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 یقدرت بر بستر توسعه درون دکنندهیسواحل مکران، تول

 مهدی لکزی1 

 چکیده:

 یهاتیاظ ظرفمنطقه به لح نیاست. ا لومترمربعیک 777از  شیتا گواتر ب نابیمنطقه مَکُران از م

 نیمهمتر از یکیمنطقه بر  نیاست. تسلط ا یالمللنیو ب یامنطقه ،یسه سطح مل یدارا یاقتصاد

 یکشورها یابر یو اقتصاد یتیترانز ریمس کیبه عنوان  کسویجهان، از  یآب یراهها نیترکیو استراتژ

 ،یالتیش عیصنا نهیفراوان در زم یهاتیظرف یدارا ،یمرکز یایهند، افغانستان و منطقه آس ن،یچ

مهم  کیتیژئوپول تیموقع کی یدارا ییایبه لحاظ جغراف گرید یاز سو است و ییایو در یگردشگر

مَکُران،  واحلستواند باشد. یم رانیا یبرا یالمللنیو ب یامنطقه ،یداخل یهاتیاست که موجب مز

 ژهیبوم و ستیزو  یکیتیژئوپل تیعمان، موقع یایدر لیاز پتانس یریگامکان را دارد که با بهره نیا

و  لیتانسپکشور شود. باتوجه به وجود  یشرق مهیدر ن یگذار هیمنطقه، موتور محرکه توسعه سرما

 یاقتصاد و معضل یفتگاین مقاله عدم توسعه یا یویژه توسعه سواحل مکران مسئله اصل یهاتیظرف

 -یفیتوص وشاساس پژوهش فوق با استفاده از ر نیباشد. برایمردم منطقه سواحل مکران م یشتیو مع

 توسعه،سواحل مکران برای  هایتیظرف رغمیپرسش است که عل نیپاسخ به ا یدر پ یلیتحل

 یبیترک تباید گفپرسش،  نیباشد؟ در پاسخ به ایمنطقه چه م نیا یافتگیعوامل توسعه ن نیمهمتر

به  دولت یحاکم بر کشور، وابستگ یو تمرکز گرا طیبس یاسیس ستمیمانند س یداخل از عوامل

دت توسعه مبلند  زییشده، عدم وجود برنامه ر یرنفتیکه باعث عدم توجه به مناطق غ یاقتصاد نفت

 یافتگیسعه نعوامل تو نیاز مهمتر و.... منطقه یمستعد بوم یروهایای و به تبع آن عدم توجه به ن

 باشند.یسواحل مکران م

 رانی: سواحل مکران، چابهار، توسعه، ایدیکل واژگان
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 مقدمه

ی ساحل خطوط کیلومتر 1500 دارای تقریباً هند، اقیانوس و عمان دریای امتداد در مکران منطقه

ه منطق گواتر درخلیج پاکستان و ایران مرز تا و آغاز مینا بندر شمال در آلکوه منطقه از مکران. است

ز ا خارج در آن گرفتن قرار دلیل سواحل مَکُّران در جنوب شرق کشور به. دارد امتداد یکراچ بندر

د. دار مهمی جایگاه هند اقیانوس آزاد هایآب با آن ارتباط و دسترسی و فارس خلیج دریای محدوده

م مرد اقتصاد و زندگی بر مهمی تاثیر تواندمی اینکه بر وهالع منطقه این استثنایی موقعیت بنابراین

ق مناط مهمترین از چابهار خلیج .دارد نیز ملی تدرقم بر مه تاثیری باشد، داشته کشور شرق جنوب

ی هاتوانمندی که صورتی در و دارد قرار آن حاشیه در چابهار بندر و آزاد منطقه که است ساحلی

ه منطق شکوفایی و رونق شاهد نزدیک آینده در گیرد قرار استفاده مورد منطقه این اقتصادی مناسب

و  جنوب -شمال کریدور در مسیر کوتاهی دلیل به سواحل این .بود خواهیم ساحلی نوار در ویژه به

مختلف  هایبخش در گسترده تسهیالت و امکانات آوردن فراهم و هازیرساخت امکانات و تجهیز

و  حمل از بخشی کاال عبوری نقل و حمل دارد. کاال ترانزیت برای های فراوانیجذابیت نقل، و حمل

توسعه  در کلیدی بسیار نقش ارزی درآمدهای افزایش عالوه بر که است ایفرامنطقه و المللیبین نقل

جهت  از همچنین دارد. را کشور هرمزگان و و بلوچستان و سیستان هایاستان اجتماعی و سیاسی

مسیر  به کشورهای منطقه وابستگی ای،منطقه عمران و توسعه ملی، امنیت افزایش اشتغال، ایجاد

با  المللیبین و ایمنطقه مناسبات در کشور نقش افزایش و نقل و حمل بخش در ایران شرق جنوب

با توجه  دارد. دنبال به را خارجی و داخلی سرمایه گذاری جذب الملل،بین هایکنوانسیون در عضویت

یافتگی  عدم توسعه مقالههای ویژه توسعه سواحل مکران مسئله اصلی این به وجود پتانسیل و ظرفیت

فوق با  پژوهش . براین اساسباشدمعیشتی مردم منطقه سواحل مکران میو معضل اقتصادی و 

ل سواح هایظرفیت علیرغم در پی پاسخ به این پرسش است که تحلیلی -توصیفی استفاده از روش

پرسش،  در پاسخ به این ؟باشدمی چه منطقه این نیافتگی توسعه عوامل مهمترین توسعه، برای مکران

ای گرتمرکز و بسیط سیاسی سیستم ترکیبی از عوامل داخلی مانندکه  استمطرح  فرضیه ینا

 عدم شده، غیرنفتی مناطق به توجه عدم باعث که نفتی اقتصاد به دولت وابستگی کشور، بر حاکم

، و به تبع آن عدم توجه به نیروهای مستعد بومی منطقه ایتوسعه مدت بلند ریزی برنامه وجود

ی هاتحریم و پاکستان و افغانستان در تروریستی نیروهای و طالبان حضورای مانند ل منطقهعوام

ل عوام مهمترین از شده منطقه این در خارجی گذاری سرمایه کاهش به منجر که ایران علیه غرب

 .باشندمی مکران سواحل نیافتگی توسعه
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 مبانی نظری

