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3031:کدمقالهعمانيایدرتیامنبردراهوچابهار

کنارك-رانیایاسالميجمهورارتشيراهبردییایدريروینسوممنطقهچابهار،ییایدرعلومويانوردیدردانشگاه

عمانيایت دریچابهار و راهبرد امن
ياحسان علمدار

يد ستاریسال سوم دانشگاه شهيدانشجو

:دهیچک
ارتباط يحمل ونقل وناوگان مناسب برايشبکه يهمجوار منطقه،دارايسه باکشورهایانه،درمقایمناسب در خاورمیوارتباطیکیتیت ژئوپلیل موقعیران به دلیا.ا.ج

يایکسو وآسیوقفقاز از يمرکزيایآسيارتباط کشورهايبرقراريجنوب وحدوسط برا-ر داالن شمالیقرلر گرفتن در مس.باشدیا میگر مناطق دنیل بادواتصا
ژه یبه ویبه مناطق جنوبتوه .باشدیران میا.ا.جیک وارتباطیتیژئوپليایج فارس،از مزایخلینوبيه یحاشين کشورهایه وهمنیانوسی،خاور دور واقی،جنوب شرقیجنوب

حمل ين بنادر نقش مرکزیگردد؛چراکه ایکشورمحسوب مين مسائل راهبردیوحمل ونقل کشور،ازمهمتریعمان،حصول اهداف ارتباطيایج فارس ودریبنادر واقع درخل
انوس یعمان واقيایبه دریابیران باتوجه به راهیسواحل جنوب شرق ا.کشورمؤثرباشندياقتصادين رشد توسعه یکشور وهمچنيه هایو نقل کاال وجذب سرما

ن یت ایعمان درجنوب شرق،امنيایدریراندارد وباتوجه به سواحل طوالنیا.ا.جيبرايادیزيت راهبردین جهت اهمیآزاد دارند واز اياهایبا دریهند،ارتباط مناسب
ج یخل.متصل استیانوسیاقيران است که به آبهایايکشوروتنها شهر بندریجنوب شرقيانتهابندر چابهار در.ران برخورداراستیا.ا.جيبرايژه ایت ویمنطقه از اهم

برخوردار یوارتباطياقتصاديبااليتهایرود که از ظرفیعمان به شمار ميایسواحل دريه یران در حاشیج این خلیخود،بزرگترییاستثنایعیطبیدگیچابهاربابر
ن یبنابرا.آزادباشديوقفقاز وآبهايمرکزيایاوآسیجنوب وشرق آسياتصال به کشورهايبرایر مناسبیتواند مسیانوس هند میه به اقن آبرایکترین،نزدیاست؛افزون برا

.ن راهبرد باشدیعمان داشته ومرکز ثقل ايایت دریدرامنيت راهبردیتوانداهمیم

مقدمه.1
يو بهره برداریدر دسترسیار مناسبیو بسیبانیت پشتیران قرار دارد،موقعیایه نوب شرقیالیچابهار درمنتهیعموميبندر چابهار که در قلب منطقه 

ران را داراست؛چراکه یا.ا.جییایهم قدرت درياز مؤلفه هایکییانوسین بندر اقیا.انوس هند راداردیعمان وااکن حضوردر شمال اقيایهمزما از سواحل در
ده یجهان است که ايراهبرديگانه 14از نقاط یکیبندرچابهار.دهدیوند میانوس هند پیهرمز واقيق تنگه یطرج فارس ازیعمان رابه خليایت دریامن
خود،مطرح يازآن برايها جهت بهره بردارییکایتوسط آمر)1350(1971ن بار در سالیجهان،اول)کالن بندر(مگاپورت10ازیکین بندربه یل ایتبدي

انوس هند یدر اقير شورویشتراتهاد جماهیوخطرحضور بیط نظام دو قطبیشرا.دیده گردین ایسبب طرح ایوبازرگاني،تجاری،نظاميل اقتصادیشد؛دال
انقالب يروزیش از پیاماپ.برخوردار گرددیت فراوانیرفت،از اهمیکا به شمار میآمريران که متحد منطقه ایاییایت درین منطقه جهت امنیسبب شد تاا

بنادردر رأس اهداف يدر بندر چابهار ورشدوتوسعه يآزاد تجاريس منطقه ی،تأسیلینکه پس از جنگ تحمیز فراموش شد تااینن منطقهیط جنگ،ایوشرا
کانقبل از یبان ونوك پیک پشتیانوس هند،بندر چابهار به عنوان یآزاد واقياهایل حضور در دریز به دلینیتیو امنیران قرار گرفت؛از لحاظ نظامیا.ا.دولت ج

توان با ی،مییایدرين پهنه یت ایباشد؛چراکه باامنیعمان ميایت دریچابهار،امنین،کارکرداصلیکند؛بنابرایج فارس عمل میهرمزبه خليود به دهانه ور
.کردیبانین مناطق راپشتیج فارس،این در خلیآزاد وهمچنيانوس هند وآبهایحضور دراق

ران یا.ا.جیش قلمرو آبیآزاد،افزاياهایم به دریمستقیهر مز،دسترسيفارس و تنگه یت خلینگاه شود،امنعمانيایت دریبه امنيدگاه راهبردیاگرازد
برآمده يباخطرهایاحتمالییارویسرخ،رويایج فارس و دریخلیجنوبيبرکرانه هايواسطه بادشمن واثر گذاریبییارویانوس هند،رویعمان واقيایدردر

ج یچابهار،جاسک وخليژه بندرهایعمان به ويایدرين عوامل،به کرانه هایگرددوتمام ایآشکارتر م)ییایدزدان دريده یدمانندپ(هندياز شبه قاره 
انوس یهرمز وشمال اقين تنگه یاتصال بيان چابهارنقطه ین میدرا)1381:34،یمیکر(بخشدیميژه ایگاه ویران،جایا.ا.جيپدافنديگواتر،درراهبردها

.کندیت آن را دو چندان میانوس هند،اهمیاقيعمان و دهانه يایدريان واقع شدن در دهانه یمنیهند است ودرا
گاه سواحل یوخطوط انتقال آن را فراهم خواهد آورد وچابهار به عنوان گرانیرانیت کشتیعمان،امنيایدر سواحل دريو آفنديراهبرد پدافندياجرا

.گرددیعمان محسوب ميایدر
ت یوقفقاز،اهميمرکزيایآسيحوزه يگان مجاور همانند پاکستان،افغانستان،کشورهایوهمسایآزاد به خشکيق آبهایقال وحمل ونقل از طرخطوط انت
درجه 10ران درمداریا.ا.جيراهبردییایدريرویحضور ن. دار را به ارمغان آوردیت پایتواند امنیشتر کرده است ومیران بیا.ا.جيعمان را برايایسواحل در
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ج گواترو یچابهار وکنارك در خليزبندرهاین تجهیرا به همراه آورد؛بنابرايو اقتصادیدر بعد نظامییایت دریتواند همزمان امنیانوس هند،میشمال اق
. دیعمان کمک نمايایت دریتواند به امنیبنادر وسواحل ميرساخت هایزيتوسعه 

عمانيایدر
يایران واز جنوب به دریرود از شمال به سواحل مکران ایانوس هند بشمار میاقيقت ادامه یران است که درحقیایجنوب شرقيایعمان دريایدر

