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 چکیده

از دیرباز استفاده مشاع و مسالمت آمیز از پهنه دریاها جهت بسط ارتباطات اجتماعی ، تجاری ، فرهنگی و نظامی  مورد پذیرش جوامع بشری 

ی رفته است واین امر به بوده است  با این حال اعمال سلطه و افزون خواهی قدرت ها همواره مانع بزرگی در راه تحقق این آرمان به شمار م

کرات عرصه دریاها را  به صحنه چالش ها و مخاصمات ویرانگری بدل نموده است. بی گمان توانمندی کشورها در استحصال وصیانت از منابع 

. قدرت در توسعه قدرت دریایی یک کشور محسوب می گرددومنافع دریاها در محیط ملی ، منطقه ای و جهانی از مولفه های تاثیر گذار 

دریایی یک کشور درصحنه دریاها و اقیانوس ها به صورت تلفیقی از توسعه ناوگان تجاری ، نظامی و زیرساختها وعلوم دریایی نمود پیدا می 

ی کند.برای کشور دریایی ایران که منافع واقتصاد و امنیت آن با دریا گره خورده است برخورداری از قدرت وسیادت دریایی یکی از اولویتها

کلیدی محسوب می گردد. نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران درکنار سایر ارکان قدرت دریایی کشور  تاکنون با حضور 

توسعه امنیت و سیادت دریایی کشور تاثیر گذار بوده است. درمستمر ومقتدرانه خود درآبهای حاکمیتی و دریاهای آزاد به عنوان ابزاری قدرتمند

سیادت  تحقق نوشتار به بازخوانی و بررسی برخی از مهمترین اقدامات نیروی دریایی در برقراری امنیت خطوط مواصالت دریایی ودر این 

 دریایی کشور از آغاز جنگ تحمیلی تاکنون پرداخته می شود . 

 امنیت دریایی، نیروی دریاییکلمات کلیدی : 

 مقدمه

با تکیه بر قدرت دریایی واز طریق برتری نسبی در دریاها صورت گرفته است. هرکشوری که به  ظهور وتداوم قدرتهای بزرگ در جهان همواره

 دریا متصل است فرصت وتهدید را تواما با هم دارد.و عمق راهبردی هر کشور در دریا عینیت پیدا می کند. مطمئنا یک کشور دریایی با سیادت

خود را با امنیت کامل بر پهنه دریا ها به حرکت درآورد .و درحالت مخاصمه باتکیه براین بر دریاها قادر خواهد بود ناوگان نظامی و تجاری 

 [ . 1] سیادت دریایی خواهد توانست کشتی های دشمن را در بنادر آن کشور محبوس نموده وباعث فلج شدن تجارت دریایی دشمن گردد

وآن را به تصرف وتملک خود درآورده بودند امروزه با توسعه حقوق بین  تقسیم نمودهخود برخالف گذشته که قدرتهای بزرگ دریاها را بین 

الملل دریاها استفاده مشاع تمام کشورها از این گستره پهناور آبی مورد پذیرش همگان قرارگرفته است حتی کشورهایی محصور در خشکی که 

. به عبارتی دریاها تنها گستره ای از آن  تمتع و بهره جویی نمایند. نیز می توانند در دریاهای آزاد از منابع ومنافعمتصل به دریا نمی باشند 

. با این حال واقعیت امر گویای این است که علیرغم اینکه نمی توان دریاها را تسخیر هستند که قابل محدود و محصور کردن نمی باشند جهان

د وتملک نمود اما با توانمندی و قدرت دریایی برتر می توان دریا ها را تحت کنترل خود درآورد و مسلما کسانی از این سفره الهی می توانن

 را در این عرصه بطور مستمر تثبیت نمایند.  بیشترین بهره را ببرند که بتوانند سیادت دریایی خود 

سیادت دریایی یا حاکمیت بر دریاها بدین معنی است که یک قدرت دریایی قادراست ضمن ممانعت از استفاده دشمن از راههای مواصالت 

