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نقش راهبرد دریایی در توسعه قدرت دریایی جمهوري اسالمی ایران
هاشم منفرد

سیاسیکارشناسی ارشد جغرافیايآموختهدانشافسر نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران و 

:دهیچک
خزر از موقعیت دریایی ویژه اي در دریايباومجاورت،عماندریايوهرمزتنگه،فارسخلیجشمالقسمتجمهوري اسالمی ایران به واسطه قرار گرفتن در

،ایرانقارهفالتوسرزمینیهايآبدرمعدنیموادسایروگازونفتسرشارمنابعواقع شدن  در بیضی استراتژیک انرژي ، وجود. منطقه و جهان برخوردار است
باال درعرصه صنایع دریایی ، جاذبه هاي  ویژه در حوزه گردشگري دریایی  وسواحل مناسب جهت برخورداري از ظرفیتهاي ،آبیمرزکیلومترهزارازسهبیشوجود

ضروريماکشورو جهان را  برايمنطقهدربرتردریاییقدرتیکداشتناهمیت...و دریاطریقمبادالت تجاري کشور ازنود درصدازبیشتوسعه بنادر ،  انجام
لیکن به واسطه غلبه . دستیابی به قدرت دریایی   تنها در صورت اتخاذ راهبردي دریامحور در سیاستهاي کالن کشور محقق خواهد شداز سوي دیگر.  نمایاندمی

تصادي ،اجتماعیسیاست بري در سازماندهی سیاسی فضا و غفلت از راهبرد دریاپایه در مدیریت کالن کشور، پیامدهاي مخربی در عرصه هاي گوناگون  سیاسی ،اق
پیرامون در فضاي سرزمینی کشور گردیده که به تبع آن شاهد افزایش فرایند تمرکز گرایی ، افزایش -و فرهنگی  بر کشور تحمیل و باعث  بروز پدیده مرکز

، افزایش احساس اجتماعی، ادامه روند مهاجرت و حاشیه نشینی در اطراف پایتخت و چند شهر بزرگ ، عدم توسعه مناطق ساحلی–نارضایتی هاي اقتصادي 
کولوژیکی تبعیض و فاصله طبقاتی ، گسستگی پیوند ارگانیک بین بخشهاي مختلف اقتصادي و مناطق مختلف کشور ، ا فزایش تخریب محیط زیست و فشارهاي ا

. و تخلیه برخی از بخشهاي کشور بوده ایمبویژه در اثر رشد بی رویه شهرهاي بزرگ ، عدم بهبود در وضع اشتغال و ادامه روند بیکاري ، توزیع نامتوازن جمعیت 

ر سیاستهاي کالن لذا در این پژوهش پس از تشریح موقعیت دریایی جمهوري اسالمی ایران به بررسی نقش راهبرد دریامحور در توسعه قدرت دریایی و تاثیر آن ب
.کشور میپردازیم

ایرانتنگه هرمز،، دریاي خزر ،عماندریا ،خلیج فارس،دریاي راهبرد دریایی، قدرت دریایی،:کلیديه هاي واژ

:مقدمه- 1
در گذشته ، نقش قدرت رزمی در خشکی ، در تعیین سرنوشت جنگ و ساختن قدرت جهانی و یا منطقه اي ، اهمیت تاریخ نشان داده است که

. ي زمینی و خشکی بوده اند اند تا ساختار دریایی ، و عملیات دریایی مکمل جنگهابیشتري داشته است و اساساً جنگها بیشتر ساختار زمینی داشته
و غیره ، عمدتاً قدرتهاي بزرگ جهانی نظیر هخامنشیان ، ساسانیان ، رومیان ، مسلمانان ، حکومتهاي ایرانی بعد از اسالم ، مغولها و تاتارها ، عثمانیها

رت خشکی ، به بعد از آغاز دوره استعمار و باز شدن اهمیت قدرت دریا و تسلط بر دریاها و یافتن موقعیت قابل رقابت با قد. اند قدرتهاي خشکی بوده
. گردد پاي اروپاییان به پهنۀ اقیانوسهاي جهان باز می

و فعالیت در ا و تنگه هاي مهم ،در صدد بهره برداري از منابع سرشار دریایی هآبراه،امروزه نیز قدرتهاي بزرگ با بهره گیري از استراتژي حضور در دریاها 
.در آبهاي جهان  می باشند.... اگون تجاري ، اقتصادي و نظامی و عرصه هاي گون

. باشدو دریاي خزر از موقعیت ویژه اي در این حوزه برخوردار میتنگه هرمز ،، خلیج فارسعمانکشور ما نیز به واسطه قرار گرفتن در مجاورت دریاي 
شاهد توسعه نیافتگی در ببریم بلکه تنها نتوانسته ایم  از این موقعیت بهره  الزم رالیکن به دلیل غالب بودن سیاست بري و فقدان راهبرد دریایی ، نه

.ابعاد گوناگون این عرصه می باشیم
سوال اصلی- 2

اتخاذ راهبرد دریایی چه تاثیري بر ارتقاي قدرت دریایی جمهوري اسالمی ایران دارد؟
فرضیه-3

یاپایه می با توجه به موقعیت ویژه جمهوري اسالمی ایران از حیث مجاورت با خلیج فارس ،دریاي عمان،دریاي خزر و تنگه هرمز ، لذا اتخاذ راهبرد در
. تواند تاثیر بسزایی بر ارتقاي قدرت دریایی کشور گذارد

:روش تحقیق -4
.باشدداده ها ، بر اساس جمع آوري اسنادکتابخانه اي میاین تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر جمع آوري 
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:مبانی نظري- 5
:منافع ملی- 5-1

. به مجموعه اي از همه پدیده ها و عناصري که در حفظ و بقا و بهتر زیستن یک ملت نقش آفرین است منافع ملی آن ملت یا کشور گفته می شود
دیگر منافع ملی عبارتست از ارزشهاي مادي و معنوي که افراد یک ملت نسبت به آنها احساس تعلق ، و یا به عبارت ) 80: 1386مجتهدزاده ، (

می وابستگی و مالکیت نموده و براي حفاظت از آنها و جلوگیري از تصرف آنها بدست سایرین از خود حساسیت نشان داده و حاضر به پرداخت هزینه
)1385:305حافظ نیا ، (.باشد

اهداف ملی - 5-2
کوشد در بستر زمان و حیات مستمر خود و به محوریت حکومت و نظام گزیند و میعبارتست از مقصدهاي مادي و معنوي که یک ملت برمی

کوتاه مدت ، توانند کمی یا کیفی ، اساسی و بنیادي یا روبنائی ، بلندمدت یا اهداف ملی می. سیاسی و با تکیه بر منابع قدرت ملی به آنها نائل آید 
)310: 1385،اینحافظ(. آرمانی یا واقعی و تحقق پذیر باشند 

