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Abstract
The present age can be considered the age of corridors in the 
world.  The present century is called the century of corridors 
because of the importance of the movement of goods and the 
means of communication that can overshadow the geoeconomics 
of different regions.  For this reason, in geo-economics, the routes 
that can form the land and sea communication route between 
countries, regions, and even continents are of great importance. 
The Middle East region has always been considered an important 
region in this regard; because for a long time, the world has been 
the communication route from east to west and vice versa. The 
vastness and geopolitical position of the Middle East has always 
led to the passage of various important trade routes through this 
region.  This feature can be seen in the periods of formation of 
ancient civilizations and the efforts of various civilizations in this 
region to dominate important highways. Among the most important 
roads that passed through this region, we can mention the Silk 
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Road, which is as old as the life of the civilizations in this region. 
For this reason, the importance of this region can’t be considered 
solely dependent on the provision of world hydrocarbon resources 
by countries in the region; rather, the role of this region and its 
gateways in the transit routes of the world can be an important 
element in the importance of this region in the eyes of other world 
powers.  In recent years, the transit importance of the Middle East 
region has increased due to changes in the political, security, and 
economic structure of the world and regional order.  Especially 
since the world economic structure has undergone serious changes 
with the significant and growing growth of India and China as two 
Asian powers. India, along with China, is considered one of the 
most important economic powers in the world. 

The Arab-Mediterranean Corridor is one of the most important 
projects between the crossings through the Persian Gulf region and 
the member states of the Gulf Cooperation Council. The corridor 
starts at the port of  Mumbai in  India and crosses the  Oman  Sea 
via some parts of the  Saudi  Arabian Peninsula to the port of  
Haifa in the eastern  Mediterranean,  ending at  Europe by sea. To 
this end, India, to be able to supply its various goods to different 
parts of the world, has directly designed and implemented transit 
projects around it.  In particular, in the meantime, India has been 
economically engaged with a rival such as China and has drawn 
strategic and diverse polls so that its economic interests do not 
interfere with a great power like China.  One of these important 
steps in the strategic documents of the Government of India is the 
passage called the Arab-Mediterranean Corridor with the Indo-
European Corridor. The initial route starts from the west coast of 
India and originates from the port of Bombay and reaches the ports 
of the United Arab Emirates by sea, where it connects by land to 
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Saudi Arabia and finally by rail from Saudi Arabia to Jordan and 
the regime.  It connects to Zion and ends at the port of Haifa on 
the east coast of the Mediterranean. It is noteworthy that this route 
eventually reaches Greece and Rupa by sea. In the meantime, this 
trade route can be the most important and economical route from 
India to other parts of the world. from this route, India will be 
directly connected to Europe and its market.

It seems that the completion of this roadmap, which requires 
the provision of political, security, and economic grounds 
among the countries involved, could have consequences, and 
these consequences could overshadow the interests of the 
Islamic Republic of Iran in the region. To this end, the authors 
of the present study sought to answer the question of how the 
consequences of the Arab-Mediterranean Corridor project will 
affect the security and economic interests of the Islamic Republic 
of Iran in the region. Using the descriptive-explanatory method, 
the authors have reached the hypothesis that  “the consequences of 
completing the Arab-Mediterranean project can be summarized in 
the geopolitical change of the region, strengthening the formation 
of an economic-political crescent by the Hebrew-Arab axis and 
strengthening relations between countries along this corridor. 
As a result, the completion of the Arab-Mediterranean corridor 
will change the geopolitics of the region and reduce the strategic 
importance of Iran’s southern borders to the Strait of Hormuz, 
and these issues will create economic and security threats to the 
Islamic Republic of Iran in the region.”
Keywords: Arab-Mediterranean Corridor, Interests of the Islamic 
Republic of Iran, Regional Geopolitical Change, Hebrew-Arabic 
Crescent, Economic-Commercial Threats
.
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چکیده
ــۀ  ــوری از منطق ــای عب ــان راه گذره ــم در می ــای مه ــی از طرح ه ــه یک ــذر عرب مدیتران راه گ

ــذر از  ــن راه گ ــت. ای ــارس اس ــکاری خلیج ف ــورای هم ــو ش ــورهای عض ــارس و کش خلیج ف

ــورهای  ــی کش ــان و بعض ــی عم ــیر دریای ــذر از مس ــا گ ــود و ب ــاز می ش ــد آغ ــی هن ــدر بمبئ بن

شــبه جزیرۀ عربســتان ســعودی بــه بنــدر حیفــا در شــرق دریــای مدیترانــه  می رســد. ســرانجام 

ــتلزم  ــه مس ــذر ک ــن راه گ ــل ای ــد. تکمی ــان می یاب ــا پای ــی در اروپ ــیر دریای ــذر از مس ــا گ ب

ــت،  ــر در آن اس ــورهای درگی ــان کش ــادی می ــی و اقتص ــی، امنیت ــای سیاس ــدن زمینه ه فراهم ش

پیامدهایــی را در پــی خواهــد باشــد. ایــن پیامدهــا می توانــد منافــع جمهــوری اســامی ایــران 

در منطقــه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. از ایــن رو، در پژوهــش حاضــر در پــی پاســخ بــه ایــن 

پرســش هســتیم کــه پیامدهــای طــرح راه گــذر عرب مدیترانــه چگونــه منافــع امنیتــی و اقتصادی 

ــری از روش  ــا بهره گی ــد؟ ب ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــه را تح ــران در منطق ــامی ای ــوری اس جمه

ــه  ــرح عرب مدیتران ــل ط ــای تکمی ــه پیامده ــود ک ــرح می ش ــه مط ــن فرضی ــی، ای توصیفی تبیین

1. miladlotfi@ut.ac.ir
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توســط  اقتصادی سیاســی  هــال  شــکل گیری  منطقــه،  ژئوپلیتیــک  تغییــر  در  می توانــد 

ــد.  ــذر باش ــن راه گ ــیر ای ــود در مس ــورهای موج ــط کش ــت رواب ــی و تقوی ــور عبری عرب مح

به تبــع، ایــن پیامدهــا، تکمیــل راه گــذر عرب مدیترانــه بــا تغییــر ژئوپلیتیــک منطقــه و کاهــش 

ــود.  ــز همــراه خواهــد ب ــت تنگــۀ هرم ــا محوری ــران ب ــی ای ــردی مرزهــای جنوب ــت راهب اهمی

ــل جمهــوری  ــی در مقاب ــن موضوعــات موجــب شــکل گیری تهدیدهــای اقتصــادی و امنیت ای

ــران در منطقــه خواهــد شــد. اســامی ای

کلیدواژه ها: تغییر ژئوپلیتیک منطقه، تهدیدات اقتصادی تجاری، راه گذر عرب مدیترانه، منافع 

جمهوری اسامی ایران، هال عبری عربی.

1. مقدمه 
ــی  ــت جابه جای ــل اهمی ــت. به دلی ــان دانس ــا در جه ــر راه گذره ــوان عص ــر را می ت ــر حاض عص

کاال هــا و راه هــای ارتباطــی کــه می تواننــد ژئواکونومیــک مناطــق مختلــف را تحــت  تأثیــر قــرار 

ــان  ــی می ــی و دریای ــی زمین ــیر ارتباط ــد مس ــه می توانن ــی ک ــک راه گذرهای ــد. ژئواکونومی دهن

کشــورها، مناطــق و حتــی قاره هــا را شــکل دهنــد اهمیــت زیــادی دارنــد. منطقــۀ خاورمیانــه 

ــاز،  ــرا از دیرب ــت؛ زی ــده اس ــه می ش ــر گرفت ــم در نظ ــه ای مه ــواره منطق ــر هم ــن  نظ ــز از ای نی

ــت  ــوده اســت. گســتردگی و موقعی ــه غــرب و برعکــس ب ــان از شــرق ب شــاه راه ارتباطــی جه

ژئوپلیتیــک خاورمیانــه همــواره ســبب شــده اســت مســیرهای مهــم تجــاری مختلفــی از ایــن 

ــاش  ــتان و ت ــای باس ــکل گیری تمدن ه ــای ش ــی در دوره ه ــن ویژگ ــد. ای ــور کنن ــه عب منطق

ــود.  ــده می ش ــم دی ــاه راه های مه ــر ش ــلط ب ــرای تس ــه ب ــن منطق ــف در ای ــای مختل تمدن ه

جــادۀ ابریشــم از راه گذرهــای مهمــی اســت کــه از ایــن منطقــه عبــور می کــرده اســت. عمــر 

ــه  ــن منطق ــت ای ــت. اهمی ــه اس ــن منطق ــود در ای ــای موج ــر تمدن ه ــدازۀ عم ــاده به ان ــن ج ای

فقــط وابســته بــه تأمیــن منابــع هیدروکربنــی جهــان توســط کشــورهای موجــود در ایــن منطقــه 

نیســت؛ بلکــه نقــش ایــن منطقــه و راه گذرهــای موجــود در آن در مســیرهای عبــوری ترانزیتــی 

ــی اســت. ــگاه دیگــر قدرت هــای جهان ــن منطقــه در ن جهــان، عنصــری مهــم در اهمیــت ای

ــر و تحــوالت  ــل تغیی ــه به دلی ــز اهمیــت ترانزیتــی منطقــۀ خاورمیان ــر نی در ســال های اخی

ســاختار سیاســی، امنیتــی و اقتصــادی نظــم جهانــی و منطقــه ای افزایــش یافتــه اســت؛ به ویــژه 

ــه فزونــی کشــورهای هنــد و چیــن  ــا رشــد چشــمگیر و رو  ب کــه ســاختار اقتصــادی جهــان ب

ــن  ــار چی ــز در کن ــد نی ــت. هن ــده اس ــدی  ش ــرات ج ــار تغیی ــیایی دچ ــدرت آس ــوان دو ق به عن



66

ــاد  ــود. اقتص ــه می ش ــر گرفت ــان در نظ ــادی در جه ــم اقتص ــای مه ــی از قدرت ه ــوان یک به عن

ــن  ــد ای ــه قــرن بیســت ویکم، رشــد شــتابانی داشــته اســت. به طــوری  کــه هن ــا ورود ب ــد ب هن

رشــد شــتابان را پابه پــای همســایه و رقیــب اقتصــادی اش چیــن طــی کــرده اســت. ایــن رشــد 

بــه کمــک نیــروی انســانی زیــاد و افزایــش تولیــدات متنــوع و صــادرات آن بــه نقــاط مختلــف 

جهــان ممکــن شــده اســت. همچنیــن هنــد بــا موقعیــت جغرافیایــی و همچنیــن آب وهــوای 

ــد  ــا مانن ــۀ حوزه ه ــوع هم ــاد متن ــن اقتص ــوع دارد. ای ــادی متن ــش، اقتص ــب و معتدل مناس

کشــاورزی، نســاجی و صنعــت هنــد را در برمی گیــرد. بــر ایــن اســاس، هنــد در حــال حاضــر 

ــا رشــد شــتابانی کــه  جــز پنــج قــدرت اقتصــادی برتــر جهــان اســت و در ســال های اخیــر ب

داشــته اســت طبقــۀ متوســط بزرگــی را در درون خــود بــه وجــود آورده اســت. از ســویی هنــد 

ــت.  ــی اس ــرمایه گذاری های خارج ــیاری از س ــدأ بس مب

هنــد بــرای اینکــه بتوانــد کاالهــای متنــوع خــود را بــه نقــاط مختلــف جهــان عرضــه کنــد، 

ــت.  ــرده اس ــرا  ک ــی و اج ــی طراح ــای ترانزیت ــود طرح ه ــون خ ــتقیم در پیرام ــورت مس به ص

به ویــژه هنــد از نظــر اقتصــادی بــا رقیبــی چــون چیــن درگیــر بــوده اســت و بــرای اینکــه منافــع 

ــوع  ــردی و متن ــد راه گذرهایــی راهب ــا قــدرت بزرگــی چــون چیــن تداخــل نکن اقتصــادی اش ب

طراحــی کــرده اســت. یکــی از ایــن راه گذرهــای مهــم در اســناد راهبــردی دولــت هنــد، راه گــذر 

ــا اســت. مســیر اولیــۀ ایــن راه گــذر از  ــا راه گــذر هنداروپ ــه ی ــه راه گــذر عرب  مدیتران موســوم ب

ــه  ــی ب ــیر دریای ــی مس ــا ط ــود و ب ــاز می ش ــی آغ ــدر بمب ــدأ بن ــا مب ــد و ب ــی هن ــواحل غرب س

بندرهــای امــارات متحــدۀ عربــی می رســد. ازآنجــا از راه زمینــی بــه خــاک عربســتان 

ســعودی متصــل می شــود. ســرانجام بــا مســیر راه آهــن از عربســتان بــه اردن و اســرائیل مرتبــط 

ــرانجام  ــیر س ــن مس ــد. ای ــان می یاب ــه پای ــاحل مدیتران ــرق س ــا در ش ــدر حیف ــود و در بن می ش

ــد  ــاری می توان ــیر تج ــن مس ــان، ای ــن می ــد. در ای ــا می رس ــان و اروپ ــه یون ــی ب از راه دریای

ــن  ــه ای ــژه ک ــد؛ به وی ــان باش ــاط جه ــر نق ــا دیگ ــد ب ــذر هن ــن راه گ ــن و به صرفه تری مهم تری

ــازار آن  ــا و ب ــه اروپ ــد به صــورت مســتقیم ب مســیر برخــاف دیگــر راه گذرهــای ترســیمی هن

متصــل خواهــد شــد.

