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مقدمه
توس��عه نامتوازن به مثاب��ه یکی از مهم ترین 
پیامده��ای  کش��ور  فعل��ی  مش��کالت 
اجتماع��ی، اقتص��ادی، سیاس��ی و امنیت��ی 
منفی در ابعاد محلی و ملی به دنبال داش��ته 
است. دسترسی ش��هروندان مناطق مختلف 
به امکانات، تس��هیالت و خدمات یکس��ان 
و ضرورت پیش��گیری از بسترهای نامالیم 
امنیتی  اجتماع��ی و سیاس��ی-  اقتص��ادی، 
ب��ه همراه ض��رورت اس��تفاده از توان های 
محیط��ی کش��ور در مناط��ق مختل��ف در 
راس��تای توس��عه همه جانبه و مت��وازن ملی 
سبب ش��ده است تا در دهۀ فعلی ضرورت 
توس��عه مناط��ق مختل��ف بیش از گذش��ته 
احساس شود. در این راس��تا توسعه مناطق 
مح��روم ک��ه عمدت��اً در مناط��ق پیرامونی 

و مرزی کش��ور ق��رار دارند، در دس��تور کار دول��ت و نهادهای 
ذی ربط قرار گرفته اس��ت. 

اگرچه در چهارمین دهه از انقالب اس��المی، وضعیت غالب 
مناطق کش��ور قابل  مقایسه با قبل از انقالب نیست اما همچنان در 
بسیاری از مناطق، شهروندان از خدمات مناسبی برخوردار نیستند 
و همی��ن موضوع مش��کالت جدیدی را به وج��ود آورده که در 
ی��ک چرخه باطل، هم منج��ر به بازتولید توس��عه نیافتگی در این 
مناطق شده و هم مشکالتی را برای دولت به وجود آورده است. 
در میان این مناطق، جنوب ش��رق کشور وضعیت منحصربه فردی 
دارد. این منطقه به رغم گستردگی خود از خست اقلیمی و انزوای 
جغرافیایی رنج می برد. در درون این منطقه که استان های سیستان 
و بلوچس��تان، هرمزگان و کرمان یعنی منطقه 9 آمایش��ی کشور 
را در بر می گیرد، غالب ش��اخص های توس��عه وضعیت مناس��بی 
ندارند، به گونه ای که اگر شهرهای شمالی و بزرگ استان کرمان 
و مرکز و غرب هرمزگان را مستثنی کنیم، این منطقه محروم ترین 
و عقب مانده ترین منطقه کش��ور اس��ت. محرومیت این منطقه در 

توسعه مکران؛ ضرورت های داخلی 
و اهمیت منطقه ای

جنوب شرق ایران همواره از محرومیت، توسعه نیافتگی و مشکالت عدیده اقتصادی، اجتماعی و امنیتی 
رنج می برد. همین امر ضرورت توس�عۀ بیش از پیش این منطقه را آش�کار می س�ازد اما توسعۀ مناطق 
مس�تلزم سرمایه گذاری فراوانی است که در برخی موارد دولت ها در کوتاه مدت از تأمین آن عاجزند. 
یک�ی از پیامدهای توافق هس�ته ای، فراهم آمدن زمینه های الزم برای جذب س�رمایه گذاری خارجی و 
کمک به توسعۀ منطقه ای از طریق مشارکت کشورهای خارجی است. از همین رو دولت درصدد است 
با فراهم آوردن بس�ترهای داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی به توسعۀ جنوب شرق کشور کمک 
کند. این نوشتار ضمن بررسی ضرورت های توسعۀ مکران، فرصت های موجود و همچنین چالش های 

فراروی آن را مورد بررسی قرار داده است.

