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چکیدٌ
تندر اقیانوظی چاتهار ته لحاظ شئوپلیتیکی عرصه رقاتتهایی اظت کهه یهیتهوا ننهرا ر م یایهاض تررظهی کهر م ر یایهاض ام
پاکعتا تا توجه ته تداخل حوزه ظرزیینی جنوب شرق ایرا ته نثا تهرهتر اری حداکثری از توانشها م ایکانات م ایالت ظند م
تلوچعتا اظتم ر یایاض مم پاکعتا تناتر رقاتتها م تنش های خو تا هندمظتا تندرهای اقیانوظی هند از خط یهرزی جنهوب
شرق تا جنوب که شایل ایالتهای گجرات تا کراال اظت را ته عنوا رقیة شئواکونوییک خو یینگر م ته همین لیل پاکعتا تا
افسایش ین اظثات خو تا چین رصد اظت تا عالمه تر اظتفا ه از رماتط نه چندا یطلوب پکن -هلی نو از کریدمر جنوتی خهو
ترای اهداف اقتصا ی تیشتر اظتفا ه کندم ر یااتل هندمظتا نیس تا افسایش ظطح رماتط خهو تها ایهاالت یتحهده توانعهته اظهت از
ظرفیت تندرهای اقیانوظی خو اظتفا ه کندم نوشتار حاضر تر این فرضیه اظتوار اظت که ایرا ترای اظتفا ه از توانشهای اقتصها ی
جنوب شرق خو م تهمیصه تندر چاتهار چه رمیکر ی را تاید اتخاذ کند؟ تناتر یافتههای این پصمهش تههنظهر یهیرظهد کهه تشهکیل
ائتالف ینطاهای تا یحوریت ایرا عما هندمظتا م رمظیه ( )IOIRم ظپط ر یایاظی تسرگتر ائتالف ینطاهای ایرا رمظهیه
هندمظتا پاکعتا عما م چین ( )IRIPOCییتواند ائتالف شئواکونوییک یناظهثی تهرای اظهتفا ه تهینهه ایهرا از تهوانشههای
راهثر ی -اقتصا ی جنوب شرق کشور تاشدم

ياشگان کلیدی؛ جىًب شرق ایران ،رقابت ،ائتالف ،شئًاکًوًمی

( -1نویسنده مسئول) a.mottaghi@khu.ac.ir
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مقدمه
جنوب شرق ايران با داشتن ظرفيتهاي ژئوپليتيک اقتصادي ،امنيتي ،دسترس قطنم تاطابترا ،ي ههه ههههاي و ب لملا ني ل ييييي ،
ل ياه
واجد کارکردهاي توليدکننده قدرت در کشور است که تاکنون مورد غفلت واقع شده و با وجود داشتن پتانسيل ل
یاد شده که ديگر مناطق ايران فاقد چنين پتانسيلها يي هستند ،يکي از عقبماندهترين نواحی کشور از نظر اقتص ،يدا
اجتماعي و محيطي به شمار میآید (حافظنی ،انیمور و ا     .)5 : 84 31در پیوس لپوئژ یگت یی یییتیکی جن ،ناریا قرش بو    
کشورهایی وجود دارند که عالوه بر ظرفیت همکاری و روابط دوجانبه ،میتوانند ب کیتیلپوئژ یابقر ناونع ه ی زین 

    

قلمداد شوند .این کشورها عبارتند از؛ پاکستان ،هندوستان و عمان .از میان این سه کشور ،رواب پ اب ناریا ط ا ناتسک     
تعارضات و تنشهای بالقوه و بالفعلی دارد که امکان ائتالف میان تهران و اسالم آباد را تضعیف میکند .با این ح ،لا
روابط ایران با عمان و هندوستان ،زمینههای همگرایی و ایجاد ائتالف میان این س  روشک ه ر  ا ا زا .تسا هداد شیازف

  

سوی دیگر ،رقابت هندوستان و پاکستان و تشکیل ائتالف منطقهای پاکستان و چین نیز میتواند م یراکمه رب  ی نا     
ایران و هندوستان ،تاثیری مثبت بنهد .تنشهای مرزی هندوس و نیچ و نات

 ،ناتسکاپ و ناتسودنه ا نیمز و ناکم هههههه ههههههه

گرایش پکن و اسالم آباد را وسیعتر کرده است .به همین منظور ،بندر گوادر که رقیب ژئواکونومیک بندر چابه هب را   
شمار میآید ،به عنوان مکانی برای سرمایهگذاری چین تبد ات تسا هدش لی

تسکاپ ا ب ن ت تیفرظ زا دناو

یاهردنب         

ت رد دوخ ییایفارغج یاه ردنب     
اقیانوسی هندوستان بکاهد و یا دست کم ،موازنهههای را در بهرههب یفرظ زا یرادر تت تت
اقیانوسی گوادر برقرار کند.
چنین وضعیتی ایجاب میکند که سیاستگذاریها در ایران باید با شتابی فزاینده ب عسوت ه هه ههه جن  روشک قرش بو و
ایجاد همکاری و ائتالف منطقهای و فرامنطقهای سوق یابد .در این باره ،هندوستان با ی قطنم یریگرا هه هههای ب بونج ا   
ی خ نزو ،دو
شرق آسیا و مناسبات فرامنطقهای با ایاالت متحدهی آمریکا ،عالوه بر بهرهبرداری از بند هر ا سونایقا ی یی یی
ژئوپلیتیکی خود را در برابر پاکستان و چین ،افزایش میدهد .در مقابل ،پاکستان با یارگیری منطقهای با چین کوش هدی
است در تقابل و رقابت ژئوپلیتیک با هندوستان ،موازنه ایجاد کند .بهنظر میرسد که بهکارگیری دانش ژئوپلیتی رد ک
این زمینه ،میتواند کارگشا باشد و با ایجاد ائتالفی با محوریت ایران ،عم و ناتسودنه ،نا

کیتیلپوئژ نزو ،هیسور ی     

ایران در جنوب شرق ،افزایش یابد .همچنین ،به فعلیت رسیدن چن  ناریا یرگیزاب تردق ،یفالتئا نی در نامزاس        
شانگهای و بهویژه در برابر اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس را تقویت میکند.
پژوهش حاضر از جنبهي هدف و ما يه ت جزء تحقيقات کاربردي است و از جنبهي روشي ،در زمره تحقيقات کيفي
بشمار ميرود .روش بکار رفته در اين تحقيق ،توصيفي ـ تحليلي است و اطالعات مورد نياز نیز از طر تاعلاطم قي   
کتابخانهاي و اسنادي گردآوري شده است.
چارچوب نظری
 رقابت ژئوپلیتیکدر ژئوپلیتیک و روابط بین الملل ،برخی از کشورها برای تصاحب و بهرهبرداری از مناطق و موقعیتهای جغرافی یا ی
خاص ،به رقابت با یکدیگر میپردازند .اساس این تقابل بر این فرض استوار اس یفارغج عبانم هک ت ایی ناهج رد       
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(همانند نفت ،گاز ،موقعیت استراتژیک و غیره) به صورت نامتجانس توزیع شده اس هب یارب اهروشک و ت