ایــران در مرکــز ژئوپلیتیــک غــرب آســیا قــرار دارد و برخــورداری از گســتردگی ســرزمینی و 

موقعیــت ژئوپلیتیــک مطلــوب، آن را در مســیر های ترانزیتــی مختلــف جهــان قــرار داده اســت. 

ــد و یــک راه« و همچنیــن راه گــذر »شــمال جنوب« از  ــکار یــک کمربن ــه »ابت طــرح موســوم ب

مســیرهای ترانزیتــی مهــم در جهــان هســتند کــه اولــی از چیــن و دومــی از هنــد آغــاز می شــود 
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ــر ایــن اســاس، طــرح راه گــذر  ــد. ب ــان می یاب ــران در غــرب و شــمال جهــان پای و از مســیر ای

ــذارد،  ــر می گ ــه تأثی ــیرها و منطق ــن مس ــک ای ــر ژئوپلیتی ــه ب ــل ک ــن دلی ــه ای ــه ب عرب  مدیتران

ــل جمهــوری  ــی را در مقاب ــۀ شــکل گیری چالش هــای مهــم اقتصــادی و سیاســی و امنیت زمین

ــد.  ــران ایجــاد می کن اســامی ای

ــه  ــک منطق ــر ژئوپلیتی ــش آن در تغیی ــه و نق ــذر عرب مدیتران ــت راه گ ــه اهمی ــه ب ــا توج ب

ــش در  ــای آن و چالش های ــه پیامده ــذر ب ــن راه گ ــق ای ــی و دقی ــی علم ــا بررس ــم ب می خواهی

مقابــل منافــع اقتصــادی و امنیتــی جمهــوری اســامی ایــران بپردازیــم. ســرانجام بــر اســاس 

ــامی  ــوری اس ــع جمه ــت مناف ــی را در جه ــا، راهبردهای ــا و چالش ه ــن پیامده ــناخت ای ش

ــش  ــم. در پژوه ــه کنی ــادی ارائ ــی و اقتص ــای امنیت ــا و پیامده ــن چالش ه ــل ای ــران در مقاب ای

حاضــر در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش هســتیم کــه پیامدهــای راه گــذر عرب مدیترانــه 

چگونــه منافــع اقتصــادی و سیاســی جمهــوری اســامی ایــران در منطقــه را تحــت تأثیــر قــرار 

ــای  ــه »پیامده ــود ک ــرح می ش ــه مط ــن فرضی ــی، ای ــی توصیفی تحلیل ــا بررس ــد؟ ب می ده

ــکل گیری  ــت ش ــه، تقوی ــک منطق ــر ژئوپلیتی ــد در تغیی ــه می توان ــرح عرب مدیتران ــل ط تکمی

هــال اقتصادی سیاســی توســط محــور عبری عربــی و تقویــت روابــط کشــورهای موجــود در 

ــا  ــه ب ــل راه گــذر عرب مدیتران ــن پیامدهــا، تکمی ــع ای ــن راه گــذر خاصــه شــود. به تب مســیر ای

تغییــر ژئوپلیتیــک منطقــه و کاهــش اهمیــت راهبــردی مرزهــای جنوبــی ایــران بــا محوریــت 

تنگــۀ هرمــز همــراه خواهــد بــود. ایــن موضوعــات موجــب شــکل گیری تهدیدهــای اقتصــادی 

ــران در منطقــه خواهــد شــد.  ــل جمهــوری اســامی ای و امنیتــی در مقاب

2. پیشینۀ پژوهش
پژوهش های انجام شده در موضوع این مقاله را در دو محور ارزیابی می کنیم:

ــوزۀ  ــش آن در ح ــذر و نق ــوع راه گ ــه موض ــژه ب ــورت وی ــه به ص ــی ک ــت، پژوهش های نخس

ــای  ــۀ راه گذره ــه رابط ــه ب ــا توج ــوم )2019( ب ــد عبدالقی ــد. محم ــل پرداخته ان ــط بین المل رواب

بین المللــی و مســئلۀ توســعه می گویــد کــه دو هــدف کلــی از توســعۀ راه گذرهــای بین المللــی 

و  فرایندهــای حمل ونقــل و لجســتیک در راه گذرهــا  بهبــود کارایــی در  اول  وجــود دارد: 

ــاوکا2 )2012(  ــینیا هان ــا1 و ش ــدن رجمی ــذر. م ــۀ راه گ ــادی در منطق ــعۀ اقتص ــاد توس دوم ایج

ــن  ــه ای ــی ب ــن ارزیاب ــه ای ــه ب ــا توج ــرده و ب ــی ک ــی را ارزیاب ــل بین الملل ــای حمل و نق راه گذره

1. Madan Regmia 
2. Shinya Hanaoka
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نتیجــه رســیده اند کــه بهبــود زیرســاخت های فیزیکــی و کمینه کــردن موانــع غیرفیزیکــی بــرای 

افزایــش کارایــی عملیاتــی راه گذرهــای حمل ونقــل بین المللــی می توانــد بــرای دیگــر کشــورها 

و بخش هایــی از آســیا مفیــد باشــد. چارلــز کونــاکا1 بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته اســت کــه 

ــب  ــا اغل ــع، آن ه ــد. درواق ــکل نگرفته ان ــی ش ــان تصادف ــدرن در جه ــای م ــن گذرگاه ه بهتری

نتایــج توســعه و همــکاری هماهنــگ در طــول ســال های متمــادی هســتند. از ســویی او معتقــد 

ــی  ــاالت ناش ــا و احتم ــذر و چالش ه ــوب راه گ ــی خ ــِی طرح ــت طراح ــر اهمی ــت درک بهت اس

ــای  ــه راه گذره ــوط ب ــف مرب ــائل مختل ــدودی مس ــا ح ــد ت ــذر می توان ــرد راه گ ــود عملک از بهب

ــعۀ  ــدۀ توس ــت ای ــد اس ــکا2 معتق ــد )Kunaka, 2014(. التوسزینس ــل کن ــی را ح بین الملل

ــن  راه گذرهــای بین المللــی و توســعۀ  زیرســاخت های متعــدد حمل ونقــل یکــی از ضروری تری

جهت هــای سیاســت حمل ونقــل دنیــای امــروز اســت. ایــن مونوگــراف مشــکات مربــوط بــه 

مطالعــات راه گــذر را بــا توجــه ویــژه بــه مدل ســازی و پیش بینــی پیامدهــای توســعۀ زیرســاخت 

ــه  ــرد ک ــه می گی ــازی نتیج ــول مدل س ــا اص ــق ب ــد. او مطاب ــه می کن ــل ارائ ــای حمل ونق راه گذره

مدل ســازی راه گذرهــای بین المللــی مرحلــۀ بســیار پیچیــده ای از تجزیــه و تحلیــل اســت؛ زیــرا 

ایــن کار مســتلزم درنظرگرفتــن جنبه هــای دامنــۀ فضایــی آثــار توســعه، دورۀ طوالنــی پژوهــش و 

ــت  ــدم قطعی ــل ع ــدد و عام ــای متع ــده و پیامده ــاخت های برنامه ریزی ش ــرداری از زیرس بهره ب

 .)Latuszynska, 2005( اســت

ــته  ــه نوش ــذر عرب مدیتران ــارۀ راه گ ــه درب ــت ک ــی اس ــز پژوهش های ــور نی ــن مح دومی

ــرا  ــی اج ــه تازگ ــه ب ــذر عرب مدیتران ــرح راه گ ــه ط ــل اینک ــورد به دلی ــن م ــده اند. در ای ش

ــکل  ــش مای ــرد؛ پژوه ــتناد ک ــه آن اس ــوان ب ــه می ت ــی ک ــش علم ــا پژوه ــت تنه ــده اس ش

تانکــوم3 اســت. او در ایــن پژوهــش بــا معرفــی ایــن راه گــذر، جزئیــات همــکاری در ایــن 

 .)TanchuM, 2021( راه گــذر را بیــان و پیامدهــای مختلــف آن را بررســی می کنــد

ــه اینکــه از منظــری  ــا توجــه ب باتوجــه بــه آنچــه گفتیــم می تــوان گفــت پژوهــش حاضــر ب

علمــی و همچنیــن بــا توجــه بــه بعــد نظــری بــه موضــوع راه گــذر عرب مدیترانــه پرداختــه 

ــر  ــن از نظ ــوع و همچنی ــۀ موض ــوع ارائ ــد در ن ــی می کن ــای آن را بررس ــت و پیامده اس

ــده  ــای انجام ش ــر پژوهش ه ــه آن  را از دیگ ــت ک ــه اس ــب نوآوران ــاوی مطال ــی ح محتوای

ــد. ــز می کن ــوزه متمای ــن ح در ای

1. Charles Kunaka
2. Latuszynska
3. Michaël Tanchum
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3. چارچوب نظری
3-1. ژئواکونومیک و راه گذر بین المللی

ــان دو  ــگ ســرد می ــان جن ــا پای ــد ب ــل معتقدن ــط بین المل بســیاری از پژوهشــگران حــوزۀ رواب

ــول  ــز متح ــی نی ــطح ژئوپلیتیک ــا در س ــا و رقابت ه ــئلۀ همکاری ه ــرب مس ــرق و غ ــوک ش بل

ــای  ــان رقابت ه ــر پای ــری ب ــرد، ُمه ــگ س ــان جن ــمندان پای ــیاری از اندیش ــاور بس ــه ب ــد. ب ش

ژئوپلیتیکــی بــا محوریــت ارتبــاط جغرافیــا و قــدرت نظامــی ســخت بــود و بــا گذشــت زمــان، 

ــا و اقتصــاد گــره خــورد.  ــاط جغرافی ــه ارتب ــت و همــکاری در مناطــق مختلــف ب محــور رقاب

ــا  ــوان محــور همــکاری ی ــت و رواج یافــت و به عن ــک اهمی ــان مفهــوم ژئواکونومی ــن زم در ای

ــارۀ  ــه شــد. در نتیجــه، بســیاری از اندیشــمندان درب رقابــت در مناطــق مختلــف درنظــر گرفت

 .(Luttwak, 1990: 17)  ــد ــث کردن ــک بح ــه ژئواکونومی ــک ب ــذار از ژئوپلیتی ــوم گ مفه

ــه  ــیک ریش ــک کاس ــش ژئوپلیتی ــزا از دان ــته ای مج ــوان رش ــک به عن ــه، ژئواکونومی در نتیج

ــده در  ــک به کارگرفته ش ــوزۀ ژئوپلیتی ــترش ح ــک گس ــر، ژئواکونومی ــان دقیق ت ــه بی ــت. ب گرف

ــن منظــر، ژئواکونومیــک آشکارشــدن ژئوپلیتیــک  ــی اســت. از ای ــط اقتصــادی بین الملل رواب

ــل  ــه تحلی ــش ب ــن دان ــک، ای ــوم ژئوپلیتی ــن از مفه ــر درک نوی ــت. بناب ــر اس ــطحی دیگ در س

توزیــع و پیکربنــدی قــدرت در نظــام بین الملــل و تأثیــرات آن بــر روابــط میان دولتــی سیاســت 

بین الملــل و نیــز بــر ســاختار راهبــردی فضــای جهانــی اشــاره دارد. نکتــه ایــن اســت کــه هــم 

ژئوپلیتیــک و هــم ژئواکونومیــک به طــور ذاتــی بــا رقابــت ژئواســتراتژیک میان دولتــی مرتبــط 

ــر  ــد و ب ــل ژئوپلیتیــک را محــدود می کن ــن حــال، ژئواکونومیــک، حــوزۀ تحلی ــا ای هســتند. ب

ــن  ــد. از ای ــد می کن کی ــل تأ ــل تحلی ــک عام ــوان ی ــاری به عن ــادی و تج ــدرت اقتص ــاط ق ارتب

ــرد (Jaeger, 2020: 24). در  ــر می گی ــی را در ب ــت ژئوپلیتیک ــی از رقاب ــوع خاص ــر، ن منظ

نتیجــه، راه هــای ارتباطــی در جهــان و مناطــق مختلــف یکــی از مهم تریــن مفاهیــم در ادبیــات 

ژئواکونومیــک هســتند. 

