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3043:کدمقالهنقش سواحل مکران در امنیت منطقه و امنیت کشور و راهکارهاي استفاده بهینه از این سواحل

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

نقش سواحل مکران در امنیت منطقه و امنیت کشور و راهکارهاي استفاده بهینه از این سواحل
سردار سرتیپ پاسدار علی عبدالهی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور

چکیده
را در امنیت منطقه و امنیت کشور واکاوي نموده و راهکارهاي استفاده بهینه از این سواحل ) مکران(این مقاله تالش دارد تا نقش ژئوپلیتیکی سواحل دریاي عمان

ان با تمرکز بر دو استان هرمزگان و لذا ابتدا به بررسی موقعیت شرق و جنوب شرق کشور و موقعیت سواحل مکر. جانبه منطقه ارائه کندرا با هدف پیشرفت همه
در ادامه، سازوکارها و قوانین مصوب جمهوري اسالمی در ارتباط با استفاده بهینه از این سواحل در راستاي منافع، امنیت . سیستان و بلوچستان پرداخته شده است

راهبردي در ارتباط با توسعه سواحل مکران براي انجام موجود و چند کزارهدر پایان نیز فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات . و اقتدار ملی آمده است
مندي از آن در پیشرفت اقتصادي کشور و تثبیت اقتدار ملی مطالعات بعدي و سپس راهکارهایی با هدف افزایش ضریب امنیتی این سواحل، ارتقاي میزان بهره

.انوس هند ارائه شده استجمهوري اسالمی در منطقه جغرافیایی دریاي عمان و اقی

جانبه، امنیت؛ امنیت ملی؛ اقتدار دریاي عمان؛ اقیانوس هند؛ سواحل مکران؛ ژئوپلیتیک منطقه؛ محور شرق کشور؛ پیشرفت اقتصادي؛ پیشرفت همه: واژگان کلیدي
.ملی؛ هرمزگان؛ سیستان و بلوچستان

قدمهم- 1
موضوع امنیت  در ادوار . تأمین امنیت یک واحد سیاسی به عوامل گوناگونی از جمله امنیت حاشیه و خطوط تماس آن با همسایگان مرتبط است

ي هاهاي جدید اجتماعی، مؤلفهاما با تغییرات و ظهور پدیده. افزاري معطوف بوده استهاي سختگوناگون حول محورهاي خاصی از جمله توانمندي
افزاري گره هاي نرمتأمین امنیت سرزمینی به مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز مرتبط شده و از این رو امنیت جوامع فعلی بیش از پیش به مؤلفه

مشت، را.(هاي فرهنگی و اجتماعی استو اقتدار پدیدهاقتصادي هاي نرم در تأمین امنیت فرامرزي، توانمندي در تولید از جمله مؤلفه. خورده است
1390 :464(

باشد و ناپایداري امنیتی کشورهاي پیرامونی و اینکه کشورهاي افغانستان و پاکستان با توجه به شرایط خاص کشور ما که مورد تهدید دشمنان می
اي قاچاق به داخل شان توجه به مرزهاي مشترك با ما نیست، تهدیدهاي پیرامون ما از جمله قاچاق مواد مخدر، سرازیر شدن کاالهاولویت اصلی

هاي تروریستی و مواد کشور و از داخل کشور به بیرون، قاچاق مواد سوختی، ورود اتباع غیرمجاز، قاچاق انسان و تهدیدهاي امنیتی مانند ورود گروه
گذاري در مرزهاي ین سرمایهبنابرا. لحاظ امنیتی و اقتصادي از اهمیت باالیی برخوردارنددهد که مرزها بهمنفجره و سالح، همه و همه نشان می

. هاي خرابکارانه و تروریستی مقابله نمایدهاي غیرمجاز اقتصادي جلوگیري کند و هم با فعالیتتواند هم از فعالیتخاکی و آبی می
هاي توسعه در فضاي هاي فضاي ملی، شناخت دقیق استعدادها و توانمنديها و قابلیتهاي ژئوپلیتیک سرزمین ملی، شناخت ضعفآگاهی از موقعیت

اي و جهانی، سنجش، ارزیابی و کدگذاري ها و عالیق ژئوپلیتیک بازیگران منطقهملی، تنگناهاي امنیتی و توسعه فضایی درون کشور، اهداف، خواسته
ها قرار ر بسیاري از حکومتهاي ژئواکونومیکی از مسایل اساسی است که در دستور کابرداري از فرصتو بهره... منابع تهدیدات داخلی و خارجی و

گذاري در عرصه اقتصادي همان کاري را خواهد کرد که قدرت آتش باالي نظامی ویکم، سرمایهتوان گفت که در قرن بیستبنابراین می. گرفته است
از . شودهاي بزرگ میرج از کشور قدرتهاي نظامی خادر تفکرات ژئواکونومیک، نفوذ و رخنه در بازارها، جایگزین پایگاه. قادر به انجام آن بوده است

)1390:106عزتی،. (ها، امروزه مدعی دفاع از منافع اقتصادي و سیاست ملی هستندرو دیپلماتاین
منطقه دریاي عمان و اقیانوس هند .در جنوب شرقی سرزمین ایران است) مکران(هاي ژئوپلیتیک ایران، سواحل دریاي عمان یکی از این موقعیت

اي در این حوزه و باشد وجود دو قدرت هستههاي ژئوپلیتیکی مهمی است که شامل کشورهاي ایران، امارات، عمان، پاکستان و هند میز حوزهیکی ا
رانی ریزي براي شرایط بحاي مانند آمریکا و تالش براي حضور مداوم در آن، حضور فعالتر ایران در این منطقه و برنامهتوجه ویژه کشورهاي فرامنطقه

)16: 1379صفوي، . (کندرا چندین برابر می
هاي زیربنایی و مهم توسط دولت ایران در این منطقه اجراشده که زمینه مناسبی براي توسعه مبادالت ها و پروژهتعدادي از طرح1375- 85در دهه 

هاي انتقال اي و ریلی، شبکههاي ارتباطی جادهشبکه: ازاندها عبارتمهمترین این طرح. تجاري و اقتصادي و پیشرفت این منطقه فراهم نموده است
بااین حال باید تالش کرد تا در . المللی و توسعه منابع انسانیهاي ملی و بینگذاريانرژي، صنایع مخابراتی، احداث سدهاي آبی، امنیت مرزها، سرمایه

عنوان محور توسعه این میان ایجاد بسترهاي توسعه و اساس قراردادن آن بهدر. هدر نرودهاي مهم موجود بهمنطقه شرق و جنوب شرق کشور، فرصت
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هاي ها و ظرفیتهاي ژئوپلیتیکی بسیار باالیی را در اختیار جمهوري اسالمی قرار داده است که استفاده از قابلیتشرق و جنوب شرق کشور، فرصت
.را در معرض رسالتی خطیر و بزرگ قرارداده استهاي جمهوري اسالمی گیران حکومتی و استراتژیستموجود، تصمیم

برايآنازاستفادهبیشترینمنظوربهدارند،دریابهاندکیحتیدسترسیکهمناطقیتمامکهدهدمینشانجهانکشورهايوضعیتبررسی
اینازتاهستندگرمآبهايبهدستیابیآرزويدرحاضرحالدرایرانشمالیکشورهايکهحالیدر.اندکردهتالشخویشپایدارتوسعهبهدستیابی

ببریم؟راالزمبهرهالهیموهبتاینازنتوانیمماکهشدهباعثعواملیچه.بخشندرونقراخوداقتصادبتوانندراه
هاي و نقاط ضعف و کاستیدر امنیت منطقه و امنیت کشور واکاوي ) مکران(تا نقش ژئوپلیتیکی سواحل دریاي عماناست شدهسعیمقالهایندر

مندي از آن در پیشرفت اقتصادي کشور و تثبیت موجود شناسایی شود و راهکارهایی با هدف افزایش ضریب امنیتی این سواحل، ارتقاي میزان بهره
.اقتدار ملی جمهوري اسالمی در منطقه جغرافیایی دریاي عمان و اقیانوس هند ارائه گردد

نوب شرق کشورموقعیت ژئواستراتژیک ج-2
کیلومتر مرز آبی سواحل مکران و تسلط این 600. المللی استاي و بینهاي اقتصادي داراي سه سطح ملی، منطقهلحاظ ظرفیتجنوب شرق کشور به

هاي محصور ضلع يهاي آبی جهان، همجواري با دو کشور افغانستان و پاکستان و نزدیکی به جمهورترین راهمنطقه بر یکی از مهمترین و استراتژیک
دریاي عمان جزء حوزه استراتژیک اقیانوس هند و یکی از پنج حوزه استراتژیک جهان . شمال شرقی ایران، ویژگی خاصی به این منطقه بخشیده است

ها بشکه ه میلیونباشد که روزانسمت خاورمیانه، جنوب شرق آسیا، شبه قاره، سراسر آسیاي جنوبی و جنوب شرقی میاست و گذرگاهی با اهمیت به
اقتصادي چابهار - منطقه آزاد تجاري) 12-1371:13سازمان برنامه و بودجه،. (شودنفت و حجم وسیعی از کاال و سرمایه از این طریق مبادله می

ژئوپلیتیکی واالي سواحل ها، در کرانه دریاي عمان است، با تکیه بر موقعیت عنوان تنها بندري که داراي سواحل مناسب جهت لنگر انداختن کشتیبه
این بندر که در جنوب استان . دریاي عمان این ظرفیت را دارد که حجم وسیعی از کاالهاي وارداتی و صادراتی کشور را به خود اختصاص دهد

ویرانه قلعه . بوده استدلیل استقرار در کنار دریاي عمان از دیرباز کانون داد و ستد و تجارت و دریانوردي سیستان و بلوچستان واقع شده، به
در پنج کیلومتري چابهار واقع شده است گواه رونق دریانوردي و اهمیت استراتژیک این خطه از ) تیس(ها که در یکی از روستاهاي این بندرپرتغالی

سب عرضه کاال و مصنوعات خود طور کلی شرق را جایگاه منابلوچستان در روزگارانی است که دول استعمارگر اروپا بازارهاي چین، هندوستان و به
.کردندجویانه خود قلمداد میهاي استعماري و سلطهدانسته و حفظ و تسلط برآنها را جزئی از سیاست

هاي ژئوپلیتیک جنوب شرق کشور ها و ظرفیتقابلیت- 3
توسعه در پهنه سرزمین ملی و وزن استراتژیک آنها از یافته و یا مناسب برايها و حتی نقاط توسعهشناسایی دقیق و کمی محورها، کمربندها، داالن

