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 چکیده

و   زاتنش به محیطی  ، حوزه دریای خزرایفرا منطقه ای و منطقه  هایقدرت رقابت با گسترش 
ه توسعه چشمگیری یافتکشورهای منطقه، ساختار گارد ساحلی  درنتیجهو  شدهتبدیلثبات بی

ساختار،   روها،یآموزش ن ، یشناور  زاتیتجه ،ی انسان یرویچون ندر پژوهش حاضر عواملی . است
پژوهش به   یهاداده  قرار گرفت. موردبررسیکشورهای هدف در ی توان نظامو  ژئوپلیتیکعوامل 

ها و مقاالت موجود در  اسناد، گزارش  هیکلپژوهش  موردمطالعهجامعه  .شد یگردآور  یروش اسناد 
  ه، یروسساحلی  و گارد رانیا یاسالم یجمهور یابانیدر خصوص در یاطالعات علم یهابانک 
ها و  تفاوت  ها،یژگیو سهی، از جداول مقا هاداده وتحلیلتجزیه منظوربه بود.  و ترکمنستان جانیآذربا

  ی ترکمنستان و جمهور ه،یروس و گارد ساحلی رانیا یاسالم یجمهور  یابانیدر یهاشباهت 
در مقایسه با سه  کشور روسیه در حال حاضر، که د دانتایج پژوهش نشان  شد. استفاده جانیآذربا

تواند الگوی مناسبی برای جمهوری اسالمی ایران  دارای بهترین گارد ساحلی است و می کشور دیگر، 
   کنترل و پایش مرزهای دریایی باشد.های  ارتقاء شیوه   دریابانی ودر تقویت  
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 مقدمه
در برابر قدرتمندترین کشورهای جهان قرار  مستقیما  با آغاز پیروزی انقالب اسالمی، ایران 

گرفت و برای حفاظت از مرزهای آبی خود، با تشکیل نیروی دریایی سپاه پاسداران، دریابانی 
در رزم  خصوصبهنیروی انتظامی و همراهی ارتش جمهوری اسالمی ایران با واکنش سریع خود 

 ریاخ هایسالدر  (.22 :1393نزدیک پاسخگوی تهدیدات و حمالت دشمنان باشد )ستاره، 
امر  نیاست و هم شدهتبدیلمناطق جهان  ترینمهماز  یکیبه  یراهبرد ازلحاظمنطقه خزر 
را به خود جلب  یجهان هایقدرتو ابر ایمنطقه هایقدرت موردتوجهمنطقه  نیباعث شده تا ا

 های فعالیت هآن افزوده و آن را کانون توج ک یتیلژئوپ تیبر اهم منطقه نیا ی. منابع انرژدینما
کردن  ینفوذ خود، نظام سازیزمینه یبرا گانهیب هایقدرتقرار داده است.  یو اقتصاد یاسیس

 دهیاز ا زیمنطقه ن یکشورها یو برختوجه کرده منطقه  نیابه  ینظام هایمانیپ تیو تقو
حوزه خزر  یاز کشورها کیمسائل هر  یبررس درهرحال. نمایندمی یطرفدار گانهیب هایقدرت

و  یسازد )آهنگر مشخص نهیزم نیاز موضوعات را در ا یاریبس تواندمی ینظام تیاز بعد امن
مجاورت  لیخزر به دل یایمنطقه در( معتقد است: »186: 1380علیزاده ) (.4 :1394 گان،یشا

و  نو استقالل شامل ترکمنستان یهایو ظهور جمهور رانیو ا هیروس یدو قدرت دائم
 ر یمنافع سا یوستگیپ گرید ی. از سوشودینقاط جهان محسوب م نیاتریاز پو یکی جان،یآذربا
و  یساحل یکشورها نیاز ا یاروپا با برخ هیو اتحاد کایآمر متحدهایاالت ازجمله گرانیباز

سبب شده است که  یکیتیمسائل ژئوپل کرانیب یهاو وجود ثروت یاقتصاد ییهمگرا نیهمچن
رقابت بر سر منابع  ریاخ هایسال در. برخوردار باشد ییبسزا تیمنطقه از جهان از اهم نیا

امر عالوه بر بروز  نیکه ا یافتهافزایش ایفرا منطقهو  ایمنطقه گرانیباز نیحوزه ب نیا یانرژ
و  یکرده است )آدم منطقه ایجادرا در  یو ناامن ثباتییب گران،یباز نیب ییارویتنش و رو

 (. 87 :1394 ان،ینظر
انسان،  نیروابط و تعامل ب دهیشکلکارکردها و اشکال متفاوت مرز در  ت،یشناخت ماه

صورت  هایتحولمسائل با توجه به  نیدارد شناخت ا ایبرجسته گاهیها جاملت و کشورها
 دوراز به و مندتعامل مناسب و قاعده درزمینه ایستهیکمک شا تواندمیگرفته در جهان 

؛ (54: 1392گهرپور،  یو زهد مختاری. )شود سبب را کشورها نیب یریو درگ شکشمک
حوزه  یهاهیاز همسا ک یهر  یابانیو در یمرزبان زاتیتجهساختار و  قیشناخت دق بنابراین 

 یهایآمادگ ،یاحتمال یهاتا در صورت بروز چالش رسدیبه نظر م یضرور یخزر امر یایدر
 در گام اول،مطالعه  نیا در وجود داشته باشد. هادیتهد نیو مقابله با ا یریجلوگ یالزم برا
و گارد ساحلی  رانیا یاسالم یجمهوردریابانی  هایمأموریت، تجهیزات و وظایف و ساختار
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 شود؛ سپس در گام دوم،مطالعه میمجزا  صورتبه هیترکمنستان و روس جان،یآذرباکشورهای 
به سطح ها، تا با مقایسه ویژگی شودیداده م قیتطب گریکدیبا گانه یادشده موضوعات سه

پژوهش حاضر به  نی. بنابرایابیمدست رانیا یاسالم ی( در جمهوریابانی)در یاز مرزبان یترنهیبه
ها، چه تفاوت یحوزه خزر دارا هیهمسا یکشورها یابانیاست که در پرسش نیدنبال پاسخ به ا

پژوهش حاضر این است که با انجام آن  هایاهمیتیکی از  هستند؟ ییهایژگیها و وشباهت
بتوان از نقاط قوت سه کشور یادشده در حوزه مرزبانی استفاده شود تا به سطح بهتر و باالتری 

. از طرفی دیگر رقابت بر سر منابع انرژی یابیمدستدریابانی در جمهوری اسالمی ایران  ازنظر
است. همچنین دریای خزر فاقد یک رژیم حقوقی منظم و  یافتهافزایشدر ناحیه دریای خزر 

هایی مدون است. این عوامل به انضمام دخالت کشورهای بیگانه از قبیل آمریکا سبب بروز تنش
اخیر شده است. بنابراین شناخت و مطالعه تطبیقی در حوزه مرزبانی در کشورهای  هایسالدر 

 رود.مجاور امری ضروری به شمار می

 

 پژوهش هاینهیشیو پ ینظر ی مبان
 پژوهش  هاینهیشیپ

طور مستقیم و جامع به موضوع که به مرتبطی هایپژوهشبا توجه به موضوع پژوهش حاضر، 
هایی که تا حدودی مرتبط هستند به برخی از پژوهش وجودبااین، پرداخته باشند، یافت نشد

(، در پژوهش خود با عنوان » قدرت نظامی دریای 1396پور و حمیدی )زینلشود: اشاره می
 3000تا  2500ستان بین کاسپین« به این نتایج رسیدند که منابع انسانی گارد ساحلی ترکمن

