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 چکیده
 سازممین    ژئاوپییییی   یهاا  ویژگا   مجموعاه  باا  پایدار واقعیت یک عنوان به هند کشور

ه خاص  جایگا و ایزان می  منافع در مشخص  تعزیف اقیصادی و فزهنگ  مذهب   قوم  

 ژئاوپییییی   عواملتأثیز  تحت دیزبام ام هند و ایزان روابط .در سیاست خارج  ایزان دارد

 ایزان کشور دو ژئوپییییی  روابطبزرس   به حاضز پژوهش راسیا این در است  داشیه قزار

باا   .پزداخیه است اسیزاتژیک همیاری یک ایجاددر  کشور دو این شیست دالیل و هند و

  منطقه سطح در دو کشور   هند و ایزان  ژئوپییییی موقعیت و جغزافیای  نزدیی  به توجه

 کسا   باز  انازژی  به هند رومافزون نیام ام آنجای  که .بزخوردارند میادی مشیزک منافع ام

تازین   مها   جایگااه  در ایازان  باه   خاود  انازژی  بیندماد  تاأمین   بازای   نیسات  پوشیده

 دنیاای  سیاسات  راسایای  در را هند شدن قدرتمند نیز ایزان .نگزد م  انزژی هکنند تأمین

 میا   مناافع  چهارچوب در را آن و داند م آمزییا  گزای  جانبه یک با مخالفت و چندقطب 

 کاه  دارد ای گسایزده  حضاور  نیز چابهار بندر و ایزان جنوب در هند .کند م  ارمیاب  خود

 ایان   در .فارس اسات  خییج در کشور این انزژی منافع وجود همیاریاین  ممینهتزین  مه 

 هناد  نزدیی  مانند؛ دارد وجود هند و ایزان روابط در نیز بزانگیزی چالش موضوعا  میان  

 ایازان   عییههای آمزییا  تحزی  پ  در کشور اینبا  شدن همگام وآمزییا  میحده ایاال  به

 میحاده  اماارا   ویاژه  به فارس خییج حومه کشورهای با هندی باالی سطح مقاما  مالقا 

 یهاا  چاالش  دلیال  باه  ایازان  و هناد  کشاور  دو رابطه شده باعث که قطز و بحزین عزب  

 .نزود پیشخوب     بهحومه این در ایزانای  منطقه

 .همیاری ژئوپییییی   رقابت ژئوپییییی   منابع کشمیشایزان  هند   :کلیدی های هواژ
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 مقدمه

 از جغرافیایی   عوامل چگونه که است موضوع این تبیین درصدد ژئوپلیتیکاصوالً 
 و کشاورای  روابا   بر طبیع  منیبع و استراتژیک موقعیت جمعیت، سرزمین، جمله
ص  ،9831، قیسم ) است مؤثر دیگران بر استیال و قدرت کسب برایای  آن تالش
 اناواع  باه  بخشیدن موج و انداختن جریین به از است عبیرت قدرت واقعیت (.91

 عنصار  واقاع،  در .جغرافیایی   مختلف ایی مكین در مردم بین تحرکیت از بسییری
 اا   باه  نسابت  بایزیگران  نگارش  و رابطه میایت و الگو به دادن شكل در قدرت
 ایی انگیزهایجید  سبب ،کرده ایفی را بسترسیز نقش نیز جغرافیی عنصر .ییبد م  تجل 
 بر تأثیرگذاری نیز و رابطه  یسییس  رابطه، تجل  فضی هاراد گیری شكل برای الزم
 تاوان  ما   کل  نگیه در (.19، ص 9811 نیی، حیفظ) شود م  انبیزیگر قدرت سطح

 سییسا   اایی  گیاری  تصامی   در جغرافییی  عوامل اثرگذاری مطیلعه» را ژئوپلیتیک
 کشاور،  یااک  ژئوپلیتیااک  (.19، ص 9811 زاده،مجتهد) «دانست قدرت صیحبین
 دو در سییسا   تصامیمیت  گیری شكل و ای دولت سییس  رفتیر در عیمل مؤثرترین
 اا  تواناد   ما   ژئوپلیتیک موقعیت یککه  طوری است؛ به خیرج  و داخل  حوزه
 جهاات در عاایمل  اا   و کشاااورای میااین  منیزعااایت و تانش  جهاات در عایمل  

 .(Ahmadi & Others,2013, p1026) دشاو  محسوب کشورایامگرای   و امبستگ 
 فرآیناد  در ژئواکونومیاک  روح عناوان  باه  گیز و نفتویژه  به انرژی حیضر قرن در

 شاده  آفرین نقش الملل  بین وای  منطقه ایی کشمكش ایجید و امنیت تعیین توسعه،
 باین  انطبایق   ناوین،  گفتماین  باه  ژئواساتراتژیک  سانت   گفتماین بی تحاو    .است

 برتار  نقاش  ایفایی  و اخیار  ایی داه در ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک قلمروایی
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 مدرن صنعت خون مثیبه به نفت ،جهین  منیسبیت عرصه در نظیم  مسیئل بر اقتصید
 در جهاین  صانعت   تمادن  در خایم  مایده  نیپاذیرترین  اجتنیب وترین  اکنون مه  ا 

 ،پاور  رحای  ) است شده برخوردار بیالتری جییگیه از قدرت عوامل سییر بی مقییسه
 .(13، ص 9831

 لحای   باه  ، جغرافیایی  مها   منایط   عناوان  باه  اناد  اقیاینوس  و فیرس خلیج
حسایب   باه  ییا دن یط منا  نیتار  المللا   بین ، كیژئواستراتژ و  كیتیژئوپل یای هینظر
 مناایبع و  كیتیژئااوپل یفضاای ،یاناارژ مناایبع خاایطر بااه دیگاار بیااین بااه؛ آینااد ما  

 ،یامكایر  قیلاب  در گرانیبایز  نقاش  یفای یا یبرا را  مهم جییگیه  كیژئواکونوم
 واساطه باه اند و ایران (.91 ، ص9839 خرم،) دنسیز  م فراا  کشمكش و رقیبت
 توجااه  مورد امواره و بوده برخوردار خیص  اامیت از خود ژئوپلیتیك  موقعیت
 پا   اناد  و ایاران  تایریخ   روابا   پیشاینه  به نگیا  بای. اند داشته قارار جهینیاین

 باه  را اایی   تنش ،کشور دو رواب  در ژئاوپلیتیك  اایی ضاعف اماواره باری   م 
 پسایی  سی  در، جهین ظهور حی  درایی  قدرت از  كی اند .است آورده وجود
 ،فراوان  انسین منیبع از استفیده بی کشور این .است بوده رانیا توجه مرکز انقالب از

 اساته  سامت  به  جهین امور هیحیش از بیال، یاقتصید رشد نرخ و عیوس یییجغراف
 .کند م  حرکت

 نفضایی ژئوپلیتیاک جهاین  بای داشات      سیختیر در ایران ژئوپلیتیك  موقعیت
، آسایی  غارب  جناوب  و جناوب  منطقاه  در قاوی  خیل  و مؤثر ژئوپلیتیک کدایی
 وزن در تغییار  باه  نسابت  را منطقه ا  کشورایی نیز و جهین  ایی قدرتامواره 

 در زیارا  ؛اسات  کرده حسیس بسییر خود خیرج  و داخل  تحوالت و ژئوپلیتیك 
 کشاورایی  داخلا   بایزیگران  وفرا منطقاه   کشورایی مل  منیفع موارد از بسییری
 تصامیمیت  و ایاران  ژئواساتراتژیک  و ژئوپلیتیک شرای  بی مستقی  رابطه در منطقه
 عناوان  به اخیر ایی سی  در اند راستی امین در .دارد قرار ایران سییس  نظیم رأس
 ایان  از را خاود  اقتصایدی  منایفع  و است کرده ظهورفیرس  خلیج در جدید بیزیگر
 وآمریكای   از بعاد  اناد  جهاین ،  بینک ایی بین  پیش اسیس بر .کند م تأمین  منطقه
 تحقیا   این چیلش .دبو خوااد جهین اقتصیدی قدرت سومین ،1211 سی  تی چین
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 و جغرافیایی   موقعیات  باه  توجاه  بای  ایاران  و اناد  کنون  تعیمل و برخورد نحوه
 و ژئاوپلیتیك   عوامال  اسات  درصادد  باوده،  یكادیگر  بای  رو پایش اایی   سییست

 و امكایری  رقیبات،  محورایی در را کشور دو رواب  برتأثیرگذار  ژئواکونومیك 
 .داد قرار مداقه و بررس  مورد منیزعه

 بررس  بی .است کیربردی میایات لحای  از پاژواش، ایان در تحقیا  روش
 اصال   پرسااش  ،اند و ایاران میاین اب ور در منیزعه و امكیری رقیبت، عوامال
 منیزعه و امكیری رقیبت، زبرو سبب ژئوپلیتیك  عوامل چه» که است این پژواش
 دو ایان  نیب داریپی یامكیر کی جیدیا یبرا ای تالش چرا و شده اند و ایران میین
 در فرضایه  ایان  پاژواش،  اینشنیس   روش پییه بر« ؟است هخورد شكست کشور
 را کشااور  دو ایاان  روابا  در منیزعه و امكیری رقیبت، که شود م  تداع  ذان
 مشاتر   اایی  زمیناه  و انجیرای ،اویت ای، انگیره تقیبال و نیامسایزی در توان م 

 اناد  تاالش  دیگر سوی از .کرد جستجو امنیت  و اقتصیدی ایی امكیریو  انرژی
 داشته شكست این در بسزای تأثیر  نیز متحده اییالتایی  سییست بی امسوی  برای
 .است

 مفهومی ادبیات -7

 نظایم ،  ادبیایت  در مفهاوم   یابزار عنوان به ژئوپلیتیک که است سی  صد از بیش
 تلا   پییمادایی  ازنظار   صار   .است شده گرفتهبه کیر  الملل بین رواب  و سییس 
 منیساب   تحلیلا   ابزار ژئوپلیتیک الملل، بین تیری  در دوم و او  جهین  ایی جنگ
 ابعید شنیخت ژئوپلیتیک، منظر از .است راابرد ارائه و قدرت معیدالت تحلیل برای

