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 چکیده

 ،شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی با. هاست آن ژئوپلیتیک موقعیت از تابعی ،کشورها ملی راهبرد از ای عمده بخش
 اقتصادی تحوالت با همراهی از ناگزیر کشورها ژئوپلیتیک کدهای ،رو این از .شد اقتصادی ای مایه درون ژئوپلیتیک

 همگرایی و گرایی منطقه به کشورها آوردن     روی در دگرگونی این .است جهانی و ای منطقه محلی، مقیاس در
به ایران کشور ،دوقطبی گفتمان حاکمیت ۀدور در. است مؤثر ،اند داشته اقتصادی گیری جهت عموما   که ای منطقه
 وزن ،جهانی راهبرد در دریایی و خشکی قدرت دو نایم قرارگرفتن و هارتلند با اتصال آزاد، دریای به پیوند دلیل

 های مزیت .داراست را قدرت تولید کارکردهای،باال ژئوپلیتیک مزیت شتندا با ایران خاوری جنوب. دارد ژئوپلیتیک
 و مرکزی آسیای کشورهای ،افغانستان آسیا، جنوب ،هند ۀقار شبه ژئوپلیتیک ۀحوز در ،یادشده ۀناحی ژئواکونومیک

-توصیفی ماهیت حاضر پژوهش .کنند آفرینی     نقش تا کند می فراهم کشور ژئوپلیتیک کدهای برای را فرصتی قفقاز
 با کشور خاوری جنوب ۀمنطق در ایران سوی از اتخاذشده راهبرد که است استوار فرض این بر و دارد تحلیلی
 نداشته کارایی ایران ملی قدرت تولید در و نیست هماهنگ و زگارسا آن ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک های ظرفیت
 در کشور از بخش این کنونی ناکارآمدی ۀدهند نشان ،آماری های داده بر تأکید با نیز پژوهش های یافته .است

 ،ایران برای ای منطقه همگرایی در ای منطقه عۀتوس های زیرساخت ضعف دلیلبه و است ملی کار تقسیم
 .است نکرده آفرینی فرصت
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 مقدمه

. دارد یفراوان اهمیت ،ژئوپلیتیک کارکرد و فضایی-سیسیا واحدهای نسبی موقعیت ،سیاسی جغرافیای های پژوهش در

 پویایی یا خفتگی ،ها آن بودن     گذرگاهی یا خشکی فضایی،-سیاسی واحدهای بودن     دریایی و یخشک بیانگر ،یادشده موقعیت

-سیاسی واحد هر فعالیت میزان زیادی ۀانداز تا موقعیت این که ای گونه به. است قدرت مناسبات در ژئوپلیتیک موقعیت

 آن بیانگر موجود های یافته .کند می تعریف را ها آن فضایی-مکانی کارکردهای و جغرافیایی مختلف های مقیاس در فضایی

 راهبرد تدوین و گذاری سیاست به ها آن بنیاد بر هاکشور و دارد خود به مخصوص ژئوپلیتیکی کدهای ،موقعیت هر که است

 برای ؛هستند کننده تعیین جهانی ژئوپلیتیک ساختار در و هاکشور ژئوپلیتیک وزن تعیین در کدها این به توجه. کنند می اقدام

 توجهی کم. اند برگزیده خشکی و دریایی راهبرد ،ژئوپلیتیکشان وزن و موقعیت فراخور به هرکدام روسیه و متحده ایاالت ،نمونه

 در نفوذ رایب 2202-2210 های سال طی کیژئوپلیتی و جغرافیایی موقعیت از برخاسته ژئوپلیتیکی هایکد به پیشین شوروی

 پایه، این بر .داشت بنیادی نقش آن وپاشیفر در دهابع که ای گونه به ؛کرد تحمیل کشور این بر کالنی ۀهزین ،دریایی قلمرو

 و گریزناپذیر امری ،راهبردها اجرای و تدوین در فضایی-سیاسی واحدهای ژئوپلیتیک وزن و جغرافیایی موقعیت به توجه

 در  جغرافیایی موقعیت ۀواسط به که است دریایی و خشکی های قدرت ۀجدار     تک کشور تنها رانای میان، این در. است ضروری

 و حائل گذرگاهی، هایی نقش مختلف های دوره در و است سیاسی جغرافیای پردازان نظریه توجه کانون در و ریملند ۀحاشی

 از درگیر کشورهای جنگی راهبرد در ایران ،جغرافیایی موقعیت دلیل     به دوم و اول جهانی جنگ در .است داشته نفوذ ۀمنطق

 به توجه با امروزه، .اشتد قرار جهانی های قدرت قلمروگستری کانون در نیز سرد جنگ دوران در و شد اشغال متفقین سوی

 موقعیت بنیاد بر ییهاراهبرد تدوین ،ها گام ترین مهم از یکی نفتی، درآمدهای به وابستگی کاهش جهت دولت های سیاست

 آسیای هند، اقیانوس ژئوپلیتیک های سازه با ایران پیوست امکان ایجاد ۀواسط به ایران خاوری جنوب .است کشور جغرافیایی

 این. رود می شمار     به ایران ژئوپلیتیک امتیازهای و جغرافیایی های فرصت از یکی ،آزاد هایدریا و شرقی جنوب و جنوبی

 این .کند می فراهم را یدریای و خشکی راهبردی قلمرو دو در گذاری سیاست انتخاب فرصت ،ایران رایب ای کرانه قۀمنط

 ۀاتخاذشد راهبرد که است ستوارا هفرضی این رب کشور خاوری جنوب بر تأکید اب و ایران ژئوپلیتیک موقعیت بررسی اب نوشتار

 از .نیست هماهنگ ۀمنطق ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک های ظرفیت و ها فرصت با منطبق کشور شرق جنوب ۀمنطق در ایران

 .است کارآمدنا کشور ملی قدرت تولید رد ،رو این

 

 نظری مبانی

 ملی راهبرد .6

 سیاسی، اقتصادی، های توانایی هماهنگ عۀتوس فن و علم ملی راهبرد و است کشورداری و مداری سیاست دانش راهبرد،

 (.911: 2927 نیا،     حافظ) است ملی اهداف قتحق جهت در آن کاربرد و ملت یک نظامی و اخالقی اعتقادی، فرهنگی،

 است ژئوپلیتیکی عوامل و ملی های اولویت تکنولوژی، منابع از ای پیچیده های ارزیابی شامل ملی راهبرد حقیقتدر

