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در تامین امنیت مرزهاي دریاي عمانراهبردي نقش نیروي دریایی
حجت اله جهانی راد

زئوپلیتیکارشدکارشناس

چکیده
حفاظت و حراست از حدود و ثغور کشور شامل مرزهاي خاکی، آبی و هوایی است که در کشور ایران به سبب موقعیت خاص هر کشور، یکی از وظایف اصلی ارتش در

در سواحل دریاي خطیرکه این وظیفهو برخورداري از سواحل طوالنی در جنوب و شمال کشور، حراست از مرزهاي آبی از اهمیت خاصی برخوردار استژئوپلیتیکی 
ا ، اهمیت مرزهاي دریایی به ویژه در پهنه دریاي .ا.به علت سمت و سوي خاص تهدیدات علیه جهاي اخیر در سال.واگذار گردیده استا.ا.عمان به نیروي دریایی ارتش ج

که یکی از مهمترین این اقدامات سوق دادن اتخاذ و اقداماتی نیز انجام پذیرفته استتوسط مسوولین تصمیم گیرندهبر همین اساس تصمیماتیوعمان مضاعف گردیده 
لذا . به عنوان محوري قابل اتکا در تامین کامل امنیت مرزهاي دریایی و تبدیل نمودن آن به نیرویی راهبردي است) ن حافظ این پهنه آبیبه عنوا(نیروي دریایی ارتش 

در تامین امنیت ایران در سواحل دریاي عمان، نقش نیروي دریایی راهبردي ارتش ا.جاهمیت مرزهاي تشریح ضمندر این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی 
این فرضیه که حضور نیروي دریایی راهبردي ارتش در سواحل دریاي عمان موجب برقراري و ارتقاء امنیت در این در پایانو شدهحساس آبی بررسی و تحلیل این پهنه

.  اده شده استمنطقه گردیده است ، به صورت مستند پاسخ د

.سواحل دریاي عمان، امنیت دریاییراهبرد، راهبردي،نیروي دریایی، نیروي : هاکلید واژه

مقدمه- 1
دریا منافع حاصل از دسترسی به. گرددمحسوب میکشور، یک فرصت بزرگ براي پیشرفت و حفظ منافع ملیهربراي و برخوردار بودن از ساحل، دریا 

در سفر ) مدظله العالی(مقام معظم رهبريارزش این مهم تا آنجاست که وکالن استفواید بزرگ و و همراه با راهبردي موضوعیبراي یک کشور و یک ملت، 
.سخن به میان آوردندهاي آزاد در پیشرفت، توسعه و البته توان دفاعی کشور ویژه آباز اهمیت افزون بر قبل ظرفیت استراتژیک دریا به،به بندرعباس

حضور در عرصه دریا وو المللی، نقش بسیار ارزشمندي در تأمین امنیت جهانی و کسب قدرت دارندهاي بینآبها، به ویژه در دنیاي امروز دریاها یا آب
21شروع قرن بوده و هست و باي قدرتمند و به عبارت بهتر کشورهاي استعمارگرهاي کشورهاالمللی یکی از مهمترین دغدغههاي بینتسلط بر آب

یک از هربه طوري که. روداي حیاتی براي آنها به شمار میعنوان مسالهبه،هاي بزرگاي توسط قدرتی و منطقهالمللهاي بینهمچنان کنترل آب
در حقیقت آن کسی که بیشتر به دریا تسلط .کنندخود ارزیابی میاي را براي نفوذ خود انتخاب کرده و آن را حریم امنیت ملیکشورهاي جهان حوزه
خود را از دریاهاي نگاه،)مدظله العالی(خوشبختانه امروزه جمهوري اسالمی ایران با فرمان فرماندهی معظم کل قوا. داراي قدرت استدارد، به همان اندازه 

.المللی استحضور جمهوري اسالمی ایران در ایفاي نقش بیندهندهخانگی که همان خلیج فارس و دریاي عمان باشد، به دور دست برده که این نشان
و ارزش این منطقه جغرافیایی تا حدودي بیان شده و در گام بعدي باید با دریاي عمان حال با توجه به توضیحات مختصر داده شده در خصوص اهمیت 

ین امنیت ایران در منطقه موصوف، تاثیر حضور این نیروي ارزشمند در تام.ا.هاي نیروي دریایی ارتش به عنوان نگهبان تمامیت ارضی جتوانمنديتبیین
. دریاي عمان و سواحل ایران در آن دریا را مورد بررسی هوشمندانه قرار دهیم

نقش نیروي دریایی راهبردي در تامین امنیت اي که مقاله حاضر درصدد بررسی و پاسخگویی به آن است، بررسی لذا با توجه به آنچه که مطرح شد فرضیه
آیا حضور نیروي دریایی راهبردي ارتش در دریاي عمان تاثیري در و پاسخ به این سوال است که )دریاي عمان(آبی جنوبارزشمند پهنه 

ا در این دریا دارد؟.ا.برقراري امنیت این منطقه و سواحل ج
برقراري امنیت پایدار در دریاي عمان و تامین و تاثیر حضور نیروي دریایی راهبردي ارتش در نقششناختهدف از انجام تحقیق یادشده :هدف1- 1

.ایران در منطقه یادشده است.ا.سواحل جامنیت 
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در جمهوري اسالمی ایرانآیا حضور نیروي دریایی راهبردي ارتش در دریاي عمان تاثیري در برقراري امنیت این منطقه و سواحل : سؤال تحقیق2- 1
این دریا دارد؟  

مقاله حاضر درصدد بررسی و پاسخگویی به آن است، بررسی نقش نیروي دریایی راهبردي در تامین امنیت پهنه آبی جنوب اي که فرضیه: فرضیه3- 1
حضور نیروي دریایی راهبردي ارتش در سواحل دریاي عمان موجب برقراري و ارتقاء امنیت در این منطقه و نوشته حاضر تالش دارد این موضوع که بوده 

.  صورت مستند پاسخ دهدگردیده است ، را به
از صاحب نظران و نویسندههاي میدانیبررسیوايکتابخانهمداركواسنادازاستفادهباوبودهتوصیفی- تحلیلیتحقیقاین: تحقیقروش4- 1

.استشدهانجامنیروي دریایی راهبردي ارتشو کارکنانبرخی مسوولین
.شدن نیروي دریاییراهبردي :مستقل-الف:متغییرها5- 1

.ایران در این دریا.ا.امنیت دریاي عمان و سواحل ج:متغیر وابسته-ب
به لحاظ هاي نیروي دریایی بوده، با توجه به این که نیازمند آشنایی با توانمندي و پیشرفتاین تحقیق :هاي تحقیقمشکالت و محدودیت6- 1

:ها عبارتند ازبا مشکالت خاصی همراه بود که برخی از آنداشته و به همین علتجنبه امنیتیمحتوایی
جامعه در ارتباط با نقش نداجا ، به منظور نظرسنجی از اقشار مختلف نبود فرصت الزم براي محقق به منظور تهیه و توزیع پرسشنامه-

.ایران.ا.در امنیت دریایی ج
.نظامی و بررسی وضعیت نیروي دریایی راهبرديپیرامون موضوعاتهاي اینترنتی محدودیت و موانع موجود در مراجعه به سایت-
اي همچنین یکی دیگر از مشکالت فرا روي محقق، در دسترس نبودن منابع تحقیقاتی مورد نیاز به علت سکونت وي در منطقه-

و دشواري در برقراري ) تحقیقمیدانیبررسیبه عنوان مرجع اطالعات مرتبط با(مناطق دریایی جنوبمحروم و نیز بعد مسافت طوالنی وي با 
و استفاده از نظرات و رهنمودهاي سازنده این عزیزان به منظور موضوع و صاحب نظران نیروي دریایی راهبردي ارتشارتباط با اساتید مرتبط با 