را  اقتصادهــا  امــروزه  اقتصــادی دارنــد؛ زیــرا  نقــش مهمــی در توســعۀ  راه گذرهــا 

ــوان یــک  ــد. راه گــذر بیشــتر به عن ــدار پشــتیبانی می کنن سیســتم های لجســتیکی کارآمــد و پای

ــورهای  ــد در کش ــدأ و مقص ــن مب ــریع بی ــوط س ــاد خط ــرای ایج ــعه ب ــت توس ــوم در جه مفه

ــان  دادن  ــایی و نش ــرای شناس ــوم ب ــک مفه ــوان ی ــذر به عن ــود. راه گ ــتفاده می ش ــف اس مختل

ــود  ــتفاده می ش ــات اس ــش ارتباط ــن افزای ــی و همچنی ــاری و جابه جای ــات تج ــهیل ارتباط تس
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(ESCAP, 2020: 9). در حالــی کــه زنجیره هــای تأمیــن کاالهــای مــدرن ماهیــت جهانــی 
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــد ب ــده، نمی توان ــک قاع ــوان ی ــا، به عن ــل آن ه ــات حمل ونق ــد و خدم دارن

ــل  ــد حمل ونق ــن، نیازمن ــرۀ تأمی ــر کاال در زنجی ــای مؤث ــود. ارتق ــه ش ــل ارائ ــوع حمل و نق ن

ــل کاالهــای محلــی و  ــن و تحوی ــا از راه زمی ــاره ای هماهنــگ، حمل ونقــل از راه دور ی ــن ق بی

همچنیــن عملیــات ترمینــال در کل مســیر کاال اســت. در لجســتیک حمل و نقــل و در سیســتم 

ــه  ــل، توج ــد حمل ونق ــرکت کنندگان در فراین ــای ش ــی و فعالیت ه ــارت خارج ــیرهای تج مس

ــرکت کنندگان  ــات ش ــان اقدام ــی می ــازگاری و هماهنگ ــود: س ــوارد می ش ــن م ــه ای ــژه ای ب وی

مســیر  بهتریــن  امتــداد  در  حمل ونقــل  زنجیــرۀ  در  هزینه هــا  و  پیوندهــا  کمینه کــردن  و 

 .(Makarova & et al, 2019: 655)
ــن در حــال ســاخت هســتند و تریلیون هــا  راه گذرهــای اقتصــادی در سراســر کــرۀ زمی

ــی  ــای مهم ــوع پیامده ــن موض ــود. ای ــه می ش ــی هزین ــای ارتباط ــهیل راه ه ــرای تس دالر ب

ــن،  ــود ای ــا وج ــت. ب ــد داش ــی خواه ــم جهان ــت نظ ــل و در نهای ــت بین المل ــر سیاس ب

ایــده  چهــار  دربــارۀ  بین المللــی  راه گذرهــای  مفهــوم  اســت  معتقــد  تیــم1  چارلــی 

بحران هــای  بــرای  راه حلــی  اقتصــادی،  راه گذرهــای  اســت: نخســت،  در چرخــش 

ــد؛  ــدید می کنن ــی را تش ــارزۀ طبقات ــادی مب ــای اقتص ــتند؛ دوم، راه گذره ــرمایه داری هس س

ــرداری هســتند و ســرانجام راه گذرهــای  ــرای بهره ب ــزاری ب ســوم، راه گذرهــای اقتصــادی اب

ــه  ــی ک ــاس ایده های ــم براس ــی تی ــد. چارل ــهیل می کنن ــی را تس ــتخراج مال ــادی اس اقتص

ــا،  ــن دولت ه ــدرت بی ــودن ق ــادی متقارن نب ــای اقتص ــرد راه گذره ــه می گی ــد، نتیج ــان ش بی

یــت می کنــد. بنابرایــن فرایندهــای توســعۀ ناهمــوار و ترکیبــی را  کشــورها و طبقــات را تقو

 .(Thame, 2021: 550) گســترش می دهــد 

3-2. راه گذر عرب مدیترانۀ 

ــال  ــی در ح ــاری چندوجه ــذر تج ــا راه گ ــه اروپ ــد ب ــذر هن ــا راه گ ــه ی ــذر عرب مدیتران راه گ

ــه و  ــد، خاورمیان ــوس هن ــۀ اقیان ــن منطق ــاری بی ــای تج ــد الگوه ــه می توان ــت ک ــور اس ظه

ــد.  ــم کن ــو تنظی ــی اوراســیا از ن ــاط تجــاری در حاشــیۀ جنوب ــا ایجــاد قــوس ارتب ــا را ب اروپ

ــه و  ــواحل مدیتران ــا س ــد ت ــوس هن ــرب و اقیان ــای ع ــواحل دری ــذر از س ــن راه گ ــیر ای مس

دریــای شــرقی یونــان کشــیده می شــود. ایــن ارتبــاط جدیــد بــرای هنــد یــک تغییــر پارادایــم 

1. Charlie Thame

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Charlie%20Thame&eventCode=SE-AU
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ــم  ــش آن را در نظ ــد نق ــه می توان ــت ک ــم اس ــی عظی پلیتیک ــای ژئو ــا پیامده ــردی ب  راهب

ــد. ــر ده ــیا تغیی ــادی اوراس اقتص

ــر  ــا یکدیگ ــتقیم ب ــاری مس ــادی و تج ــاط اقتص ــی ارتب ــه در پ ــت ک ــا سال هاس ــد و اروپ هن

ــی و  ــارکت سیاس ــت مش ــرای تقوی ــد ب ــک راه جدی ــال ی ــا اتص ــد و اروپ ــر هن ــتند. از منظ هس

ــا  ــۀ اروپ ــه اتحادی ــد و ن ــه هن ــه ن ــی ک ــت. در حال ــد الزم اس ــا و هن ــۀ اروپ ــادی اتحادی اقتص

نمی تواننــد در مســیر ایجــاد راه گــذری بین المللــی بــا بودجه هــای ارائه شــده توســط چیــن بــرای 

ایجــاد ابتــکار »یــک کمربنــد و یــک راه« برابــری کننــد؛ امــا  به نظــر می آیــد هــر دو بــه ایــن نتیجه 

ــر  ــورهای کوچک ت ــرای کش ــی ب ــد جایگزین های ــر می توانن ــارکت یکدیگ ــا مش ــه ب ــیده اند ک رس

ــد،  ــز می کنن ــرم تمرک ــاط ن ــر ارتب ــت ب ــر دو سال هاس ــه ه ــی ک ــد.   از آنجای ــم کنن ــیا فراه در آس

می تواننــد در حوزه هــای تنظیــم اســتاندارد، ظرفیت ســازی و کمک هــای فنــی، شــکاف 

 .(Mohan & Baruah, 2019: 1) مهمــی را در نیازهــای اتصــال و ارتبــاط در آســیا پــر کننــد

به ویــژه کــه هــم اروپــا و هــم هنــد رشــد شــتابان چیــن و توســعۀ ابتــکار »یــک کمربنــد و یــک 

راه« آن را در جهــت مقابلــه بــا منافــع خــود می بیننــد. بــه ایــن دلیــل منافــع مشــترکی در ترســیم 

ــای  ــود در حوزه ه ــای خ ــعۀ همکاری ه ــال توس ــن به دنب ــد. همچنی ــد دارن ــای جدی راه گذره

ــرژی  ــاوری و ان ــن فن ــوع ژئواکونومیــک، اقتصــاد، تجــارت، حوزه هــای دیجیتالــی و همچنی متن

.(Jain, 2021: 133) هســتند

ــن راه گــذر  ــۀ ترســیم ای ــی زمین ــا امــارات متحــدۀ عرب ــط اســرائیل ب عادی ســازی رواب

را در دســتور کار هنــد و کشــورهای متنفــع از آن قــرار داد. شــکل گیری و ترســیم راه 

ــک  ــط دیپلماتی ــازی رواب ــۀ عادی س ــه نتیج ــذر عرب مدیتران ــون راه گ ــدی چ ــی جدی ارتباط

ــبکۀ  ــال ش ــبب اتص ــه س ــود ک ــرائیل ب ــی و اس ــدۀ عرب ــارات متح ــان ام ــال 2020 می س

ــعودی  ــتان س ــی عربس ــیر ریل ــه از مس ــرق مدیتران ــا در ش ــدر حیف ــه بن ــارات ب ــن ام راه آه

ــا  پ ــی ارو ــرزمین اصل ــه س ــا ب ــه ای از حیف ــی فرامدیتران ــاط دریای ــود. ارتب و اردن می ش

ــای  ــه کااله ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــز ب ــان نی ــوس«1 یون ــیپی »پیرئ ــزرگ ترانش ــدر ب در بن

ــی  ــای اصل ــه بازاره ــد ب ــوند می توانن ــتاده می ش ــارات فرس ــای ام ــه بندره ــه ب ــدی ک هن

راه گــذر عرب مدیترانــه،   .(Tanchum, 2021: 4) برســند  اروپــا  تولیــدی  مراکــز  و 

ــی  ــی بین الملل ــذر ترانزیت ــرای راه گ ــن ب ــه ای جایگزی ــاری فرامنطق ــل تج ــیر حمل ونق مس

ــارات  ــای ام ــار، بندره ــای چابه ــه در آن به ج ــت ک ــار اس ــتقر در چابه ــمال جنوب مس ش

1. Piraeus
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ــای  ــرد و کااله ــد ک ــل خواهن ــد عم ــوس هن ــی اقیان ــره ارتباط ــوان گ ــی به عن ــدۀ عرب متح

ــر از 10 روز  ــد در کمت ــوند، می توانن ــل می ش ــی حم ــیر چندوجه ــن مس ــه از ای ــدی ک هن

ــی  ــیر دریای ــریع تر از مس ــد س ــی 40 درص ــن یعن ــند و ای ــا برس پ ــی ارو ــرزمین اصل ــه س ب

ــیر از  ــن مس ــت ای ــرار اس ــر (Tanchum, 2021: 4). ق ــای دیگ ــوئز و راه گذره ــال س کان

ــره  ــدر فجی ــه بن ــارات از جمل ــم ام ــا مه ــه بندره ــود و ب ــروع ش ــد ش ــی در هن ــدر بمبئ بن

متصــل شــود. بندرهــای امــارات متحــدۀ عربــی می تواننــد به عنــوان گــره ارتباطــی 

ــا عمــل کننــد. شــبکۀ  پ ــه ارو ــه هنــد ب اقیانــوس هنــد بــرای یــک راه گــذر تجــاری جداگان

ــده  ــل ش ــل تکمی ــور کام  به ط
ً
ــا ــر تقریب ــال حاض ــز در ح ــرائیل نی ــه اس ــارات ب ــن ام راه آه

ــی  ــعودی باق ــتان س ــان اردن و عربس ــی می ــیر ریل ــر مس ــدود 300 کیلومت ــا ح ــت و تنه اس

