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نیایی راهبردي و توسعه سواحل مکرانیروي در
1هادي اعظمی، استادیار جغرافیاي سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2طیبه فرشته منش، دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیاي سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
از . فراهم کرده استآن بهره برداري از دریاها براي را مرزهاي آبی تشکیل می دهند و این موضوع فرصت خوبی براي جمهوري اسالمی ایران سی درصد از مرزهاي 

که در ویژه آندي، مورد توجه بوده است؛ بهاقتصاکه در خدمت اهداف و منافع عنوان یکی از عوامل مهم نظامیبهو به طور مستقیم سوي دیگر نیروي دریایی از دیرباز
اقتصادي جهان را تحت متعاقب آن اموراند تا با ایجاد یک نیروي دریایی قوي، امور نظامی ومنظور حفظ سلطه خود بر جهان، سعی کردهها بههاي اخیر، ابرقدرتسده

یک نیروي مقام معظم رهبري نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران را به عنوان،مطرح است کهایران نجا براي ه آاهمیت دریاها تا ب. ود قرار دهندسیطره خ
کسانی با تسلط بر دریا و دریانوردي در طول . ت؛ فوائد بزرگ و کالن اسمی دانندهبردي فوائد رارا وائد دریا براي یک کشور و یک ملتفو راهبردي معرفی می کنند

.المللی خودشان را تا سرزمینهاي دوردست گسترش دهندتقریباً در طول چهار قرن ـ توانستند قدرت بینپی ـدرقرنهاي پی
باشد که با بر افراشتن و نمایش پرچم کشور در اقصی نقاط جهان به عنوان سفیر ، میآنترین رکن آن بعد نظامیقدرت دریایی ارکان متعددي دارد ولی قطعاً مهم

آمیز در حمایت از دیپلماسی و سیاست دولت متبوع خود عمل نموده که در صورت نیاز و ضرورت نیز اي آشکار و در عین حال صلحراده ملی و پشتوانهنماینده و مظهر ا
تحلیلی به - وش توصیفیدر مقاله حاضر بر آنیم تا با ر.توانایی اعمال قدرت در راستاي به دست آوردن و حفظ منافع ملی در عرصه گسترده دریاها را خواهد داشت

. جایگاه نیروي دریایی در توسعه، کارآمدي و مطلوب کرانه سواحل مکران بپردازیم
ملیمنافع- اقتدار ملی-سواحل جنوب شرقی-نیروي دریایی: واژگان کلیدي

:مقدمه. 1
موقعیت سوق الجیشی  آن در منطقه و جهان، قدرت و کیلومتر مرز آبی و وجود منابع عظیم دریایی و 2800جمهوري اسالمی ایران با داشتن حدود 

اري و بطور کلی تامین منافع جمهوري اسالمی ایران فالت قاره، ناوگان تجسیادت دریایی به منظور حفظ و دفاع از مرزهاي آبی و تاسیسات ساحلی، جزایر
نیازهاي نیروهاي مسلح به یگانهاي شناور رزمی با توجه به نقش .استبرخوردار اي در استراتژي دفاعی کشور نقش تعیین کننده داشته و از اهمیت ویژه 

یاد ي جنوبی کشور وجود دارد متنوع، زتعیین کننده اي که قدرت دریایی در سرنوشت جنگ تحمیلی و در مقابله با تهدیدات محتمل دیگر از ناحیه مرزها
انهاي موجود در برابر ضرورت هاي جنگ تحمیلی و تهدیدات بالقوه و ویژگی هايیگو در پاره اي موارد به علت فرسودگی، عدم تناسب و یا عدم کارآیی

فوق العاده اقتصادي، امنیتی، یجنوب شرق ایران با دارا بودن ظرفیت هاي ژئوپلیتیک). 6: 1371وفایی زاده،(دیگر نسبتا عاجل و داراي اهمیت می باشد
و ست که تا کنون آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته در کشور ارکردهاي تولید کننده ي قدرتدسترسی، ارتباطات منطقه اي و بین المللی واجد کا

مانده ترین مناطق کشور به لحاظ فاقد چنین پتانسیل هایی هستند، یکی از عقب ي فوق الذکر که دیگر مناطق ایرانبا وجود دارا بودن پتانسیل ها
آینده کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و ساحلی دریاي عمان وابسته به طراحی سیاست هاي توسعه . ردداقتصادي، اجتماعی و محیطی محسوب می گ

. هااهمیتی حیاتی دارددریا در رشد زندگی و اقتصاد ملت.)5: 1384، رومیناحافظ نیا و (ه از کشور می باشداکرد این منطقکارآمد و استفاده ي بهینه از ک
ها را ها دارد و در واقع، سیاست دریایی آن کشورها و فرهنگ آنها، نیازها،تواناییدریا ارتباطی مستقیم با خواستههاي صاحب منافع کشور

موفقیت در دستیابی به اهداف .کندشود واهداف اقتصادي، سیاسی و نظامی را دنبال میاین سیاست در قالب راهبرد دریایی تبیین می.بخشدعینیتمی
وجود کارگیري نیروي انسانی، ابزار و تجهیزات و قوانین و مقررات درحد فراگیر دارد و همه این موارد، نهایتا قدرت دریایی را بهبه توان بهموردنظر، بستگی 

عوامل مهم عنوان یکی از نیروي دریایی از دیرباز به.نشأت گرفته از شرایط خاص جهان پیشرفته امروز است» قدرت دریایی«این تلقیمنسجم از. آوردمی
اند تا با ایجاد یک سلطه خود بر جهان، سعی کردهمنظور حفظها بههاي اخیر، ابرقدرتکه در سدهویژه آننظامی و اقتصادي،مورد توجه بوده است؛ به