 از گیاری  بهاره  بار  تحلیال  روند در و منطق  نظم  بر تحقی  فرآیند در جغرافییی 
 خاود  اثرات قدرت مفهوم بی ارتبیط در زمین طو  در کهاست  استوار ایی  واقعیت

 تحلیال  رو  ایان  از .است نهیده یجی بر جغرافییی  محی  یک سییس  صحنه در را
 و پییاداری  قیبلیات  از تواناد  ما   ای دولت عمل  ایی سییست اتخیذ در ژئوپلیتیک
 .(4 ، ص9839افشردی،) بیشد برخوردار تری منیسب قطعیت
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 ژئوپلیتیک .7-7

 خایص  اااداف   بارای  اساتفیده  مورد جغرافییی را ژئوپلیتیک «ایرتسورن ریچیرد»
 ژئوپلیتیاک » :اسات  معتقد وی .گیرد م  قرار دانش تعقیب از فراتر که کرد تعریف
 روابا   مسایئل  در سییسا   جغرافیایی ایی  تكنیک و دانش کیربرد از است عبیرت
 :دارد اظهایر ما    «سییسا   جغرافیایی  اصاو  » کتیب نویسنده «دیویدی». «الملل بین
 داناش  کوشاد  ما   کاه  سییست و فضی بین رواب  عل  از است عبیرت ژئوپلیتیک»

 پیتار » (.Dwivedi, 1990, p 5) «دااد  قارار  سییسا   راباران  خدمت در را جغرافیی
 اسات  عبیرت ژئوپلیتیک» :نویسد م  «سییس  جغرافییی فصلنیمه»گذار  بنیین« تیلور
 باین  روابا  ویاژه   باه  جهاین،  کشاورایی  باین  قادرت  جغرافییی  توزیع مطیلعه از

 کتاایب در« دادز کااالز» (.Taylor, 1994,p 330) «اصاال  و باازر  ااایی قاادرت
 رویكارد  ژئوپلیتیاک » :دااد  ما   ارائاه  را زیار  تعریف «متغیر جهین در ژئوپلیتیک»

 «نمیید م  تأکید منیبع و سرزمین اامیت بر که است جهین ایی  سییست بهای  ویژه
(Dodds, 2000, p 162.) «را  ژئوپلیتیاک نیز  «ژئوپلیتیک» کتیب نویسنده« اگنیو جین
ایی  سییست رابری و ادایت بر تقسی  و توزیع الگوایی جغرافییی تأثیر  مطیلعه»

 سایختیر  ،الملال  باین  مرزایی منیزعیت نظیرایی   پدیده دانسته که اکنون به جهین 
 «دارد توجاه  نیاز  گیاری  رأی نتاییج  جغرافیایی   الگاوی  و جهاین  اقتصیدی و میل 
(Agnew, 1998, p 232.) 

 ژئوپلیتیکی روابط .7-2

 در یكادیگر،  بای  ینبطشا روا ناوع  واساطه  باه  اای  دولت میین رفتیر مسل  ایی شیوه
 در قدرتمناد  اایی  دولات  .اسات  متغیر سلطه تی تعیمل از الگوای از طیف  همحدود
 شاكل  برابار  در تضامین   تاوان  نم  ارگز زیرا؛ استند تهدید دیگران برای اسیس
  نگرانا  ،ایان کشاورای   قدرت افزایش موازات به .داشت قدرتشین ازای  آن استفیده
 اسایس  ایان  بر .شد دخواابیشتر  قدرتشین ازای  آن سوءاستفیده احتمی  از دیگران
 کایر   باه  و دیگاران  ساوی  از تهدید احسیس افزایش به دولت یک قدرت افزایش
 تاوان  ما   مجماوع  در .(11، ص 9831لیتل،) انجیمد م  ای موازنه ایی اقدام گرفتن
 نفوذ تقیبل، تعیمل،) ژئوپلیتیك  رواب  از طیف  صورت به را ای قدرت رقیبت  رواب 
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 رابطاه  از ساطح  ساه  نوشاتیر،  ایان  اایی   ااد  به توجه بی .کرد بررس  (سلطه و
 .شد خوااد بررس  (منیزعه و امكیری رقیبت،)

 (مناقشه کشمکش، درگیری، تعارض،) تقابل یا منازعه .7-2-7

 را نیسیزگیر ایی اد  کنشگر، چند یی دووقت   که است اجتمیع  وضعیت  منیزعه
 در تاوان  ما   را آمیاز  تعایر   رفتیر ،الملل بین رواب  در .گیرد درم  ،کنند م  دنبی 
 بار  مبتنا   رفتایر  و موجاود  واقعیت عنوان به ا  و بیلقوه خطر یک عنوان به جنگ
 از توان م  را تعیر  که گمین این تردید ب  .دید بیر خشونت زبین از جدا زن  چینه
اایی   شاكل  قادرت  موازناه  و بیزدارندگ  راابردایی .است گرایینه آرمین برد میین
 بارای  ثایلث   طار   مداخله به تعیر  خیتمه برای .استند تعیر  مدیریت سنت 
 (.919 ، ص9139نونیم، و ایوانز) است نییز فرایند تسهیل

 (همگرایی همکاری،) تعامل .7-2-2

 تمایم  از اساتفیده  بارای  بایزیگران  تكمیلا   اا   رویكارد  و امگرایا   یعن  تعیمل
 تمیمیات  و اساتقال   حفاظ  ااد   بی ژئوپلیتیك  متغیر و مثبت عوامل وای  ظرفیت
 باه  ملات؛  -دولات  یاک  حیایت  اایی   ارزش تمیم و مل  امنیت و وحدت ارض ،
 بای  منطبا   و منطقا   رویكرداایی  ناوع   باه  امكایری  ژئوپلیتیاک  دیگار،  عبیرت
 و پور احمدی) است یكدیگر بی مسیمحه جهت در کشورای ژئوپلیتیك ایی  واقعیت

 رفتیراایی  واای   سییسات  ،ای اد  وضعیت، این در .(1 ، ص9831 ،ول  قل  زاده
 تفسایر  خاود اایی   ااد   باه  دستییب  جهت در مینع  عنوان به واحدای، از برخ 
 تبدیل و بیزیگران توس  رفتیرای تعدیل برای تالش یی تعدیل صورت در و شود م 
 شاكل  امكایری  بار  مبتنا   رفتایری  الگوی سیزگیر،ایی  سییست و رفتیرای به آن
 ، ص9831 قیسام ، ) ییفات  خواااد  تجلا   تعیر  صورت این غیر در .گیرد م 
 رااباردی  و سییسا   اقتصایدی،  آمیازی  دراا   معنا   به ای منطقه امگرای  .(999

 اسات  یكپیرچاه  ای منطقاه  نظایم  یک آوردن پدید برایای  ویژه منطقۀ در کشورای
 (.931 ، ص9811 مجتهدزاده،)
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 ژئوپلیتیکی رقابت .7-2-9

 ایی گروه و ای دولت «نفاوذ حاوزه گستارش و رقایبت دانش» عنوان به ژئوپلیتیک
 اایی  فرصات  و اای  ااارم  ابزاراای،  تصر  و قدرت کسب درصدد سییس  متشكل

 .دااد  م  را رقیب بر شدن چیره امكین و داده قدرت ای آن به که استند جغرافییی 
 رقیبات  باه  جغرافییی ، فضیی و مكین در مقدورات و ای فرصت تصر  برای ای آن
(competition)  جغرافیایی   فضایایی  در را خاود  نفاوذ  کنند م  سع  و پردازند م 

 از را رقبی برعكس و بیفزایند خود اراده اعمی  قلمرو به را ای آن ،داده توسعه بیشتر
 رقایبت ،  الگوایی مطیلعه به ژئوپلیتیک دیدگیه این از .برانند بیرون درگیر فضیایی
 در فضای  و مكاین  کیرکردایی رقیبت، ایی انگیزه آمیز، رقیبت ابزارایی و ای فرصت
 نیی، حیفظ) پردازد م  قدرت فرازوفرود بر آن تأثیر و رقیبت فرایندایی به دا  شكل
 .ستا کشورای ایی دغدغه از یك  رقیبت  استراتژی تدوین امروزه (.49 ، ص9811
 فارا  ای، منطقاه  محلا ،  کشاورایی  رقیبات،  صاحنه  اصل  بیزیگران ژئوپلیتیک در

 بار  زییدی تأثیر تواند م  ژئوپلیتیك  رقیبت استگفتن   .استند جهین  و ای منطقه
 و منیزعاه  در ارحای   باه  .بیشاد  داشته کشور یک اقتصید و مل  امنیت مل ، منیفع
 مسایئل  مینند عوامل  امسییه کشورایی ویژه به و کشورای میین ژئوپلیتیك  رقیبت
 و ونقال  حمل و ترانزیت ارتبیطیت، و دسترس  انرژی، آب، ایدئولوژیك ، مذاب ،
 رقیبات  توانیی  نتیجه در .کنند م  ایفی را اصل  نقش منطقه ذخییر و منیبع بر تسل 
 قبی  در سییست خیرج  محیط ، ایی پتینسیل به بستگ  دیگر کشور بی کشور یک

 و ؛دارد بستگ  کشور خود ایی استراتژی و جهین  و ای منطقه قدرتمند کشورایی
 بارای  را الزم تاوان  کاه  دااد  اداماه  را رقیبات  تواناد  ما   در صاورت   یک کشور
 و ایاران  اایی  رقیبات  مد  این از استفیده بی .بیشد داشته بیال عوامل بر تأثیرگذاری

 .گیرد م  قرار کنكیش مورد منطقه سطح در اند

 ژئواکونومی .7-9

 و روشان  تعریاف دانشامندان   تیکنون، ژئواکونوم  مفهوم از زیید استفیده وجود بی
 ژئواکوناوم   ای عده (.Cowen & Smith, 2009, p 3)اند  دهكرن ارائه آن از مشخص 

