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ایرانیش وزن ژئوپلیتیکی راستاي افزادر سواحل مکران ارتباطی تبیین پتانسیلهاي 
3محمدعلی میرزایی2بهادر غالمی1حسین خالدي

انشگاه پیام نور آذربایجان غربید-1
ي جغرافیاي سیاسی دانشگاه تهراندانشجوي دکترا-2

آموزش و پرورش تهرانبیرد-3
:چکیده

اي در سیستم المللی براي ایران است که این کشور را به عنوان وزنهاي و بینواجد مزیتهاي ژئوپلیتیکی اقتصادي، امنیتی، دسترسی، ارتباطات منطقهسواحل مکران 
هاي کارآمد و استفاده وابسته به طراحی سیاستقعیت جغرافیایی و سواحل مکران؛توسعه آینده کشور با توجه به مو.نمایدمطرح می21جهانی در قرن المللی و بین

اي در پی تبیین واقعیتهاي جغرافیایی و پتانسیلهاي توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه-این مقاله با روش تحلیلی.باشدبهینه از کارکردهاي این منطقه از کشور می
، آلترناتیو خروج نسبی ایران را از هاي ارتباطی سواحل مکرانبرآیند ظرفیتهاي تحقیق براساس یافته.استژئوپلیتیک سواحل مکران و تأثیر آن بر وزن ژئوپلیتیک ایران 

به دلیل نقش ارتباطی . هان و انتقال انرژي نفت و گاز را به دنبال داردبه دریاهاي آزاد و سایر مناطق جتنگناي تنگه هرمز، اتصال کشورهاي شمال ایران و ترانزیت کاال
المللی بپردازد و اي و بینتواند به ساماندهی نهادهاي منطقههاي انتقال انرژي و کاال و خطوط ریلی، ایران میدر پروژهها به ویژه نقش سواحل مکرانن در همه زمینهایرا

اي و افزایش دهد و نیز با بسترسازي اجماع منطقهاز این طریق منافع کشورهاي دیگر را با ساحل عمان پیوند دهد و هم منزلت ژئوپلیتیکی خود را در جهان و منطقه
.جهانی، فرصتهاي جدیدي را براي تضمین امنیت ملی خود تولید نماید

ژئوپلیتیک، وزن ژئوپلیتیکسواحل مکران، دریاي عمان،ایران،: واژگان کلیدي

مقدمه- 1
سازي ارتباط میان اقوام از یک سو با بسترتی گذاشته است؛هاي اجتماعی تأثیرات متفاوموقعیت و ساختار طبیعی فضاي ایران بر کنش متقابل افراد و گروه

گیري روابط و هاي وحدت بخش کالن سرزمینی بر شکلها، تعامل آنها را با یکدیگر و با سکنه فالت ایران آسان نموده است و از سوي دیگر جنبهو گروه
- حافظ(اي درون آن را موجب شده استو خصلتهاي ناحیهگیري تفاوتها ساز فضا، شکلهاي تفکیکهاي ملی تأثیر گذاشته است و جنبهپیدایش خصلت

اي نداشته و در انزواي خاص دهد با سایر نواحی ایران پیوند گستردهشرقی ایران که در توسعه ایران سهم باالیی را به خود اختصاص میجنوب.)1381نیا،
اصلی کشور، این منطقه را در حصار سیاسی، اجتماعی و اقتصادي خود باقی تفاوتهاي مذهبی و زبانی این منطقه با بدنه . جغرافیایی محصور مانده است

. )1368یزدي،پاپلی(باشد گذاشته است و اقتصاد بسته و کم تحول یافته آن، روابط تجاري و در نتیجه عالیق مادي آن با سایر نواحی کشور محدود می
تر از شناسایی نواحی و حتی حساس؛مناسب براي توسعه در پهنه سرزمین ملی، براي دولتهاشناسایی دقیق کمربندها، داالنها و حتی نقاط توسعه یافته یا

بنابراین شناسایی این فضاها و . خیز است؛ زیرا این فضاها باید در کوتاه مدت یا حتی در دراز مدت، بار نواحی فقیر را به دوش بکشندنقاط محروم و مشکل
از سویی دیگر، شناسایی این فضاها در مقیاس ملی، فرصتهاي مناسبی . ، به معناي شناخت مناطق حیاتی کشور استوزن استراتژیک آنها از دید اقتصادي

این نیز در . کندها فراهم میها و حاشیههاي توسعه فنی، مردم شناختی و برسر هم هستهبراي دولتها به منظور شناخت ژرفتر و بویژه بومی شده شاخص
شرقی ایران واجد جنوب.)27- 28: 1381پور،کریمی(کند داري عینی و نزدیکتر نواحی کمتر توسعه یافته و نادارتر را فراهم میجاي خود، فرصت الگوبر

برخی از . نمایدمطرح می21المللی و سیستم جهانی در قرن اي در سیستم بینمزیتهاي ژئوپلیتیکی مهمی براي ایران است که این کشور را به عنوان وزنه
پس این منطقه در ارتباط با افزایش . شودام جهانی مربوط مین کشوري است و برخی به موقعیت ایران در ساختار نظتهاي این منطقه داراي اثرات درومزی

ن و قرارگرفتن ایران با همجواري با کشورهاي پاکستان و افغانستایشرقموقعیت ژئوپلیتیک جنوب. نده داردوزن ژئوپلیتیکی ایران نقش مثبت و تعیین کن
المللی ایران و بیناياي را براي گسترش مبادالت منطقهجایگاه ویژهمیانه و افغانستان اي آزاد جهان براي کشورهاي آسیايدر مسیر دسترسی به آبه

هاي حمل و یک و اقتصادي در زمینهتواند نتایج ژئواستراتژکند که میهاي اقیانوس هند باز میساحل دریاي عمان دسترسی را به پهنه. فراهم نموده است
نقش ارتباطی ایران براي کشورهاي محصور در خشکی، افغانستان و آسیاي . یالت و منابع دریایی داشته باشدرت دریایی، امنیت انتقال انرژي، شنقل، تجا

به . ها و چالشهاي ژئوپلیتیکی خود مؤثر باشدروج از بحرانهاي ژئوپلیتیکی براي خاي و نیز ایجاد تعادلد به نقش ایران در مناسبات منطقهتوانمیانه، می
المللی بپردازد و از این اي و بینتواند به ساماندهی نهادهاي منطقههاي انتقال انرژي و کاال و خطوط ریلی، ایران میدلیل نقش ساحل عمان در پروژه

نزلت ژئوپلیتیک خود را در جهان و منطقه افزایش دهد و نیز با بستر سازي اجماع طریق منافع کشورهاي دیگر را با ساحل دریاي عمان پیوند دهد و هم م
جنوب شرقی ایران از دید پتانسیلهاي )1384نیا و رومینا،حافظ. (اي و جهانی، فرصتهاي جدیدي را براي تضمین امنیت ملی خود تولید نمایدمنطقه



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملی اولین همآیش 

1022:کدمقالهتبیین پتانسیلهاي ارتباطی سواحل مکران در راستاي افزایش وزن ژئوپلیتیکی ایران

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

هاي دریاي عمان و اشراف این منطقه بر یکی از مهمترین و کیلومتر مرز آبی در کرانه300. استالمللی اي و بیناقتصادي داراي سه سطح ملی، منطقه
اي میانه که دسترسی به دریا ندارند، ویژگی برجستهترین راههاي آبی جهان، همسایگی با افغانستان و پاکستان و نزدیکی به کشورهاي آسیاياستراتژیک

مان بخشی از حوزه استراتژیک اقیانوس هند، یکی از پنج حوزه استراتژیک جهان و گذرگاهی با اهمیت به سوي دریاي ع. به این منطقه بخشیده است
و جنوب شرقی است که روزانه میلیونها بشکه نفت و حجم کالنی از کاال و سرمایه از یشرقی آسیا، شبه قاره هند، سراسر آسیاي جنوبخاورمیانه، جنوب

هاي دریاي عمان در پرتو هدفهایی چون اهمیت ویژه کرانه.)1371صنعتی چابهار،- رح مطالعات راهبردي منطقه آزاد تجاريط(شوداین راه مبادله می
بی واسطه با تأمین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز، دسترسی مستقیم به دریاهاي آزاد، افزایش قلمرو آبی ایران در دریاي عرب و اقیانوس هند، رویارویی

هاي دریاي همه اینها به کرانه. شودآشکارتر میهاي برآمده از شبه قاره هندفارس، رویارویی احتمالی با خطرهاي جنوبی خلیجگذاري بر کرانهدشمن و اثر
بنادر دریاي عمان ها و همچنین، کرانه.)1381پور، کریمی(بخشد عمان بویژه چابهار، جاسک و خلیج گواتر، در استراتژیهاي پدافندي ایران جایگاه ویژه می

