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

. ا.ا.در اقتدار دریایی جسواحل مکران بررسی تأثیر توسعه 
)دریاییآیندههايجنگمبتنی بر(

3حسین خانزادي- 2محمدهادي شفیعی-1امیر رستگاري

)کننده نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایرانمعاونت هماهنگ(دریادار امیر رستگاري 
اه عالی دفاع ملیدانشگ)نظامی(دانشجوي دکتراي مدیریت راهبردي
دانشگاه عالی دفاع ملی)نظامی(دانشجوي دکتراي مدیریت راهبردي

)ع(حضرت علی.شودکند سرانجام سرگردان میرود، بیناترین است و آن که به آینده پشت میآن که به استقبال آینده می

چکیده
پیشـرفته، هـاي فنـاوري ازاسـتفاده دشمن،پذیرآسیبوضعفنقاطازگیريبهرهفناوري،بعددرکشورهاتواناییتفاوتاخیر،سالچندهايجنگدرجدیدرویکرد

هـاي جنـگ ماهیـت وگشـته آیندههايجنگکلیساختاردرو تحولتغییرباعثدشمن،ارادهتضعیفوبرترموضعبهدستیابیبرايمبتکرانههايروشبکارگیري
دیرینـه هـا، قـدمتی  در جنگدشمنهايتوانمنديبارویاروییازپرهیزحالعیندروناشناختهوجدیدابزاربادشمنضعفنقاطبهحمله.استدادهتغییرراآینده
تصـح ارزیابیضمنونمودهوتحلیلرا تجزیهتهدیدات آیندهبالقوه مربوط بههايتئوريعلمی،کامالالگويیکمطابقدارندنیازکشوريهرمسلحنیروهاي. دارد

رودلشـکر انتظـار مـی   یـک ستادازنمونه،عنوانبه. نمایندگذاريبنیانمناسبهايانگارهوعلمیمستحکمهايپایه استداللبرخود رانیرويمشی آیندهآنها، خط
نیـروي  .رودمـی سـاله بیسـت یـا دهحداقلايدورهبرايبینی،پیشکشور توقعمسلحنیروهايکلستادازولینمایدبینیپیشراحداکثر یک ماه آیندهحوادثکه

هـاي  افـزایش توانمنـدي  هاي کارشناسانه بلندمدت توانسته است که با استقرار نیروهاي خود در طول سـواحل مکـران و   بینیپیشباایران،.ا.دریایی راهبردي ارتش ج
. اختیار بگیرددرهند،اقیانوسدرشمالیدرجه10مدارتاو فراتر از آن دریاي عمانتنگه هرمزدریا را در کنترل این عرصه،خود در 

ایران در دریا و .ا.تاثیر تغییر گسترده منطقه ماموریتی نیروي دریایی راهبردي ارتش جشناختاست،بررسینیازمندپیشازبیشکهتأملقابلدر این راستا مطلب
به اهمیت دریا و ضرورت داشتن اقتدار گذرانگاهیباپژوهشاینلذا.استآیندههايماهیت جنگهاي بیشتري از این نیرو در سواحل مکران، بر استقرار یگان

نداجا در سواحل دریایی، نقش و جایگاه نیروي دریایی و وضعیت توسعه یافتگی منطقه جنوب شرق کشور در ابعاد مختلف سعی دارد اهمیت منطقه ماموریتی جدید 
. شناسایی و ترسیم نمایددریایی راآیندههايجنگنبردهاي صحنهدریایی مبتنی بر  ویژگیمکران و نقش آن در کسب اقتدار

هاي آینده، نیروي دریایی راهبردي، سواحل مکران، دریاي عمان، اقیانوس هندجنگ:اي کلیديه هواژ

مقدمه-1
جنوب شرق و سواحل مکران در ابعاد مختلف فرهنگی، توسعه سواحلاي به موضوع دریا وتاکیدات مکرر و ویژههاي اخیر مقام معظم رهبريدر سال

اند، بلکه با عنایت به مندي از این نعمت خدادادي را مورد توجه قرار دادهاند و ایشان نه تنها بهرهاجتماعی، سیاسی، اقتصادي و توسعه مدنیت داشته
ایران را به عنوان مدافع مرزهاي .ا.تهدیدات دریاپایه، نقش نیروي دریایی ارتش جبه مقدس جمهوري اسالمی ایرانتغییر ماهیت تهدیدات علیه نظام 

گ واردات واصالت دریایی کشور به عنوان شاهردر پهنه دریاها جهت مقابله با تهدیدات علیه خطوط مسالمی ایرانانظام آبی و پاسدار منابع و منافع
اندکه بخشی از فرمایشات به این نیرو اعطا فرموده14/7/88مورخهوي راهبردي را حکیمانه دراي مطرح و عنوان نیربه طور برجستهو صادرات کشور

]1[:معظم له در ذیل آمده است
احترامی و بی اهتمامی شده است؛ یعنی ما آن مردمی هستیم که وقتی در یک در کشور ما در طول سالیان دراز، به مسئله دریانوردي بسیار بی« 

)9/9/76(.برخالف ملت هایی که وقتی به آب رسیدند، آب برایشان با خشکی یکی بود! ب رسیدیم، متوقف شدیمطرف مرزمان به آ
ذهن مان همه اش متوجه خلیج فارس بوده، اهمیت دریاي . ما در سال هاي گذشته از سواحل طوالنی دریاي عمان بهره الزم و کافی را نبرده ایم

)30/11/88.(ستعمان از نظر ما مغفولٌ عنه مانده ا
آن منطقه اي که شما مستقر هستید یعنی منطقه سواحل دریاي عمان منطقهی بکري است، عمق این سواحل، منطقه وسیع بلوچستان و بخشی از "

پرداخته ایم، ما هم از اول انقالب خیلی به این مناطق ن. آن منطقه ي غربی تر آن یعنی هرمزگان، مناطق بسیار مهمی است، بسیار حائز اهمیت است
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نیم از وجود شما در آن جا ممکن است این مناطق را زنده کند یعنی حضور نیروي دریایی ارتش ممکن است منتهی بشود به این که انشاء اهللا ما بتوا
ست، این همکاري این براي کشور مهم ا. توانایی هاي منطقه استان بزرگ سیستان و بلوچستان و منطقه عظیم و حساس دریاي عمان استفاده کنیم

)7/9/89(.تواند این فواید را داشته باشدشما با دستگاه هاي دولتی می
نیروي دریایی در بسیاري از نقاط عالم و در کشور ما یک نیروي راهبردي است به چشم یک نیروي راهبردي بایستی به نیروي دریایی نگریسته « 

)14/7/88. (شود
اهاي آزاد به اهتزاز در بیاید، معنایش این است که ملت ایران، فرهنگ ملت ایران، حرف حق ملت ایران در وقتی شما پرچمتان می تواند در دری

)2/5/90(. انقالب، قدرت زیادي پیدا کرده و این براي دیرگ ملت ها الهام بخش است
)2/5/90. (اهد بودنیروي دریایی با چنین مختصات راهبردي، براي سیاست، عزت ملی و استقالل کشور نقش آفرین خو

باعث در حوزه ماموریت جدید نیروي دریایی، اي هاي شناور کشورهاي فرامنطقهمنطقه و حضور گسترده یگانتحوالت شدید و سریع محیط امنیتی 
.با محیطی آشوبناك و پر ابهام مواجه باشدایران در صحنه دریا.ا.نیروي دریایی راهبردي ارتش جشده است تا 

اي و دسترسی ارتباطات منطقه،وحدت ملی،امنیتی،اقتصاديی،ژئوپلیتیک،العادهفوقهاي جنوب شرق ایران با دارا بودن ظرفیتدر سواحل مکران 
از یکی،الذکرهاي فوقکنون مورد غفلت واقع شده و با وجود دارا بودن پتانسیلید کننده قدرت در کشور است که تاالمللی واجد کارکردهاي تولبین

توسعه آینده کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و ساحلی . اجتماعی و محیطی محسوب می گردد،ترین مناطق کشور به لحاظ اقتصادياندهمعقب
.هاي کارآمد و استفاده بهینه از کارکردهاي این منطقه از کشور می باشددریایی عمان وابسته به طراحی سیاست

،رودیمآنوقوعانتظارندهیدرآایوماکشوردراطرافکه ی تحوالتدارد،ي راهبردیی ایدري رویني ریگشکلدریطیمحعواملکهی نقشبهنظر
، صحنه نبرد و رقابتی است که پیروزي در آن آیندهدنیاي پر فتنه و آشوب امروز و تحوالت محیطی. پرداختآنبهدیباکهاستي مواردازجمله

ندهیآی احتمالي هاجنگوداتیتهدازی درستشناختکهبودخواهدتیاهمحائزی زمانشدهمطرحمطالب.نیازمند هوشمندي بسیار باال دارد
. شودحاصلایدرصحنه درخصوصاً

المللی شمال اقیانوس هند و دریاي هاي بینایران در سواحل مکران در جنوب شرق کشور و در آب.ا.استقرار نیروي دریایی راهبردي ارتش ج
اي را براي این منطقه استراتژیک و نیروي دریایی راهبردي به ارمغان آورده در راستاي اوامر و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، برکات فزایندهمدیترانه

ار از نیروي دریایی راهبردي که مدت کوتاهی است در قالب واقعی و مورد انتظار رهبري قرار گرفته است، در آینده با محیطی پیچیده و سرش. است
اش اثرگذار است و بخش عمده آن هاي این محیط بر نحوه کارکرد و میزان کارآیی و کامیابیتحوالت در ابعاد گوناگون روبرو خواهد شد که ویژگی

و متناسب نیز مربوط به میزان توسعه یافتگی سواحل مکران در این خطه از کشور و بخشی مربوط به بهره برداري از تجهیزات و فنآوري هاي نوین 
اي با تهدید دارد که به جهت مالحظات مربوطه این موضوع در قالب نقشه راهبرد نداجا به صورت درون سازمانی و با بهره گیري از همه ظرفیت ه

سانی و ملی مورد بررسی قرار گرفته و کامال مشخص و در قالب برنامه اي مدون در صدد کسب مزیت هاي راهبردي مبتنی بر تجهیزات و نیروي ان
.  جنگ هاي آیند ه دریایی می باشدهمچنین متناسب با تهدید و 

تاثیر تغییر گسترده منطقه ماموریتی نیروي دریایی راهبردي ارتش است،شناختبررسینیازمندپیشازبیشکهتأملقابلدر این راستا مطلب
به اهمیت گذرانگاهیباپژوهشاینلذا.استآیندههايمکران، بر ماهیت جنگهاي بیشتري از این نیرو در سواحل ایران در دریا و استقرار یگان.ا.ج

دریا و ضرورت داشتن اقتدار دریایی، نقش و جایگاه نیروي دریایی و وضعیت توسعه یافتگی منطقه جنوب شرق کشور در ابعاد مختلف سعی دارد 
دریایی آیندههايجنگنبردهاي صحنهکسب اقتدار دریایی مبتنی بر  ویژگیاهمیت منطقه ماموریتی جدید نداجا در سواحل مکران و نقش آن در 

را شناسایی و ترسیم نماید

:ژوهشروش پنوع و -2
.ژوهشگر درصدد ارائه راه کار یا پیشنهاد اجرایی است لذا پژوهش حاضر از نوع کاربردي استاز آنجا که پ:ژوهشنوع پ- الف

موقعیتدقیقوکامليارایهقبلی،موقعیتشناختباشد چون به دنبالزمینه اي موردي مینوعازپژوهشروش این :  ژوهش روش پ-ب
حالسويبهشود،میشروعگذشتهبهنگاهیبابه عبارت دیگر . است)نگريآینده(مناسبالگويیاوهاپیشنهادها،کارراهيارایهباالخرهوفعلی

.داردآیندهبهینگاهآنگاهونمودهحرکت
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:بیان مسألهتشریح و - 3
شرق جنوب در ایران .ا.جگذرگاهی براي ارتباطات اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی  و امنیتی ،سواحل مکران، دریاي عمان و شمال اقیانوس هند

. شودمحسوب میمانکشور اسالمی
یکی ویژه،دارابودن مرزهاي آبی طوالنی و قابلیت کنترل خطوط مواصالتی داراي اهمیت ایران به لحاظ داشتن منابع انرژي نفت و گاز، موقعیت ژئوپلیت

