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توسعه سواحل مکران، اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایران
آمایش سرزمینی و پدافند غیرعامل

2، مجید فراست1غالمرضا طحانی

ناخدایکم عرشه و ستاد کارشناس ارشد مدیریت دفاعی و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا1
دریانوردي چابهارناخدایکم عرشه دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه 2

چکیده
امروز . توانند با جهاد و از خود گذشتگی تأمین کننداین اقتدار را نیروهاي مسلح حاضر در منطقه میاست و مندي از برکات و منافع دریا اقتدار یک ملت زمینه ساز بهره

نیروهاي دریایی ارتش و سپاه مظهر اقتدار ملت ایران در دفاع از منافع .مستقل استخلیج فارس و دریاي عمان به برکت حضور مقتدرانه ایران اسالمی، یک منطقه آزاد و 
هاي هاي متمادي سیطره بر ایران مانع پیشرفت دریانوردي و حضور دریایی ایران در پهنه آبهاي طاغوتی در سالحکومت.کشور در خلیج فارس و دریاي عمان هستند

امروز شرایط با گذشته بسیار متفاوت است و ساحل .ز شما باید با تالش مضاعف عقب افتادگی طوالنی مدت گذشته را جبران کنیدالمللی بودند اما امرواي و بینمنطقه
بر هر قدرت شناسد و با اتکاء به خداوند، اراده خود راممتد و طوالنی این منطقه در اختیار دولتی مستقل و ملتی سرافراز و بیدار است که قدرت و اراده ملی خود را می

نیازمند عجین کردن سواحل دریاي مکران در جنوب ) ژئوپلیتیک(استفاده از جفرافیا در سیاست .1سیاسی و نظامی تحمیل و او را مجبور به عقب نشینی خواهد کرد
که اقیانوس هند مرکز با توجه به این.باشدمی) هازیرساختناوگان نظامی، ناوگان غیرنظامی، علوم و (هاي قدرت دریایی جمهوري اسالمی ایران شامل شرق کشور با مؤلفه

اي گونهدرجه به نداجا واگذار گردیده است، ما باید توان رزمی نیروي دریایی خود را به10و یکم خواهد بود و دفاع در عمق دریاي عمان تا مدار تحوالت قرن بیست 
.اسوي افق و در عمق اقیانوس از منافع ملی کشورمان دفاع کنیممیالدي قادر باشیم در فر2025افزایش دهیم که در سال 

ویژه اقیانوس هند به بنادر اقیانوسی نیاز داریم که این امکان فقط در اندازه بیست ساله و حضور پرقدرت خود در دریاها بهبراي نیل به این هدف و رسیدن به اهداف چشم
قدرت دریایی همگام با منافع ملی و راهبرد دریایی ) گسترش و مشارکت(کارگیري م نیروي دریایی راهبردي یعنی بهمفهو.سواحل دریاي مکران براي کشورمان مهیاست

در راستاي این مفهوم ما باید عمق راهبردي خود را در . کشور در زمان و مکانی که یا باعث بازدارندگی جنگ شود و یا در صورت بروز درگیري، منجر به پیروزي گردد
.باشدکارها آمایش صحیح امکانات نظامی و غیرنظامی در سواحل جنوب شرق کشور در دریاي عمان میترین این راهوس افزایش دهیم که یکی از مهماقیان

دریا، قدرت دریایی، ماهان، آمایش سرزمین: کلید واژه

مقدمه.1
.تأکید شده استهم برداري حداکثري از دریا در آیات قرآن هر جا بحث دریا شده است در کنارش بر بهره

بگیرند و یکی از اي ایران را نادیدهتوانند قدرت منطقهکشورهاي منطقه نمی. اي ایران غیر قابل انکار استقدرت منطقه،به مدد انقالب اسالمی
شأن جمهورياز حفاظت براي . استالمللی هاي بیندر دریا و آبایران نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی، حضورقدرتاین هاي مهم شاخص

از تهدیدها از دریا فراهم گردد به همان اندازه همچه قدرت استفاده حداکثري لذا هر.رودبه شمار میاقتدار دریایی یک ضرورت راهبردي ،اسالمی ایران
.2بیشترین نقش را دارد،عملکردنداجاهسئلسازي براي این مادبیاتکاسته خواهد شد و در 

اهمیت دریا همواره براي مقام معظم فرماندهی کل قوا مورد توجه بوده و خوشبختانه امروز نگاه ایشان براي پیشرفت . مسئله اصلی، نوع نگاه به دریا است
.کشور به دریا است

هزار کیلومتر مرز دریایی که هزار کیلومتر آن مشرف به 3هاي پیشرفت یک کشور باشد و ما با دارا بودن فهتواند یکی از مؤلداشتن سواحل مناسب می
هاي گذشته به ویژه قبل از انقالب به این مسئله کم توجهی ، از این نعمت برخوردار هستیم، ولی همان طور که معظم له فرمودند در سال3دریا است

. 4شدمی

بندرعباس/از منطقه یکم نداجا1/5/1390معظم فرماندهی کل قوا که در بازدید فرمایشات مقام بخشی از -1
1391دافوس آجا - راهبردهاي قدرت دریایی- غالمرضاطحانی-اهللاحبیبسیاري-٢
در ) 20/4/90(در اولین همایش نیروي دریایی راهبردي مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي کشور ومهندس سید عطاء اله صدر معاون وزیر راه و شهرسازي آقاي -٣