.هر چه پربارتر نمودن محتویات تحقیق بوده است
مفهوم راهبرد-2

ها از جمله اقتصاد، تجارت و به ویژه راهبرد مفهومی است که از عرصه نظامی نشأت گرفته و پس از آنً در سایر عرصهواژه استراتژي یا به عبارت بهتر 
به معناي فرمانده لشکري و کشوري 1استراتژي مشتق از کلمه یونانی استراتوگوس.داري از کاربرد زیادي برخوردار شده استعرصه سیاست و مملکت

هنر فرماندهان در زمینه : توان یافت، عبارت است ازترین تعریفی که از واژه استراتژي میولی قدیمیاز این مفهوم ارایه شدهو تعاریف مختلفی است
)1: 1389عزتی، . (هاي نظامی و فرماندهی جنگتدابیر و حیله

هاي علم حرکات و طرح: ن آمد و استراتزي چنین تعریف شدپس از انقالب کبیر فرانسه براي اولین بار از تاکتیک وسیع و استراتژي عملیات سخن به میا
.مشی واحدهاي نظامیهاوخطنظامی یا دانش جنگ و تهیه طرح

)2:همان. (فن به کارگیري و هدایت نبرد به عنوان وسیله اي در جهت نیل به اهداف جنگ: کنداستراتژي را چنین تعریف می2در همین دوره کلوزویتس
یک طرح عملیاتی به منظور هماهنگی و سازماندهی اقدامات براي دستیابی به هدف و در تعریفی دیگر :استراتژي عبارت است ازاکنون معناي ساده 

.گرددمدتی است که براي نیل به یک هدف مشخص طراحی میشود و به بیان دیگر طرح درازاستراتژي به آوردن نیرو به صحنه اطالق می
که این موضوع نیز خود گواهی هاي عملیاتی، تاکتیکی و تکنیکی قرار گرفته و باالتر از سطحبودهگانه مدیریت4میان سطوح ترین سطح از راهبرد عالی

)21: همان(.دیگر بر اهمیت مفهوم راهبرد و استراتزي است
سیاستمداران، دست اندرکاران امور بازرگانی، عالوه بر فرماندهان نظامی و راهبرد تنها مختص کارهاي سیاسی و نظامی نبوده به طوري که امروزه 

حتی افراد عادي نیز در زندگی روزانه خود از راهبردهاي گوناگونی . داراي راهبرد هستنددر حیطه فعالیت خوداقتصاددانان، کارفرمایان عرصه صنعت نیز

1 -Strategos
2 - Clousewitz
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هایی براي رسیدن به اهداف از هدف نیست بلکه اقدامات و برنامهالبته در اینجا راهبرد به مفهوم. گویندسخن می... همچون کاهش هزینه، کاهش وزن و
کند و به این که اهداف چه چیز هستند یا چه باید باشند یا چگونه باید راهبرد چگونگی دستیابی به اهداف را مشخص می. باشدپیش تعیین شده، می

.تعیین شوند کاري ندارد

آنچهآشنایی کلی با دریاي عمان و تاریخ- 3
ارتباط واسطهبهبیشتراهمیتشکهاستآسیاغربیجنوبدرخشکیداخلبههنداقیانوسآبپیشروي،عمانخلیجو به عبارتی دیگر عماندریاي

. هاي آزاد بین المللی و دنیاي خارج از طرفی دیگر استداشتن با اقیانوس هند از یک طرف و وصل نمودن خلیج فارس به آب
شبهآنغربودکنجزیرهشبهآنشرقپاکستان،وایرانآنشمال. استمرتبطآزاددریايبهسویکازوخشکیبهسوسهازحقیقتدرخلیجاین

مسافتاینواستآنمجاورگواتربندرتاهرمزتنگهازایرانجنوبیسواحل. استمتصلهنداقیانوسبهجنوب،سويازتنها. داردقرارعربستانجزیره
.دهدمیتشکیلراایرانجنوبیهايکنارهنیمی از 

آبسطححرارتدرجهحداکثرکهاستواقعزمینکرهگرممنطقهدرخلیجاینرواینازوکندمیعبورپهنه آبی یادشدهشمالازالسرطانرأسمدار
وکیلومتر است 784طول ساحل ایران در امتداد دریاي عمان، از خلیج گواتر تا بندر عباس، . است8/19کمدستماهديدرودرجه33ماهمرداددر

عمق. استبیشترفارسخلیجازآنعمقمقابلدربوده امامربعکیلومترهزار903این دریامساحت. استفارسخلیجآبهايعرضازکمترآنعرض
هرمزتنگهنزدیکیدرکهجاییتاشودمیکمسرعتبهآنعمقبرویم،پیشغربسويبهچههر. استمتر3398حدودبهارچاهاطرافدرخلیجاین
خطشمالدر. هستندصحارو) عمانتختیپا(مسقطعمانکشوردروجاسکوچابهاررانیادرایدرنیاهیحاشمهميشهرها. رسدیممتر73به

عمقبواسطهکهشودیمکاستهشوندیمکینزدایدرطرفبهچههرارتفاعاتنیابیشازداردوجودیشرقیغربجهتدریارتفاعکميهاکوهیساحل
)146: 1382اسدي، (.ستینسریمساحلبهبزرگيهایکشتورودآنهاکم
ساحلموازاتبهزمستانهنگامدرآبیسطحيهاانیجرجهت. باشدیمهزاردر37متوسطبطورآنيشورواستشوريحدتاعمانيایدرآب
تابستاندروفارسجیخلطرفبهعمانيایدريسواززمستانموقعدرانهایجریعمومامتدادیولباشدیمیشرقجنوببهیغربشمالازعمانيایدر
نسبت به دیگر عمانيایدردرهاطوفان. باشدیمفارسجیخلطرفبهعمانيایدرازسالمدتتمامدر. داردامتدادهرمزتنگهدراستعکسبه

گردندیمپخشسرعتبهشوندیمظاهرهاطوفاننیاازکهیامواجوباشدیمعربستانيایدريریگرمسيهاطوفانبهوابستهوکمتردریاهاي همجوار، 
آب.استمنظمنا) عمانجیخلوفارسجیخل(جیخلدوهردرمد.باشدیمکماریبسهمآنهامدتکهاستهاآبیسطحيهاقسمتدرآنهااثرو تنها 

ومتر2حدوددرعمانيایدریشرققسمتدرمدوجزرفاختالشودیمدهیدزمانهمجیخلدوهرسواحلدرودیآیمعربستانيایدرازمدهانیا
سایت سازمان میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان (.رسدیممتر5/3بههرمزتنگهتاشودیمشتریباختالفنیامیروشیپهرمزتنگهطرفبهچههر

http://chht-sb.ir(
پیش از اسالم به درستی روشن نیست چون این دریا ادامه اقیانوس هند است ) عمان(نام دریاي مکران ارتباط با تاریخ این دریا باید عنوان نماییم که در
. انددر حدود ده نقشه باستانی از یونانیان موجود است که دریاي مکران و خلیج فارس را با هم دریاي پارس نامیدهاما هاي متغیري را تجربه کرده است نام

هاي هاي جغرافیایی آبچون ایرانیان قدرت سیاسی گذشته خود را از دست داده بودند، تغییرات زیادي در نامسرزمین ایران، ولی پس از یورش اعراب به 
به همین علت نام دریاي مکران که ) مانند تغییر دریاي پارس به فارس و اروندرود به شط العرب، دریاي آبسکون به دریاي خزر(ایران صورت گرفت

نام عمان به دلیل ویران شدن بنادر باستانی ایران پس از یورش . برگرفته از سرزمین بلوچستان ایران و تمدنی کهن بوده است به دریاي عمان تبدیل شد
رونق بازارهاي عمان به جاي بنادر و بازارهاي چند هزارساله ایران از مهمترین دالیل کمرنگ وو جایگزین شدن بنادر عمان نامگذاري شده استاعراب

