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چکیده
یکی . در سواحل دریاي مکران از  مهمترین دغدغه هاي سیاست گذاران در سطح راهبردي کشور بشمار می رود"پایدار و همه جانبه"لزوم توجه و اهتمام به توسعه 

بررسی هاي . داز دالیل توسعه نیافتگی منطقه مورد نظر، عقب ماندگی هاي سنواتی  و بی توجهی به زیر ساخت هاي فرهنگی  و اجتماعی سواحل مکران می باش
این توان بالقوه زمانی به فعل تبدیل .  انی بیانگر برخورداري منطقه عمومی سواحل مکران  از ظرفیت هاي خوبی براي توسعه همه جانبه و پایدار  می باشدمید

وع، تدوین نظام مند براي دستیابی به این موض. خواهد شد که زمینه هاي فرهنگی و اجتماعی توسعه محقق و بصورت نهادینه در منطقه ایفاي نقش نمایند
مطالعه ابعاد فرهنگی اجتماعی منطقه مورد بحث، تعیین راهبردهاي مناسب، اولویت بندي و پیشنهادهاي الزم . راهبردهاي موثر و کارآمد می تواند راه گشا باشد

.براي چگونگی به اجرا گذاشتن آن ها در این مقاله مورد بررسی وتبیین قرار گرفته است 
.، سواحل دریاي مکران، توسعه پایدار، توسعه همه جانبهعوامل فرهنگی و اجتماعی:واژگان کلیدي

مقدمه. 1
به همین جهت تبیین و تعیین . توسعه داخلی در هر کشور، به تناسب شرایط اقلیمی، جغرافیایی و انسانی از تعریف خاصی برخوردار می باشد

آنچه که بعنوان فصل مشترك ادبیات . شاخصه هاي دست یابی به توسعه اي متوازن  و پایدار از اهم وظایف دولت ها و حکومت ها بشمار می رود
به عبارت روشن تر توسعه امري . مطرح بوده و در اکثر کشورهاي دنیا به زبان مشترك تبدیل شده است، نگاه ساختاري به توسعه می باشدتوسعه 

، بعنوان زیر بناي امر توسعه مورد سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیتک بعدي نیست؛ توسعه در شرایطی محقق خواهد شد که ابتدا ساختارهاي 
تبیین وضع موجود و تعیین . رار گرفته و سپس اهداف قابل دسترس و ملموس احصا و براي وصول آن ها فعالیت ها شکل دهی می شوندتوجه ق

وجه قرار زاویه انحراف آن با نیاز منطقه براي توسعه و تخصیص منابع به هریک از بخش ها، تا دستیابی به توسعه متوازن و همه جانبه، باید مورد ت
می نیروي انسانی بعنوان محور و تثبیت کننده توسعه از جایگاه ویژه اي برخوردار می باشد که مولفه هاي فرهنگی و اجتماعی این مهم را رقم . گیرد 
.زند 

بیان مسئله ،اهمیت و ضرورت تحقیق. 2
فقر محرز در این حوزه . عی از دست می رود منابع و فرصت هاي بی شماري در منطقه عمومی مکران به دلیل کم توجهی به توسعه فرهنگی و اجتما

براي نمونه، به دلیل . ها، سرمایه گذاري  براي توسعه اقتصادي و دفاعی را نیز تحت تاثیر قرار داده ، حرکت آن ها را کند و بعضاً کم اثر می نماید
و یا ساخت کشتی هاي ماهی گیري بزرگ، مردم منطقه ، با وجود خرید )در عمق دریاهاي آزاد(فقدان زمینه هاي اجتماعی و فرهنگی دریانوردي 

می باشند که ...استقبال مناسبی از این سرمایه گذاري نمی کنند، چنانچه تعداد بسیار زیادي از کارگران کشتی ها از تبعه پاکستان ، اندونزیایی و
.بصورت قاچاق با ملوانان ایرانی همکاري می کنند

ان از جایگاه ویژه و اهمیت راهبردي، ظرفیت هاي اقتصادي و مقدورات اجتماعی و فرهنگی، نقش تأثیر گذار در معادالت امنیتی و دفاعی سواحل مکر
یک طرف و  عدم توانایی سازماندهی این عوامل در راستاي توسعه پایدار و طرح هاي دفاعی از طرف دیگر، بعنوان مسئله مهم هنوز هم یکی از

.  دغدغه هاي مسئولین نظام است
هاي آشکار این منطقه با دیگر مناطق کشورمان است و اگر  نگاه دقیقی به سطوح هاي مختلف آماري کشور بیانگر اهمیت و تفاوتبررسی شاخص
داخلی و خارجی نقش تعیین هاي اجتماعی و فرهنگی منطقه داشته باشیم، در خواهیم یافت که تأثیر این عوامل در بروز تهدیداتپایین شاخص

. اي را بر عهده داردکننده
هدف تحقیق. 1,2

تدوین راهبردهاي فرهنگی و اجتماعی توسعه پایدار و همه جانبه سواحل دریاي مکران 
سوال تحقیق. 2,2

ند؟راهبردهاي  فرهنگی و اجتماعی توسعه پایدار و همه جانبه سواحل دریاي مکران کدام
تحقیقنوع و روش. 3,2

.نوع  تحقیق کاربردي و روش تحقیق توصیفی و میدانی  می باشد 
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ادبیات نظري تحقیق. 3
توسعه پایدار و همه جانبه . 1,3

توسعه را   می توان رشد کمی و کیفی در تمام . است1یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در قرن بیستم، موضوع توسعه
توسعه مقوله اي است چند بعدي و نه یک بعدي و ثانیاً هر کشور با توجه به . ابعاد اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و فرهنگی دانست

کشورهاي توسعه . را شناسایی و دنبال می نمایدخود، مسیر و شیوه هاي توسعه) جغرافیایی ، فرهنگی ، سیاسی و تاریخی(شرایط خاص و ویژه 
.را مطرح نمودند2نیافته به دلیل هزینه و تاوانی که در قالب راهبردها و برنامه هاي توسعه اي متحمل شده اند، الگوهاي جدیدتري مثل توسعه پایدار

تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهاي توسعه را باید جریانی چند بعدي دانست که مستلزم ). 54، 1386شعبانپور ، (
.ملی و نیز تسریع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ریشه کن کردن فقر مطلق است

ز توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهاي اساسی خواسته هاي افراد و گروههاي اجتماعی در داخل نظام ا
توسعه چیزي . بهتر است سوق می یابدحالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده است و به سوي وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادي و معنوي

هاي هاي سیاسی و بزرگداشت ارزش ها و سنتبیش از نوسازي و رشد اقتصادي است و گذشته از بهبود سطح مادي زندگی، عدالت اجتماعی، آزادي
.گیردرا نیز در بر میبومی

هاي جامعه این فراگرد ، تمامی نهاد. شودشود که در آن جامعه از وضعی نامطلوب به وضعی مطلوب متحول میهمچنین توسعه به فراگردي گفته می
هاي گر، در فرایند توسعه استعدادبه عبارت دی. گیرد و ماهیت آن اساساً این است که توان ظرفیت بالقوة جامعه به صورت بالفعل درآید را در بر می

)89، 1369اسدي ، . (شوددهی جامعه از هر جهت چه از نظر اقتصادي و چه از نظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بارور و شکوفا میسازمان
مفهوم توسعه فقط از دریچۀ . دهاي محسوسی داردر دنیاي کنونی مفهوم توسعه همه جانبه با انجام آنچه در نیم قرن گذشته بیان شده بود تفاوت

ها، محدود اقتصادي قابل تبیین نیست؛ بلکه فرهنگ، اطالعات و نوسازي جامعه در آن جایگاهی محوري دارد و منظور از توسعه گسترش توانایی
عی، فرهنگی و سیاسی و بهره اجتماها براي حل مسائل اقتصادي،هاي فنی، خالقیت و نوآوري، توانایی انسانظرفیت فکري، کیفیت دانش و مهارت