ها چه از لحاظ دسترسی مستقیم این کرانه. تواند با آبهاي آزاد پیوند یابدترین جایی است که افغانستان و آسیاي میانه محاط در خشکی، از آن میمناسب
وش ري باشد و رفته رفته از بار سنگینی که بر دتواند پذیراي کاالهاي وارداتی و صادراتی بیشتبه آبهاي آزاد و چه از لحاظ برخورداري از امنیت بیشتر، می

جغرافیایی مانند وجود خلیجها و بریدگیهاي ساحلی طبیعی پیرامون منطقه، توسعه بندرها با امکانات بالقوه. ست بکاهدبندرهاي ایرانی در خلیج فارس ا
به آسیاي مرکزي، زدیکی و دسترسی سواحل دریاي عمانن.)1388فرزام و پارسیان، حسین پورپویان و(هاي دریاي عمان چندان دشوار نیستدر کرانه

) Microsoft Encarta Reference Library,2005(درصد جمعیت جهان 20جمعیتی بیش از شبه قاره هند و کشورهاي حوزه خلیج فارس، با
ین واقعیت اگر دولتمردان ا. کندفراهم میبهاي بازرگانی و اقتصادي آسیاقطبه یکی ازراي فعالیت و تبدیل شدن این منطقهببازار بزرگ و مناسبی 

کشور، به عنوان یکی از مهمترین مناطق شرقیوبانداز جغرافیایی و اقتصادي بخشهاي جنکی را دریابند، شاهد دگرگونی چشمجغرافیایی و ژئوپلیتی
در يگمان چنین دگرگونی، تحوالت دیگربی. ي گوناگون توسعه، خواهیم بودهاناطق از جنبهترین مو در همان حال یکی از عقب افتادهاستراتژیک ایران 

نی را در پی اي و جهاکشور در نظام منطقهن ژئوپلیتیکتر شدن وزاي، از انزوا درآمدن جغرافیاي منطقه و سنگینهایی مانند امنیت ملی و منطقهزمینه
اي در مبادالت ایران با دیگر المللی، جایگاه ویژهدر پرتو موقعیت استراتژیک و دستیابی به آبهاي آزاد بیننسواحل ایران در دریاي عما. خواهد داشت

از سوي دیگر، به سبب نزدیکی به افغانستان، پاکستان و آسیاي میانه، در آینده نزدیک با پیوستن به شبکه ریلی کشور اهمیت . کشورهاي منطقه دارد
قرار دارد کهتنها بندر اقیانوسی ایرانمنطقه بندر چابهار به عنوان این در همچنین . نزیت کاال به این کشورها به دست خواهد آورداي در زمینه تراویژه

براي بررسی .)1381پور،کریمی(و در کریدور شمال جنوب نقشی برجسته بازي خواهد کرد کنار خلیج فارس و دریاي عمان استیکی از نقاط کلیدي در
نیا و از حافظ) فضاي مورد غفلت(توان به مقاله تحلیل ظرفیتهاي ژئوپلیتیک سواحل جنوب شرقی ایران در راستاي منافع ملی تحقیق میاین پیشینه 

، امنیتی، دسترسی، آنها منطقه جنوب شرقی ایران را باتوجه به ویژگیهاي جغرافیایی و ظرفیتهاي ژئوپلیتیک اقتصادي. اشاره کرد) 1384-5(رومینا
فرزام و حسین پورپویان و . دانند که تاکنون مورد غفلت واقع شده استالمللی واجد کارکردهاي تولید کننده قدرت در کشور میاي و بینارتباطات منطقه

به اعتقاد آنها منطقه آزاد چابهار با . انددر پژوهشی به بررسی مکانی توسعه منطقه آزاد چابهار، فرصتها، تنگناها و راهکارها پرداخته) 1388(پارسیان 
المللی داراي کارکردهاي تولید کننده قدرت در اي و بینبرخورداري از ظرفیتهاي مکانی چشمگیر چون اقتصادي، امنیتی، دسترسی، ارتباطات منطقه

در حالی که کشور با توجه به جایگاه . یتهاي آن نشده استبرداري الزم از ظرفکشور است ولی با وجود توانمندیهاي ژئوپلیتیکی استثنایی، تاکنون بهره
.گیري بهینه از کارکردهاي این بخش از کشور و بخشهاي همسان آن استهاي دریاي عمان، در گرو طراحی سیاستهاي کارآمد و بهرهجغرافیایی و کرانه

شرقی کشور و سواحل دریاي عمان در راستاي افزایش وزن ژئوپلیتیکی در این مقاله در صدد بررسی موقعیت جغرافیایی و پتانسیلهاي ترانزیتی جنوب
.کشور ایران در منطقه و جهان هستیم

نی نظريامب-2
ژئوپلیتیک- 2-1

مویر، (.به اندازه قدمت جستجوي انسان براي قلمرو، امنیت و نیز به اندازه قدمت دیپلماسی، استراتژي، حسادت و ترس بوده استقدمت ژئوپلیتیک، 
هاي ملی نیمه ین مقاطع آن هویت یافت و با جنبشهاي آن درآمیخت و با پر تالطم ترسده بیستم زاده شد، با پیچ و خماما واژه ژئوپلیتیک با) 1379

قرن بیستم، مورد اشاره هاي دوران تاریخی، از ارسطو گرفته تا لیتیک اگرچه در نوشتهبنابراین اصطالح ژئوپ) 1381لور و توال، . (ه همراهی کردنخست سد
توسط رودلف 1899این واژه براي اولین بار در سال ) 1381مجتهد زاده، . (کوتاه داردايبه عنوان یک مبحث دانشگاهی، پیشینهقرار گرفته است؛ اما

–بهره بوده و نسبت به مقتضیات زمان و شرایط محیطی که از زیربناي راستین بیی هستند مفاهیم ژئوپلیتیک مفاهیم) 1379مویر، (.کیلن ارائه گردید
بطور کلی مفاهیمی از قبیل؛ قدرت، نزاع، همگرایی، سلسله مراتب ) 1384زاده، هدمجت. (روندپذیرفته و گاه از میان میجغرافیایی پدیدار آمده، دگرگونی
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، )متغییر(، عوامل پویا )ثابت(نترل، سلطه و نفوذ، صلح و همکاري، منابع و محیط، فضا، عوامل ایستا قدرت، حوزه نفوذ، رقابت، تصمیم گیري، بحران، ک
امروزه ژئوپلیتیک به یکی از جنجالی ترین ) 1386محرابی، . (شوندمیدر ژئوپلیتیک یافت .. .اقتدار ملی ومنافع ملی، روابط فضایی، امنیت، وحدت ملی، 

نقد ژئوپلیتیک ندان و رهبران سیاسی جهان تبدیل شده و گروههاي پژوهشی و علمی و صاحب نظران این رشته به بررسی وموضوعات مورد توجه اندیشم
)1380حافظ نیا، . (پردازندمی

موضوع ژئوپلیتیک ":ازتعریفی که از ژئوپلیتیک مد نظر ما در این مقاله قرار گرفته است عبارت است. استتعاریف زیاد و متفاوتی از ژئوپلیتیک ارائه شده
)1385حافظ نیا، . (دهدفیا، قدرت و سیاست تشکیل میرا رفتار گروههاي انسانی متشکل نسبت به یکدیگر برپایه جغرا

اقتصاد ژئوپلیتیکیرویکرد - 1- 2-1
در واقع ژئواکونومی، همیشه از وجوه مهم زندگی بین المللی ) 1386حیدر، میر(. این رویکرد تحت تأثیر نظریه مارکسیسم یا نئومارکسیسم شکل گرفت

براي برخی از افراد پایان جنگ سرد باعث پدیدار شدن نظم جدید ژئوپلیتیکی تحت تأثیر مسائل و مشکالت ژئواکونومیک ) 1380لوتواك، (.بوده است
گذاري کاالها و تصاویر، کشورها، ساختار جغرافیایی سیاره جهانی تجاري، سرمایهریانات شدن فعالیتهاي اقتصادي، جیعنی دنیایی که جهانی.شده است

ر پایه روابط اقتصادي به اند معتقد بودند که ژئوپلیتیک معاصر باید بجغرافیدانانی که در این زمینه کار کرده) 138اتوتایل، (. کنندزمین را بازسازي می
تحلیلی ارائه داد که بیشتر » داريژئوپلیتیک سرمایه« دیوید هاروي در اثر مهم خود ".ري در نظام جهانی بازسازي شودداویژه درباره نقش اقتصاد سرمایه

ند نباید به از دیگران در راستاي نگرش راستین مارکسیستی بود این رویکرد اقتصاد سیاسی بعداً مورد انتقاد اگینو و کوبریج قرار گرفت که معتقد بود
نوان زیر بنا و سیاست و فرهنگ روبنا توجه کرد چون نقش بازیگران چه دولتی و چه غیر دولتی، موقعیت جغرافیایی مکانها و فرایندهاي اقتصاد به ع

