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 «يتاپ»، «ترانس خزر» رينظ ييهاپروژه ياجرا و از طريقدو دهه گذشته  يط ژهيوبه رانيا کيتيژئوپل يسازيخنث 
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 مقدمه .1

در جايي گســـترده کاال و مســـافر در جابهبه عنوان مســـيرهايي دخيل المللي بينهاي کريدور 

شند و با حداقل فاصله از  المللي متناسب با پارامترهاي فني و بين صورتي که   مراکز اقتصادي    با

صنعتي بتوانند از   شور عبور  و  سياري مهمي در ظرفيت  قلمرو چندين ک   کيتيژئوپلکنند، نقا ب

مسير    توانست به عنوان  ،2009سال   در 1«تراسيکا »با پيوستن به توافقنامه  يک کشور دارند. ايران  

افزايا  براي را راه و  دومطرح شــترانزيت شــرق به غرب و بالعکس آســيا اي و ريلي در جاده

ــازد. ، هموار بازيگري خود در منطقه ــطهبهاين طرح  وجود نيا باس ــارکت جدي   واس عدم مش

ــيه و چين و همچنين عدم توانايي براي جذب منابع مالي کافي بهرو هاي  منظور اجراي پروژهس

ساخت         صال در خطوط ريلي و بهبود زير شمگيري براي ات ستاوردهاي چ ساختي، به د هاي  زير

ست نيافت و ايران نيز به علت تحريم     ضو د شورهاي ع ست از مزيت     ک شده، نتوان هاي تحميل 

ــتا بهره گيرد. در همين حال، ترکيه که        نعنوابه خود  کي تيژئوپل ــوي کليدي در اين راسـ عضـ

  عنوانبهو بخشي از جاده باستاني ابريشم     شده شناخته پل ارتباطي آسيا و اروپا   عنوانبههمواره 

، در (Acar et al,2015:94) گذشته است  از اين کشور مي  گذشته  درسودآورترين مسير تجاري   

ژئوپليتيکي ارزشمندي را براي    هاي ايران، موقعيتهاي اخير و با افزايا روزافزون تحريمسال 

ــت. در اين چارچوب دولت   منظوربهخود  ــاخته اس ــرق و غرب فراهم س عبور کريدورهاي ش

عال در طرح    ــور ف يه افزون بر تالش براي حضـ قه  ترک مه      هاي موجود منط نا له توافق اي ازجم

رونمايي کرده اســـت   2«کريدور مياني»هاي گذشـــته از طرحي با عنوان ســـال ، طي«تراســـيکا»

(Akman,2019) سي         که مي سازد. برر سيا به اروپا را با محوريت ترکيه محقق  صال آ شد ات کو

اين طرح از آن حيث که با دور زدن و حذف ايران، منجر به کاها ظرفيت ژئوپليتيکي ايران          

شود، از اهميت بسزايي برخوردار است. مطابق اين طرح و به چين و اروپا مي در مسير مبادالت

شکالتي که در     سائل و م شمالي »ادعاي دولت ترکيه، با وجود م نهفته  « جنوبي»و « کريدورهاي 

ها پيا آغاز شــده  هاي موجود که از مدتتوان با تداوم توســعه و بهبود زيرســاختاســت، مي

                                                           

1.TRACECA: Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia 

2.Middle Corridor (MC) 
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آهن قزاقستان و سپس از طريق بندر اکتاو قزاقستان     را به شبکه راه  آهن ترانزيت چيناست، راه 

ــتان به درياي خزر  ــي ترکمنس ــپس با عبور از قفقاز    1و ترکمنباش ــل کرد و س و آذربايجان متص

باکو جنوبي ازطريق راه به ادعاي دولت ترکيه        2قارص -تفليس-آهن  ــير را که    عنوانبه اين مسـ

ــير خوترين و ارزانکوتاه ــاختترين مس ــوي   .(Colakoğlu,2019)اهد بود، به ترکيه منتهي س از س

سي  شان مي  ديگر، با وجود آنکه برر شه منابع متفاوت ن شده پروژه    دهد، در نق شر  هاي اوليه منت

شرق به غرب از طريق قفقاز بوده        صلي پيوند  سير ا سوي دولت چين، ايران م کمربند و راه از 

ــال  ــور طي س ــت اما اين کش ــيرهاي متفاوتي را اس ــيرهاي احتمالي و  عنوانبههاي بعد مس مس

ست که اين       سير ايران مطرح کرده ا ستان و ترکيه در کنار م جايگزين از طريق آذربايجان، گرج

ــداري براي اقدام دولت چين مي ــت،    کيتيژئوپلتواند هش ــمار برود. الزم به ذکر اس ايران به ش

ــامل  3و راه کمربندپروژه  ــده ميکريدور ر 6شـ ــمي و اعالم شـ ــد و هر کريدور داراي  سـ باشـ

سوم به          سير اول، مو ست. م شنهادي متفاوتي ا سيرهاي پي سياي جديد »م شامل    4«پل زميني اورا

  عنوانبهباشد که در اين مقاله از آن  لهستان و اروپا مي -بالروس-روسيه -قزاقستان -اتصال چين 

ترين محور مواصالتي چين ا پيا اصليهياد شده است. مسير دوم که از مدت« کريدور شمالي»

ست.   ستان -کريدور چين»به اروپا بوده ا سيه -مغول شرق       5«رو شمال چين آغاز و به  ست که از  ا

سيه منتهي مي  سوم      رو سير  سياي مرکزي -کريدور چين»شود و م سيا -آ شد که  مي 6«غرب آ با

شريان زم      ستان، ايران و ترکيه در  ستان، ترکمن صل غرب چين را از طريق قزاق  يني به اروپا مت

فارس را شود و در همچنين خليج ياد مي« کريدور جنوبي»کرده که در اين مقاله از آن با عنوان 

هاي  که گفته شد، در نقشه طورهمانسازد. با اين وصف  به مديترانه در شريان دريايي متصل مي  

شريان ديگري نيز براي   سياي مرکزي -کريدور چين»جديد،  سيا -آ سو « غرب آ کريدور  »م به مو

  واسطه بهآذربايجان، قفقاز جنوبي و -ترکمنستان -تعريف شده است که از طريق قزاقستان   « ميانه

                                                           

1.Trans-Caspian roll-on/roll-off (RORO) link 
 برداري رسيده است.به بهره 2017اين مسير از سال . 2

3.Belt and Road Initiative (BRI) 
4.New Eurasian Land Bridge 

5.China - Mongolia - Russia Corridor 

6.China - Central Asia - West Asia Corridor 
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سازد که موضوع بررسي     قارص از مسير ترکيه، چين را به اروپا متصل مي  -تفليس-آهن باکوراه

 اين مقاله است.

