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نیروي دریایی راهبردي و توسعه سواحل مکران
4امین مهاجر شیخی-3سهیال سلیمی-2علیرضا نورا-1رجبعلی شیخ زاده

استانداري سیستان و بلوچستان4و3و2و1

:چکیده 

معموالً یکی از دو رویکرد عمده تاکتیکی و نیروهاي نظامی. دآیهاي قدرت ملی، قدرت نظامی است و نیروي دریایی یکی از ارکان قدرت نظامی به شمار مییکی از مولفه
و همچنینتوسط مقام معظم رهبريعنوان یک نیروي راهبردي ماموریت نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران پس از تبیین آن به .گیرندراهبردي را در پیش می

محور و توسعه سواحل مکران مستلزم برخورداري از یک نیروي دریایی قدرتمند است و رویکرد توسعه دریا روشن استلزوم توسعه سواحل جنوب شرق تاکید ایشان بر
اقتصادي،پتانسیل هايبررسیدرعمان،سعیدریايبویژه سواحلبهایرانشرقجنوبشدهفراموشژئوپلیتیکهايتوانبررسیبا.این دو الزم و ملزوم یکدیگرند

ژئوپلیتیکچشم اندازدرراگرفتهغفلت قرارموردمنطقهاینشدنخارجراهکارهاينهایتاًوداریمکشورملیتوسعهدرمنطقهملی اینهمگراییونظامیارتباطی،
.می نماییمبازگوایرانآینده

ژئوپلیتیک، جنوب شرق ایران، منافع ملی، دریاي عمان، بلوچستان، اقیانوس هند،نیروي دریایی راهبردي :کلمات کلیدي

: مقدمه . 1

نیروهاي نظامی معموالً یکی از دو رویکرد . دآیهاي قدرت ملی، قدرت نظامی است و نیروي دریایی یکی از ارکان قدرت نظامی به شمار میمولفهیکی از 
نیروي نظامی تاکتیکی، نیرویی است که در زمان درگیري نظامی و تخاصم، با اجراي عملیات و . گیرندعمده تاکتیکی و راهبردي را در پیش می

هاي مختلف نظامی و در منطقه نبرد، سعی در غلبه بر دشمن و دستیابی به اهداف نظامی دارد اما نیروي نظامی راهبردي، نیرویی است که حتیاکتیکت
ن کننده منافع ملی، سعی در اشاعه و گسترش تسلط خود بر وي و رفع هرگونه تهدیدي در ایدر زمان صلح و بدون درگیري نظامی با کشور تهدید

.خصوص دارد

مردمی که از دریا دورند، فاقد . اي نیست که منافعی در دریا نداشته باشدها عامل مهم زندگی است و هیچ کشور ساحلیدر دنیاي امروز، دریا براي ملت
.رودها به سختی، آهستگی و کندي پیش میاقتصاد اینگونه ملت. ترین مبادي ارتباطی بادنیاي خارج خود هستندیکی از مهم

چیزي که همواره دغدغه خاطر دولتمردان و کارگزاران نظام ؛ تا کنون خط و مشی دولتمردان بر استفاده از دریا نبوده یا اینکه دولت دریاگرا نداشته ایم
اما امروز که انگشت مقام معظم رهبري به سمت دریا رفته است و هشدار داده .برخورداري از امنیت ملی نیازمند برخورداري از قدرت ملی است. بوده است

.اند که از منابع خدادادي دریاها استفاده کنیم ما نیز باید به این مهم بپردازیم
پشتوانه خلیج فارس دریاي ؛.پیشرفت کشور به دریاستبراي ایشان نگاه و هاي مقام معظم رهبري استتوسعه بنادر در سواحل دریایی عمان از دغدغه

بیش از پیش در آبهاي آزاد حضور که این جزء خطوط مسلم و حتمی نیروي دریایی براي حضور در عرصه آبهاي آزاد است که امیدواریم می باشدعمان 
.داشته باشیم

