دو فصلنامه علمی قلمروهای جغرافیایی قرن جدید
دوفصلنامه علمی قلمروهای جغرافیایی قرن جدید

Two scientific Quarterly of Geographical territories of the new
century

ظرفیت َای ژئًپًلیتیکی چابُار برای دير زدن تحریم َای بیه المللی
دکتر َاشم امیری ،1مدرس داوشگاٌ
دکتر اعظم یًسفی ،استادیارگريٌ جغرافیای سیاسی ،ياحدسايٌ ،داوشگاٌ آزاداسالمی.
تبسیخ دسیبفت 1400/06/24 :

تبسیخ پزیشؽ1400/09/21 :

چکیدٌ
چبثٟبس تٟٙب ثٙذس الیب٘ٛػی ایشاٖ ،یىی اص ٘مبى وّیذی دس حبؿی ٝخّیذفبسع  ٚدسیبی ٕٓبٖ ثٛد ٚ ٜدس وشیذٚس ؿٕبَ –
رٛٙة ربیٍبٕٟٔ ٜی داسد .ایٗ ثٙذس دس ٔؼیش تشا٘ضیتی ؿشق –غشة لشاسٌشفت ٚ ٝفٛسیتٞبی ٔختّف التلبدی ٚ
رغشافیبیی دس صٔی ٝٙتشا٘ضیت  ٚتشا٘ـیت داسد .دس ٔزٕ ّٛثبِفُٔ ؿذٖ چٙیٗ پتب٘ؼیّیٔ ،یتٛا٘ذ ٓال ٜٚثش وبسوشدٞبی ٚ
استمبء ٘مؾ والٖ التلبدی آفشیٙی طئٛاؤٛ٘ٛیىی ٌٔٙم ،ٝثب تٛر ٝث٘ ٝیبصٞبی حیبتی وـٛسٞبی ٔحلٛس دس خـىی دس
حٛصٞ ٜبی پیشأ٘ٛی ایشاٖ ،ثِ ٝحبٍ التلبدیٔ ،ی تٛا٘ذ صٔی ٝٙػبص ٘ٓٛی ٍٕٞشایی ٌٔٙم ٝای ٘یض ثبؿذ .ثشایٗ اػبع،
ایشاٖ ٔیتٛا٘ذ ثب اػتفبد ٜاص پتب٘ؼیُٞبی طئٛپِٛیتیىی  ٚطئٛاؤٛ٘ٛیىی ٌٔٙم ٚ ٝث ٝتجْ آٖ ،ثشلشاسی ٘ٓٛی پی٘ٛذ
التلبدی ثش ٔحٛس ٌٔٙم ٝآصاد چبثٟبس٘ ،فٛر لبثُ تٛرٟی دس ٔٙبًك پیشأ٘ٛی ،ثٛیظٌٙٔ ٜم ٝآػیبی ٔشوضی  ٚافغب٘ؼتبٖ
ث ٝدػت آٚسد .ثٙبثشایٗ ػئٛاَ پظٞٚؾ ایٗ اػت آیب چبثٟبس دس ؿشایي ػخت تحشیٕی پتب٘ؼیُ وٕه ث ٝوـٛس سا داسد؟
یبفتٞٝبی تحمیك ٘ـبٖ ٔی دٞذ پی٘ٛذٞبی التلبدی ثشاػبع صیشثٙبٞبی رغشافیبیی  ٚطئٛپِٛیتیىی وٕه ؿبیب٘ی ثشای
وـٛسٞبیی اػت و ٝتحت تحشیٓ ٞبی ثیٗ إِّّی لشاس ٔی ٌیش٘ذ .صیشا ایشاٖ ٔی تٛا٘ذ ثخـی اص ٘یبصٞبی اػتشاتظیه
خٛد سا اص ًشیك ُشفیت ٞبیی و ٝاؿتشان ٔٙبفٔی ثب ٕٞؼبیٍبٖ  ٚدیٍش وـٛسٞب ثٚ ٝرٛد آٚسد ٜاػت ،سا تبٔیٗ وٙٙذ.
ٕٞچٙیٗ ٚاثؼتٍی التلبدی ثشاػبع ٘یبصٞبی ٔـتشن وـٛسٞبی ٔحلٛس دس خـىی ث ٝایشاٖ ،رغشافیبی چبثٟبس ٚ
پی٘ٛذٞبی التلبدی ٌٔٙمٞ ،ٝبستّٙذ رذیذ دس آػیبی ثبختشی ،طئٛپِٛیتیه ؿٕبَ  ٚرٛٙة ایشاٖ دس ایزبد ؿجىٝ
ثبصسٌب٘ی دٚػٛیٌٙٔ ،ٝم ٝآصاد چبثٟبس  ٚپی٘ٛذٞبی ایشاٖ ثب ٕٞؼبیٍبٖ ٔ ..ٚی تٛا٘ذ ٔبْ٘ ٕٓذ ٜای دس سا ٜوبسأذی تحشیٓ
ٞبی ثیٗ إِّّی ثبالخق تحشیٓ ٞبی ایبالت ٔتحذ ٜثبؿذ .ایٗ پظٞٚؾ ثب سٚؽ تٛكیفی -تحّیّی ٕٞ ٚچٙیٗ اػتفبدٜ
اص ٔٙبثْ وتبثخب٘ٝای (وتتٔ ،مبالت) ٙٔ ٚبثْ ایٙتش٘تی  ٚاػتفبد ٜاص ٘مـٞ ٝبی رغشافیبیی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت.
ياژگان کلیدی:چابُارَ ،مگرایی مىطقٍ ای ،ژئًپًلیتیک ،تحریم
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مقدمٍ
رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ تمشیجبً اص ثذ ٚؿىٌُیشی ٔٛسد تحشیٓ آٔشیىب ٔ ٚتحذاٖ ایٗ وـٛس لشاس داؿت ،ٝأب اص ػبَ
 1384ث ٝثٟب٘ ٝغٙی ػبصی اٚسا٘ی ْٛایٗ تحشیٕٟب ٚاسد دٚس تبص ٜای ؿذ .اُٟـبسات ٔىشس ٔمبٔبت آٔشیىبیی دس ػبَ ٞبی
اخیش ٘ـبٖ ٔیذٞذ و ٝث ٝصٓٓ آٔشیىب ،ثش٘بٔٞ ٝؼت ٝای ایـشاٖ چبِـی رذی ثشای ٔٙبفْ  ٚأٙیت آٔشیىب  ٚاػشائیُ ٚ
حتی حجبت خبٚسٔیب٘ ٝاػت .دس ػبِٟبی اخیش تٙـٟبی ٔیبٖ ایشاٖ  ٚآٔشیىب ٚاسد فبص تبص ٜای ؿذ و ٝثـب ٌزؿـت ٝتفـبٚت
رذی داسد  ٚأشٚص آٔشیىب تٕبْ تٛاٖ ػیبػی ،التلبدی  ،دیپّٕبتیه ِ٘ ٚبٔی خٛد سا ثىبس ٌشفت ٝتب ثتٛا٘ذ ثب ٔـبسوت
ػبیش وــٛسٞب ،ایـشاٖ سا ٚاداس ثـ ٝپـزیشؽ خٛاػـتٞ ٝـبی خـٛد ثٕٙبیـذ .ایـٗ وـٛسٞب ثب ػیبػی وشدٖ پش٘ٚذٞ ٜؼتٝ
ای رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ  ٚوـب٘ذٖ آٖ ث ٝؿٛسای أٙیـت تبو ٖٛٙلٌٔٙبٔٞ ٝـبی دس ػبصٔبٖ ُّٔ ّٓی ٝرٕٟٛسی
اػالٔی ایشاٖ ث ٝتلٛیت سػـب٘ذ ٜا٘ـذٓ .ـال ٜٚثـش لٌٔٙبٔـٞ ٝـبی ؿـٛسای أٙیـت ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ ،آٔشیىب ،اسٚپب،
طاپٗ ،وب٘بدا ،اػتشاِیب  ٚثشخی وـٛسٞبی دیٍش ٘یض تحشیٓ ٞبی یىزب٘ج ٝای سا ّٓی ٝایشاٖ ث ٝارشا ٌزاؿت ٝا٘ذ و ٝفشاتش اص
لٌٔٙبٔٞ ٝـبی ؿـٛسای أٙیـت ٔـی ثبؿـذ ٕٞ .چٙیٗ ،ػبیش وـٛسٞب ثشای تحذیذ سٚاثي التلبدی خٛد ثب ایـشاٖ تحـت
فــبس ایـبالت ٔتحـذ ٜآٔشیىب لشاس داس٘ذ .تحّیٍّشاٖ ٔ ٚمبٔبت غشثـی ٞـذف اص تحـشیٓ ٞـب سا ٚاداؿـتٗ رٕٟـٛسی
اػـالٔی ایـشاٖ ثـٔ ٝتٛلف وشدٖ ثش٘بٔٞ ٝبی ٞؼت ٝایٔ ،حذٚدوشدٖ تٛا٘بیی ایشاٖ دس دػتیبثی ثـ ٝالـالْ  ٚتزٟیـضات
ٔٛسد٘یبص ثشای تٛػٔ ٝثش٘بٔٞ ٝبی ٞؼت ٝایٚ ،اداؿتٗ ایشاٖ ثٔ ٝتٛلف وشدٖ حٕبیت اص حـضة ااهلل  ٚحٕبعٚ ،اداس
ٕ٘ٛدٖ ایشاٖ ث ٝسٓبیت حمٛق ثـشٔ ،حذٚد وشدٖ حٛص٘ ٜفٛر ایشاٖ دس ٌٔٙم ٚ ٝدس ٔزٕــ ّٛثــٓ ٝجــبست ثشخــی
ػیبػــتٍزاساٖ آٔشیىــبیی ایزــبد تغییــش ثٙیــبدیٗ دس سٚیىشدٞــب  ٚػیبػتٟبی د.ا.ایشاٖ روش وشد ٜا٘ذ .دسٔزٕ،ّٛ
ثـب ٚرـٛد ؿـذت ٌ ٚـؼتشدٌی تحـشیٓ ٞـب ایـشاٖ دس ٔمبثـُ ٔـٛد تحـشیٓ ٞـبی ٚهْ ؿذٙٔ ٜفُٔ ٘جٛد ٚ ٜتٛا٘ؼت ٝثب
تذاثیشی و ٝتبو ٖٛٙثشای ٔمبثّ ٝثب آٟ٘ب اتخبر ٕ٘ٛد ٜاص ثـؼیبسی اص پیبٔذٞبی ٘بٌٛاس آٖ رٌّٛیشی وٙذ .اػتفبد ٜاص
ُشفیتٟبی وـٛسٞبی غیشٔتخبكٓ ٍ٘ ٚب ٜثـ ٝؿشق دس سٚاثي التلبدی ،ا٘تمبَ ثخؾ ٕٓذ ٜرخـبیش اسصی ٔٛرـٛد دس
حـؼبة ٞـبی ثب٘ـىٟـبی غشثی ث ٝداخُ وـٛس ،اػتفبد ٜاص اثضاسٞـبی رـبیٍضیٗ ٘مـُ  ٚا٘تمـبَ پـِ٘ َٛیـش تٟـبتش،
پیٍیـشی حمٛلی ثشای سفْ تحشیٕٟبی غیشلب٘٘ٛی  ٚخبسد وشدٖ ثشخی ثب٘ه ٞبی وـٛس اص ِیؼت تحشیٓ ،تؼٛی ٝثخـی
اص ثذٞیٟبی خبسری وـٛس تٛػي رخبیش اسصی وـٛس دس ثب٘ه ٞبی خبسری  ... ٚاص رّٕ ٝتذاثیشی ثٛد ٜو ٝدس ٓشكٝ
ثیٗ إِّّی رٟت ٔمبثّ ٝثب آحبس ػٛء تحشیٕٟب كـٛست ٌشفتـ ٝاػتٛٔ ٕٝٞ .اسد روش اص رّٕ ٝساٟٞبی خٙخی وشدٖ
تحشیٓ ٞبػت ثب ایٗ ٚرٛد ٘مٌ ٝهٔف ای ٍٝ٘ٛٙساٞىبسٞب دس ٔمبثُ تحشیٓ ٓذْ هٕب٘ت لٛی ارشایی  ٚدٚاْ آٟ٘بػت
صیشاو ٝایٗ دٚس صدٖ تحشیٓ ٞب ثب وٕه دِٚت ٞبی دیٍش ث ٝكٛست سػٕیّٕٓ ،ی  ٚآؿىبس كٛست ٕ٘ی ٌیشد .ثٓ ٝجبستی
دیٍش ٔٙبفٔی پبیذاسّٔ ٚی ثشای ایٗ دِٚت ٞب دس ایٗ ٕٞىبسی ٚرٛد ٘ذاسد .ثشای حُ ایٗ ٔٔوُ ،رغشافیبی ایشاٖ
أىب٘بتی سا دس اختیبس دِٚت لشاس داد ٜاػت و ٝثب ثٟش ٜثشداسی دسػت اص آٟ٘ب ٔی تٛاٖ أٙیت ٙٔ ٚبفْ تٔذاد صیبدی اص
وـٛسٞب سا ث ٝأٙیت  ٚتٛػٔ ٝایشاٖ ٌش ٜصد .ٜدس ایٗ ثشخٛسد ،وـٛسی ٔب٘ٙذ ایشاٖ و ٝدس ا٘ذیـ ٝایزبد استجبًبتبت
ٌؼتشد ٜثبصسٌب٘ی  ٚالتلبدی ٔیبٖ وشا٘ٞ ٝبیؾ دس الیب٘ٛع ٙٞذ  ٚوـٛسٞبی ٔحبكش ٜؿذ ٜدس خـىی ،دس ٔبٚسای
ػشصٔیٗ ٞبی ؿٕبِی خٛد اػتٔ ،ی تٛا٘ذ ثب ث ٝوبس ٌیشی ٛٞؿیبسی دس ؿٙبخت دلیك ٔٛلٔیت ٕٔتبص رغشافیبیی خٛد
 ٚثب ث ٝوبس ٌشفتٗ ا٘ذوی دِیشی ایٗ رغشافیب سا ث" ٝلذست" تجذیُ وشد ٚ ٜایٗ ٔٛلٔیت سا ث ٝیه ٞبستّٙذ رذیذ دس
طئٛپِٛیتیه ٘یٕىش ٜخبٚسی رٟبٖ ٔجذَ ػبصد .ایٙزبػت و ٝثب ٌش ٜصدٖ أٙیت ،التلبد ٚ ،ػیبػت خٛد ث ٝوـٛسٞبی
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ٔحلٛس دس وشا٘ٞ ٝبیی ؿٕبِی  ٚتب حذٚدی ؿشلی ایشاٖ اٚال خٌشات  ٚتٟذیذاتی چ ٖٛتحشیٓ تب حذٚد صیبدی ٘بوبسأذ
 ٚثی احش خٛاٞذ ؿذ  ٚاص ًشفی ُشفیت ٞبی وٓ ِ٘یش طئٛپِٛیتیه وـٛس وبسأذی  ٚوبسایی خٛد سا حفَ خٛاٞذ وشد.