تسد

    

یدهد رگیدکی اب هقباسم و تباقر هب دیاب         ،
آوردن این منابع که وزن و قدرت آنها در مقیاس جهانی افزایش می ی
بپردازند .بنیادهای نظری چنین برداشتی ،در نظریهی رئالیسم میتواند پیگی وش یر د  ... ..سه مؤلفههه اص مسیلائر یل    در
ارتباط با رقابت عبارتند از؛ تاکید بر تهدید ،تاکید ب جوم عضو ر و  د و  تلود تیروحم  ((((( (((((( .)Landler, 2010: 52در
واقعگرایی دو رویکرد کالسیک وجود دارد که از آنها با عنوان واقعگرایی کالسیک و نو واقعگرایی یاد میشود .البته
تفاوتهای قابل توجهی این دو دیدگاه نسبت به یکدیگر دارند ،اما در خصوص نگاهشان ب تاضورفم زا ،تباقر ه    
مشترکی برخوردارند و تاکید اصلی آنها بر قدرت است .واقعگرایی به عنوان یکی از مسلطت یرظن نیر هه ههه طباور یاه   
ت  رگید یاه نن ن نننندارد
بین الملل ،دولت را موجودیتی عینی طبیعی و غیر قابل انکار میداند که وجود آن ربطی به دولت ت
( .)Gartzke and Skrede Gleditsch, 2013: 63در این دیدگاه هرچند دولت نقش محوری دارد ،اما مفه ،تلود مو

  

قدرت ،رقابت و امنیت به دلیل اینکه بدیهی انگاشته میشوند ،همچنان مبهم باقی میماند .واقعگرایان ،جهان سیاست
را عرصه منازعه و مبارزه قدرت ،موقعیت و ثروت میدانند .قدرت برای آنها هم هدف میباشد و هم وسیله رس ندی
به هدف .از نظر واقع گرایان ،دولتها از قدرت برای تأمین منافع خود که مهمترین آن ،پیروزی در رقابتها و کسب
امنیت است ،بهره برداری میکنند .موقعیت کشورها در عرصه جهانی ،براساس میزان قدرت و توانمند  رد ی پپی یزور
در رقابتها سنجیده میشود (.)Lobell, 2015: 169
در الگوي رقابت ،ابعاد فني موازنه قدرت بدین صورت است؛ .قدرت «ب» با قدرت «الف» که براي سلطه بر «ج» در
یگیرد) ،در حاليکه قد تر
یشود (اگر نگو يي م که از آن پيشي م 
مقابل مخالفت «ب» الزم است برابر م 

ف» ن هب زي   
«الف ف

یشود .ام کراک ا ر  د د رد هنزاوم رگي
نوبه خود اگر از قدرت «ب» براي ايجاد سلطه بر «ج» پيشي نگيرد با آن برابر م 

  

ف» و «ب» ،عب لالقتسا ظفح زا تسا ترا      «ج» در مقابل
اينجا به جز ايجاد ثب طمان يتا م  رد نئ ر نايم طباو      «الف ف
تجاوزهاي «الف» و «ب» .استقالل «ج» صرفًاًا نتيجه روابط قدرت موجود ميان «الف» و «ب» است (نم رگا ).ب رادو   
در اين روابط چرخشي تع يي ن کننده به نفع دولت امپرياليست «الف» ايجاد شود اس لالقت

«ج» ب ضرعم رد رگيد را    

یگیرد .اگر دولت طرفدار وضع موجود يعني «ب» به امتيازی تع يي ن کننده و دائمي دست يابد ،آزادي «ج»
خطر قرار م 
نسبت به آن امتياز بيشتر خواهد شد .اگر در نهايت دولت امپرياليست «الف» سياست امپرياليستي خ ماک ار دو ًالًال اهر     

کند يا اين سياست را براي هميشه از «ج» به هدف ديگري يعني «د» معطوف کند ،آزادي «ج» براي هميشه حفظ مي-

شود (مورگنتا.)792 - 300 :4931،

نمودار ( :)1الگوي رقابت
(منبع :مورگنتا) 298 :4931،
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بنابراین ،رقابت در چارچوب قدرت معنا مییابد و کشورها برای پیروزی در رقابتهای مکان -مبنا ،به ناگزیر باید به
ت لیکشت ،اه   
ت باقر رد یزوریپ و تردق شیازفا یاه تتتتت تتتتت
افزایش قدرت و وزن خود اهتمام ورزند .یکی از رهیافت ت
ائتالفهای منطقهای یا برقراری مناسبات خاص با کشورهای دیگر است .کشورها با ایجاد ائتالفی در محیط خ جرا  ِیِی
نزدیک خود ،میکوشند تا با برقراری مناسبات خاص با همسایگان خود ،دغدغه یارب و دننک داجیا یکرتشم یاه      
رسیدن به این دغدغهها که عمومًاًا مبنای سرزمینی دارد (مکان -مبنا) ،همسویی و همگرایی را پیگیری کنند .از س یو
دیگر ،شماری از کشورها با پیوستن به ائتالفهایی فراتر از محیط جغرافیایی نزدیک خود ،درصدد برقراری روابط با
کشورهایی برمیآیند که وزن ژئوپلیتیکی و قدرت مانور آنها در عرصههای مختلف ،چش طبار نیا .تسا ریگم هههه هههههی
ت جرد یاه هه هههی 2
تعاملی ،عمدتًاًا روابطی است که میان قدرتهای درجهی یک جهانی یا منطقهای و نی ردق نیب ز تتت تتت
جهانی و یا کشورهای همسایه با وزن نسبتًاًا برابر ژئوپلیتیکی وجود دارد (حافظنیا .) 363 :0931،،کش هرو ایی اب هک     
فضای دور سرزمینی خود به ائتالف میرسند ،عمومًاًا یک رقابت پویا و دائمی با همسایگان خود را تجربه میکنند و 
نم داجیا ا تابس       

برای کاستن از آسیبهای احتمالی چنین رقابتی و نیز افزایش ژرفای ژئ وخ یکیتیلپو د هب تسد ،

