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توسعه مکراننیروي دریایی راهبردي و 
منطقه چهارم نداجاناوگان شمال و ناوسروان عرفان آهنگري از 

در بندر انزلیناوگان شمال و منطقه چهارم نداجا

چکیده
یخیاسم مکران در کتب تارنوشتن . باشدیماز سه هزار سال شیبیکه با قدمتبودهنیزمرانیایدر جنوب شرقنینشییایآرلیاصهیکران نام ناحمنیسرزم

کیگرفته تا نزدين از حدودات هرمزگان و کرمان امروزآيبوده که مرزهاخیممالک در طول تارنیاز بزرگتریکیاین سرزمین. باشدیمآنبر قدمت یگواه بزرگیمیقد
ژهیبه ووییربنایزيهاتوسعه منطقه، عدم تناسب شبکهيهاتیمتناسب با قابليبندرتسایتأسزیعدم تجه،یکافساتیفقدان تأس.پاکستان امتداد داردیشهر کراچ

، با کیاستراتژحساس وتیموقعمکران داراي سواحل است که به رغم وجود ییهاچالشنیتریها از اصلآنریو نظوسعهشبکه حمل و نقل متناسب با الزامات تتیظرف
نفت وگازمیاز منابع عظيبرخوردارومستعد منطقهيبه بازارهایدسترسشمال وجنوب ویالمللنیبيدورهایکرریدر مس، یالمللنید بآزايهادر جوار آبقرار گرفتن 

جهت ان،یش آبزو پروردیتوسعه ص،ریذخايحفاظت و بازساز،يادیها و بنادر صاسکلهزیوتجهتیتقو.هنوز توسعه نیافته استییایدریوابسته ومنبع غنعیو صنا
و يوروديمبادتیتقو، ییایارتباطات درزیتوسعه و تجه، یطیدور متناسب با توان محيهادر آبیصنعتدیمنطقه و گسترش صنیدر ایالتیشعیسهم صنايارتقا

و از همه مهمتر کاالتیبه رشد ترانزرويبه تقاضاییگوموجود جهت پاسخيهاتیتر از ظرفبه منظور استفاده مطلوبیبازرگانيهارساختیتوسعه زوییایدریخروج
.طلبدمکران را میمنطقه و آبادانیتوسعهيبرایعزم ملیرانیاهیاز کار و سرماتیحما،یملدیسال تولکه، دراز عواملی استبرقراري امنیت ، 

نقش ن،یافزون بر ا. شودیمریپذهند امکانانوسیو اقفارسجیاست که اتصال خلایدرنیاقیاست، چرا که از طرتیحائز اهماریبسيلحاظ راهبردبهمکران،دریاي
امروز نیروي دریایی در سواحل بزرگ مکران در جنوب توانسته است یک به همین دلیل.ستیندهیپوشچکسیجهان بر هيعنوان گلوگاه انرژهرمز بهيتنگهيراهبرد

هاي خوبی در مناطق جنوبی کشور که در دوره طاغوت به فراموشی سپرده شده بود و همواره آن منطقه را از دست رفته نی و زیرساختیعنی آبادا، باور ملی ایجاد کند 
توسعه مکران،حوزه دریایی در تیامنيرو برقرارنیاز اردیگیآن شکل میهم درپشرفتیبرقرار شده باشد ، توسعه و پتیرجا که امنه.ه استبوجود آوردانگاشتند، می
به دنبال استفاده دیباو میاعمان غفلت کردهيایدروتاکنون نسبت به سواحل نیز بر این نکته تاکید دارد کهمقام معظم رهبري.کشور به همراه دارد يرا براشرفتیو پ

به تاثیر ایجاد پایگاههاي کهداردپژوهش سعی این .اعالم فرموده اندعمان يایدررا فارس جیپشتوانه خلو گنج استکیایدرنیچرا که امیعمان باشيایاز منابع در
.بپردازدمکراندریاي حوزه دریایی در 

،امنیت،پیش بینی آینده، توصیه هایعمق دفاع،فرمانده نداجا، بازسازي ،فرماندهی معظم کل قوا،اهمیت دریا،نیروي دریایی راهبردي:کلیديواژه هاي 

مقدمه. 1
باشد که با بر افراشتن و نمایش پرچم کشور در اقصی نقاط جهان به ترین رکن آن بعد نظامی میقدرت دریایی ارکان متعددي دارد ولی قطعاً مهم

عمل نموده که آمیز در حمایت از دیپلماسی و سیاست دولت متبوع خوداي آشکار و در عین حال صلحعنوان سفیر ، نماینده و مظهر اراده ملی و پشتوانه
تاریخ معاصر ما . در صورت نیاز و ضرورت نیز توانایی اعمال قدرت در راستاي به دست آوردن و حفظ منافع ملی در عرصه گسترده دریاها را خواهد داشت

ي دریایی مؤثر بنادر و سواحل باشد چه آن موقع که به دلیل فقدان هرگونه قواگواه معتبري بر اهمیت وجود و حضور قدرت نظامی دریایی براي کشور می
ها قرار گرفت و چه در هنگام هشت سال دفاع مقدس که وجود یک نیروي دریایی و جزایر کشورمان عرصه تاخت و تاز بیگانگان ، به خصوص انگلیسی

ر در دریاها و صدور نفت و تجارت دریایی از حضوهاقدرتمند و با انگیزه و با مهارت عالوه بر سرکوب و نابودي نیروي دریایی دشمن باعث محروم کردن آن
خودي در طی نبرد هشت ساله حتی یک روز صادرات و تأمین اسلحه و تدارکات از طریق دریا شد و عالوه بر آن با حفظ و برقراري خطوط مواصالتی

توان گفت امکان و توان کشور براي اداره و جرأت مینفت کشور و واردات مایحتاج کشور که به شدت به دریا وابسته بود قطع نگردید که به این ترتیب به
.باشدا می.ا.هاي نیروي دریایی ارتش جادامه جنگ تا پیروزي به شدت مرهون عملیات و فعالیت

جنگ و اهمیت رو به پس از بیش از دو دهه تغییر و تحوالت جهانی در بهاکنون نیز نیاز به نیروي دریایی مقتدر نه تنها کاهش نیافته بلکه با توجههم
هاي دریایی این بخش از قدرت نظامی تغییر ماهیت نبردو اقیانوس هند و نیز تحوالت تکنولوژیک ومکرانافزون مناطق دریاي خزر، خلیج فارس، دریاي 

زیرا دیگر دشمن یک .اي داردقهاي به یک قدرت فرامنطتر و یک دگردیسی قابل توجه براي تبدیل شدن از یک قدرت منطقها نیاز به توجهی فزون.ا.ج
به وسعت دریاي جنوب و اقیانوس هند ايبلکه منطقه، اي متوسط همانند عراق و صحنه عملیات فقط دریاي نیمه بسته خلیج فارس نیست کشور منطقه
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زیست در عرصه ی همانند حفاظت از محیطهاي جهانا و افزایش مبادالت آن و نیز چالش.ا.عالوه بر این رشد و توسعه اقتصادي و سیاسی ج. باشدمی
نسبت به قبل دریاها، قاچاق مواد مخدر و پدیده دزدان دریایی این نیاز را به وجود آورده است که کشور ما درعرصه دریایی در محدوده بسیار پهناورتري

ظرفیت خود را در ایفاي نقش به عنوان یک قدرت جهانی و عمل نماید تا عالوه بر حفاظت از منافع خود با مشارکت در مواجهه و حل مشکالت توانایی و
.المللی بیفزایدمسئول به نمایش گذاشته و بر وجهه ملی، اقتدار و عزت خود در مجامع بین

نیروي دریایی راهبردي- 1
قدرت ،یقدرت مليهااز مولفهیکیو ستهاایو کنترل دريقوییایدريروینکیداشتن براي هر کشوري ، یکسب قدرت جهانيگام برانیاول

يریدر زمان صلح و بدون درگیاست که حتییروین،يراهبرددریاییيروین. دیآیبه شمار میاز ارکان قدرت نظامیکیییایدريرویاست و نینظام
تیرو، مامورنیهماز.خصوص داردنیدر ايدیدو رفع هرگونه تهيدر اشاعه و گسترش تسلط خود بر ویسع،یمنافع ملکنندهدیبا کشور تهدینظام

منافع (یاهداف نظامنیاز آنجا که عالوه بر تامنیو همچنيراهبرديروینکیعنوان آن بهنییپس از تبرانیایاسالميارتش جمهورییایدريروین
اریواگذار شد، بسرویننیاهبیو خارجیداخليهاحنهدر صیغاتیو تبلیفرهنگ،ياقتصاد،یاسیسيهااز مسائل که حوزهياریبستی، مسئول)یمل

.ه استتر از گذشته شددشوارتر و حساس
که بتواند به ياگونهانجام دهد بهاتیعملیانوسیاققیعميهادر محدوده آب،که قادر استشودیاطالق مياییایدريرویبه نيراهبردییایدريروین

