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ژئواكونومي انرژي و پيامدهاي امنيتي آن بر سه
كشور ايران ،پاكستان و هند
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عزتاله عزتي

چكيده :جٌَب ٍ جٌَب غزتي آسيا دٍ هٌطمِاي كِ لذرتّاي جْاى تيش اس پٌج لزى است كِ در
تمسيوات فضاي جغزافيايي آًْا ًمش هْوي داشتِاًذ ٍ در دٍراىّاي هختلف تا تغييز در اّذاف
استزاتضيك لذرتّاي جْاى دچار تحَالت ٍ دگزگَىّاي هْوي گزديذُاًذ .سهاًي ايي هٌاطك صزفاً
تحتتأثيز اّذاف ًظاهي لزار داشتٌذ ٍ در هماطعي جٌثِّاي التصادي تز سزًَشت سياسي آًْا سايِ
افكٌذُ استٍ .لي در لزى تيستٍيكن تِدليل تحَل در الگَّاي استزاتضيك ّز دٍ جٌثِ در ساختارّاي
ّوِجاًثِ اهٌيتي آًْا تأثيزگذار خَاّذ تَد ٍ جالة است كِ در ايي دٍهٌطمِ سِ كشَر ايزاى ،پاكستاى ٍ
ٌّذ ّويشِ در هحَر استزاتضيك لزار داشتِاًذ تٍِيضُ ايٌكِ پس اس فزٍپاشي شَرٍي ساتك تغييز در
هزسّاي صئَپلتيك دٍراى جٌگ سزد كِ هفَْم صئَاكًََهي جايگشيي هفَْم صئَاستزاتضي شذُ است،
سِ كشَر فَق در هزكش دٍ للوزٍ صئَاكًََهيك لزى تيستٍيكن لزار گزفتِاًذ .در ًتيجِ ،در آيٌذُ
شاّذ تحَالت تسيار سيادي در ايي سِ كشَر اس لحاظ اًتخاب هتحذيي استزاتضيك هٌطمِاي ٍ جْاًي
خَاّين تَد ٍ در ايي راتطِ عاهل اًزصي تِعٌَاى خويزهايِ ايي ٍحذت صئَاكًََهيك عول خَاّذ ًوَد
ٍ ًمش تجارت ،هٌاطك آساد ٍ اهٌيت خطَط اًتمال اًزصي سزًَشتساستزيي عَاهل در تأهيي اهٌيت
ّوِجاًثِ ايي سِ كشَر خَاّذ تَد.

 .1دكتز عشتالِ عشتي ،استاد داًشگاُ .همالِ فَق خالصِاي اس پزٍصُ ايشاى تحت ّويي عٌَاى تا دفتز هطالعات
سياسي ٍ تييالوللي است.

.
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واژگان كليدي :استزاتضي ،صئَپلتيك ،صئَاستزاتضي ،صئَاكًََهي ،اهٌيت ،اًزصي ،هٌافع هلي،
ّيذرٍپلتيك.

تمؼيٓ ػيبػي فضبٞبي رغشافيبيي ٕٞيـٕٟٔ ٝتشيٗ ٔحٛس فىشي لذستٞبي
رٟبٖ  ٚيب لذستٞبي سليت ثٛد ٜاػت .آ٘چ٘ ٝمـٞٝبي رغشافيبيي ثٔ ٝب تأويذ ٔيوٙذ
ايٗ اػت و ٝثشخي پي٘ٛذٞبي ارجبسي فضبيي ثيٗ لبسٜٞب  ٓٞفشصتٞبيي سا ثشاي
ػبوٙيٗ آٖ فشا ٓٞػبخت ٝاػت  ٓٞ ٚتٟذيذاتي سا ،اٌش سٞجشاٖ وـٛسٞب و ٝدس ٚالغ
ٕ٘ٛدي اص تفىش ا٘ؼبٖٞبي وـٛسٞبيـبٖ ٞؼتٙذ اص ٚيظٌيٞبي طئٛپّتيىي وـٛس ٔ ٚشدْ
خٛد آٌبٞي داؿت ٝثبؿٙذ دسن فشصتٞب  ٚدس پي آٖ حفؼ ٔٙبفغ ّٔي وـٛس ث ٝآػب٘ي
صٛست خٛاٞذ ٌشفت ،پي٘ٛذ د ٚلبس ٜآػيب  ٚاسٚپب  ٚتـىيُ رضيش ٜثضسي رٟب٘ي 1لجُ اص
ٞش ػبّٔي يه سؿت٘ ٝمبط لٛت طئٛاػتشاتظيه سا ثشاي ػبوٙيٗ خٛد ثٚٝرٛد آٚسد ٜاػت،
حبَ ايٗ ٚيظٌيٞبي طئٛاػتشاتظيه دس ٞش ٔمغؼي ثب اٞذاف اػتشاتظيه لذستٞبي
ٔٙغمٝاي  ٚرٟب٘ي ث٘ ٝح ٛخبصي ػُٕ ٔيوٙذٔ ،خالً دس دٚساٖ ر ًٙػشد ()1947-89
تٕبْ تفىشات اػتشاتظيه حٔ َٛحٛس رضيش ٜرٟب٘ي دٚس ٔيصد ) ٚ (Sagan, 1989, 98ثب
ٍ٘شؽ ث ٝحٛادث  ٚسٚيذادٞبي آٖ ٔالحظٔ ٝيٌشدد و ٝتمشيجبً  90دسصذ ٔـبرشات
ثيٗإِّّي دس ايٗ رضيش ٜرٟب٘ي يب اٚساػيب 2صٛست ٌشفت ٝاػت تب ربيي وٚ ٝسٚد  ٚخشٚد