ن رک) .تپیشرف و تحول تغییر، از است عبارت و باشدمی دیگر وضعیت به وضعیتی از گذار ،توسعه

ت گرفمی قرار توجه مورد جامعه یک اقتصادی رشد تنها گذشتهدر  (141: 1382افتخاری، الدین

 باال،ی اقتصاد رشد رغم علی که توسعه به بعدی تک نگرش به توجه با و بعد به 1960 دهه از ولی

ت صور نظر تجدید توسعه مفهوم در شد باعث بود، آورده بوجود بشری جوامع در اساسی هایشکاف

 هایحمایت نگرشی، چنیند. درگیر قرار نظر مد بعدی چند مفهوم یک عنوان به توسعه و گرفته

ه آیند برایی گیر تصمیم و آزادی با تؤام که شرافتمندانه زندگی و اجتماعی رفاه هدف با محیطی

و  اجتماعی عدالتو  اقتصادی کامیابی ملی، امنیت چون معیارهایی هدف با است، زندگی محیط

م نظا کیفی تغییر از جامعه ثروت ازدیاد بر عالوه توسعه همچنین. گرفت قرار توجه مورد مکانی

 (6: 1378)ازکیا،  .کندمی حکایت نیز فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،

افتد و هر یک زمان و مکان اتفاق می توسعه اقتصادی اجتماعی امری است که در فرایند فعالیت،

اجتماعی  توسعه اقتصادی (Kugman,1991) .خود است از سه عنصر فوق دارای جریان فرایندی خاص

های توسعه تحقق های توسعه و با طرحای، برنامههای برنامهاز طریق برنامه ریزی، سیاست

 (1382شریف زادگان، ) .یابدمی

در  توسعه بدون فرآیند سازی یکسان پی در که سنتی هایرهیافت برخالف توسعه نوین رهیافت

به مناطق  های دگرگونی چگونگی ایریشه تحلیل پی در بودند، سرزمینی هایویژگی نظرگرفتن

آن  چراییتبیین  و توسعه تفکر دگرگونی فرآیند است. نادیده گرفتن سرزمین پهنه در توسعه لحاظ

کند. می مواجه مشکل با را زا درون توسعه به دستیابی که است موضوعی توسعه، تحلیلگران سوی از

 مطرح سطح ملی در نخست ریزان برنامه و سازان تصمیم برای عمل راهنمای عنوان به زا درون توسعه

-منطقهاقتصادی برنامه ریزان توسعه  توجه مورد ملی زیر سطح در میالدی 1990 دهه اواخر از و شد

 عوامل زا حائز اهمیت است تاکید آن بر اهمیت درون آنچه که در رهیافت توسعه .است گرفته قرار ای

های مدل دلیل،به این  است؛ پایدار و باثبات توسعه حفظ و خلق در عوامل بیرونی برابر در محلی

اقتصادی  توسعه و ترویجدر  بومی بازیگران و  عمومی سیاست برای فعال نقشی درونی )درونزا( توسعه

که گیرد می این بر را فرض رهیافتی ( در چنین72: 1397 استاو، و استیمسون( .گیرندمی در نظر

های و استراتژی هاندارد. سیاست وجود آن به رسیدن برای واحد الگویی و توسعه شمول جهان راه حل

مستلزم  ایتوسعه هر .کندمی فرق دیگر وضعیت به وضعیتی از و دیگر کشور به کشوری از توسعه

های ساختار در که عمیقی بدون تغییرات اندیشدمی جامعه کردن به مدرن که ایتوسعه و است تغییر

موفقیت آمیز  دگرگونی این . برای اینکهشد عملی نخواهد آورد،می وجود به فرهنگی آنها -اجتماعی

 بر خارجی نیزنیروهای گرچه ممکن است از سوی  بگیرد، جامعه نشأت داخلی نیروهای از باید باشد
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 یادیشرط بن ،یمشارکت مردم (UNESCO,1997:12. )ردیقرار گ ریتحت تأث ایشده  ختهیبرانگ

مردم و  یواقع یهاو خواسته ازهایکه کامالً با ن یاساختن توسعه درونزاست؛ توسعه یو عمل نیتدو

 ،یصاداقت از سه بعد یتوسعه درون (Caotri,1986:58-60ه است.)با مضمون خاص هر جامعه سازگار شد

و  دیعوامل تول امکان استفاده از یمحل یروهایبه ن یشود. بعد اقتصادیم لیتشک یاسیو س ینهاد

 یمحل یدر نهادها یو اجتماع یموجب ادغام کنشگران اقتصاد یدهد. بعد نهادیرا م یوربهره

 توسعه ندیدر فرا یو فرهنگ یاجتماع یهاارزش دیشود که به تولیم یشود که باعث خلق روابطیم

 یمحل طیمح کی جادیاستوار است و منجر به ا یمحل یابتکار یهابر برنامه یاسیانجامد. بُعد س

 یطور کل( به Arocena,1995) .شودیم داریتوسعه پا جادیو باعث ا کیرا تحر دیشود که تولیم

نظام  آن با یوندهایآن منطقه همراه با پ یهاتیبر اساس منابع و مز دیدر هر منطقه با یتوسعه درون

که منطقه  طیشرا نیمنطقه و درک ا کیتیژئوپول یهایژگی. با توجه به وردیقرار گ یمورد بررس یمل

فاصله  باشد ویم زین یعقبه برون مرز یاز بدنه کشور مجزاست و دارا یتا حدود مذهبی -یاز نظر قوم

بر  دیبا تاک سواحل مکران یافتگیپژوهش توسعه ن نیکرده است؛ در ا دیآن را تشد زین ییایجغراف

برون  یبرا یقرار گرفته است تا از درون آن چارچوب یمورد بررس یالمللنیو ب یمل ،یسه عامل محل

 .فراهم شود یفعل تیرفت از وضع

 قیتحق روش

هر  فیمعنا که با توص نیبه ا .باشدیم یلیتحل -یفیپژوهش توص نیموضوع، ا تیتوجه به ماه با

به  زین ازیمورد ن اطالعات نی. همچنمیپردازیم زیآنها ن لیو تحل نییموضوع به تب یهاافتهیاز  کی