ــه  ــد ب ــی متعه ــدۀ عرب ــارات متح ــم«، ام ــق ابراهی ــد از »تواف ــن بع ــت. همچنی ــده اس مان

تأمیــن مالــی تکمیــل ســاخت راه آهــن و همچنیــن توســعۀ ظرفیــت بنــدر کانتینــری حیفــا 

.(Zaken, March 2021) ــت ــده اس ش

می دهــد  نشــان  حیفــا  بنــدر  بــه  امــارات  مســیر  در  کار  پیشــرفت  از  گزارش هــا 

ــت؛  ــده اس ــل ش ــی تکمی ــارات به تازگ ــاد« ام ــی »اإلتح ــیر ریل ــر از مس ــه 139 کیلومت ک

ــعودی در  ــتان س ــن عربس ــبکۀ راه آه ــه ش ــی را ب ــدۀ عرب ــارات متح ــی ام ــیر ریل ــن مس ای

ــرز  ــات« در م ــی از »الغویف ــد ارتباط ــک پیون ــن ی ــد. همچنی ــل می کن »الغویفات«1متص

ــۀ  ــل آن در مرحل ــه تکمی ــت ک ــاز اس ــرض«2 نی ــه »ح ــی ب ــدۀ عرب ــارات متح ــتان و ام عربس

ــری  ــی 1392 کیلومت ــط ارتباط ــه خ ــت. دوم اینک ــده اس ــده ش ــی گنجان ــرح تکمیل ــوم ط س

ــعودی از راه  ــتان س ــرقی عربس ــوب ش ــرض« در جن ــتان از »ح ــوب عربس ــه جن ــمال ب ش

ــیر  ــن مس ــی ای ــت و به نوع ــرار اس ــتان و اردن برق ــرز عربس ــه« در م ــا »الحدیث ــرج« ت »الخ

ــری از  ــی 300 کیلومت ــط ارتباط ــک خ ــه ی ــوم اینک ــت. س ــاده اس ــا اردن آم ــاط ب ــرای ارتب ب

امتــداد »الحدیثــه« تــا بنــدر اصلــی اســرائیل در »حیفــا« نیــاز اســت کــه 70 کیلومتــر آن از 

 (Suri, october بیــت شــئان«3 در نزدیکــی مــرز اســرائیل و اردن تــا حیفــا فعــال اســت«

(2021. بــه همیــن شــکل، هنگامــی کــه ایــن مســیر حمل ونقــل عملیاتــی شــود، کاالهــای 
ــا  ــی اروپ ــرزمین اصل ــه س ــدت 10 روز ب ــرف م ــوند، ظ ــارج می ش ــی خ ــه از بمبئ ــدی ک هن

.(Zaken, March 2021) می رســند 

1. Al-Ghuwaifat
2. Haradh
3. Beit She’an
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نقشۀ 1. مسیر عبوری راه گذر عرب مدیترانه 

institute of south Asian studies Source:

مهم تریــن موضوعــی کــه  به نظــر می آیــد کشــورهای درگیــر در ایــن راه گــذر را بــه 

ــه  ــه، از جمل ــای نوآوران ــت. فناوری ه ــرژی اس ــاوری و ان ــت فن ــرده اس ــط ک ــر مرتب یکدیگ

فناوری هــای مربــوط بــه تولیــد، ذخیره ســازی و اســتفاده از انــرژی تولیدشــده از منابــع 

ــه  ــد ب ــذر هن ــده در راه گ ــرۀ ارزش آین ــام زنجی ــرای ادغ ــا ب ــن بخش ه ــر، مهم تری تجدیدپذی

ــدید  ــد ش کی ــد تأ ــان می ده ــا نش ــتند. تجزیه وتحلیل ه ــه هس ــان عرب مدیتران ــا هم ــا ی اروپ

ــر  ــان ب ــرائیل و یون ــعودی، اس ــتان س ــی، عربس ــدۀ عرب ــارات متح ــد، ام ــت ها در هن سیاس

توســعۀ اکوسیســتم های نــوآوری، چارچوبــی فراگیــر بــرای همــکاری در توســعۀ فناوری هــای 

ــوآوری  ــش ن ــه در بخ ــن اینک ــد. ضم ــم می کن ــا فراه ــاس آن ه ــر اس ــد، ب ــدی و تولی ــل بع نس

ــر توســعۀ بخــش خصوصــی هســتند کــه هم افزایــی در  ــرژی ســبز، هــر پنــج کشــور، درگی ان

میــان آن هــا فرصت هایــی را بــرای مشــارکت های ســرمایه گذاری مشــترک چندجانبــه در 

 .(Tanchum, 2021: 5) تولیــد ایجــاد می کنــد
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4. پیامدهای اجرا و تکمیل راه گذر عرب مدیترانه
ــورت  ــت در ص ــوان گف ــد؛ می ت ــه آم ــذر عرب مدیتران ــا راه گ ــه ب ــه در رابط ــه آنچ ــه ب ــا توج ب

ــی امنیتی و  ــای سیاس ــددی در زمینه ه ــای متع ــه پیامده ــذر عرب مدیتران ــل راه گ ــرا و تکمی اج

اقتصادتجــاری متوجــه منطقــۀ خاورمیانــه خواهــد شــد. پیامدهایــی کــه می توانــد مســتقیم و 

غیرمســتقیم منافــع جمهــوری اســامی ایــران در منطقــه را نیــز تحــت تأثیــر قــرار دهــد؛ زیــرا 

ــل آن موجــب شــکل گیری یــک  ــران اســت و تکمی ــوب ای ــن راه گــذر از جن ــوری ای مســیر عب

محــور سیاســی، امنیتــی و اقتصــادی در مقابــل آن می شــود. در ادامــه، تعــدادی از پیامدهــای 

ــان و نقــش ایــن پیامدهــا در ایجــاد چالــش در راه منافــع  ــه را بی تکمیــل راه گــذر عرب مدیتران

ــم: ــل می کنی ــه را تحلی ــران در منطق جمهــوری اســامی ای

4-1. تغییر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه 

ــک و  ــب ژئواکونومی ــا در قال ــه آن ه ــت ک ــن اس ــا ای ــای راه گذره ــن ویژگی ه ــی از مهم تری یک

ژئوپلیتیــک مطــرح می شــوند. بعــد از جنــگ ســرد و بــا طــرح مفهــوم ژئواکونومیــک راه گذرهــا 

ــات ژئوپلیتیــک مطــرح شــدند.  ــه ای مهــم در ادبی ــه مقول ــوان مفهومــی کاســیک ب ــز به عن نی

ــی،  ــای سیاس ــترده ای را در حوزه ه ــرات گس ــه تغیی ــت ک ــن اس ــوم در ای ــن مفه ــت ای اهمی

امنیتــی، اقتصــادی و حتــی گردشــگری و فرهنگــی به جــای می گذارنــد. ایــران ســال ها 

به عنــوان کشــوری گســترده در مرکــز خاورمیانــه همــواره به عنــوان چهــار راه بین المللــی 

ــور  ــرد. عب ــور می ک ــته از آن عب ــی از گذش ــدد بین المل ــای متع ــه راه گذره ــد ک ــناخته می ش ش

مســیر جــادۀ ابریشــم قدیمــی از فــات مرکــزی ایــران نیــز گــواه ایــن مدعــا اســت. از ایــن رو، 

 به نظــر می آیــد تکمیــل راه گــذر عرب مدیترانــه موجــب این گونــه تغییــرات ژئوپلیتیکــی 

ــود. ــه ش ــددی در منطق متع

4-2. کاهش اهمیت  راهبردی راه گذرهای عبوری از منطقۀ مرکزی خاورمیانه 

منطقــه  در  متعــددی  پلیتیکــی  ژئو تغییــرات  موجــب  عرب مدیترانــه  راه گــذر  تکمیــل 

خواهــد شــد و بــا جایگزینــی مســیر عبــوری شــرق بــه غــرب، دیگــر راه گذرهــای موجــود 

ــر  ــال حاض ــم درح ــیرهای مه ــی از مس ــد داد. یک ــرار خواه ــر ق ــت تأثی ــه را تح در منطق

ــن  ــه چی ــت ک ــم اس ــادۀ ابریش ــیر ج ــود، مس ــف می ش ــا آن تعری ــه ب ــک منطق پلیتی ــه ژئو ک

ــک راه« آن  ــد و ی ــک کمربن ــکار ی ــوان »ابت ــا عن ــد ب ــی جدی ــوان طرح ــد به عن می خواه
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ــه از  ــت ک ــاخه ای اس ــذری ش ــرح، راه گ ــن ط ــم ای ــاخه های مه ــی از ش ــد. یک ــا کن را احی

ــا  ــد و ب ــران می رس ــه ای ــزی ب ــیای مرک ــورهای آس ــور از کش ــا عب ــود و ب ــاز می ش ــن آغ چی

 (Osiewicz, ــد ــان می یاب ــا پای پ ــرانجام در ارو ــف، س ــیرهای مختل ــران و مس ــور از ای عب

(223 :2018. خاورمیانــه از جملــه ایــران، بخــش اصلــی طــرح جدیــد چیــن را تشــکیل 
ــان  ــر زم ــن از ه ــرای چی ــه ب ــن منطق ــد ای یس ــتی می نو بل1 به درس ــکو ــدرو اس ــد. ان می ده

دیگــری اهمیــت بیشــتری پیــدا کــرده اســت. اکنــون  به نظــر می رســد، پکــن خاورمیانــه و 

ایــران را محــور پیرامونــی چیــن و همچنیــن منطقــه ای شــکننده می دانــد. عــاوه  بــر  ایــن، 

ــات رژیم هــا در ایــن منطقــه نگــران شــده  ــه ثب چیــن پــس از دهه هــای متمــادی نســبت ب

 .(Scobell, 2018: 9) ــت اس

 تکمیــل و اجــرای راه گــذر عرب مدیترانــه می توانــد مســیر عبــوری جدیــدی بــرای 

ــد مســیری  ــن مســیر شــاید نتوان ــد. ای ــه غــرب و برعکــس را فراهــم کن ــور کاال از شــرق ب عب

جایگزیــن بــرای مســیر جــادۀ ابریشــم نویــن از مســیر ایــران باشــد؛ امــا تغییــرات گســترده ای 

ــاز خواهــد کــرد،  ــه غــرب ب را در ژئواکونومیــک منطقــه ایجــاد و مســیری نویــن را از شــرق ب

به ویــژه کــه در رابطــه بــا ایــن موضــوع هنــد »طــرح یــک کمربنــد و یــک راه« چیــن را تهدیــد 

ــل  ــای متقاب ــاد راه گذره ــال ایج ــل، به دنب ــن دلی ــه ای ــد. ب ــود می بین ــرای خ ــادی ب امنیتی اقتص

اســت. ابتــکار »یــک کمربنــد و یــک راه« چشــم انداز  راهبــردی و آینــدۀ چیــن بــرای ارتقــای 

موقعیــت خــود در ســطح بین المللــی بــا پیونــددادن اقتصــاد خــود بــه اقتصــاد بین المللــی بــا 

راه گذرهــا و مســیرهای ایــن طــرح اســت. هــدف از ابتــکار چیــن نیــز افزایــش تجــارت و رشــد 

اقتصــادی آن، افزایــش امنیــت دریایــی و توســعۀ کشــور و همچنیــن افزایــش نفــوذ آن اســت؛ 

امــا ایــن طــرح از ســوی کشــورهای مختلــف نگرانی هــای سیاســی دارد، چــه از ســوی برخــی 

ــی  ــا بین الملل ــه ای ی ــی منطق ــای امنیت ــوی نیروه ــه از س ــرکت کننده در آن و چ ــورهای ش کش

 .)Hamid and Nafee, 2020: 192(

ــژه  ــم و به وی ــادۀ ابریش ــیر ج ــای مس ــکل گیری و احی ــران ش ــای نگ ــز از دولت ه ــد نی هن

مســیر آبــی آن اســت. مســیری کــه قــرار اســت در طــرح همــکاری چیــن و پاکســتان اجرایــی 