ئوپلیتیکی فرهنگی همانند فرایندهاي اقتصادي در تعیین ماهیت ژئوپلیتیک نقش مهم و مستقل دارند و بنابراین خواستار استفاده از رویکرد اقتصاد ژ
)1386میر حیدر، (".شدند

وزن ژئوپلیتیکی-2- 2
وزن . به عبارتی جمع جبري عوامل قدرت ملی. وزن ژئوپلیتیکی عبارت است از ثقل نیروها و عوامل مثبت و منفی مؤثر در قدرت ملی یک کشور

چقدر وزن ژئوپلیتیکی بیشتر باشد منزلت و اعتبار یعنی هر. اي داردژئوپلیتیکی رابطه مستقیم با منزلت ژئوپلیتیکی کشور در سیستم جهانی و منطقه
شود و هراندازه اعتبار و منزلت بیشتر افزایش یابد همان اندازه فرصتهاي تر بیشتر میعمومی کشور بین سایر کشورها اعم از بزرگتر، همتراز و یا کوچک

اي محلی و همسایگی، منطقهازیها، اقدامات و رفتارها در مقیاسهاي مختلفسجدید قدرت مرئی و نامرئی براي اثرگذاري عینی و ذهنی بر فرایندها، تصمیم
المللی محوري تواند به تدریج در جایگاه مدیریت و رهبري فرایندها و کنشهاي جمعی قرار بگیرد و نقش سیاسی و بینآید و کشور میو جهانی فراهم می

اي عمالً بر فرایندها و تصمیمات و اقدامات جمعی تأثیر گذاشته و دیگر کشورها و اقدامات و منطقهالمللی و یاکشورهایی که در سازمانهاي بین. ایفا نماید
اي المللی و منطقهنماید آنهایی هستند که از وزن ژئوپلیتیکی و به تبع آن منزلت بیشتر و برتر در میان سایر اعضا سازمان بینکنش آنها را نیز متأثر می

- هاي خود در سطح منطقهسازي براي پیشبرد نقطه نظرات، سیاستها، اهداف و برنامهتوانند به تولید مجدد قدرت و فرصتب آنها میترتیبدین. برخوردارند
بنابراین وزن ژئوپلیتیکی مفهومی بنیادین در سرنوشت کشورها و فضاها و مکانهاي جغرافیایی و میزان اقتدار و قدرت بازیگري . اي و جهانی بپردازند

)1385نیا،حافظ(.شودمتها و دولتها و نهادهاي اجتماعی آنها محسوب میحکو
قدرت ملی- 2-3

با قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپلیتیکی یک ویژگی و صفت جمعی افراد یک ملت را منعکس می نماید و همزمان به عنوان یک صفت فردي در رابطه
در قالب یک جامعه یا ملت نگریسته شود از برآیند تواناییهاي آن جامعه، قدرت عمومی و کلی آن قدرت وقتی . یک کشور و یک دولت تجلی پیدا میکند

بنابراین مجموعه انسانهایی که تشکیل ملتی را داده که در شکل یک کشور سازمان سیاسی پیدا کرده اند داراي قدرتی می باشند که از . پدیدار می شود
چنین قدرتی حاصل ترکیب و جمع جبري وجوه . آیند و می توان آن را قدرت ملی آن کشور یا ملت دانستبرآیند قواي ترکیب شده آنها بدست می

در تعریف . مثبت و منفی عناصر و بنیانهاي قدرت آن کشور میباشد که از پویایی برخوردار بوده و نسبت به ملتها و کشورهاي دیگر قابل فهم و درك است
ی عبارتست از مجموعه اي از توانایی هاي مادي و معنوي که در قلمرو یک واحد جغرافیایی و سیاسی به نام کشور قدرت ملی می توان گفت؛ قدرت مل

توانایی قابلیت و ظرفیت یک ملت و یک کشور براي استفاده از منابع مادي و معنوي خود با هدف اعمال : یا اینکه قدرت ملی عبارت است از. وجود دارد
)1379حافظ نیا،.(داف و منافع ملیهاراده ملی و تحصیل ا

:حافظ نیا سطوح قدرت ملی کشورها را از حیث فضایی و قدرت اثرگذاري بر پدیده ها و فرآیندهاي برون کشوري به شرح زیر تعیین کرده است
.داردقدرتی است که در ماوراء کره زمین و فضاي بین کرات آسمانی قدرت مانور و اثرگذاري : قدرت ملی فراکروي-1
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قدرتی است که بر فرایندهاي جهانی و کروي اثر می گذارد، اعم از اینکه یک بعدي باشد یا چند بعدي: قدرت ملی با برد جهانی-2
نظیر هند در جنوب آسیا. قدرتی است که نفوذ آن در یک منطقه ژئوپلیتیکی تجلی پیدا میکند: قدرت ملی با برد منطقه اي-3
نظیر عربستان سعودي در شبه جزیره . قدرتی است که حوزه نفوذ اثرگذاري و نفوذ آنرا همسایگانش تشکیل می دهند: محلیقدرت ملی با برد -4

عربستان
قدرتی است که اثرگذاري آن در درون مرزهاي آن معنی پیدا میکند مانند نپال : قدرت ملی با برد کشوري-5
)1386حافظ نیا،(است مانند سومالیي خود نیز فاقد اقتدار کاملقدرتی است که در درون مرزها: قدرت ملی ضعیف-6
روش تحقیق- 3

و نیز اینترنت ...) کتب، مجالت تخصصی،مقاالت و(تحلیلی استفاده شده و اطالعات مورد نیاز از اسناد و مدارك مکتوب -در این تحقیق از روش توصیفی
در صورت استفاده بهینه از موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی : قرار گرفته است عبارت است ازاي که در این تحقیق مدنظرفرضیه. جمع آوري شده است

.اي و جهانی باال خواهد رفتویژه سواحل دریاي عمان وزن ژئوپلیتیکی جمهورزي اسالمی ایران در سطوح محلی، منطقهشرقی کشور بهجنوب
هاي تحقیقِیافته- 4
ایران در منطقه خاورمیانهاهمیت موقعیت جغرافیایی - 1- 4

هاي طبیعی دیگر، محیط و ترکیب و تلفیق آن با پدیده) درجه طول شرقی18درجه عرض و 15(گسترش قابل مالحظه ایران در طول و عرض جغرافیایی
وه بر در نظر گرفتن موقع ریاضی باید گیري پیکره ایران عالدر شکل. وجود آورده استباشد بهطبیعی متنوعی را که از صفات بارز محیطی این سرزمین می

مزیتهاي این موقعیت ممتاز . کند، توجه کرداي را ایفا میبه موقعیت نسبی و عمومی آن نیز که در معادالت اقتصادي، نظامی و سیاسی نقش برجسته
:جغرافیایی بدین قرار است

النهرین و نیل از طرف غرب ت مانند تمدنهاي چین، دره سند از سمت شرق و بینتمدن ایران حلقه ارتباطی میان دیگر کانونهاي متمدن باستانی بشری-1
بوده است؛

این موقع نامناسب جغرافیایی با کمک و . اي استدو خصیصه ذاتی جغرافیایی ایران کوهستانی بودن و قرار گرفتن در کمربند خشک نیمه حاره-2
لذا تنوع اکولوژیکی موجود در محیط . پیدایش اقالیم بیابانی و نیمه بیابانی تأثیر زیادي داشته استمساعدت عوامل طبیعی دیگر، نقشش تعدیل یافته و در 

؛.طبیعی ایران ناشی از عملکرد کنش متقابل این دو خصیصه ذکر شده است
سیا و آفریقا و نیز وجود منابع عظیم نفت، گاز قرار گرفتن سرزمین ایران در ریملند اوراسیا و همچنین واقع شدن آن در معبر ارتباطی سه قاره اروپا، آ-3

بخشد؛اي در منطقه برخوردار بوده و به آن نقش ژئواستراتژیک میو فلزات استراتژیک، از جایگاه ویژه
ها درآمده است، بتواند دارا بودن هویت ایرانی باعث شده است که ایران باوجود اینکه بارها مورد هجوم دشمنان قرار گرفته و در مواردي تحت سیطره آن-4

)1389فر، سنائی. (اش را با همه آداب و سنن ملی حفظ و حراست نمایدوحدت سیاسی و تمامیت ارضی
جایگاه جنوب شرق ایران در نظریات ژئوپلیتیک- 2- 4

دهد و در مسیر عمومی هم پیوند میجنوب، دو عرصه جغرافیایی آب و خشکی را به - به لحاظ موقعیت ارتباطی، فضاي جغرافیایی ایران در محور شمال
هایی قرار از اینرو ایران در معرض تعامالت، استراتژیها و جابجایی. شرقی قرار داردهاي اروپا و آسیا و اقیانوسیه، بویژه آسیاي جنوبی و جنوبارتباط قاره

