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راهبرد دریایی جمهوري اسالمی ایران
1مهرداد محمودي

چکیده 
دریاهاي جنوبی ایران دریچه ایی بسوي سایر بخـش هـاي جهـان و    
واسط میانجی براي اندرکنش ایران با دیگر کشورها می باشـند.نوار سـاحلی   
طوالنی و بنـدرگاه هـاي مناسـب در خلـیج فـارس و دریـاي عمـان امتیـازي         

براي تجـارت جهـانی محسـوب مـی گردنـد.از اینـرو، حضـور        منحصر بفرد 
ــوزه      ــترش ح ــاتی در گس ــات حی ــه از الزام ــن منطق ــایی در ای ــد دری قدرتمن

اهمیت ژئوپلیتیکی دریاهاي جنوبی بـراي ایـران   ژئوپلیتیکی کشورمان است.
،بعنوان دهلیز دسترسی جهان به منابع عظیم انرژي در منطقه خلیج فـارس، از  

ی فراتر می رود  و ابعاد جهانی به خود مـی گیرد.بنـابراین   چارچوب منطقه ای
ایران می بایست بجاي ورود به ائتالف هاي سیال و شکننده نظامی با قـدرت  

مرزهـاي دریـایی ایـران در    هاي منطقه ایی، رویکرد توازن قـوا را برگزینـد.  
خلیج فارس ودریاي عمان در فضـاي ژئـوپلیتیکی ایـران قـرار گرفتـه و مـی       

تالش قدرت هاي منطقه ایی براي نفوذ به آن را مهار و خنثی نماید.بایست
بدون رویکرد دریایی در تعریف اولویت هاي ژئـوپلیتیکی ، ایـران بصـورت    
یک کشور ضعیف و محصـور در خشـکی در خواهـد آمـد و بـدین ترتیـب       
دهلیز تنفس آن بسته و پویایی حیاتش در جهان متغیر و رقابت آمیز کنـونی،  

پژوهشگر معاونت پژوهش دافوس -1

فصلنامه علوم و فنون نظامی 
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نفوذ یسته است تا کشورمان با گسترش منطقهازاینرو، باواهدیافت.کاهش خ
، فضـاي ژئـوپلیتیکی خـودرا    ریایی از خلیج فارس به دریـاي عـرب  قدرت د

در این مقاله تالش شـده اسـت تـا راهبـرد     بسوي اقیانوس هند گسترش دهد.
دریایی جمهوري اسالمی ایران مورد کنکاش قرار گیرد.

بـرد دریـایی ،  اقیـانوس هنـد ، قـدرت      راهواژه هاي کلیدي : 
دریایی ، ژئوپلیتیک ، ژئواستراتژي

مقدمه
ش یدایـ و پیـی بـر ابـر تمـدن قـاره ا    ییایابر تمدن دريروزیبا پ

يبـه عـرض هـا   "1نـدل یزم"، ین جهـان ینظـم نـو  ين بارقه هـا ینخست
سـهولت  ینـرودر جهـان کنـون   یافتـه اسـت. ازا  یانتقال یجنوبییایجغراف

محســوب          یــیمــافوق قــدرت قــاره اییایــادت دریا و ســیــتحــرك در در
در دریا ییو فرامنطقه اییمنطقه ايعمق استراتژیکی قدرتهاگردند.یم

فراتـر  انعینیت پیدا میکند و منافع ملی آنها از مرزهـاي جغرافیـایی اشـ   
با منـافع کشـورمان تالقـی    2عمانيایرفته و در منطقه خلیج فارس و در

تاریخ نشان داده است که ضعف در دریا نه تنهـا فرصـتهاي   اید.پیدا مینم
تاریخی را از ما سلب نموده بلکه تهدیدات جدي را بر کشـورمان تحمیـل   

، یکیتیژئـوپل يت هـا یـ ف اولویـ در تعرییایکرد دریبدون رونموده است.
در خواهـد آمـد و   یف و محصور در خشـک یک کشور ضعیران بصورت یا

ر و یـ اتش در جهـان متغ یـ حییایتنفس آن بسته و پوز یب دهلین ترتیبد
افت.ی، کاهش خواهدیز کنونیرقابت آم

1 - Heartland
اد شده است.ی"دریاي مکران"در اسناد تاریخی، از این دریا با نام ایرانی - 2
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یانوس هنـد، شـکنندگ  یمنطقه اقییایش ناهمگون جغرافیبا نگرش به آرا
نظـم نـوین جهـانی ،    يریآن ،تحوالت شتاب آلود، شکل گیتیسامانه امن

