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چکیده
ایران در یک موقعیت مکانی استراتژیک قرارگرفته است که درگذشته با واقعشدن در قلب جاده ابریشم ،قدیمی
ترین کریدور خشکی پایه جهان ،چهارراه تمدنها شناخته میشد و امروزه نیز شرق و غرب و شمال و جنوب
جهان را به هم متصل مینماید و ازاینرو نقطه تالقی چهارسوی جهان محسوب میشود .این کشور که ازنظر
موقعیت جغرافیایی در جنوب غربی آسیا و از نگاه غرب محور ،در منطقه شکننده خاورمیانه واقعشده است،
اتصالدهنده هند و روسیه از طریق کریدور شمال-جنوب ،اتصالدهنده آسیا-اروپا از طریق کریدور شرق-غرب یا
جاده ابریشم نوین ،پیونددهنده آسیای مرکزی ،قفقاز ،ترکیه و اروپای غربی از طریق کریدور تراسیکا ،پیونددهنده
جنوب شرقی آسیا به شمال غربی اروپا در کریدور جنوبی آسیا ،پیونددهنده اعضای سازمان همکاریهای اقتصادی
اکو و همچنین پیونددهنده کشورهای آسیای مرکزی به دریاهای آزاد و خلیجفارس در توافقنامه عشقآباد
محسوب میشود .تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای بنیادی نظری بوده و اطالعات و مواد اولیه تحلیل به روش
کتابخانهای و با استفاده از کتب و مقاالت علمی و همچنین وبگاههای معتبر و یا مرجع بهدستآمده است .مسئله
اصلی پژوهش ،واکاوی نقش ژئوپلیتیکی ایران در کریدورهای بینالمللی و ارائه مدل "هارتلند کریدوری" است
که برای نخستین بار توسط نگارندگان مطرح میگردد .نتایج تحقیق نشان میدهد موقعیت هارتلندی ایران در
نظام ژئوپلینومیک جهانی قرن بیست و یکم که بر منابع "جغرافیایی-سیاسی -اقتصادی" با محوریت کریدورها
و بندرها متکی است ،میتواند کارتهای بازی زیادی را دربازیهای قدرت منطقهای و جهانی در اختیار ایران قرار
دهد.
واژگان کلیدی :ژئوپلیتیک ایران ،کریدورهای بینالمللی ،ژئوپلیتیک کریدوری ،مدل ژئوپلیتیک ،ژئواکونومی.

 .1نویسنده مسئول

Email: Hassan.noorali@ut.ac.ir
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مقدمه
اگرچه قدمت و تاریخچه حملونقل به قدمت بشر برمیگردد ،لیکن مهمترین اسناد در زمینه حملونقل به راه ابریشم
برمیگردد .این مسیر که در سده دوم قبل از میالد به وجود آمده و تا سده شانزدهم ،تقریباً به مدت  1800سال از اعتبار
تجاری و بازرگانی برخوردار بوده است (صادقی .)1 :1394 ،بیانگر سفر طوالنی مارکوپولو به مدت چند دهه از ونیز به
چین در مسیر تجاری بین اروپا و آسیا بود (ابیانگوناسکا1 :2019 ،؛ کاپالن .)9-1 :2018 ،درواقع حملونقل و ترانزیت
کاال و مسافر درگذشته خشکی پایه بود ،اما امروزه واحدهای سیاسی مستقل برای گسترش قدرت اقتصادی خود ،عالوه
بر نگاه خشکی محور ،حملونقل دریایی را در دستور کار خود قرار دادهاند و کریدورهای بینالمللی بری ،بحری و تلفیقی
از نتیجههای آن است؛ بهطوریکه امروزه بیش از  80درصد تجارت جهانی از طریق حملونقل دریایی انجام میشود
(نورعلی و احمدی )93-92 ،1399 ،و این نوع حملونقل ،محور اصلی اقتصاد جهانی است (وینس.)11 :2003 ،
آرنولد معتقد است که حملونقل بینالمللی گستردهترین دانشها و فنون بشری را در جهان بهطور مستقیم و غیرمستقیم
در برگرفته است و بسترساز توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها میباشد ،وی کریدورهای حملونقل را به 4
دسته تقسیم میکند که عبارتاند از :کریدور تجارت ملی ،کریدور تجاری دوجانبه ،کریدور تجاری چندجانبه ،کریدور
چندحالته و متقابل (آرنولد ،3 :2006 ،هوپ و کاکس .)1 :2015 ،کریدورهای حملونقل ازنظر فیزیکی بهعنوان ترکیبی از
مسیرهایی که مراکز فعالیت اقتصادی را در یک یا چند کشور مجاور به هم وصل میکند ،تعریفشده است (پی گلوبال،
 .)4 :2011ازنقطهنظر سازمان همکاری راهآهنها ،یک کریدور بینالمللی به شبکه حملونقل بینالمللی گفته میشود که
از خطوط راهآهن ،آبراهها و جادهها بهمنظور حملونقل و ترانزیت بینالمللی کاال و مسافر در حداقل زمان ممکن همراه
باصرفه اقتصادی استفاده مینماید و از قلمرو چندین کشور عبور نماید (نوروزی و تقی زاده .)6 :1397 ،امروزه کریدورهای
حملونقل بینالمللی ،کشورها را در چهارسوی نقشه به هم متصل میکنند و میتوان مهمترین آنها را کریدور شمال-
جنوب ،کریدور شرق-غرب یا راه ابریشم جدید در ابتکار یک کمربند یک جاده چین و کریدور تراسیکای اتحادیه اروپا که
آسیا ،قفقاز و اروپا را به هم دیگر پیوند میدهد ،دانست.
ایران در مکانی منحصربهفرد واقعشده است که بهعنوان یک پل ارتباطی بین آفریقا ،اروپا و آسیا عمل میکند( ،آی آر ام
آر یودی )4 :2014 ،و پیونددهنده هند و روسیه در کریدور شمال-جنوب ،پیونددهنده آسیا-اروپا در کریدور شرق-غرب،
پیونددهنده آسیای مرکزی ،قفقاز ،ترکیه و اروپای غربی در کریدور تراسیکا ،پیونددهنده جنوب شرقی آسیا به شمال غربی
اروپا در کریدور جنوبی آسیا ،پیونددهنده اعضای اکو و همچنین پیونددهنده کشورهای آسیای مرکزی به دریاهای آزاد و
خلیجفارس در توافقنامه عشقآباد محسوب میشود .درواقع ایران در یکی از بهترین موقعیتهای جغرافیایی جهان قرار
دارد که ترکیبی از نقشهای ژئوپلیتیکی ،ژئو استراتژیکی ،ژئواکونومیکی و ژئوترانزیتی را در منطقه جنوب غرب آسیا بازی
میکند .مسئله اساسی پژوهش حاضر ،بررسی نظاممند نقش ایران در کریدورهای بینالمللی ،از دیدگاه ژئوپلیتیک است
که ارائه یک مدل نظری جدید تحت عنوان "هارتلند کریدوری" را به همراه دارد.
عرب امیری و رادفر ( )1388در مقالهای به بررسی موانع گسترش ترانزیت ایران پرداختند .آنها کریدورهای جهانی بار را
معرفی کرده و به مقایسه و امتیازدهی کریدورها در مسیر آسیای مرکزی و اروپا پرداختند ،آنها همچنین موقعیت
ژئوپلیتیک بسیار مناسب ایران که در مسیر تجاری مهم خاور دور به اروپا قرارگرفته و بهعالوه وجود کشورهای محصور
در خشکی در همسایگی ایران را موردتوجه قراردادند .بویه و شریفی کیا ( )1389به بررسی موقعیت بکر سیستان و
بلوچستان بهواسطه بندر ژئو استراتژیک چابهار پرداختند و به این نتیجه رسیدند که کشورهای منطقه خلیجفارس جهت
غلبه بر تنگناهای جغرافیایی و اقتصاد نفتی خود اقدام به تدوین برنامههای اقتصادی جدیدی نمودهاند که نقش سیستان و
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بلوچستان در ایجاد پیوند میان حوزههای پیرامونی این منطقه بسیار قابلمالحظه است .پرند ( )1392به بررسی نقش
ترانزیت خارجی در توسعه روابط بازرگانی ایران با کشورهای آسیای مرکزی ،فرصتها و چالشها پرداخت و ضمن بیان
برخی مزیتهای ترانزیتی از طریق ایران ،تدوین راهبردهای کوتاهمدت و بلندمدت کریدوری و سایر عوامل را ،راه توسعه
روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه دانست .سید امیری و باورصاد ( )1394معتقد بودند که ایران ازجمله کشورهایی
است که به دلیل موقعیت استراتژیک و جغرافیای خاصی که دارد از جایگاه ویژهای در ارتباطات تجاری و ترانزیت
برخوردار است .با توجه به این امتیازات به موضوع جایگاه ترانزیت کاال از ایران پرداخته و در آخر راهکارهایی بهمنظور
بهبود اوضاع ترانزیتی کشور ارائه کردند .صلحدوست ( )2021جهتگیریهای ژئواستراتژیک ایران نسبت به هند و چین را
بررسی کرد و در این مقاله بهموقعیت ژئواستراتژیک ایران در ابتکار یک کمربند و یک جاده و همکاری با چین از یکسو،
و موقعیت ژئواستراتژیک ایران در ابتکار شمال-جنوب و همکاری با هند از سوی دیگر پرداخت .پژوهشگران دیگری،
هرکدام به بررسی یکی از ابعاد نقش و موقعیت ترانزیتی ایران پرداختهاند که به نظر میرسد هیچکدام به یک پژوهش
جامع و نظاممند در زمینه نقش ژئوپلیتیکی ایران در کریدورهای بینالمللی دست نیافتهاند .نوآوری پژوهش حاضر،
واکاوی نقش ژئوپلیتیکی ایران بهعنوان هارتلند کریدوری جهان در کریدورهای بینالمللی است که برای نخستین بار
توسط نویسندگان این تحقیق ارائه میگردد .همچنین نگارندگان ،عالوه بر توجه به دیدگاههای ژئوپلیتیک کالسیک در
زمینه نقش جغرافیای هارتلندی ایران ،نگاهی به ژئوپلیتیک انتقادی ایران نیز داشتهاند .ازاینرو ،توجه به مزیتها و
سودمندی ،چالشها ،پویایی قدرت ،ادراک و موقعیت فضاهای جغرافیایی در ارتباط با تغییر شرایط سیاسی-اقتصادی
موردتوجه است .بنابراین آنچه موقعیت جغرافیایی خوبی را ایجاد میکند ،بسیار متغیر است و با تغییر شرایط خارجی می
تواند در طول زمان تغییر کند .ازاینرو نویسندگان استدالل میکنند که این موقعیت هارتلندی برای ایران ،مستلزم عبور از
شرایط و چالشهای بسیاری است که روبه روی آن قرارگرفته است.
مبانی نظری
جغرافیا و ژئوپلیتیک حملونقل