)1367:629و پیرنیا، سایکس . (ن آن از کتب تاریخی استشدن نام مکران و محو شد
هاي بحر فارس، بحر اخضر و دریاي مکران و در بعضی منابع اروپایی قدیم با نام دریاي به ناماین خلیج و دریاي عرب فعلی دیگرمنابع تاریخیبرخیدر

نام این دریا توسط . شده استهاي آبی مرتبط با آن نیز گفته اریترا ، دریاي رومیروم و دریاي هندوس نیز یاد شده که گاهی به کل اقیانوس هند و پهنه
ي تاریخی در واقع نام یکی "عمانا".اندبکار بردهMakranیاMecranاست و اروپائیان با تلفظ ) مهی خوران(که گویا تغییر یافتهمکران-مکرانپارسیان 

هاي خلیج فارس و در دو سوي آبایرانحاکمیت بی چون و چراي . از شهرهاي جنوب ایران و در فاصله غرب چابهار فعلی و بندر جاسک قرار داشته است
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هاي جنوبی ایران همراه اي انکارناپذیر است زیرا در قدیم این دریا با تمام گستره آبدریاي مکران و جزایر این دو دریا در طول تاریخ چند هزار ساله مسأله
امروز  نیز از ارزش این منطقه براي ایرانیان کاسته نشده . شدنیز نامیده میدریاي پارسهاي شمال اقیانوس هند تحت سیطره ایرانیان باستان با همه آب

عالوه بر ایران، بندري مهم براي کشورهاي که این بندر،است نیز در شمال این دریا قرار دارد ایرانکه تنها بندر اقیانوسی چابهارراهبردي بندرچنانکه 
و تحقق استهاي آزادآببه ) اندمحصور در خشکیکه (ترین راه دسترسی این کشورها و آسانترینگردد چرا که نزدیکسیاي میانه قلمداد میآ

به راه اتصال آن و همچنین افغانستانو از آنجا به زاهدانآهن بندر چابهار تاراهحداث ااز طریقجنوب-کریدور شمالوصل شدنهایی همچونبرنامه
.ن بر ارزش این منطقه خواهد افزودبه طور قطع و یقیبافق - مشهدآهن 

ایران.ا.دالیل اهمیت دریاي عمان براي ج- 4
مهمترین دالیل اهمیت داشتن این توانبندي کلی میهاي مختلف دریاي عمان و منافع متنوع نهفته در دل این دریا، در یک جمعبا توجه به خصیصه

مواردي به شرح زیر هاي انجام گرفته در راستاي توسعه آن راریزيو برنامهبیشتر به این دریاایران و دالیل لزوم توجه جمهوري اسالمی دریا براي 
:برشمرد

عنوانبهنقلوحملهزینهدلیلاینبهباشدمیآنحملهزینهکاال،قیمتتشکیل دهندهاصلیعناصرازیکیکهآنجااز:دریایینقلوحمل-الف
به دریایینقلوحملازاستفادهبهنسبتبیشتراقبالموجبعاملاین. گیردمیقرارتوجهموردنقلوحملوسیلهنوعانتخابدراساسیعاملیک

جنوبویژهموقعیتوجنوبسمتازآزادآبهايبهوجود دسترسیباایران) 485:1371حافظ نیا،. (گرددمیظرفیتبیشترینباراهارزانترینعنوان
سواحلبودندارادلیلبهعمانهاي دریايکرانه. استبرخوردارزمینهایندرايالعادهفوقپتانسیلازآزادآبهايبهو خروجیوروديمباديدرشرق

باایراندر پیرامونژئوپلیتیکیمختلفهايحوزهاتصالبرايباالظرفیتهايکشتیگرفتنپهلوخوبی جهتنسبتاًموقعیتچابهارخلیجدربویژهمناسب
)12: 1384حافظ نیا و رومینا، (.آوردمیفراهمراجهانیتجارتسیستم

ازایرانیعنی. استخارجدنیايبهایرانارتباطیراهتنهافارسخلیجکنونیشرایطدر:هرمزتنگهتنگنايازایراننسبیخروجآلترناتیو-ب
گرددنمیمحسوبایرانبرايقدرتعاملعنوانبهحاضرحالدرهرمزتنگه.خوردمیپیوندجهانیسیستمباهرمزتنگهتنگنايوخلیج فارسطریق
انجامالذکرمسیر فوقطریقازآنوارداتوصادرات% 80ازبیشوایرانفسیلیانرژيصادرات100%زیرا. استایرانملیقدرتعامل ضعفبلکه
ایرانشرقجنوبسواحلروایناز. بودخواهدپذیرآسیببه شدتهرمز، ایرانتنگهامنیتتهدیدودریاییمحاصرهبروزشرایطدربنابراین. شودمی

. شودمیمحسوبدریاییارتباطیتنگنايازایرانخروجمناسبی برايپتانسیل
محصورکشورهاينیازوجماهیر شوروياتحادفروپاشیازپس: دنیاي خارجوآزاددریاهايبهروسیهومرکزيآسیايافغانستان،اتصال-ج

ایرانموقعیتبهتوجهباجنوب-شمالدسترسیمحورمسیردرآنگرفتنقرارمنطقه واینهايقابلیتبه دسترسی به دنیاي خارج، ایرانشرقشمال
ازرامنطقهاینکاال،حملبااليهايظرفیتآزاد باهايآببهدسترسیجهتهاآنمبرمنیازوکشورهااینرويپیشجغرافیاییواحدعنوان یکبه

. استبرخوردار نمودهارتباطیالعادهفوقهايظرفیت
سازهوعمانسازه دریايیعنیايمنطقهسازهدوعضوراایرانعمان،دریاي:مختلفهايپتانسیلباآزادهايآبوهنداقیانوسبهدسترسی- د

ایران از طریق دریاي یعنی.استاقیانوسیهوآفریقا، آسیاکشورهايبینايقارهسازه میان یکهنداقیانوسسازه. کندمیهنداقیانوسايقارهمیان
بهمربوطاعضايباتوسعه روابطوهنداقیانوسوعماندریايسازههايدرعضویتعبارتیبه. شودمیمشتركداراي منافعقارهسهبا کشورهايعمان

.دهدمیرا توسعهایرانژئوپلیتیکظرفیتاقیانوسیهوآفریقاآسیا،قارهسهدرآن
انحصاريمنطقهمایل200نیزودریاي سرزمینیمبدأخطازدریاییمایل350تاایرانقارهفالتحدافزایشبا:اقتصادي دریاییهايپتانسیل- ه

ذخایرنیزوشیالتزمینهدرمهمیهاي اقتصاديپتانسیل) 1379:301بیگدلی،ضیایی(م 1982دریاهاحقوقعهدنامه121ماده3بندطبقاقتصادي
صادرات،افزایشاشتغال،اقتصادي نظیرهايپتانسیلتولیدبرهمچنینکشورشرقجنوبسواحل. شودمیایراننصیباین دریادرکفزیروکفمعدنی
. داردتأثیرداخلیوخارجیگذاريجذب سرمایهومتخصصنیرويتربیتتکنولوژي،انتقالدرآمد،کسب

شودتبدیلاقیانوسیمیانعملکردحوزهباقدرت نظامییکبهتواندمیآبیعرصهاینطریقازایران:دریاییقدرتبهایرانتبدیلامکانسازي- و
دریايولی. کندفراهم نمیرادریاییقدرتیکبهایرانشدنتبدیلامکانفارسخلیجحوضچهکهچرا. بیرون بکشدراخودفارسخلیجحوضچهازو
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راایرانکنترلیونظارتیقدرتتواندمیآنتوسعهوهوایی چابهارپایگاهوجودهمچنین. باشندمیداراایرانبرايراامکانیچنینهنداقیانوسوعمان
.دهدمیهند افزایشاقیانوسشمالیبخشبر
جهاناستراتژیکحوزهپنجازیکیعنوانبهکهبودههنداستراتژیک اقیانوسحوزهجزءعماندریاي:المللیبینمسیرهاياستراتژیککنترل-ز