ع ملی از جنس ارزش و منابع هستند فمنا. شود با توجه به تعاریف مزبور ، تفاوت بین منافع و اهداف ملی ، علی رغم تداخل مفهومی آنها مشخص می
هاي جغرافیایی ، کند ، بر پایه واقعیتاس تعلق و مالکیت و وابستگی ساختاري میشوند ، ملت نسبت به آنها احس، که توسط آحاد ملت درك می

رود ، دولتها و کند و تا حد جانفشانی پیش میملت براي حفاظت و کنترل آنها هزینه پرداخت می. شوند تاریخی ، فرهنگی و حیثیتی تعریف می
. حکومتها قدرت مانور کمی در تغییر و تحول آنها دارند 

ده و به ملت القاء و یا شدر حالیکه ، اهداف ملی از جنس عزم ، قصد و اراده هستند ، توسط حکومت یا نخبگان ایدئولوژیک و سیاسی تعریف و تدوین 
اي متکی شود ، قابل تغییر و اصالح بوده و انعطاف پذیرند ، تحقق آنها تا اندازهسپس بصورت رسمی یا ضمنی رضایت ملی کسب می. وند شتوجیه می

توانند آنها را ایجاد یا حذف ماهیتاً وضعی هستند و حکومتها با سنجش میزان توان و قدرت ملی می. باشد و مرتبط با منافع و منابع و قدرت ملی می
تغییر دهند و یا اهداف توانند اهداف قانونی و مصوب در قانون اساسی و یا قوانین عادي را با سازوکارهاي قانونی دیگرحتی می. و یا اصالح کنند

بنابراین قدرت مانور حکومتها در تغییر و تحول آنها . ایدئولوژیک و یا فرامرزي خود را حذف نمایند و براحتی آنرا توجیه و به ملت خود توضیح دهند 
)311: 1385،اینحافظ(. بیشتر از منافع ملی است 

: قدرت ملی-5-3
قدرت ملّی عبارت است از مجموعه ي توانایی ها و قابلیت هاي یک کشور ، :ملی را اینگونه تعریف نموده است تهامی در کتاب امنیت ملی قدرت 

قابلیت هاي یک کشور به مفهوم شایستگی ، سزاواري ، استعداد ذاتی و . براي نفوذ در رفتار سایر کشورها در جهت رسیدن به منافع ملّی آن کشور
. معین استراهکارهايم عل آن براي انجاتوانایی هاي بالقوه و بالف

قدرت ملّی را مجموعه اي از توانایی هاي بالقوه و بالفعل یک کشور تعریف می کند که از توانایی هاي -استراتژیست امریکایی-کالینز. ام. جان
)108: 1384هامی ، ت. (سیاسی ، اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی ، علمی ، تکنولوژیک و نظامی آن کشور ناشی می شود

از نظر وي چنین شرایطی فراهم نمی . مجتهدزاده قدرت ملی را عبارت از توان یک ملت در اعمال اراده ملی خود در درون و در وراي مرزها می داند
قدرت "این مجموعه مفهوم . آید مگر اینکه آن ملت توانسته باشد به مجموعه اي از ابزارهاي قانونی ، سیاسی ، اقتصادي و دفاعی دسترسی پیدا کند

طقه اي را را در اتکا به یک نظام حکومتی مردم ساالرانه ، توأم با اقتصادي پیشرفته ، نیروي دفاعی ورزیده و مجهز که بتواند موازنه هاي الزم من"ملی
: 1386مجتهدزاده ، (.، تحقق می بخشدواقعیت دهد و در چشم اندازي از خواستهاي پسندیده ملی ، منطقه اي و جهانی آن ملت پیگیري نماید 

76(

هاي مادي و معنوي که در قلمرو یک واحد جغرافیایی و سیاسی به نام کشور یا دولت اي از توانایمجموعه: عبارتست از قدرت ملیاز نظر حافظ نیا
توانائی، قابلیت و ظرفیت یک ملت و یک کشور براي استفاده از منابع مادي و معنوي خود « : قدرت ملی عبارتست از یا می توان گفتو.وجود دارد 

)245: 1385،اینحافظ(» با هدف اعمال اراده ملی و تحصیل اهداف و منافع ملی 
کیفیت و سطح تأمین منافع تابعی از سطح و کیفیت البته. مهمترین کارکرد قدرت ملی کشورها ، تأمین منافع ملی و حفاظت و بسط آن است 

: همان(. شود تعبیر می» استراتژي«کند که از آن به قدرت ملی آن کشور است ، ولی در ایجاد ارتباط بین این دو متغیر عامل مهمی ایفاي نقش می
254(
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استراتژي- 5-4
استراتژي دانش سیاستمداري و کشورداري است و استراتژي ملی علم و فن توسعه هماهنگ توانائیهاي اقتصادي، سیاسی ، فرهنگی ، اعتقادي ، 

اخالقی و نظامی یک ملت و کاربرد آن در جهت تحقق اهداف ملی است 
: در تعریف دیگري از استراتژي آمده است 

اینحافظ(» گیري تمام عناصر قدرت یک ملت یا گروهی از ملتها، براي تحقق اهداف آنها در زمان صلح و جنگاستراتژي عبارتست از هنر به کار« 
،1385 :255(

کنند و از سوي دیگر به اهداف و منافع آنها از یکسو به توانایی ، قابلیت و سطح قدرت ملی خود نگاه می. استراتژي هنر رهبران سیاسی کشورها است 
اندیشند که چه تدبیر یا تدابیري در پیش گیرند که از طریق سطح و میزان قدرت ملی خود بتوانند به حداکثر سپس می. افکنند میملی خود نظر

بنابراین سه عنصر قدرت ملی ، اهداف و منافع ملی و استراتژي ملی بهم دیگر مرتبطند و بر هم . بخشند دستیابی به اهداف و منافع ملی خود تحقق 
. گذارند اثر می

)254: همان(
گیرند ، باید در سه حوزه سیاست خارجی ، سیاست اقتصادي و سیاست هدفهایی که یک ملت یا گروهی از ملتها در نظر میعزتی معتقد است 

ست که آن را خالصه آنکه این هدفها را باید مفهوم واحد و وحدت بخشی هدایت کند و این همان چیزي ا... نظامی سازگار و هماهنگ باشد 
)1384:8،ی عزت(. نامند استراتژي بزرگ می

: گوید کالینز می. ـ جان ام 
کار ـ استراتژي بزرگ عبارت است از فن و علمی که قدرت ملی را تحت تمام شرایط به منظور کنترل طرف مقابل به اندازه و طریق مورد نظر با به

