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و   یالمللنیب یهای در همکار ک ینقش مناست استرات 
 بندر چابهار یمورد العه: مطیالمللنی ب یهامیرژ یریگشکل 

 

 چکیده
 یهما یرژ  ،یاز انمواع همکمار  ی کمیکشمورها شمد.    نيبم  دیمجد  یهمایجنگ سمرد موجمب همکار  انیپا
بما  رانیمافغانستان و ا  یو هند و کشورها  نينوظهور در منطقه مانند چ  یهارت. وجود قدباشدی م  ی المللنيب
 کیم ليتشک یمناسب برا نهيزم ،یاقتصاد ی وستگيو پ  ی فرهنگ  یهامشتره و ارزش  ی خ یتار  گذشته  کی

. رديمقرار گ  یرژ نیدر مرکز ا تواندی چابهار م کی. بندر استراتژکندی م  جادیدر منطقه را ا  ی المللنيب   یرژ
 لیتبد یبرا یی اهتياست که چابهار چه ظرف  ی پرسش اساس  نیپژوهش به دنبال پاسخ به ا  نیراستا ا  نیدر ا

 نیما ليچگونمه تشمک ايدر غمرب آسم یهمکمار یدارد و عناصر مشتره بمرا ی المللنيب  یرژ کیشدن به  
 تيمواقع نیمبمر ا ی پرسش مه  مطرح اسمت مبتنم  نیکه در پاسخ به ا  یاهيو فرض  د ینمای م  ليرا تسه   یرژ
 ی المللنيب   یرژ  کیبه    تواندی خود م  کیو ژئواستراتژ  کيژتواکونوم  تيکه چابهار به سبب موقع  باشدی م

را   یرژ نیا یريگمنطقه، شکل یکشورها انيمشتره م  یاهروابط و ارزش  نهيشيشود و پ  لیتبد  یاقتصاد
شمامل کتمب، مقماالت و   هیمه از منمابع ثانوو بما اسمتفاد  ی لميتحل  -ی نمييمقاله بما روش تب  نی. اکندی م  ليتسه
 . شودی انجام م ی نترنتیا یهاتیسا
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 مقدمه

الملممل بممه همممراه داشممت. فروپاشممی نظممام پایان جنگ سرد تغييممرات مهمممی را در نظممام بين 
داری، موجممب تغييممر نگممرش در رازو بممه نفممع نظممام سممرمایهدوقطبی و سنگين شدن کفممه تمم 

المللی جدیممد ضممامن بممروز همکمماری   بين گردید. نظ  های جهانسياست بسياری از دولت
ها به برقراری مناسممبات های مختلف سياسی و اقتصادی بود. اشتياق دولتجدید در عرصه

 الملل شد. ر سطح بين ها و نهادهای جدید دمحک  با یکدیگر منجر به ایجاد سازمان
و توسممعه  الملممل پممس از جنممگ جهممانی دوم، رشممدهممای روابممط بين از ویژگی ییکمم 

ای ای شدن بمموده اسممت. فرآینممد منطقممهای در چارچوب منطقهی منطقهیهمکاری و همگرا
شدن پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی تقویت و تشدید شده است، بطوری که 

ای در اثر شدت یافتن روند جهانی شدن، فراتر از مناطق توسممعه قهمنطاین نوع روابط درون
رو، ال توسعه نيز به صورت یک الگوی متعارف درآمده است. از ایممن حیافته در مناطق در  

شممد، ی تعریممف مییی اروپممایمم کممه زمممانی در قالممب همگرا  2ییگراو منطقه  1ای شدنمنطقه
سممازمان   و  آن، اتحادیممه آفریقممانفتمما، آسممهی چممون اکممو،  یهاامروزه در ساختارها و سازمان

 .(71: 1393دی،  فيروزآبا  )دهقانی ی تبلور یافته استیکشورهای آمریکا
های انجام شده از سوی برخی کشورها، بيانگر ایممن ریزیدر آسيا نيز ابتکارات و برنامه

اری ی و ایجمماد همکمم یگراواقعيت است که اقداماتی از سوی آنها  در جهت استقرار منطقه
ر چممين اتوان به ابتکبين کشورهای منطقه و فرا منطقه صورت گرفته است. در این راستا می

یک جمماده و طممرح ابتکمماری جمماده کتممان هنممد اشمماره نمممود.   -طرح یک کمربند  در قالب
کریدور شمال جنوب طرح دیگری است که موافقتنامه آن توسط ایران، هنممد و روسمميه در 

ی ی. باید به این واقعيت نيز توجه داشت که موقعيت جغرافيمماسنت پترزبورگ به امضا رسيد
این کشور در معادالت اقتصممادی و  ر آن در منطقه غرب آسيا، بهدو استراتژیک ایران و بنا

سازد. به طور نمونه، بندر اقيانوسممی تجاری وزن بيشتری بخشيده و نقش آن را بر جسته می
ایممن راسممتا،  ن ابتکارات یاد شده قممرار گيممرد. درتواند در کانون ایو استراتژیک چابهار می

هدف توسعه چابهممار با    1395ستان و هند در خرداد سال  نتوان به قرارداد بين ایران، افغامی
 های اقتصادی و تجاری ميان سه کشور اشاره کرد.   برای ایجاد همکاری

 

1. Regionalization 

2. Regionalism  
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ان و منطقممه مهمم  وجود کشورهای دارای اهميت استراتژیک در آسيا مانند ایممران، افغانسممت 
 دشممود و همچنممين وجمموآسمميای مرکممزی کممه بممه عقيممده برخممی قلممب زمممين محسمموب می

ای ایممن دو، های مشارکت منطقممههای نوظهور مانند هند و چين و ابتکارات و برنامهقدرت
های همکاری در این منطقه را دو چندان نموده اسممت. توسممعه بنممادر یکممی از اهميت پروژه
بنممدر   هممای همکمماری قممرار دارد.ی است که در مرکممز بسممياری از پروژهیهامهمترین برنامه

موقعيت مناسبی برای برقراری ارتبمماط بممين کناره دریای عمان، دارای    چابهار واقع شده در
باشد. دسترسی این بندر به اقيانوس هند قاره و حاشيه اقيانوس هند میمناطق یاد شده و شبه

های آن را برای تبممدیل شممدن بممه یممک یگر، قابليتاز یک طرف و خليج فارس از سوی د
 دهد.  می  ای افزایش مرکز ثقل برای تجارت منطقه

بنابراین، بندر چابهار دارای نقاط قمموت بسممياری اسممت کممه بممه ایممن بنممدر امکممان و  
دهممد. در ایممن  ای را می ظرفيت تبدیل شدن به یک مرکز ثقممل بممرای همکمماری منطقممه 

ی بممرای  ی ها سخ به این پرسش است که چابهار چه ظرفيت راستا این پژوهش به دنبال پا 
و عناصر مشتره بممرای همکمماری در غممرب  دارد    ی الملل تبدیل شدن به یک رژی  بين 

ای کممه در پاسممخ بممه ایممن  نماید  و فرضمميه آسيا چگونه تشکيل این رژی  را تسهيل می 
ت  باشممد مبتنممی بممر ایممن واقعيممت اسممت کممه چابهممار بممه سممبب موقعيمم سمموال مطممرح می 

المللی اقتصادی  تواند تبدبل به یک رژی  بين ژتواکونوميک و ژئواستراتژیک خود می 
گيری ایممن  شممکل   ، های مشتره ميممان کشممورهای منطقممه ط و ارزش ود و پيشينه رواب ش 

تحليلی و با استفاده از منممابع ثانویممه    -کند. این مقاله با روش تبيينی رژی  را تسهيل می 
شود. در بخش بعدی بممرای دره  ی اینترنتی انجام می ها شامل کتب، مقاالت و سایت 

المللممی در  هممای بين اهي  نهادهمما و همکاری فمم بيشتر موضوع این پممژوهش بممه بررسممی م 
 شود.   المللی پرداخته می های بين چارچوب نظریه رژی  

 چارچوب نظری 
باحممث المللممی از مای و بين های منطقهموضوع همکاری کشورها از طریق نهادها و سازمان

بممه  اباشد. پایان جنگ سممرد تمایممل بيشممتر کشممورهعمده مطرح شده در نظریه ليبراليس  می
ای و های منطقممهگيری نهادهمما و سممازمانهممای اقتصممادی و سياسممی، شممکلایجمماد همکاری
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المللممی، هممای بين المللی را در نقاط مختلف به همراه داشت. پيش از پممرداختن بممه رژی بين 
 گيرد. المللی مورد بررسی قرار میهای بين کاریمفهوم نهادها و هم

های قممدرت فممهلوپاشی شوروی و چممرخش موربرجسته شدن مسائل اقتصادی پس از ف
تا مسائل اقتصادی و همچنين توسعه آن در صدر   ملی از نظامی به اقتصادی موجب گردید

حتممی   هممدافیای کممه بممرای دسممتيابی بممه چنممين ابه گونممه  ؛توجهات سياستمداران قرار گيرد
ا کشممور شممده تمم   یالمللهای بين حاضر به انتقال قسمتی از قدرت خود به نهادها و یا سازمان

های آخر قرن بيسممت  خود را در مسير رشد و بالندگی اقتصادی قرار دهند. در نتيجه از دهه
های ییگراهای اقتصادی کشورها بممه شممکلی متفمماوت در قالممب منطقممهبه این سو همکاری

المللممی نمممود یافتممه و در راسممتای آن ها و نهادهممای بين یا عضویت یافتن در سازماننوین و  
ای کممه بمما بممه گونممه  ؛های مختلف نيز گسترش یافتن همکاری ميان کشورها در حوزهاميز

های مممن پيشممرفتورشدن روند جهانی شدن و وابستگی متقابل کشورها بممه یُتوجه به شعله
همما ی از علمموم اطالعمماتی و انفورماتيممک، دیگممر دولتتکنولوژیکی و پيدایش موج جدید
های خود در عصر پيشرفت تکنولمموژی نبمموده نيازمندی  بدون تعامل با یکدیگر قادر به رفع

