ويژهنامه

یکسری کشورها در تاریخ قدرت دریایی بودند مثل اسپانیا،
هلند و پرتغال ،االن کجا هســتند؟ فرمانــده نیروی دریایی
پرتغال به ما میگفت آلبوکرک بزرگترین دریانورد پرتغال و
یکی از معروفترین دریانوردان دنیا دست خودش را بیش از
آستین ما دراز کرد یعنی بیش از اندازه گسترش دریایی پیدا
کردیم و همین باعث شد تا هزینههای راهبری آنقدر افزایش
پیدا کند که قدرت دریایی ما از بین برود .بنابراین اگر بخواهیم
قدرت دریایی باشیم اول باید تمدن دریایی داشته باشیم ،در
کنار ساحل باشیم ،چرخههای قابلیتساز را شکل بدهیم و این
چرخهها قدرت دریایی را تولید کنند ،نباید از دولت انتظار کار
خارقالعاده داشت .دولت باید با نگاه کالن سنگ بنا را بگذارد،
زیرساختهای اساســی را مهیا کند و توســعه دریامحور و
فرهنگ دریایی را تولید کند .اینها که شــکل گرفتند تازه
قدرت دریایی شــکل میگیرد .این قــدرت دریایی به وزن
ژئوپلتیک و جغرافیایی که از آن ناشــی میشود ،وصل است.
اینها هستند که به شما اجازه میدهند نیروی دریایی شما چه
اندازه باشد؛ یعنی چقدر پول و قدرت چانهزنی داری ،چقدر
منافع داری و چقدر مســئولیت داری؟ وقتی نتوانید مراقب
مرزهای دریایی باشید و امنیت ایجاد کنید دیگران میآیند .ما
در قبال کشورمان ،در قبال منطقه و جهان مسئولیت داریم،
اگر این مسئولیت را بر عهده نگیریم دیگران فضا را پر میکنند.
مســئولیت ما این اســت که حداقل مناطــق دریایی تحت
حاکمیت ما و مناطق مجــاور از امنیت برخوردار باشــند و
دریانوردی به درستی صورت گیرد .مسئولیت ما این است که
هرگونه زمینه شــکلگیری ناامنی دریایــی را مهار کنیم.
مسئولیت ما این است وقتی به دریای آزاد میرویم ضمن حفظ
منافع ملی در دریا ،در برقراری امنیت دریایی جهانی ســهم
داشته باشیم .آنجاست که یک نیروی دریایی را نیروی دریایی
آبهای سبز یا آبهای آبی تعریف میکنند ،نیروی دریایی
آبهای آبی یعنی اینکه از مناطق دریایی تحت حاکمیت که
حداقل  200مایل است عبور کنیم و وارد آبهای آزاد شویم.
آنجا کمترین کار دریانوردی است و اگر کشوری مثل ما خطوط
مواصالتی راهبردیاش در دریا باشد نیاز به این دارد که سامانه
قدرت دریاییاش هم در کنار ایــن خطوط امتداد پیدا کرده
باشــد به همین خاطر میگوییم وزن ژئوپلتیک به ما دیکته
میکند که قدرت دریایی ما به چه اندازه باشد .بر این اساس
دســتمان را حتما به اندازه آســتینمان دراز میکنیم اما با
تعریفی که از مرزهای دریایی معنادار داشتیم با توجه به وزن
ژئوپلتیک جمهوری اســامی ایران این ظرفیت را داریم که
دست ما خیلی بلندتر از دیگران باشد یعنی حداقل در مقطع
کنونی با ظرفیتهایی که در اختیار داریم منطقه اقیانوس هند
و شاخکهای آن منطقهای است که میتواند نیروی دریایی در
آن حضور معنادار داشته باشد و میتواند منافع ملی ما را در آن
بخش از دریا تامین کند .در واقع آن مرز دریایی که با قدرت
دریایی جمهوری اسالمی ایران ارتباط پیدا میکند سواحل
مکران است .با این توضیحات برخالف نظریه آقای ماهان که
میگوید کشــورهای دریایی صرفا جزیرهای هســتند من
میگویم کشــوری مثل جمهوری اســامی ایران به خاطر
مسائلی همچون موقعیت گذرگاهی ،وزن ژئوپلتیکی ،مرکز
بودن ،منابع انرژی ،ظرفیتهای منطقهای شدن و دریاهای
معنادار و تنگههای راهبردی و خطوط مواصالتی اطرافش ،یک
کشور دریایی است و اگر کشــور دریایی هستیم باید تمدن
دریایی نیز باشــیم .اما این تمدن دریایی در کجا باید مستقر