کشور عمان، تابندر گواتر در یحد،در شمال شرقيعرض آن از دماغه . گذردیعربستان وکشور عمان محدود است و مدار راس السرطان ازجنوب آن م
هرمز ،در يق تنگه یازطریدرشمال غرب. لومتر استیک560لومتر وطول آن حدود یک320،حدود )ران وپاکستان یدر مرز ا(نرایایه جنوب شرقیالیمنته

عمان يایران در دریايبندرها.ونددیپیجهان مين انرژیتامين کانون هایاز مهمتریکیج فارس، یخل) راس مسندم(مسندم يره یشمال شبهه جز
.صور، مسقط ،مطرح ،خابوره وصحار است) در سواحل کشور عمان(یشود ودر قسمت جنوبیارك مشامل جاسک وچابهار وکن

ک یتیخورد و برعکس؛ چرا که از لحاظ ژئو پولیوند میعمان پيایت دریهرمزبه امنيق تنگه یج فارس از طریت خلیست که انیل نیدلیب
تر از عمان است ، واز یمیقد) مکران(نام . وند دادیانوس پین اقیان رابه اییت نهاید امنیسد وباریانوس هند میبه اقییایدرین دو پهنهیک ایوژئواستراتژ

يکه قدمتشان به هزاره (رفتیهمچو شهر سوخته و جیبزرگيران تعلق داشته، تمدن هایوکهن ایا و کشور باستانین درین سواحل ایشتریکه بییآنجا
. آن مکران استیمی،نم قد)گرددیالد باز میسوم پش از م

انوس هند یواق) مکران(عمان يایت دریج فارس، امنیت خلیامن. ه استیدوسويج فارس ، رابطه یعمان وخليایانوس هند ، درین اقیبيرابطه 
يایارس بدون توجه به درج فیخليو انرژییای، جغرافی، نظامي، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعیاسی، سیخیتاریدارد بررسیآن را در پيه یحاشيکشورها

ن یگذشت؛ چراکه ایهرمز بسادگيد ازنقش تنگه یز نباین ارتباط نیدرا. هوده خواهد بودیناقص و بییایدريدو پهنه يانوس هند وشناخت ایعمان و اق
ين آبراه مهم و راهبردیدهد و ایوند مید پآزايایدر درین المللیبیرانیانوس هند وخطوط کشتیعمان به اقيایج فارس را از راه دریف خلیآبيکه یبار

) 1371:4،یستانیافشار س.(ده استیواقع گردیعربيایعمان و دريایدريایدر جغراف
رمز ، باب المندب و ماالکا مسلط شود، بر جهان مسلط خواهد يراهبرديکه بر سه تنگه یاشاره کرده بود که هر دولتیا نورد پرتغالیدر» آلبوکرك«

)1371:25ا ، یحافظ ن(.شد
انوس یز آن با اقیج فارس و مناطق نفت خیخلیازراه ارتباطیعمان بخشيایدر. عمان مسلط بوديایبر سواحل دریستیهرمز، بايتسلط بر تنگه يبرا

عمان از يایدارد؛ چرا که دريادیر زایت بسیو حمل و نقل، اهمي، اقتصادیتران واروپاست و از لحاظ نظامیمديای، دریشرقيقایهند، شرق دور ،آفر
.انوس هند متصل استیعرب و اقيایبه دریج فارس و از سمت شرق و جنوب شرقیهرمز به خليسمت غرب توسط تنگه 

ين پهنه یت این سواحل جهت امنیايلومتر است، که وجود بنادر کناره ایک784ج گواتر تا بندر عباس یعمان از خليایران در امتداد دریطول سواحل ا
)یتا شناسیاطلس گ.(ار مهم است یبسییایدر

بنادر چابهار ،کنارك، :ست که عبارتند از يسواحل وبنادريران دارایایجنوب شرقيه یساحل در حاشین گستردگیل ایبدل)مکران(عمان يایدر
لومتر ، از بندر چابهار به یک90ج گواتر تا چابهار یاز خل. گرددیمیج گواتر به بلوچستان پاکستان منتهیق خلیناب و بندر عباس که از طریجاسک، م

ج یناب تا راس خلیشهر ميلومتر و فاصله یک145ناب یلومتر، از بندر جاسک تا میک290لومتر ، از بندر چابهار تابندر جاسک حدود یک35کنارك 
)1387پارسا پور،.(باشدیلومتر میک104حدود ) بندر عباس(فارس
ج فارس یز مانند خلیعمان نيا یران در دریايفالت قاره 1336د تا طبق مقررات قانون نفت، حصوب مردادیعمان و سواحل آن سبب گرديایت دریاهم

س هند انویاقيدهانه يعمان و وروديایدر دریشیت سوق الجین بنادر ، بندر چابهار و کنارك از اهمیان ایدر م. ران شودیتابع مقررات قانون نفت ا
ل یبرخوردار است، بندر کنارك وچابهار بدليت راهبردین اهمیهرمز از ايتنکه يل واقع شدن در دهانه یهرمز بدليره یاگر جز. باشدیبرخوردار م
باشندیمشابه برخوردار میتیانوس هند از اهیعمان و اقيایاتصال  در

)هیدر حاشیساحل(عمانيایدریساحليکرانه ها
ت یچابهار وکنارك ازلحاظ موقعيشهرستان هايکرانه ها)1389:39،ییایسازمان جغراف(لومترامتداد داردیک762عمان يایدریساحلياکرانه ه

ژه یران به وین ساحل ایگر،بهتریاز دیا وده هاامتیآسیبدون واسطه به بنادر اصلیکی،تعددخورها،نزدیساحليآبهاي،ژرفایت نسبی،موقعیعیوطبییایجغراف
ز یه بودن ونی،درحاشیل پرت بودن،دورافتادگیدرحال حاظربه دلین ساحل طوالنیا.استییایع دریالت وصنای،شین المللیبیز نقطه نظر تجارت وبازرگانا
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چ یواتر تا سداز گیساحليپراکنده يروستاها.ردیبرعهده بگی،هنوز نتوانسته است نقش مناسبیلیژه راه ریحمل ونقل به ويسامانه ير بنا هایضعف ز
ت یدر خاوربندرعباس،مرکز ثقل فعالين کانون بندریچابهاربه عنوان بزرگتر.دهندیات خودادامه میبه حیرقانونیوتجارت غيریگیک،حول محور ماهیوگابر

هانند بندرعباسیآن،هنوز نتوانسته است نقشيبه سویمليه هایرشدن سرمایاست که باوجودسرازیاسیمتنوع وکوچک مقيها
)1388:136پور،یمیکر.(ندیافریوبندرامامب

ک یآناز نقطه نظر مالحظات ژئواستراتژیرامونیروسواحل پیاخيایعمان،دريایج فارس ودریخلییایجغرافیکیونزدیوستگیوپیباوجود وابستگ
ن ساحل نسبت به یه ماندن ایودرحاشیل دور افتادگیدلگردد،بهیمکران برميژه تا آنجاکه به کرانه هایبه و.مانده استیآرامتر،باثبات تر وامن تر باق

حمل يربناهایر،ضعف زیبودن مسیطوالن.گانگان قرار نگرفته استیبيمورداستفاده ینفوذعمقيران به عنوان سر پل برایایتیو جمعیاسیمراکز ثقل س
يد هایتحديه یران از ناحینفوذ به داخل اينکردن گسترده برايداربر بهره بريگریل دیکرانه،داليبه ایمنتهیشوسه يونقل ودرجهدو بودن راه ها