، دانند م  اقتصیدیاادا   به رسیدن برای نظیم  یی ژئوپلیتیک قدرت از استفیده را



 7931پاییز  ♦ ونهم سیشماره  ♦م دهسال  ♦ روابط خارجی     00

اناد،   ، ژئوپلیتیک و اساتراتژی تأکیاد کارده   الملل بین اقتصیدتنیدگ   درا  بر برخ 
 اایی  جنباه  گارفتن نظار   در بادون  داخل  صنییع از حمییت و تجیرت بر تعدادی

 بررس  برای را ژئواکونوم  واژه از استفیدهنیز  گروا و  دارندتصریح  ژئوپلیتیك 
، ص 9811 اشا ،  مختایری ) کنناد  ما   محدود ای تحری  و الملل بین تجیرت سنت 
 بی قدرت اعمی  ایجید برای کشور یک اقدام چگونگ  ژئواکونوم  طورکل  به (.13

 از تعاادادی و اساات جغرافیاایی  عواماال کناایر در اقتصاایدی عواماال از اسااتفیده
 آن اقتصایدی  ضاعف  یای  قادرت  بای  رایک کشور  ریزی برنیمه قدرت اندیشمندان،

 اقتصایدی  اایی  فعیلیات  تمایم  بارای  را ژئواکونوم  مفهوم و دانند م  مرتب  کشور
 از طاوالن   مدت برای که کشوری است،گفتن   .کنند م  استفیده خیرج  و داخل 
منظار ژئوپلیتیاک نقاش     از تواناد  نما  ، کند کوتیا  خود اقتصیدی قدرت تقویت

 گفتمااین تحااو  باای (.Blackwill and Harris, 2016, p 20) دمهماا  ایفاای نمییاا
 منیسابیت  عرصاه  در اقتصاید  برتار  نقاش  و ژئواکوناوم   گفتماین  به ژئواستراتژی

 هییفتا  الملال  باین  عرصاه  در واالی  جییگیه آن اامیت و انرژی ژئوپلیتیک جهین ،
 روابا   گساترش  و توساعه  بارای  محكا   مبنیی  تواند م  انرژی ایی مؤلفه .است
 امنیت و صلح به انرژی زمینه در ایجیدشده متقیبل وابستگ  و بیشد کشورای متقیبل
 .کرد خوااد کمک بلندمدت در

 ایران ژئوپلیتیکی موقعیت .2

 .است مرتب فیرس  خلیج و عمین درییی خزر، درییی آب  حوزه سه بی ایران کشور
 خازر  دریایی حاوزه   در و کیلاومتر  1248 حدود جنوب، در سیحل  خطوط طو 

 سااواحل طااو  باای کااه (11، ص 9833 احماادیین،) اساات کیلااومتر 911 حاادود
 و متعادد بنادرایی   وجاود  .ییباد  م  افزایش کیلومتر 8422 از بیش بهفیرس  خلیج

 و زیاید  جزایار  از برخاورداری  ،فیرس خلیج در (فعی  و مه بندر  99) استراتژیک
 و اناد  اقیاینوس  بی ارتبیط ارمز، استراتژیک تنگهکنیر  در گرفتن قرار استراتژیک،
 اقتصیدی سییس ، ایی برداری بهره و امتییزات آوردندست  به جهت آزاد، درییایی

 ، ص9819 نیی، حیفظ) است بخشیدهایران  به ای ویژه استراتژیک موقعیت، نظیم و 
حدفیصال   عناوان  باه  خیورمیینه منطقه در گرفتن قراردلیل  به ایرانامچنین  (.111
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 نفاوذ  دلیل بهای برخوردار است و  منطقه محوریت از آفریقی و اروپی آسیی،قیره  سه
 برتار  اایی  قادرت  حضور پیرامون، ژئوپلیتیك  ایی حوزه در آن تمدن  و فرانگ 
 ژئاوپلیتیك   موقعیات ، آن امساییگین  خای   در نفوذ و ایران امسییگ  در جهین 
 .دارد ای ویژه

 در جهین انرژیروزافزون  نییز برآورنده منطقه دو، خزر درییی وفیرس  خلیج
 دریایی  نفتا   منیبع .دندار فراوان  اامیت غرب برایاستند که  یك  و بیست قرن
 اایی  شارکت  گمیناه که  ؛ درحیل است شده زده تخمین بشكه میلییرد 122 تی خزر
 نفتا   منیبع میزان به که زنند م  تخمین را بشكه میلییرد 12 میینگین منطقه در فعی 
 89 از نیاز فایرس   خلایج  حاوزه  نفت تولید افزایش .است نزدیک ایرانشده  کشف
 اسات  محتمال  1212 در درصاد  89 باه  1221 سای   در جهاین  نفات  کال  درصد

(Bahgat, 2010. P17.) دانشامند « کما   جفاری » تای  شاد  بیعا   اای  واقعیات  این 
 وفیرس  خلیج دربرگیرنده سرزمین مجموعه اش نوشته در 9111 سی  در ی ،آمریكی
 اایی  سارزمین  کاه  ای منطقه دو؛ داد نیم انرژی« استراتژیک بیض » را خزر درییی
 بازر   منباع  دو ایان  اساتراتژیک  پلا   چون ایران و دارند خود میین در را ایران 
اییالت  ویژه به غرب  کشورایی رسد م  نظر به .داد م  پیوندا   به را جهین انرژی
 باه  مرکازی  منطقهتنهی  نه که آیند م  کنیر ژئوپلیتیک واقعیت این بی رفته رفته متحده

 حرکات  جناوب سوی  به خود قدیم  منطقه از بلكه بیزگشته، ژئوپلیتیک مطیلعیت
 ایاران کاه   طوری به است، گرفته قرارفیرس  خلیج و خزر درییی دو میین در و کرده
 در (.131، ص 9839مجتهاد زاده، )گیرد  م  قرار جدید مرکزی منطقه این قلب در

 و اسات  منطقاه  در خایص  ژئوپلیتیک موقعیت دارای ایران گفت، توان م  مجموع
را در سطح  ممتایز قارار داده اسات؛     جهین  ایی قدرت بی ایران رواب  امر امین
  منایفع  خاود  بارای  ایران در ای منطقه نیز و جهین  ایی قدرتامه  که نحو بدین
  قادرت  غارب،  بای  تانش رغا    علا   ایاران  .دارند نییز ایران بیرواب   به و بینند  م 

 (.39، ص 9818 رسول ،) است جهین  و ای منطقه معیدالت در تأثیرگذار

 هند ژئوپلیتیکی موقعیت .9

ژئوپلیتیاک   اناداز  چشا   فیقد تنهی نه (9 شمیره نقشه) آسیی جنوب منطقه کشورایی
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 تایری ، تاأثیر   تحات  امگا   کاه  ناد دار  مختلفا  اایی  دیدگیه بلكه استند، مجرد
 منطقاه  کشاورایی  .اناد  گرفتاه  قارار  جغرافیایی   مكین کلیت و سییس  ایدئولوژی
 و سییسا   حیایت  در خایرج   ایی قدرت دخیلت و سلطه ازواره ام آسیی جنوب
 ازنظار  را منطقاه  ایان  تاوان  ما   رو  ایان  از؛ اناد  باوده  متضارر  شین منطقه اقتصیدی
 باه  کیمال  و پوییژئوپلیتیک  منطقه یک آنژئوپلیتیک  تحوالت بر مؤثر یای ویژگ 
 (.12، ص 9814 زرندی، برزگرزاده) آوردشمیر 

 آسیا جنوب منطقه سیاسی نقشه. 7 نقشه

 

Source: www.eduplace.com 

غارب   جناوب  و غرب» به غرب از ،«مرکزی آسییی» به غرب شمی  از اند کشور
 شرق وشرق  جنوب» به شرق از و «اند اقیینوس» به جنوب از ،(خیورمیینه) «آسیی
 نظیم در کشور این .(4، ص 9838 نسیم ، و فر بهروزی) است شده محدود «آسیی

http://www.eduplace.com/
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 جناوب  و شارق ژئاوپلیتیك    منطقاه » یعن ژئوپلیتیك   منطقه سه بی خودپیرامون  
 شامی   در «مرکزی آسیییژئوپلیتیک  منطقه» ،شرق جنوب و شرق در «آسیی شرق 
 تای  فق  اند اقیینوس .دارد تالق  غرب در «آسیی غربژئوپلیتیك   منطقه» و غرب
 شمیل  حدکه  طوری به رود، م  پیش شمیل  نیمكره در استوا خ  از کوتیا  فیصله
 اساتراتژیك   نظار  از اقیینوس این .است واقع شمیل  عر  درجه 11 در تقریبیً آن

 خلایج  ،فیرس خلیج عرب ، درییی سرخ، درییی شیمل کهد دار درییی  بیزوی شش
 باه  سواحل عوار  از درییی  بیزوان این .است میالکی خلیج و عدن خلیج بنگی ،
 و اناد  اقیاینوس  مجایورت  در کاه  (18 ، ص9839 العیبادین،  زین) اند آمدهوجود 
 بساییر  ارتبیط  نقش و است گرفته قرار میالکی و ارمز استراتژیک و مه  ایی تنگه
 توجاه   قیبال  انرژی مرور و عبورامنیت  به مربوط مبیح  در ویژه به کهد دار مهم 
 قارار  اناد  اقیینوس ایی آب مجیورت در منطقه که واقعیت این دیگر، بیین به .است
 دریایی  عماین،  درییی نظیر مهم  و استراتژیک ایی تنگه و ای خلیج درییای، و دارد
 موجاب  اناد،  کرده رخنه آن داخل در میالکی، تنگه و ارمز تنگه فیرس، خلیج عرب،
 کنتار   منظاور  بهرا  مه  نظیم  و درییی  عدیده ایی کشمكش صحنه تی است شده
علات   باه  امچناین  اند کشور .کند م  توجیه انرژی و کیال تجیرت اصل  ایی راه
 آسییی کشورایی مینند جهین حسیس کشورایی و نواح  مجیورت در گرفتن قرار

 اساتراتژیك   موقعیات  دارای شارق   آفریقیی و غرب  آسییی چین، شرق ، جنوب
 و خایم  ماواد  و (چاین ) سییسا   قادرت  و وسعتدلیل  به نقیط این .است مهم 

