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 معرفی سواحل مکران

ن به ای ایراسواحل دریای عمان، یا بنا به تاکید رهبر انقالب، سواحل مکران، عقبه منطقه خلیج فارس در برابر دشمنان فرامنطقه

این مروارید گردد. در این گزارش ضمن معرفی پیش از میالد مسیح بازمی 545آید. پیشینه تاریخی این سواحل به حساب می

 .مانده آن را بررسی خواهیم کردهای مغفول شده دریای عمان، ظرفیتفراموش

اشراف و تاکید رهبر معظم انقالب بر جایگاه استراتژیک دریا در توسعه و بسط اقتدار ملی، سابقه ای دست کم سی ساله دارد. ایشان 

امام خمینی و اعطای سردوشی، این دغدغه خود را بیان فرمودند. در  ، در دیدار از دانشگاه علوم دریایی6919نخستین بار در سال 

همه این سال ها، و در مناسبت های مختلف، ایشان بر این نگاه راهبردی و کالن خود پای فشرده اند. ترجمان این قاطعیت و تاکید، 

حضرت  ،39فته است. در آذر ماه سال در حضور درخشان نیروی دریایی کشورمان در آب های آزاد، در سال های اخیر، تجلی یا

 شانای در دیدار جمعی از فرماندهان و مسئوالن نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در بخشی از فرمایشاتاهلل خامنهآیت

های علمی، سازندگی و افزایش بازدارندگی خواندند و تاکید دوران صلح را فرصت مغتنمی برای خدمت نیروهای مسلح در بخش

های مورد نظر در واحل مکران نیز جزو همین کارهای اساسی است که باید با همکاری دولت، برنامهمسئله آبادسازی سکردند که 

این منطقه با سرعت بیشتری دنبال شود. امیر سیاری نیز در همین دیدار بیان داشت: توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی از 

 های ما است.برنامه

 

نیز در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی، ضمن تاکید بر احیای نام  36رهبر انقالب پیش از این در سال 

 اصیل مکران، بار دیگر ضرورت توسعه ظرفیت های مغفول مانده سواحل شمال دریای عمان را مطرح کردند. 

 پردازیم. های مغفول مانده آن میدر این گزارش به معرفی اجمالی سواحل مکران و ظرفیت



 
 سواحل مکران

 موقعیت جغرافیایی

 19دقیقه تا  44درجه و  55دقیقه عرض شمالی، و  53درجه و  96دقیقه تا  9درجه و  55استان سیستان و بلوچستان در موقعیت 

کیلومتر مربع آن مربوط به  5664کیلومتر مربع است، که  654585دقیقه طول شرقی قرار گرفته است. وسعت آن  63درجه و 

درصد کل مساحت کشور را در بر می گیرد و یکی  66کیلومتر مربع آن متعلق به بلوچستان است. این استان،  643953سیستان و 

کیلومتر مرز  6588کیلومتر مرز آبی و  988از کم تراکم ترین استان های کشور به لحاظ جمعیتی است. این استان با داشتن حدود 

خاکی، از شمال به خراسان و افعانستان، از غرب به کرمان، از جنوب به دریای عمان و از مشرق به پاکستان و افغانستان محدود 

آبادی دارای سکنه را در بر  1895دهستان و  35شهر،  61بخش،  53شهرستان، است که مجموعا  4شود. این استان دارای می

 (6956گیرد.)فصلنامه مطالعات ملی،می

 



 

 پیشینه تاریخی

قبل از میالد( یکی  558-558مکران و نواحی ساحلی جنوب شرقی ایران در روزگار مادها، به ویژه سلطنت آستیاک یا ایشتوویگو)

 از آن یاد شده است.« پاریکانیان و حبشیان آسیایی»های )استان( شرقی آن دولت بوده و به نام سرزمین از ساتراپ

الد، ایاالت شرق ایران، از جمله مکران، به وسیله کوروش کبیر فتح شد. در زمان سلطنت داریوش کبیر، قبل از می 545در سال 

 رفت.سرزمین ماکا یا مکران جزو ایاالت فالت ایران به شمار می

ن، اردشیر آمد. با تسلط ساسانیادر دوره اشکانی، به ویژه سلطنت مهرداد اول، سرزمین مکران هم جزو قلمرو پارت به حساب می