اي که بتواند به گونهاقیانوسی عملیات انجام دهد بههاي عمیق در محدوده آب شود که قادر استاي اطالق مینیروي دریایی راهبردي به نیروي دریایی
به لحاظ پشتیبانی لجستیکی تامین باشد، محدودیتی براي اجراي عملیات در . تنهایی خود را از گزند تهدیدهاي سطحی، زیرسطحی و هوایی حفظ کند

بردي نیرویی است که از منافع ملی کشور در منطقه حیاتی یا تر، نیروي دریایی راهو یا به تعبیري ساده. نداشته باشد) عملیات در دور دست(عمق 
.صیانت کند) دریایی(حساس 

زمینینیرويدولجستیکیوپشتیبانیقابلیتذاتی خود،هايمأموریتازیکیعنوانبهکشور،از مرزهايصیانتوامنیتحفظبرعالوهدریایی،نیروي
.کننداستفادهخودهايمأموریتانجامدریایی برايناوگانازبتوانندراحتیبهنظامی،نیروهاي دیگربهتر،عبارتبه..دارا باشدنیزراو هوایی
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استفادهاز دریاجانبههمهوبهینهطوربهجهان،درتعامل راهبرديوتقابلگونههربراياستالزم،افزایش یابدماکشورموفقیتدامنهاینکهلذا براي
.کنیم

رویکرد .نگاه راهبردي به دریا برخورداري از نگاه فرصت محور به این موضوع است دریا باید به منزله نقطه آغاز فعالیت ها باشد نه پایان آن ها الزمه
.و توسعه سواحل مکران مستلزم برخورداري از یک نیروي دریایی قدرتمند است و این دو الزم و ملزوم یکدیگرندتوسعه دریا محور 

رهبريمعظممقامتأکیدبا توجه به است،دادهقراردریاییکشورهايهزمردرراایرانکشور،درآبیمرزدرصد30وسواحلطولکیلومتر5800وجود
باید به جد ایشانهاندیشدورنمايبهشدننزدیکوکشورپیشرفتبرايدریاازداکثريحهاستفاددریاگرا،دولتوحکومتیکازبرخورداريبرمبنی

.پیگیري شود

تحلیل نقش نیروي دریایی راهبردي در گسترش توسعه پایدار
برداري ملت خود از ثروت و منزلت ها در تأمین و حفظ منافع ملی و نیز افزایش بهرههاي مختلف و تالش این دولتجهان عرصه برخورد بین منافع دولت

هاي قدرت ملی از جمله قدرت نظامی با توجه کارگیري ابزارگذاري و بهدسترسی به این مهم سیاستترین عوامل شک یکی از مهمباشد و بیجهانی می
اند از موقعیت بهتري نسبت هاي آزاد جهان واقع شدههایی که از لحاظ جغرافیایی در کنار آبدراین میان کشور. باشدبه موقعیت ژئوپولتیک آن کشور می

ها در حیات کشورها بخشیده رقابت در بازي قدرت جهانی برخوردار هستند زیرا عوامل زیر نقش زیادي به دریاها و اقیانوسها براي حضور و به سایر کشور
.است

هاتأمین مواد غذایی براي انسان. 1
وجود ذخایر عظیم منابع معدنی از جمله نفت و گاز در زیر بستر دریاها. 2
جهانی از طریق دریاهاجابجایی قسمت اعظم مبادالت و تجارت . 3

توان دریافت که کشورما با توجه به موقعیت جغرافیایی خود از توان باالیی براي ایفاي نقش در عرصه جهانی و کسب قدرت و با توجه به موارد باال می
طوالنی در دریاي خزر، خلیج در قسمت شمال، جنوب و جنوب شرقی کشور سواحل. مند استثروت به شرط حضور فعال در عرصه دریاهاي مجاور بهره