)1380،دژپسند . (طور کلی بهبود شرایط زندگی مادي و معنوي براي همگان استها و امکانات جامعه و بهمندي از منابع، دستاورد
تواند میزان کند که پاسخ به آن ها میمایکل تودارو در کتاب توسعه اقتصادي در جهان سوم در بیان معناي توسعه سه پرسش اساسی مطرح می

هاي اقتصادي، اجتماعی و هاي توسعه یک کشور در سنجش رخدادتوان به عنوان شاخصها را میسشاین پر. کند توسعه یک کشور را مشخص می
:ازها عبارتنداین پرسش. دهدمندي کشورها را از توسعه نشان میفرهنگی به شمار آورد و نوع پاسخ به آن ها  بهره

ها، سطح اشتغال و ماهیت و مومی زندگی در یک کشور به اندازه گسترش یافته است که فقر مطلق، درجۀ نابرابري، توزیع درآمدآیا سطوح ع) 1(
کیفیت خدمات آموزشی، بهداشتی و سایر خدمات اجتماعی و فرهنگی بهبود یافته باشد؟ 

و هم در ارتباط با سایر کشورها و مناطق ) داخلی ـ ملی(باط با سایر افراد آیا پیشرفت اقتصادي، احترام و اعتبار شخصی و گروهی را، هم در ارت) 2(
، افزایش داده است ؟) خارجی ـ بین المللی(
ن ها و باالخره ، آیا پیشرفت اقتصادي دامنۀ انتخاب بشر را گسترش داده است و یا افراد را از وابستگی خارجی و قیود داخلی نسبت به سایر انسا)  3(

تودارو . (شده است ) مثالً فرهنگی(جانشین نوع دیگري از وابستگی ) مثالً اقتصادي(آزاد کرده است یا صرف اینکه صرفاً یک نوع وابستگی دها نها
،1364 ،47(

یت منابع م مطرح شد و هدف آن گذشته از رشد اقتصادي وکارائی آن در تحقق اهداف اجتماعی، کاهش فقر و مدیر1980مفهوم توسعه پایدار از دهه 
ترین ایده، مربوط به مفهوم توسعۀ پایدار تاکنون به روشهاي گوناگون در قالب مفاهیم متنوعی استفاده شده است، اما محوري. طبیعی پایدار است

احتیاجات «اي پایدار است که بتواند ، توسعهبر اساس این تعریف. تببین شده است1987سالکمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست بوده که در 
and Development, 1987,134.(هایشان تأمین کندسازي نیازمنديهاي آینده براي برآوردهنسل حاضر را بدون فدا کردن توانایی نسل

(World Commision on Environment
ها و شرکتهاي تجاري، مؤسسات علمی و سازمانالمللی، ، نهادهاي بینهاطور گسترده از سوي دولتمحتوا بهاز آن هنگام این بیان موجز و پر

براین اساس به موازات آن که ارتباط میان رشد اقتصادي و ابعاد اجتماعی و .دولتی پذیرفته و به کار گرفته شده است دانشگاهی و گروههاي غیر
جانبه به رشد اقتصادي، به نحو وجه یکشوند که تمتخصصان و اقتصاددانان بر این مهم همنوا می،شودمحیطی توسعه بهتر درك میزیست

)1373. بلیس و کن بوث(. تواند براي مدت طوالنی به همین سیاق ادامه یابدیعنی نمی.سازدناپذیري توسعه را ناپایدار میاجتناب
توسعه پایدار در پی فقر زدایی، .توسعه پایدار توسعه اي درون زا و نظام مند و متعادل است که بینش سیستمی را در همه رشته ها مطرح می سازد

. کید داردایجاد تعادل میان کشورهاي جهان و گونه اي همزیستی مسالمت آمیز است و بر صلح و استفاده بهتر از منابع و بویژه منابع تجدید شونده تأ

1Development
2 Sustainable Development
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لی برنامه هاي توسعه است که با دیدي کل نگر و توسعه پایدار حالت تکام. بنابراین توسعه فرهنگی نیز بستري مناسب در توسعه پایدار دنبال می کند
)59و 60، 1386شعبانپور ، (.نیز با تأکید بر بینش سیستمی سعی دارد رهیافتی تعادل بخش را دنبال کند

برآورده ساختن توسعه پایدار توسعه اي است که بتواند نیازهاي نسل حاظر را بدون آسیب رساندن به: همچنین در تعریف توسعه پایدار آمده است 
),66همان(. نیازهاي نسل هاي آینده و سازگار با منافع آن ها برآورده سازد

به الگوي توسعه پایدار در مفهوم گسترده آن به معنی اداره و بهره برداري صحیح و کارا از منابع پایه طبیعی، مالی و نیروي انسانی براي دستیابی
امکانات فنی و ساختار و تشکیالت مناسب براي رفع نیاز نسل امروز و آینده به طور مستمر و رضایت بخش مصرف مطلوب است که با به کارگیري 

),73همان(.امکان پذیر می شود
فقرزدایی، استفاده بهتر از منابع، بهبود کیفیت زندگی، بهره برداري صحیح از منابع طبیعی و نیروي : عناصر مشترك در تعاریف فوق عبارتند از 

سانی، نگهداري منابع براي حال وآینده، آسیب رساندن حداقل به منابع تجدید ناشدن ، ارائه راه حل هایی در برابر الگوهاي سنتی کالبدي،ان
)89,همان(. است...اجتماعی و اقتصادي توسعه و

وسعه پایدار در بلند مدت نیازمند دگرگونی ت. امع، شرایط فرهنگی آن جامعه استیکی از مهمترین پیش شرط هاي تحقق توسعه پایدار در همه جو
. دهاي نظام مند فرهنگی است که زمینه ساز دموکراسی و سرمایه اجتماعی به مفهوم پدید آمدن و افزایش حس اعتماد و همیاري میان مردمان باش

.عرفت سنتی، ایجاد تغییر در رفتارها و ارزش ها ترویج آموزش و آگاه سازي، اشاعه دانش، مهارت ها و م: ابزارهاي اصلی توسعه پایدار عبارتند از
یافتگی در گیري توسعههایی را براي اندازهبندي و شاخصمحیطی دستهاهداف توسعه پایدار را معموالً در سه حوزة اقتصادي، اجتماعی و زیست

گر یا ارتباط مستقیم با انسان است و به عنوان تسهیلدهد که درهایی را مورد توجه قرار میحوزة اجتماعی، شاخص. کنندها تعریف میاین جنبه
ناظر بر چگونگی توزیع و استفادة از منابع محدود مورد نیاز براي يحوزة اقتصاد. کندبازدارندة فرایند ارتقاي کیفیت زندگی مردم در جوامع عمل می

ناپذیري است که فضاي عمل و زندگی انسان را پذیر و زایشزایشمحیطی مربوط به منابع طبیعی ارتقاي زندگی مردم است و باالخره حوزة زیست
در حوزه اهداف اقتصادي، . گیردرا دربر می... اهداف اجتماعی، مسائلی نظیر اشتغال کامل، آموزش، بهداشت، امنیت، مشارکت و.دهدتشکیل می

ها در حوزه اهداف زیست محیطی از منابع طبیعی و محافظت از آنزیست سالم، استفاده منطقیشود و محیطمهم تلقی می... رشد، کارایی، ثبات و
.گنجدمی

پایداري در منابع : تواند چهار جنبه داشته باشدپایداري می.مطرح استتوسعه و محیط زیست در حقیقت ایجاد تعادل میانتوسعه پایداردر تعریف
در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد بلکه به.پایداري اجتماعی و پایداري اقتصاديطبیعی، پایداري سیاسی،