دسایٗ پظٞٚؾ ػٔی ثش آٖ اػت و ٝثب اػتفبد ٜاص سٚؽ تٛكیفی -تحّیّی ٕٞٚچٙیٗ اػتفبد ٜاص ٔٙبثْ وتبثخب٘ ٝای
٘مؾ فوبٞبی رغشافیبیی سا ثب تأویذ ثش ٌٔٙم ٝچبثٟبس دس دٚس صدٖ تحشیٓ ٞبی ثیٗ إِّّی ّٓی ٝایشاٖ سا ٔٛسد ثشسػی
لشاس دٞیٓ.

 -1مباوی وظری
 -1-1تحریم
تحشیٓ ٞب ثشای اٞذاف ٔختّفی اػتفبدٔ ٜی ؿذ ،أب غبِجب اص آٖ دس صٔبٖ ر ًٙثٔ ٝخبث ٝاثضاس فشٓی ِ٘بٔی اػـتفبدٔ ٜـی
ؿذ .دس ٚالْ ی٘ٛبٖ تحشیٓ ٞبی التلبدی سا  432لجُ اص ٔیالد إٓبَ وشد ،صٔب٘ی و ٝآتٙیٟب (اٞـبِی پبیتخـت ی٘ٛـبٖ) اص
ٚاسدات وبال اص ؿج ٝرضیش ٜرٛٙثی ی٘ٛبٖ ٔ ْٙؿذ٘ذ .دس رٞ ًٙبی ٔزٞجی  ٚتحٛالت اسٚپب ،دِٚت ٞب اص ٕٔٓٛٙیت ٞـبی
تزبسی  ٚتحشیٓ ٞبی التلبدی دیٍش ثشای ٔزجٛس وشدٖ ٌشٞ ٜٚب ث ٝحٕبیت اص الّیت ٞبی خبف ٔؼیحی اػـتفبدٔ ٜـی
وشد٘ذ .اص ِ٘ش دیٍش ٘یض ٔی تٛاٖ تحشیٓ ٞب سا ث ٝد ّٛ٘ ٚػخت ٘ ٚشْ تمؼیٓ ثٙذی وشد .تحشیٓ ٞبی ػـخت ثیــتش ثـٝ
ؿىُ تحشیٓ ٞبی ِ٘بٔی ثب ٔحبكش ٜالتلبدی وـٛس ٞذف خٛد سا ٘ـبٖ ٔـی دٞـذ ،أـب تحـشیٓ ٞـبی ٔـبِی  ٚتزـبسی
اؿىبِی اص تحشیٓ ٞبی ٘شْ اػت .دس ایٗ صٔی٘ ٝٙیض ثب تٛر ٝثٞ ٝضیٞ ٝٙبی ثیـتش  ٚدؿٛاسی دس ُٕٕٓٛٔٔ ،ال تحشیٕٟبی
٘شْ ثش تحشیٓ ٞبی ػخت تشریح دادٔ ٜیؿٛد.
تحشیٓ رضیی اص دیپّٕبػی ثیٗ إِّّی حبوٓ ثش رٟبٖ و٘ٛٙی اػت و ٝوـٛسٞبی تحشیٓ وٙٙذ ٜاص آٖ ثٙٔ ٝضِـ ٝاثـضاسی
غیشِ٘بٔی ثشای ٔزجٛس وشدٖ دِٚتٟبی وـٛسٞبی ٞذف تحشیٓ(ؿىُ )2ثشای ا٘زبْ دادٖ ٚاوٙؾ ٔٛسدِ٘شؿبٖ اػـتفبدٜ
ٔی وٙٙذِٛٙٔ .س اص تحشیٓ التلبدی وبٞؾ یب ٔتٛلف وشدٖ یـب تٟذیـذ ثـ ٝتٛلـف سٚاثـي التلـبدی  ٚتزـبسی ٔ ٚـبِی
ٔتٔبسف ثب وـٛس ٞذف اص ػٛی وـٛس یب وـٛسٞبی تحشیٓ وٙٙذ ٜاػت .دس ٚالـْ تحـشیٓ ػـالحی التلـبدی دس ٔیـذاٖ
ٔجبسص ٜای غیشِ٘بٔی اػت و ٝدیپّٕبػی سا اص ٌفت  ٌٛ ٚفشاتش ٔی ثشد ٚ ٚاسد حٛصٔ ُٕٓ ٜی وٙـذ ) ( Eyler,2007:4
ٟ٘بد تحشیٓ وٙٙذٕٔ ٜىٗ اػت دِٚت یه یب چٙذ وـٛس اص لجیُ آٔشیىب یب ػبصٔب٘ی ثیٗ إِّّـی اص لجیـُ ػـبصٔبٖ ّٔـُ
ثبؿذ .وـٛس ٞذف ٘یض وـٛسی اػت ؤ ٝؼتمیٕب ػیبػت ٞـبی تحـشیٓ ثـش آٖ إٓـبَ ؿـذ ٜاػـتِٙٔ .ـٛس اص اٞـذاف
ػیبػت خبسری تغییش دس سفتبسٞبی ػیبػی وـٛس ٞذف اػت و ٝتحشیٓ وٙٙذ ٜكشیح یب هٕٙی آٖ سا د٘جبَ ٔـی وٙـذ
(.)Hufbauer and et al, 2007: 44
ٕٞبٖ ًٛس و ٝدس تٔشیف ٔـخق اػت تحشیٓ ثش دٕٓ ّٛ٘ ٚذ ٜاػت :ا َٚتحشیٓ ٞبی تزبسی  ٚد ْٚتحـشیٓ ٞـب ٔـبِی،
تحشیٓ ٞبی تزبسی ثش كبدسات ٚ ٚاسدات وبالٞبیب وبالی خبف وـٛس ٞذف إٓبَ ٔی ؿٛد؛ أب تحشیٓ ٞبی ٔبِی ثیــتش
ثش ٌشدؽ ٔبِی وـٛس ٔزوٛس تٕشوضٔی وٙذ .تحشیٓ ثب٘ه ٞب ثب ثب٘ه ٔشوضی اص ٘ ّٛتحشیٓ ٞبی ٔبِی اػت .ثب ایٗ حـبَ
اغّت تحشیٓ ٞب تشویجی اص تحشیٓ ٞبی تزبسی ٔ ٚبِی اػت .وـٛسٞبی تحشیٓ وٙٙذٕٛٔٔ ٜال الجبَ ثیـتشی ثـ ٝتحـشیٓ
ٔبِی داس٘ذ؛ صیشا .1 ،تحشیٓ ٞبی ٔبِی اص تحشیٓ ٞبی تزبسی ساحت تش إٓبَ ٔی ؿٛد؛ چشاو ٝدِٚتٟـب ٟ٘ ٚبدٞـبی ٔـبِی
ثیٗ إِّّی اسائ ٝوٙٙذٌبٖ ثب توٕیٗ وٙٙذٌبٖ اكّی ٌشدؿٟبی ٔـبِی ٞؼـتٙذ ٘ ٚیـض ثبصاسٞـبی ٔـبِی خلٛكـی ٘یـض اص
ثبصاسٞبی وبالیی ٔمشسات پزیشتش ٞؼتٙذ؛ هٕٗ ایٙى ٝتٕشوض فٔبِیت ٞبی ٔبِی دس دػت ثبصیٍشاٖ ٔحذٚدی اػت  ٚایـٗ
٘یض ػِٟٛت ٘ؼجی دس ِ٘بست  ٚتٙجی ٝخبًیبٖ سا دس ایٗ ثبصاسٞب دس پی داسد .2 .ثبصاسٞبی ٔبِی ث ٝدِیُ خٌشپزیشتش ثـٛدٖ
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ٌشدا٘ٙذٌبٖ  ٚفٔبالٖ آٟ٘ب اص لجیُ ثب٘ىذاساٖ ،ػفت ٝثبصاٖ  ٚػشٔبیٌ ٝزاساٖ (و ٝاص آٟ٘ب ث ٝارشاوٙٙذٌبٖ خلٛكی تحـشیٓ
تٔجیش ٔی ؿٛد) ثشخالف ثبصاسٞبی تزبسی ث ٝتؼشیْ  ٚتـذیذ ٘تبیذ تحشیٓ ٔٙزش ٔـی ؿـ٘ٛذ .3 .دس التلـبدٞبی ثـبصاسی
ٔذسٖ ،تزبست  ٚدیٍش فٔبِیتٟبی التلبدی ؿذیذ ث ٝدػتشػی ثٙٔ ٝبثْ ٔبِی ٚاثؼت ٝاػـتٚ .هـْ ٔحـذٚدیتٟبی ؿـذیذ
ٔبِی ث ٝاختالَ دس ٔجبدالت  ٚتٔبٔالت تزبسی ٔٙزش ٔی ؿٛد ،ثذ ٖٚآ٘ى ٝوـٛس تحشیٓ وٙٙـذ ٜثخٛاٞـذ صحٕـت ٞـبی
ٔشتجي ثب تحشیٓ تزبسی اص لجیُ ٕٔب٘ٔت اص لبچبق ٚغیش ٜسا تحُٕ وٙذ .دالیُ یبدؿذ ٜػجت ٔی ؿٛد و ٝتحـشیٓ ٞـبی
ٔبِی اص تحشیٓ ٞبی تزبسی احشثخؾ تش ثبؿذ ،آػبٖ تش إٓبَ ؿٛد  ٚفشاس اص آٟ٘ب دؿٛاستش ثبؿذ  ٚدس ٟ٘بیت آحـبس تــذیذ
وٙٙذ ٜرذی تشی سا ثشاٍ٘یضد ) .(Ibid
ؿىُ  :2وـٛسٞب ٙٔ ٚبًك رغشافیبیی ٞذف تحشیٓ

ٕٛٞاس ٜسا ٜحُ ٞبی پٟٙبٖ  ٚپیذایی ثشای دٚس صدٖ  ٚفشاس اص تحشیٓ ٞب ٚرٛد خٛاٞذ داؿت .ایٗ حمیمتی اػت وٝ
ٔذت ٞبی ٔذیذ سٚاد داؿت ٝاػت" .ػبَ ٞبی ٔتٕبدی ایشاٖ تحت فـبس تحشیٓ ٞب ثٛد ٜاػت تب ایٙى ٝػبَ  2016دس
اصای ٔحذٚد وشدٖ فٔبِیت ٞبی ٞؼت ٝای ،ث ٝتٛافمی ثب آٔشیىب  ٚػبیش لذست ٞبی رٟب٘ی دػت یبفت و ٝفـبس
التلبدی سا اص ؿب٘ٞ ٝبی ایٗ وـٛس ثشٔی داؿت .د٘ٚبِذ تشأپ ثًٛ ٝس یىزب٘ج ٝاص ایٗ تٛافك چٙذرب٘ج ٝثیش ٖٚآٔذ
 ٚتحشیٓ ٞبی التلبدی سا دٚثبسّٓ ٜی ٝایشاٖ ث ٝرشیبٖ ا٘ذاخت .ثؼیبسی اص ساٞىبسٞبی دٚس صدٖ تحشیٓ ٞب ،وبسثشد
ٔـبثٟی دس أٛسی اص ًشیك ٔٛاسدی ٔخُ تبػیغ ؿشوت ٞبی پٛؿـی  ٚاػتفبد ٜاص ٚاػٌٞ ٝبی حُٕ ٘ ٚمُ ثشای
پٟٙبٖ ػبختٗ ٔجذا ٔ ٚملذ ٔحٕٞ ِٝٛبی اسػبِی داس٘ذ .اصػٛی دیٍش ؿجىِٓ ٝیٕی اص دالالٖ دس رٟبٖ ٔٛرٛد اػت
و ٝث ٝؿشوت ٞبی تِٛیذ لٌٔبت ٛٞاپیٕب ،لٌٔبت یذوی ٔٛتٛس ،تزٟیضات فشٚد ،اٚی٘ٛیه  ٚاِىتش٘ٚیه ٔشارٔٔ ٝی وٙٙذ
 ٚایٗ ٌٚ ٝ٘ٛإ٘ٛد ٔی وٙٙذ ؤ ٝحٕ ِٝٛخشیذاسی ؿذ ٜثٙبػت ث ٝوـٛسی حُٕ ؿٛد ؤ ٝزبص اػت آٟ٘ب سا داؿتٝ
ثبؿذ .پغ اص ا٘تمبَ ث ٝآٖ وـٛسٔ ،حٕٛٔ ِٝٛسد ِ٘ش ٔزذدا ثٔ ٝملذ ایشاٖ ثبسٌیشی ٔی ؿٛد".ایٗ ُٕٓ دس ٔٔبٔالت
٘فتی ثب دؿٛاسی ثیـتشی ٕٞشا ٜاػت صیشا ٘فت خبْ سا ثبیذ دس ٘فتىؾ ٞبی غ َٛپیىش سٚی دسیبٞبی آصاد ربثزب وشد.
