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Background and Aim: Makran's strategic beaches, with many 

capacities, are one of the suitable platforms for attracting foreign 

investors. In this research, which was compiled with the aim of 

expressing the importance of the Makran coastal region in the 

international economy, the capacities and legal challenges of investing 

in this strategic region have been explained. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, 

books and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Findings: The findings of the present research show that there are 

various legal-jurisprudential capacities in connection with the 

sustainable development of Makran beaches. In the meantime, the 

upstream macro-laws and its jurisprudential foundations have a 

significant contribution in creating these legal capacities. Major 

documents such as Makran Coastal Area Development Document, 

Sixth Development Plan Law, Vision Document 1404, Law on How to 

Manage Free Zones, Law on Encouraging and Supporting Foreign 

Investment and Law on Removing Certain Production Obstacles. 

Conclusion: Despite the existence of legal challenges facing the 

development of Makran, such as environmental challenges, the conflict 

of foreign investment with some rules and principles of the Islamic 

Republic, as well as Iran's non-adherence to FATF, It should be 

acknowledged that Iran has taken positive and admirable steps in the 

direction of attracting foreign investors in the development of Makran's 

strategic beaches. 
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 یاز بسترها یکیفراوان،  یهاتیمکران، با ظرف کیسواحل استراتژ زمینه و هدف:

 تیاهم انیپژوهش که با هدف ب نیاست. در ا یخارج گذارانهیجذب سرما یمناسب برا

 یهاو چالش هاتیاست، ظرف دهیگرد نیتدو المللنیمکران در اقتصاد ب یمنطقه ساحل

 .شده است نییتب یمنطقه راهبرد نیدر ا یگذارهیسرما یفقه-یحقوق

 یلیتحل یفیصورت توصبه قیروش تحقبوده  یاز نوع نظر قیتحق نای ها:و روش مواد

است و با مراجعه به اسناد،  یاصورت کتابخانههاطالعات ب یآورو روش جمع باشدیم

 .کتب و مقاالت صورت گرفته است

اصالت متون،  تیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا :یاخالق مالحظات

 شده است. تیرعا داریصداقت و امانت

 یفقه-یمتنوع حقوق یهاتیکه ظرف دهدیپژوهش حاضر نشان م هایافتهی :هاافتهی

 یکالن باالدست نیقوان ان،یم نیسواحل مکران وجود دارد. در ا داریدر ارتباط با توسعه پا

دارند؛ اسناد  یحقوق هایتیظرف نیا جادیدر ا توجهی آن سهم قابل یفقه یو مبان

مکران، قانون برنامه ششم توسعه، سند  یمانند سند توسعه منطقه ساحل یکالن

از  تیو حما قیاداره مناطق آزاد، قانون تشو چگونگی قانون ،1404 اندازچشم

 .دیموانع تول یو قانون رفع برخ یخارج یگذارهیسرما

 ریمکران، نظ یافتگیتوسعه یروشیپ یحقوق یهاوجود چالش رغمیعل :يریگجهینت

قواعد و اصول  یبا برخ یخارج یگذارهیتعارض سرما ،یطیمحستیز هایچالش

در  رانیاذعان داشت که ا دی، باFATFبه  رانای الحاقعدم زیو ن یاسالم یجمهور

 یهامکران گام یسواحل راهبرد هتوسع نهیدر زم یخارج گذارهیجذب سرما یراستا

 برداشته است. زین ینیتحس مثبت و قابل
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 مقدمه. 1

از جمله مناطق  شهیهم یو بندر یمناطق ساحل

که به  شوندیمحسوب م ییکشورها یراهبرد

راه دارند و توسعه  یالمللنیآزاد ب یهاو آب اهایدر

اهداف  شبردیدر پ یادیسهم ز تواندیمناطق م نیا

 هاآن گانیهمسا یآن کشورها و حت یاقتصاد

در  کیاستراتژ یاز مناطق ساحل یکی. باشد داشته

سواحل مکران است که  ا،یجنوب غرب آس نطقهم

و  هیهمسا یکشورها یبلکه برا ران،یا یتنها برانه

و  هیو روس نیچ رینظ یقدرتمند یکشورها یحت

فراوان است.  تیاهم یدارا ییاروپا یکشورها زین

آزاد  یهامنطقه با آب نیا یهمجوار لیچراکه به دل

و بندر  نعما جیاتصال خل لیبه دل زیو ن یالمللنیب

به  ن،یسرزم نیمکران، ا یچابهار در ساحل شرق

شده است  لیجنوب تبد -شمال یالمللنیب دوریکر

 یایآس یدر مبادله کاال به کشورها یکه نقش مهم

 یکشورها یافغانستان و حت ن،یهند، چ ،یمرکز

موارد، سواحل  نیخواهد کرد. افزون بر ا فایا ییاروپا

و  یمیپتروش یهاشگاهیاحداث پاال نهیمکران در زم

در حوزه  زیانتقال خط لوله نفت و گاز به شرق و ن

 تواندیم یدر صنعت گردشگر نیو همچن التیش

داشته باشد.  گذارانهیسرما یبرا یادیز یهاجاذبه

 تواندیم یکیمنطقه بکر و استراتژ نیچن ن،یبنابرا

به  یخارج گذارانهیجذب سرما یبرا یبستر مناسب

 نیباشد. به هم داریبه توسعه پا یابیمنظور دست

پس از  یلیتحل-یفیپژوهش توص نیمنظور در ا

در مکران، نقش  گذاریهیسرما یهافرصت انیب

 نیا داریتوسعه پا جادیرا در ا یخارج یگذارهیسرما

 هایو چالش هاتیمنطقه با در نظر گرفتن ظرف

 .میانموده یبررس یفقه-یحقوق

که در پژوهش حاضر با آن مواجه  یاصل پرسش

-یقانون تیاست که، اصوالً نقش و ظرف نیا میهست

 گذاریهیدر ارتباط با سرما رانیا ینظام حقوق یفقه

 ایهیدر سواحل مکران چگونه است؟ فرض یخارج

است  نیا مکنییپرسش مطرح م نیکه در پاسخ به ا

مانند سند توسعه  یاسناد کالن یکه، از منظر قانون

مکران، قانون برنامه ششم توسعه،  یمنطقه ساحل

اداره مناطق  چگونگی قانون ،1404 اندازسند چشم

 یگذارهیاز سرما تیو حما قیآزاد، قانون تشو

 نیو همچن د،یموانع تول یو قانون رفع برخ یخارج

از جمله  یمهم یفقه یاصول و مبان ،یاز منظر فقه

دولت  فهیوظ زیو ن لیسب یاصل عدالت، قاعده نف

جذب  یبرا یمناسب یرفاه، فضا جادیدر ا یاسالم

در مکران  داریو توسعه پا یخارج گذاریهیسرما

 .اندنموده جادیا

به،  متوانییپژوهش حاضر م هیشیارتباط با پ در

 یهاتیظرف یبررس»تحت عنوان  یسیو یمقاله

آن بر  ریثأدر سواحل مکران و ت یتوسعه گردشگر

فرآوری  شیکه در هما «یامنطقه داریتوسعه پا

های های ژئوپلیتیکی فرآوری پتانسیلپتانسیل

های اقیانوسی جنوب ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه

است.  دهیبه چاپ رس 1395کشور در سال  قشر

توسعه  هایتیبر ظرف سندهیمقاله، تمرکز نو نیدر ا

 یفقه-یحقوق هایو جنبه باشدیم یگردشگر

در مقاله مزبور مورد  یمحور فرع کیدر قامت  یحت

موضوع،  نیکه ا یاشاره قرار نگرفته است؛ درحال

 باشد.یخاص پژوهش حاضر م یژگیو و ینوآور
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 ها. مواد و روش2

به  قیروش تحقبوده  یاز نوع نظر قیتحق نیا

 یآورو روش جمع باشدیم یلیتحل یفیصورت توص

است و با مراجعه به  یااطالعات بصورت کتابخانه

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.
 

 ی. مالحظات اخالق3

 تیتمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا در

شده  تیرعا داریاصالت متون، صداقت و امانت

 است.