سير ديگر  پروژه کمربند و راه:     که جنوب چين را  1«چينشبه جزيره هندو -کريدور چين»سه م

ــادي چين»کند، به ســنگاپور متصــل مي  ــتان-کريدور اقتص که از جنوب غربي چين به  2«پاکس

-کريدور چين»شود و سرانجام اقيانوس هند و از اين طريق به پاکستان و بندر گوادر متصل مي  

 گرداند.  است که جنوب چين را به ميانمار متصل مي 3«هند-بنگالدش-ميانمار

شرايطي که چين مي    مطاب ست در  شد، ترکيه اکنون مدعي ا تواند از طريق کريدور  ق آنچه گفته 

سيبري »آهن شمالي و راه  شديد،             4«ماوراي  سرماي  صله زياد و  شود، اما فا صل  سيه مت به رو

«  کريدور شمالي »را که نسبت به  « کريدور مياني»برد و جذابيت اين مسير را از بين مي  جيتدربه

تري نيز برخوردار است، در اولويت  وهوايي مساعد تر بوده و از شرايط آب تر کوتاهکيلوم 2000

ستي يا   نظرصرف  .(Turkey Ministry of Foreign Affairs,2017)چين قرار خواهد داد از در

جاري از ميان چند کشور در  نادرستي اين ادعا و در شرايطي که حتي ممکن است عبور مسير ت    

ــتن مطامع رهبران چين ذيل    ــد اما با در نظر داش ــيرهاي زميني و دريايي، به نفع چين نباش مس

شبکه و توسعه  سو کپروژه کمربند و راه از ي اي  هاي نفوذ در منطقهطلبي دولت ترکيه در ايجاد 

سياي ميانه، به نظر مي  سعه اين کريد   آ سد موفقيت دولت ترکيه در تو ور منجر به کاها منافع  ر

ــتاني و   باوجودايران باشــد؛ همچنين،  کيتيژئوپلملي و  آنکه مســير متعارف جاده ابريشــم باس

به  5آهن ماوراي چينبا اتصـــال راه 2013همچنين کريدور زميني راه ابريشـــم جديد در ســـال 

بازگشت   ، ترکمنستان، ايران و سپس ترکيه تعريف شده است، اما ضعف زيرساختي و      قزاقستان 

گيري چين از آن را با توســط دولت ترامپ، در عمل بهره  2018ايران در ســال   هيعلها تحريم

  .(Onyango et al.,2018:582)ترديدهايي مواجه ساخته است

ــکل) ــه ، (1ش ــمالي، مياني و جنوبيِ پروژه کيتيژئوپلموقعيت نقش ي ايران را در کريدورهاي ش

                                                           

1.China - Indochina Peninsula Corridor 

2.China - Pakistan Economic Corridor 

3.China - Myanmar - Bangladesh - India Corridor 

4.Trans-Siberian Railway (TSR) 

5.Trans-China Railway (TCR) 
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 دهد:کمربند و راه، نشان مي

 موقعيت ايران در کريدورهاي شمالي، جنوبي و مياني کمربند و راه نقشه (:1شكل)

 (منبع: ترسيم نگارندگان)

ست که افزايا همکاري     شخص اين مقاله اين ا سا م هاي چين و ترکيه  در اين چارچوب، پر

ياني چه       ژهيوبه و  ند و راه و کريدور م ــال دو پروژه کمرب گاه     ريتأث اتصـ ي بر موقعيت و جاي

ضيه را مورد آزمون قرار داده      ي جمکيتيژئوپل شت؟ مقاله اين فر سالمي ايران خواهد دا هوري ا

ــياي مرکزي-کريدور چين»ترکيه به « کريدور مياني»اســت که اتصــال پروژه  ــيا-آس «  غرب آس

ــيرهاي زميني پروژه   عنوانبه  ــرايطي که قدرت چين رو به    «کمربند و راه »يکي از مسـ ، در شـ

ــازي و مافزايا اســت، خطر خنثي از ســوي   نيازاايپحدود نمودن ژئوپليتيکي ايران را که س

صطالح      آمريکا پيگيري مي ست، منظور از ا شديد خواهد کرد. الزم به ذکر ا سازي   خنثي»شد، ت

در اين مقاله، به معناي محدود شدن يا کاها ظرفيت ژئوپليتيکي ايران در مبادالت  « ژئوپليتيکي

ران به همسايگان است. همچنين منظور از اتصال پروژه    شرق به اروپا و وابستگي ژئوپليتيکي اي  

کمربند و راه، متصــل شــدن يکي از کريدورهاي زميني اين پروژه چندمســيره به کريدور مياني  

 است.

شتن اين نکته مهم که چين در حال حاضر از مسيرهاي دريايي و     مقاله در ادامه و با مفروض دا
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ستفاده زيادي مي    سوئز ا ست بر  گذارهياسرم کند و کانال  ي زيادي نيز در آن مناطق انجام داده ا

خواهد کرد که هرچند از منظر اقتصادي در حال حاضر برخي مسيرهاي آسياي       ديتأکاين نکته 

ــاخت  مدتاني مميانه و قفقاز جذابيت زيادي براي چين ندارد، اما در     ــعه زيرسـ هاي   و با توسـ

سياي ميانه        شکي آ صور در خ شورهاي مح صالتي، ک صربه تواند بازار و قفقاز مي موا ي  فردمنح

سرمايه  شد. همچنين با توجه به اين  براي  سعي   گذاري و حضور چين در اين مناطق با که، چين 

ضور      عنوانبهخود را  بلندمدتدارد در  سيا و جهان مطرح کند، اين مهم تنها با ح قدرت اول آ

شت  راهدر شاه  هاي تجاري زميني و دريايي ن  شريان هاي اقتصادي و انرژي منطقه و در اختيار دا

ستفاده از آموزه   شد. اين مقاله با ا شان دادن اين  « انتقال قدرت»هاي نظريه محقق خواهد  درپي ن

هاي ژئوپليتيک براي ايران  الملل واجد تضمنمهم اين است که افزايا قدرت چين در نظام بين 

ساس مقاله در ادامه پس از معرفي چا   مي شد. بر اين ا شينه روابط  با  دورچوب نظري و مرور پي

ــور ــور و ترکيه و چين، زمينه کش اتصــال دو پروژه کريدور مياني و  ريتأثهاي همگرايي دو کش

 دهد.کمربند و راه را بر موقعيت ژئوپليتيک ايران مورد بررسي قرار مي

 روش پژوهش .2
ماهيت        اين پژوها به  يل  »روش « هاي کيفي آموزه»ي از برخي پژوهنده يآبا توجه    ريتأث تحل

ــي براي پيا ريتأثبهره خواهد برد. تحليل « روند يني کمي و کيفي از طريق کشــف بروند روش

ــط دهه            ــت که در اواسـ ــط  1990ماهيت، علل بروز و پيامدهاي بالقوه اسـ تئودور جي »توسـ

ــي براي   ريتأث تحليل  »ي تحت عنوان  ادر مقاله   1«گوردن ــد  2«يپژوهنده يآروند: روشـ  ارائه شـ

(Gordon,1994) .از که اســـت يپژوهندهيهاي آروند، يکي از پرکاربردترين روش ريتحليل تأث 

هاي   هاي احتمالي، تحليل گزينه    ريزيبيني، برنامه  توان براي پيااين روش مي هاي کيفي آموزه

سي    ستفاده کرد راهبردي ريزي برنامه و سيا توالي   ريتأثي در اين روش، روند تحت طورکلبه .ا

ستند که وقوع  ها نيز همان اتفاقيرد و منظور از رويدادگا قرار ميهويدادر در  هاآنهاي مهمي ه

ستمر رويدادها    يري آينده ميگشکل  ساس، روندها، زنجيره م تواند نقا مهمي ايفا کند. بر اين ا

اي احتمالي آينده خبر هکنند، هم از موقعيتهســـتند که هم وضـــعيت کنوني را مشـــخص مي
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ند دمي تاً  اين روش  .Gordon,1994:2))ه مد طابق      ع که تغيير، م ــت  بر اين مفروض واقع اسـ

ــي روندهاي جاري مي  ــين ادامه خواهد يافت و بررس ــبي براي  الگوهاي پيش تواند روش مناس

 (.Cornish,2009:125)کاوش آينده باشد

 المللنيب نظامنقش چين در آينده  نظريه انتقال قدرت و تبيين .3
ــد  دهه دوحوالت مروري بر ت ــت. مالحظهقابلاخير چين مبين رش ــور اس در همين  ي اين کش

ــالمي ايران، حائز اهميت راهبردي و ژئوپلي     تيک به   حال، آنچه از اين منظر براي جمهوري اسـ

رود، فهم اين نکته اســـت که چين در شـــرايط جايگزيني احتمالي با قدرت آمريکا  شـــمار مي

