .فاصله آن تا زاهدان  721کيلومتر و تا بندر کراچي  900کيلومتر است.
 .2-3آب و هواي چابهار

همجواري چابهار با دريا ،نزديکي به مدار رأسالسرطان و قرارگرفتن در مسير بادهاي موسمي
شبهقاره هند و جبهههاي استوايي موجب گرديده است که داراي آب هوايي گرمسيري معتدل با
رطوبت نسبي باشد .اين منطقه گرمترين نقطه کشور در زمستان و خنکترين بندر جنوبي ايران
در تابستان است .متوسط دماي بيشينه(در خردادماه) طي يک دوره  7ساله 31درجه سانتيگراد،
متوسط دماي کمينه(در ديماه)  19درجه سانتيگراد ،و متوسط دما در طول سال  26درجه
سانتيگراد است .حداقل رطوبت نسبي  60درصد و متوسط رطوبت نسبي  70درصد گزارششده
است .متوسط بارندگي ساالنه کمتر از  200ميليمتر در سال است که  64درصد آن در زمستان
ميبارد .بهطورکلي آبوهواي چابهار داراي کمترين تغييرات در فصول چهارگانه سال است و
درجه رطوبت تنها در دو ماه از سال(ارديبهشت و خرداد) باال ميرود .براي مثال ،هواي شهر
چابهار در تابستان از تهران خنکتر است(.)Asgari Kermani,2015:21

 .2-4جمعيت

جمعيت اين شهرستان بر طبق سرشماري سال  ،1395برابر با  283،204نفر بوده است که با ارتقا
بخا دشتياري به شهرستان دشتياري جمعيت چابهار به  203٬293نفر کاها يافت.
 .2-5تقسيمات شهرستان

اين شهرستان از پنج بخا مرکزي ،کنارک ،پالن ،دشتياري و زرآباد و سه شهر کنارک ،ونگور و
چابهار و 3دهستان و  620روستا تشکيل شده است.
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شكل( :)1نقشه تقسيمات سياسي شهرستان چابهار

(منبع :پرتال استان سيستان و بلوچستان)1399،

 .2-6توسعهي بندر چابهار و اسكلههاي آن

در سال  1352طرح جامع تأسيس بندر چابهار مطرح و قراردادهاي مربوطه با پيمانکاران منعقد
شد .پسازانقالب اسالمي به دليل کمبود منابع مالي ،بخشي از طرح به تعويق افتاد و بخشي از
طرح شامل اسکله نصب سريع و موجشکن به اتمام رسيد .اسکله شهيد بهشتي بهعنوان بندر
اصلي چابهار در سال  1361با توجه به جنگ عراق و ايران و با تأکيد دولت بر لزوم داشتن بندر
در خارج از تنگه هرمز و خليجفارس احداث گرديد .اسکله شهيد کالنتري نيز با تکميل چهار
پست اسکله فلزي در سال  1362عمالً به بهرهبرداري رسيد .با راهاندازي اسکله  5بندر شهيد
کالنتري و اسکله  5بندر شهيد بهشتي در سالهاي گذشته،در حال حاضر بندر چابهار ظرفيت
پهلودهي کشتيها با آبخور  5و 12متر را دارد .از مجموع  26بندر در سواحل ايران در درياي
عمان تنها چابهار با داشتن چهار اسکله جهت پهلوگرفتن کشتيهاي بزرگ و عمق مناسب از
اهميت ويژهاي برخوردار است و اين بندر داراي راههاي ارتباطي آسفالته به سمت زاهدان و
ايرانشهر و يک جاده در دست اقدام به سمت جاسک ميباشد(.)Ezzati and Shukri,2012:8
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شكل( :)2اسكلههاي بندر شهيد بهشتي چابهار

(منبع :سازمان بنادر ودريانوردي)1399،

. 2-8موقعيت اقتصادي و بازرگاني چابهار

از مجموع سه کريدور حملونقل جهاني که کارشناسان سازمان ملل براي اين امر پيابيني
کردهاند ،دو کريدور از ايران ميگذرد و چابهار نقطه عبور جنوبيترين کريدور شرقي -غربي
جهان خواهد بود .اين کريدور از «دروازه ابريشم» در چين آغاز ميشود و قلب اقتصاد اين کشور
يعني استان کانتون را تغذيه کرده و به سرزمين آسياي جنوبشرقي ميپيوندد و پس از طي اين
مسير وارد هندوستان شده و با پوشا مهمترين شهرهاي اين ناحيه مانند کلکته ،ناکپور ،جايپور،
حصيرآباد ،کراچي و بن قاسم به چابهار ميرسد(.)Lin,2011
شكل( :)3کريدور بينالمللي شمال-جنوب

()Source: Arabpour,2020
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 .3مباحث نظري
 .3-1ژئوپليتيک

ديدگاهها و نگرشهاي متفاوتي نسبت به موضوع ژئوپليتيک مشاهده ميشود که بهطور مختصر
ميتوان پنج نظر زير را در بين آنها استنباط کرد:
 .1جغرافيا بر امور نظامي -استراتژيک
 .2تأثير يکجانبه جبري جغرافيا بر سياست بهويژه روابط بينالملل
 .3تأثير دوجانبه جغرافيا
 .4ساختار قدرت و رقابت جهاني
 .5دانا عملي فضايي سازي سياستها و هدايت رقابتها(.)Hafeznia,2017

. 3 -2

ژئواکونومي1

يک تعريف سهبخشي از ژئواکونومي ميتواند تا حدود زيادي جامعيت داشته باشد" :ژئواکونومي
استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي دفاع از منافع ملي و توليد نتايج مفيد ژئوپليتيکي و تأثير
اقدامات اقتصادي ساير ملتها بر اهداف ژئوپليتيکي کشور است ".اولين بخا ،استفاده از
ابزارهاي اقتصادي براي بيشينه کردن و دفاع از منافع ملي؛ دومين بخا؛ فهم اينکه چگونه
(حداقل از نظر تئوريک) قدرت اقتصادي داخلي ميتواند موجب ارتقاي تصوير قدرت يک
کشور در نظام بينالملل شود؛ و سومين بخا؛ تأثير اقدامات اقتصادي ديگر ملتها و کشورها
بر اهداف ژئوپليتيکي کشور( .)Blackwill and Harris,2016ژئواکونومي بهمانند ژئوپليتيک گاهي
محور همکاري ،همگرايي و توسعه ميان قدرتهاي همسايه و منطقه و حتي جهاني است و گاه
در نقا رقابت ،تنا و واگرايي کشورها ظاهر ميشود.
 .3-3منزلت ژئوپليتيكي

منزلت ژئوپليتيکي کشورها عبارت است از جايگاه کشور در بين اعضاي سيستم مربوطه که با
انجام موارد زير از سوي آنها ارتقا پيدا ميکند:
 .1ارتقاء مستمر سطح قدرت ملي
1. Geoeconomic
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 .2فرآوري عاليق و تعلقات ژئوپليتيکي فرامرزي
 .3توسعه وابستگي کشورها و فرآيندهاي منطقهاي و جهاني به فضاي جغرافيايي ملي
 .4ارتقاء سطح موقعيت الگوي
 .5نقاآفريني فعاالنه در فرآيندها و پديدههاي منطقهاي و جهاني
 .6توسعه همهجانبه حوزه نفوذ در فضاي فراملي(.)Hafeznia,2017

