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 مقدمه: 

  ا یکه در همه نقاط دن   می دو ابر قدرت دوران جنگ رسد بود  ی   ب  ما شاهد رقابت   ۱۹۹۱دوم تا   بعد از جنگ جهان   از 

 ی را شددددد  گر ی همد
 
و نخود وود و کنار زدن رق  یمده براآ  شیپ   یهانظر داشددددوند و از  ر دددد   ر ی ز   دا اسددددهخاده    بیگسددددن 

و در کنار واک   رانی در ا  آمریکا گر هه تا نخود    آمریکا مهحده    االتی در کوبا در کنار واک ا  یاز نخود شددددددددددددورو   . کردند یم
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دو   نی ا  ی   ب   یکیویژئوپل  ی    دددددحنه رقاب  سدددددنگ  ن   هند ن   انوسیهمچون اق  اها ی و در  ها انوسیاق  . یشدددددورو   ن  اتحاد جماه

  یرقاب  از حسددددددددددداسددددددددددد  ،انوسیاق نی ا  در حوزه شدددددددددددمای  یاز منابع انرژ   یار یکه بخاطر تمرکز بسددددددددددد  را ی ابر قدرت بود ز 

   بود.   رووردار ب   یشدددددددددددددن  یب 
 
  گر ی د  کهییدنبال داشددددددددددددد  تا جاههم ب   ت  یسدددددددددددددنگ  نظایم  یهانهی هز   ی   رقاب  سدددددددددددددنگ  نی ه االبه

 . د یرس  انی جنگ رسد به پا  ۱۹۹۱ر   و با حوادث سال    لیاو به شدت تحلیتوان اقهصاد  یشورو 

  ش یب  یبرا  بطور محسوش  ن   هند ن   انوسیبه داول وود رقاب  در درون اق هیو توجه روس  یشورو   از  روپاش   پس

  نکه ی تا ا  . د ی به منا ع وود راح  گرد ت  یرق  یانداز غرب از وطرات مربوط به دس   الیو و  ا  ی کاهش    دههکی از 

و   سدددو کی کشدددور از   نآو توسدددعه    ی   چ  یدن مهوجه شددددند که رشدددد اقهصددداآ  نی و مهحد  آمریکا مهحده    االتی ا  جیددددبهدر 

ل    دهیرسدددددد  یو از جمله وود غرب به حد  ا یدن   یهااکنر کشددددددور   یدر اقهصددددددادها  ی   نخود چ ن از دسدددددد   آکه امکان کنن 

وع  شددددددددددددارها  مقابله،  یبوو پرسدددددددددددد برا  یهازمزمه  وجود ندارد.   ی   جز مقابله با چ  یار هه و چاره دوره    اشیسدددددددددددد  یرس 

  ، اش یدمقدابلده سددددددددددددددد  للت    اول و    یددر اولو   ی   ترامد  و بداالوره قرار گر ی   چ  رهدو   یاقهصدددددددددددددددداد  اقددامدات لمی  اوبدامدا،

گر هه   شیرا در پ   یو  دددبور   یکار محا ظه  اسددد یدهه سددد  ۵را که به مدت   ی   چ  دنی با  نظایم  د ی تهد  وحت    یاقهصددداد

   آمریکا و    ی   رقاب  چ  واداشددددد .   العمیلکس  اسدددددت  یبود به سددددد
 
د    انوس یاقرام به  آ  انوسیمداوم در اق  لالوه بر  رسددددد 

  ک ی ویموضدددوع توجه به ژئوپل رانی بر ا  انوسیاق نی رقاب  در ا نی ا  اد ی ز   یگذار ن  ث أشدددده که با توجه به ت   دهیکشددد  ن   هند ن 

 ن  رانی ا  ن  ای در -  نظایم   یراسدددددددددددددها  عال  ی   در هم  نکهی ضدددددددددددددمن ا ووردار شدددددددددددددده اسددددددددددددد . بر    یهند از اهم  انوسیاق
به    ن  

  هند،   انوسیاق   یموضدددددددددوع  و  به اهم  در بررش .  شدددددددددده اسددددددددد  دهیاز گذشدددددددددهه کشددددددددد  شیب   انوسیداول اق  یهابآ

  م یوواه  نددهی آ  احهمدای  یهداو رقدابد   رانی ا  گداهی جدا  انوس،یداق  نی دو بلوک در داودل ا  نی مهحدد  ،آمریکدا و    ی   رقدابد  چ

 پرداو . 

 

 هند:   انوسیاق  گاهیبر جا  یمدآدر   شیپ

  ان یو در م  دهد را شددددددددکل یم ی   پنجم از سددددددددط  کره زم  کی از نظر وسددددددددع  اسدددددددد  که    انوسیاق  ی   هند سددددددددوم  انوسیاق

 ی از و   . دهدددد یم  لیدددرا تشدددددددددددددددک  انوشیدددحوزه اق  نی جهدددان گرمن    یهددداانوسیددداق
 
  ی وجود بدددادهدددا   انوسیددداق  نی ا  گر ی د  یهددداژ 

   موسیم
 
ق    یایسآدر رستارس جنوب شبه قاره هند و    اس  که لمدتا   صی  یهاکه منجر به باران  وزد یم  جنوب رس 

 شده اس .   شن  یب    یو جمع  شن  یب   یغذا  د یموجب تول  ن  ب گرم اسهواآ  یهاانی و همراه با جر   شود یم

 ی و 
 
ال از   قا،ی غرب به ا ر  از   ا،یسدددددددآاسددددددد  که به چهار قاره از شدددددددمال به   نی هند ا  انوسیاق  گر ی د  ژ  و از   ا یرس   به اسدددددددن 

د  مهم جهدان    یایددر   هخد راه ورود بده    ن   و ن مهصدددددددددددددددل    منجمدد جنون    انوسیدجنوب بده اق  یاسددددددددددددددد  و چهدارتنگده راهن 

 ی و  نی ا  گذرد. یم  انوسیاق نی ماالکا و کانال سدددددددددددددوئز از ا  باب المندب،  هرمز،  تنگه  ؛جهان شدددددددددددددامل
 
ها همراه با وجود ژ 

ات    یکیویژئوپل   یاهم  انوسینخ  و گاز در شددددددددددددددمال اق  میلظ  ر ی دوا   ی ها که رقاب   کند را دو چندان یمنآ  یکی و اسددددددددددددددن 

 ساو .  را وواهد   ن  آبزرگن   

 

 هند:   انوسیروز افزون اق  تیاهم

  آمریکدا مهحدده    االتیدچندد کده اهر   وورد رقم یم  یو شدددددددددددددددورو   آمریکدا   ی   ب   اهدا یدرقدابد  در در   یشدددددددددددددددورو   تدا قبدل از  روپداش  

به    لی تبد  ن  در مسد ا ی اند و  شدده  لی تبد  جهان    یهابه قدرت  ا ی که    روز ی د  یامنطقه  یهاامروزه قدرت  قدرت برتر بود. 

   ی   بطور مثال دو کشددددور چ  نقش دارند.   اها ی در   ر د  کنند حرک  یم  قدرت جهان  
 
 ی در همسددددا و هند که اتخاقا

 
  گر ی کدی   یک

 . پردازند به واک وود به رقاب  یم  کی نزد  یاهای در در   ژهی و هو ب   اها ی قرار دارند در در 
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ن  عالند  آدر   هیهند و روسد  ،ی   چ  ،آمریکا همچون    ن  اسد  که در درجه اول کشدورها  ن  اهای هند از جمله در   انوسیاق

ال   رانسددددده  س،یبه نقش انگل  توانیم  یو در درجه بعد در شدددددمال    ن  او  یهاچند در سدددددالهر   هم اشددددداره نمود.  ا یو اسدددددن 

  عالند.   ن   ن   ران  ی ا  نظایم  یهاقی ها و قاکشت    انوسیاق  نی ا

هندد بده حسدددددددددددددددداب    انوسیدهدا در اقرقدابد   لیداز جملده دال   ین  ارگیدو    ن  ایددر    یدامن  تجدارت،  شددددددددددددددددامدل نخد  و گداز،  یانرژ 

رشددد و   د ی ن گردآبالث    یشددورو   که  روپاش    هیو روسدد  آمریکا   ی   توان گخ  که بعد از کاهش رقاب  ب هب   د ی شددا  . د ی آیم

کمن  بود    ی   ها به چ یکه حسداسد  در زمان    اسد .   دهی هند گرد  انوسیها در اقرقاب   لامل ا دی  ی   چ  عیددددتوسدعه رس 

را    ن  هاها تالوت  یچ  سددددد ینگر دشدددددمن نیم  رس سدددددخ  و حت    بیرق  کی را در قالب    ی   هنوز چ  آمریکا   به لبارن   ا ی و  

وع کردند که در حوزه  ی   اول  د ی شدددا  . ند ی نخود نما  یاو توسدددعه  یاقهصددداد  یها یهند با  عال  انوسیمخهلف اق  یهارس 

  د یتول شیو ا زا  یکردن کشددددداورز   نهیبه  بود.  قا ی رس   ا ر   یانهخاب کردند کشدددددورها  انوسیاقکه در سددددداحل    یامنطقه

