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چکیده
سواحل . اي و استعمارگران بوده استدریاي مکّران از دیرباز مورد توجه قدرتهاي فرامنطقهموقعیت جغرافیایی سرزمین هاي جنوب و جنوب شرقی ایران بویژه 

منطقه واقیانوس هند نقش مهمی را در ارتقاي اقتدار وقدرت جمهوري اسالمی ایران از منظر قدرت افکنی درودریاي مکّران بدلیل ارتباط با تنگه هرمز، خلیج فارس
مشخص حدودي مطالعات میدانی استواراست،اي وتابرپایه یافته هاي کتابخانهدراین تحقیق، باتوجه به مطالعات انجام شده که. می کنندودرعرصه بین المللی ایفاء 

لیج فارس قرار نظامی جمهوري اسالمی ایران قبل از ورود به تنگه هرمز وخدریاي مکّران بخش قابل مالحظه اي از توانسواحل وگردید که باوجود پایگاه نظامی در
باتوجه به وجود .خواهد داشتپیدرخواهد گرفت که این مسئله افزایش امنیت در نوار مرزي جنوب شرقی ومتعاقب آن رغبت سرمایه گذاري در نواحی ساحلی را

نطقه، رصد وکنترل شناورهاي سطحی و متحرکات نظامی درسکوها به آسانی صورت خواهدگرفت وعلیرغمحفاظت ازسواحل، بنادر وپایگاه و نیروهاي نظامی،
.زیرسطحی بیگانگان امکان پذیرمی گردد

راهبرد دفاعی، امنیت منطقه اي، پایگاه نظامی، دریاي مکّران:واژه هاي کلیدي

مقدمه- 1
یر ثافیایی نواحی حساس کشور تاباالبردن قدرت ملی وفناوري هاي سیاسی آن کشور را دارد درك موقعیت جغرظرفیتجایگاه جغرافیایی یک کشور 

تعامالتامنیتی دسترسی اقتصادي،واقع درجنوب شرقی ایران با دارا بودن ظرفیت هاي فوق العاده مکّراندریاي .مستقیمی برمنافع کشور دارد
ه آینده قوه این منطقه می توان توسعلابه دارا بودن پتانسیل هاي ببا توجه . می باشدتولید قدرت در کشور شرایطدارايبین المللی منطقه اي و

بدیل نمود که الزمه این امر تامین امنیت فرا منطقه اي تبزرگترین مناطق استراتژیک را به یکی از مکّرانفیایی وساحلی دریایی اموقعیت جغر،کشور
]10[.این منطقه می باشد)دریا و ساحل(

قلعه ویرانه هاي .مراودات اقتصادي وجبهه گیري مشترك برضد مسلمانان بود،خلیج فارسونمکّرادریاي دربیگانهحضور کشورهاي ازابتدا،به نظر
روزگارانی است که دول درمکّرانحل سوابودن گواه رونق دریانوردي و استراتژیک ،روستاي تیس واقع درپنج کیلومتري بندرچابهاردرپرتغالی ها
جایگاه مناسب عرضه مصنوعات خود دانسته وحفظ وتسلط برآنها هندوستان و بطور کلی شرق رابازارهاي چین،پیشه اروپاتو تجارراستعمارگ

هندوستان هفدهم،باتشکیل کمپانی هند شرقی درآغازین سالهاي قرن .ه خود قلمداد می کردندراجزئی از سیاستهاي استعماري و سلطه جویان
بتدریج .تانیا قرار گرفتیدرکانون توجهات سیاسی واقتصادي ونظامی برورودي اصلی آن،خلیج فارس به عنوان یکی ازدروازه هايومکّراندریاي و

درکرانه هاي دریاي خودنمایندگانو برجاسک تاسیس گردیدمنجملهمکّرانسواحل دریاي اصفهان وشیراز ودربازرگانی بریتانیای هاينمایندگ
مرحله جدیدي ازدر مناطق یاد شدهاقتصادي ونظامی ایران با بریتانیا سیاسی،صفوي، روابط آمدن دولتباروي کار.نمودنظارت ومناطق دیگرمکّران

]4[.رونق را تجربه کرد
بریتانیا پس از کنکاش در سواحل .بتدریج از این دوران شکل گرفتخلیج فارس ومکّراندریاي در منطقه اریتانیبه ببطور کلی تحرکات همه جان

