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 چكيده
 و يستقرن ب يدر نظم جهان ينچ يابياز قدرت يدزداييتهد يکه برا يزآمظهور مسالمت يندر چارچوب دکتر 

اعالم داشت که از دو را  يطرح يشم،جاده ابر يايجهت اح ين،جمهور چ ييسر ينپينگ،ج يمطرح شد، ش يکم

ابتکار، مستلزم  ينرساندن ا تحققمعروف شد. به  "جاده يککمربند،  يکابتکار "شده بود و با نام  يلمؤلفه تشک

دانست. پژوها حاضر به  يتيکيژئوپل يهاچالا توانيآنها را م ينتراست که مهم يفراوان يهاعبور از چالا

 يندولت چ يرو ياپ يتيکيژئوپل يهاچالا ييبه منظور بازنما ياکتابخانه يوهو به ش تحليلي –يفيروش توص

 ينپژوها ا ينما در ا يانجام گرفته است. پرسا اصل "جاده يک بندکمر يکابتکار "به يدنتحقق بخش يبرا

 يهابر ارائه چالا يابتکار وجود دارد و فرض مقاله مبتن ينبر سر راه ا يتکيژئوپل يهااست که چه چالا

 راما  يهفرض يق،تحق يهايافته يجهدهد. در نتيقرار م يدابتکار را مورد ترد ينشدن ا ياست که عمل ياگانه12

 .يدنمايم ييدتا
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 .مقدمه1

حت ت بيکتام. در  1877در سال  ،يشتهوفنر توسط ربا نخستين يبرا "يشمجاده ابر"عبارت 

از و پس از پشت سر گذاشتن فر يکجاده کالس ينبه کار برده شد. ا ينچ يصريعنوان دولت ق

مرگ  يلدل ينترمهم يدمختلف، سرانجام دچار زوال شد و شا يخيدر ادوار تار ياربس يفرودها

در  بود. ادربن يقاز طر ياييبه هند و رونق گرفتن حمل و نقل در ياييدر سيرآن، کشف م يينها

ارتباط دهنده  يهابر بنادر به عنوان حلقه يهبا تک يواقع با گذشت زمان نقا حمل و نقل آب

 ينقل خشک وکه نگاه کشورها از حمل  يبه طور يافت، يروز افزون يتاهم الملليناقتصاد ب

 يانجه درصد تجارت 80از  ياامروزه ب يراز است، يدهچرخ ياپايهبه سمت حمل و نقل در يهپا

  Noorali)شوديانجام م يدرورود و خروج بن ياستفاده از مبادبا  ياييحمل و نقل در يقاز طر

and Ahmadi,2021 )است ياقتصاد جهان يمحور اصل ياييو حمل و نقل در(Vince,2003:11 .)

 يرمس ينيگزرا به عنوان جا يو بر يبحر يرمس يشم،جاده ابر ياياح يبرا يندولت چ ين،بنابرا

حمل و نقل را  رهاييبه مس ينگانه دولت چمسئله نگاه تک ينانتخاب کرده است. ا يشينپ يبر

و  ياييدر يدورهايکر ياها،کشور به در ينا يژهدهنده توجه ودگرگون ساخته و نشان

 هاست.کشور يگرکالن در بنادر د يهايگذاريهسرما

با توجه به مناقشات گسترده  ين،ون يتيکقدرت نوظهور در نظم ژئوپل يکامروزه به عنوان  چين،

کشور، توجه  ينا يبزرگ هارتلند برا يبه خشک يدسترس يتو اهم يجنوب ينچ يايدر در

سبب شده  يگرموارد به عالوه موارد د يندارد. ا ياييو حمل و نقل در ياييبه قدرت در اييژهو

 يگزينو بنادر جا ياهاربر د يمتک يدجد يارا با پروژه يککالس يشيمطرح جاده ابر يناست که چ

 يرهايمس يبرا يزن هايبر خشک يامحور،کشور هنوز هم عالوه بر نگاه در ينهرچند ا يد،نما

جاده شده  يککمربند  يکتحت عنوان  ياساز پروژهامر سبب يندارد. ا يدخود تاک يدوريکر

 يااضر بدر حال ح ينچ دولت تر نامشخص است.يطوالن يهاآن تا افق يندهاست که هنوز آ

 Ghafari)انطباق با آنهاست يطباشد، در شرا يجهان يهابا قدرت يممواجه مستق ياز آنکه در پ

and Shariaty,2008:93.) يکه برا ينچ يزآمظهور مسالمت يندکتر يهدر سا رويناز ا 
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جمهور  ييس، ر1ينپينگج يمطرح شد، ش يکشور در نظام جهان ينا يابياز قدرت يدزداييتهد

شده بود به  يلرا که از دو مؤلفه تشک  2"جاده يککمربند،  يک"، پروژه 2013ر سال د ين،چ

و  (MSRI)3يشمابر ياييراه در ياند از: طرح ابتکارها عبارتطرح ينطور جداگانه اعالم کرد، ا

 يندو مؤلفه ا هر .( SREB()624: 2018,and et alSarker)4يشمجاده ابر يکمربند اقتصاد

ها، از جمله بنادر، بزرگراه يوستهبهم پ يربناييز يهاساخت پروژه يقند که از طررا دار يلپتانس

 Blanchard and)يدرا متحول نما يجهان يتيکانداز ژئوپلآهن و خط لوله، چشمراه

Flint,2017:223.) شرق و  رد يننفوذ چ ياافزا يبرا اييلهبه عنوان وس ينطرح همچن ينا

متحده  ياالتبا ا يتيکدر رقابت ژئوپل يراتيامر تأث ينست و اشده ا يرتفس ياآس يشرقجنوب

کننده  ياکه اح يشم،جاده ابر يبه کمربند اقتصاد "کمربند يک" (.Flint and Zhu,2018:1)دارد

و اروپا  يانهخاورم ي،مرکز يايرا به آس يناست و کشور چ يککالس يهپا يخشک يشمجاده ابر

کمربند  ينشناسند. ايم يزمدرن ن يشمآن را به عنوان جاده ابر ،ينکرد، اشاره دارد. بنابرايمتصل م

هند  يانوسو اق يترانهفارس، مديجبه اروپا، خل ينچ ياصل يردهنده سه مسيوندپ يد،جد

بر  يمبتن يتيکيپروژه ژئوپل يک "جاده يک"که  يدر حال، (Sarker and et al,2018:624)است

و  يانهخاورم يقا،آفر يا،شود و بر آن است که آسيممحسوب  يشمابر ياييراه در يطرح ابتکار

 . يدنما لاروپا را به هم متص

 دو طرح مورد بحث ابتکار که شامل هر ينا يقدر تالش است تا از طر ينخلق چ جمهوري

 .(Hemmings,2020:1)را به سود خود دگرگون سازد ينظم جهان يجيبه صورت تدر شود،يم

 "جاده يککمربند،  يکابتکار "در قالب  يشم،جاده ابر ياياح يبرا يندولت چ يفعل يهاتالش

و ... به  يفرهنگ ي،داخل يهاعالوه بر چالا توانيرو به رو است که م يفراوان يهابا چالا

 يهاچالا ينترها، مهمچالا يناشاره کرد. در واقع ا يتيکبر ژئوپل يمبتن يخارج يهاچالا

کمربند  يکساختن ابتکار  يعمل يبرا ي،جهان يتيکئوپلاز چشم انداز ژ يندولت چ يورياپ

                                                           

1. Xi Jinping 

2. One Belt One Road 

3. The Maritime Silk Road Initiative 

4. The Silk Road Economic Belt 
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 يهاساختن چالا ياننما يق،تحق ينما در ا يرو، مسئله اصل ين. ازاشونديجاده محسوب م يک

شود، يم ياد يزن ينچ يننو يتيکجاده که از آن به عنوان ژئوپل يککمربند  يکابتکار  يتيکيژئوپل

کشور در قرن  ينا يابياز قدرت  يدزداييبر تهد يبتنم يزآمظهور مسالمت يندر چارچوب دکتر

 يزيقرار گرفته است، گر يطرح ابتکار يناست. سپس، از آنجا که تهران در قلب ا يکمو  يستب

 يهايتو مز يتيکژئوپل يهادر طرح مورد بحث و فرصت يرانا يتيکيژئوپل يتبر موقع يمزنيم

 .يمسازيم يانطرح نما ينرا در ا ورکش ينا يکاستراتژ

 يقتحقروش  .2

ح طر يتيکيژئوپل يهاچالا ييبه منظور بازنما يليتحل - يفيپژوها حاضر به روش توص

به صورت  يقتحق ينا يهاانجام گرفته است. اطالعات و داده ينجاده چ يککمربند  يک يابتکار

است  نيمقاله ا يبه دست آمده است. پرسا اصل يکتب و مقاالت علم يقو از طر ياکتابخانه

فرض  وجود دارد و ينجاده چ يککمربند و  يکبر سر راه طرح  وپليتکيژئ يهاکه چه چالا

 يدمورد ترد را يطرح ابتکار ينشدن ا ياست که عمل ياگانه 12 يهابر ارائه چالا يمقاله مبتن

د و روابط هن يرگيت ين،و اوکرا يهروس ياند از: اختالفات ارضها عبارتچالا يندهد. ايقرار م

 يننو يشمرطرح مائوسام هند، طرح راه اب ي،جنوب يگانبا همسا ينچ رياييپاکستان، اختالفات د

 يايياوراس يهاروپا، طرح اتحاد يهاتحاد يدجد يشمطرح راه بر ي،مرکز يايآس يمتحده برا ياالتا

 يياسس يثباتيو افغانستان، ب يهدر عراق، سور يچندگانه ژاپن، جنگ داخل يهاطرح يه،روس

 .ياييجغراف يهاو چالا يتيامن يهاشده، چالاطراحي يرها در مسشورک يبرخ

 يقتحق يشينهپ. 3

الم کشور اع ينجمهور ا ييستوسط ر ينجاده چ يککمربند  يک يکه طرح ابتکار 2013از سال 

و  آن يقدق يبه منظور بازشناس ينهزم ينجهان در ا يکشورها يندر ب ياديز يقاتشد، تحق

 يررسبطرح صورت گرفته است. اما  ينا يها يتها و مزاف، موانع، چالااهد ينهمچن

که با نگاه  ياديز يهانکرده و مقاله يداپ يبازتاب چندان يتيکن ژئوپليبذره يرموشکافانه آن ز

 يقاتتحق يرخبجا به  ينآن پرداخته باشد وجود ندارد. در ا يهاطرح و چالا ينبه ا يتيکيژئوپل

 .يمپردازيم يندولت چ ينو نو يطرح ابتکار ينا ونيرامپ يتيکيژئوپل
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در  2017ال سبه همراه همکارش، بالنچارد، در  يا،مطرح دن ياسيس يداناناز جغراف ينت،فل کالين