ها و سددداو   ر ی به توسدددعه ز   ،کمکیار یب آ  سدددهمیبهبود سددد  هند،  انوسیو غرب اق قا ی  ر آو از جمله رس      قا ی  ر آغذا در  

از جملدده    گر ی د  یاسدددددددددددددددهخراو معددادن و سددددددددددددددددداودد  و سدددددددددددددددددازهددا  یقراردادهددا  چوب،  د یدددر جنگددل و ور    یدد عددال  بنددادر،

در کنار هند که    یهند و کشدددددددددددددددور   انوسیاق  یهابآدر وسددددددددددددددد     النکا ی در رس   . قاسددددددددددددددد ی  ر آدر رس      ی   چ  یها ی عال

بنددر    یدالر   ارد یدلیدو م  یگدذار هیدمددت  و بدا رسمدا  طوالن    یبدا قرارداد  مدد آهدا بشدددددددددددددددمدار یمیحوزه نخود هندد  شددددددددددددددددهیهم

ات     یداهم  گر هندد.   ار یدهدامبدانهوتدا را توسدددددددددددددددعده دادندد و در اوه    نددهی آبنددر در    نی و ا  النکدا ی ک رس یداسدددددددددددددددن 
 
د    و در  رسددددددددددددددد 

 نخواهد بود.   دهیپوش  ها بر کیسرقاب 

الله و  دددددددددددو بندر  اند و   ارس انجام داده  جیلرب حوزه ول  یرا در کشددددددددددورها  ن  هایگذار هی رسما  انوسیشددددددددددمال اق  در 

به امضددددددددددا    یدالر   ارد یلیم  ۵  یگذار هی رسما  کی ها بود که توا ق آن لرب مورد توجه    یای لمان و در سددددددددددداحل در   دقم در 

 ن   ن  هادول  لمان توا ق  د ها نشددددددددان دادن ن  آمریکاکه    ت  یهر چند که بخاطر حسدددددددداسدددددددد  رسدددددددداندند. 
بنادر با  ی   در هم  ن  

 ا رساند. ضبه ام  آمریکا 

ات    ن توا ق  آ  شددددان  یو در واقع در پ   انوسیاق  شددددمای  هیالمنهیه  در  توسددددعه    را با پاکسددددهان به امضددددا رسدددداندند.   کی اسددددن 

ات    برووردار اسدد .   یاژهی و    یهر دو کشددور از اهم  یگوادر پاکسددهان برا  بندر  با پاکسددهان قرار شددد   کی در توا ق اسددن 

و پاکسدددهان    ی   مرز چ  ن  لالوه بر توسدددعه همه جانبه بندر  و  در مسددد  یدالر   ارد یلیم ۶۰  یگذار هی ها با رسمات  یکه چ

م مه    یها یاز  عال  یکی پاکسدددهان را توسدددعه دهند که توسدددعه بندر    یهاسددداو   ر ی هند ز   انوسیتا گوادر در سددداحل اق

  ی ها  یو  عال  شدددددددود هند مهصدددددددل یم  انوسیبه اق  ی   پروژه کاشدددددددرر در غرب چ نی در واقع با ا  اسددددددد .   میپروژه لظ  نی ا

 راموو اما    . د ن  گرسل  یم لقب ا هاده اسد ،  ی   مناطق چ  گر ی ندارد و از د  ارتبایط  ا ی که با در   ی   غرب چ  یداقهصدا

ات    مینکن گوادر   وواهد داشدددددددددددددد .   یاژهی و   گاهی جا  ندهی آپروژه در   نی گوادر در ا  یکیویو ژئوپل  یکی که از نقطه نظر اسددددددددددددددن 

وواهدددد شدددددددددددددددددد کددده حهمدددا    لیدددهدددا تبددددت  یچ  یبرا  یبنددددر   کیدددکددده انجدددام وواهدددد داد بددده    یتجدددار   یهدددا یدددلالوه بر  عدددال

   یهاکشددددت  
 
  ارد یلیبه ده م  کی ها تاکنون نزدت  یچ د وواهند داشدددد . آم  ر   و ها  ن  ای در   ر ی ز   و حت    ناوها   ،ت  یچ  جنیک

د و پاکسددددهان بالث  هن  اسدددد  که دشددددمت    یعیطب  هسدددد .   جاد ی ها در حال ااند و پروژهدالر از تعهد وود را انجام داده

ات  ن قرار ی ا  شدده که پاکسدهان   ی ها  یبهواند  عال  ی   چ  ندهی آنند و در  و پاکسدهان را به امضدا برسدا  ی   چ  ی   ب   کی داد اسدن 

  ی گوادر برا  یلومن  یک   ۷۰بهددار در  چدا  لیدددل  ی   مه  بده  هنددد انجددام دهدد.   غرن    یهدابآ  یکی وود را در نزد  ن  ایدددر   نظددایم

 کرده اس .   دا یپ    یها اهمیهند

 

 رانیا  گاهیهند و جا  انوسیاق  کیتیژئوپل
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رابطه   کی در حد    یکی نزد  نی شدددددده و ا  کی به هند نزد  آمریکا   اند. ننشدددددسدددددهه  کار یب   ن   رقبا ن   ها،ت  یچ  یها یکنار  عال  در 

ات     ی و تجار   نظایم  یهایهمکار   ،یاهسددهه  یهایتکنولوژ   به هند حت    یانهقال تکنولوژ   اسدد .   ان  ی قابل ارز   کی اسددن 

و هند بشدددددددددددددددمار    آمریکا   یها یاز  عال  بخیسددددددددددددددد   یا زار   نرممهعدد از جمله در بخش    یهایگذار هی قابل توجه و رسما

 الت دکن و جنوب    در   ی ق  در بخش نرم ا زار   ن  اروپدا  یهداکشدددددددددددددددور   گر ی و د  آمریکدا کده    ن  هدایگدذار هیدرسمدا  . ود ن  م

به   یدالر  دددددددادرات نرم ا زار   ارد یلیم  کصدددددددد ی از   شیب   انهیشدددددددده که هندوسدددددددهان سدددددددال  نی اند منجر به اهند انجام داده

ال  ور کشددددددد  ۴ن  آلالوه بر    داشدددددددهه باشدددددددد.  اروپا   و   آمریکا    ی   چ  یهااسددددددد یمقابله با سددددددد  یو ژاپن برا هند   ،آمریکا  ا،یاسدددددددن 

 اند. را شکل داده  یاتحاد

هندد را    انوسیداق  هیدحداشددددددددددددددد  یامنطقده  یهدایهمکدار   هیدو مهوسددددددددددددددد  اتحداد  یاقددرت منطقده  کیدلنوان  هبد  هنددوسدددددددددددددددهدان

 ب   ن  هان نشددددسدددد آلالوه بر    کشددددورها بکاهد.   نی در ا  ی   نخود چ انن   داده تا از م  لیتشددددک
 و  و   هی اتحاد  یکشددددورها  ی  

چند با نام  را هر   یشددددددن  یب   ن  همگرا  کهنو برگزار نموده    ن در دهیآسدددددده  آ  عت  ی  ا یسددددددآجنوب رس      یکشددددددورها  هی اتحاد

  گخ  که از زمان    توانیم را برگزار نموده اس .  ی   در مقابل چ  یاجبهه   ی در ا ل تقو   وی  هی دو اتحاد  ی   ب   یهمکار 

  ا ی در  نی ا   یمنطقه اتخاد کرده و مح  یکشدددددددورها  گر ی درا در مقابل    تهاجیم  اسدددددددت  یسددددددد  ی   چ  جنون    یای در در   ی   که چ

شددددددده اما    شددددددن  یبا هند ب   یهمکار   یبرا د ی ن هسددددددوند شدددددداآسدددددده آکه لضددددددو    گر ی د مدیع  یورهاشددددددده رغب  کشدددددد  ت  یامن

با   یاقهصددددددددددداد  یهایدر ادغام و همکار   ی   رسل  لمل چ  ن   و ن   کسدددددددددددو ی از   ی   اسددددددددددد  قدرت روز ا زون چ  نی ا  یواقع

ه  ب ها  یلمل کنند که حسددددددددداسددددددددد  یرا حخظ کرده و به نحو   ایطیمنطقه بالث شدددددددددده که همه جنبه احه  یهاکشدددددددددور

 نرود.   شیپ   ین  تنش و درگ  ،تخا م  سم 

 

 

 

 رانیا گاهیهند و جا  انوسیدر اق  یکیتیژئوپل  یرقابت ها

 : انوسیاق در بخش شمایل رقابت

و بر   شدددود ن کاسدددهه یمآ  ن  آ  یاز پهنا  میکنن حرک  یمآ  شدددمایسدددم  بخش  ههند ب   انوسیاق  ان  یاز قسدددم  م  هرچه

   . شدددددددددددددددود هدا هم ا زوده یمرقدابد   انن   م
 
 دارس و   جیهمچون ول  ین  ثدابد  و مهر  ن  ایدلوامدل جررا   ن هم  وجود آ   للد

رس   و   ی   اسدددد  که تجارت ب   برایهآهم    داده و دویم  یاز نخ  و گاز را در وود جا  میلظ  منابیع  رسخ که اوی  یای در 