ــالمي ايران محدود تواند براي ژئوپليتيکچگونه مي ــع کند؟  يتجمهوري اس هاي جديدي وض

شا        گونهآن شته ن صه ژئوپليتيکي جهان طي دو دهه گذ سي تحرکات چين در عر ن داده که برر

دهند با ايجاد فضايي آرام  است، رهبران جمهوري خلق چين با توجه به توانايي خود ترجيح مي

 قدرت جهاني را طي کنند. ديل بهآميز روند توسعه و تبتدريجي و مسالمت صورتبهو 

ــال در که  اين دکترين خل  و خارج  در اخير هاي سـ حت  چين دا  خيزش» عنوان دکترين ت

ست که رهبران جمهوري خلق چين از آغاز قرن   شده  مطرح 1«زيآمصلح    21ناظر بر اين نکته ا

ــلح محيط يک نياز به ــرفت را  آميز و دور از جنگ راص   ديتأکآن ي درک و بر خوببهبراي پيش

 .(Li Ji, 2004: 13-17; Liu, 2016; Kissinger, 2012)اندکرده

ستي  خوببهتواند يکي از نظرياتي که اين جابجايي را مي   2«انتقال قدرت»ي تبيين کند، نظريه رئالي

شه تاريخي دارد و تنها به روابط ميان چين ب    ست که ري ساير قدرت ا شود. اين  ها محدود نميا 

و « سياست جهان  »در کتاب  3«کنت ارگانسکي »از سوي   1958 نظريه که براي اولين بار در سال 

شر کرد،   4«جک کوگلر» سپس در کتابي که وي به همراه  ست از     طوربهمنت شده ا مجدد مطرح 

کارل  »، 7«جک کوگلر»، 6«داگالس ليميک» ،5«رونالد تامن»ســوي برخي ديگر از نويســندگان نظير 

                                                           

1.China's Peaceful Rise (中国和平崛起) 

2.Power Transition Theory 

3.Abramo Fimo Kenneth Organski 

4.Organski & Kugler, 1980 

5.Ronald L. Tammen 

6.Douglas Lemke 

7.Jack Kugler 



126 1400تابستان دوم،م، شماره هفدهفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   _______________________

الملل مورد اســتفاده قرار گرفته اســت  ، نيز براي تبيين ســياســت بين2«برين افيرد»و  1«آلشــارباتي

(Tammen et al.,2000). 

شد قدرت و بلوغ قدرت          ستعداد قدرت، ر سه مرحله ا شامل  مطابق اين نظريه، انتقال قدرت 

مراحل   درمجموعتوانند مدعي رهبري جهاني باشــند که فقط کشــورهايي مي جهيدرنتاســت و 

شند   سه  شته با ساس تئوري انتقال    بر .(Organski,1968:387-392)گانه فوق امتيازات بااليي دا ا

سرزميني، منابع طبيعي و ويژگي    سعت  هايي از اين قبيل به يک قدرت عواملي نظير جمعيت، و

،  هامؤلفهگيري از اين دهد تا در صــورت فراهم آمدن ســاير شــرايط و با بهرهکشــور اجازه مي

ن با جمعيتي الملل باشد. بر اين اساس، کشوري مانند چي   در نظام بين کنندهنييتعصاحب نقشي   

تواند  ، افزون بر توان نظامي به لحاظ اقتصادي نيز مي2020معادل يک و نيم ميليارد نفر در سال  

ــور            ــعت نيز چين چهارمين کشـ ثروت زيادي را توليد کند. در کنار اين عامل مهم از نظر وسـ

سيه، کانادا و اياالت  ست. افزون بر اين، بزرگ جهان بعد از رو فيايي چين موقعيت جغرا متحده ا

سياري   در کنار توانمندي ساني ارزان در ب صنوع  هوش ازجمله هاعرصه هاي فني و نيروي ان ي  م

بيشـــتر قدرت چين در  مراتببهرشـــد  ديمؤتواند با وجود وابســـتگي چين به منابع انرژي مي

تين توان واجد نخس چين را مي« نظريه انتقال قدرت»الملل باشد. بر اين مبنا و مطابق  عرصه بين 

صادي يکي ديگر از مهم        شد اقت ست. نرخ ر صه   شرط انتقال قدرت دان شاخ هاي قدرت  ترين 

گذاري خارجي در اين کشــور از آغاز اتخاذ ســياســت  ســرمايه کهينحوبهنوظهور چين اســت 

ــرمايه ــال  درهاي باز و جذب س ــتقيم خارجي در چين تا س به رقمي بيا از  2018گذاري مس

ــي   203.492 ــتميليارد دالر رسـ   3.1037افزون بر اين چين با   .(World Bank,2018b)ده اسـ

ندترين پول    قدرتم هان را دارد    تريليون دالر ذخيره ارزي يکي از   ,Xinhua News)هاي ج

2019a)     تريليون دالر و واردات اين  2.494رقم  2018و حجم کل صادرات اين کشور در سال

منظر  بررسي اقتصاد چين از اين    .(World Bank,2018a)تريليون دالر بوده است  2.134کشور  

ــت که      درمجموع يانگر اين نکته اسـ ــور که به علت          باوجود ب توليد ناخالص داخلي اين کشـ

تر از کشورهاي پيشرفته جهان با جمعيت کمتر قرار    ميليارد نفري در سطحي پايين  1.5جمعيت 
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سيل      شان از پتان شور ن سطح مبادالت تجاري اين ک شته که مي  دارد،  صادي چين دا تواند  هاي اقت

ــگر يک   عنوانبه آن را  الملل مطرح کند و چين از اين منظر نيز واجد     جدي در نظام بين   چالشـ

 تبديل به قدرت جهاني مطابق نظريه رئاليستي انتقال قدرت است. شرايط

ــته  قرنميناز منظر نظامي نيز چين نزديک به  ــابقه مديريت هس اي دارد و ميزان نفرات ارتا  س

شده تا    شر  هزار نفر اعالم   695شامل دو ميليون و   2017سال   چين طبق آخرين اطالعات منت

ست    شورها رقم       (World Bank,2017)شده ا ساير ک سه با  ي را به خود توجهقابلکه در مقاي

شان مي     ست. مروري بر بودجه نظامي چين نيز ن دهد هرچند اين بودجه حدود اختصاص داده ا

ــومکي ــت، اما  سـ ميليارد دالر بوده و روند افزايا آن نيز   250 بربال بودجه نظامي آمريکا اسـ

ست    شور در حال تبديل به     .(Floyd,2019)صعودي ا شده تا اين ک مجموع اين عوامل موجب 

 درت نظامي بالمنازع در شرق آسيا شود.يک ق
 )ميليون دالر آمريكا( 2018-1998هاي افزايش بودجه نظامي چين طي سال نمودار(: 2كل)ش

Source: https://www.statista.com/statistics/267035/china-military-spending/)) 

پيشـرفت    دهه چنددهد که تجربه الملل نشـان مي همچنين مروري اجمالي بر تحوالت نظام بين

هاي مهمي در راستاي تبديل شدن به يک ابرقدرت  اقتصادي چين موجب شده تا اين کشور گام

کند. اين سازي گسترده در سطح جهان    هاي متفاوت اقدام به شبکه بردارد و در چارچوب طرح

سهيل کنا که از منظر نظريات روابط بين« سازي شبکه » هاي  هاي جمعي و همکاريالملل به ت

https://www.statista.com/statistics/267035/china-military-spending/
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افزايي  گيري بهينه و هم چنين بهرهکند، منجر به افزايا قدرت و هم   دو يا چندجانبه کمک مي     

افزايا قدرت چين را  درمجموعو  (Hafner-Burton et al.,2009)شود منابع ساير کشورها مي  

ست.   شته ا شرايطي و با در نظر گرفتن نظريه انتقال قدرت براي فهم آينده   به همراه دا در چنين 

ــالمي ايران )با مفروض گرفتن تداوم     روندهاي بين   المللي آنچه از اين منظر براي جمهوري اسـ

ضع موجود(   سهم ا    چالا مطرح مي مثابهبهو ست که  يران در ژئوپليتيک جديد  شود اين نکته ا

ــتر قدرت چين چگونه  ــورتبر مبناي افزايا بيش ــود و رقباي منطقهي ميبندص اي ايران و ش

ترکيه چه سهم و جايگاهي در شبکه روابط قدرت در آينده را به خود اختصاص خواهد      ژهيوبه

سخ اين       شور چين و ترکيه به پا سي روند روابط دو ک سا خواهد   داد. مقاله در ادامه با برر پر

 پرداخت.

