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چكیده
در تحلیل و تبیین نقش و جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران در اقتصاد بین الملل نمیتوان نقش سواحل خلیج فارس و منطقه
مکران را نادیده گرفت به نحوی که هم منطقه مکران و هم سواحل خلیج فارس دروازه صادرات واردات حجم عظیمی از کالهاای
اقتصادی و فراوردههای انرژی محسوب میشوند .سؤال اصلی مقاله این است که نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقاه مکاران
در اقتصاد بین الملل چیست و با توجه به تأثیر استراتژیکى آنها بر ایران چگونه میتاوان مادلی راهبارد بارای توسا ه اقتصااد و
سیاسااى ایااران بااا اساات اده از جایگاااه سااواحل خلاایج فااارس و منطقااه مکااران در اقتصاااد بااین الملاال ارائااه داد بای شااک موق یاات
ژئواکونومیکی سواحل خلیج فارس و منطقه مکران نسبت به آسیای میانه و منطقه ق قاز و نیز موق یت آنها در قلا

مناا غ ینای از

انرژیهای فسیلی خاورمیانه و نیز جم یت انبوه و فراوان کشورهای ا راف این دو منطقه جایگاه بی بدیلی را به آنها در اقتصاد باین
الملل بخشیده است به نحوی که فشارها و پیشنهادهای اقتصادی مت ددی از سوی قدرتهای اقتصادی جهان برای دسترسای باه ایان
دو منطقه شکل گرفته است .با توجه به این مقدمه در این مقاله تالش خواهد شد با است اده از منابع کتابخانهای و نیز مقاالت علمی و
پژوهشی به تحلیل و تبیین نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مکران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیکى آنها بر ایاران و
نهایتاً ارائه یک مدل راهبرد در توس ه اقتصاد و سیاسى با توجه به نقش این دو منطقه پرداخته شود.

واژگان کلیدی :سواحل خلیج فارس ،منطقه مكران ،اقتصاد بین الملل ،ایران ،توسعه اقتصادى و سیاسى.

 -1نویسنده مسئول Heydare.lotfi@gmail.com
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مقدمه
دریاها ـه میشه اقتصادیترین ابزار حمل کاال بین بازارهای جهانی را فرا مه کردهاند و همان طور که کش یدش اهرو د   ًاًا
یتواند به دور از نوسانات و فشارهای اقتص یقاب یوزنم یدا    
یشوند ،هیچ کشوری نم 
به تجارت بین الملل وابسته م 
بماند .از این رو اسـتفاده از ح قـ کشتیرانی و حمایت از اصل آزادی دریاها همواره مورد توجه کشورهای س و یلحا
ب بازرگاني سدههای هفده و يه جده و تداوم آن تاکنون ،بستر رويکرد گ هدرتسـ
ل بوده است .نـتيجه انقال 
بدون ساح 
ي نسبي اقتصاد دريا -پايه به جاي اقتصاد خشکي  -پايه بوده است (شایان.)93 : 1379 ،
جهان نو به ساحل و چيرگ 
ي در واقـع بـه مـعناي تمرکز کانوني کنشها ،جمعیتها و نيز تنشها و بحرانهاا در ايننن
ساحلي شدن اقتصاد جهان 
ي و خ رود روا
ي شمال 
مـحورها است .اين تمرکز کانوني بهویژه در پيرامون کرانههای دريا يي اروپاي باختري ،آمريکا 
پيشرفته که  ٨٥درصد توليد نـاخالص و  ٨٦درصـد صـادرات جهاني را در اختيار دارند ،قابل مشاهده است.
یکند
امروزه نقش دریا در پروسۀ توسعه قابل انکار نیست ،کنفرانس تجارت و توسعۀ سازمان ملل ،انکت  مالعا دا م ییی ییی
کـه :کـشورهای بدون ساحل در حال توسعه در میان فقیرترین کشورهای در حال توسعه قرار دارند .فقدان دسترسی
زمینی به دریا همراه با انزوای آنان از بازارهای جهانی علت مهمی برای فقر نسبی و مانع اصلی در راه تـوسعۀ آن ناـ
یباشد (اسدی کیا.) 89 : 1374 ،
مـ 
ک ب ندوـ
ي است .گستره بسيار و به مه پيوسته اقیانوسهاا و دريا  و دازآ و اـه بب بببیمالک ک
کـشتيراني قلب اقتصاد جهان 
یهاا ب يهد ياج يارـ
بخش بزرگي از آنها از يک سو ارزان يـ تـرابري دريا يي و گنجـايش ف ــ راوان کشت 
ي کاال و مـسافر از سـوي ديگر ،نه تنها سبب شده بيشـتر از  ٨٠درص زا يناـهج يربارت د
جاي 

بآ قـيرط

هباج و     
ـجنا ام      

ي بدون مرز دريا يي ن  مـشچ زيـ ا  شرتـسـگ يارـب يزادـن هـر رتـشيب هـچ        
گ ـيـ رد بـلکه کشورها حتي کشورها 
ترابري دريا يي داشته باشند .در ـه مين حـال ،ویژگیهای مثبت ترابري دريا يي گاه آسیبهایی بـراي امن يربارت تي   
دريا يي نيز به شمار میآیند کـه برخي کشورها همچون اياالت متحده آمـريکا ،ايم ــ ن نـگه داشتن خط يربارـت طو   
ی برون سـرزميني خـود ميدانند (توانا.) 10 : 1381 ،
تها 
دريا يي را بـه عنوان يکي از مهمترین مأموری 
ن ن لاـس رد خرـ   
ت مستقر در  ٦٠کيلومتري سواحل در سال  ١٩٩٥حدود  ٤٠درصد برآورد شد .گاه اين ن
شمار جمعي 
 ٢٠٠٠حدود  ٥٥درصد يا  ٣.٧ميليارد نفر برآورد شده است .به  مشچ رد ،يور ره ا ز يمومع زادن م رانـک رد ،ني       
ق ،اه
ب التاب ،اه قق قق
ی تُنُنک ،کوهها و پای کوههای کمجمعیت و بیابانننهاا ،کوير ادرم نوماريپ ،اه ببب ببب
فالتها و دشتها 
بیشهزارها ،سـاوان و است 
ي و دلتاي رودخانههای بزرگ ،محورهاي
پهای بسيار کم تراکم ،کرانههای دريا يي   -اقيانوس 
یانددد.
فهای توخاللل 
تـمرکز جـمعيت به شمار میروند؛ چنانکه :قارهها اوراسيا ،استراليا و آمريکاي جنوبي ،بسان صد 
ت اين قارهها در حاشیهها تجمع یافتهاند (کریمی پور و دیگران.) 15 :5931 ،
چـه ب يـ شتر جمعي 
در واقع «دريا يي  شدن مبادالت جهاني» زمينه «سـاحلي ـش دن» اقتصاد جهاني را مهيا ک سا هدر تت تت
ت .از   ٢٧س شيپ لا   
ت .از آغ ۀهد زا   
ب در بـندرها و کشتیهای کانتينري بوده است ت
تاکنون مهمترین پديده در بازرگاني دريا يي  ،انـقال 

٩٠

سده گذشته ،تجارت جهاني با تحول در گنجايش ،اندازه و شمار و ن يـ ز سـرعت نـاوگان دريا يي  ،پيوندي ناگسس نت ييي
ت حمل ناوگانها افـزوده شده اس  ت ( (نصییری: 1387 ،
دارد .از سال  ١٩٩٠تاکنون ،تقريبًاًا هر ساله  ١.٥درصد بر ظرفي 
.)943

نقش و تأثیر سواحل خليج فارس و59 ...

ي اين رقم براي س لا
ارزش تجـارت کـاال يي جهـان در سـال  ٢٠٠٠به بيش از   ١٢هزار م ـي ليارد دالر رسيد .پيش بين 
 ، ٢٠١٠ب يـ ش از ٢٢

گ کاال بـر نـاوگان جهاني زير
ي بزر 
ـه زار ميليارد برآورد شده است .چنان که تنها شمار شناورها 

نظر  IMOتا سال  ٢٠ ٠٥به بيش از  ٥٠٠٠٠کـشتي رس يـ د کـه  ٩١درص و لمح د

اهج ييالاک لقن ننننن نننننن را در اخت راي

ن محورهاي زمين تبديل کرده است .جـهاني
ن و پرتحرکتری 
ي را به شلوغتری 
دا ـش تند .ـه مين فرآيند ،پایانههای بندر 
پويا کـه در آن میبایست  ١٤٠٠کارکرد تخصصي در يک سيستم گـرد مـه آيند تـا سـازماند يه آمـد و شد در يياي
و دريانوردي را به انجام رسانند (قانع بصیری.) 17 : 1373 ،
کرانههای دريا يي با ویژگیهای پنجگانه :دسترسي به سيستم آمد و شد ارزان ،آب فـراوان ،نـفت و گاز در دس ،سرت
ف و دسترسي به بازارهاي جـهاني صـنايع س و نيگنس ،کب
بازار بزرگ کار و مـصر 

ار ينيبانيب

هب ـخ يوـس ود      

میکشانند .صنايع ذوب فلز ،توليد مواد نيمه ساخته شده ،توليد ،فرآوري و بسته بندي مـواد غـذا يي  ،صنايع تب ،يليد
پاالیشگاههای نفت  -گـاز بـه مـوازات کشتیسازی ،گرايش بـه سـواحل دارند .از  ١٩٨٠تا  ، ٢٠٠٩ميان  ٢٣.٩تاا  ٣٧
ع فالت قاره به دست آمده اسـت و ب يـ شتر میدانهای نفت هلصاف رد زين ي    
درصد کل توليد نفت از مناب 

 ١٠٠تا ١٥٠

ک يـ لومتري سـواحل قرار دارنـد نیروگاهها بهویژه از نوع هستهای ،به خـاطر نيازشان به من با ععع ک درس يارب بآ نال    
ی ب قر
یشوند .ـه مچنين نیروگاه اه ی ی
کردن فشنگهای سوختي ،به سوي سواحل کشيده م 

ی
 -گرم  و ييا ننیروگاه ه اه ی ی

ش طبيع لحاوس هب ي    
بهرهبردار از مـنابع تجدید پذیر انـرژي مـانند انـرژي امواج ،جزر و مـد و بـاد دائم ممی ،گ يار ش ش
دارند.
نزديک به  ٦٠درصد جمعيت جهان ،دستکم  ٤٠درصـد پروتـئين ح يـ واني خود را از درياها به  تسد 
ن جـهـانيان ،روانـه بـنادر ما ـيه گيري می .دوش ب زا شي
ساليانه حـدود يک ـش شم پروتـئي 

مم م ممممیآورنددد و

 ٣٠٠روش م رد يريگيها

یشوند .همچنين با کاهش ذخاير آبز زا ،ييايرد ناي   
ي دريا يي سازماند يه م 
قالبهای صيد صنعتي و سنتي در سواحل 
یپروری در باریکههای ساحلي به جاي صيد ،نوعي سمت گيري گزیررر
د ۀه  هشتاد سده گذشته ،گرايش جهاني به آبز 
ناپذیر و طبيعيبوده است .گردشگري در سال  ٢٠٠٤بر روي مه

 ٣٧٠٠ميليارد دالر گ در ششش س يامر ههه دا و تش

٢٢٠

ت .آ راکش
یباشددد ،م دنام مهب ه سا  تتت تتت
ميليون شغل ايجاد کرد .اينکه سهم کرانههای دريا يي از درآمـد ـه نگفت چقدر م 
نهای کوچک با موقعيت اقيانوسي ،بي 
است که در مورد کشورها و سرزمی 
ش از  ٩٠درصد گرد هب ار لحاس ،نارگش    
عنوان مقصد انتخاب ميکنند (سورنسن.) 58 : 1384 ،
یتواان
با توجه به این که در تحلیل و تبیین نقش و جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران در اقتصاد بین الملل نمی ی
نقش سواحل خلیج فارس و منطقه مکران را نادیده گرفت به نحوی که مه منطقه مکران و مه سواحل خلیج ف سرا
ی یلصا لاؤس .دنوش    
دروازه صادرات واردات حجم عظیمی از کالهای اقتصادی و فراوردههای انرژی محسوب می ی
مقاله این است که نقش و تأثیر سواحل خل جي فارس و منطقه مكران در اقتصاد بين الملل چیست و با توجه به یثأت  رر ررر
استراتژ كي ى آنها بر ايران چگونه میتوان مدلی راهبردى برای توسعه اقتصادى و سياسى ایران ب هاگیاج زا هدافتسا ا    
سواحل خل جي فارس و منطقه مكران در اقتصاد بين الملل ارائه داد؟

 60فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره اول ،زمستان 6931

رویکرد نظری و مفهومی
دسترسی به دریا و قدرت دریایی همواره یکی از پایههای ثابت نظری تیلپوئژ تا یکی دوب  ه .تسا       در  25ق لبق نر   
دریاساالر هخامنشی ،سیالک ،پایهگذار یک استراتژی بوده است ،سیالک معتقد بود رب هک یروشک ره سه هقطنم        
کلیدی و استراتژیک یعنی بحرین ،عمان و یمن مسلط باشد ،برجه دهاوخ تموکح نا هجوت اب .درک ب هه هه هه ههههههههه هم نی
استراتژی بود که در دوره هخامنشیان ،ساسانیان ،اشکانیان ،ایران نیروی دریایی قوی داشته و بر آبها و سرزمینهای
دو طرف خلیج فارس و دریای عمان تسلط داشتند (یادگاری.) 275 : 378 1 ،
از نظریات دیگری که البته در مورد اهمیت دریاها و سواحل در قدرت نظامی کشورها بسییار برحس هیرظن تسا هت    
ی» م درو تأکیددد ق هداد رار
ماهان است .این افسر نیروی دریایی آمریکا «نیروی دریایی را به عنوان کلید قدرت جه نا ی ی
است .به نظر آلفرد ماهان دریاهای جهان بیش از آن که سرزمینهای جه دننک ادج مه زا ار نا      آنهاا را به دنویپ    
میدهند؛ بنابراین تشکیل امپراتوریهای ماورای بحار و دفاع از آنها به قدرت تسلط بر دریا بستگی دارد .بررر اساسسس
تجزیهو تحلیل قدرت دریایی بریتانیا و تاریخ دریایی جهان ،ماهان توانست شش عامل را که قدرت دری یا ی دح ات     
زیادی به آنها بستگی دارد ،تشخیص دهد .این عوامل عبارتاند از:
 -1موقعیت جغرافیایی :اگر کشوری از موقعیت دریایی مناس رما نیا و دشاب رادروخرب یب

لرتنک اب سا ت تار ژژژژژژژژ ژژژژژژژژژیک

ابرازهای مهم و پایگاههایی که دشمن ممکن است از آنها برای محاصره و تهدید استفاده کند همراه باشد ،مناسبتررر
است (راستی.) 697 :5931 ،
 -2ویژگیهای طبیعی :هدف از ویژگیهای طبیعی ،وضعیت ساحل و مشخص یروشک رگا .تسا نآ یکیزیف تا      
دارای طول ساحلی زیادی باشد ولی به علت نامساعد بودن ساحل نتواند به ایجاد بنادر ،لنگرگاهها و تأسیسات دف عا
ساحلی اقدام کند چگونه میتواند دارای ارتباطات دریایی مناسبی باشد؟ بنادر و لنگر گا  دایز یاه د ،روشک قمع ر     
ت بن بن رادروخرب یبوخ یعافد تیلباق زا یرد ا دش       
باعث قدرت دری یا ی رگا .تسا تورث بسک و  أت سسسسس سسسسسسیسات ت
بناپذیر است (راستی.) 697 :5931 ،
بپذیری آنها اجتنا 
آسی 
 -3طول ساحل وسعت قلمرو :منظور ماهان از وسعت قلم وطخ لوط ،ور ط روشک کی یلحاس 

عافد تیلباق و   

     

سواحل است و اینکه اساسًاًا به منظور یک پدافند عامل ،اقداماتی انجام گرفته است یا خیر؟ در این میان معابر نف یذو
و تکیه گاهای آبی از مهمترین عواملی هستند که باید توجه شوند (همان.) 697 :5931 ،
 -4جمعیت :میزان جمعیت یک کشور یک عامل مهم و قابل مالحظه است ،زیرا توانایی ایجاد یک نیروی دری یا ی و 
ی م ءاروا
تأمین افراد مورد نیاز بر آن ،به میزان جمعیت آن کشور بستگی دارد .تنها برخی از کشورها قادرند پایگاه اه ی ی
بحار را که نیروی نسبتًاًا بزرگی از نظامیان و مدیران را تقاضا میکند ،نگهداری و حمایت کنند و به عنوان یک قدرت
دریایی مطرح باشند
یرغم داشتن یک موقعیت دریایی عالقهمند به و یدرونایرد 
 -5خصوصیات ملی :اگر مردم یک کشور عل 

یناگرزاب    

تآمیززز ،اول نی
با ملل دیگر نباشند ،قدرت بزرگ دریایی ایجاد نمیشود .به هام رظن  ا سگ تراجت ن ت ملاسم و هدر تتتتتت تتتتتت
ضرورت برای گسترش قدرت دریایی است.

