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چکیده

بلوچستانایالتخاوريجنوبتاجاسکباختردرالکوهرأسازعماندریايطولدرکهاستایرانخاوريجنوبدرسرزمینیجغرافیایی،نظرازسواحل مکران
که ها و خورهایی در این منطقه شده، به نحوي هاي آب در سواحل، موجب ایجاد خلیجآرامش نسبی آب دریاي مکران و پیشرفتگی. شده استگستردهپاکستان

همچنین سواحل مکران به سبب قرار گرفتن در هارتلند انرژي، مجاورت با حوزه ژئوپلیتیک خلیج فارس، . موقعیت مناسبی را براي ایجاد بندرها به وجود آورده است
هاي اوراسیا، داراي اهمیت شکیهاي ترانزیتی مناسب براي خدسترسی به آبهاي بین المللی، مجاورت با کشورهاي حوزه دریاي عمان و اقیانوس هند و مزیت

هاي فراوان ژئواکونومیکی سواحل مکران براي توسعه اقتصادي، این منطقه هم اکنون از با در نظر گرفتن ظرفیت. باشداستراتژیک فراوانی در کشور و منطقه می
هاي مایه این پژوهش قرار گرفته اینست که علیرغم  ظرفیتبا توجه به مطالب ذکر شده، سؤال اصلی که دست. شودمناطق کمتر توسعه یافته کشور محسوب می

باشند؟ راهنماي کلی پژوهش حاضر نیز این فرضیه است که فراوان ژئواکونومیکی سواحل مکران براي توسعه، مهمترین عوامل توسعه نیافتگی این سواحل چه می
روریستی در افغانستان و پاکستان، جنگ در افغانستان با حضور نیروهاي خارجی، تولید حضور طالبان و نیروهاي ت: عوامل ژئوپلیتیکی و برون مرزي از قبیل-1

اي ساکنان، کیفیت پایین نیروي قبیله-خشکی و کم رونق بودن کشاورزي در منطقه، بافت قومی: عوامل جغرافیایی از قبیل-2گسترده مواد مخدر در افغانستان 
عوامل -4هاي مذهبی، شرارت و اقدامات تروریستی قاچاق مواد مخدر، بنیاد گرایی، تنش: عوامل امنیتی از قبیل-3ان انسانی و دوري از مرکز کشور سواحل مکر

سیستم سیاسی بسیط و تمرکز گرا حاکم بر کشور از یک قرن پیش تا کنون، وابستگی دولت به اقتصاد نفتی که باعث عدم توجه به مناطق غیر : سیاسی از قبیل
هاي غرب بر علیه ایران که منجر به کاهش سرمایه گذاري خارجی در این منطقه شده، از اي در منطقه و تحریمریزي بلند مدت توسعهدم وجود برنامهنفتی شده، ع

یه بر روش مطالعه تحلیلی و با تک-روش تحقیق در این پژوهش نیز با توجه به ماهیت موضوع، توصیفی. باشندمهمترین عوامل توسعه نیافتگی سواحل مکران می
.انداي جمع آوري شدهي کتابخانهگیرد و اطالعات مربوطه با شیوهسیستمی صورت می

سواحل مکران، توسعه، امنیت، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک: واژگان کلیدي

مقدمه- 1
هايسدهبازرگانیانقالبنتیجۀ.اندشدهبشري تبدیلتمدنگرانیگاهبهآرامآرامدریاییهايکرانهکنون،تادریانورديانقالبآغازباشانزدهسدهاز

بودهپایه-خشکیاقتصادجايبهپایه- دریااقتصادنسبیو چیرگیساحلبهنوجهانگستردهرویکردبسترتاکنون،آنتداوموهیجدهوهفده
معنايبهواقعدرجهانیاقتصادشدنساحلی. دریایی شدن مبادالت جهانی زمینه ساحلی شدن اقتصاد جهانی را مهیا کرده استدر واقع . است

60به نحوي که شمار جمعیت مستقر در .سواحل بوده استجمعیتی، بازرگانی، صنعتی، گردشگري، ماهیگیري درهاي کانونی فعالیتتمرکز
هاي توریستی هاي بازرگانی، صنعتی، ماهیگیري و فعالیتالیتدرصد،  برآورد شده است که به فع40م، حدود 1995ها در سالکیلومتري ساحل

).110: 1389کریمی پور و محمدي، (اند مشغول بوده
ها و خلیجداراي که اندهخلیج گواتر در طول دریاي عمان گسترده شدتاجاسکباختردرالکوهرأسازکشور وخاوريجنوبسواحل مکران ایران در

به سبب قرار گرفتن در هارتلند انرژي، مجاورت با حوزه این سواحلهمچنین . دنباشهاي اقتصادي میخورهایی مناسبی براي ایجاد بندرها و فعالیت
هاي ترانزیتی مناسب براي مزیتهاي بین المللی، مجاورت با کشورهاي حوزه دریاي عمان و اقیانوس هند وژئوپلیتیک خلیج فارس، دسترسی به آب

نزدیکیوپیوستگیوابستگی،هاي ژئواکونومیکی این سواحل و داشتنبا تمام مزیت. دنباشهاي اوراسیا، داراي اهمیت استراتژیک فراوانی میخشکی
تري از درجه توسعه یافتگی پایینسواحل خلیج فارس،بهنسبتسواحلایناي،توسعههايشاخصدیدگاهازبا سواحل خلیج فارس،جغرافیایی
داراي نقش محلی و داراي نقشی ملی و بین المللی هستند،و بر خالف سواحل خلیج فارس که در تجارت و بازرگانی کشوريهستندبرخوردار 

فعالیتازجداگواتر،تاچابهارخاورنیزوسیریکتاکناركازویژهبهمکرانسواحلايمحور و توسعهاقتصاديعمومیرویکرد. باشداي میناحیه
لذا سؤال .استکشورمناطقترینگوناگون، جزء کم توسعه یافتهدالیلبهشیالت،صنعتزمینهدرتوجهقابلهايدگرگونیوچابهارآزادمنطقه

ن براي توسعه، مهمترین عوامل توسعه هاي فراوان ژئواکونومیکی سواحل مکرااصلی که دستمایه این پژوهش قرار گرفته اینست که علیرغم  ظرفیت
حضور طالبان و : عوامل ژئوپلیتیکی و برون مرزي از قبیل- 1باشند؟ راهنماي کلی پژوهش حاضر نیز این فرضیه است که نیافتگی این سواحل چه می

عوامل -2ه مواد مخدر در افغانستان نیروهاي تروریستی در افغانستان و پاکستان، جنگ در افغانستان با حضور نیروهاي خارجی، تولید گسترد
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کنارك-اهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی ر

اي ساکنان، کیفیت پایین نیروي انسانی و دوري از مرکز کشور قبیله- خشکی و کم رونق بودن کشاورزي در منطقه، بافت قومی: جغرافیایی از قبیل
: عوامل سیاسی از قبیل-4دامات تروریستی هاي مذهبی، شرارت و اققاچاق مواد مخدر، بنیاد گرایی، تنش: عوامل امنیتی از قبیل-3سواحل مکران 

تی سیستم سیاسی بسیط و تمرکز گرا حاکم بر کشور از یک قرن پیش تا کنون، وابستگی دولت به اقتصاد نفتی که باعث عدم توجه به مناطق غیر نف
ر به کاهش سرمایه گذاري خارجی در این منطقه هاي غرب بر علیه ایران که منجاي در منطقه و تحریمریزي بلند مدت توسعهشده، عدم وجود برنامه

.باشندشده، از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی سواحل مکران می

مبانی نظري-2

در) 141: 1382رکن الدین افتخاري، (باشد و عبارت است از تغییر، تحول و پیشرفت گذار از وضعیتی به وضعیت دیگر میتوسعه :توسعه- 2-1
به بعد، و با توجه به نگرش تک بعدي به توسعه که علی رغم 1960ولی از دهه گرفتمیقرارتوجهموردجامعهیکاقتصاديرشدتنهاگذشته

ه و توسعه به عنوان یک هاي اساسی در جوامع بشري بوجود آورده بود، باعث شد در مفهوم توسعه تجدید نظر صورت گرفترشد اقتصادي باال، شکاف
هاي محیطی با هدف رفاه اجتماعی و زندگی شرافتمندانه که تؤام با آزادي و تصمیم مایتدر چنین نگرشی، ح. گیردنظر قرار بعدي مد مفهوم چند 

.اعی و مکانی مورد توجه قرار گرفتگیري براي آینده محیط زندگی است، با هدف معیارهایی چون امنیت ملی، کامیابی اقتصادي و عدالت اجتم
در واقع توسعه )6: 1378ازکیا، (کند ، اقتصادي و فرهنگی نیز حکایت میبر ازدیاد ثروت جامعه از تغییر کیفی نظام اجتماعیتوسعه عالوه همچنین 

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که هدفش بهبود مداوم زندگی تمامی جمعیت بوده و فعالیت، آزادي، فرآیندي جامع از فعالیت
امکاناتبربشرتسلطوتواناییبهراتوسعهاگرفوقرهیافتبهتوجهبا. آیدارکان اساسی آن به شمار میع عادالنه منافع از مشارکت مناسب و توزی

