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   دهيچك

 نيشده است و ا   يو تحوالت اساس   راتييدچار تغ رانيا ياسالم  يجمهور ييايدر يروين يانقالب اسالم  يروزيپس از پ

شاهد خودكفا   يتا حد راتييتغ ست كه امروز  گذشته به    يسال ها  يط.ميهست  ييايدر اتيتجهز ديتول نهيدر زم ييبوده ا

  يالملل نيو ب ياس يس  ،يفارس از نظر اقتصاد  جيخل پرقدرتدر منطقه حضور   رانيا يكيحساس و ژئوپولت  تيلحاظ موقع

  يبا ارائه برنامه ا يســپاه پاســداران انقالب اســالم ييايدر يروياســاس و ن نيبرخوردارد بوده و بر هم ييباال تياز اهم

  تيمسئول  يزيبرنامه ر نيپرداخته اند و بر اساس ا  داخلي يهاكشور و حضور در آب   يبآ يمرزها تيمدون به حفظ امن

 ميفارس ، تحر جيخل يدر آبها يغرب يكشورها  يجنگ يروهاي.حضور ن است   كشور بر عهده سپاه   يمرزها تيحفظ امن

ارائه برنامه  رياخ يها در سال  هيهمسا  يدر كشورها  يناامن نيو همچن يغرب يكشورها  ينظام يدهايتهد ،ياقتصاد  يها

 ليتبد يامر ضرور  كيبه  رانيا ياسالم  ينظام جمهور يحفظ منافع و مرزها يسپاه را برا  ييايدر يروين يمدون از سو 

ساس رو  نيكرده و بر هم صل  كرديا سال ها  ييايدر يروين يا سعه ا  يرا م رياخ يدر   تيحفظ امن يبرا روين نيتوان تو

شمرد. امن    يآب يمرزها شور بر س  رانيا يآب يمرزها تيك  يدر خارج از مرزها يسپاه حت  ييايدر يرويباال و اقتدار ن اريب

  يبرقرار ياند.اما الزمه اصل خواب را از چشم دشمنان ربوده   رانيا يسپاه در منطقه آب  يقابل لمس است و شناورها   رانيا

ضور پرقدرت در آب ها    يآب يدر مرزها تيامن شور و ح شتن تجه به طور  يالملل نيب يك به   ييايدر ينظام زاتيحتم دا

ساس مقامات ارشد نظام جمهور   نيهم رروز است و ب  سالم  يا سپاه همواره    ييايدر يرويمسئوالن ن  نيو همچن رانيا يا

   .داشته اند ديتاك ييايدر ينظام زاتيبر توسعه تجه
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  مقدمه  -1

گردد. محسوب مي  يا و برخوردار بودن از ساحل، براي هر كشور، يك فرصت بزرگ براي پيشرفت و حفظ منافع ملي    در

منافع حاصل از دسترسي به دريا براي يك كشور و يك ملت، موضوعي راهبردي و همراه با فوايد بزرگ و كالن است و        

ست كه مقام معظم رهبري (مدظله العالي)  سال  ارزش اين مهم تا آنجا سفر به بندرعباس، از اهميت     طي  شته در  هاي گذ

ستراتژيك دريا به  سخن به ميان       ويژه آبافزون بر قبل ظرفيت ا شور  سعه و البته توان دفاعي ك شرفت، تو هاي آزاد در پي

اش به درياســت. اين  آوردند و اين تاكيد مويد اين مهم اســت كه ارزش امنيت دريايي هر كشــور به اندازه وابســتگي   

شمار مي       و شور به  شي از خاك يك ك سرزميني كه بخ ستگي به دريا، حتي ارزش درياي  آيد را هم تحت تاثير قرار مي اب

شود، روشن خواهد شد كه        دهد؛ به گونه ستر دريا از دريچه راهبردهاي اقتصادي، ارتباطي و نظامي برجسته  اي كه اگر ب

شوري    شي جدايي ناپذير از امنيت ملي ك ست.در دنياي امروز        امنيت دريايي بخ ساحل دريايي ا ست كه داراي مرز و  ا

المللي، نقش بســـيار ارزشـــمندي در تأمين امنيت جهاني و كســـب قدرت دارند و  هاي بينها، به ويژه آبدرياها يا آب

صه دريا و    ضور در عر سلط بر آب  ح شورهاي قدرتمند و به عبارت بهتر المللي يكي از مهمترين دغدغههاي بينت   هاي ك

ست و با     ستعمارگر بوده و ه شورهاي ا سط قدرت المللي و منطقههاي بينهمچنان كنترل آب 21شروع قرن   ك هاي اي تو

اي را براي  يك از كشــورهاي جهان حوزه رود. به طوري كه هراي حياتي براي آنها به شــمار ميعنوان مســاله بزرگ، به