تریناستراتژیکومهمترینازیکیبرتسلط.شودمیمبادلهآنطریقازسرمایهوکاالازوسیعیحجمونفتبشکههاروزانه میلیونوشودمیشناخته
بهاین ارتباطدردیگران،منافعتجمیعطریقازونمایدمیتضمینهنداقیانوسوفارسخلیجمبادي وروديدرراایرانکنترلجهان ،آبیهايراه

.دهدمیقراردیگرانبر عهدهرامنطقهاینامنیتتأمینهزینهالمللی،بینهايهمکاريطریقازامنیتتولید
هايچالشبابرخورددرراایرانتوانکهاي استویژهاستراتژیکعمقدارايشرقجنوبآبهايوسواحلدرایران:استراتژیکافزایش عمق-ح

کشورهايدیگروایرانموجود بینژئواستراتژیکهايچالششدنحلباعثتواندمیمنطقهایندرموجودعمق استراتژیک. دهدمیارتقاژئواستراتژیک
کنترلوکردبرداريبهره1970دههدرظفارهايچریکحملهزماندربا عمانمرزياختالفاتحلجهتظرفیتاینازچنانکه ایرانگردد،همجوار

)18: 1384حافظ نیا و رومینا، (.نمودمسجلهرمزبر تنگهراخود
و نیروي دریاییا .ا.ارتش جشناخت اجمالی -5

نیروي انتظامی و اسالمیسپاه پاسداران انقالب ، در کنار گرددعنوان میبه اختصار آجاکه در محاورات روزمره و عامیانهارتش جمهوري اسالمی ایران 
بوده و ) العالیمدظله(که تحت فرمان مستقیم فرماندهی معظم کل قوا . استحکومت جمهوري اسالمی ایرانهاي نظامی یکی از نیروجمهوري اسالمی ایران

.گرددمیله منصوب فرمانده ارتش به صورت مستقیم از جانب معظم
ارتش جمهوري اسالمی ایران وظیفه «:و چهارم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرانیکصد و چهل و سوم و  یکصد و چهل نص صریح اصلبه استناد

ردمی است و ارتش جمهوري اسالمی ایران ارتشی مکتبی و م«و » .پاسداري از استقالل و تمامیت ارضی و نظام جمهوري اسالمی کشور را بر عهده دارد
».به خدمت بپذیرد که به اهداف انقالب اسالمی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشدباید افرادي شایسته را

تشکیل شده ) ص(خاتم االنبیا قرارگاه پدافند هواییدریایی و هوایی و ، نیروي زمینی3ارتش ایران از یک ستاد مشترك یا همان ستاد فرماندهی کل آجا، 
.است

وري نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران یا همان نداجا، به عنوان یکی از نیروهاي تابعه ارتش وظیفه حراست و حفاظت از مرزهاي آبی جمه
در دریاها و ایراننیرو، حفاظت از منافع جمهوري اسالمیاین هاي محوله به در شرح وظایف و ماموریتعالوه بر این،و اسالمی ایران را برعهده دارد

.مشخص شده استنداجاعنوان یکی از وظایف اصلی المللی بههاي بینآب
هاي دنیا گسترش پیدا کرده، باید از منافع کشور و خطوط مواصالتی آن که در اقصی نقاط آبعمدهعنوان یک نیروي بدیهی است نیروي دریایی به

هاي ها و گلوگاههاي تجاري ایران بایستی از آبراههاي اقتصادي در جهان هستند و در حال حاضر کشتیمحافظت کند، زیرا دریاها یکی از بهترین راه
،رو شدهگستره جغرافیاي تجاري، تأمین امنیت این جریان که تاکنون در دریاهاي دزدخیز با مشکالتی نیز روبهبا توجه به این . مختلف دنیا عبور کنند

هاي اخیر با این مهم در قالب نیروي دریایی ارتش که طی سالارد که دهاي آزاد و دوردست نیاز به یک نیروي دریایی با توان حضور در آبکشور ایران
بنابراین . استتغییر هویت پیدا کرده، متجلی شده نیروي دریایی راهبردي در ساختار تجهیزاتی و کیفیت نیروي انسانی آن به هاي ایجاد شدهپیشرفت

اقتصادي ، امري ضروري برداري از دریاها در جهت توسعه به یک نیروي دریایی راهبردي براي نشان دادن اقتدار کشور و بهرهجمهوري اسالمی ایراننیاز
.است

تاریخچه نیروي دریایی در ایران- 6
در آن زمان گسترش امپراتوري پارس و جنگ با دشمنان دیرین یعنی یونانیان که در . گرددپیدایش اولین نیروي دریایی ایران به زمان هخامنشیان باز می

عی نیروي دریایی ایران به زمان خشایار شاه فرزند آن سوي دریاي سیاه سکونت داشتند باعث ایجاد نیروي دریایی منظم شد و اولین زورآزمایی واق
بوده است و این بزرگترین لشکرکشی ) کشتی1200در قالب (هزار نفر 800گردد که نفرات لشکر ایران به گفته مورخان در حدود داریوش کبیر باز می

.آن شدندتاریخ تا آن روز بوده که ایرانیان پیروز
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اي که با وجودي که هاي داخلی از هم پاشید به گونهشیرازه نیروي دریایی ایران به دلیل به وجود آمدن مشکالت و درگیريپس از این دوران درخشان، 
هاي ها نیروي دریایی نداشت و به همین علت در سدهکیلومتر از سواحل خلیج فارس و دریاي عمان در اختیار ایران بود این کشور مدت2000بیش از 

سرانجام شاه عباس صفوي با کمک ناوگان انگلیس موفق به بیرون که اینسال در خلیج فارس مستقر بودند تا100ها به مدت بیش از الی، پرتق18و 17
عالوه بر سواحلراندن آنها از جزایر خلیج فارس شد، لیکن این هم درس عبرت نشد و صفویان هم به فکر نیروي دریایی کارآمد نیفتادند و به همین علت

. گرفتنداختیار سواحل ایران در آن دریا را در دست ها دریاي خزر  نیز از اختیار ایران خارج شد و روسکنترلجنوب، 
هاي مجهز به توپ ایران به اولین کشتیفروند کشتی 20به فرمان نادر شاه و با به قدرت رسیدن نادر شاه نیاز به نیروي دریایی مورد بررسی قرار گرفت 

.ساخته شدآمدند، حساب می
هاي هاي جنگی به معناي واقعی به نامدر زمان قاجار بار دیگر نسبت به نیروي دریایی بی توجهی شد، البته در زمان ناصرالدین شاه اولین کشتی

همگی از خدمت خارج ها ولی به دلیل رسیدگی نشدن به این کشتی،و تعداد دیگري هم در زمان مظفرالدین شاه خریداري شدندپرسپولیس و شوش
.شدند

ها در تاریخ نیروي دریایی دانست به شکلی که بی توجهی به نیروي دریایی ایران به حدي رسید که در را باید غم انگیزترین سال1304تا 1290سالهاي 
تا این که . ن تا کودتاي رضاخان ادامه داشتاین داستا. سواحل شرقی خلیج فارس امنیت به کلی از میان رفت و اختیار امور با قاچاقچیان و دزدان بود

جهت تحصیل علوم دریایی 1306دانشجویانی در سال . هجري شمسی، نیروي دریایی ایران به طور رسمی مجدداً تاسیس گردید1302در سال سرانجام 
وهاي اول ببر، پلنگ، سیمرغ و کرکس تحت فرماندهی نا1311در سال . به ایتالیا اعزام گردیدند و چند فروند ناو جهت ساخت به ایتالیا سفارش گردید

