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چکیده
هدف :هدف پژوهش نشان دادن قابلیتهای باالی رشد و توسعه سواحل مکران است .اسناد باالدستی توسعه
سواحل مکران نشان میدهد که با توجه به تحوالت یک دهه اخیر در منطقه غرب آسیا و جنوب و شرق آسیا،
ظرفیت توسعه سواحل مکران در راستای منافع ملی و فراملی در حوزههای گوناگون بهویژه اقتصاد مقاومتی و
خنثیسازی تحریمها آشکار شده است .عمران و آبادانی منطقه مکران پیوندی محکم با منافع ملی در ابعاد
سیاسی و اقتصادی و ارتقای منزلت ژئوپلیتکی ایران در ساختار جغرافیایی سیاسی نوپدید غرب آسیا دارد .تأکید
مقام معظم رهبری بر مسئله آبادسازی سواحل مکران پیشران توسعه سواحل مکران و توجه مسئوالن به منطقه
مکران گردید .نگاه انتقادی این پژوهش به غفلت تاریخی و عدم بهرهوری شایسته از ظرفیتهای منطقه مکران
در تأمین منافع ملی میباشد .بر این مبنا پرسش اصلی پژوهش حاضر این است :بستههای ظرفیتزا در توسعه
سواحل ،که عامل رویکرد نوین حکمرانی جمهوری اسالمی ایران به این منطقه شده ،کدام هستند؟
روششناسي پژوهش :روش پژوهش توصیفی  -تحلیلی و با تکیه بر اسنادپژوهی و استفاده از نظر نخبگان
به منظور بررسی عامل چرخش نگرش حکمرانی از سیاست بری به بحری یا «راهبرد دریاگرایی» و واکاوی
ماهیت و بستههای ظرفیتزای توسعه سواحل راهبردی مکران در راستای منافع ملی و فراملی در حوزههای
گوناگون میباشد.
یافتهها :یافتههای پژوهش شامل شناسایی بستههای ظرفیتزای توسعه مکران و ارائه راهبردهای توسعه
منطقهای آن است.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش مشتمل بر بستههای ظرفیتی متنوع در قلمروهای جغرافیایی ،سرمایهای و اقتصادی
و نیز عامل نگرش نوین جمهوری اسالمی به توسعه این سواحل است.
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مقدمه
حکمرانی اقیانوس ها و دریاها و فعالیت اقتصادی و اقیانوس و اقتصاد ساحلی به سرعت در حال گسترش
است و بازیگران منطقهای و بینالمللی نوپدید و قدرتهای نوظهور اقتصادی در حال وارد شدن به این
عرصه حکمرانی هستند .پیشران اصلی در توسعه حکمرانی دریایی ،وجود سواحل و گسترههای آبی و داشتن
راهبرد «دریاگرایی» است که در واقع بهعنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی
جهان محسوب میشود .دستیابی به قدرت و سیادت یا حکمرانی دریایی ،کشورها را در ارتقای توان اقتصادی
و سیاسی و قدرت دفاعی دریایی ،یاری میدهد.
اقتصاد دریا محور که در اصطالح جهانی به آن اقتصاد آبی ( )Blue economyگفته میشود ،بخش
عمدهای از اقتصاد کشورهای جهان وابستگی مطلق به اقتصاد و صنعت دریایی دارد ،تا آن جا که بیش از
 64درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام میشود .در واقع استفاده پایدار از منابع و گسترههای آبی اعم
از اقیانوسها ،دریاها ،دریاچهها سواحل و جزایر ،برای رشد اقتصادی ،بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل
و قدرت دفاعی دریایی است.
از نگاه بسیاری از اندیشوران اقتصاد ،اقیانوس یک سرحد اقتصادی جدید است .این حوزه شامل منابع
عظیم ثروت و پتانسیلی بزرگ برای تقویت رشد اقتصادی ،اشتغال و نوآوری است .اقتصاد اقیانوس عالوه
بر صنایع مبتنی بر اقیانوس (همچون کشتیرانی ،صید ماهی ،نیروگاه بادی ،بیوتکنولوژی دریایی) شامل
داراییهای طبیعی و خدمات اکوسیستمی (ماهی ،مسیرهای کشتیرانی ،جذب دی اکسیدکربن و مانند آن)
نیز میگردد که اقیانوس ارائه میکند (جولیان اسمیت 0و همکاران.)6 :2409 ،
سیاستهای بری حکمرانی در سالیان متمادی و بیمهری به سیاست بحری ،نداشتن راهبرد دریایی در
برنامهها و سیاستهای توسعهای هنوز بیتوجهی نسبت به توسعه قلمرو دریایی و جزایر و بنادر کشور و آثار
این غفلت در جزایر و بنادر مشهود است .اما در دهه اخیر با توصیه و تأکید مقام معظم رهبری چرخش
نگرش از سیاست بری به بحری در حال تبدیل شدن است .پس از این تأکیدات پیوسته و مکرر بود که
سواحل مکران به یکی از بزرگترین فرصتهای توسعه کشور تبدیل شد .این سرآغازی برای توجه به این
منطقه بکر و دست نخورده در سواحل جنوب شرقی کشور گردید.
تأکید فرمانده معظم کل قوا بر «احیای نام تاریخی مکران بر سواحل جنوب شرقی» ایران نشان از
هوشمندی ،دقت نظر و نگاه عمیق ایشان در مسائل منطقه و جهان دارد .سواحل مکران از منظر طراح
اقتصاد مقاومتی ،گنجی فراموش شده است که بایستی هرچه سریعتر از ظرفیتها و مواهب موجود در آن
بهره برده و زیرساختهای الزم برای این امر بهوجود آید ،مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان و
کارکنان نداجا به مناسبت سالروز نیروی دریایی  0831/6/9در مورد اهمیت سواحل مکران چنین فرمودند:
« این ساحل عظیم و طوالنی بسیار حساس که ما در دریای عمان داریم ،در واقع یک گنج است .باید
1. Julian Smith
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این را اعتراف کنیم که این را کشف نکرده بودیم .»...
همچنین در بند  20سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابالغیه معظمله نیز بر توسعه اقتصاد دریایی
جنوب کشور در محور چابهار ـ خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران اشاره شده که در مواد  044 ،2و 000
قانون برنامه ششم توسعه ( )0869 - 0044به صراحت به توسعه سواحل مکران اشاره شده است .بند 20
ابالغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بیان میدارد« :توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور
چابهار ـ خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران» در این ابالغیه اشاره به نام مکران شده است .به نظر میرسد
تأکید مقام معظم رهبری بر توسعه سواحل مکران را باید در اهمیت ژئواکونومی و ژئواستراتژی در اقتصاد و
سیاست بینالملل جست و جو کرد .در حقیقت جمعبندی تدابیر معظم له «نظریهای را پایهگذاری» مینماید
که چارچوب آن بر «حکمرانی دریایی» در جهان امروز بهعنوان یک مؤلفه اساسی قدرت و پیشرفت استوار
بوده و احیای مجدد تمدن دریایی با اصالح ساختارهای ژئوپولیتیکی ،سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی
را مورد مطالبه قرار میدهد .از آن جایی که جمهوری اسالمی ایران در حال تحمل شدیدترین تحریمهای
تاریخ است ،رویآوری به اقتصاد مقاومتی و خنثی سازی تحریمها با اتخاذ راهبرد اقتصاد دریامحور میتواند
راهبردی برای حال و آینده کشور باشد و افقهای تازهای را برای برونرفت از اقتصاد متکی به نفت ایجاد
کند .موقعیت جغرافیایی و استراتژیک دریای مکران به دلیل قرار گرفتن در خارج از محدوده خلیج فارس و
تنگه هرمز باعث میشود که کمتر در معرض تنشهای منطقهای و بینالمللی قرار بگیرد .همچنین نباید از
اهمیت ژئواکونومیک مکران نیز غفلت کرد ،زیرا توسعه منطقه مکران نقش مهمی در اقتصاد کشور بازی
خواهد کرد.
جالب آنجاست که بندر چابهار  -که واقع در سواحل مکران است -مهمترین بندر تجاری خارج از
حوضچه خلیج فارس است و عدم مواجهه با محدودیت تنگه هرمز از موقعیت بسیار مناسب از لحاظ اقتصادی
و امنیتی برای توسعه همه جانبه برخوردار است .از نظر سیاسی و راهبردی در مواقع جنگ و بحرانهای
منطقهای میتواند نقش تعیین کنندهای ایفا کند .قرار گرفتن چابهار در یک خلیج ،موقعیت بندری ایدهالی
برای توسعه فیزیکی در آینده به آن میبخشد که بسیاری از بنادر دنیا ،از آن محرومند توسعه سواحل مکران
ایران را به حکمرانی دریایی نزدیک میکند .از شاخصهای مهم منطقه مکران ،جایگاه ویژه این پهنه از
سرزمین ایران ،قرارگیری در داالنهای (کریدورهای) تجاری جهانی میباشد .ویژگی راهبردی سواحل
مکران ،منطقۀ ساحلی مکران بهویژه چابهار را بهعنوان بازیگری نوپدید در میان قدرتهای نوظهور اقتصادی
در حال پیدایش دارد .لذا توسعه آن در حوزههای گوناگون در سطح محلی و ملی و باعث اثرگذاری بر اقتدار
ملی میباشد.
اکنون وقت آن است که اثربخشی اقتصاد دریایی را باور کرده ،دورههای گذشته تاریخی تجربه و فرصت
مناسبی بود تا حکمرانی و مدیران تصمیم ساز کشور با اقتصاد اقیانوس و اقتصاد دریا محور آشنا شده و از
اثربخشی آن بر اقتصاد کشور باخبر شوند .با توجه به موارد فوق ،پژوهش حاضر در صدد تبیین و شناخت
صحیح از ظرفیتهای موجود و شتاب دهندههای «اقتصاد دریا محور» در سواحل مکران است که اینک
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نظر حکمران جمهوری اسالمی را به خویش معطوف داشته است.
تبیین مسئله
مفهوم شناسي
مکران

