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لزوم حضور در دریا هاي آزاد و توسعه دریا محور،م معظم رهبري در خصوص اهمیت دریاواکاوي تدابیرمقا
1، مجید قاضی اندرور1امیر حسینی ارانی

)ره(دانشگاه دریایی امام خمینی 1

ک ملت، فوائد راهبردي است؛ فوائد بزرگ و کالن استفوائد دریا براي یک کشور و ی. دریا براي یک کشور، یک فرصت بزرگ براي پیشرفت و حفظ منافع ملی است
مقام معظم رهبري

چکیده
20،دنیاکشورهايفقیرترینازکشور54میانازکهمطابق آمار بانک جهانی ، رابطه بین محصور در خشکی بودن و توسعه اقتصادي در کشورها بگونه اي است

بههمیشگیوابستگیاینکهبدلیلاستخشکیدرمحصورکشورهايراهبرديمعضالتومسایلازیکیآزادآبهايهبدسترسیعدم. هستندخشکیدرمحصورکشور
. آزاد را بدنبال داردآبهايبهدسترسیبرايهمسایگان

ازبایدماواقعدراست؟شدهبرداريبهرهمیزانهچتاوچگونهآزادآبهايبهدسترسیبدیلبیمزیتاز،کشورايتوسعهسیاستهايوراهبردهادرکهاینجاستسوال
:کهبپرسیمخود
ده ایم؟برتوجهیقابلوویژهبهرهچهنبودن،خشکیدرمحصورامتیازاز-
است؟چقدرکشورتوسعهدرآنبامرتبطاموروفعالیتهاودریاتاثیروسهم-
است؟گرفتهقراربرداريبهرهوتوجهموردخاصبطوراهبرديرومهممزیتاین،کشوردیپلماسیدرآیا-

این . یین می فرمایندمقام معظم رهبري باتوجه به اشراف کامل به جایگاه ویژه ایران در منطقه و تحوالت آن و موج انقالبهاي عربی، سیاست هاي کلی نظام را تب
چندین سده که استعمارگران در قالب برنامه هاي راهبردي خود بر ما تحمیل نموده اند و همچنین بعنوان تالشی است درجهت جبران غفلتی تاریخی در طولسیاست 

و پس از آن تبدیل ایران به یک قدرت بین 1404شروعی براي تغییر نگاههاي مردم و دولتمردان از خشکی به دریا و عاملی سرعت بخش در جهت تحقق چشم انداز 
.المللی محسوب می شود

توسعه دریا محور،اهمیت دریا،دریا هاي آزاد :واژه هاي کلیدي

:مقدمه-1
ان براي زمانی نه چندان دور، کشور پهناور ایران نه تنها در مسیر جاده ابریشم بلکه در طول سواحل طوالنی خود یکی از بزرگترین مراکز تجاري جه

بر آن به عنوان یکی از کشورهاي برتر در عرصه تولید، نقش عمده اي را در تجارت جهانی برعهده رفت و عالوهمیرشماه تبادل انواع کاالهاي آن روزگار ب
.می کردداشت و بصورت خودکفا بسیاري از محصوالت کشاورزي و صنعتی عهد خود را نیز تامین

رزمین، نه تنها زمینه اضمحالل تولیدات ایرانی فراهم شد، بلکه اما دیري نپایید که تحت تأثیر نفوذ بیگانگان و القاء عجز و ناتوانی در وجود مردم این س
.غافله تولید نیز بکلی نابود شدبتدریج خودباوري تبدیل به یاس و ناامیدي و تمام ظرفیتها و فرصتها براي همگام شدن با روند رو به رشد

.یا حضوري فعال و مستمر داشته باشیمبی تردید شکی نیست که براي رسیدن به شکوفایی و پیشرفت کشور بایستی در در

:بیان مسئله-2
بهاي تحت حاکمیت کشور در طول سده هاي اخیر نقش و جایگاه موثري در رشد آمربعکیلومترهزارانوجنوبوشمالدرساحلکیلومترهزاران

طوف به آبادانی بخشهاي مرکزي بوده و به مناطق ساحلی و و توسعه کشور نداشته اند و بخش اعظمی از راهبردها، سیاستها و برنامه هاي توسعه اي مع
قدرتهاي استعمارگر نیز همواره سعی در محدودکردن دسترسی ملتها و دولتها به آبهاي آزاد ، محصور کردن آنها در . دریاها کمتر پرداخته شده است

و فعال با دنیاي پیرامون داشته اندخشکی و در نهایت دور کردن آنها از سواحل و دریاها بمنظور عدم ارتباط مستقیم
ها و قواعد توسعه ملی کشورها، مزیت و فرصت بی نظیر دریا به عنوان یک حوزه داراي هاي نوین جهانی و دگرگونی در ساختاربنديگیري نظامبا شکل

هاي توسعه، و نیز به دلیل ریزيملگرایانه در برنامهشمسی از سویی به علت فقدان تجربه ع60تا 40قابلیت توسعه نادیده انگاشته شد، طی سالهاي دهه 
در این . ترین و پر ایرادترین شکل خود ظهور و بروز یافتگسترده شدن سایه درآمدهاي نفتی بر ساختار اقتصاد ملی، آمایش سرزمینی ایران در ناقص

تاً مهاجر معطوف شد، کالن شهرهایی که هیچ کدام لذت طلوع و غروب ترین سهم از نگاه توسعه به کالن شهرهایی با جمعیت روبه رشد و عمدمیان عمده
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این پدیده به مرور توسعه نامتوازن در کشورمان را رقم زد که عالوه بر ایجاد دردسرهایی در روند توسعه کلی . آفتاب ارغوانی دریا را تجربه نمی کردند
.هاي نواحی ساحلی ایران را عقیم گذارداقتصاد، انبوه مزیت