يه وـٛس دس داخُ ثّٛنثٙذيٞب ٔيتٛا٘ؼت پيبٔذٞبي ثؼيبس صيبدي سا ث ٝد٘جبَ داؿتٝ
ثبؿذ ،دس ايٗ تمؼيٓثٙذي وـٛسٞبي رٛٙة آػيب  ٚرٛٙة غشثي آػيب ث ٝداليُ ثؼيبس
صيبدي ٕٞيـ ٝاص ٚيظٌيٞبي خبصي ثشخٛسداس ثٛد٘ذ وٕب ايٙى ٝدس ع َٛدٚساٖ ر ًٙػشد
و ٝداساي دٙٔ ٜغم ٝطئٛپّتيىي ثٛديٓ ٞ ٚش ٔٙغمٝاي ػٕالً ٔىُٕ اػتشاتظيٞبي رٟب٘ي
لذستٞبي ثضسي ػُٕ ٔيٕ٘ٛد وـٛس ٙٞذٚػتبٖ حبِت ٘ؼجتبً ٔؼتمّي داؿت
( ،1379/142ػضتي)  ٚاص ديٍش ٔٙبعك طئٛپّتيه رٟبٖ وبٔالً ٔزضا ثٛد ،ايٗ دس حبِي ثٛد
و ٝرٛٙة آػيب وٞ ٝؼت ٝاصّي آٖ سا د ٚوـٛس ٙٞذ  ٚپبوؼتبٖ تـىيُ ٔيداد٘ذ يه
ٚاحذ طئٛاػتشاتظيه ث ٝحؼبة ٔيآٔذ  ٚثٕٞ ٝيٗ ػّت پبوؼتبٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔىُٕ
اػتشاتظي ثحشي ايفبي ٘مؾ ٔيوشد ،حبَ ايٗ ػؤاَ پيؾ ٔيآيذ و ٝچشا ٙٞذٚػتبٖ
يىي اص ٔٙبعمي ثٛد وٛٔ ٝسد تٛر ٝسٚعٞب ثٛد ٙٞ ٚذيٞب  ٓٞثئيُ ٘جٛد٘ذ و ٝدس
پبس ٜاي اص ٔٛاسد اصرّٕ ٝرزة تىِٛٛٙطي  ٚآٖ دس اؿىبَ ٘ظبٔي خٛد ث ٝؿٛسٚي ػبثك
1. World Island
2. Urasia
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٘ضديه ؿ٘ٛذ ،ايٗ ثذاٖ ػّت ثٛد و ٝاص يه عشف ؿٛسٚي احؼبع ٔيوشد و ٝاص رب٘ت
ٕٞؼبي ٝؿشلي خٛد يؼٙي چيٗ تٟذيذ ٔيؿٛد  ٚاص ػٛي ديٍش خيّي اص ٚيظٌيٞبي
طئٛپّتيىي ٙٞذٚػتبٖ ث٘ ٝحٛي ثٛد ؤ ٝيتٛا٘ؼت ثشاي وبٞؾ تٟذيذ چيٗ ٔفيذ ثبؿذ ٚ
اص ػٛي ديٍش ث ٝدِيُ ٚرٛد ٔؼئّٞ ٝيذسٚپّتيه و ٝدس ٚالغ ٔحٛس اػبػي اختالف ٙٞذ
 ٚپبوؼتبٖ اػت چيٗ تٕبيُ صيبدي ثٌ ٝؼتشؽ سٚاثظ خٛد ثب پبوؼتبٖ داؿت .ايٗ دس
حبِي ثٛد و ٝايشاٖ ٔىُٕ اػتشاتظي لذست ثحشي ثٛد  ٚپي٘ٛذ ثيٗ ايشاٖ  ٚپبوؼتبٖ دس
ٚالغ يه پي٘ٛذ اػتشاتظيه ث ٝؿٕبس ٔيسفت ،ايٗ يبسٌيشيٞبي اػتشاتظيه ٔشثٛط ثٝ
دٚساٖ تٛاصٖ لٛا  ٚرج ٟٝاػتشاتظيه ثٛد و ٝثب فشٚسيضي ديٛاس ثشِيٗ دس  ٕٝٞ 1989ايٗ
تفىشات دچبس تغييش  ٚتح َٛاػبػي ؿذ٘ذ صيشا ٔب ؿبٞذ دس  ٓٞفشٚسفتٍي د ٚلّٕشٚ
طئٛاػتشاتظيه  ٚدس ٘تيز ٝتحٛالت اػبػي دس ٔٙبعك دٌ ٜب٘ ٝطئٛپّتيه ػبثك ؿذيٓ وٝ
اِٚيٗ تِٛيذ آٖ تغييش ٔشصٞبي طئٛپّتيه خبٚسٔيب٘ ٝػٙتي ثب ٔحٛسيت ا٘شطي ٚ
فشإٛ٘ٓٞدٖ صٔيٞٝٙبيي رٟت وبٞؾ اختالفبت ٙٞذ  ٚپبوؼتبٖ و ٝدس ٚالغ لشاس اػت دس
تأٔيٗ أٙيت رٙبح ساػت اػتشاتظي ا٘شطي وٞ ٝذفؾ تأٔيٗ ا٘شطي اسصاٖليٕت رٟت
وـٛسٞبي صٙؼتي آػيبپبػفيه اػت ٘مؾ اػبػي سا ثبصي ٕ٘بيٙذِ ،زا  ٕٝٞايٗ تحٛالت
و ٓٞ ٝاو ٖٛٙدس وـٛسٞبي رٛٙة  ٚرٛٙة غشثي آػيب  ٚدس سأع آٟ٘ب وـٛس ايشاٖ.،
پبوؼتبٖ ٙٞ ٚذ دس رشيبٖ اػت اص ٞش رٟت دس استجبط ثب اػتشاتظي ا٘شطي  ٚتأٔيٗ آٖ تب
ػبَ  2025اػت )ِ .(Cordsman 1994/43زا ٕٞبٍٙٞي ايٗ ػ ٝوـٛس ٔيتٛا٘ذ دس
ثبالتشيٗ ػغح ػالٜٚثش تأٔيٗ أٙيت ٕٝٞرب٘ج ٝوـٛسٞبي ٔٛسد ثحجٙٔ ،بفغ ّٔي ايٗ
وـٛسٞب سا ٘يض حفؼ  ٚافضايؾ دٞذ ،يىي اص ٚيظٌيٞبي لشٖ ثيؼتٚيىٓ ايٗ اػت وٝ
ٚاثؼتٍي اػتشاتظيه دس حٛص ٜخّيذ فبسع  ٚاليب٘ٛع ٙٞذ ثيؾ اص دٚساٖ ر ًٙػشد ثٝ
 ٓٞاستجبط داس٘ذ .صيشا تأٔيٗ أٙيت ساٜٞبي آثي ،آصادي تزبست ،تؼٟيُ حشوت آصاد
ػشٔبي ٚ ٝوٙتشَ تؼّيحبت وـتبسرٕؼي دس ٚالغ ٕٟٔتشيٗ اٞذاف ٔٛسدلج َٛپٙذ لذست
رٟبٖ اػت.