 .اندآوری شدهای جمعکتابخانه وهیش

 پژوهش یهاافتهی

است. درهر دو جوامع  تیجمع یقوم بیسواحل مکران ترک تیجمع هاییژگیاز و :یبعد محل -1

 دهند. دریم لیبلوچ تشک فیو طوا التیرا ا تیسواحل مکران بخش اعظم جمع ییشهری و روستا

های دستورها و فرمان تیو مقبول رشیپذ زانیم یاجتماع -یفرهنگ طیمنطقه به علت شرا نیا

 یهاگروه ریها نسبت به سااست. بلوچ شتریب یدولت نیو قوان تیاز حاکم هاویو مول لیرؤسای قبا

 ییواگرا نهیزم کسویاز  یهستند. مذهب حنف ییواگرا یپرشمار برا یهانهیزم یدارا ران،یا یقوم

 یهامذهب یبا حنف ییهمگرا ینوع نهیزم گرید یبوده و از سو رانیا یعیش تیها نسبت به اکثربلوچ

مستحکم  را وندیپ نیا زین یزبان یهافارس به وجود آورده است. تفاوت جیخل یجنوب زهشبه قاره و حو

 یمرزها یافغانستان در آنسو یهابلوچستان پاکستان و بلوچ یهابا بلوچ رانیا یهابلوچ رایسازد، زیم

های نیو زم به همراه عدم وجود خاک یهستند. عامل کم آب یارتباط زبان جادیقادر به ا یالمللنیب

کم  اریبس در سواحل مکران یزراع هایتیمناطق باعث شده که فعال نیمناسب برای کشاورزی در ا
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انجام شود.  یو سنت زهیمکان ریبه صورت غ زیمنطقه ن نیدر ا یزراع هایتیفعال شتریرونق باشد و ب

به  نجرم نامساعد یمیاقل طیو شرا یمنطقه برای کشاورزی، کم آب طیمساعد نبودن شرا تیدر نها

 زیشده است. بعد بزرگ مسافت ن یمنطقه به لحاظ زراع نیا یافتگیو توسعه ن تیجمع نییتراکم پا

-یشهر یهاکشور فاصله انداخته است و اندک بودن سکونتگاه ینواح ریمنطقه با سا نیا انیم

منطقه  نیا ییایجغراف یانزوا نهیهمجوار، زم یهاو بلوچستان و استان ستانیاستان س انیم ییروستا

درست  ریبه نام کپر که از حص ییهااز مناطق سواحل مکران سکونتگاه یرا فراهم آورده است. در برخ

اقشار جامعه  نیترنییکپرها اغلب پا نیا نیاست. ساکن یادیز تیجمع یشود وجود دارد که دارایم

 هیمناطق حاش درساکن  تیو بلوچستان جمع ستانیس یراه و شهرساز رکلیهستند. بنا به گفته مد

استان را  یشهرها تیدرصد جمع 41 نیانگینفر بوده که به طور م 625هزار و  441استان  نینش

 یبررس (www.isna.ir.)درصد است 45وکنارک  درصد 50آمار در چابهار  نیشود و ایشامل م

 ،یآموزش ،یساخت ریز هایتیای از محروممنطقه با مجموعه نیاست که ا نیها نشان دهنده اشاخص

، درصد 77/48، باسوادی زنان با نرخ 1/57شاخص باسوادی با نرخ  یمواجه است. بررس یفقر و نابرابر

 ینینرخ شهرنش نیترنییپا ، 7/26کشور با رقم  کاریینرخ ب نینفر، باالتر 4با  یشاغالن بخش صنعت

)حافظ  .است شوراستانهای ک نینرخه ای موجود در ب نیتر نیی، پا12/46در سواحل مکران با 

منطقه مکران  یافتگیاز عوامل توسعه نا گرید یکیتوان یاز مرکز را م یدور (48: 1385 نا،یو روم این

اداری،  ،یاسیس رییگمیکشور به معنای دوری از مراکز تصم ییایبرشمرد. دوری از مرکز جغراف

فقدان  لیبه دل زیدوری از مرکز و ن لیواقع، مناطق مرزی به دل کشور است. در ییو اجرا ییقضا

 نیبنابرا رند؛یگیقرار م یهای توسعه داخلبرنامه انیدر خود کمتر در جر یو صنعت یتیجمع هایتیقابل

 ییایو فاصله جغراف یمذهب زیمنطقه به واسطه تما نیا ن،ی. همچنبرندیرنج م دییشد تیاز محروم

سازد یم ریپذ بیرا آس ای کشورهیناحو  یمل تیهای امننهیباشد که زمیم ینسبت به مرکز، از نواح

نبود  (188: 1388 دری،ی)کوساری و ح .گرددیبه نوبه خود موجب کندی توسعه م زیعمل ن نیکه ا

شناساندن استان  یمنف ،یراهها و ضعف در ارائه خدمات گردشگر نهیدر زم یاساس یهارساختیز

دهند که همه در ینشان م یاوهیش هاستان را ب هالمیف یکه در بعض یاها( به گونه)بخصوص بلوچ

از  یتیاست و مشکالت امن ختهیقاچاق فعال هستند و کل مسائل استان با قاچاق و خشونت آم

منطقه  نیکمتر سفر کند و ا ایمنطقه سفر نکند  نیهستند که باعث شده است گردشگر به ا یعوامل

 1398سال  و بلوچستان در ستانیس ناستا»بهره ببرد.  لیپتانس نینتوانسته است تا به اکنون از ا

استان تنها  ینوروز یپنج استان کم گردشگر کشور قرار داشت که در دور اول سفرها ستیدر ل

زمان در  گردشگر در همان ونیلیم کیاز  شیکه بوشهر با ب یهزار گردشگر بود در حال  6 زبانیم

  گردشگران به چابهار. د: کارت سبز ورو1398 ،ی)محمد .«بود ریپذ ستیتور یصدر استانها
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(www.eghtesadonline.com) در منطقه  یافتگیعوامل توسعه نا گریاز د یو قوم یمذهب یهاتنش

 یناهمگون آنان است و ینیسرزم یوستگیناپ ران،یاهل سنت ا ییایهای جغرافیژگیباشد. از ویمکران م

کنش  یبازدارنده اساس یکنون کم در طول سدهدست هایژگیو نیآنان است. ا یشیو گو ینظر زبان

خود را خاص  هاییو وابستگ قیاز آنان، عال هیآنان بوده است. هر ناح انیو هماهنگ م یجمع

ای که در مقوله مذهب متفاوت است؛ به گونه کشور نسبت به نینش یسن ینواح کردیداراست. رو

