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 چکيده
واهبهر   ا  رنرهر   -ویهه  سهواحل راهرانا بهر  اوا بهو ن رواقیهن اایر وسهی       سواحل جنوبی ایران به  

ا  ج.ا.ایهران  او . رواقیهن   ادوت رنطقه  و استراتهیک  قش رهمی  و الجیشی ااتصر  ا سوقژئوپلیتیکا 
فهر    و اختیهرو   به  تیای رنحصهر یفر  راران  و  هر ۀ  ویر  عمرن و خلیج فروس رزیهن ژئهوپل  ب رنحصر

سر   ریرن هندوچین گیر  ا  این رواقین ا  طریق روا   توا د بر بهر ج.ا.ایران اراو  ا   اسن ک  کشوو ری
این رقرل  بر توج  ب  ررهین  رهر    اتصر   و سیرسی وا برا  خو  تأرین کند؛ و شمرل اایر وس هند رنرفع ا
سهواحل  »تحلیلی بهر  بر   اسن؛ بنربراین ب  طهر  ایهن پرسهش پر اخته  که        -روضوعا ا  ووش توصیفی

 ههد  هر  تحقیق  شرن رییرفت « توا د  اشت  برشد؟ریج.ا.ایران ا  راران چ   قشی  و پیشبر  ادوت رنطق 
ارنیتهی   ژ  وههر  ترا زیتهیا ااتصهر  ا ا هر    رفین استراتهیک و ژئوپلیتیک سواحل راهران شهررل رزیهن   ظ
بر ج.ا.ایران پیو د بز د و بر ایجر  وابستگی رتقربل بین ج.ا.ایران هر  توا د ااتصر  چین و هند وا ب  ظرفین ری

آ جر ک   و رنطقۀ غرب آسهیر واربهن    ا  افزایش  هد؛ ا وا  و رقر الت رنطق ج.ا.ایران چین و هندا ادوت 
برشد؛ بنربراین جریگر  آن کشهوو  که  بهر رحهیو ژئوپلیتیهک تسهلو       بسیرو شدید  ریرن کشووهر حرکم ری

 ریگر  بهتر  برخوو او خواهد بو .بیشتر   اشت  برشد ا  ج
 

 .قدرت ۀموازن سواحل مکران، ک،ياستراتژژئو ک،يتيژئوپل يران،ا ها: کليدواژه

                                        
 .) ویسندۀ رسول(  علوم سیرسی و وئیس گرو  رطرلقرت ایران ا جمن ایرا ی رطرلقرت غرب آسیر ا کتر. 1

Mehdi_lakzi@yahoo.com 

 Athary.asadolah@yahoo.comاستر یرو گرو  علوم سیرسی  ا شگر  آ ا  اسالری واحد ترکسترن. . 2

https://dorl.net/dor/20.1001.1.28212673.1401.6.18.6.2


ا  جمهوو  اسالری ایران قش سواحل راران  و پیشبر  ادوت رنطق                                                                    161

 مقدمه
 بهر  رنطقه   ایهن  کیلورتررربع اسن. تسلو  777 ا  بیش گواتر تر رینرب ا  رنطقۀ رَاُران

 رسهیر  عنهوان یهک  به   سهو جههرنا ا  یهک   آبی هر وا  تریناستراتهیک و ترینرهم ا  یای

  اوا  ررکهز ا  و رنطقۀ آسهیر   افغر سترن هندا چینا کشووهر  برا  ااتصر   و ترا زیتی

به    و ا  سو   یگراسن  شیالتیا گر شگر  و  ویریی صنریع رینۀ   و فراوان هر ظرفین

ههر   اخلهیا   ک  روجب رزیهن رهم اسن  ژئوپولیتیک لحرظ جغرافیریی  اوا  یک رواقین

واسطۀ سواحل رارانا  االن ب ج.ا.ایران توا د برشد. ریج.ا.ایران المللی برا  ا  و بینرنطق 

 بهر  که    او  وا ارارن این راران؛ بنربراین سواحلووو  اایر وس هند ب  خلیج فروس اسن؛ 

 روتهوو  رنطقه ا  بوم ویههۀ  یسن و ژئوپلیتیای رواقین عمرنا  ویر  پتر سیل ا  گیر بهر 

ویهگهی  وو توجه  به   شهو ؛ ا  ایهن   کشهوو  شهرای   یمهۀ   و گهااو  سهررری   توسقۀ رحرکۀ

هر  سرخنترش  یرگااو  ردون و  ایق  و جهن گسفر  این سواحل و سیرسنب  رنحصر

ههوایی(؛  - ویهریی -ویلهی -ههر   قل ترا زیتهی و اوتبهرطی )جهر     و بندوگرهیا حمل-گمرکی

همچنین ایجر  بسترهر  ررلی و بر ای رشوق و رنرسب و اطالق ثبرت  رهرری و ارنیتهی به     

توا د  قطهۀ  هر  اایر وسیا ریسواحل و همچنین استفر   ا  توان  ویریی و همجواو  بر آب

به  بر  او دگی و ههرون رنطق  برشهد؛ ا  سهو   یگهر   ج.ا.ایران یربی  و رسیر  سن عطفی

هر   ویهرییا  قهش   لحرظ جریگر   ررری ریتوا د  و اتخرذ استراته ب ج.ا.ایران جنوب شرق 

توا د به  یک اهدوت  ا  طریق این عرصۀ آبی ریج.ا.ایران ایفر  مرید؛ ج.ا.ایران ا  برا  ویه 

 ۀ عملار  ریرن اایر وسی تبدیل شو  و ا  خلیج فروس خهو  وا بیرون باشهد؛   ررری بر حو

کنهد؛  ب  یک ادوت  ویریی وا فهراهم  مهی  ج.ا.ایران  یههرا خلیج فهروس ارارن تبدیل شدن 

رواقیهن   برشهند.  اوا رهی ج.ا.ایهران  ولی  ویر  عمرن و اایر وس هند چنین ارار ی وا بهرا   

فهر    ب ۀ  ویر  عمرن و خلیج فروس رزین ژئوپلیتیای رنحصرفر  راران  و  هر ب رنحصر

 گیر  ا  این رواقین ا  طریق  توا د بر بهر  و اختیرو ج.ا.ایران اراو  ا   اسن ک  کشوو ری

وچین  و شمرل اایر وس هند رنهرفع ااتصهر   و سیرسهی وا بهرا      سر   ریرن هندروا   

رو و تبدیل بندو جرسک ب  هرب ا رژ  رنطقه   و  خو  تأرین کند. رزین ترا زیتی بندو چربه
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رزین ژئوپلتیک برجست  سواحل راهران هسهتند که  اراهرن ایفهر  چنهین  قشهی وا بهرا          

ک   و رنطقۀ غرب آسیر واربن بسیرو شدید  ریهرن کشهووهر   ا  آ جرکنند؛ ج.ا.ایران ریسر ری

ک تسهلو بیشهتر   اشهت     برشد؛ بنربراین جریگر  آن کشوو  ک  بر رحیو ژئوپلیتیه حرکم ری

برشد ا  جریگر  بهتر  برخوو او خواهد بهو ؛ لهاا پهر اختن به  روضهوع خصوصه   بحه         

اسهن  اوا  او ش و  ج.ا.ایهران  ا  سواحل راران که  ربحه  جدیهد   و اهدوت رنطقه      

 ا  اسن.اهمین ویه 

ضرووت و اهداف کروبر   پهوهش شررل اهمین یهرفتن رنهرطق جدیهد رر نهد جنهوب      

بهرا  رقربله  بهر    ج.ا.ایهران  الملل و لزوم توج  فزاینهدۀ  نطق  راران  و سیستم بینشرق و ر

ههر و واهبر ههر    ههر  آنا کروبسهن و اتخهرذ اسهتراته     گیر  ا  فرصهن تهدیدات و بهر 

ا  بهر اسهرس   برا  رقربل  بر تهدیدات احتمرلی و تثبین ادوت رنطقه  ج.ا.ایران بر  او دگی 

تیایا ژئواکو هوری و ژئوکهرلچر  رنطقه  جنهوب شهرق اسهن.       گر ه  ژئهوپلی  هر  س رؤلف 

ترین وج   وآوو  پهوهش  یز  و همین  و روو   هفت  اسن؛ یقنی توجه  به  جریگهر      رهم

ژئواستراتهیک جنوب شرق و لزوم واهبر هر  بر  او دگی بر اسرس رقتضیرت رنطق  و ایهن  

هر  خروجی  یز جریگهر  و  رهم روضوعی اسن ک  کمتر بدان پر اخت  شد  و اغلب پهوهش

 ا د.وا روو  رداا  اراو  دا  ج.ا.ایران رنرفع رلی 

 

 تحقيق و مباني نظريشناسي پيشينه

 پيشينۀ پژوهش

ههر  گاشهت  صهووت گرفته      رطرلقرت رختلفی  و خصوص سواحل راران  و سرل

(  و رقرله  ا  به  بروسهی  قهش  یهرو   ویهریی       1936ووا ی و هماهروان ) اسن. سا 

بر    و توسقۀ سواحل راران )پیشهرفن( و تهأثیر آن بهر ارنیهن رلهی ج.ا. ایهران       واه

-پر اختند؛ این پهوهش ا   رر  وع کروبر   بو   و بر استفر   ا  ووش تحقیق توصیفی

 فهر  ا    94ا  و ریدا ی )پرسشنرر ( بر جررقۀ آررو  تحلیلی و ووش گر آوو  کتربخر  

ل ارنیتی و رنطق  روو  رطرلق  ا  س   یرو  )پهداجرا  صرحبنرران و ردیران آشنر ب  رسرئ
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شمرو و بر توج  ب  اهمین  هرجر و  داجر( تشایل شد  اسن. جررقۀ آررو  تحقیق تمرم

صهووت گرفته  که   تیجهۀ حرصهل        spssافزاو روضوعا تجزی  و تحلیل اطالعرت بر  رم

گسهترش به  سهمن     هر  تحقیق بیر گر آن اسن ک   یرو   ویریی برضمن تأیید فرضی 

ههر  بنهدو ا صهنریع و ارار هرت اولیهۀ بهداشهتیا       سواحل راران و توسقۀ  یرسرخن

