
نقش نیروي دریایی بر حفظ قدرت و سیادت دریایی جمهوري اسالمی ایران

1حبیب اهللا سیاري

چکیده 
عامل مهم زندگی است و هیچ کشور ساحلی نیست که منافعی در دریا نداشته ،هادریا براي ملت،در دنیاي امروز

هاي ارتباطی به دنیاي خارج خود هستند.فاقد یکی از مهمترین روزنه،مردمی که از دریا بدورند.باشد
هـا و امکانـات   نقش بسیار مهمی در قدرت و توانایی کشورها در دستیابی به فرصـت ،اه نظامی و تجاريگدریا از دید

نیت مرزهـا و نیـز   تواند کشورها را در حفظ و امدستیابی به قدرت و سیادت دریایی می.در همه زمینه ها ایفا می کند
این مسئله موجب گردیده تا کشـورهایی کـه بـه آبهـاي آزاد دسترسـی      .باال بردن توان اقتصادي وسیاسی یاري نماید

در جهـت رسـیدن بـه قـدرت و سـیادت دریـایی تـالش        ،داشته و یا داراي مرز آبی مشترکی با دیگر کشورها هسـتند 
.بینی نموده و در حال اجرا دارندمنسجمی پیشهاي عظیم و ریزينمایند و در این راستا برنامه

ه بـ ،دریاي عمان و دریاي خـزر ،فارسبا وجود منابع حیاتی و اقتصادي کالن جمهوري اسالمی ایران در آبهاي خلیج
کننـد   توان دریافت که چه قدرتهاي مجهزي در حال و آینده منافع حیاتی کشورمان را در دریا تهدید مـی سهولت می
ایجـاد  ،را نیـز در اختیـار داریـم   گیري آنکه کلیه عوامل مؤثر در شکل،قدرت دریایی کارآمد در منطقهو اگر یک 

ثبات و رفاه عمومی به شکل جـدي در معـرض خطـر قـرار خواهـد      ،توسعه،اقتصاد،قطعاً کشور از نظر امنیت،مکنین
داشتن یک نیروي دریایی مقتـدر و کارآمـد   لذا به لحاظ حفظ منافع و دفاع از آبها و مرزهاي دریایی کشور،.گرفت

.باشدضروري می
گیري جمهوري اسالمی ایـران بـه یـک قـدرت دریـایی در منطقـه و       در این مقاله سعی گردیده عوامل مؤثر در شکل

.نقش نیروي دریایی در حفظ و حراست از این قدرت مورد بررسی قرار گیرد

قدرت دریایی، سیادت دریایی، کنترل دریایی:واژگانکلید

فرمانده نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران-1

فصلنامه علوم و فنون نظامی
دانشکده فرماندهی و ستاد آجا

1387و تابستانبهار- 11شماره -پنجمسال 
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مقدمه
هـا  گوید: اقیـانوس میالدي)، می1890کننده استراتژي دریایی (ابداع1دریاساالرآلفرد تایرماهان

اند. هر کشـور و یـا   زمین، حبابی پر آب هستند که سه چهارم جدار زمین را پوشاندهو دریاهاي کره
تواند ثروت دنیا را رت فرماندهی بر این دریاهاي بزرگ را داشته باشد میائتالفی از کشورها که قد

کنترل کند و از این طریق بر کره زمین مسلط شود. شرط اساسی و الزم براي این کار، وجود یـک  
هـاي عملیـاتی و نظـامی در داخـل کشـور و مـاوراء       نیروي دریایی قدرتمند است کـه داراي پایگـاه  

وهی از ناوگان تجاري، تکمیل و پشتیبانی شود.دریاها باشد و با انب
گیـري از حـداکثر کـارایی، نظریـه ماهـان ضـروریاتی را معـین کـرده کـه او آنهـا را در           براي بهـره 

اش (( به نام نفوذ قدرت دریایی بر تاریخ)) تشـریح کـرده اسـت. او کشـوري را کـه در یـک       رساله
و به یک و یـا تعـداد   مرزهاي امن برخوردار استی که از استراتژیکی مهم واقع شده و در حالنقطه

