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چکیده
بخش عمدهای از راهبرد ملی کشورها ،تابعی از موقعیت ژئوپلیتیک آنهاست .با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،
ژئوپلیتیک درونمایهای اقتصادی شد .از اینرو ،کدهای ژئوپلیتیک کشورها ناگزیر از همراهی با تحوالت اقتصادی
در مقیاس محلی ،منطقهای و جهانی است .این دگرگونی در رویآوردن کشورها به منطقهگرایی و همگرایی
منطقهای که عموما جهتگیری اقتصادی داشتهاند ،مؤثر است .در دورۀ حاکمیت گفتمان دوقطبی ،کشور ایران به
دلیل پیوند به دریای آزاد ،اتصال با هارتلند و قرارگرفتن میان دو قدرت خشکی و دریایی در راهبرد جهانی ،وزن
ژئوپلیتیک دارد .جنوب خاوری ایران با داشتن مزیت ژئوپلیتیک باال،کارکردهای تولید قدرت را داراست .مزیتهای
ژئواکونومیک ناحیۀ یادشده ،در حوزۀ ژئوپلیتیک شبهقارۀ هند ،جنوب آسیا ،افغانستان ،کشورهای آسیای مرکزی و
قفقاز فرصتی را برای کدهای ژئوپلیتیک کشور فراهم میکند تا نقشآفرینی کنند .پژوهش حاضر ماهیت توصیفی-
تحلیلی دارد و بر این فرض استوار است که راهبرد اتخاذشده از سوی ایران در منطقۀ جنوب خاوری کشور با
ظرفیتهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک آن سازگار و هماهنگ نیست و در تولید قدرت ملی ایران کارایی نداشته
است .یافتههای پژوهش نیز با تأکید بر دادههای آماری ،نشاندهندۀ ناکارآمدی کنونی این بخش از کشور در
تقسیمکار ملی است و بهدلیل ضعف زیرساختهای توسعۀ منطقهای در همگرایی منطقهای برای ایران،
فرصتآفرینی نکرده است.
واژههای کلیدی :جنوب شرق ایران ،راهبرد ملی ،ژئواکونومیک ،ژئوپلیتیک.
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مقدمه
در پژوهشهای جغرافیای سیاسی ،موقعیت نسبی واحدهای سیاسی-فضایی و کارکرد ژئوپلیتیک ،اهمیت فراوانی دارد.
موقعیت یادشده ،بیانگر خشکی و دریاییبودن واحدهای سیاسی-فضایی ،خشکی یا گذرگاهیبودن آنها ،خفتگی یا پویایی
موقعیت ژئوپلیتیک در مناسبات قدرت است .بهگونهای که این موقعیت تا اندازۀ زیادی میزان فعالیت هر واحد سیاسی-
فضایی در مقیاسهای مختلف جغرافیایی و کارکردهای مکانی-فضایی آنها را تعریف میکند .یافتههای موجود بیانگر آن
است که هر موقعیت ،کدهای ژئوپلیتیکی مخصوص به خود دارد و کشورها بر بنیاد آنها به سیاستگذاری و تدوین راهبرد
اقدام میکنند .توجه به این کدها در تعیین وزن ژئوپلیتیک کشورها و در ساختار ژئوپلیتیک جهانی تعیینکننده هستند؛ برای
نمونه ،ایاالتمتحده و روسیه هرکدام به فراخور موقعیت و وزن ژئوپلیتیکشان ،راهبرد دریایی و خشکی برگزیدهاند .کمتوجهی
شوروی پیشین به کدهای ژئوپلیتیکی برخاسته از موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی طی سالهای  2202-2210برای نفوذ در
قلمرو دریایی ،هزینۀ کالنی بر این کشور تحمیل کرد؛ بهگونهای که بعدها در فروپاشی آن نقش بنیادی داشت .بر این پایه،
توجه به موقعیت جغرافیایی و وزن ژئوپلیتیک واحدهای سیاسی-فضایی در تدوین و اجرای راهبردها ،امری گریزناپذیر و
ضروری است .در این میان ،ایران تنها کشور تکجدارۀ قدرتهای خشکی و دریایی است که بهواسطۀ موقعیت جغرافیایی در
حاشیۀ ریملند و در کانون توجه نظریهپردازان جغرافیای سیاسی است و در دورههای مختلف نقشهایی گذرگاهی ،حائل و
منطقۀ نفوذ داشته است .در جنگ جهانی اول و دوم بهدلیل موقعیت جغرافیایی ،ایران در راهبرد جنگی کشورهای درگیر از
سوی متفقین اشغال شد و در دوران جنگ سرد نیز در کانون قلمروگستری قدرتهای جهانی قرار داشت .امروزه ،با توجه به
سیاستهای دولت جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ،یکی از مهمترین گامها ،تدوین راهبردهایی بر بنیاد موقعیت
جغرافیایی کشور است .جنوب خاوری ایران بهواسطۀ ایجاد امکان پیوست ایران با سازههای ژئوپلیتیک اقیانوس هند ،آسیای
جنوبی و جنوب شرقی و دریاهای آزاد ،یکی از فرصتهای جغرافیایی و امتیازهای ژئوپلیتیک ایران بهشمار میرود .این
منطقۀ کرانهای برای ایران ،فرصت انتخاب سیاستگذاری در دو قلمرو راهبردی خشکی و دریایی را فراهم میکند .این
نوشتار با بررسی موقعیت ژئوپلیتیک ایران و با تأکید بر جنوب خاوری کشور بر این فرضیه استوار است که راهبرد اتخاذشدۀ
ایران در منطقۀ جنوب شرق کشور منطبق با فرصتها و ظرفیتهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقۀ هماهنگ نیست .از
اینرو ،در تولید قدرت ملی کشور ناکارآمد است.

