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ابعاد توسعه درون زا در شهرستان های چابهار و کنارک با رویکرد 

سیاسی - اقتصادی
فرشاد مؤمنی1

یداله کریمی پور2
حسن افراخته3
حوا ولی زاده4

چکیده

شهرستان های چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان جزء منطقه مکران هستند 
که به عنوان محور ترانزیتی طرح توسعه جنوب شرق مطرح است. اهمیت منطقه به عنوان 
یک راه ترانزیتی و بازار اقتصادی برای کشورهای چین، هند، افغانستان و جمهوری های تازه 
استقالل یافتۀ آسیای مرکزی، داشتن ظرفیت های فرآوان در زمینه صنایع شیالتی وگردشگری 
دریایی و موقعیت ویژۀ این منطقه که نقش ژئوپولیتیک با اهمیتی به آن بخشیده است؛ از 
مهمترین مزیت های این منطقه است که می تواند شرایط اقتصادی خوبی برای منطقه، استان 
و کشور به همراه داشته باشد. این پژوهش توسعه درون زا در شهرستان های چابهار و کنارک 
با روش  منطقه ای  بین المللی و تشخص  پذیری  رقابت  ملی،  ادغام  بعد  اساس سه  بر  را 
تفسیری از نوع کیفی مورد بحث و برسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد 
در غیاب یک برنامه راه گشای توسعه درون زا و استمرار بالتکلیفی ها، بخش قابل توجهی از 
مزیت های این منطقه در شرایط کنونی همچنان بال استفاده باقی خواهد ماند و نیروی محرکه 
استمرار فقر و عقب ماندگی خواهد شد. ضعف در زیرساخت های حمل ونقل هوایی، زمینی 
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و دریایی عالوه بر اینکه باعث انزوای بیشتر منطقه از کشور شده است موفقیت چندانی در 
بهره گیری از امتیازات ژئواستراتژیکی خود به ویژه تزانزیت کاال به خارج نیز برای منطقه 
نداشته است. عملی نشدن سرمایه گذاری هند در منطقه که ممکن است باعث تضعیف هرچه 
بیشتر موقعیت ترانزیتی و ژئوپولیتیکی منطقه در آینده شود و نداشتن رویکرد مشخص برای 
جلب مشارکت مردم بومی که باعث سرخوردگی، ناامیدی و ضعیف شدن سرمایه اجتماعی 
در این منطقه شده است، از مهمترین چالش های منطقه بر اساس یافته های این پژوهش 

است.

واژگان کلیدی: توسعه درون زا، رقابت پذیری بین المللی، ادغام ملی، تشخص منطقه ای، 

چابهار و کنارک
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271 مقدمه

شهرستان های چابهار و کنارک در منطقه بلوچستان استان سیستان و بلوچستان قرار 
دارند و جزء ناحیه استراتژیک و مهم مکران به حساب می آیند. این منطقه به دلیل موقعیت 
ممتاز و ویژه استراتژیکي، با دارا بودن 300 کیلومتر مرز دریایی در دریای عمان، دروازه 
کشور جهت ورود به آب هاي بین المللي و مبدأ مسیرهاي ترانزیتي غیرقابل رقابت در داخل 
است و یکی از مهمترین مراکز  رقابت در جهان است به گونه ای که بندر چابهار که در این 
منطقه واقع شده است دارای موقعیت ویژه برای کشورهای هند و آسیای مرکزی است در 
مقابل بندر گوادر به عنوان رقیب چابهار در بلوچستان پاکستان واقع شده است که آن نیز 
برای چین دارای اهمیت استراتژیک است. در مجموع، موقعیت ویژه دریایي- بندرگاهي 
منطقه از نظر داشتن مرز آبي وسیع در دریاي عمان و همچنین موقعیت استراتژیکي منطقه 
به لحاظ استقرار در خارج از تنگه هرمز، واقع بودن در دهانۀ اقیانوس هند و اهمیت آن 
به عنوان یک راه ترانزیتي و بازار اقتصادي براي کشورهاي هند، افغانستان و جمهوریهاي 
شرایط  می تواند  همکاران، 1391: 144(  و  )مدیری  مرکزي  آسیاي  یافته ي  استقالل  تازه 
اقتصادی خوبی برای منطقه، استان و  کشور به همراه داشته باشد. با این وجود این منطقه 
نیافته ترین مناطق کشور است به گونه ای که در سند ملی توسعه استان  در زمره توسعه 
سیستان و بلوچستان مهمترین مشکالت استان )که شامل شهرستان های چابهار و کنارک 
نیز هست( محرومیت در زمینه زیربناها و شکاف گسترده در مقایسه با سطح ملي علیرغم 
سرمایه گذاري هاي زیاد براي توسعه آن ها عنوان شده است )سند آمایش سرزمین استان 
سیستان و بلوچستان، 1398(. تاکنون تالش های گسترده تاریخی زیادی برای ایجاد تحول 
در آن منطقه شده است. به گونه ای که در نیمه دوم قرن بیستم طرح توسعه این منطقه از 
زمان محمدرضا شاه پهلوی مطرح شده است، بعد از جنگ هشت ساله ایران و عراق و 
درک ابعاد جدید اهمیت استراتژیک چابهار، توسعه این منطقه در دستور کار قرار گرفت 
و در سال 1371 در چابهار منطقه آزاد تجاری تاسیس شد و حکومت به دنبال توسعه این 
منطقه با کمک سرمایه گذاری خارجی و داخلی برآمده است )عملکرد و برنامه های توسعه 
منطقه آزاد چابهار، 1381: 55(. اهمیت این منطقه از جنبه های مختلف نیز مورد پژوهش 
قرار گرفته است. افراخته )1375(، نقش چابهار در ناحیه ساحلی جنوب شرق ایران، طبق 
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این پژوهش عملکرد شهر چابهار در ناحیه ضعیف و نتوانسته شکوفایی اقتصادی - تجاری 
ناحیه را موجب شود تا خود نیز از این شکوفایی بهره ببرد.کریمی پور )1388(، ژئوپولیتیک 
کرانه های دریایی ایران از دیدگاه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی )ICZM(، این پژوهش، 
ضمن بررسی کارکردها، قابلیت های و چالش های کرانه های ایران، بیان کرده است که بییشتر 
استان های پیرامونی از جمله استان های ساحلی از نظرگاه شاخص های توسعه یافتگی در 
نوعی عقب ماندگی مضاعف به سر می برند؛ در حالی که توسعه پایدار ساحلی در گرو 
دستیابی به آرامش پایدار، ارتقای سطح زندگی ساحل نشینان، دسترسی به دریای پاک و 
حفظ بهبود محیط زیست ساحلی و زیست بوم های آن، ارتقای سواحل و بنادر به سکوها و 
مبادی ترانزیت کاالهای ایرانی و کشورهای همسایه و .. است. همچنین امنیت سواحل در 

گرو امنیت منطقه ای و بین المللی است.
نصیری )1392(، تعامل منطقه ای، ملی و جهانی؛ ظرفیت سازی پایدار برای توسعه و 
امنیت ملی با تاکید بر محور شرق و چابهار، طبق این پژوهش محور شرق به علت ضعف ها 
و آثار تشدید کننده و متراکم متغیرهای عقب برنده، در تله محرومیت و مدار تسلسلی بسته 
و ایستا گرفتار است و این شرایط نامناسب، منطقه را به شدت آسیب پذیر و در معرض 
تهدیدهای مختلف قرار داده است. در حالی که به اعتبار ظرفیت های متنوع، تعیین کننده 
و پرتعداد منطقه و نیز به پشتوانه ظرفیت های گوناگون، ممتاز و فراوان ملی )قوت ها(، با 
بهره گیری بهینه از فرصت های منطقه ای و بین المللی قادر است سرنوشت دیگری را رقم 
زده و در پرتو راهبردها و تدابیر آینده نگر خالق و متناسب و شکل دهی به مداری پویا 
و هم افزا نه تنها خود به رونق، آبادانی، رفاه و پایداری توسعه و امنیت نائل آید، بلکه در 
شکل دهی به بالندگی، شکوفایی و پایداری توسعه و امنیت ملی نقشی موثر ایفا کند. طرح 
ویژه توسعه سواحل مکران )1396(، طبق این پژوهش محرک های توسعه منطقه می تواند 
هم از درون توسعه درون زا و هم توسعه برون زا سر برآورد و نهایتا توسعه فضایی متوازن 
و پایدار ساحلی را رقم بزند. حال سؤال این است چرا با اینکه حکومت به آن منطقه توجه 
ویژه دارد و سرمایه گذاری های زیادی در آنجا می شود این منطقه همچنان در زمره توسعه 
نیافته ترین مناطق کشور است. در این پژوهش روش جمع آوری داده ها از طریق اسنادی و 
بر مصاحبه هدفمند با نخبگان و مردم بومی به عمل آمده است و بر اساس سه معیار توسعه 
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273 درونزا شامل تشخص منطقه ای، رقابت پذیری بین المللی و ادغام ملی مورد تحلیل قرار 
گرفته است. در تشخص منطقه ای به اعتبار ریشه های تاریخی، فرهنگی - اقلیمی منطقه و بر 
محور ارزیابی های آینده شناختی و درکی که از دل آن بر می آید برای خلق مزیت در آینده؛ 
در رقابت پذیری بین المللی بر توان رقابت منطقه در سطح منطقه ای و در بحث ادغام ملی به 
اعتبار این مالحظات که برنامه های توسعه ملی و منطقه ای باید پیوندهای ارگانیک با یکدیگر 

را در مرکز توجه قرار قرار دهند به موضوع پرداخته شده است. 