هاي آزاد جهان دسترسی دارد، در صدر فهرست قرار داده است.بیشتري از آب
هاي دریانوردي را در مقیاس وسیع بـه کـار گیرنـد کـه     توانند استراتژيدیگر این که، فقط مللی می

تجارب برخوردار باشند و سـرانجام  مردم آن عالقمند به دریانوردي بوده و در عین حال از استعداد
جویی کنند.هاي دولت باید فعاالنه از تمام محاسن محیطی براي ارتقاء قدرت دریایی بهرهسیاست

سیادت دریایی:-
(درلغت بمعناي سروري و برتري) منظور از سـیادت دریـایی یعنـی برتـري در دریـا و کنتـرل       

بـرداري از  ایی نیروي خودي و محروم کردن دشمن از بهـره کامل دریا جهت استفاده استراتژي دری
.باشددریا جهت اهداف استراتژیکی وي می

کنترل دریایی :      -
عبارت است از بکارگیري نیروهاي دریایی، براي انهدام نیروهاي دریایی دشـمن، ممانعـت از   

برتـري محلـی در   تجارت آبی وي، محافظت از خطوط مواصالت دریایی حیاتی خودي و اسـتقرار 
ــی    ــذارده م ــرا گ ــه اج ــایی ب ــات دری ــه در آن عملی ــاطقی ک ــرد من ــده آلف ــه عقی ــود. ب ــانش تایرماه

)کنترل و نظارت بر دریاها شرط اصلی و اولین اقدام در راه کسب قدرت دریایی 1892و1890(سال

1- Alfered.T.Mahan
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ند مورد درك و تفسیر قرار نگرفته ماي نظامونهگگاه به باشد که یک عامل تاریخی است و هیچمی

.است
شرایط کنترل دریا :  -

ــتی :      ــا بایس ــرل و نظــارت در دری ــان، کنت ــه ماه ــایی و نظری ــرل دری ــف کنت ــه تعری ــا توجــه ب ب
.با نیروهاي کافی انجام گیرد-3مستمر باشد -2مثبت و مؤثر باشد -1

در غیــر اینصــورت آن قســمتهایی از دریــا کــه زیــر کنتــرل نیــروي خــودي نیســت در هــر شــرایطی 
هایی داشته باشند که ار گیرد ویا کشورهاي بیطرف در آنجا فعالیتتواند مورد استفاده دشمن قرمی

هاي دفاعی ما نباشند.   ها و هدفهماهنگ با سیاست
قدرت دریایی :-

ها و دریاها به نفـع خـود را قـدرت دریـایی     برداري از اقیانوسهاي یک ملت جهت بهرهتوانایی
گیـري آن منجـر   عناصـري اسـت کـه بـه شـکل     هـا و  گویند.قدرت دریایی مرکـب از سرچشـمه  می

ــی ــودمـ ــمه.شـ ــد از :    سرچشـ ــایی عبارتنـ ــدرت دریـ ــابع قـ ــا و منـ ــایی -1هـ ــت جغرافیـ موقعیـ
ماهیت و سیاست حکومت -6ویژگی ملی -5جمعیت -4حدود سرزمین -3ویژگیهاي طبیعی -2

قـدرت  نظـامی، علـوم و صـنعت دریـایی ترکیـب شـود،      ،که وقتی با عناصري نظیر ناوگان تجـاري 
آورند.دریایی را بوجود می

عوامل توسعه قدرت دریایی :-
در کتاب تأثیر قدرت دریایی بر تاریخ، عوامل یا کلیـدهاي قـدرت دریـایی را بـدین شـرح      ماهان

کند:تشریح می
: موقعیت جغرافیایی-الف

خواهـد  و نمـی اي است که مجبور به دفاع از خـود در زمـین نیسـت   دولتی که موقعیتش به گونه
اي اسـت، در  قلمرو زمینی خود را گسترش دهد، در مقایسه با کشـوري کـه یکـی از مرزهـاي قـاره     

صورت داشتن هدف واحد از امتیاز برخوردار است.
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وضعیت طبیعی:-ب
هـاي مناسـب   نـاهمواري ،به نظر ماهان کشورهاي صاحب خطـوط سـاحلی مناسـب و طـوالنی    