مبانی نظری
 .6راهبرد ملی

راهبرد ،دانش سیاستمداری و کشورداری است و راهبرد ملی علم و فن توسعۀ هماهنگ تواناییهای اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگی ،اعتقادی ،اخالقی و نظامی یک ملت و کاربرد آن در جهت تحقق اهداف ملی است (حافظنیا.)911 :2927 ،
درحقیقت راهبرد ملی شامل ارزیابیهای پیچیدهای از منابع تکنولوژی ،اولویتهای ملی و عوامل ژئوپلیتیکی است
(ازغندی و روشندل .)6 :2900 ،عواملی که راهبرد همیشه به آن متکی است ،شامل دستۀ اول عواملی که در ژئوپلیتیک
هم جزء عوامل ثابت بهشمار میآیند و دستۀ دوم عوامل ویژهای که از جنگی به جنگ دیگر و حتی در طول درگیری
تغییر میکنند (عزتی .)27 :2900 ،مفهوم راهبرد ملی به معنای علم و هنر ،بهکارگیری نیروهای سیاسی ،اقتصادی ،روانی
و نظامی یک ملت یا گروهی از ملتها برای پرداخت بیشترین هزینۀ پشتیبانی از سیاستهای اتخاذشده در زمان صلح یا
جنگ ،تعریف شده است (فرهنگ و بستر .)9729 ،وزارت دفاع ایاالتمتحده پس از سال  2221از راهبرد ملی بهعنوان
هنر و علم توسعه و استفاده از قدرتهای سیاسی ،اقتصادی و روانی یک ملت ،همراه با نیروهای مسلح در زمان صلح و
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جنگ برای تأمین اهداف ملی تعریف میکند (فریدمن .)2012 ،همچنین هنر و علم ،بهکارگیری قدرت ملی برای
دستیابی به مقاصد ملی در تمام وضعیتها (زمان جنگ و صلح) را راهبرد ملی دانستهاند (کالهچیان.)60 :2901 ،
 .8ژئوپلیتیک

تاکنون از دانش واژۀ ژئوپلیتیک تعاریف و تفاسیر مختلف علمی و کاربردی گوناگونی بهعملآمده که بهنوعی مخرج
مشترک همۀ آنها کنش متقابل جغرافیا (در مقیاسهای مختلف) و سیاست در قالب مناسبات قدرت است .بدینمفهوم
که قلمروهای جغرافیایی به فراخور موقعیت و محتوایی که دارند در معنابخشی به الگوهای رفتاری (همکاری ،هماوردی و
همستیزی) واحدهای سیاسی نقشآفرینند و به هویت و رویدادهای نواحی جهت میدهند (کاویانیراد و تهامی:2929 ،
 .)292از اینرو ،ژئوپلیتیک به مطالعۀ کنش متقابل سیاست (قدرت) و جغرافیا (فضا ،مکان و قلمرو) میپردازد و این
مناسبات قدرت بهصورت طیفی از همزیستی ،هماوردی ،تنش جنگ در کانون پژوهشهای جغرافیای سیاسی قرار داشته
است .در این میان ،جغرافیا برای کنش بازیگران سیاسی و واحدهای سیاسی-فضایی در قالب کشورها ،گروههای ملی و
سازمانها ،فرصتها و محدودیتهایی ایجاد میکند .بر بنیاد چنین ویژگیهای ژئوپلیتیک را علم مطالعۀ روابط متقابل
جغرافیا ،قدرت ،سیاست و کنشهای پدیدههای ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر دانستهاند (حافظنیا .)90 :292 ،در این
میان ،موقعیت جغرافیایی از عوامل اثرگذار بر ژئوپلیتیک کشورهاست و موقعیت جغرافیایی را به اشکال مختلف موقعیت
دریایی ،خشکی ،راهبردی ،حائل ،مرکزی و حاشیهای تقسیمبندی میکنند (حافظنیا .)900 :2927 ،شناسایی موقعیت
جغرافیایی اولین گام در تحلیل ژئوپلیتیک کشورهاست و از گذشته تا به امروز نظریهپردازان جغرافیایی به آن توجه
کردهاند .فردریش راتزل ،جغرافیدان آلمانی برای نخستینبار تحلیلی نظاممند از روابط پویا میان جوامع انسانی و زمینی که
روی آن زندگی میکردند و دیگر اینکه کشورها و مردم ،نیازمند کنترل و استفادۀ انحصاری از سرزمین هستند ،ارائه داد.
مکیندر با ارائۀ ایدۀ «محور جغرافیایی تاریخ» در راستای گسترش ارتباط متقابل میان کنترل زمین و قدرت سیاسی در
مقیاس جهانی تأکید داشت (بالکسل.)97 :2902 ،
 .9ژئواکونومی

ژئواکونومی ،کوتاهنوشتی برای بیان مفهومی پیچیده است .این دانش ،واژۀ پیوستگاه اقتصاد و امور مالی با بایستههای
سیاسی و امنیت جهانی است (کاون و اسمیت .)9772 ،با پایان دوران جنگ سرد ،حوزۀ مفهومی ژئوپلیتیک از رهیافت
نظامی و ژئواستراتژی به ژئواکونومیک تغییر کرد .ادوارد لوتویک 2از آمدن نظم نوین بینالمللی خبر داد و بر این باور بود
که زوال جنگ سرد ،نشاندهندۀ تغییر مسیر و حرکت نظام جهانی از ژئوپلیتیک به سمت ژئواکونومی است .تحوالت
مهمی در ترتیب و اولویت ابزارهای نفوذ بینالمللی پدید آمد و مسائل مهم اقتصادی و اقتصاد سیاسی درجۀ اول یافت.
عامل درگیریها دیگر موضوعات دوران گذشته نیست ،بلکه در کنار هر تنشی یک عامل اقتصادی خودنمایی میکند
(ویسی .)22 :2900 ،سازوکارهای اقتصادی جایگزین اهداف نظامی میشوند و دولتها برای تثبیت شخصیت
وجودیشان در صحنۀ بینالمللی بر آن تأکید میکنند و این ماهیتی ژئواکونومی است .امروزه عامل انسانی و منابع
اقتصادی و میزان تولید ناخالص ملی کشورهاست که در تعیین مناطق راهبردی نقش اصلی را بازی میکند (نامی،
محمدپور و عباسی )11 :2900 ،و ژئواکونومی رابطۀ قدرت و فضاست .از اینرو ،تفکر ژئواکونومی شامل ابزارآالت
ضروری است که دولت میتواند از طریق آنها به تمامی اهدافش برسد (عزتی .)227-270 :2900 ،بهعبارت دیگر ،ارائۀ