عنوان یکی از استراتژي توسعه محور جنوب شرق به) 27- 28: 1371پور،کریمی. (معناي شناخت مناطق حیاتی کشورهاستجنبه اقتصادي به
هاي سیستان و جانبه استانند روند توسعه همهتواهاي مکانی، میها و ظرفیتهاي توسعه کشور، در صورت استفاده از فرصتمهمترین استراتژي

.بلوچستان و هرمزگان را نیز تسریع کند
عنوان شود تا این منطقه بهباتوجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان در مسیر دو کریدور از سه کریدور ترانزیتی بزرگ دنیا قرار دارد، موجب می

کیلومتر است و در این میان چهار 1840سازي محور تزانزیتی کشور طول طرح توسعه و فعال. ودمحور ترانزیتی طرح توسعه جنوب شرق نامیده ش
این محور از بندر چابهار واقع در . را در برخواهد گرفت) سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوي و خراسان شمالی(استان شرق کشور 

دلیل از شهرهاي نیکشهر، ایرانشهر، خاش، زاهدان، بیرجند، گناباد، تربت حیدریه و مشهد، بهاستان سیستان و بلوچستان آغاز و پس از عبور 
از یک سو به سرخس و ازسوي دیگر به کشورهاي شمال شرقی . شودهمسایگی با کشورهاي منطقه شمال شرقی کشور سه شاخه از آن منشعب می

با نیم نگاهی به . بینی شده استپیش» میلک و دوغارون«هاي روجی نیز به نامهمچنین در این کریدور دو خ. شودخراسان شمالی منتهی می
هاي شرقی شکوفایی اقتصادي را به خود خواهند ترین نقاط کشور و استاناندازي شود محرومشود که اگر این خط راهانداز آینده مشخص میچشم

) 6-8: 1389، کیاشریفی.(دید و از بن بست خارج خواهند شد

موقعیت جغرافیایی امن- 4
درحقیقت این مرزها دریچه اطمینان . شودترین قلمرو براي ایران محسوب میمرزهاي خشکی جنوب شرقی ایران، به اعتبار تهاجمات تاریخی، امن

: 1381پور، کریمی. (شودمیترین مرز محسوب همچنین این مرزها با همین اعتبار براي پاکستان نیز امن. ایران در قبال تهاجمات شمال غربی است
است، سواحل مکران،  بالقوه مهمترین عامل ... هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی وکه امنیت، زیربناي توسعه و رشد در زمینه مؤلفهلذا از آنجایی) 36

.توسعه امنیت پایدار هستند
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جنوب، نزدیکترین منطقه دسترسی کشورهاي آسیاي میانه و -شمالعنوان گلوگاه دریایی اتصال تجارت عالوه بر این، سیستان و بلوچستان به
. ترین نقطه دریایی کشور از موقعیت خاصی برخوردار استهاي جهان و امنهمسایگان جنوب شرق و شرق کشور، کلید اقتصاد آسیا به دیگر قاره

لحاظ این منطقه به. حی براي گردشگران داخلی و خارجی باشدتواند در تمام طول سال بهترین مکان تفریهمچنین باداشتن ساحلی آرام و شنی می
ترین مرکز تجاري و بازرگانی براي کشور و کشورهاي آسیاي میانه و طلبان منطقه، امنفاصله زیاد آن با تنگه هرمز و به دور از هیاهوي جنگ

اي هاي مناسب و ساخت محورهاي مواصالتی ریلی و جادهبندرگاهاي براي ایجاد این استان با استعدادهاي خاص کرانه. همسایگان شرقی ایران است
ساله اعتبار خاصی براي توسعه آن هاي پنجها در برنامههرچند دولت. تواند بازارهاي کشورهاي همسایه و آسیاي میانه را در اختیار داشته باشدمی

. اندمنظور نکرده
ار، چهار کانون استراتژیک مهم دیگر زاهدان، بیرجند، مشهد، بجنورد نیز مطرح هستند که همچنین در منطقه شرق کشور در کنار بندر مهم چابه

نظر هاي ژئوپلیتیک این منطقه، بهها و ظرفیتتوانند در جهت تحقق طرح توسعه محور شرق، نقشی حیاتی ایفا کنند و با توجه به قابلیتهرکدام می
شوند که توسعه بقیه مناطق شرق و جنوب شرقی کشور تا حدود حوري توسعه شرق محسوب میرسد همین نقاط استراتژیک، نقطه اتکاء و ممی

)chasahartext.ir،1387همایش چابهار، (.باشدزیادي منوط به توسعه این منطقه استراتژیک کشور می

لزوم توسعه منطقه شرق و جنوب شرق کشور و اهمیت ترانزیت در این محور-5
المللی، حدود نیمی از حمل و نقل جهان بین خاور دور با سایر نقاط دنیا انجام بینی محققان سازمان ملل در زمینه حمل و نقل بینبراساس پیش

و چابهار گذرد اند، دو کریدور از ایران میبینی کردهاز مجموع سه کریدور حمل و نقل جهانی که کارشناسان سازمان ملل براي این امر پیش. شودمی
شود و قلب اقتصاد این کشور یعنی این کریدور از دروازه ابریشم در چین آغاز می. غربی جهان خواهد بود-ترین کریدور شرقینقطه عبور جنوبی

ین پیوندد و پس از طی این مسیر وارد هندوستان شده و با پوشش مهمتراستان کانتون را تغذیه کرده و به سرزمین آسیاي جنوب شرقی می
. رسدشهرهاي این ناحیه مانند کلکته، ناکپور، جایپور، حصیرآباد، کراچی و بن قاسم به چابهار می

شود؛ چهارراهی که دو کریدور دیگر، یعنی دوشاخه هاي کریدور جنوبی تجارت جهانی نیز تلقی میبه بیان دیگر چابهار در حقیقت یکی از چهارراه
المللی جایگاه هاي آزاد بینعلت موقعیت استراتژیک و دستیابی به آباین بندر به. دهدرا به جنوب پیوند می» بریشمالمللی االسیر بینراه آهن سریع«

علت نزدیکی به کشورهایی نظیر افغانستان، پاکستان و آسیاي میانه با همچنین، این بندر به. اي در مبادالت ایران با سایر کشورهاي منطقه داردویژه
. اي در ترانزیت کاال به این کشورها خواهد داشتکه ریلی کشور اهمیت ویژهاتصال به شب

هاي عمیق در وجود آب. چابهار در مقایسه با دیگر مناطق ساحلی و جنوب ایران داراي موقعیت ممتازي در امر کشتیرانی و حمل و نقل دریایی است
بزرگ در این منطقه و ایجاد تأسیسات بندري با هزینه مناسب و صرفه اقتصادي هايخلیج وسیع چابهار، شرایط مناسبی را براي پهلوگیري کشتی

هاي عنوان مهمترین بندر تجاري در خارج از خلیج فارس از نظر سیاسی و استراتژیک ملی در مواقع جنگ و بحراناین بندر به. فراهم کرده است
هاي اقتصادي آن محسوب نی خارجی کشور و ضمانتی براي گردش صنایع و فعالیتاي کلیدي براي تنفس اقتصادي و بازرگااي، مجزا و نقطهمنطقه

دهد که بسیاري از بنادر دنیا داراي این حسن آلی را براي توسعه فیزیکی آینده به آن میقرارگرفتن چابهار دریک خلیج، موقعیت بندري ایده. شودمی
)747: 1390شمسایی، (.نیستند

ل در توسعه جنوب شرق کشورمالحظات دفاع غیرعام- 6
المللی، ارتقاي سطح طورکلی مهمترین هدف طرح توسعه محور شرق را باید در افزایش نقش و سهم کشور در ترانزیت کاال و حمل و نقل بینبه

. و مواد مخدر ذکر کردهاي غیررسمی اقتصادي و جلوگیري از قاچاق کاال هاي توسعه از جمله کاهش بیکاري، کاهش فعالیتدرآمد، افزایش شاخص
. ارتقاء یابد) مگاپورت(شود ترانزیت کاال و ارتقاي عملکرد این بندر تا حد یک بندر بزرگ افزایش سهم بندر چابهار در بازرگانی جهانی نیز موجب می

اعی با کشورهاي همجوار شرق و المللی نیز توسعه منطقه جنوب شرق کشور موجب تقویت پیوندهاي اقتصادي، فرهنگی و اجتمدر بعد سیاسی و بین
.شمال شرق خواهد شد

هاي این دریا در کناره. همجوار است) دریاي عمان(همچنین قسمت جنوبی استان سیستان و بلوچستان با یکی از بزرگترین منابع آبی کشور
اند که خلل و فرج وجود آمدههاي رسوبی بههاي بزرگی بر اثر پیشروي آب دریاي عمان و فرسایش سنگخصوص در قسمت جنوبی چابهار صخرهبه

عنوان یکی توان بهاندازهاي بسیار زیبایی را ایجاد کرده است؛ از این قسمت به خصوص در هنگام غروب آفتاب میناشی از فرسایش آب در آنها چشم
این همجواري موقعیت . توریست استفاده نمودهاي ممتاز تفرجگاهی و استراحتگاهی دارند جهت جذب از زیباترین سواحل دریاي عمان که ارزش

در . هاي آبی از سواحل دریاي عمان بویژه در ایام زمستان فراهم آورده استهاي جهانگردي و تفرجگاهی و انواع ورزشبردارياي را براي بهرهویژه
هاي اصلی ترانزیتی محور شرق از جمله مزیت) افغانستانهم مرز با(میلک -سازي محور ترانزیت چابهاراي و ملی اولویت فعالفرآیند توسعه منطقه

.هستند
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تأثیر توسعه منطقه شرق و جنوب شرق ایران بر کشورهاي همجوار- 7
میلیارد نفر را در 5/1این منطقه نزدیک به ... . پاکستان، هند، افغانستان، نپال و: شوداي است که چندین کشور را شامل میجنوب غربی آسیا منطقه

. ترین مناطق جمعیتی جهان استماندههاي توسعه انسانی، یکی از عقبلحاظ شاخصود جاي داده است که بهخ
قرار است از ) 1988از (هاستشود احداث خط لوله گازي است که مدتیکی از اقدامات راهبردي که باعث توسعه انسانی در این منطقه وسیع می

این خط لوله باعث توسعه انسانی این منطقه خواهد شد و امنیت انسانی موجود در . وار کشیده شودکشورهاي همجبه) جنوب شرق کشور(ایران
عالوه بر ایجاد . همراه خواهد داشتدهد و مزایاي زیادي از نظر توسعه انسانی و اقتصادي براي سه کشور پاکستان، هند و ایران بهمنطقه را افزایش می

دهد و نیز معضل اشتغال بخصوص در شود و سطح مهارت کارگران نیمه ماهر را افزایش میشد اقتصادي آنها میمنابع متعدد منابع انرژي، سبب ر
.کندمنطقه سیستان و بلوچستان را برطرف می