از دیگران هستند. جزایر بـه طـور خاصـی وابسـته بـه دریـا       »تردریایی«مناسبهايساحلی و گذرگاه
بلکه ضرورتی حیاتی دارد.،هستند و براي آنها سیطره بر دریا نه تنها مطلوب است

حدود سرزمین:-ج
ــان        ــین امک ــاحلی و همچن ــاع س ــودن دف ــوار ب ــا دش ــاده ی ــزان س ــاحلی در می ــوط س ــول خط ط

ینهاي وسیع عامل بالقوه مهمی در ایجـاد قـدرت دولـت اسـت و اسـتفاده و      استخراج منابع در سرزم
توانـد بـه معنـاي    برداري از آنها عامل افزایش قدرت اقتصادي است که این امر به نوبه خود مـی بهره

قدرت دریایی باشد.
جمعیت:-د

دسـت کـم   د افراد باسواد، متخصص در علوم وفنـون دریـایی اسـت کـه     امنظور از جمعیت تعد
براي کار بر روي عرشه کشـتی و سـاخت کشـتی آمـادگی دارنـد. در مـوارد بحرانـی وجـود افـراد          

،مناسب براي تصدي مشاغل دریایی ضروري است اما این مسأله بـه کیفیـت آن یعنـی سـطح سـواد     
کننـده باشـد بلکـه مهارتهـاي ایـن افـراد       توانـد تعیـین  .. بستگی دارد. کمیت جمعیت نمـی .مهارت و

عالوه بر این، مقدار جمعیت نباید به طور مطلق مطرح شود بلکـه بایـد بـه نسـبت منـابع      دارداهمیت
کلی جامعه و سطح توسعه اقتصادي مورد توجه قرار گیرد.

ویژگی ملی :-هـ 
ماهان تمایل طبیعی به تجارت و نیز تولید محصوالتی را که بتوان با آنها تجارت کرد، به عنـوان  

.نمایدژگی ملی در توسعه قدرت دریایی مطرح میمهمترین وی
گاهی وجود موانـع ذهنـی، مـانع    .اندداراي نیروي دریایی قدرتمندي بودهیسنتطور بهبرخی دولتها 

شود ؛ براي مثال، ژاپن قابلیت آن را دارد که بـه  تبدیل یک کشور به یک قدرت دریایی بزرگ می
ــی و      ــع روان ــت وجــود موان ــه عل ــا ب ــدیل شــود ام ــایی جهــان تب ــدرتهاي دری ــرین ق یکــی از بزرگت

کنـــد.سیاســـی کـــه عمـــدتاً ناشـــی از تـــرس از شکســـت اســـت، تالشـــی در ایـــن جهـــت نمـــی
عامـل  ،ماهـان نزدیـک اسـت   يسیاسی که به مفهوم اصلی در الگو–البته یکی از عوامل اجتماعی 
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تواند بر کیفیت، ابتکار، خالقیـت و اندیشـه مسـتقل    است که میساختار اجتماعی سیاسی یک ملت 

که براي عملیات دریایی الزم است، تأثیر داشته باشد.
ماهیت و سیاست حکومت :-و

عمل و روش سیاسی یک دولت در استفاده از منابع طبیعی و انسانی بـراي تـأمین   ،منظور از آن
تواند تا حد زیادي قابلیت یک دولت تنی بر قدرت میو گسترش نیروهاي دریایی است. سیاست مب

را در بســیج امکانــات دریــایی غیرنظــامی (تجــاري) و حفــظ عملیــات نظــامی از طریــق ایــن ابــزار   
تأمین کند.  

سوابق تاریخی دریانوردي ایرانیان :  -
ار کشور جمهوري اسـالمی ایـران در شـمال حـدود هـزار کیلـومتر و در جنـوب قریـب دو هـز         

کیلومتر دریا دارد. ایرانیان از زمانی که در کنار دریا سکنی گزیدند به سوي آن جـذب شـدند و بـا    
ابداع وسایلی مثل کَلَک و قایق در آن به رفت و آمد پرداختند.

