
 

 1401 پاييزوم، سدهم، شماره هجفصلنامه ژئوپليتيک ت سال  

 70-100 صص

 بندر چابهار يتيکيمنزلت ژئوپل يرتقادر ا يلير يتنقش ترانز يبررس
 

 ي،واحد ت ران مرکز ي،دانشياه آزاد اسالم ياسي،س يايجغراف ياردانش –  محمد اخباريدکتر 

 .يرانت ران، ا

امام  ياييدانشياه علوم در يايي،در يشگرا، ياسيس يايارشد جغراف يکارشناس –ي قاض ينحس

 يران)ره(، نوش ر، اينيخم

 يلي،دانشياه محقق اردب ي،دانشکده علوم اجکماع يريت،مد يدککر يشجودان – اکبر غفارلو

 .يرانا يل،اردب
 

 05/09/1400تاريخ پذيرش:                        11/06/1400تاريخ دريافم: 
 

DOR:20.1001.1.17354331.1401.18.67.3.3  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 چكيده

شورها  يکيو نزد يطيممتاز مح هاييبندر چابهار با توجه به توانمند س  يبه ک شرق  يمرکز يايآ  يدر منطقه يو 

شت  يشرق در مقوله جنوب شمال  يوندپ يايي،در يو ترابر يرانيک س  -با راهگذر   -شرق  يتيترانز يرجنوب و م

 يناست که اتصال ا   ينا ياصل  سئله منطقه، م ينا ياتيارزش ح رغميرا دارد. عل ياييخاص جغراف يتغرب موقع

ــبکه به ترانز   ــور و کر   يليحمل ونقل ر   يت شـ ــمال  يدور داخل و خارج کشـ بر منزلت   يريجنوب چه تأث  -شـ

 بندر چابهار خواهد داشت؟   يتيکيژئوپل

 و يگردآور يامطالعه اسناد و مدارک کتابخانه يقاست که از طر يليتحل-يفيتوصپژوها،  ينا يقتحق روش

 يربا سا يرانا ياسالم يتعامل دولت جمهور يابندر چابهار موجب افزا يلير يتترانز ي. برقراريدگرد انجام

 گيرمچش يتمعکوس با تقو رتاشتغال و مهاج ياو افزا يرونق اقتصاد ي،خارج يهايهها، جذب سرمادولت

و  ياييدر يشمراه ابر يايدر اح يعتسر يانه،شکننده خاورم يدر منطقه ياسيو ثبات س يتامن يجادا ي،شهرساز

 .آن خواهد شد يتيکيژئوپل يتاز مز يمندو بهره "يندرمک"بندر به هارتلند  يناتصال ا
 

 .يلير ياستس يلي،اقتصاد ر يلي،ر يتبندرچابهار، ترانز يتيکي،منزلت ژئوپل کليدي: هايهواژ

 

 

 

                                                           

 دار مکاتباتنويسنده عهده                                                                  dr.m.akhbari@gmail.com  Email: 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17354331.1401.18.67.3.3
mailto:rmakavirestan@gmail.comE


 71 ر بندر چابها يتيكيمنزلت ژئوپل يدر ارتقا يلير يتنقش ترانز يبررس  _____________________

 مقدمه  .1

 تياز آن با توجه به موقع يحداکثر برداريبهره همه از ترمهم و ونقلحمل هايرساختيتوسعه ز

 هاياتحاد و بلوک ليتشک ه،يهمسا يبا کشورها کيمشارکت استراتژ جاديکشور، بر ا ييايجغراف

اتحاد  جاديه قادر به اک ييمؤثر خواهد بود. لذا کشورها کيو ژئواکونوم کيتيژئوپل ديجد

از  تواننديخود باشند م ييايجغراف تياز موقع يمندخود و بهره گانيبا همسا کيتراتژژئواس

 هايآوريو فن زاتيو تجه ساتيتأس يو اجرا هارساختيدر توسعه ز ميمستق گذاريهيسرما

و  ونقلحمل .برخوردار شوند يتيملزومات و مقدمات ترانز لدلي به ونقلصنعت حمل شرفتهيپ

توسعه  يبرا يتجار هايرساختيارکان و ز نيتراز مهم يکيعنوان به توانيرا م تيترانز

رشد و توسعه  ،يشغل يهافرصت جاديافزوده، اارزش جاديا ،يارز يکسب درآمدها صادرات،

 ياسيو س ياقتصاد ييو همگرا يتيامن ،يمناسبات بازرگان تيتقو ،يمل تيامن ايافزا ،ياقتصاد

که در  يتيو مز تيدر ترانز رانيا گاهيجا. (Parand,2013:1)منطقه به شمار آورد يبا کشورها

محصور در  يکشورها يبرا  1يجيلندبر رانيا نيآزاد دارد باعث شده سرزم هايبه آب يدسترس

حمل ازاتيدادوستد کنند و از امت ايرا از راه در شانيکشورها بتوانند کاالها نيباشد و ا يخشک

و  نتريآسان زيبندر چابهار ن (.SidaAmini and Bavarsad,2015:2)شوند مندبهره ييادري ونقل

 يايآس يشا کشور محاط در خشک يآزاد و برا هايبه آب يدر دسترس رانيراه ا نيتريراهبرد

 يشرقجنوب هالييدر منته لومترمربعيک 17155حدود  يشهرستان با مساحت نياست. ا يمرکز

شبکه حمل لهيوسکه به استهند قرارگرفته  انوسيعمان و اق يايگرم در يهار آبدر کنا رانيا

از شرق به پاکستان و از  و افغانستان، يمرکز يايآس ياز شمال به کشورها ييو هوا ينزمي ونقل

 (.Ezzati and Shokri,2012:2)ابدييهند اتصال م انوسياز سمت جنوب به اق ايدر قيطر

افغانستان  نيو همچن ازبکستان زستان،يقرق جمله ترکمنستان، قزاقستان، از انهيم يايآس يکشورها

بندر چابهار و  قياز طر تواننديندارند م يآزاد دسترس هايتوسعه صادرات خود به آب يکه برا

 يو صادرات کاالها تيترانز يبرا شوديمتصل م راناي ونقلحمل ستميکه به س آن يِليخطوط ر

 کوتاه و مناسب همواره مورد يتيترانز ريمس کيعنوان به رانياساس ا نيبر هم استفاده کنند. دخو

                                                           

1.Land Bridge 
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 شميصنعت هنوز هم بر جاده ابر نيا يهاکه آثار چرخ يياگونهتوجه صاحبان کاال بوده است به

و رونق  يارز يدرآمدها ايعالوه برافزا يتيترانز ريمس نيکه از ا روديانتظار م است. يباق

 ناي در نقلوکرانه و حملپس هايتيو فعال ييايو در يخدمات بندر کار در بخا سبک

 (.Mirzajani and Lotfi,2017)گردد رانيا بينص يشتريب داتيمنطقه،عا

 يانوسيبندر اق گانهيعنوان شرق کشور بهجنوب ۀدر منطق زيبندر چابهار ن ييايجغراف تيموقع

 يکينزد نيو همچن يطيممتاز مح هاييمندعمان با توجه به توان يايدر يدر بخا شمال رانيا

 نيبه ا يخاص يراهبرد تيموقع ،يو شرق يمرکز يايافغانستان، پاکستان و آس يآن به کشورها

 يتيترانز ريمس زيجنوب و ن -با راهگذر شمال وندي، پييايدر يو ترابر يرانيکشت ۀبندر در مقول

و  يه به مالحظات ژئوپليتيکچابهار با توج بندر رو،نيا از است. دهيغرب بخش -شرق

راي اتصال ب را خود جايگاه است قادر نگر،آينده اندازيخود و در پرتو چشم يژئواکونوميک

 خود استراتژيک موقعيت ارزش و تثبيت الملليغرب، در نظام نوين بين-جنوب و شرق -شمال

 انباشت براي يجديد هاي، ظرفيتين مبادالت عظيما يرگيره از و بخشد ارتقا مراتببه را

منزلت  يريگدر اندازه .کند خلق شرق محور و کشور در توسعه موتور عنوانبه سرمايه

 هايمؤلفه و هامربوط به سرچشمه ريپذتيکم يِو عوامل مثبت و منف رهايمتغ هيکل ،يکيتيژئوپل

 ،يعلم ،ينظام ،ياجتماع ،ياقتصاد ،يفرهنگ ،ياسيس ،ينيگانه قدرت شامل قدرت سرزمنه

  (.Hafeznia,2017:111)شونديلحاظ م يو فرامرز ييفنّاورانه، فضا

بزرگ است،  يبا فضا يانيو م يندرو يچابهار که محل اتصال فضا جيخل کيتيژئوپل ينآفرينقا

تجارت و  ياسيو اقتصاد س المللنيب ياسياقتصاد س نيدر ساختار نو يراهبرد ينقش توانديم

بر  يلري ونقلصنعت حمل رگذاريتأث يهاشناخت شاخص رونيا از د.داشته باش تيترانز

بندر  يکيتيارتقاء منزلت ژئوپل يراستادر  يتوجهقابل تياز اهم يکيتيمهم وزن ژئوپل يهامؤلفه

راهبرد  کي يريگيدر مورد پ يرهبر معظم انقالب اسالم اتيمنو تحقق. چابهار برخوردار است

 ،يکيتيژئوپل يهاتيبا توجه به ظرف يالمللنيبه فرصت در تحوالت ب دهايتهد ليو تبد

موضوع  تياهم کنندهنييتب مهم موارد از ديگرسواحل مکران  يکيو ژئواستراتژ يکيژئواکونوم
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پرسا هست که اتصال  نيمهم، پژوها حاضر درصدد پاسخ به ا نيبا توجه به ا .است قيتحق