ات    ت  یاهم  اها ی در   نی المندب در مدول او دو تنگه هرمز و باب  کند یم  لیغرب را تسه  اند. کرده  دا یپ   کی اسن 

و   یامنطقه  یهاقدرت،  هندوسدددهان و   ی   چ، روسدددیه،  آمریکا همچون   ن  هاقدرتلالوه بر    انوسیاق  بخش شدددمای  در 

 در رقابوند.   گر ی کدی ا ب   ن   کوچکن  ن 

 

 : و چی    آمریکا رقابت 

   کهیطور همان
ا
و چه از نظر   یهند چه از نظر اقهصدددددددددداد  انوسیدر شددددددددددمال اق  ی   تر چاشدددددددددداره شددددددددددد حضددددددددددور  عال  قبل

ات   اتژ   االتی تا ا  دهی له بالث گردأمسدد  ی   شددده و هم  شددن  یب   کی اسددن    شددن  یوود  که قرار اسدد  ب   د ی جد یمهحده در اسددن 

در رس      ی   چ  طرفکیداز    روبرو گردد.   ق  یتکلاز بال   بدا نویع  د ن  گر کداهبد  ی   و در مقدابدل چ  ا یدسدددددددددددددددآتوان وود را در رس    

مورد اشدددداره ر   با پاکسددددهان به    کهیطور وود اسدددد  و همان  گاهی دنبال اسددددهحکام جاهلرب ب   یای تنگه هرمز و در در 
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ات    توا ق    ن   ن  و جا پا  دهیرسد  کی اسدن 
 یدر کشدور مهحد هم  ن  

 
در    گر ی د  یاز سدو   کرده اسد .   دا یلمان پ   عت  ی غرب    شدیک

ات    نی غرب ا و یم  جیشددددددمال و جنوب ول  یک رواب  وود را با کشددددددورهای تنگه اسددددددن  در    . دهد  ارس به رسل  گسددددددن 

 دو کشددددددور دارد.  نی به ا  یاژهی توجه و   ی   چ  ن  او  یهاکه در سددددددال  می و لرا  را دار  رانی  ارس دو کشددددددور ا  جیل ولشددددددما

ده با لرا  به امضددددا رسدددد  یهایهمکار   یبرا  توا ق      بعد از مدن    . د ی روبرو گرد  آمریکا که با مخالخ     دهیگسددددن 
 
ل در  تعل

 ن  توا ق او  نی ا  یاجرا
 
مهحدده    االتیداسددددددددددددددد  کده ا  د یدبع،  اندد توا ق را بده اجرا گدذاشدددددددددددددددهده  نی اندد کده اهدا الالم کردهلراق    ا

  کده هدا در زمدان  سدددددددددددددددداود ر ی ز   جداد ی هدا در امر توسدددددددددددددددعده و ات  یکده رسلد  لمدل چ  را ی ندد ز ک   جداد ی در اجرا ا  بهواندد موانیع

 یدهدا شددددددددددددددددلراق  
 
   کدهیدر زمدان   ژهی و هبد  . کندد یم  ت  یرا وادار بده لقدب نشددددددددددددددد  آمریکدا   ازمنددندد یدبددان ن   دا

 
نخد  بده    مد یق  مجدددا

 . د ی وود بنما  یهاساو ر ی را رصف توسعه ز   یشن  یپول ب   تواند و لرا  یم  دهیهخهاد دالر رس  یباال

  ار یوود بسددددددددد  یهااسددددددددد یاواور در ر هار و سددددددددد  ی   ها تا همت  یاسددددددددد  که چ رانی  ارس ا  جیدر شدددددددددمال ول  گر ی د  کشدددددددددور 

کرده    اط ین احهآشدن   ان  ریدر تبل  وردند آبه لمل یم رانی ها با ایهم در همکار  و اگر اقدامان    کردند محهاط لمل یم

  س ییترامد  ر   کدهیاز زمدان   وی  . ندد ی ننمدا  سلرب منطقده را حسددددددددددددددددا  یو هم کشدددددددددددددددورهدا  آمریکدا کده هم    کردندد و تالو یم

   ن  شدددمشددد  ی   در مقابل چ  آمریکا جمهور وق  
 
با   ی   از نمود و همچنآغکشدددور    نآرا با   یاقهصددداد  را از رو بسددد  و جنیک

اتژ اول    ی باره اولو دو   دنی ها و بامدن دموکراتآکار    یرو  دس  از  ها ت  یچ  . د ی الالم گرد  ی   مقابله با چ  آمریکا  یاسن 

را  بده   رانی سدددددددددددددددالده بدا ا  ۲۵  جدامع  کرده و توا ق    را للت   رانی هدا وود بدا ایهمکدار   یو تدا حددود  داشدددددددددددددددهدهبر   یکدار محدا ظده

 داده اس .  شیرا ا زا رانی نخ  از ا  د ی ور   انن   م  ی   چ  آمریکا   ییتحم  یهامی تحر   رغملی  از طرق    . دند یامضا رسان 

کرده و   جدددداد ی ا  آمریکددددا   ژهی و بو   غرن    یسدددددددددددددددمدددد  کشدددددددددددددددورهددددا  را در   یجددددد  یهددددانگران    ی   و چ  رانی سددددددددددددددددددالدددده ا  ۲۵  توا ق

 اند. وود را به د عات الالم کرده  یهاان  و نگر    یحساس  آمریکا   یاو ا حاب رسانه  اشیس  یها یشخص

 : گردد اشاره یم  یشمرد که به مواردها بر  نگران    نی ا  یبرا  توانرا یم  یمهعدد  لی دال 

  ی کشورها   ژهی و ه ارس و ب   جی دور نخ  از حوزه ول  انن   م  یبهواند تا حدود  ندهی آاس  در  دوار یام آمریکا نکه آ یکی 

ل کند.   ی   دوسدددددددددد  و مهحد وود را به چ  لرن   دراز   ی   مأن ت آ  یاز بندها  یکی که    ی   و چ  رانی مدت ا  توا ق طوالن    کنن 

رشدددددد و  که موتور ا دددددی  داند یم  وون  هب   آمریکا   . سدددددازد را با مشدددددکل روبرو یم  آمریکا   اسددددد یاسددددد  سددددد  ی   مدت نخ  چ

در    یکانون انرژ   نی اسددددددددد  و چون مهمن    یمهحده انرژ   االتی ا  گاهی شددددددددددن به کسدددددددددب جا  کی و نزد  ی   چ  عیددددتوسدددددددددعه رس 

 ها کاسهه وواهد شد. از نگران    د ی نما  جاد ی ا امر اوهالی نی در ا  کهی ارس قرار دارد لذا در  ورت  جیجهان در حوزه ول

ات    ژهی و   گاهی جا یدر منطقه دارا رانی ا  نکهی ا  دوم   ن   و ن  و موشدیک  اسد  که با توجه به توان نظایم  یکیویو ژئوپل یکی اسدن 

   تواند او یمیانخود منطقه
 
مهحده در    االتی امر به کاهش نخود ا  نی ها باز کند که ات  یچ  یرا برا  بسدددددن  و سدددددخره بزر 

 ی نکه در همسددددددداآ  ژهی بو   منطقه منجر وواهد شدددددددد.   ندهی آ
 
ق    یک پاکسدددددددهان حضدددددددور    عت  ی   ن   ن  رانی ا اسدددددددالیم  یجمهور   رس 

  ی ن  بهدار سدددددددددددددددخهگدر چداهدا  یهندد   یددر رابطده بدا  عدال  می در دوران تحر   آمریکدا اسددددددددددددددد  کده    لیددل  ی   مه بده  دارندد.   یجدد

 . ابد ی ن بندر ادامه آها در   یننموده و اجازه دادند که  عال

ده اسددددددد .   لربسدددددددهان،  یهاها در کشدددددددورت  یچ   ی عال  ن    ارس ن   جیجنوب ول  در  نخ     د ی از ور   امارات و قطر گسدددددددن 

  ج یول  حوزه جنون    لرن    یهاکشدور   از ین ،  یاهسدهه  یهاوگاهن  هوشدمند و توسدعه ن   یشدهرها  جاد ی اگر هه تا کمک به  

  ی هدا پروژه  یهدا در اجرات  یچ  لمدلرسلد     ی   اسددددددددددددددد  و همچن  جهدان    دار یدور   نی بزرگن    ی    دارس بده  روو نخد  کده چ

لرب    یاز اهداف کشددددددددددددورها  یکی چند که  هر .  ورد آدو جانبه را بوجود    یها ی عال  نی تر امناسددددددددددددب  م یمهعدد و با ق

ل راب   تواند یم  ی   در توسعه رابطه با چ رانی ا  بیرق  باشد.  رانی کشور با ا  نآطه کنن 
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 :  روسیه و   آمریکا   رقابت

  عال  یکدیگر   للیه  جهان     دددددددحنه  در   هم  پای  به  پا   کردند یم  سدددددددیع  جهان    ابرقدرت  دو   که  رسد   جنگ دوران  بروالف

ای   و  اوضددداع  امروز   وضدددعی   در   باشدددند  امون  امنیت    حوزه  در   بیشدددن    روسدددیه . اسددد   کرده   ر   رس    تحرکات   به  وود   پن 