ای های مختلف گسترش و از حمموزهو نخواهند بود. لذا حيطه همکاری آنان نيز در قسمت
گيری نهادهمما و یابممد. همممين تسممری نيممز خممود موجممب شممکلبممه حمموزه دیگممر تسممری می

سمماز توانند زمينهمی زگردد که آنها ني ای و جهانی میای، فرامنطقههای جدید منطقهسازمان
)توحيممدفام،   پيدایش نهادهای دیگری باشند و امور همکاری ميان کشورها را تنظي  نمایند

 .(67: 1388زاده،  طهرانی
در مممورد تعریممف همکمماری و المللی باید با بحث هر نوع تحقيق و بررسی نهادهای بين 

طور جداگانه معنی دارنممد  نهادها آغاز شود. روشن است که هرکدام از این دو اصطالح به
تر اسممت. همکمماری الملل بممه شممکل قابممل تمموجهی پيچيممدهاما ارتباط آنها از نظر روابط بين 

 -تندکه از پيش با ه  هماهنگ نيسمم   -نيازمند این است که اقدامات افراد یا نهادهای خاص
ی راز طریق یک فرآیند هماهنگی سياسی با یکدیگر منطبق شوند. به عبارت دیگر، همکمما

هممای دیگممر تغييممر نيازمند این است که هر یک از طرفين رفتار خویش را در رابطه با طرف
همما ممکممن کنممد. دولتهمکاری را از هماهنگی متمممایز می  ،دهد. مهمتر اینکه این موضوع

هممای نظممامی و سياسممی بمما یکممدیگر همکمماری کننممد. در درگيریاست که بممرای پيممروزی  
شورهای فقير را مسممتمند نگممه ینکه خود را ثروتمند و کاهای غنی ممکن است برای  دولت
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ی، یگرادوسممتی، آرمممانالمللی لزوما  بممه نوعدارند، با یکدیگر همکاری کنند. همکاری بين 
ای از یا اعتقاد مشتره به مجموعممهالمللی  افتخار شخصی، اهداف مشتره، هنجارهای بين 

همما بممه سممبب ایممن برخممی دولت  های درونی یک فرهنگ بستگی ندارد. به هممر حممالارزش
همما و یممک سيسممت  بمماور مشممتره ها، هنجارهمما، ارزشآلکنند که منافع، ایدههمکاری می

د جویانه مستلزم این است که درجاتی از اعتممماد بممين دو یمما چنمم دارند. یک رابطه همکاری
 المللی نه تنها بممر ایممن دره مشممتره داللممت دارنممدطرف وجود داشته باشد. نهادهای بين 

همما باشممند توانند شاهد رفتار دیگر دولتای که از طریق آن طرفين میبلکه همچنين صحنه
 (Galbreath, 2008: 122).دهند  را ارائه می

های سياسممی و خش ها  فقط منحصر به همکاری در باز سوی دیگر همکاری بين دولت
هممای بخش  هامنيتی نيست. نظ  جهانی حال حاضر دنيا مسممتلزم ایممن اسممت کممه همکمماری بمم 

دیگر از جمله بخش اقتصادی تسری پيدا کند. تعداد و انواع بازیگران شممرکت کننممده )در 
ها( از هميشممه بيشممتر هسممتند. عممالوه بممر وزرای اقتصممادی و خارجممه، تقریبمما  اکثممر همکاری

الملممل سممهمی دارنممد و گمماهی هممای روابممط بين لت مدرن، در برخی موقعيتنمایندگان دو
هممای مقابممل حفممظ امممور خارجممه، ارتبمماط مسممتقي  خممود را بمما گروه  بدون دخالممت وزارت

های داخلی، بمميش از پمميش های اقتصادی اغلب با کنار رفتن شرکتکنند. بيشتر فعاليتمی
نمموع،   هممای غيردولتممی از هممريشتر گروهگذاری و تجارت خارجی بستگی دارد. ببه سرمایه

ده و به دنبال فرم بخشمميدن بممه را حفظ کر های دیگرارتباط مداوم با همتایان خود در مکان
المللممی متعممددتر، هممای ارتبمماط بين سياست خارجی کشور خود هستند. به طور مختصممر راه

رسممدکه تمایممل تر از هميشممه شممده اسممت. عممالوه بممر ایممن بممه نظممر میغيرمتمرکزتر و متنوع
بممرای  همما دیگممرکمتممری بممه اسممتفاده از زور در منازعممات اقتصممادی وجممود دارد. دولت

ی خممود را یآوری بدهی خارجی و یا برای فتح بنادر به منظممور تجممارت، نيممروی دریمماجمع
کنند، آنها دیگر کشورهای همسایه را برای دسترسی بممه نفممت و مممس و یمما طممال اعزام نمی
حتی از تهدید نظامی برای تحميل یک موافقتنامه تجمماری ناخواسممته بممه کنند. آنها فتح نمی

تر، از خشممونت در کشممور{ قمموی{کنند. این انتظممار کممه ده نمیستفااتر  یک کشور ضعيف
تر شممجاعت ابممراز وجممود در محمماک  مناسبات اقتصادی استفاده نکند، بهاکشور{ ضممعيف

 .Hass, 1980: 357-358))المللی را بخشيده است  بين 
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المللممی و در بخممش بزرگممی از تواند خممارج از نهادهممای بين همکاری می  ،با این وجود
ای روی دهممد کممه توسممط نهادهمما دیکتممه ها از طریق مناسبات دو جانبهرکت بين دولتامش

المللممی بيشممترین ميممزان اند. به هرحال این امر به قوت خود باقی است که نهادهای بين نشده
نهادهای اجتممماعی » المللی را به عنوانتواني  نهادهای بين ند. ما میکن همکاری را فراه  می

تعریممف  « انممدالمللی شممکل گرفتهاعد بين ی رفتاری مبتنی بر هنجارها و قواکه توسط الگوه
ی در یمم های تکرارشممونده کممه منجممر بممه یممک همگراتي های رفتاری در موقعکني  که نقش 

 .(Galbreath, 2008: 122- 123)ند  کن شود را تجویز میانتظارات دوجانبه می

ادر روابممط نسممبی زور  ناهميممت بممودهممای ارتبمماطی و بیسممرانجام گسممترش کانال
بنممدی موضمموعات در نظرهممای گسممترده در چگممونگی طبقهالملممل{ بممه همممراه اختالفبين 

دهند. دیگممر تمموافقی در مممورد اینکممه چممه چيممزی دستور کار جهان، دست به دست ه  می
همما پيونممدهای ر برای رفاه و سالمت مهمم  اسممت، وجممود نممدارد. امممروزه دولتبيشتر یا کمت 

دانسممتند، ی آنهمما را واضممح و مشممخص میعلولی بين موضوعاتی کممه زمممانمپيچيده علت و  
همما کنند اما آنها دیگر دربمماره هنجارهممای رفتمماری کممه در گذشممته بممر همکاریتصدیق می

عوامممل متفمماوتی سممبب همکمماری بممين  .(Hass, 1980: 358) حاک  بممود، توافممق ندارنممد
 ین جمله هستند.  اشوند. منافع مشتره در یک موضوع خاص از ها میدولت

های بممين دولتممی ی کرد: سازمانیالمللی را شناساتوان دو نوع نهاد بين یدر این راستا، م
ی یهمماالمللممی معممموال  آنالمللممی. اولممين مجموعممه از نهادهممای بين های بين المللی و رژی بين 

ادیممه تحا  ،المللممی ماننممد سممازمان ملمملهای بين هستند که ما به هنگام بحث در مورد سازمان
ای از کني . ایممن نهادهمما محممدودهسازمان امنيت و همکاری اروپا به آنهمما اشمماره مممی  ،اروپا

همما را رژی   استفن کراسنرپردازند. از طرف دیگر  موضوعات و مسائل دارند که به آنها می
کنممد کممه انتظممارات گيری تعریممف میهای تصمممي اصول، هنجارها، قواعممد و رویممهبعنوان  

کنممد. بممه عبممارت دیگممر ر{ همسممان میدر یک موضوع مشخصا بمما یکممدیگ  ابازیگران ر
المللممی های بين باشند. به طور کلی رژی المللی درباره موضوعات خاصی میهای بين رژی 

همموا و   ص ماننممد تجممارت، کيفيممت آب وبا هدف هماهنگی ارتباطات در یک موضوع خا
المللممی های بين المللی با رژی های بين آیند. سازمانای بوجود میهای{ هستهتکثير اسالح

آوری و هزینممه پممول، های هدفمنممدتری ماننممد جمممعتوانند در فعاليتتفاوت دارند زیرا می
 ،شده{  ورداذکرپذیر شرکت کنند. در هر دو مهای انعطافسياستگذاری و خلق گزینش 
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کننممد و محمميط یالملممل فممراه  مهای رسمممی را در روابممط بين المللی همکارینهادهای بين 
دهنممد الملممل شممکل میای را بممرای دانشممجویان روابممط بين مطالعممه خمماص و پيچيممده

((Galbreath, 2008: 123. 

