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چکیده 
بـراي رسـیدن بـه چنـین هـدفی،      مکران می باشدسواحلورشد وتوسعه ي اقتصادي پدافند غیرعاملدرآمایش سرزمینی تاثیر مثبت اضر بررسی هدف مقاله ي ح

آمـایش  ه ي از قبیل ضوابط وجایگـاه وضـرورت مطالعـ   روش تحلیل و تبیین تاریخی با دیدي جامعه شناختی وبا استفاده ازمنابع تحقیق نیز عمدتاً منابع کتابخانه اي 
ان ، یافته هاي باستان شناسی و نیز منابع اسطوره اي ایران  وپایگاه هاي  اطـالع رسـانی  نیـروي دریـایی  راهبـردي  ارتـش جمهـوري اسـالمی ایـر         …سرزمینی و

هـاي  در ایـن طـرح مزیـت   .فیایی خاص استبرداري بهینه از امکانات در راستاي بهبود وضعیت مادي و معنوي و در قلمرو جغرابه معناي بهرهیآمایش سرزمین	.است
هـا در پهنـه   منطقـی بـین توزیـع جمعیـت و انجـام فعالیـت      ي این کار با هدف ایجاد رابطـه . شودفضاي طبیعی، اجتماعی و اقتصادي، ساماندهی و نظام بخشی می

بخشـی بـه فضـاي طبیعـی، اجتمـاعی      قـدامات سـاماندهی و نظـام   به عبات دیگرآمایش سرزمین در واقع شامل ا.هاي فضایی مناطق استسرزمین با توجه به ویژگی
ریزي هـایی از بـاال و پـایین و بـا     گیریهاي توسعه بلندمدت کشور در قالب تلفیق برنامهترین جهتاي است که براساس تدوین اصلی؛اقتصادي در سطوح ملی و منطقه

، انسانتعامل میان سه عنصـر  ي گیرد این رویکرد زمینه ریزي هماهنگ و بلندمدت صورت مینامهاي در یک برها،توانمندیها و محدودیت هاي منطقهتکیه بر قابلیت
و سـابقه تهیـه و تـدوین آن بـه     یریزي ایران آمـایش سـرزمین  در نظام برنامه. کندها در عرصه  ي سرزمین را فراهم میفضا و فعالیت و ارائه چیدمان منطقی فعالیت

بنا به ضرورتهاي فضایی کشـور مرحلـه جدیـد    . ریزي کشور استدهنده  ي جایگاه و اهمیت آمایش سرزمین در نظام برنامهگردد که نشانسالهاي قبل از انقالب برمی
آمایش سـرزمین تلفیقـی از نظـام اسـکان جمعیـت بـا سـاختار       . باشدشروع و در حال حاضر در مرحله تهیه و تدوین نهایی می76مطالعات آمایش در کشور از سال 

براساس نظریه پایه توسعه ملی استفرهنگی–اجتماعیمعیارهايومالحظاتگرفتننظردربااجتماعی–فعالیت هاي اقتصادي یی فضا
آمایش سرزمین، پدافند غیر عامل ، مکران ،توسعه: کلمات کلیدي

مقدمه-1
.ودلسوزان کشور قرار گیردمورد توجه پژوهشگران و محققین کشوردریاها به عنوان غنی ترین منابع انرژي ؛زیست فناوري و شیالتی باید در 

در واقع آمایش سرزمین به جمعیت و فضا، مدیریت . شودتعریف می) بین انسان، فضا و فعالیت هاي انسان در فضا) تنظیم رابطه ي(مایش سرزمین آ
ر و روسـتا و نظـام نـواحی کـه مبـین کـاربرد زمـین توسـط فعالیتهـایی          هاي ترابري میان شهفضا شامل نظام شهري، آبادیها و روستاها، نظام شبکه

در آمایش سرزمین تنظیم رابطـه انسـان و فعالیـت هـاي انسـان در فضـا،       . مانندکشاورزي، جنگل داري، مرتع داري ،صنعت و معدن است اشاره دارد
سـازي راهبردهـا و   آمـایش سـرزمین وظیفـه تنظـیم و هماهنـگ     شود، بنابراینریزي محسوب مینگر و بلندمدت در برنامهرویکردي کل نگر، جامع

هاي عملیاتی توسعه بر مبناي این راهبردهـا بـه   هاي اجرایی و برنامهها و مناطق کشور را به عهده داشته و تدوین سیاستهاي کلی بخشگیريجهت
ریزي ملی از جـایی بـه جـاي دیگـر و در زمانهـاي مختلـف       هرچند اهداف و سیاست هاي برنامه.هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی استعهده بخش

، متفاوت است اما این سیاست ها نوعاً جهت کاستن از شکاف میان مناطق، توزیع مجدد و یا تغییر الگوي رشد جمعیت و فعالیـت اقتصـادي در فضـا   
بر امکانات و خدمات و تحرك جمعیتـی شـهرهاي کوچـک،    باشدمهار سریع و به موقع توزیع نابراتوسعه مناطق مرز منابع و ارتقاء تخصیص منابع می

.پذیر استروستاها و مهار رشد جمعیت شهرهاي بزرگ با یک نگرش سیستمی و راهبردي بر پایه برنامه آمایش سرزمینی امکان

تعاریف و مفاهیم آمایش-2
در ایـن طـرح   .ادي و معنوي و در قلمرو جغرافیایی خـاص اسـت  برداري بهینه از امکانات در راستاي بهبود وضعیت مآمایش سرزمین به معناي بهره

منطقی بین توزیع جمعیت و انجام ي این کار با هدف ایجاد رابطه. شودهاي فضاي طبیعی، اجتماعی و اقتصادي، ساماندهی و نظام بخشی میمزیت
هـاي گونـاگونی نیـز از    یف و مفاهیم متفاوت از توسعه، برداشـت بر اساس تعار.هاي فضایی مناطق استها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگیفعالیت

بهتـرین نـوع توزیـع    : در فرهنگ لغات الروس، آمایش چنین تعریف شده اسـت .آمایش در ابعاد، اقتصادي، اجتماعی و جغرافیایی آن ارائه شده است
آمـایش را بـه شـکل    د و امور اقتصادي ـ اجتماعی معاصـر، تعریـف   فرهنگ اقتصا.هاي اقتصادي با توجه به منابع طبیعی و انسانیجغرافیایی فعالیت

هـاي  سیاستی که هر یک چارچوب جغرافیایی معین در پی بهترین توزیع ممکن جمعیت بر حسب منابع طبیعی و فعالیـت :دیگري ارائه نموده است
گرایی تأکید دارد و به این جهت چنانچه از تعریـف ژان پـل   کانطور عمده بر مفهوم مشود این تعاریف بههمانگونه که مالحظه می.باشداقتصادي می

هاي اقتصادي ـ اجتماعی ترین توزیع ممکن جمعیت، توسط بهترین شکل توزیع فعالیتمنظور از آمایش سرزمین، رسیدن مطلوب: آیدالکاز نیز بر می
.در پهنه سرزمین است
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توزیع جمعیت -2-1
هاي مربوط به آن بنابراین منظور از آمایش سرزمین رسیدن به نه و فایده اجتماعی و در نظر گرفتن نظرات و تحلیلبا توجه به هزی» بهترین«مفهوم 

زیستی، به منظور تحقق آمایش سرزمین در حال حاضر شامل سازماندهی اقتصادي، اجتماعی فرهنگی و محیط.بهترین توزیع جمعیت و فعالیت است
به طور عام آمایش سرزمین تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت تعریف شده است، آمایش سـرزمین تلفیقـی از   .ودشاي مطلوب پیشنهاد میآینده

ه نظام اسکان جمعیت با ساختار فضایی فعالیت هاي اقتصادي ؛ اجتماعی با در نظر گرفتن مالحظات و معیارهاي اجتماعی ؛ فرهنگی براسـاس نظریـ  
:ه عنوان یک رویکرد، برخوردي است فضایی که توامان برخوردار از چهار ویژگی زیر استآمایش ب.پایه توسعه ملی است

جامعیت انضباطهاي اساسی توسعه(جامع نگري -1
)رعایت سطح راهبردي مباحث(کل گرایی -2
)التزام به افق زمانی مشخص(دورنگري -3
)بدون تعین هاي مکانیدر حد جهت گیري هاي کلی (نتیجه گیري فضایی یا جغرافیایی -4