.مطرح نموددر زمره کشورهاي دریایی )درصد مرز آبی در کشور30(کیلومتر طول سواحل5800با دارا بودن جمهوري اسالمی ایران را دافوس آجا، 
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دهم / دهم کره زمین را آب است وتنها سه/میلیون کیلومتر مربع آن را آب فرا گرفته یعنی هفت360کهمیلیون کیلومتر مربع است510سطح کره زمین 
کنند وهمین انرژي وحرارت ذخیره را در خود جذب می)تابیده به سطح زمین(انرژي خورشید % 95ها ودریاها حدوداقیانوس. آن را خشکی فرا گرفته است

اهمیت حیاتی دریا در زندگی انسان باعث گردیده است تا این پدیده .شوددر آب موجب فرآیندهاي بسیار حیاتی ومحوري براي موجودات زنده میشده 
کت الهی فیض و برۀهاي مقدسی وجود دارند که سرچشمتقریبا نزد همه ملل دنیا دریا. داشته باشدها جایگاه خاصی هاي اساطیري و مذهبی انساندر باور

. شوندها تلقی میانسان از زشتیةو تطهیر کنند
در آب و دوباره پیدا شدن آنها از )حین کودکی(ها و یا پیامبران در باب افکنده شدن پهلوانیهایبسیاري از اقوام، داستانتمدن به همین ترتیب در 

.، وجود داردطریق آب
و یا داستان حضرت یونس در شکم نهنگدر آب و پیدا شدن توسط زن فرعون)ع(ده شدن حضرت موسیتوان از داستان افکنها میدر ردیف این داستان

رسان و در رود و آنها خود همانند دریا قدرتمند، فیضبه نحوي هدیه و عطیه آب به شمار میآنانآید که حیات ها چنین بر میاز این داستان. نام برد
.5هاي بسیاري شده استدر قرآن کریم هم به دریا اشاره. اندریمنان بودهناپذیر براي نابودي اهخستگییتالش

متن- 1
:قبل از آغاز بحث باید به مفهوم چند واژه مهم توجه نماییم

پردازان نظریهمردان و کند و کشوري که به دریا راه دارد فرصت و تهدید را با هم دارد و این هنر دولتعمق راهبردي هر کشور در دریا عینیت پیدا می
ها هم در درون خود اي هم دارد همچنانکه فرصتهاي نهفتهدریایی آن کشور است که از تهدیدها فرصت بسازند زیرا هر تهدیدي در درون خود فرصت

.اي دارندتهدیدهاي نهفته

مفهوم نیروي دریایی راهبردي-2
هاي بسیار دور از ساحل در دریاها و هاي سرزمینی و در فاصلهگی به خارج از آبشود که قادرند با اعزام شناورهاي جنبه نیروهاي دریایی گفته می

هاي دریایی را طراحی و به مرحله اجرا درآورند و از منافع ملی کشور متبوع خود هاي خود یک طیف وسیعی از عملیاتها با توجه به توانمندياقیانوس
.محافظت نمایند

هبرديمفهوم عملیات در نیروي دریایی را-3
قدرت دریایی همگام با منافع ملی و راهبرد دریایی کشور در زمان و مکانی که یا باعث بازدارندگی جنگ شود و یا در ) گسترش و مشارکت(کارگیري به

.صورت بروز درگیري، منجر به پیروزي گردد
.جنگندمیمنافع ملی آن چیزهایی هستند که ملت و دولت براي به دست آوردن و حفظ آنها 

.کنندمقاصد ملی آن چیزهایی هستند که در قانون اساسی کشور مشخص شده و ملت و دولت در آن جهت حرکت می
و عوامل برترساز که دشمن با تجزیه و ) نامحسوس(، غیرفیزیکی )محسوس(هاي توان رزمی شامل عوامل فیزیکی بازدارندگی یعنی دارابودن مجموعه مؤلفه

.یسۀ سود و زیان ناشی از حمله به کشور هدف، از انجام حملۀ نظامی منصرف شودتحلیل آنها و مقا

آوري صورت حیرتهاي آن بهاقیانوس هند همانند جهان کوچکی از جهان پهناور، به یک منطقه وسیع توسعه یافته از هر دو نظر اقتصادي و نظامی کشور
.دارندهم وابستگیاز خطوط لوله، خشکی و مسیرهاي دریایی به

و یکم خواهد بود و دفاع در عمق دریاي عمان تا مدار که اقیانوس هند مرکز تحوالت قرن بیست با توجه به موارد ذکر شده در این بخش و عنایت به این
میالدي قادر باشیم در فراسوي 2025اي افزایش دهیم که در سال گونهدرجه به نداجا واگذار گردیده است، ما باید توان رزمی نیروي دریایی خود را به10

.افق و در عمق اقیانوس از منافع ملی کشورمان دفاع کنیم
بنادر اقیانوسی نیاز داریم که این ویژه اقیانوس هند به اندازه بیست ساله و حضور پرقدرت خود در دریاها بهبراي نیل به این هدف و رسیدن به اهداف چشم