 يننو يهاپبر نگاه آب  يدبا تاک ينجاده چ يککمربند  يکمولفه از طرح  يک يبه بررس يمقاله ا

 انيطرح را نما ينا يتيکيژئوپل يهااز چالا يکشور به حمل و نقل پرداخت و برخ ينا

 يطرح ابتکار يادر مقاله 2015کامپوس، در سال  يازد .(Blanchard and Flint,2017)ساخت

 يشمبرا ياييو ساخت جاده در يادر امتداد اوراس يشمابر يميجاده قد يرا شامل بازساز ينچ

و  يگذاريهباز بودن، سرما ي،دانست و همکار ياهادر يقبا اروپا از طر يناتصال چ يبرا

طرح را  ينا يابتکار عمل برشمرد. و ينا يهايژگيرا از و تلفدر سطوح مخ يکپارچگي

 يلبدت يبزرگتر در نظام جهان يگريرا به باز يندانست که چ يالملل يندهنده شطرنج بييرتغ

 .(Campos,2015)يدنمايم

 يکاستراتژ يازهاين ينبه دنبال تأم ينکه چ کرد يانب يادر مقاله 2018در سال  يکتورياو آرتور

 يايدر آس يهکه روس يخال نسب يقت،بوده است. در حق ياز ضلع غرب يابه در يابيخود و دست

گذاشته است، با تمرکز بر بخا  ي( به جايزستانو قرق يکستان)قزاقستان، ترکمنستان، تاجيمرکز

فراهم شود.  ينچ يها در منطقه برايگذاريهاز سرما يو گاز، باعث شده است تا تعداد فتن

به  ينکاشغر از چ يدورروابط با پاکستان، پروژه کر يتبود که تقو يدهعق ينبر ا يو ين،عالوه برا

در خارج از کشور( برجسته  ينيبندر چ ينگ)تحت نظارت شرکت هلدبندر گوادر پاکستان را

 ينا يتيکيژئوپل هايياسمق يبررس به يادر مقاله 2019اسکارا در سال  (.Victoria,2018)کنديم

 يکاستراتژ يبدون مشورت با شرکا يتالياطرح در سطح جهان پرداخت و نشان داد چگونه ا

دولت  يهفت بوده است که طرح ابتکار يکشور از گروه ج يناول يکا،خود، به خصوص آمر

 يايگشت دنباز"رابرت کاپالن تحت عنوان يدبر کتاب جد ين امر مبتنيرا امضا کرد. ا ينچ

 ينو چ يتالياا يننامه بتفاهم يکبا  يشينجهان پ ياياح يرامونها پيزناست که گمانه "مارکوپولو

رابرت  (Abeyagoonasekera,2019)دهديم ياسطح را افزا ينپکن در باالتر-اتصال رم يبرا

ها تجربه از دهه يريگمارکوپولو، با بهره يايبا انتشار کتاب بازگشت دن 2018. کاپالن در سال يد

نقا  يدکند که بايم يفرا توص ييانتهاياصول ب يدست اول به عنوان خبرنگار روابط خارج

گونه دارد همانيم يانب يشکل دهد. و يرد،گيبر مدررا  ينآشفته که چالا چ يرا در جهان يکاآمر
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 يااروپا و آس ينب يتجار يررا در مس ينبه چ يزبه مدت چند دهه از ون طوالنيکه مارکوپولو سفر 

 يک ينچ يمرژ يکم،و  يستقرن ب يلمعروف است، اکنون، در اوا يشمآغاز کرد که به جاده ابر

کرده  يرا که مارکوپولو ط يريمس يقاًکرده است که دق يشنهادرا پ ياييو در ينيزم يشمجاده ابر

ظاهر  يکايينظم آمر يبرا يتيکژئوپل يامر به عنوان چالش ينا وکند يرا تکرار م

عنوان داشتند که  يادر مقاله 2019در سال  يگراندالر و د يويدد. (Kaplan,2018:1-9)شوديم

 ياندازهاقدرت و چشم ياييپو ييربا تغ ينمتحده و چ ياالتا ينب يندهفزا يکرقابت استراتژ

ه شاخص برجست ين. ابتکار کمربند و جاده دولت چروديم ياپ ليالملينب يندهاز نظم آ يرقابت

 يک،و چه استراتژ يدهد که هدف از آن، چه اقتصاديرا نشان م ينچ يجهان يهايجاه طلب ياسمق

رو  ينکرده است. از ا يجادکشورها ا يگرمتحده و د ياالتا يرا برا يقابل توجه يهاينگران

 Dollar and)است يخود در جامعه جهان يننو يابياز قدرت يدزداييبه دنبال تهد ينکشور چ

et al,2019). در  يطرح ابتکار ينداشت که ظهور ا يانب يادر مقاله 2018در سال  ينژنگ ژکس

است. در  يسنت يتيکرقابت ژئوپل يتفکر و منطق اساس ييرالملل، در حال تغينب ياسيگفتمان س

 يتيکيپنهان ژئوپل ياز استراتژ يبه عنوان بخش رادارند که آن  يلتما يغرب يکه کشورها يحال

 يدر حال توسعه آن را استراتژ يو اکثر کشورها ينکنند، چ يربر جهان تفس يتحاکم يبرا ينچ

 يجهان يهاياتصال، ارتباطات و همکار يتتقو يکشور برا ينا يالمللينب يهمکار

 يکطرح  يمنشتر شد به بررس 2018که در سال  ياکائو در مقاله .(Zhexin,2018)داننديم

کنند پرداخت و معتقد بود که دولت يچالا م يجادآن ا يبرا که ييجاده و کشورها يککمربند 

در داخل و خارج  يتجار يرهايمس يسازنظر خود، با هدف سادهمورد ياادغام منطقه يبرا ينچ

انداز چشم يکطرح در  ايناز  يد،بخا تول يها برارسانه ييو به حداکثر رساندن کارآ يناز چ

و  يتيکيژرف ژئوپل يهادر مورد جنبه ينشيبه ارائه ب يکند. وياستفاده م ي،عمدتاً اقتصاد

ممکن است رخ دهد،  يفعل ينظم جهان يابتکار کمربند و جاده و آنچه برا يکيژئواکونوم

 (.Cau,2018)پردازديم

 يتيکانداز ژئوپلاز چشم يندولت چ يرو ياپ يخارج يهاچالا ييمقاله حاضر، بازنما نوآوري

 يشمجاده ابر"بر دو مولفه  يجاده مبتن يککمربند  يک يطرح ابتکارساختن  يعمل يبرا ي،جهان
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مقاله درصدد  ينسخن، ما در ا يگر. به دباشديم "يشمجاده ابر يکمربند اقتصاد"و  "ياييدر

ظهور  يندر چارچوب دکتر يندولت چ ينطرح نو يتيکيژئوپل يهاساختن چالا ياننما

 .يمهست يکمو  يستکشور در قرن ب ينا يابياز قدرت يدزداييبر تهد يمبتن يزآممسالمت

 يچوب نظرچار .4

 1ينچ يزظهور مسالمت آم يندکتر. 1-4

رعت سبه مدت سه دهه با  ينجنبا اصالحات را آغاز کرد، اقتصاد چ ينکه دولت چ ياز زمان

 يلکرد که در اوا بينيياشمبا پ يويدد 1993سال  يلگذاشت. در اوا يارو به افزا ياالعادهفوق

 ينترزرگبخواهد گرفت و به  يشيمتحده پ ياالتاروپا و ا يهاز اتحاد ينچ ويکميستقرن ب

نبع و م ينظام يساتتأس ينکننده، بزرگترمصرف ينتربزرگ ي،ارز يرذخا ينتروسيعبازرگان، 

آلمان  بر ين، چ2007خواهد شد. در سال  يلدر جهان تبد يو توسعه علم يشرفتهپ يفناور ياصل

ا آغاز بشود.  يلدر جهان تبد يکشور بزرگ تجار يناقتصاد بزرگ و دوم ينتا به سوم غلبه کرد

ما ا ينابرقدرت خشمگ يکظهور "با عنوان  يوزويکجلد ن يتدر حکا کرياز يد، فر2008سال 

بلکه  يستن بينيياپ يک يگرد يقدرت جهان يکبه عنوان  ينکرد که ظهور چ ييد، تأ"شکننده

 (.Zhou,2010:5)است يتواقع يک

 يجمهور دانند،يبزرگ م يدتهد يکرا  ينآن، ظهور چ يمانانمتحده و همپ ياالتآنجا که ا از

 المللينب جامعه يانخود را در م يابيقدرت يز،آمصلح هاييتالش دارد که با تئور ينخلق چ

نگ ژ که با نام يزظهور مسالمت آم ينرو اعالم دکتر يناز ا (.Toje,2018:1)کند يدزداييتهد

به راهبرد به مثا 2003در سال  (،Bijian,2005)شودياو از طرح شناخته م ياتدفاع يلبه دل ينجيب

که  ياثبات منطقه يجادو ا «يدتصور تهد»بردن  ينبا هدف از ب ينچ يخارج ياستکالن س

از در آغ ينچ يپلماتيکد يهايتفعال ياست، محور اصل ينچ يرشد و توسعه اقتصاد يازنياپ

  (.Sazmand and Arghavani Pirsalami,2012:146)د در نظر گرفته شديجدهزاره 

 ينا يعخواهد بود. توسعه سر ويکميستبزرگ قرن ب يهايدنياز د يکيبدون شک  ينظهور چ

مختلف  يهاجنبه يامدهايرا به خود جلب کرده است. پ يتوجه جهان يراخ يهاکشور در سال
                                                           

1. China's Peaceful Rise 
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کشور  ينروزافزون ا يگرفته تا تقاضا ينظام يهادن بالاز گسترش نفوذ و گستران ين،ظهور چ

کالن در بنادر  هاييگذاريهو سرما يرشد شتابان اقتصاد (،Bijian,2005:18)يانرژ ينتأم يبرا

 يبرا يفراوان يذهن هاييريدرگ ي،المللينب يهايدورکر يجادا ينو همچن يساحل يکشور ها

 ين،وجود آورده است. در واقع ظهور چ جهان به يتيکيصاحبان قدرت در نقشه ژئوپل

از  يشينماد نما يکسوال برده و فراتر از  يرپردازان کشورها را زنظريهمشاوران و  هايياستراتژ

دوره  يکداده و ورود به  يانپا الملليينب يقطباست که به نظام تک يمجدد ثروت جهان يعتوز

ظهور  ينظر هايياناز محققان بن يبرخ (.Toje,2018:1)دهديم يدرا نو يجهان ياستدر س يدجد

 ينيچ يدتول يوهو ش ينيچ ياليسمسوس يدئولوژيا يني،چ ياسيفرهنگ س ار ينچ يزآممسالمت

 (.Poranjafi and Shariati,2015:144-152)داننديم

 :Asgarkhani and et al,2019)است ينچ يخارج ياستکننده در سيينعامل تع يک اقتصاد،

 و از نجها ريتجا سياست عرصهدر  ديتندبا مثابه به سو يکاز  چين ديصاقتا ا(. بخ209

ز ا کمتر طي. ستا هشد تعبير لمللابين رتتجا يخطمشيهادر  اينهوز انعنو به يگرد يسو

از  ريبسيا ايبر ريتجا شريک گترينربز به اييگرحاشيهزبا يکاز  چين ،گذشته لسا سي

کشور  ينا(. Karami and Shah Mohammadi,2019:142)است هشد تبديلجهان  يهارکشو

در  يزآمصلح يخود در چارچوب يتيکيو گسترش حوزه نفوذ ژئوپل يتوسعه اقتصاد يبرا

به ابتکار  توانيکه از جمله آنها م استزده  يمنطقه و جهان، دست به اقدامات فراوان يکشورها

هان جکالن در بنادر  يارگذيهسرما ينآن و همچن ياقتصاد يدورکر 6جاده و  يککمربند  يک

 اشاره کرد. 

