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مهندس سيامك تقي زاده
کارشناس ارشد گروه سیستم اطالعات مکانی و سنجش از دور دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

از نواحي بسيار مهم و تأثيرگذار در توسعه كشور ،نواحي مرزي است كه
با گسترش توسعه نيافتگي در اين نواحي ،نتايج سوء آن به طور مستقيم به كل
كشور منتقل خواهد شد .از جمله نواحي مرزي كشور ايران كه از لحاظ توسعه
داراي وضعيت مطلوبي نميباشد نواحي مرزي استان سيستان و بلوچستان است.
به طور خالصه ميتوان چالشهاي عمده موجود در سيستان و بلوچستان را به
شرح ذيل نام برد:
گستردگي جغرافيايي همراه با جمعيت اندك (وسعت  178431كيلومتر مربع
با  1722579نفر جمعيت -مرکز آمار ایران  )1385 :مرزهاي طوالني و ناامن،
وجود موانع طبيعي از جمله بيابانها و كويرها ،كمبود مواهب طبيعي ،انزواي
جغرافيايي ،عامل ژئومورفولوژيكي ،وضعيت آب و هوا و عدم ذخاير نفت و گاز،
استقرار اقوام و قبايل بلوچ در دو سوي مرز ،همجواري با كشورهای پاكستان و
افغانستان و بيثباتي و ضعف در ايجاد ثبات كامل سیاسی واداري و اقتصادي
كشور افغانستان كه فقدان كنترل مرز را به همراه داشته است ،جريان سياسي
پناهندگان افغاني ،قرارگيري در مجاورت بزرگترين كانون توليد مواد مخدر
و قاچاق آن از طريق مرز استان سيستان و بلوچستان به داخل ايران ،وضعيت
نامتعادل و نابرابريهای اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي اين نواحي نسبت به
نواحي مركزي،فقر و محروميت كه موجب گرايش بسياري از مردم اين نواحي به
قاچاق مواد مخدر شده است .چالشهاي فوق در اين نواحي باعث بروز مشكالت
و مسائل فراوان و متنوع گرديده است كه ميتواند توسعه را در سطوح محلي،
منطقهاي و حتي م ّلي مورد تهديد قرار دهد و در صورت ادامه ،معضالت جديتر
را به بار خواهد آورد .لذا در اين مقاله ،نگارنده به دنبال مسئله اصلي شناخت
ويژگيهای ژئوپوليتيك بعنوان عامل تأثيرگذار بر عدم توسعه موجود درسيستان و
بلوچستان ميباشد تا بتوان براساس آن نگاهي پژوهش محور جهت ايجاد توسعه
پايدار در اين نواحي به دست آورد.

واژههایکلیدی :توسعه  ،ژئواکونومیک  ،عوامل ثابت و متغیر ژئوپولیتیک

هدف پژوهش

انجام اين پژوهش موجب شناسائي عوامل مؤثر در توسعه سيستان و
بلوچستان خواهد گرديد و طبيعي است با شناسائي اين عوامل ميتوان بستري

مناسب را جهت استقرار توسعه پايدار در اين نواحي از كشور فراهم نمود.

اهمیت و ضرورت پژوهش

به طورکلی اهمیت این تحقیق ،شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه در سیستان
و بلوچستان میباشد که نتایج و یافتههای آن میتواند در برنامهریزیهای دراز
مدت کشور که در قالب برنامههای پنج ساله توسعه تدوین میگردد لحاظ شود.

پيشينه تحقيق

در مورد موضوع مورد مطالعه ،كار تحقيقي با تحليل جغرافيايي -سياسي
انجام نشده است اما در زمينة تاريخي آن كتاب و مقاالتي به رشته تحرير در
آمده است .خصوص ًا در زمينة اوضاع مرزي شرق كشور در طول تاريخ و
نقش قوم بلوچ در تحوالت سياسي و اجتماعي ايران كه از آن جمله ميتوان
به موارد ذيل اشاره نمود:
 -1اميران مرزدار و مرزهاي خاوري ايران(دكتر پيروز مجتهدزاده سال )1378
 -2جغرافياي سياسي ايران (دكتر محمد رضا حافظ نيا سال )1381
 -3نگاهي به سرزمين و فرهنگ بلوچستان (نرجس خاتون براهوئي پائيز )1378

مراحل و روش تحقیق

تدوين نهايي چارچوب تحقيق و ارزيابي پيشينه و نحوه انجام پژوهش با
تأكيد بر روشها و فنون تحقيق.
جمع آوري اطالعات كتابخانه اي و اسناد موجود در سازمان اسناد م ّلي و
وزارت امور خارجه و وزارت كشور و سازمان جغرافيایي نيروهاي مسلح.
تجزيه و تحليل اطالعات جمعآوري شده.
تحليل نهايي و ارائه يافتههای تحقيق.

روش گردآوري اطالعات

با وجود منابع نگارشي نسبت ًا فراوان در زمينه اطالعات مورد نظر،براي
گردآوري اطالعات از روش اسنادي (كتابخانهاي) استفاده شده است.

نمونهبرداري يا نمونهگيري

باعنايت به موضوع تحقيق و روش انتخاب شده نيازي به تعيين جامعه
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آماري و افراد نمونه خاص وجود نداشته و تماس با افراد در قالب مصاحبه
و كسب اطالعات كلي انجام شده است.

روش تحقيق

با توجه به ماهيّت اين تحقيق روش به كارگرفته شده در انجام آن روش
توصيفي ،تحليلي است.

ابزار گردآوري اطالعات

ابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش به شيوه اسنادي و استفاده از
منابع مكتوب موجود اعم از كتب و نشريات و مقاالت بوده است.

قلمرو تحقيق

(قلمرو مكاني) :تحقيق فوق در پهنه مرزهاي سياسي شرق كشور با مطالعه
موردي سيستان و بلوچستان ميباشد.
(قلمرو زماني) :تحقيق ،مربوط به زمان بعد از انقالب اسالمي ايران ميباشد.
(قلمرو موضوعی) :در قلمرو مکانی فوقالذکر توسعه بعنوان موضوع اصلی
این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه

برآيند رابطه سياست و فضاي سرزميني در جغرافياي سياسي باعث خلق
چشماندازهاي اجتماعي سياسي ،اقتصادي،فرهنگي و محيطي در حوزههای
جغرافيايي يك كشور ميگردد.
تبلور اين چشماندازها در نواحي دور از مركز سياسي هر كشور با
احساس عدم تجانس و پيوستگي در اين مناطق ،موجب عدم برخورداري از
منافع ملي و توسعه مادي و معنوي ،وضعيت نامطلوب زندگي و تهديدات
امنيتي خواهد شد.
همچنانکه ويژگيهای ژئوپوليتيك يك كشور مي تواند بر قدرت ملي
و رفتارهاي سياسي آن كشور تأثيرات متفاوتي داشته باشد ،درك ويژگيهای
ژئوپوليتيك نواحي مختلف هر كشوري نيز مي تواند تأثيرات مستقيمي بر
توسعه و منافع آن كشور داشته باشد .استان سيستان و بلوچستان با دارا بودن
ظرفيتهای ژئوپوليتيك فوقالعاده واجد كاركردهاي توليد كننده قدرت در
كشور است.
توسعه آينده سيستان و بلوچستان با توجه به ويژگيهای ژئوپوليتيك
آن وابسته به طراحي سياستهاي كارآمد و استفاده بهينه از كاركردهاي اين
منطقه از كشور ميباشد.
نظر به اهميت ويژهاي كه نواحي مرزي در ارتباط با برنامهريزي توسعه
كشور دارند انجام كار تحقيقي در اين منطقه و مناطق مشابه آن در پيرامون
كشور ايران از ضرورت و اولويت خاصي برخوردار است.
اين مقاله در پي تبيين واقعيتهای جغرافيايي و ويژگيهای ژئوپوليتيك
سيستان و بلوچستان و تأثير آن بر توسعه اين استان و كشور است.
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نگاره ( :)1نقشه راهنماي استان سيستان و بلوچستان

عوامل ژئوپوليتيک در سيستان و بلوچستان

 -1عوامل ثابت ژئوپوليتيک در سيستان و بلوچستان
الف) موقعيت سيستان و بلوچستان:

استان سيستان و بلوچستان در ناحيهی جنوب شرقي کشور با 2100
کيلومتر مرزهاي آبي و خاکي ،داراي موقعيت ممتاز و استثنايي در کشور
است .موقعيت حساس جغرافيايي سياسي ،فضاي استان را به عنوان يکي
از مهمترين محدودههاي قومي و م ّلي درآورده است که از لحاظ دسترسي
به آبهاي آزاد بينالمللي خارج از تنگه هرمز ،و از نظر ترانزيت کاال با
کشورهاي آسياي مرکزي و پل ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب،
مزيّتهای ويژهاي براي استان فراهم آورده است ،که ميتواند در تقسيم کار
م ّلي ،به عنوان دروازهاي براي بازرگاني خارجي و به عنوان محدودهاي براي
توسعه ملي مورد توجه قرار گيرد.

نگاره ( )2تقسيمبندي سياسي سيستان و
بلوچستان

استان سيستان و بلوچستان داراي سه امتياز موقعيتي است که ميتواند
تأثير بسزايي در برقراري توسعه اين استان داشته باشد:
اوالً) اين سرزمين به دليل داشتن ساحل با درياي عمان داراي موقعيت
بحري از نوع ساحلي است .مسلم ًا دسترسي به دريا يا برخورداري از
موقعيت ساحلي  ،به منزلهء داشتن داالني به سمت جهان خارج خواهد بود
که از اهميت بسزايي برخوردار است .اين موقعيت ساحلي ،داراي اهميت
ژئواکونومیک بوده و در معادالت ژئوپوليتيک نقش خواهد داشت.

ثاني ًا) اين استان متصل به موقعيت ّبري است .مانند کشور افغانستان و
سرزمينهای اوراسيا در شمال ،که از لحاظ ارتباطي و اقتصادي نيازمند به
سواحل جنوبي مي باشند.
ثالث ًا) استان سيستان وبلوچستان داراي موقعيت استراتژيکي است و
ميتواند به مثابهی پلي بين شمال و جنوب و شرق و غرب ارتباط برقرار نمايد.
استان سيستان و بلوچستان از طريق موقعيتهای ذکر شده اين قابليت را
دارد که با جهان خارج در ارتباط باشد ،بنابراين ،اين استان داراي موقعيتهايي
است که بسيار حائز اهميت ميباشد .مسلم ًا اگر از چنين موقعيتهايي به
نحو احسن استفاده شود شاهد پيشرفتهاي چشمگيري از جهت توسعه در
سطح مح ّلي و م ّلي و حتي منطقهاي خواهيم بود .در غير اينصورت فرصت
به کشورهای دیگر ازجمله کشورهای همجوار سپرده خواهد شد ،تا از اين
امتيازها استفاده نمایند .استان سيستان و بلوچستان به دلیل داشتن «موقعيت
حاشيهاي» ،چه در سازمان سياسي و فضايي کشور و چه در داخل منطقه،
شرايط خاصي را متحمل شده است که بيشتر منعکسکنندهی شاخصهای
منفي است تا مثبت« .انزواي جغرافيايي» منطقهی بلوچستان اعم از بلوچستان
ايران و پاکستان ،اين واحد جغرافيايي را به يکي از مناطق توسعه نيافته
جنوب و جنوب غربي آسيا تبديل کرده است .بدين ترتيب اين استان از
لحاظ موقعيتي داراي دو موقعيت کام ً
ال جدا و متمايز ميباشد؛ از يک طرف
«بري ،بحري و استراتژيک» است که ميتوان از آن به عنوان
داراي موقعيت ّ
يک شاخص مثبت نام برد و از طرف ديگر داراي «موقعيت حاشيهاي»
است که ميتوان به عنوان يک شاخص منفي در نظر گرفت .هرگاه مزيّت
موقعيتهاي بحري و بری و استراتژيکي اين استان بيشتر خود را نشان
دهد و فعال باشد شاخصهای منفي موقعيت حاشيهاي کم رنگ شده و
غير فعال ميگردد و هرگاه شاخصهای مثبت موقعيت ساحلي و ّبري و
استراتژيکي اين استان کم رنگ شود و يا غيرفعال گردد مسلم ًا شاخصهای
منفي موقعيت حاشيهاي فعال ميشود .در نتيجه اين موارد زمينهاي خواهند
شد براي عدم توسعه در استان سيستان و بلوچستان .بررسي شاخصهای
مختلف آماری کشور ،نشاندهندهی اين مطلب ميباشد که متأسفانه در حال
حاضر موقعيت حاشيهاي استان سيستان و بلوچستان نسبت به موقعيت بري
و بحري و استراتژيکي آن برتري دارد.
در کتاب عمليات قشون در بلوچستان به تأليف اماناهلل جهانباني در سال
 ،1307در مورد موقعيت جغرافيايي بلوچستان آمده است:
با اينکه دربادي امر چنين به نظر ميرسد که بلوچها از نقطه نظر موقعيت
جغرافيايي به مناسبت مجاورت با دريا و همسايگي با بلوچستان انگليس ،از
حيث صنعت و تجارت بايد بر نقاط ديگري که به دريا دسترسي نداشته و
راه آزاد براي توسعهی تجارت ندارند برتري و مزيّت داشته باشد ،بالعکس
به واسطهء عدم مراوده و ارتباط کامل با ساير اياالت مملکت وخارجه ،هنوز
از نعمت تمدن محروم ماندهاند]6[.
خارج شدن منطقهی سيستان و بلوچستان از انزواي جغرافيايي و
بينالمللي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ونياز کشورهاي محصور
شمال شرق ايران بيشتر احساس شد .قابليتهای اين منطقه و قرار گرفتن آن
در مسير محور دسترسی شمال به جنوب با توجه به موقعيت ايران به عنوان

