
 

 

 

مؤلفه های  ارتقاء  دربه بنادر سواحل مکران  ی لیر  تیاتصال ترانز  ریتاث

 ایران  جنوب شرق  نظامی
 1* حسین قاضی

 09/03/1401:مقاله  پذیرش                                                                                                       18/01/1400: مقاله دریافت

 چكيده

در    یو شرق  یمرکز  یایآس  یبه کشورها  یکی و نزد  یطیممتاز مح  یهای سواحل مکران با توجه به توانمند

 یتی ترانز  ریجنوب و مس  -با راهگذر شمال   وندیپ   ،ییای در  یو ترابر  یرانیکشت  یجنوب شرق در مقوله  یمنطقه

تبیین   هدف اصلی این تحقیقمنطقه،    نی ا  یاتیارزش ح  رغمیرا دارد. عل  ییایخاص جغراف  تیغرب موقع  -شرق

تاثیر   به ترانز چگونگی  می   جنوب-شمال  ردوی داخل و خارج کشور و کر  یلی ونقل رحمل   تی اتصال شبکه 

بنادر سواحل مکران به  ریلی  ترانزیت  اتصال  که،  این است  تاثیری    باشد.سوال اصلی پژوهش  قدرت بر  چه 

موجب   سواحل مکرانبه    یلری   ونقلاتصال شبکه حمل  رسدیخواهد داشت؟ به نظر م  شرق کشور  نظامی-امنیتی

سواحل مکران موجب    یلی ر  تی ترانز  یبرقرار  .خواهد شد  دفاعی و نظامی شرق کشور-ی امنیتیهاارتقاء مؤلفه 

و   یرونق اقتصاد  ،یخارج  یهاهی ها، جذب سرمادولت   ری با سا  رانی ا  یاسالم   یتعامل دولت جمهور  شی افزا

ی در منطقه  یاسیو ثبات س  تیامن  جادی ا  ،یشهرساز  ریگچشم  تی معکوس با تقو  رتاشتغال و مهاج   شی افزا

از    یمندو بهره   "ندریمک"بندر به هارتلند    نی و اتصال ا  ییای در  شمی راه ابر  یایدر اح  عی تسر   ،غرب آسیاشکننده  

 قی است که از طر  یلیتحل-یفیتوصآن    روش  کاربردی و  پژوهش  نی ا  شد. نوعآن خواهد    یکیتیژئوپل  تی مز

 . دی گرد انجام  و یگردآور یامطالعه اسناد و مدارک کتابخانه

 قدرت دریایی ،یلی ر  تی ، ترانزسواحل مکران،  یکیتیژئوپل تی ترانزواژگان کلیدی: 
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 . مقدمه1
  ت ی از آن با توجه به موقع  یحداکثر  برداریبهره  همه  از  ترمهم  و  ونقلحمل  هایرساخت یتوسعه ز

ا  ییایجغراف بر    های اتحاد و بلوک   لیتشک  ه،یهمسا  یبا کشورها  کیمشارکت استراتژ  جادیکشور، 

ژئواکونوم   کیتیژئوپل  دیجد کشورها  کی و  لذا  بود.  خواهد  ا  ییمؤثر  به  قادر  اتحاد   جادیکه 

-هیاز سرما  توانندیخود باشند م  یی ایجغراف  ت یاز موقع  یمندخود و بهره  گانیبا همسا   کی تراتژژئواس

  های آوریو فن  زاتیتجه  کارگیریبه   و  ساتیتأس  یاجرا  ها،رساخت یدر توسعه ز  میمستق  گذاری

حمل  شرفتهیپ ترانز  لدلی   به  ونقل صنعت  مقدمات  و  شوند  ی تی ملزومات  و    ونقلحمل .  برخوردار 

م   ت یترانز مهم  یک یعنوان  به  توانیرا  ز  نیتراز  و  توسعه   یبرا   یتجار  های رساخت یارکان 

درآمدها اارزش  جادیا  ،یارز  یصادرات،کسب  توسعه    ،یشغل  یهافرصت   جادیافزوده،  و  رشد 

با    یاسیو س  یاقتصاد  ییو همگرا  یتیامن  ،یمناسبات بازرگان  ت یتقو  ،یمل  ت یامن  شیافزا  ،یاقتصاد

آورد  یکشورها شمار  به  ترانز  رانیا  گاهیجا.  ( Parand, 2013:1)  منطقه  مز  ت یدر  در    یتیو  که 

آب  یدسترس سرزم  هایبه  شده  باعث  دارد  در    ی کشورها  یبرا1یج یلندبر  رانیا  ن یآزاد  محصور 

  ونقلحمل ازاتیدادوستد کنند و از امت ایرا از راه در شانیکشورها بتوانند کاالها نیباشد و ا یخشک

 (.  SidaAmini & Bavarsad, 2015: 2)شوند  مندبهره ییادری

شش   یآزاد و برا  هایبه آب  یدر دسترس   رانیراه ا  نیتریو راهبرد  نتریآسان  زیسواحل مکران ن

 ازجمله ترکمنستان، قزاقستان،  انهیم  یای آس  یاست. کشورها  یمرکز  یایآس  یکشور محاط در خشک

  ی آزاد دسترس  هایتوسعه صادرات خود به آب  یافغانستان که برا  نیو همچن  ازبکستان  زستان،یقرق

  رانای  ونقلحمل  ستمیکه به سآن  یِلی سواحل مکران و خطوط ر  ق ی از طر  قادر خواهند بودندارند  

عنوان  به  رانیاساس ا  نیاستفاده کنند. بر هم  د خو   ی و صادرات کاالها  ت ی ترانز  یبرا  شودیمتصل م

آثار    یاگونهبه  .کوتاه و مناسب همواره موردتوجه صاحبان کاال بوده است   یتیترانز  ریمس  کی که 

سواحل مکران  بنادر   یی ایجغراف  تیموقع  است.  یباق  شمیصنعت هنوز هم بر جاده ابر  نیا  یهاچرخ

  ی ایدری  بخش شمال  در  رانیا  ی انوسیاق  بندرهاترین  مهمعنوان  جنوب شرق کشور به  ۀمنطق  در  زین

افغانستان، پاکستان   یآن به کشورها  یکینزد  نیو همچن  یطیممتاز مح  هاییعمان با توجه به توانمند

آس ا  یخاص  یراهبرد  ت ی موقع  ،یو شرق  یمرکز  یایو  مقول  منطقه  نیبه  ترابر  یرانیکشت  ۀدر    یو 

  رو، نیاست.ازا  دهیغرب بخش  -شرق   ی تیترانز  ر یمس  ز یجنوب و ن  -با راهگذر شمال  وندی ، پییایدر

 
1. Land bridge 
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رای  ب  را  خود  جایگاه  است   ی، قادرژئوپلیتیکو    یسواحل مکران با توجه به مالحظات ژئواکونومیک

  ارزش   و  جهانی تثبیت نظام نوین    درنگر  آینده  یاندازبا چشم،  غرب-جنوب و شرق -لاتصال شما

  رسوب و انباشت   برای  جدیدی  های ها و توانمندیظرفیت   و  بخشد  ارتقاء  را  خود  راهبردی  موقعیت 

 . کند ، خلقاین مبادالت عظیم گذراز  شرق محور و کشور در محرکه توسعه موتور عنوانبه سرمایه

به فرصت    دهایتهد  لیراهبرد و تبد  کی  یریگیدر مورد پ  یرهبر معظم انقالب اسالم  اتیمنو   تحقق

سواحل    یکیو ژئواستراتژ  یکیژئواکونوم   ،یکیتیژئوپل   یهات یبا توجه به ظرف  یالمللن یدر تحوالت ب

  ن یبا توجه به ا.است   قیموضوع تحق  ت یاهم   کنندهنییتب  مهم  موارد(از دیگر    Khamenei.ir)  مکران

به سواحل مکران    یلری  ونقلاتصال حمل  :پرسش هست   نیمهم، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به ا