مکران با فتحه -کسره و ضمه روی «م» تلفظ شده است (=)Makran Mokran=Makoran=Mecran
اما تلفظ رایجتر آن فتحه روی «م» است .اما در گویش و رایج محلی مکّران (تشدید روی کاف .مکوران)
مشهور است .مکران (مَکّران با تشدید روی کاف) نام منطقهای در پهنه سرزمینی جنوب شرقی کشور
میباشد .از جنوب به دریای عمان ،از شمال به سیستان ،از شرق به ناحیه سند و از غرب به کویر وکرمان
محدود میشد (دهخدا .)20826/00 :0663 ،مکران بر اساس متون تاریخی تقریباً شامل تمام بلوچستان
ایران و پاکستان و بخشی از استان هرمزگان فعلی میباشد و از این منطقه در متون تاریخی نزه القلوب
( ،)000تاریخ بیهقی (ص  )208المضاف الی بدایع االزمان (ص  )1فارسنامه ابن بلخی (ص  )001و شاهنامه
فردوسی یاد شده است .فردوسی هم از تهاجم به مکران میگوید :از آن پس دلیران پرخاشجوی به تاراج
مکران نهادند روی؛ و هم از مرکزیت این منطقه در دریاگردی سخن آورده است :جهاندار ،سالی به مکران
بماند زهر جای کشتی گران را بخواند (دهخدا ،همان).
این منطقه به دلیل دسترسی به آبهای آزاد از اهمیت راهبردی و موقیعت جغرافیایی خاصی برخوردار
میباشد .طبق اسناد باالدستی بهخصوص سند توسعه منطقه ساحلی مکران ،محدوده مکران مشتمل بر پنج
شهرستان چابهار ،جاسک ،سیریک ،کنارک و میناب در دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان میباشد.
منطقه مکران دارای قطب توسعه جاسک به عنوان بندر و پایگاه نیروی دریایی ،هاب گاز ،نفت و انرژی و
منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به عنوان بندر آزاد و اسکلههای با ظرفیت ایجاد مناطق صنعتی و حمل و
نقل بینالمللی است (سند توسعه منطقه ساحلی مکران .)2406 ،دسترسی به آبهای آزاد و مسیرهای کوتاه
ایمن و ارزان ،برای کشورهای منطقه بهویژه کشورهای آسیای مرکزی که محصور در خشکی هستند بیانگر
جایگاه راهبردی و اهمیت سواحل مکران میباشد .منطقه مکران به لحاظ ظرفیتهای اقتصادی دارای سه
سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی است .پهناوری مرز آبی سواحل مکران و تسلط این منطقه بر یکی از
مهمترین و استراتژیکترین راههای آبی جهان ،همجواری با دو کشور افغانستان و پاکستان ویژگی ممتازی
به این منطقه بخشیده است.
اقتصاد اقیانوس

اقتصاد اقیانوس میتواند بهعنوان فعالیتهای اقتصادی تعریف شود که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در
اقیانوس صورت میپذیرد از محصوالت اقیانوس استفاده میکنند و کاالها و خدمات خود را به فعالیتهای
اقیانوس ارائه میکنند .فعالیتهای موجود اقیانوس شامل کشتیرانی ،کشتی سواری و تجهیزات دریایی،
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صیادی و فرآوری آبزیان ،گردشگری دریایی و ساحلی ،اکتشاف و تولید نفت و گاز فراساحلی ،الیهروبی و
امکانات بندری است.
بستههای ظرفیتزا

بسته در لغت به معنای پاکت (مشیری )083 :2446 ،و چیزی است که آن را در جعبه یا پوشش کاغذی و
مانند آن پیچیده باشند و واحد شمارش آنچه در بستهبندی قرار داد (انوری .)612/2 :2400 ،ظرفیت مصدر
جعلی به معنای گنجایش (دهخدا )01921/04 :0663 ،استعداد ،قوه (مشیری ،)144 :2446 ،وسع (معین،
 )993 :0662و قابلیت گنجاندن چیزی در فرد یا توانایی پذیرش چیزی یا انجام کاری است (انوری:2400 ،
 .)0626/1اما مقصود از بستههای ظرفیتزا در اینجا به معنای مجموعهای از امکانات و استعدادهای روز
افزون قابل تحصیل ،استحصان ،استخراج و تداومپذیری است که میتواند در قلمروهای متفاوت کشاورزی،
انرژی ،امنیتی ،استراتژیکی و مانند آن ،پایه پیشرفت و توسعه قرار گیرد.
صنایع دریایی عبارتند از :انرژی بادی ،موجی و جزر و مدی ساحلی؛ استخراج نفت و گاز از اعماق دریا و
دیگر موقعیتهای سخت؛ معدنکاری در بستر دریا برای فلزات و مواد معدنی؛ آبزی پروری دریایی؛
بیوتکنولوژی دریایی؛ کنترل و نظارت اقیانوس (جولیان اسمیت و همکاران.)20 - 09 :2409 ،
اقتصاد ساحلي