.راي کشورمان مهیاستامکان فقط در سواحل دریاي مکران ب

همان منبع-٤
قرآن کریم-5
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رود و براي حفظ شمار میمحور است و بنا به فرمایشات فرماندة معظم کل قوا، یک نیروي راهبردي بهبا توجه به اینکه نیروي دریایی یک نیروي تجهیزات 
اي شرکت هاي دریایی و منطقهدر پیماناي شود که مصالح کشور ایجاب نماید گونههاي آتی شرایط منطقه بهکه در سالمنافع ملی کشور احتمال این

پیما، هواپیماهاي گشت و شناسایی دریایی، رادار پرنده، هواپیماهاي بدون خلبان دورپرداز هاي اقیانوسنماییم، لذا به شناورهاي سطحی بزرگ و زیردریایی
.6نیاز داریم.... و 

راهبـرد  . گرفته شده اسـت ) هنر فرمانده(به معناي Strategosکه از واژه یونانی ریزي و اجراي جنگاصطالحی است کلی براي طرح) استراتژي(راهبرد 
.شوددو مؤلفه دیگر شامل تاکتیک و آماد و پشتیبانی می. 7شدیکی از سه مؤلفه اصلی هنر و یا علم جنگ محسوب می

شود و تاکتیـک یعنـی بـه    ی سیاسی و نظامی راهبرد نامیده میریزي، هماهنگی و هدایت وسیع عملیات نظامی براي تأمین اهداف کلعبارت دیگر، طرحبه
.کارگیري سالح در میدان نبردهاي کوتاه مدت براي تحرك نیروها و بهاجرا درآوردن راهبرد بر اساس تصمیم

آوري و سـازگار کـردن راهبـرد خـود بـا      هایی که به نوسازمان. باشندگردد و داراي چرخۀ حیات میها و ابزارها تشکیل میراهبرد از سه عنصر اهداف، راه
.شرایط نپردازند دچار افول و زوال خواهند گشت

هـاي عملیـاتی   هـا و نقشـه  صاحبان تفکرات راهبردي، معدودي از افراد باهوش هستند که از عهدة درك و فهم و پخته کردن مسائل کالن براي تهیۀ طرح
:8چنان است سعدي نیز به آن اشاره نموده استها آناهمیت موضوع استراتژیست. آینددرازمدت برمی

هژبران به ناورد شیران فرستران فرست      به پیکار دشمن دلی
که صید آزموده است گرگ کهنان کار کُن  گبه رأي جهان دیده

حذرکن ز پیران بسیار فنمشیرزن   مترس از جوانان ش

نظریه آلفرد ماهان- 4
طـور  اند، بـه هایی که تحصیل قدرت در دریاها را هدف قرار دادههاي دریایی بزرگ شرایطی را براي ملتآلفرد ماهان با طرح موضوع ترقی و انحطاط قدرت

. کندکامل تشریح می
: کندشرح زیر بیان میماهان شرایط مهم و مورد نظر خود را به

موقعیت جغرافیایی -1
) والت طبیعی و آب و هوااز جمله محص(وضع طبیعی -2
وسعت سرزمین -3
تعداد جمعیت -4
خصوصیات مردم -5
)هاي دولتمشی و سیاستخط(تفکر حاکمان -6

طبق تفسیر او، قدرت . دهد که چگونه انگلیس بر مخالفین و رقباي خود برتري یافتضمن بحث دربارة شرایط قدرت دریایی، ماهان در هر مورد نشان می
.9باشدرتر از نیروي دریایی و قدرت ناوگان جنگی است بلکه شامل حمل و نقل دریایی تجارتی و یک پایگاه قوي نیز میتنها خیلی بدریایی نه

:گویدماهان در تحلیل وضع طبیعی، می
مردم جهت مراوده بـا  و هر چه بیشتر بتوان به سهولت از این مرزها به طرف دریا نفوذ کرد، تمایل . شودساحل یک کشور مرزهاي آن کشور محسوب می«

براي مثال چـون  . نیاز، بسیار مهم می باشدعنوان پیشهاي بندري، بههاي متعدد و عمیق و زیرساختولی وجود لنگرگاه. سایر نقاط دنیا بیشتر خواهد بود
کـه فرانسـه و آمریکـا کـه از     رنـد، در حـالی  طبیعت در انگلستان و هلند از لحاظ خاك و آب و هوا مناسب نبود، این دو کشور مجبور شدند به دریا پناه آو

».خیزي زمین برخوردار بودند براي توجه به دریا محرك کمتري داشتندتري از نظر تنوع آب و هوا و حاصلوضعیت مناسب

1391دافوس آجا - دریاییراهبردهاي قدرت - غالمرضاطحانی-اهللاحبیبسیاري-٦
7- Strategy is details course of action.