نقش و تأثیر سواحل خليج فارس و16 ...

 -6خطمشی حکومت و رهبران سیاسی :خطمشی سیاسی دولت در بهرهبرداری از منابع انس هب اهنت ،یعیبط و ینا    
وس  تموکح کی هلی آآآآآآ آیندهههنگ رر ر و دارای خ و ط

یتوان دد د از قوه لعف هب  رد آآآآآآ آی دد د.
تم ییارجا ءاشم ه  هنارو مممممممم م ممم 

ماهان با تأکید بر اینکه دریاهای جهان خشکیها را به مه متصل میکند معتقد بود تسخیر و دفاع از مستعمرات یک
یتوان در این موارد خالصه کرد:
امپراتوری به توان کنترل دریا بستگی دارد .خالصه نظریه قدرت دریایی ماهان را م 
جیهههکنندههه نق وب یناهج تردق کی زا ناتسلگنا ش دددددددددددد ددد.
 -1تحلی ن خیرات ل ی ایرد یور ی وت هک ناتسلگنا ی جججججججججججج جج
 -2توجههک اکیرمآ یناهج شقن هدیا هب 

عسوت قیرط زا ه رد

یگی در ...
روشکه روام یا ااااااااااااا ا ااااا ا اا ای دریاهها انج  ما ممم مم 

 -3اینکه من مسیلایرپما  یییییی یتوان ای ،دنامب یقاب تباث یناکم رظن زا د ب عسوت یتسیا ه یب  ا قس ای دب و نک ط دددددددد د ددددددددددددددددد ددد.
اطالق تئوری قدرت دریایی به آمریکا بر این نظریه ماهان پایه گذاشته شده بود که موقعیت جغرافی یا ی ریظن اکیرمآ     
ت تف قو
یتوانست ت
یکرد که قدرت بری اروپا ب گیاسمه دوجو ا ا ن یوق ن مممم م مممممم 
وضعیت انگلستان بود .ماهان استدالل م 
قدرت دریایی انگلستان و آمریکا را به علت نیاز به حمایت وسیع از نیروهای زمینی به خطر ان چ وا .دزاد نن نننین نتیجه
میگرفت که تفوق نیروی دریایی انگلستان نمیتواند دائمی باشد و اینکه آمریکا تفوق خود را در منطقههه کارائیب و
پاسیفیک میتواند به وجود آورد (راستی.) 697 :5931 ،
ى بههه دریا ،،هم ار هه باا موقعیتتت سـاح لـ ى ى
ى
تـنـهـا بـرخـى از کـشـور ـه ا و مـنـاطق جغرافیایى جهان امکان دسترسى ى
مناسب دارند .مزیت حمل و نقل کاال از طریق دریا و امکان داشتن نیروى دریایى ،موجب شده اسـت کـشـوره ـــ ایى
ل ـش رقـى ى
ى
که داراى موقعیت بندرگاهى مناسب است از ویژگى خاصى برخوردار باشد .کـشـور لبـن اـ ننن در سـاحـل ل
ث اخیررر
دریـاى مـدیترانه از موقعیت بندرگاهى مناسبى بـرخـوردار اسـت .بـنـدر بـیـروت تـا قـبل از وقوع ح داو ث ث
یشود.
فترین بندرهاى جهان محسوب م 
در لبنان ،یکى از معرو 
عوامل جغرافيا يي مؤثر بر ژئوپلیتیک
-1وسعت
امروزه هر چند توجه به وسعت به تنها يي و بدون توجه به جمعيت و چگونگي پراكندگي آن و ساير مشخصات طبيعي
مثل وضع ناهمواري و منابع طبيعي نميتواند معياري براي ارزيابي امنيت باشد و با پيشرفت فناوري و تحوالت جديددد
ت امنيت ييي
نظامي ،صنعتي و ارتباطي تا حدودي از اهميت وسعت كاسته شده است ،اما از مؤلفههه اه ييي مه ممم در مع الدا ت ت
محسوب ميشود (حجی پناه و دیگران.) 171 :4931 ،
ژئوپلیتیک كشورها در موارد زير متأثر از مؤلفه وسعت است:
یدهد .به عب يترا ،،
یهای اولیهاش افزايش م 
یکند؛ بنابراين توانا يي كشور را در رفع نیازمند 
 تنوع آب و هوا يي ايجاد م ضر بي

امنيت اقتصادي جامعه افزايش مييابد (مانند اياالت متحده آمر كي ا).

یکند (مانند اتحادد جم يها ررر وروش ييي
یکند؛ زيرا تصرف و تسلط بر آن را مشكل م 
از نظر نظامی نوعي ايمني ايجاد م سابق).
ت-
یآورد؛ بنابراين در تقويت نيروي انساني و امنیت آن تأثيرگذار است ت
 وسعت امكان جذب جمعيت بيشتر را فرا مه م (مانند چين).
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س
یتواند تأثیر امنيتي منفي بگذارد مانند سودان .كشورها بررر اساس س
 وسعت امكان بروز بحران نفوذ را افزايش داده و م یشوند:
وسعت به سه دسته تقس مي م 
 -1كشورهاي بسيار كوچك
كشورها يي چون موناكو ،سن مارينو يا مالت كه چيزي بين  21تا  316يك لومتر مربع مساحت دارند ،در اين گ ور هه ق ار ررر
یشان روبهرو هستند.
دارند .اين كشورها به طور معمول ،با مشكل تأ يي د حاكميت مل 
 -2كشورهاي بسيار بزرگ
ت تاا ده ميل وي ننن يك ل تمو ررر مربع ع
ع
كشورها يي چون روسيه ،آمر كي ا ،كانادا ،چين ،برزيل يا استراليا كه به طور متوسط هفت ت
ش از
ظ خ يو ش ش
ن ويژگ ييي نيززز ب ار ييي حفظ ظ
وسعت دارند در اين گروه قرار دارند .بايد يادآور شد كه به طور معمول از اين ن
تهديدات خارجي بهره بردهاند (همان.) 171 :4931 ،
 -3كشورها يي با وسعت متوسط
گروه سوم از كشورها هستند كه از نظر وسعت در ميانه دو شاخص باال قرار دارند.
یکنند
یهای مزبور براي وسعت ،از اين عامل براي امنيت بهرهبرداری م 
اين كشورها با توجه به ديگر ویژگ 
 -2ش لك
مقصود از كش ل فاصله قطرهاي كي

ل هندسي ،،نحوه ه اعماللل
كشور تا مركز جغرافيا يي آن است .مهمترین ت یثأ ررر كش ل ل

قدرت حكومت مركزي ،بر پهنه كشور است (عسگری.) 83 : 1379 ،
كشورهاي فشرده
یرسد كه
تصوير جغرافيا يي كشورهاي فشرده ،مانند كش ل هندسي منظمي شبيه دايره يا مستطيل است و چنين به نظر م 
وسعت كشور برگرد كانون مركزي قرار دارد؛ مانند مجارستان و كامبوج.
كشورهاي طويل
كشوري را طويل مینامند كه طول آن حداقل شش برابر عرضش باشد؛ مانند كشورهاي يش لي ،نروژ ،توگو ،،گامبياا و
ايتاليا.
كشورهاي دنبالهدار
به كشورها يي دنبالهدار میگویند كه زائدهای به صورت شبه جز ري هه ياا داالن دا  هتش ووو از سو ييي كش اهرو ييي همس يا ههه
محصور شده باشند؛ مانند كشورها يي چون افغانستان و زئير (عسگری.) 83 : 1379 ،
كشورهاي پاره پاره
بهای بين المللي از مه جداا
شهای مجزاي آنها با خاك كشورهاي ديگر يا آ 
یگویند كه بخ 
كشورها يي را پاره پاره م 
شده باشند؛ مانند كشورهاي مالزي ،اندونزي ،فيليپين و ژاپن.
كشورهاي محاطي
به كشورها يي كه به طور كامل در داخل كي
بدترين كش ل ممكن براي كي
یگویند.
كشورهاي محيطي م 

یگویند  ...از نظررر امنيتي ،،اين ن
ن
كشور قرار گرفتهاند كشورهاي مح م يطا یی یی

یشود .به كشورها يي كه اين كشورها در داخل آنها قرار دارند،،
واحد سياسي ارزيابي م 
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كشورهاي حائل
كشورهاي حائل كشورهاي ضعيفي هستند كه براي جلوگيري از بروز تنش بين دو كشور قوي به وجود آمدهاند؛ مانند
بوليوي ،پاراگوئه و اروگوئه (همان.) 83 : 1379 ،
-3موقعيت
سومين عنصر مهم در مطالعات جغرافياي مؤثر بر امنيت ،موقعيت كي
كي

كشور را به دو صورت ميتوان تشخ صي

كشور و مكان جغراف ياي ييي آن استتت .موقعيتتت

داد:

ت نسب ييي كمتررر
 -1موقعيت رياضي كه با استفاده از مدارها و نصفالنهارها مشخص میشود و در مقايسههه باا موقعيت ت
ط آب و
مورد بررسي قرار میگیرد .به عبارت بهتر موقعيت رياضي همان طول و عرض جغرافيا يي است كه در يارش ط ط
هوا يي تأثیر دارد (اکرمی نیا.)16 :2931 ،
 -2موقعيت نسبي كه در آن موقعيت كي

كشور نسبت به دريا ،دولتهای قدرتمنددد و من قطا

س و در مق اي سسس
اسح سس سس

قارهای و جهاني و يا منطقهای است و داراي اهميت زيادي است.
یشوند:
كشورها از ديدگاه موقعيت نسبي به سه دسته كلي تقس مي م 
كشورهاي راهبردى
اين گونه كشورها به علت قرار گرفتن در كنار تنگهها و آبراههها يا کانالهای مهم بين المللي يا در موقعيت دسترسي
به منابع خاص و كمياب از اهميت زيادي برخوردارند (اکرمی نیا.)16 :2931 ،
كشورهاي مهم
ی نوش ددد كه لع  ييييي رغ ممم ندا تش ننن معيار اه ييي
كشورهاي مهم ،عمده كشورهاي مطرح در عرصه بين المللي را شامل می ی
راهبردى ياد شده ،به علت داشتن قدرت ،نفوذ يا تالش براي حضور در مناطق راهب يدر  ،،از سو ييي ديگررر ب ارگيزا ننن
یگیرند.
مورد توجه قرار م 
كشورهاي معمولي
كشورهاي معمولي طيف وسيعي از كشورها را شامل میشود كه به طور معمول ،در عرصه بين المللي مطرح نيس نت ددد
و در حا يش ه مسائل و تحوالت قرار دارند .اين كشورها گاه در بعضي از مسائل مطرح میشوند و مجددًاًا به حا يش ه باز
یگردند (همان.)16 :2931 ،
م
 -4يك فيات ظاهري
ت ظ رها ييي
آخرين مؤلفه جغرافيا يي مؤثر بر ژئوپلیتیک يك فيت ظاهري سرزمين است .به راحتي میتوان اين مشخصات ت
را در سطح خرد و در داخل مناطق داخلي كشور مه ارزيابي كرد .مشخصات ظاهري میتواند مه در راستاي ارتقا ييي
ضر بي

ت ظ رها ييي را در م راو دد زيررر
امنيتي قرار گيرد و مه منجر به كاهش امنيت شود .در مجموع میتوان مشخصات ت

خالصه كرد :سرزمینهای ناهموار ،سرزمینهای هموار ،بیابانها و مناطق كويري يا دشتهای وسيع خشك ياا س در ؛؛
و نوع پراكندگي جمعيت و استقرار آنها درون سرزمين (تکمیل همایون.) 10 : 1377 ،
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سواحل خليج فارس
ن خلی ججج ب رز گ گ
گ
ج فارس  ۲۳۷۴۷۳کیلومتر مربع است و پس از خلیج مکزیک و خلی ججج هادسوننن س یمو ن ن
مساحت خلی 
ب راه دارد
جهان بشمار میآید .خلیجفارس از شرق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند و دریای عرب ب
و از غرب به دلتای رودخانه اروندرود که حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است،،
ختم میشود .کشورهای ایران ،عمان ،عراق ،عربستان سعودی ،کویت ،امارات متحده عربی ،قطر و بح یر ننن در کن را هه
خلیجفارس هستند .در این میان سواحل شمالی خلیجفارس تمامًاًا در جغرافیای سیاسی ای ار ننن ق ار ررر دارنددد .بههه سبب بب
نالمللی ،،منطقهههای مه ممم و
ح بین ن
ن آبراهههه در سطح ح
ل آ ن  ،ا ین ن
وجود منابع سرشار نفت و گاز در خلیجفارس و س حاو ل ل
یآید (محسن اردبیلی.) 59 : 1385 ،
راهبردی به شمار م 

نقشه شماره  -1سواحل جنوبی ایران
منبع)raisinguppharaoh.com( :

فالنهاررر
ی از نصف ف
خلیجفارس در  ۲۴تا  ۳۰درجه و  ۳۰دقیقه عرض شمالی و  ۴۸تا  ۵۶درجه و  ۲۵دقیقه طول قرش ی ی
ط استتت .از بیننن
گرینویچ قرار دارد .این خلیج توسط تنگه هرمز به دریای عمان و از طریق آن به دریاهای آزاد م بتر ط ط
ت .طوللل مرززز آبی ی
ی
کشورهای همسایه خلیجفارس ،کشور ایران دارای بیشترین مرز آبی مشترک با خلی ججج ف را سسس است ت
ب جزایررر در ح ود د د ۱۴۰۰
کشور ایران با خلیجفارس ،با احتساب جزایررر در ح ود د د  ۱۸۰۰کیل تمو ررر و ب ود ننن احتساب ب
کیلومتر است (قراگز لو.) 36 : 1379 ،

نقش و تأثیر سواحل خليج فارس و65 ...

طول سواحل خلیج فارس  ۳۰۰۰کیلومتر است که بیشترین خط ساحلی را ایران دارا است یعنی از دهانه فاو گرفته تا
تنگه هرمز جزو مناطق ساحلی ایران محسوب شده و بقیه خطوط ساحلی کش زوح یبرع یاهرو ه ر سراف جیلخ  ا   
ی وش ددد د؛ بن ربا ای ننن ن از  ۳۰۰۰کیل طخ رتمو
 لماش م یییییی ی

یلحاس

        

  

 ۱۷۲۲کیل نآ رتمو زا نآ ریا ا تسا ن ...........

