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 شيری. م. ا: برگردان
   ٢٠١۴ جوالی ٠۴

   ايران-راه جنوب روسيه

 

 اقتصادی ھر دو ۀاين ھمکاری به توسع. روسيه و ايران برای ھمکاری اقتصادی گسترده در ھمه زمينه ھا آماده اند

از ساحل اقيانوس  -»راه نقل و انتقال جنوب«احداث . کشور و تحکيم استقالل عمل آنھا از غرب شتاب جدی می بخشد

 عظيم، افق جديدی را در جغرافيای ۀاجرای چنين پروژ.  آن تا اروپا، يکی از اميدبخش ترين آنھاستۀھند تا ولگا و ادام

سياسی جھان باز می کند و موجب تحوالت جدی در اقتصاد جھان، مقدم بر ھمه، در زيرساختھای نقل و انتقال می 

  .گردد

ی صلح آميز آن ئ ھسته ۀخاطر برنامه  اقتصادی اعمالی غرب ب-در به لغو تحريمھای مالیکه ايران ھر ق متناسب با آن

 عرصه ھا، پيش از ھمه، در عرصه ھای ۀ روسيه با ايران در ھمۀ ھمکاری گستردۀ توسعألۀنزديک می شود، مس

 رأس آن، در بخش نفت  انرژی، درۀويژه چشم انداز ھمکاری در زمينه ب.  فن آوری جديت می يابد-اقتصادی و نظامی

زيرا، قلمرو ايران، اين . ی، و، حمل و نقل، که از اھميت ويژه برای ھر دو کشور برخوردار استئو گاز، انرژی ھسته 

کوتاه ترين راه روسيه به جنوب و جنوب شرقی آسيا و در عين حال، خاک روسيه نيز کوتاه ترين مسير حمل و نقل 

، جيمبل[لمان، لھستان، چک، سالواکی، مجارستان، کشورھای بنلوکس ا(ربی اروپا ايران به بخشھای مرکزی و شمال غ

تا کنون نقل و انتقال محموله ھای تجاری از مناطق . شمار می آيده ب) ، اسکانديناوی و بالتيک.]م. ھلند، لوکزامبورگ

يا و غيره از راه سخت و طوالنی و در ، استرالافوق الذکر به ھند، پاکستان، بنگالدش، ويتنام، مالزی، فيليپين، اندونزي

فريقا، يا از طريق دريای ا برابر با راه طاقت فرسای بالعکس، يعنی، از راه کمربندی عين حال، پر ھزينه، تقريباً 

در . و غيره صورت می گيرد) عبور از آن مستلزم پرداخت عوارض باالست(مديترانه، سپس، با عبور از کانال سوئز 
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 مسير حمل نقل جنوب، که اتصال يکی از بنادر سلطان نشين ۀ سال پيش، موسوم به پروژ٢٠طرح اينجا نمی توان 

عمان در دريای عربی اقيانوس ھند از طريق خليج فارس و از آنجا به راه آھن عراق و ايران تا بنادر دريای خزر و در 

ه، می توانست زمان ژ اجرای اين پرو.نھايت به خطوط آھن و کانالھای آبی روسيه را در نظر داشت، فراموش کرد

 از ھند از طريق اقيانوس ھند،  مسير مثالً ۀ برابر نسبت به زمان و ھزين۴ آنھا را تا ۀ برابر و ھزين٣حمل بارھا را تا 

فريقا و سپس، از دريای ايا از راه کمربندی توآپس،  يا نواراسيسکدريای سرخ، دريای مديترانه و دريای سياه به 

 و يا از راه دريای شمال ينربورک، ريگا، کاليپدا، تالين، استکھلم، ھلسنيکی و سايرتبه دريای بالتيک تا سن پآتالنتيک 

  . و مورمانسک کاھش دھدارویتا بنادر ن

  

می تواند » را حمل و نقل جنوب«، »انقالبات عربی«توجه به تحوالت ژئوپليتيک روی داده، پيش از ھمه اکنون با 

 به احداث بندر بسيار بزرگ در اجرای اين پروژه، لزوماً .  حمل و نقل بشودۀموجب کاھش ھر چه بيشتر زمان و ھزين

 درست در ساحل اقيانوس ھند برای متصل ساحل ايرانی دريای عمان در نزديکی مرز پاکستان، به سخن دقيق تر،

کردن آن با بندر کراچی پاکستان و ھمچنين، به احداث خط آھن سريع السير با قابليت باالی اتصال به بندر رشت ايران، 

از آنجا و به تبع آن، به ساخت کشتی ھای قدرتمند قادر به حمل واگن ھای قطار تا بندر آستاراخان يا ساير بنادر روسيه 