هاي دریایی، داري و پایگاهتنی جهت تعمیرات زیرآبی و ایجاد آموزشگاه درجه6000ناخدا بایندر در بوشهر لنگر انداختند و با خرید یک حوض شناور 
به پشتوانه این توسعه ایجاد شده جان نیروو اینتداوم یافت جهانیتا قبل از جنگ دوم و روند توسعه موصوف هاي خود را توسعه دادنیروي دریایی یگان

که منجر به غرق شدن ناوهاي ببر و پلنگ واي ازخود نشان داد، مقاومت قهرمانانه1320سوم شهریور در در یورش متفقین به ایرانگرفته و حتی
.داران و ناویان گردیدنفر از افسران، درجه600و شهادت دریابان بایندر فرمانده نیروي دریایی ها وتعدادي از ناوچه

بعد از جنگ جهانی دوم و مالقات سران متفقین در تهران و شناسایی ایران به عنوان پل پیروزي، دو فروند ناو به منظور غرامت ببر و پلنگ1325در سال 
با افزایش درآمدهاي نفتی ایران و عضو شدن ایران در . رکنان مجدداً پا گرفتکاتجهیزات و نیروي دریایی ایران با داشتن باقی ماندهبه ایران داده شد و

نیروي دریایی به سرعت توسعه یافت و دانشجویان ، لذاشمال اقیانوس هند به ایران سپرده شدپیمان سنتو، پاسداري از خلیج فارس و دریاي عمان و
.دریایی به اقصی نقاط دنیا اعزام گردیدند

هاي خاکی و لجستیکی و پایگاه-یهوادریا، ناوگان عظیم آبیگان انداز، نیروي دریایی ایران داراي سه فروند ناوشکن سنگین موشک50و 40هاي در دهه
و احداثمراکز آموزشیبا تاسیسهاي تفنگدار و تکاور دریایی اقدام وعمده در بندرعباس، بوشهر، خارك، چابهار و خرمشهر شده و به تشکیل یگان

.بر توان دریایی خود افزودشناور هاي خشک وبزرگترین مرکز کارخانجات و تعمیرات کشتی با حوض
، تحول عظیمی در نیروي دریایی ایجاد و در راستاي خود کفایی آموزشی، اعزام دانشجو به صورت همگانی 1357بهمن 22با پیروزي انقالب اسالمی در 

با چهار دانشکده ناوبري و فرماندهی کشتی، مهندسی برق و الکترونیک و مخابرات ) ره(م دریایی امام خمینیبه خارج از کشور متوقف و دانشگاه علو
هاي تخصصی در انزلی و رشت توسعه یافتند و دانشکده مراکز آموزش.دریایی، مهندسی مکانیک دریایی و رشته مدیرت و کمیسر دریایی تاسیس گردید

.پا گرفتی یفرماندهی و ستاد نیروي دریا

در مقابل تهاجم نیروهاي عراق غافلگیر نگردید بلکه با نه تنهابرگ زرین دیگري در تاریخ نیروي دریایی ارتش بود که نداجا در آن جنگ جنگ تحمیلی
بنادر بصره، محاصره دریایی ،هدام سکوهاي نفتی البکر و االمیهعراق و اندرصدي نیروي دریایی 80هاي حساب شده، ضمن انهدام تاانجام سلسله عملی

تا پایان جنگ به نبرد با هواپیما و بالگردهاي دشمن در دریا عالوه بر آنوهاي آزاد را عمال غیرممکن ساخت دسترسی مستقیم عراق به آبفاو و ام القصر 
ده هزار فروند بیش از وظیفه خطیر تامین امنیت دریایی، در راستايالبته این پایان کار نیروي دریایی در دوران دفاع مقدس نبود زیرا این نیرو پرداخت و 

هاي هواپیماي دشمن قرار گرفتند که کارنامه ها مورد اصابت موشککشتی تجاري را به بنادر ایران اسکورت نمود که در این بین تنها چند صد فروند آن
مواصالت دریایی خلیج فارس، دریاي عمان و شمال اقیانوس هند را گردد و از سویی امنیت خطوطهاي دریایی قلمداد میبسیار درخشانی در جنگ

)www.aja.ir: نشانیا به.ا.جرسانی ارتشپایگاه اطالع(.همواره برقرار نمود
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ی و هوایی آمریکا در خلیج فارس شرکت نمود که ، ناوگان نیروي دریایی جمهوري اسالمی ایران در نبردي نابرابر با نیروهاي دریای1367فروردین29در 
از جمله اصابت مین به ناوشکن ساموئل (هر چند به غرق شدن ناوشکن سهند و ناوچه جوشن انجامید ولی ضرباتی که نیروي دریایی آمریکا متحمل گردید

.استکم سابقه بودهنبردهاي منطقهدر ) وسرنگونی یک فروند بالگرد آمریکاییرابرتز، غرق شدن یک فروند کشتی لجستیکیبی
هاي فراوان انجام گرفته و حمایت هاي به طوري که امروز با تالشروند روبه پیشرفت نیروي دریایی پس از اتمام جنگ تحمیلی، سرعت بیشتري پیدا کرد

ي دریایی به نیرویی راهبردي تبدیل شده که تقریبا در همه از این نیرو، امروز نیرو) العالیمدظله(ها فرمانده معظم کل قوامستمر مسوولین و در راس آن
. مستقل و خودکفا گردیده است... هاي تجهیزاتی، نیروي انسانی، آموزشی، عملیاتی و زمینه

راهبردي شدن نیروي دریایی ارتشهايضرورت- 7
ترین مقام کشور به منطقه استقرار این نیرو نشان از جایگاه ویژه عالیرتبهتبیین وظایف راهبردي نیروي دریایی جمهوري اسالمی ایران طی دو سفر مهم 

با اشراف کامل به جایگاه ویژه ایران در منطقه و تحوالت آن، ) العالیمدظله(معظم انقالب رهبر. این ارگان دریایی در معادالت سیاسی و نظامی کشور دارد
ی است که مدیریت هوشمندانه و میزان تعامالت جمهوري اسالمی ایران در سطح منطقه و نظام طبیع. فرمایندسیاست هاي کلی نظام را تبیین می

اي و دیگر اي و فرامنطقههاي منطقهاي یاري کند؛ لذا تعامل با قدرتتواند کشورمان را در رسیدن به جایگاه رهبري استراتژیک منطقهالملل میبین
در اینجا الزم است به این نکته توجه داشت که در نظام . براي منافع ملی کشورمان مورد تاکید قرار گیردبینی کشورها باید برحسب نتایج قابل پیش

توان محور را مخاصمه با جهان قرار داد اما در شرایط کنونی که ایاالت متحده بیشترین توان از متحدین همیشگی سخن گفت و نه میالملل نه میبین
اعمال نموده و از کارنامه سیاهی در معادالت سیاسی با ایران برخوردار است بایستی استراتژي ایران در برخورد با این کشور فشارهاي جهانی را بر ایران 

هاي بین این رو توسعه نیروي دریایی ایران و راهبردي خواندن این نیرو و حضور در آباز. هایش باشدمتخاصم از نگاه قدرت و ناشی از تحمیل خواسته
هاي استعماري در منطقه و ایفاي نقش ویژه جمهوري اسالمی به عنوان کشوري مهم در جهان در جهت کمرنگ نمودن حضور نامشروع قدرتالمللی

. باشدمی
پلیتیکی نیز قابل موارد عنوان شده دالیل سیاسی موثر بر راهبردي شدن نداجا بود لیکن این اقدام موثر عالوه بر موارد عنوان شده از نظر جغرافیایی و ژئو