ها بود. حکمران مستقل و موروثی هر ناحیه را شاه ناحیه مستقل تقسیم کرد که مکران نیز یکی از آن 99ساسانی، کشور را به 

 (6951گفتند.) معاونت امور اجتماعی استان سیستان و بلوچستان،می

داریوش  بوده، که« زرنج»یا « زرنگ»یستان، نام این استان از ترکیب دو نام سیستان و بلوچستان تشکیل شده که نام قدیمی س

های میخی داریوش در تیسفون و تخت جمشید، ماکا یا مکّه ضبط برد. نام بلوچستان در کتیبههای خود از آن نام میکبیر در کتیبه

 شده که استان چهاردهم بوده است.



در قرن اول هجری که اعراب بر آن سرزمین دست یافتند، ها در میان مردم منطقه، معمول بود. ولی تا پیش از ظهور اسالم این نام

اند. از این پس به علت نویسان اسالمی هم آن را با همین امال ضبط کردهبر این منطقه اطالق می شد و جغرافی« مکران»نام 

 است. مهاجرت بلوچ ها از کرمان و سیستان، به این منظقه نام بلوچستان، برگرفته از نام ساکنان، اطالق شده

 جغرافیایی منطقه-های جمعیتیویژگی

داد. با توجه به نُرم درصد آن را تشکیل می 4515نفر بوده که جمعیت شهرنشین  515631888، جمعیت استان 6955بر اساس آمار 

صد و در 15186سال به باال،  1، این درصد بسیار پایین است. میزان باسوادی جمعیت 1415کشوری جمعیت شهری، یعنی متوسط 

 (6955است.)سرشماری نفوس و مسکن، 53115و  41194شاخص با سوادی در نقاظ شهری و روستایی، به ترتیب 

پیشه عمده ساکنان منطقه، کشاورزی و دامداری است لیکن به دلیل مشکالت طبیعی، ضعف تکنیکی، کمبود سرمایه و به عالوه 

آیند، یا به سمت قاچاق مواد مخدر اند به شهرها میحداقل معاش بازماندهرشد شتابان جمعیت، بسیاری از روستاییان که از تامین 

 شوند تا کاری پیدا کنند.های حاشیه خلیج فارس مینشینروند، یا راهی شیخمی

درصد کل  916، این استان باالترین نرخ رشد جمعیت را در کل ایران دارد. از لحاظ جمعیت، با داشتن 5155با نرخ رشد جمعیت 

 عیت کشور، رتبه دهم را به خود اختصاص داده است.جم

شهرستان های استان، شامل زاهدان، زابل، خاش، سراوان، ایرانشهر، نیکشهر، سرباز و چابهار و زاهدان مرکز استان است. استان 

 درصد کل مساحت کشور به حساب می آید. 6614سیستان، پهناورترین استان ایران با 

 منطقه هاینقاط قوت و قابلیت

 بندی کرد:توان به شرح زیر صورتها را میاهم این قابلیت

 اقتصادی چابهار. -وجود منظقه آزاد تجاری-6

 وجود سواحل مناسب.-5

 های مناسب در امتداد ساحل.زمین و پس کرانه-9

 وجود بسترهای عالی برای ترانزیت و کشتیرانی تجاری.-4

 دریایی سپاه.های وجود مناطق دریایی ارتش و پایگاه-5

 های نظامی.وجود شرایط الزم برای گسترش یگان-1

 های کوچک )خورها(.وجود خلیج-4

 های دفاعی مناسب.وجود سواحل با قابلیت-5



 وجود زمینه همگرایی سران طوایف و قبایل با نظام جمهوری اسالمی.-3

 های آزاد و عمق عملیاتی مناسب در دریای عمان.آب-68

 های هوایی و پدافند هوایی ارتش در منطقه.پایگاهوجود -66

 بندی نظامی با تقسیمات سیاسی.انطباق منطقه-65

 های منطقهپذیرینقاط ضعف و آسیب

 پایین بودن سطح رفاه عمومی مردم منطقه.-6

 دوری منطقه نسبت به مرکز.-5

 ای مردم.فرهنگ قومی و عشیره-9

 ار.ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همجو-4

 ها دامن می زند.امنیهای غیرمجاز در منطقه که به ناوجود سالح-5

 وجود مبادی قاچاق در استان.-1

 های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.توزیع نامناسب و ناعادالنه امکانات کشوری و زیرساخت-4