برمبتنیوداردتأکیدابزاريهايتواناییگسترشبرکهاقتصاديرشدبرعالوهکنیم،تعریفمعنويوماديحوایجرفعوبهترزندگیبرايموجود
سیاسی،اجتماعیيهازمینههمهدراساسیتغییراتمتضمنوداردنظرمدنیزرازبانیهايتواناییاست،ماديرفاهوتولیدومعیشتیاقتصاد

اي از دیدگاه بوم شناسانه قرار گرفت و ز توسعه نیز مورد اعتراض فزایندهاین تعریف ا). 74: 1390اطاعت و موسوي، (است عقیدتیوحتیفرهنگی
پایدار،توسعه. شدعلمی فراگیرمحافلدرتوسعه پایداردانشواژهکارگیريبه ،1992سالبهبرزیلریودوژانیروشهردرزمیننشستهمایشازپس

ازهمسانبرخورداريدرهانسلحقتعریف،ایندر. کندبرآوردهآیندهنسلدارکردن تواناییخدشهبدونراکنونینسلنیازهايکهاستايتوسعه
http://www.unisdr.org( شده است مجاز شمردهآنازگیريبهرهحددرطبیعیسرمایهازاستفادهوشدهشناختهرسمیتبهسرمایه طبیعی

Women, Disaster Reduction.(این اساس،بر. استزیستمحیطواقتصادجامعه،یعنیتوسعه،مختلفاجزاءمیانتعادلنوعیایجادواقع،در
نه(مردمهمهبرايرازندگیامکاناتوعدالتکهاسترشد اقتصاديازجدیديمفهوممقصودبلکهنیست،نظرمدزیستمحیطازصرفحفاظت

برآوردندرآتیهاينسلتواناییکاهشبدونراکنونینیازهايتوسعه،گونهاین). 59: 1382غفاري،وازکیا(فراهم کند) آنهاازاندکیتعداد
عادالنهتوزیعاجتماعی،عدالتانرژي،روستا،شهر،زیست،محیطنظیرمفاهیمیو(Brandtland Report, 198)کندمیبرآوردهنیازهایشان،

در برراآیندههاينسلوامروزيانسانزندگیزوایايهمهواقع،در. گرددمیشاملراهاریزيبرنامهوهاگیريتصمیمدرمردممشارکتثروت،
).268: 1382شکویی،(گیردمی

اي ت ژئوپلیتیک منطقهاي هر کشور، در نظام ژئوپلیتیک جهانی، به شدت تحت تأثیر تحوالهاي توسعهبرنامه ریزي:ژئوپلیتیک و توسعه-2-2
اند، فهم مشترك نخبگان از نکته در میان کشورهایی که در پی تحول کیفی و توسعه بودهدر نیمه دوم قرن بیستم مهمترین . باشدو جهانی می

ظهور گورباچف در شوروي سابق نشانگر تحلیل جدید نخبگان سیاسی این کشور از وضعیت نظام .  شرایط و تحوالت ژئوپلیتیک و خارجی بوده است
- ین کشور با بافت و ظرفیت خود نمیمسئولین شوروي به این نتیجه رسیدند که ا. ي بودژئوپلیتیک جهانی و تحوالت نوین در روابط آمریکا و شورو

این نوع برخورد با مملکت داري . هاي داخلی خود در مورد پیشرفت و توسعه تجدید نظر کندتواند به رقابت بپردازد و باید در ساختارها و اولویت
در آسیا نیز . گذاردهاي آنان اثر میکند که به طور طبیعی در رفتار و سیاستا به یکدیگر میستگی متقابل کشورهحکایت از ظهور و بسط اندیشه واب

مالزي، سنگاپور، تایوان و کره جنوبی نیز با . هاي متعددي در رابطه با ایجاد تحول درونی به واسطۀ شرایط نظام ژئوپلیتیک جهانی وجود داردنمونه
اخلی از تحوالت اجماع د. و جهانی، ساختارهاي صنعتی، اداري، علمی و آموزشی خود را متحول نمودندايعنایت به تحوالت ژئوپلیتیک منطقه

در اطراف جمهوري اسالمی ایران ). 40: 1377سریع القلم، (اي و جهانی یک امر حیاتی در برنامه ریزي و توسعۀ ملی است ژئوپلیتیکی منطقه
کشور ایران از .فهم دقیق آنها ، اثرات وسیع و عمیقی بر آینده توسعه یافتگی کشور خواهد گذاشتتحوالت ژئوپلیتیک مهمی در حال وقوع است که

با شدت "هاي ایران عموماهمسایه. روستهاي ژئوپلیتیک رو به تعداد نادر کشورهایی است که با تعداد قابل توجهی از همسایگان متفاوت و با بحران
گردش قدرت و مجموعه ربوط به بحران مشروعیت، آینده مبهم نظام و فلسفه نظام سیاسی، نبود نهادینگیهاي مختلف، طیفی از مشکالت مو ضعف

هاي ژئوپلیتیکی را به همراه دارد که بحرانآسیب پذیري و تفرقه جدي در بعضی از این کشورها،. هاي اقتصادي و اجتماعی را دارا هستنداز بی ثباتی
اي در اطراف مرزهاي ایران به بهانه مبارزه با تروریسم از هاي فرا منطقههمچنین حضور قدرت. شودمرزهاي کشور میجر به نا امنی در در نهایت من
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کنارك-اهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی ر

اي تأثیر دارد، لذا هاي توسعههاي داخلی کشور از جمله سیاستبر امنیت ملی و سیاست"ه مستقیماباشد کاي میدیگر تحوالت ژئوپلیتیک منطقه
.شودتر  در مناطق مختلف کشور میاي مناسبهاي توسعهوالت ژئوپلیتیکی منجر به اتخاذ سیاستشناخت درست از این تح

میبوجودزیستمحیطباانسانرابطهدرکهمسائلیمحیط زیست و تمامجغرافیاعلمبررسیوبحثموضوع:جغرافیا و توسعه- 2-3
محیطیمشکالتعلمی می تواند، کارگشايازبهترعلم جغرافیاکهاستروایناز. دهدمیآموزشمختلفزوایايازراهاآنجغرافیاوباشد میآید،
زیستمحیطازگیريبهرهدرراانسانتخریبیاقداماتسرعتجغرافیاییمختلفمطالعاتبرمبتنیهاينگريآیندهباتواندعلم جغرافیا می.باشد
یکبرايرازمینهدیگرعبارتبهونمایدارائهرااوزیستمحیطوانسانبینمنطقیموازنهحفظهايروشوراهتواندمیجغرافیا. دهدتقلیلخود

توانچگونهجغرافیاکهآیدپیشسئوالایناستممکن. سازدفراهماستخودسرزمینبهمندعالقههرآرزويآنبهیابیدستکهپایدارتوسعه
بهبشريهايتمدنبرايساززمینهدوکهرااوزیستمحیطوانسانعلم جغرافیاکهاستاینسئوالاینجواباست؟کردهپیدارادوراندیشیاین

بهرازیستمحیطوانسانیعنیجغرافیارکندواینازیکهرتواندمیدهد، کهمیقراربررسیومطالعهموردمختلفزوایايازروندمیشمار
محیطدرانساندخالتحدودتواندمیکهاستآنوقتوارزشیابی،رادوآنبالفعلوبالقوههايتوان،دادهقراریکدیگرمقابلدرکلیتیکصورت
فنوتمدنسطحبامتناسبحالتیدرزیستمحیطمنابعازبرداريبهرهباراخودنیازمندیهايبتواندانسانکهسازدمشخصطوريرازیست
دانستپایدارتوسعهتوانمیراحالتیچنینوبماندباقیمعقولسالمتحالدرکلیتخریببجاياوزیستمحیطکهسازدمرتفعطوريآوري

هایی جغرافیایی در حال بوقوع پیوستن هستند که منجر به خطر افتادن در حال حاضر پدیده.استجوامعهمهامیدبداندستیابیروزهااینکه
هاي زیست محیطی، توان به افزایش سریع جمعیت، توسعه شهر نشینی، آلودگیپایدار گشته است که از جمله آنان میمحیط زیست انسانی و توسعه

شرایطبهکاملوقوفمستلزماین پدیده هاازناشیصدماتومخاطراتبراي تقلیل. اشاره کرد... جنگل زدایی و کویر زاییف کمبود آب شیرین و 
اندیشمنداندیگرازبهترکههستندجغرافیداناناینوگرددمیفراهموبودهممکنجغرافیاتعالیمسایهدرتنهاکههستیمهاآنکیفوکموایجاد
برآفرینچالشمحیطیمسائلدیگروفوقعواملمجموع. باشندمیفوقعواملازناشیمشکالتبرايمعقولومنطقیحلراهکردنپیدابهقادر
منظوربهمحیطوانسانروابطتحکیمدرراآنانرسالتوگردیدهجغرافیدانانمشغولیدلموجبکههستندمسائلیجملهازپایدارتوسعۀراهسر

.)12-9: 1382گنجی، (نماید میگوشزدپیشازبیشطبیعتوانسانبینمنطقیتعامالتوجغرافیاییفضاهايازبهینهبرداريبهره

ازنیزمسئلهاینواستملیامنیتگرودرمهماینکهبودهملیبقايپایه،ملتحکومتهرناپذیرتغییرواصلیهدف:امنیت و توسعه- 2-4
عواملیمهمترینازیکیروایناز. استمتأثرشهرواندانرضایتنهایتدروايمنطقهمتوازنتوسعهملی،وحدتحفظدرحکومتتواناییمیزان

