
 
 

 ی شرق کشوری سواحل مکران، پیشران توسعهتوسعه

 

 4، غزاله قنادان3، محمد رضایی2بیزهاکبر علی ، 1هادی اعظمی

 

 چکیده         

 در کیلومتر نوار ساحلی در شمال دریای عمان، به نام سواحل مکران به دلیل داشتن جامعیت 700ایران با داشتن بیش از 

ی، امنیتی، نظامی، یکژئوپلیتیکی، ژئواکونوم های یتفرد، مز و موقعیت جغرافیایی منحصربه کیلوژیمنابع زیستی، ژئومورفو یارهایمع

توصیفی و با استفاده از -این مقاله با روش تحلیلیباشد.  باال میوزن ژئوپلیتیکی المللی، دارای  ینو ب یا دسترسی و ارتباطات منطقه

مدل ارائه شده،  .توسعه سواحل مکران و در راستای آن توسعه شرق کشور استرای در پی تبیین و ارائه مدلی ب یا منابع کتابخانه

بر این مبنا نوعی سامانه پشتیبانی تصمیم گیری است، که از سه مرحله پایگاه داده ای، تصمیم گیری و منفعت تشکیل شده است. 

در آن شاهد  یگذار هیسواحل مکران و سرماتوجه همه جانبه به  تا چه میزان -1 تحقیق مرح شده است؛سوأالتی که در این 

شرق  یتوسعه شرانیپ تواندیسواحل مکران م یتوسعه چگونه -2 بود؟ میدر شرق کشور خواه یو رونق اقتصاد داریپا یتوسعه

-رفیتی و گسترش ظرسد توسعهچنین به نظر می -1: رسد کهیبه نظر مفرضیات تحقیق این گونه است که رو از این کشور باشد؟

سواحل مکران با توجه به  یتوسعه -2شود. ی شرق و جنوب شرق کشور میهای مختلف سواحل مکران باعث توسعهها و پتانسیل

 ،ینظام ،یگردشگر ،ییایدر ،یمختلف ساحل یهاشمار چابهار در قسمت یب یهاتیکشور و ظرف یانوسیتنها بندر اق یژهیو گاهیجا

 ویژگی ازسواحل مکران  جمله از و بلوچستان و سیستان استان سواحل شرق کشور باشد. یتوسعه رانشیتواند پ یو ... م یتیترانز

 آنها برای ریزی برنامه و شناخت که باشند می برخوردار های مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی زمینه در فردی به منحصر های

 .شود دهنها منطقه این در پایدار توسعه راستای در مهمی گام تواند می
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 مقدمه   -1

 طرح مسئله -1-1

باشد. سوواحل مکوران در جنووب    های قدرت بخشی مناطق میترین شاخصهای جغرافیایی یکی از مهمموقعیت و ویژگی

-که این سواحل دارای قابلیتآن از اهمیت زیادی برخوردار است به طورییک ژگی های استراتژخاوری ایران، به دلیل موقعیت و وی

های اخیر به دلیول تمرکوز بیشوتر بور     های ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی مهمی است. لکن در طی دههها و توانمندی

ی شورقی توا حود    آینده کشور و بویژه در نیمه یکه توسعهها استفاده نشده است. حال آنبنادر و سواحل خلیج فارس از این قابلیت

ریوزی  ( و این منوط بوه طراحوی و برناموه   82: 1390)خلیلی ، های جغرافیایی و ساحلی دریای عمان وابسته استزیادی به موقعیت

یا، دارای یوک  باشد. کشور ایران با قرار گرفتن در جنوب غربوی آسو  گیری بهینه از کارکردهای منطقه میهای کارآمد و بهرهسیاست

ای بوه  موقعیت ممتاز استراتژیک برای تامین انرژی دیگر کشورها، به طور شاخصی در کانون توجه جهانی قرار گرفتوه و نقوش ویوژه   

ظرفیت موجود ایران جهت تامین انرژی کشورهای مختلف بخشیده است. در واقع ایران به دلیل برخورداری از منابع فراوان نفوت و  

های نفتی و ... دارای ی استراتژی هرمز، سواحل مناسب برای تاسیس بندر و ترمینالافیایی به دریاهای آزاد و تنگهگاز، نزدیکی جغر

جایگاه انحصاری در تامین نفت و به ویژه گاز برای کشورهای آسیایی در مقایسه با دیگر کشورهای رقیب یعنی ترکمنستان، قطور و  

 (. 15: 1385)شیخ عطار، روسیه است

 مکوان ا بلوچسوتان و سیسوتان  اسوتان  در دلگان منطقه و جازموریان هایچاله مکران، ارتفاعات وجود جملهه از منطق نامناسب هعقب

 دسترسوی  مکانا نعما دریای سواحل که جاآنز اکند. یم سخت بسیار دشمن برای کشور عمق به نفوذ برای را منطقهاز این  عبور

 در کوه  هوایی بریدگی آن از گذشته ت.اس باالیی استراتژیک اهمیت دارای مهاجمان برایکند، یم فراهم را آزادهای بآ به مستقیم

 کشور درون به را مناطق این از دشمن نفوذ امکان است، آمده وجود به منطقه هایرودخانه و هاسیالب یواسط به منطقه ارتفاعات

 دشمن بزرگ ناوهای شدن نزدیک و بوده کم عمق دارای ساحلی هایآب عالوه به .دکنمی  فراهم مکران ارتفاعات داخل حداقل یا

 ایوران  برای ایطقهفرامن هایاستراتژی اتخاذ در تواندمی نظامی جایگاه لحاظ به ایران شرقی جنوب سواحل د.سازنیم غیرممکن را

 یحووزه  گسوترش  معنوای  بوه  ند. ایو ببخشو  یوران ا  دریایی نیروی به را های اقیانویسیآب میان تحرک توان و باشد کنندهن تعیی

-بسته محیط برخالف .است ستراتژیکا دریایی قدرت یک به آن تبدیل امکان و فارس خلیج حوضچه از فراتر ایران نظامی عملیات

 هوایی پایگاه وجود .دهدیم ما به را تبدیل این امکان آزاد هایما به آب دادن پیوند با هند، یانوسقا و عمان دریای فارس، خلیج ی

 هوای کرانه آبی مرزهای .دهد افزایش هند اقیانوس شمالی بخش بر را ایران کنترل و نظارتی قدرت تواندمی  آن یتوسعه و چابهار

-یم تضمین هند اقیانوس و فارس خلیج ورودی مبادی بر را ایران تسلط جهان استراتژیک و اصلی یااههآبر از یکی کنترل و عمان

ی عهوده  بوه  را منطقوه  امنیت تامین ینههزی المللیینب هاییهمکار طریق از امنیت تولید با دیگران منافع تجمیع طریق زا و کند

 .(1396ارد )ویژه نامه ی خراسان، گذمی دیگران

 تواننود موی  همگوی  دریا کنار در باستانی و تاریخی آثار ساحلی، و آبی های بازی مرجانی، ای،ماسه ای،صخره سواحل دیگر سوی از

 به مستقیم مکران سواحل که است این مهمتر همه از اد، امباش منطقه این در دریایی گردشگریی توسعه برای مناسبی هایتفرص



 
 

بوا   .باشوند  داشوته  دسترسی آن به راحتی به جهان سرتاسر از گردشگری هایکشتی شودمی موجب همین و است متصل اقیانوس

کشور به خاطر وجود سواحل مکران و امتیازاتی که ایون سوواحل داراسوت از جایگواه و     توان گفت منطقه جنوب شرق این وجود می

 ای برخوردار است.اهمیت ویژه

 هیتوجوه هموه جانبوه بوه سوواحل مکوران و سورما        تا چه میزان -1آید این است که بر این مبنا سوأالتی که در این زمینه پیش می

 توانود یسوواحل مکوران مو    یتوسوعه  چگونوه  -2 بود؟ میدر شرق کشور خواه یصادو رونق اقت داریپا یدر آن شاهد توسعه یگذار

 شرق کشور باشد؟ یتوسعه شرانیپ

هوای  هوا و پتانسویل  ی و گسوترش ظرفیوت  رسد توسعهچنین به نظر می -1: رسد کهیبه نظر مفرضیات تحقیق این گونه است که 

تنها  یژهیو گاهیسواحل مکران با توجه به جا یتوسعه -2شود. میی شرق و جنوب شرق کشور مختلف سواحل مکران باعث توسعه

 یو ... مو  یتو یترانز ،ینظوام  ،یگردشگر ،ییایدر ،یمختلف ساحل یهاشمار چابهار در قسمت یب یهاتیکشور و ظرف یانوسیبندر اق

 شرق کشور باشد. یتوسعه شرانیتواند پ

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -1-2

و  یکه باعث شده است مرکز کشور در قطب توجهات داخلو  ی. شکافمیکشور هست رامونیمرکز و پ نیب یبیامروزه شاهد شکاف عج

 رهیو و غ یاسیو س یو اجتماع یاقتصاد یهانهیدر زم یدیشد یرو به زوال و کمبودها یبیبه طرز عج رامونیو پ ردیقرار بگ یخارج

موجوب مشوکالت    نیو به رو شده اسوت و ا فراوان رو یها یمهریاست که با ب یاز مناطق یکی. شرق و جنوب شرق کشور ردیقرار بگ

در  دیو د دیو جا بانی. در ادیشیاند یاآن چاره یهمه جانبه یرفع مشکالت و توسعه یبرا دیمنطقه شده که با نیمردم ا یفراوان برا

العواده  فووق  ینقطوه  کیو ه بوه  سواد  یبررسو  کیو . با ریخ ای ردمناسب وجود دا یمنطقه بستر نیا داریپا یتوسعه ینقطه و برا نیا

 یهاتیظرف یسازبا آزاد میتوانیم یدولتریو غ یمختلف دولت یهاتیمنسجم و حما یبرنامه کیکه با  میکنیبرخورد م کیاستراتژ

. بوا  میجنوب شرق کشور شوو  ودر شرق  داریپا یمردم منطقه و توسعه یمند تیرضا شیو به طبع آن افزا یآن باعث رونق اقتصاد

منطقوه بوه    نیو کوه ا  نیو و ا یو فرهنگو  یاسیس ،یو اجتماع یسواحل مکران در ابعاد مختلف اقتصاد یباال تیوجه به توان و ظرفت

 یهوا تیو ظرف یبررسو  یحاضر برا قیدر شرق کشور شود، لذا تحق دیشد یاقتصاد یهاتواند باعث رفع کمبودها و چالشیم ییتنها

را  شرق کشور یبستر توسعه قیطر نیسواحل انجام شده است تا از ا نیا یتوسعه یبرا ادشنهیسواحل مکران و ارائه پ یهمه جانبه

  .دینما انیبودن سواحل مکران ب شرانیبا نظر به پ

 

 مبانی نظری تحقیق -2

 ژئوپلیتیک -2-1

ه اسوت ولوی   ای نیز برخوردار شدهای برجستهکه ژئوپلیتیک در یک قرن گذشته مورد بحث بوده و از موقعیتبا وجود این

(. همچنوین الکوسوت   22: 1385)حافظ نیوا،   به دالیل مختلف نتوانسته است به تعریف و مفهومی روشن که مورد توافق باشد برسد



 
 

ی های متفاوتی از ژئوپلیتیک ارائه شده است، ولوی یوک تعریوف عموومی و از پویش تعیوین شوده بورای واژه        برداشت» معتقد است:

(. به همین خاطر تعاریف و مصادیق متفاوتی برای آن ارائه شوده اسوت. بوه    36: 1378کوست و ژیبلن، )ال وجود ندارد« ژئوپلیتیک»

 توان اشاره کرد:عنوان نمونه به موارد ذیل می

ی ژئوپلیتیک علمی است که به مطالعه»ی واژه ی ژئوپلیتیک آمده است: ( درباره1965ی فرانسوی روبرو )در فرهنگ نامه

(. علم روابط تغییر ناپذیر بین جغرافیا و قودرت  5: 1380)عزتی،  پردازدها میای طبیعی جغرافیا و سیاست حکومتهروابط بین داده

(. تاثیر عوامل جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتوی  Dwivedi، 1990:  5(، علم روابط بین فضا و سیاست)Gary، 1986: 7) استراتژی

)مجتهود زاده،   (. نقوش و تواثیر عوامول جغرافیوایی در سیاسوت     27:  1385ظ نیوا، )حاف ها به ویژه سیاست خارجی کشوربر سیاست

هوایی کوه ایون سوه     آید و البته تعامل و کنش و واکونش (. ژئوپلیتیک از پیوند سه عنصر جغرافیا، سیاست و قدرت بوجود می1381

های متشکل انسوانی را نسوبت بوه    رفتاری گروهتوانند داشته باشند. ترکیب سه پارامتر جغرافیا، سیاست و قدرت الگوهای مفهوم می

ها را در اشکال رفتاری مختلفی شامل موارد، نوسان قدرت، رقابت، همگرایی، واگرایوی، نفووذ،   توان آنکند، که مییکدیگر تعیین می

: 1385حوافظ نیوا،   ) بحران، سلطه، ائتالف،صلح، همکاری، جنگ، امنیت، آرامش و ثبات، تجارت و مبادله و غیر آن، مالحظوه نموود  

ای که ژئوپلیتیوک از  ی مفهومی ژئوپلیتیک روی داد، به گونهای در حوزه(. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تغییرات عمده37-34

(. در مجموع شاید بتوان هنر و علم اسوتفاده  43: 1388)نامی و عباسی،  رهیافت نظامی و ژئواستراتژیک، رویکرد ژئواکونومیک یافت

های جغرافیایی، اقتصادی، جمعیتی ، فرهنگی، نظامی و ... برای کسب و حفظ قدرت را ماهیوت اصولی ژئوپلیتیوک    می ظرفیتاز تما

 (.  118: 1386)زرقانی،  دانست

 ژئواستراتژی -2-2

های نظوامی  ژئواستراتژی علم کشف روابط استراتژی  و محیط جغرافیایی است که به تعیین قلمروی جغرافیایی استراتژی

(. ژئواستراتژی در حقیقت علمی است که نقوش عوامول محویط    4: 1373)عزتی،  پردازدبه منظور هدایت صحیح عملیات نظامی می

کنود. عوواملی کوه اسوتراتژی بایود      های نظامی به طور اخص مطالعه میها به طور اعم و استراتژیجغرافیایی را در تدوین استراتژی

شامل عواملی است که در ژئوپلیتیک هم جوز  عوامول ثابوت     ی اول عمدتاًو دسته است: دستهها متکی باشد، شامل دهمیشه به آن

کنند و در ابتودا  ای است که از جنگی به جنگ دیگر و حتی در طول درگیری تغییر میی دوم عوامل ویژهشوند و دستهمحسوب می

ها اضوافه شوود. ایون    نبرد ممکن است شماری جدید به آن گیرد. ولی طیتسلیحات، حمل و نقل، صنعت و از این قبیل را در بر می

شوند و استراتژ یا طراح نظامی برای ارزیوابی نتوایج   عوامل چه ثابت و چه متغیر روابطی بین خود دارند که در ژئوپلیتیک بررسی می

 (.11: 1387)عزتی،  ها را بشناسدوضعیت مخاصمه، باید آن

 ژئواکونومیک -2-3

کند. فضای بالقوه و در حال سیالن همواره حدو و مرزهوایش در حوال   ی بین قدرت و فضا را بررسی میژئواکونومی رابطه

ی هوا بوه کلیوه   تواند از طریوق آن تغییر و تحول است. در نتیجه تفکر ژئواکونومی شامل ابزار آالت الزم و ضروری است که دولت می



 
 

ای وارد علووم  میالدی پارادایم ژئواکونومی را بوا مفهووم گسوترده    1990ل (. ادوارد لوتواک در سا110: 1380)عزتی،  اهدافش برسد