 دارد؟  جنوب شرق ایران ینظام مؤلفه هایبر  یریچه تأث

 . مفاهیم نظری و پیشینه پژوهش2

ژئوپلیتیک را معادل سیاست جغرافیایی دانسته و آن را بدین گونه   مجتهد زاده پیروز  :  کیت یژئوپل .  2-1

های محیطی، چون  » ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال یا پدیده  کندیمتعریف  

انتقالی) زمینی، دریای، هوایی،   ارتباطی و  امکانات  کمیاب،  منابع  موقعیت جغرافیایی شکل زمین، 

ای  ویژه در سطوح گسترده منطقههای سیاسی، بهگیریعی و... را در تصمیمفضایی( وسایل ارتباط جم

می بررسی  و  مطالعه  جهانی  نگرش  هادگاهی د.(Mujtahedzadeh,2011)   کند«و    ی متفاوت  هایو 

 هاآن   نیرا در ب  ر یپنج نظر ز  توانیطور مختصر مکه به  شودیمشاهده م  کیت ینسبت به موضوع ژئوپل

 استنباط کرد: 

 کیاستراتژ - یبر امور نظام  ایجغراف( 1

 الملل نیروابط ب ژهی وبه است یبر س ای جغراف  یجبر جانبهکی ری( تأث۲

 ا ی دوجانبه جغراف ری( تأث۳

 ی ( ساختار قدرت و رقابت جهان۴

 (  Hafeznia, 2017ها )رقابت  ت یو هدا هااست ی س یساز ییفضا ی( دانش عمل۵

مطرح است، توان یک ملت در   مدرنپست )قدرت( در دنیای ژئوپلیتیک    عنوانبهچه  آن  :.قدرت  2-2

آید، اعمال اراده ملی در درون و ورای مرزهای خود است. آشکار است که چنین قدرتی فراهم نمی

ای از ابزارهای قانونی، سیاسی، اقتصادی و دفاعی دست یابد  آن ملت بتواند به مجموعه  کهآنمگر  

(Mujtahedzadeh,2012)ای عمالً بر فرآیندها، المللی یا منطقه. کشورهایی که در سازمان بین
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کند را نیز متأثر می  هاآن تصمیمات و اقدامات جمعی تأثیر گذاشته و دیگر کشورها و اقدامات و کنش  

آن منزلت بیشتر و برتر در میان سایر اعضای سازمان   تبعبهیی هستند که از وزن ژئوپلیتیکی و  هاآن  –

ی  فرصت سازتوانند به تولید مجدد قدرت و  ها میای برخوردارند؛ بدین ترتیب آنالمللی و منطقهبین

 ای و جهانی بپردازند.های خود در سطح منطقهها، اهداف و برنامهبرای پیشبرد نقطه نظرات، سیاست 

  خارجی   تجارت  توسعه  در  که  است   ونقلاز حمل   ایشاخه  ییادری  ونقللحم  :دریایی  ونقل حمل.  2-3

مهم از حمل  نیاکند.  یم  فایا  ینقش    ن ییپا  نهیازجمله هز  هاییت مزی  داشتن  واسطهبه  ونقلشاخه 

باال معتبر و سرعت عمل در حمل حجم  اسناد  مقابل  در  پرداخت وجه  کاال،  از   ییحمل  کاال،  از 

 ی بخش جدانشدن کیعنوان به یی ادری ونقلحمل .دآییبه شمار م نقلوحمل  هایروش نتریمناسب 

تجارت   م  ایدناز  به شکلشودیشناخته  انواع خدمات در صنعت حمل  ی.  جزو    ییادری   ونقلارائه 

انجام    اریالزم و بس   یپارامترها ب   کیمؤثر در  اگر    یی ادری  ونقلموفق است. حمل  یالمللنیمعامله 

 ,Kafili and Motalabi)  خواهد شد  یالمللنیتجارت ب  زانیم شیکارآمد باشد مطمئناً باعث افزا

2020). 

ریلی. حمل2-4 نقل  راه  :و  از  هزینهیکی  کاهش  در  بسیارموثر  حملهای  بخش  گسترش  ونقل  ها 

 ترینترین و پاک از بهترین، اقتصادی  به عنوان یکی عمومی و به خصوص راه آهن شهری است کـه

 ایمنی بسیار باال، راحتی وآسایش.  شناخته شده است  و نقـل عمومی در جهانهای حملستمیواع سنا

قیمت    صوتی بسیار ناچیز، سرعت مناسب و  افران، کاهش مصرف انرژی و ایجادآلودگی هـوا وسم

-گذاریهزینه اولیه و سرمایهبا    و نقل ریلی چه حملرود. اگرشمار میهای آن بهازجمله مزیت   پـایین

باالی تعمیرو نگهداری در    هایپذیری پایین و هزینه ها، قابلیت انعطافهای الزم برای زیرساخت 

های ریلی و اثرات روانی و فرهنگی واقتصادی ناشی از آن  شدن ناوگانصورت فرسوده و قدیمی

باشد که مسئولین    تواند داشتهشگرفی در مباحث زیست محیطی می  همراه خواهد بـود، اما تاثیرات

 ترغیب کند   گسترش هر چه بیشتر این خطوط  مین وأشته و درتدا   های اقتصادی به دوررا ازهزینه

(Kazemian et al, 2015  .) 

های مراکز عرضه و تقاضا و عنصرتداوم بخش به فعالیت   ۀعنوان عامل ارتباط دهندو نقل ریلی بهحمل

دوب از  اجتماعی،  و  اهمیتی خاص  اقتصادی  دارای  و خدمات  کاال  نهایی  قیمت  و  ملی  توسعه  عد 

باشد ونقش اساسی و کلیدی در تقریبا تمامی فرآیندهای اقتصادی یک کشور دارد. بنابراین توجه  می

اقتصادی    -دقیق و جامع به هریک از عوامل زیرساختی حمل و نقل ریلی در تامین بازده اجتماعی
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ندن اهداف رشد و توسعه یک کشور به شمار می رود. کشور ایران با  جزو الزامات اصلی به ثمررسا

طور جدی به هباشد و بنابراین توسعه اقتصادی آن بکیلومتر مربع وسعت یک استثناء نمی 16۴819۵

 (.Khaksari, 2016 .)توسعه زیرساخت های ریلی آن بستگی دارد

  ،یاقتصاد را در عرصه ایعمده نقش ،ونقلحمل ستمیس مهم یهااز بخش یکی عنوانبه این سیستم

ا  یو اجتماع  یصنعت به  کندیم  فایکشورها    ر یبا سا  سهیکه در مقا   یخاص و نسب  ی ایواسطه مزاو 

را در حوزه   یتوجهقابل مدارد، توانسته سه ییا یو در یاجاده ،ییازجمله هوا  ونقلیحمل یهابخش

 .دهد اختصاص خود به ونقلحمل

  نهیکنندگان به علت کاهش هزاستفاده  یشده برا تمام  مت یکاهش ق  -  اند از:آن عبارت  یایمزا  لهازجم

 نقل وحمل

 جوان و فعال جامعه یروین یاشتغال برا جادیا - 7

 با جاده  سهمقای در آهنراه یباال یمنیا - 8

 ای جاده کی کاهش تراف - 9

 ای کاهش سوانح و تصادفات جاده -10

 کشور  یبه معادن و منابع معدن یلیشبکه راتصال  -11

 کمک به توسعه مناطق دورافتاده  -1۲

 آن  یسازیو بوم یلی ر یداخل عیتوان صنا ت یتقو  -1۳

سودآورتر  یلیر  ت یترانز کارآمد   ت یرمدی.  است   کشور  هر  ونقلحمل  هایبخش  نیازجمله 

  ت یریاست. در مد ت یترانزی هنی درزم ت ی عامل موفق نیترمهم ینیزم  هایو پل یتیترانز یدورهایکر

جغراف  ،یلیر  ت یترانز عامل  سازمان  یفن  ،یاسیس   ،ییایچهار  قابل  یو  و   Nasr)  اندیبررسمهم 

Azadani & Abbasi, 2010). 

