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های شمالی خلیج فارس و  کرانهها و پسواکاوی موانع تاریخی توسعه دریامحورِ کرانه

 با تاکید بر موقعیت ژئواستراتژیک این دو پهنه آبی  دریای مکران:

 1حمیدرضا اکبرپور

 استراتژیک خاورمیانه، تهران، ایران الملل، مرکز مطالعات دکتری حقوق بین 

 احسان کامرانی

 ایران  بندرعباس، هرمزگان، دانشگاه دریایی، فنون و  علوم دانشکده شیالت، گروه تمام استاد

 مجید اکبرپور  

 ایران  تهران، بهشتی، شهید  دانشگاه الملل،بین  حقوق دکتری

 چکیده  
باشند. با  دریایی دارای اهمیت استراتژیکی، اقتصادی و لجستیکی ممتازی میترین مناطق  خلیج فارس و دریایی مکران از مهم

برد. این مساله زمانی  های شمالی این مناطق از عدم توسعه رنج میکرانهها و پسوجود مزایای انکارنشدنی این مناطق اما کرانه 

ن و ایران پس از اسالم، همواره این مناطق از رونق  های دور به ویژه در دوران ایران باستاقابل تامل است که بدانیم در گذشته

اند. سوال اصلی این پژوهش در باب عدم توسعه این مناطق  برخوردار بوده است و ایرانیان نقش مهمی در تجارت دریایی داشته 

چراغ راه آینده و    تواند در طول دو سده گذشته است و اینکه چه موانعی در راه توسعه این مناطق قرار داشته است. چرا که می

مبنای سیاستگذاری در مقطع کنونی باشد. به طور کلی عدم توسعه این مناطق به دو دلیل عمده مرتبط است. دلیل اول به عدم  

برمیسرمایه به  گذاری  دوم  دسته  است.  محیطی  و  فرهنگی  اقتصادی،  تاریخی،  سیاسی،  متعدد  دالیل  به  نیز  خود  که  گردد 

ر این منطقه مرتبط است. این دخالت در دو سده اخیر به ویژه از سوی انگلستان در مواردی مانند  های خارجی ددخالت دولت 

تسخیر بنادر مهم ایران، از بین بردن نیروی دریایی ایران و اعمال فشارهای اقتصادی عامدانه بارز بوده است که باعث خالی از  

این   نتیجه عدم توسعه  ایران و در  به عنوان موانع  سکنه شدن سواحل جنوبی  این موارد همچنان  نیز  امروزه  مناطق شده است. 

ای، مانع از همکاری و تجمیع کشورهای این حوزه شده  کنند. به ویژه حضور نیروهای فرامنطقهتوسعه در این مناطق عمل می

 است.  
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 مقدمه

میلیون کیلومتر مربع و حجمی    361ای بالغ بر  درصد سطح کره خاکی را دریاها و متعلقات آن با گستره  70.8بیش از  

بر   )  1370بالغ  است  گرفته  فرا  مکعب  کیلومتر  دیگر  Pidwirny, 2006میلیون  سوی  از  و  دریاها  گستردگی   .)

راهمحدودیت و  در خشکی  که  و  های  هایی  دریاها  به  توجه  برای  را  وافری  انگیزه  داشت،  در گذشته وجود  زمینی 

قدرت میان  تعامالت  در  نمادین  اهمیت  دارای  دیرباز  از  دریاها  کرد.  فراهم  در  دریانوردی  همچنین  و  حاکم  های 

  طریق  از  بیشتری کاالهای اینکه دلیل  به"  معتقد بود انگلیسی  مورخ 1آرمستو  فرناندز  ها بوده است. فیلیپوزندگی انسان

نتیجه  جا   جابه  توانمی   دریا   " اندیافته  اهمیت   تاریخ   طول   در  زمینی   های راه  از  ترمهم  بسیار  دریایی   هایراه  کرد، در 

المللی، کشورهای مختلف را ترغیب به  های بیناهمیت حفظ امنیت و تسلط بر این دریاها و آبراه  .(1393)حسینی،  

های  های دریایی در کنار مقاصد سیاسی و نظامی، برای گشودن افقدریایی قوی کرد. در واقع قدرتداشتن نیروی  

ها و حاکمان گذشته به تکاپو برای  شد تا امپراطوری  تازه در تجارت، پشتیبان تجار نیز بودند. همه این دالیل سبب

در بیفتند.  دریاها  بر  گسترش    از   نظامی  استفاده  توسعه  رد  اساسی   نقشی   دریایی  های جنگ  میان   این   تسلط  و  دریا 

با هدف  نیروی دریایی کشورها البته  از هر زمان دیگری  بیش  امروزه  امر  این  از  داشت.  از گذشته،  گذاری متفاوت 

گردد. ایران نیز با داشتن سواحل طوالنی در شمال و جنوب کشور، یکی از کشورهایی است  ها دنبال میسوی دولت

کیلومتر    1480به طول تقریبی  ا همواره مد نظر قرار داده است. به ویژه سواحل جنوبی ایران که  که توسعه دریایی ر

دارد،   استراتژیک متعدد استدر مجاورت دو دریای مکران و خلیج فارس قرار  ابعاد  دارای  پراهمیت و  از  بسیار   .

ومتر دیگر آن مجاور با خلیج  کیل  880کیلومتر آن در مجاورت دریای مکران و    600حدود    جنوب  طول خط ساحلی

  نواحی  جنوبی،  بسیار کم عرض و باریک است. در تمام طول ساحل  مناطق ساحلی جنوب ایران عموماً  است.فارس  

بندرگاه طبیعی   یا  پرجمعیت  و  ایران  .  (667:  1395آبادی،  )صالح   شوددیده می کمتر  آباد  آبی جنوب  منابع  پهنه  در 

حر اخضر و دریای مکران و در بعضی منابع اروپایی قدیم با نام دریای اریترا و  تاریخی به نام های بحر فارس و ب

اطالق  دریای رومیروم و دریای هندوس نیز یاد شده که گاهی به کل اقیانوس هند و پهنه های آبی مرتبط با آن نیز  

بی مجاور آن همچون حاکمیت ایران در دو سوی این پهنه آبی و همچنین مناطق آ(.  54  :1388)عجم،  شده است  می

تاریخ انکارنشدنی است و اسناد مستند و متقن بسیاری گواه این مدعا است آب   های شمالی اقیانوس هند در طول 

اتصال کشورهای شمال ایران و ترانزیت کاال  . اما امروزه اهمیت این پهنه آبی به ویژه به دلیل  (7:  1389)حق شناس،  

انتقال انرژی    به دریاهای آزاد و سایر مناطق جهان برابر شده است  نفت و گاز  از جمله  و  (. 5:  1391)منفرد،  چند 

مکران    دریای  و  فارس  خلیج   شمالی   هایکرانهپس  و  ها سوال اصلی این پژوهش در باب چرایی عدم توسعه کرانه

های  ژئواستراتژیک و اقتصادی در زمینهاست. اینکه چرا این مناطق با وجود صبغه تاریخی حاکمیت ایران و اهمیت  

توسعه نیافته است. ضرورت پرداختن به این    ونقل، تجارت دریایی، امنیت انتقال انرژی، شیالت و منابع دریاییحمل

یافتگی ایران دارد. به ویژه بررسی سیر تاریخی دخالت  وند توسعه مسئله در باب اهمیتی است که توسعه دریایی در ر

اندازی بسیط و جامع کمک کند. اهمیت  تواند به ترسیم چشمو سواحل شمالی آن، می  های مختلف بر این پهنهدولت

آن    شود نقشِ محوری توسعه دریایی و عوامل مختل کنندهاین پژوهش نیز ناشی از همین مسئله است که باعث می 

 
1 Felipe Fernández-Armesto  
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زمینه و  شود  و تصریح  تاریخی  بررسی  به  توجه  عدم  بر  پژوهش  این  ضرورت  دیگر  سوی  از  گردد.  توسعه  ساز 

گردد. به ویژه بررسی پیشینه مطالعات صورت گرفته نشان از این واقعیت دارد که تحلیل و  سیاسی این موضوع برمی

شد تا تدوین این موضوع در چارچوب این    بررسی جامعی به صورت آکادمیک انجام نشده است. همین مساله سبب

این  ، هدف موردنظربا توجه به تر این مساله مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین پژوهش منعقد شود و با رویکردی جامع

-آوری اطالعات این پژوهش از طریق روش کتابخانهگیرد. جمعهای بنیادی نظری قرار میپژوهش در رسته پژوهش

های تحقیق و نقد و  آوری فیشمراجعه به متون موجود و جمع  با  منابعگردآوری  ست و در نتیجه  ای صورت گرفته ا

آن می  هابررسی  و  صورت  استفادهگیرد  مورد  اطالعاتی  کتابخانه  شامل  منابع  اینترنتی  منابع  و  روش  .  استای  اما 

با توجه به روش توصیفی  نخست    بدین گونه که  توصیفی است.  –اجرای این تحقیق بر مبنای روش تحقیق تاریخی  

بُعد مکانی    – بُعد زمانی به دو دوره   تاریخی ایران در  نقشبه  تحلیلی، از  حوزه خلیج فارس و دریای مکران و از 

از اسالم   ایرانیان در دریانوردی می   شودپرداخته میپیش از اسالم و پس  تاریخی  شود. که شامل اشاراتی به صبغه 

به جایگاه کنونی ایران پرداخته خواهد شد و با توجه به رویکرد تحلیل تاریخی، به عدم توسعه سواحل جنوبی  سپس 

تاکید بر روش    در انتها نیز باگیرد.  مورد بررسی قرار می  دریایی مسلط از سوی ایران،گیری یک قدرت  و موانع شکل

عدم یا  توسعه  باب  در  تاریخی  اطالعات  همخوانی  به  کرانه همبستگی  دریامحور    شمالی  هایکرانهپس  و  ها توسعه 

دریامحور    مکران در بستر موقعیت کنونی این منطقه پرداخته خواهد شد تا نقش عوامل توسعه  دریای  و  فارس  خلیج

انداز دریایی کشور، مبنای  تواند در ترسیم چشممحور، میاریخی توسعه مورد ارزیابی قرار گیرد. چرا که این عوامل ت 

 گیری قرار گیرد.تصمیم

 مبانی نظری 

  های  شمالی آنکرانهها و پسکرانه پهنه آبی جنوب ایران و    اهمیت  تواندمی  خوبی  به  که   ژئوپلتیک  هاینظریه  از  یکی

  از   باید  دریا   با  ارتباط   در   کشور  یک   که   کندمی  استدالل   ماهان  .است  2ماهان   آلفرد  1دریاییِ  قدرت  نظریه  کند،  تبیین  را

ا  اولین عامل موقعیت جغرافیایی مرتبط با دری.  تواند به یک قدرت تبدیل شودب  تا  باشد  برخوردار  بارز  شاخصه  شش

بر  .است باید مشرف  دریایی   آن   از  دشمن  است  ممکن  که  باشد  گذرگاهی  یا  و  المللیبین  آبراه  تنگه، این موقعیت 

   سومین و دومین. کند استفاده کشور  محاصره یا  و تهدید  برای

 
 موقعیت تنگه هرمز .1نقشه 

 
1 Sea power theory 
2 Alfred Thayer Mahan 
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 Weitz, 2018منبع:       

این ساحل باید هم وسیع باشد و هم    .دهدیوند میپ  دریا  به  را   کشور   که  است  ساحلی   خط  کیفیت  و  شاخصه، کمیت

لنگرگاه بندرگاه،  ایجاد  امکان  تا  باشد  گرفته  شکل  صورتی  امکان  ،به  آن  در  نظامی  استحکامات  و  پذیر  تاسیسات 

  توسعه عامل  انسان  که آنجایی از  باشد.می منطقه دریایی   در  ساکن جمعیت و کشور  جمعیت شاخصه،  چهارمین باشد.