 پژوهش نهيشيپ .4
چين و ترکيه بر  کشور دوروابط  ريتأثمطابق بررسي نويسندگان تاکنون مقاله پژوهشي درباره 

بيشتر يا به رابطه ايران و چين موقعيت ژئوپليتيکي ايران منتشر نشده است و مقاالت موجود 

 Kavianifar)،(Shariati and Pournajafi,2015)، (Ghaffari and Shariati,2008)اند پرداخته

and Sazmand,2017)  رنظ درن را بدن رايا و هيترک يکيتيژئوپل هايکلي رقابت صورتبهو يا 

، (Afzali and Hosseini, 2008)اندگرفتن شبکه روابط و مناسبات قدرت در منطقه، بررسي کرده

(Dehboneh,2018) .بر  ژهيوبه مسئلهشود که باوجود اهميت اين بر اين اساس مالحظه مي

هاي ايراني و بر مبناي موضوع اين مقاله در نمايه يدانشگاهسرنوشت ايران تاکنون پژوهشي 

 .روداين چارچوب به شمار مي المللي منتشر نشده است و اين مقاله نخستين اثر دربين

 پيشينه روابط چين و ترکيه .5

واسطه انحالل سلسله چينگ و تالش براي ي که چين بهزمان درو  1923ترکيه جديد در سال 

هايي تالش 1934سال  از کشورومرج بود، شکل گرفت؛ دو جمهوري چين دچار هرج سيتأس

-Reardon)ک با يکديگر نشان دادند براي ايجاد کنسولگري و برقراري روابط ديپلماتي

Anderson,2018:107).  يکي از اعضاي بلوک شرق در  عنوانبهپس از جنگ جهاني دوم، چين

مقابل رويکرد ضد کمونيستي ترکيه قرار گرفت و همين مسئله در عدم برقراري روابط ميان دو 
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طور رسمي برقرار شد روابط دو کشور به 1971هرچند از سال  کهينحوبهبود  رگذاريتأثکشور 

توان نقطه عطفي را مي 1980دهه . (Jin,2016)اين تعامالت بسيار محدود بود 1980اما تا دهه 

در روابط دو کشور دانست چراکه از اين زمان، چين و ترکيه به آزادسازي اقتصادي و توسعه 

رتبه دو کشور در روابط ديپلماتيک و تجاري خود با ساير کشورها شتاب دادند و مقامات عالي

. (Colakoğlu,2015:8-9)اي را در پيا گرفتندجويانهديدارهاي متفاوت، رويکرد همکاري

کيانگ زبانان قفقاز و منطقه سين، تمايالت ترکيه براي حمايت از ترک1990هرچند در آغاز دهه 

دار کرد اما از اواسط اين دهه، ترکيه با وجود تداوم دو کشور را خدشهچين، بار ديگر روابط 

مواضع پيشين خود سعي در همراهي بيشتري با مواضع چين و روسيه در منطقه خاورميانه داشته 

در  1روابط دو کشور از سر گرفته شد. به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه بيترتنيابهو 

گرايي در حوزه سياست خارجي نيز به عه اقتصادي و چندجانبهبخشي بر توسترکيه و اولويت

از اين زمان پيوندهاي اقتصادي و  .(Ergenc,2015:50)تسهيل روابط دو کشور کمک کرد

ها، فناوري و تبادالت علمي افزايا هاي ميان دو کشور در حوزه تجارت، زيرساختهمکاري

و جايگاه ترکيه  2013پروژه کمربند و راه از سوي دولت چين در سال  شدنمطرحيافته است و 

بات اقتصادي ميان دو کشور پل اتصال چين به اروپا، منجر به افزايا مناس عنوانبهدر اين طرح 

 (.Akinci,2018)شده است

 سياسي و امنيتي در روابط چين و ترکيه مالحظات .6

يکي از اعضاي ناتو سعي در نزديکي به غرب داشته و چين نيز از  عنوانبههرچند کشور ترکيه 

تداوم رسد گرفته است اما به نظر مي ايپ دربه بعد روند نزديکي به کشورهاي غربي را  1979

طي  ژهيوبهبدبيني در مواضع طرفين غربي در مواجهه با دو کشور و اتخاذ رويکردهاي محتاطانه 

 هاي اخير منجر به تغيير رويکرد ترکيه و چين در مواجهه با کشورهاي غربي شده استسال

(Lavi and Lindenstrauss,2016:120) سعي در  2010. بدين منظور کشور ترکيه از حدود سال

تعريف هويتي جديد براي خود، مستقل از غرب گرفته و به اين واسطه سعي در معرفي خود 

زبان و همچنين کشور اسالمي سکوالر در خاورميانه داشته است کشوري ترک عنوانبه
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(Zambelis, 2011) و با هاي گذشته پشتوانه قدرت اقتصادي خود طي سال و کشور چين نيز به

تري را دوستانه، نقا فعالهاي صلحکشوري با انديشه عنوانبه« کنفوسيوس»استفاده از ظرفيت 

منظور بازيابي قدرت باستاني و به (Hubbert,2019:147-148)گرفتهبرعهدهالمللي در عرصه بين

کرده است. از اين  فيتعراني ي در سطح جهباز نيزمهاي متفاوتي را براي گسترش خود، پروژه

برد  - گيري از شرايط بردرسد هر دو طرف داراي آمادگي فراواني براي بهرهمنظر، به نظر مي

کيانگ است. جمعيت هستند. يکي از مسائل عمده ميان دو کشور مربوط به اويغورهاي سين

يون نفر در آرزوي ميل 10غربي چين با جمعيتي حدود کيانگ در شمالمسلمان ساکن استان سين

و مشکالت سياسي  برخاستهترکستان شرقي همواره با حکومت مرکزي چين به مقابله  سيتأس

. همين (Walcott and Johnson,2013:51)اندو امنيتي متعددي را براي اين دولت ايجاد کرده

 2009 سالهاي مداوم ميان پکن و آنکارا شده است. در مسئله در مقاطعي منجر به ايجاد تنا

پس از مقابله فيزيکي دولت چين با اقدامات اويغورها و کشته و زخمي شدن تعداد زيادي از 

اويغورها را نوعي  برابر دروزير ترکيه اقدامات دولت چين مردم اين منطقه، اردوغان، نخست

منظور اردوغان به 2012اختالف در سال  نيا باوجوداما  ؛(BBC News,2009)خواند« کشينسل»

بهبود روابط خود با چين به اين کشور سفر کرد و ضمن ديدار با مقامات چيني و بازديد از 

. اين (Famularo,2012)گذاري در اين منطقه را اعالم کردکيانگ، قصد خود از سرمايهسين

ها از طريق توسعه اقتصادي، تنا سياست به دليل تناسب با سياست کلي دولت چين براي کاها

ها ميان دو ساز کاها تناي زمينهحد تاو حمايت دولت مرکزي چين قرار گرفت و  ديتائمورد 

سفارت چين  مقابل دراويغورهاي ساکن ترکيه  جانب ازاعتراضاتي  2015کشور شد. در سال 

کيانگ در ماه احترامي دولت چين به مناسک مذهبي مردم سيندر واکنا به بي در اين کشور

و تظاهراتي هم به دليل همراهي دولت تايلند با چين براي  (Girit,2015)رمضان صورت گرفت