ایی معتقد است کنترل دریاها در حفوظ نگه دارد. آلفرد ماهان نظریه پرداز معروف دریدریایی برای حمل ونقل ، این استفاده را برای خود م
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نهایت تصمیم گیری در خشکی را مشخص می کند. وی یادآور می شود که نزدیک به چهار پنجم سطح کره زمین را آب تشکیل می دهد و 

 [ . 1]خشکی های زمین در واقع جزایر کوچکی هستند که از طریق راههای دریایی به هم متصل می گردند. 

برتری دریایی و حاکمیت بر خطوط مواصالت دریایی بود که نتایج زیر را از طریق آن دنبال می  ،استراتزیرفدار این طهدف نهایی قدرتهای 

کردند : برتری نیروی دریایی، دست یافتن به تجارت های مختلف دریایی ، تصرف سرزمین های آن سوی دریاها ودست یابی به بازارهای 

ا امروزه راهبرد دریایی جمهوری اسالمی ایران وامل اصلی مولد ثروت وعظمت ملی محسوب می شدند.امخارجی که این سه عامل درگذشته از ع

ه بر پایه توسعه دریا محور وحضور مقتدرانه در آبهای بین المللی با پیام صلح ودوستی  و تضمین امنیت و آرامش دریایی منطقه بدون نیاز ب

نگاه ژرف  ایشان  که نمایانگرمقام معظم رهبری جمله زیر  از ست . که جانمایه این خط مشی در حضور نیروهای فرامنطقه ای استوار گردیده ا

می باشدبه خوبی ترسیم شده است: )در کشور ما درطول سالیان دراز به مسئله  نسبت  به اهمیت دریا وحضور در عمق راهبردی دریا 

مردمی هستیم که در گذشته وقتی دریک طرف مرزهایمان به آب رسیدیم متوقف دریانوردی بی احترامی و بی اهتمامی شده است یعنی ما آن 

درصد از درآمد از درآمد ارزی ما ازنفت وگاز  09حدود . 1آب برایشان باخشکی تفاوتی نداشت  شدیم برخالف ملتهایی که وقتی به آب رسیدند،

خطوط مواصالتی دریایی صورت می گیرد بنابراین بی تردید می توان درصد واردات وصادرات کاالهای غیرنفتی ما نیز از  09تامین می شود و

گفت حیات اقتصادی کشورمان نیز کامال وابسته به دریاست و از آنجا یی که ضامن ادامه این حیات قدرت دریایی است بذل توجه به آن بسیار 

ز دریاها واقیانوس ها با بکارگیری مناطق دریایی برای قدرت دریاییمجموعه توانایی های یک ملت در استحصال منافع خویش اضروری است. 

نیل به مقاصد و اهداف ملی می باشد. که بر سه مولفه ناوگان نظامی ، فعالیت های سیاسی ، اقتصادی  ونظامی درزمان صلح یا جنگ بمنظور 

ناوگان تجاری و صنایع ، علوم وزیرساختهای دریایی تمرکز دارد.نیروی دریایی به عنوان عنصر کلیدی در تامین امنیت دریاایی و ملی و به 

که به  ی ذریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ریدارد. این نیرونقشمحوعنوان یکی از از اضالع مثلث قدرت دریایی در تحقق این آرمان مهم 

بوده است که به بخشی از در این راستا  تعبیر مقام معظم رهبری نیروی راهبردی نامیده شده است دارای مزیت ها و منشا  اقدامات موثری 

 آنها اشاره می شود :

 ت ازحدود ومنافع ملی حضور مقتدرانه نظامی در مرزهای آبی کشور به منظور حراس -1

 مشارکت در برقراری امنیت و آبراه های بین المللی  -2

 مساعدت و مشارکت در تسهیل و امنیت دریانوردی ناوگان تجاری و فعالیت اقتصادی به ویژه در زمینه صدور نفت  -3