تجارت هند و پاكستان ،خلق فرصتهايي براي صلح و جايگاه ايران
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تزبست دٚرب٘ج ٝثيٗ ٙٞذ  ٚپبوؼتبٖ وٕتش اص يه دسصذ تزبست رٟب٘ي اػت
)ٙٔ ،(Tresita, 2003, 164بػجبت ػيبػي خصٕب٘ ٝد ٚوـٛس تزبست فيٕبثيٗ  ٚدس وُ
ٔٙغم ،ٝالتصبد ثب پتب٘ؼيُ آػيبي رٛٙثي سا دس رٟت ٍٕٞشايي خذؿٝداس ٔيػبصد.
موانع سياسي در مقابل تجارت
ٕٟٔتشيٗ ٔب٘غ تزبسي دس ايٗ ٔٙغم ٝػيبػي اػت .دٞٝٞب وـٕىؾٞب ٚ
ٔٙبلـ ٝػيبػئ ،شصي  ٚحتي تٟذيذات ٞؼتٝائ ،ب٘غ رذي ثش ػش سا ٜسٚاثظ تزبسي دس
ايٗ ٔٙغم ٝاػت ،دٞٝٞب پغ اص رذايي پبوؼتبٖٞ ،ش د ٚوـٛس ػيبػتٞبي التصبدي
دسٌ ٖٚشا سا د٘جبَ وشد٘ذ  ٚاص ٚاسدات وبالٞبي ٔصشفي يب ٞش وباليي و ٝدس ػغح ٔٙغمٝ
تِٛيذ ٔيؿذٕٔ ،ب٘ؼت ث ٝػُٕ ٔيآٚسد٘ذ ،تأحيش ػّٕي ايٗ ػيبػت  ٚؿي ٜٛارشايي ايٗ
ثٛد و ٝتزبست ايٗ ٔٙغم ٝث٘ ٝفغ وـٛسٞبي تٛػؼٝيبفتٙٔ ٝحشف ؿٛد ،تزبست غيشسػٕي
ثيٗ د ٚوـٛس سا حذٚد يه تب دٔ ٚيّيبسد دالس ثشآٚسد وشدٜا٘ذ و ٝؿبُٔ وبالٞبي
ؿيٕيبيي ،داسٛ٘ ،ٚاسٞبي ٚيذئِٛ ٚ ٛاصْ آسايؾ اػت.
ثيـتشيٗ ػٛد التصبدي سٚاثظ تزبسي ٔيبٖ پبوؼتبٖ ٙٞ ٚذ ثٝعٛس ثبِمٜٛ
ٔيتٛا٘ذ دس حٛصٕٞ ٜىبسيٞبي ا٘شطي صٛست ٌيشدٙٞ ،ذ يىي اص ثضسيتشيٗ ثبصاسٞبي دس
حبَ سؿذ ٔصشفوٙٙذ ٜا٘شطي دس رٟبٖ اػت  ٚتٛا٘بيي رزة ٔٙبثغ رذيذ ػشض ٝا٘شطي سا
٘يض داسا اػت ،پبوؼتبٖ ٘مؾ ثبِم ٜٛتأٔيٗوٙٙذ ٜايٗ ثبصاس سا ٘ذاسد ،أب ٔؼيش تشا٘ضيتي
ثبِمٜٛاي ثشاي تأٔيٗ ا٘ شطي اص ايشاٖ  ٚآػيبي ٔشوضي اػت ،ايٗ ٔٔ ٟٓؼتّضْ احذاث يه
يب د ٚخظ ِ ِٝٛرذيذ  ٚػشٔبيٌٝزاسي والٖ ثشاي آٔبدٜؿذٖ صيشػبختٞبػت وٓٞ ٝ
٘ٛيذثخؾ حجبت ػيبػي اػت  ٓٞ ٚاحتٕبَ  ٚأىبٖ ػّٕيؿذٖ التصبدي پشٚطٜٞب سا
تضٕيٗ ٔيوٙذ .التصبددا٘بٖ  ٚاػتشاتظيؼتٞب ،آيٙذ ٜعشحٞبي ا٘شطي دس آػيبي رٛٙثي
دس ػ ٝػغح تِٛيذوٙٙذٌبٖٔ ،صشفوٙٙذٌبٖ  ٚاِجتٔ ٝؼيشٞبي حُٕ ا٘شطي سا سٚؿٗ
ٔيثيٙٙذ.
پشٚطٜاي و ٝتٛػظ ايشاٖ  ٚپبوؼتبٖ دس طا٘ٛي 2003 ٝپيـٟٙبد ؿذ حذٚد 600
تب ٔ 800يّي ٖٛدالس ثِ ٝحبػ تشا٘ضيت ثشاي پبوؼتبٖ دسآٔذ اسصي داسد.