دوستانه با پارهای از کشورها میزنند .نمونهی بارز چنین شیوهای از مناسبات ،روابط کشور هند با آمریک لیئارسا و ا   
است .تنشهای مرزی میان هند و پاکستان بر سر کشمیر همچنان حل نشده باقی مانده و سطح مناسبات دو کشور در
برخی زمانها تا آستانهی یک رویارویی مستقیم نیز کشانده است .عالوه بر این ،هند با همسایهی شمالی خود ،یعنی
چین نیز مناقشات مرزی فراوان دارد و عدم توافق بر سر این مناقشات ،روابط دو کشور را در همهی زمینههه اه مت ثأ ررر
ساخته است .به همین دلیل ،هندوستان برای کاستن از آسیبهای احتمالی در رقابت ژئوپلیتی وخ ک د پ اب  ا و ناتسک   
چین به ایجاد مناسبات دوستانه با ایاالت متحده روی آورده است .در حوزهی سرزمینی جنوب شرق ایران ،رقابت اه
عمومًاًا جنبهی اقتصادی دارد .این حوزه که پیوستگی ژئوپلیتکی با کشورهایی چون پاکستان ،هندوستان و عمان دارد،
عرصهی مناسبی برای پدید آمدن رقابت بر اساس اقتصاد یا همان ژئواکونومی است.
 -ژئواکونومی

ژئواکونومی آنگونه که در فرهنگ لغت تعریف شده عبارت است از "ترکیبی از عوام اصتقا ل د و ی

ایس سس س سسسسی ک رب ه   

تجارت بي 
نالمللي تاثیرگذارند" ) .(Merriam-Webster, 2014از منظر سانجاي بارو ،1ژئواكونومي ب هطبار يانعم ه    
ميان سياست اقتصادي و تغ يي ر در قدرت ملي و ژئوپولت كي
ميتوان نگريست .يكي به معناي پيامدهاي ژئوپولت كي

كي

اس هك تسا دقتعم وا .ت

نوكاوئژ هب و ود زا يم

رظنم

     
  

پديده اقتص  ياهدمايپ يرگيد و يدا ا  يشان يداصتق از   

روندهاي ژئوپولت يكي  .او اصطالحات پرچم به دنبال تجارت و تجارت به دنب  دامن ار مچرپ لا ا  تشادرب ود ني از   
مفه  يمونوكاوئژ مو م يييييييداندد ( .)Baru, 2010: 14ام ب ا ههه ههط هب كيمونوكاوئژ يرظن ثحابم هشير يخيرات رو        

  
    

مركانتيليستهاي اروپا يي باز ميگردد .آنان به رقابت اقتصادي با حاصلجمع ص ب رف هه هههعن يلصا عبانم زا يكي ناو     
قدرت مينگريستند .اما در دهههاي اخير سه تن از انديشمندان بيش از ديگران به اين مفهوم توجه نشان دادهاند .پل

كندي 2بهعنوان مورخي برجسته و صاحب اثر مشهور ظهور و سقوط قدرتهاي ب وا رد هك گرز ا درس گنج رخ

    

Sanjaya Baru

Paul Michael Kennedy

1
2
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انتشار يافت ،استدالل كرد كه تغ يي ر در موازنه قدرت سياسي -نظامي ماحصل تغ يي ر در موازنه ژئواكونوم كي
بيان ديگر از منظر وي تغ يي ر در توان اقتصادي كشورها پيش شرط تغ يي ر در توان سياسي -نظامي آن تسا نا   

است .به
( Baru,

نالملل
 .)2010: 17با پايان جنگ سرد و سرعت يافتن فرايند جهاني شدن ،مفهوم ژئواکونومی در ادبیات رواب یب ط نن نن
نالمل کوش یعون ل    
بيش از پيش رواج یافت ( .)Zerate, 2012: 8پايان جنگ سرد را اغلب اندیشمندان رواب یب ط نن نن
   

نظری برای این حوزه میدانند .در دوران پس از جنگ سرد در واقع مناظرهای میان اندیش رب هزوح نیا نادنم رس

تغییر یا تداوم در مولفههاي قدرت درگرفت .برخی بر آن شدند که ماهیت قدرت تغییر کرده و جنگ اهمیت خ ار دو
در تبیین تحوالت این حوزه از دست داده است .در مقابل كساني بودند كه بر تداوم ماهیت جنگ مح هزوح نیا رو    
تاکید داشتند .مفهوم ژئواکونومی در واقع یکی از ابزارهای تحلیلی برخ هک تسا نادنمشیدنا زا ی

رییغت هب لئاق       

نالملل م 
ماهیت سیاست بی 
يباشند ( .)Solberg, 2012: 22ساموئل هانتينگتون 1از ديگ هك دوب يناسك ر لوحت هب      

مفهوم قدرت در دنياي پس از جنگ سرد توجه نشان داد .از منظر وي جمله مشهور كالوزو تي سسس 2هك جن همادا گ   
سياست به زبان ديگر است در دوران جديد به اقتصاد تداوم جنگ به زبان ديگر است ،تغ يي ر يافته است .از منظ يو ر
در دوره جديد كه امكان جنگ ميان قدرتهاي بزرگ بسيار كمرنگ شده ،برتري اقتصادي نقش اص شنيچ رد ار يل   

يتوانند موقع تي
كشورها در ردهبندي قدرت جهاني ايفا ميكند .به بيان ديگر ابزارها يي كه كشورها با توسل به آنها م 
خود را ارتقا بخشند ،از جنگ افزارهاي سنتي همچون تانك ،موشك ،جنگنده و  ...به برتري در توليد ،نفوذ در ب ،رازا
كنترل بازار ،ارز قدرتمند ،مال يك ت بر شركتها و كسب فناوريهاي نوين تغ يي ر كرده است .از هم ييي ن روس وا هك ت   
ت تباقر هن و اه    
چالش اصلي اياالت متحده در اين دوره را تداوم برتري آمر كي ا در رقابت اقتصادي با س ردق ريا تت تت
سياسي-استراتژ كي

يداند (دوئرتی.) 67 :3931 ،
م

نالملل نقش داش .تسا هت
در این دوران ادوارد لوتواک 3بیش از هر فرد دیگری در اشاعه این مفهوم در ادبیات روابط بی 
از منظر وی ژئواکونومی به بیانی ساده به معنای تداوم رقابتهای قدیمی می ا هب لسوت اب اهروشک نا ب نیون یاهراز

  

     