 نداسات  برخاوردار  ای العایده  فاوق  اامیات  از ،(غربا   آسییی) معدن  ایی فرآورده
 (.12، ص 9814 زرندی، برزگرزاده)

 هند و ایرانژئوپلیتیک  مناسبات .۴

 مرحلاه  ساه  به توان م  را رانیا و اند رواب  ،9141 سی  در اند استقال  زمین از
 ؛شاوروی  جمایایر  اتحاید   فروپیشا  تی اندوستین استقال  از ،نخست؛ کرد تقسی 
 در اند .یکنونت 1229 سی  از سوم سپتیمبر؛ 99 حوادث تی سرد جنگ ینیپی از دوم،
 در را رانیا ا بای  روابا   گسترش مشتر  یای نهیزم استقال ، از پس هیاول ایی سی 
 یبارا  زیایدی  مواناع  ،الملل بین ست یس یفشیرای زمینمرور  به امی؛ بودگرفته  پیش
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 کیا  اناد  مایالدی  12 دااه  اواس  تی .کرد ایجید کشور دو ینیم گسترده یامكیر
 یای  یتحر زدن دور یبرا دیجد راه و رانیا یانرژ یبرا اعتمید قیبل صیدرات بیزار
 دوجینباه  اایی  یامكایر  ،دوره این از بعد (.pant, 2004, P 371) بود متحده یالتیا

 ، یسا یس ک،یپلمیتید یای شرفتیپ وجود بی و هنبود  طوالن  لیخ ایران و اند بین
 و داریا پی کیاساتراتژ  ایی یامكیر و ژئوپلیتیك  رواب  کشور دو  فن و یاقتصید
تارین   مها   عناوان  به یا استه مسئله که طوری به .اند نداشته یكدیگر بیمدت   طوالن 
 1222 سای   اواس  از داه، کی از شیب رانیا  خیرج رواب  یتیکل بر مؤثر عیمل
 مسائله  در رانیا ا موضاع  رییا تغ بی .کرد متوقف اند بی را ای یامكیر یصعود روند
 بعاد،  باه  1221 سای   از ،اروپای  و متحاده  یالتیا ا بی مقیبله به یامكیر از یا استه
 هیفور و 1221 لیآور در اند .داد رخ اند و رانیا رواب  در  توجه قیبل راتییتغ

  رأی رانیا ا هیا عل یا اساته  یانرژ الملل  بین آژانس حكیم یشورا در بیر دو 1229
 نظر تجدید اند بی خود یاقتصید یامكیر مورد در داد اشدار رانیا پیس ، در .داد

 پاروژه  به مربوط مذاکراتدر ادامه  (.Soltaninejad, 2017, PP 26- 27) کرد خوااد
 .شد متوقف« صلح لوله خ » نیم به پیکستین  یطر از اند به عیمی  عیطب گیز انتقی 
 بای  شاتر یب و داشات  رانیا بی یامكیر ادامه به یکمتر عالقه اند ز،ین افغینستین در
 یاقتصید یای عرصه در ایران و اندبی اینكه  مجموع، در .بود امسو متحده یالتیا
 شیافازا  و یا استه اختالفیت دلیل به د،ان شتهدا یكدیگر بی ایی  یامكیر یتجیر و

 و ژئوپلیتیااک رواباا  ،آمریكاای خصااوص بااه، غاارب و رانیااا نیباا تاانش سااطح
 ,Pant) اسات  کرده پیدا کیاش شدت به ایران و اند بین استراتژیک ایی امكیری

2011, P 63). 
 در ایااران و انااد ژئااوپلیتیك  مواضااع چااونام عااوامل  کااه اسااتگفتناا  

، وجاود  گایز  و نفات  داشتنه ب اند نییز وانرژی  به مربوط ایی بح  ،فیرس خلیج
 برای انرژی امنیت حفظ جهت از میدر کشور و انرژیدر جییگیه صیدرکننده  ایران
فاراا    را کشور دو بین «منیزعه» و «رقیبت» حی  عین در و «امكیری» زمینه اند،
 جدیاد  شارای   باه  توجاه  بای  عوامال ایان   تمایم  این در حیل  است که  .کنند م 
 در انارژی  اایی  تحاری   پ  در اقتصیدی و تجیری ایی امكیری قطع و الملل  بین
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 دستخوش را ایران و اند مواضع آمده،وجود  به ایران برایکه  (9813) جیری سی 
 بیاین در ادامه  که مسیئل  به توجه بی اند برخورد حی  این بی .است داده قرار تغییر
 بای  کشور این بین منیزعه، و رقیبت حی  عین در و امكیریایی  زمینه، شد خوااد
 .کرد خواادمشخص  را ایران

 هند و ایران روابط در همکاری سطوح .۴-7

 روابا   از  ساطوح  یدارا  فرانگ و  خیتیر ، تمدن نهیشیپ داشتن بی اند و رانیا
 کاه   نقشا  و کشاور  دو نیمایب  منیسابیت  در افغینساتین  گایه یجی جملاه  از ؛داستن
 و سا  یترور مسائله  .بیشند داشته افغینستین اقتصید و تیامن ،یسیززبی در توانند  م

 و اسات  زده فاراوان  یای لطمه کشور دو به امواره مختلف اشكی  به یگر  افراط
 در القیعاده  و طاورکل   باه  سا  یترور دربایره  اند و رانیا مشتر   نگران انعكیس
 دهیا پد از  نیشا  داتیا تهد بای  مقیبلاه  برای که شد سبب خیص، طور به افغینستین

 حرکایت  بای  مقیبلاه  برای رانیا و اند مشتر  کیری گروه 1228 سی  در س یترور
 و چیبهایر  بندر دیگر سوی از (.Fair, 2011, P 24) شود ایجید منطقه در  ستیترور
 .داردبسزای   نقش ایران و اند بین امكیری در نیز مرکزی آسییی

 تروریسم .۴-7-7

 خطار  .اسات فایرس   خلایج  در اناد  منایفع  تارین  مها   از یك  تروریس ، بی مبیرزه
 و توزیاع  تولید، تأسیسیت از اع  ،فیرس خلیج در نفت  منیبع به تروریست  حمالت
 منطقاه  ایان  در متحاده  ایایالت  منایفع  باه  حملاه  برای ای، جییگیه و تینكرای تخلیه

 منطقاه  ایان  در نیاز  را اناد  منایفع  دقیقایً  امار،  این و است لمس قیبل و محسوس
 توجه نكته این به که شود م  تر عمی  زمین  نگران  این .اندازد م  خطر به شدت به

 حماالت  انجایم  در تروریسات   اایی  نیسیزم توانیی  ازدرصد  12 از بیش که کنی 
 ایان  ازدرصاد   12 حادود  و شده واقع اند غرب  مرزایی نزدیك  در تروریست ،
 تهدیادات  ایان  .اسات  داده رخ منطقاه  اماین  در نیاز  تروریسات   موفا   حمالت
 تشادید  تروریس ، علیه امكیری و منیسبیت تقویت به را ایران و اند نییز مشتر ،
 امنیتا   تهدیادات  افزایش (.International lonferenceiyadh,2005: 5-8) است کرده
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 منطقاه  در تكفیاری  و افراطا   اایی  گروه اقدامیت ویژه به تروریس  پدیده از نیش 
 برای مشترک  تهدیدات اند،قیره  شبه امچنین و آسیی غرب  جنوب و غرب  آسییی
 .شوند م  محسوب منطقه امنیت  ثبیت امچنین و اند و ایران کشور دو مل  امنیت
 نظایم   شابه  گساترش  بایر  زیاین  پییمادایی  مورد درنو  دال  و تهران راستی این در

 اار  .استند نگران منیط  سییر و مرکزی آسییی آسیی، جنوب در سنت  گرای اسالم
 آن فراسوی و افغینستین در افراط  ایی گروه نفوذ و قدرت احییی نگرانکشور  دو
 آماوزش  پیکساتین  در کاه  رادیكایل   نیرواایی عمدتیً  .بیشند م  پیکستین در ویژه به
 ایاران  و اناد  بارای  پیکساتین  و عربساتین  لجساتیك   اایی  حمییت تحت بینند م 

 ایایالت  حیکمیات سار   بار  پیکستین و اند ایی جنگ پ  در .استند بیلقوه تهدیدی
 کشمیر جهیدی ایی گروه قیلب در اند،علیه  ای گروه این از بسییری که بود کشمیر
 گساترش  کاه  دارد آن بای   اناد  رو ایان  از .شادند  پیکساتین  و اناد  منیزعاه  وارد
 به پیکستین استراتژیک دسترس  و کشمیر بر فشیر افزایش بیع  افراط  ایی گروه
 ساوی  از ژئواساتراتژیک  مالحظیت دلیل امین به .شود مرکزی آسییی ایی دروازه
 ارتبایط  در که اسالم  کشورایی توس  شدن محیصره از جلوگیری جهت در اند

 در اناد  مها   اایی  انگیازه  از یكا   تواند م  است، پیکستینایی  سییست بی نزدیک
 تلقا   مرکازی  آساییی  در کشور این بی امكیری به تمییل و ایران به شدن نزدیک
 (11-19 :9811 احمدی، و زرقین ) شود

 (گاز و نفت) انرژی .۴-7-2

  كیتكنولاوژ  تاوان  خاود،  ینفر ونیلیم 122 و یردیلیم کی تیجمع داشتن بی اند
 ,Escobar)... و یاقتصاید  یبایال  تیا ظرف ، نظایم  توان بودن، یا استه قدرت بیال،