آرو شیا وفرهی و فرهنگی جهن کروکنهرن خهو ا  قهش رفیهد   و خهروج رنطقه  ا        

توا د بهر توجه  به     ا زوا  جغرافیریی و وفع رحرورین رر م رنطق  خواهد  اشن و ری

هر جههن اشهتغرل  و بنهدوهر و صهنریع     افزایش ظرفینهر  روجو  بر ظرفین و توا ریی

هر  کرلبد  و افزایش ضریب ارنیتی این بدیلی  و کرهش  رارنیوابست  ب   ویرا  قش بی

 ایفر  مرید.ج.ا.ایران بخش ا  سر رین 

 ا  (  و پهوهشی ب  بروسی  قش  داجر  و توسقۀ  وون1936پوو و آل احمد )رلک

هر بر اختیرو وهیرفن  وین توسق  و بر تأکید بر  قش  داجر  و نرنطقۀ راران پر اختند؛ آ

بروو  ا   ا  سواحل راران ا  یک سو و رقرفی چروچوب  هر  ستیربی ب  توسقۀ  وون

ا د تر ب  هدف اصلی خو  یقنی و یربی ضرووت استفر   ا  وهیرفهن  سویی  یگر  مو  

وو اههداف اصهلی   شهو ؛ ا  ایهن   ا  ز یهک  یهربی به  توسهقۀ  وون    هر بروو   و  سن

کهروگیر    ا و  یگر  و یربی ضرووت به  گویی ب  چیستی توسقۀ  وونپهوهشا پرسخ

-گو   ا  توسق  اسن که  فراینهد پرسهخ   یربی ب  اینوهیرفن  هر  بروو   و فرایند  سن

کهروگیر  وهیرفهن  ههر   و    گویی ب  این  و پرسش شنرسهریی چگهو گی الزارهرت به     

ا  وا هر   رینه   ا بر توج  ب  ویهگیهر  رحرک و بسترسر  توسقۀ  وونشنرسریی  یرو

ب  برخی رطرلقهرت صهووت گرفته   و حهو ۀ سهواحل       1کند.  و جدول  یز رطر  ری

 راران پر اخت  شد  اسن.
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 . پيشينۀ پژوهش1جدول 
 هاي پژوهشیافته عنوان پژوهش نویسنده

شهیدا 

و  ررتضریهی

پیهرو  

رجتههد ا   

(1933) 

ههههر   یالمرسهههی بروسهههی چهههرلش

گر شههههگر   و ووابههههو ایههههران و 

 همسریگرن شرای

 هد ک   هوعی وابطهۀ رقنهر او ریهرن رتغیهر       شرن ری

رهر    هر  سیرسی و ارنیتی بینوابست  شرخص تنش

همسههریگرن و رتغییههر رسههتقل کیفیههن  یالمرسههی   

 گر شگر  وجو   او .

سههیدجمرل 

 ویربههرو  و 

  یگههران

(1936) 

ش سههر رینی و توسههقۀ سههواحل آرههری

یربی و احهدا   راران بر تأکید بر رارن

 قههل  و واسههتر  وهههر  حمههلشههبا 

اوتقهههر  رواقیههههن ژئوپلیتیهههک و    

 ژئواکو وریک

بر بروسههی وابطهههۀ آرریهههش سهر رینی و توسهقۀ     

پریداو ااتصر  کشههوو و سهواحل جنهوبی راهران و     

ههر   ضمن برشهمر ن صصهول آرهریش سهر رین وا     

ههر  ژئوپلیتیههک و   بههر او   ایهق ا  ویهگهی   بهر 

ژئواکو وریههکا بهر تایه  بهر احهدا   یربنریههی و      

 ههر  اوتبرطی  ویریی و ویلی وا  یرسرختی وا 

  ههد رر اراو ریرد

سیدهر   

 وار ی و 

 رقصور 

  ا  الی

(1931) 

بروسههی و تحلیههل  قههش و جریگههر    

 استراتهیک سواحل راران

اهمیههن و  قههش رحههوو      به  بروسهی و ردااههۀ 

سههههواحل راههههران ا   رههههر ژئواسههههتراتهیک و  

پر ا   و بهر تشهری    ژئوپلیتیک برا  ارنین ایران ری

روا ین رختلف این جریگر  ا  رواقین رنحصهربفر   

 گوینههد.سواحل سخن ری

رحمدوضر 

حرفظ  یر و 

ابراهیم وورینر 

(1931) 

ههههر  ژئوپلیتیههههک تحلیههل ظرفیهههن 

شهههرق ایهههران  و سهههواحل جنهههوب 

واسهتر  رنرفهع رلهی )فضههر  رههوو    

 غفلهن(

پهر ا   کهه  رواقیهن    به   وک ایهن روضههوع رهی  

توا ههد بهر اهدوت رلهی و     جغرافیریی یک کشوو ری

خهروجی( آن کشهوو   -وفتروههر  سیرسههی ) اخلهی  

تههأثیرات رتفههروتی  اشهههت  برشهههدا  وک رواقیهههن  

 ز جغرافیریهی  واحهی رختلهف ههر کشهوو  ی

توا هد تأثیرات رسهتقیمی بههر رنرفههع آن کشهوو    ری

  اشهت  برشهد.

 

 مباني نظري  

ترین رتفاهرین ایهن حهو ۀ    ا تبیین رفهوم روا  ۀ ادوت ا   گر  رهمووو  ب  بح برا   

ترین رتفاهرین و  رفید اسن. هدلی بولا کنن والتزا هر س رووگنتر و جرن ررشریمر برجست 
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گرایی  و کتهربی  ا  رفسرین وااع( 2447« )ویچرو  لیتل»دوت هستند. پر ا ان روا  ۀ ا رری 

رفصل و جررع ب  این رسئل  پر اخت  و  الیل اهمین وویار  رتفارین فوق  و روو  روا  ۀ 

 . هدادوت وا ب  تفایک روو  بح  و بروسی اراو ری

ند؛ و  رقتقهد  ک و بح  خو  ا  روا  ۀ ادوت ب  ا واع رتقد  آن اشرو  ری «هدلی بول» 

گران ار و ب  غلب  بر  یگران و یک ا  کنشاسن روا  ۀ ادوت وضقیتی اسن ک   و آن هیچ

بند  خو  ا  روا  ۀ ادوت؛ آن وا ب  ترین تقسیمهر  یسن. هدلی بول  و رهمحاورن بر آن

کند؛ و  رقتقد اسن روا  ۀ  و  ستۀ روا  ۀ ادوت جهر ی و روا  ۀ ادوت رحلی تقسیم ری

المللی و روا  هۀ اهدوت رحلهی برعه  حفهظ اسهتقالل       وت جهر ی برع  حفظ  رم بیناد

  برل هر  و سرخترو آ روشیک ب ( رقتقد اسن ک  چون  ولن1373« )والتز»شو . کشووهر ری

رهدت هسهتندا بهر افهزایش توا منهد  خهو  )روا  هۀ        حداکثرسر   بخن بقر  خو   و بلند

ههر )روا  هۀ خهروجی( ا  تمرکهز      و اتحر  بر سریر  ولن هریشرن اخلی( یر تجمیع توا مند 

-شدید ادوت )ههرو ی( جلوگیر  خواهند کر ؛ ب  بروو و  روا  ۀ ادوت  و ووابهو بهین  

-الملهل به   ترین کر دیدا  ووابو بینالملل رر ند ایمن تقر لی  و ااتصر  خر  بو   و جد 

ترین رتفاهرین  عنوان یای ا  رهم ( ب1931« )هر س رووگنتر»عنوان یک ار ون تجربی اسن. 

 ههد  الملل تقرویف رتقد   ا  روا  ۀ ادوت اوائ  ریگرایی  و ووابو بینگااوان وااعو پری 

وضهقین  »ا «ههر  هوع تو یهع اهدوت    »ا «تو یع  سبتر  برابر اهدوت »توان ب  ک  برا  رثرل ری

 و تقریهف روا  هۀ اهدوتا     و... اشرو  کر ؛ بر وجو  این  قطۀ عزیمن رووگنتر« برلفقل اروو

ههر  رتقراهب آن   تو یع ادوت اسن؛ این رسئل  برع  جلوگیر  ا  تمرکز اهدوت و کهنش  

 . (1931)رووگنترا شو  ری

( روا  هۀ اهدوت وا اسرسهر   و سهط  جههر ی و  و کهنش ریهرن        2441« )جرن ررشریمر»

عنصهر  تهرین  کند؛ و  تصرحب تسهلیحرت واهبهر   وا رههم   هر  بزوگ جستجو ریادوت

 ا د و بر این اسرسا روا  ۀ ادوت وا  یز بر تهوا ن تو یهع   المللی ریادوت  و رنرسبرت بین

هر  بزوگ و واربن رسهتمر آ هرن   کند. ا   رر ررشریمرا ادوتتسلیحرت راکوو تقریف ری

المللی وا برا  همیش  وام     اسهن؛  هر  بینبر یادیگر برا  کسب ادوتا اغلب سیرسن
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 دوت بهر سهر تو یهع اهدوت کنهو ی بهر       هر  بزوگ ب ین بروو اسن ک  ادوتررشریمر بر ا

هر  رستمر  وا برا  تغییر تو یع ادوت به   فهع   کنند؛ ارر همواو  ا گیز یادیگر واربن ری

ا   اشهت  و ا   وو  هر تقریبر  همیشه  رقرصهد تجدید ررطلبر ه    پرووا ند؛ آنخو   و ذهن ری

شهو  که  وویاهر     کنند؛ این تفسیر برع  رهی وت استفر   ریکر ن روا  ۀ ادبرا  جریگزین

ررشریمر  و روو  روا  ۀ ادوت رتفروت بر وویار هر  س  رتفار برال شو .  رریهۀ  یگهر    

ک   و ربرح  ژئوپلیتیک حرئز اهمین اسنا  رریۀ آلفر  ررهرن آرریاریی اسن؛ ایهن افسهر   

روو  تأکیهد اهراو  ا     « کلید ادوت جهر یعنوان   یرو   ویریی وا ب » یرو   ویریی آرریار 

ههر   هر  جهرن وا ا  هم جدا کننهد آن  ک  سر رین  ویرهر  جهرن بیش ا  آن»اسن؛ ب   رر او 

ررههرن  و کتهرب خهو   شهرن  ا  که  چگو ه  ا گلسهترن به   لیهل          «.  هنهد  وا ب  پیو د رهی 

یهد بهر ایناه   ویرههر      ررهرن بر تأک .برخوو او  ا  ادوت  ویریی بر وایبرن خو  پیرو  شد

کنهدا رقتقهد بهو  تسهخیر و  فهرع ا  رسهتقمرات یهک         هر وا ب  هم رتصل ری جهرن خشای

اراراتوو  ب  توان کنترل  ویر بستگی  او . ررهرن عوارل رؤثر  و تشایل یک ادوت  ویریی 

طهول   -9ههر  طبیقهی    ویهگهی  -2رواقیهن جغرافیهریی    -1  ا سن:وا شررل رواو   یر ری

رشی حاورهن و وهبهران    خو -6خصوصیرت رلّی  -1جمقین  -1وسقن المرو سرحل و 

 سهن  سیرسی.  و رجموعا رطرلقۀ وویار هر  رتفارین  رریۀ روا  ۀ ادوت این  تیج  وا ب 

ترین ابزاوهر  حفظ  رهم   هد ک   و شرایو آ روشیک جهر یا روا  ۀ ادوت یای ا  رهمری

ا  اسهن. روا  هۀ اهدوت عهالو  بهر      سط  رنطقه   خوا   و سط  جهر ی و خوا   و و ثبرت

ویز  و ردیرین پیچیدۀ واحدهر/ کشووهر/ بهر یگرانا رحصهول فراینهد    تأثیرپایر  ا  بر رر 

 طبیقی اروو و ووابو ریرن کشووهر اسن.  