 . قابل انکاری داردای یک کشور تاثیر غیرهای توسعهکیفیت در پیشبرد برنامهجمعیت زیاد و با  از  برخورداری  است،

می  کشورها  از  برخی  فقط  رو  همین  آن از  و  شوند  تبدیل  شاخص  قدرت  یک  به  نظریه  این  با  ارتباط  در  توانند 

با باال و  ای است که  لی پنجمین شاخصهویژگی و روحیات م  د. کیفیتی برخوردارنکشورهایی هستند که از جمعیت 

های ملی در این نظریه به عالقه مردم کشور به دریانوردی،  ویژگی.  کندیاد می  از آنماهان در نظریه قدرت دریایی  

شود. آخرین شاخصه که در نظریه قدرت دریایی ماهان  بازرگانی دریایی و مراودات تجاری با دیگر ملل اطالق می 

برداری از امکانات بالقوه آن و رهبران کشور در قبال توسعه مناطق ساحلی و بهره  خط مشی حکومت  ،شودمطرح می

-ها و پسکرانهپهنه آبی جنوب ایران و  های  با بررسی ویژگی  (.61:  1396د )میرزاجانی و لطفی،  گردمی  منطقه باز

دریای مکرانکرانه و  فارس  با شش    های شمالی خلیج  آن  تطبیق  نظ  شاخصهو  در  آلفرد  مطرح شده  ژئوپلتیک  ریه 

می مشخص  این  ماهان،  که  کانون  تواندمی   منطقهشود  از  یکی  اسالمی  به  نظامی جمهوری  و  اقتصادی  قدرت  های 

های  کرانهها و پس کرانهپهنه آبی جنوب ایران و  ر  بشش شاخصه نظریه ماهان  تطبیق  وجود  با  اما    د.ایران تبدیل شو

  .شودخود منجر به توسعه نمیبهای است که خودفقط ظرفیت بالقوهاین مسئله    ،شمالی خلیج فارس و دریای مکران

در نوار ساحلی قرار    ایراناستان  هفت    است.  جمعیت  نظریه ماهان در مورد شاخصه   ها در ترین شاخصهیکی از مهم

عیت به طور  مجاز این    یهر چند درصد کم  .اندجمعیت کشور را در خود جای داده  درصد  22.5دارند که بالغ بر  

و   استای از این جمعیت با دریا مرتبط کنند ولی زندگی بخش عمدهمستقیم در جوار دریا زندگی و از آن ارتزاق می

می تاثیر  آن  از  ن پذیراز  استانمذکوراستان    هفتد.  کشورگیالن،    های،  شمال  در  گلستان  و  دارند  مازندران  . قرار 

و    است  مساحت کشور را شامل شدهدرصد    3.5ستان که در مجموع معادل  میانگین تراکم نسبی جمعیت در این سه ا

استان دیگر    چهارتر مربع است. منفر در کیلو 120رقمی حدود ، اندجمعیت کشور را نیز در خود جای داده درصد 10

معادل   که  هم  بلوچستان  و  سیستان  و  هرمزگان  بوشهر،  خوزستان،  کشور  درصد  21یعنی    12.5  هستند،  مساحت 

 استان کمتر   چهاراند. میانگین تراکم نسبی جمعیت در این جمعیت ایران را در خود جای داده درصد

 
 های ساحلی جنوب ایران تراکم جمعیتی استان  . 2نقشه 

 https://britannica.com منبع:     
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کیلومتری دریا    25درصد جمعیت جهان در محدوده    20کیلومتر مربع است. این در حالی است که  هر  نفر در    30از  

درصد شهرهای جهان که جمعیتی    60کنند و  کیلومتری دریا زندگی می  100درصد جمعیت جهان در محدوده    39و  

از   د  6بیش  یا  در سواحل  دارند  نفر  واقع شده میلیون  نزدیکی سواحل  پیشر  برابر  آن  بر  انجام  بینیاند. عالوه  های 

  مرادپور،  و  ت )سعیدیهای ساحلی سکنی خواهند داش سوم جمعیت جهان در محدوده-دو  ای نزدیکدر آیندهشده،  

رونهمانطور که مالحظه  (.  80:  1392 برخالف  این  بسیار کم است.  ایران  در سواحل جنوبی  تراکم جمعیت  د شد 

این پراکندگی و تراکم پایین معلول عدم  منطقی جهانی است که بیشترین حجم جمعیت در سواحل متمرکز است.  

با  و  با توجه به جمعیت باالی کشور و وجود نیروی متخصص با کیفیت    تواندو این مشکل می  یافتگی استتوسعه

)صالحی،    آورد  جنوبی را فراهممناطق  سواحل  ر  و امکان استقرار جمعیت د  شوداولین اقدامات متناظر به توسعه رفع  

1395 .) 

 منطقه مورد مطالعه 

دریای مکران و به ویژه خلیج فارس در طول تاریخ دارای اهمیتی تام و تمام بوده است. بر همین اساس و با توجه به  

های حاکم بر این  توان کنش و واکنشپیش از اسالم و پس از اسالم اتفاق افتاد، می  تغییرات حاکمیتی که در دوران

 و سپس به شرایط کنونی این منطقه اشاره کرد. های آبی را به دو دوران پیش و پس از اسالم تقسیم کردپهنه

 پیش از اسالم 

تلف را ترغیب به داشتن نیروی دریایی  المللی، کشورهای مخهای بینراهاهمیت حفظ امنیت و تسلط بر دریاها و آب

ها و حاکمان آن زمان به تکاپو برای تسلط بر دریاها بیفتند.  شد تا امپراطوری  کرد. همین امر سببمجهز و قوی می 

  1210داشتند. اولین جنگ دریایی در    دریا  از  نظامی  استفاده  توسعه  در  اساسی  نقشی  دریایی  هایجنگ  میان  این  در

 ,Blackmoreو قبرس شکل گرفت که نتیجه آن به آتش کشیدن ناوگان قبرس بود )  میالد مابین پادشاهی هیتیقبل از  

های دریایی دوران باستان میان ایران تحت سلطه  ترین جنگها، بزرگ گیری امپراطوری(. اما پس از شکل23 :2011

ها  یای مکران، دریای سرخ و همچنین با کمک فنیقیهخامنشیان و یونان رخ داد. ایرانیان با تسلط بر خلیج فارس، در

که دریانوردان قابلی بودند توانستند به قدرت اول دریایی آن زمان تبدیل شوند. در این میان داریوش و خشایارشاه  

دریایی   ناوگان  قدرت  و  ابتکارات  علت  به  مصری  کاهنان  داشتند.  ایران  دریایی  ناوگان  توسعه  در  اساسی  نقش 

ه او لقب خدای دریاها داده بودند. در دوران خشایارشاه نیز ناوگان دریایی ایران به اوج شکوه خود رسید  داریوش، ب

(. در زمان 109و    108:  1389شد )عابدیان،  ناو جنگی با سه ردیف پارو می   1200های بسیار و قریب  و شامل قایق

ای از  اتفاق افتاد. این نبرد دریایی در واقع شاخه   1یس خشایارشاه بزرگترین نبرد دریایی دوران باستان موسوم به ساالم

به نظر میجنگ بود و  ناوگان عظیم و مجهز و آموزش دیده  های ایران و یونان در زمان خشایار  به  توجه  با  رسید 

  خشایارشاه، پیروزی دور از دسترس ایرانیان نیست. اما موقعیت جغرافیایی جزیره ساالمیس و گرفتن قدرت مانور از 

رغم این ناکامی، نیروی دریایی ایران  های ایرانی، عمال موجب شکست ناوگان دریایی خشایارشاه شد. اما علیکشتی

(. البته  239و    238:  1390چی و محمدی خشتی،  تا پایان عصر هخامنشی، قدرت اول دریایی آن زمان بود )مدیرشانه

تاریخی بس طوالنی است. در واقع قرار گرفتن در میانه راه   ایران باستان در زمینه تجارت دریایی نیز دارای سابقه 

 
1 Battle of Salamis 
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های شرق و غرب باعث شد که سرزمین ایران نقش استراتژیک و راهبردی در تجارت دوران قدیم داشته باشد. قرار  

این میان  در  بود.  را دوچندان کرده  ایران  در  ابریشم، موجبات رونق تجارت  و جاده  ادویه  راه جاده  بر سر  گرفتن 

مهم نیز  مکران  دریای  و  فارس  آبخلیج  بود.ترین  دریایی  تجارت  برای  فارس   راه  خلیج  دریایی  منابع  میان  و   در 

مروارید  دریای مکران داشت.    و، صید  قرار  توجه سوداگران  کانون  در  از غنی   ها همچنیناین آبماهی  ترین  یکی 

انواع جانوران   منابع معدنی و  بر این    .دریایی استدریاهای جهان از نظر  تاریخ  عالوه  از تاجران در طول  بسیاری 

  مهمی  محصوالت   دیگر  از   خرماکردند.  رفت و آمد می  برای خرید و فروش مروارید به بنادر و جزایر خلیج فارس 

بر اساس متون چینی، در دوران اشکانیان .  (3:  1391داشت )قیم،    بسزایی  و  مهم  نقش  فارس   خلیج  تجارت  در  که  بود

بر دریا مابین چین و ایران گسترش بیو   بندر سیراف  سابقهساسانیان روابط تجاری مبتنی  این دوران  ای یافت. در 

 (. 74: 1386مرکز تجارت دریایی ایران آن زمان بود )خیراندیش و خلیفه، 

 پس از اسالم 

آشنایی اندک باعث شد هنگام گسترش فتوحات اسالمی  اعراب در ابتدا نسبت به کشتیرانی کامالً بیگانه بودند. همین  

هفتم میالدی یعنی زمانی که فرماندهان نظامی عرب برای گسترش حمالت خود و حفظ مناطق تازه تصرف    قرندر  

  ه مخالفت شدیدی با دریانوردی و گسترش دامن   ،المیدر مرکز حکومت اس  ،شده به دریانوردی نظامی نیاز پیدا کردند

  ده خوفدهن  ظاهراً این امر نشان.  طبقه حاکم دیده شود  به طور خاصای و  فتوحات به مناطق دریایی از سوی عده

بود  هجامع آن  با  ارتباط  نوع  هر  و  دریا  از  روز عرب  سرسختی  .آن  این  همه  رغم  به  کـه حکومت  اما  آنجا  از  ها، 

د تا  شاندیشید، عمالً ناچار  های ایران و روم دست یافته بود و به حفظ و گسترش خود میقلمرو حکومتاسالمی بر  

نظامی همان دولت  تجربراهکارهای  ایرانیانی که  به ویژه  و  دریانوردی رومیان، قبطیان  میراث  از  و  پی گیرد  را    هها 

داشتند و قرن دریانوردی  دریاهای مختلف همچارزشمندی در  به کشتیرانی  ها در  اقیانوس هند  و  ون دریای پارس 

م میالدی به قلمرو حکومت اسالمی  هفت  قرنکه در    و دریای مکران  فارس  خلیج   . منطقهپرداخته بودند، استفاده کند

که بخش    رادر عهد ساسانی اهمیت خاصی در تجارت جهان آن روزگار داشت چبه ویژه  الحاق شد، از دیرباز و  

نقل   از حمل و  ایران و شرق  بزرگی  بین  ویژهتجاری مستقیم  اختصاص می  به  به خود  را  تجارت  چین  این  و  داد 

ظاهراً این راه تجاری تا هنگام تسلط اعراب بر قلمرو حکومت ساسانیان    .داشت  بسیاردریایی در عهد ساسانی رونق  

