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ها و اهدافضرورت، نیروي دریایی راهبردي جمهوري اسالمی ایران
)با مروري بر تاریخچه دریانوردي در ایران(

3و برزین ضرغامی2سید محمد جواد شوشتري،1علی صادقی

دانش آموخته دکتري جغرافیاي سیاسی دانشگاه تهران1
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی2
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی3

چکیده
. کنـد مین و تحقـق آنهـا تـالش مـی    أمین اهداف و نیز امنیت ملی خود بیان و براي تـ أنقطه آغازین سیاست خارجی هر کشوري نیازها و آرمان هایی است که در راستاي ت

.گیرندها و اهداف سیاسی، از سه حوزه قدرت زمینی، هوایی و دریایی بهره میکشورها براي تحقق این آرمان
ی در دریاي عمـان  ري اسالمی ایران با توجه به اصول سیاست خارجی خود و همچنین موقعیت ویژه دسترسی به آبهاي آزاد که به لحاظ برخورداري از سواحل طوالنجمهو

م در سیاسـت خـارجی و تیـز    کند که از نیروي دریایی کارآمد بـه عنـوان اهرمـی مهـ    و خلیج فارس حاصل آمده است؛ این ضرورت را در سیاست خارجی خود احساس می
.هاي خویش بهره گیردتحقق آرمان

ر تـاریخ بشـریت بـویژه    دها و باورهاي ملی و ساختارهاي حکومتی و اجتماعی تغییراتی بنیانی بوجود آورد؛ بلکه حرکتی نوین انقالب اسالمی ایران نه تنها در نهادها، ارزش
هـاي خـاص انقـالب    حال با توجه به ویژگـی . گرددتدریجاً مشاهده می) همچون بیداري اسالمی( که تاثیرات شگرف آن جوامع اسالمی خاورمیانه و شمال افریقا پدید آورد 

ریایی راهبردي که مورد تأکیـد رهبـري انقـالب    دهاي آن بر منطقه و جهان خواهد گذاشت، بررسی استراتژي نیروي اسالمی و اثرات عمیقی که بازتاب اقدامات و استراتژي
.اي برخوردار استباشد از جایگاه ویژهینیز م

ریایی ایـران، اثـرات و   داي و اینترنتی، ضمن مشخص نمودن وضعیت و جایگاه نیروي گیري از منابع کتابخانهتحلیلی و با بهره-این پژوهش سعی دارد با رویکردي توصیفی
.مایدرا تبیین و تشریح ن) یکید بر نیروي دریایأت(پیامدهاي این راهبرد مهم 

گیري از سواحل طوالنی و مناسـب جنـوب کشـور در    ریزي و تصمیمات رهبران و مسئولین نظام در جهت استفاده از نیروي دریاي راهبردي با بهرهبرنامه،هاي تحقیقیافته
. دهدراستاي منافع ملی را نشان می

ان، دریاي عمان، آبهاي آزادنیروي دریایی راهبردي، سیاست خارجی، جمهوري اسالمی ایر:واژگان کلیدي

مقدمه-1

»فوایـد دریـا بـراي یـک کشـور و یـک ملـت، فوایـد راهبـردي اسـت؛ فوایـد بـزرگ و کـالن اسـت              . دریا براي یک کشور، یک فرصت بزرگ براي پیشرفت و حفظ منافع ملـی اسـت  «
)http://www.dsrc.ir(.

از ایـن رو شـناخت نقـاط    . رسـاند اش یـاري مـی  ت جهت پیشبرد اهداف و منافع ملیشناخت محیط پیرامونی یک سرزمین، آن را در تخصیص منابع قدر
.باشداستراتژیک و ژئوپلیتیک هر سرزمین براي جمعیت و بخصوص دولتمردان آن حایز اهمیت می

طول تاریخ مورد تهـاجم قـدرت هـاي    به همین دلیل در. استاز موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار باالیی در جهان برخوردار کهایران نیز سرزمینی است قدیمی 
).16، 1391:پورمهرانی(هاي گوناگونی دست و پنجه نرم کرده است مختلف قرار گرفته و همواره با چالش

متر کیلـو 2700اي و باتالقی و دریاچه،ايکیلومتر مرز رودخانه1918کیلومتر آن خشکی، 4113کیلومتر مرز وجود دارد که 8731پیرامون کشور ایران، 
1259مرزهاي ایران در خلـیج فـارس از دهانـه فـاو تـا بنـدر عبـاس        .باشدطول سواحل دریاي خزر در شمال و خلیج فارس و دریاي عمان در جنوب می

).20: همان(باشد کیلومتر مرز دریایی می784) گوادر(کیلومتر و از بندر عباس تا دهانه خلیج گواتر 
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اند همواره به داشتن نیروي دریـاي بـراي مقابلـه بـا کشـورهاي      کردههایی که در این سرزمین حکومت میده است؛ دولتواقع شدن در کنار دریا باعث ش
ایرانیان از زمانی که در کنار دریا سکنی گزیدند به سـوي آن جـذب شـدند و    . اي داشته باشندخارجی و نیز ارتباط و تجارت با سایرین، به دریا توجه ویژه

در سـال  (وزیر امور خارجه انگلیس و خـاور شـناس معـروف    » لُرد کُرزن«اما افرادي چون . مانند کَلَک و قایق در آن به رفت و آمد پرداختندابداع وسایلی 
:نویسد، می)1905تا 1900