دس ػبَٞبي ر ًٙداخّي افغب٘ؼتبٖ  ٚحتي پغ اص سٚي وبسآٔذٖ دِٚت عبِجبٖ
تغييش ؿٍشفي دس حزٓ ٔجبدالت صٛست ٌشفت أب پغ اص سٚي وبس آٔذٖ دِٚت «حبٔذ
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وشصاي» ايٗ أيذ ٚرٛد داسد و ٝثب ثبصػبصي صيشػبختٞبي افغب٘ؼتبٖ ،پبوؼتبٖ ٘يض ثٝ
ايفبي ٘مؾ دِٚت تشا٘ضيتي ثپشداصد  ٚثبػج ثٟجٛد ٚضؼيت افغب٘ؼتبٖ ؿٛد.
ػبصٔبٖ ٕٞىبسي التصبدي ) (ECOو ٝثب اساد ٜػ ٝوـٛس ايشاٖ ،تشويٚ ٝ
پبوؼتبٖ دس ػبَ  1985تأػيغ ؿذ ،دس حبَحبضش ثب ػضٛيت افغب٘ؼتبٖ  ٚپٙذ وـٛس
آػيبي ٔشوضي  ٚرٕٟٛسي آرسثبيزبٖ ث ٝوبس خٛد ادأٔ ٝيدٞذ ،اٞذاف ايٗ ػبصٔبٖ
التصبدي و ٝدس ػ ٝحٛص ٜرغشافيبيي خبٚسٔيب٘ ،ٝلفمبص  ٚآػيبي ٔشوضي  ٚؿجٝلبسٜ
ٌؼتشؽ داسد ػجبست اػت اص تٛػؼ ٝحُٕ٘ٚمُ  ٚصيشػبختٞبي استجبعي ،تؼٟيُ تزبست
 ٚػشٔبيٌٝزاسي  ٚاػتفبد ٜوبسآٔذ اص ا٘شطي ٔيثبؿذ.
دس ايٗ فبصّ ٝافغب٘ؼتبٖ دػت ث ٝأضبي ٔؼبٞذات تزبسي ثب ايشاٖ ٙٞ ٚذ ٚ
ٕٞؼبيٍبٖ ٔٙغمٝاياؽ چ ٖٛتبريىؼتبٖ  ٚاصثىؼتبٖ صد ٜاػت ،دس ٔٛفكتشيٗ حشوتٞب
ايشاٖ ث ٝتزبس افغب٘ي اربص ٜداد تب ثب اػتفبد ٜاص ثٙذس چبثٟبس ٔـشف ث ٝاليب٘ٛع ٙٞذ اص
أىب٘بت صبدساتي ايٗ ثٙذس ثٟش ٜثجش٘ذ .چبثٟبس ثبِمٔ ٜٛيتٛا٘ذ ثٙذس ٔ ٚمصذ اصّي ثشاي
تزبست ثب افغب٘ؼتبٖ  ٚآػيبي ٔشوضي  ٚثبِؼىغ ثبؿذ ٕٟٔ ٚتشيٗ سليت پبوؼتبٖ دس
تأٔيٗ  ٚاحذاث تؼٟيالت ثشاي ػجٛس وبالٞب اص ؿجٝلبس ٜث ٝافغب٘ؼتبٖ  ٚآػيبي ٔشوضي
ايشاٖ خٛاٞذ ثٛد  ٚايٗ ثضسيتشيٗ أتيبص چيٗ  ٚسٚػي ٝسا ّٔضْ ٔيػبصد و ٝثشاي حفؼ
ٔٙبفغ ّٔي خٛد چ ٝدس ٔميبع ٔٙغمٝاي  ٚچ ٝرٟب٘ي ث ٝيه ٘ؼجت ثٙٞ ٝذ  ٚپبوؼتبٖ
٘ضديه ؿ٘ٛذ .ايٗ ٚالؼيت سا ٔؼئِٛيٗ ػيبػتٌضاسيٞبي ايشاٖ ثبيذ ث ٝخٛثي دسن
ٕ٘بيٙذ و ٝديٍش ؿشايظ دٚساٖ ر ًٙػشد ثش ٔٙغم ٚ ٝرٟبٖ حبوٓ ٘يؼت و ٝثب ٘ضديىي
ث ٝيه لذست ثتٛا٘ٙذ أتيبصاتي سا اص لذست سليت وؼت ٕ٘بيٙذ ٕٝ٘ٛ٘ ،آٖ سفتبس ػيبػي،
التصبدي ٘ ٚظبٔي ٙٞذ  ٚپبوؼتبٖ دس آيٙذ ٜاػت و ٝچمذس ث٘ ٓٞ ٝضديه خٛاٙٞذ ؿذ ٚ
أىبٖ ثشٚص ر ًٙپٙزٕي فؼالً ثيٗ آٟ٘ب ث ٝوّي ٔٙتفي اػت ،ايٗ ٚالؼيتٞبي طئٛپّتيه
اػت و ٝچٙب٘چ ٝسٞجشاٖ ٔٙغم ٝدسن ٕ٘بيٙذ خيّي اص ٔؼبئُ داخّي آٟ٘ب حُ خٛاٞذ
ؿذ .أشٚصٔ ٜالحظبت اػتشاتظي ا٘شطي خيّي اص ٔؼبئُ رٟب٘ي سا رٛاة خٛاٞذ داد صيشا
اػبع ٌشدؽ ػشٔبي ٝثب ػٛد ثبال اػت و ٝدس چٍٍ٘ٛي سفتبس ثيٗإِّّي تأحيش ٔيٌزاسد.