کلیه فعالیتهای اقتصادی که در ساحل یا نزدیک به آن انجام میشود ،در زمره اقتصاد ساحلی به حساب
میآید .اقتصاد ساحلی کلیه فعالیتهای صورت گرفته در منطقه ساحلی است و بنابراین جمع اشتغال ،دستمزد
و ستانده داخل منطقه را دربرمیگیرد (مدنی.)33 :2402 ،
نکته الزم به ذکر این که دو واژه «اقتصاد اقیانوس» و «اقتصاد ساحلی» هم معنا نیستند؛ زیرا اقتصاد
ساحلی فعالیتهای بیشتری را دربرمیگیرد که بسیار بزرگتر از اقتصاد اقیانوس است.
اقتصاد دریا محور

اقتصاد دریا محور که در اصطالح جهانی به آن اقتصاد آبی ( )Blue economyگفته میشود .در واقع
استفاده پایدار از منابع و گسترههای آبی اعم از اقیانوسها ،دریاها ،دریاچهها سواحل و جزایر ،برای رشد
اقتصادی ،بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است (سلطانمرادی .)2406 ،در تعریف دیگر ،اقتصاد دریا
محور به معنای استفاده از منابع آبی شامل اقیانوسها ،دریاها ،دریاچهها سواحل و جزایر برای رشد اقتصادی
و بهبود وضعیت معیشتی مردم است (مرادی .)2424 ،همچنین توانمندی همه جانبه کشور در دریا جهت
حضور مؤثر و برتر در تمامی فعالیتها و بهرهبرداری حداکثری از منافع اقتصادی ،اجتماعی و نظامی به
مفهوم توسعه دریا محور میباشد (استیری.)01 :2402 ،
حکمراني

در یک تعریف ابتدایی ،حکمرانی بهعنوان مجموعهای از سنتها و نهادها که حاکمان در چارچوب آنها عمل
میکنند یا بهعنـوان روش پیادهسازی قدرت در نهادهای اقتصادی ،سیاسـی و اجتماعـیِ کشـورها یا
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تصدیگری ِاقتصادی سیاسی و اجرایی برای مدیریت کلیه مناسبات کشور در کلیه سطوح تعریف شده است
( ویکی پدیا دانش نامه آزاد).
بستههای ظرفیتزای توسعه مکران
مکران؛ کلید ارتباطي ایران و سایر کریدورهای (داالنهای) ارتباطي

منطقه و دریای مکران یکی از پنج حوزه استراتژیک جهان ،زیر گروهی از حوزه استراتژیک اقیانوس هند
بوده و همه روزه شاهد گذشتن میلیونها بشکه نفت و بخش قابل نگرشی از نیروی جنبنده چرخدندههای
صنعتی غرب است .این ویژگی به ایران برترین نگرش و به جا آوردن نقش پایدار در یکی از ارزشمندترین
گذرگاههای جهان را بخشیده است .کشورهای منطقهای و جهانی سعی در برپاکردن جایگاه خود همگرایی
با ایران بهعنوان قدرت برتر منطقه برآمده و در الگوهای ژئوپلیتیک خود ،داد و ستد با ایران را در دستور کار
پیوندهای منطقهای و جهانی قرار دادهاند .بنابراین میتوان گفت منطقه و دریای مکران از دید جایگاه
استراتژی ،کلید حیاتی ارتباطی برای ایران و دیگر کشورهای منطقه است و کرانههای آن از دید دربرگیرندگی
تواناییهای اقتصادی ،پیوندی و نظامی دارای ارزش بسیار است (افشار .)2401 ،کرانههای مکران در
چشمانداز دگرگونیهای سریع در جهان ژئوپولیتیکی اوایل قرن بیست و یکم در منطقه آسیای باختری
میتواند شاهد توسعه چشمگیری باشد و در مقام یکی از مهمترین نقاط کرانهای ایران برای توسعه بازرگانی
دریایی خاور جهان و در مقام پیش بندری برای کشورهای محاصره شده در خشکی آسیای مرکزی معضل
بزرگ «ژئوپولیتیک دسترسی» آسیای باختری را حل کند .ژئوپولیتیک دسترسی؛ هارتلند ژئوپولیتیکی جدید
جهان با پیوند دادن آسیای مرکزی به کرانههای مکران و اقتدار دریایی ایران در اقیانوس هند واقعیت پیدا
میکند (مجتهدزاده .)2400 ،از دیدگاه ارتباط پذیری منطقه مکران با سه کالن حوزه آتالنتیک (به مرکزیت
آمریکا و اروپای غربی) ،پاسقیک (به مرکزیت چین و ژاپن) و برِّی آسیایی قارهای (به مرکزیت روسیه)
میتوان گفت که مهمترین استراتژی در این زمینه پذیرش رویکردهای برندسازی و تصویرسازی و ارتقای
آوازه منطقه در فضاهای بینالمللی از طریق برگزاری و دعوت از سرمایهگذاران و سیاستگذاران خارجی
است .در این ارتباط به لزوم اتصال اقتصاد ایران به سه حوزه کالن نباید بهصورت چفت شدن به یکی از
حوزههای ژئواستراتژیک باشد بلکه باید ترکیب و بازی بین این سه حوزه مورد توجه قرار گیرد (طرح ویژه
توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران.)2401 ،
سواحل مکران؛ حوزه جدید ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در حال پیدایش در ساختار جهاني

در جغرافیای سیاسی نوپدید غرب آسیا (خاورمیانه) ،بازیگران جدید و حوزههای جدید ژئواستراتژیک و
ژئواکونومیک در ساختار جهانی در حال پیدایش میباشند .در یک نگاه کلی سرزمین ایران یکی از با
اهمیتترین مناطق جهان محسوب میشود .در سطح منطقهای و محلی نیز هر کدام از مناطق این کشور
(شمال ،شمال غرب ،شمال شرق ،شرق ،غرب ،جنوب ،جنوب غرب و جنوب شرق) به تنهایی و بدون در
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نظر گرفتن کلیت کشور ایران ،دارای اهمیت و توانمندیهای بزرگ ژئوپلیتیکی هستند.
وجود کمربند شکننده خاورمیانه و برخی عوامل دیگر ،نقش ایران در غرب آسیا نیز حساس شده است
(سیاری .)2401 ،سواحل منطقه مکران یکی از این مناطق با اهمیت ایران زمین ،در قلمرو ژئواستراتژیک و
ژپوپلیتک ساختار جهانی در مسیر کمربندهای شکننده قرار گرفته است .کمربند شکننده که خاورمیانه (غرب
آسیا) یکی از آنها است بهعنوان کانون نفوذ قدرت و مناطقی در برگیرنده فرآیندهای رقابت درسطح جهانی
شناخته میشوند و از این جهت جایگاه و نقش کلیدی در ساختار جهانی دارند .با چنین شرایطی ،سواحل
مکران با واقع شدن در یکی از حساسترین موقعیتهای ژئوپلیتیکی جهان و بهرهمندی آن از کارکردهای
گوناگون مناطق ژئوپلیتیکی فعال پیرامونی ،درحال تبدیل شدن به یکی از پرجاذبهترین کانونهای توسعهای
منطقهای و جهانی است .این موقعیت سواحل منطقه مکران نه تنها باعث تأثیرگذاری ایران در فرآیندهای
جهانی و منطقهای میشود ،بلکه با ایجاد آثاری عمیق بر مجموعه تعامالت سیاسی ،اقتصادی و امنیتی
کشور ،کارکردهای گوناگون مناطق پیرامونی آن میتواند مسائل داخلی ایران را نیز تحت تأثیر خود بگیرد.
در اوضاع کنونی تحقق مطلوب این مهم؛ نیازمند آگاهی و اشراف مسئوالن اعم از تصمیمگیرندگان و
تصمیمسازان کشور به مطالعه و بررسی نگرشهای راهبردی در ارتباط با ظرفیتهای ویژه جغرافیایی،
اقتصادی و سیاسی این سواحل و چگونگی فعالسازی و بهرهبرداری از این «گنج نهان» ایران زمین ،بنا به
فرمایش مقام معظم رهبری دارد.
چابهار و کنشگری در بین قدرتهای نوظهور شرقي