.اقتصاد و محیط زیست است،توسعه پایدار محل تالقی جامعه. کندهاي اجتماعی و اقتصادي آن هم توجه میجنبه
پایدار هستند، اما برخی فعاالن زیست محیطی این توسعهمردان و فعاالن زیست محیطی به دنبال رسیدن بههرچند این روزها بسیاري از دولت
منابع در جهان واژه ها معتقدند با توجه به روند استفاده از منابع تمام شونده و از بین بردنآن.دانندکافی نمیگزینه را براي حفظ محیط زیست

استفاده کرد تا این مفهوم در ذهن تداعی نشود که قرار است منابع "توسعهپایداري"مناسب نیست و باید از لفظ جایگزینی چون "توسعه پایدار"
.شودجدیدي تولید

. در توسعه پایدار نقش کلیدي دارند "امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی "و در سطح باالتري "اجتماعی و فرهنگی"دو مفهوم اساسی مولفه هاي 
)1380دژپسند (

، مال، م وجود شرایطی است که در آن آرامش خاطر و امنیت جامعه نسبت به سالمت جسم، جان، روحامنیت اجتماعی در هر جامعه اي به مفهو
معیشت، حیثیت، آموزش، مسکن و تمامی ارزش هاي مادي و معنوي همه افراد و گروه هاي اجتماعی، به طور نسبی در چهارچوب قوانین کشور در 

رسیدن به زندگی بهتر و ایجاد فضاي اجتماعی مناسبی که در . توسعه انسانی رابطه مستقیم داردامنیت اجتماعی هم با. برابر تهدیدها تأمین شود 
سه نماگر طول عمر بر اساس امید به زندگی در بدو تولد  .  آن انتخاب هاي انسانی مشروع گسترش یابد،  در زمره اهداف اصلی توسعه انسانی هستند

ید و درآمد سرانه واقعی، نرخ با سوادي بزرگساالن و نرخ ترکیبی ثبت نام دانش آموزان و دانشجویان در سطح زندگی افراد جامعه بر اساس قدرت خر
بنابراین الزمه ي رسیدن به توسعه ي . تمامی مقاطع تحصیلی، در زمره ي شاخص هاي اصلی توسعه انسانی در هر جامعه اي به شمار می روند 

سرانه ي واقعی و انجام هزینه هاي اجتماعی در تمامی ابعاد مورد نیاز براي ارتقاء سطح زندگی مادي و انسانی کاهش فقر انسانی، افزایش درآمد 
.معنوي افراد جامعه به ویژه در زمینه هاي آموزش، بهداشت و درمان می باشد

فه هاي عقالیی، واقع بینانه، سازنده، امنیت فرهنگی یکی از مهمترین ابعاد امنیت ملی و به مفهوم آن است که از یک سو فرهنگ جامعه از مؤل
ز خطر عادالنه، پویا و منطبق با معیارهاي مطلوب علمی شکل گرفته باشد و از سوي دیگر فرهنگ و تولیدات فرهنگی جامعه نیز ضمن در امان بودن ا

)1376درویشی . (تهدیدها ، از روند رشد فزاینده اي برخوردار باشند 
به گونه اي که می توان گفت حدود . وامع است، زیرا بیشتر رفتار و کردار انسان ها از باورهایشان سرچشمه می گیردفرهنگ پایه و اساس زندگی ج

از رفتارها نیاز به تدبر و % 10تنها در حدود . نود درصد کنش ها و واکنش هاي رفتاري، معموالً بدون استدالل و بر اساس فرهنگ صورت می گیرند
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قدرت هاي استعماري در طول تاریخ، همواره در صدد .رند که آن ها نیز از باورها متأثر هستند و در چهار چوب فرهنگ شکل می گیرنداستدالل دا
المت آن بوده و هستند تا با نفوذ در روحیات، خلقیات، احساسات، عقاید و باورهاي توده هاي مردم در کشورهاي عقب نگه داشته شده، همزیستی مس

ده هویت هاي فرهنگی را در درون آن ها به مخاطره اندازند، نقش آفرینی رفتارها و عملکرد هاي مردم و حکومت هاي این قبیل جوامع را در آمیز خر
.جهت منافع و اهداف مورد نظر خود سوق دهند و تاکنون در مقیاسی وسیع نیز به اهداف شوم خود در عرصه هاي بین المللی نائل شده اند 

ع نکته ي مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است کشورهاي توسعه یافته و قدرت هاي استعماري ، همیشه با حربه ي مقابله با فرهنگ جوام
وارد مهره هاي همتا سازي و تربیت شده توسط قدرت هاي جهان سوم و تهاجم فرهنگی ، علیه آن ها وارد عمل نمی شوند ، بلکه در بسیاري از م

اکز حساس استعماري، به گونه اي ریاکارانه و به نام دفاع از ارزش ها و باورهاي مردم در جوامع جهان سوم پا به عرصه می گذارند و با نفوذ در مر
.اف قدرت هاي بزرگ فراهم می سازندتصمیم گیري و نهادهاي حکومتی زمینه را براي عملی ساختن نیات خود در جهت اهد

3فرهنگ.2,3

یادآوري کرده است ، یکی از ) م1985(هاي رایج فرهنگی در بررسی پر اهمیت خود در بارة کلید واژه4فرهنگ، همان طور که ریموند ویلیامز
در پیمان رم » فرهنگ«اروپایی، قابل توجه است که پس از افزودن تر اتحادیۀ در مفهوم وسیع. هاي زبان انگلیسی استترین واژهدشوارترین و پیچیده

هاي عضودر مورد ، هنوز هیچ توافق آشکاري بین نهادهاي مختلف و از آن کمتر بین دولت) 128ماستریخت ، ماده (به عنوان عرصۀ مجاز عملیات 
) 24، 2009گوردن و سایمون ماندي ،(.مرزها و تعاریف انجام نگرفته است

امروزه اکثر نظام هاي سیاسی در کنار سایر عوامل، گسترش و حفظ ارزش هاي . هنگ و ارزش هاي مشترك از عوامل پایدار قوام هر کشوري استفر
با چنین برداشتی، عواملی که منجر به تضعیف یا نابودي این ارزش ها و فرهنگ مشترك . دلخواه خود را جزء اهداف و منافع ملی به حساب می آورند

فرهنگ و مسائل اجتماعی زمانی براي مردم اهمیت بیشتري می یابد که شیوه . وند، باید جزء تهدیدات فرهنگی و اجتماعی امنیت ملی تلقی شوندش
به ) یا گمان می کنند که از اختیارشان بیرون است(زندگی و هویتشان از سوي روندهاي اقتصادي، سیاسی یا نظامی که از اختیار ایشان بیرون است 

بنابراین سیاست فرهنگی زمانی حایز اهمیت بیشتر است و در دولت شأن باالتري دارد که کشور کوچک تر از آن باشد که قدرت . مخاطره افتاده است
.هستنداقتصادي یا نظامی عمده اي به شمار رود یا آن که نیروي حاکم، خود را رویاروي نیروهاي جدیدي بیابد که در صدد تضعیف موقعیت تاریخی 

)65و 64همان،(
... سر بلند کرده اند و هیچ گونه منبع مهمی اقتصادي ، سیاسی و بنابراین کشورهایی که پس از قرن ها سلطۀ خارجی تازه به عنوان کشوري مستقل

و هرگونه تهدید به ارزش ها و هنجارهاي در اختیار ندارند ، به ناگزیر فرهنگ خود را همچون ابزاري براي نیل به موجودیتی متمایز به کار می گیرند 
.اجتماعی ، قرار می گیرند- که این بازتابها در طیف تهدیدات فرهنگی . اجتماعی آنان، می تواند بازتاب هاي امنیتی را در بر داشته باشد- فرهنگی 

)با دخل و تصرف66همان ،(
شاید به این خاطر که هر کشوري فرهنگ خویش را ابزار تشخص . است و نه سودمندپذیر ها نه امکانارائه الگویی واحد از سیاست فرهنگی به دولت

