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از ، هـا  عنـوان کـارویژه اصـلی دولـت    
  هم پیوسـته  دو مفهوم به »توسعه
اي همچـون   ه العاد فوق تیکی

واجـد  ، المللـی  اي و بـین  ارتباطـات منطقـه  
بـا   خـود   هـاي شـرقی   ران در مـرز 

، مـذهبی  /با اختالفات قومی
 ایـن منطقـه   پایدار در توسعه

توسـعه آینـده کشـور بـا توجـه بـه       
هـاي   ریـزي سیاسـت   حی و برنامه

گیري بهینه از کارکردهاي منطقـه جنـوب شـرق کشـور وابسـته شـده       
پس از طرح پرسشی با این مضمون که در تدوین راهبرد توسعه 

ایـن فرضـیه   ، شـود  ارزیابی مـی 
سرآغاز توسـعه پایـدار   ، جنوب

نهایت به برقراري و گسـترش رفـاه و امنیـت منجـر     
با ، منوط به آن است که زمامدارانِ ایران

ایـران را بـه یـک کشـور     ، جویانـه 
فرصت بسیار مساعدي براي رفع فقـر  

ایران نیـز بـه یکـی از    ، آورد که در پرتو آن
  . د

، ناهمسـانی رفـاهی  
    شمال و جنوب

  
  
  
  

  چکیده
عنـوان کـارویژه اصـلی دولـت     بـه ، و رسیدن به توسعه پایدار امنیتگسترش 

توسعه«و  »امنیت«در واقع . اي برخوردار است ه ت ویژیاهم
یژئوپل هاي بودن ظرفیت شرق ایران با دارا  جنوب .هستند

ارتباطـات منطقـه  ، دسترسی، وحدت ملی، امنیتی، اقتصادي
ـ  .کارکردهاي تولیدکننده قدرت در کشور است ران در مـرز ای

با اختالفات قومی، وجود امکانات اقتصادي و موقعیت ژئواکونومیک ویژه
توسعه، امنیت و به همراه آن، بنابراین. روبروست ناامنی و فقر

توسـعه آینـده کشـور بـا توجـه بـه       ، رسد به نظر می .است  شده مواجه با تهدید ، نیز
حی و برنامهابه طر، ت جغرافیایی و ساحلی دریاي عمانیقعمو

گیري بهینه از کارکردهاي منطقـه جنـوب شـرق کشـور وابسـته شـده        کارآمد و بهره
پس از طرح پرسشی با این مضمون که در تدوین راهبرد توسعه ، در این مقاله .است

ارزیابی مـی جنوب چگونه / جایگاه کریدور شمال، جنوب شرق
جنوب/ گیرد که رونقِ کریدور شمال مورد پژوهش قرار می

نهایت به برقراري و گسـترش رفـاه و امنیـت منجـر      در جنوب شرق ایران است که
منوط به آن است که زمامدارانِ ایران، توسعه پایدار در ایران حاصل آنکه. دشو می

جویانـه  ثبت و با گزینش رفتارهاي مسـالمت وجهه نظر م
فرصت بسیار مساعدي براي رفع فقـر  ، جنوب/کریدور شمال. دکننالمللی تبدیل  بین

آورد که در پرتو آن فراهم می، در منطقه سیستان و بلوچستان
دشو مبدل می، هاي استراتژیک این گذرراه ترین حلقه مهم
ناهمسـانی رفـاهی  ، مرزهـاي جنـوب شـرقی   ، ژئواکونومی: کلیدي هاي هواژ

شمال و جنوبکریدور  و جدید جاده ابریشم، تامنی، توسعه پایدار
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/ هـاي همسـان   تیایران کشوري است که در همزیستی با کشورهاي همسایه از موقع
و هیــدروپولیتیک  ژئوکــالچر

 يواقعیت کنونی در مرز جنـوب شـرق کشـور بیـانگر یـک دشـوار      
اي روبـرو سـاخته    هاي ویژه
، هـا  اي از نـاهمگنی  نماي توسعه در منطقه سیستان و بلوچستان بر پـاره 

ناهمسانی مذهبی مرزنشینان بـا مـذهب رسـمی کشـور و     
ناهمسـانی و   همسانی مذهبی با ساکنان کشورهاي همسایه که همسانی قومی نیز آن

رفاه میان شهرهاي مرزي بـا  
ت ضــرور بـر ، اســت ایجـاد کـرده  

هـاي داخلـی سیاسـت     فـه لافزایی مؤ
تر در میان شهروندان یـک کشـور   

اقتصـادي را    تثیـ حی دبای فرض بر آن است که 
توسـعه محـور ترانزیتـی    ، این اساس

در  امنیـت بـه افـزایش همـزاد رفـاه و     
پیوسـتگی   هـم  هاي اقتصادي بر سرعت به

  
که آسیاي مرکزي را به دریاي عمان پیونـد  
تواند نقش محوري جنوب شرق کشور را در توسعه پایدار ارتقا دهـد و بـه   
هـا و جداسـازي دو مقولـه امنیـت     

، توسـعه / منیـت ابـه نقطـه قـوت    

  

  مقدمه
ایران کشوري است که در همزیستی با کشورهاي همسایه از موقع

ــومی، ژئواســتراتژیک، ژئوپلیتیــکناهمســان  ژئوکــالچر، 1ژئواکون
واقعیت کنونی در مرز جنـوب شـرق کشـور بیـانگر یـک دشـوار      . برخورداراست

هاي ویژه ؛ مشکلی که عملکردهاي زمامدارانه را با پیچیدگیاست
نماي توسعه در منطقه سیستان و بلوچستان بر پـاره  ن باط. است

ناهمسانی مذهبی مرزنشینان بـا مـذهب رسـمی کشـور و     بیلِ از ق، استوار شده است
همسانی مذهبی با ساکنان کشورهاي همسایه که همسانی قومی نیز آن

رفاه میان شهرهاي مرزي بـا  ، ناهمسانی، عالوه براین. کند این همسانی را تشدید می
ایجـاد کـرده  مــتن را  و شـهرهاي مرکـزي کــه نـوعی حاشـیه    

افزایی مؤ توسعه پایدار نشانگر هم .افزاید اندیشی می چاره
تر در میان شهروندان یـک کشـور    خارجی و به معناي برخورداري از زندگی انسانی

فرض بر آن است که ، هاي داخلی مایه از جنبه درون. است
این اساس رب .گردانیدهاي امنیتی و فرهنگی چیره  بر جنبه

بـه افـزایش همـزاد رفـاه و     ، صال شمال به جنوب ایرانتّجنوب شرق و ا
هاي اقتصادي بر سرعت به  پیوستگی .کند جنوب شرق کشور کمک می
   .هاي مرکزي خواهد افزود و اتحاد مناطق مرزي با شهر

که آسیاي مرکزي را به دریاي عمان پیونـد   2»جدیدجاده ابریشم «گشایش یک 
تواند نقش محوري جنوب شرق کشور را در توسعه پایدار ارتقا دهـد و بـه    می، دهد

هـا و جداسـازي دو مقولـه امنیـت      بهبود نگرش. افزایش امنیت در منطقه کمک کند
بـه نقطـه قـوت     »محور شرق«شود  سبب می، رفاه اقتصادي/ نظامی



منطقـه آزاد چابهـار بـه عنـوان یکـی از      
د کـه  شـو تواند به توسعه پایدار کشور منجر 

، دریاي عمان و شبه جزیـره هنـد  
دستاورد تأثیر و تـأثر متقابـل   

پردازانـه در دسـتگاه    پارامترهایی است که بخـش عمـده آن بـه ایـدئولوژي سیاسـت     
کوشش در راه حـل و فصـل   
در حقیقت بـه رفتـار آن کشـور بـا     

تـوان   درباره توسعه پایـدار در ایـران مـی   
ایـن  ، حال. المللی وابسته شده است

گـذاري ایـران بتوانـد ضـمن طراحـی      
مشـکالت خـود را بـا سـاختار     

المللی و هم در سـطح   هم در سطح بین
کشـورهاي شـمال   ارتبـاط   جنوب شامل

حـوزه  ، فـارس  زه خلیجاسکاندیناوي و روسیه از طریق ایران با کشورهاي حو
جنـوب در  / راهـرو داخلـی شـمال   

همگـی حکایـت از اهمیـت یـافتن     
 .العاده شرق ایران در فضـاي کنـونی ژئوپلیتیـک و ژئواسـتراتژیک جهـانی دارد     

بـه  ، درجنـوب شـرق کشـور   
در گـرو اهمیـت   ، هاي توسعه پایدار در منطقه شرق کشـور 

هـاي   امنیتـی بـا قـدرت   / هـاي سیاسـی  

، جغرافیـاي سیاسـی  ، هاي علـوم سیاسـی  
تا ویژگی یـک مقالـه    شود گرفته می

هـاي    ابتـدا ویژگـی  ، نگارندگان در این مقالـه 
مـورد بررسـی    را این منطقـه 

در . پرداخـت  نـد خواه، تیامن

منطقـه آزاد چابهـار بـه عنـوان یکـی از      ، المللـی  هاي بین فهلاز حیث مؤ .دشوتبدیل 
تواند به توسعه پایدار کشور منجر  تنها زمانی می، هاي تجارت ایران دروازه

دریاي عمان و شبه جزیـره هنـد  ، ایران بتواند نقش محوري خود را در خلیج فارس
دستاورد تأثیر و تـأثر متقابـل   ، خارجی هر کشورسیاست ، گمان ؛ زیرا بیبازیابی کند

پارامترهایی است که بخـش عمـده آن بـه ایـدئولوژي سیاسـت     
کوشش در راه حـل و فصـل    الزم به ذکر است که .گردد میزمامداري یک کشور باز

در حقیقت بـه رفتـار آن کشـور بـا     ، ل امنیتی و اقتصادي یک کشورئبسیاري از مسا
درباره توسعه پایـدار در ایـران مـی   ، بنابراین. المللی گره خورده است بین نظام

المللی وابسته شده است د که این امر به رفتار ایران در نظام بینکراذعان 
گـذاري ایـران بتوانـد ضـمن طراحـی       که دسـتگاه سیاسـت   شود زمانی میسر می امر

مشـکالت خـود را بـا سـاختار     ، اي درت منطقـه اي براي ارتقاي ایران به یک ق برنامه
  .الملل برطرف کند نظام بین

هم در سطح بین، جنوب/ ناگفته نماند که کریدور شمال
جنوب شامل/ المللی شمال راهرو بین، سو یک از(داخلی 

اسکاندیناوي و روسیه از طریق ایران با کشورهاي حو، اروپا
راهـرو داخلـی شـمال   ، دیگرسو و از شرقی آسیا اقیانوس هند و جنوب

همگـی حکایـت از اهمیـت یـافتن     ، )کنـد  ایران که سرخس را به چابهار متصل مـی 
العاده شرق ایران در فضـاي کنـونی ژئوپلیتیـک و ژئواسـتراتژیک جهـانی دارد      فوق

درجنـوب شـرق کشـور    خارجی کارآمـد  /بنابراین طراحی یک سیاست داخلی
هاي توسعه پایدار در منطقه شرق کشـور   آوردن زمینه منظور فراهم

هـاي سیاسـی   یافتن مقوله توسعه پایدار و نیز رفع دشواري
  .بزرگ جهانی است
هاي علـوم سیاسـی   از دانش، طور همزمان به، در این مقاله

گرفته می  بهره، ت دولتی و اقتصادیمدیر، الملل روابط بین
نگارندگان در این مقالـه ، بنابراین. اي را به خود بگیرد رشته میان
این منطقـه  هاي شرقی ایران و تهدیدات موجود در تیک مرزیژئوپل

امن نقش توسعه پایدار بر گسترش سپس به. دنده قرار می
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، هاي جنوب شـرقی  مرزهاي اقتصادي در 
را کـه   صال کریدور شمال به جنوب

به مثابه ، تا فضاي بحث کرد
در توسـعه پایـدار و ایجـاد امنیـت     

داشتن این فـرض کـه جنـوب    
نقـاط کشـور    اي کمابیش محروم از نظر اقتصادي در قیاس با بقیه

جایگـاه  ، که در تدوین راهبرد توسعه جنوب شـرق 
مقالـه  ایـن   مورد اسـتفاده در  

چـارچوبِ نگـارش را بـر پـژوهشِ سـه متغیـره       
، نظریه توسعه پایدار، از دانش اقتصاد

نظریه سیاسـت خـارجی کارآمـد و    
ـ از نظر، گزینش شده و در دانش جغرافیا ه ی

شـده   تـه گرف  بهـره ، اي المللی و منطقه
از طریـق  ( اي آوري اطالعات بـر اسـاس روش کتابخانـه   

) هـاي اطالعـاتی    ها از بانک بررسی اسناد و مدارك و استخراج داده
سرآغاز توسعه پایـدار  ، جنوب

برقراري و گسترش رفـاه و امنیـت منجـر    
، المللـی  اي متصل بـه نظـام بـین   

، شـود  امروزه توسعه پایدار یکی از مفاهیم مهم عرصه علـوم اجتمـاعی محسـوب مـی    
، یافته است که پیشـرفت در هـر حـوزه   
، در مـورد مفهـوم توسـعه پایـدار    

تعریـف کمیسـیون محـیط زیسـت و توسـعه      
                                                                
1. Sustainable Development

هاي اقتصادي در   فعالیتاندازي  راهت یبا توجه به اهم نهایت
صال کریدور شمال به جنوبات، از طریق  توسعه محور ترانزیتی جنوب شرق

کرداهیم تبیین خو، ایم ه نمود تلقی جدیدجاده ابریشم  نوعی
توسـعه پایـدار و ایجـاد امنیـت     رسیدن به هایی جهت  راهکار تمهیدي براي ارائه
  .گرددمنطقه مذکور مهیا 

داشتن این فـرض کـه جنـوب     و با درنظر، منظور روشمند ساختن متن مقاله به
اي کمابیش محروم از نظر اقتصادي در قیاس با بقیه منطقه، شرق ایران

که در تدوین راهبرد توسعه جنوب شـرق  شود مطرح میاین پرسش ، است
مورد اسـتفاده در   روششود؟  جنوب چگونه ارزیابی می/ کریدور شمال

چـارچوبِ نگـارش را بـر پـژوهشِ سـه متغیـره       ، نگارندگان .تحلیلی است/توصیفی
از دانش اقتصاد. اند استوار ساخته، اقتصاد و سیاست و جغرافیا

نظریه سیاسـت خـارجی کارآمـد و    ، مورد استفاده قرار گرفته؛ از دانش علوم سیاسی
گزینش شده و در دانش جغرافیا، گرا همگنی آن با سیاست داخلی توسعه

المللی و منطقه هاي بین برتريِ مزیت ژئواکونومیک در رقابت
آوري اطالعات بـر اسـاس روش کتابخانـه    جمع شیوه، همچنین. است

بررسی اسناد و مدارك و استخراج داده، نویسی یادداشت
جنوب/ فرض اصلی این است که رونقِ کریدور شمال .است

برقراري و گسترش رفـاه و امنیـت منجـر     نهایت به در شود و جنوب شرق ایران می
اي متصل بـه نظـام بـین    در عین حال ایران را به یک قدرت منطقه و دشو می

  . سازد مبدل می

  1توسعه پایدار. 1
امروزه توسعه پایدار یکی از مفاهیم مهم عرصه علـوم اجتمـاعی محسـوب مـی    

یافته است که پیشـرفت در هـر حـوزه   فرض مقبولیت همگانی  اي که این پیش گونه به
در مـورد مفهـوم توسـعه پایـدار    . گـذارد  جاي مـی  هاي دیگر به   تأثیر متقابلی در زمینه

تعریـف کمیسـیون محـیط زیسـت و توسـعه       بر اسـاس . تعاریف متعددي وجود دارد
                         

Sustainable Development  



هاي نسـل   اي که نیاز توسعه :عبارت است از
هاي آینـده در بـرآوردن احتیاجـات خـود     

توسعه پایدار الگـویی از  ، این تعریف
ساختاري و اجتماعی است که مزایـاي اقتصـادي و دیگـر مزایـاي     

. سـازد  انداختن مزایاي بـالقوه آینـده فـراهم مـی    
انــداز بلندمــدت در مــورد نتــایج 

مانـدگار   هاي  حل هاي امروز و همکاري جهانی بین کشورها براي رسیدن به راه
عنـوان هـدفی   توان بـه   توسعه پایدار را می

، در ایـن میـان  . المللـی درنظرگرفـت  
یعنی ، ترین چالش این قرن ترین سازوکار جامعه براي مقابله با بزرگ

، داراي ذهن و تفکـر سیسـتمی  
: 1388، موسـایی ( جو نیاز دارد

در  اي الزم اسـت کـه تغییـرات عمـده    

دسـتیابی  ، هاي کـالن کشـورها  
کـاهش   و فرهنگـی  و اجتمـاعی 

شـده از    هئوجه مشترك همه تعاریف ارا
، کیفیـت زنـدگی انسـان در ابعـاد اقتصـادي     

کـاهش  ، وسـعه پایـدار  هاي اساسی ت
در ایـن  . وردها و امکانـات اسـت  

بـه  ، هاي شهري روابط متقابل وجـود دارد 
. دشـو  هـا مـی   یـافتگی و کـاهش نـابرابري   

نتیجه گرفت که در مباحـث مربـوط بـه توسـعه پایـدار در جنـوب       
راه و ترابـري و  ، آمـوزش ، اشـتغال 

 مورد تأکید قرار دارد کـه ایجـاد امنیـت و   

عبارت است ازتوسعه پایدار ، وابسته به سازمان ملل متحد
هاي آینـده در بـرآوردن احتیاجـات خـود       در توانایی نسل نونی را بدون ایجاد اشکالک
این تعریفمطابق ). 202: 1384، اوالف النگ( دکن مین میأت

ساختاري و اجتماعی است که مزایـاي اقتصـادي و دیگـر مزایـاي     ، تحوالت اقتصادي
انداختن مزایاي بـالقوه آینـده فـراهم مـی    خطر  اجتماعی زمان حاضر را بدون به

انــداز بلندمــدت در مــورد نتــایج  همچنــین توســعه پایــدار بــر اهمیــت وجــود چشــم
هاي امروز و همکاري جهانی بین کشورها براي رسیدن به راه  فعالیت

توسعه پایدار را می، بنابراین). 23: 1386، زاهدي( کند کید میأت
المللـی درنظرگرفـت   اي و بـین  منطقه، هاي ملی  گذاري ویژه در سیاست

ترین سازوکار جامعه براي مقابله با بزرگ اثربخش، آموزش
داراي ذهن و تفکـر سیسـتمی  ، نگر هاي کل  توسعه پایدار به انسان. توسعه پایدار است

جو نیاز دارد اي آگاه و خالق و مشارکت رشته میان و فراداراي بینش 
الزم اسـت کـه تغییـرات عمـده    ، از این رو بـراي تحقـق توسـعه پایـدار    ). 209
  .صورت گیردسیاسی / هاي مختلف اقتصادي  حوزه

هاي کـالن کشـورها    گذاري ترین اهداف سیاست شک یکی از مهم بی
اجتمـاعی ، هـاي توسـعه اقتصـادي     دان به شاخصهمه شهرون
وجه مشترك همه تعاریف ارا. هاي اجتماعی است  ها و نابرابري محرومیت

کیفیـت زنـدگی انسـان در ابعـاد اقتصـادي     ، آن است که در مجموع، مفهوم توسعه
هاي اساسی ت یکی از معیار. یابد فرهنگی بهبود می و اجتماعی

وردها و امکانـات اسـت  ادسـت ، مندي از منابع نابرابري و محرومیت در بهره
هاي شهري روابط متقابل وجـود دارد   بین عدم امنیت اجتماعی و نابرابري، راستا

یـافتگی و کـاهش نـابرابري    سبب افزایش توسعه، این ترتیب که امنیت
نتیجه گرفت که در مباحـث مربـوط بـه توسـعه پایـدار در جنـوب        توان می بنابراین
اشـتغال ، ایجـاد امکانـات و افـزایش سـطح رفـاه     ، شرق

مورد تأکید قرار دارد کـه ایجـاد امنیـت و   ، ها طور کلی کاهش نابرابري بهداشت و به
  .از اولین نتایج آن خواهد بود، کنترل مرزها
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اي  ا بـه طـور ویـژه   نهـ جهان نقاط جغرافیایی خاصی وجود دارد کـه تسـلط بـر آ   
نظـران از   بسـیاري از صـاحب  

، عزتـی ( انـد  میان آورده یکم سخن به
هـاي    تیـک بـه مضـمون   یئوپل
اقتصـادي را در   عامـل  ثیرأنقش و ت

عنوان یک ابـزار   به، راهبرد مبتنی بر ژئواکونومی
هـا   کنترل سرزمین، هدف اصلی ژئواکونومی
ي و بازرگـانی  فناوریافتن به استیالي 

شکل نـوینی از هژمـونی را در قالـب تـوان اقتصـادي در عرصـه       
زمینـه   ل اقتصادي در اینئبنابراین مسا

ــاور اســت کــه   ي بــر ایــن ب
اي یـا داخلـی ادامـه     قـه هاي داخلی به دالیـل منط 

در امـور جهـان را کـاهش     اهمیت قـدرت نظـامی  
، يهـاي تجـار    روشکـرد کـه   

با ظهور ، به عبارت دیگر ).14
هاي تجاري بیش از گذشته مورد توجه کشـورها  
است که ورود موضوع اقتصادي را بـه صـحنه   

هرزمان رقابت میـان  ، در واقع
صـحبت از  ، اقتصـادي باشـد  

هاي اقتصادي را در فضـاي نظـام   
عنـوان   اسـت کـه بـه     ژئواکونومی

دادن به فضاي جدید رقابتی در نظام جهانی و روشـی  
  .است تبدیل شدههاي غربی 

د و در نـ کن وسایل و علل مناقشه مـاهیتی اقتصـادي پیـدا مـی    
چنـین  ، دنمنجـر بـه کشـمکش سیاسـی شـو     

  ژئواکونومی. 2
جهان نقاط جغرافیایی خاصی وجود دارد کـه تسـلط بـر آ    در

بسـیاري از صـاحب  . شـوند  موجب افزایش ثروت و قدرت یک کشور می
یکم سخن بهو تیک در قرن بیستیبر ژئوپل  تفوق ژئواکونومی

ئوپلتیـک و منـاطق ژ  یتغییر مفهوم سنتی ژئوپل). 215: 1383
نقش و ت، یابی کشور و مناطق ژئواکونومیک جدید قدرت

راهبرد مبتنی بر ژئواکونومی. الملل به همراه داشته است بیننظام 
هدف اصلی ژئواکونومی. دشو ها محسوب می سیاسی براي دولت

یافتن به استیالي  کی نبوده؛ بلکه دستیبه قدرت فیزو دستیابی 
شکل نـوینی از هژمـونی را در قالـب تـوان اقتصـادي در عرصـه        نهایتاست که در