. فراوانی در منطقه می باشد
ویکم بازي خواهد کرد، که قدرت برتر جهانی را در سده بیستکشوري نقشدر آینده الملل بیانگر این واقعیت است که روند کنونی تحوالت نظام بین

800ایران با داشتن بیش از یکصد میلیارد بشکه ذخائر نفتی و . وط انتقال انرژي جهان، به ویژه نفت و گاز تسلط داشته باشدبتواند بر منابع و خط
و براي انتقال انرژي از آسیاي مرکزي به سواحل مکران و خلیج فارس از امکانات زي جزء چهار کشور اول جهان است تریلیون فوت مکعب ذخائر گا

. باشداي میباشد که حاکی از نقش اساسی آن در منطقه و تحوالت منطقهار میاي برخوردویژه
توسعه هاي مختلف مکررا فرماندهی معظم کل قوا به مناسبت. اي در قدرت ملی کشورها ایفاء نموده استکنندهدریا از دیر باز همواره نقش تعیین

اند تا را به مسئولین و کارگزاران نظام خاطرنشان فرمودهتجاري، فنی و کشاورزي از حیث جمعیتی، صنعتی، مکران سواحل و متوازنهمه جانبه
سواحل گسترده جمهوري اسالمی 91در شرفیابی فرماندهان و مسئولین نیروي دریایی به مناسبت هفتم آذر سالروز نیروي دریایی در سال جایی که 

ا ثروت عظیم ملی توصیف فرمودند و افزودند که اگر دولت و سایر مسئوالن با نگاه و به ویژه سواحل دریاي عمان و عقبه آن در منطقه مکران ر
. هاي زیادي را براي جمهوري اسالمی بوجود آوردتواند تواناییراهبردي به مناطق دریایی، به کمک بیایند، این منطقه عظیم و مهم می

ایران، نقش اساسی در حفاظت و صیانت از منابع،  منافع و امنیت ملی کشور را نیروي دریایی ارتش در کنار سایر نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی 
در دوران قبل از انقالب اسالمی گر چه توسعه نیروي دریایی مورد توجه قرار گرفت و موجب توسعه و گسترش . در مرزهاي آبی و دریا  به عهده دارد

ه و در جهت اهداف و منافع ملی کشور نبوددر چارچوب اقتدار،ند اصلی این توسعه برخی از مراکز جمعیتی و بنادر جنوب کشور گردید، لکن رو
. ریزي شده بوداهداف و منافع غرب پایه

آحاد ملت دوران شکوفایی و نیروهاي مسلح و دوشادوش دیگر نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران پس از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی،
همان طور که در سند ایرانی را طی نموده و - کی بر باورهاي خودي و قابلیت هاي بومی برگرفته از تمدن اسالمیتوسعه روزافزون مت

صحنه دریا، فکر ساختن فردایی برجسته و متناسب با شأن کشور مستقل و نقش آفرین ایران در همواره در ساله بدان اشاره شده است20اندازچشم
.استمنطقه و جهان برآمده

مورد دهد تا در منطقههاي شمال اقیانوس هند این امکان را به نیروهاي مسلح میبرداري از فضاي جغرافیایی گسترده دریاي عمان و بخشهرهب
و چنین مانورهاي عملیاتی، ابتکار عمل را پیش از ورود هر گونه نیروي تجاوزگر به تنگه هرمزآوري اطالعات راهبردي نظامی و همعالقه جهت جمع

گیري از سواحل مکران و عمق راهبردي مناسب در دریاها به دست گیرد، و راهبردهاي نظامی را در یک جنگ همه جانبه و تمام خلیج فارس با بهره
.عیار قوت بخشد 

ال ما دهخواهم بگویم نیروي دریایی کنونی با آنی که ایمی«فرمایندبا توجه به نگاه مقام معظم رهبري به نیروي دریایی که می
و ، چیستهاي آینده در صحنه دریا برتوسعه سواحل مکرانجنگو فقدان شناخت صحیح از تاثیر ) 25/10/90(»....خیریقیناًو شماست منطبق است؟

محدودیتی براي قوا، دریا نه تنهاط بین آنها حائز اهمیت است، تا در تراز با فرمایشات مقام معظم فرماندهی کلابتراو تعیین این تاثیرچگونگی 
هاي راهبردي در چارچوب رهنامه امنیت ملی جمهوري اعمال اقتدار راهبردي ما در منطقه ایجاد نکند،بلکه زمینه مناسبی را براي انجام مأموریت

.نمایداسالمی ایران و توسعه مشارکت در امور مختلف در کشورهاي مسلمان و دوست در منطقه و مناطق مورد عالقه ایجاد 
هاي انجام گرفته، مبین این موضوع است که سواحل مکران، دریاي عمان وشمال مطالعات اکتشافی و پژوهشژوهش،سی سوابق، پیشینه پبرر

ته اقیانوس هند به طورسنتی موردغفلت وکم توجهی قرارگرفته و درحال حاضر نیز این غفلت درابعاد مختلف آن به عنوان یک محیط نسبتا ًناشناخ
از سویی توجه به توسعه سواحل مکران در جنوب شرق کشور اسالمی مان نیز مغفول مانده واین موضوع موج از دست رفتن بسیاري از ادامه دارد

باتوجه جایگاه توسعه سواحل مکران در کسب اقتدار . هاو افزایش و نزدیکی تهدیدات دریا پایه علیه منافع ملی کشور در صحنه دریا شده استفرصت
با ")هاي آینده دریاییمبتنی بر جنگ.(ا.ا.بررسی تأثیر توسعه سواحل مکران در اقتدار دریایی ج"ژوهشتأثیر جنگ هاي آینده، دراین پدریاییـحت

هاي آینده دریایی وهمچنین بررسی وتعیین میزان تاثیر عوامل مذکور برتوسعه نیروي شناسایی وتعیین عوامل توسعه سواحل مکران مبتنی بر جنگ
.متناسب با جنگ هاي آینده دریایی مسئله پژوهش خواهدبود» ی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندریای
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:ژوهشپاهمیت و ضرورت - 4
در شأن مطابق با تحوالت و شرایط جدیدو ،نیروي دریایی قدرتمندو توسعه هاي آینده دریاییجنگمبتنی برتوسعه سواحل مکران شناخت عوامل

ریزي، ساماندهی و مدیریت این مهم،قطعاً جهت برنامه. نمایدرا الزامی میباشدفع منافع جمهوري اسالمی ایران در دریاي عمان ملت ایران که مدا
.پژوهش در این زمینه از اولویت بسیار باالیی برخوردار است

نیروي دریایی راهبردي ارتش انتخاب و تجهیز هها و ملزومات اولی، از ضرورتکشورسواحل مکران در جنوب شرقتوسعهرداري در راستايگامب
در این حوزه، ما را در محورمختلف توسعه دریاعواملبه جمهوري اسالمی ایران در حوزه دریاي عمان و شمال اقیانوس هند بوده و عدم توجه 

.پذیر خواهد نمودآسیب) بالقوه و بالفعل(ها ناتوان و در مقابل نقاط ضعف و تهدیداتاستفاده از نقاط قوت و فرصت
باشد، لذا ضرورت دارد در جهت تحقق می» قدرت اول شدن در منطقه«ساله جمهوري اسالمی ایران 20انداز روح کلی حاکم بر سند چشماز آنجا که 

تواند جمهوري اسالمی میمختلف توسعه سواحل مکراناحصاي تاثیر عوامل . نیروي دریایی، تالش الزم صورت گیردتوسعه سواحل مکران و آن در 
.ایران را در تحقق هدف مذکور یاري نماید

اي اي و فرامنطقهحضور نیروي دریایی کشورهاي منطقهاهمیت و خصوصیات آن عرصهمجاورت جمهوري اسالمی ایران با اقیانوس هند که به واسطه
هاي اقیانوس هند و تر قرارگرفتن خطوط مواصالتی راهبردي کشور در آبترین منبع انرژي و از همه مهمگردیده، برخورداري از نفت به عنوان اصلی

هاي مناسب در زیرساختهاي عمیق با المندب و کانال سوئز، همگی لزوم برخورداي از یک نیروي دریایی آبهاي راهبردي هرمز، ماالکا، بابتنگه
هاي ساحلی، سرزمینی، منظور ایجاد امنیت در عرصه آببهب شرق کشور مکران در جنوگسترده جمهوري اسالمی ایران و به ویژه سواحل سواحل 

انداز جمهوري اسالمی ایران در هاي اقیانوسی براي دستیابی به اهداف ملی و تحقق سند چشممنطقه نظارت، فالت قاره، منطقه ویژه اقتصادي و آب
.باشدمیبه خودي خود مسلم و ثابت آن نیز، اهمیت ژوهشپبا توجه به ضرورت بسیار باالي اجراي.نمایندرا تأیید می1404افق 

:ژوهشپاهداف -5
:هدف اصلی-الف

.باشدهاي آینده دریایی میجنگمبتنی برا .ا.اقتدار دریایی جکسب در راستاي دستیابی به الگوي توسعه سواحل مکران 
: اهداف فرعی-ب
.مقتدرییهاي آینده دریایی با برخورداري از نیروي دریامبتنی بر جنگر دریایی دریا و ضرورت برخورداري از اقتداشناخت اهمیت . 1
.شاخت وضعیت توسعه یافتگی منطقه جنوب شرق-2
توسعه سواحل مکران به عنوان عقبه اساسی، پشتیبان و مبدأ اعمال سیادت دریایی هايضرورتشناخت -3

:ژوهشپياهسؤال- 6
کدام است؟هاي آینده دریایی جنگمبتنی بردر جهت کسب اقتدار دریایی عه سواحل مکران الگوي توس:سؤال اصلی-الف
: فرعیياهسؤال-ب

هاي آینده دریایی چیست؟اهمیت دریا و ضرورت برخورداري از اقتدار دریایی مبتنی بر جنگ.1
وضعیت توسعه یافتگی منطقه جنوب شرق چگونه است؟.2
ن عقبه اساسی، پشتیبان و مبدأ اعمال سیادت دریایی چیست؟ضرورت توسعه سواحل مکران به عنوا.3

:ژوهشپهاي فرضیه- 7
:فرضیه اصلی-الف

خواهد تأثیر گذارجنگ هاي آینده دریاییمبتنی براقتدار دریاییدریایی مقتدر و کسب يایجاد یک نیرودردر ابعاد مورد نظرتوسعه سواحل مکران
. بود
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هاي فرعیفرضیه-ب
. تأثیر گذار خواهد بوداقتدار دریایی دردر سواحل مکراناقتصاديعد بتقویت.1
. در اقتدار دریایی تأثیر گذار خواهد بودسواحل مکران تقویت بعد اجتماعی و فرهنگی در.2
. در اقتدار دریایی تأثیر گذار خواهد بودمکران سواحلتقویت بعد سیاسی و امنیتی در.3
. در اقتدار دریایی تأثیر گذار خواهد بودحل مکران تقویت بعد آمایش سرزمین در سوا.4
. در اقتدار دریایی تأثیر گذار خواهد بودتقویت بعد تربیتی،آموزشی و پژوهشی در سواحل مکران .5
. بوددر اقتدار دریایی تأثیر گذار خواهد) در سطح ملی و بین المللی(تقویت بعد فنآوري اطالعات، ارتباطات و تجهیزات در سواحل مکران .6

:ژوهشپمتغیرهاي-8
، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و امنیتی، آمایش سرزمینی، تربیتی،آموزشی و اقتصاديتوسعه سواحل مکران در ابعاد : متغیرهاي مستقل-الف

پژوهشی، فنآوري اطالعات، ارتباطات و تجهیزات
.می باشد»ا مبتنی بر جنگ هاي آینده دریایی.ا.ی جاقتدار دریای« متغیر وابسته این پژوهش عبارت از: متغییر وابسته-ب

ژوهشپادبیات -9
]2[اقتدار دریاییضرورت داشتن اهمیت دریا و- 9- 1

چگونه می شود ازاین برکات به نفع منافع ملی استفاده کرد و . منافع دریا مال همه است؛ امکانات این دریاي پر برکت متعلق به این ملت هاست
این اقتدار را شما نیروهاي مسلحی که با معناي جهاد و مفهوم از خودگذشتگی خو . ه مند کرد؟ با داشتن اقتدارکشور را از آن بهر