و در پايان به دو شاخه کردن راه آھن در شمال غرب تا اروپا و » یئ رودخانه -دريائی« استفاده از کشتی ھای عظيم با

بدين .). م. ، منظور از بندر رشت، بندر انزلی بوده استاحتماالً ( نياز دارد وريادر شرق تا جمھوری خلق چين و ک

 روسيه به - اتحاديه اروپاۀ مسير چند گانۀاضافه  ب-يه، ايران روس-اتحاديه اروپا: ترتيب، شکلگيری يک مثلث بسته

 از مسير کردنباعث می شود که با صرفنظر) با راه انشعابی از ايران به آسيای جنوبی (ورياشرق دور تا چين و ک

 توانند عبارت ديگر، روسيه و ايران میه ب. فريقا و دريای مديترانه، راه ورود به اقيانوس ھند باز شوداکمربندی 

و اين مسير می تواند .  اروپا به جنوب و جنوب شرقی آسيا باشندۀکوتاھترين و ارزان ترين مسير حمل و نقل از اتحادي

برای تحقق اين پروژه، ساخت يا گسترش بنادر و .  اقتصادی و زيرساختھای روسيه و ايران بدھدۀشتاب شديدی به توسع

ر دريای خزر، حتی در رود ولگا و ھمچنين، احداث خطوط آھن سريع السير تأسيسات بندری ايران و روسيه، نه فقط د

سوی شرکتھای روسی توليد ه ھمزمان با آغاز اجرای اين پروژه، سيل سفارشات ب. در اراضی ايران ضروری است

مير تعداد  ريل، تراورس، سمافور و ديگر تجھيزات راه آھن، وسايل ارتباطی فيبر نوری در امتداد راه آھن، تعۀکنند

زيادی از انواع مختلف لوکوموتيوھا و واگن ھا، از تانکرھا و غله برھا گرفته تا سکوھای سنگين بارگيری و واگنھای 

می توانند به مدت سالھای طوالنی با انبوه » اورال«کارخانه ھای بزرگی مانند واگن سازی . ويژه روان خواھد شد

. ياری از مؤسسات صنعتی ايران نيز با ھمين وضع مواجه خواھند شدضمن اين، بس. سفارشات سودآور تأمين شوند

اين امر . و شرکت ملی راه آھن ايران خواھد بود» راه آھن روسيه«سھم بزرگی از اين پروژه نصيب شرکت سھامی 

نقل  و  راه حمل«موجب گشايش تعداد بسيار زياد مشاغل جديد نه تنھا در مؤسسات صنعتی ايران و روسيه، حتی در 
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 خدمات به اين مسير، ساخت ناوگان ويژه در خزر و کشتی ھای ۀعالوه بر اين، برای ارائ. خواھد گرديد» جنوب

که اين نيز سطح اشتغال در خود شرکت واحد کشتی سازی . در رود ولگا ضروری خواھد بود» یئ دريایئرودخانه «

  . را افزايش خواھد داد

چرا که تحقق آن، سبب ايجاد وسايل حمل و نقل خاص خود، . ازی به گفتن نيست اين طرح ني اھميت ژئوپليتيکۀدر بار

 ھند و در آتيه، موجب پيوستن چين و کشورھای جنوب - ايران-و در عين حال، باعث تشکيل اتحاد سياسی روسيه

ه مھاجم پيمان ناتو باين اتحاد، رقيب بسيار قدرتمند بخش .  اقيانوس آرام به آن خواھد گرديد-  آسياۀشرقی آسيا و منطق

 -  متعارفی در مقابل عظمت طلبی نظامیۀ، قادر به فرسوده کرده آن، و ھمچنين، در نوع خود وزنامريکاسرکردگی 

 کشورھای عضو ۀدر اين صورت، منافع تجاری ھم.  اروپا خواھد گشتۀئی اتحاديامريکاسياسی برخی کشورھای پان 

  :رابطه، می توان چنين نتيجه گيريھا کرددر ھمين .  اروپا تأمين خواھد شدۀاتحادي

ه ب» انقالبات عربی« و متحدان آن، و ھمچنين، تداوم امريکاــ سياست خارجی روسيه در شرايط تشديد تھاجمات ١

 چين -  ھند- ايران-اتحاد روسيه:  و پادشاھان عرب بايد در جھت ايجاد جھان چند قطبی و چند جانبهامريکا ۀوسيل

 و به امری جھانی بدل می گردد که می  ين قطب، چھار تمدن مختلف را در ھمديگر ادغام می کندا. سمتگيری نمايد