صد کندو بدین وسیله عالیق و مقابردن تهدید ، نیروهاي مسلح ، فشار غیرمستقیم ، سیاست ، طفره و گریز و سایر ابزارهاي قابل تصور بسیج می
)1384:9،ی عزت(. سازدامنیت ملی را برآورده می

استراتژي نظامی خشونت یا تهدید به خشونت را . باشند استراتژي نظامی و استراتژي کالن به یکدیگر مرتبط هستند ، ولی هم معنی و مترادف نمی
استراتژي کالن ، اگر موفقیت آمیز باشد ، هرگونه نیاز . است یابی به پیروزي با استفاده از نیروهاي نظامیکند ، و در جستجوي دستپیش بینی می
استراتژي نظامی عموماً در صالحیت فرماندهان نظامی قرار دارد . کند یافتن بلکه به صلح پایدار نگاه میبرد و نه تنها به ظفراز بین میبه خشونت را

. ن بر استراتژي نظامی که تنها یکی از عناصرش است ، نظارت دارد استراتژي کال. ، و استراتژي کالن حدود کاري سیاستمداران است 
)23: 1387ان،یلطف(

نماید ، به علمی است که در به تصویر کشیدن فضاهاي جغرافیایی مطالعه می» ژئواستراتژي « : توان چنین تعریف نمود از سوئی ژئواستراتژي را می
را در مقیاس استراتژیک و با موضوعات » حداکثر تولید«، » حداقل هزینه« و » حداقل زمان« که در نحوي که فضاها از این کارایی برخوردار باشند 

)1386:85،یینایم(. متفاوت تأمین کنند
:پیشینه تحقیق-6

در نیروي دریایی این چهل سال از عمر خود را ) 1906تا 1866از سال (فارغ التحصیل آکادمی دریایی آمریکا که ) 1914- 1840(آلفرد تایرماهان 
بیش از هر ،بازنشسته و مسئولیت دانشگاه جنگ نیروي دریایی ایاالت متحده آمریکا را برعهده داشت) آدمیرال(کشور گذرانید و با درجه دریاساالري 

جاد کرد و بر تفکر دریایی فرد دیگري به تئوري قدرت دریایی و استراتژي آن اهمیت داد و در خط مشی نیروي دریایی امریکا تغییرات مهمی ای
:سه اثر عمده وي در این زمینه عبارتند از . فرانسه ، ایتالیا ، روسیه ، ژاپن و دیگر کشورهاي نسبتاً پرقدرت تأثیر نهاد

زندگی نلسون-3تأثیر قدرت دریایی بر انقالب و امپراتوري فرانسه ؛ - 2تأثیر قدرت دریایی بر تاریخ ؛ -1
به . یکدیگر ارتباط دارند و به طور کلی در این باره بحث می کنند که شرط اصلی براي اتحاد یک قدرت جهانی ، کنترل بر دریاهاستکلیه این آثار با 

به نظر وي ، در نزاع بین قدرتها ، نیروهایی که در موقعیت دریایی . عبارت دیگر ، نظارت بر دریاها ، اولین قدم در راه کسب قدرت برتر جهانی است
. ر دارند از امکانات بیشتري براي در دست گرفتن ابتکار عمل برخوردار هستندقرا

شورهاي به عقیدة ماهان ، در دنیاي جدید تجارت و بازرگانی ، موقعیت دریایی مناسب ، داراي مزایاي اقتصادي ، سیاسی زیادي است ، در حالی که ک
)54: 1388عزتی ، . (هستندمحصور در خشکی ، در این خصوص از اهمیت کمتري برخوردار 

یافته هاي تحقیق-7
دریایی جمهوري اسالمی ایرانتیموقع- 1- 7
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در سده در سده بیستم ، استراتژي هاي نظامی حائز اهمیت ویژه بود و تسلط بر قلمروهاي ژئواستراتژیک در رأس اهداف استراتژیک قرار داشت ، ولی 
. کنند بیست و یکم ، دیگر چنین نیست و ما در حال گذار از قلمروهاي ژئواستراتژیک سابق هستیم که به سرعت با یکدیگر تداخل پیدا می

)1386:136،یینایم(
باقی بین طپس از پایان جنگ سرد با تغییر شاخصها در انتخاب قلمروهاي ژئواستراتژیک و اولویت یافتن مسائل اقتصادي بر مسائل نظامی ، ان

استراتژیک منابع انرژي اي که در مباحث ژئواکونومیک ، موضوع ژئوپلیتیک نفت و امنیت به گونه. قلمروهاي ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک پدید آمد 
بر همین اساس ، در آغاز سده بیست و یکم دو عامل عمده منابع . به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده در تعیین استراتژیهاي جهانی مطرح گردید 

یابیم نقشه منابع انرژي ، درمیاز طرفی  با نگاهی به. کنند و ارتباطات نقش اصلی را در شکل گیري مناطق ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک بازي می
به همین دلیل این منطقه به . که بیش از هفتاد درصد ذخایر نفت و گاز جهان در منطقه کوچکی از حوزه خلیج فارس تا حواشی خزر نهفته است 

)137:همان(. نقش کلیدي و محوري دارد» یرانا«عنوان تکیه گاه قلمروهاي ژئواستراتژیک انتخاب گردیده است ، که در آن 
پس از جنگ سرد از ،و با در نظر گرفتن تغییر قلمرو » هارتلند«در ترمیم فرضیات مکیندر ، اسپایکمن و دیگر نظریه پردازان مبنی بر سلطه به 

گیرنده خلیج هاي دربرمنتشر کرد ، مجموعه سرزمین1997اي که در سال در نوشته» جفري کمپ«مبناي ژئواستراتژیک به ژئواکونومیک ، پرفسور 
این دو منبع بزرگ انرژي ، نام داده است که سرزمین ایران چون پلی استراتژیک "انرژي استراتژیکمنطقه بیضی شکل"فارس و دریاي خزر را 

منطقهنیادرجهانی عیطبگازریذخاازدرصدچهلازشیبونفتشدهاثباتریذخاازدرصدهفتادازشیبدر واقع . دهدجهان را به هم پیوند می
)1388:95،یعزت. (داردقرار

هاي جدید ژئوپلیتیکی این دریا به اما ، در نظریه. رفت اي به شمار میهاي حاشیههاي ژئوپلیتیکی گذشته ، جزء سرزمینخلیج فارس در نظریه
هانی ي دیگر ، با اهمیت یافتن اقتصاد ، در نظام جدید جاز سو. یا محور یا به گفته لوهازن به مرکز مرکزها تبدیل شده است » هارتلند« سرزمین 