مقوله  در بلوچستان یول رد؛یگیمطالبات کردها قرار م تیاستان کردستان، مبحث زبان کردی در اولو

بلوچ ساکن در جنوب  تیاقل یاز نظر مذهب (102: 1386 ،یانی)کاو .ابدییبروز م ترقیمذهب عم

از  یدر برخشرق کشور،  اهل سنت در جنوب تیمورد جمع اهل سنت هستند. در ران،یشرق ا

شهرها با قلمرو  نیرو انیاهل تسنن هستند و از ا تیدرصد جمع 95شهرها مانند چابهار، حدود 

 یتوجهتفاوت قابل  رانیا داشته و با بخش مرکزی باهتاهل سنت پاکستان، ش یمذهب ،ییایجغراف

و ضد برابر سازی،  یتواند به ضد توسعه سازیم رد،یقرار نگ قینکته اگر مورد توجه دق نیدارند. ا

 یهابلوچ نیب یبلوچ و رقابت محل تیبه جمع یعدم اعتماد حکومت مرکز نیبدل شود. در کنار ا

رود. یشمار مبه  منطقه یادرساخت ضد توسعه یهم عنصر موثر عهیش یهایستانیمذهب و س یسن

 یو بسترها هایکاست هیو از زاو دید هیسوکیرا مطلق و  دهیپد نیتوان اینم دیاگرچه بدون ترد

 یطرفانه کارشناس یب یهادر پژوهش ستیبایم زیماجرا ن گرید یهاطرف هیاز ناح زیءتفاهم برانگسو

 یشتریبتجانس  و مذهب، نژاد و زبان دارای نیاز لحاظ د هایستانیس». ردیقرار گ یابیمورد ارز

با  شترییب یواسطه تجانس و همراه نیبه ا یستانیهستند. قوم س رانیملت ا ینسبت به بدنه اصل

از  تیبه حما مختلف یهادارد و درصحنه رانیا یکشور و حکومت جمهوری اسالم یاصل کرهیپ

توان به تعداد -یاز حکومت م تیدر حما شاخص کیکشور و حکومت برخاسته است. به عنوان 

 یکیو نزد لیتما زین یاشاره کرد. حکومت جمهوری اسالم ستانیباالی شهدا، جانبازان و آزادگان س

 یستانیاستان س نیمسئول از ادیینشان داده است و تعداد ز عهیش هاییستانینسبت به س شترییب

 ،یاسیهای سپست نیو حساستر نیشتریو ب نیخود باالتر تیهستند به طوریکه به نسبت جمع

 جادیمسئله باعث ا نیقرار دارد و هم هایستانیاستان در دست س یو نظام یتیو امن یتیریمد

دو قوم  نیاختالل در رابطه و اعتماد ب جادینخبگان و مردم بلوچ و ا نیدر ب ییهایتینارضا

 (48: 1396 گران،یو د یریام) .استان شده است نیساکن در ا

شوند. طبق آمار یبه کار گمارده نم ییاجرا یهاهم در پست یها در سطح ملبلوچ گریطرف د از

سهم  ( کالًرانیجمهور و وز یروسا) هاارشد استان ییسرانه مقامات اجرا 1395تا  1360از سال 

مسئله باعث  نیا (www.eghtesadonline.com. )و بلوچستان است صفر است ستانیاستان س

 یبوم مردم» ریمثال که در چند سال اخ یکه برا یاشده است به گونه یبوم تیجمع رد یاعتراضات
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مکران بودند که در  یمیپتروش ژهیدر منطقه و بو انیربومیبه شدت نگران حضور گسترده غ

 نیو معتمد ف،یبا بزرگان طوا یو اعتراضات باعث شد تا مسئوالن نشست هاینگران نیا تینها

  (www.cfzo.ir .)داشته باشند دیتاک یو بر انجام تعهدات اجتماع ندمنطقه داشته باش یمحل

رابطه  داریمختلف با توسعه پا یاسیدر واحدهای س یاسیس -نوع نظام اداری :یبعد مل -2

 -یاسی)س ییایبه واحدهای جغراف نیسرزم میو تقس ییفضا یراستا، سازمانده نیمعناداری دارد. در ا

 رسازگاری داشته باشد، در دستو دیجد طیمنظور اداره بهتر که با شرا به ،یفیو ک یاز نظر کماداری( 

 ،یتیقوم و یساختار فرهنگ ،ییایمتناسب با قلمرو جغراف یاسیکار دولتها قرار گرفت. واحدهای س

عدم  ط،یبس ایهای متمرکز از نظام ییحاکم، الگو یاسیس -یو نوع ساختار حقوق نیسرزم شیآما

کشور دادند.  ارو خودمختاری را مبنای عمل قر اراتیواگذاری اخت ،ییفدرال، تمرکززدا ایتمرکز 

گسترش شرح  لیدولت مدرن، به دل شیداینبوده است و از بدو پ یقاعده مستثن نیااز  زین رانیا

 -ساختار اداری ،یو تنوع قوم ییایشدن اداره امور، وسعت قلمرو جغراف دهیچیدولت و پ فیوظا

تمرکزگرا و تمرکززدا را تجربه نموده است؛ اما از  یتعامل ییو بعضا اجرا ینیتقندر عرصه  یتیریمد

بر سرنوشت  انهیتمرکزگرا تیکه با حاکم رانیاداری ا -یاسینظام س 1316دوره پهلوی اول و از سال 

و اقتصادی به خود  یاجتماع ،یاسیماهوی متناسب با تحوالت س رییتاکنون تغ دهیحاکم گرد کشور

اداری،  یکردن بوروکراس میبه جز حج رانیا ییصورت گرفته در ساختار فضا یکم راتییو تغ دهیند

و  تیرا، حفظ، تقو اشطرهیخود، سلطه و س دیبازتولنداشته است. نظام متمرکز با همراه به  دییعا

 و حضور و نفوذ دولت مرکزی در همه انهیتمرکزگرا تیریاساس، مد نیاست. بر هم دهیبخش قیتعم

 دهیناکارآمد گرد ومتورم  م،یحج یمنجر به بوروکراس یو فرهنگ یوجوه اقتصادی، اجتماع

: 1389)اطاعت و موسوی،  .است یافتیره نیچن امدهاییاز پ زیای نتوازن منطقهاست. عدم تعادل و 