و ژئواستراتژیک، طی دو قرن اخیر، دقیقاً در حدفاصل استراتژیهاي دو ایران از لحاظ ژئوپلیتیک. دارد که به هر نحو با موقعیت ارتباطی ایران مرتبط باشند
بنابراین ایران در )1381نیا،حافظ.(آمیز قدرتهاي جهانی بازي کرده استقدرت بزرگ جهانی رقیب قرار داشته و نقش حائل را در فرایند رفتارهاي رقابت

لحاظ پتانسیلهاي ژئوپلیتیکی سواحل دریاي عمان و یکی از مناطق با اهمیت این کشور به. استهاي ژئوپلیتیک از جایگاه و موقعیت مهمی برخوردار نظریه
.ژئوپلیتیک برخوردار استاي در نظریات که از جایگاه برجسته.شرقی ایران استجنوب

شرقی ایران در نظریه هارتلنداهمیت جنوب- 1- 2- 4
مکیندر قاره هاي اروپا، آسیا و آفریقا را به عنوان . تحت عنوان محور جغرافیایی تاریخ مطرح شد1904اولین بار در سال ) 1861- 1947(نظریه مکیندر

دانست که انی را ناحیه محور یا هارتلند میوي کلید جزیره جه. گیردجمعیت جهان را در بر می8/7کی و کره خا3/2جزیره جهانی معرفی کرد که 
ه ولگا، از شرق به سیبري غربی، از شمال به اقیانوس منجمد شمالی و از جنوب به ارتفاعات هیمالیا، ارتفاعات ي وسیعی بود که از غرب به رودخانناحیه
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) 1380عزتی،. (شدام از قدرت هاي دریایی تهدید نمیاز نظر مکیندر، در آن زمان این ناحیه از سوي هیچ کد. شدان و ارتفاعات مغولستان محدود میایر
:طراف منطقه هارتلند را دو ناحیه فرا گرفته استمکیندر عقیده داشت ا

شد که پشت به خشکی اوراسیا و در کنار آب قرار دارند و قابل دسترسی قدرت دریایی هایی میاین هالل شامل سرزمین: ايهالل داخلی یا حاشیه-1
.هستند و بخش عمده این حاشیه قلمرو شبه جزایر است و نقش ژئواستراتژیک دارد

مکیندر بر این باور بود که هارتلند اهمیت اساسی در اوراسیا بر . هالل خارجی شامل جزایر بریتانیا ، ژاپن و استرالیاست: ايل خارجی یا جزیرههال-2
ر جزیره کسی که به شرق اروپا تسلط یابد به هارتلند حاکم خواهد بود، هر کسی بر هارتلند حاکم شود ب":چنین عنوان کرد1919عهده دارد  و در 

)همان(".م باشد بر دنیا مسلط استجهانی حاکم خواهد بود؛ و کسی که به جزیره جهانی حاک
. هالل داخلی استوب شرقی ایران در نظریه مکیندر بخشی ازشود که سواحل دریاي عمان و جنبا نگاهی به ساختار فضایی نظریه هارتلند، مشخص می

همجواري با هارتلند از یک طرف و دسترسی به آبهاي آزاد از . انده چون یک کمربند، هارتلند را محاصره کردهسرزمینهایی است کاین بخش از ایران جز
.طرف دیگر بهترین موقعیت ارتباطی و استراتژیک را هم براي تهدید هارتلند و هم براي دفاع از آن در اختیار ایران قرار داده است

قدرت دریایینظریهشرقی ایران در اهمیت جنوب-2- 2- 4
ها را در مسیر ریایی و تسلط بر دریاها و آبراههداد، آلفرد تایر ماهان اهمیت قدرت دمیمکیندر که اصالت را به قدرت  بريي  هارتلند مقابل نظریهدر

ي یهبه عبارت دیگر در نظر) 1381وتوال،لور. (بی اعتقاد داشتاو به ذاتی بودن قدرت در فضاي آ. دانستبرتر جهانی حائز اهمیت میارتقاء به قدرت
در . ش موقعیت گذرگاهی قائل بوداماهان براي ایران در نظریه. ماهان تسلط بر دریاها و آبراهه هاي استراتژیک جهان تسلط بر جهان را به همراه دارد

در اینجا مهمترین . ها هستندو سطح اتصال آبها و خشکیجزایر است که در سطح گسل چارچوب فضایی نظریه قدرت دریایی، ایران جزیی از مجموعه شبه
بنابراین ایران بهترین مکانی است که باید جلوي . است که در مسیر دسترسی قدرت بري روسیه به اقیانوسهاي جهان قرار گرفته استاین نقش ایران 

فردي ترده دریاي عمان در این نظریه از جایگاه منحصر بهشرقی ایران به علت سواحل گسجنوب)1382نیا،حافظ. (حرکت روسیه در آنجا سد شود
ترین مسیر براي دسترسی به آسیاي میانه و سیبري نزدیکترین و مناسباز دید قدرت بحريعالوه بر دسترسی به آبهاي اقیانوسی؛برخوردار است چرا که

.به آبهاي آزاد استو از دید قدرت برّي نزدیکترین مسیر براي دسترسیاست) بخش اصلی هارتلند(
شرقی ایران در نظریه ریملنداهمیت جنوب- 3- 2- 4

از . داندریملند نام میبرد، واجد اهمیت مینیکالس اسپایکمن با پذیرش چارچوب فضایی نظریه مکیندر، به جاي هارتلند، هالل داخلی را که وي از آن به 
دلیل اهمیت دادن اسپایکمن به ریملند، در )1372حافظ نیا،. (شودمنشاء اصلی تولید قدرت محسوب مینظر وي منطقه ریملند کارکرد اصلی را دارد و

سازد؛ از طرف دیگر بیشترین منابع ي و بحري را بهتر فراهم میمقایسه با هارتلند از این جهت بود که به اعتقاد وي این منطقه امکان ترکیب قدرت برّ
ي را فرا گرفته بود، ناحیه ریملند به صورت هاللی اطراف قدرت برّ) 1380عزتی ،. (از جهان وجود داردات در این بخشنیروي انسانی و سهولت ارتباط

. دهداسپایکمن در نظریه خود ایران را در قلمرو ریملند جاي می. ي و بحري مبدل کرده بودهمین امر این ناحیه را به صحنه رقابت و نفوذ قدرت هاي برّ
از نظر تاریخی، . پیونددوقوع میین قلب زمین و آبهاي پیرامون قرار گرفته است و اکثر رقابتها و مخاصمات قدرتهاي دریایی و زمینی در آن بهقلمروي که ب

ران بویژه سواحل در ارتباط با این نظریه سواحل جنوبی ای. بوده است... ریملند محل ایجاد قدرتهاي کالسیک قدیم مانند چین، ایران، هند، عثمانی، روم و 
نظیر ایران باعث شده بود تا موقعیت بی. بیشتر وقایع تاریخ معاصر ایران در قالب این نظریه قابل تحلیل است. دریاي عمان از اهمیت زیادي برخوردار است

وضعیت موجود که همانا تأثیرپذیري عنوان مهمترین قسمت منطقه ریملند ایفاي نقش کند این واقعیت باعث شد تا برخی نیروهاي سیاسی داخلی از به
آنچه در زمان امیرکبیر، اولین پیوندهاي بین ایران و آمریکا را رقم زد؛ . مسائل کشور از دو قدرت برتر بود، خسته شوند و به دنبال نیروي سومی باشند

لوي منجر به حضور پررنگتر آلمان به عنوان نیروي سوم شد آنچه در دوران قاجار، انقالب مشروطه مردم ایران را شکل داد؛ مسائلی که در زمان رضاشاه په
هاي گریز از وضعیتی بودند که قرار بود بر اساس نظریه گیري و پیروزي انقالب اسالمی ایران شد؛ همگی پنجرهو نهایتاٌ واقعیتهایی که منجر به شکل

)1385احمدي و پارسایی،.(ریملند، ایران آن را به عهده داشته داشته باشد
ایران و نظریه بیضی استراتژیک انرژي- 4- 2- 4

این مناطق به عنوان دو . ادفارس و دریاي خزر را بیضی استراتژیک نام نههاي دربرگیرنده خلیجمجموعه سرزمین1997اي در سال جفري کمپ در نوشته
میلیارد 200منابع نفتی دریاي خزر تا . غرب اهمیت فراوانی داردي نیاز روزافزون انرژي جهان در قرن بیست و یکم براي جهان ي اصلی  برآورندهمنطقه

از طرفی تنها سه کشور روسیه، . کنندمیلیارد بشکه حساب می90هاي فعال در منطقه روي میانگین بشکه تخمین زده شده است؛ درحالی که کمپانی
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قابلیت افزایش تولید نفت حوزه خلیج فارس ) 1381مجتهدزاده،. (یار دارندر اختدرصد منابع شناخته شده گاز طبیعی جهان را د70ایران و قطر، حدود 
توان اهمیت سواحل دریاي عمان و جنوب شرقی ایران را می)Bahgat,2002(.وجود دارد2020درصد در سال 36به 2002درصد در سال 31نیز از 