انگیزه اصلی بازرگانان انگلیسی براي ایجاد شرکت قدرتمند و ،کتاباین س از انتشار پهندوستان کتابی را به چاپ رساند که جنوب شرقی ایران و 
وخلیج فارس درگذشته به موارد ذیل خالصه می مکّرانبریتانیا در منطقه دریایی اقدامات و سیاست هاي .گردیدبیشتردر آینده نزدیک گسترده 

]5[.شود
نظامی با استقرار پایگاه هاي متعدد در نیمه جنوبی و برخی خلیج فارس ایجاد توانمندي ومکّراندریاي سیاست هاي بریتانیا در منطقه پیدایش-

ثابت یگانهایی از ناوگان سلطنتی بریتانیا در منطقه به منظور استمرار سیاست پروژه ایران زدایی درمنطقه با جزائر شمالی خلیج فارس وحضور 
.ن بودآنظامی ایران وانزواي اقتصادي،افزونتر قدرت مانور سیاسی،د نمودن محدو

ت بریتانیا و ایجاد فشار سر به منظور سرکوب هرگونه تقابل با سیااازدیگر سیاستهاي بریتانیا استفاد از ابزار نظامی وسیاست قایقهاي توپ د-
.را به دنبال داشتایرانمیت ارضی امري که نقض آشکار تما،بودبردولتهاي منطقه بویژه ایران
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با اعمالی چون تحریک جنوب و جنوب شرقی ایرانمناطق استفاده از ضعفهاي بنیادي و فراگیر اقتصادي و نظامی ایران در جزایر و بنادر وءسو-
.کلیدي سیاسی و بخصوص بازرگانان عمده به تابعیت انگلیسیعناصر 

.ارتقاي نمایندگان آن در بندر بوشهره دریاي انگلیسی ووخلیج فارس بمکّرانتبدیل دریاي -
خلیج فارس با تاکید بر جلوگیري از دستیابی آن به تکنولوژي جدید نظامی بویژه تاسیس نیروي ومکّرانایران در منطقه دریاي ناتوان سازي -

.دریایی
ودر خلیج فارس از دیر باز مکّرانیران در حوضه استراتژیک دریاي نقش آفرینی انمودن ناتوان سازي و محدود تالش در جهت انزوا،بطور کلی

]5[.سیاست برخی کشور هاي استعمارگر محسوب می گردید

روش تحقیق- 2
کرانه هاياین مقاله برپایه روش تحلیلی وتوصیفی با استفاده ازمنابع ومطالعات کتابخانه اي درپی بیان واقعیت هاي موجود سیاسی و نظامی در

.ایران استوار می باشدجمهوري اسالمی ایجاد پایگاه نظامی وتاثیر آن بر منافع ملی جنوب شرقی کشور در

اهمیت منطقه - 3
تنگه هرمز و خلیج فارس،مکّراندریاي 1- 3

س به علت ادامه طبقات نفت منابع نفتی سرشاري که خلیج فار.وجود منابع سرشارنفت دراین منطقه استاهمیت وارزش اصلی خلیج فارس به خاطر
وسهولت حمل و نقل مورد بهره استخراج سهولتزاگرس به سمت جنوب وجود دارد که قسمت زیادي از آن درحال حاظر بدلیل فراونی منابع،خیز 

تصفیه ،ورتولید نیروي برقتولید می کنند که به منظنیز مقداري زیادي گاز ،برتولید نفتعالوه کشورهاي واقع درمنطقه .برداري قرار گرفته است
]1[.تزریق مجدد داخل مخازن و چاه هاي نفت مورد استفاده قرار می گیرد،تصفیه آبسوختی،مواد 

بین المللی از از آنجا که نزدیکی به تنگه ها و آبراه هایی .متصل می کندمکّرانکه خلیج فارس را به دریاي اي هاللی شکل است تنگه هرمز آبراه
تنگه هرمز نیز بدلیل ارتباط با .نظامی در مورد این نواحی وجود دارد_توجه خاص سیاسی ن موقعیت هاي جغرافیایی است بیشتر نوعی مهم تری
]9_17[.اهمیت بسیار زیادي داشته استاقتصادي و استراتژیکی،_دریا به آبهاي آزاد از گذشته تا کنون از جهات سیاسی اتصال این و مکّراندریاي 

باتوجه به آنکه نود درصد تجارت جهانی ازطریق .ران درنزدیکی تنگه نشان دهنده حضور قدرت هاي جهانی براي کنترل این تنگه استحد بوجو
اهمیت این .بین المللی و محلی بسیار دامنه داري به جا می گذارداثراتدریاي،آبراه هايشدن برخی ازبستهخطوط دریایی صورت می گیرد،

