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حیدر لطفی
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دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران
چکیده
منطقه مکران به دالیل جغرافیایی ،سیاسی ،اقتصادی و حتی فرهنگی دارای ماهیتی استراتژیک برای تحرک و توسعه نیمه شرقی
کشور و در نتیجه کل ایران ،برای کشورهای همجوار در منطقه و حتی برای ارتباطات اقتصادی جهانی است .با توجه به این موضوع
سؤال اصلی مقاله این است دالیل فضایی موقعیت استراتژیک منطقه مکران کداماند؟ نتایج این مقاله نشان میدهد که این منطقه به
لحاظ موقعیت ارتباطی دارای یک موقعیت استثنایی است .نوار ساحلی منطقه چابهار از طرفی با نوار ساحلی هرمزگان و شمال
خلیج فارس و از طرف دیگر با نوار ساحلی پاکستان و منطقه کراچی هم جوار است .این منطقه به وسیله دریای عمان ،خلیج
عدن و کانال سوئز ،به دریای مدیترانه و اروپا ،به وسیله اقیانوس هند به آفریقا و دماغۀ امید نیک (و نیز مدیترانه) و همچنین به
اقیانوس اطلس و قاره آمریکا راه مییابد .همچنین از ُبُبعد امنیت ملی ،موقعیت استراتژیک منطقه چابهار که از سویی ناشی از
قرارگیری آن در مدخل ورودی دریای عمان و خلیج فارس و از سوی دیگر داشتن خورهای شرقی است و نیز نقش بندرگاهی
آن به دلیل نزدیکی به شبه قاره هند و توان طبیعی آن در ایفای نقش پوشش بر بنادر خلیج از نظر کنترل تنگه هرمز و اشراف آن
بر سواحل جنوبی دریای عمان ،امکان کنترل دقیق بر خطوط نظامی در اقیانوس هند و تنگه باب المندب را به منطقه داده است.
به لحاظ وضعیت سیاسی حاکم بر منطقه نیز ،استان مرزی سیستان و بلوچستان به لحاظ همسايه بودن با دو كشور پاكستان و
افغانستان و نيز قرار گرفتن در حاشيه آبهای آزاد درياي عمان به لحاظ استراتژ يكي و سياسي از موقعیت ویژهای برخوردار است.
تحقیق حاضر کیفی است که در آن تحقیق حاضر کیفی است که در آن سعی شده است با استفاده از منابع کتابخانهای و مقاالت
پژوهشی و نیز سایر منابع علمی به برنامهریزی و سازماندهی سیاسی ،امنیتی و اقتصادی فضا در منطقه مکران با محوریت منظقه چابهار
پرداخته شود.

واژگان کلیدی :سازماندهی فضا ،منطقه مکران ،ایران ،چابهار.

( -1نویسنده مسئول) d.lotfi.garmsar023@gmail.com
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مقدمه
منطقه چابهار به دالیل جغرافیایی ،سیاسی ،اقتصادی و حتی فرهنگی دارای ماهیتی استراتژیک برای تحرک و توسعه
نیمه شرقی کشور و در نتیجه کل ایران ،برای کشورهای همجوار در منطقه و حتی برای ارتباطات اقتصادی جهانی است
و به تناسب این امر ،مقیاس تأثیرگذاری عملکرد منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار نیز در همین ابعاد خواهد بود که
دالیل آن مختصرًاًا مورد اشاره قرار میگیرد :بر اساس آمارهای جهانی سازمان ملل در زمینه حمل و نقل بین المللی،
حدود نیمی از حمل و نقل جهان ،میان خاور دور با سایر نقاط دنیا صورت میگیرد .از مجموع  3کریدور حمل و نقل
که برای این امر پیش بینی گردیده ،دو کریدور از ایران میگذرد و در این بین چابهار نقطه عبور جنوبیترین کریدور
شرقی -غربی جهان محسوب میگردد که در مسیر جاده بین المللی ابریشم قرار دارد .همچنین چابهار نزدیکترین راه
به اقیانوس هند و آبهای آزاد است که با  1800کیلومتر فاصله تا سرخس ،بهترین راه برای دستیابی آسان کشورهای
آسیای میانه به دریای عمان محسوب میگردد .در این میان خلیج چابهار با بریدگی طبیعی و استثنایی خود ،بزرگترین
خلیج ایران در حاشیه دریای عمان و بزرگترین خلیج خاورمیانه در سواحل آن به شمار میرود .آبهای ساحلی چابهار
با برخورداری از عمق زیاد از موقعیت خاص استراتژیکی جهت پهلوگیری کشتیهای اقیانوس پیما برخوردار هستند.
عالوه بر موقعیت دریایی -بندرگاهی منطقه چابهار ،الزام صدور نفت از سواحل و جزایر خلیج فارس که دریای عمان
را به معبر خروج نفت به دریاهای آزاد مبدل کرده ،بار استراتژیکی -سیاسی خاصی را نیز به منطقه بخشیده است .در
مجموع ،موقعیت ویژه دریایی -بندرگاهی منطقه چابهار از نظر دارا بودن مرز آبی وسیع در دریای عمان و همچنین
موقعیت استثنایی و استراتژیکی منطقه به لحاظ استقرار در خارج از تنگه هرمز ،واقع بودن در دهانه اقیانوس هند و
اهمیت آن به عنوان یک راه ترانزیتی و بازار اقتصادی برای کشورهای افغانستان و جمهوریهای تازه استقالل یافته
شوروی سابق ،موجب گردیده تا منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار به لحاظ موقعیت استقرار ،از سایر مناطق آزاد
تجاری -صنعتی در کشور متمایز گردد.
از سوی دیگر ،وجود منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار در این محدوده ،عالوه بر مزیتهایی که منطقه چابهار همیشه
در امر تجارت و واردات و صادرات کشور ایران داشته و دارد ،میتواند نقش ویژهای را از نظر ورود و خروج کاالها و
همچنین ترانزیت کاالها و مواد برای سایر کشورهای منطقه و اطراف ایفا نماید و میزان اهمیت این منطقه از کشور را
دو چندان سازد .منطقه آزاد چابهار یکی از مناطق استراتژیک ایران در ب ُعُعد امنیت ملی ،اقتصادی و سیاسی است.
جاذبههای چابهار در زمینه آب و هوا ،دسترسی آن به اقیانوس و اتصال آن به پیکره اصلی سرزمینی ،آن را نسبت به
سایر مناطق آزاد کشور در جایگاه ممتازی قرار داده است .این منطقه به لحاظ تقسیمات اداری یکی از شش منطقه آزاد
کشور است و زیر نظر شورای مناطق آزاد به صورت مستقل به عنوان یکی از نهادهای ریاست جمهوری فعالیت میکند.
در واقع منطقه آزاد چابهار همانند سایر مناطق آزاد در ایران از قوانین جداگانهای تبعیت مینماید که توسط مجلس
شورای اسالمی به تصویب میرسد و اهم و پایه این قوانین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران
میباشد .محدوده منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار در یکی از استانهای شرقی ایران به نام استان سیستان و بلوچستان
و در  7کیلومتری شهر چابهار واقع در شهرستان چابهار استقرار یافته است و بنابراین به لحاظ تقسیمات سیاسی بر
محدوده جدید شهرستان چابهار انطباق دارد .شهرستان چابهار به عنوان یکی از  14شهرستان استان سیستان و بلوچستان
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محسوب میگردد که بر اساس اطالعات سالنامه  1387استان ،با  13/162کیلومتر مربع وسعت ( 7درصد از مساحت
استان) در منتهی الیه جنوب شرقی استان مذکور و کشور ایران و در جوار دریای عمان واقع شده است .با توجه به این
مساله سؤال اصلی مقاله این است که منطقه مکران لز لحاظ فضایی دارای چه ویژگیها و مختصاتی است که بایستی
در ساماندهس فضایی منطقه بدان توجه کرد؟ تحقیق حاضر کیفی است که در آن تحقیق حاضر کیفی است که در آن
سعی شده است با استفاده از منابع کتابخانهای و مقاالت پژوهشی و نیز سایر منابع علمی به برنامهریزی و سازماندهی
سیاسی ،امنیتی و اقتصادی فضا در منطقه مکران با محوریت منظقه چابهار پرداخته شود.
رویکرد نظری و مفهومی
برخی نقاط جغرافیایی را که از نظر اقتصادی ،سیاسی ،نظامی یا مذهبی دارای اهمیت میباشند مناطق راهبردی مینامند.
منطقه راهبردی یک موقعیت جغرافیایی است که دارای اهمیت نظامی است بدین معنی که بتوان از این مناطق بر دریا
و خشکی اشراف داشت و در جنگ ضربههای مؤثری بر دشمن یا دشمنان وارد کرد(احمدی پور و لشگری:1390 ،
 .)18مفهوم برنامهریزی فضایی که در انگلیسی  Spatial Planningو در فرانسه به  Amanagement Du Territoireو
در فارسی برخی آن را آمایش سرزمین نیز مینامند عبارت است از توزیع متوازن و هم آهنگ جغرافیایی کلیه
فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و معنوی در پهنه سرزمین نسبت به منابع طبیعی و انسانی (عندلیب و ثابت قدم،
 .)98 : 1388به عبارت دیگر برنامهریزی فضایی عبارت است از نحوه توزیع و سازمانیابی انسان و فعالیتها در پهنه
سرزمین .روندی است برای بهرهور سازی و آرایش منطقی ،حفظ تعادل و هماهنگی بین جمعیت و تأسیسات اجتماعی
و اقتصادی ایجاد شده در فضای ملی و منطقهای و جلوگیری از بروز عدم تعادل و بازتابهای تخریبی و منفی در
فضای سرزمین .در اصل برنامهریزی فضایی تخصیص بهینه فضا به فعالیتهای مختلف بر اساس قابلیتهای مناطق
در دوره زمانی معین است .بدون برنامهریزی فضایی ابزار حرکت و هدایت به سوی توسعه موزون و تعادلهای
منطقهای وجود ندارد .هدف از برنامهریزی فضایی شناخت منابع زمین و چگونگی بهرهبرداری از این منابع همراه با
پیشبینی وضعیت آینده و استقرار مطلوب انسان و عملکرد (الله پور و دیگران .)90: 1390 ،در صورتی که بخواهیم
تعریفی کلی از برنامهریزی داشته باشیم ،میبایستی برنامهریزی را عبارت از کوششی در جهت انتخاب بهترین برنامهها
در جهت رسیدن به هدفهای مشخص بدانیم که ممکن است این کوششها و برنامهها تا مرحلهی نهایی هدف نیز
پیش نرود ،بلکه گامهایی در جهت رسیدن به آن باشد .برنامهریزی به معنای اندیشیدن و تنظیم پیشاپیش امور ،قبل از
بروز وقایع و رویدادهاست تا در اموری همچون بهداشت ،سالمت ،رفاه ،آسایش و خوشبختی افراد جامعه ،نتایج
مطلوبی به دست آید .بدیهی است ،با برنامهریزی دقیق میتوانیم اشتباهات گذشته را جبران کنیم و نسبت به آینده
هوشیارتر عمل کنیم (محمودی و ماجد.)43 :1391 ،
به گفته چادویک برنامهریزی یک سیستم کلی ذهنی است .با ایجاد یک سیستم ذهنی مستقل اما منطبق بر سیستم دنیای
واقعی ،ابتدا پدیده تحول را شناخته ،سپس آن را پیشبینی کرده و باالخره آن را ارزیابی میکنیم ،هدف بهینه کردن
سیستم دنیای واقعی از طریق بهینه نمودن سیستم ذهنی میباشد (رضوانی .)221 :1381 ،همچنین برنامهریزی را میتوان
به صورت دیگری تعریف کرد و آن عبارت است از :کوششهای اندیشمندانهی آدمی برای یافتن راههایی که به اتخاذ
بهترین تصمیمات برای تأمین رفاه و ایجاد ترقی او منجر میشود .با این تعریف سه سؤال مطرح میگردد:
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 -1منظور از اندیشمندانه چیست؟
 -2راههای اتخاذ بهترین تصمیمات کدام است؟
 -3مراد از تأمین رفاه و ایجاد ترقی چیست؟
برای پاسخگویی به سؤاالت فوق ،از برنامهریزی تعریف دیگری نیز میتوان کرد؛ بنابراین تعریف که از اجزای متشکل
آن منتج میگردد ،برنامهریزی یعنی:
 .1بررسی ،برآورد و تخمین نیازها
 .2بررسی ،برآورد و تخمین امکانات
بررسی ،برآورد و تخمین بهترین راه استفاده از امکانات برای برآوردن نیازها طبیعی است که در هر مرحله ،این
تخمینها بایستی واجد دقت ،عدد و رقم باشد .در این تعریف از برنامهریزی ،مسلم است که نخستین قدم جمعآوری
آمار و اطالعات است که البته بایستی با شیوهای نظام یافته صورت پذیرفته باشد و بر اساس گرایشهای گذشته ،حال
و آینده استوار باشد .دومین قدم ،تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده است که آن هم بایستی با شیوهای علمی و
منظم صورت گیرد و در حقیقت از یک نوع غربال علمی بگذرد .سومین قدم ،ارزشیابی یا به اصطالح سبک و سنگین
کردن آنها است که نکات مثبت و منفی در جهت رسیدن به هدفها مشخص میگردد .گام چهارم ،در جهت تعیین
اولویتها است؛ یعنی برنامهریز بایستی ،از عوامل مختلف که در متغیرهای مختلف برای رسیدن به هدفهای برنامه
وضع شده ،به انتخاب بهترینها بپردازد .برنامهریز بایستی مشخص کند که از نظر زمان و امکانات در جهت برآوردن
نیازها و رسیدن به هدفها به بهترین صورت پرداختن به کدام عامل مقدم و مرجح است .مرحله آخر نیز ،اجرای
برنامه است که با توجه به زمانبندی و برآورد امکانات و وسائل ،اجرای برنامه صورت میگیرد (رضوانی:1381 ،
.)221
برنامهریزی فضایی به عنوان یک فن و روش ،الگویی برای قانونمند کردن و انتظام فضایی اقدامات اثرگذار بخش
عمومی و بخش خصوصی بر نحوی مکان گزینی و استقرار فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در فضای دو بعدی
میباشد .مؤسسه برنامهریزی شهری پادشاهی بریتانیا دو تعریف از برنامهریزی فضایی آورده است که اولین تعریف
این است که برنامهریزی فضایی یک تفکر انتقادی در زمینه مکان و فضا است که مبتنی بر عمل و مداخله میباشد ،اما
دومی که دارای تعریف سادهتری نیز میباشد برنامهریزی فضایی را ساختن مکان و فضای میانجی میداند .برنامهریزی
فضایی به عنوان بهترین الگو برای توسعهی فضایی پایدار ایفای نقش میکند .به برنامهریزی از دو دیدگاه توجه میشود:
یکی از دیدگاه مشارکتکنندگان و دیگری از دیدگاه تئوری پردازان .هر یک از این گروهها به روشهای مختلفی از
برنامهریزی نام میبرند که عبارت است :یک نوع هنر ،یک نوع مهارت ،روشی برای عمل تعهد به نظم .برنامهریزی
شهری و منطقهای در پاسخ به مشکالت مشخص اقتصادی ،اجتماعی و معنوی ظهور کرده که مولود انقالب صنعتی
در قرن  18میالدی هست .نظریههای برنامهریزی شهری به دو گروه نظریههای فضایی ،تجسمی و پنداری تقسیم
میشوند .این دو گروه در عین حال که ارتباط تنگاتنگی باهم دارند ولی متفاوت هستند .نظریههای فضایی به فضاهای
شهری و اتفاقاتی که در داخل آن رخ میدهد میپردازد؛ یعنی مقولههایی که دربرگیرنده تلویحی زمین ،ساختمانها،
حمل و نقل ،راهها و روابط آنها با یکدیگر و در مواردی دیگر به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه میشود؛ بنابراین
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اکثر نظریههای تجسمی و پنداری در برنامهریزی بیشتر از اینکه قابل پیش بینی و همیشگی باشند تشریحی هستند.