2007, P 16) نیا تیاام و دقرار دار یانرژ کننده مصر  بزر  کشور پنج زمره در 
 یجمهاور  بار ایان   عاالوه  .سات ین دهیپوش  کس بر الملل  بین منیسبیت در کشور
 یانارژ   ضا یب»  كیتیژئاوپل  یبایال  تاوان  ه،یامسی نیشتریب داشتن بی رانیا  اسالم
 کشاور   كیژئواکوناوم  و  كیژئواساتراتژ  تیا عموق ،«خازر  یییا در و فیرس خلیج
داناده   نشاین  برآوردای .دیآ  م حسیب به  جهین یای قدرت محیسبیت در یراابرد
 قایدر  ،1211 سای   در شارای  ترین  بینینه خوش در حت  اند که است واقعیت این
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 نمییاد  استحصی  اش داخل  منیبع از را نییز مورد گیزدرصد  41فق  تی  بود خوااد
 یای  LNG واردات طری  از بیید طبیع  گیزمترمكعب  میلییرد 11 حدود نتیجه در و

در جییگایه   رانیا ا 1293 سای   در .شاود  ما   منتقال  کشور این به فرامل  لوله خ 
 91 حادود قارار داشاته و تجایرت باین دو کشاور       اند یتجیر کیشر نیپینزدام

ییفتاه   شیافازا  درصاد  14این میزان  1291 سی  بی سهیمقی در که هبود دالر یردیلیم
 98.89 اناد  باه  رانیا ا صایدرات  1293 سی  طو  در اینكه توجه قیبل نكته .است

 در .شاود  ما   شایمل  را اناد  واردات کل از درصد 1.9 که است بوده دالر یردیلیم
 کال  از درصاد یاک  دالر بوده اسات کاه    یردیلیم 8.8 رانیا به اند صیدرات مقیبل

 (.Financialtribune, 2019) است داده ختصیصا خود به را اند صیدرات
 بای ژئوپلیتیاک   قرابات  امچنین و گیز و نفت غن  منیبع داشتن دلیل به ایران

 و دارد را کشاور  ایان  برای مطمئن انرژی شریک یک به شدن تبدیل ظرفیت اند،
 و انارژی  ایی امكیری، کشور دو امكیری ایی زمینهترین  مه  از یك  حیضر، در
 بی خیم، نفت زمینه در .است طبیع  گیز و خیم نفت زمینه در امكیریخصوص  به

 حادود  روزانه 1293 سی  در ایران، از اند نفت واردات ،آمریكی ایی تحری  وجود
 اازار  413 حادود  کاه  1291 سی  به نسبت آمیر این .بود بشكه 122 و ازار 411
کنناده   عرضه دومین ایران (.Reuters, 2019) است داشته افزایش بوده روز در بشكه
 و بنازین  حجا   بیشاترین  اناد  عاو   درو  شاود  ما   قلمداداند  به نفت بزر 

نیاز بییاد گفات     گاذاری  سارمییه  نظار  از .کناد  تأمین م  را ایران واردات  گیزوئیل
 ساه  گذاری سرمییه برای ،«ایندیی اویل» و« س .او.آی» ،«س .ج .ان.او» ایی شرکت
 وگاو  گفت حی  در ایران فیرس  بلو  گیزی ذخییر توسعه منظور به دالریمیلییرد 
 توساعه  در نقش ایفیی برای نیز اندوجی شرکت و س .ج .ان.او مذاکرات .استند
 بارای  سا  .ج .ان.او .دارد ادامه جنوب  پیرس از گیز خرید و آزادگین نفت  میدان
 chen, 2010, P) اسات  ایاران  بی مذاکره حی  در نیز خزر گیز و نفت ذخییر توسعه

 در ویاژه  باه  اند و ایران انرژی ایی امكیری که دکر ادعی توان م  مجموع در (.37
 اناد  و ایاران  اقتصایدی  تكمیلا   اا   حوزه ترین وسیع واقع در گیز، و نفت بخش
 بیزاراایی  یایفتن  به نییز مل ، توسعه ایی برنیمه میل  منیبعتأمین  برای ایران .است
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ب،  9818 زارعا ، ) دارد خاود  گایز  ویژه به و نفت منیفع برای منیسب و اتكی قیبل
 (.98ص 

 مرکزی آسیای .۴-7-9

 از زیارا  ؛اسات  مرکازی  آساییی  باه  ژئوپلیتیك  نظر از اند دسترس  راه تنهی ایران
 دریایی   و (ترکمنستین بی مشتر  مرز) زمین  مستقی  مرز طری  از ایرانطر   یک
 طرفا   از و دارد ارتبایط  مرکزی آسییی بی (خزر درییی در ترکمنستین و قزاقستین)

 ساطح  در چاه  و منطقه سطح در چه اند بی آشكیری ژئوپلیتیک رقیبت ایران دیگر
 اماه  در فرانگ  و تیریخ  نفوذ دارای امچنین ایران .ندارد منطقه این در جهین 

 مسایر  تارین  امان  و تارین  ارزان تارین،  کوتایه  ایاران  مسایر  .است منطقه کشورایی
 به اند دسترس  مورد در .است بیرونجهین  به مرکزی آسییی کشورایی دسترس 
 بنادرایی  از حیضار حای    در اناد  دریایی   بیزرگاین   گفات  بییاد  مرکزیآسییی 

 از خشاك   راه کیلاومتر  صادای  پیماودن  بی که کند م  استفیده اوکراین و گرجستین
 از اعظما   بخاش  کاه از آنجایی    امچنین شود، م  میسر مرکزی آسییی بی روسیه
 و دریایی   دزدی بارای  مساتعدی  مسایر  شاود،  م  جی جیبه میالکی تنگه از اند نفت

 اسات  قایدر  عماین  دریایی  در مكاران  ایرانا   ایی کرانه نتیجه در .است تروریس 
 رواب  در اند، اقیینوس به مرکزی آسییی و خزر دانده ارتبیط سرزمین  پل عنوان به

 ایران راستی این در .گیردعهده  بر را محوری نقش منطقه آن بی اندوستین بیزرگین 
 بایف   دانده ارتبیط آان راه کیلومتر 122تأسیس  ازینه اندوستین بود کرده پیشنهید

 دسترسا   .نمییاد تاأمین   مرکازی آساییی   باه  مساتقی   دسترسا   برای را مشهد به
 تر کوتیه کیلومتر صدای را اند اقیینوس -مرکزی آسییی مسیر تواند م  که مستقیم 
از  خودرقیبین  به نسبت مرکزی آسییی دررا  اند قیره شبه تواند م  اقدام این .سیزد
 .سیزد برخوردار ای ویژه امتییز
زیار   یال دال باه  اند برای مرکزی آسییی به ورود برای ایران مسیرطورکل   به
 :است اامیت حیئز
 ؛مرکزی آسییی انرژی سرشیربه منیبع  دستییب -9
 کشور برای مبیرزه بی تروریست؛ دو اتحید و شدن سوام -1
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 و دیریناه  دشامن  عناوان  به پیکستین) امسییه کشور دو بی قوا توازن حفظ -8
 .(14-18 :9811 احمدی، و زرقین ) (قدرتمند رقیب  عنوان به چین

 افغانستان .۴-7-۴

اایی سییسا ،    مشاترک  از امكایری  اایی   طورکل  ایاران و اناد دارای زمیناه    به
آنچه نمید و سمبل . استراتژیك ، عمران ، اقتصیدی و ترانزیت  در افغینستین استند
. ایی ترانزیتا  اسات   امكیری ایران و اند در افغینستین است، مربوط به امكیری

 -چیبهیر»حی  انجیم است، سیخت بزرگراه  ایی ترانزیت  که در ترین امكیری مه 
است که این مسیر از طرف  افغینساتین و کشاورایی آساییی    « زرنج -رامدال -زابل

افغینستین و کشورایی آسییی مرکزی  مرکزی را به دریی و از طر  دیگر اند را به
ایران در کنیر ممینعت پیکستین از صدور  موقعیت ژئوپلیتیك  ویژه. سیزد متصل م 

یالی خود از طری  خی  ای برای صدور ک کیالایی اندی، بیع  توجه ویژه اندی
 کننادگین باه   از سوی دیگر ایاران و اناد ااردو در زماره کماک     . ایران شده است
ایی پیکستین در منطقه  طلب  ای ا  مینع  در برابر جیه این امكیری. افغینستین استند

ایاران باه احیایی    . و ا  مسیری برای جلوگیری از انزوای بیشتر ایران خوااد بود
سیخت جیده و سییر  کند و در این کشور به فغینستین کمک م زیرسیخت اقتصیدی ا

ایی قیبل توجه  در این کشور انجایم   گذاری ای مشغو  است و سرمییه زیرسیخت
ایی عمرانا ، بیزسایزی و    میلییرد دالر برای کمک 1/9اند نیز بیش از . داده است

اازار   92سایخت مدرساه، باورس    . بشردوستینه در افغینستین ازینه کارده اسات  
ای از  تنهای گوشاه  ... اایی برقا  و   دانشجوی افغین ، سیخت بزرگراه، سد، نیروگیه

جهت نیست که حج  تجیرت اند و  ب . ایی عمران  اند در افغینستین است فعیلیت
از سای   . میلیون دالر باوده اسات   932بر  بیلغ 1294تی  1298ایی  پیکستین در سی 

 وع شد، ایران نیز حدود یک میلییرد دالر بهکه عملییت نیتو در افغینستین شر 1221
اای   علت سی  غیر از این، معیدن افغینستین به. افغینستین کمک اقتصیدی کرده است

اای   نخورده بیق  مینده و امكینیت الزم برای استخراج آن جنگ در این کشور دست
توانند  م  دلیل داشتن امكینیت استخراج معیدن، در نتیجه ایران و اند به. وجود ندارد

 (11-14ص  ، ص9811زرقین  و احمدی، )در این بخش به افغینستین کمک کنند 
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 چابهار .۴-7-5

 المللا   باین  مه  شیاراه چندین مسیر در غیرمستقی  یی مستقی طور  به چیبهیر بندر
 اایی  موقعیات  تارین  رااباردی  ازیكا    باه  شدن تبدیل قیبلیت و است شده واقع

 و جنااوب -شاامی  جهااین  کریاادور در چیبهاایر گاارفتن قاارار .دارد را ترانزیتاا 
 آساییی ) خازر  حاوزه  کشورایی و افغینستین به اند ورود برای مسیر ترین منیسب
 ایان  امچناین  .اسات  شاده ایران  به اند ژئوپلیتیك  ایی وابستگ  بیع  ،(مرکزی
 و است اند اقیینوس سیزه و عمین درییی سیزه یعن  ای منطقه سیزه دو عضو بندر
 از که نیست دلیل ب  .کند برقرار ارتبیط اقیینوسیه و آسیی آفریقی، قیره سهتواند بی  م 