صنعتی است .از این منظر حوزه رقابت کشورها در واقع تغییر کرده و از سیاست و بعد رذگ داصتقا هب یماظن  هدرک      
است .به بیانی ساده تسلط صنعتی و اقتصادي جایگزین تسلط نظامي و توسل به جنگ شده است .معیار قد نیا رد تر   
نها ،بلکه میزان سهم از ب زا .تسا یناهج رازا   
دوران دیگر نه گستردگی نیروی نظامی در پهنه جهانی و نفوذ در سرزمي 
این منظر در دوران جدید ،هم علل و هم ابزارهای رقابت کشورها اقتصادیاند .در واقع ،مفهوم ژئواكون انعم نادب يمو    
است كه ما يه ت قدرت در دوران جديد تغ يي ر كرده است و بايد به قدرت از زاويه اقتص تسيرگن يدا  ... ..از منظ رد يو ر
شهاي سياسي-نظامي براي بسط قدرت ملي شدهاند .به
دنياي پساجنگ سرد ،روشهاي اقتصادي-تجاري جايگزين رو 
بيان ديگر سرمايه قابل عرضه جايگزين قدرت آتش ،نوآوريهاي غيرنظامي جايگزين ن روآو ييي و يماظن ياه
بازارها جايگزين پايگاههاي نظامي شده است (عزتی و ویس ،ی

 .) 29 : 85 31مفه مو

ژئواکون ،یمو

رد ذوفن   

ب تيهام نييبت يار    

قدرت برخي دولتها از قابليت ويژهاي برخوردار است .بهطور تاريخي در دوران پس از جنگ جه  مود ينا آآلم و نا
ت هك يياه   
تهاي ژئواكونوم وهفم كي مم مممبند دش ي هه هههاند لود  ،تت تت
ژاپن بهعنوان دولتهاي تجاري و بعدها بهعنوان قدر 
1

Samuel Phillips Huntington
Carl von Clausewitz
3
- Edward Luttwak
2
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مهمترين جنبه قدرت آنان در حوزه تجارت و كسب بازارهاي جديد است .بر این پایه ،قدرت ژئواکونومیک ،قد یتر
نالملل دو ویژگی اساسی دارد:
است که رفتار آن در صحنه بی 
یاندیشد .ب نینچ رگید نایب ه     
نها یا سلطه سیاسی بر کشورها م 
 -1در وهله نخست به فتح بازارها و نه فتح سرزمی 
قدرتی ،اولویت نخست خود را ارتقای موقعیت در اقتصاد جهانی تعریف میکند و برای نیل به چنین هد هعسوت یف   
ییابد.
شهای استراتژیک ضرورت و اهمیت م 
بسط مناسبات با تعداد هرچه بیشتری از کشورها و دوری از تن 
 -2تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتی از دیگر اولویتهای قدرتهای ژئواکونومیک بوده است .بد طسب هک تسا یهی     
مناسبات اقتصادی و تجاری نیازمند ثبات و امنیت است .از این رو ،چنین کشورهایی هم هبج رد هراو ه و تابث نارادفرط    
امنیت در صحنه بینالملل قرار میگیرند؛ زیرا ناامنی و بیثباتی برای رشد و توسعه اقتصادی و تج  یمس نانآ یرا م کله     
است.
با توجه به آنچه دربارهی رقابت قدرتها بر اساس ژئواکونومی گفته شد ،در ادامه به بررسی رقابتهای موجود در جن بو
شرق ایران پرداخته میشود و پس از آن ،به ارائهی پیش هداهن ایی  داجیا یارب  ا نیا رد فالتئ زوح هههههه هههههههی س ،روشک ینیمزر   
مبادرت میشود.
یافتهها و بحث
 رقابت در محیط نزدیکل و یناگرزاب تادوارم رد نآ یاه
حوزهی سرزمینی جنوب شرق ایران ،قلمرو استراتژیکی است که عمدهی پتانسیل ل
تجارت دریایی نمود مییابد .به همین سبب ،این بخش از کشور توانمندی اقتصادی مکان -مبنا دارد که باید آ  نننرا در
چارچوب ژئواکونومی بررسی کرد .کشورهایی که با توجه به ظرفیت سرزمینی جنوب شرق ایران ،میتوانند به عنوان
رقیبان ژئواکونومیک در نظر گرفته شوند ،عبارتند از؛ پاکستان ،هندوستان و عمان (شکل .)1
ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ
ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺰﺩﻳﻚ

ﻋﻤﺎﻥ

ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ

ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ

شکل  -1سازههای رقابت در حوزهی سرزمینی جنوب شرق ایران
(ترسیم؛ نگارندگان)

پاکستان بهعنوان مهمترین رقیب بالفصل ایران در حوزه سرزمینی جنوب شرق ،میتواند با بهرهگیری از ظرفیت یاه
ایالت بلوچستان از قدرت مانور ژئواکونومیکی ایران در این حوزه بکاهد .وسعت کرانهههای بیش ناتسچولب تلایا رت    
پاکستان باعث شده است تا دریای سرزمینی پاکستان در مقایسه با ایران در حوزهی جنوب شرق ،بیشتر باشد .وسعت
مکانی-فضایی بیشتر در دریای سرزمینی ،این امکان را برای پاکستان مهیا میکند که زمینه تج  ییایرد ترا وو ووو نق و ل

تبیین ژئوپلیتیک سازههای رقابت در209 ...

انتقاالت ،از جاذبهی فضایی بیشتری برخوردار باشد .با این حال ،ساختار قبیلهای و عدم تثبیت امنیت و دولت در این
کشور ،عم ًالًال جاذبه چندانی برای کشورهای دیگر به منظور س یامر هههگ ارقرب و یراذ ر رد تابسانم ی

زوح هههه ههههه اقتص ،دا

ترانزیت و انرژی پدید نیاورده است (فرزیننیا .) 70 - 69 : 83 31 ،ساختار قبیلهای و اغتشاش فض ب ا هه هههوی تلایا رد هژ   
بلوچستان پاکستان که حوزه سرزمینی رقیب با جنوب شرق ایران محسوب میشود ،بیشتر از دیگر مناطق این کش رو
یآید،
است .از این رو ،ایالت بلوچستان پاکستان با آنکه ُپُپر ظرفیتترین رقیب بالفصل جنوب شرق ایران به شمار می ی
به دلیل مدیریت ناکارمد در مقیاس ملی ،تا اندازهی زیادی از قدرت مانور آن کاسته شده است.
ل بن ردا
داالن جنوب شرق تا جنوب غرب هندوستان که بخشی از دریای سرزمینی این کشور به شمار میآی یید ،ش ما ل ل
مهمی است که همگی آنها در مجاورت اقیانوس هند قرار دارند .در مقایسه با بندر چابهار ک یقا ردنب اهنت ه ا یسون     

