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هاي بسیار دریا، داراي ویژگی- مشترك و محل تالقی دو زیست بوم خشکیفصل عنوان بهمناطق ساحلی 
این نوارها از سده شانزدهم با آغاز انقالب دریانوردي، آرام آرام به کانون و . متفاوتی از دیگر نواحی زمین است

ها و معیتکه از نیمه دوم سدة گذشته با ساحلی شدن اقتصاد، جچنان. جهانی تبدیل شدندهسته سیستم نوین
100میلیارد از جمعیت زمین در 7/3، حدود 2010سالنمونه تا عنوان به. اندسوي آن کشیده شدهها بهفعالیت

.کردندکیلومتري ساحل زندگی می
در محور بویژه ها فضاي امنیتی چیره بر دریا و کرانهدلیل بهگردد، هاي ایران برمیاما تا جایی که به کرانه

ها با در اختیار داشتن تمام این کرانه. استجانبه همهدازها پیچیده بوده و نیازمند شناختی انجنوب، چشم
هاي نظامی، در گاز، محورهاي بازرگانی، ماهیگیري، ترانزیت و نیز کُنش- هاي نفتصادرات نفتی، بیشتر میدان

در مفهوم ساحل بودن، هیچ شباهت این در حالی است که جز . روندمیشمار بههاي استراتژیک ایران واقع پایه
.خوردچشم نمیچشمگیري میان سه کرانه دریایی ایران از دیدگاه کارکردهاي استراتژیک به

.سواحل، تفاوت راهبردي، ایران:کلیديهايهواژ
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ارزش تاریخی و تمدنی ساحل:مقدمه-1
یایی آرام آرام به گرانیگاه تمدن هاي دراز سده شانزده با آغاز انقالب دریانوردي تا کنون، کرانه

و با پیدایش منطقه م 1500سده زیربناي سیستم نوین جهانی، ازپایه و«در واقع . اندتبدیل شده
تا پیش از این دوران، همه نواحی جهان در . )Modeleski,1998: 39(»جهانی شکل گرفت

ویژگی سیستم جهانی اینکه ه به والراشتاین نیز با اشار. بردندسر میانزواي نسبی از یکدیگر به
هاي هسته و پیرامون است، نخستین مرحلهدر تاریخ، پیدایش نوعی تقسیم کار میان بخش

شمارد که طی آن بخش هسته از میم 1450-1600وین جهانی را در فاصله توسعه اقتصاد ن
).Wallerstein, 2004: 23(ناحیه مدیترانه و ایبري به شمال باختري اروپا انتقال یافت

هاي هفده و هیجده و تداوم آن تاکنون، بستر رویکرد گسترده نتیجه انقالب بازرگانی سده
. پایه بوده است-جاي اقتصاد خشکیپایه به-جهان نو به ساحل و چیرگی نسبی اقتصاد دریا

ا هها و نیز تنشها، جمعیتمعناي تمرکز کانونی کنشاقتصاد جهانی در واقع به» ساحلی شدن«
هاي دریایی اروپاي در پیرامون کرانهبویژه این تمرکز کانونی . ها در این محورها استو بحران

درصد 86درصد تولید ناخالص و 85باختري، آمریکاي شمالی و خاور دور پیشرفته که 
). Lorot and Thoal, 2002: 126(صادرات جهانی را در اختیار دارند، قابل مشاهده است

:توان از جمله در چند پدیده دیدرا میسواحلپذیري ن مقیاس این نقشپیامدهاي کال

محور جمعیتی: الف
درصد برآورد 40حدود 1995در سال سواحلکیلومتري 60شمار جمعیت مستقر در 

میلیارد نفر 7/3درصد یا 55حدود 2000گاه این نرخ در سال ). Cohen, jyetc, 1997(شد
انداز عمومی زمین، در کنار به هر روي، در چشم).Pak, 2005: 127(برآورد شده است

ها، کویرها، پیرامون هاي کم جمعیت و بیانانهاي تُنُک، کوهها و پایکوهها و دشتفالت
اقیانوسی -هاي دریاییتراکم، کرانههاي بسیار کمزارها، ساوان و استپها، بیشهها، باتالقمرداب

ها قاره«: کهروند؛ چنانمیشمار بهرهاي تمرکز جمعیت هاي بزرگ، محوو دلتاي رودخانه
ها چه بیشتر جمعیت این قاره. اندهاي تو خالیاوراسیا، استرالیا و آمریکاي جنوبی، بسان صدف
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:Terry G, 2012(» اندها تجمع یافتهدر حاشیه 74.(

محور بازرگانی : ب
. اقتصاد جهانی را مهیا کرده است» دنساحلی ش«زمینه » دریایی شدن مبادالت جهانی«در واقع 

هاي سال پیش تا کنون مهمترین پدیده در بازرگانی دریایی، انقالب در بندرها و کشتی27از 
سده گذشته، تجارت جهانی با تحول در گنجایش، اندازه 90از آغاز دهۀ . کانتینري بوده است

هر تاکنون، تقریبا1990ًاز سال .و شمار و نیز سرعت ناوگان دریایی، پیوندي ناگسستنی دارد
:Lorot and Thoal, 2002(ها افزوده شده استدرصد بر ظرفیت حمل ناوگان5/1ساله 

هزار میـلیارد دالر 12به بیش از 2000ارزش تجـارت کـاالیی جهـان در سـال ). 126
ارد هزار میلی22، بیش از 2010بینی این رقم براي سال پیش). TNA-HPC, 2004(دیرس

چنان که تنها شمار شناورهاي بزرگ کاال بر ). TNA-HPC, July, 2004(برآورد شده است
درصد حمل 91کشتی رسید که 50000به بیش از 2005تا سال IMOناوگان جهانی زیر نظر 

ترین و پر هاي بندري را به شلوغهمین فرآیند، پایانه. و نقل کاالیی جهان را در اختیار داشتند
کارکرد 1400بایست جهانی پویا که در آن می. ین محورهاي زمین تبدیل کرده استترتحرك

