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چكيده
جهان تاکنون بيشتر شاهد مسيرهاي ترانزيتي بين شرق و غرب عالم بوده است که اتکاي بسيار زيادي به مسيرهاي
اقيانوسي داشته و از اينرو ،ارتباطات شمالي ـ جنوبي با اتکاي به خشکيها کمتر شکل گرفته است .اين مسأله
باعث مشکالت زيادي و از جمله افزايا هزينههاي حمل و نقل شده است .ديدگاههاي ژئواکونومي و نياز
کشورهاي محصور در خشکي ابرقاره اوراسيا و ارتباطات شمال و جنوب اين ابرقاره ،ضرورت شکلگيري کريدور
جنوبي ـ شمالي را بهوجود آورده است  .مسير ايران از مبدأ بندر چابهار به آسياي مرکزي و حوزه قفقاز و اتصال
به روسيه ،و مسير پاکستان از مبدأ بندر گوادر به استان سين کيانگ چين و در ادامه به مناطق پيراموني مهمترين
گزينههاي ايجاد کريدور ارتباطي شمال ـ جنوب است .اين تحقيق با روش توصيفي و تحليل مقايسهاي بهدنبال
ارزيابي هر يک از اين کريدورها با نگاه ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي است .نتايج تحقيق نشان ميدهد که مسير
کريدور ايران بهلحاظ بعد بينالمللي ،امنيتي و اقتصادي از مزيتهاي بيشتري نسبت به کريدور پاکستان برخوردار
است.
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 -1مقدمه
تاريخ بشر و بهخصوص از سرآغاز تمدنسازي و توسعه در بيا از  2500سال گذشته ،بر اساس
مناسبات شرق و غرب جهان و بر اساس تعريف ،تقسيمبندي و ارتباطات جهان شرق و جهان
غرب بوده است .بهلحاظ تاريخي ،مسيرهاي ارتباطي بر اساس محور شرقي ـ غربي جهان يا
بلعکس شکل گرفته است .جاده ابريشم در بستر همين نگاه به شرق و يا غرب عالم بهوجود
آمد .مفاهيم قلمرو تمدني مشرق زمين و مغرب زمين و حوزه مطالعاتي شرقشناسي و غرب
شناسي ،بلوکبندي و تقسيمبنديهاي حوزههاي ژئواستراتژيکي بلوک غرب و بلوک شرق در
دوره جنگ سرد و بهتبع آن سازمان امنيتي ناتو و ورشو همگي در چارچوب همکاري و يا تقابل
محور شرق و غرب جهان شکل گرفته است .تنها در يک مورد در تقسيمبنديهاي سياسي از
کشورها بهصورت کشورهاي شمال و جنوب بر مبناي توسعه در نيمه دوم سده بيستم ياد ميشود
که اين با مفهوم جغرافيايي آن چندان سازگار نيست و بيشتر بيانگر کشورهاي توسعهيافته و
کشورهاي توسعهنيافته و يا در حال توسعه است.
رشد اقتصادي کشورهاي آسيايي در دوره رکود اقتصاد جهاني ،آسيا را بهعنوان محور رشد
اقتصاد جهاني معرفي کرده است ( .)Fingar, 2016: 133آسيا ،نقا هاب جهاني توليد ،تجارت،
ساختار سرمايه و بهرهوري پيدا کرده است که بر مبناي تجارت بين منطقهاي و بينالمللي ،رشد
و توسعه سريعي داشته است ( .)Bhattacharyay et al, 2012: 6با اين وجود ،بازارهاي آسيايي
براي ادامه رشد اقتصادي و بازرگاني خود ،در بخشهاي زيربنايي با کمبودهاي زيادي مواجهاند.
شبکه حمل و نقل و ارتباطات زميني در محور شمالي ـ جنوبي بين حوزههاي اقتصادي مهم آسيا
يعني روسيه و هند ،هند و آسياي مرکزي ،آسياي جنوبي با آسياي مرکزي ،چين با منطقه خليج
فارس و شبه جزيره عربستان بسيار ضعيف است .اين مسأله در يک بستر کالنتر ،در قاره وسيع
اوراسيا ديده ميشود که محورهاي ارتباطي شمالي ـ جنوبي بهخوبي شکل نگرفتهاند و بههمين
دليل حتي ارتباطات قاره آفريقا با مرکز خشکي اوراسيا نيز با مشکل جدي مواجه است .زمان آن
فرا رسيده است که در کنار نگاه شرقي ـ غربي ،محور توسعه ديگري با نگاه شمالي ـ جنوبي و
بر اساس نيازهاي کشورها در قلب خشکي اورآسيا شکل بگيرد .ظرفيتهاي بالقوه فراوان اقتصادي،
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سياسي ،فرهنگي ،امنيتي ،استراتژيکي ،ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي در مرکز محور قاره وسيع
اوراسيا وجود دارد که لوالي آن بر محور جنوب شرق ايران و آسياي مرکزي با حوزههاي
پيراموني و انشعابات منطقه خزر ،قفقاز ،روسيه جنوبي ،چ ين غربي ،فالت پامير ،افغانستان و
پاکستان ميچرخد.
اهميت اين موضوع باعث شده است تا بهمنظور بهرهبرداري و تأمين منافع بيشتر ،رقابت
ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي ميان ايران و پاکستان بر اساس فعالسازي دو بندر چابهار در جنوب
شرق ايران و بندر گوادر در جنوب غربي پاکستان براي باز کردن کريدور جنوبي ـ شمالي در
مرکز اوراسيا شکل بگيرد .حمايت چين از پاکستان براي فعالسازي کريدور جنوبي ـ شمالي از
بندر گوادر و حمايت هند از ايران براي فعالسازي کريدور جنوبي ـ شمالي بر محوريت ايران
و بندر چابهار رقابتهاي ژئواکونوميکي و ژئوپليتيکي اين کريدور را دو چندان و پيچيده کرده
است.
اين تحقيق ضمن تبيين ضرورت شکلگيري محور ارتباطي جنوب ـ شمال به بررسي فرصتها
و تهديدها و مزيتها و معايب دو مسير کريدوري جنوبي ـ شمالي از نقطه آغازين دو بندرگاه
چابهار و گوادر پرداخته است.
 -2پيشينه تحقيق
تحقيقات مختلفي درباره اهميت جايگاه سواحل جنوب شرقي ايران انجام شده است که مهمترين
آنها به شرح ذيل است:
حافظ نيا و رومينا ( ،)2006درباره تحليل ظرفيتهاي ژئوپليتيک سواحل جنوب شرق ايران با
توجه به منافع ملي ايران تحقيق کردهاند .آنان از منطقه سواحل جنوب شرق ايران بهعنوان «فضاي
مورد غفلت ايران» ياد کردهاند  .آنان معتقدند که جنوب شرق ايران با دارا بودن ظرفيتهاي
ژئوپليتيک فوقالعاده اقتصادي ،امنيتي ،دسترسي ،ارتباطات منطقهاي و بينالمللي واجد
کارکردهاي توليد کننده قدرت در کشور است که تا کنون مورد غفلت واقع شده و با وجود دارا
بودن پتانسيلهاي فوقالذکر که ديگر مناطق ايران فاقد چنين پتانسيلهايي هستند ،يکي از عقب
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ماندهترين مناطق کشور بهلحاظ اقتصادي ،اجتماعي و محيطي است.
خليلي و همکاران ( )2011بايستگيهاي ژئواکونوميک توسعه منطقه جنوب شرق ايران را
مورد توجه قرار دادهاند و معتقدند که رونق کريدور شمال ـ جنوب ،سرآغاز توسعه پايدار جنوب
شرق ايران است که در نهايت به برقراري و گسترش رفاه و امنيت منجر ميشود .از نگاه آنان
کريدور شمال ـ جنوب ،فرصت بسيار مساعدي براي رفع فقر در منطقه سيستان و بلوچستان
فراهم مي آورد که در پرتو آن ،ايران نيز به يکي از مهمترين حلقههاي استراتژيک اين گذرراه
مبدل ميشود.
برخي مقاالت اولين همايا ملي توسعه سواحل مکران و اقتدار دريايي جمهوري اسالمي
ايران ( )2012در خصوص اهميت بندر چابهار و نقا آن در توسعه جنوب شرق ايران و توجه
به کريدور شمالي ـ جنوبي در سرزمينهاي شرقي ايران بوده است .نزديکترين مقاالت اين
همايا به پژوها حاضر ،مقاله زرقاني و قليزاده ( )2012و کياني مقدم و ديگران ()2012
است که بر اهميت ژئوپليتيکي بندر چابهار و حوزههاي پسکرانهاي آن تأکيد کردهاند.
در پژوهشهاي خارجي ،شايخ و ديگران )2016( 1به چشمانداز انرژي پاکستان ـ چين و
کريدور اقتصادي توجه کردهاند و معتقدند که کريدور بندر گوادر و سرزمين پاکستان به چين
براي انتقال انرژي بهلحاظ اقتصادي مقرون به صرفهتر و از نظر امنيتي نسبت به مسير دريايي
تنگه ماالکا بهتر است .چازيزا )2016( 2در بررسي روابط چين ـ پاکستان به اهميت کريدور
اقتصادي پاکستان و چين پرداخته است و گسترش روابط چين ـ پاکستان در قالب پروژه توسعه
کريدور جنوبي ـ شمالي بسيار با اهميت توصيف کرده است و از آن بهعنوان «بازي تغيير دهنده
خاورميانه» ياد ميکند.
پژوهشهاي انجام شده همگي بر اهميت و فعالسازي کريدور شمال ـ جنوب تأکيد دارند و
آن را فرصتي مغتنم براي توسعه مبادالت اقتصادي و افزايا ظرفيتهاي استراتژيکي و
ژئواکونوميکي کشورهاي منطقه تأکيد دارند .اما آنچه که کمتر مورد توجه قرار گرفته است
1. Shaikh
2. Chaziza
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رقابتهاي ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي ايران و پاکستان براي فعالسازي کريدور جنوب به شمال
براي دستيابي به حداکثر منافع است که مورد توجه اين پژوها ميباشد.
 -3مباني نظري
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان يافتن جنگ سرد ،دگرگوني گستردهاي را در نظام
بينالملل و ژئوپليتيک جهاني بهوجود آورد و باعث بههم خوردن تعادل ژئوپليتيکي ابعاد قدرت
و فضا در جهان شد ( .)Hafeznia, 2006: 49در اين زمان ،گسستي در نظام سياسي جهاني به
وجود آمد و برخي از صاحبنظران بر آن شدند تا ايدههايي را درباره چگونه پر کردن اين
گسست و چگونگي شکل دادن به نظام ژئوپليتيک جهان پيا کشند ( Mojtahedzadeh,