 سفارت تايلند در ترکيه انجام شد مقابل دراخراج تعدادي از اويغورهاي ساکن اين کشور 

(Pamuk,2015). ها درپي تعميق روابط و مذاکرات وزير ترکيه در اين سالنخست وجود نيا با

ها با دولت مرکزي هاي اويغوريانه در درگيريگيري مخود با دولت چين، همواره سعي در موضع
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کيانگ را بخشي جدانشدني از چين عنوان کرده است هاي خود سينگرفته و در سخنراني
(Berber,2015). 
( در اعدا)از مرزهاي ترکيه به دولت اسالمي هايي از پيوستن شورشيان اويغوربا وجود نشانه

تخمين زده شده است  نفر هزاربيا از  هاآنکه تعداد تقريبي  (Yongzheng,2014)سوريه

(Yashar,2015)  سال درنگ، کياهاي منطقه سينترس دولت چين از تشديد شورش باوجودو 

اي منعقد ساخته و جمهور چين در ديدار با اردوغان براي مقابله با تروريسم معاهدهرئيس 2015

امنيت ملي دولت چين  هيعلخود  خاک درگونه فعاليتي را دولت ترکيه متعهد شد که اجازه هيچ

مقابله با تروريسم و حفاظت  حوزه در کشور دو ديتأک. با توجه به (Blanchard,2015)نخواهد داد

استفاده از ابزار اقتصادي براي بهبود وضعيت  باب درحد چين و ترکيه از مرزها در کنار رويکرد وا

اند به ميزان زيادي به فهم مشترک از اين رسد دو کشور توانستهکيانگ، به نظر ميمنطقه سين

نيز از « پينگشي جين»روابط دو کشور در دوره  .(Isik and Zou,2019:280)معضل دست يابند

تري ادامه يافته است. عضويت ترکيه ها در حوزه وسيعپويايي بيشتري برخوردار شده و همکاري

و توسعه روابط دو کشور پس از کودتاي ناکام  (Colakoğlu,2018)در سازمان همکاري شانگهاي

به همراه  (Sly,2014)رچه بيشتر اين کشور از غرب بود که منجر به دوري ه 2016ترکيه در سال 

هاي از ديگر نشانه (Horesh,2016:24)هاي دفاعي موشکي چيني از سوي ترکيهخريد سيستم

 تکوين روابط راهبردي بين اين دو کشور است.

نگر انداخته توان استدالل کرد که هرچند کشور ترکيه همچنان در اردوگاه غرب لبنابراين مي

-هاي اخير و ايجاد اختالفات سياسياين کشور طي سال استراتژي چندجانبه واسطهبهاست اما 

ي استراتژيک جديد نظير چين و روسيه براي اين شرکاامنيتي با غرب زمينه را براي حضور 

 کشور فراهم ساخته است.

 اقتصادي در روابط چين و ترکيه مالحظات .7

شمار داخلي بوده است اما مسئله تحوالت بي دستخوشيک دهه گذشته  ترکيه طي کهيدرحال

اين کشور همچون چين و ايجاد زمينه ظهور  مالحظهقابل، تغييرات و رشد اقتصادي توجهقابل

. با به قدرت (The Economist,2018)باشداي ميعنوان يک قدرت اقتصادي منطقهاين کشور به
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رسيدن حزب عدالت و توسعه در اين کشور، تمامي منابع ترکيه در اختيار توسعه اقتصادي قرار 

ي، پيشتاز توسعه اقتصادي در منطقه درصد 8رشد اقتصادي  باتجربهاين کشور  کهيونحبهگرفته 

آنکه طي دهه گذشته روابط دو  جودباوهمچنين  .(Zou,2016:15)گرددشناخته مي انهيخاورم

درات ترکيه به کشور ترکيه و چين در بعد تجاري رشد چشمگيري را شاهد نبوده است اما صا

ميليارد دالر را  20ميليارد دالر و واردات از اين کشور بيا از  2.915، 2018چين در سال مبل  

 .(Trading Economics,2018)شودشامل مي

اقتصادي چين، تسلط به ها و رشد به ادعاي مقامات چيني، همکاري در حوزه زيرساخت

شکاف اقتصادي داخلي از طريق توسعه متوازن تمامي  کردن رنگکممسيرهاي صادرات جهاني و 

کيانگ از طريق ادغام اقتصادي اين منطقه با ساير مناطق ها در منطقه سينمناطق و کاها تنا

ترين اهداف مهم طرح کمربند و راه مطرح از مهم (Lavi and Lindenstrauss,2016:124)آسيا

ها شده است. در مسير تحقق اين اهداف، همکاري دو کشور چين و ترکيه در حوزه زيرساخت

استانبول از طريق همکاري شرکت -آهن پرسرعت آنکارابا همکاري در ساخت راه 2015از سال 

ترکيه  نيا از پسز گرديده است. هاي خصوصي ترکيه آغاآهن دولتي چين و يکي از شرکتراه

انتظار، به عضويت  برخالفرود، کشوري که عضو ناتو و متحد آمريکا به شمار مي عنوانبه

شده است درآمد و حتي  سيتأسکه توسط دولت چين  1«گذاري زيرساخت آسياييبانک سرمايه»

دار براي افزايا تيکي از کشورهاي اولوي عنوانبه، کشور ترکيه را 2019اين بانک در سال 

 (.Xinhua News,2019c)گذاري مطرح کرده استسرمايه

ها در کشورهاي آسيايي بوده که زيرساخت حوزهگذاري در هدف از اين بانک افزايا سرمايه 

براي  کشور دوهمچنين . (China Daily,2015)کندمکمل پروژه کمربند و راه فعاليت مي عنوانبه

، با مشارکت ساير کشورهاي درگير در اين مسير 2«قارص-تفليس-باکو»آهن ساخت خط

نيز  2017و در سال  (Reardon-Anderson,2015; China Daily,2016)اندهايي داشتهريهمکا

اند که طي آن بر ادغام هايي دست يافتهدر زمينه همکاري ذيل پروژه کمربند و راه به تفاهم

                                                           

1.Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 

2.Baku–Tbilisi–Kars railway (BTK) 
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قومي  ازنظراقتصادي منطقه ذيل پروژه کمربند و راه و همچنين نزديکي به ساير کشورهايي که 

در اين چارچوب،  .(Isik and Zou,2019:284)شده است ديتأکبا اين منطقه پيوندهايي دارند 

کريدور »و « کمربند و راه»نامه براي هماهنگي دو پروژه وزير ترکيه افزون بر امضاي تفاهمنخست

را با موافقت کامل خود  (Turkey Ministry of Foreign Affairs,2017) 2015در سال « مياني

ها چين بتواند به همکاري اساس براجراي کمربند و راه، اعالم و اظهار اميدواري کرده است که 

 .(Güler,2019)ي خود مبني بر دستيابي به جايگاه شايسته جهاني، دست يابدايرؤ

شرکت چيني  870بيا از  2017تا سال  1«گذاري ترکيههموسسه پيشبرد سرماي»اعالم  اساس بر

درصد آِن پس از سال  70اند که حدود گذاري کردهميليارد دالر در ترکيه سرمايه 2.2حدود 

ها، ارتباطات و انرژي هاي مالي، توسعه زيرساختو ذيل پروژه کمربند و راه در بخا 2014

بر مبناي آنچه گفته شد، روابط چين  .(Yang,2017)چنين خطوط ريلي بوده است اي و همهسته

اي در غرب آسيا واجد اي با يک قدرت منطقهروابط يک ابرقدرت فرامنطقه عنوانبه و ترکيه

سازي ژئوپليتيکي هاي فراوان ژئوپليتيک براي ايران است. يکي از ابعاد اين رابطه خنثيتضمن