این سند تجسم نظریه ي پایه توسعه . آمایش سرزمین به عنوان یک سند مدیریت توسعه، تصویر سازمان فضایی مرحله توسعه یافتگی سرزمین است
زمین و تامین نیازهاي ملی در فضاي کشور است و چشم انداز کلی توزیع جغرافیایی جمعیت و ترکیب مناسب فعالیت هاي ناظر بر بهره برداري از سر

آمایش سرزمین از منظر برنامه ریزي، در اصل نوعی برنامه ریزي .جمعیت و فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعی را در قلمرو سرزمین مشخص می سازد
قرار دادن تعاریف،وظـائف و  فضایی است، لیکن هر برنامه ریزي فضایی که یک یا چند ویژگی برشمرده را نداشته باشد، آمایشی نخواهد بودبا کنار هم

: شمول آمایش سرزمین به شرح زیر می باشد
مکان یـابی بـراي   -3محیطی–فرهنگی،فضایی -ارائه استراتژیهاي توسعه اقتصادي،اجتماعی-2به عنوان مرجع تنظیم دیدگاه دراز مدت توسعه -1

ارائـه الگـوي توسـعه    -6ژي کلی توزیع جمعیت و فعالیت در سـرزمین  ارائه استرات-5فعالیت یابی براي مکان هاي مشخص -4فعالیت هاي مشخص
حفاظت از محیط زیست و همه ي این وظائف اجزا و مولفه هاي مقوله سازماندهی -8ارائه نظام مدیریت سرزمین -7الگوي اسکان جمعیت -فضایی

.و مدیریت فضایی توسعه می باشند

سیر تحوالت آمایش سرزمینی در ایران-2-2
در واقع آمایش سرزمین به جمعیت و فضا، مـدیریت فضـا   . شودتعریف می)تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیتهاي انسان در فضا(آمایش سرزمین 

د هاي ترابري میان شهر و روستا و نظام نـواحی کـه مبـین کـاربرد زمـین توسـط فعالیتهـایی ماننـ        شامل نظام شهري، آبادیها و روستاها، نظام شبکه
در آمایش سرزمین تنظیم رابطه انسان و فعالیتهاي انسان در فضا، رویکردي کل . کشاورزي، جنگل داري، مرتع داري ،صنعت و معدن است اشاره دارد

کلـی  هايگیريسازي راهبردها و جهتشود، بنابراین آمایش سرزمین وظیفه تنظیم و هماهنگریزي محسوب مینگر و بلندمدت در برنامهنگر، جامع
هـاي  هاي عملیاتی توسعه بر مبناي ایـن راهبردهـا بـه عهـده بخـش     هاي اجرایی و برنامهها و مناطق کشور را به عهده داشته و تدوین سیاستبخش

1345سال در بهمن ماه . گرددباز می40ریزي آمایشی در ایران مطرح شد، به اواسط دهه اولین بار که فکر برنامه.مختلف اقتصادي و اجتماعی است
توسط مؤسسـه مطالعـات و تحقیقـات اجتمـاعی دانشـگاه      ) مسئله افزایش جمعیت شهر تهران و نکاتی پیرامون عمران کشوري(گزارش تحت عنوان 

یـزي روي  رهاي بعد از جنگ و مسائل ناشی از تمرکز بیش از حد پائین این نوع برنامهدر آن زمان کشور فرانسه که براي بازسازي. تهران انتشار یافت
به کار گرفته شـده در ایـن گـزارش    ) عمران کشوري(عبارت . آمدآورده بود، به عنوان یکی از کشورهاي با سابقه و پیشرو در این زمینه به حساب می

ن گـزارش  بعـد از ایـ  . شد، انتخاب شده بـود که به فعالیت آمایش سرزمین فرانسه اطالق میAmenagement do temitoireاحتماالً معادل عبارت
با اعزام کارشناسانی به فرانسه و دعوت از مدیران مسئول این مطالعات در فرانسه به ایران باب مـذاکراتی  40ي سازمان برنامه و بودجه در اواخر دهه 

زي اشتغال داشت و گـزارش  ترکیبی از گروه کارشناسی ایران و فرانسه به فعالیتهاي مشاوره در زمینه کشاور1351در سال . را در این زمینه باز نمود
در ایـن گـزارش مباحـث و    . تهیه و به سازمان برنامه ارائه کـرد ) وري سرزمین یا تنسیق سرزمینطرح یادداشت مربوط به بهره(کوتاهی تحت عنوان 

که در سازمان برنامه و به دنبال این گزارش قرارداد تهیه طرح آمایش سرزمین توسط مرکز آمایش سرزمین. روشهاي آمایش سرزمین مطرح شده بود
و نتـایج مرحلـه   1355بودجه مستقر بود با مشاور مذکور منعقد شد تا این مشاور نیز نتایج دور اول مطالعات خویش را در چند مرحله تا اوایل سـال  

مایش سرزمین براي تهیه برنامه رهنمودهاي آ(در نهایت نتایج کاربردي مطالعات آمایش سرزمین تحت عنوان .ارائه کرد1356دوم را در اردیبهشت 
تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد و براساس همین نتایج، برنامه عمرانی ششم رژیم گذشته با ماهیتی آمایشی تهیه شد که به ) عمرانی ششم

ریـزي  بار دیگر ضرورت انجـام برنامـه  60یل دهه پس از انقالب اسالمی و در اوا. علت برخورد با انقالب اسالمی ایران هیچگاه به مرحله اجرا در نیامد
انجام این وظیفه مجددا براساس اهداف و آرمانهاي نظام جمهوري اسـالمی ایـران توسـط سـازمان     1362از این رو در سال . آمایشی احساس گردید

زمان تشکیل و مأمور انجام این مطالعـات شـد، نتـایج    اي ذیل معاونت امور مناطق ساریزي منطقهبرنامه و بودجه آغاز شد و در این رابطه دفتر برنامه
خالصـه و  (و گزارش نهایی مرحله اول طرح پایه تحت عنوان 1363مجلد در اواسط سال 6اي در ریزي منطقهمطالعات انجام شده توسط دفتر برنامه
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انتشار یافت و منجر به مصوباتی از سوي دولت 1364ال که براساس نظرات واصله از دستگاههاي اجرایی، اصالح شده بود، در س) بندي مطالعاتجمع
نظریـه  (حاصل مرحله اول این مطالعات تحت عنوان . آغاز شد1377دوره فعلی مطالعات آمایش سرزمین نیز از اوایل سال .و شوراي اقتصاد نیز شد

در ادامـه ایـن مطالعـات    . ه هیئت محترم دولت ارائه شـد در جلس1379در اردیبهشت ماه سال ) پایه توسعه ملی و دیدگاه بلندمدت آمایش سرزمین
منجر به تدوین ضوابط ملی آمایش سرزمین و تصویب آن در هیئت محترم وزیران و همچنین نظریه پایه توسعه استانی و راهبردهاي بخشی آمـایش  

مایش سرزمین، به عنوان باالدست بـراي تـدوین   با این حساب سند آ.باشدسرزمین شد که در حال بررسی و تصویب در شوراي آمایش سرزمین می
ضـوابط ملـی آمـایش    10، 9، 8، 3، 2قانون برنامه چهارم و مواد 72این الزام در تبصره ذیل ماده . اي کاربرد داردهاي عملیاتی بخش و منطقهبرنامه

آمـایش  . ناحیه از زمین بدون هرگونه آسیب به منـابع آن به بیان دیگر آمایش سرزمین عبارت از استفاده ي  بهینه از هر . سرزمین تصریح شده است
.کند که بتواند نیازهاي نسلهاي فعلی و بعدي را تأمین نمایدکند و آن را به طریقی هدایت میسرزمین استفاده از منابع را تضمین می

اهمیت و ضرورت انجام مطالعات آمایشی-2-3
هـاي محیطـی در   اي، توزیع مناسب فعالیتها و استفاده حداکثر از قابلیتبه توسعه پایدار، تعادل منطقهریزیها رسیدنشک غایت اصلی تمام برنامهبی