ی-
ایران محسوب میشود ،کشور هندوستان با داشتن بیش از  5بندر مهم و استراتژیک اقیانوسی ،پیشتاز به حساب می ی
آید .بر خالف پاکستان ،کشور هندوستان با مدیریت فضایی مناسب و برقراری روابط تجاری و سیاس اب تابث اب ی

   

کشورهای مختلف جهان ،در طی یک دههی اخیر خود را به عنوان یک بازار جذاب ب یامرس یار هه هههگ یجراخ یراذ   
تبدیل کرده است .گذشته از موقعیت جغرافیایی بنادر این کشور و مدیریت سیاسی و فضایی بهینه ،جمعی وارف ت ان   
این کشور که به طور طبیعی مصرفکنندگان بزرگی محسوب میشوند ،از دیگر عواملی است که استقبال کش هرو ایی
همچون آمریکا ،اسرائیل و اتحادیه اروپا به سرمایهگذاری و برقراری مناسب با ثب ار روشک نیا رد تا زفا ا هداد شی     
ت زوح یاه هه ههه دری یا
است .از این رو ،پاکستان با ضعف در ایجاد ثبات و امنیت در فض نیمزرس یا ی یفرظ ،دوخ  تتتت تتتت
سرزمینی خود در جنوب را از دست داده است و در مقابل ،هندوستان با مجموعهههای از ش خا صصص و ییایفارغج یاه
مدیریت سیاسی کارآمد ،توانسته است به محیط جذاب برای مناسبات ژئواکونومیک در سطح منطقه و چه بسا جه نا
تبدیل شود .افزایش سطح ژئواکونومیک هندوستان برای ایران نیز عاملی منفی محسوب میشود .مدیریت اقتص و یدا
سیاسی نه چندان کارامد در جنوب شرق کشور تاکنون ،به افزایش بهرههوری و بهرههمند آ رد ی نننس تیلپوئژ یو یکی   
هندوستان کمک کرده است .بنابراین ،ایران نیز همانند پاکستان با عدم توجه به س یامر هههگ خب رد یراذ شش ششش انب یاه در   
اقیانوسی خود ،در رقابت با هندوستان از مسیر پیشرفت و بهرهمندی در این حوزه سرزمینی بازمانده است.
ت رد دوخ کیمونوکاوئژ یاه قرش بونج
هرچه کشورهای ایران و پاکستان در مقایسه با هندوس یفرظ زا نات تت تت

و    

جنوب خود ،بازماندهاند ،اما کشور پادشاهی عمان با برقراری مناس وخ تاب د یداحتا و هدحتم تالایا اب  هههههه ههههههه اروپ زا ا
ظرفیتهای جغرافیایی خود در حوزه اقیانوس هند بهرهمند شده است .سیاست خارجی محافظهکارانهی عمان ،سبب
شده است تا این کشور به عنوان پایگاهی برای مناسبات اقتصادی با ایاالت متحده و سپس اتحادیه اروپا باشد .چه را
بندر اقیانوسی واقع در مناطق مسقط ،شرقیه ،وسطی و ظفار ،عرصه مناسبی برای ترانزیت کاال از اروپ هب اکیرمآ و ا    
شمار میآید .با این حال ،جذابیت عمان در مقایسه با هند از نظر ظرفیتهای ژئواکونومیکی کمت و تسا ر

تیعقوم    

جغرافیایی و جمعیت فراوان هند ،کفه ترازو را به سود دهلی نو سنگین کرده است.
 ائتالفها در محیط دور و نزدیکوجود برخی از تعارضات و کشمکشهای سرزمینی و ایدئولوژیک می اتسکاپ یاهروشک نا ننن نننن-هندوس اریا و نات نن ننن-
پاکستان ،همکاری منطقهای با محوریت جنوب شرق ای ار نار برآش تف ههه اس رد یتاضراعت نینچ .ت

 نایم د بطق و     
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مجاور هندوستان و پاکستان چمشگیرتر است و به همین دلیل ،این دو کش یگرای هب رو ر قطنم ی هههه هههههای و فرامنطقهههای
برای افزایش توان و وزن ژئوپلیتیکی خود اقدام کردهاند .در شکل  ،2ش لکا هههی کل و تباقر ی

یگرای ر قطنم ی هههه هههههای و

فرامنطقهای با محوریت جنوب شرق ایران نشان داده شده است.
ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ
ﻭ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺩﺭ
ﻣﺤﻴﻂ ﺩﻭﺭ

ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ

ﻋﻤﺎﻥ

ﭼﻴﻦ

ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺭﻭﺳﻴﻪ

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ

ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ

ﻋﻤﺎﻥ

ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ
ﺁﺳﻴﺎ

ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ

شکل  -2سازههای رقابت در محیط نزدیک و ائتالف در محیط دور با محوریت جنوب شرق ایران
(ترسیم از نگارندگان)

 )1هندوستان-پاکستان
بحران كشمير يكي از مهمترين عوامل تنش و کشمکش منطقهههاي در جن ود فالتخا .تسايسآ بو

دنه روشك و    

پاكستان بر سر كشمير باعث شكلگيري ترتيبات منطقهاي و بينالمللي در جنوب آسيا شدهاست .اين ترتيبات عمدتًاًا
هند -محور يا پاكستان -محور هستند ،چرا كه مسائل جنوب آسيا اعم از نظامي ،اقتصادي ،سياس وصا يتينما و ي    ًالًال
متأثر از روابط هند و پاكستان است .همین امر باعث شده تا فضایی دو قطبی در جنوب آسیا شکل گرفته که در یک
سر آن محور هند -آمریکا و در سر دیگر آن محور چین -پاکستان قرار گیرد (محمدی و احمد ،ی

 .) 19 :4931این

فضای امنیتی در حالی شکل گرفته که پاکستان در یارگیری منطقهای موفقتر از هند عمل ک  دنه ،لباقم رد و هدر در   
ت اساس ،دنه يجراخ تسايس ي     
سطح فرامنطقهای ابتکار عمل بیشتری از خود نشان داده اس الکشم زا يکي .ت تتت تتت
نداشتن متحدان واقعي در منطقه است .هند در جنوب آسيا ک م ليکشت ار روشک نيا ينوماريپ طيحم ه ييييييييييييييي دهد و 
مهمترين چالشهاي امنيتي اين کشور نيز در همين منطقه قرار دارد ،فاقد متحدان واقعي است؛ از اين رو ،اين کش رو
به دنبال متحداني خارج از منطقه -خصوصًاًا در مناطق همجوار -است تا بتواند از محيط تنگ جنوب آسيا بيرون آمده
و اقدامات چين جهت «محاصره» دهلي نو را خنثي کند .يکي از مناطقي که در راس ارتسا نيا يات ت هجوت دروم يژ      
ويژه هند قرار گرفته ،منطقهی جنوب شرق آسيا است .اين منطقه ب اب يراوجمه ليلد ه