)1/5/90- مقام معظم رهبري (» .گرفته اید، می توانید تأمین کنید
مردمی که از دریا دورند، .نداشته باشداي نیست که منافعی در دریاها عامل مهم زندگی است و هیچ کشور ساحلیدر دنیاي امروز، دریا براي ملت

دریا در رشد و . رودها به سختی، آهستگی و کندي پیش میاقتصاد اینگونه ملت. ترین مبادي ارتباطی بادنیاي خارج خود هستندفاقد یکی از مهم
ها و فرهنگ آنها دارد و در ها، نیازها، تواناییمنافع کشورهاي صاحب دریا ارتباطی مستقیم با خواسته. ها اهمیتی حیاتی داردزندگی اقتصادي ملت

شود و اهداف اقتصادي، سیاسی و نظامی را این سیاست در قالب راهبرد دریایی تبیین می. بخشدواقع سیاست دریایی آن کشورها را عینیت می
و تجهیزات و قوانین و مقررات در حد فراگیر دارد و قدرت کارگیري نیروي انسانی، ابزار موفقیت در اهداف مورد نظر بستگی به توان به. دنبال داردبه

.نشأت گرفته از ابعاد اصلی و اساسی جهان پیشرفته امروز است» قدرت دریایی«این تلقی منسجم از . آوردوجود میدریایی را به
است که 32به13بر و بحر در قرآن نیز درصد است واز اعجاز قرآن اینکه نسبت کلمات71به29هاي زمین به دریاهاطبق محاسبات، نسبت خشکی

کشور تنها مرز دریایی 8کشورمرز خشکی و دریایی و 4کشور مرز خشکی ، 3با همسایه دارد که15یران ا]3[.ها ودریاهاستبرابر با نسبت خشکی
درصد نفت جهان از طریق تنگه هرمز 65ش از لیج فارس با دارا بودن بیخ. از لحاظ طول مرزها نیزبیش از یک سوم مرزهاي کشور دریایی است. دارد

از نظر ژئوپلتیک از موقعیت ممتازي برخوردار و تسلط بر سواحل شمال خلیج فارس بویژه بر تنگه وبه دریاي عمان و اقیانوس هند متصل می شود
. کندمهم و راهبردي هرمز به عنوان گلوگاه انرژي جهان اهمیت این موقعیت را دو چندان می 

کیلومتر است که از این میزان، مرزهاي دریایی به شرح زیر است7704ل کل مرزهاي ایران بالغ بر طو:
oکیلومتر574مایل دریایی تقریباً معادل310مرز دریاي خزر
o کیلومتر898مایل دریایی تقریباً معادل 485مرز دریایی در منطقه خلیج فارس.
o کیلومتر718دریایی تقریباً معادل مایل388مرز دریایی در منطقه دریاي عمان.
o کیلومتر2190مجموع مرز دریایی ایران تقریباً برابر با
o ًمرزهاي کشور، مرز آبی است از % 30و تقریبا

.شودبنابراین جمهوري اسالمی ایران، کشوري دریایی محسوب می
وجود حدود هزار کیلومتر مرز دریایی مشرف به اقیانوس هندبا،

.دهدقرار دارد که اهمیت اقیانوس هند را بیش از پیش نشان میآبراه مهم جهان در اطراف این اقیانوس9آبراه از5
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 گیرد که این مساله مرزهاي دریایی صورت میدرصد بقیه از93زمینی و درصد مبادالت کاالهاي کشور از مرزهاي7از بعد تجاري تنها
.هددکشور نشان میبه دریا را دراهمیت توجه 

اگر .ي خود سکنی داده استمیلیارد نفر را در حاشیه2,4میلیون کیلومتر مربع وسعت،70قیانوس هند سومین اقیانوس جهان است که با ا
.کنندمیي اقیانوس هند زندگییمی از مردم جهان در حاشیهنجمعیت اضافه کنیم نزدیک به جمعیت چین را هم به این

 حدوده شمال اقیانوس هند درصد تجارت جهان درم30حدود
.گیردصورت می

25شهر پیشرفته برتر دنیا در کنار دریا واقع شده اند.
ي نیروهاي دریایی از اقیانوس اطلس به شمال اقیانوس هند وشرق چین تغییر کرده کشورهاي غربی، نقطه پایهدر دکتریناهمیت مذکور بر اساس 

آینده دردریا بوده تهدیدها در گذشته، حال وبیشترین فرصت ها وو تجاري است ن منطقه استراتژیکاست که نشان دهنده تالش آنها در کنترل ای
.صـیانت از دریا و منابـع ملـی در دریا باعث اقتدار دریایی کشوراستواست 

مستلزم برخورداري از قدرت جایگاه ویژه،استفاده از این، گستره ساحلی مکرانشمال اقیانوس هند و موقعیت استراتژیک ایران در منطقهبا توجه به
و مبدا و محل دهدسه ضلع مثلث قدرت دریایی هر کشور را تشکیل میتوانمندي علمی و صنعتیو دریایی است که ناوگان نظامی، ناوگان تجاري

در بخش زیر ساخت هاي سخت افزاري و استقرار و شروع فعالیت اضالع قدرت دریایی از سواحل کشور شروع و پس از اعمال توسعه پایدار خصوصا
.  نرم افزاري، حوزه فعالیت به سمت دریا گسترش می یابد

]4[ملیجایگاه نیروي دریایی در کسب اقتدار -2-9
.آیدیکی از ارکان قدرت نظامی به شمار مینیز به عنوان ملی، قدرت نظامی است و نیروي دریایی اقتدار هاي یکی از مولفه

نیروي نظامی تاکتیکی، نیرویی است که در زمان درگیري . گیرندظامی معموالً یکی از دو رویکرد عمده تاکتیکی و راهبردي را در پیش مینیروهاي ن
هاي مختلف نظامی و در منطقه نبرد، سعی در غلبه بر دشمن و دستیابی به اهداف نظامی دارد اما نظامی و تخاصم، با اجراي عملیات و تاکتیک

کننده منافع ملی، سعی در اشاعه و گسترش نظامی راهبردي، نیرویی است که حتی در زمان صلح و بدون درگیري نظامی با کشور تهدیدنیروي 
.تسلط خود بر وي و رفع هرگونه تهدیدي در این خصوص دارد

یروي راهبردي و از آنجا که عالوه بر تامین اهداف عنوان یک ناز همین رو، ماموریت نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران پس از تبیین آن به
هاي داخلی و خارجی به این نیرو واگذار هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و تبلیغاتی در صحنه، مسئولیت بسیاري از مسائل حوزه)منافع ملی(نظامی 
.ه استدتر از گذشته شار دشوارتر و حساس، بسیگردید

:شود که قادر استاطالق میینیروي دریایی راهبردي به نیروی

اي که بتواند به تنهایی خود را از گزندتهدیدهاي سطحی، زیرسطحی و گونههاي عمیق اقیانوسی عملیات انجام دهد بهدر محدوده آب
.تامین باشدو ساحلیپشتیبانی لجستیکیبه لحاظ و هوایی حفظ کند

 تر، نیروي دریایی راهبردي نیرویی و یا به تعبیري ساده. نداشته باشد) تعملیات در دور دس(محدودیتی براي اجراي عملیات در عمق
.صیانت کند) دریایی(است که از منافع ملی کشور در منطقه حیاتی یا حساس 

، سط معظم لهي دریایی راهبردي توعنوان یک نیروویژه پس از تبیین نداجا بهدر پی رهنمودهاي فرماندهی معظم کل قوا، با ابالغ طرح والیت و به
.تر شده استاي وسیعمنطقه ماموریت نداجا تغییر کرده و شامل محدوده

فارس و دریاي عمان بود، از سواحل جنوب شرقی کشور تا شمال اقیانوس هند و هاي خلیجهزار کیلومتر مربع از آب306اي که ابتدا شامل منطقه
کیلومترمربع، از دریاي عمان تا خلیج عدن و بخشی از میلیون2بیش از ي به وسعت ادرجه عرض شمالی جغرافیایی گسترش یافت و منطقه10مدار

اي که از نظر تا دریاي مدیترانه نیز گسترش یافته است؛ منطقه) صورت مورديبه(هاي ابالغی حتی اقیانوس هند را شامل شد و براساس ماموریت
است و نداجا با توجه به ) فارسخلیج(کامالً متفاوت با منطقه مأموریتی قبلی ... د جهانی و گذار در ابعاژئوپلیتیکی، بازیگران صحنه، رویدادهاي اثر

رو شد و الزم بود که تبدیل شدن به یک نیروي راهبردي عالوه بر درگیر بودن در مسائل نظامی با مسائل اقتصادي، سیاسی، تبلیغاتی نیز روبه
الملل فراهم آورد زیرا امروز دیگر دشمن یک جمهوري اسالمی را در صحنه بینجایگاه نظام مقدساي شایسته، موجبات ارتقاي عنوان نمایندهبه
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به وسعت دریاي جنوب و اقیانوس ايفارس نیست بلکه منطقهاي متوسط همانند عراق و صحنه عملیات فقط دریاي نیمه بسته خلیجکشور منطقه
.هند است

زیست در عرصه دریاها، هاي جهانی همانند حفاظت از محیطسیاسی ایران و افزایش مبادالت آن و نیز چالشعالوه بر این رشد و توسعه اقتصادي و 
وجود آورده است که کشور ما درعرصه دریایی در محدوده بسیار پهناورتري نسبت به قبل عمل مخدر و پدیده دزدان دریایی این نیاز را بهقاچاق مواد

عنوان یک قدرت گفته توانایی و ظرفیت خود را در ایفاي نقش بهافع خود با مشارکت در مواجهه و حل مشکالت پیشکند تا عالوه بر حفاظت از من
.المللی بیفزایدجهانی و مسئول به نمایش گذاشته و بر وجهه ملی، اقتدار و عزت خود در مجامع بین

اي نسبت به سرزمین اصلی، با شرایط هوایی کامال متفاوت و ین فاصلهاي به این گستردگی، در چنالبته باید توجه داشت که فعالیت در عرصه
خصوص بخش نظامی آن دارد و سهمگین و رقیبانی قدرتمند نیاز به تغییر کامل دید مسئولین و نحوه و میزان پشتیبانی از قدرت دریایی کشور، به

هاي هوایی با اوگان قدرتمند و سنگین سطحی، زیرسطحی و یگانکارگیري ناي مستلزم در اختیار داشتن و بهحضور و عمل در چنین عرصه
هاي واقع در سواحل دریاي جنوب و اقیانوس هند و استفاده از تسهیالت بندري هاي سیاسی و نظامی با کشورتکنولوژي روز، افزایش سطح همکاري

هاي نحوي که این صنایع بتوانند نیازمنديل کشور است بههاي نظامی و نیز تغییر دید کامل نسبت به صنایع دریایی در داخآنها جهت یگان
.هاي روز دنیا تأمین کنندهاي نظامی و غیرنظامی کشور را مطابق با استانداردناوگان

کشور اي و راهبردي از منافعاي به یک قدرت فرامنطقهتوان با تغییر قدرت نظامی دریایی کشور از یک قدرت منطقهدر چنین شرایطی است که می
هاي کشور داشت و از تهدید دشمن مصون داشت و از تأمین نیازمنديدر سطح جهان دفاع کرد، خطوط مواصالتی و تدارکاتی کشور را همیشه باز نگه

سطح در تمام شرایط اطمینان یافت و همچنین با تهدیدات دشمن در فواصل دور مقابله کرد و با ایجاد توان تهدید متقابل منافع دشمنان در 
.ها و دریاها، از یک بازدارندگی مطمئن براي کشور برخوردار شداقیانوس

]5[نیروي دریایی در کسب اقتدار دریایی و ملیو جهت گیري دیدگاه- 9- 3
فواید فواید دریا براي یک کشور و یک ملت، فواید راهبردي است؛. دریا براي یک کشور، یک فرصت بزرگ براي پیشرفت و حفظ منافع ملی است"

هاي ویژه آبظرفیت استراتژیک دریا بهبیش از پیشاین سخنان مقام معظم رهبري در سفر به بندرعباس حکایت از اهمیت ".بزرگ و کالن است
ی ایران چنین همچنان که مرکز استراتژیک آمریکا نیز با اطالع از این رویکرد و راهبرد دفاع. آزاد در پیشرفت، توسعه و البته توان دفاعی کشور داشت