طول خلیج فارس از عراق تا تنگه هرمز  ۱۰۰۰کیلومتر و عرض آن در بعضی جاها بین  ۱۰۰تا  ۳۰۰کیل .تسا رتمو

  

عمق خلیج فارس در نقاط گوناگون مختلف است .در تنگه هرمز متوسط عمق آب  ۱۰۰متر ،در اطراف جزیره هرمز
یرسد ول تروص هب ی    
 ۸۰متر ،در کل سواحل ایران  ۷۰متر و در سواحل جنوبی آن متوسط عمق آب به  ۱۵متر نم 
کلی عمق متوسط آب در خلیج فارس  ۳۵متر است (داوری اردکانی.) 11 : 1384 ،

نقشه شماره  -2موقعیت منطقهای خلیج فارس
منبع)https://www.researchgate.net( :

خلیجفارس در واقع محور ارتباط بین اروپا ،آفریقا ،آسیای جنوبی و جنوب شرقی است .از نظررر راهب در ییی در منطقههه
خاورمیانه ،به عنوان بزرگترین و مهمترین مرکز ارتباطی بین این سه قاره است

ک سیست ممم ارتب طا ی ی
ی
ی از یک ک
و بخشی ی

ل از دیرباززز م رو د د توجههه
ن دلیل ل
شامل اقیانوس اطلس ،دریای مدیترانه ،دریای سرخ و اقیانوس هنددد استتت .بههه همین ن
ت  .در
قدرتهای جهانی و مه چنین بازرگانان و تجار دنیا بوده است .مه چنین این منطقه منبع مهم انرژی جهان است ت
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ی مه ممم و حساسسس در
مجموع خلیجفارس از نظر جغرافیای سیاسی ،استراتژیک ،انرژی و تاریخ و تمدن یک پهنههه آبی ی
یشود (مجتهدزاده.)4 : 1373 ،
دنیا محسوب م 
بزرگترین عامل اهمیت خلیج فارس وجود معادن سرشار نفت و گاز در کف بستر و سواحل آن است به طوری کههه
این منطقه را «مخزن نفت جهان» نام نهادهاند .خلیجفارس مسیر انتقال نفت کشورهای ایران ،عراق ،کویت ،،عربس ات ننن
ت
و امارات متحده عربی است و به همین سبب ،منطقهای مهم و راهبردی به شمار میآید .در ح ود د د  ۳۰درصددد نفت ت
ت تولیددد دش هه در
جهان از منطقه خلیجفارس تأمین میشود که این مقدار گاهی افزایش و گاهی کاهش مییابددد .نفت ت
حوزه خلیجفارس باید از طریق این پهنه آبی و از راه تنگه هرمز به سایر نقاط جهان حمل شود .خلیجف را سسس از نظررر
ت اس جارخت  ،،هزینههه پ یا یننن تولید ،،م ازا دد
ذخایر نفتی در مقایسه با سایر نقاط جهان دارای مزایای زیادی مانند سه لو ت ت
ظرفیت تولید ،کیفیت باالی نفت خام منطقه ،سهولت حمل و نقل ،توان باالی تولید چاهههاا و امکاننن کشففف ذخ یا ررر
جدید نفتی وسیع در منطقه است .طبق آخرین برآوردهای انجام شده حوزه خلیجفارس در حدود  ۷۳۰میلیارد بشکههه
ی
ی داده استتت .همچنیننن بن اهرد ی ی
ذخیره نفت اثبات شده و بیش از  ۷۰تریلیون مترمکعب گاز طبیعی را در خود جای ی
مهمی در حاشیه خلیجفارس وجود دارد که از آنها میتوان بندرعباس ،بوشهر ،،بندرلنگه ،،ک شی  ،،خرمشهررر و بندررر
ماهشهر در ایران و شارجه ،دوبی و ابوظبی را در امارات متحده عربی و بندر بصره و فاو در عراق را نام ب  در ( (افشاررر
سیستانی.) 49 : 1385 ،
کل ذخایر نفتی شناخته شده جهان  ۱۰۰۳میلیارد بشکه اعالم شده است که از ای دودح مقر ن    

 ۶۶۵میلی کشب درا ه   

یعنی دو سوم کل ذخایر نفتی جهان در خلیج فارس واقع شده است .قسمت دیگر ذخایر نیز یعنی ی هب نآ موس ک    
   

ترتیب شامل آمریکا  ۱۵۶میلیارد بشکه ،اروپا  ۷۶میلی اقیرفآ ،درا    ح دود ًاًاًاًا  ۶۵میلی ییارد و س هب ایسآ قطانم ریا زج

کشورهای حوزه خلیج فارس  ۴۳میلیارد است .این در حالی است که بیشترین ذخایر نفتی خلیج فارس را عربستان
داراست یعنی چیزی حدود  ۲۶۵میلیارد بشکه که از کل ذخایر نفتی قاره آمریکا و اروپا بیشتر است و تقریبًاًا براب اب ر   
ذخایر سایر مناطق جهان است .بعد از عربستان ایران در رتبه دوم ذخایر نفتی قرار دارد و میزان ذخایر نفتیاش ۱۳۰
میلیارد بشکه است که از کل ذخایر اروپا و آفریقا بیشتر است .همچنین از نظر گازی مه ایران دومین تولید کننده گاز
بعد از روسیه است (حشمت زاده.) 213 : 1389 ،
بعضی از حوزههای نفتی در خلیجفارس را ابر حوزه میگویند که به دریاچهای از نفت منتهی میشود .چاههای نفتی
در خلیجفارس وجود دارد که  ۲۰۰برابر چاههای نفتی آمریک  هرابرد نینچمه .دنراد تفن ا ه هنیز

زین جارختسا    

    

استخراج هر بشکه نفت از خلیجفارس چیزی معادل  ۲یا  ۳دالر هزینه دارد که در مقایسه با آمریکا که استخراج ره
بشکه نفت  ۱۰دالر هزینهبردار است رقم بسیار پایینی است (همان.) 213 : 1389 ،
ت؛ یعن تلع هب ی    
ل در آن است ت
ویژگی بعدی خلیجفارس که به این منطقه اهمیت بخشیده است سهولت حملو نقل ل
اینکه به دریا دسترسی دارد هزینه حمل و نقل و بارگیری کمتر و آسان است؛ مث ًالًال کشورهای واقع در ح یایرد هزو   
یکنند که این خود سرآغاز مش زا یرایسب تالک   
یشان را از طریق خط لوله انتقال داده و صادر م 
خزر نفت استخراج 
لحاظ هزینه ،امن بودن ،سهولت انتقال و  ...است (شیخ نوری.) 151 : 1373 ،

نقش و تأثیر سواحل خليج فارس و67 ...

از منظر نظامی ،وجود پایگاههای نظامی متعدد اعم از دریایی ،هوایی و زمینی در منطقه خلیجفارس که عم تد ًاًاًاًا متعل ققق
ی بههه ویژهه آمریکاا در
ی غربی ی
ی کش اهرو ی ی
ی جنگی ی
به کشورهای آمریکا و انگلستان هستند و مه چنین حضور ناو اه ی ی
آبهای خلیجفارس ،اهمیت نظامی و راهبردی خلیجفارس را نمایان میسازد .جنگ نفتکشها که در جریان جنگ گ
گ
ت
ایران و عراق رخ داد یکی از عوامل حضور نظامی کشورهای غربی بههه ویژهه آمریکاا در خلی ججج ف را سسس شددد .اهمیت ت
نظامی-راهبردی خلیجفارس به طور ویژه در جریان جنگ ایران و عراق ،جنگ خلیجفارس و جنگ عراق آشکار شد
(چمنکار.) 35 : 1389 ،
از لحاظ حمل و نقل کاالهای تجاری نیز خلیج فارس دارای اهمیت بیشتر برای قدرتهای بزرگ است .بدینصورت
که بازار اسلحه و تجهیزات نظامی بعد از نفت درجه هزوح یاهروشک دنراد رارق تیمها مود 

      خل للیجف هب سرا   

خصوص کشورهای عربی که همواره در تنش و درگیری قرار دارند بیشتر درآمد حاصل از صادرات نف فرص ار ت   
تهاای ب رایسب دنتسه گرز    
واردات اسلحه میکنند که از این لحاظ برای کشورهای ص نکردا ن هک هحلسا هد     ق رد ت ت
جفارس بهخصوص اعراب به این علت که درآمد حاصل از فروش نفتشاننن زی دا
بااهمیت است .کشورهای حوزه خلی 
گترین واردکنندگان اسلحه در دنیا هستند (حسن نیا.) 51 :0931 ،
است بزر 
تأثیر سواحل خلیجفارس بر اقتصاد ايران
ایران بزرگترین و مهمترین کشوری است که همواره نقش مهمی را در معامالت و مناسبات منطقهای و فرا منطقهههای
به خصوص در منطقه خلیج فارس بر عهده داشته و اکنون نیز دارای جایگاه ویژهای در منطقه خاورمیانه به خصوص
در حوزه خلیج فارس است.
تمام نفت ایران از خلیج فارس و تنگه هرمز صادر میشود .لذا مهمترین دلیل اهمیت خلیج فارس برای این صادرات
  

نفت از این منطقه است .به این علت است که از دهه  ۷۰به بعد مقامات ایرانی اعالم کردن ت نیا هک د ن اش هگ ه گر   

۸۰

حیاتی ایران است لذا سعی بر این است که همواره باز باشد .دلیل بعدی اهمیت خلیج فارس برای ای تراجت نار   
درصدی است که از این نقطه صورت میگیرد .دلیل سوم این که در دو -سه دهه ناریا ریخا      س مر اایهگ راذ ییی یاه
یرفت
زیادی در جزایر و بنادر خلیج فارس انجام داده است که در مقایسه با قرن  ۱۹که از مناطق محروم به شمار م مم 
سرمایهگذاریها باعث توجه بیشتر بینالمللی و داخلی شده که اهمی چ .تسا هدرک ادیپ یرتشیب ت ه لیلد نیمرا

     

اهمیت خلیج فارس برای ایران وجود حوزههای نفتی و گازی ایران در این منطقه است عمده ذخ رد ناریا یتفن ریا

  

بهای خل سراف جی   
خوزستان است .بزرگترین حوزههای گازی ایران نیز عبارتاند از :پارس جنوبی که در وسط آ 
بین قطر و بوشهر ،چنگان در بوشهر ،جبر زین در قشم و سرخون که در بندر عباس قرار دارند .اهمیت پ جیلخ مجن   
فارس برای ایران وجود کارخانجات و صنایع بزرگ ایران از جمله صنایع فوالد ،کشتیسازی ،پاالیشگاهها و نیروگ ها
هستهای در خلیج فارس است .اهمیت بعدی خلیج فارس برای ایران مربوط به بع و یماظن د

تینما ی جیلخ .تسا       

فارس از جمله مناطقی است که نقش به سزایی در اتخاذ تصمیمات و مقابله با تهدیدات نظامی دارد؛ بن جیلخ نیاربا   
فارس در ابعاد گوناگون همواره اولویت اول را در اتخاذ تصمیمات و اج یس یار ااس یروهمج یجراخ ت     اسالممی
نالمللی نیز از جمله مناطقی است که به علت موقعیت ویژه جغرافی یا ی ندوب اراد و    
ایران داشته و دارد و در سطح بی 
یهای استراتژیکی و ژئوپلیتیکی همواره از اهمیت خاص و تسا رادروخرب ی
منابع فراوان نفتی و دریایی و برجستگ 
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همچنان که ذکرشده به علت موقعیت ویژه خود چه در بعد سیاسی -اقتصادی و چه در بعد جغرافیایی -نظامی یکی
از کانونهای بحران در دنیا نیز هست که البته با مدیریت صحیح و کارآمدی فعال و دیپلماسی پویا و ق یو

یت ناو
م مم 

تهدیدها را در این منطقه و به خصوص منطقه خلیج فارس به فرصت تبدیل کرد (باقری لویه.) 143 : 1373 ،

نقشه شماره  -3شواحل خلیج فارس و منطقه مکران
منبع)commons.wikimedia.org( :

بر اساس پیشبینیهای به عمل آمده ،از سال  ، ۲۰۱۰یگانه تولید کنندگان عمده نفت جهان ،کشورهای حا جیلخ هیش   
فارس ،به ویژه ایران ،عراق و عربستان خواهند بود و به لحاظ ویژگیهای منحصر به فرد نفت ای هلمج زا ،هقطنم ن    
هزینه تولید پایین ،ظرفیت باال ،کیفیت مطلوب نفت و  ...روز به روز بر اهمیت آن افزوده میشود .به طور خالصه به
لحاظ ذخایر نفتی ،مزیت خلیج فارس در برابر دیگر نقاط جهان ،به شرح ذیل است:
الف-منابع نفتی فراوان منطقه  ۶۴ :درصد کل ذخایر جهان ،در کشورهای حوزه خلیج فارس قرار دارد.
ب -سهولت استخراج
ج -هزینه تولید پایین  :هزینه تولید اوپک ،بین یک تا سه دالر در مقایسه با هزینه شش ت ره یارب رالد هد ا هکشب     
یباشد (رنجبر.) 99 : 1370 ،
تولید کنندگان غیر اوپک م 

نقش و تأثیر سواحل خليج فارس و69 ...

د-مازاد ظرفیت تولید ،به طوری که این کشورها ،دارای مصرف بسیار محدود بوده و اصو ًالًال جهت ص مادقا و تاردا   
به تولید و استخراج نفت مینمایند .کل کشورهای اوپک ،دو درصد و کشورهای حوزه خلیج فارس ،ک مممتررر از یک
درصد مصرف جهانی نفت را دارند.
ه -کیفیت باالی نفت خام منطقه
و -سهولت حمل و نقل
ز -توان تولید زیاد چاههای نفت در حوزه خلیج فارس ،از هر حلقه چاه نف ودح ،ت د   

 ۲۵۰۰۰۰ت لاس رد تفن ن    

یتوان استخرج کرد ،در حالی که حجم قابل مقایسه در آمریکا ،فقط  ۱۰۰۰تن در سال است.
م
ح -امکان کشف ذخایر جدید نفتی وسیع در این منطقه ،در مقایسه با سایر مناطق جهان.
شتر از شمار کشورهای جهان سوم هستند ،در اوایل قرن ن اب و مهدزو   
همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس که بی 
اکتشاف نفت ،به درآمدهای باد آوردهی کالنی دست یافتند که هیچگونه تالشی برای کسب آن انجام نداده بودن زا .د
سویی دیگر ،به دلیل ساختار غیر دموکراتیک حاکمیت در این منطقه ،بیشتر حاکمان ،مقبولیت چندانی در بین افک را
عمومی داخلی نداشتند و با علم به این واقعیت ،حرکت به سمت سیاستهای رفاه عمومی را آغاز کردن ،د ب ببیآنکه
فگرای هعماج راشقا نایم رد ی     
اقتصاد این کشورها از زیرساختهای مناسب برخوردار باشد .کمکم فرهنگ مصرف ف
رواج یافت و دولت مجبور بود برای پاسخ به تقاضاهای مصرفی ،هر روز بیش از پیش به سکول یاهالاک تادراو     
خارجی بپردازد .مه چنین در حوزه سرمایهگذاریهای ص بذج ییاناوت هک اجنآ زا ،یتعن

یامرس هه هههه ههههههه ار نالک یاه   

نداشتند ،به جای گسترش صنایع مادر ،به توسعه صنایع مونتاژ اکتفا کردند و بدین ترتیب ،هر روز ب هب شیپ زا شی    
واردات خارجی وابسته شدند .اسراف در مصرف ،تمایل زیاد به واردات و اف نیزه باسح یب شیاز ههه هههههه یماظن یاه   
شت م ر م ا وضع کلا و پ یارب ،کپ ر تخاد       
موجب برگشت قسمت زیادی از درآمدهای نفتی به غرب گردید و بیش ش
قروض خارجی خود ،ناگزیر به گرفتن وامی سنگین از سازمانهای مالی بینالمللی شدهاند .ذخایر ارزی فراوان و باال
رفتن قدرت خرید ،این امکان را به وجود آورده است که هر کاالیی را به هر قیمتی که دش  ه ره زا  ،زا ،ایند هطقن      
ریودوژانیرو گرفته تا توکیو نیویورک تا سنگاپور تهیه کنند.
یکنن و د
یتوان به دست آورد ،خریداری م 
مقامات دولتی برای خشنودی مردم ،بدون آیندهنگری ،هر آنچه را با پول م 
تالش دارند که کمبودها را با واردات جبران کرده ،اشتباهات خود را پوشیده نگاهدارن رت نیدب ،د ت یاهدمآرد ،بی
کالن نفت ،مانع ظاهر شدن نارساییها و مشکالت موجود حاصله از اعمال سیاستهای غل و یزرواشک ط

  

نص ععع ععععتی

میشود .این کشورها ،حتی برای تهیه مواد غذایی نیز نیازمند بازارهای خارجی شده و در ح هک زین یزرواشک هزو    
عمومًاًا تا قبل از آن صادرکننده بودند ،نیازمند واردات از خارجشدهاند .درواقع ،مصرفگرایی بیماری جدی تسا ید   
که اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس را فلج نموده و بیش از پیش به محصوالت خارجی وابس .تسا هتخاس هت    
گویی تولید و استخراج نفت ،بیش از آنکه به نفع تولیدکنندگان باشد ،در راستای منافع کشورهای سرمایهداری است.
درآمدهای بادآوردهی نفت ،توان خرید این کشورها را باال برده و به تبع ،زان واردات آنها را افزایش داده است و به
این ترتیب ،دالرهای نفتی ،بار دیگر به ممالک صنعتی بازگردان هد

م ممی دنوش  ...از س یو ی و یزرم تافالتخا ،رگید    

ایدئولوژیکی و تنشهای موجود در منطقه ،عامل محرکی ب روشک لیامت یار ه یا ای حلسا دیرخ هب هزوح ن ه و        
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تجهیزات نظامی است ،به گونهای که در سالهای اخیر صدور اسلحه و تجهیزات مدرن جنگی به زوح یاهروشک  ه    
خلیج فارس ،بیش از کاالهای دیگر رونق گرفته است  . ...تخصیص قسمتی از درآمدهای نفت به خرید اسلحه ،عالوه
بر هدر دادن ذخایر ارزی ،موجب افزایش نفاق ،دشمنی ،عدم اعتماد و همکاررری یاه

منطقهههای رگید .تسا هدش    

کشورهای منطقه نیز ،بودجههای کالنی را به خرید تسلیحات نظامی اختصاص میدهند که هب ،اهدمآرد نیا همه     
ی یاه
یبرنامه و  س مر اایهگ راذ ی ی
تهای مالی ب 
یرود .در این میان ،سیاس 
جیب سهامداران کارخانجات تسلیحاتی م 