١-١aazami@um.ac.ir -

٢-٢t_fereshtemanesh@yahoo.com -
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ر دستیابی به اهداف کالن نظام منظوبرداشتن در مسیرراهبرد ملی بهگام.نیروي دریایی قوي، امور نظامی واقتصادي جهان را تحت سیطره خود قرار دهند
. نظام بوده استهاي مختلف است؛ امري که همواره دغدغه خاطر دولتمردان و کارگزاراناز امنیت در حوزهجمهوري اسالمی، مستلزم برخورداري

امنیت ملی ایفا نقشی اساسی در برقراريهاي مسلح در کنار سایر ارکان قدرت ملی،نیرو. برخورداري از امنیت ملی نیازمند برخورداري ازقدرت ملی است
هاي کالن شدت متأثر از تفکر دولتمردان، سیاستبرخورداري از امنیت ملی در حوزه دریا، مستلزم برخورداري ازقدرت دریایی است؛ جایی که به. کنندمی

ها پیوند خورده است، برخورداري از راهبرد دریایی دریابراي کشوري دریایی مانند ایران که منافع،اقتصاد و امنیت آن با .کشور واهداف ملی است
.(www.tufannews.com)مناسب،حیاتی و الزامی است

:قیقتحروش. 2
و همچنین اطالعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه اي و با مراجعه به منابع معتبر، کتب و مقاالت .تحلیلی است_روش تحقیق این مقاله توصیفی 

.گرداوري شده استاستفاده از سایت هاي معتبر 
:مبانی نظري. 3

: اقتدار ملی3,1
آشکار . هاستزدر دنیاي ژئوپلیتیک پست مدرن قابل ارزیابی است توان یک ملت در اعمال اراده ملی خود در درون و در وراي مر"قدرت"آنچه به عنوان 

. توانسته باشد به مجموعه اي از ابزارهاي قانونی، سیاسی، اقتصادي و دفاعی دسترسی پیدا کنداست چنین شرایطی محقق نمی شود مگر اینکه آن ملت
نیروي دفاعی ورزیده و مجهز که بتواند موازنه هاي ،این مجموعه مفهوم قدرت ملی را در اتکا به یک نظام حکومتی مردم ساالرانه، توأم با اقتصاد پیشرفته

بدین ترتیب . و در چشم اندازي از خواسته هاي پسندیده ملی، منطقه اي و جهانی آن ملت پیگیري کند، تحقق می بخشدالزم منطقه اي را واقعیت دهد 
دم به حکومت از طریق مکانیزم انتخابات براي اراده مقتدرانه حکومت از راه انتقال قدرت رأي مراقتدار ملی را می توان در جمع آمدن اراده ملت نزد 

قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپلیتیکی یک ویژگی و صفت جمعی براي افراد یک ملت را منعکس می ).79: 1386مجتهدزاده،(سرزمین تعریف کرد
قدرت وقتی در قالب یک جامعه یا ملت نگریسته می . نماید و همزمان به عنوان یک صفت فردي در رابطه با یک کشور و یک دولت تجلی پیدا می کند

بنابراین مجموعه انسانهایی که تشکیل ملتی را داده که در شکل یک کشور . ئیهاي آن جامعه، قدرت عمومی و کلی آن پایدار می شودشود از برآیند توانا
یا ملت سازمان سیاسی پیدا کرده اند داراي قدرتی می باشند که از برآیند قواي ترکیب شده آنها بدست می آید و می توان آن را قدرت ملی آن کشور

مجموعه اي از توانائی هاي مادي و معنوي که در قلمرو یک واحد جغرافیایی و : در تعریف قدرت ملی می توان گفت، قدرت ملی عبارتست از.دانست
و توانائی، قابلیت و ظرفیت یک ملت و یک کشور براي استفاده از منابع مادي: یا اینکه قدرت ملی عبارتست از. سیاسی به نام کشور یا دولت وجود دارد

در واقع قدرت ملی خصلتی پویا دارد و در عین حال که به صورت هدف ملی تجلی .معنوي خود با هدف اعمال اراده ملی و تحصیل اهداف و منافع ملی
در .یندپیدا می کند در واقع وسیله اي است در دست دولتها و رهبران سیاسی که از آن براي تحصیل هدفهاي ملی و حفاظت و بسط آن استفاده می نما

واقع قدرت ملی پدیده اي دو وجهی است یعنی هم وسیله اي است و هم هدف؛ وسیله است که دولتها و رهبران سیاسی از آن براي تحصیل اغراض 
ي قدرت ملی در استراتژي ملی است که از سوي رهبراندشکل عینی و تجلی اصلی کاربر. سیاسی، اهداف ملی و امنیت ملی خود استفاده می کنند

ي قدرت ملی توسط رهبران سیاسی براي دستیابی به اهداف ملی آنها متعین و ددر استراتژي ملی الگوي بهینه کاربر. سیاسی کشور برگزیده می شود
.)253: 1384حافظ نیا، (متجلی می شود

:کارکردهاي قدرت ملی
برگزیدگان ملت تحت عنوان رهبران سیاسی مورد بهره برداري قرار می قدرت ملی را باید قدرت یک موجود واحد به نام ملت یا کشور دانست که از سوي 

خواستهاي یک ملت نیز متعدد . قابلیتهاي کارکردي قدرت ملی زیاد است و مهمترین آن تضمین تأمین خواستها و تمناهاي ملت یا کشور است. گیرد
اگر کشوري از قدرت ملی باالیی برخوردار باشد می . ه با سایر کشورهاستاست و برآورده شدن آن تابعی از سطح و چگونگی قدرت ملی بویژه در مقایس

البته . مهمترین کارکرد قدرت ملی کشورها، تأمین منافع ملی و حفاظت و بسط آن است). 254:همان(ن مانع تأمین کندتواند خواسته هاي خود را بدو
ور است، ولی در ایجاد ارتباط بین این دو متغیر عامل مهمی ایفاي نقش می کند کیفیت و سطح تأمین منافع تابعی از سطح و کیفیت قدرت ملی آن کش