 .3-4حملو نقل دريايي

حملونقل دريايي شاخهاي از حملونقل است که در توسعه تجارت خارجي نقا مهمي ايفا
ميکند .اين شاخه از حملونقل بهواسطه داشتن مزيتهايي ازجمله هزينه پايين حمل کاال،
پرداخت وجه در مقابل اسناد معتبر و سرعت عمل درحمل حجم بااليي از کاال ،از مناسبترين
روشهاي حملونقل به شمار ميآيد .حملونقل دريايي بهعنوان يک بخا جدانشدني از تجارت
دنيا شناخته ميشود .به شکلي ارائه انواع خدمات در صنعت حملونقل دريايي جزو پارامترهاي
الزم و بسيار مؤثر در انجام يک معامله بينالمللي موفق است .حملونقل دريايي اگر کارآمد باشد
مطمئناً باعث افزايا ميزان تجارت بينالمللي خواهد شد(.)Kafili and Motalabi,2020

 .3-5حملو نقل ريلي

يکي از راههاي بسيارموثر در کاها هزينهها گسترش بخا حملونقل عمومي و به خصوص
راهآهن شهري است کـه به عنوان يکي از بهترين ،اقتصاديترين و پاکترين انواع سيستمهاي
حملو نقـل عمومي در جهان شناخته شده است .ايمني بسيار باال ،راحتي وآسايا مسافران،
کاها مصرف انرژي و ايجادآلودگي هـوا و صوتي بسيار ناچيز ،سرعت مناسب و قيمت پـايين
از جمله مزيتهاي آن بهشمار ميرود .اگرچه حملو نقل ريلي با هزينه اوليه و سرمايهگذاريهاي
الزم براي زيرساختها ،قابليت انعطافپذيري پايين و هزينههاي باالي تعمير و نگهداري در
صورت فرسوده و قديميشدن ناوگانهاي ريلي و اثرات رواني و فرهنگي و اقتصادي ناشي از
آن همراه خواهد بـود ،اما تاثيرات شگرفي که در مباحث زيست محيطي ميتواند داشته باشد که
مسئولين را از هزينههاي اقتصادي به دورداشته و در تأمين و گسترش هر چه بيشتر اين خطوط
ترغيب کند(.)Kazemian and et al,2015
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حملونقل ريلي بهعنوان عامل ارتباطدهنده مراکز عرضه و تقاضا و عنصر تداومبخا به
فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي ،از دو بعد توسعه ملي و قيمت نهايي کاال و خدمات داراي
اهميتي خاص ميباشد و نقا اساسي و کليدي در تقريبا تمامي فرآيندهاي اقتصادي يک کشور
دارد .بنابراين توجه دقيق و جامع به هريک از عوامل زيرساختي حمل و نقل ريلي در تامين بازده
اجتماعي -اقتصادي جزو الزامات اصلي به ثمررساندن اهداف رشد و توسعه يک کشور به شمار
ميرود .کشور ايران با  1648195کيلومتر مربع وسعت يک استثناء نميباشد و بنابراين توسعه
اقتصادي آن بطور جدي به توسعه زيرساختهاي ريلي آن بستگي دارد(.)Khaksari,2016

 .3-6اهميت اقتصاد حملونقل ريلي

از نظر اقتصادي اهميت حملونقل آنقدر زياد و گسترده است که ميتوان آن را بستر توسعه
اقتصادي خواند .برنامهريزي مناسب و دقيق در اين زمينه و بهبود و ساماندهي زيرساختهاي
حملونقل باعث کاها هزينههاي بهرهبرداري و توليد ميگردد و اثرات مطلوبي را بر اقتصاد
يک جامعه ميگذارد .حملونقل و عوامل اقتصادي بهراحتي از يکديگر تأثير ميپذيرند .رشد
بازرگاني و تجارت ،بهبود وضعيت کشاورزي ،گستردگي خدمات و توليدات موجب افزايا
تقاضاي حملونقل در جامعه ميگردد .کارايي بخا حملونقل هم در افزايا بهرهوري نظام
اقتصادي جامعه تأثيرگذاراست .اين دو بهطور پيوسته يکديگر را تقويت ميکنند .در بررسي
اقتصاد کالن کشورها ،سرمايهگذاري در حملونقل در افزايا توليد ناخالص ملي و ارزشافزوده،
نقا بسزايي دارد( .)Daryabari and et al ,2018هيچ اقتصاد پيشرفتهاي بدون توسل به شبکه
حملونقل مدرن قادر به ادامه فعاليت نيست .همه جوامع سنتي و يا نواحي معيشتي موجود در
کشورهاي درحالتوسعه ،بهگونهاي در انزواي جغرافيايي در مورد بهرهمندي از خطوط ناحيهاي
جهاني به سر ميبرند .تجربيات کشورهاي توسعهيافته نشان داده است که توسعه حملونقل
پيوسته در حد کالن اقتصادي باعث رشد اقتصادي و افزايا بازدهي اجتماعي نسبت به
سرمايهگذاريهاي خصوصي بوده است(.)Pahlavani and et al,2014
حملونقل ريلي بهعنوان يکي از بخاهاي مهم سيستم حملونقل ،نقا عمدهاي را در عرصه
اقتصادي ،صنعتي و اجتماعي کشورها ايفا ميکند و بهواسطه مزاياي خاص و نسبي که در مقايسه
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با ساير بخاهاي حملونقلي ازجمله هوايي ،جادهاي و دريايي دارد ،توانسته سهم قابل توجهي
را در حوزه حملونقل به خود اختصاص دهد.
ازجمله مزاياي اقتصادي آن عبارتاند از:
 .1بهرهوري در مصرف سوخت و انرژي
 .2جابهجايي سريع کاال
 . 3امکان حملونقل انبوه کاال
 . 4کوتاه کردن مسير در برخي مناطق کشور و منطقهايي و حتي دستيابي به آبهاي آزاد
 .5استهالک پايين خطوط و ناوگان
 .6کاها قيمت تمامشده براي استفادهکنندگان به علت کاها هزينه حملونقل
 . 7ايجاد اشتغال براي نيروي جوان و فعال جامعه
 . 8ايمني باالي راهآهن در مقايسه با جاده
 . 9کاها ترافيک جادهاي
 .10کاها سوانح و تصادفات جادهاي
 .11اتصال شبکه ريلي به معادن و منابع معدني کشور
 .12کمک به توسعه مناطق دورافتاده
 .13تقويت توان صنايع داخلي ريلي و بوميسازي آن
ترانزيت ريلي ازجمله سودآورترين بخاهاي حملونقل هر کشور است .مديريت کارآمد
کريدورهاي ترانزيتي و پلهاي زميني مهمترين عامل موفقيت در زمينهي ترانزيت است .در
مديريت ترانزيت ريلي ،چهار عامل جغرافيايي ،سياسي ،فني و سازماني مهم و
قابلبررسياند( .)Nasr Azadani and Abbasi,2010بهرغم آنکـه چين همواره هدف از ابتکار
خود را صرفاً «اقتصادي» و در قالـب مفـاهيم «همگرايـي اقتـصادي منطقهاي» و «توسعه تجاري»
و گـاه مبـادالت «فرهنگـي و انـساني» عنـوان کـرده اسـت ،امـا بارزترين بارقههاي مفهوم
«امنيتي» بودن اين ابتکار را ميتوان مشاهده کرد .طرح جاده ابريشم چين احياي جاده ابريشم
قديم و توسعه آن را مدنظر دارد .اين طرح با هدف اعمال سياستهاي دوستانه در قبال کشورهاي
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همسايه و ارائه بازي برد  -برد براي همه کشورهاي منطقه و همچنين جهان معرفيشده است.
همکاري برد  -برد ،اتصال سه قاره اروپا ،آسيا و آفريقا به يکديگر ،اتصال آسياي توسعهيافته در
يک سوي اوراسيا به اروپاي توسعهيافته و در سوي ديگر اين منطقه و بالفعل کردن ظرفيتهاي
عظيم توسعهاي دولتهايي که در اين بين قرار گرفتهاند ،چارچوب کلي اين طرح را تشکيل
ميدهند .اين ابتکار ،داراي دو سند سياست تجاري و سياست صنعتي است و يک طرح باز
محسوب ميشود؛ چنانکه دولت چين تأکيد دارد که از پيشنهادهاي کشورهاي مسير براي پيشبرد
طرح استقبال ميکند.
 .3-7نظريه «هارتلند» يا فلسفه مكيندر