،رومیناوپوراحمدي(استکشورآنجغرافیاییمختلفمناطقبینفضاییهاينابرابريوجوددهدمیقرارتهدیدموردراکشوریکامنیتکه
راايناحیهنارضایتیوکندترعمیقراسیاسیهايشکافتواندمیپیرامونیومرکزيمناطقبینبویژه،هانابرابرياینکهچنان).91: 1386
کشوردرملیامنیتنتیجهدروملیقدرتمبانیتقویتبهآنسويبهحرکتوتوسعهدیگرطرفاز). 220:1373بلیک،ودرایسل(گرددموجب

اینازنیزایرانکشور).22: 1386دیگران،وپوراحمدي(آوردمیفراهمراملیتوسعهجهتمناسببسترهايازیکینیز،ملیامنیتوانجامدمی
بنابر. استگرفتهقرارتوجهموردملیامنیتومتوازنتوسعهمیانارتباطوبرابرياصلاسالمی،جمهوريمختلفقوانیندر. نیستمستثنیقاعده
اینهامانندوزباننژاد،وبرخوردارندمساويحقوقازباشندکهقبیلهوقومهرازایرانمردمایران،اسالمیجمهورياساسیقانوننوزدهماصل

درملیدرآمدهايازاستفادهوطبیعیمنابعازبرداريبهرهدرکهاستشدهآوردهاساسیقانونهشتموچهلاصلدر. بودنخواهدامتیازسبب
نیازهافراخورمنطقههردرکهطوريبهنباشد،کاردرتبعیضبایدکشور،مختلفمناطقواستانهامیاناقتصاديهايفعالیتتوزیعوهااستانسطح

وامنیتتقویت،)14بند(اندازچشمدورهدرنظامکلیهايسیاستدرهمچنین.باشددسترسدرالزمامکاناتوسرمایهخود،رشداستعدادو
نیزکشورتوسعهچهارمتااولهايبرنامهدر. استگرفتهقرارتوجهموردايمنطقهتعادلوسیاسیمشارکتاقتصادي،رشدبرتکیهباملیاقتدار

برنامهقانون75مادهدر. استگردیدهتأکیدکشورتوسعهفضاییساختاراصالحوايمنطقهتوازنوتعادلاجتماعی،عدالتبرقراريبرهمواره
درواستگرفتهقرارتوجهموردفراملیوملیاقتصادبامرزيمناطقپیوندوملیهايهمگراییتقویتهدفبامرزيمناطقتوسعهتوسعه،چهارم
جانبههمهمشارکتتوسعهبهرادولتعمومی،امنیتارتقاءمنظوربهوملیامنیتمطمئنتأمینعنوانبانیز) 119ماده(قانونهمانپنجمبخش
اجتماعیمنزلتارتقاءوحفظهمچنینوکشوراجراییمدیریتوگیريتصمیموسازيتصمیمنظامدرشهروندي،برابرحقاساسبرایرانیانهمه
.)76: 1390اطاعت و موسوي، (است نمودهموظفمنزلتیبحرانازپیشگیريومردممختلفهايگروه

گیريشکلدرهمدولتودهدمیشکلرادولتساختاراست، زیرا سیاست،با اهمیترابطه سیاست و توسعه بسیار:سیاست و توسعه-2-5
راتوسعهکننده، فرایندتکمیلمتغیریکعنوانبهتنهانهسیاستکهشودمیمالحظهترعمیقنگاهیدردارد، اماعهدهبهراکلیدينقشتوسعه
مردم، توجهرفاهسطحمختلفهايشاخص.استتوسعهنتایجوکارگیريها، بهمفاهیم، طرحساماندهیکنندهتعیینفرایندبلکهسازد، میپایدار

مدیریتسازماندهیدرگاماولینرا به عنوان توسعهسیاستدرصحیحگزارهانتخابوسازدمیروزافزونرامنابعپایداريحفظبههاحاکمیت
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کنارك-اهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی ر

ساختندگرگونبلکهدرآمد،ووريبهرهتنهانهکهاستسیاستینیز،پایدارايتوسعهسیاست.)62: 1384عبیري، (کندضروري میتوسعه
هرچهتعدادبگیرد،پوششزیرراتوسعهازورانبهرهوفاعلموضوع،چندگانههاينقشدراجتماعوفردجملهازهمسود،گروهوطبقهمناسبات
منجرخالصصورتبههموناخالصصورتبههمرفاه،افزایشبهکهشوندسهیموجویندمشارکتتولیديدرکهسازدقادررامردمازبیشتري

ايحاشیهنتیجه،دروتولیدابزارکردنانحصارينهاییمحصولفقر،کهباشداستوارپایهاینبربایدپایدار،ايتوسعهسیاستیکبنابراین. شود
دههدرسفیدانقالبمانندایرانکالنهايسیاست). 56: 1368ماگوبونج،ال(است مردمازاعظمیبخشبرايتوزیعوفرایندهاي تولیدکردن
1370دههدروامدریافتوخارجیگذاريهاي سرمایهو سیاست1360دههدرخودکفاییهايسیاستو1350دههدرنفتیهايسیاست،1340

دههطولدرایرانتوسعهرونددهیشکلدرهاسیاستاینازیکهر.روندمیتوسعه کشور بشماردرسیاستنقشازدیگريهاينمونه،ایراندر
.اندداشتهانکارناپذیرياثرات

روش تحقیق- 3

هاي هاي مختلف از یافتهبدین صورت که همزمان با بیان بخش،باشدتحلیلی می- روش تحقیق در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع توصیفی
.اندي جمع آوري شدهااطالعات مورد نیاز نیز به شیوه کتابخانههمچنین. پردازیمتحقیق به تحلیل آنها نیز می

یافته هاي تحقیق- 4

عوامل ژئوپلیتیکی- 1- 4

م، یعنی هنگامی که ایاالت متحده آمریکا 2001پس از حادثه یازده سپتامبر:نیروهاي تروریستی در افغانستانوحضور طالبان- 1- 1- 4
افغانستان حمله کرد، تصور غالب بر این بود که به زودي ایاالت متحده در چارچوب عملیات آزادي پایدار، ائتالفی را بر ضد تروریسم تشکیل داد و به 

رازه حکومت طالبان را از هم بپاشد، حکومت جدیدي را در افغانستان مستقر کند و سایه یقادر خواهد بود در یک عملیات پر شدت و کوتاه مدت، ش
ل، حوادث بسیاري رخ داد؛ یعنی حکومت طالبان از هم فرو پاشید، حکومت سا8پس از گذشت . جنگ و نا امنی را از سر مردم افغانستان بر دارد

با این حال یک اتفاق مهم به وقوع نپیوست و . جدیدي در افغانستان قدرت را به دست گرفت، سایه جنگ و ناامنی از بخشی از افغانستان از بین رفت
همین موضوع کافی است که . وپاشی طالبانری حکومت طالبان در افغانستان بود، نه فدر حقیقت آنچه اتفاق افتاد فروپاش. آن نابودي گروه طالبان بود

درگیري و کارزار میان ائتالف مبارزه با تروریسم و گروه طالبان باشد و مهمتر اینکه این کارزار روز به امروزه جنوب و جنوب شرق افغانستان صحنه 
آسیب پذیر کردن نیروهاي آمریکا و متحدان آن، انجام عملیات انتحاري در هر جایی از . اردروز هر چند با روندي کند، به سود طالبان جریان د

ز شروط افغانستان که طالبان بخواهند، توانایی این گروه براي فرسایشی کردن جنگ، وادار کردن دولت افغانستان و ایاالت متحده به پذیرش بعضی ا
درآمریکاتوانعدم). 108: 1388شفیعی، (ها، همگی نشان از قدرت گیري بیشتر طالبان دارد یريمذاکره با طالبان، افزایش کمیت و کیفیت درگ

کههداشتپیدرایرانملیامنیتبرايتبعاتیکشوراینجدیدتیکیژئوپلدرافغانستانسیاسیصحنهدرآنهاحضورتداوموطالبانسرکوب
اکنون. شودمیشاملرادارنداسالمیباایراندرگیريایجادتوانکهرومیانهطالبانبرتأکیدوشیعهباضدیتوهابیت،گسترشهمچونتهدیداتی

اندیشهاینواندشستهجانازدستخودایدئولوژیکمنافعتامینبرايکهدهندمیپرورشراطالبیپاکستانوافغانستاندرعلمیهمدرسههزاران
- بودهتفکريچنینخلقاصلیخواستگاهاخیردههدرکهافغانستانوپاکستانخودجملهازمنطقهکشورهايازبسیاريگریبانبلکهغربفقطنه
مشخصزمانیکندمیسرایتآمریکاواروپاخودجملهازبیشترينقاطبهروزروزبهکهآنبردنبینازومهاربرايتواننمیواستگرفتهرااند

.کرد

یکباوهابیهايگروهولقاعدهابهوابستههايتروریستبدستبلوچستانوسیستاندرایرانسپاهفرماندهانازگروهی88مهرماه26تاریخدر
هدفباکههاگروهاینتوسط،محروممنطقهاینانسانیتوسعهجهتدرتالشبدنبالافراداین. رسیدندشهادتبهناجوانمردانهانتحاريعملیات

