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 چکیده
میدر قلب جاده ابریشم، قدی شدنواقعبا  درگذشتهکه  است قرارگرفتهاستراتژیک موقعیت مکانی  یک در ایران 

و امروزه نیز شرق و غرب و شمال و جنوب  شدیمشناخته  هاتمدنترین کریدور خشکی پایه جهان، چهارراه 
 ازنظرکشور که  نیا .شودیمی چهارسوی جهان محسوب نقطه تالق روازاینو  دینمایمبه هم متصل جهان را 

، است شدهواقعموقعیت جغرافیایی در جنوب غربی آسیا و از نگاه غرب محور، در منطقه شکننده خاورمیانه 
غرب یا -اروپا از طریق کریدور شرق-آسیا دهندهاتصالجنوب، -وسیه از طریق کریدور شمالهند و ر دهندهاتصال

 پیونددهندهآسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و اروپای غربی از طریق کریدور تراسیکا،  پیونددهندهجاده ابریشم نوین، 
اقتصادی  هایهمکاریسازمان  اعضای پیونددهندهجنوب شرقی آسیا به شمال غربی اروپا در کریدور جنوبی آسیا، 

 آبادعشق نامهتوافقدر  فارسخلیجکشورهای آسیای مرکزی به دریاهای آزاد و  پیونددهندهاکو و همچنین 
بنیادی نظری بوده و اطالعات و مواد اولیه تحلیل به روش  هایاز نوع پژوهش تحقیق حاضر. شودیممحسوب 
مسئله . است آمدهدستبهمعتبر و یا مرجع  هایهمچنین وبگاه ومی مقاالت علفاده از کتب و است با و ایکتابخانه

 است "هارتلند کریدوری"مدل مللی و ارائه البیندر کریدورهای  رانیا واکاوی نقش ژئوپلیتیکی اصلی پژوهش،
در موقعیت هارتلندی ایران دهد نتایج تحقیق نشان می .گرددیممطرح بار توسط نگارندگان  که برای نخستین

 دورهایکر تیبا محور "یاقتصاد -یاسیس-ییایغرافج"که بر منابع  کمیو  ستیقرن ب یجهان کینومینظام ژئوپل
قرار  رانیا اریدر اخت یو جهان یاقدرت منطقه هایدربازیرا  یادیز یباز یهاتتواند کاراست، می یمتک بندرهاو 

 دهد.
 

 .ژئوپلیتیک، ژئواکونومی مدل، ژئوپلیتیک کریدوری، المللیبینژئوپلیتیک ایران، کریدورهای  :یکلیدواژگان 
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 مقدمه

به راه ابریشم  ونقلحملاسناد در زمینه  ترینمهملیکن  ،گرددبرمیبه قدمت بشر  ونقلحملاگرچه قدمت و تاریخچه 

سال از اعتبار  1800آمده و تا سده شانزدهم، تقریباً به مدت  به وجوددر سده دوم قبل از میالد  که مسیر این. گرددبرمی

به  زیبه مدت چند دهه از ون ی مارکوپولوسفر طوالنبیانگر  .(1 :1394 )صادقی، است بودهتجاری و بازرگانی برخوردار 

و ترانزیت  ونقلحمل درواقع(. 9-1: 2018کاپالن،  ؛1: 2019)ابیانگوناسکا،  بود ایاروپا و آس نیب یتجار ریدر مس نیچ

عالوه برای گسترش قدرت اقتصادی خود، خشکی پایه بود، اما امروزه واحدهای سیاسی مستقل  درگذشتهکاال و مسافر 

 مللی بری، بحری و تلفیقیالبینو کریدورهای  اندقرار دادهرا در دستور کار خود دریایی  ونقلحملبر نگاه خشکی محور، 

 شوددریایی انجام می ونقلحملدرصد تجارت جهانی از طریق  80امروزه بیش از  کهطوریبه؛ است آن هاینتیجه از

 (.11: 2003)وینس،  است یجهاناقتصاد  یمحور اصل ،ونقلحملاین نوع و  (93-92، 1399)نورعلی و احمدی، 

 غیرمستقیمو  مستقیم طوربه نجهارا در  یبشر نفنوو  هادانش نیترگسترده یالمللنیب ونقلحمل که است معتقدآرنولد 

 4را به  ونقلحمل یدورهایکر، وی باشدیم هارکشو بین یرتجاو  یدقتصاا بطروا توسعه زبسترساو  است برگرفتهدر 

از: کریدور تجارت ملی، کریدور تجاری دوجانبه، کریدور تجاری چندجانبه، کریدور  اندعبارتکه  کندیمدسته تقسیم 

ترکیبی از  عنوانبهفیزیکی  ازنظر ونقلحملکریدورهای (. 1: 2015، هوپ و کاکس، 3: 2006)آرنولد،  چندحالته و متقابل

ت )پی گلوبال، اس شدهفیتعر، کندیممسیرهایی که مراکز فعالیت اقتصادی را در یک یا چند کشور مجاور به هم وصل 

که  شودیمگفته ی مللالبین ونقلحملبه شبکه  یمللالبین دوریکر کی، هاآهنراه یسازمان همکار نظرازنقطه (.4: 2011

کاال و مسافر در حداقل زمان ممکن همراه  یمللالبین تیو ترانز ونقلحمل منظوربه هاو جاده هاآبراه، آهنراهاز خطوط 

امروزه کریدورهای  (.6 :1397)نوروزی و تقی زاده،  دیکشور عبور نما نیاز قلمرو چندو  دینمایمفاده است یاقتصاد باصرفه

-را کریدور شمال هاآن ترینمهم توانیمو  کنندیمرا در چهارسوی نقشه به هم متصل  کشورهامللی، البین ونقلحمل

غرب یا راه ابریشم جدید در ابتکار یک کمربند یک جاده چین و کریدور تراسیکای اتحادیه اروپا که -جنوب، کریدور شرق

 ، دانست.دهدیمروپا را به هم دیگر پیوند آسیا، قفقاز و ا

)آی آر ام  ،کندیمعمل  ای، اروپا و آسقایآفر نیب یپل ارتباط کی عنوانبهکه  است شدهواقع فردمنحصربه یدر مکان ایران 

غرب، -اروپا در کریدور شرق-آسیا پیونددهندهجنوب، -هند و روسیه در کریدور شمال پیونددهندهو ( 4: 2014آر یودی، 

ل غربی جنوب شرقی آسیا به شما پیونددهندهآسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و اروپای غربی در کریدور تراسیکا،  پیونددهنده

سیای مرکزی به دریاهای آزاد و کشورهای آ پیونددهنده همچنین اعضای اکو و پیونددهندهاروپا در کریدور جنوبی آسیا، 

جهان قرار  جغرافیایی یهاتیموقع نیاز بهتر یکیدر  ایران درواقع. شودیممحسوب  آبادعشق نامهتوافقدر  فارسخلیج

راتژیکی، ژئواکونومیکی و ژئوترانزیتی را در منطقه جنوب غرب آسیا بازی است ژئوپلیتیکی، ژئو هایکه ترکیبی از نقش دارد

 است کیتیژئوپلمللی، از دیدگاه البین یدورهایکردر  ایران نقش مندنظاممسئله اساسی پژوهش حاضر، بررسی  .کندیم

 . را به همراه دارد "هارتلند کریدوری"جدید تحت عنوان  نظری که ارائه یک مدل

کریدورهای جهانی بار را  هاآنپرداختند.  رانیا بررسی موانع گسترش ترانزیتبه  ایدر مقاله( 1388)امیری و رادفر عرب 

موقعیت همچنین  هاآنپرداختند، و اروپا  رکزیمسیر آسیای م زدهی کریدورها دربه مقایسه و امتیاو معرفی کرده 

وجود کشورهای محصور  عالوهبهبه اروپا قرارگرفته و  خاور دورتجاری مهم  در مسیرکه  رانیا مناسب بسیار ژئوپلیتیک

کر سیستان و به بررسی موقعیت ب (1389)بویه و شریفی کیا  .قراردادند موردتوجه را رانیا در همسایگی خشکی در

 جهت فارسخلیج منطقه کشورهای کهنتیجه رسیدند  این بهراتژیک چابهار پرداختند و است بندر ژئو واسطهبهبلوچستان 

و  نسیستا نقشکه  اندنموده یجدید یدقتصاا هایبرنامه ینوتد به امقدا دخو نفتی دقتصاا و فیاییاجغر یتنگناها بر غلبه
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به بررسی نقش  (1392)پرند  .مالحظه استقابل ربسیا منطقه ینا مونیاپیر یهازهحو نمیا پیوند دیجادر ا نبلوچستا

پرداخت و ضمن بیان  هاو چالش هافرصتآسیای مرکزی،  یکشورهاایران با  یبازرگانترانزیت خارجی در توسعه روابط 

توسعه را، راه  سایر عواملکریدوری و  بلندمدتو  مدتکوتاهایران، تدوین راهبردهای  قیطرهای ترانزیتی از برخی مزیت

 ییکشورها ازجملهران ای کهمعتقد بودند ( 1394سید امیری و باورصاد )دانست. ایران با کشورهای منطقه  یاقتصادروابط 

در ارتباطات تجاری و ترانزیت  ایراتژیک و جغرافیای خاصی که دارد از جایگاه ویژهاست تیموقعکه به دلیل  است

 منظوربهپرداخته و در آخر راهکارهایی  رانیا به موضوع جایگاه ترانزیت کاال از امتیازات این به. با توجه است برخوردار

ژئواستراتژیک ایران نسبت به هند و چین را  هایگیریجهت( 2021) دوستصلح. کردند بهبود اوضاع ترانزیتی کشور ارائه

، سویکیت ژئواستراتژیک ایران در ابتکار یک کمربند و یک جاده و همکاری با چین از موقعبهبررسی کرد و در این مقاله 

دیگری،  پژوهشگران. جنوب و همکاری با هند از سوی دیگر پرداخت-و موقعیت ژئواستراتژیک ایران در ابتکار شمال

به یک پژوهش  کدامهیچ رسدیمکه به نظر  اندپرداخته ایران یتیترانزهرکدام به بررسی یکی از ابعاد نقش و موقعیت 

. نوآوری پژوهش حاضر، اندنیافتهدست مللی البیندر کریدورهای  ایران یکیتیژئوپلدر زمینه نقش  مندنظامجامع و 

که برای نخستین بار  است یالمللنیبدر کریدورهای  ی جهانرکریدو هارتلند عنوانبه ایران یکیتیژئوپلواکاوی نقش 

های ژئوپلیتیک کالسیک در همچنین نگارندگان، عالوه بر توجه به دیدگاه. گرددیمتحقیق ارائه  نیا توسط نویسندگان

ها و ، توجه به مزیتروازاین. اندداشتهنیز نگاهی به ژئوپلیتیک انتقادی ایران زمینه نقش جغرافیای هارتلندی ایران، 

 یاقتصاد-یاسیس طیشرا رییدر ارتباط با تغ جغرافیایی یفضاها تیقدرت، ادراک و موقع ییایپوها، سودمندی، چالش

یم یخارج طیشرا رییاست و با تغ ریمتغ اریبس ،کندیم جادیرا ا یخوب ییایجغراف تیآنچه موقعاست. بنابراین  موردتوجه

مستلزم عبور از کنند که این موقعیت هارتلندی برای ایران، نویسندگان استدالل می روازاین. کند رییزمان تغتواند در طول 

 است. قرارگرفتههای بسیاری است که روبه روی آن شرایط و چالش

 

 نظری مبانی

 ونقلحملجغرافیا و ژئوپلیتیک 

و کریدورهای  پردازدیم ،شودیمبر روی آن انجام  ونقلحملجغرافیایی که  هایبه بررسی عرصه ونقلحملجغرافیای 

دو عرصه جغرافیایی  نیا پیونددهنده بندرها و دهدیمقرار  موردتوجهمسیرهای اصلی  عنوانبهو خشکی پایه را  پایهآب

  .شوندیممحسوب 

است؛  ونقلحمل یایموضوع موجود در جغراف کی وضوحبهحضور دارند،  یقلب تجارت جهاندر  ازآنجاکه، بندرها

ی مهم و کلیدی، نقاط کنترل کشتیرانی و ها، در گذرگاهونقلحملموثر در جغرافیای  هایمؤلفهکه این  ایگونهبه

پژوهش جغرافیا و ژئوپلیتیک  در این راستا، شاو و سایداوی در کنند.ی جهانی نقش به سزایی را ایفا میکریدورها

 کشورها نیاز رقابت قدرت ب یبخش عنوانبه یتجارت جهان یدر فرمانده هاو کانال بندرها تیر اهمخود، ب ونقلحمل

 هایقدرتفضاهای جغرافیایی در رقابت  نقش کلیدیدر قرن بیستم،  (.502: 2011)شاو و سیداوی،  ندکنیم تأکید

که میکندر، جغرافیدان انگلیسی، در  ایگونهبهداشت. فناوری حمل نقل در بر جهانی، توجه اندیشمندان ژئوپلیتیک را به

و  ی خشکیفضاریلی را از دالیل اصلی برتری  ونقلحملنظریه محور جغرافیایی تاریخ در اوایل قرن بیستم، توسعه 

نیز، آلفرد ماهان، تئوری قدرت  ازاینپیشمنتشر شد که  حالیقدرت خشکی نسبت به قدرت دریا دانست. این تئوری در 

دریایی ارائه داده بود. در نیمه قرن بیستم نیز، دسورسکی  ونقلحملدریایی را با توجه به بعد نظامی کشتیرانی و 

منتشر جهانی و با اتکا به طراحی یک ژئواستراتژی  ونقلحملخطوط هوایی  برتکیهآمریکایی، تئوری قدرت هوایی با 
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در عصر جدید، سبب شده است که ژئوپلیتیک  ونقلحملاقتصادی رسد که پررنگ شدن بعد به نظر می حالبااین ساخت.