ب ببی

اساس ،این کشورها را با کسری پرداختی مواجه ساخته که لزومًاًا برای پرداخت قروض خارجی خ هب روبجم ،شیو    
نالمللی شدهاند (همان.) 99 : 1370 ،
گرفتن وامهای کالن از مؤسسات مالی و بانکی بی 
یشود .به تعبی ،رگید ر   
این رویکرد ،عامل دیگری برای وابستگی دوباره آنان و خروج ذخایر ارزی از این کشورها م 
اقتصاد کشورهای صادرکنندهی نفت ،قدرت ج سرمایههای کال یشاح یاهروشک( کپوا ناربهر .تشادن ار ن ه جیلخ     
ی و میقتسم یاه
فارس ،اندونزی و  ) ...قسمتی از ذخایر ارزی خود را صرف سرمایهگ راذ ی ی

س دیرخ ای ه  و ما ا قارو      

بهادار کردند .قسمتی دیگر مه بهصورت وام در اختیار مؤسسات مالی بینالمللی و بانکهای بزرگ گذا ات دش هتش    
ِت حدود یک صد میلیونی ح جیلخ هزو   
یتوان گفت :جمعی ِت
بعد از اتمام منابع ،مورد استفاده قرار گیرد .به طور کلی م 
فارس که مشمول درآمدهای نفتی میشود ،بازار مصرف جویی برای کشورهای صنعتی غربانددد .در نتیجه رس رب     ،
تصرف این بازار و جذب دالرهای نفتی آن ،بین قدرتهای اقتصادی غرب ،چون آمریکا ،انگلیس ،فرانسه و ناملآ ،
اخیرًاًا روسها رقابتهایی وجود دارد .سالیانه میلیاردها دالر پولهای بادآورده نفتی ،خرج سالحهای جنگی غربی اه
میگردد؛ و به دلیل کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص در زمینه نظامی و صنایع ،این منطقه زا  ،مه مممترررین ب رازا
یآید (والیتی.) 85 : 1374 ،
فروش خدمات به شمار م 
ی ،اه
یها ،س مو ررر 
منطقه خلیج فارس ،همواره گهواره تمدنهای درخشان بشری بوده است و اقوام بسیاری چون ایالم 
کلدانی ها ،آشوریها ،بابلیها ،مصریها ،کنتانی ها و فنیقیها ،فرهنگ خویش را از راه خلیج فارس به طاقن رگید     
جهان صادر میکردند .گویی آنان از خلیج فارس به عنوان کانون صدور پیام تمدن خود استفاده مینمودند .به عالوه،
این منطقه نه تنها جایگاه تمدنهای بزرگ بوده ،بلکه خاستگاه پیامبران بزرگ الهی نیز بوده اس گداز ،هژیو هب ؛ت اه     
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله آخرین پیامبر الهی ،در این منطقه قرار دارد .دین اسالم در قرن هفتم میالدی ب روهظ ا   
پیامبر بزرگ آن ،حضرت محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه و آله ،در شبه جزیره عربستان و در حقیقت در سرزمینی که
تا آن زمان بستر حوادث و درگیریهای بزرگی بود ،به وجود آمد .این تفکر الهی ،به سرعت گسترش یافت و قلم ور
عظیمی را از اقیانوس اطلس تا کرانههای غربی اقیانوس آرام در برگرفت .در حال حاضر ،مجموعه عظ یایفارغج می   
جهان اسالم ،سرزمینی را به طول یازده کیلومتر و به عرض بیش از پنج هزار کیلومتر ،با ترکیبی بس رظن زا عونتم رای    
انسانی و طبیعی شامل میشود که همه این مجموعه عظیم ،تحت رهبری ایدئولوژیکی مرکز آن ،یعن سراف جیلخ ی    
قرار دارد ،به گونهای که این منطقه ،امروز به عنوان قلب جهان اسالم ،هدایت تمام جریان هدهع رب ار یمالسا یاه     
یآید  ...از آنج هک ا   
تهای سیاسی -مذهبی و اسالمی سراسر جهان به رامش م مم 
گرفته است و خط دهنده تمامی حرک 
تحوالت بزرگ سیاسی مذهبی جهان اسالم از این منطقه آغاز شده است ،از ابت شیادیپ یاد   

تهاای جه و ینا
ق رد ت ت

شکلگیری سیستمهای بینالمللی ،به این منطقه توجه ویژهای صورت گرفته است؛ به خصوص حوزه خل سراف جی   

نقش و تأثیر سواحل خليج فارس و71 ...

که حکم قلب منطقه را بازی میکند .این توجه ،روزبهروز ابعاد گستردهتری به خود گرفته است تا جایی که هرتسگ    
یهای جهانی در ق و تسیب نر
آبهای خلیج فارس و دریای عمان ،بهعنوان محور استراتژ 

رارق دیکأت دروم مکی      

گرفته است (افشار سیستانی.) 49 : 1385 ،
منطقه مكران
ُمُمکران از نظر تاریخی سرزمینی ساحلی در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان است که در طول خلیج عم نا
ت .در بعض عبانم ی   
از رأسالکوه در غرب جاسک تا الس بال در جنوب غربی ایالت بلوچستان پاکستان گسترده است ت
اروپایی قرنهای  ۱۶تا  ۱۸از ایالت مکران نام برده شده است (احمدی و ملک محمودی.) 11 :2931 ،

نقشه شماره  -4سواحل مکران

منبع)https://www.researchgate.net( :

در دورههای مختلف تاریخی این منطقه خودمختار و تحت اداره خوانین محلی بوده است که گاهی خ یایاعر ار دو   
دولت ایران مینامیدند .امپراتوری انگلیس در قرن هیجده این منطقه را جزو هند و مستعمره بریتانیا نمودد .کوهه یاه
خشک و بایر کرانههای مکران از دید جغرافیای طبیعی دنباله کویر است که تا آنجا گسترش یافته و گویا در سدههای
میانه این سرزمین از آنچه اکنون دیده میشود ،حاصلخیزتر بوده است .هرودت (مورخ یونانی  ۴۸۴تا  ۴۲۵ق .م) در
کتاب سوم تاریخ خود تعداد  ۲۰ساتراپی (استان) برای حکومت هخامنشی برش مرده است که ناتسا نیمهدراهچ     
مکا یا مکران است .بر پایه نظر هردوت در این سرزمین بزرگ یعنی چهاردهمین استان هخامنشیان ع نکس رب هوال ه    
بلوچستان کنونی زرنگیان نیز میزیستهاند یعنی دو سرزمین سیستان و بلوچستان در یک استان ب دو ه هان تودره زا .د   
که بگذریم در سنگنوشتههای روزگار هخامنشی نیز نام این سرزمین مکه یا مکران آمده است در کتیبه بیس هک نوت   
یکی از بزرگترین کتیبههای تاریخ اس رد و ت

 ۴۰کیل تسا عقاو هاشنامرک قرش یرتمو  لوا شویراد ش هاشنها

     

 72فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره اول ،زمستان 6931

هخامنشی (  ۵۲۱تا  ۴۸۶ق .م) سرزمین مکا یا مکران را یکی از  ۲۳ایالت شاهنشاهی خود نامیده ه استتت (مالز  یه ووو
نادریانفر.)712 :0931 ،
منطقه مکران منطقهای ساحلی است به تحاسم    

 1500کیل  و نامع یایرد دادتما رد هک رتمو ا  سونایق ه رد ،دن        

استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان ایران و استان بلوچستان پاکستان قرار دارد.

نقشه شماره  -5منطقه مکران و حدود آن

منبع)https://www.climate-policy-watcher.org( :

ساحل مکران از منطقه الکوه در شمال بندر مینا در ایران آغاز شده و تا رسیدن به جیلخ رد ناتسکاپ و ناریا زرم       
یشود؛ بنابراین از خلیج گواتر تا منطقه لسبال که در شمال بندر کراچ ارق ی ر دراد    
گواتر جزو قلمرو ایران محسوب م 
جزو محدوده خط ساحلی پاکستان به حساب میآید .به غیر از اهمیت استراتژیک این ساحل برای دو کشور ای و نار
پاکستان ،این منطقه برای مدتهای مدید در کانون توجه قدرتهای بزرگ قرار داشته است به نحوی که در دو دهه
اخیر بخشی از تحوالت منطقهای با دسترسی دو کشور به این خط ساحلی ارتباط داشته است (مالز  یه ووو نادری رفنا ،،
.)712 :0931

نقش و تأثیر سواحل خليج فارس و73 ...

نقشه شماره  -6نقشه منطقه مکران

منبع)http://www-dase.cea.fr( :

دو شهر بندری ،یعنی کراچی (که مرکز ایالت سند پاکستان محسوب میشود) و بندرعباس در دو سوی خط س یلحا
مکران واقع شده و دارای اهمیت ویژه استراتژیک هستند .درون منطقه مکران دو بندر دیگر ای ینعی ،ناتسکاپ و نار    
چابهار و گوادر ،قرار دارند که به ترتیب در استان سیستان و بلوچستان ایران و اس و دنعقاو ناتسکاپ ناتسچولب نات   
اخیرًاًا توجه این دو قدرت رقیب منطقهای ،یعنی هند و چین را به خود جلب کردهان و نیچ .د

ت رقابت
یهام دنه تتتت تتتت

خود را از رقابت نظامی به رقابت اقتصادی و تجاری تغییر دادهاند و بر اساس آن حضور خود را در دو شه یردنب ر   
یکنند (روستا و محمدی.) 119 :4931 ،
گوادر و چابهار برنامهریزی م 
ایران ،مه به مهمترین آبهای آزاد و بینالمللی دسترسی دارد و مه در مهمترین منطقه دنیا از نظر غنای منابع طبیعی
نالملل ییالاب رایسب تیمها زا ،ی     
یعنی خاورمیانه واقع شده است؛ بنابراین بنادر کشورمان در مراودات اقتصادی بین ن
یشان در رقابت با بنادر مهم دیگ رد ر
نالملل 
برخوردارند و درخور رسیدگی و سرمایهگذاری با هدف حفظ جایگاه بی 
ی دارد ،ام لحاوس ا   
همسایگان ایران هستند .کشور ما ،مه از شمال و مه از جنوب به پهنههای گسترده آبی دسترسی ی
جنوبی ایران از اهمیت بیشتری برخوردارند ،چراکه س رزخ یایرد هب یلامش لحاو

لصتم دنتسه

هچرگا هک          

بزرگترین پهنه آبی محصور روی کره زمین است ،اما به اقیانوسها و دریاهای دیگر ک ز هر مم مممین راه ن نیمه و دراد   
مسئله موجب شده تا این دریا نقشی در گسترش روابط اقتصادی بینالمللی میان ایران و کشورهایی نداشته باشد که
از سواحل این دریا فاصله دارند .در مقابل ،سواحل جنوبی ایران به اقیانوس پهناور هند و از این طریق عم ًالًال به تم ما
آبهای آزاد دنیا دسترسی دارند .سواحل جنوبی ایران را میتوان حدودًاًا با محوریت تنگه هرمز به دو بخش شرقی و
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ی هب ،دنوش   
غربی تقسیم کرد .طبق این تقسیمبندی ،سواحل جنوب شرقی ایران که با نام سواحل «مکران» شناخته می ی
علت دسترسی مستقیم به اقیانوس هند اهمیت فوقالعاده زیادی دارند و تأسیس بنادر جدید و توس جوم ردانب هع ود    
در این سواحل قاعدتًاًا باید یکی از اولویتهای اصلی کشورمان باشد ،همانطور که مقام معظم رهبری بارها بر هم نی
مسئله توسعه سواحل مکران تأکید داشتهاند (محبوب و الهی.) 109 :2931 ،
یگیرد که در حال حاض  ناتسکاپ و ناریا نایم ر ت هدش میسق
سواحل مکران نام خود را از منطقهای به نام مکران م 
شها در خاورمیانه در ام رد تالوحت .تسا نا
است .این منطقه از آن جهت اهمیت دارد که کم و بیش از تن 

    

هقطنم     

پرتنش خاورمیانه بیشتر روی خلیج فارس تأثیرگذار است ،چون این خلیج در محاصره کشورهایی قرار دارد که رد 
بطن تحوالت خاورمیانه هستند .سواحل مکران در جنوب خاور ایران ،به دلیل موقعیت ویژگیهای اس زا نآ کیژتارت
منظ ئژ ،یکیتیلپوئژ ر و  یکیژتارتسا و تسا یناوارف تیمها یاراد یکیمونوکاوئژ  ............................................
دسترسی به منابع غنی انرژی ،تسلط بر مهمترین مسیر انتقال انرژی و کاال در سطح جهان ،موقعیت استراتژیک ب یار
دسترسی کشورهای محصور در خشکی در آسیای مرکزی ،قفقاز و افغانستان به آبهای آزاد ،قابلیت مناسب سواحل
مکران برای ایجاد بندرگاها و ترمینالهای وسیع تجاری و تبدیل آن به کانون ورود و خروج کاال از طریق محور یاه
شمالی جنوبی ،محور شرقی جنوبی و محور جنوبی غربی ب و راهباچ نی

 هیسور ،زاقفق ،یزکرم یایسآ و ،اپورا         

ی
قابلیتهای بسیار مناسب توریستی آن برای تبدیل شدن به یک پایگاه توریستی زمستانی و امکان ایج دا پایگاهه اه ی ی
تها است که متأس ناف ههه
نظامی در سواحل مکران و گسترش قدرت مانور ایران در آبهای فراملی بخشی از این قابلی 
تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است (صادق.) 38 : 13 88 ،
یکند که یک کشور در ارتباط با دریا باید از شش شاخصه بارز برخ ب دناوتب ات دشاب رادرو ه کی        
ماهان استدالل م 
قدرت تبدیل شود.

نقشه شماره  -7موقعیت دقیق سواحل مکران
منبع)https://www.researchgate.net( :

نقش و تأثیر سواحل خليج فارس و75 ...

نالملل ای و ی   
اولین عامل موقعیت جغرافیایی مرتبط با دریاست؛ این موقعیت دریایی باید مشرف بر تنگه ،آب یب هار نن نن
گذرگاهی باشد که ممکن است دشمن از آن برای تهدید و یا محاصره کشور استفاده کند .دومین و س هصخاش نیمو   
ویژگی کمیت و کیفیت خط ساحلی است که کشور را به دریا پیوند میدهد؛ این ساحل باید مه وس و دشاب عی

مه   

به صورتی شکلگرفته باشد تا امکان ایجاد بندرگاه ،لنگرگاه و تأسیسات و استحکامات نظامی در آن امکانپذیر باشد.
چهارمین شاخصه جمعیت کشور و جمعیت ساکن در منطقه میبا سنا هک ییاجنآ زا ؛دش ان ع  ا ا هعسوت لم س ؛ت

     

برخورداری از جمعیت زیاد و با کیفیت در پیشبرد برنامههای توسعهای یک کش د یراکنا لباق ریغ ریثأت رو ارد زا      
یتوانن نآ و دنوش لیدبت صخاش تردق کی هب هیرظن نیا اب طابترا رد د
همین رو فقط برخی از کشورها م 

     

  

کشورهایی هستند که از جمعیت باال و با کیفیتی برخوردارند .ویژگی و روحیات ملی پنجمین شاخصهههای اس هک ت   
یهای ملی در این نظریه به عالقه م ،یدرونایرد هب روشک مدر     
یکند؛ ویژگ 
ماهان در نظریه قدرت دریایی خود یاد م 
ی و نیمشش .دوش
بازرگانی دریایی و مراودات تجاری با دیگر مل م قالطا ل ییی ییی

یکی هتبلا و نیرخآ هم زا ممم م مممممممممت نیر

شاخصههایی که در نظریه قدرت دریایی ماهان مطرح میشود؛ خطمشی حکومت و رهبران کش هعسوت لابق رد رو    
مناطق ساحلی و بهرهبرداری از امکانات بالقوه آن منطقه بازمیگردد (یزدان پناه درو و دیگران.)7 57 :5931 ،

نقشه شماره  -8موقعیت منطقهای ایران

منبع)https://www.mapsofworld.com( :
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با بررسی ویژگیهای مکران و تطبیق آن با شش مشخصه مطرح تیلپوئژ هیرظن رد هدش ی ،ناهام درفلآ ک صخشم     
میشود که این منطقه میتواند در کنار سواحل خلیج فارس ،تسلط بر تنگه هرمز و برد فرا منطقهای نی ،ییایرد یور   
به وناک زا یکی  ننننننن ننننن دوش لیدبت ناریا یمالسا یروهمج یماظن و یداصتقا تردق یاه ...................................
عشدن در مسیر تنگه بسیار مهم و اس نیلوا ،زمره کیژتارت    
مکران با اشراف کامل بر دریای عمان و اقیانوس هند واق 
مشخصه مطرح شده در نظریه ماهان را در خود دارد؛ اشرافی که استفاده سلبی دشمنان بالقوه از این تنگه و آبراه ب نی
المللی مهم را دشوار میکند .اگرچه عقبه نامناسب منطقه ،از جمله وجود ارتفاعات مکران ،چالههه و نایرومزاج یاه
منطقه دلگان در استان سیستان و بلوچستان ،باعث شده است تا حدی بر کیفیت سواحل مکران تأثیر منفی بگذارد اما
وجود  637کیلومتر خط ساحلی را میتوان پوششی بر این شرایط نامناسب دانست تا مکران شاخصههای دوم و سوم
نظریه ماهان را در دل خود جای دهد (یزدان پناه درو و دیگ ،نار  .)7 57 :5931در م هیرظن هصخاش نیمراهچ درو     
یتوان چنین استدالل کرد که اگرچه پراکندگی و تراکم پایین جمعیت تأثیر نامناسبی در منطقه داشته است
ماهان نیز م 
اما این پراکندگی و تراکم پایین معلول عدم توسعهیافتگی و ناامنی موجود در منطقه اس اب هک یلماع ؛ت هب هجوت       
جمعیت باالی کشور وجود نیروی متخصص باکیفیت با اولین اقدامات متناظر به توسعه به سهولت قابلرف و هدوب ع
امکان استقرار جمعیت در مناطق مکران را به وجود خواهد آورد .روحیه دریانوردی و تمایل مبادالت دریایی با دیگر
ملل اگرچه در قرن  21آنچنان مطرح نیست چراکه ارتباطات جهانی وجود این ویژگی را در هر ملتی اجتنابناپ ریذ
کرده است اما مردمان مکران نشین از دیرباز با این مشخصه غریبه نبودهاند .ششمین شاخصه نظریه ژئوپلیتی درفلآ ک   
ماهان در قاموس مباحث توسعه مکران به خوبی مشخص است؛ تأکید رهبران سیاس ا یمالسا یروهمج ی یرا رب ن
لزوم توسعه قدرت دریایی کشور بارها توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است .بحث توس رد نارکم لحاوس هع

   
  

برنامه ششم توسعه برای نیل به افق و چشم انداز ایران  1404مطرح و از بندهایی اس فتا دروم هک ت ا رظن ق ارق ر      
گرفته است.