.در موارد زیر ذکر کرد
.ي بیضی استراتژیک انرژي جفري کمپ قرار داددر نزدیکی تنگه استراتژیک هرمز در زمرههایی از سواحل ایران در دریاي عمانبخش-1
اي که نزدیکترین و بخشد به گونهاي به این منطقه میهمین امر نقش معبري و گذرگاهی ویژه. شرقی ایران همسایه غربی هارتلند جدید استجنوب-2

پروژه خط لوله صلح براي . کندرس به شبه قاره هند و چین مسیري خواهد بود که از این مناطق عبور میفاآسانترین راه انتقال نفت و گاز حوزه خلیج
.  شرق کشور و سواحل شمالی دریاي عمان تأکید داردانتقال گاز میدان پارس جنوبی به پاکستان و هندوستان و حتی چین بر این ویژگی جنوب

مین امنیت بیضی استراتژیک انرژي و طق همجوار هارتلند جدید در امر تأدریاي عمان به عنوان یکی از منا) شمالی(ایرانیشرقی ایران و سواحل جنوب-3
لذا تالش براي . ناامنی در این منطقه هم حاشیه و هم متن بیضی استراتژیک انرژي را ناامن خواهد ساخت. اي داردمسیرهاي ارتباطی آن اهمیت ویژه

.المللی برخوردار استاز اهمیت ملی و بینیدار در این بخش از ایران تأمین امنیت پا
شرقی ایرانزاي برخاسته از موقعیت جغرافیایی و ارتباطی جنوبپتانسیلهاي قدرت- 3- 4
سازي تبدیل ایران به قدرت دریاییامکاندسترسی به دریاي آزاد و - 1- 3- 4

شود در اختیار داشتن آبهاي آزاد شرط تصور می. طلبی کشورها بوده استیکی از عوامل مهم براي توسعهاز قدیمیترین دوران تا امروز دسترسی به دریا 
توجه به دریا و مسائل و توسعه آن . سازداستراتژي دریایی نقش اساسی سیاست دریایی را مشخص می. ضروري براي رسیدن به یک قدرت جهانی است

جمهوري اسالمی ایران به دلیل . اند به نحوي به دریا دسترسی داشته باشنددارد و دولتها همیشه در تالش بودهاي و پایدارنقش اساسی در توسعه منطقه
توجهی دارد و آثار این ها هنوز نسبت به توسعه قلمرو دریایی و جزایر و بنادر آن بیدر برنامه) خشکی(نداشتن استراتژي دریایی و داشتن سیاست برّي 

)1381کامران،. (بندرها مشهود استغفلت در جزایر و
اي براي ایران ایفا کند و آن را از توان و قابلیت تحرك میان ري، نقش ویژههاي بحتواند در اتخاذ استراتژيشرقی ایران به لحاظ جایگاه نظامی میجنوب

اي یعنی سازه دریاي عمان ، ایران را در مجاورت دو سازه منطقهالمللی، دریاي عمانبه لحاظ سیاسی و بین. اي نظامی برخوردار نمایدهاقیانوسی در فعالیت
از نظر اقتصادي ایران در سواحل . دهدعضویت در این دو سازه، ظرفیت ژئوپلیتیک ایران را توسعه می. اي اقیانوس هند قرار داده استو سازه میان قاره

مایل منطقه انحصاري اقتصادي طبق عهدنامه حقوق 200مبدا دریاي سرزمینی و نیز تا مایل دریایی از خط 350دریاي عمان با افزایش حد فالت قاره تا 
هاي نیاز سازه. شودب ایران میعدنی کف و زیر کف در این دریا نصیهاي مهمی در زمینه شیالت و منابع کف دریا و نیز ذخایر مالمللی دریاها، پتانسیلبین

اي و منطقهگیري منطقه آزاد تجاري در سواحل جنوب شرق کشور با حوزه نفوذتواند موجب شکلمی... آسیا و فارس، جنوب اي آسیاي میانه، خلیجمنطقه
کاال به اروپا، کشورهاي مدیترانه و هندوستان، هاي آبی و مسیرهاي بزرگ ترانزیتواقع شدن جنوب شرق ایران و دسترسی به آن به راه. المللی گرددبین

"آ سه آن"و "اکو"اي همچون را براي فعال شدن بخش اقتصادي در این منطقه فراهم آورده است که با وجود سازمانهاي منطقهپتانسیلهاي بازرگانی 
)1384نیا و رومینا،حافظ.(تواند براي آینده بازرگانی این منطقه انتظار داشتانداز بازرگانی روشنی میچشم

،خدمات و انرژيترانزیت کاالدروازه عنوان بهچابهار وجود بندر - 2- 3- 4
بندرگاه مناسب براي کشتیها با آبخور زیاد، داراي . ها، شکلها و ویژگیهاي گوناگون دارندپیوندد که اندازهخطوط دریایی به بندرگاهها و بندرهایی می

همچنین . ش و تسهیالت دریانوردي استهاي چرخراههاي دسترسی، ورودي، بسترهاي الیروبی شده، ژرفاي کافی، لنگرگاههاي حفاظت شده، حوضچه
براي ایفاي نقش بندر ) 1385کالینز،. (و ترخیص کاال داردسازي، تعمیر و نگهداري هر بندر مدرن، مجموعه مناسبی از امکانات پهلوگیري، باربري، ذخیره

. ید توسعه بندر شهید بهشتی چابهار در اولویت قرار بگیردچابهار در خط ترانزیتی محور شرق و باال بردن توان رقابت با بندرهاي گوادر و جبل علی، با
آهن فدراسیون روسیه هزار کیلومتري راه146شود این بندر به شبکه مشهد سبب می-اتصال این بندر به راه آهن سراسري زاهدان و بم و خط آهن بافق

)1384امیدي، . (و کشورهاي مستقل مشترك المنافع و اروپا بپیوندد
عمق استراتژیک-3- 3- 4

عمق . دهداي است که توان ایران را در برخورد با چالشهاي ژئواستراتژیک ارتقا میشرقی داراي عمق استراتژیک ویژهایران در سواحل و آبهاي جنوب
تواند باعث حل شدن چالشهاي ژئواستراتژیک موجود بین ایران و دیگر کشورهاي همجوار گردد و ایران از این ظرفیت استراتژیک موجود در این منطقه می
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نیا و حافظ(.برداري کرد و کنترل خود را بر تنگه هرمز مسجل کردبهره1970جهت حل اختالفات مرزي با عمان در زمان حمله چریکهاي ظفار در دهه 
)1384ا،رومین

)ژئوپلیتیک دسترسی(تانسیلهاي چشمگیر ارتباطی پ- 4- 3- 4
شبکه راههاي زمینی و هوایی و آبی در یک . بخش بزرگی از پیشرفت و توسعه مناطق، در گرو شبکه راههاي ارتباطی و چند و چون سامانه ترابري است

هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی، یکپارچگی سرزمینی و نهکشور، با باال بردن کارکرد مناطق گوناگون و همچنین نزدیک کردن آنها به یکدیگر در زمی
. نقش شبکه ارتباطی در یکپارچگی کشور از زمانهاي باستان شناخته شده است. شودکند و مایه شکوفایی اقتصاد ملی میسیاسی کشور را تضمین می

هاي ارتباطی گفته شده است که هر اندازه کشوري در زمینه شبکهکنند، بنابراین هاي ارتباطی نقش برجسته در توسعه اقتصادي بازي میچون سامانه
گیرند و هر استان تري قرار میسان همه استانهاي کشور با همدیگر در ارتباط گستردهتر خواهد داشت، زیرا بدینیافتهتر باشد؛ اقتصادي توسعهیافتهتوسعه

ترین عوامل قدرت امروزه شبکه ارتباطی چنان اهمیت یافته است که یکی از برجسته. فعال شودايتواند در زمینه تولید کاال یا خدمات ویژهیا ناحیه می
ویژه جنوب شرقی ایران به. گذاردشود و بر وزن و جایگاه ژئوپلیتیک یک کشور در نظام جهانی اثر میملی کشورها و توسعه اقتصادي آنها شمرده می

انسیلهاي ارتباطی چشمگیري دارد و گذشته از آن از دیگر عوامل مؤثر در گسترش شبکه ارتباطی در سطوح بحري پت-منطقه آزاد چابهار با موقع بري
تواند همچون پلی مند است و میبهره... محلی، ملی و فراملی از جمله امنیت، موقع ممتاز از جهت دسترسی به بازارهاي پرجمعیت مانند هند، پاکستان و 

حسین .(ا تأمین کندي محصور در خشکی در آسیاي مرکزي و نیز استانهاي خراسان و سیستان و بلوچستان به دریاي آزاد ردسترسی افغانستان و کشورها
)1389پورپویان،