رسود کوه   جغرافیایی و سیاسی کرد. در واقع ژئواکونومی از ترکیب سه عنصر جغرافیا، قدرت و اقتصاد شکل گرفته است و به نظر می

اذعان نمود که چیزی غیر و یا در برابر ژئوپلیتیک سیاست عاملی مهم در ژئوپلیتیک بوده، جای خود را به اقتصاد داده است. اما باید 

های ژئوپلیتیک در عصر حاضر است. امروزه قلمروهای ژئواستراتژیک باید تووجیهی  نیست بلکه جزئی از ژئوپلیتیک و یکی از اندیشه

قوت در مفهووم ژئواکونوومی،    ی ژئواکونومی در واقع تغییر نام و هدف ژئواستراتژی است. در حقینظامی داشته باشد. واژه –اقتصادی 

دهنود. در  گیری از بستر ژئوپلیتیک به اهداف استراتژیک تغییر شوکل موی  های اقتصادی با بهرهاهداف با دخل و تصرف در استراتژی

عصور  « ژئواکونومی»توان قرن بیست و یکم را دوره ی تسلط مفاهیم جدیدی چون ژئواکونومی دانست. دوران اندیشه ی حقیقت می

هاست و نقش آفرینی و موقعیت کشورها های اقتصادی آنها و داشتهاست که نقش کشورها و ایفای آن، همه منوط به داده جدیدی

الملول نیوز   ی سیاسوت بوین  و مناطق جغرافیایی نیز در راهبردهای کالن قدرت های بزرگ که به کالم دقیق همان ها تعیین کننده

ای به نظوام اقتصواد جهوانی چوه بوه عنووان تولیود        به موجب آن بازیگر یا بازیگران منطقه باشند، در گرو توان اقتصادی است کهمی

)نوامی و   خورندی توزیع و یا حلقه های مکمل این نظام در هم تنیده پیوند میی انرژی، توزیع کننده یا بازیگر تسهیل کنندهکننده

هوای جدیود قودرت یوابی کشوور و منواطق       لیتیوک بوه مضومون   (. تغییر مفهوم سنتی ژئوپلیتیک و مناطق ژئوپ42: 1388عباسی، 

الملل به همراه داشته است. راهبرد مبتنی بر ژئواکونومی، بوه عنووان یوک    ژئواکونومیک، نقش و تاثیر عامل اقتصادی را در نظام بین

درت فیزیکوی نبووده، بلکوه    ها و دستیابی به قو شود. هدف اصلی ژئواکونومی، کنترل سرزمینها محسوب میابزار سیاسی برای دولت

-ی بوین دست یافتن به استیالی فناوری و بازرگانی است که در نهایت شکل نوینی از هژمونی را در قالب توان اقتصوادی در عرصوه  

 (.106: 1380)عزتی،  المللی پدید می آورد

 توسعه  -2-4

 و پیشرفت جهت در موجود جامعه عساختن وض دگرگون معنای به دراصطالح، و دادن گسترش معنای به لغت در توسعه

 و دگرگوونی  تحوول  بور  کوه  نود ادانسوته  ایدئولوژی یک را ازدانشمندان، توسعه برخی .است آن اساسی سازمان های کردن مدرنیزه

 رد و است تعارض در موجود وضع حفظ و ایستایی با بنابراین ، توسعه .باشدمی جامعه هایارزش بر ناظر و کندمی داللت ارگانیک

 فراینودی  را توسوعه  پژوهشگران، از بسیاری همین اساس، بر .یابدمی تحقق دینی و فرهنگی ملی، هایارزش مالحظه با عین حال

 .کندمی تضمین را معنوی و مادی از اعم ، انسانی زندگی ابعاد همه در مستمر که بهبود انددانسته

 

 گردشگری -2-5

های افرادی که برای استراحت کوار  گردشگری عبارت است از فعالیت (WTO) براساس تعریف سازمان جهانی گردشگری

)پواپلی   دکننو یا دالیل دیگر به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر کرده حداکثر برای یکسال متووالی در آنجوا اقاموت موی    

محویط سوکونت    دیگر به خارج از ، کار و دالیلهای افرادی که برای استراحتگردشگری عبارت است از فعالیت. (13: 1389یزدی، 

 گردشوگری  و توریسوم . (13: 1389پاپلی یزدی، کنند )، حداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت میمعمول خویش سفر کرده



 
 

 درآموده  صونعت  یوک  صوورت  بوه  مدرن عصر به بشر ورود با اما داشته، وجود انسانی مختلف جوامع در باز دیر از که است ایپدیده

 تواریخ  در عطفوی  نقطوه  عنووان  بوه  کوه  آهن راه پیدایش و صنعتی انقالب با وانتمی را جهانگردی صنعت در اساسی حولت ت.اس

 شوهرها  در خصوص به فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تحوالت شروع صنعتی انقالب. دانست مقارن شودمی محسوب جهان توریسم

 نظیور  امکانواتی  یافت؛ افزایش شهرها در مرتبط تجهیزات و تاسیسات نمودن مفراه و فراغت اوقات وگذراندن ریزیبرنامه کانون که

 شهری اقتصاد در شگرفی تاثیر شرایط این و درآورد؛ گردشگری فضای عنوان به را شهر غیره، و ورزشی هایسالن سینما، ها،پارک

 (.1387آقاسی زاده، ) نمود فراهم اشتغال و ایناحیه و

)عیسی  دش خواهد تبدیل دنیا برتر صنعت به 2010 سال تا نزدیک آینده در و صنعت دومین انعنو به جهانگردی امروزه

 بوه  اجتماع، و انسان همزیستی توسعه برای جدید رویکردی عنوان به گردی بوم بویژه گردشگری، صنعت (.1386زاده و همکاران، 

 مختلف اشکال میان از (.1388)کاظمی و زمانی،  تاس فتهیا چشمگری جایگاه مناطق توسعه در امروزه اقتصادی، وریبهره منظور

 جزایر و سواحل که است فردی به منحصر فضای علت به این و اندشده متمرکز سواحل در گردشگر جذب نواحی بیشتر گردشگری،

 شنا کشاند، ساحل به را گردشگران که ایپدیده اولین انگلستان در (.47: 1387)ده چشمه و زنگی آبادی،  ددارن گردشگر جذب در

 به مسافرت یافت توسعه نقل و حمل و شد ایجاد ریلی شبکه که زمانی .آمد بوجود انگلستان زیبای سواحل در18 قرن اوایل که بود

 و سواحلی  هوای ماسه و شن آفتاب، مانند هاجذابیت و هافعالیت از ترکیبی امروزه(. 3: 1381)موحد،  ردک پیدا افزایش نیز سواحل

 تغییور  زموان  طوول  در سوواحل  گردشگری جذب و ماهیت البته ت.اس شده گردشگران توسط سواحل انتخاب باعث محیطی، تنوع

 و هوا موانگرو  هوا، مرجوان  ماننود  هوایی جذابیت اخیراً .است شده ترملموس تغییر این گروهی مسافرت افزایش با امروزه است، کرده

 یکی ساحلی گردشگری، اقتصادی کارکرد منظر از که طوریبه ت.اس گرفته قرار نجهانگردا توجه مورد نیز ساحلی دیگر هایپدیده

  (1: 1391)زارع نژاد اشکذری،د آیمی حساب به جهان اقتصاد در رقابتی هایپدیده از

 

 قدرت دریایی: -2-6

شت سواز بووده و   های داغ و سرنوتوان گفت در قرون اخیر موضوع بحثواژه ی قدرت دریایی واژه ی جدیدی نیست و می

ها را در جغرافیای سیاسی جهان دگرگون ساخته اسوت. قودرت دریوایی بوه     چه بسا مسیر تاریخ بشری و سرنوشت بسیاری از انسان

دریوادار و موورد دریوایی آمریکوایی در کتواب      « آلفرد تایر ماهوان »میالدی توسط  1894مفهوم رایج آن برای نخستین بار در سال 

(. عناصر قودرت دریوایی از دیودگاه ماهوان     80: 1386)بندرو دریا؛  مطرح شد« تاثیر قدرت دریایی در تاریخ»معروف او تحت عنوان 

وسوعت   -3وضعیت طبیعی) آب و هووا و محصووالت و منوابع طبیعوی و وضوع سوواحل(.        -2موقعیت جغرافیایی.  -1عبارت اند از: 

ی باشد که امروزه نیز به قوت خود باقی است. ماهان بوا ارائوه  خصوصیات دولت می – 5تعداد و ویژگی های جمعیت.  - 4سرزمین. 

های بزرگ در جهان همواره با تکیه بر قدرت دریایی و از طریق برتوری  ی تاریخی محکم، روشن ساخت که ظهور و تداوم قدرتادله

(. 59: 1386)زرقوانی،   دریاهاستی حکومت بر دنیا، حکومت بر نسبی دریاها صورت گرفته است و در نهایت نتیجه گرفت که الزمه

ترین تعریف این اسوت کوه: قودرت دریوایی     ترین و به روزشود. ولی جامعی قدرت دریایی تعاریف متعدد و متنوعی شده و میاز واژه



 
 

بورای  هوای دنیوا   ی آبها بوا بکوارگیر  های یک ملت در استحصال منافع خویش از دریاها و اقیانوسی تواناییمجموعه» عبارتست از:

 (.80: 1387)عزتی،  مقاصد سیاسی، اقتصادی و نظامی در زمان صلح و جنگ به منظور نیل به مقاصد و اهداف ملی

 

 دولت ترانزیتی، تردد ترانزیتی: -2-7

کنوانسیون حقوق دریاها، دولت بدون ساحل دولتی است که ساحل دریوایی نودارد و دولوت ترانزیوت      124بر اساس ماده 

گیورد، اعوم از آن کوه خوود     ن یک دولت بدون ساحل و دریا واقع شده و تردد ترانزیتی از قلمروی آن صورت موی دولتی است که بی

ساحل دریایی داشته باشد و یا نداشته باشد. تردد ترانزیتی به معنای عبور اشخاص، بار، کاال و وسایط حمل و نقل، در قلمروی یوک  

از چنین قلمرویی با جابه جایی کاال، انبارداری، بواز کوردن محمولوه ی کشوتی یوا       یا چند دولت ترانزیتی در هنگامی است که عبور

دهد که در داخول قلمورو دولوت بودون     ها، تنها بخشی از یک مسافرت کامل را تشکیل میی حمل و نقال یا بدون آنتغییر در نحوه

 (3: 1391)زرقانی و قلی زاده،  شودساحل از آغاز یا در آنجا ختم می

 

 ه مورد مطالعهمحدود -3

 طوول خلویج   در که است پاکستان غربی جنوب و ایران شرقی در جنوب ساحلی سرزمینی تاریخی مکوران، از نظر یا مُکران مَکران،

  .گسترده است پاکستان تا بلوچستان جنوب غربی ایالت در بال الس تا جاسک غرب در راس الکوه از عمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قبول از   580-550) قی ایران در روزگار مادها، به ویژه سلطنت آستیاک یوا ایشوتوویگو  مکران و نواحی ساحلی جنوب شر

 از آن یواد شوده اسوت   « پاریکانیان و حبشویان آسویایی  »های )استان( شرقی آن دولت بوده و به نام سرزمین  میالد( یکی از ساتراپ

 ی سواحل مکرانمحدوده :1نقشه شماره 

 



 
 

جمله مکران، به وسیله کووروش کبیور فوتح شود. در زموان      قبل از میالد، ایاالت شرق ایران، از  545(. در سال 45: 1367)لسترنج، 

رفت. در دوره اشکانی، بوه ویوژه سولطنت مهورداد      سلطنت داریوش کبیر، سرزمین ماکا یا مکران جزو ایاالت فالت ایران به شمار می

ناحیوه مسوتقل    33بوه  آمد. با تسلط ساسانیان، اردشویر ساسوانی، کشوور را     اول، سرزمین مکران هم جزو قلمرو پارت به حساب می

) معاونوت اموور اجتمواعی اسوتان      گفتند ها بود. حکمران مستقل و موروثی هر ناحیه را شاه می تقسیم کرد که مکران نیز یکی از آن

« زرنوگ »(. نام این استان از ترکیب دو نام سیستان و بلوچستان تشکیل شده که نام قدیمی سیسوتان،  1386سیستان و بلوچستان،

هوای میخوی داریووش در تیسوفون و      برد. نام بلوچستان در کتیبه های خود از آن نام می وده، که داریوش کبیر در کتیبهب« زرنج»یا 

هوا در میوان موردم منطقوه،      تخت جمشید، ماکا یا مکّه ضبط شده که استان چهاردهم بوده است. تا پیش از ظهور اسوالم ایون نوام   

شود و  بور ایون منطقوه اطوالق موی     « مکوران »بور آن سورزمین دسوت یافتنود، نوام      معمول بود. ولی در قرن اول هجری که اعوراب  

اند. از این پس به علت مهاجرت بلوچ هوا از کرموان و سیسوتان، بوه ایون       نویسان اسالمی هم آن را با همین امال ضبط کرده جغرافی

 منظقه نام بلوچستان، برگرفته از نام ساکنان، اطالق شده است.

داد. بوا   درصد آن را تشوکیل موی   48.2نفر بوده که جمعیت شهرنشین  2.219.000جمعیت استان ، 1382بر اساس آمار 

سوال بوه بواال،     6، این درصد بسیار پایین است. میزان باسووادی جمعیوت   64.8توجه به نُرم کشوری جمعیت شهری، یعنی متوسط 

(. 1385)سرشماری نفوس و مسکن، است 59.68و  76.37درصد و شاخص با سوادی در نقاظ شهری و روستایی، به ترتیب  68.01

پیشه عمده ساکنان منطقه، کشاورزی و دامداری است لیکن به دلیل مشکالت طبیعی، ضعف تکنیکی، کمبود سورمایه و بوه عوالوه    

موواد مخودر    آیند، یا به سمت قاچاق اند به شهرها می رشد شتابان جمعیت، بسیاری از روستاییان که از تامین حداقل معاش بازمانده

، ایون اسوتان بواالترین    2.25شوند تا کاری پیدا کنند. با نرد رشد جمعیوت   های حاشیه خلیج فارس می نشین روند، یا راهی شیخ می

درصد کل جمعیت کشور، رتبه دهم را بوه خوود اختصواص     3.1نرد رشد جمعیت را در کل ایران دارد. از لحاظ جمعیت، با داشتن 

استان، شامل زاهدان، زابل، خاش، سراوان، ایرانشهر، نیکشهر، سرباز و چابهار و زاهدان مرکز استان است.  داده است. شهرستان های

 آید.درصد کل مساحت کشور به حساب می 11.4استان سیستان، پهناورترین استان ایران با 

 در گویوا . یافتوه  گسوترش  آنجوا  ات که است، کویر دنباله طبیعی جغرافیای دید از مکران بایر کرانه های و خشک کوه های

 شهرهای از بسیاری اسامی پیشین نویسانجغرافی. است بوده حاصلخیزتر شود،می دیده اکنون چهآن سرزمین از این میانه هایسده

 و گورم  مکوران  وهووای  آب نکورده انود   یواد  شهرها آن از گسترده طور به ولی هیچ کدام اندنموده ثبت خود کتاب های در را مکران

 در چابهوار  بنودر  و آزاد منطقه که است ساحلی مناطق تریناز مهم چابهار خلیج. است بلوچ ایالت سکونت محل آن یعمده قسمت

 شواهد  نزدیوک  آینوده  در گیورد  قورار  مورد استفاده منطقه این اقتصادی مناسب هایتوانمندی که صورتی در و دارد قرار آن حاشیه

 .(4: 1391)زرقانی و قلی زاده،  بود خواهیم ساحلی نوار رد ویژه به منطقه شکوفایی و رونق