شــود (Neagle, May 2020). زیــرا »گــوادر« در پاکســتان کــه بنــدری در آب هــای عمیــق 

ــری  ــه ای برت ــدرت منطق ــوان ق ــد به عن ــش هن ــه نق ــبت ب ــن نس ــام آباد و پک ــه اس ــت ب اس

ــه  ــرای اینک ــود دارد ب ــی وج ــو نگرانی های ــل، در دهلی ن ــن دلی ــه همی ــد. ب ــردی می ده  راهب

1. Andrew Scobell
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ایــن بنــدر کــه متعلــق بــه یــک شــرکت دولتــی چینــی اســت، بــه یــک مرکــز نظامــی دائمــی 

تبدیــل و ســبب تهدیــد نیروهــای دریایــی هنــد شــود (Ali, 2016). همچنیــن تکمیــل ایــن 

ــذر  ــد؛ راه گ ــرب« باش ــذر »جنوب غ ــل راه گ ــرای تکمی ــدی ب ــش ج ــد چال ــذر می توان راه گ

جنوب غــرب، راه گــذری اســت کــه در ســال 2016 بــا ابتــکار ایــران و جمهــوری آذربایجــان 

و گرجســتان ارائــه شــد و هــدف آن تســهیل ارتبــاط تجــاری هنــد و اروپــا بــا گــذر از مســیر 

زمینــی ایــران، جمهــوری آذربایجــان، گرجســتان، اوکرایــن و لهســتان بــود. در نتیجــه، از ایــن 

ــد موجــب چالشــی جــدی در عملی شــدن  ــه می توان ــز تکمیــل راه گــذر عرب مدیتران منظــر نی

ــه مســیر کوتاه تــری اســت و هنــد  چنیــن راه گــذری باشــد. چــون مســیر راه گــذر عرب مدیتران

مســئلۀ ایــران را نیــز بــا ایــن مســیر پشــت ســر خواهــد گذاشــت.

 یکــی دیگــر از راه گذرهایــی کــه راه گــذر عرب مدیترانــه می توانــد آن را تحــت تأثیــر قــرار 

دهــد، راه گــذر شــمال جنوب اســت. ایــن راه گــذر یکــی از راه گذرهــای مهمــی اســت کــه بــر 

ــی  ــن راه گــذر از بمبئ ــر می گــذارد. مســیر شــمالی ای ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیــک منطقــه تأثی

ــتاراخان در  ــدر آس ــه بن ــران ب ــور از ای ــا عب ــد و ب ــار« می رس ــدر »چابه ــه بن ــود و ب ــاز می ش آغ

روســیه می  رســد و زمینــۀ اتصــال شــرق و به طــور خــاص هنــد را بــه حــوزۀ قفقــاز و به تبــع آن 

حــوزۀ اروپــا فراهــم می کنــد. ایــن راه گــذر مســیری قدیمــی بــوده اســت کــه هنــد را بــه ایــران 

ــران در منطقــه و  ــرای ای ــد موقعیــت مناســبی ب ــن راه گــذر می توان ــد. ای ــط می کن و قفقــاز مرتب

نظــام بین الملــل فراهــم کنــد؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه ایــران سال هاســت در تحریــم آمریــکا 

ــران  ــاخت های ای ــرمایه گذاری در زیرس ــۀ س ــوع زمین ــن موض ــت ای ــی اس ــع بین الملل و مجام

ــب  ــیر موج ــن مس ــی ای ــی طوالن ــافت زمین ــویی مس ــد. از س ــه می کن ــدی بی نتیج ــا ح را ت

بــه 
 
.(Ghiasi, 2019: 42) شــده اســت دهلی نــو به دنبــال مســیرهای جایگزیــن باشــد

ــیاری از  ــدن بس ــورت تکمیل ش ــه در ص ــذر عرب مدیتران ــد راه گ ــر می آی ــل،  به نظ ــن دلی همی

ــوان راه گذرهــای اصلــی منطقــه  ــه امــروز به عن ــا ب ــم ت راه گذرهــای مختلفــی کــه از دوران قدی

ــود اجرایــی شــوند، دچــار چالــش کنــد. ــا قــرار ب محســوب می شــدند ی

4-3.  افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی شبه جزیرۀ عربستان 

ــل  ــه از تکمی ــی تأثیرپذیرفت پلیتیک ــرات ژئو ــث تغیی ــا مبح ــه ب ــر در رابط ــم دیگ ــۀ مه نکت

کــه  می شــود  خاصــه  مناطقــی  پلیتیــک  ژئو اهمیت یافتــن  در  عرب مدیترانــه  راه گــذر 

ــدی در  ــیر جدی ــه مس ــذر عرب مدیتران ــد. راه گ ــور می کن ــا عب ــذر از آن ه ــن راه گ ــیر ای مس
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ــیۀ  ــی حاش ــرزمین های عرب ــرق را از راه س ــای ش ــه دنی ــود ک ــد ب ــه خواه ــخ خاورمیان تاری

خلیج فــارس و به ویــژه ناحیــۀ مرکــزی شــبه جزیرۀ عربســتان بــه دنیــای غــرب متصــل 

بــی حاشــیۀ خلیج فــارس و به ویــژه شــبه جزیرۀ  می کنــد. بــه بیانــی، ســرزمین های جنو

پلیتیــک و ژئواکونومیــک  عربســتان در پــی اجرایی شــدن ایــن مســیر، جایــگاه نوینــی در ژئو

جهــان  به دســت خواهنــد آورد. در حالــی کــه ناحیــۀ مرکــزی شــبه جزیرۀ عربســتان همــواره 

ــت و  ــته اس ــی نداش ــگاه مهم ــی جای ــای بین الملل ــوری راه ه ــیر عب ــخ در مس ــول تاری در ط

ــرب و  ــای ع ــارس، دری ــواحل خلیج ف ــاری س ــیرهای کن ــم آن مس ــوری مه ــیر عب ــا مس تنه

دریــای ســرخ بــوده اســت کــه شــرق و جنــوب شــبه جزیره را بــه شــمال شــبه جزیره متصــل 

بوده انــد  جایگزیــن  مســیری  هــم  مســیرها  ایــن   .)Anderson, 2013( می کرده انــد 

ــن(  ــران و بین النهری ــات ای ــه )ف ــز خاورمیان ــگ در مرک ــی و جن ــان بی ثبات ــط در زم ــه فق ک

ــکانیان  ــای اش ــان جنگ ه ــم در زم ــت را ه ــن اهمی ــۀ ای ــد، نمون ــدا می کرده ان ــت پی اهمی

ــول  ــن در ط ــی و همچنی ــی و عباس ــای فاطم ــل خلف ــان، تقاب ــانیان و رومی ــان، ساس و رومی

 .)Samaan, 2019: 23( جنــگ جهانــی اول می بینیــم

ــاخت های  ــودن زیرس ــر و فراهم ب ــای اخی ــارس در قرن ه ــز و خلیج ف ــۀ هرم ــت تنگ اهمی

ــیر  ــا مس ــود ت ــده ب ــب ش ــران موج ــوری از ای ــیر عب ــاده ای در مس ــی و ج ــی، جغرافیای طبیع

ــه مرکــز شــبه جزیرۀ  ــا نســبت ب ــه و اروپ ــه مرکــز خاورمیان عبــوری از خلیج فــارس و ایــران ب

عربســتان کــه از نظــر آب وهــوا جــزو گرم وخشــک ترین آب وهــوا و از نظــر جغرافیایــی نیــز 

زیرســاخت های عمرانــی و جــاده ای نداشــته اســت برتــری بیشــتری داشــته باشــد. از ایــن رو، 

ــته  ــی نداش ــگاه چندان ــی جای ــر ترانزیت ــخ از نظ ــول تاری ــتان در ط ــبه جزیرۀ عربس ــز ش مرک

ــی  ــت. به طورکل ــوده اس ــم ب ــه مه ــن منطق ــاحلی ای ــیرهای س ــه مس ــن زمین ــت و در ای اس

ــه  ــر گرفت ــوع تأثی ــر، از دو موض ــخ معاص ــول تاری ــتان در ط ــبه جزیرۀ عربس ــک ش پلیتی ژئو

ــت و  ــوده اس ــام ب ــور اس ــکان ظه ــام و م ــد اس ــرزمین مه ــن س ــه ای ــت اینک ــت: نخس اس

ــک  ــک آن را در ی پلیتی ــت ژئو ــدی موقعی ــا ح ــه ت ــرزمین ک ــن س ــرژی در ای ــوع ان دوم، موض

قــرن اخیــر متحــول کــرده اســت.

ــور  ــد ژئوپلیتیــک ایــن منطقــه را از نظــر عب ــه می توان ــد راه گــذر عرب مدیتران  به نظــر می آی

مســیرهای ترانزیتــی نیــز تغییــر دهــد. شــایان توجــه اینکــه ایــن راه گــذر، ژئوپلیتیــک منطقــه 

ــی و  ــت و ارزش ژئواکونومیک ــش اهمی ــن افزای ــن و همچنی ــیر نوی ــردن مس ــا جایگزین ک را ب

ترانزیتــی ناحیــۀ مرکــزی شــبه جزیرۀ عربســتان متحــول خواهــد کــرد. ایــن موضــوع در کنــار 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&bih=485&biw=960&hl=en&tbm=bks&sxsrf=AOaemvIWIrBqf7c_ESe5K1uWKwexoA5ssA:1640457430546&tbm=bks&q=inauthor:%22Ewan+Anderson%22&ved=2ahUKEwiQq6qTzP_0AhXEzaQKHVh4CXQQ9Ah6BAgDEAU
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&bih=485&biw=960&hl=en&tbm=bks&sxsrf=AOaemvIWIrBqf7c_ESe5K1uWKwexoA5ssA:1640457430546&tbm=bks&q=inauthor:%22Ewan+Anderson%22&ved=2ahUKEwiQq6qTzP_0AhXEzaQKHVh4CXQQ9Ah6BAgDEAU
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean-Loup+Samaan%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean-Loup+Samaan%22
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مبحــث انــرژی بــه ژئوپلیتیــک کشــورهای جنــوب حاشــیۀ خلیج فــارس و زیرمنطقــۀ عربســتان 

اهمیــت می بخشــد. همچنیــن عوامــل مختلــف سیاســی، اقتصــادی، تجــاری و فرهنگــی ایــن 

ــذر  ــود. راه گ ــا می ش ــی در آن ه ــب تحوالت ــد و موج ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــرزمین ها را تح س

ــتراتژیک در  ــی ژئواس ــعودی، جایگاه ــتان س ــی عربس ــیر ریل ــور از مس ــا عب ــه ب عرب مدیتران

ــود. بخشــی از ایــن جایــگاه ژئوپلیتیکــی  ــه عربســتان خواهــد ب حــوزۀ مســیرهای ترانزیتــی ب

قــرار اســت بــا شــبکۀ ریلــی در سراســر شــبه جزیره فعــال شــود کــه طــرح ریلــی عبری عربــی 

بخشــی از آن خواهــد بــود. ایــن مســیر از امــارات بــه عربســتان و اردن می رســد و در اســرائیل 

.(Taşkömür, 2018) ــد ــان می یاب پای

 ایــن مســیر می توانــد بــرای تســهیل حمل و نقــل از بندرهــای امــارات بــه حــوزۀ شــامات 

ــه  ــه مســیری  راهبــردی باشــد و شــکل گیری و تکمیــل طــرح عرب مدیتران و دریــای مدیتران

ــیر  ــن مس ــی از ای ــن بخش ــذارد. همچنی ــر بگ ــی تأثی ــیر ریل ــن مس ــل ای ــریع تکمی در تس

ــاز اول  ــی رود در ف ــار م ــه انتظ ــت ک ــارس« اس ــی خلیج ف ــط ریل ــرح »خ ــه ط ــوط ب مرب

ــر  ــه یکدیگ ــان ب ــعودی و عم ــتان س ــارات، عربس ــیر ام ــال 2023، مس ــا س ــرح ت ــن ط ای

ــن،  ــی بحری ــیر ریل ــال 2025، مس ــا س ــۀ دوم ت ــه در مرحل ــی ک ــوند. در حال ــل ش متص

 alkhaleejonline,( ــد ــد ش ــل خواهن ــر متص ــه یکدیگ ــت ب ی ــعودی و کو ــتان س عربس