كنند. در حقيقت آن كسي كه بيشتر به دريا تسلط دارد،    ارزيابي ميخود  نفوذ خود انتخاب كرده و آن را حريم امنيت ملي

سالمي ايران با فرمان فرماندهي معظم كل قوا (مدظله       شبختانه امروزه جمهوري ا ست. خو به همان اندازه داراي قدرت ا

ــت برد  العالي)، نگاه ــد، به دور دس ــان خود را از درياهاي خانگي كه همان خليج فارس و درياي عمان باش ه كه اين نش

ــالمي ايران در ايفاي نقش بين  دهنده ــور جمهوري اس ــت.حض ــالم يروزيپس از پالمللي اس  ياييدر يروين يانقالب اس

سالم  يجمهور س   ييراتدچار تغ يرانا يا سا ست و ا   يو تحوالت ا شاهد     يتا حد ييراتتغ ينشده ا ست كه امروز  بوده ا

س  ياييدر ياتتجهز يدتول ينهدر زم ييخودكفا شته به لحاظ موقع  يسال ها  طي.يمته ساس و ژئوپولت  يتگذ   يرانا يكيح

برخوردارد   ييباال يتاز اهم يالملل ينو ب ياسي س  ي،عمان از نظر اقتصاد  يايفارس و در يجدر منطقه حضور پرقدرت خل 

ساس و ن  ينبوده و بر هم سداران انقالب ا    ياييدر يرويا  يمرزها يتفظ امنمدون به ح يبا ارائه برنامه ا سالمي سپاه پا

ــور در آب يآب ــور و حض ــاس ا يالملل ينب يهاكش ــئول يزيبرنامه ر ينپرداخته اند و بر اس  يمرزها يتحفظ امن يتمس

 ي،اقتصاد يها يمعمان، تحر يايفارس و در يجخل يدر آبها يغرب يكشورها يجنگ يروهاين حضوركشور بر عهده سپاه.

  يارائه برنامه مدون از سو  يراخ يدر سال ها  يههمسا  يدر كشورها  يامننا ينو همچن يغرب يكشورها  ينظام يدهايتهد
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ــپاه را برا ياييدر يروين ــالم ينظام جمهور يحفظ منافع و مرزها يس ــرور يكبه  يرانا ياس كرده و بر   يلتبد يامر ض

ساس رو  ينهم صل  يكردا سال ها  ياييدر يروين يا سعه ا  يرا م يراخ يدر   يآب يمرزها تيحفظ امن يبرا يرون ينتوان تو

قابل  يرانا يدر خارج از مرزها يســپاه حت ياييدر يرويباال و اقتدار ن ياربســ يرانا يآب يمرزها يتكشــور برشــمرد. امن

شناورها   صل  امااند.خواب را از چشم دشمنان ربوده   يرانا يسپاه در منطقه آب  يلمس است و  در  يتامن يبرقرار يالزمه ا

ضور پرقدرت   يآب يمرزها شور و ح شتن تجه  يالملل ينب يدر آب ها ك ست    ياييدر ينظام يزاتبه طور حتم دا به روز ا

شد نظام جمهور   ينو بر هم ساس مقامات ار سالم  يا سئوالن ن  ينو همچن يرانا يا سعه     ياييدر يرويم سپاه همواره بر تو

متحده و   ياالتا يزاتتجه بطور كل با يرانا ياييدر يروين 1971از ســـال  قبلداشـــته اند. يدتاك دريايي ينظام يزاتتجه

  يرويبخصوص بر ن ي،و نظام يتجار ي،اقتصاد يها يممتحده تحر ياالتا يزانقالب ن يروزي. پس از پشدياداره م يتانيابر

كرده است    يداسال ادامه پ  35 يطيها در شرا  يمتحر اينبود. يرانا يها يشدن كشت   يرگ ينوارد كرد و به دنبال زم ياييدر

 يازهاين توانديكه م يدهرس  يگاهيبه جا يو نگهدار يرو تعم يساز قطعه يزات،به لحاظ ساخت تجه  يرون ينا ينكو هم ا

سال   اماكند. ينحوزه تأم يندر ا يزرا ن ياييدر يهاارگان يگرد از خارج  يازمورد ن يزاتتجه ينتا كنون روند تام 2007از 

صل خود اتكا    ينظام يزاتساخت تجه  يزو ن شور بر ا  ينا يبرا يا يژهسپاه برنامه و  ياييدر يرويبوده و ن ييدر داخل ك

 يها يگان يتندرو كوچك، توان رزم هاييبا ساخت كشت   يسپاه پاسداران انقالب اسالم    ياييدر نيرويقسمت داشته اند.  