اند با به دست آوردن و داشته يکشورها سع ي،دولت يهابا ظهور شرکت يکمو  يستقرن ب در

د. در دهن ياخود را افزا يقدرت اقتصاد يجهان يکاز بنادر استراتژ يبزرگ يکنترل مجموعه

(، Merk,2017:74)ان دانستدر بنادر جه يگذاريهسرما يعنصر اصل توانيرا م ينچ يانم ينا

 يونومو ژئواک يتيکژئوپل يکشور بر مبنا ينا يدجد يخارج ياستاز ارکان س يکي که يبه طور

 استوار است. يبندر
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ه بهند و توجه  يانوساز آنها در اق يديدر بنادر و ساخت رشته مروار ينچ يگذارسرمايه

 يزهفرمول ييايدر يشما عنوان راه ابرجاده که ب يککمربند  يک يدر طرح ابتکار ياييدر يرهايمس

 کميو  يستقرن ب يجهان يتيکدر صفحه شطرنج ژئوپل ينچ يابيقدرت يهاشده است، از مولفه

 است. 

 10د و از دار ياربندر جهان در اخت ينترو شلوغ ينرا به عنوان برتر يبندر شانگها ين،چ کشور

 ,Jones,2018; Noorali and Ahmadi)است ينبندر متعلق به کشور چ 7 ي،بندر برتر جهان

ود جهان را به خ ينربندر بزرگ کانت 50دو سوم از  يباًاکنون تقر ينچ يهاشرکت (.2021

 يبندرها يوندکه هدف آن پ يشمابر ياييراه در يبا استراتژ ين،گذاران چيهاند. سرمااختصاص داده

 يکي (.Cox, 2019:2)باشنديم ياادر دنبن ينتربه مهم يو اروپا است به دنبال دسترس يقاآفر يا،آس

( ييلشرو اسرايپ)بندر  يفادر بندر ح يگذاريهبا سرما يناست. چ يلاسرائ يفايبنادر، بندر ح يناز ا

ه سود خود را ب يانهمنطقه خاورم يتيکيبرآن است که توازن ژئوپل يکايي،آمر يناوها يکيدر نزد

در در بندر گوا يگذاريهکشور با سرما ينا نيهمچن(. PR,2017:1; Alti,2019:2)دگرگون سازد

 فتهيا يريچشمگ يکيارزش استراتژ يجنوب يايآس يتيکيژئوپل يهاپاکستان که در متن رقابت

قدرت نوظهور  يگررقابت را از هند، د يدارد گو يسع(، Singh and Singh,2019:171)است

قلمرو  يعنيقدرت،  سطح ينترشدن به گسترده يلکه از نظر کوهن در حال تبد يجهان

در ساخت و کنترل  توانيهند را م يانوسدر منطقه اق ينچ ي. ردپايداست، بربا يکژئواستراتژ

ستادن فر ينو همچن يوو تجارت با مالد يگذاريهسرما ياو پاکستان، افزا يانماردر م ربناد

 واقع در .(Taylor and Flint,2018: 246)مشاهده کرد يالنکابه سر ينيچ ينظام يردرياييز

 ينچ يهايژاسترات يربنايز "يدسلسله مروار"هند با عنوان  يانوسدر بنادر اق ينچ يگذاريهسرما

کمربند  يو استراتژ يزآمظهور مسالمت ينقرارگرفته است که به همراه دکتر يکمت و يسدر قرن ب

شرق  ي،شرقوبجن يايآس ي،جنوب يايبا آس يناتصال چ ياز بندرها را برا يايرهو جاده که زنج

به  ينظم جهان يزآممسالمت ييردر تغ يسع ،(Ashraf,2017:1)کنديم يجادو اروپا ا يقاآفر يانه،م

 دارد.  ينسود چ
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 حمل و نقل يهايدورکر.4-2

و  يممستق رطو به نجهارا در  يبشر نفنوو  ناهادا تريندهگستر لملليابين نقلو حمل

. باشدمي هارکشو بين ريتجاو  ديقتصاا بطروا سعهتو زبسترساو  ستا برگرفتهدر غيرمستقيم

اد آن در امتد يسازمانده يم،قد ياربس يهااز زمان ين،بارز تجارت زم يهايژگياز و يکي

ان به عنو يزيکيحمل و نقل از نظر ف يدورهايکر (.Arnold,2006:3)است يخط هاييدورکر

وصل  چند کشور مجاور به هم يا يکرا در  ياقتصاد يتکه مراکز فعال يرهايياز مس يبيترک

ل حمل و نق يها يسشود که سرويم يلتشک يوندهايياز پ يرشده است. هر مس يفکند، تعريم

 ييهاروازهد يانيکنند. نقاط پايحمل و نقل را به هم وصل م اتکه خدم ييهاکنند و گرهيم يط

متصل  يجهانتجارت  يرهايمس ياو  يرا به مناطق داخل يهستند که مراکز اقتصاد

به  يالمللينب يدورکر يکها، راه آهن ياز نقطه نظر سازمان همکار(. PGlobal,2011:4)کننديم

ها به منظور حمل هکه از خطوط راه آهن، آبراهها و جاد دشويگفته م الملليينشبکه حمل ونقل ب

استفاده  يادفه اقتصکاال و مسافر در حداقل زمان ممکن همراه با صر يالمللينب يتو نقل و ترانز

نقل کاال  ومتناسب با نوع حمل  يو صنعت يحداقل فاصله را با مراکز اقتصاد ينو همچن يدنمايم

 (.Norouzi and Taghizadeh, 2018: 6)يدعبور نما شورک ينداشته باشد و از قلمرو چند

 ينتجارت ب آنها يرادر توسعه برخوردار هستند ز يقابل توجه يتحمل و نقل از اهم راهروهاي

کنند يم يتمنطقه حما يبخشند، از رشد اقتصاديها را ارتقا ميدورشهرها و کشورها در طول کر

 يکارکرد آنها ارتقاء تجارت داخل ي،. از منظر اقتصاديندنمايم يترا تقو يامنطقه يکپارچگيو 

آنها را  يب،تتر ينکارآمدتر و مؤثر است. به ا يکبا ارائه خدمات حمل و نقل و لجست يو خارج

واردات و صادرات  يکه برا يتجارت خارج يدورهايکر.1کرد:  يبه سه دسته طبقه بند توانيم

دروازه  يا يگذرگاه مرز يکدر  يانينقطه پا يک يو دارا (PGlobal,2011:4)شوندياستفاده م

 يابر يدورهاکر ين: ايتجارت داخل يدورهايکر (Hope and Cox,2015:1-2)هستند يالمللنيب

شامل  ي،و از نگاه بانک جهان( PGlobal,2011:4)شونديکاالها در داخل کشور استفاده م يعتوز

مختلف و مناطق  يهايتاست که موقع ييهاگره ينمختلف و همچن يهاحالت يبرا ييهايوندپ

 يشهر ينبه حمل و نقل ب توانيکند، به عنوان مثال ميوصل م يکديگرمختلف خدمات را به 
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 يستأس يمل ينقوان يقکنند و از طرياستان عبور م يراهروها معموالً از مرزها ينرد. ااشاره ک

انتقال  يبرا يدورهاکر ين: ايتيتجارت ترانز يدورهايکر( Hope and Cox,2015:2-3)شونديم

 يدورهايکر يسهم اصل ي،به طور کل (.PGlobal,2011:4)شونديکشورها استفاده م يرمحموله سا

و زمان حمل و نقل در طول  يکلجست يهاينهکاها هز ي،ر رشد اقتصادحمل و نقل د

 (.PGlobal,2011:4)کنديکمک م يبه بهبود رقابت تجار يتاست که در نها ينتأم هاييرهزنج

 ياديز و موارد يستن يدهپوش يامر يالمللينب-يتجار يدورهايکر ياسيس-ياييجغراف اهميت

 يکديگربه  چند کشور مجاور را يا يک ي،نظر مؤلفه کارکرد از يدورهاکر ين. ايردگيرا در بر م

اند را به هم از هم جدا شده يتچند کشور ترانز يا يکرا که توسط  ييکنند، کشورهايمتصل م

)به کننديبست فراهم م يخشک يکشورها يرا برا يابه در يدسترس ينزنند و همچنيم يوندپ

آرام  وسيانو پرو به اق يليش يقرا از طر يويبول بست يکه کشور خشک يدورهاييعنوان مثال کر

 کند(.يعرب وصل م يايبنگال و در يجکه نپال را به خل يو داالن يدنمايمتصل م

 يافزاا يقاز طر يرشد اقتصاد ياافزا يبرا يتجارت خارج يدورهايموارد از کر ينبر ا عالوه

کشور واحد،  يک يرت خارجشود. آنها ممکن است به تجايتجارت و سطح رقابت استفاده م

حمل  ندهاييواز پ يدورهاکر يناغلب، هر دو آنها خدمت کنند. از آنجا که ا يا يههمسا يکشورها

  (.Arnold, 2006:3)کننديکمک م يزن يداخل يکاند که به ترافشده تشکيل يو نقل مل

حمل و نقل  يهايتبوده و کشورها از مز يهپا يحمل و نقل در گذشته غالباً خشک کريدورهاي

 يزن يهآب پا يهايدورکرده و کر يداپ يرشد روز افزون ياهاغافل بودند. امروزه توجه به در يبحر

. اندمستقل قرار گرفته ياسيس يهاباالتر ازآن، مورد توجه واحد يو حت يبر يهايدوربه مانند کر

 يدسترس يبرا يکالملل و نقاط ژئواستراتژيندهنده اقتصاد بيوندپ يهابنادر به عنوان گره

اتصال  يجهان برا يکشورها ياتيح يهاآزاد، حلقه يهابست به آب يخشک يکشورها

( يلي)ر ياجاده يدورکر يشوند. به استثنايمحسوب م يقيو تلف يهآب پا الملليينب يدورهايکر

