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چکیده
تلف ، جایگاه این خایران و حاکمیت آن بر دریاها در زمان هاي دور بر کسی پوشیده نیست اما با گذر زمان و کوتاهی حاکمان در اعصار متوان نیروي دریایی 

ردي نامیدند و این از این روي ، فرماندهی معظم کل قوا با تدبیر اندیشمندانه خود نیروي دریایی را نیرویی راهب. هاي زیادي داشته استبازوي توانمند فراز و نشیب
یی در آبهاي با توجه به سیاست مسلط بر نظام بین الملل و در پی آن حضور نیروهاي فرا منطقه. نیرو را در کانون توجهات دولتمردان و نیروهاي مسلح قرار دادند

راهبردي بودن نیروي (معظم له قاله سعی بر آن دارد دیدگاه آزاد نقاط مختلف دنیا و تهدیدهاي ناشی از آن علیه منافع جمهوري اسالمی ایران، نگارنده در این م
دستاوردهاي . مورد واکاوي سیاسی و بین المللی قرار گیرد.... استراتزي دفاعی وتجارت دریایی،را از منظر چارچوبهاي نظري مختلف از جمله موازنه قوا،)دریایی

-هبري وجابجایی موازنه قوا به سود ایران در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و حوزه دریاي مدیترانه میحاصل از این مطالعه، پی بردن به اهمیت دریا در دیدگاه ر
.باشد

راهبرديي،انیروي دریایی، موازنه قوا، نظام بین الملل، فرامنطقه:هاي کلیديواژه

مقدمه- 1
آنچه به عوامل جغرافیا، منابع طبیعی، و توان صنعتی از فضل قدرت . بدیهی استاینکه ایران از لحاظ ژئوپولیتیکی در موقعیت برتري قرار دارد امري 

آمادگی . وابستگی قدرت ملی به آمادگی نظامی چنان واضح است که نیاز به توضیح بیشتر ندارد. اهمیت واقعی می بخشد، آمادگی نظامی است
ت خارجی مورد نظر باشد که انجام این امر مستلزم نوآوریهاي تکنولوژیک، و نظامی مستلزم موجود تأسیسات نظامی است که قادر به حمایت از سیاس

همه توجهات به توان تکنولوژیکی 1388با راهبردي نامیدن نیروي دریایی توسط مقام معظم رهبري در سال . کمیت و کیفیت نیروهاي مسلح است
ر پی آن تحقیقات علمی و ساخت و سازهاي تسلیحاتی شروع شد که ماحصل و نظامی دریایی و حضور در آبهاي منطقه اي و فرا منطقه اي جلب و د

حضور نیروي دریایی ارتش . درجه و عبور از کانال سوئز در اوج وقایع بیداري اسالمی بود10آن ساخت ناو شکن جماران، و در پی آن حضور درمدار 
از یک رو باعث قوت قلب و دلگرمی مسلمانان جهان خصوصاً مردم .المی داشتا در آبهاي آزاد پیامهاي مهمی براي دوستان و دشمنان ایران اس.ا.ج

به سود ایران  و به ضرر اسرائیل بر قوا را در این دریا مظلوم فلسطین گردید و از سوي دیگر عبور از کانال سوئز و وارد شدن به دریاي مدیترانه موازنه
ر این مقاله سعی د. ملموس گردیدمریکاآور نیروي دریایی ارتش ج ا ا در آبهاي ساحلی حضا .ا.تهدید ج–بر اساس سیاست جدید تهدید هم زد و 

در تبیین نیروي دریایی راهبردي مورد واکاوي و سنجش قرار گیرد که این مبانی عبارتند )جدول شماره یک (شده مبانی نظري مقام معظم رهبري 
:از 

سیاست پرستیژ.1
تغییر موازنه قواتالش براي بیشینه کردن قدرت و .2
دفاعیاستراتژي.3
ا.ا.ا و مأموریت ارتش ج.ا.قانون اساسی ج.4
1404سند چشم انداز .5
ایرانی-تولید علم و فناوري و رسیدن به الگوي اسالمی.6
تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول حکمت، عزت و مصلحت.7
بعد اقتصادي و اهمیت حمل و نقل دریایی.8
دزدان دریایی.9