2-ادبیات پژوهش و چارچوب نظری

2-1- توسعه درون زا
در آغاز دهه 1980، دو برنامه تحقیقاتی همگرا شدند تا موجب شکل گیری پارادایم 
شناخته شده ای با عنوان توسعه درونزا شوند. یکی از این برنامه ها رویکردی نظری بود، که از 
واکنش به جستجوی یک مفهوم توسعه که اقدامات عمومی در مناطق توسعه نیافته را تعریف 
می کرد سرچشمه گرفت. دیگری یک مدل توسعه تجربی بود که در نتیجه تفسیر توسعه 
 Friedmann and Douglas,( صنعتی در موقعیت ها و مناطق اروپای جنوبی به وجود آمده بود
Stohr, 1981 ;1978(. در واقع این تعبیر از هم تاثیری دو خط مشی از اکتشافات برگرفته 

می شود. یکی در نتیجه تالش برای یافتن مفهومی از پیشرفت که اجازه فعالیت و اقدام برای 
توسعه سرزمین های عقب مانده و دیگری استفاده از پتانسیل های موجود برای پیشرفت بومی 
یک جامعه محلی و منطقه ایی است )Vazquez Barquero,2007:187(. توسعه درون زا واکنشی 
در برابر عدم رضایت از الگوی توسعه است، که پیشنهاد متداول در دهه 1960 و 1970 
بود )vazquez-barquero,2002(.، یک رویکرد داوطلبانه )و مطمئناً آرمانگرایانه( به توسعه. 
این رویکرد نمایانگر جستجوی پارادایم جدیدی است که در سه مساله بزرگ به روشنی 
بیان شده است: مفهوم توسعه، سازوکارهایی که به نفع فرآیندهای توسعه هستند و سرانجام 
کارآمدترین اقدامات کنش گران اقتصادی و اجتماعی )Aydolot,1985(. توسعه درون زا اما 
تنها به بهبود جایگاه سیستم تولید محلی در تقسیم بین المللی یا ملی کار مرتبط نیست بلکه به 
بهزیستی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کل جامعه محلی مرتبط است. بنابراین، این راهبرد 
توسعه نه تنها بهبود جنبه تولیدی )کشاورزی، صنعتی، خدمات( بلکه ارتقا ابعاد اجتماعی 
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و فرهنگی تأثیرگذار بر بهزیستی جامعه را پیشنهاد می کند )vazquez-barquero,2002(. آنچه 
درباره توسعه درون زا دارای ارزش است، تاکید بر اهمیت عوامل محلی1 در برابر عوامل 
بیرونی در خلق و حفظ توسعه باثبات و پایدار است؛ به این دلیل، مدل های توسعه درون 
زا نقشی فعال برای سیاست عمومی2 و بازیگران بومی3 در ترویج و توسعه اقتصادی در 
نظر می گیرند )استیمسون و استاو، 1397: 72(. چنین رهیافتی فرض را بر این می گیرد که 
راه حل جهان شمول توسعه و الگویی واحد برای رسیدن به آن وجود ندارد. سیاست ها و 
استراتژی های توسعه از کشوری به کشور دیگر و از وضعیتی به وضعیت دیگر فرق می کند. 
هر توسعه ای مستلزم تغییر است و توسعه ای که به مدرن کردن جامعه می اندیشد بدون 
به وجود می آورد، عملی  آن ها  فرهنگی   – اجتماعی  تغییرات عمیقی که در ساختارهای 
نخواهد شد. برای اینکه این دگرگونی موفقیت آمیز باشد باید از نیروهای داخلی جامعه 
نشأت بگیرد، گرچه ممکن است از سوی نیروهای خارجی نیز برانگیخته شده یا تحت تأثیر 
قرار گیرد )UNESCO, 1997: 12(. مشارکت مردمی، شرط بنیادی تدوین و عملی ساختن 
توسعه درونزاست؛ توسعه ای که کاماًل با نیازها و خواسته های واقعی مردم و با مضمون 
خاص هر جامعه سازگار شده است )Caotri, 1986: 58-60(. حداقل سه بعد در فرآیندهای 
توسعه درون زا قابل شناسایی است. یکی از آن ها بُعد اقتصادی است که مشخصه آن یک 
سیستم تولید ویژه است که به کارآفرینان محلی امکان استفاده کارآمد از عوامل تولیدی و 
رسیدن به سطوح بهره وری را که آن ها را در بازار رقابتی می کند، می دهد. یکی دیگر از ابعاد، 
بُعد نهادی است که در آن کنش گران اقتصادی و اجتماعی در نهادهای محلی ادغام می شوند 
و بنابراین سیستم پیچیده ای از روابط را شکل می دهند، که ارزش های اجتماعی و فرهنگی را 
در فرایند توسعه می گنجاند. یکی دیگر از این ابعاد، بُعد سیاسی است که مجهز به بر نامه های 
ابتکاری محلی است و منجر به ایجاد یک محیط محلی می شود که تولید را تحریک می کند 
و باعث ایجاد توسعه پایدار می شود )Arocena,1995(. به طور کلی سازوکارهای اصلی برای 
توسعه درون زا در سطح محلی و منطقه ای ترکیب و ادغام منافع ملی و منطقه ای؛ با استفاده 
از منابع منطقه ای و با هدف منافع ملی منطقه ای است. بنابراین توسعه درون زا در هر منطقه 
باید بر اساس منابع و مزیت های آن منطقه همراه با پیوندهای اعتالبخش با نظام ملی مورد 
بررسی قرار گیرد. با توجه به ویژگی جغرافیایی و ژئوپولیتیک ویژه منطقه مورد پژوهش 
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275 و درک این شرایط که منطقه از نظر قومی – مذهبی تا حدودی از بدنه کشور مجزاست و 
دارای عقبه برون مرزی نیز می باشد و فاصله جغرافیایی نیز آن را تشدید کرده است؛ بنابراین 
در این پژوهش توسعه درونزا با تاکید بر سه بعد رقابت پذیری بین المللی، تشخص منطقه ای 

و ادغام ملی مورد بحث و برسی قرار می گیرد.
2-2-تشخص منطقه ای

 – تاریخی، فرهنگی  اعتبار ریشه های  به  آنچه  اول  دارد.  منطقه ایی دو جنبه  تشخص 
اقلیمی منطقه اقتضاء می کند و موضوعیت دارد و دوم بر محور ارزیابی های آینده شناختی 
و درکی که از دل آن بر می آید برای خلق مزیت در آینده. هر منطقه جغرافیایی پتانسیل ها 
و مزیت های خاص خود را دارد. در واقع نقطه شروع توسعه یک منطقه یا موقعیت، منابع 
)اقتصادی، انسانی، نهادی و فرهنگی( هستند که پتانسیل آن برای توسعه را شکل می دهند. 
جوامع محلی هویت های خاص خود را دارند که آن ها را به سمت آغاز برنامه های ابتکاری 
برای توسعه سوق می دهند. هنگامی که توانایی سازمانی آن ها توسعه می یابد، شرکت ها 
و سرمایه گذاری خارجی می توانند پتانسیل توسعه محلی را تقویت کرده و روند توسعه 
آنها را تقویت کنند. این توانایی برای توسعه دادن خود و بسیج کردن پتانسیل اقتصادی از 
ویژگی های بارز مفهوم توسعه درون زا است. توسعه درون زا بسته به ویژگی ها و ظرفیت های 
هر اقتصاد و جامعه محلی می تواند به مسیرهای مختلف توسعه منتهی شود. این دیدگاه 
رویکردی قلمرویی به توسعه و عملکرد سیستم تولیدی است. قلمرو دیگر جایی نیست 
که منابع و فعالیت های اقتصادی در آن قرار دارند. آن را می توان به عنوان یک عامل تحول 
تصور کرد زیرا شرکت ها و دیگر کنش گران قلمرو برای توسعه اقتصاد و جامعه در تعامل 
هستند. از این رو توسعه درون زای منطقه ای را می توان یک روند رشد اقتصادی و تغییر 
ساختاری دانست، که توسط جامعه محلی هدایت می شود و از پتانسیل خود برای توسعه 
در راستای بهبود سطح زندگی مردم محلی استفاده می کند )Ibid(. درون زا شدن توسعه به 
امکان-پذیری، تحقق و عینیت بخشی به آینده پژوهی و خلق مزیت بر اساس ظرفیت هایی 