آنها از یکسو به توانایی، قابلیت و سطح قدرت ملی خود نگاه می کنند . استراتژي هنر رهبران سیاسی کشورهاست. تعبیر می شود"استراتژي"که از آن به 
سپس می اندیشند که چه تدبیر یا تدابیري در پیش گیرند که از طریق سطح و میزان قدرت . فکنندو از سوي دیگر به اهداف و منافع ملی خود نظر می ا
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ف و منافع ملی و استراتژي ملی به بنابراین سه عنصر قدرت ملی، اهدا. اهداف و منافع ملی خود تحقق بخشندخود بتوانند به حداکثر دستیابی ملی 
.دیگر مرتبطند و بر هم اثر می گذارندیک

)256: 1384حافظ نیا، (رابطه قدرت، منافع و استراتژي ملی: 1مدل شماره 

:منافع ملی3,2
این . آن ملت یا کشور خوانده می شود"منافع ملی"مجموعه اي از همه پدیده ها و عناصري که در حفظ بقا و بهتر زیستن یک ملت نقش آفرین است 

گرفته تا اقتصاد و سیاست و عوامل فرهنگی و امنیتی از سرزمین و مرز . یک کشور استموجودیت ملیپدیده ها و عناصر در برگیرنده همه بارزه هاي 
، همه و همه در مفهوم منافع ملی هاي داخلی، منطقه اي و جهانیو نقش آفرینیومندتر شدن آن ملت و هویت ملی موثر در پدیدآمدن، دوام یافتن و نیر

سیاسی دارد و زیربناي اصلی راهبردي سیاست –گستردن پهنه منافع ملی در داخل کشور جنبه اي جغرافیایی پروردن زمینه و. یک کشور جاي دارد
در حالی که دفاع از منافع ملی و پروردن عناصر بهره دهنده منطقه اي و جهانی آن جنبه اي ژئوپلیتیک دارد و . هاي داخلی هر کشور را شکل می دهد

یکپارچگی سرزمین و منافع اقتصادي کشور با . حضور دو عنصر یا دو پدیده در منافع ملی حتمی است. هر کشور استاندیشه زیربنایی سیاست خارجی
ی ویژه قرار همه موارد و مسائل امنیتی مربوط به آنها حتی ایدئولوژي حکومت را نیز می توان نسبت به دیگر پدیده هاي تشکیل دهنده منافع ملی اولویت

به هدف »یمل«را در قالب » منافع«است که یمليواحدهاسیحاصل تأسشود،یمطرح م»یمنافع مل«آنچه تحت عنوان ).80: 1386مجتهدزاده، (داد
» ملی«که جمع منفعت و به معناي سود است و » منافع«مفهومی است مرکب از » منافع ملی«.)رنجبر(ساخته استلیدولتها تبدیخارجاستیسیاصل

می شود و می تواند ابعاد وسیعی را در ) مردم(مربوط به ملت » سرزمینی«یعنی منفعت هایی که در یک محدوده جغرافیایی . استکه منسوب به ملت 
یکی امنیت : تعریف منافع ملی بر سه اصل استوار است «در تعریف منافع ملی ابعاد و عناصر گوناگونی در نظر گرفته می شود که می توان گفت  .برگیرد

فقط پارامترهاي مادي در تعریف منافع  ملی به کار .این تعریف در همه جاي دنیا پذیرفته شده است. ري رفاه ملی و سومی عرق یا شخصیت ملیملی، دیگ
هویت و منافع ملی است و منظور از آن ایدئولوژي یا افکار و اندیشه هایی است که باعث انسجام یک ملت می شود و به آنها ءعرق ملی هم جز. نرفته است

زیرا این امر ارتباط .موضوع سوم معامله بکنندسر باز هم در همه کشورهاي دنیا این طور است که به هیچ وجه حاضر نیستند بر . شخصیت ملی می بخشد
عرصه نظام بین الملل با مستقیمی با ایدئولوژي و ارزش هاي یک ملت دارد که هویت ملت ها را می سازد و به آنها اقتدار و قدرت می دهد تا بتوانند در 

از این روي است که مالحظه می شود منافع ملی با امور اجتماعی در جوامع ارتباطی مستقیم دارد که . حفظ هویت و شخصیت ملی خود حضور یابند
.)10/4/82روزنامه کیهان، (است» قدرت ملی«و » امنیت ملی«، »وحدت ملی«داراي انواعی است که مهم ترین انواع آن شامل 

:نظریه قدرت دریایی3,3
ماهان معتقد بود که قدرتهاي اقیانوسی همیشه دست باال را خواهند . دریا ساالر آمریکایی ارائه گردید) 1840-1914(این نظریه از سوي آلفرد تایر ماهان 

لید قدرت جهانی و او فضاهاي دریایی و اقیانوسی را در شکل گیري قدرت دریایی و تو. سال در نیروي دریایی آمریکا خدمت کرد41ماهان حدود . داشت
.جغرافیایی در سطح کره زمین بر شکل گیري تفکر ژئوپلیتیکی ماهان تأثیر گذاشت–چهارجنبه فضائی . کنترل و محاصره قدرت بري موثر می دانست
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ف و منافع ملی و استراتژي ملی به بنابراین سه عنصر قدرت ملی، اهدا. اهداف و منافع ملی خود تحقق بخشندخود بتوانند به حداکثر دستیابی ملی 
.دیگر مرتبطند و بر هم اثر می گذارندیک

)256: 1384حافظ نیا، (رابطه قدرت، منافع و استراتژي ملی: 1مدل شماره 

:منافع ملی3,2
این . آن ملت یا کشور خوانده می شود"منافع ملی"مجموعه اي از همه پدیده ها و عناصري که در حفظ بقا و بهتر زیستن یک ملت نقش آفرین است 