همانگونـه کـه در ایسـلند مـار پیـدا      قلم فرسایی دریاره دریانوردي ایرانیان، همانند کسی است که بخواهد کتابی راجع به مارهاي جزیره ایسلند بنویسد،«
بدون شک او با این اظهار نظر مغرضـانه، هـدفی جـز نادیـده گـرفتن      ). 1349،57: کرزن(»شود، در ایران هم تجربه و نیروي دریایی جزء حرف استنمی

.نداشته استتاریخ دریانوردي ایرانیان 
بخشی از آبها که از تنگه هرمز به سمت غرب تا مصب اروند رود : در دو قسمت عنوان نمودتوان هاي پهناوري که در جنوب ایران واقع شده است را میآب

نامیده ) دریاي عمان(امتداد یافته است، خلیج فارس نام دارد و بخش دیگر که از تنگه هرمز به سمت مشرق تا مصب رود سند امتداد یافته، دریاي مکران 
و خلیج فارس نیز از طریق این دریـا  دهدقسمتی از اقیانوس هند دانست که تنها دریاي آزاد ایران را تشکیل میتوان دریاي عمان یا مکران را می. شودمی

.به آبهاي آزاد و سایر مناطق جهان ارتباط دارد
درصد ذخیره 50ه بیش از اند و این نه تنها بدان سبب است کدریاي عمان و متعاقب آن خلیج فارس مفام مهمی را در سیاست جهانی معاصر اشغال کرده

اي از منابع دریـایی  المللی، این دو پهنه مخزن گستردهشناخته شده نفت در این منطقه واقع است؛ بلکه عالوه بر تامین خطوط ارتباطی و دریایی مهم بین
).1376،14:افشار(باشند هاي گران بها میها و سنگو کانیییعنی مواد غذایی دریای

ایران در دریاي عمان دو بندر مهم جاسک . باشدیاستراتژیک، دریاي عمان کلید ارتباطی براي ایران و دیگر کشورهاي حوزه خلیج فارس ماز نظر موقعیت 
ت این منطقه به دلیل دسترسـی بـه آبهـاي آزاد و موقعیـ    . پذیرداي از صادرات و واردات از طریق این دو بندر صورت میچابهار را دارد که قسمت عمده. و

.اي در حمل و نقل دریایی برخوردار استاش در مبادي ورودي و خروجی به آبهاي آزاد از پتانسیل فوق العادهویژه
ها براي حفظ سیادت خود در ایـن  یسقرار داشت، انگلی) انگلیس(و از آن جایی که دریاي مکران بر سر راه دریاي خشکی مستعمره هند 19در اوایل قرن 

هایی براي گسترش نفوذ آنان در این منطقه بود حمایت کرد و به همین جهت براي تثبیت موقعیـت سیاسـی عمـان، نـام     کویت که پایگاهآبراه، از عمان و
).1389،204: پور مهرانی(دریاي عمان را به جاي دریاي مکران و پارس رواج دادند 

تاریخچه دریانوردي- 2
خص یا قوم و ملتی به عبور از دریا و رودخانه با استفاده از تنه درخت یـا قـایق و لـنج مبـادرت کـرده      به درستی مشخص نیست که براي اولین بار چه ش

با استفاده از تنه درختان در روي آب به گردش پرداخته است و سعی در ) دریا و رودخانه(اما پر واضح است که بشر اولیه پس از سکونت در کنار آب . است
ت بـا  تا اینکه سالیان بعد با بهره گرفتن از وسایل مجهزتر و نیز یادگیري بشر در رفـع مشـکال  . خدمت گرفتنن آن داشته استاستفاده از این موهبت و به 

دور ینـواح بـه ستفاده از پارو و نیروي باد به عبور و مرور در دریاها پرداخته و سعی نمود از مواهب طبیعی آن بهره گیـرد یـا   هاي بزرگتر و اساختن قایق
.فر نمایددست س

دریانوردي ایرانیان- 3
اند و شاید هنـر قـایق   رانی پرداختههاي اولیه در خلیج فارس به قایقجایگاه بشر اولیه بوده است؛ بدون تردید انسان) النهرینبین(از آنجاییکه خلیج فارس 

قـایق  نایب کنسول فرانسه در بوشهر دربـاره بشـر اولیـه و    » وادال.ر«چنانکه . رانی براي  اولین بار از این ناحیه شروع و به سایر نواحی گسترش یافته است
هاي خلیج فارس آغاز گشته است، بنابراین خلیج فارس اولین دریایی است کـه انسـانها   به طوري که مشهود است، تاریخ بشر از کرانه«: گویدسواري او می

هاي مقدماتی دیرین شناسی که پیرامون بوشهر یالم و کاوشعرهاي دیرین در یحرین و بقایاي ویران گو. اندهاي کوچک بحر پیمایی کردهروي آن با قایق
).1382،16:نوربخش(»کند در آنجه پیش از دو هزار سال قبل از میالد مسیح تاسیسات کشتیرانی وجود داشته استبه عمل آمده، ثابت می

ها و طوایف مختلف و نیز پهنه آبهـاي ایـن دریاهـا راه عبـور و مـرور      ل سکونت انسانهاي بسیار دور مححاشه ساحلی خلیج فارس و دریاي عمان از زمان
-رتاسـر آب سها در ها و بابِلیها، عیالمیها، آشوريها، کلدانیدر طول تاریخ گذشته، سومري. هاي گوناگون آن روزگار بوده استهاي ملتها و کشتیقایق