أب ثٌ ٝفت ٝپیتش ٞشَ ،یىی اص آوبی اسؿذ ا٘ذیـىذ٘ ٜی ٛأشیىٗ ػىیٛسیتی دس ٚاؿٍٙتٗ ٔٔتمذ اػت ثب تزشث ٝپیـیٗ
اص تحشیٓ ٞبی ثیٗ إِّّی ،ایشاٖ لبدس اػت ساٞ ٜبیی ثشای دٚس صدٖ تحشیٓ ٞبی ٘فتی ٘یض ثیبثذ .أ ٚی ٌٛیذ" :ؿبٞذ
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خٛاٞیٓ ثٛد و ٝایشاٖ ،تزٟیضات ٔؼیشیبثی ٘فتىؾ ٞبی خٛد سا خبٔٛؽ وشد ٚ ٜاص ٔؼیشٞبی پیچ دس پیچ دسیبیی ثشای
پٟٙبٖ وشدٖ ٛٞیت ایشا٘ی ٘فتىؾ ٞب اػتفبد ٜوٙذ .یىی اص تبوتیه ٞبی پٟٙبٖ ػبصی ٔجذا ،تغییش پشچٓ ٘ ٚبْ ٘فتىؾ
ٞبػت"ٞ .شَ و ٝصٔب٘ی دس ٚصاست أٛس خبسر ٝدِٚت اٚثبٔب سٚی تحشیٓ ٞب وبس ٔی وشدٔ ،ی ٌٛیذ أشٚص ٜثب اػتفبدٜ
اص ٔبٛٞاسٞ ٜب ،سدیبثی ٘فتىؾ ٞبی ایشا٘ی آػبٖ ؿذ ٜاػت(سٚص٘بٔ ٝد٘یبی التلبد.)1399/3 /17 ،

َ -1-2مگرایی مىطقٍ ای
ٍٕٞشایی ثٙٔٔ ٝبی تشویت  ٚادغبْ ارضاء دس یه وُ اػت  ٚثب یىؼبٖػبصی ػیبػتٞبی التلبدی  ٚػیبػی ثبصیٍشاٖ
دس لجبَ یىذیٍش ،ثٓٛ٘ ٝی آصادػبصی تجٔینآٔیض تزبست ٔٙزش ٔیٌشددٞ .ذف اػبػی ٍٕٞشایی التلبدی ،آصادػبصی
تزبسی اػت  ٚدس وٙبس آٖ ثٌ « ٝؼتشؽ تِٛیذ رٟب٘ی  ٚثبٌِجْ آٖ تخلق دس تِٛیذ داخّی ،وؼت دسآٔذٞبی اسصی،
وبٞؾ ٞضیٞٝٙبی تِٛیذ دس ػٌح ٌٔٙم ،ٝافضایؾ تزبست ،كشفٝرٛیی دس ٔٙبثْ وٕیبة داخّی ،تٛصیْ ثٟی ٝٙدسآٔذ،
افضایؾ وبسایی دس تِٛیذ  ٚتزبست ،افضایؾ ػشٔبیٌٝزاسیٞبی خبسری  ٚاػتفبد ٜاص ٔضیتٞبی ٘ؼجی» یبسی
ٔیسػب٘ذ(أیذی.)45-33 :1388 ،
ٍٕٞشایی ،ثیـتش اص آ٘ىٞ ٝذف ثبؿذ ،س٘ٚذی اػت و ٝیه ػٛی آٖ ادغبْ التلبدی  ٚػٛی دیٍشؽ اتحبد ػیبػی ٚ
اتخبر سٚیٞٝبی ٔـتشن دس ػیبػتٞبی خبسری  ٚأٙیتی اػت .اِجت ٝدس د٘یبی ٚالٔیت ،حشوت اص ٞش د ٚػٛی ًیف
ث ٝػٕت دیٍش ،تزشث ٝؿذ ٜاػت .اتحبدی ٝاسٚپب دس آغبص اٞذافی كشفبً التلبدی سا د٘جبَ ٔیوشد ،أب ث ٝتذسیذ دس ٔؼبئُ
ػیبػی ٘یض ٚاسد ؿذ .ثشٓىغ آٖ ،آػ ٝآٖ ،دس اثتذا اٞذاف ػیبػی  ٚأٙیتی سا د٘جبَ ٔیٕ٘ٛدِٚ ،ی ثٔذٞب ٕٞىبسیٞبی
التلبدی سا ث ٝػیبٕٞ ٝٞىبسی ٞب افضٚد ،ث٘ ٝحٛی و ٝپغ اص أوبی ٔٛافمتٙبٔ ٝتزبسی دس ػبَ ٔ 2005یالدی ٚ
خذٔبت دس ػبَ ٔ 2007یالدیٔ ،یبٖ چیٗ  ٚآػٝآٖ ،حزٓ ٔجبدالت تزبسی ث ٝیه ٞضاس ٔ200 ٚیّیبسد دالس دس ػبَ
 2010سػیذ ٜاػت .دسحبَ حبهش  ٚث ٝخلٛف ثب فشٚپبؿی اتحبد رٕبٞیش ؿٛسٚی  ٚاص ثیٗ سفتٗ ِ٘بْ د ٚلٌجی ٚ
ر ًٙػشد ،آ٘چ ٝثیـتش پیٕبٖٞبی ٌٔٙمٌٝشایب٘ ٝسا ث ٝپذیذٜای رزاة ثذَ ٔیوٙذ ،د ٚاكُ التلبدی ٔغبیش تزبست
آصاد  ٚػیبػتٞبی حٕبیتی اػت .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ «اص اثتذای د 90 ٝٞتبو ٖٛٙس٘ٚذ اكالح لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ٔشثٛى ثٝ
تشتیجبت تزبسی ثّٛنٞبی ٌٔٙمٝای ثیـتشیٗ ٚلت سٞجشاٖ ػیبػی  ٚالتلبدی رٟبٖ سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜاػت».
اٌش ٌٔٙم ٝسا ػشصٔیٗ چٙذ وـٛس ثذا٘یٓ و ٝثّٓ ٝت پی٘ٛذٞبی رغشافیبیی یب ٔٙبفْ ّٔی ٔـتشن ث ٝیىذیٍش ٔشثٛى
ؿذٜا٘ذ ،ؿٙبخت ٔتغیشٞبیی و ٝدس ؿىٌُیشی یه ِ٘بْ ٌٔٙمٝای  ٚتٔبٔالت  ٚرٟتٌیشیٞبی آیٙذ ٜآٖ ٔٛحش اػت،
ایٗ أىبٖ سا ثشای تلٕیٓػبصاٖ  ٚتلٕیٌٓیشاٖ دس حٛص ٜػیبػت خبسری فشأ ٓٞیػبصد تب دس تذٚیٗ اػتشاتظیٞبی
ثّٙذٔذتٔ ،یبٖٔذت  ٚوٛتبٜٔذت  ٚدس پیؾ ٌشفتٗ تبوتیهٞبی ٔمٌٔی ٍ٘بٞی ربْٔ ثٔ ٝؼبئُ ٌٔٙمٝای داؿتٝ
ثبؿٙذ  ٚپیـبپیؾ ثشای حفَ  ٚتمٛیت ٔٛلٔیت خٛد دس ٌٔٙم ٝثش٘بٔٝسیضی وٙٙذٍٕٞ .شایی سا ٔیتٛاٖ ث ٝػ ٝدػتٝ
تمؼیٓ وشد.
اِف) ٍٕٞشایی دس ٟ٘بدٞب ،آٖ چیضی وٕٓ ٝذتب فذساٌَشایبٖ ٌٔشح ٔیوٙٙذٍٕٞ .شایی دس ػیبػتٞب ُٕٓ  ٚالذاْ
ٕٞبٌ ًٙٞشٞٚی اص وـٛسٞبی ٔٛسد ِ٘ش اػت و ٝدس ػیبػت داخّی  ٚخبسری خٛد اص ٔـی  ٚػیبػتٞبی ٔـتشوی
پیشٚی ٔی وٙٙذ .ة) التلبدی و ٝاص حبكُ یىؼبٖ ؿذٖ التلبد چٙذ ٚاحذ ػیبػی ٔختّف ٘تیزٔ ٝیٌیشد .دس ثحج
ٍٕٞشایی التلبدیٔ ،یضاٖ حٕبیت دِٚتٞب اص التلبدٞبی ّٔی٘ ،ح ٜٛاستجبًبت التلبدی  ٚػٌح تزبست دسٌٖٙٔٚمٝای
 ٚتىٕیُوٙٙذٌی التلبدی ٚاح ذٞبی ٍٕٞشا ٔٛسد ِ٘ش لشاس ٌیشدٍٕٞ .شایی التلبدی ثٙٔٔ ٝی افضایؾ ٚاثؼتٍی ٔتمبثُ
دس یه ٌٔٙم ٝثش پبی ٝؿبخقٞبیی چ ٖٛثبصسٌب٘ی دسٌٙٔ ٖٚمٝای ٕٞ ٚبًٙٞػبصی سٚؽٞب ،اػتب٘ذاسدٞب ٔ ٚمشسات
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ثبصسٌب٘ی اػت .د) ارتٕبٓی ؤ ٝشثٛى ث ٝاؿتشاوبت فشٍٙٞی ،آٔٛصؿی  ٚتٛػٔ ٝسٚاثي ارتٕبٓی ٌ ٚؼتشؽ ٔجبدالت
اػت .ایٗ ؿىُ اص ٍٕٞشایی ثشای پزیشؽ  ٚتؼٟیُ دس ٍٕٞشایی التلبدی  ٚػیبػی ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٔیٌیشد.