بنابراین مسا ).106: 1380، عزتی( آورد المللی پدید می بین
  .کند اهمیت زیادي پیدا می

ــف  ــوتدر تعری ــومیاز واك  ل يو، مفهــوم ژئواکون
هاي داخلی به دالیـل منط  هاي تسلیحاتی و یا نبرد  رویارویی

اهمیت قـدرت نظـامی    آرامی افول جنگ سرد به و یابد می
کـرد کـه    تـوان بـر ایـن امـر تأکیـد      می با این توصیف. دهد می

14: 1387، اخباري(شوند  می  هاي نظامی  جایگزین روش
هاي تجاري بیش از گذشته مورد توجه کشـورها   ها و مسیر  کانون، عصر ژئواکونومی
است که ورود موضوع اقتصادي را بـه صـحنه    مفهومی  ژئواکونومی .قرار گرفته است

در واقع. کند یید میأگرایی تلحاظ انگیزه سود ویژه به به، جهانی
اقتصـادي باشـد   يموضـوع برداشـتن مرزهـا   ، ها در نظام جهانی قدرت

هاي اقتصادي را در فضـاي نظـام     ها هستند که سیاست این قدرت. است  ژئواکونومی
ژئواکونومی، فرایندیند این ابر ؛کنند جهانی اعمال و رهبري می

دادن به فضاي جدید رقابتی در نظام جهانی و روشـی   اي سیال و جهت پوشش پدیده
هاي غربی   هاي جهانی اکثر قدرت  براي توجیه و تحلیل سیاست

وسایل و علل مناقشه مـاهیتی اقتصـادي پیـدا مـی     ، در عصر ژئواکونومی
منجـر بـه کشـمکش سیاسـی شـو     صورتی که منازعات و اختالفـات تجـاري   



تـوان   د که از این جمله مـی کر
ـ ، در نظرگـرفتن یارانـه در خصـوص صـادرات     مین اعتبـارات  أت

ابتی هـاي رقـ    شرایط زیرساخت
امروز اقتصاد یکی از عوامل قدرت است و منـافع  

از ایـن رو بـراي حفـظ    . شـود 
هـاي خـود در نظـر     دستگاه سیاسـت خـارجی منـافع اقتصـادي را در برنامـه     

دسـت آوردن بازارهـا در حـال حاضـر بـه      
بـین   بـه پیونـد    ژئواکونـومی ، 
  

داراي ، هـاي مـرزي اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان     
از دیربـاز بـه دلیـل جایگـاه ویـژه      

همسایگی بـا افغانسـتان   ، جوار بودن با رود هیرمند و هامون
 هـاي بـزرگ    به عنوان کشوري که مدت زمانی طوالنی است که مورد توجه قـدرت 

روزگـار نـوین تـاریخ روابـط     
. اشراف آن به دریاي عمان و اقیـانوس هنـد مـورد توجـه بـوده اسـت      

المللی بیرون از تنگه هرمز و امکان ارتبـاط بـا   
بر اهمیت ، ییافریقاهاي  هاي عرب و بازار

اسـت کـه    مـرز مفهـومی   . مرز یک کشور با تعیین حدود و تـأمین امنیـت مـرتبط اسـت    
موجودیت یک سرزمین سیاسی یا یک کشـور و خـط پیرامـونی جداکننـده آن از دیگـر      
در واقع ابعـاد حاکمیـت یـک    
کننده حدود قلمرو و حاکمیـت  
هـا را از یکـدیگر جـدا و متمـایز     

سیاسـی و  ، ارتبـاطی ، اقتصـادي 
حاکمیـت دولـت را   ، هاي کنترل شـده 

کروفصل  با استفاده از ابزار اقتصادي حل دبای هایی را   درگیري
در نظرگـرفتن یارانـه در خصـوص صـادرات    ، به محـدودیت واردات 

شرایط زیرساخت، هاي آموزشی  هاي رقابتی حمایت از روش  طرح، وريافن
امروز اقتصاد یکی از عوامل قدرت است و منـافع   ).96: 1388، ویسی( و غیره اشاره کرد

شـود  مـی  سیاسی کشورها تابع منافع اقتصادي آنها درنظرگرفتـه  
دستگاه سیاسـت خـارجی منـافع اقتصـادي را در برنامـه     ، منافع ملی

دسـت آوردن بازارهـا در حـال حاضـر بـه       وري پیشرفته و بهبرخورداري از فنا. گیرد می
، بنابراین.ها داراي اهمیت است مراتب بیشتر از فتح سرزمین

  .اي دارد توجه ویژه تجاري/ هاي اقتصادي  موقعیتقدرت و 
هـاي مـرزي اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان      جنوب شـرق ایـران و شـهر   

 از دیربـاز بـه دلیـل جایگـاه ویـژه      ، این منطقـه . هستنداي  ه ویژ کونومیژئواموقعیت
جوار بودن با رود هیرمند و هامون هم، اقلیمی ـ جغرافیایی

به عنوان کشوري که مدت زمانی طوالنی است که مورد توجه قـدرت (
روزگـار نـوین تـاریخ روابـط     چه در عصر سنتی تاریخ دیپلماسـی و چـه در   ، است
اشراف آن به دریاي عمان و اقیـانوس هنـد مـورد توجـه بـوده اسـت       و )الملل بین

المللی بیرون از تنگه هرمز و امکان ارتبـاط بـا    هاي آزاد بین  همچنین دسترسی به آب
هاي عرب و بازار  نشین شیخ، هند، هاي آسیاي خاوري کشور

  ).10: 1384، نیا حافظ(ه افزوده است این منطق

  هاي جنوب شرقی تیک مرزیژئوپل .3
مرز یک کشور با تعیین حدود و تـأمین امنیـت مـرتبط اسـت    

موجودیت یک سرزمین سیاسی یا یک کشـور و خـط پیرامـونی جداکننـده آن از دیگـر      
در واقع ابعـاد حاکمیـت یـک    . )31: 1385، مجتهدزاده(رساند  هاي سیاسی را می  سرزمین

کننده حدود قلمرو و حاکمیـت   هم تعیین، مرزها. کند واحد سیاسی دیگر را مرز تعیین می
هـا را از یکـدیگر جـدا و متمـایز      یک دولت یا نظام سیاسـی بـوده و کشـورها و دولـت    

اقتصـادي ، اجتمـاعی ، هـاي امنیتـی   داراي کـارکرد ، کننـد و هـم   می
هاي کنترل شـده  مرز). 7: 1386، اخباري و عبدي(ی هستند فرهنگ
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کند و هر گونه ضعفی در مرزها موجـب وارد شـدن   
یکـی از  . شود موجب تضعیف حاکمیت دولت می

حراسـت از  ، کنـد  مین امنیـت ایفـا مـی   
 :35 .(  

مطالعـه   به و همچنینها  تیک بیشتر به روابط قدرت میان سرزمین
پـردازد   مـی دیپلماسـی   و جمعیـت 

نقـش عوامـل   ، تیـک یدر سیاست جغرافیایی یا ژئوپل
بـدون تردیـد یکـی از    . شـود 

مباحـث  همچنـین   و مشـی سیاسـت خـارجی   
. اسـت اي و ابعـاد مختلـف آن   

گیـري سیاسـی اسـت؛     ترین معیار براي تصمیم
هـا   بینانه در ارتباط با ظرفیت و اقدام دولـت 

، قـوام (دهـد   تیک را قدرت و تـوان ملـی شـکل مـی    
کننـد از طریـق بررسـی عوامـل     
زمینـه دسـتیابی بـه قـدرت بیشـتر را جهـت       
امـروزه نقـش هـر کشـور در     

 عنـوان عنصـر   تیک بـه یژئوپل
دارد المللــی در تمــام معــادالت حضــور 

قـدرت هـر   ، دانـان سیاسـی  
  .پذیرد ثیر می

هـاي   مرز. ی استحافظ امنیت و استقالل یک نظام سیاس
، همسایگی ایران با پانزده کشـور 

همچنـین وجـود تنـوع در نحـوه     
هـاي کشـور    تعامل با هریک از کشورها از گذشته تا حال موجب شده است موضوع مرز

 وضـعیت ، با توجـه بـه موقعیـت جغرافیـایی آن    
المللـی   ایران را تبدیل به کشوري بین

موقعیـت  . اي بـه آن داده اسـت  

کند و هر گونه ضعفی در مرزها موجـب وارد شـدن    قلمرو آن کشور تثبیت می در تمامی 
موجب تضعیف حاکمیت دولت می، خدشه بر حاکمیت کشور و درنهایت

مین امنیـت ایفـا مـی   اي که نقش اساسی در تأ هاي اساسی و پایه  ارزش
: 1382، دهشیار(تمامیت ارضی و امنیت مرزها است ، مرزها

تیک بیشتر به روابط قدرت میان سرزمینیژئوپلدرواقع 
جمعیـت ، فرهنـگ ، شماري از جمله تـاریخ  هاي بی پارامتر

در سیاست جغرافیایی یا ژئوپلبنابراین ). 127: 1375، سنجابی(
شـود   بر روابط کشورها در نظر گرفته مـی  محیط جغرافیایی

مشـی سیاسـت خـارجی    گیـري خـط   ثر در شـکل ؤهاي م متغیر
اي و ابعـاد مختلـف آن    محیط منطقه، استراتژیک و سیاست دفاعی هر کشور

ترین معیار براي تصمیم چه امروزه منافع ملی کشورها مهماگر
بینانه در ارتباط با ظرفیت و اقدام دولـت  اما باید درنظر داشت که منافع ملی واقع

تیک را قدرت و تـوان ملـی شـکل مـی    یشود و جوهر ژئوپل تعریف می
کننـد از طریـق بررسـی عوامـل      سـعی مـی   کشـورها ، دیگـر به عبـارت   ).57: 1370
زمینـه دسـتیابی بـه قـدرت بیشـتر را جهـت       ، هاي خود  و ظرفیت توانایی تیکیژئوپل

امـروزه نقـش هـر کشـور در     . منافع و امنیت ملی خود  فراهم نمایند آوردن  دست به
ژئوپل. تیکی آن استیثیر عوامل ژئوپلأسیاست جهانی تحت ت

المللــی در تمــام معــادالت حضــور  کننــده در مناســبات خــارجی و بــین تعیــین
دانـان سیاسـی   جغرافیاي که از دیدگاه  گونه به، )71: 1383، سجادپور(

ثیر میأآن ت و موقعیت جغرافیایی تیکیکشور به شدت از ژئوپل
حافظ امنیت و استقالل یک نظام سیاس، هاي هرکشور بنابراین مرز

همسایگی ایران با پانزده کشـور . در طول تاریخ همواره پرتنش بوده است، سیاسی ایران
همچنـین وجـود تنـوع در نحـوه     ، هایی به طول بیش از هشت هزار کیلـومتر  داشتن مرز

تعامل با هریک از کشورها از گذشته تا حال موجب شده است موضوع مرز
با توجـه بـه موقعیـت جغرافیـایی آن    ایران . رخوردار باشداي ب از اهمیت ویژه

ایران را تبدیل به کشوري بین، این موقعیت. فردي را داراست منحصربه تیکیژئوپل
اي بـه آن داده اسـت   کرده است که همواره در معادالت جهانی نقش برجسـته 



گـرا و فعـال    نوعی سیاست خارجی بـرون 
ایـران  ، نخسـت ). 94: 1388، 

المللـی بـوده و در    هاي قدرت بـین 
ایـن موقعیـت بـه دو صـورت مسـتقیم و      
گـذارد و بـه رفتـار خـارجی آن شـکل      

 بایـد  ، رسـد  و به نظـر مـی  طرفی و انزواگرایی سازگاري ندارد 
ایـران بـه   ، رو ایـن  از .پیشه امر زمامداري کـرد 

هـاي جدیـدي بـراي      فرصت، 
عوامـل  ، دیگـر  عبـارت  بـه  .در اختیـار دارد 
و اتخـاذ   گـذارد  مـی  الملـل  منطقه و بین

 ).140: 1375، سـنجابی (کنـد  
 میان شـمال و جنـوب   الجیشی که

هـاي    ي از مزیـت ا قـه منط يبـازیگر 

بسـیاري از ایـن   . اسـت  شـده خاورمیانه با تحوالت زیادي روبـرو  
در جهت افزایش نفـوذ ایـران   ، 

سـقوط   و 2000سقوط طالبـان در افغانسـتان در پایـان سـال     
اي بودند که نقش اسـتراتژیک  

کند کـه از   تیک ایجاب مییهاي ژئوپل
، سازي قرار گیرد و از سـوي دیگـر  

: 1384، و متقـی  محمـدي ( دشـو 
الزم ، توسـعه پایـدار  هاي   دستیابی به سیاست خارجی مبتنی بر شاخص

هاي اقتصادي سیاسـی در حـوزه جنـوب شـرق کشـور      
شـود تـا منـافع     باعـث مـی  ، هـاي شـرقی  

تقویـت و گسـترش عالیـق اقتصـادي در ایـن      
دنبال خواهد داشـت کـه بـا برقـراري و تـأمین امنیـت در       

  .خواهد آمیخت شود و با توسعه پایدار در سراسر ایران درهم 

نوعی سیاست خارجی بـرون ایران با انزواگرایی سازگار نیست و  تیکیژئوپل
، دهقـانی فیروزآبـادي  ( کنـد  گذاران توصیه می را به سیاست
هاي قدرت بـین   المللی است که همواره مورد توجه کانون کشوري بین

ایـن موقعیـت بـه دو صـورت مسـتقیم و      . ي داشته استا معادالت جهانی نقش برجسته
ـ  ، غیرمستقیم گـذارد و بـه رفتـار خـارجی آن شـکل       ثیر مـی أبر سیاست خارجی ایـران ت

طرفی و انزواگرایی سازگاري ندارد  این موقعیت با بی. دهد می
پیشه امر زمامداري کـرد گرا و فعال را  نوعی سیاست خارجی برون

، هاي عبوري  نمناطق اطراف و داال  دلیل دسترسی به تمامی
در اختیـار دارد هاي همسایه خود  کشور گسترش ارتباطات با 

منطقه و بین، ایران اي بر اقتصاد سیاسیِ ه ثیر عمدأجغرافیایی ت
کنـد   یجاب میرا ا ها در حوزه اقتصاد هاي خاص دولت  سیاست
الجیشی که ی سوقطتباروجود این موقعیت ا با توجه به، رو از این

بـازیگر توانـد بـه عنـوان     ایران مـی ، کشور برقرار شده است
  .در این منطقه نیز برخوردار شوداقتصادي و تجاري 

خاورمیانه با تحوالت زیادي روبـرو  ، هاي اخیر  در سال
، بدون آنکه دولت ایران مستقیماً در آن دخیل باشد، تحوالت

سقوط طالبـان در افغانسـتان در پایـان سـال     در واقع . در منطقه بوده است
اي بودند که نقش اسـتراتژیک   ادثهدو ح، 2003حکومت حزب بعث در عراق در آغاز سال 

هاي ژئوپل  ضرورت ).868: 1387، حسینی( ایران را افزایش دادند
سازي قرار گیرد و از سـوي دیگـر   هاي منطقه در روند عادي  روابط ایران با دولت، سو یک

شـو زمینه براي حمایت ایران از بازیگران فروملـی نیـز فـراهم    
دستیابی به سیاست خارجی مبتنی بر شاخصبراي بنابراین  ).179

هاي اقتصادي سیاسـی در حـوزه جنـوب شـرق کشـور       در رویکرداست که تغییراتی عمده 
هـاي شـرقی   ژئوپلیتیـک مـرز  ، به عبارت دیگـر  .صورت گیرد

تقویـت و گسـترش عالیـق اقتصـادي در ایـن      . مورد توجه قرار گیـرد ژئواکونومیک بیشتر 
دنبال خواهد داشـت کـه بـا برقـراري و تـأمین امنیـت در        رفتار عقالنی طرفین را به، منطقه

خواهد آمیختشود و با توسعه پایدار در سراسر ایران درهم  منطقه همراه می
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شود که مفـاهیم پیچیـده و متنـوعی    
پیوندي مستقیم بـا ذهنیـت   ، از یک سو

متــأثر از ، پــذیري و تهدیــد داردو از ســوي دیگــر
آن  قدرت ملـی و ماننـد  ، مصالح ملی

در بررســی مفهــوم امنیــت همــواره بایــد بــه 
تـابعی از دو متغیـر فرصـت و همچنـین     
دو متغیر یادشده همواره بـا یکـدیگر مـورد محاسـبه     

کـه   در حـالی . هـاي امنیتـی دانسـت   
، متقـی ( شوند المللی تلقی می
هاي داخلـی    توان یک ملت در حفظ ارزش

  .ها زشگیري از فرهنگ و ار
در نظـر  توانـد   نیز مـی هاي توسعه پایدار 

هاي قابـل    و توسعه پایدار شباهت
 اقتصـاد و ، ل مشـترك جامعـه  

در واقع امنیت  ).202: 1387
توسـعه اسـت و   ، امنیـت . هستند
شـمار   در جهـان سـوم بـه    ویژه

تـر   و مشخصها و حتی به نح
در برابر تهدیدات خارجی مورد بررسـی و تحلیـل قـرار گرفتـه     

تـر   مراتـب پیچیـده    اي بـه  امنیت پدیـده 
هـاي    شـکاف ، اقتصـادي / نیافتگی زیربنـایی 

اي از مسـائل   طیـف گسـترده  
هـاي توسـعه اسـت       شـرط  امنیت یکی از پیش

کارآمـد بـراي دسـتیابی بـه اهـداف      
. ي اسـت حال مبنـاي امنیـت ثبـات اقتصـاد    

کانون توجه اندیشه و نظر  د

 امنیت. 4

شود که مفـاهیم پیچیـده و متنـوعی     محسوب میاي مهم و حیاتی  عنوان مقوله امنیت به
از یک سو، تعریف امنیت و ترسیم عرصه و دامنه آن. دارد

پــذیري و تهدیــد داردو از ســوي دیگــر و درك نخبگــان و مــردم از آســیب
مصالح ملی، هاي آنان در مقوالتی چون منافع ملی  فرض پیش

در بررســی مفهــوم امنیــت همــواره بایــد بــه ، رو ازایــن). 35: 1381، تاجیــک(اســت 
تـابعی از دو متغیـر فرصـت و همچنـین     ، امنیـت در واقـع  . بودن آن توجه داشت نسبی

دو متغیر یادشده همواره بـا یکـدیگر مـورد محاسـبه     . است لفه دیگري به نام تهدیدؤم
هـاي امنیتـی دانسـت     ان زیـان تهدیدات را باید بـه عنـو  . گیرند قرار می
المللی تلقی می عنوان سودمندي کشورها در روند تعامل بین به، ها فرصت
توان یک ملت در حفظ ارزش: عبارت است از، امنیتبنابراین  ).9: 1383

گیري از فرهنگ و ار حفظ و بهره و ایجاد فرصت جهت هاي خارجی از تهدید
هاي توسعه پایدار   عنوان یکی از شاخص به، امنیتمفهوم 

و توسعه پایدار شباهت امنیتمیان دو مفهوم ، به عبارت دیگر، ودگرفته ش
ل مشـترك جامعـه  ئاز جمله اینکه هر دو بـر مسـا  . شود توجهی دیده می

1387، قاسمی( توجه دارندمحیط زیست با تأکیدات متفاوت 
هستندي ناپذیر تجزیهپیوسته و  هم بهابعاد ، رو توسعه پایدا

ویژه به، توسعه یکی از شروط مهم براي رسیدن به امنیت
ها و حتی به نح امنیت غالباً بر حسب روابط قدرت میان دولت. رود می

در برابر تهدیدات خارجی مورد بررسـی و تحلیـل قـرار گرفتـه      به عنوان دفاع نظامی
امنیت پدیـده ، براي بسیاري از کشورها، با این حال. است
نیافتگی زیربنـایی  هایی که گرفتار توسعه براي کشور. است
طیـف گسـترده  ، ثبات سیاسی هستند اي بیه  اجتماعی و سیستم/ نژادي

امنیت یکی از پیش. تواند زاینده تهدیدات امنیتی باشد می
کارآمـد بـراي دسـتیابی بـه اهـداف       يابـزار ، توسعه پایدار). 174: 1388، بایبوردي(

حال مبنـاي امنیـت ثبـات اقتصـاد     درعین .دشو حسوب میها م امنیتی دولت
دبای ، زمامداران هر کشوري که بخواهند امنیت ایجاد کنند



). 89: 1386، القلم سریع(در پی تثبیت ثبات اقتصادي باشد 
بنابراین با پذیرش این نکته اساسـی کـه امنیـت منجـر بـه افـزایش ثبـات و توسـعه         

  .هاي سیاسی است  از اهداف اصلی جوامع و نظام

هایی مصـداق دارد کـه مرکـب از اقـوام     
فرهنـگ  ، کـه بـه دالیـل مختلـف از جملـه اسـطوره مشـترك       

بـه شـکل   ، معیشت اقتصادي واحد و حقوق و تعهدات مشترك براي همـه 
 و نژادي، هاي قومی  اقلیت، در این میان

اقلیت چـه داوطلـب   . ندهست
رفتار برابر با اکثریـت  ، مرکزي

هاي اقلیت   یا تنش  تنش قومی
با دولـت مرکـزي ناشـی از تقاضـاي مشـارکت برابـر در       

تـرین چالشـی    مهـم ، لهئاین مس
بررسی ایـن وضـعیت   . دشو
  .سازد

ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود که محل تعامالت اقوام گونـاگون در  
پیـرو  ، اناکثریـت مـردم ایـر   

ایران و مـذهب    اسالم دین رسمی
یکـی  . تغییر اسـت   شناخته شده که تا ابد غیرقابل

در کنـار   .مـذهب شـیعه اسـت   
پیروان این مـذهب در  . اهل سنت است

هـا دیـده    هـا و بلـوچ   تـرکمن 
هاي قلمرو   دنباله، غرب و جنوب

نـاطق  در برخـی م  امـا ، شـود 
فضاي محدودي به مسلمانان 

در پی تثبیت ثبات اقتصادي باشد ، هانریزي آ و کانون برنامه
بنابراین با پذیرش این نکته اساسـی کـه امنیـت منجـر بـه افـزایش ثبـات و توسـعه         

از اهداف اصلی جوامع و نظام حفظ امنیت یکی، دشو می

  هاي شرق کشور   ی در استانامنیتهاي   چالش. 5

  قومیت و ناهمسانی مذهب. 5- 1
هایی مصـداق دارد کـه مرکـب از اقـوام       مذهبی در مورد ملت و موضوع تنوع قومی

کـه بـه دالیـل مختلـف از جملـه اسـطوره مشـترك        اقوامی ؛باشند مختلف 
معیشت اقتصادي واحد و حقوق و تعهدات مشترك براي همـه ، عمومی

در این میان). 44: 1385، صالحی امیري(آیند  ملت درمی
هستخواستار برابري کامل با سایر شهروندان جامعه ، مذهبی