ماهیگیری و شناورهای نظامی  دودستهاست. ناوهای نظامی ترکمنستان به  شدهزدهنفر تخمین 
که در قالب نیروی مرزبانی تحت کنترل فرماندهی اصلی مستقر در بندر ترکمن  شدهبندیدسته

داف پردازند که شناورهای ماهیگیری با پوشش صیادی جهت اهباشی به گشت زنی می
آوری اطالعات و شناورهای نظامی نیز جهت گشت در مناطق مهم دریا ماهیگیری و جمع

کنند. پایگاه اصلی نیروی دریایی ترکمنستان در بندر ترکمن باشی مستقر بوده و فعالیت می
و همچنین بندر کلیف واقع در  3، چکیشلر2(، اوکارم1خزر )چلکن بندرهایهای دیگر در پایگاه

 سواحل آمودریا فعالیت دارند. 
 بر  تفریحی شناورهای ساماندهی را تحت عنوان »نقش ایمقاله(، 1394رضوی و عسگری )

ین کنترل، تعامل و مازندران« به این نتایج رسیدند که ب استان مرزنشینان عمومی امنیت

 
1 Chelken 
2 Ukarom 
3 Chkishler 
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 معناداریو ارتقاء امنیت عمومی ارتباط  95/0و احتمال  05/0داری مشارکت با سطح معنا
وجود دارد که هر چه مقدار ساماندهی و کنترل شناورهای تفریحی توسط دریابانی استان 

 ، به دنبال آن،مازندران و همچنین تعامل و مشارکت قایقرانان تفریحی با دریابانی افزایش یابد
 . یابدمی میزان امنیت عمومی در نوار ساحلی استان مازندران افزایش

(، در پژوهش خود با عنوان »آشنایی با مهندسی دریایی و واحدهای دریابانی« 1387دروگران )
دارد تا با استقرار ستاد و واحدهای  مأموریتبه این نتایج رسیده است که فرماندهی دریابانی 

عملیات هدایت، کنترل، پشتیبانی و نظارت الزم را بر حسن اجرای وظایف و  کنندهپشتیبانی
و با ایجاد وحدت فرماندهی و تحکیم مبانی انضباط  آوردهعملاجرایی به  هایرده هایمأموریت

، نظم و امنیت را در المللیبینجمعی، ضمن حفظ و حراست از مرزهای آبی و  هاییگاندر 
و ناگهانی در ساحل و دریا  ایبرنامههای رار کرده و با انجام گشتبرق  نشینانساحلساحل و 

ایرانی و خارجی تنگ  اتباععرصه را بر قاچاقچیان کاال، مواد مخدر و نیروهای انسانی اعم از 
کرده و هرگونه حرکت شناورهای غیرمجاز را کنترل و از ورود آنان به مرزهای آبی جلوگیری 

  بپردازند. هاآنقیب کنند و در صورت نفوذ به تع
نظامی کردن حوزه  تأثیر(، در پژوهشی با عنوان »1395، حسینی و شیراوند )االسالمیشیخ

رقابت بر سر تعیین دریای خزر بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران« به این نتایج رسیدند که 
تالش برخی کشورها برای دستیابی به حداکثر منافع از منابع انرژی، ، حدود مرزهای جغرافیایی

 گرینظامیدالیل رشد  ازجمله توانمیرا  مانند آنسیاسی، نظامی و  هایرقابتورود به عرصه 
دریای خزر و  هدر حوزبازی بزرگ  گیریشکل توانمی. همچنین در دریای خزر معرفی کرد

تهدیدی علیه امنیت ملی کشورهای  عنوانبهمنطقه را به این  غیر ساحلی هایقدرتورود 
آمریکا پس از فروپاشی  متحدهایاالتنگریست زیرا طی دو دهه گذشته  ویژه ایرانبهساحلی و 

که با اعالم دریای  شودمیاتحاد جماهیر شوروی یکی از بازیگران جدی در منطقه خزر قلمداد 
به ایفاء نقش در امور سیاسی و اقتصادی این منافع استراتژیک حیاتی شروع  عنوانبهخزر 

 ت. منطقه نموده اس
فرا  بازیگران نظامی هایفعالیت تأثیر(، در پژوهشی با عنوان »1396و حسینی ) ولدانی جعفری
 ایران« به این نتایج رسیدند که سازمان  اسالمی جمهوری ملی امنیت بر خزر حوزه ایمنطقه
 منطقه سیاسی امور در مالیمی را و متعادل نقش که کندمی تالش اروپا همکاری و امنیت

 منطقه در روسیه هایحساسیتاز  سازمان این. کند ایفاء خزر حوزه ویژهبه مرکزی اوراسیای
 مستقیم طوربه سازمان این. نشود وارد تنش روسیه با خود روابط در کندمی سعی و دارد آگاهی

 تا  نمایدمی فراهم بستری بیشتر و شودمیوارد ن فرهنگی و اقتصادی هایهمکاری هایعرصه به
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 غرب هایسازمان دیگر یا اروپا اتحادیه هایبرنامه از طریق هافعالیت و هاهمکاری گونهاین
 . شود انجام محور

( در پژوهشی با عنوان »خزر مسیری که باید پیموده شود« به این نتایج 1384محمودی )
ها میلیون دالر کمک نیز در اختیار آذربایجان قرار داده تا در مرز آن ده آمریکارسیده است که 

هدف از برپایی  پیشرفته رادار احداث کند. هایایستگاهکشور با ایران، همچنین در نزدیکی باکو 
است. همچنین دولت آمریکا برای  شدهعنوانامنیت دریای خزر  تأمینرادار  هایدستگاهن ای

میلیون دالر کمک مالی در اختیار این کشور قرار داده است  30تجهیز گارد ساحلی آذربایجان 
 تا صرف ایجاد سیستم پیشرفته رادار و تعمیر شناورهای گارد ساحلی شود. 

اوگان توسعه ن(، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 2004) 1عالءالدین و پالتنیکوف
ترین ابعاد آن توسعه بندرها و مهم ازجملهدریایی روسیه در خزر دارای ابعاد گوناگونی است. 

 کارگیریبه، اندازموشک های ، قایقناوهارزمهای دریایی، افزایش ابزارهای نظامی همانند پایانه
مشترک و مستقل )انفرادی( و  صورتبهنظامی  هایرزمایشتجهیزات پیشرفته نظامی، افزایش 

. همچنین مسکو با آگاهی از شرایط جدید حاکم بر منطقه تالش کرد تا است مانند آن
ای را )البته با محوریت این کشور( الزم جهت استقرار یک سازمان امنیتی منطقه هایزیرساخت

 . کندایجاد 
 اتریش از ترکمنستان ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که2014) 2گورنبرک
لوله نفت و گاز در  خطوط بر نظارت زنی مرزی برای گشت هواپیمای پنج و زرهی هایجنگنده

 نیز دو 2010 سال مخدر خریداری کرده است. در مواد همچنین مبارزه با قاچاق دریای خزر و
اخیر  هایسالمراقبت خریداری کرده است. در  هایبرج رادار و به مجهزترکیه،  از گشتی قایق

شناور ضد  چهار ازجمله بهبودیافته ارتقاء با نوع، این از دیگر کشتی نیز قرارداد خرید هشت
با  ایهسته هایسالح ضد خمپاره دور و اسلحه راه از کنترل با هوا به سطح موشک  دو موشک،