،  19۴7-1861)  ندریسر هالفورد مک:  ندریفلسفه مک  ای»هارتلند «    ه ینظر   .2-5 بن  یکی(    انگذاران یاز 

و قدرت آگاه بود.    خ ی، تارایفضا، جغراف  نیب  دهیچیمدرن، به شدت از رابطه پ  ی اسیس   یایجغراف   یاصل

در سال   یتحول انقالب و هیآلمان، شکست روس میاول، تسل یجنگ جهان انیپس از پا یمدت کوتاه

. حالت ممکن استفاده کند نیترمطلوب "صلح"تا بتواند از  رد،استفاده ک  یروزیپ نیفوراً از ا، 1919

آنها   یابیمجدد و باز  یمعتقد بود که سازمانده  ندر یاگرچه هر دو کشور به زانو در آمده بودند ، مک

در نظر گرفته    ایدر هارتلند اوراس   تناوب م  "مرکز ثقل"هر دو به عنوان    وابسته به زمان است. فقط  
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دل-شدند به  روس  لیآلمان  به سمت شرق،  مداوم  د  هیحرکت  قلب    یمرکز  ت ی موقع  لی لبه  در  آن 

از رود.  شمار میبهجهان«  یامپراتوربرای  "تهدید" کیاز   یشدن در نوع  زیبا امکان متما -هارتلند 

اندرینظر مک ا  ژهیبه و  ندریمک.  است   "جهان  یآزاد  یبرا  یینها  د یتهد"  نی،    ک یبود که    نینگران 

  ی از دولت ها  یا  هیال"  لیشود که شامل تشک  جادیا  یشرق  یاروپا  یبراو موثر    کارآمد  یتی امن  ستمیس

و    کی اتیآدر  یایاز در  "استقالل گسترده"  کی  جادیامر باعث ا  نیباشد. ا  "هیآلمان و روس  نیمستقل ب

  یکشورها "   های  ت یدارند و از حما  یدسترس  انوسی کشورها به اق  نیشود و ا  یم  کیالتتا ب   اهیس

 یشرق  یصورت، خأل قدرت در اروپا  نیا  ریمتحده برخوردارند. درغ  االتیو ا   ریکب  یایتانیبر  "یرونیب

 تقدر" است که    یمنجر شود و ضرور  ای اوراس  یهژمون  یفاجعه بار مکرر برا  یریممکن است به درگ 

هرکس بر   ":ندریمکنظریه معروف ژئوپلیتیک  رو    نیاز ا.  شود  دیتجد  "محاصره هارتلند  یدوباره برا

  ره یجز   بر   ابد،یهرکـس بر هارتلند تسلط    مسلط خواهد شد،  زیهارتلند ن  بر  ابد،یتسلط    یشرق  یاروپا

 را به دست خواهد   ایحکومت دن  ابدیتسلط    یجهـان  ـرهیهرکس که بر جز  مسلط خواهد شد؛  یجهان

 (. Sabet, 2015: 164، عنوان گردید)"گرفت 

 .موقعیت و مزیت ترانزیتی سواحل مکران 2-6

مرکزیت سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا قرارگرفته که در حال حاضر نزدیک به پنج  کشور ایران در  

کیلومتر مرز    ۲000داده است و با توجه به برخورداری کشورمان از حدود  میلیارد نفر در خود جای

آب با  بینآبی  آزاد  همسایههای  پر  از  یکی  جزو  ایران  که  کشور  همسایگان  تعدد  و  ترین  المللی 

دهد و تعدادی از آن کشورها جزو کشورهای محصور در خشکی بوده و  جهان قرار میکشورهای  

های  برای ارتباط با سایر نقاط )اعم از کاال و مسافر ( ناچار به عبور از کشور ثالث هستند. قابلیت 

 شیازپشیبی محور ترانزیتی مکران  سازفعالترانزیتی کشورمان را برجسته و بر اهمیت طرح توسعه و  

و پایدار ضروری    بلندمدتیک التزام ملی در توسعه    صورتبهها را  افزاید و استفاده از این قابلیت یم

 سازد.  می

ونقل المللی، حدود نیمی از حملونقل بینی حملبینی محققان سازمان ملل درزمینهبر اساس پیش

ونقل جهانی که  کریدور حمل  ۳شود. از مجموع  جهان میان خاور دور با سایر نقاط دنیا انجام می 

گذرد و چابهار نقطه می  رانیاز اکریدور    ۲اند،  بینی کردهکارشناسان سازمان ملل برای این امر پیش

چین   غربی جهان خواهد بود. این کریدور از »دروازه ابریشم« در– ترین کریدور شرقیعبور جنوبی

را تغذیه کرده و به سرزمین آسیای جنوب  شود و قلب اقتصاد این کشور یعنی استان کانتون  آغاز می
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ترین شهرهای این  پیوندد و پس از طی این مسیر وارد هندوستان شده و با پوشش مهمشرقی می

 . (Lin, 2011) رسدناحیه مانند کلکته، ناکپور، جایپور، حصیرآباد،کراچی و بن قاسم به چابهار می

 

 
 ( 1۳99)عرب پور,  جنوب -المللی شمالکریدور بین 

عنوان موتور محرکه جدید اقتصادی  به عنوان نمونه، نقشی که نظام برای چابهار در سواحل مکران به

از   فردمنحصربهتوان به ساختاری رساند که این منطقه راهبردی و  کشور تعریف کرده است را می

عنوان مرکز عنوان یکی از نقاط استراتژیک جهان بهدر مقایسه با گوادر به  ژهیوبهمنظرهای مختلف  

بمبئی در هند   –کراچی در پاکستان   –استانبول در ترکیه    –اقتصادی کشور مشابه شانگهای در چین  

 . دوبی در امارات و غیره تبدیل کند –
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 ( 97)اسالمی و یوسف زهی,  ی میانهایآس ران،یهند به افغانستان، ا تی بندر چابهار در ترانز یمنطقه ا تیاهم

 مورد  امریکااهداف    زد،  برهم  منطقه  را در  سیاسی  هایقدرت   و تعادل  توازن  اسالمی  انقالب  پیروزی

هر    به  اسالمی  نوپای  پرفروغ  چراغ  کردن  خاموش  برای  و خارجی  داخلی  عوامل  گرفت   قرار  خطر

 خود   پیوستن  با  که  و انتظامی  (ارتش)   ینظام  در نیروهای   حوادث  وقوع  روندو    زدند  دست  اقدامی

  سیاستمداران   محاسبات  بودند  نموده  ایفا  انقالب  پیروزی  را در  بارز و اصلی  نقش  مردم  صفوف  به

  متمایل   عراق  نظامی  قدرت  ترازوی  نمودن کفه  سنگین  سویرا به  کشور   آن  و سران نظامی  عراقی

  مستقیم   هماهنگی  با  شدهتعیین  پیش   از  در تهاجمی  عراق  ارتش  غلط،   ارزیابی  این  اساس  . برنمود

 .کرد  آغاز و جنوب غرب  هایرا در جبهه خود ددمنشانه یورش های خارجی،قدرت

  از نیروهایش  ایعمده  قسمت   کارگیریو به  رزمی  توان  کاهش  برخالف  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش

  تجاوزدر مقابل    قبلی، دفاع  یهاطرح  بر اساسضدانقالب    بادرنبرد    غرب،  شمال  یهایریدرگ   در

  مختلف  و در مراحل  گرفت   کار  به   را شده  تجربه  نظامیو اصول    کی تاکت   نبرد،  ابتدای  از  عراق  احتمالی

 .(۳: 1۳87نمود )جعفری، اقدام اتخاذشده تدابیر و اجرای ت یهدا ریزی،طرح به

های  گردد پیروزیدر تاریخ جنگ محسوب می  سازسرنوشت های  عملیات یکی از    المبینعملیات فتح