 در این ژئوپلیتیک جدید، درواقع سیر پیدا کند. نومیکو ژئوپلی ، از بعد ژئواستراتژیک خود به بعد ژئواکونومیکونقلحمل

در  یالمللبینهای یریاز درگ یاریدر بس ونقلحمل است که گرفتهشکل در قرن بیست و یکم رقابت بزرگ قدرت کی

: 2018)لین،  است داکردهیپسیر  ونقلحملژئوپلیتیک  سویبه ونقلحملجغرافیای  روازاینمحوریت دارد، سراسر جهان 

، طرح یک کمربند یک جاده چین است که از ونقلحملطرح ژئوپلیتیکی  ترینمهم قدرتی جدید قرن حاضر، بازی رد (.1

 سی، رئسیهر یهر اساالریدر است. شدهتشکیلغربی خشکی -جنوبی دریایی و یک مسیر شرقی-یک مسیر شمالی

 نیب یدر چارچوب رقابت ابرقدرت را چین طرح ابتکاری یک کمربند یک جاده، آرام انوسیاقدر  متحدهاالتیا یفرمانده

 یبردن نفوذ جهان هیو به حاش یجهان ونقلحملمحاصره نقاط مهم  یبرا یکرد و آن را ترفند میتنظ متحدهاالتیا و نیچ

عرصه  ترینمهمدریایی را  ونقلحمل، که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، متحدهاالتیا(. 1: 2018)لین،  خواند کایآمر

چین  خواهدینم(، 82: 2009)سیپریان،  ندیبیمو ناوگان برای اعمال قدرت در سایر فضاهای جغرافیایی  هاحضور کشتی

 (.11، 1396)تیشه یار و تویسرکانی،  در منطقه پیدا کند ایفوذ گسترده، حوزه نونقلحمل یدورهایکرفاده از است با

اتحادیه اروپا نیز که ابتکار چین را  .بدیلی برای طرح چین معرفی کرد عنوانبهبنابراین خود طرح راه ابریشم نوین را 

خود را در  موردنظرخود طرح جاده ابریشم نوین ( 2: 2018)موهان،  ،داندیمچالشی جدی برای وحدت و امنیت خود 

روسیه، دیگر کشور حاضر در (. 35: 2017)هایکوان،  است کردهقرن بیست و یکم پیشنهاد  ونقلحملژئوپلیتیک  بحبوحه

خط لوله در  ونقلحمل ینیتوسعه سرزم کهطوریبهدارد،  اینگاه ویژه ونقلحملرقابت قدرت جهانی نیز به ژئوپلیتیک 

نفت و  دیو تول ریاز ذخا توجهیقابل: حجم است قرارگرفته یعوامل مختلف ریتحت تأث یمختلف زمان هایدوره در هیروس

یک  عنوانبه هیهمسا یبا کشورها هیروابط روس طبیعتو  یمطلوب در بازار جهان تی، وضعیداخل یتقاضا شیگاز، افزا

در  توانیمخط لوله مشترک را  کیبا  ییایبندر در کی یکیتیژئوپل یوندهایپ. همچنین است آن ازجملهعامل ژئوپلیتیکی 

 تیاهم یکرد که دارا ییمدرن شناسا هیخط لوله در روس ونقلحمل یسازمان ارض موردمطالعه رییتغ هایاز جنبه کیهر 

 پروژهور در یک کش نیا موضوع این برعالوه (. 782: 2016ت )پوتوتسکایا، کاترووسکی و وی آی، اس یکیتیژئوپل

 ونقلحملنقش  توانیم درمجموع ران و هند به امضا رساند.ای همراهجنوب را به -طرح کریدور شمالژئوپلیتیکی اتصال، 

یک نقش ژئوپلیتیکی دانست که  را است گرفتهشکل در نظام ژئوپلیتیک جهانی که با محوریت قدرت و رقابت قدرتی

 .است کردهبزرگ را نیز درگیر  هایقدرتخارجی  است، سیونقلحملراه و  مسئوالنعالوه بر 
 

 نظریه هارتلند

 1919بعداً در سال  یه وکرده است ک ییرا شناسا "خیتار ییایمحور جغراف"ه کرد کیندر ادعا کهالفورد م 1904در سال 

های وی هرچند یکی از نخستین نظریه(. 2018آرنولد و دوگین،  ؛193: 1975)مویر،  ردکهارتلند جاودانه  عنوانبهآن را 

مکیندر بر این عقیده بود که (. 901: 2015و هلی،  )هیوز ژئوپلیتیک را ارائه کرد، اما هرگز از این اصطالح استفاده نکرد

که خارج از دسترس نیروی ( 4-3: 2004)جونز، جونز و وودز، از خشکی اوراسیا است  ایعمدهناحیه محوری، قلب قسمت 

در خارج از (. 835: 2014)ناتسن،  غیرقابل نفوذ است "هارتلند"دریایی انگلیس است و قلمرو وسیع اوراسیا دارای یک 

شود و در یک هالل میداخلی بزرگ وجود دارد که شامل آلمان، اتریش، ترکیه، هند و چین  ناحیه محور، یک هالل

هرچند  (.435-433: 1904)مکیندر،  ، کانادا و ژاپن قرار دارندمتحدهایاالتبیرونی، انگلیس، آفریقای جنوبی، استرالیا، 

از این  1بار 9برای منطقه اوراسیا به کار گرفت و اصطالح هارتلند را  1915جیمز فرگریو، ژئوپلیتیسین انگلیسی، در سال 

                                                 
 283، 253، 247، 218، 203، 201، 200، 199، 37ی هاصفحه .1
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یک نظریه ، مکیندر این اصطالح را در قالب (1915)فرگریو،  اصطالح در کتاب جغرافیا و قدرت جهانی استفاده کرد

نگرانی او حفظ برتری سیاسی، تجاری و صنعتی امپراتوری بریتانیا در زمانی بود که فرماندهی به کار گرفت.  مندنظام

 یهژمون یبرا دیتهد ترینبزرگرا  ییایاوراس بری یظهور کشورها ندریمک .برتری جهانی نبود کنندهتضمیندریاها دیگر 

عنوان داشت که هر کس بر  1919با اصالت دادن به قدرت بری در سال وی  (.17: 2014)کوهن،  دانست ایتانیبر یجهان

اروپای شرقی تسلط یابد بر هارتلند نیز مسلط خواهد شد، هر کس بر هارتلند مسلط شود بر جزیره جهانی مسلط خواهد 

افزایش قدرت مکیندر نگران  (.12: 2018)بالسیجر،  شودمیشد و هر کس بر جزیره جهانی مسلط شود بر جهان مسلط 

نظریه (. 8: 2017هاچبرگ و اسلوآن،  ؛16: 1998، همکاران)اتوتایل و  بود در برابر بریتانیا امپراتوری آلمان در قاره اروپا

بر  رویکرد ژئواستراتژیکی بود که یکاین کرد؛می تأکیدبین روسیه و آلمان  "مناطق حائل"هارتلند وی بر لزوم ایجاد 

این تئوری و تئوری پرداز آن امروزه نیز اهمیت خود را از  (.12: 2018)بالسیجر،  گذاشتقرن بیستم تأثیر می هایسیاست

مجدد عالقه به  شیبوده است که با افزا تفکرات مکیندر یملل شاهد بازسازالبین استیعرصه سدست نداده است و 

کنند که شناسایی و توصیف نویسندگان استدالل می(. 901: 2015)هیوز و هلی،  همراه بوده است و هارتلند کیتیژئوپل

در  ایده خود را ما مفید برای درک قدرت پویایی ژئوپلیتیک است. بنابراین راهیک عنوانبههارتلندها در ژئوپلیتیک معاصر، 

تواند در قرن جدید پویایی خود میکه یک نظریه بزرگ ژئوپلیتیک  زمینهپسدر  «ایران، هارتلند کریدوری جهان»زمینه 

 دهیم.میرا نشان دهد، ارائه 

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

 

 پژوهشروش 

به واکاوی  کوشدیم، "هارتلند کریدوری جهان" و نظریه مدلبا ارائه که  است ینظراز نوع بنیادین و  پژوهش حاضر

و  ایپژوهش، اسنادی و کتابخانه نیا ها درداده آوریجمعروش مللی بپردازد. البیندر کریدورهای  ایران یکیتیژئوپلنقش 

 .باشدیمتحلیلی  –تحلیل اطالعات نیز توصیفی  ٔەشیو

 

 هابحث و یافته

 هارتلند کریدوری جهانایران، 

کشورهای جهان  موردتوجه، در طول تاریخ همیشه است از جغرافیای آن متأثراش که ژئوپلیتیکی هایبنیانران با ای کشور

به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مسیر ارتباط  ، و(42 :1396، همکاران)گل کرمی و  است بودهجهانی  هایقدرت ویژهبهو 
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سند و پنجاب،  هایمناطق جغرافیایی واقع بوده و تعامل میان تمدن حدفاصلو اقوام مختلف و  ها، ملتهاتمدن

شمار  به هاتمدنچهارراه  االیامقدیماز  کشور این (؛40 :1393حافظ نیا، است ) نمودهرا تسهیل  ماوراءالنهرنهرین و البین

( و 46 :1396، همکاران و یکرمگل است ) بودهبسیار مناسبی برخوردار  موقعیت دریایی و زمینی از موقعیت ازنظررفته و 

و مسیر  دادیمانی، تمدن مشرق زمین را به تمدن غربی پیوند استپایه ببا قرار گرفتن در قلب جاده ابریشم خشکی 

 از سوی دیگر بود. سوزخانمان های، و جنگسویکارتباطی برای تعامالت گسترده از 

 اناستب رانیا ،آمدهعملبه مرگان و هردوت ارت،کپلو ونچ مورخانی و نیمحقق طه توسک ییهاپژوهش و قاتیتحق بنا بر

 شرقی واحلن تا سیالتجاره را از چمال ونقلحملو  ارتباطی التیتسه هک است بوده برخوردار شده حیطتس هایجاده از

ت یو وضع ییایو جغراف محلی تیموقع البته. است آوردهیمفراهم  یبادبان هایقایق و هاارابه طترانه توسیمد یایدر

 (.58 :1390بندر و دریا، مجله است ) کردهیمجاب یرا ا طییران شیان چنیرانیا یاقتصاد

در  دیگربیانبهدلیل ارتباط و اتصال با دریای آزاد و قرار گرفتن بین دو قدرت بحری و بری و  به رانیا جایگاه جغرافیایی

 یکرم)گل  است شده ایران یبراراتژی جهانی باعث پیدایش موقعیت ترانزیتی است درموقعیت ریملند نظریات ژئوپلیتیکی 

. برقراری است کرده ناپذیراجتنابو عبور از فضای آن را  ایران با، برقراری ارتباط هاویژگی این (،46، 1396، همکارانو 

اجتماعی که برای -: اول هدف اقتصادیاست گرفتهانجامبا دو هدف اصلی  عمدتاًو عبور از فضای آن،  ایران باارتباط 

عبور نموده، مبادی و مقاصد را به هم  ایران ریمساز  ونقلحملو وسایط  هاانسان، هاآن، کاال، مواد، افکار و اندیشه تأمین

 تاکنونو از گذشته  شودیمتعبیر  "ایران یارتباطنقش "که از آن به  است یزیچهمان  این .است کردهیممتصل 

یمانجام  ایران یماورا هایو تصرف سرزمین ایران تصرف باهدف نظامی که. دوم هدف است داشتهوضعیت پایداری 

 (.40 :1393حافظ نیا، است ) گرفته

 گرفته برو دو آبراه مهم جهان را در  است ژهیوراتژیک است ، دارای یک موقعیت ژئوایچهارراه اوراسدر  قرار گرفتنایران با 

 هستند دروکربنیاز منابع با ارزش ه توجهیقابلحجم  یهردو دارا ، کهشمال درخزر  یایدر جنوب و در فارسخلیج: است

است و هر دو  مرزهمخزر  یایو در فارسخلیججهان،  یاصل یلیبا دو هسته فس رانیا درواقع (.2: 2019)کوهی اصفهانی، 

 نمیادر  که انیرا کونومیکائوژ موقعیتن ای(. 12: 2021نژاد،  اهللفتح) کندمیبه هم متصل  ینیتنها پل زم عنوانبهرا 