  يرهاشناو  يسپاه نوساز   ياييدر يروين ياساس   ياز راهبردها يگرد .يكياست   يدهجنگ نامتقارن ارتقا بخش  يخود را برا

  يرانا ياز ناتوان يغرب يكه رسانه ها  يتوان به ناوشكن جماران اشاره كرد. در حال   يم ينهزم ينبزرگتر بوده است كه در ا 

شده بود، منجر به انتقال    يبتخر يليكه در جنگ تحم يناوشكن  يردر تعم يرانا ييگفتند، توانا يسخن م  ياييدر حوزه در

  .)1384(حافظ نيا وهمكارانشد ساخت ناوشكن جماران يآن برا يفناور

 مفهوم راهبرد  -2

ستراتژي يا به عبارت بهتر راهبرد مفهومي است كه از عرصه نظامي نشأت گرفته و پس از آنً در ساير عرصه        ها از واژه ا

 داري از كاربرد زيادي برخوردار شده است. استراتژي مشتق از    جمله اقتصاد، تجارت و به ويژه عرصه سياست و مملكت    

ستراتوگوس  شده ولي          1كلمه يوناني ا ست و تعاريف مختلفي از اين مفهوم ارايه  شوري ا شكري و ك به معناي فرمانده ل

ــتراتژي مي قديمي  ــت از:  هنر فرماندهان در زمينه تدابير و حيله         ترين تعريفي كه از واژه اسـ هاي  توان يافت، عبارت اسـ

  )1: 1389نظامي و فرماندهي جنگ. (عزتي، 
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تراتزي چنين نقالب كبير فرانسـه براي اولين بار از تاكتيك وسـيع و اسـتراتژي عمليات سـخن به ميان آمد و اسـ     پس از ا

  مشي واحدهاي نظامي.ها و خطهاي نظامي يا دانش جنگ و تهيه طرحتعريف شد: علم حركات و طرح

ــتراتژي را چنين تعريف مي 2در همين دوره كلوزويتس ــيله اي در    كند: فن به كارگيري و هد    اسـ ايت نبرد به عنوان وسـ

) اكنون معناي ساده استراتژي عبارت است از: يك طرح عملياتي به منظور هماهنگي  2جهت نيل به اهداف جنگ. (همان:

صحنه اطالق مي      ستراتژي به آوردن نيرو به  ستيابي به هدف و در تعريفي ديگر ا سازماندهي اقدامات براي د شود و به   و 

  گردد. ز مدتي است كه براي نيل به يك هدف مشخص طراحي ميبيان ديگر طرح درا

هاي عملياتي، تاكتيكي و تكنيكي قرار گرفته  انه مديريت بوده و باالتر از سطح گ 4ترين سطح از ميان سطوح   راهبرد عالي

  )21كه اين موضوع نيز خود گواهي ديگر بر اهميت مفهوم راهبرد و استراتزي است.(همان: 

تمداران، دست   د تنها مختص كارهاي سياسي و نظامي نبوده به طوري كه عالوه بر فرماندهان نظامي و سياس    امروزه راهبر

د هســتند. حتي اندركاران امور بازرگاني، اقتصــاددانان، كارفرمايان عرصــه صــنعت نيز در حيطه فعاليت خود داراي راهبر

ــخن   افراد عادي نيز در زندگي روزانه خود از راهبردهاي گوناگوني گويند.  يمهمچون كاهش هزينه، كاهش وزن و... سـ

ــيدن به اهداف از پيش البته در اينجا راهبرد به مفهوم هدف نيســـت بلكه اقدامات و برنامه ــده،  تهايي براي رسـ عيين شـ

ستيابي به اهداف را مشخص مي    مي شد. راهبرد چگونگي د ستند يا چه باي با شند ي كند و به اين كه اهداف چه چيز ه ا د با

  چگونه بايد تعيين شوند كاري ندارد.

  گذاري مكران بر روي آن)نايي كلي با درياي عمان(تاريخچه و علل نامآش -3

سيا ا     شكي در جنوب غربي آ شروي آب اقيانوس هند به داخل خ ست كه  درياي عمان و به عبارتي ديگر خليج عمان، پي

هاي آزاد بين  يك طرف و وصــل نمودن خليج فارس به آب اهميتش بيشــتر به واســطه ارتباط داشــتن با اقيانوس هند از

  المللي و دنياي خارج از طرفي ديگر است.  

ن، شرق آن  اين خليج در حقيقت از سه سو به خشكي و از يك سو به درياي آزاد مرتبط است. شمال آن ايران و پاكستا        

سوي ج      ستان قرار دارد. تنها از  شبه جزيره عرب ست  شبه جزيره دكن و غرب آن  صل ا سواحل   نوب، به اقيانوس هند مت  .

