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 51/41/5931تاریخ صدور پذیرش:  51/40/5931تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده

عدم قطعیت و افزایش ، محیطی فناورانه و زیست، اجتماعی، سیاسی، گوناگون اقتصادی هایتغییرات شتابان و شگرف در حوزه

های مناسب در گیرندگان در سطوح سازمانی و ملّی برای اتخاذ تصمیمروی تصمیم ترین موانع پیش سطح خطرپذیری از مهم

راه اتصال ایران و حتی تمامی کشورهای  عنوان سواحل مکران به، سوی دیگر های گوناگون راهبردی و عملیاتی است. ازحوزه

رشد  دار هیطالتواند  می، قفقاز و شرق اروپا به دریاهای آزاد و با داشتن توان اکولوژیک باال، المنافع حوزه آسیای مرکزی مشترک

گرفتن در ساحل  و قرار یکتیژئوپل یتسواحل مکران با توجه به دارا بودن موقعهمچنین  شتابان اقتصادی ایران در آینده باشد.

ا استفاده از مقاله پیش رو ب، باشد به همین منظور هند می یانوسهای آزاد و اق سوی آب به یراندروازه ا، عمان یایهند و در یانوساق

ی ای ممکن و مطلوب در  ندهیآخلق و آزمون ، مند اقدام به کشفای نظامو به شیوه GBNروش سناریونویسی با رویکرد 

اجتماعی و زیستی توزین ، اقتصادی، امنیتی، های سیاسی ان نموده است. بر این اساس با نظر خبرگان پیشرانخصوص سواحل مکر

ثبات سیاسی در پاکستان و بهبود روابط شده و با توجه به ماتریس عدم قطعیت و اهمیت چهار سناریوی چرخش به مکران با ویژگی 

حصر مکران ، دم ثبات سیاسی در پاکستان و بهبود روابط اقتصادی ایران و غربعکندالینی گربه با ویژگی ، اقتصادی ایران و غرب

عدم ثبات سیاسی در پاکستان و و سناریو تفتان خاموش  ثبات سیاسی در پاکستان و تضعیف روابط اقتصادی ایران و غرببا ویژگی 

راهبردهای استراتژیک در جهت توسعه و ، هاشده است و متناسب با هر یک از سناریو حاصل تضعیف روابط اقتصادی ایران و غرب

 ساخت آینده مکران ارائه گردیده است.

 

 GBNرویکرد ، مکران، نویسیسناریو، پژوهییندهآ :كلیدی واژگان
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 مقدمه

ای یا وجهی از آینده تنها به گوشه، هر روشی برای شناخت آن، چندوجهی و نامتعین است، ای پیچیدهپدیده، آینده

-ای متکثر و گوناگون بدل ساخته است )پدرام و جاللیپژوهی را به حوزهشناسی آیندهروش، ین امربرد. همراه می

بر که گاه جبران زمان و  کسب آمادگی مناسب برای رویارویی با این شرایط پرمخاطره و هزینه(. 54، 5931، وند

، مطالعه آینده، سازدتی ناشدنی میها و کشورها را دشوار و حهای اقتصادی برخاسته از آن برای سازمانزیان

انتخاب آینده مطلوب و تدوین برنامه برای حرکت پایدار سازمان و جامعه درراه ، های ممکنشناسایی و تعیین آینده

 (51، 5931، قائدی و خوشحال، )احمدی ساخته استبدل دستیابی به اهداف را به روشی کارآمد در مدیریت جامعه 

است  یافته محبوبیت ها و کشورها دولت یندر ب، بلندمدت ریزی ی برنامهبرا یبانابزار پشت یک عنوان پژوهی به آینده

(Silva, 2015:794). 

و اعتماد  یهنبوده و تنها به بخت و اقبال تک آینده که نگران یستمعنا ن ینبد یندهبینی بودن آ پیش چون اصل غیرقابل

کند که نسبت  اصل حکم می یناقدام شود. بلکه ا قبلی طرح و برنامه ای سر برآورد بدون زمان بحران تازه هر شود تا

 بود و نه امور را به سرنوشت یندهآ یگویی ها پیش ی تعیینکه نه در پ نحوی تری اتخاذ شود به موضع مناسب آینده به

 ی مؤلفهاحتماالً از هم کنش چهار  یندهکه آ داشت در نظر یدو بدون طرح و برنامه حرکت شود و با واگذار

یابی . ارز1. تصور حوادث ممکن 5سه هدف  توان می آیند و می یدها پد و اقدام یرهاتصو، روندها، رویدادها

پژوهی نام برد  آینده یشده را برا داده یحامور ترج جهت گیری در . تصمیم9حوادث محتمل  یافتنو  احتماالت