 بندر دارد؟  نيا يکيتيژئوپل بر ارتقاء منزلت يريبه بندر چابهار چه تأث يلري ونقلحمل

 .پيشينه تحقيق1-1

و توسعه سواحل مکران با  ينيسرزم ايبا عنوان آما يقيدر تحق (1397درياباري و همکاران)

و  کيتيژئوپل تيموقع يارتقا يونقل در راستاحمل يهاو احداث شبکه يابيمکان بر ديتأک

سواحل  نيا يارتباط يهاتيکران و ظرفسواحل م يکيتيژئوپل تيبا اشاره به موقع کيژئواکونوم

 يتيترانز يهاو فرصت ياجتماع ،ياقتصاد يهاتيظرف ادآزاد به ابع ياهايو در يمرکز يايبا آس

 بر ديتاک و ياند و اما در پژوها حاضر سعمناطق پرداخته نيآن در ا يگذارهيو سرما

 .است دهيبه طور اخص گرد بندر چابهار يکيتيمنزلت زئوپلء بر ارتقا يليونقل رحملريتاث

 يهايتوانمند يبا عنوان بررس( 1397ي)احمد ميو ابراه يعباس احمدديس قيمطالب تحق

)از منظر رانيا يو قدرت مل يکيتيوزن ژئوپل يمنطقه آزاد چابهار در راستا يراهبرد

 هار است.چاب ييايمنطقه آزاد و بندر در ياتينقا مهم و ح يايگو (؛يالمللنيو ب يا،منطقهيداخل

 نيهمچن. مورد انتظار را ندارد گاهيجا و ييمنطقه کارا نيحاضر ا حال که در دهدياما نشان م

 ،يدوريکر يرهايمس ،ييايدر يدر ساخت بندرها شرفتهيپ يهايفناور ازمنديبندرچابهار را ن

به طور مسئله نگارنده بوده تا  انيحاصل در واقع مبدا ب يجهيکه نت دانديم رهيو غ آهنراه

بندر چابهار  يکيو ژئواکونوم يکيتيژئوپل يهاتجذابي بر آهنتوسعه راه ريبه تاث ياختصاص

 بپردازد.

 يليونقل رتوسعه حمل يراهبردها نيبا موضوع تدو يدرپژوهش (1396)و همکاران يديمج

 در و اندکشور پرداخته يليشبکه ر يدهايها و تهدفرصت ها،ضعف، هاارائه قوت به رانيدرا

کشور  ياصل يهادر اتصال بندرها و دروازه رانيو مهم اي اصل تيکه اولو رنديگيم جهينت تنهاي

 يکيتيمنزلت ژئوپل ادرافزاي آهنراه ريبه تاث يبه طورکل قيتحق نيدر ا .است يلير ستميبه س

ه شده بندر چابهار پرداخت يکيتيمنزلت ژئوپل يارتقا طور ويژه بهبهشده و  يئاشاره جز رانيا

 .است
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 ييايجغراف يهايژگيبا عنوان نقا و يدر پژوهش( 1395)زادهاهللفتح يو مرتض يعباس احمد

سواحل جنوب  يارتباط يهاتيظرف نديبرآ ران،يا يکيتيمنزلت ژئوپل يمنطقه مکران در ارتقا

 نيکه ا هددينشان م زين تنگه هرمز دانسته و ياز تنگنا رانيا يخروج نسب ويرا آلترنات رانيشرق ا

مناطق جهان و  ريآزاد و سا ياهايکاال به در تيو ترانز رانيشمال ا ياتصال کشورها هاتيظرف

منطقه جنوب  ،يمقاله در حالت کل نينفت و گاز را به دنبال خواهد داشت. در ا يانتقال انرژ

بردن منزلت  باال فرد خود درمنحصربه ييايجغراف يهايژگياز و يبرخوردار ليرا به دل رانيشرق ا

آن  راتتاثي و چابهار بندر به آهنحاضر به اتصال راه قيدر تحقاند. مهم دانسته رانيا يکيتيژئوپل

 .بندر پرداخته شده است نيا يکيتيمنزلت ژئوپل يبر ارتقا

 شناسي . روش پژوهش و محيط2

 قيروش تحق. 2-1

 ايد و مدارک کتابخانهمطالعه اسنا قياست که از طر يليتحل-يفيمقاله، توص قيروش تحق

 .ديو انجام گرد يگردآور
 . موقعيت جغرافيايي شهرستان چابهار2-2

شرقي ايران در کنار اليه جنوبکيلومترمربع در منتهي 17155شهرستان چابهار با مساحتي حدود 

است. اين شهرستان از جانب شمال به  گرفته هند قرارهاي گرم درياي عمان و اقيانوسآب

شهر و از جنوب به درياي عمان و از شرق به پاکستان و از غرب هاي ايرانشهر و نيکشهرستان

شهر نوپايي است که تقريباً از هاي کرمان و هرمزگان محدود است. شهر بندري چابهار به استان

هاي تجاري و صيادي صد و پنجاه سال پيا به دليل موقعيت جغرافيايي مناسب از نظر فعاليتيک

ند چاه آب نسبتاً شيرين باعث جذب جمعيتي اندک در ساحل شرقي خليج چابهار و داشتن چ

 نزديک بندر تاريخي طيس شد. 

متر از سطح  7کيلومترمربع در ارتفاع  11 بر بال با وسعتي  مرکز شهرستان چابهار، بندر چابهار

ه عرض دقيق 17درجه و  25دقيقه طول شرقي و  37درجه و  60دريا قرارگرفته است و در 

کيلومتر و فاصله زميني از طريق  1456شمالي قرار دارد. فاصله هوائي شهرستان چابهار تا تهران 

کيلومتر  738 مرکز استانکيلومتر است. فاصله بندر چابهار تا  1961کرمان -جاده ايرانشهر
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ر چابهار باشد. بندکيلومتر مرز آبي در درياي عمان مي 300اين شهرستان حدوداً داراي  باشد.مي

فلوريدا است و داراي شرايط آب و هوايي کامالً  رهيجزشبهعرض جغرافيايي بندر ميامي در هم

 کيلومتر است. 900کيلومتر و تا بندر کراچي  721همانند بندر ميامي است. فاصله آن تا زاهدان 

 . آب و هواي چابهار2-3

 يبادهاي موسم رمسي در قرارگرفتن و السرطانبه مدار رأس يکينزد ا،دري با چابهار جواريهم

معتدل با  رييگرمس يياست که داراي آب هوا دهيموجب گرد استوايي هايقاره هند و جبههشبه

 رانيا يبندر جنوب نترينقطه کشور در زمستان و خنک نتريمنطقه گرم نيباشد. ا يرطوبت نسب

 گراد،يدرجه سانت31ساله  7 دوره کي ي)در خردادماه( طنهيشياست. متوسط دماي ب تابستاندر 

درجه  26و متوسط دما در طول سال ، گراديدرجه سانت 19( ماهي)در دنهيمتوسط دماي کم

شده درصد گزارش 70 يمتوسط رطوبت نسب درصد و 60 يحداقل رطوبت نسب. است گراديسانت

در زمستان درصد آن  64در سال است که  متريليم 200ساالنه کمتر از  يگاست. متوسط بارند

در فصول چهارگانه سال است و  راتييتغ نيچابهار داراي کمتر يوهواآب يطورکل. بهبارديم

. براي مثال، هواي شهر روديو خرداد( باال م بهشتي)اردرجه رطوبت تنها در دو ماه از سالد

 (.Asgari Kermani,2015:21)است ترخنک هرانچابهار در تابستان از ت

 . جمعيت2-4

نفر بوده است که با ارتقا  283،204، برابر با 1395سال  يشهرستان بر طبق سرشمار نيا تيجمع

 .افتي کاها نفر 203٬293چابهار به  تيجمع ياريبه شهرستان دشت ياريبخا دشت

 . تقسيمات شهرستان2-5

و زرآباد و سه شهر کنارک، ونگور و  ياريکنارک، پالن، دشت ،ياين شهرستان از پنج بخا مرکز

 ت.اس شده ليروستا تشک 620دهستان و  3ابهار وچ
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 شهرستان چابهار ياسيس ماتينقشه تقس(: 1)شكل

 
 (1399،و بلوچستان ستانيپرتال استان سمنبع: ) 

 آن هاياسكله و چابهار بندر يتوسعه. 2-6

عقد من مانکارانيبندر چابهار مطرح و قراردادهاي مربوطه با پ سيطرح جامع تأس 1352در سال 

از  يافتاد و بخش قياز طرح به تعو يبخش ،يکمبود منابع مال ليبه دل يازانقالب اسالمشد. پس

عنوان بندر به يبهشت دي. اسکله شهدرسي اتمام به شکنو موج عيطرح شامل اسکله نصب سر

 دولت بر لزوم داشتن بندر ديو با تأک رانيبا توجه به جنگ عراق و ا 1361در سال  ابهارچ ياصل

چهار  ليبا تکم زين يکالنتر دي. اسکله شهدياحداث گرد فارسجيدر خارج از تنگه هرمز و خل

 ديبندر شه 5اسکله  ياندازراه با. ديرس يبردارعمالً به بهره 1362پست اسکله فلزي در سال 

 تظرفي چابهار بندر حاضر حال گذشته،در هايدر سال يبهشت ديبندر شه 5کالنتري و اسکله 

 اييدر در رانيبندر در سواحل ا 26متر را دارد. از مجموع  12و  5با آبخور  هايکشت يهدپهلو