که ایجاد می کند هم منجر می شود.
2-3-رقابت پذیری بین المللی

برتری خواهی یا سلطه جویی، یا ایجاد کنترل بر امور منطقه، بخشی از جهان یا بر همه 
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جهان که در اصطالح هجمونی4 )به تلفظ انگلیسی(، و هژمونی به تلفظ فرانسوی گفته 
می شود هدف اصلی در بازی های ژئوپولیتیک است. در واقع قدرت و رقابت های قدرتی 
برای ایجاد برتری نسبت به رقیبان، پیوسته هسته مرکزی مباحث و کارکرد ژئوپولیتیک پویا 
بوده است عمده توجه ژئوپولیتیک به رقابت میان قدرت های سیاسی و اشکال دگرگون 
شونده سلسله مراتب قدرت در جهان است؛ سلسله مراتبی که دستاورد بازی های سیاسی 
منطقه ای یا جهانی میان قدرت هاست )مجتهدزاده، 1391: 173(. در این میان تنها آن دسته از 
قلمروهایی در کانون توجه ژئوپولیتیک است که میدان و صحنه رقابت دست کم دو بازیگر 
مستقل است )کریمی پور، 1394: 8(. در این راه ژئوپولیتیک از موقعیت های جغرافیایی زمین، 
حساسیت های استراتژیک دریایی و خشکی و منابع کمیاب اقتصادی و انرژی و آبی استفاده 
می کند تا سیاست خارجی حکومت را پیش برد یا برتری خواهی های سیاسی منطقه ای و 
جهانی قدرت را جامعه عمل بپوشاند. موقعیت های ژئوپولیتیک در مناطق گوناگون یا در 
کشورها، معموالً منابع و امکاناتی که توجه قدرت ها را جلب نماید، مانند منابع طبیعی معدنی 
و ثروتی، یا واقع شدن بر سر راه های عمده بازرگانی بین المللی در خشکی یا دریا یا قرار 
گرفتن در کنار تنگه های حساس استراتژیک، نقش عمده ای در طرح ریزی های سیاست های 
منطقه ای و جهانی دارند )مجتهدزاده، 1391: 140-139(. کلید اصلی ماجرا این است که 
تنها با ارتقاء توان رقابت در سطح ملی و منطقه ایی می توان از منازعات هژمونیک سربلند 
بیرون آمد و مناطق مرزی می توانند نقش برجسته ایی در این زمینه ایفاء نمایند. بنابراین باید 

این مالحظات را نیز در برنامه های توسعه منطقه ایی بگنجانند.
2-4-ادغام ملی

متأثر از ایدئولوژی و عالئق مادی گروه حاکم بر یک  انتخاب استراتژی توسعه قویاً 
کشور است )گریفین، 1375: 325(. اگر دولت، دولتی غریبه و بیگانه با مردم خود نباشد و 
به نیازهای مردم پاسخ گوید و در اتخاذ سیاست های اقتصادی در تعقیب استراتژی توسعۀ 
مورد انتخاب خود آزاد باشد، رشد و توسعه امکان پذیر است )همان: 21(. ملت سازی و 
توسعه )اقتصادی( باید دست در دست هم پیش بروند و هریک در ایجاد احساس عمیق تری 
از رفاه و نیز در تحقق اهداف مشترک تعهد نسبت به نظم مستقر مدد رسانند. مع هذا، در 
برخی شرایط خط مشی اقتصادی ممکن است ایجاد یک اجماع سیاسی را دشوارتر کند. این 
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277 امر ممکن است به دالیل زیر رخ دهد: سیاست اقتصادی در افزایش میانگین استانداردهای 
زندگی شکست بخورد، از اصالح نابرابری های موروثی درماند و حتی آن ها را تشدید کند، 
گروه های مهم جامعه را به فقر کشاند یا به طرق دیگر آن ها را به حاشیه براند، یا بخشی 
از ائتالف حکومتی را ناراضی کند و آن را به آنجا کشاند که مشروعیت حکومت و حتی 
کل دولت را به زیر سؤال برد. از این روست که استراتژی توسعه اقتصادی این قدر اهمیت 
دارد )همان: 47(. همبستگی و اتحاد مّلی، از یک سو ناشی از پیوند ساختی و ارتباط متقابل 
ساخت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه ای و از سوی دیگر نتیجه 
بالفصل ارتقای سطح تعامالت انسانی میان اعضای اجتماع و تحکیم سطح عالیق و اعتقاد 
آن ها به سرنوشت مشترک است که نه تنها تنسیق امور عمومی را تسهیل می نماید، بلکه بقای 
روابط اجتماعی و اعمال اقتدار عمومی را در چارچوب جامعه سیاسی از حیث روابط درونی 
و بیرونی )حاکمیّت دولت و در دولت( تضمین )مطلبی، 1386: 84(. دورکهایم همبستگی 
موجود در جوامع سنتی و پیشامدرن را، که عموماً مبتنی بر ارزش ها و فرهنگ مشترک میان 
اعضای جامعه می باشد، همبستگی مکانیکی نامیده است. در مقابل و در جوامع پیشرفته تر، 
که تقسیم کار و تمایز اجتماعِی نقش ها در آن ها وجود دارد، همبستگی ارگانیکی جانشین 

همبستگی مکانیکی می شود.
در همبستگی مکانیکی5 فرد به خودش تعلق ندارد، بلکه به تمام معنا در حکمشی متعلق 
به جامعه است. این نوع از همبستگی ارتباط مستقیمی با وجدان جمعی دارد. در واقع، در 
اینجا شاخص مهم همبستگی مکانیکی، تشابه و همانندی بیش از حد اعضای آن است؛ 
یعنی در این نوع جوامع همه یک مذهب را می پذیرند و به آن عمل می کنند و فرقه گرایی 
و اختالف عقاید معمول نیست؛ زیرا جامعه تحمل آن را ندارد و همه چیز از اخالق تا 
اعضا، شدت روح  ترتیب همانندی  بدین  است.  قبیله  و  قوم  عقاید مذهبی  تابع  حقوق، 
جمعی، شکل توده ای جامعه، تسلط روابط خونی و هم تباری از شاخص های همبستگی 
مکانیکی است )قرشی و صادقی اول، 1397: 202(. هنگامی که این شکل از همبستگی بر 
جامعه مسّلط باشد، افراد جامعه چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند. آنان که اعضای یک اجتماع 
واحد هستند همانندند و احساسات واحدی دارند؛ زیرا به ارزش های واحدی وابسته اند 
و مفهوم مشترکی از تقّدس دارند. جامعه از این رو منسجم است که افراد آن هنوز تمایز 
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اجتماعی پیدا نکرده اند )آرون، 1367: 16(. همبستگی ارگانیکی6 به عنوان ویژگی جوامع 
جدیـد، همبـستگی بـسیار پیچیـده ای است که در آن شکل اساسی رابطه مردم، احساس 
ساده تعلق به یکدیگر نیـست بلکـه شبکه پیچیده ای از روابط قراردادی است که بر اساس 
تعقل و قانون تـشکیل و تـداوم پیدا می کند )گیدنز، 1363: 23(. در جوامع مبتنی بر روابط 
ارگانیکی، ساختار اجتماعی متحول، و روابط پیچیده ای در سطح اجتماع ظاهر می شود. به 
گونه ای که قراردادهای اجتماعی، جانشین اجبارهـا و الزامات قومی و خانوادگی می گردد 
و همچنین هنجارها و ارزش ها و باورهای سنتی رو به زوال می رود و در اینجا نیاز به یک 
نیروی حاکم که بتواند مانع ضـعف و فتـور اخالقی شود، احساس می شود که این امر خود 
نیازمند نوعی وفاق اخالقی اسـت کـه به وسیله آن در میان افراد جامعه، حس وظیفه شناسی 
و وفاداری و هم چنین همکـاری اجتماعی و انضباط رفتاری پرورش یابد. به همین دلیل، 
اساس علمی جامعه ارگانیکی مستلزم اذهان کاماًل پرورش یافته و تفکیک اجـزا و امـور آن 
مـستلزم متـوازن کـردن توافق اخالقی با تخصص فنی و آموزش علمی است )عالقه بند، 
1380: 169(. به اعتبار این مالحظات است که برنامه های توسعه ملی و منطقه ای اگر مسئله 
پیوندهای ارگانیک با یکدیگر را در مرکز توجه قرار قرار نداده باشند، هر دو محکوم به 
شکست خواهند بود و این مسئله در مورد توسعه درون زای چابهار و کنارک و در سطح 
باالتر استان سیستان و بلوچستان نیز موضوعیت دارد و باید یک رکن مهم برنامه ریزی ها 

باشد.