ن -مهمممت تترین رق بي
يچ ننننن ننننن

استراتژيک هند در منطقه و آسيا و نيز به دليل رشد با يال اقتصادي ،مورد توجه ويژه هند قرار گرفته است .اس يژتارت
کالن هند ،جهان را به سه دايره متحدالمرکز تقسيم ميکند .اولين دايره ،همسايگان نزديک هند را در بر م ييي گ رد .دري
محيط اين دايره ،هند در صدد کسب موقعيت هژموني است تا به واسطه آن بتواند با حضور قدرتهاي ديگر در ا ني
یگیرد که مح و ايسآ ار نآ طي ياهروشک    
منطقه مقابله کند .دايره دوم ،منطقه وسيعتري از همسايگان هند را در بر م 
ت م و اه م زا تعنا   
حاشيه اقيانوس هند تشکيل ميدهند .در اين محيط ،هند در پي ايجاد موازنه در مقابل ساير قدرت ت
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تض يي ع منافع خويش توسط آنها ميباشد .در دايره سوم که در واقع کل جهان را در بر ميگيرد ،تالش هند تهج رد    
کسب جايگاه قدرت بزرگ و ايفاي نقش کليدي در صلح و امنيت بين المللي با همک اکیرمآ یرا    اس  ت ( (خلیل و ی
همکاران .) 95 :2931 ،از این رو ،رقابت و تعارض ژئوپلیتیکی هندوستان و پاکستان ،امکان هرگون  نیا فالتئا ه دو   
کشور بر سر حوزههای دریای سرزمینی و بندرهای اقیانوسی خود که با جن یکیتیلپوئژ یگتسویپ ناریا قرش بو      
دارد ،منتفی میسازد .برای پیدایش ائتالفی بر این مبنا ،به وجود چند کشور دیگر نیاز است.
 )2ایران -پاکستان
مجموعهای بههم پیوستهای از تعارضات ایدئولوژیک و سرزمینی ،همگرایی ایران و پاکستان را تهدید میکند لکش(    
 .)3در حال حاضر یکی از جنبههای رقابتی مهم دو کشور ایران و پاکستان در منطقهی آسیای جنوب غرب ،حول دو
بندر استراتژیک چابهار و گوادر است (سلیمی .)611 : 88 31 ،دالیل مهم این رقابت نههه تنهاا از نظررر اقتصاددی ح ئا ززز
ث ب ور ززز
اهمیت است ،بلکه در طرح توسعه این بنادر مجموعهای از عوامل سیاسی ،نیز نهفته است که میتواننددد باعث ث
پارهای از رقابتها و تنشها باشند .به عنوان مثال حضور دو قدرت اثر گذار چین و هنددد در س خا تتت و توسعههه ای یین
بنادر میتواند جنبه عینی به اهداف رقابتی این قدرتها ببخشد .کشورهای چ چچین و هنددد در رق با تتی شدددید قصددد در
دست گرفتن بازارهاي افغانستان ،آسیاي مرکزي و روسیه و ایجاد روابط نزدیکتر با این کشورها را دارند (محمد و ی
احمدی .) 234 :4931 ،مسائل متعدد اقتصادی ،امنیتی ،مسیرهای امن ترانزیتی و  ...چین را ترغیب کرده اس هب ات ت    
توسعه بندر گوادر بپردازد .در بعد امنیتی؛ از آنجایی که بخش شرقی چین به مراتب توسعه یافته ت یبرغ شخب زا ر    
آن است .لذا استان غربی و مسلمان نشین سین کیانگ از جمله مناطق توسعه نیافته این بخش است ک ن ه وو وووک پیک نا
واگرایی این منطقه همواره به سمت چین نشانه رفته است .بنابراین توسعه مناطق همجوار (بندر گوادر) اس نیس نات   
کیانگ ،این واگرایی را به حداقل میرساند .از لحاظ بعد مسافت؛ چون مسیر اص ایرد تراجت یل ی چ ی ی هگنت زا ن      
ماالکا و اقیانوس هند میباشد ،تجارت از طریق گوادر هم از نظر مسافت به صرفهتر است ،به این دلیل که گ هب رداو   
تنگه هرمز و خلیج فارس نزدیک است .هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ امنیتی؛ چرا که ماالکا ب تفاسم لیلد ه    
زیاد و نا امنی ناشی از هجوم دزدان دریایی مسیر نامطمئنی است.

مترین منابع (اصلی و فرعی) تنش و تهدید در روابط ایران و پاکستان
شکل  -3مه 
(منبع؛ محمدی و احمدی)4931 ،
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 )3ایران -هندوستان
هندوستان به دالیل متعدد ،قصد توسعه بندر چابهار را دارد؛ اول اینکه بندر چابهار با قرار گرفتن در مسیرهاي منته ههی

به سراسر آسیای جنوبی و جنوب غربی و جنوب شرقی اروپا دارای موقعیت ممتازی است ،که روزانه مبادله میلیون-