)67، همان(.اش باشد و حتی اگر چنین باشد حاضر به اذعان آن نیستداند، هیچ کس مایل نیست که دقیقاً شبیه همسایهخود نیز می
ها تحت تأثیر عواملی چون بی اعتنایی بسیاري از زبان . ی گرددزبان نیز به عنوان یک عامل پیوند دهنده جامعه و جزئی از فرهنگ محسوب م

بعضی . جایی اقوام و گاه فقط به علت فقدان توجه از میان رفته اندهاي گسترده و جا بهاستعمارگران، نیاز به مسافرت براي یافتن کار، مهاجرت
هاي عمدة ادند، زیرا والدین با مشاهدة این که در دنیاي جدید فقط دانستن زبانکردند بر افتها به دست آخرین نسلی که به روانی بدان تکلم میزبان

هاي استعماري آخرین قدرت. هاي استعماري تأمین کنندة نیاز و امنیت است، از آموختن زبان پیشینیان به فرزندانشان خودداري کردندقدرت

3 Culture
4 Raymond Williams

ایجاد تعادل میان محیط زیست، اجتماع و اقتصاد): 1(شکل
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-دیگر اثري از آن ها باقی نمانده است و امروزه به عنوان یکی از مألفه هاي امنیتی فرهنگیبنابراین . ها را در کودکان سوزانده اندهاي این زبانریشه
)با دخل و تصرف71همان ،(.اجتماعی مورد توجه صاحب نظران است

اهش سریع جهان را وارد عصر جدیدي کرده است که ویژگی برجسته آن ک، و سیاسی نیم قرن اخیرفناوريتحوالت از سوي دیگر جهانی شدن و 
شدنروند جهانی . نظام هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی جهان و رشد خیره کننده تولید و مصرف استهیندافاصله هاي زمانی و مکانی، ادغام فز

اجتماعی، تهدیدات -و امروزه یکی از دغدغه هاي صاحب نظران سیاسی.جهان را دگرگون کندو حتی سیاسی رود تا نقشه جغرافیاي اقتصادي می
این ادعا که روند جهانی شدن تقسیم البته . متصور از این شرایط است که کشورهاي بدون پشتوانه هاي اقتصادي و فرهنگی را دچار بحران می نماید

ثیرات عمیق و ألیکن، روند جهانی شدن داراي تو. ت اغراق آمیز استو منتفی ساخته اسملتها را بی معنی-بندیهاي جغرافیایی و نقش دولت
برخوردار میدر حوزه تهدید شناسی و ادراك آن، هاي ملی بوده و خواهد بود که از اهمیت قابل توجهی روي ماهیت و عملکرد دولتگسترده اي

.باشد
وپا حاکم است، این است که فرهنگی که در جهانی شدن فراگیر خواهد نظریه اي که اکنون در باب جهانی شدن و فرهنگ در جهان بخصوص در ار

شد فرهنگ غرب و اروپا خواهد بود که بر این اساس تمامی مردم جهان داراي یک فرهنگ، یک زبان، یک نوع سلیقه در مورد لباس و غذا خواهند
ن فرهنگ غالب قرار گیرند، فرهنگ هاي مغلوب را شدیداً تحت تأثیر جریان هاي فرهنگی که از کشورهاي مختلف صادر می شوند زمانی که بعنوا. بود

ید قرار قرار می دهند و تمامی مراکز این کشورها اعم از مراکز اقتصادي، نظامی و سیاسی و از همه مهم تر مراکز فرهنگی آن کشورها تحت تأثیر شد
هستند زیرا باعث تقویت قدرت برخی کشورها می شود و تهاجم فرهنگی را از این بابت است که اندیشمندان از جهت جهانی شدن نگران. می گیرند

.بطور گسترده اي به دنبال دارد که این عمل باعث از بین رفتن هویت هاي  ملی و سست شدن زمینه دینی در افراد خواهد شد
معیتی، ضعف فرهنگ خودي و چالش با مسائل در مجموع مسائل متعددي نظیر اعتیاد، رسوخ فرهنگ بیگانه، تغییرات سریع و بی برنامه ج

یت مستحدثه، مهاجرت هاي دسته جمعی اجتماعی، حاکمیت روحیه قوام گرایی شدید، برخوردار شدن از دو عامل فرا گیري و تداوم ، می توانند امن
)1370استیون (. ملی هر کشوري را در معرض خطر قرار دهند

وضعیت اجتماعی و فرهنگی منطقه . 4
استان هرمزگان.1,4

اي بر پایه تا قرن چهارم پیش از میالد، مدارك پراکنده. فارس در هم آمیخته استجغرافیاي تاریخی استان هرمزگان با تاریخ و جغرافیاي خلیج
هاي جنوبی فارس و دشتیج، اقوامی در سواحل غربی خلظاهراً در دوران بسیار کهن. فارس وجود داردباره خلیجنگاري یونانی درنوشتارهاي تاریخ
توان به دریانوردي بابلیان در قرن از جمله می. شواهدي نیز مبنی بر پیدایش و توسعه دریانوردي در آن دوران وجود دارد. اندزیستهو غربی ایران می

.فارس اشاره کردهفتم پیش از میالد، در خلیج
هاي اند که روزگار آبادانی بندر هرمز بین سالمورخین شرقی و اروپایی چنین گفته. شودیتاریخ مکتوب بندر هرمز از زمان اردشیر بابکان آغاز م

ترین مراکز داد و ستد دویست و چهل و یک الی دویست و یازده میالدي بوده؛ ولی پس از ظهور اسالم و سقوط دولت ساسانی، به عنوان یکی از مهم
فارس جزو قلمرو خالفت اموي و و پنجاه الی ششصد و شصت و یک میالدي، منطقه خلیجهاي هفتصددر سال. شرق معروفیت پیدا کرده است

از اواخر قرن هشتم میالدي که . بوده است) هاي هزار و دویست و هشتاد و پنج الی هفتصد و پنجاه میالديدر سال(سپس جزو قلمرو خالفت عباسی 
تر از جاده معرو ف این راه دریایی را با اهمیتبسیاري از مورخین،. رونق بسزایی یافتدوران شکوفایی خالفت عباسی بود، داد و ستدهاي دریایی

. دانندابریشم یا شاخه مهمی از آن می
عزیمت کرد ) جردم(ها، بندر هرمز را ترك و به جزیره هرمز از ترس حمله مغول- پادشاه بومی بندر هرمز- الدیندر سال هزار و سیصد میالدي سیف

صد و پنجاه و سه میالدي هنگامی که قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح سقوط کرد، در سال هزار و چهار. ر آنجا شهر دیگري بنا نهادو د
واسکو «در سال هزار و چهارصد و نود و هفت میالدي، براي اولین بار استعمارگران غربی به فرمانروایی . ارتباط زمینی اروپاییان با آسیا گسسته شد

ها به عنوان محافظت از منافع پرتغال در برابر تجار مصري و الیقدر سال هزار و پانصد و شش میالدي پرت. فارس پیاده شدنددر بنادر خلیج» دوگاما
فارس خلیجکلید تجاري ،بندر هرمز در این زمان. کشتی جنگی جزیره هرمز را محاصره نمودندبا هفت» آلفونسو آلبوکرك«ونیزي، به رهبري 

سقوط هرمز که از نظر تجاري و نظامی براي دولت ایران اهمیت داشت، به . کردشد و راوادویه از کنار همین بندر در تنگه هرمز عبور میمحسوب می
صدد اعاده مالکیت شاه اسماعیل صفوي که در. ها گردیدها بر تنگه هرمز و وضع مالیات براي عبور کشتیجدا شدن هرمز از ایران و تسلط پرتغالی

ها موفق نشد و پیمانی با آنان منعقد نمود که به موجب آن راندن پرتغالیهاي ناشی از جنگ با عثمانیان، به بیرونایران بر هرمز بود به سبب گرفتاري
؛ فارس تا مدتی تثبیت شدها بر خلیجبا این پیمان تسلط پرتغالی. کردندبایست در لشکرکشی به بحرین، شاه اسماعیل را مساعدت میها میپرتغالی