سر هالفورد مکيندر( ، )1861-1947يکي از بنيانگذاران اصلي جغرافياي سياسي مدرن ،به شدت
از رابطه پيچيده بين فضا ،جغرافيا ،تاريخ و قدرت آگاه بود .مدت کوتاهي پس از پايان جنگ
جهاني اول ،تسليم آلمان ،شکست روسيه و تحول انقالبي در سال  ،1919فوراً از اين پيروزي
استفاده کرد ،تا بتواند از "صلح" مطلوبترين حالت ممکن استفاده کند .اگرچه هر دو کشور به
زانو در آمده بودند  ،مکيندر معتقد بود که سازماندهي مجدد و بازيابي آنها فقط وابسته به زمان
است .هر دو به عنوان "مرکز ثقل" متناوب در هارتلند اوراسيا در نظر گرفته شدند-آلمان به دليل
حرکت مداوم به سمت شرق ،روسيه به دليل موقعيت مرکزي آن در قلب هارتلند  -با امکان
متمايز شدن در نوعي از يک "تهديد" براي امپراتوري جهان» بهشمار ميرود .از نظر مکيندر،
اين "تهديد نهايي براي آزادي جهان" است .مکيندر به ويژه نگران اين بود که يک سيستم امنيتي
کارآمد و موثر براي اروپاي شرقي ايجاد شود که شامل تشکيل "اليهاي از دولت هاي مستقل
بين آلمان و روسيه" باشد .اين امر باعث ايجاد يک "استقالل گسترده" از درياي آدرياتيک و
سياه تا بالتيک مي شود و اين کشورها به اقيانوس دسترسي دارند و از حمايت هاي "کشورهاي
بيروني" بريتانياي کبير و اياالت متحده برخوردارند .در غير اين صورت ،خأل قدرت در اروپاي
شرقي ممکن است به درگيري فاجعه بار مکرر براي هژموني اوراسيا منجر شود و ضروري است
که "قدرت دوباره براي محاصره هارتلند" تجديد شود .از اينرو نظريه معروف ژئوپليتيک
مکيندر ":هرکس بر اروپاي شرقي تسلط يابد ،بر هارتلند نيز مسلط خواهد شد ،هرکـس بر
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هارتلند تسلط يابد ،بر جزيره جهاني مسلط خواهد شد؛ هرکس که بر جزيـره جهـاني تسلط
يابد حکومت دنيا را به دست خواهد گرفت" ،عنوان گرديد(.)Sabet,2015:164

 .4يافتههاي تحقيق
رقابت بر سر منابع انرژي و معادن ،گذرگاهها و مسيرهاي ترانزيت کاال و انرژي ،بهرهگيري از
موقعيت جغرافيايي مناسب براي دسترسي بهتر به بازارهاي هدف و بهرهگيري از يک ارزش
جغرافيايي با ماهيت اقتصادي براي مقابله با قدرت رقيب ،همگي موضوعات ژئواکونوميکي
هستند که در جهان کنوني نمود بيشتري پيدا کرده است .در اين راستا توسعه زيرساختهاي
حملونقل و مهمتر از همه ،بهرهبرداري حداکثري از آن با توجه به موقعيت جغرافيايي کشور،
بر ايجاد مشارکت استراتژيک با کشورهاي همسايه ،تشکيل اتحاد و بلوکهاي جديد ژئوپليتيک
و ژئواکونوميک مؤثر خواهد بود .ايران نيز که در قلب خاورميانه قرارگرفته ،به دليل شرايط و
موقعيت طبيعي و خداداديا به کانوني براي عبور کريدورهاي مهمي از قبيل کريدور شمال-
جنوب ،شرق-غرب و تراسيکا تبديل شده است .بندر چابهار نيز آسانترين و راهبرديترين راه
ايران در دسترسي به آبهاي آزاد و براي شا کشور محاط در خشکي آسياي مرکزي و همچنين
لندبريج مناسبي براي اتصال آسياي شرقي به اروپا است .در چنين شرايطي بيتوجهي به
ظرفيتهاي بالقوه اين بندر و فراهم نشدن زمينههاي بهرهگيري از اين ظرفيتها موجب عدم
توسعه و کاها وزن ژئوپليتيکي آن گرديده است.
کشور ايران در مرکزيت سه قاره آسيا ،اروپا و آفريقا قرارگرفته که در حال حاضر نزديک به پنج
ميليارد نفر در خود جايداده است .توجه به برخورداري کشور ايران از حدود  2000کيلومتر
مرز آبي با آبهاي آزاد بينالمللي و تعدد همسايگان زياد سواحل دريايي مکران و راه خشکي
ايران ،قابليتهاي ترانزيتي را براي ساير کشورهاي همسايه به منظور ارتباط با ساير نقاط(اعم از
کاال و مسافر) ناچار به عبور از کشور ثالث( جمهوري اسالمي ايران) برجستهتر نموده و براهميت
طرح توسعه و فعالسازي محور ترانزيتي چابهار بياازپيا ميافزايد و استفاده از اين قابليتها
را بهصورت يک التزام ملي در توسعه بلندمدت و پايدار ضروري ميسازد.
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امروزه نقا حملونقل در توسعه پايدار کشورها بسيار روشن و انکارناپذير است .استفاده از
فنّاوري روز در کنار توجه به ارتقاء بهرهوري سبب گرديده تا تصميمگيران در اين حوزه،
سرمايهگذاري بيشتري را مدنظر قرار دهند .بر مبناي محاسبات و پيابينيهاي اقتصادي ،کشورها
ميتوانند ميزان توليد ناخالص ملي خود را از طريق افزايا عمليات ترانزيت بينالمللي کاال
بهبود بخشند .از اينرو افزايا سهم ايران در ترانزيت بينالمللي کاال عالوه بر ايجاد درآمد پايدار
و مطمئن اقتصادي به لحاظ سياسي نيز موقعيت ويژهاي براي کشور ايجاد کرده و ميتواند سهم
و نقا کشور ايران در تعيين مناسبات و سياستگذاريهاي منطقهاي و جهاني را پررنگتر سازد.
منطقه جنوبشرق کشور به لحاظ موقعيت و فرصتهاي ويژهي ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي
بهطور خاص بيشترين نقا را در اين زمينه ميتواند ،داشته باشد.
نقا حملونقل ريلي در کشورهاي توسعهيافته ،ميزان اهميت اين ناوگان در مبادالت اقتصادي
جهان بهويژه کشورهاي محصور در خشکي را بيا از پيا برجسته ميکند .وضعيت نسبتاً
نامناسب ناوگان ريلي ايران در بين کشورهاي موازي ،توزيع نامتعادل اين ناوگان در مناطق
مختلف کشور و موقعيت استراتژيک ايران(قرارگيري بر سر چهارراه ريلي دنيا) بر اهميت توسعه
شبکه ريلي در ايران ميافزايد و از اينرو سعي گرديد در اين تحقيق تأثير شاخصهاي مهم
سياسي ،اقتصادي و امنيتي ترانزيت ريلي در اتصال به بندر چابهار مورد بررسي قرار گرفت.
 .4-1اهميت توسعه سواحل مكران