 

 هاافتهی. 4

که  دهدیپژوهش حاضر نشان م هایافتهی

در ارتباط با  یفقه-یمتنوع حقوق یهاتیظرف

 نیسواحل مکران وجود دارد. در ا داریتوسعه پا

آن  یفقه یو مبان یکالن باالدست نیقوان ان،یم

 فهیاصل وظ ل،یسب یازجمله، اصل عدالت، قاعده نف

در  توجهی رفاه، سهم قابل جادیدر ا یدولت اسالم

 یدارند؛ اسناد کالن یحقوق هایتیظرف نیا جادیا

مکران، قانون  یمانند سند توسعه منطقه ساحل

 قانون ،1404 اندازبرنامه ششم توسعه، سند چشم

 تیو حما قیاداره مناطق آزاد، قانون تشو چگونگی

موانع  یو قانون رفع برخ یخارج یگذارهیاز سرما

اسناد  و نقوانی گرفتن درنظر با الوصف. معدیتول

 یروشیپ یحقوق یهاوجود چالش رغمیمزبور، عل

 هایچالش ریمکران، نظ یافتگیتوسعه

با  یخارج یگذارهیتعارض سرما ،یطیمحستیز

عدم زیو ن یاسالم یقواعد و اصول جمهور یبرخ

 رانیاذعان داشت که ا دی، باFATFبه  رانای الحاق

 نهیدر زم یخارج گذارهیجذب سرما یدر راستا

مثبت و  یهامکران گام یسواحل راهبرد سعهتو

 برداشته است. زین ینتحسی قابل
 

 . بحث5

 یشناس. مفهوم1-5

موضوع پژوهش،  نییبخش با هدف تب نیا در

شامل  قیموجود در تحق میواژگان و مفاه

صورت به داریو توسعه پا یخارج یگذارهیسرما

 است.شده  فیتعر یکوتاه و اجمال
 

 یخارج يگذارهی. سرما1-1-5

 یخارج یگذارهیاز موارد مهم در حقوق، سرما یکی

حقوق  هیاز زاو توانیاست. که ابعاد آن را هم م

. یقرار داد و هم حقوق خصوص یمورد بررس یعموم

 گذاریهیمذکور عمالً سرما بندیمیاز تقس یجدا

 امری توسعه حالدر یکشورها یهم برا ،یخارج

 افتهیتوسعه یکشورها یاست و هم برا یضرور

 یای. از جمله مزاشودیم یمهم تلق ایمسئله

 شدناست که سبب بهتر نیا یخارج یگذارهیسرما

سبب رونق اقتصاد و  نیبازار و همچن تیفکی

معاهدات دوجانبه  لی. با تحلشودیاشتغال م

 گذاریهیسرما یبرا هایییژگیو ،گذاریهیسرما

 نمودن است: الف( منتقل فیقابل تعر یخارج

کشور به  کی یو پول از خارج مرزها هیلاو هسرمای

برنامه  کی بودن ب( موجود ه؛یسرما رندهیکشور پذ

درآمد منسجم و  کیو قصد  زهیبلندمدت؛ ج( انگ

د(  گذار؛هسرمای توسط برنامه دادنانجام از مندنظام

 گذارهیبرنامه به واسطه سرما نمودنتیریمد
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 گذاریهیرا به سرما هیاول هیکه سرما یخارج

 وجود( هـ محدود؛ نحوبه کمداده، دست اختصاص

، 2008)دولزر،  گذارهیسرما یبرا یتجار سکری

956.) 

 کیمذکور در قالب  هاییژگیو که یصورت در

قرارداد  نیشوند، ا یگردآور گذاریهیقرارداد سرما

قرارداد مشارکت  کیعنوان  لیذ گرید

بلکه تحت عنوان  رد؛گییقرار نم یگذارهیسرما

واقع  شناسایی مورد یخارج میمستق یگذارهیسرما

از  ل،یدل نیهم(. به957 ،2008)دولزر،  شودیم

فصل اختالفات  و حل یالمللنیب رکزمنظر م

 یدارا دیبا ،یخارج یگذارهیسرما ،یگذارهیسرما

توسعه کشور  یو مهم برا ریتعهد چشمگ کی

 یبازه زمان ه،یسود و بازگشت منظم سرما زبان،یم

 باشد. سکیو فرض وجود ر نیمع

از  یخارج گذاریهیسرما بندیمیبر تقس عالوه

اشاره  زین یگریتفاوت دبه توانیمنظر مذکور، م

کنترل  م،یمستق یخارج یگذارهینمود: در سرما

 ممستقی صورتبه آن داشتن نظرو تحت هیسرما

ورت ـص ،یحقوق ای یقیحق ذارـگهیتوسط سرما

 یگذارهیدر سرما گذار،هیفرد سرما ی. ولردگییم

خود را رصد  هیسرما ماًیمستق م،مستقیریغ یرجخا

 .دنمایینم
 

 داری. توسعه پا2-1-5

ه تحقق آن ـک باشدیم یمفهوم داریپا توسعه

به  یجامعه بشر رویشیرا پ روشنی اندازچشم

 تواندیبشر م داری. در بستر توسعه پاکشدیم ریتصو

که در  یعادالنه از منابع و امکانات مندیبا بهره

خود، سبب  یازهایوه بر رفع ندست دارد، عال

 لد،نگردد )لئوپو زین عتیطب رناپذیجبران بیتخر

سلطه دیبا د دیاسالم، انسان نبا دی(. از د33، 1949

در  یطلبانه دست به تصرفاتو منفعت انهجوی

عنوان اشرف به یو گاهیبزند که خالف جا عتیطب

امانت  عتیطب یاسالم دگاهیمخلوقات است. در د

معناست که انسان  نیبدامر  نی. اشودیمحسوب م

و آن  دینما هاز آن استفاد طیو تفر یبدون تعد دیبا

 هاینسل نیحاضر و همچن هایانسان ریسا یرا برا

، 1395 ،و همکاران انی)قلندر دیحفظ نما ندهیآ

62 .) 

جامعه در تمام ابعاد  کی شرفتیپ یمعنبه توسعه

از تمام  دـیامر، با نیق اـتحق ی. براباشدیم

 لین برای هاجامعه استفاده نمود. دولت هایتیظرف

 ریسا اتیبا استفاده از تجرب دیمقصود با نیبه ا

 یمقتض هایاز تخصص جوییکشورها و بهره

، 1389 ،ینیامر را فراهم کنند )خوئ نیا تیظرف

 یجهان ونیسیدر گزارش کم داری(. توسعه پا12

صورت  نیبد 1987و توسعه مورخ  ستیز طیمح

 کنندهنیمأکه ت یاتوسعه»شده است:  فیتعر

 تیخطر انداختن قابلبدون به ،ینسل کنون حتاجیما

خود  یازهانی آوردنفراهم یبرا یآت یهانسل

. 1دارد:  یاساس یسه مبنا دار،یتوسعه پا«. باشد

. حفاظت از 3 ؛ی. رفاه اجتماع2 ؛یاقتصاد عهتوس

 توانینمرا  داریتوسعه پا نی. بنابراستیز طیمح

محض دانست  یبا توسعه اقتصاد یمساو

 (. 21، 1396 گلزار،ینی)حس

 المللنیب در حقوق ایژهیو گاهیجا داریپا توسعه

 نیدر بحث حاضر ا یدارد. نکته اساس یاقتصاد
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از  یکی یخارج میمستق یگذارهیاست که سرما

 داریتوسعه پا یهابرنامه یمهم در اجرا یرهایمتغ

مانند  یجهان یهابه اهداف سازمان لیو ن باشدیم

در  معجوا یافتگیتوسعه یسازمان ملل در راستا

در چهارچوب  هیسرما انیحال توسعه به ادامه جر

 وابسته است. یخارج یهایگذارهیسرما

 

 مکران ي. سواحل راهبرد3-1-5

مَکُّران  یبلوچ یمکران که در زبان محل نیسرزم

 رانیفالت ا یدر قسمت جنوب شرق شود،یتلفظ م

از شرق به سند،  ستان،یقرار دارد که از شمال به س

 که –عمان  یایاز غرب به کرمان، و از جنوب به در

 یمنته -مکران شهرت داشت یایبه در زمانی

 .شودیم

 یادیز یاقتصاد تیمکران از اهم یساحل منطقه

 نیاست که ا نیآن ا لیاز دال یکیبرخوردار است. 