شمگیر رزمندگان اسالم طی این عملیات، ضمن اینکه حیرت و تعجب محافل سیاسی و نظامی چ
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و ایران در دو جبهه    خوردهبرهمجهان را برانگیخت، باعث شد تا توان قوا در جنگ تحمیلی کامالً  

 در دست خود گیرد.  سیاسی و نظامی، ابتکار عمل را

های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران است که از آغاز جنگ  هوانیروز آجا یکی از یگان

به مناطق    ۲0۵،  ۲06، شینوک،  ۲1۴تحمیلی، هواپیماها و بالگردهای خود را در انواع مختلف کبرا،  

نبرد گردید که با توجه    عملیاتی غرب و جنوب اعزام و از آغازین روزهای جنگ با دشمن بعثی وارد

ابتدا   همان  از  دشمن  ارتش  پیشروی  و  خودی  نیروهای  شرایط  انواع    صورتبهبه  با  گسترده 

های زمینی  ها مانند پشتیبانی آتش، تخلیه مجروحین و ترابری هوایی در پشتیبانی از یگانمأموریت 

ی مشترک  ها و رستهان فنی  وارد عمل شدند و با استفاده از تحرک باال و دالوری خلبانان و کارکن

نیروهای دشمن ایفا نمودند.   در انهدامی  ریانکارناپذخود عالوه بر کند کردن پیشروی دشمن نقش  

های ارتش و سپاه پاسداران، هوانیروز آجا همواره در آفندی و پدافندی یگان  هایعملیاتبا آغاز  

  مورداستفادهو شناسایی هوایی    ، حمل تدارکات برن  یهلراستای پشتیبانی آتش، تخلیه مجروحین،  

 .(۲: 1۳88،زادهیمر)ک  گرفت یمقرار 

المللی را در منطقه غرب  نحوی معادالت بینبه  1۳۵7ماه سال  وقوع انقالب اسالمی ایران در بهمن

بست ژئوپولیتیکی مترصد فرستی بود تا خود را از علت بنها پیش بهعراق که از سال آسیا برهم زد.

و نظامی حاکم بر کشورمان    بست خارج نماید. عراق با دالیل همچون دالیل سیاسی، اقتصادیاین بن

ترین نبرد کالسیک در قرن بیستم و دومین جنگ طوالنی این قرن پس از جنگ طوالنی ، در آن زمان

جنگ تحمیلی    های دفاع مقدس،که در ایران با نامی  جنگ  را علیه جمهوری اسالمی آغاز نمود.ام  ویتن

نام با  اعراب  نزد  اول خلیج  هایو  و جنگ  تاریخ  شودیمفارس[ شناخته  ]   قادسیه صدام  از   ،۳1  

آفندی و    های عملیاتهشت سال دفاع مقدس    با تجاوز عراق آغاز گردید. در طی  1۳۵9شهریور  

عملیات این  از  یکی  گرفت  انجام  ج.ا.ایران  مسلح  نیروهای  توسط  زیادی  عملیات  پدافندی  ها، 

  ساعتها تفکر، تالش و کسب آمادگی در  که پس از ماه  المبین بودساز و افتخارآفرین فتحسرنوشت

مناطق اشغالی   یآزادساز  منظوربهس(«  )  زهرا  ا، با رمز »ی1۳61سال    ماهنیفروردبامداد دوم    00:۳0

ی  هاقرارگاه  باغرب دزفول، شمال غرب خوزستان و انهدام قوای دشمن، در چهار محور عملیاتی،  
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و فتح« که تحت امر قرارگاه کربال بودند، در منطقه عمومی غرب دزفول   فجر»قدس، نصر،    کنندهعمل

ابعاد سیاسی و نظامی و غرب شوش، با اصل غافلگیری آغاز شد که نتایج و دستاوردهای فراوانی در  

لوح افتخار نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران برای همیشه تاریخ   عنوانبه به ارمغان آورد تا  

 ماندگار بماند. 

 .پیشینه تحقیق: 2-7

  دیو توسعه سواحل مکران با تأک   ینیسرزم  شیبا عنوان آما  یقیدر تحق  (1۳97دریاباری و همکاران)

  ک یو ژئواکونوم  کیتی ژئوپل  ت یموقع  یارتقا  ی ونقل در راستاحمل  یهاو احداث شبکه  یابیبرمکان  

  ی مرکز  یایسواحل با آس  نیا  یارتباط   یهات ی سواحل مکران و ظرف  یکیتیژئوپل   ت یبا اشاره به موقع

آن   یگذارهیو سرما   یتیترانز  یهاو فرصت   یاجتماع  ،یاقتصاد  یها ت یظرف  ادآزاد به ابع  یاهایو در

  یکیتی منزلت زئوپلء  ارتقادر    یلیونقل رحمل ریتاث ه  ب  یدر پژوهش حاضر سع  .اندمناطق پرداخته  نیدر ا

 . است  دهیگرد دی ک أسواحل مکران به طور اخص ت

  ی راهبرد  یهایتوانمند  یبا عنوان بررس( در تحقیق دیگر1۳97  ی)احمد   میو ابراه  یعباس احمد  دیس

راستا در  چابهار  آزاد  ژئوپل  ی منطقه  مل  ی کیتیوزن  قدرت  داخل  رانیا  ی و  منظر  و    یا،منطقهی)از 

که    دهدیاما نشان م  چابهار است.  ییایمنطقه آزاد و بندر در  یاتی نقش مهم و ح   یای (؛گو یالمللنیب

  ازمند یا نسواحل مکران ر  نیهمچن.  مورد انتظار را ندارد  گاهیجا  و  ییمنطقه کارا  نیحاضر ا  حالدر

بندرها  شرفتهیپ  یها یفناور که    داندیم  رهیو غ  آهنراه  ،یدوریکر  یرهایمس  ،ییایدر  یدر ساخت 

  بر   آهنتوسعه راه  ریبه تاث   یمسئله نگارنده بوده تا به طور اختصاص انی حاصل در واقع مبدا ب  یجهینت

 سواحل مکران بپردازد. یکیو ژئواکونوم یکیت یژئوپل یهات جذابی

  رانیدرا  ی لیونقل رتوسعه حمل  ی راهبردها  نیبا موضوع تدو  یدرپژوهش  ( 1۳96)و همکاران  یدیمج

 جه ینت  تدرنهای  و  اندکشور پرداخته  یلی شبکه ر  یدهایها و تهدفرصت   ها،ضعف،  هاارائه قوت  به

  یلی ر ستمیکشور به س  یاصل یها در اتصال بندرها و دروازه رانیو مهم ای اصل تیکه اولو  رندیگ یم
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شده    ییاشاره جز  رانیا  یکیتیمنزلت ژئوپل  شدرافزای  آهنراه  ریبه تاث  یبه طورکل  قیتحق  نیدر ا  .است 

 . سواحل مکران پرداخته شده است   یکیتیمنزلت ژئوپل یارتقا طور ویژه بهبهو 

منطقه   ییایجغراف   ی هایژگ یبا عنوان نقش و  یدر پژوهش(  1۳9۵)اهلل زادهفتح  یو مرتض  یعباس احمد

را  رانیسواحل جنوب شرق ا یارتباط یهات یظرف ندیبرآ ران،یا یک یتیمنزلت ژئوپل یمکران در ارتقا

اتصال    هات یظرف  نیکه ا  دهدینشان م  زیتنگه هرمز دانسته ون  یاز تنگنا  رانیا  یخروج نسب  و یآلترنات

نفت و    یمناطق جهان و انتقال انرژ  ریآزاد و سا  یاهایکاال به در  تی و ترانز  رانیشمال ا  ی کشورها

ا دنبال خواهد داشت. در  به  ا  ،یمقاله در حالت کل  نیگاز را  دل  رانی منطقه جنوب شرق  به    ل ی را 

و   یبرخوردار ژئوپلمنحصربه  ییایجغراف   یها یژگ یاز  منزلت  درباالبردن  مهم    رانیا  یکیت یفرد خود 