 خود در صدد ۀ قطب آتالنتيک شمالی که با جاه طلبيھای سلطه جويانۀ قطب ديگر، پيش از ھمه، ارادۀتواند با اراد

  .د جھان است، مقابله نمايۀتحميل دمکراسی غربی و ارزشھای تمدن غربی به بقي

در معامالت با شرکای اقتصادی جھانی، بايد به . طرف صادرات سمتگيری نمايده ــ سياست اقتصادی روسيه بايد ب٢

صدور ابزارھا و دستگاھھای توليدی، صنعتی و سرمايه، در رابطه با رقبای ژئوپليتيک، بايد به صدور ارزشھای خود 

  .معطوف گردد

بين غرب و شرق، شمال و » رابط ھا«طوف به تأمين و حمايت نقش مثبت خره، سياست جھانی روسيه اگر معــ باال٣

  .جنوب باشد، اثرگذار خواھد بود

  

 اول، بھسازی سريع ۀتمدنھا در فنون مشخص، در وھل» ميانجی بين المللی«برای فراروياندن چنين مفھومی به سطح 

راه حمل و نقل  «ۀپروژ. ضروری می باشد  حمل و نقل و اقتصادی ۀويژه در زمينه  ھند، ب- ايران-تدارک قطب روسيه

 ۀ، بخش اصلی در اين زمينه محسوب می شود که جنوب آسيا، شرق ميانه، روسيه، اروپای مرکزی و منطق»جنوب

ی ئ پايه ۀ ايران و ساز-چنين مسيری می تواند محور حمل و نقل اتحاد روسيه.  را به ھم متصل می سازددريای بالتيک

 عناصر ۀ اميدبخش، اين راھرو بايستی ھمۀقابل درک است، که در چھارچوب آيند. برای اقتصاد ھمه منطقه باشد

  . بر گيردخصوص جريان حمل و نقل، مالی و ھمچنين، روند کنونی را دره ساختاری، ب

در اثر انزوای اقتصادی طوالنی مدت، دسترسی . چنين مسير حمل و نقل برای ايران از اھميت بسزائی برخوردار است

 ھيچ يک از بخشھای صنعتی ۀنظام اقتصادی غرب در توسع. شدت دشوار شده استه اين کشور به فنآوری پيشرفته ب
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اما خالء ايجاد شده را اکنون مؤسسات راکد روسيه می توانند پر . تخراج نفت و گاز ذينفع نيستاستثنای اسه ايران، ب

 پردازشی به اين کشور اجازه می دھد -افزون بر اين، گذار ايران از صدور مواد خام به فعاليتھای حمل و نقلی. کنند

  . رشد مستقل اقتصاد خود را ارتقاء بخشدۀدرج

از طريق ايجاد حريم حمل و نقلی و حقوقی در امتداد . نوب بر واقعيات روسيه بسيار بزرگ استتأثير راه حمل و نقل ج

 بالتيک در سرتاسر روسيه مرکزی و اورال، تأمين حضور نظامی روسيه در برخی - بالتيک و بالمور- کانال ولگا

اضافی برای تحکيم وحدت ی روسيه و ايران بر دريای خزر، محور ئمناطق کليدی و برقراری نظارت نيروی دريا

 مشکل ، اساساً ) دولتمداری روسيه-مفھوم کلیه و ب(خصوص که مشکل صنايع روسيه ه ب. کشور ما شکل خواھد گرفت

، حتی ئی راھھای پائين تر از معيارھای اروپاۀروسيه نه تنھا در مجموع از شبک.  و راھھای ارتباطی می باشدلجستيک

 بندر آستاراخان و ۀبدين سبب، توسع. مد و شکلبندی ناموفق اين شبکه برخوردار استاز ساختار مديريتی بسيار ناکارآ

با بزرگراه سراسری سيبری در قازان، و در » راه جنوب«احداث حداقل دو مرکز حمل و نقل جديد در محل تقاطع 

 می تغييرعيت تاتارستان را مرکز اول وض.  مھم اين پروژه باشدروزاود، بايستی پيامد اساساً تربورک، در پت سن پۀمنطق

 ھمپيوندی عميق آن با ساختار اقتصادی روسيه را و مرکز دوم، امکان ھدايت بخشی از جريان حمل و نقل ۀدھد و زمين

  . بالتيک را فراھم می سازد-ربورگت ھلسينيکی و سن پ- ربورگتاز فنالند و شمال اروپا به سمت پ

.  ھای کشتی سازی و تعمير کشتی، پيامد مھم ديگر اين پروژه خواھد بودافزايش بار صنايع متوسط و سنگين، کارخانه