راعملاینکشورهاازخیلیکههرچند. گذاشتندراخودجان،زنندمیاقداماتاینبهدستمذهبیابزار اختالفاتباومردممیاندرشکافایجاد
المللیبینوايمنطقههايسیاستبیشتردردوگانگیاینوشدندخوشحالنوعیبه)ایرانبهتروریسمبازگشت(تیتر باهمبرخیکردند امامحکوم
کهگردیدندمجروحزیاديتعدادوشهیدنفر37چابهاردر1389تاسوعايدرتروریستیاقدامجدیدتریندرحتیو. استمشاهدهقابلکشورها

تحوالتوایرانشرقیمرزهايفرايدربایدراآنهايدنبالهکهبودتروریستیهايگروهبهوابستهومذهبیگرایانهجزمهاينحلهبازهمآنعامل
وآمریکاواستباقیهنوزبالفعلوبالقوهشکلبهافغانستانجدیدشرایطدرایرانملیامنیتبرايتروریزمخطرترتیببدینو. کردجستجوآن
.)202: 1390راد، درخور و ساداتی، فرجی(اند نشدهآنکاملمهاربهموفقتاکنونناتو



1391بهمن 30لغایت 28-اولین همآیش توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایران
1012:کدمقالهبررسی عوامل مؤثر در توسعه نیافتگی سواحل مکران                                                                                

کنارك-اهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی ر

دیگریکیهمسایهکشورهايدراداريواقتصاديسیاسی،ثباتوجود:ايهاي فرامنطقهقدرتثباتی در افغانستان و حضور بی- 2- 1- 4
ازهریکهايحکومتکهداردضرورتو توسعه این مناطق يمرزمناطق امنیتتأمینبراي.شودمیمحسوبتوسعه مناطق مرزيدرموثرعواملاز

داخلی،هايناآرامی)1:مانندعللیبههمسایهکشورهايازیکیاگر.باشندداشتهخودسرزمینیقلمرودرقويحاکمیتاعمالهمسایهکشورهاي
مناطقدرمحرومیتافزایشباعثاقتصادي،کهمشکالت)2.شودمیمرکزيحکومتازکشورآناتباعیاودولتیمأمورانتمکینعدمبهمنجرکه

وجود)4.داشتخواهددنبالبهرامرزهادرمقرراتقوانیناجرايعدممالی،کهواداريفساد)3.شودمیمرزدرمناسبگذاريسرمایهعدمومرزي
حاکمیتاعمالخودمرزهايسراسردرنتواندشود،میمرزهادرمختلفهايسلیقهاعمالوهماهنگیعدمباعثکهالطوایفیملوكهايحکومت

دراقتصاديسیاسی،اداري،ثباتوجودعدم).58: 1374، خطابی(شودمیاخاللدچاریاوخوردمیهمبرمرزيو توسعه مناطق امنیتنمایدقوي
بهاست؛بودهشرقیمرزهايدرمشکالتیبروزمنشاءهموارهتاکنونکشوراینازسابقشورويخروجازبعدویژهبهقبلدههچندینازافغانستان

بودهپاکستانوایرانویژهبههمجوارهايدولتبهزابحرانامواجانتشارکانونبارششکمدستسو،افغانستانبدینپیشسال130ازکهطوري
وجودباوداشتهوجودگذشتهيدههدودرکمدستکهافغانستاندرموجوداداريواقتصاديسیاسی،ثباتیبی).155: 1379، پورکریمی(است

همجوارکشورهايمختلفهايصورتبههستیم،آنشاهدهمهنوزکشور،آندرناتونیروهايوامریکایینظامیانحضوروجدیددولتتشکیل
ينتیجهدرایرانمرزهايسمتبهپناهندگانوآوارگانهجومبهتوانمیمثالعنوانبهکهدهدمیقرارخودتأثیرتحتراایرانویژهبهوافغانستان

.اشاره کردداخلیهايناآرامی

آنهاحضورقطعطوربهایران،اسالمیجمهوريباي فرا منطقه اي حاضر در افغانستانهاقدرتمنافعتضادحتیوهمسوییعدمبهتوجهباهمچنین 
آنحساسشرایطبهتوجهبامنطقهیکدرايفرامنطقههايقدرتحضور.شودمیمحسوبایراناسالمیجمهوريملیمنافعبرايتهدیديهمواره
- میفراهمراناامنیوتضادزمینهدیگربرخیباخصومتومنطقهکشورهايازبرخیباقدرتهااینهمکاري. بودخواهدناامنیساززمینهمنطقه
بهراثباتیبیوناامنیمنطقه،اینکشورهايبرايحضوراینناخوشایندپیامدهايوپاکستانوافغانستاندرآمریکانظامیحضورمثال،براي. سازد

ملیامنیتبرجدياثراتتواندمیوداشتهمستقیمتأثیرایرانبرايآمریکامتحدهایاالتباکشورهااینروابطکاهشیاگسترش. استآوردهارمغان
قرارشرقیوشرقیجنوبمرزهايطرفازآمریکاکاملمحاصرهدرراایرانوباشدداشتهکشورمانشرقجنوبدرویژهبهایرانارضیتمامیتو

نوعیبههمسایگان،باایراناسالمیجمهوريمرزهايدرناامنیوتنشایجادجملهازمختلفهايشیوهباکردخواهندسعیهاقدرتاینو. دهد
ایراناسالمیجمهوريملیامنیتکشیدنچالشبهوایرانپیرامونکشورهايدرمتحدهایاالتحضور.کشندچالشبهراایرانثباتوامنیت
چندخصمانهسیاستآمریکارسدمینظربه.استبودهاخیرهايسالدرویژهبهایرانقبالدرمتحدهایاالتاصلیهايسیاستازیکیهمواره
بهرهوهراسیایرانگسترشاي،فرقهسازيتنشکهکندمیدنبالمنطقهامنیتیساختاردرایراناسالمیجمهورينظامتضعیفبرايرابعدي

برابردرموزاییکیدفاعبرايامنیتیثباتیبیافزایشراستاایندر. هستندآنمصادیقازبرخیايمنطقهتروریستیسازمان هايازابزاريبرداري
دولتاجراییسیاستوسیستمیبرونتهدیدهايحجمبامتناسبمرزيامنیتهايزیرساختنامتناسبرشداي،فرقهتروریستیهايگروهک

ایاالتحضورمثالعنوانبه.شودفراهمتروریستیهايگروهتحركبرايفضاشدهباعثافغانستاندرمدتبلندنظامیحضوربرايآمریکامردان
رسمیتبه.داشتخواهدتأثیرکشورکلامنیتبرآنتبعبهومرزهاامنیتبراولدرجهدرکهاستعواملیازیکیعراقوافغانستاندرمتحده

نظامیهايپایگاهتأسیسمتحده،ایاالتتوسطعراقاشغالازبعدبالفاصلهعراقدرآنانبهپایگاهدادنومنافقینتروریستیگروهکشناختن
برروشنیدلیل...ومرزيهاياستاندرناامنیایجادمنظوربهنظاممخالفینتجهیزوآموزشایران،مرزهايجواردرافغانستانوعراقدرآمریکایی
زماندرکههمچنان.استایرانداخلیمناطقومرزهادرناامنیایجادبرايایرانهمسایهکشورهايسرزمینیفضايازمتحدهایاالتاستفاده
ایرانملیامنیتبرزدنضربهبرايمتحجرگروهکاینازاستفادهآمریکا،وطالبانبینشدیداختالفاتبروزازقبلوافغانستانبرطالبانحکومت

کانونیکایجادافغانستاندراسالمیدولتیتشکیلازجلوگیريضمنطالبانازحمایتدرآمریکاهدفوداشتقرارمتحدهایاالتکاردستوردر
).235: 1379الهی، عصمت(بودایرانبرايمزاحمتوفشارایجادبرايایرانشرقیمرزهايدرآشوبوبحرانی

هر.نمایدتثبیتوتوجیهراخودمدتبلندحضورتاکردهفراهمراايمنطقهثباتیبیوناامنیهايزمینههموارهمنطقه،درخودحضورباآمریکا
اینازمثبتیآثارشاهدتنهانهمااماباشد،میافغانستاندرتروریسمومخدرموادبامبارزهبهانهبهمنطقهدرغربیکشورهايوآمریکاحضورچند

- میبلوچوفارسسنی،وشیعهبیناختالفوتفرقهایجادبهکهتروریستیهايگروهازحمایتدرراآنهاپنهانهايدستبلکهنیستیممبارزه
تاکنونایرانسويازآنانکههايضربمهمترینکهاندرسیدهباوراینبهکنونیشرایطآنالیزبامخالفانکه،استبدیهی. باشیممیشاهدپردازند،
.)1390:32احمدي پور، حیدري و میرجاللی،(استبودهسنیوشیعهبویژهایرانیانیکپارچگیاند،شدهمتحمل

بسیاريمشکالتمسببکهبودهافغانستانتاریخیمشکالتازیکیمخدرموادتولید: تولید گسترده مواد مخدر در افغانستان- 3- 1- 4
برابرچندبهتولیدبلکهایمنبودهتولیدکاهششاهدتنهانهمااماگرددحلمسئلهاینکهرفتمیامیدآمریکاحضوربااما.استگردیدهایرانبراي
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کنارك-اهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی ر

تن4600وتنمتریک1700ترتیببهمللسازمانوآمریکادولتآماربراساس)طالبانزمانیعنی(1997درسالمثالبراي. استیافتهافزایش
تولیدتنمتریک6100ازبیش2005درسالکرزايحکومتدرکهاستدرحالیاینو. (GAO, 2000: 12)است گردیدهتولیدمخدرمواد

