
1393پائيز )، 16، شماره (پنجمخراسان بزرگ: سال   
Quarterly bulletin of Greater Khorasan:Vol.5, No.16, automn 2014-2015 

 
 
 
 
 

  خراسان بزرگ محور ترانزيت، امنيت و توسعه  شرق كشور
  

  2الدين شكريشمس ،1اهللا عزتيعزت

  
  30/6/1393تاريخ دريافت: 
  11/5/1394 :تاريخ پذيرش

  
  چكيده

 ميليارد 5 به نزديكاره قاين سه  حاضر حال در كه قرارگرفته آفريقا و اروپا آسيا، قاره سه مركزيت در ايران
 آزاد يهــاآب بــا آبــي مــرز  تركيلوم 2000 حدود از  برخورداري به توجه كشورمان با اند.دادهجاي ودخ در نفر را
 از تعــدادي . از آنجــا كــهاســت جهــان كشــورهاي ترينپــر همســايه از يكي همسايگان، جزو تعدد و الملليبين

صــادرات و  از عــما(دنيــا  طنقا ساير با ارتباط براي هستند، خشكي در محصور كشورهاي جزو همسايگان ايران
ن خراســان بــه دليــل شــهرهاي مــرزي اســتاباشند. مي ثالث كشور از عبور به ناچار) مسافرتردد  و كاالواردات 

غانســتان رهاي همسايه مثل افتجاري با كشو-پيوند عميق فرهنگي موقعيت ژئوپليتيكي حاكم بر منطقه ازجمله،
از  درياهــاي آزاد هترين راه دسترسي كشورهاي آسياي مركزي بهميليوني كشورهاي آسياي مركزي ب 50و بازار 

ويژه هاي ژئوپليتيكي كشور ايــران و بــهترين ويژگيدرمجموع از مهم هستند.) چابهار و بندرعباس( طريق ايران
ين را ازپيش به اين سرزممناطق مرزي شرق و  استان خراسان  بزرگ، نقش ارتباطي است و ضرورت توجه بيش

  -هاي خراســان بــزرگ در مســير كريــدور شــمالكند. در اين پژوهش به بررسي تنگناها و توانمنــديميتوجيه 
   .پردازيمجنوب و نقش ترانزيتي آن مي

  واژگان كليدي:
 .خراسان بزرگ، ژئوپليتيك، امنيت، توسعه، بازارچه مرزي
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  مقدمه

بر قدرت  توانديمهمچنان كه موقعيت جغرافيايي يك كشور    
 اشد،ه بلي و رفتارهاي سياسي آن كشور تأثيرات متفاوتي داشتم

 توانديمدرك موقعيت جغرافيايي نواحي مختلف هر كشور نيز 
ا بان  ير. شرق اتأثيرات مستقيمي بر منافع آن كشور داشته باشد

،  چون  اقتصادي ايالعادههاي ژئوپليتيك فوقظرفيت ودندار ب
المللي اي و بينباطات منطقهوحدت ملي، دسترسي، ارت امنيتي،

  واجد كاركردهاي توليدكننده قدرت در كشور است.
هزار  900آباد، پايتخت كشور تركمنستان، با حدود استقرار عشق 

نابع وجود م كيلومتري شهر مرزي باجگيران، 38نفر جمعيت در 
-سآهن سراسري سرخوجود راه گاز و پااليشگاه گاز خانگيران،

 سد دوستي مشترك بين كشور تركمنستان،وجود  بندرعباس،
ي مركزي ميليوني كشورهاي آسيا 50ايران و افغانستان و بازار 

 زادآبهترين راه دسترسي كشورهاي آسياي مركزي به درياهاي 
سير مترين مزيت چابهار و بندرعباس) است. مهم( از طريق ايران

ن آادي قتصايران نيز براي اين منطقه كوتاه بودن مسير و بهره ا
يي افيااين در حالي است كه خود ايران نيز به فضاي جغر است.

ياز نطقه ارتباط با ساير كشورهاي من برخي از اين كشورها براي
 دارد.

 ه دروسعاين مسئله امروزه روشن و بديهي است كه دستيابي به ت
 منجر بدون برنامه چراكه توسعه ريزي است.كشور نيازمند برنامه

ي و ماعي و اكولوژيكاجت هاي اقتصادي،وازن بخشبه توسعه نامت
پذيري و اي و درنتيجه آسيبهمچنين تشديد عدم تعادل منطقه

ه ضوابط باگر فعاليتي بدون توجه  شود.تضعيف وحدت ملي مي
ريزي شكل بگيرد محكوم به شكست آمايشي و اصول برنامه

 رويه جمعيت با توجه به ضعفامروزه افزايش بي خواهد بود.
 ،در مناطق مرزي) تثبيت جمعيت( امنيت و نگهداشت جمعيت

 اي پديده آوردهاي براي آينده نواحي حاشيهافق بسيار پيچيده
ت در آينده كشوري موفق خواهد بود كه بتواند مشكال است.

 رهايهكاجمعيتي خود را به  حداقل برساند و با استفاده از را
 ن درت را به مانداجتماعي و امنيتي، جمعي مختلف اقتصادي،

  مند نمايد.نواحي مرزي  و محل تولدشان عالقه
  

  روش تحقيق
آوري و تحليلي بوده و براي جمع -روش تحقيق توصيفي 

اي و مجالت  نگارش مطالب بيشتر از  منابع اسنادي، كتابخانه
ذكر است شده است. شايانهاي اينترنتي استفادهمتعدد و  سايت

دف اصلي بررسي  مزيت ژئوپليتيك ژوهشي هدر اين كار پ
هاي جنوب و همكاري –خراسان بزرگ در محور ترانزيت شمال 

  المللي در توسعه شرق كشور است.بين
 زرگبپرسش تحقيق: آيا موقعيت جغرافيايي و تاريخي خراسان 

ر كننده امنيت شرق كشوتواند محور ترانزيت و توسعه و تأمينمي
  باشد؟

  
  فرضيه تحقيق

رسد توجه به موقعيت ژئوپليتيك خراسان ه نظر ميچنين ب 
هاي همسايه بزرگ و تأثير تاريخي آن در گذشته  بر ملت

رق شتواند پل ارتباطي مناسب بوده و سبب توسعه و پيشرفت مي
  كشور و حفظ منافع ملي كشور شود.

هدف از تحقيق حاضر بررسي موقعيت هدف تحقيق: 
ر دها  و نقش آن وانمنديژئوپليتيك خراسان بزرگ و شناخت ت

وسعه ت جنوب و تأثير آن در امنيت و  –محور  ترانزيتي شمال 
  شرق كشور است. 

