
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  ژيک، لبنانيستراتلی دربج، استاد دانشگاه درمسائل دکتر ع :سندهينو 

  احمد مزارعی: برگردان
   ٢٠٢٢ اگست ٠٦

 هروسي  ريه تنفسیۀمثابه امکانات ايران ب

 
   غربۀسکو درمقابله با محاصر تنفسی م]شُش[ ريهۀمثابه بنادرش ب  ايران وحریب گذرگاھھای

سکو ھرروز بيش باشد، م می روه ن روبآ کراين با شديد وخفه کننده ای که روسيه به خاطرجنگ دراۀ محاصرۀدرادام

کند ، ھم  اعتماد می ،استررداواز پيش به جمھوری اسالمی ايران به عنوان ھمپيمانی که ازثبات واستقرارمحکمی برخ

اکنون اکثريت ھمپيمانان ودوستان سابق روسيه از کمک وھمکاری با روسيه امتناع ورزيده ودراين شرايط تنھا ايران 

 ۀھوائی ظالمان  وحریبباشد که تحريمھای زمينی،   تنفسی اساسی درمقابله با انزوا وتحريم پيمان ناتومیۀ ريۀمثابه ب

  .سکو اعمال کرده استعليه مرا  خود

، ند، قرارداد گذرگاه نقل بين المللی شمال وجنوب را امضا کرد٢٠٠٠بعد از دودھه که ايران ، روسيه وھند درسال 

يکی از شھرھای روسيه وابسته (سوليانکا در استراخان اوپالست،  ،روسی – بندر مشترک ايرانی داريوش جمالی مدير

کاالئی روسيه از طريق ايران وازاين گذرگاه بين المللی به ھند ارسال  ۀ، اعالم نمود که اولين محمول)به فدراليسم روسيه

  .گرديد

مسير متعددی را از سرگذرانيد که از بندر ) ی شده بودکه در بندر سانت پطرز بورگ بارگير( کاالئی ۀاين محمول

 »نھاوا شيوا«سوی بندر ه سوليانکا در استراخان شروع وسپس وارد دوبندرعباس وچاه بھار گرديده وازبندر چاه بھار ب

ه مطلب مھمی که بايد گفته شود اينست که بندر سوليانکا نقش اصلی را درطی اين عمليات ب .نتقال يافتدرھندوستان ا

 ولگا، درجمھوری داغستان به ۀ، درميان پانزده بندر بررودخان٢٠٢٠که اين بندر درسال  عھده داشت ومھمتر اين

رود که با به پايان  طول انجاميد واميد میه ، روزب٢٤حموله درمجموع زمان انتقال اين م. عنوان اولين بندرشناخته شد

  .ه مقصد برسداين محموله ھا سريعتر ب ،رسيدن خط قطار سراسری ايران
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   ايران با بندر سوليانکا چيست ؟ۀرابط

شرکت « گذشته ۀازحدود يک دھ .باشد  تھران با کشورھای ھمسايه، قديمی ودارای ابعاد وسطوح گوناگونی میۀرابط

از سھام بندر سوليانکا دراستراخان را خريداری کرده است ، اھميت اين بندر برای ايران اين  ،%٥٣» حمل ونقل ايران

بخش ديگروکوچکتر  .مين کندأ خزر تبحيرۀ  ايران را درحریب اساسی از تجارت تواند بخش ده است که اين بندر میبو

  .شود مين میأتدرداغستان »محج قلعه« ايران دراين منطقه از طريق بندر حریبتجارت

سان پطرزبورک نيز ارتباط دارد  و وسکا نيز دارد که از طريق قطار به م اينھا بندر سوليانکا اين امکان رۀاضافه برھم

 ۀ حمل وانتقال کاال از طريق استفاده از رودخانۀ بازرگانی ايران قراربگيرد، ھمچنين طريقۀتواند مورد استفاد و می

  .دارد که به بيش از يازده شھرروسيه که درطول اين رودخانه قراردارند مرتبط است ولگا نيز وجود