 .)2002: 248بهعبارت ديگر ،از فرداي فروپاشي نظام دو قطبي تا به امروز ،نظريهپردازان و
صاحبنظران در قالب نظريههاي مختلف بهدنبال تبيين نظام سياسي جهان بودهاند که هر کدام
بهنوعي به بخشي از موضوع پرداختهاند که اين خود از نشانههاي دوره گذار ژئوپليتيکي است.
در اين ميان انديشههاي ژئوپليتيکي مختلفي در قالب انديشههاي ژئوپليتيک پست مدرن شکل
گرفتند که بهنظر ميرسد نظريه «ژئواکونومي »1و اصالت اقتصاد در برابر نظاميگري ،بيا از
ديگر نظريهها به واقعيتهاي جهان کنوني نزديکتر است .حتي در نظريههاي ژئوپليتيکي «نظام
نوين جهاني»« ،نظام تک قطبي چند قطبي»« ،جهاني شدن» و «پايان تاريخ» ،اقتصاد و مناسبات
اقتصادي بهنوعي در بطن تمامي انديشههاي ژئوپليتيک عصر پست مدرن ،نمودي آشکار دارد.
اين سخن به اين معنا نيز است که ارائه نظريههاي ژئوپليتيکي بدون در نظر گرفتن مؤلفههاي
اقتصادي نميتواند وضعيت ژئوپليتيک قرن حاضر را تبيين کند ( .)Veicy, 2009: 95ازاينرو،
در سده بيست و يکم ميالدي ،شاخص رهبري براي کشورهاي سرمايه داري و قدرتمند در
صحنه بينالمللي ،ديگر قدرت نظامي نيست و کارکردهاي نظامي گري بهتنهايي نميتوانند تعيين
کننده مناسبات بينالمللي قدرت باشند.

1. Geo-economics
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در منابع مختلف علمي ،سابقه موضوع «ژئواکونومي» را به ادوارد نيکوال لوتواک،1
استراتژيست آمريکايي نسبت ميدهند .وي در سال  1990در نشريه «منافع ملي »2مقالهاي با
عنوان «از ژئوپليتيک به ژئواکونومي :منطق مناقشه ،قواعد تجارت» نوشت که از آن زمان مفهوم
ژئواکونومي بسيار مورد توجه قرار گرفت .لوتواک نظريه خود را در پي فروپاشي نظام دوقطبي
و جنگ سرد و بر مبناي تفوق اقتصاد بر نظامگري در دوره پس از جنگ سرد پيابيني و ارائه
کرد ( .) Luttwak, 1990اين در حالي بود که قريب يک ربع قرن پيا از لوتواک ،جغرافيدان
اقتصادي فرانسه ،ژاک بودويل 3در سال  1966در نظريه «قطب رشد ليبرال» در کتاب «مسائل
برنامهريزي اقتصاد منطقهاي »4از مفهوم ژئواکونومي در مناسبات اقتصادي بهعنوان جايگزيني
براي مفهوم ژئوپليتيک استفاده کرده بود ( .)Boudeville, 1966سابقه اين مفهوم حتي پياتر
از آن است .در سال  ،1917رودلف شيلن ،5ژئوپليتيسين سوئدي ،در تبين نظريه ژئوپليتيکي خود
از کشور ،از اصطالح اکوپليتيک 6و فيزيوپليتيک 7براي اهميت ذخاير و منابع طبيعي در ساختار
قدرت کشور استفاده کرد که به مفهوم امروزي ژئواکونومي نزديک بود ( & Anderson

