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اقیانوسیو توانمندي در ایجاد قدرت دریایی برترِ منطقه در حوضه هاي میان سواحل مکران
بهروز خارزمیان3امیرحسینی ارانی ، 2مرتضی حیدرزاده ، 1
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:چکیده 
را بعنوان یک نیروي دریایی استفاده از این توانمندي هاي بالقوه می تواند موقعیت. ي یک موقعیت خاص و ویژه می باشد، از لحاظ نظامی داراجنوب شرقی ایران

، وسعت عملکرديِحوضه؛ دف گذاري شدهک برنامه منظم و هوجود ی؛مدیریت. کات میان اقیانوسی تثبیت نمایدمنطقه اي در عرصه يِ تحردرقدرت بزرگ 
منطقه تحت حمل و نقل کاال و انتقال انرژي و خروجِدووردروازه يِ نوعیسواحل مکران به .خواهد کرداز وسعت بیشتري برخوردار را نیروي دریایینظارت و نفوذ

دیگر حضور در سوییاز . در خلیج فارس خواهد شدرت و کنترل افزایش نظاسبب ریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران حضور پر رنگ نیروي د.محسوب می گردد 
یه اذا  توسعه و سرمل.شدخواهددر آب هاي آزادنیروي دریایی در مأموریت هاي محولهبازه يِ زمانی کوتاهتر حضور دروسواحل مکران باعث افزایش سرعت عمل

.معرفی خواهد کرد دریایی منطقهقدرتایران را بعنوان بزرگترینایی ؛یدر-توانمندي نظامیمرتبط با افزایشِهايِگذاري

.افزایش نظارت و کنترل ،سرعت در انجام مأموریت ها،وسعت حوضه يِ نظارت ،قدرت نظامیتثبیت:کلیدي واژه هاي

مقدمه-1
اند به طوري که کشورهاي داعیه دار قدرت تالش کرده اند بر آنها تسلط هاي بزرگ حایز توجه بودهتنگه ها و آبراه هاي دریایی همواره براي قدرت

شته هاي دور تاکنون در ذنی و کسب جایگاه سوق الجیشی از گقدرت هاي بزرگ به دلیل نقش دریاها و آبراه هاي بین المللی در تجارت جها. یابند
اهمیت دریاها در کسب جایگاه برتر .مکان حضور کشورهاي رقیب را کاهش دهندصدد بوده اند که برتري نظامی خود در آن مناطق را ثابت و تا حد ا

را شرط اصلی براي تبدیل شدن به یک قدرت کنترل بر دریاها”آلفرد تایر ماهان“سیاسی و نظامی به حدي است که برخی نظریه پردازان مانند
روهایی که در موقعیت دریایی برتري قرار دارند از امکانات بیشتري براي در دست به نظر این اندیشمند، در نزاع بین قدرتها، نی.جهانی دانسته اند

.گرفتن ابتکار عمل بر خوردار هستند
دارا بودن شمال اقیانوس هند و نواحی غربی آن یعنی، دریاي عمان، خلیج فارس، خلیج عدن و دریاي سرخ به دلیل در این میان، منطقه دریایی

که تا کنون آننکته حایز اهمیت .هاي بزرگ بوده استهمواره مورد توجه قدرت؛ فاصل راه هاي مواصالتی غرب و شرقد حو جایگاه سوق الجیشی 
هاي فرا مطقه اي بوده اما چندي به دلیل ضعف قدرت دریایی کشورهاي منطقه، تامین امنیت این منطقه در عرصه دریاها، متکی به حضور قدرت

سعی در برهم زدن توازن دریایی منطقه و گرفتن ابتکار عمل در با نگاه دفاعی، راتژي جدید دریایی و افزایش قدرت نمایی است که ایران با اتخاذ است
این سوال مطرح می شود با توجه به شرایط فعلی، آیا استراتژي دریایی جدید ایران می تواند توازن قدرت دریایی در سطح منطقه حال .منطقه دارد

