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، باا   ملي/ مركازي مستیل از حکومت  بخش سياسي شبه عنوان بهقدرت و توان ملي كشورها دارد، مناطق آزاد 

كشاورها   ژئاوپليتيکي كاركردهاي متنوع اقتصادي، صنعتي، گردشگري و غيره، در افزايش قدرت ملاي و وزن  

پرسش اصلي میاله ايان اسات كاه آياا بنادر درياايي و من یاه آزاد اابهاار از وزن          .اهميتي دارندنیش حائز 

 پرساش دار است؟ در پاسا  باه    ژئوپليتيکي الزم در راستاي افزايش قدرت ملي جمهوري اسالمي ايران برخور
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هااي جهااني    در آينده نزديک( بياانگر وزن ژئاوپليتيکي بااال و توانمنادي    ) اين( و اكنون ه ) هنددو قدرت 

 .اابهار است

 واژگان کلیدی

 جنو ، هند، اين -، قدرت ملي، كريدور شماليمن یه آزاد اابهار، وزن ژئوپليتيک

                                                                                                                                                       
 استاديار جنرافياي سياسي، دانشگاه تهران                                       Email: abbas_ahmadi@ut.ac.ir 

 نويسنده مسئول( آموخته كارشناسي ارشد جنرافياي سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي دانش( 
Email: ebrahimahmadi1365@yahoo.com 

 28/11/95 تاري  پیيرش:       10/6/95 تاري  ارسال:

 2۳5-262 / صص 1۳96/ تابستان  8۳وششم / شماره  ل بیستفصلنامه راهبرد / سا

mailto:Abbas_Ahmadi@ut.ac.ir
mailto:ebrahimahmadi1365@yahoo.com


 ...وزن ژئوپليتيکي و قدرت ملي ايرانهاي راهبردي من یه آزاد اابهار در راستاي  توانمندي بررسي 236

 شاییجستارگ

پیير اسات؛ از   نملي با آگاهي و دريافت درست از فضاهاي استراتژيک امکا راهبردفرايند تدوين 

هاا و تواناايي    توانناد باه كاساتي    گيران حکاومتي ماي   اين راه است كه مديران سياسي و تصمي 

راساتاي   درگيري اصولي م لاو    فضاهاي جنرافيايي و مناطق استراتژيک پي ببرند و به نتيجه

 (.151: 1389)پورپويان و همکاران،   ملي بپردازند هتوسع

گایاري بار    مناطق ايران باه لرااا ا ار    ترين يراهبردو  ينتر مه آزاد اابهار يکي از  همن ی

مراور توساعه شار ،     عنوان بهدادن آن  آزاد اابهار و اساس قرار هامنيت فضاي ملي است. من ی

ميکي بسياري را در اختيار جمهوري اسالمي اياران قارار داده   هاي ژئوپليتيکي و ژئواكونو فرصت

جانباه   هماه  ههاي ژئوپليتيکي موجود و وابستگي توسع هاي و ظرفيت است كه استفاده از قابليت

جمهوري اساالمي اياران را در معار      ،حکومتي ها و راهبردهاي  شر  كشور به تصمي  همن ی

 .(162: 1392ابي و اميري، )مرر  رسالتي بزرگ و خ ير قرار داده است

خلاي  اابهاار كاه امکاان دسترساي و       هبندر در دهاناين جستيکي بسيار مناس  لموقعيت 

خلي  را با تمام مشخصات و مزاياي آنها  هزمان از ساحل اقيانوسي و ساحل حاشي برداري ه  بهره

اهميت  .قرار داده است ههمواره در موقعيت بالیوه رشد و توسع را اابهار فراه  آورده است، بندر 

 90 آزاد اابهار ناشي از اين امر است كه امروزه بيش از هو من ی بندر  هراهبردي و ضرورت توسع

در ايان  گيارد.   از تجارت نفت از طرياق درياهاا صاورت ماي     درصد 65بازرگاني جهاني و  درصد

 در و من یاه  اين ژئواكونوميک و تيکيژئوپل اتظمالح به توجه با ايران اسالمي جمهوري راستا،

 غار ،  -شر  و جنو   -لشما براي اتصال را خود جايگاه نگر، قادر است آينده اندازي ش ا پرتو

 از و ارتیاا بخشاد   مراتا   به را خود استراتژيک موقعيت ارزش و تثبيت المللي بين نوين ظامن در

 در هتوساع  موتور عنوان به هسرماي انباشت براي جديدي هاي ظرفيت عظي ، اين مبادالت رهگیر

 .كند خلق شر  مرور و كشور

میاله اين اسات كاه آياا بنادر درياايي و من یاه آزاد اابهاار از وزن         ياين پرسش اصل بنابر

دار است؟ در پاس   ژئوپليتيکي الزم در راستاي افزايش قدرت ملي جمهوري اسالمي ايران برخور

نظير بندر دريايي و  موقعيت ژئوپليتيکي ك  عتب بهپژوهش اين فرضيه م رح است كه  پرسشبه 

هااي ملاي،    دينا ، داراي ساه سا ح از توانم  همن یه آزاد اابهار، در صورت حصول واقعي توسع

 اي و جهاني است. من یه

بخشاي باه    نزديک امنيات  هآزاد اابهار در آيند هبندر و من ی ها ر راهبردي توسع ينتر مه 

 ينتار  مه و عدم برخورداري از رفاه،  زايي  نبود اشتنال، درآمداستان سيستان و بلواستان است. 

. با حصول تسريع در امار توساعه ايان مکاان     استمردم سيستان و بلواستان مشکالت فراروي 
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نخست قادر است تا حد زيادي بر مشاکالت اساتان    هراهبردي، جمهوري اسالمي ايران در درج

سااز   تواند زمينه بعدي مي هق آيد كه خود در مرحلسيستان و بلواستان فائ افتاده عی مرروم و 

)مساائل امنيتاي    آوري هااي ماالل   امنيت دائ  و پايدار در استان باشد و از طرفي يکي از حفاره 

 مثاباه  باه تواناد   كرد، ماي  يک تهديد، امنيت ملي را مخدوش مي مثابه بهجنو  شر ( كه تا حاال 

تان سيساتان و بلواساتان و كشاور باشاد. از     هاي م لو  در اس ساز موقعيت يک فرصت، زمينه

مرصور  هاي جمهوري به نزديکي و پاكستان و افنانستان كشور دو با يهمجوار ،اي حيث من یه

 از؛ اسات  بخشيده من یه اين به خاصي ويژگي ايران، شر  شمالدر  آسياي مركزي  در خشکي

هااي آساياي    پاكساتان( و جمهاوري  )افنانستان و  با آگاهي از مشکالت همسايگان شرقي رو ينا

از روابا  متیابال و همساو، شاکلي از      تباع  بهتواند  ر كشورهاي من یه، اابهار ميديگمركزي و 

 همگرايي را پديد آورد.

 مسير در خاص طور بهو اابهار  عام طور بهجنو  شر  كشور گرفتن  قرار ،المللي در ابعاد بين

جناو ، بايش از ايان باه       -كريدور شمال ازجمله، دنيا بزرگ ترانزيتي كريدور سه از كريدور دو

قادرتي تث يرگایار در سا ح     عناوان  بههند  ،من یه آزاد اابهار اعتبار بخشيده است. از ديگر سو

ورود به افنانساتان و آساياي مركازي از طرياق اياران(      متیابل )هاي  در پرتو وابستگي اي من یه

ر از ايان، ااين   اار اسات. غيا  اگایاري در اابها   سرمايه منظور بهاي  ردهاان مشاركت گستاخواه

ضمني آمادگي خاود را باراي حضاور در اابهاار      صورت به ،دومين قدرت بزرگ جهاني عنوان به

هااي   بخشاي باه باازي    اعالم كرده است. حضور دو كشور قدرتمند هند و ااين ضامن جایابيت   

من یاه آزاد و بنادر درياايي     هتواند راهگشاي تساريع در امار توساع    ژئوپليتيکي قرن حاضر، مي

ترليلاي   -پژوهش حاضر، از نوع كاربردي است. اين فرايند از طريق روش توصيفياابهار باشد. 

اي و باا مراجعاه باه     انجام گرفته است. اطالعات مورد نياز پژوهش، نيز بر اساس روش كتابخاناه 

 آوري شده است. منابع معتبر گرد

 الملل پلیتیکی کشورها در نظام بینرابطه بین قدرت ملی و وزن ژئو. 1
رسايدن ياک    هها و متنيرهاي قدرت يک كشاور اسات، وسايل    لفهؤتمام م يندابرقدرت ملي كه 

قدرت تنها يک عنصار  (. 114: 1388)زرقاني،   ها و آرزوهاي خود است حکومت و ملت به آرمان

منابع مادي و معنوي كشاورها اسات. قادرت باا زور      يتمامبسي  مرصول  بلکهسياسي نيست، 

ها با توجه به حج   شود و دولت آميز مردود نمي به شراي  قهر اًمترادف نيست و توانايي آن صرف

ابزار اصلي پيوساتن   ،اقتدار ملي براي يک قدرت. شوند متوسل مي زور به ندرت بهعظي  مراودات 

آيد كه در  ها و عناصري به وجود مي هاز مجموعه پديدهاي ديگر است و  به ميدان رقابت با قدرت

زاده،  مجتهاد شاوند )  ااراو  دو مفهوم منافع ملي و وزن ژئوپليتيکي ياک كشاور تعريای ماي    
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اقتادار  » منافع ملي يک كشاور را  ه(. قدرت اعمال حاكميت ملي و پيگيري میتدران115: 1391

تواناد تاابع تعريای     نماي   ويکا  يسات ب)قدرت( در ژئوپليتيک قارن   گويند. اين مفهوم مي« ملي

)زميني، دريايي، هاوايي ياا     اقتدار نظامي هتواند صرفاً بر پاي كالسيک آن باشد و بيش از اين نمي

 .اتمي( يک ملت ارزيابي شود

مدرن م ارح اسات، تاوان ياک ملات در       در دنياي ژئوپليتيک پست« قدرت» عنوان بهآنچه 

ملي در درون و وراي مرزهاي خود اسات. آشاکار اسات كاه اناين قادرتي فاراه          هاعمال اراد

اي از ابزارهاي قانوني، سياسي، اقتصاادي و دفااعي    مگر آنکه آن ملت بتواند به مجموعه ،آيد نمي

 عمالً اي من یه يا المللي بين هاي سازمان در كه (. كشورهايي88: 1390)مجتهدزاده،  دست يابد

 را آنهاا  كنش و اقدامات و كشورها ديگر و گیاشته تث ير جمعي اقدامات و تصميمات ،فرايندها بر

 در برتار  و بيشاتر  منزلات  آن تباع  باه  و ژئوپليتيکي وزن از هك هستند آنهايي -دكن مي متث ر نيز

 تولياد  باه  توانند مي آنها ترتي  بدين؛ اي برخوردارند من یه و المللي بين سازمان اعضا ساير ميان

 در خاود  هااي  برنامه و اهداف ها، سياست نظرات، نی ه پيشبرد براي سازي فرصت و قدرت مجدد

 بپردازند. جهاني و اي من یه س ح

 باا المللاي   شود بين وزن ژئوپليتيکي كشورها، جايگاه و منزلت آنها در نظام باين  مشاهده مي

شناخت تث ير عوامال   ژئوپليتيکي وزن ،ملي آنها راب ه مستیيمي وجود دارد. از اين منظر قدرت

ممکن است اهميت موقعيت جنرافياايي، انسااني،    درمجموعاست كه ملي قدرت  هواقعيت دهند

)يا يک قدرت( را تا آن اندازه باال ببارد تاا آن    اقتصادي، سياسي، نظامي و ديپلماتيک يک كشور

    نیااش سااازداي صاااح كشااور يااا آن قاادرت را در معااادالت ژئااوپليتيکي جهاااني يااا من یااه

 وجوه مثبت جبري جمع و تركي  حاصل قدرتي واضح است انين .(111: 1391)مجتهدزاده، 

غيار از ايان باياد     بوده، برخوردار پويايي از كه است كشور آن قدرت هاي بنيان و عناصر منفي و

 آن هااي  تواناايي  يناد ابر از، شود نگريسته ملت يا جامعه يک قال  در وقتي قدرت -توجه داشت

 تشاکيل ملتاي را   كاه  هايي انسان همجموع اين بنابر شود. مي ديدارپ كلي و عمومي قدرت جامعه،