دولت یافتن کمپانی هند شرقی،با تشکیل و رسمیت. فارس را پایان دادها بر خلیجالیق، حاکمیت پرتعباس بزرگ با کمک قواي انگلیسولی شاه
دولت انگلیس و . فارس تسلط یافتلیجانگلیس سیاست گسترده استعماري خود را علیه ایران به کار گرفت و در اندك مدتی بر سراسر سواحل خ

. ها را فراهم آوردنداي، موجبات ضعف آنهاي منطقههاي محلی جلوگیري کردند و با ایجاد جنگعمال کمپانی هند شرقی با نیرنگ، از اتحاد قدرت
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فارس خلیج. ها در مقابل خود جلوگیري کندنهاي متعدد و کوچک بود تا از اتحاد آنشینفارس ایجاد شیخدر این دوره، سیاست انگلیس در خلیج
اهمیت بعد از جنگ جهانی اول، نه تنها به عنوان یک معبر دریایی تجاري بسیار مهم، بلکه به عنوان بزرگترین کانون نفت و منبع مهم رشد صنایع،

ویژه انگلیس با جدیت تمام تالش کردند حضور فیزیکی هاي تجاري خارجی ایران به ؛ به طوري که کلیه طرفاقتصادي و استراتژیکی فراوانی یافت
)1391مهر24سایت استانداري هرمزگان،(.فارس حفظ کنندخود را در خلیج

.درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد2نفر میباشد که تقریباً 1403674، جمعیت استان هرمزگان بالغ بر 1385شماري سال بر اساس سر
می نیز پیرو مذاهب دیگر درصد5و تسنناهل درصد پیرو 15یرو مذهب تشیع ودرصد پ85اسالم است واستان هرمزگان دین اکثریت مردم

.باشند
سواد و مابقی بی درصد با78/72از این تعداد نفر بوده که646721، 1375در سال هرمزگانسوادي جمعیت شش ساله و باالتر استانوضعیت با

این شاخص در مناطق روستایی معادل . درصد می باشد6/80و 9/87مناطق شهري به ترتیب نرخ با سوادي براي مردان و زنان در. تسواد بوده اس
.درصد به ترتیب براي مردان و زنان محاسبه شده است7/56و 4/71

، 1383درصد نسبت به سال 15و درصد 12ه میزان به ترتیب ب1385سال پنج سال درر کودکان زییکسال وکودکان زیرمیرشاخص مرگ وبهبود
موفق مدیریت بخش وعملکردسوي دیگر نمادازوخانواده هاافزایش سطح بهداشت جامعه وبخش افزایش امید به زندگی ویک سو نویداز

.درمانی استان می باشد تنگناهاي بهداشتی وتهدیدات ومدیریت اجرایی استان هرمزگان در مهار
استان سیتان و بلوچستان. 2,4

کیلومتر مربع آن متعلق 179389کیلومتر مربع آن مربوط به سیستان و 8117کیلومتر مربع ، که 187502استان سیستان و بلوجستان با وسعت 
. ز نظر جمعیت بوده است هاى کشور اترین استانشود و یکى از کم تراکمدرصد از کل مساحت کشور را شامل می 11به بلوچستان می باشد ، 

.باشدبیشترین مساحت این استان  به منطقه  بلوچستان اختصاص دارد و مرکز آن شهرستان زاهدان مى
درصد یکی از سریعترین نرخهاي رشد در دهه 06/6با نرخ رشد متوسط سالیانه معادل 1355- 65بلوچستان در دهه جمعیت استان سیستان و

هاي علت آن را می توان متفاوت بودن ویژگی هاي قومی و فرهنگی مردم این سرزمین با سایر استان.کشور بوده استهايمذکور در بین استان
.عنوان نمودکشور

رسیده است که 1375نفر در سال 579/722/1به رقم1365نفر در سال 000/200/1درصد از رقم 7/3جمعیت استان با نرخ رشد متوسط سالیانه 
تراکم جمعیتی 1375کیلومتر مربع را نشان داده که در سال نفر در هر6/6معادل کشور را به خود اختصاص داده و درصد جمعیت کل 8/2این رقم 

به رقم 1382سال هاي کشور جاي داده و درانترین استاین مسئله استان را در زمرة کم تراکم.نفر در هر کیلومتر مربع رسیده است1/9استان به 
در سطح ملی که ) 75تا 65(البته با توجه به نرخ متوسط رشد ده ساله جمعیت طی سالهاي .کیلومتر مربع ارتقاء یافته است نفر در هر9/11

درصد از میانگین کشوري بیشتر بوده و 8/1می دهد در مقایسه با مناطق شهري استان سیستان و بلوچستان معادل میانگین کشوري را نشان 
000جمعیت کل استان برابر 1382اساس آماربر. از نرم کشوري بیشتر بوده است درصد4/2همچنین در مناطق روستایی این نرخ معادل 

شوري که بطور متوسط جمعیت این موضوع با توجه به نرم هاي ک.درصد آن را تشکیل می دهد3/48که جمعیت شهرنشین نفر می باشد219/2/
. درصد نشان می دهد رقم بسیار پایینی می باشد 8/64شهرنشین در کشور را 

بر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن . استیافتهافزایش1385نفر در سال 2405742به 1375نفر در سال 1722579جمعیت استان از 
حدود 1385دهد که در سال هاي عمده سنی نشان میبررسی گروه.اندکردهري زندگی میمناطق شهدرصد جمعیت استان در60/49، 1385سال 

ساله و 65در گروه سنی درصد7/3ساله و 15- 64درصد در گروه سنی 13/56، ساله0-14استان در گروه عمده سنی درصد از جمعیت17/40
فعالیت )22: آمار جمعیتی استان س و ب (.مرد بوده است100زن در مقابل 103اببرابر1385نسبت جنسی استان در سال . اندبیشتر قرار داشته

طبیعی ، ضعف تکنیک و سرمایه از یک سو و افزایش شتابان جمعیت منطقه هاي عمده مردم منطقه، کشاورزي و دامداري است ولی بعلت مشکالت
بازمانده و به سوي مراکز شهري مهاجرت نمایند یا به سمت قاچاق حتاج اولیه خودمین مایأدیگر موجب شده تا بسیاري از روستائیان از تاز سوي

پائین بودن سطح سواد و آموزش هاي فنی و .دشونروي آورند و گروهی نیز به دنبال فرصت هاي شغلی راهی شیخ نشین هاي خلیجمواد مخدر
.گذشته از عوامل مهم عقب ماندگی این استان استکاري و عدم توجه دولت ها در ، عدم استفاده از افرادايحرفه 

.تحصیلی در بین دو جنس قابل توجه استدرصد بوده و افت تحصیلی در بین دو مقطع66پوشش تحصیلی در مقطع ابتدایی 
افت تحصیلی دختران با در ضمن کمبود معلمین زن در . محصالن است از عوامل مهم خارج شدن این گروه از ردهپایین بودن سن ازدواج دختران،

.اعتقادات مذهبی و فرهنگ روستایی استان بسیار موثر استتوجه به
.تحصیل دانش آموزان از مقطع ابتدایی به باال استفقر روستائیان و سنتی بودن روش هاي کشاورزي، از عوامل مهم کاهش ادامه

برنامه ریزي شده نیز در آن حد نبوده که امکانات شغلی را افزایش داده هايافزایش رشد شتابان جمعیت شدیدتر از افزایش شاغلین بوده و تالش 
کن غیر کافی و ناراحت براي سم. کن راحت برخورداري می شوندساز مهر چه بعد خانوار در شهر و روستا افزایش یافته نسبت کمتري. باشد
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مالحظات جمعیت (.، به شدت سقوط می کندافزایش یابدبعد خانوارروستانشینان استان بیشتر از مناطق شهري است و کیفیت مسکن زمانی که 
)21استان س و ب ، 

درصد 9/7درصد در مقایسه با میانگین کشوري با رقم 8/80میزان اشتغال در سطح استان 1382اساس آمار سال بر: وضعیت فعالیت جوانان استان
همچنین در زمینه . د اشتغال را در سطح کشور این استان به خود اختصاص داده است کمتر از جایگاه متوسط ملی قرار گرفته و کمترین درص

درصد با میانگین متوسط کشوري باالترین درصد بیکاري را به خود اختصاص داده است 9/7درصد نرخ بیکاري با اختالف 2/19بیکاري این استان با 
 .