 ییاو در فارسخلیج بهرا  مناطق یناز ا یژنرا هایلوله یافتن مهادا نمکاا ،ستا قرارگرفته فارسخلیجو  رخز ییادر

 یناز ا زگاو  نفت ورصد یابرراه  تریناقتصادیو  ترینامن ،ترینکوتاه تنهانه انیرا ،ینا بر وهعال. آوردمی همافر نعما

 به قشرو  بجنو به لشما مسیردر  مناسب یژنرا لنتقاا طخطو یدارا بلکهدارد،  رختیارا در ا رجخا ینیاد به مناطق

 که مناسب است هایپاالیشگاهو  یربند تتسهیال ،یزگاو  نفتی تتأسیسا ز،گاو  نفت صنعتدر  نودساله تجربه، بغر

، روازاین(. 11 :1379)مجتهدزاده،  دشو متصل سیاییو آ پاییارو یهارکشوو  اوراسیا منطقه یژنرا فمصر زاربا به تواندمی

خاور را /  ترانهیمد گریو از طرف د فارسخلیج زیر منطقه / قفقاز را به رکزیم یایآس سویک، از ینیپل زم کی عنوانبه

منطقه  ریچهار ز یکیتیتحوالت ژئوپل ریو تحت تأث ریدرگ ماًیمستق رانیا ،ترتیباینبه، کندیممتصل  یجنوب یایبه آس

 ینا همگی(. 2: 2019)کوهی اصفهانی،  است یجنوب یای/ قفقاز و آس رکزیم یای، آسیشرق ترانهی، مدفارسخلیج

 نقش ییفاا به منطقه یژنرا نزیتاتر قطب عنوانبه ندابتو که ساخته همافر انیرا یابررا  نمکاا ینا هاقابلیتو  ظرفیت

 (.267 :1390)مجتهدزاده و رشیدی نژاد،  دازدبپر نزیتیاتر

در موقعیت مرکزی  قرار گرفتنو عالوه بر  قرارگرفته موردتوجهژئوپلیتیکی  هایو نظریه هاراتژیاست دراین کشور همواره 

راتژیک انرژی جفری کمپ نیز است یضیب، در نظریه است یخشککه تالقی دهنده آب و  (1942) تئوری ریملند اسپایکمن

 یکشورهادو منبع عظیم انرژی و  تواندیمو  است فارسجیخلبین دریای خزر و  حدفاصلکشور محوری شناخته شد که 
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و  (1904تاریخ ) محور جغرافیایی مکیندر، یهادر نظریه ایران (.155: 2001)ناجی،  پیوند دهد یکدیگرن دو منطقه را به ای

 ، بقیه مساحتاست یقلب. از ارتفاعات البرز به سمت شمال، جزء سرزمین شودیمدو بخش تقسیم به  (1919) هارتلند

هارتلند محسوب  دژ مانندمنطقه اتصال قدرت بحری به خشکی  رانیا درواقع. شودیمجزء هالل داخلی محسوب  رانیا

 (.15، 1387)احمدی،  کندیم فایا نقش حائل بین قدرت بری و قدرت بحری را روازاینو  شودیم

که  است ریجزاموقعیتی گذرگاهی دارد و جزئی از مجموعه شبه  (،1998) ین، در تئوری قدرت دریایی ماهانایران همچن

که در مسیر  است نیا رانیا نقش ترینمهمنظریه  این در. است هایخشکو  هادر سطح گسل و سطح اتصال آب

همچنین در نظریه  رانیا (.15، 1387)احمدی،  است قرارگرفتهجهان  هایدسترسی نیروی زمینی روسیه به اقیانوس

که منطقه تماس بین قلمروهای  است قرارگرفتهخاورمیانه  1ساختارهای ژئوپلیتیکی کوهن در کمربند خردشده

ایران  (.65: 2000)ریلی،  است یخارجمکرر مقصد ناخوانده مداخله گران  صورتبهو  (2003)کوهن،  است کیژئواستراتژ

ن ای(. 126: 1374)نصر،  ردیگیم قرار یاسالممرکز تمدن  در (1993) هانتینگتونهای همچنین در نظریه برخورد تمدن

دارد شیعه جهان  یکشورهاکشور در نظریه ژئوپلیتیک شیعه که توسط فرانسوا توال ارائه شد، موقعیت مرکزی در میان 

ایران در  موند مرکز تحقیقاتی گذاربنیانجغرافیدان سیاسی و  ،(2010) هورکاد برنارد همچنین (؛15، 1387احمدی، )

 کیرهبر  عنوانبه رانیا تیموقعکه  است، معتقد است در کتاب ژئوپلیتیک ایران که به زبان فرانسوی نگاشته پاریس،

 استکه طراحان سیشود می ترحساسو این امر زمانی  است حیاتی اریبس جهانی استدر سی در حال ظهور عهیمحور ش

همچنین (. 925: 2011)کاسلر،  دانندمیخارجی این کشور، روابط خوب با کشورهای مسلمان سنی را اولویت اصلی خود 

این از عنوان کتاب وی  و استنامیده  )مرکز جهان( ، موقعیت ژئوپلیتیک ایران را قبله عالم(1991) گراهام فولر

 .استهوید

توان به کتاب ایران می هاآن ازجملهاست که  شدهانجام، کارهای مهمی ایران در زمینه ژئوپلیتیک انتقادی این، عالوه بر

تواند به آنچه عبداهلل می رانیکه ا دهیا نیاوی  اشاره کرد.لندن  SOAS دانشگاه ، استادچیست از آرشین ادیب مقدم

 یدر برخمعتقد است  حالبااینگیرد؛ میرا به انتقاد  داشته باشدنامد عالقه می "عهیهالل ش" 2007پادشاه اردن در سال 

در  یکه عنصر است یرانیاحساس عظمت ا . این امر مبتنی بروجود دارد ریالپام زهیانگ کی رانیا یاز روابط خارج

تز دکتری علی  همچنین(. 161: 2021)ادیب مقدم،  قبل و بعد از انقالب است رانیدولت مدرن ا ییگرا یمل-یروان

و  (آن یمللالبینو روابط  رانیدرک ما از ا بندیجمع) نیز در زمینه ایران انتقادیلندن  SOAS دانشگاه نژاد در اهللفتح

وی ژئوپلیتیک انتقادی روابط است.  شدهارائه (کیتیژئوپل یهایندگیمنطق نما دنیبه چالش کش) ژئوپلیتیک انتقادی

ویژگی اصلی فرهنگ  عنوانبه« استقالل»کشد که میمللی ایران را در یک نظم جهانی در حال تغییر به تصویر البین

توجه به ژئوپلیتیک انتقادی ایران،  رغمعلیوی  است. شدهتبدیلموضوع تکراری سیاست خارجی آن به ژئوپلیتیک ایران 

قرار داد.  موردتوجهمللی این کشور داشته باشد، البینروابط  در میتواند پیامدهای مهمیکه را  رانیا ییایجغراف تیموقع

معاصر  استیدر س رانیکه ا یکیژئواستراتژ تیو اهم ییایجغراف تیتنها چند کشور جهان از موقعمعتقد است  نژاد اهللفتح

 (.2015نژاد،  اهللفتح، 12: 2021نژاد،  اهللفتح)دارا است، برخوردارند جهان 

فای نقش چهارراهی در جهان ای یبراکشور را  نیا ، جذابیترانیا راتژیکیاستموقعیت بکر ژئوپلیتیکی و ژئو بنابراین

امر  نیا و کندیم فایا راتژیک هرمز، یک نقش راهبردی در منطقه و جهاناست تنگهایران با تسلط بر  .دهدیمافزایش 

پل  تواندیمراتژیک هرمز است تنگه. پیدا کند ژئوپلیتیک خاصیموقعیت ژئواکونومیک و کشور  نیا که است سبب شده

مریکا، اتحادیه اروپا آزارهای تجارت جهانی انرژی مانند آسیای مرکزی و با یافتهاستقالل تازه هایارتباطی میان جمهوری

                                                 
1 . shaterbelt 



 1401 پاییز ،3 شمارۀ ، 54 دورۀ انسانی، جغرافیای هایپژوهش                                                                                    1168

؛ است بسیار حائز اهمیت رانیا لحاظ سیاسی نیز برای کریدور به نیا ،است ذکر الزم به د.و شرق و جنوب شرق آسیا باش

راتژیکی نیز مانع انزوای است کشور را به یک محور مهم ترانزیتی در منطقه تبدیل خواهد کرد، در بعد این نکهیا ضمنزیرا 

در کانون کریدور و مسیر انتقال انرژی به اروپا و نیز  رانیا شدنواقعدلیل  تنگه هرمز به. خواهد شد رانیا ژئوپلیتیکی

 و یکرم)گل  است جهاندرصد صادرات انرژی  91کریدور انتقال انرژی جهان، محل عبور  ترینبزرگمجاورت با 

 حائل ایمنطقه قرار آن دراست در طول تاریخ، رانیا سرزمین هایویژگی ترینمهماز ، عالوه بر این (.42 :1396دیگران، 

بزرگ جهان، میان چند قلمرو بزرگ  هایقاره. گذرگاهی میان است دهیبخشکه بدان نقش برجسته گذرگاهی  است

 یها، مسیرهای ارتباطی میان قارههادولتبه سبب همین نقش در تعامالت  ؛جغرافیایی و میان چند حوزه دیرینه فرهنگی

سرزمین  این هیحاشاز داخل و یا  ناپذیراجتناب طوربهک هوایی( این وزمینی، دریایی  هایچه از طریق راهجهان )کهن 

جاده ابریشم، و همچنین گسترش  ازجملهخشکی پایه  یدورهایکردر  رانیا عالوه بر نقش دیرینه. است کردهیمعبور 

کریدور  ترینکوتاه عنوانبه رانیا امروزه اهمیت آسمان، فارسخلیجپس از اکتشاف نفت در  دریایی ونقلحملتوجه به 

به سبب  رانیا موقعیت گذرگاهی» این. بنابراست شدهنیز  ترافزونکاهش نیافته بلکه  کهاین بر، عالوه ایقارهمیانهوایی 

اثرات عمیقی که بر تحوالت سیاسی ـ اقتصادی  چنینهمو  کندیم فایا ایکه در مبادالت منطقه پراهمیتنقش 

، تبدیل به یک کندیمنهرین و آناتولی وارد البینو اقیانوس هند،  قارهشبهوسیعی هم چون آسیای مرکزی،  هایحوزه

 یهاتمدن نیتریمیاز قد یکی عنوانبه رانیاهمچنین  (.13، 1386)ذوالفقاری،  است دهیگردموقعیت حساس ژئوپلیتیکی 

 یمدع یت ژئواستراتژیک،موقعبهبا توجه  در نظر گرفته و یامنطقه یعیقدرت طب کی عنوانبهمستمر جهان، خود را 

از  کهدرصورتی رانیا راتژیکاستنقش گذرگاهی، ژئوپلیتیک و ژئو درواقع(. 12: 2021نژاد،  اهللفتح) خود است کیتیژئوپل

 ودگرگون سازد  رانیا به سود کامالًرا نظم ژئوپلیتیکی نوین منطقه  تواندیمقرار گیرد،  موردتوجهسوی دولت مرکزی 

 تبدیل نماید. ایمنطقه یکدرجه، به بازیگر سه قاره آسیا، آفریقا و اروپادهنده تالقی را در خاورمیانه، منطقه کشور  این

 توانیم هاآن ازجملهکه  است قرارگرفتهحیاتی  ایمللی و منطقهالبین یدورهایکرچهارراه جهان، در قلب  عنوانبهیران، ا

جنوب برای اتصال -ای طرح شمالاستدر رو روسیه  رانیا به کریدور شمال جنوب اشاره کرد. طرح اخیر سه کشور هند،

 نیگزیجا کی عنوانبه را به شمال اروپاران، اتصال خشکی در حال تغییر اوراسیا ای آهنراهسه کشور و تقویت  بندرها

طرح فشار  تیدر صورت موفق، دینمایممطرح جهت کاهش چشمگیر هزینه و زمان کانال سوئز مصر  یمناسب برا

و  یخود در تقابل با عربستان سعود قدرت ریزیطرح یرا برا رانیا هایو هند، تالش هیروس تی، با حمارانای یجلوروبه

 زدرقم خواهد  ایسلطه منطقه یبرا ینیو چ یروس هایدربازی انهیخاورم یاصل گریباز عنوانبه یامارات متحده عرب

 اساس بر زیستمحیطمحصوالت و همچنین حفظ  یمنیا امنیت سفر، تأمینکه این بهبا توجه  (.1: 2020)دورسی، 

افزایش  و کاال و مسافر ونقلحملساماندهی  منظوربه یونقلحملتوسعه مناسبات و همچنین  المللیانداردهای بیناست

ای، دریایی، ریلی، جاده یونقلحملبه بازارهای جهانی از طریق تسهیالت  نامهموافقت این متعاهد هایطرفدسترسی 

 دانست. ترانزیتی، موقعیت ژئوکریدور این درران را ای موقعیت توانیم، است دوریکر این اهدافاز  ای و هواییرودخانه