جغرافیای حملونقل به بررسی عرصههای جغرافیایی که حملونقل بر روی آن انجام میشود ،میپردازد و کریدورهای
آبپایه و خشکی پایه را بهعنوان مسیرهای اصلی موردتوجه قرار میدهد و بندرها پیونددهنده این دو عرصه جغرافیایی
محسوب میشوند.
بندرها ،ازآنجاکه در قلب تجارت جهانی حضور دارند ،بهوضوح یک موضوع موجود در جغرافیای حملونقل است؛
بهگونهای که این مؤلفههای موثر در جغرافیای حملونقل ،در گذرگاههای مهم و کلیدی ،نقاط کنترل کشتیرانی و
کریدورهای جهانی نقش به سزایی را ایفا میکنند .در این راستا ،شاو و سایداوی در پژوهش جغرافیا و ژئوپلیتیک
حملونقل خود ،بر اهمیت بندرها و کانالها در فرماندهی تجارت جهانی بهعنوان بخشی از رقابت قدرت بین کشورها
تأکید میکنند (شاو و سیداوی .)502 :2011 ،در قرن بیستم ،نقش کلیدی فضاهای جغرافیایی در رقابت قدرتهای
جهانی ،توجه اندیشمندان ژئوپلیتیک را به فناوری حمل نقل در برداشت .بهگونهای که میکندر ،جغرافیدان انگلیسی ،در
نظریه محور جغرافیایی تاریخ در اوایل قرن بیستم ،توسعه حملونقل ریلی را از دالیل اصلی برتری فضای خشکی و
قدرت خشکی نسبت به قدرت دریا دانست .این تئوری در حالی منتشر شد که پیشازاین نیز ،آلفرد ماهان ،تئوری قدرت
دریایی را با توجه به بعد نظامی کشتیرانی و حملونقل دریایی ارائه داده بود .در نیمه قرن بیستم نیز ،دسورسکی
آمریکایی ،تئوری قدرت هوایی با تکیهبر خطوط هوایی حملونقل و با اتکا به طراحی یک ژئواستراتژی جهانی منتشر
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ساخت .بااینحال به نظر میرسد که پررنگ شدن بعد اقتصادی حملونقل در عصر جدید ،سبب شده است که ژئوپلیتیک
حملونقل ،از بعد ژئواستراتژیک خود به بعد ژئواکونومیک و ژئوپلینومیک سیر پیدا کند .درواقع در این ژئوپلیتیک جدید،
یک رقابت بزرگ قدرت در قرن بیست و یکم شکلگرفته است که حملونقل در بسیاری از درگیریهای بینالمللی در
سراسر جهان محوریت دارد ،ازاینرو جغرافیای حملونقل بهسوی ژئوپلیتیک حملونقل سیر پیداکرده است (لین:2018 ،
 .)1در بازی قدرتی جدید قرن حاضر ،مهمترین طرح ژئوپلیتیکی حملونقل ،طرح یک کمربند یک جاده چین است که از
یک مسیر شمالی-جنوبی دریایی و یک مسیر شرقی-غربی خشکی تشکیلشده است .دریاساالر هری هریس ،رئیس
فرماندهی ایاالتمتحده در اقیانوس آرام ،طرح ابتکاری یک کمربند یک جاده چین را در چارچوب رقابت ابرقدرتی بین
چین و ایاالتمتحده تنظیم کرد و آن را ترفندی برای محاصره نقاط مهم حملونقل جهانی و به حاشیه بردن نفوذ جهانی
آمریکا خواند (لین .)1 :2018 ،ایاالتمتحده ،که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود ،حملونقل دریایی را مهمترین عرصه
حضور کشتیها و ناوگان برای اعمال قدرت در سایر فضاهای جغرافیایی میبیند (سیپریان ،)82 :2009 ،نمیخواهد چین
با استفاده از کریدورهای حملونقل ،حوزه نفوذ گستردهای در منطقه پیدا کند (تیشه یار و تویسرکانی.)11 ،1396 ،
بنابراین خود طرح راه ابریشم نوین را بهعنوان بدیلی برای طرح چین معرفی کرد .اتحادیه اروپا نیز که ابتکار چین را
چالشی جدی برای وحدت و امنیت خود میداند( ،موهان )2 :2018 ،خود طرح جاده ابریشم نوین موردنظر خود را در
بحبوحه ژئوپلیتیک حملونقل قرن بیست و یکم پیشنهاد کرده است (هایکوان .)35 :2017 ،روسیه ،دیگر کشور حاضر در
رقابت قدرت جهانی نیز به ژئوپلیتیک حملونقل نگاه ویژهای دارد ،بهطوریکه توسعه سرزمینی حملونقل خط لوله در
روسیه در دورههای مختلف زمانی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرارگرفته است :حجم قابلتوجهی از ذخایر و تولید نفت و
گاز ،افزایش تقاضای داخلی ،وضعیت مطلوب در بازار جهانی و طبیعت روابط روسیه با کشورهای همسایه بهعنوان یک
عامل ژئوپلیتیکی ازجمله آن است .همچنین پیوندهای ژئوپلیتیکی یک بندر دریایی با یک خط لوله مشترک را میتوان در
هر یک از جنبههای تغییر موردمطالعه سازمان ارضی حملونقل خط لوله در روسیه مدرن شناسایی کرد که دارای اهمیت
ژئوپلیتیکی است (پوتوتسکایا ،کاترووسکی و وی آی .)782 :2016 ،عالوه بر این موضوع این کشور در یک پروژه
ژئوپلیتیکی اتصال ،طرح کریدور شمال-جنوب را به همراه ایران و هند به امضا رساند .درمجموع میتوان نقش حملونقل
در نظام ژئوپلیتیک جهانی که با محوریت قدرت و رقابت قدرتی شکلگرفته است را یک نقش ژئوپلیتیکی دانست که
عالوه بر مسئوالن راه و حملونقل ،سیاست خارجی قدرتهای بزرگ را نیز درگیر کرده است.
نظریه هارتلند

در سال  1904هالفورد مکیندر ادعا کرد که "محور جغرافیایی تاریخ" را شناسایی کرده است که وی بعداً در سال 1919
آن را بهعنوان هارتلند جاودانه کرد (مویر193 :1975 ،؛ آرنولد و دوگین .)2018 ،وی هرچند یکی از نخستین نظریههای
ژئوپلیتیک را ارائه کرد ،اما هرگز از این اصطالح استفاده نکرد (هیوز و هلی .)901 :2015 ،مکیندر بر این عقیده بود که
ناحیه محوری ،قلب قسمت عمدهای از خشکی اوراسیا است (جونز ،جونز و وودز )4-3 :2004 ،که خارج از دسترس نیروی
دریایی انگلیس است و قلمرو وسیع اوراسیا دارای یک "هارتلند" غیرقابل نفوذ است (ناتسن .)835 :2014 ،در خارج از
ناحیه محور ،یک هالل داخلی بزرگ وجود دارد که شامل آلمان ،اتریش ،ترکیه ،هند و چین میشود و در یک هالل
بیرونی ،انگلیس ،آفریقای جنوبی ،استرالیا ،ایاالتمتحده ،کانادا و ژاپن قرار دارند (مکیندر .)435-433 :1904 ،هرچند
جیمز فرگریو ،ژئوپلیتیسین انگلیسی ،در سال  1915اصطالح هارتلند را برای منطقه اوراسیا به کار گرفت و  9بار 1از این

 .1صفحههای 283 ،253 ،247 ،218 ،203 ،201 ،200 ،199 ،37
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اصطالح در کتاب جغرافیا و قدرت جهانی استفاده کرد (فرگریو ،)1915 ،مکیندر این اصطالح را در قالب یک نظریه
نظاممند به کار گرفت .نگرانی او حفظ برتری سیاسی ،تجاری و صنعتی امپراتوری بریتانیا در زمانی بود که فرماندهی
دریاها دیگر تضمینکننده برتری جهانی نبود .مکیندر ظهور کشورهای بری اوراسیایی را بزرگترین تهدید برای هژمونی
جهانی بریتانیا دانست (کوهن .)17 :2014 ،وی با اصالت دادن به قدرت بری در سال  1919عنوان داشت که هر کس بر
اروپای شرقی تسلط یابد بر هارتلند نیز مسلط خواهد شد ،هر کس بر هارتلند مسلط شود بر جزیره جهانی مسلط خواهد
شد و هر کس بر جزیره جهانی مسلط شود بر جهان مسلط میشود (بالسیجر .)12 :2018 ،مکیندر نگران افزایش قدرت
امپراتوری آلمان در قاره اروپا در برابر بریتانیا بود (اتوتایل و همکاران16 :1998 ،؛ هاچبرگ و اسلوآن .)8 :2017 ،نظریه
هارتلند وی بر لزوم ایجاد "مناطق حائل" بین روسیه و آلمان تأکید میکرد؛ اینیک رویکرد ژئواستراتژیکی بود که بر
سیاستهای قرن بیستم تأثیر میگذاشت (بالسیجر .)12 :2018 ،این تئوری و تئوری پرداز آن امروزه نیز اهمیت خود را از
دست نداده است و عرصه سیاست بینالملل شاهد بازسازی تفکرات مکیندر بوده است که با افزایش مجدد عالقه به
ژئوپلیتیک و هارتلند همراه بوده است (هیوز و هلی .)901 :2015 ،نویسندگان استدالل میکنند که شناسایی و توصیف
هارتلندها در ژئوپلیتیک معاصر ،بهعنوان یکراه مفید برای درک قدرت پویایی ژئوپلیتیک است .بنابراین ما ایده خود را در
زمینه «ایران ،هارتلند کریدوری جهان» در پسزمینه یک نظریه بزرگ ژئوپلیتیک که میتواند در قرن جدید پویایی خود
را نشان دهد ،ارائه میدهیم.

شکل شماره  .1جهان مکیندر ،منبع ( :مکیندر)435 :1904 ،

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع بنیادین و نظری است که با ارائه مدل و نظریه "هارتلند کریدوری جهان" ،میکوشد به واکاوی
نقش ژئوپلیتیکی ایران در کریدورهای بینالمللی بپردازد .روش جمعآوری دادهها در این پژوهش ،اسنادی و کتابخانهای و
شیوۀ تحلیل اطالعات نیز توصیفی – تحلیلی میباشد.
بحث و یافتهها
ایران ،هارتلند کریدوری جهان