.انددریانوردي و آمد و رفت اشتغال داشتههاي دریاي عمان، خلیج فارس و دریاي سرخ به
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هاي دست سـاز  ها و کشتیبا قایق... ایرانیان بعد از شناخت سواحل و بنادر نزدیک خود و دست یابی به فن ساخت و برافراشتن بادبان، سکان، قطب نما و 
اند و از یک طرف با ها شدهدهانه تنگه هرمز راهی دریاها و اقیانوسخویش و با استفاده از شناورهاي ملل تابعه و دوست به سفرهاي طوالنی دست زده و از 

ه اي عمان، اقیانوس هند و دریاي چین خود را به اقیانوس هند، افریقا و شرق دور رسانده و از جانب دیگر از راه دریـاي سـرخ و عبـور از تنگـ    یپیمودن در
.یافتند و موجب شگفتی و اعجاب ملل دیگر شدندداریوش به مصر و دریاي مدیترانه و دیگر آبها و دریاها راه

دي ایرانیان وردریانتاریخچه و مروري بر اهمیت خلیج فارس -4
ن، خلیج فارس در منطقه استراتژیک خاورمیانه به عنوان مهمترین مرکز ارتباطی چند قاره است و بخشی از یک سیستم ارتبـاطی اسـت کـه دریـاي عمـا     

باید توجه داشت جداي از موقعیـت جغرافیـایی خلـیج    . دهدریاي مدیترانه را به یکدیگر و به اقیانوس اطلس و آرام پیوند میاقیانوس هند، دریاي سرخ و د
-هاي سیاسی و نظامی قدرتفارس، ارزش و اعتبار ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک آن باعث شده است به صورت یک منطقه عملیاتی مهم مورد توجه استراتژي

.گیردهاي بزرگ قرار 
این دوره مصادف با . اسناد و مدارك تاریخی و باستان شناسی از رونق، عمران و آبادانی بنادر و جزایر خلیج فارس در هزاره سوم قبل از میالد حکایت دارند

رو ایـن تمـدن نداشـته    لمـ قنهرین و بسط قدرت آنان به سمت خلیج فارس است که فاصله چندانی بـا  لاهاي جنوبی بینها در بخشقدرت گرفتن سومري
هـاي آن  ترین بنـدرگاه از قدیمی. رفته استخلیج فارس در این دوره از راههاي اصلی و مهم سومري و آکدي به دیگر نقاط عالم آن روز به شمار می. است

-سان آن را منطبق بر بحـرین کنـونی مـی   است که در کتیبه ها و الواح سومري آثاري  از آن وجود دارد و اکثر باستان شنا» دیلمون«یکی بندرگاه روزگار

اي نزدیک به هم هاي سومري و آکدي نام این ناحیه جغرافیایی به کرّات به عنوان منطقهها و گل نوشتهاست که در کتیبه» مکّن و ملّوخ« دانند و دیگري 
طـرح اطلـس نظـامی    (کنند ذکر می) الجبال و مسندامشبه جزیره رئوس(را منطقه عمان کنونی در جنوب تنگه هرمز » مکّن«محققین . تکرار شده است

).12: بی تا: خلیج فارس
قرار گـرفتن  . ها در کنار سواحل خلیج فارس در جنوب بندر بوشهر بنا گردیداست که در هزاره دوم پیش از میالد توسط عیالمی» لیان«سوم شهر بندري 

هاي پیرامونی اي آبی این تمدن با تمدنهاي تجاري، ارتباطی و دروازهاز اهمیت و رونق فعالیتیکی از بزرگترین معابد عیالمی در کرانه خلیج فارس نشان 
.بوده است

ایران باستان-5
یی هاي ایرانی از همان آغاز پیدایش پی به اهمیت و ارزش دریاي پارس برده بودند و برخی از آنان هزاران سال پیش در صدد تشکیل نیروي دریـا حکومت

بنا به سروده حکیم ابولقاسم فردوسی در شاهنامه، نخستین کسی که در میان ایرانیان به ساختن کشـتی دسـت زد، جمشـید    . این دریا برآمدندبزرگی در
:جم از سلسله پیشدادیان بود که به فرموده شاعر بلند پایه ایران با کشتی خود بر آبها و دریاها گذر کرد و از کشوري به کشور دیگر رفت

کشور به کشور برآمد شتابزد از آن پس به کشتی بر آب  گذر کر
ها در قلمرو جغرافیاي ایران در قرن هفتم پیش از میالد و توسعه قلمرو جغرافیایی خود به سمت نواحی جنوبی ایران و تصـرف  قدرت یافتن مادها و پارس

اي که ایران در تمام طول دوره هخامنشی مالک مطلـق و  به گونه. یش سوق دادلودیه، توجه پادشاهان این دوره را به سمت دریانوردي و تجارت بیش از پ
ها در ایجاد یک نیروي دریاي مجهز و قوي موفـق  برخی از این حکومت.هاي شرقی دریاي مدیترانه و اقیانوس هند باقی ماندمنازع خلیج فارس و کرانهبال

:اندبوده
ناوگان دریاي هخامنشی-1

هاي بزرگ و معلق دریـایی بـراي عبـور سـواره     از جمله بستن پلیهاي عظیم جنگی و کارهاي اعجاب آور دریایت جابجایی ناوگانعصر هخامنشی، از جه
کار دریانوردان ایرانی در این دوره بـه جـایی رسـید کـه بـه شـهادت       «. شودهاي طویل و عمیق از دوران درخشان ایران محسوب مینظام و نیز حفر ترعه

).1382،88:نوربخش(» اي موارد تمام کارکنان جهازات حتی در دریاي مدیترانه ایرانی بودندها و در پارهونانی، ناخدایان بعضی کشتیهرودت مورخ ی
ال دریـاي با روي کار آمدن داریوش هخامنشی اقداماتی نظیر آرام کردن ایالت هاي پس کرانه خلیج فارس، فتح هند و سواحل آن، حفر کانال سوئز و اتص