 ژئوپلیتیک در که عواملی اول ۀدست شامل است، متکی آن به همیشه راهبرد که عواملی(. 6 :2900 روشندل، و ازغندی)

 درگیری طول در حتی و دیگر جنگ به جنگی از که ای ویژه عوامل دوم ۀدست و آیند می شماربه ثابت عوامل جزء هم

 روانی اقتصادی، سیاسی، نیروهای کارگیری به ،هنر و علم معنای به ملی راهبرد مفهوم(. 27 :2900 عزتی،) کنند می تغییر

 یا صلح زمان در اتخاذشده های سیاست از پشتیبانی ۀهزین بیشترین پرداخت برای ها ملت از گروهی یا ملت یک نظامی و

 عنوان به ملی راهبرد از 2221 سال از پس متحده ایاالت دفاع وزارت .(9729 ،بستر و فرهنگ) است شده تعریف جنگ،

 و صلح زمان در مسلح نیروهای با همراه ،ملت یک روانی و اقتصادی سیاسی، های قدرت از استفاده و توسعه علم و نره
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 برای ملی قدرت کارگیری به ،علم و هنر همچنین .(2012 فریدمن،) کند می تعریف ملی اهداف تأمین برای جنگ

 (.60: 2901 کالهچیان،) اند دانسته ملی راهبرد را( صلح و جنگ زمان) ها وضعیت تمام در ملی مقاصد به دستیابی

 

 ژئوپلیتیک .8

 مخرج نوعی به که آمده عمل به گوناگونی کاربردی و علمی مختلف تفاسیر و تعاریف ژئوپلیتیک واژۀ دانش از تاکنون

 مفهوم     بدین .است قدرت مناسبات قالب در سیاست و( مختلف های مقیاس در) جغرافیا متقابل کنش ها آن ۀهم مشترک

 و هماوردی همکاری،) رفتاری الگوهای به معنابخشی در دارند که محتوایی و موقعیت فراخور به جغرافیایی قلمروهای که

: 2929 تهامی، و رادکاویانی) دهند می جهت نواحی رویدادهای و هویت به و آفرینند     نقش سیاسی واحدهای( ستیزی هم

 این و پردازد می( قلمرو و مکان فضا،) جغرافیا و( قدرت) سیاست متقابل کنش ۀمطالع به ژئوپلیتیک ،رو این از (.292

 داشته قرار سیاسی جغرافیای های پژوهش کانون در جنگ تنش هماوردی، همزیستی، از طیفی صورت به قدرت مناسبات

 و ملی های گروه کشورها، قالب در فضایی-سیاسی واحدهای و سیاسی بازیگران کنش برای جغرافیا میان، این در. است

 متقابل روابط ۀمطالع علم را ژئوپلیتیک های ویژگی چنین بنیاد بر .کند می ایجاد هایی محدودیت و ها فرصت ،ها سازمان

 این در(. 90: 292 نیا،حافظ) اند دانسته یکدیگر با ها آن ترکیب از ناشی های پدیده های کنش و سیاست قدرت، جغرافیا،

 یتموقع مختلف اشکال به را جغرافیایی موقعیت و کشورهاست ژئوپلیتیک بر اثرگذار عوامل از جغرافیایی موقعیت میان،

 موقعیت شناسایی (.900 :2927 ،نیاحافظ) کنند می بندی تقسیم ای حاشیه و مرکزی ،حائل ،راهبردی ی،خشک ،دریایی

 توجه آن به جغرافیایی پردازان نظریه امروز به تا گذشته از و کشورهاست ژئوپلیتیک تحلیل در گام اولین ییجغرافیا

 که زمینی و انسانی جوامع میان پویا روابط از مند نظام تحلیلی بار     نخستین برای آلمانی جغرافیدان ،راتزل فردریش .اند دهکر

. داد ارائه هستند، سرزمین از انحصاری استفادۀ و کنترل نیازمند مردم، و کشورها اینکه دیگر و کردند می زندگی آن روی

 در سیاسی قدرت و زمین کنترل میان متقابل ارتباط گسترش راستای در «تاریخ جغرافیایی محور» ۀاید ۀارائ با مکیندر

 (.97: 2902 بالکسل،) داشت تأکید جهانی مقیاس

 

 ژئواکونومی .9

 های بایسته با مالی امور و اقتصاد پیوستگاه ۀواژ ،دانش این. است پیچیده یمفهوم بیان برای نوشتی هاکوت ،ژئواکونومی

 رهیافت از ژئوپلیتیک مفهومی ۀحوز ،سرد جنگ دوران پایان با .(9772 اسمیت، و کاون) است جهانی امنیت و سیاسی

 بود باور این بر و داد خبر المللی بین نوین نظم آمدن از 2لوتویک ادوارد .کرد تغییر ژئواکونومیک به ژئواستراتژی و نظامی

 تحوالت. است ژئواکونومی سمت به ژئوپلیتیک از جهانی نظام حرکت و مسیر تغییر ۀدهند نشان ،سرد جنگ زوال که

 .یافت اول ۀدرج سیاسی اقتصاد و اقتصادی مهم مسائل و آمد پدید المللی بین نفوذ ابزارهای اولویت و ترتیب در مهمی

 کند می خودنمایی اقتصادی عامل یک تنشی هر کنار در بلکه ،نیست گذشته دوران موضوعات دیگر ها درگیری عامل

 شخصیت تثبیت برای ها دولت و شوند می نظامی اهداف جایگزین اقتصادی سازوکارهای (.22: 2900 ،ویسی)

 منابع و انسانی عامل امروزه .است ژئواکونومی یماهیت این و کنند می کیدتأ آن رب المللی بین ۀصحن در شان وجودی

 ،نامی) کند می بازی را اصلی نقش راهبردی مناطق تعیین در که کشورهاست ملی ناخالص تولید میزان و اقتصادی

 ابزارآالت شامل ژئواکونومی تفکر ،رو این از .فضاست و قدرت ۀرابط ژئواکونومی و (11: 2900 ،عباسی و محمدپور

 ۀارائ ،دیگر عبارت     به (.227-270: 2900 ،عزتی) برسد اهدافش تمامی به ها آن طریق از تواند می دولت که است ضروری
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. کند تبیین را حاضر ۀسد ژئوپلیتیک وضعیت تواند نمی اقتصادی قدرت درنظرگرفتن بدون ژئوپلیتیک، های نظریه

