حضور در مدار  1۰درجه
تحلیلی بر اهمیت حضور نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران در آبهای آزاد

علی صادقی

چکیده
کشورها برای بقا در عرصه جهانی و تأمین نیازها و آرمانهای خود اهداف مختلفی را تعریف و مشخص میکنند .در این عرصه
کشوری موفق خواهد بود که متناسب با مقتضیات زمان و با بهرهگیری از توانهای مختلف در راستای تامین منافع و امنیت ملی
خود گام برد ارد .بدون شک تحقق این مهم در سه حوزه قدرت زمینی ،هوایی و دریایی امکانپذیر خواهد بود.ایران به عنوان کشوری
کهن و به واسطه برخورداری از سواحل طوالنی ،از اعصار گذشته به دریا توجه داشته است .حضور و حاکمیت ایران بر دریا از زمان-
های دور بر کسی پوشیده نیست؛ اما با گذر زمان و کوتاهی حاکمان در اعصار مختلف این حضور و حاکمیت دچار فراز و نشیبهای
زیادی شده است .با توجه به تغییرات بوجود آمده در سیاست های جهانی از جمله اقتصاد محوری و اهمیت نقش دریا در اقتدار
ملی ،جمهوری اسالمی ایران ضرورت توجه و بهرهگیری به مقولۀ دریا بعنوان اهرمی کارآمد در سیاست خارجی و تحقق آرمانهای
ملی را در دستور کار خود قرار داده است .سیاست تاکید بر نیروی دریایی راهبردی ،را باید تالشی در جهت جبران غفلت تاریخی،
تأمین منافع  ،افزایش اقتدار ملی و عاملی برای سرعت بخشیدن به توسعه کشور به ویژه تحقق سند چشمانداز و توسعه ایران در
افق  ۱۴۰۴دانست.یافتههای تحقیق که با روش توصیفی -تحلیلی و بهرهگیری از منابع مختلف کتابخانهای و اینترنتی به دست
آمده؛ ضمن تشریح وضعیت و اقدامات نیروی دریایی ،بیانگر اهمیت نقش دریا در اقتدار ملی و دقت نظر مسئوالن نظام به بهره-
گیری هر چه بیشتر از این حوزه دارد.
واژگان کلیدی :مدار  ۱۰درجه ،نیروی دریایی راهبردی ،جمهوری اسالمی ایران ،آبهای آزاد
 .1مقدمه
ایران سرزمینی است کهن که به سبب موقعیت ژئوپلیتیکی آن در جهان ،در طول تاریخ مورد تهاجم قدرت های مختلف قرار گرفته
و همواره با چالشهای گوناگونی دست و پنجه نرم کرده است (پورمهرانی.)۱6 :۱39۱:
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پیرامون کشور ایران 873۱ ،کیلومتر مرز وجود دارد که  ۴۱۱3کیلومتر آن خشکی ۱9۱8 ،کیلومتر مرز رودخانهای ،دریاچهای و
باتالقی و  27۰۰کیلومتر طول سواحل دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوو مویباشود .مرزهوای ایوران در
خلیج فارس از دهانه فاو تا بندر عباس  ۱259کیلومتر و از بندر عباس تا دهانه خلیج گواتر (گوادِر)  78۴کیلومتر مرز دریوایی موی-
باشد (همان.)2۰ :
واقع شدن در کنار دریا باعث شده است؛ دولتهایی که در این سرزمین حکومت میکردهاند همواره به داشتن نیروی دریوای بورای
مقابله با کشورهای خارجی و نیز ارتباط و تجارت با سایرین ،به دریا توجه ویژهای داشته باشند .ایرانیان از زمانی کوه در کنوار دریوا
سکنی گزیدند به سوی آن جذ شدند و ابداع وسایلی مانند کَلَک و قایق در آن به رفت و آمد پرداختنود .اموا افورادی چوون «لُورد
کُرزُن» وزیر امور خارجه انگلیس و خاور شناس معروف (در سال  ۱9۰۰تا  ،)۱9۰5مینویسد:
«قلم فرسایی درب اره دریانوردی ایرانیان ،همانند کسی است کوه بخواهود کتوابی راجوع بوه مارهوای جزیوره ایسولند بنویسود،
همانگونه که در ایسلند مار پیدا نمیشود ،در ایران هم تجربه و نیروی دریایی جزء حرف است» (کرزن .)57 ،۱3۴9 :بودون شوک او
با این اظهار نظر مغرضانه ،هدفی جز نادیده گرفتن تاریخ دریانوردی ایرانیان نداشته است.در دنیای معاصر حضوور در دریوا و آبهوای
بین المللی نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت جهانی و کسب قدرت پیدا کرده است؛ به گونه ای که تسلط بور آبهوای بوین المللوی
یکی از مهمترین دغدغه ها و مسائل حیاتی کشورهای مختلف به شمار می رود و هر یک از کشورهای جهان حووزه ای بورای نفوو
خود در نظر گرفته و آن را حریم امنیت ملی خود قلمداد می کنند.
دریای عمان و متعاقب آن خلیج فارس که مقام مهمی را در سیاست جهانی معاصر اشغال کردهاند و این نه تنها بودان سوبب
است که بیش از  5۰درصد خیره شناخته شده نفت در این منطقه واقع است؛ بلکه عالوه بر تامین خطوط ارتباطی و دریوایی مهوم
بینالمللی ،این دو پهنه مخزن گستردهای از منابع دریایی یعنی مواد غذایی دریایی و کانیها و سنگهای گران بها میباشند (افشار،
 .)۱۴ :۱376منافع کشورهای ساحلی و حاضر در دریا و آبهای بین المللی ارتباط مستقیمی با خواسته ها ،نیازها ،توانایی ها فرهنگ