کشور ایران با بنیانهای ژئوپلیتیکیاش که متأثر از جغرافیای آن است ،در طول تاریخ همیشه موردتوجه کشورهای جهان
و بهویژه قدرتهای جهانی بوده است (گل کرمی و همکاران ،)42 :1396 ،و به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مسیر ارتباط
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تمدنها ،ملتها و اقوام مختلف و حدفاصل مناطق جغرافیایی واقع بوده و تعامل میان تمدنهای سند و پنجاب،
بینالنهرین و ماوراءالنهر را تسهیل نموده است (حافظ نیا)40 :1393 ،؛ این کشور از قدیماالیام چهارراه تمدنها به شمار
رفته و ازنظر موقعیت دریایی و زمینی از موقعیت بسیار مناسبی برخوردار بوده است (گل کرمی و همکاران )46 :1396 ،و
با قرار گرفتن در قلب جاده ابریشم خشکی پایه باستانی ،تمدن مشرق زمین را به تمدن غربی پیوند میداد و مسیر
ارتباطی برای تعامالت گسترده از یکسو ،و جنگهای خانمانسوز از سوی دیگر بود.
بنا بر تحقیقات و پژوهشهایی که توسط محققین و مورخانی چون پلوکارت ،هردوت و مرگان بهعملآمده ،ایران باستان
از جادههای تسطیح شده برخوردار بوده است که تسهیالت ارتباطی و حملونقل مالالتجاره را از چین تا سواحل شرقی
دریای مدیترانه توسط ارابهها و قایقهای بادبانی فراهم میآورده است .البته موقعیت محلی و جغرافیایی و وضعیت
اقتصادی ایرانیان چنین شرایطی را ایجاب میکرده است (مجله بندر و دریا.)58 :1390 ،
جایگاه جغرافیایی ایران به دلیل ارتباط و اتصال با دریای آزاد و قرار گرفتن بین دو قدرت بحری و بری و بهبیاندیگر در
موقعیت ریملند نظریات ژئوپلیتیکی در استراتژی جهانی باعث پیدایش موقعیت ترانزیتی برای ایران شده است (گل کرمی
و همکاران ،)46 ،1396 ،این ویژگیها ،برقراری ارتباط با ایران و عبور از فضای آن را اجتنابناپذیر کرده است .برقراری
ارتباط با ایران و عبور از فضای آن ،عمدتاً با دو هدف اصلی انجامگرفته است :اول هدف اقتصادی-اجتماعی که برای
تأمین آن ،کاال ،مواد ،افکار و اندیشهها ،انسانها و وسایط حملونقل از مسیر ایران عبور نموده ،مبادی و مقاصد را به هم
متصل میکرده است .این همان چیزی است که از آن به "نقش ارتباطی ایران" تعبیر میشود و از گذشته تاکنون
وضعیت پایداری داشته است .دوم هدف نظامی که باهدف تصرف ایران و تصرف سرزمینهای ماورای ایران انجام می
گرفته است (حافظ نیا.)40 :1393 ،
ایران با قرار گرفتن در چهارراه اوراسیا ،دارای یک موقعیت ژئو استراتژیک ویژه است و دو آبراه مهم جهان را در بر گرفته
است :خلیجفارس در جنوب و دریای خزر در شمال ،که هردو دارای حجم قابلتوجهی از منابع با ارزش هیدروکربن هستند
(کوهی اصفهانی .)2 :2019 ،درواقع ایران با دو هسته فسیلی اصلی جهان ،خلیجفارس و دریای خزر هممرز است و هر دو
را بهعنوان تنها پل زمینی به هم متصل میکند (فتحاهلل نژاد .)12 :2021 ،این موقعیت ژئواکونومیک ایران که در میان
دریای خزر و خلیجفارس قرارگرفته است ،امکان ادامه یافتن لولههای انرژی از این مناطق را به خلیجفارس و دریای
عمان فراهم میآورد .عالوه بر این ،ایران نهتنها کوتاهترین ،امنترین و اقتصادیترین راه برای صدور نفت و گاز از این
مناطق به دنیای خارج را در اختیار دارد ،بلکه دارای خطوط انتقال انرژی مناسب در مسیر شمال به جنوب و شرق به
غرب ،تجربه نودساله در صنعت نفت و گاز ،تأسیسات نفتی و گازی ،تسهیالت بندری و پاالیشگاههای مناسب است که
میتواند به بازار مصرف انرژی منطقه اوراسیا و کشورهای اروپایی و آسیایی متصل شود (مجتهدزاده .)11 :1379 ،ازاینرو،
بهعنوان یک پل زمینی ،از یکسو آسیای مرکزی  /قفقاز را به زیر منطقه خلیجفارس و از طرف دیگر مدیترانه  /خاور را
به آسیای جنوبی متصل میکند ،بهاینترتیب ،ایران مستقیماً درگیر و تحت تأثیر تحوالت ژئوپلیتیکی چهار زیر منطقه
خلیجفارس ،مدیترانه شرقی ،آسیای مرکزی  /قفقاز و آسیای جنوبی است (کوهی اصفهانی .)2 :2019 ،همگی این
ظرفیت و قابلیتها این امکان را برای ایران فراهم ساخته که بتواند بهعنوان قطب ترانزیت انرژی منطقه به ایفای نقش
ترانزیتی بپردازد (مجتهدزاده و رشیدی نژاد.)267 :1390 ،
این کشور همواره در استراتژیها و نظریههای ژئوپلیتیکی موردتوجه قرارگرفته و عالوه بر قرار گرفتن در موقعیت مرکزی
تئوری ریملند اسپایکمن ( )1942که تالقی دهنده آب و خشکی است ،در نظریه بیضی استراتژیک انرژی جفری کمپ نیز
کشور محوری شناخته شد که حدفاصل بین دریای خزر و خلیجفارس است و میتواند دو منبع عظیم انرژی و کشورهای
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این دو منطقه را به یکدیگر پیوند دهد (ناجی .)155 :2001 ،ایران در نظریههای مکیندر ،محور جغرافیایی تاریخ ( )1904و
هارتلند ( )1919به دو بخش تقسیم میشود .از ارتفاعات البرز به سمت شمال ،جزء سرزمین قلبی است ،بقیه مساحت
ایران جزء هالل داخلی محسوب میشود .درواقع ایران منطقه اتصال قدرت بحری به خشکی دژ مانند هارتلند محسوب
میشود و ازاینرو نقش حائل بین قدرت بری و قدرت بحری را ایفا میکند (احمدی.)15 ،1387 ،
ایران همچنین ،در تئوری قدرت دریایی ماهان ( ،)1998موقعیتی گذرگاهی دارد و جزئی از مجموعه شبه جزایر است که
در سطح گسل و سطح اتصال آبها و خشکیها است .در این نظریه مهمترین نقش ایران این است که در مسیر
دسترسی نیروی زمینی روسیه به اقیانوسهای جهان قرارگرفته است (احمدی .)15 ،1387 ،ایران همچنین در نظریه
ساختارهای ژئوپلیتیکی کوهن در کمربند خردشده 1خاورمیانه قرارگرفته است که منطقه تماس بین قلمروهای
ژئواستراتژیک است (کوهن )2003 ،و بهصورت مکرر مقصد ناخوانده مداخله گران خارجی است (ریلی .)65 :2000 ،ایران
همچنین در نظریه برخورد تمدنهای هانتینگتون ( )1993در مرکز تمدن اسالمی قرار میگیرد (نصر .)126 :1374 ،این
کشور در نظریه ژئوپلیتیک شیعه که توسط فرانسوا توال ارائه شد ،موقعیت مرکزی در میان کشورهای شیعه جهان دارد
(احمدی)15 ،1387 ،؛ همچنین برنارد هورکاد ( ،)2010جغرافیدان سیاسی و بنیانگذار مرکز تحقیقاتی موند ایران در
پاریس ،در کتاب ژئوپلیتیک ایران که به زبان فرانسوی نگاشته است ،معتقد است که موقعیت ایران بهعنوان رهبر یک
محور شیعه در حال ظهور در سیاست جهانی بسیار حیاتی است و این امر زمانی حساستر میشود که طراحان سیاست
خارجی این کشور ،روابط خوب با کشورهای مسلمان سنی را اولویت اصلی خود میدانند (کاسلر .)925 :2011 ،همچنین
گراهام فولر ( ،)1991موقعیت ژئوپلیتیک ایران را قبله عالم (مرکز جهان) نامیده است و این از عنوان کتاب وی
هویداست.
عالوه بر این ،در زمینه ژئوپلیتیک انتقادی ایران ،کارهای مهمی انجامشده است که ازجمله آنها میتوان به کتاب ایران
چیست از آرشین ادیب مقدم ،استاد دانشگاه  SOASلندن اشاره کرد .وی این ایده که ایران میتواند به آنچه عبداهلل
پادشاه اردن در سال " 2007هالل شیعه" مینامد عالقه داشته باشد را به انتقاد میگیرد؛ بااینحال معتقد است در برخی
از روابط خارجی ایران یک انگیزه امپریال وجود دارد .این امر مبتنی بر احساس عظمت ایرانی است که عنصری در
روانی-ملی گرایی دولت مدرن ایران قبل و بعد از انقالب است (ادیب مقدم .)161 :2021 ،همچنین تز دکتری علی
فتحاهلل نژاد در دانشگاه  SOASلندن نیز در زمینه ایران انتقادی (جمعبندی درک ما از ایران و روابط بینالمللی آن) و
ژئوپلیتیک انتقادی (به چالش کشیدن منطق نمایندگیهای ژئوپلیتیک) ارائهشده است .وی ژئوپلیتیک انتقادی روابط
بینالمللی ایران را در یک نظم جهانی در حال تغییر به تصویر میکشد که «استقالل» بهعنوان ویژگی اصلی فرهنگ
ژئوپلیتیک ایران به موضوع تکراری سیاست خارجی آن تبدیلشده است .وی علیرغم توجه به ژئوپلیتیک انتقادی ایران،
موقعیت جغرافیایی ایران را که میتواند پیامدهای مهمی در روابط بینالمللی این کشور داشته باشد ،موردتوجه قرار داد.
فتحاهلل نژاد معتقد است تنها چند کشور جهان از موقعیت جغرافیایی و اهمیت ژئواستراتژیکی که ایران در سیاست معاصر
جهان دارا است ،برخوردارند (فتحاهلل نژاد ،12 :2021 ،فتحاهلل نژاد.)2015 ،
بنابراین موقعیت بکر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران ،جذابیت این کشور را برای ایفای نقش چهارراهی در جهان
افزایش میدهد .ایران با تسلط بر تنگه استراتژیک هرمز ،یک نقش راهبردی در منطقه و جهان ایفا میکند و این امر
سبب شده است که این کشور موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک خاصی پیدا کند .تنگه استراتژیک هرمز میتواند پل
ارتباطی میان جمهوریهای تازه استقاللیافته آسیای مرکزی و بازارهای تجارت جهانی انرژی مانند آمریکا ،اتحادیه اروپا
1 . shaterbelt
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و شرق و جنوب شرق آسیا باشد .الزم به ذکر است ،این کریدور به لحاظ سیاسی نیز برای ایران بسیار حائز اهمیت است؛
زیرا ضمن اینکه این کشور را به یک محور مهم ترانزیتی در منطقه تبدیل خواهد کرد ،در بعد استراتژیکی نیز مانع انزوای
ژئوپلیتیکی ایران خواهد شد .تنگه هرمز به دلیل واقعشدن ایران در کانون کریدور و مسیر انتقال انرژی به اروپا و نیز
مجاورت با بزرگترین کریدور انتقال انرژی جهان ،محل عبور  91درصد صادرات انرژی جهان است (گل کرمی و
دیگران .)42 :1396 ،عالوه بر این ،از مهمترین ویژگیهای سرزمین ایران در طول تاریخ ،استقرار آن در منطقهای حائل
است که بدان نقش برجسته گذرگاهی بخشیده است .گذرگاهی میان قارههای بزرگ جهان ،میان چند قلمرو بزرگ
جغرافیایی و میان چند حوزه دیرینه فرهنگی؛ به سبب همین نقش در تعامالت دولتها ،مسیرهای ارتباطی میان قارههای
کهن جهان (چه از طریق راههای زمینی ،دریایی و اینک هوایی) بهطور اجتنابناپذیر از داخل و یا حاشیه این سرزمین
عبور میکرده است .عالوه بر نقش دیرینه ایران در کریدورهای خشکی پایه ازجمله جاده ابریشم ،و همچنین گسترش
توجه به حملونقل دریایی پس از اکتشاف نفت در خلیجفارس ،امروزه اهمیت آسمان ایران بهعنوان کوتاهترین کریدور
هوایی میانقارهای ،عالوه بر اینکه کاهش نیافته بلکه افزونتر نیز شده است .بنابراین «موقعیت گذرگاهی ایران به سبب
نقش پراهمیت که در مبادالت منطقهای ایفا میکند و همچنین اثرات عمیقی که بر تحوالت سیاسی ـ اقتصادی
حوزههای وسیعی هم چون آسیای مرکزی ،شبهقاره و اقیانوس هند ،بینالنهرین و آناتولی وارد میکند ،تبدیل به یک
موقعیت حساس ژئوپلیتیکی گردیده است (ذوالفقاری .)13 ،1386 ،همچنین ایران بهعنوان یکی از قدیمیترین تمدنهای
مستمر جهان ،خود را بهعنوان یک قدرت طبیعی منطقهای در نظر گرفته و با توجه بهموقعیت ژئواستراتژیک ،مدعی
ژئوپلیتیک خود است (فتحاهلل نژاد .)12 :2021 ،درواقع نقش گذرگاهی ،ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران درصورتیکه از
سوی دولت مرکزی موردتوجه قرار گیرد ،میتواند نظم ژئوپلیتیکی نوین منطقه را کامالً به سود ایران دگرگون سازد و
این کشور را در خاورمیانه ،منطقه تالقی دهنده سه قاره آسیا ،آفریقا و اروپا ،به بازیگر درجهیک منطقهای تبدیل نماید.
ایران ،بهعنوان چهارراه جهان ،در قلب کریدورهای بینالمللی و منطقهای حیاتی قرارگرفته است که ازجمله آنها میتوان
به کریدور شمال جنوب اشاره کرد .طرح اخیر سه کشور هند ،ایران و روسیه در راستای طرح شمال-جنوب برای اتصال
بندرها سه کشور و تقویت راهآهن ایران ،اتصال خشکی در حال تغییر اوراسیا به شمال اروپا را بهعنوان یک جایگزین
مناسب برای کانال سوئز مصر جهت کاهش چشمگیر هزینه و زمان مطرح مینماید ،در صورت موفقیت طرح فشار
روبهجلوی ایران ،با حمایت روسیه و هند ،تالشهای ایران را برای طرحریزی قدرت خود در تقابل با عربستان سعودی و
امارات متحده عربی بهعنوان بازیگر اصلی خاورمیانه دربازیهای روسی و چینی برای سلطه منطقهای رقم خواهد زد
(دورسی .)1 :2020 ،با توجه به اینکه تأمین امنیت سفر ،ایمنی محصوالت و همچنین حفظ محیطزیست بر اساس
استانداردهای بینالمللی و همچنین توسعه مناسبات حملونقلی بهمنظور ساماندهی حملونقل کاال و مسافر و افزایش
دسترسی طرفهای متعاهد این موافقتنامه به بازارهای جهانی از طریق تسهیالت حملونقلی ریلی ،جادهای ،دریایی،
رودخانهای و هوایی از اهداف این کریدور است ،میتوان موقعیت ایران را در این کریدور ،موقعیت ژئوترانزیتی دانست.
عالوه بر قرارگیری در قلب کریدور شمال-جنوب ،ایران در ابتکار کمربند و جاده چین که احیاکننده جاده ابریشم باستانی
محسوب میشود نیز نقش محوری اتصال شرق-غرب را ایفا میکند و علیرغم به حاشیه رانده شدن بسیاری از کشورها
پس از مرگ جاده ابریشم باستانی ،ایران همچنان نقش مهم ژئوپلیتیک خود را در احیای این جادهایفا میکند .این کشور
با توجه به مزیتهایی مانند داشتن کوتاهترین مسیر بهسوی اروپا ،بهترین مسیر ارتباطی در این طرح نوین محسوب می
شود.
ایران همچنین در کریدور جنوبی آسیا یک ناحیه محوری پیونددهنده محسوب میشود و ارتباط ریلی اروپا با شبهقاره هند
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را در صورت تکمیل محور ریلی  235کیلومتری زاهدان-کرمان بهطور کامل برقرار خواهد کرد .عالوه بر این ،ایران با
پیوستن به کریدور تراسیکا ،راه را برای عضویت کشورهای افغانستان و پاکستان که مایل به پیوستن به این کریدور
هستند ،هموار کرده و مسیر جنوبی این کریدور را برای ارسال کاال از اروپا به کشورهای آسیای مرکزی و چین بهبود
بخشیده است .پیوستن ایران به این کریدور سبب افزایش همگرایی منطقهای و همچنین هماهنگی اصول ترانزیتی شده
است ،درواقع حضور ایران در صورت توسعه زیرساختهای حملونقل ،میتواند در تقویت زیرساختها ،که مهمترین
چالش تراسیکا است ،موثر باشد.
در مقیاس منطقهای نیز ،ایران آسانترین ،نزدیکترین ،کمهزینهترین و درنهایت بهترین راه دسترسی کشورهای خشکی
بست 1آسیای مرکزی به دریاهای آزاد و قلب انرژی جهان ،یعنی خلیجفارس است .بنابراین ،این کشور بهعنوان
اقتصادیترین مسیر ،میتواند تولیدات انرژی کشورهای مذکور را به دریاهای آزاد برساند و آنها را از به نبست
استراتژیک و به قول تیم مارشال ( ،)2015از زندان جغرافیا رهایی دهد .این امر در توافقنامهای به نام عشقآباد بین
کشورهای آسیای مرکزی ،عمان و ایران تجلی مییابد و با ارتباط این کشورهای بیکرانه به جهان آزاد ،کریدور طراحی
شده این توافقنامه نیز نقش بینالمللی مییابد .از دیگر مزیتهای ترانزیتی ایران ،میتوان بهقرار گرفتن در مرکزیت
جغرافیائی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی اکو و محور ترانزیتی چابهار-میلک بهعنوان امنترین و
اقتصادیترین مسیر ترانزیتی برای افغانستان اشاره کرد.
درواقع ایران در چهارراه جهان ،محور اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب کره زمین است و اتصال ترانزیتی بین روسیه،
اروپای شرقی ،اروپای مرکزی ،اروپای شمالی ،منطقه خزر-آسیای مرکزی و قفقاز ازیکطرف و جنوب آسیا ،جنوب
خاوری آسیا ،خاور دور ،اقیانوسیه و کشورهای حاشیه خلیجفارس از طرف دیگر را تأمین مینماید.
این موقعیت ژئوترانزیتی درصورتیکه بهعنوان یک کد ژئوپلیتیکی در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گیرد ،می
تواند این کشور را که با  15کشور ،همسایگی آبی و زمینی دارد و در منطقه خاورمیانه (که تالقی دهنده سه قاره آسیا،
آفریقا و اروپا است) واقعشده ،به هارتلند ترانزیتی و کریدوری منطقه و جهان تبدیل نماید ،و با کاهش وابستگی شدید
اقتصادی به نفت ،ارتقای نقش بندرها ،بهعنوان مهمترین داشتههای ژئواکونومیک یک کشور ساحلی و همچنین ایجاد و
توسعه خطوط ریلی ،جادهای ،توازن قدرت در منطقه شکننده خاورمیانه را به سود خود دگرگون سازد.
در مقابل ،آمریکا بهعنوان براین لند( 2سرزمین مغز یا مغز زمین) نمیخواهد ایران ،بهعنوان هارتلند( 3سرزمین قلب یا قلب
زمین) جدید جهان در میانه دو حوزه ژئو استراتژیک انرژی ،به هارتلند کریدوری جهان نیز تبدیل شود و همواره با
ژئوپلیتیک ضد ایرانی ،نهایت تالش خود را برای سنگاندازی در موقعیت ژئوترانزیتی ایران به کار خواهد گرفت .از
مهمترین اقدامات مغز زمین ،سیاست همهچیز بدون ایران ایاالتمتحده و متحدان استراتژیک آن است که سعی دارد
مسیرهای عبوری کریدورهای بینالمللی را به سمت مسیرهای کریدوری رقیب ایران کج نماید .اما این کشور باید با این
واقعیت روبهرو شود که انسان بدون مغز زنده میماند اما بدون قلب ،هرگز! درواقع تحقق سیاست همهچیز بدون ایران و
خارج کردن ایران ،واقعشده در گلوگاه انرژی جهان ،با همجواری و نزدیکی با  7کشور خشکی بست و کوتاهترین و
اقتصادیترین مسیر ارتباط آنها با جهان خارج ،بهترین مسیر ارتباطدهنده شمال-جنوب و غرب-شرق جهان ،از چرخه
ترانزیتی کریدورهای بینالملل ،در کمینه حاالت ،تا میانمدت و سپس بلندمدت ،برای ایاالتمتحده مقدور نخواهد بود.