تخصصی در یک سیستم گرد هم آیند تا سازماندهی آمد و شد دریایی و دریانوردي را به انجام 
,Karimipour(رسانند 2009: 29.(

محور صنعتی: ج
آمد و شد ارزان، آب فراوان، نفت دسترسی به سیستم: گانههاي پنجهاي دریایی با ویژگیکرانه

:Drew,1992(و گاز در دسترس، بازار بزرگ کار و مصرف و دسترسی به بازارهاي جهانی

صنایع ذوب فلز، تولید مواد . کشانندسوي خود میصنایع سبک، سنگین و بینابینی را به)387
- هاي نفتلی، پاالیشگاهبندي مواد غذایی، صنایع تبدینیمه ساخته شده، تولید، فرآوري و بسته

.دارندسواحلسازي، گرایش به گاز به موازات کشتی
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محور تولید انرژي و نیرو: د
دست آمده هدرصد کل تولید نفت از منابع فالت قاره ب37تا 9/23، میان 2009تا 1980از 

. قرار دارندسواحلکیلومتري 150تا 100هاي نفتی نیز در فاصله است و بیشتر میدان
هاي نیازشان به منابع کالن آب براي سرد کردن فشنگخاطر بهاي، از نوع هستهبویژه ها نیروگاه

هاي گرمایی و نیروگاه-هاي برقهمچنین نیروگاه. شوندکشیده میسواحلسوي سوختی، به
یعی بردار از منابع تجدیدپذیر انرژي مانند انرژي امواج، جزر و مد و باد دایمی، گرایش طببهره
.دارندسواحلبه 

پروريمحور ماهیگیري و آبزي: و
درصد پروتئین حیوانی خود را از دریاها به 40درصد جمعیت جهان، دستکم 60نزدیک به 

پروتئین جهـانیان، روانه بنادر ماهیـگیري یک ششم آورند و سالیانه حدودمیدست
اي صید صنعتی و سنتی در هروش ماهیگیري در قالب300بیش از ).FAO, 2007(شـودمی

همچنین با کاهش ذخایر آبزیان دریایی، از دهۀ هشتاد . شونددهی میی دریایی سازمانسواحل
جاي صید، نوعی هاي ساحلی بهپروري در باریکهسدة گذشته، گرایش جهانی به آبزي

.گیري گزیرناپذیر و طبیعی بوده استسمت

محور گردشگري:ه
میلیون 220میلیارد دالر گردش سرمایه داشت و 3700روي هم بر2004گردشگري در سال 

باشد، مبهم مانده هاي دریایی از درآمد هنگفت چقدر میاینکه سهم کرانه. شغل ایجاد کرد
هاي کوچک با موقعیت اقیانوسی، بیش از آشکار است که در مورد کشورها و سرزمین. است

.کنندانتخاب میمقصد عنوان بهدرصد گردشگران، ساحل را 90

محور نظامی:ي
طور هاي دریایی، نیروهاي دفاعی و رزمی بههاي حیاتی کشورها در کرانهاستقرار کانوندلیل به

حضور دایمی و اغلب گسترده این نیروها، علت . شوندسوي ساحل کشیده میماهوي به



5هاي راهبردي سواحل ایرانتفاوت________________________________________

ق کسب و کار ساز رونکم زمینهشهرها، گسترش آنها و یا دست-وجودي شماري از بندر
.اندبوده

هاي دریایی، به هر روي، برآوردهاي به نسبت دقیقی در مورد ارزشیابی اقتصادي کرانه
تریلیون دالر است که 33دهد که تنها ارزش کل خدمات اکوسیستمی آنها بیش از نشان می

.باشدمی2009نزدیک به دو سوم تولید ناخالص سالیانه جهان در سال 
ارزشیابی اقتصادي سواحل: 1جدول شماره 

ارزش اقتصاديدامنهمنبع ساحلی
دالر براي هر بار استفاده شخصی56تا 75/1سکرانهپ

يردالر براي هر خانوار در هر سال گردشگ5/263تا 8/66کیفیت آب
میلیارد دالر در هر سال260تا 4/3ماهیگیري تجاري

فر در هر سالدالر براي هر ن2/181تا 4/35تنوع زیستی

Source: Ledoux, L and turner, R. K; (2002)

سوي بهها ها و فعالیتدر مجموع کارکردهاي چندگانه ساحل، ضمن کشاندن جمعیت
.هاي ساحلی تبدیل کرده استکشورترین نواحی خود، آنها را به استراتژیک

قیروش تحق-2
مناطق حت عنوان مدیریت یکپارچهبخش کوچکی از پژوهشی ملی، تعنوان بهحاضرمقاله

انداز ، در پی آن بوده تا کارکرد یا نقش سواحل ایران را از چشم)ICZM(ساحلی ایران
هاي مناسب براي سازي پاسخپژوهش در پی مهیابه عبارت بهتر، این . استراتژیک بررسی نماید

هاي دگاه شاخصهایی از دیاین پرسش است که میان سه کرانه دریایی ایران، چه تفاوت
تحلیلی و از طریق گردآوري -تحقیق مقاله در مجموع توصیفیروش. استراتژیک وجود دارد

.اي بوده استاطالعات کتابخانه
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هاي تحقیقیافته-3

سه ساحل با سه تراکم جمعیتی-1-3
هاي نسبی جمعیت توان تفاوت و حتی تضاد تراکممروري و حتی عمومی میبا نگاهی ساده،

.سه ساحل ایران را درك کرددر

ساحل در حال اشباع:الف
برابر 5/5هاي آستارا، رضوانشهر و تالش،تراکم جمعیت در ساحل شمال باختري شهرستان

شباهت به این تراکم بی. برابر تراکم نسبی کل ایران است32تراکم نسبی استان گیالن و 
. ، جنوبی و جنوب خاوري آسیا نیستی خاوريسواحلترین هاي باالي جمعیت در شلوغتراکم