دانشجوي کارشناسی ارشد روابط بین الملل                                                                                     -١
اتمیکارشناس ارشد فیزیک 2
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سیاست پرستیژ-2
همان طور که بعد مادي و فیزیکی توان نظامی اهمیت دارد صور برداشتی . یکی از روشهاي نمایش قدرت در عرصه بین المللی سیاست پرستیژ است

.و تدقیق استهمانطوریکه سیاست پرستیژ در روابط بین افراد مهم است در روابط بین الملل نیز مورد توجه . از این توان نیز حائز اهمیت است
هر فردي تنها با ستایش دیگران از خوبی، هوش و قدرت او است که وي از آنچه خود صفات برجسته خویش می داند آگاهی کامل می یابد و می 

تحریف شده اي هر چند ممکن است انعکاس) یعنی پرستیژ ما(تصویري که دیگران از ما در آینه ضمیر خود دارند. تواند کامالً از انها برخوردار گردد
هدف از . از واقعیت موجودي ما باشد، اما موجودیت ما را به عنوان اعضاي جامعه تعیین می کند، حال انکه واقعیت وجودي ما چنین نقشی ندارد

هد که سایر دول اتخاذ این سیاست آن است که سایر دولت ها تحت تاثیر قدرتی قرارگیرند که این کشور دارد یا معتقد است که دارد و یا می خوا
)1(.یکی از ابزارهاي این سیاست نمایش قدرت نظامی است. وجود آن را بپذیر ند

ه شده رندهم ابزاري بازدا-اشتهار به قدرت–در این مورد پرستیژ . نمایش قدرت نظامی یک کشور براي تحت تاثیر قراردادن دیگران به کار می رود
)2.(ی آیداست و هم به عنوان آمادگی جنگی به کار م

پرستیژ توان نیروي دریایی به خوبی به نمایش گذاشته شد و به دشمن منطقه اي ) مدظله العالی(در رهنمود نیروي راهبردي مقام معظم رهبري 
بهاي آزاد هیچگونه ا نمایش قدرت دریایی ایران در آ.ا.البته با توجه به سیاست هاي دفاعی ج. اسرائیل و فرا منطقه اي آمریکا هشدارهاي الزم را دارد

.تهدیدي را براي کشورهاي منطقه و همسایه به همراه ندارد و این مورد تنها تهدیدي در مقابل تهدیدهاي احتمالی دشمنان است

موازنه قوا- 3
ارتباط با طرف مقابل، در تمام انواع، سطوح، زمینه ها و اشکال ارتباط بین المللی، تالش هر یک از طرفین، براي کسب برتري و موقعیت بهتر در

این امر بدان معنا است که فارغ از ماهیت روابط، بدست آوردن امتیازات و توانمندي هایی فراتر . واجد نقش تاثیر گذار بوده و غیر قابل اجتناب است
قادر به کسب موقعیت تاثیرگذارتري بر از طرف مقابل، از اهداف هر یک از طرفین می باشد تا در ارتباطات فیمابین، در مقایسه با طرف دیگر رابطه،

.روند ارتباط باشد که می توان از این امر به عنوان موازنه قوا نام برد
و برتري شوند، شامل طیف گسترده اي یت متغیر و مولفه هایی می توانند در کسب برتري در روابط کشورها موثر بوده و منجر به کسب اشراف

.تغیرها و مولفه ها نزدیکی زیادي با بستر و شکل و نوع ارتباط دارندهستند که ماهیت و زمینه این م
عرصه آب هاي آزاد تنها حوزه در جهان است که حضور نیروهاي آن دسته از کشورهاي مختلف جهان که به این آبها دسترسی دارند، فاقد 

زمینی، بدون حضور عناصر حدومرز مشخصی بوده و دامنه این حضور به توان کشورها بستگی دارد و در این عرصه نیروي هوایی و یا احیاناً واحدهاي 
ابزار نیروي دریایی ماهیاتاً موضوعیت ندارد و بررسی اجمالی روند وقایع جهان در قرون اخیر نشان می دهد که توانمندي و اقتدار نیروي دریایی

منظر الفرد ماهان دریانورد از.مهمی براي ارتقاء جایگاه و میزان تاثیرگذاري کشورهاي جهان در عرصه تحوالت منطقه اي و یا جهانی می باشد
.نسبی ممالک نسبت به دریاستیت ـ منظور وضعجغرافیایی یتموقع)1:فت نیروي دریایی ممالک بستگی به نکات ذیل داردامریکایی میزان پیشر