بی همتایی به کشور ما در کنترل این منطقه مهم و حساس داده است کافیست به ذخایر عظیم نفت وگاز منطقه و فارس و دریاي جنوب موقعیت
ه این ذخایر نفت منطقه خلیج فارس دهه آیند2هاي موجود با اتمام ذخایر مخازن نفت اکثرنقاط دنیا در همچنین این نکته توجه کنیم که بر طبق برآورد

هاي حاشیه منطقه یک بازار بزرگ و پر مصرف را تشکیل داده که خواهد بود که به صورت تأمین کننده اصلی انرژي دنیا در خواهد آمد عالوه بر این کشور
از سوي دیگر سواحل . دهداختیار ساکنان منطقه قرار میباشد و همچنین آبزیان منطقه نیز منبع غذایی با ارزشی را در از لحاظ اقتصادي حائز اهمیت می

از کشورمان در دریاي جنوب نیز داراي ارزشی بی همتاست، کنترل خلیج فارس که اهمیت آن ذکر شد و نیز دستیابی به منطقه اقیانوس هند که خود
ه داشت که در حال حاضر قسمت اعظم تجارت دریایی جهان اعم هاي این منطقه است باید توجترین و با اهمیت ترین نقاط جهان است ازمزیتراهبردي

پذیرد و با توجه به نقش حیاتی این اقیانوس در کنترل خطوط مواصالتی دریایی جهان در حال حاضر از کاال یا انرژي از طریق اقیانوس هند صورت می
هاي این ود دارددر ضمن باید توجه داشت با توجه به رشد اقتصادي کشورهاي جهانی براي حضور و قدرت نمایی در این منطقه وجرقابت زیادي بین قدرت

ها به انرژي و همچنین افزایش قابل مالحظه تجارت دریایی روز به روز بر اهمیت این اقیانوس افزوده خواهد منطقه همانند چین و هند و نیاز روز افزون آن
.آن را تا سطح یک بازیگر مهم جهانی باال خواهد کشیدشد و حضور و اعمال قدرت در این حوزه توسط هر کشوري، 

وجود ذخایر بزرگ نفت و گاز در منطقه و نقشی که در تأمین . در سواحل شمالی کشورمان نیز دریاي خزر قرار دارد  که اهمیت آن نیز کامالً واضح است
همتایی به این منطقه بخشیده است میلیون نفري آسیاي میانه اهمیت بی200انرژي براي اروپا به خصوص در رقابت با روسیه دارد و نیز بازار بزرگ و 

مندي کشور ما ازاین منابع و مواهب و نیز حفاظت از منافع خود در این مناطق گسترده در برابر  رقابت و احیاناً دشمنی حال باید توجه کرد که بهره
فع ملی خود در حال و آینده در این مناطق دفاع کرده و پاسخ هر گونه تهدید احتمالی توانیم از مناهاي رقیب چه شروطی دارد؟ و ما چگونه میکشور

ها بدهیم؟دشمنان خارجی را با تهدید متقابل منافع آن
میش ترین رکن آن بعد نظاقدرت دریایی ارکان متعددي دارد ولی قطعاً مهم. پاسخ بی شک، برخورداري کشور از یک قدرت دریایی مؤثر و کارآمد است

اي آشکار و در عین حال باشد که با بر افراشتن و نمایش پرچم کشور در اقصی نقاط جهان به عنوان سفیر ، نماینده و مظهر اراده ملی و پشتوانهمی
ي به دست آوردن آمیز در حمایت از دیپلماسی و سیاست دولت متبوع خود عمل نموده که در صورت نیاز و ضرورت نیز توانایی اعمال قدرت در راستاصلح
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تاریخ معاصر ما گواه معتبري بر اهمیت وجود و حضور قدرت نظامی دریایی براي کشور . و حفظ منافع ملی در عرصه گسترده دریاها را خواهد داشت
ها ان ، به خصوص انگلیسیباشد چه آن موقع که به دلیل فقدان هرگونه قواي دریایی مؤثر بنادر و سواحل و جزایر کشورمان عرصه تاخت و تاز بیگانگمی