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش تحقیق -4

 مجوالت  کتوب، ) مکتوب مدارک و اسناد از نیاز مورد اطالعات و شده استفاده تحلیلی -یتوصیف روش از تحقیق این در

 ت.سا شده آوریجمع( و همچنین بازدید میدانی اینترنت نیزت، نقشه ها و تخصصی،مقاال

 

 های تحقیقیافته -5

 شرق کشور و سواحل مکران کیتیژئوپل گاهیجا تیاهم -5-1

المللی در سرتاسر مرز جنوبی، همسایگی  های آزاد بین قه، مجاورت آن با آبطهای این من ترین قابلیت یکی از مهم

)از طریق ترکمنستان( است که یک  مستقیم با کشورهای پاکستان و افغانستان، و به طور غیرمستقیم با کشورهای آسیای مرکزی

شود. ولی متاسفانه،  راه غیرقابل چشم پوشی برای این کشورهای محصور در خشکی) به جز پاکستان( به دریاهای آزاد محسوب می

استان سیستان و بلوچستان در  .ای چشمگیر دارد های توسعه و بسترهای ترانزیتی آن با سطح استاندارد جهانی، فاصله زیرساخت

این امر، منطقه مکران را به عنوان محور ترانزیتی طرح توسعه جنوب  سیر دو کریدور از سه کریدور ترانزیتی بزرگ دنیا قرار دارد.م

اندازی محور ترانزیتی کشور، که از بندر چابهار آغاز و با عبور از شهرهای استان سیستان و  در صورت راه کند. شرق مطرح می

شود، این منطقه محروم، از فقر و محرومیت خارج  ، رضوی و شمالی به کشورهای آسیای میانه ختم میبلوچستان و خراسان جنوبی

 : محدوده جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان و سواحل مکران2نقشه شماره      



 
 

خواهد شد و به سوی توسعه حرکت خواهد کرد. بندر چابهار یکی از چهارراه های اصلی کریدور جنوبی تجارت جهانی نیز محسوب 

ای در مبادالت بین ایران و  المللی، جایگاه ویژه های آزاد بین ه آبشود. این بندر به علت موقعیت استراتژیک خود و دستیابی ب می

های خاص خود را دارد. آب های عمیق در خلیج چابهار،  سایر نقاط منطقه دارد. چابهار نسبت به سایر نقاط ساحلی ایران، مزیت

ترین بندر تجاری خارج از حوضچه  مهمشرایط پهلوگیری کشتی های بزرگ و ایجاد تاسیسات بندری را فراهم می کند. این بندر، 

ای ایفا کند. قرار  تواند نقش تعیین کننده ای می های منظقه خلیج فارس است و از نظر سیاسی و راهبردی در مواقع جنگ و بحران

دنیا، از آن  بخشد که بسیاری از بنادر آلی برای توسعه فیزیکی در آینده به آن می گرفتن چابهار در یک خلیج، موقعیت بندری ایده

 .(747:1390) شمسایی،  محرومند

های جازموریان و منطقه دلگان در استان سیستان و  نامناسب منطقه از جمله وجود ارتفاعات مکران، چاله ی عقبه

 کند. از آنجا که سواحل دریای عمان بلوچستان امکان عبور از این منطقه را برای نفوذ به عمق کشور برای دشمن بسیار سخت می

 آن از گذشته کند، برای مهاجمان دارای اهمیت استراتژیک باالیی است. های آزاد را فراهم می امکان دسترسی مستقیم به آب

 مناطق این از دشمن نفوذ امکان است، آمده وجود به منطقه های رودخانه و ها سیالب واسطه به منطقه ارتفاعات در که هایی بریدگی

های ساحلی دارای عمق کم بوده و نزدیک شدن  کند. به عالوه آب اهم میفر مکران ارتفاعات اخلد حداقل یا کشور درون به را

های  تواند در اتخاذ استراتژی سازند. سواحل جنوب شرقی ایران به لحاظ جایگاه نظامی می ناوهای بزرگ دشمن را غیرممکن می

 معنای به این های اقیانوسی را به نیروی دریایی ایران ببخشد. کننده باشد و توان تحرک میان آب ای برای ایران تعیین فرامنطقه

 برخالف. است استراتژیک دریایی قدرت یک به آن تبدیل امکان و فارس خلیج حوضچه از فراتر ایران نظامی عملیات حوزه گسترش

دهد. وجود  می ما به را تبدیل این امکان آزاد های آب به ما دادن پیوند با هند، اقیانوس و عمان دریای فارس، خلیج بسته محیط

تواند قدرت نظارتی و کنترل ایران را بر بخش شمالی اقیانوس هند افزایش دهد. مرزهای آبی  پایگاه هوایی چابهار و توسعه آن می

نوس هند های اصلی و استراتژیک جهان تسلط ایران را بر مبادی ورودی خلیج فارس و اقیا های عمان و کنترل یکی از آبراه کرانه

المللی هزینه تامین امنیت منطقه را به  های بین کند و از طریق تجمیع منافع دیگران با تولید امنیت از طریق همکاری تضمین می

 در ایران برای را باالیی توان که است خاصی استراتژیک عمق دارای ایران شرق جنوب های آب و سواحلگذارد.  عهده دیگران می

کند. اگرچه تفکر راهبردی دفاعی ایران در جنوب بر خلیج فارس متمرکز  طقه تضمین میمن امنیتی -دفاعی های چالش با مقابله

است، چنانچه صحنه عملیاتی ایران قبل از ورود به خلیج فارس از دریای عمان طراحی شود، توان استراتژیک مضاعفی در اختیار 

امنیتی  -های سواحل مکران را در تدوین یک استراتژی دفاعی انات و قابلیتگیرد. همین امر لزوم توجه جدی به امک ایران قرار می

 (.1396)ویژه نامه ی خراسان، نیروی دریایی نیروی راهبردی،  سازد جامع برای کشور برجسته می

جنوب شرق ایران واجد مزیت های ژئوپلیتیکی مهمی برای ایران است که ایران را به عنوان وزنه ای در سیستم بین 

مطرح می نماید. برخی از مزیت های این منطقه دارای اثرات درون کشوری است و برخی به  21المللی و سیستم جهانی در قرن 

(. برخی از ظرفیت های ژئوپلیتیکی جنوب شرق 7: 1384موقعیت ایران در ساختار نظام جهانی مربوط می شود)حافظ نیا و رومینا، 

 ایران و سواحل عمان عبارتنداز:



 
 

 های ارتباطی ظرفیت -5-1-1

 حمل و نقل  -

بیشترین حجم کاال، در زنجیره ی حمل و نقل کنونی جهان، از طریق دریاها صورت  الف( حمل و نقل دریایی:

می گیرد. وسعت مبادالت جهانی و تنوع نیاز های بشری به کاالهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی لزوم مبادله ی مواد 

ته شده را مطرح می سازد. از آنجا که یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ی قیمت کاال، هزینه ی اولیه و کاالهای ساخ

حمل آن می باشد به این دلیل هزینه ی حمل و نقل به عنوان یک عامل اساسی در انتخاب نوع وسیله ی حمل و نقل 

مل و نقل دریایی به عنوان ارزان ترین راه مورد توجه قرار می گیرد. این عامل موجب اقبال بیشتر نسبت به استفاده از ح

سنت،  8تا  6سنت، با کامیون  22با بیش ترین ظرفیت می گردد. هزینه ی یک تن مایل کاال یا مواد با وسیله ی هوایی 

 06/0تا  03/0سنت و نهایتا با کشتی های بزرگ  5/0تا 2/0سنت، حمل نفت و گاز با خط لوله  5/1تا 5/0با راه آهن 

برابر و با  22برابر و با راه آهن  150برابر و با کامیون حدود  480ت. در واقع هزینه ی حمل بار با هواپیما حدود سنت اس

برابر هزینه حمل بار با کشتی های بزرگ نظیر تانکر ها و  5/5برابر و با کشتی های کوچک حدود  7خط لوله حدود 

با وجود دسترسی به آب های آزاد از سمت جنوب و موقعیت ویژه ی (. ایران 485: 1371) حافظ نیا،  سوپر تانکرها است

جنوب شرق در مبادی ورودی و خروجی به آب های آزاد از پتانسیل فوق العاده ای در این زمینه برخوردار است. کرانه 

گرفتن کشتی های دریای عمان به دلیل باال بودن سواحل مناسب بویژه در خلیج چابهار موقعیت نسبتا خوبی جهت پهلو 

 های ظرفیت باال برای اتصال حوزه های مختلف ژئوپلیتیکی در پیرامون ایران با سیستم تجارت جهانی را فراهم می آورد.

ارتباطات جاده ای به عنوان مکمل مسیر های آبی دریایی و همچنین شاهراه های  ب( حمل و نقل جاده ای:

ته ای را در توسعه ی مکان های جغرافیایی بر عهده دارد. حمل و ارتباط دهنده ی مکان های تجمع انسانی نقش برجس

نقل جاده ای متداول ترین بخش از حمل و نقل زمینی است که از میدان فعالیت وسیعی در خشکی برخوردار است و به 

یان و )پارسا عنوان مکمل دیگر انواع حمل و نقل، کاال و خدمات را در دسترس مصرف کننده ی نهایی قرار می دهد

جنوب است  –(. متاسفانه شبکه ی جاده ای جنوب شرق ایران شامل تنها یک شبکه ی اصلی شمال 1367:267دیگران، 

که این شبکه نیز از توسعه ی کافی و مفید برخوردار نمی باشد. در سال های اخیر مسیر های ارتباطی جاده ای، توجه 

ی مهم ترانزیتی است که طبق آن این مسیر جاده ای از چابهار  مسؤالن را به خود جلب کرده است از جمله طرح جاده

آغاز و از زابل گذشته و به خاک افغانستان وارد می شود که پس از گذشتن از زرنج، قندهار و کابل، وارد تاجیکستان می 

هد شد. از سوی شود. این اقدام زیر بنایی موجب رونق اقتصادی استان عقب نگه داشته شده ی سیستان و بلوچستان خوا

 دیگر دو کشور افغانستان و تاجیکستان به دریاهای آزاد دسترسی خواهند یافت.

از میان سیستم های حمل و نقل، حمل و نقل ریلی به سبب ویژگی هایی همچون ایمنی  ج( حمل و نقل ریلی:

یجاد کریدورهای ریلی و مطلوب، امکانات مناسب در طول سفر و صرفه ی اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. ا

اتصال آن به کشورهای همسایه و بنادر ایران بخشی از برنامه ی استراتژیک اقتصادی است که دستیابی و استفاده از 

ظرفیت های نهایی آن، سهم زیادی در توسعه ی ملی خواهد داشت چرا که توسعه ی شبکه ی ارتباطی در محور شرق 



 
 

(. ولی غفلت از این پروژه 1382مرداد  12را به ارمغان می آورد)نشریه اطالعات: میلیاردی  10ساالنه حداقل درآمدی 

، این فرصت «گوادر»باعث انتقال آن به پاکستان می شود که با احداث خط ریلی این کشور توسط چینی ها در منطقه 

مان و از شرق تا زاهدان می آسیا که از غرب تا کر -طالیی از ایران سلب خواهد شد. از سوی دیگر شبکه ی ریلی اروپا

باشد، متصل نگردیده است که در صورت اتصال این شبکه ی ریلی قاره ای در این محدوده ی بسیار جزیی، موجب 

جنوب )  –تقویت شبکه ی ریلی ایران در سطح ملی و میان قاره ای خواهد شد و در صورت اتصال محور ریلی شمال 

ترین شهر این منطقه و مرکز استان نیز در چهارراه این شبکه ی استراتژیک قرار  چابهار(، زاهدان به عنوان مهم -مشهد

 (Hafeznia، 1996: 28) خواهد گرفت

روزانه تردد های هوایی وسیعی در جهان صورت می گیرد که به ناچار می بایست حریم  د( ارتباطات هوایی:

کشور باعث شکل گیری نوع جدیدی از درآمدهای ارزی  هوایی کشورها مورد استفاده قرار گیرد و استفاده از فضای هر

برای آن کشور می گردد. قرار گیری ایران در ساختار طبیعی کره ی زمین و وجود کشورهای مختلف در شرق و غرب 

موجب استفاده هواپیماها از فضای ایران می گردد که از این محل ساالنه درآمد فراوانی نصیب ایران می گردد. ولی 

مده ی درآمد این محل برای کشورهای عبوری از محل سوختگیری و ارائه ی خدمات به هواپیماهای عبوری قسمت ع

است. جنوب شرقی ایران با وجود دارا بودن موقعیت مناسب جهت دسترسی هواپیماهای کشورهای مختلف برای فرود و 

ظیر امارات متحده ی عربی همسایه ی جنوبی و استفاده از خدمات بوده و درآمدهای ناشی از این محل به سایر کشورها ن

 پاکستان، همسایه ی جنوب شرق ایران و چابهار را به یکی از سرپل های ارتباط میان قاره ای و بین المللی تبدیل نماید

 (9: 1384)حافظ نیا و رومینا، 

ری جهت مبادله ی پیام جنوب شرق ایران می تواند در احداث پروژه ی بزرگ فیبر نو ه( ارتباطات الکترونیکی:

کشور جهان  30های تلفنی، مخابرات و ... که بخشی از پروژه ی ارتباطی بزرگ اتصال شرق و غرب اوراسیا است و از 

هزار کیلومتری در مسیر شرق آسیا تا غرب اروپا را 11عبور خواهد کرد جایگاه مهمی داشته باشد. این طرح منطقه ای 

 (.64: 1382) شمشیرپناه،  نام دارد« اروپا–پل سرزمینی آسیا »ام طرح تحت پوشش قرار می دهد و به ن

 ترانزیت کاال و اتصال افغانستان، آسیای مرکزی و روسیه به دریاهای آزاد و سایر مناطق جهان   -5-1-2

ین تاریخ خارج شدن منطقه ی سیستان و بلوچستان از انزوای جغرافیایی و بین المللی شدن این منطقه که تا پیش از ا

بیشتر جهت دهی داخلی داشت پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نیاز کشورهای محصور شمال شرق ایران بیشتر احساس 

جنوب با توجه به موقعیت ایران به عنوان یک  –شد. قابلیت های این منطقه و قرار گرفتن آن در مسیر محور دسترسی شمال 

ها و نیاز مبرم آن ها جهت دسترسی به آب های آزاد با ظرفیت های باالی حمل کاال، این واحد جغرافیایی پیش روی این کشور 

منطقه را از ظرفیت های فوق العاده ی ارتباطی برخوردار نموده است. مسیری که پاکستان را جهت انحصار آن ترغیب نموده است. 