آیا بازیگران منطقه اي و فرامنطقه اي حاضر به پذیرش یک قدرت دریایی جدید در این منطقه می شوند؟ استراتژي دریایی جدید را به هم بریزد؟
ایران چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟

پژوهشاهداف - 2
صورت گرفته برپایه پژوهش . است بسیار مهم می باشدکه با پهنه هاي آبی جهان در ارتباط اجرایی و توسعه منطقه مکران ارائه راهکارهاي مفید،

و اهل فن در این علمیي و ارتباط با سایت هاکشورها در سایر شدهاجراهاي ه ژوبع و پرامنمطالعات از طریق مکرانتوسعهو ارزشمنديِاهمیت 
مقاالت و فعالیت هاي پژوهش بررسی.ت گرفته استو توانمندي هاي موجود صورمرتبط با شرایط جغرافیاي طبیعی پیشنهاداتارائه و هزمین

.قرار گرفته استکنکاشمورد تفحص و ور نیز بعنوان پایه و مسیر صحیح مطالعات، صورت گرفته در کش

منطقهیپهنه هاي آباهمیت استراتژیک - 3
نگاهیبا . یشه مورد تعدي و تجاوز قرار گرفته دیگر استبعد از اکتشافات و استخراج نفت و گازِ سرشار، در اشکال مختلف هم، پهنه هاي آبی منطقه 

. سوق الجیشی پهنه هاي آبی منطقه را بیشتر نشان دادمی توان اهمیت اجمالی 
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الت متحده با طالبان افغانستان را ااگر بهانه جنگ ایکه البته ، عراق-متحدهالتایاجنگکویت،-عراقایران،- عراقجنگشاملجنگچهاروقوع 
.هدف نفوذ در منطقه و دستیابی بیشتر به ذخائر بدانیم می توان آن را نیز در کنار موارد اشاره شده قرار دادبا

ایاالتسويازجملهازرزمیهايي گیربهرهبرايفارسخلیججنوبیحاشیهدرتنهاکوچکومتوسطپایگاه26وبزرگپایگاههفتاستقرار
ایاالت متحده و همراهانش تنها براي ، رشد نظامی گري و ایجاد پایگاه هاي متعدد نظامی دریافت ، وان از این وقایعبه سادگی می ت. ناتوومتحده

گاز، حضوري فعال داشته و بهانه هاي دیگر همچون مبارزه با تروریسم ، ایجاد امنیت براي سایر کشورهاي ایجاد امنیت و ارسال منابع سرشار نفت و
. شی براي تجاوزگري می باشدپوش! .. .. منطقه 

هزینه هاي نظامی در جهان - 3
ه این منطقه ود منابع عظیم نفت و گاز باعث شده تا دولت ها نگاهی ویژه و متفاوت بوج. ر حساس از جهان واقع شده استایران در یک منطقه بسیا

ماهیت هسته اي و يکالهک هايساخت و نگهداراندازي مسابقه تسلیحاتی،یل و راه از سویی دیگر ، حضور رژیم جعلی اسرائ. از دنیا داشته باشند
. با نگاه دفاعی افزایش دهد درت نظامی خود را در همه عرصه ها، قالمی براي دفاع از سرزمین اسالمیطلبد میهن اسی ، متجاوزگري صهیونیسم

هزینه نظامی کشورهاي جهان:1- نقشه
فزایش قدرت، تاثیرگذاري در ، استنه هاي ساحلی ارزش واقعی کرادركهاي ساحلی نشاندهنده کرانهنه هاي آبی وافزون دولت ها به پهنگاه روز
،باشدمیالدي می2008که مربوط به سال ) 1- نقشه(تصویر فوق در . ذب سرمایه هاي خارجی و غیرهجن و سطح کال، رشد اقتصادي در منطقه

هزینه نظامی اکثر کشورهاي جهان بخصوص درصد بوده و این نسبت برابر با3الی1الص داخلی در حد متعارفایران از تولید ناخنسبت هزینه نظامی
کندرا فراهم میمین امنیت و گسترش تدریجی توان نظامیأاعتبار مالی الزم براي تاین نسبت .کشورهاي شرق ایران و آمریکاي جنوبی و اروپاست