انی استجاده ابریشم ب احیاکنندهکه کمربند و جاده چین  ابتکاردر  رانیا جنوب،-شمال عالوه بر قرارگیری در قلب کریدور 

 کشورهابه حاشیه رانده شدن بسیاری از  رغمعلیو  کندیم فایا غرب را-نیز نقش محوری اتصال شرق شودیممحسوب 

 . این کشورکندیمفا ایجاده این یایاحدر  همچنان نقش مهم ژئوپلیتیک خود را رانیا انی،استپس از مرگ جاده ابریشم ب

یمطرح نوین محسوب  این در، بهترین مسیر ارتباطی اروپا سویبهمسیر  ترینکوتاههایی مانند داشتن به مزیت با توجه

 .شود

هند  قارهشبهارتباط ریلی اروپا با و  شودیممحسوب  پیونددهندهیک ناحیه محوری کریدور جنوبی آسیا در ایران همچنین 
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با  رانیا ،این برعالوه  کامل برقرار خواهد کرد. طوربهکرمان -زاهدان کیلومتری 235 را در صورت تکمیل محور ریلی

کریدور  این بهبرای عضویت کشورهای افغانستان و پاکستان که مایل به پیوستن را راه  پیوستن به کریدور تراسیکا،

بهبود  و چین آسیای مرکزیپا به کشورهای برای ارسال کاال از ارورا  کریدور این یجنوبمسیر کرده و هستند، هموار 

 شدههماهنگی اصول ترانزیتی و همچنین  ایمنطقه افزایش همگرایی کریدور سبب این به رانیا پیوستن. است دهیبخش

 ترینمهم ، کههازیرساخت تیر تقود تواندیم ،ونقلحمل هایت توسعه زیرساختدر صور حضور ایران درواقع، است

 ، موثر باشد.است کایتراسچالش 

خشکی  یکشورهابهترین راه دسترسی  درنهایتو  ترینهزینهکم، تریننزدیک، ترینآسان رانیا، یزن ایدر مقیاس منطقه

 عنوانبهکشور  نیا ،این. بنابراست فارسجیخلزاد و قلب انرژی جهان، یعنی به دریاهای آآسیای مرکزی  1بست

 نبستبه را از  هاآنبرساند و  ی آزادهادریابه را  های مذکورکشور انرژیتولیدات  تواندیممسیر،  تریناقتصادی

بین  آبادعشقبه نام  اینامهتوافقامر در  این رهایی دهد. ، از زندان جغرافیا(2015) راتژیک و به قول تیم مارشالاست

یطراحبه جهان آزاد، کریدور  کرانهبیکشورهای  این ارتباطو با  ابدییمتجلی  رانیو ا ، عمانآسیای مرکزی یکشورها

 در مرکزیت گرفتن قراربه توانیم، ترانزیتی ایران هایاز دیگر مزیت .ابدییممللی البیننیز نقش  نامهتوافق این شده

و  ترینامن عنوانبهمیلک -و محور ترانزیتی چابهار اقتصادی اکو هایهمکاریسازمان  جغرافیائی کشورهای عضو

 اشاره کرد.مسیر ترانزیتی برای افغانستان  تریناقتصادی

، هیروس نیب یتیاتصال ترانزو  است نیزمکره جنوب شمال و  غرب ودر چهارراه جهان، محور اتصال شرق و ران ای درواقع

، جنوب ایو جنوب آس طرفازیکو قفقاز  یمرکز یایآس-منطقه خزر ،یشمال ی، اروپایمرکز ی، اروپایشرق یاروپا

 .دینمایم تأمینرا  گریاز طرف د فارسخلیج هیحاش یو کشورها هیانوسی، خاور دور، اقایآس خاوری

یمقرار گیرد،  رانیا خارجی استسی در دستور کارکد ژئوپلیتیکی یک  عنوانبه کهدرصورتی ترانزیتیموقعیت ژئو این 

قاره آسیا،  سهخاورمیانه )که تالقی دهنده  در منطقه کشور، همسایگی آبی و زمینی دارد و 15که با را  کشور نیا تواند

با کاهش وابستگی شدید  و ،ترانزیتی و کریدوری منطقه و جهان تبدیل نمایدبه هارتلند ، شدهواقع (است اروپاآفریقا و 

و  جادیا ژئواکونومیک یک کشور ساحلی و همچنین هایداشته ترینمهم عنوانبه، بندرهاارتقای نقش اقتصادی به نفت، 

 شکننده خاورمیانه را به سود خود دگرگون سازد.توازن قدرت در منطقه  ،ای، جادهخطوط ریلیتوسعه 

)سرزمین قلب یا قلب  3هارتلند عنوانبهران، ای خواهدینم)سرزمین مغز یا مغز زمین(  2براین لند عنوانبهدر مقابل، آمریکا 

راتژیک انرژی، به هارتلند کریدوری جهان نیز تبدیل شود و همواره با است زمین( جدید جهان در میانه دو حوزه ژئو

به کار خواهد گرفت. از  رانیا در موقعیت ژئوترانزیتی اندازیسنگرا برای  ، نهایت تالش خودضد ایرانیژئوپلیتیک 

 سعی دارد که است آنراتژیک است متحدانو  متحدهاالتیا رانای بدون چیزهمه استاقدامات مغز زمین، سی ترینمهم

 این باکشور باید  این اما .کج نماید رانیا را به سمت مسیرهای کریدوری رقیبمللی البینعبوری کریدورهای  یرهایمس

و  ایران بدون چیزهمه استتحقق سی درواقعاما بدون قلب، هرگز!  ماندیمشود که انسان بدون مغز زنده  روروبهواقعیت 

و  ترینکوتاهی بست و کشور خشک 7و نزدیکی با  جواریهمبا  ن،در گلوگاه انرژی جها شدهواقع، ایران کردنخارج 

از چرخه جهان، شرق -جنوب و غرب-شمال دهندهارتباطبهترین مسیر با جهان خارج،  هاآنمسیر ارتباط  تریناقتصادی

 مقدور نخواهد بود. متحدهاالتیا برای ،بلندمدتو سپس  مدتمیانت، تا ، در کمینه حاالمللالبینکریدورهای ترانزیتی 

 

                                                 
1 . Landlocked 

2 . Brainland 

3 . Heartland 
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 یدوریمدل هارتلند کر .2شماره  شکل

 

جا، این در، ما طلبدیممللی، خود فرصت دیگری البیندر کریدورهای  ایران یروپیش  هایو چالش هافرصتپرداختن به 

کشور و  این یروپیش  هایو چالش هافرصت به ،ایران یتیژئوترانزموقعیت  هایتیتروار، عالوه بر بیان ویژگی صورتبه

 .میپردازیم "هارتلند کریدوری جهان"همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای تحقق بخشیدن به نظریه 
 

 ژئوپلیتیک ساختاری و ژئوپلیتیک انتقادی هارتلند کریدوری ایران. 1شماره جدول 

 راهکارها هافرصت هاچالش ایران یتیژئوترانزموقعیت 

قرارگیری در خاورمیانه، نقطه -1

تالقی سه قاره آسیا، اروپا و 

 آمریکا

 یضیبقرارگیری در مرکز -2

راتژیک انرژی )ما بین خزر و است

 (،فارسخلیج

جنوب و -شمال دهندهارتباط-3

 غرب جهان-شرق

کشور )آبی  15همسایگی با -4

 و خشکی(

 7با  و نزدیکی جواریهم-5

 منطقه کشور خشکی بست

مللی البینتالقی کریدورهای -6

آمریکا و  ایران بدون چیزهمه استسی-1

 یایران ضدمتحد آن با ژئوپلیتیک  یکشورها

و  اقتصادی غرب و آمریکا هایتحریم-2

با سایر  ایران روابطبر  هاقدرت این نفوذاعمال

 هادولت

مبتنی بر  ساختارهای داخلی قدرت-3

 به ژئواکونومی توجهیکمایدئولوژی و 

در ایران در جدید روی کار آمدن دولت -4

 بر جامو مسئله همچنان مبهم  2021سال 

و متحدانش از  متحدهایاالتحمایت -5

مسیرهای کریدوری رقیب ایران و 

این  ونقلحملی هازیرساخت نیافتگیتوسعه

 کشور

کاهش وابستگی شدید -1

 به نفت ایران اقتصاد

شغلی  هایایجاد فرصت-2

 فراوان

کسب موقعیت ژئوکالچر و -3

آشنایی کشورهای شمالی، 

جنوبی، غربی و شرقی با 

 ایران یفرهنگ یهامؤلفه

تحقق یافتن نظریه -4

 قیطرژئوپلیتیک دسترسی از 

 ایران

 ایران یجنوب بندرهاتوسعه -5

)چابهار، شهیدرجایی( برای 

 یتیژئوترانزبر موقعیت  تأکید-1

یک کد ژئوپلیتیکی  عنوانبه ایران

 خارجی استدر تنظیم سی

تمرکز وزارت راه و شهرسازی -2

 ونقلحملبر ساماندهی 

 چندمنظوره

 عنوانبه، بندرهاتوجه ویژه به  -3

 ایران کیژئواکونومهارتلندهای 

 کشور ساحلی عنوانبه

یت ژئوپلیتیک موقعبهتوجه -4

دسترسی و ترانزیتی بندر چابهار و 

 آن، توسعه محور شرق مثابهبه

در عصر  دریا محورتوسعه نگاه -5
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جنوبی و  بندرهادر  ایو منطقه

 تهران

 بازار به آسان یدسترس-7

 قفقاز، و روسیه زی،کمر یآسیا

 فارسخلیج حوزه ،یغرب یآسیا

 عمان، یدریا و

 آزاد هایآب به یدسترس-8

 یاقیانوس

مسیر برای  امنیت و یوتاهک-9

 مللیالبینکریدورهای 

های ژئوپلیتیک اخیر در منطقه قفقاز چالش-6

جنوبی با جمهوری آذربایجان، نگرانی بر 

شدن مرز ایران و ارمنستان با احداث  سربسته

چالش جدید در  درمجموعو  داالن زنگه زور

-تحقق نقش ترانزیتی ایران در کریدور شمال

 جنوب

در  بندرهاعدم توجه به نقش کلیدی -7

از  یکهیچو قرار نداشتن  امروزی ونقلحمل

بندر برتر جهان  100ایران در فهرست  بندرها

(Lloydslist, 2020). 

سیاست خارجی جمهوری عدم توجه -8

 یتیژئوترانزیت ژئوپلیتیکی و موقعبه اسالمی

 ایران

 نیبقوانین و مقررات ناهمسان گمرکی  -9

 مختلف یدورهایکرعضو  یکشورهاو  ایران

در منطقه خاورمیانه با  ایران گرفتنقرار -10

متوسط و انزوای ترکیبی  ییرایمدرجه 

 اسالمی( پس از انقالب تحمیلی-)اختیاری

برای رقابتی راتژی مناسب است وجود عدم-11

های خدمات بندری در تعرفه و عوارض کردن

 منطقهرقیب  بندرهامقایسه با 

در امور کمبود نیروی انسانی متخصص  -21

 ونقلحمل

 به بندر هاب منطقه شدنتبدیل

افزایش سطح همگرایی -6

 ایمنطقه

، هااناست دررونق گردشگری -7

 کشور بندرهاسواحل و 

افزایش وزن ژئوپلیتیکی -8

کشور در منطقه شکننده 

 خاورمیانه

به چهارراه  ایران شدنلیتبد-9

 ترانزیتی جهان

 

 

 ونقلحملبه  هاتوجه قدرت

 دریایی

 یرهایمستحلیل موشکافانه -6

 ایران بیرقترانزیتی 

کاهش عوارض دریافتی از -7

 ایران ریمساز  ونقلحملوسایط 

تکمیل و توسعه مسیرهای ریلی -8

 و مورد غفلت کارهنیمه ایو جاده

هزینه کردن بخشی از -9

نفتی برای تکمیل مسیر  یدرآمدها

 ایران ازمللی البینکریدورهای 

 

 (OBOR) طرح یک کمربند یک جاده

یک جغرافیدان  توسط و پس از فروپاشی آن، 19انی که یک جاده خشکی پایه بود و در اواخر قرن استجاده ابریشم ب

با ، (1: 2019ابیاگوناسکارا،  ؛3: 2006)آرنولد،  شد گذارینام. م 1877 لسادر  یشتهوفنر نفودیناند فرآلمانی به نام 

جایگزین شد. توسط قدرت نوظهور چین در قرن بیست و یکم  است جدید که تلفیقی از مسیرهای آبی و بری ایپروژه

چین برای رفع تصور تهدید آمریکا و غرب و  آمیزمسالمتاحیای جاده ابریشم سابق در چارچوب دکترین ظهور  درواقع

و  ای، منطقهچندجانبهدوجانبه،  هایهمکاریار هماهنگی استاقتصاد آزاد چین که خو جانبههمهارتقا  از ایدهیک سال پس 

ود، مطرح شد. شی جینپینگ، ب (،130: 2017)هایکوان،  هیهمسا یبا کشورهاچین ارتباط  جیو ترو ایمنطقه فرو