ا به اعتبار ین دریايشود،کرانه هایاالت متحده مترح میايران از سویایاسالميجمهورید نظامیتهديکه برایگوناگونيدرطرح ها.بوده است ییایدر
انوس یاقيهای،پهلو گرفتن کشتیرد؛از طرفیقرار گيجدياخل فالت موردبهره برداربه ديتواند به عنوان سرپل نفوذی،نمینظاميایمالحظات جغراف

.سراستین سواحل میعمان وسواحل آن درايایاددریماباتوجه به عمق زیپ
ا یوجنوب غرب آسجنوب يکشورهاير حمل ونقل رابرایت فراوان برخوردار بوده ومسیز از اهمینیوبازرگانيعمان از لحاظ تجاريا یدريکرانه ها

بودن ودور يه ایکه تاکنون مرهون حاشیتیامن. ار باالتر استیج فارس بسیخلين کرانه نسبت به کرانه هایت ایزان اهمین مید؛بنابراینمایهموار م
.استیافتادگ

خزر وعمان به مراتب کمتر از کرانه يکرانه هادرازدت در يه گذاریهرنوع سرمايریزان خطرپذیک ،میک ژئواکونومیمالحظات ژئواستراتژیبا توجه به برخ
.استیژه ندر عباس تا خور موسیج فارس به ویخليها

چابهار
آن به مدار راس یکینزد. ستان وبلوچستان واقع شده استیران و استان سیایه جنوب شرقیالیلومتر مربع در منتهیک21000شهرستان چابهار با وسعت 

ز ساخته که به یمتمایگر بنادر جنوبینسبت به دییعمان ،چابهار را از لحاظ آب وهوايایدريل کننده یو اثر تعدیموسميابادهیالسرطان و آثار جانب
.ندیگویز میآن چهار بهار ن

ن هرمزگان و از ستان وبلوچستان ، از غرب به استایک شهر در استان سیرانشهر و نیاين شهرستان از شرق به کشور پاکستان ، از شمال به شهرهایا
واقع ) از بندر جاسک تا چابهار(ن شهرستان یايعمان در محدوده يایلومتر از سواحل دریک300حدود .باشدیعمان محدود ميایجنوب به سواحل در

)15:1373شهرستان چابهار يمایس.(ده استیگرد
عمان قرار يایج چابهار و در ساحل دریخليباختريشده که در کرانه ستان وبلوچستان واقع یشهرستان چابهار در استان سيبندر کنارك در محدوده 

. شوندیعمان محسوب مياین ماطق در سواحل دریترياز راهبردیکیدر واقع بندر کنارك به همراه بندر چابهار به عنوان .ست يبندريگرفته و شهر
در بندر چابهار یرانیان آزاد در خطوط کشتیو جري، اقتصادیمقتدرانه از لحاظ نظامق حضور یت آن ، از طریآزاد و حفظ امنياهایران در دریا.ا.حضور ج
.سر استیم)عمانيایدریخط ممتد ساحل(تا جاسک

انوس هند به یاقيک طرف ورودید،چرا که از ینمايفا یرا ایو مهميده نقش راهبردیان بندر چابهار که در رکن شهرستان چابهار واقع گردین میدر ا
ان بندر چابهار تا بندر جاسک که جزء شهرستان یميفاصله .انوس هند استیعمان به اقيایاز دريگر، خرویشود و از طرف دیعمان محسوب ميایرد

.است) کوه مبارك( یآبکوهيشود، بندر کنارك ،منطقه یچابهار محسوب م
استان هرمزگان و از شرق به ییایدريعمان است که از غرب به مرزهايایدرران در یاییایدرياز مرزهایچابهار شامل بخش بزرگیعموميمنطقه 

.( عمان است يایران با دریا. ا.جيلومتر مرزهایک765لومتر از یک300ن منطقه حدودین رو طول ایاز ا.شودیمیکشور پاکستا منتهییایدريمرزها
)13:1384یرستم

750تا 700ج فارس ، یلومتر در خلیک1260ان شده که شامل حدودیلومتر بیک2840تا 2725ارقامرانیايطول مرزهايبر اساس آمار موجود برا
یم) ج گواتریهرمز تا خلياز تنگه ( عمان يایلومتر در دریک785تا 765و ) ز به آن اضافه کر ده اندیرا ن795که رقم ( خزر يایلومتر در دریک

) 14:1384یرستم.(باشد
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ن اتصال را از یمتصل گرددو ايمرکزيایافغانستان و آسياز شمال به کشورهاینیو زمییحمل ونقل هوايک شبکه یتواند با احداث یبندر چابهار م
ر یران و سایشمال ایگیدر همسایمحصور در خشکين کشورهایبیک گذرگاه ارتباطی، يت راهبردین موقعیل همید و بدلیا کامل نمایق دریطر

کارشناسان سازمان ملل، يه یران و براساس نظریایانوسین تنها بندر اقیل است که این دلید و به ایجاد نمایا ایژه جنوب و شرق آسیه وجهان بيکشورها
)6:1388زاده يباقر.(دیر خود نمایران را درگیا.ا.جيه یازده کشور همسایتواند منافع یجهان است، چرا که ميراهبردينقطه 14از یکی

ج فارس دور است و یط پرتنش خلیانوس هند، از محیآزاد و اقيهرمز و واقع شدن در آبهايگر ، بندر چابهار به علت خارج بودن از تنگه یمهم دينکته 
ن بند آيعمان و خاصه يایران دردریا.ا.جیطوالنییایدريوجود مرزها.ل گرددیج فارس تبدیدر خليک بندر راهبردیتواند به یدر مواقع بحران م

14:1384:یرستم.(دهدیل میعمان را تشکيایران در دریاییایدريدرصد مرزها39رچابهار حدودا 
د از لحاظ یمناسب باين فضای؛ا)درصد39تا38یعنی(عمان است ییایچابهار در سواحل دریعموميران در منطقه یاییایدريک سوم مرزهاین یبنابرا
.ن گرددیشود تامیهرمز محسوب ميانوس هند و تنگه یکان در اقیعمان که نوك پيایت سواحل و دریا امنت کردد تیتقويو اقتصادینظام

منطقه ییعمان و همگرايایدريدر مرزهایسواحل جنوب شرقيت سازه ها وساختار هایبار جهت تقویانوس هند، اولیعمان و اقيایدرییطرح همگرا
الت جنوب با یطرح گسترش ش. دیمطرح گرديالدیم1970ران در سالیانوس هند توسط دولت وقت ایان و اقعميایجزء سواحل دريبا کشورهايا

ییایو درییگاه هوایس پایران به تاسیدولت ا) 1973(1352کند و درسال یآغاز به کار ميالت جنوب توسط مهندسان سوئدیشیعنوان شرکت سهام
ن کار ، به یعمان اقدام نمود و باايایانوس هند و دریک در اقیتیو ژئوپوليگاه راهبردیارد دالر به عنوان پایلیم12در کنار و سواحل و چابهار به ارزش 

در قالب یت نظامیت خود در منطقه جهت امنیران مسئولیگاه این پایجاد ایداد؛ با ايشنهاد همکایانوس هند پیعمان و اقيایو دریساحليکشورها
.فه کردیو غرب در منطقه انجام وظییکایک متحد آمریشتر نمود وبه عنوان یکسون را بینيرهنامه 