 »بانک مير«نھا رفت، ايران يک کنسولگری عمومی ويک شعبه از آال شرح بايد گفت که غيرازمطالبی که دربا

سکو وغازان  ديگر اين بانک که در شھرھای مۀنيزبرای فعاليتھای عمومی در شھر استراخان دارد که درکنار دو شعب

  .باشند وبرای تسھيل معامالت مالی و بانکی ميان ايران وروسيه فعاليت دارند نيز فعال می

را درشھر استراخان » مرکز بازرگانی ايران«، تھران ٢٠١٧، اکتوبر سال ٢٥ اينھا بايد گفت که درتاريخ ۀ ھمبيشتر از

بر روسيه بسته شد که خوشبختانه و سال سابقه دارد که بعد از انقالب اکتدصاين مرکز بازرگانی بيش از دو. افتتاح نمود

  .دوباره افتتاح وبه کار پرداخت

طور خصوصی سرمايه گزاری کرده ومشغول ه دراستراخان ب» لوتس« ۀ شرکتھای ايرانی درمنطقبايد گفت که بسياری

  .باشند کار میه ب

 

   فعلی ايران برای روسيه در چيست؟حریباھميت حمل ونقل 

تحريمھا عليه روسيه ، بندر سوليانکا  ۀ واقدام گسترروریب ف٢٤با شروع جنگ فعلی ميان روسيه وپيمان ناتو در تاريخ 

که از طريق استراخان سه راه  طوریه استراخان تبديل به مھمترين رابطه وعبور کاال ميان ايران وروسيه گرديد، بدر 

يکم اين راھھا  شود، باشند منشعب می سوی ايران میه  عبور بين المللی شمال وجنوب روسيه بۀديگر که مکمل رابط

از اين نظر ھنگامی که کشورھای  .نوب قفقاز خزر وسومی از طريق جحيرۀبنه ، دوم درخالل سيای مياآاز طريق 

تا روسيه را به غربی برای مقابله با جنگ روسيه دراکراين برمسير گذرگاھھای روسيه به اروپا موانع ايجاد کرده 

  .وردآ مذکوربه شکلی گسترده روی ۀسکو نيز دراقدامی پيشگيرانه به راھھای سه گانشکست بکشانند ، م

 »انزلی«و »بادآامير« دوبندر،  خزر قراردارندحيرۀبمتعدد ايرانی که در ساحل  يان بنادر اينھا درمۀاضافه برھم

موقعيت محوری داشته ونقش پر اھميتی درعمليات حمل ونقل سريع کانتينرھای کاالھای روسی ازسوليانکا دراستراخان 

 وصل بسيار مھمی ميان ھند ، ۀحلق ۀمثابه ھمچنين بندر چابھار نيز ب. سوی بنادر جنوبی ايران ، از جمله بندرعباس ه ب

  .کنند عمل می» گذرگاھی بين شمال وجنوب« اينھا درچھارچوب ۀمايران وروسيه بوده که ھ

 ۀمدت سه سال ميان ميان استراخان درروسيه ، منطقه ژيک ، قراردادی سه جانبه بيستراتبرای تحقق يافتن اين ھدف 

  . رسيدءزاد صنعتی چاه بھاردرخليج عمان به امضاآ  تجارتۀمنطق و  خزرحيرۀبزاد انزلی ايران دآبندر 

 

  جنوب، چه منافعی دارد؟ –ھند از شرکت در گذرگاه انتقال بين المللی شمال 

شرکت ھند در گذرگاه بين المللی شمال وجنوب بسيار مھم است ، زيرا اين کشور از اعضای اصلی اين برنامه بوده 

 ۀبه عنوان نقط» چابھار«ژيکی يسترات ردادی را برای توسعه دادن بندراست، ھند به ھمراھی با سه کشور ديگر قرا
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، ماه می ٢٤ کرده است که درتاريخ ءااز طريق افغانستان امض» گذرگاه حمل ونقل بين المللی«عبور بسيار مھمی در 