مرکزي خواهان حذف تبعیض از سوي دولت، و چه اجباري
تنش قومی أو عدم انکار و فراموشی نسبت به خود هستند و منش

با دولـت مرکـزي ناشـی از تقاضـاي مشـارکت برابـر در        آنها در روابط ناسازگارانه
این مس). 77:1387، خلیلی(هاست  قدرت و زدودن نابرابري

شو مذهبی ایجاد می، هاي قومی  ارتباط با اقلیت است که در
سازد هاي موجود را آشکار می در شرق ایران امکانات و تنگنا

ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود که محل تعامالت اقوام گونـاگون در  
اکثریـت مـردم ایـر   . مذهبی است، هاي قومی  داراي اقلیت، تاریخ بوده است

اسالم دین رسمی، اي که در قانون اساسی گونه به، ندهستدین اسالم 
شناخته شده که تا ابد غیرقابل مذهب رسمی، عشري جعفري اثنی

مـذهب شـیعه اسـت   ، در ایـران  دهنده هویت ملـی  شکلاز عوامل بنیادین 
اهل سنت است، مذهبی ایرانترین اقلیت  مهم، اکثریت شیعه
تـرکمن ، کردهـا ، هـا  هاي مختلف از جمله فـارس   میان قومیت

غرب و جنوب، غربی شمال، نظیر شرق، در برخی مناطق .شوند می
شـود  کشیده مـی  ایران هاي سیاسی نشین به ماوراي مرز سنی

فضاي محدودي به مسلمانان ، شرقی کشور غربی و جنوب شمال، شرقی شمال، شرقی
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غـرب و شـرق   ، شرقی ویژه در جنوب
و  شـباهت بـا ایرانیـان شـیعه    

مـذهبی  ، هـاي قـومی    ه اینکه دنبالـه 
در صورت واگرایی این ، بیشتر ساکنان مناطق مرزي ایران در آن سوي مرز قرار دارد

ی فراوانـی در  امنیتـ مشـکالت  
: 1381، پـور  کریمـی (د شـو  ایجـاد مـی  

بـه عبـارت   . سـازد  مرز را با مشکل جدي مواجه مـی 
ثبـاتی همـراه    هایی از بی هاي آینده با نماد

هـاي شـرقی    تیک حوزه مـرز 
.(  
اي از کشـور اسـت    منطقـه ، شرقی ایران

پیونـد  ، نشـین افغانسـتان   که با ایالت بلوچستان در جمهوري فدرال پاکستان و ناحیه بلوچ
هـاي جنـوب    اي میان مردم ساکن در مرز

هـاي    ایـن امـر منجـر بـه خیـزش     
هاي جهـادي شـده اسـت      هاي چریکی و جنگ
اقلیـت بلـوچ بـا مـذهب     ، شـرقی کشـور  

زبـان و  ، پاکستان در سه متغیـر مـذهب  
بـر  ، ترکیب این سه متغیر همسو

، بـا توجـه بـه تنـوع زبـانی     . ثیر دارد
گسـترش  امکـان  ، هـاي دینـی در جامعـه ایـران    

 هـاي   تناسیونالیس هاي طلب و رویکرد
المللـی کـه    هاي بـین  رسد در صورت بروز برخی بحران

ایـن امـر   . انجامـد  بالکانیزه شدن کشور می
، تبـاري ، مـذهبی ، هـاي قـومی  

شـود   هویت ملی مـی بر هاي فروملی 
  ).82: 1388، دهشیري

در مـورد  . سـنت هسـتند  اهل 

ویژه در جنوب هاین فضاها ب .یافته استاهل سنت اختصاص 
بـا ایرانیـان شـیعه      شـناختی و قـومی   هـاي زبـان    کشور به لحاظ خصیصه

ه اینکه دنبالـه با توجه ب). 16: 1381، نیا حافظ(پیوستگی دارند 
بیشتر ساکنان مناطق مرزي ایران در آن سوي مرز قرار دارد

مشـکالت  ، گرایی آن سـوي مـرز   ها از دولت مرکزي و هم گروه
ایجـاد مـی  هاي شرقی  ویژه در مرز به، مناطق مرزي ایران

مرز را با مشکل جدي مواجه مـی  امنیتتأمین ، لهئاین مس ).168
هاي آینده با نماد  هاي شرقی ایران طی سال محیط مرز، دیگر
تیک حوزه مـرز یتوان به عنوان واقعیت ژئوپل این امر را می. د بودنخواه

).177: 1384، محمدي( هاي آینده دانست  ایران طی سال
شرقی ایران استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب 

که با ایالت بلوچستان در جمهوري فدرال پاکستان و ناحیه بلوچ
اي میان مردم ساکن در مرز قبیله، هاي قومی پیوند. فضایی و جغرافیایی دارد

ایـن امـر منجـر بـه خیـزش     . ا مردم پاکستان و افغانسـتان وجـود دارد  شرق ایران ب
هاي چریکی و جنگ  حرکت، خواهانه و مسلحانه قومی جدایی

شـرقی کشـور   هاي جنوب  در مرز ).141: 1389، زاده ابراهیم(
پاکستان در سه متغیـر مـذهب  بلوچستان ایران و ، بنابراین. کنند تسنن زندگی می

ترکیب این سه متغیر همسو).  16: 1381، نیا حافظ(دارند شباهت قومیت با یکدیگر 
ـ    همگرایی دو بخش بلوچ ثیر داردأنشین پاکسـتان و ایـران ت

هـاي دینـی در جامعـه ایـران      و اقلیت )عیتش/ تسنن(مذهبی ، فرهنگی
طلب و رویکرد تجزیه، اهاي واگر  فرهنگ هاي ناشی از خرده  ناامنی

رسد در صورت بروز برخی بحران به نظر میافراطی وجود دارد که 
بالکانیزه شدن کشور می به، توانند دامنگیر مناطق مجاور ایران شوند می

هـاي قـومی    فرهنگ گسترش خرده. کند نگی را تضعیف میهویت فره
هاي فروملی   هویت گروهی و زبانی موجب غلبه خرده، اي منطقه

دهشیري( یابند گسترش می هاي قومی  ها و تنش و در نتیجه بحران
اهل ، ایران ساکن در شرق از نظر مذهبی اقلیت بلوچ



بنا به مصاحبه با نخبگـان  ) سیستان و بلوچستان
 درصـد  95حـدود  ، سراوان و ایرانشـهر 

هایی مانند زاهـدان کمتـر    در حالی که این نسبت در شهر
هـاي    با بلوچ، هاي مرزي این استان

و بـا بخـش   داشـته   شباهت، 
، این نکته اگر مورد توجه دقیق قـرار نگیـرد  

  .بدل شود، میو ضدامنیت عمو
کننـده   بـه صـورت عامـل منسـجم    

قومیـت بـه اشـتراك اعضـاي یـک قـوم بـه افسـانه اجـدادي          
عناصر فرهنگی و پیوند با یک سـرزمین تـاریخی اشـاره دارد و    

نـژاد و قومیـت   ). 24: 1386، احمدي
داراي ، ایـران ، هـاي خاورمیانـه  

بـا   )لـر و بلـوچ  ، عـرب ، کـرد 
اي بر این باورنـد کـه بـر اسـاس     
ایران هیچگاه مسـکن قـوم واحـدي نبـوده     

، زاده اسـماعیل (انـد   کـرده  بلکه اقوام گوناگونی در کنار هم در این سرزمین زندگی می
هـاي    گسـتره وسـیعی بـه خواسـت    

» یـک زبـان  ، یـک ملـت  «داده است که در صورت مهـار نشـدن آن و تحقـق شـعار     
در میـان کلیـه   ). 34: 1377، افتخـاري 

ر آنـان د   سـنی و ایـده   و شـیعه 
   .شود محسوب می

اجــراي سیاســت خــارجی بــر مبنــاي توســعه پایــدار بــا  
، اي هاي ناپایدار منطقه  در محیط

، اختالفـات قـومی  . دهسـتن  
موضـوع  ایـن  اهمیـت  . دشـو 

شود که نوعی ناهمسانی از حیث رفاه اقتصادي نیز بر مناطقی حاکم 
  .دمرکزي را به هر دلیل در خود دار

سیستان و بلوچستان(جمعیت اهل سنت در شرق کشور 
سراوان و ایرانشـهر ، در برخی از شهرها مانند چابهار، این منطقه

در حالی که این نسبت در شهر، جمعیت اهل تسنن هستند
هاي مرزي این استان شهر رو این از ).224: 1386، زاده اسماعیل(است 

، اهل سنت پاکستان مذهبی، جغرافیایی و قلمرو پاکستان
این نکته اگر مورد توجه دقیق قـرار نگیـرد  . تفاوت قابل توجهی دارندمرکزي ایران 

و ضدامنیت عمو، ضدبرابرسازي، سازي تواند به ضدتوسعه می
بـه صـورت عامـل منسـجم    ، نیـز   قـومی ، آگاهی نژادي، عالوه بر عامل مذهبی

قومیـت بـه اشـتراك اعضـاي یـک قـوم بـه افسـانه اجـدادي           .شود محسوب میگرایی  ملی
عناصر فرهنگی و پیوند با یک سـرزمین تـاریخی اشـاره دارد و    ، خاطرات مشترك، مشترك

احمدي(است و طبیعی اتحاد میان یک جامعه   از منابع قدیمی
هـاي خاورمیانـه   در میان کشور .کند در ایجاد همبستگی ایفا می ینقش بنیادین

کـرد ، ترك( ایران داراي اقوام مختلف .استبیشترین تنوع قومیتی 
اي بر این باورنـد کـه بـر اسـاس      عده. هنگی گوناگون استفرو  هاي سیاسی  عقاید و سلیقه
ایران هیچگاه مسـکن قـوم واحـدي نبـوده     ، در طول پنج هزار سال گذشته، شواهد تاریخی

بلکه اقوام گوناگونی در کنار هم در این سرزمین زندگی می، است
گسـتره وسـیعی بـه خواسـت     ،با عامـل زبـان    هاي قومی  ترکیب گرایش). 209: 1386
داده است که در صورت مهـار نشـدن آن و تحقـق شـعار       قومی
افتخـاري (تواند امنیت ملی و جهانی را بـه مخـاطره انـدازد     می
شـیعه  هاي قومی  چالش، روي ایران قرار داردپیش که  ل قومیئمسا

محسوب میهاي اصلی   یکی از دغدغه، خصوص تشکیل دولت مستقل
اجــراي سیاســت خــارجی بــر مبنــاي توســعه پایــدار بــا  ، در چنــین شــرایطی

در محیط در واقع .شود میهاي قابل توجهی همراه   محدودیت
 ناپـذیر روبـرو   بینـی  هاي پـیش  فرایندسیاسی با  هاي رفتار

شـو ها و مشـکالت امنیتـی     تواند منجر به چالش مذهبی می
شود که نوعی ناهمسانی از حیث رفاه اقتصادي نیز بر مناطقی حاکم  زمانی آشکار می
مرکزي را به هر دلیل در خود دار هاي گسست از دولت  کم پتانسیل شود که دست

ی 
رج
 خا
بط
روا

مه 
صلنا
ف

® 
وم 
 س
ال
س

® 
رم 
چها

ره 
شما

 ®
ن 
ستا
زم

13
90

94 



یس
با

ت
  گی

ک
ومی
کون
ئوا
ي ژ
ها

 
عه
وس
ت

 
قه 
نط
م

وب
جن

 
رق
ش

 
ان
ایر

 
® 

ده 
زمو
ه آ
هیم
و ف

ي 
شاد
 من
ضی
مرت

ی، 
خلیل

ن 
حس
م

95  

فرایند عدم توجـه  . دوري از بخش مرکزي است
عـدم تعـادل شـدیدي را بـا     ، 
). 260: 1386، سـعیدي (انـد   شدت در محرومیت باقی مانده

هاي نامطلوبی بـراي    مداپی، شود
ي بـودن ایـن منـاطق و قـرار     
دوري از مرکز جغرافیـایی کشـور کـه    

، و اجرایـی کشـور اسـت   قضـایی  
هـاي    مناطق مرزي هم به دلیل دوري از مرکز و هم به دلیل نبـود قابلیـت  

 هاي توسعه داخلـی قـرار گیرنـد   
منجـر  ، هاي مرزي و مرکـز  ناهمسانی در توان اقتصادي میان شهر

اجتمـاعی  ، هاي فرهنگـی   نابرابري در فرصت
درحقیقت نـوعی نـابرابري در توزیـع درآمـد و اسـتمرار      

شــود  هــاي اجتمــاعی مشــاهده مــی
هاي مختلـف آمـاري کشـور نشـان دهنـده      

بررسی شـاخص  . هاي آشکار بین سیستان و بلوچستان با دیگر مناطق کشور است
، نفـر 4درصد شاغالن بخش صنعتی با 

ترین نرخ شهرنشینی بعـد از هرمزگـان بـا    
سیسـتان و  . هـاي کشـور اسـت   

و   040/0ضـریب توسـعه اقتصـادي   
هـاي یادشـده     در رتبه اول کشـور در زمینـه  

هـا   بیشتر این ضـریب ، کشد رار گرفته است و وضعیت بحرانی شدیدي را به تصویر می
  ). 48: 1385، نیا و رومینا
درصــد از  5فقــط حــدود ، 
ترتیـب   بـه  درصد 5ه این ک، 

ها در ایـن   سهم بلوچ. هاست

  ناهمسانی رفاهی. 2-5
دوري از بخش مرکزي است، هاي اصلی مناطق مرزي  کی از ویژگیی

، اي است که این مناطق به گونه، و رسیدگی به مناطق مرزي
شدت در محرومیت باقی مانده مناطق مرکزي پیدا کرده و به

شود مناطق مرزي ناشی می این مسئله جغرافیایی که از طبیعت
ي بـودن ایـن منـاطق و قـرار     ا محرومیت شدید و حاشیه، ترین آن مهم. مناطق مرزي دارد

دوري از مرکز جغرافیـایی کشـور کـه    . اي کشور است نگرفتن آنها در مسیر امواج توسعه
قضـایی  ، اداري، گیري سیاسـی  معنی دوري از مراکز تصمیم  به

مناطق مرزي هم به دلیل دوري از مرکز و هم به دلیل نبـود قابلیـت   شود میموجب 
هاي توسعه داخلـی قـرار گیرنـد     کمتر در جریان برنامه، جمعیتی و صنعتی در این مناطق

ناهمسانی در توان اقتصادي میان شهر). 202: 1380، عندلیب(
  . دشو می مرکزو اوت قابل توجه در حاشیهبه تف

نابرابري در فرصت، ناهمسانی رفاهی میان مرکز و حاشیه
درحقیقت نـوعی نـابرابري در توزیـع درآمـد و اسـتمرار      . و اقتصادي را نیز با خود دارد
هــاي اجتمــاعی مشــاهده مــی  و ثــروت هــاي عمــومی  تبعــیض در توزیــع درآمــد

هاي مختلـف آمـاري کشـور نشـان دهنـده        بررسی شاخص). 232: 1386، زاده ماعیلاس(
هاي آشکار بین سیستان و بلوچستان با دیگر مناطق کشور است  تفاوت

درصد شاغالن بخش صنعتی با ، 77/48باسوادي زنان با نرخ، 1/57باسوادي با نرخ
ترین نرخ شهرنشینی بعـد از هرمزگـان بـا     پایین، 7/26باالترین نرخ بیکاري کشور با رقم

هـاي کشـور اسـت     هاي موجـود در بـین اسـتان     ترین نرخ پایین، 12/46نرخ
ضـریب توسـعه اقتصـادي   ، - 116/0بلوچستان بـا ضـریب توسـعه اجتمـاعی     

در رتبه اول کشـور در زمینـه  ، - 093/0ضریب توسعه اجتماعی و اقتصادي
رار گرفته است و وضعیت بحرانی شدیدي را به تصویر میق

نیا و رومینا حافظ(بیانگر مدیریت ناکارآمد در این منطقه هستند 
، از جمعیــت غیرفــارس کشــور درصــد 55حــدود 

، کنند خود منتشر می هاي قومی  مطبوعات کشور را به زبان
هاست ها و ترکمن عرب، کردها، هاي آذربایجان  در اختیار ترك



جمعیـت   درصـد  45معناي دیگر این عبارت آن اسـت کـه   
این امر هـم در حـوزه   . اختیار دارند
 مسـئله این ). 230: 1386، زاده

بـه  ، هاي همسایه ایـران  زاي کشور
هـاي بـزرگ     افغانسـتان و پاکسـتان کـه منجـر بـه حضـور قـدرت       

  . دنکن ران را فراهم میثبات کردن ای
، بعـد مسـافت  . زاهـدان دورتـرین فاصـله را بـا تهـران دارد     

دهد و در نتیجه فراینـد ادغـام اجتمـاعی    
 طـوري  بـه ، سـازد  هاي جغرافیایی را دچار مشکل می
آبـی   گرمـا و کـم  ، قاچـاق مـواد مخـدر   

انزواي جغرافیایی موجب شده است که بلوچ هـا  
هـاي گسـترده و مثلثـی     قرارگـرفتن فضـا  

میان بلوچسـتان و بخـش مرکـزي    
اي  حاشـیه  باعث دورافتادگی جغرافیایی این منطقه شده و بـه آن موقعیـت کـامالً   

برخـی از آمارهـا در دو سـه زمینـه     
شـرق  ، که از یک سـو دهد  نشان می

، در مجموع کمتر توسعه یافته است و از دیگر سـو 
  .از وضعیت نامساعدتري برخوردارند

  )به کیلومتر( وترابري

 راه اصلی راه فرعی
158  
195    
89    
703  
90  
60  
337  
287    

معناي دیگر این عبارت آن اسـت کـه   . عرصه تقریباً صفر است
اختیار دارند مطبوعات کشور را در درصد 95، فارس کشور

زاده اسماعیل(کند  افزاري صدق می نرمافزاري و هم  سخت
زاي کشور و ماهیت طبیعی بحران همراه با اختالفات مذهبی

افغانسـتان و پاکسـتان کـه منجـر بـه حضـور قـدرت        این معناست کـه 
ثبات کردن ای زمینه بی، ندالمللی در همسایگی ایران شده ا بین

زاهـدان دورتـرین فاصـله را بـا تهـران دارد     ، ها در میان مراکز استان
دهد و در نتیجه فراینـد ادغـام اجتمـاعی     کنش فضاها و حجم ارتباطات را تقلیل می برهم

هاي جغرافیایی را دچار مشکل می اقوام مختلف ملت و نیز اتصال فضا
قاچـاق مـواد مخـدر   ، اعتیاد، ماندگی عقب، سرزمین فقر، وچستانکه بل

انزواي جغرافیایی موجب شده است که بلوچ هـا  ، در کنار عوامل مذکور. شود شناخته می
قرارگـرفتن فضـا  . خود را در سرنوشت ملی کمتر شریک بداننـد 

میان بلوچسـتان و بخـش مرکـزي    ) ایرانشهر و سبزوار، قم(هاي داخلی ایران  شکل کویر
باعث دورافتادگی جغرافیایی این منطقه شده و بـه آن موقعیـت کـامالً   ، کشور

برخـی از آمارهـا در دو سـه زمینـه     ، به عنوان نمونـه   ).174: 1381، انی حافظ(داده است 
نشان می، کشوري آن پیوند با توسعه پایدار و مقایسه درون هم

در مجموع کمتر توسعه یافته است و از دیگر سـو ، کشور به نسبت با دیگر مناطق کشور
از وضعیت نامساعدتري برخوردارند، سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان، به ویژه

وترابري هاي تحت حوزه استحفاظی وزارت راه  انواع راه .1جدول
راه اصلی استان اهآزاد ر     بزرگراه
 اصفهان 305 938 490
  ایالم 0  10  139
  تهران 183  285  131
  خراسان رضوي 40  372  9
  سمنان 0  413  42
  سیستان وبلوچستان 0  20  66
 کردستان 0  17  20

  کهگیلویه و بویراحمد 0  3  257

  1384، سالنامه آماري کشور :منبع
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  وترابري هاي تحت حوزه استحفاظی وزارت راه

 راه فرعی

1050 

797  

373  

3794  

668  

4007  

1202  

733  

 )درصد(نرخ مشارکت اقتصادي و نرخ بیکاري بر حسب استان 

1387 

نرخ مشارکت 
 اقتصادي

  نرخ مشارکت اقتصادي نرخ بیکاري

4/37 6/14  

4/37  6/14    

4/37  0/11    

4/41  3/8    

33/5  3/8    

6/28  2/11    

2/40  5/12    

0/31  9/14    

هاي تحت حوزه استحفاظی وزارت راه  انواع راه .2جدول 

  
 استان آزاد راه

  بزرگراه راه اصلی

 اصفهان 365 993 2225

  ایالم 0  24  608

  تهران 183  327  391

  خراسان رضوي 40  685  1013

  سمنان 0  495  324

  وبلوچستانسیستان  0  20  1506

 کردستان 0  41  343

  کهگیلویه و بویراحمد 0  14  347

  1387، سالنامه آماري کشور: منبع

نرخ مشارکت اقتصادي و نرخ بیکاري بر حسب استان  .3جدول
1386 1358 

 استان
نرخ مشارکت اقتصادي نرخ مشارکت   نرخ بیکاري

  نرخ بیکاري  اقتصادي

 اصفهان 0/11 1/43 7/12 3/40

  ایالم 6/13  5/37  7/12  3/40

  تهران 0/13  6/40  3/11  3/39

7/42  0/8  5/40  6/8 
خراسان 
  رضوي

  سمنان 6/10  9/36  4/8  6/35

3/35  0/12  1/38  9/10 
سیستان 
  وبلوچستان

 کردستان 7/10  1/39  1/9  9/37

6/33  6/17  3/34  6/15 
کهگیلویه و 
  بویراحمد

  
  
  



بر حسب   ها از محل درآمد عمومی هاي اجرایی در استان

1387 
 

1386 

1369090 6936110 

502924  1505427  

2429329  13938770  

1623711  8706026  

470667  1181917  

2926072  2925839  

649649  2532950  

718122  2571365  

اجتمـاعی و بیکـاري فـراوان در    
قاچـاق کـاال و امـور دیگـري کـه      

تحقیقـات   اسـاس  بـر . ثر اسـت 
امنیت و توسعه در مناطق مرزي با ضـریب همبسـتگی بـاال داراي رابطـه     

ـ   ،   ثیراتأتوسـعه و امنیـت ت
هـاي    اي که مناطق داراي شـاخص 

تـر برخوردارنـد و    نیافته ی باالتري نسبت به مناطق توسعه
تـرین   عمـده ، انـد  هایی که درگیر مسائل ناامنی در مناطق مـرزي خـود بـوده   
هـاي پیـرو آن    مـد اا ناشی از شرایط توسعه یـافتگی و پی 

 ها در این منـاطق  محیط مناسبی براي بروز ناامنی
 .اسـت اساسـی در سـطح ملـی ضـروري     

قـرار دارد   28در رتبه ، یافتگی
ها دارد کـه ایـن    نیاز به توسعه در همه زمینه

رسـد   نظر می  به). 84: 1386، 

هاي اجرایی در استان  دستگاه) جاري(اي  عملکرداعتبارات هزینه. 4جدول
  )میلیون ریال( 3استان

 
 استان 1370 1375

1385  

 اصفهان 113616 573582 7007798

  ایالم 24696  118056  1388644

  تهران 234272  1251181  14033801

  خراسان رضوي 164899  866100  8853501

  سمنان 26401  115884  1190152

  سیستان وبلوچستان 51816  221946  2963801

 کردستان 40374  205060  2479786

  کهگیلویه و بویراحمد 26370  132202  1488580

  1387، سالنامه آمار کشور :منبع
اجتمـاعی و بیکـاري فـراوان در    ، هاي شدید اقتصادي  وجود محرومیت، بدون تردید

قاچـاق کـاال و امـور دیگـري کـه      ، غیرمجـاز افـراد  مناطق مرزي در افـزایش عبـور   
ثر اسـت ؤمـ ، ثیر نـامطلوبی دارنـد  أت، اي بر امنیت مرز گونه به

امنیت و توسعه در مناطق مرزي با ضـریب همبسـتگی بـاال داراي رابطـه     ، شده انجام
، دیگـر بـه بیـانی   . ندهسـت مستقیم و دوسویه با یکـدیگر  

اي که مناطق داراي شـاخص  گونه به. دنگذار تحقق امنیت می فرایندبر   مستقیمی
ی باالتري نسبت به مناطق توسعهامنیتاز مزیت ، باالي توسعه

هایی که درگیر مسائل ناامنی در مناطق مـرزي خـود بـوده    کشوردر
ا ناشی از شرایط توسعه یـافتگی و پی ه مسائل مربوط به این ناامنی

  ).202: 1380، عندلیب( بوده است
محیط مناسبی براي بروز ناامنیبه تواند  شرایط فقر و تنگدستی می

اساسـی در سـطح ملـی ضـروري     هایی  و راهبردبنابراین اتخاذ تدابیر . شود تبدیل
یافتگی از نظر توسعه، استان 28ر بین استان سیستان و بلوچستان د

نیاز به توسعه در همه زمینه، هاي استان  ها و قابلیت که با توجه به ویژگی
، اخباري(هاي استان است   امر مستلزم استفاده بهینه از قابلیت
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  هـاي قـومی    گر نارضایتی یکی از عوامل اصلی تحریک
ایـن  . همچنین همسـایگی ایـن منطقـه بـا پاکسـتان را نیـز نبایـد نادیـده انگاشـت         

سـازي شـکاف    تواند در تهییج و فعال
تضـعیف عوامـل واگرایـی و    

هاي اقتصـادي ایـن     هاي توسعه و ضعف بنیان
، اي هـاي فرامنطقـه    تنوع تهدیدات امنیتی از سوي همسایگان وابسته به قدرت
ن و بـروز وضـعیت   باعث تشدید محرومیت و توسـعه نیـافتگی منـاطق مـرزي ایـرا     

اجتماعی این مناطق نسبت به مناطق مرکزي شـده  
توان تردید کرد  کمتر می، با عنایت به آنچه ذکر شد

تواند به رفع مشـکالت   فرهنگی در مناطق مرزي می
بنـابراین  . و تفاوت مشهود میان مرکز و حاشیه را کاهش دهد
  .حلی براي مشکالت باشد

عواملی براي رقابـت وجـود داشـته    
هـاي   روابط ایران با کشـور  .