3-یافته های پژوهش

با تاکید بر سه بعد رقابت پذیری بین المللی، تشخص  در این پژوهش توسعه درونزا 
منطقه ای و ادغام ملی مورد بحث و برسی قرار گرفته است. انتخاب ابعاد توسعه درون زا در 

این منطه با توجه به مالحظات زیر انجام گرفته است: 
اجتماعی  بافت ویژه  و  زبانی  لحاظ مذهبی،  از  پژوهش  منطقه مورد  ملی:  ادغام  بعد 
متفاوت است و دارای شاخص های واگرا و مرکزگریز  بدنه اصلی کشور  از  تا حدودی 
است. بلوچ ها نسبت به سایر گروه های قومی ایران، دارای زمینه های پرشمار برای واگرایی 
هستند. مذهب حنفی از یک سو زمینه واگرایی بلوچ ها نسبت به اکثریت شیعی ایران بوده 
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279 با حنفی مذهب های شبه قاره و حوزه ی جنوبی  نوعی همگرایی  زمینه  دیگر  از سوی  و 
خلیج فارس به وجود آورده است. تفاوت های زبانی نیز این پیوند را مستحکم می سازد، زیرا 
بلوچ های ایرانی با بلوچ های بلوچستان پاکستان و بلوچ های افغانستان در آن سوی مرزهای 
بین المللی قادر به ایجاد ارتباط زبانی هستند. بعد بزرگ مسافت نیز میان این منطقه با سایر 
نواحی کشور فاصله انداخته است و اندک بودن سکونتگاه های شهری-روستایی میان استان 
سیستان و بلوچستان )شهرستان های چابهار و کنارک( و استان های هم جوار، زمینه ی انزوای 
جغرافیایی این منطقه را فراهم آورده است. در همین زمینه می توان اشاره کرد که، متوسط 
فاصله سکونتگاه ها در استان سیستان و بلوچستان بیش از سه برابر متوسط ملی است و 
چا بهار و کنارک دارای دورترین فاصله با تهران هستند. این انزوای جغرافیایی با ضعیف و 

ناکاراآمدن بودن شبکه ی ارتباطی درونی و بیرونی تثبیت شده است. 
بعد تشخص منطقه ای: این منطقه به دلیل استقرار در کنار دریای عمان از دیر باز کانون 
داد و ستد، تجارت و دریانوردی بوده است و دارای مزیت های ترانزیتی، صنعتی، حمل 
و نقل )دریایی و زمینی(، کشاورزی )بویژه شیالت و آبزی پروی و محصوالت گرمسیری 
کنارک 300  و  چابهار  است.  کویری(  و  )دریایی  طبیعی  تاریخی،  گردشگری  و  لوکس( 
کیلومتر مرز دریایی در دریای عمان دارندکه مهمترین مرز دریایی کشور است و اتصال 
کشور به اقیانوس هند و دریای عمان از اینجا صورت می گیرد. دسترسی منطقه به دریای 
آزاد و دارا بودن شرایط الزم برای عبور کاالهای صادراتی کشورهای همسایه از طریق بندر 

چابهار مزیت ترانزیتی عالی  برای منطقه است.  
رقابت پذیری بین المللی: موقعیت جغرافیایی منطقه بویژه مجاورت با آب های بین المللی 
واجد نقش آفرینی ژئوپولیتیکی است که این منطقه، بویژه خلیج چابهار را در مرکز توجه 

قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای قرار داده است. 
3-1- تشخص منطقه ای

این منطقه به دلیل استقرار در کنار دریای عمان از دیر باز کانون داد و ستد، تجارت 
و دریانوردی بوده است و دارای مزیت های ژئوپولیتیکی، ترانزیتی، صنعتی، حمل و نقل 
)دریایی و زمینی(، کشاورزی )بویژه شیالت و آبزی پروی و محصوالت گرمسیری لوکس( 
و گردشگری تاریخی، طبیعی )دریایی و کویری( است. جاذبه های بکر وکم نظیر طبیعی به 
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همراه جاذبه های فرهنگی و تاریخی منطقه پتانسیل باالیی برای جذب هزاران گردشگر را 
دارا است و این یکی از بخش هایی است که می تواند در توسعه و رشد اقتصادی منطقه 
تاثیرگذار باشد. در برنامه ملی توسعه گردشگری ایران، چابهار به عنوان مرکزی برای استقرار 
دستگاه های دولتی در منطقه، مرکز برگزاری گردهمایی ها، مرکز تجارت و همچنین به عنوان 
ناحیه بالقوه گردشگری معرفی شده است. از مهمترین جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی 
منطقه می توان به سواحل زیبای دریا، تاالب لیپار)صورتی(، گل فشان ها،کوه های مینیاتوری یا 
مریخی، سواحل ماسه ای، خلیج زیبای گواتر، شبه جزیره گوردیم، بندرهای تاریخی تیس، 
رمین، پسابندر، مسجد جامع تیس، مسجد جامع دزک و باغستان های میوه های گرمسیری 
زرآباد اشاره کرد. با این وجود این منطقه در زمینه تسهیالت گردشگری وضعیت مطلوبی 
ندارد. به گونه ایی که دو شهرستان دارای دو هتل جهت تسهیالت گردشگری با 27 اتاق و 
84 تخت و دارای یک دفتر خدمات مسافرتی و تورگردانی هستند که در چابهار قرار دارند 
و در شهرستان کنارک هیچ تسهیالت گردشگری وجود ندارد. نبود زیرساخت های اساسی 
در زمینه راه ها و ضعف در ارائه خدمات گردشگری، بدشناساندن استان )بخصوص بلوچ ها( 
به گونه ایی که در بعضی فیلم ها استان را جوری نشان می داد که همه در قاچاق فعال هستند 
و همه چیز استان با قاچاق و خشونت امیخته است و مشکالت امنیتی از عواملی هستند که 
باعث شده است گردشگر به این منطقه سفر نکند یا کمتر سفر کند و این منطقه نتوانسته 
است تا االن از این پتانسیل بهره ببرد. »استان سیستان و بلوچستان در سال 1398 در لیست 
پنج استان کم گردشگر کشور قرار داشت که در درو اول سفرهای نوروزی استان تنها میزبان 
6 هزار گردشگر بود در حالی که بوشهر با بیش از یک میلیون گردشگر در همان زمان در 
صدر استان های توریست پذیر بود« )محمدی، 1398: کارت سبز ورود گردشگران به چابهار. 

.)www.eghtesadonline.com( قابل دسترسی در
از پتانسیل های دیگر منطقه، باال بودن سهم بخش کشاورزي است. باال بودن سهم این 
بخش به واسطه ي مجاورت شهرستان از سمت جنوب با ساحل دریاي عمان است. منطقه 
به واسطه داشتن حدود 300 کیلومتر مرز آبي از کرانه های آبي دریای عمان دارای مزیت 
نسبي در بخش صید و صیادی و آبزی پروری است. در حال حاضر بنادر چابهار و کنارک 
قطب شیالت استان به شمار مي روند که با دارا بودن 8 بندرماهیگیری و 3 مرکز تخلیه صید 
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281 از 60 درصد ماهیان صنعتي کشور(تن ماهیان)، 42 درصد سهم صید  تأمین کننده بیش 
بین استان های جنوبي و 40 درصد صید کل کشور هستند. بنا بر آمار کمیسیون تن ماهیان 
اقیانوس هند منطقه ای در حوزه اقیانوس هند)IOTC(  که وظیفه مدیریت ماهیگیری را بر 
عهده دارد، این دو بندر مهم با صید ساالنه بیش از 170 هزار تن انواع ماهي رتبه دوم میزان 
صید و صیادی را در اقیانوس هند( بعد از کشور اندونزی) دارند، این یعني چابهار و کنارک 
عالوه بر این که بیشترین میزان صید بنادر کشور را دارا هستند، قطب صید وصیادی شرق 
آسیا نیز محسوب مي شوند. در بنادر چابهار و کنارک 930 فروند لنج فراساحل و هزار و 
400 فروند قایق صید و صیادی فعالند که باز هم بنا به آمار رتبه دوم تعداد ناوگان صیادی 
بعد از کشور سریالنکا در اقیانوس هند را دارا هسستند. همچنین صید و صیادی برای بیش 
از 24 هزارنفر صیاد دایمي و فصلي به طور مستقیم و سه برابر این میزان در 107 کارخانه 
صنعت شیالت سیستان و بلوچستان به صورت غیر مستقیم اشتغال زایي کرده که نشان 
از اهمیت بخش ماهیگیری در اقتصاد منطقه و استان دارد )طرح آمایش استان سیستان و 
بلوچستان، 1397(. کشت گلخانه ایی از دیگر پتانسیل های این منطقه در حیطه کشاورزی 
است. شهرستان های چابهار و کنارک با میانگین دمای 16 تا 32 درجه، بهترین موقعیت در 
زمینه محصوالت کشاورزی گرمسیری لوکس و سودآور صادرای نظیر موز و انبه، خرما و 
مرکبات  را دارا هستند. منطقه بویژه شهرستان کنارک شرایط مطلوبی دارد که می تواند به 