 عدم وجود اشتغال پایدار.-5

 شرایط اقلیمی و کمبود آب.-68

 ید در مقیاس صنعتی.عدم سازماندهی برای ص-66

 اجرایی نشدن طرح جامع مدیریت.-65

 عدم به کارگیری نیروهای مدیریتی بومی.-69

 تراکم بسیار نامناسب جمعیت.-64

 ای در منطقه.نامناسب بودن ساختار ارتباطات رسانه-65

 اهمیت جایگاه ژئوپلیتیک سواحل مکران



المللی در سرتاسر مرز جنوبی، همسایگی مستقیم با های آزاد بینبا آبهای این منظقه، مجاورت آن ترین قابلیتیکی از مهم

کشورهای پاکستان و افغانستان، و به طور غیرمستقیم با کشورهای آسیای مرکزی) از طریق ترکمنستان( است که یک راه غیرقابل 

های شود. ولی متاسفانه، زیرساختمیچشم پوشی برای این کشورهای محصور در خشکی) به جز پاکستان( به دریاهای آزاد محسوب 

 ای چشمگیر دارد.توسعه و بسترهای ترانزیتی آن با سطح استاندارد جهانی، فاصله

 

ان این امر، منطقه مکران را به عنو استان سیستان و بلوچستان در مسیر دو کریدور از سه کریدور ترانزیتی بزرگ دنیا قرار دارد.

اندازی محور ترانزیتی کشور، که از بندر چابهار آغاز و با در صورت راه کند.شرق مطرح می محور ترانزیتی طرح توسعه جنوب

نطقه شود، این معبور از شهرهای استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، رضوی و شمالی به کشورهای آسیای میانه ختم می

 خواهد کرد.محروم، از فقر و محرومیت خارج خواهد شد و به سوی توسعه حرکت 

شود. این بندر به علت موقعیت استراتژیک بندر چابهار یکی از چهارراه های اصلی کریدور جنوبی تجارت جهانی نیز محسوب می

ای در مبادالت بین ایران و سایر نقاط منطقه دارد. چابهار نسبت به سایر المللی، جایگاه ویژههای آزاد بینخود و دستیابی به آب

های خاص خود را دارد. آب های عمیق در خلیج چابهار، شرایط پهلوگیری کشتی های بزرگ و ایجاد یران، مزیتنقاط ساحلی ا



ترین بندر تجاری خارج از حوضچه خلیج فارس است و از نظر سیاسی و راهبردی تاسیسات بندری را فراهم می کند. این بندر، مهم

ای ایفا کند. قرار گرفتن چابهار در یک خلیج، موقعیت بندری ش تعیین کنندهتواند نقای میهای منظقهدر مواقع جنگ و بحران

 (444:6938بخشد که بسیاری از بنادر دنیا، از آن محرومند.) شمسایی، آلی برای توسعه فیزیکی در آینده به آن میایده

 

 نقش استراتژیک دریای عمان در امنیت خلیج فارس 

ن به ای ایراید رهبر انقالب، سواحل مکران، عقبه منطقه خلیج فارس در برابر دشمنان فرامنطقهسواحل دریای عمان، یا بنا به تاک

به نحوی که نیروهای متخاصم برای هرگونه اقدامی در خلیج فارس، مجبور به عبور از این دریا هستند. با توجه به  آید؛حساب می

توان به مقابله با تحرکات دشمن در این منطقه پرداخت یزی دفاعی دقیق میراحاطه ایران بر کرانه شمالی دریای عمان، با یک برنامه

 (944:6938و آن را در خلیج فارس در تنگنا قرار داد.)فیضی، 

 

 های دفاعی سواحل مکرانارزش

چستان، امکان های جازموریان و منطقه دلگان در استان سیستان و بلوعقبه نامناسب منطقه، از جمله وجود ارتفاعات مکران، چاله