بندر چابهار بهعنوان یک بندر ایرانی در چهار راه تجارت جهانی قرار گرفته است .منطقه آزاد چابهار تنها
بندر اقیانوسی ایران که حدود  0444کیلومتری بندر کاندال و  0044کیلومتری بمبئی قرار دارد ،بهعنوان یک
منطقه حیاتی جهت صادرات هند به افغانستان و آسیای مرکزی شناخته شده و توسعه منطقه چابهار بخشی
از محاسبات بزرگ استراتژیک هند برای دستیابی به بازارهای خاورمیانه و آسیای مرکزی است (پوالب،
 .)0044شرق اروپا ،اوراسیا ،آسیای میانه و افغانستان از طریق چابهار میتوانند به آسیای شرقی و آفریقا در
کمترین زمان و با حداقل هزینه وصل شوند .این نکته در فضای رقابت فعلی جهانی که شکاف تکنولوژی
بسیار کم شده ،غیر قابل چشمپوشی است (کردی.)2401 ،
توسعه چابهار قبل از انقالب اسالمی نیز در دستور کار دولت ایران بوده و در مورد ابعاد سیاسی ،اقتصادی
و امنیتی توسعه چابهار در سطح محلی -ملی ،منطقهای و جهانی بسیار صحبت شده است؛ آن چه در مورد
توسعه چابهار نادیده گرفته شده نقشی است که این بندر میتواند در توسعه روابط و همکاری جمهوری
اسالمی با قدرتهای نوظهور بزرگ از جمله چین ،هند و روسیه داشته باشد (تقوی نژاد .)2424
بندر چابهار در مسیر ارتباطی هند به اوراسیا قرار دارد و این مسیر برای رشد و توسعه اقتصادی هند
اهمیت زیادی دارد .توسعه این مسیر ارتباطی میتواند توانایی آن را در رقابت با اقتصادهای بزرگ دیگر مثل
چین و مسیرهای دسترسی آن به مواد اولیه و بازارهای مصرفی ،به شدت تقویت نماید .بندر چابهار افزون
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بر تسهیل ارتباطات بازرگانی و سرمایهگذاریهای اقتصادی میتواند نقش مهم و مؤثری در عرصه مناسبات
سیاسی و راهبردی دولتهای بزرگ منطقهای و فرامنطقهای ایفا کرده و بهعنوان عنصر توازن بخش و
تنظیمکننده در مناسبات قطبهای قدرت بروز و ظهور یابد .این بندر در سواحل مکران به علت موقعیت
ممتاز ،استراتژیک و دسترسی به آبهای آزاد بینالمللی جایگاه ویژهای در مبادالت تجاری کشورمان با سایر
کشورهای منطقه دارد و به علت نزدیکی به کشورهایی نظیر هند ،افغانستان ،پاکستان و آسیای میانه،
ترانزیت کاال در آن بسیار مورد توجه است .به لحاظ استراتژیک بندر چابهار بهعنوان وزنه تعادلی برای تنظیم
روابط سیاسی ـ امنیتی دو رقیب هستهای جنوب آسیا ،یعنی هند و پاکستان است.
کارشناسان معتقدند که هند ،بهعنوان یکی از قدرتهای نوظهور اقتصادی در جنوب آسیا با طرح
استراتژی بلند مدت در راستای توسعه بازار های داخلی ،دسترسی به بازار افغانستان و آسیای میانه و رقابت
با چین و پاکستان ،تالش دارد با سرمایهگذاری در بندر چابهار ،به نفوذ اقتصادی و سیاسیاش در منطقه
بیفزاید و جایگزینی برای بندر گوادر ،مسیر ترانزیتی چین و پاکستان ایجاد کند .بههمین علت چابهار ،برای
هند از اهمیت فوقالعاده استراتژیک و حیاتی برخوردار است .این بندر با موقیعت راهبردیاش در واقع
کمهزینهترین ،مطمئنترین و ایمنترین مسیر برای اتصال بازارهای دو کانون جمعیتی جهان شامل 20
کشور حوزه اقیانوس هند و کشورهای آسیای میانه ،حوزه قفقاز تا شرق اروپا است و شکی نیست که این
بندر میتواند به خوبی نقش یک دروازه بینالمللی به سوی کشورهای آسیای میانه ( )CASو کشورهای
همسایه را ایفا کند.
ظرفیتها و قابلیتهای فرامنطقهای مکران