 مستقل ایی دولت و افغینستین محصورکشورایی  به بزر  دروازه عنوان به چیبهیر
 آساییی  کشورایی به ورود در) اند منیفع حی این  از .شود م  یید المنیفع مشتر 
 کریادوری مسایر   کایمالً باه   (خازر  حیشایه  کشورایی حت  و افغینستین و مرکزی
 توساعه  و سایخت  در اناد  متقیبال،  وابستگ  اینالی  البه در .است وابسته چیبهیر
 یایری  را ایاران  ریل ، و ای جیده کریدوری، مسیرایی سیخت چیبهیر، درییی  بندر
 و مرکازی  آساییی  باه  اناد  مسایر  دریایی   داالن یاک مثیباه   باه  نیز ایران و کند م 

 موقعیات  ایاران  اا   پیییپایی  معیملاه  این در بنیبراین ؛سیزد م  اموار را افغینستین
 کوتیه امن،) مسیری انتخیب بی اند ا  و داد م  بس  راخود  کریدوری امتیی ب 
 رسد م  خود اادا  به پیکستین اش دیرینه دشمن و رقیب مسیر از غیر (صرفه به و
 (.14، ص 9811 دی،ماح و محمدی)

 هند و ایران روابط در منازعه و رقابت سطوح .۴-2

 صلح لوله خط .۴-2-7

 جهین  دوم رتبه در روسیه از پس جهین، گیزی ذخییر ازدرصد  93شتن دا بی ایران
 بارای  آن تاداوم  تضامین  و مصر  بیزارایی به دسترس  دلیل امین به .دارد قرار
 اقتصیدبدانی   که دشو م  بیشتروقت   امر این اامیت .است اامیت حیئز کشور این
باه ایان    دارد؛ وابساتگ   گایز  و نفات  بخش به ،(درصد 12) زییدی میزان به ایران

و  ایجاید  ایران برای خوب  بیزارتنهی  نه« صلح لوله خ »طرح  شدن  اجرایترتیب 
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 .دااد  م  کیاشنیز  را کشور اقتصیدی مشكالت بلكه کند، م  تضمین ثیبت  درآمد
 اغلب است، شده ا  تشدیدتیزگ   به که ایران تحری  قینوناسیس  بر سو، دیگر از

 اسات  حایل   در این .اند شده منع ایران انرژی حوزه در گذاری سرمییه از ای شرکت
 فرساوده  اای  پیالیشاگیه  و لولاه  خا   از اعا   ایران انرژی بخش ایی زیرسیخت که
 مبارم  نییز سیالنه، صورت به داخل  مصر  درصدی 92 رشد بهتوجه  بی و اند شده
 بر سرمییهحدی  به بخش این این، بر عالوه .دارند زیربنیی  گسترش و بیزسیزی به

 ضارورت بر این اسایس   .آید برنم  آنایی  ازینه عهده از تنهیی  به دولت که است
 توافقایت  انعقاید  نیاز  و بخش این در خیرج  گذاران سرمییه امكیری و مشیرکت
 ایاران  بارای  صلح لوله خ  منظر این ازو  است مشیاده قیبل وضوح به ،بلندمدت
 زمیناه  ایان  در رقیبات  شایاد  ایران و اند بین حیضر حی  در امی؛ است پراامیت
 برقراری و لوله خ  این احداث بی کهاست  این دیگر توجه قیبل مه  نكته .استی 
 برقارار  امنیات  نیاز  ایران شرق  مرزایی در پیکستین بلوچستین در آرامش و امنیت
 اعمای   باه  تمییال  میازان  اشاتغی ،  و کایر  شارای   آمادن  فاراا   بای  واسات   شده

 .ییبد م  کیاش نیز منطقه این سیکنین بین در مخدر مواد قیچیق وآمیز  خشونت
 اتصایل   عناوان  باه  صالح  لولاه  خا   شادن  اجرایا   گفات  تاوان  م  بنیبراین
بر صلح و ثبیت در غارب آسایی و    توجه  قیبل مثبت تأثیراتد توان م  استراتژیک
رو  روباه  بسییری موانع بی پروژه این امی ؛بیشد داشته منطقه این در امگرای بیلطبع 
 منطقاه  ایان  در امگرای  روند روی پیش  وسیع سطح در که موانع  ؛ه استشد
 .دارند قرار

 آسایی  غارب  منطقاه  در امگرایا   روناد  برتأثیرگذار  موجود موانعترین  مه 
 :ازاند  عبیرت
 ؛آمریكی جمله ازای  منطقه فرا ایی قدرت مداخله .9
 پیکستین؛ و اند تیریخ  اختالفیت .1
 (.193-118ص  ، ص9839 توحیدی،) تكنولوژی و سرمییه کمبود .8
 نییزمنداین کشور  ،اند داخل در گیزی گسترده شبكه ودطورکل  به دلیل نب به
 صار   مساتلزم  اا   آن کاه  اسات  بخاش  ایان  در خاود  اایی  زیرسیخت توسعه



 7931پاییز  ♦ ونهم سیشماره  ♦م دهسال  ♦ روابط خارجی     44

 کمباود  و اناد  اقتصید متعدد ایی اولویت به توجه بی که است کالن گذاری سرمییه
 و ای ساارمییه کمبودااایی باار افاازون. اساات مشااكل آن انجاایم دولاات، ساارمییه

 لولاه  خا   این روی پیش موانع دیگر بر نیز کشور سه فن  اختالفیت تكنولوژیک،
 پروژه، این در ایران سیب کننده  مذاکره ،«حسینیین نژاد» اظهیرات .است شده افزوده
 آن عرضه از بیشتر گیز بیزار در تقیضی» وی، گفته به .داد م  نشین را اختالفیت این
 بیشاتری  پاو   کاه  فروشاند  ما  کساین    باه  فروشاندگین  دلیال  اماین  به و است
 اسات،  روشان کیمالً  مسئله ایران مورد در» :است افزوده امچنینوی  .«ندپرداز م 
 .آسایی  بایزار  باه  اا   کنی ، صیدرآمریكی  و اروپی بیزار به ا  را گیزمین توانی  م  می

 آنجی در و است ترکیه به می گیز فروش قیمت برابر تقریبیً اروپی جنوب بیزار قیمت
 مطارح  رقیبا   لوله خ امچون  آسیی بیزار قیمت برای .استند زییدی خریدارایی

 قارار  ماال   منطقاه  در را طبیع  مییع گیز اخیر قراردادایی قیمت بیید لذا نیست،
 ماییع  گایز  قیمات کاه   درحایل   .اسات  شده معیمله ا  دالر 99 حدود در که دای 
 .(Moj news.com, 2014) «است دالر 1/9 از کمتر شده، تواف 

 ایان  در امگرایا   مواناع  ،«خاروار  از مشت » عنوان به رو آن از لوله خ  این
 اساتراتژیك   منایفع  کشور سه آن تحق  در ،سو یک از که سیزد م  آشكیر را منطقه
 سرنوشت در دقت .دارد قرار آن راه سر بر ای عمده مشكالت سو، دیگر از و دارند
 داد م  نشین آسیی جنوب امگرای  روند در سیز زمینه عیمل  عنوان به لوله خ  این
 .نیسات  کایف   گراییناه دا  به روندایی ام شكل برای کشورای «خواست» تنهی که
 تعایر   و مارزی  اختالفایت  چاون  مشاكالت   بای  ابتادا  اماین  از لولاه  خ  این

 وآمریكای   و ایران میین صفر جمع حیصل بی بیزی پیکستین، و اند میین استراتژیک
 چنین بروز .است شده مواجهای  سرمییه و تكنولوژیکایی  ضعف و فن  اختالفیت
 اناوز  ،تایکنون  9114رغ  تالش سه کشور از سای    ه است که بهشد بیع  موانع 
 !نشود اجرای  فیز وارد پروژه این

 درآمریكای   دیادگیه  از بخش  «انگیر سیزه» و «گفتمین » رویكرداییاسیس  بر
 و آمریكای  حقیقات  در .اسات  آن بای  امگیم و اند ایی ایده بی تعیمل در ایران قبی 
 بایزیگران  ساییر  باه  گایا   کاه  است الملل بین نظیم از بخش  کشور این ایی ایده
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 رعییات  نییزمناد  اناد  مینند ظهوری حی  در قدرت دیگر عبیرت به .ییبد م  تسری
 و اای  نگارش  از برخا  بای آنكاه    اناد  امای  ؛است آمریكی مدنظر ایی بییسته بعض 

 در آمریكی ازحمییت  به مبرم نییزکه  زمین  تی کند م  رعییت را آمریكی رویكردایی
؛ کناد  م  پیگیری را کننده متعید  دیپلمیس  از نوع ، بیشد داشته مختلف ایی حوزه
 .دریكای نشاو  آم نیرضاییت   موجاب  خاود،  ملا   منیفع بی انطبیقعین  که در نحوی به

 در .دااد  قرار فشیر تحت را اند ایران، مینند ایی  حوزه دراست  تالشدر  آمریكی
 -پیکساتین  -اناد » لولاه  خا   باه  نسبت را خود نگران  متحده اییالت رابطه، امین
 از حمییات  و ایاران  ای اساته بودجاه   باه  کماک را  آن خود زع  به و اعالم «ایران

 بر آمریكیتأثیرگذار  ایی جنبه طورکل  به .است کرده قلمداد تروریست  ایی فعیلیت
 تبلیغایت   و سییسا   اقتصایدی،  بخاش  ساه  در توان م را  ایران علیه اند سییست
 (.34، ص 9819 پهلوان ، و سجیدپور) کرد بندی طبقه