سواحل مکران و باالخص بندر چابهار بهشت گمشده ايران ميباشند که بايد هر چه سريعتر از
پتانسيل بينظير آن را براي توسعهي محور شرقي نهايت بهره را برد .سياست درياگرايي در
سواحل مکران بازتابهاي فضايي بينالمللي قابل توجهي را به ارمغان خواهد داشت .با تحقق
اين سياست ،منطقه مکران به عنوان محور ترانزيتي منطقه مطرح ميشود .محورترانزيتي شرق
کشور از بندر چابهار آغاز و از شهرهاي استان سيستان و بلوچستان ،خراسان جنوبي ،رضوي،
شمالي عبورنموده و به قلمرو ژئوپليتيکي اوراسيايي راه پيدا کرده و به کشورهاي آسياي مرکزي،
غرب چين و روسيه ختم ميشود .با اين کار ميتوان کشورهاي صاحب سرمايه و تکنولوژي
مانند شرق آسيا و اروپاي غربي و باالخص روسيه وچين را در اين محور دخيل نمود .درياگرايي
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بر تبديل سواحل مکران جنوبشرق به لوکوموتيو توسعه ملي ايران در قرن  21تأثير بسزايي
دارد(.)Hafeznia and et al,2020

 .4-2اهميت توسعه بندر چابهار

موقعيت لجستيکي بسيار مناسب اين بندر در دهانه خليج چابهار که امکان دسترسي و بهرهبرداري
همزمان از ساحل اقيانوسي و ساحل حاشيه خليج را با تمام مشخصات و مزاياي آنها فراهم
آورده است ،بندر چابهار را همواره در موقعيت بالقوه رشد و توسعه قرار داده است .اهميت
راهبردي و ضرورت توسعه بندر و منطقه آزاد چابهار ناشي از اين امر است که امروزه بيا از
 90درصد بازرگاني جهاني و  65درصد از تجارت نفت از طريق درياها صورت ميگيرد .در
اين راستا ،جمهوري اسالمي ايران با توجه به مالحظات ژئوپليتيک و ژئواکونوميک اين منطقه و
در پرتو چشماندازي آيندهنگر ،قادر است جايگاه خود را براي اتصال شمال-جنوب و شرق -
غرب ،در نظام نوين بينالمللي تثبيت و ارزش موقعيت استراتژيک خود را بهمراتب ارتقا بخشد
و از رهگذر اين مبادالت عظيم ،ظرفيتهاي جديدي براي انباشت سرمايه بهعنوان موتور توسعه
در کشور و محور شرق خلق کند( .)Ahmadi and Ahmadi,2018چابهار خاصيت همگرايي
منطقهاي با مشارکت کشورهاي همسايه و درگير در ژئوپليتيک اين بندر اقيانوسي درزمينه
ترانزيت ،همکاريهاي بازرگاني تجاري و اقتصادي دريايي را دارد .کشورهاي آسياي مرکزي،
چين ،روسيه ،پاکستان و افغانستان که عضو سازمان اکو و شانگهاي هستند ،ميتوانند از طريق
بندر چابهار ايران را نيز درگير مشارکت راهبردي در اين سازمانها و پيمانهاي منطقهاي کنند.
 .4-3اهميت اتصال راهآهن به بندر چابهار

بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقيانوسي ايران ،سالهاست مورد توجه دولت و فعاالن بخا
حمل و نقل کشور قرار گرفته است ،اما تا کنون نتواسته است سهم واقعي خود را در حملونقل
بار بدست آورد .بندرچابهار با توجه به استعداد جغرافيايي خود ميتواند نقا بندر هاب منطقهي
خاورميانه را بازي نمايد .يکي از داليل اصلي سهم پايين چابهار در حملونقل بار در منطقه ،عدم
اتصال بندر چابهار به شبکه ريلي کشور ميباشد .در شرايط فعلي و با توجه به عدم توسعهي
زيرساختهاي پسکرانه بندر چابهار ،بندر جبلعلي امارات نقا بندر هاب منطقهي خليجفارس
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را بازي ميکند ،چرا که از نظر امکانات ،عمليات بندري و زيرساختهاي پسکرانه از بنادر جنوبي
ايران شرايط بهتري دارد .اين در حالي است که بندر جبلعلي امارات هيچ گونه استعداد ممتازي
نسبت به بنادر جنوبي ايران ندارد .پيابيني ميشود با اتصال بندر چابهار به شبکه ريلي کشور
در افق  5ساله ،درآمد راه آهن ايران از حمل بار  10درصد و از نظر تناژ  14درصد افزايا يابد.
همچنين با توسعه و اتصال چابهار به شبکه ريلي کشور قسمتي از هزينههاي اضافي حملونقل
وتجارت ايران با ساير کشورها کاها خواهد يافت و توسعه و اتصال چابهار به شبکه ريلي
منجر به توسعه اقتصادي و ايجاد امنيت در منطقهي جنوبشرقي ايران خواهد شد( Mesbah

.)and Ahadi,2021
 .5تجزيه و تحليل
در مديريت ترانزيت ريلي ،چهار عامل جغرافيايي ،سياسي ،فني و سازماني مهم و قابل بررسياند.
لذا در اين قسمت به تجزيهوتحليل تأثير مؤلفههاي سياسي،اقتصادي و امنيتي -دفاعي اتصال
ترانزيت ريلي به بندر چابهار با توجه يافتههاي اسنادي پرداخته ميشود:
 .5-1نقش مؤلفهي اقتصادي اتصال ترانزيت ريلي بر بندر چابهار