هـاي بـارز اکثـر کشـورهاي جهـان سـوم       ها در یک یا چند نقطه جغرافیایی از مشخصهتمرکز شدید جمعیت و فعالیت. باشدفرایند توسعه مناطق می
هاي توسعه سطحی جهت تحقق شعارهاي خود از موانـع اصـلی   اي بلندمدت و تکیه سیاستگذاران به برنامههبخصوص ایران است عدم توجه به برنامه

دهد که به رغم دستیابی بـه رشـد اقتصـادي در    ریزي توسعه در دوران سی ساله ي قبل از انقالب نشان میبررسی برنامه. توسعه ناموزون کشور است
ریشه این مشکالت عمـدتاً ناشـی از   . نه، رژیم گذشته در پیشبرد اهداف توسعه با مشکالتی مواجه شدچند بخش و حتی افزایش چشمگیر درآمد سرا

اي آن بود که بـه نابرابریهـاي اجتمـاعی، اقتصـادي و     ریزي توسعه با نگرش صرف اقتصادي و بدون توجه به بازتابهاي اجتماعی و منطقهتنظیم برنامه
تـوان  ریـزي و توسـعه را مـی   این نوع نگرش به برنامـه . رخورداري متعادل همه مناطق از مواهب توسعه گردیداي به شدت دامن زد و مانع از بمنطقه

دانست که توسعه را به مفهوم رشد تلقی کرده و تنها رشـد اقتصـادي و افـزایش درآمـد     60و 50پردازان توسعه در دهه مطابق با دیدگاههاي نظریه
اي شمسی به حساسیت موضوع پی برد و جهت رفع نابرابریها و ایجاد تعـادل منطقـه  50رژیم گذشته در اوایل دهه . دانستندسرانه را عین توسعه می

هاي اقتصادي گردید که بعد از انقالب نیز در مراحل مختلف پیگیري شـد و در حـال   ریزي فضاي ملی همگام با برنامهدر صدد استفاده از روش برنامه
ریزي بر چهـار اصـل زیـر اسـتوار     در این خصوص اصول جدید برنامه. باشدهاي توسعه متعادل فضایی در سطح ملی میحاضر نیز یکی از     ضرورت

ویژگی پایداري که بحث پایداري در مقیاس کوتاه مدت، میان -2.گیردویژگی فضایی که نیازمندیها و ویژگیهاي مکانها در آن مدنظر قرار می-1. است
ویژگی جامعیت -4. دهدویژگی یکپارچگی که لزوم هماهنگی اهداف و اقدامات را مورد توجه قرار می-3.گیردوجه قرار میمدت و دراز مدت مورد ت

در ایـن چـارچوب بعـد فضـا داراي اهمیـت فـراوان اسـت و اصـول         ... کنـد که لزوم توجه به تمام بخشها در یک نگرش سیستمی و جامع را بیان می
در این میان رسالت برنامه آمایش سرزمین رسیدن به عدالت اجتماعی از . یرنده اصول پایداري، یکپارچگی و جامعیت استریزي فضایی در برگبرنامه

ولوژیکی و دیدگاه دسترسی عادالنه و توزیع فضایی دستاوردهاي توسعه، کارایی ناشی از برقراري و تقویت پیوندها و ایجاد یکپارچگی فضایی، تعادل اک
.توان تهیه طرحهاي آمایش و اجرا کردن آنرا به دالیل زیر ضروري دانستبنابراین می. اي استندگی و حفظ و اعتالي هویت منطقهارتقاء کیفیت ز

جهـت تلفیـق ویژگیهـاي فرهنگـی     -3جهت ایجاد تعادل فضایی در پهنه سرزمین-2هاي مناطقبرداري مناسب از امکانات و قابلیتجهت بهره-1
اي در جهـت لحـاظ مناسـبات جهـانی و منطقـه     -5جهت ایجاد هماهنگی بـین بخشـهاي مختلـف اقتصـادي    -4ايد ملی ـ منطقه مناطق در فراین

در نهایت جهت ایجاد زمینه براي رشد و توسعه کشور به مفهوم واقعی و -7هاي محوري به مناطقجهت تخصصی کردن و دادن نقش-6ریزيبرنامه
.باشدی، اجتماعی و اقتصادي در تسریع فرایند توسعه و هدایت صحیح چارچوب توسعه میهاي طبیعاستفاده از قابلیت

هاي قانونی مطالعات آمایشزمینه-2-4
شود و بـه  هاي مختلف از قوانین میریزي وجود دارد، تفسیرپذیري قوانین مربوط به آن است که موجب تلقیاي که در نظام برنامهاز مشکالت عمده

ها، متون و منابع قانونی ناظر بـر ایـن حـوزه و حـدود اختیـارات      کند تلقیاین امر ایجاب می. آوردر اجرا نیز ناهماهنگی هایی به وجود میدنبال آن د
ح سـاختار  ریزي باشد و تغییر یا اصالتواند به منزله چارچوبی براي اصالحات مورد نیاز در نظام برنامهها میاین بررسی. عوامل موثر دقیقاً بررسی شود

دولت مکلف شده به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین بـا هـدف اسـتفاده    72در ماده . ریزي داراي محمل قانونی باشدبرنامه
قـرار دادن  74ف ماده در بند ال. کارآمد از قابلیت ها و مزیت هاي کشور با استفاده از مطالعات انجام شده سند ملی آمایش سرزمین را به اجرا درآورد

گیریهـاي  اي در تصـمیم اي و بخشی ـ منطقـه  هاي بین بخشی، بین منطقهاسناد ملی آمایش سرزمین و کاربري ملی به عنوان مرجع اصلی هماهنگی
علمـی و فنـی بـا    اي،به هنگام نمودن سند آمایش سرزمین، متناسب با تحـوالت جهـانی و منطقـه   «: نیز74در بند ب ماده . اجرایی بیان شده است

اي کـه برنامـه پـنجم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و       اي و بخشی، به گونـه اي و مکانی و تعامل سطوح خرد و کالن منطقهگیري از اطالعات پایهبهره
ضـوابط  11مـاده  همچنین در . مورد اشاره قرار گرفته است» .فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در سازگاري با سند ملی آمایش سرزمین تنظیم گردد
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کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

ریزي کشور موظف است زمینه استمرار و پویایی مطالعـات آمـایش سـرزمین بـا سـه      سازمان مدیریت و برنامه«: ملی آمایش سرزمین اشاره شده که
ویـژه از نظـر   هايتهیه طرح«، »اي کشورتعمیق نگرش بلندمدت و پایدار در راهبردهاي توسعه«، »اي و داخلیتاثیر تحوالت جهانی  منطقه«رویکرد 

هـاي بعـدي   اي صورت پذیرد که برنامه پـنجم و برنامـه  فراهم نموده و سازماندهی مطالعات آمایش سرزمین به گونه» موضوعی یا محدوده جغرافیایی
».میان مدت توسعه کشور به طور کامل بر مبناي سند آمایش سرزمین تهیه شود

ریزي کشورجایگاه آمایش در نظام برنامه-2-5
لحاظ مفهوم آمایش سرزمین ایجاد تعادل بین سه عنصر انسان، فضا و فعالیت تعریف شـده و مقولــه ي آمـایش، تلفیقـی از سـه علـم اقتصـاد ـ         به

ریـزي  هایی بود که از دیرباز در نظـام برنامـه  ریزي کشور ماحصل ضرورتظهور رویکرد آمایش سرزمین در نظام برنامه. شناسی استجغرافیا و جامعه
گذرد فرصت مناسبی است تا سه بار تجربه مطالعـات آمـایش   ریزي میسال از پیدایش این ایده در نظام برنامه30اکنون که بیش از . شدساس میاح

موجـود  ریزي با توجه به الزامات عملیاتی و قـانونی  در کشور به بوته ي نقد سپرده شود تا از این طریق بررسی جایگاه آمایش سرزمین در نظام برنامه
تر روابط میان سطوح مختلف برنامه و تعیین جایگاه مناسب براي آمایش سرزمین بوجود تر صورت پذیرفته و زمینه ي تنظیم هرچه منطقیبینانهواقع
مختلـف  ریـزي کشـور برخـوردار اسـت اگـر ابعـاد       ترین سند توسعه کشور از جایگاه خاصـی در نظـام برنامـه   آمایش سرزمین به عنوان باالدست.آید