 ریواقع گشته که درگ یکیساحل در نقطه استراتژ

فارس  جیچون تنگه هرمز و خل یمناطق هاییناآرام

از  یعمان، بخش یایکه در نیا گرید لی. دلستین

 باآن  زخینفت یفارس و نواح جیخل یراه دسترس

. باشدیو اروپا م ترانهیمد یایهند، در انوسیاق

که از آن ذکر  هاییتیسواحل مکران با داشتن قابل

را  ریز هایدر حوزه یگذارهیسرما تیظرف د،یگرد

 داراست:
 

 یالمللنیب تی. حوزه تزانز1-3-1-5

آن به  یکیمنطقه مکران نزد هایتیاز ظرف یکی

 یجنوب هایدر قسمت یالمللنیآزاد ب یهاآب

با دو کشور افغانستان و پاکستان  یگیکشور و همسا

 جی. مازاد بر آن، ارتباط بندر چابهار و خلباشدیم

 یالمللنیب دوریمکران به کر یعمان در ساحل شرق

به  االهادر مبادالت ک یجنوب، اثر پررنگ-شمال

دارد. در  یمرکز یایآس یو کشورها انریشرق ا

ارتباط بندر چابهار در سواحل مکران به  قتیحق

 یایآس یآزاد سبب گشته است تا کشورها هایآب

 یکشورها یهند و حت ن،یافغانستان، چ ،یمرکز

 جاییجابه یبندر برا نیگردند تا از ا لیما ییاروپا

سواحل مکران مقر  ،رو نیاقالم خود بهره ببرند. از ا

و  یاتوسعه دادوستد منطقه یبرا یتیحائز اهم

انجام  نهیاست و اگر زم رانیا یبرا یالمللنیب

 جادیمنطقه فراهم شود، در مواقع ا نیمبادالت در ا

ز، ـتنگه هرم ایفارس  جیمخاصمه در خلتنش و 

عنوان منطقه مکران به هایتیاز ظرف توانیم

 (.75، 1398بهره برد )مشفق،  نیگزیجا

ران ـساحل مک شتریب تـیه سبب اهمـک یعامل

که سواحل مکران در راه دو  باشدیم نیا گردد،یم

 ایبزرگ دن یالمللنیب تیترانز دوریاز سه کر دوریکر

ادامه  قت،یموضوع در حق نیواقع شده است. ا

ه ـذشته است کـران در گـمک محوریتیموقع

 یتجار هایقبل ما از منافع آن استفاده هاینسل

 نیکه امروزه چن ستنی عاقالنه و اندکرده یادیز

 .ردیمورد غفلت قرار گ یمنطقه مهم
 

 یمی. حوزه نفت، گاز و پتروش2-3-1-5

 زیخنفت یکه منطقه مکران از نواح نیوجود ا با

لکن در حوزه صادرات نفت و گاز  باشد،یکشور نم

 یمیپتروش دیقطب جد کیو عالوه بر آن استقرار 

است؛ به اذعان  یریگچشم گاهیجا یدارا
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کارشناسان صنعت نفت و گاز، با ساختن خط لوله 

 منطقه در اول قدم در ،«جاسک –گوره »خام نفت

 یسازرهیمخزن ذخ 20و منطقه جاسک  نمکرا

و  انهیبشکه، پا ونیلیم 10حدود  تینفت با ظرف

 (، کارخانهSPMشناور ) یپست اسکله و گو نیچند

 ریو سا یدسترس برق، جاده روگاهین ن،یریآب ش

-یاحداث م یصنعت تیاهم حائز یهارساختیز

خط  نیبا احداث و استفاده از ا گری. از سمت دگردد

مانند  یگریمناسب د هایتینفت، موقع قاللوله انت

در هند،  یهدف صادرات یشدن به بازارها کینزد

شمال  دوریکر جادیا قا،یاروپا و آفر ا،یشرق آس ن،یچ

 ینفت یهانفت و فرآورده تیبه جنوب سوآپ و ترانز

و  یمرکز انه،یم یایحوزه قفقاز، آس یکشورها

م ـصادرات فراه یهاهـنیم شدن هزـک ه،ـیروس

 یچاشم یموسو نیالدشمس دی)دکتر س گرددیم

 (.یمتخصص مسائل انرژ -

 یهانفت، مجتمع شگاهیاحداث پاال نیهمچن

ره ـدر زم هاشگاهیروپاالـو پت یمیروشـپت

یسواحل مکران م یاستعدادها نتریتیراهمـپ

در مکران با در نظر  عیصنا نی. گسترش اباشد

به منابع  یمنطقه، دسترس نیبودن ا یگرفتن ساحل

 هاب کیبه  یعمان قادر است به آسان یایآب در

در کشور مبدل گردد که هم  ییایمیبزرگ پتروش

یو صادرات م دیتول یهانهیسبب کم شدن هز

گسترش  تیو هم با وسعت سواحل، قابل گردد

 یبا وجود منابع سرشار را برا یمیپتروش عیصنا

 .آوردیفراهم م ها،یمیساخت پتروش

  

 

 التی. حوزه ش3-3-1-5

دارد؛  یادیز یادیو ص یمکران بنادر تجار سواحل

شامل  دیص هیتخل گاهیو جا یریگیبندر ماه 11

پزم، چابهار،  س،یت ن،یرم س،یزرآباد، کنارک، بر»

در مکران در حال « گواتر، جد، تنگ و پسابندر

سازمان  ی. با در نظر داشتن آمارهاباشندیم تیفعال

 یادیو ص دیدرصد سهم ص 55حدود  الت،یش

 زیامر ن نیتعلق دارد که اسواحل مکران کشور به

 .دنماییمنطقه مکران را افزون م یاقتصاد تیاهم
 

  ي. حوزه گردشگر4-3-1-5

و  یصنعت یمکران، مازاد بر بسترها منطقه

 ییباال اریبس یگردشگر تیاز ظرف ،یتیترانز

درک، ساحل  یریبرخودار است. ساحل کو

 دهیپد پار،یل یصورت اچهیدر س،یبر یاصخره

وحش  اتیفشان و وجود حگِل زیانگشگفت

منطقه  نیا هاییاز شگفت یفرد، همگمنحصربه

جذب  یبرا یباست که بستر مناس یستیژئوتور

 .کندیفراهم م یو توسعه گردشگر ستیتور

 

و  یخارج گذاريهیسرما یحقوق ی. مبان2-5

 مکران سواحل داریتوسعه پا

جوانب  دیبا دار،یتوسعه پا ریقرارگرفتن در مس یبرا

 نیو ابعاد مختلف را در نظر گرفت. گام نهادن در ا

 نیابتدا مستلزم کاوش در ضوابط و قوان ر،یمس

است. در ادامه  یفقه یمبان نیو همچن یحقوق

کشور و در  توسعه یهامصوبات و برنامه ن،یقوان

رار ـمورد بحث ق یفقه یمبان یقسمت بعد برخ

 :ردگییم
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 ياداره مناطق آزاد تجار ی. قانون چگونگ1-2-5

 1372مصوب  رانیا یاسالم يجمهور یصنعت -

را دارند که  تیقابل نیا یصنعت -یآزاد تجار مناطق

 یپررنگ ریثأنموده و ت فاینقش دروازه کشورها را ا

صادرات، جذب  شیاشتغال، افزادر توسعه، 

 داریو توسعه پا یو داخل یخارج هایگذاریهیسرما

، 1393و همکاران،  یدر کشور داشته باشند )بهرام

 - یتجار زاداداره مناطق آ ی(. در قانون چگونگ35

 1372مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یصنعت

 - یو احداث مناطق آزاد تجار لیمقصود از تشک

عمران  ،ییسرعت دادن به انجام امور مبنا ،یصنعت

و  یگذارهیسرما ،یرشد و توسعه اقتصاد ،یو آبادان

سامان دادن  ،ینیکارآفر ،یدرآمد عموم شدنشتریب

 یدر بازارها ثمرربه بازار کاال و کار، حضور مثم

و  یصنعت یو صادرات کاالها دیتول ،المللینیب

است  دهیذکر گرد یو ارائه خدمات عموم یلیتبد

قانون مذکور  8(. مازاد بر آن در ماده 1)مستند ماده 

با  یمقتض قراردادهای بستن به مجاز هاسازمان

شارکت با ـو م یو خارج یـخاص داخلـاش

ضوابط  تیرعا با یو خارج یداخل گذارانهـیسرما

است  نای توجه قابل ینکته. انددانسته شده یقانون

هیسرما یبرا زین یالتیو تسه ایگذار مزاکه قانون

نموده است. از جمله  ینبیشیمناطق پ نیا گذاران

پانزده ساله که  اتیاز مال تیبه معاف توانمی هاآن

قانون ذکر شده است، اشاره  نیا 13ماده در ماده 

 نمود.
 