 اجاره  پیش سال گشتی را ده قایق چندین نیز خزر ساحلی دریای ارددولت ترکیه منعقد کرد. گ
 بازسازی  و سازیکشتی تأسیسات برای دالری را میلیون 130و دولت ترکمنستان بودجه  کرد

 اختصاص داده است.  بندر ترکمن باشی شناورهای نظامی در
 باهدف روسیه ساحلی (، در پژوهش خود به این نتایج رسیده است که گارد2018) 3اوسیپوا

 های ماهیان خاویاری از شناورهای نظامی و قایق غیرمجازمبارزه با قاچاقچیان و صیادان 

 
1 Nicolai Aladin and Igor Plotnikov 
2 Dimitry Gourenberk 
3 Maria Osepova 
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 تا دهدمی اجازه های موتوریقایق قدرت. کندخود استفاده می ساحلی گارد تفریحی در
 در دریا گشت زنی کنند.  کیلومتر 100 از با سرعت بیش مأموران
و  مرزی گاردوظایف  ازجمله(، در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که 2011) 1موکومل

 روسیه  فدراسیون قلمرو وارد است که اشخاصی و خارجی شهروندان بر گارد ساحلی، نظارت
، و (دارنده شخصیت و هویت اسناد تأیید) شناسایی وظایف انجام ،(جویانپناه ازجمله) شوندمی

 محدوده روسیه در فدراسیون دفاع است. وزارت مختلف کشور مرزی نقاط در هاآن ثبت تعداد
شود می کشور مرزی )مرز خشکی و دریایی( قوانین نقض موجبکه  را حوادثی خود، صالحیت
 از حفاظت درزمینه فدرال مرزی خدمات نیروهای و هاسازمان همچنین به کند؛می را حل
 کند. اطالعات، کمک می و تدارکات و مواد تأمین ازجمله دولتی، مرزهای امنیت

(، پژوهشی با عنوان مشخصات کشور ترکمنستان 2007)فدرال کتابخانه کنگره  قاتیبخش تحق 
 ارتش  2006 سال را منتشر کرده است که نتایج حاصل از این پژوهش به این شرح است. در

 نیروی فعال 700 دریایی نیروی و نفر 4300 هوایی نیروی نفر، 21000 ترکمنستان حدود
 و  ترکمنستان امنیت ضامن عنوانبه روسیه با 1992 سال در دوجانبه معاهده یک . داشت

 این. شدند منتقل ترکمنستان به روسی افسران از تدریجبه مسلح نیروهای فرماندهی منظوربه
 نظامی و همکاری رسید پایان به 1999 سال در روسیه مرزی نیروهای آخرین خروج با روند

 ترکمنستان 2001 سال اواخر در. آغاز شد 1999 سال در هاروسپس از خروج  چین دیگری با
 در متحدهایاالت انتخاباتی مبارزات برای را غیرنظامی اما دوستانه انسان منابع عبور اجازه

در قبال این کار ترکمنستان،  2000 اوایل که در را از مرزهای خود داد افغانستان همسایگی
 . کرد فراهم را گارد ساحلی ترکمنستان نیروهای آموزش و نیز تجهیز متحدهایاالت

 

 مبانی نظری

پس از جنگ سرد از  یبه جنوب یشمال یایبه اروپا و آس ایحلقه اتصال آس عنوانبهمنطقه خزر 
و  یدر شورو سمیکمون یحساس برخوردار شد. فروپاش ک یو ژئواکونوم ژئوپلیتیک  تیموقع ک ی

 یمنابع غن تیشدن اهم المللیبینو  سویک خزر از  هیدر حاش دیجد یظهور چهار جمهور
انتقال آن به  یگرفته تا چگونگ یاکتشاف و حفار اتیاز عمل ایدر نیا درنهفته  یدروکربنیه

 یتیو امن یاقتصاد ،یاسیمنطقه از منزلت س نیا بارهیک به گرید ییمصرف از سو یبازارها
فرا بزرگ  هایدولت رینظ یو فرامل یمل گرانیباز یبرخ یجیتدرشد. حضور  برخوردار ایویژه

 
1 Vladimir Mukummel 
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بر  ،ینفت هایکنسرسیومو  چندملیتی هایشرکت ،یظامن المللیبین هاینهاد ،ایمنطقه
از مرکز  زیگر هایحرکتافزوده و  یتیو امن یاقتصاد ،یاسیس هایابهامو  هاپیچیدگی
در عمل امکان  ایدر نیا یدروکربنیمنابع ه لیخزر در تحص یایدر هیحاش دیجد هایجمهوری
که  ایمنطقهبرده است.  انیاز م زرخ یایدر هیپنج دولت حاش انیرا در م ایمنطقه ییهمگرا

هالل »است که  شدهشناخته یجهان ییهمگرا دیکانون جد عنوانبهخزر در آن قرار دارد 
را  یجنوب یایو آس یمرکز یایآس انه،یهالل، خاورم نیافکنده است. ا هیبر آن سا «ثباتیبی

 هیهند و روس ن،یچ یعنیجهان  یاقتصادها نیاتریپو انیخزر را در م یایکه در شودمیشامل 
منطقه  نیا تیارزش و اهم انهیتنش و بحران در خاورم شیافزا موازاتبه درواقعقرار داده است. 

  (. 25: 1392پور، یمیو کر یخانشد )حسن دوچندانغرب  یبرا نیگزیمنبع جا کی عنوانبه
حقوق  ونیو مشمول مواد کنوانس شودمیبسته در نظر گرفته  یایدر کی عنوانبهخزر دریای 

 ا،ی)حافظ ن شود نییآن تع یحقوق  میاطراف، رژ یبا اجماع کشورها دیو با شودمین اهایدر
انگلیسی  Sشکل دریای خزر مشابه حرف  (.117: 1396 ،یردشتیو پ مجتهد زادهپور،  یاحمد

است که در غرب توسط جمهوری آذربایجان، در شمال از سوی روسیه، در شرق از جانب 
است. دریای  شدهاحاطه قزاقستان و ترکمنستان و در جنوب توسط جمهوری اسالمی ایران 

است و  قرارگرفتهخزر در مرز آسیا و اروپا در محل برخورد آسیای مرکزی، قفقاز و ایران 
، شناختیزمیناز تجزیه دریای بزرگ تتیس است که در دوران سوم  جاماندهبهبخش  ترینبزرگ
و با باال  شدهتجزیه، ، چون البرز و قفقازهاییکوهرشتهو پیدایی  هاخوردگیچینبرآمدن  براثر

دریای مازندران به وجود  ازجمله هاییدریاچهآمدن قاره اروپا و پیدایی فالت ایران، دریاها و 
  (.164: 1395)حکاک زاده و بزرگ دعاگو،  اندآمده

از مرزبانی جداست و با عنوان گارد ساحلی  کامال  دریابانی  خزر، در بیشتر کشورهای همسایه
 های پایگاهفرماندهی مرزبانی است که  هایزیرمجموعهیکی از ایران، دریابانی ؛ در کندمی

اقدام  هاآن جانبههمهدریابانی را در شمال و جنوب کشور، هدایت نموده و نسبت به تقویت 
یبانی دریایی و آمادگی رزمی کند. این فرماندهی دارای سه اداره اطالعات، عملیات و پشتمی

در کند. نسبت به انجام وظایف خویش اقدام می باتجربهاز کارشناسان  گیریبهره و با است 
اداره با عناوین امور شناورها و رسیدگی به تخلفات شناوری،  4دریابانی دارای ، جدید ساختار

: 1393اطالعات و عملیات جنوب، اطالعات و عملیات شمال و امنیت دریانوردی است )ستاره، 
از ورود و خروج  یریجلوگوظایف دریابانی جمهوری اسالمی ایران عبارت است از:  ازجمله (.14