  
  اهميت و ضرورت تحقيق

 عدم درك موقعيت جغرافيايي يك مكان و فضاي جغرافيايي
 ورهنگي في سنگيني از قبيل نا امني، فقر اقتصادي، هانهيهز

ه رد ككاهد فع ملي تحميل خوي و ... را بر منانا عدالتاجتماعي، 
ظام نار تأثيرات آن در قدرت ملي كشور و موقعيت كشور در ساخت
 از .ستاجهاني از ديد جغرافيدانان  سياسي بسيار حائز اهميت 

 شوديم آشكار اجتماعي ـ اقتصادي يهاشاخص برخي بررسي
 ييهايرنابراب گوناگون هاينهيزم در كشور مختلف نواحي در كه

 به جا به توانديم كشور در ايمنطقه يهاينابرابر. رددا وجود
 افزايش و ملي وحدت تضعيف سرمايه، و كار نيروي جايي

 وجود با. بينجامد جامعه امنيت خوردن هم به و فقر و بيكاري
 عهتوس به دستيابي منظوربه محيط از بهينه برداريبهره نابرابري،

 از مفرط برداريبهره اعثب هاينابرابر چراكه نيست، ممكن پايدار
 ناامني و رفق ديگر مناطق در و شده زيستمحيط تخريب و منابع
در اين پژوهش سعي شده است با شناخت . يابد مي شدت
خصوص بي نواحي مختلف شرق كشور و هاليپتانسو  هاچالش

ه هينخراسان بزرگ راهكارهاي مناسب در جهت توسعه بهتر و ب
  رائه شود.نواحي در قلمرو پژوهش ا
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  بيان مسئله
كريدور 3مسير دو كريدور از  درايران   شرقبا توجه به اينكه 

ين اتا  شوديم همين عامل موجب ترانزيتي بزرگ دنيا قرار دارد،
ده عنوان محور ترانزيتي طرح توسعه جنوب شرق ناميمنطقه به

سازي محور ترانزيتي كشور فعال طول طرح توسعه و شود.
ستان كشور (سي استان شرقي4اين ميان  در است وكيلومتر 1840

 الي)خراسان رضوي و خراسان شم و بلوچستان، خراسان جنوبي،
ستان ا در بندر چابهار واقع در بر خواهد گرفت. اين محور از را

هرهاي شو پس از عبور از  شوديلوچستان آغاز مب سيستان و
 و يدريهحتترب، خاش، زاهدان، بيرجند، گناباد، يرانشهرنيكشهر، ا

ال كشورهاي منطقه شم رسيدن به مشهد به دليل همسايگي با
به  طرفيكاز .شوديشاخه از آن منشعب مشرقي كشور سه

(واقع در  يراننيز باجگ آباد وسوي ديگر به لطف سرخس، از
ن كريدور اي همچنين در .شوديم  خراسان شمالي) منتهي استان

 شدهبينييشپ  "دوغارون وميلك " يهادو خروجي نيز به نام
كزي توجه به موقعيت خراسان بزرگ  و نقش اصلي و  مراست. 

ده تواند كليد توسعه شرق كشور باشد. آمايمآن در اين محور 
ي هاي ترانزيت در بندر چابهار، موقعيت دسترسشدن زيرساخت

هاي آزاد را تسريع كرده و حتي باعث كاهش مدت ها به آبآن
 70ا ت 45ها كه از طريق درياي مديترانه بين حمل كاالي آن

شود. الزم به  روز 10الي  7به انجامد، به طول مي روز
ال از ميليون تن كا 30توضيح است در حال حاضر ساالنه حدود 

سوي كشورهاي مختلف به سمت آسياي مركزي ترانزيت 
 انزيتشود، اگر اين كاالها از طريق بندر چابهار و محور ترمي

زمان حمل كاال ها انتقال يابند مدتبه مقصد موردنظر آن شرق 
ترين مزيت يابد، و اين بزرگكاهش مي هفت برابرتا حداكثر 

كشورهاي آسياي مركزي و  چابهار براي -اقتصادي خراسان 
 شتريبي ازجمله كشورهايي مانند هندوستان و غيره است تا توجه

ر چابهار در مسير بندها گذاري و آماده شدن زيرساختبه سرمايه
  داشته باشند.

 
  مباني نظري تحقيق

 ساختارهاي جغرافيايي بر هادهيپدژئوپليتيك تأثير  ژئوپليتيك: -
و   هــاآني سياسي حكومتي و غير حكومتي و تحوالت نهادهاو 

 عزتــي،( .كنــديمرا بررســي  هــادولتخصوصيات روابط با ديگر 
1389  :101.(  

 ي آنهمچنان كه از تركيب واژگان مفهومي ژئوپليتيك تعريف 
  گردد.مشهود است به چگونگي پيوند جغرافيا و سياست برمي

منظور ي محيطي بههاتيواقعژئوپليتيك عبارت است از: درك  
زي كه بتوان در باالترين سطح وارد بانحويدستيابي به قدرت، به

 ديگرعبارتجهاني شد و منافع ملي و حيات ملي را حفظ كرد؛ به
ر ن بژئوپليتيك: علم كشف روابط محيط جغرافيايي و تأثير آ

درت در تعريف ق ) امروزه12سرنوشت سياسي ملل است. (همان: 
 امرئيتوليد سياست كند منابعي ارزشمندند كه ن توانديمكه 

كه  رونديم منابع واقعي قدرت به شمار هاآنو در حقيقت باشند 
ند ي نقش اساسي خواهدر اين صورت عوامل متغير ژئوپليتيك

ئي دوران جنگ سرد تكيه قدرت جهاني بر قدرت مر در داشت.
ا بود ولي امروز كه ما دوران صلح سرد يا صلح اجباري ر

ن گيري باشد و آاندازهگذرانيم قدرتي واقعي است كه غيرقابلمي
  قدرت نامرئي است.

گرفت: امنيت بشر همواره دو عنصر اصلي را در برميامنيت: 
ر وهله ) د85: 1386عزتي،( دي از ترس و آزادي از خواستن.آزا

ن به ايمن بودن از خطرات مزمني همچو شوديماول مربوط 
ز امايت دوم به معناي ح وهلهسركوبي و در  و گرسنگي، بيماري،

ل مح در اختالالت ناگهاني و مخرب در جريان زندگي در منزل،
  كار و يا محيط اجتماعي است.