کند. اما همین عقبه نامناسب، وجود خورهای متعدد و عبور از این منطقه را برای نفوذ به عمق کشور، برای دشمن بسیار سخت می

المللی تراکم جمعیتی بسیار پایین و حتی خالی از سکنه بودن منطقه، به همان اندازه فرصت های مناسبی در اختیار قاچاقچیان بین

دهد و امکان عملیات محدود و ایذایی را از طریق ارسال تیم های تروریستی به داخل، برای دشمنان و سالح قرار میمواد مخدر 

 کنند. فراهم می



کنند، برای مهاجمین دارای اهمیت استراتژیک های آزاد را فراهم میاز آن جا که سواحل دریای عمان امکان دسترسی مستقیم به آب

های منطقه به وجود آمده است، امکان ها و رودخانههایی که در ارتفاعات منطقه به واسطه سیالباز آن، بریدگیباالیی است. گذشته 

های ساحلی دارای عمق کم کند. به عالوه آبنفوذ دشمن از این مناطق را به درون کشور یا حداقل داخل ارتفاعات مکران فراهم می

تمل برد محهایی از قبیل هلیسازند. به همین دلیل استفاده دشمن از روشغیرممکن میبوده و نزدیک شدن ناوهای بزرگ دشمن را 

تواند به عنوان ای و برخی موانع دیگر وجود دارد که میهای ماسهاست. در برخی از قسمت های ساحل، وجود موانعی مانند پشته

 موانع در هنگام نزدیک شدن دشمن، مورد استفاده قرار گیرد.

 ای منطقهدر تبدیل ایران به یک قدرت فرا ل مکراننقش سواح

ای برای ایران تعیین کننده باشد و منطقههای فراتواند در اتخاذ استراتژیسواحل جنوب شرقی ایران به لحاظ جایگاه نظامی می

ز نظامی ایران، فراتر ا های اقیانوسی را به نیروی دریایی ایران ببخشد. این به معنای گسترش حوزه عملیاتتوان تحرک میان آب

حوضچه خلیج فارس و امکان تبدیل آن به یک قدرت دریایی استراتژیک است. بر خالف محیط بسته خلیج فارس، دریای عمان و 

 توانددهد. وجود پایگاه هوایی چابهار و توسعه آن میهای آزاد، امکان این تبدیل را به ما میاقیانوس هند، با پیوند دادن ما به آب

های مرزهای آبی کرانه (6954:69درت نظارتی و کنترل ایران را بر بخش شمالی اقیانوس هند افزایش دهد.)حافظ نیا و رومینا، ق

های اصلی و استراتژیک جهان، تسلط ایران را بر مبادی ورودی خلیج فارس و اقیانوس هند تضمین عمان و کنترل یکی از آبراه

های بین المللی، هزینه تامین امنیت منطقه را به عهده یگران، با تولید امنیت از طریق همکاریکند و از طریق تجمیع منافع دمی

 (64گذارد.) همان، دیگران می

 
 ناوگان ایران در دریای عمان و سواحل مکران

 -های دفاعیهای جنوب شرق ایران دارای عمق استراتژیک خاصی است که توان باالیی را برای ایران در مقابله با چالشسواحل و آب

کند. اگرچه تفکر راهبردی دفاعی ایران در جنوب، بر خلیج فارس متمرکز است، چنان چه صحنه عملیاتی امنیتی منطقه تضمین می



گیرد. استراتژی فارس، از دریای عمان طراحی شود، توان استراتژیک مضاعفی در اختیار ایران قرار میایران قبل از ورود به خلیج 

کند. بر طبق نظریه آلفرد ماهان، از پدران علم استراتژی، نظارت بر ای کشور بازی میمنطقه-ای در توسعه فرادریایی، نقش عمده

ها، نیروهایی که در موقعیت برتر دریایی قرار ست. به نظر وی در نزاع بین قدرتدریاها، اولین گام در راه کسب قدرت برتر جهانی ا

(. همین امر لزوم توجه جدی 6956:535دارند، از امکانات بیشتری برای در دست گرفتن ابتکار عمل نظامی برخوردارند) کامران، 

 امنیتی جامع برای کشور، برجسته می سازد. -های سواحل مکران را، در تدوین یک استراتژی دفاعیبه امکانات و قابلیت