 روابط بین المللیدیپلماسی سیاستمداران کشور در ایجاد وتقویت ایفای نقش به عنوان عامل استحکام بخش  -4

 بازدارندگی وسیع و موثر در برابر تهدیدهای موجود و ارتقای ثبات سیاسی و امنیتی کشور  -5

 افزایش قدرت وجایگاه کشور در سطح جهانی با دریانوردی درآبهای دوردست  -6

از بازیگران حوزه دریایی در جهان  مرهون   بی گمان جایگاه برتر کنونی  ایران در میان قدر تهای دریایی منطقه و تبدیل شدن آن به یکی

راهبردی از نیروی دریایی را اقدامات و گامهای موثر و مستمر در حوزه تامین امنیت و سیادت دریایی است که بخش عمده ای از این اقدامات 

چند مورد از مهمترین این عملیات و  آغاز جنگ تحمیلی تاکنون با انجام سلسله عملیات و ماموریت ها بر دوش کشیده است که در ادامه به

 اقدامات که برآیند آنها استقرار امنیت وسیادت دریایی پایدار را برای کشورمان به ارمغان آورده است . 

 عملیات مروارید

مستلزم این است که نیروی دریایی بتواندعالوه بر باز نگهداشتن  دریایی همانطور که گفته شد استقرار واستمرارامنیت وقدرت دریایی در جنگ

خطوط مواصالتی دریایی خود امکان اساستفاده دشمن از خطوط مواصالتی اش را از او سلب نماید .و به دشمن اجازه داده نشود تااز توان 

                                                            
 0/0/1336بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 1
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راتژی را به خوبی پیاده نماید توانسته است حاکمیت خود بر نیروی دریایی خود و درنتیجه اداره جنگ بهره ببرد. اگر یک کشور بتواند این است

دریاها را تثبیت نموده وبه مدد آن حیات اقتصادی خویش را درزمان جنگ تضمین وتمدید نماید.عملیات مروارید که نقطه عطفی در تاریخ 

نیروی  421ین عملیات که توسط نیروی رزمی دفاع مقدس به شمار می رود در راستای رسیدن به این هدف پی ریزی شد.درادریایی ایران و

دریایی ارتش مستقر دربوشهر تصمیم گرفت برای حفظ سیادت دریایی ، ترمینالهای نفتی البکر واالمیه عراق که جزء حساس ترین وحیاتی 

د . درضمن بادراختیار گرفتن ترین تاسیسات نفتی آن کشور بود را تصرف نموده وازآنها به عنوان سرپل وپست های دیده بانی استفاده نمای

سکوهای مذکور می توانست یگانهای رزمی سطحی ، هوایی و تجاری عبوری دشمن ازبنادر ام القصرو بندر نفتی فاو را کامال تحت کنترل 

ایرانی افتاد.  به وقوع پیوست سکوهای نفتی البکر واالمیه عراق منهدم گردیده وبدست نیروهای 1350آذر  3قراردهد. طی این عملیات که در

فروند  11فروند ازآنها خسارت وصدمات کلی دیدند. همچنین تعداد  3فروند از انواع شناورهای نیروی دریایی عراق منهدم و 12وتعداد 

ازهواپیماهاای جنگنده نیروی هوایی دشمن سرنگون شدند. اجرای این عملیات موجب گردید بیش از دوسوم نیروی دریایی رزیم بعث منهدم 

تاپایان جنگ هیچگاه نتوانستندفراتر از دهانه خور عبداللهو اطراف جزیره بوبیان تردد نمایند. این عملیات در شست ردیده وباقیمانده آنها نیز گ

وهشتمین روز جنگ تکلیف جنگ  دریایی دشمن را یکسره کرد به گونه ای که درپی این عملیات عالوه بر قطع صادرات نفت  از طریق پایانه 