 هر .کند می تأیید سودگرایی زۀانگی نظر از ویژه به جهانی ۀصحن به را اقتصاد موضوع ورود که است مفهومی ژئواکونومی

 از صحبت باشد، اقتصادی مرزهای برداشتن و اقتصاد موضوع بر جهانی نظام در ها قدرت میان رقابت که زمان

 (.99: 2900 ویسی،) است ژئواکونومی

 

 پژوهش روش

 جغرافیا ۀزیرمجموع عنوان به ،سیاسی جغرافیای میان، این در. است« مکان» ۀدربار جغرافیا علم پرسش ترین اساسی

 یا سیاسی جغرافیای رویکرد ،رویپیش نوشتار(. 27: 2927 ر،ویم) کند می مطالعه را «مکان از ناشی های سیاست»

 بر ناظر متقابل کنش این .است «جغرافیا» و «سیاست» متقابل کنش بر گواه خود کلیت در که دارد ژئوپلیتیک

 چگونگی سر بر رقابت(. 1 -1: 2902 بالکسل،) است سرزمین و فضا مکان، با مشی خط و سیاست قدرت، تنیدگی     درهم

 و( قدرت) منابع سر بر ها کشمکش این ۀمطالع. است انسانی جوامع عالیق پایدارترین از ،منابع و زمین مدیریت و کنترل

 چگونگی تبیین پی در کنونی نوشتار(. 26: 2902 بالکسل،) گیرد می قرار سیاسی جغرافیای ۀحوز در ها آن حل روش

. است ژئوپلیتیک یا سیاسی جغرافیای رویکردهای بنیاد بر راهبرد تدوین در جغرافیایی فضای و مکان اثرگذاری

 .دارد تحلیلی-توصیفی ماهیت ،پژوهش بر حاکم شناسی روش

 

 ها یافته و بحث

 ایران ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک موقعیت .6

 یقلمرو در را ایران از ای عمده بخش مکیندر ،نمونه برای ؛دارد ای ویژه اهگجای ایران ژئوپلیتیک ،سنتی های نظریه در

 از بخشی را کشورمان کوهن و دید ریملند حساس بخش در را ایران ،اسپایکمن. داد قرار هارتلند مجاورت در و حاشیه

 از. داشت کیدأت هند اقیانوس به روسیه راه سر بر ایران گذرگاهی موقعیت بر ماهان. دانست می خاورمیانه ۀخردشد کمربند

 ،فارس خلیج ژئوپلیتیکی هایقلمرو به و مازندران دریای و فارس خلیج بزرگ نفتی های هزحو به ایران دسترسی منظر

 و عربستان ۀجزیر شبه و النهرین بین قفقاز، مرکزی، آسیای آسیا، جنوب و هند ۀقار شبه ایران، فالت خزر، هند، اقیانوس

 ۀحوز هند، ساقیانو عمان، دریای خزر، ۀحوز ،فارس خلیج ژئوپلیتیکی های سازه به ایران. دارد دسترسی آسیا غرب جنوب

 و ارتباطی موقعیت نظر از. دارد تعلقD 0 گروه و آسیا غرب جنوب آسیا، ۀقار اوپک، اسالم، جهان ۀحوز فارسی، زبان

 (.16 -11 :2909 بدیعی، و پوراحمدی ،نیاظحاف) است شده یاد ژئوپلیتیکی های حوزه مواصالتی گذرگاه ایران ترانزیتی،

 مبادالت جهان، انرژی مینأت در منطقه این اهمیت که دارد قرار قفقاز و مرکزی آسیای ،فارس خلیج ۀمنطق ۀنایم در ،ایران

 خاص موقعیت همچنین رقیب، و قدرتمند کشورهای دفاعی و امنیتی معادالت در آن راهبردی نقش و تجاری ،اقتصادی

 با ارتباط برقراری(. 909: 2901 حیدری،) است کرده المللی بین کشور یک را ایران منطقه، کشورهای تعامالت در آن

-اقتصادی هدف ،نخست: است هشد انجام اصلی هدف دو با هعمدطور به تاکنون دیرباز از آن فضای از عبور و ایران

 و مبادی و دهکر عبور ایران مسیر از ونقل حمل وسایل و ها انسان ،ها اندیشه افکار، مواد، کاال، آن مینأت برای که اجتماعی

 هدف با که نظامی عملیات ،دوم. است شده یاد «ایران ارتباطی نقش» عنوان به آن از و است داده پیوند هم به را مقاصد

 عمان دریای و هند اقیانوس آبی های پهنه زیرا ؛است گرفته انجام ایران ماورای های سرزمین تصرف نیز و ایران تصرف

 غربی و شرقی مرزهای ماورای در واقع جغرافیایی مناطق و قلمروها اتصال امکان ،شمال در مازندران دریای و جنوب در

 مسیر ناچار به ،رو این از. اند داشته قرار مهاجمان راه سر بر نفوذناپذیر مانعی و بازدارنده عامل همچون و اند ساخته دشوار را

 (.92: 2900 نیا،حافظ) اند کرده انتخاب عبور برای را ایران
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 بر یافراد ،پایه این بر. است یاسیس واحد این یمل قدرت بر تأثیرگذار عوامل نیدارتریپا از ایران ییایجغراف تیموقع

 ریاخ ۀسد در رانیا یریرپذیتأث و یرگذاریتأث و یجهان نظام با رانیا ارتباط و اتصال موجب آنچه» که هستند باور این

 «است کرده مرتبط الملل بین نظام با را رانیا عامل این و بوده رانیا شورک چهارراهی در ییایجغراف تیموقع ،شده

 .9 ،شمالی آمریکای ۀمنظوم. 2: دهد می قرار قدرت منظومه شش از یکی در را ایران برژینسکی(. 11: 2922 ،اطاعت)

 احتمالی ۀمنظوم. 6 و مسلمانان ناموزون ۀمنظوم .1 ،جنوبی آسیای ۀمنظوم .1 ،شرقی آسیای ۀمنظوم .9 ،اروپا ۀمنظوم

 ۀمنظوم. هستند انرژی اصلی کنندگان مصرف اول ۀمنظوم سه. دارند خاص های ویژگی ها منظومه این از هریک .اوراسیا

 ۀمنطق میان، این در که هستند انرژی های تولیدکننده تنها است، آفریقا شمال و خاورمیانه شامل که مسلمانان ناموزون