  دهد.هاي جنوبي ايران را تشكيل ميجنوبي ايران از تنگه هرمز تا بندر گواتر مجاور آن است و اين مسافت نيمي از كناره
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كند و از اين رو اين خليج در منطقه گرم كره زمين واقع است كه  السرطان از شمال پهنه آبي يادشده عبور مي   مدار رأس 

سطح آب در مرداد ماه   ست كم   33حداكثر درجه حرارت  ساحل ايران در امتداد     8/19درجه و در دي ماه د ست. طول  ا

ــت.    784درياي عمان، از خليج گواتر تا بندر عباس،     ــت و عرض آن كمتر از عرض آبهاي خليج فارس اسـ كيلومتر اسـ

ــاحت اين دريا  آن از خليج فارس بيشــتر اســت. عمق اين خليج در   هزار كيلومتر مربع بوده اما در مقابل عمق 903مس

شود تا جايي كه در  متر است. هر چه به سوي غرب پيش برويم، عمق آن به سرعت كم مي    3398بهار حدود اطراف چاه

متر مي رسد. شهرهاي مهم حاشيه اين دريا در ايران چابهار و جاسك و در كشور عمان مسقط        73نزديكي تنگه هرمز به 

عمان) و صحار هستند. در شمال خط ساحلي كوه هاي كم ارتفاعي در جهت غربي شرقي وجود دارد از شيب         (پايتخت

سته مي   اين ارتفاعات هر چه به طرف دريا نزديك مي شتي     شوند كا سطه عمق كم آنها ورود ك هاي بزرگ به  شود كه بوا

  )      146: 1382ساحل ميسر نيست.(اسدي، 

پيش از اسالم به درستي روشن نيست چون       "درياي مكران (عمان)"ا بايد عنوان نماييم كه نام در ارتباط با تاريخ اين دري

ست نام  ستاني از يونانيان موجود      اين دريا ادامه اقيانوس هند ا شه با ست اما در حدود ده نق هاي متغيري را تجربه كرده ا

ست كه درياي مكران و خليج فارس را با هم درياي پارس ناميده  سرزمين ايران، چون    اند.ا ولي پس از يورش اعراب به 

ست داده بودند، تغييرات زيادي در نام       شته خود را از د سي گذ سيا صورت   هاي جغرافيايي آبايرانيان قدرت  هاي ايران 

سكون به درياي خزر) به همين علت نام     شط العرب، درياي آب گرفت (مانند تغيير درياي پارس به فارس و اروندرود به 

شد. نام عمان به         دريا ست به درياي عمان تبديل  ستان ايران و تمدني كهن بوده ا سرزمين بلوچ ي مكران كه برگرفته از 

ست و رونق            شده ا شدن بنادر عمان نامگذاري  ستاني ايران پس از يورش اعراب و جايگزين  شدن بنادر با دليل ويران 

ساله اير  شدن آن   بازارهاي عمان به جاي بنادر و بازارهاي چند هزار شدن نام مكران و محو  ان از مهمترين داليل كمرنگ 

 )1378 ي،صفواز كتب تاريخي است. (

ــر و درياي مكران و در    در برخي منابع تاريخي ديگر اين خليج و درياي عرب فعلي به نام      هاي بحر فارس، بحر اخضـ

ــي منابع اروپايي قديم با نام درياي اريترا ، درياي روميروم و درياي هن ــده كه گاهي به كل اقيانوس بعض دوس نيز ياد ش

غيير يافته(مهي كه گويا ت مكران - مكرانشده است. نام اين دريا توسط پارسيان     هاي آبي مرتبط با آن نيز گفته هند و پهنه

ست و اروپائيان با تلفظ   شهرهاي   "عمانا "اند.بكار برده Makran يا  Mecranخوران) ا ي تاريخي در واقع نام يكي از 

در دو  ايرانداشــته اســت. حاكميت بي چون و چراي جنوب ايران و در فاصــله غرب چابهار فعلي و بندر جاســك قرار 

اي انكارناپذير است  هاي خليج فارس و درياي مكران و جزاير اين دو دريا در طول تاريخ چند هزار ساله مسألهسوي آب

هاي شمال اقيانوس هند تحت سيطره ايرانيان  هاي جنوبي ايران همراه با همه آبدريا با تمام گستره آبزيرا در قديم اين 



  رضايي و دوستي مقدم                       

  

437 

 

ز از ارزش اين منطقه براي ايرانيان كاســته نشــده چنانكه بندر راهبردي  شــد. امروز  نينيز ناميده مي درياي پارسباســتان 

سي   چابهار شمال اين دريا قرار دارد كه اين بندر، عالوه بر ايران، بندري مهم براي      ايرانكه تنها بندر اقيانو ست نيز در  ا

سياي ميانه قلمداد مي    شورهاي آ سان گردد چرا كه نزديكك شورها (كه      ترين و آ سي اين ك ستر صور در  ترين راه د مح

از طريق احداث   جنوب -كريدور شــمالهايي همچون وصــل شــدن اســت و تحقق برنامه هاي آزادآب) به اندخشــكي