عـالوه  . ریزي ایران به روشنی قابل تشخیص خواهد بودریزي و توسعه را در سطوح مختلف بررسی کنیم جایگاه آمایش سرزمین در نظام برنامهبرنامه
) کوتـاه مـدت  / ت میان مد/ اعم از بلندمدت (ریزي و نظام اجرایی کشور در قالب سطوح مختلف برنامه بر روابط افقی که در ارتباط میان نظام برنامه

ریزي که جایگاه هریک از سطوح برنامه را تبیین نموده و چگونگی تاثیرگذاري و تاثیرپذیري وجود دارد، وجود ارتباطاتی عمودي در درون نظام برنامه
ف مـورد انتظـار نظـام    بدون شناخت این نوع از روابـط درك کـافی از نحـوه عملکـرد و وظـای     . نماید ضروري استاین سطوح را از یکدیگر تشریح می

ـ آمایش4ـ توسعه3ـ کالن2ـ خرد1: توان از هم تفکیک کردریزي را میبندي چهار سطح برنامهبراساس تقسیم. توان داشتریزي نمیبرنامه
.خارج می باشدوازسطح این مقوله .کندهرکدام از سطوح فوق نیز مشخصات و ویژگیهاي خاصی دارند که آمایش را از سایر سطوح تفکیک می

طرح آمایش سرزمین و ضرورتهاي آن-2-6
ف آنچه مسلم است بسیاري از مسائل و مشکالتی که هم اکنون در زندگی شهري، افراد با آن برخورد دارند، ناشی از اعمالی اسـت کـه آنهـا بـر خـال     

عی منطقه عمل کنند، بـه میـل و خواسـته خـود بـه فعالیـت       طبیعت منطقه ي خود انجام داده اند، بدین معنا که بدون آن که به اقتضاي منابع طبی
س انسان پرداخته اند، نتیجه این امرآن شده است که اوال منابع موجود در طبیعت را ضایع کرده اند، در صورتی که منابع به صورت نامحدود در دستر

ثالثـا، آداب و  . که با ماهیت بافت و اقلـیم آن جـا مطابقـت نـدارد    ثانیا سیماي زیباي طبیعی منطقه به نحوي دگرگون شده، تغییر یافته . وجود ندارد
ه رسوم و سنن قدیمی منطقه با آداب و رسوم و ارزش هایی که بر اساس فعالیت هاي جدید به آن جا وارد شده برخورد داشته است و این موجب شد

معضـالت اخالقـی و   -فراد در منطقه دچار از خود بیگانگی فرهنگیکه فرهنگ اصیل و خودي مردم رو به زوال و نابودي به اصطالح جامعه شناسان ا
حـل مسـائل و مشـکالت    ریزي آمایش استان ها بـه عنـوان راه  برنامه. اجتماعی گوناگون شوند که این نیز می تواند افراد را دچار مشکالت روانی کند

ریزي آمایشی به بررسی و مطالعـه  برنامه. ري اسالمی ایران مطرح می باشداقتصادي، اجتماعی و توزیع نابرابر منابع و امکانات در چشم اندازي جمهو
حلی براي ایجاد توزیـع مناسـب الگوهـاي توسـعه و اسـتقرار      ها در نواحی مختلف آن راههاي کلی فضاي استان و بازیافت قابلیتخصوصیات و ویژگی

زمین باید مشارکت جویانه، جامع نگر، کـل گـرا، هدفمنـد، دورنگـر، آینـده نگـر،       آمایش سر.نمایدهاي اقتصادي اجتماعی و فضایی را ارائه میفعالیت
آمایش سرزمین باید به شیوه اي اجـرا شـود کـه مشـارکت     . انعطاف پذیر، معطوف به اراده و داراي نگرش کیفی و استنتاج فضایی یا جغرافیایی باشد

حقق طرح آمایش سرزمین در جهت توسعه بلندمدت کشور و مبتنی بر اصـول مصـوب   الزامات ت. اقشار مردم و نمایندگان سیاسی آنها را تضمین کند
آمایش سرزمین می باشد که شامل مالحظات امنیتی و دفاعی، کارآیی و بازدهی اقتصادي، وحدت و یکپـارچگی سـرزمین ایـران، گسـترش عـدالت      

ظ هویت اسالمی، ایرانی و حراست از میـراث فرهنگـی، تسـهیل و    اجتماعی و تعادلهاي منطقه اي، حفاظت محیط زیست و احیاي منابع طبیعی، حف
آنچه که از این سـند چشـم انـداز    . تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور، رفع محرومیتها، بخصوص در مناطق روستایی کشور تنظیم شده است

ت و پیشـرفت کشـور و ارتقـاي سـطح اجتمـاعی، اقتصـادي و       تبیین می گردد، نوع نگاه آینده نگري دولت جمهوري اسالمی ایران بر اساس اصـالحا 
در غیر این صـورت  . فرهنگی مردمان ایران می باشد که تنها در سایه تالش و مدیریت بهینه در استفاده از منابع و تقویت زیرساخت ها میسر میگردد

ترین خصوصیات آمـایش سـرزمین،   باتوجه به اینکه مهم. د ماندباید اعتراف نمود که این طرح بی نتیجه و تنها به صورت یک تئوري ناکام باقی خواه
گرایی و سازماندهی فضاي کل کشور است، میتوان گفت که اصلی ترین هدف آن نیز، توسعه پایدار کشـور  گرایی، کیفیتنگري، دوراندیشی، کلجامع

که مصادف با بـروز تغییـرات گسـترده در دیـدگاه هـاي نظـري       توسعه به مفهوم متداول کنونی آن، پس از جنگ جهانی دوم رواج پیداکرد. می باشد
تمام این نظریات متفق القول اند کـه بایـد اوضـاع و شـرایط     . فلسفی و ظهور فیلسوفانی از آلمان و فرانسه و انگلیس و یا حتی آمریکا، رواج پیدا کرد

درمبحث توسعه دو واژگـان معنـاي متقـاوتی    . یک بازنگري اساسی استموجود کشور بهبود پیدا بکند و لذا همه تعاریف، مفاهیم و فرایندها نیازمند
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اما توسعه اقتصادي همه جوانـب توسـعه و تـاثیر پـذیري و     . اگرچه هردو به توسعه ي فیزیکی نظر دارند. "رشد اقتصادي"و "توسعه اقتصادي". دارد
در سنجش سطح توسعه نیز شاخص هاي کمی مد نظر اسـت  . رار می دهدتاثیر گذاري از محیط و مفاهیم دیگر را نیز به عنوان مکمل مورد بررسی ق

برخی البته توسعه را پدیده اي چند بعدي، پیچیده و شامل جنبه هاي .همه ي این بررسی ها نهایتا به توسعه شاخص هاي اجتماعی منجر می شود .
ا که براساس آن باید شاخص ها را در مسیر تغییـر قـرار دهـد مـی     گوناگون اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می دانند و هرگونه طرح ر

این تعریف از دیدگاه این صاحب نظران هیچ تقدم و تاخري را در ارتباط با فرهنگ و اقتصـاد قبـول ندارنـد و    . بیاستی بر این تعریف کلی استوار باشد
.این دو را الزم و ملزوم یکدیگر تلقی می کنند

خلیج فارسپدافند غیر عامل از-3
دریاي (مرکز مطالعات خلیج فارس با توجه به وظیفه ملی و دینی خود در دفاع از هویت و آرمانهاي بزرگ کشور ایران و به ویژه خلیج همیشه فارس  

و فرهنـگ ایرانـی بـه    خود را موظف به دفاع همه جانبه از این پهنه آبی ارزشمند کشورمان می داند و از همین رو با سالح علـم و دانـش   ،آن)پارس
این مرکز از یک سو در زمینه تحقیقات علوم جغرافیا؛ تاریخ و سیاست وهمچنین از سـوي دیگـر دفـاع    . مقابله با جاعلین و متجاوزین برخواسته است

ـ      . ملی در حوزه ي خلیج فارس مشغول به فعالیت می باشد ا برخـی از  با افزایش مجموعه ي تهدیدات هماهنـگ برخـی کشـورهاي بـزرگ صـنعتی ب
یـک سلسـله اقـدامات مـنظم و     ،ضرورت ملی ایجاب می نمایند که دولت و ملت ایران در دفاع از ارزشها و منافع ملی کشور،کشورهاي عربی منطقه