دستور داد تا مناطق ، رهبر ایران به نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمیو نیروي دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران2007در سال"آورد که 
بود نیروي دریایی ایاالت در واقع براساس همین حقیقت نیز بود که گزارش مزبور خواسته ".هاي راهبردي خود را بازتعریف کنندعملیاتی و ماموریت

بیانگر اهمیت رقابت نظامی و البته و اینهاي جدید قدرت دریایی ایران انطباق دهندمتحده آمریکا و البته کشورهاي منطقه خود را با واقعیت
. گیري از ظرفیت راهبردي دریاستصنعتی کشورها در بهره

باشد و طور مستمر حضور و دریانوردي داشتهها نیز بهسطح دریاها در عمق اقیانوسدر ادبیات نظامی نیروي دریایی که بتواند ضمن حضور در
در واقع نیروي دریایی راهبردي باید از نیروي ساحلی فراتر و توان حضور در . مأموریت خود را به خوبی انجام دهد، یک نیروي دریایی راهبردي است

.هاي آزاد و عمیق را داشته باشدآب

هاي محوله به نیروي دریایی ارتش، حفاظت از منافع جمهوري و اقتصادي نیروي دریایی راهبردي اساساً در شرح وظایف و ماموریتابعاد نظامی 
گفته، بدیهی است نیروي با توجه به مطالب پیش. عنوان یکی از وظایف اصلی این نیرو مشخص شده استالمللی بههاي بیناسالمی در دریاها و آب

هاي دنیا گسترش پیدا کرده، محافظت کند، نوان یک نیروي راهبردي باید از منافع کشور و خطوط مواصالتی آن که در اقصی نقاط آبعدریایی به
هاي مختلف دنیا ها و گلوگاههاي تجاري ایران بایستی از آبراههاي اقتصادي در جهان هستند و در حال حاضر کشتیزیرا دریاها یکی از بهترین راه

نیاز به ورو شدهبا مشکالتی نیز روبهبا توجه به پدیده دزدي دریاییبا توجه به این گستره جغرافیاي تجاري، تأمین امنیت این جریان . کنندعبور 
. هاي آزاد و دوردست دارد که همان نیروي دریایی راهبردي استیک نیروي دریایی با توان حضور در آب

. برداري از دریاها در جهت توسعه کشور نیاز به یک نیروي دریایی راهبردي داردي نشان دادن اقتدار کشور و بهرهبنابراین جمهوري اسالمی ایران برا
اي و در بعد نظامی نیز یک نیروي دریایی راهبردي عامل مؤثري در انتقال صحنه جنگ به سرزمین دشمن و همچنین عامل نفوذ و قدرت منطقه

هاي دشمن و در زمان صلح نیز بازدارنده در کننده مزیتاي در سرنوشت یک جنگ دارد و از سوي دیگر خنثینندهکاي است و اثر تعیینفرامنطقه
.برابر تهدیدات و داراي نقش مؤثر در خنثی کردن و مقابله با تهدید است
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شمالی اقیانوس هند، ضور دائمی خود را در منطقه ناوگروه، ح23بیش از با اعزام اخیرسال چندهاي راهبردي دوربرد نیروي دریایی ایران در مأموریت
ها با عبور از کانال سوئز و ورود به دریاي مدیترانه و همچنین اعزام زیرسطحی به دریاي مورد از مأموریت2خلیج عدن و دریاي سرخ نشان داده و در 

.هاي تاریخ دریایی ایران را رقم زدترین مأموریتسرخ، مهم
طور عملی به هاي بومی کشور بههاي کشورهاي دیگر و معرفی دستاوردبیشتر و آشنایی با توانمنديبراي همکارياین سفرها تالشاهداف

هاي دفاعی ایران در مأموریت امنیت خطوط ها نیروي دریایی عالوه بر نشان دادن تواناییدر این مأموریت. کشورهاي دوست و دشمن ذکر شده بود
.، بحث آموزش با توجه به به کارگیري افراد با تجربه در کنار افراد جوان را نیز مورد توجه قرار داده بودهاي ناامنکشتیرانی در آب

تنها در سطح دریاها نیروي راهبردي شده است بلکه زیر سطح نیز هاي دور ثابت شد که نیروي دریایی ارتش ایران نهبا حضور زیردریایی ایران در آب
سازي هاي بهینهآزمایش سامانه. المللی نیز شدهاي بینه سبب اعتماد به نفس و نمایش اقتدار جمهوري اسالمی ایران در آبتوانسته راهبردي شود ک

ها و رهگیري و ضبط تمامی پارامترهاي راداري و سوناري تعداد زیادي از شناورهاي موجود در مسیر شده توسط متخصصان کشور در این مأموریت
هاي آزاد با موفقیت به انجام رسید که این امر تنها در شرایط اختفاي از دید آوري اطالعات مربوط به بستر آبزامی و نیز جمعحرکت زیردریایی اع

.در منطقه محقق شدموجودنظامی و غیر نظامیشناورهاي موجود
پذیري بالقوه آنها را شید که این مسئله آسیببهبود بخنیروي دریایی سیستم کنترل و فرماندهی را در ،سال اخیر2بازسازي نیروي دریایی طی 

فارس، مسئولیت اصلی نیروي دریایی سپاه در خلیج. توانست در میادین جنگ از آن نهایت استفاده را ببردکاهش داد؛ نقطه ضعفی که دشمن می
اي هاي حرفهضمناً، ساختار جدید به یگان. کندامتیازات طبیعی یک نیروي کوچک، سریع و نامتعارف را در این منطقه استراتژیک چندین برابر می

اي نیز دسترسی هاي منطقهفارس بهره گرفته و به آبپیما در خارج از مناطق محدود خلیجدهد تا از تجهیزات اقیانوسنیروي دریایی ارتش اجازه می
تواند از دریاي عمان براي طوري که نیروي دریایی ارتش میبهافزایدبندي مناطق عملیات بر پیچیدگی و عمق پدافند دریایی ایران میتقسیم. یابند

نوسازي تولیدات داخلی .هاي سطحی، زیرسطحی و کروز در امتداد سواحل جنوب شرقی تنگه هرمز استفاده کندهاي پدافند موشکاستقرار سامانه
روند تأمین 2007از سال. رودجهیزات نظامی در داخل پیش میتحوالت نیروي دریایی ایران فراتر از استقرار تجهیزات نظامی است و تا ساخت ت

هاي مدل غدیر با هدف زیردریایی. تقارن استوار بودتجهیزات مورد نیاز از خارج و نیز ساخت تجهیزات نظامی در داخل بر اصل خوداتکایی و عدم
تا به امروز، . گذاري، ممانعت یا نفوذ نیروها طراحی شدند، مین)رمزجمله تنگه هاز(پشتیبانی از عملیات شناسایی در مناطق ساحلی یا نقاط حساس 

. استشدهبه خدمت گرفتهدر دست تولید داشته و تعدادي را نیز زیردریایی کوچک تعداد زیادي از نیروي دریایی ارتش ایران 
وجود آزاد ابهامات مهمی را براي آمریکا و نیروهاي ائتالف بههايحضور در آبباجمهوري اسالمی ایران نیروي دریایی ارتشدر حال تکاملراهبرد

نیروي آورده است؛ امري که باعث شد مرکز استراتژیک آمریکا به واشنگتن پیشنهاد بدهد تا در راستاي ارتقاي امنیت دریایی و تعامل با ایران با
.مدت باشندکن است ابزارهاي مفیدي در کوتاههرچند سیاست اعمال تحریم و انزوا مم.دریایی ارتش ارتباط برقرار کند

]6[)محل استقرار نیروي دریایی راهبردي/با تمرکز بر وضعیت توسعه یافتگی منطقه جنوب شرق و سواحل مکران(آمایش سرزمینی- 9- 4

سامان گیري آن ها در چارچوب مفهوم آمایش به فضاهاي جغرافیایی اعم از فضاي سرزمینی کشور و یا منطقه اي و شبکه ارتباطات درونی و نحوه
تلفیقی از سه علم جغرافیا، اقتصاد و جامعه شناسی و شامل اقدامات عوامل و روابط فیزیکی، طبیعی، اجتماعی و اقتصادي توجه دارد و به عبارتی 

انسان،محیط و منابع، نحوه در واقع آمایش سرزمین با توجه به عامل.ساماندهی و نظام بخشی به فضاي طبیعی اجتماعی اقتصادي و ملی است
.داي سامان می دهها را در فضاي جغرافیایی ملی و منطقهها در فعالیتاستفاده بهینه از منابع و امکانات و چگونگی استقرار انسان

مدیریت آمایش سرزمین هم دانش، هنر و فن چگونگی برنامه ریزي، سامان دهی در زمینه استقرار و آرایش مطلوب جمعیت، 
عالیت ها، تأسیسات و تسهیالت و وسایل ارتباطی مورد نیاز زندگی پایدار انسان ها در جهت بهبود شرایط زیست طبیعی و اجتماعی در گستره ف

پس بنابراین آمایش سرزمین با دیدگاه همه جانبه و آینده نگر و راهبردي، با در نظر گرفتن محدودیت . فضاي جغرافیاي کشور و مناطق مختلف است
و نیازهاي سنجیده و منطقی جامعه و اقتصاد، درصدد برقراري تعادل و ) ملی و منطقه اي(اي طبیعی، انسانی و اقتصادي در فضاهاي جغرافیاییه

.محیطی و ایجاد فرآیند توسعه پایدار سرزمین است- توازن زیست
نسبت شمال غربی و جنوب شرقیمقایسه دو منطقه باایران کشور جمهوري اسالمی وضعیت ، حال با تبیین مفهوم آمایش سرزمین و مدیریت بر آن

به همدیگر و در سطح ملی بدین صورت است که منطقه جنوب شرق به جز شاخص وسعت، مرز دریایی و ذخائز معدنی در سایر موارد از قبیل 
.قه شمال غربی داردطجمعیت، اشتغال، جاده ریلی، جاده اصلی، بزرگراه، بیمارستان و دانشجو اختالف بسیاري با من
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تحلیلی بر وضعیت توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان به بعنوان پشتیبان، عقبه اساسی و نقطه مبدأ اعمال -5-9
.اقتدار دریایی و سیادت دریایی

لمی، از محاورات روزمره تا ها گرفته تا متون سیاسی، اداري و عها و نشریهتوسعه یکی از مفاهیم جاري و پر مصرف است؛ از مطالب روزنامه
گیرد، بی آنکه بارها و بارها واژه توسعه مورد استفاده و استناد قرار می. دهندهاي سیاسی و فرهنگی همه و همه به این مفهوم ارجاع میمناظره

شناسی توسعه نیز به علم اقتصاد، جامعهاقتصاد توسعه، به عنوان بخشی از .گویندگان و یا نویسندگان توافق روشنی درباره این مفهوم داشته باشند
شناسی، علوم سیاسی و مدیریت و غیره از جمله علومی هستند که هر یک موضوع و مفهوم توسعه را به نوعی و شناسی، مردماي از جامعهعنوان حوزه

هاي رقیب به ناگونی درباره توسعه ارایه و نظریههاي گوها و علومی که نام برده شد نظریهدر هر یک از دانش. دهنداز منظري مورد توجه قرار می
هاي پست مدرن، آنچه هاي کالسیک تا تئوريهاي نظري از نظریهاند، اما در تمامی این تالشموازات یکدیگر و گاه در مقابل یکدیگر ظاهر شده

هاي توسعه در استان سیستان و بلوچستان خصبر همین سیاق در مقاله حاضر، آن بخشی از شا. مطمح نظر بوده بهبود سطح زندگی مردم است
ها و تواند به کاهش رنجهاي مورد بررسی میمورد توجه قرار گرفته که با زندگی روزمره مردم در ارتباط بوده و تغییر در آن شرایط و بهبود شاخص

]7[.دردها مردمان این بخش از دیارمان یاري رساند

]8[استانموقعیت جغرافیایی -5-9- 1
. کیلومتر مربع، در جنوب شرقی کشور قرار گرفته است181758استان سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان کشور با وسعتی حدود