، ییرات محیطیتغ یرو تفس ییدر شناسا ییتوان توانا ی میپژوه بالقوه کاربرد آینده یایاز مزا (99:5934، یانی)حاج

توان برشمارد.  را می یکاستراتژ یماتتصم یو اجرا یابتکار های قابلیت رشد، یکریزی استراتژ برنامه یندفرا یارتقا

(Konoiuk, Glinska, 2015:245با ) ی بین بر پیش که ریزی های برنامه روش، ها و دگرگونی ییراتنرخ تغ افزایش

وجود آورده  ی بهچنان وضع، یندهآ یتعدم قطع ینسنگ یهو سا نیست دیگر جوابگوی نیازها، استوار است یندهآ

ریزی باید پژوهان در برنامهه اعتقاد آینده( ب5911، شوارتز)آید  به نظر می یرممکنغ یندهبینی آ است که پیش

های ممکن را تری از آیندهتواند طیف وسیعسناریو میای از سناریوها مورداستفاده قرار گیرد. یک مجموعه مجموعه

ریزی اگر دهد. برنامهتری از موضوعات و رویدادهای آینده را مدنظر قرار میترسیم کند و درنتیجه مجموعه گسترده

نده تر خواهد بود و اعتماد ما را در رویارویی با آیتر و کاملمسلماً دقیق، ای صورت گیردبر اساس چنین مجموعه

 (.51، 5939، افزایش خواهد داد )فخرایی و کیقبادی

دروازه ، مکران با توجه به دارا بودن موقعیت ژئوپلیتیک و قرار گرفتن در ساحل اقیانوس هند و دریای عمانسواحل 

یچ جهت است که ایران از این منطقه ه باشد. حساسیت این منطقه ازآنهای آزاد و اقیانوس هند میسوی آب ایران به

سوی جهان خارج  تواند گذرگاهی بهعنوان دریای آرام می تعارضی با هیچ کشور دیگر در طول تاریخ نداشته و به

-ای را از هیچ جهت بر کشور متحمل ننماید آنچه بر اهمیت سواحل و منطقه مکران میآنکه هیچ هزینه حال، باشد

 یرانا یبرا یا منطقه-فرا های یدر اتخاذ استراتژ تواند یم ینظام یگاهبه لحاظ جا یرانا یسواحل جنوب شرق، افزاید

گسترش حوزه  یبه معنا ینببخشد. ا یرانا یاییدر یرویرا به ن یانوسیاق یها آب یانکننده باشد و توان تحرک م تعیین

است.  یکاستراتژ یاییقدرت در یکآن به  یلفارس و امکان تبد فراتر از حوضچه خلیج، یرانا ینظام یاتعمل
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را  یلتبد ینامکان ا، آزاد یها دادن ما به آب یوندبا پ، هند یانوسعمان و اق یایدر، فارس بسته خلیج یطخالف محبر

 یرا بر بخش شمال یرانو کنترل ا یقدرت نظارت تواند یچابهار و توسعه آن م ییهوا یگاه. وجود پادهد یبه ما م

سواحل ، بنا به تأکید رهبر انقالب یا، عمان یای( سواحل در5910:59، یناو روم یادهد. )حافظ ن یشوس هند افزایاناق

متخاصم  یروهایکه ن نحوی به آید؛ یحساب م به یرانای ا فارس در برابر دشمنان فرا منطقه عقبه منطقه خلیج، مکران

 یایدر مالیه شبر کران یرانهستند. با توجه به احاطه ا یادر ینمجبور به عبور از ا، فارس ر خلیجد میهرگونه اقدا یبرا

منطقه پرداخت و آن را در  ینبه مقابله با تحرکات دشمن در ا توان یم یقدق یدفاع یزیر برنامه یکبا ، عمان

زمینی و هوایی ، پتانسیل باالی این منطقه در ابعاد مختلف دریایی (900:5934، یضیفارس در تنگنا قرارداد. )ف خلیج

منطقه برای  ینمناسب موجود در ا یارفضای بس، سواحل مکران یکیواکونومها و کارکردهای ژئ قابلیت یگراز داست. 