) در دور دستاتیعمل(در عمق اتیعملياجرايبرایتیمحدودهمچنین .حفظ کندییو هوایرسطحیز،یسطحيدهایخود را از گزند تهدییتنها
.کندانتیص) ییایدر(حساس اییاتیکشور در منطقه حیاست که از منافع ملییروینيراهبردییایدريرویتر، نسادهيریبه تعباینداشته باشد و 

يروینيهاتینقطه درخشان کارنامه فعالتوانیرا مییایدزدان دردیدر مقابل تهدیرانیايهایحفاظت از کشتياعدن برجیناوگروه به خل22اعزام 
تیمامورنیمختلف در داخل و خارج قرار گرفته و درباره ايهاها همواره مورد توجه رسانهناوگروهنیارامونیاخبار و اطالعات پ. دانستراهبرديییایرد
بوده یرانیاهایکشتنیاشتریبهعدن اسکورت کرده کجیدر خلنیز را یاز هزار کشتشیکنون بتارانیا. شودیارائه میمختلفيهالیتحلییایدريروین

.است
اهمیت دریا با نیروي دریایی راهبردي-2

يدارا، یساحل طوالننیرس تا بندر گواتر است که افاجیخلياز دهانهلومتریک2025بیدر جنوب کشور قررانیاجمهوري اسالمیسواحلطول
يایدر دن.را بردنهیهمنابع و امکانات استفاده بنیاز ادیباکه دهدیمختلف را به کشورمان ميوهایسناريامکان اجرا،ییایمتنوع جغرافيهایژگیو

يدرصد از مرزها٪30درحدود.نداشته باشدایدر دریکه منافعستینیساحليکشور داراچیاست و هیها عامل مهم زندگملتيبراایامروز، در
از صادرات و واردات ٪7شود و صرفا یکشور انجام میآبيدرصد صادرات و واردات از مرزها93حدودو دردهندیملیتشکیآبيکشورمان را مرزها

یامروزه حت. فراهم کرده استکشورمان رايبرااهایاز دريردارببهرهيبرایموضوع فرصت خوبنیو اصورت می گیرداز طریق مرز زمینیکشور
قیرشد و توسعه از طريکه براییها و فرصت هاایگسترده موجود در عرصه دريهاتیاز ظرفیمحصور شده اند ، با آگاهیکه در خشکییکشورها

ياهایدرژهیبه واهایاز درياز منافع خداداديمندبهره.کنندیست و جو مجایفراهم آورده است، منافع خود را در درندر همه ابعاد آییایتجارت در
، به رشد و توسعهيارزشمند برایبه عنوان فرصتایاست که درتیاهمزیدولت ها و ملت ها حايرا پوشانده، برانیآزاد جهان که دو سوم سطح کره زم

فایایدر رشد و توسعه مليانقش برجستهایاست و درییایدريکشوررانیایاسالميورجمهبیترتنیبه ا.شده استلیتبدگرانیعرصه رقابت باز
.کندیم

يهاکه در سدهآنژهیومورد توجه بوده است؛ به،ي براي حفاظت از دریاو اقتصادیاز عوامل مهم نظامیکیعنوان بهربازیاز دییایدريروینهمچنین
خود طرهیجهان را تحت سيو اقتصادیامور نظام،يقوییایدريروینکیجادیتا با ااند کردهیسلطه خود بر جهان، سعمنظور حفظ ها بهابرقدرتر،یاخ

يروینکیرا به عنوان رانیایاسالميارتش جمهورییایدريروینفرماندهی معظم کل قوا،ما مطرح است که  يتا بدانجا برااهایدرتیاهم. قرار دهند
ییایاز راهبرد دريخورده است، برخورداروندیپهاایآن با درتیاقتصاد و امنفع،که منارانیمانند اییایدريکشوريبرا. کنندیمیمعرفيراهبرد

.استیو الزامیاتیمناسب، ح
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نیروي دریایی راهبرديفرماندهی معظم کل قوا و- 3
بزرگ دیاست؛ فوايراهبرددیملت، فواکیکشور و کیيبراایدردیفوا. استیع ملو حفظ منافشرفتیپيفرصت بزرگ براکیکشور، کیيبراایدر

يهاآبژهیوبهایدرکیاستراتژتیافزون بر قبل ظرفتیاز اهمتیحکابازدید از منطقه یکم نداجا،در فرماندهی معظم کل قواسخنان نیا. و کالن است
یو البته صنعتیرقابت نظامتیاهمانگریبنهفته است ، يمقام معظم رهبرسخنان در آنچه. ر داشتکشویتوسعه و البته توان دفاعشرفت،یآزاد در پ

طور بهزینهاانوسیدر عمق اقاهایکه بتواند ضمن حضور در سطح درییایدريروینینظاماتیدر ادب. استیدريراهبردتیاز ظرفيریگکشورها در بهره
از دیبايراهبردییایدريرویدر واقع ن. استيراهبردییایدريروینکیانجام دهد، یبه خوباخود رتیباشد و مأمورداشتهيانوردیمستمر حضور و در

.را داشته باشدقیآزاد و عميهافراتر و توان حضور در آبیساحليروین
و تیحفظ امنيفرو برد که براشهیاندنیرا بر ال قوا فرماندهی معظم کبی توجهی به حوزه دریاي مکران و و جود ثروت عظیم در آن منطقهسبب به

.گرددسیو مجهز تاسيقوییایدريروینکییستیاب) مکران(عمان يایدرياقتدار درآب ها
يراهبردییایدريروینکیعنوان نداجا بهنییپس از تبژهیوو به2/2/1388خیدر تارتیمعظم کل قوا، با ابالغ طرح والیفرماندهيرهنمودهایپدر

لومتریهزار ک306که ابتدا شامل يامنطقه.شده استترعیوسياکرده و شامل محدودهریینداجا تغتی، منطقه مامور14/7/1388توسط معظم له در 
گسترش ییایجغرافیدرجه عرض شمال10هند و مدار انوسیکشور تا شمال اقیبود، از سواحل جنوب شرقمکرانيایو درفارسجیخليهامربع از آب

يهاتیهند را شامل شد و براساس مامورانوسیقاز ایعدن و بخشجیتا خلمکرانيایاز درلومترمربع،یهزارک70وونیلیم2به وسعت ياو منطقهافتی
گذار در ابعاد اثريدادهایصحنه، روگرانیباز،یکیتیکه از نظر ژئوپليامنطقه. استافتهیگسترش زینترانهیمديایتا در) يصورت موردبه(یحتیابالغ
بودن در مسائل ریعالوه بر درگيراهبرديروینکیشدن به لیتوجه به تبدبااست و نداجا ) فارسجیخل(یقبلیتیکامالً متفاوت با منطقه مأمور، یجهان
يجمهورنظام مقدسگاهیجايموجبات ارتقاسته،یشاياندهینماعنوان رو شد و الزم بود که بهروبهزینیغاتیتبل،یاسیس،يبا مسائل اقتصادینظام

بسته مهینيایفقط دراتیمتوسط همانند عراق و صحنه عملياکشور منطقهکیگر دشمن یامروز درایز.فراهم آوردالمللنیرا در صحنه بیاسالم
اي و ، کسب برتري منطقهفرماندهی معظم کل قوابا این حال .هند استانوسیجنوب و اقيایبه وسعت دريابلکه منطقه، ستینفارسجیخل

. داندمیدر گرو پیشرفت و توسعه نیروي دریایی راهاي نظامی ایرانموفقیت
ت طرح نوسازي را با هدف توسعه و ارتقاي توان ساخجمهوري اسالمی ایراناول اینکه، : یافته استتجدید سازمان بر دو عامل کلیدي تمرکز راهبرد

مسئولیت نیروي .هاي راهبردي نیروي دریایی ارتش را به طور شفاف بازتعریف نمودها و ماموریتدوم آنکه، مسئولیت. تجهیزات نظامی در داخل آغاز کرد
.کشیده شودتا قدرت دریایی ایران در ماوراي سواحل به رخ جهانیان دگردفارس را شامل میمنطقه خلیجدریایی ارتش جمهوري اسالمی خارج از 

المندب شروع شده تا تنگه هرمز و حتی دریاي هند و ایران به دنبال یافتن راه نفوذي به درون مثلث دریایی راهبردي است که از بابجمهوري اسالمی 
فراسوي مرزهاي ردریایی دجمهوري اسالمی ایران مسلماً آینده خود را در گرو کسب توانایی الزم براي افزایش قدرت. یابدتنگه ماالکا نیز ادامه می

.بیندهمسایگان خود می
ریزي خود را در رابطه با سازد تا مبانی برنامهراهبرد دریایی جمهوري اسالمی ایران طراحان نظامی و نیروي دریایی کشورهاي منطقه را مجبور می

.انطباق دهندمابامی خود را مجدداً بررسی نموده و در نهایت راهبرد نظاا.ا.جهاي تاکتیکی و راهبردي قابلیت
و به تهفارس بهره گرفپیما در خارج از مناطق محدود خلیجدهد تا از تجهیزات اقیانوساي نیروي دریایی ارتش اجازه میهاي حرفهساختار جدید به یگان