اشاره:

دکتر مهدی میرزاده کوهشاهی*

تحلیل

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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توسعه مکران؛ ضرورت های داخلی و 
اهمیت منطقه ای

حالی اس��ت که به رغم محدودیت های محیطی و خست اقلیمی، 
ب��ه دلیل مجاورت ب��ا دریای عمان، اقیانوس هند و همس��ایگی با 
کش��ورهای جنوب آسیا و همچنین گس��تردگی خود قابلیت های 
بالقوه اقتصادی فراوانی دارد که می تواند مبنای توس��عه همه جانبۀ 
این منطقه قرار گیرد و عالوه بر بهبود وضعیت منطقه، به توس��عه 
مل��ی نیز کمک کند. از این رو ظرفیت ه��ای نهفته در این منطقه، 
تالش ب��رای رف��ع محرومیت های موجود و برخی سیاس��ت های 
راهبردی مانند تالش برای کاس��تن از وابس��تگی ای��ران به خلیج 
فارس، س��بب شده است در س��الیان اخیر توسعه منطقه مکران در 

دستور کار دولت قرار گیرد.

مکران و مشکالت آن
منطق��ه مکران که از نظر جغرافیایی از نیمۀ ش��رقی هرمزگان یعنی 
میناب و س��یریک ش��روع ش��ده و ت��ا منتهی الیه ضلع)شهرس��تان( 
لس��بیله در ایالت بلوچستان پاکس��تان ادامه دارد، به لحاظ تاریخی 
س��کونت گاه اق��وام دراویدی1 و بلوچ اس��ت. ام��روزه نیز اگرچه 

1. نام این منطقه نیز برخالف بسیاری از روایت های ایرانی، برگرفته از نام یونانی 
دروایدی ها یعنی »ماکای« است. از همین رو این منطقه در متون کالسیک یونانی 

»ماکاره نه« نامیده می شده است.

بخش عم��ده س��اکنان مک��ران به ویژه در 
ای��ران را بلوچ زبانان تش��کیل می دهند، اما 
هنوز ه��م دراویدی تب��اران زی��ادی مانند 
براهویی ها در بلوچستان و حتی بخش هایی 
از هرم��زگان و کرمان زندگ��ی می کنند. 
ازنظ��ر مذهبی نیز قاطب��ۀ جمعیت منطقه را 
سنی مذهبان حنفی تش��کیل می دهند. فقر 
عموم��ی و نابرخ��ورداری از امکانات که 
به فق��ر فرهنگ��ی در برخی از ای��ن مناطق 
انجامی��ده، فضا را برای اثربخش��ی تبلیغات 
منف��ی کش��ورهای عربی، علی��ه جمهوری 
اس��المی ایران فراه��م کرده و ای��ن امر به 
ترویج واگرایی و توس��عه رادیکالیس��م در 
این منطقه انجامیده اس��ت.  فارغ از پیشینه 
و ویژگی های فرهنگی ساکنان، این منطقه 
اکن��ون توس��عه نیافته تری��ن منطقه کش��ور 
اس��ت و شهرس��تان های محروم��ی مانن��د 
جاس��ک، بش��اکرد و کنارک را در خود 
جای داده  اس��ت. چابهار به مثابه مهمترین 
بن��در اقیانوس��ی ای��ران، مهم تری��ن ش��هر 
منطقه مکران اس��ت و توس��عۀ ای��ن منطقه 
نی��ز با محوری��ت این بندر در دس��تور کار 
برنامه ریزان اس��ت. با این ح��ال محوریت 
بندر چابه��ار مانع از توجه به س��ایر مناطق 
نشده اس��ت و در سالیان اخیر توسعۀ بخش 
غربی مکران با محوریت بندر جاس��ک نیز 

در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت.

توسعه مکران در سطوح سه گانه
توسعه مکران اگرچه در گام نخست با هدف 
توس��عه مناطق س��احلی محروم اما مس��تعد 
جنوب ش��رق کش��ور صورت می پذیرد اما 
طرح کالن توسعه این منطقه از ضرورت های 
مل��ی، منطقه ای و حتی بین المللی نیز ناش��ی 

توس�عه مک�ران اگرچ�ه در گام نخس�ت 
ب�ا هدف توس�عه مناطق س�احلی محروم 
ام�ا مس�تعد جنوب ش�رق کش�ور صورت 
می پذی�رد ام�ا ط�رح کالن توس�عه این 
منطق�ه از ضرورت های ملی، منطقه ای و 

حتی بین المللی نیز ناشی می شود.
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می شود. در ادامه به ضرورت های این طرح 
در ابعاد مختلف آن پرداخته می شود.