پس  .  در آنجا پهلو گرفته بودند  های چینیبن خطاب، هنگام تصرف بندر اُبُلّه، کشتی  فعال بود و در ایام خالفت عمر

ظاهراً علیه این روابط تجاری تهدیدی صورت نگرفت و این تجارت به حیات خود    ،از تسلط اعراب بر این منطقه

  به ویژه کاالهای مختلفی به خلیج فارس نیز فریقا آاز . کردندمی ء ادامه داد و همچنان ایرانیان نقش اصلی را در آن ایفا

-خاطر فعالیت پارسیان و بازرگانان ایرانی و وجود شهرهای مهمی چون بصره و سیراف حمل میه  در عهد عباسی ب

بعضی   برده، عاج، عنبر و  از عمده از  شد.  آن انواع پوست  تهیه  برای  بود که  ها راهی مقاصد تجاری  ترین کاالهایی 

در   خود  مآخاص  سرزمین  در  تجاری  مهم  مراکز  از  یکیشدند.  یفریقا    سواحل  در  جده  شهر  اسالمی،  هایداخل 

  میان  بلکه  بود  تجاری  ارتباط  در  چین  و  هند  مثل  اسالم  جهان  های خارجیسرزمین  با  تنها  نه  که  بود  سرخ  دریای

  قرن  ابتدای  داشت. در  فراوانی  حیث اهمیت  این  از  و  کردمی  برقرار  ارتباط  نیز  اسالمی  هایو سرزمین   مناطق  بعضی

داشته  دریای  و  جده  با  تجاری  منظم  ارتباط  سیرافی  هایکشتی  چهارم های  رشته  که   مشکالتی  وجود  با  و  اندسرخ 

-کشتی  از  سپس  و  کردندمی  حمل  مسیر  از  بخشی  تا  را  خود  کاالهای  کرد،ایجاد می  آنان  برای  سرخ  دریای  ایصخره



 493...  توسعه تاریخی موانع واکاوی

 

های سوم و  (. در دوران پس از اسالم به ویژه در طی سده12تا    5:  1385کردند )قرچانلو،  می   استفاده  های دیگری

ای یافت. بنادری هم چون جَنابه )گناوه( و سیراف )بندر  سابقه چهارم هجری، تجارت دریایی در بنادر ایرانی رونق بی 

ک در  داشتند.  اسالمی  عصر  ایران  دریایی  تجارت  توسعه  در  اساسی  نقش  و طاهری(  مولد  شهرهای  بنادر،  این  نار 

حوزه در  (.  74:  1386  خلیفه،  و  کردند )خیراندیشای هم چون َتوَج و سینیز به عنوان پشتیبان فعالیت میتولیدکننده 

به مرکز تجارت    فهرج  و   شهرهای بزرگی چون تیز، بمپور  رونق یافت وهای تجاری و بازرگانی  فعالیتمکران نیز  

دو ویژگی    و درای مکران  بنادر خلیج فارس "(. در واقع  5:  1391دریایی تبدیل شدند )غفرانی و شجاع قلعه دختر،  

که کار صادرات تولیدات    که تامین کننده کاالهای شهرهای داخلی ایران بودند و دیگر این  آن  خاص داشتند. نخست

عهده   بر  را  ایران  طورداشتفالت  به  است.   ند.  گرفته  قرار  فیروزآباد  یا  گور  معروف  شهر  سیراف  باالی  در  مثال 

البته در دوره1393)مرکز مطالعات خلیج فارس،    "تشهر ارجان قرار گرفته اس   ،همچنین در باالی مهروبان های  (. 

: 1386  ،خلیفه  و  رکود مواجه شد )خیراندیش  با  فارس  خلیج  دریایی  بعدی و در زمان سلجوقیان در ایران، تجارت

دولت (.71 و  اسالمی  خالفت  جغرافیایی  گسترش  با  کلی  طور  بهرهبه  و  آن  به  وابسته  ملل  های  تجارب  از  مندی 

تا قرن شانزدهم  دریایی از جمله ایران، سیطره مسلمانان بر دریاهای شناخته  شده آن روزگار تثبیت شد. این سیطره 

سالمی به چهار پاره تقسیم شد و هر کدام قسمتی از دریاها را  میالدی تدام داشت تا اینکه در این دوران، حکومت ا

بابر در  ایران،  شرقی  مرزهای  سوی  آن  تحت کنترل خود گرفتند. در فرمانروایی    هند  شمال   و  افغانستان  امپراطوری 

نامیدند  می  "االقصی   المغرب"  تازی  زبان به را  آن دلیل همین  به که  اسالم  جهان غربی نقطه  تریندوردست در . کردمی

دولتی داشت  اروپایی  کشورهای  همسایگی  در  متعارف  قدرتی  داشتن  با  مراکش  نام  به  اسالمی  نیز    قلمرو .  قرار 

اما دو دولت قدرتمند دریایی در قلب    .(145:  1369بود )ذاکرحسین،    غربی  جنوب  دولت، مدیترانه  آن  دریانوردی

 ه دوره نمایندگان دو جریان قوی تشیع و تسنن در جهان اسالم بودند.  جهان اسالم سر بر آورد. صفویان و عثمانیان ک

اول  باید دوران احیا  صفوی  سلطنت شاه عباس  ایران در خلیج  یرا  جمله    از.  فارس دانست  تجارت و دریانوردی 

گمبرون،  ها از هرمز و شکوفایی بندر  راندن پرتغالی  بیرون عبارت است از  فارس  رویدادهای مهم زمان او در خلیج

منظور    های دریایی و بازرگانی دریایی بهراه  هشاه عباس اول ب  هنهایت توجه ویژ  ها و درها و هلندیحضور انگلیسی 

مصمم بود   عالوه بر این شاه عباس.  کند  های شرق به عثمانی جلوگیریاال از ورود ک  تازدن امپراتوری عثمانی    دور

ایران ابریشم  اد،  منافع سرشار صادرات  نشود.  ه  ارنصیب  عثمانی  در سال  گمرکات  اساس  میالدی،    1614بر همین 

های ایران با این هدف که ارتباط بین بندر بصره و هرمز را قطع کنند در بوشهر لنگر انداختند زیرا بصره در  کشتی

ظ سیاسی و شاه عباس اول، بصره از لحا  همدبران  سیاستاین    هدر نتیج.  ها بودها و هرمز در دست پرتغالی دست ترک

. البته توسعه دریانوردی پس از شاه عباس کبیر رو به افول گذاشت و در اواخر عهد  اقتصادی رو به انحطاط گذاشت

(. در طول تاریخ بعد از آن و در مقاطعی به ویژه در  35:  1397فر و دیگران،  صفوی به طور کل تضعیف شد )تقوی

هایی برای تسلط بر خلیج فارس و گسترش تجارت از  ، تالشزمان نادرشاه، رضا شاه و در آخر محمدرضا پهلوی

(. 1391طریق این آبراه انجام شد ولی به طور کلی، دیگر ایران به دوران طالیی تجارت دریایی برنگشت )غفوری،  

  جانبه و چندجانبه، عمالً ایران سهم درخوری از تجارت دریاییهای یکدر دوران پس از انقالب نیز با وجود تحریم

گذاری بر روی آن شده است اما باز هم  رغم توجهاتی است که به دریا و سرمایهرا از آن خود نکرده است و این علی

 قابل توجه نبوده است و نتوانسته است سیر توسعه مبتنی بر دریا را پایدار و تثبیت کند. 
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 موقعیت کنونی خلیج فارس و دریای مکران 

به علت کشف و صدور نفت، وجود ذخایر گسترده    فارس   خلیج  به ویژه منطقهو    در دوران کنونی، دریای مکران 

ها بوده  انرژی و هم چنین تحوالت در نظام های سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه، در کانون توجه بسیاری از قدرت

دههاست.   طول  در  فارس  خلیج  و  مکران  دریای  شک  مهمبدون  از  اخیر  نگرشهای  در  جهان  مناطق    های ترین 

و   بینژئو ژئوپلیتیک  در سطح  و جاری  دگرگونی های عمیق  به  توجه  با  و  بوده است  به  استراتژیک  ازالملل    یکی 

گیری تقابل ایران و کشورهای حوزه  های جهانی درآمده است. به ویژه شکلهای مورد توجه قدرتترین کانونمهم

ین چالش بیش از پیش دامن زده است )معیتی و دیگران،  ای هستند به اهای فرامنطقه خلیج فارس که وابسته به قدرت

توان در سه سطح استراتژیک، اقتصادی و لجستیکی ارزیابی  (. اهمیت کنونی این مناطق دریایی را می 1096:  1399

توانند در سه  در سطح استراتژیک، دریاها می  کرد که در ادامه به بررسی هر کدام از این سطوح پرداخته خواهد شد.

شکلموض در  دریا  نقش  اول،  موضوع  باشند.  تاثیرگذار  اتحادیه وع  منطقه گیری  علل  های  از  یکی  دریاها  است.  ای 

ها در سطوح مختلفی از قابل بررسی  ای است. این اتحادیهای و فرامنطقه های منطقه اصلی تشکیل و توسعه اتحادیه 

دهند. در ارتباط با  ای ارائه میمنطقه   هایی سازمانگیری قالب فضایها نیز توان بالقوه خوبی برای شکلخلیجاست.  

ای انجام گرفته اما  سیس یک سازمان فراگیر منطقه ا های متعددی برای ت خلیج فارس از حدود سه دهه گذشته تالش

منطقه درون  مناسب  ژئوپلیتیکی  فرآیندهای  فقدان  دلیل  فرامنطقهبه  بازیگران  مداخله  نیز  و  تاکنون    ، ایای  سازه  این 

. هر  اندای متشکل شده در قالب یک سازمان منطقه  حاشیه خلیج فارس  واقعیت نیافته است و تنها کشورهای عرب

(. این مسئله با توجه به  24:  1395د )اعظمی و موسوی،  ای فاصله داربا روح و هویت اصلی یک سازه منطقه   چند که

دارای طوالنی  ایران  که  واقعیت است  بیشاین  و  نسبت  ترین خط ساحلی  به  در حوزه ساحلی  ترین جمعیت ساکن 

سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است اما به دالیلی که مطرح شد عضویت ایران در قالب این نهاد تعریف  

علت شکل بارزترین  از  نشد.  بعد  سال  چهل  طول  در  و  بود  انقالبی  ایران  مهار  منظور  به  واقع  در  نهاد  این  گیری 

هایی که روابط ایران و اعراب داشته است اما همواره پیگیری شده است.  جه به فراز و نشیبانقالب، این هدف با تو

و دیگران،   مطلبی اند )ای نیز به طور موثر در حفظ و گسترش این شکاف کوشیدههای فرامنطقهدر این میان قدرت

  مورخ   1آرمستو   فرناندز  های دریایی و توان نظامی است. فیلیپوموضوع دوم نقش دریا در توسعه قدرت (.170:  1396

  بسیار  دریایی های راه کرد، در نتیجه جاجابه توانمی  دریا طریق از  بیشتری کاالهای اینکه دلیل  به" معتقد بود انگلیسی 

های وی در رویه با برتری نظریه ماهان، ایدهقرن نوزدهم  در    ."اندیافته   اهمیت  تاریخ  طول   در  زمینی  هایراه  از  ترمهم

در اقصی نقاط جهان و از سوی دیگر  های استعماری  گیری رقابتشکلدر واقع  .  ها شکل عملی به خود گرفتدولت

همیت تسلط بر دریاها حتی در نظریات علما و  ا.  شدسلطه بر دریاها  ساز  زمینه الملل  توسعه تجارت بین   گسترش و

هیچ کشور اروپایی، واقعاً  "که    دبوفردریش هگل، فیلسوف آلمانی مدعی    فالسفه اروپایی نیز منعکس شد از جمله