حضـور  ،اهمیت روزافـزون خلـیج فـارس و   ین ژئوپلیتیکیظهور مفاهیم نو
یـی گران منطقـه ا یبازییایه دریت بنیقدرتهاي فرا منطقه ایی در آن، تقو
در ییایـ کـرد در یت رویعرب ،اهميایقدرت و حضور روزافزون آنها در در

گردد.یان میش نمایش از پیکشورمان بیژئوپلیتیکيت هایف اولویتعر

برخورد ابرتمدن هاي دریایی و قاره ایی:-2
ین اندیشه استوار گردیده اسـت کـه بـین شـرق     ژئواستراتژي بر ا

) تضادي پایدار وجود دارد. تضادي مانند 2) و غرب ( آتالنتیسم1(اوراسیسم
ن بریتانیا یآنچه بین روم و کارتاژ، آتن و اسپارتا در دوران باستان و همچن

و اروپاي قاره ایی در زمان معاصر وجود داشته و دارد. ژئواستراتژیست هـا  
هـر تمـدن، بمیـزان قابـل تـوجهی توسـط        يهـا یژگیرند که وبر این باو

اکولـوژیکی آن تعیـین   –جغرافیا، شرایط اقلیمی و ساختار فضاي زیستی 
ساحلی و تمدن هـاي دریـانورد، جـوامعی    -می گردد. مردمان جزیره ایی

پویا، مبتکر، خالق و مخترع را می آفرینند و ستاره آرمـانی آنهـا در مـدار    
د پرستی  و اغناء مـادي مـی چرخـد. بـرعکس، مردمـان      فرد گرایی ، خو

ساکن خشکی جلگه ها، دشتها، جنگلها و برهوت عمق قاره هـا ،مردمـانی   
ایستا، محافظه کار و ذهن گرا اما در عین حال متهور و جمع گرا هستند. 

قطبش بین غرب و شـرق، دریـا و خشـکی، جزیـره و قـاره، آتالنتیسـم و       
ند. یبنیادین سیاست جهانی را تعریف می نمااوراسیسم، دینامیک خطوط 

از ضادي ابدي با یکدیگر مـی باشـند و   آتالنتیسم و اوراسیسم همواره در ت

1 -Eurasism
2 -Atlantism
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دو دیدگاه مانعت الجمع به جهان و آینده آن مـی نگرنـد. ایـن تقابـل دو     
جانبه نیروي رانش تحوالت تاریخی در قرن بیستم بود. از این جهـت بـود   

بگونـه ایـی شـتاب آلـود،     1س فوکویامـا یفرانسییکایست آمریکه استراتژ
نامید."پایان تاریخ"فروپاشی یکی از قدرتهاي  جهان دو قطبی را 

ایاالت متحده آمریکا بعنوان یک تمدن دریایی ،آشکارا خود را برنده تنازع 
بقاء در برخورد این دو دیدگاه متنافر (آتالنتیسم و اوراسیسم) می دانـد و  

یاد می کند. این کشور پـس  ییایطه اوج برتري تمدن دراز آن بعنوان  نق
از جنگ جهـانی دوم جـایگزین بریتانیـا شـد و نقـاط اسـتراتژیکی پهنـه        
اقیانوس ها را براي کنترل قلمرو هاي  ساحلی و جزیره ایی کره خـاك در  

-اختیار گرفت. عرف متداول سنت ژئواسـتراتژیکی  آمریکـا و نـژاد آنگلـو    
مکیندر تا اسپایکمن، برژینسکی و وولفوویتس ) به ساکسون ( از ماهان و

سیاست کالن خارجی، از منظر آتالنتیسم می نگرد و گام بگـام در مسـیر   
-و جهـانی سـازي ارزش هـاي تمـدنی    "سیادت دریـایی "پیروزي نهایی 

فرهنگی اش  پیشروي می نماید.
نظـم نـوین جهـانی چالشـهاي     يریـ تحوالت شتاب آلود کنونی و شکل گ

يوانی را پیش روي بازیگران قدرت نمایان خواهد ساخت و جهانی سازفرا
سـتم و  یدر قـرن ب یمحرکه تحوالت جهانيروی، نییایکرد دریق رویاز طر

)1( منبع کم خواهد بود.ی

منطقه ژئوپلیتیک اقیانوس هند:-3
، منطقه اقیانوس هند یک بـار دیگـر   2001پس از یازده سپتامبر 

وپلیتیک و ژئواستراتژي جهان قـرار گرفتـه اسـت.    در خط مقدم صحنه ژئ
این اقیانوس نشان می دهد که ییایبررسی گسترده و دقیق آرایش جغراف

1 - Frances Fokuyama
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چرا این منطقه، این چنین ناپایدار بوده و در آینده قابل پیش بینی، صـلح  
و امنیت منطقه ایی در معرض خطر می باشند.