باشدمشاهدهکهطورهمان. استبودهچشمگیرافزایشنیزکشتزیرسطحلحاظازکه البته).Kreutzmann, 2007: 615(ایمداشتهموادمخدر
یعنی1990سالازافزایشاینحتیهستیممخدرموادتولیدافزایششاهدماکشوراینجدیدژئوپلیتیکدرافغانستاندرآمریکانیروهايحضور

طبقامابودههکتار60000خشخاشزیرکشتسطحمتوسططوربه1990درکهطوريبهاسترفتهباالترآمریکاتوسطافغانستاناشغالازقبل
خشخاشکشتطالبانیکهزمانیعنی2001سالدرتنها. استیافتهافزایشهکتار123000به2010درمتحدمللسازمانسويازمنتشرهآمار

فروپاشیباو. بودهکتار82000آنمقدار2000یعنیآنازقبلسالدرکهدرحالییابدمیتنزلهکتار8000بهرقماینکندمیاعالمحرامرا
این .(Unodc.SEP, 2010: 2)است رسیدههکتار123000بهسطحاین2010سالدروچشمگیرافزایششاهدبه بعد2002ازطالبانحکومت

کرده است که توسعه نیافتگی مناطق جنوب شرقی اي را براي ایران ایجاد هاي ژئوپلیتیکی گستردهتولید گسترده مواد مخدر در افغانستان چالش
.کشور، یکی از آنها می باشد

عوامل جغرافیایی- 2- 4

یکی از مظاهر طبیعی متأثر از وضعیت آب و هوا، خشک سالی است به گونه اي که : خشکی و کم رونق بودن کشاورزي در منطقه- 1- 4-2
ي طبیعی ورزي در ایران به عنوان یک فاجعهخشکسالی کشا. شودعوامل اقلیمی موجب این پدیده میکاهش یا افزایش تأثیر یک یا چند عامل از

سواحل مکران نیز به لحاظ نزوالت جوي ناچیز و داشتن آب و هواي صحرایی به عنوان منطقه . براي تمام مردم، به ویژه کشاورزان شناخته شده است
عامل کم آبی . باشندصلی و در بیشتر مواقع سال خشک میاکثر رودهاي این منطقه کم آب و ف. وداي خشک و نیمه خشک در ایران شناخته می ش

هاي زراعی در سواحل مکران بسیار کم رونق باشد هاي مناسب براي کشاورزي در این مناطق باعث شده که فعالیتبه همراه عدم وجود خاك و زمین
در نهایت مساعد نبودن شرایط منطقه براي کشاورزي، کم . به صورت غیر مکانیزه و سنتی انجام شودز هاي زراعی در این منطقه نیشتر فعالیتیو ب

.آبی و شرایط اقلیمی نامساعد منجر به تراکم پایین جمعیت و توسعه نیافتگی این منطقه به لحاظ زراعی شده است

خود را به هاي اساسی جمعیت در سواحل مکران ترکیب قومی جمعیت است که هر یک از افراد بلوچ از ویژگی:ايقبیله-بافت قومی-2- 2- 4
. دهندتشکیل میدر هر دوي جوامع شهري و روستایی سواحل مکران بخش اعظم جمعیت را ایالت و طوایف بلوچ . داندطایفه و ایلی منتسب می

ها از حاکمیت و قوانین دولتی هاي رؤساي قبایل و مولويذیرش و مقبولیت دستورها و فرماناجتماعی میزان پ-به علت شرایط فرهنگیاین منطقهدر
واگرایی از قانون و حکومت مرکزي نوعی گسست ارزشی در ). 80: 1375قالیباف، (کاهد از نفوذ حاکمیت در میان مردم میاین ویژگی. بیشتر است

به عبارت دیگر واگرایی از حکومت نوعی بیگانگی در عدم مشروعیت و . کندی جامعه را برقرار میه نظم بیرونزمینه قواعد و الگوهاي قانونی است ک
عدم پذیرش و . اندود متشکل گشتههاي سنتی سیاسی و ایلی خمقبولیت قوانین حقوقی در میان افراد جامعه و به ویژه کسانی است که در تشکل

در نتیجه میان دولت قانونی و اقتدار. گرددتالفات خارج از چارچوب قانونی میبه حل و فصل اخمقبولیت قوانین حقوقی و قضایی در جامعه منجر 
ها این واگرایی باعث شده که بلوچ).351: 1380صحفی، (کند دامن زده و بحران را تشدید میآید که واگرایی را سنتی تعارض و اختالف به وجود می

ها نسبت به سیاست دولت مرکزي با دیده شک می نگرند، حتی پس از پیروزي انقالب این بلوچ. ار بگیرندهاي سیاسی کشور در حاشیه قردر فعالیت
توسعه نیافتگی آنها معتقدند که دولت مرکزي عدالت را در میان همه اقوام ایرانی رعایت نکرده و فقر و . احساس عدم اطمینان افزایش یافته است

.هاي دولت مرکزي بوده استسیاستدر استان ناشی ازمناطق بلوچ نشین 

استان سواحل مکران در بر اساس آمارهاي موجود،.استکیفیت پایین نیروي انسانیعامل دیگر،: کیفیت پایین نیروي انسانی- 3- 2- 4
با منطقهاین.محروم کشور استمناطق جزء اي،اقتصادي و توسعهنهادي،هاي اجتماعی،سیستان و بلوچستان از منظر بسیاري از شاخص

برابر با آمار کنونی،استان سیستان و .هاي سالمتی و آموزشی رویاروستفقر و نابرابري،محرومیتهاي زیر ساختی،اي از محرومیتمجموعه
بررسی همچنین. است26هاي سالمتی،داراي رتبه شاخصداراي آخرین رتبه در کشور و در گروههاي آموزش و برابري،بلوچستان،در گروه شاخص

، 1/57بررسی شاخص باسوادي با نرخ. هاي آشکار بین این منطقه با دیگر مناطق کشور استدیگر شاخص هاي مختلف آماري کشور نشاندهنده تفاوت
سواحل ، پایین ترین نرخ شهرنشینی در7/26نفر، باالترین نرخ بیکاري کشور با رقم 4، درصد شاغالن بخش صنعتی با 77/48باسوادي زنان با نرخ 

حافظ نیا و رومینا، (هاي کشور است هاي موجود در بین استانترین نرخ، پایین12/46هاي هرمزگان و سیستان و بلوچستان با نرخ مکران استان
1385 :48 .(
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کنارك-اهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی ر

کهجغرافیاییيمسألهاین.استکشورمرکزازمرزي،دوريمناطقاصلیهايویژگیازیکی: دوري از مرکز کشور سواحل مکران- 4- 2- 4
بودنايحاشیهوشدیدمحرومیتآن،ترینمهمکهداردهمراهبهمرزيمناطقبرايرامطلوبیناپیامدهايشود،میناشیمرزيمناطقطبیعتاز

سیاسی،گیريتصمیممراکزازدوريمعنايبهکهکشورجغرافیاییمرکزازدوري.استکشورتوسعهامواجمسیردرآنهانگرفتنقرارومناطقاین
درصنعتیوجمعیتیهايقابلیتفقداندلیلبههمومرکزازدوريدلیلبههممرزيمناطقشودمیباعثاست،کشوراجراییوقضاییاداري،

وسیستاندرمثال،عنوانبه.برندمیرنجشدیديمحرومیتازمناطقاینبنابراینگیرند؛قرارداخلیتوسعههايبرنامهجریاندرترکممناطقاین
.)202: 1380عندلیب، (در این استان سواحل مکرانمانندهستند،مرزيمنطقهمراکزازآنهادورترینمرزينواحیترینمحروم،بلوچستان
واقلیمیلحاظبهاستاناینگسستآنها،ازیکیکهداردوجودهاییگسست،سواحل مکراندرايو توسعهامنیتیمسائلگیريشکلدرهمچنین 
بامنطقهاینمردمزیادوآسانآمدورفتبرافزونطبیعی،نامناسبشرایطوزیادجغرافیاییگستره.استکشورمناطقدیگرباجغرافیایی
. کندمیایجادمناطقایندرامنیتتامینعاملینبرايرامشکالتیگیرد؛میصورتمرزسويآنبهنزدیکیدلیلبهکههمجوارکشورهاي
راکشورايناحیهوملیامنیتهايزمینهکهباشدمیاينواحیازمرکز،بهنسبتجغرافیاییفاصلهومذهبیتمایزواسطهبهمنطقهاینهمچنین،

بودنايحاشیهرابطهبنابراین،. )188: 1388حیدري،وکوساري(که این عمل نیز به نوبه خود موجب کندي توسعه می گردد سازدمیپذیرآسیب
به. باشدتواندمیقانونازفراریانوقاچاقچیانجوالنگاهمرکزازدورمناطقواستدارمعنیيرابطهمرزهادرو توسعه نیافتگی ناامنیپدیدهبا

: 1381نیا، حافظ(شودمیشناختهو توسعه نیافته آبیکموگرمامخدر،موادقاچاقماندگی،عقبفقر،سرزمینشرق،جنوبمنطقهکهطوري
174.(

عوامل امنیتی- 3- 4

بازارهايبهآنو انتقالداخلیمصرفبرايایراناسالمیجمهوريشرقجنوبوشرقازمخدرموادصدور: قاچاق مواد مخدر- - 1- 3- 4
توزیعورود،مکانیزمکشور،مسئوالنازبرخینگاهاز. باشدمیکشورازمنطقهاین دربحرانوناامنیمنابعمهمترینردیفدراروپا،ویژهبهجهانی