قدرت نظامی دریایی رسالتی جز  ها،  در این زمان از نظر اروپایی  ."اروپایی نخواهد بود مگر آنکه با دریا مرتبط باشد 

ترین وظیفه نیروی دریایی حمایت  مهم   حتی آلفرد ماهان نیز معتقد بودالمللی نداشت.  ز جریان تجارت بینحمایت ا

های  (. خلیج فارس و دریای عمان نیز با توجه به ویژگی1393)حسینی،    از اقتصاد ملی و امنیت تجارت دریایی بود 

 جم انرژی جهان و سایر  خاص خود نظیر دارا بودن منابع نفت و گاز، ترانزیت حدود یک پن 

 
1 Felipe Fernández-Armesto 
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 های نظامی آمریکا موقعیت پایگاه .3نقشه 

 Berger, 2020 منبع:       

تفاوت عمده تبدیل شده است. اما  انبار تسلیحات پیشرفته  ای در  موضوعات امنیتی، به جوالنگاه نیروهای نظامی و 

ای سعی در  های فرامنطقه با تکیه بر قدرترویکرد ایران با کشورهای عربی این حوزه وجود دارد. کشورهای عربی  

های گسترده و نوع نگرش خود، در زمینه امنیت دریایی و  برقراری امنیت دریایی دارند اما ایران با توجه به تحریم

بر  توسعه نیروهای دریایی به صورت خوداتکا عمل می کند. این مساله سبب شده است که ایران به صورت مکرر 

ام از سیطره قدرت ایجاد یک رژیم  این حوزه، فارغ  با همکاری کشورهای  و  این منطقه  ای  های منطقهنیتی مختص 

 (. 160: 1396 دیگران، و تاکید کند )مطلبی

با منابع انرژی استراتژیک در دریا است.   ارتباط  یکی از منافع استراتژیک دریا، قرار گرفتن عمده موضوع سوم در 

درصد نفت جهان و    62است که شامل    خلیج فارس مصداق بارز این موضوع   منابع انرژی استراتژیک در آن است.

های  شود که به اعتقاد کارشناسان نیاز به انرژیاهمیت این آمار و ارقام زمانی مشخص می  .درصد گاز جهان است  40

ال آینده  س  15فسیلی همچنان رو به افزایش است و این در حالی است که به دلیل محدودیت مخازن نفت خام، طی  

یابد در حالی که نیاز به سوخت های فسیلی نسبت به مقطع کنونی  تولید نفت خام به نصف مقدار کنونی کاهش می

جهانی قرار  جامعه  برداری از منابع گازی مورد توجه جدی  درصد افزایش خواهد یافت. تحت این شرایط، بهره  35

گاز منابع  دارای  کشورهای  و  می  یگرفته  توسعه  به  ویژهنسبت  توجه  گازی،  داشتهادین  مبذول   و  )اعظمی  اندای 

  .(25: 1395 موسوی،
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 مخازن و تاسیسات نفت و گاز در حوزه خلیج فارس . 4نقشه 

 www.parstimes.comمنبع:       

نگاه همان  اساس  بر  منطقه  این  در  انرژی  دچار  سیاست  شد،  ذکر  قبل  سطور  در  که  متعددی  دالیل  و  امنیتی  های 

ای را منجر به انحصار  های منطقهکنندگان است که اجماع دولتواگرایی است. این مساله ناشی از تامین منافع مصرف

میقیمت منافع مصرفگذاری  تامین  در جهت  تولیدگنندگان  منافع  تضاد  توسعه  در  همین علت سعی  به  و  -دانند 

 (. 242: 1395کنندگان دارند )شالباف، 

از دو منظر ماهیگیری و گردشگری قابل توجه هستند. کهناقتصادی، دریادر سطح   از دریا،  ها  ترین استفاده انسان 

سال قبل در چین، ماهی یکی از مواد تشکیل    40000مربوط به ماهیگیری است. طبق شواهد بدست آمده در حدود  

تر شد و به  استفاده در طول زمان گسترده. این  ((Hu et al, 2009: 10972دهنده رژیم غذایی معمول آنان بوده است  

تبدیل شد. به طوری که کل تولید ماهی و سایر آبزیان دریایی در سال     167.2به    2014مرور به صنعت ماهیگیری 

( تن رسید  نیاز    40(. حدود  FAO, 2014میلیون  مورد  حیوانی  پروتئین  این    60درصد  از طریق  افراد جهان  درصد 

های بسیار دور صید  (. در خلیج فارس و دریای مکران از زمان22:  1395  موسوی،  و  اعظمی ) شودتولیدات تامین می 

ماهی مورد توجه بوده است. امروزه نیز صنعت ماهیگیری در حوزه خلیج فارس و دریای مکران نقش پررنگی دارد.  

ر سازمان شیالت، در سال  در این میان، ایران بیشترین سهم صید ماهی را به خود اختصاص داده است. بر اساس آما

بررسی  در  (.  18:  1396تن رسید )سازمان شیالت ایران،    600802های این منطقه به  ، میزان صید ایران از آب 1395

در  تاریخ   کشوری  ماهیگیری  اول  ایران  فارس،  کردن  استخلیج  پیاده  راه  در  بار  نخستین  برای   که 

برداری شیالتی در آب ها روش بهره  و  نوین صید  نهادهای  فارس و دریای عمان گام  این اساس    .ی خلیج  در  بر 

از    10ها در فاصله  ژاپنیای که  مطالعه  دریا  مارس    1954ژانویه    26مایلی ساحل  این انجام    1955تا آخر  به    دادند 

باشد. به عالوه محققان  ممکن می  و دریای مکران  که صید ماهی در تمام مدت سال در خلیج فارس  رسیدندنتیجه  

ویژه در  ه  ب  ،ی به این نتیجه رسیدند که بهترین مناطق صید در خلیج فارس منطقه بوشهر و اطراف جزیره هرمزژاپن

حوالی بندرعباس و    ،دیلمنزدیک  محل صید میگو را بیشتر    است وتر  های عمقیمتر یا قسمت  60تا    30اعماق بین  

ها در آن موقع آبادان را بهترین بندر دریافت ماهی و تهران را بازار عمده  بین جاسک و چابهار تشخیص دادند. ژاپنی

های خلیج  فروش ماهی پیشنهاد کردند و به سازمان برنامه توصیه کردند که با توجه به بکر بودن زمینه صید در آب
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به  بجا خواه  مکران،فارس و دریای   با اصول جدید و تجهیزات کافی در جنوب ایران  بود که صنعت ماهیگیری  د 

ت  به  برنامه مصمم  بود که سازمان  توصیه  اساس همین  بر  آید.  ماهیگیری خلیج  ا وجود  نام شرکت  به  سیس شرکت 

 (. 1399این شرکت، بعدها به سازمان شیالت تبدیل شد )اداره کل شیالت بوشهر، فارس شد.  

است.    موضوع گردشگری  اقتصاد دریامحور  با  کشورها  اکثر  از دیگر مزایای  تا  جذب  از یک سو در تالش هستند 

بین بعد  در  ویژه  به  از سوتوریسم  و  بای  ی المللی  توریسمسازیظرفیت  دیگر  معرفی  ،  های جدید جذب  به  تنها  نه 

مند گردند.  پایداری بهرهاقتصاد  منافع  از  فرهنگی کشور، سرزمین، ملت و هویت ملی خود به جهانیان بپردازند بلکه  

تریلیون    6.5  بالغ برمیالدی،    2013کافی است که عنوان کنیم در سال    نکته  گردشگری همینبازار  در مورد اهمیت  

این صنعت امروزه به عنوان بزرگترین و  همچنین    .(22:  1395  موسوی،  و  )اعظمی دالر گردش سرمایه داشته است

آید. در بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد،  حساب میترین صنعت در دنیا به  متنوع 

در این میان گردشگری دریایی به عنوان یکی  .  دانندزایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی میاشتغال 

مهم گردشگری ساحلی و  گردشگری دریایی خود به دو شاخه  .  گرددطرفدار گردشگری محسوب میهای پر از شاخه

(. در این زمینه برخی از کشورهای حوزه خلیج  43:  1396)لنگرودی و دیگران،    شودگردشگری دریایی تقسیم می

اند. مصداق بارز این امر کشور امارات متحده عربی و  یافتهای دست  فارس و دریای مکران به توفیقات قابل توجه 

گردشگر خارجی از کشور امارات    21,286،000ار بانک جهانی، حدود  بر اساس آم  2018  سال   شهر دوبی است. در

بازدید کرده این در حالی است که در همین مدت، حدود  متحده عربی  ایران    7,296،000اند.  به  گردشگر خارجی 

شده  )وارد  بغرنج World Bank, 2018اند  هنگاهی  مساله  این  می (.  خصوص  تر  در  عربی  متحده  امارات  که  شود 

بهینه  استعد  اد و پتانسیل گردشگری دریایی و ساحلی در مقابل ایران بسیار دارای پتانسیل کمتری است اما استفاده 

سبب شده است با طول ساحلی و پهنه آبی بسیار کمتر، سه برابر ایران در جذب گردشگر خارجی موفق عمل کند.  

شگران دریایی و ساحلی نیستند و عمدتاً به  این در حالی است که عمده گردشگران خارجی ایران نیز در حیطه گرد 

جاذبه سایر  شدهدلیل  جذب  ایران  طبیعی  و  تاریخی  میهای  را  امر  این  دلیل  عمده  مسائل  اند.  دسته  دو  در  توان 

ونقل بروز و مناسب، اماکن رفاهی و اقامتی  زیربنایی و روبنایی جستجو کرد. در قسمت زیربنایی، وجود سیستم حمل

ا نظیر مراکز مجهز و سایر    غریق   و  نشانیآتش  امداد مثل  مراکز   ها،بیمارستان  مانند  درمانی  بهداشتی   مکانات رفاهی 

-عمومی و غیره بسیار تاثیرگذار است. در قسمت روبنایی، مباحثی نظیر اطالع  هایسرویس   ها،بنزین  پمپ  نجات،

تاثیرگذار است )اسالمی دوالبی و شیخی،  رسانی فراگیر، امنیت، مدیریت و نوع سیاستگذاری دولتی و آموزش بسیار  

 سازی آب دریا از دیگر منافع اقتصادی این پهنه آبی است. (. ورای مواردی که نام برده شد، شیرین5و4:  1389

مهم از  عمان  دریای  و  فارس  خلیج  منطقه  نیز  لجستیکی  و  ارتباطی  سطح  کریدوردر  حملترین  جهانی  وهای  نقل 

از    کاال و مسافر  نقل  و  های مرسوم و استراتژیک انسان از دریا، تجارت و حملدیرزمان، یکی از استفادهاست. از  

ای کرد. سابقههای دریایی است. این امر پس از جنگ جهانی دوم و گسترده شدن تعامالت جهانی، رشد بیطریق راه

وری و صرفه اقتصادی راهد که نتیجه میزان بهرهگیردرصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام می  90امروزه بیش از  

(. ایران نیز در زمینه تجارت دریایی  1:  1390های خشکی و هوایی است )مرادی و قاسمی،  های دریایی به نسبت راه

های شرق و غرب باعث شد که سرزمین  تاریخی بس طوالنی است. در واقع قرار گرفتن در میانه راه  دارای سابقه

نقش   و جاده  ایران  ادویه  راه جاده  بر سر  گرفتن  قرار  باشد.  داشته  قدیم  دوران  تجارت  در  راهبردی  و  استراتژیک 
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مهم نیز  فارس  خلیج  میان  این  در  بود.  کرده  دوچندان  را  ایران  در  تجارت  رونق  تجارت  ابریشم،  برای  آبراه  ترین 