ثًٛٝس وّی ٌفتٔ ٝیؿٛد دس ؿىُ ٌیشی پذیذٍٕٞ ٜشایی ثیٗ وـٛسٞبی خبٚسٔیب٘ٚ ،ٝرٛد ٔؼبئُ تبسیخی  ٚرغشافیبیی
ٚاحذ ،آتمبد دیٙی ،ثٟشٜٙٔذی اص فشٔ ًٙٞـتشنٚ ،رٛد ٔـىالت  ٚدسدٞبی ٔـتشن٘ ،یبصٞبی ٔتمبثُٔ ،ؼبئّی چٖٛ
٘ظاد ،صثبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٙبثْ التلبدی فشاٚأٖ ،یتٛا٘ٙذ ٔٛحش ثبؿٙذ ،أب دس لبِت فٔبِیتٞبی التلبدی وـٛسٞب ثشای
ٔخبَ دس چبسچٛة ػبصٔبٖٞبی ٌٔٙم ٝای ٔب٘ٙذ او ،ٛػبصٔبٖ وٙفشا٘غ اػالٔی ،اتحبدیٓ ٝشة ٕٞ ٚب٘ٙذ آٖ ٔیتٛا٘ذ
ٔٛرجبت تمٛیت سٚاثي چٙذرب٘ج ٚ ٝدس ٘تیز ٝتوبٔیٗ أٙیتی ثشای وـٛسٞبی ٌٔٙم ٝفشا ٓٞؿٛد .دِٚت ایشاٖ ٘یض دس
ٌٔٙم ٝخبٚسٔیب٘ ٝث ٝرٟت ٔٛلٔیت ٔٙحلشثٝفشد خٛد اص إٞیت فٛقأِبدٜای ثشخٛسداس اػت صیشا اص یه ًشف اص ِحبٍ
ػیبػی ،ثٝدِیُ داؿتٗ رٕٔیت صیبد ثب اوخشیت ؿیٔ ٝدس ٔیبٖ وـٛسٞبی ٌٔٙمٌ ٚ ٝؼتشؽ ٘فٛر خٛد دس ٓشاق،
ػٛسی ،ٝافغب٘ؼتبٖ ،فّؼٌیِٗ ،جٙبٖ  ٚلشاس ٌشفتٗ ایشاٖ ثٛٙٓٝاٖ ٔحٛس ٔ ٚشوض تحٛالت ٌٔٙم ٚ ٝحوٛس لذستٕٙذ ایشاٖ
دس ٔٙبػجبت ٌٔٙمٝای  ٚرٟب٘ی ،دػتیبثی ث ٝتىِٛٛٙطی ٞؼتٝای ٚ ٚسٚد ایشاٖ ث ٝرْٕ لذستٞبی ٞؼتٝای رٟبٖ ٚ
داؿتٗ پتب٘ؼیُ ثبال دس صٔیٞٝٙبی ّٕٓی  ٚآٔٛصؿی ثٛٙٓٝاٖ یىی اص وـٛسٞبی تبحیشٌزاس ٌٔٙمٌٔ ٝشح اػت(فتحی،
.)1381

 -1-3وظریٍ َارتلىد
ٔىیٙذس دس صٔبٖ تذٚیٗ ِ٘شی ٝخٛد ،ثش ایٗ ثبٚس ثٛد و ٝایٗ ِ٘شیـ ٝدس تٕـبٔی دٚساٖ تبسیخ لبثُ وبسثشد  ٚتأحیشٌزاس ثش
ػیبػت د ٞبٖ خٛاٞذ ثٛد  .ا٘تمبدٞبی صیـبدی ٘یـض ثـش ِ٘شیـٔ ٝىیٙذس ٚاسد ؿذ ٜاػت و ٝیىی اص ٔ ٟٓتشیٗ آٟ٘ب،
ٔجتٙی ثش ٘پزیشفتٗ فشهیٔ ٝىیٙـذس دس خلٛف ٕٞیـٍی ثٛدٖ إٞیت ٌٔٙمٛٔ ٝػ ْٛثٞ ٝبست ِٙذ اػت  .دس ایٗ
ساػتبِ٘ ،شی ٝپشداصاٖ  ٚا٘ذیـٕٙذاٖ ٔتٔذدیٓ ،بُٔ فٙبٚسی سا ٔٛرـت تمّیـُ  ٚحـزف إٞیـت ٌٔٙمـٞ ٝـبست ِٙـذ
دا٘ؼت ٝا٘ذ . .ثٛٙٓ ٝاٖ ٔخبَ ،ساِف تش٘ش ) (1943اػتذالَ وشد ٜاػت و« ٝفٙبٚسی لذست ٞـٛایی ٛٔ ٚؿىٟبی ٞؼتٝ
ای ،لذست ٞبستّٙذ سا تمّیُ داد ٜاػت ِ٘ .شیٞ« ٝبستّٙذ « یب » فّؼفٔ ٝىیٙذس » ( ) Seiple , 2006: 22یه ٘مٌٝ
ٔشوضی سا دس لّت ص ٔیٗ ٔـخق وشد ٜاػت  ،آٔٛدسیـب  ٚػـیشدسیب  ٚد ٚو ٝسٚدخب٘ـٞ ٝـبی ٍِٚـب ،ی ٘ـی ػـی
دسیبچ ٝخضس  ٚآساَ سا دس خٛد ربی داد ٜاػت  (Mackinder .(1943:595-605دس ِ٘شیٞ ٝبستّٙذٔ ،ىیٙذس دّٓٓ ٚ
«رغشافیـب » « ٚػیبػـت ثـیٗ إِّـُ » سا دس ٞـٓ ٔی آٔیضد ٌٙٔ ٚم ٝاٚساػیب سا ثِ ٝحبٍ اػتشاتظیه پش أتیبصتشیٗ
ٌٔٙم ٝرغشافیبیی دا٘ؼت ٚ ٝآٖ سا لّت ػیبػت رٟبٖ ٔٔشفـی ٔـی وٙـذٞ .بستّٙذ اٚساػیب ثشای أٙیت ثیٗ إُِّ
حیبتی اػت  ٚوؼب٘ی و ٝثش ایٗ ٌٔٙم ٝدػتشػی داؿت ٝثبؿـٙذ٘ ،مـی اػبػی دس كح ٝٙرٟب٘ی ایفب خٛاٙٞذ وشد
(.)ibid

 -2یافتٍ َای پژيَش
َ -2-1ارتلىد جدید در آسیای باختری
ثالفبكّ ٝپغ اص فشٚپبؿی ؿٛسٚی پیـیٗ ،ایبالت ٔتحذ ٜدس حشوتی حیشت اٍ٘یض ٔذٓی ٚرٛد ٔٙبثْ ا٘شطی ثؼیبس
ٌؼتشدٜای دس خضس ؿذ  ٚحتی اسلبْ فشیجٙذ ٜای ٔب٘ٙذ ٔ 200یّیبسد ثـى٘ ٝفت سا آالْ وشد .ثش اػبع ایٗ ادٓب ٞب ثٛد
و ٝاػتٙجبى تجذیُ خضس ث  ٝیىی اص دٙٔ ٚجْ اكّی تِٛیذ ا٘شطی دس لشٖ ثیؼت  ٚیىٓ سا پیؾ آٚسد  ٚثش اػبع ٕٞیٗ
اػتٙجبى ثٛد و ٝفشم ؿذ دٌٙٔ ٚم ٝخّیذ فبسع  ٚخضس -آػیبی ٔشوضی ٔی س٘ٚذ و ٝثٛٙٓ ٝاٖ د ٚا٘جبس اكّی تبٔیٗ
وٙٙذ ٜا٘شطی چٙذ د٘ ٝٞخؼتیٗ لشٖ ثیؼت  ٚیىٓ ،دس ِ٘بْ رٟب٘ی فشا آیٙذ٘ ٜمؾ ث ٓٞ ٝپیٛػت ٝطئٛپِٛیتیه ٚ
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طئٛاػتشاتظیه پشإٞیتی سا ایفب ٕ٘بیٙذ .ث ٝایٗ تشتیتٞ ،ش ٔؼبِ ٝای أٙیتی دس ایٗ دٌٙٔ ٚم ٝتٛر٘ ٝمؾآفشیٙبٖ ٕٓذٜ
رٟب٘ی ٌٙٔ ٚم ٝای سا ث ٝیىؼبٖ رّت وشد ٚ ،اص چٙیٗ تٛرٍ٘ ٚ ٝشا٘ی ٞبی اػتشاتظیه ثٛد و ٝدٚسٕ٘بی تبص ٜای اص
ٔفٞ" ْٟٛبستّٙذ" ،اص ث ٓٞ ٝآٔیخت ٝایٗ دٌٙٔ ٚم ٝدس ِ٘بْ طئٛپِٛیتیه ؿىُ ٌیش٘ذ ،ٜتشػیٓ ؿذ ( Iranian Port
.)Welcomes Indian Traffic to Central Asia,1995: 8

 -2-2ژئًپًلیتیک شمال ي جىًب ایران در ایجاد شبکٍ بازرگاوی ديسًیٍ
دس ؿىُدٞی ٓزٛال٘ ٝأشیىبیی ٞب ث ٝیه ٞبستّٙذ رذیذ دس ٌٔٙم ٝاٚسآػیب ،ایشاٖ خٛد ث ٝخٛد دس ٔمبْ پّی ػشصٔیٙی
ٔیبٖ دٌٙٔ ٚم ٝخّیذ فبسع  ٚخضس -آػیبی ٔشوضی لشاس ٌشفت ٚ ٚهٔیت رذیذ دس فشهیٍ٘ ٝبسی ٞبی ثٟب اص دادٜ
رفشی وٕپ ( Jeffry Kempثب وؼش ٜن) دس اٚاخش د 1990 ٝٞث ٝتشػیٓ طئٛپِٛیتیىی ٘ٛیٗ دسأذ( Kemp,
 .)1997)..ثٌ ٝفت ٝدیٍش ،فىش ٔی ؿذ و ٝاٌش لشاس ثبؿذ خبٚسٔیب٘ ٚ ٝخّیذ فبسع ثب ٌٔٙم ٝخضس-آػیبی ٔشوضی
استجبًی رغشافیبیی ثشلشاس وٙٙذ ،چٙیٗ استجبًی تٟٙب اص سا ٜایشاٖ ٚالٔیت پزیش اػت ،چشاو ٝایشاٖ تٟٙب وـٛس خبٚس ٔیب٘ٝ
 ٚخّیذ فبسع اػت و ٝدس ٌٔٙم ٝخضس-آػیبی ٔشوضی حوٛس رغشافیبیی ٚالٔی داسد .دس ٕٞبٖ حبَ ،ایبالت ٔتحذٜ
آٔشیىب پزیشفتٗ ٔٛلٔیت رغشافیبیی رذیذ ایشاٖ  ٚدس ِ٘ش ٌشفتٙؾ دس ًشح ٞبی أٙیتی ٔشثٛى ثِ٘ ٝبْ ٘ٛیٗ رٟب٘ی
ٔٛسد ِ٘ش خٛد سا دؿٛاس دیذ .ایٗ ٚهٔیت رغشافیبیی ثؼتشی طئٛپِٛیتیه  ٚطئٛاػتشاتظیه سا ؿبِٛد ٜسیخت ؤ ٝفبٞیٓ
أٙیتی ٔتفبٚت ایشا٘ی  ٚأشیىب یی س ٚدس سٚی  ٓٞلشاس ٌشفت ٚ ٝثش سٚاثي د ٚرب٘جٔ ٝیبٖ آٖ د ٚػبی ٝافىٙذٕٞ .یٗ ٚهْ،
دػت وٓ اص دیذ تئٛسیٙٔ ،جْ ٕٓذ ٜای اص تٟذیذ ثشای أٙیت آػیبی ثبختشی ؿٕشد ٜؿذ.
ایشاٖ ثشای دٚسا٘ی دساص اص ػٛی اثشلذست ٕٞؼبی ٝدس رٙبح ؿٕبِی خٛد ثٛٙٓ ٝاٖ ٔبْ٘ ػشصٔیٙی تّمی ٔی ؿذ و ٝچٖٛ
اص دػتشػیؾ ث" ٝآثٟبی ٌشْ" رٛٙة – خّیذ فبسع  ٚالیب٘ٛع ٙٞذ – رٌّٛیشی ٔی وشدٔ ،ی ثبیؼتی ثشآٖ چیشٜ
ؿذ .اص آغبص ایٗ تٟبرٓ طئٛپِٛیتیىی أشیىب ثٔ ٝحٛس ػشصٔیٙی خضس – لفمبص – آػیبی ٔشوضی ٌٙٔ ٚم ٝخّیذ فبسع
پیذا ثٛد و ٝتٛرٚ ٝیظ ٜرٟبٖ سا ث ٝپتب٘ؼیُ ٞبی طئٛپِٛیتیىی ایٗ ٔزٕ ٝٓٛػشصٔیٗ ٞبی ث ٓٞ ٝپیٛػت ٝرّت خٛاٞذ
وشد  ٚث ٝایشاٖ ایٗ أىبٖ سا خٛاٞذ داد تب ثتٛا٘ذ دس یه ثش٘بٔ ٝسیضی حؼبة ؿذٔ ٜجتٙی ثش رٟبٖ ثیٙی  ٚرٟب٘ی
ا٘ذیـی طئٛپِٛیتیىی آصاد طسفبی طئٛپِٛیتیىی ؿٕبِی (خضس – لفمبص آػیبی ٔشوضیض) سا ث ٝطسفبی طئٛپِٛیتیىی رٛٙثی
(خّیذ فبسع – تٞ ٍٝٙشٔض – دسیبی ٔىشاٖ ; ثخؾ ایشا٘ی دسیبی ٕٓبٖ) سا دس یه ؿجىٌ ٝؼتشد ٜاص استجبًبت دٚ
ػٛی ٝثٚ ٓٞ ٝكُ وٙذ  ٚػشصٔیٗ ٞبی ٚاػٌ ٝایٗ دٌٙٔ ٚم ٝسا ثٞ" ٝبستّٙذ" چذیذ رٟبٖ تجذیُ وٙذ(ٔزتٟذصاد،ٜ
.)3 :1393
ؿىُ -3طئٛپِٛیتیه ؿٕبَ  ٚرٛٙة ایشاٖ دس ایزبد ؿجى ٝثبصسٌب٘ی دٚػٛیٝ
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 -2-3مىطقٍ آزاد چابُار ي پیًودَای ایران با َمسایگان
ٌٔٙم ٝی آصاد چبثٟبس ثٛٙٓ ٝاٖ یه ػشٌش ٜٚالتلبدی ثب ایزبد وبس ،فشا ٓٞػبختٗ صٔی ٝٙی دػتیبثی وـٛسٞبی حٛصٜ
ی  CISث ٝآة ٞبی آصاد ،افضایؾ تشا ٘ضیتٌ ،ؼتشؽ ٌشدؿٍشی ٔ ... ٚی تٛا٘ذ ث ٝؿذت ٔٛسد ٍ٘شؽ لشاس ٌیشد .ایٗ
ٌٔٙم ٝربیٍب ٜاػتشاتظیه  ٚاسصؿٕٙذی  ٚدس چـٓ ا٘ذاص رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس افك  1404ؽ ،داسد  ٚدس كٛست
ثشداؿتٗ ثبصداس٘ذٞ ٜب ،تٍٙٙبٞب ،وبػتی ٞب ،چبِؾ ٞب  ٚتٛرٚ ٝیظ ٜث ٝصیشػبخت ٞب ٔ ،ی تٛا٘ذ ثخـی اص ٌزسٌبٜ
ٌؼتشؽ  ٚػبص٘ذٌی وـٛس سا دس رٟت آسٔبٖ ٞبی رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ،آؿىبس ػبصد(أیشی ٕٞ ٚىبساٖ87: 1387 ،
) .رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ اص دیذٌب ٜربیٍب ٜوشا٘ ٝای خٛد ،چیشٌی ث ٝخّیذ فبسع  ٚدسیبی ٔىشاٖ اص یه ػ ٚ ،ٛپی٘ٛذ
آٖ ثب وـٛسٞبی دس ٖٚلبس ٜای آػیبی ٔشوضی  ،اص ػٛی دیٍش ،پیٛػت ٝدس دساصای تبسیخ ٛٔ ،سد ٍ٘شؽ ٌشدؿٍشاٖ ثٛدٜ
ٌ ٚزسٌبٞی آساْ ثشای وبالی ثبصسٌب٘ی ث ٝؿٕبس ٔی سفت ٝاػت .ایشاٖ دس ربیٍب ٜرغشافیبیی ثشتش خٛد ٔ ،یبٖ وـٛسٞبی
آػیبی ٔشوضی ،لفمبص ،وشا٘ٞ ٝبی خّیذ فبسع  ٚدسیبی ٔىشاٖ ٘ ٚیض خبٚس دسیبی ٔذیتشا٘ ٚ ٝدس ػٌح والٖ  ،ػشاػش
آػیبی رٛٙة ثبختشی پیٛػت ٝیه ثؼتش پی٘ٛذی اسصؿٕٙذی ث ٝؿٕبس ٔی سٚد .اص رُّٕ ٝشفیت ٞبی ایٗ ثؼتش
پی٘ٛذی ،پـتٛا٘ٞ ٝبی ّٕٓی  ٚوبسثشدی دس ؿشایي تٟذیذ ّٓیٙٔ ٝبفْ ّٔی ایشاٖ اػت.