ها بشکه نفت و حجم کالنی ازکاال و سرمایه از این مسیر دریایی عبور میکند و یبارحم( 

،داژنرادتقا     .) 206 :3931

عالوه بر این ،هند برای ورود به افغانستان و آسیای مرکزی به مسیر امن و مطمئنی نیازمند است ،کما اینکه با انتخاب
این مسیر بی نیاز از پاکستان میشود (خلیلی و همکاران .) 99 :2931 ،در پی سفر وزیر ام جراخ رو هه هههی ای توا( نار
ب) و
 ) 2015به هند ،اولویتهای ایران برای مشارکت با هندیها حوزه حمل و نقل (به ویژه کرید امش رو لل للل -جنوب ب
همچنین سرمایه گذاری در راه آهن (قزوین ـ رشت ـ آستارا) و توسعه بندر چابه را مط زا .تسا هدش حر هاگدید     
ی ای دنب ن رر ررر در
پاکستان ،در صورت توفیق در پروژه بندر گوادر به دلیل منافع اقتص تینما و یعامتجا ،یسایس ،یدا یی یی یییی
بلندمدت با حل مشکالت درونی و بیرونی پیچیدهی خود و دور کردن چابهار از رقابت ،حتی قابلیت یتیزنارت یاه   
بندر عباس را در معرض تهدید قرار خواهد داد (پورپویان و همکاران .) 63 : 89 31 ،از ای یارگمه ،یور ن ی و ناریا 
هندوستان زمینههای مساعدتری نسبت به پاکستان دارد و این دو کشور میتوانند همکاری منطقهای خود را بر مبن یا
بندرهای اقیانوسی خود استحکام بخشند.
 )4ایران -عمان
کشور عمان به دلیل مولفههای زیر ،نقش مهمی در سیاست خارجی و منافع ملی جمهوری اسالمی ایران دارد (راثی،
:)7 :4931
 قرار گرفتن در گذرگاه استراتژیک هرمز متأثر بودن از منابع انرژی حوزه غنی خلیج فارسن ایننن
ی بی ن ن
ش ارتب طا ی ی
ی نقش ش
 قرار گرفتن در مسیر آبراههای حمل و نقل انرژی و کا هال ای تبدیلی آسیا-اروپا و ایفای یمناطق
 مورد توجه اهداف استراتژی قدرتهای بزرگ از جمله ایاالت متحدهی آمریکا داشتن اهمیت استراتژیک به دلیل قرار گرفتن در کرانه غربی اقیانوس هند اتخاذ سیاست خارجی پویا و مسالمت آمیز پیرامون کشورهای همسایه بهویژه ایران روابط حسنه با جمهوری اسالمی ایران اتخاذ سیاست خارجی میانجی گرانه بین ایران و کشورهای خارجی در پروندههای مهم منطقهاییگرانههه و
ی می جنا ی ی
 مورد وثوق بودن فعالیتهای این کشور از طرف ایران و کشورهای غربی در زمینهی فعالیت اه ی یدوستانه این کشور.
یکند ،رگید یوس زا     .
مجموعهی این زمینههای همگرا ،عمان را به مثابهی دروازهی ورود ایران به آفریقا تبد م لی یی یی
یش .دو در اوت
روابط ژئواکونومیک عمان با کشورهای گازخیز آسیای مرکزی نیز از طریق دروازهی ایران ممک م ن یی یی
سال  ، ٢٠١٤وزرای خارجه ایران ،عمان ،ترکمنستان و تاجیکس نات ب ددای یاضما فده ا ا رب مهافت تش ای جیا اد       
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«کریدور حمل و نقل بین المللی» در مسقط با یکدیگر مالقات کردند .این یادداشت تفاهم در چارچوب «توافق عشق
آباد بود که چند سال پیشتر برای ایجاد کردیدور میان این چهار کشور به امضاء رسیید» (ش ،یعیف

 .)05 : 88 31وزاری

خارجه این کشورها همچنین اصول و مبانی مسئله گشودن بندرهای صحار ،دقوم و صالله به روی کشورهای آس هنای
میانه را بررسی کردند .عالوه بر این ،بندرهای اقیانوسی مهم عمان که با بندر چابه یقا یگتسویپ ،ناریا رد را ا یسون     
دارند .این بندرها که در مناطق (ایالت) مسقط (پایتخت سیاسی و اداری) ،شرقیه ،وسطی و ظفار قرار دارند نیمز  ،هه هههی
مناسبی برای همکاری و همگرایی و ایجاد یک ائتالف منطقهای فراهم آورده اس نیمز .ت هه هههی ت نایم بسانم یخیرا    
ایران و عمان و مناسبات عمیق دوستانهی ژئوپلیتیکی این دو کشور ،عمان را بهعنوان مهمترین و موثقت کیرش نیر   
استراتژیک ایران در منطقهی خلیج فارس تبدیل کرده است.

نقشه  -1فضاهای رقابت و یارگیری منطقهای با تاکید بر ژئواکونومی چابهار (ترسیم از نگارندگان)

 -ائتالف ژئواکونومیک ایران ،عمان ،هندوستان و روسیه )IOIR(1

یتواند ییاهروشک نایم     
همچنانکه پیشتر نیز گفته شد ،ائتالف منطقهای در جنوب شرق ایران به صورت ب م هوقلا یی یی
مانند ایران ،پاکستان ،هندوستان و عمان رخ دهد .با این حال ،مسائلی چند به فعلیت رسیدن چنین ائتالف لتخم ار ی   
میکند .نخستین مسئله ،تنش سرزمینی میان هندوستان و پاکستان است که با وجود کوششهای دیپلماتیک برای حل
مناقشات مرزی این دو کشور ،کماکان دهلی نو و اسالم آباد یکدیگر را به عنوان رقیبانی سرسخت مینگرند نیا زا    .
رو ،هر دو کشور برای تقویت خود علیه دیگری به یارگیری منطقهای و فرامنطقهای اقدام کردهاند .پاکستان ب اجیا ا د   
روابط دوستانه با چین ،در تالش برای بهرهبرداری از ظرفیتهای بندری خود در جنوب است و از س هب ،رگید یو    
1

)- Iran, Oman, India, Russia (IOIR
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دلیل تعارضات مرزی میان چین و هندوستان ،یکی از رقیبان هند را به نفع معادالت خود ،جذب کرده اس طباور .ت   
پاکستان و ایران نیز به دالیل متعدد ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک در هالهای از تنشها و تعارضات احتم یخرب رد و یلا   
مواقع ،تنشهای واقعی قرار میگیرد .از این رو ،مناسبات خاص پاکستان با عربستان سعودی و عد تیریدم تابث م    
سیاسی فضا در این کشور ،امکان ایجاد ائتالف و همک قطنم یرا هه هههای می و ناریا نا

ار ناتسکاپ

رد زوح هههه ههههه بند هر ای

اقیانوسی ضعیف گردانیده است .از سوی دیگر ،بهنظر میرسد که پاکستان با ترغیب چ یامرس یارب نی ههه ههههگ رد یراذ
   

یاندیشد کیدزن ،ور نیا زا و  ی ا  یرا هب ن
بندر گوادر ،تنها به افزایش وزن ژئوپلیتیکی خود در براب م ناتسودنه ر ییی ییی

پاکستان ،میتواند در مناسبات ایران و هندوستان ،خلل ایجاد کند .آنچه در عمل برای ایجاد یک همک نامزاس و یرا   
منطقهای مهیا بهنظر میرسد ،ائتالفی است که میتواند میان ایران ،عمان و هندوستان شکل گی  تابسانم .در ت یخیرا    
پیوسته و با ثبات ایران و عمان و نیز مزیتها و ظرفیتهای اقتصادی و ترانزیتی فضای داخل و طقسم ،روشک ود ی
تهران را به سوی حفظ و تقویت همکاریهای مداوم سوق داده است .هندوستان نیز در رقابت با پاکستان و چین به
   

یارگیری منطقهای با جنوب شرق آسیا و همکاری فرامنطقهای با ایاالت متحده آمریک زا .تسا هدز تسد ا ا ،ور نی