ا  که  بقضهر  ا  آن   توان رنار وجو  روا  ۀ ادوت شد؛ بلاه   اته   عبروت  یگرا  میب 

بخشهی   تیج  بو ن آن اسن.  تیج شو  حرکی ا  بی ۀ ادوت یر  ریتحن عنوان فقدان روا 

 تیج  بو ن روا  ۀ ادوت تر حدو   یر   ب  برابر  یر  ربرابر  تو یع ادوت یهر تلقهی   یر بی

بو ن روا  ۀ ادوت تر حدو   یهر    بخشوو  تیج برابر  یر  ربرابر  آن بستگی  او ؛ ا  این

کنهد تهر بهر    سر  تالش ری او .  ولن روا   « سر  لن روا    و»آفرینی یک بستگی ب   قش
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هر  وایبا روا  ۀ اهوا وا  هر  واهبر   بین ادوتاستفر   ا  و ن ژئوپلیتیک خو   و واربن

 ب   فع خو  حفظ  مرید. 

 

 تحقيق شناسي روش

بر توج  ب  ررهین تئوویک رقرل ا ووش رهوو   پهوهش حرضر ا   رر  وعا کیفی اسن و 

تحلیلی بو   و بر توج  ب  ررهین و  وع  -فر    و این پهوهش ربتنی بر وویار  توصیفیاست

کلهی بهر   طووهر  گو رگون و ب هر و اطالعرت ا  ووشروضوع روو  رطرلق ا گر آوو   ا  

ا  و رشرهدات ریدا ی صهووت گرفته  و ا  رنهربع  اخلهی و خهروجی      ربنر  ووش کتربخر  

هر  تحقیق پر اخت  شد  فر   شد  و ساس ب  تجزی  و تحلیل یرفت راتوب  و این  رین  است

برشد ک  پهوهشگران عرصۀ جغرافیهر  سیرسهی و   ا  ریتوسق  -اسن.  وع تحقیق کروبر  

ا ا ااتصهر  و رسهئولین  ولتهی و حهرکمیتی  و     المللا رطرلقرت رنطق ژئوپلیتیکا ووابو بین

  بر او  کنند.ر  اروو تخصصی خو  ا  آن بهر توا ند  و واستگیر  ریسطو  عرلی تصمیم

 

 هاي پژوهششناسي و یافتهمحيط

 شناسي پژوهشالف: محيط

 در سواحل مکران  ج.ا.ایران افزایي قدرت

 خطوط کیلورتر 1144 تقریبر   اوا  هندا اایر وس و عمرن  ویر  ارتدا   و راران رنطقۀ

 و  پرکسهترن  و ایهران  رهر   تر و آغر  رینر وبند شمرل  و رنطقۀ آلاو  ا  راران اسن. سرحلی

  لیهل  ارتدا   او . سواحل رَاران  و جنوب شرق کشوو ب  کراچی بندو رنطق  گواتر خلیج

ههر   آب بر آن اوتبرط و  سترسی و فروس خلیج  ویر  رحدو ۀ ا   و خروج آن گرفتن اراو

 ایناه   بهر  عالو  رنطق  ی ایناستثنری رواقین بنربراین  او ؛ رهمی جریگر  هند اایر وس آ ا 

رههم   تهأثیر   برشدا  اشت  کشوو شرق جنوب ااتصر  رر م و   دگی بر رهمی تأثیر توا دری

 او  ا  حی  جغرافیر  ا سر یا سرکنین سر رین راران بلوچ هستند و ب    یز رلی بر ادوت

ش لحرظ سرخترو جمقیتیا تراکم جمقین  و س  شهر چربههروا کنهروک و جرسهک که  بخه     

آخهرین   ا هدا پهریین اسهن. بهر اسهرس     اعرمی ا  رنطقۀ راران وا به  خهو  اختصهرص  ا     
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 وصهد ا  کهل جمقیهن     11هر  چربهرو و کنروک حدو  شهرسترن( 1931سرشمرو  ایران )

 وصد ا  جمقیهن اسهترن هررزگهرن وا به       3استرن سیسترن و بلوچسترن و شهر جرسک  یز 

 وصد جمقین سرکن  و این سواحل وا  61 ز یک ب   ا د؛ عالو  بر اینخو  اختصرص  ا  

 . (179-171: 1933ا )ررتضریی و  یگرانجمقین ووستریی تشایل  ا   اسن 

 حرشهیۀ   و چربههرو  بندو و آ ا  رنطقۀ ک  اسن سرحلی رنرطق ترین رهم ا  چربهرو خلیج

 اهراو  استفر    روو رنطق  این ااتصر   رنرسب هر توا مند  ک  و صووتی و  او  اراو آن

بهو ؛   خهواهیم  سهرحلی   واو  و ویه ب  رنطق  شاوفریی و وو ق شرهد  ز یک آیندۀ  و گیر 

 ارار هرت و  تجهیهز  و جنهوب  -شهمرل  کریهدوو   و رسهیر  کوتهرهی   لیهل  به   سواحل این

  قلاوحمل رختلف هر بخش  و گستر   تسهیالت و ارار رت آوو ن فراهم و هر یرسرخن

  قهل وحمهل  ا  بخشهی  کهرال  عبوو   قلوحمل  او . کرال ترا زین برا  وا یهر  فراجاابین

  و کلیهد   بسهیرو   قهش  او    وآردهر  افزایش عالو  بر ک  اسن ا  فرارنطق  و المللیبین

 او ؛  وا کشهوو  هررزگهرن و  و بلوچسهترن  و سیسهترن  ههر  اسهترن  اجتمهرعی  و سیرسی توسقۀ

 وابسهتگی  ا ارنطقه   عمهران  و توسهق   رلهیا  ارنین ایشافز اشتغرلا ایجر  جهن ا  همچنین

 کشهوو   قهش  افزایش و  قلوحمل بخش  وج.ا.ایران  شرق جنوب رسیر ب  کشووهر  رنطق 

 جهاب  الملهلا بهین  ههر  کنوا سهیون   و بهر عضهوین   المللهی بهین  و ا رنطقه   رنرسهبرت   و

 لیهل اهراو گهرفتن  و  االن    یهن رنطقه  به     ا  او ؛   برلب  وا خروجی و  اخلی گااو  سررری 

ههر     قل جنوب ب  شمرلا  رحیۀ بسیرو کلید  بو   و  قش رهمی  و  سترسی ب  حو  وحمل

 و  .(14: 1936)وضهریی سها  ووا هی و هماهروانا     اروۀ هند و آسیر  ررکهز   او   پر اهمین رر ند شب 

یران و پرکسترن؛ یقنی شهر بندو  کراچی پرکسترن و بندوعبرس ایران  و  و سو   یگر ج.ا.ا

 . (113: 1931)ووستر و رحمد ا ا د چربهرو و گوا و اراو گرفت 
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 Sarker, 2018: 3 ) )رنبع:  . سواحل مکران و حدود آن1شکل شمارۀ 

 

المللهی و کنتهرل تولیهد و    هر  ااتصر    و سهط  بهین   و ارن بیسن و یاما توا مند 

شو . رنرطق ژئوپلیتیک و ژئواستراتهیک رهم تلقی ریوعرضۀ رصرف کرالهر  ااتصر   بسیر

رنطبق بر رنرطقی اسن ک   اوا  رنربع ا رژ  سرشرو و همچنهین تولیهد  رخهرلص هنگفهن     

برشند؛ حرل اگر رنرطق استراتهیک رنطبق بهر عوارهل ااتصهر   )ژئواکو هوری( گهر  ؛ آن      ری

ین بهو   و  قهش رحهوو   و    اربهل جهریگز  المللی خواهد یرفن ک  غیهر رنطق  رواقین بین

 و همین واسهتر سهواحل   ؛ (111: 1931تیغ و هماروانا )جهرنتدوین واهبر   جهرن خواهد  اشن 

ا  برخهوو او بهو   و  اوا   قهش ژئواکو وریهکا ژئوپلیتیهک و      راران  یز ا  جریگر  ویهه  

اروۀ بر شب   و وویار   ژئواکو وریکا رنطقۀ راران  و پیو د برشد.ژئواستراتهیک رهمی ری

 قهل  وهند و حتی افقر  ا  رواقیهن رنرسهبی برخهوو او اسهن. راهران  و کریهدوو حمهل       

جنوب اراو  او  ک  ا  یک سو هند وا ب  آسیر  ررکز ا اوواسیرا افقر  و  -المللی شمرل بین

آ رتولی رتصل کر   و ا  سو   یگر ارارن اتصرل کشهووهر  رحصهوو  و خشهای آسهیر      

اسهتراتهیک   وو هق  ویهر وو   و  . (21: 1933)ریر ا ۀ کوهشهرهیا  کند وا فراهم ریررکز  ب   ویر 

پیشهۀ اووپهر   ههر  اسهتقمروگر و تجهروت   بو ن سواحل راران  و وو گروا ی بو  ک   ولهن 

کلی شرق وا جریگهر  رنرسهب عرضهۀ رصهنوعرت خهو       طووبر اوهر  چینا هندوسترن و ب 
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جویر هۀ خهو    هر  اسهتقمرو  و سهلط   ا  سیرسن هر وا جزئی ا ست  و حفظ و تسلو بر آن