گیري نواحی صنعتی و قطب هاي تولیدي در آستانه مراکز جمعیتی یکی از آثار توسعه نامتوازن کشور به ویژه در دوره حکومت رژیم پهلوي، شکل
در حالی که به استناد روش هاي موفق توسعه، نواحی ساحلی و بنادر شکل گرفته در کرانه آبهاي آزاد، بهترین و مناسب ترین موقعیت هاي . بود

هاي کالن شرکت نفت اکنون با توجه به وفور منابع هیدروکربنی در آبهاي فراساحل ایران و برنامه.بارورسازي استعدادهاي صنعتی و اقتصادي کشورهاست
ولید کاالهاي فالت قاره براي تولید هر چه بیشتر نفت و گاز، نواحی ساحلی خلیج فارس و دریاي عمان به بهترین فرصت هاي سرمایه گذاري صنعتی و ت

توسعه دریاپایه کشور با استفاده از منابع انرژي، غذایی و تجارت دریایی، آبادانی سواحل، ایجاد بنادر مهم و اقیانوسی .اندداراي ارزش افزوده تبدیل شده
می توان از افزایش توان نظامی در دریا را براي نشان دادن جایگاه نظام جمهوري اسالمی ایران به کشورهاي منطقه و فرامنطقه، امنیت در ساحل و دریا و 

که این امر با داشتن  اقتصاد دریا محور وناوگان به نظر می رسدو ضروري ترین اقداماتی دانست که براي پیاده کردن منویات مقام معظم رهبري الزم مهم
صورت اي حفظ امنیت ناوگان دریایی و دفاع از مرز هاي آبی کشوربربا داشتن یک نیروي دریایی قوي و راهبردي تجاري گسترده در دریاهاي آزاد دنیا و

خواهد گرفت

:دریا در قرآن -3
:می فرمایند 14و13خداوند متعال در قرآن مجید سوره جاثیه آیه 

که بخشش اوست بجویید و باشد شدن بر آنها روزي الهی را خداست که دریا را به تسخیر شما درآورد تا کشتی ها به فرمان او در آن روان شوند و با سوار
اینها از جانب خداست، به راستی در این امور . که خدا را در برابر این نعمت سپاسگزاري کنید و آنچه در آسمان و زمین است همه را براي شما رام ساخت

.براي مردمی که می اندیشند نشانه هایی بر یکتایی خدا و تدبیر اوست

:دریا در حدیث و روایت - 4
:پیامبر اکرم در خصوص اهمیت دریا می فرمایند
در نبرد دریایی شرکت کند که هر آینه جنگ در دریا از دو جنگ در ) اگر بخواهد فضیلت آن را دریابد( هرکس نبرد دررکاب مرا درك نکرده باشد 

شد سئوالوقتی از ایشان از اصحاب وکوف وکوفند، ترین شهدا نزد خدا اصحاب خشکی بهتر است و شهید دریا اجر دو شهید خشکی را دارد و گرامی 
.گروهی که کشتی شان در راه خدا غرق می شود و آنها را به دریا می ریزد: فرمودند

:اهمیت دریا-5
بیشتر از منابع ها بیشتر به لحاظ راه ارتباطی داراي اهمیت بودند، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژي و در نتیجه شناختدر گذشته، دریاها و اقیانوس

ها براي از مناطق بستر و زیر بستر اقیانوس% 90اند و این در حالی است که برداري از این منابع، دریاها از اهمیت خاصی برخوردار شدهدریاها و توان بهره
هاي معدنی و مواد شار از منابع عظیم نفت و گاز، کلوخهاند و سرزمین را در برگرفتهسطح کرة % 71ها در حدود اقیانوس. اندها تقریباً ناشناخته ماندهانسان

.باشندغذایی می
هاي نو، منابع خدادادي غذایی، انتقال فرهنگ به دریا در مسائل مختلفی از جمله استفاده از انرژي،دریاها براي هر کشوري داراي ابعاد مختلفی است 

دریا براي یک :اندفرمانده معظم کل قوا نیز در مورد اهمیت دریاها فرموده: .یار باالیی داردهمه کشورهاي منطقه و فرامنطقه و تجارت دریایی اهمیت بس
رهبر : هاستکشور یک فرصت بزرگ براي پیشرفت و حفظ منافع ملی است منافع دریا مال همه است امکانات این دریاي پربرکت متعلق به همه ملت

،این ساحل عظیم و طوالنی بسیار حساس که در دریاي عمان داریم در واقع یک گنج است: انددهفرموسواحل مکرانمعظم انقالب در مورد اهمیت 
.سواحل دریاي عمان و حضور در دریاي عمان یک گنج است، یک ذخیره است

:ضرورت حضور در دریا- 6
آغاز 1493در سال 6با فرمان پاپ الکساندر 15ر قرن اند، اما اوج این کشمکشها ددریاها با توجه به اهمیتشان، همواره مورد کشمکش دولتها بوده

این عمل مورد .نندتوانستند از دریا استفاده ککند و سایر دول بدون اجازه اسپانیا و پرتغال نمیشود، که جهان را بین اسپانیا و پرتغال تقسیم میمی
، رفته رفته 16اما با اضمحالل امپراطوري اسپانیا و پرتغال از قرن .کردندمیسیاسی انگلیسی قرار گرفت، که ازاصل آزادي دریاها دفاع نهادهاياعتراض
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دهد، حق دارد حاکمیت خود را به سمت نظریۀ حاکمیت بر دریاتغییر کرد به این صورت که دولت ساحلی تا آنجا که قدرتش اجازه میاستکبار پیرموضع 
مهمترین نظریه در مقابل نظریه انگلیسی . گیردصل آزادي دریاها و حاکمیت بر دریاها در میها میان ادر این دوره جنگ اندیشه. در دریا گسترش دهد