  نفت   انتقال   اینکه مسیرته نشده است بلکه به علت  امروزه نه تنها از اهمیت این آبراه کاس  .(1:  1393دریایی بود )قیم،  

  در.  آیدمی  شمار  به  راهبردی  و  مهم  ایاست، منطقه  عربی  متحده  امارات  و  عربستان  کویت،  عراق،  ایران،  کشورهای 

. یابدمی  کاهش  گاهی  و  افزایش  گاهی  مقدار  این  که  شودمی  تامین  فارس  خلیج  منطقه  از   جهان  نفت  درصد  30  حدود

 . شود  حمل  جهان  نقاط  سایر  به  هرمز  تنگه  راه  از  و  آبی  پهنه  این  طریق  از  باید  فارس  خلیج   حوزه  در  شده  تولید  نفت

نقل  وعلت این رونق ناشی از سهولت حمل.  است  اهمیت  دارای  فارس  خلیج   نیز   تجاری  کاالهای   نقل وحمل  لحاظ  از

 (.66: 1396های آزاد است )میرزاجانی و لطفی، و دسترسی فوری به آب

 
 ها در خلیج فارسحمل و نقل کشتی . 5نقشه 

 www.marinevesseltraffic.com منبع:      

 های پژوهش یافته

شده، واکاوی دالیل عدم توسعه دریامحور و عدم توجه به سواحل جنوبی ایران در طول دو    در راستای مطالب مطرح

گیرد که  سده اخیر قابل تامل است چرا که به نوعی چراغ راه آینده است. این مسئله زمانی بیشتر مورد توجه قرار می

می  نقشمتوجه  قادر  تا  شود می   موجب  جهانی  تجاری  پشتیبانی  و  عرضه  زنجیره  در  بنادر  شویم    کسب  به  بنادر 

که   توجهی  قابل  بسیار  اضافی   درآمدهای   هایفعالیت  محل  از  بنادر  سنتی   درآمدهای   بر  عالوه  درآمدها  این   شوند 

شهرهای  گیری کالنبه همین سبب شاهد شکل  است.  بندری   تجهیزات  و  تاسیسات  از   استفاده  و  بارگیری  و  تخلیه

  آزاد  هایآب  به  که  کشور  جنوب  در  ی ایران با وجود هزاران کیلومتر سواحلبندری در نقاط مختلف جهان هستیم ول

از  متصل  دنیا و  اما هیچگونه کالن  تجاری  بندر  یازده  است  است  برخوردار  این سواحل شکل  نیز  کرانه  در  شهری 

های  گذاری و دخالت دولت(. علت این مسئله به طور عمده ریشه در عدم سرمایه61:  1389است )دریس،    نگرفته 

خارجی در این منطقه دارد. بر همین اساس به بررسی نقش هر یک از این دو متغیر اساسی در عدم توسعه دریامحور  

 شود.سواحل جنوب ایران پرداخته می

 گذاریعدم سرمایه -1

مهم دال از  توسعهترین  عدم  می یل  سواحل  این  سرمایهیافتگی  عدم  به  به  توان  ناکافی  توجه  و  دریا  روی  بر  گذاری 

  کنیم. تقسیم عمده  دلیل پنج به توانیممی را  گذاریسرمایه بودن پایین محور اشاره کرد. دالیلتوسعه دریا 
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 : تاریخی دالیل

  اغلب .  است  زمینه   این  در  تلخ  ایتجربه   از   حاکی  خارجی  گذاریسرمایه  جذب  زمینه  در  ایران  تاریخچه  به  نگاهی

  بیگانگان  پای   کردن  باز  نتیجه  در  و  کشور  ملی  ثروت  رفتن  غارت  به  از  حاکی  بود  گرفته  انجام   که  هاییگذاریسرمایه

  جمله  من  کشور  در  خارجیان  مداخله  در  ایسرسختانه  هایواکنش  انقالب،  از  بعد  دلیل  همین  به.  بود  کشور  داخل  به

-سرمایه  که   است   الزم  قسمت  این  در   نکته  این  ذکر   (.6و    5:  1387گرفت )ریاحی،    صورت  گذاریسرمایه  بخش  در

 در  معقول  و  هوشیارانه   نتوان   چنانچه .  هستند  منفی نیز   عواقب  و  آثار  دارای   بودنشان،  مفید   ضمن  خارجی   های گذاری

طور  خواهد  اقتصادی  و  تکنولوژیکی  وابستگی  به  منجر  نهایتاً  کرد،  ریزیبرنامه  زمینه  این به    توان می   خالصه  شد. 

صورت  مالی  هایسرمایه  بر  عالوه  باید  کشور  اقتصاد  در  هاخارجی  دادن  دخالت  که  گفت   و  افزارینرم  به 

 (. 39:  1380باشد )عامری،   نیز  تکنولوژیکی
 : محیطی دالیل

  عوامل،   این   از   برخی.  بردمی  رنج  اند شده   آن  در  ناامنی  ایجاد   موجب   که   عواملی   از  ایران  در  گذاریسرمایه  محیط

-برون  عوامل  ها،دولت  اقتصادی   رویکرد  به  دیگر  برخی  و  دارند   ایران  سیاسی  ساختار  یا  فرهنگ  در  ریشه  و  بنیادی

 (.116: 1386شوند )رهبر و دیگران، می  مربوط اقتصادی کارگزاران  عملکرد  و مرزی
 : سیاسی دالیل

  قومی،   هایتنش  سیاسی،  ناپایدار  جو  وجود  ها،امنی نا  و   هاآشوب  ها،انقالب  وقوع  زمان  در  هاسرمایه  فرار  افزایش

  برابر  در  دولت  پاسخگویی   ضعف  و  سیاسی  هایجناح  ناسالم  رقابت  و  برخوردها  خارجی،  و  داخلی   هایدرگیری

  دچار دو دستگی   بر جامعه  حاکم  نظام  کند   اگر احساس  دار سرمایه.  گیردرو به فزونی می  دموکراتیک   نهادهای  و  مردم 

  کشوری   به  و  شودمی  ملتهب خارج  محیط  از  سرعت  به  ندارد،  را   هاآرامینا  بر  تسلط  برای  الزم  اقتدار  یا  و  شده است

  دلیل   به  ایران  خارجیبالقوه    های گذاریسرمایه  از  باالیی  کند. برای مثال بخش است کوچ می  تریمناسب   میزبان  که

 . (121و  120رود )همان، می از بین هاتحریم
 :  اقتصادی  دالیل

  ثبات  عدم  مرکزی،  بانک  اقتصادی، تصمیمات  ثبات  نبود  ناکارآمد،  تجاری  سیاست  دولتی،  بخش  حد  از  بیش  گسترش

  پایین  اقتصادی  عمده دالیل   از   بانکی   بخش   در  درست  مدیریت  اعمال  عدم  مالیاتی و  سیستم  شفافیت  عدم   ها، سیاست

 . (1389گپی، است )ابرقویی و خانی قریه  سواحل ایران در گذاریسرمایه بودن
 :  فرهنگی  دالیل

آن را با بار منفی و به عنوان   جامعه هنوز به ارزش سرمایه به عنوان عامل حرکت دهنده اقتصاد پی نبرده است و غالباً

های  تعریف و معنا کرده است. در سال   ،کندتر میای که عدالت اجتماعی را بر هم میزند و محرومان را محروم وسیله

گذاری  سرمایه  ،به طوری که در عمل  شدگذاری نفی  داران وابسته، کل سرمایهانقالب به جای طرد سرمایه  اول بعد از

مولد در  داری غیر گذاری را همواره با سرمایه، سرمایهایرانیجامعه و دولت برخوردار نبود. جامعه  از وفاق و همدلی  

بیند و به آن نگاه خصمانه دارد و در نتیجه وجود چنین تفکری در جامعه، تشکیل سرمایه در ایران با  یک طراز می

داشتناز سوی  .  (122:  1386  دیگران،  و  )رهبر  شودمشکل مواجه می   گذارانسرمایه  به  نسبت  منفی  ذهنیت  دیگر، 
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خارجی و عوامل فرهنگی دیگر نیز باعث عدم   اتباع و ایرانیان  بین ضعیف تعامل و ارتباط خارجی، سرمایه و خارجی

 (.48: 1395جذب سرمایه خارجی شده است )علیزاده، 

 های خارجی دخالت دولت -2

از   برده شد، یکی  نام  داشته  معضالت ریشه اما ورای عواملی که  ایران نقش  توسعه دریامحور  ای که عمالً در عدم 

های دول خارجی در این منطقه بوده است. در این میان نقش دولت انگلستان بسیار پررنگ بوده است.  است، دخالت

موضع چگونگی  و  انگلستان  شناور  می گیریسیاست  با  ناگسستنی  و  تنگاتنگ  ارتباط  ایران،  درباره  آنان  زان  های 

منفعت  سیاست  و  داشت  جریانات  از  ملت  آنانطلبی  سودبری  قانونی  حقوق  رعایت  و  ملی  منافع  بر  های  همواره 

ظن و  های دوگانه انگلستان و عوامل تابعه آن در ایران سبب گردید تا چیزی جز سوءسیاست  ت.منطقه برتری داش

 .(227:  1387)چمنکار،  دنها را به دست نیاوربدگمانی عمیق ایرانی

 صبغه تاریخی -1

 دوران زندیه 

کریم خان و مشاورانش زمانی که برای ترقی سطح  دخالت انگلستان از زمان زندیه، بیش از پیش خود را نشان داد.  

بیگانه نبودند. سیاست وی بر آن بود که از تکنولوژی    انگلستان فهم مقاصد امپریالیستی    بابازرگانی در تالش بودند،  

در دوران پس از مرگ کریم خان که نبرد قدرت میان . ها را از خود دور نگاه داردپیشرفته اروپاییان بهره گیرد ولی آن

م را  ، انگلستان با استفاده از این شرایط، جزیره قششدجانشینان او، عدم تمرکز سیاسی و نظامی شدیدی را موجب  

و   از  اشغال  یکی  فارس  پایگاهبه  در خلیج  نظامی خود  ناوگان  پاییز سال    تبدیل کرد.های  ت  ا هی میالدی    1787در 

ژانویه    18کمپانی هند شرقی با جعفرخان حکمران زندیه در شیراز دیدار کرد و او در  از سوی انگلستان و  اعزامی  

به به تجار انگلیسی، آنان را از تمامی مالیات، عوارض و حق جانهای همهطی فرمانی با اعطای آزادی میالدی،    1787

ها را در سراسر خاک ایران تسهیل و نقل و انتقال پول را برای آنان  موران آنا رفت و آمد م  و  راهداری معاف دانست

  ینتیجه  آزاد اعالم کرد. هدف عمده پادشاه زندیه از این فرمان، کمک به توسعه و رونق اقتصادی ایران بود که در

استفاده از این فرمان، حق انحصاری  شده بود اما عوامل انگلستان با سوء   های جانشینی کریم خان دچار رکودبحران

را   فارس  خلیج  منحصرتجارت  و  نقشخود    ویژه  گسترش  به  و  منطقه  دانستند  در  خود  سلطه  سیاست  و  آفرینی 

 .(229و   228)همان،  پرداختند

 دوران قاجاریه 

نفوذ و سهم  در دوران بیشتر شد.  قاجاریه،  انگلستان  امپراتوریخواهی  قاجاریه،  تشکیل سلسله  با  های عظیم مقارن 

های خود در جهان، در رقابت تنگاتنگی به  به منظور گسترش استعمارگری  انگبستانو    یسه ناپلئوننروسیه تزاری، فرا

بر    ها قرار داشت.ژئوپولتیک و ژئواکونومیک در مرکز توجه این دولتبردند. ایران با داشتن مجموع شرایط  سر می

هندوستان، به محل تمرکز    به ویژه به علت همسایگی باای بسیار حساس  این اساس سرزمین ایران به عنوان منطقه 