تب لجُ اص ر ًٙػشد ،ا٘شطي ٔفٟٔٛي طئٛپّتيه ثٛد ِٚي ثب خبتٕ ٝر ًٙػشد
ٔفٟٔٛي طئٛاؤٛ٘ٛيه ث ٝخٛد ٌشفت ٘ ٚمؾآفشيٗتشيٗ ٔتغيش دس سٚاثظ ثيٗ لذستٞبي
ثضسي ٌشديذ ٙٔ ٚبعمي و ٝداساي ا٘شطي ثٛد٘ذ ٘يض ثيؾ اص لشٖ ثيؼتٓ ٔٛسد تٛر ٝلشاس
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ٌشفتٝا٘ذ .ايٙى ٝاػبػبً چشا ا٘شطئ ،تغيشي تأحيشٌزاس ٔحؼٛة ٔيؿٛد ثبيذ ث ٝدٔ ٚؤِفٝ
پذيذ ٚ ٜاستجبعبت دس تؼييٗ لّٕشٞٚبي اػتشاتظي اؿبس ٜوشد.
ثب فـشدٜؿذٖ صٔبٖ ٔ ٚىبٖ دس ػصش رٟب٘يؿذٖ  ٚؿبخصٞٝبي استجبعي دس
تؼييٗ لّٕشٞٚبي اػتشاتظيه ا٘شطي وٙٔ ٝبثغ اصّي آٖ دس حٛص ٜخّيذ فبسع لشاس داسد
ايٗ ٔٛضٛع ث ٝيه پذيذ ٟٓٔ ٜاػتشاتظيه ثذَ ؿذ ٚ ٜدس حبَحبضش ا٘شطي ٕٟٔتشيٗ
ٔؤِفٔ ٝذخُ اػتشاتظي لذستٞبي ثضسي اػت .دس إٞيت اػتشاتظيىي ايٗ ٔٛضٛع ثبيذ
اؿبس ٜوشد و ٝث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛدس دوتشيٗٞبي ٔذاخٌّٝشايب٘ ٝدِٚت آٔشيىب دفبع اص
ؿجٝرضيش ٜػشثؼتبٖ ثٝػٛٙاٖ دفبع اص خبن ايبالت ٔتحذ ٜآٔشيىب ٔحؼٛة ٔيٌشدد
(ٟٔشٔب ،1381 ٜاعالػبت) .اص ٔٙظش ايٗ دوتشيٗ و ٝثش ٔحٛس ا٘شطي ٔتٕشوض ؿذٞ ،ش
لذستي و ٝثتٛا٘ذ وٙتشَ ٘ظٓ  ٚأٛس خّيذ فبسع سا ث ٝدػت ثٍيشد وٙتشَ ٔٙبثغ ا٘شطي
رٟب٘ي سا ثشػٟذٌ ٜشفتٞ ٚ ٝش لذستي و ٝثش ٔٙبثغ ا٘شطي ٔٙغم ٝخّيذ فبسع ٔؼّظ ثبؿذ
وٙتشَ التصبد رٟبٖ سا داسد .ث ٝايٗ تشتيت دس تئٛسيٞبي ػٙتي ٔ ٚذسٖ ثب ٔحٛس ا٘شطي
ٕٞب٘ٙذ ٘ظشي ٝطئٛاؤٛ٘ٛيه ادٚاسد ِٛتٛان ( ،1382 ،68ػضتي) ٔتغيش ا٘شطي ٕٟٔتشيٗ
ٔتغيش دس تؼييٗ لّٕشٞٚبي اػتشاتظيه اػت.
دس ٘ظبْ ثيٗ إُِّ طئٛاػتشاتظيه ٘ٛيٗ ،ا٘شطي ث ٝػٛٙاٖ سٚح طئٛاؤٛ٘ٛي دس
تؼييٗ أٙيت  ٚايزبد وـٕىؾٞبي ٔٙغمٝاي  ٚثيٗإِّّي ٘مؾآفشيٙي ٔيوٙذ
) ٚ (Hamilton, 1999, 214عشاحبٖ اػتشاتظي أٙيت ّٔي آٔشيىب ػميذ ٜداس٘ذ و ٝآٔشيىب
اص ر ًٙػشد ،فبتح خبسد ؿذ  ٚدس ايٗ د٘ ٝٞيض پغ اص پيشٚصي دس خّيذ فبسع دس دٝٞ
آيٙذ ،ٜفبتح طئٛاؤٛ٘ٛي ثش ٔحٛس ا٘شطي خٛاٞذ ؿذ ) .(Rand, 2002/81آ٘چٔ ٝؼّٓ اػت
دس دٚساٖ ٌزؿت٘ ٝيض ٕٞيـٙٔ ٝبثغ ػبُٔ دسٌيشي ثٛدٜا٘ذ ،دس دٚساٖ أپشيبِيؼٓ و ٝآٖ
سا ث ٝػٛٙاٖ يه دٚس ٜطئٛپِٛتيه ٔيؿٙبػيٓ ٔالحظٔ ٝيٌشدد و ٝلذستٞبي آٖ صٔبٖ
ٔب٘ٙذ اٍّ٘ؼتبٖ ،فشا٘ؼ ،ٝايتبِيب ،اػپب٘يب  ٚپشتغبَ دس ٔمبعؼي دس تفىشات خٛد دػتيبثي ثٝ
ا٘شطي سا ثؼذ اص ا٘مالة صٙؼتي دس دػتٛس وبس خٛد لشاس داد ٜثٛد٘ذ .اِجتٔ ٝجٙبي تفىشات
ٔشوب٘تبِيؼتي  ٚفيضيٛوشاتي و ٝتفبٚت ثيٗ ٍ٘شؽٞبي اػپب٘يب  ٚپشتغبَ ثب اٍّ٘ؼتبٖ ٚ
فشا٘ؼ ٝثٛد ثؼذٞب تأحيش خٛد سا ٘ـبٖ داد  ٚاٍّ٘ؼتبٖ  ٚفشا٘ؼ ٝتٛا٘ؼتٙذ ٔٛفكتش ػُٕ
ٕ٘بيٙذ؛ چ ٖٛتزبست  ٓٞدس دػتٛس وبس آٟ٘ب لشاس داؿت.