یو خرمشهر، با توه به تعدد کشت) ره(ینیامام خميندرهایو مورد هجوم قرار گرفتن یلیران و متعاقب آن شروع جنگ تحمیایانقالب اسالميروزیپ
از اسکله يع و بهره برداریدر بندر نارك گرفت وبا آغاز نصب سریدگیم به افتتاح نمایصمت1360ران در سال یا.ا.جیرانیبه آن بنادر ، کشتيوروديها

.دیآغاز گرد1362ت آن از سال یافت و فعالیاز بدر کنارك به بندر چابهار انتقال یندگی، نماید بهشتیبندر شه
برخوردار شد يژه ایت ویساله از موقع8ان جنگ یس شده بود پس از پایدر کنارك و چابهار که قبل از انقالب تاسيبندرير ساختهایبا توجه به وجود ز

)16:1373شهرستان چابهاريمایس.(شتر مورد توجه قرار گرفتیانوس هند بیعمان و اقيایدر سواحل دريو اقتصادیت نظامین امنیو تام
عمانيایک بندر چابهار در دریگاه ژئو استراتژیجا

می توان این گونه استنباط نمود که اگر روزي مسئله امنیت نظامی منطقه مورد تهدید قرار بگیرد ، نقش قدرت هاي عملیات با توجه به مراتب یاد شده 
یک قدرت دریایی نیز زمانی قدرت عملیاتی دارد که براي رفع نیازهاي آماد و پشتیبانی خود از پایگاهی در ساحل که داراي . دریایی برجسته می گردد 

در  واقع این پایگاه ساحلی است که پشتوانه که قدرت دریایی به شمار می آید و در اینجاست که نقش چابهار براي . است ، برخوردار باشد عمق راهبردي
. امنیت دراي عمان اهمیت پیدا می کند 
. عملیات و رزم دریایی و خشکی برخوردار است از ایفاي نقطه بازرسی دریایی و قرارگاه مدیریت» خلیج در خلیج«چابهار به سبب برخورداري از موقعیت 

.راهبردي می باشد ، از میزان آسیب پذیري باالیی در مقایسه با چابهار به دلیل موقعیت پیش گفته ، برخوردار است ۀتنگه هرمز به دلیل اینکه فاقد عقب
گ احتمالی به هر عنوان ، آغاز رویارویی راهبردي در اقیانوس هند تا با توجه به اهمیت تنگه هرمز و خلیج فارس ، به نظر می رسد که در صورت بروز جن

فارس نیز حدودي دریاي عمان خواهد بود ، نه در خلیج فارس و مدخل تنگه هرمز ، هر چند ممکن است در ادامه ، این رویاي رویی به تنگه هرمز و خلیج
حوالت جدید باعث تغییر ماهیت مداخله در سطح جهانی و توزیع قدرت محلی گردیده به نوان زیر سیستم راهبرد عملیات نظامی کشیده شود ؛ زیرا  ت

)115:1388بوزان و دیگران ، (است 
دریایی و کشتی رانی تجاري خود در آب هاي داخلی ناوگان نظامیا ایران با توجه به موقعیت ممتاز برشمرده شده ، بایستی افزون بر توسعه .ا.بنابراین ج

توسعه بیش از بیش و توجه راهبردي به بندر چابهار و تجهیزات خود در این بندر و دریاي عمان همت گمارد و در صورت بروز مشکالت خلیج فارس به
این مهم همچنین موجب . احتمالی ، به راحتی بتواند نیازهاي پشتیبانی ناوگان نظامی و تجاري خود در اعماق راهبردي دریاي عمان و اقیانوس هند باشد 

چنین لزوم بازتعریف و بازشناسی موقعیت جایگزین براي اهمیت راهبردي تنگه هرمز ، در شرایط بحران خواهد بود ؛ بنابراین بندر چابهار و جاسک و هم
انه هاي گسترده اي در کر. تمرکز بر روي ایجاد پایگاه هاي جدید نظامی و تجهیز اسکله هاي تجاري در دریاي عمان ، می تواند این راهبرد را محقق سازد 
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خدر در ابعاد که از خلیج گواتر آغاز و تا باختر شهرستان جاسک کشیده می شود ، همانند دیگر کرانه هاي جنوب با مقیاس کوچکتر ، قاچاق کاال و مواد م
اچاق آبزیان درگیري هاي قومی و دسته افزون بر این ، مسئله رود شناور هاي صیادي پاکستانی به حریم دریایی ایران ، ق. گوناگون آن در جریان است 

عقب جمعی نیز گهگاهی بستري براي مسائلی در مقیاس محدود و محلی می شود ، اما واقع مطلب آن است که مشکل پایه اي ب واساس این کرانه ها ، 
هداشت و درمان ، آب و برق و گاز و تلفن ماندگی هاي همه جانبه  فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادي است که در قالب ضعف زیر بناهاي حمل و نقل ، ب

.زیر ساخت هاي صنعتی ، کار و آموزش خود را نشان می دهد ) خدمات زیر بنایی(
ر ناپذیر براي گسترش بنادر در سواحل دریایی عمان ، همزمان با تقویت و توانمند ساختن زیر بناهاي حمل و نقل به ویژه ایجاد شبکه ریلی ، ضرورتی انکا

این خط ساحلی در سواحل توسعه ثقلدر این میان ، بندر چابهار مرکز. ا ایران به بازارهاي دو میلیارد نفري اقیانوس هند محسوب می شود .ا.جدسترسی 
. بازري که آینده اي پر رونق براي آن پیش بینی شده است . دریاي عمان است 

ساخت تجهیزات بندر گواتر پاکستان توسط چینی ها سمبل و نماد حضور . ود نشان داده اند در همین راستا ، پاکستا و چین  تعامالتی در این موارد از خ
میالدي به امضا رسید این قرارداد در واقع 2005قرارداد توسعه این بندر در پاکستان در اوریل سال .چین در اقیانوس هند،دریاي عمان و خلیج فارس است

)13:1387شفیعی فرجی نصیري ، (اخت یک زنجیره ي طالیی در این منطقه می باشد بخشی از تالشهاي فزاینده ي چین در جهت س
: ا ایران نسبت به سواحل دریایی ایران را می توان اینگونه  بر شمرد .ا.همچنین دالیل توجه مسئوالن نظام ج

حضور در دریاي آزاد و استفاده از بنادر اقیانوس مانند چابهار در جهت تحقق این هدف .١
ا ایران در ناحیه دریایی عمان و خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به آب هاي ازاد .ا.سواحل ج. یکی از عوامل قدرت دریایی ، حضور در دریاي آزاد می باشد 

بندر چابهار که در . وردار است ا ایران برخ.ا.و اقیانوس هند راه پیدا می کند ؛ بنابراین سواحل دریاي عمان و بنادر کناره اي آن از اهمیت به سزایی براي ج
.دارد جنوب شرقی ترین ناحیه ایران واقع گردیده ، ظرفیت باالیی براي تبدیل شده به یک بندر مجهز اقیانوسی 

امنیت نزدیک ترین منطقه و پایگاه هاي دستیابی به این هدف ، منطقه عمومی چابهار و پایگاه هاي و بنادر و تسهیالت ساحلی آن است که می توان 
ا ایران را از اقیانوس هند به سواحل و مرز هاي خشکی برساند ؛ از طرف دیگر ، توسعه یافتگی سواحل عمان می تواند .ا.دریایی و خطوط کشتی رانی ج