نظیري بدست آورده هاي ژئواکونومیکی نیز ، موقعیت بیاز این رو ، خلیج فارس در نظریه.مناطقی در جهان اهمیت دارندکه از نظر انرژي غنی باشند 
)96: 1385ن،یالعابدنیز(.رقابت کندنتواند از این نظر با آاي در جهان نمیبه طوري که اکنون هیچ منطقه. است 

نظیري است ، از باشد که واجد ذخایر زنده بیخزر بزرگترین دریاچه جهان می. دریاي خزر وضعیت بسیار ویژه و منحصر به فردي دارد گریدي سواز
شاعه بسیاري از ساحل نشینان به این دریا همچنین حیات و ا. هاي زنده کره زمین یعنی ماهیان خاویاري را در خود پناه داده است جمله فسیل

تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی را در خود جاي داده و 279،میلیارد بشکه نفت 200دریاي خزر بیش از )1388،93،یعزت(. وابسته است 
در یک جمع بندي از منظر )1386:147،یینایم(.اند شرکتهاي نفتی تاکنون بیش از چهار میلیارد دالر براي استخراج این منابع هزینه کرده

و موقعیت ارتباطی و مواصالتی از ) جایگاه امنیتی(، موقعیت استراتژیک ) نفت و گاز(منابع انرژي :ژئواستراتژیک حوزه خزر به سبب سه عامل
ناطق پیرامونی را نیز تحت تأثیر قرار از این رو هر گونه تغییر و تحولی در حوزه ، م. هاي اصلی کشمکش سیاسی، نظامی و اقتصادي خواهد بود کانون

اي را تحریک کرده که در پی به دست آوردن حداکثر منافع ژئوپلیتیکی خود از این هاي فرامنطقههمین مسأله کشورهاي ساحلی و قدرت. دهدمی
)6: 1389،يپور،لشگري احمد(. دریاچه باشند 

هاي آزاد جهان براي ه آبدسترسی بقرار گرفتن در مسیر اي پاکستان و افغانستان و موقعیت ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران با همجواري با کشوره
برآیند ظرفیت . المللی ایران فراهم نموده است اي و بینهاي را براي گسترش مبادالت منطقژهجایگاه وی... و افغانستان کشورهاي آسیاي مرکزي و

ي هرمز ، اتصال کشورهاي شمال ایران و ترانزیت کاال به روج نسبی ایران را از تنگناي تنگههاي ارتباطی سواحل جنوب شرق ایران ، آلترناتیو خ
کند که هاي اقیانوسی هند باز میدسترسی را به پهنهعمانساحل . دریاهاي آزاد و سایر مناطق جهان و انتقال انرژي نفت و گاز را به دنبال دارد 

. در زمینه هاي حمل و نقل ، تجارت دریایی ، امنیت انتقال انرژي ، شیالت و منابع دریایی داشته باشد تواند نتایج ژئواستراتژیک و اقتصاديمی
کند اي اقیانوس هند میي میان قارهسازهو عماني دریاي اي یعنی سازه، ایران را عضو دو سازه منطقهعماندریاي )1384:17نا،یروم،اینحافظ(
یعنی ایران با کشورهاي سه قاره داراي منافع مشترك . اي بین کشورهاي آفریقا ، آسیا و اقیانوسیه است ي میان قارهي اقیانوس هند یک سازهسازه. 

عضاي مربوط به آن در سه قاره آسیا ، آفریقا و اقیانوسیه ي روابط با او اقیانوس هند و توسعهعمانهاي دریاي به عبارتی عضویت در سازه. می شود
)1384:8نا،یا،رومینحافظ(. دهد ظرفیت ژئوپلیتک ایران را توسعه می

این ساحل عظیم و طوالنی بسیار حساس که ما در :اندفرمودهنیچنعماني ایدرتیواهمتیباحساسرابطهدر6/9/87مورخهدري رهبرمعظممقام
دریاي عمان ، ساحل دریاي عمان و حضور در دریاي . بودیم نج است و باید این را اعتراف کنیم که این را کشف نکردهگان داریم درواقع یک دریاي عم

ما همه حواسمان را بردیم متوجه خلیج فارس کردیم که البته خلیج فارس هم خیلی حساس است ، شکی . نج است ، یک ذخیره است گعمان یک 
دریاي عمان عقبه اساسی و تعیین کننده . نداریم اما توجه نکردیم به این ثروت عظیمی که ما در دریاي عمان داریم 

:فرمودندرابطهنیادر) 19/12/86(مورخهودر)51: 1390،ی،طحانياریس(.سرنوشت خلیج فارس است 
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دشمنی که ما احتمال حمله و تهدید او . کار در دریاي عمان دشوارتر و بسیار مهم است زیرا امروز دشمن ما فالن کشور همسایه خلیج فارس نیست 
)51: همان(. هم است بنابراین ، کار خیلی م. دهیم کسی است که در اقیانوس ها گسترش یافته است را می

تواند جایگاه خود را براي نومیک این منطقه و در پرتو چشم اندازي آینده نگر ، میجمهوري اسالمی ایران ، با توجه به مالحظات ژئوپولتیک و ژئواکو
ب ارتقا بخشد و از رهگذر این المللی تثبیت و ارزش موقعیت استراتژیک خود را به مراتاتصال شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب ، در نظام نوین بین

در )101: 1389زاده،میابراه(.ها ، به عنوان موتور توسعه در کشور و محور شرق خلق کند مبادالت عظیم ، ظرفیتهاي جدیدي براي انباشت سرمایه
خاورمیانه ، اسیاي مرکزي ، خلیج فارس براي قرن آینده که اروپاي غربی،) یونیدو(عین حال پروژه پیشنهادي عظیم انتقال انرژي سازمان ملل متحد 

کند ، از جهات چهارگانه، ایران را به حلقه اتصال این سیستم عظیم تبدیل کرده است که به تبع آن منطقه جنوب و آسیاي شرقی را به هم متصل می
اي دیک ترین راه و مسیر انتقال انرژي بین قارهاي عمان به عنوان نزیدر طرح یونیدو سواحل در. شرق ایران نیز از این امتیاز برخوردار میگردد 

ابهار به عنوان بزرگترین ترمینال مایع سازي گاز و انتقال آن به بازار مصرف جنوب شرق آسیا از جمله چین و در این طرح ، چ. شناخته شده است 
)100:همان(. ژاپن در نظر گرفته شده است 

کننده این نکته است که کشوري نقش قدرت برتر جهانی را در سده بیست و یکم بازي خواهد کرد ، که روند کنونی تحوالت نظام بین المللی بیان 
اي را ایجاب این تفکر استراتژیک ، بیش از هر چیز کنترل منطقه . بتواند بر منابع و خطوط انتقال انرژي جهان به ویژه نفت و گاز تسلط داشته باشد 