 عیحضور سری؛ متجاوزان مرز یریدستگ؛ از قاچاق کاال یریجلوگ؛ در ساحل و بندر غیرقانونی
موجود در  هاینارساییو  نانیو گزارش مشکالت مرزنش یبررسی؛ در محل وقوع حوادث مرز
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وابسته به  تأسیساتحفاظت از محل استقرار پاسگاه و ی؛ و حوادث مرز عیوقا هیثبت کل؛ مرز
از  غیرمجاز برداریبهرهاز  یریجلوگ ی؛و معابر نفوذ یاستحفاظ نیکامل سرزم ییشناسا؛ آن

 (.18: 1386 ،ی)شول ایو سواحل در یمرز هایرودخانه
گارد ساحلی روسیه بخشی از مراکز خدماتی امنیتی مرزبانی است و وظیفه دارد از مرزهای آن 

و دفاع از منافع اقتصادی روسیه در گستره آبی حفاظت کند و  تأمینکشور در چارچوب 
طی عملیاتی و اجرایی متناسبی برخوردار است.  هایقابلیتاز توان و  مأموریتمتناسب با این 

در مورد ساختار و سازمان و تجهیزات و  هاییبازنگری، هابخشبا سایر  زمانهم، سالیان اخیر
نوار  (.211: 1394گارد ساحلی روسیه صورت گرفته است )غفوری،  مأمورانکیفی سازی 

 ون یلیم 5/7آن حدود  ییایاست و قلمرو نفوذ در لومتریهزار ک 110به  ک ینزد هیروس یساحل
رودخانه و  لومتریک 7000از  شیب زیدر داخل کشور ن یساحلگارد  نیاست. همچن کیلومترمربع

آناپا در  یدر شهر ساحل 2007در سال  (.66: 1396 ،اوغلو ی)اوشاکل کندمیرا کنترل  اچهیدر
افتتاح شد و روند  هیروس یمرکز خدمات فدرال مرزبان یپژوهشکده گارد ساحل اه،یس یایکنار در
 ای حرفه هایآموزشآن کشور در چارچوب  یگارد ساحل ییاجرا یسطح آموزش کادرها یارتقا

از سال  ایحرفهو  یشگاهدان التیدانشکده با تحص نیا التحصیالنفارغآغاز شد.  یو تخصص
 ی برا زیخدمت ن نیح هایآموزش. در ضمن، اندشدهگرفتهبه کار  هیروس یدر گارد ساحل 2010

مستمر  صورتبه روهاین یآمادگ جادیو ا یو خشک ایدر در هایگان یاتیتوان عمل یحفظ و ارتقا
 یدالر برا ونیلیم 300به مبلغ  ایبودجه 2002در سال  (.211: 1394 ،ی)غفور گیردمیانجام 
 ییایکارکنان در زین 2004در خزر اختصاص داده شد و تا سال  ییایدر یروین زاتیتجه ینوساز
کشور  یگارد ساحل؛ (154: 1392زاده، یو ول زادهی)شجاع، عل دیهزار نفر رس 20به  هیروس
 تأمینو  اهایپاک ماندن در ا،یدر در تی امن ِشیافزا یاست و در راستا یاداره نظام ک ی ه،یروس
و  هیهمسا یمردم کشورها ه،یمنافع همه مردم روس یکارها برا نی. اکندمیکار  یریگیماه

 یو شناورها مایاز هواپ گیریبهرهبا  ی. کارکنان گارد ساحلشودمیمردم جامعه اروپا انجام 
 یپاسدار مرزیدرون هایدریاچهاز  نیو همچن هیسواحل روس یبزرگ و کوچک از تمام

نجات جان، امداد و  یاضطرار هایفعالیتانجام  یدر سرتاسر سال برا ی. گارد ساحلکنندمی
 (42: 2015 ،یآدامسک یتریمیدارد. )د یآمادگ زیستمحیطحفظ 

حفظ منافع جمهوری آذربایجان در دریای خزر را  مأموریتگارد ساحلی مرزبانی آذربایجان نیز 
 هایمحمولهبر عهده دارد. گارد ساحلی این کشور به امکاناتی مجهز شده که قادر به شناسایی 

شیمیایی در دریای خزر است. گفتنی است مرزبانی آذربایجان به  هایسالحمواد رادیواکتیو و 
 های مأموریتبرای انجام  هاآنتعدادی بالگرد روسی و هواپیماهای سبک مجهز است که از 
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 یجمهور یگارد ساحل (.113: 1394)غفوری،  کندمیاستفاده  مرزهاگشت زنی هوایی در 
 ده ینفر رس 7000. در حال حاضر استعداد آن به شد تأسیس یالدیم 2001ل در سا جانیآذربا

تعداد پنج  نیاست. همچن یافتهاختصاص گانی نیبه ا ییایدر یروین یاز شناورها یو تعداد
اهدا  جانیآذربا یبه گارد ساحل کایو امر هیترک یمختلف از سو هایسالدر  یفروند شناور گشت

باکو در سواحل  یکیسنگچال در نزد یادری –هوا  گاهیپامیالدی  2004است. در سال  دهیگرد
 گانی. دیبه آن واگذار گرد یترابر یمایخزر افتتاح شد، و تعداد هفت فروند بالگرد و هواپ یایدر

 یاری)س شوندمیاداره  جانیآذربا یجمهور یکل مرزبان ینظر فرمانده ریز میمستق  طوربه مزبور 
 شد یگذارپایه 2005در سال  جان،یآذربا یگارد ساحل ی(. فرمانده214: 1397 ،یلندب کیو ب
فرمانده آن،  گاهیاست و جا یجمهور استیوابسته به ر 1991از سال  یخدمات مرز یفرماندهو 

 91000و  ینوار ساحل لومتریک 871از  جان،یآذربا یساحلگارد  یفرمانده سرلشکر است.
 (.66: 1396 ،اوغلو یکند )اوشاکلیمحافظت م جانیتحت نفوذ آذربا ییایطقه درمن کیلومترمربع

 هایپاسگاهنفت چاال، و کله دهنه و  ، سنگ چاله،بندر لنکرانپوتا،  بندر ییایدر هایپایگاه
است  یافتهگسترش یآب یپوشش مرزها یآباد و سارا توتفکان برا مانینر ،یشاه آقاج یساحل

کشور به  نیا یگارد ساحل (.1398اداره شمال  نیروی انتظامی یمرزبان یابانی)معاونت در
در  ییایمیش هایسالحو  ویواکتیمواد راد هایمحموله شناساییمجهز شده که قادر به  یامکانات

سبک  یماهایو هواپ یبالگرد روس یبه تعداد جانیآذربا یاست مرزبان یخزر است. گفتن یایدر
. کندمیاستفاده  مرزهادر  ییهوا یگشت زن هایمأموریتانجام  یبرا هاآنمجهز است که از 

 ن یبد ،گیردمیمناطق صورت  نیو نظارت بر ا شیمرزها از راه واپا تیو حفظ امن یبرقرار
بپردازند، از انتشار  یافتهسازمان هایجنایتو  سمیند به مبارزه با ترورتوانمی هاآن بیترت

 یرقانونیکنند و مانع مهاجرت غ یریمربوط به آن جلوگ زاتیو تجه کشتارجمعی هایسالح
 (.113: 1394 ،ی)غفور شوند

 ترین پیشرفتهبه  و استان بالکان مستقر است در بندر ترکمن باشیگارد ساحلی ترکمنستان 
تجهیزات فنی، ارتباطی و امنیتی مجهز شده است. برای تقویت گارد ساحلی مرزبانی 