ضرورت های محلی توسعه مکران
در س��طح محلی توس��عه مکران کمک به 
توس��عه مناطق محروم جنوب شرق کشور 
است. در این سطح، مناطق شرق هرمزگان 
و جنوب اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان با 
توس��عه این منطقه از وضعیت فعلی رهایی 
خواهد یاف��ت. این مناطق هم��ان طور که 
بیان ش��د امروزه در سطح بندی های توسعه 
در ش��مار منطقه توس��عه نیافته کشور قرار 
دارن��د و از نظ��ر ش��اخص های اقتصادی، 
صنعتی، بهداش��تی و تا حدودی آموزشی، 
وضعی��ت نامناس��ب و در برخی م��وارد و 
مناط��ق از وضعیت بغرنجی رن��ج می برند. 
همین امر س��بب ش��ده احس��اس تبعیض و 
محرومیت در این مناطق به شدت باال باشد. 
این عامل خود بس��تری مناسب برای رشد 
گروه ه��ای تندروی مذهب��ی و جریان های 
تروریستی فراهم کرده است که در برخی 
موارد در فقدان توجه به مس��ائل اقتصادی 
از س��وی برخ��ی رقب��ای منطق��ه ای ایران 
م��ورد حمایت ق��رار می گیرند. با توس��عۀ 
منطقه مکران، پس��کرانه های این منطقه در 
سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان نیز از 
فرصت های به وجود آمده منتفع می شوند. 
این امر س��بب خواهد ش��د جنوب اس��تان 
کرمان که معموالً محرومیت آن در س��ایه 
توسعۀ مناطق شمالی این استان نادیده گرفته 
می شود، در هم پیوندی با شرق هرمزگان و 
جنوب غرب بلوچس��تان توسعه یابد. شایان 
ذکر اس��ت جنوب کرم��ان نیز ع��الوه بر 
مش��کالت اقتصادی ناش��ی از محرومیت، 

با مس��ائل و مش��کالت اجتماعی و امنیتی فراوانی دست به گریبان 
اس��ت، به گونه ای که در برخی ش��اخص های امنیت��ی وضعیتی به 

مراتب بدتر از مناطق مرزی و محروم دارد.

توسعۀ مکران در چشم اندازی ملی
دومین ض��رورت توس��عۀ مکران ناش��ی از اس��تفاده از فرصت ها و 
ظرفیت های محلی در راستای توسعۀ ملی و با هدف افزایش ضریب 
امنیتی و تقویت قدرت ملی است. تقابل ایران با کشورهای منطقه ای 
و به ویژه برخی قدرت های جهانی س��بب ش��ده اس��ت ایران همواره 
از تهدید بس��تن تنگه هرم��ز به مثابه ابزاری برای اعمال فش��ار بر این 
کش��ورها اس��تفاده کند. این در حالی اس��ت که هر گونه اخالل در 
جری��ان انرژی و تجارت در تنگه هرمز فارغ از پیامدهای آن از منظر 
حقوق بین الملل، پیامدهای اقتصادی منفی برای کشورمان نیز در پی 
خواهد داش��ت، چرا که عالوه بر صادرات نفت ایران از طریق تنگه 
هرمز، هم اکن��ون مهم ترین بنادر فعال ایران یعن��ی بندرعباس، بندر 
ش��هید رجایی و بندر امام خمینی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز 
قرار دارند و بس��تن این تنگه بدون رعایت مالحظات، فراهم آوردن 
بس��ترهای الزم و راه های جایگزین مانند فش��ردن گلوی خود است. 
از این رو توس��عه سواحل ش��رق تنگه هرمز و سواحل ایرانی دریای 
عمان  در راس��تای کاهش وابس��تگی ایران به تنگ��ه هرمز و به دنبال 
آن کاهش ارزش راهبردی آن برای کش��ور صورت می گیرد، تا در 
موارد ضروری تهدید بس��تن تنگه هرمز جنبه عینی تر و ملموس تری 
به خ��ود گیرد. این در حالی اس��ت که امروزه پ��س از تهدید مبنی 
بر بس��تن تنگه هرمز، رقبای جمهوری اس��المی ایران با عنوان کردن 
وابستگی باالی ایران به این تنگه، این تهدیدات را لفاظی های سیاسی 