1 . Landlocked
2 . Brainland
3 . Heartland
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شکل شماره  .2مدل هارتلند کریدوری

پرداختن به فرصتها و چالشهای پیش روی ایران در کریدورهای بینالمللی ،خود فرصت دیگری میطلبد ،ما در اینجا،
بهصورت تیتروار ،عالوه بر بیان ویژگیهای موقعیت ژئوترانزیتی ایران ،به فرصتها و چالشهای پیش روی این کشور و
همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای تحقق بخشیدن به نظریه "هارتلند کریدوری جهان" میپردازیم.
جدول شماره  .1ژئوپلیتیک ساختاری و ژئوپلیتیک انتقادی هارتلند کریدوری ایران
موقعیت ژئوترانزیتی ایران

چالشها

فرصتها

-1قرارگیری در خاورمیانه ،نقطه

-1سیاست همهچیز بدون ایران آمریکا و

-1کاهش

راهکارها

وابستگی

شدید

فرصتهای

شغلی

اقتصاد ایران به نفت

تالقی سه قاره آسیا ،اروپا و

کشورهای متحد آن با ژئوپلیتیک ضد ایرانی

آمریکا

-2تحریمهای اقتصادی غرب و آمریکا و

-2ایجاد

-2قرارگیری در مرکز بیضی

اعمالنفوذ این قدرتها بر روابط ایران با سایر

فراوان

استراتژیک انرژی (ما بین خزر و

دولتها

-3کسب موقعیت ژئوکالچر و

خلیجفارس)،

-3ساختارهای داخلی قدرت مبتنی بر

آشنایی

-3ارتباطدهنده شمال-جنوب و

ایدئولوژی و کمتوجهی به ژئواکونومی

جنوبی ،غربی و شرقی با
مؤلفههای فرهنگی ایران

-1تأکید بر موقعیت ژئوترانزیتی
ایران بهعنوان یک کد ژئوپلیتیکی
در تنظیم سیاست خارجی
-2تمرکز وزارت راه و شهرسازی

کشورهای

شمالی،

بر

ساماندهی

حملونقل

چندمنظوره
 -3توجه ویژه به بندرها ،بهعنوان

شرق-غرب جهان

-4روی کار آمدن دولت جدید در ایران در

-4همسایگی با  15کشور (آبی

سال  2021و مسئله همچنان مبهم بر جام

-4تحقق

و خشکی)

-5حمایت ایاالتمتحده و متحدانش از

ژئوپلیتیک دسترسی از طریق

-4توجه بهموقعیت ژئوپلیتیک

ایران

دسترسی و ترانزیتی بندر چابهار و

-5توسعه بندرها جنوبی ایران

بهمثابه آن ،توسعه محور شرق

کریدوری

رقیب

ایران

و

-5همجواری و نزدیکی با 7

مسیرهای

کشور خشکی بست منطقه

توسعهنیافتگی زیرساختهای حملونقل این

-6تالقی کریدورهای بینالمللی

کشور

(چابهار،

یافتن

شهیدرجایی)

هارتلندهای ژئواکونومیک ایران
نظریه

برای

بهعنوان کشور ساحلی

-5توسعه نگاه دریا محور در عصر
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و منطقهای در بندرها جنوبی و

-6چالشهای ژئوپلیتیک اخیر در منطقه قفقاز

تهران

جنوبی با جمهوری آذربایجان ،نگرانی بر

-6افزایش

-7دسترسی آسان به بازار

سربسته شدن مرز ایران و ارمنستان با احداث

منطقهای

-6تحلیل موشکافانه مسیرهای

آسیای مرکزی ،روسیه و قفقاز،

داالن زنگه زور و درمجموع چالش جدید در

-7رونق گردشگری در استانها،

ترانزیتی رقیب ایران

آسیای غربی ،حوزه خلیجفارس

تحقق نقش ترانزیتی ایران در کریدور شمال-

سواحل و بندرها کشور

-7کاهش عوارض دریافتی از

و دریای عمان،

جنوب

-8دسترسی به آبهای آزاد

-7عدم توجه به نقش کلیدی بندرها در

کشور

اقیانوسی

حملونقل امروزی و قرار نداشتن هیچیک از

خاورمیانه

-9کوتاهی و امنیت مسیر برای

بندرها ایران در فهرست  100بندر برتر جهان

-9تبدیلشدن ایران به چهارراه

-9هزینه

کریدورهای بینالمللی

).(Lloydslist, 2020

ترانزیتی جهان

درآمدهای نفتی برای تکمیل مسیر

-8عدم توجه سیاست خارجی جمهوری

تبدیلشدن به بندر هاب منطقه

-8افزایش

سطح

وزن

در

منطقه

همگرایی

ژئوپلیتیکی
شکننده

توجه قدرتها به حملونقل
دریایی

وسایط حملونقل از مسیر ایران
-8تکمیل و توسعه مسیرهای ریلی
و جادهای نیمهکاره و مورد غفلت
کردن

بخشی

از

کریدورهای بینالمللی از ایران

اسالمی بهموقعیت ژئوپلیتیکی و ژئوترانزیتی
ایران
 -9قوانین و مقررات ناهمسان گمرکی بین
ایران و کشورهای عضو کریدورهای مختلف
-10قرار گرفتن ایران در منطقه خاورمیانه با
درجه میرایی متوسط و انزوای ترکیبی
(اختیاری-تحمیلی) پس از انقالب اسالمی
-11عدم وجود استراتژی مناسب برای رقابتی
کردن عوارض و تعرفههای خدمات بندری در
مقایسه با بندرها رقیب منطقه
 -12کمبود نیروی انسانی متخصص در امور
حملونقل