اين مسير « کمربند و راه»و « کريدور مياني»ايران است که در صورت پيوند عملياتي پروژه پيوند 

-آسياي مرکزي-کريدور چين»عنوان تنها شريان زميني اتصال چين به اروپا ذيل  ند بهتوامي

مطرح شده و دولت ايران از نقا ويژه و ديرينه خود در پيوند آسيا به اروپا بازماند. « غرب آسيا

هاي ژئوپليتيکي آن مقاله در ادامه با مروري بر پيشينه تاريخي اين اقدام چين و ترکيه، تضمن

 ي ايران را بررسي خواهد کرد.برا

 اهميت ژئوپليتيكي پيوند پروژه جاده ابريشم چين به کريدور مياني .8

م در آينده قدرت تواند تحولي مهپيوند سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا ذيل پروژه کمربند و راه مي

 اي ترکيه در غرب آسيا تلقي شود.منطقه

اف کشور ترکيه، تبديل شدن به يکي از ده اقتصاد برتر ترين اهدطبق اسناد رسمي يکي از اصلي 

تواند با کمک به توسعه و کشور چين مي (Isik and Zou,2019:282)است 2023جهان در سال 

اقتصادي اين کشور به تحقق اين مهم ياري رساند. در اين چارچوب پروژه کمربند و راه و الحاق 
                                                           

1.Turkey's Investment Promotional Agency 
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راهکار عملي دستيابي هر دو کشور به اهداف بلندمدت خود  عنوانبهآن به کريدور مياني را بايد 

 2«ابتکار کريدور مياني»، اختصار بهکه  1«رالمللي ماوراي خزبين ونقلحملمسير »تلقي کرد. 

انعقاد قراردادي ميان سه کشور قزاقستان، آذربايجان و  واسطهبه 2013شود در سال ناميده مي

چارچوب  2017 در سالمنظور هماهنگي خطوط ريلي سه کشور تعريف شده و  گرجستان و به

در اين طرح همکاري  نيازاايپکه المللي براي اين طرح مشخص شد و ترکيه نيز قانوني بين

. اين مسير از ابتدا با (Kenderdine and Risk,2018:201)رسمي به آن پيوست صورتبهداشت، 

هدف تسهيل مبادالت ميان شرق و غرب اوراسيا از طريق حمل کاال از چين به اروپا از طريق 

 .(Uatkhanov,2017)قزاقستان، آذربايجان، گرجستان، ترکيه و اوکراين به اروپا تعريف شده بود

روابط تجاري،  تنها نهه کرده و در همين حال، کشور ترکيه قصد دارد از اين موقعيت استفاد

الوه بر عگذاري بلکه روابط سياسي و فرهنگي خود را نيز با ساير کشورها اقتصادي و سرمايه

ر آنکارا د 1993گيري اين خط ريلي در سال مناطق پيراموني خود افزايا دهد. ايده اوليه شکل

يب اين مسئله محقق نشد و بدين ترتمطرح شد اما به دليل اختالفات ترکيه با ديگر اعضا اين امر 

ن و هاي آذربايجان، گرجستامسکوت باقي ماند. در اين سال رهبران جمهوري 2007تا سال 

يلي منعقد روساز اين خط اي در راستاي آغاز ساختنامهترکيه در تفليس گرد هم آمده و تفاهم

اي خزر منتقل و دري به قزاقستانتوانند کاالها را از چين ساختند. از طريق اين مسير قطارها مي

ل ساخته و از طريق تونل کريدور مياني از باکو به قارص در ترکيه منتق واسطهبه ازآنپسکرده و 

هاي خبري طبق گزارش .(Shepard,2016; Colakoğlu,2019)مرمره ترکيه به اروپا منتقل سازند

ه رسيد و روز به ترکي 12پس از  2019کمربند و راه در سال  اولين قطار باري چين ذيل پروژه

از تونل مرمره و تنگه بسفر به سمت پراگ؛ پايتخت جمهوري چک حرکت کرد  در ادامه
(Xinhua News,2019b). 

 

 

 

 

                                                           

1.Trans-Caspian International Transport Route (TITR) 

2.Middle Corridor Initiative 
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 (: نقشه کريدور مياني در پروژه کمربند و راه3شكل)

 
 (ترسيم نگارندگان منبع:)

روسيه شامل  طقي ازترين راه براي اتصال مناتوان کوتاهبه ادعاي دولت ترکيه، اين مسير را مي

ورهاي آفريقايي ولگا، اورال و منطقه فدرال سيبري به مديترانه از طريق ترکيه و خاورميانه به کش

 263بايجان، آن از خاک آذر لومتريک 504باشد که کيلومتر مي 846آهن، دانست. طول کل اين راه

 .(Mammadova,2019)گذرداز ترکيه مي لومتريک 79از گرجستان و  لومتريک

توانايي  دولت ترکيه ادعا کرده است که اين خط ريلي 2017تاح اين مسير در سال در زمان افت

اروپا منتقل کند  ميليون تن بار را در مرحله اول از چين به 6.5ميليون مسافر و  1دارد تا ساالنه 

طور ار را بهبميليون تن  17ها، اين مسير توانايي انتقال و در مرحله بعد و با بهبود زيرساخت

کاال از چين  ونقلحملالنه داراست. همچنين عنوان شده است که اين خط ريلي مدت زمان سا

ني است که کمتر از نيمي از زما حدوداًروز کاها داده که اين مدت  15به اروپا و بالعکس را 

صحت  دهد. هرچند اطالعات دقيقي ازونقل دريايي به خود اختصاص ميامروزه از طريق حمل

دي در تواند نقا راهبردست نيست، اما در صورت تحقق اين مهم، اين مسير مياين ادعا در 

 (.Belt and Road Portal,2017)آسيا و اروپا در آينده ايفا کند جهت انتقال کاال و تجارت ميان
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از ديگر اقدامات براي اتصال سراسر ترکيه با کمترين زمان  1«قارص- اِديرنه»السير آهن سريعخط

منظور تسهيل تعامالت به 2«پروژه کاروانسرا»اشد. عالوه بر اين ترکيه طرحي با عنوان بممکن مي

اين پروژه در سال  ي جاده ابريشم قديمي مطرح کرده است.هاي کشورهاي ميانهو همکاري

توسط وزارت گمرک و تجارت ترکيه براي افزايا همکاري ميان اداره گمرکات کشورها  2008

باستاني و تسريع روند عبور و مرور بين مرزي و همچنين تسهيل تجارت  در طول جاده ابريشم

کشورهاي ترکيه، آذربايجان، ايران، گرجستان، قزاقستان، قرقيزستان و چين مطرح شده  نيب در

 .(Ergunsu,2017)است

ترين گام ترکيه در راستاي استفاده از توان ژئوپليتيکي خود هرچند که پروژه کريدور مياني مهم

باشد اما اقدامات ديگري نيز از طرف اين خود ميدر منطقه آسيا در راستاي دستيابي به اهداف 

که دو قاره  3«تونل مرمره»توان به هاي پيا انجام شده است که از آن جمله ميکشور در سال

برداري به بهره 2013کند و درسال آسيا و اروپا را از طريق تنگه بسفر در استانبول به هم متصل مي

جمهوري ترکيه، دو قاره  سيتأسن پروژه در نودمين سالگرد ، اشاره کرد. با افتتاح اي4رسيده است

اند. با وجود آنکه به علت فقدان هم متصل شدهاروپا و آسيا از طريق يک تونل ريلي زيرزميني به

توان برآورد دقيقي از ميزان مبادالت در اين مسير ارائه داد اما دسترسي به آمار معتبر هنوز نمي

ترين مسيرهاي خط ريلي در جاده ابريشم جديد در آينده محسوب مهم تواند يکي ازاين طرح مي

 .(Nan,2017)سازدوقفه لندن را به پکن متصل ميشکل بيگردد که به 

 سازي ژئوپليتيک ايرانساخت کريدور مياني و خنثي .9

شود که اقالم از چين به اروپا منتقل مي ونيليم 10طبق اعالم وزارت امور خارجه ترکيه، ساالنه 

 5ياز طريق کريدور شمال درصد چهاردرصد از اين حجم از مسير دريايي منتقل شده و تنها  96

هم چين و هم ترکيه در پي تدابير جديدي براي بهبود اين روند  وجود نيا بايابد. انتقال مي

                                                           

1.Edirne-Kars High Speed Railway 

2.Caravanserai Project 

3.Marmaray Tunnel 
برداري رسيده و فاز به بهره 2013الزم به ذکر است که ساخت اين تونل شامل چندين فاز بوده است که فاز اول در سال   4.