 همدده  در   کدده  ندددارد   وجود   جهددان    قدددرت  این  در   ظر یدد   و   توان  این  و   دهددد یم  نشددددددددددددددددان  العمددللکس  مهحدددین  و   آمریکددا 

دازد   مقددابلدده  بدده  آمریکددا   بددا   هددا قدداره  و   دریدداهددا    جددایگزین   بهدددریددددج  هددا چیت    ر دد   اشددددددددددددددددداره  مورد   کددهطوریهمی     واقع  در  . بنر

 و   هندوسددددهان  با  دوسددددت    بخاطر   شددددوروی  گذشددددهه  در  . شددددد   وواهد   هم  بیشددددن    چی     با   رقاب   یندهآ  در   و   شددددده  روسددددیه

 امروزه  وی  داشدددددددددددد   اوهیار   در  هند   اقیانوس  در   پان    جا   سددددددددددددوسددددددددددددیالیسدددددددددددد   حاکمی  با   جنون    یمن  در   ثر مؤ   حضددددددددددددور 

 وی  ؛ندارد  وجود   مسدهقل  کشدوری  لنوانهب   هم  جنون    یمن  و   کرده  حرک   آمریکا   و   غرب  سدم هب   بیشدن    هندوسدهان

 داشدددهه  تسدددلیحان    هان  ورید و   کنند   حخظ را  هند   با   وود   نظایم  پیوند  از   بخیسددد    که  اند کرده  تالو  ها روس  حالاین  با 

 و   باشدددددددددند  داشدددددددددهه  هند   اقیانوس  شدددددددددمال  در   نن     اسدددددددددالیم  جمهوری و   چی    با   مانورهان    اند کرده  تالو ها روس.  باشدددددددددند 

زبورگ سددددددن   اون    مانور   در  ایران    ناو   دو   حضددددددور     روسددددددیه  پین 
ا
ک قبی  مانور   جواب  در   احهمال   لمان   دریای  در   مشددددددن 

   که  اسد   بوده
 
 و   سدمبلیک  بیشدن    مانورها   این  که  گخ   توانهب   شداید   . داشدوند   حضدور   مانور   این  در   هم  ها هندی اتخاقا

ات یک اقدامات  یا   و  اقدام  نویع  تا  باشددددد   دوسددددت    نویع از   نشددددان   ارائه   حریف  واهمه  و   ترس  موجب  بخواهند   که  اسددددن 

  تحمل   غرب  جانب از   که   شددددددددارهان    به  توجه با   نظایم  و   اقهصددددددددادی  بعد   در   ویژههب   روسددددددددیه و   چی    رابطه  البهه  . گردد 

  در   . باشددیم هند   اقیانوس  در   حت    طرف  دو   بیشددن    مانورهای شدداهد   توانیم  یندهآ  در  و   هسدد  پیرسدد     به  رو   کنند یم

 . کند یم  تسهیل را   طرف  دو   هایهمکاری امر   همی    و   دارد  وجود   نن     چی     و   روسیه  بی     توا قان    نظایم  زمینه  همی   

  حال   در   قبی  سددددددددداله  بیسددددددددد   توا قنامه  جایهب   روسدددددددددیه و  ایران  بی     جدیدی  توا قنامه  شدددددددددده الالم  اینکه  به  توجه  با 

  ینده آ  در   نآ  شددددددمای  بخش  بویژه و   هند   اقیانوس  سددددددط   در   که  دارد  وجود   نن    امکان  این اسدددددد   شدددددددن  مادهآ  و   تدوین

 . باشیم  جانبه  چند  یا   و   جانبه  دو   هایهمکاری از   نویع  شاهد 

 

 : فارس  خلیج  عرب  کشورهای  رقابت

    ارس  ولیج  جنوب  لرب  کشدددددددددورهای
 
  نشدددددددددان   وودی  توانسدددددددددوند   و   مدند آدر  مل   دول    دددددددددورتهب  ۱۹۷۱  از   بعضدددددددددا

  حوزه   در   وی  ؛کردند   پیدا   جدید   دنیای  به نسدددد    شددددناوت    تدریددددجهب   نن     اسددددالیم انقالب از   قبل  سددددال  چند   در   . بدهند 

 و   کوچک  تنب،  بزرگ  تنب  یعت     ارس  ولیج  گانهسده  جزایر   که  زمان    حت    . مدند آنیم  حسدابهب   ایوزنه   ارس  ولیج

  کشددورهان    نها آ از   نیاب   به  و   نداشددوند   گخی     برای  حرق    ویی  شددد   مهصددل  وود  ا ددی  واک  به  و   ترصددف  به  ابوموش

وی  لذا   ؛انداوهند یم  راه  جنجال  و   بیداد   دادو   لیت   و   سدددددددددددددددوریه  لرا ،  همچون   ولیج  این  کل  بر  ایران  هوان   و   دریان    نن 

 داش   قدمت    منطقه  لرن    کشورهای  بقیه  به  نس    که  سعودی  لربسهان  حت  .  کرد یم اجرا  را   وود   نخود   و   نظارت

اض  حضددددور  و   نخود   این  بر   ابهدا   بود   نزدیک  نن     آمریکا  با   و    دوسددددهونه   و   پایه  دو   طرح  ارائه  با   ها ن  آمریکا  که  داشدددد  الن 

 شددد   مشددخ   لمل  در  ا ام   رامآ را   نها آ  حدودی  تا   لربسددهان  هم و   ایران  نخود  و   حضددور   هم  یعت    کیسددجنجر _   نیکسددون

   که
ا
وهای و   اسددددددددد   سدددددددددهونه  یک  طریح  پروژه  این  لمل    . بود   وواهند   حاکم   ارس  ولیج  در   ایران    نن 

 
  میان  این  در   هالبه

وهای  که  هان  کمک  با   ویژههب   داشدددد   مجزا   موضددددیع  لمان  پادشددددایه  کشددددور   از   ممانع   برای  ظخار   جنگ  در  ایران    نن 

  و   بودند   داده  انجام  رژیم  سددددددددددددقوط 
 
وهای  للیه  لمان  حاکمی   هم  نهایها وزی  به  شددددددددددددورش    نن    روی دنباله و   رسددددددددددددید   پن 

 . نبودند   سعودی  هایسیاس 
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وزی از   بعد   للیه  لرا   جنگ  غاز آ  با  و  شدددد   ایجاد  برایشدددان  که  هان  نگران   با   جنون    هایدول  این اسدددالیم انقالب  پن 

   که  دادند   تشدددکیل را (   ارس)  ولیج  همکاری شدددورای و   شددددند   نزدیکن    یکدیگر   به  ،گردید   تشددددید   نن    ایران
 
 هدف رص ا

   ایجاد   نآ  تشکیل از 
 
،  سیاش،  بویژه  مخهلف  هایجنبه  در   هم سهیک  . بود   واریح  سیاس   و   نظایم  امنیت 

و  بددا  وهددای  پددای  جنددگ  گسدددددددددددددددن    بدداز   گزاف  هددایهزیندده  رصف  بددا   و   وود   از   حمددایدد   بهدداندده  بدده   ددارس  ولیج  بدده  را   غرن    نن 

وهای  بروورد   به  منجر   حضدددددددددددور  این  که  کردند  وهای  با   واریح    نن  ه  در   ایران    نن   و   ورد   سدددددددددددط   در    ارس  ولیج  گسدددددددددددن 

 . اس   شده  امروز   به تا   و  کالن

وع  با    رسپوش    و  داشدددد   وجود   جنون    لرن    کشددددورهای  بی     در   که  شددددکاق    ریقا آ  شددددمال و   واورمیانه  در   لرن    بهار  رس 

  نن     یکدیگر  با   مقابله  به   دددددددحنه  این  در   تدریددددجهب  و   شدددددددد   شدددددددکار آ  بودند   گذاشدددددددهه  رقبا   برداریبهره  لدم  جه   به نبر آ

 رصف  بدا   نهدا آ  سدددددددددددددددقوط   از   بعدد   حت    و   کردندد یم  حمداید   موجود   هدایرژیم  از   امدارات  و   بحرین  لربسدددددددددددددددهدان،  . پرداوهندد 

  جز هب   حدودی  تا   که  دهند   شددددکل  شددددام  منطقه  و    ریقا آ  شددددمال  در  را   سددددکوالری  هایرژیم  کردند   تالو گزاف  ایهزینه

  قیدام   و   بحران  در   حت    و   نمود یم  حمداید   نهدا آ  حداکمید   و   المسدددددددددددددددلمی   اووان  از   قطر  امدا   ،شدددددددددددددددددندد   هم  مو ق  سدددددددددددددددوریده

  مخالخی    از   الجزیره  هایکانال  در   بویژه و   اتتبلیر  در  ها قطری  بود   شدددددده  نزدیک  سدددددقوط   به  رژیم  که  بحرین  شدددددیعیان

   حت   و   دادند یم نشددان را   بیطرق    نحوی  به  وود  سددکوت  با   ها لمان    . نمود یم  حمای 
 
ان    که  نبودند  راض   قلبا   در   ترین 

  حمای    لدم و   جنگ  به امارات  و   لربسددددهان ورود   و  داشدددد   ادامه ها اوهالف  این  نن     یمن بحران  در   . دهد  رخ  سددددوریه