 امنيت ار ناموس و مال و جان سالمتبه نسبت اطمينان وجود
 ثابت آن مفهوم كه است استنباطي موضوعي امنيت و گويندمي
 كانم و زمان شرايط تابع آن سياسي ـ جغرافيايي محتواي اما

 . يابديم تغيير
 ديد،يي از تراز امنيت عبارت است از: رها هافرهنگنامهتعريف   

 جه ومو تن اعتماد و اطمينانآزادي از اضطراب و بيمناكي، داش
 سائليالمللي، در زمره ممستند. امنيت خواه فردي، ملي يا بين

  است كه انسان با آن مواجه است.
ست امنيت براي يك كشور عبارت است از داشتن يا به د    

ه سالمت موجوديت و مايملك، نسبت بآوردن اطمينان نسبت به
رار لي قمزير چتر منافع اعتبار و موقعيت و نسبت به همه آنچه 

  ).124: 1381مجتهد زاده، پيروز،( .رديگيم
 ياجتماع نظم و جامعه كل مستمر ارتقاي معناي بهتوسعه: 

 ملي توسعه ختلفم ابعاد. است ترانساني يا و بهتر زندگي سويبه
 و فرهنگي توسعه سياسي، توسعه اقتصادي، توسعه: از اندعبارت

  .) دفاعي( امنيتي و توسعه اجتماعي
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. است اجتماعي عدالت با همراه رشد توسعه، مفهوم بهترين
 برقراري تصادي،اق توسعه يا و ايمنطقه ريزيبرنامه كلي اهداف
 .است جامعه افراد در بين ثروت رفاه توزيعو  اجتماعي عدالت
 تنهانه( است جانبههمه فرآيندي توسعه، مفهوم از تلقي امروزه
 مردم يزندگ ابعاد تمامي بهبود به طوفمع كه)  اقتصادي توسعه
  ست.ا )  ملزوم و الزم عنوانبه( جامعه يك

  
 موقعيت جغرافيايي خراسان بزرگ

ست. مده اآنامه پهلوي ) از خور + سان خوراسان در زبان پهلوي (واژه
ه بخور به معني خورشيد و روشنايي است. ايرانيان باستان 

راسان خو ،بوده است ديششرق كه جايگاه طلوع خور يهانيسرزم
  .دهديديگر سرزمين خورشيد معني معبارتي. بهاندگفتهيم

 وبه معني خورشيد » خور«خراسان نامي است تركيب يافته 
 رشيدبه معني طلوع كننده و خراسان جايي است كه خو» آسان«

 . تاريختابدميو آفتاب بر سرزمين ايران  آيدمياز آن باال 
صار آميخته كه در برخي اعريخ ايران درهمخراسان چنان با تا

خ گوييم، مانند آن است كه تاريوقتي سرگذشت خراسان را مي
 گوييم،يايران را حكايت كرده باشيم و وقتي از تاريخ ايران م

  ايم.كردها مرور رواقع سرگذشت خراسان به
نتي ي سخراسان بخشي از ايران بزرگ و از دوران ساسانيان نام

 ورانو نام آن از د ه به نواحي شرقي ايران است؛براي اشار
ر چها به قلمرو خود را انيساسان ساسانيان در ايران مرسوم شد.

ها خراسان به بخش تقسيم كرده بودند كه يكي از آن بخش
ن ايرا تاريخي خراسان در قلمرو .بود» سرزمين خورشيد«معناي 

 ان امروزياي از افغانستان و تركمنستي عمدههابخشكنوني و 
ا ران ي از نويسندگان همچون علي شريعتي خراسبرخ بوده است.

بان ي زمهد سياسي ايران و برخي ديگر آن را حتي سرزمين مادر
  .انددانستهو فرهنگ پارسي 

 غازخراسان سرزميني است كه از غرب از دامغان و سبزوار آ
از  كشيده شده است. حونيجو در شرق تا بلخ و رود  شوديم

 .رسديمب تا شمال سيستان و غزني و از شمال به بخارا جنو
اي بزرگ شامل چهار بخش و هر بخش به نام فرمانرو خراسان

 آنجا مشهور بوده است. هركدام از چهار بخش را يك ربع
  ي زير بوده است. هاعربو دربردارنده  دنديناميم
 ورببا مركزيت شهر نيشا ربع ابرشهر .1

 ربع مرو .2

بشمول ،  بلخ، )غورو  بادغيسدربرگيرنده ( ربع هرات .3
مركز فرماندهي . باميانو  فاريابو  اندخويو  جوزجان، شبرغان

 .بود بلخو زماني هم  نيشابورنواحي متذكره 

، )بغوالنگو( بغالن، سمنگان، )قندوز(كهندژكه شامل  ربع بلخ .4
 .استشدهمي بدخشانو  تخارستان

 تهبرگرفدرصد مساحت كل كشور را در  15خراسان بزرگ حدود 
 درصد كل جمعيت ايران است. 10دود و تعداد جمعيت آن ح

 : شده استاكنون به سه استان تقسيماين استان هم

 ت با  مساحت اس مشهدكه مركز آن  استان خراسان رضوي
 درصد كل كشور. 8

 با مساحت  است بجنوردكه مركز آن  استان خراسان شمالي
 درصد كشور. 2

 ت با مساحت اس بيرجندكه مركز آن  استان خراسان جنوبي
 رصد كشور.د 5

  .شوديم هاي خراسان هم گفتهاصطالحاً به مجموع اين سه استان استان
 

از (بررسي وضعيت و اهمّيت ترانزيت شمال ـ جنوب 
  مسير ايران)

ر دآن  ستقرارا ي سرزميني  ايران،هامشخصه نيترمهمازجمله    
ذرگاهي كه بدان يك نقش برجسته گ استاي حائل منطقه

چند  نايم ي بزرگ جهان،هاقارههي ميان بخشيده است. گذرگا
قش نقلمرو بزرگ جغرافيايي و ميان چند حوزه كهن فرهنگي. 

اي و قه، منطدر تعامل ملّي توانديمارتباطي ايران از محور شرق، 
ق المللي مؤثر باشد. جمهوري اسالمي ايران از اين طريبين
و  دهد موقعيت خود را در سطح منطقه و جهان افزايش توانديم

حل ضمن پيوند زدن منافع برخي كشورها با جنوب شرق و سوا
ي جديدي را هافرصتآن، و نيز فراهم نمودن اجماع جهاني، 
  براي تضمين امنيت ملي خود ايجاد نمايد.

توجه بود كه دولت در اهميّت ترانزيت كاال از مسير ايران چنان قابل
فرهنگي جمهوري  برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و

اسالمي ايران ضمن توصيه به توسعه اين فعاليت نسبت به تدوين دو 
ونقل و توسعه ترانزيت به علت وجود ي حملبخش فراسند بخشي و 

پتانسيل عبور كاالهاي ترانزيتي از كشور پرداخته است. بدين ترتيب 
كه در فصل چهارم تحت عنوان سند توسعه ترانزيت قانون برنامه 

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  چهارم
ي مرتبط هاشاخصعالوه بر تبيين وضعيت موجود و بررسي وضعيت 

ي هابخشبا ترانزيت در سطح ايران، منطقه و جهان عملكرد زير 
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طور عمده ونقل ترانزيتي بهونقل با تأكيد بر اينكه حملمختلف حمل
درصد  70با (توسط ناوگان داخلي  ايونقل جادهدر زير بخش حمل

، هاتيقابل، نسبت به تحليل امكانات و شوديمسهم ) انجام 
 تأثيرگذارو تنگناهاي توسعه و شناسايي مسائل اساسي و  هاتيمحدود