از دریاي توانسته استبطوریکه نیروي دریایی ارتش افزایدو عمق پدافند دریایی ایران میبر پیچیدگی این طرح. اي نیز دسترسی یابندآبهاي منطقه
.استفاده نمایدمزهاي پدافند موشکهاي سطحی، زیرسطحی و کروز در امتداد سواحل جنوب شرقی تنگه هربراي استقرار سامانهمکران

راهبردينیروي دریاییبهکل قوا معظمفرماندهیچند سفارش- 4
دارید ؛ بنابراین مسوولیت عمده را به عهده) پاسداري از دریا و حقوق دریایی ملت ایران ( امر اسالمی ایران در اینشما رزمندگان ارتش جمهوري 

.تر شویدمدآتر و کارباید روز به روز قوي

ها این را یک در همه بخشو باشدار خودبر قدرت دستان پرهنر خود و مغزهاي فعال و پر ابتک, بر ثروت خود ,بر ابتکار خود, تکیه بیشتر باید بر خود -
.برنامه ریزي کنیددستور کلی به حساب بیاورید و بر اساس آن
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از مسوالن کارخانجات نیروي من الزم می دانم که. یکی از آن نکات بسیار مهم است , ها ابزارها و شناوري سازندگی و نگهداري و بازسازيمساله-
تالش شبانه روزي و موفق ,دستها و دلهاي گرم و با ایمانی که نسبت به بازسازي ناوشکن سبالنبخصوص از آن،ی ایراندریایی ارتش جمهوري اسالم

نظام مقدس جمهوري به نفع این بزرگ و شجاع و این کشور عزیز و, از این امکانات . مضاف کنید ها را افزایش بدهید واین تالش. کردند تشکر کنم 
.ر استفاده را بکنندحداکث, اسالمی 

.ایجاب می کندعلیه خودمان سراغ نداریم ؛ اما تهدید هایی هست که هوشیاري و آمادگی ما راجنگی, امروز ما بطور آشکار و اعالم شده -

.اریدیعنی خداي بزرگ مرتبط و متصل نگهد, یعنی سرچشمه فیاض وجود , دل را با منبع غیبی قدرت . خدا را فراموش نکنید -

روز به روز افزایش این هماهنگی و همکاري و همدلی رانیروهاي دریایی ما, در این منطقه .هاي نیروهاي مسلح حایز کمال اهمیت استآمادگی-
.بدهند

ي امکانات و حفظ همهوريآگردکارهاي محوري را بر عهده دارد و باید با, تجهیزات متنوع و سنگین با, نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران -
.را باال ببردقدرت مقابله خودش, آنچه که هست و نیز تالش روز افزون 

صفوف نیروهاي حضور در, هاي مومن شما جوانبراي. یک حرکت مورد رضاي الهی و عبادت است ،ي شماهر حرکت و اقدام شجاعانه و آگاهانه-
گیردمراقب باشید این عمل عبادي با نیکوترین شکل صورت، عمل عبادي به حساب آیدتواند به عنوان یکز افزون میهاي الزم رومسلح و ایجاد آمادگی

.

رادر حرکت خودتان در سه رکن اصلیاین, هر کاري می خواهید بکنید . بازسازي و حرکت کنید ) کارایی ،استقالل،دین و اخالق ( در این سه جهت -
.دنظر داشته باشی

.باید پیشرو باشید و حضورتان حضور نظامی پارسا گونه باشد-

و نیروي دریایی راهبردينداجایفرمانده-5
سازمان دیتجد. انداز بلندمدت استچشمکیيخود در منطقه بوده و دارايمتعهد به توسعه ردپا،سیاري ... ادکتر حبیبامیر دریادار نظر ریزنداجا

امیر .کندفارس عمل جیخليهاتیاز محدودرونینداجا را قادر ساخته که در بفرماندهی معظم کل قوا بوده کهکیژئواستراتژدگاهیدران،یاییایدر
یآتییو اساس شکوفاهیبه عنوان پاییایدريرویبر گسترش حوزه عمل نیمبنفرماندهی معظم کل قوابه طور مداوم به دستورات ياریساردریاد

هیدر فورهیسورهیبه بندر الذقیخیاعزام تارزیعدن و نجیخلبه رانیاهاي جنگیناوبا اعزامهاي اخیرسالدريو. دینمایاشاره مرانیاهوري اسالمی جم
.ه استنموددیتأکییایدريرویناتیتوسعه حوزه عملتیبر اهم2011
سواحل هند و در يحال، برنامه شامل حضور در ورانیبا ا. هند حضور داردانوسیطق شمال اقمنایو برخیتیامندوریعدن، کرجیاکنون در خلهمنداجا

موجود در يهایکشت. وندشیآن مبادله و منتقل مقیجهان از طرياز انرژییمثلث است که درصد باالکیاز ياتنگه نقطهنیا. ماالکا استیاتیتنگه ح
مثلث نیهمه از ا،کنندیکه به سمت شرق حرکت مییهایشوند و آن دسته از کشتیمترانهیمديایوارد درفارس که عازم کانال سوئز شده وجیخل

حفاظت ا. ا. ج حال از منافع نیو در عهجهان نظارت داشتيبه طور کامل بر انتقال انرژدتوانیمنداجامثلث، نیحضور در اشیبا افزا. کنندیعبور م
حضور نداجا .د بودمنطقه برخوردار خواهنیدر ايشتریبیاز قدرت بازدارندگیاسالميجمهور،در زمان مواجهه با دشمنان و رقبان،یحنیدر هم. یدنما

. می باشدیالمللنیدر عرصه برانینشان دادن قدرت ايبرانیروي دریایی جمهوري اسالمی،کیاستراتژیمشاز خطیبخشیالمللنیبيهادر آب
بر بیترتنیخود است تا بدکیاستراتژيهاامیقدرت دادن به پيبرایکیتاکتینظاميهااتیکشور در استفاده از عملنیماهرتررانیاوري اسالمیجمه
تواند یحرکت منیااگر چه. تواند باشدیمیخوبمثالترانهیمدياینداجا به درشکن هاياعزام ناو. گذاردریتأثیو غربيامنطقهیاسیسرانیگمیتصم
ار،یبسیثباتیآکنده از بيانداجا در منطقهندهیتر در مورد نفوذ فزاگسترده کیاستراتژامیحال به پنیباشد، اما در عیمرتبطیکیاهداف تاکتيدارا

توافقنامه را در عرشه نیاياریسامیر دریادار. دیرسانیبه پاهیبا سوريتوافقنامه همکارکیبا انعقاد ترانه،یمديایاعزام ناوگان به در. بخشدیمتیمشروع
با عمان در ییایدريهايهمکارزیو نیبوتیبا جمیالدي 2010امر متعاقب مذاکرات دسامبر نیا. امضاء نمودهیبندر الذقدرخارك ناو جمهوري اسالمی

شیو افزارانیکه به منظور گسترش نفوذ ادیتمرکز نمايترتا بر نقش گستردهتوانسته با فرماندهی دریادار سیاري نداجا .رخ دادمیالدي 2011هیفور
.شده استیها طراحیکشور در برابر غربنیاياقدرت منطقه
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مکراندریاي نقش نیروي دریایی ارتش در بازسازي حوزه -6
منطقه شرفتیو پیآبادانيجاسک و استفاده از تمام امکانات، در راستادر شهرستانتیوالییایمنطقه دوم دردر ارتش، با استقرار ییایدريروین

یطی مراسممیالدي 2008در اکتبر .همه مشهود استيارتش براییایدريرویبعد از حضور ناین منطقهشرفتیکه توسعه و پيابه گونه،کوشدیم
در صورت لزوم از ، این راهبرد خط دفاعی جدیدي. گردیدحشرق بندرعباس افتتاکلیومتري300پایگاه دریایی جدید نیروي دریایی ارتش در جاسک در 

حضور خود را توانسته استاین مسئله بیانگر این حقیقت است که نیروي دریایی ارتش . کرددفارس جلوگیري خواههاي خلیجورود کشتی دشمن به آب
. سالمی ایران گسترش دهدجمهوري ااولبه عنوان اولویت هااقیانوسعدن و در خلیج

برداري ملت خود از ثروت و منزلت ها در تأمین و حفظ منافع ملی و نیز افزایش بهرههاي مختلف و تالش این دولتبرخورد بین منافع دولتجهان عرصه
قدرت ملی از جمله قدرت نظامی با توجه به هاي کارگیري ابزارترین عوامل دسترسی به این مهم سیاستگذاري و بهشک یکی از مهمباشد و بیجهانی می

اند از موقعیت بهتري نسبت به هاي آزاد جهان واقع شدههایی که از لحاظ جغرافیایی در کنار آبدراین میان کشور. باشدموقعیت ژئوپولتیک آن کشور می
از توان دریاي مکرانت که کشورما با توجه به موقعیت جغرافیایی توان دریافمی.ها براي حضور و رقابت در بازي قدرت جهانی برخوردار هستندسایر کشور