1. Edward Luttwak
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نظریههای ژئوپلیتیک ،بدون درنظرگرفتن قدرت اقتصادی نمیتواند وضعیت ژئوپلیتیک سدۀ حاضر را تبیین کند.
ژئواکونومی مفهومی است که ورود موضوع اقتصاد را به صحنۀ جهانی بهویژه از نظر انگیزۀ سودگرایی تأیید میکند .هر
زمان که رقابت میان قدرتها در نظام جهانی بر موضوع اقتصاد و برداشتن مرزهای اقتصادی باشد ،صحبت از
ژئواکونومی است (ویسی.)99 :2900 ،

روش پژوهش
اساسیترین پرسش علم جغرافیا دربارۀ «مکان» است .در این میان ،جغرافیای سیاسی ،بهعنوان زیرمجموعۀ جغرافیا
«سیاستهای ناشی از مکان» را مطالعه میکند (میور .)27 :2927 ،نوشتار پیشروی ،رویکرد جغرافیای سیاسی یا
ژئوپلیتیک دارد که در کلیت خود گواه بر کنش متقابل «سیاست» و «جغرافیا» است .این کنش متقابل ناظر بر
درهمتنیدگی قدرت ،سیاست و خطمشی با مکان ،فضا و سرزمین است (بالکسل .)1 -1 :2902 ،رقابت بر سر چگونگی
کنترل و مدیریت زمین و منابع ،از پایدارترین عالیق جوامع انسانی است .مطالعۀ این کشمکشها بر سر منابع (قدرت) و
روش حل آنها در حوزۀ جغرافیای سیاسی قرار میگیرد (بالکسل .)26 :2902 ،نوشتار کنونی در پی تبیین چگونگی
اثرگذاری مکان و فضای جغرافیایی در تدوین راهبرد بر بنیاد رویکردهای جغرافیای سیاسی یا ژئوپلیتیک است.
روششناسی حاکم بر پژوهش ،ماهیت توصیفی-تحلیلی دارد.

بحث و یافتهها
 .6موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران

در نظریههای سنتی ،ژئوپلیتیک ایران جایگاه ویژهای دارد؛ برای نمونه ،مکیندر بخش عمدهای از ایران را در قلمروی
حاشیه و در مجاورت هارتلند قرار داد .اسپایکمن ،ایران را در بخش حساس ریملند دید و کوهن کشورمان را بخشی از
کمربند خردشدۀ خاورمیانه میدانست .ماهان بر موقعیت گذرگاهی ایران بر سر راه روسیه به اقیانوس هند تأکید داشت .از
منظر دسترسی ایران به حوزههای نفتی بزرگ خلیجفارس و دریای مازندران و به قلمروهای ژئوپلیتیکی خلیجفارس،
اقیانوس هند ،خزر ،فالت ایران ،شبهقارۀ هند و جنوب آسیا ،آسیای مرکزی ،قفقاز ،بینالنهرین و شبهجزیرۀ عربستان و
جنوب غرب آسیا دسترسی دارد .ایران به سازههای ژئوپلیتیکی خلیجفارس ،حوزۀ خزر ،دریای عمان ،اقیانوس هند ،حوزۀ
زبان فارسی ،حوزۀ جهان اسالم ،اوپک ،قارۀ آسیا ،جنوب غرب آسیا و گروه  D0تعلق دارد .از نظر موقعیت ارتباطی و
ترانزیتی ،ایران گذرگاه مواصالتی حوزههای ژئوپلیتیکی یاد شده است (حافظنیا ،احمدیپور و بدیعی.)16 -11 :2909 ،
ایران ،در میانۀ منطقۀ خلیجفارس ،آسیای مرکزی و قفقاز قرار دارد که اهمیت این منطقه در تأمین انرژی جهان ،مبادالت
اقتصادی ،تجاری و نقش راهبردی آن در معادالت امنیتی و دفاعی کشورهای قدرتمند و رقیب ،همچنین موقعیت خاص
آن در تعامالت کشورهای منطقه ،ایران را یک کشور بینالمللی کرده است (حیدری .)909 :2901 ،برقراری ارتباط با
ایران و عبور از فضای آن از دیرباز تاکنون بهطورعمده با دو هدف اصلی انجام شده است :نخست ،هدف اقتصادی-
اجتماعی که برای تأمین آن کاال ،مواد ،افکار ،اندیشهها ،انسانها و وسایل حملونقل از مسیر ایران عبور کرده و مبادی و
مقاصد را به هم پیوند داده است و از آن بهعنوان «نقش ارتباطی ایران» یاد شده است .دوم ،عملیات نظامی که با هدف
تصرف ایران و نیز تصرف سرزمینهای ماورای ایران انجام گرفته است؛ زیرا پهنههای آبی اقیانوس هند و دریای عمان
در جنوب و دریای مازندران در شمال ،امکان اتصال قلمروها و مناطق جغرافیایی واقع در ماورای مرزهای شرقی و غربی
را دشوار ساختهاند و همچون عامل بازدارنده و مانعی نفوذناپذیر بر سر راه مهاجمان قرار داشتهاند .از اینرو ،بهناچار مسیر
ایران را برای عبور انتخاب کردهاند (حافظنیا.)92 :2900 ،
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موقعیت جغرافیایی ایران از پایدارترین عوامل تأثیرگذار بر قدرت ملی این واحد سیاسی است .بر این پایه ،افرادی بر
این باور هستند که «آنچه موجب اتصال و ارتباط ایران با نظام جهانی و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ایران در سدۀ اخیر
شده ،موقعیت جغرافیایی در چهارراهی کشور ایران بوده و این عامل ایران را با نظام بینالملل مرتبط کرده است»
(اطاعت .)11 :2922 ،برژینسکی ایران را در یکی از شش منظومه قدرت قرار میدهد .2 :منظومۀ آمریکای شمالی.9 ،
منظومۀ اروپا .9 ،منظومۀ آسیای شرقی .1 ،منظومۀ آسیای جنوبی .1 ،منظومۀ ناموزون مسلمانان و  .6منظومۀ احتمالی
اوراسیا .هریک از این منظومهها ویژگیهای خاص دارند .سه منظومۀ اول مصرفکنندگان اصلی انرژی هستند .منظومۀ
ناموزون مسلمانان که شامل خاورمیانه و شمال آفریقا است ،تنها تولیدکنندههای انرژی هستند که در این میان ،منطقۀ
خلیجفارس ،منطقۀ صادرکنندۀ مواد خام است (نامی و دیگران.)2900 ،