این حوزه ژئواستراتژیک جدید، سه منطقه جغرافیایی را دربردارد که عبارتند . گیرد را دربرمی» ماالکا«گاه استراتژیک کند که از کانال سوئز تا گذرمی
: از 

جنوب غرب آسیا با محوریت حوزه خلیج فارس ، به ویژه ایران ؛ -1
جنوب آسیا با محوریت هندوستان ؛ -2
.جنوب شرق و شرق آسیا با محوریت ژاپن -3

و خلیج عمانستراتژیک جدید ، ایران نقشی حیاتی دارد ، زیرا تنها کشوري است که براي انتقال انرژي از آسیاي مرکزي به دریاي در این مثلث ا
لذا)1386:147،یینایم(. ایران نقش محوري و بسیار مهمی در ژئوپلتیک دریاي خزر و خلیج فارس دارد. اي برخوردار است فارس ، از امکانات ویژه

منافعصیانت ازجهتیی  ایدرراهبرداتخاذلزومجهان،ومنطقهدرکشورماني اهایدرژهیووحساستیموقعبایی آشناومذکورمواردبههتوجبا
.باشدی ممشهودکامالی ملتیامني ارتقاوی مل
رانیای اسالمي جمهوري برایی ایدرراهبرداتخاذتیاهمویی ایدرقدرت- 2- 7

در استراتژي ملی دریایی هنر و علم به کار بردن هماهنگ عناصر قدرت دریایی کشور براي دستیابی به هدقهاي ملی بخش دریایی در تمام شرایط و
)8: 1381کامران،(. زمان جنگ و صلح است 

تر داشته و سه محور را در این مفهوم معنایی وسیعبلکه . باشد جنگ دریایی یکسان میواژهقدرت دریایی همواره با نمیتوان گفت که  مفهوم 
: گیرد برمی

گی و نفوذ کنترل تجارت و داد و ستد بین المللی، عملیات نیروي دریایی در جنگ و استفاده از نیروهاي دریایی به عنوان ابزار دیپلماسی ، بازدارند
طریق نبرد قطعی و محاصره نیروي دریایی رقیب و با کمک ناوگان دریایی استراتژي دریایی که از )166: 1383،يتنگرد(. سیاسی در دوران صلح 

آورد و این فرماندهی به دولت مربوطه امکان بهره جویی از سواحل ، تجارت دریایی ، پذیرد ، فرماندهی و کنترل بر دریا را به ارمغان میصورت می
)437: 1384ا،ینحافظ.(دهدی مراکیاستراتژتدارك قدرت در ساحل و دریا ، دیپلماسی دریایی و بازدارندگی 

هاي دریایی در دو اصل حاکم در راهبرد دریایی ، نظارت ، کنترل و سلطه همه جانبه بر دریاها ، خطوط حساس مواصالتی دریایی ، گلوگاه ها و تنگه
، هر کشوري که بتواند با بهره گیري از فناوري برتر و تسلط بر دریاها مشتمل بر سطح ، اعماق و فضاي باالي دریاهاست . بعد تجاري و نظامی است 

به بهره برداري یک ) مور دریایی ، موقعیت جغرافیایی مناسب و غیرهامانند عالقه مند کردن مردم به (افزاید عناصر دیگري که بر قدرت دریایی می
. شود محروم کند ، قدرت دریایی برتر محسوب میجانبه از دریا مبادرت نماید و سایر کشورها را در استفاده از امکانات دریایی

)94: 1390،ی،طحانياریس(
وکردهمطرحماهانرایی ایدرقدرتی شکافکالبدهینظرنیاول

:شش عنصر پایه براي کسب قدرت دریایی به وسیله کشورها را عنوان کرده است که عبارتند از 
موقعیت دریایی بین یک یا چند دریا و اقیانوس ،-1
وسعت ساحل براي دسترسی به دریا و مقابله با تهاجمها ، -2
وضعیت مناسب ساحلی از نظر قابلیت گسترش تأسیسات دریایی نظیر -3
روحیه دریانوردي مردم که بر فعالیت و توجه آنها نسبت به فعالیتهاي دریایی نظیر حمل و نقل و تجارت اثر می گذارد ،-4
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ن نیروي انسانی سرباز و فرمانده در کشور و پایگاههاي دریایی ماوراء مرزها ،جمعیت کافی از نظر تأمی-5
)205: 1383،اینحافظ(.خط مشی دولت در خصوص توسعه قدرت دریایی که ماهان براي آن اهمیت ویژه اي قائل بود-6

هنوز نتوانسته است چهارچوب کلی نظریه ماهان را به هم زند هاي قدرت و استراتژي دریایی با توجه به تحول تکنولوژي دچار تغییر شده ، ولی نظریه
: ها و منابع قدرت عبارت است از شود ؛ سرچشمهدانند که به شکل گیري آن منجر میها و عناصري میامروزه قدرت دریایی را مرکب از سرچشمه. 

ا عناصري نظیر کشتیهاي تجاري و جنگی ، پایگاهها و ابزار جنگ جامعه و ملت دریایی ، منابع ، سبک حکومت و سیاست دولت و جغرافیا که وقتی ب
)418: 1384ا،ینحافظ(. آورد شود ، قدرت دریایی را به وجود میترکیب می

باطی در گذشته مفهوم قدرت در دریا بیشتر متمرکز بر قابلیتهاي ارت. در یک قرن اخیر تلقی از مسأله قدرت در رابطه با دریاها دچار تحول شده است
: آنچه تلقی سنتی از رابطۀ دریا و قدرت را دچار تحول کرده چند مورد است که عبارتند از . و نظامی بود، ولی امروزه ابعاد گسترده تري یافته است

. توسعۀ تحقیقات علمی و شناخت ویژگیهاي دریاها و اقیانوسها-1
توسعۀ روابط و نیازهاي متقابل بین ملتها که نسبت به گذشته بسیار گسترش یافته است و در این میان دریا به عنوان واسطۀ تأمین -2

. کندنیازهاي متقابل بین ملتها عمل می
. هاي عملیات در ماوراي خشکیها هاي عملیات نظامی در دریاها و درواقع گسترش فضایی صحنهتوسعۀ عرصه-3
.ی بودن منابع خشکی براي رفع نیازهاي بشر به دلیل افزایش جمعیت و تحول در الگوي زیست ابناي بشر ناکاف-4
ها بر مبناي دریاها، حوزه پاسیفیک ، دریاي خزر، شوراي همکاري خلیج به وجود آمدن نقش سیاسی براي دریاها مانند تشکیل اتحادیه-5

. غیرهفارس ، حوزه دریاي سیاه ، حوزه اقیانوس هند و 
مشخص شدن نقش توریستی دریاها، با توجه به نیازهاي روحی بشر و گذران اوقات فراغت سواحل و جزایر نقش مهمی در این زمینه یافته -6