ستان آنجا به و از  زاهدانآهن بندر چابهار تا راه صال آن به راه آهن   افغان شهد و همچنين ات طور قطع و يقين  بافق به  -م

  ).1382بر ارزش اين منطقه خواهد افزود(اسدي ،

  داليل اهميت درياي عمان( مكران) براي ج.ا.ايران -4

ــه     ــيصـ توان  بندي كلي مي هاي مختلف درياي عمان و منافع متنوع نهفته در دل اين دريا، در يك جمع       با توجه به خصـ

يا براي جمهوري     ــتن اين در يت داشـ يل اهم يا و         مهمترين دال به اين در ــتر  جه بيشـ يل لزوم تو ــالمي ايران و دال اسـ

  هاي انجام گرفته در راستاي توسعه آن را مواردي به شرح زير برشمرد:ريزيبرنامه

 باشد به اين دليل كه يكي از عناصر اصلي تشكيل دهنده قيمت كاال، هزينه حمل آن مي    حمل و نقل دريايي: از آنجا 1-4

ــيله حمل و نقل مورد هزينه حمل و نقل به عن ــي در انتخاب نوع وس ــاس گيرد. اين عامل توجه قرار مي وان يك عامل اس

شترين ظرفيت مي        ستفاده از حمل و نقل دريايي به عنوان ارزانترين راه با بي سبت به ا شتر ن گردد. (حافظ موجب اقبال بي

قعيت ويژه جنوب شرق در مبادي ورودي و  ) ايران با وجود دسترسي به آبهاي آزاد از سمت جنوب و مو   1371: 485نيا، 

هاي درياي عمان به دليل دارا بودن  اي در اين زمينه برخوردار اســت. كرانهالعادهخروجي به آبهاي آزاد از پتانســيل فوق

ــتي  ــبتاً خوبي جهت پهلو گرفتن كش ــب بويژه در خليج چابهار موقعيت نس ــواحل مناس ــال  س هاي ظرفيت باال براي اتص

ــتم تجارت جهاني را فراهم مي هاي مخحوزه ــيس :  1384آورد. (حافظ نيا و رومينا، تلف ژئوپليتيكي در پيرامون ايران با س

12(  

ــرايط كنوني خليج فارس تنها راه ارتباطي ايران به دنياي        2-4 ــبي ايران از تنگناي تنگه هرمز: در شـ آلترناتيو خروج نسـ

ست. يعني ايران از طريق خليج فارس و تنگناي  ستم جهاني پيوند مي    خارج ا سي خورد. تنگه هرمز در حال تنگه هرمز با 

سوب نمي    ضر به عنوان عامل قدرت براي ايران مح ست. زيرا       حا ضعف قدرت ملي ايران ا ضاً نيز عامل  گردد، بلكه بع

ــودالذكر انجام مي% صــادرات و واردات آن از طريق مســير فوق 80صــادرات انرژي فســيلي ايران و بيش از  %100 . ش

رو  بنابراين در شــرايط بروز محاصــره دريايي و تهديد امنيت تنگه هرمز، ايران به شــدت آســيب پذير خواهد بود. از اين

 شود. سواحل جنوب شرق ايران(مكران) پتانسيل مناسبي براي خروج ايران از تنگناي ارتباطي دريايي محسوب مي
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اي آزاد و دنياي خارج: پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و    اتصال افغانستان، آسياي مركزي و روسيه به درياه     3-4

هاي اين منطقه و قرار گرفتن آن در مسير  نياز كشورهاي محصور شمال شرق ايران به دسترسي به دنياي خارج،  قابليت       

شمال      سي  ستر شورها و  -محور د نياز  جنوب با توجه به موقعيت ايران به عنوان يك واحد جغرافيايي پيش روي اين ك

العاده ارتباطي هاي فوقهاي باالي حمل كاال، اين منطقه را از ظرفيتهاي آزاد با ظرفيتها جهت دسترسي به آب  مبرم آن

  برخوردار نموده است.  

اي يعني  هاي مختلف: درياي عمان، ايران را عضو دو سازه منطقه  هاي آزاد با پتانسيل دسترسي به اقيانوس هند و آب   4-4

اي بين كشـورهاي   قارهكند. سـازه اقيانوس هند يك سـازه ميان   اي اقيانوس هند ميقاره ي عمان و سـازه ميان سـازه دريا 

شترك مي          سه قاره داراي منافع م شورهاي  ست. يعني ايران از طريق درياي عمان با ك سيه ا سيا و اقيانو شود. به   آفريقا، آ

سازههاي درياي عمان و اقيانوس هند     ضويت در  سيا،        عبارتي ع سه قاره آ ضاي مربوط به آن در  سعه روابط با اع و تو