اسناد و مدارك تاریخی شایان توجهی در طی چند دهه اخیر به دسـت آمـده کـه بـر ایـن موضـوع       
قبل از پیـدایش خـط یعنـی چنـدین هـزار سـال قبـل از مـیالد مسـیح (ع) بـا           تأکید دارد که ایرانیان 

اند و عالوه بر آن در طول تاریخ گذشته، در علم دریـانوردي برتـري خـود را    دریانوردي آشنا بوده
.اندها به ظهور رسانیده و حتی داراي ابداعات و ابتکاراتی هم در زمینه دریا بودهدر همه زمینه
شوند :یادآور می3که در کتاب تاریخ دنیا2روبرت شارفو 1پاول جلیناس

((داریوش اول بزرگترین بحریه را که تا آن روز در جهان مانند نداشت پدید آورد و سـازمان یـاد   
)1969گسترده و پهناور گردید و نیرویی شگرف یافت ))(هشده به عهد خشایارشا

نویسند :همین دانشمندان می
دوران هخامنشی نخستین دریانوردانی بودند که در راه شناسانیدن زوایاي ناشناختۀ ((ایرانیان در 

امـان کوشـیدند و   هاي دریـایی، بـی  بخش برداشته و در طریق ایجاد گذرگاههایی نتیجهدنیا گام
براي مثال پیوستن دریاي سرخ به .تسهیالت بایسته را در سوي حمل و نقل دریایی فراهم آوردند

1 Paul J.Jelinas
2 Robert Sharff (1969)
3 Historty Of Word



/بهار و تابستان11فصلنامه علوم و فنون نظامی /سال چهارم/ شماره.......................................................12

شـونده و شـناور بـه روي تنگـۀ     جـا جابـه هـاي رانه در عهد داریوش اول و ایجاد پلدریاي مدیت
توان دلیل بارزي بر این مدعا دانست))داردانل در عصر خشایارشاه را می

کنند که :هاي شناور مذبور تأکید میپاول جلیناس و روبرت شارف، پس از اشاره به پل
هاي شناوري بـر پهنـه دریـا، از آن ایرانیـان زمـان خشـایار       ل(( ابتکار ایجاد و ساختمان چنان پ

ق.م): ((قست بیشتر قاره آسیا در عصر و زمان 425تا484چنین بنا به نوشته هرودوت(، همباشد))می
سـلطنت داریــوش و بوســیله ســیالکس ســردار و دریاسـاالر وي کشــف گردیــد و بایــد گفــت کــه   

ی را به انجام رساند)).ق.م کار عظیم512تا516هاي سیالکس در سال
ر.واداال نایب کنسول فرانسه در بوشهر، دربارة بشر اولیه و قایق سواري او می نویسد :

فارس آغاز گشته است، بنابراین خلـیج  ((به طوري که مشهور است، تاریخ بشر از کرانه هاي خلیج
اند.یی کردههاي کوچک بحرپیماها روي آن با قایقفارس اولین دریایی است که انسان

شناسی که پیرامون بقایاي ویران گورهاي دیرین در بحرین و ایالم و کاوش هاي مقدماتی دیرین
کنند که در آن جا بیش از هزار سال پیش از میالد مسیح تأسیسـات  بوشهر به عمل آمده، ثابت می
کشتیرانی وجود داشته است))

هنامه، نخستین کسی که در میان ایرانیان به سـاختن  بنا به سرودة حکیم ابوالقاسم فردوسی در شا
کشتی دست زد، جمشید جم از سلسلۀ پیشدادیان بود که به فرمودة شاعر بلندپایـۀ ایـران، بـا کشـتی     

ها و دریاها گذر کرد و از کشوري به کشور دیگر رفت.خود بر آب
برآمد شتابکشور به کشور گذر کرد از آن پس به کشتی بر آب

هـاي  اي است از گل پخته که در حفاريترین سند حاضر از دریانوردي ایرانیان، گویچهقدیمی
دهـد نقـوش ایـن گویچـه، مربـوط بـه دوران       ناحیۀ چغامیش خوزستان به دسـت آمـده و نشـان مـی    