 .)Anokhin & Lachininskii, 2015: 90; Anderson:1998: 2اما نميتوان ناديده گرفت
که گفتمان ژئواکونومي ،در دوره پس از جنگ سرد و پس از نظريهپردازي ادوارد لوتواک به سر
زبانها افتاد و گسترش زيادي يافت.
از ژئواکونومي به مانند بسياري ديگر از اصطالحات و واژگان علوم انساني و اجتماعي،
تعاريف مختلفي ارائه شده است .سويلن معتقد است که «ژئواکونومي به مطالعه جنبههاي فضايي،
فرهنگي و استراتژيک منابع طبيعي با هدف بهدست آوردن منافع رقابتي پايدار ميان قدرتها مي
پردازد» ( .)Soilen, 2012: 8وي از اصطالح «ناريلند »8که اقتباسي از نظريه هارتلند مکيندر و
1. Edward Nicolae Luttwak
2. The National Interest
3. Jacques Boudeville
4. Problems of regional economic planning
5. Rudolf Kjellén
6. Ecopolitics
7. Physiopolitics
)8. Nariland (Natural Resource Lands

_________________________

بررسي رقابتهاي ژئوپليتيکي و ژئواکونومي پاکستان و ايران ...

107

ريملند اسپايکمن در ژئوپليتيک کالسيک بود ،براي مهم جلوه دادن سرزمينهاي داراي منابع
طبيعي در فضاي مناسبات ژئواکونوميکي جهاني استفاده کرده است ( .)Soilen, 2012: 56در
اين زمينه ،جين 1و ساوونا 2معتقدند که ژئواکونومي شاخه علمي است که به مطالعه سياستها و
استراتژيهاي بهبود رقابت ميان کشورها ميپردازد .آنان ژئواکونومي را «ژئوپليتيک اقتصادي» مي
دانند که در کشورهاي توسعهيافته جايگزين «ژئوپليتيک نظامي» شده است ( & Anokhin