 المللیبین هایرژیم نظریه

همکمماری در ميممان   للممی از ممموارد دیگممرالمهممای بين همانطور که در باال اشمماره شممد، رژی 
اقتصممادی و فرهنگممی و دیگممر   صباشد که آنها را بممرای هممدف و مقاصممد خمماکشورها می

 آورد.د نظر، گرد ه  میموضوعات مور

الملممل در آن های روابممط بين ی، چگونگی و شرایطی که نظریممهیهميشه آگاهی از چرا
کنممد. اهداف آنها کمک شایان تمموجهی میاند به فه  محتوا، مفاد و  ساخته و پرداخته شده

همما چممرا، چگونممه، در چممه نظریممه رژی   دنخست بایممد توضمميح دا  ،چيز  رو پيش از هراز این 
در آثممار   1975نخسممتين بممار در سممال     « رژیمم »شرایطی و برای چه هدفی ارائه شد. مفهمموم  

ولممی  الملممل ظمماهر شممد.در ادبيممات نظممری روابممط بين  یجممان راگمم پردازانی چممون نظریممه
 و اوایممل  1970های نظری، در اواخممر دهممه  های نظری مدون در چارچوب رهيافتدیدگاه
ميالدی متولممد شممد، یعنممی   1970ها در دهه  نظریه رژی   ،پدیدار گشت. بنابراین   1980دهه  

الملل شاهد تحوالت عملی و نظری مه  و مجادله برانگيزی بممود ای که روابط بين در برهه
  .(154 :1393، )دهقانی فيروزآبادی

ارنسممت همماس، جمموزف نممای، رابممرت کمموهن و اوران یانممگ هرکممدام تعمماریفی از  
ليکن تعریف کراسنر به عنوان یک تعریف اسممتاندارد    ؛ المللی ارائه نمودند های بينژی  ر 

المللممی را چنممين تعریممف  هممای بينوی رژی    اسممت و   در محافل آکادميک پذیرفته شممده 
های  ل، قواعممد صممریح یمما تلممویحی، هنجارهمما و رویممه ای از اصممو نمایممد: مجموعممه می 

ون موضمموعات خمماص بمما  توقعات بازیگران پيرام   باشند که بواسطه آنها گيری می تصمي  
شمموند. در ایممن تعریممف اصممول در  های بازیگران بممرآورده می ه  تالقی نموده و خواسته 

زیگران هسممتند. قواعممد  باشند و هنجارها در رابطه با رفتار با رابطه با اهداف بازیگران می 
گيری  های تصمممي  یممه و باشممد. ر تنظي  کننده رابطه بين اهداف یعنی اصول و هنجارها می 

نمایند. بازیگران  ی هستند که به موجب آن بازیگران تصمي  خود را اتخاذ می ی فرآیندها 
مایند.  توانند ایفای نقش ن ها و افراد نيز می ها، سازمان باشند اما شرکت ها می عمدتا  دولت 
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ژی  و در تعریف فوق نقش سایر پارامترها مانند عرف، عادت، عملکرد، دانش یمما ایممدئول 
هممای  الملممل یعنممی رژی  هممای روابممط بيننادیده گرفته شده است. آخرین موج در تئوری 

های شرق آمریکا و کانادا سر برفراشته،  از دامن دانشکده   1970المللی از اواسط دهه  بين
زده اروپا و انگلستان  های تاریخی و حقوق اوج گرفته و از صخره   1980و    1970در دهه  

 . ( 181:  1381نی،  ا رد شده است )عسگرخ 

الملممل قممدمت دارد. در بيممان حقمموقی المللی تقریبا  به اندازه قمموانين بين مفهوم رژی  بين 
همما )یمما بممازیگران ای از قوانين به رسميت شناخته شممده توسممط دولتمجموعه  ؛رایج، رژی 

جویانه ابممداع شممده اسممت. تجزیممه و باشد که جهت تنظي  رفتارهممای مناقشممهيردولتی( میغ
ای وجممود کند. اگر هيچ مناقشه بالقوهرا اضافه میيل سياسی به این تعریف، چند مولفه  لتح

ای از انتظارات متقابل را در ميان نداشت، نيازی به قوانين نبود. بنابراین یک رژی  مجموعه
اه دیگری باشد، کسب و کار خممود ر کند که هرکدام بدون آنکه بر سرجاد میبازیگران ای
کند. با این حال قوانين و ی را برای اجتناب از مناقشه فراه  مییها. رژی  رویهدرا دنبال کن 

ها بایستی از برخی از اهداف مشتره و توافقات صممورت گرفتممه بممر روی ویژگممی و رویه
ی هسممتند یساماندهی، الهام بگيرند. اینهمما هنجارهمما  ارزش یک موضوع مشخص شده برای

 (Hass, 1980: 396). باشند  بخش رژی  میکه الهام
درست زمانيکه شهروندان به همراه دولت برای اهممداف مشممتره و جمعممی همکمماری 

آیند مانند سممال المللی برای اهداف مشتره گرد ه  میها در نهادهای بين کنند، دولتمی
ن رودخانه رایممن بوجممود آمممد. در حممال حاضممر رایممن از ميممان سمموئيس، که کميسيو  1815

کنممد. از لحمماظ تمماریخی رود رایممن آلمان، فرانسه و هلند عبممور می  ليختن اشتاین، اطریش،
یک مسير مه  تجاری برای اروپای غربی بود بطوریکه در کنفرانس ویممن کشممورها بممرای 

مدند. سرانجام این کميسمميون بممه هدف مشتره تضمين ناوبری بر روی رودخانه گرده  آ
مقرراتی را برای تعدیل مممواد   1860یک نهاد نظارتی و تنظيمی تبدیل شد و در اوایل دهه  

دخانممه رایممن )کممه در حممال خطرناه و آلودگی آب رودخانه بوجود آورد. کميسمميون رو
شود( به سبب این اهميت دارد که کشممورهای ذینفممع شناخته می  1CCNRحاضر به عنوان  

توانند برای توافق بر سر قوانين مشتره و مقررات ناوبری در طول رودخانممه گممرد همم  می

 

1. Central Commission For Navigation on the Rhine 
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المللی است که تا به امروز یند. این کميسيون همچنين از این لحاظ که اولين سازمان بين ابي 
 .(Galbreath, 2008: 123)  ه  وجود دارد، دارای اهميت است

ی از نظمم  و قاعممده و یمما  ی ها بيممانگر ایممده المللی این هنجارها هميشممه  های بيندر رژی  
  ، گيرنممد. از لحمماظ تمماریخی قممرار می   ق ای هسممتند کممه مممورد تشمموی بينی شده الگوی پيش

ها بيشتر از اینکه مربوط به یک حوزه موضوعی باشند، بممرای سممازماندهی بممه یممک  رژی  
وزیممع  ی بممرای ممماهگيری، ت ی همما رو حقوقممدانان رژی  اند. از ایممنمسئله خاص بوجود آمده 

  د گذاری خممارجی را مممور ی، پممول و سممرمایه ی ی و دارو ی ی، مواد غذا ی های رادیو فرکانس
دهند. اصطالح رژی  در اینجا، در مورد وضعيتی است که تغييممرات سممریع  بحث قرار می 

شمموند تمما انممواعی از  در دانممش علمممی و انتظممارات سياسممی بمما یکممدیگر ترکيممب می 
اصممر در مممورد نظمم  اقتصممادی جهممانی را بوجممود  اندازهای ارائه شده در منمماظره مع چش  

وافقی هستند که بممه منظممور نظمم  دادن  ين مورد ت ن ها و قوا هنجارها، رویه   -ها آورند. رژی  
گویند کممه چممرا کشممورها بمما  آیند. هنجارها به ما می به یک حوزه موضوعی به وجود می 

ایممن همکمماری در    کننممد در واقممع کنند. قوانين به ما خاطر نشان می یکدیگر همکاری می 
یسممتی صممورت  ا دهند که چگونه همکاری ب ها به این سوال پاسخ می مورد چيست و رویه 

 . (Hass, 1980: 396-397)  پذیرد 
المللممی نقممش دارنممد و مهمتممرین آنهمما از  هممای بينعوامممل متعممددی در تشممکيل رژی  

  عبارتنممد از: نفممع شخصممی خودپرسممتانه، قممدرت سياسممی،   هممسو    یانگ ،  کراسنر دیدگاه  
ی. نفممع شخصممی خودپرسممتانه، قممدرت  ژ ها و اصول، عرف و عادت، دانش و ایدئولو نرم 

  ، عممادت   ، باشممند حممال آنکممه عممرف می   هنجارها و اصول به عنوان عوامل اصمملی   ، سياسی 
باشند. طبق نظریه کرسممنر در نفممع خودپرسممتانه  دانش و ایدئولوژی جزا عوامل فرعی می 
که چنين رفتاری بر ازدیمماد نفممع شخصممی تمماثير  رفتار دیگران مد نظر نخواهد بود مگر آن 

المللممی هسممتند. اصممل  هممای بيناصمملی رژی    ن همما نيممز از ارکمما داشممته باشممد. اصممول و نرم 
بممدون ارزش دوران ماقبممل    يممرش فممرد ه باشممد. بممه نظممر  حاکميت از جمله این اصممول می 

م بممه  داری محکممو سرمایه   ؛ داری از قبيل کار سخت، از جان گذشتگی و وفاداری سرمایه 
ایفمما    المللی نقش فرعی های بينفنا بوده است. عرف، عادت و دانش نيز در تشکيل رژی  

کنند. باید توجه داشت که هر رفتار حاوی الگممو بمميش از آنکممه بممه صممورت عممرف و  می 
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شود و در اثر گذشت زمان و  بواسطه نوعی قدرت و نفع شخصی ایجاد می   عادت درآید 
 . ( 206-207:  1381گرخانی،  پذیرد )عس اعمال زور تبعيت می 

هممای یممه رژی بممویژه نظر  المللممی وهممای بين با عنایت به مطممالبی کممه راجممع بممه همکاری
که مفروضات این نظریه بممرای بررسممی موضمموع   کردتوان تاکيد  المللی مطرح شد، میبين 

این پژوهش نسبت به دیگممر رویکردهممای نظممری از انطبمماق بيشممتری برخمموردار اسممت و از 
گيممرد. هممای ایممن مقالممه مممورد اسممتفاده قممرار میاربست این نظریه برای تحليل دادهرو کاین 
بعدی ابتدا به بررسی عناصر مشتره و جایگاه ایران که قممادر بممه فممراه  این در بخش  ربناب

ها و شود و سپس ویژگیآوردن شرایط همکاری در منطقه غرب آسيا هستند، پرداخته می
نممين نقممش کليممدی ایممن بنممدر اسممتراتژیک در گسممترش هممای بنممدر چابهممار و همچظرفيت
المللممی اقتصممادی بمما ابتنمما بممه یممک رژیمم  بين  ای در راسممتای ایجممادهممای منطقممههمکاری