 عمان، نتایج زیر را به دنبال دارد: ترانزیت کاال و اتصال واحد های سیاسی شمال و شرق ایران به سواحل 



 
 

) تولید درآمد+  اشتغال+  توسعه ی کریدور نواحی توسعه نیافته شرق کشور+ ابزار ایجاد موازنه ی ژئوپلیتیکی با ایجاد 

 انفعال در رفتار همسایگان(

جهت چهارگانه، ایران را اروپای غربی، خاورمیانه، آسیای مرکزی، خلیج فارس و آسیای شرقی را به هم متصل می کند، از 

به حلقه ی اتصال این سیستم عظیم تبدیل کرده است که به تبع آن منطقه ی جنوب شرق ایران نیز از این امتیاز برخوردار می 

گردد. در طرح یونیدو سواحل دریای عمان به عنوان نزدیک ترین راه و مسیر انتقال انرژی بین قاره ای شناخته شده است) نقشه ی 

(. در این نقشه چابهار به عنوان بزرگ ترین ترمینال مایع سازی گاز و انتقال آن به بازار مصرف جنوب شرق آسیا از جمله 4 شماره

 .(UNIDO، 1994) چین و ژاپن در نظر گرفته شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ژئوپلیتیک نظریات در ایران شرق جنوب جایگاه -5-2

 هم به را خشکی و آب ی جغرافیایی عرصه دو جنوب، -شمال محور در ایران ییجغرافیا فضای ارتباطی، موقعیت لحاظ به

 این رو از. دارد قرار جنوب شرقی و جنوبی آسیای بویژه اقیانوسیه، و آسیا و اروپا قاره های عمومی ارتباط مسیر در و می دهد پیوند

 از ایوران . باشوند  مورتبط  ایوران  ارتبواطی  موقعیت با نحو هر به که قرار دارد جابجایی هایی و استراتژی ها تعامالت، معرض در ایران

 و داشوته  قورار  رقیب جهانی بزرگ دو قدرت استراتژی های حدفاصل در دقیقاً اخیر، قرن دو طی ژئواستراتژیک، و ژئوپلیتیک لحاظ

 در نظریوه هوای   ایوران  ابراینبن( 1381 حافظ نیا،)است کرده بازی جهانی قدرت های رقابت آمیز رفتارهای فرایند در را حائل نقش

 (11: 1384)حافظ نیا و رومینا، ای( برای اتصال خطوط انرژی بین قاره UNIDO: طرح پیشنهادی یونیدو )3نقشه شماره 

 



 
 

 سواحل ژئوپلیتیکی پتانسیل های به لحاظ کشور این اهمیت با مناطق از یکی. است برخوردار مهمی موقعیت و جایگاه از ژئوپلیتیک

: 1391)خالدی و همکاران،  است برخوردار ژئوپلیتیک نظریات در برجسته ای جایگاه از که است، ایران و جنوب شرقی عمان دریای

4.) 

 هارتلند نظریه در ایران جنوب شرقی اهمیت -5-2-1

تحت عنوان محور جغرافیایی تاریخ مطرح شد. مکیندر قاره  1904( اولین بار در سال 1861 – 1947) ی مکیندرنظریه

می گیرد. وی جمعیت جهان را در بر  8/7کره خاکی و  3/2های اروپا، آسیا و آفریقا را به عنوان جزیره ی جهانی معرفی کرد که 

کلید جزیره ی جهانی را ناحیه ی محور یا هارتلند می دانست که ناحیه ی وسیعی بود که از غرب به رودخانه ی ولگا، از شرق به 

سیبری غربی، از شمال به اقیانوس منجمد شمالی و از جنوب به ارتفاعات هیمالیا، ارتفاعات ایران و ارتفاعات مغولستان محدود می 

 (.1380مکیندر، در آن زمان این ناحیه از سوی هیچ کدام از قدرت های دریایی تهدید نمی شد)عزتی، شد. از نظر 

 مکیندر عقیده داشت اطراف منطقه ی هارتلند را دو ناحیه فرا گرفته است:

 رنددا قرار آب کنار در و اوراسیا خشکی به پشت که شد می هایی سرزمین شامل هالل ین: اای حاشیه یا داخلی هالل -1

 .دارد ژئواستراتژیک نقش و است جزایر شبه قلمرو حاشیه اینی  عمده بخش و هستند دریایی قدرت دسترسی قابل و

 هارتلند که بود باور این بر مکیندرت. استرالیاس و ژاپن بریتانیا، جزایر شامل ارجیهالل خ :ای جزیره یا خارجی هالل -2

 هارتلند به یابد تسلط اروپا شرق به که سیک: » دکر عنوان چنین 1919 در و دارد عهده بر اوراسیا در اساسی اهمیت

 حاکم جهانی جزیره به که کسی و بود؛ خواهد حاکم جهانی جزیره بر شود حاکم هارتلند بر کسی هر بود، خواهد حاکم

 دریای حلسوا که شود می مشخص هارتلند، نظریه فضایی ساختار به نگاهی با(.  همان «).تاس مسلط دنیا بر باشد

 است هایی سرزمین جز ایران از بخش این .است داخلی هالل از بخشی مکیندر نظریه در ایران شرقی جنوب و عمان

 طرف از آزاد آبهای به دسترسی و طرف یک از هارتلند با همجواری د.ان کرده محاصره را هارتلند کمربند، یک چون که

 داده قرار ایران اختیار در آن از دفاع برای هم و هارتلند تهدید برای مه را استراتژیک و ارتباطی موقعیت بهترین دیگر

 (.4: 1391)خالدی و همکاران،  است

 

 ریملند نظریه در ایران جنوب شرقی اهمیت  -5-2-2

به  آن از وی که را داخلی هالل هارتلند، جای به مکیندر، نظریه فضایی چارچوب پذیرش با اسپایکمن نیکالس

 قدرت تولید اصلی منشا  و دارد را اصلی کارکرد ریملند منطقه وی از نظر. می داند اهمیت واجد ی برد،م نام ریملند

 که بود جهت این از هارتلند با در مقایسه ریملند، به اسپایکمن دادن اهمیت دلیل .( 1372 نیا، حافظ) می شود محسوب

 منابع نیروی بیشترین دیگر طرف از میسازد؛ فراهم بهتر را بحری و برّی قدرت ترکیب امکان منطقه این وی اعتقاد به

 اطراف هاللی صورت به ریملند ناحیه .( 1380 ، عزتی) دارد وجود جهان از بخش این در ارتباطات سهولت و انسانی

. ودب کرده مبدل بحری و برّی های قدرت نفوذ و رقابت صحنه به را ناحیه این امر بود، همین گرفته فرا را برّی قدرت



 
 

 قرار پیرامون آب های و زمین قلب بین که قلمرویی .می دهد جای ریملند قلمروی در را ایران خود نظریه در اسپایکمن

 تاریخی، ریملند نظر از. می پیوندد به وقوع آن در زمینی و دریایی قدرت های مخاصمات و رقابت ها اکثر و است گرفته

 نظریه این با ارتباط در. است بوده...  و روم عثمانی، هند، ایران، ن،چی مانند قدیم کالسیک قدرت های ایجاد محل

 قالب در ایران معاصر تاریخ وقایع بیشتر. است برخوردار زیادی اهمیت از عمان سواحل دریای بویژه ایران جنوبی سواحل

 ایفای ریملند منطقه متقس مهمترین تا به عنوان بود شده باعث ایران بی نظیر موقعیت. است تحلیل قابل نظریه این

 از کشور تأثیرپذیری مسائل همانا که موجود وضعیت از داخلی سیاسی نیروهای برخی تا شد باعث واقعیت این کند. نقش

 و ایران بین پیوندهای اولین امیرکبیر، زمان در آنچه. باشند سومی نیروی دنبال به و شوند خسته بود، برتر قدرت دو

 پهلوی رضاشاه زمان در که مسائلی داد؛ شکل را ایران مردم مشروطه انقالب قاجار، دوران در زد؛ آنچه رقم را آمریکا

 انقالب پیروزی و شکل گیری به منجر که واقعیت هایی نهایتاٌ شد و سوم نیروی عنوان به آلمان پررنگتر حضور به منجر

 عهده به را آن ایران نظریه ی ریملند، اساس بر بود قرار که بودند وضعیتی از گریز پنجره های همگی شد؛ ایران اسالمی

 (.1385 پارسایی، و احمدی) باشد داشته داشته

 

 :انرژی استراتژیک بیضی نظریه و ایران -5-2-3

 بیضوی  را خوزر  دریوای  و ی خلویج فوارس   در برگیرنده سرزمین های مجموعه 1997 سال در نوشته ای در کمپ جفری

 بورای  یکوم  و بیسوت  قورن  در جهوان  انرژی روز افزون نیاز برآورنده ی اصلی دو منطقه ی عنوان به مناطق این. نهاد نام استراتژیک

 کمپوانی هوای   کوه  درحوالی  اسوت؛  شده زده تخمین میلیارد بشکه 200 تا خزر دریای نفتی منابع. دارد فراوانی اهمیت غرب جهان

 درصود  70 حودود  قطور،  و ایرانروسیه،  کشور سه تنها فیطر از. می کنند حساب بشکه میلیارد 90 میانگین روی منطقه در فعال

نیوز از   فوارس  خلیج حوزه نفت تولید افزایش قابلیت (.1381اده،مجتهدزد)دارن اختیار در را جهان طبیعی گاز شده شناخته منابع

ن را در مووارد  (. می توان اهمیت سواحل دریای عمان و جنوب شورقی ایورا  Bahgat، 2002) وجود دارد 2020درصد در سال  31

 زیر ذکر کرد:

 انرژی استراتژیک بیضی ی زمره در هرمز استراتژیک تنگه نزدیکی در عمان دریای در ایران سواحل از هایی بخش -1

 .داد قرار کمپ جفری

 منطقه این به ای ویژه گذرگاهی و معبری نقش امر همین .تاس جدید هارتلند غربی همسایه ایران شرقی جنوب -2

 و هنود  قواره  شبه به فارس خلیج حوزه گاز و نفت انتقال راه ترین آسان و ترین نزدیک که ای گونه به بخشد می

 پارس میدان گاز انتقال برای صلحی  لوله خطه ی پروژ .کند می عبور مناطق این از که بود خواهد مسیری چین

 عموان  دریوای  مالیشو  سوواحل  و کشور شرق جنوب ویژگی این بر چین حتی و هندوستان و پاکستان به جنوبی

  .دارد تأکید



 
 

 امور  در جدید هارتلند همجوار مناطق از یکی عنوان به عمان دریای)شمالی(  ایرانی سواحل و ایران شرقی جنوب -3

 هوم  منطقوه  ایون  در امنی نا رد.دا ای ویژه اهمیت آن ارتباطی مسیرهای و انرژی استراتژیک بیضی امنیت تأمین

 ایون  در پایودار  امنیوت  توأمین  برای تالش. لذا ساخت خواهد امن نا را انرژی استراتژیک بیضی متن هم و حاشیه

 .است برخوردار المللی بین و ملی اهمیت از ایران از بخش

 

 ستراتژیک شرق کشور و سواحل مکراناهمیت جایگاه ژئوا  -5-3

 است بوده کشورها سیاسی و یاقتصادی  توسعه برای مهم عوامل از یکی دریا به دسترسی امروز تا دوران ترین قدیم از

 امروزه نیازی چنین ،تاس جهانی قدرت یک به رسیدن برای ضروری شرط آزاد های آب داشتن اختیار در که بوده این تصور و

 توانایی که است قدرتی آن کشور، یک های قدرت سایر بین در دریایی قدرت(. 586: 1381)کامران، گردد می احساس کامالً نیز

 کلی های توانایی از قسمت آن اینکه یا .سازد فراهم جنگ و صلح زمان در ،ادری در را مزبور دولت های سیاست لاعما و حضور

 .نامند می دریایی قدرت سازد، می ملی مصالح و ها سیاست اهداف، پیشبرد برای دریا از استفاده به قادر را آن که کشور یک

 کشور یک مؤثر استفاده توان در که ای وسیله یا نیرو ملی، منابع هرگونه که است فراگیر عبارت یک و اصطالح یک دریایی قدرت

 از اعم ملی قدرت از عنصری هرنوع با هماهنگ و همساز و است ملی قدرت الینفک جز  حقیقت در پوشاند می را باشد دریا از

 و گرفتن پیشی برای مکان و زمان از گیری بهره توانایی دریایی قدرت .شود می نظامی و روانی اقتصادی، سیاسی، –استراتژیکی

 تحرک، قابلیت نظامی، قدرت دیگر سطوح به دریایی قدرت .است باشد، نیاز که مکان و زمان هر در هرکس به ضربه آوردن وارد

 یجو و جست و صلح زمان در دشمن اهداف کردن خنثی برای کشور توانایی و دهد می بیشتر زدن دور قابلیت و انعطاف قابلیت

 یک های توانایی ی مجموعه به کشور یک دریایی قدرت .بخشد می افزونی را جنگ زمان در دشمن انهدام جهت مناسب راه یک

 زمان در نظامی و اقتصادی، ،یسیاس مقاصد برای دنیا های آب بکارگیری با ها اقیانوس و دریاها از خویش منافع پیگیری در ملت

ی  کننده تعیین اصول ،ار دریایی استراتژی راستا، همین در .شود می اطالق ملی اهداف و مقاصد به نیل منظور به جنگ و صلح

 مورد تواند می صلح زمان در هم و جنگ زمان در هم که گویند، می حیاتی، منافع حفظ جهت در دریا بر حاکمیت چگونگی

 مربوط اموری  کلیه و بوده دریا اصلی محور آن، از منبعث عملیاتی استراتژی و دریایی استراتژی تقدیر هر به .گیرد قرار استفاده

 به دستیابیی  الزمه .گیرد می بر در را نبردی  صحنه در نیروها عملکرد چگونگی و دریا به مرتبط عوامل و رزمی نیروی به

ی  هسته که باشد می نظر مورد منطقه در الزم کنترل برقراری برای دریایی قدرت یک داشتن اختیار در دریایی استراتژی اهداف

 بدون فرهنگی حتی و اقتصادی سیاسی، حیاتی  ادامه واقع د.درده می تشکیل کشور هر دریایی نیروی را قدرت این مرکزی

 قرن در قدرت کسب برای مؤثریدریایی وسیله ای  ی(. استراتژ3-4: 1385)کوچکی،  باشد نمی پذیر امکان دریا در امنیت داشتن

 در عموماً معاصر پردازان نظریه .باشد می کشور یک قدرت تأمین باعث ها استراتژی دیگر با همواره زنی امروزه و بوده گذشته

 :دارند نظر اتفاق زیر شرح به دریایی قدرت عناصر مورد

 مناسب های بندرگاه  -د  غیرنظامی ناوگان -ج   کننده پشتیبانی های پایگاه -ب  ینظام ناوگان  -الف 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قدرت عناصر مهم ترین ترتیب بدین. است متفاوت صلح و جنگ زمان در دریایی قدرت فاکتورهای و عناصر کاربرد

 :است قرار صلح بدین زمان در آن کارکرد و دریایی

 ادامه  تضمین منظور به تجارتی کاالهای ایمن جایی جابه از محافظت جهت کافی تعداد به پروازی، و شناور های یگان

 صنعتی ایه مجموعه حیاتی 

 دریایی عملیات از پشتیبانی برای کافی های پایگاه

  لل    الم بین های آب در دریانوردی آزادی تضمین و پشتیبانی برای کافی نیروهای



: از عبارتست جنگ زمان در دریایی قدرت تجهیزات و عناصر کارکرد ترین مهم

 دریا از خودی ی استفاده کردن تهدید از دشمن بازداشتن 

 شمند توسط کشور قلمرو اشغال از لوگیریج

 پیمانان هم از حمایت برای الزم تدارک و تهیه 

 ها محل به دریا طریق از ها آن تجهیزات و تدارکات و زمینی نیروهای جایی جابه و محافظت برای الزم تدارک و تهیه 

رنظ مورد مواضع و

 یضرور مناطق در دشمن با مقابله برای شونده پیاده نیروهای حضور 

 دریا از دشمن ی استفاده از جلوگیری و اقتصاد بر خسارات آوردن وارد برای زمین و دریا در دشمن انهدام 

 شناور های یگان از محافظت برای کافی هوایی قدرت بودن دارا 

 استراتژیکی عمده اقالم امن جایی جابه از اطمینان 

 دریایی اتعملی از پشتیبانی برای الزم های پایگاه دارابودن 

 ناوگان نظامی ناوگان غیر نظامی قدرت دریایی

پایگاه های پشتیبانی 

 کننده
 بندرگاه های مناسب

 (5: 1391)زرقانی و قلی زاده،  : عناصر قدرت دریایی1شماره  شکل

 



 
 

  (.1381)کامران،  جنگی استراتژیکی اقالم صادرات و واردات از جلوگیری و دشمن بر اقتصادی فشار تحمیل 

 می دریایی-هوایی قدرتی و ندارد دریایی ماهیت فقط استفاده مورد وسایل نظر از دریایی قدرت امروزه است ذکر به الزم