حملونقل ريلي نسبت به ساير انواع سيستمهاي حملونقل در امر جابجايي انبوه بار و مسافر
بهخصوص در مسافتهاي طوالني ،کاها قابلمالحظه در مصرف انرژي(گازوئيل) ،ايمني
فوقالعاده باال ،تلطيف محيطزيست به لحاظ مصرف سوخت فسيلي کمتر و رفاه و آسايا بيشتر،
تأثير قابلتوجهي در کاها قيمت تمامشده در حملونقل بار و مسافر از مهمترين مزاياي آن
بهشمار ميرود .کاها قيمت تمامشده کاال براي استفادهکنندگان در ترانزيت ريلي ،متأثر از
مزاياي مذکور باعث گرديده که صاحبان کاال و مصرفکنندگان تمايل بيشتري بهسوي اين روش
حملونقل نشان داده و اين اختالف قيمت خود موجب توجيهپذيري سرمايهگذاري در صنعت
ريلي نيز ميباشد .با توجه به اين مزاياي مهم ،کشورهاي شمال اروپا و جنوبشرقي آسيا
بخصوص چين و هندوستان در راستاي معامالت اقتصادي بينالمللي ،توسعه ترانزيت ريلي بندر
چابهار(در مسير کريدور شمال -جنوب) را به دليل کاها هزينههاي ترانزيت تا حدود  30درصد
نسبت به ساير مسيرها ترجيح ميدهند .حمل کاالهاي ترانزيتي از طريق کريدور شمال -جنوب،
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نسبت به ساير مسيرهاي سنتي تا  40درصد کوتاهتر و تا  30درصد ارزانتر از مسير کانال سوئز
است( .)Singh Roy,2012گمان ميرود با برقراري شبکه ريلي بندر چابهار ،درآمد راهآهن ايران
از حمل بار  10درصد و از نظر تناژ  14درصد افزايا و قسمتي از هزينههاي اضافي حملونقل
و تجارت ايران با ساير کشورها کاها يابد.
در اين کريدور ،بندر چابهار و راههاي زميني اتصال آن به مرز ترکمنستان ،کوتاهترين مسير
حملونقل زميني کاال در کريدور شرق و شاهراه تغذيه کشورهاي آسياي ميانه معرفي شده است.
از سويي خطوط آهن کشور ايران ،ترکيه و در نهايت اروپاي غربي و نيز کشورهاي عربي و چين
همعرض بوده و جزء گروه خطوط نرمال با عرض  1435ميليمتر موسوم به اروپايي ميباشد.
لذا از لحاظ فني مهندسي در اتصال ريل کشورها در کريدور مذکور با سازگاري خطوط ،پيچيدگي
و مشکل خاصي وجود ندارد و امکان بهرهبرداري با کمترين هزينه ميسر ميباشد.
يکي از معيارهاي مهم در انتخاب نوع سيستم حملونقل نزد متقاضيان ،وضعيت ايمني آن است.
امروزه نيز شرکتهاي سرمايهگذار قبل از هرگونه اقدام نخست امنيت سرمايه خود را مورد
بررسي انجام ميدهند و در صورتيکه احساس امنيت نمايند اقدام به سرمايهگذاري ميکنند.
استانداردهاي جهاني نشان ميدهد ،ايمني شبکه حملونقل ريلي در سطح جهان  20برابر بيشتر
از جاده است و اين استاندارد در کشوري مانند ايران که مهمترين علت مرگومير در آن تصادفات
جادهاي است ،باالتر از اين ميزان است .از سوي ديگر با توجه به اينکه جادههاي منتهي به بندر
چابهار براي صادرات و واردات و ترانزيت کاال مناسب نيست و بر اساس ارتباط شهرها و
روستاهاي همجوار به يکديگر ساختهشده و نياز است براي ترانزيت کاال حداقل هزار کيلومتر
از جادههاي چابهار به شهرها و استانهاي همجوار ساخته شود لذا عالوه بر صرفه اقتصادي ،به
لحاظ ايمني ،کاها سوانح و امنيت کاالها احداث و اتصال راهآهن به اين بندر مناسبتر ميباشد.
کوتاه شدن مسير براي کشورهاي منطقه جهت راهيابي به آبهاي آزاد از ديگر مزاياي مسير
ترانزيتي بندرچابهار ميباشد .با فروپاشي نظام کمونيستي اتحاد جماهير شوروي ،بسيار از
کشورهاي تازه استقالليافته عالقهمند هستند تا کاالهاي خود را از طريق ايران به ساير نقاط دنيا
صادر نمايند .مهمترين دليل ،کوتاه شدن مسير انتقال کاال به ميزان بسيار زيادي است که امتياز

88فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال هجدهم ،شماره سوم ،پاييز  ___________________________ 1401

برجستهاي محسوب شده و تسهيالت جابهجايي و ارتباطي آسانتر و ارزانتر را فراهم مينمايد.
کشورهاي آسياي ميانه ازجمله ترکمنستان ،قزاقستان ،قرقيزستان ،ازبکستان و همچنين افغانستان
که براي توسعه صادرات خود به آبهاي آزاد دسترسي ندارند ميتوانند از طريق خطوط ريلي
که به سيستم حملونقل ايران متصل ميشود از طريق بندر چابهار براي ترانزيت و صادرات
کاالهاي خود استفاده کنند.
بيگمان احداث خطوط ريلي و انتقال اين مسير ترانزيتي از مناطق خالي از سکنه باعث توسعه
اين مناطق گرديده که بهتبع آن احداث ابنيه و اسکان جمعيت را نيز در پي خواهد داشت .تحقق
پروژه اتصال ترانزيت ريلي به بندر چابهار نيز از اين مزيت بيبهره نخواهد بود و موجب استفاده
از ظرفيتها و توانمنديهاي شهر چابهار و اطراف آن و رفع حداقلي معضالت بسيار استان
سيستان و بلوچستان ،بهخصوص به امر اشتغال و درآمدزايي کمک شاياني خواهد شد .همچنين
با توجه به اينکه بندر چابهار کانون توسعه محور شرق بوده و منطقه شرق کشور نسبت به ساير
مناطق کشور از توسعهيافتگي کمتري برخوردار است ،ميتوان از مزيت ترانزيت ريلي جهت
توسعه منطقه استفاده بهينه نمود(.)Mirzajani and Lotfi, 2017
انتظار ميرود که از اين مسير ترانزيتي عالوه برافزايا درآمدهاي ارزي و رونق کسب کار در
بخا خدمات بندري و دريايي و فعاليتهاي پسکرانه و حملونقل در اين منطقه و کشور ،از
طريق اتصال معادن به اين مسير ريلي بندر عايدات بيشتري نصيب ايران گردد .همچنين واردکردن
فرآوردههاي معدني از کشورهاي آسياي مرکزي و افغانستان از اين مسير ،يکي از هدفهاي
هنديها از سرمايهگذاري در چابهار و فعالسازي کريدور ريلي آن است.
با توجه به نتايج فوق از مزاياي اتصال ريل به بندر چابهار ميتوان گفت که مؤلفههاي اقتصادي
ترانزيت ريلي ،قادر است بر ارتقاء منزلت ژئوپليتيکي اين بندر درزمينهي اقتصادي تأثير بسزايي
داشته باشد.
 .5-2نقش مؤلفهي سياسي اتصال ترانزيت ريلي بر بندر چابهار