 از برآيناد  كاه  باشاند  مي قدرتي داراي ،اند كرده پيدا سياسي سازمان كشور يک شکل در و داده

 دانسات  ملات  ياا  كشاور  آن ملي قدرت را آن توان مي و آيند مي به دست آنها شده تركي  قواي

 (.251-252: 1385نيا،  )حافظ 

 در بنياادين  مفهاومي  ژئاوپليتيکي  وزن توضايح مفهاوم قادرت،    تباع  بهانانچه واضح است 

 و هاا  باازيگري دولات   قادرت  و اقتادار  ميزان و جنرافيايي هاي مکان و فضاها ،شورهاك سرنوشت

 و منزلات  باشاد  بيشتر ژئوپليتيکي وزن هرایدر يعني ؛شود مي مرسو  آنها اجتماعي نهادهاي

 هار  و شود مي بيشتر تر كواک يا تراز ه  ،تر بزرگ از اع  كشورها ساير بين كشور اعتبار عمومي
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 ناامرئي  و مرئاي  قادرت  هاي جديد فرصت اندازه  همان ،يابد افزايش بيشتر منزلت و اعتبار اندازه

 هااي  میيااس  در رفتارهاا  و اقادامات  هاا،  ساازي  تصمي  فرايندها، بر ذهني و عيني ا رگیاري براي

 جايگااه  در ي تدر به تواند مي كشور و آيد مي فراه  جهاني اي و من یه همسايگي، و مرلي مختلی

 مروري ايفا المللي بين و سياسي نیش و بگيرد قرار جمعي هاي كنش و فرايندها رهبري و مديريت

 (.109-110: 1385نيا،  )حافظ دكن

 ملی کشورهارابطه بین وزن ژئوپلیتیکی و قدرت  -(1مدل )
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نويسندگان(ع: بمن)

 ؛ تعریف، فلسفه وجودی و کارکردمناطق آزاد. 2
 از شمول كه است بندري غير و بندري هشد حراست همردود آزاد، همن ی المللي، بين تعاريی بنا به

 مانناد بخشاودگي   مزايايي از استفاده با و بوده خارج متبوع كشور عمومي جاري میررات از برخي

 گایاري  جای  سارمايه   باا  واردات و صاادرات  ويژه میررات از معافيت و گمركي عوار  و مالياتي

كناد.   ماي  كمک سرزمين اصلي هتوسع به عمده( هدف دو عنوان به)  مدرن يفناور جی  و خارجي

هااي   گمار  قارار دارناد، حیاو  رايا  در حاوزه       هاين مناطق با توجه به اينکه بيرون از من ی

يا در س ح كمي اجارا   آيد يدرنمتجاري، مالي و اقتصادي و نيز نظام اداري كشور در آن به اجرا 

ند و به لراا گير ميقرار مورد تشويق  شدت بههاي صنعتي و تجاري قرار  و براي فعاليت شود مي

هاي  هاي ديگر كشور متفاوت و مجزا هستند. در اين مناطق مردوديت فيزيکي نسبت به قسمت

موانع گمركي و تجاري، شراي  تملک خارجيان و غيره نسبت به ساير منااطق   زمينه درمختلی 

 هنظار از فلساف   ايان منااطق صارف    (.1: 1374)الماوتي،   كشور كمتر است يا اساساً وجود ندارد

از اقتادار سياساي    يتجاري آنها، از آن جهت كه بخشا  -وجودي ماهيت و كاركردهاي اقتصادي

 -دهند و نسبت به ساير عناصر سازمان سياسي ت مركزي را به خود اختصاص ميحکومت و دول

: 1381نياا،   )حافظ فضا از موقعيت ترجيهي برخوردارند، مورد توجه جنرافياي سياسي قرار دارند
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 1«يونيادو » دارناد.  آزاد منااطق  ماورد  در متفااوتي  نظرات المللي بين گوناگون هاي سازمان (.406

 داناد.  ماي  صانعتي  كااالي  صادور  هادف  باا  صانعتي  هتوسع تشويق براي اي وسيله را آزاد مناطق

از  و باوده  يافتاه ن توسعه كشورهاي زيان به جهاني تجارت فعلي ساختار كه است معتید 2«آنکتاد»

. آزاد اسات  منااطق  شاود،  سااختار  ايان  در دگرگاوني  موج  تواند مي آنکتاد نظر به كه ابزارهايي

 المللي تجارت بين گسترش براي راهکاري را آزاد من یه هتوسع و ايجاد 3،«تجارت جهاني سازمان»

 اسات كاه   باوده  نظار  ايان  بار  اخيار  هااي  سال در 4«جهاني بانک» داند. مي توسعه دهنده ياري و

المللاي   باين  ساازمان » باشد. آن بازده با هماهنگ بايد مناطق اين در شده انجام هاي گیاري سرمايه

 ازنظار  را آن جماوع درم منااطق،  ايان  در كاار  نيروي حیو  شمردن مرترم بر تثكيد ضمن 5«كار

 -يتجاار  آزاد مناطق عالي شوراي دبيرخانه)  كند مي ارزيابي مثبت بيکاري، كاهش و زايي اشتنال

 (.1-5: 1384صنعتي، 

 اقتصاادي و  تفکار  تنييار  عاملِ ترين مه  آزاد مناطق اين، و هند مانند بزرگي كشورهاي در

 يخوب به آزاد همن ی از ابزار كشور دو اين است. جهاني اقتصاد با آنها ملي اقتصاد تعامل و همسويي

 راه در میاررات  و قاوانين  باا تنييار   اناد  توانسته و گرفته بهره خويش اقتصاد سازي آزاد راستاي در

 گيرناد.  بهاره  ديگران عل  و فناورياز  توسعه مناس  فضاي ايجاد و خارجي گیاري سرمايه جی 

 سارعت  باا  را جهااني  اقتصاد با ملي تعامل اقتصاد فرايند آزاد، مناطق تعداد افزايش با اين و هند

 هماهناگ  جهااني  اقتصاد با را خود اقتصاد سياست كلي و میررات قوانين، و كرده دنبال بيشتري

 (.147: 1388افتخاري و ديگران،  الدين ركن)  اند ساخته

اي و جهااني باه ايفااي     در اهار س ح مختلی مرلي، ملاي، من یاه   درمجموعمناطق آزاد، 

عملکرد، نفوذ و موفیيات آنهاا در سا وح اهارگاناه را كاركردهاا و       هپردازند كه گستر نیش مي

 هوجودي و كااركردي وياژه آن من یا    هميزان موفیيت آن من یه در تعريی، اجرا و حفظ فلسف

و ژئواكونوميک يک من یه آزاد، قبل از هر ايزي  ژئوپليتيکيكند. در حیيیت، وزن  مشخص مي

ي هاا  گيرد. اين در حالي است كه نیاش سياسات و مؤلفاه    وجودي آن شکل مي هدر بستر فلسف

ي جنرافيااي طبيعاي   هاا  وزن من یه آزاد، نسبت به مؤلفاه  يده سازمانو  يده شکلانساني در 

يک من یه آزاد از وزن باالي تث يرگیاري و برد فضايي  اندازه هر، يطوركل بهمن یه بيشتر است. 

اطق . منا عملکردي بيشتري برخوردار باشد، فضاي بيشتري را ترت پوشش خود قرار خواهد داد

                                                                                                                                                       
1. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

2. United Nations Conferenceon Trade and Development (UNCTAD) 

3. World Trade Organization (WTO) 

4. International Bank for Reconstructionand Development (IBRD) 

5. International Labour Organization (ILO) 

http://avaligholizadeh.persianblog.ir/tag/%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85_%28IBRD%29&action=edit&redlink=1
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وجاودي متماايز و ناوع ماديريت      هايي مردود آنها، با توجه به فلسفجنرافي هگستر باوجودآزاد، 

هاايي   كاانون  عناوان  باه توانناد   هاي كاارا و اصاولي ماي    كارگيري سياست هب ويژه آنها، در صورت

 معاادالت ژئواكوناوميکي ظااهر شاوند     ههاي كالن اقتصادي در عرصا  آفريني كواک، اما با نیش

 (.153: 1389، زاده وردي و اهلل زاده قلي ) 

هاي ژئوپليتيکي بندر و من یه آزاد اابهاار   هدف اين میاله بررسي توانمندي. تحقیقروش 

در راستاي وزن ژئوپليتيکي و قدرت ملي جمهوري اسالمي ايران است. مفرو  اصلي اين میاله 

ي است كه آيا بندر درياايي و من یاه آزاد اابهاار از وزن ژئاوپليتيک     پرسشدر پي پاس  به اين 

دار است؟ اين فرضايه م ارح    الزم در راستاي افزايش قدرت ملي جمهوري اسالمي ايران برخور

بنادر درياايي و من یاه آزاد اابهاار، در صاورت       يرنظ ك از موقعيت ژئوپليتيکي  تبع بهاست كه 

هااي ملاي،    دينداراي سه س ح از توانم -اابهار ،اين مکان راهبردي  توجه واقعي به امر توسعه

سازايي در افازايش قادرت ملاي كشاور دارد.       ه. از ايان حياث نیاش با    اي و جهاني است همن ی

بياان   مهمي را  موضوعتریيق  ،(گيري آنها كار به) و كاربربست نتاي   از حيث اهميت كه ييازآنجا

ايان  تواند راهنماي مفيدي براي كمک به رفع مشاکل خاصاي در جامعاه باشاد؛      كند كه مي مي

آوري اطالعاات و   در رديی تریيیات كاربردي است و باه دنباال آن اسات كاه باا گارد       پژوهش 

كناد. ايان فرايناد از طرياق روش      و تشاريح  آنها، بتواند اهميت موضوع را تبيين وترليل يهتجز

 انجام گرفته است.  ترليلي -توصيفي

 چابهار و ژئوپلیتیکی بندر ییموقعیت جغرافیا .۳
 اياران در  شارقي  جنو  اليه منتهي در يلومترمربعك 17155  حدود مساحتي با اابهار شهرستان

 باه  شمال جان  از شهرستان ينا .است گرفته هند قرار اقيانوس درياي عمان و گرم هاي آ  كنار

 باه  غر  از پاكستان و به شر  از و عمان به درياي جنو  از و شهر نيک و ايرانشهر هاي شهرستان

 كريادور  ساه  مجماوع  (. از8: 1391)عزتي و شکري،   است مردودهرمزگان  كرمان و هاي استان

 از ايران كريدور دو اند، كرده بيني پيش امر اين براي ملل سازمان كه كارشناسان جهاني ونیل حمل

اابهار، در طرح  بود. خواهد جهان غربي -شرقي كريدور ترين يجنوب عبور نی ه اابهار و گیرد مي

 اين (.157: 1389)پورپويان و ديگران،   شود توسعه مرور شر ، مرور ترانزيتي شر  ناميده مي

 را كانتون  استان يعني اين كشور اقتصاد قل  و شود مي آغاز اين در« دروازه ابريش »از  كريدور

وارد  مساير  ايان  طاي  از پا   و پيونادد  ماي  شارقي  جناو   آسياي هاي سرزمين به و كرده تنیيه

 حصيرآباد، جايپور، ناكپور، كلکته، مانند ناحيه اين شهرهاي ينتر مه  پوشش با و شده هندوستان

 رسد. مي اابهار قاس  به بن و كرااي



 ...وزن ژئوپليتيکي و قدرت ملي ايرانهاي راهبردي من یه آزاد اابهار در راستاي  توانمندي بررسي 242

 مراط شش كشور براي آزاد يها آ  به دسترسي راه ترين راهبردي و ترين آسان اابهار بندر

 شمال از هوايي و زميني نیل و حمل شبکه يلهوس به من یه است. اين مركزي در خشکي درآسياي

 هند اتصاال  اقيانوس جنو  به از پاكستان و به شر  از افنانستان، مركزي و آسياي كشورهاي به

 پیيري آسي  عدم فارس و خلي  از خارج در داشتن قرار ،آزاد هاي آ  به مستیي  دسترسي يابد. مي

)عزتي و شکري،   اابهار است  هاي خاص از ديگر ويژگي يراهبرد موقعيت و برران بروز در مواقع

1391 :9.) 