این کشورها دارد و سیاست دریایی کشورها را عینیت می بخشد.
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این سیاست در قالب راهب رد دریایی و توسط نیروی دریایی راهبردی تبوین و اهوداف مختلوف بور اسواس آن پیگیوری موی شوود.
سیاستی که پس از پ یروزی انقال اسالمی و به ویژه پس از تهدیدات مختلف دشمنان در چند سال اخیر توسط مسئوالن و به ویژه
رهبری انقال اسالمی مورد تأکید ویژه قرار گرفته است.
 .۲تاریخچه دریانوردي
به درستی مشخص نیست که برای اولین بار چه شخص یا قوم و ملتی به عبور از دریا و رودخانه با استفاده از تنه درخت یا قوایق و
لنج مبادرت کرده است .اما پر واضح است که بشر اولیه پس از سکونت در کنار آ (دریا و رودخانه) با اسوتفاده از تنوه درختوان در
روی آ به گردش پرداخته است و سعی در استفاده از این موهبت و به خدمت گرفتن آن داشته است .تا اینکه سالیان بعد با بهوره
گرفتن از وسایل مجهزتر و نیز یادگیری بشر در رفع مشکالت با ساختن قایقهای بزرگتر و استفاده از پارو و نیروی بواد بوه عبوور و
مرور در دریاها پرداخته و سعی نمود از مواهب طبیعی آن بهره گیرد یا به نواحی دور دست سفر نماید.
 .۳تاریخچه دریانوردي ایرانیان
از آنجاییکه خلیج فارس (بینالنهرین) جایگاه بشر اولیه بوده است؛ بدون تردید انسوانهوای اولیوه در خلویج فوارس بوه قوایقرانوی
پرداختهاند و شاید هنر قایق رانی برای اولین بار از این ناحیه شروع و به سایر نواحی گسترش یافته اسوت .چنانکوه «روادال» نایوب
کنسول فرانسه در بوشهر درباره بشر اولیه و قایق سواری او میگوید« :به طوری که مشهود است ،تواریخ بشور از کرانوههوای خلویج
فارس آغاز گشته است ،بنابراین خلیج فارس اولین دریایی است که انسانها روی آن با قایقهای کوچک بحر پیمایی کردهاند .بقایوای
ویران گورهای دیرین در بحرین و عیالم و کاوشهای مقدماتی دیرین شناسی که پیرامون بوشهر به عمل آموده ،اابوت مویکنود در
آنجا پیش از دو هزار سال قبل از میالد مسیح تاسیسات کشتیرانی وجود داشته است»(نوربخش.)۱6 :۱382 ،
حاشیه ساحلی خلیج فارس و دریای عمان از زمانهای بسیار دور محل سکونت انسانها و طوایف مختلف و نیز پهنوه آبهوای
این دریاها راه عبور و مرور قایقها و کشتیهای ملتهای گوناگون آن روزگار بوده است.
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در طول تاریخ گذشته ،سومریها ،کلدانیها ،آشوریها ،عیالمیها و بابِلیها در سرتاسر آ های دریای عمان ،خلیج فارس و دریوای
سرخ به دریانوردی و آمد و رفت اشتغال داشتهاند.
اسناد و مدارك تاریخی و باستان شناسی از رونق ،عمران و آبادانی بنادر و جزایر خلیج فارس در هزاره سوم قبل از مویالد حکایوت
دارند .این دوره مصادف با قدرت گرفتن سومریها در بخشهای جنوبی بینالنهرین و بسط قدرت آنان به سمت خلیج فارس اسوت
که فاصله چندانی با قلمرو این تمدن نداشته است .خلیج فارس در این دوره از راههای اصلی و مهم سومری و آکدی به دیگور نقواط
عالم آن روز به شمار میرفته است .از قدیمیترین بندرگاههای آن روزگار یکی بندرگاه «دیلمون» اسوت کوه در کتیبوه هوا و الووا
سومری آااری از آن وجود دارد و اکثر باستان شناسان آن را منطبق بر بحرین کنونی میدانند و دیگری « مکّن و ملّوخ» است کوه
در کتیبهها و گل نوشتههای سومری و آکدی نام این ناحیه جغرافیایی به کرّات به عنوان منطقهای نزدیک به هم تکرار شوده اسوت.
محققین «مکّن» را منطقه عمان کنونی در جنو تنگه هرمز (شبه جزیره رئوس الجبال و مسندام) کور مویکننود (طور اطلوس
نظامی خلیج فارس ،بی تا.)۱2 :
سوم شهر بندری «لیان» است که در هزاره دوم پیش از میالد توسط عیالمیها در کنار سواحل خلیج فارس در جنوو بنودر
بوشهر بنا گردید .قرار گرفتن یکی از بزرگترین معابد عیالمی در کرانه خلیج فارس نشان از اهمیوت و رونوق فعالیوتهوای تجواری،
ارتباطی و دروازهای آبی این تمدن با تمدنهای پیرامونی بوده است.
 .۴ایران باستان
حکومتهای ایرانی ا ز همان آغاز پیدایش پی به اهمیت و ارزش دریای پارس برده بودند و برخی از آنان هزاران سال پیش در صودد
تشکیل نیروی دریایی بزرگی در این دریا برآمدند .بنا به سروده حکیم ابولقاسم فردوسی در شاهنامه ،نخستین کسوی کوه در میوان
ایرانیان به ساختن کشتی دست زد ،جمشید جم از سلسله پیشدادیان بود که به فرموده شاعر بلند پایه ایران با کشتی خود بر آبها و
دریاها گذر کرد و از کشوری به کشور دیگر رفت:
گذر کرد از آن پس به کشتی بر آ