 گيرد.مفروضات نظریه مزبور مورد کنکاش و بررسی قرار می

 عناصر مشترک و جایگاه ایران برای همکاری در غرب آسیا

های  ملل، نياز به همکاری و مشارکت در زمينممه ال پس از جنگ سرد و تحول در نظام بين
ز پيش احساس شد. از سوی دیگر منمماطق  ا مختلف مابين کشورهای مختلف جهان بيش  

سياسممی و اقتصممادی    ، قممومی   ، های فرهنگممی ه از دیربمماز بمما یکممدیگر پيوسممتگی خاصی کمم 
هممای خممود را بممر اسمماس قمموانين و  ای یافتنممد تمما همکاری نزدیکی داشممتند، فرصممت تممازه 

نجارهای پذیرفته شده در این مناطق از نو تجدید نمایند. منطقه آسيای جنوب غربممی و  ه 
شورهای ایران، افغانستان و منطقه آسيای مرکزی با یکدیگر پيوند کهنی دارند. جمماده  ک 
گيری پيوند محکمم  بممين مردمممان ایممن منمماطق بممود.  استانی ابریش  عامل مهمی در شکل ب 

و بازرگانانی که از ایران، آسيای مرکزی، هنممد، چممين و    اهالی شهرها با مسافران گذری 
بودند، به تعامل پرداخته و زبان و دین و فرهنگ خود را    دیگر مناطق برای تجارت آمده 

 به اشتراه گذاشتند.  
این است که در قرن دوم پيش از ميالد قبایل ساکا از منطقه باکتریا بممه شمممال   اعتقاد بر

اند. پيوندهای نزدیک اجتماعی، اقتصممادی و فرهنگممی کممه دهو به سوی پامير مهاجرت نمو
 شد:له سه عامل تقویت میي در آن مقطع وجود داشته بوس

 ؛نفوذ مذهبی عقيدتی آئين زرتشت، بودائی، اسالم و تصوف  -
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 ؛هاها و مغولها، ترهها، سکاها، کوشانییهجوم آریا  -

انی، هنرمندان، صممنعتگران، ادیبممان، رفت و آمدهای دولتمردان، دانشمندان، عالمان روح -
 .(Chandra, 2008: 7- 8)بازرگانان و تجار  

های قومی در مناطق غرب و مرکزی آسيا موجب پراکندگی و ادغام اقمموام و ترمهاج
 های این مناطق دارای ریشه مشترکی هستند.ها شده به طوریکه اکثر ملتگروه

همما و وراميممان، سممکاها، آالنآسمميای مرکممزی کممه سمماکنان اوليممه آن، سممغدیان، ک
ه اسالمی، تحت تمماثير ایرانيممان واقممع رها بودند، در دوره قبل از اسالم و اوایل دوییباکتریا

زبان بودند. با گذشت زمممان، تمام این اقوام دارای اصل و نسب ایرانی و پارسی  شده است.
همما، ن شممد و قزاقمنطقه تحت تاثير زبان ترکی قرارگرفت و مبدل به موطن اقوام تره زبا

 ،اثممر ایممن تمماثيرات . بممردها، قرقيزها و ایغورها افراد بومی این منطقممه شممدنها، ترکمن ازبک
 .(Singh, 2015: 63)آسيای مرکزی نام ترکستان را به خود گرفت 

ها در ایممن منمماطق عامممل مهمممی در ایجمماد های یکپارچه و امپراطوریتا سيس حکومت
تممماس مممردم بمما یکممدیگر، دینممی مممابين آنهمما بمموده اسممت.    ارتباط و پيونممدهای فرهنگممی و
تاثيرات فرهنگی متقابل افق پيشممرفت و توسممعه انسممانی را  مبادالت تجاری و تبادل عقاید و

تر ساخت و اثری پایممدار بممر روی زنممدگی سياسممی، اقتصممادی و اجتممماعی مممردم کممل غنی
یک حاکميممت مشممتره منطقه گذاشت. الحاق شمال غربی هند و آسيای مرکزی و ایجاد 
همما بممين دو منطقممه شممد. دبه نام کوشان منجر به روند آزادانه رفت و آمد مردم، عقاید و نها

زی حکومت کوشممان بممود و هند و ازبکستان قسمتی از باکتریا بودند که در ابتدا هسته مرک
در قرن دوم و سوم بعد از ممميالد، زمانيکممه افغانسممتان، آسمميای مرکممزی و سممرزمين هنممد تمما 

عصر کوشان یممک دوره از   ودخانه ناربادا به آن منض  گردید، به اوج قدرت خود رسيد.ر
ی غنی ميان آسيای مرکممزی و هنممد بممود. ایممن دوره زمممانی از دیکی ارتباط متقابل فرهنگزن

های دوره کوشممان بممه نمممایش در آمممده اسممت و ها بود کممه در سممکهتلفيق بزرگ فرهنگ
باشممد مممذاهب هنممدی آئممين بممودا و شویسمم  می شمماهدی بممر همزیسممتی آئممين زرتشممت بمما

(Chandra, 2008: 8-9). 
اسممی در سراسممر منطقممه تمماثير عميممق مممذهب بممودا را بممه همممراه  نش های باستان یافتممه 
متری    12دهد. مجسمه  های ظریف و فاخر که از دوره باستان به جامانده، نشان می ساخته 

ميممان در افغانسممتان مرکممزی )کممه  های عظممي  با بودای خفته در تاجيکسممتان و یمما مجسمممه 



 ( 1400)  بهار|  36اره شم| 10 دوره| هاي راهبردي سیاستشپژوه  | 160

لف کشف شممده در  یخی مختر های تا خراب شد( و یا مکان   2000توسط طالبان در سال  
شمال غربی استان مممرزی پاکسممتان )بممویژه در دره سمموات( بخشممی از ميممرا  ارزشمممند  

 . (Joshi, 2010: 22)باشند  بشریت می 
ز طریق جاده ابریش   از سوی دیگر موضوع پيوندهای مذهبی نظير مذهب بودا که ا 

ان قرن بود کممه  م به چين و دیگر مناطق آسيای مرکزی گسترش یافته، نيز هست. در ه 
نهادنممد. بعممدها امپراطمموری    ها از باکتریا وارد هند شدند و امپراوری خود را بنا کوشان 

های اندکی مانده به  کوشان نيز رو به زوال نهاد و جای خود را به دیگران داد. در سال 
اولين موج هجوم قبایل چادرنشين از آسمميای مرکممزی    ، د مسيح و قرن اول ميالدی ميال 

سممال یکبممار    500تقریبمما  هممر    و ه قسمتی از چرخه هجوم نظامی بممه هنممد شممد  ک رخ داد  
گردید. در قرن اول ميالدی این قبایل فارسی زبممان بودنممد کممه بممه هنممد وارد  تکرار می 

ه هنممد پممای گذاشممتند و سممپس مسمملمانان  شدند. بعد از آن قوم هون بمما زبممان ترکممی بمم 
د شده و حرکت به سوی هند را آغاز  ر زبان در هزاره اول ميالدی به افغانستان وا تره 

ا این حال قبل از آن در قرن هفت  ميالدی اعراب به سوی آذربایجان و فراتر  نمودند. ب 
  100از آن به سوی آسيای مرکزی حرکت کرده بودند، محلی که اسالم برای حممدود  

همما بممه آسمميای مرکممزی وارد  مغول   ، سال گسترش یافت. در قرن سمميزده  و چهممارده  
رفتند و سرانجام امپراطوری مغول را در هنممد  از آنجا به سوی شمال هند پيش    و شدند  

 . (Dijkshoorn, 2017: 16-17)بنا نهادند  
ن ترین مذهبی بود که توسط بازرگانان عرب در هند گسترش یافممت. ایمم اسالم محبوب

موضوع فضای وسيعی را برای مهاجمان آسمميای مرکممزی و دانشمممندان در دوران سمملطنت 
در قرون وسطی خلق نمود. آثممار مشممهوری چممون چهارمقالممه و اسممکندرنامه نظممامی   یدهل

قندی، مجمع البلممدان یمماقوت حممموی و سممفرنامه فضممالن گممواه ایممن مطلممب عروضی سمر
از شممرایط فرهنگممی اجتممماعی در منطقممه باشند. تمامی این آثممار یممک تصممویر مشممروح  می

هممای رشی از فعاليتضيااالدین برنی گزا  یاین تاریخ فيروزشاه  اند. عالوه بربوجود آورده
دوجانبه مردم آسيای مرکزی و هند را در طی قرون سيزده  و جهارده  ارائه داده اسممت. 

خممویش بمما های از سوی دیگممر بزرگممان صمموفی دو منطقممه توسممط تبممادل افکممار و دیممدگاه
سلمانان بمموده ماند. دهلی در آن دوران مرکز ادبيات، هنر و ميرا  یکدیگر در ارتباط بوده



 161 |اصفهانی چهارمحالی  مومنی و 

یک منبع عالی از ميرا  باستانی و تمممایالت معنمموی است. بنابراین دو مذهب اسالم و بودا 
 .(Kaur, 2018: 9)اند منطقه موجب شده را در ميان مردم دو

های عبوری جاده ابریش  نيز نقش قابل تاملی در رزمين تجارت و مبادله کاال در ميان س
یکدیگر داشته است. راه ابریش  یک محره قوی برای   هنزدیک کردن مردم این مناطق ب

کاالهای محبوب که تقاضای فراوانممی داشممت ابریشمم  چينممی،   تجارت ایجاد نمود. از ميان
های سممتا بسممياری از شمماخهعاج هندی، شيشه سوریه و کاالهای فلزی رومی بود. در این را

 ایجاد شد. شممهرهای بخممارا و فراه ابریش  برای پيوند دادن چين و اروپا از مسيرهای مختل
شممدند. های فرعی از آنجمما جممدا میسمرقند در آسيای مرکزی مناطقی بودند که این جاده
همما های کشممميری و فرشگذشت، شالیک شاخه جنوبی از جاده ابریش  از شمال هند می

های پشمی و ابریشمی در آسيای مرکممزی دارای تقاضممای بسمميار بودنممد. بازرگانممان قالی  و
های طوالنی را از طریق ترکمنستان به منطقه خزر بممرای رسمميدن بممه دی همچنين مسافتن ه

 .(Joshi, 2010: 23)کردند کلختی در کنار دریای سياه )در گرجستان امروزی( طی می
ر ارتباط هند با آسمميای مرکممزی داشممته اسممت زیممرا بيشممترین راه ابریش  مهمترین نقش را د
گرفتممه اسممت. ایممن مسممير ارتباطممات تجمماری و ورت میصمم مبادالت تجاری از ایممن طریممق  

کرد که این امر موجب یک ارتباط دوجانبه قمموی ژئواکونوميممک و فرهنگی را تسهيل می
اده قممدی  ابریشمم  ژئوکالچرال بين دو منطقه شممده اسممت. اگرچممه بمما پيممدایش راه آبممی، جمم 

والنی از دسممت داد طمم اهميت خود را بعنوان مرکز اتصال این دو منطقه در طول این تاریخ  
(Kaur, 2018: 1). 