 چابهار بندر استراتژیک موقعیت -(1) نقشه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source; UNECE & ESCAP, 2010) 

 های ملی چابهار توانمندی استراتژی و .4
)استان سیستان و  چابهار بر روند پویایی، رونق و امنیت محیط داخلی هاثر توسع .4-1

 بلوچستان و کشور(

 باراي  مناسا   ياا  يافتاه  توساعه  نیااط  حتي و ها داالن كمربندها، مرورها، كمي و دقيق شناسايي

 منااطق  شاناخت  به معناي اقتصادي از جنبه آنها استراتژيک وزن و ملي سرزمين پهنه در هتوسع

 اجتمااعي،  بار عادالت   فاراوان  تثكياد  باوجود(. 27-28: 1371پور،  )كريمي  كشورهاست حياتي

 هااي   شااخص  كشاور،  هتوساع  قاوانين  و اساسي قانون در برابر هتوسع و اي من یه توازن و تعادل

 مرزي مناطق بين هاي عميق شکاف هدهند نشان فرهنگي -اجتماعي و زيربنايي -اقتصادي هتوسع

 اساتان  كشاور،  مارزي  مياان ناواحي   . دراسات  مركازي  بخش يا كشور مناطق ديگر و حاشيه يا

 نظار  از دارد، وجاود  آن هااي زيساتي   بنيااد  در كه هايي مرروميت بر عالوه بلواستان و سيستان

 گيرد  مي قرار ملي هاي متوس  میايسه با در س ح ترين پايين در تیريباً يافتگي هتوسع هاي شاخص
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 ميان در ،هتوسع مسير از ماندگي عی  طبيعي است كه احساس .(73: 1390)اطاعت و موسوي، 

 هااي  مؤلفه بر ا رگیار متنيرهاي تیويت و ايجاد را براي مناسبي بستر میهبي، - قومي هاي گروه

 -ي بااتي سياسا   باي  باه  تواناد  مي اي ناحيه نابرابري، درواقع .دكن مي فراه  كشور در ملي امنيت

 بر يافتگي توسعه در نابرابري اين؛ سازد مهيا برراني نواحي تکوين براي بستري و انجاميده امنيتي

 میبوليات  كاهش موج  و كرده سل  دولت مركزي از را همن ی اين اعتماد افزوده، تمايزات ديگر

هااي   و كاساتي  براي جباران ايان خا     (.84: 1390)اطاعت و موسوي،  است دهش سياسي نظام

 طاور  بهها،  سازي مشکالت و االش كمينهمري ي استان سيستان و بلواستان و  هناشي از توسع

هااي   قرار گيرد. يکي از بهتارين گزيناه   حکومت در دستور كاربايد اين استان  هتوسعاي  فزاينده

جانباه و   هماه  ياافتگي ن توساعه خروج نسبي اساتان سيساتان و بلواساتان از براران ناشاي از      

 فیا   ناه  آزاد آزاد و بندر دريايي اابهاار اسات. منااطق    هبه من ی هويژ، ضرورت نگاه بعدي اند

آماوزش   ،فنااوري  انتیاال  سارمايه،  جای   باراي  عواملي بلکه اقتصادي، سعهتو ابزارهاي عنوان به

 شامار  باه  اقتصاادي  هتوساع  يساو  به اي دريچه ،يتدرنها و جهاني بازار به اتصال انساني، نيروي

 آن ازجمله كه رسانند ياري ملي اقتصاد هتوسع به توانند مي مختلی هاي اه از مناطق، روند. اين مي

 آزاد مانناد  همن یا  در خادمات  و هاا  فعاليات  انجاام  ملاي،  اقتصااد  در بيکاري كاهش به توان مي

 و هاا  ساتد  و  داد اناواع  و كااال  مونتااژ  تولياد،  بيمه، كاال، توزيع و نیل و حمل بندي، بسته داري، انبار

 (.4-5: 1391)عزتي و شکري،   كرد اشاره مولد جانبي و خدمات

 سایی  شيافازا  آن، باا  مارتب   عيصانا  و اابهاار  تجاري آزاد من یه م لو  يده سازمان با

 با اقتصادي ژهيو همن ی ،مرزي -تجاري هاي تيفعال دنكر و قانونمند مرزي هاي بازاراه مبادالت

ي اجتمااع  وي اسا يس اقتصاادي،  آ اار مختلای   بر عالوه دارد، كه يفرد منرصربه  يشرا به توجه

ي صاادرات  دييا تول كااالي  پاردازش  در و ديا نما فايا را اي عمده نیش کارانيب جی  در تواند يم

 تيا تیو ساب   امار  نيا د. اكن اابهار مي آزاد من یه از يرنفتيغ صادرات هتوسع به  ريمؤ كمک

ي شانل  هااي  فرصت جاديا و استان گيري صنعت سب  رونق نيهمچن وي بازرگان و تجارت بخش 

 اناواع  تان ميلياون   5/2  حدود رييبارگ و هيتخل تيظرف با اابهار بندراكنون  ه . دش خواهد زين

 باراي  راي مناساب  هنا يزم اابهار،ي صنعت -تجاري آزاد من یه همراه به بلواستان هيناح در كاال

 همکااران،  وي اريا ز)  اسات  سااخته  ايا مه اساتان  نيا ا دري و بازرگان تجاري هاي تيفعال هتوسع

1389 :17). 

در  ركشاو  6«مگااپورت » بناادر  ازي کا ي عناوان  به تن ونيليم شش  حدود تا بندر نيا هتوسع

. دكار  اشااره  آن باه  تاوان  يما  كاه  استيي ها تيقابل از مرور شر  بهي رسان خدمات براي هنديآ

                                                                                                                                                       
6. Megaport  
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 فارد  منرصاربه ي باساتان  آ اار  هژيا و هبا  اابهار، همن ی گردشگري هاي جاذبهي معرف ،بر اين عالوه

 جااد يا در مؤ ري سه  تواند يم ،گردشگر جی  براي الزم  يشرا دنكر فراه  و جهان در استان

 دري رساان  خدمات مراكز جاديا باشد. داشته ناساكن درآمد شيافزا آن تبع به وي شنل هاي فرصت

 از شاتر يب اساتفاده  ،هاامون  ياااه در ساحل و مهين ااه غالمان، دهانه خواجه، كوه سوخته، شهر

 هنا يزم توانناد  يم ت،يامن نيتثم همراه به بلواستاني باستان آ ار رديگ و اابهاري گردشگر توان

گردشگر از من یاه آزاد   نفر هزار 410 ،1387 سال مثال در طور بهسازند.  فراه  را استان  توسعه

اابهاار در هماين    آزاد من یاه  باه ي خاارج  گردشاگران  تعاداد  نياابهار ديدن كردند. همچنا 

 (.7: 1388 زاده،  يآقاس زاده و  يابراه)  بوده است نفر 7000 سال

 هااي  يتوانمناد  اابهاار،  ساحلي هناحي در عمق ك  و عميق بسترهاي زمان ه  وجود ،ز اينج

 فاراه   ها و اسکله ها هبندرگا هتوسع و آبزيان مختلی انواع از برداري و بهره توسعه براي را يا بالیوه

 هاي توان از ديگري بخش نيز خوراكي و صنعتي -تجاري آبزيان متنوع هاي گونه است. وجود آورده

متوسا    طاور  به ساحلي اين بندر هاي آ  از آبزيان ساليانه است. حج  صيد اابهار  بالیوه من یه

 (.67-68: 1388زاده و كريمي،  )ابراهي  است سال در تن هزار 50تا  40

 سا ح  باردن  بااال  باا  و من یه در رفاه و امکانات گسترش با كه گفت توان يمطور اجمالي  به

 عاو   نياز  تيامن عدم مورد در نادرست هاي دگاهيد و يافتهارتیا  تيامن س ح ،اشتنال و درآمد

 و اابهاار  تجااري  آزاد من یاه  قيطر از استان صادرات و واردات ارزي سه  شيافزا. شد خواهد

 رفاتن  نيب از وي قانون مبادي از استفاده اب استیبال شيافزا منظور به ژهيو يها تيمعافي نيب شيپ

 تواند يم اابهار آزاد من یه كه استي مثبت آ ار گريد از من یه در توسعه ضد وي نيزم ريز اقتصاد

 در ، اابهاار ايان  از يار غ .(18: 1388 زاده، يآقاسا  زاده و  ياباراه )  باشاد  داشته استان هتوسع بر

 و كشاتيراني  امار  در ممتاازي  موقعيات  داراي اياران  جناو   و سااحلي  منااطق  ديگار  با میايسه

 باراي  را مناسابي  شاراي   اابهاار،  وسيع در خلي  عميق هاي آ  وجود است. دريايي ونیل حمل

 هصارف  و مناسا   ههزينا  باا  بندري تثسيسات ايجاد و من یه اين در بزرگ هاي كشتي پهلوگيري

 ازنظار  فاارس  ي خلا  از خاارج  تجااري  بنادر  ينتر مه  عنوان به اابهار است. كرده اقتصادي فراه 

 ضامانتي  و كشاور  خارجي بازرگاني و اقتصادي تنف  براي كليدي اي نی ه ،استراتژيک و سياسي

مرساو    اي هااي من یاه   براران  و جناگ  مواقاع  در اقتصادي يها فعاليت و صنايع گردش براي

 شود. مي

 آن باه  هآيند فيزيکي هتوسع براي را آلي ايده بندري موقعيت خلي ، در يک اابهار قرارگرفتن

(. باا  747: 1390)شمساايي،   مراروم هساتند   ويژگاي از انين  دنيا بنادر از بسياري كه دهد مي

نيز در  اين بندرهاي  اكنون ضرورت توسعه اسکله اين بندر و ادغام آن در اقتصاد ملي، ه  هتوسع
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 1361 سال در اابهار اصلي هاسکل عنوان به بهشتي شهيد هاسکلدستور كار قرار گرفته شده است. 

 و هرماز  هتنگا  از خاارج  در بنادر  داشاتن  لزوم بر دولت كيدثت با و و ايران عرا  جنگ به توجه با

 ميليون 450 حدود گیاري يهسرما با شهيدبهشتي اسکله هتوسعاكنون  ه د. ش احداث فارس  خلي 

: 1391)يگانه مرالتاي و ديگاران،     رود يم شماره شر  ب مرور توسعه يندافر در ع في نی ه دالر

 باه  عماالً  1362 ساال  در فلازي  اساکله  پسات  اهاار  تکميال  با نيز شهيد كالنتري هاسکل (.10

 در بهشاتي  شاهيد  بنادر  پانج    اساکله  و كالنتاري  بنادر شاهيد  پنج    هاسکل .رسيد برداري بهره

 ظرفيات  اابهاار  بنادر  حاضار  حاال  در .ندرسايد بارداري   نيز به مراحال بهاره   گیشته هاي سال

 در اياران  ساواحل  در بنادر  26 مجماوع  از .دارد را متار  12 و 5 آبخور با ييها ي كشتيگير پهلو

 اي وياژه  اهميت از بزرگ يها كشتي پهلوگرفتن براي اهار اسکله داشتن با اابهار ،عمان درياي

 جااده  يک و ايرانشهر و زاهدان سمت به آسفالت ارتباطي ايه راه داراي بندر اين .است برخوردار

 600، 1360اين بندر در دهه   ظرفيت(. 56: 1380عزتي، است ) جاسک سمت به اقدام دست در

 بنادر  هتوساع  و مرحلاه نخسات   ميليون تن افزايش يافتاه اسات   5/2به  اكنون ه  بود، تنهزار 

 درياانوردي  و بنادر سازمان توس  تومان ميليارد 200 بر بالغ گیاري يهسرما با اابهار بهشتي شهيد

 (.5: 1392، غرباالي میادم  اسات )  برخاوردار  درصاد  50 حادود  فيزيکاي  پيشرفت از شده و انجام

تواناد ايان    رتلند كشور ميها  تعامالت اجتماعي و وابستگي من یه به بخش مركزي و يطوركل به

هاي ژئاوپليتيکي از قبيال قاااا ،     نگراني ،هتوسعايجاد من یه را با بخش مركزي پيوند زده و با 

هااي   و ديگار براران   هااي عادم احسااس وابساتگي     طلبي سرزميني، براران  هاي جدايي برران

در  20 همان نیشي كه جنو  غار  اياران در قارن    ،درواقعژئوپليتيکي مفرو  را كاهش دهد. 

حاافظ نياا و روميناا،    كارد ) ايفا خواهد  21سرنوشت كشور ايفا كرد، جنو  شر  ايران در قرن 

1384 :18.) 