شکل  .6دسترسی موقعیت ژئوپلیتیک ایران به قلمروهای ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک (مکیندر)994-986 :6499 ،
منبع :نگارندگان

امروزه اهمیت ژئواکونومیک ایران بهطورعمده در پیوند با منابع فراوان نفت و گاز در حوزۀ خلیجفارس و دریای خزر
است .برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که ذخایر نفتی با شتاب رو به پایان است و تولید این ذخایر با کاهش
 6/0درصدی در سال روبهرو است؛ درحالیکه این کاهش در سال  9770بالغبر  9/0درصد در سال برآورد شده بود
(شرکت ملی نفت ایران .)2929 ،از سوی دیگر ،پیامدهای زیستمحیطی بهرهگیری از سوختهای فسیلی ،جهان را به
کاستن از مصرف گازهای گلخانهای و بهرهبرداری از شکلهای نوین انرژی بهجای نفت خام جایگزین خواهد کرد.
 .8موقعیت ژئوپلیتیک ایران در اسناد باالدستی

در حال حاضر مهمترین سند موجود دربارۀ راهبرد ملی جمهوری اسالمی ایران ،سند چشمانداز ایران در افق  2171است.
این سند بنیاد ،از چهار برنامۀ برنامهریزی پنجسالۀ آیندۀ کشورمان است .سند یادشده ،در سال  2909تهیه و ابالغ شده و
برنامۀ چهارم توسعه ،نخستین برنامۀ پنجسالهای بود که براساس آن تدوین شده است .مهمترین ویژگی سند چشمانداز،
نگاه منطقهگرایی آن است که در این سند آمده است« :به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقۀ آسیای
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جنوب غربی (شامل آسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه) دست یافته است» .اولین بند این سند نیز توسعۀ
کشور را متناسب با مقتضیات فرهنگی ،جغرافیایی و تاریخی و ...دانسته است؛ بنابراین ،مجموع سند راهبرد تدوینشده
مبتنیبر توجه به موقعیت جغرافیایی ایران است .سیاستهای کلی برنامۀ پنجم توسعه در راستای دستیابی به عدالت
اجتماعی و اقتصادی تدوین شده است .از جمله محورهایی که نشاندهندۀ توجه برنامه به فرصتهای موجود در موقعیت
جغرافیایی ایران است میتوان به تحقق سیاستهای اصل  11قانون اساسی ،قطع وابستگی هزینههای جاری دولت به
درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه ،گسترش همهجانبۀ همکاری با کشورهای منطقۀ جنوب غربی آسیا در تجارت،
سرمایهگذاری و فناوری اشاره کرد .مادۀ  229برنامۀ پنجم به موضوع ساماندهی مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی و ایفای
نقش آنها در تحقق اهداف سند چشمانداز اختصاص دارد .در مادۀ  269بهمنظور بهرهبرداری بهینه از ظرفیتها و
موقعیت جغرافیایی کشور ،دولت موظف شده برای بهرهبرداری از مزیتهای نسبی موقعیت جغرافیایی در حوزۀ منطقهای
و بینالمللی «نسبت به تهیۀ طرح مکانیابی پایانههای بارگُنج (کانتینری) و حملونقل ترکیبی در شبکۀ اصلی و عبوری
(ترانزیتی) کشور اعم از شمالی-جنوبی ،شرقی-غربی و نیز شبکۀ آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق
بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند» .در مادۀ  202سند آمده است« :بهمنظور ارتقای نظام برنامهریزی کشور با
لحاظکردن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در تمامی فعالیتهای توسعهای و سرمایهگذاریهای ملی و
استانی ،ایجاد هماهنگی بخشی ،منطقهای و بخشی-منطقهای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها ،توسعۀ متوازن
مناطق ،ارتقای توانمندیهای مدیریتی استانها ،انتقال اختیارات اجرایی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز،
سازوکارها و شاخصها به تصویب هیئتوزیران میرسد ».همچنین در مادۀ  209نیز مقررشده ،بهمنظور هماهنگی و
نظارت بر تهیه و اجرای برنامهها و طرحهای توسعۀ سرزمینی «شورای آمایش سرزمین» تشکیل شد .این شورا وظیفۀ
تدوین ،تصویب و نظارت بر استقرار نظام یکپارچۀ برنامهریزی و مدیریت توسعۀ سرزمینی در سطوح ملی ،منطقهای و
استانی را برعهده دارد.
 .9موقعیت جنوب شرق در راهبرد ملی کشور