بر توسعه ترانزيت نموده و نقش و جايگاه ترانزيت در تحقق اهداف 
ي آمار عملكرد انداز توسعه را موردبررسي قرار داده است. بررسچشم

پذيري  در انتخاب مسير، اي به علت انعطافونقل جادهترانزيتي، حمل
حمل، زمان سفر، دسترسي آسان به مراكز توليد، جذب ميزان بار قابل

روش  نيترمتداولعنوان بار و عدم نياز به تخليه و بارگيري مجدد به
ت موقعيت ويژه در ايران به جهونقل در اكثر كشورهاي دنيا بهحمل

ي داخلي، كوهستاني بودن هاآبراهويژه جغرافيايي ازلحاظ عدم وجود 
آهن، پايين بودن قسمت عمده كشور و عدم پوشش گسترده شبكه راه

ي هايآلودگبهاء سوخت و نيز فقدان مقررات محدودكننده 
ونقل كاال از زيست سبب شده است تا درصد بااليي از حملمحيط

درصد ميزان بار  90كه بيش از طوريد، بهطريق جاده انجام گير
اي صورت گرفته است. ونقل جادهترانزيتي جابجا شده از طريق حمل

اي المللي و فرا منطقهونقل بينونقل عبوري كاال بخشي از حملحمل
است كه عالوه برافزايش درآمدهاي ارزي نقش بسيار كليدي در 

اشتغال، افزايش امنيت  توسعه سياسي و اجتماعي كشور دارد و ايجاد
اي، وابستگي كشورهاي منطقه به مسير ملي، توسعه و عمران منطقه

اي ونقل، افزايش نقش كشور در مناسبات منطقهايران در بخش حمل
اي، المللي و منطقههاي بينالمللي با عضويت در كنواسيونو بين

  ي داخلي و خارجي را به دنبال دارد. هاگذاريجذب سرمايه

هاي اقتصادي عبور كاالهاي موردنياز عنوان راهيران و پاكستان بها
 افغانستان و كشورهاي آسياي مركزي و بنادر چابهار، بندرعباس،

از اقيانوس ( ترين بنادر ورودي ترانزيتعنوان مهمكراچي و گوادر به
شوند. مسيرهاي هند و درياي عمان ) براي اين كشورها محسوب مي

افغانستان از ايران، مرز گمركي دوغارون (شهرستان ورودي كاال به 
شهرستان زابل (كيلومتري از هرات و مرز ميلك  125تايباد) در فاصله 

مدنظر اي كه بايد نكته. باشندكيلومتري قندهار مي 450) در فاصله 
يي است هااستيسريزان سياسي و اقتصادي قرارگيرد، اتخاذ  برنامه

آباد) لطف_بندرعباس) و (تايباد_ماكو( يتيانزتركه از انتقال محورهاي 
آسياي مركزي) به عبارتي همه خطوط ترانزيتي كشور، به  - (چابهار 

ايجاد محورهاي ترانزيتي در  چراكه كشورهاي همسايه جلوگيري كند.
ي شرق كشور و يا محور ترانزيتي غرب به شرق درياي خزر كشورها

انزيت و  دور زدن ايران  منظور محروم شدن ايران از  نعمت تربه
افغانستان و _فعال شدن محور ترانزيتي كراچي چراكه است.

تركمنستان  و محور ترانزيتي آبي غرب به شرق درياي خزر مسلماً 
موقعيت كنوني محورهاي ترانزيتي كشور ما را به خطر خواهد انداخت 

ي تجاري و اقتصادي محدود آن را نيز با ركود مواجه هاتيفعالو 
ي اصلي و بنادر ترانزيتي در ايران رهايمسواهد نمود. در نقشه پايين خ

 هاآنتكميل و تقويت  و افزايش ظرفيت  كه است شدهدادهنشان 
يي بهتر  در سطح ملي و رفع درآمدزاسبب اشتغال بيشتر،  توانديم

اي و محروم كشور و همچنين سبب محروميت  از مناطق حاشيه
  شور در مناسبات جهاني گردد.افزايش وزن ژئوپليتيك ك

  
  )1390( مهدوي گورابي و همكار منبع:
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  هاي مرزياهداف وزارت كشور از ايجاد بازارچه
تمر م و مسي ارتباط سالامكان برقرار هاي مرزي،ازجمله اهداف بازارچه

ريب دن ضباال بر ايجاد رونق اقتصادي، تجاري با كشورهاي همسايه،
سترش ايجاد و گ محلي، كوفايي استعدادش امنيتي  مرزهاي كشور،

 مشاغل مولد است و همچنين تثبيت  جمعيت در جدار مرزهاي
يت منظور كاهش اثرات امنيتي منفي ناشي از تخليه جمعالمللي بهبين

ضمن  هاعملي شدن اين شاخص نواحي مرزي از سكنه دائمي.
ا و رزهجلوگيري از مهاجرت ساكنان مناطق مرزي و افزايش رفاه م

شد رجلوي  توسعه مناسبات سياسي و تجاري با كشورهاي همسايه،
صلي اهداف ا ).1371هاي مرزي،نامه بازارچهآيين( گيردقاچاق را هم مي

  اند از:هاي مرزي عبارتبازارچه
جه به ساختارشان هاي مرزي با توبازارچهمسئله امنيت:  الف:

ين مسئله ند و ااند مسئله امنيت مرزها را تا حدودي برآورده نمايتوانسته
  روي شرايط اقتصادي محل تأثير به سزايي داشته است.

 افراد ساكن در مناطق مرزي به داليلمسئله اجتماعي:  ب:
ند و سوي مرز را داروآمد با افراد ساكن در آنگوناگون تمايل به رفت

  راحتي پوشش دهند.اند اين مهم را بهها توانستههبازارچ
 هاي مرزي هميشه خواستار روابط سياسياستانمسئله سياسي:  ج:

ي با اي مرزههاند و بازارچبر اساس منافع مشترك با كشور همسايه بوده
  د.انودههاي متعدد اين مسئله را تأمين نمانجام مذاكرات و مالقات

راحتي توانسته باعث هاي مرزي بهبازارچه ايجادايجاد اشتغال:  د:
 اعثاشتغال مستقيم و غيرمستقيم مرزنشينان شود و اين خود ب

  گذاري مولد شده است.سرمايه
رآمد جاد دبازارچه با به وجود آوردن شغل و ايمسئله مهاجرت:  هـ:

ز ادودي ا حبراي مرزنشينان مسئله مهاجرت به شهرهاي بزرگ را نيز ت
  ت. بين برده اس

به بعد و تحوالتي كه در  1970همگام با آغاز عصر اطالعات از دهه - 
با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي  1990اطراف مرزهاي كشور از دهه 
هاي آسياي مركزي به وقوع پيوست، سابق و استقالل جمهوري