برعکس نظریههای فضایی که همیشگی و قانون مند هستند؛ بنابراین برنامهریزی باید در بر گیرنده قدرت و تعهد باشد
تا بتواند راهبردهای برنامه را که به زبان عملیاتی ترجمه میشود و آنگاه به سیاستها و پیشنهادات پروژهها تبدیل
میشوند ،به نتیجهای موفقیتآمیز برساند (مفیدی.)73 :1389 ،
آمایش سرزمین ،ارزیابی نظاممند عوامل طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...به منظور یافتن راهی برای تشویق و
کمک به جامعه بهرهبرداران در انتخاب گزینههایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد
نیازهای جامعه است .به بیانی دیگر توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیای کلیه فعالیتهای اقتصادی-اجتماعی در پهنه
سرزمین نسبت به قابلیتها و منابع طبیعی و انسانی را آمایش سرزمین میگویند .از مهمترین خصوصیات برنامه آمایش
سرزمین جامع نگری-کیفیت و سازماندهی فضایی آن است .پایدارترین آرایشی که به سه مؤلفه مهم جمعیت-سرمایه-
منابع طبیعی و محیطی یک منطقه یا سرزمین ختم میشود برنامه آمایش سرزمین نامیده میشود (مفیدی.)73 :1389 ،
تاکنون تعاریف متفاوتی از برنامهریزی فضایی و آمایش سرزمین ارائهشده که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل
میباشند :برنامهریزی فضایی مجموعهای از مفاهیم ،رویکردها ،روشها و ابزارهای مورد نیاز برای دستیابی به سازمان
و ساختار فضایی مطلوب است و معمو ًالًال مترادف برنامهریزی منطقهای در نظر گرفته میشود ،البته به لحاظ نظری
مفهوم فضا پویاتر و وسیعتر از مفهوم منطقه است و برنامهریزی یکپارچه منطقهای میتواند تنها به عنوان بعد مهمی از
برنامهریزی فضایی تلقی گردد (تقوایی و غفاری .)100: 1389 ،برنامهریزی فضایی اشاره به روشهایی دارد که به
صورت گسترده توسط بخشهای دولتی برای نظارت و تأثیرگذاری بر پراکنش فعالیتهای آتی در فضا استفاده میشود.
ِی کاربریهای اراضی و برقراری پیوند بین آنها ،به دنبال
برنامهریزی فضایی با اعمال مدیریت خردمندانهتر سرزمین ِی
ایجاد توازن بین تقاضاهای توسعه و حفظ محیط زیست و دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی است .برنامهریزی
فضایی دربرگیرنده اقداماتی برای هماهنگسازی تأثیرات فضایی سیاستهای بخشی است تا از این طریق مناطق از
توزیع متعادلتر توسعه اقتصادی برخوردار شده و اثر نیروهای بازار کاهش یابد و تبدیالت کاربریهای اراضی و
داراییها بسامان شوند (تقوایی و غفاری .)100: 1389 ،آمایش سرزمین بیانگر تنظیم رابطه بین انسان فضا و فعالیتهای
انسان در فضا به منظور بهرهبرداری منطقی از جمع امکانات در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع بر اساس
ارزشهای اعتقادی سوابق فرهنگی یا ابزار علم و تجربه در طول زمان است که جزئی از جغرافیا محسوب میشود
(صالحی و پوراصغر سنگاچین.)182 :1388 ،
آمایش سرزمین تنظیم کنش متقابل بین عوامل انسانی و عوامل محیطی است که بهمنظور ایجاد سازمان سرزمینی عقالیی
مبتنی بر بهرهگیری بهینه از استعدادهای انسانی و محیطی از طریق افزایش کارایی و بازدهی اقتصادی ،گسترش عدالت
اجتماعی ،رفع فقر و محرومیت و برقراری تعادل و توازن در برخورداری از سطح معقول توسعه و رفاه در نقاط و
مناطق جغرافیایی ،ایجاد نظام کاربری اراضی متناسب با اهداف توسعه متعادل و حفظ محیط زیست ،ایجاد و تحکیم
پیوندهای اقتصادی درون و برون منطقهای و هماهنگسازی تأثیرات فضایی -مکانی سیاستهای بخشی و سیاستهای
توسعه مناطق و محورهای خاص ،با توجه به اصل وحدت سرزمینی ،مالحظات امنیتی و دفاعی و حفظ هویت اسالمی-
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ایرانی بهگونهای عمل میکند که بتواند اهداف چشمانداز بلندمدت توسعه کشور و مدیریت یکپارچه سرزمینی را
محقق سازد (همان.)182 :1388 ،
بر اساس تعاریف و مفاهیم متفاوت از توسعه ،برداشتهای گوناگونی نیز از آمایش در ابعاد ،اقتصادی ،اجتماعی و
جغرافیایی آن ارائه شده است .در فرهنگ لغات الروس ،آمایش چنین تعریف شده است ...« :بهترین نوع توزیع
جغرافیایی فعالیتهای اقتصادی با توجه به منابع طبیعی و انسانی»(صالح کار و زیبنده کپته .)39 :1394 ،فرهنگ اقتصاد
و امور اقتصادی ـ اجتماعی معاصر ،تعریف آمایش را به شکل دیگری ارائه نموده است« :سیاستی که هر یک چارچوب
جغرافیایی معین در پی بهترین توزیع ممکن جمعیت بر حسب منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی میباشد» .همانگونه
که مالحظه میشود این تعاریف بهطور عمده بر مفهوم مکان گرایی تأکید دارد و به این جهت چنانچه از تعریف ژان
پل الکاز1نیز بر میآید« :منظور از آمایش سرزمین ،رسیدن مطلوبترین توزیع ممکن جمعیت ،توسط بهترین شکل
توزیع فعالیتهای اقتصادی ـ اجتماعی در پهنه سرزمین است»(همان .)39 :1394 ،در یک توزیع اولیه جغرافیایی یا به
اصطالح در یک سازماندهی ماده فضایی ،دو نکته عمده وجود دارد:
 -١توزیع جمعیت -٢مفهوم «بهترین» با توجه به هزینه و فایده اجتماعی و در نظر گرفتن نظرات و تحلیلهای مربوط
به آن بنابراین منظور از آمایش سرزمین رسیدن به بهترین توزیع جمعیت و فعالیت است .بر اساس مفاهیم جدیدی که
در سالهای اخیر در فرانسه منتشر شده است میتوان تعاریفی را برای آمایش مورد نظر قرار داد :آمایش سرزمین در
حال حاضر شامل سازماندهی اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و محیطزیستی ،به منظور تحقق آیندهای مطلوب پیشنهاد
میشود (محمودی.)182 :1388 ،در کشورهای انگلیسیزبان به ویژه در انگلستان ،مفهوم «آمایش سرزمین» با مفهومی
که در فرانسه پذیرفته شده است ،بکارگیری نشده و به جای آن مفهوم برنامهریزی فیزیکی2مد نظر قرار گرفته است.
از سوی دیگر با توجه به تعریف و مفهومی که در برنامهریزی اقتصادی بیان میشود ،برنامهریزی اصولی باید دارای
سه بعد اصلی ،اقتصادی ،اجتماعی و قضایی باشد .بر اساس این اعتقاد ،توسعه اقتصادی یا اجتماعی ،تنهایی ،پیامدهای
نامطلوبی ـ به ویژه در بروز عدم تعادلهای منطقهای در بسیاری از مناطق جهان ـ به دنبال دارد لذا برنامهریزی اقتصادی
و اجتماعی باید به همراه برنامهریزی فضایی صورت گیرد تا پدیده عدم تعادل فضایی بروز نکند؛ بنابراین ،مسئله دارای
اهمیت که باید به آن توجه نمود ،مسئله سازماندهی فضایی 3اقتصاد ملی و فعالیتهای انسانی 4است و این جهت
نکاتی که باید مدنظر قرار گیرد عبارتاند از:
 -١برنامهریزی ضمن این که باید بخشها و فعالیتها را مدنظر داشته باشد باید فضایی بوده و آنها را در فضا
سازماندهی کند (محمودی -٢ .)182 :1388 ،هر کشور یا منطقهای که خواهان دستیابی به اهداف ویژه خود در زمینه
برنامهریزی است ،باید سازمان و ساختار فضایی خاص خود را بنیان نهد -٣ .کشورهای در حال توسعه که از اقتصاد
فضایی بسیار قطبی برخوردارند باید به نوعی ساختار فضایی خود را پایهگذاری کنند که بتوانند کشور محروم و فقیر
خود را از ثمرات برنامههای توسعه بهرهمند سازند .بر این اساس در یک تقسیمبندی کلی میتوان با توجه به مفاهیم
Jean _ Paul Lacaze
Physical Planning
Special Organization
Human Activities
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رایج ،دو نوع نگرش را در سازماندهی فضایی از یکدیگر بازشناخت :نگرش اول؛ توزیع اولیه جغرافیایی با به اصطالح
یک سازماندهی ساده فضایی است که دو نکته عمده را مطرح میسازد :نکته اول؛ توزیع جغرافیایی بر اساس توزیع
جمعیت و نکته دوم؛ مفهوم بهترین نوع توزیع متناسب با هزینه و فایده اجتماعی آن .در این صورت منظور از آمایش
رسیدن به بهترین توزیع جهت فعالیت خواهد بود.
نگرش دوم؛ که بر اساس مفاهیم جدید ارائه شده است ،آمایش سرزمین را یک سازماندهی فضایی ساده فراتر برده و
آن را شامل سازماندهی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحیطی به منظور تحقق آیندهای مطلوب پیشنهاد مینماید
(حسین خان قندهاری .)14 :1388 ،همانطور که مالحظه میشود وجه مشترک در هر دو نگرش آن است که
برنامهریزیهای اقتصادی ـ اجتماعی باید به همراه برنامهریزی فضایی صورت گیرد تا پدیده عدم تعادل فضایی بروز
نکند .به همین دلیل در ادبیات برنامهریزی اغلب از برنامهریزی فضایی به عنوان مکمل برنامهریزی منطقهای 1یاد
میشود با این تفاوت که از دیدگاه نظری ،فضا یک نظام (سیستم) باز و پویا است و بر خالف منطقه دارای حد و
مرزی نیست؛ بنابراین برنامهریزی فضایی تالشی است در جهت تعیین و تخصیص منابع به بخش مکانها و مناطق ،به
نحوی که سرمایهگذاری بخشی ،بیشترین منافع اجتماعی را داشته باشد ،فعالیتهای تولیدی و امکانات منطقه در
دسترس تمام افراد نیازمند آنها قرار گیرد و تفاوت سطوح درآمد را کاهش دهد و نوعی ساختار فضایی را ایجاد کند
که یارای تحقق برنامههای توسعه منطقهای باشد (همان.)14 :1388 ،
معرفی منطقه مورد مطالعه
َمَمکرانُ ،مُمکران یا مکوران 2،از نظر تاریخی سرزمینی ساحلی در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان است که
در طول خلیج عمان از رأسالکوه در غرب جاسک تا الس بال در جنوب غربی ایالت بلوچستان پاکستان گسترده
است .در بعضی منابع اروپایی قرنهای  ۱۶تا  ۱۸از ایالت مکران نام برده شده است .در دورههای مختلف تاریخی این
منطقه خودمختار و تحت اداره خوانین محلی بوده است که گاهی خود را رعایای دولت ایران مینامیدند .امپراتوری
بریتانیا در قرن هجده این منطقه را جزو هند و مستعمره بریتانیا نمود .امروزه در هند و در پاکستان شهرهایی بنام مکران
وجود دارد .مکران در دورههای مختلف تاریخی بخشی از قلمرو ایران بوده است (معتمد و غریب رضا.)88 : 1387 ،
مکران در نوشتههای مسالک و ممالک و التقویم اقلیم دوم و از کرمان تا رود مهران (ایندوس) نامیده شده است.