 طرح  سدودان  و   مرصد  با   همراه  بحرین و  امارات  سدعودی،  لذا  . ا زود  ها شدکاف این  به  کوی   حدودی تا   و   لمان  و  قطر 

 آ  و   کامل  محارصه  با  قطر   نظام  سدقوط 
 
 و   ترکیه و  ایران  به قطر   رسیددددع  نزدییک  که  کردند   ریزیبرنامه را   حمله  برای  ماد 

وهددای  پددای  بددار اولی     برای  تحوالت  این  . گردیددد   ونتر   توطئدده  این  غرب  و   آمریکددا   بددا   مو ق  بددازی   هددای بآ  بدده  را   ترکیدده  نن 

  گردیدد   نظدایم  پدایگداه دارای   دارسولیج  هدایبآ  در   نن     ترکیده  و   نمود   بداز    دارسولیج  یعت    هندد   اقیدانوس  غرن    شدددددددددددددددمدال

 این  مدددت  دراز   در   کدده  دارد   وجود   قوی  احهمددال  این  وود   لرب  رقبددای  بدده  اطمینددان  لدددم  و   قطر   ثروت  بدده  توجدده  بددا   کدده

وهای  حضددور  و   پایگاه اتژی  در   ترکیه  نکهآ  ویژههب   باشددد   داشددهه ادامه  ارس  ولیج  در   ترک  نن    نظایم   حضددور   وود   اسددن 

امون    هدایحوزه  در  انده  در   پن  س،  و   لیت    در   مددین    داده   قرار   اولوید   در   را    دارسولیج  و   ا ردانسدددددددددددددددهدان  در   قخقداز،  در   قن 

 . اس 

  نزدیک   وود   پایان  به  تنها   نه  ها رقاب   این  که  کنم  اشددددددداره  ممه    نکهه این  به  اسددددددد   الزم  بحث  از   قسدددددددم   این  پایان  در 

 دهد   کاهش   ارسولیج  هایبآ  در  را   حضدورو  بخواهد   چی    بر   تمرکز   بخاطر   یندهآ  در   نن     آمریکا  اگر   بلکه  شدود نیم

   میدان  و    ددددحنه  بازکردن  جه   مهحده  لرن    امارات  بویژه  و   بحرین  لربسددددهان،  توسدددد   شددددده  اتخاد   هایسددددیاسدددد   با 

   هم  باز   هایرقاب  از   جدیدی   از  وارد    ارسولیج  در   ارسائیل  برای
 
 . دارد   نامعلویم  یندهآ  که  شدددویمیم  وطر  پر  نسددد ها

کننده اقدام این  برای  توانیم را   دالیی  : شمرد   بر  نظر   مورد   کشورهای  غا لگن 

  الهمادی ن    این  تاکنون و  شدددددد   غاز آ  اوباما   دوره  از   که  وود   از   حمای   در   آمریکا   هایسدددددیاسددددد   به  الهمادین   ✓

  های پول  دریا    رغم  به داشددددددددوند   پشددددددددویبان    به  نیاز   امارات  و   لربسددددددددهان  که  ترام   دوره  در   حت    . دارد  ادامه

   آمریکا   سوی  از  کالن
ا
 . نگر     ورت  اقدایم ا ل

  تقوی   را   نها آ  موضع  تواند یم دارد  ایران با   که  وصومت    بخاطر   ارساییل  با   همکاری  که  دارد   وجود   تصور   این ✓

ات یک  هایهمکاری  در  توا ق  دنبال  به  یندهآ  در   که  دارد   وجود   احهمال این  . کند    که   باشددددددددند  ارساییل  با   اسددددددددن 

 . اس   داده نشان  وود  از  را   هان  نشانه  تاکنون امارات

  ها قطری  قطر، و    و   کشدددددور   سددددده  بی     گذشدددددهه  سدددددال  چند   نزاع  در   که  قطر   به نسددددد    برتر   دسددددد   کردن  پیدا  ✓

 . شدند   تحقن   قطر   رقبای  بنحوی  و   کردند   پیدا  را   باال   دس 
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وها   حضدددددددددددور   مقابل  در  قطر  با   رقاب   نویع اسددددددددددد  ایران  که  اول  اولوی   بر   لالوه ✓  سددددددددددده  که  ترکیه  پایگاه  و   نن 

 . اند کرده  الالم  حضور   این از  را   وود   شدید   مخالخ    و   کشور 

یبهره ✓   ه بویژ   کشدددددورها   این  همه  که  کشددددداورزی  و  بآ  ویژههب  و   مخهلف  هایزمینه  در   ارساییل  تکنولوژی  از   گن 

   هایزمی     روی بر  امارات
ا
 . اند گر هه  شکل  بیابان    کامل

اتژی  ترین    و   امارات  بلندپروازی- ✓   کد   و   اسدددن 
 
   کد   از   وود   می

 
 این  سدددیاسددد   که  ایمنطقه  کدی  به  محی  و  می

انه  حت   و   لرب  دریای   ارس،ولیج  رسخ،  دریای  در   کشددددددور    وون  هب   مرصدددددد  و   یونان  مانور   در   حضددددددور  و   مدین 

اتژی  این اگر   رسددد یم  بنظر   . اسدد   مشدداهده  قابل   به   امارات  مقهضدد   مواقع  در  و   یندهآ  در   کند   پیدا  ادامه  اسددن 

ل  از   را   مسندام  جزیره شبه  وود   بیشن    کردن  توانمند  با  که  باشد  این  دنبال  اقدام این کند   وارو  ها لمان    کنن 

ل  یعت     لالئم   تخکر   این  به  حهما   هم  ارساییل  که  لمان  جایهب  امارات  توسددددددددددددد   هرمز   تنگه  جنون    بخش  کنن 

 .  رسهد یم  مثب 

  و   تعجیی اقدامات  به نسددد    ارساییل با   نزدیک  همکاری  مرغلی  ها سدددعودی  البهه
 
ض   امارات  ناهماهنگ  بعضدددا   معن 

اتژی  که  زیرا    هسددددوند   مرز   به را   همکاری  شددددورای و   گذارد یم  منق   اثر   سددددعودی  ایمنطقه قدرت  بر  امارات  جدید   اسددددن 

 این  با   مخالخ   و   نگران    بخاطر   لربسددددددددددددددهان  به  لمان  اون    نزدییک  که  گخ   بهوان  شدددددددددددددداید   . اسدددددددددددددد   رسددددددددددددددانده   روپاش  

   لمان  جدید   پادشداه  . باشدد  ها اماران    هایسدیاسد 
 
ا  ادامه  رغم  به و   داد   انجام  ریاض  به را   وود   واریح   سدخر   اولی    اون 

 . مد آ  لملهب   پادشاه  از   شکویه  با   اسهقبال  وی  یمن  قبال  در   لمان  هایسیاس   از   ها سعودی  دلخوری

 

 : هند   اقیانوس  در   ایران  جایگاه

ل  منطقده  دریدان    برتر   قددرت  لنوانهبد  کده  بود   نداوچده  و   نداو   تعددادی  دارای  اسدددددددددددددددالیم  انقالب  از   قبدل  در   ایران   ولیج   کنن 

وی  ایران  للیه لرا   جنگ  اوایل  همان  در   که  شددددددددددددد   موجب  دریان    نظایم  برتری  همی     . داشدددددددددددد   لهده  به را    ارس   نن 

 . گردد   نابود   لرا   دریان  

وی   ارس  ولیج  حوزه  بر   لالوه   دو   مناطق  تا   وارک  ناو   بعضدددددددددددا   و   بود   تحرک دارای  نن     لمان  دریای  در  ایران  دریان    نن 

 . داش   مد آ  و  ر    بود   شاه   مییم  دوس  وق   جمهور   رییس  باره  زیاد   زمان  نآ  در   که  سومای  حت    درس 

وی  جندگ  غداز آ  در   ویژههبد  و   انقالب از   بعدد   در   این  هم  هدان  مو قید  و   داد  ادامده  وود   ایمنطقده  تحرکدات  بده  دریدان    نن 

ی  ادامه  با  وی داش  همراه  به  تحرکات ی و   ارسولیج در  آمریکا  مداوله  و  ها درگن  بان    مد آ  بوجود  که  هان  درگن    رص 

  غرب   سوی از  ایران  للیه  شده  المال  هایتحریم به  توجه با  . داد   دس   از   را   وود   هایناوچه از   تعدادی  و   مهحمل را 

 ابهکاران    به  منطقه  هایبآ  در   وود   تحر   توان  حخظ  برای اسددددددددددددددالیم  جمهوری  لذا   نداشدددددددددددددد   وجود   جایگزیت   امکان

ین  که  ورد آ  روی یبهره نآ  مهمن    ن  آمریکا   هایناو  مقابل  در   تحرک  حت   و   دریا   در  زن  گشددددد   و   تندرو   هایقایق از   گن 

وی اقدامات از   توانیم  که  بود  وی  اینکه  ضدمن  . نمود   کر د   سدااه  دریان    نن    ر د   رس   در   توانسد   نن     ارتش  دریان    نن 

وی  توان  هم  هنوز   ارس  ولیج  سدددددداحی  کشددددددور   هشدددددد   میان  در   که  گخ   توانیم  . نماید   بازیان   را   وود   حدودی  تا    نن 