)201: 1383ا،ینحافظ(. اند
: ند از بنیادهاي دریایی قدرت یک کشور عبارت. المللی کشورها دارد دریا امروزه سهم زیادي در شکل گیري قدرت ملی و بین

: هاي اقتصادي به اشکال گوناگون مانند جنبه) الف
منابع فالت قاره و منابع کف و زیر کف ، -1
منابع غذایی دریایی ، -2
منابع تفریحی و توریستی دریایی، -3
منابع متفرقه اقتصادي نظیر انرژي ، آبزیان ، امالح ، خود آب و غیره ، -4
. ادي نظیر مناطق آزاد تجاري و صنعتی مزیتهاي مکانی براي تأسیس کانونهاي اقتص-5

: هاي ژئوپلتیکی دریا مانندجنبه) ب
اي ، منطقههاي گیري اتحادیه زمینه سازي شکل-1
اي و جهانی نظیر سوخت ، منابع تأثیرگذار بر فرایندهاي منطقه-2
) یا نقاط کنترل(عوارض دریایی نظیر نقاط استراتژیک -3
نقش ارتباطی دریاها درواقع منعکس کنندة اتصال جوامع گوناگون و برقراري ارتباط بین کانونهاي تولید و مصرف کاال و .دریا هاي ارتباطی جنبه) ج

. ها متبلور شده است خدمات است ، نقش ارتباطی دریا در این عرصه
انتقال مواد اولیه -1
انتقال سوخت -2
انتقال غذا ، -3
انتقال تولیدات صنعتی ، -4
انتقال مسافر ، -5
انتقال تجهیزات و نیروي نظامی و غیره ، -6
.هاي الکترونیکی انتقال پیامهاي مخابراتی از طریق شبکه-7
: هاي نظامی دریا در قلمروهاي سطحی ، عمقی ، فوقانی و حتی قطبی مانندجنبه) د
. شود ت سیاسی بخصوص در زمان صلح که به آن دیپلماسی دریایی هم گفته میحضور نظامی ناوها براي اعمال قدر-1
فراهم سازي امکان دسترسی به سایر نقاط جهان در خارج از قلمرو سرزمینی ، نظیر تواناییهاي امریکا در این زمینه -2
. ه تمام حقوق سرزمینی را دارا هستند ایجاد نقش جایگزینی سرزمینی در نقاط مختلف جهان با اعزام ناوهاي قوي و سنگین ک-3
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کند ا براي قدرت دریایی ایجاد میربه طور کلی خشکیهاي جهان در محاصرة دریاهاست و دریا این امکان . ممکن سازي محاصره دریایی خشکیها -4
. که بتواند خشکی را محاصره و نقش محیطی ایجاد کند 

. و اهداف خشکی و دریایی و هوایی از روي دریا یا زیردریاییها امکان تهاجم اتمی و غیراتمی به خشکیها -5
. و فراهم کردن امکان تهاجم از دریا به خشکی ) آبی خاکی(عملیات آمفی بی -6
)204-202:همان(فراهم سازي امکان کنترل شبکه دریایی و تسلط بر نقاط استراتژیک بخصوص در زمان جنگ -7

:کرداشارهریزمواردبهتوانیمشودیمیی ایدرقدرتوایدریافتنتیاهمباعثکهی ملعواجملهازدر دنیاي امروز 
تجارت جهانی از لحاظ حجم و تعداد از طریق آب صورت ٪90دوم این که . سطح جهان به وسیله آب پوشیده شده است ٪70اول این که بیش از 

200سوم، اکثریت شهرهاي بزرگ و مناطق پرجمعیت جهان در حد فاصل . شود این امر شامل بخش اعظمی از مواد خام جهانی نیز می. می گیرد 
ابع نماز سوي دیگر)167: 1383،يتنگرد(. است الملل آزادي دریاها را به رسمیت شناخته کیلومتري خط ساحلی قرار دارد و چهارم حقوق بین

برابر جمعیت فعلی جهان است و این در حالی است که امروزه بیش از 5موجود در دریاها ، قادر به تغذیه بیش از ) پروتئینی(شناخته شده غذایی 
منابع سرشار از مواد معدنی و انرژي زاست که میزان آن آب و بستر دریاها . کنند جمعیت جهان از نظر تغذیه زیر خط فقر زندگی می) یک چهارم(

به طوري . ارزان ترین ، اسان ترین و مطمئن ترین شیوه جابه جایی کاال و انسان هنوز از طریق دریا است . در خشکی ها رو به کاستی و اتمام است 
کیلوگرم و توسط کشتی و از 800کیلوگرم ، توسط راه آهن 100کیلوگرم ، توسط جاده 8که به ازاء مصرف هر اسب بخار انرژي توسط هواپیما 

موجود در حرکات فیزیکی توان .آورد دریا امکان اعمال قدرت علیه هر دشمن غیرهمسایه را فراهم می. توان جا به جا نمود تن بار را می4طریق دریا 
. آب دریا منبع عظیمی از انرژي استمختلف و همچنین تغییرات حرارتی و شیمیایی در ایه هاي ) موج و جزر و مد(دریا 

هاي جدید و سودمندي براي بشر هاي بسیار است که حتماً در صورت تحقیق ارمغاندریا و به ویژه اعماق غیرقابل دسترس آن هنوز مملو از ناشناخته
)127: 1390،ی،طحانياریس(. خواهد داشت 

هاي دریاي خزر، بسیاري از ویژگیهاي مطرح شده توسط دریاساالر ماهان در کرانهکهمیبایمدرکشورمانیی ایجغرافتیموقعبهقیدقی نگاهبا
وجود دارد و جمهوري اسالمی ایران همچون پلی بین کشورهاي حاشیه دریاي خزر و آبهاي آزاد جهان قرار عمانو دریاي ،تنگه هرمزخلیج فارس

: 1381کامران،(مدون و مشخصی در حوزه دریایی استراتژي نبودلیکن به دلیل.باشدمنطقه میاین ویژه اي در گرفته و داراي عمق استراتژیک
.نیامده استفراهمي خدادادموهبتنیازاي برداربهرهنهیزم،تاکنون )594

از این رو در . استنموده ل تاریخ نشان داده که ضعف در دریا نه تنها فرصتهاي تاریخی را از هر کشوري سلب کرده بلکه تهدیدات جدي را تحمی
) 92: 1389محمودي، .(شودجهان کنونی سهولت تحرك در دریا و سیادت دریایی مافوق قدرت قاره اي محسوب می