استان سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود  202،001کیلومترمربع ،در جنوب شرقی ایران واقع شده است .این استان
پهناور در سمت شرق با کشور پاکستان  277کیلومتر و با کشور افغانستان  977کیلومتر مرز مشترک و در جنوب با دریای
عمان به طول تقریبی  907کیلومتر مرز آبی دارد .این استان از شمال و شمال غرب با خراسان جنوبی و از غرب با استان
کرمان و هرمزگان همجوار است (سالنامۀ آماری .)2927 ،مزیتهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی جنوب شرق ایران را
میتوان بهصورت زیر برشمرد:
 .2از نظر موقعیت ارتباطی در مسیر عمومی ارتباط قارههای اروپا ،آسیا و اقیانوسیه ،بهویژه آسیای جنوبی و جنوب شرقی قرار
دارد (غالمی و دیگران .)1 :2922 ،این موقعیت ممکن است ظرفیت ژئواکونومیکی ایران را در حوزههای اقتصادی مانند
ترانزیت ،ترابری و بازرگانی فراهم کند و ظرفیت ژئوپلیتیک ایران را در سه قاره افزایش دهد؛
 .9ایران در کرانههای آبی جنوب شرقی ،عمق راهبردی ویژهای دارد که توان کشورمان را در برخورد با چالشهای
ژئواستراتژیک ارتقا میدهد؛
 .9در هماوردیهای ژئوپلیتیک میان کشورهای همسایۀ افغانستان ،پاکستان و هندوستان بر منزلت ژئوپلیتیک ایران
میافزاید .بر بنیاد چنین ویژگیهایی ،مقامهای افغانستان خواستار توسعۀ روابط سهجانبۀ ایران ،افغانستان و
هندوستان و عضویت افغانستان در اجالس پنججانبۀ کشورهای ایران ،ترکمنستان ،عمان ،قطر و ازبکستان شدند
(منصوری)62 :2929 ،؛
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 .1دریای عمان و اقیانوس هند ،امکان تبدیلشدن ایران به یک قدرت دریایی را فراهم میکنند (حافظنیا و رومینا،
)29 :2901؛
 .1جنوب شرق ایران از نظر نظامی میتواند در اتخاذ راهبردهای دریایی نقش ویژهای برای ایران ایفا کند؛
بهگونهایکه آن را از توان و قابلیت تحرک میاناقیانوسی در فعالیتهای نظامی برخوردار میکند (همان)29 :؛
 .6جنوب شرقی ایران ،نقشآفرینی بازرگانی آن را در سازمانهای منطقهای مانند «اکو» و «آ سه آن» فراهم کرده
است؛
 .0طی چند دهۀ گذشته خلیجفارس در مقیاس جهانی تبدیل به دریای جنگ شده است .با وجود وابستگی ،پیوستگی
و نزدیکی خلیجفارس و دریای عمان ،دریای عمان و سواحل پیرامونی آن از نظر مالحظات ژئواستراتژیک آرامتر،
باثباتتر و امنتر باقی مانده است .از اینرو ،میزان امنیت این کرانه نسبت به کرانههای خلیجفارس بسیار باالتر
است (کریمیپور .)217-210 :2900 ،شکل دو ،جهت تهاجمهای خارجی و بالعکس از دورۀ هخامنشی تا
جمهوری اسالمی را نشان میدهد؛
 .0از نظر ژئواکونومی این منطقه از نظر کارکردهای مکانی-فضایی قابلیت تولید قدرت در کشور را دارد؛

شکل  .8جهت تهاجمهای خارجی و بالعکس (از هخامنشی تا جمهوری اسالمی)
منبع :کریمیپور11 :6988 ،

 .2موقعیت جغرافیایی بندر چابهار در منطقۀ جنوب شرق کشور بهعنوان یگانه بندر اقیانوسی ایران در بخش شمالی
دریای عمان با توجه به توانمندیهای ممتاز محیطی مانند داشتن بریدگیهای طبیعی ،وجود آبهای عمیق که
مناسب پهلوگیری کشتیهای بزرگ است و همچنین نزدیکی آن به کشورهای افغانستان ،پاکستان و آسیای
مرکزی با توجه به طرح اتصال این بندر به شبکۀ ریلی زاهدان-بم-کرمان ،موقعیت راهبردی خاصی به این بندر
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در مقولۀ کشتیرانی و ترابری دریایی ،دسترسی این کشورها به آبهای آزاد بینالمللی ،پیوند با راهگذر شمال-
جنوب و همچنین مسیر ترانزیتی شرق-غرب بخشیده است (کاویانی.)970 :2927 ،
بر بنیاد چنین تواناییهایی بوده است که در اوایل دهۀ  2227کمیتۀ اقتصادی-اجتماعی آسیا ،اقیانوسیه ،سازمان
مللمتحد یک پروژۀ یکپارچه برای توسعۀ زیرساختهای ترابری زمینی در آسیا تصویب کرد .این پروژه شامل توسعۀ
شبکۀ ریلی و بزرگراهی آسیاست که قابلیت بهوجودآمدن راهگذرهای شمال-جنوب ،راهگذر تراسیکا و راهگذر جنوب
شرق آسیا را دارد .با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور ایران ،قسمت عمدهای از راهگذرهای جنوبی آسیا و راهگذر شمال-
جنوب از خاک ایران میگذرد .پس از آن طرح توسعۀ محور شرق در اوایل دهۀ  2907خورشیدی به پیشنهاد سازمان
مدیریت و برنامهریزی (وقت) در هیئتدولت تصویب شد .این طرح ،مشتمل بر  20ماده است که راهگذر ترانزیتی شرق
کشور ایران را از مبدأ ورودی بندر چابهار تا نقاط خروجی مرزهای شمالی کشور ترسیم میکند .این محور در طول 2017
کیلومتری خود  9استان شرقی کشور را پوشش میدهد .از جمله اهداف اصلی طرح میتوان به افزایش سهم ایران در
ترابری کاال و حملونقل بینالمللی ،تقویت پیوندهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی با کشورهای همجوار شرق و
شمال شرق و کاهش فعالیتهای غیررسمی اقتصادی اشاره کرد (یگانه محالتی و دیگران.)11 :2922 ،

شکل  .9مسیرهای کنونی شبکۀ ترانزیت بینالمللی ()Christina, 2013
منبع :نگارندگان

در شهریور  2902و زمانی که موافقتنامۀ راهگذر شمال-جنوب در سنپترزبورگ ،میان وزرای حملونقل سه کشور
ایران ،هند و روسیه به امضا رسید ،چابهار بهعنوان بندری راهبردی در این راهگذر معرفی شد (همان) .مسیر سنتی کانال
سوئز با  29777کیلومتر مسافت ،تاکنون مهمترین راه دستیابی شرق به غرب دنیا است .راهاندازی راهگذر شمال-جنوب،
این مسیر را تا  17درصد کوتاهتر و  97درصد ارزانتر میکند (خدابخشی .)9 :2909 ،شکل  9مسیرهای فعلی شبکۀ
ترانزیت بینالمللی را نشان میدهد .ترانزیت کاال از بندر چابهار در مقایسه با بندر گوادر پاکستان ،مزیتهای ویژهای در
بعد امنیت ،مسافت ،هزینه و زمان بهدنبال دارد که بیشتر کشورها را متمایل به این مسیر ترانزیتی میکند .موقعیت بندر
گوادر ،تنها در ارتباط با کشورهای ازبکستان ،تاجیکستان و ترکمنستان موقعیت قابلرقابت با بندر چابهار ایران دارد .در
دیگر کشورهای آسیای میانه (قزاقستان و قرقیزستان) ،روسیه و آذربایجان ،بندر چابهار موقعیت بهتری را دارد.
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جدول  .6مقایسۀ هزینه و زمان حمل کانتینر در مسیرهای فعلی و راهگذر شمال-جنوب (سازمان و بنادر و دریانوردی)6948 ،
مسیر فعلی