 و حمل پشتیبانی، وسایل عنوان به باید ناوها مانند نیز هواپیما ازاین رو است شده تشکیل هوایی -مختلف دریایی وسایل از که باشد

 شود.  می گرفته نظر در دریایی دفاع یا

سری  یک دریایی قدرت به کشور یک تبدیل برای. دهد می نشان را دریایی قدرت عناصر ، مهم ترین1شکل شماره 

 از دیگر برخی عوامل این کنار در. است بنایی زیر و الزم مناسب سواحل وجود و آزاد به آب های دسترسی عناصرهمانند و عوامل

 یک وجود. یابند دست بدان مدون های برنامه و ها سیاست طراحی با می توانند کشورها و باشد می روبنایی که است مطرح عوامل

 همچنین و نظامی شناورهای همانند لیحاتتس و وجود تجهیزات پویا، و مجهز دریایی نیروی یک وجود دریایی، جامع استراتژی

 مکران، سواحل طریق از آزاد به آب های دسترسی توضیحات، این به توجه با. است موارد این جمله از دریایی پایگاه های وجود

 نایرا دریایی زیربنایی قدرت عناصر مهمترین جز  سواحل این ژئواستراتژیکی موقعیت خصوص به و ساحلی مناسب های ویژگی

برادری  بهره صورت در و داده قرار کشور مسئولین اختیار در جغرافیا که است هایی فرصت عناصر این واقع در شود؛ می محسوب

 چنین این تاریخی مختلف های برهه در هم چنانکه باشد، داشته موثری نقش دریایی قدرت یک به ایران تبدیل در تواند می بهینه

 همان(.) است بوده

 چالش با برخورد در را ایران توان که است ای ویژه استراتژیک عمق دارای شرقی جنوب های آب و لاحسو در ایران

 موجود ژئواستراتژیک های چالش شدن حل باعث میتواند منطقه این در موجود استراتژیک عمق .میدهد ارتقا ژئواستراتژیک های

 های چریک حمله زمان در عمان با مرزی اختالفات حل جهت یتظرف این از ایران و گردد همجوار کشورهای دیگر و ایران بین

 .(1384)حافظ نیا و رومینا،  کرد مسجل هرمز تنگه بر را خود کنترل و کرد برداری بهره 1970 دهه در ظفار

 ریاید و مدیترانه شرق هند، اقیانوس فارس، خلیج های آب در و بوده دریانوردان ترین قدیمی از ایرانیان تاریخ گواه به

 دوم جهانی جنگ از قبل تا دریایی لشگرکشی و خاکی آبی عملیات ترین گسترده .اند رفته می به شمار خود دوران سرآمد سرد،

 پتانسیل با آزاد های آب نیز، حاضر عصر (. در44: 1363)عزتی،  میالد صورت گرفته است از قبل چهارم قرن در و ایرانیان توسط

 سازه. کند می هند اقیانوس ای قاره میان ی سازه و عمان دریای ی سازه یعنی ای منطقه ی سازه دو عضو را ایران ، عمان دریای

 دارای قاره سه کشورهای با ایران یعنی. اقیانوسیه است و آسیا آفریقا، کشورهای بین ای قاره میان ی سازه یک هند اقیانوس ی

 در آن به مربوط اعضای با ی روابط توسعه و هند اقیانوس و عمان ایدری های سازه در عضویت عبارتی به. شود می مشترک منافع

 لحاظ به (. جنوب شرق  ایران12: 1384نیا،  حافظ) دهدمی توسعه را ایران ژئوپلیتیک ظرفیت اقیانوسیه و آفریقا آسیا، قاره سه

میان  تحرک قابلیت و توان از را آن و نماید ایفا ایران برای ای ویژه بحری، نقش های استراتژی اتخاذ در تواند می نظامی جایگاه

 عرصه این طریق از ایران است، شده داده نشان 5ی شماره  نقشه در همچنان که .نماید برخوردار نظامی های فعالیت در اقیانوسی

 بیرون را خود فارس خلیج ی حوضچه از و شود تبدیل اقیانوسی میان عملکرد ی حوزه با قدرت نظامی یک به تواند می آبی ی

( عمان) مکران دریای کند. ولینمی فراهم را دریایی قدرت یک به ایران تبدیل شدن امکان فارس خلیج ی حوضچه که چرا. بکشد

 دریایی های رزمایش همچنین آن ی توسعه و چابهار هوایی وجودپایگاه آورند. می فراهم ایران برای را امکانی چنین هند اقیانوس و



 
 

 دهد افزایش هند اقیانوس شمالی بخش را بر ایران کنترلی و نظارتی قدرت تواندمی فارس خلیج هایآب از خارج در ایران

 .(86: 1382شمشیرپناه،)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حال باشد، می فارس خلیج در فرضی دشمن عملیاتی  صحنه ایران سنتی استراتژی تفکر در است ذکر به الزم

 ایران استراتژیک توان گردد، طراحی )عمان(مکران دریای در یعنی فارس خلیج به ورود از قبل ایران عملیاتی ی صحنه چنانچه

 چند حتی و جانبه یک بزرگ عملیاتی ی صحنه یک طراحی توان ایران همچنین .گرفت خواهد قرار فارس خلیج به ورود از قبل

 منطقه در حاضر ای فرامنطقه های قدرت مفروض و موجود برابرتهدیدات در امارات و عمان هندوستان، پاکستان، کمک با جانبه

 فارس خلیج در مانور قدرت آمریکا ی متحدهت ایاال که است عملیاتیی  سازه چنین فقدان .دارد را آمریکا متحده ایاالت ویژه به

 ویژه استراتژیک عمق(. به عالوه ایران در سواحل و آب های جنوب شرق دارای 14: 1384) حافظ نیا و رومینا، است کرده پیدا را

 چالش برابر در پاکستان، ایران شرقی ی همسایه .دهد می ارتقا ژئواستراتژیک های چالش با برخورد در را ایران توان که است ای

 مختلف، زمانی مقاطع در هندوستان با پاکستان درگیری زمان در حتی باشد می استراتژیک عمق فاقد هندوستان با موجود های

 هواپیماهای سوختگیری جهت زاهدان فرودگاه از استفاده که جستهی  استفاده خود نفع به ایران استراتژیک عمق از پاکستان

 های چریک ی حمله زمان در استراتژیک عمق این از نیز عمان کشور حتی .باشد می مورد این از ای نمونه پاکستان ی جنگنده

 های چالش شدن حل باعث تواند می منطقه این در موجود استراتژیک قعم .است کرده استفاده م1970 یدهه در یمن از ظفار

 در عمان با مرزی اختالفات حل جهت ظرفیت این از ایران و گردد همجوار کشورهای دیگر و ایران بین موجود ژئواستراتژیک

 هند اقیانوس در ایران نفوذ و حضور افزایش و مکران سواحل: 4نقشه شماره

 



 
 

 )زرقانی و قلی زاده، نمود جلمس هرمز تنگه بر را خود کنترل و کرد برداریبهره .م1970 یدهه در ظفار های چریک حمله زمان

1391 :10). 

 به عمدتا آن امنیت تامین و فارس خلیج در حضور است، شده تقسیم بخش دو به دریاها عرصه در ایران دریایی سیاست

 جمهوری ارتش دریایی نیروی به نیز ای فرامنطقه و منطقه آزاد آب های در حضور و است شده سپاه گذاشته دریایی نیروی عهده

 مدرن پایگاه های تاسیس برای آن استراتژیکی ژئو موقعیت نظر از مکران منظر، سواحل این از. است شده سپرده ایران المیاس

 نیروی منطقه، آزاد آب های در ارتش دریایی نیروی حضور راستای افزایش در. دارد ای ویژه جایگاه آزاد آب های بر اشراف و نظامی

 ناوگان سفر نخستین ماموریت این کرد، سوریه اعزام الذقیه بندر و مدیترانه دریای به را وگانینا 1389 اسفند در ارتش دریایی

این  ادامه در ارتش دریایی ی نیروی ی فرمانده گفته به (6رفت)ر.ک نقشه ی شماره می شمار به مدیترانه دریای به ایران ارتش

 است گرفته قرار کار دستور در مرکزی آمریکای سواحل و اطلس اقیانوس آب های به ارتش ناوگان اعزام طرح مقتدرانه حضور

 .(10: 1391 )زرقانی و قلی زاده،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کونومی شرق کشور و سواحل مکراناهمیت جایگاه ژئوا -5-4

در عصر ژئواکونومی، وسایل و علل مناقشه ماهیتی اقتصادی پیدا می کنند و در صورتی که منازعات و اختالفات تجاری 

منجر به کشمکش سیاسی شوند، چنین درگیری هایی را باید با استفاده از ابزار اقتصادی حل و فصل کرد که از این جمله می توان 

به محدودیت واردات، درنظر گرفتن یارانه در خصوص صادرات، تامین اعتبارات و فناوری، طرح های رقابتی حمایت از روش های 

(. امروز اقتصاد یکی از عوامل قدرت است و منافع 96: 1388)ویسی،  تی و غیره اشاره کردآموزشی، شرایط زیرساخت های رقاب

سیاسی کشور ها تابع منافع اقتصادی آن ها در نظر گرفته می شود. از این رو برای حفظ منافع ملی، دستگاه سیاست خارجی منافع 

اوری پیشرفته و به دست آوردن بازارها در حال حاضر به مراتب اقتصادی را در برنامه های خود در نظر می گیرد. برخورداری از فن

 ایران .ا.ج ارتش دریایی نیروی ای فرامنطقه حضور: 5ینقشه شماره

 



 
 

تجاری توجه  –بیش تر از فتح سرزمین ها دارای اهمیت است. بنابراین، ژئواکونومی به پیوند بین قدرت و موقعیت های اقتصادی 

 (88: 1390)خلیلی و همکاران،  ویژه ای دارد

بلوچستان، دارای موقعیت ژئواکونومی ویژه ای هستند. این منطقه، جنوب شرق ایران و شهرهای مرزی استان سیستان و 

اقلیمی، همجوار بودن با رود هیرمند و هامون، همسایگی با افغانستان)به عنوان  -از دیربار به دلیل جایگاه ویژه ی جغرافیایی

یخ دیپلماسی و چه در روزگار کشوری که مدت زمانی طوالنی است که مورد توجه قدرت های بزرگ است، چه در عصر سنتی تار

نوین تاریخ روابط بین الملل( و اشراف آن به دریای عمان و اقیانوس هند مورد توجه بوده است. همچنین دسترسی به آب های آزاد 

بر  بین المللی بیرون از تنگه ی هرمز و امکان ارتباط با کشورهای آسیای خاوری، هند، شیخ نشین های عرب و بازارهای آفریقایی،

 (.10: 1384)حافظ نیا،  اهمیت این منطقه افزوده است

 در است. مکران توسعۀ ضرورت سومین المللی بین و ای منطقه سطوح در موجود های فرصت و ها پتانسیل از استفاده

 .است رخوردارب بیمناس موقعیت از قفقاز حتی و مرکزی آسیای و هند قارۀ شبه با پیوند در مکران منطقه ژئواکونومیک، رویکردی

 آناتولی و قفقاز اوراسیا، مرکزی، آسیای به را هند سو یک از که دارد قرار جنوب –مالش المللی بین نقل و حمل کریدور در مکران

.کند می فراهم را دریا به مرکزی آسیای خشکی در محصور کشورهای اتصال امکان دیگر سوی از و کرده متصل

 که افغانستان؛ است، آن سرزمین از بخشی مکران که ایران؛ یعنی مکران نزدیک زیگربا سه نخست سطح در زمینه این در

 سرمایه برای بستری کشور این برای مکران که هند؛ و کند می فراهم هند و عمان دریای به را کشور این اتصال امکان مکران

 پس رو همین از دارند. شراکت و همکاری یکدیگر با است، پاکستان بر فشار برای عاملی همچنین و اقتصادی جویی بهره و گذاری

 ماه خرداد ابتدای در غرب، ظالمانه های تحریم از ناشی المللی بین های محدودیت رفع و خارجی روابط عرصه در هایی گشایش از

 چابهار توسعه برای را ای جانبه سه پیمان ایران به سفر در افغانستان جمهور رئیس «غنی اشرف» و هند وزیر نخست « موندی»

 نیز پررنگی ژئوپلیتیکی وجه از پاکستان مانند منطقه بازیگران برخی برای آن، ژئواکونومیک ابعاد از فارغ پیمان این کردند. امضا

 داد. خواهد قرار فشار تحت را چین حتی و عربستان -پاکستان محور هند، و ایران افغانستان، مثلث آن اساس بر که بود برخوردار

 از استفاده برای زیادی تالش سنگاپوری، شرکت یک به آن واگذاری و آزاد بندری عنوان به گواتر بندر معرفی از پس ها یپاکستان

 توافق این حصول با اما آوردند عمل به افغانستان و هند گذاری سرمایه با ویژه به ایران بنادر رشد از ممانعت جهت در خود سواحل

 گرفت می صورت کراچی بندر طریق از دریا با افغانستان ارتباط عمده بخش این، از پیش پندارد. می رفته باد بر را خود های تالش

 های صحبت از توان می را ها افغان برای بندر این اهیمت کرد. می استفاده کابل بر فشاری اهرم مثابه به آن از همواره آباد اسالم و

 بر عالوه و است افغانستان به دریایی بندر ترین نزدیک چابهار» است: معتقد که دریافت افغانستان صنایع و تجارت اتاق رئیس نایب

 مقابل در .«کند می رها پاکستان کراچی به وابستگی از را افغانستان دولت بندرعباس، و کراچی بندر به بتنس بودن نزدیک

 افغانستان بازرگانان به مکران سواحل در ینزم هکتار 50 گذشته سال یک در چابهار آزاد منطقه ها، افغان اشتیاق و استقبال

 چین با خود پنهان ژئوپلیتیکی رقابت در نیز هند است. رسیده ثبت به افغان اتباع توسط چابهار در شرکت 130 و داده اختصاص

 نقطه در وادرگ بندر اتصال طریق از است درصدد چین است. داده قرار کار دستور در را ایران ژئوپلیتیکی های مزیت از استفاده



 
 

 در را منطقه تجارت نبض مرکزی آسیای در خود نشین مسلمان منطقه در کاشغر به ایران( گواتر روستای سوی آن )و چابهار مقابل

 در ایران برای الزم های فرصت تنها نه ایران، خارجی روابط عرصه در هایی گشایش آن دنبال به و برجام امضای با بگیرد. دست

 نیز افغانستان و چین هند، جمله از منطقه کشورهای اشتیاق بلکه شد فراهم مکران در خارجی گذاری یهسرما جذب راستای

 توافقنامه از هند با رقابت در که نیز ها چینی کرد. تفسیر توان می راستا این در را غنی اشرف و موندی سفر و است یافته افزایش

 از آمریکا متحده ایاالت حمایت توجه خور در نکته هستند. منطقه در موجود یها فرصت برخی از استفاده پی در متضررند، چابهار

 از را خارجی کشورهای ایران بر فشار اعمال جهت در کشور این گذشته سالیان در زیرا است منطقه توسعۀ و چابهار توافقنامه

 حاضر حال در بود. چابهار در حضور از ها هندی بازدارنده ترین، مهم عامل همین و کرد می منع منطقه این در گذاری سرمایه

 ایران بر سابق شده وضع های محدودیت برجام، از پس دهد نشان است درصدد نخست وهلۀ در طرح این از حمایت با آمریکا

 ثبات به تواند می که بیند می افغانستان توسعۀ فرایند از بخشی مثابه به را منطقه توسعۀ آمریکا این بر عالوه است. شده برداشته

 رقابت دلیل به ها آمریکایی منطقه، در چین و هند رقابت در اینکه نهایت در شود. منجر کشور این امنیتی وضعیت بهبود و سیاسی