گرفته تا اقتصاد و سیاست و عوامل فرهنگی و امنیتی از سرزمین و مرز . یک کشور استموجودیت ملیپدیده ها و عناصر در برگیرنده همه بارزه هاي 
، همه و همه در مفهوم منافع ملی هاي داخلی، منطقه اي و جهانیو نقش آفرینیومندتر شدن آن ملت و هویت ملی موثر در پدیدآمدن، دوام یافتن و نیر

سیاسی دارد و زیربناي اصلی راهبردي سیاست –گستردن پهنه منافع ملی در داخل کشور جنبه اي جغرافیایی پروردن زمینه و. یک کشور جاي دارد
در حالی که دفاع از منافع ملی و پروردن عناصر بهره دهنده منطقه اي و جهانی آن جنبه اي ژئوپلیتیک دارد و . هاي داخلی هر کشور را شکل می دهد

یکپارچگی سرزمین و منافع اقتصادي کشور با . حضور دو عنصر یا دو پدیده در منافع ملی حتمی است. هر کشور استاندیشه زیربنایی سیاست خارجی
ی ویژه قرار همه موارد و مسائل امنیتی مربوط به آنها حتی ایدئولوژي حکومت را نیز می توان نسبت به دیگر پدیده هاي تشکیل دهنده منافع ملی اولویت

به هدف »یمل«را در قالب » منافع«است که یمليواحدهاسیحاصل تأسشود،یمطرح م»یمنافع مل«آنچه تحت عنوان ).80: 1386مجتهدزاده، (داد
» ملی«که جمع منفعت و به معناي سود است و » منافع«مفهومی است مرکب از » منافع ملی«.)رنجبر(ساخته استلیدولتها تبدیخارجاستیسیاصل

می شود و می تواند ابعاد وسیعی را در ) مردم(مربوط به ملت » سرزمینی«یعنی منفعت هایی که در یک محدوده جغرافیایی . استکه منسوب به ملت 
یکی امنیت : تعریف منافع ملی بر سه اصل استوار است «در تعریف منافع ملی ابعاد و عناصر گوناگونی در نظر گرفته می شود که می توان گفت  .برگیرد

فقط پارامترهاي مادي در تعریف منافع  ملی به کار .این تعریف در همه جاي دنیا پذیرفته شده است. ري رفاه ملی و سومی عرق یا شخصیت ملیملی، دیگ
هویت و منافع ملی است و منظور از آن ایدئولوژي یا افکار و اندیشه هایی است که باعث انسجام یک ملت می شود و به آنها ءعرق ملی هم جز. نرفته است

زیرا این امر ارتباط .موضوع سوم معامله بکنندسر باز هم در همه کشورهاي دنیا این طور است که به هیچ وجه حاضر نیستند بر . شخصیت ملی می بخشد
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تحرك بر سطح آن مگستردگی و پیوستگی بدنه هاي آب در سطح کره زمین که می توانست به شکل گیري یک سیستم پیوسته -1
.کمک کند

وجود پهنه خشکی یکدست و بدون دسترسی به آبها در خشکی اوراسیا که فقط از طریق اقیانوس منجمد شمالی به اقیانوسهاي -2
.جهان راه داشت

.خشکی و متصل به آبها در حاشیه اوراسیا شامل اروپا، جنوب اروپا و جنوب شرق آسیا و غیره) کرانه هاي(وجود زبانه ها و لبه ها -3
.اي گسسته خشکی، مجزا از اوراسیا و در داخل آبها شامل سه مجموعه ژاپن، انگلیس و آمریکاوجود موقعیته-4

ماهان معتقد بود که انگلیس بعنوان . در مقایسه قدرت دریایی و خشکی، ماهان قدرت خشکی را محاصره شده از سوي یک قدرت دریایی تصور می کرد
آمریکا نیز می توانست قدرت دریایی برتر باشد زیرا از موقعیت جغرافیایی امنی برخوردار است و به دو . یک کشور دریایی از چنین امکانی برخوردار بود

.داث کنداقیانوس راه دارد و از دسترس سایر کشورهاي بزرگ دور است ولی می بایست جزایر هاوائی را در کنترل خود گیرد و کانال پاناما را نیز اح
:به قدرت دریایی شرایط شش گانه زیر را پیشنهاد کردماهان براي تبدیل شدن یک کشور

مجاورت یک کشور با یک یا چند دریا که بر دسترسی براي حمل و نقل، کنترل راه هاي استراتژیک و : موقعیت جغرافیایی کشور.1
.پایگاه ها و غیره موثر است

سواحل داراي پناهگاه . نیروي دریایی و غیره موثر استساحل داراي پناهگاه، بر تجارت دریایی، ایجاد بندرگاه، : وضع طبیعی ساحل.2
.و عمیق منبع ثروت و قدرت هستند البته باید در شرایط جنگی قابل دفاع باشند

باعث تماس بیشتر کشور با آب ها شده و دسترسی را افزایش می دهد ولی سواحل قابل دفاع و قابل بهره برداري : گسترش ساحل.3
.اهمیت دارند

.افراد کشور هر چه بیشتر باشند در تأمین قدرت دریایی و نیروي سرباز موثرتر است: یتاندازه جمع.4
وجود روحیه دریانوردي، عالقه به توسعه روابط با سایر ملل و تجارت گسترده و صلح آمیز براي توسعه قدرت دریایی : شخصیت ملی.5

.گام اساسی است
ه به قدرت دریایی، بهره برداري از جمعیت، منابع و فرصتهاي موجود تأثیر داشته و می تواند به کیفیت نظام سیاسی و دولت در توج: وضع سیاسی دولت