هزینه نظامی اقتصادي سریع مانند چین و هند و برزیل در این میزانبه همین دلیل است که کشورهاي با رشدردمی آوفشار وارد ننیز بر اقتصاد و
، کمترین و عربستاندرصد5الی 3و در این بین امارات با می باشندهزینه باالي نظامی دارايایرانغربموجود در کشورهاي در مقابل. کنندمی

رژیم مجعول صهیونیستی نیز. بیشترین سرانه نظامی در این گروه از کشورها را دارنددرصد تولید ناخالص داخلی8ش ازعراق ، اردن و عمان با بی
.ایران و از نظر سرانه بیش از ده برابر ایران میباشددرصد هزینه نظامی دارد که به ارزش رقمی دو برابر8الی 5هاي آمریکا بدون احتساب کمک

قدرت در دست دولت هاي فرامنطقه ايموازنه - 4
کشورهاي پرتغال، هلند، انگلیس بر منطقه شمال اقیانوس هند و نواحی پیرامونی آن تسلط داشتند و در این میان خلیج 19تا 15در طی قرن هاي 

.ه اي بوده استفارس و دریاي عمان به عنوان یک منطقه مهم از لحاظ تجارت دریایی و انرژي مورد توجه قدرتهاي فرامنطق
.در قرن بیستم نیز با رو به افول نهادن قدرت انگلیس و خروج ناوگان این کشور از شمال اقیانوس هند، قدرت نوظهور آمریکا جانشین آن شد

ر گسترده تر زمینه حضو…حمله شوروي به افغانستان، پیروزي انقالب اسالمی ایران و وقوع جنگ تحمیلی با عراق، ادعاي مبارزه با تروریسم و
خود را در ناوگان دریایی آمریکا در منطقه و بویژه خلیج فارس را فراهم کرد به طوري که واشنگتن در اقدامی حایز اهمیت، مقر ناوگان پنجم دریایی 
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اور نظامی آمریکا در این حضور پیوسته ده ها شن. بحرین مستقر کرد و با این اقدام، خود را به عنوان قدرت مسلط دریایی در خلیج فارس معرفی کرد
.منطقه از جمله ناوهاي هواپیمابر به عنوان جلوه اي از قدرت نمایی دریایی واشنگتن به شمار می رود

ضربات سنگینی به ناوگان دریایی ایران وارد و مهم ترین مدعی 1367فروردین 29حمله ناوگان نظامی آمریکایی به ناوهاي سهند و سبالن در 
.ر خلیج فارس را براي مدتی به حاشیه راندقدرت دریایی د

قدرتی نوظهور در آب هاي آزادایران، -5
هاي فراوانی نیز برخوردار است به دریا به نظام سیاسی انقالبی ایران که همواره داعیه تبدیل شدن به قدرتی منطقه اي را داشته و البته از ظرفیت

براي تبدیل شدن به قدرتی برتر در منطقه باید .واند در تبدیل شدن به قدرت اول منطقه را تحقق ببخشدعنوان حوزه اي راهبردي نگریسته که می ت
تقویت در دریاها حرفی براي گفتن داشته باشد بنابراین در کنار تقویت تسلیحاتی خود در حوزه هاي موشکی، سامانه هاي پدافند هوایی و زمینی به

تولید جنگ افزارهاي دریایی مانند ناوشکن، زیردریایی و سالح هاي ساحل به دریاي مافوق صوت که تولید آنها .تناوگان دریایی نیز توجه کرده اس
به دلیل تکنولوژي پیشرفته تنها به کشورهاي معدودي محدود است جلوه اي از عزم سیاستمداران و تصمیم گیران براي حضور قوي در دریاها می

، منطقی می نماید تا توان دفاعی بخصوص در عرصه پهنه هاي دریایی افزایش برپایه هاي عداوت بنا شده اندهایی که نفوذ بیگانگان و تحریم . باشد
تبدیل شدن ایران به بزرگترین ”مبنی براظهارات امیر دریادار حبیب اهللا سیاري فرمانده نیروي دریایی ارتش،کماینکه در روند این حرکت. یابد