ز کشور به کشور برآمد شتا
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قدرت یافتن مادها و پارسها در قلمرو جغرافیای ایران در قرن هفتم پیش از میالد و توسوعه قلمورو جغرافیوایی خوود بوه سومت
نواحی جنوبی ایران و تصرف لودیه ،توجه پادشاهان این دوره را به سمت دریانوردی و تجارت بیش از پیش سوق داد .به گونهای که
ایران در تمام طول دوره هخامنشی مالک مطلق و بال منازع خلیج فارس و کرانههای شرقی دریای مدیترانوه و اقیوانوس هنود بواقی
ماند .برخی از این حکومتها در ایجاد یک نیروی دریای مجهز و قوی موفق بودهاند:
 -1ناوگان دریاي هخامنشي
عصر هخامنشی ،از جهت جابجایی ناوگانهای عظیم جنگی و کارهای اعجا آور دریایی از جملوه بسوتن پولهوای بوزرو و معلوق
دریایی برای عبور سواره نظام و نیز حفر ترعههای طویل و عمیق از دوران درخشان ایران محسو میشود« .کار دریانوردان ایرانوی
در این دوره به جایی رسید که به شهادت هرودت مورخ یونانی ،ناخدایان بعضی کشتیها و در پارهای موارد تمام کارکنوان جهوازات
حتی در دریای مدیترانه ایرانی بودند» (نوربخش .)88 :۱382،با روی کار آمدن داریوش هخامنشی اقداماتی نظیر آرام کوردن ایالوت
های پس کرانه خلیج فارس ،فتح هند و سواحل آن ،حفر کانال سوئز و اتصال دریای سرخ به دریوای مدیترانوه از طریوق یوک آبوراه
بزرو در مصر صورت گرفت.
 -۲سلوکیان و اشکانیان
طی دوره سلوکیان و اشکانیان در نیمه اول حکومت آنان تا زمان مهرداد دوم ،خلیج فارس بوه دلیول نواامنی پوس کرانوههوای آن و
کشمکش قدرتهای سلوکی و اشکانی چندان مورد توجه پادشاهان قرار نداشت.
-۳نیروي دریایي ساسانیان
در دوره ساسانیان چون مقر حکومت از ایالت پارس به بینالنهرین انتقال یافت؛ طبیعی است که این دو ایالوت از اهمیوت و اعتبوار
بیشتری برخوردار بودند .از بنادر و اماکن مهم جغرافیای خلیج فارس در این دوره میتوان به ریشهر ،سیراف ،بحرین و  ...اشاره کرد.
بر اساس نوشته کتا های تاریخی ،تاسیس نیروی دریای ساسانیان در زمان اردشویر بابکوان ( 2۱9- 226مویالدی) صوورت گرفتوه
است .وی و انوشیروان ( 53۱ – 579م) بیش از دیگر پادشاهان در تقویت نیروی دریایی ایران هموت گماشوتند .کتوا دریوانوردی
ایرانیان مینویسد:
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«در این زمان جزیره سراندیب در جنو هندوستان و کوچ نشین زنگبار در کرانههای افریقای شرقی که توسط ایوران تصورف شوده
بود،به صورت عمده ترین مرکز تجارت ایران در دو منطقه مهم دنیای آن روز درآمد و جمعی از بازرگانان و پیشهوران ایرانی بوه ایون
مناطق کوچ کرده و در همان جا سکنی گزیدند» (رائین.)26۱ :۱356 ،
 -۴نیروي دریاي ایران پس از اسالم
با ظهور دین اسالم ،ایرانیان دریانورد و کشتیساز در خدمت نیروی دریایی مسلمانان درآمدند و با جان و دل در ساختن و پرداختن
کشتیها و هدایت آنها و تعلیم و آموزش امور دریانوردی به مسلمانان کوشیدند .نامه بسویار جالوب و مهموی از معاویوه (حواکم) بوه
عمربن خطا خلیفه دوم باقی است که نشان میدهد ایرانیان در ساختن کشتیها و هودایت آنهوا و آمووزش دانوش و تجربوههوای
دریایی خویش به مسلمانان ،نقش موار و انکار ناپذیری داشتهاند :نامه معاویه به خلیفه « :خوشبختانه گروهی از ناخدایان و کشوتی-
سازان ایرانی در این جا بودند که من توانستم از کمک و دانش آنها برخوردار گردم به ویژه که تعدادی از آنها هم به اسوالم گرویوده
بودند .در اینجا نه تنها گروهی از ناو رانان و ناخدایان ایرانی هستند ،بلکه شمار بسیاری از کشتی سازانی که اینک بورای موا کشوتی
میسازند نیز ایرانی میباشند و ( )...نوربخش .) 68 :۱382،در ادامه و در قرن سوم قمری ،هفت نفر ایرانی ،اهول و سواکن شویراز بوا
هفت کشتی چوبی دست ساخت سواحل و بنادر ایران و همراهان بسیار به سواحل شورقی افریقوا سوفر کردنود و در آن جوا اقاموت
گزیدند و (....همان.)7۰ :
پس از به تدریج نیروی دریای ایران از بین رفت و به خاطر ایالتی بودن حکومتها دیگر از شکوه و قدرت آن خبری نبود تا:
 -5نیروی دریایی ایران در عصر صفوی (آغاز سلطه انگلیس بر خلیج فارس و جنو ایران)
توجه به نیروی دریایی در ایران جدی نبود تا اینکه شاه اسماعیل به خاطر جنگ با عثموانیهوا ( ۱5۱5م و  92۱ه.ق) بوه اسوتیالی
پرتغالیها بر جزیره هرمز رضایت داد تا شاید آن دولت ،وی را در نبرد با عثمانی یاری کند .آلبووکرك بوه پیشونهاد شواه اسوماعیل
پاسخ مساعد داد و به این ترتیب تا یک قرن بعد کشتیهای پرتغالی از جزیره هرمز تا بصره و بحرین و مسوقط در گوردش بودنود و
تجارت خلیج فارس را منحصر به خود کرده بودند .در این زمان ارتش و نیروی دریایی عثمانی در نهایت قدرت و عظموت بوود و نوه
تنها برای ایران بلکه برای دولتهای بزرو اروپایی نیز خطر بزرگی به شمار میرفت (شیرزادی.)3۴ :۱383 ،
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ظهور انگلیسی در آبهای مشرق زمین موجب تشویش خاطر پرتغالیها گردید .در مارس  ۱62۰م ادوارد موانوکس نماینوده هنود
شرقی (انگلیس) وارد اصفهان شد .در این هنگام چون شاه عباس به جنگ با عثمانیها خاتمه داده بود و مصمم بود به کمک نیروی
دریایی انگلستان دست پرتغالیها را از خلیج فارس کوتاه کند به نماینده شرکت محبت فراوان کرد(همان .)۴8 :این امر به همکواری
دولت انگلستان و دولت صفوی انجامید و بدین صورت پای ناوگان دریایی انگلستان به خلیج فارس باز شد.
این پیروزی مشترك ایران و انگلستان بر پرتغالی ها به نفع هر دو دولت تمام شد .از یک سوو ایرانیوان بورای همیشوه از شور
استعمار پرتغال خالص شدند و از سوی دیگر انگلیسیها در خلیج فارس بدون رقیب شدند (بیانی.)7۴ :۱378 ،