. مند استباالیی براي ایفاي نقش در عرصه جهانی و کسب قدرت و ثروت به شرط حضور فعال در عرصه دریاهاي مجاور بهره
ت به ذخایر عظیم نفت وگاز منطقه و همچنین ساکافی.بی همتایی به کشور ما در کنترل این منطقه مهم و حساس داده استموقعیتمکراندریاي 

هاي حاشیه منطقه یک بازار بزرگ و پر مصرف را تشکیل عالوه بر این کشور.منطقه مکران توجه کنیم، دهه آینده دودر شمال و جنوبکریدور تجارت
سواحل . دهدارزشی را در اختیار ساکنان منطقه قرار میباشد و همچنین آبزیان منطقه نیز منبع غذایی با داده که از لحاظ اقتصادي حائز اهمیت می

ترین و با اهمیت داراي ارزشی بی همتاست، کنترل خلیج فارس و نیز دستیابی به منطقه اقیانوس هند که خود از راهبرديمکرانکشورمان در دریاي
ضر قسمت اعظم تجارت دریایی جهان اعم از کاال یا انرژي از طریق باید توجه داشت که در حال حا. هاي این منطقه استترین نقاط جهان است ازمزیت

هاي پذیرد و با توجه به نقش حیاتی این اقیانوس در کنترل خطوط مواصالتی دریایی جهان در حال حاضر رقابت زیادي بین قدرتاقیانوس هند صورت می
هاي این منطقه همانند چین و هند د توجه داشت با توجه به رشد اقتصادي کشوردر ضمن بای. جهانی براي حضور و قدرت نمایی در این منطقه وجود دارد

ها به انرژي و همچنین افزایش قابل مالحظه تجارت دریایی روز به روز بر اهمیت این اقیانوس افزوده خواهد شد و حضور و اعمال قدرت افزون آنو نیاز روز
.ازیگر مهم جهانی باال خواهد کشیددر این حوزه توسط هر کشوري، آن را تا سطح یک ب

دریاي مکراندر سواحل با نیروي دریایی راهبرديیتوسعه عمق دفاع- 7
در حال گسترش هستند تا با رانیايراهبردياست که افق هاتیواقعنیبر الیدلنیواضح ترحضور نیروي دریایی راهبردي در سواحل مکران ، 

تیاهمالبته مسئولین جمهوري اسالمی ایران .ایجاد کندآب هاي آزاد نفوذ در شیافزايرا برايتريقوییایقدرت درخود يهاياستفاده از توانمند
گرفتن خطوط اریدر اختیعنیمناطق نیکه تسلط بر اهستندد و آگاه ندانیمیغرب و شرق به خوبيانتقال انرژيرا به عنوان شاهراه هاکیاستراتژ
.شودرا شامل مینفتیالمللنیانتقال ب
يهااتیو عملداتیآغاز شده است، تولمیالدي 2007که در سال یسازماندیرو، تجدشیپيهادر سال. دهدیبه تکامل خود ادامه ما.ا.جییایدرراهبرد

تیکه در منطقه فعالییکایآمريروهایو نییایدريرهبراستگذاران،یسيروشیپدیجدییهاو چالشنمایدمیتیجلو هدايرا به سوییایدريروین
و شودمیقلمداد رانیو متحدان آن در سواحل اکایآمريهااتیمقابله با عمليروین نیبه منزله آشکارترارتشییایدريروین. ه استقرار دادکنند،یم

.استیمتعارف نظاميهااتیانجام عمليبرارانیاینظاميرویننیترآماده
يهابالقوه، عمدتا گروهداتیمقابله با تهديبرایخط دفاعکدریاي مکران یسواحل در دیجديهاگاهیآوردن پادیو پدیکنونيهاگاهیپایسامانده

ز اشیبيزیسازمان چدیتجدنیا. ندیفارس ممانعت نماجیهزمز و خلگهتا از ورود آنها به تنهوردآائتالف، فراهم يروهایو نکایآمرییایدریتهاجم
کندیارائه مياندازسازمان چشمدیتجدنیا. استيعمده در استراتژیراتییبازتاب تغقت،یبوده و در حقیشرقدر سواحل جنوبرانیایتوسعه عمق دفاع

يو برترییکوفااست که شرانیايانداز اقتصادچشمیاتیحيهااز ستونیکیبوده و رانیسواحل ايوراياحوزه عمل منطقهيکه در آن نداجا دارا
. دیسترانخواهد گکیاستراتژییایرا تا مثلث دررانیايرگذارینفوذ و تأثتیدر نهاو کندیمفیتعرییایرا منوط به گسترش و توسعه دررانیايامنطقه

. کا گسترده شده استهند تا تنگه ماالانوسیاز اقیالمندب تا تنگه هرمز و حتاست که از بابییایدريتجاريرهایمثلث شامل مسنیا
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يشتریبياقدرت و نفوذ منطقهجهینموده و در نتتیفارس فعالجینداجا را قادر ساخته تا خارج از محدوده خلایجاد پایگاههاي جدید در سواحل مکران،
، در طول دریاي مکرانکه از سازدیرا قادر مرانیارایزبخشدیو عمق میدگیچیپرانیاییایبه دفاع درنیهمچنندیفرآنیا. قرار دهدرانیااریدر اخت

خود را يهانداجا تالش. دیو موشک کروز استفاده نمایرسطحیز،یدفاع سطحيریبکارگيتنگه هرمز، برايدرآن سوییفضایعنییساحل جنوب شرق
تا با توجه به وجود شوندیمدیلکنترل در داخل توویفرماندهیبانیپشتيهايو توانمندحاتیکه تسلندیحاصل نمانانیتا اطمستادوچندان کرده

. به حداقل برسدیخارجيدهایاعتماد، اتکاء به خررقابلیغيو شرکاهامیتحر
حركتقابلیتوتوانازآن راونمایدایفاایرانبرايویژه اينقشاستراتژي هاي بحري،اتخاذدرتواندمینظامیجایگاهلحاظبهحوزه دریاي مکران

تبدیلاقیانوسیمیانعملکردحوزهباقدرت نظامییکبهتواندمیآبیيعرصهاینطریقازایران.نمایدبرخوردارنظامیهايدر فعالیتاقیانوسیمیان
کند ،فراهم نمیاردریاییقدرتیکبهایرانشدنتبدیلامکانخلیج فارسحوضچه يکهچرا.بیرون بکشدراخودخلیج فارسحوضچه يازوشود
.می باشندداراایرانبرايراامکانیچنینهنداقیانوسومکراندریايولی

یکشور مبننیو متحدان اانیحامگریو دکایبه آمریامیپسوکیاز مکرانيایدر بنادر جاسک و چابهار در دری دریایینظامساتیساخت و توسعه تأس
. منطقه استيبه کشورهایصلح و دوستامیپيسو حاوگریدارد و از دییایدريراهبرديرویقدرت نوظهور با نکیبر وجود 

راهبردينیروي دریاییآینده پیش بینیو برنامه -8
تنگه هرمز تا خواهد از یرا گسترش دهد و به هر کجا که مودقدرت خ2025است که بتواند تا سال نیارانیاییایدريروینبینی آینده و پیشبرنامه 

تواند یکرده است و مدریایییدر حوزه نظامياریبسيهايگذارهیسرماریاخيهادر سالرانیا.جمهوري اسالمی.سرخ و تنگه ماالکا اعزام شودییایدر
ياست و آموزش هارانیایمبخش نظانیترافتهیو سازمان نیاز مجهزتریکیرانیاییایدريروین. کنددیتولییایردریبزرگ، موشک  و زيهایکشت

دارد و يشتریبتیکند اهمیکه به عنوان عامل بازدارنده عمل مکشورمانيااز برنامه هستهیحترویننیا. بخش صورت گرفته استنیهم در ايادیز
در یدائميهاگاهیپاجادیايبراییهاو برنامهترانهیبه سواحل مدرانیايهااعزام ناوگان.شودیمحسوب مکشورمانیخارجاستیبخش فعال در سکی

.استرانیاجمهوري اسالمینفوذیعیطبيهامحدودهيدر فراسورانیاییایدريروینيهااز برنامهیاطلس بخشانوسیعدن و اقجیخل
ایران رصد از تقاضاي بازار جهانی نفت بهد7خواهد بود وجایگاه دوم اوپک را خواهد ودرصد گاز دنیا8درصد نفت و 7ایران تولید کننده 1404درسال 

خواهد بود و همچنین هاي گازيدرصد از تجارت جهانی گاز و فرآورده10تا 8سومین تولید کننده گاز در جهان با سهم ایران تعلق خواهد داشت و 
ها در روابط و تاثیرگذاري و پیچیدگیشدن بر میزان، افزودهعصر جدیداز ویژگیهاي آغاز .باشدداراي جایگاه اول فناوري نفت و گاز در منطقه می