نظامی سیاستمداران دولت   اقتصادی و  ب  تبدیل شد  انگلستانسیاسی،  آن  برتر در  حوزه  ویژه در  ه  و حفظ موقعیت 

از سهل که  مکران  دریای  و  فارس  راهالوصولخلیج  تفکیکترین  بخش  بود،  هند  قاره  شبه  به  دسترسی  ناپذیر  های 

تبدیل خلیج فارس و دریای  بر همین اساس تمام تالش دولت انگلستان به سمت    .سیاست خارجی انگلستان گردید

انگلیسی   دریای  به  این  مکران  تشریح  به  قول  نقل  دو  ذکر  میبود.  بسیار کمک  دیدگاه  اول،  کند.  نوع  قول  نقل  در 
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بلگریو  از مهم  1چارلز  و  بحرین  بریتانیا در  تئوریسیننماینده سیاسی  ایرانترین  لندن در پروژه  زدایی در  های دولت 

امپراتوری  با ظهور  "د:  منطقه خلیج فارس، با اشاره با اهمیت هندوستان و ارتباط آن با تحوالت خلیج فارس می گوی 

هندوستان، اهمیت خلیج فارس از یک مرکز تجاری با ایران و عربستان زیر فرمان ترکان به یک قرارگاه سیاسی و  

نظامی برای هندوستان تغییر یافت. با گذشت زمان خلیج فارس به طور روزافزونی به عنوان مرز شرقی هندوستان  

تدریج مسئولیت تجارت، نوررسانی، نصب راهنمای شناورها و  تلقی شد و به علت عدم ثبات ایران و عثمانی ما به  

این کار   به  مبادا دیگری در قلمرو ما دست  تا  بودیم  بر عهده گرفتیم و همواره مراقب  را  تلگراف  ادارات پست و 

ژانویه   6در  و  سفیر دولت لندن در تهران    3انگلیسی به هاردینگ   2در تلگرافی از لرد النسداون  نقل قول دوم  ."بزند

یکی از منظورهای اساسی ما این است که دولتی را که در ماوراء سرحدات  ":  چنین تشریح شده است  میالدی  1902

تقویت   است،  واقع  هندوستان  ایران  و  ده  کرامپراتوری  جنوب  در  دیگر  طرف  از  بکوشیم.  آن  مبانی  استحکام  به 

ای  العادهو در نتیجه یک عالقه فوق  است  ودهمصروف به تحکیم موقعیت مهم تجاری ب  ،مجاهدات ما طی یک قرن

کرده پیدا  ایران  قسمت  این  نمیدر  منطقی  هیچ  با  اثر  ایم.  در  که  موقعیتی  از  کبیر  بریتانیای  که  کرد  تصور  توان 

آورده به دست  برای  ، صرفاست  مجاهدات متمادی که چندین سال  یا در مقابل مجاهدات دول دیگر  و  نظر کند 

داند هرگونه اقداماتی را که مقتضی بداند  ی در جنوب ایران ساکت بماند. دولت لندن الزم میتحلیل اولویت سیاس

بدون هیچ مانع    ،هابرای حفظ مصالح بریتانیا به عمل آورد و این اقدامات به واسطه استحکامات بحری آن در آن آب

بود. دولت اعلی بریتانیا به خود حق میخواهد  راست مصالح و منافع خود که در  دهد که برای حفظ و ححضرت 

تا    234:  1387)چمنکار،    "مخاطره واقع شده حتی اگر الزم شود تمامیت و استقالل ایران را منظور اولیه قرار ندهد

بر اساس این سیاست، انگلستان به تحکیم موقعیت برتر خود در منطقه خلیج فارس و دریای مکران پرداخت  .  (236

ابزا تضعیف  با  تا  استراتژیکو کوشید  این حوزه  در  ایران  بخشد.    ، رهای قدرت  توسعه  را  در همین  استیالی خود 

های نظامی ایران از روسیه و  به دنبال شکستراستا امتیازات اساسی و مهمی را از آن خود کرد. شروع این امتیازات  

. میالدی بود  1841لیس در سال  بر ایران و نیز معاهده بازرگانی ایران و انگ  و ترکمنچای   تحمیل قراردادهای گلستان

ها همراه  مورد از آن  35ای که از دولت ایران گرفتند که حداقل  اما از اواسط قرن نوزدهم به واسطه امتیازات گسترده

  ها در سالانگلیسی  .نفوذ آنان در امور اقتصادی ایران تشدید شد،  های کالن به مقامات ایرانی بودبا پرداخت رشوه

  25آهن از دریای خزر تا خلیج فارس و اداره گمرکات را به مدت  قالب امتیاز رویتر، کشیدن راه  درمیالدی    1872

گرفتند.   اختیار  در  اینسال  بر  سال  عالوه  بهرهمیالدی،    1901در  و  استخراج  را  امتیاز  نفت  از  خود  نیز  برداری  به 

در  به ویژه در حوزه دریایی ، تجارت خارجی ایران بودمورد  83اختصاص دادند. به سبب این امتیازات که تعداد آنها  

 (. 24: 1395)احمدی،  قرار گرفتو به ویژه انگلستان های بزرگ در دست دولت عمالً ،دوره قاجار

 های مصنوعی ایجاد بحران -2

ا دولت  تامل  قابل  اقدامات  از  جنوبی،  یکی  سواحل  حوزه  در  ایران  قدرت  تضعیف  در  بحراننگلستان  های  ایجاد 

به منظور فشار    های شمالی خلیج فارس و دریای مکران کرانها و پس ه مصنوعی غذایی و محاصره اقتصادی در کرانه

ود، چرا که به نشین به داخل فالت ایران بو کوچ مردمان ساحل های انگلیس در ایران  با سیاست   خالف های م بر گروه
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گیری قدرت دریایی است )چمنکار،  های اساسی و مهم در شکلکرد که مسئله جمعیت یکی از مولفهخوبی درک می

بررسی ترین مصادیق آن، قحطی بزرگ ایران در طول جنگ جهانی اول بود.  (. در این میان یکی از مهم238:  1387

رافیایی مثل کمبود منابع  غاست که در کنار عوامل طبیعی و ج  قحطی بزرگ به روشنی گویای این واقعیتاین  تحلیلی  

ای در  کنندهاستفاده برخی از عناصر داخلی در احتکار غله، دولت انگلیس نیز سهم شایان و تعیینآبی و همچنین سوء 

م جای داشت.  ایران  در  بزرگ  قحطی  این  تشدید  و  را  عه جمواد  بزرگ  قحطی  یکدیگر  کنار  در  عوامل  از  پدید  ای 

ها و  ها به همراه روسنیروهای خود را وارد ایران کرد و حضور آن  ،طرفی ایرانآوردند. انگلیس در ابتدا با نقض بی

دولت انگلیس از یک سو به جهت    ،پس از شدت گرفتن قحطی  الشعاع خود قرار داد.امنیت ایران را تحت  ،هاعثمانی

ت  سپاهیان خودغذخیره  را  ،ذیه  ایران  ناچیز  قیمت   غله  کردبا  گزاف خریداری  آن شرایطغله.  های  در  که  مردم    ،ای 

از سوی دیگر نیز    زده ایران بیش از هر کس دیگری بدان احتیاج داشتند و اینچنین باعث تشدید قحطی شدند.قحطی

اخبا قطع درآمد انگلیس و  ایران توسط دولت  نفتی  ت الهای  در  ایرجل  از آن شدند که دولت  ایران، مانع  با  ارت  ان 

  که   قحطی بزرگ این  اد و تشدید  جبنابراین نقش انگلیس در ای   زده برسد.درآمد حاصل از نفت به داد مردم قحطی

زاده، بود )نجفبسیار شاخص و کلیدی  ،لیون از جمعیت ایران شد بدون هیچگونه اغراقیی م 10موجب از میان رفتن  

1394) . 
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از   دیگر  به  استراتژییکی  ایران  دستیابی  از  جلوگیری  ایران،  دریامحور  توسعه  عدم  در  انگلستان  دولت  عمده  های 

سیس نیروی دریایی قدرتمند از  ا نقش اساسی انگلستان در عدم دستیابی ایران به ناوگان نظامی و ت نیروی دریایی بود. 

گیری نیروی دریایی که سبب تثبیت  ا شکلدوره نادری به صورتی صریح و واضح نمود یافت. مخالفت دولت لندن ب

می مکران  دریای  و  فارس  خلیج  منطقه  در  ایران  سیاسی  و  اقتصادی  نظامی،  حاکمیت  و  از  قدرت  بخشی  گردید، 

سازی ایران در این حوزه دریایی استراتژیک و به حاشیه راندن آن سیاست راهبردی استعمار بریتانیا با هدف ناتوان 

کننده، بخش مهمی از تکاپوهای انگلستان را در منطقه خلیج فارس و دریای مکران بر  نابود  های این کارشکنید.  بو

و حکومت  ملت  قانونی  و حقوق  منافع  پیگیری ش   ضد  با جدیت  معاصر  ادوار  تا  که  بود  )چمنکار،  ایران  است  ده 

اثنا225:  1387 ایران در  انگلستان به جنوب  نمود عملی  (. این نوع دیدگاه، در هنگام حمله دولت  ی جنگ جهانی 

بیانیهیک روز پس از شروع جنگ جهانی دوم، محمود جم نخستیافت.   طرفی کرد. از بیای اعالم  وزیر ایران در 

دیگر   هنگامسوی  این  در  متفقین شود.  گروه  وارد  شوروی  شد  باعث  به شوروی  آلمان  مقابل    شوروی  ،حمله  در 

احتیاج ضروری داشت و انگلستان به دنبال راهی برای حمل کاالهای  حمالت ارتش آلمان، به اسلحه، مهمات و دارو 

توانستند برای حمل  ها از آن میراه خلیج فارس و ایران بهترین مسیری بود که انگلیسی .مورد نیاز ارتش شوروی بود

یاز را به روسیه  کاالهای مورد ن   ،آهن جنوب به شمال توانستند از طریق راهاستفاده کنند. آنها می  شوروی مهمات به  

میالدی، در مورد    1941ژوئیه   17. در  مین سوخت مورد نیاز خود استفاده کنندا ارسال کنند و نیز از نفت ایران برای ت 

ها  در این زمان تنها بهانه انگلیسی.  حمله به ایران میان نمایندگان انگلیس و شوروی توافق و هماهنگی بوجود آمد

هفتص ایران حضور  به  که  و  دبرای حمله  بود  آلمانی  نفر  این    پنجاه  اخراج  باب  در  ایران  منفی  به جواب  توجه  با 

فراهم شد.   برای حمله  بهانه الزم  روز  نفرات،  از  میالدی،    1941اوت  25در سحرگاه  و شوروی  انگلیس  نیروهای 

دستور رضا    و  1320غرب و جنوب و شمال وارد خاک ایران شدند. با ورود متفقین به ایران در روز سوم شهریور  
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شاه مبنی بر ترک مقاومت در ششم شهریور، ارتش رضاشاه یکباره فروریخت و تنها مقاومتی که در این زمان شد،  

مقاومت نیروی دریایی ایران به فرماندهی دریادار غالمعلی بایندر بود که چند ساعت مانع پیشروی نیروهای انگلیسی  

با پرتاب یک موشک سبز    ایران  بادان، خرمشهر، بوشهر و نیروی دریاییحمله به بنادر شاهپور، آ.  در جنوب ایران شد

چون یکی از  (.  541تا    539:  1391د )فرامرزی،  رنگ از ناو انگلیسی در اروندرود که نشانه شروع جنگ بود آغاز ش

ود در جنوب  ها پیش به افراد و جاسوسان خها نابودی نیروی دریایی جوان ایران بود، از مدتاهداف اصلی انگلیسی