 

از  تیو حما قی. قانون تشو2-2-5

 1381مصوب  یخارج يگذارهیسرما

 یخارج یگذارهیاز سرما تیو حما قیتشو قانون

که در  باشدیم یقانون نتریتیپراهم 1381مصوب 

شده است.  بیتصو یخارج یگذارهیارتباط با سرما

در  یخارج یگذارهیقانون، قانون سرما نیقبل از ا

است. گرچه در قانون  دهیرس بیتصوبه 1334سال 

 صوبم یخارج یگذارهیاز سرما تیو حما قیتشو

مورد توجه واقع نشده  صراحتاً داریتوسعه پا 1381

 ،یمانند حق اختراع، دانش فن یقیاست، اما به مصاد

 رشپذی قابل هیعنوان سرمابه یت تخصصخدما

 نی(. همچن1ماده  1پرداخته شده است )مستند بند

را  یخارج هسرمای نمودنقانون قبول نیا 2در ماده 

نموده  هاییتیفظر و ضوابط بودن مشروط به دارا

 «یرشـد اقتصاد»و  «یارتقاء فناور»است که بستر 

 یو عموم یمل تیآورد و مازاد بر آن در امن دیرا پد

 نیدرباره ا گرینکند. نکته مهم د جادیا یاخالل

 یگذارهیسرما ران،یگذار ااست که قانون نیقانون، ا

 عیرا تنها در قالب طرق ب یخارج میرمستقیغ

و  یبردارو ساخت، بهره یدنمتقابل، مشارکت م

و  هینموده است که بازگشت سرما زیتجو یواگذار

طرح مورد  یمنافع آن، تنها از عملکرد اقتصاد

« ب»)مستند بند  ردگییت مأنش یگذارهیسرما

 (.3ماده 
 

 1382مصوب  1404انداز . سند چشم3-2-5

در افق  رانیا یاسالم یانداز جمهورچشم سند

 یاست که در راستا یسند ،یشمس یهجر 1404

مختلف  یهانهیدر زم رانیتوسعه ا یبرا یافق نییتب



 235 / و همکاران هرنامم                                                               گذاری خارجی و توسعه پایدار در سواحل ...   سرمایه

 
 

 نیا یگشته است. اجرا میتنظ یازجمله اقتصاد

و در چهارچوب چهار  1384انداز از سال چشم

 1404. سال ردیگیساله صورت م 5برنامه توسعه 

داز ـانمـق چشـ( افیالدیم 2025) یدیورشـخ

جامعه  یافتگیسند بر توسعه نی. تمرکز اباشدیم

 اتیمتناسب با مقتض 1404در سال  یرانیا

که در  ایاست. نکته یخیو تار یفرهنگ ،ییایجغراف

است که  نیسند مورد اشاره قرار گرفته ا نیا

: نرخ لیکالن از قب یکم یهاشاخص

درآمد سرانه،  ،یمل صناخال دیتول ،یگذارهیسرما

توسعه  یهااستیمتوازن با س دی.... بانرخ اشتغال و

 گردد. نیو مع هیانداز، تهو الزامات چشم تیو غا
 

و  دیموانع تول ی. قانون رفع برخ4-2-5

 1386مصوب  يگذارهیسرما

 گذاریهیو سرما دیموانع تول یرفع برخ قانون

ماده است که در سال  14مشتمل بر  ،یصنعت

و  دیاز تول تیشده و جهت حما بیتصو 1386

 گذارانهیسرما یرو شیحذف موانع و مشکالت پ

مقرره  نیاست. از موارد مهم ا دهگردی االجراالزم

مربوط به حوزه  یبه ضمانت اجرا توانیم ،یقانون

و  2اشاره نمود )ر.ک: مواد  یخارج گذاریهیسرما

 (.یگذارهیو سرما دیموانع تول یقانون رفع برخ 10

 

 توسعه ششم ساله. قانون برنامه پنج5-2-5

 يجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،اقتصادي

 13۹5( مصوب 13۹6 -1400) رانیا یاسالم

 یو سوم قانون اساس ستیو ب کصدیاصل  یاجرا در

ساله ششم قانون برنامه پنج رانیا یاسالم یجمهور

 یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد

مجمع  ی( از سو1396 - 1400) رانیا یاسالم

مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام  صیتشخ

داده شد و ابالغ گشت. توسعه منطقه  صیتشخ

 قیاز مصاد یکیخاص و تحت عنوان  رطومکران به

سند بدان اشاره  نیبرنامه ششم بود که در ا یمحور

دارد  فهیاست. بر اساس آن دولت وظ دهیگرد

در ارتباط با آنان را در بودجه  هایها و برنامهطرح

 ، بند ب(. 2ساالنه لحاظ کند )ر.ک: ماده 

سازمان  زیقانون برنامه ششم ن 100ب ماده  بند

را ملزم  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم

قانون مذکور،  یکه تا آخر سال نخست اجرا داندیم

قرار دادن سواحل مکران، طرح  تیبا در الو

شمال و  هایجنگل یگردشگر یسامانده

و  یغرب کشور و زاگرس، سواحل شمالشمال

 رانیوز أتیبه ه بیتصو یبراو  م،یرا تنظ یجنوب

سند کالن و  نیارائه کند. عالوه بر آن بر طبق ا

 یهارساختیز باشدیدولت موظف م ،یراهبرد

ارتش  ییایدر یروین یو رفاه ینظام ،یفرهنگ

کشور را در سواحل مکران احداث  یاسالم یجمهور

 (.111و مستقر کند )مستند ماده 

 که در سند برنامه پنج یتیموارد حائز اهم گرید از

به  تیساله ششم توسعه ذکر شده است، عنا

 یتعاون ،یردولتیغ یمؤسسات عموم یگذارهیسرما

 یو منابع داخل یو خارج یاعم از داخل یو خصوص

متداول  هایصورت روشتابعه، به هایشرکت

تصرف  ،یبرداراز جمله ساخت، بهره یگذارهیسرما

و انتقال است که منطقاً  یبردارو ساخت و بهره
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 داریبه توسعه پا دنیرس یبرا اینهزمیشیپ

 .باشدیم

 

و  یخارج گذاريهیسرما یفقه ی. مبان3-5

 سواحل مکران داریتوسعه پا

 گذاریهیسرما یفقه یمبان لیقسمت به تحل نیا در

 پرداخت. میو توسعه سواحل مکران خواه یخارج
 

دولت  فی. اصل دولت رفاه و وظا1-3-5

 رفاه جامعه  نیمأبر ت یاسالم

 رفاه البالغه،نهج 40)ع( در خطبه  یعل حضرت

 یـم اسالمـاکـدامات حـاق هـجـنتی را هـجامع

برداشت  توانیم شانیا شاتی. از فرماشمارندیبرم

خود را،  یتمام توان و ابزارها دینمود که دولت با

 نیکار بندد. همچنجامعه به شیدر جهت رفاه و آسا

 هیتوص راشتمالک به البالغهنهج 53در خطبه  شانیا

 یبرخوردار یمردم را برا هایگروه همه ندنماییم

بودن  نیمأاز رفاه در نظر داشته باشد. آن حضرت، ت

 نیو بر ا دانندیتقوا م تیرعا هاینهیافراد را، از زم

افراد رفاه  یجمله یباورند که در نزد پروردگاه برا

 یمردم صاحب حق یشده و همه گرفتهدر نظر 

، 1397حاکم است )رنجبران،  دنهستند که بر گر

189.) 