هرج و مـرج زده  منطقه اقیانوس هند از نظر سیاسی، منطقه ایی 
است و با چالشهایی در زمینه صلح و امنیت و احتمـال بـاالي بـی ثبـاتی     

باشد. ویژگی نا آرام اقیانوس هند، زمانی برجسته تر می نمایـد  یمواجه م
که دریابیم، این منطقه مهمترین منبـع انـرژي در سـطح جهـان اسـت و      

یعنی حیـاتی  مسیر ارتباطی اروپا، آسیا و آمریکاي شمالی به خلیج فارس
،توجـه  90ترین آبراه بـین المللـی، از آن مـی گـذرد. از ایـن رو از دهـه       

صاحبنطران ژئوپلیتیک و ژئواستراتژي بیش از پـیش بـه آن جلـب شـده     
است. چالشهاي مرتبط با امنیت، ثبـات و صـلح معطـوف بـه نـا آرامیهـا ،       

جنگهاي داخلی و برخورد کشورهاي منطقه می باشد.

منطقه اقیانوس هند:1یگونه شناس-1-3
منطقه اقیـانوس هنـد در تقسـیم    کشور56از نظر گونه شناسی، 

بندي زیر قرار می گیرند:
کشورهاي ساحلی:–الف 

کشورهاي ساحلی در حاشیه بدنه اصلی اقیانوس هند.-1
نـد شـامل حـوزه    کشورهاي ساحلی درزیر شاخه هاي اقیانوس ه-2

.دریاي سرخخلیج فارس و 
کشورهاي محصور در خشکی:-ب 

ق یک کشور یکشورهایی که دسترسی آنها به اقیانوس هند از طر-1
ساحلی امکان پذیر است.

1 - Typology
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انه که مجموعاٌ یک زیـر گـروه منطقـه ایـی     یکشورهاي آسیاي م-2
ژئوپلیتیک را تشکیل می دهند.

الیا، هنـد،  مناطق جزیره ایی متعلق به فرانسه، بریتانیا، استر-پ 
آفریقاي جنوبی و یمن.

منطقه اقیانوس هند به هشت منطقه ژئوپلتیکی شامل کشورهاي 
آسیاي جنوب شرقی، شبه قاره هند، آسـیاي میانـه، خلـیج فـارس، شـاخ      
آفریقا، آفریقاي شرقی، جنوب آفریقا و جزایر جنـوبی تقسـیم مـی گـردد.     

)1(شکل 
ند:چالش هاي منطقه ژئوپلیتیک اقیانوس ه-2-3

% 2/23ن، ی% کـل مسـاحت کـره زمـ    7/20انوس هنـد  یمنطقه اق
رد. عـالوه بـر آن،   یگیت جهان را دربرمی% جمع4/38ها و یمساحت خشک

در حـال  يمنطقـه در زمـره کشـورها   يت کشـورها ینکه اکثریرغم ایعل
قابـل توجـه   یکیو استراتژيت اقتصادیگردند، از اهمیتوسعه محسوب م

آن بگونـه  یسـاحل يکشـورها یکیتیت ژئوپلیهمبرخوردار هستند و اییا
ک یتیو ژئوپليش است.از نظر عالمان ژئواستراتژیشتابنده در حال افزاییا

یقـوم ی، ناهمگونیحاتی، رقابت تسلیاسیسيداریت، ناپای، عدم وجود امن
و نفـوذ  يکنواخت منابع انـرژ یع ی،  عدم توزياقتصادي، نابرابریو فرهنگ

نـده  یر گـذار در آ یتـاث ين مولفه هـا ی، از مهمترییافرامنطقه يقدرت ها
منطقـه  یکیتیو ژئـوپل یکیده ژئواستراتژیچیباشند. چارچوب پیمنطقه م

و يهـا، اسـتراتژ  ي، بلنـدپرواز یانوس هند با در نظر گرفتن منافع ملـ یاق
آنهــا قابــل درك         ییایــش جغرافیــمنطقــه و آرايکشــورهايت هــایــقابل

باشد. یم
بـه منطقـه   یـی فرامنطقـه ا يقدرت هایدسترسياه هااگرچه ر

یار انجـام مـ  یانوس هند محدود است، اما تحرك در آن بسـهولت بسـ  یاق
اعمـال قـدرت در   ين عامـل بـرا  یستم، ابر قدرت ها از ایرد. در قرن بیپذ
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کـا در  یآمرين مسـئله بـا توجـه بـه جنگهـا     یـ منطقه اسـتفاده نمودنـد. ا  
ییایـ ت قـدرت  در یـ ن و تقویچییایدريوریافغانستان و عراق ، حضور ن