  دهد.آفريقا و اقيانوسيه ظرفيت ژئوپليتيك ايران را توسعه مي

مايل دريايي از خط مبدأ درياي سرزميني و نيز   350هاي اقتصادي دريايي: با افزايش حد فالت قاره ايران تا  پتانسيل  5-4

)  301: 1379م (ضــيايي بيگدلي،1982عهدنامه حقوق درياها  121ماده  3بند مايل منطقه انحصــاري اقتصــادي طبق  200

شــود. هاي اقتصــادي مهمي در زمينه شــيالت و نيز ذخاير معدني كف و زير كف در اين دريا نصــيب ايران ميپتانســيل

رآمد، انتقال  هاي اقتصادي نظير اشتغال، افزايش صادرات، كسب د    سواحل جنوب شرق كشور همچنين بر توليد پتانسيل    

 گذاري خارجي و داخلي تأثير دارد. تكنولوژي، تربيت نيروي متخصص و جذب سرمايه

ــه آبي مي         6-4 ــازي تبديل ايران به قدرت دريايي: ايران از طريق اين عرصـ تواند به يك قدرت نظامي با حوزه       امكانسـ

ضچه خليج     شود و از حو سي تبديل  ضچه خليج   فارس خود را بيرون عملكرد ميان اقيانو شد. چرا كه حو فارس امكان بك

ــدن ايران به يك قدرت دريايي را فراهم نمي       كند. ولي درياي عمان و اقيانوس هند چنين امكاني را براي ايران        تبديل شـ

تواند قدرت نظارتي و كنترلي ايران را بر بخش شمالي   باشند. همچنين وجود پايگاه هوايي چابهار و توسعه آن مي  دارا مي

  دهد.نوس هند افزايش مياقيا

سيرهاي بين    7-4 ستراتژيك م ستراتژيك اقيانوس هند بوده كه به عنوان يكي از  كنترل ا المللي: درياي عمان جزء حوزه ا

ها بشكه نفت و حجم وسيعي از كاال و سرمايه از طريق آن    شود و روزانه ميليون پنج حوزه استراتژيك جهان شناخته مي  

سلط ب   مبادله مي ستراتژيك شود. ت هاي آبي جهان ، كنترل ايران را در مبادي ورودي خليج ترين راهر يكي از مهمترين و ا

ــمين مي     ند تضـ يانوس ه يت از طريق            فارس و اق يد امن به تول باط  نافع ديگران، در اين ارت يد و از طريق تجميع م ما ن

 دهد.ن قرار ميالمللي، هزينه تأمين امنيت اين منطقه را بر عهده ديگراهاي بينهمكاري
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اي است كه توان ايران   افزايش عمق استراتژيك: ايران در سواحل و آبهاي جنوب شرق داراي عمق استراتژيك ويژه     8-4

ستراتژيك ارتقا مي را در برخورد با چالش ستراتژيك موجود در اين منطقه مي هاي ژئوا شدن   دهد. عمق ا تواند باعث حل 

ايران و ديگر كشـــورهاي همجوار گردد، چنانكه ايران از اين ظرفيت جهت حل  هاي ژئواســـتراتژيك موجود بينچالش

برداري كرد و كنترل خود را بر تنگه هرمز  بهره 1970هاي ظفار در دهه    اختالفات مرزي با عمان در زمان حمله چريك      

  )18:  1384مسجل نمود. (حافظ نيا و رومينا، 

 مقدس مشاركت نيروي دريايي سپاه پاسداران در دفاع

از ابتداي تشكيل سپاه پاسداران و شروع جنگ، سپاه پاسداران انقالب اسالمي، بنا به نياز حضور در مناطق دريايي كشور، 

هاي دريايي پيش از تشكيل رسمي نيروي دريايي سپاه پاسداران در     هاي دريايي نمود. اين يگاناقدام به سازماندهي يگان 

شــدند و در عمليات هايي مانند عمليات خيبر كه نيازمند ارگاه نوح (ع)، اداره ميجنگ حضــور داشــته و با فرماندهي قر

با فرمان امام (ره) براي تشكيل سه نيرو در سپاه     1364شهريور   26داد. در هاي الزم را ارائه ميعبور از آب بود، پشتيباني 

هاي  )، نقطه عطفي در گسترش فعاليت386: 19 گيري نيروي دريايي سپاه پاسداران (امام خميني (ره)، جپاسداران و شكل

هاي مقابله به  هاي جديد و كم هزينه، سياست  فارس ايجاد شد تا با امكانات كم و با روش سپاه پاسداران در منطقه خليج  

  مثل را دنبال كند.