 (. 2900 دیگران، و نامی) است خام مواد ۀصادرکنند ۀمنطق ،فارس خلیج

 

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

 نگارندگان: منبع

 

 خزر دریای و فارس خلیج زۀحو در گاز و نفت فراوان منابع با پیوند در هعمدطور به ایران ژئواکونومیک اهمیت امروزه

 کاهش با ذخایر این تولید و است پایان به رو شتاب اب نفتی ذخایر که هستند باور این بر اقتصادی کارشناسان برخی. ستا

 بود شده برآورد سال در درصد 0/9 بر بالغ 9770 سال در کاهش این که درحالی ؛ستا رو     هروب سال در درصدی 0/6

 به را جهان فسیلی، های سوخت از گیری بهره محیطی زیست پیامدهای ،دیگر سوی از(. 2929 ایران، نفت ملی شرکت)

 .کرد خواهد جایگزین خام نفت جای به ژیانر نوین های شکل از برداری بهره و ای گلخانه گازهای مصرف از ستنکا

 

 باالدستی اسناد در ایران ژئوپلیتیک موقعیت .8

 .است 2171 افق در ایران انداز چشم سند ایران، اسالمی جمهوری ملی راهبرد ۀدربار موجود سند ترین مهم حاضر حال در

 و شده  ابالغ و تهیه 2909 سال در ،یادشده سند. است مانکشور ۀآیند ۀسال پنج ریزی برنامه ۀبرنام چهار زا ،بنیاد سند این

 ،انداز چشم سند ویژگی ترین مهم. است شده  تدوین آن براساس که بود ای ساله پنج ۀبرنام نخستین توسعه، چهارم ۀبرنام

 آسیای ۀمنطق سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه به» :است آمده سند این در که است آن گرایی منطقه نگاه



 6941 زمستان، 9 شمارة، 94 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 891

 ۀتوسع نیز سند این بند اولین. «است یافته دست (همسایه کشورهای و خاورمیانه قفقاز، میانه، آسیای شامل) غربی جنوب

 شده تدوین راهبرد سند مجموع بنابراین، ؛است دانسته... و تاریخی و جغرافیایی فرهنگی، مقتضیات با متناسب را کشور

 عدالت به یابی دست راستای در توسعه پنجم ۀبرنام کلی های سیاست .است ایران جغرافیایی موقعیت به توجه برینمبت

 موقعیت در موجود های فرصت به برنامه توجه دهندۀ نشان که محورهایی جمله از .است شده تدوین اقتصادی و اجتماعی

 به دولت جاری های هزینه وابستگی قطع اساسی، قانون 11 اصل های سیاست تحقق به توان     می است ایران جغرافیایی

 تجارت، در آسیا یغرب جنوب ۀمنطق یکشورها با یهمکار ۀجانب همه گسترش برنامه، پایان تا گاز و نفت درآمدهای

 ایفای و اقتصادی ۀویژ و آزاد مناطق ساماندهی موضوع به پنجم ۀبرنام 229 ۀماد. کرد اشاره یفناور و گذاری سرمایه

 و ها ظرفیت از بهینه برداری بهره منظور به 269 ۀماد در. دارد اختصاص انداز چشم سند اهداف تحقق در ها آن نقش

 ای منطقه ۀحوز رد جغرافیایی موقعیت نسبی های مزیت از برداری بهره رایب شده موظف دولت ،کشور جغرافیایی موقعیت

 یعبور و اصلی ۀشبک در ترکیبی ونقل حمل و (یکانتینر) بارگُنج های پایانه یابی مکان طرح ۀتهی به سبتن» المللی بین و

 طریق از آن یاجرا و برنامه دوم سال پایان تا آسیایی ۀشبک نیز و غربی-یشرق جنوبی،-شمالی از اعم کشور (ترانزیتی)

 با کشور ریزی برنامه نظام یارتقا منظور به» :است آمده سند 202 ۀماد در .«دکن اقدام تعاونی و خصوصی بخش

 و ملی های گذاری سرمایه و ای توسعه های فعالیت تمامی در محیطی یپایدار و سرزمین آمایش اصل دو دنکر لحاظ

 متوازن ۀتوسع ،ها فرصت و منابع توزیع در عدالت رعایت و ای منطقه-بخشی و ای منطقه بخشی، هماهنگی ایجاد استانی،

 مرکز، در حاکمیتی امور تمرکز و ها استان به اجرایی اختیارات انتقال ،ها استان مدیریتی های توانمندی یارتقا مناطق،

 و هماهنگی منظور به ،مقررشده نیز 209 ۀماد در همچنین «.رسد می وزیران هیئت تصویب به ها شاخص و سازوکارها

 ۀوظیف شورا این. دش تشکیل «سرزمین آمایش شورای» سرزمینی ۀتوسع های طرح و ها برنامه یاجرا و تهیه بر نظارت

 و ای منطقه ملی، سطوح در سرزمینی ۀتوسع مدیریت و ریزی برنامه ۀیکپارچ نظام استقرار بر نظارت و تصویب تدوین،

 .دارد برعهده را استانی

 

 کشور ملی راهبرد در شرق جنوب موقعیت .9

 استان نیا. است شده واقع رانیا یشرق جنوب در ،کیلومترمربع 202،001 حدود یوسعت با بلوچستان و ستانیس ستانا

 یایدر با جنوب در و کمشتر مرز لومترکی 977 افغانستان شورک با و لومترکی 277 ستانکپا شورک با شرق سمت در پهناور

 استان با غرب از و جنوبی خراسان با غرب شمال و شمال از استان این. دارد یآب مرز لومترکی 907 یبیتقر طول به عمان

 را ایران شرق جنوب ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی های مزیت(. 2927 ،آماری ۀسالنام) است همجوار هرمزگان و کرمان

 :برشمرد زیر صورت به توان می

 قرار شرقی جنوب و جنوبی یآسیا ویژه به اقیانوسیه، و آسیا ،اروپا های قاره ارتباط عمومی مسیر در ارتباطی موقعیت نظر از .2

 مانند اقتصادی های حوزه در را ایران ژئواکونومیکی ظرفیت است مکنم موقعیت این (.1 :2922 ،دیگران و غالمی) دارد

 ؛دهد افزایش قاره سه در را ایران ژئوپلیتیک ظرفیت و کند فراهم بازرگانی و ترابری ترانزیت،