یکی از اقدامات لذا طرح پاسداري از خلیج فارس به عنوانی. برنامه ریزي شده اي را در جهت مقابله با این تهدیدات و خنثی نمودن آنها در نظر گیرند
دعوت ملی و به عنوان یک پدافند غیرعامل در مواجهه با تهاجمات بیگانگان در حوزه خلیج فارس راه اندازي شده است و از همه دلسوزان این کشور

ند غیر عامل مجموعه اقـدامات  همانگونه که آگاه هستیم پداف. می کند که در این امر فراگیر که ریشه در باورهاي درونی ایرانیان دارد همکاري نمایند
شود، در این مورد طراحی شده اي است که بدون استفاده از تسلیحات نظامی در جهت کاهش تأثیرات عملیات خصم جویانه دشمنان بکار گرفته می

و منظم دارد و اسـتفاده  بی شک پدافند غیرعامل هزینه بسیار کمتري نسبت به درگیریهاي نظامی کالسیک . هاي زیادي صورت گرفته استپیشرفت
دستیابی بـه  تواند نیروي انسانی؛ تجهیزات؛ ادوات و اطالعات را حفظ و نگهداري کند و دشمن را براي هاي این نوع از پدافند میها و تاکتیکاز روش

ایـران و  . اي درازمدتی مواجه کند، مفهوم بسیار جدي را در مقابله با تهدیدات متجاوزین بـه خـود اختصـاص داده اسـت    مقاصدش با مشکالت عدیده
هاي تاریخی هاي گوناگون خارجی محفوظ مانده و به ویژه درعرصه فرهنگ و هویت از گسستمفهوم ایرانی بودن در گذار هزاران سال در برابر یورش

اعـراب و  ،اسـکندر ،هاي هفتصد سـال رومیـان  ها در برابر یورشهاي غنی نیز مقاومت ایرانیهاي بزرگ و تمدناز ظهور امپراتوري. مصون بوده است
ي مردمـی  خیـزش هـا  . چند صدساله عثمانی ها شکل گرفته است و دفاع ایرانیان از کشور به صورت مثال زدنی در جهان امـروز خودنمـایی میکنـد   

در مقابل حکومت خلفاء اموي و عباسی، نمادهـایی از تـالش ایرانیـان بـراي حفـظ      ... ابومسلم و،صفار،سرخ جامگان،یعقوب لیث،آل بویه: همانند
اولـین  ها با اسطوره هاي خودساخته میشـوند، یکـی از  هویت این کشور با بیداد ستیزي عجین شده است، ملت. هویت خود در طول تاریخ بوده است

را بلند اسطوره هاي ایران کاوه آهنگر است که نماد بیداد ستیزي است و در ظلمات استبداد ضحاك با استواري تمام فریاد بیداد ستیزي و دادخواهی 
اس نمـود و  این هویت با تلفیق مذهب شیعه ریشه هاي قوي تري را در خود احس. استپس در پیدایش هویت ایرانی، بیداد ستیزي سرشته شده. کرد

در تاریخ ایران نیز نمادهاي بیداد ستیزي کم نبوده اند، یکـی از مهمتـرین   . موجب آمیخته شدن اعتقادات دینی و ملی در دفاع از منافع کشور گردید
اکاري تمام پیگیري آنها در عصر معاصر ستارخان است که در ستیز با خودکامگی تا پاي جان رفت و خواسته ملت براي آزادي و حاکمیت ملی را با فد

طرح پاسداري از خلیج فارس با حمایت از نیروهاي انسانی جان برکف ایران زمین هدایت میگردد و به الطبع مرکـز خـود را موظـف میدانـد در     . کرد
وان نیروي انسانی اسـتفاده  از همه امکانات و ت،صورت هرگونه دست اندازي احتمالی بیگانگان به خلیج فارس و منافع ایرانیان در این پهنه آبی کشور

مجموعه اطالعات گردآوري شده از عزیزانی که در . نماید و پاسخ متجاوزین را در خارج از مرزهاي جغرافیایی ایران عزیز و به صورت غافلگیرانه بدهد
ایرانیـان بـه   . ز آن اسـتفاده میگـردد  این طرح ملی ثبت نام نموده اند به صورت کامال محرمانه در مرکز نگهداري میشود و تنهـا در مواقـع حسـاس ا   

هر ایرانی یک ارتشی است و قلم را بر زمین خواهد نهاد ،جهانیان ثابت خواهند نمود که در صورت نیاز در مواجهه با هرگونه حمله احتمالی به کشور
.کهن خود دفاع خواهد نمودو صالح حق و عدالت را بر دست خواهد گرفت و تا آخرین دم از ایران و ایرانی و مبانی عدالتخواهی

نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران، در روزگاران پس از آمادگی نیروي دریایی  راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران براي دفاع همه جانبه
ذاشت و توانسـت یکـروزه، طومـار نیـروي     این نیرو، با آغاز جنگ تحمیلی هنر خود را به نمایش گ. اي پر از افتخار داشته استانقالب اسالمی کارنامه

در طول دوران دفاع مقدس نیز، همواره از تخصص دالورمردان نیروي دریایی در جهت . دریایی رژیم بعث عراق را در خلیج همیشه فارس درهم پیچد
.پیشبرد اهداف جنگ سود برده شد

المللی مناسب دید و همین دیدگاه هاي روز دنیا و استانداردهاي بینواقعیتنیروي دریایی بستر را براي هماهنگ ساختن خود باباپایان دفاع مقدس،
آنچـه از روزگـار انقـالب مـورد     . از حریم آبهاي پهناور خلیج فارس و دریاي عمان بصورت  بالمنازع  پاسداري کندسبب شد تا این نیرو بتواند امروز، 

اي از ایـن مسـیر را   توان گفت بخـش عمـده  ي دریایی به کمک متخصصان بومی است که میتوجه این نیرو قرار گرفته، ساخت قطعات و تجهیز نیرو
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دار این حرکت، در خط مقـدم پیشـبرد اهـداف و    معاونت تحقیقات جهاد خودکفایی نیروي دریایی به عنوان طالیه. تاکنون با موفقیت طی کرده است
آمـاج تهدیـدها ي خـارجی  اعـم از     همگان می دانند، کشور ما از روزگار پس از انقـالب، گونه کههمان. هاي نیروي دریایی قرار داشته و داردسیاست

کارکنان متخصـص و مسـتعد و   : نیروي دریایی براي گسترش و کارآیی باید دو مشخصه ي بارز داشته باشداولی. مرزي و فرامرزي  قرار دارشته ودارد
شرفته و به رو اگر روزگاري نیروي دریایی از اروندرود آغاز کرد و در آنجا به تأمین حدود و ثغور تجهیزات مدرن و پی: داراي همت و انگیزه باال و دومی

به بیان دیگر ما از اروندرود آغاز کـرده و بـه   . هاي اقیانوس هند، حافظ منافع جمهوري اسالمی ایران استامروزه بحمداهللا  در آبکشورمان پرداخت،
ازآب هـاي  .(اکنون در اقیانوس هند مأموریت تضمین منافع جمهوري اسالمی ایران را بـه عهـده داریـم   عمان، همخلیج فارس رسیده و پس از دریاي

درتوصیف نیروي انسانی  با توجه با نـوع آمـوزش تخصصـی و کـاربردي کـه ایـن کارکنـان  سـر         ) سرزمینی شروع وبه آب هاي بین المللی رسیدیم 
تـاریخ و دوران دفـاع مقـدس ایـن     . هاي تخصصی  را در داخل میهن عزیزمان سپري میکنندمه ي آموزشگذارند  در حال حاضر هافرازپشت سر می

در بخش تجهیزات هم با توجه به . بسیار با همت و متخصص هستندموضوع را فرا روري چشم همه ما قرار داده که کارکنان نیروي دریایی راهبردي ،
از . توانیم بگوییم  که نیروي در یایی راهبردي حافظ منافع جمهوري اسالمی ایران در تمام دریا هستخار میهایی که برداشته شده، با اقتدارو افتگام

کنیم، ولی در برخی از موارد، مقرون به این واقعیت مهمی است که ما تمام نیازهاي تجهیزاتی خود را در داخل کشور تأمین مینظر فناوري و دانش،
کنیم، ولی بیش دریافت میاین موارد را با تعاملی که با دیگر کشورها داریم،. عه و یا یک دستگاه، خط تولید راه بیندازیمصرفه نیست که براي یک قط
انـداز، مـا   هاي موشکتوانیم اشاره کنیم که در بخش ساخت ناوچهبه عنوان نمونه می. شودها در داخل کشور تأمین میاز نود درصد از این نیازمندي