خمس، زکات،  رینظ هاییراه ،ینظام اسالم در

دولت  یالـمنابع م نیمأت ی... براانفال و ه،یجز

از آن در قالب  یشده که امروزه بخش ینبیشیپ

. در عالم حقوق، در مقابل گرددیم افتیدر اتیمال

 نیاز ا زیوجود دارد. دولت ن زین یفیتکل ،یهر حق

مذکور،  وهنبوده و در مقابل اخذ وج یقاعده مستثن

موظف است آن را در راه سعادت جامعه و افراد آن 

سعادت جامعه،  هاینهزمیشیاز پ یکی. دیصرف نما

 یشتیمشکالت مع رایاست. ز یوجود ثبات اقتصاد

را  یمستعد ینهیو فقر، زم یکاریب ،یو اقتصاد

و فرصت  آورندیفراهم م یتحقق آفات اجتماع یبرا

از  یکی. ندنماییافراد جامعه را محدود م یتعال

استفاده از  ،یرونق اقتصاد شیافزا یابزارها

 طیو اشتغال به تناسب مح ینیکارآفر هایتیظرف

ران، ـمک هی. ناحدـباشید مـمستع ییایجغراف

از مناطق  یکی دیذکر گرد ترشیطور که پهمان

رونق  شیافزا یمستعد برا یمناسب با بستر

جذب  ادولت ب نیدر کشور است. بنابرا یاقتصاد

منطقه  نیدر ا یلـو داخ یخارج گذاریهیسرما

 یرفاه اجتماع نیمأدر جهت ت یگام بلند تواندیم

 بردارد. یو رونق اقتصاد
 

 . اصل عدالت2-3-5

 اتیو در آ باشدیاسالم م نیاز اصول د یکی عدالت،

 یاست. برا دهیبه آن اشاره گرد یمتعدد اتیو روا

سوره مبارکه حجرات اشاره  9 هیبه آ توانیمثال م

عدل «: وَأقسطوا إِنَ اللََّه یُحبُ الْمُقسطین»... نمود: 

که خداوند اهل عدل را دوست  دیپا دارهو قسط را ب

است که  یابعاد مختلف ی. اصل عدالت داراداردیم

 داـیوه پـانسان جل یمختلف زندگ هایدر جنبه

است.  یابعاد، بعد اقتصاد نیاز ا یکی. کندیم

که  کندیم دایتحقق پ یزمان ،یعدالت اقتصاد

و امکانات  یعیمنابع طب ،یخدادا هایهیسرما

افراد جامعه مورد  نیصورت عادالنه ببه یرفاه

کس به تناسب سهم خود از رو ه ردیاستفاده قرار گ
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(. در 157-178، 1386 ان،ی)جهان دبجوی بهره هاآن

 عیتوز یموضوع مهم، نحوه ،یعدالت اقتصاد

 ها،فرصت ،یاقتصاد یهایاشتغال، آزاد درآمد،

 بینص عیتوز ،یصورت اجمالحقوق و به ازها،امتی

از عوامل  یکی. پس باشدیاشخاص م انیم یاقتصاد

وجود بستر  ،یاقتصاد دالتتحقق ع یمهم برا

راستا جامعه  نیافراد جامعه است. در ا یاشتغال برا

. دیخود بهره جو هایتیاز تمام ظرف دیبا یاسالم

متعدد، مانند  هایتیبا وجود ظرف زیمنطقه مکران ن

 جادیا یبرا ی... بستر مناسبو یگردشگر الت،یش

 گذاریهی. سرماباشدیاشتغال سالم و مولد م

سبب  تواندیاست که م یاز عوامل یکی زین یخارج

 گردد. دیمشاغل جد جادیا

 

 لیسب ی. نف3-3-5

ولَن یَجعَل »... سوره مبارکه نساء:  141 هیطبق آ بر

پروردگار هرگز «: اللََّه لِلکَافِرین عَلى الْمُؤمِنِین سَبیلًا

. با استناد کندیمنان را باز نمؤراه تسلط کافران بر م

و  اتیو روا اتیآ ریسا نیو همچن هیآ نیبه ا

 لیسب یحکم اجماع و عقل، قاعده نف نیهمچن

قاعده  نی. بنابراباشدیفقها م ورمورد قبول مشه

مسلط  منیکه سبب گردد کفار بر مسل یحکم چیه

 حیصح یندارد. اجرا یگردند، وجاهت شرع

موجب استقالل  تواندیم ،یاقتصاد هایاستیس

کشور را به  یعرصه گردد و وابستگ نیکشور در ا

 ،و فیض زادهو کفار کاهش دهد )کرم گانگانیب

 یاسالم جامعه مقصود نیبه ا لین برای(. 1 ،1398

 هایخود در حوزه هایتیاز حداکثر ظرف دیبا

 لی. تبدردیو... بهره گ یفرهنگ ،ییایجغراف ،یانسان

با جذب  ینمودن مناطق مستعد به قطب گردشگر

بستر  تواندیم ،یو خارج یداخل هایهیسرما

 را فراهم آورد. یاشتغال و رونق اقتصاد

 هیاز جمله قواعد ثانو لیسب یقاعده نف الوصف،مع

 یدارا یخارج استیاست که در روابط و س یفقه

صورت که  نیدارد. بد یکننده و شگرفنیینقش تع

بسته  گانگانیمسلمانان و ب انیم یقرارداد یوقت

کشف شود که قرارداد مزبور  کهنیمحض اشود، به

است،  یبر جامعه اسالم گانگانیسلطه ب سازنهیزم

قاعده وارد عمل شده و آن قرارداد را لغو و باطل  نیا

هرچند که قرارداد بسته شده براساس  سازد،یم

به عقود،  یبندیاصل لزوم قراردادها و وجوب پا

اصل  لیسب یقاعده نف ن،یفسخ باشد. بنابرا رقابلیغ

 ،یفرهنگ ،یاسیس ،یدر روابط اجتماع مهم

روابط  یریگلشک ی... است که مبناو یاقتصاد

ط ـوده و روابـورها بـکش رـگیبا د یاسالمظام ـن

 ،یهرندجعفری ) دهدیرا سامان م المللینیب

1384، 160-161.) 
 

و  یخارج يگذارهیسرما يها. چالش4-5

 سواحل مکران داریتوسعه پا

 یگذارهیسرما یحقوق یهاتیظرف نییبر تب عالوه

مکران، توجه به  در سواحل داریو توسعه پا یخارج

دارد که  تیاهم اریبس زیموضوع ن نیا یهاچالش

 است. دهیگرد انیها بچالش نیا نیتردر ادامه مهم
  

  یطیمح ستیز يها. چالش1-4-5

دو جنبه  ست،یز طیو مح داریتوسعه پا نیماب رابطه

 یفـمن دگاهـیو مثبت دارد. در ارتباط با د یمنف
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 ستیز طیمخرب توسعه بشر بر مح ریثأبه ت توانیم