بوستان سعدي-8
تأثیر و نفوذ قدرت دریایی در تاریخِ-آلفرد ماهان-9
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هـایی کـه   ل فرسـنگ مقصود ماهان از این تعبیـر، مجمـوع کـ   . است) سرزمین(در رشد و تکامل یک ملت از لحاظ نیروي دریایی تأثیر دارد، وسعت خاك 
نسبت جمعیت یک کشور در برابر وسعت ساحل نیـز  . هاي آن استدهد نیست بلکه طول ساحل و خصوصیات لنگرگاهمساحت یک سرزمین را تشکیل می

. داراي اهمیت فراوان است
:گیردماهان چنین نتیجه می

در حال حاضر مثل ایام گذشته یک عنصر بزرگ نیروي دریایی را تشکیل کنند، هاي مربوط به دریانوردي را تعقیب میکه یک جمعیت بزرگ، که شغل
.دهندمی

: نویسدولی می. تأثیر اخالق و استعدادهاي ملی در رشد و تکامل نیروي دریایی، نکتۀ مهمی است که ماهان مورد بحث قرار داده است
براي . اندبازرگانی از خصوصیات برجسته مللی است که روزگاري در دریا قدرت داشتههايدهد که استعداد براي حرفهتاریخ نشان میتقریباً بدون استثنا،

کن، جو و پول جمعهاي جویندة طال و یا فرانسویان صرفهها و پرتغالیها از روي تحقیر به ملل دکاندار معروف بودند، اسپانیولیها و هلنديمثال انگلیسی
باشد، طور قطع و یقین متضمن تولید کاال و تجارت میتمایل به بازرگانی، که به.تجارت خارجی به خطر بیندازندهاي خود را در که حاضر نبودند سرمایه

.باشدیکی از خصوصیات ملّی است که در رشد و تکامل قدرت دریایی هر کشور، داراي اهمیت فراوان می
وي عقیده دارد که نوع دولت و . دهدرشد قدرت دریایی دارد، مورد بررسی قرار مییش را، از لحاظ ارتباطی که با هاباالخره ماهان نوع دولت و سیاست

.داردمشی فرمانروایانش تأثیر عمیقی در رشد و تکامل قدرت دریاییخط

١٠سیاست جغرافیایی-5

به . کندیمیالملل مهم تلقنیروابط بيریشکل گیاست که عامل فضا را در شناخت چگونگییایجغرافیاز بررسياطهیحگرانیبکیمفهوم ژئوپلت
گیري عبارت دیگر سیاست مبتنی بر جغرافیا، به عوامل جغرافیایی مانند موقعیت، وسعت، جمعیت تأثیرگذار و منابع اقتصادي کشور که در شکل

.پردازدمداران مؤثر هستند، میهاي سیاستسیاست
ها را هاي روابط با سایر دولتحکومتی و تحوالت آنها و ویژگینهادهاي سیاسی حکومتی، غیرهاي جغرافیایی بر ساختارها ومباحثژئوپولتیک، تأثیر پدیده

کنندگان سیاست خارجی کند فقط بستگی به تمایالت و افکار و عقاید ادارهالمللی ایفا میطور کلی نقشی که هر کشور در سیاست بینبه. کندبررسی می
کارهاي سیاسی خود آزادي عمل ندارند بلکه زمینه شود در انتخاب راهمداران هر کشور تا آن حدي که تصور میعبارت دیگر سیاستبه. آن کشور ندارد

نماییم، عوامل زیادي براي این بازیگران محدودیت المللی را به میدان بازي تشبیه هاي بیناگر صحنه سیاست. فعالیت و قدرت آنها بسیار محدود است
. باشدترین آنها  عوامل جغرافیایی میاز مهمکنند و یکی ایجاد می

عوامل مؤثر در سیاست جغرافیایی- 6
هاي فیزیکی داراي تغییرات کمتري هستند ولی بیشتر عوامل متغیر به عوامل ثابت، مانند ویژگی. شونداین عوامل به دو گروه ثابت و متغیر تقسیم می

.شودهاي انسانی مربوط میپدیده
:عوامل ثابت شامل-1

موقعیت، وسعت، توپوگرافی و شکل کشور
:عوامل متغیر شامل-2

جمعیت، منابع اقتصادي و بافت سیاسی اجتماعی

اهداف مورد نظر در ژئوپولتیک-7
)حضور نداجا در خلیج عدن-اي در مجاورت مرزهاي آبی جمهوري اسالمی ایرانحضور نیروهاي فرامنطقه(توسعۀ وضعیت -1
)هاي دریاییحضور نیروهاي دریایی کشورها در نقاط حساس و گذرگاه(کنترل و نظارت بر تجارت جهانی-2
)طال، دالر، یورو(ی جهانمنابع اقتصادکنترل و نظارت بر -3
)حق وتو(ی جهانسیاستکنترل و نظارت بر -4

10- Geopolitics is the art and practice of using political power over a given territory. Traditionally, the term has applied primarily to the
impact of geography on politics.
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)انانسی، الجزیره، سیبیبی(ی جهانافکار عمومیکنترل و نظارت بر -5

آمایش-8
مبناي .رودبه شمار میاي و ملی هاي منطقهگیريریزي و تصمیمابزار اصلی برنامه. اي وملی استزیربناي سازماندهی توسعه منطقهیآمایش سرزمین

.باشدمیریزي جامعهاي اقتصادي، اجتماعی و فضایی در قالب برنامهریزيپیونددهنده برنامهو ها و برنامه هاي جامع توسعه طرح
طور باشد که با توجه به رابطه آن با بحران، در این بخش بهي که در تقویت پدافند غیر عامل هر کشور مؤثر است، آمایش سرزمینی میاترین مسئلهمهم