 Lachininskii,2015: 91به نقل از جين و ساوونا) .در تعريف ديگري ،ويگل« ،ژئواستراتژي
استفاده از قدرت اقتصادي را ژئواکونومي ميداند» (.)Wigell, 2016: 135
بهنظر مي رسد که رقابتهاي اقتصادي ميان قدرتها ،مفهومي محوري و مشترک در تعاريف
ژئواکونومي است اما اينکه رابطه ژئواکونومي با ژئوپليتيک چيست ،آيا مفهومي جداگانه است و
در عرض يا طول ژئوپليتيک قرار دارد يا زيرشاخهاي از ژئوپليتيک است چندان مشخص نيست.
آنگونه که لوتواک ژئواکونومي را تبيين کرده است بهنظر ميرسد که ژئواکونومي مفهومي جدا از
ژئوپليتيک ميداند که منطق مناقشه و منازعه در عصر جديد است .اگرچه انديشمنداني نظير
سويلن ،ويگل ،جين و سوونا به اين موضوع نپرداختهاند اما بهنظر ميرسد که آنان ژئواکونومي
را زير شاخهاي از ژئوپليتيک ميدانند که با قرائتي نوين از ژئوپليتيک و بر اساس تحوالت جهاني
ارائه شده است.
در هر صورت ،بهنظر ميرسد که ژئواکونومي ادامه منطق ژئوپليتيک در عصر جهاني شدن
است که از رابطه جغرافيا ،اقتصاد و قدرت بهوجود آمده و تأمين کننده ساختار جديدي از
مناسبات قدرت است که تا حدودي جايگزين سازوکارهاي ژئوپليتيکي جنگ سرد شده است.
در حقيقت ،گفتمان ژئواکونومي ،واکنشي به گفتمان ژئواستراتژي نظامي در دوره جنگ سرد،
بهعنوان رويکردي مسلط بر نظام جهاني بود و خواهان تغيير در مناسبات قدرت در عرصه جهاني
از قدرت نظامي پايه با سرشتي خشونتآميز و قاهرانه به قدرت اقتصادي پايه با ماهيت غيرخشن
اما رقابتي با استفاده از ارزشهاي جغرافيايي است .ژئواکونومي بيا از هر مفهوم ديگري در عصر
1. Gean
2. Savona
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جهاني شدن که بر مبناي ادعاي المکاني شدن و غي سرزميني شدن استوار يافته است ،اهميت
سرزميني بودن و جغرافيايي بودن پديدههاي فضايي را يادآور ميشود و مهر تأييدي بر جغرافيا
و اهميت موقعيت مکان و فضا است.
ژئواکونومي به مانند 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 .رقابت بر سر منابع انرژي و معادن ،گذرگاهها و مسيرهاي ترانزيت کاال و انرژي ،بهره
گيري 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 زيادي پيدا کرده است.
 -4روش تحقيق
اين پژوها به روش توصيفي و تحليل مقايسهاي انجام شده است .فرضيه تحقيق اين است که
«مسير کريدور جنوبي ـ شمالي از طريق سرزمين ايران و بر اساس محوريت بندر چابهار نسبت
به مسير کريدور جنوبي ـ شمالي سرزمين پاکستان و بندر گوادر از مزيت نسبي بيشتري برخوردار
است» .بهمنظور ارزيابي اين فرضيه دادههاي تحقيق به شيوه کتابخانهاي و اسنادي گردآوري شده
است .سعي بر آن بوده است تا اهداف ،مزايا ،تهديدها و فرصتهاي هر يک از دو مسير کريدوري
جنوبي ـ شمالي با رويکرد ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي تحليل شود تا مسير بهينه معرفي گردد.
 -5يافتههاي تحقيق
 -5-1کريدور اقتصادي پاکستان ـ چين از مبدأ بندر گوادر
کشيدگي در طول و شکل شمال شرقي ـ جنوب غربي کشور پاکستان و قرارگيري در بين مناطق
جغرافيايي و ژئوپليتيکي مهم در قاره آسيا باعث شده است تا سرزمين پاکستان از يک موقعيت
ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي منحصر بهفردي برخوردار باشد .اين کشور از سمت غرب به
افغانستان ،ايرا ن ،فالت ايران ،جنوب غرب آسيا ،منطقه وسيع خاورميانه و منطقه غني خليج
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فارس و شبه جزيره عربستان دسترسي مستقيم دارد و از سمت شرق با آسياي جنوبي و شبه قاره
هند پيوستگي جغرافيايي دارد و حتي بخشي از اين منطقه ژئوپليتيکي بهحساب ميآيد .از سمت
جنوب با پهنه اقيانوسي هند دسترسي مستقيم دارد و از سمت شمال شرقي و شمال در نزديکي
کشور بزرگ چين و منطقه آسياي مرکزي است .اين وضعيت باعث بهوجود آمدن موقعيت بي
همتاي ژئوپليتيکي کشور پاکستان شده است .اما اين کشور در طي عمر حدود  70ساله خود
(استقالل  )1947بهدليل مشکالت امنيتي ،بيثبات ي و ناپايداري سياسي ،چالشهاي سياسي دروني
و منازعه با همسايه قدرتمند شرقي و جنوب شرقي خود (کشور هند) نتوانسته است از ظرفيتهاي
موقعيت مکاني خود در رقابتهاي ژئوپليتيکي استفاده کند.
در سالهاي اخير بهدليل نيازهاي روز افزون ا نرژي چين در پي رشد اقتصادي فزاينده و
شهرگرايي گسترده ،فروکا کردن چالشهاي سياسي و ژئوپليتيکي بين پاکستان و هند و نگرش
اقتصادي و ژئواکونوميکي رهبران پاکستان و چين باعث شده است تا دو کشور چين و پاکستان
در صدد ايجاد کريدور اقتصادي از بندر گوادر در جنوب غرب پاکستان به استان سين کيانگ/
شين جيانگ (ترکستان شرقي) در غرب کشور چين باشند.
چين پس از اياالت متحده آمريکا ،بزرگترين مصرف کننده انرژي در جهان است که 21
درصد مصرف جهاني انرژي را بهخود اختصاص داده است .در اين ميان ،نفت خام ،سهم به
سزايي در تأمين نيازهاي انرژي چين دارد .اين کشور در سال  2015بهصورت ميانگين روزانه
قريب  12ميليون بشکه نفت مصرف کرده است که از اين ميزان 8/2 ،ميليون بشکه نفت از
کشورهاي خارجي وارد کرده است .اين مقدار برابر با  13/4درصد از بازار واردات جهاني نفت
است( .)British Petroleum, 2016: 18, 9بر اين اساس ،در سال  ،2015براي نخستين بار
براي چندين ماه ،چين بزرگترين کشور وارد کننده نفت در جهان بود و در اين زمينه حتي اياالت
متحده آمريکا را پشت سر گذاشت ( .)EIA, 2016: 10بخا عظيمي از اين نياز نفتي کشور
چين از منطقه خليج فارس تأمين ميشود .عليرغم اينکه در سالهاي اخير ،پکن تالش کرده است
تا منابع تأمين انرژي خود را از بازارهاي جهاني از افريقا ،آسياي مرکزي و روسيه متنوع کند اما
همچنان وابستگي شديد به منابع نفت و گاز منطقه خليج فارس دارد .در سالهاي اخير ،چين،
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بيا از  52درصد نيازهاي نفتي خود را از کشورهاي منطقه خليجفارس وارد کرده است و مصمم
است که سهم انرژي نفت و گاز را بهمنظور کاها سهم زغال سنگ در سبد انرژي خود افزايا
دهد ( .)EIA, 2016: 10اين روند ،بر اساس پيابيني و برآرود سازمان کشورهاي صادر کننده
نفت (اوپک) 1تا سال  ،2040بيشتر هم خواهد شد .بهگونهاي که بيا از  50درصد افزايا توليد
جهاني نفت ،متعلق به منطقه خليج فارس خواهد بود و منطقه خليج فارس از صادرات  14ميليون
بشکه نفت در سال  2015به منطقه پاسيفيک ،به  21ميليون بشکه نفت در سال  2040خواهد
رسيد (.)OPEC, 2016: 306-307
نياز فزاينده چين به منابع انرژي خليج فارس باعث شده است تا اين کشور بهمنظور تأمين
امنيت انرژي و نيازهاي خود ،مسيرهاي ترانزيت بهينهتر و مطمئنتري را جستجو کند .بهصورت
سنتي ،نفت کشهاي بارگيري شده در منطقه خليج فارس براي تحول بار به چين از مسير دريايي
تنگه هرمز ،درياي عمان ،اقيانوس هند ،تنگه ماالکا ،درياي فليپين و در نهايت از طريق درياي
چين به سواحل جنوب شرقي چين ميرسند اين مسير دريايي حدود  10هزار کيلومتر مسافت
دارد .دولت چين براي انتقال هر بشکه نفت خام از خليج فارس به بنادر جنوب شرقي خود به
وسيله نفتکا بين  3تا  5دالر هزينه ميکند ( .)Norman, 2010: 67بر اين اساس ،چين ،روزانه
حدود  18ميليون دالر براي انتقال نفت خام مورد نيازش از منطقه خليج فارس ( 4/2ميليون
بشکه نفت) و از مسير تنگه ماالکا به بازارهاي مصرف خود در سواحل شرقي چين هزينه مي
کند.
هز ينه گزاف ترانزيت نفت در مسافت طوالني دريايي ،خطر امنيتي دزدان دريايي بهويژه در
مسير تنگه ماالکا و جداييطلبان سريالنکا در تنگه پالک باعث شد تا برخي استراتژيستها چيني
و پاکستاني براي رفع اين مشکالت پيشنهاد احداث کريدور جنوبي ـ شمالي براي انتقال منابع
انرژي مورد نياز چين از مسير سرزمين پاکستان از بندر گوادر به استان سين کيانگ در غرب
چين دهند .از منظر امنيت انرژي و استراتژيک ،آسيبپذير بودن امنيت انرژي چين در مسير
دريايي جنوب شرق يکي از داليل اصلي براي احداث پروژه کريدور اقتصاي چين ـ پاکستان
)1. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC
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عنوان شده است .از منظر اقتصادي ،مدافعان اين کريدور معتقدند که کريدور چين ـ پاکستان
هزينههاي ترانزيت انرژي مورد نياز چين بهطور قابل مالحظهاي و به يکسوم سطح جاري
کاها ميدهد .از اينرو ،پکن براي دسترسي ارزانتر به بازارهاي منابع منطقه خليجفارس و
آفريقا مسير خشکي پاکستان را انتخاب کرده است (شکل  .)1مسير جديد از منطقه خليجفارس
و از طريق کريدور پاکستان تا غرب چين حدود  3هزار کيلومتر است که نسبت به مسير دريايي
بهلحاظ فاصله ،زمان ،هزينه و امنيت بيشتر عقالنيتر است.
شکل شماره  :1نقشه مسير دريايي خليجفارس به چين و کريدور چين ـ پاکستان