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ٔالحظٔ ٝيؿٛد و ٝوّي٘ ٝمبط د٘يب ٟ٘بيتبًٌ ثٙٔ ٝبعمي ٚصُ ٔيؿذ٘ذ وٝ
خٛاٞبٖ ا٘شطي ثٛد٘ذ .لذستٞب پغ اص ر ًٙرٟب٘ي د ْٚحضٛس خٛد سا دس ثّٛنثٙذيٞبي
حٛص ٜػُٕ خٛد  ٚتأحيشٌزاسي اػتشاتظيه ثٛ٘ ٝػي ػبٔب٘ذٞي ٔيوشد٘ذ و ٝثتٛا٘ٙذ
حذاوخش وـٛسٞبيي سا و ٝداساي پتب٘ؼيُٞبي الصْ ثشاي التذاسثخـيذٖ ث ٝػٛػيبِيؼٓ ٚ
وبپيتبِيؼٓ ثٛد٘ذ س ا دس رشٌ ٝخٛدؿبٖ دسآٚس٘ذ اػٓ اص ٔصش  ٚوـٛسٞبي خبٚسٔيب٘.ٝ
ث ٝػجبستي ؿبيذ يىي اص داليُ وٙتشَ اتحبد ؿٛسٚي ػبثك تٛػظ ايبالت ٔتحذ ٜآٔشيىب
يه ٍ٘ب٘ ٜظبٔي ثٛد ِٚي دس ٚساي آٖ تؼّظ ثش حٛصٜٞبي ا٘شطي ٔذ٘ظش ثٛد ،أشٚص٘ ٜيض ثب
ٍ٘ب ٜتفىشات طئٛپّتيىي اػٓ اص طئٛپّتيه ا٘تمبدي و٘ ٝؼجت ث ٝلذست ٔؼبئّي سا ٔغشح
ٔيوٙذ  ٚيب دس حٛص ٜطئٛپّتيه صيؼتٔحيغي  ٚيب دس حٛص ٜطئٛاؤٛ٘ٛيىي ٔب ٔيثيٙيٓ
و ٝپي٘ٛذ اػتشاتظي ثب ٔٙبثغ ا٘شطي إٞيت پيذا ٔيوٙذ .ث ٝػجبستي وٙتشَ ٔٙبثغ ا٘شطي ٚ
حضٛس ٔؤحش دس ايٗ ٔم ِٝٛاص عشف لذستٞب ث ٝػٛٙاٖ يه پتب٘ؼيُ ٔ ٚجٙبي اػبػي ثشاي
حضٛس اػت .ثبتٛر ٝث ٝايٗ ٔغّت اص ٌزؿت ٝتب صٔبٖ حبضش ثب پي٘ٛذي و ٝاػتشاتظي ٚ
ٔٙبثغ ا٘شطي داسد ثيٗ ٔٙبصػبت ٙٔ ٚبثغ ا٘شطي ٘يض خٛد ث ٝخٛد پي٘ٛذ ايزبد ٔيؿٛد ،چٖٛ
اػٕبَ ػيبػت ا٘شطي دس ثؼيبسي اص ٔٛاسد تٛأْ ثب ٔٙبصػ ٝثٛدٔ ،خالً ٚلتي اٍّ٘ؼتبٖ ثب
لذست ٞبي ثؼذي ٘ظيش ايبالت ٔتحذ ٜآٔشيىب  ٚؿٛسٚي ػبثك ٔٛار ٝثٛد  ٚيب أشٚص ٜخٛد
ايبالت ٔتحذ ٜآٔشيىب ؤ ٝي خٛاٞذ اػتشاتظي وٙتشَ ٔٙبثغ ا٘شطي سا دس دػتٛس وبس خٛد
داؿت ٝثبؿذٔ ،الحظٔ ٝي ٌشدد و ٝاسٚپبييبٖ ث٘ ٝحٛي  ٚسٚػي ٓٞ ٝث ٝعشيمي ديٍش ٘ٝ
ٔؼتميٕبً ثّى ٝغيشٔؼتميٓ ٕ٘ي خٛاٙٞذ و ٝاص ٞش رٟت خٛد سا دس اختيبس ايٗ وـٛس لشاس
دٙٞذ ،دس حميمت ػّت اصّي ٔٙبصػبت ثيٗ آٟ٘ب حتي ث ٝصٛست ِفظي  ٓٞتٛريٟي دس
ساثغ ٝثب ا٘شطي داسد.
اٌش ث٘ ٝتيز ٝر ًٙرٟب٘ي د ْٚتٛر ٝوٙيٓ ث ٝػبدٌي دسخٛاٞيٓ يبفت وٝ
ٕٟٔتشيٗ فبيذ ٜؿشو ت ايبالت ٔتحذ ٜآٔشيىب دس ر ًٙايٗ ثٛد و ٝثشاػبع ٔٙـٛس
آتال٘تيه ثش ٔٙبثغ ا٘شطي رٟبٖ و ٝدس آٖ ٔمغغ ثيـتشيٗ آٖ دس حٛص ٜخّيذ فبسع ثٛد
دػت يبفت وٛٙٞ ٝص  ٓٞادأ ٝداسد.