،  همچنان ادامه دارد.يا و اندونزیهندوستان، پاکستان و استرال
ت است که امر توسعه ین واقعیانگر ایبین توسعه انسانییب پایضر

ن یایک مسئله بغرنج در منطقه مطرح خواهد ماند.زمانیهمچنان بعنوان 
ياز کشـورها یمـ یش از نیبـ م در یابیـ ان تر خواهد شـد کـه در  ینکته نما

% است.30ش از یبیب فقر انسانیمنطقه ضر
یمـ یار دشـوار زنـدگ  یط بسیدر شرایانبوهیتیکه جمعیدر حال

ن یـ ت را در منطقـه تصـور نمـود. ا   یـ توان آرامش و امنیمیکنند، بسخت
ط را ید بلکـه شـرا  یمنجر خواهد گردیاسیسیثباتیت نه تنها به بیوضع

م تر شدن اوضاع فراهم خواهد یت وخیست و در نهایط زیب محیتخريبرا
آورد.

، منـابع  ینیسـرزم يدول در حفـظ مرزهـا  یبرخـ یاسیضعف س
و ياقتصـاد يکنواخـت فرصـت هـا   یع ی، عدم توزیانسانيرویو نیعیطب

ـ  یز از دینیستیمسلح تروريت گروه هایرشد فعال و یثبـات یگر عوامـل ب
روند.یبشمار میمنانا

يهايدئولوژی، اییت گرای، قومییگرای؛ ملیرهنگاز نقطه نظر ف
نـه را  یز زمیـ ، نیفرهنگـ -یو اجتمـاع یاسیمتنازع و عدم انطباق نقشه س

ن منطقـه  یـ ایمنطقه مساعد   نموده اند. از طرفـ یو ناامنیثباتیبيبرا
در یـی منطقه ایی و نیروهاي فراون منطقه این جهادیدان رزم بیبصورت م

آمده است. 
خواهد بود.منابع یثباتیمنطقه شاهد بینیش بیه قابل پندیتا آ

ين عنصـر در ژئواسـتراتژ  ین تـر یادیـ آنهـا، بن ییایـ ر درینفت و گاز و مس
یـی در منطقـه ا يم انـرژ یگردند. تمرکـز منـابع عظـ   یمنطقه محسوب م
از یـ م و نیعظـ یتیمناطق بزرگ با جمعیبهرگیت، بیمحدود و کم جمع
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سرنوشت ساز ی، عواملیاتین منبع حیبه ایرقشيایروز افزون غرب و آس
باشـند. (  یمـ یـی و منطقه اییفرامنطقه ايقدرتهاییارویدر تعامل و رو

)2منبع 
، يا، انـدونز یهندوستان، استرالیعنیمنطقه ياقتصاديقدرت ها

ران، سـه  یـ و ایجنـوب يقای، آفري، عربستان سعوديلند، مالزیسنگاپور، تا
دهنـد.   یو صادرات منطقه را بخود اختصاص میلد ناخالص میچهارم تول
)1( جدول 

گردد یمینیش بیانوس هند، پیاقيهایژگیبا در نظر گرفتن و
ز منطقـه  یاز مسائل چالش برانگیو نا امنیثباتیان مدت، مسئله بیدر م

)3خواهد بود. (منبع
عبارتند از:یو ناامنیثباتیبطور خالصه عوامل ب

ییفرامنطقه اصلیبیونو یین منطقه اویجهادییارویرو
سمیترور
قاچـاق مـواد مخـدر و    ییایـ دري( دزدیر قـانون یغيت هایفعال ،

سالح)
گانهیبيروهایدخالت ن
يکنواخت منابع انرژیع یعدم توز
مسئله آب
فقر
یعدم توسعه انسان
ستیط زیب محیتخر
یو فرهنگیتنوع گسترده قوم
یاسیعدم توسعه س
 ییو فرامنطقه اییمنطقه ايقدرت هارقابت و تنازع
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بازیگران منطقه ایی قدرت در شمال اقیانوس هند:-4
يایـ دريژئواسـتراتژ یش اصـل یـ هند آرا-پاکستان-نیمثلث چ

ر تعامـل و  یعمـان تحـت تـاث   ياین منظر دریدهد.از ایل میعرب را تشک
روها قرار دارد.ین نیتقابل ا