ماالکاو عدن می توان بر دنیا منطقه هرمز،مبنی براینکه باتسلط برسه در قرن شانزدهم،غربتوجه به ادعایی از کارگزاران سلطه دریایی منطقه با
به لحاظ نیز،مکّراندریاي .هم وجود نداشت)) تجارت نفت((ست که درآن زمان حتی چیزي به نام او این در حالی .می گرددروشنحکومت کرده،

از نظر اقتصادي دریایی مدیترانه و اروپاست،فریقاي شرقی،آشرق دور،اقیانوس هند،راه مواصالتی خلیج فارس ومناطق نفت خیزآن بانکه بخشی ازآ
نیز کّرانمفالت قاره ایران دریاي طبق مقررات قانون نفت،به لحاظ ژئوپلتیکی مکّرانبا توجه به اهمیت دریاي .داردوسوق الجیشی اهمیت بسیار

]17[.مقررات نفت ایران شدمانند خلیج فارس تابع 

خلیج فارس ، تنگه هرمز و مکّراندریاي امنیت در - 4
زیرا مرکز تامین انرژي مورد نیاز کشور هاي صنعتی جهان وشاهراه یک منطقه استراتژیک به شمار می آید،این مناطق مرکزیت جهان اسالم بوده و

.بین سه قاره اروپا،آسیا و افریقا استاقتصادي و بازرگانی
این مناطق ، تحوالت خاورمیانه تاثیر می پذیردازاز نظام اقتصاد سیاسی جهانی ونیزتنگه هرمزوخلیج فارس نه فقط متاثر،مکّرانامنیت دردریاي 

عوامل ومبانی امنیت که این حضور و دالیل آن،بدلیل اهمیت ژئواستراتژیک ازگذشته محل حضور بیگانگان بطور عام وبریتانیا به طور خاص بود 
با حضور امریکا دردوران جنگ سرد و پس از آن که بریتانیا حضور نظامی خود را بطور رسمی پایان بخشید،.منطقه اي راشکل بندي نموده است

مین عرضه مطمئن نفت وانرژي که برقراري تنگه هرمزوخلیج فارس اهدافی را همچون تض،مکّراننظامی درکشورهاي منطقه وآبراه کلیدي دریاي 
شدآزاد کشتیرانی به نفع وآزادي مبادالت تجاري وتضمین آمدایجاد سد دربرابر کمونیسم،نظم را به عنوان کارکرد مهم امریکا شناسایی شده بود،

سیاسی صلی وتامین کننده مهم منافع اقتصادي،در گذشته ایران و عربستان به عنوان بازیگران ا.قدرت هاي بزرگ صنعتی جهان را دنبال می کرد
پس از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی ایران که خروج از سلطه استکبار و سرمایه داري را در منطقه بشارت .وامنیتی غرب به رهبري امریکا بودند

ن سعودي و تجهیز صدام حسین وتهاجم عراق به اولین ضربه را براین سیستم وارد ساخت که هرچند با تقویت وجایگزینی نقش عربستامی داد،
اماعمال نتوانست همچون گذشته به ایفاي نقش .تزلزل وفروپاشی سیستم مذکور تاحدودي جبران گرددتالش گردیدخاك جمهوري اسالمی ایران،

]3[.خود در برقراري امنیت درمنطقه در راستاي منافع بپردازد
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این ناامنی پایه هاي درك نادرستی را پدیدار .منطقه زمینه هاي ناامنی رادر منطقه گسترش داده استنگرش هاي متفاوت کشورهاي حاشیه این
به فرض اینکه بیشتر کشورها غیرمتجاوز بوده واز زندگی خود بدلیل وجود زمینه ناامنی احتمالی حتی در برقراري نظم منطقه اي،ساخته است و

صی وخود یاري با هزینه هاي باال کشیده می شوند درهرحال توانایی دفاع یک کشور در بیشتر زمانها به راضی باشند باز هم کشورها به دفاع شخ
]1[.توانایی دربرابر تهاجم باز می گردد

نطقه همکاري کشورهاي منطقه می باشد که راه کارهاي زیر در افزایش برد امنیت ملزومبه نظرمی رسد از جمله موارد تامین امنیت دراین مناطق 
]13[.قابل ذکر است