 

 ها و تهدیدهای منطقهفرصت

 توان به چند مزیت شاخص اشاره کرد:وار میاز میان فرصت های موجود در این منطقه به طور فهرست

 وزن ژئوپلیتیک ایران در منطقه دریای عمان.  -الف

 اجتماعی و مذهبی با مردم کشورهای منطقه. -پیوندهای فرهنگی -ب

 های الزم جهت توسعه زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی. وجود پتانسیل -ج

 وجود حس مشارکت محلی و بومی مردم منطقه در تولید امنیت.  -د

 وجود حس تعلق و گسترش اعتماد بین مردم مرزنشین و دولت و مردم کشور.  -ر

 های زیست محیطی و دریایی.جود نیاز مردم منطقه به آموزشو -ز

 توان این گونه فهرست کرد:به همین ترتیب تهدیدهای موجود در این استان را می

 های زیست محیطی در دریاهای آزاد. آلودگی -الف

 دهد. واگذاری یک ساحل طوالنی به این استان که مشکالت امنیتی آن را افزایش می -ب

 رویه مردم در ابعاد مختلف اجتماعی به کشورهای پیرامون منطقه. د بیترد -ج

 ای جمعی خارجی. های رسانهسهولت دریافت شبکه -د

فیری های تکهای خلیج فارس که ممکن است منطقه را به پایگاهی جهت تبلیغ وهابیت یا سایر جریاننشیننزدیکی به شیخ -ر

 تبدیل کنند. 

 قرار داشتن در مسیر تراتزیت مواد مخدر.  -ز

 وجود فرهنگ مشترک میان مردم استان و مردم کشورهای همجوار. -ه



 توسعه اقتصادی بندر چابهار

شکی نیست که یکی از نمودهای، و به واقع نوک پیکان توسعه یک کشور، رونق بنادر آن است که حکم شاخص توان صادراتی آن 

 امری که خود بر میزان استقالل و خودکفایی اقتصادی یا رفاه بیشتر آن دارد. کند.کشور را بازی می

های جنوب خلیج فارس، بیش از هر چیز در شکوفایی بنادری چون راس الخیمه تجلی یافته است. نشینرشد حیرت آور اقتصاد شیخ

 زار کانتینر بوده است.ه 188ها حدود بنادری که از زمان آغاز روند توسعه، افزایش ظرفیت سالیانه آن

 

 های )بر مبنای تعداددر به دست دادن یک شاخص ملموس از میزان عقب افتادگی بنادر ما، تنها نسبت حجم هفت به یک فعالیت

های نفتی کانتینر( جنوب نسبت به شمال تنگه هرمز، گویای وضعیت است. بدیهی است که دوشادوش رقابت در استحصال از میدان

گذاران ریزان و سیاستبت در به دست گرفتن سهم بیشتری از بازار کانتینری خلیج فارس هم باید پیش چشم برنامهمشترک، رقا

وری پذیر است. تجربه کشکشور باشد، که خود این امر تنها از طریق توسعه و تجهیز روزافزون بنادر استراتژیکی چون چابهار امکان

مساحت جزیره قشم، بیانگر آن است که مدیریت اصولی و جذب سرمایه در بخش توسعه  تر از نصفمانند سنگاپور، با وسعتی کم

شود، بلکه منفعتی پایدار و چشمگیر برای کل کشور به بندر چابهار، نه تنها منجر به تحول اقتصادی عظیمی در منظقه مکران می

 دنبال دارد.

ر منتهی الیه جنوب غربی پاکستان در ساحل خلیج گوادر در دریای عمان مشابه، یا به واقع همتای بندر چابهار ایران، بندر گوادر د

ها از دید مسوولین پاکستانی مغفول ماند )به علت تمرکز بیش از حد بر بندر کراچی(، است. توسعه این بندر هم، مانند چابهار، سال

ه جدی این کشور به توسعه بندر گوادر از سال های نظامی و امنیتی آن، موجب توجلیکن منافع اقتصادی پاکستان در کنار دغدغه

گذاری همه جانبه با دولت چین، در به این سو گردیده است. امری که منجر به امضای توافقنامه نهایی مشارکت و سرمایه 6333

 زمینه توسعه و تجهیز این بندر شده است. 