ایجاد صنایع تبدیلی وابسته به این محصوالت از جمله بسته بندي و فر آوری منجر شود.
صنایع کشتی سازی، لنج سازی و صنایع وابسته به شیالت، دلیل مهارتی که بومیان این 
منطقه در این صنایع دارند، از پتانسیل های قابل توجه این منطقه است. با این وجود هرچند 
شهرک های صنعتی وابسته شیالت و صنایع لنج سازی و ... در این منطقه فعالیت می کنند 
اما طبق گزارش طرح آمایش استان سیستان و بلوچستان در سال 1397 شهرک های صنعتي 
این منطقه جزء مناطق کمتر توسعه یافته هستند. فعالیت های صنعتی در منطقه  به کارگاه ها 
و صنایع کوچک محدود شده، به گونه ای که سطح نازل تکنولوژی و بهره گیری از ابزارآالت 
ساده، خصوصاً کارگاهی، میزان ارزش افزوده پایین، استفاده از نیروی انسانی غیر ماهر و یا 

نیمه ماهر، تعداد اندک نیروی شاغل، ویژگی قریب به اتفاق آن ها را تشکیل می دهد. 
با توجه به اینکه این منطقه یک منطقه ساحلی است بنابراین پتانسیل برای تاسیس صنایع 
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سنگین و آب بر مانند فوالد و پتروشیمی را دارد. در حال حاضر شرکت پتروشیمی توسعه 
نگین مکران در منطقه چابهار به عنوان قطب آتی توسـعه صنعت پتروشیمی به ثبت رسیده 
است و مشغول فعالیت است. ساخت مجتمع فوالد چابهار نیز از سال 1393 در زمینی به 
گستره 300 هکتار در پیکره هشتم صنعتی منطقه آزاد چابهار آغاز شده و در مرحله نخست 
تاکنون 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. نیاز به تشریح اینکه فوالد و پتروشیمی 
فعالیت های رو به افولی هستند و منطقه بر اساس سه مولفه تشخص منطقه ایی، ادغام ملی 
و رقابت پذیری، نیاز به طراحی یک استراتژی توسعه صنعتی برای منطقه بر محور توسعه 
درون زا دارد که یک مولفه آن می تواند بیوتکنولوژی باشد. چون این رشته فعالیت های آینده 

دار بر محور بیوتکنولوژی، بیشترین اتکاء را به منابع انسانی و مادی محلی دارد.
دسترسی منطقه به دریای آزاد و دارا بودن شرایط الزم برای عبور کاالهای صادراتی 
کشورهای همسایه از طریق بندر چابهار مزیت ترانزیتی عالی  برای منطقه است. موقعیت 
سوق الجیشی و اقتصادی ویژه به دلیل آنکه سواحل چابهار )دریای عمان( بخشی از راه 
مواصالتی خلیج فارس و مناطق نفت خیز آن با اقیانوس هند، شرق دور، دریای مدیترانه و 
اروپاست که می تواند باعث جذب سرمایه گذاران خارجی شود و چابهار به عنوان یک بندر 
ذینفع عامل بازدارنده ای از طرف دشمن است )طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی 
مکران، 1396(. طی چند دهه گذشته خلیج فارس در مقیاس جهانی تبدیل به دریای جنگ 
شده است. با وجود وابستگی، پیوستگی و نزدیکی خلیج فارس و دریای عمان، دریای عمان 
و سواحل پیرامونی آن از نظر مالحظات ژئواستراتژیک آرام تر، باثبات تر و امن تر باقی مانده 
است. از این رو، میزان امنیت این کرانه نسبت به کرانه های خلیج فارس بسیار باالتر است 
)کریمی پور، 1388: 150(. کرانه های شهرستان چابهار و کنارک از منظر موقعیت جغرافیایی 
و طبیعی، موقعیت نسبی، ژرفای آب های ساحلی، تعدد خورها، نزدیکی بدون واسطه به 
تجارت  نظر  نقطه  از  ویژه  به  ایران  بهترین ساحل  دیگر،  امتیاز  ده ها  و  آسیا  اصلی  بنادر 
و بازرگانی بین المللی، شیالت و صنایع، ویژه است )همان: 136(. از این رو این منطقه 

)چابهار( می تواند به عنوان نقطه مبدا توسعه شرق محسوب شود. 
کارشناسان حمل ونقل سه دهلیز ترانزیتی را در سال 1993 در هیلسینکِی فنالند پیشنهاد 
کردند که از آن جمله دو دهلیز شمال-جنوب و شرق-غرب از ایران عبور می کند. بنابراین، 
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283 بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان دارای منافع ترانزیتی استثنایی است، چون این 
بندر به عنوان دروازه عمده ترانزیت بین این دو دهلیز عمل می کند. این بندر به عنوان یک 
اتحادیه  )ECO( و کشورهای عضو  اقتصادی  بین کشورهای عضو سازمان همکاری  پل 
جنوب شرق آسیا )ASEAN( و دیگر مناطق جهان برای ترانزیت و صدور کاالها و انرژی 
موقعیت دارد که جایگاه استثنایی ترانزیتی این بندر را تقویت می کند. در میان دهلیزهای 
مختلف ترانزیتی، مسیر چابهار کوتاهترین و اقتصادی ترین مسیر به افغانستان و کشورهای 
آسیای مرکزی است« )متفی و دیگران، 1397: 55(. با این وجود در شرایط فعلی تعامالت 
عملکردی بندر چابهار با سایر کشورهای جهان، بیشتر منحصر به کشورهای حوزه دریای 
عمان و خلیج فارس شده است. از جمله بنادر مهم این حوزه می توان به بندرهای خلیفه، 
دبی، شارجه، خصیب، صحار و مسقط اشاره کرد. عالوه برکشورهای واقع در حوزه خلیج 
فارس و دریای عمان، در حال حاضر بندر چابهار با برخی از سایر بنادر جهان همچون 
بندر سانتوز، کواالالمپور، جاکارتا و گلدستون تعامل دارد که بجز بندر سانتوز همگی در 
حوزه آسیای جنوبی و جنوب شرقی واقع هستند. در زمینه صادرات نیز بیشترین صادرات 
کاال از مبادی گمرکی موجود در منطقه در ارتباط با کشور پاکستان است )82 درصد(. در 
درجه بعدی بیشترین صادرات منطقه با کشور بنگالدش است که البته در مقایسه با کشور 
پاکستان چندان رقم قابل توجهی را نمایش نمی دهد )5,36 درصد(. حجم باالی صادارت 
منطقه به کشور پاکستان عمدتا مرتبط با صدور محصوالت نفت، گاز و پتروشیمی، مواد 
غذایی و مصالح ساختمانی است. در زمینه واردات نیز بیشترین بیشترین واردات به منطقه از 
سه کشور کره جنوبی، پاکستان، چین و امارات متحده عربی است که نمایش دهنده تعامل 

بیشتر منطقه با این کشورهاست.
آمار صادرات کاال در سال 1396 بر اساس گمرکات منطقه و کشورهای طرف معامله )ارزش دالری(

درصدمنطقه آزاد چابهارگمرک چابهاربازارچه مرزی ریمدانشرح
13942731,73880609134850082,22پاکستان
0191125005,36بنگالدش

06903704521003,20عراق
009530722,67ترکیه

0633501896282,03امارات متحده عربی
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004915121,37منطقه آزاد چابهار
012769700,35روسیه
88413000,24عراق

01600000,04هنگ کنگ
7214000,02پاراگوئه

7140000,02سایر کشورها
0416000,01عمان

14045498,7342635863334812100جمع کل

آمار واردات کاال در سال 1396 بر اساس گمرکات منطقه و کشورهای طرف معامله )ارزش دالری(

سهممنطقه آزاد چابهارگمرک چابهاربازارچه مرزی ریمدانشرح
1171512916800964730,18کره جنوبی

12846405,19141414137,425,851چین
8552502,5224609815,554پاکستان

7745937,2851258558,879,888امارات متحده عربی
31269109674395,251برزیل
23559822,253218479,94,511هند

6454523,2091,082سیشل
3218479,90,539ترکیه

13435699598120,386اندونزی
16374720,274عمان

14564540,244آفریقای جنوبی
13764210,233تایوان
13241830,222تایلند
5735900,096آلمان
528638,44080,089ایتالیا
438640658710,085اسپانیا
4051090,068نیوزلند
3469000,058ژاپن

2676600,045لهستان
1868770,31نروژ

1425800,24یوگسالوی
1199190,20مالزی
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285 883500,015کانادا
808850,014سریالنکا
801370,13بلغارستان