مرکزی و قفقاز  یایدر آس یکشورهای محصور در خشک یمناطق آزاد تجاری و صنعتی باهدف دسترس، بندرها یجادا

دی برای های اقتصادی متعد دارای مزیت استراتژیکیو ژئو یهای نظام های آزاد عالوه بر جنبه به آب یاست. دسترس

ونقل  حمل نوع ترین ارزان یونقل آب اشاره کرد: حمل یرتوان به موارد ز است که ازجمله می یکشورهای ساحل

مهم محسوب  یزن یروند و ازنظر منابع معدن بشر به شمار می ییترین منابع غذا از غنی یاهادر، شود محسوب می

های  فرصت یشود و بندرها و مناطق آزاد ساحل جذاب محسوب می یستیاز مناطق تور دریاها سواحل، شوند می

ین با توجه به جذابیت باالی ( بنابرا511، 5914، دهد )میرحیدر قرار می یکشورهای ساحل یاررا در اخت یادیتجاری ز

، جانبه و از این رهگذر توان امیدوار بود که عالوه بر توسعه همهمی، گذاری خارجیمنطقه جهت جذب سرمایه

، نیافتگی دارد بیکاری و غیره که همه ریشه در توسعه، فقر شدید، قاچاق، دار و بغرنج منطقه نظیر ناامنیمسائل ریشه

های سعی در شناخت آینده، در این مقاله یافته باشیم. شده و بلکه شاهد ظهور قطبی جدید در سپهر ایران توسعه حل

برای راهبردها و اقدامات  زمینه مناسبا بتوان پیش روی منطقه مکران با استفاده از سناریونویسی شده است ت

 ریزی نمود.سازی آن برنامهمتناسب را شناسایی و در جهت پیاده

 تحقیقروش 

های  تکنیک و با استفاده از یا با استفاده از منابع کتابخانه مطالعه میدانی و و تحلیلی – یفیپژوهش بامطالعه توص ینا

به این پاسخ  یدر پی پرسشنامه این موضوع را مورد کنکاش قرار داده است و کارگیر و به 1دلفی و 5سناریونویسی

با استفاده از سناریونویسی  ژئوپلیتیکی سواحل مکران یتبه وضعنسبت ای  پژوهانه آینده یکردروکه چه ، سؤال هست

حصر ، ی گربهکندالین، چهار سناریوی چرخش به مکران اساس است که: ینپژوهش بر ا ینا یهفرض و وجود دارد؟

راهبردهای استراتژیک در جهت توسعه و ، توان نگاشت و متناسب با هر یک از سناریوها مکران و تفتان خاموش می

 ساخت آینده مکران ارائه کرد.

   مبانی نظری

                                                                                                                         :پژوهی آینده

دستانه است و انسان را از و پیش عامرانه، ای آگاهانهبه شیوه، پژوهی دانش و معرفت شکل بخشیدن به آیندهآینده
                                                                                                                                                               
1 GBN 
2 Delphi method 
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های فرضکند. یکی از پیشآور محافظت میهای سرسامو پیشرفت غافلگیری در برابر توفان سهمگین تغییرات

واسطه به اراده انسان دارد که آینده محتوم و قطعی نیست و پدید آمدن آن بستگی بیپژوهی آن است اساسی آینده

 (.14ص ، جلد اول، 5931، وند)پدرام و جاللی

-ترین و کارآمدترین ابزارهای ساخت راهبردهای بلندمدت و تدوین سیاست پژوهی ازجمله مهم آینده، از سوی دیگر

پایداری و رفاه اجتماعی و سطح مطلوب فناوری ، اقتصادی، داف سیاسیهای سازمانی و ملّی برای دستیابی به اه

پژوهی دانشی ارزش بنیان که آینده با توجه به این (.51ص ، 5931، قائدی و خوشحال، شده است )احمدی تبدیل

نیازمند  پژوهیکاربست آینده، ها داردایدئولوژی و فرهنگ ملت، بینیاست و ارتباطی تنگاتنگ و ناگسستنی با جهان

 (.99ص ، جلد اول، 5931، وندی آن است )پدرام و جاللیشدهگیری از نسخه بومیبهره

خواهند همچنین درصدد شناخت عوامل تغییر و دگرگونی هستند؛ یعنی می، پژوهان برای انجام وظایف خود آینده

، اقتصادی، های سیاسیسوی دیگر نظمهای فناورانه بوده و از سو علت اصلی پیشرفت فرآیندهای پویایی را که از یک

ای جز ای را که چارهکوشند تا تحوالت غیرمنتظرهشناسایی نمایند. نیز می، کننداجتماعی و فرهنگی را دگرگون می

انتظاری  کوشند تحوالت قابلمشخص کنند و سرانجام می، ها نیست )زیرا در کنترل انسان نیستند( تسلیم در برابر آن

ناخواسته ، نشده بینی کنند پیامدهای پیشتالش می، نیز معلوم کنند. عالوه بر این، گیرندل آدمی قرار میرا که در کنتر

 (.00ص ، 5931، قائدی و خوشحال، های اجتماعی را کشف نمایند )احمدیو ناشناخته فعالیت

ان وقایعی هستند که مردم را ( رویدادها: هم5آید.  طورکلی آینده احتماالً از در هم کنش چهار مؤلفه پدید می به