ت و چون دریا غیر قابل تملک هلندي است که با تمسک به اینکه الزمۀ حاکمیت، مالکیت اس، مربوط به هوگو گروسیوس)اصل آزادي حاکمیت بر دریا (
با پیروزي اصل آزادي روابط دولتها بر این اساس شکل 18و نهایتاً در قرن . کندآزادي دریا دفاع میهیچ کس حق حاکمیت بر آن ندارد، از اصل است،

.یابداین روال تا تدوین مقررات عرفی ادامه می. گیردمی
.استآوردهارمغانبهزمینهایندرپیشروکشورهايبرايراجهانیتوانمنديکهاستسدهپنجازبیشدریایی،هايفعالیتيعرصهدرپیشرفت

ودریاییهايحوزهاهمیتدرخللیفضا،هوايحوزهدربشرپیشرفتحتیوفنآوريوعلمیصنعتی،اقتصادي،پیشرفتمختلفهايدوره
کره يهوايوآبتغییردرسهاواقیانودریاهااهمیتسها،اقیانوودریاهاغیرزیستیوزیستیمنابعدریایی،ترابريچراکه.استنکردهایجاداقیانوسی

يحوزهدردیربازسهاازاقیانوودریاهاآن،برعالوه.استکردهکنندهتعیینبسیاربشریتيآیندهدرراآبیهايحوزهنقشانرژي،تأمینوزمین
.اندبودهجنگهاوهاازتقابلبسیاريمحلّواندداشتهسزاییبهنقشدفاعی،

دریاعرصه يدرتاریخیحضورسابقه يخاورمیانه،استراتژیکيمنطقهدرساحلکیلومتر3500حدودداشتنبایران نیزاجمهوري اسالمی
.بناکنددریامحورتوسعهپایه يبرراخودنظامیوسیاسیاقتصادي،اقتداراساستواندمیانسانی،غنیيسرمایهوفنیتوانمندي هايازوبرخورداري

باال،لزاییاشتغاآزادوآبهايبهدسترسیوآسیاغربجنوبمنطقهدرجنوب-کریدورشمالعنوانبهآفرینینقشانرژي،غنیمنابعلتیک،ژئوپموقعیت
است،اقتدارومحورتوسعهعنوانبهدریابهکشورهاتوجهيندهندهنشانیز،جهانیرویکردهاي.رودشمارمیبهدرایراندریاهايازپتانسیلبخشیتنها

قراردریاهاکناردنیادرشهرهاي بزرگدرصد80ازبیششود،میانجامسهااقیانوطریقازجهانیتجارتازدرصد90ازبیشاکنونهمکهطوريبه
خشکیدریامحور،ايجبهامرتوسعهایران،درمتأسفانهکهاستحالیدراین.دریاقرارندارددرمجاورتیک شهرتنهاجهان،بزرگشهر20ازودارند
رابطهایندريرهبرمقام معظمبیاناتبهمسئله،بیانبراي.شوندنمیمحسوببندريشهريمنزلهبهیککشور،هیچبزرگشهر20ازوبودهمحور
:می گردداشاره

آنمااست،یعنیشدهاهتمامیبیوامیاحتربیبسیاردریانوردييمسئلهدراز،بهسالیانطولدرماکشوردرکهدانیدمیخوبشماهاالبته
بود،یکیخشکیبابرایشانآبرسیدند،آببهوقتیکهملتهاییبرخالفشدیممتوقفرسیدیم،آببهمرزمانطرفیکدروقتیکههستیممردمی

وآببرایشانیعنیآمدندهندوستانتامثالًوتندگذاشهایشاندرقایقراپایشانرسیدند،دریاهایشانآببهوقتیاروپاییهاازخیلیوهاانگلیسیمثل
تصرّفرادریاهاکهتاآنهاییماندیمشدیم،متوقفنجاهمارسیدیم،دریابهوقتیمامیکندایجادتفاوتیچهببینیدشمااستنداشتهفرقیهیچخاك،
بشوندهمماخشکیواردوکنندتصرّفهمرامادریايوبیایندکردند،

:رت توجه به شهرهاي بندريضرو- 7
از این ده شهر، به غیر از بوگوتا . ترین شهرهاي دنیا عبارت هستند از بمبئی، کلکته، کراچی، الگوس، شینزن، سئول، تایپه، بوگوتا و شانگهايمتراکم

کنند؛ و نفر زندگی میچهل ونهربع، هزار و در سئول که یکی از شهرهاي متراکم دنیاست، در هر کیلومترم. شهر دیگر بندري هستند9که در کلمبیاست، 
محسوبپاکستانبندرسازيبرنامهبزرگترینکهداردقرار"گوادر"در حالی که در کنار چابهار بندر ،نفر9در مقابل در شهر چابهار در هر کیلومترمربع 

. باشد... وصاللهعلی،جبلرجایی،شهیدجانشیناستقراروشودمی
حتی در خود آمریکا؛ . جنوبی، و ژاپن، کنار آب قرار دارنداي دنیا یعنی نیویورك، لندن و توکیو و بعد در آسیا مهمترین شهرهاي چین، کرهبهترین شهره

ه شهرهاي بزگ استرالیا از جمل. ترین شهرهاي آمریکا هستندآنجلس بزرگترین و فعالنیویورك، واشنگتن، فیالدلفیا، بوستن، میامی، شیکاگو و لس
در منطقه خود ما، . در نیمه غربی اروپا، هامبورگ، نوتردام، استکهلم، هلسینکی و کپنهاگ در کنار آب هستند. کنار آب قرار دارند... ملبورن، سیدنی و

بندر کراچی . اندقرار گرفتهدر ترکیه نیز شهرهاي با رونق اقتصادي در کنار آب. در کنار آب قرار دارند... دوبی، دوحه، کویت، بحرین، مسقط، صالله، جده و
. دهددر پاکستان نیز به همین ترتیب، یکی از بنادري است که به افغانستان و کل ناتو خدمات می

... ینتهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، کرمانشاه، ارومیه، رشت، زاهدان، کرمان، همدان، اراك، اردبیل، قزو: اکنون به بیست شهر ایران نگاه کنیم
. کیلومتري ساحل ما وجود ندارد200وهیچ کالن شهري در فاصله در این لیست همگی شهرهاي بزرگ در مرکز و خشکی قرار دارند 

:راهبردهاي فرماندهی معظم کل قوا -8
هاي کلی نظام ن سیاستقانون اساسی یکی از وظایفی که براي رهبري در نظام جمهوري اسالمی ایران تعریف شده است، تعیی110مطابق اصل 

.شاید بتوان اعالم یک شعار براي هر سال را در راستاي این وظیفه دانست. باشدمی
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... رهنگی، اقتصادي و المللی، فهاي ملی، بینگردد، ضرورتگذاري خاصی براي یک سال توسط رهبري میرسد آنچه باعث ناموجود به نظر میاینبا
.باشدمی

عنوان نقشه راه امسال به. ها در ایران با موضوعات اقتصادي انجام گرفته استگذاري سالل، امسال براي پنجمین سال متوالی است که نامبه هر حا
اهمیت يریشه. توان بدون دلیل یافتها را نمیاین نام گذاري. نیز موضوعی اقتصادي را در دل خود دارد» حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی«

. عنوان کرد» المللیي بینتحوالت در عرصه«و » تحوالت درون کشور«توان در موضوعات اقتصادي در این چند سال اخیر را می
در طول تاریخ پرفراز و نشیب کشور ایران، . باشدالملل و کشور ایران میي بینبا این وجود، آنچه اهمیت بسیار دارد، نوع برخورد و تعامل جامعه

و از سوي دیگر با کشورهاي ... ي جهانی و به خصوص کشورهاي غرب مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه و هاي متفاوتی به جامعهواره نوع نگاه و تعاملهم
... مدارا و ي منفی، ترس، غرب شیفتگی و شرق شیفتگی، موازنهجنگ، دوستی، قراردادهاي ننگین،. وجود داشته است... شرق مانند روسیه، چین، ژاپن و 

.ن با این کشورها حاکم بوده استبر روابط ایرا
الملل پیدا هاي مختلف را در همین نوع روابط با جامعه بینهاي ایجاد شده در عرصهماندگی کشور و یا فاصلهبا این حال شاید بتوان عمده ریشه عقب

.نمود
ترین ابزار رسیدن به اهداف خود مورد هاي اقتصادي را به عنوان مهمتفاده از جنبهي قابل تأمل این است که از حدود پنج شش سال پیش، غرب اسنکته

توان مشاهده نموداي که تالش غرب براي ضربه زدن به اقتصاد ایران و فلج نمودن اقتصاد را به وضوح میبه گونه. توجه ویژه قرار داده است
از یک طرف الزامات درونی کشور است که . ت که کشور ما اکنون در یک وضعیت گذار قرار داردتوان گرفاز موضوعات گفته شده در فوق این نتیجه را می

ي اولویت کشور قرار داده است و از طرف دیگر، فشارهاي وارده خارجی است که نیاز به توجه اقتصاد را دو چندان نیاز به اصالحات اقتصادي را در درجه
که با نگاهی دقیق تمامی تحرکات بیگانگان اند رد توجه قرار دادن اقتصاد در شعارهاي چند سال اخیر نشان دادهرهبري نیز با مومقام معظم . نموده است

نکه نوك پیکان را زیر نظر دارند و همزمان با آماده نمودن کشور در مقابل تهدیدات احتمالی از مولفه هاي قدرت نظامی نیز غافل نبوده و با توجه به ای
ند که می توان به تغییر ماموریت نیروي دریایی از خلیج فارس به دریاي ه ادریا به سمت کشور بود توجه خاصی به نیروي دریایی نمودتهدیدات از سوي 

.اشاره نمود1387و حضور در دریاي عربی و اقیانوس هند در سال 1386عمان در سال 
: و اقیانوس هند راهبردهایی را مشخص نمودندکه عبارت است از بنا براین فرماندهی معظم کل قوا با توجه به اهمیت حضور در دریا

م این ساحل عظیم و طوالنی بسیار حساس که ما در دریاي عمان داریم ، در واقع یک گنج است و باید این را اعتراف کنیم ما حواسمان را بردی
ثروت عظیم در دریاي عمان ، چرا که دریاي عمان عقبه اساسی و تعیین متوجه خلیج فارس کردیم  البته خلیج فارس مهم است اما توجه نکردیم به این 

کننده سرنوشت خلیج فارس است
ریاي ما در سالهاي گذشته از سواحل طوالنی دریاي عمان بهره الزم و کافی را نبرده ایم، ذهنمان همه اش متوجه خلیج فارس بوده است ، اهمیت د

نگاه جدید که نگاه به دریاي عمان است ، به وسیله ارتش ، می تواند کارهاي بزرگی انجام دهد و براي منطقه این. عمان از نظر ما مغفول مانده است 
.جنوب شرق کشور یک موهبت الهی است 

مال دشمنی که احت. فارس نیستامروز کار در دریاي عمان دشوارتر از گذشته و بسیار مهم است زیرا امروز دشمن ما، فالن کشور همسایه خلیج
با توجه به این اهمیت، بایستی نیروي . بنابراین، کار بسیار مهم است. ها گسترش یافته استحمله و تهدید او وجود دارد، دشمنی است که در اقیانوس

.ریزي و تحرك خود را با این شرایط جدید تطبیق دهددریایی جمهوري اسالمی ایران، برنامه

:ان به این نتایج دست یافتاز فرمایشات مقام معظم رهبري می تو
مقابله با تهدید هاي بحري بایستی در خارج از مرز هاي آبی صورت گیرد