نقشه شماره  -9حدود منطقه مکران منبع)/https://zookeys.pensoft.net( :

نقش و تأثیر سواحل خليج فارس و77 ...

نقش و تأثیر سواحل خليج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بين الملل
اب قیرط نیا زا

نالملل رهب ی هههههمن و دنتسه د
سواحل در اغلب کشورهایی که از موهبت دسترسی به آ  ببب یب یاه نن نن

   

کشورهای دیگر ارتباط دارند ،اصلیترین دروازه واردات و صادرات کاال محسوب میشوند .در این میان ،کشورهایی
که دارای منابع غنی طبیعی مانند نفت هستند و صادرات نفت و محصوالت و صنایع وابسته آن بخش مهمی از درآمد
آنها را تشکیل میدهد ،وابستگی بیشتری به بنادر خود دارند ،چراکه امکان حملونقل محمولههای نفت هب ی    نق طا
ت
دوردست ،به علت حجم باالی این محمولهها معمو ًالًال از راهی جز دریا امکانپذیر یا از نظر اقتصادی بهص فر ههه نیست ت
(خیراندیش و زارعی.) 89 :6931،
سواحل مکران نام خود را از منطقهای به نام مکران میگیرد که در حال حاضر میان ایران و پاکستان تقسیمشده است.
شها در خاورمیانه در امان است .تح شنترپ هقطنم رد تالو    
این منطقه از آن جهت اهمیت دارد که کم و بیش از تن 
خاورمیانه بیشتر روی خلیج فارس تأثیرگذار است ،چون این خلیج در محاصره کش یاهرو ی ارق  ر رد هک دراد  نطب     
تحوالت خاورمیانه هستند.
به عالوه ،کشورهایی مانند عراق ،کویت ،بحرین و قطر تنها از طریق خلیج فارس است که به دریای عمان ،اقی سونا
هند و آبهای بینالمللی دسترسی دارند .برای این کشورها دسترسی به اقیانوس هند اهمیت حی نیاربانب و دراد یتا   
به شدت به خلیج فارس وابسته هستند .در این میان ،تنها ایران و امارات متحده عربی هستند که مه با خلیج فارس و
مه با دریای عمان مرز دارند کشور عمان با تنگه هرمز و دهانه آن به درون خلیج فارس مرز دارد ،اما نمیتوان سهم
چشمگیری از خلیج فارس را برای این کشور متصور بود
خلیج فارس و دریای عمان قطعًاًا از استراتژیکترین نقاط کره زمین هستند و ایران با کم م شالت ی

یتوان طلست د   
ییی ییی

نالملل ،تسا یمارآان و ی    
مطلق بر این پهنههای آبی را به دست بیاورد بر خالف خلیج فارس که درگیر تنشهای بی 
دریای عمان از آنجایی که فاصله جغرافیایی بیشتری از ک نت نونا شش ششش و دراد هنایمرواخ یاه

روشک ه یا ک مممممممممت یر

دسترسی مستقیم به آن دارند (و در نتیجه رقابت کمتری بر سر آن وجود دارد) ،وضعیت آرامتری دارد و کش یاهرو ی
که با این دریا مرز دارند طی سالهای گذشته برای بهره بردن از این آرامش دستبهکار شدهاند؛ از جمله پاکس اب نات   
توسعه بندر «گوادر» در سواحل مکران و امارات متحده عربی با کشیدن خط لولهای که هدفش دور زدن تنگه زمره    
است (شفیعی و فرجی نصیری.) 133 : 388 1 ،
پاکستان اواسط سال  2013با مه کاری چین و در قالب طرح چینی «کوریدور اقتصادی چین-پاکستان» ،توسعههه بندررر
ت .چیننن ع وال هه بررر
«گوادر» در سواحل مکران را کلید زد و بخشهایی از این پروژه طی حدود سه ساللل پایاننن یافت ت
توسعه بندر گوادر متعهد شده تا شهر گوادر را نیز توسعه بدهد و یک منطقه ویژه اقتصادی به همین نام نیززز در کناررر
بندر گوادر تأسیس نماید.
از آنجایی که دستیابی چین به خلیج فارس و اقیانوس هند از طریق بندر گوادر برای این کشوررر واردات نفتششش از
ش از  1/1میلی را دد
خاورمیانه اهمیت فوقالعادهای دارد ،پکن  80درصد از هزینه ساختوسازها در گوادر (مع دا للل بیش ش
دالر) را به شکل اعطای کمکهزینه وامهای کمبهره (به عالوه بیش از  750میلیون دالر وام با بهره ه صفررر) بههه عهدهه
گرفته است.
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یهاا و فعاليتتت و يداصتقا ياه
ناظران اقتصادي بر اين باورند که توسعه بندر چابهار ،ايران را به کانون سرمایهگذار 
ترانزيت در منطقه تبديل خواهد کرد و جمهوري اسالمي ايران خواهد توانست از اين مزيت بزرگ اقتص داي زا يدا   
رفته استفاده کند .از اين رو در سايه توافقنامه سه جانبه چابهار که اوايل خرداد امسال به يروهمج ناسيئر ياضما      
500

ايران ،افغانستان و هند رسيد ،مقدمات سياسي و حقوقي الزم براي مشارکت هند در توسعه بندر چابهار با انج ما

ميليون دالر سرمایهگذاری فرا مه شد تا با توسعه فاز يک آن بيش از  6ميليون ت ينونک تيفرظ هب ن      بندررر چابهاررر
اضافه شود .در صورت اجرا يي شدن اين توافقنامه و تفاهمات پيشين ،دسترسي هند به بازارهاي آسياي ميانه و ب هژيو
افغانستان محقق شده و در عين حال يکي از اهداف بلند ايران مبني بر توسعه سواحل مکران که همواره م درو تأکیددد
رهبر معظم انقالب اسالمي بوده است ،دست يافتني میشود .بر اساس توافق انجام و راهباچ ردنب هعسوت اب ،هدش    
ت و ناتسيس هطخ يتيزنارت هوقلاب ياه    
اتصال اين بندر تجاري به هرات افغانستان از طر قي خط يفرظ ،يلير طو تتت تتت
بلوچستان فعال میشود و ميتوان از اين مسير ،جنوب آسيا و حوزه اقيانوس هند را ب و ناتسناغفا ا

يزکرم يايسآ     

ي والع يراجت ياه ه رب     
پيوند داد .همچنين چابهار در صورت توسعه میتواند از نظر جذب ترافيک دريا يي و کشت 
رقابت با پاکستان و عمان ،رق بي

مقتدري ب هزوح يبرع ياهروشک ردانب رياس يار

زا دنه .دشاب سراف جيلخ   

      

کشورهاي واردکننده انرژي به شمار میرود و هرچند ايران رتبه ششم صادرات نفت به ا ما ،دراد روشک ني ا راظتنا      
میرود ضمن افزايش تقاضاي انرژي در اين کشور ،در دوران پسابرجام سهم ايران از بازار اين کشور به ود کيدزن    
برابر ميزان کنوني (  250هزار بشکه در روز) افزايش يابد که در اين ميان ترانزيت انرژي از چابهار براي هن نورقم د   
یکند تا صادرات خود را به ايران افزايش د ده
به صرفه خواهد بود .از سوي ديگر توسعه بندر چابهار به هند کمک م 
و در عين حال از هزينه ترابري کاالهاي صادراتي خود از طر قي کريدور شمال  -جنوب به ميزان  30درص ؛دهاکب د   
زيرا تجارت هند با اروپا از طر قي درياي سرخ ،کان و زئوس لا

عت و نير
م ماجنا هنارتيدم يايرد ييييييييييييي يرس هک دوش ععع ععع

باصرفهترين راه مبادله کاال با اروپا نيست .همچنين وارد کردن فرآوردههاي معدني از کشورهاي آسياي ميانه از جمله
یها از سرمايهگذاري در چابهار است  ...از س ،رگيد يو   
افغانستان با قيمت بهتر و مقرون به صرفهتر ،ديگر هدف هند 
با توجه به افتتاح راه آهن اتصال ايران به آسياي ميانه از مرز اينچه بب بببرون در اس رد هک ناتسلگ نات

لاس       3931با

یتوانددد ا ني
حضور رئيسان جمهوري سه کشور ايران ،ترکمنستان و قزاقستان صورت گرفت ،توسعه بندر چابه را می ی
کشورها را مه از مزیتهای آن بهرهمنددد کن .د ازاینننرو کش زا هنايم يايسآ ياهرو اتسنمکرت هلمج ن ،ناتسقازق        ،
یتواننددد
قرقيزستان ،ازبکستان و همچنين افغانستان که براي توسعه صادرات خود به آبهای آزاد دسترسي ندارند ،می ی
از طر قي خطوط ريلي که به سيستم حمل و نقل ايران متصل شده و از بندر چابهار براي ترانزيت و صادرات کاالهاي
خود استفاده کنند .انتظار میرود از اين رهگذر عالوه بر افزايش درآمدهاي ارزي و رونق و بسک
خدمات بندري ،دريا يي  ،فعاليتهاي پسکرانه و حمل و نقل در اين منطقه عايدات زيادي نص بي

رد ،راک شخب     
ايران نيا رد .دوش   

ميان کشورهاي آسياي ميانه به دليل برخورداري از منابع معدني فراوان ،تمايل بسياري براي تکم راهباچ روديرک لي    
یتوانند از اين مسير صادرات معدني خود را افزايش دهند.
دارند زيرا م 
حوزۀ خلیج فارس در حدود  679میلیارد بشکه ذخیرۀ اثباتشدۀ نفت (نزدی هب ک   

 66درص تفن ریاخذ لک زا د     

جهان) و  918 1تریلیون فوت مکعب ذخیرۀ گازی (  35درصد کل ذخایر گازی جهان) را دارد.

نقش و تأثیر سواحل خليج فارس و79 ...

چنین ذخایری این منطقه را به بزرگترین مخزن انرژی در جهان تبدیل کرده است .در حال حاضر نفتی که از منطقه
ژئوپلیتیک خلیج فارس از سوی  6کشور ایران ،عراق ،کویت ،عربستان س راما ،یدوع ا رطق و یبرع هدحتم ت هک       
همگی عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) هستند به دست میآید نزدی هب ک     6/81میلی کشب نو ه رد    
روز است؛ در حالی که کل نفت خامی که در جهان به دست میآید نزدیک به  3/ 79میلیون بش تسا زور رد هک 20 .....
بنابراین نفت خلیج فارس کمابیش  23درصد از نفت مصرفی جهان را تأمین میکند .البته سهم نفت خلیج ف رد سرا
ی پ اک شی هش
کل نفت جهان به سبب اشغال شدن خاک عراق و قطع صادرات این کشور ،نسبت به سال اه ی ی
است .بیگمان با از میان رفتن موانع موجود ،تولید نفت ع زا قار  5/1میلی ونک ۀکشب نو ن ات ی

هتفای    

یریگمشچ ۀزادنا       

افزایش خواهد یافت (شفیعی و فرجی نصیری.) 133 : 388 1 ،
بر پایۀ پیشبینیها مصرف جهانی نفت تا سال  2020روزانه به  5/ 111میلی کشب نو ه    خوا یاضاقت سپ .دیسر ده     
جهانی برای نفت خلیج فارس افزایش خواهد یافت و شاید به  8/ 49میلیون بشکه در روز برس تروص نآ رد هک د    
سهم منطقۀ خلیج فارس در تولید جهانی نفت نزدیک به  45درصد از کل تولید جهان خواهد بود.
یهای جدید انرژی ناشی از دو چیز است:
افزایش اهمیت جایگاه منطقهای خلیج فارس در استراتژ 
نخست :افزایش مصرف و در نتیجه افزایش تقاضا برای نفت خام؛
دوم :کاهش ذخایر نفت حوزههایی چون دریای شمال و شاید مه آمریکای مرکزی و حوزۀ کارائی .ب
بر پایۀ پیشبینیها دست کم در  25سال آینده نگاههای جهانی به منطقۀ خلیج فارس دوخته خواهد  دنچره .دش در   
حال حاضر کشورهای صنعتی میکوشند با یافتن جایگزینهای دیگری چون نفت روسیه و حوزۀ خ یگتسباو زا رز   
خود به منابع خلیج فارس بکاهند ولی در همان حال توجه دارند که دوام منابع انرژی در روسیه ،خزر و دیگر نواحی
جهان در سنجش با منابع انرژی خلیج فارس کوتاه خواهد بود .از یک سو نبود مادۀ ج مک تسد هک تفن نیزگیا

   

یزای  نآ رتشیب ی ن  تبس به ،تفن      
دارای دو ویژگی مهم 1 :ـ پایین بودن بهای آن نسبت به نفت  2ـ فراوانی و انرژ 
باشد نیز یکی از مهمترین دالیل توجه انسان به منابع انرژی هیدروکربنی است .پس تا سال  2020میالدی نفت و گاز
بهعنوان منابع کلیدی ،نزدیک به  63درصد انرژی مورد نیاز دنیا را تأمین خواهند کرد و بیگمان خلیج فارس در این
میان نقشی بسیار مهم و حساس خواهد داشت.
در یک دهه یعنی از  1985تا  1994بیشترین تقاضا برای انرژی مربوط به قارۀ آمریکا بوده و بخش بزرگ رنا زا ی ژژ ژژژی
ی
تولیدی در سالهای پیشگفته از سوی کشورهای آن قاره بهویژه آمریکای شمالی مصرف شده است اما در سال اه ی ی
س برآورد لاس ات اه    
آینده وضع به گونهای دیگر خواهد بود .بررر اساس س

  

 2020م ضاقت نیرتشیب یدالی ا  ی ا  یژرن را

کشورهای آسیایی ،بهویژه در آسیای شرقی و جنوب شرقی خواهند داشت و مقدار تقاضای این کشورها بیش از سه
برابر تقاضای کشورهای قارۀ آمریکا خواهد بود (ربیعی.) 89 :6 138 ،
تحقق چنین برآوردی بیگمان سبب میشود تا بزرگترین مسیر صدور انرژی جهان در آینده شکل گیرد .ای ریسم ن   
یرس هب سراف جیلخ .د
از خلیج فارس آغاز میشود و به جنوب خاوری آسیا و خاور دور م 

ۀطقن تروص

زاغآ

     

گرانترین مسیر انرژی جهان درمیآید و بر اهمیت آن بیش از پیش افزوده میشود .بیگمان انرژی خل رد سراف جی   
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اقتصادهای اروپایی ،آفریقایی و حتی آمریکایی بسیار اثرگذار خواهد ب یگتسب و دو    آنهاا به ار هقطنم نیا 

رتشیب     

خواهد کرد.
یرس جو هچ ؛د و ،سراف جیلخ ۀزوح رد یژرنا میظع عبانم د   
شکلگیری مسیر انرژی ،بسیار شدنی به نظ م ر یی یی

      

برنامهریزی در زمینۀ بازاریابی و صدور حاملهای انرژی را برای کشورهای منطقه امری ضروری ساخته است.
عربستان ،ایران ،عراق و کویت بیشترین ذخایر نفت خام قابل برداشت جهان را دارند.
یکنن زاب د ار   
ایران و قطر دومین و سومین رتبه را در جهان از نظر منابع و ذخایر گاز طبیعی دارند و هر دو تالش می ی
پرمصرف شرق را در اختیار گیرند و جای مهمی در آن بیابند.
در هجدهمین گردهمایی فصلی کمیتۀ ملی انرژی ایران در بهمن  1380اعالم شد که بازارهای جه ینا

گ لاس ات زا    

 2010اشباع خواهد شد؛ بنابراین تسخیر بازار نیاز به تحرک جدی ویژه همراه با برنامهریزی بلندم دیاب هک دراد تد    
مورد توجه دستاندرکاران وزارت نفت کشورمان قرار گیرد .سهم ایران از کل گاز طبیعی قابل بردا غلاب ناهج تش    
بر  929تریلیون فوت مکعب یا  17درصد از مجموع کل ذخایر است که پاسخگوی  63سال مصرف گاز در جه و نا
افزون بر  400سال مصرف گاز در ایران است (غالمی و دیگران.) 63 :0931 ،
همین امر سبب شده است که در سالهای اخیر مقامات نفتی کشورمان بازار شرق را در نظر گیرند و به فک رودص ر   
   

گاز طبیعی ایران به هند از راه پاکستان بیفتند .اگر ای مانرب ن ههههه عمل روشک ۀدنیآ یداصتقا قفا رد ،دوش ی اش هد
چشماندازهای بسیار امیدبخش خواهیم بود.