و تهدیداتی توخالی می دانند.
از س��وی دیگر با توس��عه قدرت منطقه ای ایران و ب��ه دنبال آن 
ضرورت حض��ور نیروهای نظام��ی ایران در آب ه��ای بین المللی و 
توس��عه ناوگان نظامی، ضرورت حضور در آب های خارج نزدیک 
ایران بیش از پیش احساس می شود. به بیان دیگر برای نمایش قدرت 
نی��روی دریایی ایران پی��ش از حضور در آب ه��ای بین المللی مانند 
دریای س��رخ و مدیتران��ه، حضور مؤثر در دریای عم��ان و اقیانوس 
هن��د اهمیتی بنیادین دارد و بدیهی اس��ت یک بازیگر مؤثر منطقه ای 
بیش از س��ایر مناطق باید بتواند قدرت برت��ر و نظارت مؤثر خود را 
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ب��ر  خارج نزدیک خود اعمال کن��د. حضور ناوگان نظامی ایران در 
دریای عمان فرصت نظ��ارت و قدرت نمایی ایران در دریای عمان، 
اقیانوس هند، دریای ع��رب و ورودی باب المندب را فراهم می کند 
اما اس��تقرار و تمرکز بنادر پایۀ نظامی ای��ران در خلیخ فارس، عالوه 
بر عفلت از یک منطقه استراتژیک مانند سواحل اقیانوسی کشور در 
دریای عمان، هزینه های اقتصادی فراوانی را نیز در پی دارد. همچنین 
سبب اتالف انرژی و زمان زیادی خواهد شد چرا که ناوگان نظامی 
ایران برای حضور در اقیانوس هند باید مس��یر تنگه هرمز را پشت سر 
بگذارد. از س��وی دیگر از منظر پدافند غیرعامل تفرق و پراکندگی 
نیروها عالوه بر دفع و رف��ع تهدیدات مناطق مختلف، امکان دفاع و 
حفظ بنیه و تجهیزات نظامی را افزایش می دهد. از همین رو شاهدیم 
ارت��ش جمهوری اس��المی ایران در س��الیان اخیر به توس��عه ناوگان 
دریایی خود در ش��رق تنگه هرمز همت گماش��ته و عالوه بر توسعه 
بنادر و اس��کله های نظامی در توس��عه منطقه مکران نیز مس��ئولیت و 

نقش قابل توجهی دارد.
نکته دیگری که از نظر ملی اهمیت توسعۀ مکران را بیش از پیش 
آشکار می سازد، استفاده از توان کشور برای توسعۀ ملی است. با توجه 
به ساحلی شدن اقتصاد جهانی در دهه های اخیر و نیاز کشور به توسعۀ 
بنادر و تأسیس��ات س��احلی و همچنین امکان احداث صنایع مختلف 
از جمله پتروش��یمی، خودروسازی، فوالدس��ازی و آلومینیوم سازی 
در نزدیکی س��واحل، مک��ران منطقه ای بکر برای س��رمایه گذاری و 
ایجاد اش��تغال است. این در حالی اس��ت که جاذبه های گردشگری 
این منطقه نیز در صورت تحقق برخی س��رمایه گذاری های پیش ران 
می تواند به رونق منطقه کمک کند. هم اکنون در زمینه پتروش��یمی 
فعالیت ه��ای درخور توجهی ص��ورت گرفت��ه و در برنامه راهبردی 
توس��عه پتروشیمی، چابهار به سومین قطب این صنعت تبدیل خواهد 
ش��د. بنابر تصویب مجلس شورای اسالمی در اواخر اردیبهشت ماه، 
مقرر ش��د برای تس��هیل س��رمایه گذاری در مکران، »سازمان توسعه 
سواحل مکران« به مثابه یک س��ازمان توسعه ای با شخصیت شرکتی 
برای برنامه ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه های توس��عه در س��واحل 