تحقاند.  دانسته راه  قیدر  اتصال  به  مکران  به  آهن حاضر  ارتقا  راتتاثی  و  سواحل  بر  منزلت   یآن 

 . بندر پرداخته شده است  نیا  یکیتیژئوپل

 .تجزیه و تحلیل:3

  تیموقع  در  بلوچستان  و  ستانیس  استان  . موقعیت جغرافیایی و ویژگی های سواحل مکران:3-1

  و   درجه  6۳  تا  قهیدق  ۴7  و  درجه  ۵8  و  یشمال  عرض  قهیدق  ۲9  و  درجه  ۳1  تا  قهیدق  ۳  و  درجه  ۲۵

  8117  که  است   مربع  لومتریک   ۵0۲  و  هزار  187  آن  وسعت   است   گرفته  قرار  یشرق  طول  قهیدق  19

  11  استان. این  است   بلوچستان  به   متعلق  آن  مربع  لومتریک   179۳8۵  و  ستانیس  به  مربوط  آن  لومتریک 

 لحاظ  به   کشور  یها استان  نیترتراکم  کم  از  یکی  و  ردیگیم  بر  در   را  کشور  مساحت  کل  درصد

  از   یخاک   مرز  لومتریک   800  و  هزار  و  یآب  مرز  لومتریک   ۳00  حدود  داشتن   با  استان  نیا  است   یتیجمع

  و   پاکستان  به  مشرق  از  و  عمان  یای در  به  جنوب  از  کرمان  به  غرب  از   افغانستان  و  خراسان  شمال

  ی ایدر  سواحل   از   که  است   یغرب-یشرق   ی هاکوه  شامل   مکران  . منطقهشود  ی م  محدود  افغانستان

  راس   از  و  کشور  ی خاور  جنوب  در  زین  مکران   سواحل  دارد  ادامه  انیجازمور  ی افتادگ   فرو  تا  عمان

 و  ها  جیخل  یدارا  که  اندشده  گسترده  عمان  یایدر  طول  در  گواتر  جی خل  تا  جاسک  باختر  در  کوهال

  سبب  به  سواحل  نیا  نیهمچن  باشند  ی م  یاقتصاد  ی هات یفعال  و  بندرها  جادیا  ی برا  مناسب  یی خورها

  ی الملل  نیب  یآبها  به  یدسترس  فارس  جیخل  کیتیژئوپل  حوزه  با  مجاورت  یانرژ  هارتلند  در  گرفتن  قرار
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  ی ها  یخشک   یبرا  مناسب   یتیترانز   یها  ت ی مز  و  هند  انوسیاق  و   عمان  یایدر  وزه ح  با  مجاورت

 ( kermani , 2017.) .باشند یم فراوان  یکیاستراتژ ت یاهم  یدارا ایاوراس

 : کرد یبندصورت ریز شرح  به توان یم را مکران سواحل یها ت قابلی اهم یبند میتقس کی در

   چابهار یاقتصاد یتجار آزاد مناطق وجود(1

   ساحل امتداد در مناسب  یها پسکرانه و نیزم مناسب  سواحل وجود(۲

   یتجار یرانیکشت و ت یترانز یبرا  یعال یبسترها  وجود(۳

   سپاه ییای در یهاگاهیپا  و ارتش ییای در مناطق وجود(۴

   ینظام یها گانی گسترش  یبرا الزم طیشرا وجود(۵

   کوچک  یها جی خل وجود(6

   مناسب  یدفاع یها ت ی قابل با سواحل وجود(7

  رانیا یاسالم یجمهور نظام با لیقبا  و فیطوا سران  ییهمگرا نهیزم وجود(8

   عمان  یایدر در مناسب  یاتیعمل  عمق و آزاد یهاآب(وجود 9

   منطقه در ارتش ییهوا پدافند و ییهوا  یهاگاهیپا د(وجو 10

در یک   مکران  سواحل  و  رانیا  شرق  جنوب  یکیتی ژئوپل  یهات یظرف  تری کل  یبندم یتقس  همچنین 

  سواحل   از  استفاده  با  عمان  یایدر  یارتباط  یتنگنا  از  رانیا  خروج  یارتباط  یهات یظرف  :از  عبارتند

  مناطق   ریسا  و  آزاد  یایدر  به  هیروس   و  یمرکز  یایآس  افغانستان  اتصال  و  کاال  ت یترانز،  عمان  یایدر

  و   یالملل   نیب  یاسی س  یها  لیپتانس  با  آزاد  یها  آب  و  هند  انوسیاق  به  یدسترس  ،بالعکس  و  جهان

  ر یدرمس  عبوری   یها  ی کشت  به  یناوبر   خدمات  ارائه   یبرا  یالملل  نی ب  بندرگاه  توسعه  و  جاد یا  ی،اقتصاد

 ک یاستراتژی، کنترل  انرژ  دیتول  یی،ایدر  قدرت  به  رانیا  لیتبدی، امکان سازی  انوسی اق  نیب   و  یالمللنیب

 (,Daryabari ۲018)المللی..مسیرهای بین

  :مکران منطقه ی میاقل  یژگیو. 3-2

 نیباالتر  نیانگیم  شود  یم  محسوب  گرم  مناطق  جز  نییپا  یهاعرض  به  یکینزد  لحاظ  به  مکران  منطقه

 حرارت  درجه  نیتر  نییپا  و  درجه    ۳۲ماه  خرداد  در  چابهار  شهر  در  مثال  طور  به  روزانه  حرارت  درجه
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 یدارا  منطقهکه    افت یدر  یراحت  هب  توانیم  نیبنابرا  .است  بوده  گرادیسانت  درجه  9  ماهیدبه    مربوط

 توسعه  یبرا  مناسب   میاقل  حال  نیع  در  .است   کوتاه  یها  زمستان  و  یطوالن  و  گرم  یهاتابستان

  تفتان   مانند  مرتفع  یآتشفشان  قلل  و  تفتان  ی هادامنه  و   عمان  یایدر  سواحل   در  ی گردشگر  یهات یفعال

  یهات یقابل گرید از دامن و رانشهریا سرباز سرسبز یهادره و مرتفع نسبتاً یهارشته ری سا و بزمان و

  و   رمندیه   رودخانه  وجود  بلوچستان  منطقه  در  یفصل  و  یدائم  ی هارودخانه  وجود   .باشدیم  آن

  . دیآی م  شمار  به  منطقه  نیا  یهایتوانمند  از  زین  ستانیس  منطقه   در  مهین  چاه  یعیطب  مهین  یهااچهیدر

  یمرکز  یای آس و اروپا انیم یخارج  ت یترانز و  یمل یرگانبازَ نقش یتصد یبرا منطقه ممتاز طیشرا

 برق   یانرژ  نهیزم  در  یقانون  مبادالت  توسعه  و  جادیا  امکان  و  قایآفر  شاخ  و  یجنوب و  یشرق  یایآس  به

 ,Afrakhteh).است   دهیبخش  کشور   از  هیناح  نیا  به  یممتاز  ت یموقع  زین  همجوار  یکشورها  با  گاز  و

2004 
  یی ایدر میعظ  منابع وجود و یآب  مرز لومتری ک  800 و هزار ۲ حدود  داشتن با رانیا یاسالم ی جمهور

  از  دفاع  و  حفظ  منظور  به  ییایدر  ادتیس  و  قدرت  ،جهان  و  منطقه  در  آن  یشیالجسوق  ت یموقع  و

  منافع   نیتام  یطورکلبه  و  یتجار  ناوگان  ،قاره  فالت  ،ریجزا  ی،ساحل   ساتیتاس  و  یآب  یمرزها

  ی اژهیو   ت یاهم  از  و  داشته  کننده  نییتع  نقش  کشور  یدفاع  یاستراتژ  در  رانیا  یاسالم  یجمهور

  ی دیجد  یهافرصت   یعبور  یهاداالن   و  اطراف  مناطق  تمام  به  ی دسترس  با  رانیا.  است   برخوردار