هاي آستانه اشرفیه، الهیجان، لنگرود در ساحل خاوري دره سفیدرود، ساحل شهرستانهمچنین 
در واقع تراکم . رسدو بیشتر در هر کیلومتر مربع می2000و رودسر، تراکم نسبی جمعیت به 

هاي ملی االتر از میانگینهاي استان گلستان بجز کرانهنسبی در تمام ساحل جنوبی خزر به
.است

اي افزایش یافته است گونهبه1365به هر روي، فشار جمعیت نوار ساحلی جنوب خزر از 
این استان، شناخته استان گیالن، نخستین تنگنا و محدودیت توسعهکه در سند ملی توسعه

.شده است

تهیساحل بسیار خلوت تا:ب
هاي چابهار، کنارك و جاسک در کرانه ر شهرستانشمار جمعیت و تراکم نسبی جمعیت د

هاي نسبی جلگه خزري است، بلکه نسبت به دریاي عمان، نه تنها دهها برابر کمتر از تراکم
این تراکم بی شباهت به سواحل مناطق . باشدتراکم نسبی ملی نیز اندك و حتی ناچیز می

، براي 1385ن تراکم بر پایه سرشماري که ایچنان. شمالی کانادا، روسیه، فنالند و نروژ نیست
. نفر در هر کیلومتر مربع بود7/1هاي ساحلی جاسک، کنارك و خاور چابهار کمتر از دهستان

یر خالی از جمعیت ایران مانند فارسی، تنب کوچک، شتور، ادر جزهمچنین این تراکم 
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.هندورایی، فرور، بنی فرور و چند جزیره دیگر نزدیک به صفر است

ساحل تُنُک:ج
هاي شهري بندرعباس و بوشهر نبود، ساحل خلیج چه انبوهی جمعیت خوزستان و کانونچنان

اما به هر روي میانگین . شدندی خلوت تا تهی ایران کد گذاري میسواحلفارس نیز در شمار 
.نفر در هر کیلومتر مربع است12جمعیت ساحلی از دیلم تا جاسک، کمتر از 

لی ایران در مقیاس جهانیتراکم جمعیت ساح
ها هاي خلیج فارس، دریاي عمان و بیشتر جزیرههاي دریایی ایران تا جایی که به کرانهکرانه
اندازي خلوت، تنک و گاه تهی گردد، از دیدگاه پراکنش و انبوهی جمعیت از چشمبرمی

و 106جهان، کشور ساحلی 123ایران در میزان جمعیت ساحل نشین، میان رتبه. برخوردارند
Pruett and(برآورد شده است16مال آفریقا،  کشور خاورمیانه و ش17در میان  Cimino,

2000.(
درصد 13بیش از 1385هاي ساحلی خزر که بر پایۀ سرشماري چه جمعیت استاناما چنان

گیرد، از شمار کل ساحل نشینان کم شود، آن گاه برآورد     جمعیت کشور را در بر می
cimino وpruett در این صورت تنها . مراتب کمتر خواهد شدایران بهسواحلدر مورد دیگر
با این حساب میزان تراکم . درصد جمعیت ایران در سواحل جنوب مستقرند5/2کمتر از 

.تر استجمعیت ساحلی ایران حتی از کشورهاي روسیه، پاکستان و نامیبیا نیز پایین

د متفاوت بازرگانیسه ساحل با سه کارکر-2-3
از دیدگاه جایگاه بازرگانی خارجی، شباهت و همگنی ناچیزي میان سه کرانه دریاي ایران و تا 

). 2جدول شماره (پایان برنامه چهارم دیده شد 
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در سناریوي چند قطبی1338کاالي تخصیص یافته به بنادر در سال : 2جدول شماره
)برحسب میلیون تن(

مجموعکابوتاژترانشیبترانزیتواردات/صادراتنام بندر

2/261/01/17/01/28خمینیامام
1/07/1**6/1خرمشهر
2/0***1/0آبادان

2/315/78/15/00/41رجاییشهید
2/09/1*6/12/0باهنرشهید

6/01/1**5/0لنگه
1/09/1**7/1بوشهر
4/1+**5/09/0چابهار

5/5**4/41/1لیانز
0/2**3/16/0نوشهر
1/6**0/11/5امیرآباد

5/0***5/0فریدونکنار
3/10/2**7/0سایر
4/715/159/24/32/93کل

)The master plan commercial ports in Iran, 2008(
هیچ روي حاکی از ، به1394انداز پایانی برنامه پنجم یا در افق سال در چشمهمچنین 

).3جدول شماره (چنین تناسب و همگنی نخواهد بود 
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در سناریوي چند قطبی 1394کاالي تخصیص یافته به بنادر در سال : 3شماره جدول
)برحسب میلیون تن(

مجموعکابوتاژترانشیبترانزیت*واردات/ صادراتنام بندر
9/421/01/07/48/48خمینیامام

2/08/2**6/2رخرمشه
3/0***3/0آبادان

3/528/122/58/01/71رجاییشهید
3/01/3*5/23/0باهنرشهید

9/08/1**8/0لنگه
1/00/3**9/2بوشهر
+4/2**8/06/1چابهار

7/8**8/68/1انزلی
6/2**6/10/1نوشهر
2/10**5/17/8امیرآباد
8/0***8/0نارفریدونک
0/21/3**1/1سایر
9/1164/269/96/58/158کل
)The master plan commercial ports in Iran, 2008(

هایش واردات به این دریا و کرانه-در واقع وزن و حجم بندرهاي خلیج فارس در صادرات
بهار و هاي چاهزر و شهرستاندر حالی که جایگاه بنادر خ. المللی داده استي ملی و بیننقش

ها براي ایجاد توازن میان چنان که با وجود تمرکز برنامه. اي استکنارك، محلی تا ناحیه
درصد، نقش نخست را 86، همچنان با بیش از 1394هاي سه دریا، بنادر خلیج فارس در کرانه