صورت پذیرد این بندر  امنیت دریایی را به تنگه هرمز و خلیج فارس منتقل نماید تا خارج از دهانه تنگه هرمز ، این امنیت پیش از ورود به خلیج فارس
با حضور نیروي تنها بندر اقیانوس کشور براي پهلو گیري کشتی هاي اقیانوس پیما بوده و از طرفی ضمن رونق تبادالت خارجی و بازرگانی و اقتصادي ، 

)44:1386ی ، مصاحبه با رسول(امنیت دریاي سواحل دریاي عمان تامین میگردد.دریلیی و شناورهاي سنگین در عمق آبهاي ازاد
ارجی در در حال حاضر بندر گوادر پاکستان یک رقیب جدي براي بندر چابهار محسوب می گردند اما تا کنون به دلیل منازعه هاي و مناقشات داخلی و خ

ش می رود و این فرصت براي روند ساخت و توسعه ي این بندر به کندي پی) به دلیل نارضایتی بلوچ هاي ساکن در کوادر(پاکستان و فضاي ناامن در آنجا 
ا ایران و .ا.در صورت نگاه تعامل آمیز و همکاري بین ج. بندر چابهار فرصت دارد تا موقعیت حمل و نقل جنوب شرق شمال شرق کشور را از پاکستا بگیرد 

تواند باعث یچابهار م–مشهد اتصال خط آهن                       .ز واقع گردندیگر نیکدیتوانند مکمل یپاکستان گوادر وچابهار م
گفتگو با .(رندین بهره را از آن بگیشتریب)) اکو((عضو يجنوب باشد که کشورها–بزرگ در امرتبادل کاال و فعال شدن داالن حمل ونقل شمال یتحول
)22:1388(ر افغانستانیسف
ییاید دزدان دریجديده یرزه به پدانوس هند ومبایشمال اق) کنترل(ش یمحور واپا. 2
عرب يایدر) عمانيایمتصل به در(انوس هندیشمال اقيش بر آب هایت واپایاز قابليبرخوردار/ چابهاريمنطقه یط عمومیمحياز کارکرد هایکی

ییکایآمریانقالب اسالميروزیقبل از پ.باشدییار باالیبسیکار کرد نظاميدارايتواند در موارین نقش میا.تنگه باب المندب استيهايورودیوحت
کال یراديرمهاینفوذ نيجلو/ انوس هندیک اقیتیران واگذار کردند تا ژئوپلیعمان را به ايایج فارس ودریخلییایت درینبکسون امنيها طبق آموزه ها

.رندیرا بگيوابسته به شورويوچپ گرا
در ییهوايگاه هایپا1357تا1350ين سالهایدر ب/ مثال يبرا/بودیران در سواحل جنوبیاییوهواییایدريرویت نیکا قبل از انقالب  تقویآمريبرنامه 
د  تا یبندر عباس  ودر چابهار احداث گرد/ بوشهر/ در خرمشهر یبزرگيگاه هایز پاینییایدريه احداث ودر حوزه یدیام/ کنارك/ بندر عباس/بوشهر 

انوس هند یکا در اقیاز ناوگان آمریران جناحیاییایدريرویقرار بود  ن/ هاییکایر آمریبه تعب/ عمان وصل گردنديایرس به درج فایران  از خلیايناوها
)3:1390/یاعالئ(ردین مناطق صورت پذیت آنها در ایباشد ومآمور
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یگاهیاز جاین نواحیا. انوس هند را پوشش دهندیواقعمانيایدريراهبرديحوزه ییایودرییهوايرویک مکمل نیبندر کنرك وچابهار به عنوان
خود یتیامنيران حوزه یا. ا.ن جیبنابرا.د ینمايشرویز پیانوس هند نیتواند تا عمق اقیعمان برخودار است وميایران درسواحل دریدر پدافند ايراهبرد
يان  دولت هاین میها ظفار وهمچنيریشاه در درگيگریانجیم/ یب اسالمقبل از انقال.ف کردیدرآن تعریدرجه جنوب10انوس  هند تا مداریرا در اق

انوس یواقيتجار/ ینظامياما حضور ناوگان ها/ج فارس بودیهات به خلیکانون توج/انقالب يروزیپس از پ. ران بودیايازجمله  اقدام ها/ هند وپاکستان 
.انوس هند معطوف کردیعمان  واقيایدرران را به یا. ا.توجه ج/ما در بنادر چابهار وکناركیپ

/ انوس هندیاقيسرخ وکناره هايایدر/ ج عدن یخل/ قا یالت سازمان  القاعده در شمال آفریتشکیسپتامبر وگستردگ11وتحوالت 2001پس از سال 
يایدريج عدن ودهانه یلنوس هند به خلیاقاز ییایدريدزد2006در سال . دا کردین مناطق ظهور پید در ایجديده یک پدیبه عنوان ییایدريدزد

.دا کردیسرخ گسترش پ
غرب  باکشور يواز سویمن است که از سمت جنوب با کشور سومالیدر جنوب ییاین  مناطق مربوط به حمل ونقل دریاز مهم تریکیج عدن یخل
)www.imcsnet.org2008.(انوس هند مرتبط استیبه اقسرخ واز سمت شرقيایاز سمت غرب  به باب المندب ودر. باشدیه  میهمسایبوتیج

ان القاعده در سواحل یالت  شبه نظامیرا سهل وآسان کرده وبا توجه به تشکیوبازرگانيتجاريهاینه حمله به کشتیزم/ ن منطقهیاییایت  جغرافیموقع
ن یا. شوندیمییایطعمه دزدان دریر مسلح آن به آسانیاه  خدمه  غها به همرین کشتیدا کرده و ایپيز شکل عادینییایدريدزديده یپد/ یسومال

ق  بندر چابهار یازطر/ انوس هندیاقیعمان وقسمت شماليایدر سواحل  دریحضور ناوگان  نظام.داشته استينده ایروند فزايالدیم2008ده ازسال یپد
/ رسدیر به نظر میو اجتناب  نا پذيضروريانوس هند  امریدرجه  اق10حضور در مدار / دهین پدین  جهت مقابله با ایبنابرا/ ر بودهیوکنارك  امکان پذ

.ردیران قرار بگیا. ا.اهداف  مسئوالنجيد  در زمره یباییایت درین  توسعه  سواحل چابهار  جهت امنیبنابرا
ن راهبرد یايدیعمان نکته کليایت دریاست  وامنيد راهبردیک دی/ هندانوس یعمان واقيایدر/ تنگه هرمز/ ج فارس یران  بهخلیا. ا.ژه جیتوجه ونگاه و

انوس یاق/ عربيایشتر در دریت برخوردار وحضور بیز از امنیج  فارس نیتنگه  هرمز وخل/ وسواحل آنییاین پهنه دریت ایچرا کهدر صورت امن/ است
درصد 20/ لومتر  مربع یون کیلیم48/73تا 44/73انوس هند با دارا بودن مساحت یاق.سر خواهد شدیز مینیسومالییایهند ومواجهه ومبارزه بادزدان در