عنوان ويژه منطقه خراسان بههاي مناسبي را براي كشور و بهفرصت
هاي كشور در ايفاي يك نقش ها و قابليتيي تواناييجبهه مقدم بازآرا

هاي مقدماتي نظريه پايه توسعه گيرينوين ملي در چارچوب جهت
لذا  ).1:1379ريزي،دفتر آمايش و برنامه( درازمدت كشور فراهم آورد

كارگزاري توسعه  اي،بندي منطقهسناريو محوريت در تشكيل يك گروه
اي براي تقويت پيوند هاي منطقهفرصتكشورهاي منطقه و استفاده از 

با كشورهاي آسياي مركزي مطرح شد كه سناريوي استفاده از 
 اي شامل موارد زير است:هاي منطقهفرصت

 براي رتباطي و مبادالتي موردنياز كشورهاي منطقهاارائه خدمات - 1
  پيوند با يكديگر و بازارهاي جهاني؛

  ار؛جوأمين نيازهاي مصرفي كشورهاي همت- 2
نساني متخصص و صادرات خدمات تخصصي اتأمين نيروي - 3

  موردنياز كشورهاي منطقه.
طقه من شهرهاي مرزي استان خراسان به دليل ژئوپليتيكي حاكم بر

زار ه 900 آباد، پايتخت كشور تركمنستان با حدودازجمله استقرار عشق
و  بع گازوجود منا كيلومتري شهر مرزي باجگيران، 38نفر جمعيت در 

 بندرعباس،- آهن سراسري سرخسوجود راه پااليشگاه گاز خانگيران،
 ان،نستايران و افغا وجود سد دوستي مشترك بين كشور تركمنستان،

 50ر اسان و افغانستان و بازاتجاري بين خر- پيوند عميق فرهنگي
اي ميليوني كشورهاي آسياي مركزي بهترين راه دسترسي كشوره

از  رمجموعد ،بندرعباس)( آزاد از طريق ايرانآسياي مركزي به درياهاي 
هاي كشور ايران و هاي ژئوپليتيكي و مزيتترين كدها و ويژگيمهم
ويژه مناطق مرزي استان خراسان بزرگ است و ضرورت توجه به

  كند.ازپيش به اين سرزمين را توجيه ميبيش
 ور مسي ترين مزيت مسير ايران نيز براي اين منطقه كوتاه بودنمهم

ي ه فضايز باين در حالي است كه خود ايران ن بهره اقتصادي آن است،
قه ي منطورهاارتباط با ساير كش جغرافيايي برخي از اين كشورها براي

اي كشوره هاي اقتصادي غرب ازبا توجه به حمايت حال،بااين نياز دارد.
 يكي وهاي ژئوپليتايران هنوز  نتوانسته است از تمام مزيت منطقه،

 ته،الب .بردژئواكونوميكي فضاي جغرافيايي خود در اين زمينه بهره ب
- بور بخشي از كريدور شرقجنوب و نيز ع- اندازي كريدور شمالراه

 توان آها را ناديده گرفت.هايي است كه نميغرب از ايران واقعيت
 ايران،- تركمنستان- آهن قزاقستانذكر است ساخت و تكميل راهشايان
 تواند دريچههاي ژئوپليتيكي حاكم بر منطقه حتي مييترغم واقععلي
  رد.جود آوواي در رويكردهاي ژئوپليتيكي منطقه آسيايي مركزي به تازه

ي و هاي متقابل جغرافيايديگر موضوع مهم در رابطه با پيوستگي
نگي بين اشتراكات فره CISژئوپليتيكي ايران و برخي از كشورهاي 

ت ظر اسين ناايران بر  در حال حاضر، رهاست.ايران و برخي از اين كشو
حوزه (و  كه بخش بزرگي از اين منطقه با تاريخ ايران مرتبط بوده

ه بخش تنها تكيهبر اين ك حال،بااين گردد.ايران محسوب مي) فرهنگي
تعميق  براي افيبزرگي از اين منطقه با تاريخ ايران مرتبط بوده دليل ك

  روابط متقابل نيست.
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  ايهاي مرزي خراسان در امنيت منطقهرها و بازارچهنقش شه
وده هاي شرقي كشور بخراسان در طول بيش از سي قرن جزو دروازه

علي ن فاست. حضور مردمي از اقوام مختلف آسياي مركزي در خراسا
سان هاي مختلف ابريشم در خرادليل بر اين مدعاست. تالقي شاخه

اين منطقه  اسالمي درهاي تمدن موجب ظهور شكوفاترين گوشه
  )1376پاپلي يزدي،( گرديده است.

ســياي شرق كشور داراي سابقه تاريخي درخشان پيوند بــا كشــورهاي آ
نوب المللي بين شمال و جمركزي و افغانستان و موقعيت چهارراهي بين

فــارس ) و شــرق و كشورهاي آسياي مركزي و دريــاي عمــان و خليج(
ت زي ) اســو افغانستان و آسياي مرك اروپاي غربي، تركيه، عراق(غرب 

عنوان فرصــت كه كمتر اســتاني در كشــور از آن برخــوردار اســت و بــه
نقطــه مــرزي  4شود. اين عامــل باعــث شــده كــه داراي محسوب مي

هاي مرزي و بازارچه) آباد، سرخس و دوغارون باجگيران، لطف(گمركي 
ر بــه ه وافــ، دوكوهانــه باشــد. رغبــت و عالقــ75، ميل 73ميل  يزدان،

طور اند بــهمناطقي كه در امتداد مرزهاي همگرايي كشورهاي قرارگرفته
 گرفته كه ايــن منــاطق جغرافيــايي ويــژه،مشخصي از اين تصور نشأت

يــي همساني اقتصــادي در همگرا ممكن است موجب ايجاد سازگاري و
 بــدين معنــي كــه در مرزهــاي اكثــر كشــورهاي بين كشــورها گردنــد.