459330,008جمهوری چک
235340,004انگلستان
228800,004روسیه

105830,002ایاالت متحده
81000,001افغانستان

6234699,061,045سایر کشورها
1145880,019منطقه آزاد کیش
92475624195402,14,210منطقه آزاد چابهار

8552502,598527348,93407642666,8100جمع کل
منبع: طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران )1396(

3-2- رقابت پذیری بین المللی

در بحث رقابت پذیری بین المللی، این منطقه یکی از مناطق مهم و حیاتی برای قدرت های 
منطقه ایی و فرامنطقه ای است. موقعیت جغرافیایی ویژۀ این منطقه نقش ژئوپولیتیک با اهمیتی 
به آن بخشیده است و باعث توجه قدرت هایی مانند هند و چین در این منطقه شده است. 
برای هند بندر چابهار به معنی ادامه حضور در یک رقابت جهانی به خصوص در مقابل 
چین است به همین دلیل تنها کشوری است که به طور جدی به سرمایه گذاری در این 
بندر ورود کرده است و نزدیک به سه دهه است که به دنبال توسعه بندر چابهار است. در 
همین راستا »هند مبلغ500 میلیون دالر) 1000کرور هندی)  را در مرحله اول توسعه بندر 
چابهار سرمایه-گذاری خواهد کرد که شامل اعطای150 میلیون دالر وام از اگزیم بانک برای 
سازمان بنادر دریایی ایران است، برای ساختن باراندازها و لنگرگاه های کشتی در چابهار. 
شرکت دولتی بین المللی)IRCON(  با شرکت حمل ونقل و زیرساخت )CDTIC( تفاهم 
نامه ای را به امضاء رسانده تا مسیر چابهار به زاهدان را با هزینه 1,6 میلیارد دالر احداث 
نماید. کشور هند همچنان اعالم کرده که در نظر دارد یکی از بزرگترین بنادر هند (بندر 
کنداال در ایاالت گجرات( را به بندر چابهار وصل کند و نیز شرکت نالکو قراردادی را امضا 
کرده است که تسهیالت دو و نیم میلیون تن آلومینیوم را در منطقه آزاد تجاری چابهار فراهم 
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کند و گاز طبیعی ارزان را در اختیار ایران قرار خواهد داد )متفی و دیگران، 1397: 66(. 
ازآنجایی که عمده بارهایی که هند می خواهد به افغانستان و آسیای میانه بفرستد با تناژ باال 
و طی مسافت طوالنی ریل پسندند، پذیرفته است در خط آهن چابهار-زاهدان-سرخس نیز 
سرمایه گذاری کند. به دلیل اختالف هند با همسایگانش؛ پاکستان و چین، راه تجاری این 
کشور از طریق بندر چابهار به آسیای مرکزی، بازار ایران و ترکیه  باز می شود و به این ترتیب 
می تواند رقیب خود، پاکستان را که راه های حمل و نقل هند در منطقه را بسته، دور بزند. در 
واقع بندر چابهار به هند کمک خواهد کرد تا تجارت خود را با کشورهای آسیای مرکزی 
به بیشترین حد ممکن برساند. »در حال حاضر هند به دلیل محدودیت های دسترسی به 
آسیایی مرکزی، در مقایسه با کشورهای عمدۀ منطقه مانند چین، روسیه و ترکیه در تجارت 
عقب مانده است. به عنوان مثال تجارت هند با قزاقستان، بزرگترین شریک تجاری این 
کشور، در سالهای 2014 و 2015 ، به 315 میلیون دالر می رسید؛ در حالیکه حجم تجارت 
هند با ازبکستان در سال 2014 به 35 میلیون دالر می رسید. برعکس تجارت دوجانبه چین 
و قزاقستان در سال 2013 به 22/53 میلیارد دالر بود. گردش مالی چین با ازبکستان در 
سال 2014 به 4/75 میلیارد رسیده بود. بر اساس برخی پیش بینی ها، هند می تواند از طریق 
آسیای مرکزی و افغانستان به ارزش 450 تا 500 میلیارد دالر درآمد کسب کند. پس از تأمین 
دسترسی هند به آسیای مرکزی و افغانستان از طریق بندر چابهار، این کشور می تواند حجم 

تجارت خود را افزایش داده و سطح تجارت خود را به افزایش دهد« )همان: 10(.
بندر چابهار همچین اهمیت فراوانی از لحاظ ژئوپولیتیکی و البته تجاری و ترانزیتی برای 
کشور محصور در خشکی افغانستان دارد که همواره یکی از دغدغه های جدی آن دسترسی 
به آب های آزاد بوده است. »اکنون چابهار برای افغانستان به عنوان کشوری محصور در 
خشکی و نیز کشوری که بیش از چهل سال است که مسیر ترانزیت و تجارت آن تقریبا به 
طور انحصاری در اختیار یکی از همسایگان بوده است، نمادی از استراتژی های بلندپروازانه 
دولتی است که می خواهد محاصره اقتصادی و انحصار مسیرهای تجاری را در هم بشکند. 
به همین خاطر گشایش بندر چابهار اگر برای همسایه غربی و نیز برای هندوستان بیشتر 
اهمیت اقتصادی و تجاری دارد و یک استراتژی معطوف به منافع اقتصادی و تجاری به 
از هر چیز دیگر  باالتر  آن  ژئوپولیتیکی  اهمیت سیاسی و  افغانستان  برای  شمار می رود، 
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287 www.worldbank. سایت:  در  دسترسی  قابل  افغانستان، 1398:  اقتصادی  )گزارش  است« 
org(. هرچند که ایران و پاکستان اعالم کرده اند به دنبال همگرایی با هم در بندر گوادر و 

چابهار هستند و این دو بندر را خواهر خوانده هم خوانده اند، اما این دو بندر در معادالت 
از  چابهار  کیلومتری  در 170  واقع  گوادر  بندر  می آیند.  به شمار  هم  رقیب  ژئوپولیتیکی 
موقعیت استراتژیک برخوردار است.گوادر، درست مانند چابهار، به دنبال ترانزیت کاال به 
افغانستان و آسیای مرکزی است )متفی و دیگران، 1397: 69(. چابهار مزیت های مستقیم 
و غیرمستقیمی نسبت به رقیب استراتژیک خود، گوادر دارد. چابهار نسبت به گوادر برای 
توسعه مطمئن تر  است. عدم امنیت در بلوچستان پاکستان که گوادر نیز در آن واقع است 
از معضالت این بندر است. فعالیت گروه های تروریستی مانند طالبان و القاعده باعث عدم 
امنیت در بلوچستان پاکستان و منطقه اطراف گوادر شده  است و دولت پاکستان در این 
منطقه توانایی برقراری امنیت مسیرهای ترانزیتی را ندارد. هر چند در چابهار نیز فعالیت های 
تروریستی و انتحاری اتفاق می افتد اما به شدت بندر گوادر نیست و حکومت در ایران کامال 
به اوضاع این منطقه مسلط است. چابهار همچنین نسبت به گوادر به صرفه تر است. دسترسی 
از طریق این بندر به جاده ابریشم و سپس  کشورهای آسیای میانه به  دلیل کوهستانی بودن 
و صعب العبور بودن مناطق سخت و هزینه بر است. از طریق چابهار دسترسی به این مناطق 
راحتر و کم هزینه تر است. در واقع »بندر گوادر تنها از نظر تجارت ترانزیت با ازبکستان، 
تاجیکستان و ترکمنستان می تواند با چابهار رقابت کند و دیگر مناطق این ناحیه در فاصله 
خیلی دوری از گوادر قرار دارند، بنابراین ترانزیت از طریق گوادر برای دیگر کشورها اصال 
به صرفه نیست. بررسی فاصله های ترانزیتی این سه کشور این موضوع را تایید می کند. 
کوتاهترین مسیر جاده بین گوادر و عشق آباد 2565 کیلومتر است بنابراین گواده از این نظر 
نسبت به چابهار )2304( دارای عدم مزیت است. کوتاهترین مسیر مواصالتی بین گوادر و 
تاشکند، مسافتی نزدیک به 2912 کیلومتر دارد که نسبت به چابهار 198 کیلومتر از لحاظ 
فاصله دارای مزیت است. کوتاهترین مسیر جاده ای بین گوادر تا دوشنبه )2246 کیلومتر( 
نسبت به چابهار با اختالف 213 کیلومتر، دارای مزیت است. بنابراین گوادر  برای ترانزیت 
به تاجیکستان و ازبکستان از لحاظ مسافت جاده ای نسبت به چابهار دارای مزیت است اما 
در مورد ترکمنستان و افغانستان شرایط به نفع چابهار است. از طرف دیگر، کشورهای دیگر 
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آسیای میانه )قزاقستان و قرقیزستان( و کشورهای بالقوه برای ترانزیت کاال مثل روسیه و 
آذربایجان دارای فاصله زیادی تا گوادر هستند و این بندر برای ترانزیت بین کشورها شانس 
کمتری نسبت به چابهار دارد« )شهنوازی، 1393: 101(. با این وجود بندر گوادر از نظر 
حجم سرمایه گذاری و سطح توسعه وضعیت بهتری نسبت به بندر چابهار دارد. در حالی که 
سرمایه گذاری هند در چابهار بسیار کند پیش می رود چین توانسته است سرمایه گذاری 62 
میلیارد دالری را در بندر گوادر شروع کند که  تاکنون 14 میلیار دالر از حجم سرمایه گذاری 
توافق  قرارداد  به  گوادر  بندر  توسعه  یافتن  »موضوعیت  است.  کرده   میدان  وارد  را  خود 
اقتصادی میان چین و پاکستان )CPEC( باز می گردد که در سال 2015 میان دو طرف به 
امضا رسیده و بخشی از این توافق به توسعه بندر گوادر باز می گردد. سرمایه گذاری در نظر 
گرفته شده اولیه از سوی چین برای کریدور اقتصادی CPEC رقمی حدود 46 میلیارد دالر 
برآورد شده بود که بعدها این رقم به 54 میلیارد دالر افزایش یافت. در قالب اجرای این 
پروژه عمرانی - تجاری سنگین، شبکه گسترده ای از بزرگراه ها و راه آهن ها به عنوان بخشی 
از طرح داالن اقتصادی در سرتاسر پاکستان ساخته خواهند شد. شبکه های جدید حمل ونقل 
که به عنوان جزئی از طرح داالن اقتصادی ساخته خواهند شد، بنادر گوادر و کراچی را به 
شمال پاکستان، و نیز غرب چین و آسیای میانه متصل خواهند کرد. چین همچنین بیش از 
33 میلیارد دالر در زمینه زیرساخت های انرژی در پاکستان سرمایه گذاری خواهد شد تا از 
مشکل کمبود مزمن انرژی در پاکستان بکاهد« )ترابی و پورتجریشی، 1397(. با توجه به 
رقابت و کشمکش های ژئوپولیتیکی که میان کشورهای هند، چین، پاکستان و افغانستان و 
میان همه آن ها با امریکا - اروپا و روسیه وجود دارد و نقش تعیین کننده ایی که این منطقه 
می تواند در این کشمکش ها داشته باشد، استفاده درست و بجا از این موقعیت می تواند نقش 
بی بدیلی در توسعه منطقه، استان و کشور ایفاء کند. همچنین این موقعیت می تواند قدرت 
چانه زنی ایران در مقابل کشورهای مورد اشاره و بویژه افغانستان در زمینه مشکالت آبی که 