محدوده چابهار و کنارك راشامل می شود در سواحل مکران واقع شده است، مطالعات به دلیل اینکه بخشی از استان سیستان و بلوچستان که
. معطوف به منطقه یادشده می باشد 
. رسیده است نفر975/210به1382در سال درصدي 7/3با رشد این رقم که نفر بوده 940/163حدود 1375جمعیت شهرستان چابهار در سال 

)3برآورد اطالعاتی نداجا ، (
نفر به ترتیب روستایی و شهري 225353جمعیت شاغل ،نفر241923جمعیت فعال این شهرستان 1382بر اساس برآورد انجام شده در سال 

.درصد می باشد2/47و8/24و  28صنعت و خدمات ، ترکیب اشتغال به ترتیب کشاورزي بوده و1065034و 1084974
درصد جمعیت آن را 65/99در این شهرستان .نیز رایج استتکلم می کنند و لهجه هاي فارسی و محلیبلوچیبه لهجهمردم شهرستان چابهار

) 3برآورد اطالعاتی نداجا ،(.تشکیل می دهند ) سنیو شیعه (مسلمانان 
و ظرفیت پذیرش و بستري یکصد ) ع(علی با عنوان امامبیمارستانیکداراي 1375شهرستان چابهار از لحاظ امکانات بهداشتی و درمانی در سال 

. افزایش داده شده است تخت 130این تعداد به 1382که در سال، بوده بیمار
مرکز افزایش 13و 11ترتیب به  به 1382مرکز بوده که این رقم در سال 8و5تعداد مراکز بهداشتی شهري و روستائی 1375همچنین در سال 

27به1382در سال که این نسبت، درصد بوده4/27به ازاي هر هزار نفر1375ورداري جمعیت به پزشک در سال نسبت برخ.یافته است 
)3برآورد اطالعاتی نداجا ،(. درصد پزشک رسیده است 

ویژگی هاي کلی منطقه . 5
عواملی مانند اقتصادي، سیاسی، نظامی و دفاعی و . می رسد توسعه پایدار در اثر تعامل و تأثیرات متقابل عناصر مختلف بوجود امده و به نتیجه 

به همین جهت کلیه عناصر مرتبط و . ژئوپلتیکی در تعامل و تاثیرات متقابل با عوامل اجتماعی و فرهنگی توسعه پایدار را تحت تاثیر قرار می دهند 
.مؤثر در حوزه اجتماعی و فرهنگی توجه خواهد شد موثر در توسعه پایدار برشماري شده و  در ارائه راهبردها تنها به عوامل 

 حوزه ژئوپلیتیک دریاي عمان و اقیانوس هند(اتصال به دریاي آزاد و اقیانوس هند(
نزدیکی به مراکز تولید و مصرف انرژي
داشتن سواحل مناسب براي دفاع
دارا بودن شرایط مناسب براي پیوند قدرت بري و بحري
راي اختفاء زیر دریایی هاي بزرگدارا بودن شرایط الزم ب
دارا بودن موقعیت الزم براي توسعه استراتژي هاي دریایی
داشتن منابع دریایی سطحی و زیر سطحی
داشتن امکان توسعه بنادر و اسکله هاي بزرگ
کمتر بودن آلودگی هاي زیست محیطی نسبت به خلیج فارس
داشتن امکان پیوند دو قطب انرژي در شمال و جنوب

نقاط قوت و قابلیتهاي منطقه . 1,5
وجود منطقه آزاد تجاري اقتصادي چابهار در منطقه-
وجود گروههاي قومی و مذهبی در منطقه-
وجود مناطق دریایی ارتش و پایگاه هاي دریایی سپاه در منطقه-
زمین و پس کرانه هاي مناسب در امتداد سواحل-
مطالعهوجود سواحل مناسب در منطقه مورد -
وجود شرایط الزم براي ترانزیت و ترانشیپ کاال-
هاي نظامی در منطقهشرایط الزم براي گسترش یگان-
در منطقه) خلیج هاي کوچک(وجود خورها -
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آبهاي آزاد و عمق عملیاتی مناسب در دریاي عمان-
هماهنگی نیروهاي نظامی و انتظامی در منطقه-
هاي صیادي ، تجاري و نظامی در منطقهمنظوره اسکلهقابل استفاده بودن، چند -
هاي دفاعی مناسب سواحل با قابلیتوجود -
هاي صیادي در امتداد سواحلوجود اسکله-
.ا.ا.وجود زمینه ي همگرایی سران طوایف و قبایل با نظام ج-
منطقه بندي نظامی با تقسیمات سیاسی کشورانطباق -
).1375لورنس ( و پدافند هوایی ارتش در منطقهوجود پایگاه هاي هوایی -

نقاط ضعف و آسیب پذیري هاي منطقه . 2,5
هایی از منطقه و نیز قطع برق و نوسانات کمبود آب شرب و کشاورزي در بخش: شرایط اقلیمی منطقه و کمبود آب شرب و حرارت و رطوبت زیاد -

.آن موجب نگرانی اهالی این مناطق گردیده است
هاي صعب العبور و بعضاً غیر قابل عبور با شرایط بسیار سخت است داراي طبیعت خشک، کویري، مناطق کوهستانی، کوهکهشرایط سخت منطقه 

مناطق کم آب کشور است و حتی جهان یکی ازاین منطقه جزء. که یک روز ماندن در این منطقه براي فرد غیر  بومی مشکالت بسیاري را در بر دارد
.تأثیر بسزایی در سایر مسائل منطقه داردو مشکل کمبود آب است

،فاصله زیاد مراکز شهريو استان و کشورعواملی همچون انزواي جغرافیائی و دوري مراکز جمعیتی تا مرکز : دوري منطقه نسبت به مرکز کشور -
هاي فاقد امکانات باعث کند شدن آهنگ توسعه اجتماعی و هاي بی رویه به شهرضعف ارتباطات اقتصادي و فرهنگی و مهم تر از همه مهاجرت

.هاي بی رویه از سایر عوامل بارزتر است می توان گفت که نقش مهاجرتبه جرأتو شده است آن شهر هاي تضعیف فرهنگ  شهر نشینی در
ها همیشگی بوده است ناامنیاً در این منطقه بروزاز دیرباز تحت تأثیر شرایط سیاسی نظام حاکم بر کشور بوده است و تقریبهمچنین امنیت منطقه 

-هاي  نظامی ضعف مدیریت سیاسی و همچنین  مخدوش شدن اقتدار و ابهت دولت مرکزي و ارگاندوري از پایتخت و ، منطقهو در مسائل امنیتی 
به اقتدار  و ابهت دولت مرکزي مرتبط بوده است و هرگاه این منطقهدر دوره هاي گذشته ایجاد امنیت در .انتظامی از اهمیت ویژه اي برخوردار است

.اقتدار چه به شکل نظامی و چه به شکل سیاسی آن آسیب دیده است، شرایط براي بروز نا امنیها فراهم شده است
تگاه انقالب و مبارزه با ظلم و پس از پیروزي انقالب  اسالمی و حاکمیت جمهوري اسالمی، به دلیل خواس: اي و قومی در منطقه فرهنگ عشیره-