ک همانند  دماغه یبارياز تنگه هاياریبس.داده است يکشور جهان  را در سواحل خود جا47/انوس ین اقیاياز کل آب جهان  را شامل شده وکناره ها
ک در یمتنگه  موزامب) ن جاوهوسوماترایب(تنگه سورا) يواندونزين مالزیب(تنگه ماالکا )الن وهندین سیب(تنگه پولک/آبراه سوئز تنگه بابالمندب / کیدنیام

ين کشور هایبيمنطقه ايان  همکارین میدر ا) 20:1384یرستم(دهندیل میانوس هند را تشکیاقیوغربیشرقيهايقا ورودیآفریخاك  اصل
باشد ییایدريده دزدیجهت مقابله با پدید وعامل مهمیانوس هند متصل نمایعمان رابه اقيایت دریتواند امنیم/ عمان وپاکستان/ رانیا/هندوستان 

ع یرف.(دیادشده برقرار نمایيرا باکشورهایین همگرایتواند ایعمان ميایران در سواحل دریا. ا.جيوبندر چابهار به عنوان نقطه ثقل وراهبرد
)11:1390زاده

ج فارسیونبرد در پهنه خلیاحتمالياز خطرهايریتنگه هرمز وجلوگيمئن برابان مطیپشت.3
هر ناوگان  / کیاز لحاظ  ژئواستراتژ. ران  بوده است یا. ا.جیونظامیتیاز دغدغه ها و مسائل مهم امنیکیر باز یج فارس  از دیت  تنگه هرمز وخلیامن

ق یدارد که از طريقویبانیک  پشتیاز به ین/ ران شودیا. ا.ه جیج فارس علیدر صحنه خلینیوزمیبخاکة/ ییایدريات هایر عملیکه در گیخارجینظام
که سواحل / از آن يره ایدفاع زنجیعنیاز عقبه تنگه هرمز  یبانین  پشتیبنابرا/ گرددیمیانوس هند به تنگه هرمز منتهیعرب واقيایدر/ عمانيایدر

/ انوس هندیعمان واقيایدر دریر سطحیوزیسطحيدر ساحل وحضور ناوگان هایونظامیدفاعيکردن ساختارهاز  وآمادهیعمان با تجهيایذدر
.سازدین امر را محقق میا

را )یکیکتتا(یو راهکنشياز موانع راهبردیبخش قابل توجه/عمان  وخاصه آن چابهار يایسواحل در دریو نظامین دفاعیتواند با تامیران  میا. ا.ج
.تآ در تنگه هرمز گرفتار  خواهند کردیکه آنها را نهایموانع. دینده  فراهم  نمایات  جنگ  آیدر صحنه  عمل

/ ج گواتر یاز منطقه  جاسک تا خل_یک  خط ساحلیز سواحل  را به خارج  ازتنگه هرمز انتقال داده ودر طول یوتجهییایدريتواند  واحدهایران میا. ا.ج
انوس هند مستقر سازد بنابراین جایگاه تجهیز سواحل و بندر چابهار به عنوان مرکز یاقيتا دهانه  ورد) لومتر یک300ش از یع با حدود بیه  وسک منطقی

.ثقل مرکزي این بنادر  ، از اهمیت ویژه اي برخوردار می باشد 
گذار باشد بندر چابهار در سواحل جنوب شرقی ایران با دارا بودن ظرفیت موقعیت جغرافیایی یک کشورو قدرت ملی و رفتار سیاسی ان می تواند تاثیر
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دسترسی ارتباطات منطقه اي و بین المللی ، واجد کارکرد هاي تولید کننده یک کشور است و می تواند راهبردي هاي ژئو پلیتیک اقتصادي ، جغرافیایی 
)1386اخته ،افر(در جهت توسعه جنوب شرق کشور و حتی ایران اسالمی باشد 

گسترش تجارت دریایی و فعال نمودن خطوط حمل و نقل به کشور هاي همسایه. 4
امنیت غیرنظامی همان توسعه و گسترش مبادالت و تجارت دریایی با کشور هاي منطقه اي . امنیت پایدار دریایی شامل امنیت نظامی و غیر نظامی است 

منطقه آزاد تجاري که در بندر تاریخی چابهار احداث . شتی رانی به آب هاي آزاد اقیانوس هند است و فرا منطقه اي از طریق خطوط نقل و انتقال ک
ا ایران را قبل از ورود به تنگه هرمز و منطقه بحرانی خلیج فارس تحقق می .ا.گردیده در طول سواحل دریاي عمان و اقیانوس هند ، مسیر تجارت دریایی ج

یانه هاي حمل و نقل ، تجارت و داد و ستد دریایی به مناطق دیگر خاك پاکستان ، افغانستان کشور هاي آسیایی  مرکزي و بخشد و از طریق این بندر و پا
و این خطوط می تواند به صورت . حمل و نقل کاال از شمال به جنوب و ایجاد یک داالن بین المللی از این بندر میسر است . قفقاز را انجام می دهد 

کند ؛ یعنی این کشور ها را از طریق دریاي عمان ، دریاي عرب و اقیانوس هند به افریقا ، اقیانوسیه و شرق آسیا متصل نماید فعال کردن معکوس نیز عمل
صیادي ساخت اسکله هاي تجاري شهید بهشتی و کالنتري ، اسکله . ا ایران به تنگه هرمز و خلیج فارس را کاهش دهد .ا.بندر چابهار می تواند وابستگی ج

ان شهداي هفتم تیر و بنادر کوچک صیادي در طول نوار خط سیصت کیلومتري سواحل دریاي عمان ، سبب گردیده تا استانسیستان و بلوچستان به عنو
نیکوالس «ار نگگاه رابردپرداز و جغرافی دان معروف. یکی از هفتاستان ساحلی کشور ، در جرگه ي فعاالن اقتصادي در حوزه ي دریایی قرار گیرند 

ا ایران در سواحل دراي عمان این .ا.قرار دارد و بندر چابهار می تواند براي ج» سرزمین حاشیه«یا » ریملند«سواحل دریاي عمان در نظریه »یکمناسپا
نظریه را محقق نماید 

نتیجه گیري 
نه ي دریا ي ایران اسا ، بلکه بر پایه ي شاخص هاي همه جانبه توسعه کرانه هاي دریاي عمان از گواتر تا درایی جاسک ، نتنها کمتر توسعه یافته ترین کرا

طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی براي دسترسی به هدف خود منبعی براي . اجتماعی ، عقب افتاده ترین ناحیه ایران به شمار می رود –اقتصادي 
د قرار دهند ازسوي دیگرعقب ماندگی تاریخی سواحل دریاي عمان و محوریت سامان دهی ساحل هاي کشور  ، این مهم راباید در راس اولویت هاي خو

بود که راهبردي کنونی در تناقض است و براي رفع این ناقض ، افسون بر توسعه همه جانبه ، نیازمند تقویت نیروي نظامی و دفاعی در سواحل خواهد 
اور هاي نیروي دریایی گردد ؛ مقدمه حضور فعال در اقیانوس هند و دریاهاي آزاد ، وجود اتی شنافزون بر پشتیبانی آمادي باعث افزایش توان رزمی و عملی

براي تحقیق این . یت دریاي عمان را به همراه خواهد داشت یک بندر راهبردي مانند چابهار در ایم مسیر است که این بندر و منطقه عمومی آن ، امن
احداث اسکله هاي جدیدنظامی ، تجاري و نوسازي اسکله هاي قدیمی در نقاط مختلف با رعایت اصول ) 1: (اقدام هاي زیر را جرانمود اهداف می توان