ي دریایی قرار گرفت و چه در هنگام هشت سال دفاع مقدس که وجود یک نیروي دریایی قدرتمند و با انگیزه و با مهارت عالوه بر سرکوب و نابودي نیرو
ق دریا شد و عالوه بر آن با حفظ و دشمن باعث محروم کردن آن از حضور در دریاها و صدور نفت و تجارت دریایی و تأمین اسلحه و تدارکات از طری

قطع برقراري خطوط مواصالتی  خودي در طی نبرد هشت ساله حتی یک روز صادرات نفت کشور و واردات مایحتاج کشور که به شدت به دریا وابسته بود
هاي نیروي به شدت مرهون عملیات و فعالیتتوان گفت امکان و توان کشور براي اداره و ادامه جنگ تا پیروزينگردید که به این ترتیب به جرأت می

.باشدا می.ا.دریایی ارتش ج

فزون مناطق هم اکنون نیز نیاز به نیروي دریایی مقتدر نه تنها کاهش نیافته بلکه و تغییر و تحوالت جهانی در بیست سال پس از جنگ و اهمیت رو به ا
ا نیاز به .ا.هاي دریایی این بخش از قدرت نظامی جز تحوالت تکنولوژیک وتغییر ماهیت نبرددریاي خزر، خلیج فارس، دریاي جنوب و اقیانوس هند و نی

اي اي دارد زیرا دیگر دشمن یک کشور منطقهاي به یک قدرت فرامنطقهتر و یک دگردیسی قابل توجه براي تبدیل شدن از یک قدرت منطقهتوجه فزون
عالوه بر . باشداي  به وسعت دریاي جنوب و اقیانوس هند مینیمه بسته خلیج فارس نیست بلکه منطقهمتوسط همانند عراق و صحنه عملیات فقط دریاي

هاي جهانی همانند حفاظت از محیط زیست در عرصه دریاها، قاچاق مواد ا و افزایش مبادالت آن و نیز چالش.ا.این رشد و توسعه اقتصادي و سیاسی ج
از را به وجود آورده است که کشور ما درعرصه دریایی در محدوده بسیار پهناورتري نسبت به قبل عمل نماید تا عالوه مخدر و پدیده دزدان دریایی این نی

سئول بر حفاظت از منافع خود با مشارکت در مواجهه و حل مشکالت پیش گفته توانایی و ظرفیت خود را در ایفاي نقش به عنوان یک قدرت جهانی و م
اي به این گستردگی، در البته باید توجه داشت که فعالیت در عرصه. المللی بیفزایدوجهه ملی، اقتدار و عزت خود در مجامع بینبه نمایش گذاشته و بر

اي نسبت به سرزمین اصلی، با شرایط هوایی کامأل متفاوت و سهمگین و رقیبانی قدرتمند نیاز تغییر کامل دید مسئولین و نحوه و میزان چنین فاصله
اي مستلزم در اختیار داشتن و به کارگیري ناوگان الخصوص بخش نظامی آن است حضور و عمل در چنین عرصهانی از قدرت دریایی کشور علیپشتیب

هاي واقع در سواحل هاي سیاسی و نظامی با کشورهاي هوایی با تکنولوژي روز، افزایش سطح همکاريقدرتمند و سنگین سطحی، زیر سطحی و یگان
هاي نظامی و نیز تغییر دید کامل به صنایع دریایی در داخل کشور است به ها جهت یگاننوب و اقیانوس هند و استفاده از تسهیالت بندري آندریاي ج

ایطی است هاي روز دنیا تأمین کنند در چنین شرهاي نظامی و غیر نظامی کشور را مطابق با استانداردهاي ناوگاننحوي که این صنایع بتوانند نیازمندي
ا در سطح جهان دفاع .ا.اي و راهبردي از منافع کشور و جاي به یک قدرت فرامنطقهتوان با تغییر قدرت نظامی دریایی کشور از یک قدرت منطقهکه می