 فارس خلیج حاشیه کشورهای با هند روابط .۴-2-2

 چین و شود م  محسوب اند تیریخ  و قدیم  دشمن که پیکستین گسترده حضور
و  اقتصیدیفعیلیت  فیرس خلیج در اند از پیش که اند سرسخت رقیب و قدرتمند
 است، فعی  خودکشور  به منطقه نفت انتقی  و استخراج و کشف درداشته،  تجیری
 ،انارژی  نییزاایی روزافازون باه    باه  توجه بیفیرس  خلیج منطقه در را اند حضور

 قادرت   اقتصایدی  و سییسا   نظایم ،  ابعاید  از اندوستینبی آنكه  .کند م دوچندان 
 محك پیی   جیی ییفتن برایفیرس  در خلیج اند دیپلمیس  آید، م شمیر  نوپدید به

پیگیرانه  و چشمگیر چندان جهین، بدیل ب  راابردی و ژئواکونومیك  منطقه این در
 رغا   باه  تایکنون  12 دااه  از پیکساتین  و چاین  کشاور  دو آنكاه  حی نبوده است؛ 
 فراناگ  بیشاتر  اایی  شابیات  و منطقاه  این در سییس  و فرانگ  اند  اشتراکیت
 در اند، در جهین مسلمینین اقلیتترین  بزر  حضور وفیرس  خلیج منطقه بی اندی
 تكیپوی و تالش اخیر ایی سی  در منطقه این به پیوند و اتصی  برای خصوص این

 شاورای  عضاو  کشاورایی  بای توجه  درخور و شفی  رقیبت ، ،پیگیرانه دیپلمیتیک
 انارژی  نیایز  اسات  تالش در اند که آنجیی  زا .است داشتهفیرس  خلیج امكیری

 حاوزه  اییرکشاو  دااد،  ساوق  طبیعا   گایز  منیبع از گیری بهره سمت به را خود
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 .دارند عهده بر سییست این پیگیری در مهم  نقشفیرس  خلیج
 .شود م  محسوب اند طبیع  گیز مه  کننده تأمین تنهی قطر اخیر، ایی سی  در

 اناد  بای  سیله 11 قراردادی ، مییع طبیع  گیز تن میلیون پنجتأمین  برای کشور این
 .کناد  ما  تأمین  را طبیع  گیز به اند نییز اکثر حیضر حی  در که است کرده منعقد
 میلیون 1/1 ای نیمه تواف  اند پترونت شرکت ،1229 سی  سپتیمبر در این، بر عالوه
 گایز  صایدرات  ،1221 سای   ژوئان  از که کرد امضی قطر ، گیز رأس شرکت بی تن 

 ایی سی  درای  اندی که اقدامیت  از یك  .است شده آغیز اند به کشور این طبیع 
 انجایم فایرس   خلایج  جناوب   حاوزه  کشاورایی  بی خود دیپلمیتیک رواب  در اخیر
 حاوزه  کشاورایی  ساران  بای   انادی  دولتماردان  شخصا   روابا  ی ارتقی ،اند داده
 در دلیل امین به .است بودهای  آن میین امنیت  رواب  فزایشا جهت درفیرس  خلیج
فایرس   خلیج حوزه کشورایی بی اندی بیالی سطح مقیمیت مالقیت اخیر، ایی سی 
 ؛اسات  ییفتاه  افزایش شدت به قطر و بحرین عرب ، متحده امیرات عربستین، ویژه به
فیرس  خلیج اییبندر از اند درییی  نیروی مقیمیت دیدار به توان م  مثی ، عنوان به
 فوریاه  در ادامه، در .کرد اشیره عمین و بحرین قطر، عرب ، متحده امیرات جمله از

 رسام   مالقایت  عربا   متحاده  امایرات  از اناد  درییی  نیروی رئیس ،1221 سی 
 امایرات  و اناد  میاین  مشاتر   دفیع  امكیری نیمه تواف  چهیر .داد انجیم دیگری
 .است 1229 سی  آوریل در مشتر  دفیع  امكیری کمیته یننخست حیصل متحده،
 دو جملاه  از .دارند حضورفیرس  خلیج در امواره اندی ایی کشت  این، بر عالوه
 پا   در انادی  اتبایع  انتقی  منظور به عمین  بندر یک در ،1229 سی  در اندی نیو

 در انادی  اایی  کشات   و نیرواای  دائم  و پررنگ حضور .گرفت پهلو لبنین جنگ
 این، بر عالوه .استفیرس  خلیج در پیکستین بی رقیبت دلیل به ،فیرس خلیج ایی آب
 ایان  در بحران  شرای  برای را منیسب گزینه چند امواره که است آن پ  در اند

 .(Hindustan Times, Jan. 25, 2006) کند حفظ خود برای منطقه،

                                                                                                                           

1  . CNG 

2  . RasGas 
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 آمریکا و هند روابط .۴-2-9

 ایان  روند و اند کرده تجربه خود رواب  در را متفیوتکیمالً  دوره دو آمریكی و اند
 توساعه  تای  1222-9141 اایی  سی  ط  متفیوت، بلو  دو در گرفتن قرار از رابطه
 زماین  از کشاور  دو ایان  روابا   .اسات  کارده  تغییر تیکنون 1222 از رواب  سریع

 این در؛ نبود برخوردار خیص  پوییی  از سرد جنگ پییین تی 9141 در اند استقال 
 نزدیك  بی بعد مراحل در و تعهد عدم سییست گرفتن پیش در بی نخست اند دوره
لحای    باه  کشاور  دو دوره این در .نبود آمریكی بی رواب  توسعه پ  در ،شوروی به

 ا ای  آن اقتصیدی استراتژیو  داشتندجهین  به متفیوت  نگیه استراتژیک محیسبیت
 این الملل بین نظیم در دگرگون  و 9112 سی  در شوروی فروپیش  بی .بود متفیوت
 اساتراتژیک  محیسابیت  درآمریكی و اناد   ،بعد به  زمین آن از .ییفت تغییر وضعیت
 و سارد  جناگ  از پاس  قادرت  دو روابا  و  کردناد  پیدا روزافزون  نقش یكدیگر

 جاز  باه  البتاه  اسات،  ییفتاه  توجه  قیبل گسترش جدید ازاره اوایل از خصوص به
آن دو  روابا   و زد ای اساته ایی  آزمییش به دست 9113 سی  در اند که انگیم 
 ایایالت  و اند بین استراتژیک امكیری قرارداد شدن نهیی  است،گفتن   .شد تیره

 در امكایری  توساعه سامت   باه  کشور دو رواب  شد سبب ،1229 سی  در متحده
 که -دتضی از تیکنون 1229 سی  از یعن ؛ کند حرکت مختلف موضوعیت وسطوح 

 ییفتاه  تغییار  امگرایا   باه  -تگرفا  م  تنشئ 9113 سی  در اند اتم  آزمییش از
 درگذشاته  کاه  اناد  و ایاران دوجینباه   منیسابیت  رساد  م نظر  به ،مقیبل در .است

 اند ظهور دیگر بیین بهاست؛  شده مواجه تغییرات  بی اخیرایی  سی  در ،بود مطلوب
 متحاده  ایایالت  بی کشور این استراتژیک امكیری و الملل  بین قدرت یک عنوان به

  اجرای نظر از .است شده ایران اسالم جمهوری  به اند نگیه در تغییر ایجید سبب
 کاه  است مواجه آمریكی نیم به سوم  عیمل بی اند و ایران رواب  گذاری، سییست و

، 9819 پهلاوان ،  و سجیدپور) است توجه قیبل گر مداخله عیمل اینفراوان  اامیت
تكثار   عیمل چهیر به توان م  را اند و آمریكی رواب ، چیرچوب امین در (.19ص 
 تهدیادایی  عنوان به پیکستین و تروریس  ،چین آسیی، جنوب در ای ایی استه سالح
 .دانست مربوط مشتر 
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 رقایبت   زنجیاره  یاک  از بخشا   ای در آسییی جناوب   ایی استه تكثیر سالح
 و ییباد  دسات  چین برابر در بیزدارندگ  به کند م  تالش اند که ای گونه به .است

 اناد،  رسام   مقیمیت .است اند مقیبل دربرابری  دستییب  به خوااین نیز پیکستین
 برای منیسب  حوزه را ای استه انرژیمخصوصیً  خود رشدحی   در انرژی نییزایی
 بار  افازون  (.11، ص 9819 پهلاوان ،  و ساجیدپور ) دانناد  ما  آمریكای   بی امكیری
 نگرانا  آمریكای   و اناد  روابا   در دیگر عیمل جنوب ، آسییی در ای استه موضوع
 تهدیادات  ازاین نگران  شیمل حوزه وسایع  اسات؛    .است چین جینب از امنیت 
 اقتصایدی  و ژئواستراتژیک استراتژیک، ایدئولوژیک، نظیم ، میدی، و ذان  امنیت
 .ای منطقاه  اایی  قادرت  بی امكیری درآمریكی  علیه توازن  یی بلو  ایجید تی گرفته
 درصادد  و کرده خطر احسیسچندبعدی  تهدید این جینب از دو ارآمریكی  و اند
 دیگار  عیمال  تروریسا   .اساتند ظهاور   حای   در قدرت این برابر در توازن ایجید
 ساپتیمبر  99 حاوادث  تاوان  ما  دیگار    بیاین   به .است اند وآمریكی  شدنتر  نزدیک
 عیمال  ساومین  را بمبئا   1229 دسیمبر 98 تروریست  حمله و واشنگتن در 1229
 حملاه  دالیال  جملاه  از .دانستآمریكی  و اند رواب  در ی امگرا بهدانده  سرعت

 ارگایه در واقاع  . اسات  پیکساتین  و افغینساتین  بی آن امسییگ  اند، به تروریست 
 این پشتیبینین اند، ییفته بیشتری قدرت پیکستین و افغینستین در تروریست  ایی گروه
 و اناد  کشاورایی  آسیی جنوب در چون؛ اند کشینده اندسمت  به راای  آن ای گروه

 دامناه  اای  ساالح ایان   به ای دستییب  تروریست خطر دارند، ای استه سالح پیکستین
 (.32، ص 9819 پهلوان ، و سجیدپور) سیزد م  تر مخربو  تر گسترده را تهدیدات