( روندها: تجربیاتی است مستمر و ادواری که 1اندازد؛  کفایت و کارایی تفکر درباره آینده به تردید می نسبت به

ای میان  ها: که اغلب فاصله عمده ( اقدام0( تصویرها: نگاه مردم به آینده است و 9دهد؛  درگذشته و حال رخ می

، 5931، قائدی و خوشحال، )احمدی، (5911، شوهانی و لطفی، عملی وجود دارد )کیوانهای  تفکرات ذهنی و اقدام

 (.99ص ، 5934، )حاجیانی، (31ص ، 5939، )فخرایی و کیقبادی، (39ص 

 سناریو

گیری در برابر ای برای بهبود تصمیمپژوهی است و شیوههای آیندهترین روشیکی از کلیدی، روش سناریونویسی

سناریو ابزاری برای تحلیل ، (. درواقع01ص ، جلد دوم، 5931، وندکن و محتمل ست )پدرام و جاللیهای ممآینده

 و (90، 5931، های برتر آینده است )اسکندرینیازها و ارزش، هافرصت، تهدیدات، ها و شناخت شرایطسیاست

ترین مجموعه از شرایطی را که گسترده، های بدیل است. سناریوهامند آیندهخلق و آزمون نظام، کشف، آنهدف 

گذاری و تدوین راهبردها و گیرد. سناریوها با کمک به سیاست در برمی، ممکن است در آینده با آن روبرو شویم

(. 53، 5939، دهند )فخرایی و کیقبادیاحتمال تحقق آینده مطلوب و ایدئال را افزایش می، های بلندمدتبرنامه

مطلوب و  که روشی برای ارائه آینده باهدف توضیح اقدامات امروز در سایه آیندهسناریو حقیقت آینده نیست بل

توان می (1454، )دورانس و گودت های امروز را مدیریت نمایدنگری باید محدودیتباشد. پیشآینده محتمل می

ای ا به طرز ماهرانهکنند. سناریوههایی هستند که مسیرهای پیش رو را در آینده توصیف میگفت سناریوها داستان

(. 599، 5931، قائدی و خوشحال، کنند )احمدیها را ترسیم می های گوناگون آینده و چگونگی تحقق آنگزینه

ی. اغلب این های ساده تا پیچیده و از کیفی تا کمّشده است؛ از روش ابداع، های گوناگونی برای خلق سناریوروش
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-اند. در همه این روش با یکدیگر مشابه، و استفاده از اصطالحات متفاوتفرد  های منحصربهها باوجود ویژگیروش

شناسایی و معرفی ، ها و رویدادهای مهم و تأثیرگذار بر آنپیشران، موضوعات، روندها، بامطالعه سیستم موردنظر، ها

رویکرد  توانیمر تدوین سناریو های مورداستفاده درویکردازجمله  (.11، 5939، شوند )فخرایی و کیقبادیمی

 و رویکرد ریب نیتز و رویکرد توماس مندل و یان ویلسون، رویکرد میشل گودت، توماس مندل و یان ویلسون

، (5335در این میان روش پیتر شوارتز ) (.593-501، 5931، قائدی و خوشحال، )احمدی را نام برد GBNرویکرد 

 شود: ل زیر تشکیل میهاست و از مراحترین این روش یکی از محبوب، GBNمدیر 

، تواند دایره موضوع را محدود کندترین عاملی که در نخستین گام می شناسایی موضوع یا تصمیم اصلی: مهم (5)

 شود. های سازمانی است که سناریو برای آن تدوین میاهداف و برنامه

ز عوامل کلیدی که بر باید فهرستی ا، نیروهای کلیدی در محیط تصمیم: پس از شناسایی موضوع یا تصمیم اصلی (1)

 تأثیرگذار هستند تهیه کرد.، موفقیت یا ناکامی آن تصمیم

کننده در محیط کالنی است که بر عوامل ها: گام سوم شامل تهیه فهرست روندهای هدایتشناسایی پیشران (9)

، سیاسی، صادیاقت، عالوه بر تهیه فهرستی از نیروهای اجتماعیشده در گام قبلی تأثیرگذار هستند.  کلیدی شناخته

نیروهایی که در پس "راه دیگر برای رسیدن به عوامل کالن محیطی پاسخ به این پرسش است: ، محیطی و فنّاورانه

پژوهش و تحقیق نقش ، در این مرحله "اند؟ کدم، اند وجود دارد که در گام دوم قرارگرفته نیروهای خرد محیطی