 گردد کهیکشوری بر م ماتینظام تقس ییاز عدم توسعه متعادل کشور به نارسا یبخش در واقع، (25

مردم و انتقال  ردهنظام اداری مناسب برای مشارکت گست یبستری مساعد برای طراح جادیدر ا

 اداری، ناموفق بوده و همواره ییتمرکززدا یطورکل ای و بهبه نهادهای منطقه رییگ میقدرت تصم

موضوع است که، نظام  نیبه صورت متمرکز عمل کرده است. مطالب فوق نشان دهنده ا

که  تاس یسوق دهد، نظام داریای پاکشور را به سمت و سوی توسعه تواندیماداری که  -یاسیس

ها واگذار نموده به استان یص و نسبمشخ اراتیاخت ،ییتمرکززدا هایاستیبه س دنیبا تحقق بخش

و  رندهیگ میدولت مرکزی، تصم میفارغ از دخالت مستق ش،یمربوط به محل خوبتواند در امور  تا

 دارهو مناطق مختلف به منظور ا یاداری حاکم بر نواح-یاسیس تیریمد زین رانیمجری باشند. در ا

های قبل از انقالب، در برنامهمناطق مختلف کشور همواره مد نظر قرار گرفته است. توسعه  و نهیبه

 چون اصول سوم، یسوم تا پنجم و بعد از انقالب، عالوه بر اصول متعددی در قانون اساس یعمران
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 -یاسیاصالح نظام س ش،یهشتم و صدم که به مشارکت عامه مردم در سرنوشت خوششم، چهل و 

 دیشوراها تأک لیو تشک هاتیفعال عیدر توز ضیعدم تبع ،یبا اتکاء به آراء عموم اداری امور کشور

به عدالت  یابیدر دست ییهای توسعه کشور، لزوم تمرکززدادر برنامه زین ادیی. موارد زکردندیم

( 104 )همان: .الزامات از جانب دولت مغفول واقع شده است نیمطمح نظر قرار گرفت. اما ا یاجتماع

 نیاز مهمتر یکیوتمرکزگرا حاکم بر کشور،  طیاداری بس -یاسیس ستمیتوجه سو با  تیدر نها

 .باشدیمناطق محروم کشور به خصوص سواحل مکران م یافتگین توسعه لیدال

 نکهیاز رشد و توسعه سواحل مکران است. با توجه به ا یریدر جلوگ یمساله بعد ینفت درآمد

کردن آن از  نهیبرای هز رییگمیافراد در تصم نیاست و ا یدر کنترل نخبگان دولت یدرآمد نفت

خود مجبور به درنظر گرفتن منافع جامعه  هایاستیبرخوردارند، در اتخاذ و اجرای س یاستقالل نسب

 یاسیلحاظ س و به یاهیمناطق حاش تیدهد و سبب محرومینامتوازن منابع رخ م عیلذا توز ستند،ین

 یباعث حاکم شدن نوع یصورت که درآمد نفت نیشود؛ به ایم ینفت یقدرت در ساختار رانتکم 

 دیاقتصا دیشد تیکار و فعال ،یو رانت یشود. در اقتصاد نفتیدر کشور م یو فرصت طلب یرانت هیروح

-126: 1378ان،ی)جهان .ندیفرآیبلکه شانس و تصادف است که ثروت م ستیعلت ثروتمند شدن ن

 وارد ژهیبه و ندهیاقدام به واردات فزا سهیبه تقاضای جامعه نوک ییبرای پاسخگو یدولت نفت(؛ 129

 یواردات فزون نیدولت به ا یوابستگ جهیو در نت دینمایم ییسازی کاالهای لوکس و مواد غذا

 (153: 1376 ،یوسفی ی)حاج .سازدیوارد م یداخل دییتول هایتیبر فعال یکه ضربه مهلک ردیگیم

در کشورها  باعث کندی توسعه یدولت به اقتصاد نفت یهمانطور که گفته شد وابستگ بیترت نیبد

 ملهاز ج مناطق مختلف داریباعث عدم توجه دولت به توسعه پا یاقتصاد نفت زیشود. در کشور ما نیم

 .و اقتصادی شده است ییایفراوان جغراف هایتیسواحل مکران با ظرف

 نیامور ا شبردیدر پ یکار یو مواز یدولت یدر عدم توسعه سواحل مکران، بروکراس یبعد مساله

-سازمانواحد  یول است. در برنامه توسعه سواحل مکران، عدم راهبرئمس یهامنطقه توسط دستگاه

سازمان توسعه سواحل مکران توسط دولت مطرح شده  لیکه بحث تشک یمنطقه در حال نیها در ا

دولت  ینهادها یسو مجموعه و مقاومت از کیواحد به  اراتیاخت یعدم اعطا ،یکار یازاست به مو

 فیو وظا اراتیاخت یدر واگذار زیمخالفت ن نیا انیها منجر شده است. بنوزارتخانه یخصوصا برخ

و  نفعانیذ یبرا یو سردرگم یآشفتگ یکه باعث نوع یسازمان است. موضوع نیها به ادستگاه نیا

-میدر سطح تصم یآشفتگ نیدولت شده است. ا یاجتماع ونیسیکم ژهیحوزه به و نیا رانیگمیتصم

صورت گرفته  یهایبررس منجر شده است. طبق زین یبه مخالفت در سطح اجتماع ینهاد یریگ

مردم سواحل مکران  نزد ندهیبرنامه، ابهام در اهداف و آ نیعلل مخالفت با ا نیاز مهمتر یکیاساسا 

کمبود  ،یدنیبه آب آشام یدر دسترس تیکنارک و چابهار است. با توجه به محروم یدر نواح ژهیبه و
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 یو اجتماع یفرهنگ یهاوستیبه پ جهو ...؛ و عدم تو یکاریو ب ینابرابر ،یآموزش زاتیفضاها و تجه

سواحل از  نیا مطرح در حوزه سواحل مَکُران روند مقاومت در برابر توسعه یهاها و پروژهدر طرح

در استان  یکاریب یو نرخ باال هاتیساخته است. سرعت روز افزون محروم دیمردم تشد یسو

و  یینما اهیس یبرا یزیکه همواره بهانه و دست آو یدر مناطق مرز ژهیو بلوچستان به و ستانیس

مردم  شتریهر چه ب ییکننده واگرا تیو تقو ینیبد ب جادیو باعث ا است سوء بوده غاتیتبل