شـاهد ارتقـاء روز افـزون     انوس هنـد یشمال اقیکیتیژئوپليفضا
کـا در منطقـه بـه    یآمرین مثلث است و تسلط تـک قطبـ  یاییایتوان  در

چالش کشانده شده است.
بـات  یرا در ترتیحفظ تـوازن قـوا ، نظـام چنـدقطب    يکا برایآمر

، 2005ژوئـن  29رفتـه اسـت.در   یت پذیانوس هند بعنوان واقعیاقیتیامن
نگ و جـورج بـوش موافقتنامـه    یمان موهان سـ ،ر هندوستانینخست وز

ساله را به امضاء رساندند.10یدفاعيهمکار
جاد تـوازن  یاين کشور منطقه ،برایهندوستان بعنوان قدرتمندتر

در یثبـات یاز بـ ینا شیین برخورد با افراط گراین و همچنیقوا ، مهار چ
يو انـدونز يانوس هند را از مـالز یخود در اقیکیتیژئوپليپاکستان، فضا
س و یعرب در شمال تا عدن در غرب و موريایا، دریآسیدر جنوب شرق

ف نموده است.یشل در جنوب، تعریس
انوس هنـد،  یـ ش حضور قدرتمند خـود در اق یافزاين کشور برایا

جـاد  یايالـت کارناتاکـا، بـرا   یواقـع در ا 2را در کـاروار 1ییایـ پروژه مرغ در
بـالغ بـر   یـی نه ایاتنام با هزشاکاپیو ویبعد از بمبئییاین منطقه دریسوم
ن پـروژه،  یـ ل فاز سوم ایون دالر، دردست اقدام دارد.پس از تکمیلیب13/8

در آن ییایـ ردریفرونـد نـاو و ز  42مـابر،  یهواپیک گـروه رزمـ  یعالوه بر 
مستقر خواهند شد.

1 - Seabird
2 - Karwar
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آن يتوان از بلند پـرواز یرا مییایدريرویهدف هند از توسعه ن
ي، نفـوذ در کشـورها  یتجارت جهـان ییایدريرهایر بر مسیکشور در تاث

عرب و مهـار  ياین در دریمنطقه ، توازن قوا در مقابل حضور روزافزون چ
)4پاکستان استنباط کرد. ( منبع 

بلندمدت را يگر قدرت در منطقه، طرح هایگر بازین بعنوان دیچ
يانوس هنـد در دسـت دارد. بـرا   یدر منطقه شمال اقییایحضور دريبرا
به منـابع  یدسترسيبرایاتیحيریعمان مسيایعرب و دريای، درنیچ

يرگـذار ینرو نگـران تاث یگردند. ازایج فارس محسوب میمنطقه خليانرژ
2001ن در سـال  یباشـد. چـ  ین منطقه میهندوستان در اییایقدرت در

ن کشور بـه توافـق   یبا ا1پاکستان در گوادارییایگاه دریاستفاده از پايبرا
د. یرس
ت دارد:ین ائتالف با پاکستان از سه  منظر اهمیچيبرا

عـرب  يایق پاکستان و دریاز طريبه انرژیر دسترسیت مسیامن
ج فارس.یعمان و خليایدريبسو

یجنوبيایانه و آسیميایکا در آسیتوازن قوا در مقابل آمر.
عرب .يایمقابله با تسلط مطلق هندوستان در در

عـرب  يایآن در دریژه بخش شمالیس هند و بوانویاقیتیسامانه امن
، یحاتیباشد. مسـابقه تسـل  ین میعمان در حال گذار به نظم نويایو در

يش حضـور قـدرت هـا   یو افـزا ییمنطقه ايقدرت هاییایارتقاء توان در
ينـو یک دومی، احتمال محاسبات غلط و وارد شدن آنها در ییفرامنطقه ا

ش داده است. یمخرب را افزا
ن مثلث قدرت، در یک و تضاد منافع رئوس ایطکاك عالئق استراتژاص

گران قـدرت  یابـد و رقابـت بـاز   ییت مـ یـ نیعمان عيایعرب و دريایدر

1 - Gwadar
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يکـا، دورنمـا  یال و ابهام آلود آنها با ابر قـدرت آمر یو روابط سییمنطقه ا
ره نموده است.یعمان را تيایج فارس و دریت در حوزه خلیامن

و یـی منطقـه ا يقـدرت هـا  ییایـ دريرویـ ضـور ن گـر، ح یدییاز سو
ینیش بینده قابل پیج فارس در آیت خلیاهمیو ابعاد جهانییفرامنطقه ا