از بندر کشور  يتجارت خارج يراهروها يهکند، کليهمجوار ارتباط برقرار م ورهايکش ينکه ب

امر  ينشوند. ايکشور مقصد ختم م يابه بندر دروازه يالمللينب هاييانوسمبدا با گذر از اق
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اقتصاد  يگرانباز ياندر م يدورهاکر يجادا يقاز طر يالمللينبنادر در اتصاالت ب يتيکيژئوپل يتاهم

 دهد. يرا نشان م نيجها

 يقتحق يهايافته.5

 يشمجاده ابر يهپا يخشك يالمللينب يدوربه کر يخيتار ينگاه.5-1

در (. Arnold,2006:3)شد يگذارآن، نام يو پس از فروپاش 19در اواخر قرن  "يشمجاده ابر"

 لسادر  1يشتهوفنر نفوديناندفربه نام  يآلمان يدانجغراف يک توسط ربا نخستينواژه  ينا ،قعوا

 ;Arianfar,2011:14)به کار برده شد ينچ يصريدولت ق بکتام. در 1877

Abeyagoonasekera,2019:1 ). به  يالدقبل از م 2در طول سلسله هان در اواسط قرن  يرمس ينا

متصل  يابه شبکه يدورکر ينشد. ا يسخود تأس يامنطقه ياسيو س ينظام يتموقع يتتقو يلدل

کرد يعربستان و استانبول را به هم متصل م يرهو خزر، شبه جز ياهس يايدر ي،شد که هند شمال

 يشمجاده ابر(. Arnold,2006:3)داديم يوندپ ينچ يروم را با دربار امپراطور يراطورو امپ

اى بود که اقوام و يرهحلقه زنج ينتريتتمدن و فرهنگ، پر اهم يختار يدگاهو از د ينترطوالنى

تر جاده بازرگانى مهم يخگمان، در طول تارداد و بىمى يوندپ يکديگررا به  يانقاط دن يملل اقص

 (.Nasiri,2004:8)يمم سراغ نداريشاز جاده ابر

ها شروع يروم ينکهنسبتاً متوسط بود تا ا يالدقبل از م 1تا اواسط قرن  يرمس ينتجارت در ا حجم

منجر به کاها  يالديم 3قرن  يلکردند. افول سلسله هان در اوا يشمتجارت ابر يعبه گسترش سر

خود را دوباره  يتبا ظهور سلسله تانگ، اهم 7ن شبکه در قر ينشبکه شد. ا ينتجارت در طول ا

 يزدهم،. در قرن سيافتسلسله تنزل  ينبه همراه ا 10قرن  يلبه دست آورد، اما پس از آن در اوا

تا بار  يافتامتداد  يترانهمد يايتا در ينشد که از چ يامغول اح يشبکه با ظهور امپراطور ينا

. يابدگسترش  ينگانزواطلبانه م هايياستمغول و س يدر قرن چهاردهم با سقوط امپراطور يگرد

به هند و رونق گرفتن حمل و نقل  ياييدر يرآن، کشف مس ييمرگ نها يلدل ينترمهم يدشا

شبکه با مشکالت  يناز ا ييهادر بخا يااح يبرا يفعل يهابنادر بود. تالش يقاز طر ياييدر

                                                           

1. Ferdinand von Richthofen 
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( در مرزها و يپ)ترانشيبه کشت يکشت انتقال ي،قابل توجه مال يهايسکر ياسي،س يکپارچگي

 (.Arnold,2006:3-4)روبرو شده است ياييدر سيرهايرقابت در م
 يباستان يشمنقشه جاده ابر :(1)شكل

 
 مشهور شد. يشمده ابراروپا که بعد ها به جا-يانهبه خاورم ينچ يباستان ير: مسيحاتتوض

 (Source: www.chinahighlights.com/map/ancient-china-map/ancient-silk-road-map.htm) 

 جاده يککمربند،  يک يمدرن، طرح ابتكار يشمجاده ابر.5-2

 ياقتصاد-يياسس ييراتدر تغ يبه عنوان عنصر اساس يربازآن، از د يهايرساختاتصال، از جمله ز

 يهشناخته شده است. با نگا يدجد يو اقتصاد ياسيس يهايتبازتاب واقع ينو همچن يجهان

 يلبر ر يمبتن يتوجه به حمل و نقل بر يشد که سهم اصل يممتوجه خواه يتيک،به ژئوپل يخيتار

 Blanchard)( استيستمقرن ب ي)ابتدايککالس يتيکدر ژئوپل يندرازآن هالفورد مک هن،و راه آ

and Flint,2017:223.) محور " يهشود، در نظريشناخته م يزن يتيککه به عنوان پدر ژئوپل يندرمک

جاودانه  1919که بعد ها آنرا با عنوان هارتلند در سال  1904خود در سال  "يختار ياييجغراف

رت راه آهن، قد ينهدر زم يژهبه و يفناور يها يشرفتمعتقد بود که پ (Muir,1975:193)کرد

 يايد آسدژمانن يتبه وجود آورده که محور آن موقع يتانيابر ياييرا در مقابل قدرت در يکخش

  (.Ezzati,2018:43)بود يمرکز

http://www.chinahighlights.com/map/ancient-china-map/ancient-silk-road-map.htm
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 يتدهنده اهمارتباط يهابر بنادر به عنوان حلقه يهبا تک يگذشت زمان نقا حمل و نقل آب با

ه عنوان برا  يو بر ياييرد يرمس يشم،جاده ابر ياياح يبرا ينکه چ يبه طور يافت، يافزونروز

حمل  يهايربه مس ينگانه چمسئله نگاه تک ينانتخاب کرده است. ا يشينپ يبر يرمس يگزينجا

و  ياييدر يدورهايکر ياها،کشور به در ينا يژهدهنده توجه ورا دگرگون ساخته و نشان نقلو 

 هاست.کشور يگرکالن در بنادر د يهايگذاريهسرما

 ينيبياپ بالًق ي،بحر يرا که ماهان، پدر استراتژ ياهاو کنترل بر در ياييقدرت در يتاهم افزايا

 يردهانب ي. در هر دو جنگ جهانيماشاهد بوده يجهان يهاکرده بود، از زمان آغاز جنگ

 ياربس يرياطلس در هر دو درگ يانوسصورت گرفت که اق هايانوسکنترل اق يکننده برايينتع

 يدر جنگ جهان ياعمده يتآرام از اهم يانوسو اق يترانهه کنترل مدک يبود، در حال ميتحائز اه

 يرل فضاو سرانجام کنت ييهوا يرويتوسعه ن ياها،دوم برخوردار بود. در جنگ سرد، کنترل در

 يهابه( به جنيدفاع موشک يدر مورد فناور يقتحق يقها از طر)از جمله توسعه ماهوارهيمدار

طالعات بر کنترل ا يمبتن "يدر امور نظام يانقالب"اکنون با  يشد. تسلط جهان ديلتب ياساس

دهه  يهادوره يدر ط يشورو يرنبرد ادغام شده است. در واقع، اتحاد جماه يدانم يا يريدرگ

متحده  التياسوق داد تا بتوانند ا يدشد يهاخود را به درجه يآورفن يگاهشصت تا هشتاد، کل پا

رت قد يامروز، با کاها نسب يجهان به چالا بکشند. حت يهايانوسدر اکثر اق يارا در در

ه به هر حامل گسترد يهاارسال گروه يخود برا ييتوانا يقمتحده همچنان از طر ياالتا يه،روس

 ياتينقا ح ياهادر در يرد،قرار بگ يرخواهد با قدرت خود تحت تأث يمنطقه که م

 (.Ferguson,2002:2-3)دارد

با توجه به  ين،نو يتيکظهور در نظم ژئوپلقدرت نو يکبه عنوان  امروزه ين،چ يانم ينا در

 ينا يبزرگ هارتلند برا يبه خشک يدسترس يتو اهم يجنوب ينچ يايمناقشات گسترده در در

موارد به عالوه موارد  يندارد. ا ياييو حمل و نقل در ياييبه قدرت در يايژهکشور، توجه و

 ياهابر در يمتک يدجد يارا با پروژه يککالس يشيمبرطرح جاده ا يناست که چ دهسبب ش يگرد

 يزها نيبر خشک يامحور،کشور هنوز هم عالوه بر نگاه در ينهرچند ا يد،نما يگزينو بنادر جا

 يکتحت عنوان  ياساز پروژهامر سبب يندارد. ا يدخود تاک يهاطرح يدوريکر يرهايمس يبرا
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ارتقاء " ايده تر نامشخص است.يطوالن يهان تا افقآ يندهجاده شده است که هنوز آ يککمربند، 

در سال  (CPC)ينچ يستحزب کمون يکنگره مل يندر هجدهم "ينجانبه اقتصاد آزاد چهمه

جانبه، دوجانبه، چند يهايهمکار يکنگره خواستار هماهنگ ينمطرح شد که در آن، ا 2012

 (.Haiquan,2017:130)شد يههمسا يبا کشورها ينارتباط چ يجو ترو ياو فرو منطقه يامنطقه

 "جاده يککمربند،  يک"پروژه  ين،جمهور چ ييسر ينپينگ،ج يش 2013از آن و در سال  پس

 ياييراه در يطرح ابتکار .1شده بود به طور جداگانه اعالم کرد:  يلرا که از دو مؤلفه تشک

(. SREB( )Sarker and et al,2018:624)يشمجاده ابر يکمربند اقتصاد .2و  (MSRI)يشمابر

از جمله بنادر،  يوستهبهم پ يربناييز يهاساخت پروژه يقرا دارد که از طر يلپتانس ينهر مؤلفه ا

 ين. چنيدرا متحول نما يجهان يتيکانداز ژئوپلآهن و خط لوله، چشمها، راهبزرگراه

جارت آزاد ت يهانامهنرم مانند توافق يهايرساختمستلزم ساخت مکمل ز يسخت يهايرساختز

 "کمربند يک"(.Blanchard and Flint,2017:223)ها استنامهموافقت يرو سا يگذاريهو سرما

 يناست و چ يککالس يهپا يخشک يشمکننده جاده ابرياکه اح يشم،جاده ابر يبه کمربند اقتصاد

عنوان جاده  آن را به ين،کرد، اشاره دارد. بنابرايو اروپا متصل م يانهخاورم ي،مرکز يايرا به آس

به اروپا،  ينچ ياصل يردهنده سه مسيوندپ يد،کمربند جد ينشناسند. ايم يزمدرن ن يشمابر

 يک"که  يدر حال(. Sarker and et al,2018:624)هند است يانوسو اق يترانهفارس، مديجخل

 يانهرمخاو يقا،آفر يا،است و بر آن است که آس يشمابر ياييراه در يبر طرح ابتکار يمبتن "جاده

از  يشود که تعداديمحسوب م يکيتيپروژه ژئوپل يکطرح  ين. ايدو اروپا را به هم متصل نما