 -2-4جغرافیای چابُار در خدمت پیًودَای ژئًپًلیتیکی مىطقٍ ای
ٌٔٙم ٝاٚساػیب ثٛٙٓ ٝاٖ ٕٟٔتشیٗ ٌؼتش ٜلذست رٟب٘ی اص ٔٙبًك طئٛپِٛیتیىی ٔتٔذدی ثب ٚیظٌیٟبی ٔتفـبٚتی تــىیُ
ؿذ ٜاػت وٞ ٝش وذاْ اص ایٗ ٔٙبًك ثب تٛر ٝثٚ ٝیظٌیٟبی خٛد ٘مؾ ٚیظ ٜای دس ٓشك ٝسلبثت ٞبی رٟـب٘ی ثـش ٟٓـذٜ
داسد .دس حبَ حبهش ،اص رّٕٕٟٔ ٝتشیٗ ٔٙبًك طئٛپِٛیتیىی اٚساػیب ٓ ٚجبستٙذ اص؛ ٔٙبًك طئٛپِٛیتیىی آػـیبی ٔشوـضی،
ٌٔٙم ٝلفمبص ،آ٘بتِٛی ٞؼتٙذ وٌٙٔ ٝم ٝآصاد تزبسی چبثٟبس دس ٌؼتش ٜرغشافیـبیی ایـشاٖ ٔـی تٛا٘ـذ ثـش ًـشف وٙٙـذٜ
تٍٙٙبی رغشافیبیی ٔٙبًك یبد ؿذ ٜثبؿذ  .ایٗ ٚیظٌی ،دس كٛست اػتفبدٌٙٔ ٜمی ٔیتٛا٘ذ ٔضیت ٞـبی طئٛپـِٛیتیىی ٚ
طئٛاؤٛ٘ٛیىی ٚیظ ٜای ثشای ایشاٖ فشا ٓٞآٚسد .ثٓ ٝجبست ثٟتش ،ایٗ ٔٛلٔیت حؼبع ٘ـبٖ دٙٞذُ ٜشفیتٟبی ثبالی ایشاٖ
ثشای ایفبی ٘مؾ طئٛپِٛیتیىی دس ٔٙبًك یبد ؿذٔ ٜی ثبؿذ.
ٕٟٔتشیٗ ٚیظٌی طئٛپِٛیتیىی ٌٔٙم ٝآصاد چبثٟبسٕٞ ،زٛاسی آٖ ثب دسیبی ٕٓبٖ  ٚالیب٘ٛع ٙٞذ ٔی ثبؿـذ إٞیـت ایـٗ
ٔؼئّٚ ٝلتی دٚچٙذاٖ ٔی ؿٛد ؤ ٝب ث ٝایٗ ٚالٔیت تٛر ٝداؿت ٝثبؿیٓ و ٝایٗ ٌٔٙم ٝثٔذ اص فشٚپبؿی اتحبد ؿـٛسٚی،
ثب تٛر ٝثٚ ٝالٔیتٟبی طئٛپِٛیتیىی آٖ (ثٛیظٔ ٜحلٛس ثٛدٖ وـٛسٞبی وشا٘ ٝؿٕبِی ایشاٖ دس خـىی) ٘ضدیـه تـشیٗ ٚ
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أٗ تشیٗ ٔؼیش دػتشػی ث ٝدسیب  ٚاػتفبد ٜاص ٓٛایذ آٖ ثٛد ٜاػت .اِجتـٕٞ ،ٝزـٛاسی ایـشاٖ ثـب رٕٟـٛسی ٞـبی تـبصٜ
تبػیغ ٔ ٓٞیتٛا٘ذ فشكت ثبؿذ  ٓٞ ٚتٟذیذ .ثب ایـٗ ٚرـٛد ،دس كـٛست اػـتفبد ٜاص ٌٔٙـك طئٛپِٛیتیـه دس ٔٔـبدالت
ٌٔٙم ٝای ٔیتٛاٖ تٟذیذات ٔٛرٛد سا ٘یض ث ٝفشكت تجذیُ وشد .یىی اص ایٗ ُشفیت ٞبی وٓ ِ٘یش پغ وشا٘ٞ ٝب ایشا٘ـی
ٔىشاٖ دس دسیبی ٕٓبٖ اػت ؤ ٝی تٛا٘ذ ثٛٙٓ ٝاٖ پُ ػشصٔیٙی استجبى دٙٞذ ٜآػیبی ٔشوـضی ثـ ٝالیـب٘ٛع ٙٞـذ ،دس
ٌؼتشؽ تالؽ ٞبی ثبصسٌب٘ی( ٙٞذٚػتبٖ )دس آٖ ٌٔٙم٘ ٝمـی ٔحٛسی داؿت ٝثبؿذ .ثبصسٌب٘ی دسیبی (ٙٞذٚػـتبٖ) ،دس
حبَ حبهش ،اص ثٙذسٞبی ٌشرؼتبٖ  ٚاٚوشایٗ اػتفبدٔ ٜی وٙذ ث ٝاهبف ٝپیٕٛدٖ كذٞب ویّٔٛتش سا ٜخــىی دس سٚػـیٝ
تب ثتٛا٘ذ ث ٝآػیبی ٔشوضی دػت سػی یبثذ .ایشاٖ پیـٟٙبد وشد ٜثٛد وٙٞ ٝذٚػتبٖ ٞضی ٝٙتبػیغ ٞفتلذ ویّـٔٛتش ساٜ
آ ٗٞاستجبى دٙٞذ ٜثبفك ثٔ ٝـٟذ سا ،ثشای دػت سػی ٔؼتمیٓ ث ٝآػیبی ٔشوضی ،تـبٔیٗ ٕ٘بیـذ (ٔزتٟـذصاد:1387 ،ٜ
 .)123-103دػت سػی ٔؼتمیٕی ؤ ٝی تٛا٘ذ ٔؼیش آػیبی ٔشوضی  -الیب٘ٛع ٙٞذ سا كذٞب ویّٔٛتش وٛتب ٜتش ػبصد.
ایٗ الذاْ ٔی تٛا٘ؼت ؿج ٝلبسٙٞ ٜذ سا دس آػیبی ٔشوـضی اص أتیـبص ٚیـظ ٜای ٘ؼـجت ثـ ٝسلیجـب٘ؾ ثشخـٛسداس ػـبصد.
ٕ٘بیٙذٌبٖ ٙٞذٚػتبٖ  ٚتشوٕٙؼتبٖ دس تبسیخ  22فٛسی 1997 ٝیه لشاسداد تشا٘ضیت ػ ٝرب٘ج ٝسا ثب ایشاٖ أوبء وشد٘ـذ،
ایٗ لشاسداد اػتفبدٙٞ ٜذٚػتبٖ اص أىب٘بت رغشافیبیی ایشاٖ ثشای دػت سػی ث ٝآػیبی ٔشوضی سا آػبٖ ػبخت.
أشٚص ٜاوخش وبسؿٙبػبٖ ٔ ٚؼئِٛیٗ ثش ٔٙبفْ حبكُ اص تشا٘ضیت ثشای ایشاٖ ارٓبٖ داؿت ٚ ٝحتی ٔٛه ّٛتشا٘ضیت سا ثب إٞیتتش
اص ٔٛهٌ ّٛشدؿٍشی ٔی دا٘ٙذ .ثٓ ٝجبستی ٘مـی و ٝتشا٘ضیت وبال ٓال ٜٚثش دسآٔذصایی  ٚسؿذ التلبدی خٛاٞذ داؿت ث ٝدِیُ
ٌش ٜصدٖ التلبد ػبیش وـٛسٞب ث ٝأٙیت وـٛس ٔب ایٗ أش ٔیتٛا٘ذ ثبٓج حجبت ٞشچ ٝثیـتش أٙیت ّٔی ٘یض ثـٛدٚ .لتی
تشا٘ضیت دس وـٛسٔبٖ فٔبَ ثـٛد وـٛسٞبی ریٙفْ ث ٝػختی ٔیتٛا٘ٙذ ایٗ ٔؼیش سا ٘بدیذ ٜثٍیش٘ذ  ٚتغییش ٔؼیش تشا٘ضیتی ٘یض
ثشای آٟ٘ب ثؼیبس ٞضیٝٙثش خٛاٞذ ثٛد .ثِ٘ ٝشْ ثب تٛر ٝث ٝؿشایي خبف وـٛسٔبٖ  ٚتحشیٓٞب دس حبَ حبهش تشا٘ضیت اص ٔؼیش
ایشاٖ ثؼیبس ثبإٞیت اػت.