و حتی دریا همسنگ خشکی دیده نشده است گرچه بودهبا تأسف هنوز در بررسی طرحهاي ملی همچون طرح آمایش سرزمین ، سیاست بري حاکم 
توان شیالت را جایگزین نفت نمود و صنایع دریایی و تبدیلی آنرا رونق دارد و انگیزه هاي اگر اینگونه شود می. و در اولویت قرار گیرد باید دریا محور

. آن سوي مرز جلوگیري شود سوي شهرهاي بزرگ و حتیبوجود آورد که از مهاجرت آنان بهو جزیره نشینان ساحل نشینانمتفاوتی را براي تالش 
)58: 1381کامران،(

ا از طریق دریا سرنوشت کشور عزیز ما ایران ، چه بخواهیم و چه نخواهیم ، با دریا گره خورده ، بخش اعظم منافع ملی و منابع ما در دریا قرار دارد و ی
. شود ترین تهدیدهاي منابع، منافع و امنیت ملی ما ، از طریق دریاها اعمال میشود و در عین حال بزرگتأمین می

90هزار کیلومتر مرز آبی ، انجام بیش از 3هاي سرزمینی و فالت قاره ایران ، وجود بیش از وجود منابع سرشار نفت و گاز و سایر مواد معدنی در آب
بیش از و مجاورت با دریاي خزر عماندرصد تجارت جهانی ایران از طریق دریا ، قرار گرفتن در قسمت شمال خلیج فارس ، تنگه هرمز و دریاي 

ی لیجلدکترنهیزمنیادر)128: 1390،ی،طحانياریس(. د اننمایپیش ، اهمیت داشتن یک قدرت دریایی برتر را در منطقه براي کشور ما ضروري می
اهدافدرشهیرانکاراستقابلریغرانیایی ایدرقدرتاگر":نمودندحیتصري راهبردیی ایدري روینشیهمانیاولدری ملتیامنی عالي رشورایدب

قدرتازبرگرفتهماي هایتوانمندمهمي هاشاخصازی یک.رندیبگدهینادرارانیاي امنطقهقدرتتوانندینممنطقهي کشورها. داردی اسالمانقالب
".کندحفاظترانیای اسالمي جمهورشانازداردفهیوظکهاستي راهبردضرورتکیی یایاقتداردر.استرانیایی ایدر

با داشتن سوابق تاریخی درخشان ، دارا بودن سواحل طوالنی و ارتباط مستقیم با دریاهاي آزاد ، ایران که چرا لذا در اینجا این سوال مطرح می شود 
دفاعی ساحلی و نیز جمعیت هاي گرم و امکانات طبیعی بریدگی هاي ساحلی مناسب و کافی براي ایجاد بنادر و همچنین در اختیار داشتن آب

، تاکنون نتوانسته و مجاورت با انبارهاي بزرگ انرژي و فضاهاي بسیار مناسب جهت توسعه صنعت شیالت و گردشگري دریایی خوب دریایی نسبتاً
ان باشدکسب نماید ؟ آن چنان که شایسته جمهوري اسالمی ایرو بهره برداري از منابع  و منافع دریاییموقعیت مناسبی را در دریانوردي

: ازعبارتندطورخالصهبهکردذکررانیدراحکومتهای بعضی توجهکمنیاي براتوانی مکهرای ازعللی برخ
الف ـ فقدان راهبرد مدون توسعه نفوذ ملی در عرصه هاي گوناگون سیاسی ، اقتصادي،اجتماعی،فرهنگی،علمی و صنعتی در سایر ممالک 
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. نموده است توجه حکام وقت را بدان سو جلب می،بوده ، که در نتیجهی ، که اغلب از سوي خشکی ـ جهت تهاجمات خارجب
. ـ مناطق دریایی شمال و جنوب اغلب به عنوان مناطق دریایی داخلی و دور از صحنه رقابت هاي نظامی قرار داشته است پ
ـ درگیري حکومت ها در مسائل داخلی ت 
ـ عدم استقالل در فناوري دریایی ث 
عمانـ نامساعد بودن اقلیم و ضعف پوشش گیاهی در مناطق ساحلی به ویژه خلیج فارس و دریاي ج
ـ عدم شناخت نخبگان کشور از پتانسیلهاي بالقوه دریایی در حوزه هاي گوناگون سیاسی ، اقتصادي،اجتماعی،فرهنگی،علمی و صنعتیچ
)121: 1390،ی،طحانياریس(ردم نسبت به دریا و فرهنگ دریا مناآشنایی عامه ـ ح
شدید نظامهاي حکومتی در ایران و اتکا آنها به اقتصادهاي تک محصولیگراییـ تمرکزخ

. به قدرت و سیادت دریایی بوده استحکومتهاي ایرانی عمدهکه هر یک از دالیل فوق و یا مجموع آنها به روشنی موید عدم توجه کافی 
وملیقدرتارتقايدرفراوانیتاثیراتمیتوانندیکهرکه(کشورجزایرو،بنادرساحلینواریافتگیتوسعهعدم،سببخشکیسیاستاجراي
فروشواستحصالبهعمدتادریاازبرداريبهرهکهاستشدهسببدریابهنگرشنوعاین.استگردیده)باشندداشتهکشورملیمنافعازصیانت

بروز پدیدهوشدیدگرایینموده و منجربه تمرکزکشورتحمیلاقتصاد، برغالبشیوهعنوانبهرامحصولیتکاقتصادوشدهمحدودگازونفت
زیرمواردبهتوانمیجملهآنازکهاستداشتهپیدرفراوانیمنفیو تاثیرات، پیامدهاپدیدهاین. گرددکشورسرزمینیفضايدرپیرامونمرکزـ
:نموداشاره

در اطراف پایتخت و چند شهر بزرگاجتماعی، ادامه روند مهاجرت و حاشیه نشینی–افزایش فرایند تمرکز گرایی ، افزایش نارضایتی هاي اقتصادي 
ادي و مناطق مختلف ی ، گسستگی پیوند ارگانیک بین بخشهاي مختلف اقتصافزایش احساس تبعیض و فاصله طبقات، عدم توسعه مناطق ساحلی ، 

د کشور ، ا فزایش تخریب محیط زیست و فشارهاي اکولوژیکی بویژه در اثر رشد بی رویه شهرهاي بزرگ ، عدم بهبود در وضع اشتغال و ادامه رون
سطح روابط یت و تخلیه برخی از بخشهاي کشور ، کاهش سطح مبادالت تجاري و بازرگانی و به تبع آن کاهش بیکاري ، توزیع نامتوازن جمع

.و غیرهژئوپلیتیکی کشور در حوزه دریاها، بی توجهی به بازار پر درآمد صنایع دریاییه، عدم بهره برداري از موقعیت ویژدیپلماتیک با سایر کشورها 