ی البکر و االمیه بر اثر انهدام بخش اعظم توان دریایی عراق، سیادت دریایی ایران درمنطقه خلیج فارس بطور کامل تحقق یافت و بنادر ها

دریایی دشمن مورد تهدید قرار نگرفت . در مقابل در تمام این مدت راههای مواصالتی وجزایر و تاسیسات ایران تا پایان جنگ توسط یگان های 

سدود گردید و عمال هیچ کشتی تجاری  یا نفتکش نتوانست به سواحل آن کشور تردد نماید و عراق مجبور به استفاده از سایر روشهای دشمن م

بطور کلی اهداف عمده ای که در نتیجه این عملیات محقق گردید را می توان در موارد زیر  [ . 1نقل از معابر وصولی زمینی گردید ] حمل و

 خالصه نمود : 

 تحکیم سیادت دریایی جمهوری اسالمی ایران درشمال خلیج فارس -1

جلوگیری ازصدور نفت عراق به منظور اخالل درنظام اقتصادی دشمن ، قطع یا ایجاد محدودیت در ارتباط دریایی دشمن و خطوط  -2

 مواصالتی اش

 نابودی بخش قابل توجهی از نیروی دریایی عراق  -3

 دریایی دشمن در بندر ام القصرمحاصره دریایی نیروی  -4

محروم نمودن عراق برای استفاده از سکوهای البکر واالمیه به عنوان یک نقطه آفندی بر علیه واحدهای سطحی و هوایی جمهوری اسالمی  -5

 ایران

 تمالی دشمن ایجاد پست دیده بانی در سکوهای البکر  واالمیه توسط نیروهای خودی جهت اعمال کنترل بیشتر بر تردد اح -6

 مجموعه عملیات  اسکورت کاروان 

بروز جنگ در یک منطقه نه تنها از نیاز دولتها به فعال بودن اقتصادشان نمی کاهد بلکه ماهیت بحران جنگ باعث افزایش نیاز به مایحتاج 

 تجاری به ویژه  نیازهای جنگی می شود . در این میان نفت وکنترل صادرات آن در مرکز توجهات جهانی قرار داشته و تاثیر زیادی در اقتصاد

منطقه ای و حتی جهانی دارد. کنترل خطوط کشتیرانی خلیج فارس همواره از یک اهمیت نظامی و اقتصادی در کنار اهمیت سیاسی  ملی ،

. برخوردار بوده است .وابستگی قطعی و حتمی امنیت معابردریایی این منطقه راهبردی با میزان توانمندی نیروی دریایی ارتباط مستقیمی دارد

لی ظرفیت بنادر خرمشهر وآبادان به دلیل اینکه در تیررس مستقیم نیروهای بعثی بود غیرقابل استفاده گردید . با غیر قابل با شروع جنگ تحمی

استفاده شدن اسکله ها ولنگرگاههای بنادر حاشیه اروندرود وعدم وجود بنادر مناسب درخلیج فارس و دریای عمان ) به دلیل طرحهای توسعه 

داخل کشور واقالم مورد  وبی کشور وراههای زمینی منتهی به آنها( عمده تالش تامین نیازمندیهاو ارزاق عمومی وضروریبنادر واسکله های جن

نیاز جبهه وجنگ دربندر امام خمینی متمرکز گردید. کشتیهای ورودی و خروجی به خورموسی در تیررس موشکهای ساحل به دریا وموشکهای 

شت . آسیب دیدن ومتوقف ماندن کشتی ها در این آبراه عالوه برایجاد محدودیت تردد در این کانال راهبردی و دریاپایه وهواپایه عراق قرار دا
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قطع خطوط مواصالتی دریایی می توانست در ابعادمختلف نظامی ، سیاسی و بویژه در اداره امور جنگ و امنیت ملی کشور تاثیر بسیارزیادی 

ازمندیهای عمومی مواجه نماید. نیروی دریایی ارتش در طول هشت سال دفاع مقدس ضمن دفاع همه گذاشته و کشور را با بحران کمبود نی