الت توجهي از نياز مردم مرزنشين از طريق مبادح قابلتوسعه سطدرحال
رغم غيررســمي و محلــي گونه مبادالت علــياين شود.مرزي تأمين مي

مســايه بودن آن داراي نقش پر اهميتي در مبادالت ميان كشــورهاي ه
اي رو برنامهازاين شود.بوده و باعث بهبود زندگي ساكنان نقاط مرزي مي

هاي هاي در نوع خود به توسعه همكاريجريانكردن چنين مبادالت و 
بــات در ايجاد صلح  ث گسترش بازارهاي مرزي محلي، متقابل اقتصادي،

بــود منــاطق مرزنشــين و بــاالخره بهبــود امنيــت در ايــن منــاطق و به
ـاخت ــيزيرسـ ــراه م ــه هم ــه را ب ـاز منطق ــدمات موردنيـ  آوردها و خ

تواند نقش اساسي مياقتصاد مناطق مرزي  و مجموع، )؛2:1384مراتب،(
ي داردهابهبود اســتان در ترقي و پيشرفت توسعه اقتصادي نواحي مرزي،

وســتي و دايجاد روابــط  توزيع مناسب درآمد، زندگي مردم،  كاهش فقر،
  شد.هاي بيشتر بين نواحي مرزي داشته باتسريع همكاري آشنايي بيشتر،

رزي است كه ها پويا كردن اقتصاد نواحي ميكي از اين برنامه    
عنوان يك شاخص اصلي در برقراري ارتباط بين كشورهاي همسايه به

رود. بدين معني كه از و نيز بهبود امرارمعاش مردم مرزنشين به شمار مي
توانند در طريق مردم ساكن در نواحي مرزي كشورهاي همسايه مي

امر ها و منابع مشترك استفاده نمايند و اين كنار هم و با هم از فرصت
امنيت و رونق اقتصادي  و  تواند منجر به دوستي و تفاهم طرفين،مي

گيري يك نوع مزيت نسبي در هاي شغلي و شكلايجاد فرصت توسعه،
  مناطق مرزي گردد.

  
  ي شرق كشور هايتوانمندو  هاليپتانس

ن و اي عمافرد خود در كرانه دريمنطقه شرق ايران با موقعيت منحصربه
عنوان ، بهاضرحال ح دو كشور پاكستان و افغانستان، در همسايه بودن با

منطقه شرق  همچنين شده است.يك فرصت ژئوپليتيكي مهمي مطرح
يگر دهم مكشور در كنار بندر مهم چابهار، چهار كانون استراتژيك 
 تواننديمام زاهدان، بيرجند، مشهد، بجنورد نيز مطرح هستند كه هركد

ا د و بشرق، نقشي حياتي ايفا كنن رجهت تحقق طرح توسعه محو در
 رسديظر مهاي ژئوپليتيك، اين منطقه، به نظرفيت و هايتتوجه به قابل

 سوبهمين نقاط استراتژيك، نقطه اتكا و محوري توسعه شرق مح
ه توسع ط بهمناطق شرق كشور تا حدود زيادي منو يهكه توسعه بق شوند

هاي صيات و ويژگياست، اهم خصو ياين مناطق استراتژيك و محور
 هيا بقه بمقايس ژئوپليتيكي كه باعث شده است تا منطقه موردنظر در

شته دا مناطق استراتژيك كشور، نقش برجسته و متمايزي در توسعه
  باشد، عبارت است از:

آبي  يهاراه ترينيكيو استراتژ ينتريكي از مهم تسلط اين منطقه بر- 
ي با اتژيك جهان، كه گذرگاهوزه استرحعنوان يكي از پنج جهان به

سياي آ رقاره، سراسجنوب شرق آسيا، شبه اهميت به سمت خاورميانه،
  .جنوبي و جنوب شرقي است

ط ها و حتي نقاكمي محورها، كمربندها، داالن شناسايي دقيق و    
 عه دريافته و يا مناسب براي توسعه و درمجموع فضاهاي توستوسعه

سايي تر از شنامركزي، حتي حساس يهاتپهنه سرزمين ملي، براي دول
 ارب بايستينواحي و نقاط محروم و مشكل خيز است، زيرا اين فضاها م

براين د؛ بنامدت نواحي فقير را به عهده گيرنتكفل موقت يا حتي طوالني
عناي ي به مها از جنبه اقتصادشناسايي اين فضاها و وزن استراتژيك آن

اها ن فضسوي ديگر، شناسايي اي . ازشناخت مناطق حياتي كشورهاست
منظور شناخت ها بهدولت مناسبي را براي  يهامقياس ملي، فرصت در

 ختي وتوسعه فني، مردم شنا يهاشده شاخصويژه بوميو به تردقيق
صت نوبه خود فراين نيز به سازد.يمهيا م هايهها و حاشدرمجموع هسته

فراهم  تر رايافته و فقيرمتر توسعهنواحي ك تريكالگوبرداري عيني و نزد
استراتژي توسعه محور جنوب  )27- 28: 1381كند (كريمي پور،يم

  صورت در كشور، توسعه هايياستراتژ ينترعنوان يكي از مهمشرق به
روند توسعه  توانديمكاني، م هاي ظرفيت و  هااستفاده از فرصت

ع نيز تسري راكشور شرق مانده عقب محروم و ي هاجانبه استانهمه
  كند.
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 شمال،(ي سيستان و بلوچستان و خراسان هابا توجه به اينكه استان
كريدور ترانزيتي بزرگ دنيا 3مسير دو كريدور از  در ي و جنوبي )رضو

عنوان محور تا اين منطقه به شوديهمين عامل موجب م قرار دارد،
  وسعه وطول طرح ت ترانزيتي طرح توسعه جنوب شرق ناميده شود.

اين ميان  در كيلومتر است و1840سازي محور ترانزيتي كشور فعال
خراسان  كشور (سيستان و بلوچستان،   خراسان جنوبي، استان شرقي4

بندر چابهار  در برخواهد گرفت. اين محور از رضوي و خراسان شمالي) را
و پس از عبور از  شوديلوچستان آغاز مب استان سيستان و واقع در
حيدريه اي نيكشهر، ايرانشهر، خاش، زاهدان، بيرجند، گناباد، تربتشهره

كشورهاي منطقه شمال شرقي  رسيدن به مشهد به دليل همسايگي با و
سوي  طرف به سرخس، ازازيك .شوديشاخه از آن منشعب مكشور سه

 استان خراسان شمالي) منتهي (واقع در يراننيز باجگ آباد وديگر به لطف
 ميلك و يهااين كريدور دو خروجي نيز به نام چنين درهم .شوديم

انداز آينده مشخص نگاهي به چشمشده است. با نيمبينيپيش دوغارون
 نقاط كشور و ينترمحروم، اندازي شودكه اگر اين خط راه شوديم

به خود خواهند ديد و از  شرقي شكوفايي اقتصادي را يهااستان

 هاي مكاني و ژئوپليتيكي توسعه دريتظرف بست خارج خواهند شد.بن
 كه پرداختن به همهطوريحال متنوع است بهاين منطقه، زياد و درعين

  پژوهش حاضر خارج است.  موارد از حوصله
از نقاط مرزي ميرجاوه و ميلك در  اندعبارتي اين مسير هايخروج

تان آباد و باجگيران در اساستان سيستان و بلوچستان و دوغارون، لطف
ي و شمالي كه جزء محور ترانزيتي چابهار قلمداد رضو خراسان جنوبي،

فارس خليج زيخبحران. بندر چابهار به لحاظ دور بودن از منطقه شونديم
اي در نقش عمده توانديمو  استو تنگه هرمز، داراي موقعيت خاصي 

 جهت تأمين نيازهاي بازرگاني و مبادالت دريايي كشور بر عهده گيرد.
قرار گرفتن در مسير ترانزيت كاال به  واسطهبهعالوه بر اين، بندر چابهار 

مقصد افغانستان و كشورهاي آسياي مركزي سهم به سزايي در ايجاد 
  اشتغال و ارتقاي سطح امنيت در شرق كشور داراست.