(سفرنامه مارکوپولو نیز مکران را شرح داده است ).در بعضی اسناد و نقشههای تاریخی اروپایی و بعضی نوشتههای
عربی دریای عرب امروزی نیز بحر مکران بیان شده است (معتمد و غریب رضا.)88 : 1387 ،
. Regional Planning
. Makran is a semi-desert coastal strip in Balochistan, in Pakistan and Iran, along the coast of the Persian Gulf
and the Gulf of Oman
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نقشه شماره  -1منطقه مکران
منبع)http://makran766.blogfa.com( :

یکی از مهمترین قابلیتهای این منطقه ،مجاورت آن با آبهای آزاد بینالمللی در سرتاسر مرز جنوبی ،همسایگی
مستقیم با کشورهای پاکستان و افغانستان و به طور غیرمستقیم با کشورهای آسیای مرکزی (از طریق ترکمنستان) است
که یک راه غیرقابل چشم پوشی برای این کشورهای محصور در خشكی (به جز پاکستان) به دریاهای آزاد محسوب
میشود (ترکان و شهبازی .)41 :1394 ،استان سیستان و بلوچستان در مسیر دو کریدور از سه کریدور ترانزیتی بزرگ
دنیا قرار دارد .این امر ،منطقه مکران را به عنوان محور ترانزیتی طرح توسعه جنوب شرق مطرح میکند .اگر کریدور
شمال  -جنوب را مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا فرض کنیم که به گفته کارشناسان در مقایسه با مسیرهای
سنتی از نظر مسافت و زمان تا  ۴۰درصد کوتاهتر و از نظر هزینه تا  ۳۰درصد ارزانتر است؛ این کریدور میتواند یکی
از مسیرهای مهم ترانزیتی در آسیای میانه باشد که کشورهای مسیر این کریدور را منتفع میکند (روستا و محمدی،
 .)135 :1394اگرچه کریدور شمال  -جنوب1در سال  ۱۹۹۳متعاقب برگزاری اجالس کمیسیون اروپا وزرای حمل و
نقل کشورهای عضو ،تصویب شد ،اما عملکردها نشان میدهد که کشورهای منطقه تحت تأثیر تحوالت سیاسی
نتوانستهاند از این ظرفیت به طور کامل استفاده کنند (روستا و محمدی.)135 :1394 ،
بر اساس اطالعات موجود ،این کریدور ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه از طریق ایران و دریای خزر
به کشورهای حوزه اقیانوس هند ،خلیج فارس و جنوب آسیا برقرار کرده و اتصال خلیج عمان و بندر چابهار در ساحل
شرق دریای مکران یا دریای عرب به عنوان بندری استراتژیک به این کریدور در مبادله کاال به شرق کشور و همسایههای
شرقی و آسیای میانه نقش مهمی ایجاد خواهد کرد (صادق .)38 :1348 ،کارشناسان میگویند با راهاندازی کامل این
مسیر کشورهای آسیایی و اروپایی میتوانند در مسیر کریدور شمال ـ جنوب کاالی خود را با سرعتی حدود دو برابر
در مقایسه با مسیر کانال سوئز مبادله کنند .این امر با توجه به ایجاد کشورهای جدید در منطقه آسیای میانه و نیز
. NOSTRAC

1
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شکلگیری بازارهای جدید جهانی در حوزه اقیانوس هند و خلیج فارس ،برای هر دو قاره آسیا و اروپا دارای اهمیت
فراوانی است.

نقشه  -2کریدور مکران
منبع)http://www-dase.cea.fr( :

نقشه  -3موقعیت دقیق منط قه مکران
منبع)https://www.researchgate.net( :

چا َبَبهار (چاهبهار ،چهاربهار) یکی از شهرهای جنوب خاوری استان سیستان و بلوچستان ایران و تنها بندر اقیانوسی
کشور است که در کرانه دریای عمان و اقیانوس هند قرار دارد .لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتیهای اقیانوسپیما
را دارد و از مناطق آزاد بازرگانی ایران است .بندر چابهار به دلیل موقعیت راهبردی که نزدیکترین راه دسترسی
کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه (افغانستان ،ترکمنستان ،ازبکستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان و قزاقستان) به
آبهای آزاد است.
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نقشه  -4موقعیت منطقه مکران در نقشه ایران
منبع)http://daneshnameh.roshd.ir( :

چابهار عالوه بر موقعیت بازرگانی ،دارای جاذبههای فراوان تاریخی و طبیعی است .آب و هوای این شهر و پیرامون
آن همیشه بهاری و معتدل است و به همین دلیل چابهار چهاربهار نامیده میشود .چابهار مرکز شهرستان چابهار است
که در منتهیالیه جنوب شرقی ایران در کنار آبهای گرم اقیانوس هند قرار دارد (مسعودیان .)37 :1393 ،چابهار تنها
بندر ایرانی است که در ساحل اقیانوس قرار دارد و چون تحت تأثیر بادهای اقیانوسی است هوای آن در تمام فصلها
دلپذیر است سردترین بندر ایران در تابستان و گرمترین آن در زمستان است .سایر مناطق خلیج فارس به دلیل وجود
صحرای شبه جزیره عربیا تحت تأثیر بادهای اقیانوس نیستند .بندر چابهار با مساحت یازده کیلومتر مربع هم عرض
جغرافیایی بندر میامی در شبه جزیره فلوریدای آمریکا بوده و شرایط آب و هوایی آن نیز دقیقًاًا مشابه بندر میامی است.
شهرستان چابهار با  ۱۶۰هزار نفر جمعیت در منتهیالیه جنوب شرقی کشور ،در کنار دریای عمان و اقیانوس هند قرار
دارد و تنها شهر بندری ایران است که به آبهای اقیانوسی متصل است .شهرستان چابهار دارای سه شهر چابهار،
کنارک و نگور است .اقتصاد مردم چابهار مبتنی بر صیادی و کشاورزی است و در دهه اخیر با تأسیس منطقه آزاد
چابهار که یکی از چند منطقه آزاد اقتصادی کشور است ،بسیاری از سرمایهگذاران خارجی در آنجا کارگاه و کارخانه
تأسیس کردهاند .شهر چابهار به دلیل مجاورت با فرودگاه بینالمللی کنارک ،از موقعیت مناسبی برای سفرهای هوایی
برخوردار است (کرد.)43 :1395 ،
از مجموع  ۳کریدور حمل و نقل جهانی که کارشناسان سازمان ملل برای این امر پیشبینی کردهاند ۲ ،کریدور از ایران
میگذرد و چابهار نقطه عبور جنوبیترین کریدور شرقی–غربی جهان خواهد بود .این کریدور از «دروازه ابریشم» در
چین آغاز میشود و قلب اقتصاد این کشور یعنی استان کانتون را تغذیه کرده و به سرزمین آسیای جنوب شرقی
میپیوندد و پس از طی این مسیر وارد هندوستان شده و با پوشش مهمترین شهرهای این ناحیه مانند کلکته ،ناکپور،
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جایپور ،حصیرآباد ،کراچی و بن قاسم به چابهار میرسد (ابراهیم زاده و آقاسی زاده .)107 :1388 ،بندر چابهار به دلیل
موقعیت راهبردی که نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه (افغانستان ،ترکمنستان،
ازبکستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان و قزاقستان) به آبهای آزاد است از اهمیت فراوانی برخوردار است و سازندگی و
سرمایهگذاری فراوانی در آن صورت میگیرد؛ از جمله ساخت اسکله و افزایش گنجایش بارگیری کشتیهای
اقیانوسپیما و ساخت راهآهن به سوی آسیای میانه و احداث فرودگاه بینالمللی .این بندر یکی از مهمترین چهارراههای
کریدور شمال-جنوب بازرگانی جهانی است (عسگری کرمانی .)17 :1395 ،منطقه آزاد چابهار با مساحت  ۱۴هزار
هکتار در منتهیالیه جنوب شرقی ایران در  ۲۵درجه و  ۲۰دقیقه عرض شمالی و  ۶۰درجه و  ۲۷دقیقه طول شرقی در
شرق خلیج چابهار و در کنار آبهای دریای عمان قرار دارد (پرتوی.)17 :1385 ،

نقشه  -5شهرستان چابها ر
منبع)http://www.sbportal.ir( :

شهرستان چابهار با مساحتی حدود  ۱۷۱۵۵کیلومتر مربع در منتهیالیه جنوب شرقی ایران در کنار آبهای گرم دریای
عمان و اقیانوس هند قرار گرفته است .این شهرستان از جانب شمال به شهرستانهای ایرانشهر و نیکشهر و از جنوب
به دریای عمان و از شرق به پاکتان و از غرب به استانهای کرمان و هرمزگان محدود است .بندر چابهار با وسعتی
بالغ بر  ۱۱کیلومتر مربع در ارتفاع  ۷متر از سطح دریا قرارگرفته است و در  ۶۰درجه و  ۳۷دقیقه طول شرقی و ۲۵
درجه و  ۱۷دقیقه عرض شمالی قرار دارد .فاصله هوائی شهرستان چابهار تا تهران  ۱۴۵۶کیلومتر و فاصله زمینی از
طریق جاده ایرانشهر -کرمان  ۱۹۶۱کیلومتر است .فاصله بندر چابهار تا مرکز استان  ۷۳۸کیلومتر است .این شهرستان
حدودًاًا دارای  ۳۰۰کیلومتر مرز آبی در دریای عمان است .بندر چابهار همعرض جغرافیایی بندر میامی در شبهجزیره
فلوریدای آمریکا است و دارای شرایط آب و هوایی کام ًالًال همانند بندر میامی است .چابهار در  ۲۲۸۶کیلومتری تهران
قرار گرفته است .فاصله آن تا زاهدان  ۷۲۱کیلومتر و تا بندر کراچی  ۹۰۰کیلومتر است .خلیج چابهار با بریدگی طبیعی
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و استثنایی خود ،بزرگترین خلیج ایران در پیرامون سواحل دریای عمان به شمار میرود و نزدیکترین آبراه به اقیانوس
هند است (ابراهیم زاده و کریمی.)57 :1388 ،
برنامهریزی و سازماندهی امنیتی فضا در منطقه مکران و چابهار
استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران در چند سال اخیر به یکی از ناامنترین استانهای مرزی این کشور
تبدیل شده است .آميخته بودن جمعيت شيعه و سنی ،فعاليت گروههای مسلح بلوچ ،مرز طوالنی با پاکستان ،قاچاق
سودآور مواد مخدر ،تبعيض و نارضايتی اهالی از مسئوالن محلی و حکومت مرکزی و دسترسی آسان به منابع غيرمجاز
همگی از عواملی معرفی شدهاند که در تضعيف امنيت اين استان مؤثرند .هرچند سيستان و بلوچستان همواره امنيتی
شکننده داشته ،اما از سال  12۳0با گروگانگیریها و آدمکشیهای گروه جند اهلل ،اين استان به دردسری بزرگ برای
مقامات امنيتی و قضايی ایران بدل شده و حتی دستگيری و اعدام عبدالمالک ريگی ،رهبر پيشين جند اهلل ،نتوانسته به
اين حمالت پايان دهد .رهبران جند اهلل هدف گروه خود را مقاومت مردمی برای احقاق حقوق بلوچها (سنی مذهب)
میخوانند ،ولی جمهوری اسالمی اين گروه را تروريستی و دارای گرایشهای وهابی و سلفی میداند و میگوید آن
از سوی آمريکا و بريتانيا حمايت میشود ،اتهامی که اين دو کشور رد کردهاند (کافی و عبداللهی.)57 :1388 ،
در دهه اول انقالب شکوهمند اسالمی به دلیل وجود ریشههای فقر و محرومیت اقتصادی و انـزوای جـغرافیایی،
خـوانین و اشرار به کمک حامیان خارجی خود به ویـژه رژیـم سابق عراق به ایجاد ناامنی در استان دامن زدند .در
دهه دوم انقالب با رشد و توسعه اقتصادی جهتگیری ناامنیها به سـمت جـریانات سـیاسی و سازمان یافته پیش
رفت .در دوره مأموریت سپاه در سالهای  1358تا  1374با تـوجه به وابستگی جریانات ضد انقالب به رژیم سابق
عراق و جریانات وهابی داخل پاکستان رویکرد استراتژیک نظام به صـورت تـرکیبی از رویـکرد تهدید محور و
آسیبپذیر محور اداره میشده است اما در دهه سوم انقالب کـه مـصادف است با حضور آمریکا در مرزهای شرقی
کشور انتخاب رویکرد استراتژیک آسیب محور در اولویت قرار دارد تا امـکان رفـع زمـینههای و آسیبپذیریهای
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی فراهم آید .بدین شکل ،فاعل که در این جـا آمـریکا اسـت زمینه مناسبی را برای
بهرهبرداری از نقاط آسیبپذیر پیدا نخواهد کرد .تهدیدهای آمریکا در این شـرایط در دو شـکل تـهدیدهای نرم و
سخت ظهور پیدا میکند .در خصوص تهدیدهای نرم بهرهبرداری از شکافهای مذهبی و قومی و در خـصوص
تـهدیدهای سخت استفاده از عوامل آشوب گر و اشرار برای ایجاد ناامنی در دستور کار دشمنان خـارجی بـه ویـژه
آمریکا قرار دارد (کافی و عبداللهی.)57 :1388 ،
همجواری استان با کشور افغانستان و کشت سالیانه بیش از  5000تن مواد مخدر در ایـن کـشور زمینهساز قرارگیری
این استان در معرض قاچاق مواد مخدر شده است تا جـایی کـه اکـثر اشرار منطقه از این راه کسب منفعت میکنند.
مهمترین معابر ترافیک مواد مخدر در استان در شهرهای زاهـدان ،زابـل و خاش قرار دارد .تنها در فاصله سالهای
 1369تا  1370بیش از  150کاروان مواد مخدر در این استان تـردد مـیکرد .عوامل مافیایی مواد مخدر و سران ضد
انقالب مستقر در پاکستان که پی به پتانسیلهای نظامی کاروانهای مـواد مـخدر بـرده بودند ارتباطاتی را با این
کاروانها برقرار کردند و با هدایت عوامل خارجی در پوشـش کـاروانها ناامنیهای گستردهای را در استان به وجود
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آوردند .به این عوامل باید جریانهای سیاسی و مذهبی سلفی را که ریـشه در جـریان طالبان در افغانستان و پاکستان
دارد اضافه کرد (محمدی و غنجی.)121 :1385 ،
در گزارش  2007سازمان بهداشت جهانی چـهار تـهدید پیـش روی جوامع بشری دانسته شده است -1:تولید و
انباشت سالحهای اتمی -2آلودگی محیط زیـست حـاصل از رشد بیرویه صنعت  -3فقر و شکاف طبقاتی در جوامع
 -4مواد مخدر (تولید ،انتقال ،توزیع ،مصرف) .کشور ایران به دلیل نزدیکی به کانون تولید و ترانزیت مواد مخدر هالل
طالیی از مبدأ افغانستان به اروپا و  ...کـه در گـذشته رژیم پهلوی با اتخاذ سیاست« تحمل» در مـقابل پدیـده مـواد
مخدر عالوه بر کاشت تریاک در داخل کـشور بنا به اظهارات فردوست ریاست دفتر و بازرسی ویژه رژیم شاه در
راستای استراتژی درآمد زایی اشـرف پهـلوی در توزیع و بویژه ترانزیت مواد مـخدر بـه اروپا نیز نـقش مـنحصر بـه
فرد داشته است .قاچاق مـواد مـخدر به عنوان یک معضل و تهدید جدی در منطقه به حساب میآید .تنها نـکتهای
کـه قابل تأمل است این است که بـعد از ورود آمریکاییها و نیروهای ناتو بـه افـغانستان تولید تریاک از  1185تن
در سال  2001بـه  8500تـن در سال  2007رسیده است و این تولیدات جهت رسیدن به بازار مصرف نیاز به مـسیری
مـناسب و کم هزینه دارد که البته اولیـن و آخـرین گـزینه استان سیستان و بلوچستان میبخشد .افغانستان با تولید
بـیش از هـشت هزار و پانصد تن تریاک  80درصد مواد مخدر جهان را تأمین میکند .چنانچه بیش از  90تا  95درصد
بازارهای اروپایـی را هـروئین تولید شده از تریاک افغانستان فرا گـرفته اسـت 40 .تا  %60درآمـد نـاخالص مـلی
افغانستان از خشخاش به دست مـیآید که در دست سوداگران مرگ سفید قرار دارد .بر اساس تحقیقات انجام شده نه
میلیون نفر در افغانستان به کـشت خشخاش مبادرت دارند که اقتصادشان وابـسته بـه تـولید تـریاک اسـت (محمدی
و غنجی.)121 :1385 ،
از بعد انـقالب اسـالمی ج .ا.ا با اتخاذ استراتژی مقابله با این ماده افیونی طی سی سال حدود  3658شهید تقدیم کرده
کـه ایـن نـوع مبارزه از طرف پینیو آرالکی مدیر کل مـواد مـخدر سـازمان مـلل کـه اخـیرا اعالم کرد که ایران خط
مقدم مبارزه با مواد مخدر است و این یک مدل و الگو برای کشورهای دیگر است .قابل ذکر است از عوارض جلوگیری
انتقال مواد مخدر بـه اروپا توسط ج.ا.ا سرریز آن مواد به داخل کشور و رشد و بروز ناامنیها بوده اعتیاد است .در
حال حـاضر آمـریکا بـا اسـتقرار در مـناطق جنوب غربی افغانستان به ویژه استان هرات و پایگاه نظامی شیندید به
گسترش ناامنی در منطقه دامن زده است .سازمانهای اطالعاتی سیا و  M-16انـگلیس در راسـتای بـرنامههای گسترده
در شبه قاره هند و ایجاد تفرقه مـیان اقـوام در تـالش هـستند تـا بـا ایجاد ناامنی زمینه حضور عوامل بیگانه را در
منطقه فراهم آورند .در این میان فقر مادی و فرهنگی ،بسترهای ترافیک مواد مخدر و بسیاری از فعالیتهای غیرقانونی
دیگر از جمله زمینههایی مـحسوب میشود که نیروهای بیگانه برای موفقیت اهداف خود به آنها چشم دوختهاند
(محمدی و غنجی.)121 :1385 ،
این استان با کشور پاکستان به طول  900کیلومتر از خلیج گواتر آغاز و تا مختصات تقریبی  60/86درجه شرقی و
 29/86درجه عرض شمالی در  38کیلومتری شمال زاهدان ادامـه دارد تـا (مـلک سیاه کوه) .مرز خشکی ایران و
افغانستان به طول  300کیلومتر ،در  38کیلومتری شمال زاهدان آغاز شده در امتداد شمال شرق با پشت سر نهادن
پهنههای ماسهای و سطوح پوشیده از نمک به کـوهک میرسد و تـا چاه خرما امتداد مییابد که مرز خراسان جـنوبی
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از ایـن نقطه آغاز میگردد .مرزهای جنوبی این استان از خلیج گواتر تا بندر جاسک به طول  350کیلومتر میباشد.