رو بوده  روبهنیز  و مشکالتی
گرا مبنی بر توسعه روابـط   ضرورت اتخاذ یک سیاست خارجی برون

 ).95: 1388، يفیروزآبـاد دهقانی 
هـاي   که موجب رقابت و همکاري کشـور 

  .براي مطالعه سطح همکاري ضرورت دارد

، شـود  دیـده مـی  هاي مختلفی 
و زوال  کشور پاکستان و افغانستان در شـرایط ناپایـدار  

طرفی افغانسـتان در   بی در، در افغانستان
عواقـب غیرقابـل   ، یک ابرقدرت جهـانی 

یکی از عوامل اصلی تحریک، اقتصاديهاي   که همین نابسامانی
همچنین همسـایگی ایـن منطقـه بـا پاکسـتان را نیـز نبایـد نادیـده انگاشـت         . باشد
تواند در تهییج و فعال جواري با توجه به وجود مشکالت اقتصادي می هم

تضـعیف عوامـل واگرایـی و     بنابراین تالش در جهت). 45: 1377، افتخاري(مؤثر باشد 
  .ضروري است بخش تقویت عوامل همگرایی وحدت

هاي توسعه و ضعف بنیان  کمبود زیرساخت، از سوي دیگر
تنوع تهدیدات امنیتی از سوي همسایگان وابسته به قدرت، مناطق

باعث تشدید محرومیت و توسـعه نیـافتگی منـاطق مـرزي ایـرا     
اجتماعی این مناطق نسبت به مناطق مرکزي شـده   و فرهنگی، هاي اقتصادي  نابرابري

با عنایت به آنچه ذکر شد). 120: 1386، نژاد شریف(است 
فرهنگی در مناطق مرزي می و اجتماعی، که توسعه اقتصادي

و تفاوت مشهود میان مرکز و حاشیه را کاهش دهد کردهاین مناطق کمک 
حلی براي مشکالت باشد تواند راه می، تأکید بر توسعه پایدار در این منطقه

  یشرق جنوبهاي  مرزامنیتی در تهدیدهاي. 5- 3
عواملی براي رقابـت وجـود داشـته    ، ها ممکن است از یک سو در روابط میان دولت

.عواملی براي همکاري یافت شود، دیگر سويباشد و از 
و مشکالتی ها چالشبا ثبات و تعادل در عین هاي شرقی  حوزه مرز

ضرورت اتخاذ یک سیاست خارجی برون، بنابراین. است
دهقانی (شود  دیده میاي  اي و فرامنطقه هاي منطقه با کشور
که موجب رقابت و همکاري کشـور هایی   چالشبررسی اهمیت نسبی در واقع 
براي مطالعه سطح همکاري ضرورت دارد، شوند منطقه می

  هاي شرقی هاي فرامنطقه اي در مرز  حضور قدرت. 5- 1-3
هاي مختلفی   ها و مؤلفه ی در مناطق شرقی در قالبامنیتهاي   چالش

کشور پاکستان و افغانستان در شـرایط ناپایـدار  ، ایراندر شرق  اي که گونه به
در افغانستان  سیس پایگاه نظامیأت. برند به سر می سیاسی

یک ابرقدرت جهـانی   سیاست و تبدیل افغانستان به پایگاه نظامی



 ).28: 1388، علیـزاده ( رنـاکی بـراي منطقـه و جهـان بـه دنبـال دارد      
اهمیـت   عـالوه بـر   امریکـا براي ایاالت متحده 

بروز تحـوالت جدیـد   ا ببنابراین 
امنیتـی  ، اصـلی مسـائل سیاسـی   

 هـاي نـوین    گیري از فرصت

ایـن   .حضـور دارنـد  هـاي آینـده در افغانسـتان    
وجود  در افغانستان را به زمینه ایجاد ثبات

ایـن  . هاي دیگري خواهند شـد 
هاي بنیـادگرا بـه    نیرو. تواند زمینه الزم براي ظهور جدال جدید را فراهم آورد
. شـوند  محسـوب مـی  ساختی در افغانستان و پاکسـتان  

هـاي    منجر به افـزایش سـتیز  
هـاي بنیـادگرا را    اگرچه نظامیان در پاکستان تالش دارند تا رونـد 

هایی از   توان نشانه می است که
بنـابراین عملیـات   ). 179: 1384
اي محسـوب   هـاي منطقـه    بنیادگرا به عنوان یکی از چالش

  .دنمناطق مرزي اصوالً در معرض انواع تهدیدات خارجی قراردار
یـافتگی و   تـوان ناشـی از فقـدان توسـعه    
در چنـین  . هاي منطقه دانسـت 

بـزرگ   هـاي   قـدرت  .شـود  هاي بزرگ فراهم مـی 
هـاي    هاي توسعه نیافته و همچنین در منـاطقی کـه فاقـد نهادمنـدي    

: 1384محمـدي،  ( ورزنـد  مبـادرت مـی  
، طـرزي دقیـق   بـه ، هاي کور تروریستی گروهک ریگی

بـر نبـود   ، تـا حـدود زیـادي   
استوار و بـه  ، هاي توسعه اقتصادي

در حـوزه   تهدیـدات مشـترك امنیتـی   
  .باشد میهاي منطقه  کشورایران با 

رنـاکی بـراي منطقـه و جهـان بـه دنبـال دارد      بینی و خط پیش
براي ایاالت متحده ، منطقه خاورمیانهتوسعه در ، درواقع

بنابراین  .دارد اي نیز ه ژئواکونومیک ویژ اهمیت، استراتژیک
اصـلی مسـائل سیاسـی   ایران به عنـوان نقطـه اتصـال    ، تیک در منطقهیژئوپل

گیري از فرصت هاي بهره  باید زمینه، خاورمیانه از لحاظ مکانی و ماهیتی
  ).621: 1387، برزگر( درنظر داشته باشد در منطقه را
هـاي آینـده در افغانسـتان      طی سال امریکا هاي نظامی نیرو

زمینه ایجاد ثبات، بعد  به 2001سال  ازگونه که  نیروها همان
هاي دیگري خواهند شـد   و کارویژه ها هاي آینده داراي کنش  طی سال، آوردند
تواند زمینه الزم براي ظهور جدال جدید را فراهم آورد امر می

ساختی در افغانستان و پاکسـتان   عنوان نمادي از چالش درون
منجر به افـزایش سـتیز   امریکا هاي نظامی  جدال موجود و همچنین حضور نیرو

اگرچه نظامیان در پاکستان تالش دارند تا رونـد . متقابل خواهد شد
است کهاي  گونه بهاي  هاي محیط منطقه  یتعاما واق، دکننکنترل 
1384، محمـدي ( دکـر ي گریز از مرکز را مشاهده ها  روند
بنیادگرا به عنوان یکی از چالش هاي  از سوي گروه  نظامی

مناطق مرزي اصوالً در معرض انواع تهدیدات خارجی قراردار .شود می
تـوان ناشـی از فقـدان توسـعه     می را هاي شرقی ایران ثباتی در مرز بی

هاي منطقه دانسـت  هاي سیاسی و اجتماعی کشور همچنین ناپایداري نهاد
هاي بزرگ فراهم مـی   شرایطی زمینه براي مداخله قدرت

هاي توسعه نیافته و همچنین در منـاطقی کـه فاقـد نهادمنـدي      در محیط عموماً
مبـادرت مـی    د به عملیات نظـامی هستناجتماعی ، سیسیا

هاي کور تروریستی گروهک ریگی  حرکت، عنوان نمونه به ).177
تـا حـدود زیـادي   ، هـایی   هاي برآمده از چنین حرکـت    نشان داد که ناامنی

هاي توسعه اقتصادي  جانبه زیرساخت امکانات رفاهی و عدم تأمین همه
تهدیـدات مشـترك امنیتـی   بنـابراین  . شـده اسـت   نوعی غریزي توجیه می

ایران با گسترش همکاري نیازمند ، شرقی هاي جنوب مرز
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. اي روبـرو اسـت   ه عمدتهدیدات 
احتمـال  ، هـاي ایـران و افغانسـتان   

هـاي    احتمـال افـزایش فعالیـت   
پاکسـتان بـه   هـاي   اعزام نیرواي ایران از طریق 

مـذهبی  ، امکان طرح مجدد مطالبات قـومی 
اي از سـوي وهابیـت و نیـز     افـزایش تحریکـات فرقـه   
کـه از همجـواري بـا    اسـت  تهدیـداتی  

: 1388، دهشـیري (تان براي ایران امکان ظهـور و بـروز دارد   
ایـران  . گیرد  هاي موجود در منطقه بهره

چنـین فرصـتی اهـرم    ، را دارد
غـرب و  بـا   ویـژه  بـه ، کـردن روابـط خـود   

هـاي ژئواسـتراتژیک ایـران ایجـاب     
گونـه قابـل تـوجهی     هاي بزرگ در سرنوشت ملی افغانستان به

هـاي    این مسئله نیازمند گسترش و توسعه همکاري
  .هاي منطقه و حل منازعات خود است

در مبــاحثی کــه در آن پیونــد میــان سیاســت و 
 در .گیـرد  مورد بحـث قـرار مـی   

عواملی ماننـد درگیـري و همکـاري    
 .)1: 1387، عبـدي ( شـود  کیـد مـی  

نگاهی به نقشه جغرافیاي طبیعی و سیاسی جهان حکایت از عدم تطابق مرزها سیاسی بـا  
ی جهـان در منـاطق  مردم  از درصد

قرارگرفتـه اسـت   ا بین دو یا چند کشور مشترك 
هـاي مربـوط بـه      تیک به بررسی درگیري

باز وجود داشـته  ریدر مورد آب رودخانه هیرمند از د
آب رودخانه هیرمند از نظر آبیاري استان سیسـتان و بلوچسـتان بـراي ایـران     

  هاي همسایه مشکالت مرزي با کشور .5- 2-3
تهدیدات با ن هاي افغانستان و پاکستا همجواري با کشور درایران 

هـاي ایـران و افغانسـتان    نامشخص بودن وضعیت حقوقی آب هیرمند در مـرز 
احتمـال افـزایش فعالیـت   ، اق مواد مخدر از افغانستان بـه خـاك ایـران   چافزایش قا
اي ایران از طریق  و هسته  علیه مراکز نظامی امریکاجاسوسی 

امکان طرح مجدد مطالبات قـومی ، اي و هسته  ایران براي شناسایی مراکز نظامی
افـزایش تحریکـات فرقـه   ، در استان سیسـتان و بلوچسـتان  

تهدیـداتی  از جملـه  ، هـاي القاعـده از خـاك پاکسـتان     نیرو
تان براي ایران امکان ظهـور و بـروز دارد   هاي افغانستان و پاکس کشور
هاي موجود در منطقه بهره  ها و فرصت ایران باید از توانایی، از این رو ).445

را داردل افغانسـتان و پاکسـتان   ئثیرگذاري همزمان بر مساأتوان ت
کـردن روابـط خـود    عـادل زنی مناسبی در اختیار ایران براي مت چانه

هـاي ژئواسـتراتژیک ایـران ایجـاب       مطلوبیـت همچنـین   .کند ایجاد میهاي بزرگ   قدرت
هاي بزرگ در سرنوشت ملی افغانستان به  کند که موقعیت قدرت می

این مسئله نیازمند گسترش و توسعه همکاري ).179: 1384، محمدي( دنکاهش یاب
هاي منطقه و حل منازعات خود است اقتصادي و سیاسی میان کشور

در مبــاحثی کــه در آن پیونــد میــان سیاســت و ، هــاي ناشــی از کمبــود آب  بحــران
مورد بحـث قـرار مـی   ، شود تیک نامیده مییهیدروپلبررسی و ، هاي آبی  جریان

عواملی ماننـد درگیـري و همکـاري    تیک بیشتر بر یهاي گوناگون درباره هیدروپل ویکردر
کیـد مـی  أالمللـی ت  هاي آبریز بین  ها و حضور در حوضه دولت

نگاهی به نقشه جغرافیاي طبیعی و سیاسی جهان حکایت از عدم تطابق مرزها سیاسی بـا  
درصد 40به نحوي که امروزه بیش از . هاي آبریز دارد  حوضه

ا بین دو یا چند کشور مشترك نههاي آبریز آ  کنند که حوضه زندگی می
تیک به بررسی درگیريیهیدروپل، دیگر عبارت به ). 38: 1387، مختاري(

  .ریزي آب و استفاده از آن اشاره دارد برنامه
در مورد آب رودخانه هیرمند از داختالف ایران با افغانستان 

آب رودخانه هیرمند از نظر آبیاري استان سیسـتان و بلوچسـتان بـراي ایـران     . 4است



افغانستان با احداث سد بر روي این رودخانـه و انحـراف مسـیر    
طور کلـی قطـع    ها آن را به ایران کاسته و در برخی سال

مهم در روابط خـارجی   مسائل
بنـابراین فـرض بـر ایـن     ). 39

است که حل اختالفات مربوط به این حوزه آبـی و ایجـاد همکـاري میـان ایـران و      
خوبی درك کرد که وضعیت 
شـود اهمیـت موضـوع امنیتـی اخـتالف      
حـالتی سـینرژیک بیابـد و خطیـر بـودن موضـوع       

، بنـابراین ، دهـد  مـی از محیط اسـتراتژیک ایـران را تشـکیل    
ثبـات وجـود   ، در ایـن منطقـه  

 کشـور بـا ایـن    سـالم  ایجاد روابط تجـاري 
کنـد کـه ایـن تضـادها بـه حـداقل       

گســترش ، بتوانــد از طریــق توســعه روابــط اقتصــادي خــود در شــرق
هـاي تجـاري و ایفـاي نقـش ترانزیتـی بـه حـداکثر        

ایـران  ، ارتبـاط در ایـن  ). 182
 هـاي جنـوب   کشور  هاي امنیتی با مقامات سیاسی و نظامی

 .اقدام کنـد هاي مختلف امنیتی 
هـاي   در مناسـبات خـود بـا کشـور    

  .است اختالفات ریزي مناسب براي به حداقل رساندن

شرق ایـران بـا    هاي جنوب اي فراوانی میان مردم ساکن در مرز
خواهانه و  هاي جدایی  این امر منجر به خیزش

، زاده ابـراهیم (هاي جهادي شـده اسـت   
انتهـاي   پـروري کـه نیـروي بـی    

هـاي کـاربردي و مسـلحانه تـأمین     

افغانستان با احداث سد بر روي این رودخانـه و انحـراف مسـیر    . حائز اهمیت است
ایران کاسته و در برخی سال شده به آن از میزان آب وارد

مسائلتاکنون یکی از  نوزدهم از قرن همسئلاین . کرده است
39: 1382، ولدانیجعفري ( ایران با افغانستان بوده است

است که حل اختالفات مربوط به این حوزه آبـی و ایجـاد همکـاري میـان ایـران و      
خوبی درك کرد که وضعیت  بهتوان  جهت که می ویژه از آن  افغانستان اهمیت دارد؛ به

شـود اهمیـت موضـوع امنیتـی اخـتالف        سبب می، خطرناك پشتونستان و وزیرستان
حـالتی سـینرژیک بیابـد و خطیـر بـودن موضـوع       ، مرزي بـر سـر آب رود هیرمنـد   

  .بخشد وفصل اختالفات مرزي را اهمیتی دوچندان  حل
از محیط اسـتراتژیک ایـران را تشـکیل      افغانستان بخش مهمی

در ایـن منطقـه   شـود کـه   زمانی تأمین می منافع ملی ایرانطبیعی است که 
ایجاد روابط تجـاري ، هایش  داشته باشد؛ ثباتی که یکی از شاخص

کنـد کـه ایـن تضـادها بـه حـداقل        هاي امنیتی منطقه ایجاب مـی   ضرورتبنابراین  .است
بتوانــد از طریــق توســعه روابــط اقتصــادي خــود در شــرقرســیده و ایــران 

هـاي تجـاري و ایفـاي نقـش ترانزیتـی بـه حـداکثر          افـزایش همکـاري  ، گـذاري  سرمایه
182: 1386، محمـدي ( هاي مـورد نظـر دسـت یابـد      مطلوبیت

هاي امنیتی با مقامات سیاسی و نظامی وگو تواند به گسترش گفت می
هاي مختلف امنیتی   طرفین در حوزه هاي  شدن دیدگاه شرق در راستاي نزدیک 

در مناسـبات خـود بـا کشـور    هاي موجـود    براي حل چالشایران ، به عبارت دیگر
ریزي مناسب براي به حداقل رساندن نیازمند برنامه، شرق  جنوب

  مذهبی و تحریکات قومی. 5- 4
اي فراوانی میان مردم ساکن در مرز قبیله، هاي قومی پیوند

این امر منجر به خیزش. مردم پاکستان و افغانستان وجود دارد
هاي جهادي شـده اسـت     هاي چریکی و جنگ  حرکت، مسلحانه قومی

پـروري کـه نیـروي بـی     جود مدارس مـذهبی سـلفی  و، ویژه به). 141: 1389
هـاي کـاربردي و مسـلحانه تـأمین       جهادگران را از حیث عقبه دانش دینی و آموزش
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اي شـده اسـت کـه در عـین هماننـدي بـا       
  .ستطور کامل متفاوت ا  به

براي اعمال حاکمیـت قـوي در   
اگر یکی ، بنابراین. ندهستمنطقه سرزمینی خود نیازمند گسترش همکاري با یکدیگر 
مشـکالت  ، هـاي داخلـی    از جملـه نـاآرامی  

نتوانـد در  ، الطـوایفی  هـاي ملـوك  
توانـد بـه    کشـور همسـایه نیـز نمـی    

بدیهی است هـر  ). 121: 1386
، در مقابـل . گونه همکاري دو کشور همسایه در تأمین امنیت مرز مشترك مؤثر است

اي کـه داراي اشـتراکات    هاي قومی و منزوي ساختن عده
د شوتلقی  هاي قومی  تواند زمینه مناسبی براي احیاي گرایش
هاي مردم سـاکن در    ها و نیاز

ـ آنـان بـه عنـوان جز    ی از هویـت  ئ
میان مردم مرزنشین  قومی و تواند به تقویت روابط فرهنگی

: 1386، نـژاد  شـریف (و مرکزنشین کمک کرده و از تأثیر تهدیدات خـارجی بکاهـد   
مـذهبی بـر   ، هـاي قـومی    بنابراین رفع اختالفات سیاسـی و پـذیرفتن هویـت   

هاي بـارزي چـون کمبـود      داراي ویژگی
درصـدي از شـیعه    3تا  2البته یک اقلیت 

بـراي  هـاي الزم و قدرتمنـد     فاقد پتانسیل
فقر عمومی و تبلیغ علیـه نظـام   
موجـب هـدایت گـرایش مـردم بـه سـمت       

خطـر  ، هاي شرقی ایـران  همچنین ادامه جنگ و ناامنی در وراي مرز
هـاي   بنـابراین همکـاري ایـران بـا کشـور     

  .همسایه شرقی و بهبود امکانات رفاهی و معیشتی در مناطق مرزي ضروري است

اي شـده اسـت کـه در عـین هماننـدي بـا        سبب گسترش نـاامنی در منطقـه  ، دکن می
به، ه در ایران سیطره سیاسی و مذهبی یافتهنچبا آ، یکدیگر

براي اعمال حاکمیـت قـوي در   ، ها دولت، هاي طبیعی مرزها  با توجه به ویژگی
منطقه سرزمینی خود نیازمند گسترش همکاري با یکدیگر 

از جملـه نـاآرامی  ، هاي همسایه به علـل مختلـف   از کشور
هـاي ملـوك    تفساد اداري و مالی و یا وجود حکومـ ، اقتصادي