از نظر دانش، زیربناي . ایمها را خود تحصیل کردهها را در اختیار داریم که تقریباً همۀ این سامانههاي موردنیاز این ناوچهل توجهی از سامانهشمار قاب
بهتر است دروصف این نیروي راهبردي .ها و  همه ي دانش آنها را در اختیار داریمتوسعه تجهیزات نیروي دریایی شامل ساخت شناورها و زیرسطحی

اول چند مؤلفـه را بایسـتی در نظـر بگیـریم؛    شود،وقتی صحبت از اقتدار در دریا می. را به کار ببریم)اقتدار در دریا(به جاي استفاده از قابلیت، عبارت 
چیـزي حـدود چهـل گـره     کنند و سـرعتی را کـه  در زمینه ي سرعت، شناورهاي ما تقریباً با استانداردها ي جهانی برابري می. سالح:سرعت و دوم :

در زمینـه  . ایـم ایم، مورد آزمـایش موفـق قـرار داده   آنچه که در این زمینه ساخته. دهنددریایی معادل هفتاوپنج کیلومتر در ساعت  است، پوشش می
هاي کشور در زمینـه سـاخت   رفیتباید تالش شود تا از تمام ظ. ایمآیند، در داخل کشور تولید کردهبه حساب می) به روز(هایی را که سالحسالح هم،

شود، یک مشارکت سه جانبه باید ایجـادگردد؛  براي آنچه تولید می. چه در داخل نیروهاي مسلح و چه خارج از نیروهاي مسلحتجهیزات استفاده شود؛
صنعت به عنوان : به عنوان محقق  ضلع سوم  دانشگاه: دوم  نیروي دریایی به عنوان مدیر و کارفرما، ضلع : به عبارتی مثلث افتخارو تولید ضلع اول  

درحال . گیردمورد نگرش ما قرار میهر دانشگاهی به فراخور ظرفیتی که دارد،. آنان به نحوي مطلوب سود ببریمدر زمینه دانشگاه، بایداز دانش. تولید
هایی دانشگاه. هاي مطرح در سطح کشور به جریان اند اخته استهاي مشترکی با بسیاري از دانشگاهحاضرنیروي دریایی راهبردي قراردادها و فعالیت

این دانشگا ه هادر شـمار مراکـزي   ... دانشگاه علوم دریایی نوشهر و نصیر، مثل صنعتی شریف تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی خواجه
هم باید بگوییم براساس نـوع کـار و تخصصـی کـه وجـود دارد،بـین نیـروي        در زمینه ي  صنایع. هستند که مورد توجه نیروي دریایی قرار گرفته اند

بایـد  . توانند جنبه ي  خصوصی و یا دولتی داشته باشند، سـود آوري شـود  کاران که میدریایی و صنعتگران ارتباط برقرار شده و از دانش این صنعت
اندازي براساس سند چشم1404دانیم، در پایان سال گونه که میهمان. هاي خوبی براي گفتن دارندبگوییم همه ي این صنایع در سطح کشور حرف

مطالعـه  در مجموع، محوري که براي جهادخودکفایی نیروي دریـایی  تعریـف شـده،   . ها دست پیدا کنیمکه تصویب شده، بایستی به برخی از موفقیت
اي که این روند گونه، به.هایی که به موازات این تهدیدها پی ریزي کرده استهو برنامحرکتی که نسبت به تهدیدها آغاز کرده. درباره ي تهدیدها است

به عنوان مثال بایستی در بخش زیردریایی  در یک مقطع در نظر گرفته شده  . ایم، سوق یابدبایستی در برخی از محورها به آنچه که مد نظر قرار داده
تمام تجهیزات و شناورهایی را که هـم  1400در بعد شناورها  با ید در سال . یاز در اختیار داشته باشیمزیردریایی با تناژ دو هزار تن را به تعداد موردن

تدریج و در گذر زمان شکل گرفتـه و شـکل   اکنون در اختیار نیروي دریایی هست، با شناورهاي روز و مدرن جایگزین شوند و این بستري است که به
هایی که این نیرو داشته  و داردمطمئناً در آینده ي نزدیک در مقطعی قرار خواهیم هاو فعالیتتوجه به پیشرفتدر زمینه ي موشکی، با . خواهد گرفت

نقش نیروي انسـانی در  . ها مدون شده و در حال انجام استاین برنامه. هاي پیشرفته ي روز دنیا بتوانند برابري کندهاي ما با سامانهداشت که سامانه
ما در طول دفاع مقدس شاهد این موضـوع بـودیم   . نیروي انسانی اهمیت واالتري از تجهیزات دارد. نیرو بسیار با ارزش می  باشدپیشرفت اهداف یک 

هاي بسیار خـوبی برخـوردار بـود، در اختیـار     که در آن روزگار از قابلیت) سوپرفرنون(که تمام دنیا به تجهیز عراق پرداخت؛ حتی بالگردهاي پیشرفته 
ولی ما مقاومت کردیم و توانستیم عراق رادر دهانه فاو زمین گیر کرده و او را در حالت انفعال قـرار دهـیم؟ مطمئنـاً تجهیـزات آن     شته شد،عراق گذا

جهیـزات  اگر امـروز از ت . توانست از عهده ي این کار عظیم برآیدروزگار ما این قابلیت را نداشت؛ بلکه نیروي انسانی، به مدد تعهد و عشقی که داشت،
تجهیـزات مـا را پیـروز میـدان جنـگ      . ها را تحصیل کرده استبریم، باید بدانیم همت همین نیروي انسانی این موفقیتمدرن نیروي در یایی نام می

.نیروي انسانیِ عاشق لباس و عاشق میهن به این توفیق دست یافتنکرد؛ 

فارس جلوگیري می کندخلیجهاي دشمن به آبهاي ارتش در صورت نیاز از ورود یگان-3-1
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اي در آبهـاي  با توجه به وجود نیروهاي فـرا منطقـه  .تواند جلوي ورود هر یگان دریایی دشمن به آبهاي خلیج فارس را بگیردارتش در صورت نیاز می
اضـر در ایـن منطقـه از عقبـه ي     شود تـا یگانهـاي دریـایی ح   اطراف ایران، نیاز به ایجاد پایگاههاي جدید ارتش در سواحل دریاي عمان احساس می

موقعیت مناسب بندر جاسک براي استقرار پایگاه دوم دریایی والیت نیروي دریایی ارتش، اختصاص و با تاسیس این پایگـاه  .مناسبی برخوردار باشند
جلـوي ورود هـر یگـان دریـایی     دریایی، خط دفاعی جدیدي در شرق تنگه هرمز ایجاد شده است در صورت نیاز، نیروي دریایی راهبردي مـی توانـد   

.وگلگوگاه حیاتی وارزشمند تنگه ي هرمز رابرروي متجاوزین وزوزگویان ببند.دشمن را به منطقه استراتژیک خلیج فارس را بگیرد

ایجاد می شودمکرانخط پدافندي مستحکم در سواحل دریاي-3-2
این منطقه از روزگـار باسـتان تـا    . گاه تاریخی ویژه اي همواره برخوردار بوده استحوزه خلیج فارس به عنوان منطقه اي استراتژیک، از اهمیت و جای

به همین دلیل در معرض رقابت و کشمکش کشورهاي دیگر قـرار  . کنون به لحاظ تجارت و منابع غنی که دارد، مورد توجه سایر اقوام و ملل می باشد
عمان افتتاح و ماموریت این منطقه دریایی ایجاد یک خط پدافندي مستحکم در دریاي منطقه ي جدید نیروي دریایی ارتش در سواحل دریاي .دارد

نیروي دریایی ارتش در اجراي ماموریت هاي خود این منطقه دریایی جدید را با نام منطقه دریایی والیت در منطقـه نـام گـذاري کـرده     : عمان است
باید داراي امکاناتی در سواحل آن کشور باشد و بر همین اساس نیروي دریایی ارتش هر کشوري در سواحل خود براي انجام ماموریت هاي خود. است