است که هم  ینحوبه یمنف ریثأت نیاشاره نمود. ا

 کشورهای در هم و توسعه حالدر یدر کشورها

 بیتخر و بیدچار آس رامونیپ عتیطب افته،یتوسعه

 انیب توانیمثبت م کردیگشته است. در رابطه با رو

جبران بیتنها آسمتوازن نه یداشت. توسعه

بلکه سبب  گذارد،ینم یبر جا عتیبر طب یرناپذی

 ها،تیو جامع از قابل نهیبا استعمال به گرددیم

 دایپ رییتغ یریگنحو چشمبشر به یزندگ تیفیک

بر  دگاهید نیا قانامر، مواف نیهم یکند. در راستا

ارتباط  دیبا ست،یز طیمدافعان محباورند که  نیا

را  حیبا توسعه صح ستیز طیتنگاتنگ حفظ مح

 (.65، 1375 ،یچشم داشته باشند )لواسان شیپ

 طیبر حفظ مح یادیز دیکأت زین یاسالم دگاهید در

احترام، عالوه بر نفس  شده است. بنابر قاعده ستیز

 ستیز طی. محباشدیمورد احترام م زیانسان، مال ن

 هاییو جنبه باشدیم یاحترام و ارزش ذات یدارا زین

با  یثرؤها، ارتباط ماز آن، مانند منابع و جنگل

و سرنوشت  یو معنو یادم یازهاین نیمأآرامش، ت

در نزد  یامانت ستیز طیمح نیبشر دارد. همچن

از  حیاستفاده صح توانیم نیانسان است. بنابرا

قاعده احترام مورد بحث قرار  لیرا ذ ستیز طیمح

به  ستیز طیکه عناصر مح نیفارغ از ا رایداد. ز

به آن در  انینه، ز ایهستند  تیمال یدارا ییتنها

ه بشر ـب انیب زـسب مدت،ینطوال ای مدتکوتاه

 (.105، 1400 ،و همکاران انیمی)حک شودیم

قبول همه مذاهب  قاعده الضرر، که مورد نیهمچن

است و  یابعاد مختلف یدارا باشد،یاسالم م یفقه

ناظر بر دفع هر قسم ضرر، بر جان، مال و عرض 

در اسالم  یضرر چیقاعده، ه نیانسان است. مطابق ا

 تواندمی گذارنه قانون نی. بنابراستیشده ن رفتهیپذ

 عتیبه طب ضرر لیکه سبب تحم دیوضع نما یقانون

 عتبیط به ضرر نمودنوارد جواز هاگردد و نه انسان

قاعده الضرر،  یاز مبان یکیکه  ییرا دارند. از آنجا

عقال،  یرهسی در شک بدون باشد،یعقال م یبنا

بوده و عامل  حیقب یامر ستیز طیمح بیتخر

ضامن جبران شناخته شود  دیبا ادنزی کنندهوارد

 طرفی از اما(. 138 ،1398 ،و همکاران زاده)حسن

 دهیمسخر گرد بشر یتوسط خداوند برا عتیطب زین

انسان از نعمات  برداریاست و خداوند جواز بهره

 هیطور که در آداده است. همان یرا به و یخدادا

شما مردم به حسَّ  ایآ»: دفرماییسوره لقمان م 20

که در  یکه خدا انواع موجودات دیکنیمشاهده نم

شما مسخَّر کرده و  یبرااست  نزمی و هاآسمان

شما فراوان  یظاهر و باطن خود را برا یهانعمت

از مجموع قواعد مذکور و مسخر «. نموده است؟

 دگاهیبه د توانیانسان، م یبرا عتیشدن طب

که مطابق آن دخل و تصرف  افتیدست  یمعتدل

و به حد  ازیدر حد رفع ن دیبا ست،یز طیدر مح

گفت  توانیم امر، نیهم یمتعارف باشد. در راستا

 ازیدر چهارچوب ن دیتوسعه با ،یماسال دگاهیدر د

در استفاده از  طیمتعارف و به دور از افراط و تفر

 .ردیصورت گ ستیز طیمح

 یمذکور و بررس هایدگاهیچشم داشتن د شیپ با

گفت که  توانیم ستیز طیاسناد مربوط به مح

توسعه و حفاظت و  نیب یارتباط منف اصوالً

رد شده و بر رابطه مثبت  ستیز طیاز مح ینگهدار

توان به یمنظر م نیاست و از ا دهیشده گرد دیکأت
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انسان؛  تیمورد اشاره نمود: محور نیدر ا لیاصول ذ

و  یسالم؛ نگهدار ستیز طیحق بر داشتن مح

از  برداریحق بر بهره ست؛یز طیمحافظت از مح

 داریو توسعه؛ همگام بودن توسعه پا ستیز طیمح

رفع بودنیضرور ست؛یز طیبا محافظت از مح

مراقبت از  هایتوسعه و ضرورت انمی تعارض

 ندهیحقوق نسل آ داشتنچشمشیپ ست؛یز طیمح

 (.110، 1387 ،یسی)رئ مانو حال صورت همز

 گذاریهیجذب سرما یدر پ رانیحال حاضر که ا در

 نیدر ا داریپا در مکران و تحقق توسعه یخارج

از نظر دور داشت که  دیاست، نبا یمنطقه ساحل

 ای بیسبب تخر دیمنطقه مستعد، نبا نیتوسعه ا

منطقه و اطراف آن  نیا ستیز طیمختل شدن مح

به  زین ندگانیعالوه بر نسل امروز، آ رایگردد. ز

دارند. فارغ از  اجیاحت ستیز طیحاصل از مح منابع

توسعه  ریدر مس شدنیجهان ندیکه فرا ییهافرصت

نسبت به  دینبا د،نماییم جادیا کشورها یبرا داریپا

 هاچالش نیهم رای. زدیآن غفلت ورز هایچالش

 رـیدر مس یمـموانع مه جادیسبب ا تواندمی

 زا یضـه بعـردد. در ادامه بـگ یگـافتیتوسعه

مرتبط با بحث توسعه  یطمحیستیز یهاچالش

 :مپردازییم داریپا
 

و افول  داریپا ستیز طیمح فی. تضع2-4-5

 ياخالق تجار

گشته  فیتضع یشدن، اخالق تجار یعصر جهان در

به  شیبا گرا یمسئله رابطه تنگاتنگ نیاست. ا

به  بیمدت دارد که سبب وقوع آسکوتاه هایبرنامه

. افول اخالق گرددیم داریو توسعه پا عتیطب

در جهان  یمال یر بازارهاـب یادیز ریثأت ،یتجار

اصول و  یندگیپا گشتنفیموجب ضعو  گذاردیم

 المللینیو اجتماع در سطح ب یطمحیستیز رکانا

 هانهی(. محاسبه هز71، 1393 ،یری)دهش گرددیم

مستلزم آن است که افق  یطمحیستیو منافع ز

 هیکه تک رای. زمیچشم داشته باش شیرا پ مدتیبلند

 اصول نمودن لحاظ بدون مدتکوتاه ماتیبر تصم

ط یبه مح جبرانی رقابلیمضرات غ یطحیستزی

 .کندیم لیتحم ستیز
 

و انحطاط  یمال يبازارها یثباتی. ب3-4-5

 یطیمح ستیز

در مبحث توسعه  یطمحیستیز هایچالش گرید از

در راه  یمال یودن بازارهاـب اتـثبیب دار،یپا

 نیپژوهشگران بر ا ی. بعضباشدیم شدنیجهان

 شده،یجهان یمال یبازارها ثباتییباورند که عامل ب

باشد. یم المللینیب یتعداد کاربران مال شیافزا

یب نیا در زیجهان ن یمال هایمازاد بر آن بحران

 شیافزا قت،یدارند. در حق یرگینقش چشم ثباتی

سبب گشته  ،یمال یبازارها یثباتینوسان و ب

. ابدی شافزای مدتکوتاه ماتیبه اخذ تصم شیگرا

به توسعه  دنیدر راه رس یجد یامر خود مانع نیا

 گرددیمحسوب م ستیز طیو حفظ مح داریپا

 لین دلی(. به هم92، 1396)مهرآرا و همکاران، 

و  گذاریهیسرما در جهت یمیقبل از اخد هر تصم

را لحاظ  یستیز طیمح هایدغدغه دیتوسعه، با

و  یبه صورت مورد نینمود و با جلب نظر متخصص

 جامع، اثرات سوء توسعه را به حداقل رساند.
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با قواعد  یخارج يگذارهی. تعارض سرما5-5