ساحلی یک کشورطول خطوطوسعت خاك ـ عبارتست از )3.صیات لنگرگاههاستووضع ناهمواریهاي ساحلی وخصومنظور شکلوضع طبیعی ـ)2
نکات باال .)3(سیاست دولت) 6.مردم یک کشورخصوصیات ذاتیـ عبارت استخصوصیات ملی)5.میزان جمعیت )4.ن ودرجه سهولت دفاعی از آ
اینچنین بري  فراهم بوده که مقام معظم رهینه هاي الزم براي بروز قدرت دریایی تاثیر گذار در معادالت منطقه اي حاکی از ان است که زم

رهنمودي را ارائه دادند
تواند حضور قدرتمند نیروي دریایی آمریکا در خلیج فارس و اقیانوس هند برتري را در دریا به سود آمریکا رقم زده بود که این قدرت دریایی می 

.عملیاتهاي دریا پایه را در برعلیه اهداف زمینی و هوایی به خوبی فرماندهی کند 
منطقه اي در خاورمیانه و حمایت آن از دشمن منطقه اي و بالقوه ایران یعنی اسرائیل تا قبل از بیداري اسالمی نتوانسته بود حضور این قدرت فرا

ا ا با توجه به منابع قدرتی که در اختیار دارد به خوبی این موازنه را در مقابل این دو کشور و متحدان آنه.ا.موازنه قوا را در خاورمیانه بر هم زند و ج
موازنه قوا به سود ایران شروع به ده هاي آمریکا در کشورهاي عربی ،بعد از وقوع بیداري اسالمی و فرو ریختن دومینوي دست نشان. برقرار کرده بود 

به خوبی برجسته ا در دریاي مدیترانه بعد از پیروزي انقالب مصر این تغییر را.ا.شکل گیري نمود و دراین حین بود که حضور نیروي دریایی ارتش ج
. کند تسلیحات استاعادهبه هر تقدیر، ابزار اصلی که هر دولت می کوشد از طریق آن و با قدرتی که در اختیار دارد موازنه قدرت را حفظ و یا . کرد

)4(
به طوري که شناورها و ناوهاي قلمداد کردن نیروهاي دریایی بعنوان یک نیروي راهبردي دگرگونی تکنولوژیکی و علمی در تولید اسلحه ایجاد کرد

دفاع در مقابل جنگ احتمالی با دشمن در . گرددامریکایی و اسرائیلی در هیچ کجاي دنیا در امان نخواهند بود و این تدبیر حکیمانه رهبري باعث می
.من تغییر کندکیلومترها دورتر از مرز ایران انجام گیردو فلسفه دفاع در عمق خاك خودي به دفاع در خاك و سواحل دش
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استراتژي دفاع ملی- 4
پس جاي تعجب ندارد که . ساختار فعلی سیستم بین الملل ملتها را ناگزیر ساخته است تا حتی االمکان با اتکا به خود از منافع حیاتی خود دفاع کنند

دفاع از ارزشهاي ملی، اکثر کشورها متقاعد شده براي . در سیاست گذاري خارجی، سیاست امنیت ملی مهمترین جایگاه را به خود اختصاص داده اند
براي رفع و دفع تسلط خارجی و یا جلوگیري از نفوذ آن . اند که باید تا آنجائیکه منابع ملی آنان اجازه می دهد قدرت نظامی خود را افزایش دهند

امنیت ملی داراي سه جنبه دیپلماتیکی، نظامی و مشخص می شود، سیاست ) 2(همانطور که از نمودار شکل . سیاست هاي ملی خاصی وجود دارند
) 5. (اقتصادي است

استراتژي مقام معظم رهبري براي نیروي دریایی راهبردي هر سه جنبه فوق را شامل .که اهمیت به این جنبه ها در کشورهاي مختلف متفاوت است
تقسیم بندي ) استراتژي و ساختار(را عموماً به دو گروه بسیار وسیع سیاست نظامی .می شود که د ر این جا فقط به جنبه نظامی پرداخته می شود

)6.(می کنند
ا  معنا و مفهوم .ا.نیروي دریایی راهبردي در نقش ج. استراتژي نظامی را کاربرد منابع و قدرت نظامی در راستاي اهداف سیاست خارجی تعریف کنیم