میل و کشش قواي راهبردي دریایی دولت ها همواره به سمت کرانه هایی است که بیشترین تهدید در آنجا متمرکز گزدیده است
شنا باشند ، نباید در سواحل آتخصصیبا امکانات پدافند دریا و شیوه عمل آن به صورتکشورهایی که به گونه اي مرز دریایی دارند به ناچار بایستی

.انیدن خود را به ساحل از دست دهدمنتظر دشمن بود بلکه باید دریا را در هم شکست ، یا سازمان اورا طوري بر هم زد که قدرت رس

دریاییراهبردتعریف-9
:فرمایدمینحلسورهاز14آیهدرکریم،قرآندرمتعالخداوند

شکافنده آندرراکشتیهاوآوریدبیرونآنازپوشیدمیراآنکهايوپیرایهبخوریدتازهگوشتآنازتاگردانیدمسخررادریاکهکسیاوست 
شما شکرگزاریدکهباشدبجویید واوفضلازتامبینی و
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:گویدمیبیستمقرناوایلدرییدریاراهبرديکنندهابداعماهان،آلفرددریاساالر

برفرماندهیقدرتکهکشورهاازائتالفییاوکشورهر.اندهپوشاندرازمینجدارچهارمسهکههستندپرآببهاییحبازمین،کره ي اقیانوسهاي
یکوجودکار،اینبرايالزمواساسیشرط.شودمسلطزمینکره ي برطریقاینازوکندکنترلرادنیاثروتمیتواندباشد،داشتهرابزرگدریاهاي

شودپشتیبانیوتکمیلتجاريکشتیرانیازانبوهیباودریاهاباشدماوراوکشورداخلدرعملیاتیههايپایگادارايکهقدرتمنداستدریایینیروي

دریامحورتوسعهراهبردازاستفادهضرورت- 10
جهانیامنیتوصلحوانرژيوداروییغذایی،منابعونقل،تأمینحملبشري،نهايتمدایجاددرياویژهاهمیتازسهااقیانوودریاها
داخلیايدریاچههايحوزهحتیونهاآسواحلوجنوبوشمالدردریاییهايدرحوزهايگستردهفعالیتهاياکنونماکشور.برخوردارند

ارقام،مالحظهوآماربهمراجعهبااما.استفعالیتهااینگسترشگویايدریایی،همهصنایعوساحلیگردشگريدریایی،ترابرينفتی،فعالیتهاي.دارد
کشور،جزایرووسواحلپیرامونیدریاهايازبهینهبرداريبهرهعدموراهبرديايبرنامهجنوب،نبودوشمالدرکشورطوالنیسواحلبهتوجهبامیشود
.استافزایشبهرونیز،سواحلدرکشوراقتصاديواجتماعیمشکالتآن،بروعالوهشدهیاريبسفرصتهايرفتندستازسبب

حضورجديعدمونیافتگیتوسعهاکنون.استکشورمتوجهدریاییيازناحیهنیز،تهدیدهاازبسیاريسواحل،ودریاهااقتصادياهمیتبرعالوه
ازبیشترمراتبایران،بهپیراموندریاییمحیطهايازهايفرامنطقکشورهايبرداريوبهرهشناختکهاستشدهسببسهااقیانووبازدریاهايدرایران

دریاییکشورياسالمی،ایراننکهآوجودبا:گفتمیتوانخالصهطوربهنهایت،در.باشدهامحیطاینازکشوردریاییمراکزبرداريبهرهوشناخت
درحالی.استبرّيعمدتاًکشور،يتوسعههايبرنامهامااست،گرفتهمحورقرارخشکیجهانراهبرديومهميآبراهسهکناردروشودمیمحسوب

.باشدبرقراردریاوخشکیبینمنطقیايموازنهحداقلآنکهیاوباشد)دریامحور(بایدبحريهابرنامهاینکهاستآنبرکارشناساناعتقادکه

امورکهطوريبهدارد؛ساحلیکشورهردر،...ونظامیسیاسی،اجتماعی،اقتصادي،مختلفابعاددرپیچیدهرویکرديوهعرصدریایی،امور
میمربوططبیعیمنبعیکعنوانبهدریاازبرداريهبهربهکهاستامورياول،يدسته.شودمیبنديتقسیمکلیيدستهدوبهیادشده،عمدتاً

يدستهوشوندمیمحسوباوليدستهجزوگاز،ونفتصنایعوتوریسموماهیگیري.دارددریاطبیعیمحیطکیفیتبهنیززیاديوبستگیشود
دربرراسازيکشتیوبندريفعالیتهايمسافر،وکاالونقلحملهايمقولهوگیرندمیکاربهابزارعنوانبهرادریاکهشودمیاموريدوم،شامل

مواردبهتوانمیآنهايجملهازکهاستدستیپایینصنایعیاوزیرساختهابهتوجهوتوسعهمستلزمحوزه،اینيتوسعهورشداست،یطبیع.دارند
:کرداشارهزیر

ىپردازقراضهوتجهیزاتوآالتماشینوفراساحلیشناورها،سازه هايانواعتعمیرونصبساخت،طراحی،:شاملدریایی،تکنولوژي-1
)دریانوردىودریایى،بندرى،امور(دریایىوبندريعملیاتوبنادر-2
وابستهصنایعوصید-3
دریاییگازونفتمنابعازبرداريبهره-4
دریایىنقلوحمل-5
تحقیقاتوآموزش-6
دریاییدفاعیصنایع-7
دریایىگردشگريوتوریسم-8
زیستمحیطازحفاظتودریایىامنیتوقضایى،ایمنىهاىرویه حقوقى،مقرراتازاعماستانداردها،ومقررراتقوانین،-9