کاالهممای خممود را از طریممق ایممران بممه آسمميای  1880بازرگانممان هنممدی در اواخممر دهممه 
تممی از کردند. این راه جدید کمتر خطرناه و ارزانتر بود. ایممن تمماجران حمرکزی وارد می

 تری بممه آسمميایمقامممات تممزاری تقاضممای دریافممت مجمموز بممرای اسممتفاده از مسممير مناسممب
آهن آسيای مرکزی نمودند. این مسير، از بندر بمبئممی بممه بنممدر ساخت راهمرکزی، پس از  

رسمميد باتومی واقع در دریای سياه بود و سپس با عبور از منطقه قفقاز به آسيای مرکزی می
(Chandra, 2008: 11). 
همما و در پممی اهميممت یممافتن مباحممث هنجمماری و فرهنگممی در روابممط  پس از گذشت قرن 

گرفممت.   ل در اواخر قرن بيست ، موضوع جاده ابریش  باستان دوباره مورد توجممه قممرار مل ل ا بين 
اولين ااقدام{ برای نهادینه ساختن جاده ابریشمم  در مقيمماس کممالن توسممط یونسممکو در سممال  
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هممای  مطالعممه بنيممادی جاده » ای بممه نممام  برنامه ده ساله چند زمينممه  آغاز شد. یونسکو یک  1988
ای که بممرای پيشممبرد تحقيقممات راه ابریشمم  و  را آغاز نمود، برنامه   1« فتمان گ های  جاده  : ابریش  

انتشار اطالعات مربوط به جاده ابریش  برای محققان، مربيممان، دانشممجویان و عممموم مممردم بممه  
دارد کممه اصممطالح  در این راستا اایممن برنامممه{ اعممالم مممی طور یکسان اختصاص یافته است.  

هممای ارتبمماطی کممه شممرق  ی و زمينممی و راه ی ی از تجارت دریمما ع های ابریش  به شبکه وسي جاده 
  شبه قاره هند، فالت ایران و آناتولی، منطقه قفقاز، شبه جزیره عربسممتان  دور، آسيای مرکزی، 

کند. حرکت مداوم مردم و کاالها در طممول  می  و منطقه مدیترانه و اروپا را به یکدیگر متصل 
آداب و رسمموم و   ، نظيممر دانممش، عقایممد، باورهمما بی  این مسيرها منجر بممه یممک انتقممال و تبممادل 

  . (Quoted in Andrea, 2014: 118) ها در بيشتر از سه هزار سال شد  سنت 
اسممت. انگيزی حفظ شده  ها پيوند بين این مناطق به شکل شگفتاکنون با گذشت قرن

ن ي این امر به برکت وجود اشتراکات زبممانی، فرهنگممی و مممذهبی بممين ایممن منمماطق و همچنمم 
امممه پيوندهای عميق تجاری و اقتصادی، از ایام باستان تاکنون در بين کشممورهای منطقممه اد
توانممد داشته است. کشور ایران بواسممطه موقعيممت ژئوپولتيممک و ژئواسممتراتژیک خممود، می

 روابط ایفا کند.  نقش مهمی در تعميق این 
ا در مرکممز پممنج رهممای منطقممه، ایممران ی و اتصال تاریخی فرهنگی بمما ملتیثقل جغرافيا

ای یعنی منطقممه شممامات، قفقمماز، آسمميای مرکممزی، آسمميای جنمموبی و يست  مه  منطقهزیرس
توانممد نقطممه ادغممام اقتصممادی و خلمميج فممارس قممرار داده اسممت. از ایممن دیممدگاه ایممران می

ر بين بنادر دریای سياه و خليج فارس و جذابيت تبممادالت اقتصممادی و ت های کوچکتجارت
ه، ترکيه و کشورهای قفقاز و بنادر غممرب دریممای سممياه بمما بلغارسممتان و ي توریس  برای روس
ی در یاروپای شرقی باشممد. تبممادالت اقتصممادی و انممرژی زمينممی و دریمما  رومانی و مجموعه

ال آنها بمما کشممورهای آسمميای جنمموبی یعنممی آسيای مرکزی و افغانستان و اتص  ،حوزه خزر
ورهای خلمميج فممارس ماننممد عمممان، قطممر و شپاکستان و هند و همزمان تجارت دوجانبه با ک

ن دارنممد، همگممی در قالممب اسممتفاده کویت که دیدگاه متعادلی در خصوص روابط بمما ایممرا
ند شمموهای اقتصادی محلی برای رشد اقتصممادی ایممران حممائز اهميممت میصحيح از ظرفيت

 .(186 -187:  1397)برزگر، 

 

1. Integral Study of the Silk Road: Roads of Dialogs  
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يای جنوب غربی و قلممب شور آسکترین ی ایران، مرکزییاز نظر ژئوپولتيکی و جغرافيا
خاورميانه است و بواسطه موقعيممت ژئواسممتراتژیکی، از طممرف جنمموب بممه خلمميج فممارس و 
کشورهای عربی و مسلمان حاشيه خليج فارس، از طرف شرق و شمال شرق با کشممورهای 

غانستان، تاجيکستان، ازبکستان و ترکمنستان و از ناحيه غرب و شمال غممرب بمما فا  پاکستان،
سوریه، ترکيه و آذربایجان همسایه است که ایممن نقممش مرکزیممت، بممر قممدرت ایممن   ،عراق

توان بالقوه بازیگری بممانفوذ، در عرصممه معممادالت منطقممه افممزوده اسممت. از سمموی کشور و  
ی این کشور است، ایممن امکممان را یوقعيت جغرافيادیگر نقش مرکزیت ایران که ناشی از م

ای و قممارهق و غممرب باشممد و نقممش ارتبمماطی ميانردهد، به عنوان پممل ارتبمماطی ميممان شمم می
تر های نفتی است، برجستهمجاورت با خليج فارس و تنگه هرمز که محل ترانزیت محموله

فضای حائل دو مخزن انرژی ی یایران با برخورداری از موقعيت استثنا  ،گردد. افزون بر این 
ابممت شممده و دریممای خممزر بمما ثميليارد بشکه ذخيره    700جهان یعنی خليج فارس با بيش از  

ا در اختيار دارد )اخبمماری ميليارد ذخيره، فضای ژئوپولتيکی منحصر به فردی ر  200حدود  
 .(14: 1397و مایل افشار،  

دهای موجود بين ایران و یک روش مناسب برای رشد اقتصادی کشور، با توجه به تضا
یممد ژئوپولتيممک در زمينممه دغرب بویژه پس از خروج ترامپ از برجام و ایجاد تنگناهای ج
ای رب، تقویت اتصال منطقممهتبادالت اقتصادی و انتقال تکنولوژی و سرمایه در روابط با غ
هممای ایممن گممرایش بممه نمموعی بمما و ادغام اقتصادی در حوزه همسایگی اسممت. هرچنممد بنيان

شود اما ریشه این گممرایش بممه نمموعی متمرکممز بممر ویکرد تقویت نگاه به شرق همگون میر
ای در ابعاد سياسممی و اقتصممادی های منطقههای همکاریییگذاری بر اهميت و پویاشارز

در تقویت قدرت ملی ایران اسممت. در ایممن رویکممرد منطممق جغرافيمما و اتصممال سممرزمينی و 
نگی با محيط اطراف برای استفاده بهينه از منابع قممدرت فره  -استفاده از مشترکات تاریخی

 .(186: 1397رزگر، بیابد )ملی اهميت بيشتری می
غممرب آسمميا بمما دسترسممی بممه سمماخت اقيانوسممی، اقيممانوس هنممد و تسمملط بممر   یکشورها

ای المنممدب و هرمممز از موقعيممت برجسممتههای استراتژیک بسفر و داردانل، سوئز، بابتنگه
بر تحوالت جهانی برخوردارند. در هارتلند انرژی جهممانی، تنگممه هرمممز   جهت تاثيرگذاری

شبه جزیره عربستان جدا نممموده و بمما خلمميج فممارس و دریممای عمممان مممرتبط   که ایران را از
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ی بخش اعظ  ذخایر جهان از اهميت استراتزیک برخوردار یسازد، به مثابه دروازه دریامی
 .(115: 1397است )مختاری هشی و قادری حاجت،  

 رچنانچه مناطق ژئواستراتژیک غممرب آسمميا را بمما منممابع موجممود در ایممن منطقممه در نظمم 
ان عواملی عنوبگيری ، جایگاه کشورهای منطقه نمود بيشتری خواهد داشت و این عوامل، ب

ی کشورهای غرب آسياست )مختمماری هشممی و قممادری یی مؤثر در فرآیند همگرایجغرافيا
   .(116: 1397حاجت،  
تمموان بممه ایممن نایت به آنچه که در باال مورد بررسی قممرار گرفتممه و مطممرح شممد، میبا ع
اجتممماعی و  ،ان غممرب آسمميا از قممدی  االیممام روابممط فرهنگممین نمود که ساکن عاذاحقيقت  

اند که با وجود تغييرات فممراوان در جغرافيممای کشممورها و سياسی نزدیکی با یکدیگر داشته
ها، هرگز گسسته نشده است. به پشتوانه ن تغيير حکومتهای جدید آنها و همچني مرزبندی