اهمیت و موقعیت دریاي عمان-8
فارس قرار دارد، رودخانه میناب این منطقه ساحلى را کیلومتر در مجاورت دو دریاى عمان و خلیج1480منطقه ساحلى جنوب ایران به طول تقریبى 

کند، تقسیم مى) از میناب تا مرز پاکستان(منطقه ساحلى مکران )2و ) باز مصب اروند رود تا رود مینا(فارس منطقه ساحلى خلیج)1: به دو قسمت
کیلومتر آن در مجاورت دریاى عمان و 600از طول خط ساحلى حدود . فاصل بین این دو دریا قرار داردکیلومترى بندرعباس حد 8تنگه هرمز در 

.باشدفارس مىکیلومتر دیگر آن مجاور با خلیج880
اگر از .شودنمىدر تمام طول ساحل ناحیه آباد و پر جمعیت یا بندرگاه طبیعى دیده .عرض و باریک استمناطق ساحلى جنوب ایران عموماً بسیار کم

فقط دو ،ماهشهر قرار دارند بگذریموآبادان ،فارس که در طول سواحل آن بنادر فعال خرمشهرالیه شمال غربى ساحل خلیجیجلگه خوزستان منته
ساحلى وسعت هاى احل مکران است که در این دو منطقه جلگهوسيدیگروالیه ساحل جنوب شرقى ایرانیمنطقه یکى مجاور پاکستان در منته

چابهار از بنادر بلوچستان در دهد و بندرمنطقه اول را جلگه نسبتاً حاصلخیز دشتیاري تشکیل مى. نداهگسترش پیدا کردکشورسوى داخل یافته به
)chasahartext.ir،1387همایش چابهار، (.باشدزمانى فعالیت بندرى داشته است مىکه منطقه دوم ناحیه جاسک . جنوب این جلگه قرار دارد

در منابع تاریخی این خلیج و دریاي عرب فعلی . استایرانهاي آزاد جنوب شرقی ، دریاي پارس، نام آبخورشیدي1126نقشه امپراطوري ایران، در 
خضر و دریاي مکران و در بعضی منابع اروپایی قدیم با نام دریاي اریترا و دریاي رومیروم و دریاي هندوس نیز یاد شده هاي بحر فارس و بحر ابه نام

که گویا تغییر مکراننام این دریا توسط پارسیان، . شده استهاي آبی مرتبط با آن نیز گفته میکه گاهی به کل اقیانوس هند و پهنه
-Mecranاست و اروپائیان با تلفظ ) خورانمهی(یافته Makranي تاریخی در واقع نام یکی از شهرهاي جنوب ایران و در فاصله »عمانا«. اندبکار برده

)54: 1388عجم، (.غرب چابهار فعلی و بندر جاسک قرار داشته است
اي در دو سوي آبهاي خلیج فارس و دریاي مکران و جزایر این دو دریا در طول تاریخ چند هزار ساله مسألهایرانحاکمیت بی چون و چراي 

)7: 1389شناس، حق. (انکارناپذیر است
نیز نامیده دریاي پارسدر قدیم این دریا با تمام گستره آبهاي جنوبی ایران همراه با همه آبهاي شمال اقیانوس هند تحت سیطره ایرانیان باستان، 

ترین راه دسترسی کشورهاي ترین و آساناست نیز در شمال این دریا قرار دارد و نزدیکایرانکه تنها بندر اقیانوسی چابهاربندر راهبردي . شدمی
-کریدور شمالقرار است . استخلیج فارسخورهاي دریاي عمان کمتر از خورهاي . استاي آزادآبهبه ) اندمحصور در خشکیکه (آسیاي میانه

)عجم، پیشین. (بافق وصل شود-مشهدو همچنین به راه آهن افغانستانو از آنجا به زاهدانایجاد و راه آهنی از بندر چابهار تاجنوب
هاي گذشته از سواحل طوالنی دریاي عمان ما در سال«: فرمایندمعظم رهبري در بیان اهمیت منطقه دریاي عمان و اهمیت توجه به آن میمقام

اش متوجه خلیج فارس بوده، اهمیت دریاي عمان از نظر ما مغفول عنه مانده، این نگاه جدید که نگاه به ذهنمان همه. ایمبهره الزم و کافی نبرده
هاي بنابراین، دولت  و دستگاه. این براي منطقه جنوب شرقی کشور یک موهبت است.   تواند کارهاي بزرگی را انجام دهدریاي عمان است مید

)30/11/1388(» .همه باید به پیشرفت این کار کمک کنند-هاي دیگر که   مرتبط با این کارندچه وزارت دفاع چه وزارتخانه-مختلف
سواحل گسترده «: فرمودنددیدار فرمانده و مسئوالن نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمیروز نیروي دریایی در 1391در هفتم آذر ایشان همچنین

اگر دولت و دیگر مسئوالن با نگاه راهبردي به . استجمهوري اسالمی و بویژه ساحل دریاي عمان و عقبه آن در منطقه مکران ثروت عظیم ملی 
)7/9/1391(».هاي بسیاري براي جمهوري اسالمی پدید آوردتواند تواناییبه کمک بیایند، این منطقه عظیم و مهم، میمناطق دریایی،

احداث«شاملکهوالیتطرحعنوانبهطرحی1388در سال رهبريمعظممقامسخنانازپسایراناسالمیجمهوريارتشدریایینیروي
ارتشدریایینیرويتجهیزاتنوسازيهمچنینوموجودتجهیزاتبهانقالبیعمردهیآمادگینظر،مورددریایینیرويایجادبرايهازیرساخت
. استدریاییشدن نیرويراهبرديمسیردراولقدماین طرحاجراي.نمودآمادهبود،»ایراناسالمیجمهوري
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تنهابحثاینجادر: گویدمیدریایینیرويبودنراهبرديخصوصدررهبريمعظممقامسخنانبهبا اشارهسیاري فرمانده نیروي دریایی ارتش
دنبالبههموارهداردرازدهیخآبهايخودشمالدراینکهبهتوجهباروسیهحاضرحالدر. دریاستبهنگاهبحثبلکهنیستدریایینیرويبحث

دارددریاییمرزکیلومترهزار3بهنزدیککهایراناسالمیجمهوريبنابراین. داردراتفکراینهمهنوزواستبودهجنوبگرمآبهايبهرسیدن
استفادهامکاناتومنابعاینازبایداستآزادآبهايدرحضورهايمولفهدارايهمچنینواستاقیانوسبهمشرفدریاییمرزاینکیلومتر1000که

رهبريمعظممقامانگشتکهامروزاما.ایمنداشتهدریاگرادولتاینکهیااست ونبودهدریاازاستفادهبردولتمردانمشیخطکنونتا.ببردرابهینه
دریايفارسخلیجپشتوانهزیرا. بپردازیممهماینبهبایدنیزماکنیماستفادهدریاهاخداداديمنابعازکهانددادههشدارواسترفتهدریاسمتبه

)1390دریادار سیاري، .(استآزادآبهايعرصهدرحضوربرايدریایینیرويحتمیومسلمخطوطجزءاینکهاستعمان

نقش راهبردي دریاي عمان در امنیت خلیج فارس-9
در برابر تواند در تأمین امنیت خلیج فارس بویژه باشد، از نظر نقشی که این دریا میعالوه براینکه دریاي عمان داراي اهمیت و شایسته توجه می

شود؛ اي محسوب میزیرا این دریا عقبه منطقه خلیج فارس براي دشمنان فرامنطقه. اي داشته باشد، نیز داراي اهمیت استهاي فرامنطقهتعرض
احاطه این در حالی است که با توجه به. طوري که نیروهاي متخاصم براي هرگونه اقدامی در خلیج فارس مجبور به عبور از این دریا هستندبه

مخاطره انداخته و آن را در خلیج فارس در تنگنا توان تحرکات دشمن را در این دریا بهریزي دقیق دفاعی میهاي شمالی بر آن، درصورت برنامهکرانه
)344: 1390فیضی، . (قرار داد

هاي شمالی دریاي عمانهاي دفاعی کرانهارزش- 10
ارتفاعات مکران، چاله جازموریان و منطقه دلگان در استان سیستان و بلوچستان، امکان عبور از این منطقه براي عقبه نامناسب منطقه از جمله وجود 

ریزي دشمن براي انجام عملیات وسیع نظامی از این منطقه با هدف نفوذ به داخل کشور بنابراین، امکان برنامه. کندنفوذ به مرکز کشور را فراهم نمی
کیلومتر نوار ساحلی و تقریباً خالی بودن منطقه از سکنه، 600ن عقبه نامناسب سواحل مکران و وجود خورهاي متعدد در طول اما همی. محدود است

ریزي دشمن را براي انجام عملیات المللی مواد مخدر و سالح و مهمات قرار داده و هم امکان برنامههاي مناسبی در اختیار قاچاقچیان بینهم فرصت
.هاي تروریستی به عمق خاك ایران فراهم ساخته استذایی با اعزام تیممحدود و ای

هاي ساحلی بر تحرکات دریایی در دریاي عمان که براي نفوذ به از سوي دیگر، اشراف ارتفاعات مکران و ارتفاعات محدود حواشی دریا و گلفشان
حل دریاي عمان امکان ارتباط مستقیم کشور را بدون هیچ مانعی با دریاي آزاد دلیل اینکه سواطور بهگیرد، همینخلیج فارس مورد استفاده قرار می

ریزي دشمن براي انجام عملیات آفندي در این منطقه بنابراین احتمال برنامه. تواند براي مهاجمین داراي اهمیت راهبردي باشدکند، میفراهم می
.وجود دارد

وجود آمده است که امکان نفوذ دشمن از این مناطق به هاي منطقه بهها و رودخانهوسیله سیالببههایی در ارتفاعات منطقهگذشته از آن، بریدگی
آبهاي ساحلی داراي عمق کم بوده و براي نزدیک شدن ناوهاي دشمن همچنین . کنددرون کشور و حداقل داخل ارتفاعات مکران را فراهم می

در برخی از و نیز . برد استفاده نمایدهاي مانند هلیراي انجام عملیات نفوذ به ساحل از روشهمین دلیل احتمال دارد دشمن ببه. غیرممکن است
عنوان موانع در هنگام نزدیک شدن دشمن به این تواند بهاي و برخی موانع دیگر وجود دارد که میهاي ماسههاي ساحلی موانعی مانند پشتهقسمت

.این موضوع توجه کافی صورت گیردهاي دفاعی بهریزيبنابراین، باید در برنامه) 349همان، . (منطقه مورد استفاده قرار گیرد