عليرغم تالش در توسعه ترانزيت در کشور متأسفانه اتصال بندرچابهار به کريدور شمال-جنوب
از طريق ترانزيت چندوجهي و تکميل مسير ريلي کشور مغفول مانده است .در واقع اين منطقه
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که در توسعه ايران قطعاً سهم بااليي را به خود اختصاص ميدهد ،با ساير نواحي ايران پيوند
گستردهاي نداشته و در انزواي خاص جغرافيايي محصور مانده است .در حقيقت جنوبشرق
کشور بهطور اعم و منطقه چابهار بهطور اخص ،مسير طوالني توسعه حقيقي را پيارو دارند.
در حال حاضر اين ناحيه و ازجمله بندر چابهار در حال حاضر کارايي و جايگاه مورد انتظار و
در شأن منطقه و جهان را ندارد .دو بعد(سياست و اقتصاد) هميشه به هم مرتبط بوده و هيچگاه
مستقل از يکديگر وجود نبودهاند .از آثار سياسي قابل ذکر اتصال ترانزيت ريلي به بندر چابهار
ميتوان به نمونههاي ذيل اشاره نمود:
 )1عملياتي نمودن کريدور شمال-جنوب با احداث خطوط ريلي جنوبشرق ايران و مشخصاً
بندر چابهار تا شمالشرقي و شمال کشور تأثير بسزايي در ايجاد روابط استراتژيک کشور
با همسايگانا را دارد .اين کريدور براي اتصال شبهقاره هند و آسياي ميانه و آسياي
جنوبي با اروپا از طريق راههاي ايران و درياي خزر و روسيه مهم ميباشد .عالوه بر اينکه
هند ،ايران و ديگر کشورهاي منطقه ميتوانند کاالي خود را با سرعتي سه برابر بيشتر
نسبت به مسير کانال سوئز به اروپا حمل کنند رشد تعاملهاي سياسي بين کشورهاي
طرف قرارداد و ديگر کشورهاي منطقه را نيز در پي خواهد داشت.
 )2افزايا سهم چابهار در ترانزيت بينالمللي کاال عالوه بر ايجاد درآمد پايدار و مطمئن
اقتصادي به لحاظ سياسي نيز موقعيت ويژهاي براي اين منطقه و کشورمان ايجاد خواهد
نمود و ميتوان سهم و نقا کشورمان را در تعيين مناسبات و سياستگذاري منطقهاي
وجهاني پررنگ سازد .اگرچه کريدور شمال-جنوب متعاقب برگزاري اجالس کميسيون
اروپا وزراي حملونقل کشورهاي عضو ،تصويب شد ،اما عملکردها نشان ميدهد که
کشورهاي منطقه تحت تأثير تحوالت سياسي نتوانستهاند از اين ظرفيت بهطور کامل
استفاده کنند .ازاينرو احداث و فعال کردن هر چه سريعتر مسير ريلي بندر چابهار به
کشورهاي آسياي ميانه و اروپا عالوه برداشتن سود اقتصادي براي کشورهاي منطقه،
نتايج بسيار ارزشمند سياسي براي ايران در شرايط حساس منطقهاي و بينالمللي به
ارمغان خواهد آورد(.)Turkan and Shahbazi,2015
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 )3چين در حال حاضر سرمايهگذاري وسيعي را براي توسعه بندرگوادر(رقيب چابهار)
پاکستان انجام داده است .فارغ از روابط مطلوب و گسترده اين کشور با پاکستان ،در
طرح توسعه بندرگوادر توسط چينيها عوامل متعددي(اقتصادي ،سياسي و بخصوص
امنيتي) نهفته است؛ کما اينکه چين نخستين شريک تجاري ايران است تا جايي که
حجم تجارت خارجي اين کشور با ايران حدود  30ميليارد دالر برآورد شده است.
حضور سرمايهگذاران چيني در چابهار و ايران از اين جهت مهم است که دو کشور
هند و چين بهعنوان دو قدرت بزرگ اقتصادي نوظهور در خصوص استفاده ،استقرار و
دراختيار گرفتن کريدور شمال–جنوب و شرق به غرب بهعنوان مهمترين چهارراه
انرژي جهان و همچنين مهمترين مسير ترانزيتي اين دو کشور براي حضور در آسياي
مرکزي است .بيگمان حضور چين در طرح توسعهي ريل بندر چابهار با وجود
توانمنديهاي فنآورانه اين کشور و روابط گسترده(اقتصادي ،سياسي و امنيتي) با ايران،
ضمن امنيت بخشي و رنگگرفتن بازيهاي ژئوپليتيکي ،روند توسعه بندر چابهار را
تسريع ميکند.
 )4اگر چين بهعنوان کشوري با بيشترين سهم در معامالت صادرات و واردات دنيا در 10
سال آينده در نظر گرفته شود ،بايد تحرکات اين کشور در بندر گوادر پاکستان را ،نقطه
خطرناک کريدورهاي ترانزيتي ايران برشمرد.
«گوادر» بندري در همسايگي چابهار است ،بندري حاصل دهها سال کار براي ساخت
جاده از« سين کيانگ» و «کاشغر» در چين تا آبهاي آزاد درياي عمان ،چينيها در اين
بندر لنگر انداختهاند و قرار است در  40سال آينده از آن بهرهبرداري کنند؛ اما نکته
نااميدکننده براي ايران استفاده چينيها از کريدوري است که «گوادر» را به مقصد
«اسالمآباد» و سپس «کاشغر» ترک ميکند و از آنجا با استفاده از خطوط ريلي که بيا
از اين گفته شد ،به سمت اروپا حرکت ميکند .حرکت الکپشتي توسعه پروژههاي
عمراني در ايران موجب ميشود چابهار و گوادر در ورطهاي از رقابت نابرابر قرار
گيرند .حتي اگر هنديها به دليل صرفه اقتصادي باالي چابهار و تناهاي سياسي با
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دولت اسالمآباد به دنبال راهاندازي هر چه سريعتر چابهار باشند ،شرکتهاي چيني
بهعنوان اپراتورهاي بندر گوادر بهسرعت در حال پيشروي هستند .گفته ميشود تا سال
 ،2045بندر گوادر به ظرفيت  400ميليون تن جابجايي کاال با کمترين مدت زمان
بوروکراسي اداري ترخيص و بارگيري ميرسد و در نتيجه ،تمام بندرها جنوبي ايران
از چرخه ترانزيتي اين منطقه خارج ميشوند( .)Nanorozi and Taghizadeh,2018لذا
چنانچه احداث مسير ريلي بندر چابهار با جديت و برنامهريزي بيشتر از سوي مسئولين
کشور ايران دنبال شود ،فرصت بزرگي بهعنوان کشور واسط و نيز گام بزرگي در احياي
راه ابريشم دريايي و برقراي ارتباط هارتلند با اين بندر خواهد داشت که موجب
بهرهمندي از مزيت ژئوپليتيکي اين منطقه از هارتلند "مکيندر" نيز خواهد شد.
 )5کشورهاي محصور در خشکي در آسياي ميانه از مسير ريلي پيابينيشده بندر چابهار
دسترسي آسان و بدون مداخالت سياسي بين المللي را خواهند داشت .کشورهاي
آسياي ميانه ازجمله ترکمنستان ،قزاقستان ،قرقيزستان ،ازبکستان و همچنين افغانستان
که براي توسعه صادرات خود به آبهاي آزاد دسترسي ندارند ،ميتوانند از طريق
خطوط ريلي که به سيستم حملونقل ايران متصل شده و از بندر چابهار براي ترانزيت
و صادرات کاالهاي خود استفاده کنند.لذا نقا اتصال ترانزيت ريلي به بندرچابهار در
مناسبات منطقهاي و نيز ايجاد تعادلهاي ژئوپليتيکي براي خروج از بحرانها،
چالاهاي ژئوپليتيکي و کاها تنا بين کشورهاي حاشيه خزر با توجه به موقعيت
ارتباطي اين بندر و در نگاه کل کشور ايران براي کشورهاي محصور در خشکي،
افغانستان و آسياي مرکزي ميتواند بسيار مؤثر باشد.
 )6ساخت مسير ريلي چابهار زمينهساز برونرفت احتمالي حذف ايران از نقشه ترانزيتي
منطقه خواهد بود .با توجه به زيرساختهاي موجود ايران و سرمايهگذاريهاي کالن
کشورهاي منطقه در پروژههاي عمراني براي پيدا کردن مسيرهاي جايگزين ايران ،حذف
ايران از نقشه ترانزيتي منطقه در  13سال آينده ،با احتمال بااليي پيابيني ميشود .در
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نبود سرمايهگذاري مناسب براي ساخت و تکميل کريدورهاي ترانزيتي ،کشورهاي
منطقه بيکار نبودهاند ،و در حال تکميل زيرساختهاي حملونقل خود هستند.
 .5-3نقش مؤلفهي دفاعي-امنيتي اتصال ترانزيت ريلي بر بندر چابهار