باشد.پیدایش خط می
هـاي مـداوم بـر    نوردي و نیـز مسـافرت  ایرانیان به علت داشتن سابقۀ بسیار طـوالنی در امـر دریـا   

ها، داراي ابداعات و ابتکارات قابل توجهی در زمینۀ دریا و دریانوردي هستند که هم اکنون در آب
باشد و برخی از آنها بشرح ذیل عبارتند از :سراسر دنیا مورد استفاده دریانوردان می

نیـروي دریـایی    ،نشـامل ناوگـان جنگـی عصـر هخامنشـیا     هـاي بـزرگ جنگـی:    ) ناوگـان 1
.آل بویه و ناوگان دریایی نادر شاه،ساسانیان، پس از پیروزي اسالم

عملیات آبخاکی عهد هخامنشیان و اختراع فانوسها و عالئم دریایی.)2
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هـاي دریـایی خـود را    ها و دانـش ناورانان و دریانوردان ایرانی نخستین کسانی بودند که دانستنی)3

است منظم ساختند.معروف شدهراه نامهدر دفاتري که بعدها به اند و ثبت و ضبط کرده
شـد کـه آمـوزش دریـانوردي     (شیران دریا به کسانی گفته می:شیران دریا همه ایرانی بودند)4

دادند و در عبور از مناطق خطرناك دریاها و اقیانوسها از خود تبحر و شجاعت نشان می دادند.می
نقش ایرانیان در اختراع قطب نما و اختراع سکان کشتی.)5
هاي دریایی ایرانی موجود در قاموس کشتیرانی اقیانوس هند مانند لنگر، سکان و امثال آنهـا  واژه)6

باشد.از آثار ایرانیان می
در اي از داریـوش حفر کانال سوئز در عصر هخامنشیان بویژه در زمان اردشیر و باقیمانـده کتیبـه  )7

همان محل. 
.م)توسط سپاه عظیم خشایار شاه در داردانل.ق480ساخت پل دریایی شگفت انگیز (در سال )8
) توسط سـپاه خشایارشـاه در دامنـه کـوه آتُـس و      ATTOSآور کوه آتُس (حفر کانال اعجاب)9

.کرانه دریایی الجزایر
فرونـد کشـتی جنگـی بـزرگ و کوچـک کـه       4327جنگ عظیم دریایی ساالمین بـا شـرکت   )10

هـا و  هـا بهتـر از فینیقـی   توسط هرودوت یونانی در تاریخ ثبت شده است و اعتراف نموده که پارس
اند.مصریها جنگیده

.سازي توسط نادر شاه در بوشهرتأسیس کارخانه کشتی)11
ه به سوابق تاریخی ذکر شده :علل دورشدن ایران از دریا با توج-

با اندکی تعمق در پاسخ این سئوال که چرا ایران با داشتن سـوابق تـاریخی درخشـان، دارا بـودن     
سواحل طوالنی و ارتباط مستقیم با دریاهاي آزاد، بریدگیهاي ساحلی مناسب و کـافی بـراي ایجـاد    

طبیعی دفاع ساحلی و نیـز جمعیـت نسـبتاً    هاي گرم و امکانات بنادر و همچنین در اختیار داشتن آب
خوب دریایی، تاکنون نتوانسته موقعیت مناسـبی را در دریانوردي(آنچنـان کـه در خـور جمهـوري      

هـا و بخصـوص   باشد) و بویژه قدرت دریـایی کسـب نمایـد؟ اغلـب استراتژیسـت     اسالمی ایران می
عالئق ملی وسیاست حکومـت  به جز تکیه روي ویژگیهاي طبیعی فوق، دو عامل صفات و "ماهان"

مشـی  کنند. مثالً خطرسد خود تا حدودي تابعی از خصوصیات طبیعی است، ذکر میرا که بنظر می
سیاسی دولت در ایجاد یک نیروي دریایی مجهز، که بدون شک تابع توجه دائم به مسـائل دریـایی   
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رت مسـتمر و مـداوم بـه    هاي ایرانی و یا مستقر در ایران بصـو است، حال اینکه چرا بعضی حکومت
هـا بـه مسـائل دریـایی در     دریا توجه نکرده و یا چه عواملی سبب عدم گرایش دائم و پیگیـر دولـت  
باشد، لـیکن عللـی را کـه    طول تاریخ این سرزمین بوده است، نیازمند پژوهشی عمیق و جداگانه می