از مهمترین ویژگی راهبردی منحصر به فرد سواحل مکران در جغرافیای سیاسی ،قابلیت «ژئوپلیتک
دسترسی» است« .ژئوپولیتیک دسترسی» اصطالحی است ژئوپولیتیکی برگرفته از وضعیت جغرافیائی و
استراتژیک منطقه اوراسیا در تحوالت پس از فروپاشی شوروی پیشین مورد استفاده قرار گرفت .منظور از
این اصطالح شرح این واقعیت بوده است که همه کشورهای جدا شده از اتحاد شوروی پیشین در قفقاز ،خزر
و آسیای مرکزی کشورهای محاصره شده در خشکی هستند و بیبهره از دسترسی مستقیم یا آسان به
راههای دریایی بازرگانی بینالمللی .قزاقستان ،ترکمنستان و جمهوری آذربایجان همراه با روسیه و ایران در
دریای خزر هم کرانهاند .این جغرافیای ویژه میتواند بازرگانی دریایی میان پنج کشور کرانهای را تشویق
نماید .تنها راه عملی حل مشکل جغرافیایی «دسترسی» را در ایده ارتباط دادن همه این جمهوریهای آن
منطقه و افغانستان به خلیج فارس و دریای عمان از راه گسترش شبکههایی از راه و راه آهن و لولههای
نفتی و گازی میتوان پیشنهاد داد .یکی از چشمگیرترین جنبه این پیشنهاد واگذار کردن یک بندر کوچک
از بنادر فراوان ایران در خلیج فارس و دریای عمان به هر یک از کشورهای محاصره شده در خشکی ژرفای
ژئوپولیتیک شمالی ایران بود (مجتهدزاده .)2400 ،ژئوپولیتیک دسترسی؛ هارتلند ژئوپولیتیکی جدید جهان
با پیوند دادن آسیای مرکزی به کرانههای مکران و اقتدار دریایی ایران در اقیانوس هند واقعیت میپذیرد.
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در شرح این فرضیه ژئوپولیتیکی کرانههای دریای مکران (دریای عمان) میان دو منطقه جاسک و چابهار
محور کرانهای را در ترسیم جغرافیای سیاسی منطقه مجسم میسازد که اگر چه هنوز توسعه ضروری را در
قیاس الزامات ژئوپولیتیکی فراهم آمده در نتیجه تحوالت جغرافیایی-سیاسی بعد از فروپاشی جهان دو قطبی
در دهه  0664و  2444حاصل نکرده است ولی کرانههای مکران در چشم انداز دگرگونیهای سریع در
جهان ژئوپولیتیکی اوایل قرن بیست و یکم در منطقه آسیای باختری میتواند شاهد توسعه چشمگیری باشد
در مقام یکی از مهمترین نقاط کرانهای ایران برای توسعه بازرگانی دریایی خاور جهان و در مقام پیش
بندری برای کشورهای محاصره شده در خشکی آسیای مرکزی معضل بزرگ «ژئوپولیتیک دسترسی»
آسیای باختری را حل کند.
جدول  :1اهم ویژگيهای فرامنطقهای مکران
منطقه مکران بهعنوان یکی از چهار راههای کریدور شمال ـ جنوب در تجارت جهانی.
قرارگیری بندر چابهار در سواحل مکران در تراز بازی قدرتهای بزرگ و مناسبات قدرتهای بینالمللی.
منطقه مکران و بندر چابهار بهعنوان گذرگاهی مطمئن و امن برای توسعه و صادرات کاال به دیگر مناطق جهان.
موقعیت ژئوپلیتیکی ،سواحل مکران ،دروازه ورود ایران به اقیانوس هند و تجارت جهانی است و این یک مزیت
اقتصادی برای جمهوری اسالمی است.
تبدیل شدن منطقه مکران به یکی از پر جاذبهترین کانونهای توسعهای منطقهای و جهانی در قرن .20
اهمیت استراتژیک کریدور چابهار :اتصال دو منطقه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی جنوب آسیا و دو قلمرو سازمان
همکاری سارک و شانگهای به قلمرو آسیا مرکزی ،اکو و دریای خزر و اروپای شرق.
مکران دارای نقش حیاتی در توسعه تجارت و رونق اقتصادی و کوتاهترین مسیر دسترسی افغانستان به آبهای آزاد.
اهمیت کلیدی منطقه مکران برای افغانستان ،پاکستان و هند و چین.
اهمیت سواحل مکران در سطح بینالملل ،دور بودن از تنشهای خاورمیانه و قرار گرفتن خارج از محدوده تنگه
هرمز.
چابهار و کنشگری در بین قدرتهای نوظهور شرقی.
قرارگیری منطقه مکران در توافق «برد  -برد» ایران و چین در سند راهبردی  21ساله.
حضور پر رنگ چین در اقیانوس هند از طریق سواحل مکران.
توسعه سواحل مکران ،بندر جاسک و ایجاد شهرک صنعتی.
سرمایهگذاری چین در پروژههای شهرک پتروشیمی چابهار.
مشارکت فعال در کرویدورهای بینالمللی جنوب (بندر چابهار -آسیای مرکزی) و جنوب  -غرب (چابهار و
بندرعباس -ترکیه و جمهوری آذربایجان).
نقش سواحل مکران در تبدیل ایران به یک قدرت فرامنطقهای.
موقعیت سواحل مکران بهعنوان یک «منطقه گرهای» برای نقش آفرینی در مقیاسهای ملی ،منطقهای ،جهانی.
سواحل مکران فرصت محیطی برای ورود کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی به روند تجارت جهانی.
«ژئوپلیتیک دسترسی» ویژگی راهبردی و قابلیت منحصر بهفرد سواحل مکران در جغرافیای سیاسی.
منبع :نگارنده (مطالعات محقق)
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ظرفیتها و قابلیتهای اقتصادی مکران

منطقه ساحلی مکران در کرانه دریای عمان قرار دارد و بنادر متعددی به خصوص دو بندر راهبردی تجاری چابهار و
جاسک و بنادر صیادی دیگری در این منطقه قرار دارند؛ که از فرصتهای اقتصادی این منطقه به شمار میروند.
مهمترین ویژگیهای منحصر بهفرد مکران در حوزه اقتصاد این چنین فهرست میشود:
یک .دسترسی به آبهای آزاد و گذرگاههای جهانی؛
دو .قابلیت استقرار صنایع انرژی بر و آب بر در حاشیه و کرانههای سواحل مکران؛
سه .وجود بازارچههای مرزی؛ پیشین ،ریمدان ،جاسک ،لیردف ،سیریک ،منطقه آزاد تجاری صنعتی
چابهار؛
چهار .ایجاد قطب جدید اقتصادی در چابهار واقع در کرانه و پسکرانه و پهنه سواحل مکران؛
پنج .چابهار ،چهار راه بزرگ تجاری افغانستان ،پاکستان و کشورهای آسیای میانه و داشتن شرایط الزم
برای تبدیل شدن به قطب تجاری؛
شش .محور ترانزیت بودن چابهار برای آسیای شرقی؛
هفت .مزیتهای منطقه آزاد چابهار این است که در آینده کانون بازرگانی و مبادلههای اقتصادی ایران
و کشورهای همسایه خواهد شد.
هشت .وجود قطب سوم پتروشیمی در چابهار (سایت پتروشیمی «مکران» در حال ساخت در چابهار
نخستین هاب بزرگ پتروشیمی کشور)
نه .پایانه نفتی خودکفایی جاسک و اشتغال در سواحل مکران؛
ده .اسکلههای بارگیری و تخلیه بار بندر چابهار.
بسته ظرفیتزای اقتصادی منطقه مکران خود به دو دسته قابل تقسیم است.
الف) ظرفیتهای شیالتي

سواحل مکران  100کیلومتر نوار ساحلی و وجود ظرفیتهای صید و صیادی از عوامل اصلی ایجاد اشتغال
و توسعه در شهرها و روستاهای محدوده سواحل مکران است .این سواحل ویژگیها و ظرفیتهای منحصر
بهفردی دارد که نه تنها در ایران بلکه در جهان کمسابقه و بیسابقه است .از مهمترین ظرفیتهای منحصر
بهفرد این سواحل ظرفیت شیالتی و آبزیپروری میباشد 00 .بندر صیادی و ماهیگیری و جایگاه تخلیه
صید شامل تیس ،کنارک ،رمین ،زرآباد ،پزم ،چابهار ،بریس ،گواتر ،جد ،تنگ و پسابندر در حوزه
شهرستانهای چابهار و کنارک برای صید و صیادی فعالند .ظرفیتهای کالن آبزیپروری در نوار ساحلی
جنوب استان سیستان و بلوچستان (چابهار و کنارک یا به تعبیری سواحل مکران) این منطقه را به یکی از
کمنظیرترین مناطق کشور در حوزه شیالت تبدیل کرده و میتواند ساالنه بخش بزرگی از نیاز بازارهای
داخلی و خارجی را تأمین و ارزآوری زیادی داشته باشد .چابهار و کنارک به دلیل نزدیکی به خط استوا نسبت ًا
گرم و مرطوب و درجه حرارت سواحل این شهرستان در طول سال مناسب برای پرورش میگو و صید و
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صیادی است که این امر سبب شده تا کارشناسان ،این منطقه را به بهشت آبزی پروری تشبیه کنند .وجود
انواع آبزیان دریایی با ارزش تجاری شامل انواع میگوها نظیر سفید هندی ،ببری سیاه یا مونودون ،ببری
سبز ،موزی و همچنین البستر ،خرچنگ ،صدف ،خیار دریایی و انواع جلبکها در چابهار و کنارک شرایط
تأمین مولد از منابع دریایی منطقه را فراهم کرده است .سواحل مکران یکی از قطبهای مهم تولید انواع
آبزیان به شمار میرود .این منطقه از ظرفیت گستردهای برای مزارع پرورش میگو ،پرورش ماهی در دریا و
پرورش ماهی در قفس ،صید تون ماهیان در آبهای فراساحلی ،توسعه صید فانوس ماهیان ،تولید عصاره
از فانوس ماهیان ،خوراک دام ،کنسرو تن ماهیان و احداث زیستگاه مصنوعی پرورش آبزیان برخوردار است.
به گواهی سازمان شیالت ایران تولید یک میلیون و  014هزار تن انواع آبزیان تا پایان برنامه ششم توسعه
هدفگذاری شده که  014تا  244تن آن مربوط به پرورش و صید در سواحل مکران است (صالحی.)2403 ،
ب) ظرفیتهای کشاورزی