کیو  آل)هالی، شوکویی و  (Yídàiyílù)به زبان چینی  "یک کمربند، یک جاده"پروژه  2013چین، در سال  جمهوررئیس

 طرح ابتکاری راه دریایی ابریشم -1جداگانه اعالم کرد:  طوربهبود  شدهتشکیلرا که از دو مؤلفه ( 147: 2015بال، 

(MSRI)  شمیابرکمربند اقتصادی جاده  -2و (SREB)  ن ای پروژه نیا هر مؤلفه(. 624: 2018، همکاران)سارکر و

و خط لوله،  آهنراه، ها، بزرگراهبندرها ازجمله پیوستههمبهزیربنایی  هاید که از طریق ساخت پروژهپتانسیل را دار

 نیبه دنبال ا نیخلق چ یجمهور درواقع (.223: 2017)بالنچارد و فلینت،  ژئوپلیتیک جهانی را متحول نماید اندازچشم

است( به  موردنظر)که شامل هر دو پروژه  OBOR یپروژه ابتکار قیجهان را از طر کیتینظم ژئوپل تدریجبهاست که 

 (.1: 2020)همینگس،  دهد ریینفع خود تغ

 در تأثیرگذاری و نفوذزه نیت انرژی، گسترش حوام خصوصبهن طرح، اهداف بزرگی را در زمینه رشد اقتصادی، ای باچین 

 .کندیم دنبال تر صرفهبهمقرون ونقلحمل و ارتباطی هایراه جادای زین و جهانی بازارهای به دسترسی مختلف، مناطق
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 (1 :1397)رضاپور و اسکندری،  باشدیم چین کشور سویبه خاکیره نزدیک گردانیدن نقاط مختلف ک دنبال به دهیا این

دریایی،  ونقلحملبرای توسعه تجارت،  نگرندیمچینی که با دید وسیع ژئوپلیتیکی به جهان  هایراتژیستاست توسطو 

 است شدهمطرحملل البینچین و گسترش همگرایی در اقتصاد  نوظهورنظام قدرت جهانی به نفع قدرت  اندازچشمتغییر 

کشور هژمون در نظم نوین جهانی، در زمینه  عنوانبهآمریکا  تهدیدآمیز هاینگاه (.223: 2017)بالنچارد و فلینت، 

ابتکار  جادیا که قصد خود ادعا کند آمیزمسالمتکشور در چارچوب دکترین  این که است شدهچین، سبب  یابیقدرت

 ری، اما سانامندیم "صلح یبرا یراه"پروژه خود را  هاآن. ندارد ینظامو  یاسیس نفوذاعمال یکمربند و جاده را برا

میان  هایعالوه بر کشمکش (.2: 2019)تویید،  شک دارند شدهگفتهمورد اهداف  رد و ژاپن متحدهایاالت مانند، هاقدرت

 یعمل شیمنجر به آزما چندمنظورهپروژه  این در اصل،گفت که  توانیمچین،  رویهای پیشچین و آمریکا و چالش

 را به بار آورده ستیزطیبر مح هاانسان ریاز تأث یمتفاوت کامالً نهیزم ناچاربه حالدرعینو  شودیم شدنیجهان دیمدل جد

از میان  (.3: 2018)بوچارنیکو و اجیدارو،  گرددیم از آن متأثر یاقتصاد ی و، فرهنگیاجتماع میعظ تحوالت سازسببو 

توان به این موارد اشاره سازد، میبا تردید مواجه می که از منظرگاه ژئوپلیتیک تحقق ابتکار چین را ایعمدههای چالش

 ثباتیبی، متحدهایاالت ازجملهبزرگ  هایقدرتی جاده ابریشم جدید هاکرد: مناقشات در دریای چین جنوبی، طرح

 .محیطیزیستهای امنیتی، جغرافیایی و ی داخلی در خاورمیانه، و همچنین چالشهاکشورهای در مسیر، جنگ

 

 در طرح ابتکاری یک کمربند یک جاده رانیا ژئوپلیتیکی موقعیت

رقابت شرق و »الملل با عبارت موازنه قوا در نظام بین است، سیایران ودار میان چین نظر از روابط تاریخی و ریشهصرف

را به  ایران دیگر، یسواز  فارسخلیجیعنی « راتژیک به مناطق دور از دسترس زمینیاست نفوذ ژئو»سو و از یک« غرب

 فیاییاجغر موقعیت(. 167 :1398رضاپور و سمیر، ) است کردهراتژیک و کلیدی چین تبدیل است منافعمرکز ثقل برخی از 

بخشیده  جهانی دقتصادر ا زگاو  نفت هایلوله طخطو رعبوو  کاال جاییجابه ظلحا به رکشو ینا به ایویژه همیتا ان،یرا

در حال  شمیجاده ابر دیو تجد یدر ساخت، نگهدار رانیرابطه و نقش مهم ا (.153 :1393، محمدیشاه)یزدانی و  است

بلکه در  یتجار نهیدر زم تنهانه طورکلیبه انهیو خاورم نی، چرانیا یباستان هایفرهنگورود به هزاره سوم خود است. 

 جادههرچند با زوال نسبی  (.2014)هاشمی رفسنجانی،  اندداشته یهمکار زین یو فرهنگ کیپلماتی، دیتیمسائل امن

 راهمچنان نقش مهم ژئوپلیتیک خود  ایران ابریشم قدیم بسیاری از کشورهای مستقر در مسیر آن به حاشیه رانده شدند،

تواند نقش اروپا می سویبهمسیر  ترینکوتاههایی مانند داشتن به مزیت با توجه ایران . در شرایط کنونی،است کردهفا ای

قالل است تبع آن،کند؛ همچنین فروپاشی شوروی و به فایا ای در ترانزیت کاال پس از احیا و تکمیل جاده ابریشمارزنده

. اهمیت چنین جایگاهی به محصور است کردهرا در احیای راه ابریشم پررنگ  ایران گاهیجاکشورهای آسیای مرکزی 

عنوان تنها گزینه موجود برای دسترسی به به ایران شدنمطرحفقاز در خشکی و بودن منطقه آسیای مرکزی و ق

 (.167 :1398)رضاپور و سمیر،  شودمنطقه مربوط می این یکشورهاآزاد برای  هایآبو  فارسخلیج

از  یبه جنبه مهم «ابتکار یک کمربند یک جاده»در  رانیمهم مانند ا ییایو جغراف کیکشور استراتژ کیگنجاندن 

در  یاتیجزء ح کیرا به ، این کشور رانیا کیاستراتژ تیموقعو  (1: 2016)ریفات،  کندمیاشاره  نیچ یاقتصاد استیس

، ضرورت جبران نیچ یبرا درواقع (.2-1: 2019)تیانیانگ،  کندمی لیتبد ابتکار یک کمربند یک جاده یچارچوب جهان

به ابتکار یک کمربند یک جاده  یشتریب یمستلزم آن است که کشورها، فارسخلیجدر  متحدهایاالت یمنافع اقتصاد

مهم  نفعیذ کی عنوانبه متحدهایاالتخود به منطقه و روابط شکننده آن با  ییایجغراف یکیبا توجه به نزد رانیو ا بپیوندند

ایران را یک گره حیاتی در جاده ابریشم نوین دریایی و  پکن،ی هامقام (.1: 2016)ریفات،  دکنمیعمل در این طرح 

و حتی ایجاد یک پایگاه نیروی دریایی  آهنراهی و ونقلحملای، دانند؛ بنابراین به دنبال افزایش ارتباطات جادهمیزمینی 
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 هابریشم نوین، بمللی خود در جاده البیندر یکی از جزایر ایران هستند. بر این اساس، چین برای کسب منافع ملی و 

ای قائل است که آن ناشی از موقعیت زمان فعلی برای ایران اهمیت ویژهمهم توجه ویژه دارد و در  ایمنطقه هایقدرت

متحد اقتصادی و  عنوانبهکشور ایران  (.27: 1396و پیرانخو،  پیر سالمی )ارغوانی ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران است

دارد و پتانسیل آن را  «ابتکار یک کمربند یک جاده»در  ایویژهاستراتژیک چین در جنوب غرب آسیا، جایگاه جغرافیایی 

 (.4: 1399)احمدی و نورعلی،  دارد که هر دو کریدور خشکی و دریایی را به هم متصل نماید

ار استخو یجد صورتبه نیچ کهاکنونو  است ایآس یهارساختیز یگذارهیسرما کبان مؤسسو  یاصل یاز اعضا ایران 

ش قن یفایا طرح این دربتواند  ایران که است یمناسبشده، فرصت  شمیجاده ابر یدر طرح کمربند اقتصاد رانیا مشارکت

 بهرا  یربسیا منافع تواندمیخود  نقش جغرافیایی و ژئوپلیتیکیاز  گیریبهره با انیرا (.39 :1396خداقلی پور، ) دینما

 ،هاواقعیت کدر ممستلز ،مهم ینا. بخشد تقاار جهانیو  ایمنطقه حسطود را در خو یدقتصاا هجایگاآورد و  ستد

، محمدیشاه)یزدانی و  است المللیبینو  ایمنطقه یقبار با قابتر یابر زمال گیدماآ کسبو  هافرصتاز  گیریبهره

 نیو طرح چ است یخارج گذاریسرمایهبرنامه توسعه کشور مستلزم جذب  تأکیدمورد  هایطرحاز  یاریبس (.153 :1393

 قرارگرفته تأثیرگذاره مهم و قچند منط نیدر ب ایران ،عالوهبه. آوردیمفراهم  هاهیسرما این جذب یبرا توجهیقابل نهیزم

، است ترکز و جهان قاقف ا،یجنوب آس ،یمرکز یایجهان عرب، آس یگیدر همسا ایران .ستین هاآناز  کدامهیچجزو  و

 ییشاهد تداوم تنها روازاین، ندارد ایمجموعه چیبا ه یساختار وندیپو  ردیگمیقرار ن هاآناز  یکهیچدر شمول  یول

را  ایران یکیتیژئوپل ییاز تنها یبخش تواندیممختلف  هایارتباطات در حوزه تیوقطرح با ت این .میهست ایران کیتیژئوپل

 نی، چرانیا یبرا توجهیقابلمنافع  ،شمیجاده ابر یایاحتوان گفت که می درنهایت (.39 :1396)خداقلی پور،  پوشش دهد

می تثبیتدر جهان  کیپلماتیو د یتقاطع تجار کی عنوانبهرا  رانیا کیتیخواهد داشت و نقش ژئوپل هاآن گانیو همسا

خشکی مناسب، کوتاهی و امنیت مسیر و دسترسی آسان، -جغرافیایی دریاییموقعیت  (.2014)هاشمی رفسنجانی،  کند

ی ژئوپلیتیک ایران برای چین است. در هاهمچنین اتحاد استراتژیک این کشور با چین و مقابله با غرب و آمریکا، از مزیت

توان به مواردی مانند: تالش می هاآن ازجملهین وجود دارد که هایی نیز بر سر موقعیت ایران در کریدور چمقابل، چالش

آمریکا و غرب  یهایتراشمانعکشورهای رقیب ایران مانند ترکیه برای دور زدن جغرافیای ایران برای اتصال به چین، 

ای، ریلی و جاده ونقلحملعدم توسعه ای عمل کردن متولیان ترانزیت در ایران، اتصال بیشتر چین و ایران، جزیره برای

 برخی از مسئوالن ایران به غرب و تردید برای متحد دانستن چین و ... .نگاه ویژه 

 

 (INSTC) جنوب-کریدور شمال

 هایقدرت عنوانبهخود  یهاتیموقع یریگبازپس یدر تالش برا هیهند و روس ی؛شورو ریپس از سقوط اتحاد جماه

آغاز کردند.  ایاتصال اوراس یپروازانه برجسته برا طرح بلند کی عنوانبه 2000را در سال  جنوب-کریدور شمالبزرگ، 

را  رانی، اکندمیمتصل  ایاوراس یتنگه هرمز به خشک قیرا از طر فارسخلیجکه  ییایجغراف تیموقع لیو هند به دل هیروس

 اختصاربهجنوب ) -شمال  یمللالبین ونقلحمل دوریکر(. 1: 2021)چالیکیان و تاشجیان،  کردند این پروژه ریدرگ زین

INSTC )و  ایران قیطراز  هیدر روس پترزبورگسنرا در هند با  یکه بمبئ است چندمنظوره یلومتریک 7200 راهرو یک

 گرید کشورهفت، یمللالبین/ بزرگراه  دوریواقع در کراصلی  کشور چهار این رازیغبه. کندیممتصل  سپس آذربایجان

، هی، ترککستانی، تاجزستانیقرق یاز: ارمنستان، قزاقستان، جمهور اندعبارتموارد  این .اندشده نامهتوافق این عضو

 یصادرات از سواحل غرب کریدور این (.124: 2018)سارما،  ناظر( عنوانبهو بلغارستان ) هی، سورمان، بالروس، عنیاوکرا

 یژگیو ترینبزرگ .دهدیمبه اروپا انتقال  هیو روس رکزیم یایآس یو کشورها ایران درهند را از بندرعباس و بندر چابهار 