  گاه یجا  لحاظ  به  مکران  سواحل  .دارد  اریاخت  در  خود  هیهمسا  یکشورها   با  ارتباط  گسترش  یبرا

  و  توان از را آن و دینما فایا رانی ا یبرا  یاژهیو نقش یمجر یها یاستراتژ اتخاذ در تواندیم ینظام

  عمانمرز دریای    ق یطر  از  رانی ا   .دینما  برخوردار  ینظام  ت یفعال  در  ی انوسی اق  انی م  تحرک  ت ی قابل

  ج یخل   حوزه   از  را   خود  و   و   شود  لیتبد  ی انوسیاق  انیم  عملکرد  حوزه  با   ی نظام  قدرت  ک ی  به  تواندیم

چن  .بکشد  رونیب  فارس ظرف  توجهییب  یطیشرا  نیدر  ا  یهات ی به  نشدن    نیبالقوه  فراهم  و  بندر 

 .است   دهیآن گرد  یکیتیموجب عدم توسعه و کاهش وزن ژئوپل  هات ی ظرف  نیاز ا  یرگی بهره  هاینهیزم

به پنج    کیقرارگرفته که در حال حاضر نزد  آسیا اروپا و    ،آفریقاسه قاره    ت ی در مرکز  رانیا   کشور

با    یمرز آب  لومتریک   ۲000از حدود    ایران  کشورهای  از قابلیت   برخورداریجمعیت دارد.  نفر    اردیلیم
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زیاد درگیر ژئوپلیتیکی منطقه، سواحل دریایی مکران و    یههمساکشورهای  و    یالمللنبی  آزاد  هایآب

نقاط   ریارتباط با سا منظورسایر کشورهای به برایهای ترانزیتی را  نواحی راه خشکی ایران، ظرفیت 

  تیو براهمتر نموده برجسته ) جمهوری اسالمی ایران()اعم از کاال و مسافر( به عبور از کشور ثالث 

ا  افزوده  شیازپشیب  هارچاب   لجستیکیحور  م  یسازطرح توسعه و فعال از  استفاده  ظرفیت و    ن یو 

به  هاقابیلت  طرح  التزام    کی  عنوانرا  پا  یملو  و  بلندمدت  توسعه  م  داریدر   سازد.یضروری 

Karimipour,2001 ) 

  ی فنّاوراست. استفاده از  ریپذان  روشن و انکار  اری کشورها بس  دارپای  توسعه  در  ونقلامروزه نقش حمل

بهره ارتقاء  به  توجه  درکنار  گرد  یورروز  تصم  دهیسبب  سرما   نیدرا  رانیگ میتا    یگذارهیحوزه، 

  میزان   توانندمی  کشورها  اقتصادی،  های بینیرا مدنظر قرار دهند. بر مبنای محاسبات و پیش  ی شتریب

  رونیازا  .کاال بهبود بخشندمللی  البین  ترانزیت   عملیات  افزایش  طریق  از  را  خود  ملی  ناخالص  تولید

  به   اقتصادی  مطمئن  و  پایدار  درآمد  ایجاد  بر   عالوه  کاال  المللیافزایش سهم ایران در ترانزیت بین

 کشور ایران در  نقش  و  سهم  تواندمی  و  کرده  کشور ایجاد  برای  ای ویژه  موقعیت   نیز  سیاسی  لحاظ

جنوب شرق کشور    منطقهسازد.    تررا پررنگ  جهانی  و  ایمنطقه  هایگذاریاست سی  و  مناسبات   تعیین

نقش را   نیشتریطور خاص ببه  ی کیو ژئواکونوم   یکیت یژئوپل  یژهیو   یهاو فرصت   ت یبه لحاظ موقع

 .داشته باشد، تواندیم نهیزم نیدر ا

 . اهمیت توسعه سواحل مکران 3-3

باشد؛ دسترسی به ذخایر محدود آب    رو هر جا منابعب یک کاالی غیرقابل جایگزین است از اینآ

مقوله سیاسی    ناپذیری به یکدرچنین شرایطی، آب به نحو اجتناب.  شودمی   آن امری حیاتی محسوب

(. Sinai, 2010)خورنددر نتیجه سیاست،امنیت وآب به یکدیگر پیوند می.  شودو امنیتی تبدیل می

را برای نظیر آنپتانسیل بی عتر ازباشند که باید هر چه سریبهشت گمشده ایران می  سواحل مکران

  های فضایی سیاست دریاگرایی در سواحل مکران بازتاب.  را برد ی محور شرقی نهایت بهره توسعه

ارمغان خواهد داشت بین به  این.  المللی قابل توجهی را  به عنوان   با تحقق  سیاست، منطقه مکران 

شهرهای  آغاز و از  محورترانزیتی شرق کشور از سواحل مکران  .  شودمحور ترانزیتی منطقه مطرح می
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رضوی جنوبی،  خراسان  بلوچستان،  و  سیستان  ژئوپلیتیکی  ،  استان  قلمرو  به  و  عبورنموده  شمالی 

با این کار  .شودمی  کرده و به کشورهای آسیای مرکزی، غرب چین و روسیه ختم  اوراسیایی راه پیدا

نولوژی مانند شرق آسیا و اروپای غربی و باالخص روسیه  توان کشورهای صاحب سرمایه وتکمی

نمود. دخیل  محور  دراین  را  مکران  دریاگرایی    وچین  سواحل  بهجنوببرتبدیل  لوکوموتیو    شرق 

 (. Hafeznia et al, 2020تأثیر بسزایی دارد) ۲1توسعه ملی ایران در قرن 

  ی هادر سال  یدهان ارشد نظاماز فرمان   یبرخ  نیو همچن  یمقام معظم رهبر  یهادر صحبت   بارها

جنوب است، مورد تأکید قرارگرفته    -شمال  دوریبه توسعه سواحل مکران که نقطه اتصال کر  ریاخ

منطقه از کشور    نیغفلت شده و ا  کیمنطقه مهم و استراتژ  نیهای اقبل از ظرفیت   یهااست. در سال

تر نفوذ فقر، قاچاق و از همه خطرناک   ،یکاریمثل ب  ی و معضالت  ست یبرخوردار ن  یرونق چندان  زا

 .دیآیحساب ممناطق به نیاز مشکالت ا زیاز پاکستان ن ز ین یستیترور یهاگروهک یبرخ

، سال هاست مورد توجه دولت و فعاالن بخش رانیا  ی انوسیسواحل مکران به عنوان تنها بندر اق

ونقل بار  خود را در حمل یسهم واقعحمل و نقل کشور قرار گرفته است، اما تا کنون نتواسته است  

در    عقب ماندگی این سواحل  از علل   یکبه سواحل مکران ی  یلیشبکه ر  عدم اتصال.بدست آورد

  آسیای  از طریق سواحل مکران، کشورهای.  باشدیونقل بار در منطقه محملاستحصال سهم بیشتر از  

کشور    توانندیم  تند،هس   و شانگهای  اکو   سازمان  عضو  که  افغانستان  و  پاکستان  روسیه،  چین،  مرکزی،

 کنند. ایمنطقه هایها و پیماندر این سازمان استراتژیکیدرگیر مشارکت  ایران را نیز

 .یافته های تحقيق: 4

 سواحل مکران  ی و ژئوپلیتیک دسترسی ازلیر ت یترانز . 4-1

است که    یعی. طبندینمایم  نییتب  ی نسب  ت یخود را بر اساس امن  یراهبردها   ها،ست یاستراتژ  ایدر دن

   نخواهد شد. ی دهسازمان  ینظام یهات یصرفاً بر اساس قابل  ت ی تحقق امن یابزارها

ای  تبدیل ایران به یک قدرت فرا منطقه   مسیر اتصال دوقدرت بری و بحری جهت   سواحل مکران در

ای های فرامنطقهاستراتژی  تخاذدر ا می تواند  سواحل جنوب شرقی ایران به لحاظ جایگاه نظامی    و