   

چندی پیش اعالم شد که ایران لولهگذاری تا مرز مشترک با پاکس دهاوخ ماجنا ار نات دنه تلود رد دنچره .داد

ی دو
ف اه ی ی
عدهای با گذشتن خط لولۀ صدور گاز ایران به آن کشور از راه پاکستان مخالفاند و معتقدند چون اخ الت ف ف
کشور در مورد کشمیر حل و فصل نشده ،دخالت پاکستان در چنین پروژۀ مهمی منافع ملی هند را به خطر میان دزاد
یکنند یا در پی جایگزینهای دیگری چون منابع گاز برمه هستند.
و بنابراین بهرهگیری از مسیر دریا را پیشنهاد م 
ی ص هب ،هتفرگ ترو    
ش اه ی ی
قطر نیز برای دسترسی به بازار شرق بسیار تالش کرده اس د روشک نیا .ت ر یپ     تالش ش
بزرگترین تولیدکنندۀ گاز طبیعی مایع در خاورمیانه بدل گردیده است و در نظر دارد تا سال  2010تولید گاز خود را
380

به سه برابر افزایش دهد .پروژۀ دلفین از پروژههای مهم صدور گاز قطر است .این پروژه خط لولهای به یازارد 

کیلومتر را در برمیگیرد که با احداث آن گاز این کشور به امارات متحدۀ عربی و عمان صادر خواهد  دش ( (غالم و ی
دیگران.) 63 :0931 ،
مه جواری منطقۀ خلیج فارس با مناطق ژئوپلیتیک دیگر نیز بسیار اهمیت دارد .در شمار این مناطق ،منطقۀ خزر است
که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به گونۀ برجسته وارد معادالت سیاسی شده و به سبب برآورد رایسب یاه   
خوشبینانه در زمینۀ وجود ذخایر انرژی ،مورد توجه قرار گرفته است .در آغاز ،برآورد جو زا یکاح اه ود    
 500میلیارد بشکه نفت خام و حج دوب یعیبط زاگ زا یمیظع م

و یدعب تاعلاطم یلو

     

 400تا

ی اکتش یفا
فعالیتتت اه ی ی

تهای بزرگ غربی درست نبودن این برآوردها را آشکار ساخت (ساالری شریف ابادی.) 123 : 1383 ،
شرک 
یشود  25که بیگمان حجم چش و تسا یریگم
اکنون ذخیره نفت این منطقه نزدیک به  191میلیارد بشکه برآورد م 
میتواند جایگزین خوبی برای منابع رو به پایان دریای شمال باشد .حوزۀ خزر در نزدیکی حوزۀ خلیج ف عقاو سرا   
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شده و میتواند از تحوالت آن اثر پذیرد ،ولی ویژگیهای ژئوپلیتیکی این دو منطقه با مه تفاوتهایی دارد و ب نیا ا   
تفاوتها ،امکان تبدیل شدن آنها به یک کالن منطقۀ ژئوپلیتیکی دست کم در شرایط کنونی اندک است؛ ام نیا رد ا   
میان ،یک ویژگی مشترک و نیز مهم آنها را به مه نزدیک میکند .این عام ا کیژتارتساوئژ طیارش کرتشم ل ی نار      
است .ایران در هر دو منطقه منافع بلندمدت و بسیار استراتژیک دارد و تأمین آنها برای بق  کیژتارتسا یا ک نامروش    
حیاتی است.
هرچند حوزۀ خزر عامل دیگری برای تبدیل شدن به یک منطقه ژئوپلیتیک را داراست ولی در این میان نق یژرنا ش   
بسیار برجسته است .یکی از تفاوتهای برجستۀ منطقه خزر با خلیج فارس محص روشک ندوب رو ه یا

  

نآ رد عقاو

نالمللی دسترسی دارن هجیتن رد و د   
بهای بی 
حوزه در خشکی است ،در حالی که کشورهای حوزۀ خلیج فارس به آ 
ی نیا هجوت بلاج ۀتکن .دوش ا  هک تس ه دنچر
تعامل اقتصادی و بینالمللی آنها با جهان خارج بهتر انج م ما یی یی

     
   

کشورهای حوزۀ خزر مزیتهای نسبی جغرافیایی ندارند ولی این مزیتها در یک ج ات بسانم ییایفارغج نیزگیا

اندازهای دست یافتنی است .ایران بخشی از کمبودهای طبیعی این کشورها را برطرف میکند .این برتری یک موهبت
یگذارد و چنانچه از آن بهرهگیری نشود در عمل ارزشی ندارد.
ویژۀ الهی است که جغرافیای خاص در اختیار ما م 
موقع کشور ما در میان دو منطقۀ ژئوپلیتیکی خلیج فارس و خ ژیو یعقوم ،رز ههههههه و یگانه و تسا 

ر راهچ مکح اه    

لکنن هد
نالمللی آیندۀ آسیای مرکزی با حوزۀ خلیج فارس نقش مهم تکمی 
پراهمیتی را دارد که در مبادالت اقتصادی بی 
خواهد داشت .از مه اکنون شواهدی برای اثبات این نقش تاریخی ایران در حال بروز و ظهور است.
این نکته که بهترین مسیر برای ورود انرژی خزر به بازار جهانی مسیر ایران است مورد پذیرش بیش و ناسانشراک رت
  

جغرافیدانان است .تحقق این امر اهمیت ایران و خلیج فارس را ژئواستراتژیک میکند ،زی زا شیب تروص نآ رد ار
ن مح طی
یگی یا .در نن نن
 57درصد نفت جهان با یک پیوند جغرافیایی در دو سوی ی ارتساوئژ طیحم ک ت م رارق کیژ ییییی ییییی
یدهد و نبض اقتصاد جه سپ .دیپت دهاوخ دنلتراه نیا رد نا       
جغرافیایی در عمل یک هارتلند انرژی را تشکیل م 
یگی قطانم و در
دنیای صنعتی به گونهای شکننده به این هارتلند وابسته خواهد شد .ایران در مرکز هارتلن ارق د ر م  ییی ییی
پیرامون آن مه اهمیت فراوان خواهند داشت .به سبب پیوستگی حیات اقتصادی غرب به این هارتلند ،امنی هقطنم ت   
به امنیت جهانی پیوند زده میشود و قدرتها با عوامل ناامنی در آن به مبارزه بر خواهند خاس دنهاوخ شالت و ت    
کرد با بهرهگیری از همۀ امکانات ،امنیت به عنصری پایهای و اصلی در این منطقه تبدیل شود.
بر اساس ویژگیهای دوران تازه که رقابتها و چالشها در آن با محوریت اقتصاد شکل خواهد گرفت ،حتی اگ زا ر
نیروی نظامی برای این منظور بهرهگیری شود باز مه دستیابی به اهداف اقتص نیا دنچره و تسا رظن دروم یدا

    

اقدامات با رنگ و بوی ارزشی یا الفاظی چون گسترش دموکراسی و غیره باشد باز مه هدف اقتص یعت یدا ی نن نننکنن هد
ی
ت اه ی ی
است؛ مانند آنچه در عراق رخ داده و شاهد آن هستیم ،سلطه بر این هارتلند انرژی از ا یداصتقا فاده    ق رد ت ت
بزرگ است.
ایاالت متحدۀ آمریکا در این سالها برای پیشگیری از پیدایش ای و دنلتراه ن

ۀژیو ییایفارغج عقوم فیعضت زین

     

حهای خطوط لولۀ انتقال انرژی ب ،ناحیج ـ وکا   
یتواند به طر 
شهایی زده است .برای نمونه ،م 
کشورمان دست به تال 
حها آشکارا طرحهایی ض و تسا ییایفارغج د
ترانس خزر ،باکو ـ سوپسا و عش ققآباد به پاکستان اشاره کرد .این طر 
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تنها با اهداف سیاسی بر انجام آنها تأکید میشود .آمریکاییان و برخی دوستانشان در غرب به این نتیجه رسیدهاند که
اگر مسیر ایران برای انتقال انرژی خزر برگزیده شود اهمیت جهانی این کش دهاوخ نادنچود رو شد ج اریز ه نا      
صنعتی در برابر آن شکنندگی پیدا خواهد کرد و ایران برای رویارویی با غرب از اهرم انرژی بهره خواهد جست .بر
این پایه است که غرب و بیش از همه ایاالت متحدۀ آمریکا برای جلوگیری از پا گرفتن ای شالت یژرنا دنلتراه ن     
یکند (جالینوسی و دیگران.) 183 :3931 ،
م
 نتیجهگیری و دستاورد علمی و پژوهشیسواحل ،کرانه از آغاز تاریخ بشریت کانون و بستر تمدنها و به لطف حضور انسان مرکز کسب و کار بودهاند .حمل
گ دش مه ه   
ونقل دریایی نیز از آغاز تاریخ نقش مهمی در گذران زندگی انسان داشته است و این قشر امروزه پررنگ گ
است .کشور ما از لحاظ برخورداری از سواحل و کرانهها وضعیت خوبی دارد .پرسش این است که چگونه باید این
امانات بالقوه را شکوفا کرد؟ طول سواحل جهان  1007 34 6کیلومتر است و مطابق آم رشتنم یمسر را ههههههه (CIA- the

) ،word fact book, 2007جمهوری اسالمی ایران دارای  8620کیلومتر مرز آبی و خاکی است % 63 .این رق ینعی م   
 5440کیلومتر مرز خشکی است که به طور عمده در شرق و غرب کشور ق و دراد رار

 % 37آن یعنی  80 13کیل رتمو

مرز آبی است که  740کیلومتر آن در شمال و  2440کیلومتر آن در جنوب کشور قرار دارد .طبق نتایج مطالعات طرح
مدیریت یکپارچه مناطق سواحلی کشور ،1طول خط د ناریا یمالسا یروهمج یلحاس طو ر سایقم        

 25000:1با

احتساب جزایر و رودها  890کیلومتر در شمال کشور دریای مازندران و  4880کیلومتر در جنوب کشور یعنی دریای
خلیج فارس و دریای عمان است 7 .استان کشور در نوار ساحلی قرار دارند که بالغ بر  % 22.5جمعی  روشک ت ر رد ا   
خود جای دادهاند هر چند درصد کم از این جمعیت به طور مس زا و هدرک یگدنز ایرد راوج رد میقت قازترا نآ       
یپ زا .دریذ  7اس نات
میکنند ولی زندگیبخش عمدهای از این جمعیت کم و بیش با دریا مرتبط بوده و از آن تأثیر می ی
ذکر شده ،استان مازندران و گلستان در شمال کشورند .میانگین تراکم نسبی جمعیت در این سه استان که در مجم عو
120

معادل  5/3و  7مساحت کشور را شامل شده و  % 10جمعیت کشور را نیز در خود جای دادهان دودح یمقر ؛د    

نفر در کیلو تر مربع است 4 .استان دیگر یعنی خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان مه که معادل % 21
مساحت کشورند  % 12.5جمعیت ایران را در خود جای دادهاند .میانگین تراکم نسبی جمعی نیا رد ت     4اس مه نات   
کمتر از  30نفر در کیلومترمربع است .این در حالی است که  20درصد جمعیت جه رد نا مح دود ههی  25کیل یرتمو
دریا و  93درصد جمعیت جهان در محدوده  100کیلومتری دریا زندگی میکنن و د  06درص رهش د ه هک ناهج یا

   

ی یاه
جمعیتی بیش از  6میلیون نفر دارند در سواحل یا در نزدیکی سواحل واقع شدهاند .عالوه بر آن برابر پیش بینی ی
انجام شده تا سال  ، 2020دو سوم جمعیت جهان در محدودههای ساحلی سکنی خواهند دا نایم زا .تش   
ایرانی خلیج فارس نیز  11جزیره دارای سکنه و  9جزیره فاقد سکنهاند که در این ب نی

 20جزایر

کت یر ننن آن ریزج اه ه   
کوچک ک

ن آن اب مشق اه      1491کیل یا ریازج .تسا عبرم رتمو ر نا ی جیلخ 
فارسی با  25کیلومتر مربع و بزرگت یر ن ن

سراف

     

ویژگیهای متفاوتی نسبت به مه داشته و لذا جایگاه ارزشی مختلفی نیز نسبت به مه دارند .برای مثال جزایر خارک،
1

. ICZM
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سیری و الوان ارزش نفتی باالیی داشته و جزیره کیش ارزش گردشی دارد .در حالی که جزیره قشم از نظر اقتص یدا
و جزایر ابو موسی ،هرمز و فارسی از جنبههای سیاسی ،امنیتی و دفاعی حائز اهمیت هس ض رانک رد اذل .دنت ر ترو     
اعمال مدیریت یکپارچه در این جزایر ،این تفاوتهای ارزشی سبب شده تا ب عسوت یار ه مزاین مه ریازج نیا  ند       
تدوین طرحی مستقل برای هر کدام باشی .م البته الزم به ذکر است که عمدهترین مسائل و مشکالت موجود در جزایر
یاد شده مواردی مانند آلودگیهای نفتی ،فاضالبها ،تأمین آب و  ...است .بنادر بزرگ تجاری کشور به طور کلی در
سواحل مختلف کشورمان  384بندر وجود دارد که شامل بنادر و اسکلههای بزرگ و کوچک و با کاربردهای مختلف
است .بنادر بزرگ تجاری ایران شامل  8بندر با  135پست اسکله به طول  23کیلو ت نیا ینونک تیفرظ .تسا ر