 -۶ناوگان دریایي نادرشاه
پادشاهان صفوی به ویژه شاه عباس همواره در اندیشه تقویت نیروی دریایی ایران بودند اما پس از آنان نادرشواه افشوار فکور ایجواد
نیروی دریایی بزرو را قوت بخشید .نادرشاه دو ناو جنگی از نوع « بریگانتین» و دو ناو چهارصد تنی از انگلیسیهوا خریود و در آ
های تحت سلطه ایران به کار گرفت .وی به کمک همین ناوگوان توانسوت جزیوره کویش و بحورین را از سولطه بیگانگوان خوار و
حکومت بر این مناطق را از آن ایران سازد (نوربخش.)97 :۱382 ،

 -۷ناوگان دریایي قاجاریه
وضعیت ارتش و تشکیالت نظامی در آغاز قاجاریه ،شکل ضعیف شده ارتوش ایالتوی پایوان عصور زندیوه بوود .در ایون دوران رسوته
مهندسی و نیروی دریایی که در دوره نادرشاه افشار فعال بود ،وجود نداشت (شیرزادی .)87 :۱383 ،ناصرالدین شواه قاجوار نیوز بوه
فکر ایجاد یک نیروی دریایی کوچک در خلیج فارس بود و برای خرید چند کشتی کوشش فراوانی بوه خور داد ولوی سورانجام آن
گونه که دلخواه او بود موفقیتی به دست نیاورد.
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از مهمترین علل ضعف نیروی دریایی در دوره قاجار می توان چنین اشاره نمود که ،دولت انگلیس در عصر قاجار ظاهراً برای
کمک به دولت ایران و کشورهای کوچک خل یج فارس و در اصل برای استقرار قوای خود در سراسر دریای پارس به صورت مخفی و
آشکار برای از بین بردن کشتیهای طایفهها و قبیله های محلی و جلوگیری از پا گرفتن و توسعه هر نوع قدرت دریوایی کوه امکوان
رقابت و درگیری با کشتیهای انگلیسی را نداشته باشند ،کوشید .دولت انگلیس با تضعیف نیروهای ایرانی در خلیج فارس بوه ویوژه
جلوگیری و خودداری از فروش کشتی به دولت ایران ،دست ایران را به تدریج از متصرفات دریای کوتاه کورد توا جوایی کوه خلویج
فارس در سلطه و اختیار کامل انگلیس قرار گرفت.
همچنین در اوایل قرن  ۱9و از آن جایی که دریای مکران بر سر راه دریای خشوکی مسوتعمره هنود (انگلویس) قورار داشوت،
انگلیسیها برای حفظ سیادت خود در این آبراه ،از عمان و کویت که پایگاههایی برای گسترش نفو آنان در این منطقه بود حمایت
کرد و به همین جهت برای تثبیت موقعیت سیاسی عمان ،نام دریای عموان را بوه جوای دریوای مکوران و پوارس روا دادنود (پوور
مهرانی.)2۰۴ :۱389 ،
 -۸نیروي دریایي عصر پهلوي
رضاشاه پس از برقراری امنیت داخلی به فکر تاسیس نیروی دریای افتاد و اقداماتی چون سفارش خرید هشت فروند کشتی جنگوی
و یک فروند یدك کش را به ایتالیاییها داد .اما با جنگ جهانی دوم (حمله کشتیهای جنگی انگلیس) ایون نیورو از هوم پاشوید .در
سال  ۱335نیروی دریایی ایران تجدید حیات یافت و با آموزش دانشجویان ایرانی در اروپا به تدریج حفاظت اروندرود و جزایر خلیج
فارس را ایرانی ها به دست گرفتند (این امر با کمک امریکا پس از جنگ جهانی دوم در مقاطع مختلف و بوه عنواوین مختلوف رونود
سریعتری به خود گرفت) .در همین رابطه نیروی دریایی ایران بزرگترین ناوگان هوور کرافت جهان را تاسیس کرد و عوالوه بور سوه
ناوشکن ساخت انگلیس که در اختیار داشت؛ ناوشکن اسپروئس ساخت امریکا را سفارش داد که قرار بود در اقیوانوس هنود مسوتقر
شود .همچ نین سه فروند زیردریایی برای استفاده در اقیانوس هند سفارش داد .زیرا شاه اعالم داشته بوود ،دیگور حوریم امنیوت موا،
خلیج فارس نیست بلکه اقیانوس هند است (شیرزادی و همکار.)۱67 :۱383 ،
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 .۵اهمیت دریا در عصر حاضر و ایجاد نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسالمی ایران
دریاساالر «آلفرد تایر ماهان» ابالغ کننده استراتژی دریایی در اوایل قرن بیستم معتقد است « :اقیانوس های کره زمین ،حفره هوای
پر آ هستند که  3/۴سطح زمین را پوشانده اند و هر کشور یا ائتالفی از کشورها که قدرت فرمانودهی بور ایون دریاهوای بوزرو را
داشته باشند می توانند ا روت دنیا را کنترل و از این طریق بر کیره زمین مسلط شوند .وی نظارت و تسلط بر دریا را اولوین قودم در
راه کسب قدرت برتر جهانی دانسته و عقیده دارد :در نزاع بین قدرت ها ،نیروهوایی کوه در موقعیوت دریوایی بهتوری قورار دارنود از
امکانات بیشتری برای در دست گرفتن ابتکار عمل برخوردار هستند (کامران.)52 :۱38۱ ،
یکی از مؤلفههای قدرت ملی ،قدرت نظامی است و نیروی دریایی یکی از ارکان قدرت نظوامی بوه شومار میآیود .نیروهوای نظوامی
معموالً یکی از دو رویکرد عمده تاکتیکی و راهبردی را در پیش میگیرنود .نیوروی نظوامی تواکتیکی ،نیرویوی اسوت کوه در زموان
درگیری نظامی و تخاصم ،با اجرای عملیات و تاکتیکهای مختلف نظامی و در منطقه نبرد ،سعی در غلبه بر دشمن و دسوتیابی بوه
اهداف نظامی دارد .اما نیروی نظامی راهبردی ،نیرویی است که حتی در زمان صلح و بدون درگیری نظامی بوا کشوور تهدیدکننوده
منافع ملی ،سعی در اشاعه و گسترش تسلط خود بر وی و رفع هرگونه تهدیدی در این خصوص دارد .نیروی دریایی هر کشور ،یکی
از اجزاء نیروهای مسلح و نظامی می باشد که در زمان جنگ با انجام مأموریت های دفاعی یا تهواجمی مسوئولیت بخوش مهموی از
ع ملیات نظامی و جنگی را انجام می دهد و در زمان صلح ،عالوه بر بازسازی و به روزرسانی تجهیزات و قوا ،وظیفه مهم پیشگیری از
تهاجم و حمایت از تجارت در راستای افزایش قدرت ملی کشور را بر عهده دارد.
از این رو ،ماموریت نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران ،پس از تبیین آن به عنوان یک نیوروی راهبوردی و همچنوین از
آنجا که عالوه بر تامین اهوداف نظوامی ،مسوئولیت بسویاری از مسوائل در حوزههوای سیاسوی ،اقتصوادی ،فرهنگوی و تبلیغواتی در
صحنههای داخلی و خارجی در راستای تأمین منافع ملی به این نیرو واگذار شد ،بسیار دشوارتر و حساستر از گذشته شده است.
نیروی دریایی راهبردی به نیروی دریاییای اطالق میشود که قادر است :در محدوده آ های عمیوق اقیانوسوی عملیوات
انجام دهد بهگونهای که بتواند به تنهایی خود را از گزند تهدیدهای سطحی ،زیرسطحی و هوایی حفوظ کنود ،بوه لحواپ پشوتیبانی
لجستیکی تامین باشد ،محدودیتی برای اجرای عملیات در عمق (عملیات در دور دست) نداشته باشد.
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به تعبیری ساده تر ،نیروی دریایی راهبردی نیرویی است که از منافع ملی کشور در منطقه حیاتی یا حساس (دریایی) صیانت کند.
در پی رهنمودهای فرماندهی کل قوا ،با ابالغ طر والیت در تاریخ  ۱388/2/2و به ویژه پس از تبیین نداجا بوهعنوان یوک نیوروی
دریایی راهبردی توسط ایشان در  ،۱388/7/۱۴منطقه ماموریت نداجا تغییر کرده و شامل محدودهای وسیعتر شده است.