از  یتیترانز یاالهاکحمل  (.6 :1397)نوروزی و تقی زاده،  است کاالها ونقلحملجنوب کوتاه کردن زمان -شمال ریمس



 1401 پاییز ،3 شمارۀ ، 54 دورۀ انسانی، جغرافیای هایپژوهش                                                                                    1174

از مسیر کانال  ترارزاندرصد  30و تا  ترکوتاهدرصد  40تا  سنتی یرهایمسسایر ، نسبت به بجنو -دور شمالیرکق یطر

و  یبمبئ نیبطی کردن مسیر ، مثالعنوانبه(. 104: 2017سینگ روی و روی،  ؛962: 2012)سینگ روی،  است سوئز

مسافت کریدور  این .دیکشیمروز طول  37تا  32مسیر  این یعاددر حالت  کهدرحالی، کشدیمروز طول  19مسکو فقط 

هند  نیب ونقلحمل، بیترت نی. به همدهدیمکاهش  لومتریک 7075تا حدود  لومتریک 112/16از حدود  دو شهر را این نیب

 (.1: 2020)کانتسی،  ابدییمروز کاهش  45حدود  و کشدیمروز طول  21و فنالند فقط 

بندر  ،این کریدور کهطوریبهشود؛ مییک پروژه ژئوپلیتیک بندری نیز محسوب  جنوب،-مللی شمالالبینکریدور 

که عمان  جیدر خل ایران قیعم، بندر بندر چابهار قی، از طریهند را در شرق بمبئ نریبندر کانت ترینبزرگجاوهارلر نهرو، 

 راخاناست ولگابه بندر رودخانه  ی واقع در دریای خزرانزل و بندر شودیم گذاریسرمایهدور زدن پاکستان  یتوسط هند برا

 ریاز مس کنندهاستفاده یکشورها(. 2: 2020)دورسی،  شودیممتصل  به اروپا آهنراهبا  ازآنجاو  دهدیمپیوند  روسیه

با فعال شدن آن و  یشوند ول یو اقتصاد یمال هاینهیمتحمل هز دوریکر این یاندازراه یدر ابتدا است ممکن هرچند

 -شمال  دوریکارشناسان کر دهی. به عقشودیمجبران  هانهیهز سرعتبه هیانتقال کاال از هند به روس یکاهش فاصله زمان

 این یبرا یمنطقه دنبال شود، فرصت بزرگ یهند و کشورها ه،یروس، ایران یسواز  ریزیبرنامهو  تیجنوب اگر با جد

زمان حمل بار از هند به اروپا را به نصف کاهش  دوریکر این کشور واسط خواهد داشت. عنوانبه رانیا ویژهبهکشورها و 

قطار  نیاول (.6 :1397نوروزی و تقی زاده، کند )یمکمتر  ایصادرکنندگان شرق و جنوب شرق آس یرا برا هانهیداده و هز

کانال سوئز  قیاز طر یسنت ریاز مس ترسریعحرکت کرد، دو برابر  ینکیاز هلس 2021ژوئن  21که در  INSTC قیاز طر

ی ها، چالشوجودبااین(. 2021)چالیکیان و تاشیجیان،  است یو رقابت موقعبه INSTCکند میرسد و ثابت میبه مقصد 

جاده ابریشم  ازجملهی دریایی و بندری چین هااز: پروژه اندعبارتاست که  قرارگرفتهژئوپلیتیکی پیش روی این کریدور 

دریایی و سلسله مروارید که محاصره هند را در نظر گرفته است، مناقشات گسترده کشورهای در مسیر، مخالفت 

 جایبهتوجه ویژه سیاست خارجی برخی از کشورهای در مسیر به ایدئولوژی ی اتصال شرقی، هاغربی با طرح هایقدرت

 . ژئواکونومی و ...
 

 جنوب-در کریدور شمال ایران یکیتیژئوپل موقعیت

های تحریمهدف  گریتجربه کرده و بار د 2016تا  2006سازمان ملل را از سال  هایمیدهه از تحر کیکه  ایران یبرا

 است شدهکشور متعهد  این ،قتیدر حق. است یمل تیاولو یکخارج  یای، اتصال مجدد به دناست قرارگرفته متحدهایاالت

کریدور  (.1: 2020)کانتسی،  اختصاص دهد آهنراهدر  دیجد هایگذاریسرمایه یخود را برا ینفت درآمدهای از 1٪

و  ترینهزینهکم ،ترینکوتاهاز  یکی حاضر لحادر  ؛گذردمی انیرا کخااز آن از  مهمی بخش که جنوب-شمال

یشمال به جنوب که م دوریکر (.110 :1390)خلیلی،  رودمی رشما به پاو ارو سیاآ بین کاال نزیتاتر یمسیرها ترینسریع

تواند درآمد یم ریمس نیا است. رانیا کیتیژئوپل یایاز مزا یکیمنتقل کند  )و بالعکس( را به هند یروس یتواند کاالها

دالر برآورد شده( مستلزم توسعه  اردیلیم 30)ساالنه حدود  یدرآمد نیبه چن یابیکند. دست جادیا رانیا یبرا توجهیقابل

 ربنداز  حاضر لحادر  یادشده ورکرید (.292-284 :2021)منشیپوری و حیران نیا،  است یاو جاده آهنراه یهارساختیز

ن ایرا کخا خلدر دا. شودمی متصل انیرا بجنودر  سعباربند به یادر طریقو از  زغاآ هند سقیانوا زهحودر  بمبئی

 بندرها به رخز ییادر مسیرو از  یافتهانتقال رکشو شمالی بندرها به یلیر یا ایجاده ونقلحمل طریقاز  نزیتیاتر یکاالها

 انیرا طریقرا از  سیهو رو یوسکاندیناا ،پاارو لشما یهارکشو نزیتیاتر طتباار ورکرید ینا ازآنجاکه .شودمی حمل سیهرو

 :1393، محمدیشاه)یزدانی و  سازدمی اربرقر سیاآ شرقی بجنوو  هند سقیانوا زهحو ،فارسخلیج زهحو یهارکشو با

 .شودیمبه نقش ژئوپلیتیکی تبدیل کریدور  این در ایران ییایجغرافنقش ( 153
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 برقراری ارتباط ترانزیتی کشورهای روسیه، اروپای درنتیجهجنوب،  -قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی شمال

، اقیانوسیه و کشورهای خاور دورو آسیای جنوبی، جنوب شرقی،  سویکو قفقاز از  رکزیشرقی، مرکزی، شمالی، آسیای م

کوتاهی مسیر و  واسطهبهقلمداد شود و  ایران یبرایک مزیت برجسته  عنوانبه تواندیماز طرف دیگر،  فارسخلیجحاشیه 

از  ایران ریمسی، ونقلحملمختلف  هایبخشت گسترده در الو فراهم آوردن تسهی هازیرساختامکانات و  سازیآماده

 (.13 :1388صادقی فر، است ) برخوردار ایب کریدورهای منطقهودر چارچ الفراوانی برای ترانزیت کا هایجذابیت

 نویسپیشی مبنی بر ادیز هایزنیگمانه باوجود ایران که است آناز  یحاک یروس-یهند-یایران یجلوروبه هایتالش

 زیادی را بازی خواهد کرد و هایکارت اوراسیا، آینده کیتیژئوپل هایدربازیساله با پکن،  25 کیراتژاست یهمکار کی

 یک رانیا، حالبااین (.2: 2020)دورسی،  به چین وصل خواهد کرد ناپذیرجدایی صورتبه را یاسالمامر، جمهوری  این

، هند لیدل نیکند. به هممی فایا یمرکز یایو آس نیمنافع هند در منطقه در مقابل چ یو ارتقا INSTCدر  یدینقش کل

 میمستق یبا دسترس یرانیکه تنها بندر ا رانیچابهار ا قیتوسعه بندر عم یدالر برا ونیلیم 635تا سقف  گذاریسرمایهبا 

 (.3: 2021)چالیکیان و تاشیجیان،  موافقت کرده است، متصل کند ایتواند هند را به اوراسمی وهند است  انوسیاقبه 

 هیبا کل یو روابط عال ییایجغراف تی، اما موقعرودیمسراسر کشور به کندی پیش مناسب در  یوندهایگرچه ساختن پا

 دهدیمبه تهران  ونقلحمل یاصل یگرباز کی به شدنتبدیل یبرا ایسابقهبیفرصت کریدور شمال جنوب،  یاعضا

 یارتباط هایپل عنوانبهجنوب -شمال دوریکر ریدر مس ییایدر یمناطق آزاد و بندرهاهمچنین، (. 1: 2020)کانتسی، 

 یپل ارتباط کیبه  تواندیم یکیتیخاص ژئوپل تیدر موقع ایران ،گری. از طرف دکنندیمعمل  یکیتیژئوپل ازنظرمهم 

 .شود لیتبد یمللالبین هایآبو قفقاز و  رکزیم یایآس یثبات در کشورها برای ایجاد ایو قاره ایمنطقه

 جنوببرای کاهش هزینه و زمان در کریدور شمال  بندرهاترین ، یکی از راهبردیایران یشرقبندر چابهار، در جنوب  

 دیگردکریدور معرفی  در اینراتژیک است یبندر عنوانبهچابهار  ،1379جنوب در سال -در آغاز امضای طرح شمال. است

)عزتی و  جهانی است گانیزربا بجنو-لشما ورکرید هایچهارراه ترینمهماز  یکی ربند ینا درواقع(. 1 :1395دهقان، )

اولیه طرح  شدهطراحیدر نقشه  بندرعباسویژه به بندر چابهار،  هایعلیرغم نگاه کهدرصورتی (.10 :1391شکری، 

ای کریدور استافعانستان که در ر-ایران -بندر در توافقنامه کریدور ترانزیتی هند این راًیاخجنوب قرار گرفت، -شمال

سه کشور  نیاو نقش پیونددهنده  است قرارگرفتهویژه  موردتوجه ،کارکردآغاز به  2017جنوب، در سال -مللی شمالالبین

 ایاوراس سویبههند  یدروازه اصل عنوانبه ایران تیاهمراتژیک، استبندر ژئو این درواقع. کندیم فایا پاکستان را دور زدنبا 

بندر منطقه  ترینشلوغو  ترینمهمدر نظر دارد چابهار را به  نودهلی روازاین(، 1: 2020)کانتسی،  دینمایممنعکس را 

 (.2021)تاشیجیان،  کند لیتبد

مناقشات از:  اندعبارتی نیز بر سر راه موقعیت ژئوپلیتیک ایران در این کریدور وجود دارد که ها، چالشوجودبااین

ژئوپلیتیک ارمنستان و آذربایجان در شمال غربی ایران و نقش ایران در این کشمکش، مسئله کریدور پان ترکیستی زنگه 

ی گسترده، قوانین هادر ایران به علت تحریم گذاریسرمایهباال بودن ریسک زور و بسته شدن مرز ایران و ارمنستان، 

به تحقق نرسیدن توسعه بندر چابهار در  و مناطق آزاد شمالی و جنوبی ایران، رهابند نیافتگیتوسعهدست و پاگیر گمرکی، 

-طرح جایگزین هند برای شمال کشور رقیب هند، عنوانبههای هند، مناسبات گسترده ایران با چین گذاریسرمایهاثر 

 جنوب با طرح پیشنهادی راهگذر عرب مدیترانه و ... .