، و ھمچنين از سيل »ئی دريا- یئرودخانه « خدمات به شمار قابل مطالحظه ای از کشتی ھای ۀسخن از ساخت و ارائ

. ان استسفارشات برای نوسازی زيرساختھای حمل و نقلی ايران و نواحی ھمجوار دريای خزر روسيه و ولگا در مي

  .در مراحل بعدی اجرای اين پروژه، مشکل ايجاد صنايع ايران پيش خواھد آمد

  

ربورگ، از طريق راه تی از سن پل پيچيده در مسير طوالن، سيستم حمل و نق»راه جنوب« شرطی ۀبدين ترتيب، نقش

 بالتيک، رود ولگا، دريای خزر و اراضی ايران تا دريای عمان، خليج فارس و ھند را در خود - آھن و کانال ولگا

.  شمال طی شودئی راه درياۀ بالتيک و مسير بست-حساب کانال بالموره اين راه در شمال می تواند ب. منعکس می سازد

عالوه بر . تقاطع ايجاد می کند» اروپای غربی- چين« دون و راه حمل و نقل -بری، کانال ولگادر جنوب با بزرگراه سي

اين، حضور اقتصادی و نظامی روسيه در دريای خزر تأثير بزرگی بر جريان حمل و نقل در آسيای مرکزی و ماورای 

  .قفقاز خواھد گذاشت

ادامه دار تا ورشو و ( مسکو و مينسک -ن بين آستاراخان ولگا، بزرگراه پر سرعت راه آھ-موازات راه موجود خزره ب

  . ريگا احداث خواھد شد-  تالين-ربورگت سن پ-مسکو، و خط آھن پر سرعت )برلين
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محور حمل و نقل از دريای بالتيک به اقيانوس ھند، که نه تنھا رقيب، حتی راه جايگزين کانال سوئز يا راه کمربندی 

مثابه ستون فقرات ه در آغاز و در پايان مسير، مراکز حمل و نقلی را که ب»مرکز ويژه «فريقا خواھد گرديد، ايجاد دوا

  . شمال غربی اروپا و برای کشورھای خاورميانه و جنوب آسيا عمل کند، ضروری می سازدۀبه ترتيب برای منطق

  :مراحل اجرای طرح احتماال به ترتيب آتی خواھد بود

 جريان حمل و نقل ۀ خليج فنالند و جلب بندر ونتسپيلس لتونی به اين ھدف، که ھمۀنــ احداث بندر بين المللی در دھا

منافع با ساخت اين بندر، . شمرده می شود» راه جنوب« پايانی ۀ دريای بالتيک به آن منتھی می گردد و نقطۀمنطق

تأمين لتيک و اسکانديناوی لمان و کشورھای اروپای مرکزی، باا اروپا، پيش از ھمه ۀاقتصادی خاص کشورھای اتحادي

  .خواھد شد

  

و بالتيک تا ) ربورگ و مورمانسکتسن پ( شمال غربی روسيه ۀنوسازی و ساخت خطوط آھن پر سرعت از منطق

 و  در مسير بنادر ايران در دريای خزر»  دريائی- یئرودخانه «اده از کشتی ھای موجود آستاراخان؛ برای استف

.  موجود ھستند اروپای شمالی و مرکزی، زيرساختھای ضروری تقريباً -ربورگت سن پ-  کانال ولگا بالتيک-راخانهآستا

  .داليل ژئوپليتيک تا کنون صورت نگرفته استه وليکن، حرکت از اين مسير ب

 شده در طرف ايران در ساحل جنوبی و شرقی دريای خزر و احداث خط آھن تعيين متناسب با ھدف ۀاد شالودــ ايج

با استفاده از فناوری موجود روسيه و جلب (سريع السير از ساحل ايرانی خزر تا سواحل ايران در دريای عمان 

  ).»جنوبراه «متخصصان روسيه و دادن سفارشات به مؤسسات روسيه واقع در حوالی 

، احداث مرکز پر قدرت گاز مايع معادن پارس جنوبی ضمناً .  روسيهۀــ ساخت بندر بزرگ ايران با مشارکت ھمه جانب

  .ھرمز برای تھران تمام می شودۀ در اين منطقه، ارزان تر از حمل آن از طريق خليج فارس و تنگ

 جلب سرمايه الً ا برای ساخت و ساز آن احتم.ــ احداث خط آھن پر سرعت انشعابی از خزر تا ساحل دريای عمان

گذاران خارجی، از آن جمله، جلب سرمايه گذاران از ھند و کشورھای جنوب شرقی آسيا، حتی از چين و در صورت 