از نظر رهبران چين ،پروژه کريدور چين ـ پاکستان ،يک دروازه اقتصادي است که کمربند
اقتصادي جاده ابريشم در شمال را به جاده ابريشم دريايي در جنوب متصل ميکند و بهعنوان
نوعي تغيير دهنده بازي در معادالت تجاري و ژئواکونوميکي در منطقه ايفاي نقا ميکند.
بر اين اساس ،دو دولت چين و پاکستان در سال  2013براي فعالسازي کريدور اقتصادي چين
ـ پاکستان توافقنامهاي را امضا کردند که بهموجب آن پروژه توسعه کريدور چين ـ پاکستان
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شامل تأسيس شبکه ريلي ،جادهاي و خطوط لوله انرژي است که شهر بندري گوادر در استان
بلوچستان پاکستان به شهر چيني کاشغر در استان سين کيانگ در غرب چين متصل
کند( .)Chaziza, 2016: 149تخمين زده شد که هزينه پروژه بال بر  45/6ميليارد دالر باشد
که در اين ميان  33/8ميليارد دالر مربوط به پروژههاي انرژي و  11/8ميليارد دالر مربوط به
پروژههاي زيرساختي باشد ( .)Ullah Khan, 2016: 215در اين ميان ،بندر گوادر نقا محوري
در کريدور چين ـ پاکستان دارد و اين بندر ،نگين رابطه استراتژيک چين ـ پاکستان و کليد آينده
روابط استراتژيک و اقتصاد پايدار بلند مدت چين ـ پاکستان خواهد بود .اين پروژه زماني ضمانت
پيدا ميکند که تأسيسات دريايي و بندرگاهي با امکانات کامل و بهويژه در حوزه تأسيسات
بندرگاهي انرژي بهخوبي در بندر گوادر احداث شود .بر اساس قرارداد في مابين دولت چين و
پاکستان ،مقرر شده است که سه اسکله چند منظوره به ارزش  1/16ميليارد دالر احداث شود که
چينيها در فاز نخست آن  198ميليون دالر سرمايهگذاري خواهند کرد .در فاز دوم ،پکن در
احداث بزرگ راه گوادر به کراچي سرمايهگذاري ميکند که ارزش آن  200ميليون دالر است.
چين همچنين متعهد به سرمايهگذاري در  9اسکله براي پايانه بار و تأمين  54مهندس متخصص
براي تأمين مهارتهاي تکنولوژيکي در اين پروژه شده است ( .)Chaziza, 2016: 152در همين
چارچوب ،در آوريل  ،2015پاکستان پيمان حق کنترل عملياتي بندر گوادر را به شرکت هلدينگ
بندر خارجي چين واگذار کرد .اين در حالي بود که تا پيا از آن در اختيار شرکت بندر سنگاپور
بود (.)Finger, 2016: 135
همچنين پاکستانيها اميدوارند که خط لوله گاز ايران ـ پاکستان تکميل گردد و با اتصال اين
خط لوله به پروژه کريدور پاکستان ـ چين ،گاز ايران در کوتاهترين مسير به بازارهاي چين منتقل
کنند .در پي توافق هستهاي ايران با قدرتهاي جهاني که باعث رفع تحريمهاي صنايع نفت و گاز
ايران شده است ،اکنون اسالمآباد اميدوار است که خط لوله ايران ـ پاکستان تکميل گردد و
بهجاي انتقال خط لوله به هند به بازار بزرگتر و پر مصرف چين منتقل شود.
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 -5-2کريدور ايران ـ آسياي مرکزي از مبدأ چابهار
ايران نيز بهمانند پاکستان از موقعيت مکاني و ژئوپليتيکي فوقالعادهاي برخوردار است .ايران
بيشترين تعداد همسايه را در جهان دارد ( 15کشور مستقل و  24دولت يا واحد
خودمختار)( )Karimipoor, 2000: 23و از جنوب با منطقه ژئوپليتيکي خليج فارس ،تنگه
هرمز و شبه جزيره عربستان ،از جنوب شرق با شبه قاره هند و درياي عمان و پهنه اقيانوسي
هند ،از شرق به کشور افغانستان ،از شمال شرق به منطقه آسياي مرکزي ،از شمال به منطقه
ژئوپليتيکي خزر و روسيه و از شمال غرب به حوزه قفقاز و آسياي صغير و فالت آناتولي و از
غرب به کشور عراق متصل است .قرارگيري ميان دو ذخيرهگاه بزرگ انرژي جهان يعني خليج
فارس و درياي خزر ،واقع شدن در مسير پل ارتباطي جهان شرق و غرب و مسير شمال و
جنوب ،محصور بودن کشورها و دولتهاي زيادي در قلب خشکي ابرقاره اوراسيا در شمال ايران،
نياز فدراسيون روسيه براي دسترسي به آبهاي گرم اقيانوسي هند ،پيا روي آبهاي خليج فارس
و درياي عمان در جنوب ايران بهعنوان جايي که آبهاي آزاد بيشترين نفوذ در دل ابرقاره اوراسيا
داشته است باعث شده است تا سرزمين ايران از موقعيت ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي خاصي در
منطقه برخوردار باشد و کشورهاي همسايه و پيراموني ايران براي تأمين بسياري از نيازهاي خود
نيازمند فضاي ايران باشند.
هند براي ادامه روند رو به رشد اقتصاد خود «استراتژي نگاه به شمال» را براي دستيابي به
بازارهاي بزرگ اورآسيا اتخاذ کرده است .بهصورت سنتي ،روابط تجاري و بازرگاني کشورهاي
جنوب آسيا و بهطور مشخص هند با کشورهاي شمال اوراسيا و بهطور مشخص روسيه از مسير
اقيانوسي صورت ميگيرد .به گونهاي که مسير دريايي بين بندر بمبئي با بندر سن پترزبورگ يا
آرخانگلسک از مسير اقيانوس هند ،خليج عدن ،درياي سرخ ،کانال سوئز ،درياي مديترانه و
درياي سياه و يا در ادامه از مسير تنگه جبلالطارق و شمال اروپا و سواحل غربي روسيه صورت
ميگيرد و قريب به  16هزار کيلومتر طول دارد (شکل  .)2اين در حالي است که مسير خشکي
که بتواند شمال و جنوب اوراسيا را به هم متصل بکند ميتواند مسائل هزينهاي و زمان را کاها
دهد و به صرفهتر باشد .نزديکترين فاصله و امنترين مسير در فضاي آشفته و ناامن خاورميانه
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مسير ايران است که عالوه بر اتصال شمال و جنوب اوراسيا ميتواند کشورهاي محصور در
خشکي آسياي مرکزي را نيز به بازارهاي بينالمللي و آبها آزاد متصل کند .نزديکترين نقطه و
استراتژيکترين بندرگاه در جنوب ايران بهدليل عدم وابستگي به تنگه هرمز و قرارگيري بر
کرانههاي اقيانوسي و نزديکي به شبه قاره هند ،بندر چابهار است که نقطه مبدأ در کريدور
ابرخشکي اوراسيا براي اتصال به شمال است .ارتباط کشورهاي شاخ آفريقا و شرق آفريقا با
کشورهاي مرکزي اوراسيا نيز نيازمند گذر از اين کريدور است.
شکل شماره  :2کريدور جنوبي ـ شمالي و مسير دريايي هند (بمبئي) به روسيه (سن پترزبورگ)