اعتبارىومالىموسساتودریایىبیمه-10
1404سالتانقلوحملمورددرنظامکلىسیاستهاى-11

توجهبازیربخشهاازیکهرسهمتنظیمونقلوحملجامعنظامایجاد-12
:زیرجنبه هايبه

نیتىامودفاعىواقتصادىمالحظات)-1
انرژىمصرفشدتکاهش)-2
ایمنىافزایش)-3
ناوبرىتجهیزاتناوگان،زیرساخت ها،بینتناسبوتعادلبرقرارى)-4
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وتقاضا
اطالعاتیوانسانىمنابعمدیریتونقلوحملشهاىبهبود رووپیشرفتطریقازعالىسطحبهتارسیدنبهره ورىافزایش)-5

دریایىيتوسعهاندازچشم-11
شودتامیاستفادهبرنامهآنازقسمت،ایندراست،سالهبیستيکشور،برنامهدرشدهتدوینيبرنامهترینبلندمدتومهمترینکهنجاآاز
:استکشوريایرانش،.ه1404افقدرسالهبیستاندازچشمبراساس.شودتدوینکشوردریاییيتوسعهبرايمناسبیاندازچشم

مؤثروسازندهباتعاملواسالمجهاندرمبخشالهاانقالبیواسالمیهویتبامنطقهسطحدرفنآوريوعلمیاقتصادي،اولجایگاهبایافتهتوسعه
غربیآسیاييمنطقهسطحدرفنآوريوعلمیاقتصادي،اولجایگاهبهیافتهدست...المللبینروابطدر
.بودخواهدتدوینقابلزیرشرحبه،1404افقدرکشوردریاییيتوسعهدازچشم انآن،هايویژگیوکشورچشم اندازبهتوجهبا

وضعیتباتنگاتنگیارتباطمنطقه،دراولمقامبهیابیدسترواینازاست؛فنآوريوعلمیاقتصادي،يحوزهدرمهمیهايمؤلفهداراياموردریایی،
عنواناقتدار توانمیراایراناسالمیجمهوريدریاییيتوسعهچشم انداز«تحقق.کندمیطلبراحوزهایندرجديپیشرفتوداردکشوردریایی

.کرد بهرهوفعالیتهاتمامیدربرترومؤثرحضورجهتدریادرکشوريجانبههمهتوانمنديمنطقهدراولمقامبهیابیدستوکشوراقتداردریایی»
.کردتعریف...)ونظامیاجتماعی،ي،اقتصاد(حاصلمنافعازحداکثريبرداري

هم فکري و هم رارسیدن به چشم انداز توسعهو شکل گرفتن اندیشه هاي مبتنی بر ضرورت توسعه دریایییکی از عوامل مهم در جهت شاید بتوان 
به جمهور  موان به پیام ریاست محتردریایی در جهت همسو کردن نهادهاي مختلف کشور دانست که جهت اثبات این ادعا می تحوزهی فعاالن اندیش

: اشاره کردهاي دریایی هفدهمین همایش هماهنگی ارگان
صنعت حمل و نقل دریایی، گردشگري دریایی، صنعت ساخت و تعمیر کشتی، صنایع فراساحل و ساخت سکوهاي نفتی، شیالت و صید آبزیان 

هایی است که در صورت توجه به آن امکان ، حفاظت از محیط زیست دریایی، تنها نمونهدریایی، خدمات دریایی قابل ارائه به هزاران کشتی در منطقه
.فعالیت هزاران نفر از جوانان این مرز و بوم را فراهم می آورد

به دریا و اتخاذ راهبرد ترین فرصت در اختیار برنامه ریزان کشور قرار گرفته است تا با توجه کاملاینک در آستانه تهیه برنامه پنجم توسعه، مناسب
هاي مختلف مرتبط با دریا، به جبران غفلت تاریخی عدم به کالن توسعه دریا محور و تدوین سند جامع دریایی کشور به منظور بهره گیري مناسب از حوزه

هاي مسئول از تمامی دستگاه. میه مند نمایهاي این نعمت عظیم خدادادي بهرهاي موجود در دریا بپردازیم و کشور را از موهبتکارگیري کامل از مزیت
خواهم با همت بلند و عزم راسخ در راستاي توسعه ناوگان دریایی در ابعاد کمی و کیفی، ارتقاي سطح ایمنی و امنیت دریا نوردي، حفاظت ازکشور می

ت خود را به کار گیرند تا هر چه سریعتر توسعه دریا هاي دوجانبه و چند جانبه با کشورهاي منطقه و جهان هممحیط زیست دریایی و توسعه همکاري
.محور در ابعاد مختلف آن تحقق یابد

محوردریاتوسعهرویکردبابلندمدتاهداف-12
:جهت تحقق اقتصاد دریا محور با توجه به سند چشم انداز بیست ساله می توان موارد زیر را مد نظر قرار داد

اقتصادينگراییبرووکشورتوسعه همه جانبه يدرراستايکشورهاسایرباتعاملوارتباطیازه هايدروبه عنواندریاازاستفاده-1
ساحلیظرفیتهايازمناسبطریق بهره برداري هايازساحلیمناطقاجتماعی-اقتصاديتوسعه پایدارزمینهایجاد-2
ساحلیمناطقمحیط زیستازحفاظت-3
ثروت ملییکبه عنواندریایىاحلسوازعمومیبهره برداريحقتضمین-4
کاربرانمیانمنابعاینبهره برداري ازدررقابتکاهشوساحلیمنابعوفضاازبهینهاستفاده ي-5
امنیتیومحیطیمخاطراتمقابلدرایمنی آنهاحفظوساحلیمناطقدرتأسیساتوانسانیجوامعندهیساما-6
قه و جهانتوسعه ناوگان تجاري دریایی در سطح منط-7
...)بنادر، خطوط ریلی، خطوط جاده اي و (ساخت زیر ساخت هاي مورد نیاز در خصوص توسعه دریا محور-8
هماهنگ کردن نهادها و سازمانهاي مختلف در زمینه تغییر نگرش از اقتصاد زمینی به اقتصاد دریا پایه-9