در تمام شرایط هاي کشورداشت و از تهدید دشمن مصون داشت و از تأمین نیازمندينمود، خطوط مواصالتی و تدارکاتی کشور را همیشه باز نگه
ها و دریاها از یک  اطمینان یافت و همچنین با تهدیدات دشمن در فواصل دور مقابله نمود و با ایجاد توان تهدید متقابل منافع دشمنان در سطح اقیانوس

.بازدارندگی مطمئن براي کشور برخوردار شد

درتأمین امنیت ملی جمهوري اسالمی ایرانشرق جنوبنقش سواحل

استراتژیک ازاسپایکمن دسترسی به سواحل وتسلط بر آبراهاي دریایی وتنگه هاي مهم وماهان وبراساس نظریات ژئوپلیسین هاي بزرگی نظیر آلفرد
ین نسبت به دیگر بازیگران عرصه نظام بهاي اصلی قدرت درسطح منطقه اي وجهانی است وهرکشوري که داراي چنین امتیازاتی باشد می تواندشاخص

الملل نقش برتري را ایفا نماید ، همچنین به منزله داالنی به سمت جهان خارج است که شرط الزم براي رسیدن وکسب قدرت منطقه اي وجهانی 
هاي که درپی دستیابی به قدرت جهانی وارتقاء جایگاه باشند تسلط بر دریا ودراختیارگرفتن سواحل را جزء هدفلذا کشورهائی.محسوب می شود

جمهوري اسالمی ایران از معدود .نزدیک فروگذار نخواهند کردیادي وقابل تعقیب خود تعریف می نمایند وازهیچ اهرمی براي رسیدن به اهداف دور وبن
ت ، کما کشورهاي دنیاست که توأمان داراي ویژگیهایی ژئواستراتژیکی ، ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی بوده که وجه مشترك و بارز آن داشتن سواحل اس

کیلومتري جنوب نقش بسیار تعیین کننده اي 2000سواحل .اینکه دارا بودن این خصایص ایران را به پل ارتباطی بین شرق و غرب تبدیل کرده است 
این یري ازبا بهره گاین جهت که داشتن موقعیت استراتژیکی وسواحل طوالنی هم می تواند فرصت ساز باشد تادرتأمین امنیت ملی کشور دارد، از

پذیري ها کشور را درمسیر امنیت ، توسعه ورفاه قرارداد وهم کارکرد تهدید زایی داشته باشد وامنیت ، تمامیت ارضی کشور را با مخاطره و آسیب فرصت
قه انرژي عسلویه ، دیگر کار ویژه هاي سواحل و پراکنش واحدهاي حیاتی ، اقتصادي وتولیدي نظیر نیروگاه هسته اي بوشهر ، منط.مواجه نماید
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ه پتروشیمی ماهشهر وبنادر اصلی درسواحل جنوب ،نقش آفرینی مضاعفی را در معادالت تأمین امنیت ملی وتمامیت ارضی کشور به خود اختصاص داد
.است 

قابل مالحظه اي از حجم مبادالت کاال به از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده و سهم , افزایش حمل و نقل دریایی کشور با توجه به تاثیرات اقتصادي مربوطه 
بر اساس پیش بینی هاي صورت گرفته و به استناد مصوبه هیات وزیران بندرچابهار در افزایش نقش ایران در ترانزیت کاال در .این بخش اختصاص دارد

فرهنگی و امنیتی با , اجتماعی , ویت پیوندهاي اقتصادي تق, افزایش سهم مشارکت ایران در بازرگانی داخلی و خارجی و ترانزیت کاال , سطح بین المللی 
بهبود تولید ناخالص داخلی و ارتقا نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه ملی و منطقه اي داراي نقش کلیدي می , کشورهاي همسایه شرقی و شمال شرق 