ثش ایٗ اػبع ث ٝدِیُ ٔٛلٔیت رغشافیبیی ایشاٖ و٘ ٝؼجت ث ٝوـٛسٞبی ٕٞؼبی ٝثؼیبس ٔٙحلش ث ٝفشد اػت  ٚداسای پتب٘ؼیُ
ٞبی ِٓیٕی اػت ٕٞ ٚچٙیٗ ثب تٛر ٝث ٝایٙىٙٔ ٝبفْ حبكُ  ٚاسصؽ افضٚد ٜحُٕ تشا٘ضیتی ثیـتش اص حُٕ كبدساتی ٚ ٚاسداتی
اػت ،ایشاٖ ثبیذ اِٛٚیت وبسی خٛد سا فٔبَ وشدٖ تشا٘ضیت سیّی وـٛس لشاس دٞذ(ؿىُ.)2
 -2-5جغرافیای چابُار در خدمت امىیت مىطقٍ ای
آٌبٞی اص ٔٛلٔیتٟبی رغشافیبیی ػشصٔیٗ ّٔی ،ؿٙبخت هٔفٟب  ٚلبثّیتٟبی فوبی ّٔی ،ؿٙبخت دلیك اػتٔذادٞب ٚ
تٛإ٘ٙذیٟبی تٛػٔ ٝدس فوبی ّٔی ،تٍٙٙبٞبی أٙیتی  ٚتٛػٔ ٝفوبیی دس ٖٚوـٛس ،اٞذاف ،خٛاػتٞ ٝب ٓ ٚالیك
ثبصیٍشاٖ ٌٔٙم ٝای  ٚرٟب٘ی ،ػٙزؾ ،اسصیبثی  ٚوذٌزاسی ٔٙبثْ تٟذیذات داخّی  ٚخبسری  ٚ ...ٚثٟش ٜثشداسی اص
فشكتٟبی طئٛاؤٛ٘ٛیىی اص ٔؼبیُ اػبػی اػت و ٝدس دػتٛس وبس ثؼیبسی اص حىٔٛتٟب لشاس ٌشفت ٝاػت .ثٙبثشایٗ
ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝدس لشٖ ثیؼت ٚیىٓ ،ػشٔبیٌ ٝزاسی دس ٓشك ٝالتلبدی ٕٞبٖ وبسی سا خٛاٞذ وشد و ٝلذست آتؾ
ثبالی ِ٘بٔی لبدس ث ٝا٘زبْ آٖ ثٛد ٜاػت .دس تفىشات طئٛاؤٛ٘ٛیه٘ ،فٛر  ٚسخ ٝٙدس ثبصاسٞب ،ربیٍضیٗ پبیٍبٟٞبی ِ٘بٔی
خبسد اص وـٛس لذستٟبی ثضسي ٔیؿٛد .اص ایٗس ٚدیپّٕبتٞب ،أشٚصٔ ٜذٓی دفبّ اص ٔٙبفْ التلبدی  ٚػیبػت ّٔی
ٞؼتٙذ (ٓضتی. (106 :1390،
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛؤ ٝؼبئُ رغشافیبیی ٔٙجْ اكّی تٟذی٘ ٝؼجت ث ٝأٙیت ٌٔٙم ٝای ؿٕشدٔ ٜی ؿٛدٔ ،ؼبئُ رغشافیبئی
ٔب٘ٙذ طئٛپِٛیتیه دػت سػی ث ٝد٘یبی خبسد  ٚطئٛپِٛیتیه ِٞ ِٝٛبی ٘فتی ٌ ٚبصی ٔی تٛا٘ٙذ اص ٔٙبثْ اكّی ٘بأٙی دس
ٌٔٙم ٝخضس -آػیبی ٔشوضی ؿٕشد ٜؿ٘ٛذ .ثشخی اص تحٛالت دس د ٚ 1990 ٝٞپغ اص آٖ دس ساثٌ ٝثب تؼٟیُ دػت
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سػی ٌٔٙم ٝخضس – آػیبی ٔشوضی ث ٝخّیذ فبسع اص سا ٜایشاٖ أیذٚاس وٙٙذ ٜثٛد .دس دػبٔجش  1991لضالؼتبٖ  ٚایشاٖ
لشاسدادی سا أوبء وشد٘ذ و ٝرٕٟٛسی ٞبی آػیبی ٔشوضی سا اص أىبٖ استجبى دادٖ ؿجى ٝسا ٜآ ٗٞخٛد ث ٝخّیذ
فبسع اص سا ٜایشاٖ ثشخٛسداس ٔی ػبخت ( .) 18لشاسداد دیٍشی و ٝدس ٕٞبٖ ػبَ ٔیبٖ ایشاٖ  ٚاتحبد اص ٔیبٖ س٘ٚذٜ
ؿٛسٚی أوبء ؿذٓ ،جٛس الٛاْ تشوٕٗ ،اسٔٙی  ٚآرسی اص ٔشصٞبی د ٚوـٛس تب طسفبی ٔ 45بیُ دس ایشاٖ  ٚرٕٟٛسی
آرسثبیزبٖ ،ایشاٖ  ٚاسٔٙؼتبٖ ٚ ،ایشاٖ  ٚتشوٕٙؼتبٖ سا ٔزبص ػبخت .دس طٚئٗ  1995ایشاٖ ،تشوٕٙؼتبٖ  ٚاسٔٙؼتبٖ
لشاسداد ػ ٝرب٘ج ٝای سا ثشای ٌؼتشؽ ثبصسٌب٘ی صٔیٙی ٔیبٖ ػ ٝوـٛس أوبء وشد٘ذٔ .بٔ ٜبسع آٖ ػبَ ؿبٞذ ثٓٞ ٝ
پیٛػتٗ ؿجى ٝسا ٜآ ٗٞآػیبی ٔشوضی ث ٝؿجى ٝسا ٜآ ٗٞایشاٖ ثٛد .ایٗ د ٚؿجى ٝسا ٜآ ٗٞدس ٔبٔ ٜبسع  1996دس
حوٛس ؿٕبسی صیبدی اص ػشاٖ دٌٙٔ َٚم ٝیب ٕ٘بیٙذٌبٖ آ٘بٖ ،ثٚ ٓٞ ٝكُ ؿذ٘ذ .ػشاٖ وـٛسٞبی ؿشوت وٙٙذ ٜدس
ایٗ ٔشاػٓ ٔٛلٔیت رغشافیبیی ایشاٖ سا ،ثٛٙٓ ٝاٖ پُ اكّی ثشای دػت سػی وـٛسٞبی خضس-آػیبی ٔشوضی ث ٝد٘یبی
خبسد تٔشیف وشد٘ذ .فشهی ٝپیـٟٙبدی استجبى طسفبی طئٛپِٛیتیه ؿٕبِی ایشاٖ ث ٝطسفبی طئٛپِٛیتیه رٛٙثیؾ ؿبُٔ
ایٗ ثحج ثٛد و ٝچٙیٗ استجبًی ٔی تٛا٘ذ دػت سػی ٔؼتمیٓ وـٛسٞبی ٓشثی تِٛیذ وٙٙذ٘ ٜفت خّیذ فبسع ثٝ
ٌٔٙم ٝخضس -آػیبی ٔشوضی سا تؼٟیُ وٙذ :وـٛسٞبیی ؤٕ ٝىٗ اػت خٛاٞبٖ دسٌیش وشدٖ ٔٙبفْ ّٔی خٛد دس
فٔبِیت ٞبی التلبدی ٌٔٙم ٝای ثبؿٙذ ؤ ٝی سٚد دس ثبصاسٞبی ثیٗ إِّّی ا٘شطی سلیت ٌٔٙم ٝخّیذ فبسع ؿٛد.
ٕٞیٗ ٌ ،ٝ٘ٛثٛٙٓ ٝاٖ یه پُ ػشصٔیٙی استجبى دٙٞذ ٜخضس -آػیبی ٔشوضی ث ٝالیب٘ٛع ٙٞذ ،ایشاٖ ٔی تٛا٘ذ ٘مـی
ٔحٛسی سا دس سٚاثي ثبصسٌب٘ی ٙٞذٚػتبٖ ثب آٖ ٌٔٙمٟٓ ٝذٌ ٜیشد .إٞیت چبثٟبس ثشای ٙٞذ چٙبٖ رذی اػت و ٝایٗ
وـٛس ٘ضدیه ث ٝػ ٝد ٝٞاػت و ٝث ٝد٘جبَ تٛػٔ ٝایٗ ثٙذس رٛٙثی ایشاٖ اػت .دسٚالْ تٛػٔ ٝپشٚط ٜچبثٟبس ثشای ایٗ
وـٛس ثؼیبس فشاتش اص افضایؾ ٔٙبػجبت ثبصسٌب٘ی  ٚكبدسات ث ٝایشاٖ إٞیت داسد .چ ٖٛثب ثٙذس چبثٟبس ٙٞذ ٘ٝفمي ثٝ
ایشاٖ  ٚافغب٘ؼتبٖ ثّى ٝث ٝآػیبی ٔشوضی  ٚچٝثؼب سٚصی ث ٝاسٚپب دػتشػی خٛاٞذ داؿت .ػیبػت خبسری ٌُٕٓشایب٘ٝ
 ٚهشٚست تٛػٔ ٝالتلبدیٛٔ ،اهْ ػ ٝوـٛس افغب٘ؼتبٖٙٞ ،ذ  ٚایشاٖ سا ث ٝیىذیٍش ٘ضدیه وشد ٜاػت .تحّیٍّشاٖ ثش
ایٗ ثبٚس٘ذ وٙٞ ٝذ ،ثٛٙٓٝاٖ یىی اص لذستٞبی ُٟ٘ٛٛس التلبدی دس رٛٙة آػیب ثب ًشح اػتشاتظی ثّٙذٔذت دس ساػتبی
تٛػٔ ٝثبصاسٞبی داخّی ،دػتشػی ث ٝثبصاس افغب٘ؼتبٖ  ٚآػیبی ٔیب٘ ٚ ٝسلبثت ثب چیٗ  ٚپبوؼتبٖ ،تالؽ داسد ثب
ػشٔبیٌٝزاسی دس ثٙذس چبثٟبس ،ث٘ ٝفٛر التلبدی  ٚػیبػی اؽ دس ٌٔٙم ٝثیبفضایذ  ٚربیٍضیٙی ثشای ثٙذس ٌٛادس،
ٔؼیشتشا٘ضیتی چیٗ  ٚپبوؼتبٖ ایزبد وٙذ .چبثٟبس ،ثشای ٙٞذ اص إٞیت فٛقأِبد ٜاػتشاتظیه  ٚحیبتی ثشخٛسداس اػت.
تالؽ چیٗ  ٚپبوؼتبٖ دس رٟت ا٘ضٚای ٙٞذ اص ٔؼیشٞبی تشا٘ضیتی ثب ارشایی ؿذٖ چبثٟبس تمشیجبً ٘بٕٔىٗ ؿذ ٜاػت.
ؿىُ  :4استجبى صٔیٙی افغب٘ؼتبٖ ث ٝآثٟبی آصاد اص ًشیك ػٛاحُ ٔىشاٖ  ٚچبثٟبس
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ٙٔ-جْ:لّی صادٕٞ ٚ ٜىبساٖ1391 ،

 -2-6جغرافیای چابُار ي پیًودَای اقتصادی مىطقٍ

دس د٘یبی أشٚص ثب تٛر ٝث ٝس٘ٚذ رٟب٘ی ؿذٖ التلبد ،سٚص ث ٝسٚص ثش إٞیت ٔم ِٝٛحُٕ ٘ ٚمُ  ٚتشا٘ضیت افضٚدٜ
ٔیٍشدد .دس ایٗ ٔیبٖ آػیب ث ٝدِیُ سؿذ التلبدی لبثُ تٛر ،ٝاص چـٓ ا٘ذاص سٚؿٙتشی دس ٔجبدالت تزبسی د٘یب
ثشخٛسداس اػت .اص ایٗ سً ٚشح ٔؼبئّی ِ٘یش تٛػٔ ٝتزبست ٌٔٙم ٝای  ٚثیٗ إِّّی ،ثذ ٖٚتٛر ٝثٔ ٝم ِٝٛحُٕ ٘ ٚمُ
 ٚتشا٘ضیت ٕٓالً ثی حٕش خٛاٞذ ثٛد .دس ٕٞیٗ حبَ ٍ٘ب ٜثٔ ٝم ِٝٛتشا٘ضیت وبال ٔ ٚؼبفش ،ثش ثٙیبٟ٘بی التلبدی  ٚثشپبیٝ
ٔٙبفْ ر ٕٔی  ٕٝٞوـٛسٞب اػتٛاس اػتً( .شح ٌٔبِٔبت ساٞجشدی ٌٔٙم ٝی آصاد تزبسی -كٔٙتی چبثٟبس .)1395،دس
خلٛف ٌٔٙم ٝآصاد چبثٟبس آ٘چ ٝوٕٞ ٝچٙبٖ ثٛٙٓ ٝاٖ یه ٔضیت ٘ٚمٌ ٝلٛت تّمی ٚتجّیغ ٔی ٌشدد «تشا٘ضیت » ٔی
ثبؿذ .ثٚ ٝالْ ٌٔٙم ٝآصاد چبثٟبس اصصٔبٖ تبػیغ یىی اص ٘مبى ؿٙبخت ٝؿذ ٜثیٗ إِّّی دس ٔٔبدالت حُٕ ٘ ٚمّی ثٝ
ؿٕبس ٔی سٚد .ثًٛ ٝسیىٔ ٝؼیش تشا٘ضیتی A 72دس اػٙبد ثب٘ه تٛػٔ ٝآػیب  ٚػبصٔبٖ حُٕ ٘ٚمُ رٟب٘ی ثٛٙٓ ٝاٖ
وٛتب ٜتشیٗ ٔؼیش صٔیٙی حُٕ ٘ٚمُ دس وشیذٚس استجبًی الیب٘ٛع ٙٞذ ٚوـٛسٞبی آػیبی ٔیب٘ ، ٝحجت ٌشدیذ ٜاػت .
دس ؿٟشیٛسٔبٚ 1379 ٜصٔب٘ی وٛٔ ٝافمتٙبٔ ٝوشیذٚس ؿٕبَ -رٛٙة دس ػٗ پتشصثٛسي ٔیبٖ ٚصسای حُٕ ٘ٚمُ ػٝ
وـٛس ایشاٖ ٙٞ ،ذ  ٚسٚػی ٝث ٝأوبء سػیذ چبثٟبس ثٛٙٓ ٝاٖ ثٙذسی اػتشاتظیه دس ایٗ وشیذٚس ٔٔشفی ٌشدیذ .ثٙذس
چبثٟبس ٚاتلبَ آٖ ثٔ ٝشص تشوٕٙؼتبٖ دس ٌٔٙمٔ ٝشصی ثبرٍیشاٖ وٛتب ٜتشیٗ ٔؼیش حُٕ ٘ٚمُ صٔیٙی وبال دس وشیذٚس
ؿشق  ٚؿبٞشا ٜتغزی ٝوـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی ٔحؼٛة ٔی ٌشدیذ .أب ایٗ ثشتشی اػتشاتظیه ث ٝتٟٙبیی ثشای ٞذایت
ٔجبدالت تزبسی دس لبِت تشا٘ضیت ث ٝایٗ ٔؼیش وبفی ٘یؼتِ .ض ْٚاحذاث  ،تىٕیُ ٛ٘ ،ػبصی  ٚثٟؼبصی صیش ػبختٟبی
الصْ اص رّٕ ٝثٙذس ٚاػىّٞ ٝب ی آٖ ،فشٚدٌب ، ٜسیُ سا ٜآ ٚ ٗٞؿجى ٝربدٞ ٜبی صٔیٙی ث ٝؿذت احؼبع ٔی ؿذ.
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(أیشی )143 :1390 ،اص رٟتی دیٍش افغب٘ؼتبٖ ث ٝیه ثٙذس ٘ ٚفت ٘یبص داسد .ایشاٖ خٛاٞبٖ فشٚؽ ٘فت خٛد دس
ؿشایي تحشیٓ اػتٙٞ .ذ ٔی خٛاٞذ ثشای وبالٞبی خٛد دس آػیبی ٔیب٘ ٝثبصاس پیذا وٙذ ٘ ٚفت ٔٛسد٘یبص خٛد سا ٘یض
ثٝساحتی تأٔیٗ وٙذٚ .اثؼتٍیٞبی ػ ٝوـٛس ث ٝیىذیٍش ثشای تأٔیٗ ٘یبصٞبیـبٖ ٘ىتٝای ٔٛسدتٛر ٝاػت ؤ ٝمبٔبت
ػ ٝوـٛس ثبیذ تٛر ٝرذی ث ٝتٛػٔ ٚ ٝس٘ٚك ایٗ ثٙذس ٔ ٟٓدس رٛٙة ایشاٖ داؿتٝ
ثبؿٙذ(ًٕٟٛسحی.)https://www.irna.ir/،
ٕٞیٗ ٘مؾ "ٞبة حُٕ ٘ ٚمُ ٌٔٙم ٝای" ٛٔ ،رجبت پی٘ٛذٞبی التلبدی ثیٗ ایشاٖ  ٚوـٛسٞبی وشا٘ ٝؿٕبِی  ٚؿشلی
فوبی ػشصٔیٙی ایشاٖ ؿذ ٜاػت .یىپبسچٍی التلبدی ایٙچٙیٙی وـٛسٞب ثش اػبع ٔٙبفْ ٔـتشن ثب دسٌیشی ٔٙبفْ
وـٛسٞبی ٔتٔذد ٔی تٛا٘ذ ٔٛرت افضایؾ دسآٔذ  ٚاؿتغبَ ؿٛد  ٚایٗ ٌٔٙم ٝسا اص ِحبٍ التلبدی لذستٕٙذتش ػبصد.