 ا  اسن.  کر  د؛ لاا ا  لحرظ ارنیتی سواحل راران  اوا  رواقین ویه المدا  ری

ا  سویی  رشهی  ج.ا.ایران ا  بقد ارنین رلی رواقین واهبر   رنطقۀ سواحل راران 

گهر  ا  اراوگیر  آن  و ردخل ووو    ویر  عمرن و خلیج فروس اسن و ا  سهو   ی 

اروۀ هند و توان  لیل  ز یای ب  شب  اشتن خووهر  شرای و  یز  قش بندوگرهی آن ب 

طبیقی آن  و ایفر   قش پوشش بر بندوهر اسن. خلهیج ا   رهر کنتهرل تنگهۀ هررهز و      

اشراف آن بر سواحل جنوبی  ویر  عمرنا ارارن کنتهرل  ایهق بهر خطهوط  رهرری  و      

همچنین ؛ (31: 1937)بلوچ و لطفهیا  ب  رنطق   ا   اسن  المندب وااایر وس هند و تنگۀ برب

ههر  و  برشهد که  کهم و بهیش ا  وجهو  تهنش      این رنطق  ا  آن جهن  اوا  اهمین ری

ههر  سهواحل   کلی توان و رزینطووب  ؛(79: 1936)لطفی و هماروانا خرووریر    و اررن اسن 

ترین رسیر ا تقرل ا رژ  و کهرال  همراران عبروتند ا   سترسی ب  رنبع غنی ا رژ ا تسلو بر ر

 و سط  جهرنا رواقین اسهتراتهیک بهرا   سترسهی کشهووهر  رحصهوو  و خشهای  و       

ههر  آ ا ا اربلیهن رنرسهب سهواحل بهرا  ایجهر        آسیر  ررکز ا افقر  و افغر سترن به  آب 

ق هر  وسیع تجرو  و تبدیل آن ب  کر ون ووو  و خهروج کهرال ا  طریه   هر و تررینرلبندوگر 

رحووهر  شمرلی جنوبیا رحووهر  شرای جنوبی و رحهوو جنهوبی غربهی بهین چربههرو و      

آسیر  ررکز ا افقر ا ووسی  و اووپر؛ همچنین سواحل راران  اوا  اربلین بسهیرو رنرسهب   

هر   ررری توویستی برا  تبدیل شدن ب  یک پریگر  توویستی  رستر ی و ارارن ایجر  پریگر 

ههر  فرارلهی بخشهی ا  ایهن     رش اهدوت رهر وو ایهران  و آب    و سواحل آن اسن و گسهت 

 . (93: 1933)صر قا وو  شمرو ریهر  برلقو  آن ب اربلین

 

 هاي پژوهشب: يافته
 هاي راهبردي ج.ا.ایران در سواحل مکران  مزیت

 اقتصادي سواحل مکران -مزيت ترانزيتي -الف

غربی جهرن )آسیر و اووپهر(   -ب  لحرظ ترویخیا رسیرهر  اوتبرطی بر اسرس رحوو شرای

شمرل  - قل و اوتبرطرت  رینی  و رحوو جنوب ویر برلقاس شال گرفت  اسن. شباۀ حمل
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هر  ااتصر   رهم آسیر یقنی ووسی  و هندا هند و آسیر  ررکز ا آسیر  جنهوبی  بین حو  

. بهر  جزیرۀ عربسترن بسیرو ضقیف اسهن بر آسیر  ررکز ا چین بر رنطقۀ خلیج فروس و شب 

-ویه  چین و هندا  و کنرو  گر  شهرای شترب گرفتن توسقۀ ااتصر    و کشووهر  آسیر ب 

شمرلی و بر اسهرس   ۔غربی؛ این کشووهر تالش  او د تر رحوو توسقۀ  یگر  بر  گر  جنوبی

گهااو  چهین  و پرکسهترن     یر هر  کشووهر   و الب خشای اووآسیر شال بگیر . سررری 

گااو  هند  و ایران برا  شمرلی ا  بندو گوا و و سررری  -وو جنوبی سر   کریدبرا  فقرل

ههر  ژئواکو هوریای و   شمرلی بر رحووین بندو چربهرو واربهن  -سر   کریدوو جنوبیفقرل

شمسهی   74ا   ههۀ  ج.ا.ایهران   چندان و پیچیهد  کهر   اسهن.   ژئوپلیتیای این کریدوو وا  و

 قهل  وبندو ا خطهوط ویلهی و توسهقۀ حمهل     هر تالش کر   اسن تر بر توسقۀ  یرسرخن

شمرل تبدیل  مرید؛ این کریدوو ارارن  سهتیربی  -ا ا چربهرو وا ب  الب کریدوو جنوبجر  

 المنرفعکشووهر  رحصوو  و خشای آسیر  ررکز ا افغر سترن و کشووهر  رستقل رشترک

(CIS) آوو . راهران بهرا    هر  آ ا  اایر وس هنهد فهراهم رهی   ا  رسیر ایران و چربهرو ب  آب

جویی ااتصر   و همچنین عررلی برا  فشرو بهر  گااو  و بهر هر بستر  برا  سررری هند 

و هنهد  و سهن   ج.ا.ایهران  ههر  ووسهی ا    ولهن  2444پرکسترن اسن. بر اسرس توافق سهرل  

تهر ا    تهر و رنرسهب  رنروو تأرین رسیر کوتهر   قل جنوب شمرل ب وپتر بووگا کریدوو حمل

ا باسهترنا   ویریی شال گرفن و  و ایهن چهروچوب کشهووهر  ترکیه ا آذوبریجهرنا       رسیر

ارایزسترنا ازااسترنا ترجیاسترنا اوکراین و بالووس برا  همارو  بر این سه  کشهوو اعهالم    

 جنوب ا  چربهرو ب  افغر سترن شال گرفت  اسهن.  -آرر گی  مو  د. شرخۀ  یگر کریدوو شمرل

جنهوب و بهتهرین رسهیر بهرا  ووو  هنهد به         -رو  جهر ی شمرلاراو گرفتن چربهرو  و واه

هروتلنههد آسههیر  ررکههز ا کشههوو افغر سههترن و کشههووهر  حههو ۀ خههزوا روجههب وابسههتگی  

هنهد که     ؛(11-11: 1937)رحمد  و احمهد ا  ژئوپلیتیای هند ب  جمهوو  اسالری ایران شد  اسن 

آسیرسهنا  و تهالش بهرا     ههر  ااتصهر     هم اکنون  و حرل تبدیل شدن ب  یای ا  اطب

 سن گرفتن بر اوهر  رنطق  و کوتر  کر ن رسیر واو ات ا رژ  خو  اسن؛  و این ریهرن   ب 

که  ایهن کشهوو    طوو هر اهمین  یر    او ؛ ب بر او افغر سترن و آسیر  ررکز  برا  هند 
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رهر  گهر   و شهه  رنروو توسقۀ ووابو خو  بر افغر سترنا عالو  بر کربلا چههرو کنسهول  ب 

آبر  ایجهر  کهر   اسهن. چربههرو همچنهین رحهل پیو هد        هراتا رزاوشریفا اندهرو و جالل

 قل و رسیرهر  تجروت  فن جهرن  و غرب آسیر اسن؛ ایهن رنطقه   اوا   و سهوم    وحمل

کند. هند بر ریلیرو  بشا   فن خرم ا  این رسیر عبوو ری 17ذخریر  فتی جهرن اسن. وو ا   

وسقۀ بندو چربهرو تالش  او  تر روا    وا  و رقربل توسهقۀ بنهدو گهوا و    گااو   و تسررری 

ایهران و توسهقۀ    شمرلی -اراو  مرید. رشروکن هند  و پروژۀ کریدوو جنوبی توسو چین بر

کند تر صر وات خو  وا ب  ایران افزایش  هد و  و عین حرل ا  بندو چربهرو ب  هند کمک ری

ی خو  ا  طریق این کریدوو به  آسهیر  ررکهز ا ووسهی  و     هزینۀ ترا زین کرالهر  صر وات

بر  رنهرفع   وصد کرهش  هد؛ بنربراین چربهرو ظرفین پیش 14تر  94اووپر  شرای ب  ریزان 

ژئوپلیتیای هند وا  و رنطقۀ جنوبا ررکز و غرب آسیر  او . چربهرو همچنهین  هلهی  هو وا    

سهر  ؛ ا  طهرف  یگهر  و صهووت     یههر  پرکسهترن  و رنطقه  ره    ار و ب   رروت بر فقرلین

 وگیر  و ا سدا  تنگۀ هررزا چربهرو  سترسی رستقیم هند ب  رنربع ا هرژ  ایهران وا فهراهم    

المللی شهمرل و   قل بینوکند ک  بر واهرو  حملکند. چربهرو فرصتی برا  هند ایجر  ریری

یر  ررکهز ؛ بلاه  به     جنوب پیو د براراو کند و ب  آن ارارن  سترسی بیشتر    تنهر ب  آسه 

ههر    هد؛ ایهن واههرو روجهب  ز یاهی سیرسهی هنهد به   ولهن        ووسی  و اووپر وا  یز ری

ویهز  بهرا  اوتبهرط    شو .  هلهی  هو  و حهرل بر رره     ا ووسی  و آسیر  ررکز  ریج.ا.ایران

ا   قهل رنطقهه  وعنهوان بخشهی ا  یههک واههرو  حمههل   آههن ا  چربههرو بهه   اههدان بهه     وا 

رنهد  خهو  وا بهرا     عهالو  بهر هنهدا ژاپهن و چهین ههم عالاه        ؛ (7-3: 2413اا )پتییهرگو  اسن

ا د؛  و این وابط ا یک رقرم اوشهد و اوت خروجهۀ   گااو   و بندو چربهرو اعالم کر   سررری 

گهااو  و  رند ب  سهررری  اعالم کر  ک  کشووش عالا  2416ساترربر  3ژاپن  و  هلی  و  و 

گفهن   2417ژا ویه    1 و بر  ید ا   هلی  و  و « سریوکی ترگررر»توسقۀ بندو چربهرو اسن. 