طرح یک کمربند یک جاده )(OBOR

جاده ابریشم باستانی که یک جاده خشکی پایه بود و در اواخر قرن  19و پس از فروپاشی آن ،توسط یک جغرافیدان
آلمانی به نام فردیناند فون ریشتهوفن در سال  1877م .نامگذاری شد (آرنولد3 :2006 ،؛ ابیاگوناسکارا ،)1 :2019 ،با
پروژهای جدید که تلفیقی از مسیرهای آبی و بری است توسط قدرت نوظهور چین در قرن بیست و یکم جایگزین شد.
درواقع احیای جاده ابریشم سابق در چارچوب دکترین ظهور مسالمتآمیز چین برای رفع تصور تهدید آمریکا و غرب و
یک سال پس از ایده ارتقا همهجانبه اقتصاد آزاد چین که خواستار هماهنگی همکاریهای دوجانبه ،چندجانبه ،منطقهای و
فرو منطقهای و ترویج ارتباط چین با کشورهای همسایه (هایکوان ،)130 :2017 ،بود ،مطرح شد .شی جینپینگ،
رئیسجمهور چین ،در سال  2013پروژه "یک کمربند ،یک جاده" (به زبان چینی ( )Yídàiyílùهالی ،شوکویی و آل کیو
بال )147 :2015 ،را که از دو مؤلفه تشکیلشده بود بهطور جداگانه اعالم کرد -1 :طرح ابتکاری راه دریایی ابریشم
)(MSRIو  -2کمربند اقتصادی جاده ابریشم (( )SREBسارکر و همکاران .)624 :2018 ،هر مؤلفه این پروژه این
پتانسیل را دارد که از طریق ساخت پروژههای زیربنایی بههمپیوسته ازجمله بندرها ،بزرگراهها ،راهآهن و خط لوله،
چشمانداز ژئوپلیتیک جهانی را متحول نماید (بالنچارد و فلینت .)223 :2017 ،درواقع جمهوری خلق چین به دنبال این
است که بهتدریج نظم ژئوپلیتیک جهان را از طریق پروژه ابتکاری ( OBORکه شامل هر دو پروژه موردنظر است) به
نفع خود تغییر دهد (همینگس.)1 :2020 ،
چین با این طرح ،اهداف بزرگی را در زمینه رشد اقتصادی ،بهخصوص امنیت انرژی ،گسترش حوزه نفوذ و تأثیرگذاری در
مناطق مختلف ،دسترسی به بازارهای جهانی و نیز ایجاد راههای ارتباطی و حملونقل مقرونبهصرفه تر دنبال میکند.
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این ایده به دنبال نزدیک گردانیدن نقاط مختلف کره خاکی بهسوی کشور چین میباشد (رضاپور و اسکندری)1 :1397 ،
و توسط استراتژیستهای چینی که با دید وسیع ژئوپلیتیکی به جهان مینگرند برای توسعه تجارت ،حملونقل دریایی،
تغییر چشمانداز نظام قدرت جهانی به نفع قدرت نوظهور چین و گسترش همگرایی در اقتصاد بینالملل مطرحشده است
(بالنچارد و فلینت .)223 :2017 ،نگاههای تهدیدآمیز آمریکا بهعنوان کشور هژمون در نظم نوین جهانی ،در زمینه
قدرتیابی چین ،سبب شده است که این کشور در چارچوب دکترین مسالمتآمیز خود ادعا کند که قصد ایجاد ابتکار
کمربند و جاده را برای اعمالنفوذ سیاسی و نظامی ندارد .آنها پروژه خود را "راهی برای صلح" مینامند ،اما سایر
قدرتها ،مانند ایاالتمتحده و ژاپن در مورد اهداف گفتهشده شک دارند (تویید .)2 :2019 ،عالوه بر کشمکشهای میان
چین و آمریکا و چالشهای پیشروی چین ،میتوان گفت که در اصل ،این پروژه چندمنظوره منجر به آزمایش عملی
مدل جدید جهانیشدن میشود و درعینحال بهناچار زمینه کامالً متفاوتی از تأثیر انسانها بر محیطزیست را به بار آورده
و سببساز تحوالت عظیم اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی متأثر از آن میگردد (بوچارنیکو و اجیدارو .)3 :2018 ،از میان
چالشهای عمدهای که از منظرگاه ژئوپلیتیک تحقق ابتکار چین را با تردید مواجه میسازد ،میتوان به این موارد اشاره
کرد :مناقشات در دریای چین جنوبی ،طرحهای جاده ابریشم جدید قدرتهای بزرگ ازجمله ایاالتمتحده ،بیثباتی
کشورهای در مسیر ،جنگهای داخلی در خاورمیانه ،و همچنین چالشهای امنیتی ،جغرافیایی و زیستمحیطی.
موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در طرح ابتکاری یک کمربند یک جاده

صرفنظر از روابط تاریخی و ریشهدار میان چین و ایران ،سیاست موازنه قوا در نظام بینالملل با عبارت «رقابت شرق و
غرب» از یکسو و «نفوذ ژئو استراتژیک به مناطق دور از دسترس زمینی» یعنی خلیجفارس از سوی دیگر ،ایران را به
مرکز ثقل برخی از منافع استراتژیک و کلیدی چین تبدیل کرده است (رضاپور و سمیر .)167 :1398 ،موقعیت جغرافیایی
ایران ،اهمیت ویژهای به این کشور به لحاظ جابهجایی کاال و عبور خطوط لولههای نفت و گاز در اقتصاد جهانی بخشیده
است (یزدانی و شاهمحمدی .)153 :1393 ،رابطه و نقش مهم ایران در ساخت ،نگهداری و تجدید جاده ابریشم در حال
ورود به هزاره سوم خود است .فرهنگهای باستانی ایران ،چین و خاورمیانه بهطورکلی نهتنها در زمینه تجاری بلکه در
مسائل امنیتی ،دیپلماتیک و فرهنگی نیز همکاری داشتهاند (هاشمی رفسنجانی .)2014 ،هرچند با زوال نسبی جاده
ابریشم قدیم بسیاری از کشورهای مستقر در مسیر آن به حاشیه رانده شدند ،ایران همچنان نقش مهم ژئوپلیتیک خود را
ایفا کرده است .در شرایط کنونی ،ایران با توجه به مزیتهایی مانند داشتن کوتاهترین مسیر بهسوی اروپا میتواند نقش
ارزندهای در ترانزیت کاال پس از احیا و تکمیل جاده ابریشم ایفا کند؛ همچنین فروپاشی شوروی و بهتبع آن ،استقالل
کشورهای آسیای مرکزی جایگاه ایران را در احیای راه ابریشم پررنگ کرده است .اهمیت چنین جایگاهی به محصور
بودن منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در خشکی و مطرحشدن ایران بهعنوان تنها گزینه موجود برای دسترسی به
خلیجفارس و آبهای آزاد برای کشورهای این منطقه مربوط میشود (رضاپور و سمیر.)167 :1398 ،
گنجاندن یک کشور استراتژیک و جغرافیایی مهم مانند ایران در «ابتکار یک کمربند یک جاده» به جنبه مهمی از
سیاست اقتصادی چین اشاره میکند (ریفات )1 :2016 ،و موقعیت استراتژیک ایران ،این کشور را به یک جزء حیاتی در
چارچوب جهانی ابتکار یک کمربند یک جاده تبدیل میکند (تیانیانگ .)2-1 :2019 ،درواقع برای چین ،ضرورت جبران
منافع اقتصادی ایاالتمتحده در خلیجفارس ،مستلزم آن است که کشورهای بیشتری به ابتکار یک کمربند یک جاده
بپیوندند و ایران با توجه به نزدیکی جغرافیایی خود به منطقه و روابط شکننده آن با ایاالتمتحده بهعنوان یک ذینفع مهم
در این طرح عمل میکند (ریفات .)1 :2016 ،مقامهای پکن ،ایران را یک گره حیاتی در جاده ابریشم نوین دریایی و
زمینی میدانند؛ بنابراین به دنبال افزایش ارتباطات جادهای ،حملونقلی و راهآهن و حتی ایجاد یک پایگاه نیروی دریایی

نورعلی و احمدی  /واکاوی نقش ژئوپلیتیکی ایران در کریدورهای بینالمللی ...
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در یکی از جزایر ایران هستند .بر این اساس ،چین برای کسب منافع ملی و بینالمللی خود در جاده ابریشم نوین ،به
قدرتهای منطقهای مهم توجه ویژه دارد و در زمان فعلی برای ایران اهمیت ویژهای قائل است که آن ناشی از موقعیت
ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران است (ارغوانی پیر سالمی و پیرانخو .)27 :1396 ،کشور ایران بهعنوان متحد اقتصادی و
استراتژیک چین در جنوب غرب آسیا ،جایگاه جغرافیایی ویژهای در «ابتکار یک کمربند یک جاده» دارد و پتانسیل آن را
دارد که هر دو کریدور خشکی و دریایی را به هم متصل نماید (احمدی و نورعلی.)4 :1399 ،
ایران از اعضای اصلی و مؤسس بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیا است و اکنونکه چین بهصورت جدی خواستار
مشارکت ایران در طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم شده ،فرصت مناسبی است که ایران بتواند در این طرح ایفای نقش
نماید (خداقلی پور .)39 :1396 ،ایران با بهرهگیری از نقش جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خود میتواند منافع بسیاری را به
دست آورد و جایگاه اقتصادی خود را در سطوح منطقهای و جهانی ارتقا بخشد .این مهم ،مستلزم درک واقعیتها،
بهرهگیری از فرصتها و کسب آمادگی الزم برای رقابت با رقبای منطقهای و بینالمللی است (یزدانی و شاهمحمدی،
 .)153 :1393بسیاری از طرحهای مورد تأکید برنامه توسعه کشور مستلزم جذب سرمایهگذاری خارجی است و طرح چین
زمینه قابلتوجهی برای جذب این سرمایهها فراهم میآورد .بهعالوه ،ایران در بین چند منطقه مهم و تأثیرگذار قرارگرفته
و جزو هیچکدام از آنها نیست .ایران در همسایگی جهان عرب ،آسیای مرکزی ،جنوب آسیا ،قفقاز و جهان ترک است،
ولی در شمول هیچیک از آنها قرار نمیگیرد و پیوند ساختاری با هیچ مجموعهای ندارد ،ازاینرو شاهد تداوم تنهایی
ژئوپلیتیک ایران هستیم .این طرح با تقویت ارتباطات در حوزههای مختلف میتواند بخشی از تنهایی ژئوپلیتیکی ایران را
پوشش دهد (خداقلی پور .)39 :1396 ،درنهایت میتوان گفت که احیای جاده ابریشم ،منافع قابلتوجهی برای ایران ،چین
و همسایگان آنها خواهد داشت و نقش ژئوپلیتیک ایران را بهعنوان یک تقاطع تجاری و دیپلماتیک در جهان تثبیت می
کند (هاشمی رفسنجانی .)2014 ،موقعیت جغرافیایی دریایی-خشکی مناسب ،کوتاهی و امنیت مسیر و دسترسی آسان،
همچنین اتحاد استراتژیک این کشور با چین و مقابله با غرب و آمریکا ،از مزیتهای ژئوپلیتیک ایران برای چین است .در
مقابل ،چالشهایی نیز بر سر موقعیت ایران در کریدور چین وجود دارد که ازجمله آنها میتوان به مواردی مانند :تالش
کشورهای رقیب ایران مانند ترکیه برای دور زدن جغرافیای ایران برای اتصال به چین ،مانعتراشیهای آمریکا و غرب
برای اتصال بیشتر چین و ایران ،جزیرهای عمل کردن متولیان ترانزیت در ایران ،عدم توسعه حملونقل ریلی و جادهای،
نگاه ویژه برخی از مسئوالن ایران به غرب و تردید برای متحد دانستن چین و . ...
کریدور شمال-جنوب )(INSTC

پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی؛ هند و روسیه در تالش برای بازپسگیری موقعیتهای خود بهعنوان قدرتهای
بزرگ ،کریدور شمال-جنوب را در سال  2000بهعنوان یک طرح بلند پروازانه برجسته برای اتصال اوراسیا آغاز کردند.
روسیه و هند به دلیل موقعیت جغرافیایی که خلیجفارس را از طریق تنگه هرمز به خشکی اوراسیا متصل میکند ،ایران را
نیز درگیر این پروژه کردند (چالیکیان و تاشجیان .)1 :2021 ،کریدور حملونقل بینالمللی شمال  -جنوب (بهاختصار
 )INSTCیک راهرو  7200کیلومتری چندمنظوره است که بمبئی را در هند با سنپترزبورگ در روسیه از طریق ایران و
سپس آذربایجان متصل میکند .بهغیراز این چهار کشور اصلی واقع در کریدور  /بزرگراه بینالمللی ،هفتکشور دیگر
عضو این توافقنامه شدهاند .این موارد عبارتاند از :ارمنستان ،قزاقستان ،جمهوری قرقیزستان ،تاجیکستان ،ترکیه،
اوکراین ،بالروس ،عمان ،سوریه و بلغارستان (بهعنوان ناظر) (سارما .)124 :2018 ،این کریدور صادرات از سواحل غربی
هند را از بندرعباس و بندر چابهار در ایران و کشورهای آسیای مرکزی و روسیه به اروپا انتقال میدهد .بزرگترین ویژگی
مسیر شمال-جنوب کوتاه کردن زمان حملونقل کاالها است (نوروزی و تقی زاده .)6 :1397 ،حمل کاالهای ترانزیتی از