يک واحد جغرافيايي پيش روي اين کشورها و نياز مبرم آنها جهت دسترسي
به آبهاي آزاد با ظرفيتهای باالي حمل کاال ،اين منطقه را از ظرفيتهای
فوقالعاده ارتباطي برخوردار نموده است .مسيري که پاکستان را جهت انحصار
اين مسير وسوسه نموده است.
دگرگوني در مرزهاي شمالي ايران بعد از فروپاشي شوروي ميبايست
تحوالت بسيار وسيعي را در جنوب شرق ايران با توجه به زمينهی ارتباطي
آن ،از جنبهی بينالمللي فراهم کند ]4[ .توسعه آيندهی اين منطقه با توجه به
موقعيت جغرافيايي استان سيستان و بلوچستان وابسته به طراحي سياستهاي
کار آمد و استفادهی بهينه از کار کردهای اين منطقه از کشور ميباشد.
ب) وسعت و فضا در سيستان و بلوچستان:
اين استان حدودا  11/5درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص
داده (187502کيلومتر مربع) ودر زمرهی استانهاي وسيع کشور قرار گرفته
است .همانطوريکه ميدانيم ،يکي از نگرانيهای موجود براي طراحان و
کارشناسان امر توسعه ،کمبود فضا ميباشد در صورتيکه اين استان از نظر
وسعت و فضا داراي پهنهی وسيعي است ،که ميتواند زمينهساز مناسبي جهت
ايجاد توسعه اقتصادي گردد .ولي اگر از اين ويژگي به درستي استفاده نشود
دقيق ًا نتيجه عکس خواهد داد و اين فضاي وسيع زمينه ايجاد توسعه نيافتگي
اين استان خواهد بود .با توجه به اينکه اين استان در زمرهی استانهاي وسيع
کشور به حساب ميآيد ولي جزء کم تراکمترين استانهاي کشور قرار گرفته؛
يعني اينکه بين وسعت و جمعيت اين استان تناسبي وجود ندارد.
وسعت خاک هر سرزميني منوط به توسعهی اقتصادی نيز ميباشد .اگر
اين وسعت همراه با پيشرفت علمي وفني و توسعه شبکه ارتباطي مناسب
نباشد قطع ًا زمينه ساز توسعه نيافتگي خواهد شد]10[ .
ايجاد فضاي يکدست متجانس در اين استان جهت برقراري توسعه مستلزم
برنامهريزي دقيق و حساب شده با استفاده از قابليتهاي موجود ميباشد.
ج) وضعيت توپوگرافي در سيستان و بلوچستان:
 )1ناهمواريها در سيستان و بلوچستان:
وجود ارتفاعات واقع شده در سيستان و بلوچستان همراه با موقعيت
بياباني و کويري در شمال و غرب اين استان از لحاظ اقليمي سبب ايجاد آب
و هوايي خشک و نيمه بياباني شده است .اين امر باعث ايجاد شرايط سخت
طبيعي همراه با جمعيت کم و پراکنده خواهدشد .وجود اين فضا همراه با
دوري از مرکز ،باعث دورافتادگي جغرافيايي منطقه شده وبه آن موقعیت کام ً
ال
حاشيهاي داده است به طوريکه اين استان ،سرزمين فقر وعقبماندگي و اعتياد
و قاچاق مواد مخدر ،گرما و کم آبي شناخته ميشود ]8[ .وضع ناهمواريها
در سيستان و بلوچستان باعث بروز مشکالت ارتباطي شده است؛ که اين خود
مي تواند انزواي جغرافيايي منطقه را تشديد نمايد .انزواي جغرافيايي نيز مي
تواند سهم بسزايي در جهت توسعه نيافتگي  ،داشته باشد.
 )2کیفیت مرز در سیستان و بلوچستان:
این مرز قراردادی کام ً
ال از قلمروهای فرهنگی و قومی بلوچستان گذشته
و باعث قرار گرفتن قوم بلوچ در دو سوی مرز گردیده است .بلوچستان
پاکستان و ایران از دورافتادهترین واحدهای سیاسی– فضایی دو کشور
محسوب میشوند به طوری که در سطح مح ّلی ،م ّلی و منطقهای دارای
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محدودیت میباشند .این محدودیتها زمینهساز بروز توسع ه نیافتگی در دو
سوی مرز گشته است]5[ .
مشخص نبودن دقیق نقاط مرزی همراه با عدم کنترل صحیح از طرف
کشورهای همسایه و قاچاق مواد مخدر و کاال در دو سوی مرز تأثیر منفی
در کیفیت مرز سیستان و بلوچستان داشته است ،به طوری که خطر جدّ ی
برای توسعه محسوب میگردد.
 )3شبکهی آبها در سيستان و بلوچستان:
از نظر ويژگي اقليمي ،اين استان منطقهای بياباني ونيمه بياباني محسوب
ميشود و وجود سيستمهای پرفشار ج ّوي شبه حارهاي ،عمدهترين عامل
خشکي است و شدت تابش خورشيد و زاويهی آن ناحيه صحرايي را پديدار
ساخته است که مانع ريزشهای ج ّوي سيستمهای غربي يا شمال غربي
کشور در تابستان میشود .اختالف دماي  50درجه بين نقاط متفاوت در طول
سال ،تبخير زياد ،بارش کم و نامنظم ،حجم و تنوع منابع آب را در استان به
حداقل ممکن رسانده است .از ميانگين  112ميليمتر بارندگي ساالنهی استان،
78ميليمتر آن به دليل تبخير واقعي ناشي از دماي باال خارج از دسترس قرار
ميگيرد و فقط  34ميليمتر آن به صورت آبهای سطحي جاري ميشود و
يا در زمين نفوذ ميکند که شبکهی آبها در اين استان را شکل ميدهد .اين
رقم نسبت به وسعت اين استان رقم قابل مالحظهاي نميباشد زيرا جهت
طرحريزي برنامههای توسعه در هر منطقهاي ،شبکه آبها نيز نقش مؤثري را
ايفا ميکنند .بستر اغلب رودهاي استان به علت خشکي اقليم در مدت سال
خشک است اما در مواقع بارندگي ايام زمستان و تابستان اين رودها طغيان
ميکنند که ميتوان با احداث بندهای خاکي ،آب سيالبها را مهار کرد ،به
طوريکه آبها در خاکهاي قابل نفوذ دشتهاي اطراف نفوذ نمايند .که اين
کار در افزايش آبدهي قناتها و چاههاي نيمه عميق بسيار مؤثر بوده و ميتواند
نقش بسزايي را در رونق کشاورزي داشته باشد .البته وجود رودخانههای
دائمي همچون هيرمند ،بمپور ،باهوکالت ،سرباز ،کهيرو ماشکيد ،رابچ و
 . . .همراه با وسعت حوضههای آبريز مربوطه نيز ميتوانند در شکوفايي
و توسعهی کشاورزي استان نقش حياتي داشته باشند .همچنين درياچهی
هامون و درياچهی جاز موريان نيز ميتوانند نقش بسيار مهمي در آبياري
زمينهاي اطراف و گسترش کشاورزي و صيد و پرورش ماهي و ميگو
در اين استان داشته باشند .شبکهی آبهاي استان سيستان و بلوچستان
بعلت حجم کم قابل کشتيراني نبوده به همين جهت ،اين آبها در معادالت
ژئوپوليتيک مورد توجه قرار نميگيرند .با اينحال استفاده مناسب از اين
آبها ،از نظر اقتصاد کشاورزي و نيروي برق و غيره حائز اهميت است .با
توجه به اينکه استان سيستان و بلوچستان در منطقهاي بياباني ونيمه بياباني
قرار گرفته است؛ در صورت مهار و استفادهی بهينه از شبکهی آبهاي
موجود ميتوان زمينهای حاصلخيز منطقه را آبياري نموده و زمينه را جهت
رشد و توسعهی کشاورزي استان فراهم کرد ،بطوريکه نه تنها مواد غذايي و
آب در اين استان با کمبود مواجه نشود بلکه مازاد توليدات غذايي و آبي به
ديگر استانها نيز صادر شود.
د) شکل سرزمين سيستان و بلوچستان:
استان سيستان و بلوچستان داراي شکل طويل بوده و فاقد شکل دايرهاي
يا مدوراست .يعني فاصلهی قطرهاي آن بهم نزديک نميباشد .البته اگر قطر
بزرگتر آن به موازات خط استوا قرار داشت يا بعبارتي فاصلهی طولي آن
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زياد بود ،در وضعيت مناسبتري قرار ميگرفت .ولي بر عکس فاصلهی
طولي آن کمتر از فاصلهی عرضي آن ميباشد .با توجه به اينکه مرکز اين
استان نيز در مرکز جغرافيايي قرار نگرفته و فاصلهی قطرهاي آن با مرکز
استان به يک اندازه نميباشند از لحاظ شبکهی ارتباطي و اعمال قدرت و
دسترسی و ادارهی امور سرزمين و درنهايت توسعه استان ايجاد اشکال
خواهد نمود.
با توجه به اينکه استان سيستان و بلوچستان داراي موقعيت حساس
مرزي ،دوري از مرکز ،شرايط سخت طبيعي (آب وهواي نيمهبياباني و
کوهستاني و کويري وکم آبی و ،)...تفاوتهای فرهنگي و مذهبي و قومي
با مرکز ميباشد ،اين شکل مناسبي براي چنين شرايطي محسوب نمیشود.
امروزه در دنيا بخصوص کشورهاي پيشرفته ودر حال رشد که داراي
چنين شکلي مي باشند بااستفاده از علوم پيشرفتهی ارتباطي توانسته اند بر
بسياري از اين مشکالت فائق آيند .بنابراين ،اين استان نيز ميتواند با توجه
و سرمايهگذاري و برنامهريزي صحيح مديران و مسئولين استان و با استفاده
ازتکنولوژي ارتباطي هر چه بيشتر اين موانع را از سر راه برداشته و راه را
برای ايجاد توسعهی اقتصادي هموار نمايند.