قادر،دریاییفرهنگباملتآحادودولتمرداننمودنآشناودریاییراهبرداتخاذودریابهخشکیازسیاستتغییرباکهاین در حالی است
،منابعدریاییتجارتدریایی،گردشگريدریایی،نقلوحملچونگوناگونیابعاد،در)کشوردریاییویژهموقعیت(الهیموهبتاینازبودخواهیم

کشورهاسایربهآنعرضهودریاییتکنولوژيودانشسطحارتقايدریا وامواجازانرژيدریا، تولیدکفزیروکفمنابعدریایی،سطحزیروسطح
اشتغالتوسعهبهطریقاینازونمودهفراهمراکشورساحلینواردربیشترجمعیتاسکان،امکانمناسبسازيبستربابرده ورابهرهنهایت
برگذارتاثیرکه(دریایی مرزهايدرامنیتسطحافزایشوپیرامونینواحیدرملیهمبستگیارتقاي،دریاییصنایعرشددریایی،فرهنگ،ترویج
.ورزیممبادرت) استملیامنیت

:نموداشارهلیذمواردبهتوانی میی ایدرقدرتي ارتقاوی دهشکلجهترانیای اسالمي جمهورشاخصوبرجستهي تهایقابلجملهاز
. وجود روحیه سلحشوري و آمادگی مردم براي بسیج در مقابل هرگونه تجاوز بیگانه با توجه به تجربه هشت سال دفاع مقدس ) الف
خط مشی حکومتی رهبران سیاسی و نظامی با توجه به تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا در راستاي حفظ منافع ملی در دریا ) ب
داشتن وسعت سرزمینی و عمق راهبردي ) پ
داشتن نیروي انسانی مستعد و پویا ) ت
هاي راهبردي در اختیار داشتن سواحل طوالنی ، بنادر و جزایر با موقعیت) ث
داشتن سابقه طوالنی در دریانوردي و تجربه در دریا ) ج
داشتن منابع اقتصادي غنی و بالقوه ) چ
بومی قابل توجه داشتن ناوگان تجاري و ) ح
داشتن مراکز آموزشی دریایی در سطوح مختلف ) خ
توانایی ساخت و تعمیر و نگهداري انواع شناورهاي سبک و سنگین در صنایع دریایی خصوصی، دولتی و نظامی ) د
) تنگه راهبردي هرمز(ترین گذرگاه نفتی جهان اشراف داشتن به حیاتی) ذ
)مواد خام(ذخایر معدنی ، زیرزمینی و انرژي فسیلی داشتن مقادیر قابل توجه ) ر
)1390:134سیاري، طحانی (برخورداري از کارکنان نظامی دریایی با توان و تجربه باال ) ز
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کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

:ي ریگجهینت- 8
، دارا بودن سواحل طوالنی در برخورداري از مناطق دریایی ویژه،منطقه و جهانجمهوري اسالمی ایران در استراتژیک ویژه ژئوبا توجه به جایگاه

لزوم اتخاذ راهبرد و دریاي خزر،  داشتن سابقه طوالنی در دریانوردي  و  نیروي انسانی مستعد و پویا ، عمانمجاورت خلیج فارس، تنگه هرمز، دریاي 
ملی در منطقه و جهان کامال محسوس بوده و دریایی به عنوان راهبرد غالب در دستیابی به اهداف ملی و صیانت از منافع ملی و ارتقاي سطح قدرت 

دریاییجایگاهو توسعهمطالب ذیل جهت رشددر این راستا.می نمایدتوجه ویژه نخبگان سیاسی ، برنامه ریزان و دولتمردان را به این امر طلب
: گردد پیشنهاد میکشور

ایجاد وزارت دریاداري - الف 
یک نیروي دریایی قدرتمند احیا- ب 
يبرخورداري از تسهیالت مؤثر بنادر تجار- پ 
در حوزه صنایع دریاییخودکفایی در تشکیالت ، تعمیر و نگهداري- ت 
خودکفایی در ساخت یگانهاي شناور رزمی و تجاري - ث 
خودکفایی در بهره برداري از منافع اقتصادي دریایی -ج 
خودکفایی در تربیت و آموزش تخصصهاي دریایی -چ 
بهترین ، تواناترین ، کارآفرین ترین ، متعهدترین نیروها در بخش دریا بهره گیري از-ح
تأمین نیازهاي مشترك صنایع دریایی در داخل -خ 

تهیه طرح جامع بنادر 
تشکیل دادگاههاي دریایی در بنادر عمده -د
بخش خصوصی توسطپشتیبانی همه جانبه دولت از ایجاد صنایع کشتیرانی -ذ
انجام سرمایه گذاري زیربنایی در زمینه راه آهن ، فرودگاه و جاده هاي کشوري و انتقال ترافیک زمینی به دریا -ر
گسترش استفاده هاي تفریحی از قایقها و شناورهاي کوچکتر و ایجاد مکانهاي سکونتی و پذیرایی در محوطه هاي بندري و تشویق بازدید -ز

دریاییی و کالً فعال نمودن بخش گردشگريمردم از نحوه کار شاغالن دریای
و توسعه صنعت شیالتصید و صیادي نمودنمکانیزه -ژ

ایجاد مراکز و رشته هاي مرتبط با علوم دریایی در سطح وسیع کاربردي کردن آموزش هاي دریایی- س
تعیین درصد مشخص از بودجه فعالیتهاي صنایع دریایی جهت امر پژوهش - ش
ئل زیست محیطی توجه به مسا- ص
و توجه ویژه به نوارساحلی و اجرا طرح هاي آمایش ساحلینسبیتمرکز زدایی- ض
، در کشور(ICZM)پیاده سازي هر چه سریعتر نظام مدیریت یکپارچه سواحل - ط
بهره گیري از سیستمهاي نوین اطالعاتی در امور ساحل و دریا- ظ
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1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش

3095:کدمقالهرانیایاسالميجمهورییایدرقدرتتوسعهدرییایدرراهبردنقش

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

1385، حافظ نیا ، محمدرضا ، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ، مشهد ، انتشارات پاپلی]7[

فضاي مورد غفلت (حافظ نیا، محمد رضا و رومینا ، ابراهیم ، تحلیل ظرفیتهاي ژئوپلیتیک سواحل جنوب شرق ایران در راستاي منافع ملی ]8[
1384، 6، مجله جغرافیا و توسعه ،شماره پیاپی ) 
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1381، ،تهران ، انتشارات انجمن جغرافیایی ایران)قشم ،الرك ، هنگام( کامران ، حسن ، جغرافیاي نظامی جزایر ]13[
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1386مجتهدزاده ، پیروز ، جغرافیاي سیاسی و سیاست هاي جغرافیایی ، تهران ، انتشارات سمت ، ]16[
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1386،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي،درآمدي بر ژئواستراتژي،تهران،مینایی،مهدي]18[