نظـام  این منطقه ي دریایی را راه اندازي کرده است برنامه هاي این نیرو براي حفظ امنیت مرزهاي آبی شمال کشور و سواحل دریاي خزربـوده و در  
یگان  مد نظر بوده و ایران اسالمی به دنبال توسعه ي یگان هاي نظامی در دریاي خـزر  جمهوري اسالمی دریاي صلح و دوستی  مسالمت آمیزباهمسا

نمی باشد، ولی منافع کشور را در آن منطقه حفظ می کندبیست درصد منطقه دریاي خزر را به عنوان منطقه جمهوري اسالمی مشـخص شـده و در   
) نیروي دریایی راهبردي دفاع از کلیه مرزهاي آبی در برابر همه ي  دشمنان استماموریت (.آن قسمت حفاظت کشور به طور کامل اعمال می گردد

ارتش جمهوري اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی داراي ماموریت هاي مشخصی در دفاع از نظام جمهوري اسـالمی هسـتند و آمـاده ي    
تهدیـد  . آب هاي کشـور را داراسـت   کلیه ي جمهوري اسالمی ایران توان دفاع از نیروي دریایی ارتش .دفاع از منافع و مرزهاي مملکت خود هستند

نیروهاي مسلح باید همیشه آماده باشند و آمادگی خود را حفظ کنند چـه تهدیـد باشـد چـه     . . هرجا باشد برایاین نیروي راهبردي  تفاوتی نمی کند
.   رایطی آمادگی انجام عملیات هاي نظامی را در حوزه فعالیت خود داشته باشندنباشد باید توان دفاعی کشور را باال برد چراکه باید در هر ش

عوامل واگرایی در خلیج فارس-3-3
ي ایفاي خلیج فارس به لحاظ نظریه هاي ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی،  بین المللی ترین منطقه دنیاست که به لحاظ منابع انرژي فضاي مهمی را برا

امـا در  . حضور همواره قدرت ها و بازیگران جهانی موجب گردیده تا خلیج فارس در کانون اهمیت جهـانی قـرار بگیـرد   . م می کندنقش بازیگران فراه
دخالت و حضور قـدرت هـاي   . کنار این اهمیت، متاسفانه این منطقه در طول صد سال اخیر بحران ها و تنش هاي فراوانی را پشت سر گذاشته است

ر ترتیبات امنیتی و نظامی آن، وجود اختالف مرزي فراوان بین کشورهاي ساحلی و نبود مکانیسمی بـراي رسـیدن بـه یـک     بزرگ بخصوص آمریکا د
ن نظام امنیتی مشترك از جمله مهمترین مواردي است که باعث شده تا نه تنها همگرایی حاصل نشود، بلکه شاهد روند واگرایی میان کشـورهاي ایـ  

اى است متعلق به کشورهاى ساحلى آن، طبعاً فقط آنها حق دارند نسبت بـه کـم و کیـف همگرایـی و     خلیج فارس منطقهاز آن جا که . منطقه باشیم
رسیدن به یک نظام امنیتى و همکاري جویانه تصمیم بگیرند و آن را به مرحله اجرا بگذارند

توجه ویژه ارتش ایران به دریاي عمان-3-4
یابیم که وجود نیروي دریایی ایران بیش از سایر نیروهاي نظامی در سواحل دریاي عمان و خلیج لیج فارس، درمیبا نگاهی به تاریخ مناطق ساحلی خ

ارتش با ایجاد امنیـت  . یکی از موارد پیشرفت در هر کشوري باالخص در مناطق مرزي وجود ارتش و نیروهاي نظامی است. تواند مفید باشدفارس می
تنهـا یـک   . فرهنگی و بهبود شرایط اقتصادي مرزنشینان اسـت رایط رفاهی باعث به وجود آمدن آبادي و آبادانی، توسعهدر مرزها و به وجود آوردن ش

بعد پیشرفت در هر کشوري، پیشرفت نظامی است و مسئولین و روساي عقیدتی سیاسی باید این بار با شناخت مسائل و مشکالت مـردم دوشـادوش   
نیروي دریایی راهبردي باید در آبادانی کشور باالخص مناطق و سواحل جنوبی . فرهنگی دفاع نمایندفرهنگ و توسعهآنان و همدل با اقشار جامعه از

با نگاهی به تاریخ منـاطق سـاحلی خلـیج    . تر به وضعیت مطلوب برسدها و مناطق دریایی هرچه سریعکشور پیشتاز باشد و سعی کند وضعیت پایگاه
مـا بایـدبا    . تواند مفید باشـد نیروي دریایی ایران بیش از سایر نیروهاي نظامی در سواحل مکران ؛عمان و خلیج فارس مییابیم که وجودفارس، درمی

تر به اهدافی که به نیروي دریایی راهبردي یک روند منطقی و معقول و با استفاده از شرایط موجود بروز رسانی تجهیزات را انجام دهیم تا هرچه سریع
و حضـور در آن یـک گـنج اسـت و مـا در      ) مکـران (رهبر انقالب اسالمی     می فرمایند سواحل دریـاي عمـان  . ر شده  است دست یابیمارتش واگذا

است،ما حدودا هزار کیلومتر مرز ) مکران(ایم در صورتی که پشتوانه ي  اساسی خلیج فارس، دریاي عمانغفلت کرده) مکران(رسیدگی به دریاي عمان
داریم که سخنان رهبر انقالب نشان از نگاه عمیق ایشان به مسائل است و با توجه به آسـان بـودن، ارزان بـودن و حجـم     ) مکران(عمانآزاد در دریاي 
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و باالي مبادالت و حمل و نقل تجاري از راه دریا و کمک به پیشرفت کشور، وظیفه خطیر حفاظت از مرزهاي آبی چه در بعد نظامی و دفـاعی کشـور  
. رامش بازرگانان دریایی بر دوش دریادالن نیروي دریایی ارتش و سپاه پاسداران استچه در حفظ آ

آمایش سرزمین مکران-3-5
خواسـته هـاي مشـتریان و    ،بنادر؛چابهار،جاسک وکنارك امروزه مناطق آزاد موفق تجاري دنیا با شفاف سازي فرآیندها و توجـه بـه نیازهـاي کشـور    

در . انـد المللی و در واقع سرمایه گذاران مختلف فـراهم آورده و مجهزي را براي حضور فعاالن اقتصادي و تجاري بینتحوالت جهانی، محیط هاي امن 
این بین، با تاکید بر اینکه کشور جمهوري اسالمی ایران در میان دوقطب بزرگ انرژي دنیا یعنـی دریـاي خـزر و خلـیج فـارس قـرار گرفتـه اسـت و        

آبهاي آزاد بین المللی در دریاي مکران و دارا بودن  پشتوانه ي نیروي کاري جوان، متاسـفانه بـه دالیـل گونـاگونی     همچنین دسترسی بی دغدغه به
هشت سال جنگ تحمیلی، فشارهاي اقتصادي و سیاسی چند کشور صنعتی، تغییرات سیاسی خاورمیانـه، عـدم ثبـات سیاسـی کشـورهاي      : همچون

توجهی به مدیریت کارآمد ملی طی سالهاي گذشته، موجب آن گردیده است که جمهوري اسالمی ایـران  همسایه، گسترش تروریسم در منطقه و کم 
نحو کامل نتواند باوجود پتانسیل هاي بالقوه فراوان به جایگاه  کشورهاي برتر اقتصادي و صنعتی جهان تبدیل گردد و نقش برتر منطقه اي خود را به

سـند چشـم انـداز    . ي اخیر براي احیاي این خواست کالن ملی در برنامه ریزي هاي کشوري تبیین گردیده اسـت از این رو تالشهاي سالها. ایفا نماید
و توجه به طرح ملی آمایش سرزمین با نگاهی روبه جلو در راه تبدیل شدن ایران به الگویی براي کشورهاي در حال توسعه جهان میتواند 1404ایران 

توسعه و رونق بنادر جنوب و مناطق محروم کشور نیـز در  . اجتماعی کشور و استانهاي مختلف آنرا فراهم سازدموجبات پیشرفت اقتصادي، سیاسی و
کننده بنادر ایرانی دریاي عمان و به ویژه بندر چابهار در زمینه توسعه ي حمل و نقل دریایی و ترانزیت نقش تعیین. راستاي همین امر بشمار می آید