 های چالش با برخورد در را کشورمان توان که دارد ای ویژه راهبردی عمق ،شرقی جنوب یآب های کرانه در ایران .9

 ؛دهد می ارتقا ژئواستراتژیک

 ایران ژئوپلیتیک منزلت بر هندوستان و پاکستان افغانستان، ۀهمسای کشورهای انیم ژئوپلیتیک های هماوردی در .9

 و افغانستان ایران، ۀجانب سه روابط ۀتوسع خواستار افغانستان های مقام ،هایی ویژگی چنین بنیاد بر .افزاید می

 شدند ستانکازب و قطر عمان، منستان،کتر ران،یا یشورهاک ۀجانب پنج اجالس در افغانستان تیعضو و هندوستان

 ؛(62 :2929 منصوری،)

http://www.anobanini.ir/travel/fa/sistan-b/
http://www.anobanini.ir/travel/fa/khorasan-j/
http://www.anobanini.ir/travel/fa/kerman/
http://www.anobanini.ir/travel/fa/kerman/
http://www.anobanini.ir/travel/fa/hormozgan/
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 رومینا، و نیا     حافظ) کنند می فراهم را دریایی قدرت یک به ایران شدن تبدیل امکان ،هند اقیانوس و عمان دریای .1

 ؛(29 :2901

 ؛کند ایفا ایران برای ای ویژه نقش دریایی راهبردهای اتخاذ در تواند می نظامی نظر از ایران شرق جنوب .1

 ؛(29: همان) کند می برخوردار نظامی های فعالیت در اقیانوسی میان تحرک قابلیت و توان از را آن که     ای گونه به

 کرده فراهم «آن      سه آ» و «اکو» مانند ای منطقه های سازمان در را آن بازرگانی آفرینی نقش ،ایران یشرق جنوب .6

 ؛است

 پیوستگی ،وابستگی وجود با. است شده جنگ دریای به تبدیل جهانی مقیاس در فارس خلیج گذشته ۀده چند طی .0

 ،تر آرام ژئواستراتژیک مالحظات نظر از آن پیرامونی سواحل و عمان دریای عمان، دریای و فارس خلیج نزدیکی و

 باالتر بسیار فارس خلیج های کرانه به نسبت کرانه این امنیت میزان ،رو این از .است مانده باقی تر امن و تر باثبات

 تا هخامنشی ۀدور از بالعکس و خارجی های تهاجم جهت ،دو شکل (.217-210 :2900 پور،     کریمی) است

 ؛دهد می نشان را اسالمی جمهوری

 ؛دارد را کشور در قدرت تولید قابلیت فضایی-مکانی کارکردهای نظر از منطقه این ژئواکونومی نظر از .0

 

 
  (اسالمی جمهوری تا هخامنشی از) بالعکس و خارجی های تهاجم جهت. 8 شکل

 11 :6988 پور،     کریمی: منبع

 

 شمالی بخش در ایران اقیانوسی بندر یگانه عنوان به کشور شرق جنوب ۀمنطق در چابهار بندر جغرافیایی موقعیت .2

 که عمیق های آب وجود طبیعی، های بریدگی داشتن مانند محیطی ممتاز های توانمندی به توجه با عمان دریای

 آسیای و پاکستان افغانستان، کشورهای به آن نزدیکی همچنین و است بزرگ های کشتی پهلوگیری مناسب

 بندر این به خاصی راهبردی موقعیت کرمان،-بم-زاهدان ریلی ۀشبک به بندر این اتصال طرح به توجه با مرکزی



 6941 زمستان، 9 شمارة، 94 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 898

-شمال راهگذر با پیوند ،المللی بین آزاد های آب به کشورها این دسترسی دریایی، ترابری و کشتیرانی ۀمقول در

 (.970 :2927 کاویانی،) است بخشیده غرب-شرق ترانزیتی مسیر همچنین و جنوب

 سازمان ه،اقیانوسی ،آسیا اجتماعی-اقتصادی ۀکمیت 2227 ۀده اوایل در که است بوده هایی یایتوان چنین بنیاد بر

 عۀتوس شامل پروژه این .کرد تصویب آسیا در زمینی ترابری های زیرساخت ۀتوسع یبرا یکپارچه ۀپروژ یک متحد     ملل

 جنوب راهگذر و تراسیکا راهگذر جنوب،-شمال یراهگذرها وجودآمدن     هب قابلیت که ستآسیا بزرگراهی و ریلی ۀشبک

-شمال راهگذر و آسیا جنوبی یگذرها     راه از ای عمده قسمت ایران، کشور جغرافیایی موقعیت به توجه با .دارد را آسیا شرق

 سازمان پیشنهاد به خورشیدی 2907 ۀده اوایل در شرق محور ۀتوسع طرح آن از پس .گذرد می ایران کخا از جنوب

 شرق ترانزیتی گذر     راه که است ماده 20 بر مشتمل طرح، این .شد تصویب دولت     هیئت در (وقت) ریزی برنامه و مدیریت

 2017 طول در محور این .کند می ترسیم کشور شمالی یمرزها خروجی نقاط تا چابهار بندر یورود مبدأ از را ایران کشور

 در ایران سهم افزایش به توان می طرح اصلی اهداف جمله از. دهد می پوشش را کشور شرقی استان 9 خود یکیلومتر

 و شرق همجوار کشورهای با امنیتی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، پیوندهای تقویت ،المللی بین ونقل حمل و کاال ترابری

 (.11: 2922 دیگران، و محالتی یگانه) کرد اشاره اقتصادی غیررسمی های فعالیت کاهش و شرق شمال

 

 
 (Christina, 2013) المللی بین ترانزیت ۀشبک کنونی مسیرهای .9 شکل

 نگارندگان: منبع

 

 کشور سه ونقل حمل یوزرا میان ،پترزبورگ سن در جنوب-شمال گذر     راه ۀنام موافقت که زمانی و 2902 شهریور در

 کانال سنتی مسیر .(همان) دش معرفی راهگذر این در راهبردی یبندر عنوان به چابهار رسید، امضا به روسیه و هند ایران،

 ،جنوب-شمال گذر     راه اندازی راه .است دنیا غرب به شرق دستیابی راه ترین مهم تاکنون ،مسافت کیلومتر 29777 با سوئز

 ۀشبک فعلی مسیرهای 9 شکل(. 9: 2909 خدابخشی،) کند می تر ارزان درصد 97 و تر کوتاه درصد 17 تا را مسیر این