	  

و تهديد جدي   5الي هاي انجام شده توسط نيروي دريايي سپاه پاسداران بايد گفت پس از عمليات كرب    در مورد عمليات

ــالمي ايران عليه رژيم متجاوز بعثي عراق، اين رژيم حمله عليه هدف      ــيد و      جمهوري اسـ ــدت بخشـ هاي دريايي را شـ

ضور فعال   شورهاي اروپايي در منطقه ح تري پيدا نمودند و به همين دليل، نياز به برخوردي  نيروهاي آمريكا و برخي از ك

گرديد. بر اين اساس، به نيروي دريايي سپاه پاسداران، مأموريت راق احساس ميتر براي سد نمودن حمالت رژيم عجدي

ضور فعال  شكيل مناطق            ح سداران با ت سپاه پا شمن، ابالغ گرديد. نيروي دريايي  شرارت د سخگويي به  تر به منظور پا

ــه ــت. با ور هاي الزم، عملياتگانه و آمادگيس ــازماندهي و به مرحله اجرا گذاش ــپاه هاي خود را س ود نيروي دريايي س

صحنة عمليات مقابله به مثل، تحول عظيمي به وجود آمد، به    سداران به  سال  گونهپا صابت    1366اي كه در نيمة  ميزان ا

ها به مراتب بيشتر از شناورهاي خودي بود. در شرايطي كه نيروي دريايي سپاه پاسداران        شناورهاي دشمن با حاميان آن  

ضور فعال و عملي ناوگان آمريكايي ا انجام ميعمليات مقابله به مثل ر شورهاي منطقه و     داد، با ح شوروي و ديگر ك ها و 

رو بود؛ در واقع بايد ادعا نمود كه نيروي دريايي سپاه پاسداران در مدت عمليات مقابله به مثل خود،   اي نيز روبهفرامنطقه
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داشته است (مركز مطالعات نيروي دريايي سپاه پاسداران،      عياري را با كشورهاي قدرتمند و پرمدعا  درگيري و جنگ تمام

1392 :13.(  

 نتيجه گيري -5	

ها و راهبردشناسان نظامي و سياسي ج.ا.ايران با علم به مخاطره كشيده شدن درگيري احتمالي به        استراتژيست   بدون شك 

ي كامل به اين موضوع كه امنيت پايدار خليج فارس، ارزش فراوان درياي عمان و سواحل مكران را درك نموده و با آگاه

المللي اســت، اهداف آتي خود را  مشــخص و در اي و بينهاي منطقهاي از آبداشــتن كنترل بر حوزه گســترده در گرو

ــتور اجرا قرار مي هاي خليج فارس و درياي باور رايج، ايران دفاع از منافع خود را نه در آب دهند. بنابراين بر خالفدس

خواهد كرد،  رود) آغازهاي سرزميني كشور به شمار مي   قدرت و دايره اطالعاتي ايران به عنوان آب ه با توجه بهعمان (ك

ــد و اين نقطه  ــروع خواهد شـ قوت نظامي و راهبري براي ايران به   بلكه اين دفاع از خليج عدن و تنگه باب المندب شـ

صفحات قبل در  شمار مي  شد اين دريا ايران     رود زيرا با توجه به آنچه كه در  ضيح داده  ارتباط با اهميت درياي عمان تو

ساير مناطق         شمال ايران و ترانزيت كاال به درياهاي آزاد و  شورهاي  صال ك را از تنگناي تنگه هرمز خارج نموده و با ات

كند كه وس هند باز مينمايد و دســترســي را به پهنه اقيانجهان و انتقال انرژي نفت و گاز منافع فراواني را عايد ايران مي

ــادي در زمينه     اين نتايج مي  ــتراتژيك و اقتصـ هاي حمل و نقل، تجارت دريايي، امنيت انتقال انرژي،          تواند نتايج ژئواسـ

  شيالت و منابع دريايي داشته باشد.

هاي اقتصادي اي همكاريرا به عنوان عضو موثري در سازمان منطقه هاي ساحلي ايران در اقيانوس هند، آنهمچنين كرانه

ــورهاي اقيانوس هند مركب از قاره ــيه در مي كش ــيا و اقيانوس ــورهاي هاي آفريقا، آس آورد. نقش ارتباطي ايران براي كش

ــتان  ــكي، افغانس ــياي مركزي مي -محصــور در خش ــبات منطقهآس هاي اي و نيز ايجاد تعادلتواند بر نقش ايران در مناس

  خود مؤثر باشد.ژئوپليتيكيهايالشها و چژئوپليتيكي براي خروج از بحران

صورت             البته تمام منافع و مزيت ست در  ضروري به نام امنيت ا صري حياتي و  ستلزم وجود عن شده باال م شريح  هاي ت

شده محقق مي        ست كه موارد عنوان  صر ا شدن اين عن سر و فراهم  شد متولي تامين امنيت  مي گردد و همانگونه كه عنوان 

واحل آن نيروي دريايي ســپاه اســت كه اين نيرو نيز با اتخاذ راهبردي مطلوب و به منظور تامين   اين پهنه دريايي و ســ 