 (1395 کوهشاهی، )میرزاده باشد داشته بیشتری انتفاع منطقه های طرح از هند دهند می ترجیح چین، با خود

 حائز مناطقی ژئواکونومیک، ی واژه تعریف به توجه با و دارد کشورها گاهجای در مهمی نقش تصاداق هحاضرک عصر در

 هر و کنند می تقسیم منطقه شش به را جهان حاضر قرن در اساس، براین د.باشن می اقتصادی نقش دارای که هستند اهمیت

 ز: ا عبارتند اطقمن این .نیست برخوردار چندانی اهمیت از بگیرد قرار بندی تقسیم این از خارج که ای منطقه

؛ لنینگراد مسکو محور  -5؛شرقی جنوب آسیای -4(؛ فارس خلیج) خاورمیانه -3ی؛ غرب اروپای -2؛ شمالی آمریکای -1

 کشورها سایر به را خود مصنوعات منطقه چهار منطقه، شش این از .هستند ژئواکونومی قدرت یک مناطق این از هریک د.هن -6

 فارس خلیج منطقه این و کند می صادر خام مواد که است منطقه یک فقط .هستند برخوردار بوهان تولید از و کنند می صادر

 آنجا از و هرمز تنگه به فارس خلیج از (گاز و نفت)خام مواد آزاد، های آب به ورود و نقل و حمل گذرگاه مهمترین که است

 سواحل و مکران دریای ترانزیتی نقش درواقع(. 1385ی، )اخبارکند می پیدا راه هند اقیانوس به که است( عمان) نمکرا دریای

 .است اقتصادی بعد از منطقه این استراتژیک جایگاه ارتقای اصلی عامل آن،

 معیارهای براساس بیشتر ژئواستراتژیک قلمروهای و استراتژیک مناطق استرتژیک، نقاط اکنون که است این واقعیت

 یعنی است، حساسی بسیار ی نکته این. است نظر مورد هم نظامی کاربرد جهت از قمناط لکن قابلیت شود، می تعیین اقتصادی

 اهمیت اقتصادی مالحظات کنار در هم نظامی مالحظات و نظامی قدرت ی بلکه پشتوانه نیست، کار در تنهایی به اقتصادی عامل

 سواحل) منطقه فالن دید باشد، باید نظامی تقدر از به استفاده نیاز چنانچه ، اقتصادی های ایده یافتن تحقق برای پس. دارد

 ملی قدرت و منافع بندی اولویت و ترتیب (. بدین سان در44-46: 1388)نامی و عباسی،  نه یا دارد را نظامی مانور ظرفیت( مکران

 .است اختصاص داده خود به اخیر های سال در جایگاه مهم ترین کشور هر اقتصادی توان جهانی، نفوذ ابزارهای و

 اقتصادی کاالهای مصرف ی عرضه و تولید کنترل و المللی بین سطح در اقتصادی توانمندی یکم، و بیست ی سده در

 تولید همچنین و سرشار انرژی منابع دارای که است مناطقی بر منطبق ژئواستراتژیک و مناطق ژئوپلیتیکی. است مهم بسیار

گردد، ( ژئواکونومی) اقتصادی عوامل با منطبق( ژئوپلیتیک)سرد جنگ دوران مناطق استراتژیک اگر حال. باشد می هنگفت ناخالص



 
 

 پیدا جهانی های استراتژی تدوین در محوری نقشی و بوده جایگزین غیرقابل که یافت خواهند المللی بین موقعیتی مناطق آن

دیگری،  بعد سرد، از جنگ دوران اییجغرافی ژئوپلیتیک، مناطق در ژئواکونومیک شدن طرح (. با1384)رحیم پور،  کرد خواهند

 انرژی دارای که مناطقی و یکم بیستم قرن در دیگر عبارت به .گردیدند مطرح گاز و نفت محوریت با انرژی مولد منابع توزیع یعنی

 بحث در مکران سواحل ژئواکونومیک اهمیت این رو (. از29: 1384 عزتی،) گیرند می قرار توجه مورد آن، عبور محل یا هستند

 در انرژی عبور مناطق ترین مهم از یکی عنوان به مکران سواحل جایگاه به توجه و است توجه قابل نیز انرژی انتقال های مسیر

 مسیر و راه ترین نزدیک عنوان به عمان دریای سواحل یونیدو درطرح. باشد می ضروری و ناپذیر انکار امری ملی تدوین راهبرد

 بازار به آن انتقال و گاز سازی مایع ترمینال بزرگترین عنوان به چابهار طرح این در. است شده شناخته ای قاره بین انرژی انتقال

 (.64: 1382 پناه، شمشیر) است شده گرفته نظر ژاپن در و چین جمله از آسیا شرق جنوب مصرف

 ایجاد برای منطقه این در دموجو مناسب بسیار فضای مکران، سواحل ژئواکونومیکی کارکردهای و ها قابلیت دیگر از

 به دسترسی ت.اس قفقاز و مرکزی آسیای در خشکی در محصور کشورهای دسترسی هدف با صنعتی و تجاری آزاد مناطق بنادر،

 از که است ساحلی کشورهای برای متعددی اقتصادی های مزیت دارای استراتژیکی ژئو و نظامی های جنبه بر عالوه آزاد آبهای

 منابع ترین غنی از دریاها شود، می محسوب نقل و حمل نوع ارزانترین آبی نقل و حمل :کرد اشاره زیر موارد به توان می جمله

 جذاب توریستی مناطق از دریاها سواحل شوند، می محسوب مهم نیز معدنی منابع نظر از و روند می شمار به بشر غذایی

 دهند می قرار ساحلی کشورهای اختیار در را زیادی جاریت های فرصت ساحلی آزاد مناطق و بنادر و شود می محسوب

 تمامی از آزاد آبهای به دسترسی عدم دلیل به که هستند کشورهایی خشکی، در محصور های کشور (.125: 1380)میرحیدر، 

 .باشند می خشکی در محصور کشور 31 توسعه، حال در کشورهای میان از .هستند روممح ها فرصت این

 در و دارند وابستگی همسایه کشورهای به خارجی بازرگانی امور در دستی، دور علت به خشکی در رمحصو کشورهای

 انواع و مؤثر غیر زیرساختارهای نقل، و حمل هنگفت های هزینه. اند شده تبادالت گزاف هزینه های پرداخت به محکوم نتیجه

 در که گردد، محسوب جهانی اقتصاد به ها آن الحاق مسیر در جدی یمانع می توانند، واردات و صادرات الزامات بر عالوه ها، مضیقه

 بانک های داده طبق. زنند می جدی آسیب مناطق این خارجی در گذاری سرمایه جریان و صادراتی های رقابت به حال عین

 نقل و حمل برای یبیشتر ی هزینه درصد 50 حدود خشکی در محصور کشورهای آبی، مرز دارای کشورهای با ها قیاس در جهانی

 در خشکی در کشورهای محصور شدن منزوی روند مؤید آمار این .است کمتر درصد 60 آنها بازرگای حجم مقابل در پردازند، می

 اقتصادهای در زمینی، (. در مقابل در مقایسه با کشورهای محصور در خشکی و اقتصادهای20: 1391 موالنا،) است جهانی اقتصاد

. است باالتر بسیار وری بهره و تر قدرتمند کار نیروی تقسیم و شدن تخصصی ، تر پایین بسیار نقل و حمل یهزینه محور دریا

 بهره دریایی تجارت بر مبتنی اقتصاد های مزیت از و شده وارد سازی جهانی فرآیند اقتصادی، در سازی با آزاد ساحلی کشورهای

 (.24: 1391زاده،  آقاسی) اند شده مند

 و مدیترانه کشورهای ،ااروپ به کاال ترانزیت بزرگ مسیرهای و آبی های راه به دسترسی در ایران شرق جنوب شدن واقع

 های سازمان وجود با که است آورده فراهم منطقه این در اقتصادی بخش شدن فعال برای را بازرگانی های پتانسیل هندوستان،

 داشت انتظار منطقه این بازرگانی ی آینده برای توان می روشنی نیبازرگا انداز چشم« آ س آن»و « اکو»ن همچو ای منطقه



 
 

 عنوان به را ایران که است ایران برای مهمی های ژئواکونومیکی مزیت واجد ایران شرق جنوب(. 12: 1384)حافظ نیا و رومینا، 

 درون اثرات دارای منطقه این ایه مزیت از برخی .نماید می مطرح 21 قرن در جهانی سیستم و المللی بین سیستم در ای وزنه

 در ایران مناسب سواحل ها، مزیت این ازجمله .شود می مربوط جهانی نظام ساختار در ایران موقعیت به برخی و است کشوری

 های مزیت از استفاده منظور به آزاد های آب به قفقاز و مرکزی آسیای خشکی در محصور کشورهای ارتباط برای عمان دریای

 این به باشد می آن نقل و حمل ی هزینه کاال، قیمت ی دهنده تشکیل اصلی عناصر از یکی که آنجا ت. ازاس دریایی لنق و حمل

 عامل این .گیرد می قرار توجه مورد نقل و حمل ی وسیله نوع انتخاب در اساسی عامل یک عناون به ونقل حمل ی هزینه دلیل

 طوری به .گردد می ظرفیت ترین بیش با راه ترین ارزان عنوان به دریایی نقل و حمل از استفاده به نسبت بیشتر اقبال موجب

 به دسترسی وجود با ایران .گیرد می صورت دریاها طریق از جهان، کنونی نقل و حمل ی زنجیره در ،کاال حجم ترین بیش که

 العاده فوق پتانسیل از آزاد های آب به خروجی و ورودی مبادی در شرق جنوب ی ویژه موقعیت و جنوب سمت از آزاد های آب

 نسبتاً موقعیت چابهار خلیج در ویژه به مناسب سواحل بودن دارا دلیل به عمان دریای های کرانه. است برخودار زمینه این در ای

 تتجار سیستم با ایران پیرامون در ژئوپلیتیکی مختلف های حوزه اتصال برای باال ظرفیت های کشتی گرفتن پهلو جهت خوبی

 در که دهد، می نشان را مکران ساحلی های اسکله و بنادر مهمترین زیری  نقشه (.12: 1391 زرقانی و قلی زاده،) ددار جهانی

 .برخورداراست وافری اهمیت از چابهار بندر میان این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منطقه در خشکی در رمحصو کشورهای اختیار در را طالیی فرصت تواند می مکران سواحل شرایط، این به توجه با

 اتصال مسیر مهمترین جنوب، و شمال محور قالب در مکران سواحل واقع در .دهد قرار قفقاز همچنین و مرکزی آسیای

 بسیار مسیر غربی -شرقی محور قالب در تواند می سواحل این همچنین و است جهان آزاد های آب به مرکزی آسیای کشورهای

 .است وضعیت این مبین زیر زیر های نقشه)همان(.  کند می فراهم اروپا به آسیا شرق جنوب کشورهای اتصال برای را مناسبی

 مکران سواحل هایاسکله و بنادر: 6نقشه شماره 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مکران  سواحل و مرکزی آسیای منطقه در خشکی در محصور : کشورهای7نقشه شماره

 

 غرب و شرق و جنوب-شمال تجاری ارتباطات در مکران سواحل استراتژیک : نقش8نقشه شماره

 



 
 

 اسکله و بنادر گسترش و ایجاد با که دارد را قابلیت این مکران سواحل است شده داده نشان باال نقشه ی در همچنان که

 جنوب و هند از دریایی مسیر یعنی مسیر، دو بین مقایسه در. کند فراهم اروپا را به انایر از مسیر کاال انتقال امکان وسیع های

 50 حدود است، کوتاهتر درصد 40 اروپا روسیه، آذربایجان، مکران، اطلس، مسیر اقیانوس و مدیترانه سرد، دریای به آسیا شرق

 که است آبی مسیر از تر ارزان درصد 30 حدود مسیر این آبی، نقل و حمل بودن ارزان علیرغم و شودمی جوییصرفه وقت در درصد

 تأمین تواند می خشکی، و دریایی موقعیت ممتاز داشتن با چابهار بندر بین این در. است شده داده نشان نقشه در قرمز رنگ با

 از یکی چابهار ی منطقه .باشد مرکزی آسیای و افغانستان، قفقاز همچون خشکی، در محاط کشورهای نیاز مورد کاالهای ی کننده

 رفع نیاز و واردات و صادرات در بندر این موقعیت به توجه با. دارد را مگاپورت به شدن تبدیل قابلیت که است جهان ی نقطه 5

 دیگر با مقایسه در الوصول سهل و مطمئن استراتژیک، ارزان، ی نقطه چابهار ی منطقه دیگر، کشور 11 و جنوبی آسیای کشورهای

 کشورهای به شمال از هوایی و زمینی نقل و حمل ی شبکه ی وسیله به منطقه این. رود می شمار به جهان های ترانزیتیکریدور

 اصلی سرزمین به نیست، بلکه جزیره چابهار .است متصل هند اقیانوس به جنوب از و پاکستان به از شرق افغانستان، و میانه آسیای

مهم  نقش تواند می دلیل همین به. است گرفته قرار آفریقا شاد و خاورمیانه به اور دورخ کشورهای تجارت مسیر و در است متصل

 و تهدیدات با شرقی جنوب مرزهای اگرچه میان، این در. داشته باشد کاال ترانزیت ی زمینه در آزاد مناطق دیگر به نسبت تری

 نیز مذکور بخش ی توسعه و مرزها تأمین امنیت در نیفراوا های فرصت و قوت نقاط اما، است، روبرو متعددی های پذیری آسیب

 ریلی شبکه ی ایجاد با این رو، از. کاالست ترانزیت شاهراه سر بر گرفتن قرار بحث منطقه، این برتر های موقعیت از یکی. دارد وجود

 ، های اقتصادی فیتظر کشور، شرقی شمال در سرخس به چابهار آزاد ی منطقه اتصال و کشور شرق مجاورت در جنوب -شمال

 کاهش به منجر ها راه گسترش طرح. شود می فراهم مناطق این برای فراوانی گذاری سرمایه و ترانزیتی های فرصت و اجتماعی

 توسعه، آن موازات به و امنیت نهایت در و اشتغال اقتصادی، رونق تجاری، های فعالیت انجام بازرگانان، برای نقل و هزینه حمل

 کریدوری (. چنین110: 1390 خلیلی،) کند می تسهیل را کاال ترانزیت و تجارت جنوب،-شمال ایجاد کریدور. شود می فراهم

 اروپا نهایت در و قفقاز مرکزی، آسیای به را هند ی قاره شرقی، شبه جنوب آسیای دور، خاور کشورهای ایران، شود می سبب

 شود می محسوب جنوب -شمال کریدور بر تأثیرگذار و کشورهای مهم از یکی ایران رو، این از(. 8 و7 نقشه ک.ر) کند متصل

 و جغرافیایی موقعیت دلیل به مرکزی، افغانستان آسیای در خشکی در محصور کشورهای بین در.  (.454: 1388 دهشیری،)

همچنان  اساس بر این. رددا آزاد آب های به دسترسی برای ایران مسیر از استفاده در را خاصی جایگاه تمدنی و فرهنگی اشتراکات

مدت  به افغانستان به مکران ساحلی سیسات تا و بنادر و سواحل از بخشی اجاره. است اجرا و مطالعه دست در نیز هایی طرح که

 درآمد ضمن تواند می افغانستان مرکز به ریلی خطوط یا و دالرام زرنج، چابهار، بزرگراه طریق از از آن زمینی ارتباط و قرن نیم

 ای جاده ارتباطات. دهد رهایی خشکی داخل در بودن محصور ژئوپلیتیکی تنگنای از را کشور، افغانستان برای دو اقتصادی شارسر

 ی توسعه در را ای برجسته نقش انسانی تجمع های مکان ی دهنده ارتباط های همچنین شاهراه و دریایی آبی مکمل عنوان به