راهگذر شمال-جنوب
(کانتینر /دالر)

روز

(کانتینر /دالر)

روز

2277
9977
9917

22
91
99

9277
9177
9677

19
11
11

منبع :نگارندگان

جدول  2مزیتهای راهگذر شمال-جنوب را نشان میدهد .کرانههای شهرستان چابهار و کنارک از منظر موقعیت
جغرافیایی و طبیعی ،موقعیت نسبی ،ژرفای آبهای ساحلی ،تعدد خورها ،نزدیکی بدون واسطه به بنادر اصلی آسیا و دهها
امتیاز دیگر ،بهترین ساحل ایران بهویژه از نقطهنظر تجارت و بازرگانی بینالمللی ،شیالت و صنایع ،ویژه است .این ساحل
علیرغم همۀ این برتریها تاکنون یعنی در سدۀ بیستم ،هرگز بهطور شایسته در کانون توجه قرار نگرفته است .امروزه
این ساحل طوالنی بهواسطۀ دورافتادگی ،در حاشیهبودن و نیز ضعف زیربناهای سامانۀ حملونقل ،بهویژه نبود راه ریلی
هنوز نتوانسته است نقش ویژه و شایستهای در اقتصاد ملی بهعهده گیرد (کریمیپور.)296 :2900 ،
ضعف توانهای محیطی استان ،دورافتادگی جغرافیایی نسبت به مرکز ،قرارنداشتن در مسیر ارتباطی اصلی شمال-
جنوب کشور ،همسایهبودن با نواحی بحرانی دو کشور فقیر و ناامن افغانستان و پاکستان ،پایینبودن ضریب امنیتی استان،
طایفۀ محوری ،بهرهنگرفتن از توزیع فرصتها در گسترۀ ملی ،اشتغال بسیاری از الیههای اجتماعی در مقولههای اقتصاد
پنهان و بیکاری گسترده ،از جمله مواردی است که از اقتصاد استان تأثیر میپذیرند (کاویانی.)220 :2927 ،
جدول  .8مقایسۀ مقدار و ارزش واردات و صادرات از گمرکهای استان سیستانوبلوچستان با کل کشور (تن-میلیون ریال)
(سالنامۀ آماری کل کشور)6949 ،
صادرات

واردات
مقدار

ارزش

مقدار

ارزش

کل کشور

90،970،121

609،016،797

66،106،229

902،127،701

سیستان و بلوچستان

192،297

2،999،199

096،112

9،119،706

سهم استان (درصد)

2/1

2/1

2/2

7/2

منبع :نگارندگان

میزان جمعیت ساحلنشین شهرستانهای چابهار و جاسک در کرانههای دریای عمان ،نسبت به تراکم نسبی ملی
اندک و حتی ناچیز است (همان .)212 :مشکل پایهای این کرانهها ،عقبماندگیهای همهجانبۀ فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی است که در قالب ضعف زیربناهای حملونقل ،بهداشتودرمان ،آب ،برق ،گاز و تلفن (خدمات زیربنایی)،
زیرساختهای صنعتی ،کار و آموزش خود را نشان میدهد (همان .)210 :بررسی شاخصهای مختلف آماری کشور
نشاندهندۀ تفاوت آشکار سیستانوبلوچستان با دیگر نواحی کشور است .در حوزۀ بازرگانی براساس جدول  ،9ارزش
واردات و صادرات از گمرکهای استان سیستانوبلوچستان در مقایسه با کل کشور در سال  ،2927نشاندهندۀ ایفای
نقش  2/2درصدی در صادرات و  2/1درصدی در واردات کاال است .طول خطوط اصلی راهآهن استان  1درصد از مجموع
خطوط اصلی راهآهن کل کشور و  0درصد انواع راهها در حوزۀ استحفاظی وزارت راهوترابری را در سطح کشور شامل شده
است (سالنامۀ آماری کشور.)2927 ،
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استان سیستانوبلوچستان  9/2درصد جمعیت ده ساله و بیشتر کشور را دارد؛ درحالیکه  2/0درصد جمعیت ،شاغل ده
ساله هستند که کشور را دربرمیگیرند.
جدول  .9سهم استان در نقشآفرینی ملی در حوزههای زیرساختی-انسانی
محورهای مقایسه

کل کشور

استان

طول انواع خطوط اصلی راهآهن (کیلومتر)

2،229

170

طول انواع راهها در حوزۀ استحفاظی وزارت راهوترابری (کیلومتر)

02،092

1،071

نرخ مشارکت اقتصادی (درصد)

96/2

96/2

نرخ بیکاری (درصد)