 ، های اقیانوس را به نیروی دریایی ایران ببخشدبرای ایران تعیین کننده باشد و توان تحرک میان آب
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یل آن به  این به معنای گسترش حوزه عملیات نظامی ایران فراتر از حوضچه خلیج فارس امکان تبد

  اصلی   هایراهآب  از  یکی  کنترل  و عمان  هایکرانه  آبی  . مرزهاییک قدرت دریایی استراتژیک است 

منزلت کشور را  خلیج فارس و اقیانوس هند    ورودی  مبادی  در  را  ایران  تسلط  جهان  استراتژیکی  و

های جنوب شرق ایران دارای  سواحل و آب  .ددهمی  در ژئوپلیتیک دسترسی در خاورمیانه نشان  

امنیتی  -های دفاعیعمق استراتژیک خاصی است که توان باالیی را برای ایران در مقابله با چالش

  است  تمرکزم  اگرچه تفکر راهبردی دفاعی ایران در جنوب بر خلیج فارس  ،کندمنطقه تضمین می

لیات ایران قبل از ورود به خلیج فارس دریای عمان طراحی شود توان استراتژیک  عم  صحنه   چنان چه

همین امر لزوم توجه جدی به امکانات و قابلیت های سواحل    ،گیردمضاعفی در اختیار ایران قرار می

 . مکران را در تدوین استراتژی دفاعی امنیتی جامعه کشور برجسته ساخته است

 دفاعی ترانزیت ریلی و تاثير اتصال آن بر سواحل مكران در شرق کشور -:بعد امنيتی ۴-2

ترانزیت ریلی برسواحل مکران    نظامی-یتیامن  بعدهای تحقیق درتاثیر  پس از تحلیل اسناد، اهم یافته

 باشد: شرح ذیل متصور می  به

کشور    یاز مناطق مرکز  یخشی و بجنوب شرقی،  جنوب  یاز اراض   یعیبودن بخش وس  یخال (1

. با توجه به  باشدیکشور م یو حت یانسان  ت ی ، امن  یتیامن  یرپذیب یآس  لیاز دال  یکی  ران،یا

  ی به توسعه مناطق مرز  دهایتأک   یو انسان  یمل  ت ی با امن  ایهیتوسعه مناطق حاش   یوستگیپ

چالش و  رو  یت یامن  یاس یس  هایکشور  مآن  یفرا  طرف  .باشدیها  عدم   ب یتخر  یاز  و 

بر مرزها    رانیازجمله کنترل ا  ایدهیعد  یتیمشکالت امن  یمواصالت  هایراه  یافتگیتوسعه

  ران ای  کنترل  تنهانه  سواحل مکران  آهنبا انجام پروژه راه  رونایاز  باعث شده است.   زیرا ن

بلکه ورود و خروج کاال به   افت ی  خواهد  شیو شرق کشور افزا  شرقیجنوب    یبر مرزها

 دهد.یم شیافزا زیکشور را ن

به سمت    فارسجیو از خل  فارسجیداخل خل   یسو به  رانیاز مرکز ا  رانیا  یساختار ارتباط (۲

  ی عنیخارج است،    یا یبه دن  رانیا  یتنها راه ارتباط  فارسجیاست که خل  یاگونهخارج آن به

.  خوردیم  وندیپ  یجهان  ستمی با سو دریای عمان  تنگه هرمز  ،  فارسجیخل  قیاز طر  رانیا
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بلکه عامل    گرددیمحسوب نم  رانیا  یعنوان عامل قدرت براتنگه هرمز در حال حاضر به

هرمز است.    یکشور منطقه به تنگه  نتریوابسته  رانیا  رای است. ز  رانی ا  یضعف قدرت مل

در    نی. بنابراشودمی  انجام   لذکرافوق  ریمس  قیو واردات آن از طر  یصادرات انرژ  100%

خواهد   رپذیب یشدت آسبه  رانیهرمز، ا  یتنگه   ت یامن  دیو تهد  ییا یبروز محاصره در  طیشرا

  ی مناسب  لیگفت سواحل جنوب شرق باألخص سواحل مکران پتانس  توانیم  رونیازا.بود  

موجود و مفروض    داتیو از تهد  رانیا   ییای در  یارتباط  ی از تنگنا  ران یا  ی خروج نسب  یبرا

ی در کیتیژئوپل  مناسبات و تعامالتدر  نشدهینیبشیباتوجه به مسائل پ  .شودیمحسوب م

های استکبار جهانی مستقر در  سایر قدرت  یریاحتمال درگ از قبیل    ،بیست و یکمقرن  

)مثل مسدود شدن تنگه هرمز(، سواحل مکران    از آن  یتبعات ناش و    رانیاخلیج فارس با  

ا  یلری  ونقلحمل   ییدر ساختار فضا  تواندیم اتصال  ترانز  نیو  به شبکه    ی لی ر  یتیبندر 

 .دی حساب آبه فارسجیخل  یبرا یمناسب نیگزیجا  ایکشور نقش مکمل 

و    کایآمر  داتیکشور در مقابل تهد  افزایش توان  سبب   اتصال ریل به بنادر سواحل مکران (۳

  می شود. امروزه  منطقه و اروپا یبا کشورها همکاریدر  رانیا مقابلدر  یستیونیصه میرژ

شده و    متحدهاالتینفوذ ااعمال  وتاز و  تاخت   یگستره   المللینیآزاد ب  هایآبی  عرصه

مطمئن که   مسیر ترانزیتی امن و  کی  جادی. ادهدیمسوق    سود خویشرا به    ینظام جهان

پهناور    یو قلمرو  زیاد  حجمی  در  کاال  ترانزیت به  ،  متحدهاالتی ا  ییایدر  ادتیدور از س

و    ثبات  داشته باشد.  سزایی  بهمنطقه نقش    یاقتصاد-یاس یس  ندهیدر آ  تواندیکند، م  اقدام

 لیکاال تبد  یتیترانز  یدورها یکر  نتریکشور را به امن  نی حاکم است ا   رانیکه در ا  یتیامن

 یگذارهیسرماذا  ، لکرد  شاهدهم  توانیرا در کمتر کشور منطقه م  این امنیت کرده است.  

  یا یآس  ژهیوارتباط منطقه )به  لیتسه  یبرا  یی ایو در  یلیر  ،ینیزم  یارتباط  هایدر شبکه  رانیا

اما غرب    خواهد بود،  نهیزم  نیدر ا  رانیا   یاساس  اریاز اقدامات بس  آزاد،  یای( با دنیمرکز

قصد دارد   رانیا  هایمی تحرافزایش  منطقه و    شتریب  ییاز توسعه و همگرا  یریجلوگ   یبرا

  ای نهیو بافاصله و هز  گرید  قیارتباط از طر  یمنطقه به برقرار  یفشار بر کشورهاتحمیل  با  
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در سواحل    یلیر  ریمس  سعهتو   شکی. بردیانجام گ   گرید   هایکمتر از راه  ت ی و امن  گزاف

موقع  مکران به  توجه  ژئوپل   کیژئواستراتژ  تیبا  ارتقاء سطح    تواندمیآن    ک یتیو  ضمن 

 یامنطقه   ،ی)در سه سطح داخل  ی و امنیتیقدرت مل  اساس در ارتقاء، نقش  اقتصاد کشور

 . کند فایها انمودن آن  تأثیریو ب یغرب  یاقدامات خصمانه کشورها برابر( در ی و جهان

 ینظام  قدرت  و  ییایدر  ت یامن   شیسواحل مکران بر افزا  ی لیر  ت یترانز  اندازیاحداث و راه (۴

مناطق    ک،یاست که اکنون نقاط استراتژ  نیا  ت یواقعتأثیر بسزایی خواهد داشت.    کشور

قلمرو  کیاستراتژ مع  شتریب  کیژئواستراتژ  هایو  اساس  منظر    یاقتصاد  ی ارهایبر  از  و 