از اینرو براي .، قدرت  سیاسی، اجتماعی خود را در معرض خطر دیدند و آن ابهت گذشته خود را از دست دادندمنطقهستم دیرینه خوانین و اشرار 
ري با اشرار و تحریک  مردم و ایجاد نا امنی اقدام به همکا،گذشتهو قبیله اي حفظ منافع خود با اتکاء بر قدرت سیاسی و پایگاه اجتماعی و طایفه اي 

ند که آن در منطقه  نموده و گروهی از این خوانین که عمدتاً اهداف  اقتصادي را دنبال می کردند با اجیر کردن اشرار به قاچاق مواد مخدر پرداخت
. ها در چند ساله اخیر بوده است نیز یکی از مهمترین عوامل نا امنی

غیر مجاز در منطقه هايوجود سالح-
مواد مخدر که عمدتاً حشیش بوده از سیستان و بلوچستان و بندر چابهار و بنادر تابعه و از : ترانزیت مواد مخدر از کشورهاي همجوار به منطقه -

هاي بوشهر و دریا به استانطریق شناورهاي تندرو و صیادي وارد منطقه شده و در سواحل جاسک و سیریک میناب و بندرعباس و یا اینکه از طریق 
از جرائم استان را به خود اختصاص داده % 35پدیده مواد مخدر به صورت مستقیم ،  . گرددکشورهاي حوزه خلیج فارس منتقل میهخوزستان ی

این .دریافت می کنندقابل ذکر است که در فقه و فرهنگ اهل سنت خرید و فروش مواد مخدر مباح است و علماي اهل سنت زکات آنرا نیز . است
از کل % 67درآمد سرشار مولوي ها که با دریافت زکات از ناحیه قاچاق و کشت مواد مخدر در واقع نوعی مشروعیت به این تجارت داده است ، 

. شرارت ها و ناامنی هاي منطقه در ارتباط با خرید ، فروش، ترانزیت و توزیع مواد مخدر به خود اختصاص داده است
هاي  کرمان، کیلومتر مرز آبی و همجواري با استان1800استان هاي هرمزگان و سیستان و بلوچستان  با بیش از: مبادي قاچاق در منطقه وجود-

و فارس و بوشهر به لحاظ وضعیت خاص جغرافیایی و شیوه بافت سنتی حاکم بر آن و به دلیل عدم وجود زمینه کارهاي اجتماعی براي اشتغال مردم
ط بد آب و هوایی و نبودن امکانات کشاورزي و دامداري و همچنین وابستگی قومی و مذهبی با برخی از کشورهاي حوزه خلیج فارس از دیرباز شرای

.توان گفت قاچاق کاال ریشه در آداب و سنن صدها ساله اکثر مردم استان داردمحل مناسبی براي ورود و خروج کاالهاي قاچاق بوده و می
اي، مشروبات الکلی، آالت قمار، پارچه، لوازم آرایشی و بهداشتی، رسیور و قطعات ماهواره: شود عبارتند از هایی که به صورت قاچاق وارد میعمده کاال

.دباششود شامل سوخت ، احشام و انسان میعمده کاالهاي قاچاق که از کشور خارج می. باشدبازي و غیره میتلفن همراه، پوشاك، کفش، اسباب
)1384پور احمدي (
هاي شرارت و نا فقر فرهنگی حاکم بر منطقه و وضعیت خاص جغرافیایی بستر مناسب و مساعدي براي ایجاد زمینه: فقر فرهنگی مردم در منطقه -

. باشدامنی می
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اکثر . و تعداد شیعیان هم روز به روز در حال کاهش استیابد، اهل سنت اند و این رقم روز به روز افزایش می منطقهبیش از هفتاد درصد مردم 
کم ظهور بیشتر ي یافته و ، اهل سنت اند و بعد از انقالب در اهل سنت، گرایش به مذهب بیشتر شده و یا دستهاي عمده منطقهجمعیت شهر

. کرده اند و توانسته اند جاي خانها را بگیرند وفاداري به مذهب بیشتر شده است و به همین سبب ، مولویها نفوذ زیادي در بین مردم پیدا 
هاي ساحلی در امتداد سواحلعدم وجود جاده-
هاي مقاومتعدم وجود و یا کمبود نیروهاي بسیجی سازماندهی شده و پایگاه-
هاي تجاري در امتداد سواحلعدم وجود اسکله-
هاي صنعتی در امتداد سواحلعدم وجود اسکله-
اجتماعی-هاي اقتصادي و فرهنگیاسب امکانات کشور و زیر ساختتوزیع نامن-
که به (طبق آمار غیر رسمی موجود . ، فقر اقتصادي است می توان بیان کردمنطقهبه عنوان ضعفعامل دیگري که : عدم وجود اشتغال پایدار -

نفر بیکار بودند 16از هر صد نفر مرد فعال هاي گذشتهي سالاهو طبق سرشماري) علت عدم همکاري مردم با آمار گیران چندان قابل اتکا نیست
به راحتی براي امرار معاش به استخدام افراد شرور و منطقهاین امر باعث شده جوانان .تا حدودي روند بیکاري کنترل شده استکه در سالهاي اخیر 
. قاچاقچی  در آیند 

پایین بودن سطح رفاه عمومی مردم منطقه-
سازماندهی مناسب براي صید صنعتیعدم-
اقتصادي -یکی دیگر از عوامل ناشی از مسائل سیاسی : ساله جهت توسعه همه جانبه 20اجرایی نشدن طرح جامع مدیریت متأثر از سند چشم انداز -

است و طبیعی است که هر کسی در این مدیرانو یا عدم پیگیري استراتژیهاي تبیین شده توسط ، عدم وجود استراتژي مسائل منطقهتأثیر گذار بر 
وقتیکه استراتژي نباشد، و امور بر طبق سالیق اداره شوند دیر یا زود با بروز کوچکترین . منطقه به طور دلخواه و بر طبق سلیقه خود عمل می کند 

هاي قومی و مذهبی خود ز مرکز کشور و واگراییبخصوص که عواملی مثل دوري استان ا.ضعف، زمینه براي نا امنی و هرج و مرج فراهم می شود
.عامل مهمی در تشدید هر بحران و نا امنی هستند 

نامناسب بودن ساختارهاي ارتباط رسانه اي در منطقه-
عدم وجود نخبگان شاخص در منطقه-
هاي الزم براي ایجاد مراکز خدماتی در سواحلعدم استفاده از زمینه-
هاي گردشگري در منطقهها و جاذبهیتعدم استفاده از ظرف-
عدم وجود تجهیزات مناسب دریایی نظامی براي منطقه-
داراي اقلیمی بسیار خشک و بري است، همچنین ذخیره  آبهاي زیر زمینی  بسیار ناچیز و منطقهاین : پایین بودن قابلیت کشت و زرع در منطقه -

بسیاري از و.بخش صنعت و خدمات نیز نوپا و ضعیف است. نق و اشتغال زایی آن بسیار پایین استبعضاً شور است، لذا بخش کشاورزي بسیار کم رو
با توجه به  سود شرشار  قاچاق  . اهل سنت و طوایف منطقه  به قاچاق کاال و حتی قاچاق مواد مخدر  به چشم یک فعالیت حالل و مباح می نگرند

.ی توسط  باندها ي قاچاق مواد مخدر جذب و بعضاً  مسلح شده و به نا امنی و خشونت دست می زنندمواد مخدر خیل عظیم جوانان بیکار به راحت
)که امکان پذیرش دانشجوي خارجی داشته باشد(عدم توجه به تأسیس مراکز آموزش عالی دریانوردي -
عدم استفاده از تجارب الزم براي جنگ در دریا-
یکی منطقهبی انگیزه بودن اکثریت کادر اداري غیر بومی در این عدم استفاده از نیروهاي بومی و : عدم استفاده از عوامل بومی در مدیریت منطقه -

شوند، بدون می باشد ، با توجه به غیر بومی بودن کادر اداري، اکثر افرادي که در ادارات منطقه مشغول می در مسائل منطقهدیگر از عوامل مؤثر 
تمند انگیزه به آنجا می روند و یا نیروهاي تبعیدي و ضعیف ادارات هستند به گفته مدیران محلی در آنجا یک سازمان اداري و مدیریت قوي و قدر