ن با توجه به محيط فراه  شده بممرای همکمماری بيشممتر ني چمقدمت این روابط و پيوندها و ه
های ایممن منطقممه و گر، فرصت مناسبی برای احيای روابط قدی  مابين ملتکشورها با یکدی

المللممی خمماص بممرای بين   های جدیممد و حتممی ایجمماد یممک رژیمم تاسيس نهادهمما و سممازمان
هممای غممرب تمل  ن ای  بوجود آمده است. تمممامی عناصممر مشممتره بممي های منطقههمکاری

همما و تواننممد بمما مفروضممات همکاریآسيا اع  از اشتراکات فرهنگی و اقتصادی و غيممره می
موضمموع   ؛گيرنممد، منطبممق شمموندالمللی که حول موضوعی خمماص شممکل میهای بين رژی 

توسممعه اقتصممادی و تجمماری اسممت. بنممدر چابهممار کممه  ،بحث بندر چابهارخاص در رابطه با  
تواند نقش کليدی را در ن است، با توجه به موقعيت ویژه خود میرایایکی از بنادر جنوبی  

المللممی بمما موضمموع خمماص توسممعه گيری یممک رژیمم  بين ای و شممکلهممای منطقممههمکاری
صيات این بنممدر جنمموبی مهمم  ایممران اقتصادی و تجاری ایفا نماید. در بخش بعدی به خصو

 شود.  پرداخته می

 های غرب آسیادر همکاریر اهنقش کلیدی بندر ژئواستراتژیک چاب
اسمماس هنجارهمما،    ها بر این رژی    المللی اشاره شد، های بين همانطوریکه در بحث رژی  

هممای  گيرنممد. قمموانين  رژی  ها و قمموانين حممول یممک موضمموع خمماص شممکل می رویممه 
بممرای    لی، برای تمامی بازیگران به رسميت شناخته شده و انتظارات متقممابلی را المل بين 

کننممد و قمموانين  آورد. هنجارهمما علممت همکمماری کشممورها را بيممان می ی ممم   د و آنها بوجمم 
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ها چگونگی همکمماری را  کنند که این همکاری در مورد چيست و رویه خاطرنشان می 
خی، فرهنممگ، زبممان، دیممن و  هممای مشممتره )پيونممدهای تمماری کنند. ارزش مشخص می 

لقممی  ن آنهمما ت بممي   ر سمماز همکمماری د های غرب آسيا، هنجارهای زمينه صلح( ميان دولت 
زند کممه  انتظممارات آنهمما را از  شود و نفع حاصل از این همکاری قوانينی را رق  می می 

سازد. کشور ایران با توجه به سابقه مراودات  المللی برآورده می تشکيل یک رژی  بين 
ميان منطقممه وسمميع غممرب    ی و تجاری و اقتصادی با تمامی کشورهای منطقه، در فرهنگ 

ای برخمموردار  گيممرد، از اهميممت ویممژه ا آسمميای مرکممزی را در بممر می ت   د ن آسيا که از ه 
است. بندر استراتژیک چابهممار ایممران بممرای توسممعه اقتصمماد و تجممارت کممه یممک فهمم   

توانممد موضمموعی خمماص  د، می آور مشتره را در بين کشورهای غرب آسيا بوجود می 
بخممش بعممدی بممه  ،  ه ل المللی باشد. برای دره بهتر این مسمما برای تشکيل یک رژی  بين 

 شود. های بندر چابهار اختصاص داده می ها و ظرفيت ویژگی 
 رچابهممار یکممی از شممهرهای جنمموب خمماوری اسممتان سيسممتان و بلوچسممتان و تنهمما بنممد

ن و اقيممانوس هنممد قممرار دارد. لنگرگمماه آن اقيانوسی کشور است که در کرانه دریممای عممما
منمماطق آزاد بازرگممانی ایممران اسممت. و از د  راپيما را دهای اقيانوسقابليت پهلوگيری کشتی

نزدیکترین راه دسترسی به کشممورهای محصممور در   ،بندر چابهار به دليل موقعيت راهبردی
، قرقيزستان و قزاقستان( ازبکستان، تاجيکستان  )افغانستان، ترکمنستان،  خشکی آسيای ميانه

    .(160: 1397  ،)دریاباری و دیگران  است
چابهار در گذشته یکی از مراکز  ن بندر سابقه طوالنی دارد.ایق یری از طیتجارت دریا

های تمماریخی قلعممه هاصلی داد و ستدهای بازرگانی و دریانوردی بوده است. وجود بازماند
)تيس(، بيممانگر عينممی رونممق و اهميممت   بندر چابهارها در یکی از روستاهای مجاور  پرتغالی

م.  17و  16ن اسممپانيا و پرتقممال طممی قممرون چو  ییهای فراملی آن برای دولتیتجارت دریا
هممای جنمموب بممه عنمموان قممدرت برتممر خلمميج فممارس، است. با حضور و نفوذ بریتانيا در آب

م.  19و  18قرون متمادی ی و شرقی )چين و هند  بریتانيا( در  یچابهار برای کشورهای اروپا
م   20اوایممل قممرن  ر  د  ی در جنمموب ایممرانیهای دریممااهميت دو چندان یافت. وجود فعاليت

نشان از فعاليت منطقه چابهار در دادو ستد کاالهممای توليممدی و مممورد نيمماز شممرق کشممور و 
 ییهممای آسمميامبادله با بنممادر هندوسممتان و پاکسممتان اسممت. پممس از آن بمما ظهممور جمهوری

 را  ایمسير ترانزیتی چابهار جایگمماه ویممژه  ،م.(  2001)  م.( و سقوط حکومت طالبان  1991)
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ای آسيای مرکزی، آسيای جنوبی و کشورهای حوزه خليج فممارس د تجارت منطقهوني پدر  
 .(96-97: 1397زهی،  به یکدیگر یافت )اسالمی و یوسف

المللممی واقممع شممده راه بين ندر چابهار به طور مستقي  یا غيرمستقي  در مسير چندین شاهب
انزیتممی را دارد. قممرار رت هممایتممرین موقعيتاست و قابليت تبدیل شدن به یکممی از راهبردی

ترین مسممير بممرای ورود هنممد بممه جنوب و مناسب  -گرفتن چابهار در کریدور جهانی شمال
کشور افغانستان و کشورهای حمموزه خممزر، باعممث   هارتلند در حال ظهور )آسيای مرکزی(

های ژئوپولتيکی هند به ایران شده است. همچنممين کممه ایممن بنممدر عضممو دو سممازه ستگیواب
سممه قمماره آفریقمما،   اتواند بیعنی سازه دریای عمان و سازه اقيانوس هند است و می  یامنطقه

 1« دروازه بممزرگ»دليل نيست که از چابهار به عنوان  آسيا و اقيانوسيه ارتباط برقرار کند. بی
شود )محمممدی های مستقل مشتره المنافع یاد میور افغانستان و دولتبه کشورهای محص

 .(55: 1397و احمدی، 
همچنين ژئوپولتيک بندر چابهار فرصت بسيار خوبی را برای تقویممت ادغممام منطقممه در 

زرگ بمم کریممدور    3المللممی ایممن بنممدر در مسممير  کنممد. از نظممر بين اقتصاد جهممانی فممراه  می
 ترانزیتی جهان قرار دارد:

شود و از قفقاز، غممرب آسمميا غربی که از دروازه ابریش  چين آغاز می  -کریدور شرقی  -1
در چابهممار عبممور کممرده و بممه جنمموب نمم گذرد. شاخه جنوبی این کریدور از بترانه میدیم  و

 رسد.آسيا و خليج فارس می

 دجنوب که از اروپای شمالی گذشته و از طریق ایران بممه اقيممانوس هنمم   -کریدور شمال  -2
 یابد.)بندر بمبئی( و کشورهای جنوب و جنوب شرق آسيا گسترش می

شود. این کریدور به سمممت  آسيا و هند آغاز می   از جنوب شرقی ه  ک   کریدور جنوب آسيا  -3
یابد و بندر چابهار یکممی از  ایران، ترکيه و عراق و به سوی منطقه اروپا و مدیترانه گسترش می 

 . (Aslan & Rashid, 2020: 13)رود  مهمترین محورهای آن به شمار می 

 ن در یممک همکمماریراگیانتظممارت تمممامی بمماز  ه شممداز سوی دیگر همانطور کممه گفتمم 
بندر چابهار برای گممرده  آوردن کشممورهای منطقممه و شممکل   .ای باید برآورده شودمنطقه
ی برخوردار است. منطقممه چابهممار بممه دليممل یه یک همکاری اقتصادی از پتانسيل باالبدادن  
ماهيتی اسممتراتژیک بممرای تحممره و دارای    ؛ی، سياسی، اقتصادی و حتی فرهنگییرافياجغ

 

1. Great Gate  
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رای کشورهای همجوار در منطقممه و حتممی شرقی کشور و در نتيجه کل ایران، به  مي توسعه ن
بر اسمماس آمارهممای جهممانی سممازمان ملممل در زمينممه برای ارتباطات اقتصادی جهانی است.  