هار در های راهبردی منطقه و بندر آزاد چاب توانمندی و فرصت -(1) شمارهنگاره 

 راستای افزایش قدرت ملی

1 
ر ديگا و  ااا  ماواد مخادر   اهااي ق  بخشي به استان سيستان و بلواستان در صورت توسعه و كاهش زمينه امنيت
 ؛در استان يناامنهاي  زمينه

 ؛شرقي شمال و شر  جوار ه  كشورهاي با امنيتي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، پيوندهاي تیويت 2

3 
كاه   اي من یاه  يرگایار تث  بنادر  ياک  باه  آن تباديل  راستاي در مگاپورت يک حد تا اابهار بندر عملکرد ارتیاي
 ؛تواند بر عملکرد و پويايي سيستان و بلواستان و كشور نیش مثبتي داشته باشد مي

3 
ي هاا  ايان بنادر و ايجااد موقعيات     واسا ه  باه خروج استان سيستان و بلواستان از انزواي جنرافياايي   توانمندي

 ؛استان در اقتصادي م لو 
 ؛المللي بين ونیل حمل و كاال ترانزيت دركشور  و استان نیش افزايش 5

6 
هاي فراوان اابهار و  جاذبه باوجود گردشگريآوري ناشي از صنعت  گردشگري استان و ارز هبخشيدن به میول رونق

 از اساتفاده  امکاان  و خاارجي  گردشاگران  حركات  مساير  در قرارگرفتناستان سيستان و بلواستان، همچنين 

 ؛تاريخي و طبيعي هاي جاذبه
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 (هاي پژوهش يافتهبا توجه به  ؛نويسندگانبع: ن)م

 ای چابهار منطقه های توانمندیاستراتژی و . 5
 ههمگرایی کشورهای منطق  هچابهار و زمین. 5-1

ايان   يتياک ژئوپلكشورهاي همسايه و درگيار در   مشاركتاي با  اابهار خاصيت همگرايي من یه

. داردهااي بازرگااني تجااري و اقتصاادي درياايي را       بندر اقيانوسي در زمينه ترانزيت، همکااري 

كه عضو سازمان اكو، شانگهاي ياا  پاكستان و افنانستان  ،اين، روسيه ،كشورهاي آسياي مركزي

ايان   مشااركت راهباردي در   از طريق بندر اابهار ايران را نياز درگيار  توانند  هر دو هستند، مي

پا  از فروپاشاي اترااد جمااهير شاوروي و تثساي         د.كننا اي  هاي من یه و پيمان ها سازمان

هاي بااالي   هاي آزاد با ظرفيت دسترسي به آ  ايبرنياز مبرم آنان  ،يافته استیاللهاي  جمهوري

العاده ارتبااطي   ظرفيت فو  خود فرد منرصربهحمل كاال و سوخت، بندر اابهار را با خصوصيات 

 ،اي بندر اابهار عضو دو ساازه من یاه   واس ه بهآن را بيش از گیشته نمايان ساخته است. ايران 

سه قاره آفريیا، آسيا و اقيانوسيه  اتواند ب ت و مياقيانوس هند اس هدرياي عمان و ساز هيعني ساز

و  نياا  )حاافظ   افنانستان و روسايه اسات   آسياي مركزي،نياز مبرم كشورهاي ؛ ارتباط برقرار كند

 .(12-11: 1384، رومينا

درياايي اياران اسات.     يهاا  پاروژه باه مشااركت در   مايل كه است از ديگر كشورهايي عمان 

 نگاه خود اي من یه و تجاري اقتصادي مبادالت افزايش راستاي در عمان كشور اقتصادي مسئوالن

 خ  ندازي ا راه .دارند كنار  و اابهار يژهو به ،بلواستان و سيستان گاهي بندر سيساتثت به اي ويژه

 تجار براي مناسبي بسيار هاي استان، زمينه بنادر بين ارگانيک ارتباط و مسی  -اابهار كشتيراني

 هااي  استان همچنين ميانه و آسياي بازار به ورود براي ها زيرساخت اين از تا كند مي فراه  عماني

 -اابهاار  كشاتيراني  خا   انادازي  راه و واردات هزمينا  در تعرفه كاهش كنند. استفاده ايران ديگر

 تساهيل  هزمين در مهمي گام تواند  مي من یه دو اقتصادي و تجاري يها فعاليت رونق برايمسی  

7 
 نفت انتیال هشبک و الکترونيکي ارتباطات هوايي، ريلي، ،يا جاده دريايي، ونیل حمل ارتباطي هاي افزايش ظرفيت

 گاز؛ و

8 
 اشتنال جديد هاي فرصت ايجاد صادرات، هتوسع طريق از ارزي درآمد ايجاد ازجمله اقتصادي هاي افزايش ظرفيت

 انتیال و خارجي هاي سرمايه جی  و من یه به جمعيت معکوس مهاجرت هزمين ايجاد شهروندان، براي درآمد و

 ؛بازرگاني و فني مديريت و كار نيروي هاي مهارتي ارتیا و ، كس يورناف

9 
 از اي حاره هاي ميوه كشت مستعد و مکران سواحل هعیب در حاصلخيز هاي زمين هکتار هزار 700 از بيش وجود

 ؛مركبات انواع و نارگيل انبه، آواكادو، آناناس، موز، قبيل

10 
 تیويات  منظاور  باه  جازمورياان  باه  آنجاا  از و منوجاان  باه  سيريک بندر طريق از عمان درياي آ  انتیال امکان

 ؛گردشگري هاي شهر  ايجاد همچنين و صنعت كشاورزي توسعه و زيرزميني آ  هاي سفره

11 
 ترانزيتاي  مراور  ميرجاوه و وجاود  -زاهدان المللي ينب آهن راه مسير در قرارگرفتن و من یه جنرافيايي موقعيت

 ؛ميلک -اابهار
 ؛ماهي و ميگو زايي ناشي از صيد انواع كس  درآمد و اشتنال براي مناس  موقعيت 12
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 1740 مساير (. همچناين  11: 1389كياا،   )بوياه و شاريفي    باشد من یه تجاري كشورهاي رواب 

تاثمين   باراي تارين راه ترانزيتاي    هزينه ترين و ك  كيلومتري اابهار به مرز تركمنستان، با صرفه

نيازهاي آسياي ميانه به من یه آزاد اابهاار اسات. باه غيار از تركمنساتان، اتصاال بنادر اختاا         

هااي گارم    يافتن آن به آ  قزاقستان از اين طريق به بندر اابهار مشکل ترانزيت اين كشور و راه

 .درياي عمان و اقيانوس هند را برطرف خواهد كرد

 حاائز اهميات   نياز  انرژي انتیال هاي مسير برث ان درمکر سواحل غير از اين، ژئواكونوميک 

تادوين   در انارژي  عباور  منااطق  تارين  مه  از يکي عنوان به مکران سواحل جايگاه به توجه و است

 عناوان  باه  عماان  دريااي  ساواحل  ، يونيادو  طرح در .است ضروري و يرانکارناپی امري ملي راهبرد

 عناوان  به اابهار ،طرح اين در است. شده اي شناخته قاره بين انرژي انتیال مسير و راه  ترين نزديک

ژاپان   و اين ازجمله آسيا شر  جنو  مصرف بازار به آن انتیال و گاز سازي مايع پايانه ينتر بزرگ

اي  من یاه   هاا   اياران از طرياق   ،ينابناابر ؛ (64: 1382پنااه،   )شمشير است شده گرفته نظر در

هااي تجااري و    وابساتگي متیابال برسااند و باا همکااري      تواند كشورهاي همسايه را به ياک  مي

اقتصادي به يک كشور مروري در من یه تبديل شود، در اين ميان بندر اابهار به علت داشاتن  

 اي را دارد.   من یهها  به يک بندر شدن ليتبداين خصوصيات پ  از بندرعباس شراي  

 ی مرکزیچابهار و ژئوپلیتیک دسترسی به افغانستان و آسیا. 5-2

 مركازي  آساياي  و خازر  قفیاز، در پيشين شوروي اتراد از شده جدا كشورهاي هكه هم آنجايي از

يي ايا دري هاا  راه باه   يمساتی  اي آساني دسترس از و هستند خشکي در شده مراصره كشورهاي

 پررونق تجارت به گانيهمسا قيطر از را كشورها نيا است قادري دسترس کيتيژئوپل ،اند بهره يب

 كشور پن  ميان دريايي بازرگاني تواند مي هويژ جنرافياي ايني دسترس ينبنابرا؛ كند متصل ايدر

 آساياي  رشد كشاورهاي  به رو نياز ،رو نياز ا .(232: 1381زاده،  )مجتهد  كند تیويت را اي كرانه

7درگاشت كاهش به مركزي
 كشاورهاي  وابساتگي  و باري  کييژئوپاوليت  از خارج جهان با ارتباط 

نيا و  )حافظ  من یه از خارج به دسترسي در ايران معبري و ترانزيتي هاي قابليت به مركزي آسياي

 را كشاورها  نازد ديگار   را رانيا اي دسترس کيتيژئوپل تيجیاب ينوع به ؛(98-99 :1386 ديگران،

 كند. يم آشکار شتريب

 يتياک ژئوپل روح و قلا   مثابه به بودن منابع انرژي است كه دارا ازنظر اهميت آسياي مركزي

 ريذخاا  بشاکه  ارديا ليم 7/49 نيشتريب در و 2/17 نيتخم نيكمتر در من یه نيا. استي جهان

 كال  درصاد  8/3 اي مترمکع  ارديليتر 65/6 و نفتي جهان ريذخا كل از درصد  5 اي شده شناخته

. همانند كشورهاي مرصور در خشکي آسياي مركازي،  (Bp, 2011)  استدار را گازي جهان ريذخا

                                                                                                                                                       
7. Entropy  
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بين اياران و   يتيترانزي ها يهمکار ينتر مه افنانستان نيز از داشتن نعمت ساحل به دور است. 

 نيا ا كاه  اسات  زرنا   -مادالر -زابال  -اابهاار  بزرگراه ساخت است، انجام حال در كه افنانستان

 هناد ي طرف از و سازد يم متصل ايدر به راي مركزي ايآسي كشورها و افنانستاني طرف از ريمس

 ممانعات  كنار در رانيا هژيوي کيتيژئوپل تيموقع. كند وصل ميي مركزي ايآس و افنانستان به را

 قيا طر از خاود ي كااال  صدوري برا ها يهند هژيو توجه باعث ،يهندي كاالها صدور از پاكستان

 مه  ترانزيتي  جاده طرح اخير هاي سال در. است شده ران به افنانستان و آسياي مركزييا خا 

باا عباور از    و آغاز اابهار از اي جاده مسير شدن است. اين بين ايران و افنانستان در دست اجرايي

 ؛شاود  مي تاجيکستان وارد و كابل، زرن ، قندهار از گیشتن از پ  ون وارد افنانستا خا  به زابل

 سوي ديگر از شد و خواهد بلواستان و سيستان استان اقتصادي رونق موج  بنايي، زير اقدام اين

 ايان  افنانساتان،  تجاار  براي يافت. خواهند دسترسي آزاد درياهاي به تاجيکستان و افنانستان دو

 تخليه آنجا در را كاالهايشان كه بود خواهد بندرعباس با مسير میايسه در مسير ترين باصرفه مسير

 كاالهااي  حمال  منظاور  باه  كشاتيراني  جدياد  خ  يک توان مي كه ناهمچن كنند. مي بارگيري و

 تاا  كارد  انادازي  راه اابهار بندر به و سنگاپور ، اينامارات همچون كشورهايي بنادر از افنانستان

 (.89: 1382)شمشيرپناه،  شود پرداخت افنانستان تجار هاي هزينه از بخشي

 المللی چابهار های بین توانمندیو  استراتژی. 6
 جنوب -جایگاه چابهار در کریدور شمال .6-1

 عضاو، ي كشاورها  ونیال  حمال ي وزرا اروپا، ونيسيكم اجالسي برگزار متعاق  ،1993 سال در

ي تا يترانز دوريا كر باه  موساوم ي تا يترانز شااهراه  ،يجنوب وي مركز ،يشمالي دورهايكر بر عالوه

 كااهي زمااان ،1379 يورماهشااهر در. رساااندند  يتصااو بااه و كااردهي معرفاا را جنااو  -شاامال

 ران،يا ا كشاور  ساه  ونیال  حملي وزرا انيم پترزبورگ  سن در جنو  -شمال دوريكر نامه موافیت

 دوريكر. شدي معرف دوريكر نيا در راهبرديي بندر عنوان به اابهار د،يرس امضا به هيروس و هند

 بنادرعباس  باه  ايدر قيطر از و آغاز هند انوسياق حوزه دري بمبئ بندر از حاضر حال در شده ادي