نقش بنادر سواحل مکران در تغییر ساختار جمعیتی و اقتصادي جنوب شرقی کشور-11
بندر چابهار-11-1

برايراايویژهموقعیتهمجوارياین. استهمجوار) عماندریاي(کشورآبیمنابعبزرگترینازیکیبابلوچستانوسیستاناستانجنوبقسمت
اقداماتکهنواحیبرخیازهمچنین. استآوردهفراهمبویژهعماندریايسواحلازآبیهايورزشانواعوتفرجگاهیوجهانگرديهايبرداريبهره

خط. شودمیاستفادهآبیهايورزشسایروآبروياسکیورانیکرجیقایقرانی،شنا،منظوربهاستشدهانجامآنهادرتورنصبنظیرحفاظتی
الك«تخمگذاريبرايمهمیمحلنیزواستآبزيپرندگانقشالقیناحیهدهد،میرا تشکیلمنطقهاینجنوبیمرزکهعماندریايساحلی

)1390، پیوند کویر و دریا. (آیدمیشماربه»دریاییسبزهايپشت
هاي ویژه تجاري، شیالتی و ترانزیتی برخوردار است که ساحل اقیانوس هند قرار گرفته با توجه به شرایط جغرافیایی خاص از مزیتبندر چابهار که در 

.هاي صنعتی، خدماتی، تجاري و بازرگانی بویژه شیالت و کشاورزي آن منافع سرشاري داردگذاري در تمام بخشسرمایه
گذاري مورد نیاز اجراي هاي اقتصادي، تولیدي و خدماتی است، اما دولت در سرمایهعدادهاي بالقوه در تمام بخشکه بندر چابهار سرشار از استدرحالی

بندر چابهار در زمینه . استهاي مطالعه شده اختصاص ندادهطور کامل جهت اجراي طرحبینی شده را بههاي زیربنایی، اقتصادي اعتبارات پیشپروژه
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هاي بزرگ و کمبود امکانات فنی موجب گردیده تا گیري کشتیاي قابل قبولی دارد ولی عدم وجود اسکله مناسب جهت پهلوواردات کاال استعداده
.هاي این بندر پهلو بگیرندهزارتن در اسکله40هایی با ظرفیت کمتر از فقط کشتی

دلیل رشد در این میان آسیا به. گردده حمل و نقل و ترانزیت افزوده میروز بر اهمیت مقولدر دنیاي امروز با توجه به روند جهانی شدن اقتصاد، روز به
از این رو در دنیاي امروز طرح مسائلی نظیر توسعه تجارت . تري در مبادالت تجاري دنیا برخوردار استانداز روشناقتصادي قابل توجه، از چشم

در همین حال نگاه به مقوله ترانزیت کاال و مسافر، بر . ثمر خواهد بودیت عمالً بیالمللی، بدون توجه به مقوله حمل و نقل و ترانزاي و بینمنطقه
)chasahartext.ir،1387همایش چابهار، . (هاي اقتصادي و برپایه منافع جمعی همه کشورها استوار استبنیان

تصاد چابهار، استان سیستان و بلوچستان و حتی کشور هاي کشاورزي نقطه طالیی اقعنوان زیربخشهاي آزاد بهصید و صیادي ماهی و میگو در آب
هاي هاي پرساینر و پروژه اوراق کشتی و ساخت شناورهاي دریایی از قابلیتهاي مدرن صید و صیادي و کشتیاستفاده از سیستم. باشدمی

.باشدگذاري این شهرستان میسرمایه
40ها تا ظرفیت باشد و کشتیمیلیون تن کاال در سال می5/2ظرفیت تخلیه و بارگیري بندر مهم شهید بهشتی و شهید کالنتري با2چابهار داراي 

ها و فرودگاه کنارك وجود این اسکله. باشدهزار تن نیز قابل توسعه می100هاي مذکور پهلوگیري نمایند، این ظرفیت به توانند در اسکلههزارتن می
قرار گرفتن چابهار در . قاره هند را فراهم آورده استبه کشورهاي مجاور و حوزه خلیج فارس و نیز شبهو پایانه بندر چابهار موجبات ترانزیت کاال 

نحوي که منطقه آزاد چابهار یکی از مسیر بزرگترین کریدورهاي دریایی ترانزیت کاال آن را کلید اتصال شرق آسیا با سایر کشورهاي جهان قرار داده به
)266: 1390صفري، . (شودب میهاي مهم بازرگانی محسوقطب

طوري که سطح کشت به. هاي گرمسیري و نیمه گرمسیري برخوردار استچابهار از استعدادهاي بالقوه کشاورزي جهت تولید انواع و اقسام میوه
تانی نظیر موز، انبه، گواوا، کشت و پرورش درخ. هزار هکتار توسعه یابد10تواند تا هکتار است که می3500محصوالت باغی مجود در منطقه حدود 

.هزار نفر است50چیکو، نارگیل، تمبر هندي و کنتر با تولید انبوه در این منطقه ادامه دارد که میزان اشتغال در باغات آن حدود 
هکتار اراضی چابهار در 200تمام سطح . ترین و مستعدترین اراضی بکر دنیا استهکتار از مرغوب200این بندر در بخش کشاورزي نیز داراي حدود 

دهد و این در حالی است که مرکبات آن از نظر کیفیت و مرغوبیت از مرکبات معروف دنیا نیز بهتر است که در صورت مرتبه محصول می4سال 
. ت آورددستوان بازار مصرف کشورهاي حوزه خلیج فارس بویژه کشور پرمصرف عربستان را بهگذاري جهت توسعه باغات میوه میسرمایه

تواند در ایجاد اشتغال هاي طبیعی در اراضی بسیار مستعد چابهار میاي و تولید گلهاي کشت گلخانهکاري و اجراي پروژهکاري، سبزيتوسعه صیفی
)6: 1387میرافضلی، . (در جنوب شرق کشور بسیار مؤثر باشد

گونه که در مورد چابهار اشاره شد، هکتار زمین حاصلخیز دارد که همانهزار700کارشناسان بر این نظر هستند که عقبه سواحل مکران حدود 
.باشداي میهاي حارهمستعد کشت و تولید انواع میوه

چابهارآزادمنطقهتوسعهراهکارهايوموانع-11-1-1
نظريچارچوبدربلوچستانوسیستاناستانبودجهوبرنامهسازمانریزيبرنامهدفترتوسطبارنخستینبرايچابهارآزادمنطقهایجاداندیشه
اشارهموردایراناسالمیجمهوريسرزمینآمایشپایهطرحدرسپسوگردیدمطرح) 1363سالدرسرزمینیپایهمطالعاتزمینه(استانتوسعه

محورعنوانبهبازرگانیبخشتلقیراستايدرو) دولتهیأت1364سالمصوب(شرقمحورتوسعهمطالعاتدرمشخصطوربهاما.گرفتقرار
.استگردیدهارائهآنکلیاتوشدهتاکیدچابهاردرتجاريآزادمنطقهایجادطرحبرجديطوربهکهبوداستانتوسعه
چابهارصنعتی- تجاريآزادمنطقهراهبرديمطالعاتانجامبه»شرقمحورتوسعههايطرحومصوبهپیگیريوهماهنگیدفتر«همتباسپس
درتجاري، صنعتیآزادمنطقههايسیاستوهااستراتژياهداف،مجموعهواستشدهمنتشر1371در سالکهفوقمطالعاتنتایج. شدمنجر

.شدتعیینصنعتیتجاريآزادمناطق»جهانیتجربهوايمنطقهمحیطملی،محیطالمللی،بینمحیط«عاملچهاربهتوجهبامذکورمطالعات
دراسالمیشورايمجلسسويازايمصوبهارسالباآناجراییهايفعالیتووقتجمهوررئیستوسط1371سالبهمن22درمنطقهاینافتتاح

.استگردیدهآغازعمال1372ًشهریور

:چابهارآزادترانزیت منطقهحوزهموانع- 2- 1- 11
11/11/1368مصوبکشورفرهنگیواجتماعیاقتصادي،توسعهاولبرنامهقانون19تبصرهطبق،1372سالدرچابهارآزادمنطقهتأسیسبا

نقاطمهمترینازیکیاین بندرالمللیبینبه اعتقاد کارشناسان. شدفراهمایراناقیانوسیبندرتنهاازبهینهاستفادهبرايايبالقوههايفرصت
.انددانستهکاالنقلوحملوترانزیت

اما این . نمایندانتخابترانزیتبرايراچابهارمحورهمجوارکشورهايسایروافغانستانکشورتابودهاینبراياخیرسالچندطیهاتالشهمه
.ارتقاء بخشدترانزیتتواند نقش خود را درنمیفرودگاهوآهنراهبندر،اسکله،بدونچابهارآزادمنطقهکهنقص وجود دارد
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:صنعتیموانع توسعه- 3- 1- 11
عمدتاًسنگینصنایعشود، اماپوشاندهعملجامهسنگین، به توسعه صنعتیصنایعورودباتاداشتتمرکزامراینبرگذشتهسالچندفراوانتالش

تاگردداحداثخامنفتانتقاللولهخطیکمکانترینمناسبازنفتتامینمنظوربهبایدممکنزمانترینکوتاهدرلذا .دارندگازسوختبهنیاز
.شودتضمینچابهارآزادمنطقهبهخامنفتتحویل
سويازالزمهايودستورالعملاسنادتدوینبربایدچابهارمنطقهورودمیشماربهتوسعهاصلیراهبردیکدولتبرايچابهارآزادمنطقهتوسعه
اینترانزیتتوسعهبراينهمدولتکهگونههمان.کنداصرارمختلفابعاددرصنعتیالمللیبینمنطقهیکبهمنطقهاینتبدیلبرايدولت

بازاریکبهمدتبلنددرنیافتهتوسعهوافتادهدورمنطقهیکتبدیلچگونگیچابهاراصلیمشکل. نمودابالغوتهیهحدوديتاراالعملدستور
هاي توسعه منطقه موانع و راهکار.(آیدمیشماربهبازاردرمدتدرازپذیريرقابتوجذابیتایجادتضمینبرايهاییراهنیز یافتنورقابتیوجذاب

)1390، آزاد چابهار

بنادر استان هرمزگان-11-2
عنوان حال حاضر بههاي گذشته بویژه زمان دفاع مقدس و چه درچه در زماناین استانبنادر بنابر اعالم مدیرکل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان، 

درصد عملیات صادرات و واردات کشور تنها از طریق بندر شهید رجایی در غرب بندرعباس 60در حال حاضر .اندشدهبازوهاي اقتصاد کشور شناخته 
هکتار به مجموعه بندر شهید رجایی ظرفیت این بندر به دو برابر 400هزار و2با الحاق.دارداهمیت این بندر نشان ازشود که این امرانجام می