1174

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورۀ  ، 54شمارۀ  ،3پاییز 1401

طریق کریدور شمال -جنوب ،نسبت به سایر مسیرهای سنتی تا  40درصد کوتاهتر و تا  30درصد ارزانتر از مسیر کانال
سوئز است (سینگ روی962 :2012 ،؛ سینگ روی و روی .)104 :2017 ،بهعنوانمثال ،طی کردن مسیر بین بمبئی و
مسکو فقط  19روز طول میکشد ،درحالیکه در حالت عادی این مسیر  32تا  37روز طول میکشید .این کریدور مسافت
بین این دو شهر را از حدود  16/112کیلومتر تا حدود  7075کیلومتر کاهش میدهد .به همین ترتیب ،حملونقل بین هند
و فنالند فقط  21روز طول میکشد و حدود  45روز کاهش مییابد (کانتسی.)1 :2020 ،
کریدور بینالمللی شمال-جنوب ،یک پروژه ژئوپلیتیک بندری نیز محسوب میشود؛ بهطوریکه این کریدور ،بندر
جاوهارلر نهرو ،بزرگترین بندر کانتینر هند را در شرق بمبئی ،از طریق بندر چابهار ،بندر عمیق ایران در خلیج عمان که
توسط هند برای دور زدن پاکستان سرمایهگذاری میشود و بندر انزلی واقع در دریای خزر به بندر رودخانه ولگا استراخان
روسیه پیوند میدهد و ازآنجا با راهآهن به اروپا متصل میشود (دورسی .)2 :2020 ،کشورهای استفادهکننده از مسیر
هرچند ممکن است در ابتدای راهاندازی این کریدور متحمل هزینههای مالی و اقتصادی شوند ولی با فعال شدن آن و
کاهش فاصله زمانی انتقال کاال از هند به روسیه بهسرعت هزینهها جبران میشود .به عقیده کارشناسان کریدور شمال -
جنوب اگر با جدیت و برنامهریزی از سوی ایران ،روسیه ،هند و کشورهای منطقه دنبال شود ،فرصت بزرگی برای این
کشورها و بهویژه ایران بهعنوان کشور واسط خواهد داشت .این کریدور زمان حمل بار از هند به اروپا را به نصف کاهش
داده و هزینهها را برای صادرکنندگان شرق و جنوب شرق آسیا کمتر میکند (نوروزی و تقی زاده .)6 :1397 ،اولین قطار
از طریق  INSTCکه در  21ژوئن  2021از هلسینکی حرکت کرد ،دو برابر سریعتر از مسیر سنتی از طریق کانال سوئز
به مقصد میرسد و ثابت میکند  INSTCبهموقع و رقابتی است (چالیکیان و تاشیجیان .)2021 ،بااینوجود ،چالشهای
ژئوپلیتیکی پیش روی این کریدور قرارگرفته است که عبارتاند از :پروژههای دریایی و بندری چین ازجمله جاده ابریشم
دریایی و سلسله مروارید که محاصره هند را در نظر گرفته است ،مناقشات گسترده کشورهای در مسیر ،مخالفت
قدرتهای غربی با طرحهای اتصال شرقی ،توجه ویژه سیاست خارجی برخی از کشورهای در مسیر به ایدئولوژی بهجای
ژئواکونومی و . ...
موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در کریدور شمال-جنوب

برای ایران که یک دهه از تحریمهای سازمان ملل را از سال  2006تا  2016تجربه کرده و بار دیگر هدف تحریمهای
ایاالتمتحده قرارگرفته است ،اتصال مجدد به دنیای خارج یک اولویت ملی است .در حقیقت ،این کشور متعهد شده است
 ٪1از درآمدهای نفتی خود را برای سرمایهگذاریهای جدید در راهآهن اختصاص دهد (کانتسی .)1 :2020 ،کریدور
شمال-جنوب که بخش مهمی از آن از خاک ایران میگذرد؛ در حال حاضر یکی از کوتاهترین ،کمهزینهترین و
سریعترین مسیرهای ترانزیت کاال بین آسیا و اروپا به شمار میرود (خلیلی .)110 :1390 ،کریدور شمال به جنوب که می
تواند کاالهای روسی را به هند (و بالعکس) منتقل کند یکی از مزایای ژئوپلیتیک ایران است .این مسیر میتواند درآمد
قابلتوجهی برای ایران ایجاد کند .دستیابی به چنین درآمدی (ساالنه حدود  30میلیارد دالر برآورد شده) مستلزم توسعه
زیرساختهای راهآهن و جادهای است (منشیپوری و حیران نیا .)292-284 :2021 ،کریدور یادشده در حال حاضر از بندر
بمبئی در حوزه اقیانوس هند آغاز و از طریق دریا به بندرعباس در جنوب ایران متصل میشود .در داخل خاک ایران
کاالهای ترانزیتی از طریق حملونقل جادهای یا ریلی به بندرها شمالی کشور انتقالیافته و از مسیر دریای خزر به بندرها
روسیه حمل میشود .ازآنجاکه این کریدور ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا ،اسکاندیناوی و روسیه را از طریق ایران
با کشورهای حوزه خلیجفارس ،حوزه اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا برقرار میسازد (یزدانی و شاهمحمدی:1393 ،
 )153نقش جغرافیایی ایران در این کریدور به نقش ژئوپلیتیکی تبدیل میشود.
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قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی شمال -جنوب ،درنتیجه برقراری ارتباط ترانزیتی کشورهای روسیه ،اروپای
شرقی ،مرکزی ،شمالی ،آسیای مرکزی و قفقاز از یکسو و آسیای جنوبی ،جنوب شرقی ،خاور دور ،اقیانوسیه و کشورهای
حاشیه خلیجفارس از طرف دیگر ،میتواند بهعنوان یک مزیت برجسته برای ایران قلمداد شود و بهواسطه کوتاهی مسیر و
آمادهسازی امکانات و زیرساختها و فراهم آوردن تسهیالت گسترده در بخشهای مختلف حملونقلی ،مسیر ایران از
جذابیتهای فراوانی برای ترانزیت کاال در چارچوب کریدورهای منطقهای برخوردار است (صادقی فر.)13 :1388 ،
تالشهای روبهجلوی ایرانی-هندی-روسی حاکی از آن است که ایران باوجود گمانهزنیهای زیادی مبنی بر پیشنویس
یک همکاری استراتژیک  25ساله با پکن ،دربازیهای ژئوپلیتیک آینده اوراسیا ،کارتهای زیادی را بازی خواهد کرد و
این امر ،جمهوری اسالمی را بهصورت جداییناپذیر به چین وصل خواهد کرد (دورسی .)2 :2020 ،بااینحال ،ایران یک
نقش کلیدی در  INSTCو ارتقای منافع هند در منطقه در مقابل چین و آسیای مرکزی ایفا میکند .به همین دلیل ،هند
با سرمایهگذاری تا سقف  635میلیون دالر برای توسعه بندر عمیق چابهار ایران که تنها بندر ایرانی با دسترسی مستقیم
به اقیانوس هند است و میتواند هند را به اوراسیا متصل کند ،موافقت کرده است (چالیکیان و تاشیجیان.)3 :2021 ،
اگرچه ساختن پیوندهای مناسب در سراسر کشور به کندی پیش میرود ،اما موقعیت جغرافیایی و روابط عالی با کلیه
اعضای کریدور شمال جنوب ،فرصت بیسابقهای برای تبدیلشدن به یک بازیگر اصلی حملونقل به تهران میدهد
(کانتسی .)1 :2020 ،همچنین ،مناطق آزاد و بندرهای دریایی در مسیر کریدور شمال-جنوب بهعنوان پلهای ارتباطی
مهم ازنظر ژئوپلیتیکی عمل میکنند .از طرف دیگر ،ایران در موقعیت خاص ژئوپلیتیکی میتواند به یک پل ارتباطی
منطقهای و قارهای برای ایجاد ثبات در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و آبهای بینالمللی تبدیل شود.
بندر چابهار ،در جنوب شرقی ایران ،یکی از راهبردیترین بندرها برای کاهش هزینه و زمان در کریدور شمال جنوب
است .در آغاز امضای طرح شمال-جنوب در سال  ،1379چابهار بهعنوان بندری استراتژیک در این کریدور معرفی گردید
(دهقان .)1 :1395 ،درواقع این بندر یکی از مهمترین چهارراههای کریدور شمال-جنوب بازرگانی جهانی است (عزتی و
شکری .)10 :1391 ،درصورتیکه علیرغم نگاههای ویژه به بندر چابهار ،بندرعباس در نقشه طراحیشده اولیه طرح
شمال-جنوب قرار گرفت ،اخیراً این بندر در توافقنامه کریدور ترانزیتی هند -ایران-افعانستان که در راستای کریدور
بینالمللی شمال-جنوب ،در سال  2017آغاز به کارکرد ،موردتوجه ویژه قرارگرفته است و نقش پیونددهنده این سه کشور
با دور زدن پاکستان را ایفا میکند .درواقع این بندر ژئواستراتژیک ،اهمیت ایران بهعنوان دروازه اصلی هند بهسوی اوراسیا
را منعکس مینماید (کانتسی ،)1 :2020 ،ازاینرو دهلینو در نظر دارد چابهار را به مهمترین و شلوغترین بندر منطقه
تبدیل کند (تاشیجیان.)2021 ،
بااینوجود ،چالشهای نیز بر سر راه موقعیت ژئوپلیتیک ایران در این کریدور وجود دارد که عبارتاند از :مناقشات
ژئوپلیتیک ارمنستان و آذربایجان در شمال غربی ایران و نقش ایران در این کشمکش ،مسئله کریدور پان ترکیستی زنگه
زور و بسته شدن مرز ایران و ارمنستان ،باال بودن ریسک سرمایهگذاری در ایران به علت تحریمهای گسترده ،قوانین
دست و پاگیر گمرکی ،توسعهنیافتگی بندرها و مناطق آزاد شمالی و جنوبی ایران ،به تحقق نرسیدن توسعه بندر چابهار در
اثر سرمایهگذاریهای هند ،مناسبات گسترده ایران با چین بهعنوان کشور رقیب هند ،طرح جایگزین هند برای شمال-
جنوب با طرح پیشنهادی راهگذر عرب مدیترانه و . ...