آن ایجاد شود.
در این راس��تا تمامی وظایف و اختیارات دس��تگاه های اجرایی، 
نهادها و مؤسس��ات عموم��ی به غی��ر از دفاعی- امنیت��ی، قضایی و 
امور خارج��ه و همچنین تمام��ی دارایی های دولت و دس��تگاه های 

اجرایی اعم از منق��ول و غیرمنقول و تمامی 
طرح ه��ا و پروژه ه��ا، در منطق��ه س��واحل 
مک��ران در محدوده شهرس��تان های میناب، 
س��یریک، جاسک، چابهار و کنارک به این 
س��ازمان واگذار می ش��ود. این محدوده در 
چهارچوب قان��ون چگونگ��ی اداره مناطق 
آزاد تج��اری- صنعت��ی و قان��ون تش��کیل 
ایران  خارجی  س��رمایه گذاری های  شرکت 
اداره می ش��ود و از قوانین عمومی کشور از 
جمله قوانی��ن کار و تأمین اجتماعی، اداری 
و اس��تخدامی، محاس��بات عموم��ی و غیره 
خارج است. با ایجاد سازمان مذکور، ایجاد 
منطقه آزاد در شرق هرمزگان منتفی شده و 
منطقه آزاد چابهار نیز در درون این س��ازمان 
قرار می گیرد. ایجاد این سازمان از یک سو 
با هدف چابکی س��ازمانی در جهت توسعه 
منطق��ه و از س��وی دیگ��ر با هدف تس��هیل 
مق��ررات و ایج��اد مش��وق های الزم ب��رای 
ج��ذب س��رمایه گذاری داخل��ی و خارجی 

صورت گرفت.

توس�عۀ  و  بین الملل�ی  فرصت ه�ای 
مکران

استفاده از پتانس��یل ها و فرصت های موجود 
در س��طوح منطق��ه ای و بین المللی س��ومین 
ضرورت توسعۀ مکران است. در رویکردی 
ژئواکونومی��ک، منطقه مک��ران در پیوند با 
شبه قارۀ هند و آسیای مرکزی و حتی قفقاز 
از موقعیت مناس��بی برخوردار است. مکران 
در کریدور حمل و نقل بین المللی ش��مال– 
جن��وب قرار دارد که از یک س��و هند را به 
آس��یای مرکزی، اوراس��یا، قفقاز و آناتولی 
متصل کرده و از س��وی دیگر امکان اتصال 
کش��ورهای محصور در خش��کی آس��یای 
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مرکزی ب��ه دریا را فراه��م می کند. در این 
زمینه در سطح نخست س��ه بازیگر نزدیک 
مک��ران یعنی ای��ران؛ که مکران بخش��ی از 
سرزمین آن اس��ت، افغانس��تان؛ که مکران 
امکان اتصال این کش��ور را به دریای عمان 
و هند فراهم می کند و هند؛ که مکران برای 
این کش��ور بستری برای س��رمایه گذاری و 
بهره جوی��ی اقتص��ادی و همچنی��ن عامل��ی 
برای فش��ار بر پاکس��تان اس��ت، با یکدیگر 
همکاری و شراکت دارند. از همین رو پس 
از گش��ایش هایی در عرصه روابط خارجی 
و رف��ع محدودیت های بین المللی ناش��ی از 
تحریم های ظالمانه غرب، در ابتدای خرداد 
ماه »موندی« نخس��ت وزیر هند و »اش��رف 
غنی« رئیس جمهور افغانس��تان در س��فر به 
ای��ران پیم��ان س��ه جانبه ای را برای توس��عه 
چابهار امضا کردند. این پیمان فارغ از ابعاد 
ژئواکونومی��ک آن، ب��رای برخی بازیگران 
منطقه مانند پاکس��تان از وج��ه ژئوپلیتیکی 
پررنگ��ی نیز برخ��وردار بود که بر اس��اس 
آن مثل��ث افغانس��تان، ای��ران و هند، محور 
پاکس��تان- عربس��تان  و حتی چین را تحت 
فش��ار قرار خواهد داد. پاکس��تانی ها پس از 
معرفی بندر گواتر ب��ه عنوان بندری آزاد و 
واگذاری آن به یک ش��رکت سنگاپوری، 
تالش زیادی برای اس��تفاده از سواحل خود 
در جهت ممانعت از رشد بنادر ایران به ویژه 
با س��رمایه گذاری هند و افغانس��تان به عمل 
آوردند اما با حص��ول این توافق تالش های 
خود را بر باد رفت��ه می پندارد. پیش از این، 
بخش عم��ده ارتباط افغانس��تان ب��ا دریا از 
طریق بن��در کراچی ص��ورت می گرفت و 
اسالم آباد همواره از آن به مثابه اهرم فشاری 
بر کابل اس��تفاده می ک��رد. اهیمت این بندر 