در دنيا استراتژيستها ،راهبردهاي خود را بر اساس امنيت نسبي تبيين مينمايند .طبيعي است
که ابزارهاي تحقق امنيت صرفاً بر اساس قابليتهاي نظامي سازماندهي نخواهد شد .پس از
تحليل اسناد ،اهم يافتههاي پژوها بعد امنيتي-دفاعي به شرح ذيل ميباشد:
 )1خالي بودن بخا وسيعي از اراضي جنوبي ،جنوب شرقي و بخشي از مناطق مرکزي کشور
ايران ،يکي از داليل آسيبپذيري امنيتي  ،امنيت انساني و حتي کشور ميباشد .با توجه به
پيوستگي توسعه مناطق حاشيهاي با امنيت ملي و انساني تأکيدها به توسعه مناطق مرزي
کشور و چالاهاي سياسي امنيتي فرا روي آنها ميباشد .از طرفي تخريب و عدم
توسعهيافتگي راههاي مواصالتي مشکالت امنيتي عديدهاي از جمله کنترل ايران بر مرزها
را نيز باعث شده است .از اينرو با انجام پروژه راهآهن بندر چابهار نهتنها کنترل ايران بر
مرزهاي جنوبشرقي و شرق کشور افزايا خواهد يافت بلکه ورود و خروج کاال به
کشور را نيز افزايا ميدهد.
 )2ساختار ارتباطي ايران از مرکز ايران بهسوي داخل خليجفارس و از خليجفارس به سمت
خارج آن بهگونهاي است که خليجفارس تنها راه ارتباطي ايران به دنياي خارج است ،يعني
ايران از طريق خليجفارس و تنگه هرمز با سيستم جهاني پيوند ميخورد .تنگه هرمز در
حال حاضر بهعنوان عامل قدرت براي ايران محسوب نميگردد بلکه عامل ضعف قدرت
ملي ايران است .زيرا ايران وابستهترين کشور منطقه به تنگهي هرمز است %100 .صادرات
انرژي و واردات آن از طريق مسير فوقالذکر انجام ميشود .بنابراين در شرايط بروز
محاصره دريايي و تهديد امنيت تنگهي هرمز ،ايران بهشدت آسيبپذير خواهد
بود( .)Karimipour,2001ازاينرو ميتوان گفت سواحل جنوبشرق باألخص بندر
چابهار پتانسيل مناسبي براي خروج نسبي ايران از تنگناي ارتباطي دريايي ايران و از
تهديدات موجود و مفروض محسوب ميشود .لذا با توجه به مسائل پيابينينشده
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دربازيهاي ژئوپليتيکي قرن  ،21براي مثال احتمال درگيري ايران با قدرتها در
خليجفارس و تبعات ناشي از آن(مثل مسدود شدن تنگه هرمز) ،بندر چابهار ميتواند در
صورت تحولي عظيم در ساختار فضايي حملونقل ريلي و اتصال اين بندر به شبکه
ترانزيتي ريلي کشور نقا مکمل يا جايگزين مناسبي براي خليجفارس بهحساب آيد.
 )3احداث و راهاندازي ترانزيت ريلي بندرچابهار بر افزايا امنيت دريايي و قدرت نظامي
کشور تأثير بسزايي خواهد داشت .واقعيت اين است که اکنون نقاط استراتژيک ،مناطق
استراتژيک و قلمروهاي ژئواستراتژيک بيشتر بر اساس معيارهاي اقتصادي و از منظر
ژئواکونومي تعيين ميشود ،لکن قابليت مناطق از جهت کاربرد نظامي هم موردنظر است.
اين نکته بسيار حساسي است ،يعني عامل اقتصادي بهتنهايي در کار نيست ،بلکه پشتوانهي
قدرت نظامي و مالحظات نظامي هم در کنار مالحظات اقتصادي اهميت دارد .احداث و
توسعه زيرساختهاي ريلي بندر چابهار با کيفيت و استانداردهاي باال نيازمند امنيت بوده
و از سوي ديگر برقراري اين امنيت تأثير مثبتي بر عملکرد اقتصاد ملي خواهد داشت .از
اينرو الزمه تأمين و تقويت امنيت اين بندر و منطقه در حوزه دريايي و زميني ،تجهيز و
توسعه ناوگان نيروي دريايي ارتا جمهوري اسالمي ايران در بندر چابهار و کنارک بوده
تا ضمن برقراري امنيت مسير دريايي از آسياي شرقي تا دريايي عمان ،آراماخاطر جهت
فعاليتهاي اقتصادي و تجاري را به کشورهاي آسياي شرقي و قفقاز و اروپا را به ارمغان
آورد.
اجتماع مزيتهاي سياسي ،اقتصادي و دفاعي -امنيتي سيستم ريلي فوق در بندر چابهار ،ميتواند
دليل متقني براي توسعه حملونقل ريلي در اين منطقه و از سويي توسعه کريدورهاي حملونقل
بينالمللي باشد .برقراري ترانزيت ريلي بندر چابهار و اتصال بازار منطقهاي و زنجيره عرضه
جهاني به يکديگر موجب از انزوا درآمدن جغرافياي منطقه ،افزايا زمينه تعامل دولتها با هم،
ايجاد امنيت و ثبات سياسي در منطقه شکننده خاورميانه و تسريع در احياي راه ابريشم دريايي
و برقراري ارتباط هارتلند "مکيندر"با اين بندر را در پي خواهد داشت ،که موجب بهرهمندي از
مزيت ژئوپليتيکي اين منطقه از هارتلند ميگردد .همچنين اتصال بندر چابهار به راهآهن باعث
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ايجاد زمينه مهاجرت معکوس جمعيت به اين منطقه ،جذب سرمايههاي خارجي ،انتقال فناوري
و ارتقاء مهارتهاي نيروي کار ،ايجاد اشتغال جوانان و رونق اقتصادي در طول مسير عبور اين
خط ريلي و افزايا چشمگير شهرسازي خواهد شد.
 .6نتيجهگيري و پيشنهادها
کريدور ريلي از مبدأ بندر چابهار شامل فرصتها و مزيتهايي فراواني براي منطقه و بهخصوص
ايران است که با دارا بودن ظرفيتهاي ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکيِ فوقالعاده ،از جنبههاي
اقتصادي ،سياسي ،امنيتي ،از دو منظر داخلي و خارجي ميتواند راهگشاي بسياري از مشکالت
و تنگناهاي منطقهاي باشد .از منظر داخلي ،دولت ايران عالوه بر سرمايهگذاري مستقيم و نوسازي
و توسعه بندرها جنوبشرقي خود و کسب درآمدهاي ارزي حاصل از حق ترانزيت ميتواند
باعث افزايا توان ايران و عامل قدرت ملي براي ايران باشد .از منظر خارجي ،با توجه به نقا