ار عبارتند از :وها ذکر کرد بطور فهرستتوان براي این عدم توجه کافی بعضی حکومتمی
جهت تهاجمات خارجی ( که اغلب از سوي خشکی بوده، کـه بـالتبع توجـه حکـام وقـت را      -الف

نموده است )بدان سو جلب می
هـاي  مناطق دریایی شمال و جنوب اغلب به عنوان مناطق دریایی داخلی و دور از صحنه رقابت-ب

نظامی قرار داشته است.
.داخلیها در مسائل درگیري حکومت-ج
.عدم استقالل در تکنولوژي دریایی-د

فـارس و  نامساعد بودن اقلیم وضـعف پوشـش گیـاهی مناسـب در منـاطق سـاحلی بـویژه خلـیج        -هـ
.دریاي عمان

.دور نگهداشتن مردم از آگاهی نسبت به دریا و فرهنگ دریا-و
ی بعضی از حکومت هاي روشنی موید عدم توجه کافهکه هر یک از دالیل فوق و یا مجموع آنها ب

ایرانی همراه با عدم درك واقعی نیاز به قدرت و سیادت دریایی بوده است.
گیري قدرت دریایی :هاي برجسته وشاخص ج.ا.ا براي شکلقابلیت-

(الف) وجود روحیه سلحشوري و آمادگی مردم براي بسیج در مقابل هرگونه تجاوز بیگانه با توجـه  
.جنگ تحمیلیبه تجربه هشت سال

قـوا در  مشی حکومتی رهبران سیاسی و نظامی با توجه به تدابیر مقام معظم فرمانـدهی کـل  (ب) خط
.راستاي حفظ منافع ملی در دریا

.(ج) داشتن وسعت سرزمینی و عمق استراتژیک
.(د) داشتن نیروي انسانی مستعد و پویا
اي استراتژیک.بنادر و جزایر با موقعیته،(ه) در اختیار داشتن سواحل طوالنی

.(و) داشتن سابقه طوالنی در دریانوردي و تجربه در دریا
.(ز)داشتن منابع اقتصادي غنی و بالقوه
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.داشتن ناوگان تجاري و بومی قابل توجه(ح)

.(ط)داشتن مراکز آموزشی دریایی در سطوح مختلف
شــناورهاي ســبک و ســنگین در صــنایع دریــایی (ي) توانــایی ســاخت و تعمیــر و نگهــداري انــواع 

.خصوصی، دولتی ونظامی
.(ك) اشراف داشتن به حیاتی ترین گذرگاه نفتی جهان ( تنگۀ استراتژیک هرمز)

.زیر زمینی و انرژي فسیلی ( مواد خام )،(ل)داشتن مقادیر قابل توجه ذخایر معدنی
.به باال(م) برخورداري از پرسنل نظامی دریایی با توان و تجر

گیري قدرت دریایی ج.ا.ا :سازمانهاي موثر در شکل-
.(الف) نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران

.(ب) نیروي دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران
.(ج) گارد ساحلی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران

.یایی خصوصی، دولتی و نظامیهاي صنایع در(د) سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت
(ه) کشـــتیرانی جمهـــوري اســـالمی ایـــران و ســـایر شـــرکتهاي کشـــتیرانی وارگانهـــاي دریـــایی 

...).( شیالت و
.(و) شرکت ملی نفتکش

کارهاي اجرایی عملی شدن قدرت دریایی ج.ا.ا :راه-
توان از دریچه اجرایـی بـه   بحث پیرامون این مطلب گسترده نیست و با اندکی تأمل در قضیه می

نتایج زیر دست یافت:
احیا و تقویت تکنولوژي دریایی سنتی :–الف 

انـد  ها علیرغم رقابت با تکنولوژي پیچیده و مدرن قدرت هاي دریایی، هنوز بازنشسته نشـده لنج
ساخت، فنـون  زمینه و به این زودیها نیز دریا را به رقباء نخواهند سپرد، لذا احیاء تکنولوژي سنتی در 