.صورت گرفتاز طریق یک آبراه بزرگ در مصر سرخ به دریاي مدیترانه
سلوکیان و اشکانیان-2
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هاي سلوکی هاي آن و کشمکش قدرتطی دوره سلوکیان و اشکانیان در نیمه اول حکومت آنان تا زمان مهرداد دوم، خلیج فارس به دلیل ناامنی پس کرانه
.ر نداشتو اشکانی چندان مورد توجه پادشاهان قرا

:نیروي دریایی ساسانیان-3
. طبیعی است که این دو ایالت از اهمیت و اعتبار بیشتري برخوردار بودند؛النهرین انتقال یافتدر دوره ساسانیان چون مقر حکومت از ایالت پارس به بین
هـاي تـاریخی، تاسـیس    بر اساس نوشته کتـاب .اشاره کرد... ین و توان به ریشهر، سیراف، بحراز بنادر و اماکن مهم جغرافیاي خلیج فارس در این دوره می

بـیش از دیگـر پادشـاهان در    ) م531–579(وي و انوشیروان . صورت گرفته است) میالدي219-226(نیروي دریاي ساسانیان در زمان اردشیر بابکان 
در این زمان جزیره سراندیب در جنوب هندوستان و کوچ نشـین زنگبـار   «: دنویسکتاب دریانوردي ایرانیان می. تقویت نیروي دریایی ایران همت گماشتند

ترین مرکز تجارت ایران در دو منطقه مهم دنیاي آن روز درآمـد و جمعـی از   هاي افریقاي شرقی که توسط ایران تصرف شده بود، به صورت عمدهدر کرانه
).1356،261: رائین(» مان جا سکنی گزیدنددر هوران ایرانی به این مناطق کوچ کرده وبازرگانان و پیشه

:پس از اسالمنیروي دریاي ایران -4
ها و هدایت آنها ساز در خدمت نیروي دریایی مسلمانان درآمدند و با جان و دل در ساختن و پرداختن کشتیبا ظهور دین اسالم، ایرانیان دریانورد و کشتی
-به عمربن خطاب خلیفه دوم باقی است که نشان می) حاکم(نامه بسیار جالب و مهمی از معاویه . کوشیدندو تعلیم و آموزش امور دریانوردي به مسلمانان

نامه معاویـه  : اندهاي دریایی خویش به مسلمانان، نقش موثر و انکار ناپذیري داشتهها و هدایت آنها و آموزش دانش و تجربهدهد ایرانیان در ساختن کشتی
سازان ایرانی در این جا بودند که من توانستم از کمک و دانش آنها برخوردار گردم به ویژه که تعدادي گروهی از ناخدایان و کشتیخوشبختانه« : به خلیفه

بـراي مـا   در اینجا نه تنها گروهی از ناو رانان و  ناخدایان ایرانی هستند، بلکه شمار بسیاري از کشتی سازانی کـه اینـک   . از آنها هم به اسالم گرویده بودند
).1382،68:نوربخش...) (باشند و سازند نیز ایرانی میکشتی می

ن و همراهان بسیار بـه سـواحل   در ادامه و در قرن سوم قمري، هفت نفر ایرانی، اهل و ساکن شیراز با هفت کشتی چوبی دست ساخت سواحل و بنادر ایرا
).70: انهم....(شرقی افریقا سفر کردند و در آن جا اقامت گزیدند و 

:دیگر از شکوه و قدرت آن خبري نبود تاها به خاطر ایالتی بودن حکومتپس از به تدریج نیروي دریاي ایران از بین رفت و 
)آغاز سلطه انگلیس بر خلیج فارس و جنوب ایران(نیروي دریایی ایران در عصر صفوي-5

ها بر جزیره هرمـز  به استیالي پرتغالی) ق.ه921م و 1515(ها به خاطر جنگ با عثمانیعیل توجه به نیروي دریایی در ایران جدي نبود تا اینکه شاه اسما
مساعد داد و به این ترتیب تـا یـک قـرن بعـد     آلبوکرك به پیشنهاد شاه اسماعیل پاسخ . رضایت داد تا شاید آن دولت، وي را در نبرد با عثمانی یاري کند

در ایـن زمـان ارتـش و    . ره و بحرین و مسقط در گردش بودند و تجارت خلیج فارس را منحصر به خود کرده بودندهاي پرتغالی از جزیره هرمز تا بصکشتی
: شـیرزادي (رفـت  نیروي دریایی عثمانی در نهایت قدرت و عظمت بود و نه تنها براي ایران بلکه براي دولتهاي بزرگ اروپایی نیز خطر بزرگی به شمار مـی 

1383،34.(
وارد ) انگلـیس (م ادوارد مـانوکس نماینـده هنـد شـرقی     1620در مـارس  . ها گردیـد در آبهاي مشرق زمین موجب تشویش خاطر پرتغالیظهور انگلیسی

ها را از خلیج ها خاتمه داده بود و مصمم بود به کمک نیروي دریایی انگلستان دست پرتغالیدر این هنگام چون شاه عباس به جنگ با عثمانی. اصفهان شد
این امر به همکاري دولت انگلستان و دولت صفوي انجامید و بدین صورت پـاي ناوگـان   ). 48: همان(کوتاه کند به نماینده شرکت محبت فراوان کردفارس

.دریایی انگلستان به خلیج فارس باز شد
ن براي همیشه از شر استعمار پرتغال خـالص شـدند و از   از یکسو ایرانیا. این پیروزي مشترك ایران و انگلستان بر پرتغالی ها به نفع هر دو دولت تمام شد