The master plan commercial ports in(واردات به عهده خواهد داشت -در صادرات

Iran, این برتري در کارکردهاي ترانزیتی، ترانشیب و کابوتاژ، با وجود نقش ممتاز ). 2008
بنادر انزلی و امیرآباد، همچنان در اختیار بنادر شهید رجایی و امام خمینی، یعنی دو بندر ملی 

.ایران در خوزستان و هرمزگان خواهد بود
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پیامدهاي راهبردي
خلیج فارس از دیدگاه بازرگانی خارجی، تهدیدي راهبردي براي ایران وابستگی به بنادر 

سدة 60در دهۀ . تجربه جنگ هشت ساله گویاي بخشی از این خطر است. رودمیشمار به
گذشته، ایران با درك این واقعیت، با تجهیز زیربنایی و گسترده خورموسی، وابستگی به 

رس بودن این خور و نیز خارك و خارکو، زمینه اما در تیر. خرمشهر و آبادان را کاهش داد
رسد، با توجه به ابعاد کوچک خلیج نظر میبه. هایش شدتر شدن بندرعباس و اسکلهتوانمند

فارس و فشردگی تهدیدها علیه ایران و نیز نیمه بسته بودن این خلیج، حفظ وابستگی نزدیک 
.واکوئومیک سازگار نیستژئبویژه به مطلق به خلیج فارس با منطق ژئوپلیتیک و 

ترسازي و تمرکز توانمندسوي بهها از سوي دیگر جهتگیري راهبردي طرح و برنامه
ها نیافتگی کرانههاي بندري در پیرامون خلیج فارس، در واقع به بهاي حفظ روند توسعهفعالیت

کرانه این در حالی است که گسترش و تجهیز بنادر در . و بنادر مکران و خزر خواهد شد
در جهت دسترسی به بویژه اي، ایجاد شبکه ریلی و لولهبویژه مکران همزمان با تقویت زیربناها 

بازار دو میلیاردي اقیانوس هند، ضرورتی انکارناپذیر در راهبردهاي توسعه بازرگانی ایران 
. است

بت میلیونی خزر، رقا300در عین حال ضرورت نفوذ و مشارکت عمیق اقتصادي در بازار 
همچنین الزمۀ تبدیل . طلبدانزلی و نوشهر با بنادر باکو، آستراخان، ماخاچ قلعه و اوکتاو را می

باختر که بر پایۀ آن روسیه و اروپا -جنوب و خاور-ایران به گذرگاه محوري بازرگانی شمال
لیج از طریق فضاي سرزمینی ایران به شبه قاره و آسیاي مرکزي و قفقاز به اقیانوس هند و خ

فارس پیوند خواهند خورد، افزایش کالن مقیاس حجم بنادر مکران و جنوب خزر و زیر 
).Karimipour, 2007(ها استبناهاي آمد و شد پسکرانه
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هاي ژرف در فضاهاي راهبردي پیرامونیتفاوت-3-3
:گانه ایران نیز بس متفاوت استهاي سهکارکرد فضاي راهبردي پیرامونی کرانه

دریاي جنگ؛هایشلیج فارس و کرانهخ:الف
. سو، خلیج فارس به دریاي جنگ در مقیاس جهانی تبدیل شده استسال پیش بدین30از 

:هاي زیر یافتتوان در نمایهگیري را میدالیل این نتیجه
-کویت، جنگ نخست ایاالت متحده-ایران، عراق-جنگ عراق: تجربه چهار جنگ شامل-

عراق؛-الت متحدهعراق، جنگ دوم ایا
هزار 832میلیارد دالر و بیش از 871جنگ هشت ساله با خسارت دستکم -

؛)Karimipour, 2009(کشته
میلیارد دالر؛2000با هزینه بیش از . عراق-جنگ دوم ایاالت متحده-
میلیون بشکه نفت طی یک 14ویرانی مقیاس بزرگ محیط زیست، در قالب ریزش عمدي -

ي عراق؛هفته از سو
,Safavi(فروند شناور تجاري145نفتکش و 395حمله هوایی مؤثر به - ؛)93 :2001
؛)Salama,2003: 35(حلقه چاه کویت توسط عراق692آتش زدن صدها حلقه چاه نفت، از جمله -
؛ 1980بزرگترین قطب نخل جهان تا عنوان بههاي عراق درصد نخلستان63نابودي و تخریب - 
عراق؛-هاي جنگلی مانند جنگل امغرودهها اکوسیستم محلی در ایرانعرصهویرانی-
پایگاه متوسط و کوچک تنها در حاشیه جنوبی خلیج فارس 26استقرار هفت پایگاه بزرگ و -

گیرهاي رزمی از جمله از سوي ایاالت متحده و ناتو؛براي بهره
ن، رشد نظامیگري و افزایش پیاپی اشتغال فضاهاي ممتاز بندري و دریایی از سوي نظامیا-

.روندمیشمار بهاي، سه پدیده بزرگ فضا ساز، در حاشیه خلیج فارس هاي منطقهحساسیت

یو نابسامانیختگریدرهم ؛خزریايکرانه در:ب
یالیستیسوسيشورویرکشور اتحاد جماهگیري شکلو 1917در سال یالیستیبعد از انقالب سوس

کارآمدن ژوزف يکه بار ودر جهان بودهیالیستینظام سوسیکیجادایدر پکشور یندر جهان ا
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يشورویراتحاد جماهیو خارجیداخلیاستکشور راهبرد سیکيبرایالیسمسوسیدهاین،استال
,Add(شد Arne, 2005: خود با ابر قدرت یشماليدر مرزهایراندر طول جنگ سرد ا.)54

ساخته بود در طول یاکشور مهینايبرایمتنوعيهاها و فرصتمواجه بود که چالشیالیسمسوس
دو قدرت یکصورت دو هدف مشترك و استراتژفارس بهیجو منطقه خلیراندوره، کشور اینا
يقلمروهایتو تثبییتوازن فضایدر آمده بود و هر دو ابر قدرت به نوعيو شورویکامرآ