حال با توجه به استراتژي .) 2شکل.(تعیین هدف است-4استقرار نیروها -3سپاه گیري - 2ا نقش و ماموریته-1استراتژي نظامی شامل .پیدا می کند
در استراتژي . ا که جنبه دفاعی دارد ایفاي نقش آن در وراي آبهاي ساحلی که دفاع از منافع ملی و مهار دشمن است توجیه می گردد.ا.نظامی ج

) اسرائیل(و حال که بالقوه ترین دشمن ما ). 7.(دفاعی درنظر گرفته شوند-ح استراتژیهاي نظامیدفاعی تمام عوامل داخلی و خارجی باید در زمان طر
یروي دریایی راهبردي را بیش از پیش توجیه ،ندر آبهاي خاورمیانه) آمریکا(حضور ابر قدرت فرامنطقه اي ،در سواحل مدیترانه حضور دارد و همچنین

.می کند

ارتش جمهوري اسالمیقانون اساسی و وظایف -5
یاري به مستضعفین در نقاط مختلف دنیا و ا قاطعیت بر حفاظت از منافع ملی وقوانین ارتش بپنجم ا و همچنین بند .ا.قانون اساسی ج143اصلدر

)8(.تاکید شده است... حفظ امنیت آبها و راههاي مواصالتی دریایی و
را برآن داشت که بر اساس نکات )مدظله عالی(ا مقام معظم رهبري.ا.ه علیه منافع ملی و ناوگان دریایی جتغییر شرایط در آبهاي آزاد و تهدیدات ایجاد شد

.ا با صراحت به آن اشاره شده دستور قدرت نمایی نیروي دریایی را در آنسوي مرزهاي آبی صادر کنند.ا.فوق که در قوانین ج

1404سند چشم انداز - 6
ا به سمت آرمان هاي مورد نظر بوده و مقام معظم رهبري و فرماندهی .ا.سند چشم انداز به عنوان یکی از شاخصه هاي اصلی ارزیابی روند حرکتی ج

ه آرمان هاي واالي انقالب اسالمی، معظم کل قوا از این سند به عنوان نقشه راه حقیقی، قله حرکت برنامه ریزي شده، گام بلندي در راه رسیدن ب
و همچنین ایشان در خصوص اهمیت برنامه ریزي و حرکت نام برده اند... یکی از امکانات با ارزش نظام جمهوري اسالمی و 

ته در راستاي سند ، لزوم ارزیابی روند اقدامات صورت گرف)10(، قابل دسترسی و حصول بودن اهداف مورد نظر در سند چشم انداز)9(براساس برنامه
موارد . باشدهاي معظم له میاز توصیه)11(چشم انداز در طول برنامه، لزوم تعیین معیار ها و شاخص هاي روشن، اهتمام بیشتر به سند چشم انداز

:ذیل را می توان به عنوان ویژگی هاي نیروي دفاعی کشور و از جمله نیروي دریایی از بطن این سند استنباط نمود
)12())امن، مستقل و مقتدربا سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت((-1

ا با همراهی سایر نیروهاي مسلح به عنوان رکن رکین سامانه دفاعی کشور به شمار آمده و نیروي دریایی به عنوان یکی از .ا.ارتش ج
.بدیلی می باشدنیروهاي اصلی این سامانه دارا جایگاه بی 

آسیاي میانه، قفقاز، خاورمیانه و شامل(دست یافته به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه ي آسیاي جنوب غربی((-2
)13(....))با تاکید بر جنبش نرم افزاري و تولید علم،) کشورهاي همسایه

نشده است، لیکن کسب جایگاه نخست در سطح منطقه، نیازمند رشد و ارتقاي هر چند در این بند به صراحت اشاره اي به بعد دفاعی نظامی 
نظامی خویش -توانمندي ها و ظرفیت هاي کشور در تمام ابعاد بوده و از یکسو هیچ کشوري بدون تقویت و ارتقاي سطح توانمندیهاي دفاعی

ه و از سوي دیگر با توجه به پیوستگی و تعامل نزدیک ظرفیت هاي قادر به کسب و حفظ جایگاه باالیی در ابعاد اقتصادي، علمی و فناوري نبود
نظامی و توجه صرف به سایر حوزه ها به معناي -نظامی با سایر حوزه ها ، عدم توجه به توانمندي هاي دفاعی–موثر در توانمندي هاي دفاعی 

بی توجهی به بخش عمده اي از ظرفیت هاي موجود در کشور و نامتوازن ساختن فرآیند توسعه و پیشرفت کشور و نامتوازن ساختن فرآیند 
.اهد بودتوسعه و پیشرفت کشور در سایر حوزه ها خو