تأثير  استمحور ترانزيتي شرق كشور كه همان كريدور ترانزيتي چابهار 
ي هااستانو پيشرفت شرق كشور، و ايجاد امنيت در بسزايي در توسعه 

  شرقي كشور خواهد داشت.
  

  
منبع: منطقه آزاد چابهار
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  :استزير  صورتبهچابهار  مبدأمسير ترانزيت كاال از 
مشهد  –حيدريه تربت –گناباد  –زاهدان  –ايرانشهر  -چابهار 

  سرخس. –
تر و مناسب تراين مسير به نسبت ساير مسيرهاي موجود نزديك
 بهارفارس، چااست؛ چراكه در مواقع وقوع بحران در درياي خليج

و  قدسمدر خارج از محدوده خطر قرار داشته و در دوران دفاع 
اده خوبي مورداستفجنگ تحميلي عليه جمهوري اسالمي ايران به

  قرار گرفت.
  امنيت ملي  در جنوب شرق  و شرق  ايران 

ندگي عامل دوام ز نيترمهمر جامعه و نياز ه نيترياديبنامنيت، 
ي، هاناجتماعي است. هر كشور محيط امنيتي خود را در عرصه ج

ي اساسي و هاارزشاي و داخلي بر اساس اهداف، منافع، منطقه
نيتي . درك صحيح از محيط امدينمايمميزان قدرت آن تعريف 

 لشك بر را ريتأثو ساختار قدرت و رقابت موجود در آن بيشترين 
و رويكرد  هاتيذهناين  و ي امنيتي هر كشور داردهااستيس

ي ياسسنسبت به مباحث امنيتي در تصميم سازي و عملكرد نظام 
عيت است. ازآنجاكه موق مؤثرو تدوين استراتژي امنيت ملي 

رق شژئوپليتيكي، تركيب قومي و وضعيت تاريخي جنوب شرق و 
 شكل داده است اي را به لحاظ امنيتيايران شرايط پيچيده

  عوامل اصلي ناامني اين منطقه عبارت است از: 
 ن و ستاوجود مرز آبي با درياي عمان و مرزهاي خشكي با پاك

  افغانستان؛ 
 رويه  از مرز؛ عدم كنترل صحيح و دقيق مرز و خروج بي 

 اس فقدان بازار كار داخلي جهت جذب نيروها و وجود اجن
 ايه؛ قاچاق و مواد مخدر در كشورهاي همس

 المللي در حاشيه نوار مرزي؛حضور قاچاقچيان بين 

  ي هاتيمحرومو  هاتيفعالفقر فرهنگي حاكم بر منطقه و
 شده توسط سيستم اداري و سياسي كشور؛ اجتماعي اعمال

 گذاري و تبليغات هاي مذهبي و سرمايهوجود شكاف
مدارسي با  سيتأسكشورهاي سني مذهب همچون عربستان با 

 ي؛ وهابي هاشيگرا

  آن؛  دوفروشيخري جنگي و هاسالحوفور 

  حوادث طبيعي ازجمله سيل و خشكسالي؛ 

 حضور ارتش آمريكا در مرزهاي شرقي كشور و ... ؛ 

  .حضور افاغنه در اين منطقه 

 

و  ابق تاريخيقاطع و با توجه به تمام سو طوربه رسديمبه نظر 
ميت توجه به اهسال اخير و با  150المللي در طول تحوالت بين

گفت  توانيم استراتژيكي و ژئوپليتيكي و امكانات بالقوه و بالفعل
 ي كهي  و جنوبي ).  سه شهر اصلرضو شمالي،(كه در خراسان 

د كنن در حفظ منافع ملي و فرا ملي نقش اول ايفا تواننديم
 نيتربزرگ دمشه مشهد مقدس، بيرجند و بجنورد ).(از  اندعبارت

ي، شرق و شمال شرقي كشور است. اهميت مذهب كانون جمعيتي
ت و اس فرهنگي، سياسي و اداري و ... اين شهر بر همگان روشن

د رقيبي براي آن متصور نيست. موقعيت مذهبي اين شهر خو
  يك عامل اساسي دفاعي است.

  
  گيرينتيجه

بر قدرت  توانديمهمچنان كه موقعيت جغرافيايي يك كشور  
 اشد،ه بي آن كشور تأثيرات متفاوتي داشتملي و رفتارهاي سياس

 توانديمدرك موقعيت جغرافيايي نواحي مختلف هر كشور نيز 
  تأثيرات مستقيمي بر منافع آن كشور داشته باشد.

موقعيت ژئوپليتيك جنوب شرق و شرق ايران و بخصوص 
و  جواري كشورهاي پاكستان و افغانستانخراسان بزرگ  با هم
ي آزاد هاآبرفتن در مسير دسترسي به تركمنستان و قرار گ
اي و اي را براي گسترش مبادالت منطقهجهان جايگاه ويژه

د  به موار توانيمالمللي ايران فراهم نموده است، كه ازجمله بين
 زير اشاره نمود: 

مرزهاي خراسان بزرگ از نقش جغرافيايي و ارتباطي  -1
قش گاه و نجاي توانديممناسبي در ايران برخوردار است و 

 ژئوپليتيكي ايران در شمال شرقي ارتقا دهد.

 عنوان خط مقدم ايران در شمالبه توانديمخراسان بزرگ  -2
و  شرق بر حوزه ژئوپليتيكي مجاور ايران در آسياي مركزي

 افغانستان ازلحاظ فرهنگي تأثيرگذار باشد.

ه رگاموقعيت جغرافيايي خراسان رضوي به دليل نزديكي با -3
پل  توانديمو قدرت اقتصادي آستان قدس، خود امام هشتم 

 اصلي براي نفوذ در آسياي مركزي باشد.

دي كننده روابط اقتصاتسهيل توانديمجايگاه خراسان بزرگ  -4
و  اي مركزيروابط سياسي ايران با منطقه آسي سازنهيزمو نيز 

 افغانستان باشد.

متناسب با تحوالت  توانديمطوركلي خراسان بزرگ به - 5
ي ژئوپليتيكي مجاور هاحوزهاي و جهاني در پليتيكي منطقهژئو
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ي پيرامون ايران بر هاچالشايران، نقش مفيدي و مؤثري در حل 
 عهده داشته باشد.