از حمل و نقل جهان ميان خاور دور با سایر نقمماط دنيمما   المللی، حدود نيمیحمل و نقل بين 
 2،  شممدهبينممی  ایممن امممر پيش مل و نقل که بممرای  ح  روکرید  3گيرد. از مجموع  صورت می

 -ترین کریممدور شممرقیطه عبممور جنمموبیق گذرد و در این بين چابهار نکریدور از ایران می
همچنممين چابهممار نزدیکتممرین گردد که در مسير جاده ابریش  قرار دارد. غربی محسوب می

ه با سرخس، بهترین راه صلافکيلومتر    1800های آزاد است که با  راه به اقيانوس هند و آب
. در این ميان خليج شودی آسان کشورهای آسيای ميانه به دریای عمان محسوب میدستياب

ی عمممان و چابهار با بریدگی طبيعی و استثنائی خود، بزرگترین خليج ایران در حاشيه دریمما
ا بمم   هممای سمماحلی چابهمماررود. آببزرگترین خليج خاورميانه در سواحل آن بممه شمممار مممی

های عمممق زیمماد از موقعيممت خمماص اسممتراتژیکی جهممت پهلمموگيری کشممتی  برخورداری از
     .(161: 1397  )دریاباری و دیگران،  پيما برخوردار هستنداقيانوس

ادی قابل توجهی برای کشورهای همجمموار منافع اقتص  ،رد این بندرفموقعيت منحصر به
هممای زمينممی ایممران و افغانسممتان در اهرکند. هنممد از طریممق بنممدر چابهممار و شممبکه  فراه  می

جستجوی تسهيل دسترسی به آسيای ميانه و رقابت با چين و پاکستان است. فراتر از آن نيز 
قفقمماز درصممدد تحقممق هممای آسمميای ميانممه و  هند به همراه ایران، روسيه و شماری از دولت

و از طریممق   جممواهر لعممل نهممروجنوب هستند که از بندر    -لبخشيدن به ابتکار کریدور شما
ایممن کریممدور دسترسممی هنممد بممه  یابممد.ایران به حوزه دریای خزر و سپس اروپمما امتممداد می

روز کمماهش خواهممد داد، ایممن در حممالی  14بازارهای روسيه و اروپای شرقی را بممه حممدود 
تممه کانال سوئز بيش از چهار هف رسی بنادر هند به روسيه و اروپا از طریق مسير است که دست 
 .(33: 1395 ،و دیگران  )جانسيز انجامدبه طول می

چابهار گزینه بهتممری بممرای متصممل شممدن افغانسممتان بممه دریممای آزاد اسممت تمما از فشممار 
ا بممه عنمموان مدت پاکستان بر روی خود خالص شود. از سوی دیگر ایران چابهممار رطوالنی
وب آسمميا در نظممر  اتصممال آسمميای مرکممزی بممه جنمم ای برای تمامی مسيرهای موجممود گزینه
به سمموی مبممدل شممدن بممه یممک قطممب   ،را  ، نه افغانستان یا پاکستانگيرد. این روند ایرانمی

هممای ی بمما آبیکيلومتر مممرز دریمما2000عالوه بر آن   .دهدمینترانزیتی در دو منطقه سوق  
که محصممور در خشممکی   مار بسيار همسایگان، شش همسایه شامل افغانستانالمللی و شبين 
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کند. چابهار بعنمموان یممک منطقممه آل برای ترانزیت بدل میایران را به کشوری ایدههستند،  
گذاری مطلممموب خواهمممد شمممش کشمممور بمممرای سمممرمایه آزاد تجممماری بمممرای همممر

 . (Mohammadi, 2018: 68 & 71)بود

هممار  المللممی، چاب هممای بين و دسترسی این بندر بممه آب   به دليل موقعيت استراتژیک 
ت ایممران و دیگممر بنممادر منطقممه دارد. عممالوه بممر آن چابهممار  جایگاه خاصی در مممراودا 

های ژئوپولتيکی در شممرق تنگممه  ها، با مزیت شناخته شده بعنوان دروازه همکاری ملت 
واقع شده و همچنممين  و اروپا  ، اسيا  فریقا ا هرمز و دریای عمان، در مسيرهای کشتيرانی  

نستان بممه بازارهممای خلمميج  شورهای آسيای مرکزی و افغا کوتاهترین راه برای اتصال ک 
فارس، شرق آفریقا و هر مکان دیگری در جهان است. چابهار همچنممين بممرای تبممدیل  

ی برخمموردار  ی های حمل و نقممل منطقممه از پتانسمميل بمماال شدن به یکی از مهمترین قطب 
 (Aslan & Rashid, 2020: 14).  است 

 و تمماکنون ادامممه دارد.  يست   مورد توجه قرار گرفتتوسعه بندر چابهار در اواخر قرن ب
گيممرد. در های شهيد بهشتی و شهيد کالنتری را در بر میپروژه بندر چابهار، دو بندر به نام

ود. ایران چهار لنگرگاه در اندازه متوسط در هرکدام از این بنادر ساخته بمم  1980اوایل دهه  
کممه در سممال  شد. بایسممتی خمماطر نشممان کممرد  بعدها دو اسکله اضافه و طوالنی دیگر ساخته

تممن بمموده  25000شممناور  ميليون تن و ظرفيت هر 5ظرفيت ساليانه بندر چابهار تقریبا    2016
نممد سممال چميليممون تممن در عممرض    8ميليون تن تمما    2.5است. ظرفيت ساليانه بندر چابهار از  

 ون تن برسد. با ایممن حممال بممهميلي  86به  2030ا پایان سال ترود که نتظار میافزایش یافته و ا
های گذاریمممورد سممرمایه  های خارجی درکمپانی  ؛ها عليه ایراندنبال اعمال مجدد تحری 

جابجمما کممرده و   2019ميليون تممن بممار را در سممال    3کنند. این بندر تقریبا   بيشتر، احتياط می
 (Alsan & Rashid, 2020: 10).    آینده بيشتر شودقرار است این مقدار در 

ک بندر بزرگ یعنی بندر عباس را در طول تنگه هرمز دارد کممه  در حال حاضر ایران فقط ی 
هممزار    100تواند در حممدود  گيرد. اما فقط می ی ایران از آن صورت می ی درصد تجارت دریا  85

هممزار تممن    250اری که در حممدود  های بزرگ تج تن بار کشتی را تحویل بگيرد و تمامی کشتی 
های  ها از طریممق کشممتی اده شممده و سممپس محمولممه کنند، بممه دبممی فرسممت ابجا می بار یا بيشتر را ج 

 . (Sakhuja & S. Khurana, 2015: 84-85) شوند کوچک به ایران آورده می 
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گسترش مناطق آزاد تجاری گام دیگر ایران در بندر چابهار است کممه در آن امکانممات 
 :Aslan & Rashid, 2020)غممام بيشممتر در سيسممت  اقتصمماد جهممانی وجممود دارد برای اد

وجود دو بندر مه  شهيد بهشتی و شهيد کالنتری واقع در ساحل شرقی خليج فممارس   .(12
هممای گممرم عمممان و دریممای هنممد، مجمماورت بمما در استان سيستان و بلوچستان در کنممار آب
المللی و کشممورهای مسممتقل مشممتره ی بين هاکشور پاکستان و افغانستان، دسترسی به آب

ی است که نقش چابهار یصنعتی، امتيازها  -زاد تجاریواقع شدن در کنار منطقه آ  المنافع و
سان به بندر چابهار در استان سيستان و بلوچستان آسازد. با توجه به دسترسی  را برجسته می

بنظران آن را بممه عنمموان واقع در سواحل جنوبی ایران و ساحل غربی هند، بسممياری از صمماح
 .(15: 1397، اميراحمدیان و ساچدوا، دانند )متقیدر پاکستان میرقيبی برای بندر گوادر 

ی عميق دنياست تاکنون کمتممر مممورد اسممتفاده قممرار  ی بندر گوادر که بزرگترین بندر دریا 
ميليممون تممن در    400در نهایت ظرفيت این بنممدر را تمما   1COPHCگرفته است اما پروژه  

آیممد  ر می تمام بنادر هند است. بممه نظمم فيت ساليانه  ر ال افزایش خواهد داد که بيش از ظ س 
ی  ی دو بندر گوادر و چابهار نه تنها وابستگی به کانال سوئز و دیگر مسيرهای دریا   که هر 

رود کممه ایممن دو بنممدر قسمممتی از  دهممد، بلکممه همچنممان انتظممار مممی متداول را کاهش می 
ها و  زینممه رود کممه ه آن انتظار مممی   و نقل باشند. عالوه بر   کریدورهای مه  و اصلی حمل 

تری از  برای حمل بار را کاهش دهند. برای مثال بندر چابهار زمان کوتاه زمان مورد نياز  
ی  ی جو های حمل و نقل صممرفه درصد در هزینه   50دهد که تقریبا   هند به اروپا را ارائه می 

 . (Aslan & Rashid, 2020: 11)شود  می 

ر  ملل برای ارتباط در کریدو   بينی سازمان ار یکی از سه بندری است که به پيشچابه 
تصور بر این است که هنممد کاالهممای    ا راه ابریش  مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اخير 

خود را از بندر چابهار و از طریق افغانستان به آسيای مرکزی صادر خواهد کممرد بمما ایممن  
ایممن    های اقتصادی در ایران بممه ها و زیرساخت د، جاده وجود سيست  ریلی پيشرفته موجو 

هممای  بخشممد. عممالوه بممر آن افغانسممتان جمماده و ریل ان برتممری می کشور نسبت به افغانسممت
د، بخصوص با توجممه  نک آهن محدودی دارد که آن را برای حمل و نقل نامناسب می راه 

سمميرهای کوهسممتانی و  به ضعف امنيتی و زیرساخت اقتصادی در افغانستان، اسممتفاده از م 
  1869اد ) ب آ عشممق   -هممار اسممت. از سمموی دیگممر مسممير چاب صعب العبور این کشور دشوار  

 

1. China Overseas Ports Holding Company  
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تر  کيلممومتر( کوتمماه   2500آباد )بمميش از  عشممق   -هممرات   -کيلومتر( نسبت به مسير چابهممار 
ای نممه  کند. بنممابراین ایممران در آینممده است که این مسير را برای حمل و نقل کارآمد می 

گيممرد  سممتفاده قممرار می ای ارتباط بين آسيای مرکزی و جنوب آسيا مورد ا چندان دور بر 
(Mohammadi, 2018: 71) . 

توسط هند برای فممراه  نمممودن دسترسممی   1990توسعه بندر چابهار تا حدودی در دهه  
ی بممه افغانسممتان و آسمميای مرکممزی بمما عبممور از پاکسممتان انجممام شممد. هنممد یدریمماو زمينممی 

کممزی و خلمميج های حمل و نقل بممه آسمميای مربندر، زمان و هزینهخواست با توسعه این  می
های هند جهممت دوری کممردن از این بندر همچنين مرکزی برای تالش  فارس کاهش دهد.