توسعه یافته، متناسب  با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی :جامعه ي ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت(( -3
)14(...))خود، 
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دیل این نیرو به نیروي درجه جغرافیایی و حتی فراتر از آن و تب10ا به محدوده مدار .ا.به عبارت دیگر گسترش دامنه حضور نیروي دریایی ج
راهبردي که توان حضور و نقش آفرینی در تمام آب هاي آزاد جهان را د ارا باشد، یک فرآیند توسعه یافتگی خواهد بود که انطباق کاملی با

.دارد1404اهداف چشم انداز 

ایرانی- تولید علم و فناوري و رسیدن به الگوي اسالمی-7
هاي علمی و فناوري به ها مستمر دانشمندان و نخبگان توانمند خویش توانسته است در بسیاري از حوزهالهی و تالشایران اسالمی به یمن الطاف 

. ا از نظر موضوعات و مباحث علمی و فناوري خواهد شد.ا.مراتب باالیی در سطح جهان برسد و استمرار این روند موجب ارتقاع هر چه بیشتر جایگاه ج
.ا و نیروي دریایی راهبردي را یکی از مهم ترین عرصه هاي تجلی توانمندي علمی و فناوري کشور هاي قدرتمند جهان دانستشاید بتوان عرصه دری

هاي اقتدار آفرین و یکی از مهمترین دستاورد علمی، فنی و تحقیقاتی کشورمان و از پروژه»جمهوري اسالمی جماران«بدون شک ساخت ناوشکن 
و با توجه به اینکه تجهیزات کارآمد و استراتژیک از ملزومات و تحقیق، طراحی، قطعه سازي، تجهیز و ساخت ناوشکن تحقیقاتی کشورمان بوده

وا در جماران در داخل راهبردي بودن نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران را اثبات کرده و پیام رهبر فرزانه انقالب و فرمانده معظم کل ق
.وشکن جماران به ناوگان نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران گواهی بر این امر استحاشیه مراسم الحاق نا

اران از ساخت ناو محافظ الوند و ناوچه هاي سریع، ارتقاء سیستم پدافند ناوها، افزایش توانایی تعمیراتی مورد نیاز و در نهایت ساخت ناوشکن جم
نها به معناي ظهور و تجلی اراده و توانمندي علمی و فناوري دانشمندان و نخبگان ایران اسالمی در هاي بسیار مهمی بودند که برداشته شدن آگام

نظامی کشور بود و دور از انتظار نخواهد بود که با طی روند کنونی و حتی افزایش شتاب این حرکت به سمت ـ تأمین یکی از ملزومات اصلی دفاعی
ا به عنوان .ا.اي نه چندان دور به سایر ملزومات مورد نیاز براي تثبیت موقعیت نیروي دریایی جاوري، در آیندهفنارتقاء و تعالی توانمندي هاي علمی و

مقام معظم رهبري و فرماندهی .یک نیروي راهبردي در سطح بین المللی و قادر به ایفاي نقش تأثیرگذار در تمام آب هاي آزاد جهان دست یابیم
اگر ما توانستیم به حول و قوه الهی، در یک فرایند «: فرمودند» اندیشه هاي راهبردي«در نخستین نشست1389ماه سال معظم کل قوا در دهم آذر 

اي کشور و چشم ایرانی پیشرفت دست کنیم، این یک سند باالدستی خواهد بود نسبت به همه ي اسناد  برنامه-معقول، به الگوي توسعه اي اسالمی
یعنی حتی چشم انداز کشورهاي بیست ساله و ده ساله که در آینده تدوین خواهد شد، باید بر اساس این الگو . ري هاي کشورسیاستگذاانداز کشور و 

» . تدوین شده؛ سیاستگذاري هایی که خواهد شد، سیاستهاي کالن کشور، باید از این الگو پیروي کند و در درون این الگو بگنجد
گوید که به کدام طرف، این الگو، نقشته اي جامع است؛ به ما می. ... بدون نقشه اي جامع، دچار سردرگمی خواهیم شد«م له با اشاره به این که معظ

در هاي فکر ، علم، زندگی و معنویت را عرصه هاي اساسی این پیشرفت برشمرده و ، عرصه» .به کدام سمت ، براي کدام هدف داریم حرکت می کنیم
عنوانبههمه چیزهایی که در زندگی یک جامعه«توصیف عرصه زندگی فرمودند