از دیگر قابلیتها و ظرفیتهای اصلی نهفته در دل منطقه مکران ،توانمندیهای محیطی کالن این منطقه
در حوزه کشاورزی و شیالت است .در اسناد باالدستی سواحل مکران قرار است به قطب محصوالت
گرمسیری و گلخانهای شبه قاره با فناوری شیرینسازی آبهای عمان تبدیل شود .در این مسیر نخستین
گام احداث بزرگترین مجتمع گلخانهای تمام شیشهای مدرن جهان در چابهار است .بنا به تحقیقات صورت
گرفته از سوی کارشناسان کشاورزی ،سواحل مکران و محدوده کنارک ،چابهار تا گواتر با بیش از  044هزار
هکتار اراضی حاصلخیز کشاورزی عمدتا برای میوههای گرمسیری و نیمه گرمسیری مستعد تبدیل شدن
به قطب کشاورزی و محصوالت گرمسیری شبه قاره از نپال تا پاکستان است .موز ،مرکبات ،چیکو
( ،)Sapodillaانبه ،نارگیل ،گواوا (زیتون محلی ،بعد از خرما و انبه سومین میوه اختصاصی منطقه مکران
است) ،کنار ،تمرهندی ،هندوانه ،هندوانه آناناسی ،پاپایا و خرما ...از انواع میوههای پر ارزش گرمسیری هستند
که ساالنه در سواحل مکران تولید میشوند .همچنین عملیات پرورش و تکثیر کشت محصول استراتژیک
آناناس هم اکنون بهصورت آزمایشی در منطقه «باهوکالت» چابهار در سواحل مکران آغاز شده است .احداث
گلخانهها ،تولید گیاهان دارویی ،زعفران ،زرشک و غیره از دیگر ظرفیتهای کشاورزی منطقه میباشد.
چابهار این ظرفیت را دارد که به میزان  04هزار هکتار کشت گلخانهای با  044هزار فرصت شغلی در
آن ایجاد شود .پرورش میگو و شتر از دیگر ظرفیتهای بیبدیل سواحل مکران در بخش کشاورزی و
شیالت میباشد و پنجاه و پنج درصد صید و صیادی کشور در سواحل مکران انجام میشود .اگر حمایتهای
الزم صورت گیرد با مشارکت بخش خصوصی شاهد توسعه در این گونه فعالیتها خواهیم بود (حجتی،
.)2403
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جدول  :2مهمترین ظرفیتها و قابلیتهای کشاورزی و شیالتي مکران
کشاورزی :توانمندی منطقه در تولید محصوالت خارج فصل وگرمسیری :موز ،مرکبات ،چیکو ( ،)Sapodillaانبه،
نارگیل ،گواوا (زیتون محلی ،بعد از خرما و انبه سومین میوه اختصاصی منطقه مکران است) ،کنار ،تمر هندی،
هندوانه ،هندوانه آناناسی ،پاپایا ،و خرما ...
عملیات احداث بزرگترین مجتمع گلخانهای تمام شیشهای مدرن جهان در چابهار
شیالت :ظرفیتهای کالن آبزیپروری:
 وجود انواع آبزیان دریایی با ارزش تجاری شامل خرچنگ ،صدف ،خیار دریایی و انواع جلبکها ،البستر و انواع
میگوها نظیر سفید هندی ،ببری سیاه یا مونودون ،ببری سبز ،موزی.
 فرآوردههای بیولوژیک از آبزیان مانند ترکیبات دارویی« :استخراج مواد بیولوژیک و دارویی برای تولید داروی
ضد سرطان از خیاران دریایی» .مطالعات بیولوژی ماهیان با ارزش تجاری ،استخراج مواد با ارزش صنعتی و دارویی
از ریز جلبکها و ماکرو جلبکهای دریایی،
 پرورش آبزیان زینتی ،پرورش ارتیما ،غذای زنده ارزشمند برای تغذیه بسیاری از ماهیان پرورشی ،میگو و انواع
ماهیان تزئینی.
سواحل مکران از قطبهای مهم تولید انواع آبزیان و غنیترین ذخایر جهان در ارتباط با صید میگو و ماهی.
مزارع پرورش میگو ،پرورش ماهی در دریا و پرورش ماهی در قفس ،صید تن ماهیان در آبهای فراساحلی ،توسعه
صید فانوس ماهیان ،تولید عصاره از فانوس ماهیان ،خوراک دام ،کنسرو تن ماهیان و احداث زیستگاه مصنوعی
پرورش آبزیان.
میگویی که در سواحل مکران و در مزارع و سایتهای آن تولید میشود ،بهدلیل آب و هوای مناسب و دوری از
آلودگیهای صنعتی ،مرغوبترین میگوی تولیدی ایران است نوع میگویی که در گواتر تولید میشود ،وانامی شیشهای
است که هم بهدلیل مرغوب بودن نوع میگو و هم زمینهای زیرکشت آن؛ خریداران بسیاری دارد.
منبع :همان
ج) ظرفیت زیرساخت انرژی

چشمانداز توسعه آینده کشور و بهویژه در سواحل مکران تا حد زیادی منوط به شناخت بهینه از کارکردها و
قابلیتها و ظرفیتهای این منطقه است .این پهنه سرزمینی در کرانه آبهای آزاد اقیانوسی به دلیل قرار
گرفتن در مسیر انتقال انرژی ،سواحل و وجود بنادر مناسب برای تأسیس بندر و تأسیسات نفتی ،اسکلههای
تخصصی نفت ،گاز و پتروشیمی دارای جایگاه انحصاری در تأمین انرژی و انتقال کاال برای کشورهای
منطقهای و فرامنطقهای است .افزایش تولید گاز در منطقه خلیج فارس امکان تبدیل سواحل مکران ،به
دروازههای مبادله انرژی در سطح جهانی (به خصوص صادرات به آسیای جنوب غربی) را ایجاد میکند.
جانمایی کلی برای ساخت دومین بندر اقیانوسی کشور در سواحل مکران انجام شده ،این بندر در استان
هرمزگان با محوریت جذب کشتیهای کانتینری با اندازه بزرگ ساخته میشود (راستاد .)0866 ،حوزه نفوذ
میان قارهای سواحل مکران و قرار گرفتن این منطقه در مسیر کشتیهای تجاری غولپیکر مزیت اقتصادی
بزرگ و درآمدزایی برای کشور محسوب میگردد .سواحل مکران با توجه به شرایط فعلی تنگه هرمز جایگزین
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مناسبی برای خروج ایران از تنگنای ارتباطی دریایی محسوب میشود .یکی از طرحهای مهم ،انتقال نفت
خام از گوره (تلمبهخانه پمپاژ مناطق نفتخیز جنوب منطقه گچساران) است که از دستاوردهای طرح جامع
منطقه انرژی جاسک است .انجام مطالعات خط لوله انتقال نفت از نکا به جاسک با ظرفیت روزانه یک
میلیون در دستور کار وزارت نفت قرار دارد (شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی).
د) ظرفیت تولید انرژیهای نو و تجدیدپذیر