منطقهای که ابتدا شامل 3۰6هزار کیلومتر مربع از آ های خلیجفارس و دریای عمان بود ،از سواحل جنو شورقی کشوور
تا شومال اقیوانوس هنود و مودار  ۱۰درجوه عور

شومالی جغرافیوایی گسوترش یافوت و منطقوهای بوه وسوعت  2میلیوون و 7۰

هزارکیلومترمربع ،از دریای عمان تا خلیج عودن و بخشوی از اقیوانوس هنود را شوامل شود و براسواس ماموریتهوای ابالغوی حتوی
(بهصورت موردی) تا دریای مدیترانه نیز گسترش یافته است؛ منطقهای که از نظر ژئوپلیتیکی ،بازیگران ،رویدادهای اارگذار در ابعاد
جهانی و  ...کامالً متفاوت با منطقه مأموریتی قبلی (خلیجفارس) است و نداجا با توجه به تبدیل شدن به یک نیروی راهبردی عوالوه
بر درگیر بودن در مسائل نظامی با مسائل اقتصادی ،سیاسی ،تبلیغاتی نیز روبهرو شد و الزم بود کوه بوهعنوان نماینودهای شایسوته،
موجبات ارتقای جایگاه نظام جمهوری اسالمی را در صحنه بینالملل فراهم آورد؛ زیرا اموروز دیگور دشومن یوک کشوور منطقوهای
متوسط همانند عراق و صحنه عملیات فقط دریای نیمه بسته خلیجفارس نیست بلکه منطقهای به وسعت دریای جنوو و اقیوانوس
هند است.
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عالوه بر این رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی ایران و افزایش مبادالت آن و نیز چالشهای جهانی همانند حفاظت از محیطزیسوت
در عرصه دریاها ،قاچاق مواد مخدر و پدیده دزدان دریایی این نیاز را بهوجود آورده است که کشور ما درعرصه دریوایی در محودوده
بسیار پهناورتری نسبت به قبل عمل کند تا عالوه بر حفاظت از منافع خود با مشارکت در مواجهه و حل مشکالت ،توانایی و ظرفیت
خود را در ایفای نقش به عنوان یک قدرت جهانی و مسئول به نمایش گذاشته و بور وجهوه ملوی ،اقتودار و عوزت خوود در مجوامع
بینالمللی بیفزاید.