محل ترانزیت کاالهاي دیگر (درصدي فاز دوم طرح توسعه مجتمع بندري شهید رجایی حرکت به سمت هاب شدن75افزایش یافته و با رشد 
نگاه ویژه سازمان بنادر و دریانوردي به بنادر چند منظوره مردمی در کنار توسعه باتوجه به .یابددر سال جاري نیز با سرعت بیشتر ادامه می)کشورها

بندر چند منظوره مردمی در استان هرمزگان در حال 17نشینان و بازکردن راه آنان به دریا زایی ساحلمنظور اشتغالبه، و تجهیز بنادر بزرگ
)farsnews.com،1391صفایی، (.استدرصد پیشرفت فیزیکی داشته 85بوده که ساخت

ها در عرصه ، ابزاري مناسب براي سازماندهی فعالیتی این استانطرح آمایش سرزمین،استان هرمزگانریزي همچنین بنابر اعالم معاون برنامه
، گسترش عدالت اجتماعی و یسرزمینی و بازدهی اقتصادي، وحدت و یکپارچگی یکارآآمایش،اینهدف از تهیه. آوردها را فراهم میسکونتگاه

آمایش در .استی و کمتر توسعه یافته یخصوص در مناطق روستااي، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار و رفع محرومیت بههاي منطقهتعادل
ی را براي یهاي اجراشی منسجم، اثربخش و مبتنی بر شناخت و بکارگیري رویدستیابی به سندي است که سازمان فضاايمنطقهسطح ملی و 

)mehrnews.com،1390ناطق، . (سازدفراهم میدستیابی به توسعه پایدار در چارچوب توسعه ملی مبتنی بر اصول آمایش سرزمین 

بررسی سازوکارهاي قانونی استفاده بهینه از سواحل مکران در راستاي منافع ملی و امنیت پایدار-12
1404انداز در راستاي سند چشمتوسعه محور شرق و جنوب شرق-12-1

از سویی همجواري . گذردجنوب از خاك ایران می-اي از کریدورهاي جنوبی آسیا و کریدور شمالبا توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، قسمت عمده
پاکستان و افغانستان و پنج کشور آسیاي المللی در سرتاسر مرز جنوبی و از طرف دیگر همجواري با دو کشور هاي آزاد بیناین منطقه از کشور با آب

باشند، غیر از پاکستان همگی محصور در خشکی میمیانه از طریق ترکمنستان در محدوده شرقی و شمالی، نیازهاي ارتباطی این کشورها که به
یک راهکار اساسی در جهت دستیابی به عنوانالمللی را بهها تا سطح استانداردهاي بینهاي ترانزیتی و توسعه این قابلیتبارورسازي قابلیت

.نمایداي مطرح میهاي ملی و منطقهتعادل
صورت بالقوه خیز خلیج فارس بههاي سیستان و بلوچستان و هرمزگان با توجه به موقعیت ممتاز و خارج بودن از منطقه بحرانمرزهاي آبی استان

هاي صنعتی و گردشگري هاي اقتصادي در زمینهرگانی و ترانزیتی و توسعه سایر فعالیتهاي بازلحاظ قابلیتترین سواحل دنیا بهیکی از پرارزش
.آیدحساب میبه

طرح توسعه محور شرق- 12-2
، مطالعات توسعه محور شرق را انجام داد و در سال 1363ریزي کشور به استناد مطالعات پایه آمایش سرزمین در سال سازمان مدیریت و برنامه

ریزي، این طرح به تصویب به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه1381در سال . سال تدوین گردید17صویب هیأت دولت رسید و پس از تبه1364
ماده است که کریدور ترانزیتی شرق کشور ایران را از مبدأ ورودي بندر چابهار تا نقاط 18طرح توسعه محور شرق، مشتمل بر . هیأت دولت رسید

.استان شرقی کشور را درنوردیده است4کیلومتري خود 1840این محور در طول . کندي شمالی کشور ترسیم میخروجی مرزها
شهر، ایرانشهر، خاش، زاهدان، نهبندان، بیرجند، محور شرق از بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده و بعد از عبور از شهرهاي نیک

. شودآباد و باجگیران در استان خراسان رضوي منتهی می، از یک طرف به سرخس و از طرف دیگر، به نقاط مرزي لطفگناباد، تربت حیدریه و مشهد



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش

3043:کدمقالهنقش سواحل مکران در امنیت منطقه و امنیت کشور و راهکارهاي استفاده بهینه از این سواحل

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

از جمله مهمترین اهداف طرح توسعه محور شرق . شوندهاي این محور به نقاط مرزي میلک و دوغارون نیز جزء این محور محسوب میخروجی
المللی، تقویت پیوندهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی با کشورهاي همجوار نزیت کاال و حمل و نقل بینتوان به افزایش سهم کشور در ترامی

هاي غیررسمی اقتصادي و جلوگیري از هاي توسعه در نواحی شرق کشور، کاهش فعالیتشرق و شمال شرق، ارتقاي سطح متوسط درآمد و شاخص
.چابهار در بازرگانی داخلی و خارجی و ترانزیت کاال اشاره نمودقاجاق کاال و مواد مخدر و افزایش سهم

تر بودن این محور براي ارتباط نیمه غربی محور شرق نسبت به سایر محورهاي داخلی و خارجی، داراي چندین مزیت نسبی است که مناسب
هاي آزاد جهان، وضعیت نسبتاً مناسب شبکه با آب) تاناز طریق ترکمنس(افغانستان، ترکمنستان و تا حدودي ازبکستان و نیمه غربی قزاقستان

.از جمله آنهاست... بزرگراهی ایران، تسهیالت رفاهی و خدمات پشتیبانی موجود در محور، وجود امنیت نسبی و طول مسیر و
ها و دلیل وسعت زیاد استانیی بهدرحال حاضر از معضالت مناطق شرقی کشور، پراکندگی شدید و کمبود جمعیت و فاصله زیاد نقاط شهري و روستا

ایجاد ارتباط در نیمه . ریزي نیمه شرقی کشور را براي دولت و بخش خصوصی بسیار پرهزینه و غیراقتصادي کرده استتعداد کم آنهاست و این برنامه
تواند نیمه شرقی کشور را هاي آزاد میبه آبسو با کشورهاي آسیاي میانه و قفقاز و از طرفی با کشورهاي افغانستان و پاکستان و اتصالشرق از یک

تواند این امر، منطقه و نیمی از کشور را می. در یک مناسبات جدید سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی از نظر روابط خارجی با پایتخت قرار دهد
.از فقر و محرومیت نجات دهد

المللی، لزوم توسعه دیگر بنادر همسایه با دریاي هاي بیناري این تنگه در کوران بحرانموقعیت استراتژیک تنگه هرمز و خطر عدم امکان ترددهاي تج
هاي آزاد دریاي عمان و اقیانوس هند از اهمیت عنوان دروازه ورودي محور ترانزیتی شرق به آبدر این میان، بندر چابهار به. کندعمان را نمایان می
) 416: 1390رافیا، توسعه، دفاع و امنیت، جغ. (اي برخوردار استاستراتژیک و ویژه

از نظر ساختاري .هاي کالن اقدامات مناسبی را آغاز کرده استهاي ساختاري و تصویب پروژهدر شرق کشور در بخشتاکنون جمهوري اسالمی ایران 
ت دولت براي اجرایی شدن أعنوان مصوبات هیشورایی تحت عنوان شوراي توسعه و امنیت پایدار شرق کشور صورت گرفته و مصوبات این شورا به

.باشدمیمهم و کامل این شورا براي توسعه محور شرق کشور اتگذاري در شرق کشور از مصوبمصوبه ایجاد تسهیالت براي سرمایه.قابل ابالغ است
خراسان جنوبی محور توسعه ترانزیت در شرق امروز .گذاران بخش خصوصی فراهم کرده استها و تسهیالت خوبی براي سرمایهاین مصوبه مشوق

در ترانزیت باید توسعه ترانزیتی مبدأ، مقصد و البته.دهنده وجود مقدمات مناسب براي انجام امور ترانزیت و حمل و نقل استکشور است و نشان
هاي ضروري ت همزمان با ایجاد زیرساختاین امر موجب رونق و توسعه هر سه بخش و ایجاد ظرفیت براي ترانزی.طول مسیر با هم دیده شود

.شودمی
هاي بین ایران و نامهایجاد تفاهماست وارتباط خوب و مناسب با کشورهاي همسایه از دیگر مزایاي محور شرق در خراسان جنوبی همچنین

.تواند عاملی موثر در راستاي توسعه محور شرق و ترانزیت این منطقه باشدکشورهاي منطقه شرق می
از با کشورهاي همسایه و منطقه بوده و تالش جدي در این راستا سیاست جمهوري اسالمی ایران همواره داشتن یک ارتباط همه جانبه 

گاز تبادل.جانبه وجود دارداقتصادي، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی براي یک ارتباط همهامروزه این تالش در همه ابعاد .استها پیش آغاز شدهسال
و فرصت مناسب براي و جنوب شرق  براي توسعه محور شرقیوضعیت مناسب، و هندوستانبین ایران و ترکمنستان و ترکیه و پاکستان

)farsnews.com،1391عبدالهی، . (خواهد بودگذاري در این منطقه سرمایه

توسعهچهارمبرنامهدرکشور و توزیع جمعیتفضاییتوسعههايسیاست-12-3
هايمزیتوهاقابلیتازکارآمداستفادههدفباسرزمین،پهنهدرهافعالیتوجمعیتمناسبتوزیعمنظوربهاست،مکلفدولت:قانون72ماده

:درآورداجرامرحلهبهچهارمبرنامهابتدايازراذیلسطوحبرمشتملسرزمینآمایشملیسندشده،انجاممطالعاتازاستفادهباکشور،
وهامحدودیتامکانات،والمللیبینوايمنطقهشرایطتحلیلنظام،کلیهايسیاستچارچوبدرکشور،فضاییتوسعهمدتبلنداندازچشم-1

سرزمینهايمزیت
کشورروستاییوشهرينظامواسکانالگويسرزمین،درجمعیتتوزیعکلیراهبردهاي-2

ساختارسازيایمننسبت بهاجتماعی،انضباطوعمومیامنیتارتقايمنظوربهتااستشدهموظفدولتبندایناساسبر:119ماده » ه«بند 
تأکیدنهایتدر. نمایداقدامجمعیتتعادلعدمازپرهیزمنظوربهامنیتیمالحظاتوهامؤلفهپرتودر)کشورمرزهايدربویژه(جمعیتپراکندگی