بهشهروندانبینفسادگسترشوداخلیدر امنیتاختاللایجادآن،نهاییهدفوایرانعلیهامپریالیسمتوطئهازبخشیمخدر،موادو نقلحملو
).150: 1379پور،کریمی(استجوانانویژه

راهازاروپابازارهايبهافغانستاندرتولیديمخدرموادانتقال.داردقرارمخدرمواد)اروپا(مصرفو)افغانستان(تولیداصلیمنبعدومسیردرایران
.استجدارهتکجنوبیوشمالیکشورهايمعبرهايبهنسبتمعبرایناست؛جایگزینقابلترکمامتیازچنديبرگیرندهدرایرانسرزمینیفضاي

يواسطهبدونایرانمعبرکهدرحالیاستکشورچندسرزمینفضاهايازمواداینعبورنیازمنداروپا،بهمرکزيآسیايطریقازموادانتقالواقعدر
امتیازاتاینازبخشی)نمککویرولوتپهناورکویر(فالتشرقخالیتقریبافضاهايومسیرکوتاهی.شودمیمنتهیاروپاوترکیهبهدیگري

اروپاسپسوترکیهبهافغانستانازمخدرموادقاچاقمسیرترینمناسبعنوانبهایرانفوقامتیازاتوجوددلیلبه). 151: 1379پور، کریمی. (است
تاوترکیهسمتبهخراسانهاياستانمرزهايویژهبهوشرقیمرزهايمسیرهايازافغانستانازمخدرموادعبورمسیرهاي.شودمیمحسوب

باقیمحرومواشغالتحتفقیر،کشوريعنوانبهافغانستانکهزمانیتاصورتهردر.گیردمیانجامترکمنستانسمتبهشمالمسیردرحدي
نیازمندتنهانهمخدرموادبحرانبامقابله.بودخواهدپایدارایرانبرايآنازناشیپیچیدهومتعددتنگناهايومخدرموادازناشیتهدیدبماند،

وتولیديشیوهتغییربهکمکبرايالمللیبینعزمنوعیمحتاجبلکهاست،ایرانوپاکستانافغانستان،جانبهسهتنگاتنگهمکاريوهماهنگی
سوياز.برآیندخودمعاشتأمینيعهدهازپاکستان،شمالیهايایالتوافغانکوشسختکشاورزانکهنحويبهاست؛افغانستاندرزرعوکشت
راکشورشرقجنوبوشرقفضايمخدر،موادقاچاقازحمایتباتاآوردمیفراهمراامکاناینافغانستاندرایرانمخالفدولتهراستقراردیگر
ترینبزرگبامجاورتروازاین). 153: همان.(کرداستفادهحربهاینازایران،خارجیسیاستدرتغییرایجادبرايطالبانکهسانآن.سازدناامن
تأثیرشرقیمرزهايامنیتبرشدتبهدیگرسويازمواداینمصرفوتولیدمسیردرگرفتنقراروسویکازجهانمخدرمواديتولیدکنندهکشور
ایران،مسیرازمخدرمواداز قاچاقجلوگیريبراينیروهاي مسلحازشهیدهزارانتقدیمومالیفراوانهايهزینهرغمعلیواستگذاشتهمنفی

.استنشدهبرطرفهنوزآنازناشیهايناامنیوشرقیجنوب مرزهايازمخدرموادقاچاقتهدیدمتاسفانه

تدریجبهگرفته وبیشتريشدتمیالدي1994سالازقندهاردرطالبانگرفتنقدرتازبعدچالشهاي ایدئولوژیک:بنیادگرایی- 2- 3- 4
گرفتهقراراسالمیانقالبباچالشدرطالبانیاندیشهآشکارينحوحال بهعیندر. استدادهقرارخودتاثیرتحترابلوچستانوسیستانيمنطقه

رهبرانازبسیاريراستا،همیندر). 95: 1380مالزهی،(استکشاندهمبارزهبهنیزرابلوچناسیونالیزمپاکستانبلوچستانمرکز ایالتهکویتدرو
آنها متأثرعلمیهايحوزهفضايبرحاکمهاياندیشهازیاوکنندمیتحصیلهندوعربستان، پاکستانکشورهايدرکشورازخارجدربلوچمذهبی

شودمیدادهمولویهابهعربستاندرکهمدرکیوسوادسطحکهدلیلاینبه«:گویدمیزاهدانسنتاهلجمعهامامعبدالحمیدمولوي. گردندمی
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شودمیاعطاپاکستانهند ودرکهمدارکیوبرساننداتمامبهجاآندرراشاندرسکههستندعالقمندهامولويبسیاري ازنتیجهدراست،باالتر
بازگشت. روندمیشماربهمشركباورهایشانبهتوجهباشیعیانوهابیوندر افکار). 33: 1385کاویانی، ونیاحافظ(» ندارندمعتبريعلمیارزش

بلوچستاندردینیعلومآموزشپاکستانی جهتمدعوعلماينیزواندکردهتحصیلکهکشوريدرعلمیهاياندوختهبهتوجهها بامولوياین
شدیدترمناطق،اینمذهبیآموختگاندانشبینهمبستگیوهمگراییمیتوان گفت، جریان. وهابیون استفعالیتبرايپوششترینمناسبایران،

ایرانشرقجنوبدرناامنیعواملگسترش تبیینوتبلیغبرايمناسبشرایطدارايایرانازبخشاینوهابیتدیدگاهاز. باشددیگر مینقاطاز
:جملهازاستوهابیتفرقهنفوذحوزه

باشند؛میاکثریت قاطعدرشیعیانبهنسبتکهسنتاهلوجود-1

راوهابیونفعالیتوتبلیغاتزمینهکشور،مرزهايخارج ازبهایرانیچهايبلوقومدنبالهادامههمچنینوپاکستانوهابیونبیشترعملآزادي-2
است؛کردهمنطقه همراهکشورهايوعربستانپشتیبانیبا

کشور؛شرقجنوبمرزينواردرمذهبحنفیهايبلوچسکونت-3

شیعینظامیکایراننظاماینکهبرمبنیوهابیونتاثیر تبلیغاتایران،درپیرامونومرکزمذهبیتفاوتهايواجتماعیوفرهنگیاقتصادي،فقر-4
عنوانبهوهابیتاین منطقهدر. کنندعملحکومتینیروهايعلیهمذهبقالبدرراحتیبهمحلیاشرارشدهاسالمی، باعثحکومتیکنهواست
؛استایراناسالمیحاکمیت جمهوريحوزهدربحرانوتفرقهایجادواندازيبربالقوهعامل

و) پاکستانوعربستانجملهاز(منطقهکشورهايدردینیعالی دروسهايدورهگذراندنمنظوربهکشورازبلوچقومروحانیونوطالبخروج-5
قرارکشورهااینسیاسی-عقیدتیجریاناتالقائات وآموزشها،تاثیرتحتناخودآگاهکهشدخواهدسببکشورهاایندرقوي وهابیتجریاناتوجود

شماربهو غیرهپاکستانتبلیغیجماعاتههايگروبینمتداولومرسومهايآموزشاولینجزودانستن شیعیانملحدورافظیکهسانگیرند آن
).34: همان(رود می

عمده .درصد آنان پیرو مذهب تشیع هستند90نزدیک به آیین عموم مردم ایران است که در این میان،دین اسالم،: تنشهاي مذهبی-3- 3- 4
و شمال باختري در اکثریت شمالو ترکی آذربایجانی در نواحی مرکز،)مرتبط با آنهايو گویش(پیروان این مذهب در قالب دو گروه زبانی فارسی

ها در اکثریت بلوچ.سنت در اقلیت قرار گرفتگسترش فراگیري یافت و اهلمذهب تشیع پس از روي کار آمدن صفویان از سده نهم،.قرار دارند
هاي یکی از خصیصه.انداهل سنت حنفی و بیشتر کردهاي استان کردستان و باختر آذربایجان غربی،اهل سنت شافعیها،بلوچستان و ترکمن

ها دست کم در طول سده این ویژگی.ناپیوستگی سرزمینی آنان است و دیگر آنکه از نظر زبانی و گویشی ناهمگونندجغرافیایی اهل سنت ایران،
رویکرد نواحی .داراستخود راهاي خاصعالیق و وابستگیهر ناحیه از آنان،.کنش جمعی و هماهنگ میان آنان بوده استبازدارنده اساسیکنونی
مبحث زبان کردي در اولویت مطالبات کردها قرار اي که در استان کردستان،گونهبهنماید؛نشین کشور نسبت به مقوله مذهب متفاوت میسنی

جنوبشرق شرق ایران، اهل از نظر مذهبی اقلیت بلوچ ساکن در.)102: 1386کاویانی، (نمایدتر میمقوله مذهب عمیقدر بلوچستانولیگیرد؛می
درصد جمعیت اهل تسنن هستند و از 95در مورد جمعیت اهل سنت در جنوب شرق کشور، در برخی از شهرها مانند چابهار، حدود . سنت هستند

این نکته اگر . ارنداین رو این شهرها با قلمرو جغرافیایی، مذهبی اهل سنت پاکستان، شباهت داشته و با بخش مرکزي ایران تفاوت قابل توجهی د
.مورد توجه دقیق قرار نگیرد، می تواند به ضد توسعه سازي، ضد برابر سازي، و ضد امنیت عمومی بدل شود