 از مناسب عمق و بزرگ هاييگرفتن کشتار با داشتن چهار اسکله جهت پهلوعمان تنها چابه

آسفالته به سمت زاهدان و  ارتباطي هايبندر داراي راه نيبرخوردار است و ا ايژهيو تاهمي

  .(Ezzati and Shukri,2012:8)باشديجاده در دست اقدام به سمت جاسک م کيو  رانشهريا
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 چابهار يبهشت يدبندر شه يهااسكله(: 2)شكل

 
 (1399،يانورديسازمان بنادر ودر منبع:) 

 .موقعيت اقتصادي و بازرگاني چابهار 2-8

 ينبيايمر پا نيکه کارشناسان سازمان ملل براي ا جهاني ونقلحمل دوريکر سهاز مجموع 

 غربي -يشرق دوريکر نتريينقطه عبور جنوب چابهار و گذرديم رانياز ا دورکريدو  اند،کرده

کشور  نيو قلب اقتصاد ا شوديآغاز م نيدر چ «شميدروازه ابر»از  دوريکر نيبود. ا جهان خواهد

 نيا يپس از طو  ونددپييم يشرقجنوب اييآس نيکرده و به سرزم هياستان کانتون را تغذ يعني

 پور،يمانند کلکته، ناکپور، جا هيناح نيشهرهاي ا نيتروارد هندوستان شده و با پوشا مهم ريمس

 (.Lin,2011)رسديو بن قاسم به چابهار م يکراچ رآباد،يحص

 جنوب-شمال يالمللنيب دوريکر (:3)شكل

 
 (Source: Arabpour,2020) 
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 . مباحث نظري3

 کيتيژئوپل. 3-1

طور مختصر که به شوديمشاهده م کيتينسبت به موضوع ژئوپل يمتفاوت هايو نگرش هادگاهيد

 استنباط کرد: هاآن نيرا در ب ريپنج نظر ز توانيم

 کياستراتژ -يبر امور نظام ايجغراف .1

 المللنيروابط ب ژهيوبه استيبر س ايجغراف يجبر جانبهکي ريتأث. 2

 ايدوجانبه جغراف ريتأث. 3

 ير قدرت و رقابت جهانساختا .4

 (.Hafeznia,2017)هارقابت تيو هدا هااستيس يساز ييفضا يدانا عمل. 5

 1. ژئواکونومي2-3

 ژئواکونومي": باشد داشته جامعيت زيادي حدود تا توانداز ژئواکونومي مي يبخشيک تعريف سه

و تأثير  تيکيژئوپلي يدمف نتايج توليد و ملي منافع از دفاع براي اقتصادي ابزارهاي از استفاده

ده از اولين بخا، استفا "ها بر اهداف ژئوپليتيکي کشور است.اقدامات اقتصادي ساير ملت

 چگونه کهاقتصادي براي بيشينه کردن و دفاع از منافع ملي؛ دومين بخا؛ فهم اين ابزارهاي

 يک رتقد تصوير ارتقاي موجب تواندمي داخلي اقتصادي قدرت( تئوريک نظر از حداقل)

 کشورها و هاملت ديگر اقتصادي اقدامات تأثير بخا؛ سومين و شود؛ المللشور در نظام بينک

مانند ژئوپليتيک گاهي ژئواکونومي به (.Blackwill and Harris,2016)کشور پليتيکيژئو اهداف بر

 اهگ و ستا جهاني حتي و منطقه و همسايه هايقدرت محور همکاري، همگرايي و توسعه ميان

 .شودمي ظاهر کشورها واگرايي و تنا رقابت، نقا در

 يكيتيمنزلت ژئوپل. 3-3

ه با مربوطه ک ستميس ياعضا نيکشور در ب گاهيکشورها عبارت است از جا يکيتيمنزلت ژئوپل

 :کنديم دايها ارتقا پآن ياز سو ريانجام موارد ز

 يارتقاء مستمر سطح قدرت مل .1
                                                           

1. Geoeconomic 
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 يفرامرز يکيتيژئوپلو تعلقات  قيعال يفرآور. 2

 يمل ييايجغراف يبه فضا يو جهان يامنطقه يندهايکشورها و فرآ يتوسعه وابستگ. 3

 يالگو تيارتقاء سطح موقع. 4

 يو جهان يامنطقه يهادهيو پد ندهايفعاالنه در فرآ ينيآفرنقا. 5

 (.Hafeznia,2017)يفرامل يجانبه حوزه نفوذ در فضاتوسعه همه. 6

 قل درياييو ن. حمل3-4

 فايا ينقا مهم خارجي تجارت توسعه در که است ونقلاز حمل ايشاخه ييادري ونقلحمل

حمل کاال،  نييپا نهيازجمله هز هاييتمزي داشتن واسطهبه ونقلشاخه از حمل نياکند. يم

 نترياز کاال، از مناسب ييپرداخت وجه در مقابل اسناد معتبر و سرعت عمل درحمل حجم باال

از تجارت  يبخا جدانشدن کيعنوان به ييادري ونقلحمل .دآييبه شمار م ونقلحمل هايشرو

 يجزو پارامترها ييادري ونقلارائه انواع خدمات در صنعت حمل ي. به شکلشوديشناخته م ايدن

اگر کارآمد باشد  ييادري ونقلموفق است. حمل يالمللنيمعامله ب کيمؤثر در انجام  اريالزم و بس

 (.Kafili and Motalabi,2020)خواهد شد يالمللنيتجارت ب زانيم ايمطمئناً باعث افزا

 و نقل ريلي. حمل3-5

ونقل عمومي و به خصوص ها گسترش بخا حملهاي بسيارموثر در کاها هزينهيکي از راه

هاي ستميواع سنا ترينترين و پاکاز بهترين، اقتصادي به عنوان يکي آهن شهري است کـهراه

افران، سم ايمني بسيار باال، راحتي وآسايا. شناخته شده است و نقـل عمومي در جهانحمل

 قيمت پـايين صوتي بسيار ناچيز، سرعت مناسب و کاها مصرف انرژي و ايجادآلودگي هـوا و

 هايگذاريبا هزينه اوليه و سرمايه و نقل ريليچه حملرود. اگرشمار ميهاي آن بهجمله مزيت از

و نگهداري در  باالي تعمير هايپذيري پايين و هزينهها، قابليت انعطافالزم براي زيرساخت

اقتصادي ناشي از  هاي ريلي و اثرات رواني و فرهنگي وشدن ناوگانصورت فرسوده و قديمي

باشد که  تواند داشتهشگرفي که در مباحث زيست محيطي مي آن همراه خواهد بـود، اما تاثيرات

 گسترش هر چه بيشتر اين خطوط مين وأت شته و درداهاي اقتصادي به دورهزينه ولين را ازمسئ

  (.Kazemian and et al,2015)ترغيب کند
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بخا به تداوم تقاضا و عنصردهنده مراکز عرضه و عنوان عامل ارتباطونقل ريلي بهحمل

هايي کاال و خدمات داراي بعد توسعه ملي و قيمت ن هاي اقتصادي و اجتماعي، از دوتفعالي

نقا اساسي و کليدي در تقريبا تمامي فرآيندهاي اقتصادي يک کشور  باشد واهميتي خاص مي

دارد. بنابراين توجه دقيق و جامع به هريک از عوامل زيرساختي حمل و نقل ريلي در تامين بازده 

ه يک کشور به شمار اقتصادي جزو الزامات اصلي به ثمررساندن اهداف رشد و توسع -اجتماعي

باشد و بنابراين توسعه کيلومتر مربع وسعت يک استثناء نمي 1648195رود. کشور ايران با مي

 .(Khaksari,2016)هاي ريلي آن بستگي دارداقتصادي آن بطور جدي به توسعه زيرساخت

 ونقل ريلي. اهميت اقتصاد حمل3-6

آن را بستر توسعه  توانيسترده است که مو گ ادزي قدرآن ونقلحمل تياهم ياز نظر اقتصاد

 يهارساختيز يو بهبود و سامانده نهيزم نيا در قيمناسب و دق يزريخواند. برنامه ياقتصاد

را بر اقتصاد  يو اثرات مطلوب گردديم ديو تول برداريبهره هاينههزي کاها باعث ونقلحمل

. رشد رندپذييم ريتأث گريکدياز  يحترابه اقتصادي عوامل و ونقل. حملگذارديم امعهج کي

 ايموجب افزا داتيخدمات و تول يگستردگ ،يکشاورز تيو تجارت، بهبود وضع يبازرگان

نظام  وريبهره اافزاي در هم ونقلبخا حمل يي. کاراگرددمي جامعه در ونقلحمل يتقاضا

 ي. در بررسکننديم تيرا تقو گريکدي وستهيطور پدو به نياست. ارگذاريجامعه تأث ياقتصاد

افزوده، ارزش و يناخالص مل ديتول اافزاي در ونقلحمل در گذاريهياقتصاد کالن کشورها، سرما

بدون توسل به شبکه  ايشرفتهياقتصاد پ چيه (.Daryabari and et al ,2018)ددار يينقا بسزا

موجود در  يشتيمع ينواح ايو  ي. همه جوامع سنتستين تفعالي ادامه به قادر مدرن ونقلحمل

 ايهياز خطوط ناح منديدر مورد بهره ييايجغراف يدر انزوا ياگونهتوسعه، بهدرحال يکشورها