داردشاخکسهانوسیاقاین . کندیموصلهمبهراجهانیغربویشرقمناطقاییجنوبيکرهمینویشماليکرهمینيهاآبهند،انوسیاق. بحث است
وفارسجیخلشاخک،سهنیانیرتمهم. داردازینهندانوسیاقدرفعالحضوربهشاخکسهنیاتیامن. داردیبستگهاشاخکنیابه،آنتیامنکه
اولباشد،داشتهفارسجیخلدریفعالحضوربتواندکهنیايبرادشمن. استماالکاراهآبایتنگهواحمريایدر،يبعديهاشاخک. هستندعمانيایدر
به عنوان بزرگترین نیروي دریایی (حضور نیروي دریایی ایاالت متحده و استکردهشروعو در ادامه آن در منطقه حساس خلیج فارسهندانوسیاقاز

مقابله با این نیرو نیازمند قدرتی لذاشده استتبدیلترین چالش در عرصه منافع کشور مهمبه هاي خلیج فارس در کشورهاي منطقه و آب، )جهان
جمهوري اسالمی ایران باید تدابیري اندیشه کند تا هر زمان که شرایط را بحرانی و بر علیه است وهاي منظم و نامنظم دریایی فزاینده در عرصه جنگ

زیرا بر همگان اثبات شده است که برداري نمایدبه نفع خود بهرهاز امکانات در اختیار به بهترین نحو ممکن در راستاي تغییر وضعیتخود احساس کند 
. هاي کشور باشدکند و توسعه این نیرو باید در اولویت برنامهنیروي دریایی نقش بسیار مهمی در تامین منافع ملی کشور و پاسداري از ارزشها ایفا می

نیتأمرارانیایاسالميجمهوریملتیامنهموفارسجیخلتیامنهماین اقدام،زیرااستمطرحمايبرادورازدفاعتیاهمعمان،يایدربحثدر
مقابلهامکاناتاست،هیپاایدرقدرتيداراکهیدشمنيبرانیبنابرا. استبودههیپاایدرقدرتایتوانبایدشمنگذشته،دههچنددرمادشمن. کندیم
نقشکهشناورهاژهیوبه،ییایدرپیشرفتهزاتیتجهبهپرداختنرد) العالیمدظله(قواکلیفرماندهنگاه. باشدهیپاایدردیباهمدشمننیامقابلدردفاعای

گونهنیامابهعمانيایدروفارسجیخلیوستگیپامروز. استراستانیهمدرله بر راهبردي شدن نیروي دریایی نیزو تاکید معظمدارند،ياعمدهاریبس
له مد نظر معظمکهي استبلنددستهمانقتیحقدرو اینمیباشداشتهمنطقهنیاازفراتريحضوردیبااهایدرنیاازدفاعيبراکهکندیمکتهید

)خبرگزاري فارس:منبع(.شودیمشاملرادرجه10مدارریزیحتواحمريایدريوروددهانهتانداجاحضوربوده و
اي در برابر حضور نیروهاي فرامنطقه اي اقدامی مقابلهقتیحقدرهند،انوسیاقدرجه10مداريمنطقهدررانیایاسالميجمهورحضوربر این اساس 

یک زیرا استکردهلیتبديافرامنطقهقدرتکیبهيامنطقهقدرتکیازراماگردد و این گستردگی حضور نیروي دریایی در عرصه دریاها، قلمداد می
اي اي و فرامنطقهنفوذ و قدرت منطقهافزایش ضریبریایی راهبردي عامل مؤثري در انتقال صحنه جنگ به سرزمین دشمن و همچنین عاملنیروي د

باشد و با ایفاي هاي دشمنکننده مزیتخنثیتواندمیدر زمان صلح ضمن این که چنین نیرویی . اي در سرنوشت یک جنگ داردکنندهاست و اثر تعیین
.ات داشته باشددر خنثی کردن و مقابله با تهدیدتاثیر محسوسیبازدارنده در برابر تهدیدات شنق
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عملکرد نداجا پس از یافتن هویت راهبردي-8
تغییرات بنیادین را در خود تجربه "نیروي دریایی یک نیروي راهبردي است": اي به آن که فرمودندنگاه ویژه امام خامنهازنیروي دریایی ارتش پس

که براي نخستین بار در کشور به دست متخصصان ) مستقر در دریاي خزر(و والیت) مستقر در خلیج فارس(هاي بومی جمارانساخت ناوشکن. نمود
دریا و دریابهاي هدایت شونده دریاهاي همچون دفاع سطحی، هوایی و زیر سطحی و تجهیز به موشکهاي ویژهداخلی طراحی و ساخته شد و از قابلیت

. هایی از این تغییرات استباشد نمونههوا، اژدرانداز، توپ پدافندي، ابزار ناوبري الکترونیکی نوین و امکانات جنگ الکترونیک میبه
هاي منصوب روي تجهیزاتی که از قدیم سامانهبه همت متخصصان داخلی تمام نیروي دریایی ارتش امروز به یمن این هویت بخشی جدید به نداجا، 

با موفقیتداشته باشد و ماموریت خود را در سطح و زیر سطحمستمر و موفقیداشته است را بومی نموده و براي اینکه یگان شناور ایران در دریا حضور
.کندانجام دهد دست نیاز به سوي کسی دراز نمی

نه تنها خود را و موثرناوگروه، حضور دائمی20بیش از سال گذشته با اعزام چنددر به نیروي دریایی راهبردي،پس از تبدیل شدن نیروي دریایی ایران
تا و حرکتبا عبور از کانال سوئز و ورود به دریاي مدیترانهي خود،هامورد از آخرین مأموریت2دربلکه در منطقه خلیج عدن و دریاي سرخ نشان داده

که سیاستمداران رژیم صهیونیستی را دچار نگرانی جدي کرده )هاي عربی منطقهبا موج انقالبآن هم در شرایط مقارن (سطین اشغالی نزدیکی قلمرو فل
هاي ترین مأموریتبه دریاي سرخ، مهمهاي این نیروي راهبرديهمچنین اعزام زیرسطحی.باشدبود نشان از تحرك بنیادین در نیروي دریایی ایران می

. ه استتاریخ دریایی ایران را رقم زد
پارامترهاي راداري و سوناري تعداد زیادي از شناورهاي موجود و رهگیري سازي شده توسط متخصصان کشور هاي بهینهزمایش سامانهآها در این مأموریت

از دید امر تنها در شرایط اختفاهاي آزاد با موفقیت به انجام رسید که اینعات مربوط به بستر آبآوري اطالدر مسیر حرکت زیردریایی اعزامی و نیز جمع
آنچه در این میان قابل ذکر است این است که بر خالف تبلیغات منفی انجام شده علیه افزایش توان نظامی و البته ناورهاي موجود در منطقه محقق شدش

هاي کشورهاي دیگر و آشنایی با توانمندي،هاي بیشتراهداف این سفرها تالش براي همکارينیروي دریایی راهبردي، ا و به ویژه .ا.نیروهاي مسلح ج
هاي نیروي دریایی عالوه بر نشان دادن تواناییبود که ها در این مأموریت.بودطور عملی به کشورهاي دوست و دشمن بهایرانهاي بومی معرفی دستاورد

به کارگیري افراد با تجربه در کنار افراد از طریقهاي ناامن، بحث آموزش امنیت خطوط کشتیرانی در آبخطیر تامین مأموریت انجام ایران در .ا.جدفاعی 
یی ارتش هاي دور ثابت شد که نیروي دریابا حضور زیردریایی ایران در آببه صورت کاربردي و در فضاي واقعی تجربه نمود و به طور کلی جوان را نیز

زیر سطح نیز توانسته راهبردي شود که سبب اعتماد به نفس و نمایش اقتدار در زمینه بلکه ،تنها در سطح دریاها نیروي راهبردي شده استایران نه
)211: 1382اسدي،(.المللی نیز شدهاي بینجمهوري اسالمی ایران در آب

نیروي دریایی راهبردي از دیدگاه رهبري-9
که با آمریکا در دریا رودررو بود، تجربه کرد که هر وقت جنگهاي آخرویژه در سالجنگ تحمیلی و بهطول جمهوري اسالمی ایران درنیروهاي مسلح 