اینها همه . می گنجد؛ مثل امنیت، مثل عدالت، مثل رفاه، مثل حکومت» عرصه زندگی«است، در همین عنوان طرح ممسائل اساسی و خطوط اساسی 
.زمینه هاي پیشرفت است، که باید به اینها پرداخته شود

بوده و تدوین نقشه جامع و لگوئی مدون براي این توانمندي و ... و اقتدار نظامی یکی از مولفه هاي بنیادین امنیت، استقالل، عزت ملی و توانمندي 
بکار ا .ا.اقتدار نیز تحقق فرامین و اوامر فرماندهی معظم کل قوا می باشد و از سوي فرماندهی معظم کل قوا تنها براي توصیف نیروي دریایی ارتش ج

د، مدنظر قراردادن فرامین فوق می تواند در این قالب ابرده شده و گسترش دامنه و محدوده فعالیت و حضور فعال و موثر این نیرو در آب هاي آز
)15(.مورد توجه قرارگیرد

تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت- 8
ت ، نیازمند حگذار در مسائل منطقه اي و جهانی و تعامل با جهان و رعایت سه اصل عزت، حکمت و مصلایفاي نقش تأثیرکسب توان الزم براي 

نظامی، اقتصادي و اجتماعی باید حاصل شود و با توجه به سیاسی،کسب اقتدار و توانمندي خاصی است که در حوزه هاي مختلف ، فرهنگی،
ترین نهادي است که در حوزه هاي خارج از ایی در خارج از مرزهاي کشور، نیروهاي دریایی مهممحدودیت دامنه مانور و حضور نیروهاي زمینی و هو

ا در مسائل .ا.منطقه قادر به حضور بوده و با اقتدار و توانمندي خویش می تواند نقش مثبت و تاثیر گذاري در ارتقاي ظرفیت هاي بالفعل و بالقوه ج
اقتدار نیروي دریایی ارتش ج ا ا در حفاظت از ناوگان کشتیرانی کشورمان در خلیج عقبه و یاري رساندن به .اي فراهم نمایداي و فرامنطقهمنطقه

در هنگام مواجه با دزدان دریایی طی ماه هاي اخیر ، از جمله مواردي است که ضمن نشان دادن ظرفیت نیروي دریایی آجا براي هاسایر ناوگان
ر و جایگاه این نیرو و به تبع آن کشورمان افزوده است و تداوم این روند و گسترش دامنه و محدوده حضور و مانور حضور در مناطق دوردست، بر اعتبا

.ها را بسیار بیشتر از اکنون ارتقاء بخشدناوگان نیروي دریایی به سایر مناطق جهان می تواند این ظرفیت
تعامل مذکور در سند چشم انداز در .ارتباط با محیط بین المللی مطرح شده استتعامل سازنده به عنوان راهکار اصلی1404درسند چشم انداز 

می باشد، در بعد نیروهاي مسلح، نیروي دریایی تنها نهادي است که داراي ظرفیت هاي بالقوه و ... مقوله هاي مختلف امنیت، سیاست، تجارت و 
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گر حوزه هاي فوق الذکر بوده و این امر در توصیف این نیرو به عنوان نیروي راهبردي جلوهبالفعل الزم براي حضور فعال و موثر در تعامالت ج ا ا در 
.شده است

ییدریاتجارت- 9
نال سوئز و دیگري به سمت یکی از مسیر باب المندب، دریاي سرخ و کا. گیرد مسیر اصلی صادرات و واردات کشور از دو مسیر اصلی دریایی انجام می

ضمناٌ قابل ذکر است مقدار . ختم می شودگازي و در نهایت عبور از تنگه ماالوناز عبور از جنوب هندوستان به سمت مالزي، اندبعد جنوب شرق که
)16(.انجام میگرددجنوب افریقا دماغه امید نیک کمی از صادرات و واردات از مسیر 

منطقه محاط در مثلثی که رأس اول آن تنگه هرمز و رأس دوم آن باب المندب و کانال سوئز و رأس سوم آن آسیاي به گفته امیر دریادار سیاري 
بنابر این با توجه به اهمیت دریا در اقتصاد کشور و آزادي عمل . درصد واردات و صادرات کشور را در بر میگیرد93االگا، مجنوب شرقی و تنگه 