شود، یتیکیدرچار تحول ژئوپلیرانایدرد باعث گردجنگ سیانپا. بودندیدهخود رسیاییجغراف
از شمال رفت و خالء یراندر شمال ايشورویدئولوژیکو اینظامیدکه خط تهدياگونهبه

.)Hafeznia, 2002: 72(گشتپدیداریرانایو شرقیقدرت در ضلع شمال
:جستجو کردیدابیرپس از جنگ سرد را در موارد زیرانایتیکیمنزلت ژئوپلیطور کلبه

؛یلاحیتاز موقعیرانخروج ا-
؛ییو هوایاییدرینی،حمل و نقل زمهاي در حوزهیرانایباال رفتن پتانسل ارتباط-
؛يمرکزیايارتباط با اروپا و آسيبرایدجديهافرصتیجادا-
:Hafeznia, 2002(يمرکزیايسآدر قفقاز و یدجدیتیکژئوپليهافضایدایشپ- 72(.

در تمام سده بیست، فضاي حاکم بر خزر برخالف اقیانوس اطلس و دریاهاي سیاه، مدیترانه، 
. هایشان، همانند هزاره دوم آرام بودها و شاخکاژه، آدریاتیک، مرمره و اقیانوس هند و شاخه

ن و هاي ایراهایش به دریاي خاویار، حمام آفتاب و حیاط خلوتهمین دلیل این دریا و کرانهبه
اما پیامد برخاسته از فضاي ژئوپلیتیکی جدید در . قدرت قاهر آن، روسیه تبدیل شده بودبویژه 

قالب پنج دولت، زمینه پیدایش نوعی نظامیگري در پیرامون این بزرگترین دریاچه زمین شده 
.تري در پیش استاست؛ اما هنوز تا تبدیل شدن خزر به دریاي جنگ، روندي طوالنی

پرت و در حاشیه؛هایشمان و کرانهعدریاي :ج
اما مسئله مرز . انداي در زمینه مرز خشکی نداشتهتا کنون ایران و پاکستان اختالفات عمده

کشور در خلیج گواتر هنوز به سرانجام مطلوبی نرسیده است انزواي 2دریایی و سواحل بنادر 
هاي عظیم شناخته بودن قابلیتدلیل پرت بودن، دور افتادگی و ناجغرافیایی خلیج گواتر به
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ها، نسبت رغبتی و حساسیت اندك دولتدریایی عمان و اقیانوس هند براي ایرانیان باعث کم
هاي عمده گواتر در ست که قابلیتابه تغییر مرز دریایی در این خلیج شده است، این در حالی

توافق ایران و . د کردآینده، ایران و پاکستان را وارد عرصه حقوقی، اقتصادي سیاسی خواه
دریایی در اقیانوس هند، به تعیین خط مبداء در خلیج هاي پاکستان براي تعیین مرز و محدوده

گواتر بستگی دارد زیرا خلیج گواتر نزدیکترین قلمرو دریایی ایران به شبه قاره آسیاي جنوب 
ي بندرسازي آینده، این ویژگی و شرایط فیزیکی مناسب این خلیج برا. شرقی و اقیانوسیه است

,Karimipour(این منطقه را به قلمرو متراکم دریایی پاکستان تبدیل خواهد کرد 2000: 169( .
ایران با ایجاد شرایط مناسب جهت صدور انرژي به پاکستان و اتصال پاکستان به شبکه 

نیت تواند کشورهاي آسیاي جنوبی را به امصادرات گاز و استخراج آن از منطقه عسلویه می
.این زمینه فراهم سازدهاي بیستر درصدور انرژي پیوند زده و بستري براي همکاري

با وجود وابستگی، پیوستگی و نزدیکی جغرافیایی خلیج فارس و دریاي عمان، از دیدگاه 
تا آنجا که به بویژه تر است؛ تر، پایدارتر و امنهاي ژئواستراتژي، دریاي اخیر، آرامشاخص

پرت بودن، دور افتادگی و در حاشیه ماندن این ساحل نسبت دلیل بهگردد، ران برمیهاي مککرانه
. برداري قرار نگرفته استسرپل مورد بهرهعنوان بهها و محورهاي حیاتی ایران، تاکنون به کانون

هاي شوسه منتهی به این کرانه و کمتر امن بودن بودن راه2ریلی، درجه مسیر طوالنی، نبود شبکه
ها جهت عملیات نفوذي عمقی تا برداري نکردن از این کرانهآن، بسترهاي اساسی براي بهره

در سناریوهاي تهدید ایران از سوي ایاالت متحده، این سواحل دستکم . فالت مرکزي بوده است
).Karimipour, 2008: 26(برداري قرار گیردتواند مورد بهرهبراي عملیات نفوذي نمی

رديیک پیامد راهب
مدت گذاري درازسک هر نوع سرمایهبنا به مالحظات ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، میزان ری

در سه محدوده بویژه هاي خلیج فارس هاي خزر و عمان، به مراتب کمتر از کرانهدر کرانه
.خورموسی است-آبادبوشهر و حسن-بندر خمیر، کنگان-بندرعباس
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وريسه ساحل و سه نوع مسألۀ مح-4-3
اندازهاي گوناگون اقلیمی، محیط زیستی، چشمدلیل بهماهیت تنگناها و مسایل سه کرانه ایران 

.هاي بازرگانی، بسیار متفاوت استاجتماعی و کارکرده-هاي فرهنگیبافت

المللیناهماهنگی بین؛خلیج فارس:الف
ینه میان ایران و هفت پیامدهاي تراکم منابع تنش و تهدید و نبود یا ضعف ژرف ارتباط نهاد

بویژه اش و عراق و استقرار ایاالت متحده در این خلیج کوچک و نیمه بسته و همسایه جنوبی
هایش صورت روزانه در این دریا و کرانههاي باالي اقتصادي بازرگانی خلیج فارس، بهارزش