 ونقلنشان داده است که توسعه حمل افتهيتوسعه يکشورها اتي. تجرببرنديبه سر م يجهان

به نسبت  ياجتماع يبازده ايو افزا يباعث رشد اقتصاد يدر حد کالن اقتصاد وستهپي

 (.Pahlavani and et al,2014)بوده است يخصوص هايگذاريهيسرما

 را در عرصه ايعمده نقا ،ونقلحمل ستميس مهم يهااز بخا يکي عنوانبه يلري ونقلحمل

 سهيکه در مقا يخاص و نسب يايواسطه مزاو به کنديم فايکشورها ا يو اجتماع يصنعت ،ياقتصاد
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 يتوجه قابل مدارد، توانسته سه ييايو در ياجاده ،ييازجمله هوا ونقليحمل يهابخا ريبا سا

 .دهد اختصاص خود به ونقلرا در حوزه حمل

 اند از:آن عبارت ياقتصاد يايمزا ازجمله

 يدر مصرف سوخت و انرژ يوربهره .1

 کاال عيسر ييجاجابه .2

 ونقل انبوه کاالامکان حمل . 3

 آزاد هايبه آب يابيدست يو حت ييامناطق کشور و منطقه يدر برخ ريکوتاه کردن مس . 4

 خطوط و ناوگان نيياستهالک پا .5

 نقلوحمل نهيکنندگان به علت کاها هزاستفاده يشده براتمام متيکاها ق .6

 جوان و فعال جامعه يروين ياشتغال برا جاديا . 7

 با جاده سهمقاي در آهنراه يباال يمنيا . 8

 ايجاده کيکاها تراف . 9

 ايکاها سوانح و تصادفات جاده .10

 کشور يبه معادن و منابع معدن يلياتصال شبکه ر .11

 کمک به توسعه مناطق دورافتاده .12

 آن يسازيو بوم يلير يداخل عيتوان صنا تيتقو .13

 کارآمد تيرمدي. است کشور هر ونقلحمل هايبخا نيازجمله سودآورتر يلير تيترانز

است. در  تيترانزي هنيزم در تيعامل موفق نيترمهم ينيزم هايو پل يتيترانز يدورهايکر

مهم و  يو سازمان يفن ،ياسيس ،ييايچهار عامل جغراف ،يلير تيترانز تيريمد

همواره هدف از ابتکار  نچي کـهرغم آنبه (.Nasr Azadani and Abbasi,2010)انديبررسقابل

 «تجاري توسعه» و «اياقتـصادي منطقه يـياگرهم» ميو در قالـب مفـاه« دياقتصا»خود را صرفاً 

 مفهوم هايبارقه نيعنـوان کـرده اسـت، امـا بارزتر« يو انـسان فرهنگـي» مبـادالت گـاه و

 شميجاده ابر ياياح نيچ شميکرد. طرح جاده ابر همشاهد توانيابتکار را م نيبودن ا «يتامني»

 يدوستانه در قبال کشورها هاياستيهدف اعمال س طرح با نيا ا مدنظر دارد.و توسعه آن ر ميقد
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 است. شدهيجهان معرف نيمنطقه و همچن يهمه کشورها يبرد برا - برد يو ارائه باز هيهمسا

 در افتهيتوسعه ياياتصال آس گر،يکديبه  قايو آفر اي، اتصال سه قاره اروپا، آسبرد - برد يهمکار

 يهاتيمنطقه و بالفعل کردن ظرف نيا گريد يافته و در سويتوسعه يبه اروپا اياوراس يسو کي

 ليطرح را تشک نيا کلي چارچوب اند،گرفته قرار نيب نيا که در ييهادولت ايتوسعه ميعظ

طرح باز  کياست و  يصنعت استيو س يتجار استيدو سند  س يابتکار، دارا ني. ادهنديم

 شبرديپ يبرا ريمس يکشورها يهاشنهاديدارد که از پ ديتأک نچي دولت کهچنان شود؛يمحسوب م

 کند.يطرح استقبال م

 ندريفلسفه مك اي« هارتلند» هينظر .3-7

مدرن، به شدت  ياسيس يايجغراف ياصل انگذارانياز بن يکي( ، 1947-1861)ندريسر هالفورد مک 

جنگ  انيپس از پا يبود. مدت کوتاهو قدرت آگاه  خي، تارايفضا، جغراف نيب دهيچياز رابطه پ

 يروزيپ نيفوراً از ا، 1919در سال  يتحول انقالب و هيآلمان، شکست روس مياول، تسل يجهان

اگرچه هر دو کشور به . حالت ممکن استفاده کند نيترمطلوب "صلح"تا بتواند از  رد،استفاده ک

وابسته به زمان آنها فقط  يابيو باز مجدد يمعتقد بود که سازمانده ندريزانو در آمده بودند ، مک

 ليآلمان به دل-در نظر گرفته شدند ايدر هارتلند اوراس تناوبم "مرکز ثقل"هر دو به عنوان  است.

با امکان  -آن در قلب هارتلند  يمرکز تيموقع ليبه دل هيحرکت مداوم به سمت شرق، روس

، ندرياز نظر مکرود. شمار ميبه «جهان يامپراتوربراي  "تهديد" کياز  يشدن در نوع زيمتما

 يتيامن ستميس کيبود که  نينگران ا ژهيبه و ندريمک. است "جهان يآزاد يبرا يينها ديتهد" نيا

مستقل  ياز دولت ها ياهيال" ليشود که شامل تشک جاديا يشرق ياروپا يبراو موثر  کارآمد

و  کياتيآدر ياياز در "گسترده استقالل" کي جاديامر باعث ا نيباشد. ا "هيآلمان و روس نيب

 يکشورها" هاي تيدارند و از حما يدسترس انوسيکشورها به اق نيشود و ا يم کيالتتا ب اهيس

 يصورت، خأل قدرت در اروپا نيا ريغ متحده برخوردارند. در االتيو ا ريکب يايتانيبر "يرونيب

است  يمنجر شود و ضرور اياوراس يهژمون يفاجعه بار مکرر برا يريممکن است به درگ يشرق

نظريه معروف ژئوپليتيک رو نياز ا. شود ديتجد "محاصره هارتلند يدوباره برا تقدر"که 

هرکـس بر  مسلط خواهد شد، زيهارتلند ن بر ابد،يتسلط  يشرق يهرکس بر اروپا" :ندريمک
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سلط ت يجهـان ـرهيهرکس که بر جز مسلط خواهد شد؛ يجهان رهيجز بر ابد،يهارتلند تسلط 

  (.Sabet,2015:164)، عنوان گرديد"را به دست خواهد گرفت ايحکومت دن ابدي

 هاي تحقيق . يافته4

 از گيريبهره انرژي، و کاال ترانزيت مسيرهاي و هاسر منابع انرژي و معادن، گذرگاه رقابت بر

 رزشا يک از گيريبهره و هدف بازارهاي به بهتر دسترسي براي مناسب جغرافيايي موقعيت

 ژئواکونوميکي موضوعات رقيب، همگي قدرت با مقابله براي اقتصادي ماهيت با جغرافيايي

 هايرساختيراستا توسعه ز نيدر ا. است کرده دايپ يشتريدر جهان کنوني نمود ب که هستند

 کشور، ييايجغراف تياز آن با توجه به موقع يحداکثر برداريهمه، بهره از ترمهم و ونقلحمل

 کيتيژئوپل ديجد يهااتحاد و بلوک ليتشک ه،يهمسا يبا کشورها کيمشارکت استراتژ ادجيا بر

و  طيشرا ليقرارگرفته، به دل انهيکه در قلب خاورم زين رانيا. بود واهدمؤثر خ کيو ژئواکونوم

-شمال دوريکر لياز قب يمهم يدورهايعبور کر يبرا يبه کانون ايو خداداد يعيطب تيموقع

راه  نترييو راهبرد نتريآسان زياست. بندر چابهار ن شده ليتبد کايو تراس غرب-جنوب، شرق

 نيو همچن يمرکز يايآس يشا کشور محاط در خشک يآزاد و برا هايبه آب يدر دسترس رانيا

به  توجهييب يطيشرا نيبه اروپا است. در چن يشرق ياياتصال آس يبرا يمناسب جيلندبر

موجب عدم  هاتيظرف نياز ا يرگيبهره هاينهيو فراهم نشدن زمبندر  نيبالقوه ا يهاتيظرف

 .است دهيآن گرد يکيتيتوسعه و کاها وزن ژئوپل

به پنج  کيقرارگرفته که در حال حاضر نزد قاياروپا و آفر ا،يسه قاره آس تيدر مرکز رانيا کشور

 لومتريک 2000ود از حد ايران توجه به برخورداري کشور. است دادهينفر در خود جا ارديليم

زياد سواحل دريايي مکران و راه خشکي  گانيو تعدد همسا يالمللنبي آزاد هايبا آب يمرز آب

)اعم از نقاط ريارتباط با سا ساير کشورهاي همسايه به منظور برايهاي ترانزيتي را ايران، قابليت

 تيو براهمتر نموده رجستهب ) جمهوري اسالمي ايران(کاال و مسافر( ناچار به عبور از کشور ثالث

 هاتيقابل نيو استفاده از ا دافزاييم ايازپايب هارچاب يتيمحور ترانز يسازطرح توسعه و فعال

 سازد.يضروري م داريدر توسعه بلندمدت و پا يالتزام مل کيصورت را به
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ستفاده از است. ا ريپذاروشن و انکارن اريکشورها بس دارپاي توسعه در ونقلامروزه نقا حمل

حوزه،  نيا در رانيگميتا تصم دهيسبب گرد يورکنار توجه به ارتقاء بهره روز در يفنّاور

 کشورها اقتصادي، هايبينيرا مدنظر قرار دهند. بر مبناي محاسبات و پيا يشتريب يگذارهيسرما

مللي کاال لابين ترانزيت عمليات افزايا طريق از را خود ملي ناخالص توليد ميزان توانندمي