 ای، جاده ارتباطی مسیرهای اخیر های سال در است، شده داده نشان 8 نقشه در چنان کههم. دارد عهده به جغرافیایی های مکان

 آغاز چابهار از ای جاده مسیر این آن طبق که است مهم ترانزیتی ی جاده طرح جمله از است کرده جلب خود به را مسئوالن توجه

 اقدام این. شود می تاجیکستان وارد و کابل، زرنج، قندهار از گذشتن از پس که شود می وارد افغانستان خاک به و گذشته زابل از و



 
 

 افغانستان کشور دو سوی دیگر از. شد خواهد بلوچستان و سیستان ی شده داشته نگه عقب استان اقتصادی رونق موجب زیربنایی،

 با مسیر مقایسه در مسیر ینتر صرفه با مسیر این ، افغانستان تجار برای. یافت خواهند دسترسی آزاد دریاهای به تاجیکستان و

 ی منطقه کاال، ترانزیت بست بن از چابهار خروج برای. کنند می بارگیری و تخلیه جا آن در را کاالهایشان که بود خواهد بندرعباس

 بنادر از افغانستان کشور کاالهای حمل منظور به کشتیرانی جدید خط یک توان می کار این برای. دارد نقش بسزایی آزاد،

 شود پرداخت افغانستان تجار های هزینه از بخشی تا کرد، اندازی راه چابهار بندر به و سنگاپور دبی، چین: همچون ورهاییکش

 به و شود می محسوب افغانستان کشور به خشکی و دریایی دسترسی مسیر ترین کوتاه چابهار واقع در.(. 89: 1382 شمشیرپناه،)

 این اینکه ذکر به الزم (. نکته ی24: 1389)زارع،  دارد زمانی صرفه بندرعباس با ایسهمق در ساعت 30 به نزدیک زمانی لحاظ

 وابستگی از مانع ایران به وابستگی افغانستان که ترتیب بدین. است ژئوپلیتیکی ماهیت دارای ژئواکونومیکی ابعاد بر عالوه موضوع

 ارتقا  منطقه و در افغانستان را ایران جایگاه ژئوپلیتیکی معادالت در و شود می پاکستان یعنی ایران ای منطقه رقیب به افغانستان

 نیز این شبکه که است جنوب -شمال اصلی ی شبکه یک تنها شامل ایران شرق جنوب ای جاده ی شبکه متأسفانه البته. دهد می

 (.12: 1391 )زرقانی و قلی زاده، باشد نمی برخوردار کافی و مفید ی توسعه از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و حمل آزاد، آبهای و مکران سواحل به مرکزی آسیای کشورهای از دیگر برخی و افغانستان دسترسی دیگر مسیر و یوهش

 مناسب امکانات مطلوب، ایمنی همچون هایی ویژگی سبب به ریلی نقل و حمل نقل، . حمل های میان سیستم از. است ریلی نقل

 بنادر و همسایه به کشورهای آن اتصال و ریلی کریدورهای ایجاد. است خورداربر خاص از اهمیتی اقتصادی ی صرفه و سفر طول در

 توسعه ی در زیادی سهم آن، نهایی های ظرفیت از استفاده و دستیابی است که اقتصادی استراتژیک های برنامه از بخشی ایران

ها  چینی توسط کشور این ریلی خط احداث با می شود که پاکستان به آن انتقال باعث پروژه این از غفلت ولی. داشت خواهد ملی

 چابهار و مکران سواحل طریق از آزاد آبهای به افغانستان زمینی ارتباط: 9نقشه شماره

 



 
 

ی  نقشه در همچنان که (.7-1384:9 رومینا، و نیا حافظ) خواهد شد سلب ایران از طالیی فرصت پاکستان، این«  گوادر »در بندر

از  که ستا کیلومتر 900 طول به ریلی ارتباط چابهار، سواحل به افغانستان ارتباطی مسیرهای از یکی است، شده داده نشان 9

گذار  سرمایه و طراح هندوستان که است اینجا توجه قابل نکته. رسد می بامیان استان در افغانستان مرکز به زرنج چابهار، مسیرهای

 غنی معدنی منابع به دسترسی و اقتصادی هدف یک. دارد اصلی هدف دو گذاری سرمایه این از هند. پروژه است این اصلی

 پاکستان به افغانستان وابستگی کاهش آن و است ژئوپلیتیکی دیگر، هدف و است مرکز افغانستان که در انبامی استان در افغانستان

: 1391 )زرقانی و قلی زاده، شود می تفسیر ژئوپلیتیکی معادالت که است، اینجاست هندوستان دشمن و رقیب مهمترین عنوان به

12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوایی ترددهای روزانه. یابد گسترش مکران سواحل های قابلیت از استفاده با تواند می نیز هوایی ارتباطات این، بر عالوه

 باعث کشور هر فضای از و گیرد قرار استفاده مورد کشورها هوایی حریم بایست می ناچار به که گیرد صورت می جهان در وسیعی

 وجود و زمین ی کره طبیعی ساختار در ایران یریگ قرار. گردد می کشور آن برای های ارزی درآمد از جدیدی نوع گیری شکل

 نصیب فراوانی درآمد ساالنه محل این از که گردد می ایران فضای هواپیماها از استفاده موجب غرب و شرق در مختلف کشورهای

 واپیماهایه به خدمات ی ارایه و سوختگیری از محل عبوری کشورهای برای محل این درآمد ی عمده قسمت ولی. گردد می ایران

 و فرود برای مختلف هواپیماهای کشورهای دسترسی جهت مناسب موقعیت بودن دارا وجود با ایران شرقی جنوب. است عبوری

 کشورها به سایر محل این از ناشی درآمدهای و بوده خدمات این ی ارایه جهت مجهز فرودگاهی فاقد ، تاکنون خدمات از استفاده

امکانات  با المللی بین فرودگاه دارای که ایران شرقی جنوب ی پاکستان، همسایه و جنوبی ی مسایهه عربی ی متحده امارات نظیر

 چابهار و مکران سواحل طریق از آزاد آبهای به افغانستان ریلی : ارتباط10نقشه شماره

 



 
 

 چابهار و ایران شرق جنوب تواند می ناوبری خدمات ی گسترده امکانات با مجهز فرودگاه احداث. گردد می منتقل هستند، مناسب

 (.7-9: 1384 رومینا، و نیا حافظ) نماید تبدیل المللی بین و ای قاره میان ارتباط های از سرپل یکی به را

 جایگاه قدرت دریایی سواحل مکران اهمیت -5-5

 بر تسلط و دریایی قدرت اهمیت ماهان تایر آلفرد میداد، بری قدرت به را اصالت که مکیندر هارتلند نظریه ی مقابل در

 اعتقاد آبی فضای در قدرت بودن ذاتی به او. میدانست اهمیت حائز جهانی برتر قدرت به مسیر ارتقا  در را آبراهه ها و دریاها

 به را جهان بر تسلط جهان استراتژیک های آبراهه و دریاها بر تسلط نظریه ی ماهان در دیگر عبارت به( 1381 وتوال، لور)داشت

 از جزیی ایران دریایی، قدرت هنظری فضایی در چارچوب. بود قائل گذرگاهی موقعیت نظریه اش در ایران برای ماهان. دارد همراه

 در که است این ایران مهم ترین نقش اینجا در. هستند خشکی ها و آبها اتصال سطح و گسل سطح در که است شبه جزایر مجموعه

 جلوی حرکت باید که است مکانی بهترین ایران بنابراین. است گرفته قرار جهان اقیانوس های به روسیه بری قدرت دسترسی مسیر

 جایگاه از نظریه این در عمان ی دریای گسترده سواحل علت به ایران (، جنوب شرقی1382حافظ نیا، ) شود سد آنجا در یهروس

 مناسب ترین و نزدیک ترین بحری قدرت دید از اقیانوسی؛ آب های به دسترسی بر عالوه که چرا است به فردی برخوردار منحصر

 دسترسی برای مسیر نزدیک ترین برّی قدرت دید از و است( هارتلند اصلی بخش)ری سیب و میانه آسیای به دسترسی برای مسیر

 (.12: 1391 )زرقانی و قلی زاده، است آزاد آب های به

 ایجاد یا و منابع از برداری بهره در تاثیرگذاری نقش بتوان که گردد می مطرح زمانی ی جغرافیایی منطقه یک اهمیت

 امنیتی و دفاعی یا و اقتصادی های محرومیت اعمال دیگر سوی از. نمود عنوان را نظامی و اسیاقتصادی، سی ابعاد در تسهیالت

 های فعالیت برای کیلومتر 780 تقریبی طول به کشور شرق جنوب سواحل موقعیت .گردد ملی قدرت و توان در تاثیرگذاری موجب

 مسیرها به سریع و آسان دسترسی دریایی، تجارت سطح ایش(. افز1380است)رستمی،  برخوردار فراوانی های پتانسیل از اقتصادی

 مسیر در کاال انتقال در هزینه و زمان موجب تقلیل که کیلومتری 1700 فاصله کاهش دریایی، خدمات ارائه دریایی، خطوط و

. باشد می صادیهای اقت فرصت و عوامل از شمال به جنوب مسیر در کاال ترانزیت امر در تسریع و فارس خلیج و عمان دریای

خلیج  از خارج در نفتی های پایانه تاسیس با انرژی انتقال مسائل زمینه در منطقه در اخیر دهه چند تحوالت توجه با همچنین

 تامین ضرورت بلکه است، مطرح مختلف ابعاد در ملی توسعه منظر از تنها نه منطقه این اهمیت آینده به نگاهی با همچنین و فارس

 گسترش و تجهیزات تولید و ساخت قالب در دریایی صنایع توسعه زمینه در خصوصاً دریایی قدرت توسعه روریهای ض زیرساخت

 طبع به و چابهار منطقه که نماید می اجتناب غیرقابل امری را ای منطقه امنیتی و دفاعی به مسائل توجه همچنین دریایی دانش

 علیرغم است ذکر قابل .است نموده راهبردی موقعیت یک به تبدیل رکشو جنوب شرق منطقه قطب بعنوان را مکران سواحل آن

 به دالیل احتماالً زیربنایی اقدامات از بعضی انجام گردیده آغاز 70 دهه از که چابهار منطقه اقتصادی توسعه ساله 25 طرح اجرای

 مشکالتی با هوایی و زمینی دریایی، بمناس و آسان و مطمئن ارتباطی خطوط ایجاد عدم و استانی منطقه وسعت از ناشی معضالت

 آبی و خورشیدی نظیر طبیعی های انرژی از استفاده و تولید نظیر موجود های ظرفیت و ها پتانسیل است شناخت مواجه نموده

 تاناس مرکز از مکران سواحل و چابهار منطقه دوری علت به اداری ساختار در بازنگری صورت امکان در و کشاورزی امر در خصوصاً



 
 

 حضور .باشد کشور از منطقه این در توسعه سریع راهگشای تواند می و نظارت اجرا طراحی، منظر از امور انجام در تسریع منظور به

 منابع و ملی منافع از صیانت منظور به کشور شرق جنوب سواحل در ایران. ا. ج ارتش راهبردی دریایی نیروی های یگان استقرار و

 .(5: 1391)اخگر،  طلبدمی منطقه این توسعه در را اعفمض تحرکی حساس ضرورت

 گردشگری و توریسم در سواحل مکراناهمیت جایگاه  -5-6

 مدرن عصر به بشر ورود با اما داشته، وجود انسانی مختلف جوامع در باز دیر از که است ای پدیده گردشگری و توریسم

 به که آهن راه پیدایش و صنعتی انقالب با توان می را انگردیجه صنعت در اساسی تحول ت.اس درآمده صنعت یک صورت به

 اجتماعی، اقتصادی، تحوالت شروع صنعتی انقالب. دانست مقارن شود می محسوب جهان توریسم تاریخ در عطفی نقطه عنوان

 در مرتبط هیزاتتج و تاسیسات نمودن فراهم و فراغت اوقات وگذراندن ریزی برنامه کانون که شهرها در خصوص به فرهنگی،

 این و درآورد؛ گردشگری فضای عنوان به را شهر غیره، و ورزشی های سالن سینما، ها، پارک نظیر امکاناتی یافت؛ افزایش شهرها

 دومین عنوان به جهانگردی امروزه. (1387)آقاسی زاده، دنمو فراهم اشتغال و ای ناحیه و شهری اقتصاد در شگرفی تاثیر شرایط

 گردشگری، صنعت(. 1386)عیسی زاده و همکاران،  شد خواهد تبدیل دنیا برتر صنعت به 2010سال تا نزدیک ندهآی در و صنعت

 توسعه در امروزه اقتصادی، وری بهره منظور به اجتماع، و انسان همزیستی توسعه برای جدید رویکردی عنوان به گردی بوم بویژه

 اند شده متمرکز سواحل در گردشگر جذب نواحی بیشتر گردشگری، مختلف اشکال میان از. است یافته چشمگری جایگاه مناطق

 در (.1387)ده چشمه و زنگی آبادی، ددارن گردشگر جذب در جزایر و سواحل که است فردی به منحصر فضای علت به این و

 .آمد بوجود انگلستان یبایز سواحل در 18 قرن اوایل که بود شنا کشاند، ساحل به را گردشگران که ای پدیده اولین انگلستان

 ها فعالیت از ترکیبی امروزه. کرد پیدا افزایش نیز سواحل به مسافرت یافت توسعه نقل و حمل و شد ایجاد ریلی شبکه که زمانی

 البته  است شده گردشگران توسط سواحل انتخاب باعث محیطی، تنوع و ساحلی های ماسه و شن آفتاب، مانند ها جذابیت و

 شده تر ملموس تغییر این گروهی مسافرت افزایش امروزه است، کرده تغییر زمان طول در سواحل گردشگری بجذ و ماهیت

 به است گرفته قرار جهانگردان توجه مورد نیز ساحلی دیگر های پدیده و ها مانگرو ها، مرجان مانند هایی جذابیت خیراًا ت.اس

 استان. آید می حساب به جهان اقتصاد در رقابتی های پدیده از کیی ساحلی گردشگری اقتصادی، کارکرد منظر از که طوری

 جاسک بندر تا پاکستان مرز در گوادر بندر از عمان دریای های کناره در آبی مرز کیلومتر 300 از بیش با بلوچستان و سیستان

)زارع نژاد اشکذری و  باشد می زیبا یها چشمانداز با المللی بین آزاد های آب کنار در ویژهای موقعیت دارای هرمزگان استان در

 .(1: 1391همکاران، 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به ها توریست برای که دارد جود و طبیعی فرد به منحصر های پدیده آن کیلومتری 50 عمق تا و ساحل این طول در

 گذاری سرمایه ها آن در توان می عمان دریای سواحل در توسعه جهات عنوان به و باشد می جالب بسیار گران طبیعت خصوص

 گردشگری تخصصی های مکان پدیده، هر یا و زمینه هر در گردشگری های سایت ایجاد و جامع ریزی برنامه و مدیریت با ود.نم

 )همان(. نمود ایجاد

 

 ساحلی گردشگری و تفرج -5-6-1

 :شوند می ذیل عمده مسائل املش دهند، می شکل ساحل در را تفرج و گردشگری اساس و پایه که فرهنگی و طبیعی منابع

 انآبزی و آب 

 گیاهی پوشش 

 توپوگرافی 

 خاک و شناسی زمین 

 اقلیم 

 تاریخی هایویژگی 

 نژادی هایویژگی 

 اراهنم و اطالعات 

 ساختمانی هایفعالیت 

 تأسیسات و صنعت

 عمان دریای سواحل و چابهار شهرستان موقعیت :11شماره  نقشه

 



 
 

 :دارد قرار (2)شکل ساحل اب موازی منطقه زیر چهار در که است جایگاهی دارای ساحلی، نواحی در تفرج و گردشگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ساحلی آبهای منطقه -