 در ای ویژه های مزیت ،پاکستان گوادر بندر با مقایسه در چابهار بندر از کاال ترانزیت .دهد می نشان را المللی بین ترانزیت

 بندر موقعیت. کند می ترانزیتی مسیر این به متمایل را کشورها ربیشت که دارد دنبال     به زمان و هزینه مسافت، امنیت، بعد

 در. دارد ایران چابهار بندر با رقابت قابل موقعیت ترکمنستان و تاجیکستان ازبکستان، کشورهای با ارتباط در تنها ،گوادر

 .دارد را بهتری تموقعی چابهار بندر ،آذربایجان و یهروس ،(قرقیزستان و قزاقستان) میانه آسیای کشورهای دیگر
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  (6948 دریانوردی، و بنادر و سازمان)جنوب-شمال راهگذر و فعلی مسیرهای در کانتینر حمل زمان و هزینه ۀمقایس. 6 جدول

 فعلی مسیر جنوب-شمال راهگذر

 روز (دالر/ کانتینر) روز (دالر/ کانتینر)

2277 22 9277 19 

9977 91 9177 11 

9917 99 9677 11 

 نگارندگان: منبع

 

 موقعیت منظر از کنارک و چابهار شهرستان های کرانه. دهد می نشان را جنوب-شمال راهگذر های مزیت 2 جدول

 ها ده و آسیا اصلی بنادر به واسطه بدون نزدیکی خورها، تعدد ساحلی، های آب ژرفای نسبی، موقعیت طبیعی، و جغرافیایی

 ساحل این. است ویژه ،صنایع و شیالت ،المللی بین بازرگانی و تجارت نظر نقطه از ویژه به ایران ساحل بهترین ،دیگر امتیاز

 امروزه .است نگرفته قرار توجه کانون در شایسته طور به هرگز بیستم، ۀسد در یعنی تاکنون ها برتری این ۀهم رغم علی

 ریلی راه نبود ویژه به ،ونقل حمل ۀامانس زیربناهای ضعف نیز و بودن     حاشیه در ،دورافتادگی ۀواسط به طوالنی ساحل این

 (.296: 2900 پور،     کریمی) گیرد عهده     به ملی اقتصاد در ای     شایسته و ویژه نقش است نتوانسته هنوز

-شمال اصلی ارتباطی مسیر در قرارنداشتن مرکز، به نسبت جغرافیایی دورافتادگی استان، محیطی های توان ضعف

 استان، امنیتی ضریب بودن     پایین پاکستان، و افغانستان ناامن و فقیر کشور دو بحرانی نواحی با بودن     همسایه کشور، جنوب

 اقتصاد های مقوله در اجتماعی های الیه از بسیاری اشتغال ملی، ۀگستر در ها فرصت توزیع از نگرفتن بهره محوری، ۀطایف

 (.220 :2927 کاویانی،) پذیرند می تأثیر استان اقتصاد از که است مواردی جمله از ،گسترده بیکاری و پنهان

 
( ریال میلیون-تن) کشور کل با وبلوچستان     سیستان استان های گمرک از صادرات و واردات ارزش و مقدار ۀمقایس. 8 جدول

 (6949 کشور، کل آماری ۀسالنام)

 
 صادرات واردات

 ارزش مقدار ارزش مقدار

 902،127،701 66،106،229 609،016،797 90،970،121 کشور کل

 9،119،706 096،112 2،999،199 192،297 بلوچستان و سیستان

 2/7 2/2 1/2 1/2 (درصد) استان سهم

 نگارندگان: منبع

 

 ملی نسبی تراکم به نسبت ،عمان دریای های کرانه در جاسک و چابهار های شهرستان نشین ساحل جمعیت میزان

 و اجتماعی فرهنگی، ۀجانب همه های ماندگی عقب ،ها کرانه این ای پایه مشکل (.212: همان) است ناچیز حتی و اندک

 ،(زیربنایی خدمات) تلفن و گاز ،برق ،آب ودرمان،     بهداشت ،ونقل حمل زیربناهای ضعف قالب در که است اقتصادی

 کشور آماری مختلف های شاخص بررسی (.210 :همان) دهد می نشان را خود آموزش و کار صنعتی، های زیرساخت

 ارزش ،9 جدول براساس بازرگانی ۀحوز در. است کشور واحین دیگر با وبلوچستان     سیستان آشکار تفاوت ۀدهند نشان

 ایفای ۀدهند نشان ،2927 سال در کشور کل با مقایسه در وبلوچستان     سیستان استان های گمرک از صادرات و واردات

 مجموع از درصد 1 استان آهن راه اصلی خطوط طول .است کاال واردات در درصدی 1/2 و صادرات در درصدی 2/2 نقش

 شده شامل کشور سطح در را وترابری     راه وزارت استحفاظی ۀحوز در ها راه انواع درصد 0 و کشور کل آهن راه اصلی خطوط

 .(2927 ،کشور آماری ۀسالنام) است
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  ده شاغل ،جمعیت درصد 0/2 که درحالی ؛دارد را کشور بیشتر و ساله  ده جمعیت درصد 2/9 وبلوچستان     سیستان استان

 .دنگیر دربرمی را کشور که هستند ساله

 
 انسانی-زیرساختی های حوزه در ملی آفرینی نقش در استان سهم. 9 جدول

 استان کشور کل مقایسه محورهای

 170 2،229 (کیلومتر) آهن راه اصلی خطوط انواع طول

 1،071 02،092 (کیلومتر) وترابری     راه وزارت استحفاظی ۀحوز در ها راه انواع طول

 2/96 2/96 (درصد) اقتصادی مشارکت نرخ

 2/2 9/29 (درصد) بیکاری نرخ

 نگارندگان: منبع

 

 گیری نتیجه

 تأکید کشورها راهبرد بر تأثیرگذار مهم عامل عنوان به جغرافیایی موقعیت اهمیت بر ،ژئوپلیتیک های دیدگاه و رویکردها در

 ملی منافع و اهداف تأمین در کشور تقویت موجب تواند می هم خود ۀدوگان عملکرد با جغرافیایی موقعیت. است شده

 :گفت توان     می پژوهش های سؤال به پاسخ در. باشد داشته همراه به را آن ضعف و وابستگی ۀزمین هم و شود کشور