گااو   و چربهرو و توسقۀ این بندو ب  هند کمک کند؛  و رند اسن برا  سررری ژاپن عالا 

ا یک کروشنرس اروو واهبر   هند   یز گفن ک  کمک ژاپهن  «برهمال چرال ی»همین وابط ا 

  بر حضوو چین  و پرکسترن خواهد بهو ؛ و  بهر   ب  هند  و بندو چربهرو گرری رؤثر  و رقربل
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رند ب  سرخن یک رجتمع صنقتی  و بندو چربهرو اسهنا اعهالم کهر     ک  ژاپن عالا بیرن این

هر  چربهرو  و رقریس  بر بندو گوا و پرکسترن بیشتر اسن؛ چرال ی تاراو کر  که   ک  ظرفین

)رفتهی و  یگهرانا   ا  تبدیل شو  رنطق   قلوتوا د  و آیند  ب  اطب بزوگ حملبندو چربهرو ری

ههر  ژئهوپلیتیای بهر ایهرالت     . چین  یز ب   الیل ژئواکو وریک و همچنهین واربهن  (13: 2413

رتحدۀ آرریار  وصد  اسن بر ووو  آشاروتر ب  رنطقۀ راران ا  رنرفع ااتصهر   روجهو   و   

 گرهی به   هر  یمااتصر   چینیهر بهر  ببر ؛ عالو  بر رنرفع ا دا   رگرپروژ آن ا  جمل  وا 

واربن بر ایرالت رتحد   و رنرطق  ز یک راران ا  جمل ا خلیج فروسا تنگۀ هررهز و حتهی   

وو  و سرلیرن اخیر حجم و  ارنۀ ووابو خو  بر کشووهر  رنطقه   خلیج عمرن  او ؛ ا  همین

 او  تر بر اسهتفر   ا   ا د؛ چین  یز  و ارلب ابتارو یک کمربندا یک وا ا تالش وا افزایش  ا  

ا  هر  بندو گوا و پرکسترن ضمن  سترسی ب  بر اوهر  آسیر  ریر  ا جریگهر  رنطقه   ظرفین

 -عنوان وایب واهبر   هند وا اوتقرء  هد. ا  رنرر چهینا پهروژۀ کریهدوو چهین    پرکسترنا ب 

ب  جهر ۀ  پرکسترنا یک  ووا ۀ ااتصر   اسن ک  کمربند ااتصر   جر ۀ ابریشم  و شمرل وا 

سرل  بهر   21کند؛ البت  چین  و چروچوب همارو  جررع ابریشم  ویریی  و جنوب رتصل ری

آسیر   -شمرل )چربهرو -هر  کریدوو جنوب گیر  همزررن ا  ظرفین  برل بهر ب ج.ا.ایران 

ترکیه  و جمههوو  آذوبریجهرن(     -و کریدوو جنوب غهرب )چربههرو و بنهدوعبرس    (ررکز 

کنندۀ رنرفع هنهد برشهد؛   توا د تهدیدرند  چین ب  بندو چربهرو ریاسن؛ ا  سو   یگر عالا 

توا د رواقین  هلی  و وا  و بنهدو چربههرو تضهقیف کنهد و آن وا ا   رهر      این روضوعا ری

ریلیون یووو تسهیالت اعتبرو  برا  توسقۀ بنهدو چربههرو    64ژئوپلیتیای رحروم کند. چین 

گهااو   طهوو تقریبهی برابهر بهر سهررری      ب  ایران پیشنهر   ا   اسهن که  به     2419 و ژوئیۀ 

. بهر توجه  به   قهش رحهوو  که        (3: 2419) یویهر جهرنا   پیشنهر   هند  و همین  رین  اسهن  

کند؛ ایهن  ک کمربند یک وا  ایفر ریشمرل و همچنین ابتارو ی - و کریدوو جنوب ج.ا.ایران 

گیر  ا  این رزین ترا زیتیا  وعی ا  اراو  او  تر ا  طریق بهر ج.ا.ایران رواقین  و اختیرو 

سر   بین چین و هند وا  و شمرل اایر وس هند   بهرل  مریهد که  رنهرفع ااتصهر   و      روا   

توا هد  رهی ج.ا.ایهران  هند و چهینا  سر   بین وا تأرین  مرید؛  و این روا   ج.ا.ایران سیرسی 
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ههر   ههر  روجهو   و حهو     بنر و گوا و پرکسترن و چربهرو ایران وا ا  طریق ربر لۀ ظرفین

تهرین بهر یگر   تجرو  بر وگر ی و صنقتی  و رسیر رشروکن سر  د  اراو  هد. عمرن ک  رهم

بهو   اسهن.   هر  بهزوگ  این رنطق  اسن  و سرلیرن اخیر بیش ا  گاشت  روو  توج  ادوت

گهااو   و  چین  و سرلیرن اخیر ووابو خو  بر عمرن وا گسهترش  ا   و عهالو  بهر سهررری     

  او د.«  ام»ا   و رنطقۀ ااتصر   صنریع برقا حضوو گستر  

 
 . جايگاه ويژۀ بندرچابهاردر مرکز تجارت و ارتباطات جهاني1شکل شمارۀ 

 (12-19: 1937)رنبع: الجوو   و وضرئیرنا 

 

 و این عرص ا حهو ۀ  فهوذ   ج.ا.ایران هر  و   یگر بر توج  ب  پتر سیل و توا مند ا  س

هر  تجرو  غول پیار و گرفتن این رنطق   و رسیر کشتیا  سواحل راران و اراوریرن ارو 

وا  یهز تقویهن   ج.ا.ایران توا د ادوت کشتیرا ی  ویریی هر  ااتصر   برآرد  ا  آنا ریرزین

ادوت کشتیرا ی حجهم تبهر الت و تهرا  تجهرو  وا  و گمرکهرت افهزایش        مرید و افزایش 

وااع  قش ترا زیتی  ویر  گر  ؛  وخواهد  ا  ک  این  یز خو  رزین ااتصر   رحسوب ری

راران و سواحل آنا عررل اصلی اوتقرء جریگهر  اسهتراتهیک ایهن رنطقه  ا  بقهد ااتصهر         

گر  و آب و ههوا  رتفهروت ایهن رنطقه      هر  گر شاسن؛ ضمن اینا  طبیقن بارا جرذب 
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عنهوان  توا هد به   عنوان یک رزین رهم خو بنیر  ری سبن ب  بنر و وایب  و عمرن و  بیا ب 

  سبن ب  کشووهر  رنطق  عمل کند.ج.ا.ایران ادوتی رهمی  و برتر  رواقین ااتصر   
 

 انرژي سواحل مکران يها مزيت -ب

ژئوپلیتیک رهم خلیج فروسا آسهیر  ررکهز  و افقهر  و     بین س  رنطقۀج.ا.ایران اراو گرفتن 

آسیر  جنوب غربیا رزیتی اسهن که  کشهووهر  رحهدو   ا  آن برخوو او هد؛ ارهر آ چه   و        

گیهر  ا    بهر ج.ا.ایران هر بر یادیگر اسن. شو ا پیو د این حلق رهم تلقی ریج.ا.ایران استراته  

کنهد؛ بهر ایهن اسهرس سیسهتم      ههر   بهرل رهی   حلقه   شباۀ ا تقرل ا رژ  وا ب  رنزلۀ عنصر پیو د 

 ا  س  رزین اسرسی برخوو او اسن:ج.ا.ایران بر  او دگی شبا   و حو ۀ استراتهیک 

 ههی رحهیو ارنیتهی    کرهش  قش رنفی برخی رنهرطق رر نهد خلهیج فهروس  و شهال      .1

 و یر حداال کرستن ا  شدت آن؛ج.ا.ایران 

گر ا  جمله  آرریاهرا ضهمن افهزایش     رداخل هر  کرهش توان و ادوت رر وو ادوت .2

 هر  راکوو؛بر پیو د حلق ج.ا.ایران   ی توان چر  

 .(31: 1933)ارسمیا استفر   ا  توان بر  او دگی شبا   و برابر  شمن  و روااع ضروو   .9

هر  اهدوت  ا  وا  و بر  عنوان یک رتغیر ژئوپلیتیکا جریگر  ویه  و این ریرن ا رژ  ب 

رراتبهی اهدوتا   الملل یرفت  و  سترسی ب  رنربع ا رژ  برا  تمرری سهطو  سلسهل   بین ررم 

عنهوان رهر ۀ حیهرتی  و جههرن     اهمیتی استراتهیک پیدا کر   اسن.  قش کلیهد  ا هرژ  به    

کنندۀ آن گر یهد  اسهن. اهمیهن    کنند  و رصرفصنقتی اررو  سبب پیو د کشووهر  تولید

  رسیرهر  ا تقرل ا رژ   یز اربل توج  اسهن و توجه    ژئواکو وریک سواحل راران  و بح

ترین رنرطق عبهوو ا هرژ   و تهدوین واهبهر      عنوان یای ا  رهمب  جریگر  سواحل راران ب 

عنهوان  برشد.  و طر  یو یدو سواحل  ویهر  عمهرن به    رلی ارر  ا ارو رپایر و ضروو  ری

خت  شد  اسهن؛  و ایهن طهر  چربههرو     ا  شنرترین وا  و رسیر ا تقرل ا رژ  بین ارو  ز یک

سر   گر  و ا تقرل آن ب  بر او رصرف جنوب شرق آسهیر ا   ترین تررینرل رریععنوان بزوگ ب 

 .(61: 1932)شمشیرپنر ا جمل  چین و ژاپن  و  رر گرفت  شد  اسن 
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عنوان یای ا  بنر و کلید   و سواحل رارانا  قشی کلید   و آینهدۀ  ب   یز بندو جرسک

تالش  او  تر بر تبدیل کر ن بندو ج.ا.ایران خواهد  اشن. ج.ا.ایران وات  فن و گر   و صر 

جرسک ب  هرب ا رژ   و رنطق ا بر  وو   ن تنگۀ هررهز تهدیهدات  رشهی ا  وابسهتگی به       

گیر  این روضوعا خو لوله  ا تقهرل  فهن گهوو  به       تنگۀ هررز وا کرهش  هد. برا  شال

ا   فن ک  یای ا  کیلورتر و ظرفین وو ا   یک ریلیون بشا  1144جرسک بر طول تقریبی 

وو ا ب  اجرا  و آرد؛ این خهو لوله    شمرو ریترین خطوط ا تقرل  فن  و خرووریر   ب بزوگ

ههر   ا  رنطقۀ گوو   و شهرسترن گنرو  استرن بوشهر آغر  شد  و پهس ا  گاشهتن ا  اسهترن   

شو ؛  و این بنهدوگر  بهزوگ که  ا   رهر     ری فروس و هررزگرن واو  پریر ۀ صر واتی جرسک

وا بدون وابسهتگی  ج.ا.ایران جغرافیریی  وشرق جرسک جر مریی شد  اسن  فن تولیدشد ا 

شهو . بنهدو جرسهک    ب  تنگۀ هررز  و سواحل اایر وسی ایران ب  رشتریرن خروجی عرض  ری

توا د هند وا   او  و ری هر  آ ا  و اایر وساسن ک  ب  آبج.ا.ایران ترین بنر و یای ا  رهم

هر ب  شهرهر  رهمی همچون رسقوا  وبیا ابوظبی و سهریر بنهر و رههم    ا  طریق همین آب

صر واتی  یگر اوتبرط  اشت  برشد؛ این بندو  اوا  ظرفین فراوان ا  جمل  تبهدیل شهدن به     

ت صهنریع  عنوان پریر ۀ ا هرژ ا رحصهوال  توا د ا  این بندو ب ریج.ا.ایران هرب ا رژ  اسن. 