 -2عوامل متغير ژئوپوليتيک در سيستان و بلوچستان
الف) انسان وجمعيت در سيستان وبلوچستان:

بررسي شاخصهای مختلف آماري کشور نشاندهندهی تفاوتهای
آشکار بين سيستان و بلوچستان با ديگر مناطق کشور است .بررسي شاخص
با سوادي با نرخ  ،57/1با سوادي زنان با نرخ  ،48/77باالترين نرخ بيکاري
کشور با رقم  ،26/7و پايينترين نرخ شهر نشيني بعد از هرمزگان با نرخ
 ،46/12پايينترين نرخهای موجود در بين استانهاي کشور ميباشد]9[ .
جمعيت سيستان و بلوچستان طي دهههای اخير روبه فزوني نهاده و
ميانگين رشد آن  3/15برآورده شده است که اين خود رقم بااليي است.
مهاجرت از روستاها به شهرها افزوده شده و بر بافت جمعيتي سرزمين
تأثير گذاشته است .اين جمعيت اگرچه نسبت به وسعت استان (جمعيت
نسبي) زياد نيست اما به لحاظ ارزش جمعيت نسبي بر حسب منابع و
امکانات اقتصادي موجود استان ،زياد ميباشد و هم اکنون اين عامل باعث
شده که بسياري از منابع ،به جاي آنکه صرف عمران و توسعه شوند ،صرف
هزينههای غذايي و بهداشتي و آموزشي ميگردد]1[ .
سن اميد به زندگي يکي از شاخصهای توسعهی انساني به شمار
ميرود ،افزايش اين سن بر روي توسعهی سرزمينها و مناطق مختلف
کشور نقش بسزايي دارد و بر روي مجموع عواملي که براي رشد سرزمينها
مورد نياز است اثر میگذارد .سيستان و بلوچستان از پائينترين سن اميد به
زندگي در كل كشور برخوردار است .این موارد ميتواند به عنوان عامل منفي
در توسعه استان به حساب آيد .سيستان و بلوچستان هم اكنون از جمعيت
جوان و غيرمولد رنج ميبرد بطوريكه نزديك به  49درصد از جمعيت كل
استان كمتر از  15سال دارند و حدودا ً  % 48 /28نيز جمعيت  15تا 64
سال ميباشند كه به عنوان جمعيت فعال در نظر گرفته ميشوند .در مقابل،
جمعيت غير فعال اين استان  % 51 / 72ميباشد كه با توجه به اين ارقام و
آمار ميتوان شاخص بار تكفل يا سرباري را محاسبه نمود:

مناسبترين ارقام بار تکفل براي توسعهی اقتصادي در يک سرزمين ارقام
پايينتر از عدد  100ميباشد ،يعني اينکه جمعيت فعال يا تولي د کننده بيشتر از
جمعيت غيرفعال و مصرفکننده ميباشد .بنابراين رقم بدست آمده در استان
سيستان و بلوچستان رقم مناسبي براي پيشرفت اقتصادي نميباشد و براي
ايجاد زمينهاي مناسب جهت توسعه ،الزم است با برنامهريزي صحيح و دراز
مدت اين رقم به زير  100کاهش يابد .زيرا افزايش بار تکفل در آينده اثرات
منفي و مخربي را بدنبال خواهد داشت .در سيستان و بلوچستان تعداد افراد بين
سنين 20تا 64ساله  619490نفر ميباشد که  %35/96کل جمعيت استان را به
خود اختصاص ميدهند .از چنين عاملي ميتوان به عنوان پشتوانهی مناسبي
جهت توسعهی اقتصادي در استان سيستان و بلوچستان سود برد.
ب) منابع و توانمنديهاي اقتصادي در سيستان و بلوچستان:
استان سيستان و بلوچستان با دارا بودن ويژگيهای ژئوپوليتيک فوقالعاده
همچون موقعيت جغرافيايي ،منابع وتوانمنديهای اقتصادي واجد کارکردهاي
تأمين توسعه در سطح مح ّلي ،م ّلي و منطقهاي است .توسعه آينده اين استان
با توجه به ويژگيهای ذکر شده وابسته به طراحي و سياستهای کار آمد و
استفادهی بهينه از منابع وتوانمنديهای اقتصادي سیستان وبلوچستان ميباشد.
موقعيت خاص اين استان به لحاظ همجواري با کشورهاي افغانستان وپاکستان
و نزديکي به جمهوريهای محصور ضلع شمال شرق ايران ،مرز آبي کرانههای
عمان و تسلط بر يکي از مهمترين و استراتژيکترين راههاي آبي جهان و
وجود منطقهی آزاد تجاري صنعتي چابهار همراه با منابع و پتانسيلهای
اقتصادي اين استان در سه سطح م ّلي ،منطقهاي و بينالمللي از جمله مؤلفههای
مهم سيستان و بلوچستان براي ايجاد واحدهاي صنعتي و معدني است .به طور
کلي اين استان از استعدادهاي صنعتي و معدني بالقوهاي برخوردار است که
بايد با اتخاذ تدابير الزم و برنامهريزي صحيح ،اين قابليتها بالفعل شوند و با
اعطاء تسهيالت الزم به متقاضيان احداث واحدهای صنعتي و معدني ،زمينهی
توسعهی اين واحدها در استان فراهم گردد .استان سيستان و بلوچستان با
قرار داشتن بر روي کمربند فلزي و معدني جهان داراي ذخاير غني از فلزات
و کانسارهاي معدني ميباشد .مطالعات مشاورين و شرکتهای خارجي در
زمينهی اکتشاف معدني بيانگر وجود  417يافتهی معدني کانسار است که
شامل  42نوع مختلف مواد معدني ميباشد بررسی وضعیت صنعتی استان نیز
نشان میدهد که  578فقره پروانهی بهرهبرداري صنعتي با سرمايهگذاري 707
ميليارد ريال و اشتغال  12227نفر در صنايع مختلف موجود ميباشد .همچين
تعداد مجوزهای تأسيس  1293فقره با پيشبيني سرمايهگذاري 6497124
ميليون ريال و اشتغال  32997نفر با اکثريت صنايع غذايي ،کاني غيرفلزي
و ساير صنايع موجود ميباشد ،جمع ًَا تعداد  77طرح با مبلغ  171632ميليون
ريال تسهيالت بانکي و اشتغال  1256نفر به تصويب کميته برنامهريزي استان
رسيده است ]9[ .افزايش چنين برنامهريزيهايي در زمينهی استفادهی بهينه
از منابع معدني و صنعتي همراه با جمعيت فعال اين استان ،اشتغالزايي را
گسترش داده و زمينه را جهت توسعهی همه جانبه مهيا ميسازد .سيستان و