این .ها سنی مذهب هستندها شیعه واکثر بلوچاکثریت سیستانی.شود استان سیستان و بلوچستان از دو منطقه سیستان و بلوچستان تشکیل می
مال به استان خراسان جنوبی و کشور افغانستان، از شرق به کشورهاي پاکستان و افغانستان، از جنوب به دریاي عمان و از مغرب به استان از ش

.شودهاي کرمان و هرمزگان محدود میاستان
رمند و دریاچۀ هامون به عنوان روزه و وجود رودخانه هی120شمال استان یعنی منطقه سیستان با دو مشخصۀ اقلیمی و جغرافیایی یعنی بادهاي 

هایی که دولت افغانستان بر راه سرریز آب ولی خشکسالی مزمن و دیرینه و همچنین محدودیت. شودبزرگترین دریاچه آب شیرین جهان شناخته می
.شدیدي در رنج باشدرودخانۀ هیرمند ایجاد کرده در کنار بادهاي موسمی و نیز گرماي هوا موجب شده است تا این منطقه از خشکسالی 

هرچند منطقه جنوبی استان یعنی بلوچستان داراي طبیعتی کوهستانی است اما در این حوزه نیزگرماي زیاد و فقدان بارندگی موجب کم آبی 
.وجود قله نسبتاً بلند تفتان در این منطقه بر تنوع اقلیمی بلوچستان افزوده است. گسترده شده است

]9[استانهاي جمعیتی شاخص-2-5-9
. شهر استهاي ایرانشهر، چابهار، خاش، زابل، زاهدان، زهک، سراوان، سرباز، کنارك و نیکشهرستان به نام10استان سیستان وبلوچستان شامل 

ترین شهر استان، زاهدان و کم بزرگترین و پر جمعیت.استدهستان تشکیل شده 98شهر و 32بخش، 37همچنین این استان پهناور از 
.ترین شهر این استان شهر کوچک سرباز استجمعیت

برابر با 1385جمعیت استان در سرشماري . نفر است2534327دهد که جمعیت استان سیستان و بلوچستان نشان می1385نتایج سرشماري 
.نفر گزارش شده بود1722579برابر با 1375و  در سرشماري 2405742

ها را این تفاوت. استان سیستان و بلوچستان از نظر نرخ رشد جمعیت نسبت به سایر نقاط کشور و نیز میانگین کشوري وضعیت متفاوتی دارد
دوم،نرخ رشد جمعیت استان سیستان و بلوچستان . نخست آنکه نرخ رشد جمعیت استان از میانگین کشوري باالتر است:توان نشان دادچنین می

.هاي رشد جمعیت کشور به این استان اختصاص داردیکی از باالترین نرخ. ماري اخیر از نرخ رشد کشوري باالتر بوده استدر سه سرش

یعنی هم نرخ رشد جمعیت در مناطق . باالتر بودن نرخ رشد جمعیت در استان سیستان و بلوچستان هم شامل مناطق روستایی است و هم شهري
دهد که علیرغم موفقیت نشان میو این نتایج در حوزه هاي شهري سیستان و بلوچستان باالتر از نرخ کشوري استروستایی و هم نرخ رشد جمعیت

پرسش آن است که آیا این نرخ باالي رشد . اندها در این استان توفیق چندانی نداشتههاي کنترل موالید؛ این سیاستکشور در اجراي سیاست
هاي مذهبی در منطقه است؟ آیا هاي بهداشتی مستقر در منطقه است؟ یا رشد جمعیت تحت تأثیر آموزهستگاهکاري دجمعیت ناشی از ضعف و کم

این دالیل و علل هر چه باشد، . اندهاي دیگري از این است که بی پاسخ ماندهمیان فقر عمومی در منطقه و رشد جمعیت رابطه وجود دارد؟ و پرسش
.هاي مهم توسعه نایافتگی منطقه قلمداد شوده عنوان یکی از شاخصتواند بنرخ باالي رشد جمعیت می

تر از گستردگی استان و نیز خشکی و غیر قابل سکونت بودن برخی مناطق استان موجب شده تا در این استان پهناور تراکم نسبی جمعیت بسی کم
.دیگر مناطق ایران و معدل کشوري باشد
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21/32در حالی که . با تعداد بیش از پنج نفر است1هاي جمعیتی استان نسبت باالي خانوارهاییاز ویژگیافزون بر رشد باالي جمعیت یکی دیگر
. شوددرصد از خانوارهاي کل کشور داراي پنج نفر و بیشتر هستند، در سیستان و بلوچستان این نسبت بیش از نیمی از خانوارهاي استان راشامل می

]10[هاي توسعۀ استان شاخص-9- 5- 3
میزان باسوادي جمعیت شش ساله و باالتر استان . هاي معرّف توسعه اجتماعی و نیز توسعه پایدار میزان با سوادي استیکی از مهترین شاخص

که در حالی. هاي کشور قرار داردتر و حتی در رتبه آخر استانسیستان و بلوچستان درمجموع و نیز به تفکیک شهر و روستا از معدل کشوري پایین
به سخن . درصد است01/68ها و باالتر کشور با سواد هستند در استان سیستان و بلوچستان این نسبت درصد جمعیت شش ساله61/84میانگین 

درصد 40یعنی حدود . درصد است82/59این نسبت براي مناطق روستایی استان . التعلیم استان بی سوادنددرصد از جمعیت الزم32دیگر حدود 
دهد از نظر شاخص سواد وضعیت استان سیستان و شکاف باالي معدل کشوري با وضعیت استان نشان می. التعلیم بی سوادندائیان الزمروست

.ستابلوچستان بسیارنامناسب 
این . ر داردهاي صنعتی در استان سیستان و بلوچستان قراکارگاهاز )هشتاد وشش صدم درصد(درصد 86/0،کارگاه صنعتی کشور16018وع مازمج

نفر و بیشتر 100کارگاه صنعتی داراي 5وجود . رسدهاي صنعتی کشور حتی به یک درصد هم نمیدهد که سهم استان از کارگاهآمار نشان می
) صدم درصدبیست و پنج (درصد /. 25ها به دهد این نسبت براي این دست از کارگاهکارگاه در کشور، نشان می1982در استان، از مجموع انکارکن

.رسدهم نمی
معدن در حال 36وجود تنها . برداري از معادن وضعیت استان سیستان و بلوچستان تفاوت چندانی با وضعیت واحدهاي صنعتی ندارددر حوزه بهره

ن حدود یک درصد از سهم استان از شاغالن بخش معد. دهنده نقش حداقلی معادن در ساختار اقتصادي منطقه استنفر شاغل نشان785فعالیت با 
.دهدبرداري کشور را تشکیل میبرداري نیز در همان حدود یک درصد معادن درحال بهرهسهم معادن در حال بهره. کل شاغالن کشوري است

ن چندان هاي بهداشتی نیز متأسفانه وضعیت استان سیستان و بلوچستااز نظر تعداد مؤسسات درمانی و تعداد تخت بیمارستانی به عنوان شاخص
به معناي محرومیت شدید استان در بخش درمان و پزشکی 1385مؤسسه درمانی در این استان پهناور در سال 13وجود تنها . بخش نیسترضایت

در حالی که استان سیستان و بلوچستان بیش از ده . تخت نیز براي بستري شدن بیماران در استان تأییدي بر این محرومیت است2117. است
باشند اما سهم مؤسسات درمانی کشوري مستقر درصد جمعیت کشور نیز در استان ساکن می41/3گیرد و حدود از وسعت کشور را در بر میدرصد

.درصد گزارش شده است82/1درصد و سهم تخت بیمارستانی 68/1در استان 

توان به وضعیت نشر به عنوان نمونه می. ري چندان مثبت نیستهاي فرهنگی و ورزشی نیز وضعیت استان در مقایسه با میانگین کشواز نظر شاخص
مورد 14مورد تألیف و 9از این تعداد . جلد کتاب در سطح استان منتشر شده است23تنها 1385در سال . کتاب و یا نشریات محلی اشاره کرد

نفر گزارش 470ظرفیت این سینما . نما فعال بوده استدر استان پهناور سیستان و بلوچستان تنها یک سی1385همچنین در سال . ترجمه است
هاي بنا بر گزارش سالنامه آماري، استان در سال. جالب آنکه این سینما نیز نه در مرکز استان یعنی زهدان، بلکه در زابل فعال بوده است. شده است

نشریه با 16در سطح استان 1385همچنین در سال .به یک سینما کاهش یافت1385سینماي فعال بوده است که در سال 3گذشته داراي 
. اندتقلیل یافته1385استخر در سال 4به 1382استخر فعال در سال 9استخرهاي فعال استان نیز از . تیراژ ماهانه منتشر شده است41000

استان در سطوح مختلف دانشگاهی روز به روز هاي استان میزان اشتغال به تحصیل جوانانهمچنین در چند دهۀ اخیر و به دنبال گسترش دانشگاه
اما . تواند یکی از کارکردهاي این وضعیت باشدتربیت نیروي متخصص مورد نیاز این استان و سایر نقاط کشور می. گسترش قابل توجهی داشته است

تواند ها میینی و بومی گردانی دانشگاهدر کنار این کارکرد مثبت؛ در دو دهۀ اخیر تغییر الگوي پذیرش دانشجو و حرکت به سوي محلی گز
هاي سطح استان پذیرفته درصد از داوطلبان استان سیستان و بلوچستان در دانشگاه95هم اینک بیش از . پیامدهاي منفی به دنبال داشته باشد

.تواند مورد بازنگري قرار گیرداین رقم باالي بومی گزینی دانشجو از چند جنبه می. شوندمی

عدالتی بی«هاي کشور نوعی هاي کشور است وپذیرش دانشجوي بومی در دانشگاهترین استانیی استان سیستان و بلوچستان یکی از محروماز سو
هاي ها ماندگار و ملموس خواهد بود از آنجایی بسیاري از امکانات آموزشی، اساتید مجرب و فرصتزند و اثرات آن تا مدترا دامن می» آموزشی
نه است که دانشجوي تهرانی و اصفهانی و آیا این عادال. تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز و چند نقطه دیگر از کشور متمرکز شده استعلمی در

بنابراین الزم .دهندخورند یک خانوار را تشکیل میخرج هستند و معموالً با هم غذا میکنند و با یکدیگر همخانوار چند نفرکه با هم در یک اقامتگاه زندگی می-1
کند نیز با خانواده یکی نیست، فردي که به تنهایی زندگی میبدین معنی که خانوار لزوماً .ا یکدیگر رابطه خویشاوندي داشته باشندنیست اعضاي یک خانوار حتماً ب

.شودخانوار تلقی می



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش
3011:کدمقاله. ا.ا.جدریاییاقتداردرمکرانسواحلتوسعهتأثیربررسی

ن هاي به نسبت محروم استان ؟همچنین ایتبریزي در تهران و اصفهان و تبریز بتوانند تحصیل کنند، اما دانشجوي منطقه محروم سراوان در دانشگاه
آیا سطح . اي در مناطق مختلف کشور در این مناطق منجر شودتواند در آینده به بازتولید گسترده محرومیت و گسترش نابرابري توسعهوضعیت می

و کمک آموزشی و استاد و پژوهش در همه مناطق کشور همسنگ است؟ پیامد این نابرابري به جز در آموزش و دسترسی به منابع علمی 
هاي اقتصادي، ن باید مسئولیتالتحصیالشود؟ مگر غیر از این است که این فارغها و جامعه و استان مربوطه در کجا نمایان مین دانشگاهیالالتحصفارغ

، فرهنگی و اقتصادي و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حرکت به سوي توسعه را بر دوش بگیرند؟ضمن آنکه به دلیل تمرکز امکانات صنعتی، علمی
ها را یافته والبته هشی کشور در چند مرکز کشور اگر دانشجویی در این مراکز پذیرفته شود در حین تحصیل فرصت استفاده از این ظرفیتپژو

اي محروم، آیا با عدالت اجتماعی سازگار است که گروهی در دوران تحصیل ماقبل دانشگاهی در منطقه. دیگران در این خصوص محروم خواهند بود
، پژوهشی و اقتصادي و صنعتی داشته باشند و به مراکز علمیهاي دسترسی کمیمنطقه هم در دانشگاه پذیرفته شوند و البته فرصتدر همان

عالوه بر این .اي برخوردارتر شروع کنند وتا انتهاي تحصیل از مزایاي آن منطقه هم برخوردار باشندگروهی بالعکس از ابتداي تحصیل در منطقه
اگر داوطلب تهرانی مایل به ادامه تحصیل در . کندها امکان انتخاب و حق انتخاب را از داوطلبان سلب میگردانی دانشگاهی و بومیمحلی گزین