گستردگی مرزهای آبـی و خـاکی استان و عدم کنترل مرزها از آسیبهای جدی در امنیت استان است(شعبانی اصل،
 .)101 :1388قابل تـوجه آنکه داشتن مرز در صورتیکه برای آن برنامهریزی درستی انجام شود موجب نعمت و
توسعه استان میشود و در غیر این صـورت مـوجب بـروز بحران در وضعیت امنیتی (نغمت) است که این وضعیت
در حال حاضر حـادث شـده است و مرزهای غیرقابل کنترل استان همراه با توسعه نیافتگی استان آسیبپذیریهای
استان را دوچندان کرده است .درصـورتی کـه تـوسعه نیافتگی در استان تحقق یابد ،مرزهای گسترده استان به فرصتی
بیبدیل تـبدیل خـواهند شـد .جمعیت استان سیستان و بلوچستان در دهه  1355-1365بـا نـرخ رشـد متوسط سالیانه
 6/5درصد یکی از باالترین نرخهای رشد در دههی مذکور در کشور بوده است .علت آن را مـیتوان مـتفاوت بودن
ویژگیهای قومی فرهنگی مردم این سرزمین با دیگر استانهای کشور دانست.
 -1نـرخ رشـد بـاالی جمعیت در بخشی از مناطق سیستان و بلوچستان و گسترش فقر و ناامنی جمعیت استان سیستان
و بلوچستان و گسترش فـقر و نـاامنی جمعیت استان در دهه  1355-1365با نرخ رشد متوسط سالیانه  5/6درصد
یکی از سریعترین نرخهای رشد در دهـه مـذکور در کـشور بوده است .علت آن را میتوان متفاوت بودن ویژگیهای
قومی فرهنگی مردم این سرزمین با دیگر اسـتانهای کـشور دانست .جمعیت استان با نرخ رشد متوسط سالیانه 4/2
درصد از رقم  1/100/000نفر در سال  1365بـه رقـم  1227000نـفر در سال  1375رسیده است که  2/8درصد
جمعیت کل کشور را به خود اختصاص میداده است (زرآبادی و توفیقی محمدی -2 .)159 :1393 ،تـراکم نـسبی
جمعیتی استان بر اساس سرشماری سال  9 ،1375نفر در هر کیلومتر مربع بوده است .سـیستان و بلوچستان در زمره
کم تراکمترین استانهای کشور قرار دارد .برآوردهای سال  1382حاکی از آن است که تراکم نسبی استان به حـدود
 12نفر در هر کیلومترمربع ارتقاء یافته است که با توجه به جغرافیای گـسترده  %11از کـل کشور و تراکم پایینی از
عوامل مؤثر در مشکالت امـنیتی کـنترل جـمعیت و جغرافیا میباشد؛ که هماکنون حادث شـده اسـت (زرآبادی و
توفیقی محمدی.)159 :1393 ،
این پراکندگی جمعیت و تراکم پایین یکی از علل عدم ارائه خدمات مناسب است .عـدم کـنترل مناسب جمعیت و
جغرافیا است کـه بـاعث بروز نـاامنیها به دلیل عـدم کنترل شده است .استان سیستان و بلوچستان بهواسطه دور بودن
از مرکز ،پراکندگی جمعیت ،وسعت استان ،طوالنی بودن مرز ،واگرایی مذهبی و زنـدگی عـشیرهای ،پایین بودن سطح
سواد رواج خرافات ،جـغرافیای خشن ،در خطر بودن کـشاروزی و دامـداری ،شرایطی را در استان پدید آورده که
رفـتار خشونتآمیز و حمل سالح جزء الینفک زندگی بلوچ گردیده است .این نکات منفی در صورت تـحقق امر
توسعه در استان ،میتوانند بـه نـقاط مـثبت نظام تبدیل شـوند .ناتو با ورود با افغانستان ،نخستین مأموریت خود را
در خارج از حوزه سـنتی خـویش یعنی اروپا شروع کرد .در حقیقت با اسـتقرار در افغانستان به مـنزله مـوفقیت ایـن
سازمان در گسترش به سـمت شرق است .این سازمان با چالشهای متفاوت و پیش بینی نشدهای در افغانستان مواجه
گردید؛ اما دو کـشور امـریکا و انگلیس باتوجه به اهداف بلند مـدت خـود در مـنطقه سـعی میکنند به هر نـحو
مـمکن نیروهای ناتو را برای مدت طوالنی در افغانستان نگاه دارند (زرآبادی و توفیقی محمدی.)159 :1393 ،
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یکی از سیاستهای آمریکا که در راستای طرح «خاورمیانه بـزرگ» اجـرا مـیشود« ،فعال کردن گسلهای قومی و
مذهبی بهویژه در شـرق ایران» اسـت در ایـن زمـینه در بـند  4دکترین امنیتی  2007آمریکا از اقدامات نرم این کشور
درباره تغییر نگرش در مردم ایران و طرح دعاوی حقوقی علیه دولت ایران به نفع قومیتها یاد شده است(شیرودی،
 .)83 :1384در این بند در خـصوص تحریک و تقویت جناحهایی که علیه حاکمیت فعال هستند بخصوص حرکتهای
قومی و ترویج دموکراسی و حقوق بشر از طریق گسترش NGOها در احقاق حقوق اقلیتها تأکید شده است .در این
سند از جـمله اهـداف آمریکا در طرح خاورمیانه جدید ،تجزیه کشورهای منطقه ،اعطای خودمختاری و ایجاد ساختار
فدراتیو در سال  2015است که با تغییر مرزها ،کوچکسازی کشورها صورت میگیرد .در همین راستا میتوان به فـعال
کـردن  3ماهواره فارسی زبان که مبلغ سیاستهای یاد شده با تأکید بر تشکیل کردستان بزرگ ،بلوچستان آزاد و
آذربایجان متحد است ،اشاره داشت .بنابراین به نظر میرسد بـه نـظر میرسد با توجه به استراتژی جدید آمریکا ،یکی
از اهداف راهبردی این کشور تغییر نگرش در مردم ایران با تحریک قومیتها ،از جمله قوم بلوچ است .حـوادث و
نـاآرامیهای اخیر در منطقه شرق گـویای هـمین سیاست است .در این زمینه نشریه «ساندی تلگراف» مینویسد:
«حمالت تروریستی اخیر در ایران یا سازماندهی آمریکا بود»(شیرودی.)83 :1384 ،
آمریکا سعی میکند تا از توان ناتو برای رسیدن به اهداف خـود بـهرهگیری کند ،لذا با توجه به خصومت دیرینه آمریکا
علیه ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی حتی حضور ناتو در منطقه به عنوان تهدید جدی برای جمهوری اسالمی
ایران مطرح بوده و همکاری افغانستان نیز بـه عنوان ابزار مـوضوع را بغرنجتر کرده است .گسترش ناتو در افغانستان
و ایجاد قرارگاههای در قندرهار ،جالل آباد ،کابل و مزار شریف شیندند در استان فراه در حاشیه مرزهای ج.ا.ا از جمله
تهدیدات نظامی بر علیه استان و کشور ایران مـحسوب مـیشوند .امروزه یکی از سیاستهای بینالملل که محیط
امنیتی ایران را متأثر کرده است سیاستهای دولت آمریکا در منطقه است(شیرودی.)83 :1384 ،
همسایگی استان با کشور پاکستان و سکونت جمعیتی از بلوچها در این کشورها و در واقع گـستره دنـباله قومی بلوچ
در آن سوی مرز بهطوری که در مواردی معضالت آن سوی مرز به این طرف هم گسترش یافته است و تصور داشتن
خودمختاری در آن کشورها نگرشهایی را به وجود آورده است و همچنین ارتباط مـرزی مـردم استان با کشور
افغانستان و تأثیر درگیریهای داخلی در افغانستان در زمان حضور روسیه تا به حال و کمک به عوامل چپگرای
ایرانی و بلوچی از سوی سـرویسهای اطـالعاتی افغانستان (خاد) در قبال کمک ایران به انقالبیون و مجاهدین ،تأثیر
حوزههای علمیه پاکستان بر روی علمای دینی بلوچستان در ایران و مشکالت سیاسی ایران و امارت متحده عربی و
عمان در اول انقالب و تحریک کشورهای حوزه خلیج فـارس تـوسط آمریکائیها را بر علیه ایران و هـمچنین تالش
دولت عراق جهت ایجاد ناامنی در جبهه شرقی ایران در دوران دفاع مقدس و همچنین نفوذ دولت انگلیس و تالش
جریان وهابیت و روی کار آمدن طالبان و سپس ناتو و آمریکا در افغانستان را میتوان از عوامل خارجی محیط
ژئوپلیتیک بـر تقویت شرارت دانست (شفیعی عربی .)83 :1387 ،در حال حاضر بیثباتی سیاسی و امنیتی کشورهای
پاکستان و افغانستان و بهویژه درگیریهای اخیر ارتش پاکستان با پشتوها و تصور بلوچستان آزاد (پشتونستان) که منجر
به آزار و اذیت و آزار شیعیان و مهاجرت آنها از ایـن مـناطق از جمله مـعضالت منطقه است که تأثیر فراوانی بر
امنیت استان دارد .باوجود این بیثباتی و عدم کنترل دولتهای دو کشور بر مناطق پشتونشین و بلوچستان خود ،بویژه
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عدم کنترل بر مرزها ،اشرار و قاچاقچیان به صـورت آزاد در مـنطقه فـعال هستند حوادث امنیتی زیادی را تا به حال
به وجود آورده است و اشرار و قاچاقچیان بومی و غیر بومی در مواردی نیز بـا احـساس خطر از نیروهای نظامی و
امنیتی ج.ا.ا مکررًاًا به این کشورها فرار میکنند .علیرغم قـرارداد اسـترداد مـجرمین بین دو کشور در مراودات مرزی
تا به حال  1025سند عدم همکاری مرزبانان این دو کشور در مرز مابین ج.ا.ا ثـبت شده است (شفیعی عربی:1387 ،
.)83
جـمهوری اسالمی ایران در مرزهای شـرقی خـود با دو کشور پاکستان و افغانستان همسایه است؛ و این دو کشور به
صورت طبیعی سرویسهای اطالعاتی خود را علیه کشور ایران فعال کردهاند .سرویس اطالعاتی افغانستان بعد از
تحوالت چند سال اخیر ،هم اکنون تحت نـظر سرویس غربی و آمریکایی در حال شکلگیری است .پاکستان دارای
سرویس اطالعاتی  ISAبا قدمت  60ساله است که از مهمترین فعالیتهای آن در دهه اخیر ،تشکیل حکومت طالبان
در افغانستان ،حمایت از سپاه صحابه ،خط دهی به اشرار ایران ،تـرویج فرقهگرایی ،تحریکات قومی و مذهبی و
گسترش فرهنگ خشونت و ترور در منطقه است؛ و امروزه عناصر افراطی و اشرار وهابی چون عبدالمالک ریگی تحت
کنترل  ISAدر پاکستان تردد و فعالیت دارد؛ و طبق اظهارات برادرش شرور عبدالحمید که اعـتراف بـر روابط برادرش
عبدالمالک ریگی با افسران آمریکا و پاکستان به در اعترافات وی صراحت آمده است (شفیعی عربی.)83 :1387 ،
هرگاه واقعیت فرقهگرایی را به سازماندهی گروههای افراطی اضافه کنیم در مییابیم کـه بـسیاری از گروههایی که
اکنون قدرت نظامیان را به چالش کشاندهاند در واقع محصول سرویسهای اطالعاتی هستند؛ بدین صورت ابعاد پیچیده
فرقهگرایی در فرآیند تبدیل اقلیت قومی به اقلیت گرایی قومی تـا حـدودی روشـن خواهد شد .از اقـدامات دیـگر
سیا تـشکیل سپاه صحابه میباشد .سپاه صحابه با پشتیبانی این سرویس ،فعالیت شدیدی در پاکستان دارد و اقدام به
ترور ،ارعاب و خونریزی شیعیان این کشور میکند .هـمچنین هـماهنگی گستردهای بین سپاه صحابه ،اشرار منطقه
بلوچستان ،طـالبان و نـیروهای حزب فرقان با سرویسهای محلی و بینالمللی وجود دارد .همانگونه که قبل از این
سرویس  ISAبا همفکری  CIAو کشور عربستان ،گروه طالبان را بـرای مـقابله بـا ارتش سرخ تشکیل و معضالت
فعلی افغانستان را به وجود آوردند(معین الدینی.)77 :1386 ،
بررسی اوضاع امنیت افغانستان در سالهای گذشته جای تأمل جدی دارد .طالبان در سال  2007بر تعداد و قدرت
تخریبی حـمالت خـود عـلیه مردم و  ...افزود و این گمانهزنی را در سطح وسیع ایجاد کرد که طـالبان در حال
بازگشت به قدرت است .علیرغم حضور آمریکا و ناتو طالبان هماکنون توانسته است حضور خـود را در بـیش از 45
درصد خـاک افغانستان گسترش داده و همچنین فعالیتهایش را در غرب و شمال افغانستان نیز گسترش دهد همچنین
طـالبان بـا تـغییر تاکتیک و شیوه عملیات جنگوگریز بعضًاًا به دشمن ضربه زده و سپس به پاکستان (مـنطقه وزیـرستان)
فـرار کنند .به قدرت رسیدن مجدد طالبان خود تهدیدات دیگری را متوجه امنیت ج.ا.ا مینماید که عمدهترین آن،
احیاء مجدد طالبانیسم و ترویج تفکر سلفی گری و گسترش شرارت و هدایت جریانات افراطی در داخل مـرزهای
ایران با افغانستان و عدم تسلط دولت مرکزی بر بخشهایی از افغانستان میبخشد و موضع اخیر رئیسجمهور افغانستان