تغییر داده و براي )فرهنگی و نظامیاقتصادي،(نظامی خویش را به رویکرد،المللی، رویکرد سیاسی بازیگران بین.باشدتاثیرپذیري بازیگران جهانی می
بیشتر آن به نفع خود روي المللی بر مبناي رشد سرمایه و انباشتی و بینارتقاي رشد اقتصادي در سطح ملافزایش تاثیر کارکرد این رویکرد جدید به

به این ترتیب . نمایندهاي نوین را فراهممنابع مالی الزم براي توسعه قدرت نظامی متکی به فناورياند، تا ضمن تامین رفاه جوامع خویش بتوانندآورده
تسلط خود بر فناوري، در ابعاد مختلف اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی برتري وهاي صنعتی در عصر دانش، تالش دارند تا با برتريقدرت

که مطالعات مختلف حاکی از آن است . انرژي هستندبازیگران جهان براي تحرك بخشیدن به رونق اقتصادي خود نیازمند منابع.جهان را حفظ نمایند
بررسی روند منابع هیدروکربوري و توزیع جغرافیایی . ترین منابع تامین انرژي باقی خواهند ماندهمچنان به عنوان عمده2050منابع هیدروکربوري تا سال

درصد از ذخایر نفت خام 65با دارا بودن ) امارات-عراق- کویت -عربستان -ایران (فارس کشور خلیج5میالدي تنها 2025دهد تا افقآن نشان می
.اقتصاد انرژي در آینده خواهند افزوداین مسئله بر پیچیدگی محیط. ترین تولید کنندگان نفت درخواهند آمدعمدهشناخته شده جهان به عنوان

سیاسی و توانند از منافعو مدرن نمیبدون نیروي دریایی نیرومندباتوجه به این که بیشتر منابع ایران به دریا محدود می شود، جمهوري اسالمی ایران،
. استکشورياین زمینه، دفاع از منافع اقتصادمهمترین دلیل در،بدیهی است که نیاز به نیروي دریایی نیرومند دالیل دارد که. اقتصادي خود دفاع کنند

نیروي ر پرونده خود دارد و اکنون  ما تمام آنچه را که یک شکن را دهاي کمرانواع بحرانسال رزمایش واقعی و مدیریت8تجربه ارتشي دریایینیرو
ساخت انواع مختلف سرنشین ،بدونهواپیماي هاي ساحل به دریا ، ساخت انواع موشک. یمکنخود تامین می، را قدرتمند باید داشته باشددریایی

صنایع دریایی کشوراي از توانایی ساخت تسلیحات همه تنها گوشهوغیرهژیک هاي پرنده استراتها ، قایقزیردریایی ، ناوچه ، قایق هاي تندرو ، رزمناو
.ماست
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قدرتمند و حاضر در خلیج همیشه به حدي خواهد رسید که تمامی کشورهاي به اصطالح1404تا سالنیروي دریایی جمهوري اسالمی ایراننظامیتوان 
هم حائز اهمیت استاین روند از این نظر .قه با رغبت کشورهاي آن به ایران واگذار خواهد شدمنط، بدون درگیري منطقه را ترك و ادارهمنطقهوفارس

و ایجاد پایگاههاي دریایی در حوزه دریاي مکران در این همت گماریمناوگان نظامی نیروي دریایی خود ریزي ومدرنیزه کردنباید، نسبت به برنامهکه 
به ایجاد نیروي وطراحینیز را 2050نیروي دریایی خود تا سال ساخت ناوها براي،برنامه گسترده انقالبیهادراین زمینه بسیاري ازکشور.راستاست

.اندتوجه زیادي کردهباشند،مناطق ساحلی، دریایی دور و اقیانوسیقادر به فعالیت درکه، دریایی
یالمللنیبيهادر آبماموریت جدید نیروي دریایی راهبردي با حضور - 9

تا بار دیگر با به کارگیري ناوگروه جنگی خود، خطوط کشتیرانی ایـران  در فرآیند و بازدهی و همچنین تجربه هشت ساله، نیروي دریایی را بر آن داشت
.مرزهاي آبی سایر کشورهاي دیگر صیانت و حفاظت نمایدرا در

در طی تعرضات و ربوده شدن ،ایران نیز که از این امر مستثنی نبود. ساختا دوچندان نگراني دزدان دریایی، کشورها رزده سومالی و پدیدهکشور بحران
مأموریت داده شـد تـا بـا حضـوري     جمهوري اسالمی ایرانارتشبه نیروي دریایی، فروند کشتی تجاري و وارد آمدن خسارات توسط دزدان دریایی چند

اعزامی ارتش جمهوري اسـالمی  گروه هايماموریت توسط ناو.بکوشدجمهوري اسالمی ایرانهاي تجاريامنیت کاروانا درمقتدرانه در خلیج عدن مجدد
توان آنرا نقطه عطفـی در تـاریخ   انقالب اسالمی به شمار رفته و میفرد در میان اقدامات نیروي دریایی ایران پس ازهاي منحصر بهماموریتایران، از جمله

حفاظـت ازمنـافع جمهـوري    مایل مسافت در منطقه دریایی شمال اقیانوس هنـد، بـه منظـور    4000طی بیش از .اب آوردهاي این نیرو به حسماموریت
اي است که به نکتهاند،دریایی کشورهاي غربی آنرا جوالنگاه و عرصه حضور بالمنازع خود ساختهاي که نیروهايحضور مقتدرانه در محدودهاسالمی ایران و

.می آیدحساب نیروي دریایی جمهوري اسالمی ایران بهعنوان افتخار تازه

قیعميهابا حضور در آب1387از سال رییتغنیادامه ا. کردرییتغيمقام معظم رهبريبا رهنمودها1386از سال یی ارتشایدريروینتیمامورالبته
سرخ يایعدن و درجیهند، خلانوسیاقمالناوگروه در ش24تیمامورزیمدت ننیدر ا. استافتهیآزاد استمرار يهابا حضور در آب1388و از سال

پهلو هیسورهیو سپس در بندر الذقترانهیمديایبه کانال سوئز و درونسیییایردریکه به همراه ز14و 12يهاناوگروهتیصورت گرفته، اما مامور
آزاد يهاو ورود به آبیالمللنیبتیدر امتداد مرزها و سپس مشارکت در امنيامنطقهتیامنتیحضور و تثبيبرارانیا.شودیمیابیتر ارزگرفتند، مهم

،استافتهیوعیشییایدزدان دردهیپدشیهند از چند سال پانوسیشمال اقدر.استيراهبردییایدريرویو نییایراهبرد درازمندینیالمللنیو ب
از عمده گریدیکیرونیاز ا.اندرا به مخاطره انداختهییایتجارت درتیامن،یو راهزنيبوده و با دزداقیآفرشاخيکه عموماً مزدوران کشورهایدزدان

سمیتروردهیو برخورد با پدییایکشور در مواجهه با دزدان درییایحفاظت و حراست از ناوگان در،یالمللنیبيهادر آبرانیاییایدريرویحضور نلیدال
ییایمقابله با دزدان دريبرا. استيراهبردییایدريروینکیبا داشتن یالمللنیبيهاحضور در آبازمندینزینتینوع امننیانیاست و تأمییایدر

زیمسئله ننیا. سرخ اسکورت شده استيایعدن و درجیهند، خلانوسیدر اقرانیاییایدريرویتوسط نينفتکش و تجاریکشتهزارکبیش از یتاکنون 
.استرانیاییایراهبرد دررییر از تغمتأث

، 2010هاي ایرانی از اکتبر در همین راستا، کشتی. تر شدهاي آزاد تنها به مدیترانه ختم نشد و دیپلماسی دریایی ایران فعالحضور ایران در آب
ایران در سواحل عمان، سریالنکا، قطر و عربستان اند و پرچم جمهوري اسالمی هاي مختلفی در اقیانوس هند و دریاي سرخ به انجام رساندهماموریت

هاي اخیر، هاي مدیترانه براي بسیاري از کشورهاي جهان این تحلیل را به همراه داشت که طی سالحضور ایران در آب.سعودي نیز دیده شده است
.ناوگان دریایی ایران قدرتمندتر شده است

هدف از انجام این . داندن نیز منافعی از جمله برقراري امنیت خطوط کشتیرانی دارد که آن را حق خود میهمه کشورها منافعی را در دریاها دارند و ایرا
هاي اقیانوس اطلس موضوعی است اما حضور در آب.هاي آزاد و گشت اطالعاتی عملیاتی به منظور تأمین خطوط مواصالتی استها، حضور در آبماموریت

طور که آمریکا و دیگر کشورهاي قدرتمند با اهداف متفاوتی تصمیم به استقرار بسیاري بر این باورند همان. مراه خود داردهاي بیشتري را به هکه تحلیل
هاي گیرند، جمهوري اسالمی ایران نیز این حق را براي خود قایل است تا در زمان ضرورت، نیروهاي خود را در آبنیروهاي خود در هر نقطه از جهان می