).1378،74: بیانی(ها در خلیج فارس بدون رقیب شدند سوي دیگر انگلیسی
ناوگان دریایی نادرشاه-6

ي دریـایی بـزرگ را   یـرو اد نس از آنان نادرشاه افشار فکر ایجاما پپادشاهان صفوي به ویژه شاه عباس همواره در اندیشه تقویت نیروي دریایی ایران بودند 
وي بـه  . ها خرید و در آب هاي تحت سلطه ایـران بـه کـار گرفـت    و دو ناو چهارصد تنی از انگلسی» بریگانتین« نادرشاه دو ناو جنگی از نوع . قوت بخشید

).1382،97: نوربخش(یران سازد اطق را از آن اکمک همین ناوگان توانست جزیره کیش و بحرین را از سلطه بیگانگان خارج و حکومت بر این من
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ناوگان دریایی قاجاریه-7
در این دوران رسته مهندسی و نیروي دریایی کـه  . وضعیت ارتش و تشکیالت نظامی در آغاز قاجاریه، شکل ضعیف شده ارتش ایالتی پایان عصر زندیه بود

ي دریایی کوچک در خلـیج فـارس   روالدین شاه قاجار نیز به فکر ایجاد یک نیناصر). 1383،87: شیرزادي(در دوره نادرشاه افشار فعال بود، وجود نداشت 
.بود و براي خرید چند کشتی کوشش فراوانی به خرج داد ولی سرانجام آنگونه که دلخواه او بود موفقیتی به دست نیاورد

توان چنین اشاره نمود که، دولت انگلیس در عصـر قاجـار ظـاهراً بـراي کمـک بـه دولـت ایـران و         از مهمترین علل ضعف نیروي دریایی در دوره قاجار می
ها و هاي طایفهین بردن کشتیبو در اصل براي استقرار قواي خود در سراسر دریاي پارس به صورت مخفی و آشکار براي ازفارسجکشورهاي کوچک خلی

دولـت  . هاي انگلیسی را نداشته باشند، کوشیددریایی که امکان رقابت و درگیري با کشتیرتعه هر نوع قدهاي محلی و جلوگیري از پا گرفتن و توسقبیله
صـرفات  انگلیس با تضعیف نیروهاي ایرانی در خلیج فارس به ویژه جلوگیري و خودداري از فروش کشتی به دولت ایـران، دسـت ایـران را بـه تـدریج از مت     

.ج فارس در سلطه و اختیار کامل انگلیس قرار گرفتدریاي کوتاه کرد تا جایی که خلی
هـا بـراي حفـظ سـیادت     یسقرار داشت، انگلی) انگلیس(و از آن جایی که دریاي مکران بر سر راه دریاي خشکی مستعمره هند 19در اوایل قرن همچنین 

طقه بود حمایت کرد و به همین جهت براي تثبیت موقعیـت سیاسـی   هایی براي گسترش نفوذ آنان در این منخود در این آبراه، از عمان و کویت که پایگاه
).1389،204: پور مهرانی(عمان، نام دریاي عمان را به جاي دریاي مکران و پارس رواج دادند 

نیروي دریایی عصر پهلوي-8
د هشت فروند کشتی جنگی و یک فروند یدك کش رضاشاه پس از برقراري امنیت داخلی به فکر تاسیس نیروي دریاي افتاد و اقداماتی چون سفارش خری

نیروي دریایی ایـران تجدیـد حیـات    1335در سال . این نیرو از هم پاشید) هاي جنگی انگلیسحمله کشتی(اما با جنگ جهانی دوم . ها دادرا به ایتالیایی
این امر با کمـک امریکـا پـس از    (ها به دست گرفتند فارس را ایرانییافت و با آموزش دانشجویان ایرانی در اروپا به تدریج حفاظت اروندرود و جزایر خلیج 
نیروي دریایی ایران بزرگترین ناوگان هوور کرافت در همین رابطه ).جنگ جهانی دوم در مقاطع مختلف و به عناوین مختلف روند سریعتري به خود گرفت

را سفارش داد که قرار بود در اقیـانوس  ار داشت؛ ناوشکن اسپروئس ساخت امریکاجهان را تاسیس کرد و عالوه بر سه ناوشکن ساخت انگلیس که در اختی
زیرا شاه اعالم داشته بود، دیگر حریم امنیت ما، خلـیج فـارس   . همچنین سه فروند زیردریایی براي استفاده در اقیانوس هند سفارش داد. هند مستقر شود

).1383،167: و همکارشیرزادي(ند است نیست بلکه اقیانوس ه
ناوگان دریایی نیرومند راهبردي جمهوري اسالمی ایران-9

دي انجـام  جمهوري اسالمی ایران با توجه به نقش و اهمیت نیروي دریایی در امنیت و توسعه کشور، به تقویت این جنبه از قدرت پرداخت و اقـدامات زیـا  
المللـی  به صورت یک نیروي برتر و بدون رقیب درآمده و به اهداف خود در آبهاي بینداد تا جایی که هم اکنون نیروي دریایی ایران در آبهاي خلیج فارس

.اندیشدو آزاد می
از انواع ناو داند، ناوگان دریایی جمهوري اسالمی ایران با توجه به اصول اولیه انقالب اسالمی که پیشرفت و توسعه در همه امور را از ارکان اصلی توسعه می