 پايدار درآمد ايجاد بر عالوه کاال الملليافزايا سهم ايران در ترانزيت بين رونيا از .بهبود بخشند

 سهم تواندمي و کرده کشور ايجاد براي ايويژه موقعيت نيز سياسي لحاظ به اقتصادي مطمئن و

سازد.  تررا پررنگ انيجه و ايمنطقه هايگذارياستسي و مناسبات تعيين کشور ايران در نقا و

 يکيو ژئواکونوم يکيتيژئوپل يژهيو يهاو فرصت تيشرق کشور به لحاظ موقعجنوب منطقه

 .داشته باشد، توانديم نهيزم نينقا را در ا نيشتريطور خاص ببه

 يناوگان در مبادالت اقتصاد نيا تياهم زانيم افته،يتوسعه يدر کشورها يلري ونقلحمل نقا

نسبتاً  تيوضعکند. ي را بيا از پيا برجسته ميمحصور در خشک يکشورها ژهيوجهان به

ناوگان در مناطق  نينامتعادل ا عيتوز ،يمواز يکشورها نيدر ب رانيا يلينامناسب ناوگان ر

توسعه  تياهمبر ( ايدن يليبر سر چهارراه ر يري)قرارگرانيا کياستراتژ تيکشور و موقع فمختل

مهم  هايشاخص ريتأث قيتحق نيدر ا ديگرد يسع رونيا و ازافزايد مي رانيدر ا يليشبکه ر

 گرفت.قرار  يبررس در اتصال به بندر چابهار مورد يلير تيترانز يتيو امن ياقتصاد ،ياسيس

 . اهميت توسعه سواحل مكران4-1

 باشند که بايد هر چه سريعتر ازبهشت گمشده ايران مي سواحل مکران و باالخص بندر چابهار

سياست درياگرايي در . را برد ي محور شرقي نهايت بهرهرا براي توسعه نظير آنپتانسيل بي

با تحقق . المللي قابل توجهي را به ارمغان خواهد داشتبين هاي فضاييسواحل مکران بازتاب

محورترانزيتي شرق . شودسياست، منطقه مکران به عنوان محور ترانزيتي منطقه مطرح مي اين

، شهرهاي استان سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، رضويآغاز و از از بندر چابهار کشور 

کرده و به کشورهاي آسياي مرکزي،  شمالي عبورنموده و به قلمرو ژئوپليتيکي اوراسيايي راه پيدا

تکنولوژي  توان کشورهاي صاحب سرمايه وبا اين کار مي .شودمي غرب چين و روسيه ختم

درياگرايي  اين محور دخيل نمود. ا و اروپاي غربي و باالخص روسيه وچين را درمانند شرق آسي
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تأثير بسزايي  21لوکوموتيو توسعه ملي ايران در قرن  شرق بهجنوبتبديل سواحل مکران  بر

 (.Hafeznia and et al,2020)دارد

 . اهميت توسعه بندر چابهار4-2

 برداريچابهار که امکان دسترسي و بهره جينه خلمناسب اين بندر در دها موقعيت لجستيکي بسيار

ها فراهم از ساحل اقيانوسي و ساحل حاشيه خليج را با تمام مشخصات و مزاياي آن زمانهم

آورده است، بندر چابهار را همواره در موقعيت بالقوه رشد و توسعه قرار داده است. اهميت 

ناشي از اين امر است که امروزه بيا از  و ضرورت توسعه بندر و منطقه آزاد چابهار رديراهب

 در. گيرددرصد از تجارت نفت از طريق درياها صورت مي 65درصد بازرگاني جهاني و  90

 و منطقه اين ژئواکونوميک و ژئوپليتيک مالحظات به توجه با ايران اسالمي جمهوري راستا، اين

 - شرق و جنوب-شمال اتصال رايب را خود جايگاه است قادر نگر،آينده ياندازچشم پرتو در

مراتب ارتقا بخشد تثبيت و ارزش موقعيت استراتژيک خود را به يالمللنبي نوين نظام در غرب،

 توسعه موتور عنوانبه سرمايه انباشت براي جديدي هاياز رهگذر اين مبادالت عظيم، ظرفيت و

ر خاصيت همگرايي چابها (.Ahmadi and Ahmadi,2018)دکن خلق شرق محور و کشور در

 نهيدرگير در ژئوپليتيک اين بندر اقيانوسي درزم و همسايه کشورهاي مشارکت با ايمنطقه

 مرکزي، آسياي کشورهاي. دارد را دريايي اقتصادي و تجاري بازرگاني هايترانزيت، همکاري

از طريق  تواننديم تند،هس اکو و شانگهاي سازمان عضو که افغانستان و پاکستان روسيه، چين،

 کنند. ايمنطقه هايها و پيمانبندر چابهار ايران را نيز درگير مشارکت راهبردي در اين سازمان

 چابهار بندر به آهناتصال راه تياهم. 4-3

هاست مورد توجه دولت و فعاالن بخا ، سالرانيا يانوسيبندر چابهار به عنوان تنها بندر اق

ونقل خود را در حمل يا تا کنون نتواسته است سهم واقعحمل و نقل کشور قرار گرفته است، ام

 يهنقا بندر هاب منطق توانديخود م ييايبار بدست آورد. بندرچابهار با توجه به استعداد جغراف

ونقل بار در منطقه، عدم چابهار در حمل نييسهم پا ياصل لياز دال يک. يدينما يرا باز انهيخاورم

 يتوسعه و با توجه به عدم يفعل طيدر شرا. باشديکشور م يليراتصال بندر چابهار به شبکه 

فارس جيخل يامارات نقا بندر هاب منطقه يعلبندر چابهار، بندر جبل کرانهپس يهارساختيز
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 يکرانه از بنادر جنوبپس يهارساختيو ز يبندر اتيچرا که از نظر امکانات، عمل کند،يم يرا باز

 يگونه استعداد ممتاز چيامارات ه يعلاست که بندر جبل يدر حال نيا .دارد يبهتر طيشرا رانيا

کشور  يليبا اتصال بندر چابهار به شبکه ر شوديم ينيبايپ .ندارد رانيا ينسبت به بنادر جنوب

. ابدي ايدرصد افزا 14درصد و از نظر تناژ  10از حمل بار  رانيساله، درآمد راه آهن ا 5در افق 

ونقل حمل ياضاف يهانهياز هز يکشور قسمت يليو اتصال چابهار به شبکه ر با توسعه نيهمچن

 يليتوسعه و اتصال چابهار به شبکه ر و افتيکاها خواهد  هاکشور ريبا سا رانيوتجارت ا

 Mesbah)خواهد شد رانيا يشرقجنوب يدر منطقه تيامن جاديو ا يمنجر به توسعه اقتصاد

and Ahadi,2021.)  

 تحليل . تجزيه و 5

. انديمهم و قابل بررس يو سازمان يفن ،ياسيس ،ييايچهار عامل جغراف ،يلير تيترانز تيريدر مد

اتصال  يدفاع -يتيو امن ي،اقتصادياسيس يهامؤلفه ريتأث ليوتحلهيقسمت به تجز نيلذا در ا

 :شوديپرداخته م ياسناد هايافتهيبه بندر چابهار با توجه  يلير تيترانز

 بر بندر چابهار يلير تياتصال ترانز ياقتصاد يمؤلفه نقش. 5-1

انبوه بار و مسافر  جابجايي امر در ونقلحمل هايستميانواع س رينسبت به سا يلري ونقلحمل

 يمني(، اليئ)گازويمالحظه در مصرف انرژ، کاها قابليطوالن هايخصوص در مسافتبه

 شتر،يب ايکمتر و رفاه و آسا يلفسي سوخت فمصر لحاظبه  ستيزطيمح فتلطي باال، العادهفوق

ترين مزاياي آن مسافر از مهم و بار ونقلشده در حملتمام متيدر کاها ق يتوجهقابل ريتأث

از  متأثر ،يلير تيکنندگان در ترانزاستفاده يشده کاال براتمام متيکاها ق رود.شمار ميبه

روش  نيا يسوبه يشتريب ليکنندگان تمارفکه صاحبان کاال و مص دهيمذکور باعث گرد يايمزا

در صنعت  يگذارهيسرما يريپذهيخود موجب توج متياختالف ق ناي و داده نشان ونقلحمل

 ايآس يشرقشمال اروپا و جنوب يکشورها مهم، يايمزا نيبا توجه به ا .باشديم زين يلير

بندر  يلير تيتوسعه ترانز ،المللينيب يمعامالت اقتصاد يو هندوستان در راستا نيبخصوص چ

درصد  30تا حدود  تيترانز هاينهيکاها هز ليجنوب( را به دل -شمال دوريکر ري)در مسچابهار

جنوب، -. حمل کاالهاي ترانزيتي از طريق کريدور شمال دهنديم حيترج رهايمس رينسبت به سا
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 سوئز کانال مسير از ترنارزا درصد 30 تا و تردرصد کوتاه 40نسبت به ساير مسيرهاي سنتي تا 

 رانيآهن ابندر چابهار، درآمد راهبرقراري شبکه ريلي با  رودگمان مي (.Singh Roy,2012)است

ونقل حمل ياضاف يهانهياز هز يقسمت و ايدرصد افزا 14درصد و از نظر تناژ  10از حمل بار 

 يابد. کاها  هاکشور ريبا سا رانيتجارت ا و

ترين مسير ترکمنستان، کوتاه هاي زميني اتصال آن به مرزابهار و راهچدر اين کريدور، بندر 

 است. شده يميانه معرف آسياي کشورهاي هغذيو شاهراه ت قزميني کاال در کريدور شر لقونحمل