.باشد

تاکید رهبر معظم انقالب و سایر مسئوالن , مقدس جمهوري اسالمی ایران به منظور تحقق بخشی از این اهداف و همچنین در راستاي سیاست کلی نظام  
ی از منطقه عالی رتبه نظام مبنی بر توسعه بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور و با توجه به مالحظات امنیتی در خلیج فارس و فقر زدای

عنوانبهچابهاربندرازملی،بعدمی توان در.دهاي بین المللی مد نظر قرار گرفته است سیستان و بلوچستان طرح توسعه بندر چابهار در سطح استاندار
دلیلبهکهدانست،آسیاشرقجنوبمیانه وآسیايکشورهايباارتباطیپلعنوانبهرانیز، آنملیفرابعددروکردیادکشورشرقمحور توسعه

.استه اي برخوردارویژجایگاهازالمللی،بینوآزادآب هايبهنزدیکترین بندروهرمز،تنگهوفارسخلیجاز محدودهبودنخارج

کشوروابسته ترینایرانزیرا.استایرانملیقدرتعامل ضعفبلکهنمی گرددمحسوبایرانبرايقدرتعاملعنوانبهحاضرحالدرهرمزتنگه
بنابراین.می شودانجامفوق الذکرمسیر طریقازآنوارداتوصادرات80%از بیشوایرانفسیلیانرژيصادرات100%و استهرمزتنگهبهمنطقه

مناسبی پتانسیلایرانشرقجنوبسواحلاین رواز.بودخواهدپذیرآسیببه شدتهرمز، ایرانتنگهامنیتتهدیدودریاییمحاصرهبروزشرایطدر
سواحلبنابراین.استروبرومتعددتهدیداتباجهات مختلفازایراندیگر،سوياز.می شودمحسوبدریاییارتباطیتنگنايازایرانخروجبراي

وحملفضاییدر ساختارتحولیاینکهبرمشروطاستمفروضتهدیداتوموجودتهدیداتازایراننسبیجهت خروجامن تريمنطقهعماندریاي
.پذیردانجامپیشنهاديطرحاساسبرکشورنقل

ژئواستراتژیکظرفیت هاي

شرایطازطیفیدرمی تواندآن ها،کارکردهايوعوامل مختلفتأثیرتحتکشورهرژئوپلیتیکفضاي:بین المللیمسیرهاياستراتژیککنترل
یکژئوپلیتیکمی کوشند محیطخودخاصاهدافتأثیرتحتبین المللیومنطقه ايملی،بازیگران.باشدقرار داشتهنامساعدشرایطتامساعدکامالً
ومی شودشناختهجهاناستراتژیکحوزهپنجازیکیعنوانبهکهبودههنداستراتژیک اقیانوسحوزهجزءعماندریاي.نمایندتبیینوتعریفراکشور

ومهمترینازیکیبرو تسلطعمانکرانه هايآبیمی شود مرزمبادلهآنطریقازسرمایهوکاالازوسیعیحجمونفتبشکهروزانه میلیون ها
دردیگران،منافعتجمیعطریقازومی نمایدتضمینهنداقیانوسوفارسخلیجمبادي وروديدرراایرانکنترلجهان،آبیراه هاياستراتژیک ترین

.می دهدقراردیگرانبر عهدهرامنطقهاینامنیتتأمینهزینهبین المللی،همکاري هايطریقازامنیتتولیدبهاین ارتباط

چالش هايبابرخورددرراایرانتوانکهویژه اي استاستراتژیکعمقدارايشرقجنوبآب هايوسواحلدرایران:استراتژیکعمق
زمانحتی درمی باشداستراتژیکعمقفاقدهندوستانباموجودچالش هايبرابردرپاکستان،شرقی ایرانهمسایه.می دهدارتقاژئواستراتژیک

جهتزاهدانفرودگاهازاستفادهکهجستهسودخودنفعبهاستراتژیک ایرانعمقازپاکستانمختلفزمانیمقاطعدرهندوستانباپاکستاندرگیري
چریک هايحملهزماناستراتژیک درعمقاینازنیزعمانکشورحتی.می باشدمورداینازنمونه ايپاکستانهواپیماهاي جنگندهسوخت گیري