تواند در یزد تحصیل کند و این گذشته از آنکه با عدالت سازگار نیست و و یا داوطلب همدانی نمی. بلوچستان باشد امکان بسیار کمی خواهد داشت
نیازمند مقدمات ) به جز محل سکونت(بعد ایرانیان براي حضور در گوشه و کنار کشور دهد که از این بهگیرد، نشان میتخاب ملی را نادیده میحق ان

تر و از همه بدتر گسترشهاي اقتصادي براي مناطق محرومگرایی، عدم دسترسی به فرصتگسترش محلی. بسیاري همراه با موانع گوناگونی هستند
.پردازدریزي مینگر به برنامهنگري و صرفاً با نگاهی بخشیها است که بدون جامعهاي اینگونه طرحاز پیامد. احساس غریبگی در میان ایرانیان

ست و ها اکارکرد منفی دیگر اینگونه طرح» عدم ارتباط و قطع ارتباط نخبگان مناطق محلی با نخبگان و مردم دیگر نقاط ایران«از طرف دیگر 
ها مغفول مانده و خساراتی بر آن وارد عنوان یک استراتژي و راهبرد مهم از منظر طراحان اینگونه طرحانسجام ملی و همبستگی ملی ایرانیان به

نیان با تر و آشنایی ایراآمد و شد نخبگان علمی مناطق مختلف کشور به اقصی نقاط کشور ضمن ایجاد زمینه مفاهمه و ارتباط گسترده. شودمی
با اجراي اینگونه . نگر منافع ملی را مطمح نظر قرار خواهد دادن و آیندهیکدیگر زمینه نزدیکی بیشتري میان آنان را فراهم کرده و در یک منظر کال

کجاست؟ کارکرد اندیشی آید؟ در این طرح جایگاه ملینگر به جز کشیده شدن دیواري بلند میان ایرانیان چه چیزي به دست میهاي بخشیطرح
.اندیشی خواهد بوداندیشی مغلوب محلیاندیشی است و البته در این کارزار، ملیاندیشی با ملیگرایی رودررو قرار گرفتن محلیگسترش محلی

08/12ج در کل کشور نسبت طالق به ازدوا1385درسال . یکی از مباحثی که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد شاخص ازدواج و طالق است
میزان طالق در مناطق روستایی استان سیستان و . درصد گزارش شده است88/6درصد و در مناطق روستایی 15/14درصد و در مناطق شهري 

درصد و در 2/6نسبت طالق به ازدواج در مناطق شهري نیز. هاي طالق در کشور محسوب می شوددرصد یکی از پایین ترین نرخ12/2بلوچستان با 
.همه این آمارها نشانگر نرخ پایین طالق در سطح استان در مقایسه با کل کشور می باشد. درصد گزارش شده است48/4استان کل 

بنا . هاي جمعیتی استان بنا بر موقعیت مرزي استان، حضور تعداد زیادي از اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستان و پاکستان استیکی دیگر از ویژگی
نفر داراي تابعیت افغانی و 112329نفر جمعیت سرشماري شده استان حدود 2405742از مجموع 1385ي مربوط به سرشماري بر آمارها

.اندتابعیت پاکستانی داشته4579
ان یعنی هاي توسعه انسانی و توسعه اقتصادي و اجتماعی این بخش مهم از ایردهد از نظر شاخصهاي پیشین نشان میآمارهاي ارایه شده در بخش

دروازه ایران به شرق به ویژه شبه قاره هند یعنی استان سیستان و بلوچستان با ساحل . بخشی ندارداستان سیستان و بلوچستان وضعیت رضایت
افغانستان، گستردگی زیاد سرزمینی، همسایگی زمینی با دوکشور پاکستان و . اي روبرو استطوالنی برکرانۀ دریاي عمان، متأسفانه با مشکالت عدیده

هاي المللی و اقیانوس هند، قرار گرفتن در نزدیکی مراکز تولید مواد مخدر در آن سوي مرزها و برخی تحرکات نظامی گروههاي بیندر مجاورت آب
وضعیت استفاده اي که توسط راقم این سطور دربارهبراي مطالعه. سیاسی مسلح و حضور گسترده مهاجرین افغانی بر اهمیت این استان افزوده است

هاي نظام اداري کشور، مدیران در سه سطح عالی، مدیران بندياز مدیران بومی و محلی در چند استان قومی کشور صورت گرفت، مطابق با دسته
ها ها و پژوهشگاهساي دانشگاهها و رؤاستانداران، معاونان استاندار، مدیران عامل بانک, منظور از مدیران عالی. اندبندي شدهمیانی و مدیران پایه دسته

ها، ها، شهرداران مراکز استانهاي بانکها و منطقهها، مدیران کل استانداري، رؤساي سرپرستیمدیران میانی شامل معاونین رؤساي دانشگاه. باشدمی
هاي بزرگ و رئیس مرکز آموزش مارستانها، رؤساي بیهزار نفر جمعیت، رؤساي دانشکده300هاي بیش از فرمانداران مراکز استان و شهرستان

هاي هاي استانی ،رؤساي بیمارستانها و معاونان فرماندار، مدیران عامل و معاونان مدیران عامل شرکتمدیریت دولتی استان، فرمانداران شهرستان
لی یا پایه هم شامل رؤساي ادارات، بخشداران، مدیران معمو. شوندکوچک، مدیران مراکز آموزش کشاورزي و امثال این دسته از مدیران را شامل می

.ها و مدیران مشابه استمعاونان دادگستري شهرستان
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هر چند در میان . مدیر این استان بومی هستند800نفراز 525یعنی - درصد6/65-اي از مدیران این استان اکثریت قابل مالحظه1382در سال 
التحصیالن دانشگاهی و افزایش شمار فارغ. دهد اکثر مدیران استان بومی هستندا این آمارها نشان میمدیران عالی مدیران بومی حضور ندارند ام

اگر چه این آمار نشان . اي داشته باشدارتقاي انتظارات مردم منطقه موجب شده بود تا در اوایل دهۀ هشتاد آمار مدیران محلی رشد قابل مالحظه
دهد در سطح ولی شواهد نشان می. باشندسیستانی یعنی شیعه مذهب و چه تعداد سنی مذهب و بلوچ میدهد چه تعداد از مدیران استاننمی

.گیرندهاي سنی مذهب کمتر در موقعیت شغلی و مدیریتی عالی مورد استفاده قرار میاستان و در سطح کشور نخبگان و تکنوکرات

]11:[که وضعیت آن به شرح زیر استاست اشتغالمربوط به هاي هاي مربوط به موضوع توسعه، شاخصیکی دیگر از داده
مسأله اشتغال که یکی از اساسی ترین چالشهاي همه مناطق کشورمان است و در استان سیستان و بلوچستان که به لحاظ شاخص هاي توسعه 

. فاصله هاي زیادي با سایر مناطق دارد از اهمیت و حساسیت ویژه اي برخوردار است 
دیده ساده اي نیست و داراي ابعاد و جوانب گوناگوناشتغال پ

دارند ، می باشد و تمام عوامل اقتصادي و اجتماعی که بر توسعه به طور کلی مؤثرند، یا از آن تأثیر می پذیرند بر روي اشتغال نیز کنش و واکنش 
از سوي دیگر . و ایجاد فرصت هاي شغلی فراهم نیاورده است مایه گذاري سربرايمناسبیزمینهاستاننیافتهتوسعهاقتصادي–ساختار اجتماعی 

ر این ارتقاء شاخص هاي توسعه به ویژه شاخص هاي توسعه انسانی مستلزم ایجاد فرصتهاي شغلی و اشتغال مولد می باشد ، بنابراین ایجاد اشتغال د
شار فقیر و محروم جامعه را پیدا می کند و اتخاذ سیاستهاي اشتغالاستان عالوه بر اهداف اقتصادي که افزایش تولید و درآمد را براي جمعیت و اق

. زایی به منظور توزیع مجدد درآمد و رفع محرومیت و فقرزدایی را ضروري می سازد 
یدااستان سیستان و بلوچستان داراي ویژگی هاي متمایزي است که ضرورت تأمین اشتغال و کاهش مشکل بیکاري را بیش از پیش آشکار می نم

هاي توسعه انسانی براساس یافته هاي گزارش توسعه انسانی کشور استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با سایر استانهاي کشور از لحاظ شاخص
هد که میزان محرومیت را در سه زمینه طول عمر، تحصیالت و درآمد نشان می د.درپایین ترین رده ها قرارگرفته ، به ویژه از لحاظ شاخص فقر 

ها و جمعیت هاي فقیر را در مناطقی مانند سیستان وبلوچستان ایجاد اشتغال مفهوم ایجاد درآمد براي گروه. استان بدترین شرایط را داشته است 
فقر ومحرومیت شدید بخصوص درمناطق . دارد و سیاستهاي اشتغال براي گسترش عدالت اجتماعی و توزیع مجدد درآمدها می بایست اتخاذ شود

راکندگی شدید مراکز جمعیتی ، سرمایه گذاري در این مناطق را فاقد توجیه اقتصادي ساخته است و درمقایسه پوستایی وتراکم بسیارکم جمعیت و ر
. با سایر استانها سرمایه گذاري صورت گرفته ودر نتیجه زمینه اشتغال مولد کمتر فراهم گردیده است

. جغرافیایی صحنه بروز مشکالت است که پدیده مبادالت غیررسمی و قاچاق از جمله آنها استهمچنین این استان به دلیل موقعیت ویژه
توان بخشی خصوصی استان براي ایجاد فرصتهاي شغلی جدید به دالیل گوناگون از جمله دوربودن استان از مراکز ومحورهاي اصلی توسعه کشور، 

نایی به رشته فعالیت هاي جدید ، بازده ناچیز فعالیتهاي تولیدي در مقایسه با فعالیتهاي ناآش. کمبودمنابع سرمایه اي ومحدودیتهاي زیربنایی
درصد از شاغالن 68در حال حاضر حدود . غیررسمی و بی بهره بودن از خصوصیات کارفرمایی بر اثر موانع اجتماعی و فرهنگی چندان باال نیست 

ایسه با سایر استانها نسبت پایینی استاستان در بخش خصوصی مشغول به کار هستند که در مق
3/35سال در کل کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که از رقم 5طبق آمارهاي مرکز آمار ایران بیشترین کاهش آمار بیکاري در طی 

نه در طی پنج سال نرخ بیکاري به به هیچ وجه معلوم نیست که چگو. کاهش یافته است1385درصد در سال 9/10به 1380درصد بیکاري در سال 
هاي خدماتی، معادن، کشاورزي و دامداري زا و یا در بخشبه ویژه آنکه در حوزة تاسیس واحدهاي صنعتی اشتغال. این صورت کاهش یافته است

رقمی بیکاري نشانگر نرخ دوهر چندکه در همین آمارهاي مبهم و متناقض نیز . اي ظهور و بروز نداشته استالعادهاستان نیز دگرگونی خارق
.باشدوضعیت نامطلوب اشتغال در این استان می

ژئوپلتیک دریاي عمان و اقیانوس هند- 9- 6
عماني ایدر- 9- 6- 1

محدودعمانکشوروی عربي ایدربهجنوبازورانیاسواحلبهشمالاز. استهندانوسیاقادامهقتیحقدرکهاسترانیای شرقجنوبدریی ایدر
رانیای شرقجنوبهیالیمنتهدرگُواتر،بندرتاعمان،کشوری شرقشمالدرحد،دماغهازآنعرض. گذردیمآنجنوبازالسرطانرأسمدارواست

رهیجزشبهشمالدرهرمز،تنگهقِیطرازی غربشمالدر. استلومتریک560حدودآنطولولومتریک320حدود،)پاکستانورانیامرزدر(
. استصحاروخابورهمطرح،مسقط،صور،) عمانکشورسواحلدر(جنوبدرآني بندرها. ونددیپیمفارسجیخلبهمسندم،
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قرارهرمزرهیجزی غربشمالي لومتریکچهاردهدررانیاساحلدربندرعباسو،فارسجیخلمدخلدرآن،ی غربشمالجانبدرهرمزوقشمریجزا
عربریغاقوامازآنساکناننینخستظاهراًوبودصحارآنمرکزکهداشتقرار) عمانی فارسنام(مزْونکشورآن،ی جنوبساحلدرمیقداز.دارد