دس ر ًٙا ٚ َٚد ْٚخّيذ فبسع ػؤاَ ايٗ اػت و ٝاٌش وـٛس وٛيت فبلذ
ٔٙبثغ ا٘شطي ثٛد ايبالت ٔتحذ ٜثبص ٚ ٓٞاسد ػُٕ ٔيٌشديذ ،يؼٙي داؿتٗ ٔٙبثغ ا٘شطي
ٔؼيبسي ثشاي اػتمشاس آسأؾ دس آٟ٘ب تٛػظ لذستٞبي ثضسي اػت  ٚدس حبَحبضش ٘يض
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حذالُ ثخـي اص ٔجٙبي حضٛس ايبالت ٔتحذ ٜدس خبٚسٔيب٘ٙٔ ٝبفغ ٘فت ٌ ٚبص ٔيثبؿذِ .زا
ثيٗ وبٖ٘ٞٛبي ثحشاٖ ٙٔ ٚبصػبت ثيٗإُِّ ٙٔ ٚبثغ ا٘شطي يه ساثغٔ ٝـخصي ٚرٛد
داسدِ ،يىٗ أشٚص ،اٌش ثب ٍ٘ب ٜاػتشاتظيه ث ٝسٚاثظ ثيٗ لذستٞب تٛر ٝوٙيٓ ٔالحظٝ
خٛاٞيٓ ٕ٘ٛد و ٝلذستٞبي رٟب٘ي ث ٝايٗ ٘ىت ٝسػيذٜا٘ذ و ٝثب تىي ٝثش ٔٙغك تزبست،
ٔٙغك تضبد ٌزؿت ٝسا حُٚفصُ ٕ٘بيٙذ .سٚي ٕٞيٗ اصُ پيٕبٖٞبي رذيذي و ٝدس
ػغح رٟبٖ ؿىُ ٔيٌيشد ،اػبػبً ثش ؿىُدٞي ٔٙغك تزبست ثشاي وٙتشَ ٔحيظٞب ٚ
ٔٙبعمي اػت و ٝداساي ا٘شطي ٞؼتٙذ  ٚوٙتشَ ايٗ ا٘شطي ثبيذ دس خذٔت غشة  ٚايبالت
ٔتحذ ٜلشاس ٌيشد.
ايٗ ساثغ ٝايٗ ا٘ذيـ ٝسا ديىتٔ ٝيوٙذ و ٝلذستٞبي رٟب٘ي أشٚص ٜدس
تحّيُٞبي اػتشاتظيه خٛد ثشاي ا٘شطي ربيٍبٚ ٜيظٜاي ثبص وشدٜا٘ذ  ٚايٗ ربيٍب ٜدس
تحّيُ ٞبي اػتشاتظيه ثبيذ ثب حضٛس فبسؽ اص ٔٙبصػبت ٌزؿت ٝتٛأْ ثبؿذ ،ث ٝػجبست ديٍش
دس ٌزؿت ٝلذستٞب ثشاي تضؼيف سليت ايزبد ٘بأٙي ٔيوشد٘ذ ِٚي أشٚص ٜثشاي
يهپبسچٕٛ٘ٝدٖ ثٟشٜٚسي اص ا٘شطي تٕبيُ ثٕٞ ٝجؼتٍي ثيٗ لذستٞبي رٟب٘ي  ٚايزبد
أٙيت دس حٛصٜٞبي ا٘شطي ٔيثبؿذ  ٚحذاوخش اػتفبدٔ ٜؤحش اص وبٖ٘ٞٛبي ا٘شطي اػت ،ثٝ
ٔٛاصات سؿذ صٙؼت دس غشة  ٚؿشق ٔيضاٖ اػتفبد ٜاص ا٘شطي آٟ٘ب افضِ ٚ ٖٚزا
وـٕىؾٞبي طئٛپّتيىي ثيـتش ٔيؿٛد .ثٙبثشايٗ اص ػبَ  2005ؤ ٝيضاٖ ٔصشف ا٘شطي
دس ايبالت ٔتحذ 1/3 ٜثيؾ اص د 70 ٝٞؿذ ٔ ٚيضاٖ ا٘شطي ٔٛسد٘يبص آػيبي ؿشلي  2ثشاثش
٘ؼجت ث ٝلجُ ؿذ ٚ ٜاص عشف ديٍش دس اتحبدي ٝاسٚپب ٔصشف ا٘شطي افضايؾيبفت ٝلغؼبً
چبِؾٞبي ديٍشي ِٚي ٔتفبٚت ثب چبِؾٞبي دٚساٖ ر ًٙػشد سا ؿبٞذ خٛاٞيٓ ثٛد
) ،(BP, Statistical, 2002/10حضٛس آٔشيىب دس ٔٙغم ٝثٝخصٛف دس ػشاق ضٕٗ ايٙىٝ
ثب ٔخبِفتٞبي رٟب٘ي  ٚػبصٔبٖ ُّٔ سٚثٝس ٚؿذ ٚ ٜاص دس٘ ٖٚيض ثب ٔـىُ ٔٛارٌ ٝشديذٜ
أب ٔؼئّ ٝاصّي ٔٙبثغ ا٘شطي  ٚچبِؾٞبيي اػت و ٝايبالت ٔتحذ ٜاحتٕبَ ٔيدٞذ دس
آيٙذ ٜثب آٖ سٚثٝس ٚؿٛد  ٚثب وٕجٛد ا٘شطي ٔٛارٌ ٝشدد.
رشد ثٛؽ دس اػتشاتظي أٙيت ّٔي آٔشيىب دس وٍٙش ٜاػالْ وشد و« ٝثبيذ ثٝ
وؼب٘ي و ٝدس رشيبٖ ٔؼتٕش ٘فت اخالَ ٔيوٙٙذ پبػخ لغؼي داد ٜؿٛد» (Rand, Fall
)ِ .2002/52زا ٘مؾآفشيٙي ٘فت ثٝػٛٙاٖ يه ٔتغيش اػتشاتظيه ٔؼٙي پيذا وشد ٜاػت ٚ
دس ؿٛساي آتال٘تيه ؤ ٝؼئِٛيت تؼييٗ اػتشاتظيٞبي ايبالت ٔتحذ ٜسا ث ٝػٟذ ٜداسد ٚ
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وبسؿٙبػبٖ ٔتؼذدي اص وـٛسٞبي ٔختّف دس آ٘زب وبس ٔيوٙٙذ دس تذٚيٗ  ٚتؼشيف
اػتشاتظي ايبالت ٔتحذ ٜآٔشيىب ثشاي  25ػبَ آيٙذ ٜسٚي تؼّظ آٔشيىب ثش ٔحٛس ا٘شطي
رٟبٖ تأويذ ثؼيبس ؿذ ٜاػت.