حرکت ایران، حرکتی قدرتمندانه و مستقل است که اقتدار نظامی . کندحق را دنبال مینیهاست که جمهوري اسالمی ایران امدت.لی مستقر کندالملبین
ي هر چه و به روزآورتجهیز. استایران به دنبال آن است، اقتدار و دیگري مسائل مربوط به صلح جهانی چهآن. رساندکشور را هر چه بیشتر به اثبات می

. هاي دریایی کندبیشتر ناوگان ایران تاکنون توانسته است کشورمان را وارد باشگاه قدرت
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هاي دریایی براي همه اعضاي این ورود کشورمان به باشگاه قدرت، در نیروي دریایی ارتشبا توجه به اراده و روحیه ارزشی و انقالبی نیروهاي متخصص 
نگرند هاي دوست و مسلمانانی که به دیده تحسین به انقالب اسالمی میخود را دارد و به نوبه خود در دلگرمی ملتصباشگاه و دیگر کشورها معناي خا

.ها به حضور پراقتدار ایران در اقیانوس اطلس را به نظاره نشستهاي دوست و دیگر دولتباید منتظر روزهاي آتی ماند و واکنش ملت. تاثیرگذار است 
ارتشییایدرنیروي اهبرد در ررییتغ- 10

با ریاخيهاسالیبستر طنیا. استیالمللنیبيهاحضور در آبيمتناسب براکیو لجستزاتیتجهازمندیابتدا نيراهبردییایدريروینداشتن
شوندهتیهدايهابه موشکزیو تجهیرسطحیو زیدفاع سطحرینظياژهیويهاتیکه از قابل) فارسجیمستقر در خل(جماران یبوميهاساخت ناوشکن

در راهبرد رییتغ.برخوردارند، فراهم شده استکیو امکانات جنگ الکتروننینویکیالکترونيابزار ناوبر،يهوا، اژدرانداز، توپ پدافندبه ایو درایدربه ایدر
صورت را هدف قرار دادرانیایرانیکشتکه صنایعسازمان ملل،تیامنيشورا1929قطعنامه پس از 1389سالازرانیایکیلجستزاتیو تجهییایدر

یخارجيهایکشتایرانیايهایبه کشتگریارائه خدمات دایسوخت نیتأمضمن عدم، توانستندیقطعنامه کشورها منیا15به موجب بند. ه استگرفت
درصورت لزوم نابود یو حتفیتوق،یآزاد بازرسيهادر آبیالمللنیبنیقوانرا براساس رانیاییایدريهامحمولهران،یبه مقصد اییهاحامل محموله

در اتخاذ رانیمقامات ايبست مواجه سازد، اما هشدارهارا با بنرانیاییایراهبرد درتوانستیسازمان ملل متیامنيشوراياز سويمجوزنیچن. کنند
.هموار ساخترانیاییایراه را بر توسعه راهبرد دربل،متقايهاواکنش

امنیت حوزه دریاي مکران با نیروي دریایی راهبردي-11
ي در مرزهاتیامنجادیارتش با انیروي دریایی . استینظاميروهایوجود ارتش و نيباالخص در مناطق مرزيدر هر کشورشرفتیاز موارد پیکی

این حاشیهنانیمرزنشياقتصادطیو بهبود شرایفرهنگتوسعه،یو آبادانيد آمدن آبادباعث به وجویرفاهطیو به وجود آوردن شراآبی سواحل مکران
.است

داخلیومنطقه ايجهانی،عرصه يدرراخودامنیتیکشورمحیطهر.استاجتماعیزندگیدوامعاملمهمترینوجامعههرنیازبنیادي ترینامنیت
آندرموجودرقابتوساختار قدرتوامنیتیمحیطازصحیحدرك.می نمایدتعریفآنقدرتیزانمواساسیمنافع،ارزش هاياهداف،اساسبر

.داردکشورهرامنیتیسیاست هايشکلبرراتأثیربیشترین
از یکیعنوان بهیالمللنیبيهاو آباهایدر دریاسالميارتش، حفاظت از منافع جمهورییایدريرویمحوله به نيهاتیو مامورفیدر شرح وظااساساً

یآن که در اقصیکشور و خطوط مواصالتنافعاز مدیبايراهبرديروینکیعنوان بهییایدريرویاست نیهیبد. مشخص شده استرویننیایاصلفیوظا
يتجاريهایو در حال حاضر کشتدر جهان هستندياقتصاديهاراهنیاز بهتریکیاهایدررایکرده، محافظت کند، زدایگسترش پایدنيهانقاط آب

ياهایکه تاکنون در درانیجرنیاتیامننیتأم،يتجاريایفگستره جغرانیبا توجه به ا. عبور کنندایمختلف دنيهاها و گلوگاهاز آبراهیستیبارانیا
. استيراهبردییایدريرویو دوردست دارد که همان نآزاد يهابا توان حضور در آبییایدريروینکیبه ازیرو شده نروبهزینیبا مشکالتزیدزدخ
در.دارديراهبردییایدريروینکیبه ازیدر جهت توسعه کشور ناهایاز دريربردانشان دادن اقتدار کشور و بهرهيبرارانیایاسالميجمهورنیبنابرا

ياو فرامنطقهياعامل نفوذ و قدرت منطقهنیدشمن و همچننیه سرزمدر انتقال صحنه جنگ بيعامل مؤثريراهبردییایدريروینکیزینیبعد نظام
و داتیتهدربازدارنده در برابزیدشمن و در زمان صلح نيهاتیمزکنندهیخنثگریديجنگ دارد و از سوکیدر سرنوشت ياکنندهنییاست و اثر تع

.استدیکردن و مقابله با تهدینقش مؤثر در خنثيدارا
به خلیج عدن و باب المندبنیروي دریایی راهبردي دوراندیشانه نگاه -12

نگاه دوراندیشانه به خلیج نیروي دریایی راهبردي با. المللی استاي و بینهاي منطقهاي از آبامنیت پایدار در گرو داشتن کنترل بر حوزه گسترده
حتی پاي خود را به دریاي سرخ و بازدید از بنادر سودان ددر این مور.ه استد قرار داددر دستور کار خو،حضور بیشتر در این مناطقعدن و باب المندب 

از دو سال قبل به این سمت روزي .هاي دریایی توسط شهروندان گرسنه سومالیایی، شکل دیگري به خود گرفتاین مهم پس از شروع دزدي. هم کشاند
براي بسیاري این باور به وجود آمده باشد که ایران به شاید.باشدهدن و اقیانوس هند حضور نداشتهاي خلیج عدر آبنیروي دریایی کشورمان نبوده که 

شود، اما واقعیت این است تنگه درجه آغاز می20کند و مرزهاي کنترلی ایران از مدار تنگه هرمز به چشم منطقه راهبردي و حوزه امنیتی خود نگاه می
تنگه باب المندب و خلیج عدن حوزه دریاي مکران و فراتر از آن شود و این میهه عنوان حوزه داخلی و سرزمینی نگریستهرمز در استراتژي کالن ایران ب

.دهداست که ابتداي مرزهاي امنیتی ایران را تشکیل می
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رتش ایران جهت حضور در اقیانوس اطلس ابعاد دیگر عبور ناوگان دریایی ایران از کانال سوئز و باز شدن پاي ایران به دریاي مدیترانه به همراه عزم االبته
دهد ولی در حال حاضر و با توجه به امکانات دریایی کشور، این تنگه باب المندب است که این استراتژي جهت توسعه دایره امنیت ملی ایران را نشان می

ران به هرگونه ماجراجویی نظامی علیه خود نه در تنگه هرمز خواهد بود و در این صورت باید تاکید کرد که پاسخ ای. براي ایران جنبه حیاتی داشته و دارد
است که براي دفاع از منافع راهبردي خود حوزه يتواند این پاسخ را به باب المندب داده و این حق هر کشور، بلکه ایران می)عمان(نه در دریاي مکران

که با توجه به قدرت و دایره اطالعاتی ،هاي خلیج فارس یج، ایران دفاع از منافع خود را نه در آببر خالف باور رابنابراین.امنیت ملی خود را تعریف کند
شروع خواهد کرد، بلکه این دفاع از خلیج عدن و تنگه باب المندب شروع خواهد شد و این نقطه ،رود هاي سرزمینی کشور به شمار میایران به عنوان آب

24کنند که به صورت میانگین ساالنه رقم کشتی بزرگ از این تنگه به عبور می57به طور میانگین روزانه . رودشمار میقوت نظامی و راهبري ایران به
.دهدآید که حجم بزرگی از تجارت جهان را به خود اختصاص میهزار کشتی به دست می

اهمیت حوزه دریاي مکران در اقتصاد جهانی شرق و غرب-13
نیخواهد آورد و به  هميروایبه درستیزطیعناصر، غذا، محيدر جستجوعتاًیانسان طبها،ی از خشکادیزيو بهره بردارتیجمعشیزاامروزه با اف
اجزاء بدون نیدهنده آن و شناخت ارتباطات متقابل الیتشکينحوه عملکرد اجزازیو نیستمیاکوسنیچنکیو شناخت بهتر از ییایلحاظ دانش در