به تدوین سندقانون،این72مادهدر اجراي1384- 88هايسالدرکشورفرهنگیواجتماعیاقتصادي،توسعهچهارمبرنامهقانونقالبدردولت
تمرکززدایی،فضایی،سازماندهیهمچونمدتیبلندبر راهبردهايسرزمین،آمایشمطالعاتسندبراساس. سرزمین منجر شدآمایشمطالعات
خصوصبهمختلفمناطقدرفرهنگیاقتصادي،اجتماعی،اداري، توسعهتحولجمعیت،متعادلتوزیعمرزي،واستراتژیکنقاطدرجمعیتاستقرار
. استشدهتأکیدجنوبیوشرقیمرکزي،مناطق



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش

3043:کدمقالهنقش سواحل مکران در امنیت منطقه و امنیت کشور و راهکارهاي استفاده بهینه از این سواحل

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

توسعهپنجمبرنامهدرآمایش سرزمین و پایداري محیطی-12-4
اي و هاي توسعهلحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداري محیطی در کلیه فعالیتریزي کشور بامنظور ارتقاء نظام برنامهـ به181ماده

ها، توسعه متوازن اي و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتاي و بخشی ـ منطقههاي ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقهگذاريسرمایه
هاي الزم ها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصی به استانینتقال اختیارات اجراها و اهاي مدیریتی استانمناطق، ارتقاء توانمندي

.رسدبه تصویب هیأت وزیران می
ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی ساالنه کشور هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداريتبصره ـ

.این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع استدر غیر . است
ولیت معاون ئبا مس» شوراي آمایش سرزمین«هاي توسعه سرزمینی، ها و طرحمنظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجراي برنامهـ به182ماده

:شودجمهور و با شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل میریزي و نظارت راهبردي رئیسبرنامه
.و تنظیم روابط ارکان اصلی آن» ریزي و مدیریت توسعه سرزمینینظام یکپارچه برنامه«الف ـ تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار 

اي و استانی و نظارت بر اجراي آنهاهاي توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقهها و طرحب ـ بررسی و تصویب برنامه
هاي آمایش سرزمین را فراهم گیرياي تنظیم نمایند که زمینه تحقق جهتگونههاي عملیاتی خود را بهبرنامهی مکلفندیهاي اجراـ دستگاه183ماده
.آورد
اي و موضوعی براساس در سطوح ملی، منطقه» نظام ارزیابی راهبردي محیطی«قانون اساسی، 50ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل184ماده

:آیداء در میاجرمحورهاي ذیل تدوین و به
الف ـ راهبردهاي کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها 

ب ـ شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی
اي و ملیهاي پایداري منطقهج ـ اعمال شاخص

اي و موضوعیاي منطقههاي توسعهها و طرحد ـ پایش برنامه
تعیین سازوکار اجرائی ارزیابی راهبردي محیطیهـ ـ برنامه توانمندسازي و 

ضوابط ملی آمایش سرزمین- 12-5
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و به استناد 25/7/1383مورخ 134108/101بنا به پیشنهاد شماره 6/8/1383ت وزیران در جلسه مورخ أهی

این مصوبه در 1برخی از بندهاي ماده . تصویب نمودماده 15در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ضوابط ملی آمایش سرزمین را 138اصل 
هاي ملی آمایش سرزمین که در راستاي تبیین فضایی سند چشم انداز جمهوري اسالمی گیريجهت: اند ازارتباط با توسعه سواحل مکران عبارت

الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت کشور و مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین، شامل مالحظات امنیتی و دفاعی، کارآیی و ایران و ترسیم 
اي، حفاظت محیط زیست و احیاي منابع طبیعی، حفظ هاي منطقهبازدهی اقتصادي، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت اجتماعی و تعادل

ها، بخصوص در مناطق حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور، رفع محرومیتهویت اسالمی، ایرانی و 
اي از توسعه و تجهیز گزیدهکاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت درمناطق پر تراکم کشور،:اند ازعبارتروستایی کشور تنظیم شده است، 
عنوان محورهاي اولویت دار در توسعه، غربی کشور به- جنوبی و شرقی-المللی شمالیکریدورهاي حمل ونقل بینمحورهاي اصلی ارتباطی کشور در 

ها و بهبود شرایط اقتصادي، اجتماعی و ایجاد تعادل نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار فعالیت و زیرساخت
هاي داراي قابلیت توسعه، با توجه و مناطق کم جمعیت مرکزي و استقرار ارادي جمعیت در مناطق استراتژیک و کانونامنیتی در محور شرق، جنوب

تعـادل بخشی به توزیـع جمعیت و فعالیت متناسب با منابع، ، هاي جمعیتی و فعالیتیگونه بارگذاريها و مناطق مختلف در اینبه توان محیطی عرصه
اي منظور ایجاد مجموعهها، تقویت مراکز جمعیتی حاشیه سواحل دریاي عمان، خلیج فارس و شرق کشور بهتحمل زیست بومتوان محیطی و ظرفیت

هاي مرکزي و جنوبی برداري از منابع انرژي حوزه جنوب، ذخایر معدنی دشتانداز بهرهاز مراکز گسترش توسعه در این مناطق، با توجه به چشم
اي تعیین و تجهیز نقاطی در نواحی دور افتاده و حاشیه، ع دریایی و توان این مناطق از دیدگاه ترانزیتی بازرگانی و گردشگريسرزمین، شیالت و صنای

هاي ترانزیتی نواحی شرقی و در راستاي تسریع و بسط توسعه در این نواحی، با هدف ایجاد تحرك در شبکه) بویژه دریاي عمان(در سواحل جنوب 
تأکید خاص بر آمایش مناطق مرزي براي بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح توسعه این ري، وجه ویژه به توسعه پایدار مناطق کویت، حنوبی کشور

)majlis.ir،1391هاي مجلس، مرکز پژوهش. (رعایت اصول ایمنی و الگوي پدافند غیر عامل، مناطق به منظور ارتقاي امنیت مرزهاي کشور

گیرينتیجه-13
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فهرست عوامل محیطی منطقه شرق و جنوب شرقی -13-1
نقاط قوت- 1- 1- 13

آماده شدن مطالعات کالبدي ناحیه جاسک-1
توان با کمک آن از افزار آمایش سرزمین در سواحل مکران و توسط وزارت مسکن و شهرسازي با کمک مشاورین خارجی که میتهیه نرم-2

.ناطق مکران آگاهی یافتهاي مکانی ملحاظ آمایش سرزمینی، از ظرفیت
دسترسی به اقیانوس هندوجود  مرز آبی با دریاي عمان و -3
برخورداري از خط ساحلی-4
هاي ژئومورفولوژیکیبرخورداري از پدیده-5
هاي آتشفشانی همچون تفتانوجود کوه-6
وجود حوزه جازموریان-7
آهنوجود خطوط راه-8
منطقه آزاد چابهارووجود بندر شهید بهشتی-9
الجیشی بندر چابهار نسبت به سایر بنادرسوقموقعیت -10
میلک-وجود محور ترانزیتی چابهار-11
هاي وسیع حاصلخیزوجود زمین-12
موقعیت مناسب براي ماهیگیري-13
گذاري و کسب درآمد از محل گردشگريامکان سرمایه-14
هاي ارزشمند طبیعی و تاریخیبرخورداري از جاذبه-15
هاي فرهنگی و اجتماعیظرفیتمنظور توسعه هاي مساعد بهوجود زمینه-16

نقاط ضعف- 2- 1- 13
هاي موجود اقتصادي و گردشگري، نسبت به سایر مناطق کشورها و فرصتاي و قابلیتدرحاشیه قرارگرفتن این منطقه از نظر تبلیغات رسانه-1
المللی ایجاد فضاي غالب تبلیغات بینگذاري خارجی که عمدتاً تحت تأثیر عدم احساس امنیت اقتصادي، سیاسی و اجتماعی براي سرمایه-2

.شده است
تشکیل شد در خصوص تکمیل 1388و ناکارآمدي کمیته آمایش کشور که در سال 1386تعطیلی مرکز ملی آمایش سرزمینی در سال -3

مطالعات کالبدي منطقه از جمله ناحیه کنارك و زرآباد
صادي، کشاورزي و گردشگريهاي اقتهاي موجود منطقه در زمینهعدم استفاده از ظرفیت-4
هاي نوین کشاورزيوري در بخش کشاورزي و عدم آشنایی کشاورزان با روشپایین بودن بهره-5
رشد روزافزون جمعیت و افزایش مطالبات بویژه در میان قشر جوان-6
هاي الزم از قبیل آب شرب بهداشتی و شیرینعدم دسترسی به زیرساخت-7
آب و خاك حاصلخیز در منطقهها و امکانات کشاورزي، اي درخصوص مزیتی و منطقهرسانی کافی در سطح ملعدم اطالع-8
عدم کنترل صحیح و دقیق مرز و تردد قاچاقچیان کاال، سوخت، مواد مخدر و سالح-9

فقدان بازار کار داخلی جهت جذب نیروها و وجود اجناس قاچاق و مواد مخدر در کشورهاي همسایه-10
گذاري زیربنایی در بخش حمل و نقل، صنایع پتروشیمی و گردشگريکمبود سرمایه-11
گذاري ثابت و در گردش مؤسسات، تشکیالت و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منطقهناچیز بودن سرمایه-12
هاي زیرساختیبر بودن پروژههزینه-13
اي، ملی و فراملیرسانی کافی در سطوح منطقهعدم اطالع-14
هاي زیربنایی شامل حمل و نقل و تأمین و توزیع انرژيشبکهضعف -15
هاي صحیحریزيکم توجهی مسئوالن کشور در برنامه-16

هافرصت- 3- 1- 13
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اي از قبیل موز، آناناس، انبه، هاي حارههاي حاصلخیز در عقبه سواحل مکران و مستعد کشت میوههزار هکتار زمین700وجود بیش از -1
از آنجا که هر خانوار توانایی کشاورزي یک هکتار زمین را دارد، در صورت آماده شدن . باشدنواع مرکبات میآواکادو، نارگیل و ا

.میلیون نفر جمعیت به این منطقه فراهم خواهد شد3هزار خانوار یعنی در حدود 700هاي الزم، امکان مهاجرت مجموعاً زیرساخت
هاي آب زیرزمینی و توسعه صنعت یریک به منوجان و از آنجا به جازموریان جهت تقویت سفرهامکان انتقال آب دریاي عمان از طریق بندر س-2