ويژهايي که اين بندر در پروژههاي انتقال انرژي و کاال و خطوط ريلي دارد ،ايران ميتواند به
ساماندهي نهادهاي منطقهايي و بينالمللي بپردازد و منزلت ژئوپليتيکي بندر چابهار ،منطقه و
کشور را افزايا دهد .کريدور ريليِ چابهار ضمن اتصال شرق آسيا به غرب اروپا ،اهميت منطقه
هارتلند را برجستهتر و اهميت ژئوپليتيکي ايران را در اين منطقه بيشتر ميکند.
مشارکت هند در پروژه کريدور جنوبي ـ شمالي ايران و توسعهي ترانزيت ريلي بندر چابهار به
اين کشور کمک ميکند تا صادرات خود را به ايران افزايا دهد و در عين حال از هزينه ترابري
کاالهاي صادراتي خود از طريق اين کريدور به آسياي مرکزي ،روسيه و اروپاي شرقي کاها
دهد .همچنين واردات فرآوردههاي معدني از کشورهاي آسياي مرکزي و افغانستان از اين مسير،
ديگر هدف هنديها از سرمايهگذاري در چابهار و فعالسازي راهآهن اين بندر در راستاي کريدور
جنوب ـ شمال است .در اين ميان ،دولت ايران اميدوار است با تکميل پروژه کريدور جنوبي ـ
شمالي از مبدأ چابهار درآمدهاي ارزي پايداري را براي ايران در پي داشته باشد و عالوه بر ارتقاء
جايگاه بينالمللي ايران ،باعث توسعه شرق کشور شود.
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از منظر استراتژيک نيز هند در تالش است تا عالوه بر خنثيسازي کريدور گوادرـ سينکيانگ
بتواند اتحاد خود را با ايران و روسيه تقويت کند و نفوذ خود را در آسياي مرکزي و احداث
پروژه ترانزيت ريلي از بندر چابهار گسترش دهد.
به نظر ميرسد آنطوري که مشکالت امنيتي در پروژه کريدور چين ـ پاکستان تهديد ميکند،
متوجه کريدور ايران نيست .ايران جزيره باثبات در منطقه بحرانخيز و ناامن خاورميانه است و
موقعيت مکاني مناسبتري براي خروج کشورها و دولتها از تنگناهاي ژئوپليتيکي در قلب
اوراسيا دارد .عالوه بر موقعيت کمنظير ژئواستراتژيک و ژئوپليتيک بندر چابهار و ايران ،ثبات
امنيتيِ حاضر در کشور موجب گرديده که سرمايهگذاران خارجي در چهارچوب طرح يک
کمربند-يک راه تمايل بيشتري به ساخت و توسعه خطوطِ ريلي بندر چابهار از خود نشان دهند.
لذا با تقويت همکاريها درزمينهي حملونقل و ژئوپليتيک ،جامعه جهاني بايد براي توسعهي
مشترک و همهجانبهي مبتني بر همبستگي ،احترام متقابل و تعامل تالش نمايد .نزديکي بندر
چابهار به مهمترين مسير ترانزيت دريايي جهان در تنگه هرمز و درياي عمان ميتواند بهعنوان
هاب تجاري منطقهايي ،سه منطقه بزرگ آسياي جنوبي ،خاورميانه و آسياي مرکزي را به هم
پيوند دهد.
توسعه محور ترانزيتي جنوب شرق و اتصال جنوب به شمال ايران ،باعث افزايا ضريب امنيت
در جنوبشرق کشور و افزايا مبادالت اقتصادي باعث افزايا بههمپيوستگي و چسبندگي
بيشتر مناطق مرزي با بخا مرکزي کشور خواهد شد .از نگاه منطقهاي و بينالمللي شبهقاره هند
ميتواند ارتباط سريعتر و آسانتري و در نتيجه بهصرفهتري با هسته مرکزي قاره اوراسيا و
بهصورت مشخص با فدراسيون روسيه و بلعکس داشته باشد و پنج کشور قزاقستان ،ترکمنستان،
قرقيزستان ،تاجيکستان و افغانستان را از تنگناي ژئوپليتيکي محصور بودن در خشکي را خارج
کند.
افزايا ثبات امنيتي اين منطقه و کريدور راه ابريشم دريايي ،سبب جلب و برقراري ارتباط و
اعتماد کشورهاي منطقه جهت استفاده از کريدور ريلي چابهار ميشود که اين ثبات و تأمين
امنيت ضمن حفظ امنيت راه دريايي و رونق ترانزيت در منطقه ،تهديدات و اقدامات خصمانه
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قدرتهاي فرامنطقهايي را در قبال ايران نيز کاها خواهد داد .از اينرو تجهيز پايگاههاي نظامي
و لجستيکي ارتا جمهوري اسالمي ايران و باالخص نيروي دريايي راهبردي به فنّاوريهاي
روز تسليحات نظامي و دفاعي ،الزمه نقاآفريني بهتر اين نيروها در مسير ترانزيتي مذکور
خواهد بود.
فعال شدن ريل بندر چابهار و احياء جاده ابريشم(يک کمربند-يک راه) ظرفيتهاي بسياري در
عرصهي اقتصادي ،سياسي ،نظامي و فرهنگي بهويژه گردشگري درآمد سرشاري را عايد کشور
خواهد کرد و درصورت بيتوجهي به طرح مذکور ،موجب انزواي بندر چابهار و شکلگيري
تهديدات امنيتي و اجتماعي در منطقه سيستانوبلوچستان براي سالهاي متمادي خواهد شد .در
اين شرايط الزم است با درک دقيق و واقعي شرايط در حال ظهور ،توسعه و تجهيز اين بندر و
حتي منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار جدي گرفته شود .با عنايت به موارد معنونه فوق ،استمرار
شرايط کنوني ،به سود چابهار نميباشد و مناسب است که دستگاه ديپلماسي ايران براي بهرهگيري
از رقابت قدرتهاي منطقه(چين و هند و ساير کشورها) جهت جذب سرمايهگذاري در سازههاي
ارتباط ريلي و بندري از اين فرصت استفاده نمايد.
.7قدرداني
از مسئو لين پرتالش شهرستان چابهار ،مديران محترم منطقه آزاد چابهار و فرماندهان گرانقدر
نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مستقر در مناطق و پايگاههاي کنارک ،که در جمعآوري
دادهها و اطالعات مورد نياز پژوها در مقاطع مختلف با بردباري و صرف زمان خويا نهايت
همکاري را با نويسندگان داشتند ،بسيار سپاسگزاريم.
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