استقرار فرودگاه و پایگاه هوایی ) 5(حضور و ا اسقرار ناوگان نظامی و تجاري در این مناطق ؛ ) 4(گسترش فرآیند تقویت مرزبانی ؛ ) 2(پدافند غیرعامل ؛ 
گسترش سازمان ها و نهادهاي ویژه اي ) 6(ش و نظارت هاي دریایی با دستگاه هاي پیشرفته ، به ویژه در منطق ؛   چابهار ؛ در چند نقطه و تشدید واپای

گسترش کنش ها ، رزمایش ها و ساخت و سازهاي ) 7(گردآوري اطالعات و اخبار مستمر از وضعیت مرزها جهت واپایش و نظارت بر این مناطق ریا؛ 
.امتداد سواحل دریاي عماننظامی و تجاري در 
منابع و یادداشت ها

.اطلس گیتاشناسی ، سازمان جغرافیایی نیروي مسلح )١(
، گفتگو با مرکز دیپلماسی ایرانی ؛ موضوع خلیج فارس به راحتی ناامن و به دشواري ایمن می )1390اردیبهشت (اعالئی ، حسن ، )٢(

شود ،
www.sid.ir،)1386پاییز (افراخته حسن ، )٣(

.دفتر مطالعات سیاسی بین المللی : جزیره ابوموسی جزایر تنب بزرگ و کوچک ، تهران ) 1374(افشار سیستانی ، ایرج )۴(
.، شناخت دریاي مکران ، کانون پژوهش هاي خلیج فارس ) 1387(پارساپور ، روزبه ، )۵(
.انتشارات سمت : مز ، تهران خلیج فارس و استراژیک تنگه هر) 1371(حافظ نیا ، محمدرضا ، )۶(
.رستمی ، علی اکبر ، بررسی جغرافیاي نظامی اقتصادي چابهار ، مرکز مطالعات دفاع ندسا )٧(
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.، استانداري سیستان و بلوچستان )1373مهر (سیماي شهرستان چابهار در پرتو انقالب اسالمی ، )٨(
مقاالت هیجدهمین همایش بین » گوادر ، کانال ورود چین به خلیج فارسبندر«) 1387(شفیعی ، نوذر و شهریار فرجی نصیري ، )٩(

.انتشارات وزارت امور خارجه : المللی خلیج فارس ، تهران 
.دانشگاه تربیت معلم : ، تهران ) منابع تنش و تهدید(مقدمه اي بر ایران و همسایگان ) 1381(کریمی پور ، )١٠(
.انتشارات دانشگاه تربیت معلم تهران : تهران » ژئو پلیتیک کرانه هاي دریایی ایران«، ) 1388(،... کریمی پور ، یلدا )١١(
.17، ماهنامه آغاز ، شماره ) 1388مهر (گفتگو با سفیر افغانستان ، )١٢(
.17، شماره ) 1388مهر (گفتگو با محمد طاهر باقري زاده مدیرعامل منطقه آزاد چابهار ، )١٣(
.7، ماهنامه پیام دریا ، شماره ) 1386اردیبهشت (گو با مهدي  رسولی مجري پروژه طرح توسعه بندر چابهار ،گفت)١۴(
، چارچوبی تازه براي تحلیل امنیت ، ترجمه علیرضا طیب ، تهران  ، پژوهشکده مطالعات راهبردي ) 1388(بوزان ، باري و دیگران ، )١۵(
)2فصل نامه خبري ، آموزش و اطالعاتی نگاه (، اشراف اطالعاتی و نیروي دریایی راهبردي ، ) 1390(دکتر محسن مرادیان ، )١۶(

جایگاه نیروي دریایی راهبردي در اسناد 
:باالدستی 

، عناوین ) strategies(، راهبرد ها ) goals(، اهداف)  mission(،  ماموریت ) vision(با عنایت به اینکه در برنامه ریزي راهبردي ، چشم انداز 
سازمان یا نهاد مورد نظر تعریف می گردد و در این بین نیز چشم انداز و ماموریت بر مبناي نظر ) activities(و فعالیت هاي ) projects(برنامه ها 

ا ، قانون .ا.ه عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیرنده در نظام جباالترین مرجع تصمیم گیر تعیین می شود بررسی نقطه نظرات فرماندهی معظم کل قوا ، ب
ا ، به عنوان کالن نگرترین اسناد راهیردي کشور ، در تبیین علل و ابعاد راهبردي بودن نیروي دریایی .ا.ا و سند چشم انداز ج.ا.ا ، قانون ارتش ج.ا.اساسی ج

.ضرورت تامی خواهند داشت 
به عنوان قدرت هاي در حال ظهور ، کشور هایی هستند که اکثریت آنها را مسلمانان تشکیل می دهند اما خارج از هسته ایران در کنار ترکیه و اندوزي

با نگاهی به ایران و سرمایه ها وظرفیت هاي بالفعل ) 56: 1388مرادیان .(عربی قرار گرفته اند و آمادگی کامل براي ارتقا نقش هاي بین المللی خود دارند 
ود دارند وه آن ارتقا سطح توانمندي ها و ظرفیت هاي جامعه می تواند به طور  اساسی هم دیدگاه جهان نسبت به ایران و هم نگاهی که ایرانیان به خو بالق

.را از نو ترسیم کند و رویکرد مقام معظم رهبري نسبت به نقش جامع و سند چشم انداز را می توان از این منظر ارزابی نمود 
:نون اساسی قا–الف 

ارتش جمهوري اسالمی ایران پاسداري از استقالل و تمامیت ارضی و نظام جمهوري اسالمی کشور را بر عهده «ا آمده است.ا.قانون اساسی ج143در اصل 
توجه به بروز تهدیداتی علیه پاسداري از استقالل و تمامیت ارضی کشور به معناي تامین امنیت و حفاظت از منافع ملی کشور نیز خواهد بود و با ».دارد 

و ا در آب هاي آزاد که فراتر از مناطق پیرامونی کشورمان هسند ، حمالت دزدان دریایی به ناوگان هاي تجاري ایرانی و ربودن آنها ، توقیف.ا.منافع ج
ا به یک .ا.، ارتقا سطح توانمندي هاي نیروي ارتش ج... بازرسی غیر قانونی برخی از شناورهاي ایرانی توسط نیروهاي نظامی برخی از کشورهاي استکباري و

ا و در نتیجه پاسداري از استقالل و نظام .ا.نیروي راهبردي و توسعه محدوده حضور و مانور این نیرو در آب هاي آزاد در راستاي پاسداري از منافع ملی ج
.ا خواهد بود .ا.ج
:یران عبارتند از ، هدف هاي نظامی جمهوري اسالمی ا. ا.قانون ارتش ج-ب

حفظ و استقالل ، تمامیت ارضی و نظام جمهوري اسالمی ایران-الف
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.حفظ منافع ملی جمهوري اسالمی ایران خارج از قلمرو کشور در دریاي خزر ، خلیج فارس ، دریاي عمان ، رودخانه ها و معادن -ب
اع از سرزمین هاي مورد تهدید یا اشغال نیروهاي متجاوز در صورت درخواست یاري به ملل سازمان یا مستضعف غیر معارض  با اسالم در جهت دف-پ