 دارد؟ ایران ملی راهبرد در جایگاهی چه ایران ژئوپلیتیک موقعیت .2

 دارد؟ همراه به ایران برای را راهبردی چه شرق جنوب ۀمنطق ژئوپلیتیکی کدهای .9

 در کشور انداز چشم سند ویژه به ،باالدستی اسناد در خود راهبردی گذاری سیاست و تدوین در ایران اسالمی جمهوری

 احساس ضعف نقطه یک عنوان به آنچه درنهایت، .است داشته توجه ای منطقه شرایط و جغرافیایی موقعیت به 2171 افق

 ۀواسط به ایران ژئوپلیتیکی هایکد. است نشده سازی     عینی ساله پنج های برنامه در نگاه این که است این ،است شده

 :شود     می مورد 1 شامل جهانی و ای منطقه محلی، سطوح در کشور شرق جنوب منطقه جغرافیایی موقعیت

 ،دریایی ،یخشک ژئواستراتژیک های حوزه ارتباط و المللی بین ۀعرص در گذرگاهی کشور یک عنوان به نقش ایفای .2

 به آسیا غرب جنوب و اوپک خزر، هند، اقیانوس و عمان دریای ،فارس خلیج ژئوپلیتیک های سازه و شرقی آسیای

 ؛یکدیگر

 ؛دریایی قدرت صاحب کشورهای ردیف در قرارگرفتن و دریایی نیروی بر گذاری سرمایه .9

 ؛آن برمبنای اقتصادی گذاری سیاست و دریایی راهبرد اتخاذ .9

 ۀتوسع و ژئوپلیتیکی انزوای از شرق جنوب ۀمنطق ساختن     خارج برای خارجی و داخلی های گذاری سرمایه جذب .1

 .خود ژئواکونومیکی جایگاه ارتقای برای چابهار صنعتی-تجاری آزاد ۀمنطق های زیرساخت

 که چنان آن را کشور شرق جنوب ۀمنطق ژئوپلیتیکی کدهای اهمیت امر، این متصدیان که دهد می نشان پژوهش نتایج

 های برنامه. است شده بررسی همنطق در اقتصادی زیربنایی ساختارهای ضعف در آن دالیل و اند نکرده درک ،است شایسته

 تنگنای در قرارگرفتن از پرهیز برای ایران .است نشده اجرایی و تبیین هنوز و مانده تدوین حد در ،حوزه این در ساله پنج

 یک به تواند می ایران شرق جنوب. کند توجه شرق جنوب های پتانسیل به باید ،نفتی ذخایر اتمام از پس ژئوپلیتیکی

 ۀیافت توسعه ۀمنطق یک به خارجی گذاری سرمایه جذب با و شود تبدیل ای منطقه مؤثر سرزمین و ملی مؤثر سرزمین

 این خالی های سرزمین از اقتصادی تمرکز و روز فناوری امکانات ،ونقل حمل ۀشبک توسعه .یابد ارتقا جمعیتی و اقتصادی

 تقویت به ،انرژی مبادالت از برخاسته امنیت یپرتو در باید ایران .است هدش برداری بهره مطلوبی روش به منطقه



 856 ...ملی راهبرد بر ژئوپلیتیک موقعیت تأثیر

 

 با شرق جنوب ۀمنطق ژئوپلیتیک کدهای ،اساس این بر .کند توجه شرق محور ۀتوسع و جنوب جنوب،-شمال هایراهگذر

 و گذرگاهی ۀمنطق عنوان به خود واقعی جایگاه به کشور این که شود     می سبب ایران برای یدریای راهبرد ترسیم

 و تخصصی همگرایی سوی به حرکت آن ۀنتیج و یابد دست ژئوپلیتیک مناطق و ژئواستراتژیک های حوزه ۀدهند اتصال

 زیر موارد شامل فوق کدهای بر     مبتنی ،راهبرد راستای در اقدام از ناشی ژئوپلیتیکی های فرصت .است کشور پایدار ۀتوسع

 :شود     می

 ؛آن دریایی قدرت تقویت و دریایی تجارت ۀحوز در ایران توانمندسازی .2

 های کشتی به گسترده و متنوع خدمات ۀارائ برای المللی بین و محوری بندر یک به چابهار بندر شدن تبدیل .9

 کشورهای کییژئوپلیت وابستگی ایجاد و کشتی انواع ساخت و تجهیز تعمیر، ،گیری سوخت قالب در المللی بین

 ؛خدمات این به منطقه

 ؛کشورها سایر دریایی ونقل حمل برای نیاز مورد ناوگان تأمین و پوشش .9

 ؛جنوب-شمال راهگذر شدن     فعال .1

 ؛ای منطقه های همگرایی در ایران نقش ارتقای .1

 ؛باثبات گذرگاهی کشور یک به ایران شدن تبدیل .6

 ؛آن ۀدهان و فارس خلیج به نسبت ساحل این نظارتی و کنترلی نقش و نظامی توان افزایش و راهبردی عمق .0

 ؛فارس خلیج به وابستگی کاهش و آسیا شرق جنوب مصرف بازار به ای قاره بین انرژی انتقال برای مناسب مسیر ایجاد .0

 ؛آزاد های آب به خشکی در محصور کشورهای دسترسی برای زمینه ایجاد .2

 ؛مختلف کشورهای دسترسی برای المللی بین های فرودگاه احداث .27

 .جهانگردی و توریسم صنعت گسترش .22

 ۀفرضی است، آمده مقاله این در که شده بررسی ۀمنطق در پایدار ۀتوسع برای نیاز مورد های زیرساخت ضعف به توجه با

 کشور ژئوپلیتیک های واقعیت با کشور شرق جنوب ۀمنطق در ایران سوی از اتخاذشده راهبرد اینکه برمبنی پژوهش

 .است شده ییدأت ،نداشته را الزم هماهنگی و سازگاری

 

 منابع
 هاشم نیا،     حافظ محمدرضا ترجمۀ ،بیستم قرن در ژئوپلیتیک های اندیشه ،2900 روتلج، پاول و دالبی سیمون ژئاروید، اتوتایل، .1

 .تهران خارجه، امور وزارت المللی     بین و سیاسی مطالعات دفتر اول، چاپ نصیری،

 :اینترنتی آدرس ،جنوب-شمال کریدور ،2929 بلوچستان،و     سیستان استان دریانوردی و بنادر کل ادارۀ .2

http://chabaharport.pmo.ir/fa/moarefibandar/koridorshomaljonob. 