.)251: 1384حافظ نیا، (افزایش قدرت دریایی کمک کند
:نیروي دریایی3,4

هاي با انجام مأموریت. نمایددفاع میکه از صنعت و تجارتنیروي دریایی هر کشور، یکی از اجزاء نیروهاي مسلح بوده که در زمان جنگ، عالوه بر این
ها و انهدام هاي مدرن در زمان جنگ، هر ملتی با خرابیبا وجود سالح. دهددفاعی یا تهاجمی، قسمت مهمی از عملیات نظامی و جنگی را نیز انجام می

یعنی در زمان جنگ در . واند به نوعی آنها را جبران کندتواند با این خسارات مبارزه نماید که بتشود و ملتی میکارخانجات و مراکز صنعتی روبرو می
اي دیگر از طریق دریاها منتقل گردند و یا از راه دریا به اي به نقطههاي پشت جبهه از نقطهتجهیزات و همچنین نیازمنديمواردي الزم است که افراد،

این . از راه دریا و از طریق پیاده کردن قوا در سواحل دشمن، انجام گردیدترین حمالتبراي مثال در جنگ جهانی دوم، بزرگ. (مواضع دشمن رخنه شود
وابستگی بسیاري به یکدیگر ، ناوگان تجارتی و نیروي دریایی،در زمان جنگ).هاي عظیم دریایی، محقق گردیدکَن فقط با قدرتمانورهاي حساس و بینان

کند و ناوگان تجارتی در پناه نماید و در صورت نیاز، به خطوط دشمن رخنه میرا حمایت میدارند، زیرا ناوگان جنگی خطوط ارتباطی و مواصالتی خود
بستن خطوط مواصالتی دشمن و تأمین آزادي .(نمایندآوران خود را در سرزمین دشمن، تأمین میقدرت آنان، آذوقه و تدارکات جنگی سربازان و جنگ

)عمل در خطوط مواصالتی خودي 
:قدرت نیروي دریایی در آغاز پیدایش آن عبارت بودند ازعوامل مؤثر در

.موقعیت جغرافیایی کشور)1
.روحیه مردم)2
.جمعیت متمرکز در یک منطقه)3
.شرایط فیزیکی منطقه)4
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.ثروت ملی)5
.وسایل و امکانات)6

بریتانیا براي ادامه جنگ و حیات خود :جنگ جهانی دوم کامالً محسوس بود  براي مثالویژه هاي جهانی بهاستفاده نظامی از نیروي دریایی در جنگ
:به دو علت به دریا وابستگی داشت

انوس دریافت تجهیزات نظامی مانند هواپیما، کشتی، توپ، تانک، خودرو، مهمات، اقالم عمومی و مواد خام صنایع از آمریکا که از طریق شمال اقی-الف
.گردیدیاطلس حمل م

. نام داشت» خط زندگی« دریافت نفت و مواد خام صنایع از مستعمرات شرق کانال سوئز و خلیج فارس که موجب تداوم حیات او بود و این مسیر-ب
یفه خویش را که در اوائل جنگ با توجه به وجود تهدید حمالت ناوگان جنگی آلمان به سواحل بریتانیا، وظ)Royal Navy(نیروي دریایی سلطنتی 

Life(یاز خطوط مواصالتی که شاهرگ حیاتهاي سرزمینی و دفع تجاوز احتمالی دشمن قرار داده بود براي حمایت زنی و حفظ حاکمیت بر آبگشت

Line (را که براي انجام چ. نمودهاي انگلستان میهاي ورودي و خروجی به محدوده آبانگلستان بودند صرفاً تا محدوده معینی اقدام به اسکورت کشتی
هاي جنگی به تعداد کافی بود یک اسکورت کامل و صحیح در تمام خطوط کشتیرانی نیاز به یک ناوگان قدرتمند و داراي تجهیزات فراوان از جمله کشتی

تدریج اي نگرفته بود بهن نتیجهاش به انگلستاهیتلر که از حمالت هوایی. و این چیزي بود که نیروي دریایی سلطنتی به تعداد کافی در اختیار نداشت
یت کرده حمله به خطوط کشتیرانی و قطع خطوط مواصالتی انگلستان را که از آغاز جنگ توسط نیروي دریایی ارتش رایش سوم به اجراء در آمده بود تقو

واقع در دریاي بالتیک بود براي دسترسی )KEIL(هایش بندر کیلنیروي دریایی آلمان که بندر اصلی استقرار یگان. و توجه بیشتري به این مسئله نمود
گذشته و پس از )بین کشورهاي دانمارك، نروژ و سوئد( از تنگه اسکارژاك)کردبایست خطوط مواصالتی انگلستان را قطع میکه میجایی(به اقیانوس اطلس

هاي اصلی نیروي دریایی ر نماید و همین مسئله یکی از محدودیتهاي شمالی اسکاتلند عبوراهعبور از دریاي شمال از یکی از دو مسیرکانال مانش یا آب
.آلمان در دسترسی به اقیانوس اطلس بود

هاي واننیروي دریایی آلمان از لحاظ تعداد ناوهاي جنگی و تجهیزات قابلیت برابري با نیروي دریایی انگلستان را نداشت ولی حمالت آلمان به کار
ها، ها براي غرق کشتیسالح اصلی آلمان. منهدم نمایدراهاقابل توجهی از کشتیتعداد ان توانست ظرف مدت کوتاهی لستحامل آذوقه و تجهیزات انگ

).www.aja.ir(خوبی استفاده گردیدبود که از این سالح به)U-Boats(هاي یوبوتاستفاده از زیردریایی
:سواحل جنوب شرقی

شناخت این سواحل جهت توسعه و ساخت سازه . مدیریت سواحل و صنایع دریایی نقش قابل توجهی را دارندسواحل جنوب شرقی در تجارت بین المللی، 
منطقه با آب . لودگی هاي زیست محیطی، بسیار حائز اهمیت است، تجاري و بنادر ساحلی و دور از آهاي دریایی مانند اسکله هاي سوخت گیري، صیادي