ب��رای افغان ها را می توان از  صحبت های نایب رئیس اتاق تجارت و 
صنایع افغانستان دریافت که معتقد است: »چابهار نزدیک ترین بندر 
دریایی به افغانس��تان اس��ت و عالوه بر نزدیک بودن نس��بت به بندر 
کراچ��ی و بندرعباس، دولت افغانس��تان را از وابس��تگی به کراچی 
پاکس��تان رها می کند«. در مقابل استقبال و اش��تیاق افغان ها، منطقه 
آزاد چابهار در یک سال گذشته 50 هکتار زمین در سواحل مکران 
ب��ه بازرگانان افغانس��تان اختصاص داده و 130 ش��رکت در چابهار 
توسط اتباع افغان به ثبت رسیده است. هند نیز در رقابت ژئوپلیتیکی 
پنه��ان خود با چین اس��تفاده از مزیت های ژئوپلیتیک��ی ایران را در 
دستور کار قرار داده است. چین درصدد است از طریق اتصال بندر 
گوادر در نقطه مقابل چابهار)و آن س��وی روس��تای گواتر ایران( به 
کاشغر در منطقه مسلمان نشین خود در آسیای مرکزی نبض تجارت 

منطقه را در دس��ت بگیرد.

با امضای برج��ام و به دنبال آن گش��ایش هایی در عرصه روابط 
خارجی ایران، نه تنها فرصت های الزم برای ایران در راستای جذب 
سرمایه گذاری خارجی در مکران فراهم شد بلکه اشتیاق کشورهای 
منطقه از جمله هند، چین و افغانس��تان نیز افزایش یافته اس��ت و سفر 
موندی و اش��رف غنی را در این راس��تا می توان تفسیر کرد. چینی ها 
نیز که در رقابت با هند از توافقنامه چابهار متضررند، در پی اس��تفاده 

با امضای برجام و به دنبال آن گشایش هایی 
در عرص�ه رواب�ط خارج�ی ای�ران، ن�ه تنها 
فرصت ه�ای الزم ب�رای ای�ران در راس�تای 
ج�ذب س�رمایه گذاری خارج�ی در مکران 
فراهم ش�د بلکه اش�تیاق کشورهای منطقه از 
جمله هند، چین و افغانستان نیز افزایش یافته 

است.
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توسعه مکران؛ ضرورت های داخلی و 
اهمیت منطقه ای

از برخ��ی فرصت های موجود در منطقه هس��تند. نکته در خور توجه 
حمایت ای��االت متحده آمریکا از توافقنامه چابهار و توس��عۀ منطقه 
است زیرا در سالیان گذشته این کشور در جهت اعمال فشار بر ایران 
کش��ورهای خارجی را از س��رمایه گذاری در این منطقه منع می کرد 
و همی��ن عامل مهم تری��ن، بازدارنده هندی ها از حض��ور در چابهار 
ب��ود. در حال حاضر آمریکا با حمایت از این طرح در وهلۀ نخس��ت 
درصدد اس��ت نش��ان دهد پس از برجام، محدودیت های وضع شده 
س��ابق بر ایران برداشته شده است. عالوه بر این آمریکا توسعۀ منطقه 
را به مثابه بخش��ی از فرایند توس��عۀ افغانس��تان می بیند که می تواند به 
ثبات سیاسی و بهبود وضعیت امنیتی این کشور منجر شود. در نهایت 
اینک��ه در رقابت هند و چین در منطق��ه، آمریکایی ها به دلیل رقابت 
خود با چین، ترجیح می دهند هند از طرح های منطقه انتفاع بیش��تری 

داشته باشد.