 .شود يم متصل رانيا جنو  در

 ن،يتار   كوتاه حاضر حال در گیرد يم رانيا خا  از آن مه  بخش كه جنو  -شمال دوريكر

 نيا ا ،اين از يرغ. رود يم شمار به اروپا و ايآس نيب كاال يتترانز يرمس نيتر  عيسر و نيتر  نهيهز  ك 

 باا  رانيا ا قيا طر از را هيروسا  وي ناوياساکاند  اروپاا،  شامال ي كشورهاي تيترانز ارتباط دوريكر

)خليلاي و    سازد يم برقرار ايآسي شرق  جنو  و هند انوسياق حوزه فارس،  يخل حوزهي كشورها

 ونیال  حمل قيطر ز ازين رانيا خا  داخل دري تيترانزي كاالها ،سو ينا از .(110: 1390ديگران،

 و آساتاراخان  بناادر  به خزري ايدر ريمس از و يافته   انتیال كشوري شمال بنادر بهي لير اي يا جاده
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 باه  نسبت جنو ، -شمال دوريكر قيطر ازي تيترانزي كاالها حمل. شوند يم حمل هيروس الگان

 اسات  ساوئز  كاناال  ريمسا  از تر ارزان درصد 30 تا و تر كوتاه درصد 40 تا يسنت  يرهايمس ريسا

(Sing Roy, 2012: 14). ماارز بااه آن اتصااالي ناايزمي هااا راه و اابهااار بناادر ،دوريااكر نيااا در 

ي كشاورها  هيتنی شاهراه و شر  دوريكر در كاالي نيزم ونیل حمل ريمس نيتر  كوتاه تركمنستان،

 نياناد  ريمسا  در يرمساتیي  غ ايا   يمساتی  طور به اابهار بندر .است دهش ي معرف انهيمي ايآس

 نيتار  يراهبارد  ازي کا ي باه  شادن  يلتباد  تيا قابل و اسات  شاده  واقاع ي لا المل نيب مه  شاهراه

ي ايا در ساازه ي عنا ي يا من یاه  ساازه  دو عضو بندر نيا نيهمچن. دارد راي تيترانزي ها تيموقع

 كند برقرار ارتباط هيانوسياق و ايآس یا،يآفر قاره سه اب تواند يم و است هند انوسياق سازه و عمان

 باه  8«بازرگ  هدرواز» عناوان  باه  اابهاراز  خاطر نيهم . به(11-12  :1386و ديگران، نيا  )حافظ 

 .شود يم ادي المنافع مشتر  مستیلي ها دولت و افنانستان مرصوري كشورها

 برشامرد؛  گوناه  يان ا توان يم را جنو  -شمال دوريكر طرحي اجرا آ ار ازي برخ يطوركل به 

ي كشاورها  و پاكساتان  و هند نيب كاال مبادالت حج  شيافزا ت،يترانز و تجارت سرعت شيافزا

 بنادر باي رانيا بنادر مناس ي ، همکاريمركزي ايآس و هيروسي كشورها با هند انوسياق هيحاش

ي كشاورها  نيبا  تانش  كااهش و  شتريبي همکاري برا راي مناسب بستر كه -قزاقستان و هيروس

 در كاه يي كشاورها ي بارا  ساال  در دالر ارديا ليم ک يا  بر بالغ درآمد و كند  يمفراه   خزر هيحاش

 كاناال  باه  ايآسا ي جنوبي كشورها تيترانز و تجارتي وابستگ كاهش هستند، گیر راه نيا ريمس

 طور كلاي  به .غيره من یه و دري تجار وي اقتصاد ،يديتول ديجدي خارجي ها ق   جاديا سوئز،

 و است شر  جنو  داريپا هتوسع سرآغاز اابهار بندر آن، رأس در و جنو  -لشما دوريكر رونق

 قادرت  ياک  به را رانيا حال يندرع و شود يم منجر تيامن و رفاه گسترش و برقراري به يتدرنها

 .(110 : 1390و همکاران،  خليليسازد ) يم مبدل ،يالملل نيب نظام به متصل اي من یه

 )مایل دریایی( جهان مهم بنادر از بعضی با چابهار بندر دریایی هفاصل -(2) نگاره شماره

 4602 كنگ هنگ 768 بمبئي
 6001 هامبورگ 5645 يوسا

 700 يوكوهاما 6655 سيدني
 375 شارجه 5686 لندن

 300 تاون يپك 5379 شانگهاي
 895 كويت 151 مسی 
 360 كرااي 364 دبي

 چابهار آزاد همنطق به نقاط دیگر از مسافت -(۳) نگاره شماره

 تاشکند بیشکک دوشنبه آباد عشق مشهد افغانستان مرز زاهدان تهران

2286 731 900 1647 1919 2957 3892 3406 

                                                                                                                                                       
8. Great Gate 
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 (پديا منبع: ويکي)

 اصلی توسعه بندر دریایی و منطقه آزاد چابهار ههند گزین. 6-2

 گارفتن  دسات  در پاي باه   اسات  آسيا اقتصادي هاي ق   از يکي بهشدن  تبديل در حال كه هند

 .(Maja, 2007)است  كشور خود به انرژي واردات راه شدن تر كوتاه طرفي از و ميانه آسياي بازارهاي

 نيا هتوسع. بردارد در هند و رانيا كشور دو هري براي فراوان آ ار هند، توس  اابهار بندر هتوسع

 وي اجتمااع  ،يفرهنگا  و مشاتركات  روابا   به توجه با هند تا شد خواهد سب  هند، توس  بندر

 نيا ا باا  تجاارت ي برا ؛(Zahid, 2012: 125) افنانستان و انهيم اييآس كشورهاي با رانيا اقتصادي

 باازار . باشاد  نداشاته  پاكساتان  خاا   قيا طر از خاود ي كاالهاا  حمال  بهي ازين گريد كشورها،

 مناسابات  هجهات توساع   كشاور  ايان  كاه  اسات  اهميات  حاائز  يقدر به ها هندي براي افنانستان

 شاريی،  مازار  هرات، شهرهاي در نيز اهاركنسولگري ديگر ،كابل بر عالوه خود سياسي -اقتصادي

 در هدفمناد  صورت به دالر ميليارد 2  بر بالغ سال 10 طي در و كرده است ايجاد آباد جالل و قندهار

 (.5: 1392غربالي میدم، است ) كرده ههزين بر  ينتثم و بيمارستان ها، بازسازي جاده

 قيا طر از تواناد  يم هند دارد، مشاركت گوادر بندر هتوسع در كه نيا با رقابت در نيهمچن

 در پاكساتان  و نياا  باا  رقابات  در را نفاوذش  حاوزه  اابهاار،  بندر در شيها يهمکار گسترش

 دروازه توساعه  اجاراي  باه  مصام   هناد  دهاد.  گساترش  هند انوسياق و عماني ايدري ها كرانه

غيار از   باشاد.  داشته دربر نيز اضافي هاي هزينه كه هراند ؛است جنو  -شمال دوريكر (اابهار)

 كارده  برقارار  كشاور  اين با را مناسبي رواب  دارد، نياز روسيهاوليه  منابعانرژي و به  كه هند ،اين

 جناو   -لشما كريدور از بايد ،خود تجاري میاصد به رسيدن براي هند كشورترتي   بدين .است

 نظاامي  حضور تواند من یه مي اين در استیرار با هند كشور تجاري، میاصد بر كند. عالوه استفاده

 .دهد افزايش من یه بر را خود تسل  و داشته

 ونيسيكم نشست نيهفدهمي برا تهران به هند در سفر هخارج امور ريوز ،يدسلمان خورش

 را رانيا ا اابهار بندر هتوسع طرح در مشاركتي رسم طور به ،2013 يم در هند و رانيا مشتر 

ي مرزهاا  از آهان  راه جاديا براي كه كردند توافق دولت دو 2008 سال در نيا از قبل. كرد دييتث

 وي فنا  امور تدار  به متعهد هنددر اين راستا . كنندي همکار گريهمد با اابهار بندر به هيروس

 ,Daniels)اسات  شاده  آهان  راه خا   نيا اي دكي بخش و وهايلوكوموت هيته و متخصصي روهاين

 انجاام  با ،  -فاارا   -اابهار آهن هرا طرح مورد در زيني توافیات هند و رانيا نيهمچن .(96 :2013

 نيا اي تنا  5/2 انتیاال  تيظرف تا درصددند آنها. هستند طرح نيا هتوسع و اجرا و مشنول دادند

 -زرنا   -با   -اابهاري مبادالت راه قيطر از هندي كاالها اكنون ه . ابدي شيافزا برابر 5 به ريمس

 دالرام ريمسا  ليتکم. شود يم عيتوز افنانستان جنو  -شمال شاهراهدر ايران و در ادامه  دالرام
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 ,Dietl) شاود  تار  كوتاه لومتريك 1500 انهيمي ايآس به اابهار ريمس كه است شده زرن  موج  -

2012: 14). 

 اابهار بندر ليتکم با تا كند يم دواريام راايران ي اسالمي جمهور طرح، نياي اجرايي سو از

 يفرودگااه ي هاا  طارح  و اابهاار  بنادر  بهي منتهي ها راه بکاهد. بندرعباس بهي وابستگ تراك  از

ي هاا  كارخاناه  و نيسانگ  عيصانا  بر ،ي روهاين ها، اسکله ،يميپتروشي ها طرح ،آهن راه ،يتجار

. شاوند  يما  مرسو  هند و رانياي همکاري برا يميعظي ها نهيزم بندر، نيا سازي يكشت بزرگ

 وزيار ايان كشاور،    نخسات  يماود  با داريد و در (2015مرمدجواد ظريی در سفر به هند )اوت 

( جناو   -شمال دوريكر يژهو بهونیل ) حمل حوزه در ها يهند با مشاركتي برا رانياي ها تياولو

كارد   عناوان را  اابهار بندر هتوسع و( آستارا-رشت-نيقزوآهن ) راه دري گیار هيسرما نيهمچن و

(Sing Roy: 2015: 8) . و نيافتاه   توساعه  همچنان اابهار، اين بندر هتوسع درباوجود تعهدات هند 

 .است م لو  هاي زيرساخت فاقد

 مناافع  ليا دل باه  گاوادر  بنادر  پاروژه  در قيا توف صاورت  در معتیدند، ها يپاكستاناز طرفي 

ي رونا يب وي درونا  مشاکالت  حل با مدت بلند در بندر نياي تيامن وي اجتماع ،ياسيس ،ياقتصاد

 معار   در را بنادرعباس ي تا يترانزي هاا  تيقابلي حت رقابت، از اابهار كردن دور و خودۀ ديچيپ

 تاا  گوادر بايد بندر است، ن گفتهيكه ا نا. همچن(366: 1387 ،يرينص)  داد خواهند قرار ديتهد

 باشاد؛ ي دبا  بنادر  ني باراي يگزيجاا  و شاود  ليتباد  من یاه  در مها   بنادر  کيا  به 2050 سال

. (Sing Roy: 2015: 7-8) دباشا  دارا زمان ه  طور به را مادري كشت 88ي پهلوده قدرت كه يطور به

 پایيرش  ظرفيات  آنهاا  ينتار  بازرگ  كاه  اسات  اساکله و ده  بندر دو داراي حاضر حال در اابهار

 اين در موجود كمبودهاي به توجه با است. متر 12 بندر اين آبخوردارد.  راتني  هاي صدهزار كشتي

 باه  نيااز  ايران و هند كشور دو حمايت بر عالوه ، جنو  -شمال كريدور كامل اندازي راه براي بندر،

 باعاث  تنها نه اابهار، از شر  ترانزيت مرور يانداز راه دارد. نيز المللي بين مالي و فني هاي حمايت

 برابار  ده تاا  را من یاه  ايان  در ونیال  حمال  سرعت بلکه ،شود مي ابريش  جاده به بندر اين اتصال

 .(Asian Development Bank, 2003) دهد افزايش مي

 نزدیک هچین در آیندواقعی مشارکت برآورد  چابهار و. 6-۳

كوتاه اين را  يزمان در ي خارجي به اين كشور ها شدن سيست  اقتصادي اين و ورود سرمايه باز

انارژي تباديل كارده اسات.      هكنناد  واردكنندگان سرمايه و دومين مصرف ينتر بزرگبه يکي از 

حجا  اقتصاادي جهاان اسات و ارزش تجاارت       درصاد  4امروزه حج  اقتصاد اين دربرگيرناده  