 ترین غنی منطقه این .ددار ادامه ساحل تا و شود می شروع قاره فالت از ساحل، نزدیک اکولوژیکی دریایی منطقه این

 جزایر به فرس برای قسمت این. باشد می توجه جالب سنگی های ستون و ها صخره شامل غالباً و است ماهیگیری برای منطقه

 غواسی و کایت سواری، موج سواری، قایق ندمان هایی جذابیت توان می محدوده این در .گیرد می قرار استفاده مورد نیز نزدیک

 د.دا توسعه یا و ایجاد چابهار در

 :ساحل منطقه -

 از بسیاری باشد، شنی و گسترده اگر خصوصه ب .گیرد می بر در را خشکی از ای محدوده هم و دریا از ای محدوده هم

 .کندمی حمایت را گروهی آبی های ورزش و ها بازی

 منطقه پهنه ی کرانه ای  -

 چادر مانند .کند می حمایت را دریایی تفریحات از بسیاری و شود می اطالق ساحل منطقه پشت ناحیه به منطقه این

 مهم انداز شم. چگیرد می بر در را مشاغل خیبر و ها هتل منطقه این ها، مکان برخی در .شهر بیرون شگرد و نیک پیک زدن،

 .دریاست منظره منطقه این

 پسکرانه منطقه -

 .گیرد می بر در تفریحی های فعالیت برای را خدماتی که است مناطقی شامل عموماً ساحلی مناطق پشت اراضی

 .است گرفته شکل گیاهی پوشش و ها بلندی و ها پستی توسط ساحلیی منظره

 چابهار در ساحلی های خشب مختلف های: قسمت2شکل شماره 

 



 
 

 توسعه سازی، خانه شامل و گذارد می تأثیر ساحلی خط فیزیکی تغییر بر که دارد وجود ساختاری فعالیت نوع چند

 شن سازی استوار های پروژه ها، شکن موج دریا، های دیوار خشکی، های گذرگاه ها، خاکریز کشتیرانی، مسیرهای بنادر، ی،صنعت

 شرایط تمام خود متنوع و بکر ساحل به توجه با چابهار.ود ش می غیره و امواج و دریایی های طوفان نگهدارنده موانع ساحل، و ها

 تاریخ های سایت به توان می داد، گسترش و توسعه توان می که هایی سایت جمله از .باشد می دارا را ساحلی گردشگری

 ساحل، در یگیر آفتاب نوردی، ساحل ماهیگیری، شنا، غواصی، سایت ژئوتوریسمی، های پدیده تخصصی های سایت طبیعی،

 .نمود اشاره آنها بومی های دانش و بومیان زندگی از بازدید

 مرز کیلومتر 300 حدود .است حساسی و مهم نقش دارای جهان، بلکه کشور سیاسی جغرافیای در چابهار شهرستان

 .است برخوردار هند قیانوسا دهانه در و هرمز تنگه از خارج در استثنایی موقعیت یک از چابهار خلیج و دارد پارس دریای در آبی

 قدرت تماس محل در گرفتن قرار و کشور داخل به عمان دریای از زمینی های راه ابتدای در شدن واقع علت به چابهار سرزمین

 خلیج حوزه کشورهای واردات و کشورها سایر به آن صادرات و فارس خلیج گاز و نفت ذخایر به توجه با نجها صنعتی های

 به توجه با و گیرد می انجام چابهار محدوده در هند اقبانوس های آب محدوده از مبادالت این همه که شورها،ک دیگر از فارس

 که خود وضعیتی  واسطه به چابهار خلیج .است بوده برخوردار خاصی اهمیت از نظامی لحاظ به دیرباز از آن تیکلیژئوپ موقعیت

 طبیعت این کنار در چابهار .گردد هاونا برای مساعدی بسیار تمرکز محل تواند می است عرض مایل 40 و طول مایل 60 دارای

 .باشند می جهان های نادرترین جزو موارد بعضی در که است برخوردار نیز توریستیوژئ زیبای و خاص های جاذبه از زیبا و بکر

 های جاذبه بهترین از ای جموعهم آن تاریخی قدمت و سنتی و غنی فرهنگ همراه به ژئوتوریستی و طبیعی های جاذبه این

 برنامه یک با که آورده وجود به عمان دریای زیبای سواحل کنار در و کشور نقطه دورترین در کوچک ای پهنه در را گردشگری

 مشکالت بررسی در کاظمی دکتر .شود توریستی ویژه منطقه یک به تبدیل تواند می درست مدیریتی و مدت بلند و کامل ریزی

 استان گردشگری جامع طرح در همکارانشان و زاده ابراهیم دکتر طور همین .اند کرده اشاره اثر 101 به چابهار در گردشگری

 در گردشگری غنی منابع گویای خود که اند کرده اشاره چابهار در گردشگری جاذبه مورد 200 از بیش به بلوچستان و سیستان

 -2. ژئوتوریستی و طبیعی های جاذبه -1 ت:قسم سه به چابهار گردشگری های جاذبه کلی طور به .باشد می منطقه این سطح

 سازی آگاه های فعالیت و تبلیغات تقویتد. باش می تفکیک قابل ساخت، انسان های جاذبه -3. تاریخی و فرهنگی های جاذبه

 هم و تعامل منطقه، فرهنگی و امنیتی وضعیت درباره گردشگران بد ذهنیت بردن بین از و منطقه گردشگری های قابلیت درباره

 گسترش جهت در منطقه های پتانسیل از استفاده و مردم با گردشگری با مرتبط های سازمان و آزاد منطقه مسئولین بین فکری

 هایدراهبر مچنینه  .اند شده شناخته گردشگری توسعه راهبردهای ترین مهم اکوتوریسم تقویت و تابستانی و آبی های ورزش

 و کاال و مسافر ترانزیت برای هوایی خطوط توسعه چابهار، آزاد منطقه تجاری گردشگری های پتانسیل از استفاده ندمان جانبی

 (.1: 1391)زارع نژاد اشکذری و همکاران،  شد هئارا درمانی گردشگری توسعه

 ی حوزه کشورهای تیابیدس ی زمینه ساختن فراهم کار، ایجاد با اقتصادی سرگروه یک عنوان به چابهار آزاد ی منطقه

CIS  جایگاه گردشگری . گیرد قرار نگرش مورد شدت به تواند می ... و گردشگری گسترش ترانزیت، افزایش آزاد، های آب به 

 ها، بازدارنده برداشتن صورت در و دارد. ش 1404 افق در ایران اسالمی جمهوری انداز چشم در و ارزشمندی و استراتژیک



 
 

 را کشور سازندگی و گسترش گذرگاه از بخشی تواند می گردشگری، های زیرساخت به ویژه توجه و ها چالش ،ها کاستی تنگناها،

 جمهوری یدریا و فارس خلیج به چیرگی خود، ای کرانه جایگاه دیدگاه از ایران اسالمی جمهوری واالی های آرمان جهت در

 سوی از مرکزی، آسیای ای قاره درون کشورهای با آن پیوند و سو، کی از مکران(. 25: 1385)رضایی،  سازد آشکار ایران، اسالمی

 ایران .است رفته می شمار به بازرگانی کاالی برای آرام گذرگاهی و بوده گردشگران نگرش مورد تاریخ، درازای در پیوسته دیگر،

 دریای خاور نیز و مکران دریای و ارسف خلیج های کرانه قفقاز، مرکزی، آسیای کشورهای میان ،خود برتر جغرافیایی جایگاه در

 باز دیر. از رود می شمار به ارزشمندی پیوندی بستر یک پیوسته باختری جنوب آسیای سراسر کالن، سطح در و مدیترانه

 به ندیگرا از زودتر ،برند می اروپا به را چین و هند کاالی برعکس، و هند و چین به را اروپایی کاالی که بازرگانانی و گردشگران

 کرانه شهر و آزاد ی منطقه در مکران دریای های کرانه.بردند پی چابهار استراتژیک ناحیه در آن کرانه ویژه به گذرگاه این ارزش

 فراهم برای بایسته های گذاری سرمایه با تواند می زمستان، در آسوده زمان گذراندن و گردشگر فراخواندن دیدگاه از چابهار ای

)زرقانی  آید می شمار به ایران کشور زمستانی گردشگری ارزشمند جاهای از یکی ، گذرانی خوش و سودگیآ های توانش آوردن

 (.12: 1391 زاده، و قلی

 دریای شمالی کرانه ی در و چابهار دیدنی و زیبا خلیج خاور جای ترین جنوبی در چابهار ی منطقه و شهر گرفتن قرار

 کرانه فضای در مهتاب و ماه تابش شب در و دریا بر خورشید تابش روز، در. است بخشیده آن را به زیبایی بسیار انداز مکران، چشم

 و آب خوش سال، از ماه پنج درازای در ناحیه، این در مکران دریای آبی کناره های. است برانگیز احساس چابهار گون سرب های

 از ها، کناره این دریایی زیبای پرندگان کنار در دریا مالیم های موج زمستان، و پاییز دلپذیر و خوش هوای. زیباست و آرام هوا،

 تا است شده سبب چابهار در  « مونسون »به  موسوم ، موسمی بادهای وزش(.  15 همان،) روند می شمار به طبیعت نمودرهای

 در گراد سانتی درجه 34تا  5/10 بین تنها ان دمای و ایران جنوبی بندر ترین گرم زمستان، در و ترین خنک تابستان، در بندر این

 به ذکر الزم. است شده چابهار در جانوری های گونه و گیاهی های پوشش ترین متنوع از یکی ایجاد باعث دما این. باشد نوسان

 لبقا در که مکران ژئوپلیتیکی سواحل های کارکرد و ابعاد بر روبروست. عالوه باموانعی نیز منطقه این در گردشگری ی توسعه است

 به می توان ها کارکرد این جمله از است، مشخصی ژئوپلیتیکی کارکردهای دارای دریا مشخص طور به شد، گفته فوق مباحث

 نظیر دریایی عوارض و انرژی نظیر جهانی و ای منطقه فرایندهای بر تاثیرگذار منابع منطقه ای، اتحادیه گیری شکل سازی زمینه

 از طیفی در تواند می ها، آن کارکردهای و مختلف عوامل تأثیر تحت کشور هر ژئوپلیتیک فضای اساسا. کرد اشاره نقاط استراتژیک

 می خود خاص اهداف تأثیر تحت المللی بین و ای منطقه ملی، بازیگران .باشد داشته قرار نامساعد تا شرایط مساعد کامالً شرایط

 عنوان به که بوده هند اقیانوس استراتژیک ی جز حوزه عمان ریاید. نمایند تبیین و را تعریف کشور یک ژئوپلیتیک محیط کوشند

 طریق از سرمایه و کاال از وسیعی حجم و نفت ی بشکه ها میلیون روزانه شود و می شناخته جهان استراتژیک ی حوزه پنج از یکی

 بر تسلط و عمان های کرانه آبی (، مرز13:  71صنعتی چابهار،-تجاری آزاد ی منطقه راهبردی مطالعات طرح) شود می مبادله آن

 می تضمین هند اقیانوس و فارس خلیج مبادی ورودی در را ایران کنترل جهان، آبی های راه ترین استراتژیک و مهمترین از یکی

 این تامنی تأمین ی هزینه بین المللی، های همکاری طریق از امنیت تولید به ارتباط دراین دیگران، منافع تجمیع طریق از و نماید

 تواند می حال در عین مکران سواحل ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی کارکردهای از هرکدام. دهد قرار دیگران ی عهده بر را منطقه



 
 

آن  دراز مدت اجاره و مکران بنادر و سواحل گذاردن اختیار در اگرچه نمونه عنوان به باشد، داشته نیز ژئوپلیتیکی کارکرد

 و باشد داشته ژئوپلیتیکی کارکرد تواند می موقعیت این حال عین در اما است، کشور برای فراوانی قتصادیا سودهای دربردارنده ی

 سرمایه در هند طرح شد ذکر همچنان که یا و باشد داشته بسزایی نقش منطقه در ایران ژئوپلیتیکی و جایگاه وزن افزایش در

 همراه به هند برای را فراوانی سودهای این که ضمن افغانستان بامیان اناست در منطقه معدنی به چابهار آهن راه ساخت و گذاری

 افغانستان وابستگی از مانع هند به افغانستان بیشتر وابستگی زیرا ضمن است، موثر نیز پاکستان و هند ژئوپلیتیکی رقابت در دارد،

 (.12: 1391 )زرقانی و قلی زاده، شود می هندوستان رقیب پاکستان به

 

 گیرینتیجه -6

وجود قابلیت های بی شمار در این سواحل و توانمندی مکران در ایجاد بستر توسعه برای شرق کشور، لزوما به تنهایی          

کافی نیست، بلکه حتما باید این توانمندی ها از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود. از طرفی دیگر توسعه ی سواحل مکران برای 

فراوان مهم و استراتژیک، از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی می باشد. توجه به توسعه ی کشور ما دارای منافع 

مکران باعث افزایش قدرت جمهوری اسالمی ایران شده و با توجه به نکاتی که درباره ی پتانسیل های این منطقه توضیح داده شد، 

رت سیاسی، اقتصادی و نظامی در سطح منطقه و حتی جهان خواهد رسید. ایران به یک جایگاه و منزلت ژئوپلیتیکی و یک قد

موضوعاتی از قبیل: اختالفات قومی و مذهبی، محرومیت های اجتماعی، عدم توسعه یافتگی، خشکسالی، حضور مزدوران و 

بیگانگان درباره ی این  تروریست ها و قاچاقچیان در حاشیه ی مرزی مشترک با پاکستان، فقر اقتصادی و فرهنگی، تبلیغات سو 

منطقه و به سبب آن کمرنگ شدن گردشگری، از جمله عواملی محسوب می شود که چالش هایی را برای توسعه ی سواحل مکران 

به وجود آورده است. به همین سبب برای توسعه ی سواحل مکران، ابتدا باید با این چالش ها به طور جدی رسیدگی شود. آن چه 

طور قطعی می توان از آن نتیجه گیری نمود، این است که اگر در شرق کشور به دنبال محرومیت زدایی، کاهش  که در این جا به

تنش ها و درگیری ها، جلوگیری از قاچاق، از بین بردن فاصله ی حاشیه از مرکز، رفاه و آسایش و رضایت مردم و در نهایت، توسعه 

کران را با توجه به اهمیت جایگاه ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومی، قدرت ی همه جانبه ی شرق کشور هستیم، باید سواحل م

نظامی و ارتباطی و در نهایت اهمیت جایگاه گردشگری آن دریابیم و ابتدا با توجه به شناخت کامل از ظرفیت ها و  -دریایی

 .رای توسعه ی همه جانبه ی آن فراهم شودپتانسیل ها، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید ها، برنامه ای جامع و کامل ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ی شرق ایرانتوسعه

توسعه ی ظرفیت های 

 گردشگری 

 ی سواحل مکرانتوسعه

حمایت همه جانبه از 

بومیان و دادن آموزش 

 های الزم به آنان

 قدرت دریایی

 تقویت بازارها 

ایجاد بنادر و اسکله های 

 متعدد و چند منظوره

 توجه ویژه به سواحل

تر های لزوم ایجاد بس

مناسب برای سرمایه 

 گذاری 

جذب سرمایه گذار خارجی 

 و داخلی 

لزوم توجه به جاذبه های 

  طبیعی

توجه به اهمیت موقعیت 

 جغرافیایی منطقه

 توجه به ترانزیت

وضع قوانین جدید و 

اصالح قوانین در زمینه 

 های سرمایه گذاری 

نگاه ویژه به توسعه ی 

 حمل و نقل 

 : عوامل تأثیرگذار بر توسعه سواحل مکران در راستای توسعه شرق کشور3اره شکل شم       
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