.ملل مزبور 
: ، موارد ذیل از جمله ماموریت هاي نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران هستند 12بر اساس ماده 

.در برابر هر گونه تجاوز نظامی خارجی پاسداري از آبهاي سرزمینی ، فالت قاره و مناطق انحصاري ، اقتصادي و جزایر کشور–الف 
فوق حضور مستمر ، کنترل و تامین امنیت خطوط مواصالت دریایی خودي و جلوگیري از استفاده غیر مجاز بیگانگان از مناطق دریایی مذکور در بند-ب

.
.ند الف و انهدام تاسیسات دریایی دشمن بنا به دستور دفع سرکوبی هرگونه تجاوز نظامی به حاکمیت ، حقوق و منافع کشور در مناطق مذکور در ب–پ 
.کنترل تردد کشتی ها در خلیج فارس و دریاي عمان و بازرسی کشتی هاي مشکوك در مواقع لزوم بنا به دستور -ت

: سند چشم انداز -پ
ا به سمت آرمان هاي مورد نظر بوده و مقام معظم .ا.به عنوان یکی از شاخصه هاي اصلی ارزیابی روند حرکتی ج) پیوست شماره یک(سند چشم انداز 

هاي واالي رهبري و فرماندهی معظم کل قوا از این سند به عنوان نقشه راه حقیقی ، قله حرکت برنامه ریزي شده ، گام بلندي در راه رسیدن به آرمان 
ند ، موارد ذیل را می توان به عنوان ویژگی هاي نیروي دفاعی کشور از جمله نام برده ا... انقالب اسالمی ، یکی از امکانات با ارزش نظام جمهوري اسالمی ، 

:نیروي دریایی از بطن این سند استنباط نمود 
»امن ، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت«)1(

.دارا جایگاهی بی بدیلی می باشد ا با همراهی سایر نیروهاي اصلی این سامانه.ا.ارتش ج
شامل آسیاي میانه ، قفقاز،خاورمیانه و کشور (دست یافته به جایگاه اول اقتصادي ، علمی و فناوري در سطح منطقه ي آسیاي جنوب غربی «)2(

»...با تاکید بر جنبش نرم افزاري و تولید علم،) هاي همسایه
بعد دفاع نظامی نشده است ، لیکن کسب جایگاه نخست در سطح منطقه ، نیازمند رشد و ارتقاي توانمندي ها هر چند در این بند به صراحت اشاره اي به 

ب و و ظرفیت هاي کشور در تمام ابعاد بوده و از یکسو هیچ کشوري بدون تقویت و ارتقاي سطح توانمندي هاي دفاعی نظامی خویش ،  ، قادر به کس
دي ، علمی و فناوري  نبوده و از سوي دیگر باتوجه به پیوستگی و تعامل نزدیک ظرفیت هاي موثر در توانمندي هاي حفظ جایگاه باالیی در ابعاد اقتصا

نظامی و توجه صرف به سایر حوزه ها به معناي بی توجهی به بخش عمده اي از –دفاعی نظامی با سایر حوزه ها ، عدم توجه به توانمندي هاي دفاعی 
.ور و نامتوازن ساختن فرآیند توسعه و پیشرفت کشور در سایر حوزه ها خواهد بود ظرفیت هاي موجود در کش

توسعه یافته ، متناسب با مقتضیات فرهنگی ، جغرافیایی و تاریخی : جامعه ي ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت «)3(
»  ...خود ، 

تاریخی ، جغرافیایی و فرهنگی نشان می دهد که کشور ما تنها کشوري در سطح منطقه است که از هزاران سال نگاهی به ویژگی هاي کشور ایران در ابعاد
وپا اعزام کرده و قبل داراي نیروي نظامی  ساختارمند و توانمند بوده و تنها کشوري که توانست بیش از دو هزار سال قبل ، نیروي دریایی خود را به قلب ار

در منطقه جغرافیایی که هزاران کیلیومتر با سرزمین اصلی فاصله داشت ، رقیب اصلی خویش در آن زمان ، یعنی یونان ، را  مورد هجوم با حضور مقتدرانه 
درجه جغرافیایی و حتی فراتر از آن و10ا به محدوده مدار .ا.به عبارت دیگر گسترش دامنه حضور نیروي دریایی ج. خویش قرار دهد ، ایران بوده است 

هد بود که تبدیل این نیرو به نیرویی راهبردي که توان حضور و نقش آفرینی در تمام آب هاي آزاد جهان را دارا باشد ، یک فرآیند توسعه یافتگی خوا
)1390: مرادیان . (انطباق کاملی با مقتضیات تاریخی ، جغرافیایی و فرهنگی ایران اسالمی خواهد داشت 

»...ن اسالمدر جهاالهام بخش... «)4(
: نظرات فرماندهی معظم کل قوا و فرماندها نیروي دریایی 

، نیروي دریایی را نیروي راهبردي 1388ا به مناسبت روز نیروي دریایی در سال .ا.فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرمانده و معونین نیروي دریایی ارتش ج
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وضعیت جغرافیاي سیاسی امروز دنیا ، باید هر چه می توانیم خود را در دریا و ساحل تقویت کنیم با توجه به مسایل کنونی جهان و«بر شمرده و فرمودند 
 «

ي علمی نیروي ضرورت برنامه ریزي متناسب با جایگاه راهبردي  نیروي دریایی از مواردي بود که در بازدید فرمانده معظم کل قوا از نمایشگه توانمندیها
.مورد تاکید معظم له قرار گرفت 14/7/1389اه علوم دریایی امام خمینی نوشهر در مورخه ا در دانشگ.ا.دریایی ارتش ج

امروز دریاها نقش راهبردي در : ا با اشاره به نقش راهبردي نیروي دریایی، تاکید کردند .ا.امیر سرتیپ موسوي جانشین محترم فرمانده کل ارتش ج
امروز نیروي دریایی به عنوان . ریایی به عنوان یک نیروي راهبردي نقش تاثیر گذاري در این پیشرفت دارد پیشرفت و توسعه پایدار کشور دارند و نیروي د

.یک نیروي مقتدر یک ناوگروه را به دریاي مدیترانه اعزام کرده است که باید از این موفقیت بزرگ را به همه مردم ایران تبریک گفت 
)ره(به این فرمایش فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه حضرت امام خمینی امیر دریادار حبیب اهللا سیاري با اشاره

، جایگاه نیروي دریایی «.نیروي دریایی در کشور ما یک نیروي راهبردي و باید به چشم یک نیروي راهبردي به آن نگریسته شود «نوشهر مبنی بر این که 
همین توانمندي که ما امروز  » انسانی و مناطق عملیاتی در منطقه اول دانسته و اظهار داشتندارتش را از جایگاه نیروي دریایی ارتش ، تجهیزات ، نیروي

».در آبهاي آزاد حضور داریم تا از منافع خود دفاع کنیم ، کشور هاي منطقه از این توانمندي بی بهره اند گواهی خوبی بر این مدعاست 
تا زمانی که پدیده شوم تروریست دریایی وجود «: فرمانده نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران امیر دریادار غالمرضا خادم بی غم جانشین محترم 

ن به دارد نیروي دریایی ارتش همچنان باید به ماموریت هاي خود ادامه دهد و بزودي ناوگروه هاي بعدي نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایرا
»نافع کشورمان اعزام می شوندمناطق دور دست براي حفظ و حراست از م
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