اولین و شروع شد1387از سال آب هاي آزاد ده نیروي دریایی ایران در حضور گستر. کامالً منطقی و معقوالنه می نماید ”منطقهدریایی قدرت 
مقابله با دزدان دریایی صحنه آزمایش خوبی براي ناوگان دریایی .ناوگروه هاي نظامی ایران براي مقابله با دزدان دریایی به خلیج عدن اعزام شدند

حضور در خلیج عدن باعث افزایش اعتماد به نفس .نمایدد به طوري که توانست به مدت چندین سال حضور پیوسته در این منطقه را حفظ ایران بو
ز و حضور در ئاطق بیندیشد که عبور از کانال سونیروي دریایی ایران گردیده و باعث شد ناوگان دریایی ایران با توانایی بیشتري به حضور در سایر من

، آزمایش اعزام زیردریایی به دریاي سرخ.دریاي مدیترانه از جمله این اقدامات است که براي اولین بار در طول تاریخ نیروي دریایی ایران انجام شد
شده بودند و پرواز هاي دوربرد در شمال اقیانوس هند، هدف قرار دادن هواپیماهاي بدون سرنشین آمریکا که وارد حریم دریایی ایران موشک

براي تغییر در موازنه نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایرانهواپیماهاي شناسایی ایران در فراز ناوهاي آمریکایی همگی، گوشه هایی از عزم 
.قدرت در دریاها و قبوالندن خود به عنوان یک قدرت دریایی جدید است

موجود فرصت ها و موانع- 6
مصمم و موثر قدرتیک خود به عنوانحضوري استراتژي جدید دریایی و به هم زدن توازن قدرت موجود در منطقه دریایی مورد بحث و براي پیگیر

.در عرصه دریاها با فرصت ها و موانعی مواجه است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم

هافرصت1- 6
ها حکومت آینده نگر و داراي خط مشی اجرایی متهورانه براي استفاده از ظرفیتهان، وجود یکدرنظریه لو:عزم دولتمردان و مقامات ایران6-1-1

1404سند چشم انداز بیست ساله در ارکان نیروي دریایی کامالً مشهود بوده و از سویی چنین عزمی . و تبدیل شدن به یک قدرت دریایی الزم است
.که نشان دهنده عزم نظام جمهوري اسالمی ایران براي دست یافتن به جایگاه برتر منطقه اي استیکی از مهم ترین اسناد در این خصوص می باشد 

که بزرگترین محل ترانزیت نفت و انرژي در جهان می و کرانه هاي ساحلی مکران ایران بر تنگه هرمز و خلیج فارس :موقعیت استراتژیک6-1-2
سواحل طوالنی در خلیج فارس و دریاي ،بر امنیت روند تامین انرژي جهانی تاثیري مستقیم داردباشد اشراف دارد و تصمیم گیري ها رفتار ایران

.در کنار پیشرفت و اهداف نیروي دریایی باعث جایگاه رفیع آن شده استعمان
ایی و پیگیري اهداف مورد نظر هاي الزم براي تامین نیروي نظامی کافی براي استراتژي دریجمعیت گسترده ایران، فرصت: جمعیت گسترده6-1-3

.فراهم می کند
طقه برخوردار بوده و حتی در رساله خود از موقعیت برتري در منطول تاریخ طوالنی چند هزاکشور ایران در: حمایت افکار عمومی داخلی6-1-4

مردم ایران جاي گرفته و باعث ایجاد روحیه این سابقه تاریخی درخشان در اذهان .شناخته می شده استمقاطعی به عنوان ابرقدرتی جهانی نیز
.بلندپروازي شده به طوري که مردم ایران از لحاظ ذهنی از تبدیل شدن به قدرت برتر در منطقه استقبال می کنند