ــور  ــرح عب ــن ط ــاز اول ای ــز از ف ــه نی ــذر عربی مدیتران ــی راه گ ــیر اصل dec 2020(. مس
ــر  ــال حاض ــرائیل در ح ــه اس ــارات ب ــن ام ــبکۀ راه آه ــه ش ــی ک ــرد. در صورت ــد ک خواه

ــاخت  ــرای س ــر ب ــدود 300 کیلومت ــا ح ــت و تنه ــده اس ــل ش ــل تکمی ــور کام  به ط
ً
ــا تقریب

 (Tanchum, 2021: ــده اســت ــی مان ــان اردن و عربســتان ســعودی باق ــی می مســیر ریل

ــای  ــدن طرح ه ــه عملی ش ــدی ب ــا ح ــز ت ــده نی ــی باقی مان ــیر ریل ــن مس ــل ای (9 و تکمی
ــه  ــذر عرب مدیتران ــل راه گ ــت. تکمی ــته اس ــه وابس ــذر عرب مدیتران ــون راه گ ــذری چ راه گ

بــی »خــط  تــا حــدی وابســته بــه تکمیــل و اتصــال »دو خــط ریلــی خلیــج« و شــاخۀ جنو

ــود.  ــد ب ــی« خواه ــی عبری عرب ریل

بنابرایــن شــاید شــکل گیری ایــدۀ راه گــذر عرب مدیترانــه، نتیجــۀ تــاش کشــورهای موجــود 

در شــبه جزیرۀ عربســتان بــرای توســعۀ شــاه راه هایی بــرای اتصــال کشــورها بــه یکدیگــر باشــد؛ 

امــا اجرایی شــدن ایــن راه گــذر در کنــار ماحظــات امنیتــی می توانــد در تســریع تکمیــل ایــن 

شــاه راه ها در شــبه جزیرۀ عربســتان نقــش داشــته باشــد و به نوعــی ژئوپلیتیــک ناحیــۀ مرکــزی 

شــبه جزیرۀ عربســتان را دچــار تغییــر و تحــول خواهــد کــرد.
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نقشۀ 2. مسیر خط ریلی »خلیج« که از بندرهای عمان و امارات به عربستان می رسد

Source: www.uae71.com.

همچنیــن تکمیــل راه گــذر عرب مدیترانــه به تبــع خــود موجــب کاهــش اهمیــت  راهبــردی 

مســیر  در  موجــود  ارتباطــی  پل هــای  از  یکــی  و خلیج فــارس می شــود.  هرمــز  تنگــۀ 

عرب  مدیترانــه بنــدر فجیــره خواهــد بــود (Tanchum, 2021 a: 53) کــه در گوشــۀ شــرقی 

کشــور امــارات متحــدۀ عربــی واقــع شــده اســت. ابوظبــی در حــال توســعۀ فجیــره اســت و 

ــا  ــردی آن را فراهــم آورد. ب ــۀ افزایــش اهمیــت  راهب ــا گســترش و توســعۀ آن زمین می خواهــد ب

ــار  ــن ب ــا 700 هــزار ت ــا ســال 2030 ، ب ــدر، ظرفیــت آن ت ــن بن توســعۀ ســرمایه گذاری در ای

عمومــی ســاالنه بــه 1،5 میلیــون کانتینــر افزایــش خواهــد یافــت و ایــن بنــدر شــاهد افزایــش 

ــورهای  ــارات و کش ــه ام ــوع ب ــن موض ــود. ای ــد ب ــکله خواه ــه 21 اس ــود ب ــکله های خ اس

ــد  ــی دور بزنن ــه راحت ــز را ب ــۀ هرم ــا تنگ ــد ت ــازه می ده ــارس اج ــکاری خلیج ف ــورای هم ش

)diyaruna, 2021(. ســاخت و توســعۀ ایــن بنــدر نه تنهــا بــه امــارات فرصــت می دهــد تــا 

تهدیــد ابــزار اهــرم و فشــاری چــون تنگــۀ هرمــز در دســت ایــران را خنثــی کنــد؛ بلکــه موجــب 

می شــود امــارات از تنگنــای ژئوپلیتیکــی خــود عبــور کنــد. بــا ایــن طــرح، ژئوپلیتیــک منطقــۀ 
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شــبه جزیــرۀ عربســتان نیــز تغییــر خواهــد کــرد و به تبــع آن موجــب کاهــش اهیمــت  راهبــردی 

ــود. ــارس می ش ــز و خلیج ف ــۀ هرم تنگ

 باز شــدن مســیر زمینــی از مرکــز شــبه جزیرۀ عربســتان می توانــد مســیر آبــی عبــوری از 

دریــای عــرب، خلیــج  عــدن و تــا حــدی دریــای ســرخ را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. در نتیجــه، زمینــۀ 

کاهــش عمــق  راهبــردی آن را فراهــم کنــد. بــا وجــود ایــن، تکمیــل طــرح راه گــذر عرب مدیترانــه بــا 

افزایــش اهمیــت  راهبــردی ناحیــۀ مرکــزی شــبه جزیرۀ عربســتان می توانــد ژئوپلیتیــک دریــای ســرخ 

ــرا مســیری ترانزیتــی نوینــی را از  ــرار دهــد؛ زی ــر ق و تنگه هــای باب المنــدب و ســوئز را تحــت  تأثی

بندرهــای شــرقی شــبه جزیرۀ عربســتان و مرکــز آن بــه دریــای مدیترانــه و اروپــا می گشــاید. بــا ایجــاد 

مســیرهای ترانزیتــی در شــبه جزیرۀ عربســتان، ژئوپلیتیــک ایــن منطقــه اهمیــت می یابــد و به تبــع آن 

ژئوپلیتیــک خلیج فــارس بــا محوریــت تنگــۀ هرمــز و ژئوپلیتیــک دریــای ســرخ تحــت تأثیــر قــرار 

گرفتــه و متحــول می شــود و چــه بســا رونــد اهمیــت ژئواســتراتژیک آن هــا در آینــده کاهشــی شــود.

4-4. تقویــت روابــط اعضــای شــورای همــکاری خلیج فــارس بــا اســرائیل )تقویــت 
ــی( ــالل عبری عرب ه

یکــی دیگــر از پیامدهــای تکمیــل راه گــذر عرب مدیترانــه بــر مســائل منطقــه، تقویــت روابــط 

ــم«،  ــق ابراهی ــد از »تواف ــت. بع ــرائیل اس ــا اس ــارس ب ــکاری خلیج ف ــورای هم ــورهای ش کش

رسمی شــدن روابــط کشــورهای عربــی بــا اســرائیل توســعۀ روابــط بــاز و دوســتانه میان اســرائیل 

ــادی و  ــی و اقتص ــد امنیت ــی جدی ــوان پویای ــارس به عن ــی خلیج ف ــورهای عرب ــی از کش و برخ

ــا پیاده ســازی توافــق  ــه در قــرن بیســت و یکم ظاهــر شــده اســت. ب چشــمگیر بــرای خاورمیان

ــارس  ــکاری خلیج ف ــورای هم ــط ش ــت رواب ــن اس ــه آن، ممک ــوط ب ــای مرب ــم و طرح ه ابراهی

ــت  ــات و امنی ــاع، اطاع ــر روی دف ــی ب ــکاری کنون ــرد هم ــر ُب ــز ب ــر از تمرک ــرائیل فرات و اس

ــه  ــه ب گســترش یابــد و اشــکال ملموس تــری از همــکاری در مــورد مســائل منطقــه ای دوجانب

ــان اســرائیل و کشــورهای شــورای  ــد کــه همــکاری می ــرد. در نتیجــه، به نظــر می آی خــود بگی

همــکاری خلیج فــارس زمینه هــای امنیتــی و اقتصــادی پیــدا کنــد و هرکــدام از مــوارد 

ــرح  ــکل گیری ط ــم در ش ــوالت مه ــی از تح ــذارد. یک ــر بگ ــری تأثی ــر روی دیگ ــده ب گفته ش

ــه نظــر  ــود کــه ب ــا اســرائیل ب ــه، همیــن عادی ســازی روابــط امــارات و بحریــن ب عرب مدیتران

ــط مســتحکم  ــت رواب ــد نقطــۀ مهمــی در تقوی ــن موضــوع می توان بســیاری از کارشناســان ای

میــان دیگــر کشــورهای عربــی حاشــیۀ خلیج فــارس بــا ایــن رژیــم باشــد. در اینجــا دو هــدف 
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مهــم وجــود دارد کــه تکمیــل طــرح عرب مدیترانــه و تقویــت روابــط میــان کشــورهای شــورای 

ــد:  ــریع می کن ــرائیل را تس ــارس و اس ــکاری خلیج ف هم

نخســت، اهــداف سیاســی امنیتی اســت کــه تحــت تهدیــد ایــران تعریــف می شــود. به ویــژه کــه 

ایــن تهدیــد موجب توســعۀ یــک انقــاب آرام در روابط اســرائیل و عربســتان شــده اســت. علــت اصلی 

ایــن انقــاب آرام نیــز افزایــش چشــمگیر تهدیــد ناشــی از ایــران بــوده اســت کــه منجــر بــه همــکاری 

 راهبــردی بی ســابقه ای میــان ایــن دو بازیگــر منطقــه ای شــده اســت. بــرای اولین بار عربســتان ســعودی 

اقداماتــی را بــرای عادی ســازی روابــط بــا اســرائیل پیــش از توافق نامــۀ صلــح جامــع تصویــب کــرد. از 

ســویی، تمایــل و توانایــی اســرائیل بــرای کمــک بــه مقابله بــا ایــران و نبــود ابــزار جایگزین قابــل اعتماد 

و مؤثــر در دســترس عربســتان ســعودی در ایــن زمینــه اهمیــت اولیــه دارد و بــر تســریع رونــد همــکاری 

 راهبــردی میــان ایــن دو، نقــش مهمــی خواهــد داشــت (Rynhold & Yaari, 2019: 260). بنابراین 

تهدیــدی ماننــد ایــران در منطقــه، منجــر بــه شــکل گیری »هــال عربی عبــری« از زیرمنطقــۀ مدیترانــۀ 

شــرقی تــا شــبه جزیرۀ عربســتان و حاشــیۀ جنوبــی خلیج فــارس شــده اســت. این هــال از تحــوالت و 

متغیرهــای متنــوع اقتصــادی، سیاســی و امنیتــی پیــروی می کند. 