 .تهران .سمت دهم، چاپ ،معاصر استراتژی و نظامی مسائل ،2900 روشندل، جلیل و علیرضا ازغندی، .3

 .ایران ژئوپلیتیک انجمن ایران، در توسعه و خارجی سیاست ،2922 جواد، اطاعت، .4

 همایش اولین مقاالت مجموعه ،ایرانی تجارب و جهانی روندهای ؛استراتژیک مطالعات تحول سیر ،2901 اصغر، افتخاری، .5

 .تهران راهبردی، مطالعات پژوهشکدۀ ایران، اسالمی جمهوری در استراتژیک مطالعات ملی

 .تهران راهبردی، مطالعات پژوهشکدۀ اول، چاپ ،ملی امنیت مطالعات در اندیشه بنیادین مراحل ،2902 ،اصغر افتخاری، .6

  :اینترنتی آدرس ،ایران در توسعه و خارجی سیاست علمی سخنرانی گزارش ،2922 ایران، ژئوپلیتیک انجمن .7

http://www.iag.ir/conferrences/iag/old-lectures/424-2013-01-27-08-14-53 
 المللی بین تحقیقات و مطالعات فرهنگی موسسۀ دوم، چاپ کاردان، عباس ترجمۀ ،جهانی نظام ژئوپلیتیک ،2902 سائول، کوهن، برنارد .8

 .تهران معاصر، ابرار

http://chabaharport.pmo.ir/fa/moarefibandar/koridorshomaljonob
http://www.iag.ir/conferrences/iag/old-lectures/424-2013-01-27-08-14-53
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 اول، چاپ احمدی، عباس و ربیعی حسین عبدی، عطاءاهلل نیا،     حافظ محمدرضا ترجمۀ ،سیاسی جغرافیای ،2902 مارک، بالکسل، .9

 .تهران انتخاب،

 دوم، چاپ خبیری، کابک ترجمۀ ،استراتژیک مطالعات بر ای مقدمه معاصر جهان در استراتژی ،2909 دیگران، و جان بیلیس، .11

 .تهران معاصر، ابرار المللی بین تحقیقات و مطالعات فرهنگی موسسۀ

 .تهران نوآور، اول، چاپ ،پیرامونی مرزهای در ایران ژئوپلیتیکی های چالش ،2902 مهران، پورمهرانی، .11

 اول، چاپ اکبری، رسول د،فر     پیشگاهی زهرا ترجمۀ ،سیاسی جغرافیای بر ای مقدمه ،2906 وودز، مایکل و جونز رایس مارتین، جونز، .12

 .تهران دانشگاه

 .تهران سمت، سوم، چاپ ،ایران سیاسی جغرافیای ،2900 محمدرضا، نیا،     حافظ .13

 .مشهد پاپلی، دوم، چاپ ،ژئوپلیتیک مفاهیم و اصول ،2927محمدرضا، نیا،     حافظ .14

 منافع راستای در ایران شرق جنوب سواحل ژئوپلیتیک های ظرفیت تحلیل ،2901 رومینا، ابراهیم و محمدرضا نیا،     حافظ .15

 ص ،6 شمارۀ ،9 سال بلوچستان،و     سیستان دانشگاه جغرافیا، و زمین علوم پژوهشکدۀ توسعه، و جغرافیا مجلۀ ،(شده غفلت فضای) ملی

29. 

 علوم فصلنامۀ ،ایران.ا.ج یمل قدرت جغرافیایی مبانی تحلیل ،2909 بدیعی، مرجان و زهرا ،پور احمدی محمدرضا، نیا،     حافظ .16

 .16 -11 صص ،2 شمارۀ تهران، جغرافیایی،

 ملی همایش اولین مقاالت مجموعه ،ایران اسالمی جمهوری ملی امنیت راهبرد و ای منطقه محیط ،2901 محمد، حیدری، .17

 .تهران راهبردی، مطالعات پژوهشکدۀ ایران، اسالمی جمهوری در استراتژیک مطالعات

 صص ،27 شمارۀ اقتصادی، روند ،تر ارزان درصد 99 تر نزدیک کیلومتر 5999 جنوب-شمال کریدور ،2909 لیال، خدابخشی، .18

16- 10. 

 سیاست، فصلنامۀ ،(ایران مورد بر تأکید با) اطالعات دنیای در ژئواستراتژی و ژئوپلیتیک واژة     دانش ،2900 حسین، رفیع، .19

 .9 شمارۀ ،90 دورۀ سیاسی، علوم و حقوق دانشکدۀ

 .جنوب-شمال کریدور ،2929 دریانوردی، و بنادر سازمان .21

 .http://parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=220 :در شمسی، هجری 2171 افق در ایران اسالمی جمهوری انداز چشم سند .21

 :اینترنتی آدرس است، اتمام حال در سرعت به نفتی ذخایر ،2929 ایران، نفت ملی شرکت .22

http://www.nioc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx? 

 .تهران سمت، پنجم، چاپ ،یکم و بیست قرن و ژئواستراتژی ،2900 اهلل، عزت عزتی، .23

 سیاست فصلنامۀ ،هند و پاکستان ایران، کشور سه بر آن امنیتی پیامدهای و انرژی ژئواکونومی ،2900 اهلل، عزت عزتی، .24

 .227 -270 صص ،2 شمارۀ ،99 سال خارجی،

 .تهران ،سمت سوم، چاپ ،یکم و بیست قرن در ژئوپلیتیک ،2900 اهلل، عزت عزتی، .25

 افزایش راستای در مکران سواحل ارتباطی های پتانسیل تبیین ،2922 ،میرزایی محمدعلی و حسین خالدی، بهادر، غالمی، .26

 .1 ص ماه، بهمن ایران، اسالمی جمهوری دریایی اقتدار و مکران سواحل توسعۀ ملی همایش اولین ،ایران ژئوپلیتیکی وزن

 شمارۀ ،2 سال ژئوپلیتیک، فصلنامۀ ،باستان ایران ژئوپلیتیک تصور در جهانی حکومت ،2929 تهامی، مرتضی و مراد راد،     کاویانی .27

 .292 -220 صص ،9

 .90 مسلسل شمارۀ ،0 شمارۀ ،0 سال راهبردی، مطالعات فصلنامۀ ،افغانستان و ایران هیدروپلیتیک مناسبات ،2901 مراد، راد،     کاویانی .28
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