ٕٞچٙیٗ ،ایٗ پی٘ٛذٞبی التلبدی ثشاػبع صیشثٙبٞبی رغشافیبیی  ٚطئٛپِٛیتیىی وٕه ؿبیب٘ی ثشای وـٛسٞبیی اػت
و ٝتحت تحشیٓ ٞبی ثیٗ إِّّی لشاس ٔی ٌیش٘ذ .صیشا اص ایٗ سا ٜاػت و ٝاٚال وّیت تحشیٓ وـٛسٞب ػخت ٔی ؿٛد  ٚاص
ًشف دیٍش دس ؿشایي ػخت تحشیٕی ٔی تٛا٘ٙذ ثخـی اص ٘یبصٞبی اػتشاتظیه خٛد سا اص ًشیك ُشفیت ٞبیی و ٝپبی
دیٍش ٔتحذاٖ سا ث ٝوـٛس ٞذف تحشیٓ ثبص وشد ٜاػت سا تبٔیٗ وٙٙذ .ثٓ ٝجبستی ثٟتش ٚاثؼتٍی التلبدی ثشاػبع
٘یبصٞبی ٔـتشن وـٛسٞبی ٔحلٛس دس خـىی ث ٝایشأٖ ،ی تٛا٘ذ ٔب٘ ْ ٕٓذ ٜای دس سا ٜوبسأذی تحشیٓ ٞبی ثیٗ
إِّّی ثبالخق تحشیٓ ٞبی ایبالت ٔتحذ ٜثبؿذ.
 -2-7چابُار ي رقابت قدرت َا
ٙٞذ دس حبَ ا٘زبْ الذأبتی ثشای ثٟش ٜثشداسی اص ثٙذس چبثٟبس دس ایشاٖ اػت تب ثتٛا٘ذ دػتشػی ایٕٗ  ٚتزبسی ٔٙبػت
ث ٝدسیب سا ثشای وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی فشا ٓٞوٙذٕٞ .چٙیٗ پیـٟٙبد ؿذ ٜاػت و ٝثٙذس چبثٟبس دس چبسچٛة وشیذٚس
حُٕ ٘ ٚمُ ثیٗ إِّّی ؿٕبَ-رٛٙة لشاس ٌیشدٙٞ .ذ دس حبَ ا٘زبْ الذأبتی سا ثشای سا ٜا٘ذاصی ثٙذس چبثٟبس دس ایشاٖ
اػت تب اص دػتشػی ایٕٗ  ٚتزبسی ٔٙبػت ث ٝدسیب ثشای وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی إًیٙبٖ حبكُ وٙذٙٞ .ذ ثب
اػتفبد ٜاص چبثٟبس ٔضیتٞبی ثیـتشی ٘ؼجت ث ٝپبوؼتبٖ پیذا ٔیوٙذ  ٚایٗ ٔٛهٛٔ ّٛسد تٛر ٝاػالْ آثبد  ٓٞلشاس
ٌشفت ٝاػت(ٌّٛ .)/https://ir.sputniknews.comثبَ تبیٕض اص چبثٟبس ثٛٙٓ ٝاٖ یه وشیذٚس التلبدی یبد ٔیوٙذ
وٙٞ ٝذ ث ٝؿذت ٔیخٛاٞذ دس آٖ ػ ٟٓداؿت ٝثبؿذ .ثٛ٘ ٝؿت ٝایٗ سٚص٘بٔ ٝچیٙی ،دس ٚالْ ایٗ وشیذٚس التلبدی ٚ
ؿبٞشاٌٙٔ ٟٓٔ ٜم ٝای دسٚاص ٜای ثشای ٚسٚد ٙٞذ ث ٝخبٚسٔیب٘ ٝاػت٘ .ـشی ٝث٘ ٝمؾ ایشاٖ اؿبسٔ ٜی وٙذ ٔ ٚی٘ٛیؼذ
اٞذاف ایشاٖ ٔی تٛا٘ذ دس چبثٟبس ثب ٙٞذ فشق وٙذ .صیشا ایشاٖ ث ٝتٛػٔ ٝالتلبدی وُ ٌٔٙمٔ ٝی ا٘ذیـذٌّٛ .ثبَ تبیٕض
٘ٛؿت ٝاػت و ٝایشاٖ اص ایٗ وشیذٚس التلبدی ثٛٙٓ ٝاٖ ٔىُٕ اػتفبدٔ ٜیوٙذ .ایشاٖ ثب چیٗ ٘یض ساثٌ٘ ٝضدیىی داسد ٚ
ٞشٌض ثٙذس ٌٛادس پبوؼتبٖ سا وً ٝشح ٔـتشن چیٗ  ٚپبوؼتبٖ اػت یه ٔبْ٘ ٕ٘ی دا٘ذ  ٚثشای تىٕیُ ایٗ وشیذٚس
التلبدی حتی ػٛخت سػب٘ی  ٚآثشػب٘ی ٘یض وشد ٜاػتٌّٛ .ثبَ تبیٕض ٘ٛؿت ٝاػت و ٝچبثٟبس یه وشیذٚس التلبدی
اػت و ٝچیٗ  ٚپبوؼتبٖ  ٓٞآٖ سا ٌّٔٛة  ٚثبٓج استجبًبت ثیـتش ٌٔٙم ٝای ٔ ٚشتجي ؿذٖ ثب ثش٘بٔ ٝربد ٜاثشیـٓ
ٔی دا٘ٙذ أب دّٞی ٘٘ ٛجبیذ ث ٝایٗ ثٙذس ایشاٖ ثٛٙٓ ٝاٖ یه ثشي ثش٘ذ ٚ ٜأتیبص ٌٔٙم ٝای ثشای خٛدؽ ٍ٘ب ٜوٙذ دس
غیش ایٗ كٛست حشوتی غیشػبص٘ذ ٜكٛست داد ٜاػت .سٚص٘بٔٔ ٝی٘ٛیؼذٙٞ :ذ دس ایٗ ا٘ذیـ ٝاػت ؤ ٝیتٛا٘ذ ثب ایٗ
لشاسداد ثٔ ٝؼیشٞبی اكّی ٌ ٚزسٌبٞ ٜبی ٔ ٟٓدس افغب٘ؼتبٖ و ٝثؼیبسی اص ؿٟشٞبی ایٗ وـٛس سا ث ٝیىذیٍش ٚكُ ٔی
وٙذ دػتشػی داؿت ٝثبؿذٌّٛ .ثبَ تبیٕض ثب اؿبس ٜث ٝػشٔبیٌ ٝزاسی ٔ 400یّی ٖٛداِشی ٙٞذ دس ثخؾ فٛالد ثشای
ػبخت خي آ ٗٞثیٗ چبثٟبس تب صاٞذاٖ دس ٘ضدیىی ٔشص ثب افغب٘ؼتبٖ اؿبسٔ ٜیوٙذ و٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜتٛرٟبت ٚیظٙٞ ٜذ
دس ایٗ ٌٔٙم ٝاػت(.)/https://avapress.com
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رذای اص  ٕٝٞایٟٙب ثِ٘ ٝش ٔی سػذٛٔ ،لٔیت  ِٚیظ ٜچبثٟبس  ٚإٞیت ایٗ ٌٔٙم ٝثشای ٙٞذ دس استجبًی ٘ضدیه ثٝ
إٞیت ایٗ وـٛس دس سلبثت ٞبی اثشلذستی چیٗ  ٚأشیىبػت .اص ٕٞیٗ س ٚثٛد و ٝدس اٚد تـذیذ تحشیٓ ٞبی ایبالت
ٔتحذ ٜآٔشیىب ،چبثٟبس اص تحشیٓ ٞبی ایبالت ٔتحذ ٜآٔشیىب خبسد ؿذ .صیشاوً ٝشح تٛػٔ ٝثٙذس چبثٟبس تٛػي
ؿشوتٞبی ٙٞذی ا٘زبْ ٔیؿٛد  ٚدس كٛستی ؤ ٝـٕ َٛتحشیٓ آٔشیىب لشاس ٔیٌشفت ،تبٔیٗ ٔٙبثْ  ٚآتجبسات ٔبِی
ثشای ادأً ٝشح ثب ٔـىالت رذی ٔٛارٔ ٝیؿذ.

وتیجٍ گیری
پشٚاهح اػت وً ٝجیٔت  ٚرغشافیب ،اكشاسی ثش سٓبیت ٓذاِت دس تخلیق ٔٙبثْ وٕیبة حشٚت ث ٝوـٛسٞبی ٔختّف
٘ذاؿت ٝاػت؛ ِزا التلبدٞبیی و ٝپٛیبیی ،ثٟشٚ ٜسی ثبال ،كبدسات ٌؼتشدٔ ٚ ٜجبدالت ثبصسٌب٘ی ٚػیْ ثب دیٍش التلبدٞب سا
دس ػٌح رٟب٘ی ٌٙٔ ٚمٝای د٘جبَ ٔی وٙٙذ ،حٛص ُٕٓ ٜخٛد سا ،فشاتش اص ٔشصٞبی ّٔی تٔشیف وشد ٚ ٜثشٌٖٚشایی سا دس
وٙبس دسٖٚصاییٚ ،ر ٝالیٙفه التلبد خٛد لشاس دادٜا٘ذ.
دس فشآیٙذ غّج ٝثش چبِؾ رذی ،وؼت ػٕٟی ثشتش اص ٔٙبثْ وٕیبة ،اػتفبد ٜاص لذست ،ػخت ربی خٛد سا ثٝ
دیپّٕبػی التلبدی ثشای اػتفبد ٜاص ُشفیتٞبی رٟب٘ی ،تالؽ  ٚػختوٛؿی تذثیش پبی ،ٝاستمبی دا٘ؾ ،فٙبٚسی ٚ
ثٟشٜٚسی ٔٙبثْ ثٚ ٝیظ٘ ٜیشٚی وبس  ٚػشٔبی ،ٝتذاثیش ٛٞؿٕٙذا٘ ٚ ٝػبص  ٚوبسٞبی ٔضیتآفشیٗ داد ٚ ٜآٖ سا ث ٝؿٔبس
حبوٓ ثش ِ٘بْ التلبدی أشٚص د٘یب تجذیُ وشد ٜاػت .اص ایٗ س ٚپی٘ٛذ التلبدٞبی ّٔی ثب التلبدٞبی ٌٔٙمٝای  ٚرٟب٘ی
ثٛٙٓ ٝاٖ ساٞىبسی ارتٙبة٘بپزیش ثشای دػتیبثی ث ٝفٙبٚسیٞبی ٘ٛیٗ ،رّت ػشٔبیٞٝبی خبسری  ٚإًیٙبٖ اص تبٔیٗ
توٕیٗ ؿذٛٔ ٜاد اِٚی ،ٝدا٘ؾ فٙیٔ ،بؿیٗآالت ٛٔ …ٚسد ٘یبص كٙبیْ  ٚاص دیٍش ػٛی أىبٖ حوٛس ٔٛحش دس ثبصاسٞبی
رٟب٘ی  ٚػ ٟٓثیـتش اص آٟ٘ب ،فشا ٓٞوشد ٜاػت.
ثب ٔشٚسی ث ٝس٘ٚذ تٛػٔ ٝالتلبدی وـٛسٞب دسٔی یبثیٓ اػتفبد ٜاص ػبص  ٚوبس ٔٙبًك آصاد ٚ ٚیظ ٜالتلبدی ثٛٙٓ ٝاٖ یىی
اص ٌٔشح تشیٗ ساٞىبسٞبی آٟ٘ب ثشای ٘یُ ث ٝایٗ ٔ ٟٓثٛد ٜاػت  ٚثٟشٜٙٔذی اكِٛی اص ایٗ چبسچٛة حمٛلی ،لبثّیتٞبی
ثبِم ٜٛوـٛسٞب دس ٓشك ٝكٔٙت ،تزبست ،تشا٘ضیت ،خذٔبت  …ٚسا ثبِفُٔ ػبخت ،ٝدٌشٌ ٖٛؿذٖ چٟش ٜالتلبدی ٚ
تٛػٔ ٝوـٛسٞب سا ثبتؼٟیُ ؿشایي ارشای ػیبػتٞبی ٘ٛیٗ التلبدی سلٓ صد ٜاػت .