هاي گردشگريکشاورزي و همچنین ایجاد شهرك
)عقبه سواحل مکران در استان سیستان و بلوچستان(هزار نفر شیعه ساکن در منطقه دلگان70حضور حدود -3
میرجاوه-المللی زاهدانآهن بینراهموقعیت جغرافیایی منطقه و واقع شدن در مسیر -4
هاي طبیعی و تاریخی جهت جذب گردشگرقرارگرفتن در مسیر حرکت گردشگران خارجی و امکان استفاده از جاذبه-5
هاي نوین و بازاریابی الکترونیکی در سطح فراملیامکان استفاده از روش-6
وجود چندین کشور محصور در خشکی در آسیاي میانه-7
المللی در کشورهاي آسیاي میانهزون مراودات بینتقاضاي روزاف-8
هاي توریستی، مذهبی و تاریخیوجود جاذبه-9

وجود بنادر چابهار و بندر عباس به عنوان دروازه ویژه مبادالت-10
اجماع نظر مسئوالن کشور به توسعه محور شرق و جنوب شرق-11
وجود منابع نفتی و گازي در کشورهاي آسیاي میانه-12
هاي دریاییارتباطی در حمل و نقلهايوجود ظرفیت-13
هاي ارتباطی الکترونیکیفرصت-14
نزدیکی بازار مصرف بندر چابهار به بازارهاي مصرف سوخت جهان از جمله چین و ژاپن-15
توجه روسیه به دسترسی به خلیج فارس در جهت موازنه قدرت با آمریکا در منطقه خلیج فارس و دریاي عمان-16

تهدیدات- 4- 1- 13
الیه خلیج گواتر تا اي که از پسابندر منتهیگونهبههاي زیستی و پایین بودن تراکم نسبی جمعیتعیتی در منطقه، پراکندگی کانونخأل جم-1

از آنجا که استراتژي دفاعی . کیلومتر خالی از سکنه است و از چابهار تا جاسک حدوداً صدهزار نفر جمعیت ساکن هستند100طول چابهار به
اي با خأل جمعیتی گیرد، لذا در منطقهمی ایران برپایه مردم و بسیج است و تنها با حضور جمعیت، امنیت پایدار شکل میجمهوري اسال

.شکل نخواهد گرفت) بسیج(گاه نیروي دفاعی مردمیهیچ
المللی قاچاق کاال، سوخت، مواد مخدر و سالح و مهماتنزدیکی با افغانستان و قرارداشتن در مسیر بین-2
منزله یک بارانداز مطمئن براي خور در سواحل مکران از بندر گواتر تا بندر جاسک و سیریک که هر کدام از آنها به40وجود حدود -3

.باشدقاچاقچیان کاال، سوخت، مواد مخدر و سالح می
یج  و خأل جمعیتی در منطقه و علت عدم حضور نیروهاي نظامی، انتظامی و بسمستعد بودن سواحل مکران براي انجام تهدیدات دشمن به-4

)بسیج(نیروي دفاعی مردمیفقدان
گذارهاي سرمایههاي اقتصادي آمریکا علیه ایران و مجازات و تنبیه شرکتالملل ناشی از تحریمفضاي غالب بین-5
هاي قومی و مذهبی در پاکستانوجود ناامنی و درگیري-6
حضور ارتش آمریکا در مرزهاي شرقی کشور -7
ریکا و اسرائیل از برخی کشورهاي همسایه و تحریک آنها برعلیه ایرانحمایت آم-8
هاي مذهبیدامن زدن برخی کشورهاي عربی از جمله عربستان به شکاف-9

هاي سیستان و بلوچستان و هرمزگانهاي آن در استانهاي راهبردي توسعه سواحل مکران و عقبهگزاره-13-2
با همجواري با کشورهاي پاکستان و افغانستان و قرار گرفتن در مسیر دسترسی به آبهاي آزاد جهان براي موقعیت ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران -

.المللی ایران فراهم کرده استو بیناياي را براي گسترش مبادالت منطقهجایگاه ویژه...آسیاي مرکزي و افغانستان وکشورهاي

الکترونیکی و شبکه انتقال نفت و گاز؛ارتباطاتهوایی،ریلی،، ايجادهنقل دریایی،وارتباطی حملهايظرفیت-
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ایجاد زمینه هاي جدید اشتغال و درآمد براي شهروندان،اقتصادي از جمله ایجاد درآمد ارزي از طریق توسعه صادرات، ایجاد فرصتهايظرفیت-
و بازرگانی،هاي نیروي کار و مدیریت فنینولوژي،کسب و ارتقاء مهارتخارجی و انتقال تکهايجذب سرمایهمهاجرت معکوس جمعیت به منطقه و 

هاي ارتباطی میان مناطق پردازش صادرات و اقتصاد ملی؛ایجاد حلقه
وجود مرز آبی با دریاي عمان و مرزهاي خشکی با پاکستان،عدم کنترل صحیح و دقیق مرز و خروج :هاي امنیتی جنوب شرق از جملهاولویت-

المللی در حضور قاچاقچیان بینکار داخلی جهت جذب نیروها و وجود اجناس قاچاق و مواد مخدر در کشورهاي همسایه،زار فقدان بایه از مرز،روبی
سوء استفاده هاي اجتماعی اعمال شده توسط سیستم اداري و سیاسی کشور،ها و محرومیتحاشیه نوار مرزي، فقر فرهنگی حاکم بر منطقه و فعالیت

گذاري و تبلیغات و سرمایههاي مذهبیوجود شکافنخبگان قومی بلوچ در خارج از مرزهاي ملی و دامن زدن و مطرح کردن اختالفات قومی،
دهد که غفلت از آن باعث ایجاد چالش در اقتصاد و ارتباطات کشور رشد و توسعه کشور قرار میاین منطقه را کانون...کشورهاي همچون عربستان و

.گرددالمللی میاي و بینمنطقهسطح محلی،در

تجارت نقل،وهاي حملتواند نتایج ژئو استراتژیک و اقتصادي در زمینهکند که میهاي اقیانوسی هند باز میساحل عمان دسترسی را به پهنه-
.شیالت و منابع دریایی داشته باشدانتقال انرژي،امنیتدریایی،

هاي اقتصادي کشورهاي اقیانوس هند مرکب از اي همکاريعنوان عضو موثري در سازمان منطقهرا بهآنان در اقیانوس هند،هاي ساحلی ایرکرانه-
.آوردمیآسیا و اقیانوسیه درآفریقا،قارهاي

اي و نیز ایجاد مناسبات منطقهتواند بر نقش ایران در مرکزي میآسیاي-افغانستاننقش ارتباطی ایران براي کشورهاي محصور در خشکی،-
.هاي ژئوپلیتیکی خود موثر باشدها و چالشژئوپلیتیکی براي خروج از بحرانهايتعادل

تواند به ساماندهیایران میهاي انتقال انرژي و کاال و خطوط ریلی،ها بویژه نقش ساحل عمان در پروژهدلیل نقش ارتباطی ایران در همه زمینههب-
المللی بپردازد و از این طریق منافع کشورهاي دیگر را با ساحل عمان پیوند دهد و هم منزلت ژئوپلیتیکی خود را در جهان و اي و بینمنطقهنهادهاي 

.تضمین امنیت ملی خود تولید نمایدهاي جدیدي را برايفرصتاي و جهانی،دهد و نیز با بسترسازي اجماع منطقهمنطقه افزایش

تجاري و امنیتی جنوب شرق ایران و مناطق جغرافیاي اقتصادي،شرق،هوایی و دریایی جنوباي،جادهتکمیل خطوط ارتباطی ریلی،احداث و -
درخصوص ایجاد تغییرات اساسی در ساختار اقتصادي و توسعه اقتصادي همراه با توسعه ارتباطی محرکی قوي.نمایداطراف را به کلی دگرگون می

نقش موثري در هاي امنیتی جنوب شرق با کارکردهاي منحصر بفرد خود در هنگام بحران،باشد و ضرورتتبع آن کل کشور میه و بهاجتماعی منطق
.کشور خواهد داشتتبع آن در امنیت نظامیدفاع و به

:هرمزگانهاي سیستان و بلوچستان وراهکارهاي پیشنهادي براي توسعه سواحل مکران و عقبه آن در استان- 13-3
هاي سیستان و بلوچستان و هرمزگان توجه خاصی از طرف مسئوالن ذیربط، که در راستاي توسعه منطقه شرق کشور، با محوریت استاناز آنجایی

بینی شده در طرح محور توسعه شرق، هاي پیشها صورت گرفته است، لذا در راستاي نیل به اهداف و استراتژيریزان امر و استراتژیستبرنامه
هاي ژئوپلیتیکی این منطقه، و همچنین تعدیل و یا در صورت امکان خنثی کردن ها و ظرفیتیشنهادهایی جهت تسریع روند کار با تکیه بر قابلیتپ

:شودتنگناهاي موجود، ارائه می
امنیت محلیهاي ژئوپلیتیکی نسبت به استراتژيانداز بیست ساله و اهتمام بیشتر به مؤلفهنگاه استراتژیک در افق چشم-1
محور به امنیت پایدار مردم محورتبدیل امنیت سنتی دولت-2
سازان و مسئوالن کشور در خصوص ضرورت توسعه سواحل مکرانایجاد وحدت نظر میان نخبگان، مسئوالن، تصمیم-3
ایجاد سازمان توسعه و عمران سواحل مکران-4
جهت مهاجرت معکوس و انتقال -هاي زیستی و اقتصاديیرساختپس از تکمیل نسبی ز- شهرهاي کشورتشویق جمعیت ساکن در کالن-5

پراکنش مناسب و متوارن جمعیت در طول سواحل مکرانو کشورشرقیجنوبوجنوبمناطقبه
کنترل قوانین و حصارهاي مرزي بین سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان-6
منظور کاهش بیکاري و ایجاد منطقه سیستان و بلوچستان و هرمزگان بهایجاد صنایع سبک و کارخانجات و صنایع تکمیلی و تبدیلی در -7

اشتغال
منظور عنوان عقبه سواحل مکران بهگذاري در بخش کشاورزي با محصوالت پربازده در منطقه سیستان و بلوچستان و هرمزگان بهسرمایه-8

ایجاد اشتغال و جلوگیري از مهاجرت
رق و ریشه کن کردن هالل طالیی مواد مخدر و مبارزه با قاچاقکنترل مرزهاي سیاسی ایران در جنوب ش-9

بویژه در ارتباط با مسائل امنیتی و انتظامی و ) پاکستان، افغانستان و ترکمنستان(تقویت و توسعه روابط دوجانبه با کشورهاي همسایه-10
تعهدات قابل اجرا در این زمینه
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و گسترش آن در سطوح ملی براي ایجاد یکپارچگی و وحدت مردم و نخبگان بخش هاي ارتباطی و الکترونیکی جدیداستفاده از فناوري-11
پیرامونی با بخش مرکزي