است.یثباتیگر در بیدی،عامل
در گـوادار و  ییایـ دريگاه هاین و هند در توسعه پایچییایرقابت در
ه هردوکشـور بعـالو  يهـا ییایـ ردریشـناورها و ز یش چگالیکاروار  و افزا

عـرب و  ییایرا در منطقه شمال درییایدريکا و پاکستان، برخوردهایآمر
به جنوب يت خطوط انتقال انرژیر نموده و امنیعمان اجتناب ناپذيایدر

)5را بخطر خواهد افکند. (منبعین تجارت جهانیا و همچنیو شرق آس

رویکرد راهبرد دریایی ایران :-5
ر نظم نوین جهانی بسیار درك مسایل نظامی و استراتژیکی د

ی باشد.تغییرات بنیادین جهانی پس از جنگ سرد و محائز اهمیت 
استراتژیستها ، فرماندهان و باعث شده تا توجه ییایابر تمدن دريروزیپ

و استراتژي ییای، بیش از پیش به قدرت دریشمندان علوم نظامیاند
کالن دریایی معطوف گردد.

یـی چـه ا یعمـان در يایـ ج فـارس و در یران در خلـ یاییایمرز در
گـر کشـورها   ین و فصل مشترك آن بـا د یکره زميگر بخش هایديبسو
باشد.یاندرکنش با مردم جهان ميبرا

بـه  یبسـتگ يهـر کشـور  ییایـ اثر گذاردر قدرت دریعناصراصل
، ییایـ ، حجم تجـارت در ی، وسعت و هندسه نوار ساحلییایت جغرافیموقع
ت ، اراده یـ منطقه و سـرانجام جمع يکشورهايوازدات بالقوه، بلندپریتهد

ن یگسترش قدرت و نفوذ خود در صحنه قدرت بيمردم و رهبران آن برا
دارد.یالملل
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یجنـوب يمناسب در کرانه هايو بندرگاه هایطوالنینوار ساحل
ن،حضور یاست. بنابرایتجارت جهانيمنحصر بفرد برايازیکشورمان امت
در گسـترش حـوزه   یاتیـ ن منطقـه از الزامـات ح  یـ ادر ییایـ قدرتمند در

باشد.یکشورمان میکیتیژئوپل
تجـارت  ي، بندرگاه ها و آزادیاز به حفاظت از خطوط مواصالتین

ين منطقه که در معرض حضـور و نفـوذ قـدرت هـا    یبقاء و توسعه ايبرا
، قرار دارد 1لگونینییایدريرویبرخوردار از نییو منطقه اییفرامنطقه ا

د.یافزایران  میايا هایت دریبر اهم
یکیتیژئـوپل يت هـا یـ ف اولویـ در تعرییایکرد دریران بدون رویا

در خواهـد آمـد و   یف و محصور در خشـک یک کشور ضعیخود، بصورت 
ر و یـ اتش در جهـان متغ یحییایآن بسته و پویز تنفسیب دهلین ترتیبد

ست با وسـعت  یبایران مینرو، ایازاافت.ی، کاهش خواهدیز کنونیرقابت آم
یکیتیژئوپلي، فضاي عربایج فارس به دریاز خلییایحوزه نفوذ قدرت در

انوس هند گسترش دهد.یاقيخودرا بسو
بـه  یز دسترسـ یـ ران ،بعنوان دهلیايا هایدریکیتیت ژئوپلیاهم

فراتـر  یـی ج فارس، از چارچوب منطقه ایدر منطقه خليم انرژیمنابع عظ
يکرد توازن قوا، بجـا ین رویرد.بنابرایگیبه خود میجهانرود  و ابعاد یم

، یـی منطقـه ا يبا قـدرت هـا  یال و شکننده نظامیسيورود به ائتالف ها
کشورمان است.ينه براین گزیبهتر

منطقـه  یجنـوب يکشورهایخیتارییل واگرایگر، بدلیدییاز سو
اد با آنها در ست از هرگونه اتحیبایران میآنها، ایج فارس و ضعف ذاتیخل
نقش متعادل کننده ییز نموده و خود به تنهایمنطقه پرهیتیبات امنیترت

رد.یقوا را بعهده گ

1- Blue Navy
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يعمـان در فضـا  يایـ ج فـارس ودر یران در خلیاییایدريمرزها
یـی منطقـه ا يست تالش قدرت هایبایران قرار گرفته و میایکیتیژئوپل

)6بع(مند.ینماینفوذ به آن را مهار و خنثيبرا

نیروي دریایی ( قهوه ایی یا نیلگون؟) :-6
گسترش نفوذ خود يترین ابزار هر ملت برایاصلیدریایينیرو