،کنـد راهبري و تعمیر و نگهداري شناورها نه تنها بار سنگین ارزي براي واردات کشـتی را کـم مـی   
بلکه با افزایش برد متوسط شناورهاي سـنتی عمـالً تجـارت دریـایی هماننـد گذشـته تحـت کنتـرل         

تواننـد نقـش   مـی هـا در موقـع لـزوم    شناورهاي تولید داخلی در خواهـد آمـد. عـالوه بـر ایـن، لـنج       
.لجستیکی براي اهداف نظامی را ایفا نمایند
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ناوگـان  ساخت،نگهداري،تعمیر،اداره و ایجاد هماهنگی شناورها یـا بـه عبـارت بهتـر    -ب
دریایی اعم از نظامی و تجاري در داخل کشور:

ی هیچ دلیلی براي قدرتهاي صادر کننده سالح وجود ندارند که کشوري با سیاسـت مسـتقل ملـ   
را در مواقع ضروري و هنگـام دفـاع از تمامیـت ارضـی و آبهـاي سـاحلی تنهـا نگذارنـد. قـدرتهاي          

صنعتی حتی در شرایط بحرانی حاضر به اداي قراردادهاي خود نیستند.
آشنا ساختن مردم و جوانان به دریا و تربیت کادر دریایی:-ج

بنـابراین مجبـور هسـتند آن را خـوب     هاي دریـانورد، زنـدگی و حیـات اسـت.    دریا براي ملت
امیر کبیر نظـر خـود را بـراي    بشناسند، با آن در آویزند و در مبارزه هرگز تسلیم آن نگردنـد. 

نویسد:توسعه دریانوردي ایرانیان چنین می
شـدائد  ،باید اطفال از طفولیت عادت به دریا بکنند وانس بگیرند،تا بواسطه عادت جرأت پیدا کرده

انـد کـه   نمایند،چنانکه در فرنگستان اهل کشتی از طفولیت چنان به دریا عادت کـرده دریا را تحمل
دهـد  شوند و این حالت دسـت نمـی  اگر روزي در خشکی توقف نمایند وحشت کرده و دلتنگ می

مگر اینکه اطفال مزبور را به امور بحریه وا دارند. پـس از آنکـه اطفـال مزبـور بـه واسـطه ممارسـت        
بانی ماهر شدند مراجعت خواهند نمود.بحریه، با آداب کشتیتحصیل در علوم 

اقدامات ذیـل  برهمین اساس براي آشنا ساختن مردم و جوانان و تربیت کادر دریایی الزم اسـت  
به عنوان مقدمه کار معمول گردد.

هاي مختلـف هماننـد هنـر، علـوم انسـانی و...      در دوران تحصیالت متوسطه در کنار سایر رشته)1
دریانوردي نیز گنجانده شود.رشته 
هاي علوم دریایی و دریـانوردي  ها و دانشکدهفارغ التحصیالن این رشته مستقیماً وارد دانشگاه)2

شوندو همچنین سهمیه قابل توجهی از دانشجویان نیز از اهالی سـواحل و جزایـر دریاهـاي شـمال و     
جنوب ایران انتخاب گردند.

هـاي  هـا و تخصـص  هـاي دریـانوردي و علـوم دریـایی در سـطوح مخلتـف بـا رشـته        دانشکده)3
گوناگون در شهرهاي جنوبی، دریاي خزر و سواحل دریاهاي گرم جنوب تشکیل شود.  

هاي تفریحی از طریق تورهاي بسیار ارزان مسافرتی و نیـز تهیـه و پخـش مـنظم     ایجاد جذابیت)4
به ویژه سیماي جمهوري اسالمی ایران در توجه تدریجی مـردم بـه   هاي دریانوردي از صدا  و برنامه
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دریاها و مسائل دریاها نقش مهمی خواهد داشت. ایجاد شبکه خاصی بـه عنـوان شـبکه دریاهـا کـه      

اي داشته باشد.هاي ویژهبرنامه
مسـتمر و مـنظم در سراسـر    ،برگزاري مسابقات ورزشی و علمی دریایی به صـورت سراسـري  )5