ــميني امنيت درياي عمان مرزهاي كنترلي     ــور در نظر گرفته و به منظور به حداقل         تضـ ايران را فراتر از حوزه آبي كشـ

ــت و حفاظت از آب ــاندن مخاطرات احتمالي در زمان وقوع بحران، حراس هاي خليج ج.ا.ايران را از ماوراي آبهاي رس

عدن   المندب و خليجدرجه آغاز نموده و تنگه باب 20فارس و حتي درياي عمان شــروع كرده و اين محدوده را از مدار 

تاكيد كرد كه پاسخ ايران به هرگونه ماجراجويي  را ابتداي مرزهاي امنيتي ايران قلمداد نموده است كه در اين صورت بايد
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ــخ را در باب     بود و نه در درياي مكران(عمان)، بلكه ايران مي     عليه خود نه در تنگه هرمز خواهد    نظامي   تواند اين پاسـ

ست كه براي دفاع از منافع راهبردي خود حوزه امنيت ملي خود    المندب شوري ا را تعريف كند و   بدهد و اين حق هر ك

ــي بوده كه فرماندهي معظم كل قوا (م  ــاس اين دورانديش دظله العالي) با راهبردي خواندن نداجا ، هويتي جديد به  بر اس

ــرق ايران به لحاظ جايگاه نظامي مي    ــد جنوب شـ ــت زيرا همان طور كه بيان شـ ــيده اسـ تواند در اتخاذ اين نيرو بخشـ

ــتراتژي ــي در فعاليت  هاي بحري، نقش ويژهاسـ هاي  اي براي ايران ايفا نمايدو آنرا از توان و قابليت تحرك ميان اقيانوسـ

  نظامي برخوردار نمايد.

  پيشنهادات-6

تواند به يك قدرت نظامي با حوزه عملكرد ميان اقيانوســي تبديل شــود ايران از طريق اين عرصــه آبي (درياي عمان) مي

ضچه خليج    ست) چرا كه حو شدن ايران به يك قدرت دريايي را  (كما اينكه اين مهم در حال تحقق ا فارس امكان تبديل 

هاي دريايي باشــند. برگزاري رزمايشكند. ولي درياي عمان و اقيانوس هند چنين امكاني را براي ايران دارا ميفراهم نمي

ــط نداجا در خارج از آب ــالهاي خليجمختلف توس ــد.  تواند مقدمههاي اخير ميفارس در س اي براي نيل به اين امر باش

سعه آن مي    شمالي اقيانوس  تضمن اينكه وجود پايگاه هوايي چابهار و تو واند قدرت نظارتي و كنترلي ايران را بر بخش 

سترش امكانات منطقه نيز در ايجاد      هند افزايش  سواحل مكران وگ سعه  دهد. از طرفي ديگر در بعد امنيت داخلي نيز تو

  خواهد داد. امنيت پايدار منطقه تاثير بااليي داشته و بسياري از هزينه هاي تحميلي به دولت در اين رابطه را كاهش

هاي نيروي دريايي راهبردي از زمان تحويل گرفتن رسمي مسووليت تامين امنيت درياي عمان و سواحل مكران، در سال    

شته كه خوشبختانه نتايج حاصل از اين اقدامات (كه گام به گام بوده و از        صه اجرا گذا اخير اقدامات چشمگيري را به من

نال سوئز آغاز و قرار است با حضور ناوگان جنگي نيروي دريايي راهبردي در    حضور در خليج عدن و سپس عبور از كا  

سعه منطقه موفق  آميز بوده و هر مرحله از آن عالوه بر اين اقيانوس اطلس و حتي قطب جنوب تداوم يابد) و همچنين تو

ــواحل ايران ايفاي     هاي نظامي ج.ا.ا افزون نموده، به عنوان مولفه اي موثر در ت  كه برگي زرين بر توانمندي  ثبيت امنيت سـ

ــت و تجهيز نداجا به فناوري روز و خودكفايي روز افزون اين نيرو در تامين نيازمندي         هاي خود، همه و    نقش نموده اسـ

  همه در راستاي ماموريت خطير تامين امنيت پهنه آبي مكران انجام پذيرفته است.

شد، موارد مطروحه ب  سواحل         بنابراين با توجه به آنچه عنوان  سعه  ضيه پژوهش مبني بر اينكه تو صحت فر يانگر تاييد 

مكران براي نظام ج.ا.ا ضرورت داشته و حضور نيروي دريايي راهبردي سپاه در سواحل درياي عمان موجب برقراري و       

يي باشد و به طور يقين عدم حضور و حتي كمرنگ شدن حضور نيروي درياارتقاء امنيت در اين منطقه گرديده است، مي
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ــدن خلل غير قابل        20راهبردي در منطقه درياي مكران و مرزهاي امنيتي فرا دريايي آن (مدار       درجه) موجب وارد شـ

  جبران به امنيت اين منطقه خواهد شد.
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