هم موردنظر است.   یمناطق از جهت کاربرد نظام   ت ی لکن قابل  شود،یم  نییتع  یژئواکونوم

  ی بلکه پشتوانه  ست،یدر کار ن  ییتنهابه  یعامل اقتصاد  یعنیاست،    یحساس  ارینکته بس  نیا

دارد. احداث و   ت یاهم  یهم در کنار مالحظات اقتصاد  یو مالحظات نظام  یقدرت نظام

بوده    ت ی امن  ازمندیباال ن  یو استانداردها  ت ی فیسواحل مکران باک   یلیر  های رساخت یتوسعه ز

از سو اقتصاد مل  یمثبت  ریتأث  ت ی امن  نیا   یبرقرار  گرید  یو    . ت خواهد داش  یبر عملکرد 

و    زیتجه  ،ینیو زم  ییای بندر و منطقه در حوزه در  نیا  ت ی امن  ت یو تقو   نیالزمه تأم  رونیازا

در سواحل مکران بوده تا ضمن    رانیا  یاسالم  یارتش جمهور  ییایدر  یرو یتوسعه ناوگان ن

-تیعمان، آرامش خاطر جهت فعال  ییایتا در  یشرق  یای از آس  ییا یدر  ریمس  ت ی امن  یبرقرار

. و قفقاز و اروپا را به ارمغان آورد  یشرق  یایآس  یرا به کشورها  یو تجار  یتصاداق  های

  ک یبه    تواندیم  یآبپهنه    نیارتشِ خود در ا  یراهبرد  ییای در  یروین  ق یاز طر  رانیا  شکبی

  یِ مجر  هاییشود و در اتخاذ استراتژ  لیتبد  یانوسیاق  انیبا حوزه عملکرد م  یقدرت نظام

 داشته باشد. ایژهیحوزه نقش و نیا

 تواندیفوق در سواحل مکران، م  یلیر  ستمیسبا مزیت های اقتصادی    یتیامن -یدفاع  ت یاجتماع مز

  ونقلحمل  یدورهایتوسعه کر  ییمنطقه و از سو  نیدر ا  یلری  ونقلتوسعه حمل  یبرا  یمتقن  لیدل

برقرار  المللینبی منطقه  یلیر  ت ی ترانز  ی باشد.  بازار  اتصال  و  مکران  زنج  ایسواحل  عرضه   رهیو 

 جادای  هم،  با  هاتعامل دولت   نهیزم  شیمنطقه، افزا  یایموجب از انزوا درآمدن جغراف  گریکدیبه    یجهان
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 یو برقرار  ییایدر  شمیراه  ابر  یا یدر اح  عیو تسر  انهیدر منطقه شکننده خاورم  یاسی و ثبات س  ت یامن

 ی کیتیژئوپل  ت ی از مز  مندیکه موجب بهره  ،خواهدداشت پی  را در  بندر  نیبا ا"ندریمک"ارتباط هارتلند  

مهاجرت    نه یزم  جادیآهن باعث ا اتصال سواحل مکران به راه  نیهمچن  گردد.می  منطقه از هارتلند  نیا

  ی روین  هایارتقاء مهارت  و  یانتقال فناور  ،یخارج  هایهیمنطقه، جذب سرما  نیبه ا  تیمعکوس جمع

  ر گیچشم  شیو افزا   یلی خط ر  ن یعبور ا  ریدر طول مس  یاشتغال جوانان و رونق اقتصاد  جاد یکار، ا

 خواهد شد.  یشهرساز 

 گیری و پیشنهادها: . نتیجه5

  خصوصبه  منطقه  برای   فراوانی  هایی مزیت   و  هااز مبدأ سواحل مکران شامل فرصت   یلیکریدور ر

  اقتصادی،   هایجنبه  از  العاده،و ژئواکونومیکیِ فوق  ژئوپلیتیکی  هایظرفیت  بودن  دارا  با  که  است   ایران

از مشکالت و تنگناهای    یبسیار  راهگشای  تواندمنظر داخلی و خارجی می  دو  از  امنیتی،  سیاسی،

ایران    افزایش  باعث   تواندمی  داخلی،  منظر  از.  باشد  ایمنطقه ملی  خارج .  باشدقدرت  منظر  ی  از 

کشور    و  سواحل مکران  یکیتیمنزلت ژئوپلنماید. همچنین      یسامانده  المللینیو ب  اییمنطقه  ینهادها

 .  دهد ارتقارا 

حاضر در  یِتیثبات امن ران،یسواحل مکران و ا کیتیو ژئوپل کیژئواستراتژ رینظکم  ت یعالوه بر موقع

  لیراه تما   کی- کمربند  کیدر چهارچوب طرح    یخارج  گذارانه یکه سرما   ده یکشور موجب گرد

  هایکارهم  ت یسواحل مکران از خود نشان دهند. لذا با تقو   یلیبه ساخت و توسعه خطوطِ ر  یشتریب

بر    یمبتن  یجانبهمشترک و همه یتوسعه  یبرا  دیبا  یجامعه جهان  ک، یتژئوپلی  و  ونقلحمل  ینهیدرزم

 ترانزیت   مسیر  ترینمهم  به  سواحل مکران  . نزدیکیدیاحترام متقابل و تعامل تالش نما  ،بستگیهم

تنگه هرمز و دریای عمان می  یدریای سه منطقه بزرگ   مسیر دسترسی ممتاز  نقش  تواندجهان در 

 ایفا کند.آسیای جنوبی، خاورمیانه و آسیای مرکزی را 

شمال ایران، باعث افزایش ضریب امنیت در   محور ترانزیتی جنوب شرق و اتصال جنوب به توسعه

به افزایش  باعث  اقتصادی  مبادالت  افزایش  و  ب  یوستگیپهمجنوب شرق کشور    شتر ی و چسبندگی 

 تواندمی هند قاره شبه المللی بین و  ایمناطق مرزی با بخش مرکزی کشور خواهد شد. از نگاه منطقه

صورت مشخص با هسته مرکزی قاره اوراسیا و به  یترصرفهبه  جهدرنتی   و  تریآسان  و  ترسریع  رتباطا
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کس داشته باشد و پنج کشور قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان  العبا فدراسیون روسیه و ب

   .را خارج کند (محصور بودن در خشکی)و افغانستان را از تنگنای ژئوپلیتیکی 

ارتباط و اعتماد    ی سبب جلب و برقرار  ،ییایدر  شمیراه ابر   دوریمنطقه و کر  نیا  ی تیثبات امن  شیافزا 

ضمن حفظ    ت ی امن  نیثبات و تأم  نیکه ا   شودیم  یلیر  دوریکراین  منطقه جهت استفاده از    یکشورها

 اییفرامنطقه  هایو اقدامات خصمانه قدرت  داتیدر منطقه، تهد  تیو رونق ترانز  ییای راه در  ت یامن

ی ارتش جمهوری  کیولجست  ینظام  هایگاهیپا  زیتجه  رونیازا  کاهش خواهد داد.  زین  رانیرا درقبال ا

الزمه    تسلیحات نظامی و دفاعی،  روز  هاییبه فنّاور  یراهبرد  ییای در  یروین  اسالمی ایران وباالخص

 مذکور خواهد بود.   یتیترانز ریدر مس  روهاین نیبهتر ا ینیآفرنقش 

  ی هات ی راه( ظرف  کی- کمربند  کی )  شمیجاده ابر طرح راهبردی    اءیسواحل مکران و اح  لیشدن ر  فعال

 دیرا عا یدرآمد سرشار یگردشگر  ژهویبه یو فرهنگ ینظام ،یاسیس ،یاقتصاد یدر عرصه یاریبس

-سواحل مکران و شکل  یبه طرح مذکور، موجب انزوا  توجهی یکشور خواهد کرد و درصورت ب 

 خواهد شد.  یمتماد هایسال یبرا  وبلوچستانستانیدر منطقه س ی و اجتماع  یتیامن داتیتهد یرگی
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