ل  و   تحرکات  و  دارد  قرار   برتر   وضددددددددددددددعی   در  ایران  دریان    منطقه  در   ن  آمریکا  ناوهای  حضددددددددددددددور   که  البهه دارد   وون    کنن 

  را   دریان    تنش  وود 
 
 . برد یم  باال   بعضا

وی  نددداوچددده  تعددددادی  بر   لالوه وی  اکنون  هم  ارتش،  دریدددان    نن    هدددای قدددایق  توجیه  قدددابدددل  تعدددداد   نن     سددددددددددددددداددداه  دریدددان    نن 

وها   دریان    توان  که  دارد   اوهیار   در   نن     السدددددددددن  رسیددددع  زیر   چند   اسددددددددد   توانسدددددددددهه ایران  نآ  بر   لالوه. اسددددددددد   برده  باال  را   نن 

د   بکار    ارس  ولیج  در   نن     دریان    . اس  ایران  کشور   به  منحرص   حوزه  کشورهای  میان  در  گن 
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ا ی   اون     و  شد   سوزیتشآ  دچار   ناگهان    بطور   وارک  ناو   یعت   ایران  پشویبان    ناو   نبزرگن 

ا
  ناو   این  . شد   غر  و   نابود  کامل

وی  برای  وون    پشدویبان  که   کشدورهای   بنادر در    حضدور   نآ و   داشد   لهده  به  هم  دیگری  وظیخه  بود  ارتش  دریان    نن 

ک  دوسددددت    و   همکاری  که  بود   لمان  دریای  و    ارسولیج  هایبآ  سددددوینآ  در   دوسدددد    گذاشدددد  یم  نمایش  به را   مشددددن 

 . مد آیم  حسابهب   وودی  هایبآ  از   وارو  در   ناو   این  برای  هم  تمریت    البهه  که

وی    هم  سدااه  دریان    نن 
 
ا     داحب  تجاری،  هایکشدت    کاربری  ترین   با   اون 

ا
   که  شدده  دریان    ناو   دو   احهمال

 
ا   مانور   در  اون 

زبورگپ سن   . اس   داشهه  مشارک   ن 

 

 

وی  تحرکات  : فارس خلیج  از  خارج  در   ایران  دریایی   نت 

   کهطوریهمان
ا
  اقیانوس   داول  در   و    ارسولیج  حوزه  از   وارو  در  اسددددددددددالیم انقالب از   قبل  در  ایران  ر   اشدددددددددداره  قبل

ون    تحرکات  این  جنگ  زمان  در  و   انقالب از   بعد   در  اما  اسدددددد  داشددددددهه  تحرکان    نن      در   که  زیرا   گردید   محدود   بسددددددیار   بن 

وی  و   بودند   ر هه  بی    از   یا  و   دیده   دددمه ایران    هایناوچه از   تعدادی  زمان  نآ ده  بطور   هم  سددااه  دریان    نن    وارد   گسددن 

  که  گخ   توانهب  شاید  . بود  هنشد  دریان    های عالی 
 
ین  رص ا   با   وارک ناو  یعت    ایران تدارکان   ناو   بزرگن 

 
  هان  هماهنیک

وی  ،جنگ  از  بعد   تدریددددجهب  اما ؛گر  یم  پهلو  هند  اقیانوس  بنادر   بعض   در  گر  یم   ورت کشورها   با  که   دریان    نن 

  را   وود   توان
 
وی و   بازیا    مجددا ده  را   وود    عالی   نن     سدددددددااه  دریان    نن    در    ارسولیج  پوشدددددددش  ضدددددددمن  . نمود   گسدددددددن 

  های بآ  در   و   ریقا آ  شدددددداخ  در   دریان    دزدان  ضددددددد   لملیات  بعضدددددد    در   . داشددددددوند   تحرکان    نن     لرب  دریای و   لمان  دریای

  دریای   هایبآ  در  ایران  دریان     عالی   . اند داده  نجات را   دزدان  دس   در   گر هار   یهاایران    و   داشهه   عالی   سومای

وع  زمان از   رسددددددددددددددد یم  نظر هب   و  اسدددددددددددددد   شددددددددددددددده  دیده  نن     رسخ ی  رس   و   رسخ  دریای  در   چه  ها  عالی   این  یمن  در  ها درگن 

  که   کرد   مطرح  نن    را   لهمسدددددددددئ  این  بهوان  شددددددددداید   . اسددددددددد   شدددددددددده  بیشدددددددددن    یمن  هایبآ  نزدییک  در   و   لرب  دریای  در   ویژههب 

 ایران    بزرگن    هایناوچه  و   ها کشدددددددددددددددت    برای را    ر ددددددددددددددد   این   ارسولیج  هایبآ  در   تنددرو   هایقایق نسدددددددددددددددت    مو قید 

ی   عالی  هند   اقیانوس  داول  در   که  وردهآ  بوجود    تش آ توان   ارسولیج  ن  آ  درحوزه  که  زیرا   باشددددددددند  داشددددددددهه  بیشددددددددن 

 قدرت  سددددددبکن    هایسددددددالح  به  مجهز  و   و تندر   هایقایق  وی اسدددددد   بیشددددددن   ایران    هایناوچه  به نسدددددد    واریح    ناوهای

ی  مانور     . دهند  نشدددددددددان  وود   از   توانند یم را   بیشدددددددددن 
 
  مانور  از  را   وود   نگران    ن  آمریکا  و   غرن     رماندهان  د عات  به اتخاقا

 . اند کرده  الالم  ناوها   نزدییک  در  ها قایق  این

  در   ها دریان    زیر   این  که  رسددددددددددد یم  نظر هب  اما   نشددددددددددده  منورسدددددددددد   گزارش    ایران    یهازیردریان    ن  آزیر    عالی   میدان  مورد   در 

 . باشند  داشهه  مد آ  و  ر    نن    هرمز   تنگه  از   وارو  هایبآ

 

 : هند   اقیانوس در   ایران  برای  تجارت  اهمیت

ان  هرچدده  هم  هنددد   اقیددانوس  در   ایران  تجدداری  اهمیدد   گردد   بیشدددددددددددددددن    رس    بددا   و   کمن    اروپددا   و   غرب  بددا   ایران  مبددادالت  من  

د یم   دددددددددددورت  نن     زمیت    هایراه  طریق از  اروپا   با  ایران  مبادالت از   بخیسددددددددددد    زیرا   . گردد یم  بیشدددددددددددن    شدددددددددددیخ   بنابراین  . گن 

  تجاری   اهمی   گذشدددددهه  از   بیش  هند   اقیانوس  که  شدددددود یم  بالث  چی     کشدددددور   ویژههب   و   رس    با   تجارت  بیشدددددن    تجاری،

  پایان    هایسدددددددددددال  در   ها نخهکش  جنگ از   بعد   . کند یم  پیدا   اهمی   هم  اقیانوس  امنی   لذا   . باشدددددددددددد   داشدددددددددددهه ایران  برای

  نحو   بده  دهده  سدددددددددددددددده  حددود   برای  گر د   قرار   وطر   در   جددی  بطور   تجداری  هدایکشدددددددددددددددت    امنید   کده  ایران  و   لرا   جندگ



10 
 

   وی  بود  قرار  بر   هند   اقیانوس  در   تجاری  هایکشدددت    امنی   ثریمؤ 
 
ا   ولیج   در   ها کشدددت    که  کند یم  بروز   شدددواهدی  اون 

ندد یم قرار   حملده  مورد   رسخ  دریدای  و   لرب  دریدای   دارس،   هدای کشدددددددددددددددت    برای  تهددیددات  این  کده  معهقددندد   تحلیلگران  . گن 

  توسددد   گر هه   دددورت  اتخاقات  تاکنون  که  البهه اسددد  ایران  و   ارسائیل  بی     ها تنش گر ی     باال   به  مربوط   بیشدددن    تجاری

رسدددددددددددددددیم  بطور   کده  هرچندد   . اسدددددددددددددددد   نگر هده  قرار   ییدد تدأ  مورد   الدذکر  و   هدایدولد   از   چکددامیه  رژیم  هدایرسددددددددددددددددانده  غن 

   و   اند کرده  اقرار   وود   دول   سوی  از  تجاوزات  این  به   هیونیست  
 
 . اس   نگر هه   ورت هم  تکذیت    تقریبا

 
 
ا   دارسولیج  در   ودارک  جزیره  از   را   ایران   ددددددددددددددددادران    نخد   کده  وود   هداینخهکش  بیشدددددددددددددددن    امنید   حخظ  برای  ایران  اون 

ی ی   هزار یک  گذاریلوله  با   نخ    دددددددددددددادرت  برای  نن    را   لمان  دریای  سددددددددددددداحل  در   جاسدددددددددددددک  بندر   کنند یم  بارگن    کیلومن 

ات یک  نظر  از   تصدددددمیم  این  البهه  که  اسددددد   کرده  مادهآ   ویژه هب   و  گذشدددددهه  تجربیات  براسددددداس.  دارد   واض  اهمی   اسدددددن 