.پردازیممختصر به آنها می

١١آمایش سرزمینی9-1

هاي انسان در و فعالیت) محیط(ن انسان، فضا آمایش سرزمینی به تنظیم رابطه بی. باشدآمایش در زبان فارسی به معناي آراسته کردن و زینت دادن می
در حقیقت آمایش، سازماندهی مطلوب فضا در جهت نیل . باشدبرداري منطقی از کلیه امکانات علم و تجربه در طول زمان میبه منظور بهره) محیط(فضا 

هدف این سازماندهی ایجاد عدل و قسط در جامعه است؛ زیرا کار . داردهاي جامعه قدم بر میهاي جامع ملی است که در راستاي آرمانبه اهداف و راهبرد
.را در بر گیرند... هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و توانند جنبهاین نیازها می. آمایش تأمین نیازهاي بشري است

: دان آمریکایی معتقد استکارل ساور، جغرافی
اگر این شناخت و . دهدی و فرهنگی که آثار انسان را در محیط خود و در طول زمان نشان مییک چشم انداز جغرافیایی، فضایی است از اشکال طبیع« 

هاي جغرافیایی، اثر و نقش متقابل انسان و طبیعت بسیار رسیم که در چشم اندازقضاوت را مالك عمل و سنجش جغرافیایی قرار دهیم به این نتیجه می
» .انداندازهاي جغرافیایی را آفریدهسازي یکدیگر، چشمکاري و همعت با هممشهود بوده و مثل این است که انسان و طبی

تاریخچه آمایش در ایران9-2
گزارشی تحت عنوان مسئله افزایش 1345در بهمن ماه سال . گرددمیباز40ریزي آمایش در ایران مطرح شد، به اواسط دهه اولین بار که فکر برنامه

در آن زمان کشور فرانسه . پیرامون عمران کشوري توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران انتشار یافتجمعیت شهري تهران و نکاتی 
سابقه و پیشرو عنوان یکی از کشورهاي باآورده بود، بهبعد از جنگ و مسائل ناشی از تمرکز بیش از حد شهر پاریس، به این برنامه روي که براي بازسازي

.آمدزمینه به حساب میدر این 
با اعزام کارشناسانی به فرانسه و دعوت از مدیران مسئول این مطالعات به ایران، باب مذاکراتی 40بعد از این گزارش، سازمان برنامه و بودجه در اواخر دهه 

نی با استفاده از نظم و آراستن سرزمین تهیه و به وري سرزمیمهندسان مشاور، گزارش کوتاهی تحت عنوان بهره1351در سال . را در این زمینه باز نمود
. هاي آمایش سرزمین مطرح شده بوددر این گزارش، مباحث و روش. سازمان برنامه و بودجه ارائه دادند

به این وزارتخانه » یطرح جامع سرزمین«دنبال تصویب قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي، وظیفۀ تهیه به1353در سال 
سازي، وزارت با مشارکت وزارت مسکن و شهر»برداري از سرزمینمرکز مطالعات و تحقیقات بهره«براي تهیه این طرح، مرکزي تحت عنوان . محول شد

تغییر نام » مرکز مطالعات آمایش سرزمینی«این مرکز مطالعات و تحقیقات، بنابر وظایفی که به عهده داشت بعداًًًًًً به . کشاورزي و منابع طبیعی تشکیل شد
. یافت

هاي هاي رشد شهري، مشکالت و نارساییعلت افزایش درآمد نفت و شدت بیشتر تمرکز و انباشت سرمایه در قطببه1350- 1360هاي دهه در سال
هاي سوم و چهارم خود قرار رزمینی را جزء برنامهشدیدي براي سران حکومت ایجاد نمود که جهت جلوگیري از پیامدهاي اقتصادي و اجتماعی، آمایش س

.دادند

ت و دفاع در آمایش سرزمین ایرانالزامات و مقتضیات امنی3- 9
زیرا در شرایط . گردد بلکه اقدامات دفاع غیرنظامی و بسیج نیز باید در راستاي دفاع نظامی صورت گیرددفاع نظامی به نقاط شهري و مرزي محدود نمی

بدین ترتیب باید جایگاه دفاع و دفاع غیرنظامی و حضور آن در . الب پایدار است همه نقاط کشور از سطح محله تا کشور، بالقُوه در خطر استکنونی، تا انق

11. SPATIAL
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ین تعیگستره جغرافیایی کشور دیده شود و الزامات و مقتضیات قضایی آن در قانون آمایش سرزمینی مد نظر قرار گرفته و چگونگی را قانون خاص آن 
. کند

تقدیم گردید ) ره(به محضر رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی 28/12/66هاي مصوب شوراي بازسازي کشور که در تاریخ در مجموع، سیاست
عظمها و سیاستبه دولت ابالغ گردید، حاوي بسیاري از12جمهوري وقتریزي و اجرا توسط رئیسله، مصوبه مزبور براي برنامهو حسب موافقت م

هاي بازسازي ها و اولویتدر بند الف در خصوص سیاست(چند نکته . اي خواهد داشتهایی است که در قانون آمایش سرزمینی آتی هم جایگاه ویژهاولویت
:به قرار زیر از نظر دفاع نظامی و غیرنظامی آمده است) مناطق جنگ زده