تنگه هرمزتنگناي آلترناتیو خروج نسبی ایران از - 5- 3- 4
گردد حال حاضر به عنوان عامل قدرت براي ایران محسوب نمیتنگه مذکور در . خوردد میفارس و تنگه هرمز با سیستم جهانی پیونایران از طریق خلیج

% 80صادرات انرژي فسیلی ایران و بیش از % 100ترین کشور منطقه به تنگه هرمز است و زیرا ایران وابسته. بلکه عامل ضعف قدرت ملی ایران است
- یط بروز محاصره دریایی و تهدید امنیت تنگه هرمز، ایران به شدت آسیببنابراین در شرا. گیردالذکر انجام میصادرات و واردات آن از طریق مسیر فوق

ط بر اینکه تحولی مشرو. شودشرقی ایران پتانسیل مناسبی براي خروج ایران از تنگناي ارتباط دریایی محسوب میرو سواحل جنوباز این. پذیر خواهد بود
)1384و رومینا،نیاحافظ. (در ساختار فضایی حمل و نقل کشور انجام پذیرد

)میانه، روسیه و افعانستانآسیاي(آبشش کشورهاي محصور در خشکی عنوان بهشرقی ایران جنوب-6- 3- 4
هاي این منطقه و قرار گرفتن آن قابلیت. شرقی ایران بیشتر احساس شدهیرشوروي و نیاز کشورهاي محصور در خشکی شمالاوپاشی اتحاد جمپس از فر

روي این کشورها و نیاز مبرم آنها جهت دسترسی به جنوب با توجه به موقعیت ایران به عنوان یک واحد جغرافیایی پیش-دسترسی شمالدر مسیر محور 
:عمان نتایج زیر را به دنبال داردشرقی ایران به سواحل هاي باالي حمل کاال و اشغال واحدهاي سیاسی شمالآبهاي آزاد با ظرفیت

در طرح )همان.(د انفعال در رفتار همسایگانابزار ایجاد موازنه ژئوپلیتیکی با ایجا+ نواحی توسعه نیافته شرق کشورتوسعه کریدور+ لتغااش+ تولید درآمد(
سازي اي شناخته شده است و چابهار به عنوان بزرگترین ترمینال مایعقارهیونیدو سواحل دریاي عمان به عنوان نزدیکترین راه و مسیر انتقال انرژي بین

–قراردادهاي دوجانبه ایران ) UNIDO,1994.(مله چین و ژاپن در نظر گرفته شده استشرق آسیا از جگاز و انتقال آن به بازار مصرف جنوب
- با توجه به نقش برجسته)1382شمشیرپناه،. (ر داده استهندوستان نیز اهمیت نقش ارتباطی این منطقه را مورد تأکید بیشتري قرا- ترکمنستان و ایران

هایی که براي کاستن از اهمیت ایران در زمینه ارتباطات شده بینیالمللی انرژِي به عهده گیرد و نیز پیشتواند در شبکه بیناي که چابهار در آینده می
آهن، جاده، هاي راهاندازي شبکهندهی و راهچابهار در سازما-زاهدان-مشهد-الزم است محور سرخس) ترکمنستان-نافغانستا-است، همچون راه پاکستان

مشهد به علت طوالنی بودن راه رقیب چندان نیرومندي براي -مانتهران، مشهد یا کر-بندرعباسمخابرات و خطوط لوله در اولویت قرار گیرد؛ زیرا محور 
-هاي ارتباط دهندهمل مسیرهاي آبی دریایی و همچنین شاهراهاي به عنوان مکارتباطات جاده)1379نیا،حافظ.(دیگر محورها مانند آنچه گفته شد نیست

ترین بخش از حمل و نقل زمینی اي متداولحمل و نقل جاده. ي مکانهاي جغرافیایی برعهده دارداي را در توسعههاي تجمع انسانی نقش برجستهي مکان
کننده نهایی کاال و خدمات را در دسترس مصرفدیگر انواع حمل و نقل،است که از میدان فعالیت وسیعی در خشکی برخوردار است و به عنوان مکمل 

جنوبی است که این شبکه نیز از توسعه -اي جنوب شرق کشور شامل یک شبکه اصلی شمالشبکه جاده)1367،حمدانی پورپارسایان و .(دهدقرار می
شود که پس از گذشتن از زرنج، قندهار و کابل، وارد به خاك افغانستان وارد میزابل که -احداث جاده ترانزیتی چابهار. باشدکافی و مفید برخوردار نمی
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از سوي دیگر . ي سیستان و بلوچستان خواهد شدداشته شدهنگهاین اقدام زیربنایی موجب رونق اقتصادي استان عقب. شود ضروري استتاجیکستان می
)1384نیا و رومینا،حافظ. (خواهند یافتدو کشور افغانستان و تاجیکستان به دریاي آزاد دسترسی 

ولی استان سیستان و .هلو گرفتن کشتیهاي بزرگ استهاي دریاي عمان به سبب آرامش نسبی آب و ژرفاي مناسب آن جاي خوبی براي پهرچند کرانه
این استان از مناطق مرکزي و داخلی به سبب وجود دور افتادگی، در حاشیه بودن و بویژه گسستگی فضایی . بردبلوچستان در انزواي جغرافیایی به سر می

هاي توسعه اي، ریلی و هوایی از پیش زمینهسان گسترش ارتباطات جادهدین)1380پور،کریمی(.دو صحراي بزرگ از ویژگیهاي محیطی این استان است
اي در توسعه اقتصادي و اجتماعی دارد و در این میان، اهمیت یژهسامانه ترابري کارآمد، جایگاه و.زدایی از سیستان و بلوچستان استاقتصادي و محرومیت

هاي ایجاد کریدورهاي ریلی و رساندن آنها به کشورهاي همسایه و بندرهاي ایرانی، از برنامه. ترابري ریلی به سبب ویژگیهاي اقتصادي چشمگیر است
میلیارد دالري به 10ا توسعه شبکه ارتباطی این استان ساالنه دستکم درآمدي استراتژیک اقتصادي است که سهم بزرگی در توسعه ملی خواهد داشت، زیر

با اینکه ایران از دید جغرافیایی و ژئوپلیتیکی . آورد؛ این درحالی است که سیستان و بلوچستان هنوز به شبکه ریلی کشور نپیوسته استارمغان می
و همین دهد، شوربختانه ناوگان هوایی باري و مسافري کشور وضع نابسامانی داردم پیوند میجایگاهی برجسته دارد و همچون پلی خاور و باختر را به ه

براي نمونه منطقه آزاد چابهار بعنوان یک منطقه ویژه اقتصادي که پتانسیل چشمگیري براي صدور کاال . اثري زیانبار بر استانهاي خاور ایران گذاشته است
نادیده گرفتن فرصتهاي ژئوپلیتیکی . بهره استآسیار مرکزي، افعانستان و پاکستان دارد، هنوز از امکانات ارتباطی الزم بیو انتقال مسافر به شبه قاره هند، 

نمونه آن جذب سرمایه توسط بنادر رقیب بندر چابهار یعنی جبل . از این دست و بهره نجستن از آنها، ایران را با چالشهاي ژئوپلیتیکی روبرو کرده است
.گوادر استعلی و 

تنگناهاي ژئوپلیتیکی توسعه جنوب شرقی کشور- 4- 4
)جبل علی و گوادر.(براي بندر چابهاروجود بندرهاي رقیب-
.اي استنبود تأسیسات زیربنایی الزم، که هزینه آنها فراتر از اعتبارات بودجه-
تنگناها و محدودیتهاي ایدئولوژیک، بویژه در زمینه توریسم،صنعتی جهان، به سبب - نبود پیشنیازهاي فرهنگی رایج در مناطق بازرگانی-
گذار در ایران،بینی شده براي شرکتهاي سرمایهالمللی در سایه تحریمهاي اقتصادي و مجازاتهاي پیشفضاي نامساعد بین-

)1381کامران،(المللیهاي بینگذاران خارجی براثر تبلیغات سوء رسانهکاهش احساس امنیت اقتصادي، سیاسی و اجتماعی در سرمایه
اندازي مدارس با گرایش وهابیگذاري و تبلیغات برخی کشورها براي دامن زدن به این شکافها، براي نمونه، راهوجود شکافهاي مذهبی و سرمایه-
نبود بازار کار داخلی براي جذب نیروها و وجود کاالهاي قاچاق و مواد مخدر در کشورهاي همسایه-
المللی در حاشیه نوار مرزياچاقچیان بینحضور ق-
افزار و خرید و فروش آن در منطقهنگوفور ج-
)1389پورپویان،حسین.(حضور آمریکا در مرزهاي خاوري کشور-

تجزیه و تحلیل- 5
- پنج کانون استراتژیک چابهار. آیدهاي دریاي عمان، یک سرمایه ارزشمند ژئوپلیتیکی به شمار میجنوب شرقی کشور با جایگاه یگانه خود در کرانه