البته باید توجه داشت که فعالیت در عرصهای به این گستردگی ،در چنین فاصلهای نسبت به سرزمین اصلی ،بوا شورایط
هوایی کامال متفاوت و سهمگین و رقیبانی قدرتمند نیاز به تغییر کامل دید مسئولین و نحوه و میوزان پشوتیبانی از قودرت دریوایی
کشور ،به خصوص بخش نظامی آن دارد و حضور و عمل در چنین عرصهای مستلزم در اختیار داشتن و بهکارگیری ناوگان قدرتمند
و سنگین سطحی ،زیرسطحی و یگانهای هوایی با تکنولوژی روز ،افزایش سطح همکاریهای سیاسی و نظامی با کشورهای واقع در
سواحل دریای جنو و اقیانوس هند و استفاده از تسهیالت بندری آنها جهت یگانهای نظامی و نیز تغییور دیود کامول نسوبت بوه
صنایع دریایی در داخل کشور است؛ به نحوی که این صنایع بتوانند نیازمندیهای ناوگانهای نظامی و غیرنظوامی کشوور را مطوابق
با استانداردهای روز دنیا تأمین کنند.

در چنین شرایطی است که میتوان بوا تغییور قودرت نظوامی دریوایی کشوور از یوک قودرت منطقوهای بوه یوک قودرت
فرامنطقه ای و راهبردی از منافع کشور در سطح جهان دفاع کرد ،خطوط مواصوالتی و تودارکاتی کشوور را همیشوه بواز و از تهدیود
دشمن مصون نگه داشت ،از تأمین نیازمندیهای کشور در تمام شرایط اطمینان یافت ،با تهدیودات دشومن در فواصول دور مقابلوه
کرد و با ایجاد توان تهدید متقابل منافع دشمنان در سطح اقیانوسها و دریاها ،از یک بازدارندگی مطمئن برای کشور برخوردار شود
(.)http://hamshahrionline.ir
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 .۶تشکیل ناوگان دریایي نیرومند راهبردي جمهوري اسالمي ایران و وظایف آن
جمهوری اسالمی ایران با توجه به نقش و اهمیت نیروی دریایی در امنیت و توسعه کشور ،به تقویت این جنبه از قدرت پرداخوت و
اقدامات زیادی انجام داد تا جایی که هم اکنون نیروی دریایی ایران در آبهای خلیج فارس به صورت یک نیروی برتر و بودون رقیوب
درآمده و به اهداف خود در آبهای بینالمللی و آزاد میاندیشد .با توجه به اصول اولیه انقال اسالمی که پیشرفت و توسعه در هموه
امور را از ارکان اصلی توسعه میداند ،ناوگان دریایی جمهوری اسالمی ایوران از انوواع نواو جنگوی ،ناوشوکن ،ضود دریوایی ،ناوهوای
لجستیک ،ناوهای مین رو  ،ناوچههای ضد دریایی و کشتی و  ...تشکیل گردید .قایقهای توپ دار ایران که در جنوگ تحمیلوی بوا
قدرت و سرعت خود به مقابله با دشمن میپرداخت؛ از دیگر پتانسیلهای نیروی دریای ایوران اسوت .زیردریواییهوای ایوران نیوز از
جمله ظرفیتهای نیروی دریایی است که در خدمت ناوگان دریایی ایران مشغول به کارند.
کشتیرانی .ا.ا در سالهای اخیر با خریداری و افزودن کشتیهای اقیانوس پیما و چند منظوره ،گوامهوای بلنودی در جهوت
تقویت ناوگان خود و رقابت در بازارهای بینالمللی برداشته است و این شرکتها دارای خطوط منظمی به کشوورهای حووزه دریوای
مدیترانه ،اروپای شمالی ،اقیانوس هند ،خاور دور و شمال افریقا میباشند .امروزه حفاظت از خلیجفارس ،تنگه هرمز و دریوای عموان
تنها بخشی از ماموریت عملیاتی نیروی دریایی ایران است و اکنون نیروی دریایی راهبردی ایران بیش از گذشته بوه آ هوای آزاد و
بینالمللی توجه دارد که در دریای مدیترانه ،خلیج عدن ،اقیانوسهای هند ،اطلس و آرام قرار دارند.
در شر وظایف و ماموریتهای محوله به نیروی دریایی ،حفاظت از منافع جمهوری اسالمی در دریاها و آ های بینالمللوی
به عنوان یکی از وظایف اصلی این نیرو مشخص شده است .با توجه به مطالب پیشگفته ،بدیهی است نیروی دریوایی بوهعنوان یوک
نیروی راهبردی باید از منافع کشور و خطوط مواصالتی آن که در اقصی نقاط آ های دنیا گسترش پیدا کرده ،محافظت کنود ،زیورا
دریاها یکی از بهترین راههای اقتصادی در جهان هستند و در حال حاضر کشتیهای تجاری ایران بایسوتی از آبراههوا و گلوگاههوای
مختلف دنیا عبور کنند .با توجه به این گستره جغرافیای تجاری ،تأمین امنیت این جریان که تواکنون در دریاهوا بوا مشوکالتی نیوز
روبهرو شده (دزدان دریایی)،
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نیاز به یک نیروی دریایی با توان حضور در آ های آزاد و دوردست دارد که همان نیروی دریایی راهبردی است .بنابراین جمهوری
اسالمی ایران برای نشان دادن اقتدار کشور و بهره برداری از دریاها در جهت توسعه کشور نیاز به یک نیروی دریایی راهبوردی دارد.
در بعد نظامی نیز یک نیروی دریایی راه بردی عامل مؤاری در انتقال صحنه جنگ به سورزمین دشومن و همچنوین عامول نفوو و
قدرت منطقهای و فرامنطقهای است و اار تعیینکننده ای در سرنوشت یوک جنوگ دارد و از سووی دیگور خنثیکننوده مزیتهوای
دشمن و در زمان صلح نیز بازدارنده در برابر تهدیدات و دارای نقش مؤار در خنثی کردن و مقابله با تهدید است (همان).
 .۷مأموریتهاي راهبردي دوربرد و نتایج این مأموریت ها
« كار در دریای عمان دشوارتر و بسیار مهم است زیرا امروز دشمن ما ،فالن كشور همسایه خلیج فارس نیست .دشمميی كمه مما
احتمال حمله و تهدید او را میدهیم كسی است كه در اقیانوسها گسترش یافته است .بيابراین  ،كار خیلی مهم است .با توجه به
این اهمیت ،بایستی نیروی دریایی برنامه ریزی و تحرك خودش را تطبیق دهد» ( .)http://www.maarefjang.ir