سهیم کـردن طـالبان در قدرت است .بههرحال با افزایش سلطه طالبان تشدید شرارتها در این سـوی مـرز بـسیار
عیان است از جمله:
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 -1شرارت سازماندهی شده توسط طالبان از آن سوی مرز هدایت و طبق اعترافات عناصر دسـتگیر شـده پشتیبانی
اطالعاتی و تجهیزاتی میشوند -2 .گسترش فعالیت غیرقانونی توسط عوامل افاغنه اعم از جـاسوسی ،هـدایت
شـبکهای قاچاق سوخت ،مواد مخدر و گروگانگیری و )...با اخذ مالیات توسط طالبان -3 .عدم تسلط کامل پاکستان
و افـغانستان بـر مـنطقه پشتونشین این  2کشور و تبدیل شدن آن مناطق به مآمن مجرمان ،قاچاقچیان و اشـرار در
مـرزهای مشترک این  3کشور -4 .عدم کنترل مرز توسط نیروهای مرزبانی پاکستان و افغانستان و تمایل آنها به ناامن
بـودن مـنطقه -5 .سلطه طالبان در ترویج تفکر سلفی گری و آموزش دادن عوامل کشورهای دیگر جهت انجام
عـملیات انـتحاری (معین الدینی .)77 :1386 ،سلطه کمونیستها (شوروی سابق) بر افغانستان و ظلم و جور به
مسلمانان افغانی از  28سال پیـش بـاعث مـهاجرتهای مکرر و در حد وسیع به کشور که شاید این طوالنیترین
مهمانی تاریخ باشد و این روند بـه دلیل فقر ،جنگ ،ناامنی و  ...پس از سلطه طالبان افزایش یافت و از زمان تسلط
ناتو و آمریکا ایـن روند همواره رو به گـسترش بـوده و استان سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی معبر ورود و
خروج این مهاجرین غیر قانونی به کشور میباشد و بسیاری از آنها در استانهای شرق کشور ساکن هستند .باید
توجه کرد که ارتباط تنگاتنگی بین اهل سنت استان و افاغنه مهاجر وجود دارد و اخیرًاًا یکی از مولوی منطقه و در
سایتهای ضد انقالب در واکنش به ساماندهی و اخراج افاغنه گفته است :اگر افاغنه را از زاهدان و حتی استان اخراج
کنند ،بخش عمدهای از نماز جمعه و جماعت ما تـعطیل خـواهد شد .حتی با اسکان آنها در اردوگاهها نیز مخالفت
شده است .همچنین ارتباط بین اهل تسنن و افاغنه طوری است که امام جماعت بعضی از مساجد اهل سنت استان
افغانی مـیباشد و جـمعیت قابل توجهی از طالب حوزههای علمیه در این استان را افاغنه تشکیل میدهند؛ که در هم
آمیختگی ترکیب جمعیتی ناموزون را به وجود آورده است که باعث برهم خوردن تعادل و ترکیب جمعیت در استان
شده که در صـورت عـدم توجه آیندهای خطرناک پیش بینی میشود(نقیب زاده .)273 :1382 ،همچنین به این نکته
باید اشاره کرد اقتصاد استان نیز در بعضی مناطق در قبضه افاغنه و اهل سنت میباشد .رشد بی رویـه جـمعیت بـا
دیدگاه سیاسی و آغشته کردن آن بـا عـقاید مـذهبی ،جمعت استان را جوانترین جمعیت از لحاظ سنی در بین
استانهای کشور کرده است که همراه با فقر اقتصادی ،مشکالت عدیده امنیتی ،سیاسی ،آموزشی و تـربیتی و  ...را
فـراهم آورده اسـت و در نهایت توازن جمعیت را به نفع اهل سنت تـغییر داده اسـت و اخیرًاًا عدهای از افغانها با
تهیه و یا جعل شناسنامههای ایرانی در شهرهایی مثل زابل مقیم شده و اقدام به خرید زمینها کـردهاند و تـرکیب
جـمعیتی در این منطقه را تغییر دادهاند و در آینده زمینهساز خیلی از نابسامانیهای اجـتماعی خواهد شد.
پیامدهای مهاجرت افاغنه برای امنیت استان شامل موارد زیر است -1 :افزایش نرخ بیکاری و مهاجرت اتباع ایرانی:
در حال حاضر قریب به  220هـزار نـفر از اتـباع بیگانه در منطقه سیستان و بلوچستان حضور دارند که با توجه به
وضـعیت خشکسالی و مهاجرت شیعه از زابل مهاجرت و حضور افاغنه بسیار افزایش یافته است -2 .وجود قریب
 3200فرزند حاصل از ازدواجهای غـیرقانونی مـردان افـاغنه با زنان ایرانی و بالعکس و نداشتن هویت ایرانی در
زاهدان و زابل (حاشیه مرز) و نـداشتن انـگیزه در دفـاع و تأمین امنیت آسیبهای جدی منطقهای داشته است-3 .
برهم زدن ترکیب جمعیت و احتمال وقوع مسائل و مـشکالت سـیاسی ،امـنیتی بیشتر در آینده ،وجود روستاهای 100
درصد افغانی نشین در سیستان یک پل ارتباطی بسیار خطرناکی است که چشمانداز نگرانکنندهای را برای منطقه ترسیم
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میکند (نقیب زاده -4 .)273 :1382 ،باال بردن سرقفلی مغازهها ،افزایش میزان اجـاره خـانه و گـرانی مسکن در نقاط
شهری به خصوص زاهدان -5 .تشکیل گتوهای محلی ،در شهرهای استان به خصوص در زاهـدان و اخـتصاص 24
درصد از جرائم استان که مختص اتباع خارجی بهویژه افاغنه است -6 .تـشدید تـردهای غیرمجاز در مرز  :در سالهای
اخیر روزانه حدود  500نفر از افاغنه وارد استان میشدهاند که در بین آنها افراد سـپاه صـحابه ،گروهک فرقان
بلوچستان ،عامل بعضی از انفجارات در استان این جماعت بودند .عوارض و بـیماریهای بـهداشتی کـه همراه دام و
احشام و حتی مهاجرین به کشور وارد شده است.
برنامهریزی و سازماندهی اقتصادی فضا در منطقه مکران و چابهار
بر اساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی مقرر گردیده است که در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی،
موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور «سازمان توسعه سواحل مکران» تأسیس شود.
موضوعی که میتواند در مسیر اسناد باالدستی نظام اقدامی مؤثر در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توسعه سواحل
مکران ارزیابی گردد؛ زیرا طرح توسعه پایدار سواحل مکران قادر است با زدودن محرومیتها و فراهمسازی شبکه
ارتباطی مناسب ،موجب خلق تقاضا ،پویایی و تحرک در عرصههای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در این منطقه شود
و با ایجاد منطقهای امن برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی ،اشتغال ،مبارزه با قاچاق کاال و مواد مخدر و تولید
امنیت پایدار را به ارمغان آورد .از منظر ژئوپلیتیکی ،همجواری سواحل مکران با کشورهای پاکستان و افغانستان،
ظرفیتهای ارتباطی این سواحل به پهنه اقیانوس هند و امکان اتصال کشورهای آسیای مرکزی به دریاهای آزاد بستر
مناسبی برای گسترش تعامالت منطقهای و بینالمللی فراهم نموده است .به گواه دادههای معتبر ،بخش قابل مالحظهای
از عرضه و تقاضا عظیم جهانی ،متوجه منطقه گستردهای مشتمل بر آسیای مرکزی و اروپای شرقی است که ایران در
مرکز توجه این مناطق میباشد .لذا ظرفیتهای داخلی و قابلیتهای بالقوه بومی به منظور دستیابی به تدابیر قابل
حصول برای تعامل اقتصاد منطقهای اهمیتی اساسی دارد که این مهم نیز با توجه به نیاز کشورهای محصور در خشکی
چون کشورهای آسیای مرکزی به آبهای آزاد این سواحل فرصتهای مناسبی را در راستای توسعه مناسبات بینالمللی
و جذب سرمایه برای تولید در منطقه جنوب شرق و سواحل مکران دارد .در واقع حجم بزرگی از مبادالت جهانی کاال
و انرژی متوجه این منطقه است (ملک رئیسی.)21 :1385 ،
بنابراین دسترسی به آبهای آزاد و مسیرهای کوتاه ایمن و ارزان ،برای کشورهای منطقه به ویژه کشورهای آسیای
مرکزی که محصور در خشکی هستند از دیگر ابعاد اهمیت سواحل مکران است .در واقع از حیث مؤلفههای بینالمللی،
سواحل مکران به عنوان یکی از دروازههای تجارت منطقهای میتواند با اهتمام دولتمردان در مسیر توسعه پایدار نقش
محوری خود را در خلیج فارس ،دریای عمان و اقیانوس هند بازیابی کند و جمهوری اسالمی ایران به اعتبار همین
ظرفیتهای ملی و بهرهگیری از فرصتهای فراوان ناشی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حجم عظیم مبادالت کاال
و ترانزیت انرژی جهانی و آثار گسترده توسعه اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی سهیم گردد و منافع ملی و امنیت پایدار
را به ارمغان آورد .از این رو توسعه سواحل مکران باألخص ظرفیتهای بندر چابهار و شبکههای ارتباطی منتهی به
چابهار ،پاسخگوی این نیازهای گسترده است که با عنایت به راهبرد کالن اقتصاد مقاومتی در سال جاری ،انتظار بر آن
است که دولت مردان با نگاه درونزا و توجه به استعداد و ظرفیتهای داخلی در مسیر تولید قدرت و شکوفایی
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اقتصادی گام برداشته تا منافع عظیمی را برای ملت ایران تحصیل نمایند .بدون شک با اتکا به راهبرد اقتصاد مقاومتی
و با تکیه بر توان و ظرفیتهای داخلی میتوان راه هرگونه اخالل در نظام اقتصادی کشور را مسدود نمود (ملک
رئیسی .)21 :1385 ،کریدور شمال  -جنوب فرصتی استثنایی است ،چه آنکه بخش مهمی از آن از خاک ایران میگذرد.
درحال حاضر مهمترین و مناسبترین حلقه ترانزیت کاال بین آسیا و اروپا به شمار میرود .چه آنکه این کریدور از
حوزه اقیانوس هند (بندر بمبئی) آغاز و از طریق دریا به بندرعباس در جنوب ایران متصل میشود .به طوری که کاالها
میتوانند در داخل خاک ایران بهوسیله حمل و نقل جادهای و یا ریلی به بنادر شمال کشور (بندر انزلی و بندر امیرآباد)
انتقال یافته و سپس از طریق دریای خزر به بنادر آستاراخان و الگان روسیه حمل شوند .با تکمیل راه آهن قزوین -
آستارا در قلمرو ایران ،امکان دسترسی جادهای و ریلی به کشورهای منطقه قفقاز و روسیه نیز میسر میشود (ترکان و
شهبازی.)41 :1394 ،
کارشناسان میگویند هزینه حمل کاالهای ترانزیتی میان کشورهای حوزه اقیانوس هند و شمال اروپا از طریق مسیر
کریدور شمال ـ جنوب تا حدود  ۳۰درصد نسبت به مسیرهای سنتی موجود ارزانتر است و کشورهای جنوب شرقی
آسیا ،آسیای مرکزی ،خاورمیانه ،حوزه اقیانوس هند و خلیج فارس و نیز شمال اروپا با پیوستن به کریدور حمل و نقل
بین المللی شمال ـ جنوب که ازجمله کریدورهای چندوجهی است ،میتوانند از مزایای آن در حمل و نقل سریع و
ارزان کاالهایشان بین آسیا و اروپا استفاده کنند .یکی دیگر از قابلیتها و کارکردهای بسیار مهم سواحل مکران ،کارکرد
ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی آن است .در عصر حاضر که اقتصاد نقش مهمی در جایگاه کشورها دارد و با توجه به
تعریف واژهی ژئواکونومیک ،مناطقی حائز اهمیت هستند که داراي نقش اقتصادي میباشند .بر این اساس ،در قرن
حاضر جهان را به شش منطقه تقسیم میکنند و هر منطقهای که خارج از این تقسیمبندی قرار بگیرد از اهمیت چندانی
برخوردار نیست .این مناطق عبارتاند از  -1آمریکاي شمالی -2 ،اروپاي غربی -3خاورمیانه (خلیج فارس)  -4آسیاي
جنوب شرقی  -5محور مسکو لنینگراد  -6هند .هریک از این مناطق یک قدرت ژئواکونومی هستند .از این شش منطقه،
چهار منطقه مصنوعات خود را به سایر کشورها صادر میکنند و از تولید انبوه برخوردار هستند .فقط یک منطقه است
که مواد خام صادر میکند و این منطقه خلیج فارس است که مهمترین گذرگاه حمل و نقل و ورود به آبهای آزاد ،مواد
خام (نفت و گاز) از خلیج فارس به تنگه هرمز و از آنجا دریاي مکران (عمان) است که به اقیانوس هند راه پیدا میکند.