تواند در پیشرفت طرح توسعه چابهار به عنوان محور توسعه اي میبجنورد در محدوده شرقی کشور مطرح است که هر یک به گونه- مشهد-بیرجند-زاهدان
رسد توسعه دیگر مناطق زاد چابهار، به نظر میویژه منطقه آباتوجه به توانمندیها و ظرفیتهاي ژئوپلیتیکی سواحل دریاي عمان، به. شرق کارساز افتد

هرچه بیشتر و بهتر از ظرفیتهاي مکانی و ژئوپلیتیکی بخشهاي مختلف . خاوري کشور تا اندازه زیادي در گرو توسعه این منطقه استراتژیک و محوري باشد
اي با هدف از میان بردن تنگناهاي کنونی و تژیهاي اصولی و پایهویژه منطقه جنوب شرقی کشور و سواحل دریاي عمان، نیازمند یک رشته استراکشور و به

آوردن آن از ویژه رساندن شبکه ریلی کشور به منطقه آزاد چابهار و برونمهمترین اقدام ایجاد بسترهاي مناسب ارتباطی به. شناخت امکانات موجود است
هاي زیربنایی و تقویت شبکه. المللی پیوند یابد استاي که با راههاي سراسري و بینگسترش دادن خطوط ارتباطی این منطقه به گونهانزواي جغرافیاي و 

گذاري خارجی، بسترسازي سازي براي افزایش سرمایهباید بر تجهیز ناوگان و زمینه. رفاهی در پیوند با ترانزیت در سراسر این محور، امري ظروري است
ستان تأکید میلک در مرز ایران و افغان- اي و ملی، اولویت دادن به محور ترانزیت چابهارد توسعه منطقهبراي مشارکت بیشتر باشندگان منطقه در فراین

.شود
- در تفکر استراتژي سنتی ایران صحنه عملیات دشمن فرضی در خلیج فارس می. ایران در دریاي عمان ظرفیت تشکیل سازه دفاعی اقیانوس پایه را دارد

تی ایران قبل از ورود به خلیج فارس یعنی در دریاي عمان طراحی گردد، توان استراتژیک ایران قبل از ورود به خلیج فارس قرار چنانچه صحنه عملیا. باشد
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همچنین ایران توان طراحی  یک صحنه عملیاتی بزرگ یک جانبه و حتی چند جانبه با کمک پاکستان، هندوستان، عمان و امارات را در . خواهد داشت
فقدان چنین سازه عملیاتی است که ایاالت . اي حاضر در منطقه بویژه ایاالت متحده آمریکا را داردات موجود و مفروض قدرتهاي فرامنطقهبرابر تهدید

)1384نیا و رومینا،حافظ.(متحده آمریکا قدرت مانور در خلیج فارس را پیدا کرده است
- ک کشوري که در منطقه قرار دارد و بازارهایی که در کنار آن وجود دارد، ایجاد میترانزیت یک فرصت و مزیت است و برحسب موقعیت استراتژیک ی

شرقی ایران بواسطه موقعیت جنوب. ترانزیت کاال و خدمات از سه جهت درآمد ارزي، ایجاد اشتغال و ثبات سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است. گردد
هاي پیرامونی بخصوص کشورهاي اي کاال و تعامل و ارتباط با حوزهاي و فرامنطقهر مبادالت منطقهآفرینی داي از نظر نقشخود شرایط ویژهجغرافیایی

المللی، فارس، آبهاي بیناز سوي دیگر این منطقه به لحاظ مجاورت با منطقه ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک خلیج. واقع در شمال و شرق خود را دارا است
.ویژه امکانات ترانزیتی و تجارت فرامرزي برخوردار استبهحوزه آسیاي میانه از امکانات بالقوه اقتصادي،همجواري با حوزه شبه قاره هند و

لذا بسط این صنعت در کشورهاي در حال توسعه و کم درآمد نظیر ایران . کارشناسان، ترانزیت صنعت برتر جهان در چند سال آینده استبینیطبق پیش
ه باشد زیرا درآمدهاي ناشی از آن در کاهش وابستگی باي بسیار مهم و ضروري میکه امکانات بالقوه و بالفعل بسیار مناسبی در این زمینه دارند مسأله

کشور ایران در حوزه ترانزیت به علت دارا بودن مزیتهاي چهارگانه منابع انسانی، منابع انرژي، ذخایر معدنی و موقعیت . درآمدهاي نفتی بسیار مؤثر است
قاز به عنوان پلیو قفکشور و دسترسیهاي راهبردي به آسیاي میانه15ممتاز جغرافیایی از منظر قرار گرفتن در مرکز هارتلند جدید، همسایگی با 

یکی از مهمترین مناطقی که داراي . میان اروپا و آسیا براي تحقق مبادله و ترانزیت کاال و انسان، نقش بسیار پراهمیتی را ایفا کرده استارتباطی 
المللی عمان و ترسی به آبهاي بیندس. باشدویژه بندر چابهار میشرقی کشور و سواحل دریاي عمان بهباشد جنوبقابلیتهاي ترانزیتی و حمل و نقل می

نطقه یک فارس و اقیانوس هند، نزدیکی به حوزه شبه قاره هند، آسیاي میانه و چین به طور ذاتی از نظر ویژگی مکانی و موقعیت جغرافیایی به این مخلیج
.هویت تاریخی ترانزیتی و ژئواکونومیک فرامرزي بخشیده است

دریاي عمان در جنوب و دریاي خزر در شمال و این حقیقت که ایران توان پیوند دادن ژرفاي ژئوپلیتیکی -فارسخلیجموقع جغرافیایی ویژه ایران میان 
گر ساختن هارتلند تازه در دهد در راستاي عملی کردن چنین پیوندي و جلوهاش را دارد، به این کشور اجازه میشمالی و ژرفاي ژئوپلیتیکی جنوبی

در چارچوب حاکمیت ملی و زیر پوشش قوانین خود در اختیار هر یک از اشرخی بندرهاي فراوانش را در سواحل جنوبیمدرن، بژئوپلیتیک پست
چنین کاري نه تنها موقع جغرافیایی استثنائی ایران را به یک موقع ژئوپلیتیکی استثنائی . کشورهاي محصور در خشکی منطقه خزر و آسیاي میانه بگذارد

المللی جنوب برخوردار خواهد بلکه کشورهاي منطقه خزر و آسیاي میانه را از دسترسی مستقیم و آسان به راههاي بازرگانی بینتبدیل خواهد کرد، 
.این کار عالوه بر مزایاي اقتصادي فراوان براي ایران، باعث افزایش توان تأثیرگذار ایران در معادالت سیاسی منطقه خواهد شد. ساخت

هاي مختلف مسائل دریایی از قبیل میزان توسعه هاي متفاوت را با منافع قدرت ملی مورد سنجش قرار داد و به چراییو تواناییباید تهدیدات مختلف 
بخشهاي ناوگان تجاري، گسترش شیالت، استقالل و تجارت دریایی و توسعه نیروي حمل و نقل دریایی پاسخ داد و با یک تغییر عمیق و وسیع در ساختار

با توجه به جایگاه جمهوري اسالمی ایران در جهان اسالم و داشتن نقاط استراتژیک . یایی کشور مسائل دریایی را هدایت، نظارت و حمایت کردمختلف در
گر نسبت به موقعیت مرکزي جمهوري اسالمی از طرفی حساسیت نیروهاي مداخله. مهم باید منافع ملی مشخص و پس از آن منافع حیاتی تأمین گردد

ها حایز اهمیت و ترسیم اهداف، فارس با محوریت دریا در برنامهفارس و دریاي عمان تدوین استراتژي دریایی در خلیجران در دریاي خزر و خلیجای
اداري براي این منظور باید تشکیالت مناسبی در شوراي عالی. سیاستها و راهبردي کردن آنها در مقاطع مختلف زمانی ضروري و بسیار با اهمیت است
.)1381کامران،.(دریایی عملیاتی شوداي جمهوري اسالمی ایران منظور و از طریق مراجع قانونی مصوب گردد، تا سیاستهاي منطقه

گیرينتیجه- 6
- قرار داده که نمیفرد در اختیار این کشوردیدگاههاي ژئوپلیتیکی بررسی شده در این مقاله حاکی از آن است که جغرافیاي ایران، موقعیتی منحصر به

ازطرف دیگر شایسته است مسؤولین کشور نیز با توجه بیشتر و آگاهی بهتر از این . اي و جهانی نادیده گرفتتوان جایگاه آن را در استراتژیهاي منطقه
.رداري نمایندبها، به بهترین شکل از امکانات کشور در جهت تأمین منافع ملی و سعادت دنیوي و اخروي ملت ایران بهرهواقعیت