از بین بردن عدم اعتماد به هدف هاي راهبردي جمهوري اسالمی ایران در چشم کشورهاي منطقه-
جلو گیري یا حذف نفوذ ابرقدرت ها در منطقه-
کم کردن رقابت و کشمکش هاي تاریخی در منطقه-
از بین بردن شکاف بین دولت ها وملتها-
جهت گیري هاي اعضاي شوراي همکاري خلیج فارس رایجاد گفتمان واحد د-
توانا ساختن کشورهاي منطقه درمواجهه با مشکالت داخلی ومنطقه اي-
گسترش و قوت مراودات اقتصادي -
ایجاد استقالل علمی و فناورانه -
شفافیت کشور هاي منطقه در امور نظامی و امنیتی یکدیگر -
ی و امنیتی وانجام رزمایش هاي مشترك نظامیارتباط نزدیک تر مسئوالن نظام-
همکاري هاي مشترك در زمینه دریایی از جمله گردشگري و زیست محیطی-
ارتباط نزدیک بین سران کشور هاي منطقه واقدام هاي اعتمادي سازي وایجاد فضاي مطلوب و تالش درجهت اصل عدم دخالت در امور داخلی -

عییکدیگر جهت بسترسازي همکاري جم
وجود ساز و کار جمعی مقابله با تهدید هاي مشترك-
همکاري در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته-
نفی حضور بیگانگان از طریق همکاري هاي نزدیک منطقه اي وتطبیق سیاست خارجی کشورها با واقعیت هاي منطقه-

خلیج فارسوتنگه هرمز، مکّراندریاي اهمیت نظامی -5
ستراتژیک بودن این مناطق عالقه خاصی به حضور مستقیم نظامی در این به دلیل اوهمچنین کشورهاي حاشیه این محیط آبی ي قدرتمندکشورها

ا امریکداز جمله کشور هایی که از دیر باز در این مناطق حضور نظامی خود را تا به امروز دارن.مناطق دارند که سابقه آنها به سالهاي دور باز می گردد
ازآن جمله می توان به پایگاه هاي .هستندوخلیج فارس مکّرانزمینی بسیاري دردریاي و داراي پایگاه هاي نظامی دریایی و انگلستان می باشند که 

مکّرانکا در دریاي ی امرییناوگان نظامی دریاوحضورجفیر و محرق نام بردالسفانیه،ظهران،بیت الفاالج،ریت،مپایگاه هاي ثخصب،دریایی ام الغنم،
، اقتصادي وتقویت نیروي دریایی خود به منظور بهره برداري هاي سیاسیازکشورهاي همجوار با ایران می توان ازپاکستان یاد کرد که .اشاره داشت

ن به دلیل ضعف نیروي پاکستا.استاقدام به ساخت بندري چند منظوره کرده مکّراندریاي سواحل قه گوادر درجنوب شرقی ایران واقع در طدرمن
قصد استقرار بخشی از نیروهاي مخصوصا هند ایجاد سپردفاعی مناسب در برابر تهدیدات احتمالی کشورهاي همجوار خود به منظورودریایی خود

برقراري خط ي پاکستان،از سیاست ها.اقدام کندپشتیبانی نیروهاي ارتش درجنگ احتمالی براي حمایت ودارد تا مکّراندریایی خود را دردریاي 
به مکّرانمسیردریاي ازانتقال انرژيومسیرتر شدنهکه باعث کوتامی باشدمکّرانلوله گاز از ترکمنستان ازمسیر افغانستان به بندر گوادر دردریاي 

دن کنترل و حفاظت از تاسیسات منطقه براي باال برایندرخواهد شد که پاکستانآسیاي شمال شرقی از جمله ژاپن و نیز اروپاواقیانوس 
درحاشیه گوادردرحال تاسیس دربندرحفظ منافع خویشوطرفی امریکا براي حضور بیشتراز.امی دائر نموده استظهاي نپایگاه استراتژیکی خود

]16[.نموده استوسرمایه گذاري اعالم داشته دولت پاکستان باخود راهمکاري ،مکّراندریاي 
]3[.به نکات زیر اشاره داشت،توسط قدرتهاي منطقه اي و فرامنطقه اياقدامات نظامی ازان می توبطور خالصه 

تقویت بیش از حد اسرائیل در منطقه به منظور تهدید مداوم کشور هاي منطقه-
مکّراناز طریق دریاي حاشیه خلیج فارس و عراقکشور هايبهنظامی انتقال تسلیحات -
و خلیج فارسمکّرانی در نقاط مختلف منطقهیدریاامی نظوجود پایگاه هاي -
وجود ناوگانهاي دریایی کشور هاي قدرتمند-
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در سیستم هاي نظامی و دفاعی کشور هاي منطقهنفوذ جاسوسی -
به منظور فروش اسلحه خارج از رده در برپایی جنگ هاي برادر کشی کشور هاي منطقهتحریک-