بند الف از مصوب شوراي بازسازي کشور 
. هاي مختلفتأمین مصالح مورد نیاز براي مناطق جنگی با هماهنگی بخش-1
.هاي مرزي در مقابله با هر نوع حمله احتمالیخصوص در مورد شهرها و بخشبینی تدابیر ایمنی براي نقاط جمعیتی، بهپیش-2
.و تأسیسات مهمسازي و رعایت اصول مربوط به پدافند غیر عامل در بازسازي صنایع و نقاط راهبردي ایمن-3

ام از فرمان رهبر معظم انقالببند سی
جمهور، مجلس شوراي اسالمی هاي کلی برنامه پنج ساله سوم را به رئیساي فرماندهی معظم کل قوا، سیاستخامنه... اي که حضرت آیت اام نامهبند سی

: هاي مبتنی بر اصول ذیل بیان شده استریزيمدت در برنامهبلندعنوان چارچوب ، آمایش سرزمینی بهاندو مجمع تشخیص مصلحت ابالغ فرموده
مالحظات امنیتی و دفاعی -1
کارایی و بازدهی اقتصادي -2
وحدت و یکپارچگی سرزمین -3
اي هاي منطقهگسترش عدالت اجتماعی و  تعادل-4
زیست و احیاي منابع طبیعی حفاظت محیط-5
رهنگی حفظ هویت اسالمی، ایرانی و حراست از میراث ف-6
تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور -7
.خصوص در مناطق روستایی کشورها، بهتوجه به توسعه متکی بر منابع داخلی و رفع محرومیت-8
را در آمایش باشد، ولی این رسالت بر عهده نیروها هم هست که جایگاه خود شود هر چند سخن رهبري با مسئوالن دولت میطور که مالحظه میهمان

لذا ضرورت دارد . باشدزیرا، حفظ کیان نظام جمهوري اسالمی، در زمان بروز خطر از جانب دشمن به عهده این نیروها می. سرزمینی مشخص نمایند
.ا اقدام نمایندهنیروهاي مسلح، ضمن همگام بودن با طرح آمایش سرزمینی دولت، نسبت به توزیع جغرافیایی نیروهاي خود، با توجه به نوع تهدید

.باشدبنابراین گسترش نداجا در سواحل دریاي عمان در راستاي طرح جامع آمایش سرزمینی می

)آمایش،بحران و دفاع(رابطه متغیرهاي امنیت ملی4- 9
استقرار یابد که حداکثر ) محیط(اي در فضا شود سازماندهی نیروهاي مسلح به گونهرویکرد آمایشی به ساماندهی سازمان دفاعی یک کشور، باعث می

گردداید زیرا باعث موارد زیر میامنیت و قابلیت دفاعی را براي کشور فراهم نم
يریپذبیدفاع و حداقل آستیحداکثر قابلنیتأميبراینظاميواحدهانهیاستقرار به-1
یطیمحيهاتیاز قابلنهیاستفاده به-2
یثبات و بازدارندگجادیا-3
یصورت معقول و منطقه بدهایمقابله با تهد-4

:اندگیري این مقاله توجه ویژه به فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا در خصوص سواحل مکران می باشد که فرمودهبهترین نتیجه
:چنین فرمودند19/12/1386مقام معظم فرماندهی کل قوا در خصوص اهمیت دریاي عمان در تاریخ 

اي فرماندهی معظم و معزز کل قوااهللا خامنهرهبر فرزانه حضرت آیت.2
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دشمنی که ما احتمال حمله و تهدید او را . زیرا امروز دشمن ما، فالن کشور همسایه خلیج فارس نیست. تر استکار در دریاي عمان دشوارتر و بسیار مهم"
که در دریاي عمان جنگ بنابراین در خلیج فارس، جنگ کردن داخل خانه است، در حالی. ها گسترش یافته استدهیم کسی است که در اقیانوسمی

".ستکردن در عرصۀ وسیع بیرون خانه ا
:نیز در خصوص اهمیت دریاي عمان فرمودند که6/9/1387ایشان در تاریخ 

. را کشف نکرده بودیماین ساحل عظیم و طوالنی بسیار حساس که ما در دریاي عمان داریم در واقع یک گنج است و باید این را اعتراف کنیم که این"
دریاي عمان عقبۀ اساسی و تعیین کنندة سرنوشت خلیج . گنج است، یک ذخیره استدریاي عمان، ساحل دریاي عمان و حضور در دریاي عمان یک

".فارس است
:یابیم کهبا توجه به مراتب فوق و نیز اهمیت پدافند غیرعامل در امنیت ملی کشورها درمی

را در آنییرا دارند ابتدا طرح جانمارهیو غي مرزيهاراه، بزرگشگاهیبزرگ،پااليهامانند سد، کارخانهعیمهم و صناساتیکشورهاهرگاه قصد ساخت تأس
.ندینمایمیابیمسلح ارزيروهاینانبا حضور متخصصياتهیکم

پذیري براي تأمین حداکثر قابلیت دفاع و حداقل آسیب) محیط(هاي نظامی در فضا لذا هدف آمایش سرزمینی در رابطه با بخش دفاع، استقرار بهینه واحد
.باشدمی