چندین نشست مشترک فرماندهان و افسران گارد ساحلی آمریکا و این  تاکنونترکمنستان 
است. ترکمنستان  برگزارشدهکشور و همچنین سازمان همکاری اروپا در بندر ترکمن باشی 

-در مقایسه با سایر کشورهای حوزه دریایی خزر ضعیف محسوب مینظامی  ازنظر کهاین رغمبه
کرده است و برای دفاع از  تأسیسبرای نخستین بار آکادمی دریایی  2010شود، اما در سال 

 خود در دریای خزر افزوده است پرسرعتهای گشت زنی موقعیت خود بر تعداد قایق
 ر ی سا ییایناوگان در تیتقو ازترکمنستان  (،144: 1395، حسینی و شیراوند، االسالمیشیخ)
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 ن یاست. در ا آوردهعملرا به  یاقدامات نهیزم نیدارد و در ا یاحساس نگران یساحل یکشورها
شناور کوچک به  کی زین کایآمر ؛است کرده یداریخر نیاز اوکرا یگشت قیقا یراستا تعداد

در ی گارد ساحلی ترکمنستان پاسبان قلمرو (.63: 1397 ،ی)حسن استکرده ترکمنستان اهدا 
 ینظام دهدانشک نینخست (.66: 1396اوغلو،  ی)اوشاکل ساحل دارد لومتریک 1768خزر  یایدر
 گاهیدر کناره پا یترکمن باش یشهر بندر در حوالی -قزل سو رهیترکمنستان در جز ییایدر
توسط  یو گارد ساحل ییایدر یرویکارکنان ن تیآموزش و ترب باهدف -آن کشور ییایدر

ترکمنستان در  یساحل هایپاسگاهاست.  یافتهگشایشو ترک احداث و  ییکایآمر هایشرکت
آبارون کسپورت  یسو و چلکن قرار دارند و شرکت روس لیزیق رهیجز ،یحسنقل جیخل

 تأمین ترکمنستان را  یو گارد ساحل یمرزبان هاییگان موردنیاز یو رادار یابراتمخ هایسامانه
 3000تا  2500 نیترکمنستان ب ییایدر یروین کارکنانتعداد  (.132: 1394 ،ی)غفور کندمی

 ش یافزا یآت یهاتعداد در سال نیو ا روین نیکه با توجه به افتتاح ااست  شدهزده نینفر تخم
ی اصل گاهیاست. پا ییایدر یروینظر ن ریاکنون زترکمنستان هم یساحل گارد. خواهد کرد دایپ
 یکوچک گاهیپا زین ایواقع در سواحل آمودر فیو در بندر کل است یباشدر بندر ترکمن روین نیا

 .(30: 1396 ،یدیو حم پورنلی)ز دارند

 

 پژوهش شناسی روش

 .انجام شد یقیو از نوع تطب یف یک کردیروش با رو ازنظرو  یهدف، کاربرد ازنظرپژوهش حاضر 
 شدهدادههم قرار  شود که در آن دو یا چند پدیده در کنارتطبیق و مقایسه به عملی اطالق می

 1383د )آقازاده احمد، نشومییافتن وجوه اختالف و تشابه، مورد تحلیل قرار داده  منظوربهو 
شود نگریسته می عدسییک  مثابهبهبه روش تطبیق  عمدتا  (. 83: 1396ذاکر صالحی، به نقل از 
مشاهده کرد و مستمرا  موقعیت خود را نسبت  زمانهمتوان با آن محیط دور و نزدیک را که می

روش مشترک در مطالعات تطبیقی استخراج وجوه اختالف و  هرحالبه ؛به دیگران سنجید
های مطالعه تطبیقی شامل دو گام است. نقطه اشتراک بیشتر روش های مختلفتشابه نظام

ها و اصلی است. گام نخست، توصیف پدیده و گام دوم، مقایسه و تطبیق و تدوین تفاوت
های پژوهش حاضر به روش اسنادی و دادهبر این اساس،  (.74: 1393ها )ذاکر صالحی، شباهت
ها و مقاالت به این منظور کلیه اسناد، گزارش اطالعات مبتنی بر وب گردآوری شد. بر اساس

دریابانی چهار کشور جمهوری اسالمی ایران، های اطالعات علمی در خصوص »موجود در بانک 
خالصه  صورتبههای مرتبط روسیه، آذربایجان و ترکمنستان« بررسی و گزارش و مقاله
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، از جداول و کشورهای هدفپژوهش در  هایدادهتحلیل  منظوربهقرار گرفت.  مورداستفاده
 شد.استفاده  هاها و شباهتها، تفاوتمقایسه ویژگی برای نمودارهای مختلف

 

 ی پژوهشهایافتهتحلیل وتجزیه

 مقایسه عوامل جمعیت و وسعت کشورهای هدف

برای مقایسه کشورها با  کنندهتعیینگذشته، اکنون دیگر ارزش مبنایی و  برخالفوسعت خاک 
 یروین کی جادیا ییتوانا رایز ؛استی کشور عامل مهم ک ی تیجمع زانیاما میکدیگر ندارد. 

از کشورها با توجه به  یدارد. و تنها برخ یآن کشور بستگ تیجمع زانیبه م یو دفاع ینظام
 هیروس، 1جدول های داده بر اساسهستند. مقتدر  ینظام یروین لیقادر به تشک یانسان یروین
 یبرتر یدارا زین تیجمع ازنظرو است  موردمطالعهبین کشورهای کشور در  نیترعیعنوان وسبه

 ی. جمهوراست تیوسعت و جمع ازنظرکشور  نیدوم عنوانبه هیبعد از روس رانیا است.
وسعت  ازنظرو در رتبه سوم  تیجمع ازنظرخودمختار نخجوان  یبا احتساب جمهور جانیآذربا

منطقه و در  جمعیتکم یکشور ترکمنستان از کشورها تیجمع ازنظردارد. قرار در رتبه چهارم 
  .گیردمیسوم قرار  گاهیوسعت در جا ازنظررتبه چهارم قرار دارد اما 

 

 مقایسه عوامل جمعیت و وسعت کشورهای هدف  (1)جدول

 کشورها

 عامل

 آذربایجان روسیه ترکمنستان ایران

 نفر 600/493/9 نفر 000/700/143 نفر 000/024/5 1نفر 000/000/80بیش از  جمعیت

 کیلومترمربع 000/87 کیلومترمربع 400/075/17 کیلومترمربع 100/488 کیلومترمربع 195/648/1 وسعت

 

 

 کشورهای هدفدر  خزر    ساحلیمقایسه مرزهای زمینی و  

حق  درنتیجهداشته باشد و  تیخود حاکم یساحل هایآباز  یمحق است بر بخش یهر کشور
بر  .شودمیها سلب دولت ریاز منابع بستر آن از سا برداریبهره ای یریگیآزاد، ماه یرانیکشت

در  هیروس ،ساحلیمرز  نیشتریب یخزر ترکمنستان دارا یایدر در، 2های جدول داده اساس
را ساحلی مرز  نیکمتر رانیا یاسالم یجمهورو سوم  گاهیجادر  جانیآذربا یجمهوررتبه دوم، 

 رانیا یاسالم ینخست، جمهور گاهیدر جا هیدولت روس ینیزم یدر خصوص مرزها است.دارا 

 
 .1398 اردیبهشت 23در  شده افتی. درایران آمار یدرگاه مل 1
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آخر قرار  گاهیدر جا جانیآذربا یسوم و جمهور گاهیدوم، دولت ترکمنستان در جا گاهیدر جا
 دارد.