توانند به نیازمند تحقیق و مطالعه است. این مطالعات می، هاانسازی پیشرتعریف و مشخص کند.مهمی را ایفا می

 صورت بگیرند.، پژوهانه؛ ازجمله دلفیهای گوناگون آیندهشیوه

ها و پیشران، بندی عوامل کلیدیبندی بر اساس دو شاخص اهمیت و عدم قطعیت: گام بعدی شامل طبقهرتبه (0)

برای موفقیت موضوع یا تصمیم اصلی که در گام اول  درجه اهمیت، روندها بر اساس دو معیار است؛ اول

درجه عدم قطعیت آن عوامل و روندها. نکته اصلی شناسایی دو یا سه عامل یا روندی ، دوم، شده است شناسایی

 ترین بوده و با بیشترین عدم قطعیت همراه باشند. است که مهم

-ها متمایز می ست که سناریوهای نهایی بر اساس آنمحورهایی ا، بندیانتخاب منطق سناریوها: پیامد مرحله رتبه (1)

، ها در فرآیند تولید سناریوهاست. هدف نهاییترین گام درواقع یکی از مهم، شوند. مشخص کردن این محورها

 توجه باشد. برای تصمیم گیران قابل، ها های موجود بین آنرسیدن به سناریوهایی است که تفاوت

بندی سناریو را استخوان، کنندهایی که سناریوها را از هم متمایز میها و منطقنپربار کردن سناریوها: پیشرا (6)

شده در  بندی را با رجوع به عوامل کلیدی و روندهای شناساییتوان این استخواندهند. در مرحله بعد میتشکیل می

 های دوم و سوم پربار کرد.گام

باید به موضوع اصلی و هدف سناریوها بازگردیم. این ، تیپس از تدوین سناریوهای مقدمامعانی ضمنی سناریو:  (1)

توان آن چگونه می، هایی از عدم امکان وقوع داشته باشدپرسش در اینجا مطرح است که اگر سناریوی دلخواه نشانه

 را برای کارایی استفاده بهینه با شرایط موجود هماهنگ ساخت؟

تر است؟ ر اهمیت دارد که بدانیم کدام سناریو به هدف نزدیکاین نکته بسیاها و عالئم راهنما: انتخاب شاخص (1)

چند شاخص مهم ، ها مشخص شد لذا الزم است وقتی سناریوهای مختلف تدوین و نتایج حاصل از اجرای آن
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 - 10ص ، جلد دوم، 5931، وند)پدرام و جاللی ها نتایج مورد انتظار استخراج شود. انتخاب شود و بر اساس آن

 (.501-506، 5931، قائدی و خوشحال، ی)احمد، (03

 متد دلفی

میالدی  5311منظور ساختاردهی به فرایند ارتباط گروهی برای حل یک مشکل در سال  گسترش روش دلفی به

های  کارگیری روش دلفی عمدتاً باهدف کشف ایده (. به106:5916، هلمر و دالکی ابداع شد )عباسی، توسط گوردن

گیری است. روش دلفی فرایندی ساختاریافته برای  منظور تصمیم ن و یا تهیه اطالعاتی مناسب بهاطمینا خالقانه و قابل

بندی دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که از طریق توزیع  آوری و طبقه جمع

گیرد. روش دلفی بر  ها و نظرات دریافتی صورت می شده پاسخ هایی در بین این افراد و بازخورد کنترل پرسشنامه

تز )نظر و عقیده مخالف( و نهایتاً سنتز )توافق  آنتی، : تز )ایجاد عقیده یا نظر( اساس رویکرد تحقیق دیالکتیکی یعنی

دلفی ابزار ارتباطی  5شود. به اعتقاد هلمر گرفته است که سنتز خود تبدیل به تز جدیدی می و اجماع جدید( شکل

ترین  (. مهم101کند )همان:  ن است که فرموله کردن آراء اعضاء گروه را تسهیل میسودمندی بین گروهی از خبرگا

کنندگان است. در صورت عدم درک  از طرف شرکت یروش دلف یریکارگ به یها درک هدف، یندفرا یننکته در ا

در  یلومات کافاز مع یددهندگان با بود. پاسخ یمکنندگان مواجه خواه شرکت ینامرتبط از سو ییها با پاسخ، یحصح

لزوماً  یدشا حال یندرع یداشته باشند. ول ییآشنا وردبحثمقوله م یموضوع یاتحوزه مربوطه برخوردار بوده و با ادب

اتکا  قابل یجهحصول به نت یها برا نباشد. حداقل تعداد اعضاء پنل یازین موردنظر باال درزمینه یاربه تخصص بس

عملکرد  توانند یچهارنفره هم م یها گروه یحت یآرمان یطظر برکهوف در شرادارد. بنا بر ن یقتحق یبه طراح یبستگ