  ایران  اقدام  تحمیی  جنگ  دوران  تجربیات
 
  کشدددددددددددددورهای   دیگر   که  اسددددددددددددد   بوده   ارسولیج  در   ناامت    به  مربوط   لمدتا

،مهحده   امارات  همچون  منطقه    ارس ولیج  هایبآ  از   وارو  لوله  وطوط   اندازیراه  با   نن     لرا  و   لربسددددددددددددددهان  لرن 

  تداوم    ارسولیج  از   وارو  در  ها ناامت    این اگر   وی  اند وردهآ  بوجود   وود   نخ   دددددادرات  برای را    دددددادران    امنی   این

  جاسدددددددک  ابهکاران    اهمی   از   که  اسددددددد   طبییع شدددددددود   کشدددددددیده  هند   اقیانوس  دیگر   مناطق  هایبآ  به  و   باشدددددددد   داشدددددددهه

 . شود یم  کاسهه

 

 

 

 

 

 

 تجارت جهای  و ارائه راهکار: یر بنادر اقیانویس ایرای  در آنقش 

 در ساحل اقیانوس هند دارای شهره
 
نها نقش  آا و بنادری هسوند که هر کدام از  کشورهای کوچک و بزر 

،   در تجارت جهان  دارند. مهیم   ،  جده،  بنادری همچون دن  ،  کرایحر ه.   بمبتی  و غن 
این س  سیدن  ال ؤ حاال 

یم ساحی کشور  شهر   یا آشود که  مطرح  موقعی های  با  وود،  ایران  ژئوپلیویک  و  ات یک  و   اسن  وسع  

 جمعی  قابل توجه هم
 
ن  این اقیانوس هس   آمد و اثرگذار در سواحل  آها دارای شهرهای کار وزن این ویژ 

ب  ؟  پروژه لظیم یک  نکهآویژه  هیا ون  به  از  کمربند یک جاده چی   که کشورها سیع یم  با توجه  ن  آکنند 

شده    هوری اسالیم نن   این لالقمندی را نشان داده اس  چقدر اقدامات انجام گر ههمند شوند و جمبهره

توان مطرح کرد که ایران با داشی   قریب طور یمال را اینؤ لبارن  این سبه اس . در سواحل ایران  کاق  بوده 

هه اس  همچون ن  در کنار این اقیانوس از ورمشهر در غرب تا گواتر در رس   توانسآکیلومن  ساحل    ۲۵۰۰

دی ولیجکشورهای  جنون    کشورهای 
حت  ساحی  بهرهگر  اقیانوس  این  از  داشهه   ارس  مثب   برداری 

 یا: آباشد. 

 باشد؟ به اندازه کاق  شهرها و بنادر مدرن و کارا دارا یم .1
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یا توانسهه اس  همچون دیگر کشورها بخش قابل توجیه از جمعی  وود را در کنار این ساحل آ .2

ده مسهقر کند؟   گسن 

شود توانسهه اس  با  تدریددددج به یک بحران بزرگ تبدیل یمهکشور که ب   ب در آ  یا با توجه به کمبود آ .3

 می   کند؟ أتهای جنون  وود را ب مورد نیاز اسهانآهای مدرن حداقل اسهخاده از تکنولوژی

ن اقیانوس  ر سواحل ایوون  دهیا با توجه به نقش مهم گردشگری دریان  در اقهصاد کشورها که بآ .4

ه هم شاهد هسویم توانسهه ی انجام دهیم؟  ۲۵۰۰ایم اقدام قابل توجیه در این گسن   کیلومن 

بآ .5 و  پروتئیت  کشور  نیازهای  به  توجه  با  به گوش   هیا  نیاز  توانسههآویژه  از ابزیان  اسهخاده  با  یم 

ه ب تکنولوژی می   کنیم  أاز نیاز کشور را تخیس  قابل توجه های جدید  ید مثل تولید در قخس و غن 

 لنوان یک غذای لوکس در نیاید؟ه و ورید مایه جنوب ب

های ارتبایط بی   مناطق ساحی غرب و رس   دریای لمان و ولیج  ارس ایم که زیرساو  یا توانسههآ .6

زسهان به سواحل  یعت  اینکه از سواحل وو   و حت  بی   جنوب و شمال در همه مناطق ایجاد کنیم. 

ش    بلوچسهان  هوان  وجود دارد و  سان جادهآ دسن 
یا در داول دریا همچون دیگر  ای و ریی و حت 

ها و بنادر ساحی ما را به یکدیگر ارتباط دهد و یا  های دریان  وجود دارد که شهر کشورها اتوبوس

 مسا ران دریان  به کشورهای دیگر ساحل دریا و این اقیانوس با هزینه کمن  مسا رت کنند؟ 

تو  .7  با 
 
ب  جه به جمعی  نس ها البهه  این وضعی  وارو یمهجوان کشور که  از  شود و سط   تدریددددج 

ایران   ده  این سواحل گسن  بوده اس   ا زایش  به  بیکاری درکشور که در چند دهه اون  رو  باالی 

ان ا  زان  کشور نقش داشهه اس ؟الرشهچقدر در من  

و شهرهای ساحی توان مطرح کرد یمال دیگر که یمؤ ها سده  و االت  و   ؤ با توجه به س  توان نقش گسن 

با اولوی  تجن با اولوی   گذاری  ثن  أوب در دو قسم  ییک  گذاری منطقهتأداوی بیشن  و دیگری  ای و ثن 

 الملی بیشن  مورد بحث قرار داد. بی   

 

ش شهرهای ساحیل با اولویت داخیل:   گستر

کشورهای دارای ساحل در کنار اقیانوس هند از توسعه شهرهای اشاره کردیم که ایران بروالف بسیاری از  

 
 
تقریبا بوده اس . ن    ساحی  این مس   بهره  پیدا یمئوقت   ایران دارای سواحی طوالن  و له اهمی   کند که 

ده در کنار این اقیانوس اس .   : دلیل برای این کم توجیه پیدا کرد توان سه هشاید ب گسن 

 کیش،  لباس، ه توسعه شهرهای ساحی همچون بندر از انقالب توجیه ب  در قبل:  اول مسائل امنیت   ✓

وزی انقالب و   ا غاز شده بود وی بآبندرامام با توجه به ا زایش قیم  نخ     بادان و آورمشهر و    پن 

ی با    تنش و   غاز جنگ تحمیی این روند کند گردید. آ لرا  و کشورهای لرب جنون    ،آمریکا درگن 

 
ا
اناین تخکر را در دهن تصمیم   احهمال رس بودن جا انداو  که توسعه این   گن  گونه شهرها و در تن 

ورد و لذا توسعه  آ های بحران  بوجود وواهد  مرایر با امنی  می و وساران  را در زمان تواند نها یمآ

 را به مراکز شهری مرکزی ایران هدای  کردند. 

ولید در شهرهای که ویی ارزو پایی   بودن تگردید    ورده نخت  بالثآهای باد پول  : پول نخ دوم   ✓

ندگان اهمی  نداشهه باشد در حایساحی برای تصمیم ده ندارند ور آکه کشورهان  که پول باد  گن 
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در د هزینه اضاق  که ایران    ۳۰که  حایگردد در هایشان محاسبه یموردآحت  مبالغ کم هم در بر 

 و غرن  یمو  ادران  به مناطق مرکزی و شمالباب  هزینه انهقال کاالهای واردان   
ق  پردازد کمن   رس 

 اهمی  دارد. 

ی ا رادی در پس :  شنان  با مدیری  جدید شهریآ لدم  سوم   ✓ کلیدی مدیریت  که یا با های  بکارگن 

ند و توانان  برنامه  توانسوند نیم دانش دیگر کشورها از تجربه و یا  شنان  ندارند و آللم روز  -بهره بن 

   ریزی درس  و للیم را دارا نیسوند. 
 
چند    در واقع اینگونه مدیران دارای دیدی محدود بودند و نهایها

ور نمودند. زاد را هم به مراکزی آقه منط  برای کاالهای غن  رص 

ها و پهبادها ثر نظایم به موشکؤ ترین  ابزارهای م     تکنولوژی و وال ه این بحث اینکه با توجه به پیرس  

 بی   شهرهای 
دیگر مالحظات امنیت  و جررا یای سیاش اهمی  گذشهه را ندارد و از این نظر تخاوت چندان 

ای به توسعه  هد به توسعه برسد باید توجه ویژهبنابراین ایران اگر بخوا  ساحی و درون کشوری وجود ندارد. 

-ها شهر و شهرک در کنار کالنجای ایجاد دهه کاری که در گذشهه ب  ساحی جنون  وود بنماید. شهرهای  

نها آجای  هرویه گردید و بهای ن  یت   ورت گر   و بالث شدت مهاجرتشهرها برای کاهش  شار جمع

 لظییم    ارس باید پروژههمچون کشورهای جنوب ولیج  یا  . یست  شهرهای ساحی جنوب توسعه یمبا

  بوشهر،   بندرلباس،  قشم،  جاسک،  بهار،اه شهرهای  عی همچون چبرای ایجاد شهرهان  مدرن با توسع 

و    بندرامام،  کیش، پذیرد آورمشهر  برنامه  بادان  ورت  با  دل شهرهای کنون   از  از و  اسهخاده  با  و  ریزی 

،رسمایه ه در   جده،  شارجه  های واریح  و بخش وصوض داوی و واریح  شهرهان  مشابه دن  ید و با  آو غن 

هم بخش قابل توجیه از جمعی  به ساحل منهقل   های الزم برسد،هواند به پیرس   این اقدام هم کشور ب

ثن  أزیس  تمی   و هم بر محی أزان  مداوم کشور تالرهم اشه  شهری  عی کاسهه شود، شار از دوو کالن  و 

وری اس  که توسعه این   شهرها : مثب  گذاشهه شود.قطعا رص 

✓  
ا
 . های واریح  و بخش وصوض  ورت پذیرد با رسمایه اول

 دوم ✓
 
گذاری و انهقال جمعی  ایجاد خاده نمایند تا رغب  برای رسمایهاد اسهآز از امهیازهای مناطق    ا

 گردد. 