موجود  بینژئواستراتژیکچالش هايشدنحلباعثمی تواندمنطقهایندرموجودعمق استراتژیک.استکردهاستفادهم1970دههدریمنازظفار
بهره م1970دههیدرظفارچریک هايحملهزماندربا عمانمرزياختالفاتحلجهتظرفیتاینازایرانوگرددهمجوارکشورهايدیگروایران

.نمودمسجلهرمزبر تنگهراخودکنترلوکردبرداري
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می باشدفارسخلیجدرفرضیدشمنعملیاتصحنهسنتی ایراناستراتژيتفکردر:پایهاقیانوسدفاعیوعملیاتیسازهتشکیلظرفیت سازي
قرارفارسخلیجبهاز ورودقبلایراناستراتژیکتوانگردد،طراحیعماندریايدریعنیخلیج فارسبهورودازایران قبلعملیاتیصحنهچنانچه
برابر دراماراتوعمانهندوستان،پاکستان،کمکباچند جانبهحتیویک جانبهعملیاتی بزرگصحنهیکطراحیتوانایرانهمچنین.گرفتخواهد

ایاالتکهاستعملیاتیسازهچنینفقدان.داردآمریکا رامتحدهایاالتبویژهمنطقهدرحاضرفرا منطقه ايقدرت هايمفروضوموجودتهدیدات
.استکردهپیدافارس راخلیجدرمانورقدرتآمریکامتحده

دریاییقدرتبهایرانتبدیلامکان سازي

ازآن راونمایدایفاایرانبرايویژه اينقشاستراتژي هاي بحري،اتخاذدرمی تواندنظامیجایگاهلحاظبهایرانشرقجنوب:نظامیقدرت-الف
عملکردحوزهباقدرت نظامییکبهمی تواندآبیعرصهاینطریقازایران.نمایدبرخوردارنظامیدر فعالیت هاياقیانوسیمیانتحركقابلیتوتوان
رادریاییقدرتیکبهایرانشدنتبدیلامکانخلیج فارسحوضچهکهچرا.بیرون بکشدراخودخلیج فارسحوضچهازوشودتبدیلاقیانوسیمیان

که84آذرماهدرایراننظامیقوايدریاییبرگزاري رزمایش.می باشندداراایرانبرايراامکانیچنینهنداقیانوسوعماندریايولی.فراهم نمی کند
توسعهوهوایی چابهارپایگاهوجودهمچنین.باشدامراینبرايايمقدمهمی توانداستخلیج فارساز آب هايخارجدرایراندریاییرزمایشاولین

.می دهدهند افزایشاقیانوسشمالیبخشبرراایرانکنترلیونظارتیقدرتمی تواندآن

قدرتمی تواندپیکر،قولتجاريکشتی هايمسیرمنطقه دراینگرفتنقراروایرانشرقجنوبقاره ايمیان نفوذحوزه ) : کشتیرانی(تجاري-ب
.نمایدتقویتراایراندریاییکشتیرانی

دارددنبالبهمختلفزمینه هايدررااقتصاديو توسعهرشداقیانوس،درموجودپتانسیل هايکشفوعلمیتحقیقات: )اقیانوس شناسی(علمی-ج
.آوردفراهمرااقیانوس شناسیزمینهدرایرانقابلیتارتقايزمینهمی توانداقیانوس هندبهنزدیکیبامنطقهاینکه

:نتیجه گیري 

تحركقابلیتوتوانازآن راونمایدایفاایرانبرايویژه اينقشاستراتژي هاي بحري،اتخاذدرمی تواندنظامیجایگاهلحاظبهایرانشرقجنوب
تبدیلاقیانوسیمیانعملکردحوزهباقدرت نظامییکبهمی تواندآبیعرصهاینطریقازایران.نمایدبرخوردارنظامیدر فعالیت هاياقیانوسیمیان
ولی.فراهم نمی کندرادریاییقدرتیکبهایرانشدنتبدیلامکانخلیج فارسحوضچهکهچرا.بیرون بکشدراخودخلیج فارسحوضچهازوشود