 (Ludwig and Starr,2005:327داشته باشند ) یمناسب

 شناسی سواحل مكران محیط

 عمان از رأس یجو جنوب باختری پاکستان است که در طول خل یراندر جنوب خاوری ا یساحل ینیمکران سرزم

مکران نام  ینبلوچستان پاکستان گسترده است. سرزم یالتس بال در جنوب خاوری اجاسک تا ال الکوه در باختر

از سه  یشب یدالور و جنگجو با قدمت یاقوام باشد که دارای زمین می ایران یدر جنوب شرق یننش یاییآر یلاص یهناح

 یاصل بخشی  دهنده شکیلزبان و نژاد ت یدگاهاز د یخها در طول تار (. بلوچ5961:01، باشد )لسترنج هزار سال می

 یناست. همچن یدهنام یرانپادشاه ا یخسروها را جزوی از ارتش ک بلوچ یفردوس یمباشند. حک بزرگ می یرانی ا پیکره

عنوان  و از آن به شده نوشته« مکا» یا« مکران»ید و تخت جمش یستونبر ب یوشهای دار نبشته نام بلوچستان در سنگ

آن را  یزن، یونانی نگار یختار، ششم ق.م(. هرودت ی است )سده شده برده نام یامنشهخ ییچهاردهم فرمانروا استان

 یاباتالق  یمکران نظرات متفاوتی وجود دارد مثالً مکران به معن یدر مورد معان است خوانده« میکیان» یا« یکیانم»

، میکوی که اشاره به قوم یواژهای کهن و باستان -نخل خرما ینسرزم -ساحل مکها، خواران یماه یمکران به معن

مجاور مرز پاکستان که از دنباله ، یرانا یدارد. امروز مکران در بخش جنوب شرق ینسرزم ینا یمیساکنان قد

که از  یربندهای بشاگرد و بگ کوه و رشته یدهگرد یلتشک یرانفالت ا یو نمکزارهای شرق یرهای مرکزی و کو کوه
                                                                                                                                                               
1 Helmer 
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اند جزء مکران  بهموازات )محاذات( خط سرحدی قرارگرفته یبعض و یامغرب به مشرق در امتداد ساحل در

تازه ایجادشده به نام پاکستان  و در کشوری یهی استعمار انگلستان تجز با توطئه یرانهایی از مکران ا باشند. بخش می

است  یرله کودنبا یعیطب یایجغراف یدهای مکران از د کرانه یرهای خشک و با کوه (9:5935، قرار گرفت )پارسا پور

بوده است.  یزترحاصلخ، شود می یدهاکنون د ین ازآنچهسرزم ینا یانههای م در سده یایافته. گو که تا آنجا گسترش

طور  به کدام ی هیچاند ول های خود ثبت نموده از شهرهای مکران را در کتاب یاریسب میاسا یشیننویسان پ جغرافی

بلوچ است.  یالتی آن محل سکونت ا ای مکران گرم و قسمت عمدهوهو اند آب نکرده یادگسترده از آن شهرها 

که  آن قرار دارد و درصورتی یهاست که منطقه آزاد و بندر چابهار در حاش یمناطق ساحل ترین مهم چابهار از یجخل

قه منط ییشاهد رونق و شکوفا یکنزد یندهدر آ یردقرار گ استفادهمنطقه مورد ینهای مناسب اقتصادی ا توانمندی

 .(9:5935، زرقانیبود ) یمخواه یویژه در نوار ساحل به

 ها یافته

با کمک پرسشنامه ، برای سناریونویسی در این پژوهش پس از شناسایی مسئله منطقه مکران GBNبر مبنای رویکرد 

-زیست، سیاسی، اقتصادی، اجتماعیها با ماهیت شناسایی عوامل و پیشران ( بهباز و نظرات خبرگان )گروه دلفی

ها در دفاعی و امنیتی در سواحل مکران پرداخته شد. بدین منظور معیارهای ذیل در انتخاب پیشران، فنّاورانه، محیطی

 شده است: نظر گرفته

 ساز باشند باید بسیار سرنوشت –

 خارج از حیطه تصمیمات ما باشند –

 عدم قطعیت داشته باشند –

 هم اثرگذار باشند. ها و عوامل نباید رویپیشران –

 ( آورده شده است.5شده در جدول شماره ) های شناساییشرح عوامل و پیشران 

 شده سواحل مكرانها و عوامل شناساییپیشرانشرح  -1جدول 
 شرح ماهیت

 فارس بحران در خلیج عوامل امنیتی

 رشد بنیادگرایی اسالمی

 ثبات سیاسی در پاکستان عوامل سیاسی

 فارس همکاری خلیج روابط ایران با کشورهای شورای

 تغییرات اقلیمی محیطی زیست

 بالیای طبیعی

 بهبود روابط اقتصادی ایران و غرب عوامل اقتصادی

 واگرایی نیروهای درونی بلوچستان ایران عوامل اجتماعی

ور های مذکدر گام بعدی با استفاده از پرسشنامه بسته از خبرگان در خصوص میزان اهمیت و عدم قطعیت پیشران