 

 موردمطالعهمقایسه مرزهای زمینی و دریایی کشورهای   (2)جدول

 کشور

 عامل

 آذربایجان روسیه  ترکمنستان  ایران 

مرزهای ساحلی در دریای 

 خزر

 768/1 کیلومترمربع 657

 کیلومترمربع

355/1 

 کیلومترمربع

 کیلومترمربع 820

 894/5 طول مرزهای خشکی

 کیلومترمربع

742/3 

 کیلومترمربع

796/19 

 کیلومترمربع

191/2 

 کیلومترمربع
 استان مازندران یابانی درمنبع: 

 

 

 

 هدفنظامی کشورهای  نیرو و قدرت    ژئوپلیتیکمقایسه عوامل  

 و توان  یعناصر قدرت مل ریبا سا توأمکشور  کیمسلح  یروهایاز ن ایمجموعه ینظام توان
و  یدفاع هایسیاستاز اهداف و  یبانیپشت یبرا روهاین نیا کارگیریبهزمامداران کشور در 

جهان بعد از  یکشورها نیب در هیروس، 3جدول  یهاداده بر اساس. کشور است یتیامن
منطقه  یکشورها نیو در ب شودمیمحسوب  ایدن یقدرت نظام نیدوم عنوانبه متحدهایاالت
 نیدوم رانیا یاسالم یجمهور هیروسبعد از  .است ینظام یرویو ن زاتیتجه نیشتریب یدارا

 گر ید یو کشورها کایبا کمک آمر جانیآذربا یجمهورشود. یمنطقه محسوب م یقدرت نظام
قدرت منطقه  نیسوم عنوانبهاست و خود در منطقه  ینظام یقوا تیبه دنبال تقو سرعتبه

 منطقه در رتبه آخر  یکشورها نیب جهان و در 37. کشور ترکمنستان در رتبه شودمیمحسوب 
 قرار دارد.
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 هدف کشورهای   قدرت نظامینیروی نظامی و   ژئوپلیتیکمقایسه عوامل   (3)جدول

 کشورها

 شاخص
 آذربایجان روسیه ترکمنستان ایران

 نفر 000/68 نفر 000/239/1 نفر 000/36 1نفر 000/545 نظامی نیروی

 صورتبه نظامی قدرت

 کلی

نسبت به کشورهای 

ترکمنستان و  یافتهاستقالل

آذربایجان، برتری کامل 

 دارد. 

از تمام 

کشورهای 

ساحلی دریای 

تر خزر پایین

 است. 

روسیه توان رزمی اول را در 

کشور ساحلی دریای  5بین 

 خزر دارا است. 

بعد از روسیه و 

ایران، 

آذربایجان 

چهارمین قدرت 

نظامی حوزه 

 .خزر است
 اداره شمال  نیروی انتظامییابانی مرزبانی منبع: در

 

 نیروی انسانی گارد ساحلی کشورهای هدف  مقایسه

نخواهد  سریم زین هاآنندارند، بلکه اداره  یمفهوم تنهانه یانسان یرویها بدون وجود نسازمان
و  زاتیاز تجه یابه توده هاآن لیها و تبدبه سازمان دیجد یهایبا ورود فناور یبود. حت
 کامال  سازمان،  یدر بقا یو راهبرد یاتیح یعامل عنوانبهها، همچنان نقش انسان دستگاه

 ی، گارد ساحل یانسان یروین تیجمع ازنظر هیروس، 4جدول های داده بر اساس .مشهود است
 ازآنچه ترسریع اریبس هیروس ونیفدراس تیتوجه داشت جمع دیبا یولاست  یبرتر یدارا

 ی رویبا چالش کاهش ن راکشور  نیدر حال کاهش است و ا دهدمینشان  یدولت یبرآوردها
 ه یقدرت منطقه بعد از روس نیدوم عنوانبه زین رانیا کرد. روبرو خواهد ندهیدر آ یانسان

 ن یسوم ا گاهیدر جا جانیدولت آذربادارد. منطقه  یکشورها نیرا در ب یانسان یروین نیشتریب
 یکشورها نیدر ب روین نیکمتر یکشور ترکمنستان دارا یگارد ساحلو  گیردمیقرار  بندیرده

درصد از  2/35، که است یجمهور نیا تیدرصد جمع تیاز نکات حائز اهماست،  موردمطالعه
 تأمین یمطلوب برا تیمز ک یتواند یسال قرار دارند که م 14 ریز یدر گروه سن تیکل جمع

 .باشد ندهیدر آ ینظام یانسان یروین
 

 

 

 

 
1 International Institute for Strategic Studies 
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 ای نیروی انسانی گارد ساحلی کشورهای هدف تحلیل مقایسه (4)جدول

 تعداد نیرو  کشور ردیف 

 هزار نفر    5000 نیروی انسانی گارد ساحلی آذربایجان   1

 هزار نفر   3000 نیروی انسانی گارد ساحلی ترکمنستان   2

 هزار نفر   20000 روسیهنیروی انسانی گارد ساحلی   3
 اداره شمال  نیروی انتظامیمنبع: دریابانی مرزبانی                                       

 
 هدفای شناورهای گارد ساحلی کشورهای  تحلیل مقایسه

 است، یشورو ریاز اتحاد جماه جاماندهبه جانیآذربا یجمهور ینظام هاییو فناور زاتیتجه
با کمک متخصصان را فروند شناور  12 ریاخ هایسالدر  یگارد ساحل تیتقوبرای  جانیآذربا
 ی روین جادیدولت ترکمنستان ا ی،شورو یاز فروپاش بعد .کرده استمونتاژ  یستیونیصه میرژ
اندازی کرد. ترکمنستان برای ساحلی نیز بود را راهگارد دار وظایف که عهدهمستقل  ییایدر
بنابراین با توجه به  .کرد هیشناور توزال از کشور ترک دیاقدام به خر خود یگارد ساحل تیتقو
و است تر کشورها مطلوب هیاز کل هیروس تیمنطقه وضع یکشورها نیدر ب، 5های جدول داده
و  زاتیتجه ازنظر جانیدولت آذربا است. خودکفانداشته و  گرید یبه کشورها یوابستگ گونههیچ

ناوچه به خریداری دوم قرار دارد. دولت ترکمنستان با توجه  گاهیدر جا یگارد ساحل یشناورها
سوم منطقه  گاهیدر جا ینظام یشناورها ازنظر یگارد ساحل یبرا اندازموشک مدرن و  یجنگ

 شود.ایران خودداری می در خصوصمالحظات سازمانی از ذکر این ویژگی  به دلیل قرار دارد.
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 موردمطالعهای شناورهای گارد ساحلی کشورهای تحلیل مقایسه (5)جدول

تعداد شناور 

 )روسیه(

  نوع شناور

 (روسیه)

 تعداد شناور

 (آذربایجان)

ها نوع شناور

 (آذربایجان)

تعداد شناور 

 (ترکمنستان)

 نوع شناور

 (ترکمنستان)