مکّرانر مناطق و سواحل  دریاي نفوذ عوامل بیگانه د- 6
کیلومترمربع پهناورترین استان می باشد که در جنوب شرقی ایران واقع است و بیش 181785استان سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود 

دو منطقه سیستان و این استان از.این استان از نظر جمعیتی جزءکم تراکم ترین استانهاست. گیرددرصد وسعت این کشور را در برمی11از
از شرق به کشور هاي پاکستان وافغانستان و از جنوب به دریایی از شمال به استان خراسان جنوبی و کشور افغانستان وبلوچستان تشکیل می شود و

دارد که در گذشته به نمکّراکیلومتر مرز آبی با دریاي 300نکته اینجاست که این استان . و از مغرب به کرمان و هرمزگان محدود استمکّران
عوامل داخلی و خارجی، برخی بدلیل شکل جغرافیایی خاص این منطقه وکمبود پایگاه نظامی ساحلی ودریایی بنابر. معروف بوده استمکّرانسواحل 

، تفرقه افکنی بین گروهها و شروع به فعالیتهاي جاسوسیآن می دارد که از طریق این ناحیه وارد خاك جمهوري اسالمی ایران شده و کشورها را بر
.د و از این طریق کشور راتحت تاثیر خود قرار دهندنقومی در جهت ایجاد ناامنی و بحران در منطقه نمای- اختالفات زبانی

ی دریایی ساحلی حساس و متناسب با مالحظه هاي امنیتی وپدافند غیر عامل وایجاد پایگاه نظامبا انتخاب مکانهاي مناسب و همچنین مراکز حیاتی و
در این راستا ازعواملی . باهدف گسترش چتراطالعاتی برتمام نقاط منطقه، نظارت براین مناطق، حفظ و باال برد امنیت، فعالیت بیشتري داشت

و ورود قاچاق دخالت قدرت هاي منطقه اي وافراد خارجی، شکاف توسعه اقتصادي، تاثیروهمچون جاسوسی، ایجاد تنش هاي فرقه اي توسط گروهها
]12[.مواد مخدر جلوگیري نمودو

جایگاه جمهوري اسالمی ایران در امنیت منطقه- 7
تامین امنیت منطقه اي خواستاروبات وامنیت منطقه داراستثموقعیت مهمی را درحفظ جمهوري اسالمی ایران به عنوان یک قدرت منطقه اي،

.قدرتهاي خارجی می باشدن دست بیگانگان و دخالت نکردنکوتاه شدو،توسط کشورهاي ساحلی منطقه
.بطور کلی سه دیدگاه در حفظ ثبات امنیت منطقه وجود دارد

ه امریکاژحفظ امنیت با حضور مستقیم قدرتهاي عمده جهانی بوی-
.جهانی داردقدرت حفظ امنیت با تشکیل پیمان هاي منطقه اي وبومی که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با مراکز-
که این راهی است که همیشه جمهوري اسالمی ایران از ،با قدرتهاي خارجی از منطقهطرح همکاري منطقه اي جدا از زد و بند هاي رایج سیاسی -

.اما متاسفانه کشورهاي عربی منطقه راههاي اول و دوم را در پیش گرفتند.آن پا فشاري نموده استربوهآن حمایت نمود
کنترل منطقه و با بهره گیري از آن می تواند در کمترین زمانویترین نیروي دریایی منطقه را در اختیار داردحاظر جمهوري اسالمی ایران قدر حال

البته ایناقدام به مدرن نمودن نیروي دریایی خود کرده اند،علیه ایران،تحمیلی عراق از جنگعدکشورهاي عرب منطقه هم ب.را به دست گیرد
مانورهاي مشترك به نمایش گذارده وقدرت نظامی خود را صرفا به صورت شرکت درنیروها تاکنون دخالت مستقیمی برحوادث منطقه نداشته اند

- جلوهمچنین کنترل کشتیرانی خلیج فارس و عراق شده بود وارد جنگ باییبه تنهاکه درزمان جنگ نیروي دریایی جمهوري اسالمی ایران .اند
]3-9[.به بندر هاي عراق را نیز در دست داشتاز ورود کلیه کشتی هاگیري 