نهايت اروپاي غربي و نيز کشورهاي عربي و چين  کشور ايران، ترکيه و در خطوط آهناز سويي 

 باشد.متر موسوم به اروپايي ميميلي 1435خطوط نرمال با عرض  بوده و جزء گروه عرضهم

لحاظ فني مهندسي در اتصال ريل کشورها در کريدور مذکور با سازگاري خطوط، پيچيدگي  لذا از

 باشد.برداري با کمترين هزينه ميسر ميو مشکل خاصي وجود ندارد و امکان بهره

است.  ايمني آن متقاضيان، وضعيت نزد ونقلستم حملسي نوع انتخاب در مهميکي از معيارهاي 

گذار قبل از هرگونه اقدام نخست امنيت سرمايه خود را مورد ي سرمايههاشرکتامروزه نيز 

 کنند.گذاري مياحساس امنيت نمايند اقدام به سرمايه کهيصورت دردهند و بررسي انجام مي

برابر بيشتر  20ونقل ريلي در سطح جهان که حملدهد، ايمني شبهاي جهاني نشان ميرداستاندا

در آن تصادفات  ريومترين علت مرگاز جاده است و اين استاندارد در کشوري مانند ايران که مهم

بندر  به يمنته يهاجادهکه . از سوي ديگر با توجه به ايناي است، باالتر از اين ميزان استجاده

و بر اساس ارتباط شهرها و  ستيکاال مناسب ن تينزصادرات و واردات و ترا يبرا چابهار

 لومتريکاال حداقل هزار ک تيترانز ياست برا ازيشده و نساخته گريکديجوار به هم يروستاها

ساخته شود لذا عالوه بر صرفه اقتصادي، به  جوارهمهاي به شهرها و استان چابهار يهااز جاده

 باشد.تر ميمناسببندر  ناي به آهناحداث و اتصال راه کاها سوانح و امنيت کاالها لحاظ ايمني،

هاي آزاد از ديگر مزاياي مسير ي به آبابيراهکوتاه شدن مسير براي کشورهاي منطقه جهت 

از  اريبس ،يشورو رياتحاد جماه يستينظام کمون يبا فروپاشباشد. ترانزيتي بندرچابهار مي

 اينقاط دن ريبه سا رانيا قيخود را از طر کاالهاي تا ستنده مندعالقه افتهيتازه استقالل يکشورها

 ازياست که امت ياديز اريبس زانيانتقال کاال به م ريکوتاه شدن مس ل،يدل نيتر. مهمنديصادر نما
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 .دنمايمي فراهم را ترارزان و ترآسان يو ارتباط جاييجابه التيمحسوب شده و تسه ايبرجسته

افغانستان  نيازبکستان و همچن زستان،يمله ترکمنستان، قزاقستان، قرقازج انهيم يايآس يکشورها

 يليخطوط ر قياز طر تواننديندارند م يآزاد دسترس هايتوسعه صادرات خود به آب يکه برا

و صادرات  تيترانز يبندر چابهار برا قياز طر شوديمتصل م رانيا لونقحمل ستميکه به س

 .خود استفاده کنند يکاالها

از سکنه باعث توسعه  ياز مناطق خال يتيترانز ريمس نيو انتقال ا يلياحداث خطوط ر گمانيب

تحقق  خواهد داشت. يدر پ زيرا ن تيو اسکان جمع هيتبع آن احداث ابنکه به دهيمناطق گرد نيا

 دهنخواهد بود و موجب استفا بهرهيب تيمز نياز ا زيبه بندر چابهار ن يلير تيپروژه اتصال ترانز

استان  اريمعضالت بس يشهر چابهار و اطراف آن و رفع حداقل هاييو توانمند هاتياز ظرف

 نيخواهد شد. همچن يانيکمک شا ييخصوص به امر اشتغال و درآمدزاو بلوچستان، به ستانيس

 ريبندر چابهار کانون توسعه محور شرق بوده و منطقه شرق کشور نسبت به سا نکهيبا توجه به ا

جهت  يلير تيترانز تياز مز توانيم، برخوردار است يکمتر يافتگياز توسعه ورکشمناطق 

 (.Mirzajani and Lotfi, 2017)نمود نهيتوسعه منطقه استفاده به

و رونق کسب کار در  يارز يدرآمدها ايعالوه برافزا يتيترانز ريمس نيکه از ا روديانتظار م

از  منطقه و کشور، ناي در ونقلکرانه و حملپس هايتيو فعال ييايو در يبخا خدمات بندر

گردد. همچنين واردکردن  رانيا بينص يشتريب داتيبندر عا يلير ريمس نياتصال معادن به ا قيطر

 هاياز هدف يکيمعدني از کشورهاي آسياي مرکزي و افغانستان از اين مسير،  هايردهفرآو

 آن است. يلري ريدورک سازيفعال و چابهار در گذاريسرمايه از هاهندي

 ياقتصاد هايگفت که مؤلفه توانيبه بندر چابهار م لياتصال ر يايفوق از مزا جيتوجه به نتا با

 ييبسزا ريتأث ياقتصاد ينهيبندر درزم نيا يکيتي، قادر است بر ارتقاء منزلت ژئوپليلير تيترانز

 داشته باشد.

 ندر چابهاربر ب يلير تياتصال ترانز سياسي ينقش مؤلفه. 5-2

جنوب -شمال دوريدر کشور متأسفانه اتصال بندرچابهار به کر تيتالش در توسعه ترانز رغميعل

منطقه  ناي واقع در. است کشور مغفول مانده يلير ريمس ليو تکم يچندوجه تيترانز قياز طر
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 ونديپ نرايا ينواح ريبا سا دهد،يرا به خود اختصاص م ييقطعاً سهم باال رانيکه در توسعه ا

شرق جنوب قتيدر حق. محصور مانده است ييايخاص جغراف ينداشته و در انزوا ايردهگست

دارند.  روايرا پ يقيتوسعه حق يطوالن ريطور اخص، مسطور اعم و منطقه چابهار بهکشور به

مورد انتظار و  گاهيو جا ييو ازجمله بندر چابهار در حال حاضر کارا هيناح نيدر حال حاضر ا

 گاهچيبه هم مرتبط بوده و ه شهيو اقتصاد( هم استي)سبعددو  جهان را ندارد. وشأن منطقه  رد

به بندر چابهار  يلير تيذکر اتصال ترانز قابلي اسسي آثار از. اندبودهوجود ن گريکديمستقل از 

 اشاره نمود: ليذ يهابه نمونه توانيم

و مشخصاً  رانيشرق اجنوب يلير جنوب با احداث خطوط-شمال دورينمودن کر ياتيعمل (1

کشور  کيروابط استراتژ جاديدر ا ييبسزا ريو شمال کشور تأث يشرقبندر چابهار تا شمال

 يايو آس انهيم يايقاره هند و آساتصال شبه يبرا دوريکر نيا را دارد. گانايبا همسا

 نکهي. عالوه بر ادباشيمهم م هيخزر و روس يايو در رانيا هاياهر قيبا اروپا از طر يجنوب

 شتريسه برابر ب يخود را با سرعت يکاال تواننديمنطقه م يکشورها گريو د رانيهند، ا

 يکشورها نيب ياسيس هايکانال سوئز به اروپا حمل کنند رشد تعامل رينسبت به مس

 .خواهد داشت يدر پ زيمنطقه را ن يکشورها گريطرف قرارداد و د

و مطمئن  داريدرآمد پا جاديکاال عالوه بر ا المللينيب تيسهم چابهار در ترانز ايافزا (2

خواهد  جاديمنطقه و کشورمان ا نيا يبرا ايژهيو تيموقع زين ياسيبه لحاظ س ياقتصاد

 ايمنطقه گذارياستيمناسبات و س نييسهم و نقا کشورمان را در تع توانينمود و م

 ونيسياجالس کم يبرگزار جنوب متعاقب-شمال دوريکر گرچهپررنگ سازد. ا يوجهان

که  دهديشد، اما عملکردها نشان م بيعضو، تصو کشورهاي ونقلحمل ياروپا وزرا

طور کامل به تيظرف نياز ا اندنتوانسته ياسيتحوالت س ريمنطقه تحت تأث يکشورها

چابهار به  بندر يلير ريمس ترعياحداث و فعال کردن هر چه سر رونيازا. استفاده کنند

منطقه،  يکشورها يبرا يو اروپا عالوه برداشتن سود اقتصاد انهيم يايآس يکشورها

به  يالمللنيو ب ياحساس منطقه طيدر شرا رانيا يبرا ياسيارزشمند س اريبس جينتا

 (.Turkan and Shahbazi,2015)ارمغان خواهد آورد
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هار( چاب بيتوسعه بندرگوادر)رق يرا براي عيوس گذاريهيدر حال حاضر سرما نيچ (3