 فن و گر ا پتروشیمیا ال ان جی و غیر  جهن صر وات ب  خهروج کشهوو اسهتفر    مهو ؛     

هر  کلیهد   برا  تبدیل کر ن جرسک ب  هرب ا رژ   و رنطق  تالش  او  تر طر ج.ا.ایران 

وا  و این رنطق  اجرا  مرید. تبدیل کر ن جرسک ب   وم پریر ۀ صر وات  فن )بر ایجر  خهو  

ب  جرسک(ا رطرلقرت خو لولۀ ا تقرل  فن ا  بندو  ار  و شمرل کشهوو به  بنهدو    لولۀ گوو  

جرسک بر ظرفین وو ا   یک ریلیون بشا ا ا تقرل و صر وات گهر  کشهووهر  ترکمنسهترنا    

ازااسترن و ا باسترن ا  طریق خو ترا زیتی سرخس ب  جرسکا ایجر  اطب چهروم صهنقن  

و اطهب  وم  و عسهلوی ا اطهب سهوم توسهو       بندو ارهرم پتروشیمی  و جرسک )اطب اول 

بهرا  تبهدیل   ج.ا.ایهران  ا  جمل  ااداررتی اسهن که     ...وشرکن رلی پتروشیمی  و چربهرو( 

. توسقۀ غرب (22-27: 1936)کیر یا اراو  ا   اسن  کر ن جرسک ب  اطب ا رژ   و  ستوو کرو

ررزا کهرهش ویسهک و   ب  تنگۀ هج.ا.ایران راران گرری رهم بر هدف ا  آن کرهش وابستگی 
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ههر  صهر وات  فهن و تمرکز  ایهی و     تضمین استمراو صر وات  فن خرما افهزایش پریر ه   

. (1933)ریهر ا   کوهشهرهیا   هر   فتی  و یک رنطق  اسن شدن پریر  جلوگیر  ا  تجمع و اطبی

ههر و  وو  ا  رخهرطرات روجهو   و خلهیج فهروس به        کرهش رسرفن شنرووهر و  فتاش

قین جدید   و جغرافیر  صر وات ا رژ   و رنطق  خواههد ا جرریهد و به     گیر  وضشال

ج.ا.ایهران   لیل پیرردهر  آن رمان اسن سریر کشووهر  رنطقه   یهز  و تقلیهد و تقربهل بهر      

هریی وا بر هدف کرهش وابستگی به  تنگهۀ هررهز  و  سهتوو کهرو اهراو  هنهد؛        چنین پروژ 

ههریی  و ایهن   این رسئل  پی بر   و پهروژ   هر بر ضرووتهرچند ک  کشووهر  رنطق  ردت

 رین  ا جرم شد  اسن؛ ا  سو   یگر حتی بر وجو  تداوم وضقین فقلی  یز غرب راران و 

ووو   تنگۀ هررزا گاوگر  اصلی صر وات  فن کشوو اسن و تداوم جریرن صر وات تنههر  

  و این رنطق  ریسر اسن.ج.ا.ایران  و سریۀ ثبرت و ااتداو 

اذعهرن  « ثبهرت ههرو یهک  »ههریی چهون   المللا بر استنر  به   رریه   وابو بینرتخصصرن و

هر  بنیر ین ادوت ههرون  و هر عصرا کنترل رنربعا خطهوط و  کنند ک  یای ا  شرخص ری

ههر  بهزوگ   توان صقو  و افول ادوتعبروت  یگر ریرسیرهر  ا تقرل ا رژ  بو   اسن. ب 

ههر رهرتبو    رژ   ررن خو شرن و  یز  وع و رقداو ا رژ  آنهر بر رنربع اوا بر ریزان کنترل آن

ویهه   و عرصهۀ    ا سن؛ این خصوصیرت ا رژ  وا هم ب  ابزاو ادوت و هم هدف ادوت ب 

ب   رهر بیشهتر کروشنرسهرن حهو ۀ ووابهو      . (1: 1936)روسو  شفرئیاالملل تبدیل کر   اسن بین

ههر  اهدوت   هر ادوتی اسهن که  ویهگهی   المللا  و  ووۀ حرضر ایرالت رتحدۀ آرریار تن بین

ههرون وا  او ؛ ب  همین  لیل این کشوو  وصد  اسن تر برتر  و تسلو خهو  وا همچنهرن   

حفظ کر   و بر تولید کند؛ این کشوو برا  حفظ رواقین خو   یر رند وشد ااتصر   اسن؛ 

اتصهر   وشهد   ویه  آن ک  اکنون بر وایب ادوتمند  رر ند چین ووبرو شد  که   و حهو ۀ ا  ب 

عنهوان   ا   اشت  اسن و این وشد ب  سریر ابقر   یز  و حرل گسترش اسن. تولید به  کنند خیر 

وغهم پیشهرفن   روتوو رحرکۀ ااتصر  جهر ی  یر رند ا رژ  اسن؛ این  و حهرلی اسهن که  به     

فنروو ا رصرف ا رژ   یز کرهش  یرفت  اسهن. طبهق گهزاوش ا اوۀ اطالعهرت ا هرژ  و اوت      

 2421 وصد افزایش یرفت  و  و سرل  14رریارا طی  و  هۀ آیندۀ رصرف جهر ی  فن ا رژ  آ
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ریلیهون   24ریلیون بشا  خواهد وسید و  و همین  وو  رصرف  فن آرریار ا  وو    113ب  

  .(1-2: 2441کمیسیون رلی سیرسن ا رژ  ایرالت رتحد ا )وسد ریلیون بشا  ری 23بشا  ب  

ااتصهر   ایهرالت رتحهدۀ آرریاهر بهر کشهووهر         -ررالت ارنیتهی  ب   لیل این  یر  و تق 

 -ارنیتهی »ههر   ویه  کشووهر  حهو ۀ خلهیج فهروسا پیو هد  غدغه      خیز خرووریر   ب   فن

استراته  ارنین رلی ایرالت رتحد  بر رنطقۀ خلیج فهروس  « ااتصر   ا رژ  رحوو»و «  فرعی

رهداوان آرریاهریی رقتقد هد که      اینا سیرسنکند؛ عالو  بر ا  پیدا ریابقر  رتقد  و پیچید 

طوو رستقیم بر بر او جهر ی  فن توا ند ب کنند   فن خلیج فروس    تنهر ریکشووهر  تولید

ثبرتی  و این بر اوا ارنیهن ا هرژ  آرریاهر وا    اثر گااشت  و ا  این طریق بر ایجر   وسرن و بی

توا هد بهر رنهربع      کشووهر  رنطق  ریتهدید  مریند؛ بلا   وآردهر   فتی  و  سن برخی ا

کرو وو  و ا  این طریق ارنین رلی این کشوو وا به  خطهر   ا رژ  ضد رنرفع ایرالت رتحد  ب 

(. تحرکرت چین  و رنطق  و تالش برا  تقوین پیو د بر کشووهر  12: 2449ا دا   )جرف ا 

. چین  وصد  اسن بر تر حد   رشی ا  این روضوع اسنج.ا.ایران رنطق  ا  جمل  اعراب و 

تقوین پیو دهر  چندگر   بر کشووهر  رنطق   و فرایند  گرم ب  گرم عرصه  وا بهر ایهرالت    

هر   خستین چین عمدتر  اهداف ااتصهر   وا   بهرل   چند  و گرمرتحدۀ آرریار تنگ کند؛ هر

ا  خهو   گااو   و راران کند. ووسی   یز  و سرلیرن اخیر تمریالتی برا  حضوو و سررری ری

 1144ههر  و سهرخن  یروگهر     تهوان به  رشهروکن ووس    شرن  ا   اسن ک  برا   مو   ری

 .رگرواتی سیریک اشرو  کر 
 

 مزيت  امنيتي سواحل مکران  -ج

هر  ارنیتهی اسهن که  آن وا  و رواقیهن برتهر   و برابهر       سواحل راران  اوا  رزین

 اوا  پس  ج.ا.ایرانوهر  حرشی ا  هد. برخالف اکثر کشوسواحل کشووهر  رنطق  اراو ری

وا ج.ا.ایران هر  گستر   و وسیقی  و پشن سرحل اسن ک  عمق استراتهیک و  فرعی کرا  

ههر  عمیهقا   ا  افهزایش  ا   اسهن. اوتفرعهرت سهرحلی و پهس کرا ه       طوو اربل رالحر ب 

ههر   گهر  شرایطی خوبی وا برا  پشتیبر ی و وصد  ویر  عمرن و خلیج فروس و استقراو پری
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هر  روجهو   ا د؛ برا  رثرل شیروهر و گر   روشایا شارو ا جنگرل و سریبر  فراهم کر  

-هر  روشای ایجر  کر   و  ز یای سرحل شرایطی رنرسبی وا برا  استترو و اختفر  پریگر 

طهوو  هر توان پشتیبر ی و ری و اطالعرتی ا  رنطق  وا ب ک  گستر گی پس کرا  ا د. ضمن آن

عنهوان  و عررهل طبیقهی     هد. شال طبیقی سواحل و عمق آن  یز ب گیر  افزایش ریچشم

خالف سواحل سهریر کشهووهر  حرشهی     تأثیرگااو هستند. سواحل راران تر خلیج فروس بر

هر  رتقهد ا پوشهش گیهرهی و وضهقین رطلهوبی جههن        اوا  عمق رنرسبا خووا  ررغ 

ا سریر کشهووهر   ج.ا.ایرانبرعاس . (117: 1931و ا  ا  ا کال)الیاشراف اوتفرعرت بر  ویر اسن 

 هر  راکوو  یستند.  حرشی  خلیج فروس  اوا  ویهگی

کروکر  تنگۀ هررز و  قش آن برا  کشووهر  رنطق  ا   یگر روضهوعرتی اسهن که  بهر     

اهمین غرب راران و سرشن و سر وشن توسق  این رنطقه  اثرگهااو اسهن. تنگهۀ هررهز      

 مریهد که    ژ  جهرن و جغرافیر  ویهۀ آن رجموع  شرایطی وا ایجر  رهی عنوان گلوگر  ا ر ب 

سر   یز برشند؛  و ایهن  توا ند فرصنبرا  رقربل  بر تهدیدات آیند   و عرصۀ  بر   ویریی ری