که بستگی مستقیم به صادرات نفت داشت و نیز حراست از خطوط کشتیرانی و امنیت جانبه از مرزهای آبی کشور حفاظت از چرخه اقتصاد 

تهای خود قرار داد و بخوبی توانست از عهده آن برآید.نیروی دریایی مجموعه عملیات واردات را برای تامین مایحتاج مردم را در اولویت ماموری

ول اسکورت کاروان را با بکارگیری کلیه امکانات خود ازقبیل یگانهی شناور رزمی، تیم های عملیات ویژه ، غواصان و.بالگردهای هوادریا در ط

 61999لیات اسکورت کاروان های تجاری و نفتکش و درمنطقه ای به وسعت عم 259جنگ با اسکورت هزاران فروند کشتی در قالب حدود 

فروند  3999بررسی آمارها نشان می دهد از میان بیش از کیلومتر مربع با موفقیت کامل و کمترین تلفات و خسارات ممکن به انجام رسانید.

درصد( مورد اصابت حمالت هوایی قرار گرفت که  3ادل فروند)مع 250کشتی اسکورت شده توسط نیروی دریایی در زمان جنگ تنها حدود 

طی این  بسیاری از آنهابا انجام عملیات تجسس ونجان توسط نیروی دریایی ارتش به بندر بوشهر یا بندر امام خمینی گسیل داده شدند . 

ارگانهای ذیربط انجام می گرفت حفاظت کشتی عملیات ها که باهماهنگی سازمان بنادرو دریانوردی، وزارتخانه های دفاع و، بازرگانی و سایر 

های حامل نفت ومحموله های حساس وضروری کشور و جنگ از زمانی که این کشتیها به شمال اقیانوس هند وارد می گردیدند تا پهلو گیری 

یط اقلیمی خلیج فارس وهمچنین آنان به بنادر خودی انجام می گرفت . در این ماموریتها با توجه موقعیت جغرافیایی کانال خورموسی و شرا

 مسیرهای مخصوص تردد کشتیرانی ، راهها و مسیرهای انتخابی کاروانها به گونه ای مورد استفاده قرار می گرفتند که حداکثر پوشش را تامین

 صه نمود : نمایند. بطور کلی اهداف عمده ای که در نتیجه عملیات اسکورت کاروان محقق گردید را می توان در موارد زیر خال

 بازنگهداشتن خطوط مواصالتی خودی  -1

 تسهیل شرایط الزم جهت تردد شناورهای تجاری به بنادر داخلی که در تیررس سالحهای دشمن قرار داشتند. -2

 اسکورت نفتکش ها جهت برقراری وتداوم صدور نفت  -3

 مقابله با افزایش نرخ بیمه در منطقه  -4

 [ . 2]یری شناورهای تجاری و نفتکشبه حداقل رساندن آسیب پذ -5

 1133-1131 از سالهای  تعداد کشتیهای تحت کاروان وحفاظت نیروی دریایی ارتش

 سال 1350 1369 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1363

 تعدادکشتی)فروند( 309 069 043 039 630 560 320 1250 561

 

 1133-1131 از سالهای آمار کشتیهای صدمه دیده تحت حفاظت واسکورت

 سال 1350 1369 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1363

 تعدادکشتی)فروند( - 0 10 22 55 22 49 09 13

 

 عملیات تجسس ونجات کشتیهای صدمه دیده

انجام عملیات تجسس ونجات واحدهای تجاری آسیب دیده در منطقه خلیج فارس در شرایط عادی به عهده سازمان بنادر و دریانوردی می 

باشد لیکن درطول جنگ تحمیلی به دلیل شرایط جنگی هدایت وکنترل عملیات تجسس و نجات کشتی های صدمه دیده را نیروی دریای به 