ان وجود منابع هاي مناسب براي تحقق اهداف پرهزینه استراتژي دریایی جدید ایرایجاد زیرساخت: وجود منابع مالی کافی براي شروع کار6-1-5
داوم البته باید خاطر نشان شود که براي ت.مالی زیادي را می طلبد که ایران با دارابودن منابع نفتی و صدور آن قادر به تامین این منابع مالی است

شد اقتصادي و ایجاد یک اقتصاد که این مساله با رمی باشدنیاز موردپشتوانه هاي مالی بیشتري عالوه بر منابع نفتیپروژه هاي نظامی و دریایی،
.قوي تحقق می یابد
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به تولید جنگ افزارها و تجهیزات ایراناخیر به دلیل تحریم هاي متعدد، هايدر سال: شکل گیري صنایع تولید تجهیزات نظامی در ایران6-1-6
یی است به طوري که شناورهایی مانند ناوشکن و نظامی بومی روي آورده اند که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به صنایع و تسلیحات دریا

اجازه قدرت مانور بیشتري را می خل تولید آنها در داکه .زیردریایی که ساخت آنها به کشورهاي خاصی محدود است نیز در ایران تولید می شود
.پردازندبدهد تا با نگرانی کمتري از طرف قدرت هاي غربی به تولید تجهیزات مورد نظر 

موانع2- 6
هاي فرامنطقه اي بویژه آمریکا شکل گرفته است توازن دریایی فعلی که بامحوریت قدرت:وجود توازن قدرت دریایی در تضاد با منافع ایران6-2-1

ظ وضع موجود ساختار موجود در مقابل تالش ایران براي تغییر این وضع واکنش نشان داده و در تالش براي حف. در تضاد با منافع ایران قرار دارد
. است

مستقیم ناوگان آمریکا در خلیج فارس و دریاي عمان همواره تهدیدي مهم براي حضور: هاي بزرگ خارجی در منطقهحضور قدرت6-2-1
ر حضوطرف رخ نداده اما 2هیچ درگیري مستقیم نظامی بین ناوهاي 1367فروردین سال 29اگرچه بعد از . شناورهاي ایرانی به شمار می رود

زهاي قاطعانه و مداوم در خنثی نمودن تحریکات نظامی متجاوزان موثر خواهد بود و عمالً سبب خواهد تا فاصله يِ خود را کرانه هاي ساحلی و مر
. آبی حفظ نمایند 

د اهداف دریایی وارد کشورهایی مانند عربستان با خرید شناورهاي دریایی و زیر سطحی و تسلیحات ض: تشدید رقابت تسلیحاتی در منطقه6-2-2
قواي نظامی خود را راستاي دفاع از مرزهاي خود گام بر می دارد، می شده اند ، لذا با توجه به بینش ایران که در مسیر تقویت یک رقابت دریایی 

.وثر باشدتواند نسبت به سوءتفاهم هایی که بیگانگان در جهت اختالف و تیرگی روابط کشورهاي منطقه به آن دامن می زنند ؛ م
و افزایش حضور ناوگان دریایی ایران در مناطق مختلف و تالش براي تغییر موازنه دریایی در حاشیه شمالی اقیانوس هند و ایرانراهبرد دریایی جدید 

د وحدت و اعتماد سازي جهت ایجادر این میان،.قدرت دریایی در توازن قواي منطقه اي بپذیرندباعث خواهد شد، ایران را بعنوان مناطق پیرامونی
تقویت تعامل . ارتقا یابدحاشیه اقیانوس هند منطقه و کشورهاي استراتژي دریایی، تقویت همکاري با کشورهاي ،با کشورهاي همسایه می بایست

تبادل یکدیگر وادرناوگان دریایی ایران با کشورهاي هند و پاکستان در قالب برگزاري رزمایش هاي دریایی مشترك، اعزام ناوگروه ها به بن
.افزایش سطح همکاري ها گرددمی تواند باعث ناکام گذاشتن سیاست بیگانگان و دانشجویان نظامی 