اوتبرط  اشتن توان  ویریی تأثیرگااو بهر تجهیهزات  فهرعی و حتهی تههرجمی بر  او هد  که         

کننهدۀ اههداف و رنهرفع رلهی     سر   ب   وعی تضهمین أثر ریالملل وا رتااتصر  و سیرسن بین

اراوگیهر   و  ج.ا.ایهران  آید. پر واض  اسن ک  یای ا  عنرصهر ااتهداو   کشوو ب  حسرب ری

رواقین جغرافیریی فقلی  و سواحل راران و خلیج فروس اسن. اهمین واهبر   سهواحل  

ا  بهر حهوا   رنطقه     تأثیر ویه ؛ عنوان  ووا ۀ ووو  ب  تنگۀ هررز و خلیج فروسراران ب 

کیلهورتر و   134و حهداکثر   16کیلورتر و عرض حهداال   113 او ؛ این تنگ  ب  طول حدو  

آید ک  خلیج فروس وا ب  شمرو ریهر  جهرن ب ترین گاوگر رتر یای ا  واهبر   111عمق 

. تنگهۀ هررهز که     (6 :1931)آاهر ا  ا   هد المللی پیو د ری ویرهر  آ ا  و خطوط کشتیرا ی بین

کنهدا  و پهنهۀ آبهی خلهیج فهروس و      جزیرۀ عربسترن وا ا  یادیگر جدا رهی و شب ج.ا.ایران 

 ویر  عمرن وا ب  یادیگر پیو د     اسن و غرب راران  ووا ۀ ووو  ب  تنگۀ هررز اسهن.  

 وصد ا   فن صهر واتی خلهیج فهروس ا  ایهن تنگه        39بر اسرس آخرین برآوو هر حدو  

 144 وصهد  فهن کویهنا     144 وصد  فن عربسهترن سهقو  ا    33شو . اررو   ریرنتقل 
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کنهد.   وصد  فن عراق ا  این تنگ  عبوو ری 33ا ج.ا.ایران وصد  فن  34 وصد  فن اطرا 

المللی هر  بینترین تنگ فرو د شنروو؛ یای ا  رهم 24444تنگۀ هررز    تنهر بر تر   سرلیر   

ریلیون بشا   فن خرم عمدتر  ب  رقصهد ژاپهنا    17    ز یک ب  شو ؛ بلا  وو ارحسوب ری

گاو . عبوو این ریزان  فهن  آرریارا اووپر  غربی و  یگر کشووهر  آسیریی ا  این تنگ  ری

 وصد ا  کل  24 وصد ا   فن عبوو  ا   ویر و بیش  14خرم ا  تنگۀ هررز ب  رقنر  عبوو 

مچنهین تسههیالت  رهرری آرریاهر به  رقصهد        فن   یر ا  ایهن آبهرا  اسهتراتهیک اسهن؛ ه    

ریلیون تن ال ان جی )گر  طبیقی رهریع شهد  توسهو     91کشووهر  خلیج فروس و بیش ا  

بر توجه  به  تهدیهدات روجهو   و رنطقهۀ      . (1932)طرهر  بیرگهر یا  گاو  اطر ا  تنگ  هررز ری

رثربهۀ  ۀ هررهز به   همواو  ا  تهدید بستن تنگج.ا.ایران خلیج فروس ا  جر ب غرب و اعرابا 

هر  روجو  برا  این تهدیهد  بر   اسنا ا  همین وو کوشید   یرسرخنابزاو  تدافقی بهر 

  بهرل ایهن روضهوع اسهتقراو و     تر  ب  خو  گیر . به  وا رهیر کر   تر این تهدید جنبۀ وااقی

حضوو  یروهر   فرعی و  ررری ایران  و غهرب راهران  و  و  ههۀ اخیهر چشهمگیر بهو         

ک  هرگو   اادام احتمرلی برا  بستن تنگۀ هررز  رارن شدن این تنگ  وا  و پی ا  آ جر اسن؛

 هدا ایران  و صد  اسن بر ا تقهرل بخشهی   تأثیر اراو ری اشت  و صر وات ایران وا  یز تحن

پایر  وا ب  حهداال برسهر د؛ ا    ا  کروکر هر  بنر و خلیج فروس ب   ویر  عمرن این آسیب

گو   اادام برا  بستن تنگ  برید ا  رجرا  و  هر هۀ شهرای تنگه   و  ویهر      سو   یگر هر

ویهز  بهرا  توسهقۀ غهرب راهران شهد  اسهن و        عمرن صووت گیر ؛ این ارر سبب بر رر 

هر  شمرلی  ویر  عمرن وا  و پهی   و کرا  ج.ا.ایران همزررن حضوو بیشتر  یروهر   ررری 

ههر  ا سهرن سهرخنا    راهران  و ریهرن کهروبر     ا  ک   و سواحل غربگو   اشت  اسن؛ ب 

بنهربراین کنتهرل   ؛ (11: 1937)ریر ا ۀ کوهشرهیا هر   فرعی ارنیتی بیشترین  مو  وا  او د. کروبر 

تدوین اصولی برا  افزایش توان  ویریی  و ابقر  رختلف  و ایهن رنطقه  به   لیهل شهرهرا       

المللی ا  ربرح  کلیهد   ا  و بینق ا رژ  جهرن و همچنین  قطۀ پرتنش ریرن بر یگران رنط

 ررری کشهوو خواههد بهو . کنتهرل خلهیج      -هر  کالن استراتهیک ارنیتیرطروح   و بروسی

المللهی برشهد؛ ایهن رسهأل      توا د  و وااع کنترل  بض ااتصر  بهین ریج.ا.ایران فروس توسو 
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رنطقهۀ رهاکوو وا ا    توا ریی تسهلو بهر   ج.ا.ایران توا د ب  ررحلۀ عملیرتی برسد ک   رر ی ری

ههر   طریق ادوت  یرو   ویریی خو  )همرا  بر سریر  یروههر  ههواییا آفنهد  و سیسهتم    

هر  رجروو آن هر  بزوگ  و رنطقۀ غرب راران و آبروشای(  اشت  برشد. حضوو ادوت

ا   یگر عوارلی اسن ک  اهمین واهبر   و ژئواستراتهیک ایهن رنطقه  وا  وچنهدان کهر       

ارر سبب شد  ضمن تجمع  یروهر   رهرری و تهوان  فهرعی کشهوو  و ایهن      اسن و همین 

رنطق ا کروکر   ررری رنطق  و  مو هر  فضریی آن ب  وضو  اربهل رشهرهد  برشهد. ا  بقهد     

گفت   و رهوو  سهواحل راهرانا کشهووهر  سهرحلی      هر  پیشادوت  رم بر توج  ب  رزین

توا د  و  یز ریج.ا.ایران گااو  کنند و ی سرررج.ا.ایران توا ند  و سواحل حرشیۀ جنوبی ری

شهو  ووابهو و   ههر  رشهترک برعه  رهی    گهااو  گااو  کند. سهررری  هر سررری سواحل آن

گر  . تقررالت کشووهر ب  هم  ز یاتر شو ؛  و  تیج  ارنین کشووهر برا  همدیگر رهم ری

ق ارنین کشووهر به  ههم   ک  این واهبر  گسترش پیدا کند و توسق  یربد؛ ا  این طریهنگرری

-شو . پهس  و  تیجه  ا  طریهق سهررری     صووت چندجر ب  ایجر  ریگر  خوو   و ارنین ب 

توان ارنین  ویر  عمرن و خلیج فهروس وا تهأرین  مهو  و شهرایطی     هر  رشترک ریگااو 

هر  خروجی  و این رنطق  حضوو  داشت  برشند؛ بهرخالف آ چه  که     فراهم  مو  ک  ادوت

هر  خروجی تمریلی ب  حضوو  و  ویر  عمرن و خلیج فروس  داو هد؛  شو ا ادوتگفت  ری

هر   یر   برا  آ هرن  او . ولهی اگهر ارنیهن به  وسهیلۀ       هر  و این رنطق ا هزین حضوو آن

و عربسترن بهبو  پیهدا کنهد؛  یگهر    ج.ا.ایران ویه  اگر ووابو کشووهر  رنطق  تأرین شو ؛ ب 

جهرن  و این رنطق   یسن؛ چ  آ ا   و گفتمرن ژئواستراتهیکا  هر لزوری ب  حضوو ادوت

و ج.ا.ایهران  هر سیرسن  و ستو ی وا رطر  کر  د ک  تأرین ارنین بهر عههدۀ   حتی آرریاریی

بهر  خلیج فروس برشد تر خو شرن  و رنطق  حضوو  داشت  برشهند؛  یهرا حضووشهرن هزینه     

هر  رشهترک ایهن اراهرن وا    گااو سررری  ا  طریق ربر الت ااتصر   وج.ا.ایران اسن؛ اگر 

توا نهد ا  رنطقه    هر  جههر ی رهی  شو  و  و  تیج  ادوتفراهم کندا ارنین رنطق  تأرین ری

 .برو د و برا  ایران ایجر  رزاحمن  انند
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 گيري و پيشنهاد نتيجه

 ج.ا.ایهران الملل  و سطو  رختلفا رنطقۀ راهران  یای ا  رنرطق ژئواستراتهیک  ررم بین

ههر و  ههر  ژئوکهرلچر ا ژئواکو هوری و ژئهوپلیتیای فرصهن     برشد ک  بر سهرررن اربلیهن  ری

سواحل راران  .اراو  ا   اسنج.ا.ایران ا  رر ند تهدیدات رتقد   وا برا  کنشگران رنطق 

ب   لیل برخهوو او  ا  رواقیهن ژئوپلتیهک  و ووو   اایهر وس هنهدا  قشهی کلیهد   و        

بندو چربهرو  و سواحل راهران   . و شمرل اایر وس هند  او ایران ج.ا. تادو سر   وروا   

 قهش رحهوو   و کریهدوو    ج.ا.ایهران  شو  ب   لیل برخوو او  ا  رزین ترا زیتی برع  ری

شمرل و همچنین ابتارو یک کمربند یک وا  ایفر  مرید؛ بندو چربهرو این رواقیهن وا  -جنوب

گیهر  ا  ایهن رزیهن ترا زیتهی  هوعی ا       ریهق بههر    هد تر ا  طاراو ریج.ا.ایران  و اختیرو 

سر   بین چین و هند وا  و شمرل اایر وس هند   بهرل  مریهد که  رنهرفع ااتصهر   و      روا   

توا هد به  سهررر دهی    رهی ج.ا.ایران وا تأرین  مرید؛ همچنین ا  همین رنرر ج.ا.ایران سیرسی 