پاکستان و گشودن راهی به سوی سرزمين محصور افغانستان که هند با آن روابط نزدیممک 
ر بممه نفممع همممه بخصمموص اتوسممعه{ بنممدر چابهمما.باشدسياسی و اقتصادی داشته اسممت، می

باشممد و ایممن بنممدر کراچممی می  ،اضر تنها راه دسترسممی بممه آنافغانستان است که در حال ح
موضوع منمموط بممه تغييممرات در روابممط پاکسممتان و افغانسممتان اسممت. توسممعه کامممل چابهممار 
وابستگی افغانستان محصور در خشکی را به بندرهای پاکستان برای دسترسی ایمن به دریمما 

بممه مل و نقممل بممه آسممانی از هنممد  دهد تا حيکه پاکستان اجازه نمییدهد. از آنجاکاهش می
افغانستان انجام شود، دسترسی به چابهار و منطقه تجاری آزاد اطراف آن برای ایممن کشممور 

 .(Singh, 2017: 174)محصور در خشکی بسيار حياتی است 
یممق بنممدر چابهممار و از مسممير شود که بنممدر بمبئممی از طربينی میبا اتمام این پروژه پيش 

مسير حمل بممار از اقيممانوس   ،این ارتباط  رکزی به مسکو متصل شود. باافغانستان و آسيای م
هند و منطقه خليج فارس به اروپای شمالی و شرقی در حدود دو سوم در مقایسه بمما کانممال 

م یابد و موجب افزایش تجممارت در طممول مسممير و تسممهيل بيشممتر در ادغمماسوئز کاهش می
 (.Aslan & Rashid, 2020: 14)شود  اقتصادی آسيا و اروپا می

های خاص ژئواکونوميک و ژئواستراتژیک است کممه در بندری با ویژگی  بندر چابهار
مرکزیت منطقه وسيعی از غرب آسيا در ميان معادالت تجاری و اقتصادی واقع شممده و بممه 

های این پژوهش مممورد بررسممی در دادهاعتقاد نویسندگان این مقاله و با عنایت به آنچه که 
المللممی اقتصممادی برخمموردار اسممت. حتممی بين از مفروضات تشکيل یک رژی  قرار گرفت، 
المللممی در ایممن منطقممه را نفممع شخصممی هممر کشممور های تشکيل یممک رژیمم  بين اگر انگيزه

 حيث برای مرکزیممت ایممن رژیمم  ای و یا به دست آوردن قدرت بداني ، چابهار از هرمنطقه
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بنممدر  تراتژیک چابهممار، اهميممت ایممن با بررسی خصوصيات بندر کليدی و اسکليدی است.  
شممود و در نظممر در تحکي  مناسبات اقتصادی و تجمماری در منطقممه غممرب آسمميا آشممکار می

المللممی اقتصممادی، ها و پتانسيل آن برای واقع شدن در مرکممز یممک رژیمم  بين گرفتن قابليت
 م قرار گيرد. امری است که بایستی مورد اهتما

 گیرینتیجه
المللممی تمماثير فراوانممی هممای بين کاریمللی پس از جنممگ سممرد، بممر همالتحول در نظام بين 

ای شدن در ميان کشورهای جهان فزونممی یافممت. ی و منطقهیگراگذاشت و تمایل به منطقه
های جدیممد در نقمماط ها، موجممب پيممدایش نهادهمما و سممازمانتمایل به همکاری ميان دولت

المللممی ين کشورها، در قالب نهادهای بالمللی در ميان  های بين . همکاریشدختلف جهان  م
المللممی حممول های بين المللی قابل بررسی است. همانطور که گفته شد رژی های بين و رژی 

گيرنممد. باشممد، شممکل میمحور موضوعی خاصممی کممه مممورد توجممه کشممورهای ذینفممع می
ریممل همما و  ماننممد توسممعه بنممادر و سمماخت جاده  رب آسيا،های زیرساختی در منطقه غپروژه
تمموان رو میچه بيشتر کشورهای منطقه در دست انجام است، از این   آهن برای تعامل هرراه
ای را بينی نمممود کممه انتظممارات کليممه بممازیگران منطقممهی را پيش یقوانين و هنجارها  ،هارویه

المللممی ع و آسممان بممه بازارهممای بين حول محور توسعه و پيشرفت اقتصادی و دسترسی سری
  مشممتره )توسممعه اقتصممادی و تجمماری( و د. از سوی دیگر وجممود یممک فهمم برآورده نمای

های مشتره )پيوندهای تاریخی، فرهنگ، زبان، دین و صلح( ميان کشورهای ایممن ارزش
 المللممیی این کشورها و تدوین هنجارها و قوانينی حول یک رژی  بين یمنطقه، برای همگرا

اتژیک چابهممار حائز اهميت است. بندر استرکه منافع کليه اعضای آن را فراه  کند، بسيار  
که در جنوب ایران قرار دارد با توجه به موقعيت راهبردی خود و دسترسی به اقيانوس هند 

های ویژه و قابل توجه دیگر از قبيل قممرار گممرفتن بممر سممر و خليج فارس و همچنين ظرفيت
هممای توسممعه همکمماری روژهالمللی ابریش ، در پالمللی و جاده بين ه  بين راه کریدورهای م

باشد. بندر چابهار ایران  قابليممت تبممدیل شممدن بممه ای از جایگاه خاصی برخوردار میقهمنط
هممای گونمماگون المللی را دارد و وجود یک بستر تاریخی مشتره در حوزهیک رژی  بين 

اد ایممن بخش ایجمم تواند الهامی، افغانستان و ایران، میمنطقه آسيای مرکز  بين شبه قاره هند،
 رژی  باشد.  
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ی بممرای یهمماکممه چابهممار چممه ظرفيت  پرسممش   دهممد  پاسخ  کوشد به این میژوهش  این پ
المللی دارد و عناصر مشتره برای همکمماری در غممرب آسمميا تبدیل شدن به یک رژی  بين 

ی که در پاسخ به این سمموال مطممرح انماید  و فرضيهچگونه تشکيل این رژی  را تسهيل می
توانممد کونوميممک و ژئواسممتراتژیک خممود میوائچابهار به سبب موقعيممت ژشد این بود که  

هممای مشممتره ميممان المللی اقتصادی شود و پيشممينه روابممط و ارزشتبدبل به یک رژی  بين 
کنممد. سممپس بمما تبيممين مبممانی نظممری گيری این رژیمم  را تسممهيل میکشورهای منطقه شکل

ها حممول و رویه  ها، قوانين بر اساس هنجار  ها راالمللی که همکاری بين دولتهای بين رژی 
سازد، جایگاه ژئواستراتژیک و ژئواکونوميممک بنممدر یک محور موضوعی خاص ميسر می

گيری یممک رژیمم  های مشتره موجود بممين کشممورهای منطقممه در شممکلچابهار و ظرفيت
فرضمميه   ن بندر مورد بررسی قرار گرفت که این امر تایيدالمللی اقتصادی با محوریت ایبين 

 این پژوهش است.
المللی این بنممدر های راهبردی و بين شود تا مسئولين کشور ظرفيتپایان پيشنهاد میدر  

گيری را بيشتر مورد اهتمام قرار داده و نسبت به تدوین سند راهبممردی چابهممار بممرای شممکل
 های اقتصادی، تجمماری و همچنممين اسممتقرار صمملحکاریالمللی در توسعه همیک رژی  بين 

 ای، اقدام نمایند.منطقه
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تحول سياسممت  »  (، 1395) ،  تقی زاده انصاری، محمد و بهرامی مقدم، سجاد   جانسيز، احمد،  -
  «، های عضو شورای همکاری خليج فارس( ی اقتصادی دولت ی گرا خارجی هند )در عمل 
   . 28، سال هفت ، شماره  95، پایيز  و بلوچستان   يستان ره دانشگاه س فصلنامه مطالعات شبه قا 

سممياوش، خانجممان زاده کمماکرودی، شممقایق،  دریاباری، سيد جمال الممدین، هممارون بحممری،   -
آمایش سرزمينی و توسممعه سممواحل  »  ، ( 1397) ،  حاجی محمدلو، محمد و پزشکی، مهدی 

قل در راستای ارتقای موقعيت  های حمل و ن احدا  شبکه   یابی و مکران با تاکيد بر مکان 
  يممای نو در جغراف   ی ها نگرش   ی پژوهش   ی فصلنامه علم   «، ژئوپلتيک و ژئواستراتژیک منطقه 

 . 2، سال ده ، شماره  97، بهار  ی انسان 

هممای  ای و رژی  ی منطقممه یمم های همگرا نظریممه   ، ( 1393)   ، دهقممانی فيروزآبممادی، سمميدجالل  -
 تهران: مخاطب.    ، چاپ اول ،  المللی بين 

مجلممه دانشممکده حقمموق و    «، المللممی هممای بين نظریه رژی  »  ، ( 1381)  ،  ، ابومحمد عسگرخانی  -
   . 57شماره    ، ، پایيز ياسی علوم س 

تحليل استراتژیک بنممدر  (،  1397) ،  متقی، عبدالقدیر، اميراحمدیان، بهرام و ساچدوا، گلشن  -
 . ن لعات استراتژیک افغانستا انستيتو مطا   : ، کابل هند   ، چابهار: روابط افغانستان ایران 

های  ی در سياسمممت ی گرا موازنمممه »  ، ( 1397)    ، محممممدی، حميدرضممما و احممممدی، ابمممراهي   -
دانممش    ی همما وهش ژ پمم   «، نقش و جایگاه بندر چابهممار ایممران(   )با تاکيد بر   ژئوپولتيکی هند 

 .   33، سال نه ، شماره  97، بهار  ين زم 
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ی هممايل ژئوپممولتيکی و چالشتحل» (،  1397)  ،مختاری هشی، حسين، قادری حاجت، مصطفی -
 .1، شماره 97، بهار یجنوب غرب يایفصلنامه مطالعات آس «،ی در منطقه غرب آسيایهمگرا
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