هاا   (. سياست ايناي 309: 1391دالر است )مجتهدزاده، ميليارد  851 د خارجي اين كشور حدو

ايان   كاردن ااين اسات. باا     متراول  منظور بهالمللي  برداري وسيع از امکانات بين بر مبناي بهره
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و  يجناوب  يیااي آفروزن اياران همچاون پاكساتان،     ه  نسبت بهرواب  اين با كشورهاي  ،وجود

 .قرار دارد راهبرديهاي  عربستان در قال  همکاري

رقيا  اابهاار(   گاوادر ) گیاري وسايعي را باراي توساعه بنادر      اين در حال حاضر سرمايه 

ايان كشاور باا پاكساتان، در طارح       هپاكستان انجام داده است. فارغ از رواب  م لو  و گساترد 

خصاوص امنيتاي(    هاقتصاادي، سياساي و با   ) يمتعددعوامل  ها يبندر گوادر توس  اين هتوسع

ين شريک تجاري ايران اسات تاا جاايي كاه حجا  تجاارت       نخستنهفته است؛ كما اينکه اين 

 دالر برآورد شده است. يلياردم 30 خارجي اين كشور با ايران حدود
غربي اين به تعبيري وضعيتي شابيه باه من یاه بلواساتان پاكساتان دارد، ايان        همن ی 

از وسعت سرزميني اين را در برگرفته و از حيث تراك  جمعيت نياز ضاعيی    درصد 53من یه 

و ايان بخاش اسات     نيافتاه  توساعه منااطق   ازجملاه ااين   كياناگ  ساين است. همچنين استان 

كياناگ از   ساين . (saqib, 2013: 4-5) ااين اسات  در آن خ ري جدي براي  واگرايي هاي زمينه

ي منااابع معاادني غنااي و ارزشاامندي اساات. اااين در اياان ماادت     احيااث ژئااوپليتيکي دار 

باه  مصارفي  و ماواد   ساوخت انتیاال   .كيانگ انجام داده اسات  در سين هاي زيادي گیاري سرمايه

در بندر گوادر  كه آورده هايي را براي اين به بار نگرانيو  ها سختي ،صادرات كاال از آنمن یه و 

برطرف كند؛ زيرا بندر گوادر پاكساتان حتاي نسابت باه     موانع و مشکالتي را  قادر است انين 

 هدر حالي اسات كاه فاصال   كيانگ است.  سين خود بنادر ايني نيز داراي فاصله بسيار كمتري تا

 ،ماالكاا اسات   هتنگ مسيركيلومتر دريايي از  هزار 10 هرمز در حدود هاين با تنگ شانگهايبندر 

دسترساي   كه نسبت به شانگهاي براي كيلومتر است 2800تا گوادر پاكستان تنها  كاشنر هفاصل

تجارت نفت اين  درصد 80تر است. از طرفي  اقتصادي تر و به صرفه  میرونبه تنگه هرمز بسيار 

هاي دريايي  دزديامن از حيث  كه به نسبت مسيري طوالني و نا گيرد صورت مي ماالكااز طريق 

در ساال   .ترين مسير براي تجارت اين اسات  صرفه ترين و به ين مسير گوادر مناس ا . بنابراست

دالر  ميلياارد  216باه   درصادي  20 هاي آفريیايي باا رشاد   اقتصادي اين با كشور رواب  2013

ماالكا و اقياانوس   ناامنتجارت اين و آفريیا از طريق مسير طوالني و  كه آنجايي از رسيده است.

  است تر صرفه بهتجاري  طرفگيرد، انرراف اين مسير به سمت گوادر براي هر دو  هند صورت مي
(Ahmad, 2015: 6- 8). 

مشکالت عديده پاكستان و گوادر  باوجود ،ارخش اين به سمت اابهار ،با همه اين اوصاف

با توجاه   را اابهار ،دور اين اندان نه هن است در آيندممک لیا .اندان دور از انتظار نيستنيز 

 در موجاود  مشاکل  تارين  . اساسيترجيح دهدنسبت به گوادر  آنكمتر و امنيت باالتر  خ ربه 

 جاان  همواره من یه، اين در شورشي نيروهاي به حضور توجه با است. امنيت نبود گوادر، بندر

 عیاياد  و اي طايفاه  و هااي قاومي   درگياري  دليال  باه  من یاه  ايان  كه ارا ؛است درخ ر افراد

 عايدشان ايزي ،گوادر بندر پيشرفت از كه لیيت اين ناامن بوده و بلواستان مردم طلبانه جدايي
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 وجاود  باه دليال   همچناين  .(Ziad, 2005: 96) ، در بين مردم اين من یه وجود داردشد نخواهد

 دولات  باا  ماردم  درگياري   هصارن  اغل  من یه ،طالبان و الیاعده مانند هاي تروريستي گروهک

 برقاراري  توانايي و دارد كمي قدرت من یه، اين در پاكستان دولت است. بوده پاكستان مركزي

 بلواساتان  در آن ترانزيات  و مخادر  ماواد  ،ايان  بار  نادارد. عاالوه   را مسيرهاي ترانزيتيامنيت 

ااين نياز   همانناد هناد،    اجمااالً  . (Priego, 2008: 61)است موجود هاي نگراني ديگر از پاكستان

)در زماان دولات    يش از ايان پا گیاري در اابهار را اعالم كرده اسات.   آمادگي خود براي سرمايه

لياون دالر( در اابهاار   يم 27/87)حادود   ياورو  يلياون م 60اين گفتاه باود قصاد دارد     ده (

 .(Keck, 2013) گیاري كند سرمايه

 اين و كشور هند دو كه است مه  جهت ينا از و ايران اابهار در ايني گیاران سرمايه حضور

 كريدور گرفتن اختيار در و استیرار ،استفاده خصوص در نوظهور بزرگ اقتصادي قدرت دو عنوان به

مسير  ينتر مه  همچنين و جهان انرژي اهارراه ينتر مه  عنوان به غر  به شر  و جنو  -شمال

 گماان  باي  (.11: 1392میدم،  )غربالي  در آسياي مركزي است براي حضور كشور دو اين ترانزيتي

 هو روابا  گساترد   اين كشاور  ورانهنافهاي  توانمندي باوجوداابهار  هحضور اين در طرح توسع

 هاي ژئاوپليتيکي  بخشي و رنگ گرفتن بازي )اقتصادي، سياسي و امنيتي( با ايران، ضمن اهميت

 د.كن مي رقيبي اون هند(، روند توسعه اابهار را تسريع باوجود)

 ها یافته وتحلیل یهتجز. 7
داراي وزن  ،يهااي ژئاوپليتيک   مشخص اابهار از حيث توانمنادي  طور بهطور كه برث شد  همان

تواناد در   كاه ماي   -اسات  جمهاوري اساالمي اياران   در قدرت ملاي   يا مالحظه قابلژئوپليتيکي 

 حساا   باه فارس  جايگزين مناسبي براي خلي حتي مکمل و  ،در آيندهدريايي  كالن هاي راهبرد

باراي   الزم آيد كه اابهاار واقعااً تاا ااه ميازان آماادگي        پيش پرسشاما ممکن است اين ؛ آيد

هااي پژوهشاي باياد گفات      با ع ی به يافته اي و جهاني را دارد؟ هاي ملي، من یه پیيرش نیش

ملاي،   گاناه  ساه هاي  نیش زمان ه  قادر استفراواني برخوردار است كه   توان و ظرفيتاابهار از 

اياران از  ايفاا كناد. در    يخاوب  به توسعه در صورت رسيدن به شراي  م لو  را من یه و جهاني

هااي   در جهت جبران فرصات   به شراي ي ، دستيابيهدف از تثسي  و توجه به مناطق آزاد ابتدا

و  ملاي جااد اشاتنال ساال  و مولاد، ارتیااي جايگااه اقتصاادي        صاادرات، اي   توسعه رفته ازدست

يکاي از   عنوان بهجايگاه اابهار در اسناد باالدستي نظام توسعه،  . بود مندي از اقتصاد رقابتي بهره

 وضاوح  باه انداز اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز  آزاد ايران، در آينده اش  مهمترين مناطق

كااال،   ترانزيات  همچاون اهادافي   ،هاي خاص ايان من یاه   موريتثاست. در تعريی م شده يیتعر

اي، باراناداز تجااري كاالهاا و ماواد اولياه، ايجااد صانايع تباديلي و توليادي باا            تجارت من یه

 است شده عنوان، عرضه سوخت و ايجاد صنايع وابسته به نفت و گردشگري گيري صادراتي جهت

http://thediplomat.com/authors/zachary-keck/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA
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 اراكاه  ؛اسات  ايان  از يار غ ايزي در عمل صرنه واقعيات (. ولي بايد گفت17: 1386دل،  )شاد

بنايي زيادي باياد صاورت بگيارد تاا      است و كارهاي زير يافتهن توسعه شدت بهاابهار من یه آزاد 

 به خود بگيرد. و پويايي حالت فعليتن آبالیوه  توان

داشاتن مزايااي عاالي و     بااوجود  ، واقعيت فعلي اابهار حاكي از اين مسئله است كه اابهاار 

من یاه  در يناد توساعه از منااطق آزاد كشاورهاي رقيا       ادر فر ي تادر  باه  فارد  منرصربه بعضاً

عمومااً   اش در راب اه باا بناادر رقيا  انادان برجساته نيسات.        هاي رقابتي مزيت و افتاده عی 

آن داشاته   المللي را بار  بين ونیل حملكارشناسان  ، عمالاً هاي ترانزيتي در ايران مدي مسيراناكار

 هاي جديد ترانزيت كاال با مروريت حیف جمهوري اسالمي ايران باشاند.  است تا به دنبال مسير

  و را  ، عا هايي كه اكنون م رح است معرفي مسير جديد ترانزيات كااال از كشاور كويات     زمزمه

در آيناده   اًتوسعه بنادر گاوادر پاكساتان نياز ق عا      رشد وهمچنين  .استتركيه به میصد اروپا 

 -مرل تنیياه كشاورهاي آساياي مياناه از مساير پاكساتان       جايگزين كريدور شر  و ينتر مه 

تشان  در افنانساتان    سياسي پاكستان و هاي يناآرام خاطرمسيري كه به  افنانستان خواهد بود.

، گاوادر نسابت باه اابهاار      هاي ااين  ، ولي اكنون در سايه نيازمنديمد بوده استان ناكارتاكنو

زدن  كند. بايد گفت، گوادر تنها گزينه من یي اين براي دور شراي  م لوبي از توسعه را طي مي

مسيرهاي تجااري   ينتر مه  اين از يرغغربي است.  يها آ مترده و دسترسي به  كمربند اياالت

 شاود  گوادر( تثمين مي ر)بند انرژي اين، مرز كوتاهي است كه از طريق مسير پاكستان ينتثمو 

شود كه اابهار از اين ناحيه نيز در معر  تهدياد   (. لیا مشاهده مي19: 1395كرماني،  )عسکري

 است.

 ،مشکالت من یه آزاد و بندر اابهاار همانناد اكثار منااطق آزاد اياران      ينتر مه  يطوركل به

هاي مختلی توجاه انادان م لاوبي بار      هاي حياتي است. دولت ها به اين مکان دولت توجهي بي

هااي   گایاري  مناطق آزاد كشور نداشتند، به همين خااطر نياز سارمايه    اي  هاي توسعه روي طرح

رساد تمركاز بار اناين      جهت توسعه مناطق آزاد انجاام گرفتاه اسات. باه نظار ماي      در اندكي 

 خارجي استوار باشد. يکي از كشورهاي پيشرو هاي گیاري يهسرمار بيشتر ب ،در كشور هايي برنامه

كشور هند  ( در سال دالر يلياردم 17)نزديک به  كه مناسبات اقتصادي م لوبي نيز با ايران دارد

ترين كشور در ساخت و توسعه بندر اابهار اسات. هناد    هند در حال حاضر مصم  درواقعاست. 

اسات و باا    توساعه  درحاال اينکه هناد كشاوري    نخستبه اند دليل قصد ورود به اابهار دارد. 