دس ایٗ ٔیبٖ ثشخٛسداسی اص ٔٙبثْ صیشصٔیٙیٚ ،الْ ؿذٖ دس ٔؼیش ساٜٞبی اكّی حُٕ ٘ ٚمُ  ٚتشا٘ضیت دسیبیی ،سیّی،
ربدٜای ٛٞ ٚاییٟٔ ،یب ثٛدٖ صیشػبختٞب٘ ،یشٚی ا٘ؼب٘ی آٔٛصؽ دیذ ٚ ٜاسصاٖ ٛٔ …ٚفمیت وـٛسٞبیی و ٝایٗ ساٞجشد
سا دس پیؾ ٌشفتٝا ٘ذ ،ثیـتش وشد ٜاػت؛ ث٘ ٝحٛی وً ٝی ثبِغ ثش ٘یٓ لشٖ اخیش ،وـٛسٞبی صیبدی ٔتٙبػت ثب ُشفیتٞب
 ٚلبثّیتٞبی طئٛپِٛیتیىی خٛد  ٚثب ثٟشٌ ٜیشی اص ساٞجشد ٔٛحش ایزبد ٔٙبًك آصاد تزبسی ـ كٔٙتی ،ثِٛٙٔ ٝس رٌّٛیشی
اص ؿٛن ٞبی ٘بؿی اص ٔشاحُ ا٘تمبِی التلبد ٕٞ ٚبٍٙٞی ثب تحٛالت التلبد رٟب٘ی ،صٔیٞٝٙبی سؿذ  ٚتٛػٔ ٚ ٝتٔبُٔ
رٟب٘ی التلبد ّٔی خٛد سا سلٓ صد ٚ ٜثب اتخبر دیٍش ساٞجشدٞبی ٓٞافضا ،ث ٝوـٛسٞبیی پیـش ٚدس فشآیٙذ سؿذ ٚ
ؿىٛفبیی التلبدی تجذیُ وشدٜا٘ذ .ایٗ ٔذَ تب ربیی ٌؼتشؽ یبفت ٝاػت و ٝدس حبَ حبهش حذٚد ٌٙٔ5400م ٝدس
147وـٛس ثب ٓٙبٚیٗ ٔختّف  ٚوبسوشد ٔٙبًك آصاد ٚرٛد داسد  ٚدٜٞب ٔیّی ٖٛؿغُ دس آٟ٘ب ایزبد ؿذ ٜاػت .روش ایٗ
٘ىت ٝخبِی اص ٌِف ٘یؼت و ٝتٟٙب ًی پٙذ ػبَ ٌزؿتٌٙٔ1400 ٝم ٝرذیذ تبػیغ ؿذٌٙٔ 500ٚ ٜم٘ ٝیض دس ٘مبى
ٔختّف د٘یب دس حبَ سا ٜا٘ذاصی ٔیثبؿٙذ.
رزة ػشٔبیٌٝزاسی ،ایزبد اؿتغبَ  ٚس٘ٚك كبدسات ،آحبس ٔؼتمیٓ وٕه ٔٙبًك ثِ٘ ٝبْ تٛػّٔٔ ٝی اػت ،هٕٗ آ٘ىٝ
اص ًشیك ایزبد پی٘ٛذٞبیی ثب التلبدٞبی ّٔی ٌٙٔ ٚم ٝای  ٚثیٗ إِّّی ،آحبس ٔتٔذد غیشٔؼتمیٕی ٘یض دس اثٔبد ٔختّف
التلبدی  ٚارتٕبٓی ایزبد ٔی ٕ٘بیٙذِ .یىٗ ثبیذ تبویذ وٙیٓ وٞ ٝیچ وذاْ اص ایٗ ٔٙبفْ ث ٝكٛست خٛدوبس تِٛیذ
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ٕ٘ی ؿ٘ٛذ ٓ ٚذْ تٛر ٝث ٝثبیذٞبی هشٚسی ثشای تٛفیك ٔٙبًك ػجت ٔیؿٛدّٕٓ ،ىشد ٔٙبًك پبییٗتش اص ا٘تِبسات
ثبؿذ .ثش ایٗ اػبع ،دس ایشاٖ رذای اص ٔؼبئُ ٔ ٚـىالت داخّی چ ٖٛالتلبد ثؼت ،ٝتهٔحلِٛی ٚ ٚاثؼت ٝث ٝدِٚت دس
ػبختبس التلبدی رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ  ،تحشیٓ ٞبی ثیٗ إِّّی ٔؼبِ ٝای خبسری اػت و ٝتجٔبت ٔ ٚـىالت
ٓذیذ ٜای سا ثشای ایشاٖ ثٚ ٝرٛد آٚسد ٜاػت .دس ایٗ ٔیبٖ ثذٚ ٖٚرٛد دسیچٞٝبیی ػ ، ُٟحوٛس  ٚوؼت ربیٍبٜ
ؿبیؼت ٝاص التلبد ثیٗإُِّ ػخت ٔیٕ٘ٛد .اص ًشفی ٔضیتٞبی ٘ؼجی دس صٔیٛٔ ٝٙلٔیت رغشافیبیی ػیبػی،
ٔؼیشٞبی حُٕ ٘ ٚمّی  ٚتشا٘ضیت ٙٔ ٚبثْ ًجیٔی  ٚصیشصٔیٙی ثٚ ٝیظ٘ ٜفت ٔ ٚـتمبت آٖٔٔ ،بدٖ غٙی ٔ ٚحلٛالت ٚ
ربرثٞٝبی فشاٚاٖ ٌشدؿٍشی ایشاٖ دس لیبع ثب ٕٞؼبیٍبٖ دس ٓشك ٝالتلبدٞبی ٌٔٙمٝای  ٚرٟب٘ی آ٘چٙبٖ لبثُ تٛرٝ
ثٛد و ٝكبحجبٖ ػشٔبیٞٝبی فىشی ٔ ٚبدی  ٚثؼیبسی اص تلٕیٌٓیشاٖ  ٚتلٕیٓػبصاٖ ٕٞؼبیٍبٖ ایشاٖ سا ٘یض ثٝ
اػتفبدٛٔ ٜحشتش اص ایٗ ٔضیت رغشافیبیی ایشاٖ ٚاداؿت ٝاػت .اص رّٕ ٝایٗ ٔضیت ٞبی رغشافیبیی ٔی تٛاٖ ث: ٝ
 ٘مؾ استجبًی ایشاٖ ثشای وـٛسٞبی ٔحلٛس دس خـىی ،افغب٘ؼتبٖ-آػیبی ٔشوضی ٔیتٛا٘ذ ثش ٘مؾ ایشاٖ دسٔٙبػجبت ٌٔٙم ٝای ٘ ٚیض ایزبد تٔبدِٟبی طئٛپِٛیتیىی ثشای خشٚد اص ثحشاٟ٘ب  ٚچبِـٟبی طئٛپِٛیتیىی خٛد ٔٛحش ثبؿذ.
 ث ٝدِیُ ٘مؾ استجبًی ایشاٖ دس  ٕٝٞصٔیٞ ٝٙب ثٛیظ٘ ٜمؾ ػبحُ ٕٓبٖ دس پشٚطٞ ٜبی ا٘تمبَ ا٘شطی  ٚوبال  ٚخٌٛىسیّی ،ایشاٖ ٔیتٛا٘ذ ث ٝػبٔب٘ذٞی ٟ٘بدٞبی ٌٔٙم ٝای  ٚثیٗ إِّّی ثپشداصد  ٚاص ایٗ ًشیك ٔٙبفْ وـٛسٞبی دیٍش سا ثب
ػبحُ ٕٓبٖ پی٘ٛذ دٞذ ٙٔ ٓٞ ٚضِت طئٛپِ ٛیتیىی خٛد سا دس رٟبٖ ٌٙٔ ٚم ٝافضایؾ دٞذ ٘ ٚیض ثب ثؼتشػبصی ارٕبّ
ٌٔٙم ٝای  ٚرٟب٘ی ،فشكتٟبی رذیذی سا ثشای توٕیٗ أٙیت ّٔی خٛد تِٛیذ ٕ٘بیذ.
ػبحُ ٕٓبٖ دػتشػی سا ث ٝپٞ ٟٝٙبی الیب٘ٛػی ٙٞذ ثبص ٔیىٙذ ؤ ٝیتٛا٘ذ ٘تبیذ طئ ٛاػتشاتظیه  ٚالتلبدی دسصٔیٞ ٝٙبی حُٕ ٘ ٚمُ ،تزبست دسیبیی ،أٙیت ا٘تمبَ ا٘شطی ،ؿیالت ٙٔ ٚبثْ دسیبیی داؿت ٝثبؿذ.
دس ٔزٕ ّٛثبِفُٔ ؿذٖ چٙیٗ پتب٘ؼیّیٔ ،یتٛا٘ذ ٓال ٜٚثش وبسوشدٞبی  ٚاستمبء ٘مؾ والٖ التلبدی آفشیٙی
طئٛاؤٛ٘ٛیىی ٌٔٙم ،ٝثب تٛر ٝث٘ ٝیبصٞبی حیبتی وـٛسٞبی ٔحلٛس دس خـىی دس حٛصٞ ٜبی پیشأ٘ٛی ایشاٖ ،ثِ ٝحبٍ
التلبدی ٔ ،ی تٛا٘ذ صٔی ٝٙػبص ٘ٓٛی ٍٕٞشایی ٌٔٙم ٝای ٘یض ثبؿذ .ثشایٗ اػبع ،ایشاٖ ٔیتٛا٘ذ ثب اػتفبد ٜاص
پتب٘ؼیّٟبی طئٛپِٛیتیىی  ٚطئٛاؤٛ٘ٛیىی ٌٔٙم ٚ ٝث ٝتجْ آٖ ،ثشلشاسی ٘ٓٛی پی٘ٛذ التلبدی ثش ٔحٛس ٌٔٙم ٝآصاد
چبثٟبس ٘ ،فٛر لبثُ تٛرٟی دس ٔٙبًك پیشأ٘ٛی ،ثٛیظٌٙٔ ٜم ٝآػیبی ٔشوضی  ٚافغب٘ؼتبٖ ث ٝدػت آٚسد .ثٓ ٝجبستی ثٟتش
ایشاٖ ثب اػتفبد ٜدسػت  ٚثٟی ٝٙاص ٌٔٙم ٝآصاد چبثٟبس ثٔٛٙاٖ "ٞبة حُٕ ٘ ٚمُ ٌٔٙمٔ ،" ٝی تٛا٘ذ ٔٛرجبت
پی٘ٛذٞبی التلبدی ثیٗ ایشاٖ  ٚوـٛسٞبی وشا٘ ٝؿٕبِی  ٚؿشلی فوبی ػشصٔیٙی ایشاٖ ؿذ ٜاػت .یىپبسچٍی
التلبدی ایٙچٙیٙی وـٛسٞب ثش اػبع ٔٙبفْ ٔـتشن ثب دسٌیشی ٔٙبفْ وـٛسٞبی ٔتٔذد ٔی تٛا٘ذ ایٗ ٌٔٙم ٝسا اص
ِحبٍ التلبدی لذستٕٙذتش ػبصدٕٞ .چٙیٗ ،ایٗ پی٘ٛذٞبی التلبدی ثشاػبع صیشثٙبٞبی رغشافیبیی  ٚطئٛپِٛیتیىی
وٕه ؿبیب٘ی ثشای وـٛسٞبیی اػت و ٝتحت تحشیٓ ٞبی ثیٗ إِّّی لشاس ٔی ٌیش٘ذ .صیشا اص ایٗ سا ٜاػت و ٝاٚال
وّیت تحشیٓ وـٛسٞب ػخت ٔی ؿٛد  ٚاص ًشف دیٍش دس ؿشایي ػخت تحشیٕی ٔی تٛا٘ٙذ ثخـی اص ٘یبصٞبی
اػتشاتظیه خٛد سا اص ًشیك ُشفیت ٞبیی و ٝاؿتشان ٔٙبفٔی ثشای دیٍش وـٛسٞب ثٚ ٝرٛد آٚسد ٜاػت ،سا تبٔیٗ وٙٙذ.
ثٙبثشایٗ ٚاثؼتٍی التلبدی ثشاػبع ٘یبصٞبی ٔـتشن وـٛسٞبی ٔحلٛس دس خـىی ث ٝایشأٖ ،ی تٛا٘ذ ٔبْ٘ ٕٓذ ٜای
دس سا ٜوبسأذی تحشیٓ ٞبی ثیٗ إِّّی ثبالخق تحشیٓ ٞبی ایبالت ٔتحذ ٜثبؿذ.
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Abstract
Chabahar is the only Iranian ocean port, one of the key positions on the margin of the Gulf and
the Oman Sea, and has an important place in the North-South Corridor. This port is located on
the transit path of the East, and has various economic and geographic urgent emergencies in
transit. In general, the actualization of such a potential can, in addition to the functions and
enhancement of the role of the macro geo-economic creation in the region, according to the
vital needs of land enclosed countries in Iran's surrounding areas, can also be a kind of
regional convergence. For example, Iran can achieve significant influence on the surrounding
areas, especially Central Asia and Afghanistan using geopolitical and geo-economical
potentials. Thus, the research question is that; does Chabahar have the potential for helping
the country in the hard-working conditions? The findings of the research show that economic
bonds are based on geographical and geopolitical infrastructure for countries that are under
international sanctions. Iran can provide part of its strategic needs through the capacities that
have gathered interest with neighbors and other countries. Also, economic dependence is
based on the common needs of land enclosed countries to Iran, Chabahar’s geography and
economic ties of the region, new Hartland in Asian, geopolitics of North and southern Iran in
creating a two-way trading network, Chabahar Free Zone and Iran's links with neighbors and
.. A major obstacle to the efficiency of international sanctions is especially US sanctions. This
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research has been studied using descriptive-analytical method, as well as the use of library
resources (books, articles) and Internet resources and using geographic maps.
KEYWORDS: Chabahar, Regional Convergence, Geopolytic, Sanction.