:هاي زیر بخشی از تابلوي همیشگی در این پهنه دریایی استنمایه. هویدا است
هاي گوناگون، قاچاق آبزیان، مواد نفتی، کاال، انسان، احشام و دهها نوع دیگر با روش-

پیچیده و بدون توقف؛
هاي همسایه از سوي یکدیگر؛توقیف شناورهاي دولت-
ها؛ها و لنجسرقت قایق-
و شناورهاي غیرنظامی ایران از سوي ) بالگردها و هواپیماها(ها ها، پرندهتهدید ناوچه-

هاي ایاالت متحده و برعکس؛ناو
نقش مستمر و مکرر آبهاي سرزمینی؛-
الیروبی نشدن؛دلیل بهغرق شدن شناورها از جمله در اروند رود -
ها؛نفتکشبویژه آلودگی دایمی دریا توسط شناورها -
رویه از سوي هشت کشور پیرامونی؛صید بی-
دشی در آبهاي سرزمینی؛قانونی اتباع و شناورهاي هندي یا پاکستانی، بنگالصید غیر-
هاي مالی و ها و کشته شدن صیادان و ملوانان و وارد آمدن خسارتغرق شدن متناوب لنج-

جانی به شهروندان ایرانی و عرب؛
رسانی و نهادینه شده میان ایران و کشورهاي جنوب خلیج کمبود و یا نبود سیستم اطالع-

هاي هوایی، کشتیرانی، پشتیبانی از لنجفارس در ارتباط با انتقال متقابل اطالعات آب و 
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....و آسیب دیده
اي است که استانداران، فرمانداران، بخشداران و این فهرست، کوتاه شده مسایل روزمره

همگی این مسایل ریشه در نبود و ضعف بنیادین . اندکارشناسان و گاردهاي ساحلی با آنها مواجه
تا آینده قابل تصور، عزمی براي . کوچک فارس داردهماهنگی میان هشت کشور پیرامونی خلیج

پیامدهاي . شودیابی اجرایی و یافتن راه حل براي آنها میان این واحدهاي سیاسی دیده نمیریشه
.شودهاي ایران از خسروآباد تا سیریک، همه جا مشاهده میاین نا هماهنگی در کرانه

یدر هم ریختگی و نابسامان؛کرانه دریاي خزر:ب
هاي روبه هاي همسایه، آلودگیشکنی شناورهاي صیادي دولتقاچاق مشروبات الکلی، حریم

اي هاي اجارهها، کشیده شدن اتاقتراز آب، پراکندگی گسترده ویالها، آالچیقگسترش، نوسان
هاي فردي و گروهی میان گردشگران و تا لب دریا، غرق شدن هر ساله دها شهروند، درگیري

گردشگران و گرانی خدمات آنها شمار بههاي خدماتی ساحلی نداشتن تناسب سازهها، بومی
ها و شناورهاي تفریحی و هاي ویژه براي قایقدر بهار و تابستان، کمبود اسکلهبویژه 

هاي آزاد براي گردشگران، هاي سالمسازي دریا و کمبود فاحش کرانهگردشگري، کمبود طرح
ها براي طبقات مختلف از نقطه نظر درآمد، نبود سیستم نبود خدمات رفاهی مانند هتل

اي، فقر فاحش آوري و بازیافت زباله، کمبود زیر بناهاي حمل و نقل ساحلی و کرانهجمع
دهها مسأله کوچک ... ها از دیدگاه تجهیزاتی، کمبود پارکینگ براي خودروها وها و اقامتگاههتل

. زر از آستارا تا جنوب اترك سایه انداخته استبر سرتاسر سواحل جنوبی خو بزرگ دیگر،
وان در عنوان کلی نابسامانی و تها را میبدین معنی، مسأله کلی و واقعی این کرانه

تواند کنونی، میاندازهاي ممتازش، در چشمرغم قابلیتاین ساحل به. ریختگی جاي دادهمدر
.ها شناخته شودي جهان چهارمیبرداربهرهساحلی براي 

تاریخیماندگیعقب: کرانه مکران:ج
تر قاچاق کاال و مواد هاي خلیج فارس و در مقیاسی کوچکهاي مکران، چونان کرانهدر کرانه

مخدر، ورود غیرمجاز شناورهاي صیادي پاکستانی به دریاي سرزمینی ایران، قاچاق آبزیان و 
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اي این کرانه، کل پایهجمعی کمابیش در جریان است؛ اما مشههاي قومی و دستدرگیري
این مشکل را . اقتصادي است–اجتماعی و سیاسی –فرهنگی جانبه همههاي ماندگیعقب

توان در ضعف زیربناهاي حمل و نقل، بهداشت و درمان، آب، برق و گاز و تلفن و اینترنت می
.هاي صنعتی، کار و آموزش، نسبت به دو ساحل دیگر مشاهده نمودو زیرساخت

اي راهبرديپیامده
هرمزگان و بوشهر، مبارزه با قاچاق و بویژه هاي ساحلی خلیج فارس بیشتر دلمشغولی استان

در حالی که . نیز تالش براي هماهنگی با کشورهاي مقابل براي حل و فصل مسایل سنتی است
و خروج از سواحلهاي جنوبی خزر در پی یافتن راهی براي ارتقاي تصمیم سازان استان

جز محدوده چابهار و ساحل مکران به. یافتگی این محورها هستندهاي کمتر توسعهبستبن
ترین ناحیه ساحلی اند، عقب ماندهتر شدهداران غایب توسعه یافتههایی که توسط سرمایهبخش
.رودمیشمار بهایران 

همگنی، واگرایی و همگرایی : سواحل-5-3
جنوبی میان هفت استان ساحلی ترسیم - شمالی- ن خطیتوانمیها در مورد میزان همگنی سواحل