درواقع نقش ترانزیتی دریاي مکران و سواحل آن ،عامل اصلی ارتقاي جایگاه استراتژیک این منطقه از بعد اقتصادي
است (ترکان و شهبازی.)41 :1394 ،
واقعیت این است که اکنون نقاط استراتژیک ،مناطق استراتژیک و قلمروهاي ژئواستراتژیک بیشتر بر اساس معیارهاي
اقتصادي تعیین میشود ،لکن قابلیت مناطق از جهت کاربرد نظامی هم مورد نظر است .این نکتهی بسیار حساسی است،
یعنی عامل اقتصادي به تنهایی در کار نیست ،بلکه پشتوانهی قدرت نظامی و مالحظات نظامی هم در کنار مالحظات
اقتصادي اهمیت دارد .پس براي تحقق یافتن ایدههای اقتصادي ،چنانچه نیاز به استفاده از قدرت نظامی باشد ،باید دید
فالن منطقه (سواحل مکران) ظرفیت مانور نظامی را دارد یا نه .بدین سان در ترتیب و اولویتبندی منافع و قدرت ملی
و ابزارهاي نفوذ جهانی ،توان اقتصادي هر کشور مهمترین جایگاه در سالهای اخیر به خود اختصاص داده است .در
سدهی بیست و یکم ،توانمندي اقتصادي در سطح بینالمللی و کنترل تولید و عرضهی مصرف کاالهاي اقتصادي بسیار
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مهم است .مناطق ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک منطبق بر مناطقی است که داراي منابع انرژي سرشار و همچنین تولید
ناخالص هنگفت میباشد .حال اگر مناطق استراتژیک دوران جنگ سرد (ژئوپلیتیک) منطبق با عوامل اقتصادي
(ژئواکونومی) گردد ،آن مناطق موقعیتی بینالمللی خواهند یافت که غیرقابل جایگزین بوده و نقشی محوري در تدوین
استراتژیهای جهانی پیدا خواهند کرد.
با طرح شدن ژئواکونومیک در ژئوپلیتیک مناطق جغرافیایی دوران جنگ سرد ،از بعد دیگري ،یعنی توزیع منابع مولد
انرژي با محوریت نفت و گاز مطرح گردیدند؛ به عبارت دیگر در قرن بیست و یکم مناطقی که داراي انرژي هستند یا
محل عبور آن ،مورد توجه قرار میگیرند .از اینرو اهمیت ژئواکونومیک سواحل مکران در بحث مسیرهای انتقال انرژي
نیز قابل توجه است و توجه به جایگاه سواحل مکران به عنوان یکی از مهمترین مناطق عبور انرژي در تدوین راهبرد
ملی امري انکار ناپذیر و ضروري میباشد .در طرح یونیدو سواحل دریاي عمان به عنوان نزدیکترین راه و مسیر انتقال
انرژي بینقارهای شناخته شده است .در این طرح چابهار به عنوان بزرگترین ترمینال مایع سازي گاز و انتقال آن به
بازار مصرف جنوب شرق آسیا از جمله چین و ژاپن در نظر گرفته شده است (امیری و دیگران .)133 :1393 ،از دیگر
قابلیتها و کارکردهاي ژئواکونومیکی سواحل مکران ،فضاي بسیار مناسب موجود در این منطقه براي ایجاد بنادر ،مناطق
آزاد تجاري و صنعتی با هدف دسترسی کشورهاي محصور در خشکی در آسیاي مرکزي و قفقاز است .دسترسی به
آبهای آزاد عالوه بر جنبههای نظامی و ژئو استراتژیکی داراي مزیتهای اقتصادي متعددي براي کشورهاي ساحلی
است که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد :حمل و نقل آبی ارزانترین نوع حمل و نقل محسوب میشود ،دریاها
از غنیترین منابع غذایی بشر به شمار میروند و از نظر منابع معدنی نیز مهم محسوب میشوند ،سواحل دریاها از مناطق
توریستی جذاب محسوب میشود و بنادر و مناطق آزاد ساحلی فرصتهای تجاري زیادي را در اختیار کشورهاي
ساحلی قرار میدهند .کشورهای محصور در خشکی ،کشورهایی هستند که به دلیل عدم دسترسی به آبهای آزاد از
تمامی این فرصتها محروم هستند .از میان کشورهاي در حال توسعه 31 ،کشور محصور در خشکی میباشند (امیری
و دیگران.)133 :1393 ،
کشورهاي محصور در خشکی به علت دوردستی ،در امور بازرگانی خارجی به کشورهاي همسایه وابستگی دارند و در
نتیجه محکوم به پرداخت هزینههای گزاف تبادالت شدهاند .هزینههای هنگفت حمل و نقل ،زیرساختارهاي غیر مؤثر
و انواع مضیقهها ،عالوه بر الزامات صادرات و واردات میتوانند ،مانعی جدي در مسیر الحاق آنها به اقتصاد جهانی
محسوب گردد که در عین حال به رقابتهای صادراتی و جریان سرمایهگذاری خارجی در این مناطق آسیب جدي
میزنند .طبق دادههای بانک جهانی در قیاسها با کشورهاي داراي مرز آبی ،کشورهاي محصور در خشکی حدود 50
درصد هزینهی بیشتري براي حملونقل میپردازند ،در مقابل حجم بازرگانی آنها  60درصد کمتر است .این آمار مؤید
روند منزوي شدن کشورهاي محصور در خشکی در اقتصاد جهانی است .در مقابل در مقایسه با کشورهاي محصور در
خشکی و اقتصادهاي زمینی ،در اقتصادهاي دریا محور هزینهی حمل و نقل بسیار پایینتر ،تخصصی شدن و تقسیم
نیروي کار قدرتمندتر و بهرهوری بسیار باالتر است .کشورهاي ساحلی با آزادسازی اقتصادي ،در فرآیند جهانیسازی
وارد شده و از مزیتهای اقتصاد مبتنی بر تجارت دریایی بهرهمند شدهاند .واقع شدن جنوب شرق ایران در دسترسی به
راه هاي آبی و مسیرهاي بزرگ ترانزیت کاال به اروپا ،کشورهاي مدیترانه و هندوستان ،پتانسیلهای بازرگانی را براي
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فعال شدن بخش اقتصادي در این منطقه فراهم آورده است که باوجود سازمانهای منطقهای همچون آسه آن و اکو
چشمانداز بازرگانی روشنی میتوان براي آیندهی بازرگانی این منطقه انتظار داشت .جنوب شرق ایران واجد مزیتهای
ژئواکونومیکی مهمی براي ایران است که ایران را به عنوان وزنهای در سیستم بینالمللی و سیستم جهانی در قرن 21
مطرح مینماید .برخی از مزیتهای این منطقه داراي اثرات درون کشوري است و برخی به موقعیت ایران در ساختار
نظام جهانی مربوط میشود .ازجمله این مزیتها ،سواحل مناسب ایران در دریاي عمان براي ارتباط کشورهاي محصور
در خشکی آسیاي مرکزي و قفقاز به آبهای آزاد به منظور استفاده از مزیتهای حمل و نقل دریایی است .از آنجا که
یکی از عناصر اصلی تشکیل دهندهی قیمت کاال ،هزینهی حمل و نقل آن میباشد به این دلیل هزینهی حملونقل به
عناوین یک عامل اساسی در انتخاب نوع وسیلهی حمل و نقل مورد توجه قرار میگیرد .این عامل موجب اقبال بیشتر
نسبت به استفاده از حمل و نقل دریایی به عنوان ارزانترین راه با بیشترین ظرفیت میگردد .به طوري که بیشترین حجم
کاال ،در زنجیرهی حمل و نقل کنونی جهان ،از طریق دریاها صورت میگیرد .ایران با وجود دسترسی به آبهای آزاد
از سمت جنوب و موقعیت ویژهی جنوب شرق در مبادي ورودي و خروجی به آبهای آزاد از پتانسیل فوقالعادهای
در این زمینه برخوردار است .کرانههای دریاي عمان به دلیل دارا بودن سواحل مناسب به ویژه در خلیج چابهار موقعیت
نسبتًاًا خوبی جهت پهلو گرفتن کشتیهای ظرفیت باال براي اتصال حوزههای مختلف ژئوپلیتیکی در پیرامون ایران با
سیستم تجارت جهانی دارد .نقشه زیر مهمترین بنادر و اسکلههای ساحلی مکران را نشان میدهد که در این میان بندر
چابهار از اهمیت وافري برخورداراست (خلیلی و دیگران.)81 :1390 ،
با توجه به این شرایط ،سواحل مکران میتواند فرصت طالیی را در اختیار کشورهاي محصور در خشکی در منطقه
آسیاي مرکزي و همچنین قفقاز قرار دهد .در واقع سواحل مکران در قالب محور شمال و جنوب ،مهمترین مسیر اتصال
کشورهاي آسیاي مرکزي به آبهای آزاد جهان است و همچنین این سواحل میتواند در قالب محور شرقی -غربی
مسیر بسیار مناسبی را براي اتصال کشورهاي جنوب شرق آسیا به اروپا فراهم میکند .سواحل مکران این قابلیت را دارد
که با ایجاد و گسترش بنادر و اسکلههای وسیع امکان انتقال کاال از مسیر ایران به اروپا را فراهم کند .در مقایسه بین دو
مسیر ،یعنی مسیر دریایی از هند و جنوب شرق آسیا به دریاي سرخ ،مدیترانه و اقیانوس اطلس ،مسیر مکران ،آذربایجان،
روسیه ،اروپا  40درصد کوتاهتر است ،حدود  50درصد در وقت صرفهجویی میشود و علیرغم ارزان بودن حمل و نقل
آبی ،این مسیر حدود  30درصد ارزانتر از مسیر آبی است که با رنگ قرمز در نقشه نشان داده شده است .در این بین
بندر چابهار با داشتن موقعیت ممتاز دریایی و خشکی ،میتواند تأمین کنندهی کاالهاي مورد نیاز کشورهاي محاط در
خشکی ،همچون افغانستان ،قفقاز و آسیاي مرکزي باشد (خلیلی و دیگران.)81 :1390 ،
منطقهی چابهار یکی از  5نقطهی جهان است که قابلیت تبدیل شدن به مگاپورت را دارد .با توجه به موقعیت این بندر
در صادرات و واردات و رفع نیاز کشورهاي آسیاي جنوبی و  11کشور دیگر ،منطقهی چابهار نقطهی استراتژیک ،ارزان،
مطمئن و سهل الوصول در مقایسه با دیگر کریدورهاي ترانزیتی جهان به شمار میرود .این منطقه به وسیلهي شبکهی
حمل و نقل زمینی و هوایی از شمال به کشورهاي آسیاي میانه و افغانستان ،از شرق به پاکستان و از جنوب به اقیانوس
هند متصل است .چابهار جزیره نیست ،بلکه به سرزمین اصلی متصل است و در مسیر تجارت کشورهاي خاور دور به
خاورمیانه و شاخ آفریقا قرار گرفته است .به همین دلیل میتواند نقش مهمتری نسبت به دیگر مناطق آزاد در زمینهی
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ترانزیت کاال داشته باشد .در این میان ،اگرچه مرزهاي جنوب شرقی با تهدیدات و آسیبپذیریهای متعددي روبرو
است ،اما نقاط قوت و فرصتهای فراوانی در تأمین امنیت مرزها و توسعهی بخش مذکور نیز وجود دارد .یکی از
موقعیتهای برتر این منطقه ،بحث قرار گرفتن بر سر شاهراه ترانزیت کاالست .از این رو ،با ایجاد شبکه ریلی شمال-
جنوب در مجاورت شرق کشور و اتصال منطقهی آزاد چابهار به سرخس در شمال شرقی کشور ،ظرفیتهای اقتصادي،
اجتماعی و فرصتهای ترانزیتی و سرمایهگذاری فراوانی براي این مناطق فراهم میشود .طرح گسترش راهها منجر به
کاهش هزینه حمل و نقل براي بازرگانان ،انجام فعالیتهای تجاري ،رونق اقتصادي ،اشتغال و در نهایت امنیت و به
موازات آن توسعه ،فراهم میشود .ایجاد چنین کریدوري سبب میشود ایران ،کشورهاي خاور دور ،آسیاي جنوب
شرقی ،شبه قارهی هند را به آسیاي مرکزي ،قفقاز و در نهایت اروپا متصل کند (خلیلی و دیگران.)81 :1390 ،
از این رو ،ایران یکی از کشورهاي مهم و تأثیرگذار بر کریدور شمال -جنوب محسوب میشود .کریدور شمال-جنوب،
تجارت و ترانزیت کاال را تسهیل میکند .در بین کشورهاي محصور در خشکی در آسیاي مرکزي ،افغانستان به دلیل
موقعیت جغرافیاي و اشتراکات فرهنگی و تمدنی جایگاه خاصی را در استفاده از مسیر ایران براي دسترسی به آبهای
آزاد دارد .بر این اساس همچنان که طرحهایی نیز در دست مطالعه و اجرا است .اجاره بخشی از سواحل و بنادر و
تأسیسات ساحلی مکران به افغانستان به مدت نیم قرن و ارتباط زمینی آن از طریق بزرگراه چابهار ،زرنج ،دالرام و یا
خطوط ریلی به مرکز افغانستان میتواند ضمن درآمد سرشار اقتصادي براي دو کشور ،افغانستان را از تنگناي ژئوپلیتیکی
محصور بودن در داخل خشکی رهایی دهد .ارتباطات جادهای به عنوان مکمل آبی دریایی و همچنین شاهراههای
ارتباطدهندهی مکانهای تجمع انسانی نقش برجستهای را در توسعهی مکانهای جغرافیایی به عهده دارد (امیراحمدیان،
 .)22 :1382در سالهای اخیر مسیرهاي ارتباطی جادهای ،توجه مسئوالن را به خود جلب کرده است از جمله طرح
جادهی مهم ترانزیتی است که طبق آن این مسیر جادهای از چابهار آغاز و از زابل گذشته و به خاك افغانستان وارد
میشود که پس از گذشتن از زرنج ،قندهار و کابل ،وارد تاجیکستان میشود .این اقدام زیربنایی ،موجب رونق اقتصادي
استان عقب نگه داشته شدهی سیستان و بلوچستان خواهد شد .از سوي دیگر دو کشور افغانستان و تاجیکستان به
دریاهاي آزاد دسترسی خواهند یافت .براي تجار افغانستان ،این مسیر با صرفهترین مسیر در مقایسه با مسیر بندرعباس
خواهد بود که کاالهایشان را در آن جا تخلیه و بارگیري میکنند .براي خروج چابهار از بن بست ترانزیت کاال ،منطقهی
آزاد ،نقش بسزایی دارد .براي این کار میتوان یک خط جدید کشتیرانی به منظور حمل کاالهاي کشور افغانستان از بنادر
کشورهایی همچون  :دبی ،چین و سنگاپور به بندر چابهار راه اندازي کرد تا بخشی از هزینههای تجار افغانستان پرداخت
شود (امیراحمدیان.)22 :1382 ،
در واقع چابهار کوتاهترین مسیر دسترسی دریایی و خشکی به کشور افغانستان محسوب میشود و به لحاظ زمانی نزدیک
به  30ساعت در مقایسه با بندرعباس صرفه زمانی دارد .نکته الزم به ذکر اینکه این موضوع عالوه بر ابعاد ژئواکونومیکی
داراي ماهیت ژئوپلیتیکی است .بدین ترتیب که وابستگی افغانستان به ایران مانع از وابستگی افغانستان به رقیب منطقهای
ایران یعنی پاکستان میشود و در معادالت ژئوپلیتیکی جایگاه ایران را در افغانستان و منطقه ارتقاء میدهد .البته متأسفانه
شبکهی جادهای جنوب شرق ایران شامل تنها یک شبکهی اصلی شمال -جنوب است که این شبکه نیز از توسعهی مفید
و کافی برخوردار نمیباشد .شیوه و مسیر دیگر دسترسی افغانستان و برخی دیگر از کشورهاي آسیاي مرکزي به سواحل
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مکران و آبهای آزاد ،حمل و نقل ریلی است .از میان سیستمهای حمل .نقل ،حملونقل ریلی به سبب ویژگیهایی
همچون ایمنی مطلوب ،امکانات مناسب در طول سفر و صرفهی اقتصادي از اهمیتی خاص برخوردار است .ایجاد
کریدورهای ریلی و اتصال آن به کشورهاي همسایه و بنادر ایران بخشی از برنامههای استراتژیک اقتصادي است که
دستیابی و استفاده از ظرفیتهای نهایی آن ،سهم زیادي در توسعهی ملی خواهد داشت .ولی غفلت از این پروژه باعث
انتقال آن به گوادر پاکستان میشود و این فرصت طالیی از ایران سلب خواهد شد؛ که با احداث خط ریلی این کشور
توسط چینیها یکی از مسیرهاي ارتباطی افغانستان به سواحل چابهار ،ارتباط ریلی به طول  900کیلومتر است که از
مسیرهاي چابهار ،زرنج به مرکز افغانستان در استان بامیان میرسد .نکته قابل توجه اینجا است که هندوستان طراح و
سرمایهگذار اصلی این پروژه است .هند از این سرمایهگذاری دو هدف اصلی دارد .یک هدف اقتصادي و دسترسی به
منابع معدنی غنی افغانستان در استان بامیان در مرکز افغانستان است و هدف دیگر ،ژئوپلیتیکی است و آن کاهش
وابستگی افغانستان به پاکستان به عنوان مهمترین رقیب و دشمن هندوستان است ،اینجاست که معادالت ژئوپلیتیکی
تفسیر میشود (خدا بخشی.)46 :1383 ،
عالوه بر این ،ارتباطات هوایی نیز میتواند با استفاده از قابلیتهای سواحل مکران گسترش یابد .روزانه ترددهاي هوایی
وسیعی در جهان صورت میگیرد که به ناچار میبایست حریم هوایی کشورها مورد استفاده قرار گیرد و از فضاي هر
کشور باعث شکل گیري نوع جدیدي از درآمدهای ارزي براي آن کشور میگردد .قرارگیری ایران در ساختار طبیعی
کرهی زمین و وجود کشورهاي مختلف در شرق و غرب موجب استفاده هواپیماها از فضاي ایران میگذرد که از این
محل ساالنه درآمد فراوانی نصیب ایران میگردد .ولی قسمت عمدهی درآمد این محل براي کشورهاي عبوري از محل
سوختگیری و ارائهی خدمات به هواپیماهاي عبوري است .جنوب شرقی ایران با وجود دارا بودن موقعیت مناسب
جهت دسترسی هواپیماهاي کشورهاي مختلف براي فرود و استفاده از خدمات ،تاکنون فاقد فرودگاهی مجهز جهت
ارائهی این خدمات بوده و درآمدهاي ناشی از این محل به سایر کشورها نظیر امارات متحدهی عربی همسایهی جنوبی
و پاکستان ،همسایهی جنوب شرقی ایران که داراي فرودگاهی بینالمللی با امکانات مناسب هستند ،منتقل میگردد.