توپ دار ایران که در جنگ هاي قایق. تشکیل گردید... هاي ضد دریایی و کشتی و هچدریایی، ناوهاي لجستیک، ناوهاي مین روب، ناوجنگی، ناوشکن، ضد
-هاي ایران نیز از جملـه ظرفیـت  زیردریایی. هاي نیروي دریاي ایران استپرداخت؛ از دیگر پتانسیلتحمیلی با قدرت و سرعت خود به مقابله با دشمن می

.اي نیروي دریایی است که در خدمت ناوگان دریایی ایران مشغول به کارنده
هاي بلندي در جهت تقویـت ناوگـان خـود و رقابـت در     هاي اقیانوس پیما و چند منظوره، گاما در سالهاي اخیر با خریداري و افزودن کشتی.ا.کشتیرانی ج
وط منظمی به کشورهاي حوزه دریاي مدیترانه، اروپـاي شـمالی، اقیـانوس هنـد، خـاور دور و      ها داراي خطالمللی برداشته است و این شرکتبازارهاي بین

فارس، تنگه هرمز و دریاي عمان تنها بخشی از ماموریت عملیاتی نیروي دریایی ایران است و اکنون نیـروي  امروزه حفاظت از خلیج.باشندشمال افریقا می
هـاي هنـد، اطلـس و آرام قـرار     المللی توجه دارد که در دریاي مدیترانه، خلیج عدن، اقیـانوس هاي آزاد و بیندریایی راهبردي ایران بیش از گذشته به آب

.دارند
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و صیانت از منافع ملیمهوري اسالمی ایران جنیروي دریایی راهبردي- 6

نیروهاي نظامی معموالً یکـی از دو رویکـرد   .آیده شمار مینظامی است و نیروي دریایی یکی از ارکان قدرت نظامی بهاي قدرت ملی، قدرت یکی از مولفه
نیروي نظامی تـاکتیکی، نیرویـی اسـت کـه در زمـان درگیـري نظـامی و تخاصـم، بـا اجـراي عملیـات و            . گیرندرا در پیش میتاکتیکی و راهبرديعمده

اما نیروي نظامی راهبردي، نیرویی است که حتـی  .اف نظامی داردهاي مختلف نظامی و در منطقه نبرد، سعی در غلبه بر دشمن و دستیابی به اهدتاکتیک
کننده منافع ملی، سعی در اشاعه و گسـترش تسـلط خـود بـر وي و رفـع هرگونـه تهدیـدي در ایـن         در زمان صلح و بدون درگیري نظامی با کشور تهدید

.خصوص دارد

عنوان یک نیـروي راهبـردي و همچنـین از آنجـا کـه      پس از تبیین آن به) رتش و سپاهاعم از ا(رو، ماموریت نیروي دریایی جمهوري اسالمی ایرانایناز 
هـاي داخلـی و   هاي سیاسـی، اقتصـادي، فرهنگـی و تبلیغـاتی در صـحنه     حوزهدر، مسئولیت بسیاري از مسائل )منافع ملی(عالوه بر تامین اهداف نظامی 

.ه استاز گذشته شدترخارجی به این نیرو واگذار شد، بسیار دشوارتر و حساس

اي که بتوانـد بـه   گونههاي عمیق اقیانوسی عملیات انجام دهد بهدر محدوده آب:شود که قادر استاي اطالق مینیروي دریایی راهبردي به نیروي دریایی
محدودیتی براي اجـراي عملیـات در   ، به لحاظ پشتیبانی لجستیکی تامین باشد، تنهایی خود را از گزند تهدیدهاي سطحی، زیرسطحی و هوایی حفظ کند

تر، نیروي دریایی راهبردي نیرویی است که از منافع ملی کشور در منطقه حیـاتی یـا حسـاس    به تعبیري ساده.نداشته باشد) عملیات در دور دست(عمق 
.صیانت کند) دریایی(

عنوان یک نیروي دریایی راهبـردي توسـط   ویژه پس از تبیین نداجا بهبهو 2/2/1388در پی رهنمودهاي فرماندهی کل قوا، با ابالغ طرح والیت در تاریخ
.تر شده استاي وسیع، منطقه ماموریت نداجا تغییر کرده و شامل محدوده14/7/1388در ایشان

10فارس و دریاي عمان بود، از سواحل جنوب شرقی کشور تا شمال اقیانوس هند و مدار هاي خلیجهزار کیلومتر مربع از آب306اي که ابتدا شامل منطقه
از اقیـانوس  هزارکیلومترمربع، از دریاي عمان تا خلیج عدن و بخشـی  70و میلیون2اي به وسعت درجه عرض شمالی جغرافیایی گسترش یافت و منطقه

کـه از نظـر ژئـوپلیتیکی،    ايتا دریاي مدیترانه نیز گسترش یافته اسـت؛ منطقـه  ) صورت مورديبه(هاي ابالغی حتی هند را شامل شد و براساس ماموریت
ا توجه به تبدیل شدن به یک نیـروي  است و نداجا ب) فارسخلیج(کامالً متفاوت با منطقه مأموریتی قبلی ... گذار در ابعاد جهانی و ، رویدادهاي اثربازیگران

اي شایسـته، موجبـات   عنوان نمایندهرو شد و الزم بود که بهراهبردي عالوه بر درگیر بودن در مسائل نظامی با مسائل اقتصادي، سیاسی، تبلیغاتی نیز روبه
اي متوسط همانند عراق و صحنه عملیات شمن یک کشور منطقهزیرا امروز دیگر د؛الملل فراهم آوردارتقاي جایگاه نظام جمهوري اسالمی را در صحنه بین

.به وسعت دریاي جنوب و اقیانوس هند استايفارس نیست بلکه منطقهفقط دریاي نیمه بسته خلیج