یایی در راستای اجرای این ماموریت با استفاده از انواع شناورهای رزمی، ویگانهی پروازی ، غواصان مجربو همکاری عهده داشته است. نیروی در
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و پوشش هوایی نیروی هوایی ارتش و یدک کش های آتش خوار سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت ملی نفتکش اقدامات موثری در کنترل 

اروان وتجسسو نجات کارکنان این کشتیها یا سایر کشتی های بی طرف انجام می داد. به ویزه از صدمات ونجات کشتیهای صدمه دیده در ک

سوپراتاندارد و موشک پیشرفته اگزوست گردید سوانح ناشی از جنگ بیشتر وبه زمانی که دشمن مجهز به بالگردهای سوپرفلون وهواپیماهای 

فروند  230کشتی مورد اصابت قرارگرفته توسط دشمن  250ار گردید. به گونه ای که از تبع آن این گونه عملیات ها از اهمیت بیشتری برخورد

 [ . 3دی وشرکت ملی نفتکش نجات داده شد ]ازآنها با انجام عملیات موفق تجسس ونجات توسط نداجا وهمکاری سازمان بنادر و دریانور

 رهگیری و بازرسی کشتی های خارجی متردد در خلیج فارس

نیروی دریایی در اجرای سیاست های جمهوری اسالمی ایران مبنی بر توقیف کشتی هایی که دارای کاالی مشکوک متعلق به عراق و یابه 

از مقصد آن کشور بودند با انجام گشت های شبانه روزی  وبازرسی واحدهای تجاری و تدارکاتی در آبهای خلیج فارس را بطور مداوم با استفاده 

یگانهای پروازی به انجام می رساند وبدین ترتیبسیادت دریایی خود را درطول جنگ درمنطقه را تحکیم های شناور سطحی و انواع واحد

بخشیده و امنیت کامل برراههای ماصالتی دریایی برقرار ساخته بود. درحال حاضر نیز براساس وظیفه حساس و کلیدی خود درحفاظت از 

فاع از آبهای ساحلی  ومنابع حیاتی وراهبری کشور همواره رهگیری وبازرسی شناورهای تجاری مشکوک سواحل جنوبی همچنین در راستای د

 را در حوزه ماموریت خود انجام داده واز حاکمیت جمهوری اسالمی ایران برآبراههای تحت حاکمیت پشتیبانی همه جانبه نموده است . 

 مقابله با پدیده شوم دزدی دریایی

حقوق  1002ژنو و کنوانسیون  1050ی ترین جرم شناخته شده بین المللی است و براساس عرف بین الملل وکنوانسیونهای دزدی دریایی قدیم

 دریاها و همچنین اقدامات قهری توسط کشورها نسبت به این پدیده شوم تاکید شده است . 

ا را مکلف می ون ژنو درمورد دریاهای آزاد تمامی کشورهکنوانسی 14کنوانسیون ملل متحددر مورد حقوق دریاها و همچنین ماده  199ماده 

نماید تاحد امکان برای سرکوب و مجازات دزدان دریایی در دریاهای آزادویا در هرمکانی که در حوزه صالحیت هیچ کشوری نباشد بایکدیگر 

ا درخصوص نیروی دریایی راهبردی و دراجرای همکاری نمایند. نیروی دریاییارتش جمهوری اسالمی ایران در راستای تدابیر فرمانهی کل قو

شورای امنیت سازمان ملل متحدمبنی بر مبارزه با دزدی دریایی و به منظور برقراری امنیت دریایی 1040کنوانسیون های فوق بعد از قطعنامه 

قه ماموریت خود تا عمق راهبردی ماموریت یافته است تاضمت توسعه منط  1303و حراست ازمنافع ملی کشور درآبهای بین المللی از سال 

میلیون کیلومتر مربع از شمال اقیانوس هند، تنگه  2درجه شمالی امنیت کشتیهای تجاری ونفتکش ایرانی را درمنطقه ای به وسعت  19مدار 

 ماالکا تاخلیج عدن ودریایی سرخ تامین نماید.