اجتماعی و -المللی و ژئوپلیتیکی در نیمه دوم قرن هیجدهم موجب شد که شرق ایران بسیاري از استعدادها و ظرفیتهاي تاریخی، اقتصاديتحوالت بین
ویژه در کشورهاي و ملی بهالمللی تجزیه اتحاد جماهیر شوروي و تحوالت بین. فرهنگی خود را از دست بدهد و تمدن شرقی در معرض انحطاط قرار گیرد

هاي زیربنایی و مهم براي استفاده از این پتانسیل باید طرحها و پروژه. وجود آورده استاي براي رشد و توسعه این منطقه بهایران و افغانستان فرصت تازه
مهمترین این . ادي و پیشرفت این منطقه فراهم کندکه زمینه مناسبی را براي توسعه مبادالت تجاري و اقتصدولت ایران در این منطقه اجرا شودتوسط 

هاي گذاريصنعتی، مخابراتی؛ احداث سدهاي آبی، امنیت مرزها، سرمایههاي انرژي،آهن، شبکههاي راه و راهشبکهاحداث و توسعه : طرحها عبارتند از
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وزن ) سواحل دریاي عمان(ایران شرقی ي ارتباطی و ژئوپلیتیکی جنوبدر صورت استفاده بهینه از پتانسیلها. لمللی و توسعه منابع انسانیامالی و بین
اي کشور، ژئوپلیتیکی ایران افزایش خواهد یافت زیرا این منطقه از سویی توانایی رفع وابستگی حیاتی ایران به تنگه هرمز، تأمین عمق استراتژك بر

و از . یایی و تبدیل بندر چابهار به دروازه ترانزیت کاال، سرمایه، خدمات و انرژي را داردسازي تبدیل ایران به قدرت دردسترسی به آبهاي اقیانوسی و امکان
به ترین راه دسترسی کشورهاي محصور در خشکی آسیاي میانه و افغانستانهزینهسویی دیگر پتانسیلهاي چشمگیر ارتباطی این منطقه نزدیکترین و کم

باشد که در صورت تأمین زاي قابل توجهی برخوردار میعمان و جنوب شرقی کشور از کارکردهاي قدرتتوان گفت سواحل دریايمی. استآبهاي آزاد
. توانایی افزایش وزن ژئوپلیتیکی ایران را دارددر جنوب شرقی ایراناي و هوایی زیرساختهایی از قبیل توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی، جاده

مراجع- 7
.1385، مشهد،)77پیاپی(2(20، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،انداز توسعه شرق کشورچشمغالمحیدر،سالمی، بايابراهیم-1
معاونت سیاسی و بین تهران،هاشم،نصیري،و، محمد رضانیاحافظ: ، ترجمهاندیشه هاي ژئوپلیتیک در قرن بیستم، دالبی،سیمون و روتلج، پاول،ژئاروید،اتوتایل-2

.1380المللی وزارت امور خارجه، 
.1385،مجموعه مقاالت دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران، تهران، جایگاه ایران در نظریه هاي ژئوپلتیک،احمدي، عباس و پارسایی، اسماعیل-3
جغرافیا بستري براي گفتگوي المللی رویکرد فرهنگی به جغرافیا،مقاله هاي همایش بینخالصه ،ایران و احیاي جاده ابریشم،ساراافتخاریان،لیال و افتخاریان،-4

.1379، گفتگوي تمدنهاالمللی دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز بینمشهد،تمدنها، 
، فارسدي کشورهاي حوزه خلیجموقعیت ترانزیتی و ژئوپلیتیکی سیستان و بلوچستان و استراتژیهاي نوین اقتصا،کیا، محمدچمران و شریفیبویه،-5

.1389، زاهدان،)ICIW2010(المللی جغرافیدانان جهان اسالممجموعه مقاالت چهارمین کنگره بین
.1368،مشهد،35-5،)13پیاپی(2(4فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،. ستانبلوچستان بدون نخلاقتصادي-پیامدهاي سیاسیپاپلی، محمدحسین، -6
.1367، ، تهران، سازمان بنادر و کشتیرانی2ج،اي بر ترانزیتمقدمه،پورحمیدانیپارسایان،رهبري و -7
.1386، تهران، انتخاب،قدرت و منافع ملی،حافظ نیا، محمدرضا-8
.1385، مشهد،اصول و مفاهیم ژئوپلتیک،حافظ نیا،محمدرضا-9

، مجله جغرافیا و )فضاي مورد غفلت(شرقی ایران در راستاي منافع ملیژئوپلیتیک سواحل جنوبتحلیل ظرفیتهاي ،ومینا، ابراهیمرنیا، محمدرضا و حافظ-10
.1384زاهدان،، 20-5،)6پیاپی(3توسعه، 

ه انجمن ،مجموعه مقاالت دومین کنگرشرقی ایران در راستاي منافع ملیتحلیل ظرفیتهاي ژئوپلیتیک سواحل جنوب،------------------------------11
.1384، ئوپلیتیک ایران، تهرانژ

.1379،قم، سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور،)1(اجتماعی- مبانی مطالعات سیاسی،نیا، محمدرضاحافظ-12
.1382، ، تهران،دانشگاه تربیت مدرسها و مفاهیم ژئوپلیتیکجزوه درسی دوره کارشناسی ارشد درس نظریه،--------------- -13
.1381سمت، ، تهران، جغرافیاي سیاسی ایران،----------------- -14
اقتصادي، -؛ اطالعات سیاسیفرصتها، تنگناها و راهکارها: ظرفیتهاي مکانی توسعه منطقه آزاد چابهار، پورپویان،رضا؛ فرزام،صابر و پارسایی، اسماعیلحسین-15
.1389،تهران،150-165،)274پیاپی (9-10

.1389، ، )ع(چاپخانه دانشگاه افسري امام علیتهران، ، جغرافیاي نظامی ایران،فر،یونسسنائی-16
کاشناسی ارشد، دانشگاه امام براي اخذ درجه ،پایان نامه استراتژیکی بندر چابهار براي جمهوري اسالمی ایران- اهمیت امنیتی،شمشیرپناه،معصومه-17

.1382تهران،،)ع(حسین
.1385سمت،،تهران،ژئوپلتیک، عزتی،عزت اهللا-18
.1385دانشگاه امام حسین، ،تهران،)جغرافیاي فرهنگی(جلد دوم، مبهرامحسنی، و ، رضا،ترجمه، آهنی،محمدجغرافیاي نظامی،کالینز،جان ام-19
.1381تهران،،585-598،)164(52؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، جایگاه سیاست دریایی در جمهوري اسالمی ایران، مران،کاظمکا-20
.1381،مشهد،42-32،)66-65پیاپی(2-3(17قیقات جغرافیایی، ح، فصلنامه تعلل توسعه نیافتگی مناطق آزاد ایرانحسن،،کامران-21
.1381، )خوارزمی(نشگاهی دانشگاه تربیت معلمجهاد داتهران، ، )منابع تنش و تهدید(ایران و همسایگان اي برمقدمه،پور، یداهللاکریمی-22
،ژئارویدندیشه هاي ژئوپلتیک در قرن بیستم،ا: مقاله چاپ شده در کتاب.از ژئوپلتیک تا ژئواکونومی،منطق مناقشه دستورالعمل تجارت، لوتواك،ادوارد ان-23

.1380، ،هاشم، تهران،وزارت امور خارجهنصیري،محمدرضا و نیاحافظ:روتلج،پاول،ترجمهو ؛دالبی،سیموناتوتایل
.1381، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.،حسنصدوقی ونینیۀ،ترجم، کلیدهاي ژئوپلتیک،لور،پاسکال و توال،فرانسوا-24



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملی اولین همآیش 

1022:کدمقالهتبیین پتانسیلهاي ارتباطی سواحل مکران در راستاي افزایش وزن ژئوپلیتیکی ایران

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

.1381سمت،،تهران، جغرافیاي سیاسی و سیاست جغرافیایی، مجتهدزاده،پیروز-25
.1386، تهران، انتخاب. ژئوپلتیک و تحول اندیشه حکومت در ایرانمحرابی،علیرضا، -26
.1379، مان جغرافیایی نیروهاي مسلحساز،دره،تهران، میرحیدرترجمۀ،، درآمدي نو بر جغرافیاي سیاسی، مویر،ریچارد-27
28-1386، مان جغرافیایی نیروهاي مسلحسازتهران، ، مفاهیم بنیادي در جغرافیاي سیاسی، همیرحیدر،در.
.1384،تهران، 82-89،)216پیاپی(12-11اقتصادي،-اطالعات سیاسی،امنیت ملی پایدار،سیننصیري، ح-29

30-Bahgat,Gawdat,The new geopolitics of oil, Washington,D.C, Foreing Policy research institute, 2002.
31-Microsoft Encarta Reference Libeary, 1993-2004 Microsoft Corporation, New York, 2005.
32-UNIDO , Bridging Tomorrows Energy Gap. Unido Update, No:2.,45-59, New York, 1994.