سابقه تالش ايران براي توسعه بندرچابهار و جنوب شرق کشور به بيا از دو دهه پيا باز
ميگردد .در اوايل دهه  1370مجلس شوراي اسالمي ايران بهمنظور توسعه اقتصادي کشور،
اليحه مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و نحوه اداره آنها را در سه منطقه کيا ،قشم و چابهار تصويب
کرد و دولت سازندگي باالفاصله آن را اجرا کرد ( .)Eftekhari et al ,2009: 149توسعه
زيرساختهاي بندرگاهي و اتصال بندر چابهار به شبکه ريلي کشور و توسعه حمل و نقل بزرگ
راهي بهمنظور ايجاد کريدوري براي دستيابي کشورهاي محصور در خشکي آسياي مرکزي و
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افغانستان و کشورهاي  CIS1از مسير ايران و چابهار به آبهاي آزاد اقيانوس هند مورد توجه
دولت ايران قرار گرفت .ضعف زيرساختها در جنوب شرق و شرق ايران باعث شد تا براي
عملياتي شدن پروژه ،مشارکت منطقهاي و بينالمللي الزم باشد .اين مسأله تا سال  2000به تعويق
افتاد .در اين سال ،دولتهاي روسيه ،ايران و هند در سن پترزبورگ براي تأسيس کريدور حمل و
نقل جنوب ـ شمال بهمنظور تأمين مسير کوتاهتر و مناسبتر از مسير دريايي به توافق رسيدند و
در اين راه کشورها ترکيه ،آذربايجان ،ازبکستان ،قرقيزستان ،قزاقستان تاجيکستان ،اوکراين و
بالروس براي همکاري با سه کشور نخست براي تقويت کريدور جنوبي ـ شمالي اعالم آمادگي
کردند .شاخه ديگري از کريدور جنوب ـ شمال از مبدأ چابهار به کشور افغانستان و مناطق شرقي
کشورهاي آسياي مرکزي بود .در اين راستا ،در سال  2003هند و ايران براي توسعه بندر چابهار
توافق کردند و هنديها در اواسط دهه  ،2000بزرگراه زرنج به دالرام به طول  215کيلومتر و با
سرمايهگذاري  136ميليون دالر در استان نيمروز افغانستان براي اتصال شبکه راههاي شرق ايران
با شبکه سراسري افغانستان احداث کردند .در سال  2012دولت هند اعالم کرد که در فاز اول،
 100ميليون دالر و دولت ايران  340ميليون دالر براي توسعه زيرساختهاي بندر چابهار سرمايه
گذاري ميکنند ( .)Patnaik, 2016اما مسائل پرونده هستهاي ايران و تحريمهاي گسترده
بينالملل ي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل ،اتحاديه اروپا و برخي کشورهاي قدرتمند غربي
بر عليه ايران باعث توقف پروژه شد.
توافق هستهاي ايران با قدرتهاي جهاني در تيرماه  1394بار ديگر ايران و کشورهاي هند،
روسيه و برخي کشورهاي همسايه را به فکر فعالسازي کريدور جنوب ـ شمال انداخت .در
زمينه داخلي دولت يازدهم ،توسعه سواحل مکران و محور شرق کشور با سه رويکرد تقويت و
افزايا ظرفيت بندر شهيد بهشتي چابهار ،اتصال بندر چابهار به جاسک و اتصال بندر چابهار به
خط ريلي در دستور کار وزارت راه و شهرسازي قرار داد .ايران براي توسعه بندر چابهار و
اتصال اين بندر به شبکه ريلي کشور ،نيازمند سرمايهگذاري خارجي بود .بر اين اساس ،در پي

1. Commonwealth of Independent States
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سفر نيتين گادکاري 1وزير حمل و نقل ،کشتيراني و بزرگراههاي هند به ايران در تابستان ،1394
امضاي تفاهمنامه سرمايهگذاري اين کشور در بندر چابهار بين دو کشور صورت گرفت .پس از
امضاي اين تفاهمنامه ،عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي ايران بيان کرد که «با اجراي اين
توافقنامه ظرفيت بندر چابهار در مرحله نخست برنامهريزي از  2.5ميليون تن به  8.5ميليون تن
افزايا خواهد يافت و همزمان با اجراي اين مرحله و با اليروبي اسکله کنوني شهيد بهشتي،
امکان پهلوگيري کشتيها با ظرفيت بيا از  80هزار تن در اين بندر فراهم ميشود» ( Fars

 .)News Agency, 2016اين تفاهمنامه و سفر ،مقدمات و زمينه سفر نخست وزير هند ،نارندرا
مودي 2به ايران را در خرداد ماه  1395فراهم کرد .همزمان ،با حضور هيأت افغان و رئيس
جمهوري افغانستان اشرف غني احمدزي به تهران ،قرارداد سه جانبه ايران ،هند و افغانستان براي
توسعه چابهار و فعالسازي کريدور جنوب ـ شمال امضا شد .توافق سهجانبه بهمنظور هموار
نمودن راهي براي احداث بندر جامع چابهار بهعنوان هاب کريدور تجاري ـ بازرگاني و کشيده
شدن شاخهاي از آن به افغانستان و همچنين دسترسي به آسياي مرکزي و روسيه از طريق سرزمين
ايران بود .بر اساس اين توافقنامه ،هند متعهد شد که دو پايانه بزرگ ساحلي و  5اسکله به ارزش
 200ميليون دالر در چابهار سرمايهگذاري کند .عالوه بر آن  300ميليون دالر ديگر در بخا
زيربنايي بندر چابهار سرمايهگذاري خواهد کرد .سرمايهگذاري هنديها براي احداث خط راه
آهن چابهار به زاهدان به طول  500کيلومتر بخا ديگري از اين توافقنامه بود( Mandhana,

 .)2016بهمنظور تکميل مسير ريلي اين کريدور ،بيا از  700کيلومتر مسير زاهدان تا تربيت
حيدريه يعني نقطه اتصال راه آهن چابهار به مسير مشهد ـ بافق توسط دولت ايران ساخته خواهد
شد.

1. Nitin Gadkari
2. Narendra Modi

_________________________

بررسي رقابتهاي ژئوپليتيکي و ژئواکونومي پاکستان و ايران ...