و  رانیا یاسالم يجمهور یخارج استیس

 لیسب یقاعده نف

در حال توسعه با  یتعامل کشورها هایروش یکی

و  هیو صاحبان سرما افتهیتوسعه یکشورها

. باشدیم یخارج میمستق یگذارهیسرما ،یتکنولوژ

 ریکه در مس ییکشورها ل،یدل نیبه هم

به  یکاف یقرار دارند اما دسترس یافتگیتوسعه

 میدو تصم توانندیندارند، م هیو سرما یتکنولوژ

 گذاریهیمستقالً اقدام به سرما ای: داتخاذ کنن

 ند،ینما یدر جهت خلق تکنولوژ یدولت ای یخصوص

و صاحبان  یخارج گذارانهیاز کمک سرما ای

 ازیمورد ن یتکنولوژ ای هیو سرما ندیبهره جو یفناور

وارد ـم یعضـن در بـکنند. لک نـیمأخود را ت

 میمستق گذاریهیجذب سرما ریدر مس هاییچالش

 رددـگیب مـه سبـود دارد کـوج یـارجـخ

مولد کشور  یهادر بخش یخارج گذاریهیسرما

تعارض ابعاد  توانیمثال م یکند. برا دایکاهش پ

انتقال  رینظ یخارج گذاریهیمختلف سرما

 را ذکر نمود. سلطهیبا قاعده نف یتکنولوژ

ورها، ـه کشـتوسع یراـوارد الزم بـاز م یکی

است. گرچه توسل به آن  یخارج گذاریهیسرما

دارد. فرصت یدر پ زین ییدهاتهدی ،عالوه بر فرصت

 کیکمک به توسعه  رندهیدربرگ تواندیآن م های

یم دیجامعه آن باشد و تهد یازهایکشور و رفع ن

 انهجویکشور با نگاه سلطه کی تیتقابل حاکم تواند

 یقراردادها نیباشد. بنابرا یخارج گذارانهیسرما

گردند که عالوه  میتنظ ینحوبه دیبا یگذارهیسرما

از منافع آن، سبب تسلط  نیطرف مندیبر بهره

 کشور نشوند. کیبر منافع  گانگانیب

 ینبیشیپ یمقررات رانیکشور ا یقانون اساس در

 گذارانهیسرما یرا برا یاست که موانع دهیگرد

در  شانیبعضاً با منافع ا ای دینمایم جادیا یخارج

 کصدیو پنجاه و دوم و  کصدیتعارض است. اصول 

عنوان اصول که به یو پنجاه و سوم قانون اساس

 هشناخت رانیا یاسالم یجمهورسیاست خارجى 

 هیمستند به آ لیسب یقاعده نف یبر مبنا شوند،یم

 نیفاد ام. اندشده یسوره مبارکه نساء طراح 141

مذکور  هایعمل سبب بروز تعارض یاصول در فضا

 . گرددیم

سیاست خارجی  ،یطبق اصل قانون اساس بر

گشته است  میتنظ ینحوجمهوری اسالمی ایران به

 یویی را نفـجپذیری و سلطههـکه هرگونه سلط

حفاظت از استقالل کشور در همه  نیهمچن کندیم

جوانب و تمامیت ارضی آن، دفاع از حقوق جمله 

های در مقابل قدرت یبندیو عدم پا نیمسلم

 هایآمیز با دولترابطه صلح جادیگر و اسلطه

ا اصل راست نیغیرمحارب از مفاد آن است. در هم

که موجب  ییقانون مذکور، انعقاد قراردادها 153

و... گردد  یاقتصاد ،یعیبر منابع طب گانگانیتسلط ب

 .کندیرا ممنوع اعالم م

است  یاسالم یحکومت ران،یبر آن حکومت ا عالوه

اسالم سازگار باشد.  یبا مبان دیآن با نیقوان یو تمام

 یکی لیسب ینف د،یذکر گرد ترشپی که طورهمان

با  نیروابط مسلم میاز قواعد مهم در حوزه تنظ

سوره نساء،  141 هیمسلمانان است که در آریغ

قاعده  نیا بقاست. بر ط دهیبدان اشاره گرد صراحتاً
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بر  گانگانیکه سبب سلطه ب یو عمل میهر تصم

 گردد، مردود و باطل است. نیمسلم

 اتیابعاد ح نیتراز مهم یکی یخارج استیس

 رودیشمار مها و کشورها بهملت یاسیس-یاجتماع

 یخارج استیس حیصح میها در گرو تنظآن یو بقا

(. 21، 1389 ،یروزآبادیف ی)دهقان باشدیم

در  شود،یم فوق برداشت حاتیهمانگونه که از توض

 یخارج استیساختار س ،یارتباط با انتقال فناور

دارد و در اصول  یاسالم یدر مبان شهیکه ر ران،یا

کرده است، در تعارض  دایپ یتجل زین یقانون اساس

 یکیاست.  گرید یبه تعامل با کشورها ازیآشکار با ن

روابط  نهیدر زم المللنیحقوق ب تیاز عناصر پراهم

انعقاد معاهدات و قراردادها  گر،یکدیکشورها با 

 هاتیحاکم یبرا دهامعاهدات و قراردا نیاست. ا

و ضامن حفظ  باشندمی آورالزام یجنبه یرااد

هستند. کشور  یجهان تیثبات، صلح، نظم و امن

نظام حقوق  نانآفریاز نقش یکیعنوان به زین رانیا

 ییخود را به معاهدات و قراردادها صرفاً الملل،نیب

بر  گانگانبی متعهد نموده است که موجب سلطه

 کشور نگردد.

به  رانیداشت که، مسئله عدم الحاق ا تیعنا دیبا

تعارضات  قیاز مصاد یکی زین یاقدام مال ژهیگروه و

 یخارج استیبا قواعد س یخارج گذاریهیسرما

 ،یاقدام مال ژهیاست. گروه و رانیا یاسالم یجمهور

 تیکه هدف آن تقو باشدیم دولتینینهاد ب کی

 رخانهیدباست.  ییشومقابله با پول یهااستیس

و  یاقتصاد یسازمان مذکور در مقر سازمان همکار

. سازمان گروه باشدیمستقر م س،یتوسعه در پار

داشته است.  16 لیدر هنگام تشک یاقدام مال ژهیو

 188کشور جهان،  190لکن در حال حاضر از 

و  ی. کره شمالباشندیمکارگروه  نیکشور عضو ا

گروه  اهیس ستیآن، در ل رشپذیسبب عدمبه رانیا

 (.148، 1386 ،یهستند )عباس یاقدام مال ژهیو

 یدارد به بررس فهیوظ یاقدام مل ژهیو گروه

شدن  و اجرا ینظارت قانون ،ییپولشو هایندیفرا

بپردازد. به  یالمللنیو ب یدر سطح مل یمال نیقوان

 دایپ شیگروه افزا نیا یهاتیدامنه فعال ج،یتدر

مقابله نمودن با  2012در سال  جهیکرد و در نت

 نیا فیوظا هب زین یااشاعه یهاتیفعال یمال نیتأم

 شیرایو نیسال آخر نیگروه اضافه گشت و در هم

 یمال میکاهش با جرا یخود را برا یهاهیتوص

 یهاتیفعال یمال نیتأم سم،یترور یمال نی)تأم

 نای عنوان. نمود منتشر( ...و ییپولشو ،یااشاعه

در مقابله با  یالمللنیب یاستانداردها» نامههیتوص

 «یرـگو اشاعه سمیرترو یمال نیو تأم ییپولشو

 (.www.fatf-gafi.org) باشدیم

 یهامیتحر یو آثار سوئ نیشیبر معضالت پ عالوه

 اند،گذاشته یبرجا رانیبر اقتصاد ا رمنصفانهیغ

 ژهیسازمان گروه و اهیگرفتن در فهرست س جای

 رانیوارده بر دولت و ملت ا یبر فشارها یاقدام مال

 هایتیکشور از ظرف تیو سبب محروم دافزاییم

گروه  زمانسا رای. زگرددیم یخارج گذاریهیسرما

 اه،یدر فهرست س رانیبا ذکر نام ا یاقدام مال ژهیو

و هدررفت منابع را از  یاقتصاد هاتیتنب سکیر

که  المللینیب گرانیبه باز یسمت جامعه جهان

. کندیشوند گوشزد میواقع م رانیطرف معامله با ا

 گذارانیهیسرما یدافعه برا جادیامر موجب ا نیا
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را  رانیبا ا یاقتصاد ابطهر جادیبه ا لیاست که م

 دارند.

 یافتگیتوسعه یاز موانع حقوق یکی لیدل نیهمبه

به گروه  رانیدر منطقه مکران، ملحق نشدن کشور ا

 رایز باشد؛یم یاقدام مال ژهیگروه و یاقدام مال ژهیو

است  دهیسازمان، سبب گرد نیبه ا رانای الحاقعدم

در  گذاریهیسرما یاز کشورها برا یاریبس زهیانگ

است  نیا دنماییم آشکارچه دست برود. آن از رانیا

به رشد و  یانیکمک شا یخارج یگذارهیکه سرما

با وجود . لکن در حال حاضر، دنماییتوسعه کشور م

تیو محدود المللینیحاکم بر نظام تجارت ب هیرو

 ژهیگروه و رینظ یبه نهادها وستنیدر پ رانیا های

مشابه آن، انعقاد  هایسازمان ریو سا یاقدام مال

دور  یامر یخارج یگذارهیقرارداد در جهت سرما

 . رسدیاز ذهن به نظر م

فقدان  توانیعالوه بر موارد مذکور، م گریسمت د از

 ،المللینیب هایمیتحر ،یثبات در مقررات داخل

کسب و کار،  یبودن رتبه کشور در فضا نییپا

... را و یادار ستمیفساد در س ،یمال تیفقدان شفاف

در کشور  یخارج گذاریهیاز موانع جذب سرما

 به خصوص سواحل مکران برشمرد. رانیا

 