 واگن سازی ۀروسيه و مؤسسات صنعتی آن مانند کارخان.  اروپا الزم استۀمندی، از کشورھای اتحاديه لزوم يا عالق

 لوکوموتيو و ريل، تراورس، قطعات تونل راه آھن و ديگر قطعات الزم برای ساخت ۀنه ھای سازندو کارخا» اورال«

راه « اجرای امور فنی پروژه ۀ از عھد- دشت تا کوه و بيابان- ديرکھای راه آھن متناسب با شرايط زمينی مختلف

  .برمی آيند» جنوب

*************  

 ءری مستقيم رئيس جمھور روسيه صورت گيرد، و برای شروع، ابتدا عظيم جھانی بايد تحت رھبۀاجرای اين پروژ

 تعيينی و ئبرای بسيج منابع ضروری اين پروژه، رويکردھای پايه .  اين پروژه الزم استۀاتخاذ تصميم سياسی در بار

، در  اين مسائل راۀھم.  ويژه و تام االختيار رئيس جمھور روسيه الزامی استۀسرپرست مخصوص در سطح نمايند
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مبر سال جاری  ماه سپتجلسۀمندی، والديمير پوتين می تواند با رئيس جمھور ايران، حسن روحانی در ه صورت عالق

اما از امروز بايد آغاز شود، زيرا، با وجود . سازمان ھمکاری شانگھای در تاجيکستان مورد بحث و مذاکره قرار دھد

 سال زمان نياز ٧ الی ۵ عظيم، اتمام آن به ۀدر خصوص اين پروژسرمايه گذاری کافی و انجام مطالعات امکان سنجی 

 ديگری شکل می گيرد که  حمل و نقلی، اقتصادی و ژئوپلتيک جھانی کامالً ۀاما با راه اندازی آن، يک پيکر. دارد

  .موجب تحکيم نقش روسيه، ايران و ھند در امور جھانی جھانی می گردد

  

  :مالحظات مترجم

راه «موازات تالشھای پيگير برای اجرای پروژه ھای عظيم جھانی از قبيل ه روسيه، ايران و ھند بنظر می رسد که ه ب

 متمرکز نمايند که بتوانند با ئی، بايد اھم مساعی خود را بر روی مطالعه، بررسی، تدوين و اجرای آن طرحھا»جنوب

به آنھا، به لغو نظام » بريکس«گروه جلب گروه کشورھای آلبا، سازمان ھمکاری شانگھای و کشورھای معروف به 

 در امريکازيرا، نظام تک ارزی، به . ارزی ساير کشورھا نائل گردندۀ  ذخيرۀمثابه  بدالرتک ارزی در جھان و حذف 

 رژيمھای مھاجم غرب فرصت و امکان آن را فراھم آورده است که شالوده و اساس توان نظامی، ۀمقام سرکرد

 خود را بر روی چاپ مبالغ نجومی ئیسلطه جو طور کلی، قدرت جنگی و ه ليغاتی و ب مالی، سياسی، تب-اقتصادی

بانک فدرال عنوان مثال، ه ب. ، گسترش دھدختهاستوار سا» منشاء شّر جھانی«، بر روی امريکا، به تعبير مردم دالر

   توزيع کرد  چاپ و بين بانکھادالر تريليون ١۶، ٢٠١١ تا ٢٠٠٨ سالھای ۀفقط در فاصل امريکارزرو 

http://www.afgazad.com/Siasi-12/121212-T-AMS-Chaape-16-Trillion-Dollar.pdf 

مپرياليسم در کشورھای  اۀ و اعمال سلطئیبا حرکت از اين مبداء، می توان گفت که شکستن اھرمھای مداخله جو

اصطالح جھانی، صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جھانی براحتی ميسر می ه مختلف جھان مانند، بانک ب

 آنھا در مدت بسيار کوتاھی به وضعيتی ۀچه که راه تنفس رژيمھای قلدر غرب بدين طريق مسدود می شود و ھم. گردد

، نظام ١۵٠٣وری که با تصرف جزاير ايرانی در آبھای جنوب در سال ال، کشگوخيمتر از وضعيت کشور فقير پرت

  .استعماری را بنيان گذاشت، دچار خواھند شد

سفانه، دولت شيخ حسن روحانی کمترين اراده و تمايلی أ اينھا، شواھد و قرائن حکايت از آن دارند، که متۀرغم ھمه ب

  . نداردئیبرای تدارک و تحقق چنين برنامه ھا

  

 

http://www.iran.ru/news/analytics/93975/rossiysko_iranskiy_yuzhnyy_koridor 
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