احداث فرودگاه مجهز با امکانات گستردهی خدمات ناوبري میتواند جنوب شرق ایران و چابهار را به یکی از سرپلهای
ارتباط میانقارهای و بینالمللی تبدیل نماید (خدا بخشی.)46 :1383 ،
در نهایت قابلیتهای سواحل مکران ،در بحث توریسم نیز قابل توجه است .به اعتقاد صاحب نظران ،گردشگري از
پویاترین بخشهای اقتصادي جهان است که بر پایه پیشبینی سازمان جهانی جهانگردي در چند سال آینده ،از دید
درآمد در سرآمد همه بخش اقتصادي موجود در جهان خواهد بود و بزرگترین بخش بازرگانی جهان را ویژه خود
خواهد کرد .گردشگري به عنوان یک پدیده اجتماعی در سطح جهانی مطرح است تا جایی که ساختار اجتماعی،
پیمانههای اخالقی و شیوههای عرفی را تغییر میدهد .با نگرش به تواناییهای گردشگري منطقه آزاد و شهر کرانهای
چابهار ،میتوان گفت که گردشگري به عنوان یک بازوي اقتصادي میتواند مورد نگرش قرار گیرد .منطقهی آزاد چابهار
به عنوان یک سرگروه اقتصادي با ایجاد کار ،فراهم ساختن زمینهی دستیابی کشورهاي حوزهی CISبه آبهای آزاد،
افزایش ترانزیت ،گسترش گردشگري و  ...میتواند به شدت مورد نگرش قرار گیرد .گردشگري جایگاه استراتژیک و
ارزشمندي و در چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در افق  1404ش ،دارد و در صورت برداشتن بازدارندهها ،تنگناها،
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کاستیها ،چالشها و توجه ویژه به زیرساختهای گردشگري ،میتواند بخشی از گذرگاه گسترش و سازندگی کشور
را در جهت آرمانهای واالي جمهوري اسالمی ایران از دیدگاه جایگاه کرانهای خود ،چیرگی به خلیج فارس و دریاي
:جمهوري اسالمی ایران ،آشکار سازد (محبوب و الهی.)109 :1392 ،
مکران از یک سو و پیوند آن با کشورهاي درونقارهای آسیاي مرکزي ،از سوي دیگر ،پیوسته در درازاي تاریخ ،مورد
نگرش گردشگران بوده و گذرگاهی آرام براي کاالي بازرگانی به شمار میرفته است .ایران در جایگاه جغرافیایی برتر
خود ،میان کشورهاي آسیاي مرکزي ،قفقاز ،کرانههای خلیج فارس و دریاي مکران و نیز خاور دریاي مدیترانه و در
سطح کالن ،سراسر آسیاي جنوب باختري پیوسته یک بستر پیوندي ارزشمندي به شمار میرود .از دیرباز گردشگران و
بازرگانانی که کاالي اروپایی را به چین و هند و برعکس ،کاالي هند و چین را به اروپا میبرند ،زودتر از دیگران به
ارزش این گذرگاه به ویژه کرانه آن در ناحیه استراتژیک چابهار پی بردند .کرانههای دریاي مکران در منطقهی آزاد و
شهر کرانهای چابهار از دیدگاه فراخواندن گردشگر و گذراندن زمان آسوده در زمستان ،میتواند با سرمایهگذاریهای
بایسته براي فراهم آوردن توانشهاي آسودگی و خوشگذرانی ،یکی از جاهاي ارزشمند گردشگري زمستانی کشور
ایران به شمار میآید (محبوب و الهی .)109 :1392 ،قرار گرفتن شهر و منطقهی چابهار در جنوبیترین جاي خاور
خلیج زیبا و دیدنی چابهار و در کرانه شمالی دریاي مکران ،چشمانداز بسیار زیبایی را به آن بخشیده است .در روز،
تابش خورشید بر دریا و در شب تابش ماه و مهتاب در فضاي کرانههای سرب گون چابهار احساسبرانگیز است.
کنارههای آبی دریاي مکران در این ناحیه ،در درازاي پنج ماه از سال ،خوش آب و هوا ،آرام و زیباست .هواي خوش و
دلپذیر پاییز و زمستان ،موجهای مالیم دریا در کنار پرندگان زیباي دریایی این کنارهها ،از نمودارهاي طبیعت به شمار
میروند .وزش بادهاي موسمی ،موسوم به مونسون در چابهار سبب شده است تا این بندر در تابستان ،خنکترین و در
زمستان ،گرمترین بندر جنوبی ایران و دماي آن تنها بین  10تا  34درجه سانتیگراد در نوسان باشد .این دما باعث ایجاد
یکی از متنوعترین پوششهای گیاهی و گونههای جانوري در چابهار شده است .الزم به ذکر است توسعهی گردشگري
در این منطقه با موانعی نیز روبروست .عالوه بر ابعاد و کارکردهای ژئوپلیتیکی سواحل مکران که در قالب مباحث فوق
گفته شد ،به طور مشخص دریا داراي کارکردهاي ژئوپلیتیکی مشخصی است ،از جمله این کارکردها میتوان به
زمینهسازی شکلگیری اتحادیه منطقهای ،منابع تأثیرگذار بر فرایندهاي منطقهای و جهانی نظیر انرژي و عوارض دریایی
نظیر نقاط استراتژیک اشاره کرد .اساسًاًا فضاي ژئوپلیتیک هر کشور تحت تأثیر عوامل مختلف و کارکردهاي آنها،
میتواند در طیفی از شرایط کام ًالًال مساعد تا شرایط نامساعد قرار داشته باشد .بازیگران ملی ،منطقهای و بینالمللی تحت
تأثیر اهداف خاص خود میکوشند محیط ژئوپلیتیک یک کشور را تعریف و تبیین نمایند .دریاي عمان جزء حوزهی
استراتژیک اقیانوس هند بوده که به عنوان یکی از پنج حوزهی استراتژیک جهان شناخته میشود و روزانه میلیونها
بشکهی نفت و حجم وسیعی از کاال و سرمایه از طریق آن مبادله میشود.
طرح مطالعات راهبردي منطقهی آزاد تجاري -مرز آبی کرانههای عمان و تسلط بر یکی از مهمترین و استراتژیکترین
راههای آبی جهان ،کنترل ایران را در مبادي ورودي خلیج فارس و اقیانوس هند تضمین مینماید و از طریق تجمیع
منافع دیگران ،در این ارتباط به تولید امنیت از طریق همکاریهای بینالمللی ،هزینهی تأمین امنیت این منطقه را بر
عهدهی دیگران قرار دهد .هرکدام از کارکردهاي ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی سواحل مکران در عین حال میتواند
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کارکرد ژئوپلیتیکی نیز داشته باشد ،به عنوان نمونه اگرچه در اختیار گذاردن سواحل و بنادر مکران و اجاره درازمدت آن
دربردارنده سودهاي اقتصادي فراوانی براي کشور است ،اما در عین حال این موقعیت میتواند کارکرد ژئوپلیتیکی داشته
باشد و در افزایش وزن و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در منطقه نقش بسزایی داشته باشد و یا همچنان که ذکر شد طرح
هند در سرمایهگذاری و ساخت راه آهن چابهار به منطقه معدنی در استان بامیان افغانستان ضمن اینکه سودهاي فراوانی
را براي هند به همراه دارد ،در رقابت ژئوپلیتیکی هند و پاکستان نیز مؤثر است ،زیرا ضمن وابستگی بیشتر افغانستان به
هند مانع از وابستگی افغانستان به پاکستان رقیب هندوستان میشود (محبوب و الهی.)109 :1392 ،
نتیجه گیری
هدف اصلی این مقاله عبارت از برنامهریزی و سازماندهی سیاسی ،امنیتی و اقتصادی فضا در منطقه مکران در راستای
ارائهی یک مدل راهبردی برای مناطق ایران؛ مطالعهی موردی چابهار است .این منطقه به لحاظ موقعیت ارتباطی دارای
یک موقعیت استثنایی است .نوار ساحلی منطقه چابهار از طرفی با نوار ساحلی هرمزگان و شمال خلیج فارس و از طرف
دیگر با نوار ساحلی پاکستان و منطقه کراچی هم جوار است .این منطقه بهوسیله دریای عمان ،خلیج عدن و کانال سوئز،
به دریای مدیترانه و اروپا ،بهوسیله اقیانوس هند به آفریقا و دماغه امید نیک (و نیز مدیترانه) و همچنین به اقیانوس
اطلس و قاره آمریکا راه مییابد .همچنین از ُبُبعد امنیت ملی ،موقعیت استراتژیک منطقه چابهار که از سویی ناشی از
قرارگیری آن در مدخل ورودی دریای عمان و خلیج فارس و از سوی دیگر داشتن خورهای شرقی است و نیز نقش
بندرگاهی آن به دلیل نزدیکی به شبه قاره هند و توان طبیعی آن در ایفای نقش پوشش بر بنادر خلیج از نظر کنترل تنگه
هرمز و اشراف آن بر سواحل جنوبی دریای عمان ،امکان کنترل دقیق بر خطوط نظامی در اقیانوس هند و تنگه باب
المندب را به منطقه داده است.
به لحاظ وضعیت سیاسی حاکم بر منطقه ،استان مرزی سیستان و بلوچستان به لحاظ همسايه بودن با دو كشور پاكستان
و افغانستان و نيز قرار گرفتن در حاشيه آبهای آزاد درياي عمان به لحاظ استراتژیکی و سياسي از موقعیت ویژهای
برخوردار است .كشور افغانستان و كشورهاي شمالي آن به دليل عدم ارتباط با آبهای آزاد شديدًاًا به دنبال دستيابي به
اين هدف میباشند .این امکان از دو مسير ،یکی از طريق عبور از كشور ایران و ديگري از طريق شبكه ريلي كشور
پاكستان و سپس دستيابي به درياي عمان و آبهای اقيانوسي ميسر میباشد .در همین راستا كشورهاي شمالي ،با
راهاندازی مسير خط راه آهن بافق -مشهد تا حدودي به اين امر دست یافتهاند ،اما كشور افغانستان همچنان از اين مسئله
به دور مانده كه البته با راه اندازي خط در دست احداث سنگان -هرات به راه آهن ایران و آبهای آزاد متصل شده و
همچنين با احداث اين خط راهآهن و در ادامه خط زاهدان -ميلك آنها از طريق مسير كوتاهتري به آبهای آزاد راه
خواهند يافت .از سوی دیگر به دليل اتمام جنگ در كشور افغانستان و حركت اقتصادی رو به رشد اين كشور همسايه،
برقراري ارتباط سياسي و اقتصادي با اين كشور داراي اهميت خاصي میباشد و در این میان ،منطقه آزاد چابهار در
استان سیستان و بلوچستان به دلیل برخورداری از قدرت ايجاد ارتباط كشور افغانستان با آبهای آزاد ،از لحاظ سياسي
در سالهای آينده داراي اهميت خاصي خواهد بود.
استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران در چند سال اخیر به یکی از ناامنترین استانهای مرزی این کشور
تبدیل شده است .آميخته بودن جمعيت شيعه و سنی ،فعاليت گروههای مسلح بلوچ ،مرز طوالنی با پاکستان ،قاچاق
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سودآور مواد مخدر ،تبعيض و نارضايتی اهالی از مسئوالن محلی و حکومت مرکزی و دسترسی آسان به مصالح
غيرمجاز همگی از عواملی معرفی شدهاند که در تضعيف امنيت اين استان مؤثرند .هرچند سيستان و بلوچستان همواره
امنيتی شکننده داشته ،اما از سال  12۳0با گروگانگیریها و آدمکشیهای گروه جند اهلل ،اين استان به دردسری بزرگ
برای مقامات امنيتی و قضايی ايران بدل شده و حتی دستگيری و اعدام عبدالمالک ريگی ،رهبر پيشين جند اهلل ،نتوانسته
به اين حمالت پايان دهد .رهبران جند اهلل هدف گروه خود را مقاومت مردمی برای احقاق حقوق بلوچها (سنی مذهب)
میخوانند ،ولی جمهوری اسالمی اين گروه را تروريستی و دارای گرایشهای وهابی و سلفی میداند و میگوید آن
از سوی آمريکا و بريتانيا حمايت میشود ،اتهامی که اين دو کشور رد کردهاند.
در دهه اول انقالب شکوهمند اسالمی به دلیل وجود ریشههای فقر و محرومیت اقتصادی و انـزوای جـغرافیایی،
خـوانین و اشرار به کمک حامیان خارجی خود به ویـژه رژیـم سابق عراق به ایجاد ناامنی در استان دامن زدند .در
دهه دوم انقالب با رشد و توسعه اقتصادی جهتگیری ناامنیها به سـمت جـریانات سـیاسی و سازمان یافته پیش
رفت .در دوره مأموریت سپاه در سالهای  1358تا  1374با تـوجه به وابستگی جریانات ضد انقالب به رژیم سابق
عراق و جریانات وهابی داخل پاکستان رویکرد استراتژیک نظام به صـورت تـرکیبی از رویـکرد تهدید محور و
آسیبپذیر محور اداره میشده است اما در دهه سوم انقالب کـه مـصادف است با حضور آمریکا در مرزهای شرقی
کشور انتخاب رویکرد استراتژیک آسیب محور در اولویت قرار دارد تا امـکان رفـع زمـینههای و آسیبپذیریهای
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی فراهم آید .بدین شکل ،فاعل که در این جـا آمـریکا اسـت زمینه مناسبی را برای بهره
برداری از نقاط آسیبپذیر پیدا نخواهد کرد .تهدیدهای آمریکا در این شـرایط در دو شـکل تـهدیدهای نرم و سخت
ظهور پیدا میکند .در خصوص تهدیدهای نرم بهرهبرداری از شکافهای مذهبی و قومی و در خـصوص تـهدیدهای
سخت استفاده از عوامل آشوب گر و اشرار برای ایجاد ناامنی در دستور کار دشمنان خـارجی بـه ویـژه آمریکا قرار
دارد.
همجواری استان با کشور افغانستان و کشت سالیانه بیش از  5000تن مواد مخدر در ایـن کـشور زمینهساز قرارگیری
این استان در معرض قاچاق مواد مخدر شده است تا جـایی کـه اکـثر اشرار منطقه از این راه کسب منفعت میکنند.
مهمترین معابر ترافیک مواد مخدر در استان در شهرهای زاهـدان ،زابـل و خاش قرار دارد .تنها در فاصله سالهای
 1369تا  1370بیش از  150کاروان مواد مخدر در این اسـتان تـردد مـیکرد .عوامل مافیایی مواد مخدر و سران ضد
انقالب مستقر در پاکستان که پی به پتانسیلهای نظامی کاروانهای مـواد مـخدر بـرده بودند ارتباطاتی را با این
کاروانها برقرار کردند و با هدایت عوامل خارجی در پوشـش کـاروانها ناامنیهای گستردهای را در استان به وجود
آوردند .به این عوامل باید جریانهای سیاسی و مذهبی سلفی را که ریـشه در جـریان طالبان در افغانستان و پاکستان
دارد اضافه کرد.
یکی از سیاستهای آمریکا که در راستای طرح «خاورمیانه بـزرگ» 1اجـرا مـیشود« ،فعال کردن گسلهای قومی و
مذهبی بهویژه در شـرق ایـران» اسـت در ایـن زمـینه در بـند  4دکترین امنیتی  2007آمریکا از اقدامات نرم این کشور
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دربارۀ تغییر نگرش در مردم ایران و طرح دعاوی حقوقی علیه دولت ایران به نفع قومیتها یاد شده است(شیرودی،
 .)83 :1384در این بند در خـصوص تحریک و تقویت جناحهایی که علیه حاکمیت فعال هستند بخصوص حرکتهای
قومی و ترویج دموکراسی و حقوق بشر از طریق گسترش NGOها در احقاق حقوق اقلیتها تأکید شده است .در این
سند از جـمله اهـداف آمریکا در طرح خاورمیانه جدید ،تجزیه کشورهای منطقه ،اعطای خودمختاری و ایجاد ساختار
فدرایتو در سال  2015است که با تغییر مرزها ،کوچکسازی کشورها صورت میگیرد .در همین راستا میتوان به فـعال
کـردن  3ماهواره فارسی زبان که مبلغ سیاستهای یاد شده با تأکید بر تشکیل کردستان بزرگ ،بلوچستان آزاد و
آذربایجان متحد است ،اشاره داشت.بنابراین به نظر میرسد بـه نـظر میرسد با توجه به استراتژی جدید آمریکا ،یکی
از اهداف راهبردی این کشور تغییر نگرش در مردم ایران با تحریک قومیتها ،از جمله قوم بلوچ است .حـوادث و
نـاآرامیهای اخیر در منطقه شرق گـویای هـمین سیاست است .در این زمینه نشریه «ساندی تلگراف» مینویسد:
«حمالت تروریستی اخیر در ایران یا سازماندهی آمریکا بود(شفیعی عربی.)83 :1387 ،
در حال حاضر بیثباتی سیاسی و امنیتی کشورهای پاکستان و افغانستان و بویژه درگیریهای اخیر ارتش پاکستان با
پشتوها و تصور بلوچستان آزاد (پشتونستان) که منجر به آزار و اذیت و آزار شیعیان و مهاجرت آنها از ایـن مـناطق
از جمله مـعضالت منطقه است که تأثیر فراوانی بر امنیت استان دارد .با وجود این بیثباتی و عدم کنترل دولتهای
دو کشور بر مناطق پشتونشین و بلوچستان خود ،بویژه عدم کنترل بر مرزها ،اشرار و قاچاقچیان به صـورت آزاد در
مـنطقه فـعال هستند حوادث امنیتی زیادی را تا به حال بوجود آورده است و اشرار و قاچاقچیان بومی و غیر بومی در
مواردی نیز بـا احـساس خطر از نیروهای نظامی و امنیتی ج.ا.ا مکررًاًا به این کشورها فرار میکنند .علیرغم قـرارداد
اسـترداد مـجرمین بین دو کشور در مراودات مرزی تا بحال  1025سند عدم همکاری مرزبانان این دو کشور در مرز
مابین ج.ا.ا ثـبت شده است
از منظر ژئوپلیتیکی ،همجواری سواحل مکران با کشورهای پاکستان و افغانستان ،ظرفیتهای ارتباطی این سواحل به
پهنه اقیانوس هند و امکان اتصال کشورهای آسیای مرکزی به دریاهای آزاد بستر مناسبی برای گسترش تعامالت
منطقهای و بینالمللی فراهم نموده است .به گواه دادههای معتبر ،بخش قابل مالحظهای از عرضه و تقاضا عظیم جهانی،
متوجه منطقه گستردهای مشتمل بر آسیای مرکزی و اروپای شرقی است که ایران در مرکز توجه این مناطق میباشد.
لذا ظرفیتهای داخلی و قابلیتهای بالقوه بومی به منظور دستیابی به تدابیر قابل حصول برای تعامل اقتصاد منطقهای
اهمیتی اساسی دارد که این مهم نیز با توجه به نیاز کشورهای محصور در خشکی چون کشورهای آسیای مرکزی به
آبهای آزاد این سواحل فرصتهای مناسبی را در راستای توسعه مناسبات بینالمللی و جذب سرمایه برای تولید در
منطقه جنوب شرق و سواحل مکران دارد .در واقع حجم بزرگی از مبادالت جهانی کاال و انرژی متوجه این منطقه
است.
بنابراین دسترسی به آبهای آزاد و مسیرهای کوتاه ایمن و ارزان ،برای کشورهای منطقه به ویژه کشورهای آسیای
مرکزی که محصور در خشکی هستند از دیگر ابعاد اهمیت سواحل مکران است .در واقع از حیث مؤلفههای بینالمللی،
سواحل مکران به عنوان یکی از دروازههای تجارت منطقهای میتواند با اهتمام دولتمردان در مسیر توسعه پایدار نقش
محوری خود را در خلیج فارس ،دریای عمان و اقیانوسهند بازیابی کند و جمهوری اسالمی ایران به اعتبار همین
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ظرفیتهای ملی و بهرهگیری از فرصتهای فراوان ناشی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حجم عظیم مبادالت کاال
و ترانزیت انرژی جهانی و آثار گسترده توسعه اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی سهیم گردد و منافع ملی و امنیت پایدار
را به ارمغان آورد .از این رو توسعه سواحل مکران باألخص ظرفیتهای بندر چابهار و شبکههای ارتباطی منتهی به
چابهار ،پاسخگوی این نیازهای گسترده است که با عنایت به راهبرد کالن اقتصاد مقاومتی در سال جاری ،انتظار بر آن
است که دولتمردان با نگاه درونزا و توجه به استعداد و ظرفیتهای داخلی در مسیر تولید قدرت و شکوفایی
اقتصادی گام برداشته تا منافع عظیمی را برای ملت ایران تحصیل نمایند .بدون شک با اتکاء به راهبرد اقتصاد مقاومتی
و با تکیه بر توان و ظرفیتهای داخلی میتوان راه هرگونه اخالل در نظام اقتصادی کشور را مسدود نمود.
کریدور شمال  -جنوب1فرصتی استثنایی است ،چه آنکه بخش مهمی از آن از خاک ایران میگذرد .در حال حاضر
مهمترین و مناسبترین حلقه ترانزیت کاال بین آسیا و اروپا به شمار میرود .چه آنکه این کریدور از حوزه اقیانوس
هند (بندر بمبئی)2آغاز و از طریق دریا به بندرعباس در جنوب ایران متصل میشود .به طوری که کاالها میتوانند در
داخل خاک ایران بهوسیله حمل و نقل جادهای و یا ریلی به بنادر شمال کشور (بندر انزلی و بندر امیرآباد) انتقال یافته
و سپس از طریق دریای خزر به بنادر آستاراخان و الگان روسیه3حمل شوند .با تکمیل راه آهن قزوین  -آستارا در
قلمرو ایران ،امکان دسترسی جادهای و ریلی به کشورهای منطقه قفقاز و روسیه نیز میسر میشود.
یکی دیگر از قابلیتها و کارکردهای بسیار مهم سواحل مکران ،کارکرد ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی آن است .در عصر
حاضر که اقتصاد نقش مهمی در جایگاه کشورها دارد و با توجه به تعریف واژهی ژئواکونومیک ،مناطقی حائز اهمیت
هستند که داراي نقش اقتصادي میباشند .بر این اساس ،در قرن حاضر جهان را به شش منطقه تقسیم میکنند و هر
منطقهای که خارج از این تقسیمبندی قرار بگیرد از اهمیت چندانی برخوردار نیست .این مناطق عبارتاند از  -1آمریکاي
شمالی -2 ،اروپاي غربی -3خاورمیانه (خلیج فارس)  -4آسیاي جنوب شرقی  -5محور مسکو لنینگراد  -6هند .هریک
از این مناطق یک قدرت ژئواکونومی هستند .از این شش منطقه ،چهار منطقه مصنوعات خود را به سایر کشورها صادر
میکنند و از تولید انبوه برخوردار هستند .فقط یک منطقه است که مواد خام صادر میکند و این منطقه خلیج فارس
است که مهمترین گذرگاه حمل و نقل و ورود به آبهای آزاد ،مواد خام (نفت و گاز) از خلیج فارس به تنگه هرمز و
از آنجا دریاي مکران (عمان) است که به اقیانوس هند راه پیدا میکند .درواقع نقش ترانزیتی دریاي مکران و سواحل آن،
عامل اصلی ارتقاي جایگاه استراتژیک این منطقه از بعد اقتصادي است.
از اینرو اهمیت ژئواکونومیک سواحل مکران در بحث مسیرهای انتقال انرژي نیز قابل توجه است و توجه به جایگاه
سواحل مکران به عنوان یکی از مهمترین مناطق عبور انرژي در تدوین راهبرد ملی امري انکارناپذیر و ضروري میباشد.
در طرح یونیدو سواحل دریاي عمان به عنوان نزدیکترین راه و مسیر انتقال انرژي بین قارهای شناخته شده است .در
این طرح چابهار به عنوان بزرگترین ترمینال مایع سازي گاز و انتقال آن به بازار مصرف جنوب شرق آسیا از جمله چین
و ژاپن در نظر گرفته شده است .از دیگر قابلیتها و کارکردهاي ژئواکونومیکی سواحل مکران ،فضاي بسیار مناسب
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موجود در این منطقه براي ایجاد بنادر ،مناطق آزاد تجاري و صنعتی با هدف دسترسی کشورهاي محصور در خشکی
در آسیاي مرکزي و قفقاز است .دسترسی به آبهای آزاد عالوه بر جنبههای نظامی و ژئو استراتژیکی داراي مزیتهای
اقتصادي متعددي براي کشورهاي ساحلی است که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد :حمل و نقل آبی ارزانترین
نوع حمل و نقل محسوب میشود ،دریاها از غنیترین منابع غذایی بشر به شمار میروند و از نظر منابع معدنی نیز مهم
محسوب میشوند ،سواحل دریاها از مناطق توریستی جذاب محسوب میشود و بنادر و مناطق آزاد ساحلی فرصتهای
تجاري زیادي را در اختیار کشورهاي ساحلی قرار میدهند .کشورهای محصور در خشکی ،کشورهایی هستند که به
دلیل عدم دسترسی به آبهای آزاد از تمامی این فرصتها محروم هستند .از میان کشورهاي در حال توسعه 31 ،کشور
محصور در خشکی میباشند.
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