کشـور همسـایه نیـز نمـی    ، دکنهاي خود اعمال حاکمیت قوي  سراسر مرز
1386، نژاد شریف(نتیجه مطلوبی در تأمین امنیت مرز برسد 

گونه همکاري دو کشور همسایه در تأمین امنیت مرز مشترك مؤثر است
هاي قومی و منزوي ساختن عده  رومیت اقلیتمح، سرکوب

تواند زمینه مناسبی براي احیاي گرایش می، ندهستدینی و  زبانی
ها و نیاز رو توجه به خواسته این از). 51و 50: 1378، افتخاري(

آنـان بـه عنـوان جز    قـومی  و مناطق مرزي و پذیرفتن هویت فرهنگی
تواند به تقویت روابط فرهنگی می، ملی فرهنگی و قومی 

و مرکزنشین کمک کرده و از تأثیر تهدیدات خـارجی بکاهـد   
بنابراین رفع اختالفات سیاسـی و پـذیرفتن هویـت   ). 149

  .استمؤثر  یت و کاهش تحریکات قومی گسترش امن
داراي ویژگی، اقلیت بلوچ ساکن در جنوب شرقی ایران
البته یک اقلیت . امکانات رفاهی و معیشتی و سنی بودن هستند
فاقد پتانسیل، نیز وجود دارد که در مقایسه با کل اهل تسنن

فقر عمومی و تبلیغ علیـه نظـام   ). 43: 1377، افتخاري(برهم زدن واقعیت موجود هستند 
موجـب هـدایت گـرایش مـردم بـه سـمت       ، مرکزي و نظـام اجتمـاعی در ایـن منطقـه    

همچنین ادامه جنگ و ناامنی در وراي مرز. شود گرایی می افراط
بنـابراین همکـاري ایـران بـا کشـور     . شود میاي براي امنیت کشور محسوب  بالقوه

همسایه شرقی و بهبود امکانات رفاهی و معیشتی در مناطق مرزي ضروري است
 



هـاي شـرقی    هـاي موجـود در مـرز   
لحـاظ سـاختاري و بـه دلیـل     

هـاي مسـاعدي بـراي رشـد      هاي افغانسـتان و پاکسـتان داراي زمینـه   
حمـل  ، معناي خرید و فـروش 

هـاي   ز مـرز موجب قانون ممنوع است و ورود و صدور آنهـا ا 
، پهلـوانی (گیرد  کشور بدون رعایت قوانین و مقرارت موضوعه مربوط به آنها صورت می

یکـی  . شـود  ساز ناامنی در مناطق مرزي مـی 
نبـودن اشـتغال   ، هـاي مـرزي  

سود سرشار و بادآورده از طریـق قاچـاق کـاال و نیـاز شـدید      
همچنین وجـود تفـاوت فـراوان در    
قدرت اقتصادي دو کشور همسایه که منجر به تفاوت قابل توجه قیمت کـاال و خـدمات   
انونی از مـرز و در نتیجـه نـاامنی    

هـاي افغانسـتان و پاکسـتان و    
کنتـرل مـرز را در   ، فقدان عوارض طبیعی که بتوانند مانعی جدي در مرز محسوب شوند

پدیده گسترش مبـادالت  ، رو از این
اقتصـادي و    نظمـی  بـی ، چنانچه با ابزار قـانونی کنتـرل نشـود   

شـود   هـاي اقتصـادي و رواج مبـادالت غیرقـانونی را موجـب مـی      
بـه  . گـذارد  مرزي میاي بر امنیت مناطق 

مـواد مخـدر و وسـایل    ، اشـخاص 
شـود   امنیتی و بهداشتی مـی ، فرهنگی

بلکـه در داخـل کشـور    ، نه تنها امنیت مرزهـا 
رو ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی در منـاطق مـرزي   
ایجـاد تسـهیالت و امکانـاتی از    

بـازار کـار و   ، درمـانی و خـدماتی  
نه گذر مرزي در چارچوب توافقـات مـرزي   

  )قاچاق کاال(تبادالت مرزي غیرقانونی . 5-5
هـاي موجـود در مـرز     ترین چـالش  تبادالت مرزي غیرقانونی یکی از عمده

لحـاظ سـاختاري و بـه دلیـل      ان و بلوچسـتان بـه  در واقع استان سیست. شود محسوب می
هاي افغانسـتان و پاکسـتان داراي زمینـه    همجواري با کشور

معناي خرید و فـروش  قاچاق کاال به. اقتصاد زیرزمینی و توسعه قاچاق کاال است
موجب قانون ممنوع است و ورود و صدور آنهـا ا  هایی که به و نگهداري کاال

کشور بدون رعایت قوانین و مقرارت موضوعه مربوط به آنها صورت می
ساز ناامنی در مناطق مرزي مـی  تبادالت مرزي غیرقانونی زمینه). 382: 1379

هـاي مـرزي   از دالیل عمده وجود قاچاق کاال در سطح گسترده در شهر
سود سرشار و بادآورده از طریـق قاچـاق کـاال و نیـاز شـدید      ، مناطقمولد و کافی در آن 

همچنین وجـود تفـاوت فـراوان در    . هاي وارده و صادره است  مردم دو سوي مرز به کاال
قدرت اقتصادي دو کشور همسایه که منجر به تفاوت قابل توجه قیمت کـاال و خـدمات   

انونی از مـرز و در نتیجـه نـاامنی    باعث قاچاق کاال و تردد غیرق، شود در دوسوي مرز می
  ).124: 1386، نژاد شریف(شود  در منطقه مرزي می

هـاي افغانسـتان و پاکسـتان و     هاي شرقی ایران بـا کشـور   بودن مرز همچنین طوالنی
فقدان عوارض طبیعی که بتوانند مانعی جدي در مرز محسوب شوند

از این. است  رو کردهتبادالت مرزي غیرقانونی با مشکل روب
چنانچه با ابزار قـانونی کنتـرل نشـود   ، اقتصادي در مناطق مرزي

هـاي اقتصـادي و رواج مبـادالت غیرقـانونی را موجـب مـی        اجتماعی در فعالیـت 
اي بر امنیت مناطق  ه تأثیرات گسترد، این امر). 260: 1386، سعیدي(

اشـخاص ، ورود و خروج هر گونه کاالي قاچـاق ، عبارت دیگر
فرهنگی، غیرقانونی دیگر باعث اختالل در سیستم اقتصادي

نه تنها امنیت مرزهـا ، و اگر کنترل مطلوبی در مرزها  انجام شود
رو ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی در منـاطق مـرزي    از این. مین خواهد شدنیز امنیت تأ

ایجـاد تسـهیالت و امکانـاتی از    . تواند تخلفات و جرائم در این منطقه را کاهش دهـد  می
درمـانی و خـدماتی  ، امکانات بهداشـتی ، هاي مشترك مرزي  جمله بازارچه

نه گذر مرزي در چارچوب توافقـات مـرزي   شرکت تعاونی و  تسهیالت در صدور پروا
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  ).1386، شریف نژاد
هاي مختلف در مناطق مـرزي شـرق   
هـاي موجـود در ایـن منـاطق     

توانـد   توسـعه بخـش اقتصـادي مـی    
 و هـاي اقتصـادي    و زمینه تقویت سایر حـوزه 

اجتمـاعی منطقـه و    و هاي اقتصادي
یکـی از  ، رسـد  مـی نظـر    به. 

 مسـئله هـا بـراي    حـل  تـرین راه 
هـاي حاصـل از    گسترش بازرگانی و پیوند

اي از تاریخ اقتصادي ایران با ترانزیت کاال آمیخته 
هـم  ، بنـابراین . شـد  شرق و غرب از مسیر جاده ابریشم انجام می
هـاي ارتبـاطی بـراي      از زمینه تاریخی و زیرساخت

رغم تغییر و تحوالت فراوان که در مرزهـا و وسـعت ایـن    
همواره راه ارتباط میان شرق و غـرب جهـان و مسـیر مـراوده     

فضـاي جغرافیـایی ایـران در    ، 
به همین دلیـل کشـور مـا در    . 

هـایی قـرار دارد کـه      هاي جمعیتی و پدیده
سرزمین ایـران در  ، با توجه به این موقعیت

مورد توجـه  ) ترانزیت کاال و مصالح سیاسی
توجـه بـه ایـن    ). 39و 15: 1381

ضـروري   ابعاد فرهنگـی هـم دارد کـامالً   
موقعیت ژئواکونومیک ایران علت استمرار توجه خودي و بیگانه به این مرز و بـوم  

ـ      ه جـاده  راه ترانزیت کاال از شرق به غـرب جهـان و بـالعکس کـه ب

شریف نژاد(کند  دو کشور به حل مشکالت در این منطقه کمک می
هاي مختلف در مناطق مـرزي شـرق     پذیري ها و آسیب با توجه به وجود چالش

هـاي موجـود در ایـن منـاطق       اي و استفاده از فرصت هاي توسعه  ریزي برنامه، کشور
توسـعه بخـش اقتصـادي مـی    . نماید توسعه ضروري می جهت ایجاد امنیت و

و زمینه تقویت سایر حـوزه  ادهمشکالت مناطق مرزي را کاهش د
هاي اقتصادي  ها و تنش کاهش بحران. اجتماعی را فراهم آورد

. شود هاي امنیتی دولت در منطقه را منجر می  تقلیل هزینه
تـرین راه  حال قابل دسـترس  تأثیرگذارترین و درعین، ترین مهم

گسترش بازرگانی و پیوند، شرق ایران  بخشی به منطقه جنوب سامان
اي از تاریخ اقتصادي ایران با ترانزیت کاال آمیخته  بخش قابل مالحظه. منافع آن باشد

شرق و غرب از مسیر جاده ابریشم انجام میتجارت میان . است
از زمینه تاریخی و زیرساخت، آن ایران و هم همسایگان شرقی

 .مراودات و ترانزیت کاال برخوردارند

  جاده ابریشم. 6
رغم تغییر و تحوالت فراوان که در مرزهـا و وسـعت ایـن     موقعیت جغرافیایی ایران علی

همواره راه ارتباط میان شرق و غـرب جهـان و مسـیر مـراوده     ، سرزمین روي داده است
، از ایـن منظـر  . هاي مختلف بوده است  میان اقوام و فرهنگ

. و اروپا قرار دارد افریقا، هاي آسیا  ارتباط قاره  مسیر عمومی
هاي جمعیتی و پدیده  جابجایی، ها استراتژي، تعامالت  معرض دائمی

با توجه به این موقعیت. به نحوي با این موقعیت ارتباطی پیوند دارند
ترانزیت کاال و مصالح سیاسی( اقتصادي و سیاسی هاي  طول تاریخ از جنبه
1381، نیـا  حـافظ  (هاي بزرگ بوده است   همسایگان و قدرت

ابعاد فرهنگـی هـم دارد کـامالً   ، سیاسی و موقعیت که عالوه بر جنبه اقتصادي
موقعیت ژئواکونومیک ایران علت استمرار توجه خودي و بیگانه به این مرز و بـوم  . است

ـ     . کند را مشخص می راه ترانزیت کاال از شرق به غـرب جهـان و بـالعکس کـه ب
  .گذشت ابریشم معروف بود از ایران می



و تولیدکننده و متمدن جهـان یعنـی   
، در مســیر جــاده ابریشــم. کــرد

حکومـت  ، هاي قدرتمندي چون امپراطـوري چـین  
هایی که در مسیر جـاده   و شهر

) و اسـالم  تمسـیحی ، ابـود (
هـاي مهـم     مسیر جاده ابریشم بسیاري از فعالیـت 

تعداد زیـادي از ابـداعات بـزرگ و    
. دشـ  از طریق این جاده در مناطق مختلف جهان پخش می

، داد را به یکدیگر پیوند مـی  
، تصـادي جانبـه اق  رفتـه و بـه مسـیر مبـادالت همـه     

نکته قابل تعمق این است که اگرچه جاده 
راه خلیج فارس سـرزمین ایـران را بـا    

اما ایرانیان کمتـر بـه   ، کرد اقیانوس اطلس درغرب متصل می
2 :36.(  

در   هاي واقـع  شهر .شاهرگ ارتباطی و پویایی ایران دانست
و نیازي به گسـترش ارتباطـات   

از دوره . کردنـد  هاي تجـاري احسـاس نمـی   
رونق اقتصادي ایران ارتباط مستقیمی بـا  

؛ 33، 5ج: 1382، راونــدي( حجــم ترانزیــت کــاال در مســیر جــاده ابریشــم داشــت 
دورانـی طـوالنی از   ، فروپاشی حکومـت ساسـانیان  
در طـول   .امـه یافـت  آمدن صفویان اد

این دوران نیز تأثیرپذیري اقتصاد ایران از رونق و کسادي تجارت در جـاده ابریشـم   
  ).357-355: 1382، ؛ لمبتون

سرنوشت جاده ابریشم دگرگون شـد و  
اروپائیـان بـا توجـه بـه     ، از یک سو

هاي زمینی کاسـتند و از سـوي   
مـذهب   مـذهب صـفوي و امپراطـوري سـنی    

و تولیدکننده و متمدن جهـان یعنـی    هاي ثروتمند جاده ابریشم پیوند بین کشور
ــران، چــین ــد، ای ــرار مــی ، هن ــل را برق کــرد مصــر و باب

هاي قدرتمندي چون امپراطـوري چـین    هاي بزرگ و حکومت  يامپراطور
و شهر در مراکز. وجود آمده بودند پراطوري روم بهایران و ام

(ادیان بزرگ با پیـروان فـراوان   ، بودند  ابریشم واقع شده
مسیر جاده ابریشم بسیاري از فعالیـت  بازرگانی در عالوه بر. متولد شدند

تعداد زیـادي از ابـداعات بـزرگ و    . شد میدر مسیر این جاده انجام  سیاسی و نظامی
از طریق این جاده در مناطق مختلف جهان پخش می، افکار پیشرفته و بااهمیت

 افریقااروپا و ، جاده ابریشم که سه قاره آسیا، طور کلی هب
رفتـه و بـه مسـیر مبـادالت همـه      از عرصه انحصاري تجاري فراتر

نکته قابل تعمق این است که اگرچه جاده  .فکري و فرهنگی تبدیل شده بود، سیاسی
راه خلیج فارس سـرزمین ایـران را بـا     ابریشم مسیري دریایی نیز داشت و وجود آب

اقیانوس اطلس درغرب متصل می در شرق و اقیانوس هند
2ج، 1386، موریه(اند  ادهتجارت از راه دریا تمایل نشان د

شاهرگ ارتباطی و پویایی ایران دانست جاده ابریشم را باید
و نیازي به گسـترش ارتباطـات    مسیر جاده ابریشم به نوعی خودکفایی رسیده بودند

هاي تجـاري احسـاس نمـی     هاي خارج از مسیر کاروان خود با شهر
رونق اقتصادي ایران ارتباط مستقیمی بـا  ، تا فروپاشی حکومت ساسانیان هخامنشیان

حجــم ترانزیــت کــاال در مســیر جــاده ابریشــم داشــت 
فروپاشی حکومـت ساسـانیان   با). 339و 337: 1380، گیرشمن

آمدن صفویان اد کار روي آمد که تا ثباتی در کشور به وجود بی
این دوران نیز تأثیرپذیري اقتصاد ایران از رونق و کسادي تجارت در جـاده ابریشـم   

؛ لمبتون59و 58: 1382، راوندي( مورد تأکید محققان قرار دارد
سرنوشت جاده ابریشم دگرگون شـد و  ، آمدن صفویان شیعه مذهب کار با روي

از یک سو. ایرانیان را دگرگون کردبه دنبال خود سرنوشت 
هاي زمینی کاسـتند و از سـوي     از رونق راه، هاي دریایی و استفاده تجاري از دریا  راه

مـذهب صـفوي و امپراطـوري سـنی     منازعات میان امپراطـوري شـیعه  ، دیگر
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دوره ، ایـن همـه   بـا . عثمانی مجال چندانی براي تجارت زمینی بـاقی نگذاشـته بـود   
تجـارت ابریشـم   . شود حکومت صفویان دوره شکوفایی اقتصادي ایران محسوب می

اما این شکوفایی با رکود جابجـایی  
 در، به عبـارت دیگـر  . سقوط اقتصاد ایران را تسریع کرد

. المللـی تاحـدي در ایـران بـه هـم رسـیدند      
بر اسـاس یـک   «.پرداختند هاي گوناگون در اصفهان به تجارت می

، انگلیسـی ، گرجـی ، ارمنـی ، 
فروشـی   شـی و خـرده  فرو ایتالیایی و اسپانیایی در اصفهان به عمده
-374 .(  

توان مدعی شد که در دوران صفویان با توجه به انحصـار  
هاي بازرگانان به مصـرف    گیري اصلی فعالیت

دلیـل ثـروت مـازاد خـود را از     
وري اکـارگیري فنـ   در همین دوران اروپائیان بـا بـه  

دشـمنی   .هاي طوالنی و سریع دریایی را انجام دهنـد 
تجارت زمینی را براي بازرگانـان  
رونق تجارت دریایی اروپائیان با افـول  

فرزنـدش  ، در زمان تسلط نادرشاه افشار بـر ایـران  
: 1356، اشـرفیان  و آرونوا( آورد

معنـی آغـاز مجـدد     حکومت صفوي و افول قدرت حکومت مرکـزي بـه  
هاي بعدي دیگر نتوانستند قاطعانه انحصار دولتی تجـارت  
شدت کاسته شد و روابط خـارجی ایـران   

 ).162- 160: 1378، فـوران (افت 
 ارتبـاط ناخواسـته بـا اروپـا و کشـانده     
اي بـود کـه ایرانیـان آمـادگی آن را     

در  .بـا آن را نداشـت    ههـ یی الزم براي مواج
گري و داللـی   واسطه، بازرگانان

عثمانی مجال چندانی براي تجارت زمینی بـاقی نگذاشـته بـود   
حکومت صفویان دوره شکوفایی اقتصادي ایران محسوب می

اما این شکوفایی با رکود جابجـایی  . و تولید منسوجات در ایران رونق فراوان داشت
سقوط اقتصاد ایران را تسریع کرد، کاال از طریق جاده ابریشم

المللـی تاحـدي در ایـران بـه هـم رسـیدند       تجارت بـین  هاي  دوران صفویان جریان
هاي گوناگون در اصفهان به تجارت می  بازرگانانی با ملیت

، یهودي، ترك، تاتار، هزار بازرگان هندي دوازده، برآورد
ایتالیایی و اسپانیایی در اصفهان به عمده، فرانسوي، هلندي

-355: 1382، لمبتون ؛ 67: 1378، فوران(» اشتغال داشتند
توان مدعی شد که در دوران صفویان با توجه به انحصـار   بندي می در یک جمع

گیري اصلی فعالیت جهت، دولت بر منابع و تجارت عمده
دلیـل ثـروت مـازاد خـود را از      بـه همـین  ). 52: 1386، نویدي( فردي معطوف بود

در همین دوران اروپائیان بـا بـه  . کردند گردونه تجارت خارج می
هاي طوالنی و سریع دریایی را انجام دهنـد   نوین دریایی توانستند مسافرت

تجارت زمینی را براي بازرگانـان  ، یعنی صفویان و عثمانیان، میان دو حکومت رقیب
رونق تجارت دریایی اروپائیان با افـول  ، به این ترتیب. مشکل کرده بود بسیارایرانی 

در زمان تسلط نادرشاه افشار بـر ایـران  . تجارت زمینی ایرانیان همراه شد
آورد  دست میرزا از راه تجارت ثروت هنگفتی به رضاقلی

  ).113و112، 72، 70، 49-52
حکومت صفوي و افول قدرت حکومت مرکـزي بـه  اما سقوط 

هاي بعدي دیگر نتوانستند قاطعانه انحصار دولتی تجـارت    حکومت. ثباتی و ناامنی بود بی
شدت کاسته شد و روابط خـارجی ایـران    حجم تجارت ابریشم به. ابریشم را اعمال کنند

افت کاهش ی، که از زمان شاه عباس اول رو به گسترش بود
ارتبـاط ناخواسـته بـا اروپـا و کشـانده     . در دوران حکومت قاجاران اوضاع دگرگون شد

اي بـود کـه ایرانیـان آمـادگی آن را      زمینـه ، شدن اقتصاد ناتوان ایران به مبـادالت جهـانی   
یی الزم براي مواجاو نظام سیاسی و اقتصادي ما نیز کار نداشتند

بازرگانان، بسیاري موارد در این دوره وجود موانع متعدد باعث شد



داللـی بـراي   ، تـاجران بنابراین در موارد زیـادي  
هـاي مسـتقل در اقتصـاد داخلـی تـرجیح دادنـد       

به عنوان بخشی از اقتصاد غـرب عمـل   
 هاي اروپایی و غربی رونق فراوان یافـت و اقتصـاد ایـران کـامالً    
هاي سوخته باعث شد که دیگـر اثـري از   
ي عدم توسعه و فقر اقتصادي و فرهنگی 

هـاي   توان به تاریخ  نگاهی نو داشت و از الگو
جاده ابریشم جدیـد بـه   . اشت

و  ی نو براي تعبیر یک اصـطالح قـدیمی   

هـایی کـه در    دهد که روستاها و شهر
بیش از دیگر مناطق رونـق  ، 

شـوند   امـروزه مراکـز عمـده تجـاري و تولیـدي محسـوب مـی       
ونقـل بـه عنـوان یکـی از      هـاي حمـل  

هـاي انسـانی و درك    بدیهی است که نیاز
هاي ارتباطی وسایل ارتباطـات  

: 1379، ریـاحی (ونقل انسان و کاال شده اسـت  
  .است ونقل کاال و حمل

 تـرین  استان سیستان و بلوچسـتان در زمینـه مبـادالت و تجـارت کـاال از مهـم      
و داراي توانمنـدي   شـود  محسوب مـی 

بنابراین ایجاد رونق و گسترش 
هـا و   نیازمنـد توجـه بـه توسـعه راه    

بخـش قابـل   . اسـت به مرکـز ترانزیـت کـاال    
ریـزان و   برنامـه  .توجهی از اقتصاد جهانی بر روي منـاطق آزاد شـکل گرفتـه اسـت    

بنابراین در موارد زیـادي  . هاي تجاري بدانند را عرصه مناسب کار
هـاي مسـتقل در اقتصـاد داخلـی تـرجیح دادنـد         هاي اروپایی را به انجام فعالیـت   شرکت

  ).24: 1384، کام شیرین و سعیدي(
به عنوان بخشی از اقتصاد غـرب عمـل   ، اقتصاد ایران، پهلوي حکومتدر دوره 

هاي اروپایی و غربی رونق فراوان یافـت و اقتصـاد ایـران کـامالً     استفاده از کاال. کرد
هاي سوخته باعث شد که دیگـر اثـري از    سیاست مرز. دشهاي نفتی  متکی به درآمد