عرصه دریاها، قاچاق زیست درهاي جهانی همانند حفاظت از محیطعالوه بر این رشد و توسعه اقتصادي و سیاسی ایران و افزایش مبادالت آن و نیز چالش
وجود آورده است که کشور ما درعرصه دریایی در محدوده بسیار پهناورتري نسبت بـه قبـل عمـل کنـد تـا      مخدر و پدیده دزدان دریایی این نیاز را بهمواد
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عنوان یک قدرت جهـانی و مسـئول بـه    توانایی و ظرفیت خود را در ایفاي نقش به،ا مشارکت در مواجهه و حل مشکالتعالوه بر حفاظت از منافع خود ب
.المللی بیفزایدنمایش گذاشته و بر وجهه ملی، اقتدار و عزت خود در مجامع بین

اي نسبت به سرزمین اصلی، با شرایط هوایی کامال متفاوت و سـهمگین و  اي به این گستردگی، در چنین فاصلهالبته باید توجه داشت که فعالیت در عرصه
خصوص بخش نظامی آن دارد و حضور و عمـل در  نیاز به تغییر کامل دید مسئولین و نحوه و میزان پشتیبانی از قدرت دریایی کشور، بهرقیبانی قدرتمند

هاي هوایی با تکنولوژي روز، افـزایش سـطح   کارگیري ناوگان قدرتمند و سنگین سطحی، زیرسطحی و یگاناي مستلزم در اختیار داشتن و بهچنین عرصه
هاي نظـامی و نیـز   هاي واقع در سواحل دریاي جنوب و اقیانوس هند و استفاده از تسهیالت بندري آنها جهت یگانهاي سیاسی و نظامی با کشوريهمکار

ر را هـاي نظـامی و غیرنظـامی کشـو    هـاي ناوگـان  نحوي که این صنایع بتوانند نیازمنديبه؛تغییر دید کامل نسبت به صنایع دریایی در داخل کشور است
.هاي روز دنیا تأمین کنندمطابق با استاندارد

اي و راهبـردي از منـافع کشـور در    اي به یک قدرت فرامنطقهتوان با تغییر قدرت نظامی دریایی کشور از یک قدرت منطقهدر چنین شرایطی است که می
هـاي کشـور در تمـام    از تـأمین نیازمنـدي  ،داشـت نگه من مصون سطح جهان دفاع کرد، خطوط مواصالتی و تدارکاتی کشور را همیشه باز و از تهدید دش

هـا و دریاهـا، از یـک    با تهدیدات دشمن در فواصل دور مقابله کرد و با ایجاد توان تهدید متقابل منافع دشمنان در سـطح اقیـانوس  ، شرایط اطمینان یافت
).http://hamshahrionline.ir(بازدارندگی مطمئن براي کشور برخوردار شد

ابعاد نظامی و اقتصادي نیروي دریایی راهبردي-7
عنوان یکی از وظایف اصلی المللی بههاي بین، حفاظت از منافع جمهوري اسالمی در دریاها و آبهاي محوله به نیروي دریاییموریتدر شرح وظایف و ما

عنوان یک نیروي راهبردي باید از منافع کشور و خطوط مواصالتی ی بهگفته، بدیهی است نیروي دریایبا توجه به مطالب پیش. این نیرو مشخص شده است
هـاي اقتصـادي در جهـان هسـتند و در حـال حاضـر       هاي دنیا گسترش پیدا کرده، محافظت کند، زیرا دریاها یکی از بهترین راهآن که در اقصی نقاط آب

با توجه به این گستره جغرافیاي تجاري، تـأمین امنیـت ایـن جریـان کـه      . عبور کنندهاي مختلف دنیاها و گلوگاههاي تجاري ایران بایستی از آبراهکشتی
هاي آزاد و دوردست دارد که همـان نیـروي   نیاز به یک نیروي دریایی با توان حضور در آب،)دزدان دریایی(رو شدهتاکنون در دریاها با مشکالتی نیز روبه

برداري از دریاها در جهت توسعه کشـور نیـاز بـه یـک نیـروي      ایران براي نشان دادن اقتدار کشور و بهرهبنابراین جمهوري اسالمی. دریایی راهبردي است
در بعد نظامی نیز یک نیروي دریایی راهبردي عامل مؤثري در انتقال صحنه جنگ به سـرزمین دشـمن و همچنـین عامـل نفـوذ و      . دریایی راهبردي دارد

هاي دشمن و در زمان صـلح نیـز   کننده مزیتاي در سرنوشت یک جنگ دارد و از سوي دیگر خنثیکنندهثر تعییناي است و ااي و فرامنطقهقدرت منطقه
.)همان(بازدارنده در برابر تهدیدات و داراي نقش مؤثر در خنثی کردن و مقابله با تهدید است

هاي راهبردي دوربردمأموریت- 8
دشمنی که ما احتمال حمله و تهدیـد او را  . ت زیرا امروز دشمن ما، فالن کشور همسایه خلیج فارس نیستکار در دریاي عمان دشوارتر و بسیار مهم اس«

با توجه به این اهمیت، بایستی نیروي دریایی برنامـه ریـزي و   . بنابراین ، کار خیلی مهم است.ها گسترش یافته استدهیم کسی است که در اقیانوسمی
ناوگروه، حضور دائمـی خـود را در   14ل گذشته با اعزام سا2نیروي دریایی ایران در ).http://www.maarefjang.ir( »تحرك خودش را تطبیق دهد