و ) ساحلی(مکران به دوبخش ساختار بیرونی).289: 1390احراري رودي و دیگران، . (ردمهمی در تجارت دریایی داهاي آزاد در ارتباط می باشد و نقش 
مرزهاي غربی . غربی است که از سواحل دریاي عمان تا فرو افتادگی جازموریان ادامه دارد-مکران شامل کوههاي شرقی. تقسیم می گردد) داخلی(درونی

) LasBela(از زون برخوردي زاگرس جدا شده و در شرق پس از گذر از بلوچستان پاکستان تا محور الس بال ) سل مینابگ(این کوه ها توسط خط عمان
. ستان استکیلومتر مربع آن در ایران و بقیه در پاک70000کیلومتر مربع گستره مکران حدود 160000به طور کلی می توان گفت از . ادامه می یابد

این . قرار گرفته اند) خلیج گواتر، خلیج چابهار و خلیج پزم(نوار ساحلی دریاي مکران از شرق به غرب با ساختاري نسبتاً یکسانخلیج هاي . )291:همان(
ه شده سه خلیج از طریق شاخابه هایی به صورت خور و یا مصب با محیط خشکی در ارتباط هستند که این مسئله باعث ارتقاي شرایط حاکم به این منطق

:ظرفیت هاي ژئوپلیتیکی جنوب شرق ایران و سواحل عمان عبارت اند از.)293: ن هما(.است
:ظرفیت هاي ارتباطی.1

:حمل و نقل: الف
حمل و نقل دریایی-1
حمل و نقل جاده اي-2
حمل و نقل ریلی-3
ارتباطات هوایی-4
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ارتباطات الکترونیکی-5
یاي عمانخروج ایران از تنگناي ارتباطی دریایی با استفاده از سواحل در: ب
و بالعکسترانزیت کاال و اتصال افغانستان،آسیاي مرکزي و روسیه به دریاهاي آزاد و سایر مناطق جهان: ج
:دسترسی به اقیانوس هند و آب هاي آزاد با پتانسیل هاي مختلف. 2

پتانسیل سیاسی و بین المللی-1
پتانسیل اقتصادي-2
پارك هاي تجاري و مراکز دادوستدتأسیس و توسعه منطقه آزاد و تبدیل فضاي ساحلی به-3
استقرار پارك هاي صنعتی ملی-4
ایجاد و توسعه بندرگاه بین المللی براي ارائه خدمات ناوبري به کشتی هاي بزرگ در مسیر بین المللی و بین اقیانوسی-5
امکان سازي تبدیل ایران به قدرت دریایی -6

قدرت نظامی :الف
) کشتیرانی(تجاري:ب
)شناسیاقیانوس (علمی:ج

تولید انرژي-7
ظرفیت هاي ژئواستراتژیک.3

کنترل استراتژیک مسیرهاي بین المللی-1
عمق استراتژیک-2
.)1384:حافظ نیا و رومینا(ظرفیت سازي تشکیل سازه هاي عملیاتی و دفاعی اقیانوس پایه-3

:یافته هاي تحقیق. 4
از صاحب نظران از تفوق ي بسیار. موجب افزایش قدرت و ثروت یک کشور می شونددر جهان نقاط خاصی وجود دارد که تسلط بر آنها به طور ویژه اي 

به عبارت دیگر، با ظهور عصر ژئواکونومی، کانون ها و مسیرهاي تجاري ) 251: 1383عزتی،(سخن به میان آورده اند 21ژئواکونومی بر ژئوپلیتیک در قرن
بدون تردید یکی از متغیرهاي موثر در شکل گیري خط مشی سیاست ). 87: 1390لیلی و دیگران،خ.(قرار گرفته استبیش از گذشته مورد توجه کشورها

ن خارجی و همچنین مباحث استراتژیک و سیات دفاعی هر کشور، محیط منطقه اي و ابعاد مختلف آن است اگرچه امروزه منافع ملی کشورها مهم تری
ایران با.ها تعریف می شودر داشت که منافع ملی واقع بینانه در ارتباط با ظرفیت و اقدام دولت معیار براي تصمیم گیري سیاسی است، اما باید در نظ

). 90:همان(اختیار داردر دسترسی به تمام مناطق اطراف و داالن هاي عبوري، فرصت هاي جدیدي براي گسترش ارتباطات با کشورهاي همسایه خود د
امی می تواند در اتخاذ استراتژي هاي مجري نقش ویژه اي براي ایران ایفا نماید و آن را از توان و قابلیت سواحل جنوب شرق ایران به لحاظ جایگاه نظ

ایران از طریق عرصه آبی عمان می تواند به یک قدرت نظامی با حوزه عملکرد میان اقیانوسی . تحرك میان اقیانوسی در فعالیت هاي نظامی برخوردار نماید
را فراهم راهبرديه خلیج فارس خود را بیرون بکشد چرا که حوضچه خلیج فارس امکان تبدیل شدن ایران به یک قدرت دریاییتبدیل شود و از حوضچ

که 1384برگزاري رزمایش دریایی قواي نظامی ایران در آذرماه . کانی را براي ایران فراهم می کنندنمی کند ولی دریاي عمان و اقیانوس هند چنین ام
همچنین وجود پایگاه هوایی چابهار و توسعه آن می تواند . مقدمه اي براي این مهم بودر خارج از آب هاي خلیج فارس بودهدش دریایی ایراناولین رزمای

بر یکی مرزهاي آبی کرانه هاي عمان و تسلط ). 13: 1384حافظ نیا و رومینا،.(فزایش دهدقدرت نظارتی و کنترلی ایران را بر بخش شمالی اقیانوس هند ا
ق تجمیع از مهم ترین و استراتژیک ترین  راه هاي آبی جهانی،کنترل ایران را در مبادي ورودي خلیج فارس و اقیانوس هند تضمین می نماید و از طری