 .اسات  شاده آمریكی  و اند امگرای  سبب که است عیمل  چهیرمین پیکستین
 و پیکساتین  رابطاه  کنایر  در کشمیر و ای استه مسیئل تروریست، تولید و تروریس 

 اایی  تروریست برایمأمن   پیکستین .است بررس  قیبل پیکستین موضوع ذیل چین
 سمت به آسیی جنوب از که است گرای  افراط ایی گروه کینونو  افغینستین در فعی 
 در داخل  منیزعیت و کشمیرسر  بر اند و پیکستین منیزعیت .شوند م  سرریز اند

 یاک  ای استه پیکستین .نمیید م  تغذیه را دیگری یک ار و اند مرتب  بیا  پیکستین
 .دشاو  ما   محساوب آمریكی  برای بیلقوه تهدید یک و اند برای دسترس در تهدید
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 -پیکساتین -افغینساتین  محور طری  این از تی است افغینستین در نفوذدنبی   به چین
 دو عنوان به اند وآمریكی  به پیکستین مردم که است ذکر شییین .کند تقویت را چین
 پیکساتین  گاذاران  سییسات  نگارش  و تصمیمیت بر نگیه این و کنند م  نگیه دشمن
 و مطلاوب  کشاوری  عنوان به ای پیکستین  افكیر در چین طرف  از .بود خواادمؤثر 
 حماییت   موضاع  فاوق،  موضوعیت بر عالوه سو دیگر از .است شده شنیخته مثبت
 اسات  افازوده  نیاز  ایاران  و اند بین کشمكش به کشمیر مورد در پیکستین از ایران
 (.39، ص 9819 پهلوان ، و سجیدپور)

 امچناین  آمریكای،  و اناد  باین  اساتراتژیک  امكایری  معیاده انعقید رغ  عل 
 باه  موساوم  ای اساته  آزماییش  مناع  معیااده  ایاران،  مینناد  زا تانش  عوامال  بعض 

 رواب  در میینمیر و جهین  تجیرت سیزمین محیط ، زیست مسیئل ،«ت .ب .ت .س »
 ایاران  .شاود  م  یید واگرای  عوامل عنوان بیای  آن از که دارد، وجود آمریكی و اند
 .اسات  اناد  و آمریكای  دوجینباه  روابا   در تانش  ایجاید  بایلقوه  منبع و اصل  گره
 و نفات ) انارژی  اایی  حاوزه  در اناد  و ایران مشتر  منیفع شد ذکر که طور امین
 امنیتا ،  و (مرکازی  آساییی  باه  دساتییب   و افغینساتین  موضاوع ) استراتژیک ،(گیز
 بار آمریكای   سییس  فشیرایی حی  بیاین .داند م  تشكیل را گره این اصل  ایی الیه
 موجبیت اخیر ایی سی  ط  کشور این به اقتصیدی سییس ،ایی  مشوق ارائه و اند

 بای  اناد  روابا   ناوع  نیامچنا  .است دهکر فراا  را تهران از نو دال  گیری فیصله
 ایرانعلیه  مخیلف رأی سه اند و نبود اثر  ب رانیا یا استه یانرژ بح  در آمریكی
 قطعنیماه  باه  اند رأی مورد یننخست .داد ایران به اتم  انرژی الملل  بین آژانس در

 دوم رأی و باود  ایاران  سوی از تعهدات انجیم عدم مورد در آژانس 1221 سپتیمبر
 ملاال ساایزمین امنیاات شااورای بااه 1229 فوریااه در پرونااده ارجاایع مااورد در
(Katzenstein, 2005, p 15) كی است  گفتن .شد اعالم 1221 سی  در سومرأی  و  
 کشاور  نیا ا رواب  مسئله به اندوستین به نسبت خود كردیرو در آمریكی اادا  از
 .(Nina Koshy, 2008, p1) شود  م  تلق رانیا بر فشیر اعمی  و رانیا بی

 گیری نتیجه

 آن بای  ارتبایط  افازایش  حای   در ایران که است جهین  نوظهورایی  قدرتاز  اند
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 ازمتاأثر   رااباردی  امكایری  ایجاید  و اناد  بای  ارتبیط برقراری برایتالش  .است
 متحاده  ایایالت اایی   سییسات  بتواند آن طری  از تیاست  ایران سییس  ایی انگیزه
 تای  استبر آن  اخیرایی  سی  در اند کشور .کنداثر  ب  را ایران کردن منزوی برای
 و ای منطقاه  عرصه دو در خویش مل  امنیت حفظ و منیفعتأمین  برای مهم  نقش
تارین   مها   از ایاران  کشور و آسیی غرب جنوب میین، این در .نمیید ایفی الملل  بین

 9/1 اقتصایدی  رشاد  باودن  دارا بی اند .است اندای  منطقه امنیت بح  در منیط 
 طری  از را خود مصرف  نفتدرصد  12 حدود کهمسئله  این و 1291 در درصدی
 منزلاات و اامیاات حاایئز کااهفاایرس  خلاایج منطقااه بااه کنااد، ماا تااأمین  واردات

 از گیاری  بهاره  بای  اای  انادی  .داردای  ویاژه  توجاه  است،نظیری  ب  ژئواکونومیك 
 توسعه از بخش  تی ندکن م  تالش اخیر، ایی سی  درویژه  به منطقه این ایی ظرفیت
 .زنند رق  حوزه این در را خود پرشتیبتقریبیً 

 ایاران  برابار  در اناد  امكایری  زمینهترین  حیضر، مه  تحقی  نتییجبر اسیس 
 اشاكی   از یك  .فیرس است خلیج در کشور این انرژی منیفع وجود و چیبهیر بندر

 از حااداکثری اسااتفیده باارای کشااورای کشاامكش ژئوپلیتیااک، عرصااه در رقیباات
 جغرافیایی   اایی  ظرفیات  از یك چیبهیر،  بندر .است خود جغرافییی ایی  ظرفیت
 وزن افازایش  راساتیی  در آن از بییاد  است کاه  ظرفیت این بیرز نمونهایران،  ویژه

 بهباود  و گاذاری  سرمییه افزایش از استفیده بی ژئوپلیتیك  تعید  بهبود و ژئوپلیتیک
 نیامیاناگ  سیست  دارای یکفیرس  خلیج منطقه .شود استفیده توسعه ایی شیخص

 کل یک عوامل میین که روابط  و جغرافییی  محی  عوامل،)ژئوپلیتیك   سیختیردر 
 وجاود که بی  است نیامیانگ  کیرکرد آنتبع  به و( قدرت آن جواره و دارد وجود
 وحدت به سییس  و امنیت  اقتصیدی، حی  ازای  فرا منطقه و ای منطقهایی  سیزمین
 واای   نظما   با   بساتر  تایری   طاو   در منطقه ایناست،  شده بیع و  نرسیده نظر

 منطقاه ، «کاوان »ژئاوپلیتیك    سایختیر  نظریاه  طبا   .بیشد برتر ایی قدرت جوالن
 دیاد  از اا   باه  درگیار  تهدیادات  و منایفع دیربایز   از، (اناد ) مساتقل ژئوپلیتیك  
 حی  در اند چون نوظهوری ایی قدرت بین این درو  اند داشته ای منطقه ژئوپلیتیک
 .کنند م  دنبی فیرس  خلیج منطقه در را خود امنیت  -اقتصیدی منیفع حیضر
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 تأثیرگاذاری  دنبای   باه  اند، سییس  نخبگین طلبینه جیه استراتژیک انداز چش 
 .اسات  کشاور  این ای منطقه برتر جییگیه کردن تر مستحك  و جهین سطح در بیشتر
 بای  خاود  دیپلمیتیاک  روابا   در اای  انادی  اخیار ایی  سی  در که اقدامیت  از یك 

 شخصا   روابا   یارتقای  ،اناد  داده انجایم  فایرس  خلایج  جناوب   حوزه کشورایی
 روابا   افازایش  جهات  در فیرس خلیج حوزه کشورایی سران بی  اندی دولتمردان

 ساطح  مقیمیت دیدار اخیر، ایی سی  در دلیل امین به .است بودهای  آن میین امنیت 
 و بحرین عرب ، متحده امیرات ویژه به فیرس خلیج حوزه کشورایی از اندی بیالی
 ایاران  و اند کشور دو رابطه شده بیع  خود این .است ییفته افزایش شدت به قطر
 پایش خاوب    ، باه اسات  درگیر حوزه این در ایران که ای منطقه یای چیلش دلیل به

 را خودایی  سییست انوز، عظی  ژئوپلیتیك ایی  فرصت وجود بی کشور دو و نرود
 آیناده  اایی  سای   ط  کهشود  بین  م  ، پیشاین وجود بی. اند به ا  نزدیک نسیخته

 جدید موج بی امی؛ کند جلوه تر پررنگای  امكیری و تر کمرنگ کشور دو ایی رقیبت
 راکشاور   دو روابا  آمریكی  بی اند شدن امراه و 1291 سی  درایی آمریكی  تحری 
 جهین  و ای منطقه جییگیه ارتقیی برای اند اینكه وجود بی زیرا ؛است کرده پیچیده
 جهین  مه  بیزیگران بی رواب  تنظی  مبنیی بر را اش خیرج  سییست اولویت خود
 روابا   از پوش  چش  به حیضر انرژی، ازجمله متعددی، دالیل به است، داده قرار
 .است ایران مل  منیفع جهت در آن ای منطقه قدرت افزایش و نیست ایران بی خود
 از خاروج  و اقتصایدی  حیا   از خاود  ملا   منیفع پیشبرد برای نیز ایران مقیبل در

 بای  ارتبایط  برقاراری  از نیگزیر ای، منطقه او  قطب به تبدیل و الملل  بین تهدیدات
  برخا  باردن  نیبا  از یبارا  اناد  بی خود رواب  ازتواند  م  رانیا .است اند کشور
 بی خود یفتهی گسترش رواب  ازمندی  بی بهره واقع در و کند استفیده  غرب یفشیرای
 .ببرد شیپ به را اش ای استه برنیمه ،متحده یالتیا یفشیرای وجود بی ،اند
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