مکّرانوجود پایگاه نظامی در دریاي دالیل-8
منیت اموجود در خلیج فارس نقش مهمی را در برقراري تامین و همچنین جزایر مکّراندر پهنه آبی دریاي مکّرانبه نظر می رسد وجود سواحل 

واز این نمایدمی متصلاقیانوس خلیج فارس را به آبهاي آزاد از این جهت حائز اهمیت است که مکّراندریاي .ا می کندایفآبهاي خلیج فارس
رجی در منطقه ایالت متحده امریکا به عنوان مهمترین بازیگر خاجنگ خلیج فارس،از بعد .انرژي جهان به تمام نقاط منتقل می گردددریاست که 

.می پذیردر یمنطقه تاثایندر مقابل از اوضاع امنیتی در البته ومنیتی خلیج فارس و همچنین کشورهاي منطقه تاثیرگذار استبوده و برترتیبات ا
]9[

می خود را حفظ دفاعی توانواستآماده جمهوري اسالمی ایران همواره از آنجایی که .به یکدیگر وابسته استفارسخلیجومکّرانامنیت دریاي 
چراکه باید در هر شرایطی آمادگی انجام عملیات هاي نظامی ،استتوان دفاعی کشور صدد باالبردندرو،چه تهدید باشد چه نباشدل آنکه حا،دکن

. یکی از موارد پیشرفت در هر کشوري باالخص در مناطق مرزي وجود نیروهاي نظامی است.ي پیرامونی و آبهاي آزاد داشته باشددریارا در حوزه 
فرهنگی و بهبود شرایط با ایجاد امنیت در مرزها و به وجود آوردن شرایط رفاهی باعث به وجود آمدن آبادي و آبادانی، توسعههاي نظامینیرو

جنوبجنوب ومناطق و سواحل درآبادانی کشور باالخص باعثمکّرانسواحل دریاي نظامی واقع در هاي جدید پایگاه.اقتصادي مرزنشینان است
با قمطابکه وجود داردمکّرانحدودا هزار کیلومتر مرز آزاد در دریاي .استمکّراندریاي پشتوانه اساسی خلیج فارس،.می شودور کششرقی 
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با توجه به آسان بودن، ارزان بودن و حجم باالي مبادالت و حمل و نقل ،نشان از نگاه عمیق ایشان به مسائل استکه انقالب معظم رهبر فرمایشات 
ي از راه دریا و کمک به پیشرفت کشور، وظیفه خطیرحفاظت از مرزهاي آبی چه در بعد نظامی ودفاعی کشور و چه درحفظ آرامش بازرگانان تجار

که وجود نیروي دریایی ایران بیش دیده می شود ، جنوب و جنوب شرقیبانگاهی به تاریخ مناطق ساحلی .استدریا نیرورهاي نظامی دریایی بردوش 
ساحل و واقع در ه یگان نظامی دریایی درپایگاه ببا توجه در صورت نیاز .تواند مفید باشدوخلیج فارس میمکّراننیروهاي نظامی در سواحل از سایر
،مکّرانکلیه تحرکات در دریاي گرفت ومکّراناز طریق دریاي جلوي ورود هر یگان دریایی دشمن به آبهاي خلیج فارس را توان می،مکّراندریاي 

این منطقه در.شودایرانکه وارد آب هاي جمهوري اسالمیدادودشمن این اجازه را به خود نخواهددرآوردتحت کنترل را خلیج فارس وتنگه هرمز 
ی خط دفاعبا تاسیس پایگاه دریایی،و. کردایجاد مکّرانمستحکم دردریايیک خط پدافندينیروهاي نظامی دریایی حضورباتوانمیدریایی 

جدي براي کشتی هاي وخطراندافزوده درآبهاي آزادراخوددریایی که فعالیت هاي دزدانگفتنی است .می شودجدیدي در شرق تنگه هرمز ایجاد
]11[.می روندبشمارو اقیانوس هندمکّراندر دریاي موجودازدیگر تهدید هايب می شوندتجاري محسو

با توجه براي آنکه به صورتی مطلوب قادر به پاسخگویی به تهدیدات باشد جزء از اجزاء اصلی نیروهاي مسلح،کنیروي دریایی یک کشور به عنوان ی
باید توجه داشت که کشورهایی وبه انجام برسانداز ابزار وتجهیزات ویژه اي برخوردار باشد تا بتواند ماموریت خویش را می بایست به عوامل متعدد،