بین دو کشور وجود دارد را افزایش دهد.
3-3- ادغام ملی

در بحث ادغام ملی می توان گفت، فاصله طوالنی با مراکز عمده جمعیتی مرکز کشور و 
ضعیف بودن زیرساخت های حمل و نقل باعث شده است تا این منطقه در همه زمینه ها به 
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289 نحوی مجزا از بدنه کشور باشد. در زمینه اقتصادی تاکنون نتوانسته از پیامدهای مثبت ارتباط 
با مراکز عمده تولیدی کشور و نیز بازارهای مصرف اصلی داخلی بهره مند شود. از طرف 
دیگر ضعف زیرساخت ها در کنار نبود یا کمبود امنیت باعث شده است که سرمایه گذاران 
ریسک سرمایه گذاری در این منطقه را به آسانی نپذیرند. سرمایه گذاری های خارجی از جمله 
کشور هند در منطقه نیز تا این لحظه عملی نشده است. دخالت دولت در سرمایه گذاری و 
توسعه منطقه نیز تاکنون موفق نبوده است. این را می توان از وضعیت توسعه منطقه درک 
مناطق  از محروم ترین  از نظر شاخص های توسعه یکی  این منطقه  به گونه ایی که  کرد. 
دارد.  مناطق کشور  بقیه  با  توسعه  نظر سطح  از  زیادی  فاصله  و  ایران محسوب می شود 
میزان باسوادی شهرستان چابهار در سال 1395 در جمعیت 6 ساله و بیشتر 67 درصد و 
در شهرستان کنارک 73 درصد بوده است )پایین ترین نرخ بیسوادی در کشور( )مرکز آمار 
ایران، 1395(.آب شرب دو شهرستان بوسیله شیرهای عمومی در سطح شهر توزیع می گردد. 
وضعیت برخورداری از آب آشامیدنی سالم در شهرستان چابهار 39/18 درصد و در کنارک 
77/14 درصد است، این نسبت در کشور 91/30 درصد است )طرح ویژه توسعه و عمران 
منطقه ساحلی مکران، 1396(.  دو شهرستان از نعمت گاز لوله کشی محروم هستند. در زمینه 
وضعیت بهداشت و درمان منطقه دو شهرستان چابهار و کنارک وضعیت مطلوبی ندارند. این 
دو شهرستان مشترکن یک بیمارستان 156 تختی دارند که در شهرستان چابهار است. الزم 
به ذکر است که جمعیت دو شهرستان نزدیک به چهارصد هزار نفر است. و فاصله منطقه 
تا مرکز استان حدود 625 کیلومتر است. تا سال 1395 هیچ پزشک فوق تخصصی در این 
دو شهرستان نبوده است )مرکز آمار ایران، 1395(. در برخی از محالت این دو شهرستان 
ساکنین در سکونتگاه هایی بنام کپر که از حصیر درست می شود سکونت دارند. ساکنین 
این کپرها اغلب تهیدستان و پایین ترین اقشار اجتماع هستند.  بنا به گفته مدیرکل راه و 
شهرسازی سیستان و بلوچستان جمعیت ساکن در مناطق حاشیه نشین استان 441 هزار و 
625 نفر بوده که به طور میانگین 41 درصد جمعیت شهرهای استان را شامل می شود و این 
امار در چابهار50 درصد، وکنارک 45 درصد است  )www.isna.ir(. در سال 1396  نواحی 
روستایی شهرستان های چابهار و کنارک در کنار نواحی روستایی شهرستان های مهرستان 
)زابلی(،  زاهدان و نیکشهر از استان سیستان و بلوچستان فقیرترین نواحی کشور )نواحی 
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دارای باالترین نرخ سرشماری فقر( بوده اند و نواحی روستایی این شهرستان ها دارای نرخ 
سرشمار فقر باالتر از 80 درصد بوده اند. )www.eghtesadonline.com(. از طرف دیگر قرار 
گیری منطقه بر کرانه دریای عمان و ارتباط نزدیک آن با کشورهای حوزه خلیج فارس و 
پاکستان و قرابت فرهنگی و زبانی بویژه با کشور پاکستان باعث شده است که مردم این 
منطقه بسیاری از نیازهای خود را از این کشورها تامین کنند. کمبود امکانات بهداشتی و 
بیمارستانی در این منطقه و هزینه های باالی درمانی در ایران در کنار بعد مسافت و از طرف 
دیگر خدمات بیمارستانی ارزان و حتی رایگان در پاکستان و نزدیکی راه باعث شده است 
که بسیاری از مردم این منطقه برای مشکالت بهداشتی - درمانی خود به پاکستان سفر کنند. 
در کنار این موارد رفتار غلط مسئوالن در برخورد با مردم بلوچ  یکی دیگر از دالیل اصلی 
است که بلوچ ها تا این لحظه امیدی به رفع مشکالت خود بویژه بیکاری، در کشور و حتی 
استان سیستان و بلوچستان نداشته اند و ترجیح داده اند به کشورهای همسایه مهاجرت کنند. 
»امید به افزایش درآمد و بهتر شدن وضع زندگی، رخداد بالیای طبیعی، کم آبی و خشک 
شدن نهرها و قنات ها، وجود زمینه های الزم برای پیشه و کار در کشورهای عرب در حوزه 
خلیج فارس، وجود برخی قرابت های فرهنگی و اجتماعی میان مکران و و کشورهای عرب 
منطقه از مهمترین دالیل مهاجرت از این منطقه به کشورهای همسایه است که در این میان 
سه چهارم مهاجرت ها بیشتر بر اثر انگیزه های اقتصادی انجام می گیرد همچنین سن مهاجران 
بین 15 تا 35 سال است یعنی در سن کار و فعالیت قرار دارند» )رئیسی، 1385: 176(. در 
بسیاری از موارد مسئوالن در زمینه استخدام ها و به طور کلی مشارکت بلوچ ها در مدیریت 
منطقه بی طرف نبوده اند و مسائل قومی و مذهبی را دخالت داده اند. طبق بررسی های انجام 
گرفته در منطقه مورد پژوهش در اکثریت ادارات دولتی و بخش خصوصی جمعیت بلوچ در 
اقلیت هستند. در این منطقه به طور آشکاری اکثریت جمعیت که بلوچ هستند در مدیریت 
و مشارکت در امور نادیده گرفته می شوند. با وجود نیروی های تحصیل کرده و متخصص در 
بین جمعیت بومی هرچند به صورت کم، باز هم فرصت برابر در بکارگیری در امور کارها 
به آن ها داده نمی شود. جمعیت بلوچ در این منطقه با مشکل دوگانه ای روبروست؛ یکی 
عدم اعتماد حکومت مرکزی به آن ها و دیگری رقابت محلی بین بلوچ های سنی مذهب 
و سیستانی های شیعه. البته بدون تردید نمی توان این پدیده را مطلق و یکسویه دید و از 
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291 زاویه کاستی ها و بسترهای سوء تفاهم برانگیز از ناحیه طرف های دیگر ماجرا نیز می بایست 
در پژوهش های بی طرفانه کارشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد. »سیستانی ها از لحاظ دین و 
مذهب، نژاد و زبان داراي تجانس بیشتری نسبت به بدنه اصلی ملت ایران هستند.که در 
این میان مذهب نقش مهمی را بازي کرده و می کند. قوم سیستانی به این واسطه تجانس 
و همراهی بیشتري با پیکره اصلی کشور و حکومت جمهوري اسالمی ایران دارد و در 
صحنه هاي مختلف به حمایت از کشور و حکومت برخاسته است. به عنوان یک شاخص در 
حمایت از حکومت می-توان به تعداد باالي شهدا، جانبازان و آزادگان سیستان اشاره کرد. 
حکومت جمهوري اسالمی نیز تمایل و نزدیکی بیشتري نسبت به سیستانی هاي شیعه نشان 
داده است و تعداد زیادي از مسئولین استان سیستانی هستند به طوریکه به نسبت جمعیت 
خود باالترین و بیشترین و حساسترین پست هاي سیاسی، مدیریتی و امنیتی و نظامی استان 
در دست سیستانی ها قرار دارد و همین مسئله باعث ایجاد نارضایتی هایی در بین نخبگان و 
مردم بلوچ و ایجاد اختالل در رابطه و اعتماد بین دو قوم ساکن در این استان شده است« 
پست های  در  هم  ملی  در سطح  بلوچ ها  دیگر  از طرف  دیگران، 1396: 48(.  و  )امیری 
اجرایی به کار گمارده نمی شوند. طبق آمار »از سال 1360 تا 1395 سرانه مقامات اجرایی 
ارشد استان ها )روسای جمهور و وزیران( کاًل سهم استان سیستان و بلوچستان است صفر 
است«  )www.eghtesadonline.com(. این مسئله باعث ایجاد حساسیت در جمعیت بومی 
شده است و اعتراضاتی را نیز بدنبال داشته است؛ به گونه ایی که در چند سال اخیر »مردم 
بومی به شدت نگران حضور گسترده غیربومیان در منطقه و بویژه پتروشیمی مکران بودند 
که در نهایت این نگرانی ها و اعتراضاتی باعث شد تا مسئوالن نشستی با بزرگان طوایف، و 
www.( »معتمدین محلی منطقه داشته باشند و بر انجام تعهدات اجتماعی تاکید داشته باشند
cfzo.ir(. خوشبختانه همه طرف های این ماجرا به تجربه تاریخی و بویژه طی سال های اخیر 