یزي به قواي توانی فراتر از آن چو این حمایت معنوي فرماندهان و مسئولین در کنار رزمندگان هستند، از شرایط روحی و روانی باالتري برخوردارند
دبه نیروي دریایی و دو مورد سفر و بازدی) مدظله العالی(توجه ویژه فرماندهی معظم کل قوا با بر همین اساس .دهد که بتوان آنرا تحلیل کردنظامی ما می

گردید لذا الزم است به این نیروهاي این نیرو در منطقه جنوب آن هم در مدت نزدیک به یک سال که  منجر به هویت بخشی جدید میدانی از توانمندي
.داشته باشیمو نقش آن در تامین امنیت دریاي عمان و سواحل مکراننیروجایگاه این له در وصف به بیانات معظماي اشاره) هر چند مختصر(

این ساحل عظیم و طوالنی : فرمودند6/9/1387در مورخه فرماندهان و کارکنان نداجا به مناسبت سالروز نیروى دریایىفرمانده معظم کل قوا در شرفیابی
دریاي عمان، ساحل دریاي . بسیار حساس که ما در دریاي عمان داریم در واقع یک گنج است و باید این را اعتراف کنیم که این را کشف نکرده بودیم

فارس هم خیلی فارس کردیم که البتّه خلیججما همه حواسمان را بردیم متوجه خلی. عمان و حضور در دریاي عمان یک گنج است؛ یک ذخیره است
کننده سرنوشت دریاي عمان عقبه اساسی و تعیین. حساس است، شکی نداریم اما توجه نکردیم به این ثروت عظیمی که ما در دریاي عمان داریم

.فارس استخلیج
ي دریاي عمان و این ساحل در  مسئله نیروي دریایی،  مسئله: فرمودند16/1/1388در مورخهدیدار فرماندهان و مسئوالن آجامعظم له همچنین در 

در زمینه حضور در دریاي عمان، حضور در اقیانوس، حضور .... عنه واقع شده، این ساحل طوالنی و بسیار مهم مغفول... طوالنی خیلی امکان عظیمی است، 
.انشااهللا بتواند تامین شود... هم است، المندب و دریاي سرخ و آنجاهایی که حساس و مدر منطقه باب
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نگاه به این نگاه جدید که: فرمودند30/11/1388در مورخهمراسم الحاق ناوشکن جمهوري اسالمی جماران به ناوگان جنوب نداجادرایشان همچنین
.ى جنوب شرقى کشور یک موهبت الهى استراى منطقهاین ب،تواند کارهاى بزرگى را انجام دهدارتش جمهورى اسالمى، میدریاى عمان است به وسیله

اش متوجه خلیج فارس بوده، اهمیت دریاي عمان از مان همهذهن. ایمي الزم و کافی را نبردههاي گذشته از سواحل طوالنی دریاي عمان بهرهما در سال
این ،تواند کارهاى بزرگى را انجام دهدوسیله ارتش جمهورى اسالمى، مینگاه به دریاى عمان است بهاین نگاه جدید که. عنه مانده استنظر ما مغفولٌ

هاى دیگر که مرتبط با این خانهچه وزارتوهاى مختلف چه وزارت دفاعدستگاهبنابراین دولت و. براى منطقه جنوب شرقى کشور یک موهبت الهى است
)www.aja.ir: ع رسانی ارتش به آدرسپایگاه اطال(.همه باید به پیشرفت این کار کمک کنند-کارند
من : با بیان این که فرمانده و عناصر نداجا پا در رکاب و حاضر یراقند، فرمودند7/9/89له در شرفیابی فرماندهان و مسولین نداجا در مورخه معظم
سیاسی امروز دنیا، ما هر چه بتوانیم بایستی خودمان را در ام این است که نداجا یک نیروي راهبردي است، با مالحظه کنونی عالم و وضع جغرافیاي عقیده

.....دریا و ساحل تقویت کنیم
عمق این سواحل، منطقه وسیع بلوچستان و بخشی از آن .منطقه بکري است،اي که شما در آن مستقر هستید یعنی سواحل دریاي عمانآن منطقه.... 

حضور نیروي دریایی ارتش ممکن است منتهی بشود به این که انشااله ما بتوانیم از . همی استتر آن یعنی هرمزگان، مناطق بسیار ممنطقه غربی
)313: 1388دریایی راهبردي، نیروي(. هاي منطقه استان بزرگ سیستان و بلوچستان و منطقه عظیم و حساس دریاي عمان استفاده کینمتوانایی

بیگانهجرایدنگاهازایراندریایینیرويقدرت- 10
قدرتهاي قابل توجهی داشته است و راهبردي شدن نیروي دریایی ارتش نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج از کشور و در سطح منطقه نیز بازتاب

پنهان سیاسیتحلیلگرانومنطقههايرسانهاز دید کهاستامريعماندریايوفارسهمیشهخلیجنیلگونهايآبدرایراندریایینیرويفزاینده
هرصحنهتواندمیفارسخلیجدرخودراهبرديموقعیتازاستفادهباایرانهارسانهایناعتقادبهوکنندمییادزیادياهمیتباآنازهموارهنمانده و
. دهدتغییرخودنفعبهرامنطقهدررخدادي

کشورهايقدرتمندترینازیکیبهدریاعرصهدرایراندفاعیسامانهارتقايوارتش دریایینیرويناوگانبهجمارانناوشکنالحاقازپسهاتحلیلاین
. گرفتندخودبهتريملموسجنبهخاورمیانه،منطقه

بادرج مطلبی در ارتباط با ارتقا قدرت دریایی نداجا در روزنامه پر مخاطب االخبار چاپ بیروت است که ،یک مورد مصداق عینی از این اهمیت و توجه
ایناهم. استکردهتاکیدایرانقدرتمقابلدرمنطقهدرامریکایینیروهايضعفبر،و دریاي عمانفارسخلیجهايآبدرایراننظامیقدرتبررسی
قابل توجه هرمزتنگهخصوصبهوعماندریايفارس،خلیجدرنیروهزار20ازشیبباایراندریایینیروينظامیقدرتکهاستشرحبدینگزارش
.کندغرقنیزراهواپیمابرهايناوحتیدریاییهايمینکاشتنباتواندمیایرانارتشدریایینیرويبوده و 

ساختمدرنهايزیردریاییسرنشین،بیهايگشتمثلمدرنجنگیوسایلومهماتانواعبهایراندریایینیرويبودنمجهزدر ادامه این مطلب به 
بسیارموقعیتایناشاره شده و اینگونه نتیجه گیري شده که ... و802سیو4اناساسرعدهايموشکو کوثر وحوتزیردریاییهايموشکداخل،

ايهستهپروندهبابرخورددرایرانعلیهجنگینوعهرشروعازراغربیکشورهاي،هرمزتنگهداشتناختیاردروسواحل جنوبدرایرانتأثیرگذارومهم
).persiangulfstudies.comwww(.استداشتهبازکشوراین

نتیجه گیري-11
مخاطره کشیده شدن درگیري احتمالی به خلیج فارس، ارزش فراوان ایران با علم به.ا.جنظامی و سیاسیو راهبردشناسانهااستراتژیستبدون شک

المللی اي و بینهاي منطقهاي از آبداشتن کنترل بر حوزه گستردهامنیت پایدار در گرودریاي عمان را درك نموده و با آگاهی کامل به این موضوع که
و هاي خلیج فارسباور رایج، ایران دفاع از منافع خود را نه در آبنابراین بر خالفب.دهند، اهداف آتی خود را  مشخص و در دستور اجرا قرار میاست

خواهد کرد، بلکه این دفاع از خلیج عدن آغاز)رودهاي سرزمینی کشور به شمار میقدرت و دایره اطالعاتی ایران به عنوان آبکه با توجه به(دریاي عمان
با توجه به آنچه که در صفحات قبل در ارتباط با زیرا رودایران به شمار میبرايقوت نظامی و راهبرين نقطهو تنگه باب المندب شروع خواهد شد و ای