  (11:1397،ی)درود .پروژه توسعه سواحل شده است هیبلوچ عل

از افغانستان و قدرت  کایخروج آمر ران،یا هیعل یالمللنیب یهامیتحر اعمال :یالمللنیبعد ب  -3

در حوزه  که یتحوالت نیعمان، همچن یایفارس و در جیگرفتن مجدد طالبان، تحوالت حوزه خل

منطقه به سمت  یاقتصاد شیداده، موجب شده آرانقل رخ  حمل و یهانهیتمام شده و هز متیق

شاهد توسعه  منطقه مَکُران گریدر حال حرکت باشد؛ به عبارت د مانع یانوسیسواحل و بنادر اق

 یدر ارتقا یرگذاریملموس و تاث جیتوانسته است به نتا یادیاست که تا حد ز امحوریاقتصاد در کی

براساس  گرانیب بازاست که اغل یشود. منطقه مکران جزو مناطق یمنطقه منته یکشورها یاقتصاد

 یهااستیس یمناطق که نوع یالف برخپردازند و برخیش منق یفایه اب یو منطق ییعقال تاسیس

 یریگیپ منطقه تالش دارند تا با نیدر ا رانگیت، بازبر آنها حاکم اس کیدئولوژیو ا هانیآرمانگرا

 د.رو باشنشیپ یهات دادن فرصتمانع از دس هانیخردگرا یهااستیس

ه شدن ب لیتبد یبرا نیاست. چ تیاهم یدارا نیچ یبرا یاز هر کشور شیمکران ب منطقه

 یکینزد ییایکه حداقل از لحاظ جغراف یاست در مناطق ریناگز ،یالمللنیقدرت ب یهااز دو قطب یکی

مجموعه  منطقه مکران جزو ،یداشته باشد. از طرف متحده دارد، دست برتر را االتینسبت به ا یشتریب

 یو تجار یاقتصاد به منافع یتحقق بخش یهند است. برا انوسیو اق نیچ یجنوب یایمتصل به در

منظور، هرچند دربرهه  نیباشد. به همیمذکور م ییایبر مناطق در شتریتسلط ب ازمندین یالمللنیب

بودند، تضاد منافع  یدارا «یستیو کمون یدار هیسرما»یتقابل یفضا لیو هند ذ نیجنگ سرد، چ

ظاهرًا  یته تا با تقلیل اختالفات سنتتاکنون، تالش داش 2008پس از  ژهیدر دهه حاضر به و یول

روژه پکند. احداث  جادیرا ا یشتریب ییهمگرا یهانهیکرده و زم تیگستره اشتراکات را تقو نحل،یال

های نهیت هزتوانسته اس هنیزم نیدر ا دیجد مشیاده ابرـ پاکستان در قالب ج نیادی چاقتص دوریکر

 -نیچ یاقتصاد دوریببخشد. کر لیاری تقلسوم سطح ج کیه ب نیچ ازیورد نانرژی م تیترانز

هند  انوسیاق جاده و مقابله با مشکالت گذر از کی -دکمربن کی یاستراتژ یدر راستا پاکستان

از مسائل مهم در رقابت  نیچ یامنطقه بیرق نیمزاحمت دولت هند به عنوان مهمتر جادیبدون ا

تالش چابهار،  در بندر یگذارهیحال، هند با سرما نی. با ادیآیسواحل مکران به حساب م یامنطقه

  .کم کند انهیم یایآزاد و آس یبه آبها یرا در دسترس نیپاکستان و چ یاکند تا قدرت منطقهیم
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 رگیاز دو باز یکیل حداق ایمنطقه مکران و  گریباز نیتریاصل رانیدوران جنگ سرد، ا یط در

اندن رس درتبه ق قیود از طردر تالش ب یوروش یابرهه یمنطقه بود. در ط نیوالت امهم در تح

اند. بکش هانیم یایآس یلیر هبدنه و اتصال بنادر گواتر و چابهار ب یکنفدرال دهیها، آنها را به سمت اچپ

ود. در مشـترک ب همسو و رانیا یهااستیعمدتا با س زیهند و پاکستان ن یو راهبردها هااستیس

ران از مک هو منطق دهن وسانیدر اق ترشیور بحض یراب یاریبس یهاده تالشمتح االتیه، ابره نیا

 رییتغ ابود. ب تاسیس نیاز ا یبخش ،در منطقه کنارک ییایدر گاهیانجام داد و احداث پا رانیا قیطر

ه منطق نیدر ا رانیا یرامسائل ب ،یدوقطب یایدن انیس از پابا تحوالت پ ژهیو به و رانیدرت در اق

ه منطقه نسبت ب رانه مکجهت، با توجه به درجه کمتر منطق کیود. در متفاوت ب تیدو وضع یدارا

پاکستان و  با یو متعارف یسنت یهایهمکار رانیا قبل از دو دهه حاضر، اشامات ت ایفارس و  جیخل

 رانیا یسو از یچندان ینیبشیرد. در واقع، پنک دایپ یچندان رییسطح آن هرگز تغ یهند داشت ول

 یفایا و شتریحضور ب یبرا زین یانهیورت نگرفت و هزصـ دهنیمنطقه مکران در آ تیاهم یراب

کل ش یبنسبتا مناس یهانژاد تالش یت احمدانکار صورت نگرفت. در دوران دول رقابلیغ یهانقش

 یواکنش یهااستیا و سهبا مخالفت ید، ولبه دنبال اتصال جنوب شرق به پاکستان برآم رانیا گرفت و

 یرژان یازدر ب تنتوانس رانیه، امنطق نیر در احاض رانگیب بازاغل یواز س رانیا اکنشگران ناهمسو ب

پاکستان  با هند در مقابل کیتراتژاس یکارهم جادیا یراها بد. لذا، تالشمنطقه حضور داشته باش نیا

 جیا را در خلیمشابه جنوب شرق آس ییهاپروژه نیتان و چعمال ناکام ماند. در مقابل پاکس نیو چ

 ران،یا یرقبا که یطیکردند. در شرا جادیرا ا یالمللنیفعال ب یکردند و مناطق تجار ییگواتر نها

هستند،  رانینسبت به ا یکمتر ییایدر یمرزها یدارند و دارا رانیاز ا یکمتر لیتوانمند و پتانس