 سؤال شده است.
 ( معیار های استخراج شده برای انتخاب شاخص اهمیت2جدول شماره )

 درصد تعداد عوامل درجه اهمیت

 9/19 56 امنیتی - سیاسی 5

56 9/19 

 14 51 اقتصادی 1

 9/09 59 اجتماعی 9

 9/19 1 محیطی زیست 0
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 یزان اهمیت متغیرهای وابسته( م3جدول شماره )

 (BNP)وزن نسبی تغیرهای وابستهم میزان اهمیت

 /533 بهبود روابط اقتصادی ایران و غرب 5

 /511 ثبات سیاسی در پاکستان 1

 /593 فارس روابط ایران با کشورهای شورای همکاری خلیج 9

 /594 فارس بحران در خلیج 0

 /433 واگرایی نیروهای درونی بلوچستان ایران 1

 /436 رشد بنیادگرایی اسالمی 6

 /430 یمیاقل ییراتتغ 1

 /411 یعیطب بالیای 1

 ی پژوهشها همنبع: یافت

بهبود روابط  شده از گروه دلفی و بررسی میزان ناسازگاری دو عامل سیاسی امنیتی و متغیرها با توجه به نتایج حاصل

ها حائز  نچه در این مؤلفههای تأثیرگذار بودند البته آ ترین مؤلفه اقتصادی با غرب و ثبات سیاسی در پاکستان از مهم

اهمیت است متغیرهای منتخب امنیتی و اقتصادی بیشتر مبتنی بر روابط خارجی و امنیت خارجی همسایگان این 

 شده است. ( نشان داده5بندی نظرات خبرگان در این دو مؤلفه در نمودار شماره )منطقه است که جمع

 
  شده درروش دلفیها و عوامل شناساییماتریس اهمیت و عدم قطعیت پیشران (1)نمودار 

 5931منبع: نگارندگان:

 
  ماتریس سناریوهای وضعیت ژئوپلیتیكی مكران -2نمودار 

 5931منبع: نگارندگان:
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( بهبود روابط اقتصادی ایران و غرب و 5شود که دو مؤلفه ) بر اساس ماتریس اهمیت و عدم قطعیت مشخص می

عنوان  باشند. این دو مؤلفه بهالترین میزان اهمیت و عدم قطعیت برخوردار می( ثبات سیاسی در پاکستان از با1)

شوند. در مشخص می، شوندها متمایز می محورهایی که سناریوهای نهایی بر اساس آنهای سناریونویسی و ورودی

 شود. میهای هرکدام تعیین گذاری و مشخصههای مذکور نام( سناریوها بر اساس ورودی1نمودار شماره )

 باشد شده اولویت اول سناریو چرخش به مکران می بر اساس ماتریس سناریوهای ترسیم

 گیری نتیجه

ها و راهبردهای اتخاذشده برای هر سناریو به ترتیب  سناریوهای مدنظر به ترتیب اهمیت و با توجه به ویژگی

توان اتخاذ کرد که  وهایی هست که میمکران و حصر مکران بهترین سناری حصر، کندالیتی گربه، چرخش به مکران

 ( آورده شده است.0در جدول شماره )
 ین سناریوهای اتخاذشده برای توسعه منطقه مكران( بهتر4جدول شماره )

 راهبردها های سناریو ویژگی سناریوها

 *ثبات سیاسی در پاکستان چرخش به مکران

 *بهبود روابط اقتصادی ایران و غرب

 های اقتصادی منطقه های بزرگ غربی در توسعه زیرساخت اتحادیه اروپا و شرکت گذاری از جذب سرمایه 

 ای( های منطقه تالش در جهت احیای پیمان اکو )گسترش همکاری 

 )تالش دیپلماتیک در جهت احیای قلمرو ایران فرهنگی )منطبق بر زبان فارسی 

 ریزی نمودبرنامهپایدار فرهنگی  تالش در جهت شناساندن حوزه فرهنگی بلوچستان در جهان با اقدامات 