دریافته اند که تشدید اختالف های قومی - مذهبی در منطقه؛ به گونه ای که منطقه را به دو 
قسمت شیعه و سنی تقسیم کند، به طوری که بی اعتمادی دو طرفه و مشکالت فرهنگی و 
امنیتی را نیز به دنبال داشته است؛ نه به نفع منطقه است و نه به نفع کشور، در مسیر اتفاق 
نظر هستند، اما به نظر می رسد که این مساله حیاتی نیز باید با رویکرد برنامه ایی و بر محور 

آموزه توسعه درون زا، اقدامات و دستاوردهای عملی مشخص را فراروی ما قرار بدهد.
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نتیجه گیری

این پژوهش درصدد برسی ابعاد توسعه درونزا در شهرستان های چابهار و کنارک بر 
اساس سه معیار تشخص منطقه ایی، ادغام ملی و رقابت پذیری بین الملی بوده است. شواهد 
ارائه شده حاکی از آن است که با وجود پتانسیل های فراوان این منطقه در زمینه های اقتصادی، 
ژئوپولیتیکی، ترانزیتی و ... بخش قابل توجهی از این ظرفیت ها در شرایط کنونی مغفول 
مانده است. در نتیجه، با وجود همه تالش ها و سرمایه گذاری ها، این منطقه همچنان در همه 
زمینه ها در زمره توسعه نیافته ترین مناطق کشور می باشد. به گونه ایی که این منطقه دارای 
عقب مانده ترین شرایط از نظر سواد، فقیرترین منطقه کشور، داشتن بیشترین جمعیت حاشیه 
نشین کشور نسبت به جمعیت منطقه، توسعه نیافته ترین منطقه کشور از لحاظ بهداشتی، 
دسترسی به آب آشامیدنی، لوله کشی گاز و ... است.  این منطقه بعد از سال ها هنوز به شبکه 
ریلی کشور متصل نشده است و ضعف در زیرساخت های حمل ونقل هوایی، زمینی و 
دریایی عالوه بر اینکه باعث انزوای منطقه از کشور شده است موفقیت چندانی در بهره گیری 
از امتیازات ژئواستراتژیکی خود بویژه تزانزیت کاال به خارج نیز برای منطقه نداشته است. 
نبود زیرساخت های اساسی در زمینه راه ها و ضعف در ارائه خدمات گردشگری و مسائل 
امنیتی باعث شده است که این منطقه نتواند از پتانسیل های گردشگری نیز بهره ببرد. با وجود 
ظرفیت های قابل توجه این منطقه در صنعت شیالت و آبزی پروری، شهرک های صنعتی 
وابسته به این صنعت که در این منطقه فعالیت می-کنند توسعه نیافته، فرسوده و ناکارامد 
هستند. تعامالت عملکردی این منطقه )بندر چابهار( با سایر کشورهای جهان، ضعیف است 
و  بیشتر منحصر به کشورهای حوزه دریای عمان و خلیج فارس شده است. این منطقه در 
زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی تاکنون موفق نبوده است. با وجودی که چین توانسته 
است سرمایه گذاری 62 میلیارد دالری را در بندر گوادر؛ رقیب استراتژیک چابهار شروع 
کند و تاکنون 14 میلیار دالر از حجم این سرمایه گذاری را وارد میدان کند، اما  در غیاب یک 
برنامه راه گشای توسعه درونزا و استمرار بالتکلیفی ها حتی سرمایه گذاری هند در چابهار 
با وجود معاف بودن این بندر از تحریم های فعلی آمریکا تا کنون به مرحله عمل نرسیده 
است. اگر توسعه بندر چابهار پا به پای گوادر پیش نرود ممکن است باعث تضعیف هرچه 
بیشتر موقعیت ترانزیتی و ژئوپولیتیکی منطقه در آینده شود. از طرف دیگر سرمایه گذاری ها  
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293 زیادی که تا کنون در روند توسعه این منطقه صورت گرفته است، فاقد رویکرد مبنایی جلب 
مشارکت مردم بومی بوده و آثار عملی آن نیز توسط جامعه بومی لمس نشده است و باعث 
سرخوردگی، ناامیدی و ضعیف شدن سرمایه اجتماعی در این منطقه که بخش اعظمی از 
آن ها منجر به مهاجرت بسیاری از جوانان منطقه به کشورهای همسایه شده است که ناامنی 
و تشدید شکاف های قومی - مذهبی را به دنبال داشته است. برای برون رفت از دور باطل 
توسعه نیافتگی در این منطقه توجه به پتانسیل های منطقه و فراهم کردن شرایط برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی مبتنی بر برنامه های مشارکت محور برای استفاده از این پتانسیل ها، 
)بلوچ( و  ارگانیک میان جمعیت بومی  پیوندهای  توانمندسازی و تقویت  اتخاذ رویکرد 
سیستانی ها و سایر ایرانیان و مشارکت همه آن هابر اساس حق برابر شهروندی، در نظام 
تصمیم سازی، تصمیم گیری و مدیریت اجرائی ملی  و منطقه خود در دستور قرار گیرد. 
بلوچ ها باید بتوانند در تقسیم کار ملی نیز مشارکت فعال تری داشته باشند و مسولیت هایی 
که توانایی انجام دادن آن را در سطح ملی و منطقه-ایی دارند، را بتوانند انجام بدهند و از 
سطح ملی بیشترین نیازهایشان را تامین بکنند. در حالی که تا االن بخش بزرگی از نیازهای 
آن ها از کشورهای همسایه بویژه پاکستان تامین می شود. برای نیل به این هدف در مرحله 
اول  باید پیوندهایشان با مناطق  استان افزایش پیدا بکند، در مرحله بعدی داد و ستد با 
استان های همجوار و در آخر با سایر مناطق کشور در کادر برنامه توسعه درون زا ارتقاء یابند.
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