29/9

2/2

منبع :نگارندگان

نتیجهگیری
در رویکردها و دیدگاههای ژئوپلیتیک ،بر اهمیت موقعیت جغرافیایی بهعنوان عامل مهم تأثیرگذار بر راهبرد کشورها تأکید
شده است .موقعیت جغرافیایی با عملکرد دوگانۀ خود هم میتواند موجب تقویت کشور در تأمین اهداف و منافع ملی
کشور شود و هم زمینۀ وابستگی و ضعف آن را به همراه داشته باشد .در پاسخ به سؤالهای پژوهش میتوان گفت:
 .2موقعیت ژئوپلیتیک ایران چه جایگاهی در راهبرد ملی ایران دارد؟
 .9کدهای ژئوپلیتیکی منطقۀ جنوب شرق چه راهبردی را برای ایران به همراه دارد؟
جمهوری اسالمی ایران در تدوین و سیاستگذاری راهبردی خود در اسناد باالدستی ،بهویژه سند چشمانداز کشور در
افق  2171به موقعیت جغرافیایی و شرایط منطقهای توجه داشته است .درنهایت ،آنچه بهعنوان یک نقطهضعف احساس
شده است ،این است که این نگاه در برنامههای پنجساله عینیسازی نشده است .کدهای ژئوپلیتیکی ایران بهواسطۀ
موقعیت جغرافیایی منطقه جنوب شرق کشور در سطوح محلی ،منطقهای و جهانی شامل  1مورد میشود:
 .2ایفای نقش بهعنوان یک کشور گذرگاهی در عرصۀ بینالمللی و ارتباط حوزههای ژئواستراتژیک خشکی ،دریایی،
آسیای شرقی و سازههای ژئوپلیتیک خلیجفارس ،دریای عمان و اقیانوس هند ،خزر ،اوپک و جنوب غرب آسیا به
یکدیگر؛
 .9سرمایهگذاری بر نیروی دریایی و قرارگرفتن در ردیف کشورهای صاحب قدرت دریایی؛
 .9اتخاذ راهبرد دریایی و سیاستگذاری اقتصادی برمبنای آن؛
 .1جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی برای خارجساختن منطقۀ جنوب شرق از انزوای ژئوپلیتیکی و توسعۀ
زیرساختهای منطقۀ آزاد تجاری-صنعتی چابهار برای ارتقای جایگاه ژئواکونومیکی خود.
نتایج پژوهش نشان میدهد که متصدیان این امر ،اهمیت کدهای ژئوپلیتیکی منطقۀ جنوب شرق کشور را آنچنانکه
شایسته است ،درک نکردهاند و دالیل آن در ضعف ساختارهای زیربنایی اقتصادی در منطقه بررسی شده است .برنامههای
پنجساله در این حوزه ،در حد تدوین مانده و هنوز تبیین و اجرایی نشده است .ایران برای پرهیز از قرارگرفتن در تنگنای
ژئوپلیتیکی پس از اتمام ذخایر نفتی ،باید به پتانسیلهای جنوب شرق توجه کند .جنوب شرق ایران میتواند به یک
سرزمین مؤثر ملی و سرزمین مؤثر منطقهای تبدیل شود و با جذب سرمایهگذاری خارجی به یک منطقۀ توسعهیافتۀ
اقتصادی و جمعیتی ارتقا یابد .توسعه شبکۀ حملونقل ،امکانات فناوری روز و تمرکز اقتصادی از سرزمینهای خالی این
منطقه به روش مطلوبی بهرهبرداری شده است .ایران باید در پرتوی امنیت برخاسته از مبادالت انرژی ،به تقویت

تأثیر موقعیت ژئوپلیتیک بر راهبرد ملی...
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راهگذرهای شمال-جنوب ،جنوب و توسعۀ محور شرق توجه کند .بر این اساس ،کدهای ژئوپلیتیک منطقۀ جنوب شرق با
ترسیم راهبرد دریایی برای ایران سبب میشود که این کشور به جایگاه واقعی خود بهعنوان منطقۀ گذرگاهی و
اتصالدهندۀ حوزههای ژئواستراتژیک و مناطق ژئوپلیتیک دست یابد و نتیجۀ آن حرکت به سوی همگرایی تخصصی و
توسعۀ پایدار کشور است .فرصتهای ژئوپلیتیکی ناشی از اقدام در راستای راهبرد ،مبتنیبر کدهای فوق شامل موارد زیر
میشود:
 .2توانمندسازی ایران در حوزۀ تجارت دریایی و تقویت قدرت دریایی آن؛
 .9تبدیلشدن بندر چابهار به یک بندر محوری و بینالمللی برای ارائۀ خدمات متنوع و گسترده به کشتیهای
بینالمللی در قالب سوختگیری ،تعمیر ،تجهیز و ساخت انواع کشتی و ایجاد وابستگی ژئوپلیتیکی کشورهای
منطقه به این خدمات؛
 .9پوشش و تأمین ناوگان مورد نیاز برای حملونقل دریایی سایر کشورها؛
 .1فعالشدن راهگذر شمال-جنوب؛
 .1ارتقای نقش ایران در همگراییهای منطقهای؛
 .6تبدیلشدن ایران به یک کشور گذرگاهی باثبات؛
 .0عمق راهبردی و افزایش توان نظامی و نقش کنترلی و نظارتی این ساحل نسبت به خلیجفارس و دهانۀ آن؛
 .0ایجاد مسیر مناسب برای انتقال انرژی بینقارهای به بازار مصرف جنوب شرق آسیا و کاهش وابستگی به خلیجفارس؛
 .2ایجاد زمینه برای دسترسی کشورهای محصور در خشکی به آبهای آزاد؛
 .27احداث فرودگاههای بینالمللی برای دسترسی کشورهای مختلف؛
 .22گسترش صنعت توریسم و جهانگردی.
با توجه به ضعف زیرساختهای مورد نیاز برای توسعۀ پایدار در منطقۀ بررسیشده که در این مقاله آمده است ،فرضیۀ
پژوهش مبنیبر اینکه راهبرد اتخاذشده از سوی ایران در منطقۀ جنوب شرق کشور با واقعیتهای ژئوپلیتیک کشور
سازگاری و هماهنگی الزم را نداشته ،تأیید شده است.

منابع
 .1اتوتایل ،ژئاروید ،سیمون دالبی و پاول روتلج ،2900 ،اندیشههای ژئوپلیتیک در قرن بیستم ،ترجمۀ محمدرضا حافظنیا ،هاشم
نصیری ،چاپ اول ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه ،تهران.
 .2ادارۀ کل بنادر و دریانوردی استان سیستانوبلوچستان ،2929 ،کریدور شمال-جنوب ،آدرس اینترنتی:
http://chabaharport.pmo.ir/fa/moarefibandar/koridorshomaljonob.