شمال از همگنی باالیی که دو استان بوشهر و هرمزگان در جنوب و مازندران درچنان. نمود
اي هاي کرانهترین استانخوزستان، گیالن و گلستان از دیدگاه ترکیب قومی ناهمگن. برخوردارند

.رودمیشمار بهدرصد قومی، نیمه همگن 25تا 20اختالط روند و سیستان و بلوچستان بامیشمار به
همگرایی هفت استان ساحلی با هسته سیاسی دولت، برپایه دو شاخص ارتباط در زمینه

. خوردچشم میمتفاوت بهانداز چشمکاال و نیز آشنایی با زبان فارسی، دو -مردم و مردم-مردم
، بوشهر، هرمزگان و گلستان بیشترین همگرایی و ، استانهاي مازندران4برپایه جدول شماره 

بویژه حالی که استان سیستان و بلوچستان استانهاي خوزستان و گیالن در میانه قراردارند، در
.خود اختصاص داده استساحل مکران ردیف آخر را به
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بندي درصد باسوادان کشورپهنه:4جدول شماره 
درصدعدادتهاي کشوراستاندرصد باسواديمنطقه

تهران، یزد، اصفهان، بوشهر، خراسان، +79بیش از متوسط کشور 1
876/30سمنان، فارس و قم

353/11مرکزي، گیالن، لرستان79متوسط کشور 2

-79تر از متوسط کشور پایین3
زنجان، هرمزگان، همدان، آذربایجان شرقی، غربی،

ستان، اردبیل، ایالم، چهارمحال و بختیاري، خوز
سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، 

لرستان، کردستان، کرمان و کرمانشاه
1571/57

)Afrogh, 1999(
اما در زمینه ارتباط متقابل هفت استان ساحلی با هسته سیاسی دولت از جمله تهران، 

یه شمالی حاشاستانهاي شمالی با بیشترین آمد و شد، ردیف نخست، شهروندان سه استان
ترین شهرستان خاوري(خلیج فارس ردیف دوم و شهرستان کنارك، چابهار و جاسک 

.اندخود اختصاص دادهردیف پایانی را به) هرمزگان
الیه جنوب خاوري ها در زمینه ناهمگنی مذهبی از شهرستان کنگان در منتهیبیشترین شکاف

ند میزان همبستگی مذهبی با هسته مرکزي دولت هر چ. یابداستان بوشهر آغاز و تا چابهار ادامه می
نسبت مسلمانان اهل . شودهاي ساحلی بندرعباس و جاسک تا حدودي تعدیل میدر شهرستان

هاي جنوب خزر، میان استان. شودسنت از باختر شهرستان کنگان تا خرمشهر به صفر نزدیک می
در حالی که در . با هسته دولت هستندهاي گیالن و مازندران داراي بیشترین پیوند مذهبی استان

).Afrogh, 1999(شوددرصد برآورد می18استان گلستان نسبت اهل تسنن، بیش از 

پیامدهاي راهبردي
گونه پیشنیه بحران با مقیاس کالن در چهار استان ساحلی بوشهر، گیالن، مازندران و هیچ-

ها در گونه تنشکه اینحالیدر. شودخوزستان با منشأ اختالف و شکاف مذهبی دیده نمی
هاي اي در شهرستانریزي ناحیهبنابراین در هر نوع برنامه. سه استان دیگر کم نبوده است

هاي کنگان، لنگه، بستک، هاي دراز مدت مذهبی شهروندان شهرستانساحلی، جهتگیري
.تواند نادیده انگاشته شودخمیر، گاوبندي، جاسک، چاه بهار و کنارك، نمی
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بندي درصد با سوادان و میزان کسانی که قادر به درك و گفتگو به زبان ملی ان پهنهمی-
که میزان افراد با سواد در چنان. خوردچشم میهایی بههستند در هفت استان ساحلی تفاوت

تر از متوسط کشور و در گیالن هاي هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان پاییناستان
که درصد باالیی از شهروندان بلوچ، در حالی. در حد متوسط ملی استدرصد79با حدود 

این پدیده حاکی از ضعف سیستم . خوزستانی و گیالنی قادر به درك زبان ملی نیستند
.ها استعبارت دیگر شمار باالي بیسوادي در این استانآموزش ملی یا به

هاي ترتیب در استاناي بهان کرانههاي قومی میان هفت استها و تنشبیشترین فشردگی بحران- 
هایی که عالوه بر مرزهاي استان. خوزستان، سیستان و بلوچستان، و گلستان دیده شده است

المللی و امتداد پیوندهاي قومی تا آن سوي مرزهاي بین. دریایی، داراي مرز خشکی نیز هستند
.ها بودها در این استانحرانداشتن عقبه حمایتی در کشورهاي همسایه، دلیل اصلی فراوانی ب

و رویکردهاي متفاوت اقتصاديسواحل-6-3
ساز پیامدهاي متفاوت راهبردي در این رویکردهاي غالب اقتصادي در سه کرانه دریایی، زمینه

.اندبودهسواحل

محور حیاتی اقتصادي ایران؛کرانه خلیج فارس:الف
تمرکز منابع دلیل بهاز خرمشهر تا بندرعباس هاي خلیج فارستاکنون، کرانه1957کم از دست
در ). Katouzian, 2006(گازي و نیز بنادر بازرگانی، محور کلیدي و حیاتی ایرانند -نفتی

مجموع از نیمه دوم سده بیست، محور ساحلی شمال خلیج فارس بنا به مالحظات 
.ی ایرانیان بوده استژئواکونومیک، تبدیل به ستون و محور اقتصادي براي استمرار بقاي مل

اي بازرگانی یا محور تولید و صدور نفت خام، محور پایهاین محور با تبدیل شدن به
هاي هیدروکربنی، عمق استراتژیک ایران را گذاريواردات و محور اصلی سرمایه-صادرات 