 
 کرده است دولت پاکستان قرارداد توسعه و تجهیز بندر گوادر را با چین امضا

های اقتصادی، و اختصاص اعتبارات قابل توجه گیری از تجارب جهانی و حضور و مشارکت قدرتدر چنین شرایطی، قطعا اگر با بهره

ای و هوایی و تجهیزات مدرن بندرگاهی، در چابهار به های حمل و نقل ریلی، جادههای زیرساختی، از جمله سیستمو ویژه، طرح

ن بند تری برای ایانداز درخشانیل موقعیت ممتازتر و مزایای بیشتر این بندر، نسبت به گوادر و امثال آن، چشمانجام برسد، به دل

 بینی است.قابل پیش

 
 بند گوادر پاکستان

 

 



 های آزادمانور اقتدار ایران در آب

ران نگرد. قدرت تسلیحاتی ایاستراتژیک میجمهوری اسالمی برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه، به دریا به عنوان یک طرفیت 

های استوار کشورمان را به سوی تسلط بر دریا های پدافندی، در کنار تقویت ناوگان دریایی، گامها و سامانهدر زمینه ساخت موشک

های ساحل به و سالحها ها، زیردریاییدهد. تولید بومی جنگ افزارهایی از قبیل ناوشکنهای آزاد نشان میو میدان داری در آب

دهد، تجلی اراده قاطع سیاستمداران و ها قرار میدریایی که ایران را در کنار معدود کشورهای دارای تکنولوژی ساخت این سالح

 ای است.منطقه-گیران ایران برای حضور قاطعانه فراتصمیم

 
 مانور ارتش جمهوری اسالمی ایران در دریای عمان

های ایران برای ، با دستور و تاکید ویژه فرمانده کل قوا آغاز شد و اولین ناوگروه6954های آزاد، از سال آب حضور گسترده ایران در

آمیز ناوگان دریایی ما با دزدان دریایی، جای پای ایران را در این مقابله با دزدان دریایی در خلیج عدن اعزام گردیدند. مقابله توفیق

ای به این حضور مقتدرانه وارد کند. این حضور موفق، موجب شد تا حضور در ی نتوانست خدشهمنطقه تثبیت کرد، و هیچ کشور

سایر مناطق هم، با اعتماد به نفس باال، در دستور کار قرار گیرد و عبور از کانال سوئز و حضور در مدیترانه برای نخستین بار، نشانی 

های دوربرد در شمال اقیانوس هند، زیردریایی به دریای سرخ، آزمایش موشک از آینده درخشان اقتدار دریایی کشورمان باشد. اعزام

هدف قرار دادن هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی که وارد حریم دریایی ایران شدند و پرواز هواپیماهای شناسایی ایران بر فراز 

ایران برای قبوالندن خود به عنوان قدرت نظامی اول  ناوهای آمریکایی، همگی قراینی بر تغییر موازنه قدرت در منطقه و عزم قاطع

 منطقه هستند.



 
 مانور بزرگ ارتش جمهوری اسالمی ایران در دریای عمان

در این میان، سواحل مکران، گنجی است که به دلیل دورافتادگی و مغفول ماندن، تاکنون چندان که باید مورد استفاده قرار نگرفته 

های آزاد از یک سو و از سوی دیگر ورود به تنگه هرمز و خلیج فارس به حساب دروازه ورود به آب است. سواحل مکران به واقع

های آینده، سواحل های آزاد، در سالهای بلندمدت و دقیق نیروی دریایی و سابقه حضور مقتدرانه در آبآید. با توجه به برنامهمی

، های اطالعاتی و علمیوی دریایی، گسترش صنایع دریایی و ایجاد پایگاهمکران، موقعیت برجسته خود را جهت افزایش حضور نیر

 پیدا خواهد کرد.

های ژئواستراتژیک طور که گفته شد، با عمق استراتژیک ممتاز خود، قدرت ایران را در برخورد با چالشهای این منطقه، همانآب

 آن برخوردار نیستند.دهد. عمق استراتژیکی که کشورهای پاکستان و عمان از ارتقا می
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