بلوچستان واجد پتانسيلهای ارزندهاي از جمله «صنايع دستي» است .با توجه
به اصالت صنايع دستي و آميختگي آن با فرهنگ و سنت آن نواحی ،اين صنایع
ميتوانند کمک شاياني به اشتغالزايي و توسعه و رونق اقتصادي استان نمايد.
صنايع دستي در خطهی پهناور سيستان و بلوچستان سابقهاي تاريخي دارد.
صنايع دستي استان از ظرافت و زيبايي خاصی برخوردار بوده که ميتواند
مورد توجه مردم داخل کشور و خارج از کشور قرار گيرد .صنايع دستي
سيستان و بلوچستان بويژه سوزندوزي زنان بلوچ که يکي از رودوزيهای
منحصر به فرد کشور محسوب ميشود از انواع صنايعي است که در ايران و
کشورهاي خارجي شناخته شده است و طرفداران فراواني دارد .امروزه اين
حقيقت پوشيده نيست که استان سيستان وبلوچستان براي جذب جهانگرد
و توسعهی صنعت توريسم از پتانسيلهای نسبت ًا خوبي برخوردار است و
در صورت سرمايهگذاري در جهت تهيه امکانات زيربنايي صنعت توريسم،
تربيت راهنمايان مجرب و تبليغات کافي ميتواند در شمار ديگر قطبهای
توريستي ايران قرار گيرد و در اين ارتباط از اثرات اقتصادي و تبادالت فرهنگي
آن در جهت توسعه هر چه بيشتر استان برخوردار شد .در ايران طبق آخرين
آمار ،حدودا ً از هر توريست  440دالر درآمد کسب ميشود ،حال چنانچه
تسهيالت کافي جهت توسعه اين صنعت در استان سيستان وبلوچستان فراهم
آيد و تبليغات کافي جهت معرفي جاذبههای جهانگردي آن صورت گيرد،
بطوريکه حداقل  25درصد از جهانگرداني که به ايران ميآيند از اين منطقه
ديدار کنند مالحظه ميشود که چه ميزان به منابع ارزي استان افزوده خواهد
شد و در حل مسائل اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و امنيتي استان تا چه
ميزان سودمند خواهد بود .ترديدي نيست که صنعت توريسم از نظر در آمد
ارزي و ارزشهاي افزوده ،ايجاد اشتغال و آفرينش کار و حيات بخشيدن به
اقتصادهای مح ّلي بيجان و تعامل فرهنگها و اقوام بسيار سازنده است ،لذا
بايد گفت اين صنعت در بعد اقتصادي سود سرشاري را براي استان و کشور
مربوطه به ارمغان خواهد آورد.
بنابراين بر همهی پژوهندگان و نويسندگان و محققان واجب است تا
در اين راه کوشش کرده و در جهت معرفي و تبليغ جذابیتهای این استان
که سهم بسزايي در اشتغالزايي مردم روستايي و توسعهی اقتصادي خواهد
داشت ،دستاندرکاران و مسئوالن را ياري نمايند]3[ .
اگرچه در بيشتر نقاط استان ،تابستانهای طوالني وبسيارگرم باعث
محدود شدن فعاليتها ميشود ،ا ّما از سوي ديگراعتدال هوا در زمستانها،
شرايط مناسبي را براي کاشت محصوالت گرمسيري وسودآور مانند موز،
آناناس ،نارگيل ،پاپايا ،پسته ،انبه ،خرما ،و محصوالت نوبرانه و صادراتي فراهم
میآورد ،عالوه بر اين امکان برداشت دوبار محصول در سال نيز مهيا است.
از 400هزارهکتار اراضي قابل کشت فقط  131هزار هکتار مورد بهرهبرداري
قرار ميگيرد و قسمت اعظم آن بال استفاده ميباشد ،بنابراين سيستان و بلوچستان
اين قابليت را دارد که با برنامهريزي و سرمايهگذاري بخش اعظم زمينهای
مستعد کشاورزي مورد بهرهبرداري قرار گيرند تا نه تنها نيازمنديهاي غذايي
اين استان از خارج وارد نشود بلکه از توليدات آنها به داخل و خارج کشور
صادرگردد .در نواحي خشک و نيمهخشک محدوديتهايي در بهرهبرداري از
خاکهای کشاورزي وجود دارد که انسان با مديريت و تکنيکهای سنتي قادر
به تأمين معيشت ساليانهی خود به نحو مطلوب نيست .مهمترين عاملي که
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ميتواند در جبران اين کمبود نقش سازندهاي داشته باشد ،جلوگيري از هدر
رفتن آبهای سطحي و مهار کردن آنهاست که چنين عملي ،کمتر در سيستان
و بلوچستان ديده ميشود .در اين استان قبل از هرچيز براي رسيدن به خود
کفايي محصوالت غذايي ،بايد در سيستم آبياري زمينها تغييراتي حاصل شود
و از هدر رفتن خاکهاي کشاورزي و تبخير بيرويه آب جلوگيري بعمل آيد
زيرا هر اندازه بتوانند آبهاي مهار شده را در خدمت زمينهای باير در آورند
و آنها را بازسازي کنند ،امکان توسعهی اقتصاد کشاورزي بيشتر ميشود و
در نهايت ميتوانند بدون وابستگی به مواد غذايي که از خارج از استان وارد
ميشود به حيات خود ادامه دهند .سيستان و بلوچستان هر چند از نظر اقليمي
با محدوديتهايي مواجه است ،اما در صورت بکارگيري تکنيکهای جديد
و تجديد نظر در بهرهبرداري سنتي و الگوي کشت ،اين محدوديتها تبديل
به فرصتهای مناسب جهت توسعهی استان خواهند شد .اقتصاد بسته و خود
مصرفي کم تحول يافته آن (نسبت به ساير نواحي) روابط تجارتي و بالنتيجه
عاليق مادي استان را با ساير نواحي محدود ساخته ودرعوض ارتباطات
سيستان وبلوچستان را با کشور پاکستان و برخي شيخنشينهای خليج فارس
افزايش داده است ]4[ .وضع بازرگاني استان عمدت ًا مبتني بر صدور کاال و
مواد سوختي و ورود محصوالت کشاورزي ،محصوالت مبتذل فرهنگي ،لوازم
صوتي و تصويري مجاز و غيرمجاز ،لوازم خانگي و اسباببازي ،لباس ،پارچه
و  ،...از مبادي رسمي و غيررسمي به استان و کشور است .بيترديد روند فعلي
مبادالت ،تخريب فعاليتهای کشاورزي وصنعتي و پيامدهای ناگوار فرهنگي
و اجتماعي را براي سيستان و بلوچستان و کشورمان به ارمغان خواهد آورد و
در مقابل تقويت کشاورزي و اقتصاد کشورهاي صادرکنندهی اين محصوالت
را در پي خواهد داشت .اين امر موجب تشديد بيکاري ،پيدايش شغلهای
کاذب و در نتيجه توسعه نيافتگي خواهد شد .اين استان هر چند از نظر اقليمي
با محدوديتهايي مواجه است ،اما موقعيت چهار راهي و ارتباطي آن در سطح
م ّلي ،منطقهاي وبينالمللي ،پتانسيلهای فراواني ايجاد کرده است که با درک
توان سرزمينی منطقه و بهرهبرداري به موقع از آن ،درآمد سرشاري نصيب
ساکنان استان و کشور ميشود.واقعيت آن است که فقدان درک صحيح از توان
محيطي منطقه و نگرش غيرسيستمي در امر برنامهريزي سبب شده که بازرگاني
و مبادالت مرزي به عنوان محور توسعهی استان ،جايگزين نقش ترانزيتي و
ارتباطي منطقه شود .احداث و تکميل محورهاي ارتباطي و ترانزيتي و مهيا
کردن زير ساختهای الزم براي ترانزيت و بازرگاني خارجي در کمترين زمان
ممکن ،کليد توسعهی پايدار در نيمهی شرقي کشور ،به ويژه سيستان بلوچستان
خواهد بود .استان سيستان و بلوچستان به لحاظ پتانسيلهای اقتصادي ميتواند
در سه سطح م ّلي ،منطقهاي و بينالمللي مطرح شود 300.کيلومتر مرز آبي
کرانههای عمان و تسلط اين منطقه بر يکي از مهمترين و استراتژيکترين
راههاي آبي جهان ،همجواري با دو کشور افغانستان و پاکستان و نزديکي به
جمهوريهاي محصور ضلع شمال شرق ايران ،ويژگيهای خاصی به اين
منطقه بخشيده است .درياي عمان جزء حوزه استراتژيک اقيانوس هند  -عمان
به عنوان يکي ازپنج حوزه استراتژيک جهان است که گذرگاهي با اهميت به
سمت خاورميانه ،جنوب شرق آسيا ،شبه قارهی هند و سراسر آسياي جنوبي و
جنوب شرقي ميباشد که روزانه ميليونها بشکه نفت و حجم وسيعي از کاال و
سرمايه از اين طريق مبادله ميشود .اين منطقه ميتواند حجم وسيعي از کاالهاي
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وارداتي کشور را نيز به خود اختصاص دهد .موقعيت سيستان و بلوچستان و
دسترسي آن به راههاي آبي ومسيرهاي بزرگ ترانزيت کاال به اروپا ،کشورهاي
مديترانه و هندوستان ،پتانسيلهای بازرگاني را براي فعال شدن بخش اقتصادي
در اين منطقه فراهم آورده است که باوجود سازمانهاي منطقهاي همچون
«اکو» و «آسه آن»چشمانداز بازرگاني روشني ميتوان براي آيندهی بازرگاني
اين منطقه از کشور انتظار داشت .بيگمان توسعهی فعاليتهاي بازرگاني ،به
ويژه با تکيه بر تجارت و در يک پيوند داد وستدي بين منطقهاي و بينالمللي
در استان ،زماني مفهوم واقعي به خود ميگيرد که با احداث خط ترانزيتي و
ذخيرهسازي کاال و تکميل ظرفيتهای تخليه و نيز بهرهبرداري از پتانسيل
کشاورزي منطقه و تأمين انرژي ،به طور سيستمي و يک جا مورد توجه قرار
گيرد .فقدان اين نگرش و قرار دادن بازرگاني و مبادالت مرزي به جاي فعال
کردن پتانسيل ترانزيتي استان ،آثار مخرب و زيانباري بر بنيانهای اقتصادي
و فرهنگي منطقه داشته است.از سوي ديگر ،انزواي جغرافيايي سيستان و
بلوچستان را از طريق فعال کردن پتانسيلهای منطقهاي وفرا منطقهای ميتوان
شکست .تا اين انزوا شکسته نشود ،اين استان از عقبماندگي نجات پيدا
نميکند .فضاي جغرافيايي منزوي محکوم به عقب ماندگي است .اگر صدها
مطالعهی درون منطقهاي صورت گيرد ،تا وقتي اين فضا با فضاهاي ديگر پيوند
نخورد و از انزوا خارج نشود عقب افتادگي همچنان ادامه خواهد داشت و
چرخهی اين عقبماندگي در درون منطقه پايدار ميماند .بنابراين خارج نمودن
سيستان وبلوچستان از انزواي جغرافيايي از طريق فعال نمودن پتانسيلهای
ط ترانزيتي ،جهت برقراري
منطقهاي و فرامنطقهاي و بوسيلهی تقويت خطو 
توسعه پايدار الزم و ضروري ميباشد .توسعه و گسترش مناطق آزاد تجاري-
صنعتي در سيستان و بلوچستان و در مبادي دسترسي ايران به آبهاي آزاد
ميتواند تأثيرات شگرفي را درتوسعه منطقه داشته باشد .منطقهی آزاد تجاري -
صنعتي چابهار در سيستان وبلوچستان که از موقعيت مهم و حساس برخوردار
است يکي از اين مناطقي است که ميتواند تأثيرات مهمی در توسعه اين استان
و منطقه داشته باشد .نقش ارتباطي ايران براي کشورهاي محصور در خشکي
(افغانستان و آسياي مرکزي) تأثير بسزايي در مناسبات منطقهاي و نيز ايجاد
تعادلهاي ژئوپوليتيکي براي خروج از بحرانها و چالشهای ژئوپوليتيکي
خواهد داشت .بدليل نقش ارتباطي ايران در همهی زمينهها به ويژه «نقش
ساحل عمان در پروژههای اقتصادي انتقال انرژي و کاال و خطوط ريلي» ايران
ميتواند به ساماندهي نهادهاي منطقهاي و بينالمللي بپردازد و از اين طريق
منافع کشورهاي ديگر را با ساحل عمان پيوند دهد و از اين طريق هم منزلت
ژئواکونوميکي و ژئوپوليتيکي خود را در جهان و منطقه افزايش دهد و هم با
بسترسازي اجماع منطقهاي و جهاني ،فرصتهای جديدي را فراهم نمايد .در
اين راه استان سيستان و بلوچستان نقش بسزايي را در سطح ملي و منطقهاي
ايفا خواهد نمود .سازمان فضايي ارتباطي کشور ما به گونهاي سازماندهي شده
است که جهت کلي جابهجايي کاالها و مواد به سوي خليج فارس است و از
آن جا از طريق تنگهی هرمز وارد شبکهی جهاني ميشود براي اينکه بتوانيم
اقتصاد کشور را در بخش حمل و نقل و ورود و خروج کاال ونفت از وابستگي
به تنگهی هرمز نجات دهيم ناچاريم به جنوب شرقي کشور متوجه شويم و
ساختار فضايي ـ ارتباطي کشور را به جاي شمالي ـ جنوبي؛ شمال غربي ـ