117

شکل شماره  :3نقشه کريدور جنوب ـ شمال از مبدأ چابهار

مشارکت هند در پروژه کريدور جنوبي ـ شمالي ايران و توسعه بندر چابهار به هند 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 به ميزان  30تا  40درصد کاها دهد.
اتصال بندر بمبئي هند به کشورهاي  CISاز طريق سرزمين ايران براي هر  15تن کاال حدود 2500
دالر صرفه جويي ارزي نسبت به مسير اقيانوسي خواهد داشت ( .)Patnaik, 2016همچنين وارد
کردن فرآوردههاي معدني از کشورهاي آسياي مرکزي و افغانستان از اين مسير ،ديگر هدف هنديها
از سرمايهگذاري در چابهار و فعالسازي 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 ايران شود.
در مجموع ،اهميت استراتژيک کريدور چابهار بهگونهاي است که دو منطقه ژئوپليتيکي و
ژئواکونوميکي جنوب آسيا و دو قلمرو سازمان همکاري سارک و شانگهاي به قلمرو آسيا مرکزي،
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اکو و درياي خزر و اروپاي شرق متصل ميکند .نزديکي بندر چابهار به مهمترين مسير ترانزيت
درياي جهان در تنگه هرمز و درياي عمان ميتوانند بهعنوان هاب تجاري منطقهاي ،سه منطقه
بزرگ آسياي جنوبي ،خاورميانه و آسياي مرکزي را به هم پيوند دهد.
 -6تجزيه و تحليل
کريدور پاکستان چين از مبدأ گوادر ،مزيتها و فرصتهاي زيادي براي منطقه و بهويژه دو کشور چين
و پاکستان دارد .پکن دسترسي آساني به منطقه غني انرژي خليج فارس خواهد داشت و بهصورت
مستقيم به حوزه اقيانوسي هند دسترسي خواهد داشت .چين ميتواند ناوگان دريايي خود را از طريق
تسلط بر بندر گوادر در اقيانوس هند گسترش دهد و با فعالسازي اين کريدور ضمن تنوع مسيرهاي
انتقال انرژي مورد نياز خود ،آسيبپذيري انتقال اين منابع در عبور از تنگه ماالکا بر اثر خطر دزدان
دريايي يا خطر جنگ در اين منطقه و يا مسدود کردن اين تنگه توسط هر يک از قدرتهاي بزرگ
نظير اياالت متحده آمريکا يا حتي هند کاها دهد .فعالسازي کريدور پاکستان ميتواند ارتباط و
تسلط چين در دو حوزه اقيانوسي آرام و هند گسترش دهد و باعث افزايا قدرت دريايي چين شود.
اين پروژه ،نفوذ چين در آسياي جنوبي را گسترس ميدهد و پکن اميدوار است تا در پي آن ،توسعه
حوزه نفوذ خود را در خاورميانه و آسياي مرکزي گسترش دهد .در زمينه داخلي نيز چين ميتواند
از فرصتهاي اقتصادي برآمده از اين کريدور ،در راستاي نوسازي منطقه خودمختار سين کيانگ يا
ترکستان شرقي و در جهت کاها نارضايتي محلي و خنثي کردن نيروهاي واگرا و تجزيهطلب از
دولت مرکزي چين استفاده کند .در اين ميان ،پاکستان بهصورت مستقيم حق ترانزيت و درآمدهاي
ارزي خواهد داشت و جايگاه ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي خود را در منطقه افزايا خواهد داد.
ضمن اينکه از طريق اتحاد با چين عالوه بر نوسازي و توسعه بندرگاه جنوبي خود و شبکه راههاي
شمالي جنوبي باعث خروج از استراتژيهاي مهار کننده قدرت رقيب يعني کشور هند در خصوص
پاکستان ميشود .عالوه بر آن ،پاکستان در تالش است که شاخهاي از اين کريدور از طريق سرزمين
افغانستان ،مسير ارتباطي کشورهاي آسياي مرکزي با آبهاي اقيانوسي ايجاد کند .در زمينه انتقال خط
لوله گاز ترکمنستان از طريق سرزمين افغانستان و انتقال به پاکستان و همچنين انتقال خط لوله گاز
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ايران به پاکستان ،عالوه بر تأمين نيازهاي داخلي پاکستان بتواند نيازهاي کشورهاي هند و چين را
تأمين کند و يا از طريق تأسيسات ال ان جي در گوادر به جنوب و شرق آسيا صادرات مجدد کند.
در مجموع ،پاکستان نقا مرکزي در ارتقاء پروژه کريدور چين ـ پاکستان دارد و موقعيت اتصال
دهنده آسياي جنوبي ،آسياي مرکزي ،چين و شبه جزيره عربستان در نزديکترين نقطه سواحل جنوبي
دارد .پکن براي ايجاد کمربند اقتصادي جاده ابريشم خشکي پايه و جاده ابريشم دريايي اتکا زيادي
به فعالسازي کريدور اقتصادي چين ـ پاکستان دارد .چين در تالش است تا با فعالسازي کريدور
اقتصادي گوادر ـ سين کيانگ و در ادامه اتصال به مسير اصلي جاده ابريشم يعني اتصال شهر
استراتژيک و تاريخي کشغر در استان سين کيانگ به گذرگاه توروگارت و کاراميک 1در مرز
و امتداد آن در دره سوق الجيشي فرغانه و اتصال به شهر اوش در قرقيزستان به آسياي مرکزي متصل
شود و از اين طريق ضمن دستيابي به بازارهاي آسياي مرکزي ،باعث اتصال کشورهاي محاط در
خشکي آسياي مرکزي از مسير کريدور پاکستان به آبهاي آزاد گردد.
بسياري از موارد ذکر شده در خصوص مزيتهاي و فرصتهاي کريدور چين ـ پاکستان در فضا
آرام و با ثبات سياسي و امنيتي قابل تصور است .اما همه مواردي که براي اين پروژه هدفگذاري
شده است در مرحله اجرا نميتواند به اين خوبي پيا برود .تهديدها و چالشهاي بالفعل و بالقوه
زيادي وجود دارد که ميتواند بر اين تأثيرات بسيار زيادي بگذارد .اين تهديدها و چالشها ميتوان
به ابعاد سياسي ،امنيتي و اقتصادي تقسيم کرد و هر يک از آنها داراي دو بعد داخلي و بيروني
هستند .نخست ،چالا سياسي ناپايداري و ناامني در هر دو زمينه داخلي و خارجي ،مهمترين
مانع بر سر راه اين کريدور است .از نظر داخلي ،از زمان استقالل پاکستان ،اين کشور با ناپايداري
سياسي ،ناامني ،فعاليت نيروهاي تروريستي و نيروهاي واگرا زيادي روبرو بوده است که شايد
بيشترين آن در خود ايالت بلوچستان جايي که بندر گوادر بهعنوان نقطه محوري در کريدور چين
ـ پاکستان در نظر گرفته شده است ،قرار دارد .عبور اين کريدور از ايالت کشمير بهعنوان منطقهاي
مورد مناقشه هند و پاکستان ديگر چالا بزرگ اين پروژه است .همچنين ايالت سين کيانگ نيز
ويژگيهايي تقريباً مشابه ايالت بلوچستان پاکستان دارد که نيروهاي قومي و استقاللطلب در آن
1. Turugart and Karamik
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بهشدت فعال هستند و همراهي و هماهنگي الزم ميان دولت مرکزي چين و ترکستان شرقي به
چشم نميخورد .حتي از منظر اقتصادي ،انتقال انرژي به استان سين کيانگ نميتواند مسيري
بهينه و مقرون به صرفه و کوتاه براي انتقال انرژي مورد نياز چين به بازارهاي مصرفا باشد.
عبور خط آهن ،جاده و يا خطوط لوله انرژي از مناطق صعب العبور هيمااليا در شمال پاکستان