از  ي( را در تعدادينيچ يدولت يهاو شرکت يخصوص يهاها، شرکت)حکومتيگرانباز

 ياييراه در ابتکار کند.يم يرها( درگها و قارهيالتها، ا)شهرها، استانياييجغراف يهاياسمق

کمربند "که به طور مشترک با عنوان  (،SREB)يشمجاده ابر يو کمربند اقتصاد (MSRI)شميابر

 يدهنده امروزاتصال يهاشوند، پروژهيشناخته م (OBOR)جاده يککمربند،  يک" يا "و جاده

 Blanchard and)باشنديم يمعظ يهايرساختبا ز ييهاهستند که مستلزم مؤلفه

Flint,2017:225) ينمشارکت ب يتتقو يقاز طر يقااروپا و آفر يا،ن آن اتصال آسو اهداف کال 

 يقدر تالش است تا از طر ينخلق چ يجمهور (Sarker and et al,2018:625)کشورها است
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شود، به صورت يجاده که شامل هر دو طرح مورد بحث م يککمربند  يک يطرح ابتکار

طرح،  ينبا ا ينچ (.Hemmings, 2020:1)را به سود خود دگرگون سازد ينظم جهان يجيتدر

نفوذ و  ۀگسترش حوز ي،انرژ يتبه خصوص امن ي،رشد اقتصاد ينهرا در زم ياهداف بزرگ

و حمل  يارتباط يهاراه يجادا يزو ن يجهان يبه بازارها يدر مناطق مختلف، دسترس يرگذاريتاث

کاال و  ي،انتقال انرژ ينامو ت يلبه دنبال تسه يدها ينکند. ايتر دنبال مرفهو نقل مقرون به ص

 Rezapour and)باشديم ينکشور چ يبه سو يخاک ۀنقاط مختلف کر يدنگردان يکنزد

Eskandari,2018:1) به جهان  يتيکيژئوپل يعوس يدکه با د ينيچ يهايستو توسط استراتژ

ه نفع ب يانداز نظام قدرت جهانچشم ييرتغ يايي،و نقل در حملتوسعه تجارت،  ينگرند برايم

 Blanchard)الملل مطرح شده استيندر اقتصاد ب ييو گسترش همگرا ينظهور چقدرت نو

and Flint,2017:225.) يدمدل جد يعمل ياپروژه چند منظوره منجر به آزما يندر اصل، ا 

 زيستيطها بر محانسان يراز تأث يه کامالً متفاوتينحال به ناچار زم ينشود و در عيشدن م يجهان

آن  متاثر از يو اقتصاد يفرهنگ ي،اجتماع يمساز تحوالت عظبار آورده و سبب را به

گران به تامل درمورد يلاز تحل بسياري. (Bocharnikov and Egidarev,2018:3)گردديم

 يهاها، شهرها و شرکتاستان ين،اقتصاد چ يدو طرح برا ينا يو اقتصاد ياسيس يامدهايپ

 يايآس يانوسيه،اق-يادر منطقه آس يکيو ژئواکونوم يتيکينظم ژئوپلپرداخته و معتقدند  يتيملچند

 يو جهان يامنطقه ي،مردم مبادالتتجارت و  ي،گذاريهسرما يو الگوها يجنوب يايآس ي،مرکز

 Blanchard and)خواهد شد يدستخوش تحوالت يقدرت جهان يساختارها ينو همچن

Flint,2017:224.) ياسياعمال نفوذ س يتکار کمربند و جاده را برااب يجادکه قصد ا يدگويم چين 

 يملل طراحالينب يو فرهنگ يدرک اقتصاد يتتقو يابتکار عمل فقط برا ينندارد و ا يو نظام

مانند  يجهان يهاقدرت يرنامند، اما سايم "صلح يبرا يراه"شده است. آنها پروژه خود را 

در مورد اهداف ناگفته نگران  يدارند و حتشده شک مورد اهداف گفته رمتحده و ژاپن د ياالتا

طرح  يزتحول آم يتماه يک،استراتژ-ياسيس يلتحل يکبا  بروستر (.Tweed,2019:2)هستند

 يتيکيبر اساس سنت ژئوپل يو يهايلکند که تحليم يفرا توص يشمابر ياييراه در يابتکار

استوار است. بروستر  "يانورداندر"و  "هاقدرت" يدوگانگ يقجهان از طر يلو تحل يهتجز
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دهد که يم يحدهد و توضيهند را ارائه م اقيانوسکنترل منطقه  يها برااز تالش يغن ياسابقه

هند  يانوساز منطقه اق ينمانند چ "يااوراس يبر يهاقدرت" يجداساز يبرا "ينسرزم"چرا 

ا ممکن است در کند، ميحال، همانطور که بروستر خاطرنشان م ينداشته است. با ا ينقا اساس

مرتبط  يهاو پروژه يشمابر ياييراه در کاريطرح ابت يراز يريم،قرار بگ يخيتار ييرتغ يکآستانه 

هند و  يانوساق ينب يخيتار يمرا دارند که تقس يلپتانس ينا يربنايي،ز يهاپروژه يژهوبا آن، به

قدرت و فضا را  ينب يوندپ يتيکآشنا با متخصصان ژئوپل يريبه تعب يا يابزرگ اوراس يخشک

ابتکار  ياييهدف جغراف توانيمجموع م در .(Blanchard and Flint,2017:236)دگرگون سازد

دو پروژه بزرگ با  يقاز طر يقا،به اروپا و آفر ياجاده را اتصال جهان از آس يککمربند  يک

اروپا  يا،در آسکشور را  60کشور قصد دارد حدود  يندانست. ا ياييو در ييهوا ي،اجاده يهاراه

 ينتراز مهم يکيکند.  يداپ ييخود رها ادياقتص يرو از بحران اخ يدبه هم متصل نما يقاو آفر

 "به سمت غرب حرکت کن "ياستس يجاده، اجرا يککمربند  يکدر پس ابتکار  يناهداف چ

 کاالها و محصوالت خود را از شرق به آن توانديطرح، م ينا يقکشور از طر ينا يراز است

  .(Sarker and et al,2018:631)برساند ينکره زم يسو
 جاده يککمربند  يک ينقشه طرح ابتكار :(2)شكل

 
 (ينمطالعات چ يمرکاتور برا ي: موسسه نقشه نگارمنبع)

(MERICS,2018) 

 جاده يککمربند  يکابتكار  يتيكيژئوپل يهاچالش.5-3
  ينو اوکرا يهروس ياختالفات ارض.5-3-1
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جلب کرده  را به خود يالمللينب توجه گسترده يمهبر سر کر ينو اوکرا يهروس يراخ اختالفات

نادر وجود ب يرباز،از د يمهکر يرهبه شبه جز يهتوجه روس ياصل يلدل(. Bebler,2015:35)است

 :Marshal,2015)نوع بنادر است ينبه ا يبه دسترس يهمبرم روس يازمنطقه و ن ينآب گرم در ا

 پارلمان يندگاننما 2014دو کشور، در سال  ياناز مناقشات فراوان مسرانجام پس  (167

در  يمردم يپرسهمه يکدادند و سپس  يرا يهبه روس يوستنبه اتفاق آرا به پ يمهکر يرهجزشبه

 يرهجزشبه ناي الحاق به کنندگانشرکت ٪93 يتاًو نها يدبرگزار گرد يهبه روس يوستنپ يبرا يمهکر

نتشر شد و مو بندر سواستوپل  يمهاستقالل کر يهادند. در همان سال اعالممثبت د يرأ روسيهبه 

منطقه که  ينا د.را امضاء کر يهبه کشور روس يمهرسماً سند الحاق کر يهروس جمهوريسرئ ين،پوت

 يالشچ ين،و اوکرا يهروس يانم يهاتنا يلجاده قراردارد به دل يککمربند  يکطرح  يردر مس

 شود. يمحسوب م ينچ يطرح ابتکار يبرا يجد
 روابط هند و پاکستان يرگيت.5-3-2

ترل پاکستان است عبور که در حال حاضر تحت کن يرپاکستان از کشم-ينچ يدورآنجا که کر از

 يکيهند  و تار است، چالا يرهمسائل ت يگرو د يرکند و روابط پاکستان با هند بر سر کشم يم

 Sarker and et)شوديمحسوب م يدوررک ينا يبرا يتيکيبزرگ ژئوپل يهااز چالا

al,2018:633) .ينيمونه عاي شبه قاره هند، نبر روابط درون منطقه يربحران کشم يردر واقع تأث 

در  يليبدياي شبه قاره، اثر بفضاي منطقه يتياست که بر مجموعه امن يتيکيبحران ژئوپل يک

ه نمونه منازع ينگذارد. ايدارد، م شبه قاره وجود ينکه درا يمسائل و مشکالت يربا سا ياسق

کند و باعث وقوع يم يريکشور جلوگ ود يناي است که از عادي شدن روابط بنشدهحل اقشهمن

رو اختالفات گسترده يناز ا(. Khojasteh,2018:8)دو کشور شده است ينچهار جنگ بزرگ ب

بر سر راه  يجد يست و مانعگذاشته ا يامنطقه ييبر عدم همگرا ييبه سزا يرهند و پاکستان تاث

 شود.يمحسوب م ينچ يطرح ابتکار

 
 يههمسا يهابا کشور ينچ يايياختالفات در.5-3-3
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و حوزه  گسترش قلمرو يکشورها برا يتيکيژئوپل يهااز چالا يکيهمواره  ياييدر اختالفات

 يفايا يراب بنادر يقاز طر ياييحمل و نقل در ينهها در زمبازار يانفوذ خود و به تبع آن افزا

ار است که همواره دچ يياز کشورها ينچ ينهزم ينبوده است. در ا يکيژئواکونوم يهانقا

 . باشديخود م يآب يگانبا همسا ايگستردهمناقشات 

از  يغن يادارند، منطقه ينچ يو جنوب يشرق ياهايبا در يهمپوشان يکشور ادعاها شا

 ي. از زماندارد يانجر يدالر تجارت جهان هاونيليآن تر يقکه از طر يعيو گاز طب يدروکربنه

 جاديا يمصنوع يررا در جزا ينظام يهاخود را گسترش داده و پاسگاه ياييحضور در ينکه چ

روبرو  يتنامو و ينيليپمنطقه از جمله ژاپن، ف يانمدع يرقاطعانه سا يرفتارها ايابا افز کند،يم

 يعتاش، طبمورد نظر بو يجهان ينژمون در نظم نوبه عنوان کشور ه يزمتحده ن ياالتشده است. ا