د ٚحٛصٜاي و ٝدس اػتشاتظي أٙيت ّٔي آٔشيىب داساي إٞيت اػت  ٚدس ؿٛساي
آتال٘تيه ٔٛسد تأويذ لشاس ٌشفت ٝاػت يىي حٛص ٜخّيذ فبسع  ٚديٍشي حٛص ٜخضس اػت؛
أب اِٛٚيت ثب حٛص ٜخّيذ فبسع ٔيثبؿذ .ثبتٛر ٝثٛٔ ٝاسد فٛق  ٚثب ٍ٘شؽ ث ٝايٙى ٝدس
ػبَ  2025ا٘شطي ربيٍبٚ ٜيظ ٜاي دس اػتشاتظي أٙيت ّٔي آٔشيىب داسد ،لشٖ ثيؼتٚيىٓ
سا ٔيتٛاٖ لشٖ طئٛاؤٛ٘ٛي ثب ٔحٛسيت ا٘شطي ٘بٔيذ .لش٘ي و ٝدس آٖ ايبالت ٔتحذ ٜآٔشيىب
 ٚغشة ثٝعٛس وّي ػاللٙٔٝذ اػت وٕشثٙذ طئٛاؤٛ٘ٛيىي د٘يب سا دس دػت داؿت ٝثبؿذ،
ايٗ وٕشثٙذ طئٛاؤٛ٘ٛيه دليمبً اص ؿٕبَ خّيذ فبسع ؿشٚع ؿذ ٚ ٜتب خّيذ ثٍٙبَ ادأٝ
پيذا ٔيوٙذ ،ثحج ٚسٚد ٘ بت ٛدس ٔٙغم ٝلفمبص ٘يض دس ثذ ٚأش ٘بؿي اص ٔؼبئُ ٘ظبٔي ثٝ
٘ظش ٔيسػيذ ِٚي اص ػٛي ديٍش حضٛس ٌ ٚؼتشؽ آٖ تؼّظ ثش حٛصٜٞبي ا٘شطي ٔيثبؿذ.
نتيجهگيري
اٌش دس دٚساٖ ر ًٙػشد خبن ػٙصش اصّي  ٚػشصٔيٗ سٚح ٔغبِؼبت طئٛپّتيه
 ٚاػتشاتظيه سا تـىيُ ٔيداد ،أشٚص ٜثب ٍ٘شؽ ثٔ ٝغشحؿذٖ ٔف ْٟٛرذيذ طئٛاؤٛ٘ٛي
وٞ ٝذفؾ دخُ  ٚتصشف دس اػتشاتظيٞبي التصبدي ثب ثٟشٌٜيشي اص ثؼتش طئٛپّتيه
ثٙٔٝظٛس سػيذٖ ث ٝاٞذاف اػتشاتظيه رٟب٘ي دس ٚرٔ ٜٛختّف ٔيثبؿذ ،ايٗ ٚالؼيت سا
٘ٛيذ ٔيدٞذ و ٝاػتشاتظيٞبي ٘ظبٔي  ٓٞثبيذ دس رٟت اٞذاف التصبدي حشوت وٙٙذ ٚ
دس ايٗ ساثغٙٔ ٝبعك رغشافيبيي خبصي دس رٟبٖ ٘مؾٞبي ثشتشي ٘ؼجت ث ٝديٍش ٘مبط
خٛاٙٞذ داؿت.
ػّت ٔضيت يبفتٗ ايٗ ٔٙبعك رغشافيبيي ث ٝدِيُ إٞيتي اػت و ٝآٟ٘ب دس ساثغٝ
ثب تِٛيذ  ٚتٛصيغ ٔٙبثغ ِٔٛذ ا٘شطي ثب ٔحٛسيت ٘فت ٌ ٚبص خٛاٙٞذ داؿت .ثبتٛر ٝث ٝايٙىٝ
دس آيٙذ ٜثخؾٞبي آػيبي پبػفيه ٘مؾ ٕٟٔي دس تِٛيذات صٙؼتي ايفب ٔيٕ٘بيٙذ
پيٛػتٍي رغشافيبيي رٛٙة  ٚرٛٙة غشثي آػيب ثب ايٗ ٔٙغم ٝاص يهػ ٚ ٛا٘غجبق ٔشاوض
تِٛيذ ا٘شطي  ٚا٘تمبَ ا٘شطي اص ػٛي ديٍش ثب ايٗ دٙٔ ٚغم ٝإٞيت ٔييبثٙذٙٔ .بعك
رٛٙة  ٚرٛٙة غشثي آػيب ٘مؾ ٔىُٕٞبي طئٛاؤٛ٘ٛي ا٘شطي سا ثبصي ٔيوٙٙذ  ٚدس ايٗ
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دٙٔ ٚغم ٝفؼبال٘ ٝػُٕ خٛاٙٞذ ٕ٘ٛد .اص پيبٔذٞبي ٔؼّٓ ايٗ تح َٛوبٞؾ اختالفبت
ديشي ٝٙثيٗ ٙٞذ  ٚپبوؼتبٖ ،وبٞؾ ثحشاٖ دس ٔٙبعك پيشأ٘ٛي اصرّٕ ٝوـٕيش  ٚدس
٘تيزٛٔ ٝرت وبٞؾ چبِؾٞبي ٔٙغم ٚ ٝثشلشاسي سٚاثظ التصبدي ثيـتش ثيٗ وـٛسٞبي
وّيذي خٛاٞذ ؿذ .دس آيٙذ٘ ٜضديه ٔب ؿبٞذ تٛافك٘بٔٞٝبي دساصٔذت  25ػبِ ٝثيٗ ايشاٖ
ٙٞ ٚذ دس ٔٛسد تأٔيٗ ا٘شطي ٙٞذ خٛاٞيٓ ؿذ.
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