کریدور تراسیکا

تراسیکا که بهعنوان جاده ابریشم تاریخی نامیده میشود ،یک پروژه کریدور حملونقل چند حالتِ است که توسط اتحادیه
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اروپا بهمنظور ادغام قارههای اروپا و آسیا از طریق اتصال آنها به یکدیگر از طریق دریای سیاه و قفقاز ساختهشده است.
راهروها در محدوده پروژه فعلی در حال سرویسدهی به حملونقل جادهای ،دریایی و ریلی و عالوه بر این حملونقل
ترکیبی بوده است (کِسِر .)163 :2015 ،این شبکه حملونقل بینالمللی ،اتحادیه اروپا و  15کشور عضو منطقه اروپای
شرقی ،قفقاز و آسیای مرکزی را درگیر میکند این پروژه در درجه اول باهدف هماهنگی آدابورسوم و مقررات تجارت
خارجی در بین کشورهای عضو ،تسریع در تجارت و حرکت کاالها و اطمینان از یکپارچگی کشورهای درحالتوسعه که با
منابع زیرزمینی غنی ،از بازارهای کشورهای توسعهیافته هستند طراحیشده است .پروژه تراسیکا ،مسیرهای دریایی،
جادهای و ریلی را متمرکز ساخته و بهعنوان مسیر دریایی بندرها در دریای سیاه و دریای خزر اهمیت کریدورهای
حملونقل منطقهای را مشخص میکند .در حقیقت ،تراسیکا را میتوان بهعنوان کریدور شرقی  -غربی باهدف اتصال
جمهوریهای آسیای مرکزی به اروپا از طریق قفقاز توسط اتحادیه اروپا و پوشش کلیه سیستمهای حملونقل( ،بهطور
عمده راهآهن) مشخص کرد(آی آر آی ام رود .)4 :2014 ،تراسیکا بهعنوان مسیری که کمترین هزینه و زمان را برای
اتصال جمهوریهای آسیای مرکزی به بازارهای جهانی و بندرها اروپایی دارد ،معرفیشده است (نوروزی و تقی زاده،
" .)6 :1397توافقنامه چندجانبه اساسی" که نقش مهمی در اجرای تراسیکا دارد ،توافقنامهای است که توسط سران
حکومتها و دولتها از  12کشور در  8سپتامبر  1998برای توسعه کریدور حملونقل اروپا قفقاز  -آسیا منعقدشده است.
کشورهای عضو این توافقنامه عبارتاند از :ترکیه ،جمهوری آذربایجان ،بلغارستان ،گرجستان ،قزاقستان ،قرقیزستان،
مولداوی ،رومانی ،اوکراین ،تاجیکستان و ارمنستان ،که سپس به تصویب ایران و ترکمنستان نیز رسید (کِسِر:2015 ،
 .)163از موانع ژئوپلیتیک عمده پیش روی تحقق این کریدور ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد :طرح ابتکاری جاده ابریشم
نوین ایاالتمتحده ،طرح ابتکاری یک کمربند یک جاده چین ،طرحهای اتصال هند و روسیه ،توسعهنیافتگی عمده
کشورهای عضو ،مخالفت شدید روسیه با این پروژه به دلیل دور زدن مسکو ،مناقشات مرزی برخی کشورهای عضو ،عدم
تکمیل برخی زیرساخت مسیرهای ریلی و جادهای در مسیر ،تحمیل عوارض گسترده به کامیونهای متردد و . ...
موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در کریدور تراسیکا

همانگونه که از نام کریدور (کریدور حملونقلی اروپا-قفقاز-آسیای مرکزی) مشخص است ،ایران در برنامههای اولیه این
کریدور مطرح نبوده است .بهعبارتدیگر مسیر اصلی این کریدور از قفقاز گذشته و از طریق دریای خزر قفقاز و آسیای
مرکزی را به هم متصل میکند .با پیوستن ایران به این توافقنامه در سال  2009تنها مسیر جادهای و ریلی در این
محدوده مطرح شد (وزارت راه و شهرسازی .)1397 ،با عضویت رسمی ایران در کریدور تراسیکا ،مسیرهای این کریدور
توسعهیافته و عالوه بر مسیر دریای سیاه ،مسیر زمینی بلغارستان ،ترکیه و جمهوری اسالمی ایران که از اقتصادیترین
مسیرهای دسترسی اروپا به آسیا به شمار میرود ،به مسیرهای یادشده اضافه شد که قطعاً منافع اقتصادی ،تجاری و
سیاسی عمدهای دارد (ویژهنامه ترانزیت ،)27 :1389 ،عالوه بر آن با عضویت ایران در کریدور تراسیکا راه برای عضویت
کشورهای افغانستان و پاکستان که مایل به پیوستن به این کریدور هستند ،هموارشده و مسیر جنوبی این کریدور برای
ارسال کاال از اروپا به کشورهای آسیای مرکزی و چین بهبود مییابد .شاخه جنوبی این کریدور از ایران معرفیشده است
که از مرز ترکمنستان وارد ایران و سپس از طریق مرز بازرگان وارد ترکیه میشود (وزارت راه و شهرسازی.)1397 ،
افزایش همکاری و همگرایی در منطقه ،هماهنگی اصول ترانزیتی و ایجاد ارتباط بین بازارهای تولید و مصرف در آسیای
مرکزی ،امکان مشارکت و سرمایهگذاری کشورهای اروپایی در پروژههای ترانزیت کاال ،افزایش اعتبار سیاسی و
بینالمللی کشور و ایجاد اشتغال جدید در کشور به دنبال توسعه روابط با منطقه (ایراس ،موسسه مطالعات ایران و اوراسیا،
 )1392و همچنین حملونقل ترکیبی و ارتقای ایمنی حملونقل بهویژه حملونقل جادهای و حفاظت از محیطزیست را
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میتوان جزء اهداف اساسی الحاق ایران به کریدور تراسیکا دانست (ویژهنامه ترانزیت .)27 :1389 ،با توجه به اینکه ایران
همواره بر روی توسعه راهها سرمایهگذاری ویژهای داشته و از همان ابتدای استقالل کشورهای آسیای مرکزی نیز یکی از
مهمترین زمینههای روابط ایران با این کشورهای محصور سرزمینی ،مربوط به حملونقل و ترانزیت بوده است ،میتوان
به اهمیت حضور ایران در این برنامه پی برد (ایراس ،موسسه مطالعات ایران و اوراسیا.)1392 ،
در سالهای اخیر کشورهای ترکمنستان ،آذربایجان و قزاقستان فعالیت خود را در بندرها حوزه دریای خزر گسترش
دادهاند و این امر اهمیت بندرها حوزه دریای خزر را در اقتصاد کشورهای شرق آسیا تا اروپا نشان میدهد .ازاینرو ،ایران
نیز به توسعه و تجهیز بندر امیرآباد پرداخته که با توجه به اتصال به خطوط ریلی و امکان ارتباط سریع با خلیجفارس
میتواند نقش محوری را در اتصال این کشورها به آبهای آزاد داشته باشد (ایراس ،موسسه مطالعات ایران و اوراسیا،
 .)1392درمجموع حضور ایران میتواند در تقویت زیرساختها -که مهمترین چالش تراسیکا است ،موثر باشد ،اما از سال
 2010به دلیل تحریمهای گسترده ،کمکهای فنی پروژههای اتحادیه اروپایی برای این کشور فراهم نشد (سازمند و
کاویانی فر .)1394 ،از دیگر چالشهای پیش روی ایران در کریدور میتوان به موارد زیر اشاره کرد :بندرها توسعهنیافته
این کشور در دریای خزر ،عدم تکمیل مسیر ریلی ایران در برنامههای این ابتکار ،اختالفات سیاسی-ایدئولوژیکی بین
ایران و برخی از کشورهای عضو ،ژئوپلیتیک همهچیز بدون ایران از سوی ایاالتمتحده بهعنوان متحد اصلی کشورهای
عضو و اتحادیه اروپا ،و  . ...بنابراین ایران نتوانسته است ظرفیتهای بالقوه خود را در طرح اتصال شرق-غرب اتحادیه
اروپایی به مرحله بالفعل برساند .بااینحال ،اهمیت فوقالعاده جغرافیای ایران برای کریدور اتحادیه اروپا میتواند راه را
برای جغرافیای صلح هموار کرده و روابط دوجانبه را از طریق گشایش سیاسی و لغو تحریمها تقویت کند.
معاهده عشقآباد ،طرح یکپارچگی اوراسیا

توافقنامه عشقآباد یک توافقنامه حملونقل چندوجهی برای تسهیل حملونقل کاال بین کشورها در آسیای مرکزی و
خلیجفارس از طریق ایجاد شبکهای از کریدورهای حملونقل بینالمللی است که پیوندها و مراکز عمده حملونقل
منطقهای را به همراه دارد .این توافقنامه که ابتدا در آوریل  2011در عشقآباد ترکمنستان توسط دولتهای ایران ،عمان،
قطر ،ترکمنستان و ازبکستان به امضا رسیده است ،بهطور بالقوه میتواند به یکپایه مهم برای تسهیل یکپارچگی اوراسیا
تبدیل شود (بریوپداتیس .)1 :2019 ،هدف این توافقنامه ،ایجاد کوتاهترین مسیر تجاری بین کشورهای آسیای مرکزی و
بندرها ایران و عمان است .این موافقتنامه ترانزیتی ،پیش از رسیدن به خلیجفارس و ورود به عمان ،یک کریدور
ترانزیتی در سراسر آسیای مرکزی و خاورمیانه را از طریق سرزمین بزرگ و طوالنی اوراسیا بین قزاقستان ،ازبکستان،
ترکمنستان و ایران تأمین میکند (استادیک .)1 :2018 ،پس از خروج قطر از این توافقنامه ،چهار کشور باقیمانده
تفاهمنامهای را برای اجرای این توافقنامه در اوت  2014امضا کردند .در سال  ،2015قزاقستان به این توافقنامه پیوست.
در نوامبر سال  ،2016پاکستان تصمیم خود را برای پیوستن به توافقنامه عشقآباد اعالم کرد .در اول فوریه  2018هند نیز
بهعنوان امضاکننده توافقنامه عشقآباد تبدیلشده است (بریوپداتیس .)1 :2019 ،ترکمنستان ،بهعنوان کشور مخزن
توافقنامه عشقآباد ،در تاریخ  1فوریه آن سال اعالم کرد که هر چهار عضو مؤسس موافقت خود را به الحاق هند اعالم
کردهاند (وایفای استادیز .)2 :2018 ،الحاق به این توافقنامه گزینههای اتصال هند بهعنوان یک قدرت نوظهور به آسیای
مرکزی را متنوع میکند و بر روابط تجاری هند با منطقه تأثیر مثبت میگذارد .این توافقنامه حضور هند را در بندر چابهار،
 INSTCو همچنین الحاق آینده به اتحادیه اقتصادی اوراسیا تکمیل خواهد کرد (موهاپاترا2020 ،؛ چادهاری.)2018 ،
هند همچنین امیدوار است از طریق این شبکه حملونقل به انرژی و سایر منابع آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند
(بریوپداتیس .)1 :2019 ،درواقع اهمیت این توافقنامه برای هندوستان این است که این کشور را قادر خواهد ساخت تا از
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کریدور حملونقل و ترانزیت موجود برای تسهیل تجارت و تعامل تجاری با منطقه اوراسیا استفاده کند .این امر،
تالشهای هند را برای پیادهسازی کریدور حملونقل بینالمللی شمال-جنوب ( )INSTCو اتصال بهتر هماهنگ میکند
(استادیک.)1 :2018 ،
ژئوپلیتیک دسترسی و نقش ژئوترانزیتی ایران در معاهده عشقآباد

"ژئوپلیتیک دسترسی" یک نظریه ژئوپلیتیکی است که از وضعیت جغرافیایی و استراتژیک منطقه اوراسیا در تحوالت پس
از فروپاشی شوروی پیشین برگرفته شد .پیروز مجتهدزاده این اصطالح را برای نخستین بار مطرح کرد (مجتهدزاده،
.)1393
منظور از این اصطالح شرح این واقعیت بوده است که همه کشورهای جدا شده از شوروی در قفقاز ،خزر و آسیای مرکزی
کشورهای خشکی بست هستند .مجتهدزاده تنها راه عملی حل مشکل جغرافیائی "دست رسی" را در ایده ارتباط دادن
همه جمهوریهای این منطقه و افغانستان به خلیجفارس و دریای عمان از راه گسترش شبکههایی از راه و راهآهن و
لولههای نفتی و گازی میداند .یکی از چشمگیرترین جنبههای این پیشنهاد واگذار کردن یک بندر کوچک از بندرها
فراوان ایران در خلیجفارس و دریای عمان به هر یک از کشورهای محاصرهشده در خشکی ژرفای ژئوپلیتیک شمالی
ایران بود (مجتهدزاده .)1393 ،عالوه بر دسترسی کشورهای خشکی بست آسیای مرکزی به دریاهای آزاد و خلیجفارس
از طریق ایران ،این کشور میتواند دسترسی مستقیم کشورهای عربی تولیدکننده نفت خلیجفارس به منطقه خزر-آسیای
مرکزی را تسهیل نماید (مجتهدزاده .)266 :1396 ،درواقع ایران با اهمیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ویژهای که برای
منطقه محصور در خشکی آسیای مرکزی دارد ،یک کشور ترانزیتی مطلوب است و میتواند تولیدات نفت و گاز قزاقستان
و ترکمنستان را به بهترین شکل به دریای آزاد و حتی از طریق ترکیه به اروپا برساند .همچنین با گره خوردن امنیت ملی
کشورها با تأمین انرژی ،اهمیت ایران به خاطر این موقعیت ترانزیتی ،استراتژیک و حیاتی به شمار میرود (گل کرمی و
همکاران.)47 :1397 ،
کشورهای شمالی ایران به دلیل این موقعیت خشکی بست و عدم دسترسی به اقیانوسها ،به بندرها ایران برای دسترسی
به جهان خارج و خلیجفارس وابستگی ژئوپلیتیکی دارند ،زیرا ایران با  2043کیلومتر مرز آبی در پهنه جنوبی ،کوتاهترین،
سریعترین ،امنترین و اقتصادیترین مسیر دسترسی کشورهای بیکرانه منطقه خزر-آسیای مرکزی به دریای عمان و
خلیجفارس محسوب میشود .اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئوترانزیتی ایران برای این کشورها ،در معاهده عشقآباد
تجلی مییابد .این کشور علیرغم وجود چالشهایی که از سوی رقبای دیرین منطقهای و جهانی بر آن تحمیل میشود،
میتواند با ارتقای زیرساختها ،مسیرهای ریلی ،جادهای و بندرها ،و همچنین ارتقای تفکر و نگاه ژئوپلیتیک و ژئوترانزیتی
از سوی دولت مرکزی و سیاست خارجی آن ،نقش بیبدیلی برای تبدیلشدن بههاب ترانزیتی در منطقه ایفا نماید.
نگاهی کوتاه به نقش ایران در دیگر کریدورها
کریدورهای اکو )KTAI( :1و ()ITI