 

 

 کریدور تراسیکا

 هیکه توسط اتحاد است حالتِچند  ونقلحمل دوریپروژه کر کی، شودیم دهینام یخیتار شمیجاده ابر عنوانبهکه  تراسیکا
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. است شدهساختهو قفقاز  اهیس یایدر قیاز طر گریکدیبه  هاآناتصال  قیاز طر ایاروپا و آس هایادغام قاره منظوربهاروپا 

 ونقلحمل این برو عالوه  یلیو ر ییای، درایجاده ونقلحملبه  دهیسرویسدر حال  یراهروها در محدوده پروژه فعل

 یکشور عضو منطقه اروپا 15اروپا و  هیاتحاد ،یمللالبین ونقلحملشبکه  این (.163: 2015)کِسِر،  است بوده یبیترک

و مقررات تجارت  ورسومآداب یهماهنگ باهدفپروژه در درجه اول این  کندیم ریرا درگ رکزیم یای، قفقاز و آسیشرق

 باکه  توسعهدرحال یکشورهایکپارچگی  از نانیدر تجارت و حرکت کاالها و اطم عیعضو، تسر یکشورها نیدر ب یخارج

، ییایدر یرهای، مستراسیکاپروژه . است شدهیطراح هستند یافتهتوسعه یکشورها یاز بازارها ی،غن ینیرزمیمنابع ز

 یدورهایکر تیخزر اهم یایو در اهیس یایدر در بندرها ییایدر ریمس عنوانبه متمرکز ساخته ورا  یلیو ر ایجاده

اتصال  باهدف یغرب - یشرق دوریکر عنوانبه توانیم، تراسیکا را قتیدر حق. کندیممشخص  را ایمنطقه ونقلحمل

 طوربه) ،ونقلحمل هایستمیس هیکل شو پوش روپاا هیقفقاز توسط اتحاد قیبه اروپا از طر رکزیم یایآس هاییجمهور

 یو زمان را برا نهیهز نیکه کمتر یریمس عنوانبه کایتراس (.4: 2014)آی آر آی ام رود، مشخص کرد (آهنراهعمده 

نوروزی و تقی زاده، است ) شدهیمعرفدارد،  ییاروپا بندرهاو  یجهان یبه بازارها رکزیم یایآس هاییاتصال جمهور

که توسط سران  است یانامهتوافق، دارد تراسیکا یاجرا درمی نقش مهکه  "یاساس چندجانبه نامهتوافق" (.6 :1397

. است منعقدشده ایآس -اروپا قفقاز  ونقلحمل دوریتوسعه کر یبرا 1998سپتامبر  8کشور در  12از  هادولتو  هاحکومت

، زستانی، بلغارستان، گرجستان، قزاقستان، قرقجانیآذربا یمهور، جهیاز: ترک اندعبارتتوافقنامه  این عضو یکشورها

: 2015)کِسِر،  و ترکمنستان نیز رسید ایران بیتصو، که سپس به و ارمنستان کستانی، تاجنی، اوکرای، رومانیمولداو

جاده ابریشم  ابتکاریتوان به موارد زیر اشاره کرد: طرح از موانع ژئوپلیتیک عمده پیش روی تحقق این کریدور، می (.163

عمده  نیافتگیتوسعهی اتصال هند و روسیه، ها، طرح ابتکاری یک کمربند یک جاده چین، طرحمتحدهایاالتنوین 

کشورهای عضو، مخالفت شدید روسیه با این پروژه به دلیل دور زدن مسکو، مناقشات مرزی برخی کشورهای عضو، عدم 

 ی متردد و ... .هادر مسیر، تحمیل عوارض گسترده به کامیون ایجادهمسیرهای ریلی و زیرساخت تکمیل برخی 
 

 در کریدور تراسیکا رانیا ژئوپلیتیکی موقعیت

ن ای های اولیهدر برنامه رانیا ،است مشخصآسیای مرکزی( -قفقاز-ونقلی اروپاکه از نام کریدور )کریدور حمل گونههمان

کریدور از قفقاز گذشته و از طریق دریای خزر قفقاز و آسیای  این یاصلمسیر  دیگرعبارتبه. است نبودهکریدور مطرح 

 این درای و ریلی تنها مسیر جاده 2009توافقنامه در سال  این به ایران وستنیپکند. با مرکزی را به هم متصل می

 دوریرک این یرهایمس ا،کیتراس دوریرکدر  ایران یرسم تیبا عضو(. 1397)وزارت راه و شهرسازی،  طرح شدمحدوده م

 تریناقتصادیه از ک ایران یاسالم یو جمهور هیکبلغارستان، تر ینیزم ریمس اه،یس یایدر ریو عالوه بر مس یافتهتوسعه

و  ی، تجاریمنافع اقتصاد قطعاًه کشد  هشده اضافیاد یرهای، به مسرودمیبه شمار  ایاروپا به آس یدسترس یرهایمس

در کریدور تراسیکا راه برای عضویت  ایران تیعضوعالوه بر آن با (، 27 :1389ترانزیت،  نامهویژه) دارد ایعمده یاسیس

کریدور برای  این یجنوبمسیر  و هموارشدهکریدور هستند،  این بهن کشورهای افغانستان و پاکستان که مایل به پیوست

 است شدهیمعرف ایران ازکریدور  این یجنوب. شاخه ابدییمو چین بهبود  آسیای مرکزیارسال کاال از اروپا به کشورهای 

 (.1397وزارت راه و شهرسازی، ) شودمی ترکیه وارد بازرگان مرز طریق از سپس و ایران واردکه از مرز ترکمنستان 

 ارتباط بین بازارهای تولید و مصرف در آسیای جادیا افزایش همکاری و همگرایی در منطقه، هماهنگی اصول ترانزیتی و 

ی ترانزیت کاال، افزایش اعتبار سیاسی و هاگذاری کشورهای اروپایی در پروژه، امکان مشارکت و سرمایهیمرکز

ران و اوراسیا، ای مطالعات)ایراس، موسسه  اشتغال جدید در کشور به دنبال توسعه روابط با منطقه جادیا المللی کشور وبین

را  زیستمحیطو حفاظت از  ایجاده ونقلحمل ویژهبه ونقلحمل یمنیا یو ارتقا یبکیتر ونقلحملو همچنین  (1392
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 رانیا نکهیا توجه به با .(27 :1389ترانزیت،  نامهویژه) دانستبه کریدور تراسیکا  الحاق ایرانتوان جزء اهداف اساسی می

نیز یکی از  یمرکز قالل کشورهای آسیایاست یابتداای داشته و از همان گذاری ویژهها سرمایههمواره بر روی توسعه راه

توان ، میاست بودهو ترانزیت  ونقلحملبه  مربوط، سرزمینی کشورهای محصور این با رانیا های روابطزمینه ترینمهم

 (.1392و اوراسیا،  رانیا ایراس، موسسه مطالعات) بردبرنامه پی  این در رانیا ضوربه اهمیت ح

گسترش  دریای خزرحوزه  بندرهات خود را در یجان و قزاقستان فعالیمنستان، آذرباکهای اخیر کشورهای تردر سال 

ران ای، روازایندهد. ا تا اروپا نشان مییشرق آس یشورهاکرا در اقتصاد  دریای خزرحوزه  بندرهان امر اهمیت یاند و اداده

 فارسخلیجع با یان ارتباط سرکو ام یلیرآباد پرداخته که با توجه به اتصال به خطوط رینیز به توسعه و تجهیز بندر ام

و اوراسیا،  رانیاایراس، موسسه مطالعات ) باشدآزاد داشته  هایآبشورها به کن یرا در اتصال ا یتواند نقش محوریم

 اما از سال ، موثر باشد،است کایتراسچالش  ترینمهم که- هازیرساخت تیر تقود تواندیم رانیا حضور درمجموع (.1392

د )سازمند و کشور فراهم نش این یبرا ییاروپا دیهاتحا هایپروژه یفن هایکمک ،گسترده هایبه دلیل تحریم 2010

 نیافتهتوسعه بندرهااشاره کرد:  ریبه موارد ز توانیم دوریدر کر رانیا یرو شیپ یهاچالش گریاز د (.1394کاویانی فر، 

 نیب یکیدئولوژیا-یاسی، اختالفات سابتکار نیا یهادر برنامه رانیاریلی  ریمس لی، عدم تکمخزر یایدر در این کشور

 یکشورها یمتحد اصل عنوانبه متحدهایاالتاز سوی  رانیبدون ا چیزهمه کیتیعضو، ژئوپل یاز کشورها یو برخ رانیا

غرب اتحادیه -های بالقوه خود را در طرح اتصال شرقاست ظرفیت نتوانستهایران  نیبنابرا... . اروپا، و  هیعضو و اتحاد

تواند راه را یاروپا م هیاتحاد دوریکر یبرا رانیا یایجغراف العادهفوق تی، اهمحالبااین اروپایی به مرحله بالفعل برساند.

 کند. تیها تقومیو لغو تحر یاسیس شیگشا قیصلح هموار کرده و روابط دوجانبه را از طر یایجغراف یبرا

 

 ، طرح یکپارچگی اوراسیاآبادعشقمعاهده 

و  رکزیم یایکشورها در آس نیکاال ب ونقلحمل لیتسه یبرا یچندوجه ونقلحمل نامهتوافق کی آبادعشقتوافقنامه 

 ونقلحملو مراکز عمده  وندهایکه پ است یالمللنیب ونقلحمل یدورهایاز کر ایشبکه جادیا قیاز طر فارسخلیج

، عمان، رانیا هایترکمنستان توسط دولت آبادعشقدر  2011 لیکه ابتدا در آور نامهتوافق این مراه دارد.ه را به ایمنطقه

 ایاوراس یکپارچگی لیتسه یمهم برا پایهیکبه  تواندیمبالقوه  طوربه، است دهیرس، ترکمنستان و ازبکستان به امضا قطر

و  رکزیم یایآس یشورهاک نیب یتجار ریمس ترینکوتاه جادیا، نامهتوافقهدف این (. 1: 2019)بریوپداتیس،  شود لیتبد

 دوریکر کیعمان،  ورود بهو  فارسخلیجبه  دنیاز رس شیپ ی،تیترانز نامهموافقتاین  است.و عمان  رانیا بندرها

قزاقستان، ازبکستان،  نیبسرزمین بزرگ و طوالنی اوراسیا  قیرا از طر انهیو خاورم رکزیم یایدر سراسر آس یتیترانز

 ماندهی، چهار کشور باقنامهتوافق این ازپس از خروج قطر  (.1: 2018)استادیک،  کندیم تأمین رانیا ترکمنستان و

 .وستیپ نامهتوافق این به ، قزاقستان2015امضا کردند. در سال  2014وت در ا نامهتوافق این یاجرا یرا برا اینامهتفاهم

 زیهند ن 2018 هیدر اول فور اعالم کرد. آبادعشقبه توافقنامه  وستنیپ یخود را برا می، پاکستان تصم2016در نوامبر سال 

مخزن کشور  عنوانبهترکمنستان، (. 1: 2019)بریوپداتیس،  است شدهلیتبد آبادعشقتوافقنامه  امضاکننده عنوانبه

خود را به الحاق هند اعالم  موافقت مؤسساعالم کرد که هر چهار عضو آن سال  هیفور 1 خی، در تارآبادعشقتوافقنامه 

 یایآسه ب یک قدرت نوظهور عنوانبه اتصال هند یهانهیگز نامهتوافق نیالحاق به ا (.2: 2018)وایفای استادیز،  اندکرده

توافقنامه حضور هند را در بندر چابهار،  نیگذارد. امیمثبت  ریهند با منطقه تأث یکند و بر روابط تجارمیرا متنوع  یمرکز

INSTC (. 2018چادهاری،  ؛2020موهاپاترا، ) خواهد کرد لیتکم ایاوراس یاقتصاد هیبه اتحاد آیندهالحاق  نیو همچن

 کند دایپ یدسترس یمرکز یایمنابع آس ریو سا یبه انرژ ونقلحملشبکه  نیا قیاست از طر دواریام نیهند همچن

را قادر خواهد ساخت تا از  کشور این که استاین  هندوستانتوافقنامه برای  این تیاهم درواقع(. 1: 2019)بریوپداتیس، 
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امر،  این فاده کند.است ایاوراسبا منطقه  یتجارت و تعامل تجار لیتسه یموجود برا تیو ترانز ونقلحمل دوریکر

 کندیماتصال بهتر هماهنگ  و( INSTCجنوب )-شمال یمللالبین ونقلحمل دوریکر سازیپیاده یهند را برا هایتالش

 (.1: 2018)استادیک، 

 

 آبادعشقدر معاهده  رانیا ژئوپلیتیک دسترسی و نقش ژئوترانزیتی

ا در تحوالت پس یک منطقه اوراسیراتژاست وی یایت جغرافیاز وضع که است یکیتیژئوپلریه یک نظ "دسترسی ژئوپلیتیک"

مطرح کرد )مجتهدزاده،  بار نخستینبرای اصطالح را  این مجتهدزادهپیروز  برگرفته شد. نیشیاز فروپاشی شوروی پ

1393.) 