شرقبلوچاقوامتسنناهلجمعیتدرنفوذبرايامارات،مقیاس کمتردروعربستانهايکوششمذهبی،تعارضوشکاففعالیتهايجلوهازیکی
اختیاردررایگانیآموزشی مذهبیخدماتاست،منطقهوجهاندردینیعالیمدارسهايکانونازیکیکهعربستان.استایرانشرقجنوبو

وهاکاهش هویتوتخفیفاست؛بودهآفرینخطرایرانملیامنیتبرايسازمان یافته،هايتبلیغایناثر. دهدمیقرارایرانمذهبسنّیهايطلبه
تفکراینترویج. استخاوريجنوبوخاوردرویژهبهگريتفکر وهابیگسترشازناشیتهدیدمهمترین مذهبی،هايهویتنفعبهملیهايتابعیت

افزایشموجبحکومت،هسته مرکزيبهنسبتمناطقاینواگراییانرژيتقویتبرعالوهمذهبی،متعددهايتشکلبراي تکوینتالشویژهبه
).182-181: 1379کریمی پور، (است شدهایرانخاوريجنوبوحنفی خاورهايبلوچوجنوبساحلتسنناهلهايهمگرایی

امنیتتهدیدکنندهعواملازیکیآمریکاوایرانهمجواريمسئلهافغانستانجدیدتیکیژئوپلدر: شرارت و اقدامات تروریستی- 4- 3- 4
ایجادبااماکندنمیتهدیدراایرانخطريبابتاینازکهباشدمیزیادآنقدرآمریکابرايرودرروومستقیماقدامهزینه. شودمیمحسوبایرانملی

- میآمادهکشورسیاسیاوضاعساختنبحرانیبرايرازمینهایران،اسالمیضد جمهوريبراندازهايگروهکازحمایتوشرقیمرزهايدرناامنی
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افغانستان،اشغالدورهدر. داردسابقهمنافقینگروهکیاخلقمجاهدینورودباطالبانزمانازبابتازایناستفادهسوءنمونهچهاگرکند
بهحملهوهاگذاريبمب درتروریستاین. کردندفراهمراایرانشرقیمرزهايدرناامنیموجباتریگیعبدالمالکآموزشوحمایتباهاآمریکایی

فراهمکرمانووبلوچستانسیستانمحرومدراستانهايساکنشهروندانبرايتهدیدورعبوایجادنظامیفرماندهانشهادتموجببیگناهافراد
بهاقدامهاآمریکاییحتیوبودههاآمریکاییبانزدیکارتباطدرریگیکهدهدمینشانشدهارائهاسنادواطالعاتوزیرسخنانوشواهد. بودشده

درآنچه.)201: 1390راد، درخور و ساداتی، فرجی(بود شدهدادهنیزافغانستاندرپناهگاهوعدهاوبهوبودندنمودهشخصاینبرايگذرنامهصدور
و پاکستان. باشدمیو افغانستانپاکستانخاكدرتروریسماست، امنیتاهمیتوتوجهحائزایران،شرقجنوبمناطقدرتروریستیهايحادثه

دراخیرهايدر سالهموطنانمانشهادتتلخحوادث. اندبودهشماربیخشونت هايوتروریستیهايکانون اقدامهموارهاخیرهايسالدرافغانستان 
میصورتو افغانستان پاکستانخاكازتروریستیجریانهايهدایتساماندهی وکهاستحقیقتاینمبینکشور،شرقیجنوبوشرقیمرزهاي

پور، حیدري و میر احمدي(هستنددوبارهبازگشتوایرانداخلبهکشوراینمرزهايازعبوربهقادرراحتیبهعوامل نفوذيوتروریستهاوگیرد
.)1390:33جاللی،

عوامل سیاسی- 4- 4

در واحدهاي سیاسی مختلف یا توسعه پایدار رابطه سیاسی- نوع نظام اداري: سیستم سیاسی بسیط و تمرکزگرا حاکم بر کشور- 1- 4- 4
منظور اداره بهتر از نظر کمی و کیفی،به)اداري-سیاسی(در این راستا، سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به واحدهاي جغرافیایی.معناداري دارد

ساختار فرهنگی و سیاسی متناسب با قلمرو جغرافیایی،واحدهاي.ها قرار گرفتدر دستور کار دولتکه با شرایط جدید سازگاري داشته باشد،
عدم تمرکز یا فدرال،هاي متمرکز یا بسیط،الگویی از نظامسیاسی حاکم،-ساختار حقوقیآمایش سرزمین و نوعوضعیت توپوگرافیک،قومیتی،

از بدو ت ومستثنی نبوده اسز از این قاعدهشور ایران نیک.واگذاري اختیارات و خودمختاري را مبناي عمل قرار دادندزدایی، تمرکززدایی،تراکم
مدیریتی -يساختار اداروسعت قلمرو جغرافیایی و تنوع قومی،امور،به دلیل گسترش شرح وظایف دولت و پیچیده شدن ادارهپیدایش دولت مدرن،

اداري ایران - نظام سیاسی1316از سال و اما از دوره پهلوي اولاست؛تمرکزگرا و تمرکززدا را تجربه نموده نینی و بعضا اجرایی تعاملیقدر عرصه ت
اجتماعی و اقتصادي به خود ندیده و کشور حاکم گردیده تاکنون تغییر ماهوي متناسب با تحوالت سیاسی،که با حاکمیت تمرکزگرایانه بر سرنوشت

نظام متمرکز با بازتولید .نداشته استعایدي به همراهوروکراسی اداري،تغییرات کمی صورت گرفته در ساختار فضایی ایران به جز حجیم کردن ب
مدیریت تمرکزگرایانه و حضور و نفوذ دولت مرکزي در همه وجوه بر همین اساس،.تقویت و تعمیق بخشیده استحفظ،اش را،سلطه و سیطرهخود،

اي نیز از پیامدهاي چنین عدم تعادل و توازن منطقه.کارآمد گردیده استو نامتورماجتماعی و فرهنگی منجر به بوروکراسی حجیم،اقتصادي،
گردد که در نارسایی نظام تقسیمات کشوري برمیبخشی از عدم توسعه متعادل کشور بهدر واقع،.)89: 1389اطاعت و موسوي، (رهیافتی است

طورکلی اي و بهگیري به نهادهاي منطقهه مردم و انتقال قدرت تصمیممشارکت گستردایجاد بستري مساعد براي طراحی نظام اداري مناسب براي
.استو همواره به صورت متمرکز عمل کرده تمرکززدایی اداري، ناموفق بوده 

است نظامیاي پایدار سوق دهد،سوي توسعهوتواند کشور را به سمتاداري که می-نظام سیاسیمطالب فوق نشان دهنده این موضوع است که، 
فارغ تا بتواند در امور مربوط به محل خویش،ها واگذار نمودهاختیارات مشخص و نسبی به استانهاي تمرکززدایی،که با تحقق بخشیدن به سیاست
نظور اداره اداري حاکم بر نواحی و مناطق مختلف به م-در ایران نیز مدیریت سیاسی.باشندگیرنده و مجريتصمیماز دخالت مستقیم دولت مرکزي،

هاي عمرانی سوم تا پنجم و بعد از انقالب، عالوه ر در برنامهقبل از انقالب،.مد نظر قرار گرفته استکشور هموارهو توسعه مناطق مختلف بهینه 
-سیاسیظاماصالح نمردم در سرنوشت خویش،چهل و هشتم و صدم که به مشارکت عامهششم،اصول متعددي در قانون اساسی چون اصول سوم،

هاي توسعه موارد زیادي نیز در برنامه.کردندها و تشکیل شوراها تأکید میعدم تبعیض در توزیع فعالیتاداري امور کشور با اتکاء به آراء عمومی،
.)104: همان(قع شده استوااما این الزامات از جانب دولت مغفول.تمرکززدایی در دستیابی به عدالت اجتماعی مطمح نظر قرار گرفتلزومکشور،

، "اداري بسیط وتمرکزگرا حاکم بر کشور، یکی از مهمترین دالیل توسعه نیافتگی مناطق محروم کشور خصوصا-در نهایت و با توجه سیستم سیاسی
.سواحل مکران می باشد

مناطق مختلف کشور ایران، علی رغم مزیتهاي توسعهعملیموانعترینمهموترینبزرگیکی از:وابستگی دولت به اقتصاد نفتی- 2- 4- 4
خدشهدچارراعملعقالنیتدوگانگیاین.استنهفتهآنازناشیهايبیماريوآفاتونتایجواقتصادنفتیدوگانگیژئواکونومیکی درفراوان

از:دولتبرتأثیر- 1:کندمیایجادکشورهاتوسعهءکردنکنددرعمدهتأثیرسهنفتیدوگانگیکلیطوربه.کندمیکندراتوسعهروندوکندمی
واتخاذدربرخوردارند،نسبیاستقاللازآنکردنهزینهبرايگیريتصمیمدرافراداینواستدولتینخبگانکاملکنترلدرنفتیدرآمدکهآنجا

ودولتروابطبرتأثیر-2گیرد؛ نمیشکلدولتاینعملی درعقالنیتلذانیستند،جامعهمنافعگرفتندرنظربهمجبورخودهايسیاستاجراي
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حاکمغیرهايگروهونخبگانهمکاريجلبومردمرفاهبردنباالجهتدرنفتیدرآمدهايهزینهباسازدقادرمیرادولتنفتیدرآمدهاي:جامعه
نوعیشدنحاکمباعثنفتیدرآمداینکه،نخست. گذاردمیجايبهاقتصادبرعمدهومهمتأثیردو:اقتصادبرتأثیر-3نماید؛ عملجامعهدر