هاي ضرورياختصاص بودجه و تسهیالت زیربنایی مناسب توسط دولت براي تأمین زیرساخت-12
هاي ارتباطی این منطقه با تر راهاتصال بنادر سواحل مکران به شبکه ریلی کشور و خروج آن از انزواي جغرافیایی و توسعه هرچه بیش-13

المللیهاي سراسري و بینراه
عنوان زیربناي توسعه منطقه؛ حتی در صورت محقق شدن تقویت توان دفاعی، انتظامی، امنیتی منطقه شرق و جنوب شرق کشور به-14

ریزي و عملی نشود فقدان قه شرق پیاي مدون و اصولی براي حل مسائل امنیتی منطتمامی عوامل توسعه در منطقه، اگر برنامه پایه
هاي جدي ژئوپلیتیکی امنیت خود به تنهایی باعث فرار سرمایه از منطقه شده و تحقق طرح توسعه محور شرق و جنوب شرق را با چالش

.روبرو خواهد ساخت
نقاط کویري، بیابانی، موقعیت ساحلی و : هاي توریستی منطقه مورد نظر که با داشتن تنوع طبیعی از قبیلایجاد و تقویت بسترها و زمینه-15

المللی در سطح منطقه، بخصوص در سطح اقلیم مناسب و مطلوب خود بالقوه براي تبدیل شدن به منطقه جذب توریسم داخلی و بین
.کشور آماده است

.شوندا به این منطقه وارد میهاي مدرن و وسیع کاال، بویژه کاالهایی که از شرق آسیبرخوردار کردن منطقه از بازارها و نمایشگاه-16
هاي تزانزیت محور شرق و جنوب شرق، باید برخی اقدامات از جمله توسعه بندر شهید رجایی و تجهیز و تقویت براي سود بردن از مزیت-17

میلیون تن در فاز اول 6میلیون تن تخلیه و بارگیري ساالنه به 5/2نحوي که ظرفیت آن از چابهار فراهم شود، بهتأسیسات و امکانات بندر
.ارتقاء یابد4میلیون تن در فاز 20و تا 

هاي زیربنایی و رفاهی مرتبط با ترانزیت در طول این محور و بسترسازي براي افزایش میزان مشارکت ساکنین منطقه در تقویت شبکه-18
اي و ملیفرآیند توسعه منطقه

هاي اصلی ترانزیتی محور شرق عنوان مزیتبه) ز با افغانستانهم مر(میلک -دراولویت قراردادن محور ترانزیت چابهار-19
عنوان سازي مرز میلک بههاي امورخارجه و امور اقتصادي و دارایی و گمرك باید اقدامات الزم را در راستاي فعالخصوص وزارتخانهدولت به-20

.المللی به انجام برسانندمرز بین
منظور جلوگیري از تحریک و ایجاد عوامل ناامنی از طریق احداث راه آهن و تکمیل خط ر بهپیوند منافع کشورهاي مجاور با منافع کشو-21

) حداقل به چهار کشور(هکتار زمین به هریک از کشورهاي عضو اکو10انتقال گاز و ایجاد منطقه اکو در منطقه آزاد چابهار و اختصاص 
.اي که هر کدام در این منطقه سهیم شوندگونهبه

CNGانشعاب لوله گاز از خط صلح به چابهار و زاهدان و ایجاد پاالیشگاه در ایرانشهر و چابهار و همچنین فروش گاز طبیعی و ایجاد دو-22

اکنون خط انتقال گاز از عسلویه به میناب و از آنجا به ایرانشهر احداث شده است و قرار بود از آنجا به کهک هم. به کشورهاي عربی منطقه
.هاي آمریکا این طرح توسط طرف پاکستانی متوقف گردیده استاما با فشار و کارشکنی. پاکستان و هند انتقال یابدو سپس به 

گونه همان. براي ایجاد کارخانه پتروشیمی در ایرانشهر) خط صلح(احداث خط انتقال اتیلن از عسلویه به ایرانشهر در کنار خط انتقال گاز-23
.اندهاي پتروشیم در آن مسیر ایجاد شدهشود و عمده کارخانهجان غربی انتقال اتیلن انجام میکه از بندر ماهشهر تا آذربای

گذاري و اعطاي تسهیالت الزم براي توسعه شیالت با اولویت تجهیزات، تأسیسات و صنایع وابسته پیشرفته درمنطقه چابهار، بندر سرمایه-24
عباس و سایر بنادر مهم منطقه

هاي مناسب از هاي جدید با فاصلهرعامل در پراکنش مراکز زیست و فعالیت، ایجاد امنیت مراکز جمعیتی و شهركرعایت اصول دفاع غی-25
یکدیگر و جلوگیري از تمرکز شدید و تخلیه جمعیت از مناطق حساس و بویژه در مناطق ساحلی و مرزي 

جلوگیري از انتشار شایعات و گسترش نا امیدي در میان مردم بومی -26
مند کردن مبادالت تجاري در منطقه مکراننظام-27
استفاده از فرصت مجاورت با کشورهاي همسایه براي توسعه اقتصادي و اجتماعی در رقابت سازنده و کسب برتري نسبت به کشورهاي -28

مجاور
فعالیت در چارچوب منظور کسب اطمینان براي زیست و هاي دفاعی و امنیتی و افزایش احساس امنیت و ایمنی عمومی بهتقویت شاخص-29

طرح آمایش منطقه جنوب شرق
منظور افزایش حس تعلق ملی و باال بردن ضریب امنیت در تقویت و تشویق مشارکت مردمی در تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی و اداري به-30

منطقه و صیانت مرزها
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درك متقابل همبستگی اجتماعی، یکپارچگی تقویت پیوندهاي ملی از طریق تسهیل تردد میان منطقه و دیگر مناطق کشور و افزایش -31
سرزمینی و وحدت ملی

مبارزه با عوامل و شرایط ایجاد ناامنی داخلی منطقه شرق کشور و جلوگیري از نفوذ عوامل نا امنی از خارج از کشور در این منطقه-32
بی در این مناطق و تقویت وحدت هاي قومی و فرهنگی، پرهیز از دامن زدن و تحرك مناقشات قومی و تعصبات مذهکاهش حساسیت-33

ملی و همیشگی اجتماعی
هاي دفاعی از آنها و خورهاي تهدیدزا در منطقه و اعمال طرحشناسایی سواحل و آبراه-34
ایجاد مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و مرزي جهت شرایط عادي و بحران-35
یایییابی مناسب بنادر جدید در منطقه، در برابر تهدیدات هوایی و درمکان-36
دو منظوره سازي مراکز خاص جهت قابلیت دفاع از سرزمین-37
ها و تأسیسات حساس و مهم در برابر تهدیدات رعایت استحکام و ایمنی و پراکنش مناسب در احداث ساختمان-38
اجتناب از ایجاد و یا گسترش مراکز حیاتی منطقه و تالش درجهت کاهش سطح اهمیت آن در برابر تهدیدات-39
هاي اداري منطقی و محلی هاي شرقی با مسئولین کشوري از طریق تقویت سیستماي و محلی استانط اداري مسئولین منطقهتقویت ارتبا-40

و تجهیز و کارآمدتر کردن آنها 
27مادهدرشدهتفویضاختیارازاستفادهباچابهارشهربهوابستگیازرهاییومنطقه مکراندراجرایینهادهايهاينمایندگیتعریف-41

کشورصنعتیتجاريآزادمناطقادارهچگونگیقانون
منظور افزایش تردد مسافر و کاال و ترانزیت میلک به-، چابهارتهران) کریدور شمال و جنوب(تقویت محورهاي ترانزیتی اصلی مانند -42
هاي موازي مرز کشورجادههاي شرقی با داخل کشور و همچنین تقویت هاي اصلی استانتقویت محورهاي جاده-43
تقویت محورهاي ارتباطی مناطق ساحل جنوبی کشور بویژه احداث جاده ساحلی جاسک به کنارك -44
هاي نفتیایجاد اسکله-45
ایجاد خطوط جدید کشتیرانی و تقویت خطوط موجود-46
فرودگاهپروژهموجود، بویژه اجرايهاي هاي جدید، تجهیز فرودگاهتقویت شبکه حمل و نقل هوایی منطقه از طریق احداث فرودگاه-47

هاي هاي توسعه سواحل مکران و احداث زیرساختزیرا با اجراي برنامه. المللی جاسکو احداث فرودگاه بینچابهارآزادمنطقهالمللیبین
ی از طریق فرودگاه گذاران داخلی و خارجی و انتقال جمعیت به منطقه، دیگر شایسته نیست مسافران غیرنظامضروري و جذب سرمایه
.نظامی کنارك تردد کنند

شرقی جهت تقویت خطوط ریلی ترانزیت محور جنوب شرق بویژه اجرايهاي شرقی و جنوبآهن استانتسریع در احداث و توسعه راه-48
سرخس-چابهاروچابهار-فهرجآهنراهپروژهسریعتر

، اصالح مسیرها و افزایش تجهیزات ایمنی و امنیتی جهت افزایش میزان تردد اههاي ارتباطی منطقه از طریق تعریض جادهسازي راهایمن-49
و خروج از انزوا

هاي مرزي جهت مبادله کاال در نقاط مساعد با کشورهاي همجوارخاص عبور و مرور قانونی و بازارچه- ایجاد نقاط مرزي-50
انجام مبادالت سریع کاال، ایجاد تجهیزات و تأسیسات بانکی، تقویت تأسیسات تجهیزات مناطق گمرکی چابهار و تسهیل کارهاي قانونی-51

...اداري، بیمه، سردخانه و 
هاي هوشمند و کنترل جلوگیري از مبادله کاالهاي ممنوعه و غیرقانونی مانند اسلحه، مواد مخدر و قاچاق از طریق اعمال سیستم-52

نامحسوس با ضرورت تسریع در کار بازرسی و ترخیص و افزایش احساس امنیت در نواحی مرزي 
...و ، مراکز ترخیص کاال ایجاد مراکز خدمات بازرگانی مانند انبارها-53
ازبخشیجذبمنظوربهالمللیبینهايآبراهکشتیرانیخطوطبهپشتیبانیورسانیسوختخدماتارائهدرهاتوانمنديارتقاي-54

.استعربیکشورهايهايزیرساختنیازموردمنابعکنندهتأمینکهعظیمیدرآمدهاي
موجودهايمحدودیتوموانعرفعمستمرپیگیريمنظوربهمناسباختیاراتومشخصوظایفشرحباتخصصیدائمیکمیتهتشکیل-55

حملوترانزیتمحورتوسعهوسازيفعالخصوصدر10/5/1384مورخهـ29738ت28557بشمارهوزیرانهیأتنامهتصویبزمینهدربویژه
منطقه مکرانتوسعهبرايو جنوب شرق کشورشرقنقلو

:فهرست منابع
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