رقي  جادي بنادر اابهاار    پاكستان )اكنون برنامه توسعه بندر گوادر  كشوري نظير اين كه ه 

دشامني كاه باين هناد و      باساابیه اينکاه   وياژه  بهاست، جدي قابت كند در ر ايران( را دنبال مي

اختالفات قديمي اين و هند، پروژه گوادر براي هناد ياک طارح     باوجودپاكستان وجود دارد و 
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آيد. در درجات بعدي مساير مناسا  اياران باراي ورود هناد باه        مي حسا  بهپاكستاني -ايني

تاا   در زميناه انارژي،   اين كشورهاي فراوان  زمندينيا توجه به باآسياي مركزي   بازارهاي انرژي

پاكستان،  ودرصد صرفه اقتصادي به همراه دارد. در درجه آخر به دليل دشمني ديرينه هند  30

داليال   شاود كاه   ايران تنها گزينه مناس  باراي ورود هناد باه افنانساتان اسات. مشااهده ماي       

ور هناد در طارح توساعه    ضا تواند ح مي و ژئوپليتيکي زيادي وجود دارند كه يراهبردي، اقتصاد

 الزم برخاوردار  هااي  از توانايي هند كشور زمينه اين در و اابهار را جنبه رسمي و جدي ببخشد

 (.10: 1395)زرقاني و احمدي،  است

( 2016ماي   22/ 1395خارداد   2سافر باه تهاران )    در هناد  ياري وز نخست ،نارندار مودي 

 ،كاالن در اياران اعاالم كارد. باه عیياده كارشناساان       گایاري   را براي سارمايه  كشورشآمادگي 

ساي جمهاوري ساه   ؤبا حضور ر بود كهجانبه اابهار  سه نامه موافیتاين سفر  دستاورد ينتر مه 

 در من یاه آزاد  دالر يلياون م 500قصاد دارد   هند .رسيدامضا  بههند و افنانستان  ، ايران كشور 

لنگرگااه بااري در بنادر اابهاار توسا  هناد از        5 پايانه و 2ساخت گیاري كند.  اابهار سرمايه

 .(Guardian, May 23, 2016) م لو  است گیاري يهسرمااين  مه  اهداف

كردن اابهار به اناد مزيات    ايران با فعال ،در قدرت ملي اابهاروزن ژئوپليتيکي  توجه به با

انازواي   ،نخست اينکه ايران قادر است از اين طريق .ژئواستراتژيکي عمده دست پيدا خواهد كرد

 يجاه درنتهاي بزرگ جهاني برطرف كناد و   استراتژيک خود را با ورود به تعامل امنيتي با قدرت

ايران قاادر اسات    دوم اينکهوزن ژئوپليتيکي خود در مسائل پيرامون ايجاد نمايد.  اندازه بهنیشي 

افنانساتان و آساياي    همچاون  صاور در خشاکي  كردن مسير دسترساي كشاورهاي مر   با فراه 

بيشاتري   يرگیاريتث بر مزاياي اقتصادي، امکان حضور سياسي و  به اقيانوس هند، عالوه مركزي

 -اتصال مساير اابهاار    انداز اش سياسي اين كشورها به دست آورد. كما اينکه با  هايرا در روند

)خ وط لوله گااز   تاپياقتصادي پروژه  مزيتجنو ، -شمال گیر و راه افنانستان به آسياي ميانه

م رح شد( نيز  1990به افنانستان، پاكستان و هند كه با حمايت آمريکا در دهه  تركمنستاناز 

و  به سود مسير ايران كمرنگ خواهد شد. همچنين با توجاه باه روابا  نزدياک هناد و آمريکاا       

هااي   ر اسات از طرياق همکااري   هاي هند به مسايرهاي كريادوري اياران، اياران قااد      نيازمندي

برخاي از مشاکالتش باه     باه  آمدن فائق برايهاي اين كشور،  ظرفيتاز طريق  و اقتصادي با هند

(. حاصال ساخن اينکاه اابهاار ظرفيات      22-23: 1395كرمااني،   عساکري ) ياوردبآمريکا فشار 

 ناوني كدارد كاه بخاش زياادي از آن ناشاي از ايانش       انکااري  يرقابلغاستراتژيک و اقتصادي 

هناوز از   ،در آسياست. ايران به لراا زمااني  يژهو بهالملل،  هاي بازي در عرصه سياست بين مهره

كامل اين من یه برخوردار است، اما در صاورت   توان و ظرفيتاز  استفادهجهت  درشراي  الزم 
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باه قاوت خاود    كماكاان   در آينده ها ظرفيتاين  ندارد كه وجود، تضميني آنهانکردن از  استفاده

 .مانندبباقي 

های راهبردی منطقه و بندر آزاد چابهار در  توانمندی و فرصت -(4) شمارهنگاره 

 ای و جهانی منطقه سطوح

 (هاي پژوهش به يافته با توجه ؛نويسندگانمنبع: )

 فرجام

ولي واقعيت  است،اين میاله گوياي نیش مه  و حياتي من یه آزاد و بندر دريايي اابهار  م ال 

اخاص،   طاور  باه اع  و من یه اابهاار   طور بهامر حاكي از اين است كه هنوز جنو  شر  كشور 

اابهاار در اااراو     ازجملاه رو دارند. مناطق آزاد ايران و  مسير طوالني توسعه حیيیي را پيش

هاي  دولتندارند. را شثن  واقعي مناطق آزاد پيشرفته در من یه و جهان كارايي مورد انتظار و در

كاافي  كاه  ناد  ا هاين مناطق وضع كارد  ه)يازده ( اعتباراتي را براي توسع گیشته و دولت كنوني

ها كند اسات. مشااركت در عماران     نيست. روند پيشرفت فيزيکي ساخت و تجهيز بندر و اسکله

هاي پيشرفته در ساخت بنادر درياايي، مسايرهاي كريادوري،      فناوريمن یه آزاد اابهار نياز به 

از حياث  ي الزم اسات. هناد   هاا  و غيره دارد. در اين زميناه كشاور هناد داراي تواناايي     آهن راه

و كريادوري(، ژئواكوناوميکي و    يا دروازه) جنرافياايي و ژئاوپليتيکي   فارد  منرصاربه برخورداري از موقعيت  1

 ژئواستراتژيکي

 هاي اقيانوسي هاي جمهوري اسالمي ايران و دسترسي به آ  ن بندر ورودي به آ نخستي 2

 (فارس ي خلدروازه ورود به آزاد ) يها آ تنها بندر كشور در ورود به تنگه هرمز و متصل به  3

 با مزاياي فراوان اين كريدور جنو  -ري در مسير ترانزيت راهبردي شمالقرارگي 4

باراي   جهاان  آزاد يهاا  آ  به دسترسي مسير در گرفتن قرار و افنانستان و پاكستان كشورهاي با يجوار ه  5

 افنانستان و مركزي آسياي مرصور در خشکي كشورهاي

 و كاال و انرژي انتیال هاي پروژه در عمان ساحل نیش يژهو به ،ها زمينه همه در ايران ارتباطي نیش به دليل 6

 بخشاي  منزلات  و ضامن  بپردازد المللي بين و اي من یه نهادهايساماندهي  به تواند مي ايران ريلي، خ وط

 .كند توليد خود ملي امنيت تضمين براي را جديدي هاي فرصت در من یه و جهان خود ژئوپليتيکي

 دريااي  و فاارس  ي خلا   من یه در آمريکا با قدرت موازنه جهت در فارس ي خل به دسترسي به روسيه توجه 7

 عمان

 كشور، من یه و حتي جهان بنادر رديگ به نسبت اابهار بندر يشيالج سو  موقعيت 8

 هااي  همکااري  اي من یاه  سازمان در يمؤ ر عضو عنوان به را آن هند، اقيانوس در ايران ساحلي هاي كرانه 9

 .آورد يدرم اقيانوسيه و آسيا آفريیا، از قارهاي مرك  هند اقيانوس كشورهاي اقتصادي

 گوادر پاكستان( با توجه به كوتاهي مسير و امنيت مسير) ي رقصرفه اقتصادي نسبت به ساير بنادر  10

 گرفتن در بريدگي طبيعي خلي  اابهار و ايمني آن از جريانات شديد اقيانوسي قرار 11

در مساير   جنو  است. اابهار -گیرد. يکي از اينها كريدور شمال از سه كريدور مه  جهان از ايران ميدو تا  12

 .است دريايي ونیل حمل( يرمستیي غمستیي  و مناطق )مرل اتصال بسياري از  اين كريدور
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باراي ورود باه   در ايان راساتا و   كاه   ؛اي است هاي گسترده وابستگيانرژي داراي  هاي يازمندين

میامات هندي بارها آماادگي خاود را   به مسير ايران نيازمند است. رهاي پرسود آسياي ميانه اباز

هاا اجاازه حضاور     رژي  تراري  تاكنون ولي  اعالم كردند،اابهار  ازجملهبنادر ايران،  هتوسعبراي 

هاي  فعاليت هها، هند مصم  است حوز پ  از رفع ترري   ه است.را نداد  به بازار ايران واقعي هند

 ،ايان  از يار غدر اياران را گساترش دهاد.     آهن راهساخت بنادر، جاده و  هاقتصادي خود در زمين

كس  رتبه نخست قدرت جهاني براي حضاور در   هاي يبلندپروازحضور اين در راستاي   هزمزم

را اعاالم   اابهاار گایاري در   آماادگي خاود باراي سارمايه     هاا  ايناي  اگرااه اابهار وجود دارد. 

وجاود، ااين باه داليلاي      ولي برخالف هند، هنوز حضورشان ق عي نشده اسات. باا ايان   كردند.

 ين دليال، كسا  ساود اقتصاادي    نخست زديک در اابهار حضور خواهد يافت.احتماالً در آينده ن

سومين دليلي كاه در ترغيا     .است دومين دليل رقابت با رقي  ديرينه، يعني هند است. بيشتر

هاي وسايع در بنادر گاوادر( باه سامت       گیاري ستان و سرمايهك)با توجه به همسايگي با پا اين

منيت است. در حال حاضر ااين تمركاز خاود را بار توساعه      ، مسئله ااست مؤ رايران و اابهار 

سااخته، ولاي باا توجاه باه       متمركاز كياناگ(   سين خيز برران)به دليل نزديکي به استان  گوادر

بلواستان پاكستان و نبود امنيت كافي، اين احتمال وجود دارد كاه ااين در كناار     هاي يناآرام

رود مشااركت دو قادرت    ايي خود بگنجاند. انتظار ميهاي دري بندر گوادر، اابهار را نيز در برنامه

 ايان مکاان   هضمن تساهيل در روناد توساع    ،در ساخت من یه آزاد اابهار  )اين و هند( بزرگ

من یاه   هتوساع  گماان  هاي ژئوپليتيکي و ژئواكونوميکي اابهار بيفزايد. باي  ، بر جیابيتراهبردي

)همسايگي باا افنانساتان و شاش كشاور      و ژئوپليتيک استراتژيک نظير ژئو اابهار با موقعيت ك 

جناو ( قاادر اسات ضامن      -گارفتن در كريادور جهااني شامال     قارار  مرصور در آسياي ميانه،

سازايي   ه)اقتصادي و امنيتي( به استان مرروم سيستان و بلواستان، نیش با  برگرداندن آرامش

و وزن ژئاوپليتيکي جمهاوري     اي و جهااني(  در امنيت، قدرت ملي )در سه س ح داخلي، من یه

 .ايفا كندرا اسالمي ايران 

  بهتار و تفهاي  اهميات موضاوع ضاروري       در زيار را باراي  نويسندگان ارائاه راهکارهااي   

 دانند؛ مي

 عد ملیب در -الف

اي توجه انداني به مناطق آزاد كشاور   هاي وقت در هيچ دوره ، دولتگفته شدطور كه  همان -1

رفع حاداقلي   هتواند ب توسعه اابهار ميتوجه به . نبودتثني ساابهار نيز از اين امر م كه نداشتند

 كند.زايي كمک شاياني  خصوص در امر اشتنال و درآمد همعضالت بسيار سيستان و بلواستان، ب
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امنيت استان سيستان و بلواستان امري ضروري است كه بايد به آن توجه وياژه   همسئل -2

كننده  بات و امنيت من یه سيساتان   بيش تثمين از تواند بيش توسعه اابهار ميهاي  زمينه شود.