دریاییرزمایشاولینکه84آذرماهدرایراننظامیقوايدریاییبرگزاري رزمایش.می باشندداراایرانبرايراامکانیچنینهنداقیانوسوعماندریاي
قدرتمی تواندآنتوسعهوهوایی چابهارپایگاهوجودهمچنین.باشدامراینبرايايمقدمهمی توانداستخلیج فارساز آب هايخارجدرایران

.می دهدهند افزایشاقیانوسشمالیبخشبرراایرانکنترلیونظارتی

برايجهانآزادهايآببهدسترسیمسیردرگرفتنقراروافغانستانوپاکستانکشورهايباهمجواريباایرانشرقجنوبژئوپلیتیکموقعیت
هايظرفیتبرآیند.استنمودهفراهمایرانبین المللیومنطقه ايمبادالتگسترشبرايراویژه ايجایگاه...ووافغانستانمرکزيآسیايکشورهاي

وآزاددریاهايبهکاالترانزیتوایرانشمالکشورهاياتصالهرمز،تنگهتنگنايازراایراننسبیخروجآلترناتیوایران،شرقجنوبسواحلارتباطی
نتایجمی تواندکهکندمیبازهنداقیانوسیهايپهنهبهرادسترسیعمانساحل.داردبه دنبالراگازونفتانرژيانتقالوجهانمناطقسایر

.باشدداشتهدریاییمنابعوشیالتانرژي،انتقالامنیتدریایی،تجارتنقل،وحملهايزمینهدراقتصاديوژئواستراتژیک

کشورکلآنتبعبهومنطقهاجتماعیواقتصاديساختاردراساسیتغییراتایجادخصوصدرقويمحرکیارتباطی،توسعهباهمراهاقتصاديتوسعه
کشورنظامیامنیتدرآنتبعو بهدفاعدرمؤثرينقشبحران،هنگامدرخودبفردمنحصرکارکردهايباشرقجنوبامنیتیيهاضرورتومی باشد

با وپیوند زدهمرکزيبخشبارامنطقهاینمی تواندکشورهارتلندومرکزيبخشمنطقه اي بهوابستگی هايواجتماعیتعامالت.داشتخواهد
دیگرووابستگیاحساسعدمبحران هايسرزمینی،بحران هاي جدایی طلبیقاچاق،بحران هايقبیلازژئوپلیتیکینگرانی هايشده،توسعه ایجاد
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درایرانشرقجنوبکرد،ایفاسرنوشت کشوردر20قرندرایرانغربجنوبکهنقشیهمانواقعدر.دهدکاهشراژئوپلیتیکی مفروضبحران هاي
.کردخواهدایفاکشورسرنوشتدر21قرن

:مراجع 

.پژوهشکده اقتصاد. دانشگاه تربیت مدرس. مجموعه مقاالت همایش دوساالنه اقتصاد ایران. "80چالش هاي ژئوپلیتیکی اقتصاد ایران در دهه ": حافظ نیا، محمد رضا-1
)1380(
)1371(.، سازمان برنامه و بودجه3جلد.رهیافت هاي نهایی. صنعتی چابهار–طرح مطالعات راهبردي منطقه آزاد تجاري -2
)1367(.2شماره. سال چهارم. تحقیقات جغرافیاییفصلنامه . "بلوچستان بدون نخل ": ، محمد حسینپاپلی یزدي-3
)1367(.تهران سازمان بنادر و کشتیرانی. جلد دوم/ "مقدمه اي بر ترانزیت ": پارسیان، رهبري و حمیدانی پور -4
)1384(.12و 11شماره . سال نوزدهم. اقتصادي–مجله اطالعات سیاسی . "امنیت ملی پایدار ": نصیري، حسین-5
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