و وجود تنگه مکرانيایدر دریبا داشتن سواحل طوالنرانیا. خواهد کردياریيمنبع خدادادنیاز اتريو اقتصادترحیصحيرا در بهره بردارشک ما
ید جهاندر اقتصايژهایوتیو اروپا از اهمهیهند به روسانوسیفارس بعنوان حلقه ارزشمند ارتباط خاور دور و اقجیهرمز در دهانه خلکیاستراتژ

فراهم نمودن امکانات در مکران و يایمختلف مرتبط با دريهاجهت حفظ منافع کشور در عرصهیاسالميجمهورثرحضور فعال و مو. برخوردار است
. مختلف استيهانهیمنطقه در زمنیاز ایمنوط به شناخت جامع و کافداریپايجهت بهره بردار

به یابیو دستکیو ژئوپلتکیاستراتژتیموقعلیبندر به دلنیا.استمکران يایدریو در بخش شمالرانیدر جنوب ابندر چابهاریکی از این مناطق مهم
.داردمنطقهيکشورهاریبا سارانیدر مبادالت اياژهیوگاهیجایالمللنیآزاد بيآب ها

کشور یلیبا اتصال به شبکه رکینزدياندهیدر آانه،یميایتان و آسهمچون افغانستان، پاکسییبه کشورهایکیبندر به علت نزدنیاگریديسواز
.کشورها خواهد داشتنیکاال به اتیدر ترانزياژهیوتیاهم

.خواهد کردفایايجنوب نقش مؤثر،شمال دوریو در کردریا مکرانهیدر حاشيدیاز نقاط کلیکیران،یایانوسیبه عنوان تنها بندر اقچابهار

يانوردیباز کانون داد و ستد و تجارت و درریاز دمکرانيایدرهیاستقرار در حاشلیو بلوچستان واقع شده و به دلستانیدر در جنوب استان سبننیا
.بوده است

و يدیتوليستد کاالهااست که بنادر مزبور در داد ونینشانه استم،یقرن بلیو اوا19در اواخر قرن دریاي مکراندر بنادر ییایدريهاتیفعالوجود
.کشور و مبادله با بنادر پاکستان و هندوستان فعال بوده اندیبخش شرقازیمورد ن

و یرانیدر امر کشتيممتازتیموقعيدارارانیو جنوب ایمناطق ساحلگریبا دسهیعمان بوده و در مقايایدرهیدر حاشیعیطبیدگیچابهار با برجیخل
.استییایحمل نقل در

يمناسب و صرفه اقتصادنهیبا هزيبندرساتیتأسجادیمنطقه و انیبزرگ در ايهایکشتيریپهلوگيرا برایمناسبطیشرا،قیعميآب هاودوج
.فراهم کرده است

يقه مجزا و نقطه امنطيدر مواقع جنگ و بحران هایملیکیو استراتژاستیاز نظر سحوزه دریاي مکران در يبندر تجارنیبه عنوان مهم ترچابهار
رود، قرار گرفتن چابهار در یآن به شمار مياقتصاديهاتیو فعالعیگردش کار صنايبرایکشور و ضمانتیخارجیبازرگانيتنفس اقتصاديبرايدیکل
.ستندینتیمزنیايداراایاز بنادر دنياریدهد که بسیبه آن مندهیآیکیزیتوسعه فيرا برایآلدهیايبندرتیموقعجیخلکی

،يمرکزيایو آسهیروسيهند با کشورهاانوسیاقهیحاشيهند و پاکستان و کشورهانیحجم مبادالت کاال بشیافزات،یسرعت، تجارت و ترانزشیافزا
ن،افغانستا(هیاهمسيکاال به کشورهاتیترانزقیو بلوچستان و شهر چابهار از طرستانیمردم شرق کشور از جمله استان سیشتیبهبود وضع مع

يرا برایو قزاقستان، که بستر مناسبهیبا بنادر روسیرانیمناسب بنادر ايغرب، همکار- شرقیتیاتصال محور ترانزقیاز طر) انهیميایپاکستان، آس
ییکشورهايبرادالر در سال اردیلیمکیخزر،  درآمد بالغ بر هیحاشيکشورهانیکاهش تنش بیکند و به طور کلیکشور فراهم منیاشتریبيهمکار
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،يدیتولدیجدیخارجيقطب هاجادیبه کانال سوئز و اایآسیجنوبيکشورهاتیتجارت و ترانزیراهگذر هستند، کاهش وابستگنیاریکه در مس
.استهاي منتهی به بنادر حوزه دریاي مکراندوریکريایمزانیدر منطقه از مهم تريو تجارياقتصاد

ه هرمز در حوزه دریاي مکران براي اقتصاد جهانینقش تنگ- 14
جا بار جابهيکه براينریکانتونیلیم600از شیداشته و امروزه بياژهیخاص و وتیاهمش،یها پاز قرناهایدر دريتجاريهایو مرور کشتعبور

را یشیالجوقستیتر کرده و اهمرنگاند نقش خود را پراه توانستهآبرنیچندان،یمنیدر ا. ردیگیصورت مایدرقیدرصد آن از طر90حمل شود،یم
يهاآبهرا بفارسجیخلزیخيبزرگ و انرژيکه کشورهاییایتنگه هرمز کانال در. که تنگه هرمز نیز از آن جمله استخود و منطقه به ارمغان آورنديبرا

استعمارگر جهان بر سر ياز کشورهاياریبسران،یایانقالب اسالميروزیاز پشیالست که پبايتنگه به حدنیایخیتارتیاهم. کندیآزاد جهان وصل م
در اقتصاد جهان به اوج رگبا کشف نفت و تحول بزهایطلبقدرتنیا. کردندیرقابت مگریکدیشاهراه با نیگرفتن قدرت اتنگه و در دستنیحضور در ا

نفت دیرا بااتیخون حم،یکنهیاگر جهان را به بدن انسان تشب. ها بودقدرتنیایطلبادهیبر زیانینقطه پانرایایانقالب اسالميروزیکه پدیخود رس
.میبدن به حساب آورنیو تنگه هرمز را قلب امیبدان

تیتنگه ترانزنیاقیجهان از طرازینفت مورد نششمکیاز شیدارد و بيخصوص بازار انرژبهیاقتصاد جهانيبرايادیزيراهبردتیهرمز اهمتنگه
درصد کل نفت حمل شده توسط 40بشکه نفت خام که معادل ونیلیم17هر روز حدود . استیپرتردد دنیالمللنیتنگه بنیتنگه هرمز دوم. شودیم

در ایشده نفت و گاز دناختهشنریدرصد ذخا68حدود . کندیآبراه عبور منینفت است، از ایدرصد کل عرضه جهان25به کیها و نزدکشنفت
. داردایدنيانرژوقفهیبنیدر تأميدیتنگه هرمز نقش کلتیقرار دارد و امنفارسجیخل

50ژاپن و یدرصد نفت واردات75از شیب. شودیمصرف مکایو آمریغربياروپاا،یآسيدر بازارهاهرمزتنگه قیشده از طرتیاز نفت ترانزیبخش مهم
تنگه عبور نیاز ازینعیو گاز ماینفتيهابشکه فراوردهونیلیاساس، روزانه دو منیبر ا. شودیمتیتنگه ترانزنیاقیاز طرزیننیچیارداتدرصد نفت و

ت،یاق، کوکشورها از جمله عرهیاما بقدهدیتنگه عبور منیاز نفت خود را از ایتنها بخشعربستانفارس،جیخلهیحاشيهاکشورانیدر م. کندیم
درصد نفت امارات 99درصد نفت عراق، 98،يدرصد نفت عربستان سعود88از شیب. تنگه ندارندنیبه جز صادرات نفت از ایقطر و امارات، راهن،یبحر

اگر تنگه هرمز . کندیکشورها از تنگه هرمز عبور منیدرصد نفت ا97طور متوسط و قطر و در مجموع بهتیکويدرصد نفت کشورها100و یبمتحده عر
. سقوط خواهد کردیبسته شود، اقتصاد جهانتوسط نیروي دریایی راهبردي 

همراه ادیزتیجمع،ادیوسعت ز:ازجملهدر تنگۀهرمز برخوردار استسایر کشورهاي منطقهبا سهیدر مقايبرترتیاز موقعر،یزلیبه دالرانیاهمچنین 
مناسب در ساحل یفضا و توپوگراف، ادینفت و گاز زریذخای،فیوکیکمینظاميروین،شتریطول ساحل ب،نیآفرقدرتيو اعتقادیفرهنگيهابا مشخصه

،در شرق و غرب و داخل تنگهیهمراه با وحدت فرماندهیدائمییایدريرویداشتن ن،مدافع تنگهینظاميروهاینشیگسترش و آرايتنگه برایشمال
و یفنيهاییاز توانايبرخوردار،هاو تنبیقشم، هنگام، الرك، هرمز، ابوموسریتنگه هستند، نظیدفاعيهاگاههیکه تکیکیاستراتژریاز جزايبرخوردار