 *عدم ثبات سیاسی در پاکستان کندالینی گربه

 ، * بهبود روابط اقتصادی ایران و غرب

 گذاری خارجی از اقتصادهای بزرگ جهان در جهت توسعه پایدار منطقه جذب سرمایه 

 گیری از پتانسیل توسعه مکران در رفع تنگناهای ژئوپلیتیک بهره 

 مع و هم پیوند توسعه پایدار حوزه مکرانطراحی برنامه جا 

 اقداماتی را تعیین و دنبال نمود

 *ثبات سیاسی در پاکستان حصر مکران

 *تضعیف روابط اقتصادی ایران و غرب

 وجه به ظرفیت اقتصادی منطقه جهت رفع نیازهای پاکستان 

 توسعه مناطق آزاد تجاری و ویژه صنعتی در استان 

 غرب -توجه به توسعه کریدور شرق 

 بست اقتصادی رفت از بن عنوان راهی برای برون احیای پیمان اکو به 

 ویژه در حوزه گردشگری های مشترک اقتصادی به ایجاد برنامه

 *عدم ثبات سیاسی در پاکستان تفتان خاموش

 *تضعیف روابط اقتصادی ایران و غرب

 رجنوب با محوریت بندر چابها-تأکید بر توسعه و احیای کریدور شمال 

 عنوان ابزار ایجاد موازنه ژئوپلیتیک استفاده از سواحل مکران به 

 های نوین ها در حوزه کشاورزی صنعتی با استفاده از روش توسعه ظرفیت 

 زایی سازی و اشتغال گامی در جهت تجاری، دستی توسعه صنایع

 ها پیشنهاد

های آن قابل برداری از ظرفیتمکران و بهره منظور توسعه سواحل راهبردهایی به، شده بر اساس سناریوهای شناسایی

 پیشنهاد است.

( بهبود روابط اقتصادی ایران و 1( ثبات سیاسی در پاکستان و )5واسطه ) )چرخش به مکران( که به 5در سناریو  -5

 توان برای راهبردهایی نظیر؛می، شود غرب حاصل می

 های اقتصادی منطقه ربی در توسعه زیرساختهای بزرگ غ گذاری از اتحادیه اروپا و شرکت جذب سرمایه 

 ای( های منطقه تالش در جهت احیای پیمان اکو )گسترش همکاری 

 )تالش دیپلماتیک در جهت احیای قلمرو ایران فرهنگی )منطبق بر زبان فارسی 

 تالش در جهت شناساندن حوزه فرهنگی بلوچستان در جهان با اقدامات پایدار فرهنگی 

 ریزی نمود.برنامه
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( بهبود روابط 1( عدم ثبات سیاسی در پاکستان و )5)کندالینی گربه( با ویژگی ) 1به همین ترتیب در سناریو  -1 

 برای راهبردهایی نظیر؛، اقتصادی ایران و غرب

 گذاری خارجی از اقتصادهای بزرگ جهان در جهت توسعه پایدار منطقه جذب سرمایه 

 فع تنگناهای ژئوپلیتیکگیری از پتانسیل توسعه مکران در ر بهره 

 .طراحی برنامه جامع و هم پیوند توسعه پایدار حوزه مکران اقداماتی را تعیین و دنبال نمود 

( تضعیف روابط اقتصادی 1( ثبات سیاسی در پاکستان و )5واسطه ) )حصر مکران( که به 9برای سناریو ، همچنین -9

 شود: بردهای ذیل پیشنهاد میاقداماتی در راستای راه، ایران و غرب ایجادشده است

 وجه به ظرفیت اقتصادی منطقه جهت رفع نیازهای پاکستان 

 توسعه مناطق آزاد تجاری و ویژه صنعتی در استان 

 غرب -توجه به توسعه کریدور شرق 

 بست اقتصادی رفت از بن عنوان راهی برای برون احیای پیمان اکو به 

 حوزه گردشگری ویژه در های مشترک اقتصادی به ایجاد برنامه 

( تضعیف روابط 1( عدم ثبات سیاسی در پاکستان و )5)تفتان خاموش( که به دلیل ) 0درنهایت برای سناریوی  -0

 راهبردهای ذیل پیشنهادشده:، اقتصادی ایران و غرب ایجادشده است

 جنوب با محوریت بندر چابهار-تأکید بر توسعه و احیای کریدور شمال 

 عنوان ابزار ایجاد موازنه ژئوپلیتیک ن بهاستفاده از سواحل مکرا 

 های نوین ها در حوزه کشاورزی صنعتی با استفاده از روش توسعه ظرفیت 

 زایی سازی و اشتغال گامی در جهت تجاری، دستی توسعه صنایع 

 شود. برداری از پتانسیل منطقه مکران توصیه میو اقداماتی در راستای راهبردهای مذکور و در جهت توسعه و بهره
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