قدرتمند مورد ییایدريرویاز نيدر دریاها میبا شد، لذا همواره بهره گیر
بوده است. ییایدريتوجه رهبران کشورها

ییمدن قاره ابر ابرتییایابرتمدن دريدر تنازع بقاء، با برتر
و یگسترش و تحکیم قدرت خود در ابعاد جهانيبراییایدري،کشورها
نرو یگردیده اند. ازایمتکیدریایي، هر چه بیشتر به نیروییمنطقه ا

انوس هند، با یاقیتیران بعنوان سر پل امنیاییایدرژئوپلیتیکيفضا
د.ینده روبرو خواهد گردیفزايچالش ها

، ییقهوه اییایدريرویت نی، مامورییایرد درراهبينولوژیدر ترم
لگون، ینییایدريرویکه حوزه نفوذ نیاست، در حالیمحدود به نوار ساحل

ن یک از اید که کدامید دیابد. حال باییانوس گسترش میتا عمق اق
کشورمان مناسب تر است. ينه برایدوگز

گرفته عمان درحوزه ژئوپلیتیکی ایران قرار يایخلیج فارس و در
نرو، افزایش توان رزمی یو بار اصلی حفظ امنیت آنها را عهده دار است. ازا

يلگون و سیادت دریایی، براینییاینش قدرت درینیروي دریایی، آفر
است. یاتیت کشورمان بعنوان ابرقدرت منطقه حیحفظ موقع

ان شد،نیروي دریایی در حفظ امنیت این یبا نگرش به آنچه ب
اي نوینی روبرو خواهد گردید و سامانه هاي موجود آن منطقه با چالشه

ن یدیگر جوابگوي نیازهاي امنیتی ایران در این منطقه نخواهند بود. بنابرا
ين نسبت به مقوله قدرت و استراتژینويکردی، ضروري است تا با رو
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انوس هند یقدرتمند در اقيحضورير برایناپذیخستگی، تالشییایدر
آغاز گردد.

در حفظ ییایدريرویبه دگردیسی درنگرش به نقش ننیاز 
منطقه یکیتیو مسائل ژئوپلییایامنیت کشورمان،جنگهاي نوین در

انوس هنداز الزامات حیاتی درآفرینش قدرت دریایی برتر و نیروي یاق
دریایی کیفی، حرفه ایی،پویا و توانمند می باشد.در پیشروي بسوي خلق 

زي کالن، ترسیم هدف ، نگاه مداوم به نیروي دریایی نوین، با طرحری
برنامه، ایجاد تصحیحات و بهینه سازي مستمر، پیشبرد مولفه هاي کلیدي 
تاثیرگذار با نیروي رانش خرد و تحقیقات بنیادین،میتوان به موفقیت 

)7رسید. ( منبع 
، فرصتها و تهدیدات، میبایست ضعفبا شناخت نقاط قوت،
یري از نیروي انسانی کارآمد و فناوریهاي همواره با هوشمندي و بهره گ

نوین، توان رزمی نیروي دریایی افزایش یابد ، تا نقاط قوت تقویت ، از 
فرصتها بهره گیري  و نسبت به برطرف نمودن نقاط ضعف و خنثی نمودن 
تهدیدات بگونه ایی هدفمند، در راستاي منافع ملی کشورمان گام 

برداشت. 
نتیجه  :-7

ب آلود کنونی و پیدایش اولین بارقه هاي نظم نـوین  تحوالت شتا
انوس هنـد  یـ جهانی چالشهاي فراوانی را پیش روي بازیگران قـدرت در اق 

. سازدینمایان م
ییایـ دريژئواسـتراتژ یش اصـل یهند آرا-پاکستان-نیمثلث چ

ر تعامـل و  یعمان تحت تـاث يایدگاه، درین دیدهد.از ایل میعرب را تشک
وها قرار دارد.رین نیتقابل ا
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ن مثلث قدرت، یک و تضاد منافع رئوس ایاصطکاك عالئق استراتژ
گران قـدرت  یابد و رقابـت بـاز  ییت مینیعمان عيایعرب و دريایدر در

ره نموده است.یج فارس را تیت در حوزه خلیامنيدورنماییمنطقه ا
و فرامنطقـه  یـی منطقه ايقدرت هاییایدريرویگر، حضور نیدییاز سو

ی،عـامل ینـ یش بینده قابل پیج فارس در آیت خلیاهمیو ابعاد جهانییا
باشد.یمیثباتیگر در بید