مله جاز  ياهاخود را در در ياييو حضور در ينظام يتو فعال يردپذ يرا نم ينچ يابيقدرت 

د منطقه از رش يکشورها يداحساس تهد (.CSR,2020:4)داده است ياافزا چيناطراف  ياهايدر

قبال در منطقه است يکاآمر يتينکشورها از گسترش چتر ام ينسبب شده ا ينقدرت چ يندهفزا

و  يقانون يادعا يکاز آنجا که پکن نتوانسته است (. Masroor and Khani,2018:183)کنند

 ينچدولت  يمتحده هرگونه ادعا ياالتمطرح کند، ا ينچ وبيجن يايرا در در ياييمنسجم در

 ير)جزادعامورد ا يرادر مورد جز ياييدر يليما 12 ينيسرزم يايدر يکفراتر از  يهادر مورد آب

 ام،يتندورتر )خارج( از و يهادر اطراف آب يندولت چ يهرگونه ادعا ين( و همچنياسپراتل

را رد  يبرونئ ياقتصاد يمنطقه انحصار هايآبو  يدورتر از اندونز ي،دورتر از مالز

  (.Pompeo,2020:1)کنديم

 اشاره کرد: يربه موارد ز توانيکشور م ينا ياييجمله اختالفات در از

 ياآس يشرقجنوب ياز کشورها يو برخ ينچ ينب "يجنوب ينچ يايمناقشات در در".1

 ريجزا يتاختالف در حاکم يجادکه باعث ا يننفت فالت قاره چ يشرکت مل يدکل حفار .2 

 .شد 2014پاراسل در ماه مه 

 ،است يافتهشدت  يرکه اخ "ياسپاتل يرجزا يتحاکم"بر سر  يتنامو و يليپينف ين،مناقشه چ .3 

 يشرق ينچ يايدر در ياقتصاد-يو منطقه انحصار يائويود يردر مورد جزا يوجود اختالفات.4
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منعکس کننده  يايياختالفات در ينا يتدر واقع ماه (.Haiquan,2017:130)و ژاپن ينچ ينب

در  ظهور است.قدرت نو يکبه عنوان  ينآنها و چ يروانو پ يارهبران نظم منطقه يناختالف ب

در جهت  يزبحث برانگ يهااکثر طرف يبرا يحل قابل قبولراه تواندينم ينچ مدت،کوتاه 

 يو بر ياييدر يدر طرح ابتکار توانديامر م ينکند و ا يداپ يافتهبه اوضاع تنا يدنسهولت بخش

 .يدنما يجادجاده خلل ا يککمربند،  يکبر  يمبتن ينچ
 و افغانستان عراق  يه،در سور يداخل يهاجنگ.5-3-4

مهم  يارز انواع بسا يکياست.  ثباتييمملو از انواع مختلف و متعدد ب يامنطقه يعرب خاورميانه

شدن،  يشيد، فرسامنطقه تعد يندر ا يداخل يهاجنگ هاييژگياست. و يجنگ داخل ثباتي،يب

 Dehghani Firoozabadi and)باشديم يدو خشونت شد يريپذ يمتعدد، تسر يگراندخالت باز

Bagheri,2014:1.) ه افغانستان، که در منطقه شکنند يعراق و به عبارت يه،سور يکشورها

 ينستند. همه اه ينجاده چ يککمربند  يک يطرح ابتکار يراند، در مسواقع شده يانهخاورم

 . برنديرنج م يافراط ياسالم يسمو ترور يکشورها از مسئله جنگ داخل

منطقه  ينا لقب گرفته است، يانهبحران خاورم ينترل گذشته مهمسا 7که در  يهسور يداخل جنگ

 يگستردگ کرده است. يلتبد ياو فرامنطقه يامنطقه يهارا به صحنه رقابت و تقابل قدرت

ور حض يزو ن يدشد ياربس يهاخسارت وارده، وقوع خشونت يمنازعه، حجم باال يايجغراف

 ياتيعمل ينبردها ۀدر صحن الملليننظام ب يگراناز باز شمارييتعداد ب ستقيمميرو غ يممستق

 يردهه اخ يکفرد در منحصر به  يهااز نمونه يکيعنوان بحران به ينموجب شده است تا از ا

ز ا يزعراق و افغانستان ن يسو، کشورها يگراز د(. Zargar and Ma'loumi,2018:154)شود ياد

شدن  تريساز بحرانمسئله سبب ينوده و اطالبان( در امان نب -)داعاميسو ترور يجنگ داخل

جاده  يککمربند  يک يطرح ابتکار يرسه کشور در مس است. از آنجا که هر يدهمنطقه گرد ينا

 اشد.ب يدورکر ينا يمنعبور ا يبزرگ برا يچالش توانديمسئله م يناند، اقرار گرفته
 شدهيطراح يرها در مسکشور يبرخ يثباتيب.5-3-5

رنج  ياسيس يثباتياند از بقرار گرفته يالمللينب يدورکر ينا يرکه در مس ييهااز کشور يبرخ 

 ي،اقتصاد يهاکودتا و انقالب، بحران يستي،ها، فساد، اقدامات تروريمتحر يربرند و درگيم
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 ييهايو ناکارآمد يتشهروندان، سلب مالک ينهو کنترل به يمل يتتظاهرات گسترده، ضعف حاکم

 Sarker and et)گذارديم يرجاده تأث يککمربند  يک يطرح ابتکار يتوفقکه بر م هستند

al,2018:6 .)کشورها که اکثرا در  ينا يتيکيو ژئوپل ياسيس ي،اقتصاد ياپيپ يهاو بحران يثباتيب

جمهور  ييسر ينگ،پينج يطرح ابتکار يندهآ تواندياند، مواقع شده يمرکز يايو آس يانهخاورم

 کند به خطر اندازد.يم يرجهان را درگ يسوم از کشورها يکد حدو يزيکه چ ين،چ
 يهروس يايياوراس ياقتصاد يهطرح اتحاد.5-3-6

 يزن يناعالم داشته است و چ ينچ يشمخود را با طرح جاده ابر يموافقت ضمن يهروس اگرچه

 نيککشور منحرف نموده، ل ينبه سمت ا يهروس يتکسب رضا يلجاده را به دل يناز ا يبخش

فوذ و ن يبه نوع «يياوراسا ياقتصاد يهاتحاد»طرح  يتتالش دارد تا با ارائه و تقو يهروس

 Amir Ahmadian and)يدو قفقاز را محدود و مهار نما يمرکز يايآس رب ينچ ثيرگذاريتأ

Salehi Dolatabad,2016:9.) با هدف  يايياوراس يکپارچگي ي،اتحاد شورو يپس از فروپاش

ده نها يانبن يبازمانده از اتحاد شورو يکشورها يانم يهمکار يبرا يديساخت چارچوب جد

ذشته گدر طول دو دهه  يايياوراس ياقتصاد يکپارچگيمربوط به  يشد. اما مفهوم و نهادساز

 جاديدر مورد ا يندر واقع پس از رد ابتکار چ (.Mirfakhraei,2015:151)کرده است يداظهور پ

 يهحادتالش نمود تا ات يهروس ي،شانگها يسازمان همکار ياعضا يانم يمنطقه آزاد تجار يک

به  ينچحرکت از جانب  ين. ايدنما يجادا وسقزاقستان و بالر يخود را با همکار يايياوراس

فوذش نکشور از حوزه  ينو دور نگه داشتن ا يناز نفوذ چ يريجلوگ يبرا يهعنوان تالش روس

 يانها مکشمکا ينا  (.Amir Ahmadian and Salehi Dolatabad,2016:9)درنظر گرفته شد

 خواهد شد.  ينچ يطرح ابتکار يانسبب کند شدن جر يدو قدرت شرق

 
 طرح مائوسام هند.5-3-7

کشور،  ينا ياييدر يشمنسبت به طرح جاده ابر يناي چاز رقباي منطقه يکيبه عنوان  هندوستان

 ينچ ياييدر يشمرح مائوسام، طرح ابرداشته و تالش نموده است تا با ارائه ط ينانهبدب يافتيره

و  يبا شرکاي تجاري باستان يوندهاپ يسطرح از منظر هند امکان بازتأس ينرا به چالا بکشد. ا
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 Amir Ahmadian)يدنمايم ينهندوستان را تام يتبا محور "هند يانوسجهان اق" يک يجادا

and Salehi Dolatabad,2016:9 .)است که  يهند يفرهنگ-ايييپروژه در يک "مائوسام" پروژه

 يکگذاشتن  يابه نما يبرا يرنظيب يدها ينشود. ا يکشور اجرا م ينتوسط وزارت فرهنگ ا

و  يدر س ي،جهان يراث( در فهرست ميو فرهنگ يعيطب يراث)از جمله ميمختلط فرامل يرمس

است.  قرار گرفته يمورد استقبال خوب 2014در دوحه قطر در سال  يجهان يراثجلسه م يکمين

 يرانکرد و سف يقدردان يرنظيپروژه ب ينا ياندازراه ياز ابتکار عمل هند برا يونسکو يرکلمد

چند  يپروژه فرهنگ يناز ا يتنامو و يانمارم يران،امارات، قطر، ا ين،کشور از جمله چ ينچند

 جانبه ابراز عالقه کردند.

که  "اممائوس"پروژه  يايي،در يهااندازو چشم يفرهنگ يرهايمس ي،موسم يتمرکز بر الگوها با

که  است يديکل يهايدهو پد يندهافرا ياست در حال بررس "يموسم" يبر گرفته از واژه عرب

 يگرنادر دو ب يرا که مراکز ساحل يموارد ينهند و همچن يانوساق يمختلف کرانه ها يهاقسمت

دارد تا  پروژه قصد ينده، اکند. به طور گستريو بنادر خود وصل م يبه مناطق ساحل راکشورها 

شکل  هند را يانوساثر متقابل در اق يک يموسم يبادها يدرک کند که چگونه دانا و دستکار

 يرهايها در مسيدهها و ايآورها، فندانا مشترک، سنت يهايستمداده و منجر به گسترش س

  (.Project Mausam,2020)شده است ياييدر

 يراب ياهاهند در بنادر و در ياقتصاد يهم در پروژه ها و 21بزرگ قرن  يهم در باز چين

و ر ينکشور است، از ا ينسرسخت ا يبهمواره رق ياو قلب اوراس يمرکز يايبه آس يابيدست

نطقه مرا در  ينچ يتيکيژئوپل يتکه موقع يو هر طرح "جاده يککمربند  يک"نو با طرح  يدهل

 (.Khojasteh,2018:8)دهد، مخالف است ياافزا

 
 يمرکز يايآس يمتحده برا ياالتا يننو يشمطرح راه ابر.5-3-8

 هيژو هجايگا ن،فغانستاا با همسايگي ژي،نرا رسرشا منابعاز  رداريبرخو ليلد به يمرکز يسياآ

و  ينموازنه با چ يجادنقا آن در ا ،يسمورتر عليه همتحد تياالا جنگدر  نهازمو ديجاآن در ا
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 هميتداراي ا همتحد تياالا ايبر جنوبي يسيادر آ شنگتنوا نپيمانا هم با يکيدنز نيزو  سيهرو

 (. Tishehyar and Tuyserkani,2017:9- 10)ستا

 يتيکيلژئوپ يباز يککه  يبوده است به طور يجهان يهامورد توجه قدرت يربازمنطقه از د اين