ز ناوشکنها ورزمناوها و ناوهای لجستیک و با پشتیبانی هوایی یگانهای پروازی ناوگروه متشکل ا 20در این راستا نیروی دریایی تاکنون با اعزام 

حضور مستمرو مقتدرانه در این مناطق داشته است. واحدهای شناور اعزامی که مجهز به ابزارهای ناوبری الکترونیکی مدرن، موشکهای هدایت 

لکترونیک هستند باحضور مقتدرانه خود توانسته اند در جهت پاسداری از منافع شونده دریا به دریا و دریا به هوا و، اژدرافکن و تجهیزات جنگ ا

ع خود ملی کشور بارها دزدان دریایی را به دام انداخته و در این زمینه از سایر کشورها پیشی بگیرند. دریادالن نیروی دریایی با حضور به موق

یایی شده اند، با دزدان دریایی مقابله و آنها را دستگیر و گروگانهای آن ها را آزاد بارها مانع ربایش کشتی های تجاری ایرانی از سوی دزدان در

 نمایند. 

نیروی دریایی عالوه بر نجات کشتی های نفتکش وتجاری کشورمان از دست دزدان دریایی در خلیج عدن وسواحل سومالی کشتی های زیادی 

ران تسلط از کشورهای مختلف مانند آمریکا ، پاکستان ، چین ،لیبریا ، سنگاپور و... را نیز از  دست دزدان دریایی خارج نموده بطوریکه امروزه ای
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درجه که بیش از یک سوم تجارت دنیا از این  19بر منطقه تهدید تنگه باب المندب ، خلیج عدن و شمال اقیانوس هند تاعمق مدار کامل

 مناطق انجام می گیرد را دارد.

ه استرا حضور مستمر نیروی دریایی در این مناطق که باعث ایمن کردن خطوط کشتیرانی و مسیرهای مواصالتی ایران وسایر کشورها گردید

می توان نقطه درخشان کارنامه فعالیتهای نیروی دریایی ارتش در چندسال اخیر دانست. علیرغم اینکه نیروی دریایی در منطقه خلیج عدن به 

 عنوان یک نیروی مستقل و بدون کمک گرفتن و ائتالف با سایر کشورهای منطقه ای وفرامکنطقه ای انجام وظیفه می نماید تاکنون به تنهایی

ن آنها ایرانی بوده اند. وبا این توانمندی توانسته است قدرت دریایی ایران را به رخ جهانیان کشتی را اسکورت نموده که بیشتری 2999بیش از 

 بکشاند به طوریکه این عمل تحسین کشورهای منطقه و سازمان های دریایی را درپی داشته است.

به سبب مجاهدت های دریادالن نیروی دریایی ونجات بیش از ده ها فروند کشتی تجاری ایرانی وخارجی از حمله دزدان دریایی، موفق به 

دریافت نشان دفاع از حقوق بشر گردیده که مجموعه این اقدامات ایران را دراذهان مجامع بین المللی به یکی از مهمترین فعاالن در حوزه 

زدان دریایی تبدیل نموده است. نیروی دریایی با انجام این ماموریت خطیر ضمن ارسال پیام صلح و دوستی به جهانیان و نمایش مقابله با د

 شود :  اقتدار جمهوری اسالمی ایران در آبهای بین المللی دستاوردها و نتایج زیر را نیز حاصل نموده است که در زیر به بخشی از آنها اشاره می

 این عملیات در پی سرقت کشتی ایرانی  1یات رعد انجام عمل :Eglantine   به منظور  01توسط دزدان دریایی در فروردین ماه

نفر از دزدان دریایی و  13رهاسازی کشتی مزبور از دست دزدان دریایی صورت پذیرفت که منجر به رهایی کشتی ودستگیری 

 انتقال کشتی به بندرعباس گردید. 