 ناوچه توزال فروند 10 ناوچه ساعر فروند 6 تاتارستان ناوچه فروند 1

 دیرستان ناوچه فروند 8 ناوچه شالداق فروند 6 چه داغستانناو فروند 1

 لیناناوچه مو فروند 2 قایق تندرو فروند 3  کالس بویان ناورزم فروند 1

 سوبولناوچه  فروند 2 ناو گشت ساحلی  فروند 1  کالس بویان ناورزم فروند 1

 ناوچه کالگان فروند 10 ناو گشت ساحلی فروند 2  کالس بویان ناورزم فروند 1 

 فروند 1
 –کالس بویان ناورزم

  ام
 ریف یا ژوکناوچه گ فروند 4 جمع کل شناورها فروند 18

 ا فروند
 – کالس بویان ناورزم

 ام
 فروند 6  

ناوچه پونت 

 جکسون

 فروند 1
 – کالس بویان ناورزم

 ام
 ناوچه استنکا فروند 2  

 هوا ناو فروند 4   160ماک ناوچه  فروند 1

 فروند 3 
کالس  اندازموشک

 ماتکا
 فروند 4  

شناورهای متفرقه و 

 پشتیبانی

 فروند 4
کالس  دارتوپشناور 

 ایشمل 
 جمع کل شناورها فروند 50  

     روبمینشناور  فروند 3 

     ضدخرابکاریشناور  فروند 1 

     خاکیآبشناور  فروند  1

     لندیگ کرافتشناور  فروند  7

     جمع کل شناورها فروند 27

 

 منبع: سپاه پاسداران استان مازندران

 هدف  یکشورها  یگارد ساحل هایآموزش یاسهیمقا  لیتحل

 ی بهتر تیدر وضع یآموزش ازنظرمنطقه  ینسبت به کشورها رانیو ا هیروس یکشورها
 ازلحاظنداشته و  یکشور چیبه ه یوابستگ گونههیچخود  یروهایآموزش نبرای و  قرارگرفته

 یدو کشور به کشورها نیا یآموزش انیمرب بعضا  که هستند و خودکفا  یغن یآموزش انیمرب
 منظوربه یشورو یپس از فروپاش جانی. دولت آذرباشوندمیاعزام  زینجهت آموزش دادن  گرید
و به  یداریخر لیو اسرائ هیترک کا،یآمر یرا از کشورها یادیز زاتیحکومت خود تجه تیتثب
و  هیترک کا،یخود را جهت کسب آموزش به آمر یاز کارکنان گارد ساحل یمنظور تعداد نیهم
 ینظام یرویساختار ن ،یشورو یبا فروپاشکرد. عضو ناتو اعزام  ییاروپا یکشورها یبرخ
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 ،رفت. بعد از استقالل نیاز ب زیداشت ن روین کصدهزاریاز  شیترکمنستان که در آن زمان ب
آموزش برای متخصص  یرویبه علت نبود نکرد و خود  ینظام یقوا زیو تجه لیشروع به تشک

 ه، یپاکستان، روس ه،یترک کا،یآمر یکشورها ازرا  ایحرفه هایآموزشدریافت خود،  انینظام
، در روهایدر خصوص آموزش نو ایران  هیروس یگارد ساحل درنتیجهکرد. آغاز  نیو چ نیاوکرا

 .های بعدی قرار دارنددر رتبهترکمنستان و  جانیآذربارتبه اول و دوم و گارد ساحلی 
 

 هدف  یکشورها  یگارد ساحل  فیوظا  یاسهیمقا  لیتحل

در منتصب  یرویکه ن ییهاتیو مسئول فیوظا هیعبارت است از کل یشرح شغل ای فیشرح وظا
نفت و گاز، بلکه  یمنابع غن لیبه دل تنهانهخزر  یایمنطقه در تیاهمانجام دهد.  دیباشغل 
جهان به  اچهیدر ترینبزرگدر  گرینظامیآن است. سابقه  ییایخاص جغراف  تیاز موقع یناش

 انقراردادها، حق داشتن ناوگ نی. مطابق اشودمیمربوط  ترکمانچایگلستان و  هایعهدنامه
 طیمحی، شورو ریاتحاد جماه یبود. با فروپاش قرارگرفتهطرف روس  اریتنها در اخت ینظام
و  یصحنه معادالت اقتصاد عمدتا شد که  منطقه ایجاددر  یتیو امن ینظام ازلحاظ ینینو
 طی شرا 2001 مبرسپتا 11رخداد  ،بیندراینبود.  یکنترل منابع انرژ یدر راستا یاسیس

با عنوان »مبارزه با  یمرکز یایدر آس کایآمر یرا بر منطقه حاکم ساخت و حضور نظام یدیجد
در منطقه شد. از آن زمان به بعد،  یو راهبرد یتیامن کردیرو تیموجب حاکم سم«یترور

در حال  کهنحویبهقوت گرفت.  ازپیشبیش زیخزر ن یایشدن در یمباحث مرتبط با نظام
 ازجمله  یرانیو کشت التیش ،زیستمحیطدر کنار مسئله نفت و گاز،  یمسائل نظام رحاض
عالوه  شد تاامر موجب آن  نی. همشوندمیخزر محسوب  یایمباحث مرتبط با در ترینمهم
و  یشورو نی)ب یساحل هایآب لیما 10در  یادیو ص دیمربوط به ص شتریگذشته که ب فیوظا
و  فیو بروز وظا جادیموجب ا ایفرا منطقه هایقدرتو نفوذ  یشورو یروپاشبعد از ف ، ( بودرانیا

 فیو وظا هامأموریتمنطقه از  یکشورها هیکل تقریبا   شد. ایدر نیدر ا یدیجد هایمأموریت
به  ایفرا منطقهو  یغرب ینفت، نفوذ و ورود کشورها ریذخا شیدایو پهستند برخوردار  هیمشاب

 ه یعل یو نظام یاسیس دیتهد نیترکردن منطقه مهم یآن افزوده و نظام بر حساسیت ایدر نیا
  است. یساحل یکشورها

 

 ساحلی کشورهای هدفای اقدامات شاخص گارد  تحلیل مقایسه

کشورهای هدف برای کنترل مرزهای دریایی خود تحوالت زیادی را طی سالیان اخیر انجام 

 بر اساسدر این میان کشور روسیه در حوزه این تحوالت پیشتاز است و کشورهای اند. داده
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به تغییر شرایط امنیتی حوزه دریای  با توجهاقدامات شاخص این کشورها،  6های جدول داده

ای خود و آمادگی در برابر تهدیدات برای حفظ جایگاه منطقه هاآندهنده اهمیت خزر نشان

 احتمالی است

 

 ای اقدامات شاخص گارد ساحلی کشورهای هدف تحلیل مقایسه  (6)جدول

 اخصاقدامات ش کشور ردیف

 مدرن؛به تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی و نوار مرز دریایی  مبادی ورودی و خروجیتجهیز  -1 آذربایجان 1

 بر مرز؛اشرافیت بیشتر در تابعیت مرزبانی برای  مرزیبرونپایگاه اطالعاتی سازی فعال -2

 پهپاد برای پایش مرزهای آبی و خاکی؛ کارگیریبه -3

 ای؛تجهیز گارد ساحلی به شناورهای عملیاتی مناسب برابر نیازهای منطقه -4

 های راداری؛کنترل الکترونیکی نوار ساحلی با احداث سایت -5

 اختصاص شناورهای عملیاتی مناسب با قدرت مانور باال. -6

 د ساحلی در دریای خزر؛ تقویت نیروی دریایی و گار -1 ترکمنستان 2

آموزش و تربیت  باهدفاحداث نخستین دانشکده نظامی دریایی ترکمنستان در جزیره قزل سو  -2

 ؛ایترکیهآمریکایی و  هایشرکتکارکنان متخصص نیروی دریایی و گارد ساحلی توسط 

 های نظامی ترکیه؛دانشکدهاعزام تعدادی از کارکنان نیروی دریایی و گارد ساحلی به  -3

دریایی و گارد ساحلی ترکمنستان در بندرهای حسنقلی، اوکارم و  هایپایگاهاستقرار  -4

 کراسنودسک؛

های های مخابراتی و راداری توسط شرکت روسی آبارون کسپورت برای یگاناحداث سامانه -5

 مرزبانی و گارد ساحلی.