:شده استبندي به سه قلمرو ژئواستراتژیک زیر تقسیمکشور جمهوري اسالمی ایران نیز با تفکرات آمایشی به فضاي
که محل استقرار واحدهاي عملیاتی 13قلمرو حاشیه-1
.باشدهاي مبنا میکه بر منطقه مرتفع و به عبارتی بر اسکلت پیرامونی فالت ایران تطبیق دارد و محل استقرار واحد14قلمرو سرزمین-2
.باشدکه قلب و فالت داخلی ایران می15قلمرو مرکزي-3

امه آن ممانعت از بروز مخاطرات ناشی کارکرد آمایش سرزمینی، ساماندهی فضاي سرزمینی، جلوگیري از ایجاد ناموزونی فضاي زیست افراد جامعه و در اد
اي آمایش داراي دو بعد توسعه. خوان با سیاست کلی توسعه کشور استبرنامه و فاقد راهبرد و نامتناسب و ناهماز پراکندگی یا تمرکز، ایستایی یا تحرك بی

موضوع مربوطه باید در ... راه، نیروگاه اتمی و ختن سد، بزرگبعد دفاعی آمایش سرزمینی بدین معنی است که براي مثال پیش از سا. باشدو دفاعی می
به عبارت دیگر در ساخت چنین تأسیساتی، .هاي نظامی و دفاعی مطرح و پس از اخذ موافقت مسئوالن نظامی،نسبت به ساخت آنها اقدام شودکمیته

.ر پدافند و آفند مورد نظر قرار دهندنیروهاي نظامی کارآمد و آگاه نیز مشارکت داشته و همه عوامل دفاعی را از نظ

16تعریف پدافند ساحلی5- 9

منظور دفاع از تأسیسات، امکانات و به) 17روبیهاي دفاع دریایی و مینالیه(اي هاي کرانهیابی و استقرار نیروها در نوار ساحلی و آبدهی، سایتسازمان
. مقابله با هرگونه تهاجم دشمن از طریق دریا

هایی هستند که باشند با تالش زیاد در حال کسب و تکمیل فناورياي میاي که داراي قدرت دریایی قابل مالحظهورهاي فرامنطقهدر حال حاضر کش
.نمایدقدرت آفندي آنها را تقویت 

، با در اختیار داشتن 18کشوردر جنوب) کیلومتر2000(کیلومتر ساحل در کرانۀ دریاي خزر و نیز سواحل طوالنی 1000جمهوري اسالمی ایران با حدود 
برداري از فارس و دریاي عمان، مسئله پدافند و حفاظت از منافع کشور را حیاتی تلقی نموده و باید ضمن بهرهبنادر و جزایر متعدد در سرتاسر خلیج 

13. Rim land
14. Mid land
15. Heart land
16- Coastal defense and coastal fortification are measures taken to provide protection against attack by military and naval forces at or near
the shoreline. Because an invading enemy normally required a port or harbor to sustain operations, such defenses are usually concentrated
around such facilities or places where such facilities could be constructed.
17- Their main missions are coastal surveillance, sovereignty patrol, route survey, and training. They were designed with a minesweeping
role in mind and are consequently classified as Mechanical Minesweepers (MM); however, this role has diminished as a result of the
evolving nature of mine warfare. The possibility of acquiring the gear necessary to undertake a more appropriate mine-hunting role
continues to be examined.

در ) 20/4/90(ومدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي کشور در اولین همایش نیروي دریایی راهبردي صدر معاون وزیر راه و شهرسازي مهندس سید عطاءالهآقاي -40
.عنوان نمودکیلومتر 5800را با احتساب طول سواحل جزایر ایرانی خلیج فارسجمهوري اسالمی ایرانطول سواحلدافوس آجا، 



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

2005:کدمقالهآمایش سرزمینی و پدافند غیرعاملتوسعه سواحل مکران، اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایران

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

جهیزات و امکانات مناسب و کافی در تأمین پدافند ساحلی کارگیري تروند، با بهشمار میهایی که همانند ناو هواپیمابر ساکن بههاي آنها و نیز جزیرهویژگی
. آنها اقدام نماید

علت شرایط شود بهفارس، دریاي عمان، شمال اقیانوس هند و از شمال به دریاي خزر محدود میکشور جمهوري اسالمی ایران که از جنوب به خلیج 
مرزهاي جنوبی کشور در حاشیه . اي دور نیز خواهد بوداي بوده و تا آیندهامنطقههاي فرفارس، همواره مورد توجه فراوان سایر قدرتخاص خلیج

منظور صادرات و قاره و همچنین ارتباط دریایی با سایر کشورها بهفارس و دریاي عمان، وجود مواهب دریایی از قبیل منابع پروتئینی دریایی در فالتخلیج
. اي درآورده که امنیت و منافع ملّی کشور به آن پیوند خورده استصورت منطقهفارس و دریاي عمان را بهج هاي خدادادي، خلیواردات کاال و سایر نعمت