را براي اقتصاد کشور ما به ارمغان بیاورد امنیت دریایی نیروي راهبردي به عنوان نیروي توانمند در آن سوي آبها توانسته مبارزه با دزدان کشورها در
.ایجاد شده توسط ارتش ج ا ا بهرمند شده اندامنیتو بقیه کشور نیز از برکات این 

دزدي دریایی-10
در دریاي آزاد علیه ) غیردولتی(آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی خشونتدزدي دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل 

هاي دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به وبیش در آبدر واقع دزدي دریایی کم..گیردکشتی دیگر به قصد چپاول صورت می
اي دزدي دریایی پیشینه. شودهاي تجاري اعمال میوریسم خاصی است که نسبت به کشتیکنند که ترهاي تجاري را غارت مینیازهاي خود کشتی

المللی، اعمال به عنوان یکی از مصادیق جنایات بینبردهدر کنار تجارت جهانیوگرددقرن قبل از میالد مسیح برمی13بسیار طوالنی دارد و به 
ها از سوي همه انسانودر ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است.از فراهم بوده استصالحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرب

باید اقدام به محاکمه دزدان دریایی کنند و یا الاقل معتقد به محاکمه ،اخالقی  و اجراي عدالتومعتقدند بنا به اصولمورد پذیرش قرار گرفته است
..آنان باشند

و پژوهشی چاتام هاوس در بررسی اخیر خود در مورد دزدي دریایی آن را تهدیدي تجارت جهانی و محرکی براي جنگ هاي مؤسسه تحقیقاتی 
)17(.اي نامیدمنطقه

اي جدید نیست و ریشه در تاریخ تجارت دریایی دارد، اما ظهور و در واقع به تعبیر بهتر تشدید آن به شکلی که امروز دزدي دریایی گرچه پدیده
.ود دارد، آن هم در این برهه از زمان با وجود بحران اقتصادي تهدیداتی را براي تجارت جهانی بوجود آورده استوج

این هاي جهانی است، در در انگلیس که یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بررسی کننده چالش"چاتام هاوس"در این باره مرکز پژوهشی 
.باره تحلیلی را ارائه کرده است

بر روي وب سایت خود قرار داده به این نکته اشاره و تاکید دارد "دزدي دریایی و چگونگی برخورد با آن"این مؤسسه در گزارشی که آن را با عنوان 
بل پیش بینی به عنوان یک مسئله مهم مطرح خواهد این مسئله احتماالً در آینده قا. تواند تنها به شیوه نظامی حل و فصل شودکه این مسئله نمی

.تواند آن را از بین ببردشد و تنها ریشه یابی آن می

کشتی مورد 60دو برابر شده و تاکنون بیش از 2008دزدي دریایی در سواحل سومالی در سال : نویسدنویسنده این گزارش می"راجر میدلتون"
جامعه بین المللی : نویسدوي می.شوندکنند و شیوه آنها در این راه تهاجمی تر و خصمانه تر میپول میحمله قرار گرفته، دزدان مرتب درخواست

در حال حاضر پولی که آنها از این حیث . باید از این خطر آگاه باشد که دزدان سومالی می توانند ماموران شبکه هاي تروریستی بین المللی باشند
این عوامل سبب شد تا برنامه جهانی غذا اخیراً : در گزارش با اشاره به این تهدیدات آمده استکنندخل سومالی میآورند خرج جنگ در دابدست می

سوي سومالی بههاي برنامه جهانی غذا کانادا تصمیم گرفت تا کشتی، از اینرومجبور شود تا به طور موقت ارسال مواد غذایی به سومالی را تعلیق کند
)18(.اما هیچ جایگزینی براي بعد ازپایان ماموریت کانادا وجود نداردرا اسکورت کند، 

ها به دور زدن آفریقا از طریق دماغه امید نیک فکر کنند که این مسئله، قیمت اقالم وارداتی از آسیا و خطر دزدي دریایی سبب می شود تا کشتی
هاي در زمانی که تورم و فشار ناشی از آن باالست این مسئله می تواند نگرانیتر خواهد کرد وخاورمیانه ازجمله کاالهاي تولیدي و نفت را گران