انرژیهای تجدیدپذیر به انرژی حاصل از بهرهگیری مستقیم یا غیر مستقیم خورشید ،باد ،امواج دریا و انرژی
گرمایشی زمین گفته میشود و ویژگی اصلیشان در نامحدود بودنشان است .امروزه انرژیهای نو و
تجدیدپذیر به دلیل پاک بودن و سازگاری با محیط زیست مورد توجه ویژه در کشورهای توسعه یافته قرار
دارد و باید با یک برنامهریزی جامع و بلندمدت ،بیش از پیش به کارکردهای مثبت استفاده از این انرژیها
توجه کرد .طبق ماده  8عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر
مصوب  ،0860/0/26انواع انرژی تجدیدپذیر عبارتند از :انرژی خورشیدی ،انرژی آبی ،انرژی زمین گرمایی،
انرژی بادی ،انرژی زیستی ،انرژی اقیانوسی (معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات) پهنه سرزمینی
جمهوری اسالمی ایران به دلیل قرارداشتن در منطقه جغرافیایی با طول و عرض تقریباً برابر ،بدون تردید
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ،ضرورت نیل به توسعه پایدار بوده و نیازمند اراده سیاسی ،همکاری بخش
خصوصی و اقتصادی کردن استفاده از این انرژی میباشد.
سواحل مکران یکی از منحصر به فردترین پهنه کشور برای استفاده از انواع انرژیهای نو و تجدیدپذیر
به شمار میرود .منطقه مکران اگرچه مزیتها و نعمتهایی نظیر نفت ،گاز و جنگلهای انبوه ندارد ،اما
نعمتهای خدادادی همچون باد و تابش خورشید و دریاها با امواج بلند ،از جانب معمار بیهتمای زیبا آفرین
هستی ،به این منطقه ارزانی شده که وجود این مزیتها و نعمتها سواحل مکران را به مجموعهای بی نظیر
از انرژیهای نو در ایران تبدیل کرده است که میتواند بستر مناسبی در زمینه سرمایهگذاری داخلی و خارجی
در زمینه تولید برق قرار بگیرد .این منطقه قابلیتهای فراوانی برای استفاده از انرژیهای باد و خورشید و
آبی را دارد و در کنار دیگر انرژیهای تجدیدپذیر میتوان با اتکاء به انرژی حاصل از باد و خورشید و حتی
امواج دریا مقادیر قابل مالحظهای برق را با بهترین شکل ممکن تولید کرد .سواحل مکران با داشتن
ظرفیتهای فراوان در انرژی باد و خورشید و دریا و سایر انرژیهای تجدیدپذیر میتواند تبدیل به هاب
انرژی منطقه شود .از زیرساخت های حوزه انرژی در توسعه سواحل مکران ایجاد مناطق تولید (زون های)
انرژی تجدیدپذیر است.
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جدول  :3مهمترین ظرفیتها و قابلیتهای مکران در زیرساخت انرژی
قرار گرفتن در مسیر انتقال انرژی.
وجود بنادر با عمق آبگیری مناسب برای تأسیس بندر و تأسیسات نفتی ،اسکلههای تخصصی نفت ،گاز و پتروشیمی.
دارای جایگاه انحصاری در تأمین انرژی و انتقال کاال برای کشورهای منطقهای و فرامنطقهای.
دروازه مبادله انرژی در سطح جهانی.
افزایش قابل توجه تولید گاز در منطقه خلیج فارس و امکان تبدیل منطقه مکران به دروازه صادرات به آسیای جنوب
غربی.
جانمایی کلی برای ساخت دومین بندر اقیانوسی کشور با محوریت جذب کشتیهای کانتینری با اندازه بزرگ.
حوزه نفوذ میانقارهای سواحل مکران و قرار گرفتن این منطقه در مسیر کشتیهای تجاری غولپیکر.
دسترسی و انتقال گاز طبیعی از خط هفتم سراسری به جاسک و امکان بهرهمندی از منابع عظیم گازی.
ایجاد پایانه صادراتی نفت خام ،صادرات گاز طبیعی از جاسک به عمان ،ساخت پاالیش ال ان جی ،محصوالت
پتروشیمی ،احداث پاالیشگاه نفت ،مخازن استراتژیک.
قابلیت و توان منطقه مکران در تولید انرژیهای نو و تجدیدپذیر.
قابلیت و توان منطقه مکران در انرژی زمین گرمایی (ژئوترمال) :نیروگاه بخاری سیریک.
شناسایی دو حوزه زمین گرمایی تفتان ـ بزمان و بندرعباس ـ میناب ،توسط سازمان انرژیهای نو ایران.
قابلیت و توان منطقه مکران در تولید انرژی خورشیدی :قابلیت تابشی خورشیدی باالی منطقه مکران ،بهترین
فرصت را برای استفاده از انرژی خورشیدی میسر ساخته که امکان برقرسانی به روستاها با استفاده از سیستمهای
سلول خورشیدی (فتوولتائیک) را به وجود میآورد.
قابلیت و توان منطقه مکران در تولید انرژی دریایی :امواج ،جزر و مد . ...
انرژی امواج :توانایی برداشت مقدار قابل توجهی از انرژی موج برای خودکفایی در تولید برق به منظور حفظ سالمت
محیط زیست و کاهش مصرف سوختهای فسیلی و در نهایت صرفهجوییهای اقتصادی.
قابلیت و توان مناسب مناطقی همچون چابهار در سواحل مکران جهت تولید برق از انرژی امواج.
انرژی جزر و مد :دارا بودن بیشترین قابلیت انرژی جزر و مدی در بندر سیریک و بعد از آن بندر تیس.
قابلیت تبدیل شدن به هاب انرژیهای پاک وتجدیدپذیر با داشتن ظرفیتهای فراوان در انرژی باد و خورشید و
دریا ،و سایر انرژیهای تجدیدپذیر.

منبع :همان
ظرفیتها قابلیتهای دفاعي -امنیتي مکران (پدافند غیرعامل)