     8

بندر حدود  127میلیون تن است اما مقرر است تا پایان برنامه چهارم توسعه این ظرفیت به  48 1میلیون ت شیازفا ن   
یهای انجاام یایرد یراجت ناگوان هدش ی ای اب نار       
یابد .ظرفیت و جایگاه ناوگان تجاری دریایی ایران بنا بر ارزیاب 
ظرفیتی معادل  4میلیون تن و میانگین عمر  15سال در سال  6 138بالغ بر  28میلیون تن عملی الاک لقنو لمح تا     
داشته است .ناوگان تجاری دریایی کشورمان در سطح منطقه جایگاه اول را به خود اختصاص داده است و در آسیا و
جهان مه به ترتیب در رتبه  12و  20قرار گرفته است .ظرفیت و جایگاه ناوگان نفتی جمهوری اسالمی ایران ناوگ نا
نفتکش ایران که یکی از جوانترین ناوگان نفتی دنیا محسوب میشود دارای بیش از  7میلیون تن ظرفیت است که از
این نظر بیشترین ظرفیت را در بین کشورهای اوپک به خود اختصاص داده است .ناوگان نفتکش ای لاس رد هک نار    
 6 138عملکردی معادل  83میلیون تن داشته در سطح منطقه رتبه  1و در سطح جهان در رتبه  4قرار دارد .نقش بنادر
شبکه حمل و نقل جهانی و ترانزیت جمهوری اسالمی ایران؛ دارای موقعیت ترانزیتی بسیار مناسب و قرار گرفتن در
موقعیت ژئوپلیتیک خاورمیانه ،در مقایسه با کشورهای مه جوار ،دارای شبکه حمل و نقل و ناوگان اسب و کارآم ید
یتوان در قالب موارد زیر برشمرد :قرار داشتن در مح تفن قطانم هدود    
است .مه مزیتهای ترانزیتی کشورمان را م 
خیز جهان از جمله حوزه نفتی خزر و خلیج فارس ایفای نقش به عنوان پ م یطابترا ل یی ی ییییان کش رد روصحم یاهرو   
خشکی آسیای میانه و قفقاز و افغانستان با آبهای آزاد .قرار داشتن در مسیر داالن شمال -جنوب و میانجی برقراری
ارتباط ترانزیتی کشورهای روسبه ،اروپای شرقی ،مرکزی ،شمالی ،آسیای میانه و قفق ،یبونج یایسآ وس کی زا زا      
ن در مس یتیزنارت ری   
جنوب شرقی ،خاور دور ،اقیانوسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس از سوی دیگر .قرار گ تفر ن ن
شرق -غرب یا جاده ابریشم و قابلیت برقراری ارتباط ترانزیتی خاور دور آسیای میان با اروپا و آسیای غربی و شمال
آفریقا .برخورداری از مرز خشکی و دریایی با  15کشور جهان قرار گرفتن در مرکزیت جغرافیایی کش وضع یاهرو   
سازمان همکاریهای اقتصادی اکو معرفی مسیرهای اصلی موقعیتهای برتر ترانزیتی مسیرهای ترانزیتی اصلی کشور
را میتوان در  5قالب زیر دستهبندی کرد .1 :بندر -جاده -بندر :از بنادر جن  ،سابع ردنب لماش یبو ا ،ینیمخ مام       
بوشهر و چابهار به بنادر شمالی همچون بندر انزلی ،امیرآباد ،نوشهر و بالعکس  .2بندر -ریل -بندر :از بن یبونج ردا   
شامل بندر عباس و بندر امام خمینی به بندر شمالی امیرآباد و بالعکس  .3بندر -جاده -مرز خشکی :از بنادر جن یبو
و شمالی به گمرکات مرزی شامل :سرخس -بازرگان -جلفا -خسروی -دوغارون -میلک -میرجاوه و شلمچه و  ...و
بالعکس  .4مرز خشکی -ریل -مرز خشکی :محور سرخس -بازرگان و جلفا و بالعکس  .5مرز خشکی -جاده -مرز
س -میرج و افلج ،هوا راتسآ ااااااا -خس ،یور
خشکی :محورهای سرخس -بازرگان و جلفا ،سرخس -خسروی ،س خر س س
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خسروی -میرجاوه و  ...بالعکس از این  5مسیر اصلی  3مسیر به طور کامل وابسته به بنادر هستند و مب و یدورو یدا
خروج کاال و جزو بنادر بزرگ تجاری کشور هستند .موقعیت بنادر شور در داالنهای ترانزیتی منطقهی و بینالمللی ی
ی
جایگاه ویژه بندر شهید رجایی در جنوب و بن و دابآریما رد

رد یلزا

اچ رد لامش ر نالاد بوچ

جنوب قابلیتهای چشمگیر ترانزیتی بندر امام خمینی جهت ترانزیت به ع و هیروس ،قار

ارت ن امش یتیز للللللل لللللللل-
روشک ه یا

زاقفق هزوح      

ک» و «چابهاررر-
برقرار ارتباط ترانزیتی افغانستان و آسیای میانه از طریق محور ترانزیتی روشک قرش    «چابهاررر -میلک ک
سرخس» قابلیت نقشآفرینی بنادر دیگری چون بندر شهید ب نل ردنب ،رنها گگ گ گگگگه ،بن و رهشوب رد

ج رهشون ردنب هت     

ترانزیت به بادی و قاصد مختلف .عملکرد ترانزیت دریایی کشور در دوره  10ساله مح هب هدود   

 1375تا  ، 1385در

شرایطی که مجموع عملیات تخلیه و بارگیری بنادر کشور معادل  0 8550000 6تن ب اهنت تیزنارت مهس ؛تسا هدو      
 41494579تن یعنی معادل  5عملیات تخلیه و بارگیری بنادر کشور بوده است که به هیچ عنوان رقم مطلوبی نیست
و در واقع سهم قابل توجهی را شامل نمیشود .این در حالی است که مه اکنون مجموع درآم راق یتیزنارت د ه ایسآ      
ساالنه بیش از  150میلیارد دالر است .متأسفانه در سالهای اخیر سهم ایران از این رقم ،تنها  1و  2درصد بوده است
و انتظار میرود با توجه به موقعیت ممتاز کشور در منطقه به لحاظ ترانزیتی و همچنین ظرفیت و لمح هکبش یاه
نقل کشور ،سیاستها و برنامههایی تدوین شود تا سهم با شیب فزایندهای افزایش یابد .مروری بر روند تکامل بن ردا
جهان اگر بخواهیم به روند تکامل بنادر دنیا بپردازیم باید با تمرکز بر تاریخچه دریانوردی و صنعت بندری به تحلیل
ت؛ ام ب هجوت اب ا ه    
نقاط عطف آن ،از جنبههای گوناگونی بپردازیم که ا مه عناوین آن در جدول پایان ذکر شده است ت
محدودیت به برخی روندهای مهم و نقاط عطف تکامل بنادر اشاره میکنم و سپس بر همین مبنا نیز در ح ،ناکما د   
ینماییم .الف) تحلیل تحوالت حوزه فعالی ههد زا لبق ات ردانب ت
وضعیت بنادر کشور را تحلیل و تشریح م 

  

1960

یشد .بروز اول یغت نی یر   
جابه جایی کاال ،انبارداری و کمک ناوبری از ابتداییترین فعالیتها وظایف بنادر محسوب م 
در حوزه فعالیت بنادر را میتوان اولین نقطه عطف در این بخش و عامل ظهور و شکلگیری نسل دوم بنادر خوان .د
در واقع نسل دوم بنادر به فعالیتهای فراتر از وظایف اولیه بندر (تخلیه و بارگیری) توجه شده است .در بنادر نسل
دوم تأکید بر فعالیتهایی که ارزشافزوده تولید میکند .در نسل ای بعدی نیز این فعالیتها ت شرتسگ نکم دح ا     
ی را در اقتص کی دا   
یرسند که به طور مستقیم سهم بزرگ و چش مممگیری ی
مییابند بهگونهای که در نهایت به نقطهای م 
کشور به خود اختصاص میدهند .بر این اساس ،اضافه شدن وظایفی مانند پردازش و توزیع کاال ،توسعه مح دود ههای
بندر ،توسعه صنایع مرتبط با کشتی به وظایف بنادر اولیه سبب ظهور نسل دوم بنادر فاصله دهه  1960تا 1980

.دش

ی
لگیری ی
به همین ترتیب ،از دهه  1980تا سال  ، 2000اضافه شدن فرایندهایی چون اطالع ،الاک عیزوت ،نآ تا     کش ل ل
فعالیتهای لجستیکی و مرکز توزیع کاال به وظایف و فرایندهای خدمات بندری باعث پی هعسوت ،موس لسن شیاد     
فعالیتهای بندر به عنوان مرکز توزیع منطقهای و مرکز لجس ارقتسا و یکیت ر رواشم تامدخ  ه ههه هههههای و آموز لسن یش   
جدیدی از بنادر را تحت عنوان بنادر نسل چهارم متجلی ساخت.
جایگاه و نقش استراتژیک خاورمیانه را با توجه به گفتههای «بوردیس فون لوهازن» ،ژنرال بازنشسته ارت ،شیرتا ش
بهتر میتوان درک کرد .او اعتقاد دارد که خاورمیانه مرکز دنیای قدیم است .مرکزی که در دل آن ،منطقه خلیج ف سرا
قرار دارد و به منزله «مرکز مرکز» شناخته میشود .در این منطقه فقط مسئله نفت نیست که حائز اهمیت اس هکلب ،ت   

  

نقش و تأثیر سواحل خليج فارس و85 ...

اگر به اطلس جهانی نگاهی داشته باشیم ،متوجه میشویم که در هیچ جای دیگر ،اقیانوسها تا بدین حد در آفریق و ا
اوراسیا رخنه نکردهاند ،اقیانوس هند با دو ب  دوخ یوزا د هقطنم ود ر     «دری و خرس یا

س» و همچن نی
راف جیلخ سسسس سسسس

اقیانوس اطلس از راه «مدیترانه و دریای سیاه» در این منطقه رسوخ کردهاند .میان دو اقی کی هب هک سونا زا هزادنا      
سواحل آفریقا و آسیا فاصله دارند ،سرزمین باستانی آور 1در مصب رودخانههای دجله و فرات قرار گرفته است .این

ن نقطه میدق یایند     
ت حساسسست یر ن ن
منطقه که همان «مرکز مرکز» را تشکیل میدهد و بدان اشاره کردیم ،از هر جهت ت
است .هرگونه آشفتگی که براثر عوامل بیرونی در این منطقه پدید آید ،پیامدهایی برای دو قاره اروپا و آفریقا خوا ده
یافتددد و م رد ار نآ جاوما ا   
داشت؛ یعنی تحوالتی که در این منطقه ایجاد میشود مانند سنگی است که دریاچهای می ی
تمام سطح دریاچه شاهد هستی .م از آن هنگام که آمریکاییها به زور ناوهای جنگی خود در سال  1845بنادر ژاپ ار ن
گشودند .سیاست ایاالت متحده بر این پایه بوده که سرپلهائی در سواحل دنیای قدیم ایجاد کند .به همین دلیل آنها
در سال  898 1به فیلیپین ،در سال  1945به ژاپن و آنگاه به کره جنوبی ویتنام نفوذ کردند .البته این س پر لللهاا معمو  ًالًال
ی اوراس ای
سرزمینهایی را دربر میگرفت که دارای سطح باالئی از توسعه بود ،لیکن این نواحی همواره در کن را ه ه اه ی ی
قرار داشت .کنارههای اقیانوس هند و خلیج فارس دقیقًاًا در این منطقه حساس یعنی در محل تالقی محورهای ب گرز
یسازد ،قرار دارد .در کرانههای خل ناهج ،سراف جی    
ارتباطی زمینی که خاور دور را به آفریقا و اروپا و هند متصل م 
شیافته و نیمه و دنه 
یشود ،نیمه غربی که به سمت باختر تا اقیانوس اطلس گستر 
اسالم به دو نیمه تقسیم م 

یناریا    

که از کوهستانهای ایران شروع میشود و با گذر از پاکستان و بنگالدش تا اندونزی و فیلیپین پیش میرود؛ بن ،نیاربا
یتواند نه تنها پشتیبان ی  هبناج همه یدیدهت ا ب یار      
هر قدرتی که در اینجا استقرار یابد ،به صرف همین واقعیت ،م 
کشورهای خاورمیانه ،بلکه در ورای آن خطری برای اروپا ،شبه قاره هند و آفریقا به شمار آید .وانگهی ،چن یرما نی   
میتواند پیش طرح تکوین جبهه سومی را در برابر قدرت نظامی روسیه تشکیل دهد و خطوط جبهه یا روشک  ا تال    
متحده آمریکا را که در ترکیه میباشد ،در برابر روسیه تقویت کند و بر کشورهای مصر ،سوریه ،ایران و نی و اپورا ز
ژاپن -عمدتًاًا از طریق نفت -فشار وارد سازد .با توجه به اینکه بین  7م یندعم هدا   

 % 70ان نرق رد یژر   

 21از نفت

تأمین میشود و همانطور که مه اکنون و در آیندهای نزدیک میبینیم در این دوره کشورهای قدرتمند به جای توجه
محض به ژئوپلیتیک عمدتًاًا به ژئواکونومیک روی آورده و سعی میکنند به مناطق حساس جهان به تاهجوت یاج     
سیاسی -نظامی ،نگرشی سیاسی -اقتصادی داشته باشند .برای اینکه انرژی از محل تولی یحص د ح و 

هب ملاس لحم     

مصرف برسد تأمین امنیت این منطقه بسیار حائز اهمیت است .این امنیت معمو ًالًال تحمیلی میباشد همانطوررر که رد 
سالهای اخیر شاهد برقراری آن در خاور نزدیک به بهانههای مختلف توسط ابرقدرتها بودهایم .آنها سعی ب نیا ر   
دارند که این امنیت را به نفع خودشان یعنی صدور نفت با قیمت بسیار ارزان و بدون وجود مانع ب  رس ر ر رودص ها    
آن بهطور مداوم و پی در پی ایجاد کنند که این برای کشورهای دارنده نفت زیاد خوشایند نبوده و همین امر است که
تها هستی .م ب زوح هکنیا ا ه  سراف جیلخ  ه زون
در قرن  21ما شاهد نزاعهای فراوان بین دارندگان انرژی و ابرقدر 

    

بزرگترین منبع انرژی را در خود جای داده است ،لیکن با گش کتا زا ،ناهج یور رب رزخ گرزب هزوح شیا ای       
1

. ur
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انحصاری بسیاری از کشورهای مصرف کننده عمده انرژی به اک سراف جیلخ تفن  س ارب رما نیا هک دش هت یییییییییی یییییییییی
ی
  

کشورهای مصرف کننده بسیار جدی خواهد بود .ولی نکته مهم این است که ذخایر نف رد روصحم رزخ زاگ و ت
خشکی بوده و به عبارتی کشورهای تولید کنندگان انرژی در اطراف دریای خ هب ناشفرصم یاهرازاب زا رز ظاحل      
یکردد که
جغرافیایی جدا افتادهاند .در گذشته تنها راه انتقال نفت حوزه خزر ،خطوط لولهای بود که از روسیه عبور م 
با فروپاشی شوروی سابق ،انتقال انرژی در کشورهای تازه استقالل یافته با توجه به عدم تمایل آنها به وابس هب یگت   

روسیه شکل حادی را به خود گرفته است و آنها سعی در ایجاد مسیری برای عب یاهایرد هب ندیسر و رو ر دازآ ا   
دارند .اینکه کدام مسیر بهتر است و چه کشوری شرایط مساعدتری را برای عبور لولههای نفتی دارد ،در ای زا هرود ن
زمان مسئلهای بسیار مهم و حیاتی است ،به طوری که اصطالح سیاست خط لوله و دیپلماسی خطوط انتقال و ایج دا
یهای تازه
نقشهای به نام نقشه لولههای نفتی ،اصطالحی رایج در ادبیات سیاسی شده است .با به وجود آمدن جمهور 
استقاللیافته آسیای مرکزی و قفقاز ،این حدس در میان عدهای به وجود آمد که ایران اهمیت گذشته خود را به دلیل
عقب کشیده شدن مرزهای شوروی سابق از دست داده است ،ولی برخی دیگر یک پیش بینی بسیار متفاوت را دارند
و آن این است که با استقالل کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز ،دامنه ژئوپلیتیک ایران در شمال گسترش پیدا ک و هدر
قرار گرفتن بین دو منطقه نفت خیز خزر -آسیای مرکزی و خلیج فارس و مسئله انتقال ان ار ناریا تیمها ،یژر

ود   

چندان کرده است ،به طوری که نادیده گرفتن ای ظن رد روشک ن ااا اااام آین غ یرما یناهج هد ی و دوب دهاوخ نکممر     
اینجاست که به یاد زمانی میافتیم که ایران دارای موقعیت گذرگاهی (ج و مشیربا هدا

نیا و دوب )هیودا تیعقوم       

تأثیرات فراوانی را در امنیت داخلی و خارجی ایران ایجاد میکرده است .وجود این موقعیت گذرگاهی که هتفگ هب     
بسیاری از کارشناسان ،ارزانترین ،کوتاهترین و مناسبترین مسیر برای انتقال منابع انرژی حوزه دریای خزر میباشددد
و قرار گرفتن در نقطهای نفت خیز و بسیار حساس از خلیج فارس در خاورمیانه با همان موض عو

لتوجههه مرکز
قابل ل

یباشددد
گترین حوزههای ذخایر اثباتشده دنیا می ی
مرکز و همچنین داشتن  89 /7میلیارد بشکه ذخیره نفتی که جزء بزر 
ی دش ننن که داصتقا هیاپ     
و افزودن حداقل  % 12سهم گاز جهان و توجه و تأکید به این نکته که اکنون در عصر جه نا ی ی
ی نفت  دشاب ی د را ا ماقم ی    
جهانی بر محور انرژی میگردد ،هر کشوری که دارای نفت باشد یا در مسیر عبور لوله اه ی ی
ویژهای در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی میباشد ،همه این موضوعات عواملی هستند که تأثیر عمده های ب تینما ر   
جمهوری اسالمی ایران میتوانند داشته باشند .با تبدیل شدن ایران به گذرگاه انرژی حوزه دری و رزخ یا