:همان(ی دهدران قرار ممنافع دیگران، در این ارتباط به تولید امنیت از طریق همکاري هاي بین المللی، هزینه تأمین امنیت این منطقه را بر عهده دیگ
حوزه استراتژیک شناخته می شود و روزانه میلیون ها بشکه نفت و حجم 5دریاي عمان جزء حوزه استراتژیک اقیانوس هند بوده که به عنوان یکی از ). 14
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ژیک ویژه اي است که توان ایران را در ایران در سواحل و آب هاي جنوب شرق داراي عمق استرات. وسیعی از کاال و سرمایه از طریق آن مبادله می شود
چنانچه .در تفکر استراتژي سنتی ایران صحنه عملیات دشمن فرضی در خلیج فارس می باشد. برخورداري با چالش هاي ژئواستراتژیک ارتقا می دهد

. قبل از ورود به خلیج فارس قرار خواهد گرفتصحنه عملیاتی ایران قبل از ورود به خلیج فارس یعنی دریاي عمان طراحی گردد، توان استراتژیک ایران
عمان و امارات در برابر تهدیدات موجود و هندوستان،همچنین ایران توان طراحی یک صحنه عملیاتی بزرگ یکجانبه و حتی چندجانبه با کمک پاکستان،

فقدان چنین سازه عملیاتی است که ایالت متحده آمریکا قدرت مانور در خلیج . مفروض قدرت هاي فرامنطقه اي حاضر بویژه ایالت متحده آمریکا را دارد
ی سازد توجه به دریا و مسایل و توسعه آن نقش اساس استراتژي دریایی نقش اساسی سیاست دریایی را مشخص م).15: همان.(کرده استفارس را پیدا 

جمهوري اسالمی ایران به دلیل نداشتن .دریا دسترسی داشته باشندبه در توسعه منطقه اي و پایدار دارد و دولت ها همیشه در تالش بوده اند به نحوي 
قلمرو دریایی و جزایر و  بنادر آن بی توجهی دارد و آثار این غفلت استراتژي دریایی و داشتن سیاست بري یا خشکی در برنامه ها هنوز نسبت به توسعه

استراتژي ملی دریایی هنر و علم به کاربردن هماهنگ عناصر قدرت دریایی کشور براي دستیابی به . )586: 1381کامران، .(و بنادر مشهود استدر جزایر 
: می گویدایی در اوایل قرن بیستم دریا ساالر ماهان ابالغ کننده استراتژي دری.استهدف هاي ملی بخش دریایی در تمام شرایط و در زمان جنگ و صلح 

ده اند هر کشور و یا ائتالفی از کشورها که قدرت فرماندهی بر این دریاهاي جدار زمین را پوشان4/3هستند که اقیانوس هاي کره زمین حبابهاي پر آب 
به طوري که آلفردتایر ماهان شرط اصلی براي اتحاد یک . نترل کند و از این طریق بر کره زمین مسلط شودبزرگ را داشته باشد می تواند ثروت دنیا را ک

ع بین قدرت ها قدرت جهانی را کنترل بر دریاها می داند به عبارت دیگر نظارت بر دریاها اولین قدم در راه کسب قدرت برتر جهانی است به نظر وي در نزا
.)592- 592: 1381کامران،(گرفتن ابتکار عمل برخوردار هستنددریایی قرار دارند از امکانات بیشتري براي در دست نیروهایی که در موقعیت 

:نتیجه گیري. 5

کننده منافع ملی، سعی در اشاعه و گسترش تسلط نیروي نظامی راهبردي، نیرویی است که حتی در زمان صلح و بدون درگیري نظامی با کشور تهدید
از همین رو، ماموریت نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران پس از تبیین آن .را داشته باشدع هرگونه تهدیدي در این خصوص و رفخود بر وي 

هاي سیاسی، ، مسئولیت بسیاري از مسائل که حوزه)منافع ملی(عنوان یک نیروي راهبردي و همچنین از آنجا که عالوه بر تامین اهداف نظامی به
.ه استتر از گذشته شدهاي داخلی و خارجی به این نیرو واگذار شد، بسیار دشوارتر و حساسفرهنگی و تبلیغاتی در صحنهاقتصادي،

:شود که قادر استاطالق میریایی راهبردي به نیروي دریایینیروي د

ي سطحی، زیرسطحی را از گزند تهدیدهااي که بتواند به تنهایی خودگونههاي عمیق اقیانوسی عملیات انجام دهد بهدر محدوده آب.1
.و هوایی حفظ کند

.به لحاظ پشتیبانی لجستیکی تامین باشد.2
تر، نیروي دریایی راهبردي و یا به تعبیري ساده. نداشته باشد) عملیات در دور دست(محدودیتی براي اجراي عملیات در عمق .3

.صیانت کند) دریایی(نیرویی است که از منافع ملی کشور در منطقه حیاتی یا حساس 

زیست در عرصه دریاها، قاچاق هاي جهانی همانند حفاظت از محیطعالوه بر این رشد و توسعه اقتصادي و سیاسی ایران و افزایش مبادالت آن و نیز چالش
ر پهناورتري نسبت به قبل عمل کند تا عالوه وجود آورده است که کشور ما درعرصه دریایی در محدوده بسیامخدر و پدیده دزدان دریایی این نیاز را بهمواد

عنوان یک قدرت جهانی و مسئول به گفته توانایی و ظرفیت خود را در ایفاي نقش بهبر حفاظت از منافع خود با مشارکت در مواجهه و حل مشکالت پیش
اي به این گستردگی، در چنین د توجه داشت که فعالیت در عرصهالبته بای.المللی بیفزایدنمایش گذاشته و بر وجهه ملی، اقتدار و عزت خود در مجامع بین

اي نسبت به سرزمین اصلی، با شرایط هوایی کامال متفاوت و سهمگین و رقیبانی قدرتمند نیاز به تغییر کامل دید مسئولین و نحوه و میزان فاصله
کارگیري ناوگان اي مستلزم در اختیار داشتن و بهدر چنین عرصهخصوص بخش نظامی آن دارد و حضور و عملپشتیبانی از قدرت دریایی کشور، به