.عمیقی را در پی داشته باشد

فته و یا غرق شود، دزدي دریایی می تواند منجر به یک فاجعه زیست محیطی در ردر صورتی که نفت کشی آتش گ: تحلیل چاتام هاوس افزوده است
.افزایداز تسلیحات بسیار قوي تر هم به عمق این فاجعه میخلیج عدن شود و احتماالً استفاده

کشورهاي . هاي جهانی گوناگونی را به دنبال داشته استهاي اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنشینده دزدي دریایی در سالآرشد فز
شان به خلیج عدن و اري خود، اقدام به گسیل نیروهاي دریاییالمللی و البته منافع تجمتعددي از جمله ایران در تالش براي حفاظت از کشتیرانی بین

در این رابطه شوراي امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به اختیارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مجموعه . اندسواحل سومالی کرده
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این تحوالت، این تصور که دزدي دریایی . دهدمبارزه با دزدان دریایی میاي را در سابقههایی را به تصویب رسانده که به کشورها اختیارات بیقطعنامه
)19(.المللی را به خود جلب کردالملل بدل کند، به کنار نهاد و بار دیگر توجه جامعه بینداري به موضوعی متروك در حقوق بینرا همچون برده

نتیجه گیري- 11
کشورهایی که به آب هاي آزاد راه دارند، چنان اهمیتی دارد که هیچ ابزار و اهرمی قادر به جایگزینی آن دریا به عنوان عرصه اي تعیین کننده براي 

ارائه نظرات مختلفی از سوي ژئوپلیتیسین هاي نامدار جهان در خصوص اهمیت فضا و خشکی، به نظر می رسد هیچ عاملی قادر به نبوده و علیرغم
ا از .ا.نیروي دریایی ج. جهت توسعه دامنه حضور و نفوذ مستقیم توانمندي و اقتدار مستقیم کشورها نمی باشدجایگزینی نقش دریاها و آب هاي آزاد

فرماندهی معظم کل قوا، واجد ویژگی هاي الزم خویش و از سوي دیگر به دلیل رویکردهاي دوراندیشانه و راهبرديییکسو به دلیل سوابق تاریخ
می باشد و ظرفیت هاي بالفعل و بالقوه موجود در نزد فرماندهان و کارکنان این نیرو، اطمینان بخش تحقق براي کسب و تحقق عنوان راهبردي

.چنین هدف ارزشمندي است
:ندبا این حال نیروي دریایی راهبردي و حضور پرقدرت در آبهاي آزاد جهان ایجاد فرصتها و تهدیداتی  می نماید که به طور خالصه به شرح زیر

فرصتها
تردد خطوط مواصالتی دریاییامنیتبرقراري.1
انتقال پیام صلح دوستی ملت ایران به کشورهاي دنیا.2
ایجاد انقالب تکنولوژیک در زمینه دریا.3
انتقال خط دفاعی به نزدیکی مرزهاي دشمن.4
تغییر موازنه قوا به سود ایران.5

تهدیدها
.نیروهاي فرا منطقه اي در آبهاي منطقه می گرددتقویت قدرت نیروي دریایی ارتش ج ا ا باعث حضور پررنگتر .1
،خرید سالحبرايجوارهپیشرفت تسلیحاتی نیروي دریایی باعث ایجاد رقابت تسلیحاتی در منطقه می گردد که عالقه کشورهاي عربی .2

.ایران را در آینده رقابتی با مشکل مواجه کندمی تواند 
فرا منطقه اي جهت بر قراري امنیتبیشتر شدن عالقه کشور هاي عربی به قدرت هاي .3
هدانش را به انجام کار هاي مخاطره آمیز عفرا منطقه اي آمریکا و متهژمونتغییر موازنه قوا به سود ایران وتقویت موقعیت آن می تواند .4

قدرت نیروي دریایی آمریکا برخی از کشورها براي تضعیف: گفت آمریکاپیشین به طوري که رابرت گیس وزیر دفاع .تحریک کند 
)1389ایرنا،اردیبهشت .(در پیش گرفته اند)نامتقارن و غیر متوازن (ژي استرا

1نمودار

مبانی نظریه مقام 
مدظله ( معظم رهبري

)العالی

سند چشم انداز

قانون اساسی 

تالش براي بیشینه کردن 
دریاییدزدان قدرت و تغیر موازنه قوا

تعامل سازنده و موثر با 
جهان براساس اصول 

حکمت، عزت و مصلحت
سیاست پرستیژ

استراتژي نظامی 
دفاعی

تجارت دریایی

فناوري
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