جنوب شرقي قرار دهيم ]7[ .سيستان و بلوچستان ميتواند چنين نقش مهمي
را در سطح م ّلي بازي کند که قطع ًا چنين نقشي در توسعه اين استان نيز مؤثر
خواهد بود .اين استان عالوه بر پتانسيلهای متفاوتي كه دارد داراي يك امتياز
منحصر به فرد نيز ميباشد و آن شكل جغرافيايي منطقه است كه غالب ًا شيب آن
از شمال به طرف جنوب است .اين امر سبب كاهش هزينه انتقال انرژي به وسيله
لوله ميگردد ]11[ .موقعيت حساس ژئوپوليتيکي و ژئواکونوميکي همراه با منابع
و توانمنديهاي اقتصادي سيستان و بلوچستان ،مزيّتهای ويژهاي را براي اين
استان به ارمغان آورده است که ميتواند نقش بسيار مؤثري جهت توسعهی
اقتصادي در سطوح مختلف ايفا نمايد .سازمان مديريت و برنامهريزي کشور با
در نظر گرفتن140شاخص ،توسعه يافتگي استانها را درجهبندي نمود که استان
سيستان و بلوچستان از حيث اين شاخصها ،در زمرهی آخرين استانهای کشور
قرار دارد .با توجه به قابليتهای مذکور و چنين رتبهاي در سطح کشور ،استان
سيستان و بلوچستان نيازمند توجه خاص میباشد.
جدول ( :)1مقايسه شاخصهای آماري در استانهای مختلف
(منبع :تلفيق گزارش اقتصادي – اجتماعي بانك مركزي ايران)

ج) بافت سیاسی و اجتماعی سیستان وبلوچستان:
استان سيستان و بلوچستان ميتواند در توسعهی ايران ضريب بااليي را
به خود اختصاص دهد ولی این استان با ساير نواحي ايران پيوند گستردهاي
نداشته و در انزواي جغرافيايي محصور مانده است.
تفاوتهای مذهبي و زباني اين منطقه با بدنه اصلي کشور همراه با
اقتصاد بسته و کم تحول يافتهی آن ،اين استان را درحصار اجتماعي و
اقتصادي خود باقي گذاشته و در نتيجه عاليق مادي و معنوي آن را با ساير
نواحي کشور محدود ساخته است]4[ .

نگاره ( :)3تقسيمبندي مذهب در سطح كشور
سیستان وبلوچستان بخشی از کشور است که براثر مسائل مختلف با
سایر نواحی ایران پیوند گستردهای نداشته است .دادو ستد ،بازرگانی ،روابط
اجتماعی ،فر هنگی ،بهداشتی درمانی و توریستی این استان با ایران مرکزی
کمتر از استانهای دیگر است .سیستان وبلوچستان به علت تفاوتهای
مذهبی و زبانی با ایران مرکزی بیشتر در حصار اجتماعی ،اقتصادی خود
باقی مانده است .در سالهای اخیر که مهاجرتهای روستایی و مهاجرت از
شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و به ناحیه تهران سرعت زیادی گرفته؛
درصد نسبی بلوچهای مهاجر به نواحی داخلی ایران و تهران کمتر از سایر
گروههای قومی ساکن در سایر نواحی کشور است .سیستان و بلوچستان
نه تنها از نظر مذهبی و زبانی با ایران مرکزی پیوستگی کمتری داشته بلکه
اقتصاد بسته وخود مصرفی کم تحول یافته آن (نسبت به سایر نواحی) روابط
تجارتی و بالنتیجه عالیق مادی آن را با سایر نواحی محدود ساخته است.
فاصله بسیار زیاد با مرکز کشور ،عدم وجود راههای مناسب ،عدم وجود
ارتباط هوایی مرتب و ارزان قیمت ،عدم وجود امکانات رفاهی و بهداشتی
و درمانی مناسب و فراوان ،پیوندهای این ناحیه از کشور را با ایران مرکزی
به حداقل رسانده و در عوض ارتباطات سیستان وبلوچستان را با کشور
پاکستان وبرخی شیخنشینهای خلیج فارس افزایش داده است.

نگاره ( :)4الگوي فضايي ساختار قومي – زباني ملت ايران وارتباط آن
با فضاهاي انساني مجاور
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در یک نمونهگیری تصادفی در سالهای اخیر که در شهرهای چابهار ،نتیجهگیری

پیشین ،قصر قند و سراوان انجام شد مشخص گردید که تعداد بلوچهایی
که به پاکستان مسافرت کردهاند 11برابر کسانی است که به تهران مسافرت
کردهاند و  4برابر کسانی است که به زاهدان رفتهاند .بلوچهای بلوچستان
جنوبی و شرقی برای انجام امور درمانی ،بهداشتی ،تجارتی و توریستی خود
بیشتر به پاکستان مسافرت میکنند تا به داخل کشور .ساختمانها و مساجدی
که اخیرا ً در بلوچستان ساخته میشود بیشتر الهام گرفته از سبک معماری
پاکستان است تا معماری ایران ،غذاهایی که در برخی از رستورانهای بین راه
داده میشود بیشتر غذاهای آن طرف مرز است .در دو دهه اخیر بلوچهایی
که برای یافتن کار دست به مهاجرت زدهاند بیشتر راه شیخنشینهای خلیج
فارس و پاکستان را در پیش گرفتهاند تا نواحی داخل کشور.