 برداري رسيده است.به بهره 2019نهايي در سال 
5.Northern Corridor 
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مدت خود و مطابق پروژه کمربند و راه درپي ايجاد منظور حفظ منافع بلندهستند؛ چين به

کوشد از موقعيت مسيرهاي جديد براي انتقال کاال در خطوط زميني است و دولت ترکيه نيز مي

پليتيکي خود در منطقه براي کاها ظرفيت ژئوپليتيکي ايران و روسيه استفاده حداکثري کند. ژئو

واسطه پيمودن آسياي مرکزي، ابزار اتصال چين به اروپا به عنوانبهدر اين راستا از کريدور مياني 

کمربند ابتکار »تواند از طريق پيوند باکو و آذربايجان به کشور خود کمک گرفته است. ترکيه مي

ي خود در منطقه رگذاريتأث، بدون وابستگي به کشوري خاص، نقا و «کريدور مياني»با « و راه

و البته ترکيه به غير از ايران و روسيه داليل ديگري نيز براي  (Colakoğlu,2019)را افزايا دهد

 تسريع در انجام پروژه کريدور مياني دارد.

در گرجستان و  1«آنکليا»اتصال دو بندر  واسطهبهدر منطقه  ريسک دور ماندن از مبادالت

دور زدن ترکيه  واسطهبهتوانند جابجايي کاال در سراسر اوراسيا را در روماني که مي 2«کنستانتا»

نامه ميان چين و مصر و افزايا سطح تبادالت از طريق کانال سوئز با انجام دهد و امضاي تفاهم

چنين سهولت استفاده از هاي آينده و هماي چين در اين منطقه در سالهگذاريتوجه به سرمايه

چراکه  (Kadilar and ErgÜney,2017)اين مسير، زنگ خطري براي ترکيه محسوب خواهد شد؛

منظور انتقال کاال و اتصال آسيا به اروپا  رف دولت چين به مسير دريايي کانال سوئز بهتوجه ص

الملل سازي ژئوپليتيکي ترکيه و دور ماندن اين کشور از تغييرات آينده نظام بيني خنثيمنزله به

 خواهد بود.

ي به پروژه انيم دوريکرشود که اتصال پروژه در مقابل و بر مبناي آنچه گفته شد، مالحظه مي

 آن راهاي زيرساختي ظرفيت ازجملههاي نسبي ايران کمربند و راه، موقعيت اقتصادي و مزيت

نيز افزون بر مسئله مهم توريسم و صنعت گردشگري،  3زاييکند و در موضوع اشتغالاثر ميبي

گسترش  بر ثبات سياسي و اقتصادي حاصل از ريتأثبهره خواهد کرد. جمعيت جوان کشور را بي

                                                           

1.Coast – Anaklia 

2.Constanta 
تواند ونقل زميني و توسعه زيرساختي ذيل اين پروژه مي، پروژه کمربند و جاده در مسيرهاي حمل2017طبق آمارهاي سال  3.

 .(Vinokurov and Tsukarev,2018:18)هزار شغل در کشورهاي عضو ايجاد کند 100حدود 
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اي ايران و چين و محدود ماندن مراودات دانشگاهي دو کشور نيز از ديگر روابط ريلي و جاده

، 2019مثال طبق اعالم خبرگزاري شينهوا در سال  عنوانبهپيامدهاي مهم اين روند خواهد بود. 

ترکيه، اند و طبق اعالم دولت ميليون گردشگر چيني به اروپا سفر کرده 30طي پنج سال گذشته، 

ردشگران چيني و تبديل شدن به اين کشور قصد دارد از ظرفيت کريدور ميانه براي جذب گ

 ,Xinhua News)ونقل زميني در اتصال شرق به غرب آسيا استفاده کند)هاب( حملقطب

2019c.) 

از سوي ديگر، دولت چين نيز با توجه بر موقعيت جغرافيايي ترکيه در پروژه کمربند و راه، 

تواند با عراق، سوريه، لبنان، گرجستان و آذربايجان، مي سهيدر مقابهتر پول اين کشور وضعيت 

رابطه با ايران،  برخالف حالنيدرعنامحسوس گسترش داده و  صورتبهارتباط خود با ترکيه را 

خصوص هاي غربي بهاين افزايا همکاري بر رنجا خاطر قدرت ريتأثنگراني چنداني از 

 .(Kadilar and ErgÜney,2017)مريکا نداشته باشدآ متحدهاالتيا

اي به بنابر اعالم دولت چين ذيل پروژه کمربند و راه سرمايه کهيدرحالگفته شد و  آنچهمطابق 

پيوند آسيا به اروپا تعريف شده است، ايران  منظوربهپروژه  900د دالر در ميليار 890ارزش 

به خود اختصاص نداده  تاکنونها پل اتصالي شرق به غرب سهم چنداني از اين پروژه عنوانبه

کم طبق آمار رسمي دولت گذاري چين در ايران براي توسعه اين پروژه دستاست و سرمايه

ميليارد دالر براي صندوق جاده ابريشم،  14.5ون بر اين سهم ايران از افز است. بودهچين محدود 

هاي بشردوستانه و همچنين حمايت مالي بانک توسعه چين از ميليارد دالر براي کمک 8.7

 بهميليارد دالر که از سوي دولت اين کشور  55 حدودهاي طرح کمربند و راه به ارزش پروژه

در مقايسه با رقباي  (Cai,2018:3)تپشتوانه عملي تحقق اين طرح تعريف شده اس عنوان

ي قو احتمال بههاي موجود آمريکا، نامعلوم و تبعيت پکن از تحريم واسطه بهاي ايران طقهمن

هاي چين در برخي کشورهاي پيراموني ايران را نشان گذاريميزان سرمايه (1)ناچيز است. جدول

  .دهدمي
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 2018اندازي شده ذيل طرح کمربند و راه تا سال هاي راه: بخشي از پروژه(1)جدول 
تخمين هزينه )ميليون  عنوان پروژه کشور

 دالر(

 سال

 2018 339.1 (2خيوه -1گرگانج -آهن )بخاراهاي راهپروژه بهبود زيرساخت ازبکستان

 2018 666 3پروژه بهبود زيرساختي جاده آندارپرادش هندوستان

 2018 2.500 4هاي گاز توزگلوپروژه بهبود زيرساخت ترکيه

 2017 315.2 5جاده در گذرگاه در شهر باتومي پروژه ساخت گرجستان

 2016 8.600 6پروژه خط لوله گاز طبيعي ترانس آناتولي معروف به تاناپ آذربايجان

 2016 349.34 7پروژه توسعه زيرساختي بندر الدقم عمان

 2016 273 8پروژه ملي گسترش بزرگراه در منطقه خانيوال پاکستان پاکستان

 2016 105.9 بود جاده مرزي ميان دوشنبه و ازبکستانپروژه به تاجيکستان

(Source: https://www.aiib.org/en/projects/approved/index.html) 