نیروي دریایی در سواحل مکرانناوگان توسعه صنایع دریایی و افزایش حضور - 7
است؛ترامنوپایدارترتر،آرامژئو استراتژي،هايصشاخدگاهدیازعمان،دریايوفارسخلیججغرافیایینزدیکیوپیوستگیوابستگی،وجودبا
ایران،حیاتیمحورهايوهاکانونبهنسبتساحلاینماندنحاشیهدروافتادگیدورلیل دبهگردد،برمیمکرانهايکرانهبهکهآنجاتاویژهبه

. استنگرفتهقراربرداريبهرهموردتاکنون
با توجه به عملکرد و اهداف . نوعی دروازه ورود به آب هاي آزاد و از سمتی دیگر ورود به تنگه هرمز و خلیج فارس می باشد کرانه هاي مکران به 

کرانه هاي ساحلی مکران موقعیتی ممتاز نیروي دریایی و حضور مقتدرانه در آب هاي آزاد و برنامه ریزي براي حضوري وسیع تر در سال هاي آینده، 
را دارا می افزایش حضور ناوگان هاي نیروي دریایی، گسترش صنایع مرتبط علوم دریایی و ایجاد پایگاه هاي اطالعاتی و علمیهتجو ارزشمندي

.باشد 
همسایه . ش هاي ژئواستراتژیک ارتقا می دهدهاي جنوب شرق ایران داراي عمق استراتژیک ویژه اي می باشد که قدرت ایران در برخورد با چالآب

حتی کشور )سوختگیري هواپیماهاي جنگنده پاکستان(ی ایران پاکستان، در برابر چالش هاي موجود با هند فاقد عمق استراتژیک می باشدیِشرق
با خودم که ایران از این ظرفیت با حل اختالفات مرزي1970حمله چریک هاي ظفار در دهه (عمان نیز از این عمق استراتژیک برخوردار نیست 

س یعنی دریاي عمان طراحی نماید، در را قبل از ورود به خلیج فارخود میدان عملیاتی طراحی ، ایران از طرفی چنانچه. )برداري نمودعمان بهره
.موقعیتی باالدست و برتر قرار خواهد گرفت 

:نتیجه -8
به آب هاب آزاد ، جایگاه ویژه اي را براي گسترش مبادالت موقعیت جنوب شرق ایران، با همجواري با کشورهاي پاکستان و افغانستان و دسترسی -1

توسعه کرانه هاي ساحلی مکران باعث حضور مقتدرانه تري در منطقه شده و  نیاز به حضور در . نموده است منطقه اي و بین المللی ایران فراهم 
. تنگه هرمز را کاهش داده و باعث ارتقاي جایگاه امنیتی و نظامی خواهد شد 

تغییر موازنه دریایی در حاشیه شمالی باعث) علی الخصوص اقیانوس هند(در آب هاي آزاد ایران جمهوري اسالمیافزایش حضور ناوگان دریایی-2
.گرددقدرت دریایی در توازن قواي منطقه اي آن سبب پذیرش ایران بعنوان اقیانوس هند و مناطق پیرامونی
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را اجازه قدرت مانور بیشتري پهلوگرفتن کشتی هاي بزرگ راو تمرکز در کرانه هاي ساحلی مکران،ت نظامی تجهیزاصنایع و تولید گسترش و-3
.می دهد 

ر در آب هاي آزاد و دریاي عمان، عمالً کنترل دروازه تنگه هرمز و خلیج فارس دایرانجمهوري اسالمیبا افزایش حضور ناوگان نیروي دریایی-4
.واهد گرفتاختیار ایران قرار خ

تقویت تعامل ناوگان ، حاشیه اقیانوس هند منطقه و کشورهاي ، تقویت همکاري با کشورهاي وحدت و اعتماد سازي با کشورهاي همسایه -5
نشجویان تبادل دایکدیگر واعزام ناوگروه ها به بنادرودریایی ایران با کشورهاي هند و پاکستان در قالب برگزاري رزمایش هاي دریایی مشترك

.در  ناکام گذاشتن سیاست بیگانگان و افزایش سطح همکاري ها و تثبیت قدرت دریایی ایران موثر خواهد بود نظامی 
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