هاي واقع در سواحل هاي سیاسی و نظامی با کشورهاي هوایی با تکنولوژي روز، افزایش سطح همکاريقدرتمند و سنگین سطحی، زیرسطحی و یگان
نظامی و نیز تغییر دید کامل نسبت به صنایع دریایی در داخل کشور است هاي دریاي جنوب و اقیانوس هند و استفاده از تسهیالت بندري آنها جهت یگان

در چنین شرایطی است .هاي روز دنیا تأمین کنندمطابق با استانداردهاي نظامی و غیرنظامی کشور را نهاي ناوگانحوي که این صنایع بتوانند نیازمنديبه
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اي و راهبردي از منافع کشور در سطح جهان دفاع کرد، اي به یک قدرت فرامنطقهرت منطقهتوان با تغییر قدرت نظامی دریایی کشور از یک قدکه می
هاي کشور در تمام شرایط اطمینان یافت داشت و از تهدید دشمن مصون داشت و از تأمین نیازمنديخطوط مواصالتی و تدارکاتی کشور را همیشه باز نگه

دگی ها و دریاها، از یک بازدارنبله کرد و با ایجاد توان تهدید متقابل منافع دشمنان در سطح اقیانوسو همچنین با تهدیدات دشمن در فواصل دور مقا
بنادر چابهار و جاسک و کنارك در سواحل دریاي عمان نقش چندانی در بیالن . (www.hamshahrionline.ir)مطمئن براي کشور برخوردار شد

نکه در صدور نفت هیچ نقشی بازي نمی کنند، البته ایران می تواند با انتقال مواد نفتی و گاز به وسیله لوله به حمل و نقل دریایی کشور ندارند، به ویژه ای
توجه به جایگاه و با). 254: 1384حافظ نیا، (شرق تنگه هرمز و فعال کردن و توسعه بنادر در سواحل دریاي عمان از وابستگی خود به تنگه هرمز بکاهد

مهوري اسالمی ایران در دریاي خزر و خلیج فارس تدوین استراتژي دریایی در خلیج فارس یا محوریت دریا و در برنامه هاي حایز موقعیت مرکزي ج
مطالب ذیل جهت رشد مسایل دریایی . و راهبردي کردن آنها در مقاطع مختلف ضروري و با اهمیت استرجیاهمیت و ترسیم اهداف، سیاست خا

:پیشنهاد می گردد
اد وزارت دریاداري به گونه اي که بتواند عناصر و تشکیالت دریایی را به سمت دستیابی به اهداف استراتژي دریایی ملی هدایت ایج.1

کند؛
داشتن یک نیروي دریایی قدرت مند؛.2
برخورداري از تسهیالت موثر بنادر تجاري؛.3
خودکفایی در تشکیالت، تعمیر و نگهداري؛.4
اور رزمی و تجاري؛خودکفایی در ساخت یگانهاي شن.5
خودکفایی در بهره برداري از منافع اقتصادي دریایی؛.6
خود کفایی در تربیت و آموزش هاي تخصصهاي دریایی؛.7
تهیه طرح جامع بنادر؛.8
)595: 1381کامران،(اقتصاد توسعه دریا؛ .9

:منابع. 6
رسوب شناسی مناطق - ررسی زیست محیطیاحرارودي،محی الدین،موسوي حرمی،سیدرضا،لک،راضیه،معتمد،احمد، محبوبی،اسداله؛ب.1

)1390(7،فصلنامه زمین شناسی کاربردي، شماره چهارم، ،سال)جنوب استان سیستان بلوچستان(ساحلی دریاي مکران ایران
1384حافظ نیا، محمدرضا، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، انتشارات پاپلی .2
1383جغرافیاي سیاسی، انتشارات سمت حافظ نیا، محمدرضا، کاویانی، مراد؛ افق هاي جدید در .3
فضاي مورد (حافظ نیا، محمدرضا، رومینا، ابراهیم؛ تحلیل ظرفیت هاي ژئوپلیتیک سواحل جنوب شرقی ابران در راستاي منافع ملی.4

1384مجله جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان)غفلت
1384ت سمتحافظ نیا، محمدرضا؛ نقش استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز، انشارا.5
خلیلی،محسن،منشادي،مرتضی،آزموده، فهیمه؛ بایستگی هاي ژئواکونومیک توسعه منطقه جنوب شرق ایران،فصلنامه روابط .6

1390خارجی،سال سوم،شماره چهارم، زمستان
رانیایاسالميجمهوریخارجاستیدر سیمنافع مل؛ نیحس، آجورلو:سینوخالصه، مقصود، رنجبر.7
روزنامه کیهان.8
با تکیه بر خلیج فارس جمهوري اسالمی ایران،تهران،موسسه 21عزت اهللا؛ جایگاه خاورمیانه در تحوالت ژئوپلیتیک قرن عزتی، .9

1383فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر ایران
ی دانشگاه جایگاه سیایت دریایی در جمهوري اسالمی ایران، ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانکامران، حسن؛ .10

.1381تهران،زمستان
1386سیاسی و سیاست جغرافیایی، انتشارات سمتجغرافیامجتهد زاده، پیروز؛ .11
1371وفایی زاده، محمدرضا؛ بررسی عوامل موثر در برنامه ریزي استراتژیک در صنایع دریایی ایران، پابان نامه کارشناسی ارشد.12
13.www.hamshahrionline.ir



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملی اولین همآیش 

1169:کدمقالهمکرانسواحلتوسعهوراهبرديدریایینیروي

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

14.www.tufannews.com
15.www.sid.ir
16.www.irandoc.ir
17.www.noormagz.ir
18.www.aja.ir