 سوم ✓
 
ی از امهیاز منطقهبهره   ا نجان  باشد که منطقه محرویم  آاز نقطه نظر جررا یان  باید تا    زاد آ  گن 

   شش دهد. را پو 

امهداد داشهه  سم  شمال الزم اس   ه زاد تا چند ده کیلومن  بآبطور مثال در حوزه بندرلباس این منطقه  

  در حوزه ورمشهر تا اهواز و در حوزه چابهار تا   . تا مرزهای اسهان  ارس  طور باشد و یا در بوشهر هم همی   

. هزار  مناطق دور دس  و زابل و شاید بیش از یک که این شهرهای  هدف این اس  که همچنان  کیلومن 

 گردند مناطق محمدرن ایجاد یم
 
ند. ثن  توسعه و  قر أنها هم تح  تآروم در همساییک  زدان  قرار گن 

 چهارم
 
مناطق همچون  رودگاهزیرساو   ا این  به  بهن   ش  برای دسن  توسعه شهری  ایجاد   های کارا،های 

،غرن  و رس   ،شمای ،هن جنون  آراه ه برای ا ق   غاز شود. آتصال به مناطق دیگر کشور همزمان اتوبان و غن 

نموده و بالث    این رایه اس  که در چند دهه گذشهه بسیاری از کشورهای جهان برای توسعه وود یط

اند و نه تنها برای مردم وود اشهرال ایجاد کردند بلکه با کمبود  ای در کشورشان شدهتحوالت لظیم توسعه

وی کار هم مواج   اند. می   کردهأای این کمبودها را ته و از وارو از مرزها طبق برنامهنن 
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 شهرهان  در ساحل جنون  تحول شگرق  در پ
یرس    و توسعه کشور بوجود وواهد  در واقع توسعه چنی  

 ورد که مخهرص آ
 
 بدان اشاره گردید.  ا

 

 

 

 

 الملیل: ای و بی   عه شهرهای ساحیل با اولویت منطقهتوس

 
 
تواند در تعدادی از شهرهای ساحی ما در جنوب چقدر یماشاره کردیم که توسعه    در قسم  قبی مخهرصا

 توسعه کشور و ر ع بسیاری از معضالت کمک نماید. در اینجا این بحث را وواهیم داش  که از میان شهرها 

 کمک    توانند لالوه بر و یا بنادر مورد اشاره سه شهر هسوند که یم
 
 نقش  به توسعه جنوب و توسعه می

لباس بندر   این سه بندر لبارتند از چابهار،   ای هم داشهه باشند. ای و تا حدی  رامنطقهثر منطقهؤ بسیار م

 و ورمشهر. 

 چا
ا
ینده نام جاسک را هم بیشن  آرسد در  نظر یمهساحل دریای لمان هس  که ب  تنها بندرایران  در   بهار  عل

سخانه بروالف انهظارات  أ او گذاشهه شد مهیک به سه دهه قبل سنگ بنای توسعهبندر که نزد این    بشنویم. 

 آدر  تحول چندان   
 
 در سال   ن  ورت نگر هه و رص ا

 
با کمک هندوسهان انجام   های اون  اقدامان  را بعضا

نن      اند. داده و  لنگرگاه  یک  ایجاد و   آایجاد  بآغاز  و شمال ههن  و سم  رس    یک  س  رس   کشور  او  

وشییم از   ن جمله اس . آپاالیشگاه پن 

  عی لالوه بر اینکه این بندر یم آچابهار و وارو کردن    با توسعه 
 
تواند به یک ن از وضعی  توسعه نیا هیک

  یم برای ترانزی  کاال به ا رانسهان، مه    تواند به مرکز تجاری و تولیدی تبدیل شود یم  ،م گردشگریمرکز مه  

ق  کشور و به روسیه،آکشور    پنج ،سه کشور قخقاز   ،اوکراین  سیای مرکزی از مسن  رس  رس      بالروس،  جنون 

غرن  کشور های مرکزی و شماللمان از طریق زیرساو آو  اروپا و حت  اروپای مرکزی و از جمله اطریش  

یق مرکز کشور  اتوبان از طر در واقع یک مسن  ریی و اتوبان در رس   کشور و یک مسن  ریی و    تبدیل شود. 

وری اس . غرن  در تکمیل توسعه چاو شمال وردهان  که شده اس  هزینه لبور کاال از آبراساس بر  بهار رص 

یه و قخقاز کمن  و ، روسو رساندن کاالها به اروپا   از طریق کانال سوئز ها  زینه لبور کشت  طریق چابهار از ه

ها برای که اشاره شد  راهم کردن زیرساو طوری همان سیای مرکزی  هم کمن  وواهد بود. آبطور اوی به 

وریات به حساب یم به این هدف از رص  چون  ووشبخهانه در کشور ما در بعض  مناطق هم  ید. آرسیدن 

دارد وی ووب  مناطق مرکزی و شمال امکانات وجود  این  و غرن    
ق  از رس  انهقال  برای رسل   اس  که 

ق    هن دو وطه اسهخاده گردد. آراه تواند از طریق انسهان یمر هن پس از ورود به ا آ این و   درقسم  رس 

یف به مرز ترمز در مرز ازبکسهان برسد که ازبکهرات و مزار  در   هن و جادهآگذاری و   ها هزینه رسمایهرس 

ا رانسهان را مهقبل شده به موقعی  ج  اند. داول    سیایآرا یان  بسهه ا رانسهان و کشورهای  ربا توجه 

توانند  همه این کشورهای مورد اشاره باال یم  های ارتبایط مورد نیاز مرکزی توسعه چابهار و ایجاد زیرساو 
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اقهصادی،آهای  بآبه   اهمی   بر  مهصل گردند که لالوه  و    زاد  امهیازات  ژ توریست   ایران  برای  ئوپلیوییک 

غرن  و باالتر تا روسیه  همسایگان شمالی   وضعی  را ما با  هم  دنبال داشهه باشد. هتواند بسیاش را هم یم

بالهیک و رس   و مرکز اروپا یم باشیم. و کشورهای  اینجانب گرچه روسیه از طریق هب  توانیم  داشهه  نظر 

نقدر زیاد اس  که مسن  چابهار آکشور از رس   تا غرب    شود وی وسع  ایندریای سیاه با اروپا مهصل یم

ق  روسیه  بسیار دور و  ا له    هایبآتواند برساند.  وش یمکننده ر کاال را زودتر بدس  مرصف ن تا  آرس 

م این اس  که جمهوری  لباس. مه  نون  روسیه ویی بیشن  اس  تا چابهار یا بندر مسکو و مناطق غرن  و ج

الهمادسازی مقررات  ایجاد زیرساو  و تسهیل در  بر  ایران لالوه  این اسالیم  و   انجام داده  را  های الزم 

 را به اسهخاده از مسن  بندر چابهار تشویق نماید.  ها کشور 

ها و رسل  لمل برای ه تواند بلباس هم یمبندر  لنوان بندری کمیک برای چابهار و تسهیل در تخلیه کانوین 

ق  و مرکزی لمل کند.   ،االها به قخقاز رساندن ک در واقع دو بندر چابهار و بندر لباس    روسیه و اروپای رس 

 وون  انجام دهند. هبندری ترانزیت  را بتوانند نقش یم

ای بی   ایران و همسایگان   م منطقهکه تا پیش از جنگ نقش مه    بندر ورمشهر بندری در غرب ولیج  ارس

   همچون لرا  و کوی  و نن   ورود کاال به داول کشور را داشهه اس . 
 
همچون   این بندر از بعد از جنگ تقریبا

وکه به حساب یم  -در  ورت رسمایه  ن اقدامان  جدی به لمل نیامده اس . آید که برای توسعه  آبندری من 

 از تبادالت تجاری با همسایگان جنون   ، توسعه این بندر یمگذاری و اسهخاده ازبخش وصوض
تواند بخیس 

اکنون از وضعی  توسعه ووزسهان که هم  زم بلکه بر را انجام داده و این اقدام نه تنها برای توسعه ورمشهر ال 

ن را تواند چهره ووزسهابادان یمآن  آتوسعه ورمشهر و در کنار    برد مخید اس . نامناسب اقهصادی رنج یم

د و این دو شهر یم، گردشگری هم رونق یمهای اقهصادیلوض کرده و لالوه بر  عالی  توانند جایگاه  گن 

 د. ورنآدس  ه وون  بهقبی وود را ب

 