ق رنرفع کشهووهر   یگهر وا بهر سهرحل     المللی بار ا   و ا  این طریا  و بین هر هر  رنطق 

عمرن پیو د  هد و رنزلن ژئوپلیتیای خهو  وا  و جههرن و رنطقه  افهزایش  ههد و  یهز بهر        

هر  جدید  وا برا  تضمین ارنین رلی خهو   ا  و جهر یا فرصنبسترسر   اجمرع رنطق 

به  ههرب   تولید  مرید؛ ا  سو   یگر بندو جرسک  و سواحل رارانا بر اربلین تبدیل شدن 

خواهد  اشن. بهر  ج.ا.ایران ا رژ   و رنطق ا  قشی کلید   و آیندۀ صر وات  فن و گر   و 

توج  ب  وابستگی هند و چین ب  رنربع  فن و گر  خلیج فروسا رزین بیرن شهد   و حهو ۀ   

سر   ریرن هند و چهین  و شهمرل    فن و گر   و بندو جرسک اهرم ادوتمند  برا  روا   

 هد؛ ا  سو   یگهر ایهران بهر توجه  به  رواقیهن       اراو ریج.ا.ایران و اختیرو اایر وس هند  

المللا جریگر  خهو  وا به    توا د  و  ررم بینژئوپلیتیای و ژئواکو وریای سواحل رارانا ری

رراتب اوتقرء بخشد و ضمن پیو د   ن رنرفع برخی کشووهر ا  این وهگاو بر رنرفع رلهی و  

ا  و جهر یا روجب تقوین ربر ی  رهرریا  فهرعیا ارنیتهی و    طق  یز فراهم  مو ن اجمرع رن

هر  جدید  وا برا  تضمین ارنین رلی خهو  ایجهر   مریهد؛    ااتصر   خو  گر   و فرصن

همچنین بر توج  ب  تحهوالت جدیهد  و رنطقهۀ  ویهر  خهزو و خلهیج فهروس و تقرضهر          
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ا  ج.ا.ایهران  رحهروم سهرختن   ک  آرریاهرا واهبهر    وو افزون رصرف ا رژ  و کرال و ا  آ جر

رواقین ژئوپلیتیای وا  و  سهتوو کهرو خهو   او ا  ولتمهر ان ایهران بهر تقویهن رواقیهن         

ژئوپلیتیای و ژئواکو وریای سواحل راران  و بر او جهر ی کرال و ا هرژ ا روجهب افهزایش    

بهر او   و ج.ا.ایهران  گااو   و این رنطق  شو د ک  ایهن ارهرا بهر افهزایش  قهش      اوتقر سررری 

توا د ب  تأرین ارنین رلی جمهوو  اسالری ایران جهر ی ا رژ  و تأرین ارنین عرصۀ آن ری

برید ضمن توج  ب  سریر اهداف ااتصر   و سیرسیا ادوت  رهرری و  ج.ا.ایران کمک  مرید. 

تدافقی خو  وا اوتقرء ببخشد؛  و این واسترا سواحل راران بر توجه  به  وضهقین طبیقهیا     

رری و توان ژئواکو وریای و ژئوپلیتیهک آن بسهتر رسهرعد  بهرا  بر  او هدگی      ا سر ی و  ر

ویه   یروهر  شب   ررری )بسهیج   وین اسن. بر توج  ب  ترکیب و سرخن  یروهر  رسل  ب 

رر ری و  بو  توا مندهر  تانولوژیای  و تسلیحرت فوق ردونا استراته  ایهران  و حهو ۀ   

ا  گیر  ا  جغرافیهر  رنطقه   فرع فقرل )تهرجمی( بر بهر توا د بر اسرس  کترین  راران ری

ا  شهال بگیهر  تهر    رارانا سیستم بر  او دگی رتقروف  فرعی و سیستم بر  او دگی شهبا  

الملل فهرئق آیهد.  و پرتهو    ا   و سیستم  وین بینهر  سیستمی و رنطق بتوا د بر رحدو ین

کهر ن تهدیهدات احتمهرلیا به  رنهرفع      رفتوا د ضمن برطریج.ا.ایران افزایش بر  او دگیا 

گیهر  رحووههریی   ااتصر   خو   و این رنطق  توج  بیشتر   اشت  برشد و رهر ع ا  شهال  

 برشد.ج.ا.ایران رر ند شووا  همارو  خلیج فروس بدون حضوو 
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 مآخذ فهرست منابع و

 منابع فارسي .الف
 ( 1937بلوچا ا یر؛ لطفیا حیدو) ريزي و سازماندهي فضاا در منققاۀ   رنامهنگرشي کالن بر ب»ا

 .34-61ا (1) 3ا (ا ویز  رنطق ا فصلنررۀ جغرافیر )بر رر «چابهار(مکران )مقالعۀ موردي:

 ( ا 1931برژیکا پترون)    ا ترجمهۀ علهی عهرب صهرلحی     کاوشاي ناو در ديملماساي اقتصاادي

 .1و  9 صرآبر  ا رجلۀ ااتصر   ش 

 هاي ژئوپليتيکي سواحل مکران و نقاش آن  بررسي ظرفيت»(ا 1931تیغا وضر؛ هماروان )جهرن

 .141-123ا 11ا فصلنررۀ واهبر   فرعیا س چهرو هما ش «در امنيت پايدار منققۀ جنوب شرق

  (  1931ووسترا جمشید؛ الهرم رحمهد) هاي تجاري کرماان در  تحليل وضعيت تجارت و راه»ا

 .113-196ا 27ا پیرپی (9) 11 هر  ترویخیافصلنررۀ پهوهش ،«دوران حاکميت سلجوقيان

  نقش نيروي دريايي راهبردي در توسعۀ سواحل مکران »ا (1936؛ هماهروان ) ووا یا  او وضرئی سا

 .91-2ا (13) 11ا فصلنررۀ واهبر   فرعیا «و تأثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران

 (  ا 1932شمشیرپنر ا رقصور)«بهار براي جمهوري اسالمي استراتژيکي بندرچا -اهميت امنيتي

 اوشدا  ا شگر  اررم حسین )ع(. رر  برا  اخا  وجۀ کروشنرسیا پریرن«ايران

 (  ا 1933ارسمیا فرهر)« اي جمهاوري اساالمي اياران   الزامات تئوريک بازدارندگي منققاه»، 

 .11-39ا پرییزا 9المللی ووابو خروجیا س اولا ش فصلنررۀ بین

 نقش محيط طبيعاي للايف فاار  و تنگاۀ هرماز      »(ا 1931شیرکالو  )؛ ب ا  ا سیدابراهیمالی

 . 141-121)بهرو(ا 1ا ش 1ا رجلۀ جغرافیر   ررری و ارنیتیا س «درنبرد ناهمتراز

 (  ا 1936کیر یا  اوو)« ا رجلهۀ اکتشهرف و   «نقش جاسک در افق آيندۀ ايران با تکيه بر انارژي

 .22-27ا 111تولید  فن و گر ا ش 

 سرلس و توسعۀ  -آهن چابهارسالت راه(ا 1937؛ رحمدحسین وضهرئیرن ) یثمالجوو  ا سیدر

هر  تفار  قل شباۀ کر ونوگرو  حملجنوب، -بندرچابهار؛ کليد تحول راهرو ترانزيتي شمال

 .1-13ایرانا ویرایش  وما 

 ( 1936لطفیا حیدو؛ هماروان) نقش و تأثير سواحل لليف فار  و منققۀ مکران در اقتصاد »ا

الملل و تأثير استراتژيکي آن بر ايران با ارائۀ يک مدل راهبردي در توساعۀ  اقتصاادي و   نبي

 .17 - 31ا (1) 3ا (ا ویز  رنطق ا فصلنررۀ علمی پهوهشی جغرافیر )بر رر «سياسي
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 هااي ديملماساي   بررساي چاالش  »ا (1933ال  )ررتضرییا شیدا؛ رجتهد ا  ا پیرو ؛ عزتیا عزت

ا فصهلنررۀ علمهی   «ايران و همسايگان شرقي )با تأکيد بر منققۀ مکاران( روابط  گردشگري در

 ا پرییز.93ا ا ش ویز  رنطق بر رر 

 ( ا 1937رحمد ا حمیدوضر؛ احمد ا ابراهیم)«هاي ژئاوپليتيکي هناد )باا    گرايي در سياستموازنه

 . 16-61ا 99هر   ا ش  رینا س  هما ش ا پهوهش«تأکيد بر نقش و جايگاه بندر چابهار ايران(

  ديملماسي اقتصادي، ابزار نوين سياست لارجي در عصر »(ا 1936رسقو  )شفرئیا سیدروسو

 (.64تر  93ا   - 22) 6ش  - ررۀ حقوق و علوم سیرسیا پرییز ا پهوهش«شدنجهاني

  ديملماسي اقتصادي رهيافتي براي افزايش (ا 1936رسقو  ؛ ایمر یا همن )شفرئیا سید روسو

 .31ا ش 26فصلنررۀ واهبر ا س  ايران، قدرت ملي

 (  ا1933ریر ا   کوهشرهیا رهد) «هاي داللي و اهميت توسعۀ مکران؛ ضرورت 

 13-21ا (3)2المللا رجلۀ ارنین بین ،«ايمنققه. 

 (  ا 1937ریر ا   کوهشرهیا رهد)«  ،طرح آمايش سرزمين استان هرمزگان )مالحظات ايمناي

 ویز  استرن هررزگرنا بندوعبرس.ررن ردیرین و بر رر سر  ،«دفاعي و امنيتي استان(

  ( 1931هر س. جی. رووگنتهر) ا ترجمهۀ  «ها: تالش در راه قادرت و صال   سياست ميان ملت»ا

  .خروج  ارووحمیرا رشیر ا  ا تهران: ا تشروات و اوت 

 (  ا 1/1/1933ریر ا   کوهشرهیا رهد)«جاسک؛ ضامن اساتمرار صاادرات    - لط لولۀ گوره

 :ا وو  ررۀ  ا ش  فنا اربل  سترسی  و«تنف

 /x99394/content/224http://daneshenaft.ir/cvid 

 ( ا 1931آاههر ا  ا س)«ا رؤسسههۀ رطرلقههرت ژئوپلتیههکا «اقتصاااد دنيااا در دساات تنگااۀ هرمااز

 :استراتهیکا ترویخ و جغرافیر  خلیج فروسا اربل  سترسی  و

(www.persiangulfstudies.com/fa/pages/695). 
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