ها با عبور از کانال سوئز و ورود به دریاي مدیترانه و همچنین اعزام زیرسطحی مورد از آخرین مأموریت2منطقه خلیج عدن و دریاي سرخ نشان داده و در 
هـاي  هـاي بیشـتر و آشـنایی بـا توانمنـدي     هداف این سفرها تالش بـراي همکـاري  ا.هاي تاریخ دریایی ایران را رقم زدترین مأموریتمبه دریاي سرخ، مه

ها نیـروي دریـایی عـالوه بـر     در این مأموریت. طور عملی به کشورهاي دوست و دشمن ذکر شده بودهاي بومی کشور بهکشورهاي دیگر و معرفی دستاورد
هاي ناامن، بحث آموزش با توجه به بکارگیري افراد با تجربه در کنار افراد هاي دفاعی ایران در مأموریت امنیت خطوط کشتیرانی در آبن توانایینشان داد

ح دریاهـا نیـروي   تنهـا در سـط  هاي دور ثابت شد که نیروي دریایی ارتش ایران نـه با حضور زیردریایی ایران در آب. استجوان را نیز مورد توجه قرار داده 
.را به همراه داشته استالمللی هاي بینزیر سطح نیز توانسته راهبردي شود که نمایش اقتدار جمهوري اسالمی ایران در آبدر راهبردي شده است بلکه

نتیجه گیري-9
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هـا اساسـی و   داخلی بر اساس اهداف، منافع، ارزشاي وهر کشور محیط امنیتی خود را در عرصه جهانی، منطقه. هر جامعه استترین نیازبنیادي، امنیت
).1380،24:مجنهدزاده(کندمیزان قدرت آن تعریف می

-اي و بـین تواند به ساماندهی نهادهاي منطقههاي انتقال انرژي، کاال و خطوط ریلی، ایران میژه در پروژهها بویبه دلیل نقش ارتباطی ایران در همه زمینه
ز این طریق منافع کشورهاي دیگر را با ساحل عمان پیوند دهد و منزلت ژئوپلیتیکی خود را در منطقه و جهان افزایش دهـد و بـا بسـتر    المللی بپردازد و ا

.هاي جدیدي را براي تضمین امنیت ملی خود تولید نمایداي و جهانی، فرصتسازي اجماع منطقه
ایران در دریاي عمان دو بندر مهم جاسک . باشدي ایران و دیگر کشورهاي حوزه خلیج فارس میاز نظر موقعیت استراتژیک، دریاي عمان کلید ارتباطی برا

این منطقه به دلیل دسترسـی بـه آبهـاي آزاد و موقعیـت     . پذیرداي از صادرات و واردات از طریق این دو بندر صورت میچابهار را دارد که قسمت عمده. و
.اي در حمل و نقل دریایی برخوردار استهاي آزاد از پتانسیل فوق العادهاش در مبادي ورودي و خروجی به آبویژه

تواند نقش موثري در دفاع و همچنین، سواحل دریاي عمان و نقش ایران در کنترل عبور و مرور آن با کارکردهاي منحصر به فرد خود در هنگام بحران می
). 1371،56:حافظ نیا(نظامی کشور داشته باشدبه تبع آن در امنیت

در آن زمان نیروي دریایی ایران همـواره مـورد توجـه    . گرددسال قبل از میالد و زمان هخامنشیان باز می500ي نیروي دریایی در ایران به حدود پیشینه
دولت ایران به فکـر  1971سال حدودوپهلوي حکومتدرهاي بعدي که بگذریم از آن دوره و سلسه. گشتگرفت و به شناورهاي جدید مجهز میقرار می

اي کوچک را تجهیز نیروي دریایی خود از طریق در خدمت گرفتن شناورهاي مدرن آمریکایی و انگلیسی افتاد و از آن زمان به بعد تعدادي ناوچه و شناوره
فرونـد  4دتی بعد شاه ایران سفارش ساخت م. ترین سفارشات تسلیحاتی ایران بودندبه ناوگان خود افزود از این میان ناوهاي محافظ کالس الوند جز اصلی

.دو اقتصادي ایاالت متحده مواجه شـ هاي شدید تسلیحاتیناوشکن پیشرفته را تحویل مقامات آمریکایی داد اما با وقوع انقالب اسالمی کشورمان با تحریم
در دوره دفاع مقدس نیروي دریـایی بـا   . یایی کاهش یافتپس از این دوره کشورمان با جنگ تحمیلی دولت بعثی عراق مواجه شد و توجهات به نیروي در

آب هـاي  ناوهاي ایران بـه  اعزام رزمامروزه نیز . ي درخشانی برجاي گذاشتتوجه به جنگی اعالم شدن منطقه خلیج فارس وارد عمل شد و از خود کارنامه
.استکشور مامدیترانه نشان دهنده توسعه افق استراتژیک آزاد و دریاي 

. کنـد داللـت مـی  و آب هـاي آزاد  ي اقیانوس هنـد  در منطقهراهبردي ایران هایی انجام گرفت که بر تمایل حضور نیروي دریایی هاي اخیر فعالیتلدر سا
مگی حفظ امنیت شناورهاي تجاري ههدفاافتتاح پایگاه دریایی جاسک، ساخت شناورهاي دوربرد موج و جماران و حضور ناوگان ایرانی در خلیج عدن ب

هاي دریایی جاسـک و چابهـار   پایگاهدر این راستا . هستندو آبهاي آزاد جهت حضور در اقیانوس هند و اهداف راهبردي ایران دهنده تمایل کشورمان نشان
.را فراهم آورندایران راهبردي توانند کلید حضور میواقع در دریاي عمان 
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