افغانستان  و ماننـد پاکستان ییابرسانند. کشـوره انیود به پارقابت را به نفع خ یتوانستند بخش اصل

ه تنها ن ت(اس رانیا یردراهب کیر)که ظاهرا ش نیچ یعربستان، امارات و حت یسو از بیتحت ترغ

اند که کرده میرا ترس دانیپازل و م یاحذف کردند، بلکه به گونه انهیم یایآس یانرژ یاز باز رانیا

با  ییمغلوب است. از سو یانندهیب ،زیاز هر چ شیب ییایو در یاقتصاد ،یدر معادالت تجار رانیا

در عرصه  یاستیر ستر از هو حاکم تریقو ران،یا یخارج استیبازگشت به شرق در س یآنکه صدا

چون  یدر مسائل رانیبا ا یچندان همکار ـزین نیمانند چ یمتحدان یاست، ول یخارج تاسیس

 ینشیا گزعمدت ران،یه ااه آنها بگتوان گفت، نیاند. منداشـتهران در منطقه مک کیتراتژاس یکارهم

 .تاس در مسـائل شرق ژهیه وب یافرامنطقه یبه قدرت رانیدن اش لیدم تبدع هیر پاو ب

از عوامل موثر در  هیدر کشورهای همسا یاقتصادی و ادار ،یاسیوجود ثبات س گرید یسو از

ضرورت مناطق  نیو توسعه ا یمناطق مرز تیامن نیشود. برای تأمیمحسوب م یتوسعه مناطق مرز

خود  ینیسرزم در قلمرو یقو تیاعمال حاکم هیاز کشورهای همسا کیهای هردارد که حکومت
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مساله  انه،یم یایاز چابهار به افغانستان و آس یلیو ر ینیزم تیبرنامه ترانزداشته باشند. به واسطه 

اداری،  ،یاسیس است. عدم وجود ثبات تیو توسعه سواحل مکران حائز اهم رانیا یافغانستان برا

کشور تاکنون  نیبعد از خروج شوروی سابق از ا ژهیدهه قبل به و نیاقتصادی در افغانستان از چند

 نیبد شیسال پ 130بوده است؛ به طوری که از  یدر مرزهای شرق یمنشاء بروز مشکالت رههموا

و  رانیا ژهیهای همجوار به وکم شش بار کانون انتشار امواج بحران زا به دولتسو، افغانستان دست

 ستانافغان اقتصادی و اداری موجود در ،یاسیس یثباتیب( 155: 1379پور،  یمی)کر .پاکستان بوده است

با بازگشت مجدد طالبان به قدرت در  زین نکیگذشته وجود داشته و ا کم در دو دههکه دست

کشورهای  های مختلفناتو از آن کشور، به صورت روهاییو ن ییکایامر انیافغانستان و خروج نظام

به هجوم  توانیدهد که به عنوان مثال میخود قرار م ریرا تحت تأث رانیا ژهیهمجوار افغانستان و به و

عدم وجود چشم  زیو ن یداخل یهاینا آرام جهیدر نت رانیآوارگان و پناهندگان به سمت مرزهای ا

 .از چابهار به هرات اشاره کرد یلیو ر ینیحمل و نقل زم دوریکر ندهیانداز روشن در آ

 یریگ جهینت

منطقه و  یسواحل برا نیراهبردی ا تیسواحل مکران باعث اهم یو اقتصاد کیژئوپلت تیموقع

منطقه متناسب  نیا یافتگیسواحل، توسعه  نیا کیاستراتژ تیبا توجه به اهم یکشور شده است. ول

ها، سواحل مکران همچنان یگذارهیها و سرماباشد. با وجود همه تالشیراهبردی آن نم تیبا اهم

 یمنطقه دارا نیا که یابه گونهباشد. یمناطق کشور م نیتر افتهیها در زمره توسعه ننهیزم همهدر 

 نینشهیحاش تیجمع نیشتریمنطقه کشور، داشتن ب نیرتریاز نظر سواد، فق طیشرا نیعقب مانده تر

به  یدسترس ،یمنطقه کشور از لحاظ بهداشت نیترافتهیمنطقه، توسعه ن تیکشور نسبت به جمع

متصل  کشور یلیمنطقه بعد از سالها هنوز به شبکه ر نیگاز و ... است. ا یلوله کش ،یدنیآب آشام

 یانزوا باعث نکهیعالوه بر ا ییایو در ینیزم ،ییحمل ونقل هوا یهارساختینشده است و ضعف در ز

 ژهیوخود ب یکیژئواستراتژ ازاتیاز امت یریگدر بهره یچندان تیمنطقه از کشور شده است موفق

و شتابان بنادر و مناطق  عیمنطقه نداشته است. با توجه به توسعه سر یبرا زیکاال به خارج ن تیتزانز

در حوزه  یاستیتعلل و ناس زیو ن ییاز سو یعمان و پاکستان و امارات متحده عرب یآزاد در کشورها

 انیسال یرود طیم نیا میب یریگمیمراجع تصم یهایدگیدرهم تن لیمَکُران به دل یرانیسواحل ا

اقدامات و  ریتحت تاث یادیدر منطقه چابهار تا حد ز ژهیفرصت توسعه سواحل مَکُران به و یآت

سواحل  یهاتیظرف ییمَکُران قرار خواهد گرفت. فارغ از شناسا در منطقه بیبنادر رق یهااستیس

سواحل پس  نیدر ا وسعهت یاز روند آت استگذاریس قیمَکُران، موضوع قابل تامل درک مبهم و نادق

امکانات و  زیجنوب و تجه -شمال دوریدر کر ریمس یکوتاه لیاست. به دل یدهه حکمران از چهار

 ریمس مختلف حمل و نقل، یهاگسترده در بخش التیو فراهم آوردن امکانات و تسه هارساختیز
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از حمل و نقل  یشکاال بخ یکاال دارد. حمل و نقل عبور تیترانز یبرا یفراوان یهاتیجذاب رانیا

در توسعه  یدیکل ارینقش بس یارز یدرآمدها شیاست که عالوه بر افزا یاو فرامنطقه یالمللنیب

از جهت  نیو بلوچستان و هرمزگان و کشور را دارد. همچن ستانیس یهااستان یو اجتماع یاسیس

 ریبه مس منطقه یکشورها یوابستگ ،یاتوسعه و عمران منطقه ،یمل تیامن شیاشتغال، افزا جادیا