یاهدمایپ

  

سیاسی و اقتصادی که از این بابت نصیب ایران میشود ،میتوان جایگاه ایران را به عنوان یک قدرت منطقهههای ثبت
کرده و حتی آن را به یک قدرت فرامنطقه ای تبدیل کرد .در ایران با همه تالشهایی که بعد از انقالب در جهت کم
کردن وابستگی کشور به اقتصاد نفتی برای ایجاد امنیت سیاسی و اقتصادی صورت گرفته ،هنوز انرژی ح ار لوا فر
زده و تمام ارکان اقتصادی -سیاسی و حتی امنیتی کشور به نوعی وابسته به نفت هستند .متأسفانه با ذکر این نکته که
ی یگتسباو نیا و دوش    
حدود  % 80درآمدهای ارزی و  % 40عایدات دولت ایران از محل درآمدهای نفت م نیمأت ی ییی ییی
شدید باعث شده که ثبات اقتصادی  -سیاسی کشور دچار چالش گردد و با مقوله انرژی پیوندی عمیق بخورد .اگر به
ریشهها و دالیل کودتای  28مرداد  1332بنگریم متوجه خواهیم شد که حتی مشروعیت سیاسی حاکم ش و نا ک تس   
حکومتها با مقوله انرژی پیوند خورده و این امر به ما گوشزد میکند که در جهت ثبات اقتصادی و سیاسی و امنیتی
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باید تالش شود و از وابستگی نفت کاسته و به درآمدهای باثباتتری رویآوریم .با توجه به مطالب ذکر شده ،چن نی
برداشت میشود نفت که میبایست صرفًاًا یک مقوله اقتصادی باشد ،چگونه به عنوان ابزار و اهرم فش دمآرد را ه و  زا   
سیاسیترین موضوعات شناخته شود .چنانچه کوچکترین تغییر و تحوالت انرژی در دنیا به جای درج در ص تاحف
یگ در دد .به رد لاح ره 
اقتصادی ،در صفحات سیاسی روزنامهها با تیت ناونع تشرد ر     می ی

الوحت هرود نیا ت و     

دگرگونیها ،شرایط جدیدی را در نظامهای بینالمللی ایجاد کرده که از آن به عنوان «دوران گذار» یاد میکنند ،یعنی
دورانی که هیچ ثبات و دوامی در روابط بین دولتها و عرصه بینالمللی وجود ندارد؛ بن دنام رود یارب ،نیاربا ن زا    
ک ،درک طیارش
این تهدیدات و چالشهای بینالمللی و ایجاد آمادگی برای ورود به بازارهای جهانی قرن بیستویک ک
به وجود آمده در عرصه بینالمللی و پیش بینی تح هدافتسا نینچمه و نآ تالو     مطل رد هچ یژرنا زا بو تهج     
استخراج و چه در جهت انتقال آن ،امری انکارناپذیر است تا بر اساس آن ،با در نظ ناکما نتفرگ ر ا یفارغج ت ایی و    
یگیردد،
توانائیهای بالقوه سیاسی -نظامی ،اقتصادی و انسانی ایران که داشتن منابع غنی انرژی در رأس آنها قرار می ی
برنامهریزی دقیق و اصولی برای آمادگی پذیرفتن نقش و مسئولیت در نظام سیاسی آینده صورت گیرد ،به طوری که
ی نص بی
نالمللی ی
کمترین تهدیدات متوجه منافع ملی گشته و سود عادالنهای از مشارکت در سیستم بی 

و ددرگ ناریا

زمینه ثبات اقتصادی و بالطبع ثبات سیاسی و امنیتی را برای کشور فرا مه سازد.
تاکنون به دلیل تمرکز بیشتر بر سواحل خلیج فارس ،به سواحل ارزشمند مکران توجه روخ رد     نشدهه استتت .ح لا
ی ،ژئواس و شزرا یاراد یکیژتارت
اینکهاین سواحل به ویژه بندر چابهار از منظر قابلیت یاهدرکراک و اه    ژئ کیتیلپو ی ی
اهمیت فراوانی است .منطقه مکران مه اکنون از شرق استان هرمزگان آغاز و شامل س اتسرهش لحاو نن ننن ،بانیم یاه

  

سیریک ،جاسک و سواحل شهرستانهای کنارک و چابهار در استان سیستان و بلوچستان است .ای نوزفا لحاوس ن    
بر داشتن مزیتهای مختلف ژئوپلیتیکی ،در زمینه اقتصادی به ویژه ترانزی و الاک ت

یامرس ههه ههههگ راذ ییی و یراجت یاه

یباشد.
صنعتی ،از نظر گردشگری نیز دارای جاذبههای منحصر به فردم 
نظر به اهمیت این موضوع برخورداری از نعمت دری یایرد بسانم لحاوس و ا ی شقن 

یمهم

گیاج ءاقترا رد اه        

ژئوپلیتیکی ،توسعه اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی یک کشور در نظام بینالملل دارد .به عبارتی دیگر بن ناونع هب ردا    
حلقه اساسی زنجیره حمل و نقل ،تجارت بینالملل ،دروازههای مبادله انرژی ،بار و مس و ایرد رفا دادملق یکشخ     
میگردند .با این وصف نقش آفرینی در این فرآیند و اصو ًالًال اندیشیدن به منافع و فرصتهای بسیار حاصل از آن ،به
موضوعی جذاب برای تولید ثروت و شکوفایی اقتصادی هر کشور تبدیل شده است .لذا با توجه به تحوالت محیطی
منطقه و جهان و همچنین موقعیت خاص ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران در این عرصه ،س قرش بونج لحاو    
کشور یا همان سواحل مکران از جایگاه ممتازی برخوردار است.
از منظر ژئوپلیتیکی ،مه جواری سواحل مکران با کشورهای پاکستان و افغانستان ،ظرفیتهای ارتباطی این سواحل به
پهنه اقیانوس هند و امکان اتصال کشورهای آسیای مرکزی به دریاهای آزاد بس  شرتسگ یارب یبسانم رت ت تالماع      
منطقهای و بینالمللی فرا مه نموده است .به گواه دادههای معتبر ،بخ ظحالم لباق ش

هه هههههای از عرضه میظع اضاقت و     

جهانی ،متوجه منطقه گستردهای مشتمل بر آسیای مرکزی و اروپای شرقی است کهایران در مرکز توجه قطانم نیا    
ل
ی تعامل ل
ل حصوللل ب ار ی ی
میباشد .لذا ظرفیتهای داخلی و قابلیتهای بالقوه بومی به منظور دستیابی به ت یباد ررر قابل ل

 88فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره اول ،زمستان 6931

اقتصاد منطقهای اهمیتی اساسی دارد که این مهم نیز با توجه به نیاز کشورهای محصور در خشکی چ یاهروشک نو   
نالملل بذج و ی   
آسیای مرکزی به آبهای آزاد این سواحل فرصتهای مناسبی را در راستای توس یب تابسانم هع ننن ننن
سرمایه برای تولید در منطقه جنوب شرق و سواحل مکران دارد.
در واقع حجم بزرگی از مبادالت جهانی کاال و انرژی متوجه این منطقه است؛ بنابراین دسترس آ هب ی بب ببب و دازآ یاه
مسیرهای کوتاه ایمن و ارزان ،برای کشورهای منطقه به ویژه کشورهای آسیای مرکزی که محصور در خشکی هستند
از دیگر ابعاد اهمیت سواحل مکران است .در واقع از حیث مؤلفههای بینالمللی ،سواحل مکران به عن زا یکی ناو   
یتواند با اهتمام دولتمردان در مسیر توس دوخ یروحم شقن رادیاپ هع
دروازههای تجارت منطقهای م 

 ار د جیلخ ر

     

ت و یلم یاه
فارس ،دریای عمان و اقیانوس هند بازیابی کند و جمه هب ناریا یمالسا یرو     اعتب یفرظ نیمه را تتت تتت
بهرهگیری از فرصتهای فراوان ناشی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حجم عظیم مبادالت کاال و ترانزیت ان یژر
جهانی و آثار گسترده توسعهاقتصادی ،سیاسی و اجتماعی سهیم گردد و منافع ملی و امنیت پایدار را به ارمغان آورد.
كشور ايران با قرار گرفتن در جنوب غربي آسيا ،داراي كي

موقعيت ممتاز ژئواستراتژ كي

ب رگيد يژرنا نيمأت يار     

كشورها ،به طور شاخصي در كانون توجه جهاني قرار گرفته و نقش ويژهاي به ظرفيت موج نيمأت تهج ناريا دو     
انرژي كشورهاي مختلف بخشيده است .به دليل برخورداري از پتانسيلها يي از قبيل موقعيت ممتاز ژئوپليت كي  ،من عبا
فراوان گاز و نزد يكي جغرافيا يي به درياهاي آزاد و تنگه استراتژ كي
نفت و گاز كشورهاي آسيا يي در مقايسه با ديگر كشورهاي رق بي

هرمز ،داراي اگياج كي ه رد يراصحنا 

نيمأت     

يعني تركمنستان ،قطر و روسيه است .با اس زا هدافت

اين متغيرها ميتواند تبديل به قدرت برتر منطقهاي شود .از سو يي ديگر ايران با توجه به موقعيت ترانزيت هك دوخ ي    
نالمللي ،حائز اهميت است .اين چهار راه آفريق هب ار ا   
نا يش از برتريهاي ژئوپلیتیکی ،يعني قرارگيري در چهارراه بي 
آسيا و آسيا را به اروپا متصل ميكند .افزون بر اين ايران با آب تسا يتيعقوم ياراد و تسا طبترم دازآ ياه

هك   

   

يكند و قادر است در مقوالتي مانن اي پآوس د    
دسترسي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز را به آبهاي آزاد ميسر م 
انتقال نفت و گاز ،سوخت توليدكنندگان آسياي مركزي براي كشورها يي نظير افغانستان و پاكستان نقش مهم هب ار ي   
يهاي ژئواكونومي ايران به عنوان مهمترین كشور حوزه خل جي فارس و به ناونع    
تها و برتر 
عهده بگيرد .ايران؛ قابلي 
كي ي از بازيگران اصلي و كليدي در وقايع مهم انرژي منطقهاي شناخته ميشود .بنابراين ميتوان چنين استدالل نم دو
يباشددد .از
تهاي منحصر به فردي در زمينه ژئواكونومي نيز م 
كه ايران عالوه بر اعتبار ژئوپليت يكي داراي ارزش و قابلي 
يتوان به قرارگيري ايران در كنار خل جي فارس ،كه هارتلن تسا ناهج يليسف يژرنا د ا هراش       
جمله اين قابليتها م 
نمود .در شمال نيز درياي خزر وجود دارد كه اولويت دوم انرژي جهان به شمار ميرود .بنابراين پيوند ژئوپليت و كي
ژئواكونومي ايران درياي خزر و آسياي مركزي با موقعيت آن در خل جي فارس كه كنترل بيش از نيمي از اين منطقه ار 
در دست دارد و عامل بزرگي است كه منابع و نقش آفريني ايران را در آس م شرتسگ اپورا و اي
تالش كشورهاي ديگر براي ناديده گرفتن اين مقام ژئوپليت كي

يييييييييد و ده هرگونههه

و ژئوكونوم يكي ايران و اعمال فشار بر ا رد روشك ني   

ت ياه
خل جي فارس و اخيرًاًا در خزر موجب واكنش منفي ديگر كشورهاي رو به ر ش دهاوخ دش ددد دددد .از ديگ يلباق ر تت تت
ژئواكونومي ايران ميتوان به نياز روزافزون كشورهاي در حال توسعه شرق آسيا اشاره نمود .ايران تنها كشوري است
كه با توجه به موقعيت خاص ژئوپليت يكي و همچنين منابع انرژي فراوانش ميتواند پاسخگوي نياز اين كشورها باشد.

نقش و تأثیر سواحل خليج فارس و89 ...

ي آمر كي ا خارج نمايند بدين جهت مایلاند با تنها
اين كشورها در باطن تالش ميكنند كه خود را از سلطه تصم مي گير 
كشوري كه در حوزه خزر و خل جي فارس سياست مستقلي از آمر كي ا دارد رابطه نزد كي

برق دنزاس رار  .....در ا نايم ني   
   

ت  دوخ ياه د اب يژرنا ر
كشور چين با توجه به رشد دو رقمي اقتصادياش تكاپوي زيادي ب عسوت يار ه كراشم  تتت تتت
كشورهاي ديگر دارد كه ايران يكي از اين كشورهاست .ايران در حال حاض تينما راتخاس رد يمهم لقث زكرم ر       

انرژي چين محسوب ميشود و در ابتداي سال  2005در رتبه سوم كشورهاي صادركننده نفت به چين بوده .ايران در
ابتدا تنها  14درصد از نيازهاي وارداتي نفت چين را تأمين مي زا دعب اما درك ا ضم ا مانقفاوت يرسكي ي ههههه هههههههه رد يياه
سالهاي  2005و  2006ميالدي ،به يكي از بزرگترین صادركنندگان نفت به چين مبدل شد .از آنجا كه چين و اروپا
خواهان چند قطبي شدن جهان در قرن بيست و مكي ميباشند و خود را به عنوان يكي از قطبهاي قدرت در صحنه
روابط بينالملل قلمداد مينمايند لذا تالش ميكنند به عناصر قدرت بهویژه عناصر اقتصادي توسعه يافته كه وج  ه هر   
آن عرضه آرام و بيدغدغه انرژي است ،دست يابند .از آنجا كه چين و اروپا در قرن بيست و مكي رق بي

هب اكيرمآ    

يدغدغه يارب ار يژرنا     
شمار خواهند رفت ،عقالني است به دنبال را كه ارها يي باشند تا بدان طر قي عرضه سالم و ب 
خود تضمين نمايند .لذا ايران با توجه به موقعيت خاص و منحصر به فردش ميتواند بهترين گزينه اين كشورها براي
تأمين انرژي باشد  .از آنجا كه خل جي فارس به طور سنتي كانون سياسي -امنيتي و همچنين محور اصلي فعاليتتت ياه
شهاي اياالت متحده و نظ روشك دعاسم ر ه يا
اقتصادي ايران بوده و با پيروزي انقالب و بر اثر كوش 
فارس ،دامنه نفوذش كمتر شده ،نگاه به شمال به مثابه كي

جيلخ هزوح      

تگيري راهبردي يا به عبارتي جايگزين ساختن خ ،رز
جه 

يدهد تا ض  ناربج نم ن كا ا جيلخ هزوح رد دوخ يم
آسياي مركزي و قفقاز ،كش ل گرفته و به ايران اين امكان را م 
فارس از سياست كي

     

جانبهگرا يي آمر كي ا در منطقه آسياي مركزي و قفقاز جلوگيري كرده و راهبرد س طل هههجويانه نآ 

را با كش ست مواجه سازد ؛ اما عليرغم اين مسائل نقش محوري ايران با توجه به جايگاه ژئواكونوم كي

آن در توسعه

مشاركت منطقهاي دچار چالش گرديده و تبديل اين جايگاه استثنا يي ژئواكون ايس تردق هب يكيمو س ك ي ه دناوتب        
جايگاه ايران را در سطح بينالمللي ارتقا دهد در وهله اول نخست نيازمند مطالعه دق قي در م يداصتقا تاناكما درو    
كشور اعم از بالقوه و بالفعل و سرمايهگذاري در منطقه است و ديگر اينكه ايران بايد در سياست خ نيا دوخ يجرا    
مسئله را مورد توجه قرار دهد .يكي از راههای انتقال اين منابع به آبهاي آزاد ،ايران است كه کوتاهترین ،ارزانت یر ننن
و امنترين راه ميباشد .از سوي ديگر عبور لولههاي نفت و گاز بر امنيت ملي ايران تأثیر مثبت خواهد داشت .ع هوال
بر اين مطالب بايد گفت موقعيت خاص ژئوپليت يكي ايران به گونهاي است كه با عبور لولههاي نف كاخ زا زاگ و ت    
ايران ،منجر به گستردهتر شدن همكاريهاي ژئواكونوم كي

اين كشور با جمهوريهاي آسياي مر دشاب زاقفق و يزك    

كه همكاريهاي بخش انرژي ،همكاريهاي اقتصادي را به دنبال دارد كه نهايتًاًا منجر به كي پارچگي ژئوپليت يكي ا ناري
يهاي وس م يسايس عي يييييييتواند
يهاي انرژي ،اقتصادي و هماهنگ 
با حوزه خزر خواهد شد .همچنين تأ يك د بر همكار 
يهاي عم قي در منطقه گردد.
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