دستور داده بودند که اطالعات کاملی از اوضاع نیروی دریایی ایران کسب کنند. به همین دلیل به راحتی توانستند سه  

ها ابتدا به بندر شاهپور حمله کردند و سپس به آبادان برای  پایگاه مهم دریایی نیروی دریایی ایران را اشغال کنند. آن

ت از  رفتند  احفاظت  نفتی  دادند سیسات  قرار  مورد حمله  را  یعنی خرمشهر  دریایی  نیروی  مرکز  آن  از  بعد  در   و  و 

)همان،   آوردند  در  خود  تصرف  به  را  بوشهر  نیروی  (.  546تا    545نهایت  با  انگلیس  دریایی  ناوگان  بین  درگیری 

نکشید،   طول  بیشتر  ساعت  چند  ایران  دریاییاکثر  دریایی  نیروی  افراد  و  اسیر    ایران،  فرماندهان  یا    و   شدندکشته 

این  یکبار  به  بود  گرفته  صورت  زیادی   تالش  آن  ایجاد  برای  که  سازمانی با  اما  شد.  نابود  انگلیس  ناوگان  توسط  ه 

تسلیم نشدند و حدود   به راحتی  این    650وجود در مقابل حمالت ناوگان انگلیسی، مقاومت نشان دادند و  از  نفر 

 (.549د )همان، گلیس شهید شدنافراد بر اثر حمله نیروهای ان

 گیری  نتیجه

اهمیت استراتژیکی، اقتصادی و لجستیکی خلیج فارس و دریای مکران در برهه کنونی بر کسی پوشیده نیست. این  

کرانه و  آبی  و پسپهنه  به کرانه ها  ایرانیان  و  بوده است  و ستد  داد  و  تجارت  تاریخ همواره محل  در طول  آن  های 

با توجه به ارجاعاتی که به تاریخ دریانوردی ایرانیان شده   اند.و چرای آن اعمال صالحیت کرده  نچوعنوان قیم بی

ای پیدا کرد و بندر  سابقهاست، از یک سو در دوران اشکانیان و ساسانیان، روابط تجاری دریایی ایران گسترش بی

های سوم و  از اسالم و به ویژه در طی سده  سیراف مرکز تجارت دریایی ایران شد. از سوی دیگر نیز در دوران پس

بنادری هم چون جَنابه )گناوه( و سیراف )بندر طاهری( رونق بی ای  سابقهچهارم هجری، تجارت دریایی از طریق 

یافت اما به ناگهان با افول روبرو شد. در طول تاریخ بعد از آن نیز در برخی مقاطع به ویژه در زمان شاه عباس و  

در   تالشبعدها  پهلوی،  محمدرضا  آخر  در  و  شاه  رضا  نادرشاه،  دریای  زمان  و  فارس  خلیج  بر  تسلط  برای  هایی 

مکران و گسترش تجارت از طریق این آبراه انجام شد ولی به طور کلی دیگر ایران به دوران طالیی تجارت دریایی  

ا  شده  برابر  چند  اهمیتی  دارای  آبی  پهنه  این  کنونی،  مقطع  در  اما  توسعه  برنگشت.  نفت،  صادرات  گسترش  ست. 

بر   داده است.  توجهات جهانی قرار  را در راس  منطقه  این  افزایش چرخه صادرات و واردات تجاری،  و  اقتصادی 

-همین مبنا در سه سطح استراتژیک، اقتصادی و لجستیکی قابل بررسی است. مسئله اصلی، تضاد واقعیات با ظرفیت

این منطقه است. در حا در  دارای ظرفیتهای موجود  آبی  پهنه  این  بیلی که  اما  های  آن رفت  بدیلی است که ذکر 

های شمالی این منطقه به لحاظ سطح توسعه در جایگاه نازلی قرار دارند. دلیل این امر را باید در  کرانهها و پسکرانه

دو سده   در  ویژه  به  و  فارس  خلیج  وقایع  تاریخ  در  با سیری  کرد.  منطقه جستجو  این  قابل  گذشته  نتایج  به  اخیر، 

کرانه توسعه  باب عدم  در  و پستوجهی  که  کرانهها  یافت  دریای مکران دست خواهیم  و  فارس  خلیج  های شمالی 
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و می  آینده است  راه  در  چراغ  نتایج  این  گیرد.  قرار  توجه  نیز مورد  کنونی  مقطع  در  سیاستگذاری  پروسه  در  تواند 

 مجموع به دو دسته قابل تقسیم است. 

ی  تاریخی،  ک سو عدم سرمایهاز  اقتصادی،  دلیل سیاسی،  پنج  به  دریای مکران که خود  و  فارس  در خلیج  گذاری 

تقسیم می باعث رکود کرانه فرهنگی و محیطی  به نوعی  های خلیج فارس و دریای مکران شده  کرانه ها و پسشود 

با   ن مسئله است.شهرها و پراکندگی جمعیت به خوبی نمایانگر ایگیری کالن است و عدم شکل نیز  از سوی دیگر 

شود که در کنار برخی عوامل داخلی،  توجه به سیر تاریخی این مناطق به ویژه در دو سده اخیر، به خوبی نمایان می 

سواحل   تسخیر  بود.  مشهود  کامالً  ایران  دریایی  نیروی  تضعیف  در  انگلستان  دولت  ویژه  به  و  خارجی  دول  نقش 

ر مهم آن و همزمان اعمال فشارهای اقتصادی عامدانه برای تخلیه جمعیتی سواحل جنوب  جنوبی ایران و اشغال بناد

ایران، از مصادیق بسیار بارز این مساله بوده است. بر همین اساس توسعه دریامحور ایران در دو سده اخیر بیش از  

فارس، آنچنان که باید توسعه  های شمالی دریای مکران و خلیج  پیش عقب افتاد و سواحل و بنادر استراتژیک کرانه

تر از گذشته وجود دارد. به ویژه که امتیازات این  نیافت. امروزه نیز این این موانع همچنان و در برخی موارد پررنگ 

تولید و  کرانهها و پس منطقه آبی و کرانه های آن نسبت به گذشته دوچندان شده است. نقش کلیدی این منطقه در 

های دیگری از جمله گردشگری و تجارت دریایی نیز دارای موقعیتی  ابرجاست و در زمینهترانزیت نفت همچنان پ 

قدرت  دخالت  که  است  شده  موجب  انکارنشدنی  مزایای  همین  است.  فرامنطقه ممتاز  شود.  های  دوچندان  نیز  ای 

ای متعدد آمریکا در ههای جنوبی خلیج فارس و استقرار پایگاهحضور نظامیان و مستشاران کشورهای غربی در کرانه 

ورود  و  دخالت  میزان  چه  هر  مبنا  همین  بر  است.  امر  این  بارز  مصداق  فارس  خلیج  حاشیه  عربی  کشورهای 

ای فزونی گرفت از آن سو شکاف بین کشورهای این منطقه نیز گسترش بیشتری پیدا کرد. همین کشورهای فرامنطقه 

خلیج فارس که بر مبنای موقعیت خلیج فارس شکل گرفته  مسئله موجب شده است تا نهادی مانند شورای همکاری  

ترین خط ساحلی یعنی ایران را نادیده بگیرند. البته این مساله  است عمالً بزرگترین کشور این منطقه و دارای طوالنی 

-گیری یک چارچوب امنیتی منطقهعالوه بر اینکه از کارایی واقعی این نهاد کاسته است، به نوعی موجب عدم شکل

 ای هم شده است که ناشی از وابستگی تام و تمام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است.

ناکامی  و  گذشته  تجارب  به  توجه  با  مجموع  اخیر، حکومتدر  دو سده  در  که  اعمال  هایی  در  ایرانی  مختلف  های 

داشته  فارس  خلیج  و  دریای مکران  بر  نوسازصالحیت  و  دریایی  نیروی  توان  تقویت  لزوم  مرکز  اند،  در  باید  آن  ی 

شود هر زمان که هیمنه ایران بر پهنه آبی جنوب برقرار  توجه قرار گیرد. چرا که با مطالعه تاریخ ایران مشخص می 

بوده است، دستاورد آن رونق تجارت دریایی برای ایران بوده است. البته موقعیت ژئوپلتیک کنونی دریای مکران و  

ای در این گستره آبی حضور فعال دارند. به  ای و فرامنطقه های منطقه قدرتخلیج فارس با گذشته متفاوت است و  

های متعدد نظامی در حوزه خلیج فارس و در یک سطح باالتر در منطقه  ویژه دولت ایاالت متحده با استقرار پایگاه

ز دیپلماسی در سطح منطقه  خاورمیانه، سعی در مهار ایران دارد. بنابراین با توجه به شرایط موجود، استفاده همزمان ا

منطقی  نتیجه  در  گیرد.  قرار  کار  دستور  در  باید  دریایی  نیروهای  تقویت  تعمیق  و  ایران،  برای  رو  پیش  گزینه  ترین 

روابط دوستانه و گسترش تفاهم مابین ایران و کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس و دریای مکران است تا از این  

م امنیتی  رژیم  یک  به  بتوان  خلیج  نطقهطریق  حوزه  کشورهای  قبول  قابل  و  مشترک  مفاهیم  بر  مبتنی  که  پایدار  ای 

فارس و دریای مکران است، دست یافت. بدون شک این هدف قابل دسترس خواهد بود اگر عزمی راسخ در سطح  
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یایی  کالن و سیاستگذاری عمومی کشور وجود داشته باشد که خواهان این امر باشد تا به صورت همزمان، قدرت در

 ایران پیوسته و به صورت متعارف توسعه باید و بتواند نقش کلیدی در امنیت این منطقه و ورای آن ایفا کند.  
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 بوموسی، تهران، سنا  و تنب  جزایر بر ایران  تاریخی (. حاکمیت1389شناس، علی )حق

و  خیراندیش، تجارت1386) مجتبی    خلیفه،  عبدالرسول    6  و  5  های  سده  سلجوقی،  دوره  در  ایران  دریایی  (. 