اي به يهسرما ،2016چين، اين کشور از سال  جمهورسيرئگفته  اين روند در حالي است که به

فت، نهاي منظور توسعه زيرساختي کشورهاي خاورميانه در بخا دالر به ارديليم 120ارزش 

ميد در اين ميان شايد تنها ا .(Belt and Road News,2019)گاز، پتروشيمي اختصاص داده است

توقف  ايران به همکاري ريلي طرفين بود که بررسي و رصد آخرين تحوالت از سوي نگارندگان

 دهد.نشان مي 2018اين روند را از اواسط سال 

ي از اين توجهقابلدهد که بخا ايران به چين را نشان مي آهنراهپروژه اتصال نقشه  (4شکل)

دو کشور  باب افزايا همکاري در 9هاي مقامات ارشد ايران و چيننامهبا وجود عقد توافقپروژه 

به  اکنون هم (Xinhua News,2018; Belt and Road Portal,2019)ذيل پروژه کمربند و راه

کارمند علمي انستيتوي اقتصاد  «کوژانوفنيکالي »که  گونهآنها متوقف شده است؛ علت تحريم

 فارسجيالملل آکادمي علوم روسيه و دانشيار مرکز تحقيقات کشورهاي خلجهاني و روابط بين
                                                           

1.Urgench 

2.Khiva 
3.Andhra Pradeshn 

4.Tuz Golu 

5.Batumi 

6.Trans Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) 

7.Shorkot-Khanewal 
8.Duqm 
9.China's top legislator Li Zhanshu  

https://www.aiib.org/en/projects/approved/index.html
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 زيادي در رابطه با ايران عمل اطياحت چين مجبور است با»ه است: به اسپوتنيک گفت دانشگاه قطر

در اين شرايط دور از ذهن است که در آينده نزديک ترانزيت کاالها از چين از طريق ايران و  کند

 .(Maleki and Mohammad,2019)«.به اروپا و ترکيه انجام شود و رشد قابل توجهي پيدا کند
 هران و اتصال آن به کريدور جنوبي طرح کمربند و راهت-(: نقشه خط ريلي مشهد4شكل)

 
(Source:https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/66450/iran-china-team-up-

on-new-silk-road-project) 

 گيريبندي و نتيجهجمع .10

طي دو دهه  ژهيوبهسازي ژئوپليتيک ايران اي براي خنثياي و فرامنطقههاي منطقهتالش قدرت

گذاري سرمايهتوان از ها ميترين اين تالشگذشته همواره مسبوق به سابقه بوده است. از مهم

ترانس »آمريکا در جنگ خط لوله عليه ايران با همکاري کشورهايي نظير ترکمنستان در پروژه 

نام برد. اين مقاله « الفجيره -حبشان»و امارات متحده عربي در پروژه خط لوله « تاپي»، «خزر

در اين  که مبناي روشي بررسي« تحليل روند»و روش « انتقال قدرت»نشان داد، مطابق نظريه 

هاي ژئوپليتيک براي ايران بوده و الملل، واجد تضمنمقاله بود، افزايا قدرت چين در نظام بين

مداوم در حال  صورتبهمسيرهاي تعريف شده اصلي براي اتصال چين به ترکيه و سپس اروپا 

لي، در بين سه کريدور شما کهيدرحال گريدانيببهي ايران است؛ کيتيژئوپلکاستن از ظرفيت 

تواند منافع سرشاري را براي همگان داشته جنوبي و مياني مسير ايران در کريدور جنوبي مي

https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/66450/iran-china-team-up-on-new-silk-road-project
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/66450/iran-china-team-up-on-new-silk-road-project
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آنکه تاکنون حجم زيادي از مبادالت چين و ترکيه با اروپا از طريق مسيرهاي  وجود باباشد و 

 هاي چين و ترکيه بر توسعهدهد که تالشنشان مي ها«رويداد»پذيرد، بررسي دريايي انجام مي

اتصاالت چندگانه دريايي  برخالفهمچنين  مسير کريدور مياني معطوف شده است؛ اين مسير

هاي و زميني که پيچيدگي بيشتري نسبت به کريدور جنوبي و شمالي دارد و مستلزم ايجاد گذرگاه

ي و مسائل استراتژيک براي کيتيژئوپلمرزي و مخاطرات امنيتي بيشتري است، اما به دليل تنوع 

قدرت روسيه و درگيري احتمالي ايران با کشورهاي غربي ازجمله  در مقابلچين کشور 

تواند، همواره مورد توجه عنوان مسيري جايگزين و احتمالي در آينده ميآمريکا، به متحدهاالتيا

 باشد.

کيانگ به مسيرها و هاي غربي و محصور در خشکي چين ازجمله استان سيندسترسي استان

بخشي به محصوالت صادراتي و وارداتي چين و ترکيه، کنترل بيشتر بر ، تنوعبازارهاي جديد

خطوط انرژي آسياي ميانه و درياي خزر و حضور بيشتر در اين منطقه براي هر دو کشور و 

گيري از تمام ظرفيت ژئوپليتيکي و تبديل شدن به پل ارتباطي آسيا به اروپا بدون وابستگي بهره

ديگر مزاياي متصور در تحليل روند ساختِ کريدور مياني براي چين و  به ايران يا روسيه از

 ترکيه خواهد بود.

هاي اخير در همين حال، نقا اقتصادي چين در منطقه غرب آسيا و برنامه توسعه ترکيه در سال

گيري منجر به گسترش دامنه و عمق روابط پکن و آنکارا شده است که اين مهم در کنار قدرت

مثابه تهديدي جديد براي تواند بهالمللي از منظر نظريه انتقال قدرت ميدر عرصه بينمداوم چين 

سازي جايگاه ژئوپليتيکي ايران در مسير که اين مقاله نشان داد، خنثي گونهآنايران تلقي شود. 

پيوند زميني آسيا به اروپا و محروم ماندن ايران از مزاياي موقعيت ژئوپليتيکي خود در صورت 

حقق عملي اين پروژه، از پيامدهاي بسيار مهم گسترش روابط پکن و آنکارا است. به بيان بهتر ت

دهد که کشور ترکيه که در اکثر مناطق پيراموني ايران همانند جمهوري سناريوي موجود نشان مي

آذربايجان، آسياي ميانه و قفقاز و همچنين مناطقي که سابق بر اين بخشي از خاک ايران بوده 

هاي اقتصادي، توانسته است اقدام به عملياتي کردن گذارياست، نفوذ دارد با تقويت سرمايه

به کاها قطعي اهميت ژئوپليتيک نقا ايران منجر  بلندمدتو  مدتانيمطرحي کند که در 
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کننده ترکيه در پروژه کمربند و راه و خواهد شد. از سوي ديگر، چين نيز با توجه به نقا تعيين

با ايران و همچنين نداشتن اختالفات اساسي با  سهيدر مقااقتصادي بهتر اين کشور وضعيت 

تواند روابط اقتصادي خود با ساير کشورهاي منطقه را گسترش داده کشورهايي چون آمريکا مي

ي براي چين در منطقه غرب ترکنندهنييتع قدرت، نقا مکمل و زيآممسالمتو در شرايط انتقال 

از غرب به شرق و اثربخشي « انتقال قدرت»د. بر اين اساس، افزايا روزافزون آسيا تعريف کن

سازي اين کشور، در کنار چين در معادالت ژئوپليتيکي جهان در چارچوب رويکرد شبکه

ها و تهديدات تواند حامل محدوديتهايي که پروژه کمربند و راه براي ترکيه دارد ميجذابيت

 ان باشد.ژئوپليتيکي جديدي براي اير

 يقدردان .11

هاي مالي واسطه حمايت از معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس به داننديالزم م نگارندگان

 .کنند يتشکر و قدردانو معنوي از پژوها حاضر، 
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