 راتژيكيي ژئوپليتيكي و ژئواستهاهدفدر حال حاضر يكي از  - 6
ال اشغ غرب به سردمداري آمريكا بعد از فروپاشي شوروي سابق و

زرگ بناتو به شرق است كه موقعيت خراسان افغانستان پيشروي 
 اشد.نقش حساس و مهمي در اين نوع تحوالت داشته ب توانديم

ر ثبات افغانستان و پاكستان دجواري كشورهاي بيبا توجه به هم - 7
ت وقعيمشرق ايران و قاچاق كاال و مواد مخدر در مرزهاي شرقي 

 د.نمايحاشيه امنيتي در شرق كشور ايجاد  توانديمخراسان 

ا بان محور و كريدور ترانزيت شرق كشور از چابهار تا خراس - 8
ا ت ورد محوريت شهرهاي بزرگي چون زاهدان، بيرجند، مشهد و بجن

شرق  سبب رونق و پيشرفت توانديمآسياي مركزي و افغانستان 
 كشور شود.

لي كبه اين نتيجه  توانيمشده در پژوهش با توجه به مباحث مطرح
ب ق سبيت ممتاز خراسان بزرگ در مسير كريدور شررسيد كه موقع

ب ع سبرونق شرق كشور و مناطق مرزي شرقي ايران شده و درمجمو
ت افزايش وزن ژئوپليتيك جمهوري اسالمي ايران در مناسبا

  المللي خواهد شد.بين
  

  راهكارها

المللي و برقراري روابط هرچه بيشتر گسترش ارتباطات بين – 1
كشورهاي همسايه شرق و آسياي مركزي و  جواري باو حس هم

ديپلماسي  با ،خوددارندكشورهايي كه اين كشورها را تحت تأثير 
از موقعيت ژئوپليتيك و  توانيمو سياست خارجي پويا 

  ي محيطي و انساني بهره گرفت.هاليپتانس
ي خوبي كه هافرصتبه لحاظ اقتصادي از  توانديمايران  – 2

شمال شرق برخوردار است با  در شهرهاي مرزي شرق و
 ي عمراني مناطقهاطرحدر  گذاري مناسب و معقولسرمايه

  قبول اقتصادي كسب نمايد.مرزي، منافع قابل
ي، گذاري در مناطق ويژه اقتصادتقويت و تشويق به سرمايه – 3

  ت.ي مرزي در جهت توسعه تجارهابازارچهمناطق آزاد و 
ي ماندگعقبي كنشهيرو اولويت بر رفع فقر و بيكاري  – 4

 انندمده اقتصادي مناطق مرزي و مبارزه شديد با عوامل بازدارن
  قاچاق مواد مخدر و اعتياد به آن.

حضور  ي مختلف در مناطق مرزي باهاشگاهينمابرگزاري  – 5
 كاتكشورهاي همسايه جهت تقويت همگرايي با تأكيد بر مشتر

  ر.جواتاريخي و فرهنگي ايران و كشورهاي هم
 6 –  تسريع در توسعه و تجهيز كريدور ترانزيتي شرق كشور

 از چابهار تا خراسان و آسياي مركزي.

 
 كتابنامه

ي ايران در هااستانداري كشور، مطالعه موردي ا-يافتگي فضاهاي سياسيي روند شتاب توسعهبررس« ).1386-1383حمدي پور، زهرا و ديگران. (
 اول. شماره . سال سوم.ژئوپليتيك فصلنامه». توسعهي اول تا سوم هابرنامه

 شارات سمتانت .هاي توسعه روستايينظريه ).1381( محمد امير. و ابراهيمي، پاپلي يزدي، محمدحسين،

 اپلي. چاپ اول. مشهد: انتشارات پخراسان؛ ژئوپليتيك و توسعه). 1376پاپلي يزدي، محمدحسين و وثوقي، فاطمه. (

 انتشارات سمت. تهران: .جغرافياي سياسي ايران ).1381محمدرضا. ( حافظ نيا،

 . مشهد: انتشارات پاپلياصول و مفاهيم ژئوپليتيك). 1384. (-------------

ت دومين مجموعه مقاال آن بر منافع ملي ايران. هاي ژئوپليتيك جنوب شرق و تأثيرتحليل ظرفيت ).1384ابراهيم. ( حافظ نيا، محمدرضا و رومينا،
   ن ژئوپليتيك ايران.كنگره انجم

ي دفتر هماهنگي امور اقتصاد ايران). المللي (اقتصادو مالي بين ماهنامه اقتصاديهاي مرزي. وچراي بازارچه). چون1383رضايي، علي. (
 كشور.  هاي وزارتاستانداري

ي مرزي شهرها اي ايران مطالعه موردي:نطقهم شدن و توسعهيجهان). نقش شهرهاي مرزي در فرايند 1389( .معصومهرهنما، محمدرحيم ؛ توانگر، 
 شماره سوم. . سال ششم.فصلنامه ژئوپليتيك .استان  خراسان رضوي

 انتشارات سمت. تهران:21ژئوپليتيك قرن  ).1380(عزت اهللا.  عزتي،

 نشر قومس. .هاي جديد جغرافياي سياسينظريه ).1386( .-------

 جلد اول تا سوم.  ايرانجغرافياي استراتژيك  ).1390. (-------

  تهران: سمت. ژئوپليتيك. ).1371( .-------
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 تهران: سمت. ژئواستراتژي و قرن بيست و يكم.). 1389( .-------

ندهي و دانشكده فرما .39شماره  .دفاعي و امنيتي فصلنامه مطالعات شدن.نيهاي آمايش مناطق مرزي در عصر جهاچالش ).1383عليرضا ( عندليب،
 سپاه پاسداران انقالب اسالمي تهران. ستاد

انقالب  اه پاسداراناندهي و ستاد سپدانشكده فرم تهران: .نظريه پايه و اصول آمايش مناطق مرزي جمهوري اسالمي ايران ).1380عليرضا. ( عندليب،
 اسالمي

  مجموعه مقاالت ژئوپليتيك. ).1384( فرجي راد، عبدالرضا.

 .انشگاه تربيت مدرسدتهران  دانشنامه دكتري. .تحليل ژئوپليتيكي نواحي بحراني سيستان و بلوچستان). 1371( يداهللا. كريمي پور،

 : انجمن جغرافيدانان ايران.تهران .جلد اول وضع موجود اي بر تقسيمات كشوري.مقدمه ).1381كريمي پور، يداهللا. (

 انتشارات حق ياوران .جغرافيا و سياست). 1383( ملكوتيان، مصطفي.

 المللي.ينبدفتر مطالعات سياسي و  .فارسكشورها و مرزها در منطقه ژئوپليتيك خليج ).1389( پيروز. مجتهد زاده،

 تهران: سمت .جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي .)1381( .-----------

 . تهران:  نشر نيهاي ايرانيهاي ژئوپليتيك و واقعيتايده). 1379( .-----------

 سروش.  خانه كتاب. .فارسخليج). 1390مهدي؛ اميني زاده، ابراهيم. ( رابي،مهدوي گو

 
 