امنیت در جمهوري اسالمی ایران تنها در سایه. کندطور جدي کشور را تهدید میبا ایجاد هرگونه بحران، به) نفت(خصوص اینکه اقتصاد تک محصولی به
لیکن از نظر ژئوپولتیکی، این منطقه همواره . طور کامل حفظ نمایددریاي عمان و دریاي خزر قادر خواهد بود منافع حیاتی خود را بهفارس، منطقه خلیج

رهاي یکی از نقاط بحرانی جهان بوده و هرگونه بحران در آن، سایر نقاط جهان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و منجر به دخالت نامشروع کشو
اي است که نه تنها براي کشورهاي ساحلی آن با اهمیت است بلکه براي خوشبختانه امنیت در مرزهاي آبی جنوب کشور، پدیده. گردداي میطقهفرامن

یران جمهوري اسالمی ا. نمایند، داراي حساسیت و اهمیت استبسیاري از کشورهاي صنعتی جهان نیز که از منابع مختلف دریایی این منطقه استفاده می
عنوان قدرتمندترین کشور منطقه، ساختار نیروي دریایی خود را با در فارس و دریاي عمان، باید بهترین مرز آبی در طول سواحل خلیجبا داشتن طوالنی

هاي تحرك زیاد، عدم گیاین نیرو باید از ویژ. اي تعیین نمایدنظر گرفتن توان و تجهیزات دریایی و احتمال مواجه شدن با تهدید کشورهاي فرامنطقه
هاي متعدد بوده و لذا تجهیز چنین نیرویی نیازمند پایگاه. پذیري و توانایی ادامه یک جنگ فرسایشی و تأخیري برخوردار باشدگیري، حداقل آسیبغافل
بتی و پدافندي در طول سواحل بسیار هاي مراقهاي دریایی فعلی و اضافه نمودن چند پایگاه در ساحل دریاي عمان و همچنین گسترش سامانهپایگاه

.باشدضروري می
.نمایدها را در مواقع لزوم اجرا هاي مناسب، این مأموریتهایی که در اختیار دارد و اجراي طرحنیروي دریایی باید قادر باشد با توانمندي

ترکیب نیروي دریایی و سایر نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران کردن منابع و خدمات ملی با هاي مکمل و لحاظتوان با استفاده از توانمنديلذا می
نامۀ پدافند ساحلی و کارگیري بهتر نیروهاي مردمی در مشارکت رهبنابراین براي به. نامۀ پدافند ساحلی را اجرایی نمودقدرت نظامی را افزایش داد و ره

ویژه نیروهاي محلی، طراحی و به مرحله اجرا بندي شده سالیانه با حضور نیروهاي مردمی بهانهاي زمصورت برنامهافزایش توان رزمی، باید تمریناتی را به
.درآورد

گیرينتیجه-9
با توجه به آنچه که بیان شد10-1

.تواند به یک معضل ملی تبدیل شودها در پدافند غیرعامل، میپذیريبه آسیبعدم توجه -1
والیت، داشتن فناوري مدرن زیرسطحی و سطحی پشتوانه محکمی براي دفاع ملی از سواحل و در کنار سالح ایمان و توکل به خدا و پیروي از-2

.باشدمرزهاي آبی می
. نمایدبه تداوم توان رزمی و حفظ برتري دریایی کمک می) هاي دریاییشامل دریا، سواحل، بنادر و پایگاه(توجه به پدافند غیرعامل دریایی -3
باشد که باید به آن توجه هاي دفاع دریایی میایران در شمال و جنوب نیازمند تقویت اساسی در کلیه عرصهسواحل گسترده جمهوري اسالمی -4

.وافر نمود
ترین اقدامات پدافند غیرعامل در دریا بوده که باید در راهبرد ساخت، به سازي شناورهاي سطحی و زیرسطحی از مهمهاي مدرن مخفیفناوري-5

.عمل آیدهآنها توجه الزم و کافی ب
.اي برخوردار بوده که الزم است به آن توجه خاصی مبذول گرددپراکندگی شناورها، تجهیزات و کاالها در بنادر از اهمیت ویژه-6
هايها و اُرگانهاي ساحلی در پدافند غیرعامل، از موضوعاتی است که به عزم ملی در کلیه سازمانتمرکززدایی و توسعۀ بنادر و ایجاد زیرساخت-7

.کشور نیاز دارد
. توان دشمن را فریب دادهاي مناسب، میها و تجهیزات فریبنده دریایی و قراردادن آنها در محلبا ایجاد پایگاه-8

:ایران از بعد دفاعییاسالميجمهورینیسرزمشیدر آماينکات ضرور10-2
.در منطقهیخارجيهارویو متنوع و حضور  نیطوالنییایو دریخشکي، مرزهاگانیهمساتنوعمسئله دفاع از کشور با توجه به -1
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.در تهران و چند شهر بزرگعیو صناتیجمعادیتراکم ز-2
.ینظاميدهایاز مردم در هنگام خطر وقوع تهدتیضرورت حما-3
.يمثل مناطق مرزافتهیدر بهبود مناطق توسعه نینظامعیوصناهاتیکشور ونقش ارزشمند فعالیو دفاعمیعظساتیسأوجود ت-4
در زمان صلحو جهاد اقتصادي یجهاد سازندگي،دیتولی، آموزش،يامداديمسلح در کارهايهارویمشارکت ن-5
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