ه باررانیفالت ایجنوبزیکه دهلیمعننیبد. برخوردار استرانیايبراياژهیواریبسگاهیتنگۀهرمز از جا،یتیامنلیبه دال.کنترل تنگهيبرایکیتکن
نیاست و حفظ ارانیاییایدريو حفظ ارتباط واحدهارانیایسواحل جنوبیوستگیحفظ پیبه معنران،یايکنترل تنگه از سو. شودیتنگه باز م

بسته يایربه دیو دسترسیدر خشکتیجادمحدودیایبه معنران،یحذف تنگه از قلمرو او کندیتر مرا راحترانیایوحدت، امکان دفاع از سواحل جنوب
.رو خواهد کردفارس را با مشکل روبهجیعمان و خليایسواحل دريو واحدهاهاگاهیپانیبیوحدت فرماندهجادیاکهنیضمن ااست،فارسجیخل

. داردیاساسیقدرت آن نقششیو افزاییایدريرویاز نرانیايتنگۀهرمز، در برخوردارنیبنابرا
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کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

ا باکشورهاي دریاي مکران و خلیج فارس.ا.ایی جنمودار مقایسه قدرت دری
توصیه ها-15

رونق اریبسسواحل مکرانکه در گذشته در مناطق ... ی وسنتيآهنگر،یربافیحص،یو گرگوربافیتورباف، یسنتيهاي رودوز،ي لنجسازصنعت هاي 
.مجددا احیاء و بازسازي گردندو رواج داشته است 

بازسازي از تیحمايبرایسال، عزم ملنیدر ا،يمقام معظم رهبرياز سویرانیاهیاز کار و سرماتیحما،یملدیبه عنوان سال تول91سالينامگذار-
.ردیگسواحل مکران شکل ب

کاالتیو ترانزیلمللانیو توسعه حمل و نقل بلیتسهمکران ودریاياتصال کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز از طریق را آهن به کشورهاي حوزه-
.انجام پذیردیگمرکتیگونه محدودچیبدون ه

و می بایست کار را داردنیانجام اییتوانا،یقدرت نظامکیبه عنوان رانیاجمهوري اسالمیونیمنطقه تاميکشورهالهیمنطقه به وسيآبهاتیامن-
.تالش کند

.دنبه عنوان بخش مهم قدرت جمهوري اسالمی وارد شوهاي قدرت دریایی زیرساختتوجه خود به مسئولین-
که ضمن تقویت سایر نیروها، نیروي دریایی را در بر مسئولین و دست اندرکاران نظامی و سیاسی استباتوجه به حضور قدرت هاي بزرگ در دریاها،-

.اولویت قرار دهند

هاي نظامی و غیر نظامی کشور را مطابق با هاي ناوگاناین صنایع بتوانند نیازمنديبه نحوي که ، ل به صنایع دریایی در داخل کشور تغییر دید کام-
.هاي روز دنیا تأمین کننداستاندارد

.یانوسیو اقییایکشور در حوزه علوم و فنون دریتوسعه آموزش عاليسند راهبردنیتدو-
.کشوريالن و راهبردکيهايریگمیدر تمام سطوح تصمانوسیو اقایدرگاهیباال بردن جا-
.همجواريدر منطقه گواتر چابهار با کشورهايمسافریرانیخط کشتيراه انداز-
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و ارزیابینتیجه گیري- 16
عبور . هاي این قدرت را به صورت همتراز خویش گسترش دهداست باید بال،اي تبدیل شدهاکنون که جمهوري اسالمی ایران به یک قدرت منطقه

اي را به خودي خود هاي فراملی اگر صرفاً نمادین نباشد، مفهوم قدرت منطقههاي نظامی یک کشور از محدوده جغرافیاي ملی و ورود آنان به آبگانناو
در دریاي سرخ یا حضور . نمایداي را به صورت اتوماتیک تنظیم میهاي معارض فرامنطقهقدرتاي و ابرنظامی رقباي منطقه،کند و رفتار سیاسیمنتقل می

رسان تبدیل شود و بخشی از مانور قدرت انقالب اسالمی را در تواند به امري دائمی، هدفمند و پیامسواحل کشورهاي دوست، همچون سودان و سوریه می
وز مبادا باشد، بلکه عبور از قدرت دریایی همانند قیچی دولبه است، یعنی صرفاً بازدارنده نیست که در سواحل کشور مستقر و آماده ر.خود جاي دهد

البته منظور از قدرت . تواند آمادگی هجومی را نیز به تصویر بکشدهاي فراملی میالمللی و انجام مانورهاي نظامی با کشورهاي همسو در آبهاي بینآبراه
تواند ولید ثروت در ابعاد مختلف زیر آب و سطح آب میگذاري در دریا به عنوان راه عبور و محل تشود، سرمایهدریایی صرفا در حوزه نظامی تعریف نمی

. مدنظر قرار گیرد
قاچاق اها،یدر عرصه درستیزطیهمانند حفاظت از محیجهانيهاچالشزیمبادالت آن و نشیو افزارانیایاسیو سيرشد و توسعه اقتصادنیبر اعالوه
عمل کند تا عالوه قبلنسبت به يپهناورتراریدر محدوده بسییایورده است که کشور ما درعرصه دروجود آرا بهازیننیاییایدزدان دردهیمخدر و پدمواد

شیو مسئول به نمایقدرت جهانکیعنوان نقش بهيفایخود را در اتیو ظرفییتوانا،بر حفاظت از منافع خود با مشارکت در مواجهه و حل مشکالت 
نیدر چن،یگستردگنیبه ايادر عرصهتیتوجه داشت که فعالدیباالبته.دیفزایبیالمللنیخود در مجامع باقتدار و عزت ،یگذاشته و بر وجهه مل

زانیو نحوه و منیمسئولدیکامل درییبه تغازیقدرتمند نیبانیو رقنیکامال متفاوت و سهمگییهواطیبا شرا،یاصلنینسبت به سرزميافاصله
ناوگان يریکارگداشتن و بهاریمستلزم در اختياعرصهنیو عمل در چنضورآن دارد و حیخصوص بخش نظامور، بهکشییایاز قدرت دریبانیپشت

واقع در سواحل يهابا کشوریو نظامیاسیسيهايسطح همکارشیروز، افزايبا تکنولوژییهوايهاگانیو یرسطحیز،یسطحنیقدرتمند و سنگ
در داخل کشور است ییایدرعیکامل نسبت به صنادیدرییتغزیو نینظاميهاگانیآنها جهت يبندرالتیاستفاده از تسههند و انوسیو اقمکرانيایدر
.کنندنیتأمایروز دنيهابا استانداردمطابقکشور را یرنظامیو غینظاميهاناوگانيهايازمندیبتوانند نعیصنانیکه اينحوبه، 

از منافع کشور در يو راهبردياقدرت فرامنطقهکیبه ياقدرت منطقهکیکشور از ییایدریقدرت نظامرییبا تغتوانیاست که میطیشرانیچندر
طیدر تمام شرارکشويهايازمندیننیدشمن مصون داشت و از تأمدیباز  و از تهدشهیکشور را همیو تدارکاتیسطح جهان دفاع کرد، خطوط مواصالت

کیاز اها،یو درهاانوسیمتقابل منافع دشمنان در سطح اقدیتوان تهدجادیدشمن در فواصل دور مقابله کرد و با اداتیبا تهدنیمچنو هافتینانیاطم
.کشور برخوردار شديمطمئن برایبازدارندگ

ممتاز در منطقه و تیبا موقعرانیا.کندیمفیقدرت در منطقه را تعرنمیتايمحتوانیز یکیتیعمده ژئوپليدر حوزه هادریاي مکرانيراهبردتیاهم
هر چقدر که .داشتدریاي مکرانکنشگر در سواحل يکردیکه روستیضرورهممنیاتیبه فعللیتبدياما برا.داردیجهانيدر عرصه هاينقش بلقوه ا

. خواهد داشتیما در پيجهان را برایینقش آقاریاي مکراندتفوق بر .ابدییمشیافزامانکیامکان استراتژمیینمادایپیجنوبهیدر حاشیاسیعمق س
قدرت را در ياستراتژحضور در دریاي مکرانهمجوار سوق خواهد داد در واقع ریغيمرزهايرا به آنسویمناقشات فرا ملکیاستراتژدر ژئويبرتر

.خواهد دادرییتغرانیبه نفع ایمنازعات جهان
دریایی داراي اهمیت ویژه راهبرداقتصاد جهانی و ارتباط آن با امنیت ملی ایران و آسیب پذیري این حوزه،برايمکراناي با توجه به اهمیت حیاتی دری

شقوق دیگر که تدوین استراتژي نظامی مبتنی بر تقویت قدرت دریایی براستایران در این منطقه جمهوري اسالمی حضور دشمنان همچنین . اي است
.که ضمن تقویت سایر نیروها، نیروي دریایی را در اولویت قرار دهندبر مسئولین و دست اندرکاران نظامی و سیاسی استرجحان می یابد و 
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