 یالمللنیو ب یانقش کشور در مناسبات منطقه شیدر بخش حمل و نقل و افزا رانیجنوب شرق ا

دنبال دارد. با  را به یو خارج یداخل یگذار هیجذب سرما یالمللنیب یهاونیدر کنوانس تیبا عضو

 کیاستراتژ بیرق در؛را در بندر گوا یدالر اردیلیم 62 یگذار هیتوانسته است سرما نیکه چ یوجود

کند، اما در  دانیم را وارد یگذار هیسرما نیدالر از حجم ا اریلیم 14چابهار شروع کند و تاکنون 

هند در چابهار با وجود  یگذار هیسرما یها حتیفیتوسعه و استمرار بالتکل یبرنامه راهگشا کی ابیغ

سواحل مکران  است. دهیعمل نرس حلهتا کنون به مر کایآمر یفعل یهامیبندر از تحر نیمعاف بودن ا

 اریبس گاهیالملل از جانینظام ب لیطح تحلاست. امروزه بخش شبکه و س یازشبکه س یراب یفرصت

 نیترکند. در صورت کوچکینم دایامور انقطاع پ یانظام شبکه برخوردار شده است. در یابرجسته

خودش بتواند  یکه کشور نیشود. همیم دایپ یبعد یهاراه ،یبند تیاولو ایو  یتعلل، اخالل، کوتاه

تواند کنترل خودش را یم رد،یبگ اریشبکه را بتواند در اخت گاهیکند و گران فیرا در مرکز شبکه تعر

 یانقش منطقه یفایو ا یکنترل حکمران یبرا یابزار ،یشبکه ساز یدر مناطق کسب کند. به عبارت

 نیب ران،یپاکستان و ا نیرقابت را به طور واضح ب نیتوان ایم نسواحل مکرا ت. دراس یالمللنیو ب

اهده مش و ... کایمتحده آمر االتیا گریو از طرف د هیترک ه،یروس ن،یرق از جمله چش یاهقدرت

اظهار  یه و حتمنطق نیا یاش به انرژیازین یاست که واشنگتن با وجود اعالم ب یدر حال نیکرد. ا

راستا  نیپردازد. در همیمنطقه م نیت در امنطقه، باز هم به رقاب نیاز ا ینیشعقب ن یبرا یاعالن

گوادر  یها کاسته نشده و نخواهد شد. اگر توسعه بندر چابهار پا به پاوجه از سطح رقابت چیه هب

 ندهیآ منطقه در یکیتیو ژئوپول یتیترانز تیموقع شتریهرچه ب فینرود ممکن است باعث تضع شیپ

منطقه صورت گرفته  نیکه تاکنون در روند توسعه ا یادیز یهایگذار هیسرما گریطرف د زشود. ا

 یجامعه بوم توسط زیآن ن یبوده و آثار عمل یجلب مشارکت مردم بوم ییمبنا کردیاست، فاقد رو

که  منطقه نیدر ا یاجتماع هیشدن سرما فیو ضع یدیناام ،یلمس نشده است و باعث سرخوردگ

شده است  هیهمسا یاز جوانان منطقه به کشورها یاریمنجر به مهاجرت بس نهااز آ یاعظمبخش 

 را به دنبال داشته است.  یمذهب - یقوم یهاشکاف دیو تشد یکه ناامن
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 فارسی منابع

 کتب

 هانیانتشارات ک :، تهرانتوسعه یجامعه شناس ،(1378مصطفى ) ا،یازک -

، ترجمه نهادها و ی: رهبریامنطقه یتوسعه درونزا(، 1397) و همکاران مسونیاسترابرت  -

 نشر نیبهزاد ملک پور اصل، تهران:  زادگان و فیشر نیمحمد حس

، توسعه سواحل مَکُران یو حکمران تیریمد یبرا یشنهادیپ یالگو، (1397مسعود ) ،یدرود -

 یجمهور استیر کیاستراتژ یهایتهران، مرکز بررس

 یجهاد دانشگاه :، تهران(دی)منابع تنش و تهد گانیو همسا رانیا، (1379) دالهی پور،یمیکر -

 ممعل تیدانشگاه ترب

 مقاالت

شرق  مرزهای جنوب تینقش قوم بلوچ در امن یبررس، (1388) درییح و محمد کوساریاسد  -

 رمرز، سال چهارم، شماره اول، بها و یانتظام شهی، فصلنامه اندرانیا

-مجله پژوهش ،رانیدر ا داریتوسعه پا و ییتمرکز زدا ،(1389و زهرا موسوی ) اطاعتجواد  -

 ر، بها71شماره  ،یانسان اییهای جغراف

هشتم،  سال رت،یتهران، فصلنامه بص ،رانیتوسعه در ا یموانع نظری و عمل، (1378ناصر ) ان،یجهان -

 20و 19شماره 

، مکرانسواحل  یافتگیعوامل مؤثر در توسعه ن یبررس ،(1391) و ایرج حاتمی اتیبحمیدرضا  -

علوم  و یانوردیهمایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسالمی ایران، دانشگاه در

 رچابها ،ییایدر

تهران،  ،یمفهوم یبررس کی سم،یریو رانت ریرانت، دولت رانت، (1376) رمحمدیام ،یوسفی یحاج -

 د، بهمن و اسفن126و  125شماره  ی،اقتصاد -یاسیاطالعات س

 هیتهران، نشر ،داریتوسعه پا تیریمد ها وارییده، (1382افتخاری، عبدالرضا ) نیرکن الد -

 2ها، سال اول، شماره ارییده

 ، فصلنامهمطالعه موردی: بلوچستان ران،یدر ا یاسیس ییگراهیناح، (1386راد، مراد ) یانیکاو -

 ر، بها35مطالعات راهبردی، شماره 

شرق سواحل جنوب  کیژئوپلت هایتیتحلیل ظرف، (1385) میابراهرومینا و  ایمحمدرضا حافظ ن -

 6شماره و توسعه،  ایفصلنامه جغراف ،یدر راستای منافع مل رانیا

محدوده  یدر سامانده یاسالم یبر عملکرد جمهور یلیتحل(، 1396هاشم ) و همکاران یریامهاشم  -

 15شماره  ز،ییسال چهارم، پا است،ی، فصلنامه سجنوب شرق کشور یفضائ
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