هزينههاي انتقال را بسيار افزايا ميدهد .حتي در صورت احداث اين کريدور و اتصال به سين
کيانگ ،مراکز بزرگ صنعتي ،کارخانجات ،کالن شهرهاي چين و بهطور کلي بازار بزرگ مصرف
چين در سواحل اقيانوس آرام و بسيار دور از استان سين کيانگ قرار دارند .دولت چين مجددا
براي انتقال انرژي به بازارهاي هدف خود بايد بيا از  5هزار کيلومتر از استان سين کيانگ به
سواحل شرقي خود هزينه پرداخت کند .در عرصه رقابتهاي بينالمللي ،پروژه کريدور چين ـ
پاکستان باعث تحريک هند و اياالت متحده آمريکا خواهد شد که بهعنوان استراتژي چين براي
محاصره هند يا راهي براي گسترش نفوذ در منطقه و دسترسي به درياي عرب تلقي ميشود.
بنابراين ،آنها تالش خواهند کرد تا پاکستان را از همراهي و همکاري با چين براي رسيدن به
اهداف استراتژيک خود بازدارند .همچنين اتصال کشورهاي آسياي مرکزي به آبهاي آزاد از طريق
کريدور پاکستان ،بهدليل طوالني شدن مسير ،بهينه بهنظر نميرسد .بعيد است که دولتهاي
کشورهاي آسياي مرکزي از اين پژوه استقبال گرمي بکنند .اين عوامل موانع جدي بر سر راه
موفقيت کريدور چين ـ پاکستان است که بيا از همه مسائل امنيتي خودنمايي ميکند.
کريدور جنوب ـ شمال از مبدأ چابهار نيز داراي فرصتها و مزيتهايي فراواني براي منطقه و
بهخصوص ايران است که با دارا بودن ظرفيتهاي ژئوپليتيک و ژئواکونوميکي فوقالعادهاي از جنبه
هاي اقتصادي ،سياسي ،امنيتي ،وحدت بخشي و حوزههاي دسترسي از دو منظر داخلي و خارجي
ميتواند راهگشاي بسيار از مشکالت و تنگناهاي منطقهاي باشد .از منظر داخلي ،دولت ايران عالوه
بر سرمايهگذاري مستقيم و نوسازي و توسعه بنادر جنوب شرقي خود و کسب درآمدهاي ارزي
حاصل از حق ترانزيت ميتواند باعث افزايا توان ايران و توليد کننده قدرت ملي براي ايران باشد.
توسعه محور ترانزيتي جنوب شرق و اتصال جنوب به شمال ايران ،باعث افزايا ضريب امنيت در
جنوب شرق کشور و افزايا مبادالت اقتصادي باعث افزايا بههم پيوستگي و چسبندگي بيشتر
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مناطق مرزي با بخا مرکزي کشور خواهد شد .از نگاه منطقهاي و بينالمللي شبه قاره هند ميتواند
ارتباط سريعتر و آسانتري و در نتيجه به صرفهتري 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 .از منظر استراتژيک ،هند
در تالش است تا عالوه بر خنثيسازي کريدور گوادر ـ سين کيانگ بتواند اتحاد خود را با ايران و
روسيه تقويت کند و نفوذ خود را در آسياي مرکزي گسترش دهد .انتقال ارزان منابع آسياي مرکزي
و افغانستان به هند و صادرات کاالها و منابع انرژي کشورهاي آسياي مرکزي و افغانستان به ساير
بازارهاي جهاني ديگر اهداف پروژه است که همه کشورهاي منطقه را راضي نگه ميدارد .روسيه
عالوه بر تقويت مناسبات خود با ايران و هند ،آرزوي ديرينه خود را براي دسترسي به آبهاي گرم
جنوب فراهم ميبيند و ميتواند با انتقال کاالها و منابع صادراتي و وارداتي خود به بازارهاي آسيايي
از عبور در قلمروهاي تحت تسلط قدرتهاي رقيب يعني ناتو و اتحاديه اروپا و اياالت متحده امريکا
در درياي مديترانه ،تنگه جبلالطارق و اقيانوس اطلس تا حدود زيادي خالص شود.
بهنظر 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 دولتهاي از تنگاهاي ژئوپليتيکي در قلب اوراسيا دارد .توافق هسته
اي و بهتبع آن رفع تحريمهاي بينالمللي بر عليه ايران ،زمينه را براي فعالسازي و مشارکت بينالمللي
اين کريدور فراهم کرده است .مشارکت کشورهاي متعدد در اين پروژه نسبت به پروژه دو جانبه پاکستان
و چين ،بعد بينالمللي بيشتري به کريدور ايران داده است و از حمايت بينالمللي بيشتري برخوردار
است .بهنظر ميرسد که سرمايهگذاري ،تأمين اعتبار و بودجه تنها مشکل پياروي اين پروژه باشد که
در طي زمان قابل حل است و مانع جدي بر سر راه اين کريدور بهحساب نميآيد.
 -7نتيجهگيري
ارتباطات ،تجارت و بازرگاني از گذشتههاي دور ميان مناطق جغرافيايي مختلف از لوازم زندگي
متمدن در جهان بوده است .تا کنون تقريباً تمامي ارتباطات و مسيرهاي بازرگاني در مقياس کالن
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جهاني محور شرقي ـ غربي يا بلعکس داشتهاند که در موارد زيادي ،اين مسيرهاي تجاري براي
رسيدن به مقصد نيازمند دور زدن قارهها و در نتيجه باعث طوالني شدن بسيار زياد مسير شده است.
بر اثر نياز کشورهاي شمال و مرکزي ابر قاره اوراسيا و توسعه تکنولوژيکي و سرمايهاي ،از دهه اواخر
سده بيستم براي ايجاد کريدور شمال ـ جنوب يا بلعکس در قلب قاره اوراسيا اقدامات اوليهاي
صورت گرفت .موقعيت مناسب ژئوپليتيکي ايران ،زمينه را براي ايجاد کريدوري که بتواند جنوب
آسيا را به مرکز اوراسيا و حتي شرق اروپا متصل کند ،فراهم کرد .در اين ميان کشور پاکستان نيز به
کمک چين در صدد ايجاد کريدور شمالي ـ جنوبي از مبدأ بندر گوادر به استان سين کيانگ بر آمدند
که نيم نگاهي نيز براي اتصال به آسيا مرکزي دارد .تحريمهاي گسترده بينالمللي بر عليه ايران احداث
کريدور ايران از مبدأ چابهار را تا سال  2016به تعويق انداخت .با رفع تحريمهاي بينالمللي با
مشارکت روسيه ،هند ،ايران و افغانستان اقدامات الزم را براي فعالسازي کريدور جنوبي ـ شمالي از
خاک ايران فراهم شده است که عالوه بر اتصال کشورهاي محصور در خشکي اوراسيا در منطقه
آسياي مرکزي باعث اتصال بازارهاي جنوب آسيا و شبه قاره هند به فدراسيون روسيه و جمهوري
هاي پيرامون آن خواهد شد و حتي توان اتصال هسته مرکزي اوراسيا با قاره آفريقا را دارد.
اين دو پروژه اگرچه تا حدود زيادي داراي اهداف متفاوت هستند اما در بخا اتصال افغانستان
و کشورهاي آسياي مرکزي به آبهاي اقيانوسي هند داراي اهداف مشترک است و بهصورت رقيب
خودنمايي ميکند .اتحاد چين ـ پاکستان و اتحاد هند ـ ايران مهمترين مشخصه رقابتي اين پروژه
براي رسيدن به حداکثر منافع است .بهنظر ميرسد که مسير کريدور ايران ،عالوه بر منافع بيشتر منطقه
اي و بينالمللي از لحاظ امنيتي و منطق اقتصادي ،معقولتر و قابليت اجرايي بيشتري را دارد.
 -8قدرداني
نگارنده بر خود الزم ميداند از دانشگاه پيام نور بهدليل حمايت مالي از انجام اين پژوها قدرداني
نمايد.
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