 ؛متحدهایاالتحات نظامی بعد از تسلی تولیدکننده ترینبزرگ -1 روسیه 3

 استفاده از شناورهای بروز و جدید در پایش مرزها؛ -2

 های راداری پیشرفته در پایش مرزها؛استفاده از سامانه -3

 استفاده از پهپاد در کنترل مرزها. -4

 منبع: سپاه پاسداران استان مازندران

 

 کشورهای هدفای ساختار سازمانی گارد ساحلی  تحلیل مقایسه

 ی اعضا هایفعالیت یو هماهنگ میتقس یبرا رانیاست که مد یچارچوب ،یساختار سازمان
 طیشرا ریاند زمتفاوت باهممختلف  یهاسازمان ی. ساختار سازمانکنندیم جادیسازمان آن را ا

های داده بر اساس تفاوت دارند. باهم کنند،یها دنبال مکه سازمان یو راهبردها و اهداف  یطیمح
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 سابق یساختار دوران شورو تیحفظ و تقو به دلیل هیروس ،منطقه یکشورها در بینپژوهش، 

و برخورداری از بیشترین ( FSBفدرال ) تیمرکز خدمات امندر تابعیت  یگارد ساحلو قراردادن 
با توجه به تجارب  رانیااست؛ کشورها  نیساختار در ب نیبهتر یدارا ی،قدمت و توان نظام

دریابانی است؛ ساختار  نیبهتر یدارا هیدر هشت سال دفاع مقدس بعد از روس آمدهدستبه
است و سابق  یشورو ی نظامیبرگرفته از ساختارها جانیکشور آذرباساختار گارد ساحلی 

ختار گارد ی قرار دارد. سامل تیوزارت امن تیتابعی و در مرزبان یدولت تهیکم رمجموعهیز
 است و  گرید یاز کشورها یو وارداتسابق  یاز ساختار شورو یقیکشور ترکمنستان تلف ساحلی 

 قرار دارد. جمهوررئیس تیدر تابع میمستق  صورتبه

 و پیشنهادها گیرینتیجه 

های پژوهش داده نیدر ا انجام شد. یق یمطالعه تطب کردیبوده و با رو یف یپژوهش از نوع ک نیا
مورد  گارد ساحلی کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و روسیه، در خصوص شدهآوریجمع
 . گیردقرار  وتحلیلتجزیهها مورد وجوه اختالف و تشابه آنقرار گرفت تا  سهیو مقا قیتطب

 یمربوط به کشورها یاز مطالب نظام یبرخ نکهیاهای پژوهش حاضر محدودیت ازجمله
سعی  حالبااینکمتر در دسترس بود.  یو خارج یدر منابع داخل بندیطبقه لیبه دل هیهمسا

 ترین وسیعروسیه آید. در بین کشورهای هدف  به عملشد از منابع آشکار حداکثر استفاده 
و است کشورهای منطقه دارای برتری  در بینجمعیت نیز  ازنظرو است کشور منطقه و دنیا 

ایران در است که  در حالیاین  .استوسعت و جمعیت  ازنظردومین کشور  عنوانبهکشور ایران 
و دسترسی به  فارسخلیجبا توجه به وجود سرزمینی موقعیت  ازنظرمنطقه  یبین کشورها

و همچنین همسایگی با کشور ترکیه ) دروازه اروپا( و ارتباط زمینی با  المللیبین هایآب
نستان دارای بیشترین مرز در دریای خزر ترکم .داردکشورهای اروپایی در جایگاه نخست قرار 

های در جایگاه به ترتیبجمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان دریایی است، روسیه، 
رزهای زمینی دولت روسیه در جایگاه نخست، جمهوری اسالمی در خصوص م .بعدی قرار دارند

ایران در جایگاه دوم، دولت ترکمنستان در جایگاه سوم و جمهوری آذربایجان در جایگاه آخر 
 و ایران .برخوردار استبیشترین بودجه دفاعی از در بین کشورهای منطقه روسیه  دارد. قرار

را دفاعی ترکمنستان کمترین بودجه م قرار دارند و های دوم و سودر رتبهجمهوری آذربایجان 
 عنوانبه متحدهایاالتکشورهای جهان بعد از  در بینروسیه  به خود اختصاص داده است.

و در بین کشورهای منطقه دارای بیشترین  شودمیدومین ابرقدرت نظامی دنیا محسوب 
. جمهوری شودمیایران دومین قدرت نظامی منطقه محسوب است. تجهیزات و نیروی نظامی 

بین  جهان و در 37کشور ترکمنستان در رتبه و  سومین قدرت منطقه عنوانبهآذربایجان 
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عنوان یکی از تجهیزات شناوری که به ازنظر قرار دارد.کشورهای منطقه در رتبه آخر 
شود، به لحاظ کمی، ترکمنستان در رتبه های مهم توان رزم گارد ساحلی محسوب میشاخص

های بعدی قرار دارند این در حالی است که به لحاظ کیفی و اول و روسیه و آذربایجان در رتبه
ار دارند. های دوم و سوم قرتنوع شناور، روسیه در رتبه اول و ترکمنستان و آذربایجان در رتبه

وابستگی به هیچ  گونههیچکشورهای روسیه و ایران آموزش کارکنان گارد ساحلی،  ازنظر
ی کلیه کشورهاگارد ساحلی،  شرح وظایف ازنظرو در رتبه برتر قرار دارند و کشوری نداشته 

 هستند.در این دریا برخوردار  یو وظایف مشابه هامأموریتاز  حوزه خزر

 شود:دریابانی ایران پیشنهاد می در خصوصپیشنهادهای زیر  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 
 استعدادی بامدرن  یشهرک نظام ک ی دریابانی در قالبو  یمرز یهاگانی تیو تقو یبازساز -1
 یبراالکترونیکی کامل مراقبت  زاتیگروهان با تجه کیپاسگاه و در حد  کیاز  تریقو مراتببه

 مرزبانی؛ هایمأموریتاستقرار و انجام  ،یزندگ
برخوردار  ییباال یفن تیکه از قابل یابانیدر یبرا شدهطراحی دیجد یاستفاده از شناورها -2

مختلف  یهامناسب در کالس متیو ق یاتیو عمل یفن ،یکیتاکت اتیخصوص همچنینباشند و 
 ؛داشته باشند

و  چندمنظوره یفروند کشت ک یعمان  یایو در فارسخلیجخزر،  یاهایاز در هرکدامدر  -4
 یآب یحراست از مرزهابرای  ،کالس مارس هواناوهای نیو همچن دیجد شرفتهیپ قیقا یتعداد

 شوند؛مستقر 
 های گشتو  هانظارتبا  ،یگارد ساحل یدر مراکز فرمانده یاستفاده از سامانه مراقبت ساحل -5
 ؛ایماهوارهپوشش و نظارت  نیو همچن یرادار ،ییهوا ،ییایدر
گارد  ییاجرا کارکنانسطح آموزش  یارتقا برای یگارد ساحل یتخصص دانشکدهاحداث  -6

 ؛یو تخصص ایحرفه هایآموزشکشور در چارچوب  یساحل
ای برای تخصص و حرفه هایآموزشنامه بین کشورهای منطقه برای تبادل انعقاد تفاهم -7

  کارکنان گارد ساحلی؛
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