ایران نیز میتواند به عنوان یکی از شرکای منطقهای هند به شمار آید هب ناریا یکیدزن  .ب ،ناتسودنه ا هب هجوت          
تعارضات ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک میان تهران و اسالم آباد ،توجیهشدنی است.
وارد کردن کشور روسیه به ائتالف ژئواکونومیک ایران ،عمان و هندوستان به دلیل وزن ژئوپلیتیکی باالی این کشور و
واقعیتر شدن این ائتالف در رقابت با محور چین-پاکستان اس یازف زاین ،رگید یوس زا .ت نننن ن ننننننده روس روحم هب هی    
تزانزیتی جنوب شرق ایران ،میتواند سرمایهگذاری در این بخش را واقعیتر کند .ب یکیتیلپوئژ یاهدک هب هجوت ا      
کنونی جمهوری اسالمی ایران ،روی آوردن به ائتالفهای منطقهای که در آن روسیه و چین بتوانند توازن ژئوپلیتیکی
را برقرار کنند ،اجتنابناپذیر است .از این رو ،بهنظر میرسد پکن به سرمایهگذاری در پاکستان رغبت بیشتری نس تب
به ایران نشان میدهد .این رغبت میتواند به دلیل رقابت همزمان چین و پاکستان با هندوستان ،توجیه ش  اب .دو ا نی    
حال ،روسیه که بهنظر میرسد به شریک بزرگ تجاری و نظامی ایران تبدیل میشود ،وزنه ژئوپلیتیکی مناس تسا یب   
که میتواند ائتالف ژئوپلیتیکی در جنوب شرق ایران را جامه عمل بپوشاند .از سوی دیگر ،روابط نظ اب هیسور یما    
پاکستان و مناسبات نظامی هندوستان با ایاالت متحده آمریکا ،مسکو و دهلی نو را به سوی ایجاد نوعی ت یارب نزاو   
همگرایی سوق داده است .ائتالف ژئواکونومیکی ایران ،عمان ،هندوستان و روسیه ،میتواند نقطه اتکای مناسبی ب یار
چنین توازنی به حساب آید.
با این حال ،ائتالف ژئواکونومیک جنوب شرق ایران با عدم همکاری پاکستان و پس از آن ،چین ،کامل نخواهد .دش    
به عبارت دیگر ،برای ارتقای این سازمان ژئواکونومیک به یک سازه منطقهای تاثیرگذار ،باید کوششها برای پیوس نت
کشورهای پاکستان و چین و چه بسا افغانستان نیز صورت گیرد .توسعهی ظرفیتهای جنوب شرق ایران ،ع رب هوال   
رفع نسبی «تنگنای تنگه هرمز» (حافظنیا و رومینا ،) 10 : 84 31 ،میتواند ب مزاس تالیکشت ا ا م ن ن نن ننننطقهههای ،ج نیزگیا
مناسبی برای ایران در سازمان شانگهای باشد .از سوی دیگر ،ب مزاس تیوقت ا ا زفا و یرادا ،ین ا ذوفن بیرض شی

     

ائتالف ژئواکونومیک با محوریت جنوب شرق ایران ،ایران میتواند وزن ژئوپلیتیک خود را در برابر کشورهای ع بر
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خلیج فارس افزایش دهد .بهنظر میرسد که نخستین کوششها برای عملی شد نوکاوئژ فالتئا ن و  کیم در بونج     
شرق ایران ،ابتدا با محوریت «ایران ،عمان ،هندوستان و روسیه» به فعلیت میرسد.
نتیجهگیری
یکی از نمودهای رقابت در عرصهی ژئوپلیتیک ،کشمکش کشورها برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای جغرافی یا ی
ت یاه
خود است .جنوب شرق ایران که تنها بندر اقیانوسی ایران ،چابهار را در خود جای داده است ،یک یفرظ زا ی تت تت
جغرافیایی ویژه ایران است که باید از آن در راستای افزایش وزن ژئوپلیتیک و نیز بهبود تعادل ژئ هقطنم رد یکیتیلپو   
استفاده شود .سیاستگذاری در زمینه افزایش سرمایهگذاری و بهبود شاخصهای توس ب هقطنم نیا رد هع ه هارمه      
جذب سرمایهگذاری خارجی ،از جمله راهکارهایی است که میتواند به بهرهبرداری بهینه از ظرفیت و موقعیت ویژهه
جنوب شرق ایران ،بیانجامد .در راستای سیاستهای خارجی یا کدهای ژئوپلیتیکی کشور ب وبهب یار د رهب  ه هه ههههوری در
جنوب شرق ،ایجاد و پیگیری ائتالفهای منطقهای ضروری است .با توجه به ظرفی اصتقا ت د یتیزنارت و یژرنا ،ی     
یتواند نیمز  هه ههه یارب یبسانم یاه    
جنوب شرق ایران ،بهنظر میرسد که پیگیری ائتالفی بر محوریت ژئواکون م یمو یی یی
افزایش توسعه و بهبود فضایی اقتصاد این منطقه باشد .در این راستا ،کشورهایی همچون پاکستان و عم ناونع هب نا    
همسایگان نزدیک ایران و نیز هندوستان به عنوان پیوست ژئوپلیتیکی بندرهای اقیانوس هند ،گزینههای مناسبی ب یار
جلب همکاری به شمار میروند .با این حال ،بررسی مناسبات سیاسی سه کشور یاد شده با ایران و با یکدیگر ،نش نا
داد که در حال حاضر ،همگرایی میان ایران-پاکستان و پاکستان-هندوستان ،ضعیف بهنظر میرسد .از این رو ،ائ فالت
منطقی و فعلی میان ایران ،عمان و هندوستان ،از فعلیت و واقعیت بیشتری برخوردار اس  یارب نینچمه .ت ا زف ا شی     
وزن ژئوپلیتیکی و قدرت بازیگری چنین ائتالفی ،جلب همکاری روسیه و چ چچین نی ورض ز ر اب .تسا ی هب هجوت       
مناقشات چین و هندوستان و رغبت بیشتر این کشور برای سرمایهگذاری در بندر گوادر ،بهنظر میرسد ک نتسویپ ه   
روسیه به ائتالف بندرهای اقیانوسی ایران ،عمان و هندوستان ،گزینهی محمتلتری است .این ائتالف که با ن هاتوک ما   
شدهی  IOIRاز آن نام برده شد ،میتواند ظرفیتهای اقتصادی ،انرژی و ترانزیتی جنوب شرق ایران را اف دهد شیاز   
و نیز جایگزینی برای خروج نسبی ایران از محدودیتهای تنگهی هرمز نیز تلق وش ی د رب هوالع  .و ماجسنا ،نیا     
قدرت بازیگری این ائتالف ،میتواند قدرت بازیگری ایران را در حوزه خلیج فارس تقویت کند.
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