کل گرفت ش يمرکز يايبر سر آس يهو روس يتانيابر يعنيدو ابرقدرت قرن نوزدهم  يناز رقابت ب

رقابت  يصحنه يمرکز يايآس يزامروزه ن (.Mojtahed Zadeh,2004:8)شد يدهبزرگ نام يکه باز

در  يشروپ يگرانمتحده و هند باز ياالتا يه،روس ين،که چ ياست، به طور يشتريب يهارتقد

 وينن بريشمراه ا حطر سساابر (.Tacconi,2010:3)منطقه هستند ينبر سر ا يتيکيرقابت ژئوپل

ستار ا يکمطالعات گسترده پروفسور فردر يهبرپا ينتون،کل يالريه يکه از سو همتحد تياالا

 ضعيتو لکنتر رمنظو به يمرکز يايآس يت، محور(Khodagholipoor,2017:19)شد حمطر

 يسياآ زاگو  نفت منابعآن از  ايمنطقه انمتحدو  رکشو ينا داريبرهبهر ن،فغانستادر ا منيتا

 ايبر وشفر يهازاربا شگستر ايبر يمرکزو  جنوبي يسياآ نميا لتصاا اريبرقر ي،مرکز

 ذنفوو  سيهرو و چين هيندآفز ذنفو با ييرويارو نيزو  نپاکستاو  هند هيژو به شنگتنوا نپيماناهم

 زيسادهپيا، شده حياطر يرهاي( از مسيرانو ا ين)چدو کشور ينبا دورنگاه داشتن ا انيرا حتماليا

 Tisheyar and Tuyserkani,2017:9 -10; Yazdani and Shah)ستا هشد

Mohammadi,2014:153.) 
 اروپا يهاتحاد يدجد يشمطرح راه ابر.5-3-9

 يسته کلدتوان در سه  يجاده در اروپا را م يککمربند  يکپروژه  يو اقتصاد يتيامن پيامدهاي

و  يگذاريهرماتجارت، س يااروپا و رقابت بر يتبر امن يربر وحدت اروپا، تأث يرکرد: تأث يابيارز

وحدت  و يانسجام داخل يطرح به آرام ينا (.Mohan,2018:2)يااروپا و آس يبه بازارها يدسترس

 يککالس يشمابر جاده يبرا يگزينيرو، اروپا خود جا ينبرد. از ايم يناروپا را از ب يهاتحاد ياسيس

 ارائه داد. ينچ

و  يانهم يايارتباط با آس يتتقو يرا برا يشمابر جاده يداروپا طرح جد يه، اتحاد2009سال  در

ساخت خط لوله گاز  يقتجارت، پرسنل و اطالعات از طر ي،انرژ ينهدر زم يههمسا يکشورها

است  يااروپا نگران بدتر شدن اختالفات منطقه يهاتحاد ين،داد. عالوه بر ا يشنهادناباکو پ يعيطب
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چارچوب  يکدر  يگفتگو و همکار يقطر خواهد اختالفات خود را ازياز همه طرف م و

 ياالتموازنه در نفوذ ا يجادا يسو برا يکاروپا از  يهجانبه حل و فصل کند. مداخله اتحادچند

 يمرکز ياياوضاع در آس يگرمناسب است و از طرف د يمرکز يايدر آس يهمتحده و روس

جاده  يکمربند اقتصاد»که توسط  يامنطقه يهايهمکار يبرا يلدل ينتر شده و به هميچيدهپ

 (.Haiquan,2017:135)يستمساعد ن يابديگسترش م ينچ «يشمابر
 چندگانه ژاپن يهاطرح.5-3-10

 يبرق يک را به عنوان ينچ يابيقدرت يا،در شرق آس ياقدرت منطقه يکهمواره به عنوان  ژاپن

ژاپن شده  يوجود يتامن يدباعث احساس تهد ينچ يدر کنشگر ييراتو تغ تابديبرنم يامنطقه

راستا  يندر ا(. Farhadi and et al,2019:1)سوق داده است يدتهد يسازکشور را به موازنه ينو ا

 يموتوهاش ينهدر کاب "يااوراس يپلماتيکابتکار عمل د" يجاداقدام به ا 1997سال  ياز ابتدا ژاپن

نبال آن و به د 2004 را در سال "+ ژاپنيمرکز يايآس"گفتگو  يسممکان يجادا يشنهادکرد و پ

 اب ياقتصاد هاييهمکار يتژاپن با تقو 2006را ارائه داد. در سال  "يهالل ييو شکوفا يآزاد"

 کشورها، ينسطح ا يسازيالمللينو ب يضمن ارتقاء توسعه اقتصاد يمرکز يايآس يکشورها

شور از ک ينازمان،  ينکرده است. در هم يتمنطقه تقو ينخود را در ا يو اقتصاد ياسينفوذ س

کند. در  ينمخود را تض يانرژ ينتأم يتنفت و گاز در منطقه استفاده کرده است تا امن يمنابع غن

 يوان کرد که توککرد و خاطرنش يدو اروپا تشد ياخود را درباره آس يآبه نگران ينه، کاب2013 راکتب

 يبرا يناپن همچنژ است. يتيکيبازرگان ژئوپل يکاروپا و -ياآس يدجد يشمنقطه شروع راه ابر

توسعه  هند را يانوسآرام و اق يانوساق يساحل يخود به طور فعال کشورها يحضور نظام يتتقو

 Haiquan)است ينمهار چ يبرا "خط دفاع" ياستراتژ يتتقو يابتکارات برا ين. ادهد يم

,2017:136).) 

 
 يتيامن يهاچالش.5-3-11

که  کنندياز محققان فکر م ياست. برخ يرسدر م يکشورها يچالا اساس يتي،امن يهاچالا 

موارد  يدشوار است، در بعض يارهمکار بس يکشورها يو خارج يداخل يمل يتامن يريتمد
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 ,Sarker and et al)باشند ينچ ياييدر يروين ياارتا  يرکشورها تحت تأث ينممکن است ا

 ياسالم يسمترور ي،مرزو  يبه جنگ، اختالفات ارض توانيها مدست چالا يناز ا .(2018:625

 يهشده، مانند افغانستان، سوريفتضع يقدرت مل يا يبا سطح قدرت فرومل ييهاکشور ي،افراط

به عنوان کمربند خردشده  يانهمنطقه خاورم ياسيس ي، آشفتگ(Hafeznia,2014:380)و عراق

 و ... اشاره کرد. (Cohen,2014)کوهن يتيکيژئوپل ايساختاره يهنظر
  ياييجغراف ياهچالش.5-3-12

جرا ا يبرا ينشده در ابتکار کمربند و جاده سبب شده است که کشور چ يطراح يرمس گستردگي

وانع و مبا  يتيکيو ژئوپل ياقتصاد - ياسيشمار سيب يهاساختن آن، عالوه بر چالا يو عمل

 است: يرها به شرح زچالا يناز ا يدست و پنجه نرم کند. برخ ياييجغراف يهاچالا

 شده يطراح يرکشورها در مس يکيو توپوگراف ياييجغراف يکسانيدم ع.1

 ياييافمرتفع و مناطق جغر يايياتصال مناطق جغراف يحمل و نقل برا يهاساخت راه يدشوار.2

 پست

 يتوپوگراف ي،طوالن يهامسافت يلبه دل ينيزم يهايردر ساخت مس يزيربرنامه يدشوار.3

 العبورصعب يهاوهستانمتراکم و ک يناهمسطح، مناطق جنگل

  يدوريکر يرمس يانهدر م يآب و خشک يتالق.4

 يعوس ياربس ياييگستره جغراف.5

 و ... . ياهيپوشا گ يمي،عوامل مختلف اقل.6
 جاده يککمربند  يک يدر طرح ابتكار يرانا يتيكيژئوپل موقعيت

 المللينقوا در نظام بموازنه  ياستس يران،و ا ينچ يانم داريشهو ر يخياز روابط تار نظرصرف

به مناطق دور از دسترس  يکنفوذ ژئواستراتژ»و  سويکاز « رقابت شرق و غرب»با عبارت 

 يديو کل يکاز منافع استراتژ يرا به مرکز ثقل برخ يرانا يگر،د يفارس از سو يجخل يعني «ينيزم

 بهاي هيژو ميتها ان،يرا يفياجغرا (Rezapoor and Samir,2019:167)کرده است يلتبد چين

 هبخشيد جهاني دقتصادر ا زگاو  نفت يلولهها طخطو رعبوو  کاال جاييبهجا ظلحا به رکشو ينا

 نتاکنو يربازاز د يرانا يتيکنقا ژئوپل (.Yazdani and Shah Mohammadi,2014:153)ستا
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 يد،جد يشمبرراه ا يرشده در مسواقع يکشورها يانکه در م ياگونهاغماض بوده است؛ به يرقابلغ

نقا مثبت و سازنده را در توسعه ارتباطات و  يفايا يياست که توانا يياز کشورها يکي يرانا

از  ياريبس يمقد يشمابر ۀجاد يداراست. هرچند با زوال نسب ياييآس يکشورها يانمناسبات م

ود را خ يتيکهمچنان نقا مهم ژئوپل يرانرانده شدند، ا يهآن به حاش يرمستقر در مس يکشورها

 يشترکه ب يکمو  يستقرن ب ينرا در نظم نو ياديز يباز يهاکرده است و به مثابه آن کارت يفاا

ر يا( است، در اختيبنادر و انرژ يدورها،)شامل کرآن ياصل يهاو مولفه ينوميبر ژئوپل يمتک

 ا،يغرب آسدر جنوب ينچ يکو استراتژ يبه عنوان متحد اقتصاد يراندارد. در واقع کشور ا

آن را دارد که هر دو  يلجاده دارد و پتانس يککمربند  يکدر ابتکار  يايژهو ياييجغراف يگاهجا

 يطدر شرا (.Ahmadi and Noorali,2021)يدرا به هم متصل نما ياييو در يخشک يدورکر

نقا  تواندياروپا م يسو به يرمس ينترمانند داشتن کوتاه هايييتران با توجه به مزيا ي،کنون

 يشورو يفروپاش ينکند؛ همچن يفاا يشمجاده ابر يلو تکم ياکاال پس از اح يتدر ترانز ياارزنده

پررنگ کرده  يشمراه ابر يايرا در اح يرانا يگاهجا يمرکز يايآس يتبع آن، استقالل کشورهاو به

و مطرح  يو قفقاز در خشک يمرکز يايبه محصور بودن منطقه آس يگاهيجا ينچن يت. اهماست

 يآزاد برا يهافارس و آبيجبه خل يدسترس يموجود برا ينهعنوان تنها گزبه يراندن اش

 يبرخوردار يلبه دل(. Rezapoor and Samir,2019:168)شوديمنطقه مربوط م ينا يکشورها

در  يندولت چ يقا،و آفر ياسه قاره اروپا، آس ينب يپل ارتباط يزو ن ذرگاهيگ يتاز موقع يرانا