نیروی دریایی ایران در  5سال گذشته با اعزام چندین ناوگروه ،حضور دائمی خود را در منطقه خلیج عدن و دریای سورخ
نشان داده است .این ناوگروه با عبور از کانال سوئز و ورود به دریای مدیترانه یکی از مهمترین مأموریتهای تواریخ دریوایی ایوران را
رقم زد .اهداف اصلی از اعزام این ناوگروه ها به شرق اقیانوس هند تا دریای مدیترانه ،عالوه بور توالش بورای همکاریهوای بیشوتر،
آشنایی با توانمندیهای سایر کشورها و معرفی دستاوردهای بومی کشور ،نشان دادن تواناییهای دفواعی نیوروی دریوایی ارتوش در
زمینه های مختلف از جمله امنیت خطوط کشتیرانی و دفاع از منافع ملی در خار از مرزهای جغرافیایی بوده است.
حضور قدرتمند نیروی دریایی راهبردی ،ضمن معرفی ایران به عنوان یک قدرت دریوایی ،توانسوته اسوت مرزهوای دفواعی
کشور را تا کیلومترها فراتر از فضای جغرافیایی آن گسترش دهد .این حضور به دشمنان .ا .ایران اابت کرد کوه سیاسوت تحوریم و
انزوا نه تنها نتوانسته است مانع از پیشرفت و حضور ایران در دریا ش ود ،بلکه عزم ایران را برای حضوری قوی تر و مستمر در آبهوای
بین المللی ،قاطع تر و استوار تر ساخته است .این مهم باعث شد که مرکز استراتژیک امریکا به دولتمردان این کشوور و در راسوتای
ارتقای امنیت دریایی ،پیشنهاد تعامل با نیروی دریایی ایران را بدهد (توالیی.)3 :۱39۰ ،
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برخی از مهمترین دستاوردها و اقدامات صورت گرفته توسط نیروی راهبردی  .ا .ایران که به ویژه در تنگه با المند و خلیج
عدن صورت گرفته است را می توان به شر

یل عنوان نمود:

-۱بازسازی تجهیزات؛ پس از اعالم دستورات رهبری انقال مبتنی بر تشکیل نیروی دریایی راهبردی ،بازسازی سواختار نیوروی
دریایی با بهبود سیستم کنترل و فرماندهی آغاز شد .در این راستا همواهنگی و همکواری الزم بوین ارتوش و سپاهاسوداران انقوال
اسالمی به خوبی صورت پذیرفت؛ به گونه ای که نیروی دریایی ارتش ،مسئولیت بهره گیری از تجهیزات اقیانوس پیموا در آ هوای
منطقه ای و خار از محدوده خلیج فارس را بر عهده گرفت.

-۲نوسازی تولیدات داخلی؛ این نوسازی  ،استقرار ،ساخت و بهینه سازی تجهیزات نظامی در داخل تا استقرار این تجهیزات برای
بهره گیری مناسب را شامل می شود .از همین رو نیروی دریایی ضمن به کار گیری زیردریایی های کوچک بوه سواخت زیردریوایی
های کاربردی با تجهیزات راداری پیشرفته اقدام نمود.

-۳امنیت تجارت دریایی؛ خلیج فارس ،دریای عمان و خلیج عدن از جمله نقاط استراتژیک و مهوم دنیوا هسوتند کوه بوه سوبب
انتقال و تردد بخش اعظمی از تجارت دریایی ،مکان مناسبی بورای دزدان دریوایی درآموده اسوت .دزدان دریوایی عوالوه بور هزینوه
سنگینی که بر صنعت حمل و نقل دریایی وارد کرده اند ،با گروگان گرفتن کشتی ها و خدموه آنهوا و دریافوت بوا و خورا بورای
آزادی آنها ،هزینه های اضافی و سرسام آوری به تجارت دریایی تحمیل کرده اند .ناوگروه ارتش  .ا .ایران با ایجاد منطقه امن بورای
تجارت دریایی ،ضمن نشان دادن اقتدار دریایی توانسته است اقدامات مهمی در این زمینه انجام دهد:

الف) نمونه هایی از ایجاد اميیت و نجات كشتی های ایرانی در آبهای بین المللی؛ نجات نفتکش ایرانی آباده از دسوت دزدان
دریایی ( .)3۱/۴/۱39۰نجات نفتکش ایرانی در تنگه با المند از دست دزدان دریوایی ( .)3۰/7/۱39۰نجوات نفوتکش ایرانوی از
دزدان دریایی (.)6/۱2/۱39۰
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ب) نمونه هایی از ایجاد اميیت و نجات كشتی های سایر كشورها در آبهای بین المللی؛ آزاد سازی نفتکش اماراتی از دست
دزدان دریایی ( .)۱7/2/۱39۰نجات کشتی کانتینربر چینی از دزدان دریوایی در دریوای عموان ( .)3۱/۴/۱39۰آزاد سوازی کشوتی
جنرال کارگو چینی از دزدان دریایی در  ۴5مایلی بندر جاسک ( .)۱9/۱/۱39۱نجات نفتکش  ۱35هزار تنی یونانی در دریای عمان
(۱39۱خردادماه) و بسیاری اقدامات دیگر (جعفری.)۱5 :۱39۱ ،
 -۴ایجاد بستر الزم برای انجام پژوهش های علمی؛ نیروی دریایی راهبوردی .ا.ایوران در مودت کوتواه تشوکیل و حضوور در
آبهای بین المللی ،به لحاپ ضرورت آشنایی با شرایط محیطی و با بهره گیری از تجهیزات مختلف علمی و راداری توانسته اسوت بوه
شناسایی و کشف پدیده ها و مطالب مورد نیاز دست یابد .مواردی که می تواند ضمن اعتالی علمی کشور ،بوه شناسوایی علموی آ
های سطحی ،پدیده ها و شرایط زیر سطحی برای انجام تحقیقات علمی پژوهشگران عرصه های مختلف منجر شود.
 .۸نتیجه گیري
وضعیت جغرافیایی یک کشور ظرفیت ارتقای قدرت ملی و فناوری های سیاسی آن کشور را  -به صورت بالقوه -دارد .درك صحیح
موقعیت جغرافیایی و برنامه ریزی در جهت بهره گیری مناسب از این ظرفیت تأایر مستقیمی بر تأمین منافع و امنیت ملوی کشوور
دارد .کشورهایی که در کنار دریا و آبهای آزاد جهان واقع شده اند از موقعیت بهتری نسبت به سایر کشورها برای حضور و رقابت در
بازی های جهانی قدرت برخوردار هستند .زیرا عواملی چون- :تأمین مواد غذایی برای انسان هوا؛  -وجوود خوایر عظویم معودنی از
جمله نفت و گاز در بستر دریا و -جابجایی قسمت اعظم مبادالت و تجارت جهانی از طریق دریا از عوامل تسهیل کننوده و تشوکیل
دهنده قدرت محسو می شوند .سواحل ط والنی و مرزهای آبی ایران در جنو کشور از جمله ظرفیوت هوایی هسوتند کوه برناموه
ریزی و اقدامات مناسب در جهت حضور ایران در آبهای ساحلی و آ های بین المللی ،ضمن تأمین منابع معدنی مختلف ،میتوانود
با کارکردهای منحصر به فرد خود نقش مواری در دفاع و به تبع آن در امنیت نظامی کشور داشته باشد(حافظ نیا.)56 :۱37۱:
پیشینهی نیروی دریایی در ایران به حدود  5۰۰سال قبل از مویالد و زموان هخامنشویان بواز میگوردد .در آن زموان نیوروی
دریایی ایران همواره مورد توجه قرار میگرفت.
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این توجه با فراز و نشیب هایی ادامه یافت تا اینکه در حکومت پهلوی و حدود سال  ۱97۱دولت ایران به فکر تجهیز نیروی دریایی
خود از طریق در خدمت گرفتن شناورهای مدرن آمریکایی و انگلیسی افتاد و از آن زمان به بعد تعدادی ناوچه و شناورهای کوچوک
را به ناوگان خود افزود از این میان ناوهای محافظ کالس الوند جز اصلیترین سفارشات تسلیحاتی ایران بودند .مدتی بعد شاه ایوران
سفارش ساخت  ۴فروند ناوشکن پیشرفته را تحویل مقامات آمریکایی داد اما با وقوع انقال اسالمی کشورمان با تحریمهوای شودید
تسلیحاتی و اقتصادی غر مواجه شد .پس از این دوره و با جنگ تحمیلی دولت بعثی عراق مواجه شد و توجهات به نیروی دریایی
کاهش یافت .در دوره دفاع مقدس نیروی دریایی با توجه به جنگوی اعوالم شودن منطقوه خلویج فوارس وارد عمول شود و از خوود
کارنامهی درخشانی برجای گذاشت .امروزه نیز اعزام رزمناوهای ایران به آ های آزاد و دریای مدیترانه نشوان دهنوده توسوعه افوق
استراتژیک کشور ما است.
حضور قدرتمند نیروی دریایی راهبردی ،ضمن معرفی ایران به عنوان یک قدرت دریوایی ،توانسوته اسوت مرزهوای دفواعی
کشور را تا کیلومترها فراتر از فضای جغرافیایی آن گسترش دهد .این حضور نشان دهنده عزم ایران برای حضوری قوی تر و مستمر
در آبهای بین المللی می باشد .افتتا پایگاه دریایی جاسک ،ساخت شناورهای دوربرد موو و جمواران و حضوور ناوگوان ایرانوی در
خلیج عدن تا شرق اقیانوس هند ،با هدف حفظ امنیت شناورهای تجاری همگی نشاندهنده تمایول کشوورمان و اهوداف راهبوردی
ایران جهت حضور در اقیانوس هند و آبهای آزاد است.
به نظر می رسد ،این حضور گسترده و مستمر در آبهای بین المللی توانسته است ضمن اابات اقتدار کشوورمان در آبهوای
بین المللی ،تشکیل نیروی دریایی راهبردی به معنای واقعی کلمه و مورد نظر رهبری انقال را به اابات رساند.
 .۹منابع
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 -۱2کرزن ،لرد ()۱3۴9؛ ایران و مساله ایران .ترجمه علی جواهر کالم.
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