ي ایدرحلسوادری نظامي روهاینریساازشیبرانیایی ایدري روینوجودکهمیابییدرم،فارسجیخلی ساحلمناطقخیتاربهی نگاهبا.بودندی رانیا
.باشددیمفتواندیمفارسجیخلوعمان

عمانکشور- 9- 6- 2
ی رسمزبانومطلقهسلطنتآنحکومتنوع. افتیاستقاللپرتغالکشوراز1651سالدرعمانکشور. باشدمیمسقطشهرعمانکشورتختیپا

کلمساحت. داردتیجمعتراکممربعلومتریکهردرنفر5/7کهدهبونفر837/508/2این کشورتیجمع2005سالبرآوردبراساس . باشدمیی عرب
استمربعلومتریک309500عمانکشور

درجه عرض 20/26تا40/16ییاین منطقه جغرافیره عربستان بیشبه جزیشرقه شرق و جنوبیالیکشور عمان در منتهراهبردي،تیموقعاز نظر 
عرب يایو دریالخالربعنیدر حد فاصل بیک کمربند ساحلین عمان به صورت یسرزم. اقع شده استویدرجه طول شرق40/59تا 15/50ویشمال

. دیم گردیقسمت تقس2شد که بعدها به یره عربستان، عمان اطالق میشبه جزیشرقینواحیبه تماميالدیم19ل قرن یتا اوا. قرار گرفته است
عمان عالوه بر راهبرديت یاهم. شدیز از توابع آن محسوب میمسقط نیعمان که زمانین اصلیسرزميگریامارت و د7عمان متصالح شامل یکی

ریجزايافزون بر بندر مسقط، عمان دارا. انوس هند استین کشور در غرب اقیژه ایت ویموقعتنگه هرمزیجنوبيهاره مسندم و کرانهیشبه جز
و ره مسندم بر تنگه هرمزیشبه جز. ا استیا و موریر کوریره و جزایره مصیها جزن آنیترباشد که مهمدر طول سواحل خود میيگریدراهبردي

خاص بحش یت کوهستانیموقع. دیآیجهان به حساب مژئوپلیتیکیاز نقاط حساس و یکیه مسلط بوده و ین ناحیدر ایالمللنیخطوط کشتیرانی ب
]12[.دهدین کشور را میاتنگه هرمز، به دولت عمان امکان دفاع بهتر ازیجنوب

ره یق شبه جزیاز طرتنگه هرمزیجنوبيهاقرارگرفتن در کرانه- 1: عبارت است ازعمان از سه بعدراهبرديت یاهمبه طور خالصه باید گفت، 
. باشدا مییمورو ا یر کوریره و جزایره مصیک مانند جزیر استراتژیار داشتن جزایدر اخت- 3انوس هند ین کشور در غرب اقیژه ایت ویموقع-2م امسند

برخوردار بوده و از یار مهمیت بسیره عربستان و در مقابل سواحل عمان قراردارد، از موقعیشبه جزیشرقکه در قسمت جنوبزیره نیره مصیجز
.استس بوده یانگلیگاه نظامیرباز پاید

رود و یش میافته و بطرف شمال پیمه امتداد یالخامارات راسيهادر دنباله کرانهن در شمالین سرزمیايهاکرانه، یساحلویی ایدرتیموقعاز نظر 
طول ه سواحل عمان ب. ابدییمن امتداد میعرب تا مرز يایعمان و دريایرد در کناره دریگیالمسندم را در بر مسأره مهم ریکه شبه جزپس از آن

]13[.سترده استعمان گيایفارس و درجیلومتر در خلیک1700ش از یب
هندانوسیاق- 9- 6- 3
موادمهممنبععنوان بهباشد،میداراراجهانکلتیجمعیک سوم ازشیبکهکشور47گرفتنبردروی معدنعیوسمنابعداشتنباهندانوسیاق

. استمحدودهندانوسیاقی شمالبخشوارسفجیخلدرفقطغربمنافعحالنیابا. رودیمشماربهجهان،ی صنعتمحصوالتعیوسبازاروخام
ژهیوبهجهانکهمادام. باشدفارسجیخلبهمانعبدونی دسترسجهتدرشتریبکهرسدیمنظربههندانوسیاقدری غربي هاقدرتوغربمنافع

- یمآمریکا نشاني انرژوزارتي برآوردها. دهدیملیتشکراغربی اتیحمنابعهمچنانآنمنابعوفارسجیخلشود،میهیتغذنفتباغرباقتصاد
جاآناز. هستندی متکنفتوارداتبهدرصد70یغربي اروپاودرصد100ژاپنکهیحالدرکند،یمواردراخودنفتدرصد50کشورنیاکهدهد
نفتوارداتی اصلسهمکنندهعرضهکشورهانیارسدیمرنظبهباشند،یمداراراجهاننفتشدهتیتثبمنابعدرصد66فارسجیخلي کشورهاکه

]14[.باشندی غربيهاکشور
جهانمهماریبسمناطقازی کیشود،مییی ایدرمواصالتي هاراهوآنی ساحليهاکشور،فارسجیخلشاملکههندانوسیاقی غربشمالهیناح

گفتهبه(نفتبشکهاردیلیم365ازشیبکهي طوربهشود،میی ناشفارسجیخلدرنفتشارسرمنابعوجودازشتریبمذکورتیاهم. رودیمشمارهب
ی شنسختيهاتودهریزدر) دیگردکشفهیعسلومنطقهدردیجدنفت بشکهاردیلیم34به میزان2/9/1389خیرتادری اسالمي جمهوري خبرگزار
جیخلنیهمچن.استجهاننفتشدهشناختهمنابعازدرصد66حدوددرمقدارنیا. ستاشدهانباشتهآنعمقکمهايآبوفارسجیخلسواحل
ی خاصتیاهمدهد،ازیملیتشکراجهانی عیطبگازریذخادرصد30حدودکهی عیطبگازمنابعمکعبمترونیلیتر76داشتنبردرلحاظبهفارس

]15[استشدهبرخوردار
قدرتدونیچنهمواستدادهي جاخوددرراجهانمسلماناناکثروداشتهرشدبهروومالحظهقابلتیاهمآنی ساحلي کشورهاوهندانوسیاق

محلدریعنیحساسمنطقهنیادرقاًیدقفارسجیخلوهندانوسیاقيهاکناره.هستندی کیتیژئوپلحوزهنیادرپاکستانوهندمهمي اهسته
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تنگهازهندانوسیاقگسترشی طرفاز. داردقرارسازد،یممتصلهندواروپاوقایآفربهرادورخاورکه،ینیزمیارتباطبزرگيمحورهایتالق
.بخشدیماعتباري اندهیفزاطوربهمنطقهی کیتیژئوپلتیاهمبهکهباشدمیایاسترالی غربسواحلتاقایآفرسواحلازوهرمزتنگهبهماالکا

بر نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایرانآن یایی و تأثیر جنگ هاي آینده در- 9- 7
موقتيهاگاهیپاجادیا،یآبمناطقبهمشرفيهانیسرزمگرفتناریاختدرقیطرازهاانوسیاقواهایدرها،راهآببرتیحاکم،خیتارطولدرهمواره

مداراناستیسوکشورهاحاکمانانیمدرقلمروسطحیگستردگويقدرتمندعالمتواننشعنوان بهیآبمناطقواهایدربهروینلیگسویدائمو
نیتریاصلعنوان بهخصوصاًاهایدرتیاهموییایدريهاهیآراوهاسامانهها،فناوريتوسعهباامروزهوبودهبرخوردارياالعادهفوقتیاهمازجهان

مؤثريهاسامانهوفناوريي هاشاخهنیترمهمازیکی. استشدهچنداندوتیاهمنیاجهانيانرژتقالانالخصوصیعلوياقتصادويتجارانیشر
.استییایدري هاهیآراوهاسامانهها،فناوري،یآبمناطقبرهاقدرتوکشورهايالیاستدر

از یو دفاعیشمندان نظامیرخ داده است که بعضاً اندریا در صحنه دن ینويهاجنگيمایدر روش و سياریبسیرات اساسییر،تغیدر چند دهه اخ
توان یکه ميطوربه.عمده در علوم و فناوري بوده استيهاشرفتیرات، پیین تغیایشران اصلیپ. کنندیاد میز ین» 1یانقالب در امور نظام«آن به 
.دینام» انیفناوري بنيهاجنگ«ن راینويهاجنگ
ییایدريرویناز تجهیزات و فناوري توانیآن میهایژگیشناخت ويبرابنیان و تجهیزات محور بوده و بشدت فناوريهاي دریایی آینده نیز جنگ

ن یکا باعث شده تا ایطلبانه آمرتوسعهیجهانيهااستیس.استفاده نمودران یایاسالميه جمهورید علین تهدیترن و جامعیترعنوان بزرگآمریکا به
ییایدريهايدر توسعه توانمندياهگسترديگذارهیها، سرمااتیو وارد شدن به انواع عملیمناطق جهانیتر در تمامعیه سرحضور هرچيکشور برا

.خود انجام دهد
شوند که امکان حفاظت یکشور در سطح جهان محسوب مییو هواییایمتحرك دريهاهگایپایکوچک، متوسط و بزرگ، همگيهاایییردریناوها و ز

هاي هاي جنگهاي مختلف در سراسر جهان توسط دشمن یکی از ویژگیلذا استفاده از پایگاه.آوردیاز منافع آن کشور در سرتاسر جهان را فراهم م
.باشددریایی در آینده می

ه دشمنان هر یبرعلیات نظامیلو ممتاز در عمیمنحصر به فردشوند که نقشیمحسوب مییایدريروین ارکان نیتراز مهمیکیییایتفنگداران در
هیتر بوده و سرماکا برجستهیارتش آمرییایدريروین نقش در نیکا، ایدولت آمريراهبرديریگرسد با توجه به جهتیبه نظر م. کنندیميکشور باز

ا انجام شده یدرقیمتخاصم از طريها جهت تهاجم به موقع و مؤثر به خاك کشورهاين توانمندیجهت توسعه ایمناسبيگذار
.  باشدمیندهیدرآییایدريهاجنگيهایژگیازویدیگر کتفنگداران دریایی در مرحله دوم تهاجم جهت نفوذ به سواحل یاستفادهاز.است
، توسعه داشته باشدیحاتیو تسلیحضور گسترده نظام) مانشیهم پيدر کشورهایحت(یتواند در مناطق خشکینمیکا به راحتیجا که آمراز آن

ه الزم را از لحاظ یبرآورده کردن اهداف راهبردي آن کشور توجيبراییایزات دریها و تجهها و سامانهاها و رشد و گسترش فناوريیحضور در در
ل یه شرح ذبیعامل و مؤلفه اصلچهارکا شامل یآمرییایدريرویچارچوب قدرت ن. دا کرده استیکا پیآمریدر حوزه ملیو نظامیاسی، سياقتصاد

:2است

.ه استیاپایق و مداوم دریک تهاجم دقیجاد یدر اییایدريروهاینیی، که مربوط به توانا3ییایدر) ضربه(حمله )1
کا در یند، بلکه در دفاع از خاك آمریا از خود دفاع نمایاست تا نه تنها در درییایدريروهای، که مربوط به قدرت ن4ییایدر) سپر(حفاظت )2

. دیک فراهم نمایبالستيهاه موشکیعلصحنه راهبردي 
و یابیمستقل و فارغ از هر مانع دستییعنوان واحدهااست که بهییایدريروی، مربوط به گسترش ن5)ییایدريسازگاهیپا(ی گیاپایدر)3

. ات بپردازدیملا به عیق درید، بتواند از طریآید میگر کشورها پدیدر دینیزميهاگاهیکه در استفاده از پایاسیسيتنگنا
يبراییایدريروینیعالیه شوند که عامل نظارتپارچیکو یبانیپشتروینشبکهیعنید توسط عامل چهارم ین سه عامل بایا6رویشبکه ن)4
،و تأسیساتماها یهواپوستن کارکنان، شناورها،یهم پبهيکا برایآمرییایدريرویاکنون نهم. مختلف استيوتریکامپيهاوستن شبکهیهم پبه