فرهنگ سازي در زمینه توجه به دریا و اقتصاد دریایی-10
به معناي واقعی کلمه به منظور تاثیر گذاري فعال در    چانه زنی هاي سیاسی و اقتدار ملییایی راهبردي تحقق نیروي در-11
گسترش سامانه هاي پدافندي و تقویت نیروهاي نظامی در طول سواحل خلیج فارس و دریاي عمان با توجه به تهدیدات احتمال -12
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:محوردریاتوسعه عامراهبردهاي-13
:هداف سند چشم انداز می توان اهداف کوتاه مدت زیر را جهت نیل به اهداف بلند مدت مد نظر قرار دادبا توجه به ا

ساحلیزیست محیطی مناطقظرفیتهايباسازگاراقتصادي،توسعه فعالیتهاي-1
یخصوصوتعاونیدولتی،بخشهايبرفعالیتناظرمقرراتوقوانیندرف سازيشفاوهمسوییوهماهنگیایجاد- 2
آنبهدسترسی همگانیتأمینوسواحلحریمازاختصاصیهاستفادنمودنممنوع-3
ساحلیمناطقندهیسامادرهمگانیمشارکتزمینه يایجاد-4
دریاییوساحلیزیست بوم هاياحیايوحفاظت-5
ساحلیمناطقمحیط زیستآلودگیوتخریبازجلوگیري-6
غیرمترقبهحوادثومحیطیمخاطراتبامقابلهظرفیت هايارتقاء-7
الزمحقوقیبسترهايایجادباهمراهساحلی،مناطقسازها دروساختوفعالیت هااستقراربهره برداري،شیوه يکردنقانونمند-8
ملیمنافعبین المللی براساسومنطقه ايیهايهمکاردرکشورمؤثرنقشارتقاي-9

دریاوسواحلازمناسبياستفادهفرهنگ سازي-10
ساحلیمناطقدراطالعاتیکپارچه ينظامقراراست-11
ساحلیمناطقدراقداماتوفعالیتهامستمرارزیابیوپایش-12
مختلف و پبگیري تحقق مصوبات همایش ها هايخصوص هماهنگ کردن سازمانها و هم اندیشی فعاالن دریایی دربرگزاري همایش -13
ن المللیفراهم کردن زیر ساخت هاي مورد نیاز در سطح ملی و بی-14
عنوان تاثیرگذار ترین عامل در توسعه اقتصاد دریا محوران تجاري و نظامی به جهت ناوگربیت نیروي انسانی ماهر دریانوردت-15
ساحلیمناطقدرمستقرفعالیت هايوجوامعامنیتتأمین-16

نیروي دریایی راهبرديتشکیل ضرورت -14
هاي مسلح در کنار سایر ارکان قدرت ملی، نقشی اساسی در برقراري امنیت نیرو. ت ملی استبرخورداري از امنیت ملی نیازمند برخورداري از قدر

شدت متأثر از تفکر دولتمردان، برخورداري از امنیت ملی در حوزه دریا، مستلزم برخورداري از قدرت دریایی است؛ جایی که به. کنندملی ایفا می
.هاي کالن کشور و اهداف ملی استسیاست

ها پیوند خورده است، برخورداري از راهبرد دریایی مناسب، حیاتی و الزامی ي کشوري دریایی مانند ایران که منافع، اقتصاد و امنیت آن با دریابرا
.است

است، برخورداري اي شده اي و فرامنطقههاي منطقهمجاورت با اقیانوس هند که به واسطه اهمیت و خصوصیات آن، عرصه حضور نیروي دریایی کشور
هاي صنعتی جهان به منابع انرژي و وجود ترین منبع انرژي و ماده اولیه تولید بسیاري از محصوالت کلیدي و راهبردي، نیاز کشورعنوان اصلیاز نفت به

هاي راهبردي هرمز، ماالکا، هتر قرارگرفتن خطوط مواصالتی راهبردي کشور در آبهاي اقیانوس هند و تنگزده و از همه مهمرقابت اقتصادي سیاست
هاي اقیانوس منظور ایجاد امنیت ملی در عرصه آبالمندب و کانال سوئز، همگی لزوم برخورداري جمهوري اسالمی ایران از نیروي دریایی قدرتمند بهباب

.کندرا تأیید می1404انداز در افق هند براي دستیابی به اهداف ملی و تحقق سند چشم

هاي دریایی روزآمد، ضمن کامل کردن مثلث قدرت دریایی کشور، ورداري از نیروي دریایی در کنار ناوگان تجاري کارآمد و علوم و زیرساختبرخ
.کندمنجر به افزایش امنیت ملی شده و دستیابی به اهداف ملی را میسر می

ونقل دریایی و اقتصاد جهانی که در منطقه اقیانوس هند بر مثلث طالیی حمل) ریعنی سیادت دریایی کشو(تأثیر مثلث طالیی قدرت دریایی ایران 
ابع و شکل گرفته است، به معنی ایجاد امنیت و آزادي دریانوردي براي ناوگان تجاري جمهوري اسالمی ایران در منطقه شمال اقیانوس هند و حفظ من

.صیانت از منافع راهبردي کشور در این منطقه خواهد بود

کسب و حفظ .تواند ابزاري قدرتمند براي تأثیرگذاري بر اقتصاد و سیاست جهانی باشدهاي اقیانوس هند میهمچنین سیادت دریایی کشور بر آب
ش و مداوم در منظور حضور اثربخسیادت دریایی و صیانت از منافع راهبردي کشور در اقیانوس هند مستلزم برخورداري از نیروي دریایی مقتدر و توانا به

کند؛ این امر میسر نیست مگر با رویکرد ملی به وجو میهاي شمال اقیانوس هند است؛ جایی که استکبار جهانی منافع راهبردي خود را در آن جستآب
.توسعه دریا محور و استقرار نیروي دریایی قدرتمند در منطقه
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خاطر نفت و سلطه بر منطقه خاورمیانه در محدوده شمال اقیانوس هند ایجاد هاي اخیر بههاي بزرگ طی سالاي که قدرتاز طرف دیگر مشکالت عمده
هاي نیروي دریایی جمهوري اسالمی ایران در دریاي عمان و اقیانوس هند را اینگونه طلبد که اهم فعالیتاند، حضور ایران را در این منطقه میکرده