در این مقاله به بررسی کلیه عوامل ژئوپولیتیک استان سیستان
و بلوچستان پرداخته شد و تأثیر آن عوامل در توسعه استان تشریح
گردید .نتیجه بررسیهای صورت گرفته آن است که عوامل مهم و عمده
عقبماندگی استان مورد مطالعه ،عدم شناخت و بکارگیری صحیح از
ویژگیهای ژئوپولیتیک و ضعف زیر ساختهای منطقهای میباشد.
اگر در برنامهریزیهای استان سیستان و بلوچستان ،ویژگیهای
ژئوپولیتیک ذکر شده مدّ نظر قرار گیرد توسعه پایدار در این استان برقرار
شده و دیگر سیستان و بلوچستان استان محروم ،دور افتاده و حاشیهای
محسوب نخواهد گردید .دستیابی به توسعه پایدار در استان سیستان و
بلوچستان دور از دسترس نمیباشد و مسئولین و نهادهای مؤثر میتوانند با
شناخت و بکارگیری تواناییها و ویژگیهای ژئوپولیتیک استان سیستان و
بلوچستان ،راه را جهت برقراری توسعه پایدار هموار سازند.

پيشنهادات

نگاره ( :)5الگوي نسبتهای تجانس بخش مركزي و پيراموني ملت ايران
این مهاجرتها نتایج عدیده مادی و معنوی در بر داشته است .نتایج
مادی آن افزایش حجم پول نقدینه و ورود کاالهای خارجی و افزایش
مصرف و بهبود زندگی در سطح معین میباشد .طرفداران وهابیت در
روستاها مدارس خصوصی مذهبی میگشایند و با دادن غذا و شهریه به
دانشآموزان موجب افت تعداد دانشآموزان در مدارس دولتی میشوند]2[ .
بنابراین روابط اقتصادی سیستان وبلوچستان با شیخ نشینها و پاکستان
اثرات منفی اجتماعی – سیاسی و اقتصادی خاص خود را به همراه خواهد
داشت .حال اگر اقتصاد نیمه بسته و نیمه خود مصرفی سیستان وبلوچستان
به اقتصادی باز و متکی بر بازار تبدیل شود و روابط اقتصادی و تجاری این
چنین اقتصادی هم بیشتر با خارج از کشور باشد تا با داخل ،مسلم ًا نتایج
اجتماعی و بویژه سیاسی خاصی به بار خواهد آورد .تحوالت اقتصادی ناشی
ازآن مطمئن ًا زمینه مساعدی برای تحوالت فکری و اعتقادی و تبلیغی به
وجود خواهد آورد .اگر مسئولین استان به این امر توجه نداشته باشند مسلم ًا
همسایهها این توجه را خواهند داشت و سودهای به دست آمده ازتجارت نه
در سیستان و بلوچستان و نه در ایران مرکزی بلکه در پاکستان و شیخنشینها
سرمایهگذاری میشود .مسلم است که نتیجه سیاسی آن تحکیم عالئق مادی
و معنوی اهالی منطقه با همسایهها خواهد بود تا با سایر نواحی ایران.
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با توجه به ويژگيهای ژئوپوليتيک سيستان و بلوچستان جهت برقراري
توسعه پايدار در اين استان مواردي به شرح ذيل پيشنهاد ميگردد:
 -1سيستان و بلوچستان هر چند با در نظر گرفتن برخي ويژگيهای
ژئوپوليتيک ،با محدوديتهايي مواجه است اما درصورت بکارگيري بسياري
از ويژگيهايي که به صورت بالقوه باقي مانده و با به کارگيري تکنيک و
علوم جديد و با بهرهگيري از سيستم مديريتي صحيح ،فرصتهاي مناسبي
جهت برقراري توسعه پايدار در اين استان ايجاد خواهد شد.
 -2ضرورت بهينهسازي الگوهاي بهرهبرداري از منابع طبيعي مح ّلي و
شيوههای سرمايهگذاري م ّلي اعم از دولتي و خصوصي در اين منطقه و
ايجاد هماهنگي بين سرمايهگذاريها و راهبردهاي توسعهی مح ّلي و م ّلي.
 -3تأکيد بر کاهش نقش تصديگري دولت در اين استان و واگذاري آن به
مردم محلي و در مقابل استفاده از ظرفيت و توان دولت براي افزايش نقش
نظارتي و گسترش حاکميت م ّلي در اين استان با هدف تقويت نقش اقتدار
دولت مرکزي بوسيلهی توانا ساختن مردم و نيروهاي محلي براي مشارکت
در امور اداري محلي از طريق گسترش آموزش عمومي و فني و حرفهاي و
نيز ايجاد تسهيالت قانوني و تقويت نظام شورايي.
 -4در اولويت قراردادن ترانزيت به جاي بازرگاني و مبادالت مرزي و
اختصاص درآمد حاصل به تقويت ساير بخشها .با توجه به موقعيت ممتاز
جغرافيايي استان ايفاي نقش ترانزيت نخستين قابليت مهم و کليدي در رفع
عقبماندگي و محروميت منطقه است .بنابراين تسريع در اتصال راه آهن
کرمان -زاهدان و احداث راه آهن چابهار -زاهدان – بيرجند در اين زمينه
نقش بسزايي را ايفا خواهد نمود.
(بري و بحري واستراتژيکي)
حساس
موقعيت
 -5استفاده صحيح و بهينه از سه
ّ
جهت برقراري توسعه پايدار و افزايش ترانزيت کاال با کشورهاي آسياي
مرکزي و افزايش نقش ارتباطي شمال به جنوب و شرق به غرب.
 -6تجديد نظر در بهرهبرداري سنتي و الگوي کشت و احداث بندهاي خاکي
و مهار سيالبها و سيراب نمودن زمينهای اطراف آن جهت بهبود وضعيت

کشاورزي و افزايش منابع آب ذخيره شده.
 -7استفاده بهينه از منابع معدني و صنعتي موجود در استان در جهت
توسعهی همه جانبه و ايجاد اشتغالزايي.
 -8تقويت صنايع دستي و صنعت توريسم با توجه به قابليتهای موجود
در استان.
 -9جذب جمعيت به اين استان در قالب پروژههاي اقتصادي ،کشت،
صنعت ،تعاونيهای مردمي وبازارچههای مرزي.
 -10جلوگيري مستمر از مبادالت غيرقانوني مرزي و قاچاق مواد مخدر و
کاال در منطقه و ايجاد و تقويت بازارچههای مرزي و مناطق آزاد تجاري.
 -11برنامهريزيهای مناسب و طراحي برنامههای عمراني و توسعهاي ويژه
براي بهبود شرايط زيستي.
 -12اعتمادسازي و جلب حمايتهای مردمي در اجراي طرحها و برنامههای
توسعهاي.
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