وشانسبلکهنیستشدنثروتمندعلتاقتصاديشدیدفعالیتوکاررانتی،ونفتیاقتصاددر.شودمیکشوردرطلبیفرصتورانتیروحیهء
بهاقدامنوکیسهجامعهفزایندهءتقاضايبهگوییپاسخبراينفتیدولتاینکهدوم؛)129-126: 1378جهانیان،(آفریندمیثروتکهاستتصادف
مهلکیضربهگیرد که میفزونیوارداتاینبهدولتوابستگینتیجهدرونمایدمیغذاییموادولوکسکاالهايواردسازيویژهبهفزایندهواردات

همانطور که گفته شد وابستگی دولت به اقتصاد نفتی باعث کندي توسعه ). 153: 1376، یوسفیحاجی(سازد میواردداخلیتولیديهايفعالیتبر
وان ایتهاي فرمختلف از جمله سواحل مکران با ظرفدر کشور ما نیز اقتصاد نفتی باعث عدم توجه دولت به توسعه پایدار مناطق . در کشورها می شود

.ژئواکونومیکی و اقتصادي گشته است

مدیریتمهمهايآسیبازکهاساسیهايکاستیوهاضعفازیکی: اي در منطقهریزي بلند مدت توسعهبرنامهعدم وجود - 3- 4- 4
طراحیکشور ایرانچغرافیاییهايویژگیوشرایطبامتناسبکهاستتوسعهریزيبرنامهوراهبرددرموجوداشکاالترود،میشماربهتوسعه
یعنیپیش،قرننیمحدودریزيبرنامهواقتصاديرشدبهنیازماکشوردر. اندنداشتهاجرابرايراالزمهماهنگیوتوازنهابرنامهاجرايواند،نشده
اقتصاديریزيبرنامهبهاقدام1327سالدرکهاستآسیاییکشوراولینایرانوشداحساسدیگریافتۀکمترتوسعهکشورهايازبسیاريازقبل
هنوزدالرمیلیاردچندینصرفوساله5وساله7برنامۀچندیناجرايوریزيبرنامهتجربۀچند دههازبیشانقالب و ازبعدقبل و زماندراماکرد
.استنشدهنظرمورداهدافبهبخشیدنتحققوکشورکردنصنعتیبهموفقهم

متفاوتیجغرافیاییاندازهايچشمآمدنپدیدسببشرایط،این.استگوناگونومتفاوتهاياقلیموجغرافیاییویژهشرایطباپهناورکشوريایران
همینبه.اندبودهفراوانیدگرگونیهايشاهدوکردهطیرافراوانیهاينشیبوفراززمان،گذردرجغرافیایی،متفاوتاندازهايچشماین.استشده

علتبه،و سواحل مکرانشرقیجنوبمناطق. استآوردهوجودبهراهایینابرابريونکردهعملیکسانتوسعه،ایران،امرمختلفنواحیدرسبب
ایران،دراین مناطقنابرابرتوسعه.اندماندهبهرهبیمناطقسایربهنسبتتوسعه،نعمتاز،و نیمه خشکخشکجغرافیاییيمکانهادرداشتنقرار

ملیهايسیاستبهنگاهیبا.لحاظ ضعف برنامه ریزي و مدیریت بلندمدت توسعه نیز می باشدبهبلکهجغرافیایی،نامناسبشرایطعلتتنها بهنه
ایدئولوژينواحی جنوبشرقی و سواحل مکران،"خصوصاکشور،محروممناطقدرکهیابیمدرمیاسالمیانقالبپیروزيازو پسپیشهايسالدر

.)75: 1371امیر احمدي، (اندبودهمحروممناطقجزوو این مناطق استبودهحاکمجبرگرائی

تحریم به عنوان ابزار فشار و اجبار در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها همواره مد نظر می : تحریم هاي غرب بر علیه ایران- 4- 4- 4
همچنین تحریم را دستکاري روابط . تیا کنش در چارچوب اهداف تحریم اسدر چشم انداز کلی، تحریم شامل هر عمل منفی یا پاسخ به عمل. باشد

آن را تهدید به کنند که به منظور ناگزیر کردن جامعه به تغییر سیاست یا حکومت خود، دستیابی به اهداف سیاسی توصیف میاقتصادي به منظور 
سیله کشوري علیه کشور دیگر، براي تالفی رفتار غیر قابل پذیرش تعریف کردهمچنین تحریم را نیز می توان عمل تنبیهی بو. کندتنبیه اقتصادي می

).350: 1390ولیزاده، (

هاي مختلف اقتصادي و وضع قوانین و مقررات گوناگون علیه از زمان پیروزي انقالب اسالمی تا کنون همواره ایالت متحده آمریکا به اعمال تحریم
اي ایران تالشهاي زیادي را هاي صلح آمیز هستهدر چند سال اخیر نیز آمریکا به بهانه قرار دادن فعالیت. ستنظام جمهوري اسالمی ایران پرداخته ا

ایران در براي محروم کردن کشورمان از دستیابی به فعالیت هسته اي انجام داده است و با فشار بر سایر کشورهاي شوراي امنیت تحریم هایی را علیه 
ورزد و فشارهاي غرب براي تغییر اي تاکید میهستهصلح آمیز هايشرایطی که ایران بر ادامه فعالیتچنیندر. رسانده استشوراي امنیت به تصویب 
گزینه مورد نظر آمریکا و بر این اساس،. مواجهه غرب و ایران بیش از پیش تشدید خواهد شدرسد کهبه نظر میگیرد،این موضع را نادیده می

هاي اقتصاديتحریماعمالپس از ارجاع پرونده ایران به شوراي امنیت،ايهستهصلح آمیز هاي براي باز داشتن ایران از فعالیتغربی کشورهاي
خواهد داشت و در هاي خارجی سرمایه گذاري"خصوصاکشور هاي اقتصاديبر بخشاثیرات منفیها، تاین تحریم.علیه این کشور استگسترده تر

.شودمیو توسعه مناطق مختلف ایران از جمله سواحل مکران رشد دراز مدت باعث کاهش

گیريهنتیج-5

اهمیت استراتژیک ولی با توجه به . این سواحل در منطقه و کشور شده استراهبرديموقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک سواحل مکران باعث اهمیت 
در این پژوهش با این رهیافت که مهمترین عوامل توسعه نیافتگی . باشدفتگی این منطقه متناسب با اهمیت راهبردي آن نمیاین سواحل، توسعه یا

در بخش عوامل ژئوپلیتیکی، . د، به بیان این عوامل پرداختیمنباشی، جغرافیایی، امنیتی و سیاسی میاي از عوامل ژئوپلیتیکسواحل مکران مجموعه
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مهمترین عوامل ژئوپلیتیک را به عنوان اقدامات تروریستی و تولید گسترده مواد مخدر در این کشور اي در افغانستان،فرامنطقههاي حضور قدرت
هاي که تنها راهکار مقابله با آنها، همکاري سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان، بدون حضور قدرتمعرفی کردیم،توسعه نیافتگی سواحل مکران 

ونق بودن زراعت، خشکی و بی ردر بخش عوامل جغرافیایی توسعه نیافتگی سواحل مکران، عوامل . باشدمیمنطقه اي، براي تأمین امنیت فرامنطقه
که براي کاهش اثر ،اي، کیفیت پایین نیروي انسانی و دوري از مرکز این سواحل، به عنوان مهمترین عوامل جغرافیایی عنوان شدندبافت قومی قبیله

این و اقتصاديسیاسی-هاي کشاورزي و آبیاري مکانیزه در منطقه بپردازیم، سپس توسعه اجتماعیساختعومل بایستی ابتدا به توسعه زیراین
در بخش عوامل امنیتی نیز مهمترین . منطقه را به منظور کاهش اثرات قوم گرایی و تبعیض ناشی از دور از مرکز بودن را در دستور کار قرار دهیم

هاي مذهبی و اقدامات تروریستی عنوان شدند که براي از بین وامل امنیتی توسعه نیافتگی سواحل مکران، قاچاق مواد مخدر، بنیادگرایی، تنشع
-یو در ادامه افزایش تعامل با نخبگان قومباشددر ابتدا توسعه اقتصادي و کاهش فقر و بیکاري در منطقه میاتمهمترین اقدامعوامل،بردن این

مهمترین عوامل سیاسی توسعه نیز هاي تحقیق در آخرین بخش یافته. مد نظر قرار گیردباید مذهبی و مشارکت هر چه بیشتر آنان در اداره امور 
ین عوامل هاي خارجی ذکر شدند که  راه مقابله با انیافتگی سواحل مکران، نظام تمرکزگراي حاکم بر کشور، اقتصاد نفتی، عدم برنامه ریزي و تحریم

هاي منظم آمایش هاي مختلف غیر نفتی منطقه، طرحسیاسی محلی مانند شوراها، سرمایه گذاري در بخش- افزایش اختیارت نهادهاي اداري
به هاي خارجی، بهترین راهکارهابه منظور مقابله با تحریمسرزمینی و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاري در منطقه و ایجاد مناطق آزاد تجاري

. رسندنظر می
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