ي عدم توسعه و فقر اقتصادي و فرهنگی فرایندنتیجه چنین . شم باقی نماندجاده ابری
توان به تاریخ  نگاهی نو داشت و از الگو می، اما .بودمناطق مرزي و مرزنشینان 
اشتبهینه د   گیري بهره، هاي تازه  کهن در شرایط و وضعیت

ی نو براي تعبیر یک اصـطالح قـدیمی   راه، جنوب ایران وصورت کریدور شمال 
  .کهن در جغرافیاي تاریخی ایران است

  جنوبو شمال  کریدور. 7
دهد که روستاها و شهر نگاهی به گذشته و حال جامعه بشري نشان می

، اند هاي اصلی حمل و نقل بوده  ها و گذرگاه مسیر شاهراه
امـروزه مراکـز عمـده تجـاري و تولیـدي محسـوب مـی        آنهـا اند و اکثر  یافته

هـاي حمـل   راه و مسـیر ). 52: 1384، ابراهیمباي سالمی(
بدیهی است که نیاز. ضروریات زندگی انسان مطرح بوده است

هاي ارتباطی وسایل ارتباطـات   موجب ایجاد شبکه راه، او کاوش نسبت به این نیازه
ونقل انسان و کاال شده اسـت   رسانی و همچنین وسایل حمل و پیام
و حمل مناسبی براي ترانزیتهاي   داراي راه، ایران). 403

استان سیستان و بلوچسـتان در زمینـه مبـادالت و تجـارت کـاال از مهـم      
محسوب مـی ) جاده ابریشم(هاي تجاري دنیاي قدیم   مسیر

بنابراین ایجاد رونق و گسترش ). 369: 1379، پهلوانی( استامر تجارت  در فراوانی
نیازمنـد توجـه بـه توسـعه راه    ، شرقی  هاي جنوب هاي بازرگانی در مرز  فعالیت

به مرکـز ترانزیـت کـاال    منطقه   آهن در جهت تبدیل احداث راه
توجهی از اقتصاد جهانی بر روي منـاطق آزاد شـکل گرفتـه اسـت    
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، گذاران بر این باورند که تأسیس مناطق ویژه اقتصادي در نقـاط اسـتراتژیک  
، تواند امکان دستیابی بـه اهـداف توسـعه اقتصـادي    

، اشـتغال ، هـاي مـورد نیـاز    کمک به صنایع ملی در جهت تأمین نهاده
هاي توسعه   اي و ایجاد قطب

در ایران نیز منـاطق آزاد و ویـژه اقتصـادي بـا     
هـدف دسـتیابی بـه صـادرات و جـذب      

از عناصر ساختار سیاسـی   آزاد یکی
بـا اهـداف    منـاطق آزاد . ندهسـت 

، هـاي ارزي  تولید و تحصیل درآمد
اتصـال   يها ایجاد حلقه، ي پیشرفته

در مجمـوع   ).419: 1381، نیـا 
هاي مـرزي وکمـک بـه     وآمد به شهر

، ار امکانـات و تأسیسـات خـدماتی   
 .دکن ایجاد می

چابهــار . شــوند تجــاري محســوب مــی
جدیدترین منطقه تجاري است که در شمال منطقه اقیانوس هند و دریاي عمان و در 
این منطقه موقعیت بـااهمیتی در  

، هـاي آزاد   دسترسـی بـه آب  
ونقـل   گذر حمـل  قرارداشتن در مسیر راه

 و بـراي عبـور ترانزیـت کـاال    
. شـود  هاي منطقه چابهار محسـوب مـی  

و همانند پـل   ع شده استقالمللی وا
هـاي جنـوب    اتحادیه کشـور 

تولید صادرات مبادله و انتقال کـاال عمـل   
توسـعه   أبه عنوان نقطه مبـد 

بـراي شـکوفایی اقتصـادي    مسـاعدي  
/ يویـژه منطقـه آزاد تجـار    هاي بندري بـه 

گذاران بر این باورند که تأسیس مناطق ویژه اقتصادي در نقـاط اسـتراتژیک   سیاست
تواند امکان دستیابی بـه اهـداف توسـعه اقتصـادي     هاي مؤثري است که می  از شیوه

کمک به صنایع ملی در جهت تأمین نهاده، صادراترشد 
اي و ایجاد قطب نهایت توسعه منطقه در کاهش هزینه تولیدات صنعتی و

در ایران نیز منـاطق آزاد و ویـژه اقتصـادي بـا     ). 344: 1379، دهمرده( کندرا فراهم 
هـدف دسـتیابی بـه صـادرات و جـذب       نیاز کشور باو هاي جهانی  توجه به کارکرد

آزاد یکیمناطق به طور کلی  .اند گذاري ایجاد شده سرمایه
هسـت  تجـاري  و کارکرد و هویت اقتصـادي و داراي  فضا

تولید و تحصیل درآمدتوان به  جمله میآن گیرند که از  خاصی شکل می
ي پیشرفتهفناورهاي خارجی و   جذب سرمایه، اشتغالتولید 

نیـا  حافظ( اشاره کرد، بین ناحیه آزاد با اقتصاد ملی بومی
وآمد به شهر منجر به افزایش رفت، ایجاد مناطق آزاد تجاري

ار امکانـات و تأسیسـات خـدماتی   د و در کنـ شـو  حفظ ثبات و امنیت در مـرز مـی  
ایجاد می هاي شغلی زیادي را نیز براي افراد بومی   فرصت

تجــاري محســوب مــیآزاد منــاطق  ازچابهــار  و قشــم، کــیش
جدیدترین منطقه تجاري است که در شمال منطقه اقیانوس هند و دریاي عمان و در 

این منطقه موقعیت بـااهمیتی در  ، ظ جغرافیاییبه لحا و دهانه خلیج چابهار قرار دارد
دسترسـی بـه آب  . مسیر ارتبـاط آسـیاي مرکـزي بـه جهـان خـارج دارد      

قرارداشتن در مسیر راه، قرارگرفتن در خارج از منطقه خلیج فارس
بـراي عبـور ترانزیـت کـاال     رکـزي کمتـرین فاصـله بـا آسـیاي م    ، جنوب ـ شمال

هاي منطقه چابهار محسـوب مـی    مزیت از، هاي الزم  برخورداري از زیرساخت
المللی وا هاي بین  در مسیر آبراهه، این منطقه آزاد تجاري

اتحادیه کشـور ، و سازمان همکاري اقتصادي اکو هاي عضو میان کشور
تولید صادرات مبادله و انتقال کـاال عمـل   هاي جهان براي  و دیگر کشور ی آسیاقشر
به عنوان نقطه مبـد  تواند می چابهار، رو این از). 12: 1384، سلطانی(کند  می

مسـاعدي   هـاي   این منطقه زمینهدر . دشوشرق محسوب 
هاي بندري بـه  چابهار از کارکرد فعالیت شهر. وجود دارد



هـاي آزاد از   ت استراتژیکی دریاي عمان با آب
و افغانسـتان بـه عنـوان کشـورهایی کـه      

کـانون توجـه و   درایـن بنـدر را   
ویـژه  موقعیـت   ).2: 1388، 

 و اقتصـادي اي براي تمرکـز فعالیـت   

هـاي    پـذیري  شرقی بـا تهدیـدات و آسـیب   
مرزهـا و  هاي فراوانی در تأمین امنیت 

بحـث  ، هـاي برتـر ایـن منطقـه    
 ــ  با ایجاد شبکه ریلی شمال

جنوب در مجاورت شرق کشور و اتصال منطقه آزاد چابهار بـه سـرخس در شـمال    
ــاعی و فرصــت ــی و   م ــاي ترانزیت ه

ها منجر بـه   طرح گسترش راه
، رونـق اقتصـادي  ، هاي تجاري

ایجـاد کریـدور   . دشـو  فراهم مـی 
   .د

عالوه بر برقراري ارتبـاط  ، شود
منطقـه اسـکاندیناوي و روسـیه بـا سـایر      

ر ایـران در خلـیج   از طریق عبور از قلمرو ایران و بـا اسـتفاده از بنـاد   
با اسـتفاده از  . یابد تا حوزه اقیانوس هند و کشورهاي جنوب شرقی آسیا امتداد می

تواننـد   بخش وسیعی از کشورهاي آسیایی و اروپـایی مـی  
، جنـوب  ــ  گیري کریدور شمال

براي ارسال کاالهـاي خـود   ، کاال و بازرگانان حوزه خلیج فارس و اقیانوس هند
آزاد اسـتفاده   هـاي  عمومـاً از مسـیر دریـا و آب   

دریـاي  ، خلـیج عـدن  ، دریاي عمان
کاالهایی که مقصد نهایی آنهـا جنـوب   
روسیه و اوکراین است از طریق دریاي سیاه به بندر اودسـا و کاالهـایی کـه مقصـد آنهـا      

ت استراتژیکی دریاي عمان با آبیموقع. برخوردار استصنعتی چابهار 
و افغانسـتان بـه عنـوان کشـورهایی کـه       رکـزي و نیاز کشـورهاي آسـیاي م   یک سو

ایـن بنـدر را   ، از سـوي دیگـر  ، دسترسی مستقیم بـه آب ندارنـد  
، زاده باقري( است  قراردادهاي  المللی و منطقه دادوستد بین

اي براي تمرکـز فعالیـت    به عرصه، منطقهاست این  هشدموجب  چابهار
  .تجاري تبدیل شود
شرقی بـا تهدیـدات و آسـیب    هاي جنوب اگرچه مرز، در این میان
هاي فراوانی در تأمین امنیت   نقاط قوت و فرصت، اما، ستا متعددي روبرو

هـاي برتـر ایـن منطقـه      یکی از موقعیت. توسعه بخش مذکور نیز وجود دارد
با ایجاد شبکه ریلی شمال، رو این از. استقرارگرفتن بر سر شاهراه ترانزیت کاال 

جنوب در مجاورت شرق کشور و اتصال منطقه آزاد چابهار بـه سـرخس در شـمال    
ــور ــرقی کش ــت، ش ــادي  ظرفی ــاي اقتص ــتاجت، ه ــاعی و فرص م

طرح گسترش راه. شود گذاري فراوانی براي این مناطق فراهم می سرمایه
هاي تجاري  انجام فعالیت، ونقل براي بازرگانان کاهش هزینه حمل

فراهم مـی ، اشتغال و در نهایت امنیت و به موازات آن توسعه
دکن تجارت و ترانزیت کاال را تسهیل می، جنوب ـ شمال

شود جنوب نامیده می ـ کریدور جدید که کریدور شمال
منطقـه اسـکاندیناوي و روسـیه بـا سـایر      ، تجاري و ترانزیتـی کشـورهاي شـمال اروپـا    

از طریق عبور از قلمرو ایران و بـا اسـتفاده از بنـاد   ، کشورهاي اروپایی
تا حوزه اقیانوس هند و کشورهاي جنوب شرقی آسیا امتداد می، فارس

بخش وسیعی از کشورهاي آسیایی و اروپـایی مـی  ، جنوب ـ مسیر کریدور شمال
گیري کریدور شمال تا پیش از شکل. به مبادله کاالهاي تجاري خود بپردازند

کاال و بازرگانان حوزه خلیج فارس و اقیانوس هندصاحبان 
عمومـاً از مسـیر دریـا و آب   ، شمال اروپا و روسیه، به اروپاي مرکزي

دریاي عمان، کاالها از طریق اقیانوس هند، این شیوه در. کردند می
کاالهایی که مقصد نهایی آنهـا جنـوب   . یابند یترانه راه میسرخ و کانال سوئز به دریاي مد

روسیه و اوکراین است از طریق دریاي سیاه به بندر اودسـا و کاالهـایی کـه مقصـد آنهـا      
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، اقیـانوس اطلـس  ، بـا گـذر از تنگـه جبـل الطـارق     
سـن پترزبـورگ انتقـال     بندر 

براي تبادل کاالهاي تجاري بین کشورهاي حوزه اقیانوس هنـد  
 ــ  بر و پرهزینه است و استفاده از مسیر کریدور شمال
ورها جویی قابل توجهی در زمان و هزینه حمل کاال میان ایـن کشـ  

 ــ  تواننـد در مسـیر کریـدور شـمال    
جنوب کاالي خود را با سرعتی حدود دو برابر در مقایسه بـا مسـیر کانـال سـوئز مبادلـه      

و نیـز   رکـزي این امر بـا توجـه بـه ایجـاد کشـورهاي جدیـد در منطقـه آسـیاي م        
بـراي هـر دو   ، در حوزه اقیانوس هند و خلیج فـارس 

درحـال  ، گـذرد  از آن از خاك ایران می
. رود شمار مـی  ترین حلقه ترانزیت کاال بین آسیا و اروپا به

آغـاز و از طریـق   ) بندر بمبئی
در داخـل خـاك ایـران کاالهـا     

بنـدر انزلـی و بنـدر    (اي و یا ریلی به بنـادر شـمال کشـور    
اخان و الگـان  یابند و سپس از طریق دریاي خزر به بنـادر آسـتار  

امکـان  ، آسـتارا در قلمـرو ایـران   
هزینـه  . اسـت  اي و ریلی به کشورهاي منطقه قفقاز و روسیه نیز میسر

حمل کاالهاي ترانزیتی میان کشورهاي حوزه اقیانوس هند و شمال اروپـا از طریـق   
نسبت به مسیرهاي سـنتی موجـود   

حـوزه  ، خاورمیانـه ، آسـیاي مرکـزي  
ونقـل   اقیانوس هند و خلیج فارس و نیز شمال اروپا بـا پیوسـتن بـه کریـدور حمـل     

تواننـد از   مـی ، جنوب که ازجمله کریدورهاي چنـدوجهی اسـت  
  .آن در حمل و نقل سریع و ارزان کاالهایشان بین آسیا و اروپا استفاده کنند

از بندر چابهـار در  ، شود که محور ترانزیتی شرق نامیده می
، خـاش ، ایرانشهر، و پس از گذشتن از نیکشهر

به سبب نزدیکی بـا  ، سپس. 

بـا گـذر از تنگـه جبـل الطـارق     ، اروپاي شمالی و شمال روسیه است
 هلسینکی و یا، دریاي مانش و دریاي بالتیک به شمال اروپا

براي تبادل کاالهاي تجاري بین کشورهاي حوزه اقیانوس هنـد  ، این شیوه حمل. یابند می
بر و پرهزینه است و استفاده از مسیر کریدور شمال اي بسیار زمان شیوه، و شمال اروپا

جویی قابل توجهی در زمان و هزینه حمل کاال میان ایـن کشـ   تواند صرفه جنوب می
تواننـد در مسـیر کریـدور شـمال     کشورهاي آسیایی و اروپایی مـی  .در پی داشته باشد

جنوب کاالي خود را با سرعتی حدود دو برابر در مقایسه بـا مسـیر کانـال سـوئز مبادلـه      
این امر بـا توجـه بـه ایجـاد کشـورهاي جدیـد در منطقـه آسـیاي م        . کنند
در حوزه اقیانوس هند و خلیج فـارس  گیري بازارهاي جدید جهانی شکل

  .اروپا داراي اهمیت فراوانی است قاره آسیا و
از آن از خاك ایران می  جنوب که بخش مهمی ـ کریدور شمال

ترین حلقه ترانزیت کاال بین آسیا و اروپا به ترین و مناسب حاضر مهم
بندر بمبئی(از حوزه اقیانوس هند  این کریدور که درحال حاضر

در داخـل خـاك ایـران کاالهـا     ، شـود  دریا به بندرعباس درجنوب ایران متصـل مـی  
اي و یا ریلی به بنـادر شـمال کشـور     ونقل جاده وسیله حمل هب

یابند و سپس از طریق دریاي خزر به بنـادر آسـتار   انتقال می)  امیرآباد
آسـتارا در قلمـرو ایـران    ــ  آهن قـزوین  با تکمیل راه. شوند روسیه حمل می
اي و ریلی به کشورهاي منطقه قفقاز و روسیه نیز میسر دسترسی جاده

حمل کاالهاي ترانزیتی میان کشورهاي حوزه اقیانوس هند و شمال اروپـا از طریـق   
نسبت به مسیرهاي سـنتی موجـود    درصد 30ا حدود جنوب ت ـ مسیر کریدور شمال

آسـیاي مرکـزي  ، تر است و کشورهاي جنوب شرقی آسـیا  ارزان
اقیانوس هند و خلیج فارس و نیز شمال اروپا بـا پیوسـتن بـه کریـدور حمـل     

جنوب که ازجمله کریدورهاي چنـدوجهی اسـت   ـ المللی شمال بین
آن در حمل و نقل سریع و ارزان کاالهایشان بین آسیا و اروپا استفاده کنندمزایاي 

که محور ترانزیتی شرق نامیده می، محور توسعه شرق
و پس از گذشتن از نیکشهرشده استان سیستان و بلوچستان آغاز 

. رسد مشهد میبه ، تربت حیدریه، گناباد، بیرجند، زاهدان



و ، از یک سو به سـرخس  و
. پیونـدد  مـی ) در اسـتان خراسـان شـمالی   

هاي میلک و دوغارون در نظر گرفته 
چنین کریـدوري  ، افزون بر این
شبه قاره هند را بـه  ، آسیاي جنوب شرقی

یکــی از  ایـران ، رو از ایــن .اروپــا متصـل کنـد  
با توجه بـه  . شود حسوب می

هاي راهبردي ایـران    به همکاري
منفعـت ملـی کشـور ایـران در وجـود      

به . استامنیت و ثبات در این منطقه و ایجاد روابط تجاري و همکاري با این بخش 
 الجیشی ایران جنوب با توجه به موقعیت سوق

جایگاه مرکـزي در   شود این منطقه از
زنـی   چانـه  توانـد قـدرت   می
1388 :454.(  

توانـد بـه    ایـران مـی  ، جنوب
هـاي    پتانسـیل . دشـو برخـوردار  

ژئواکونومیــک منطقــه آزاد چابهــار و 
المللـی   هاي بین  در موقعیتاست ایران 

 فنـاوري  و علمـی ، هـاي اقتصـادي  
، هـاي دور  تیـک خـود از زمـان   

 تـا آنجـا کـه یکـی از    ، هاي مختلف تجاري بـوده 
این روند عالوه بـر آنکـه   . شده است

سـبب شـکوفایی   ، شده موجب اخذ حق ترانزیت کاال و کسب درآمد براي دولت می
پـس از فروپاشـی شـوروي و    

پیـدا کـرده    فراوانـی یـت  نقش ایران در ترانزیت کـاال اهم 
تواننـد از   و حوزه قفقاز می رکزي

فارس یا از طریق ترکیه به اروپا راه 

و شود سه شاخه از آن جدا می، همسایگان شمال خاوري
در اسـتان خراسـان شـمالی   (آبـاد و بـاجگیران    به لطف، از سوي دیگر

هاي میلک و دوغارون در نظر گرفته   دو خروجی نیز به نام، همچنین در این کریدور
افزون بر این). 157: 1389، و دیگران پورپویان حسین( شده است
آسیاي جنوب شرقی، دور هاي خاور کشور، شود ایران سبب می

اروپــا متصـل کنـد   در نهایـت قفقــاز و ، آسـیاي مرکـزي  
حسوب میمجنوب  ـ ثیرگذار بر کریدور شمالأهاي مهم و ت کشور

به همکاريتوجه جنوب و با  ـ شمال محوریت ایران درکریدور
منفعـت ملـی کشـور ایـران در وجـود      ، رسد به نظر می، پاکستان و افغانستان، با هند

امنیت و ثبات در این منطقه و ایجاد روابط تجاري و همکاري با این بخش 
جنوب با توجه به موقعیت سوق ـ شمال کریدورتقویت ، عبارت دیگر

شود این منطقه از باعث میاهمیت ترانزیت کاال از خاك ایران  و
می، که این مزیت اقتصادي و تجاريشود منطقه برخوردار 

1388، دهشیري( اي افزایش دهد ایران را در عرصه منطقه
جنوب ـ میان شمال یطتبارموقعیت ا با توجه به، بنابراین

برخـوردار  تجـاري  و  اي از مزیت اقتصادي بازیگر منطقه عنوان
ژئواکونومیــک منطقــه آزاد چابهــار و ، کــاال و انــرژي موقعیــت ترانزیــت، اقتصــادي

است ایران   سبب شده، جنوب ـ شمالکریدورتیک یژئوپل
هـاي اقتصـادي    سیاست هایی نوین در گرفتن رویه درپیش نیازمند
تیـک خـود از زمـان   یت اسـتراتژیک و ژئوپل یـ ایران با توجه به موقع .شود

هاي مختلف تجاري بـوده  کاروان معبري مطمئن جهت عبور
شده است هاي مهم مسیر جاده ابریشم محسوب می شاخه

موجب اخذ حق ترانزیت کاال و کسب درآمد براي دولت می
پـس از فروپاشـی شـوروي و    . ه اسـت بـود ها نیز  شهرهاي مسیر حرکت این کاروان

نقش ایران در ترانزیت کـاال اهم ، پیدایش کشورهاي جدید
رکزيزیرا کشورهاي محصور در خشکی آسیاي م، است

فارس یا از طریق ترکیه به اروپا راه  هاي آزاد جهان از جمله خلیج طریق ایران به آب
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رو توجه به امر ترانزیت و در اولویت قراردادن آن در دستور کـار تمـام   
بـا توجـه بـه اینکـه ایـران در مسـیر       
جنوب قـرار گرفتـه و همچنـین ارتبـاط مسـتقیم بـا       
توان به این نتیجه رسید که ایـران از اولویـت بـاالتري در امـر     

ریـدور  ک .نطقـه برخـوردار اسـت   
المللی مهمی که در زمینـه ترانزیـت کـاال بـین کشـورهاي آسـیایی و       

ایـن کریـدور   . جنـوب اسـت  
اسکاندیناوي و روسیه را از طریـق ایـران بـا    

شـرقی آسـیا برقـرار     حـوزه اقیـانوس هنـد و جنـوب    
گـذرد در   ونقل که بخش مهمی از آن از خاك ایـران مـی  

ترین مسیر ترانزیت کـاال بـین آسـیا و    
بئـی در حـوزه   کریدور یاد شـده در حـال حاضـر از بنـدر بم    

در . شـود  اقیانوس هند آغاز و از طریق دریا به بندرعباس در جنوب ایران متصل مـی 
اي یا ریلـی بـه بنـادر     داخل خاك ایران کاالهاي ترانزیتی از طریق حمل و نقل جاده

شمالی کشور انتقال یافته و از مسیر دریاي خزر به بنادر آستاراخان و الگـان روسـیه   
جنـوب تـا    ــ  حمل کاالهاي ترانزیتی از طریق کریدور شمال

ایـن کریـدور   ، بـه عـالوه  . تـر اسـت  
و اروپـا از   رکـزي هاي متعددي با کریدورهاي موجود میان کشورهاي آسیاي م
در سـطح منطقـه    ها به توزیع متوازن بار

جنـوب از جملـه ده کریـدور    
آسـیا در سـال    ـ ترانزیتی ریلی و ترکیبی تعریف شده در کنفرانس حمل و نقل اروپا