 یزکمر یایدر قفقاز، خزر و آس یجدا شده از شورو یشورهاککه همه  است بودهت ین واقعین اصطالح شرح ایمنظور از ا

ده ارتباط دادن یرا در ا "رسی دست"ائی یراه عملی حل مشکل جغرافتنها  هستند. مجتهدزاده خشکی بست یشورهاک

و  آهنراهاز راه و  ییهاهکعمان از راه گسترش شب یایو در فارسخلیجمنطقه و افغانستان به  این یهایجمهورهمه 

 بندرهاک بندر کوچک از یشنهاد واگذار کردن ین پیای هان جنبهیرتریکی از چشمگی. داندمینفتی و گازی  یهالوله

شمالی  ژئوپلیتیکرفای در خشکی ژ شدهمحاصرهک از کشورهای یای عمان به هر یو در فارسخلیجران در یفراوان ا

 فارسخلیجخشکی بست آسیای مرکزی به دریاهای آزاد و  یکشورهاعالوه بر دسترسی  (.1393)مجتهدزاده،  ران بودیا

آسیای -به منطقه خزر فارسخلیجنفت  تولیدکنندهدسترسی مستقیم کشورهای عربی  تواندیم کشور این ،طریق ایراناز 

که برای  ایجغرافیایی و ژئوپلیتیکی ویژه اهمیتبا  رانیا درواقع (.266 :1396مجتهدزاده، یل نماید )هسمرکزی را ت

تولیدات نفت و گاز قزاقستان  تواندیمو  است مطلوبمنطقه محصور در خشکی آسیای مرکزی دارد، یک کشور ترانزیتی 

خوردن امنیت ملی  با گره. همچنین و ترکمنستان را به بهترین شکل به دریای آزاد و حتی از طریق ترکیه به اروپا برساند

 و یکرم)گل  رودمیشمار  راتژیک و حیاتی بهاست موقعیت ترانزیتی، این خاطربه  راناهمیت ایانرژی،  تأمینکشورها با 

 (.47 :1397، همکاران

برای دسترسی  رانیا بندرها، به هابه اقیانوسو عدم دسترسی موقعیت خشکی بست  این لیدلبه  رانیا شمالیشورهای ک 

، ترینکوتاهدر پهنه جنوبی،  کیلومتر مرز آبی 2043با  رانیا زیراژئوپلیتیکی دارند، وابستگی  فارسخلیجبه جهان خارج و 

به دریای عمان و آسیای مرکزی -منطقه خزر کرانهبیکشورهای دسترسی ترین مسیر ترین و اقتصادیامنترین، سریع

 آبادعشقاهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئوترانزیتی ایران برای این کشورها، در معاهده  .شودیممحسوب  فارسخلیج

، شودیمو جهانی بر آن تحمیل  ایی که از سوی رقبای دیرین منطقههایوجود چالش رغمعلیکشور  این یابد.میتجلی 

ژئوترانزیتی  ژئوپلیتیک و همچنین ارتقای تفکر و نگاه، و بندرهاو  ایریلی، جاده یرهایمس، هازیرساختبا ارتقای  تواندیم

 فا نماید.ای منطقهدر ب ترانزیتی هابه شدنتبدیلبرای  بدیلیبینقش خارجی آن،  استاز سوی دولت مرکزی و سی

 

 در دیگر کریدورها رانیا به نقشنگاهی کوتاه 

 (ITI( و )KTAI): 1اکو یدورهایکر

( و رانیا ،افغانستان)قرقیزستان، تاجیکستان،  KTAI کریدور در مورد 2019در سال  از سوی اکو ی کههایدر جلسه

 نیمشترک و بدون وقفه ب یکه مستلزم همکار یموضوعات عمل، برگزار شدانبول( است ، تهران،آباداسالم) ITIکریدور 

، دیجلسات، فراتر از هرگونه ترد این قرار گرفت. گیریتصمیمو  موردبحث، است مطالعهعضو در مرحله پس از  یکشورها

                                                 
، ترکیه، پاکستان، رانیا اکنونهمشد.  سیتأس( 1364) 1985و پاکستان در سال  رانیا های اقتصادی اکو از سوی کشورهای ترکیه،سازمان همکاری. 1 

 سازمان هستند. نیا اعضای افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان،
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در  ایجاده کریدورهای داریتوسعه پا یبرا ایجامع منطقه یراتژاست بهپرداختن  یبرا یبزرگ تیرا به مز کنندگانشرکت

هستند و تنها سه  خشکی بست کشورهفت، اکوکشور عضو  10از میان  (.2: 2020ان تی،  یآ )اکو. منطقه سوق داد

با قرار گرفتن در مرکزیت جغرافیایی  رانیا آزاد دسترسی دارند، بر همین اساس هایآبران و ترکیه به ای کشور پاکستان،

 آزاد دارد. هایآبها و همچنین دسترسی به کشور این نیب ونقلحملر زنجیره نقش را د ترینمهمکشورهای عضو اکو، 
 

 کریدور جنوبی آسیا

اهش ک، یجنوب یایآس یرشد اقتصاد تیتقو یبرامی یعظ لیپتانس ونقلحمل در گزارش جدید بانک جهانی کریدورهای

بر  یگسترش دهند و اثرات منف منافع خود را دیجد یتجار یرهایمس هکاین بر، مشروط کنندیم جادیا اشتغال و ایجادفقر 

 یایآس "یجنوب شمیجاده ابر" وسازساختو افغانستان پروژه  رانیهند، ا(. 2018ورلد بانک کنند )را محدود  زیستمحیط

 را با هم مرتبط کنند "ینیزم شمیجاده ابر"و  "ییایدر شمیجاده ابر"کنند می یکنند و سعمی جیترو گریکدیرا با  یجنوب

که هدف  است یجهاندر ترانزیت  شدهتعریفمللی البین یدورهایکرریدور جنوبی آسیا یکی از ک (.136: 2017)هایکوان، 

در حوزه دریای مدیترانه و اروپای جنوبی،  یغرب یکشورهابه  رانیا آن اتصال آسیای جنوب شرقی از طریق خاک

 (.1397)مقاومتی نیوز،  است هیترککشور  خصوصبه

وارد قلمرو  رانیا در مرز جنوب شرقی میر جاوههند از طریق  قارهشبهمسیر با شروع از آسیای جنوب شرقی و گذر از  

 از عراق و ترکیه یکشورها مرز در خسروی و شمال غربی شامل بازرگان، رازی  یمرزهااز طریق  نهایتاًکشور شده و 

 – میر جاوهمسیر در محور  این طول .ابدییموپا و دریای مدیترانه امتداد ار هایحوزه سمت به و شدهخارج رانیا قلمرو

 235 به طول مسیر این از بخشی. باشدیم دارا را بار تن میلیون سه ونقلحمل ظرفیت و بوده کیلومتر 2496 رازی

ساخته خواهد شد و ارتباط  آینده درمحور  این نکهیا به توجه با و بوده ریلی ارتباط فاقد کرمان – زاهدان محور در کیلومتر

 (.1400، و دریانوردی بندرها)سازمان  کامل برقرار خواهد شد طوربههند  قارهشبهریلی اروپا با 

 

 گیرینتیجه

 های ژئواستراتژیککه طراحی گرفتبرمیقه وسیعی از اوراسیا را در ، منطقرن بیستم هایقدرت هارتلند در رقابت

الملل برای دسترسی، کنترل و تسلط بر آن و همچنین مهار بازیگران ژئوپلیتیک نظام بین تریناصلی عنوانبهها حکومت

با گذشت زمان زیادی از تئوری اولیه هارتلند، جغرافیاها، گرفت. در سرزمین جغرافیایی آن صورت می شدهواقعقدرت 

اند. شناسایی و توصیف هارتلندها در تغییر کرده طورکلیبههای بازی و ابعاد رقابت قدرتی ، بازیگران، کارتکشورها

امروزه با تغییر ابعاد رقابت قدرتی از ی ژئوپلیتیک است. مفید برای درک قدرت پویای راهیک عنوانبهژئوپلیتیک معاصر، 

نوظهور هرکدام برای بازیگری موثر در  هایقدرتبزرگ و  هایقدرتنومی، ژئواکونومی و ژئوپلی ژئواستراتژی به سمت

 از سایر ابعاد است. ترپررنگکه بعد اقتصادی آن  انددادهقرار  مدنظرجغرافیاهای کلیدی جهانی، کریدورهای ژئوپلیتیکی را 

تواند یک نظریه بزرگ ژئوپلیتیک که می زمینهپسدر « ایران، هارتلند کریدوری جهان»بنابراین ما ایده خود را در زمینه 

 گرفتهشکلدر این رقابت قدرتی نوین، یک هارتلند کریدوری دهیم. در قرن جدید پویایی خود را نشان دهد، ارائه می

از سوی نیز  ترپیش، که عطوف کرده است. این هارتلند جدیدها را به خود مرجی قدرتاست که توجه سیاست خا

 و خزر فارسخلیجدو حوضه عظیم انرژی  دهندهاتصالو انرژی استراتژیک مرکز بیضی  عنوانبهاندیشمندان غربی، 

قبل  هادهنده آن به قرنتصالاو  گذرگاهیی نقش هااست و ریشه قرارگرفتهدر منطقه جنوب غرب آسیا بود،  شدهمعرفی

 حدفاصلو اقوام مختلف و  ها، ملتهاتمدنت جغرافیایی در مسیر ارتباط به لحاظ موقعیاز دیرباز،  رانیا شور. کگرددبازمی

 این .است نمودهرا تسهیل  ماوراءالنهرنهرین و البینسند و پنجاب،  هایمناطق جغرافیایی واقع بوده و تعامل میان تمدن
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و مسیر  دادیمانی، تمدن مشرق زمین را به تمدن غربی پیوند استبا قرار گرفتن در قلب جاده ابریشم خشکی پایه بکشور 

 رانیا از سوی دیگر بود. امروزه نیز موقعیت جغرافیایی سوزخانمان های، و جنگسویکارتباطی برای تعامالت گسترده از 

مللی و احیای البینسیر نزولی نداشته، بلکه با احداث کریدورهای  تنهانهدر مسیر ارتباط واحدهای سیاسی مستقل جهان 

 ویژه جهان، به یک موقعیت ژئوترانزیتی ونقلحملراهگذرهای  ترینحیاتین کشور در قلب ای یریقرارگجاده ابریشم، و 

هارتلند کریدوری جهان، محور اتصال شرق و غرب از طریق طرح ابتکاری یک  عنوانبه رانیا درواقع. است شدهتبدیل

و  است ابرقارهکمربند یک جاده چین )جاده ابریشم جدید( و شمال و جنوب از طریق اتصال جنوب آسیا به شمال 

و قفقاز  یمرکز یایآس-منطقه خزر ،یشمال ی، اروپایمرکز ی، اروپایشرق ی، اروپاهیروس نیب یتیاتصال ترانزهمچنین 

 تأمینرا  گریاز طرف د فارسخلیج هیحاش یو کشورها هیانوسی، خاور دور، اقایآس خاوری، جنوب ایو جنوب آس طرفازیک

 اقتصادی هایهمکاریسازمان  ی کشورهای عضویمرکزیت جغرافیا در قرار گرفتن کشور عالوه بر این نیهمچن .دینمایم

اقیانوسی  هایآبه خشکی بست شمالی برای رسیدن ب یکشورهامسیر پیش روی  تریناقتصادیو  ترینکوتاه، اکو

 کینوم یدر نظام ژئوپل رانیا یتیژئوترانز تیموقع نیا .ابدییمتجلی  آبادعشق نامهتوافقامر در  نیا که شودیممحسوب 

 یمتک دهندهاتصال بندرهاو  دورهایکر تیبا محور یاقتصاد -یاسیس-ییایکه بر منابع جغراف کمیو  ستیقرن ب یجهان

امر در  نیاقرار دهد.  رانیا اریدر اخت یو جهان یاقدرت منطقه هایدربازیرا  یادیز یباز یهاتتواند کارمیاست، 

در دستور کار  کیتیکد ژئوپل کی صورتبه ،یمللالبین یدورهایدر کر ویژه ایرانشود که توجه به نقش میمحقق  یصورت

در سطح کالن  ایدئولوژی گزینه جایگزین عنوانبهباید همچنین توجه به ژئواکونومی  .ردیقرار گ رانیا یخارج استیس

در چهارچوب ژئوپلیتیک  جغرافیای هارتلندی ایرانپردازی تئوری نگارندگان، عالوه بر  های ملی مطرح شود.گیریتصمیم

 ییایپوها، ها و سودمندی، چالش، مزیتروازایناند. داشته، نگاهی به ژئوپلیتیک انتقادی ایران نیز )کالسیک( ساختاری

 .است قرارگرفته موردتوجهنیز  یاقتصاد-یاسیس طیشرا رییدر ارتباط با تغ جغرافیایی یفضاها تیقدرت، ادراک و موقع

پژوهش  شدهارائهو تحقق نهایی فرضیه  موقعیت هارتلندی جدید برای ایران قائل شدن کنیم کهما استدالل میبنابراین 

است و  قرارگرفتههای داخلی و خارجی بسیاری است که روبه روی این کشور ، مستلزم عبور از شرایط و چالشحاضر

به قهقرا ببرد،  آن راتر نموده یا تواند موقعیت این کشور را استراتژیکهای مثبت یا منفی میتغییر شرایط به سمت انگاره

تواند در طول یم یخارج طیشرا رییاست و با تغ ریمتغ اریبس ،کندیم جادیرا ا مطلوب ییایجغراف تیموقعیک آنچه زیرا 

 دینقش جد نهیدر زم رانیا یانتقاد کیتیاز ژئوپل یکل یاند چارچوبکرده یسع سندگانینو روازایندچار تغییر شود. زمان 

موضوع  نیبه ا ویژه صورتبهبتوانند  یبعد سندگانیارائه دهند تا نو المللیبیندر کریدورهای کشور  نیا هارتلندی

 بپردازند.

 

 و تشکر ریتقد

 یایجغراف استاد، یالکساندر مورفاساتید برجسته جهانی اندیش؛ پروفسور  ازدانند که یضروری م بر خود سندگانینو

 سونیمد مزیدر دانشگاه ج یاسی، استاد علوم سبرند کاوسلر ، پروفسورمتحدهایاالتن در دانشگاه اورگ یاسیس

به دلیل نظرات ، و همچنین پروفسور آرشین ادیب مقدم، استاد اندیشه جهانی و فلسفه تطبیقی دانشگاه لندن متحدهایاالت

 ارزشمندشان که در ارائه بهتر محتوای مقاله به ما کمک کرد؛ تشکر و قدردانی نمایند.
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