آزاد ودریاهايبهکاالترانزیتوایرانشمالکشورهاياتصالهرمز خارج نموده و باتنگهتنگنايازراتوضیح داده شد این دریا ایراندریاي عمان اهمیت 
تواندمیکه این نتایجکندمیبازهنداقیانوسبه پهنهرانماید و دسترسیمنافع فراوانی را عاید ایران میگازونفتانرژيانتقالوجهانمناطقسایر
.باشدداشتهدریاییمنابعوشیالتانرژي،انتقالامنیتدریایی،تجارتنقل،وهاي حملزمینهدراقتصاديوژئواستراتژیکنتایج



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش

1020:کدمقالهنیروي دریایی راهبردي در تامین امنیت مرزهاي دریاي عماننقش

کنارك-ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی 

مرکبهنداقیانوسکشورهاياقتصاديهاياي همکاريمنطقهسازماندرموثريعضوعنوانبهراآنهند،اقیانوسدرایرانساحلیهايهمچنین کرانه
ایراننقشبرتواندمرکزي میآسیاي-افغانستانخشکی،درمحصورکشورهايبرايایرانارتباطینقش. آورددر میاقیانوسیهوآسیاآفریقا،هايقارهاز
. باشدمؤثرخودژئوپلیتیکیهايچالشوهااز بحرانخروجبرايژئوپلیتیکیهايتعادلایجادنیزوايمنطقهمناسباتدر

تشریح شده باال مستلزم وجود عنصري حیاتی و ضروري به نام امنیت است در صورت میسر و فراهم شدن این عنصر است هايیتالبته تمام منافع و مز
متولی تامین امنیت این پهنه دریایی و سواحل آن نیروي دریایی ارتش است که این نیرو گردد و همانگونه که عنوان شد که موارد عنوان شده محقق می

فراتر از حوزه آبی کشور در نظر گرفته و به منظور به راایرانمرزهاي کنترلیي مطلوب و به منظور تامین تضمینی امنیت دریاي عماننیز با اتخاذ راهبرد
هاي خلیج فارس و حتی دریاي عمان ایران را از ماوراي آب.ا.هاي جحداقل رساندن مخاطرات احتمالی در زمان وقوع بحران، حراست و حفاظت از آب

در این قلمداد نموده است که ابتداي مرزهاي امنیتی ایران راعدن المندب و خلیجتنگه بابنموده ودرجه آغاز 20از مدار کرده و این محدوده راشروع
بلکه ایران ،)عمان(بود و نه در دریاي مکرانتاکید کرد که پاسخ ایران به هرگونه ماجراجویی نظامی علیه خود نه در تنگه هرمز خواهدصورت باید

د و بر را تعریف کنحق هر کشوري است که براي دفاع از منافع راهبردي خود حوزه امنیت ملی خودو اینبدهدباب المندبدرتواند این پاسخ را می
یتی جدید به این نیرو بخشیده است زیرا همان طور با راهبردي خواندن نداجا ، هو) مدظله العالی(اساس این دوراندیشی بوده که فرماندهی معظم کل قوا

قابلیتوتوانازآنرانمایدوایفاایرانبرايايویژهنقشهاي بحري،استراتژياتخاذدرتواندمینظامیجایگاهلحاظبهایرانشرقجنوبکه بیان شد 
.نمایدبرخوردارنظامیهايدر فعالیتاقیانوسیمیانتحرك
کما اینکه این مهم در حال تحقق (شودتبدیلاقیانوسیمیانعملکردحوزهباقدرت نظامییکبهتواندمی)دریاي عمان(آبیعرصهاینطریقازایران
برايراامکانیچنینهنداقیانوسوعماندریايولی. کندفراهم نمیرادریاییقدرتیکبهایرانشدنتبدیلامکانفارسخلیجحوضچهکهچرا)است
ایننیل بهبرايايمقدمهتواندمیهاي اخیردر سالفارسخلیجهاياز آبخارجدرمختلف توسط نداجا دریاییهايبرگزاري رزمایش. باشندمیداراایران

.دهدهند افزایشاقیانوسشمالیبخشبرراایرانکنترلیونظارتیقدرتتواندمیآنتوسعهوهوایی چابهارپایگاهوجودضمن اینکه . باشدامر
اقدامات چشمگیري را به منصه اي اخیر هرسمی مسوولیت تامین امنیت دریاي عمان و سواحل آن، در سالنیروي دریایی راهبردي از زمان تحویل گرفتن

عبور از کانال سوئز آغاز و قرار است با که گام به گام بوده و از حضور در خلیج عدن و سپس (اجرا گذاشته که خوشبختانه نتایج حاصل از این اقدامات 
و هر مرحله از آن عالوه بر این که برگی آمیز بودهموفق) تداوم یابدو حتی قطب جنوبدر اقیانوس اطلسجنگی نیروي دریایی راهبرديناوگانحضور 

و تجهیز نداجا به فناوري استبه عنوان مولفه اي موثر در تثبیت امنیت سواحل ایران ایفاي نقش نموده،ا افزون نموده.ا.هاي نظامی جزرین بر توانمندي
همه و همه در راستاي ماموریت خطیر تامین امنیت پهنه آبی مکران انجام پذیرفته هاي خود، روز و خودکفایی روز افزون این نیرو در تامین نیازمندي

.است
حضور نیروي دریایی راهبردي ارتش در سواحل مبنی بر اینکهنچه عنوان شد، موارد مطروحه بیانگر تایید صحت فرضیه پژوهش بنابراین با توجه به آ

باشد و به طور یقین عدم حضور و حتی کمرنگ شدن حضور نیروي دریایی ، میدریاي عمان موجب برقراري و ارتقاء امنیت در این منطقه گردیده است
موجب وارد شدن خلل غیر قابل جبران به امنیت این منطقه خواهد ) درجه20مدار (دریاي مکران و مرزهاي امنیتی فرا دریایی آن راهبردي در منطقه 

.شد

منابع و مآخذ-12
.1382، جغرافیاي سواحل ایران، تهران، نشر خرم،اسدي، محمد

. 1377، نشرکیهاندرخلیج فارس، تهران،  هاي بحرانکانون،جعفري ولدانی، اصغر
.1371،هرمز، تهران، انتشارات سمتتنگهاستراتژیکنقشوفارسمحمدرضا، خلیجنیا،حافظ

.1383، هاي جدید در جغرافیاي سیاسی، تهران، انتشارات سمتافق،حافظ نیا ، محمدرضا
.1385، پاپلی، نشرمشهد،اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، نیا، محمدرضاحافظ
.1386، انتخابنشرتهران،ملی،منافعوقدرت،محمدرضانیا،حافظ
. 1384هاي ژئوپلیتیکی سواحل جنوب شرق ایران در راستاي منافع ملی، مجله جغرافیا و توسعه، تهران، پاییز نیا و رومینا، محمدرضا و ابراهیم، تحلیل ظرفیتحافظ
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.1386فصلنامه جغرافیا، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان خانیها، نسرین ، این تنگه هرگز بسته نخواهد شد،  
.1367، تهراندانشگاهانتشاراتتهران،.پناهیشریعتابوالفضل، ترجمهسیاسیشناسیموریس، جامعهدوورژه،

.1374، سمتتهران، انتشارات الملل،بیننظاموملیامنیتجلیل،روشندل،
.40شماره،1383قات حقوقی، پاییز و زمستان زارعی، محمد حسین، فصلنامه تحقی

.1385، تابستان2زین العابدین ، یوسف ، تاثیر جغرافیاي سیاسی بر حاکمیت دولت ها، فصلنامه چشم انداز جغرافیایی، سال اول، شماره 
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