به . به آنجا نرودکم آبی و مشکالت طاقت فرساي این منطقه باعث می شود که کسی . مگر افرادي که با احساس تکلیف به آنجا رفته اند،وجود ندارد
همچنین ضعف مدیریتی .به مسائل نا امنی دامن می زند و بطور غیر مستقیم تأثیر گذار می باشد منطقههمین جهت  مشکل اداري موجود در 

.گردد هاي قومی و طایفه اي در منطقه محسوب میهاي مختلف عامل دیگري در بروز نا آرامی و کشمکشناشی از بی کفایتی مدیران در زمان
عدم بهره برداري از حضور و سیادت دریایی در منطقه-
منطقه حدود نیمی از جمعیت . است منطقهسوادي کشور در این بر اساس آمار ارائه شده بیشترین میزان بی: پایین بودن نرخ با سوادي در منطقه -

ده و اگر هم شده بسیار کم است و مردم به طور سنتی با فرهنگ قوي کار فرهنگی در اینجا نش. با توجه به جمعیت جوان منطقه بی سواد هستند 
اصالً بین مردم شرور بودن و قاچاقچی شدن یک ضد . مثالً عالقه سنتی مردم به سالح است . ها حاکم است، زندگی می نمایند قبیله اي که بر آن

.ارزش محسوب نمی شود 
در منطقه) ینی، ریلیهوایی، زم(هاي ارتباطی مناسب عدم وجود شبکه-
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وجود گنبدهاي نمکی و زمین هاي شوره زار در برخی مناطق-
ما . یکی از فقیرترین مردم کشور هستندمنطقهبسیار کم است، مردم اینمنطقهبودجه عمرانی : نامناسب اعتبارات و بودجه دفاعی در منطقه سهم-

مرگ و میر باالست، آب آشامیدنی تقریباً در اکثر مناطق مطلوب نیست و در بعضی از . خود شاهد بودیم که بهداشت در سطح پایینی قرار دارد
. مناطق در زمستان آب را در جایی انبار و بعد در طول سال، مردم از آن استفاده می کنند و حیوانات هم از همان آب استفاده می نمایند

الوصل خارجی در منطقه وجود نیروي کار ارزان و سهل-
درصد ، یکی از مناطق جمعیتی با رشد باالست که تراکم 7/3جمعیت منطقه با  نرخ رشد متوسط سالیانه : تراکم نامناسب جمعیت در منطقه -

از اینرو این منطقه در زمره کم تراکم ترین مناطق کشور قرار . نفر در هر کیلومتر مربع بوده است12نسبی جمعیتی بر اساس سرشماري ها حدود  
. دارد

سواحل طوالنی استان سیستان و بلوچستان-
در مجموع نقاط ضعف و آسیب پذیري هاي فوق شرایطی را ایجاد کرده است که موجب افزایش ناامنی ها در این منطقه شده است و روحیه قانون 

)1384پور احمدي .(ستیزي و عقب ماندگی جزء الینفک زندگی برخی مردم منطقه شده است
جه گیري ورهیافتنتی.6

و SWOTبا بهره گیري از نقاط قوت، ضعف، آسیب پذیري ها و تهدیدات موجود در منطقه و با استفاده از تکنیک هاي تدوین راهبرد مانند 
TOPSIS با توجه به عدم وجود فرضیه در این تحقیق و مطرح بودن راهبردهاي مناسب براي ایجاد، گسترش و ثبات توسعه پایدار ارائه گردید و

ا سؤاالتی که روشن گر مسیر حرکت و راهنماي محققین در چگونگی انجام تحقیق بودند، هدف و نتیجه ي این تحقیق، پاسخ به سؤاالت مورد نظر ب
. دقت زیاد که آزمون هاي ریاضی آن ها را تأیید نمایند تعیین گردید

بدست آمده به ترتیب مطلوبیتراهبردهاي.1,6
آب و برق، راه ، مخابرات ، بهداشت، (ایجاد بستر الزم جهت جذب سرمایه هاي داخلی و خارجی براي توسعه ي همه جانبه ي سواحل منطقه ) 1(

ایجاد اشتغال پایدارو باال بردن درصد به منظور استفاده از کلیه ي ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل منطقه در راستاي توسعه صنایع مختلف ، ...) آموزش و
.اشتغال جمعیتی و نهایتاً جلوگیري از ارتکاب به بزه

ایجاد و تعمیق همبستگی هاي ملی، قومی و مذهبی در منطقه از طریق اعمال توجه ویژه ملی به این منطقه و استفاده از عوامل بومی و مذهبی) 2(
.و پوشش فراگیر رسانه هاي جمعی ملی و محلی و تبلیغات و اطالع رسانی الزم در این خصوصدر ساختار اداري و دفاعی منطقه ضمن توسعه

اعتماد سازي در حوزه ي سیاسی با کشورهاي منطقه و استفاده از ظرفیت هاي فرهنگی مردم منطقه در این خصوص و برقراري ارتباط آموزشی ) 3(
.ها با آن) دریایی(

:پیشنهادات .7
:ن تحقیق با توجه به طیف مخاطبین آن  به سه دسته تقسیم می گردندپیشنهادهاي ای

پیشنهاد به مسئولین نظام .1,7
.در سطح منطقه... بازنگري در تدوین قوانین و مقررات تشویقی ، توسعه اي و) 1(
.ثبات مدیریت ها در منطقه ي مورد مطالعه خصوصاً مناطق آزاد و حساس) 2(
.رح هاي عمرانی و توسعه اي بر اساس سند چشم انداز  بیست ساله ي کشورثبات برنامه ها و ط) 3(
.توجه ، تقویت و تخصیص اعتبارات ویژه ي توسعه به منطقه و نظارت بر اجرا و تحقق آن) 4(
.بازنگري در تقسیمات کشوري به منظور استفاده از حداکثر توان استان هاي همجوار) 5(
.گسترش صنایع و خدمات در منطقهبازنگري در استقرار و ) 6(
.تهیه طرح آمایش سواحل دریاي عمان) 7(
...توسعه ي زیر ساخت ها در منطقه شامل آب، برق، گاز، تلفن، راه، درما ، آموزش، مسکن و) 8(

پیشنهاد به مسئولین محلی .1,7
.تعیین اولویتهاي توسعه و تعمیق و گسترش آن در سطوح مختلف) 1(
طرح و برنامه براي استفاده از کلیه ي ظرفیت هاي فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، نظامی ، اقتصادي و زیست محیطی در جهت توسعه ي ایجاد ) 2(

.پایدار
.افزایش ارتباط سیستمی و نظام مند با مرکزیت کشور به صورت دو طرفه و مستمر) 3(



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش
3086:کدمقالهفرهنگی و اجتماعی توسعه پایدار و همه جانبه سواحل دریاي مکرانتدوین راهبردهاي  

کنارك-راندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ای

.استفاده از ظرفیت هاي سرمایه گذاري داخلی و خارجی ) 4(
...رفع مظاهر آشکار و برجسته ي فقر و عقب ماندگی منطقه در ابعاد آموزشی ، بهداشتی ، درمان و) 5(
.ایجاد روحیه ي خود باوري ملی و امید به آینده اي درخشان در بین مردم) 6(
.الگوگیري از مدیریت هاي موفق در سایر مناطق مشابه داخلی و خارجی) 7(
...می گرایی در کلیه ي بخش هاي صنعتی ، خدماتی ، مدیریتی وکادر سازي و توجه به بو) 8(
.کاهش هزینه هاي جاري مردم منطقه به منظور افزایش رفاه عمومی) 9(
.توسعه ي اشتغال پایدار) 10(
...افزایش حس هم گرایی در سطح منطقه باتأکید بر مولفه هاي مذهب ، اقوام و) 11(
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