در جلسههایی که از سوی اکو در سال  2019در مورد کریدور ( KTAIقرقیزستان ،تاجیکستان ،افغانستان ،ایران) و
کریدور ( ITIاسالمآباد ،تهران ،استانبول) برگزار شد ،موضوعات عملی که مستلزم همکاری مشترک و بدون وقفه بین
کشورهای عضو در مرحله پس از مطالعه است ،موردبحث و تصمیمگیری قرار گرفت .این جلسات ،فراتر از هرگونه تردید،
 .1سازمان همکاریهای اقتصادی اکو از سوی کشورهای ترکیه ،ایران و پاکستان در سال  )1364( 1985تأسیس شد .هماکنون ایران ،ترکیه ،پاکستان،
افغانستان ،جمهوری آذربایجان ،ترکمنستان ،قرقیزستان ،قزاقستان ،ازبکستان و تاجیکستان ،اعضای این سازمان هستند.
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شرکتکنندگان را به مزیت بزرگی برای پرداختن به استراتژی جامع منطقهای برای توسعه پایدار کریدورهای جادهای در
منطقه سوق داد (اکو .آی ان تی .)2 :2020 ،از میان  10کشور عضو اکو ،هفتکشور خشکی بست هستند و تنها سه
کشور پاکستان ،ایران و ترکیه به آبهای آزاد دسترسی دارند ،بر همین اساس ایران با قرار گرفتن در مرکزیت جغرافیایی
کشورهای عضو اکو ،مهمترین نقش را در زنجیره حملونقل بین این کشورها و همچنین دسترسی به آبهای آزاد دارد.
کریدور جنوبی آسیا

در گزارش جدید بانک جهانی کریدورهای حملونقل پتانسیل عظیمی برای تقویت رشد اقتصادی آسیای جنوبی ،کاهش
فقر و ایجاد اشتغال ایجاد میکنند ،مشروط بر اینکه مسیرهای تجاری جدید منافع خود را گسترش دهند و اثرات منفی بر
محیطزیست را محدود کنند (ورلد بانک  .)2018هند ،ایران و افغانستان پروژه ساختوساز "جاده ابریشم جنوبی" آسیای
جنوبی را با یکدیگر ترویج میکنند و سعی میکنند "جاده ابریشم دریایی" و "جاده ابریشم زمینی" را با هم مرتبط کنند
(هایکوان .)136 :2017 ،کریدور جنوبی آسیا یکی از کریدورهای بینالمللی تعریفشده در ترانزیت جهانی است که هدف
آن اتصال آسیای جنوب شرقی از طریق خاک ایران به کشورهای غربی در حوزه دریای مدیترانه و اروپای جنوبی،
بهخصوص کشور ترکیه است (مقاومتی نیوز.)1397 ،
مسیر با شروع از آسیای جنوب شرقی و گذر از شبهقاره هند از طریق میر جاوه در مرز جنوب شرقی ایران وارد قلمرو
کشور شده و نهایتاً از طریق مرزهای شمال غربی شامل بازرگان ،رازی و خسروی در مرز کشورهای ترکیه و عراق از
قلمرو ایران خارجشده و به سمت حوزههای اروپا و دریای مدیترانه امتداد مییابد .طول این مسیر در محور میر جاوه –
رازی  2496کیلومتر بوده و ظرفیت حملونقل سه میلیون تن بار را دارا میباشد .بخشی از این مسیر به طول 235
کیلومتر در محور زاهدان – کرمان فاقد ارتباط ریلی بوده و با توجه به اینکه این محور در آینده ساخته خواهد شد و ارتباط
ریلی اروپا با شبهقاره هند بهطور کامل برقرار خواهد شد (سازمان بندرها و دریانوردی.)1400 ،
نتیجهگیری
هارتلند در رقابت قدرتهای قرن بیستم ،منطقه وسیعی از اوراسیا را در برمیگرفت که طراحیهای ژئواستراتژیک
حکومتها بهعنوان اصلیترین بازیگران ژئوپلیتیک نظام بینالملل برای دسترسی ،کنترل و تسلط بر آن و همچنین مهار
قدرت واقعشده در سرزمین جغرافیایی آن صورت میگرفت .با گذشت زمان زیادی از تئوری اولیه هارتلند ،جغرافیاها،
کشورها ،بازیگران ،کارتهای بازی و ابعاد رقابت قدرتی بهطورکلی تغییر کردهاند .شناسایی و توصیف هارتلندها در
ژئوپلیتیک معاصر ،بهعنوان یکراه مفید برای درک قدرت پویایی ژئوپلیتیک است .امروزه با تغییر ابعاد رقابت قدرتی از
ژئواستراتژی به سمت ژئواکونومی و ژئوپلینومی ،قدرتهای بزرگ و قدرتهای نوظهور هرکدام برای بازیگری موثر در
جغرافیاهای کلیدی جهانی ،کریدورهای ژئوپلیتیکی را مدنظر قرار دادهاند که بعد اقتصادی آن پررنگتر از سایر ابعاد است.
بنابراین ما ایده خود را در زمینه «ایران ،هارتلند کریدوری جهان» در پسزمینه یک نظریه بزرگ ژئوپلیتیک که میتواند
در قرن جدید پویایی خود را نشان دهد ،ارائه میدهیم .در این رقابت قدرتی نوین ،یک هارتلند کریدوری شکلگرفته
است که توجه سیاست خارجی قدرتها را به خود معطوف کرده است .این هارتلند جدید ،که پیشتر نیز از سوی
اندیشمندان غربی ،بهعنوان مرکز بیضی استراتژیک انرژی و اتصالدهنده دو حوضه عظیم انرژی خلیجفارس و خزر
معرفیشده بود ،در منطقه جنوب غرب آسیا قرارگرفته است و ریشههای نقش گذرگاهی و اتصالدهنده آن به قرنها قبل
بازمیگردد .کشور ایران از دیرباز ،به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مسیر ارتباط تمدنها ،ملتها و اقوام مختلف و حدفاصل
مناطق جغرافیایی واقع بوده و تعامل میان تمدنهای سند و پنجاب ،بینالنهرین و ماوراءالنهر را تسهیل نموده است .این
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کشور با قرار گرفتن در قلب جاده ابریشم خشکی پایه باستانی ،تمدن مشرق زمین را به تمدن غربی پیوند میداد و مسیر
ارتباطی برای تعامالت گسترده از یکسو ،و جنگهای خانمانسوز از سوی دیگر بود .امروزه نیز موقعیت جغرافیایی ایران
در مسیر ارتباط واحدهای سیاسی مستقل جهان نهتنها سیر نزولی نداشته ،بلکه با احداث کریدورهای بینالمللی و احیای
جاده ابریشم ،و قرارگیری این کشور در قلب حیاتیترین راهگذرهای حملونقل جهان ،به یک موقعیت ژئوترانزیتی ویژه
تبدیلشده است .درواقع ایران بهعنوان هارتلند کریدوری جهان ،محور اتصال شرق و غرب از طریق طرح ابتکاری یک
کمربند یک جاده چین (جاده ابریشم جدید) و شمال و جنوب از طریق اتصال جنوب آسیا به شمال ابرقاره است و
همچنین اتصال ترانزیتی بین روسیه ،اروپای شرقی ،اروپای مرکزی ،اروپای شمالی ،منطقه خزر-آسیای مرکزی و قفقاز
ازیکطرف و جنوب آسیا ،جنوب خاوری آسیا ،خاور دور ،اقیانوسیه و کشورهای حاشیه خلیجفارس از طرف دیگر را تأمین
مینماید .همچنین این کشور عالوه بر قرار گرفتن در مرکزیت جغرافیایی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی
اکو ،کوتاهترین و اقتصادیترین مسیر پیش روی کشورهای خشکی بست شمالی برای رسیدن به آبهای اقیانوسی
محسوب میشود که این امر در توافقنامه عشقآباد تجلی مییابد .این موقعیت ژئوترانزیتی ایران در نظام ژئوپلی نومیک
جهانی قرن بیست و یکم که بر منابع جغرافیایی-سیاسی -اقتصادی با محوریت کریدورها و بندرها اتصالدهنده متکی
است ،میتواند کارتهای بازی زیادی را دربازیهای قدرت منطقهای و جهانی در اختیار ایران قرار دهد .این امر در
صورتی محقق میشود که توجه به نقش ویژه ایران در کریدورهای بینالمللی ،بهصورت یک کد ژئوپلیتیک در دستور کار
سیاست خارجی ایران قرار گیرد .همچنین توجه به ژئواکونومی باید بهعنوان گزینه جایگزین ایدئولوژی در سطح کالن
تصمیمگیریهای ملی مطرح شود .نگارندگان ،عالوه بر تئوری پردازی جغرافیای هارتلندی ایران در چهارچوب ژئوپلیتیک
ساختاری (کالسیک) ،نگاهی به ژئوپلیتیک انتقادی ایران نیز داشتهاند .ازاینرو ،مزیتها و سودمندی ،چالشها ،پویایی
قدرت ،ادراک و موقعیت فضاهای جغرافیایی در ارتباط با تغییر شرایط سیاسی-اقتصادی نیز موردتوجه قرارگرفته است.
بنابراین ما استدالل میکنیم که قائل شدن موقعیت هارتلندی جدید برای ایران و تحقق نهایی فرضیه ارائهشده پژوهش
حاضر ،مستلزم عبور از شرایط و چالشهای داخلی و خارجی بسیاری است که روبه روی این کشور قرارگرفته است و
تغییر شرایط به سمت انگارههای مثبت یا منفی میتواند موقعیت این کشور را استراتژیکتر نموده یا آن را به قهقرا ببرد،
زیرا آنچه یک موقعیت جغرافیایی مطلوب را ایجاد میکند ،بسیار متغیر است و با تغییر شرایط خارجی میتواند در طول
زمان دچار تغییر شود .ازاینرو نویسندگان سعی کردهاند چارچوبی کلی از ژئوپلیتیک انتقادی ایران در زمینه نقش جدید
هارتلندی این کشور در کریدورهای بینالمللی ارائه دهند تا نویسندگان بعدی بتوانند بهصورت ویژه به این موضوع
بپردازند.
تقدیر و تشکر
نویسندگان بر خود ضروری میدانند که از اساتید برجسته جهانی اندیش؛ پروفسور الکساندر مورفی ،استاد جغرافیای
سیاسی در دانشگاه اورگن ایاالتمتحده ،پروفسور برند کاوسلر ،استاد علوم سیاسی در دانشگاه جیمز مدیسون
ایاالتمتحده و همچنین پروفسور آرشین ادیب مقدم ،استاد اندیشه جهانی و فلسفه تطبیقی دانشگاه لندن ،به دلیل نظرات
ارزشمندشان که در ارائه بهتر محتوای مقاله به ما کمک کرد؛ تشکر و قدردانی نمایند.
منابع
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پیش روی آن .یازدهمین کنگره ساالنه انجمن ژئوپلیتیک ایران ،تحوالت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا.
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