همین امر موجب می شود که نیروي .از آبهاي آزاد جهان حضور یابنده دارند بصورت بالقوه قادر هستند که در هر منطقه که به دریاهاي آزاد را
این همان واژه قدرت .تا بتواند ماموریت خویش را به انجام برساندلیاتی جهانی وراهبردي محسوب شودمنیرویی با گستره عصورت ذاتی،دریایی به

اراده سیاسی و اقتصادي خود را به کشورهاي دیگر بقبوالنند واین مسیر نیست مگر با نیروي دریایی راهبردي،تمردان می توانند افکنی است که دول
وسیاسی ساله اهداف نظامی بیستبا توجه به چشم انداز .حوزه آبی خواهد بودپس نیروي دریایی جمهوري اسالمی ایران تنها ابزار قدرت افکنی در

ایجاد باز دارندگی متعارف وانجام عملیات ،وحله اول حفظ صلح وپیشگیري از بروز بحران و درگیريور درشکالن کمی ایران در اهداف جمهوري اسال
ل پایگاه نظامی دریایی به منظور نی،از این رو با توجه به حضور مداوم درمنطقه.دریایی دربرابر تهدیدات دریایی قدرتهاي منطقه و فرامنطقه اي است

]20[.احساس می شودمکّرانچه در دریا و چه در ساحل به اهداف،
سطحی و زیر می توان کلیه تحرکات دریایی ،درزمان صلحمکّرانعالوه برحضور مداوم در دریایی پایگاه نظامی درمنطقه جنوب شرقی وجود با

در برابر تهاجم هوایی وموشکی و حفاظت از سواحل،را موثر دریایی در مواقع لزوم پدافند عامل وغیرعامل وسطحی و حتی هوایی را کنترل نمود
.دادبه سهولت انجام مکّرانبنادر و سکوها را در دریاي 

هجوم سریع به منافع و نقاط حساس ،در صورت لزومو دشمنان قابلیت رصد نمودن توان اصلی دریایی مکّراناز نکات قابل توجه در دریایی به نظر
زیر سطحی و هوایی حفظ و در برابر یگانهاي سطحی،راغور دریایی کشور ثوحدود و ن دردریا می باشد که خود می تواند توان دفاعی وحیاتی دشمنا

.باال برد
انتقال کشتی هاي حامل انرژي می توان اززاد است در صورت لزوم آشاهراه خلیج فارس به آبهاي مکّرانهمان طور که اشاره شد چون دریاي 

.فشار و تعیین کننده قابل مالحظه اي استي کرد چرا که این امر خود یک اهرم جلوگیر
از آسیب به جهت جلوگیري .را کاهش دادتلفات غیر نظامیانجه به وجود پایگاه نظامی می توان در بحث دفاعی در صورت بروز جنگ در منطقه با تو

که پراکنده ساخت در صورت وجود پایگاه نظامیامکانات نظامی طحی و ادوات ویر ستسلیحات یگان هاي شناور سطحی و زدیدگی واز بین رفتن
.وطوالنی ترکردن جنگ به منظور تحمیل شرایط موجود به دشمن استدر یک نقطه وانایی جلوگیري از رزم دریایی تي ژمزیت این استراتدیگر 

]14[

نتیجه گیري-9
، در قدم اولبا ایجاد پایگاه نظامی دریایی، پیش بینی می گردد، مکّرانقه و موقعیت سواحل ودریاي با توجه به نقش جمهوري اسالمی ایران در منط

آن رغبت در سرمایه گذاري در نواحی پیامدکه از ،بنادر و سکوها،جمله حفاظت از سواحلاز، به منظور حفظ امنیت وآرامش و تامین تمامیت ارضی
با نگاهی اجمالی به کشورهاي توسعه یافته دیده می شود که شهرها و مناطق ساحلی منتهی به دریا و .باشدمی رونق اقتصادي این مناطق وساحلی
شاخصه مهمکه این خوبی برخوردار هستند)نقل دریاییمخصوصا حمل و(ق اقتصادي نرووصنعت دریایی،صنایع بزرگ از جملهداراياقیانوس

شناورهاي سطحی و زیر سطحی و حتی رصد و کنترل بعديدرقدم .دیده نمی شودمکّراندریاي سواحل بخصوصدرسواحل جنوب وجنوب شرقی 
. نموداشاره می توانبراه تنگه هرمز و خلیج فارس را دارند آکه قصد ورود به ،در صورت لزومبیگانه را هوایی 