، در نظم ییایابر تمدن دريروزیو پییبا شکست ابر تمدن قاره ا
افتـه  یانتقـال  یجنـوب ییایجغرافيبه عرض ها"ندلیزم"، ین جهانینو

ییایـ ادت دریا و سـ یـ سهولت تحرك در درینرودر جهان کنونیاست و ازا
گردد.یمحسوب مییمافوق قدرت قاره ا

ير بخـش هـا  یسـا يبسوییچه ایعمان دريایج فارس و دریخل
باشـد. نـوار   یانـدرکنش بـا مـردم جهـان مـ     يبرایانجیجهان و واسط م

منحصر بفرد را يازیمناسب کشورمان ، امتيو بندرگاه هایطوالنیساحل
د. سازیفراهم میتجارت جهانيبرا

یاتیـ ن منطقه از الزامات حیدر اییاین ،حضور قدرتمند دریبنابرا
کشورمان است.یکیتیدر گسترش سپهر ژئوپل

بقاء يتجارت براي، بندرگاه ها و آزادیاز به حفاظت از خطوط مواصالتین
و یـی فرامنطقـه ا يقدرت هاییاروین منطقه که در معرض رویو توسعه ا

کرد یت رویلگون قرار دارد، بر اهمینییایدريرویبرخوردار از نییمنطقه ا
د.یافزایمییایدر

یکیتیژئـوپل يت هـا یـ ف اولویـ در تعرییایران بدون نگرش دریا
در خواهـد آمـدو   یف و محصـور در خشـک  یک کشور ضعیخود، بصورت 

ر و یـ اتش در جهـان متغ یـ حییایز تنفس آن بسته و پویب دهلین ترتیبد
افت.یخواهد، کاهشیز کنونیرقابت آم
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خـود  ییایست با وسعت حوزه نفوذ قدرت دریبایران مینرو، ایازا
انوس یـ اقيخودرا بسـو یکیتیژئوپلي، فضاي عربایج فارس به دریاز خل

هند گسترش دهد.
ز یـ ران ،بعنـوان دهل یـ ايبـرا ییایـ دریکیتیژئـوپل يت فضایاهم

ب منطقه ج فارس، از چارچویدر منطقه خليم انرژیبه منابع عظیدسترس
یران مـ یـ نـرو ا یرد.از ایـ گیبه خـود مـ  یرود  و ابعاد جهانیفراتر مییا

يبا قـدرت هـا  یال و شکننده نظامیسيورود به ائتالف هايست، بجایبا
ند.یکرد توازن قوا را برگزی، روییمنطقه ا

يعمان در فضايایج فارس ودریران در خلیاییایدريمرزها
ن منطقه را عهده یو بار اصلی حفظ امنیت اران قرار گرفتهیایکیتیژئوپل

نش قدرت ین با افزایش توان رزمی نیروي دریایی، آفریدار است. بنابرا
ییمنطقه ايست تالش قدرت هایبایلگون  و سیادت دریایی مینییایدر
گردد.ینفوذ به آن مهار و خنثيبرا

در حفظ ییایدريرویکرد به نقش نینیاز به دگردیسی دررو
منطقه یکیتیو مسائل ژئوپلییاییت کشورمان ، جنگهاي نوین درامن
انوس هند،از الزامات حیاتی درآفرینش قدرت دریایی برتر و نیروي یاق

دریایی کیفی، حرفه ایی، توانمند و بالنده می با شند.
ن یگردد و بـد ین میران تضمیاییایادت دری، سییایکرد راهبرد دریبا رو
ر یـ اتش در جهان متغیحییایافته  و پویگسترش ز تنفس آنیب دهلیترت

افت.یش خواهدی، افزایز کنونیو رقابت آم
ي، فضاییایش قدرت دریسته است تا کشورمان با افزاینرو، بایازا

انوس هنـد گسـترش   یـ عرب و سـپس اق يایدريخود را بسویکیتیژئوپل
دهد.
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1شکل 
انوس هندیاقیکیتیمناطق ژئوپل

GNPدرصد از 
منطقه ایی

GNPدرصد از 
منطقه ایی

(بر مبناي قدرت خرید)
درصد از صادرات

منطقه ایی

قدرت اقتصادي
سه ( میانگین هر

شاخص قید شده)

16,4130,505,1017,34هندوستان

15,687,118,8910,56استرالیا

8,7310,877,789,13اندونزي

4,091,6620,318,69سنگاپور

6,786,668,197,21تایلند

3,933,8911,796,54مالزي

5,903,369,476,24عربستان

5,395,254,555,06آفریقاي جنوبی

5,986,131,944,68ایران

72,8975,4378,0175,44کل

1دول ج