توسعه سواحل مکران به تأمین بیشتر امنیت کشور و رشد اقتصادی کمک میکند .تأمین امنیت مرزهای
فیزیکی سهگانه و توسعه مکران از جمله راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران است .با توجه به وسعت
مرزهای آبی کشور عزیزمان ایران ،پدافند غیرعامل در بخش علوم دریایی به مجموعه اقدامات پیشگیرانه
در حوزه علوم دریایی اطالق میگردد که با اجرای آن میتوان میزان خسارات و تلفات احتمالی ناشی از
تهدیدات را به حداقل ممکن کاهش داد .این اقدامات میتواند در گروههای مهندسی و سازههای دریا،
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فیزیک دریا ،زیست دریا ،شیمی و آلودگی دریا و سایر علوم مرتبط با علوم دریایی باشد( .پایگاه همایشهای
علمی ایران) یکی از این موقعیتهای ژئوپلیتیک ایران ،سواحل دریای عمان (مکران) در جنوب شرقی
سرزمین ایران است .وجود مرزهای دریایی طوالنی ج .ا .ایران در دریای عمان و خاصه سواحل بندر چابهار
که حدوداً  86درصد مرزهای دریایی ایران در دریای عمان را تشکیل میدهد ،یکی از ابعاد اهمیت ایـن
منطقه است .وجود دو قدرت هسته ای در حوزه دریای عمان و توجه ویـژه کـشورهای فرامنطقـهای مانند
آمریکا و تالش برای حضور مداوم در حوزه خلیج فارس و در نتیجه وجـود تهدیـدات نظامی و امنیتی از آن
سوی مرز ،که حتی میتواند متوجه کل کشور شود ،جایگاه ویژه آن را در سیاستها و استراتژیهای امنیتی
کشور روشن میسازد .این منطقه دارای ویژگیهایی است که تعامل میان این ویژگیها و برنامههای آمایش
دفاعی ـ امنیتی در جهت برخورد و رفع تهدیـدات موجـود راهگشا و بسیار الزم و ضروری خواهد بود (یاری
و همکاران.)92 :2409 ،
جدول  :4ظرفیتها و قابلیتهای دفاعي  -امنیتي مکران
سواحل مکران به لحاظ جایگاه نظامی میتواند در اتخاذ استراتژیهای فرامنطقهای برای ایران تعیینکننده باشد.
باال بردن توان تحرک میان آبهای اقیانوسی به نیروی دریایی.
پایگاه هوایی چابهار و توسعه آن میتواند قدرت نظارتی و کنترل ایران را بر بخش شمالی اقیانوس هند افزایش
دهد.
بهرهمندی منطقه مکران از یک موقیعت ژئواستراتژیک بسیار مهم.
سواحل و آبهای جنوب شرق ایران دارای عمق استراتژیک خاصی است که توان باالیی را برای ایران در مقابله با
چالشهای دفاعی ـ امنیتی منطقه تضمین میکند.
ایران از طریق عرصه آبی مکران میتواند به یک قدرت نظامی با حوزه عملکرد میان اقیانوسی تبدیل شود.
قابلیت ایجاد یک هسته تمدنی و شکل گرفتن اصل تمدن دریایی در سواحل مکران برای تقویت قدرت دریایی و
توسعه قدرت دفاعی ،ارتقای توان دفاعی از طریق دریا (بهویژه در مناطق مهم و حساس جاسک).
سواحل مکران از سرپلهای مهم احیای تمدن دریایی ایران.
ساخت جدیدترین پایگاه نداجا با مدرنترین فناوریهای نظامی روز ،در بندر پسابندر نقطه شرقی سواحل مکران و
دهانه ورودی دریای عمان.
وجود منطقه سوم دریایی کشور و نیروی دریایی سپاه در چارچوب دکترین دفاعی جمهوری اسالمی.
ضـرورت توجه و اجرای اصول آمایش دفاعی در سواحل مکران دلیل افزایش بازدارندگی و کاهش آسیبپذیری.
ضرورت توجه به مالحظات آمایشی و جغرافیایی در بررسی امنیت پایدار منطقه مکران به دلیل ،وجود انواع تهدیدات
مختلف و متعدد از جمله تهدیدهای خارجی بهعنوان مؤلفههای تأثیرگذار در این منطقه.
ظرفیت تبدیل شدن ایران به قدرت اقیانوسی.
پیام قدرت و سیادت دریایی ایران از « اتاق اقتدار» پسابندر.
شهرهای شناور موشک انداز و تشکیل بسیج دریایی در سواحل مکران.
بهکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین در پایگاههای :قشم ،میناب ،جاسک ،کنارک ،جکیگور.
منبع :همان
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نتیجهگیری
سواحل مکران به دلیل موقعیـت و ویژگیهای استراتـژیک آن از منظـر ژئـوپلیتیکی ،ژئواستراتـژیکی و
ژئواکونومیکی دارای اهمیت فراوانی است .منطقه مکران پهنه سرزمینی از استعدادها و ظرفیتهای پنهان
در حوزههای مختلف و از فرصتهای بکر سرمایهگذاری است .ظرفیتهای دریا و اقیانوسی بودن آن،
ظرفیتهای حوزه معدن ،حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ،میوههای گرمسیری ،شیالت ،گردشگری تاریخی و
طبیعی آن و دیگر ظرفیتهای بالقوهای که هر یک به تنهایی در صورت بهرهوری بهینه میتوانند تأثیر
شگرفی در حوزه اقتصادی ،سیاسی در سطوح محلی ،ملی و فراملی داشته باشد .ویژگیها و قابلیتهای
مطلوب منطقه مکران با توضیح و به صورت دستهبندی در قالب جدول بیان گردید و اشاره شد برای
بهرهگیری از سایر قابلیتها و مزیتهای بالقوه و مغفول مانده این منطقه باید در قالب یک نقشه راه مشخص
و دقیق ،موضوع عمران و آبادانی منطقه مکران را رقم زد .به منظور تحول در توسعه منطقه مکران ،خروج
آن از محاق توسعه نیافتگی ،تبدیل آن به یک الگوی توسعه مهم جمهوری اسالمی ایران ،شناسایی ویژگیها
و قابلیتهای منطقه مکران ضرورت دارد .مهمترین ویژگی راهبردی منحصر بهفرد سواحل مکران در
جغرافیای سیاسی ،قابلیت «ژئوپلیتک دسترسی» است .موقعیت جغرافیایی مکران ،سبب گردیده تا بتوان از
همهی ظرفیتها و توان محیطی موجود ،فرصت خوبی را برای مطالعات گسترده در زمینه انواع انرژیهای
پاک را فراهم آورده و با استفاده از ظرفیت فناوریهای جدید و دانش بنیان گلخانه دریایی را با بکارگیری
انرژیهای تجدیدپذیر احداث نمود .توانمندیهای محیطی کالن این منطقه در حوزه کشاورزی و شیالت
یکی دیگر از این ظرفیتها است .در اسناد باالدستی سواحل مکران قرار است به قطب محصوالت گرمسیری
و گلخانهای شبه قاره با تکنولوژی شیرینسازی آبهای عمان تبدیل شود .در این مسیر نخستین گام احداث
بزرگترین مجتمع گلخانهای تمام شیشهای مدرن جهان در چابهار است.
ظرفیتهای کالن آبزیپروری در نوار ساحلی ،این منطقه را به یکی از کمنظیرترین مناطق کشور در
حوزه شیالت تبدیل کرده ،تا کارشناسان ،این منطقه را به بهشت آبزی پروری تشبیه کنند .از دیگر قابلیتها
و مزیتهای اصلی این منطقه همجواری آن با آبهای آزاد بینالمللی در مرزهای جنوبی کشور و همجواری
با دو کشور پاکستان و افغانستان است .دسترسی به منابع غنی انرژی ،تسلط بر مهمترین مسیر انتقال انرژی
و کاال در سطح جهان ،موقعیت استراتژیک برای دسترسی کشورهای محصور در خشکی در آسیای مرکزی،
قفقاز و افغانستان به آبهای آزاد ،قابلیت مناسب سواحل مکران برای ایجاد بندرگاهها و ترمینالهای وسیع
تجاری و تبدیل آن به کانون ورود و خروج کاال از طریق جادههای شمالی جنوبی ،جاده شرقی جنوبی و
جاده جنوبی غربی بین چابهار و آسیای مرکزی ،قفقاز ،روسیه و اروپا ،که با برخورداری از موقعیت و شرایط
ویژهای برای حمل و نقل و تجارت ساحلی بهعنوان «دروازه طالیی به آبهای آزاد جهان و اقتصاد دنیا» و
دروازه ورود ایران به بازارهای جهانی نام برد.
بارور کردن و به فعلیت رساندن قابلیتهای این سواحل مهم باعث حکمرانی دریایی ،افزایش وزن و
منزلت ژئوپلیتیکی و جغرافیای سیاسی ایران در سطح منطقه و حتی جهان میشود .با توجه به راهبردهای
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توسعه منطقه در اسناد باالدست و با توجه به ظرفیت های ذکر شده میتوان با رویکرد اقتصاد مقاومتی و
.پرهیز از تعارض منافع به هدف اصلی حکمرانی که همان خنثی سازی تحریمها است دست یافت
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