 92 - 71، صفحات  65، علوم انسانی، شماره  («تیز»  بندر نقش بر تاکید با) هجری

 61، صفحه 173 شماره  دریا، و بندر ماهنامه دریایی، ثروت در شدن سهیم استراتژی (.1389دریس، عادل )

،  153  و  152  شماره  وکال،  کانون  دریاها،  المللبین  حقوق  تحوالت  تاریخ  (.1369)  عبدالرحیم  ذاکرحسین،

   212-116صفحات  

  اقتصادی   رشد  بر  آن  تاثیر   و  گذاریسرمایه  (. موانع1386محمدی، شاپور )  و  خامنه، فرشید  مظفری   رهبر، فرهاد و

 138-111، صفحات 81 شماره اقتصادی،  تحقیقات مجله ایران، در

)ریاحی،     دانشگاه   ارشد،  کارشناسی  نامه پایان  خارجی،   گذاریسرمایه  جلب  بر  حاکم   قواعد   (،1387غالمرضا 

 تهران 

 ایران، تهران، چاپ گیالن شیالت سازمان  آماری (. سالنامه1396سازمان شیالت ایران )

http://www.shilat-bushehr.ir/fa/pages/1368
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-608758


 1401، زمستان چهل و نهم، شماره دوازدهمای، سال ریزی منطقه برنامه پژوهشی جغرافیا و  –فصلنامه علمی  506

ماهنامه بندر و دریا، شماره  ،  نقش بنادر در فرایند توسعه اقتصادی کشور(،  1392سعیدی، ناصر و مرادپور، کمال )

 80، صفحه  201

( محسن  نظرسیاست1395شالباف،  از  آن  پیامدهای  و  نفتی  منابع  راهبردی  اهمیت  تغییر  فصلنامه (.    گذاری، 

 250  - 241، صفحات  2شماره  ششم، دوره سیاستگذاری عمومی،  راهبردی مطالعات

  پتانسیل   فرآوری  ملی  دریایی، همایش   تمدن  فرهنگ  و  توسعه  ایران،  جنوبی  (، سواحل1395آبادی، ریحانه )صالح

 پژوه شاخص   ایران، تهران، پژوهشگاه  شرق  جنوب اقیانوسی  هایکرانه  در توسعه  ژئوپلیتیکی های

مکران،    تحلیلی  خبری  مکران، پایگاه  سواحل  توسعه  برای  فرصتی  پاکستان،  و  هند  (. رقابت 1395صالحی، وحید )

 قابل دسترس:  

www.makran.ir/?p=11012    ( 1398شهریور  21 ) 

 109و  108، صفحات  84ایران، فردوسی، شماره   در دریایی نیروی تاریخی  (. پیشینه 1389احمد ) عابدیان،

  یابنده،   رشد  کشورهای  به  تکنولوژی  انتقال   در  آن  نقش   و  خارجی  مستقیم  گذاریسرمایه   (،1380عامری، فیصل )

 66-39، صفحات  5 شماره سوم، دوره عمومی، حقوق پژوهش

 جاودان، تهران، نشر اوین  و کهن  میراثی فارس،خلیج نام  (. اسناد1388عجم، محمد )

( نوید  توسعه 1395علیزاده،  کار  کسب  فضای  بهبود  و  (.    در   خارجی  مستقیم  گذاری سرمایه  جذب  نیازپیش  و 

 51-33، صفحات  8 و 7 شماره سال شانزدهم، اقتصادی، مجله اقتصادی، رشد به دستیابی

)  قلعه   غفرانی، علی  و شجاع    هایراه  اهمیت  بر  تکیه  با  مکران  سواحل  تاریخ  بر  (. مروری1391دختر، راضیه 

 5ایران، چابهار، صفحه   اسالمی  جمهوری دریایی اقتدار و سواحل مکران توسعه ملی همایش اولین ارتباطی،

 ایران، وب سایت ایران اقتصاد، قابل دسترس: در سازیکشتی هایچالش  و (. موانع1391) غفوری، علی 

www.eghtesadeiranonline.com/vdchm-nw.23n6vdftt2.html      ( 1398مهر   126 ) 

 ( نگار    استعمار   و  ایران  انگلیس،  دست  به  دوم  جهانی  درجنگ  ایران  دریایی  نیروی  انهدام  (.1391فرامرزی، 

 سیاسی  هایپژوهش و مطالعات  موسسه انتشارات تهران،  دوم، جلد مقاالت، و  هاسخنرانی  مجموعه: انگلیس

)   قرچانلو، دریانوردی1385حسین    اسالمی،  تمدن  و  تاریخ  فصلنامه   اسالمی،  نخستین  های سده  در   مسلمانان  (. 

 16-3، صفحات 1 شماره ،2 دوره

( بهادر    مروارید   خرما،)  استراتژیکی  کاالی  سه   بر   تأکید  با  فارس   خلیج   حوزه  در  تجارت  بررسی  (.1393قیم، 

  چمران  شهید  دانشگاه  تاریخ،  ارشد   کارشناسی  نامهپایان  صفویه،  دولت  فروپاشی   پایان   تا  اسالم   اولیه  قرون  از(  وادویه

 اهواز 

هخامنشیان، فصلنامه    دوران  در  ایران   خارجی  (. سیاست1390)  حسین   خشتی،  محمدی  محسن و   چی،مدیرشانه

 249-229، صفحات  17  سیاست، شماره

)  علیرضا،  و  خاتون  نرجس  مرادی،  غیرنفتی،  صادرات  توسعه  در  دریایی  نقل  و  حمل  جایگاه.  (1390قاسمی 

 1چابهار، صفحه  دریایی، نقل و حمل و دریانوردی ملی همایش

http://www.makran.ir/?p=11012
http://www.eghtesadeiranonline.com/vdchm-nw.23n6vdftt2.html


 507...  توسعه تاریخی موانع واکاوی

 

( فارس  مطالعات خلیج  فارس، وب سایت    خلیج  جهانی  تجارت  و  دریانوردی  بر  ایرانیان  (. سیطره1393مرکز 

 مرکز مطالعات خلیج فارس: قابل دسترس در: 

www.persiangulfstudies.com/fa/pages/75      ( 1398مهر  9 )       

  رضایتمندی   اثرات  تبیین .  (1396)  محمدی  شاه  حمیدرضا  و  سجاد  فردوسی،  حسن،  سید  لنگرودی،  مطیعی

-منطقه  ریزیبرنامه  فصلنامه  ،(گلستان  استان  ساحلی  نواحی:  مطالعه  مورد)  دریایی  گردشگری  بازاریابی  در  گردشگران

 54  - 41، صفحات  26  شماره ای،

مسعود،مطلبی تأثیر1396)ادریس  و ساالری،  محمدرضا    موسوی،  ،    همکاری   شورای  کشورهای  گراییالحاق  (. 

 182-159، صفحات 1  سیاسی، شماره  راهبرد ایران، فصلنامه با روابط بر فارس خلیج

جواد، پیروز  حیدر،  لطفی،  معیتی،  مجید  شریعتولی  و  مجتهدزاده،  تحلیل1399)   پناهی،    نقش   بررسی  و  (. 

،  (ای  منطقه  ریزی  برنامه)  جغرافیا  فارس، فصلنامهخلیج  منطقه  کشورهای  خارجی  سیاست  در  ژئوپلیتیک   هایمؤلفه

 1109-1089 ، صفحات38  پیاپی شماره ،10 دوره

  ملی   همایش  ایران، اولین  اسالمی   جمهوری  دریایی  قدرت   توسعه   در  دریایی   راهبرد  (. نقش1391منفرد، هاشم )

 ایران، چابهار   اسالمی  جمهوری دریایی  اقتدار و مکران  سواحل  توسعه

  الملل بین  اقتصاد  در  مکران  منطقه   و  فارس  خلیج  سواحل  تأثیر  و  (. نقش1396میرزاجانی، محسن و لطفی، حیدر )

ریزی  سیاسى، فصلنامه جغرافیا )برنامه و اقتصادى توسعه  در راهبردى مدل   یک ارائه با  ایران بر آن استراتژیکى   تأثیر و

 91-57 ، صفحات 29  پیاپی شماره هشتم، ای(، دورهمنطقه 

  قحطی   در  انگلیس  نقش:  موردی  ایران )مطالعه  ماندگیعقب  و  رکود  در  بیگانگان  (. نقش 1394)  زاده، قدیرنجف

 پیشرفت، تهران   ایرانی  اسالمی الگوی کنفرانس  قاجار(، چهارمین دوره  در میالدی1919-1917 بزرگ

Blackmore, David (2011). Warfare on the Mediterranean in the Age of Sail: A History, 1571–1866, 

North Carolina, Publisher McFarland 

Encyclopedia Britannica  (2019). Population density, Encyclopedia Britannica Websit, Available at: 

https://kids.britannica.com/students/assembly/view/73655#  (Retrieved August 2, 2020) 

FAO (2014). Fishery and Aquaculture Statistics, The Food and Agriculture Organization of the 

United Nations Website, Available at: 

www.fao.org/3/a-i5716t.pdf   (Retrieved May  12, 2019) 

Hu , Yaowu And Shang , Hong And Tong , Hu And Nehlich , Olaf And Liu , Wu And Zhao , Chao 

And Yu , Jia And Wang , Marjorie C.  And Trinkaus , Erik And Richards , Michael (2009). Stable 

isotope dietary analysis of the Tianyuan 1 early modern human, PNAS, Vol 106, No 27, PP 10971-

10974 

Pars Times (2020). Key petroleum sector facilities, Pars Times Website, Available at: 

www.parstimes.com/images/iran_petroleum_facilities_2004.jpg  (Retrieved July 28, 2020) 

Pidwirny, Michael (2006). Fundamentals of Physical Geography, Physical Geography Website, 

Available at: 

www.physicalgeography.net/fundamentals/8o.html    (Retrieved May 3, 2020) 
Marine Vessel Traffic  (2020). Persian Gulf Ship Traffic Live Map, Marine Vessel Traffic Website, 

Available at: 

 

http://www.persiangulfstudies.com/fa/pages/75
https://kids.britannica.com/students/assembly/view/73655
http://www.fao.org/3/a-i5716t.pdf
http://www.parstimes.com/images/iran_petroleum_facilities_2004.jpg
http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8o.html


 1401، زمستان چهل و نهم، شماره دوازدهمای، سال ریزی منطقه برنامه پژوهشی جغرافیا و  –فصلنامه علمی  508

www.marinevesseltraffic.com/PERSIAN-GULF/ship-traffic-tracker?map=vf (Retrieved Agust 25, 

2020) 

Berger, Miriam (2020). Where U.S. troops are in the Middle East and Afghanistan, visualized, The 

Washington Post Website, Available at: 

www.washingtonpost.com/world/where-us-troops-are-in-the-middle-east-and-could-now-be-a-

target-visualized/2020/01/04/1a6233ee-2f3c-11ea-9b60-817cc18cf173_story.html (Retrieved August 

1, 2020) 

Weitz, Rockford (2018). Why is the Strait of Hormuz important?, The Conversation Trust Website, 

Available at: 

https://theconversation.com/uk/who-we-are (Retrieved August 11, 2020) 

World Bank (2018). International tourism, number of arrivals, World Bank Website, Available at: 

https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=2018&most_recent_value_desc=true&sta

rt=1995  (Retrieved August 1, 2020) 

 

 

 

 

   

http://www.marinevesseltraffic.com/PERSIAN-GULF/ship-traffic-tracker?map=vf
https://theconversation.com/uk/who-we-are
https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=2018&most_recent_value_desc=true&start=1995
https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=2018&most_recent_value_desc=true&start=1995


 Geography & Regional planning, Vol. 12, N. 49 

An Exploration into Historical Obstacles to Marine Development of Northern Shores and 

Hinterlands of the Persian Gulf and the Sea of Makran: Emphasizing Geostrategic 

Position of These Two Bodies of Water 
Hamidreza Akbarpour1 

PhD in International Law, Middle East Strategic Studies Center, Tehran, Iran 

  Ehsan Kamrani 

Full Professor of Fisheries Department, Faculty of Marine Science and Technology, Hormozgan 

University, Bandar Abbas, Iran 

Majid Akbarpour 

PhD in International Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

Abstract 

The Persian Gulf and the Sea of Makran are two bodies of water with great strategic, economic, 

and logistic importance. Despite the undeniable privileges of these areas, northern shores and 

hinterlands of them are suffering from underdevelopment. These bodies of water have always been 

among the prosperous areas in the distant past, especially in ancient Iran and post-Islamic Iran, 

considering the major role of Iranians in maritime trade. The main objective of this study was to 

identify the obstacles to the development of these areas over the past two centuries. Identification of 

these obstacles can provide a basis for current and future policymaking. There are two main reasons 

for the underdevelopment of these areas. The first reason is the low volume of investment, which is 

influenced by various political, historical, economic, cultural, and environmental factors. The second 

reason is the intervention of foreign states in these areas. An example of such interventions is the 

capture of important Iranian ports, destruction of the Iranian navy, and the imposition of deliberate 

economic pressure over the last two centuries, especially by the British government. These 

interventions have led to the depopulation of the southern coasts of Iran and, as a result, 

underdevelopment of the surrounding areas. The above-mentioned items continue to act as obstacles to 

the development of these areas. For instance, the presence of trans-regional forces has prevented the 

cooperation and integration of the counters bordering the Persian Gulf and the Sea of Makran.  
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