:توان برشمردمی

دست بلند و شمشیر ، (Blue Navy)هاي عمیقبه نیروي دریایی آب(Coastal Navy)اي ساحلیهآبوي دریایی روي دریایی از نیرتبدیل نی-1
المندبدر محدوده اقیانوس هند، خلیج عدن و تنگه باب) با رویکرد دزدي دریاییمبارزه جدي و مستمر با تروریسم دریایی(بلند

هاي دور دست با حضور قدرتمند ناوگان نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ان در دریابرافراشته شدن پرچم پرافتخار جمهوري اسالمی ایر-2
ایران در این مناطق

.تأمین امنیت خطوط مواصالتی نزدیک و دور دست جمهوري اسالمی ایران-3

:نتیجه گیري- 15
المللی، قرار گرفتن در هاي بینجنوب، دسترسی آسان به آبهزار کیلومتر مرزهاي آبی در شمال و5کشور بزرگ ایران با در اختیار داشتن بیش از 

هاي جنوبی، دارا بودن ذخایر غنی آبزیان دریایی و در اختیار داشتن مجاورت غنی ترین مخازن نفت و گاز در عمق دریا، مالکیت جزایر متعدد در آب
ها موجب شده برنامه ریزي این ویژگیاستشماريهاي بیها و مزیتیاي ویژگراهبردي ترین نقاط حیاتی جهان در قلمرو آبی تحت حاکمیت خود، دار

دف براي بهره گیري هر چه بیشتر و بهتر از این نعمت الهی فراهم و افق چشم انداز توسعه با نگاه به دریا روشن تر شود و مسیر دسترسی به ه
.تر طی شودقدرتمندترین و ثروتمندترین کشور منطقه در کلیه ابعاد آسان تر و سریع

، کسب اقتدار و سیادت اقتصادي دریایی و داشتن حضوري "توسعه دریا محور"آنچه که مسلم است واالترین و باالترین هدف در مفهوم و مقوله 
که با توجه به اصول زیر تحقق خواهد یافت. قدرتمند در تمامی زمینه هاي دریایی در سطح منطقه و سپس در ابعاد جهانی است

یاستگذاریها و برنامه ریزیهاي کشور در سطوح بین المللی ، ملی ، منطقه اي و محلی می تواند با در نظر گرفتن ظرفیتها و مزیتهاي تمامی س-1
سواحل و دریاهاي کشور تدوین گردد بگونه اي که این مزایا بعنوان عواملی توانمندساز جهت رشد و توسعه پایدار کلیه مناطق کشور لحاظ 

.دریاهاي کشور تامین گرددطریق فعالیتهاي مرتبط با سواحل وسهم قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی از گردند بطوریکه
الگوي توزیع و پخشایش جمعیت و پراکندگی آن در کشور می تواند از تمرکز بیشتر در مناطق مرکزي به سوي مناطق ساحلی گرایش یافته و در -2

این امر مستلزم تعریف انواع فعالیتهاي اقتصادي در دریاها، . مطلوب در کل کشور منجر شود نهایت به یک سازماندهی فضایی متناسب و 
سواحل و پسکرانه ها و فراهم نمودن شرایط و بسترهاي محیطی الزم براي جذب جمعیت در شهرها و روستاهاي بندري و ساحلی است بگونه 

موازات آن ضریب نفوذ و آسیب ه دیگر مناطق توسعه یافته دنیا ایجاد نماید و بشهري را در سواحل و بنادر کشور هماننداي که مناطق کالن
ضریبوبازدارندگیتوانارتقاءباعثودادهکاهشبیگانهقطبهايسويازرامناطقاینپذیري نظامی ، اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی

.گرددکشورملیپایداري
وتوانمنديازبرآینديبعنوان، لب قدرتهاي سیاسی و اقتصادي بودهمهمترین ویژگیهاي مشترك غااقتدار دریایی که در طول تاریخ یکی از -3

ر قدرتهاي جهانی در تمامی زمینه هاي دریایی شامل علمی ، صنعتی ، تجاري و نظامی می باشد که ایران بر اساس این دکترین و از حضو
ی از قدرتهاي تاثیرگذار در عرصه هاي بین المللی تبدیل خواهد گردیدمسیر توسعه دریامحور به این مهم دست یافته و به یک

ر تردیدي نیست که سنگ بناي این اقتدار و سیادت اقتصادي دریایی تنها با افزایش سطح هم اندیشی و تعامل میان فعاالن دریایی کشور و تکرا
.بدست خواهد آمدریا محوروتوجه مسئوالن کشور به امر توسعه دمفاهیم و اهداف مشترك این فعاالن 

موجیم که آسودگی ما عدم ماستما زنده به آنیم که آرام نگیریم
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:منابع
1390،  تابستان24ص،9شمارهچهارم،سالهنگام،بهفصلنامه،راهبرد دریایی و توسعه دریا محور، منصوردهقان،مرتضی-1
)171پیاپی(36شمارهپنجم،وبیستسال،دریاوبندرماهنامه، محوردریاتوسعهباانسانیثروتتوسعهزارع، ابراهیم، -2
14و13، سوره جاثیه، آیه قرآن کریم-3
، انتشارات عقیدتی سیاسی ارتش جمهوري اسالمی ایراندربا در حدیثحسن زاده، فرهاد، -4
روابط بین المللیضرورت توسعه ناوگان دریایی، تدوین سند جامع دریایی وتوسعهشریفی، اعظم،-5

).هاشرکت- بورس(10صفحه،)23288(1796شمارهاقتصاددنیايروزنامه
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