گیاري داخلاي و خاارجي    و بلواستان را به همراه داشته باشد؛ كما اينکه در نبود امنيت سرمايه

 .استهمراه بااليي  پیيري خ ربا ترديد و 

ال مثا باراي  يک،  و بيست هاي ژئوپليتيکي قرن در بازي نشده بيني يشپبا توجه به مسائل  -3

شادن تنگاه    مسدود)مثل  فارس و تبعات ناشي از آن ها در خلي  احتمال درگيري ايران با قدرت

 حساا   باه  فاارس  ي خلا تواند در آينده نیش مکمل يا جايگزين مناسبي براي  اابهار مي ،هرمز(

 آيد؛

آرام در كناار  بايش  و هااي كا    آ  همچاون هاي جیا  طبيعاي   ويژگي با اابهار همن ی -4

. توجه نيز هستداراي موقعيت مناس  گردشگري  ينياتوريماي ه كوه اي و خرهص هساحل، كنار

تواند منبعي براي ارزآوري از ناحيه گردشگري  گردشگري در اين نی ه از كشور مي هبه امر توسع

 .داخلي و خارجي باشد

كشااورزي   ق ا   ياک  عنوان بهتواند  هوايي مي و اابهار با داشتن خا  مرغو  و تنوع آ  -5

پويا در اقتصاد ملي نیش مهمي ايفا كند. اابهار براي توليد انواع ميوهاي گرمسيري مانند ماوز،  

 ؛اسات  باالييكشاورزي  توانداراي  غيره ، نارگيل، خربزه درختي ويتمبر هندانبه، كنار، ايکو، 

 است. فرد منرصربهر در ايران اابها  من یه ،از حيث توليد و پرورش مركبات گرمسيري ويژه هب

 ای و جهانی؛ در بعد منطقه -ب

جنو ( و موقعيت برجساته ژئاوپليتيکي آن، داراي    -)شمال نیش كريدوري واس ه بهاابهار  -6

شراي  امنيتي و ديگار شاراي  م لاو      وسيع خارجي است.  هاي گیاري يهسرما توان و ظرفيت

از ايان مکاان باراي اهاداف      ،بتوانند با خياال آساوده  كه كشورهاي من یه  اي باشد بايد به گونه

 ي الزم را ببرند؛ بازرگاني و ترانزيتي خويش بهره

، هاا  فرودگاهبري، هوايي، زميني و دريايي؛ در  براي ايجاد تسهيالت ترانزيتي و خدمات ناو -7

یاال باار و   خادماتي باراي مساافران و انت    يالتتساه بيناي   ها و نيز پيش هها، بندرگا جادها، پايانه

براي مسافران و كاالهااي ترانزيتاي، الزم اسات     غيره هاي گمركي، اجتماعي و كاهش مردوديت

 اي شود. اابهار توجه ويژه ونیل حملبه تثسيسات 

 ههااي بيما   ها و شركت زمينه حضور و فعاليت نهادهاي اقتصادي و تجاري همچون بانک -8

زارهااي ساهام و تساهيل فعاليات صااحبان      هاي آنها و همچنين تشاکيل با  خارجي و نمايندگي

 يدرسات  باه هاا باياد    اكنون با مشکالتي مواجه است. ايان مرادوديت   ه  ،سرمايه در اين من یه

 .شوند ورجوع رفع
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اساکله   شاملجايگاه صيادي و دو مکان تجاري  7  اسکله، 9اابهار در حال حاضر داراي  -9

ها براي تثمين نيازهاي من یاه ناكاافي و    شهيد كالنتري و شهيد بهشتي است. اين تعداد اسکله

و گسترش دستيابي به بازار افنانساتان   اابهاراند  است. با توجه به افزايش اهميت صادرات از 

 .شود ميانه اين كمبود اسکله و جايگاه بيشتر ح  مي و آسياي 

هاااي  در آينااده نیااش مهمااي در بااازي ،ژئاوپليتيکي باااالي وزن اابهاار بااا توجااه بااه   -10

ژئوپليتيکي بازي خواهد كرد، حتي كشوري نظير ايالت مترده در رقابت با اين و همسويي باا  

و  ظرفيات، تاوان  الزم اسات از   . بناابراين هند، اندان مخالفتي با طارح توساعه اابهاار نادارد    

در اين زمينه بهاره     رگرم توسعه گوادر استهمکاري كشورهايي نظير اين كه در حال حاضر س

 .ه استدر اين زمينه اعالم كردرا عالقه خود  در گیشتهكما اينکه اين نيز  گرفته شود؛

متشکل از كشورهاي آسياي ميانه، افنانستان  يبند گروهايران قادر است با تشکيل يک  -11

به مروريات   غيره ان اكو، شانگهاي ونظير سازم يتيکيژئوپلاي  گیار سازه و حتي پاكستان، بنيان

اابهار، با توجاه باه نیاش    بندر اي با مروريت ايران و  اابهار باشد. از طريق اين سازمان من یه

كانوني ايران و اهميت بازارهاي كشاورهاي آساياي مركازي در باازار آيناده انارژي كشاورهاي        

يناده نیاش بسازايي خواهاد     هاي ژئاوپليتيکي آ  گيري بازي شک اين سازه در شکل قدرتمند؛ بي

 داشت.

 منابع فارسی

ياافتگي فضااي   ن توساعه اي و  ياه ناحرواب  متیابل امنيات  »(، 1390موسوي )زهرا  سيده و اطاعت، جواد

 .1هفت ، شماره  دوره، فصلنامه ژئوپلیتیک، «يد بر سيستان و بلواستانتثكسياسي با 

 ناحياه  در گردشگري گسترش بر  رؤم عوامل ترليل» ،(1388) زاده آقاسيعبداهلل  و عيسي زاده، ابراهي 

هاای شاهری و    مطالعاات و پاژوهش   ،«(SWOT) راهباردي  مادل  اساتفاده  باا  اابهار ساحلي
 .1شماره ، يک دوره ، ای، دانشگاه اصفهان منطقه

، «اابهاار  هناحي مري ي تزيس هتوسع و ساحلي مديريت»(، 1388) كريمي صاد  و زاده، عيسي ابراهي 

 .4شماره ، 36 ياپيپ، شماره بيست ، سال محیطی یزیر برنامه و جغرافیا مجله

 و بلواستان و سيستان ژئوپليتيکي و ترانزيتي موقعيت»(، 1389) كيا شريفيمرمدرضا  و بويه، امران

 هکنگار  چهارمین مقاالت مجموعه ،«فارس خلي  حوزه كشورهاي نوين اقتصادي هاي استراتژي
 .فروردين 25-27ايران، زاهدان،  ،(ICIWG 2010) اسالم جهان دانان جغرافی المللی بین

من یاه آزاد   ههاي مکاني توساع  ظرفيت»(، 1389)پارسايي اسماعيل  و فرزام صابرحميد  ،پورپويان، رضا

 .273-274 ، شمارهاقتصادی -سیاسی اطالعات، «ها، تنگناها و راهکارها( )فرصت اابهار

مجلاه  ، «آزاد هيک من یا  عنوان بهبندر اابهار  ههاي توسع و مردوديت موانع»(، 1385) پرتوي، ملو 
 .64و  63سال شش ، شماره  اقتصادی،
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 در رانيا اي کيتيژئاوپل  قيعال»، (1386ي )افشردمرمدحسن  وي آباد دولتشم   رضا، مرمد ا،ين حافظ

 .9سال سوم، شماره  ،کیتیژئوپل، «رو  شيپي ها فرصت يمركزي ايآس

 .پاپليمشهد: ، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک(، 1385) مرمدرضانيا،  حافظ

ساواحل جناو  شار      کيا تيژئوپلهااي   رليل ظرفيتت» (،1384رومينا ابراهي  ) و مرمدرضا ،نيا حافظ

 .6شماره  ،جغرافیا و توسعه، «)فضاي مورد غفلت( ايران در راستاي منافع ملي

 .سمت :، تهرانجغرافیای سیاسی ایران(، 1381نيا، مرمدرضا ) حافظ

 من یاه  هتوساع  کيژئواكونومي ها يستگيبا» ،(1390) آزمودهفهيمه  وي منشادمرتضي  مرسن، ،يليخل

 .4 سال سوم، شماره ،یخارج روابط ،«رانيا شر  جنو 

آزاد  منااطق  عملکرد جامع گزارش»(، 1384) صنعتی -تجاری آزاد مناطق عالی شورای دبیرخانه

 «.ايران

 و ارزياابي »(، 1388رازيناي، ) اباراهي  علاي    وتهراناي   وجاداني هدياه  رضاا،  العبد الدين افتخاري، ركن

، دوره مدرس علوم انساانی   ،«MADM روش از استفاده با ايران تجاري آزاد مناطق بندي اولويت

 .62، شماره سيزده 

هااي   ترليل نیش و جايگااه بنادر اابهاار در وابساتگي    »(، 1395احمدي )ابراهي   و زرقاني، سيدهادي

توساعه  » ریزی مناطق مرزی ایران، اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه، «ژئوپليتيکي هند
 ماه.  آبان 13و  12دانشگاه سيستان و بلواستان  ،«ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق

 آزاد من یه نیش» ،(1389) دوستي معصومه و گوراني رست ابراهي   زاده، بيراوندمري   اهلل، متاكر زياري،

 کنگاره  چهارمین مقاالت مجموعه در، «بلواستان و سيستان استان اي من یه هتوسع در اابهار
 ، دانشگاه زاهدان.مردادماه 27 تا 25 ،(ICIWG 2010) اسالم جهان دانان یجغراف المللی ینب

 ي.راهبرد م العات پژوهشکده :، تهرانیمل قدرت شناخت بری ا مقدمه ،(1388) هادي سيد ،يزرقان

 در، «كشاور  شار   جناو   پايادار  هتوساع  در غيرعامال  دفااع  مالحظاات »(، 1390اهلل ) فتح شمسايي،
 دانشاگاه  ،کشور شرق جنوب در امنیت و دفاع توسعه، جغرافیا، همایش مقاالت مجموعه

 ع(.) ينحس امام

 ،«صانعتي اياران   -سي  منااطق آزاد تجااري  ثتاريخچه و اهداف ت»، (1386 خرداد و تير) شاددل، آمنه
 .23، شماره های بازرگانی بررسی

مهاوری اساالمی   ج بندر چابهاار  -استراتژیکی -اهمیت امنیتی(، 1382پناه، معصاومه )  شمشير
 ع(.) ينحسنامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام  ، پايانایران

 .29سال هشت ، شماره  روابط خارجی،، «اابهار و من یه»(، 1395كرماني، حامد ) عسکري

 -شامال  ترانزيات  در اابهاار  جايگااه  بررسي»(، 1391زمستان ) شکريالدين  شم  و هللا عزتي، عزت

 .36 شماره نه ، سال سرزمین، جغرافیایی ،«جوار ه  هاي شهر هدر توسع آن نیش و جنو 

 .سمت :تهران، 21 قرن در یتیکژئوپل(، 1380 )هللا عزت ،عزتي

 ،«اياران  ساواحل  راهباردي  هااي  تفااوت » ،(1389زمساتان  ) مرمادي حميدرضاا   و يداهلل ،پور كريمي
 .41 شماره سوم، سال ،ژئوپلیتیک
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 رسااله  ،بلوچساتان  و سیساتان  بحرانای  نواحی ژئوپلیتیکی تحلیل، (1371) يداهلل پور، كريمي

 مدرس. تربيت دانشگاه :تهران دكتري،

 يارتیا مراحل و راهکارها جايگاه، ررسيب»(، 1391مرمدي )عیيل  و زارعحيدر مرالتي، سيامک،   يگانه

 اقتادار  و رانکا م سواحل توسعه ملی یشاهم اولین، «ساومي  نسل بندر يک به اابهار بندر

 .ایران اسالمی جمهوری دریایی
ساال   ،ماهنامه بندر و دریا، «شاود  مي باز اابهار توسعه قفل آيا»(، 1392اسفند ) يون  ،غربالي میدم

 .72شماره ، ونه  بيست

من یاه آزاد   ياافتگي ن توسعهامنيتي در  -نیش عوامل سياسي»(، 1392اميري )هاش   و ررابي، عليرضام

 .3، سال نه ، شماره ئوپلیتیکژ، «اابهار

هاا در عصار فضاای     )مفاهیم و نظریاه  فلسفه و کارکرد ژئوپلیتیک (،1391) زاده، پيروز مجتهد
 .سمت :تهران مجازی(،

 .سمت ،تهران ، ااپ اهارم،ییایجغراف استیس وی اسیسی ایجغراف ،(1390)پيروز  زاده، مجتهد

مؤسساات و   :تهاران  تجااری آن، -مناطق آزاد و اثارات اقتصاادی  (، 1374) الموتي، مسعود مرمد

 هاي بازرگاني. پژوهش

)باا   اي من یاه  -بررسي موقعيت ايران و كشورهاي رقي  در مبادالت جهاني» (،1387)نصيري، حسين 
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