هـاي   در ایـن کریـدورها قـاره   

هشت کریدور مربوط بـه انجـام   
ترانزیتی  تجارت و ترانزیت در داخل اروپا است و دو کریدور مهم ارتباط تجاري و

وب هـاي اسـکاندیناوي و جنـ   
معـروف اسـت و   » تراسـیکا 

رو توجه به امر ترانزیت و در اولویت قراردادن آن در دستور کـار تمـام    از این. یابند
بـا توجـه بـه اینکـه ایـران در مسـیر       . ونقل کشور قرار گرفته است هاي حمل سازمان

جنوب قـرار گرفتـه و همچنـین ارتبـاط مسـتقیم بـا        ـ المللی شمال کریدورهاي بین
توان به این نتیجه رسید که ایـران از اولویـت بـاالتري در امـر      می، هاي آزاد دارد آب

نطقـه برخـوردار اسـت   ترانزیت کاال و مسافر نسبت به سایر کشـورهاي م 
المللی مهمی که در زمینـه ترانزیـت کـاال بـین کشـورهاي آسـیایی و        ونقل بین حمل

جنـوب اسـت   ــ  کریدور شمال، اروپایی تاکنون به وجود آمده است
اسکاندیناوي و روسیه را از طریـق ایـران بـا    ، ارتباط ترانزیتی کشورهاي شمال اروپا

حـوزه اقیـانوس هنـد و جنـوب    ، فارس یجکشورهاي حوزه خل
ونقل که بخش مهمی از آن از خاك ایـران مـی   این کریدور حمل. سازد می

ترین مسیر ترانزیت کـاال بـین آسـیا و     ترین و سریع هزینه کم، ترین حال حاضر کوتاه
کریدور یاد شـده در حـال حاضـر از بنـدر بم    . رود شمار می اروپا به

اقیانوس هند آغاز و از طریق دریا به بندرعباس در جنوب ایران متصل مـی 
داخل خاك ایران کاالهاي ترانزیتی از طریق حمل و نقل جاده

شمالی کشور انتقال یافته و از مسیر دریاي خزر به بنادر آستاراخان و الگـان روسـیه   
حمل کاالهاي ترانزیتی از طریق کریدور شمال هزینه. شوند حمل می

تـر اسـت   درصد نسبت به سایر مسیرهاي سـنتی ارزان 30
هاي متعددي با کریدورهاي موجود میان کشورهاي آسیاي م تقاطع
ها به توزیع متوازن بار دارد که این تقاطع» آلتید«و » تراسکا«جمله 
جنـوب از جملـه ده کریـدور     ــ  ونقـل شـمال   کریدور حمـل . کند ی میفراوانکمک 

ترانزیتی ریلی و ترکیبی تعریف شده در کنفرانس حمل و نقل اروپا
در ایـن کریـدورها قـاره   . است که در اتحادیه اروپا مشخص شده اسـت  1993

  . شوند آسیا و اروپا به همدیگر پیونده داده می
هشت کریدور مربوط بـه انجـام   ، در میان این کریدورهاي ترکیبی تعریف شده

تجارت و ترانزیت در داخل اروپا است و دو کریدور مهم ارتباط تجاري و
هـاي اسـکاندیناوي و جنـ    میان اروپا و قفقاز و آسیاي مرکزي و اروپـا و کشـور  

تراسـیکا «شرق بـه   ـ کریدور غرب .1: سازد روسیه را برقرار می



 .2 و سـازد  قـرار مـی  ارتباط تجارت و ترانزیت اروپا و قفقاز و آسـیاي مرکـزي را بر  
هاي اسـکاندیناوي   هاي شمال اروپا و کشور

این کریدور به طور مستقیم و غیرمسـتقیم  
با موقعیت ترانزیتی کشور ایران مرتبط است و ایران در آن به عنوان پل ارتباطی بین 

رانزیـت کـاال   کند و نقش ممتازي را در اقتصاد حمل و نقل و ت
تواننـد از مزایـاي    هـا مـی   کشور

دسترسی به سه بازار و مرکز توزیع و حمل و نقل بار جهانی در آسیا شـامل حـوزه   
هاي جنوب شرقی آسیا بـا جمعیتـی   

بـار در   جنوب نیز براي اولین
هاي عضـو اتحادیـه اروپـایی در هلسـینکی بـه عنـوان       

سـپتامبر  توافقنامـه ایـن کریـدور در    
روسیه و هنـد بـه امضـا    ، میان سه کشور ایران

جنوب شـناخته   ـ سسان کریدور شمال
بالروس و عمـان بـه عضـویت    

، بلغارسـتان ، ارمنسـتان ، هاي اوکراین
را براي عضـویت در ایـن کریـدور    

جنـوب بـه    ــ  هاي عضو کریـدور شـمال  
اهمیت این کریدور را در تبـدیل آن  

تـوان بـه اهـداف     شـدن آن مـی  
، هـاي جهـانی   افزایش دسترسی به بـازار 

سـازي   هماهنگ، زیست  ایمنی و حفظ محیط
، تـدوین قـوانین و مقـررات موردنیـاز    

ها دست  جانب کشورونقل از 
شـود و بـه    جنوب از اروپاي شمالی آغـاز مـی  

انتهایی و میانی هریک به نوبه خود محـل  
     .هاي مختلف به منظور صادرات یا واردات است

ظ قرارگرفتن در سومین کریدور 

ارتباط تجارت و ترانزیت اروپا و قفقاز و آسـیاي مرکـزي را بر  
هاي شمال اروپا و کشور ورجنوب که ارتباط کش ـ کریدور شمال

این کریدور به طور مستقیم و غیرمسـتقیم  . سازد و جنوب شامل روسیه را برقرار می
با موقعیت ترانزیتی کشور ایران مرتبط است و ایران در آن به عنوان پل ارتباطی بین 

کند و نقش ممتازي را در اقتصاد حمل و نقل و ت آسیا و اروپا عمل می
کشور، جنوب ـ از طریق کریدور شمال. ها دارد بین کشور

دسترسی به سه بازار و مرکز توزیع و حمل و نقل بار جهانی در آسیا شـامل حـوزه   
هاي جنوب شرقی آسیا بـا جمعیتـی    حوزه اقیانوس هند و حوزه کشور، فارس خلیج

جنوب نیز براي اولین ـ کریدور شمال. شوندحدود چندمیلیارد نفر برخوردار 
هاي عضـو اتحادیـه اروپـایی در هلسـینکی بـه عنـوان        در نشست کشور 1992سال 

توافقنامـه ایـن کریـدور در    . بـه تصـویب رسـید    9شاهراه ترانزیتی شـماره  
میان سه کشور ایران پترزبورگ میالدي در سنت 2000سال

سسان کریدور شمالؤواقع سه کشور یادشده به عنوان م در. سیدر
بالروس و عمـان بـه عضـویت    ، تاجیکستان، هاي قزاقستان شوند که بعدها کشور می

هاي اوکراین در حال حاضر نیز کشور. آمدند این کریدور در
را براي عضـویت در ایـن کریـدور     هاي خود ترکیه و سوریه درخواست، آذربایجان
هاي عضو کریـدور شـمال   دهد شمار کشور اند که نشان می ارائه داده

اهمیت این کریدور را در تبـدیل آن   مسئلهاین . زودي به سیزده کشور خواهد رسید
شـدن آن مـی   دهد و با فعال اي بزرگ نشان می به یک پیمان منطقه

افزایش دسترسی به بـازار ، نقل و جمله توسعه مناسبات حملزیادي از 
ایمنی و حفظ محیط، ونقل کاال و مسافر افزایش حجم حمل

تـدوین قـوانین و مقـررات موردنیـاز    ، هاي عضو ونقل بین کشور هاي حمل سیاست
ونقل از  کنندگان خدمات حمل مین شرایط برابر جهت عرضهأت

جنوب از اروپاي شمالی آغـاز مـی   ـ ونقل شمال طرح مسیر حمل. یافت
انتهایی و میانی هریک به نوبه خود محـل  ، نقاط ابتدایی. رسد فارس می جنوب خلیج

هاي مختلف به منظور صادرات یا واردات است ع کاالیتجم
ظ قرارگرفتن در سومین کریدور لحا موقعیت استراتژیک سیستان و بلوچستان به
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 پـنج عنوان دروازه تجارت  جنوب از یک طرف و اینکه این منطقه به
ویژه دریایی قرار دارد از سوي دیگر و قرارگرفتن 

ونقـل   هـزار سـال کـه حمـل    
، ي تجارتی و بازرگانی مردم کشورهاي جنوب شرق آسیا از ایـن جـاده بـوده   
 .اي در ایـن زمینـه برخـوردار باشـد    

پاکسـتان  ، چندین نقطه صفر نوار مرزي سیستان و بلوچستان با کشورهاي افغانستان
ت تجـار و بازرگانـان   لیـ فعاتواند محـل  

 از همـه  و دنیا در ترانزیت کاالهاي مورد نیاز کشـورهاي آسـیایی و اروپـایی باشـد    
موقعیت استراتژیک بندر چابهار در ساحل اقیـانوس هنـد اسـت کـه یکـی از      

اي بـراي ایـران    العـاده  هاي فـوق 
براي اجرایی کردن طرح توسعه محور شرق کـه تحـوالت عظـیم اقتصـادي را     

به همـراه   سیستان و بلوچستان و هرمزگان
، هـا اعـم از توسـعه بنـدر چابهـار     

احداث فرودگـاه مسـتقل در حاشـیه    
کیلـومتري چابهـار بـه مـرز سیسـتان بـا       
، سیسات منطقه ویژه اقتصادي سیسـتان 

بـا گـذر از    سآهـن سـرخ   ساخت خط آهن چابهار به مرز میلک و اتصال آن به راه
و شهرهاي خراسان جنوبی و 
سیسات و امکانات رفاهی و اجراي صدها پـروژه  
از بنـدر چابهـار بـه دیگـر نقـاط کشـور و       
، د تـا از طریـق اشـتغال پایـدار    

، و هزاران جوان بیکار شده پذیر چهار استان برطرف
اگـر قـرار اسـت از بنـدر اسـتراتژیک چابهـار       
 ،عنوان بارانداز ترانزیت کاالهاي تجاري کشورهاي شـرق و شـمال شـرق کشـور    

االن فعـ گـذاران و   امکانـات خـدماتی بـراي سـرمایه    
ار و بازرگانان افغانستان که بارها تمایل خود را براي حضـور در  

جنوب از یک طرف و اینکه این منطقه به ـ تجارت شمال
ویژه دریایی قرار دارد از سوي دیگر و قرارگرفتن  ههوایی و ب، قاره دنیا از نظر زمینی

هـزار سـال کـه حمـل     پـنج این استان در مسیر جاده ابریشم با سـابقه حـدود   
ي تجارتی و بازرگانی مردم کشورهاي جنوب شرق آسیا از ایـن جـاده بـوده   کاالها

اي در ایـن زمینـه برخـوردار باشـد     ده است تا این منطقـه از ارزش ویـژه  شموجب 
چندین نقطه صفر نوار مرزي سیستان و بلوچستان با کشورهاي افغانستان

تواند محـل   از نقاطی است که می، و حوزه خلیج فارس
دنیا در ترانزیت کاالهاي مورد نیاز کشـورهاي آسـیایی و اروپـایی باشـد    

موقعیت استراتژیک بندر چابهار در ساحل اقیـانوس هنـد اسـت کـه یکـی از       تر مهم
  .رود شمار می باراندازهاي مهم ساحل اقیانوس هند به

هاي فـوق  مزیت، جنوب ـ اتصال ایران به کریدور شمال
براي اجرایی کردن طرح توسعه محور شرق کـه تحـوالت عظـیم اقتصـادي را     . دارد

سیستان و بلوچستان و هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی استان چهاربراي 
هـا اعـم از توسـعه بنـدر چابهـار      هاي زیربنایی و زیرسـاخت  تمام پروژه باید ، رددا
احداث فرودگـاه مسـتقل در حاشـیه    ، منطقه آزاد صنعتی و تجاري چابهار اندازي راه

کیلـومتري چابهـار بـه مـرز سیسـتان بـا        نهصـد احداث جاده ترانزیت ، دریاي عمان
سیسات منطقه ویژه اقتصادي سیسـتان أایجاد ت، طه صفر مرزي میلکقافغانستان در ن

ساخت خط آهن چابهار به مرز میلک و اتصال آن به راه
و شهرهاي خراسان جنوبی و ، زابل، زاهدان، خاش، ایرانشهر، هاي نیکشهر شهرستان

سیسات و امکانات رفاهی و اجراي صدها پـروژه  أساخت ت، جنوب خراسان رضوي
از بنـدر چابهـار بـه دیگـر نقـاط کشـور و        مورد نیاز براي انجام پروژه ترانزیت کاال

د تـا از طریـق اشـتغال پایـدار    شـو احـداث  ، ی ایرانکشورهاي شرقی و شمال شرق
پذیر چهار استان برطرف مشکالت اقتصادي اقشار آسیب

اگـر قـرار اسـت از بنـدر اسـتراتژیک چابهـار       ، بر این اسـاس  .مشغول به کار شوند
عنوان بارانداز ترانزیت کاالهاي تجاري کشورهاي شـرق و شـمال شـرق کشـور     به

امکانـات خـدماتی بـراي سـرمایه     سیسات وأایجاد ت، استفاده شود
ار و بازرگانان افغانستان که بارها تمایل خود را براي حضـور در  جویژه ت هاقتصادي ب



چابهـار   چابهار جهت ترانزیت کاالهاي خود از این منطقه که فاصـله کشورشـان بـا   
 پنجحدود ، و هزینه حمل کاال

  .ضروري است، پیگیر آن هستند
اي به این کشور به لحاظ ترانزیت کاال و 

 ایـران بـا  . هـاي نفـت و گـاز در اقتصـاد جهـانی بخشـیده اسـت       
تواند منافع بسیاري را به دست آورد و جایگاه اقتصـادي  

، مسـتلزم درك واقعیـات  ، این مهم
اي و  هاي الزم براي رقابت بـا رقبـاي منطقـه   
نظیـر   جنـوب یـک فرصـت اسـتثنایی و بـی     

براي تقویت و حمل کاالي ترانزیتـی در اسـرع   
سـرخس ضـروري بـه     ـ زمان با هزینه کمتر و ایمنی بیشتر احداث خط آهن چابهار

درآمـد ترانزیـت ریلـی کشـور از رقـم      
برخـی دیگـر از آثـار     .میلیـارد دالر خواهـد رسـید   

افـزایش  : توان بـه صـورت زیـر برشـمرد    
افـزایش حجـم مبـادالت کـاال بـین هنـد و پاکسـتان و        

ي همکـار ، کشورهاي حاشیه اقیانوس هند بـا کشـورهاي روسـیه و آسـیاي مرکـزي     
مناسب بنادر ایرانی با بنادر روسیه و قزاقستان که بسـتر مناسـبی را بـراي همکـاري     
کند و به طور کلی کاهش تنش بین کشـورهاي حاشـیه   
میلیـارد دالر در سـال بـراي کشـورهایی کـه در مسـیر ایـن        
انزیت کشورهاي جنوبی آسیا به کانـال  

 .اقتصادي و تجاري در منطقه

توانـد   هاي بندري در منطقه آزاد چابهار مـی 
بـاط  نکته مهـم در ایـن ارت  در واقع 

عـدم توجـه بـه    . استوجود مناطق آزاد و بنادر تجاري دیگر ایران در خلیج فارس 
و کـیش  ، قشـم ، منجر به تغییر سرنوشت مناطقی چون بنـدرعباس 

چابهار جهت ترانزیت کاالهاي خود از این منطقه که فاصـله کشورشـان بـا   
و هزینه حمل کاال استتر  دیککیلومتر نز صد هفتنسبت به بندرعباس 

پیگیر آن هستند اعالم و مرتباً، شود تر تمام می ارزان، دالر در هر تن
اي به این کشور به لحاظ ترانزیت کاال و  اهمیت ویژه، موقعیت جغرافیایی ایران

هـاي نفـت و گـاز در اقتصـاد جهـانی بخشـیده اسـت        عبور خطوط لولـه 
تواند منافع بسیاري را به دست آورد و جایگاه اقتصـادي   می، گیري از این مزیت بهره

این مهم. اي و جهانی ارتقا بخشد خود را در سطوح منطقه
هاي الزم براي رقابت بـا رقبـاي منطقـه    ها و کسب آمادگی گیري از فرصت بهره
جنـوب یـک فرصـت اسـتثنایی و بـی      ــ  طرح کریدور شمال. المللی است بین

براي تقویت و حمل کاالي ترانزیتـی در اسـرع   . اقتصادي و تجاري براي ایران است
زمان با هزینه کمتر و ایمنی بیشتر احداث خط آهن چابهار

درآمـد ترانزیـت ریلـی کشـور از رقـم      ، در صورت تحقق چنین امري. رسد نظر می
میلیـارد دالر خواهـد رسـید     وجود به مرز دهدالر م 942398

توان بـه صـورت زیـر برشـمرد     جنوب را می ـ اجراي طرح کریدور شمال
افـزایش حجـم مبـادالت کـاال بـین هنـد و پاکسـتان و        ، تجارت و ترانزیت، سرعت

کشورهاي حاشیه اقیانوس هند بـا کشـورهاي روسـیه و آسـیاي مرکـزي     
مناسب بنادر ایرانی با بنادر روسیه و قزاقستان که بسـتر مناسـبی را بـراي همکـاري     

کند و به طور کلی کاهش تنش بین کشـورهاي حاشـیه     بیشتر این کشورها فراهم می
میلیـارد دالر در سـال بـراي کشـورهایی کـه در مسـیر ایـن         درآمد بالغ بر یک، خزر

انزیت کشورهاي جنوبی آسیا به کانـال  کاهش وابستگی تجارت و تر، راهگذر هستند
اقتصادي و تجاري در منطقه، هاي خارجی جدید تولیدي ایجاد قطب و سوئز

  گیري نتیجه
هاي بندري در منطقه آزاد چابهار مـی  اي و گسترش زیربنا توسعه امکانات پایه

در واقع . به رشد و توسعه جنوب شرقی ایران منجر شود
وجود مناطق آزاد و بنادر تجاري دیگر ایران در خلیج فارس 

منجر به تغییر سرنوشت مناطقی چون بنـدرعباس  احتماالً، این نکته
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کننـده   باید طرح توسعه در ایـن منـاطق تکمیـل   
بروز  کاري و تداخل در امور و احتماالً

اي به دست  هاي اقتصادي و انسانی نتیجه
هـاي   ترانزیت کـاال  همنطقه چابهار به عنوان را

وجه قرار به آسیاي جنوب شرقی و شرق آسیا  مورد ت
تواند به عنوان لنگرگاهی جذاب براي دریانوردانی که 
 .پردازند مورد استفاده قـرار گیـرد  

اقتصـادي بـا هـدف    ، المللـی تجـاري  
 تعامـل و همکـاري تجـاري میـان    

توسعه و شـکوفایی  همراه  هب
هـاي فرهنگـی از     گـذاري  انداز و سیاسـت 
ن با مطرح کردن خود بـه  ایرا

هـاي    و مشـارکت در فعالیـت  
ایـران بـه   . داشته باشدزدایی 

ژئواکونومیـک و ژئوکـالچر خـود یـک واحـد سیاسـی       
ـ     ثیرات قابـل  أاز سـوي ایـن کشـور ت

نـه تنهـا   ، جنـوب  ــ  تأسیس کریدور شـمال 
سطوحی متوازن از رفاه و توسعه و در نتیجـه امنیـت   

یک کشور بـا  المللی ایران به عنوان 
، بـراي توسـعه و مانـدگاري   

سرمایه و ثروتی افزون بـر  ، 
کنـار  در، جنـوب  ــ  نزیـت شـمال  

سبب انسجام سرزمینی ، گوناگون شرق ایران

شـمار   سیاست داخلی همگن را زیربناي سیاست خـارجیِ کـارا بـه   
آوردند و سیاست خارجی مؤثر و موفق را منوط و مشروط به همیـاري و همکـاري   

گمـان  ، فـرض  با پذیرش ایـن دو پـیش  

باید طرح توسعه در ایـن منـاطق تکمیـل   ، به عبارت دیگر. بوشهر خواهد شد
کاري و تداخل در امور و احتماالً این صورت جز دوباره درغیر. یکدیگر باشند

هاي اقتصادي و انسانی نتیجه  اثر شدن سرمایه مشکالت ناشی از آن و کم
منطقه چابهار به عنوان را، شود بنابراین پیشنهاد می. آمد نخواهد

به آسیاي جنوب شرقی و شرق آسیا  مورد ت رکزيماوراي خزر و آسیاي م
تواند به عنوان لنگرگاهی جذاب براي دریانوردانی که  چابهار می همچنین بندر. گیرد

پردازند مورد استفاده قـرار گیـرد   میان اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس به تجارت می
المللـی تجـاري   برگزاري نمایشگاه بینتوان از  ر این زمینه مید

تعامـل و همکـاري تجـاري میـان    ایجـاد  هاي منطقه چابهـار و    سطح فعالیت يارتقا
ب) ویژه استان سیستان و بلوچستان به(محور شرق توسعه 

انداز و سیاسـت  چشم. دکراستفاده ترانزیت چابهار  يها راه
ایرارو  این از. هستند ریزي راهبردي یا درازمدت نوع برنامه

و مشـارکت در فعالیـت   طلبـی  عنوان فرهنگ برتر منطقه با سابقه تاریخی صلح
زدایی  در تداوم سیاست تنش يثرؤم نقشتواند  طلبانه می صلح

ژئواکونومیـک و ژئوکـالچر خـود یـک واحـد سیاسـی       ، تیـک یواسطه اهمیـت ژئوپل 
ـ     بنابراین هر تصـمیم و اقـدامی  ، المللی است بین از سـوي ایـن کشـور ت

تأسیس کریدور شـمال  .توجهی در سطح جهانی خواهد داشت
سطوحی متوازن از رفاه و توسعه و در نتیجـه امنیـت   ، سبب خواهد شد که در ایران

المللی ایران به عنوان  بلکه سبب خواهد شد موقعیت بین، دشوپدیدار 
بـراي توسـعه و مانـدگاري   ، محور شرق ایران. تثبیت شود، اي هاي فرامنطقه  ویژگی

، در این منطقه فقیر کشور دبای نیازمند روالی تازه است و 
نزیـت شـمال  رونـد ترا . دشـو تزریـق  ، شود چه که تصور می آن

گوناگون شرق ایران هاي  انمنديگیري از تو فقرزدایی و بهره
   .دشو گیري و قوام هویت ملی می و بهبود شکل

سیاست داخلی همگن را زیربناي سیاست خـارجیِ کـارا بـه   ، نگارندگان
آوردند و سیاست خارجی مؤثر و موفق را منوط و مشروط به همیـاري و همکـاري   