شود؟ بنده میگویم سواحل مکران چون مهمترین ساحل ما
که ارتباط بیواســطه با دریاهای آزاد برقرار میکند سواحل
مکران است .خلیج فارس از لحاظ ژئوپلتیکی و ژئواکونومیک
اهمیت خود را دارد اما برای احیای قدرت دریایی در شــان
جمهوری اســامی ایران ،مکــران دروازه طالیی جمهوری
اســامی ایران برای حرکت به ســمت دریا و احیای قدرت
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دریایی قابل وثوق و احیای تمدن دریایی اســت .مرز امکان گزینه است .با تدبیر مقام معظم رهبری مصوبهای در شورای
تولید ملی اگــر بخواهد افزایش یابد این ســواحل مکران و عالی امنیت ملی شکل گرفت که طبق آن یک کارگروهی باید
به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل
ظرفیت بیانتهای آن است که این موقعیت
شود و وضعیت پیشرفت و توسعه سواحل
را ایجاد میکند .با نگاه نظامی نیز همانطور
مکران را به صورت مرتب رصد نماید .این
که مقام معظم رهبری میفرمایند دشمن
این تمدن دریایی در کجا
باید مستقر شود؟ بنده
کارگروه شکل گرفته و جلسات و مصوباتی
ما کسی است که در اقیانوسها گسترش
میگویم سواحل مکران
داشته اما هنوز عقب هستیم .مقام معظم
پیدا کرده .اینکه در اقیانوسها گسترش
ساحل
مهمترین
چون
رهبری هم به طور مکرر به نیروی دریایی
پیدا کرده به این معنی است که در سواحل
ما که ارتباط بیواسطه با
برای جبران عقبماندگیهای گذشــته
مکران در کنار مرزهای ما قرار میگیرد .اگر
دریاهای آزاد برقرار میکند
تاکید فرموده اســت .نیــروی دریایی به
میخواهیم اقتصاد اقیانوسی که امروز در
سواحل مکران است .خلیج
عنوان پرچمدار توســعه سواحل مکران،
دنیا بسیار مطرح شده و به اقتصاد آبی نیز
فارس از لحاظ ژئوپلتیکی
مناطق و پایگاههای خود را در این سواحل
معروف است داشته باشیم ،باید بر سواحل
و ژئواکونومیک اهمیت
شــکل داده و در ادامــه نیــز برنامههای
اقیانوســی تمرکز کنیم .نیاز داریم که از
خود را دارد اما برای احیای
کوتاهمدت ،میانمــدت و بلندمدت برای
ســاحل به اقیانوس برویــم و از جایی که
قدرت دریایی در شان
توسعه این سواحل و تکمیل زیرساختها
محدودیت عمق و گذرگاه و کانال نداشته
جمهوری اسالمی ایران،
در نظر گرفته است ،این برنامه خیلی قائم
باشد ،اســتفاده کنیم .بنادر اقیانوسی ما
مکران دروازه طالیی
به فرمانده نیست .ما نقش دوندگان دوی
هیــچ محدودیتی ندارند ،بندر جاســک
جمهوری اسالمی ایران
برای حرکت به سمت دریا
امدادی را ایفــا میکنیم ،امروز این چوب
میتواند یکی از بنادر اقیانوســی ما باشد،
و احیای قدرت دریایی
دوی امدادی به دســت بنده داده شده و
بندر چابهار به همین شکل و در همین فضا
تمدن
احیای
و
وثوق
قابل
وظیفه دارم در همین مسیر حرکت کنم و
به خاطر پسکرانه بسیار خوبی که داریم
دریایی است.
قطعا هدفگذاری در همین مسیر خواهد
میتوانیم بنادر اقیانوسی خوبی بسازیم.
بود .این الگو که برای توسعه سواحل مکران
نقطهای کــه ظرفیت گذرگاهــی ما را به
ترســیم کردیم کمک میکنــد تا تمدن
اقیانوس وصل میکند اینجاست؛ یعنی اگر
دنبال کریدور شمال و جنوب هســتیم و قصد داریم از این دریایی در کنار ساحل شکل گرفته ،تثبیت شود و چرخههای
ظرفیت برای افزایش مرز امکان تولیــد ملی ،افزایش رفاه و قابلیتساز تولید قدرت دریایی را در تعامل با دریا ایجاد کند
تامین منافع ملی خود استفاده کنیم سواحل مکران بهترین که قطعا موجب توسعه اقتدار در دریا و ساحل خواهد بود.