کشور با پاکستان، در  نيفارغ از روابط مطلوب و گسترده ا. پاکستان انجام داده است

و بخصوص  ياسيس ،ي)اقتصاديعوامل متعدد هاينيطرح توسعه بندرگوادر توسط چ

که  يياست تا جا رانيا يتجار کين شرينخست نيچ نکهيکما ا ( نهفته است؛يتيامن

دالر برآورد شده است.  ارديليم 30حدود  رانيکشور با ا نيا يحجم تجارت خارج

جهت مهم است که دو کشور  نياز ا رانيدر چابهار و ا ينيچ گذارانهيحضور سرما

نوظهور در خصوص استفاده، استقرار و  يعنوان دو قدرت بزرگ اقتصادبه نيهند و چ

چهارراه  نتريمهم عنوانبه غرب به شرق و جنوب–شمال دوريگرفتن کر اريدراخت

 يايحضور در آس يدو کشور برا نيا يتيترانز ريمس نيترمهم نچنيجهان و هم ينرژا

بندر چابهار با وجود  لير يدر طرح توسعه نيحضور چ گمانيب. است يمرکز

 ران،ي( با ايتيو امن ياسيس ،يکشور و روابط گسترده)اقتصاد ناي آورانهفن هايتوانمندي

روند توسعه بندر چابهار را  ،يکيتيژئوپل ايهبازي گرفتنو رنگ يبخش تيضمن امن

 کند.يم عيتسر

 10در  ايسهم در معامالت صادرات و واردات دن نيشتريبا ب يعنوان کشوربه نياگر چ (4

نقطه  ،کشور در بندر گوادر پاکستان را نيتحرکات ا ديدر نظر گرفته شود، با ندهيسال آ

 .برشمرد رانيا يتيترانز يدورهايخطرناک کر

ساخت  براي کار سال هاحاصل ده يچابهار است، بندر يگيدر همسا يبندر« رگواد»

 نيدر ا هاينيعمان، چ يايآزاد در هايتا آب نيدر چ« کاشغر»و  «انگيک نيس» جاده از

کنند؛ اما نکته  بردارياز آن بهره ندهآي سال 40 در است قرار و اندبندر لنگر انداخته

را به مقصد « گوادر»است که  يدورياز کر هاينيده چاستفا رانيا يبرا دکنندهيناام

 ايکه ب يليآنجا با استفاده از خطوط ر و از کنديترک م« کاشغر»و سپس « آباداسالم»

 يهاتوسعه پروژه يپشتحرکت الک .کنديگفته شد، به سمت اروپا حرکت م نياز ا

رقابت نابرابر قرار از  ياچابهار و گوادر در ورطه شوديموجب م رانيدر ا يعمران

با  ياسيس هايچابهار و تنا يباال يصرفه اقتصاد ليبه دل هاياگر هند ي. حترنديگ
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 ينيچ يهاچابهار باشند، شرکت ترعيهر چه سر ياندازراه الآباد به دنبدولت اسالم

تا سال  شوديهستند. گفته م يشرويسرعت در حال پبندر گوادر به يعنوان اپراتورهابه

مدت زمان  نيکاال با کمتر ييتن جابجا ونيليم 400 تي، بندر گوادر به ظرف2045

 رانيا يتمام بندرها جنوب جه،ينت و در رسديم يريو بارگ صيترخ يادار يبوروکراس

 لذا. (Nanorozi and Taghizadeh,2018)شونديمنطقه خارج م نيا يتياز چرخه ترانز

 نيمسئول ياز سو شتريب يزيرو برنامه تيجدبندر چابهار با  يلير ريچنانچه احداث مس

 يايدر اح يگام بزرگ زيعنوان کشور واسط و نبه يدنبال شود، فرصت بزرگ رانيکشور ا

بندر خواهد داشت که موجب  نيارتباط هارتلند با ا يو برقرا ييايدر شميراه ابر

 هد شد.خوا زين "ندريمک"منطقه از هارتلند  نيا يکيتيژئوپل تياز مز منديبهره

بندر چابهار  شدهينيبايپ يلير رياز مس انهيم يايدر آس يمحصور در خشک يکشورها (5

 يرا خواهند داشت. کشورها يالملل نيب ياسيآسان و بدون مداخالت س يدسترس

افغانستان  نيازبکستان و همچن زستان،يازجمله ترکمنستان، قزاقستان، قرق انهيم يايآس

 قياز طر تواننديندارند، م يآزاد دسترس يهاآب توسعه صادرات خود به يکه برا

 تيترانز يمتصل شده و از بندر چابهار برا رانيونقل احمل ستميکه به س يليخطوط ر

به بندرچابهار در  يلير تياتصال ترانز خود استفاده کنند.لذا نقا يو صادرات کاالها

 ها،بحران زروج اخ يبرا يکيتيژئوپل هايتعادل جاديا زيو ن ايمناسبات منطقه

 تيخزر با توجه به موقع هيحاش يکشورها نيو کاها تنا ب يکيتيژئوپل هايچالا

 ،يخشک محصور در يکشورها يبرا رانيشور اک کل نگاه در و بندر نيا يارتباط

 مؤثر باشد. اريبس توانديم يمرکز يايافغانستان و آس

 يتياز نقشه ترانز رانيحذف ا يرفت احتمالبرون سازنهيچابهار زم يلير ريمس ساخت (6

کالن  هاييگذارهيو سرما رانيموجود ا هايرساختيمنطقه خواهد بود. با توجه به ز

حذف  ران،يا نيگزيجا يرهايکردن مس دايپ يبرا يعمران هايمنطقه در پروژه يکشورها

در  .دشويم ينيبايپ ييبا احتمال باال نده،يسال آ 13منطقه در  يتياز نقشه ترانز رانيا
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 يکشورها ،يتيترانز يدورهايکر ليساخت و تکم يمناسب برا يگذارهينبود سرما

 .هستند خود ونقلحمل يهارساختيز لياند، و در حال تکمنبوده کاريمنطقه ب

 بر بندر چابهار يلير تياتصال ترانز امنيتي-دفاعي ينقش مؤلفه. 5-3

است  يعي. طبندينمايم نييتب ينسب تيس امنخود را بر اسا يراهبردها ها،ستياستراتژ ايدر دن

پس از  نخواهد شد. يدهسازمان ينظام يهاتيصرفاً بر اساس قابل تيتحقق امن يکه ابزارها

 باشد:شرح ذيل مي دفاعي به-هاي پژوها بعد امنيتيتحليل اسناد، اهم يافته

کشور  يکزاز مناطق مر يخشي و بجنوب شرقي، جنوب ياز اراض يعيبودن بخا وس يخال (1

. با توجه به باشديکشور م يو حت يانسان تي، امن يتيامن يرپذيبيآس لياز دال يکي ران،يا

 يبه توسعه مناطق مرز دهايتأک يو انسان يمل تيبا امن ايهيتوسعه مناطق حاش يوستگيپ

و عدم  بيتخر ياز طرف .باشديها مآن يفرا رو يتيامن ياسيس هايکشور و چالا

بر مرزها  رانيجمله کنترل ا از ايدهيعد يتيمشکالت امن يمواصالت هايراه يافتگيتوسعه

بر  راناي کنترل تنهانه چابهار بندر آهنبا انجام پروژه راه روناي از باعث شده است. زيرا ن

بلکه ورود و خروج کاال به  افتي خواهد ايو شرق کشور افزا شرقيجنوب يمرزها

 دهد.يم ايافزا زيکشور را ن

به سمت  فارسجيو از خل فارسجيداخل خل يسوبه رانياز مرکز ا رانيا يساختار ارتباط (2

 يعنيخارج است،  يايبه دن رانيا يتنها راه ارتباط فارسجياست که خل ياگونهخارج آن به

. تنگه هرمز در خورديم ونديپ يجهان ستميو تنگه هرمز با س فارسجيخل قياز طر رانيا

بلکه عامل ضعف قدرت  گردديمحسوب نم رانيا يوان عامل قدرت براعنحال حاضر به

صادرات  %100هرمز است.  يکشور منطقه به تنگه نتريوابسته رانيا راياست. ز رانيا يمل

بروز  طيدر شرا ني. بنابراشودمي انجام الذکرفوق ريمس قيو واردات آن از طر يانرژ

خواهد  رپذيبيشدت آسبه رانيز، اهرم يتنگه تيامن ديو تهد ييايمحاصره در

شرق باألخص بندر گفت سواحل جنوب توانيم رونيازا (.Karimipour,2001)بود

و از  رانيا ييايدر يارتباط ياز تنگنا رانيا يخروج نسب يبرا يمناسب ليچابهار پتانس

 نشدهينيباي. لذا با توجه به مسائل پشوديموجود و مفروض محسوب م داتيتهد
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ها در با قدرت رانيا يريمثال احتمال درگ يبرا ،21قرن  يکيتيژئوپل يهايزدربا

در  تواندياز آن)مثل مسدود شدن تنگه هرمز(، بندر چابهار م يو تبعات ناش فارسجيخل

بندر به شبکه  نيو اتصال ا يلري ونقلحمل ييدر ساختار فضا ميعظ يصورت تحول

 .ديحساب آبه فارسجيخل يبرا يمناسب نيگزيجا ايکشور نقا مکمل  يلير يتيترانز

 ينظام قدرت و ييايدر تيامن ايبندرچابهار بر افزا يلير تيترانز اندازياحداث و راه (3

مناطق  ک،ياست که اکنون نقاط استراتژ نيا تيواقعتأثير بسزايي خواهد داشت.  کشور

و از منظر  يداقتصا يارهايبر اساس مع شتريب کيژئواستراتژ هايو قلمرو کياستراتژ

هم موردنظر است.  يمناطق از جهت کاربرد نظام تيلکن قابل شود،يم نييتع يژئواکونوم

 يبلکه پشتوانه ست،يدر کار ن ييتنهابه يعامل اقتصاد يعنياست،  يحساس ارينکته بس نيا

دارد. احداث و  تياهم يهم در کنار مالحظات اقتصاد يو مالحظات نظام يقدرت نظام

بوده  تيامن ازمنديباال ن يو استانداردها تيفيک بندر چابهار با يلير هايساختريتوسعه ز

 از .تخواهد داش يبر عملکرد اقتصاد مل يمثبت ريتأث تيامن نيا يبرقرار گريد يو از سو

و  زيتجه ،ينيو زم ييايبندر و منطقه در حوزه در نيا تيامن تيو تقو نيالزمه تأم رونيا