با پذیرش ایـن دو پـیش  . در نظر آوردند، المللی هاي نظام بین با مؤلفه



، سیاست داخلی همگـن ) الف
بـه رشـد و   ، صـورت عادالنـه  

بـه دسـت   ، سیاسـت خـارجی کارآمـد   
در فضـایی  ، گیـر  سـاز و دولتمـردان تصمصـم   

کریـدور  . المللی به نفع منافع ملی کشور بهره بگیرند
خراسـان  ، خراسـان رضـوي  

و آنهـا  ، دهـد  بست نجات می
گـذرراه  . کند متصل می، )همسایگانی

کـره   ایران را در نقش حلقه واسط میان کشورهاي نـیم 
دهـد و بـه    قرار می، شمالی و کشورهاي آسیاي جنوب غربی و آسیاي جنوب شرقی

هـا و   بسـت  نجـات از بـن  ، اکنـون 
منـوط بـه تصـمیم و رفتـار ایرانیـان در      

سـوي   بـه ، زمین هاي ایران گشایش دروازه
شود و  می، عه در ایرانموجب رونق بازار توس

، رسد نظر می به، اکنون. برد رو به زوال می
سـبب سـرعت   ، جویانه ایرانیان بدان
  ù.اي خواهد شد

الف: رود فرضیه نگارندگان به دو دلیل تأیید شده باشد می
صـورت عادالنـه   مگر آنکه تمامی نقاط یک کشـور بـه  ، شود کسب نمی

سیاسـت خـارجی کارآمـد   ) ب. توسعه پایدار دسترسی پیدا کرده باشـند 
سـاز و دولتمـردان تصمصـم    آید مگـر آنکـه نخبگـان تصـمیم     نمی

المللی به نفع منافع ملی کشور بهره بگیرند از امکانات بین، جویانه مسالمت
خراسـان رضـوي  ، خراسان شمالی(شمال ایران را ، جنوبـ  داخلی شمال

بست نجات می بناز ) سیستان و بلوچستان و هرمزگان، کرمان، جنوبی
همسایگانی(هاي ممتاز داخلی و بین کشوري را به موقعیت

ایران را در نقش حلقه واسط میان کشورهاي نـیم ، جنوب نیزـ  المللی شمال بین
شمالی و کشورهاي آسیاي جنوب غربی و آسیاي جنوب شرقی

اکنـون . بخشـد  المللی می قعیتی کامالً بینآن حیثیت و مو
منـوط بـه تصـمیم و رفتـار ایرانیـان در      ، هـاي سیاسـت داخلـی در ایـران     پیچیدگی

گشایش دروازه، گمان المللی شده است و بی گشودگی بین
موجب رونق بازار توس، المللی نیز هاي اقتصادي بین هماوردي

رو به زوال می، ماندگی را در کشور فقر و بیکاري و عقب
جویانه ایرانیان بدان گشایش جاده ابریشم جدید و پیوستن همکاري

اي خواهد شد گرفتن کشور ما در تبدیل به یک قدرت قوي منطقه
ی     
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واژه علوم  میالدي وارد دانش 
رسد که  ولیبه نظر می، الملل و جغرافیاي سیاسی شده است

از آنجا که در . با خود واژه همراه است
معناي  بد نیست تعریف شود تا

ها و عوامل اقتصادي  به جایگزین شدن هدف
ژئواکونومی گفته شده ، گرانه در درگیري میان کشورها

یک ، ها است؛ به عبارت دیگر زین پس در درگیري میان کشورها و در تمامی تنش
، اي از جغرافیا و قدرت و اقتصاد

/ هاي سیاسی انگیزه رقابت، دهند که در آن مسائل اقتصادي
از آنجا که نبردها بر سر . دهد

 هرگونه، پذیر هستند گیرند و منابع اقتصادي نیز پایان
هاي جغرافیایی  پایه هستند و بر موقعیت

الملل که به  در شرایط کنونی نظام بین
، گرفتبهره ، آور نموده است تغییري شگفت

از این جاده به عنوان راهی که در آن زر و سیم 
فراوان و هنگفت خوابیده بوده است و تجارت عظیم موجود در این راه طوالنی را 
نگارندگان از باب مسامحه و تنها براي بازآفرینی یک 

ناگفته نماند . از این اصطالح بهره بردند
بسیاري از آن با نامِ جاده ابریشم جدید یاد 

پاکستان و هند به ، افغانستان، 
ترکمنستان به اي با هدف انتقال گاز از 

 طرحی که به احتمال زیاد با هدف رقابت با خط لوله صلح

در استان تهران و آمار استان  75
  .منظور شده است يرضودر استان خراسان 

دو کشور در ارتباط با  نهیریاختالفات د

  

   ها یادداشت
 1990از سال  پدید است و گرچه تازه، واژه ژئواکونومی. 1

الملل و جغرافیاي سیاسی شده است سیاسی و روابط بین
با خود واژه همراه است، معنایی قدیمی دارد و محتوا و مضمون آن

بد نیست تعریف شود تا، کار رفته است زیاد به، واژه ژئواکونومی، این مقاله
به جایگزین شدن هدف. آشکار گردد، آن بیش از آنچه هست

گرانه در درگیري میان کشورها هاي نظامی جاي مؤلفه به
است؛ به عبارت دیگر زین پس در درگیري میان کشورها و در تمامی تنش

اي از جغرافیا و قدرت و اقتصاد آمیزه، یگربه بیان د. عامل اقتصادي نیز وجود دارد
دهند که در آن مسائل اقتصادي ژئواکونومی را شکل می

دهد هاي بزرگ و کوچک را شکل می نظامی قدرت
گیرند و منابع اقتصادي نیز پایان کمبودها و نوادر صورت می

پایه هستند و بر موقعیت رقابت بر سر منابع اقتصادي که زمین
  .شوند ژئواکونومیک تلقی می، استوارند

در شرایط کنونی نظام بین، شاید نتوان از واژگانِ مرکب جاده ابریشم جدید. 2
تغییري شگفت، هاي ارتباطاتی کمک گسترش فناوري

از این جاده به عنوان راهی که در آن زر و سیم ، ولی از آنجایی که در دوران قدیم
فراوان و هنگفت خوابیده بوده است و تجارت عظیم موجود در این راه طوالنی را 

نگارندگان از باب مسامحه و تنها براي بازآفرینی یک ، کردند گواه آن محسوب می
از این اصطالح بهره بردند، تاریخی ژئواکونومیک/مقوله ژئوپولیتیک

بسیاري از آن با نامِ جاده ابریشم جدید یاد ، »تاپی«که پس از امضاي قرارداد 
، چهار کشور ترکمنستان کردند؛ قراردادي که میانِ

اي با هدف انتقال گاز از  موجب آن خط لوله به و ه استدیامضا رس
طرحی که به احتمال زیاد با هدف رقابت با خط لوله صلح ؛شود هند احداث می

  .شود اجرایی می میان ایران و هند و پاکستان
75و 70 يها  الزم به ذکر است که آمار استان قم در سال. 3

در استان خراسان  1383تا سال  یو شمال یخراسان جنوب
اختالفات د، 1351در اسفند  رمندیموافقتنامه ه يبا امضا. 4  



حق آب ، قرارداد نیبر اساس ا
با توافق دو  یساتیتأس، در نظر گرفته و مقرر شد

 نیا. کرد نیحق آب را تضم ن
 يبه امضا 1351اسفند 22 خیدر تار

 یمقامات دو کشور ط نیکه ب
  .است 1352قرارداد  يخواستار اجرا

 
بر اساس ا. دیرس انیبه پا باًیتقر رمندیآب ه نیریمعضل د

در نظر گرفته و مقرر شد هیمتر مکعب در ثان 26برابر ، رانیا
نیافغانستان تأم ورودخانه احداث شود  يکشور رو
در تار رمندیمعاهده در خصوص آب ه کیقرارداد با 

که ب یطبق مذاکرات). 5: 1386، جعفرنژاد( دیرس نیطرف
خواستار اجرا رانیدولت ا، صورت گرفت ریاخ يها سال
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تحقیقـات  ، »چشم انداز توسعه پایدار شـرق ایـران  

 ریزي هاي جنوب خاوري ایران و برنامه
، ســال بیســت و چهــارم، اقتصــادي

، »ناسیونالیسم مشکل هویـت و دولـت ملـی در تئـوري اجتمـاعی     

هـاي انتقـال آب رودخانـه مـرزي بـه      
: مجموعه مقاالت همـایش مـرز  

سـال  ، راهبـرد دفـاعی  ، »تحلیل روند ژئوپلیتیک در نظام بین الملل

: تهـران ، حمـدامین اترجمـه  ، دولت نادرشـاه افشـار  

مجموعه مقاالت همایش ، »هاي قـومی 

قومیـت و خشـونت در    مـورد مطالعـاتی  
  .پاییز و زمستان

توسعه پایدار کاوشی در اصول اخالقی گزارش آینـده مشـترك   
  . بهار، شماره دوم

چابهـار نقطـه   «. 1388 ).صنعتی چابهـار 
  .اردیبهشت
مطالعــه مــوردي جمهــوري (توســعه سیاســی و امنیــت ملــی 

بیست و  سال، سیاست خارجی

هــاي مــرزي سیســتان و   بررســی مســائل و مشــکالت بازارچــه

 
  

  منابع
چشم انداز توسعه پایدار شـرق ایـران  «. 1384 .غالم حیدر، ابراهیمباي سالمی
  .سال بیستم، شماره دوم، جغرافیایی

هاي جنوب خاوري ایران و برنامه امنیت و توسعه در مرز«. 1389 .عیسی، زاده ابراهیم
اقتصــادي ـ  اطالعــات سیاســی، »راهبــردي بــراي آن

  .خرداد و تیر، هاي نهم و دهم شماره
ناسیونالیسم مشکل هویـت و دولـت ملـی در تئـوري اجتمـاعی     «. 1386 .حمید، احمدي

  .زمستان، 4شماره ، 37دوره ، فصلنامه سیاست
هـاي انتقـال آب رودخانـه مـرزي بـه       بررسی پیامد«. 1386.محمد و عطااهللا عبدي، اخباري

مجموعه مقاالت همـایش مـرز  ، »رودخانه زاب کوچک: هاي داخلی مورد  حوضه
  .انتشارات ادیبان: ارومیه، ها ها و فرصت چالش

تحلیل روند ژئوپلیتیک در نظام بین الملل«. 1387.محمد، اخباري
  .تابستان، 20شماره ، ششم

دولت نادرشـاه افشـار   .2536.اشرفیان .ز .كو . ر .م، آرونوا
  .شبگیر

هاي قـومی   مسئله قومیت و نابرابري«. 1386.خالد، زاده اسماعیل
  .انتشارات ادیبان: ارومیه، ها ها و فرصت مرز چالش

مـورد مطالعـاتی  (ظرفیـت طبیعـی امنیـت    «. 1377.اصغر، افتخاري
پاییز و زمستان، 6و5شماره ، مطالعات راهبردي، »)ایران

توسعه پایدار کاوشی در اصول اخالقی گزارش آینـده مشـترك   «. 1384.هلیف، النگ اوالف
شماره دوم، سال اول، راهبرد یاس، ترجمه جمال محمدي، »ما

صنعتی چابهـار / مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاري(زاده  باقري
اردیبهشت، نشریه تفاهم، »مبدأ طرح توسعه محور شرق

توســعه سیاســی و امنیــت ملــی . 1388 .اســماعیل، بــایبوردي
  .فرادید: تهران، )ایران اسالمی

سیاست خارجی، »خاورمیانه و امنیت بین الملل، ایران«. 1387.کیهان، برزگر
  .پاییز، دوم

بررســی مســائل و مشــکالت بازارچــه«. 1379.مصــیب، پهلــوانی  



اقتصـادي  / هاي بازرگانی مجموعه مقاالت همایش شناخت استعداد
  .هاي بازرگانی  مؤسسه مطالعات و پژوهش

: ایـران  هاي امنیت ملی جمهوري اسالمی
  .فرهنگ گفتمان
  .دي

آواي : تهـران ، روابط خارجی ایران بعد از انقالب اسـالمی 

هاي ژئوپلیتیک سواحل جنـوب  
  .6شماره ، 

هاي ژئوپولیتیک جنوب شـرق  
انجمن ژئوپولیتیک  مجموعه مقاالت دومین کنگره

  
  .سمت

هـاي مکـانی     ظرفیـت «. 1389.
/ اطالعـات سیاسـی   ، »تنگناهـا و راهکارهـا  

  .خرداد و تیر، هاي نهم و دهم
، سیاسـت خـارجی  ، »هاي پـیش رو 

پژوهشـنامه علـوم   ، »قومیـت در نگـرش خبرگـان قـانون اساسـی     

راهبـرد  ، »تحلیل نظري امنیت ملی در توسعه پایدار کشور

ایـران در روابـط    و نظري انقـالب اسـالمی  

: تهـران ، ایـران  سیاست خارجی جمهوري اسالمی

مجموعـه  ، »ضرورت تبدیل بازارچه مرزي زابل به منطقه آزاد چابهار
اقتصـادي اسـتان سیسـتان و    

  .هاي بازرگانی
  .روزبهان: تهران

تیکی خـزر و  ینگرشی بر سیاست خارجی ایـران در منـاطق ژئـوپل   

نیـروي  : تهـران ، المللـی  هـاي بـین  

و پژوهشـی بـراي مطالعـه     هـاي مفهـومی  

 
مجموعه مقاالت همایش شناخت استعداد، »بلوچسـتان 

مؤسسه مطالعات و پژوهش: تهران، استان سیستان و بلوچستان
هاي امنیت ملی جمهوري اسالمی  ر استراتژياي ب مقدمه. 1381.محمدرضا، تاجیک

فرهنگ گفتمان: تهران، ج اول، ها و راهبردها رهیافت
دي 13 ، 1581شماره ، روزنامه اعتماد. 1386.فضّه، جعفرنژاد
روابط خارجی ایران بعد از انقالب اسـالمی  .1382.اصغر، ولدانیجعفري 

  .نور
هاي ژئوپلیتیک سواحل جنـوب    تحلیل ظرفیت« .1384.ابراهیم رومینامحمدرضا و ، نیا حافظ

، جغرافیا و توسعه، »شرق ایران در راستاي منافع ملی
هاي ژئوپولیتیک جنوب شـرق    تحلیل ظرفیت«.  1385.محمدرضا و ابراهیم رومینا، نیا حافظ

مجموعه مقاالت دومین کنگره، »و تأثیر آن بر منافع ملی ایران
  .53-35صص، انجمن ژئوپولیتیک ایران: تهران، ایران

سمت: تهران، جغرافیاي سیاسی ایران .1381.درضامحم، نیا حافظ
.رضا؛ حمید صابرفرزام و اسماعیل پارسـایی ، پورپویان حسین

تنگناهـا و راهکارهـا  ، ها فرصت: توسعه منطقه آزاد چابهار
هاي نهم و دهم شماره، سال بیست و چهارم، اقتصادي

هاي پـیش رو   تحول نقش ایران و چالش«. 1387.محمدتقی، حسینی
  .زمستان، 4شماره ، سال بیست دوم

قومیـت در نگـرش خبرگـان قـانون اساسـی     «. 1387.محسن، خلیلی
  .پاییز، 4شماره، سال سوم، سیاسی
تحلیل نظري امنیت ملی در توسعه پایدار کشور«. 1388.حسین، دري نورگورانی
  .پاییز، سال هفتم، 26شماره ، دفاعی

و نظري انقـالب اسـالمی    بازتاب مفهومی .1388.محمدرضا، دهشیري
  .و فرهنگی  انتشارات علمی: تهران، الملل بین

سیاست خارجی جمهوري اسالمی .1388. سـیدجالل ، نی فیروزآباديدهقا
  .سمت

ضرورت تبدیل بازارچه مرزي زابل به منطقه آزاد چابهار«. 1379. نظر، دهمرده
اقتصـادي اسـتان سیسـتان و    / هاي بازرگـانی  مقاالت همایش شناخت استعداد

هاي بازرگانی  پژوهشمؤسسه مطالعات و : تهران، بلوچستان
تهران، 5لدج، تاریخ اجتماعی ایران .1382. مرتضی، راوندي
نگرشی بر سیاست خارجی ایـران در منـاطق ژئـوپل    .1385.بهادر، زارعی

  .برنا :تهران، آسیاي جنوبی
  .سمت: تهران، توسعه پایدار.1386. السادات شمس، زاهدي
هـاي بـین   اي بر شـناخت مـرز   مقدمه .1386. سیدهادي، زرقانی

 .ایران جمهوري اسالمی انتظامی
هـاي مفهـومی    چارچوب .1383. کاظمسید محمـد ، سجادپور  
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  .ی وزارت امور خارجهدفتر مطالعات سیاسی و بین الملل
مجموعـه مقـاالت   ، »در عراق و امنیت ملی ایران

پژوهشـکده مطالعـات   ، اي انداز منطقه

هاي مرزي در تأمین امنیـت    نقش بازارچه
: ارومیـه ، هـا  هـا و فرصـت   مجموعه مقاالت همایش مرز چـالش 

ت تجـار و صـاحبان صـنایع در    

، 148شـماره  ، سال دوازدهم، مناطق آزاد

  .پاژنگ
مجموعـه مقـاالت   ، »تأثیر توسـعه اقتصـادي بـر امنیـت مرزهـا     

  .مرکز تحقیقات استراتژیک، 
، »اي فرامنطقـه  هـاي   دگرگونی رویکرد قـدرت 

بـا تکیـه بـر     21خاورمیانه در تحوالت ژئوپلیتیک قرن 
مطالعـات و   مؤسسـه فرهنگـی  

ساله طرح توسعه محور شـرق و نقـش آن در   
ــناخت   ــایش ش ــاالت هم ــه مق مجموع

مؤسسـه  : تهـران ، اقتصادي استان سیسـتان و بلوچسـتان  

ایـران   مطالعه سیاست خارجی در سند چشم انداز جمهـوري اسـالمی  

ــاطق مــرزي جمهــوري   ــایش من ــه و اصــول آم ــه پای نظری
  .ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی

  .رسا: تهران، تدین ترجمه احمد
سال ، مطالعات راهبردي، »نسبت امنیت انسانی و توسعه پایدار

  .سمت: تهران، الملل یاست بین
  . تربیت معلم: تهران، منابع تنش و تهدید
و   علمـی : تهـران ، معـین  ترجمـه محمـد  

 
دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، سیاست خارجی ایران

در عراق و امنیت ملی ایرانثبات سیاسی «. 1386. محمود، القلم سریع
انداز منطقه المللی تحوالت عراق و چشم کنفرانس بین

  .استراتژیک
نقش بازارچه«. 1386. زاده علی اصغر و خالد اسماعیل، سعیدي

مجموعه مقاالت همایش مرز چـالش  ، »مناطق مرزي
  .ادیبان

ـ  .1384. کام فریدون شیرینو  علی اصغر، سعیدي ت تجـار و صـاحبان صـنایع در    موقعی
  .گام نو: تهران، ایران دوره پهلوي

مناطق آزاد، »گذاري سراب سرمایه«. 1384. علیرضا، سلطانی
  .تیر

پاژنگ: تهران، استراتژي و قدرت نظامی .1375. علیرضا، سنجابی
تأثیر توسـعه اقتصـادي بـر امنیـت مرزهـا     «. 1386. جواد، نژاد شریف

  .ادیبان: ارومیه، ها ها و فرصت همایش مرز چالش
، در ایران مدیریت منازعات قومی. 1385. رضا، امیري صالحی
دگرگونی رویکرد قـدرت تیک بر یثیر هیدروپلأت« .1387. هللاعطاا، عبدي

  .سال ششم، شماره بیستم. راهبرد دفاعی
  .سمت: تهران، 21ژئوپلیتیک قرن . 1380. عزت اهللا، عزتی
خاورمیانه در تحوالت ژئوپلیتیک قرن جایگـاه  . 1383. عزت اهللا، عزتی

مؤسسـه فرهنگـی  : تهـران ، ایـران  خلیج فارس و جمهوري اسـالمی 
  .المللی  ابرار معاصر تهران تحقیقات بین

ساله طرح توسعه محور شـرق و نقـش آن در    بررسی عملکرد ده«. 1379. میکاییل، عظیمی
ــناخت  ، »توســعه اســتان سیســتان و بلوچســتان  ــایش ش ــاالت هم ــه مق مجموع

اقتصادي استان سیسـتان و بلوچسـتان  / هاي بازرگانی استعداد
  .هاي بازرگانی  مطالعات و پژوهش

مطالعه سیاست خارجی در سند چشم انداز جمهـوري اسـالمی  «. 1388. امیر، علیزاده
  .پاییز، 19شماره ، راهبرد یاس، »1404در افق 

ــاطق مــرزي جمهــوري  . 1380. علیرضــا، عنــدلیب ــایش من ــه و اصــول آم ــه پای نظری
ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمیدانشکده فرماندهی و : تهران، ایران اسالمی

ترجمه احمد، تاریخ تحوالت اجتماعی ایران .1378. جان، فوران
نسبت امنیت انسانی و توسعه پایدار«. 1387. محمدعلی، قاسمی

  .پاییز، شماره سوم، یازدهم
یاست بیناصول سیاست خارجی و س .1357. عبدالعلی، قوام

منابع تنش و تهدید: ایران و همسایگان. 1381. یداهللا، پور کریمی
ترجمـه محمـد  ، ایران از آغاز تا اسـالم  .1380. رومن، گیرشمن

   .فرهنگی



: تهـران ، یعقـوب آژنـد  ترجمـه  

علـوم  ، »کننـده  تهدیدات امنیت ملـی در دوران عملیـات پیشدسـتی   

شـماره  ، راهبـرد یـاس  ، دکترین تعامـل سـازنده  

سـال  ، ، تیـک یژئوپل، »2025یانه در افق سال 

  .توس: تهران، ترجمه ابوالقاسم سري
، راهبرد یـاس ، »اي و توسعه پایدار

ترجمـه  ، اقتصادي در ایـران عصـر صـفوي   

: مطالعـه مـوردي  ، جهان جایگاه خلیج فارس در تحوالت ژئواکونومی
  .تابستان، 46شماره 

 
ترجمـه  ، تداوم و تحول درتاریخ میانـه ایـران   .1382. آن، لمبتون

  .نشرنی
تهدیدات امنیت ملـی در دوران عملیـات پیشدسـتی   « .1383. ابراهیم، متقی

  .شماره دوم پیش، سیاسی
دکترین تعامـل سـازنده   .1384 .منوچهر و ابراهیم متقی، محمدي

  .84زمستان ، چهارم
یانه در افق سال تیک خاورمیهیدروپل« .1387. حسین، مختاري

  .شماره اول، 4
ترجمه ابوالقاسم سري، سفرنامه جیمز موریه .1386. جیمز، موریه 

اي و توسعه پایدار آموزش توسعه«. 1388. میثم و مریم احمدزاده، موسایی
  .تابستان، 18شماره 

اقتصادي در ایـران عصـر صـفوي    /اجتماعیتغییرات  .1386. داریوش، نویدي
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