زاھدان  – خط قطار چابھار ۀ توسعۀ رسيده است، از طرف ديگر ھند با ايران نيز در برنامء، به امضا٢٠١٦سال 

 ءرا امضا ضمن سفر به ايران قرارداد مذکور» ناريندا مودی«، نخست وزير ھندوستان ٢٠١٦شرکت دارد، درسال 

نجا به آدھد که ارتباط ترانزيتی خودرا با مشھد وسرخس درشمال شرقی ايران واز  نمود ، اين قرارداد به ھند امکان می

يابد که به بندر انزلی در شمال ايران يعنی  ھمچنين ھند امکان میسيای ميانه از طريق بندر چابھار برقرارسازد، آ

  .رسی داشته باشد خزر نيز دستحيرۀبجنوب 

نھاوا «دھد تا با بندر بزرگ  به وی امکان می» بين المللی شمال وجنوب«امتياز ديگربرای ھند اينست که اين ممر 

نجا به بندر انزلی آ به بندر چابھار درخليج عمان وازدرھند ارتباط برقرار کرده وکانتينرھای تجارتی خودرا »شيوا

  . خزر وبندرگاھھای استراخان وسوليانکا انتقال دھدحيرۀبدرساحل جنوبی 

گيرد ، از اين نظر  قابل ذکر است که راه ارتباطی بازرگانی فعلی ميان ھند وروسيه از طريق کانال سوئز انجام می

مد، برای ھندھم از نظرزمانی ومالی انتقال آن آکه در باال شرح » لی شمال جنوبگذرگاه بين المل« ھندوستان از ۀاستفاد

  .يابد  به نصف تقليل میًمخارج ان تقريبا کاال بسيار مقرون به صرفه بوده و

کراين وموانع گوناگونی که امريکا وناتو برای عبور ومرور روسيه وجنگ ورودرروئی روسيه درا :نتيجه گيری

 –گذرگاه شمال «کار بگيرند تا ه  وجود اورد، باعث شد تا روسيه وايران کوشش فراوانی بدربسياری کشورھا به

  .رو سازده شکست روب بارا ناتو  توسط غرب و روسيه ۀمحاصر از طريق ايران فعال شود و»جنوب

 ۀدرجرود که روابط ميان ايران وروسيه دچار تغييرات بيسابقه ای گردد وبه  مده اميد میآبا اين حساب وحوادث پيش 

اولين اقدام بسيار مھم اين مرحله قرارداد تاريخی   يابد،ءارتقا گردد، می) ١(ژيکی که شامل بسياری امورگوناگونيسترات

ليارد ي، م٤٠رسيد که قيمت اين قرارداد ء روم روسيه وشرکت ملی نفت ايران به امضاپمھمی است که ميان شرکت گاز 

  .ر استلاد

 

  :زيرنويس از مترجم

 ايران ، روسيه وسوريه توافق کردند ًاخيرا:  بزرگ برای ايران درمنطقه  وژئوگرافيکژيکيستراتيک پيروزی ) ١(

، روسيه را در سوريه مستقر سازند، شاھد بوديم که درماھھای گذشته ٤٠٠ واس ٣٠٠موشکی اس  تا سيستم دفاعی ضد

مد، آ محور مقاومت به حساب می يه و سختی به سورۀ عليه سوريه تشديد کرده بود واين ضربرا اسرائيل حمالت خود

سادگی سوريه را مورد ھجوم قراردھند، سوريه يکی از اعضای اصلی توانند ب اکنون با وضعيت تازه اسرائيليھا نمی

  .محور مقاومت وھم پيمان بسيار مھم وقابل اعتمادی برای ايران است

رغم   ايران ، تنھا کشورعربی بود که علی صدام وامريکا عليه استقاللۀسوريه درجريان جنگ تحميلی ھشت سال

 دزيانھای فراوانی که برايش داشت ولی سرسختانه درکنار ايران ايستا

 ٢٠٢٢پنجشنبه چھارم اگست 

 