Source: Author نقشۀ 3. شکل گیری هال عبری عربی در مقابل ایران
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ــن  ــورهای ای ــادی کش ــط اقتص ــر رواب ــد ب ــران می توان ــوی ای ــی از س ــد امنیت ــاس تهدی احس

ــه  ــر در منطق ــوان دو بازیگ ــرائیل به عن ــتان و اس ــه عربس ــژه ک ــذارد. به وی ــر بگ ــز تأثی ــور نی مح

بیشــتر، پــس از توافــق هســته ای و افزایــش حــوزۀ نفــوذ ایــران، محیطــی مناســب بــرای مذاکــره 

بیــن خــود پیــدا کرده انــد )Anwar, 2020: 96(. دوم، اهــداف اقتصــادی اســت کــه 

کشــورهای حاشــیۀ خلیج فــارس و اســرائیل را بــه یکدیگــر مرتبــط می کنــد. کشــورهای شــورای 

ــان و  ــرژی در جه ــازار ان ــی ب ــوالت اساس ــرات و تح ــه تغیی ــه ب ــا توج ــارس ب ــکاری خلیج ف هم

ــرای آینــدۀ خــود ترســیم کرده انــد در پــی  ــه چشــم اندازهای نوینــی کــه ب ــا توجــه ب همچنیــن ب

ســرمایه گذاری های بیشــتر بــر جغرافیــای خــود و کســب درآمــد و ســود بیشــتر از مســیری غیــر 

 .(Mirzoev & et al, 2020: 9) ــتند ــی هس ــای هیدروکربن ــد انرژی ه ــب درآم از کس

ــی  ــای جایگزین ــی از راه ه ــد یک ــن می توان ــی نوی ــیرهای بین الملل ــاد مس ــن رو، ایج از ای

ــد به صــورت  ــارس باشــد کــه می توان ــرای کشــورهای حاشــیۀ خلیج ف ــی ب ــع نفت درآمــد مناب

تدریجــی و بــا توجــه بــه اینکــه آینــدۀ منابــع انــرژی هیدرکربنــی در منطقــه و جهــان بســیار 

خوش بینانــه نیســت زمینــۀ ثبــات اقتصــادی و سیاســی ایــن کشــورها را فراهــم کنــد. بنابرایــن 

پلیتیکــی خــود  کشــورهای عربــی حاشــیۀ خلیج فــارس بــرای ایــن مهــم بایــد ارتباطــات ژئو

ــور  ــۀ عب ــد زمین ــد کــه می توانن ــا کشــورهای هم جــوار خــود و کشــورهایی گســترش دهن را ب

ــت  ــرزمین هایی اس ــی از س ــرائیل یک ــد. اس ــم کنن ــان فراه ــی را برایش پلیتیک ــای ژئو از تنگن

ــیر  ــوری از مس ــذر عب ــان، راه گ ــن می ــم آورد. در ای ــم را فراه ــن مه ــۀ ای ــد زمین ــه می توان ک

یــت  ســرزمین های کشــورهای شــورای همــکاری خلیج فــارس می توانــد موجــب تقو

روابــط اقتصــادی و سیاســی میــان ایــن کشــورها بــا کشــورهای هم جــوار و پیرامونــی آن هــا 

پلیتیکــی و امنیتــی آن هــا، زمینــۀ کســب درآمــد اقتصــادی  شــود. ضمــن افزایــش جایــگاه ژئو

ــذر  ــل، راه گ ــن دلی ــه همی ــد. ب ــم کن ــا فراه ــرای آن ه ــی را ب ــیر بین الملل ــن مس ــل ای از مح

ــورای  ــورهای ش ــادی در درون کش ــط اقتص ــت رواب ــب تقوی ــد موج ــه می توان عرب مدیتران

ــی را  ــادی و سیاس ــط اقتص ــت رواب ــۀ تقوی ــن زمین ــود. همچنی ــارس ش ــکاری خلیج ف هم

میــان ایــن کشــورها بــا اســرائیل فراهــم کنــد.

 همچنیــن ایــن مســیر عــاوه بــر تقویــت روابــط اقتصــادی میــان ایــن کشــورها می توانــد 

ــا  ــه اروپ ــارس ب ــیۀ خلیج ف ــی حاش ــورهای عرب ــرژی کش ــذر ان ــدی در راه گ ــیری جدی مس

ــه  ــرائیل در منطق ــادی اس ــی و اقتص ــداف سیاس ــت اه ــوع در جه ــن موض ــد. ای ــرب باش و غ

موضوعــی حیاتــی در سیاســت خارجــی ایــن کشــور بــراورد می شــود. از ایــن منظــر، 
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ــه اجــرای طــرح اتصــال کشــورهای حاشــیۀ خلیج فــارس  ــه کــه منجــر ب راه گــذر عرب مدیتران

ــت  ــد تقوی ــود، می توان ــرژی می ش ــی، ان ــادی، غذای ــد اقتص ــی مانن ــرائیل در حوزه های ــه  اس ب

ــط  ــت رواب ــب تقوی ــع آن، موج ــد. به تب ــم کن ــورها را فراه ــن کش ــان ای ــادی می ــط اقتص رواب

امنیتــی میــان کشــورهای شــورای همــکاری خلیج فــارس و اســرائیل شــود. در حالــی کــه ایــن 

ــران در  ــامی ای ــوری اس ــع جمه ــا مناف ــل ب ــه را در تقاب ــک منطق ــد ژئوپلیتی ــوع می توان موض

ــر دهــد.  منطقــه تغیی

4-5.  تحکیم روابط شورای همکاری خلیج فارس با هند و اروپا 

بنابــر بــا ایــدۀ راه گــذر عرب مدیترانــه کشــورهای شــورای همــکاری خلیج فــارس بــا محوریــت 

امــارات و عربســتان ســعودی به عــاوۀ اردن و اســرائیل در حــوزۀ شــامات پلــی ارتباطــی میــان 

ــا  ــان آن ه ــتقیم می ــی مس ــود ارتباط ــاش می ش ــت ت ــه سال هاس ــود ک ــد ب ــا خواهن ــد و اروپ هن

ایجــاد شــود. اتحادیــۀ اروپــا بــه اهمیــت  راهبــردی کشــورهای حــوزۀ شــرقی مدیترانــه و همچنین 

گاه بــوده اســت.  به نظــر می آیــد بعــد از دهــۀ 1990 در تــاش  کشــورهای حــوزۀ خلیج فــارس آ

ــن  ــود در ای ــورهای موج ــا کش ــتقیم ب ــاط مس ــاد ارتب ــق و ایج ــن مناط ــازی در ای ــرای منطقه س ب

ــا  ــۀ اروپ ــی اتحادی ــای فراآتانتیک ــوع در طرح ه ــن موض ــت. ای ــته اس ــود داش ــه وج دو زیرمنطق

ــته ای  ــئلۀ هس ــطین، مس ــئلۀ فلس ــد مس ــی مانن ــا موضوعات ــود؛ ام ــده می ش ــۀ 1990 دی در ده

ایــران و یک جانبه گرایــی آمریــکا و حمــات گســترده بــه عــراق و افغانســتان موجــب شــد ایــن 

 .(Caplan, 2004) ــد ــر افت ــه تأخی ــی ب ــۀ به نوع ــن دو زیرمنطق ــی در ای ــای فراآتانتیک طرح ه

ــورهای  ــان کش ــترده می ــی گس ــای ارتباط ــد زمینه ه ــه می توان ــذر عرب مدیتران ــکل گیری راه گ ش

ــد.  خــود  ــا عمــل کن ــای طرح هــای فراآتانتیکــی اروپ موجــود در آن را فراهــم و درجهــت احی

ــا ایجــاد  ــد و ب ــد در جهــت طرح هــای فراآتانتیکــی حرکــت کن ــه می توان راه گــذر عرب مدیتران

زمینــۀ اقتصــادی، منطقــۀ اروپــا را بــه دو زیرمنطقــۀ شــامات و خلیج فــارس مرتبــط کنــد. 

دربــارۀ رابطــۀ ســه منطقــۀ هنــد، خلیج فارس مدیترانــه و اروپــا بایــد گفــت در ایــن طــرح 

ترانزیتــی ســه کشــور به عنــوان هــاب و کانــون ارتبــاط گســترده میــان اروپــا، شــرق مدیترانــه، 

ــارات در  ــور، ام ــه کش ــن س ــرد. ای ــد ک ــل خواهن ــد عم ــرانجام هن ــتان و س ــبه جزیرۀ عربس ش

شــبه جزیرۀ عربســتان، اســرائیل در حــوزۀ شــرقی مدیترانــه و یونــان در غــرب و اتحادیــۀ اروپــا 

خواهــد بــود. در ایــن زمینــه تاش هایــی در جهــت همــکاری گســترده میــان ایــن ســه هــاب 

ــی، مرکــزی و شــرقی انجــام می شــود. غرب
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Source: Author نقشۀ 5. هاب های سه گانۀ راه گذر عرب مدیترانه

ــوان هــاب شــرقی راه گــذر  ــوان گفــت امــارات به عن ــا ایــن ســه هــاب می ت در رابطــه ب

ــترش  ــد گس ــژه هن ــرق و به  وی ــا ش ــر را ب ــای دیگ ــاط هاب ه ــد ارتب ــه می توان عرب مدیتران

دهــد. امــارات یکــی از بزرگ تریــن شــریک های تجــاری هنــد محســوب می شــود. 

ماهیــت روابــط و وابســتگی متقابــل امــارات و هنــد ویــژه اســت و ریشــه و قدمــت 

ــۀ  ــه مبادل ــت ک ــال  اس ــا س ــردد. صده ــاز می گ ــارس ب ــان در خلیج ف ــه روابطش ــا ب آن ه

ــط  ــن رواب ــود. ای ــام می ش ــرزمین انج ــان دو س ــتی می ــت کش ــارت و ترانزی ــا، تج کااله

ــد و  ــان هن ــای می ــت و در توافق نامه ه ــته اس ــادی داش ــرفت زی ــر پیش ــال های اخی در س

ــی ســرمایه گذاری در شــرکت های کوچــک و متوســط، همــکاری در  امــارات متحــدۀ عرب

ــا قاچــاق انســان و معافیــت روادیــد  ــارزه ب ــۀ نیــروی انســانی، مب زمینــۀ کشــاورزی، مبادل

ــت  ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــمی در دس ــژه و رس ــک وی ــۀ دیپلماتی ــدگان گذرنام ــرای دارن ب

 .)Khalifa, August 2019(

ــوان  ــد را به عن ــع هن ــد مناف ــه  می توانن ــن زمین ــی در ای ــدۀ عرب ــارات متح ــای ام بندره

ــاط  ــرای ارتب ــد ب ــد راه هن ــا می توانن ــن بندره ــد و ای ــه حفــظ کنن ــاری در منطق شــریک تج
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ــارات  ــا ام ــد ب ــط هن ــت رواب ی ــن رو، تقو ــد. از ای ــم کنن ــهولت فراه ــا س ــا را ب پ ــا ارو ب

ــی  ــدۀ عرب ــارات متح ــا ام ــط ب ــورهای مرتب ــر کش ــا دیگ ــد ب ــط هن ــت رواب ی ــای تقو به معن

یــت روابــط اقتصــادی و امنیتــی  یعنــی عربســتان ســعودی خواهــد بــود و ایــن موضــوع تقو

ــی خواهــد داشــت. دو طــرف را درپ

ــان وجــود دارد کــه به عنــوان هــاب غربــی در آســتانۀ یــک تغییــر  در ســوی دیگــر یون

پلیتیــک   راهبــردی قــرار گرفتــه اســت. ایــن تغییــر می توانــد یونــان را بــه دروازۀ ژئو

کنــد.  تبدیــل  پــا  و خاورمیانه ارو پــا  آفریقا ارو تجــاری شــرق  راه گذرهــای  در  پــا  ارو

اقتصــاد نوآورانــه و انــرژی ســبز در حــال پیشــرفت یونــان راه هــای امیدوارکننــده ای 

ــعودی در  ــتان س ــی و عربس ــدۀ عرب ــارات متح ــرائیل، ام ــر، اس ــارکت مص ــرای مش را ب

ــر  ــه بازیگ ــان را ب ــر یون ــن ام ــه ای ــت ک ــرده اس ــاز ک ــا آن ب ــترک ب ــرمایه گذاری های مش س

یی  ســو از   .(Tanchum, 2021b: 3) اســت.  کــرده  تبدیــل  فرا مدیترانــه ای  برتــر 

ــن  ــان ای ــم در جری ــاب مه ــوان دو ه ــز به عن ــی نی ــدۀ عرب ــارات متح ــان و ام ــط یون رواب

ــم  ــرفت مه ــن پیش ــت. ای ــته اس ــمگیری داش ــرفت چش ــر پیش ــال های اخی ــذر در س راه گ

بــا همــکاری امــارات متحــدۀ عربــی و ســرمایه گذاری در اقتصــاد یونــان در ســال 

ــرکت  ــا ش ــه ای ب ــی تفاهم نام ــعۀ یونان ــک توس ــان بان ــن زم ــد. در ای ــت آم 2018  به دس

ــه در  ــرمایه گذاری ک ــا س ــه ب ــرد در رابط ــا ک ــارات امض ــه«1 ام ــرمایه گذاری های مبادل »س

ــر ایــن تفاهم نامــه امــارات متعهــد شــد  ــام »تانئــو«2 شــناخته می شــد. بناب ــا ن آن زمــان ب

ــد.  ــرمایه گذاری کن ــان س ــوآوری در یون ــت ن ــه صنع ــوط ب ــف مرب ــای مختل در پلتفرم ه

ــر  ــه و انعطاف پذی ــاری نوآوران ــای تج ــرمایه گذاری در بخش ه ــال س ــه به دنب ــن برنام ای