 .3ازغندی ،علیرضا و جلیل روشندل ،2900 ،مسائل نظامی و استراتژی معاصر ،چاپ دهم ،سمت .تهران.
 .4اطاعت ،جواد ،2922 ،سیاست خارجی و توسعه در ایران ،انجمن ژئوپلیتیک ایران.
 .5افتخاری ،اصغر ،2901 ،سیر تحول مطالعات استراتژیک؛ روندهای جهانی و تجارب ایرانی ،مجموعه مقاالت اولین همایش
ملی مطالعات استراتژیک در جمهوری اسالمی ایران ،پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی ،تهران.
 .6افتخاری ،اصغر ،2902 ،مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی ،چاپ اول ،پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی ،تهران.
 .7انجمن ژئوپلیتیک ایران ،2922 ،گزارش سخنرانی علمی سیاست خارجی و توسعه در ایران ،آدرس اینترنتی:
http://www.iag.ir/conferrences/iag/old-lectures/424-2013-01-27-08-14-53
 .8برنارد کوهن ،سائول ،2902 ،ژئوپلیتیک نظام جهانی ،ترجمۀ عباس کاردان ،چاپ دوم ،موسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی
ابرار معاصر ،تهران.
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 .9بالکسل ،مارک ،2902 ،جغرافیای سیاسی ،ترجمۀ محمدرضا حافظنیا ،عطاءاهلل عبدی ،حسین ربیعی و عباس احمدی ،چاپ اول،
انتخاب ،تهران.
 .11بیلیس ،جان و دیگران ،2909 ،استراتژی در جهان معاصر مقدمهای بر مطالعات استراتژیک ،ترجمۀ کابک خبیری ،چاپ دوم،
موسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر ،تهران.
 .11پورمهرانی ،مهران ،2902 ،چالشهای ژئوپلیتیکی ایران در مرزهای پیرامونی ،چاپ اول ،نوآور ،تهران.
 .12جونز ،مارتین ،رایس جونز و مایکل وودز ،2906 ،مقدمهای بر جغرافیای سیاسی ،ترجمۀ زهرا پیشگاهیفرد ،رسول اکبری ،چاپ اول،
دانشگاه تهران.
 .13حافظنیا ،محمدرضا ،2900 ،جغرافیای سیاسی ایران ،چاپ سوم ،سمت ،تهران.
 .14حافظنیا ،محمدرضا ،2927،اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،چاپ دوم ،پاپلی ،مشهد.
 .15حافظنیا ،محمدرضا و ابراهیم رومینا ،2901 ،تحلیل ظرفیتهای ژئوپلیتیک سواحل جنوب شرق ایران در راستای منافع
ملی (فضای غفلتشده) ،مجلۀ جغرافیا و توسعه ،پژوهشکدۀ علوم زمین و جغرافیا ،دانشگاه سیستانوبلوچستان ،سال  ،9شمارۀ  ،6ص
.29
 .16حافظنیا ،محمدرضا ،احمدیپور ،زهرا و مرجان بدیعی ،2909 ،تحلیل مبانی جغرافیایی قدرت ملی ج.ا.ایران ،فصلنامۀ علوم
جغرافیایی ،تهران ،شمارۀ  ،2صص .16 -11
 .17حیدری ،محمد ،2901 ،محیط منطقهای و راهبرد امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ،مجموعه مقاالت اولین همایش ملی
مطالعات استراتژیک در جمهوری اسالمی ایران ،پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی ،تهران.
 .18خدابخشی ،لیال ،2909 ،کریدور شمال-جنوب  5999کیلومتر نزدیکتر  99درصد ارزانتر ،روند اقتصادی ،شمارۀ  ،27صص
.10 -16
 .19رفیع ،حسین ،2900 ،دانشواژة ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی در دنیای اطالعات (با تأکید بر مورد ایران) ،فصلنامۀ سیاست،
دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دورۀ  ،90شمارۀ .9
 .21سازمان بنادر و دریانوردی ،2929 ،کریدور شمال-جنوب.
 .21سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  2171هجری شمسی ،درhttp://parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=220.:

 .22شرکت ملی نفت ایران ،2929 ،ذخایر نفتی بهسرعت در حال اتمام است ،آدرس اینترنتی:
?http://www.nioc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx
 .23عزتی ،عزتاهلل ،2900 ،ژئواستراتژی و قرن بیست و یکم ،چاپ پنجم ،سمت ،تهران.
 .24عزتی ،عزتاهلل ،2900 ،ژئواکونومی انرژی و پیامدهای امنیتی آن بر سه کشور ایران ،پاکستان و هند ،فصلنامۀ سیاست
خارجی ،سال  ،99شمارۀ  ،2صص .227 -270
 .25عزتی ،عزتاهلل ،2900 ،ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم ،چاپ سوم ،سمت ،تهران.
 .26غالمی ،بهادر ،خالدی ،حسین و محمدعلی میرزایی ،2922 ،تبیین پتانسیلهای ارتباطی سواحل مکران در راستای افزایش
وزن ژئوپلیتیکی ایران ،اولین همایش ملی توسعۀ سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسالمی ایران ،بهمنماه ،ص .1
 .27کاویانیراد ،مراد و مرتضی تهامی ،2929 ،حکومت جهانی در تصور ژئوپلیتیک ایران باستان ،فصلنامۀ ژئوپلیتیک ،سال  ،2شمارۀ
 ،9صص .292 -220
 .28کاویانیراد ،مراد ،2901 ،مناسبات هیدروپلیتیک ایران و افغانستان ،فصلنامۀ مطالعات راهبردی ،سال  ،0شمارۀ  ،0شمارۀ مسلسل .90
 .29کاویانیراد ،مراد ،2927 ،کارکرد ژئوپلیتیک بلوچستان در مناسبات ایران و پاکستان ،مجموعه مقاالت مناسبات راهبردی ایران
و پاکستان ،چاپ اول ،پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی ،تهران ،صص .921 -209
 .31کریمیپور ،یداهلل ،2900 ،ژئوپلیتیک کرانههای دریایی ایران از دیدگاه مدیریت یکپارچۀ مناطق ساحلی ،چاپ اول ،دانشگاه
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