نتیجه گیری
توسعه مکران عالوه بر ضرورت های داخلی آن از جمله ایجاد توازن 
در توس��عه ملی، برخورداری ش��هروندان از فرصت ه��ا، خدمات و 
تسهیالت برابر، استفاده از پتانسیل های داخلی در جهت توسعه ملی، 
رفع تبعیض و احس��اس تبعیض در مناطق قوم��ی و مذهبی، تنوع در 
فرصت های اقتصادی و کاهش وابس��تگی کش��ور به تنگه هرمز، در 
عرصه منطق��ه ای و بین المللی نیز فرصت هایی را ب��رای ایران در پی 

خواهد داشت. 
توسعه این منطقه سبب خواهد شد امکان دخالت و بحران آفرینی 
رقب��ای منطق��ه به وی��ژه اع��راب در مک��ران و بلوچس��تان کاه��ش 
یاب��د. هم اکنون این کش��ورها در تالش��ند از تفاوت ه��ای مذهبی و 
توس��عه نیافتگی منطقه به مثابه عامل توس��عۀ نفوذ خ��ود در منطقه و 
ایجاد ناامنی در ش��رق و جنوب ش��رق کشور اس��تفاده کنند. بدیهی 
اس��ت با توسعۀ مکران، ضریب امنیتی کشور در این منطقه ارتقا پیدا 

خواهد کرد. 
عالوه بر این توس��عۀ مکران اقتصاد افغانستان، کشورهای آسیای 
مرکزی و هند را به ایران پیوند می زند و این امر س��بب خواهد ش��د 
ایران بتواند در مراودات و مناقش��ات سیاس��ی با این کشورها از اهرم 
حضور در مکران استفاده کند. اختالفات با افغانستان بر سر آب های 
مرزی و حق آبه  رودهایی مانند هیرمند و هریرود و همچنین تحوالت 

داخلی این کشور از جمله حضور گروه های 
تروریس��تی در این کشور، مس��ائلی هستند 
که وابس��تگی افغانس��تان به ای��ران می تواند 
در کاه��ش پیامده��ای منفی آنه��ا اثرگذار 
گس��ترده  س��رمایه گذاری  همچنین  باش��د. 
هندی ها آنه��ا را ناگزیر می س��ازد حتی در 
صورت فش��ار کش��ورهای غرب��ی، روابط 
خود با ای��ران را ادامه دهن��د و به راحتی از 
م��روادات اقتصادی و سیاس��ی خود با ایران 
چشم پوش��ی نکنند. این اصل درباره س��ایر 
س��رمایه گذاران خارجی که ممکن است در 
منطقه سرمایه گذاری کنند نیز صادق است. 
با این حال استمرار و موفقیت سرمایه گذاری 
در این منطقه با چالش هایی نیز روبرو است. 
بخش��ی از ای��ن چالش ها همچن��ان در نگاه 
منف��ی و محدودیت ه��ای بین الملل��ی برای 
س��رمایه گذاری در ای��ران ریش��ه دارد ک��ه 
نیازمند پویایی دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ور 
است. قوانین محدودکننده، فقدان تسهیالت 
اولیه و بروکراس��ی غیرکارام��د نیز عواملی 
هس��تند که می توانند شوق س��رمایه گذاران 
خارجی را به دلسردی تبدیل کنند. در کنار 
این عوام��ل معضل ناامنی ناش��ی از فعالیت 
گروه های تروریس��تی وابس��ته ب��ه خارج و 
نی��ز موضوعاتی  باندهای ش��رارت محل��ی 
هس��تند ک��ه بای��د پی��ش از عملیاتی ش��دن 
پروژه های عمرانی مورد بررسی قرار گیرند.