ورودي توسعه کریدور شرق، بارها از سوي مسووالن سازمان بنادر و دریانوردي مورد تاکید قرار گرفته اسـت، امـا همچنـان    کشور به عنوان دروازه ي
و جایگاه بندر برتر اقتصادي بندر چابهار و همچنین سرمایه گذاري قابل توجه در بنادر جاسک و کنـارك  "بندر هاب"اقدامات کافی براي رسیدن به 

در حقیقت باید اذعان داشت که ایران تاکنون نتوانسته است از ظرفیـت هـاي متعـدد دریـایی خـود در      . برندبالتکلیفی به سر میصورت نگرفته و در
این پتانسیل بالقوه که میتواند عامل مهمی در جهت رونق تجارت کل کشور باشد، متاسفانه هنوز از عدم توسعه . مرزهاي آبی جنوب بهره الزم را ببرد

هدف از این تحقیق بررسی طرح آمایش سرزمین، پتانسیلهاي موجود و چالشـهاي پـیش رو در اجـراي    . ایگاه نامطلوب جهانی رنج میبردمناسب و ج
. می باشد) دریاي عمان(توسعه پایدار در مناطق چابهار، جاسک، کنارك و در نگاه کالن تر منطقه سواحل جنوب شرقی

گیرينتیجه-4
امنیتی و توسعه اقتصادي، سیاسی و فرهنگی یک کشـور  -و سواحل مناسب دریایی، نقش مهمی را در ارتقاء جایگاه نظامیبرخورداري از نعمت دریا 

بر این اساس و با توجه به تحوالت محیطی منطقه و جهان و همچنین موقعیت خاص ژئوپلیتیکی جمهوري اسـالمی  . نمایدایفا میالملل،در نظام بین
از سـوي دیگـر سـواحل جنـوب شـرقی از      . اسـت ش جنوب شرقی سواحل کشور از جایگاه ویژه و ممتازي برخوردار گردیـده  ایران در این عرصه، بخ

و تأکیدات مکرر فرماندهی معظم کل قوا، به 1404بدلیل آن در تحقق سند چشم انداز مند بوده و نقش بیهاي بالقوه فراوانی بهرهو قابلیتتوانمندي
ریـزي دراز مـدت و همـه جانبـه در     نگرشی راهبردي و کالن و برنامـه ري مبنی بر لزوم توجه بایسته به توسعه این مناطق، مسئولین کشوري و لشک

هـاي فـراوان   له، بـه فعلیـت درآوردن فرصـت   جهت تحقق اوامر گهربار معظم. نمایدطلب میهاي موجود در آن خطه را جهت پیشرفت و رفع کاستی
هاي خدادادي نهفته در این بخش از کشورمان، نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران می تواند به عنـوان  نعمات و گنجبرداري ازموجود و بهره

ریزي آمایش ملی قبل و بعد از انقالب دسـتمایه گرانبهـا و   تجربه ي دو بار برنامه. حافظ منافع آبی جمهوري اسالمی ایران پیش قراول وپیشگام باشد
ریزي کشور بوده است دور اخیر مطالعات آمـایش ملـی کـه بـه     ریزي، بدنه کارشناسی و سابقه برنامهآمایشی ارزشمندي در نظام برنامهانباشت دانش 

. ریزي کشور اسـت شروع شده در واقع مولود نوعی احساس نیاز به دیدگاههاي جامع و راهبردي در سیستم برنامه76همت مرکز ملی آمایش از سال 
این مطالعات و اجرایی کردن آنها بر کسی پوشیده نیست چرا که سازمان فضایی کشور حاکی از تمرکز شدید جمعیت و فعالیت در یک ضرورت انجام

هاي تخصیصی توسعه منـاطق در توزیـع   یا چند نقطه جغرافیایی است و ضروري است ضمن شناسایی قابلیتهاي توسعه مناطق مختلف و تعیین نقش
اهمیت مطالعات آمایش به چارچوب بندي کردن فرایند توسعه کشور و منـاطق در یـک افـق بلندمـدت     . تعادل نسبی ایجاد کردها جمعیت و فعالیت

اي کنند نه صرفاً ایفاي نقش منطقهاست بطوریکه هریک از مناطق جهت رسیدن به هدف ملی و ایفاي نقش ملی در فرایند توسعه کشور مشارکت می
هـاي  وري بهینـه از منـابع و ظرفیـت   ریزي کشور بسیار حیاتی بوده و هدف آن بهرهایگاه آمایش سرزمین در نظام برنامهبرهمین اساس ج. در توسعه

تـر  تر و راهبـردي داراي هدفی جامع) ايخرد، کالن، توسعه(هاي باشد که در مقایسه با سایر سطوح برنامهاقتصادي، اجتماعی و محیطی سرزمین می
هـاي  ریزي است در واقع پیامد فضایی آمایش تعامل بـین انسـان و فعالیـت   ایش نیز متفاوت از پیامد فضایی سایر سطوح برنامهپیامد فضایی آم. است

ریزیهـا بـه نحـوي اسـت کـه تمـام       باشد و نقش آن در سایر برنامهانسان در فضا و چیدمان منطقی از استقرار جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین می
با عنایت به اینکه در کشور، مطالعـات بلندمـدت معمـوالً    .باشنداجتماعی و اقتصادي در سطوح مختلف جغرافیایی متأثر از آن میهاي توسعه برنامه
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3091:کدمقالهي چابهار                                              آن درتوسعهنقشمالحظات آمایش سرزمینی و

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

آیند ضروري است به پیاده کردن نظام پایش و ارزشیابی به مثابه ابزاري مدیریتی براي تقویت یا تصحیح فعالیتها و نیز حصول بصورت اجرایی در نمی
ریزي در کشور تاکنون جایگاه الزم را نیافته اسـت  پایش و ارزشیابی، علیرغم پیشینه نسبتاً طوالنی برنامه. ن از تحقق اهداف آمایش، اقدام کرداطمینا

ت تـا  ریزي و توسـعه انعکـاس نیافتـه اسـ    مند شناسایی نشده است و بازخورد آن در نظام برنامههاي مسیر توسعه به نحو نظامو به همین دلیل ضعف
اي در از این روست که با وجود تهیه طرحهـاي بلندمـدت توسـعه کمبودهـاي مزبـور همچـون حلقـه مفقـوده        . اقدامات الزم در قبال آنها اتخاذ گردد

امه پنجم اکنون با توجه به تصمیمات اتخاذشده مبنی بر بکارگیري آمایش در طراحی برن. ریزي و اجرایی کشور پابرجا مانده استمجموعه نظام برنامه
هـدف آمـایش   بطـور خالصـه اصـلی تـرین     . ریـز قـرار گیـرد   ضروري است نظام صحیح پایش مداوم آمایش در دستور کار سازمانها و نهادهاي برنامه

ه از همانگونه که آگاه هستیم پدافند غیر عامل مجموعه ي اقدامات طراحی شده اي است که بدون استفاد. سرزمینی، توسعه ي پایدار کشور می باشد
. هاي زیادي صورت گرفتـه اسـت  شود، در این مورد پیشرفتتسلیحات نظامی در جهت کاهش تأثیرات عملیات خصم جویانه دشمنان بکار گرفته می

هـاي ایـن نـوع از    هـا و تاکتیـک  بی شک پدافند غیرعامل هزینه بسیار کمتري نسبت به درگیریهاي نظامی کالسیک و منظم دارد و استفاده از روش
اي تواند نیروي انسانی؛ تجهیزات؛ ادوات و اطالعات را حفظ و نگهداري کند و دشمن را براي دستیابی بـه مقاصـدش بـا مشـکالت عدیـده     افند میپد

طرح پدافنـد غیرعامـل از خلـیج فـارس بـا      . درازمدتی مواجه کند، مفهوم بسیار جدي را در مقابله با تهدیدات متجاوزین به خود اختصاص داده است
ایت از نیروهاي انسانی جان برکف ایران زمین هدایت میگردد و به الطبع فرزندان ایران زمین خود را موظف میداننـد در صـورت هرگونـه دسـت     حم

خ از همه امکانات و توان نیـروي انسـانی اسـتفاده نمایـد و پاسـ     ،اندازي احتمالی بیگانگان به خلیج فارس و منافع ایرانیان در این پهنه ي آبی کشور
.متجاوزین را در خارج از مرزهاي جغرافیایی ایران عزیز و به صورت غافلگیرانه بدهند
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