 جهی. نت6

 یپژوهش برا نیکه در ا ییهاتیتوجه به قابل با

 تیموقع زیو ن میمکران برشمرد کیمنطقه استراتژ

 یهایگذارهیاست که سرما یهیمکران، بد یساحل

 تواندیمختلف م یهانهیدر هر زم یخارج میمستق

منطقه شود. عالوه بر  نیتوسعه در ا جادیمنجر به ا

مکران  هدر منطق یگذارهیسرما یاصل یهاحوزه

صنعت نفت، گاز و  ،یالمللنیب تیترانز یعنی

محورها و  الت،یو ش یحوزه گردشگر ،یمیپتروش

 نیدر ا زین یگریمهم د اریاما بس یفرع یهانهیزم

 یهاعنوان فرصتبه تواندیمنطقه وجود دارد که م

منطقه مطرح شده و  نیدر ا یخارج یگذارهیسرما

شود.  کرانمنطقه م شتریب یافتگیموجب توسعه

 یهارساختیز ها: توسعهفرصت نیاز ا یبرخ

مدرن؛  یهاگاهگسترش سکونت ؛یو بازرگان یصنعت

 ؛یدانش و فناور یالمللنیو ب یامنطقه یمبادله

و  یدست عیصنا یو توسعه یمبادالت فرهنگ

ارتقاء بهداشت، درمان و آموزش  ؛یگردشگر

 نیتأم ؛ییغذا عیو صنا یکشاورز توسعه ؛یپزشک

و  یگذارهیسرما تیامن شیافزا دار؛یآب و برق پا

 .یاقتصاد یالمللنیب یهایهمکار یتوسعه

نکته مهم را دانست که در عرف حقوق  نیا دیبا اما

 یزمان یخارج گذارهیسرما ،یاقتصاد المللنیب

 کیدر  یگذارهیسرما سکیر رشیاقدام به پذ

همه  یهاتیحما زبانیکه کشور م دینما یمنطقه م

امر  نیداشته باشد. ا اشهیرا از او و سرما یاجانبه

 یگذار و اجراهوشمندانه قانون نیمستلزم تقن

دولت است.  یعنی ییاجرا یآن توسط بازو حیصح

فراهم باشد  یگذارهیسرما طیکه شرا یهنگام

 دایپ لیتما یخارج یهادولت یها و حتشرکت

 زبان،یکشور م یداخل نیقوان تیکنند با رعایم

 ای یو انتقال تکنولوژ یود را اعم از نقدخ هیسرما

قرار  قهآن منط داریتوسعه پا اریدر اخت یدانش فن

 دهند.

 یرو شیپ یحقوق یهاوجود چالش رغمیعل البته

 یهاچالش ریمنطقه مکران نظ یافتگیتوسعه
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قواعد و اصول  یتعارض با برخ ،یطیمحستیز

به گروه  رانیعدم الحاق ا زیو ن یاسالم یجمهور

در  رانیاذعان داشت که ا دیبا ،یاقدام مال ژهیو

توسعه  نهیدر زم یخارج گذارهیجذب سرما یراستا

مثبت و قابل  یهامکران گام یراهبرد قهمنط

متنوع  یهاتیبرداشته است و ظرف ینیتحس

موضوع در نظر گرفت که  نیا یبرا توانیم یحقوق

 جادیدر ا یسهم قابل توجه یکالن باالدست نیقوان

مانند قانون  یدارند. اسناد کالن یحقوق تیظرف نیا

، قانون 1404انداز برنامه ششم توسعه، سند چشم

موارد،  نیجز ا.... . بهزاد وآاداره مناطق  یگونگچ

عنوان به« مکران یسند توسعه منطقه ساحل» راً یاخ

منطقه  نیرا مختص هم نیسند تحول آفر کی

ماده  8نموده است. سند مذکور، مشتمل بر  نیتدو

 یعال یشورا بیتصوبه یاست که با انجام اصالحات

آن  مفاد یاجرا یو برا دهیهم رس نیسرزم شیآما

 توسط سازمان برنامه و بودجه ابالغ شده است.

سند که سازمان برنامه و بودجه کشور آن را  نیا در

نادر مربوطه از جمله سازمان ب یهمه نهادها یبرا

شده است که  حیابالغ کرده تصر یانوردیو در

 عیانواع صنا جادیا تیمنطقه مکران ظرف

 تواندیبزرگ را دارد و م عیفوالد و صنا ،یمیپتروش

 مو صادرات مجدد را فراه دیگسترده تول نهیزم

منابع و  زیزا که محتاج تجهسازد و توسعه برون

 یاست، عامل مهم یالمللنیو ب یمل یگذارهیسرما

و توسعه  دیآیشمار مدر توسعه منطقه مکران به

 تواندیم گریکدیعنوان مکمل زا بهزا و بروندرون

و  جیمنطقه را رقم بزند. ترو داریتوسعه متوازن و پا

 امحوریدر یاتوسعه یهاتیالگوها و فعال تیتقو

ها و به شبکه یدهشکل ،یبر اقتصاد آب یمبتن

مکران  تیمرکزبه یو فرامل یمل ییایدر یدورهایکر

 قیبر بنادر از طر یبه توسعه مبتن یبخش تیو اولو

 یتوسعه بندرگاه تیاولو یدارا یهاعرصه نییتع

 سند است. نیمهم ا یهااز سرفصل یبخش

مکران  یسند توسعه منطقه ساحل مطابق

مکلف هستند که بر اساس  ییاجرا یهادستگاه

جامع  یهاان، برنامهمکر یسند توسعه منطقه ساحل

 یو پس از هماهنگ هیدستگاه مربوط را ته ییو اجرا

با سازمان برنامه و بودجه کشور، از محل اعتبارات 

نسبت به انجام مطالعات و  یسنوات یهابودجه

مشارکت  تیمصوب با اولو یهاپروژه یااجر

اقدام کنند. اقدمات سازمان بنادر  یخصوص-یعموم

جز توسعه سواحل مکران به یدر راستا یانوردیو در

پروژه بزرگ و کالن توسعه بندر چابهار که در فاز 

 کیاز  شی(، بزیتا تجه رساختیاول توسعه )از ز

شده است به طرح  یگذارهیدالر سرما اردیلیم

هرمزگان و  یهااستان یمناطق ساحل قیتدق

احداث  است. افتهی یو بلوچستان تسر ستانیس

و ساخت بندر  یو بندر ییایکارخانجات مختلف در

 گریدر سواحل استان هرمزگان، از د یگریبزرگ د

-لیکه تکم شودیمحسوب م نهیزم نیاقدامات در ا

 کننده توسعه مکران خواهد بود.

سواحل  انیاست دولت و متول ستهیکه شا هرچند

 نیدر ا داریپا یمنظور توسعه اقتصادمکران، به

 گذارانهیرا به سرما یگذارهیسرما تیمنطقه اولو

واگذار کند اما با توجه به  یو بخش خصوص یداخل

مرهون وجود  یافتگیاز توسعه یابخش عمده نکهیا

در  دیلذا با باشد،یم شرفتهیروز و پبه یهایفناور
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بهره  زین یخارج یهایگذارهیاز سرما زین نهیزم نیا

فقط جنبه  یخارج یگذارهیببرد؛ چراکه سرما

 زیرا ن ینبوده و انتقال تکنولوژ ینگینقد قیتزر

 لیبا تسه تواندیدولت م نی. بنابراردیگیمدربر

در جهت  ،یو خارج یداخل یگذارهیسرما ندیفرا

مکران اقدامات  کیستراتژمنطقه ا داریتوسعه پا

حاصل از سنجش  یهاافتهیانجام دهد.  یمؤثر

در سواحل مکران  یاسالم یجمهور یراهبردها

نخست  تیکه اولو دهدینشان م ریاخ یهاسال یط

در منطقه بر اساس  داریتوسعه پا تیهدا ان،یمتول

است و  یمناطق ساحل کپارچهی تیریاستقرار مد

عبارتند  بیبه ترت زیها ندوم و سوم آن یهاتیالو

توسعه بر اساس  یهااستیاصالح س یاز استراتژ

 یهازمیمکان یاندازو به راه یمطالعات راهبرد

نکته  نیذکر ا زی. در آخر نیطیمحستیز تیریمد

 تواندیقانون مناطق آزاد، م یضرورت دارد که اجرا

مکران را  کیدر منطقه استراتژ یگذارهیسرما

 .دینما لیتسه
 

 سندگانی. سهم نو7

 نیو تدو هیصورت برابر در تهبه سندگانینو هیکل

 .اندپژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع8

 وجود ندارد. یتضاد منافع گونهچیپژوهش ه نیا در
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