1-Revolution in Military Affairs(RMA)
2 -Admiral Vern Clark  - Sea Power 21 - Projecting Decisive Joint Capabilities By, U.S. Navy Proceedings - October 2002
3 -sea strike
4 -sea shield
5 -sea basing
6 -force net
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در یک شبکه مستقل ییازواحدهااستفادهو ه یپاایدرمداوموقیدقتهاجمکیجادیا. باشدیو بزرگ میک شبکه اصلیکردن یاتیدر حال عمل
.  باشدمیندهیدرآییایدريهاجنگيهایژگیازونیرویی نیز

د یباییایدريروینيهاشیاز آرایمختلفيهاه مطابق آن، گونهکیات جهانیکا عبارت است از مفهوم عملیآمرییایگر قدرت دریبخش د)5
]16[.دهدیرو را نشان میچارچوب فوق و مفهوم شبکه نزیرشکل . کار بسته شودبهیات جنگیگام، پاسخ به بحران و عملشیحضور پيبرا

درحوزهرزمصحنههايویژگی،باشدمیملأتقابلمادریایییروينکشوروبرايکهاينکته،ریاییدهاي آینده جنگشناختباوجوداهمیت
هاي جنگ احتمالی توان مشخصههاي دریایی در آینده، میهاي کلی جنگبا بررسی ویژگی.باشدمیایراناسالمیجمهوريدریایینیرويمسئولیت

نظران و کارشناسان امور نظامی بر سر این موضوع که احتمال هرگونه حبتقریباً تمام صا. علیه جمهوري اسالمی ایران در صحنه دریا را تببین نمود
احتمال .باشد، اتفاق نظر دارندمتصور میاي بیشتر از طریق دریا فرامنطقهاسالمی ایران از طرف نیروهاي متخاصمتهاجم و تهدید علیه جمهوري

جنگ در این دو صحنه از نظر نوع جنگیدن . باشدارس و دریاي عمان متصور میفهاي آینده در دریا در دو صحنه متفاوت عملیاتی خلیجانجام جنگ
پذیري دشمن در این دو منطقه کامالً متمایز میزان تاثیر ضعف و قوت نیروهاي خودي با ضعف و قوت و آسیب . باشدو از نظر نوع مانور متفاوت می

. باشدوت میبوده و حتی اهداف استراتژیک دشمن نیز در این دو حوزه متفا
چنین وجود جزایر زیاد در شمال، مرکز و جنوب خلیج فارس تا تنگه استراتژیک هرمز و همترین نقطه خلیجبا توجه به امتداد سواحل کشور از شمالی

فارس و تنگه امی خلیجفارس داراي برتري راهبردي بوده و با اشراف و دید مستقیم بر روي تمفارس، عمالً نیروهاي خودي در صحنه عملیاتی خلیج
تواند قابلیت فارس، میهر یک از جزایر خودي در منطقه خلیح. باشندهرمز، قابلیت ردگیري، رهگیري و انهدام اهداف دشمن را در منطقه دارا می

توانند نقش ، میکارگیري شناورهاي چابکتمامی بنادر کوچک و بزرگ کشور در سواحل شمالی نیز با به. آتش یک رزمناو را داشته باشد
جنگولی.از طرفی با توجه به توان کشور، امکان استفاده از جنگ مین نیز علیه دشمن وجود دارد. دار شونداي را در نبرد ناهمتراز عهدهکنندهتعیین

درخودفرمایشاتازقوادربخشیکلوفرماندهیرهبريمعظممقامکهگونههمان.داردمتفاوتکامالماهیتیعماندریايعملیاتیدرصحنه
دشمنی که ما . فارس نیستزیرا امروز دشمن ما، فالن کشور همسایه خلیج. تر استکار در دریاي عمان دشوارتر و بسیار مهم«:فرمایندمی19/12/86

کردن داخل خانه است، در فارس، جنگ بنابر این در خلیج. ها گسترش یافته استدهیم کسی است که در اقیانوساحتمال حمله و تهدید او را می
» .حالی که در دریاي عمان جنگ کردن در عرصه وسیع بیرون خانه است

ا.ا.تأثیر توسعه سواحل مکران بر اقتدار دریایی ج-8-9
ازجمله، رودیمآنوقوعانتظارندهیادرآیوکشورمادراطرافکه ی دارد،تحوالتي راهبردیی ایدري رویني ریگدرشکلی طیمحعواملکهی نقشنظربه
دنیاي پر فتنه و آشوب امروز و تحوالت محیطی آینده، صحنه نبرد و رقابتی است که پیروزي در آن نیازمند . پرداختآنبهدیباکهاستي موارد

. هوشمندي بسیار باال دارد
المللی شمال اقیانوس هند و دریاي ینهاي بایران در سواحل مکران در جنوب شرق کشور و در آب.ا.استقرار نیروي دریایی راهبردي ارتش ج

اي را براي این منطقه استراتژیک و نیروي دریایی راهبردي به ارمغان آورده مدیترانه در راستاي اوامر و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، برکات فزاینده
ر گرفته است، در آینده با محیطی پیچیده و سرشار از نیروي دریایی راهبردي که مدت کوتاهی است در قالب واقعی و مورد انتظار رهبري قرا. است

اش اثرگذار است و بخش عمده آن هاي این محیط بر نحوه کارکرد و میزان کارآیی و کامیابیتحوالت در ابعاد گوناگون روبرو خواهد شد که ویژگی
بوده و در این خطه از کشور دأ اعمال اقتدار و سیادت دریایی به عنوان عقبه اساسی، پشتیبان و مبنیز مربوط به میزان توسعه یافتگی سواحل مکران 
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ساختار 
سازمان تربیت،

شژوهآموزش و پ

تجهیزات و 
فنآوري

بودجه و 
اعتبارات

قوانین و 
نیروي انسانیمقررات

لجستیک

نقش ها

آمایش 
سرزمینی

منابع غیر 
سازمانی

الگوي توسعه
نیروي دریایی راهبردي

بهره گیري از همه ظرفیت هاي ملی در قالبطراحی و با توسعه این نیرویمفهوممدلبخشی نیز مربوط به توسعه نیروي دریایی راهبردي بوده که
:موضوعات زیر را در بر می گیردالگوکه چارچوب کلی این متناسب با تهدید و جنگ هاي آینده دریایی اجرایی خواهد شدبرنامه اي مدون 

نتیجه گیري- 10
. هاي دریاي عمان و در همسایگی کشورهاي افغانستان و پاکستان قرار دارداستان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی کشور و در کرانه- 1-10

گسترش شمار دانش . تواند توان بالقوة زیادي براي توسعه منطقه و حتی کشور مهیا سازداستان میاین وضعیت به عالوه گستردگی و پهناوري
هاي بالقوة استان تنوع آب و هوایی و وجود معادن در منطقه را هم باید بر فهرست توانمندي. ها افزودآموختگان دانشگاهی را نیز باید بر این مزیت

با وجود این .هاي کم نظیر و مناسبی براي صادرات و واردات کشور فراهم سازدتواند فرصتبنادر استان حتی میهاي مرزي وتقویت بازارچه. افزود
رشد نسبتاً باالي جمعیت، بیکاري گسترده، ورود گسترده مواد .شودترین استان کشور محسوب میتوان، هنوز استان سیستان و بلوچستان محروم

ندك مراکز تولیدي و صنعتی، کم رونقی دامداري و کشاورزي و بخش معدن، عدم دسترسی مناسب به مراکز مخدر از مرزهاي شرقی، تعداد ا
هاي بیشماري دست ها، دردها و کمبوددهد مردمان این بخش از ایران با رنجسوادي گسترده و مواردي از این دست نشان میبهداشتی و درمانی، بی

ها در داخل استان شکل قومی ندارد و شمال و جنوب استان دهد این محرومیتدرون استانی نیز نشان میهاي توسعۀ وضعیت شاخص. به گریبانند
هاي کشور نشان این وضعیت و نیز توسعه نایافتگی دیگر بخش. اي روبرو هستندهاي گستردهیعنی منطقه سیستان و ناحیه بلوچستان با محرومیت

هاي برابر نیازهاي کشور توجه به حقوق اساسی ملت به ویژه تالش براي دستیابی همه ایرانیان به فرصتترین ترین و اساسیدهد یکی از مبرممی
تواند بر کاهش این عزم ملی براي دستیابی به توسعه پایدار و تمرکز همه دلسوزان، فرهیختگان و روشنفکران بر گفتمان توسعه می.اي استتوسعه
.داي تأثیر گذار باشهاي توسعهشکاف

هاي انجام گرفته، مبین این موضوع است که سواحل مکران، دریاي عمان وشمال ژوهش،مطالعات اکتشافی و پژوهشبررسی سوابق، پیشینه پ- 2-10
تهاقیانوس هند به طورسنتی موردغفلت وکم توجهی قرارگرفته و درحال حاضر نیز این غفلت درابعاد مختلف آن به عنوان یک محیط نسبتا ًناشناخ

امان نیز مغفول مانده واین موضوع موج از دست رفتن بسیاري از ادامه دارد از سویی توجه به توسعه سواحل مکران در جنوب شرق کشور اسالمی
. هاوافزایش و نزدیکی تهدیدات دریا پایه علیه منافع ملی کشور در صحنه دریا شده استفرصت

دهد تا در منطقههاي شمال اقیانوس هند این امکان را به نیروهاي مسلح میدریاي عمان و بخشبرداري از فضاي جغرافیایی گسترده بهره- 3-10
چنین مانورهاي عملیاتی، ابتکار عمل را پیش از ورود هر گونه نیروي تجاوزگر به تنگه آوري اطالعات راهبردي نظامی و هممورد عالقه جهت جمع

کران و عمق راهبردي مناسب در دریاها به دست گیرد، و راهبردهاي نظامی را در یک جنگ همه جانبه گیري از سواحل مهرمز و خلیج فارس با بهره
.و تمام عیار قوت بخشد 

ال ما و شماست خواهم بگویم نیروي دریایی کنونی با آنی که ایدهمی«فرمایندبا توجه به نگاه مقام معظم رهبري به نیروي دریایی که می- 4-10
هاي آینده در صحنه دریا برتوسعه سواحل مکران، و فقدان شناخت صحیح از تاثیر جنگ) 25/10/90:ايامام خامنه(»....یناً خیرمنطبق است؟ یق

قوا، دریا نه تنها محدودیتی چیست  و چگونگی این تاثیر و تعیین ارتباط بین آنها حائز اهمیت است، تا در تراز با فرمایشات مقام معظم فرماندهی کل
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هاي راهبردي در چارچوب رهنامه امنیت ملی اعمال اقتدار راهبردي ما در منطقه ایجاد نکند، بلکه زمینه مناسبی را براي انجام مأموریتبراي 
.جمهوري اسالمی ایران و توسعه مشارکت در امور مختلف در کشورهاي مسلمان و دوست در منطقه و مناطق مورد عالقه ایجاد نماید

ا شرایط هوایی کامال متفاوت و سهمگین و رقیبانی قدرتمند وردست اقیانوسی بدوآبهاي بین المللیاي اشت که فعالیت در عرصهباید توجه د- 5-10
خصوص بخش نظامی آن دارد و حضور و عمل در چنین نیاز به تغییر کامل دید مسئولین و نحوه و میزان پشتیبانی از قدرت دریایی کشور، به

هاي هوایی با تکنولوژي روز، افزایش سطح کارگیري ناوگان قدرتمند و سنگین سطحی، زیرسطحی و یگانختیار داشتن و بهاي مستلزم در اعرصه
هاي نظامی و هاي واقع در سواحل دریاي جنوب و اقیانوس هند و استفاده از تسهیالت بندري آنها جهت یگانهاي سیاسی و نظامی با کشورهمکاري

هاي نظامی و غیرنظامی کشور هاي ناوگاننحوي که این صنایع بتوانند نیازمنديسبت به صنایع دریایی در داخل کشور است بهنیز تغییر دید کامل ن
.هاي روز دنیا تأمین کنندرا مطابق با استاندارد

بایستی یایی در اقصی نقاط عالم آب هاي دوردست و اعمال سیادت دردر منطقه سواحل مکران و توسعه تا اعماق واستقرار نیروي دریایی -6-10
.از این نیرو پشتیبانی گرددسواحل مکران انجام و با توسعه هدف مند نداجا برابرالگوي توسعه 
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