نشان جمهوري اسالمی ایران به منظور )))مثلث طالیی((وعدنماالکاتسلط بر سه منطقه هرمز،(نکته اینجاست که باتوجه به نظریه قلب زمین 
را بر مبناي ایدهدرجه 10حضور تا مدار،در این پهنه از آبها وحفظ منافع خوداي،قدرت منطقه اي و فرامنطقهخود در منظراقتدارو حفظ دادن 

.می باشددر این ناحیه از کشور پایگاه هاي نظامی دریایی هاي آن ایجاد ساختزیرالزمه رفع این نیازمندي و.داردنیازنیروي راهبردي
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3028:کدمقالهدالیل وجود پایگاه نظامی در دریاي مکّران   

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

مراجع- 10
مشارکتی، فصلنامهامنیتالگويبهتوجهباآمریکاوامنیتفارسخلیجامنیتدرانرژيمنابعجایگاهمسعود،والهحبیب، مهریزيآخوندوشیرازي ابوالحسن]1[

.1390،چهارمسالهفتم،شماره،سیاسیعلومتخصصی
.1372،مجموعه قوانین مجلس شورامجلس شوراي اسالمی، ایران قانون مناطق ایران درخلیج فارس ودریاي عمان،]2[
.1389،)1991-2008(تاثیرآن بر کشورهاي عربی منطقه خلیج فارس ونظامی آمریکا درحضور،فرهاد،درویشی]3[
دانشگاه ، نشریه علوم انسانیبا تاکید بر نقش بندر تیز)هجري6و5سده هاي (تجارت دریایی ایران دردوره سلجوقی ،مجتبیوالرسول عبد،خلیفهوخیراندیش ]4[

.56،1386شماره ،)س(الزهرا
.انتشارمرکز مطالعات خلیج فارسمیالدي و نتایج،19امنیتی انگلستان با شیوخ خلیج فارس در قرن-قرارداد هاي سیاسیان، قاسمیان، سلیم]5[
.1389انتشارمرکزمطالعات خلیج فارس، ،کانون پژوهش هاي دریاي پارسایرانی تنگه هرمز،پیشینه تاریخی جزائرپارساپور، روزبه، ]6[
.1388،فارسخلیجالمللیبینهمایشم،1858سالتامنطقهکشوردرتحوالتاینونقشفارسخلیجبهانگلیسورودو زینب،سرافرازي و ناظریان، عباس]7[
.1388،مرکز مطالعات خلیج فارس، انتشارمکّراندریاي پارساپور، روزبه، ]8[
.1388،مطالعات خلیج فارسانتشارمرکزتنگه استراتژیک هرمزدردریاي پارس،روزبه،پارساپور،]9[
23شماره ،ه جغرافیا و توسعهمجل،تحلیل ظرفیت هاي ژئوپلیتیک سواحل جنوب شرق ایران درراستاي منافع ملی، میناروو محمدرضا،ابراهیم وحافظ نیا]10[

،1384.
.13910502159کد خبر/ خبرگزاري دانشجو ]11[
.1390،مدرستربیتدانشگاهایران،شرقدرجنوبناامنیعواملتبیین،زهرا و اکبر و طهمورث موصلوحیدرى،و میرجاللى وپوراحمدى]12[
.1390،شگاه تربیت مدرسنبستن، دانبستن یا:کدام استراتژي-تنگه هرمزحافظ نیا، محمدرضا، ]13[
.1387،نشر قومس،چاپ دهم،خلیج فارس و مسائل آنالهی، همایون، ]14[
.37،1385نشریه تاریخ معاصر ایران،شماره ،فارسخلیجدربریتانیاحضورجمشید، جزءمحمدپور،]15[
گروه مطالعات اقتصاد سیاسی ،نت پژوهشهاي سیاست خارجیمعاو، ایرانپاکستانی و آثار آن بر-همکاري چینی-توسعه بندر آزاد گوادر،علیرضا،سلطانی]16[

.1381،المللبین
.1389،مطالعات خلیج فارسمرکزامنیت،ماهنامه خلیج فارس وک و کنارك،جاسچابهار،بندر آمایش سرزمین دریاي عمان،روزبه، پارساپور،]17[

[18] http://www.entekhab.ir/fa/news/70652
[19] http://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/News

[20]   http://www.lailatolgadr.com/kanon-iran-shenai/2-tarikh-khalij-fars/22amniyat-khalij-fars khalij-fars.html [21]
http://www.csr.ir/departments.aspx?ing=fa