.در برابر تهدیدهاي دریایی متمایل به صفر ساخته است
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ردشگريگ- ساحل روستا ؛ساحل خزر:ب
- ماهیت غالب اقتصادي از آستارا چاي تا جلگه جنوبی اترك بر پایه رویکرد عمومی کشاورزي

را در بردارد درصد خاك کشاورزي کشور2جلگه جنوبی خزر تنها . گردشگري استوار است
.درصد تولید برنج، در واقع بشقاب برنج ایرانیان است90پهنا با تولید بیش از اما این نوار کم

. اندبوده5/1استان، تنها چهار استان جنوب خزر و زنجان داراي ضریب مکانی باالتر از 30میان 
ها بدست آورد که نشانگر ضریب باالي باالترین رتبه را میان استان7/1در این میان گیالن با ضریب 

از نیم در حالی که این ضریب براي خوزستان و بوشهر، کمتر. بخش کشاورزي در این محور است
).Afrogh, 1999(استدرصد بوده1تا % 05/0درصد و در هرمزگان و چابهار میان 

Iran(کانون جذب گردشگر 1650با داشتن 1378هاي جنوبی حزر تا کرانههمچنین 

House and building Consulting Engineers, 2006 ( از مرز 1386که شمار آن در
از سوي .ا در جلب گردشگران داخلی در اختیار دارنداي رکانون گذشت، نقش پایه3200

هاي بعدي اشتغال در نوار هاي بندري رتبههاي ماهیگیري و شیالت و فعالیتدیگر، بخش
.گیرندساحلی جنوب خزر را در بر می

جهان چهارمیساحل مکران؛: ج
خاور چابهار تا از کنارك تا سیریک و نیز بویژه رویکرد عمومی اقتصادي محور ساحلی مکران 

هاي قابل توجه در زمینه صنعت شیالت، گواتر، جدا از فعالیت منطقه آزاد چابهار و دگرگونی
ترین نوار ساحلی کشور ضعف بنیادین شبکه حمل و نقل، عقب افتادهبویژه به دالیل گوناگون 

حول رویکرد عمومی روستاهاي پراکنده در محور ساحلی از گواتر تا سدیچ ووگابریک. است
هاي توسعه انسانی واین ساحل به اعتبار شاخص. محور ماهیگیري سنتی و گاه قاچاق است

.اندازي جهان چهارمی داردبر پایه آمارهاي رسمی چشم1تولید ناخاص ملینیز

1 - GNP
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پیامد راهبردي
اقتصادي، عمق استراتژیک کشور در برابر -تبدیل کرانه خلیج فارس به محور حیاتی

تواند هاي محدود هوایی میحتی تک. پایه را متمایل به صفر ساخته است-اتهدیدهاي دری
گاز در مناطقی مانند خارك، -واردات و تولید نفت -موجبات اختالل جدي در روند صادرات

.خارکو، الوان، سیري، عسلویه و کنگان شود

گیرينتیجه-4
ران، از منظر اقلیم، خاك، مخابرات هاي دریایی ایاندازهاي همه کرانهها در چشمشمار تفاوت

طبیعی مانند زلزله، سیل، میزان دسترسی به آب شیرین، میزان توسعه از دیدگاه کیفیت شرایط 
هاي طور کلی نقششهروندان و بهتولید ناخالص ملیو توسعه انسانی،)HDC(انسانی

Ports and(رسدمورد می104کم به و ژئوپلیتیک، دستک، ژئواستراتژیکژئواکونومی

Maritime Organization, 2008(.
هاي دریایی ایرانتفاوت راهبردي کرانه: 5جدول شماره 

عمانخزرخلیج فارس

/ امیت تاریخیدریاي جنگفضاي استراتژیک پیرامونی
پرت و در حاشیهدر حال گذار

گسترده، فشرده و دارايپراکنش نیروهاي نظامی
مقیاس استراتژیک

محدود بسیار 
پشتیبان خلیج فارسو محلی

ریختگی همدرقاچاق کاالمساله اصلی
تاریخیماندگیعقبو نابسامانی

محدودمحدود)حیاتی(ملی و بین المللی نقش و جایگاه بازرگانی

گازي، بازرگانی،–نفتی کارکرد اصلی
تجاري، ماهیگیري

کشاورزي،
تعریف نشدهگردشگري

خلوت تا تهی،در حال اشباعخلوت با تراکم پایینیتتراکم نسبی جمع
بسیار پایین

)The Authors(
سازي مناطق ساحلی، ناگزیر ریزي جامع محیطی از جمله طرح مدیریت یکپارچههر برنامه

برخی از 5شماره جدول . هاي ژرف و برخی تشابهات آنها استبه درك و شناخت این تفاوت
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.نمایداس راهبردي منعکس میها را در مقیاین تفاوت
:آیددست میهاحل بوکم سه نتیجه راهبردي از مقایسه کارکردهاي استراتژیک این سدست

ترین کرانه یافتههاي مکران از گواتر، خاور جاسک و سیریک نه تنها کمتر توسعهکرانه-1
واحیترین نتادههاي توسعه، این محور، در شمار عقب افدریایی ایران، بلکه بر پایه شاخص

.رودمیشمار بهایران 
تراکم ترین ساحل بوده و به مرحله اشباع جمعیتی نزدیک کیاشهر، پرکرانه خزر از آستارا تا-2

ریختگی و همخورد بهچشم میچه بیش از هر پدیده دیگر در این نوار ساحلی بهآن.شده است
.در این کرانه استجانبه همهسامانی بی
هاي خلیج فارس، ضمن متمرکز کردن منافع ملی در این کشور به کرانهجانبه همهوابستگی-3

.پایه را کاهش داده است-برابر تهدیدهاي دریا ساحل، عمق استراتژیک ایران در 

قدردانی-5
دانند از داوران و متخصصین که با همکاري و ارائه نظرات نویسندگان بر خود الزم می

اي پژوهش حاضر و به سرانجام رسیدن آن شدند، کمال تشکر و ارزشمندشان موجبات غن
.قدردانی را داشته باشند
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