ها کرده است که در برنامه يدارد و همواره سع يايژهکشور نگاه و ينخود به ا يخارج ياستس

 يبرا يگاه مهميجاده، جا يککمربند  يکخود، همچون طرح  يالمللينب يو ابتکارات اقتصاد

از  يرانا ياسالم يجمهور (.Arghavani Pirsalami and Pirankhou,2017:19)آن قائل باشد

به  يناست و اکنون که چ ياآس يهايرساختز يگذاريهسرما و موسس بانک ياصل ياعضا

شده، فرصت  يشمجاده ابر يدر طرح کمربند اقتصاد يرانخواستار مشارکت ا يصورت جد

 انيرا (.Khodagholipoor,2017:39)يدنقا نما يفايطرح ا ينبتواند در ا يراناست که ا يمناسب

آورد و  ستد بهرا  ريبسيا منافع نداميتود خو يتيکيو ژئوپل يايياز نقا جغراف يگيرهبهر با

درک  ممستلز ،مهم ينا. بخشد تقاار جهانيو  ايمنطقه حسطورا در  دخو ديقتصاا هجايگا



 27 ........يرطرح ابتكا يرو يشپ يتيكيژئوپل يهاچالش ييبازنما __________________________

و  ايمنطقه يقبار با قابتر ايبر زمال دگيماآ کسبو  هافرصتاز  يگيرهبهر ،هاقعيتوا

مورد  يهااز طرح ياريبس (.Yazdani and Shah Mohammadi,2014:153)ستا لملليابين

قابل  ينهزم يناست و طرح چ يخارج يگذاريهبرنامه توسعه کشور مستلزم جذب سرما يدتاک

چند  ينب در يرانا ياسالم يآورد. به عالوه، جمهوريها فراهم ميهسرما ينجذب ا يبرا يتوجه

جهان  گييدر همسا يران. ايستکدام از آنها ن يچقرار گرفته و جزو ه يرگذارمنطقه مهم و تاث

از آنها  يک يچدر شمول ه يقفقاز و جهان ترک است، ول يا،جنوب آس ي،مرکز يايعرب، آس

 يتيکپلژئو ييرو شاهد تداوم تنها ينندارد، ازا يامجموعه يچبا ه يساختار يوندو پ يردگيقرار نم

 يياز تنها يتواند بخشيمختلف م يهاارتباطات در حوزه يتطرح با تقو ين. ايمهست يرانا

توان گفت که يدر مجموع م (.Khodagholipoor,2017:19)را پوشا دهد يرانا يکيتيژئوپل

ن يدانند؛ بنابرا يم ينيو زم ياييدر يننو يشمدر جاده ابر ياتيگره ح يکرا  يرانپکن ا يهامقام

 يروين يگاهپا يک يجادا يو راه آهن و حت يحمل و نقل ي،اارتباطات جاده يابه دنبال افزا

 يالمللينو ب يکسب منافع مل يبرا يناساس، چ ينهستند. بر ا يرانا يراز جزا يکيدر  يييادر

 يبرا يدارد و در زمان فعل يژهمهم توجه و يامنطقه يهابه قدرت ين،نو يشمخود در جاده ابر

 يرانا يکو ژئواکونوم يتيکژئوپل يتاز موقع يقائل است که آن ناش يايژهو يتاهم يرانا

 يطرح برا ينا يراهبرد يتاهم (Arghavani Pirsalami  and Pirankhou,2017:27)است

منتشر شده از ابتکار  يهانقشه يآن در تمام يايکه ضرورت عبور از جغراف يرانکشور ا

و  يرانساله ا 25 يدر توافقنامه همکار 2021در سال  يراو اخ است يان)گذشته و حال( نماينچ

توان به ياست که از جمله آنها م يبر عوامل فراوان ياست، متکشده  يينقا بازنما ينا يزن ينچ

 يلمنطقه به دل يکاستراتژ يگرشدن به باز يلتبد ي،در صحنه جهان يتيکژئوپل يگذر از انزوا

حمل و  يهايرساختآهن و زراه ي،توسعه بنادر جنوب ين،چ هورتعامالت گسترده با قدرت نوظ

 ينبا چ يروابط تجار يقمورد نظر پکن، تعم ياييو در يبر يدورهايدر کر يريقرارگ ينقل برا

به عنوان  يران،ا يچهارراه يتموقع يتکشور، تثب ينا ياقتصاد يکشر ينتربه عنوان بزرگ

کشور به عنوان  يمل يتامن يجهان، ارتقا نوبغرب و شمال ج-شرق ياييدهنده جغرافيوندپ

واشنگتن و مقابله  ياقتصاد يمار تحرپکن، کاستن از اهرم فش يزآمطرح صلح يردر مس يکشور
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دارد با طرح راه  يمتحده که همواره سع ياالتا "يرانا يمنها يزهمه چ" يرانيضد ا يتيکبا ژئوپل

 يايخارج از جغراف يرهايرا به سمت مس ليالملينب يدوريکر يرهايمورد نظر خود، مس يشمابر

 يککمربند  يکابتکار  يردر مس يراناتوان گفت که قرار گرفتن ي. در مجموع ميدکج نما يرانا

 يهاانگاره يبه سو يکمو  يستقرن و ب يدو کشور را در نظم جهان هر يتيکژئوپل يهجاده، رو

 يرهايمس يبرا يرانبکر ا ياياز جغراف چينکه عالوه بر استفاده  يابرد؛ به گونهيم يامثبت به پ

قرار  يرانا ياردر اخت ياريبس يتيکوپلژئ يهاو فرصت يکاستراتژ يهايتطرح، مز ينا يدوريکر

 يهايمزبور و در صورت اتخاذ استراتژ يتيکيژئوپل يهابا توجه به فرصت يران،. کشور ايردگيم

 يب،رق ياو  يههمسا يبه کشورها نسبتخود  يخارج ياستدرست در دستور کار س يتيکيژئوپل

توازن قدرت و  ييرتغ ييتوانا يشمنداناز اند ياريکه به اعتقاد بس يطرح ابتکار ينتواند در ا يم

کند و به قدرت  يرا باز ياريبس يهاابر قدرت را دارد، کارت يکبه مقام  ينکشور چ يارتقا

 .شود يلتبد يادر منطقه غرب آس يکدرجه  يامنطقه

 يريگيجهنت. 6

 "يددتصور ته"رفع  يبرا يزآمظهور مسالمت ينقرن حاضر، با اعالن دکتر يلاز اوا يندولت چ

 يايبه دنبال اح ي،جهان يتيکژئوپل يندر نظام نو يدينقا کل يفايا يدر راستا يکاغرب و آمر

جاده  يکو  يهپا يخشک يدوريکمربند کر يکطرح  يجادخود بودند که با ا يککالس يشمراه ابر

مورد  يطرح ابتکار ينا ينقشه موفق به انجام آن شدند. اما تحقق عمل يرو ياپايهدر يدوريکر

 يهابرداشتن موانع و چالا يانجهت از م يار،بس يهامستلزم تالش ين،و دولت چ ينپينگظر جن

پروژه،  ينا يروروبه يهاچالا يانموارد از م ينترهاست. مهميدورکر ينا يرويافراوان پ

جاده،  يککمربند  يکو همزمان با اعالم ابتکار  2013است که از سال  پليتيکيژئو يهاچالا

 يکتب و مقاالت علم ياناز م يو بررس يقکند. با تحقيبا آنها دست و پنجه نرم م نيدولت چ

 يسندگانآنها و نو يلدال يانو ب يتيکژئوپل يجاده بر مبنا يککمربند  يکابتکار  ينهگسترده در زم

 يمکرد يداپروژه دست پ ينساختن ا يعمل يمهم برا يتيکيدوازده چالا ژئوپل هپژوها، ب ينا

بنادر آب گرم آن و بندر  يمه،بر سر کر ينو اوکرا يهروس ياختالفات ارض.1از: ندکه عبارت

 يايياختالفات در.3مسائل،  يگرو د يرروابط هند و پاکستان بر سر کشم يرگيت.2سواستوپل، 
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اي از رقباي منطقه يکيطرح مائوسام هند به عنوان .4 يگان،با همسا يجنوب ينچ يايدر در ينچ

داشته و تالش نموده  ينانهبدب يافتيکشور، ره ينا ياييدر يشمطرح جاده ابرکه نسبت به  ينچ

متحده  ياالتا يننو يشمطرح راه ابر.5را به چالا بکشد،  ينطرح، پروژه چ يناست تا با ارائه ا

 يتيکيو مقابله با نفوذ ژئوپل يرانا يرکنترل افغانستان، دور زدن مس رايکه ب يمرکز يايآس يبرا

 يدجد يشمطرح راه ابر .6کرد،  يمنطقه بازساز ينرا در ا "بزرگ يباز"و  مطرح شد ينچ

 يهطرح اتحاد.7داند يخود م يتوحدت و امن يبرا يديرا تهد يناروپا که پروژه چ يهاتحاد

و  يمرکز يايبر آس ينچ ثيرگذاريتأنفوذ و  يدارد به نوع شکه تال يهروس يايياوراس ياقتصاد

، "+ ژاپنيمرکز يايآس"بر  يچندگانه ژاپن مبتن يهاطرح.8 يد،اقفقاز را محدود و مهار نم

در عراق،  يجنگ داخل.9 ين،مهار چ يبرا "خط دفاع" يو استراتژ "يهالل ييو شکوفا يآزاد"

 يبرخ ياسيس يثباتيب.10واقع شده اند،  خاورميانهو افغانستان که در کمربند خردشده  يهسور

 يمبتن يتيامن يهاچالا.11 يانهو خاورم يمرکز يايدر آس هيژشده، به و يطراح يرکشورها در مس

و  يبا سطح قدرت فرومل ييهاکشور ي،افراط ياسالم يسمترور ي،و مرز يبر اختالفات ارض

 يبه گستردگ توانيکه از جمله آنها م ياييجغراف يهاچالا.12مناطق،  يبرخ ياسيس يآشفتگ

و ... اشاره  يرمس ينکشورها در ا يکيپوگرافو تو ياييجغراف يکسانيشده و عدم  يطراح يرمس

 توانيرو م ينما است. از ا يهکننده فرض ييدتا يقتحق ينبه دست آمده ما در ا يجنتا ينکرد. بنابرا

 يک يطرح ابتکار يينها يابيتحقق وپليتيکي،ژئ يهاچالا ينبا ا يندولت چ ياروييگفت که رو

 .ازدسيروبه رو م يدجاده را با ترد يککمربند 

 قدرداني .7

پژوها نقا  ينرساندن ا يجهکه در به نت يکه از تمام افراد داننديم ينگارندگان بر خود ضرور

 .به عمل آورند ياند، قدردانداشته يموثر
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