.هاي جهانی دریاییام ورزشکاران برگزیده به المپیکایران و اعز
هاي مسافربري در بعضی هاي دریایی با مسافت هاي کوتاه و بلند یا جایگزینی کشتیمسافرت)6

.سفرهاي خارجی بجاي وسایل هوائی و زمینی
هــاي بــا نشــاط و شــاداب در شــهرها، جزایــر و بنــادر کوچــک و بــزرگ  کنــاره  ایجــاد محــیط)7

س و دریاي عمان همانند سواحل شمالی، تأمین آب آشامیدنی و زراعتی از طریـق شـیرین   فارخلیج
مرتـب وگسـترده نمـودن ارتباطـات     ،ها بـه سـواحل جنـوبی   کردن آب دریا، کشاندن آب رودخانه

هـاي صـنعتی مثـل    ایجـاد قطـب  ،زمینی و هوائی به سواحل جنوب از طریق جاده شوسـه و راه آهـن  
احیاء پوشش گیاهی در سواحل جنوبی.سازي  و همچنین کشتی

نتیجه :-
سال از پیروزي انقالب اسالمی که توام بـا هشـت سـال دفـاع مقـدس بـوده       27گذشت بیش از 
دهـد کـه ادامـه حیـات سیاسـی و اقتصـادي بـدون داشـتن امنیـت در دریـا           مـی است به خوبی نشان 

هاي به عمل آمده در عوامل قدرت دریایی به طور کلـی بـه نتیجـه غیـر     . با بررسیستپذیر نیامکان
جمهوري اسالمی رسیم که با توجه به وجود ((منابع حیاتی )) و ((اقتصادي کالن ))قابل انکاري می

ایران در آبهاي خلیج فارس، دریـاي عمـان و بحـر خـزر بمنظـور خودکفـایی اقتصـادي و اسـتقالل         
به تهدیدات ((پیرامونی)) و ((فرامرزي)) به طور جدي وابسـته بـه حفـظ امنیـت در     مملکت با توجه

((عـدم وجـود   تـوان گفـت کـه در صـورت     باشد و به طور قطع مـی این آبراهاي استراتژیک می
بخش اعظم صنایع و منابع اقتصادي مملکت در این منطقه دریایی))((برتريو امنیت))

د خورد.خواه((ضربه)) جبران ناپذیري 
اینجاست که دولتمردان جمهوري اسالمی ایران باید به ماموریت بسیار مهـم و دشـواري   با این حال 

که در قبال حفظ امنیت منطقه و منابع حیاتی به دوش دارند، پی برده و از قالب (اسـتراتژي بـرّي) و   
(استراتژي بحـري)  همچنین عدم توازن غیر معقول در رابطه با قدرت زمینی و دریایی خارج شده و 

را (به دلیل وابستگی شدید جمهوري اسـالمی بـه دریـا و بـا توجـه بـه پتانسـیل موجـود و قابلیتهـاي          
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گیري قدرت دریایی)، مهمترین استراتژي نظامی محسـوب نمـوده   برجسته و شاخص ج.ا.ا در شکل
بازدارنـدگی)  ما از لحاظ قدرت دریایی به سطحی قابـل توجـه (  و توجه داشته باشیم که اگر کشور

از نظـر توسـعه اقتصـادي و    نرسدکه از تمامیت ارضی و سیادت دریایی کشورمان دفاع کنـد مسـلماً  
رفاه ملّت ایران به طور جدي به خطر خواهد افتاد.

ــه       ــاز جــدي ب ــزر نی ــان و بحــر خ ــاي عم ــارس و دری ــیج ف ــت در خل ــظ امنی ــامین و حف در نتیجــه ت
ت)) دریـایی داشـتن نیـروي دریـایی مجهـز بـه تجهیـزات        دریایی)) دارد که الزمه ((سـیاد ((سیادت

هـا در  آمدي است که نه تنها در آبهاي نزدیـک بلکـه در عمـق دریـا    پیشرفته و پرسنل مجرب و کار
ایستادگی و هرگونه تجاوزي را مقابله به مثل نماید.برابر هر نوع ((تهدیدي))
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