نیــز  مبادلــه«  اســت. شــرکت جهانــی »ســرمایه گذاری  یونــان  اقتصــاد  در سراســر 

ــش  ــادی و در بی ــش اقتص ــه در 13 بخ ــت ک ــت اس ــه دول ــق ب ــی و متعل ــتقر در ابوظب مس

ــان  ــت یون ــا دول ــترک ب ــرمایه گذاری مش ــا س ــرکت ب ــن ش ــت. ای ــال اس ــور فع از 30 کش

پــا و  و ســرمایه گذاران نهــادی در حوزه هــای مختلــف و از جملــه در شــرکت های نو

نــوآور یونانــی ســرمایه گذاری کــرده اســت. قــرار اســت ایــن همکاری هــا در درجــۀ اول 

ــاوری  ــک، فن ــارت الکترونی ــه در تج ــود ک ــر ش ــط میس ــک و متوس ــرکت های کوچ در ش

ــز  ــد نی ــوارد جدی ــد. در م ــت دارن ــوژی فعالی ــات راه دور و بیوتکنول ــات، ارتباط اطاع

ــور  ــاوری نوظه ــی فن یای ــه« و پو ــرمایه گذاری مبادل ــرکت »س ــۀ ش ــن تجرب ــی بی هم افزای

1. Mubadala Capital Ventures
2. Taneo
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 .(Tanchum, 2021b: 8)  ــرد ــرار گی ــتور کار ق ــان در دس یون

ــارات  ــان و ام ــان یون ــد نقطــۀ اتصــال می ــوان هــاب مرکــزی می توان ــز به عن اســرائیل نی

ــه نقطــۀ شــرقی شــبه جزیرۀ عربســتان و بعــد  ــه را ب ــۀ مدیتران ــی باشــد و منطق متحــدۀ عرب

ــق  ــد از تواف ــود را از بع ــط خ ــرائیل رواب ــه اس ــی ک ــد. در حال ــد زن ــد پیون ــبه جزیرۀ هن ش

ــز  ــی نی ــه گسترش ــط رو ب ــت و رواب ــرده اس ــت ک ی ــی تقو ــدۀ عرب ــارات متح ــا ام ــم ب ابراهی

ــه پیــش از همــکاری  ــوط ب ــان مرب ــان اســرائیل و یون ــده می ــان دارد. همــکاری فزاین ــا یون ب

یونــان بــا کشــورهای عــرب خلیــج فــارس بــوده اســت. البتــه در گذشــته، اســرائیل روابــط 

ــا یونــان داشــت، زیــرا آن دو می خواســتند جهــان عــرب را در قبــرس در کنــار  دشــواری ب

ــی  ــر آن دوران طای ــاوه ب ــر و ع ــا در مص ــاس قبطی ه ــئلۀ حس ــند و مس ــته باش ــود داش خ

 Al-Alaq,( ــرد ــر دور ک ــورها را از یکدیگ ــن کش ــتی ای ینیس ــم صهو ــه و رژی ــط ترکی رواب

16 :2016(. در اوایــل ســال 2010، بــا توجــه بــه وخامــت روابــط ترکیــه و اســرائیل پــس 
ــوالت  ــه، تح ــرق مدیتران ــی در ش ــافات گاز طبیع ــره، اکتش ــاوی مرم ــتی م ــۀ کش از حادث

ــه ای  ــن دو بازیگــر منطق ــان ای ــط می ــان رواب ــی و بحــران بدهــی یون ــه بهــار عرب ــوط ب مرب

 .(Guzansky & Lindenstrauss , May 2021) ــرد ــکوفایی ک ــه ش ــروع ب ش

 بــا توجــه بــه آنچــه گفتیــم راه گــذر عرب مدیترانــه می توانــد زمینــۀ عملی شــدن 

ــم  ــتان را فراه ــبه جزیرۀ عربس ــه و ش ــۀ مدیتران ــا، زیرمنطق پ ــان ارو ــکاری می ــای هم طرح ه

یــت روابــط اقتصــادی و امنیتــی و سیاســی میــان کشــورهای موجــود  کنــد و منجــر بــه تقو

ــا  پ ــۀ ارو ــورهای اتحادی ــه کش ــذر عرب مدیتران ــه، در راه گ ــود. در نتیج ــرح ش ــن ط در ای

ــن  ــوند. از ای ــل می ش ــتان متص ــبه جزیرۀ عربس ــورهای ش ــه کش ــی ب ــان به راحت از راه یون

ــد،  ــش می ده ــرائیل افزای ــا اس ــود را ب ــردی خ ــکاری  راهب ــا هم پ ــو ارو ــر از یک س منظ

ــعودی  ــتان س ــارات و عربس ــا ام ــود را ب ــردی خ ــارکت  راهب ــان مش ــر، هم زم ــوی دیگ از س

ــود  ــتان، خ ــبه جزیرۀ عربس ــورهای ش ــا کش ــان ب ــط یون ــم رواب ــد. تحکی ــعه می بخش توس

ــه ای و  ــاری فرامدیتران ــای تج ــاد راه گذره ــرای ایج ــتر ب ــی بیش ــاش بین الملل ــی از ت بخش

ــال  ــرای اتص ــاری ب ــای تج ــاد راه گذره ــرای ایج ــاش ب ــامل ت ــه ش ــت ک ــی اس فراآتانتیک

ــود. ــز می ش ــا نی پ ــوب ارو ــه جن ــا ب ــمال آفریق ش

نتیجه   .5
بــا توجــه بــه پیامدهــای تکمیــل راه گــذر عرب مدیترانــه کــه بررســی کردیــم، تکمیــل ایــن 



14
01

هار 
م، ب

ده
 یاز

ارۀ
شم

م، 
هار

ل چ
 سا

الم،
 اس

ان
جه

ی 
برد

کار
ن و 

یادی
ت بن

العا
مط

مۀ 
صلنا

 ف

87

ــامی  ــوری اس ــع جمه ــر مناف ــی را در براب ــادی و امنیت ــدد اقتص ــای متع ــذر چالش ه راه گ

ایــران در منطقــه ایجــاد خواهــد کــرد. تکمیــل ایــن راه گــذر بــه شــکل گیری هــال 

ــوع  ــن موض ــد. ای ــک می کن ــران کم ــامی ای ــوری اس ــی جمه ب ــای جنو ــی در مرزه امنیت

چالشــی جــدی در برابــر جمهــوری اســامی ایــران در منطقــه خواهــد بــود. ضمــن اینکــه 

پلیتیــک منطقــه و به ویــژه منطقــۀ  تکمیــل ایــن راه گــذر و پیامدهــای آن می توانــد ژئو

ــور از  ــا عب ــذر ب ــن راه گ ــل ای ــد. تکمی ــر ده ــران تغیی ــع ای ــرر مناف ــه ض ــارس را ب خلیج ف

ــۀ  ــز و منطق ــع آن دورزدن تنگــۀ هرم ــره و به تب ــدر فجی ــژه بن ــی و به وی ــارات متحــدۀ عرب ام

خلیج فــارس مســیر جدیــد زمینی دریایــی را بــه اروپــا می گشــاید. ایــن موضــوع بــه 

ــت. ــد اس ــی جدی ــیر بین الملل ــران از مس ــارس و ای ــک خلیج ف پلیتی ــای دورزدن ژئو معن

ــال کاال و تســهیل حمل ونقــل  ــۀ انتق ــا فراهم کــردن زمین ــن راه گــذر ب ــی اســت ای  گفتن

شــرق غرب، دیگــر راه گذرهــای عبــوری از ایــران را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و می توانــد 

ــبه جزیرۀ  ــاص ش ــور خ ــارس و به ط ــوب خلیج ف ــوری از جن ــیر عب ــت مس ی ــه تقو ــر ب منج

ــن  ــود. در ای ــران ش ــوری از ای ــیرهای عب ــر مس ــیر در براب ــن مس ــی ای ــتان و جایگزین عربس

بــی حاشــیۀ خلیج فــارس و اســرائیل به عنــوان محــور  میــان، تــاش کشــورهای جنو

ــارس و  ــز و خلیج ف ــردی تنگــۀ هرم ــت  راهب ــران درجهــت کاهــش اهمی ــل ای ــی متقاب امنیت

ــران شــایان توجــه اســت. ــوری از ای همچنیــن مســیر عب

ــد  ــرائیل می خواهن ــارس و اس ــکاری خلیج ف ــورای هم ــورهای ش ــد کش ــر می رس   به نظ

ــد  ــه عمــل کننــد. از ایــن منظــر، تــداوم رون به نوعــی در جهــت منطقه ســازی در خاورمیان

ــه ای  ــازمان منطق ــک س ــکل گیری ی ــی ش ــا و حت ــان آن ه ــط می ــت رواب ی ــه تقو ــی ب کنون

یــن در خاورمیانــه منجــر خواهــد شــد. دالیــل امنیتــی، سیاســی و اقتصــادی نیــز بــرای  نو

ــتان و  ــبه جزیرۀ عربس ــورهای ش ــان کش ــه ای می ــازمان منطق ــاد و س ــن نه ــکل گیری چنی ش

ــگاه  ــه از ن ــادی ک ــای اقتص ــار توجیه ه ــران در کن ــی ای ــد امنیت ــود دارد. تهدی ــرائیل وج اس

ــه  ــد ب ــه اســت، می توان ــط تجــاری و اقتصــادی آن هــا نهفت ــت رواب ی ــن کشــورها در تقو ای

ــتان  ــبه جزیرۀ عربس ــوزۀ ش ــورهای ح ــه کش ــد ک ــک کن ــازی کم ــه ای و منطقه س ــم منطق نظ

ــتند. ــال آن هس ــرائیل به دنب و اس

ــه  پلیتیــک منطق ــر ژئو ــۀ تغیی ــد زمین ــه می توان ــل راه گــذر عرب مدیتران  در نتیجــه، تکمی

ــه  ــه ای ک ــم منطق ــد، نظ ــم کن ــه را فراه ــن در خاورمیان ی ــه ای نو ــم منطق ــکل گیری نظ و ش

ــد. از  ــد ش ــه خواه ــی در منطق ــه ای عبری عرب ــاد منطق ــک نه ــکل گیری ی ــه ش ــر ب منج
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بــا سیاســت های جمهــوری  تقابــل  ایــن رو، شــکل گیری چنیــن نظــم منطقــه ای در 

اســامی ایــران در منطقــه اســت. در ایــن میــان، جمهــوری اســامی ایــران بــرای 

ــد  ــی بای ــن نظم ــکل گیری چنی ــای ش ــی از پیامده ــت ناش ــای هنگف ــری از هزینه ه جلوگی

ــا  ــه اجــرای راه حل هایــی مطلــوب روی آورد؛ از جملــۀ آن هــا توســعۀ روابــط ترانزیتــی ب ب

ــن  ــا چی ــط ب ــعۀ رواب ــیا(، توس ــرق آس ــوب ش ــرق و جن ــان )ش ــادی جه ــای اقتص قطب ه

ــبکه های  ــعۀ ش ــد، توس ــی هن ــادی و سیاس ــب اقتص ــور رقی ــوان دو کش ــتان به عن و پاکس

ارتباطــی در کشــور و به تبــع  آن فراهم کــردن زیرســاخت های اقتصــادی و عمرانــی و 

کشــورهای  بــا  ترانزیتــی  روابــط  یــت  تقو و  مرکزی شــمالی  راه گذرهــای  فعال کــردن 

ــیرهای  ــردن مس ــن فعال ک ــت. همچنی ــو اس ــو ِاک ــورهای عض ــژه کش ــور به وی ــمال کش ش

ــی چــون راه گــذر اســام آباد، تهــران، اســتامبول و راه گــذر تهــران، بغــداد، دمشــق  ترانزیت

ــی، تهــران، اســتامبول و راه گــذر جنوب غــرب و راه گــذر تراســیکا و راه گــذر  و راه گذرآلمات

ایــران می توانــد راه حل هــای ایجابــی  چیــن، قرقیزســتان، تاجیکســتان، افغانســتان،  

ــد. ــل باش ــات متقاب ــردن اقدام ــران و خنثی ک ــی ای ــیرهای ترانزیت ــعۀ مس ــرای توس ب
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