 در پی درخواست کشور چین و به منظور رهاسازی کشتی چینی  01: این عملیات نیز در فروردین 2د انجام عملیات رع

xiangHua Men  از دست دزدان دریایی صورت گرفت که با اقدام شجاعانه ناو موشک انداز فالخن موجب نجات کشتی مذکور و

 انتقال آن به بندرعباس گردید.

  درگیری با  دزدان دریایی  مورد عملیات موفق در 146انجام حدود 

  حضور در تنگه باب المندب، سواحل کشور هند، سواحل شمالی سومالی، وبندر الذقیه ، بندر ژان جیانگ چین، بندر جده عربستان

ا ایران ر حضور دریایی توانمندیای ، بندر جیبوتی ، بندر سالله ، خلیج بنگال و سواحل یمن و...علیرغم اینکه نیروهای فرامنطقه 

 محدود به دریای عمان وخلیج فارس می پنداشتند

  مورد اسکورت کشتیهای تجاری ونفتکش توسط ناوگروه های اعزامی و تیم های عملیات ویژه  2999بیش از 

   مایل دریانوردی در آبهای منطقه ماموریت و دریاهای آزاد  239999بیش از 

  دزدان دریاییروز دریانوردی از آغاز ماموریت مقابله با  1039حدود 

  سال  و به  32و حضور نیروی دریایی ایران در دریای مدیترانه بعداز 09عبور ناوگروه دوازدهم از کانال سوئز در بهمن ماه سال

 اهتزاز درآوردن پرچم ایران

  دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر در ناوگروه های اعزامی جهت دریانوردی آموزشی حضور دانشجویان 

  واحدهای زیرسطحی در ماموریتهای مذکور که نشان از توانمندی کشور در کاربری نیروی دریایی به عنوان یک نیروی حضور

 راهبردی دارد

  [ .4] فروند واحد شناور سطحی و زیرسطحی  نداجا از آغاز ماموریت مقابله با دزدان دریایی 69شرکت بیش از 
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 :نتیجه گیری 

ت دریایی یک کشور برآیند سه عامل کلیدی  توسعه ناوگان تجاری ، نیروی دریایی مقتدر و برخورداری و بهره گیری از زیرساختها و علوم قدر

دریایی می باشد. نیروی دریایی به عنوان یکی از اضالع مهم مثلث  قدرت دریایی کشور نقش محوری در برقراری امنیت خطوط مواصالتی 

این نیرو از آغاز جنگ تحمیلی تاکنون با سلسله عملیات و اقدامات اثربخش و پایدار خود یجه توسعه دریامحور ایفا می نماید. دریایی و در نت

 . بطوری که برآیند استتحقق امنیت و اقتدار دریایی کشور جمهوری اسالمی ایران را در  ابعاد ملی ، منطقه ای وبین المللی را موجب گردیده 

درانه  ومستمر در حوزه دریاها ایران را به یکی از فعاالن صنعت دریایی در جهان تبدیل نموده است . در مقاطع تاریخی که در حضور مقت این

این مقاله مورد بررسی قرار گرفت نیروی دریایی از مرزهای دریایی ایران حراست نموده، خطوط مواصالتی دریایی دریایی کشور را حفظ و 

تجاری و نفت کش را چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح عهده دار گردیده است. اینک ت و امنیت ده ها هزار کشتی برقرار نموده و حفاظ

در راستای تحقق توسعه دریا محور به عنوان یکی از اصول سیاست کالن و راهبردی کشور ضروری است تقویت و ارتقاء قدرت دریایی کشور با 

ارگانهایی مانند  بدون حضور کارآمد و پایدارخش ارگانهای دریایی کشور فراهم آید . بی گمان طی ای طریق هم افزایی و تعامل پایدار و اثرب

و سایر ارگانهای فعال در صنعت دریایی کشور ، سازمان شیالت ، مراکز علمی و دانشگاههای دریایی نیروی دریایی ، سازمان  بنادر و دریانوردی 

 میسر نیست . 
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