در بندر چابهار و کنارک بوده  رانيا ياسالم يارتا جمهور ييايرد يرويتوسعه ناوگان ن

خاطر جهت عمان، آراما ييايتا در يشرق ياياز آس ييايدر ريمس تيامن يتا ضمن برقرار

و قفقاز و اروپا را به ارمغان  يشرق يايآس يرا به کشورها يو تجار يتصاداق هايتيفعال

 .آورد

 توانديفوق در بندر چابهار، م يلير ستميس يتيامن -يدفاع و ياقتصاد ،ياسيس هايتياجتماع مز

 ونقلحمل يدورهايتوسعه کر ييمنطقه و از سو نيدر ا يلري ونقلتوسعه حمل يبرا يمتقن ليدل

عرضه  رهيو زنج ايبندر چابهار و اتصال بازار منطقه يلير تيترانز يباشد. برقرار المللينبي

 هم، با هاتعامل دولت نهيزم ايمنطقه، افزا يايدرآمدن جغراف موجب از انزوا گريکديبه  يجهان

 ييايدر شميراه  ابر يايدر اح عيو تسر انهيدر منطقه شکننده خاورم ياسيو ثبات س تيامن جاداي

از  منديکه موجب بهره ،داشت خواهدپي  را در بندر نيبا ا"ندريمک"ارتباط هارتلند  يو برقرار

آهن باعث اتصال بندر چابهار به راه نيهمچن گردد.مي قه از هارتلندمنط نيا يکيتيژئوپل تيمز
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 يانتقال فناور ،يخارج هايهيمنطقه، جذب سرما نيبه ا تيمهاجرت معکوس جمع نهيزم جاديا

 نيعبور ا ريدر طول مس ياشتغال جوانان و رونق اقتصاد جاديکار، ا يروين هايو ارتقاء مهارت

 خواهد شد. يشهرساز رگيچشم ايو افزا يليخط ر

 گيري و پيشنهادها. نتيجه6

 خصوصبه و منطقه براي فراواني هاييمزيت و هااز مبدأ بندر چابهار شامل فرصت يليکريدور ر

 هايجنبه از العاده،و ژئواکونوميکيِ فوق ژئوپليتيکي هايظرفيت بودن دارا با که است ايران

از مشکالت  يبسيار راهگشاي تواندي و خارجي ميمنظر داخل دو از امنيتي، سياسي، اقتصادي،

 نوسازي و مستقيم گذاريسرمايه بر عالوه ايران دولت داخلي، منظر از. باشد ايو تنگناهاي منطقه

 تواندمي ترانزيت حق از حاصل ارزي درآمدهاي کسب و خود شرقيجنوب بندرها توسعه و

با توجه به نقا  ،ياز منظر خارج. يران باشدقدرت ملي براي ا عامل و ايران توان افزايا باعث

به  توانديم رانيدارد، ا يلريو کاال و خطوط  يانتقال انرژ هايبندر در پروژه نيکه ا اييژهيو

منطقه و ، بندر چابهار يکيتيبپردازد و منزلت ژئوپل المللينيو ب اييمنطقه ينهادها يسامانده

منطقه  تيبه غرب اروپا، اهم ايار ضمن اتصال شرق آسچابه يِلير دوريکر دهد. ايکشور را افزا

 .کنديم شتريمنطقه ب نيرا در ا رانيا  يکيتيژئوپل تاهمي و ترهارتلند را برجسته

بندر چابهار به  يلير تيترانز يهند در پروژه کريدور جنوبي ـ شمالي ايران و توسعه مشارکت

از هزينه ترابري  حال نيع افزايا دهد و درادرات خود را به ايران ص تا کندکشور کمک مي نيا

کاالهاي صادراتي خود از طريق اين کريدور به آسياي مرکزي، روسيه و اروپاي شرقي کاها 

 مسير، اين از افغانستان و مرکزي آسياي کشورهاي از معدني هايفرآورده وارداتدهد. همچنين 

کريدور  يبندر در راستا ناي آهنراه سازيفعال و چابهار در گذاريسرمايه از هاهندي هدف ديگر

شمال است. در اين ميان، دولت ايران اميدوار است با تکميل پروژه کريدور جنوبي ـ  جنوب ـ

شمالي از مبدأ چابهار درآمدهاي ارزي پايداري را براي ايران در پي داشته باشد و عالوه بر ارتقاء 

 ور شود.توسعه شرق کش عثبا ايران، الملليجايگاه بين
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 کيانگسين گوادرـ کريدور سازيهند در تالش است تا عالوه بر خنثي زيمنظر استراتژيک ن از

 احداث و مرکزي آسياي در را خود نفوذ و کند تقويت روسيه و ايران با را خود اتحاد بتواند

 از بندر چابهار گسترش دهد. يلير تترانزي پروژه

 کند،مي تهديد پاکستان ـ چين کريدور پروژه در يتيامن مشکالت که طوريآن رسدنظر مي به

 و است خاورميانه ناامن و خيزبحران منطقه در باثبات جزيره ايران. نيست ايران کريدور متوجه

ژئوپليتيکي در قلب  تنگناهاي از هاو دولت کشورها خروج براي تريمناسب مکاني موقعيت

ثبات  ران،يبندر چابهار و ا کيتيو ژئوپل کياستراتژژئو رينظکم تيدارد. عالوه بر موقع ااوراسي

 کيدر چهارچوب طرح  يخارج گذارانهيکه سرما دهيحاضر در کشور موجب گرد يِتيامن

بندر چابهار از خود نشان دهند.  يليبه ساخت و توسعه خطوطِ ر يشتريب ليراه تما کي-کمربند

 يتوسعه يبرا ديبا يجامعه جهان ک،يتژئوپلي و ونقلحمل ينهيدرزم هايکارهم تيلذا با تقو

 بندر . نزديکيدياحترام متقابل و تعامل تالش نما ،بستگيبر هم يمبتن يجانبهمشترک و همه

 عنوانبه تواندجهان در تنگه هرمز و درياي عمان مي يدرياي ترانزيت مسير ترينمهم به چابهار

خاورميانه و آسياي مرکزي را به هم سه منطقه بزرگ آسياي جنوبي،  ،اييمنطقه تجاري هاب

 .پيوند دهد

شرق و اتصال جنوب به شمال ايران، باعث افزايا ضريب امنيت محور ترانزيتي جنوب توسعه

و چسبندگي  يوستگيپهمشرق کشور و افزايا مبادالت اقتصادي باعث افزايا بهدر جنوب

 هند قارهشبه الملليبين و اينطقهمناطق مرزي با بخا مرکزي کشور خواهد شد. از نگاه م شتريب

با هسته مرکزي قاره اوراسيا و  يترصرفهبه جهنتي در و تريآسان و ترسريع رتباطا تواندمي

صورت مشخص با فدراسيون روسيه و بلعکس داشته باشد و پنج کشور قزاقستان، ترکمنستان، به

يکي محصور بودن در خشکي را خارج قرقيزستان، تاجيکستان و افغانستان را از تنگناي ژئوپليت

 .کند

ارتباط و  يسبب جلب و برقرار ،ييايدر شميراه ابر دوريمنطقه و کر نيا يتيثبات امن ايافزا 

 نيثبات و تأم نيکه ا شوديچابهار م يلير دوريمنطقه جهت استفاده از کر ياعتماد کشورها

و اقدامات خصمانه  داتيه، تهددر منطق تيو رونق ترانز ييايراه در تيضمن حفظ امن تيامن
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 ينظام هايگاهيپا زيتجه رونيا از کاها خواهد داد. زين رانيقبال ا را در اييفرامنطقه هايقدرت

 هاييبه فنّاور يراهبرد ييايدر يروين باالخص ي ارتا جمهوري اسالمي ايران وکيلجست و

مذکور  يتيترانز ريدر مس روهاين نيبهتر ا ينيآفرالزمه نقا تسليحات نظامي و دفاعي، روز

 خواهد بود. 

در  ياريبس يهاتيراه( ظرف کي-کمربند کي)شميجاده ابر اءيبندر چابهار و اح ليشدن ر فعال

کشور  ديرا عا يدرآمد سرشار يگردشگر ژهويبه يو فرهنگ ينظام ،ياسيس ،ياقتصاد يعرصه

 يرگيبندر چابهار و شکل يبه طرح مذکور، موجب انزوا توجهييخواهد کرد و درصورت ب

خواهد شد. در  يمتماد هايسال يبرا وبلوچستانستانيدر منطقه س يو اجتماع يتيامن داتيتهد

بندر و  نيا زيدر حال ظهور، توسعه و تجه طيشرا يو واقع قيالزم است با درک دق طيشرا نيا

استمرار د معنونه فوق، عنايت به موار باگرفته شود.  يچابهار جد يصنعت يمنطقه آزاد تجار يحت

 يرگيبهره يبرا رانيا يپلماسيکه دستگاه د ستو مناسب ا باشديبه سود چابهار نم ،يکنون طيشرا

 هايدر سازه گذاريهيکشورها( جهت جذب سرما ريو هند و سا ني)چمنطقه هاياز رقابت قدرت

 .ديفرصت استفاده نما نياز ا يو بندر يليارتباط ر

 قدرداني.7

لين پرتالش شهرستان چابهار، مديران محترم منطقه آزاد چابهار و فرماندهان گرانقدر مسئواز 

 آوريجمع که درهاي کنارک، ي ايران مستقر در مناطق و پايگاهنيروهاي مسلح جمهوري اسالم

نهايت ا و صرف زمان خوي در مقاطع مختلف با بردباريپژوها  نياز موردو اطالعات  هاداده

 .نويسندگان داشتند، بسيار سپاسگزاريمهمکاري را با 
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