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 چکيده
 ایر  چرارچ، ،   در اسر؛   تجارت، واپایش و چیرگی برر ننراب    برای دریا گیری ازبهره دریایی، قدرت بنیان
هرای اخیرر تیریرگریاری حر،ز       در سال .کرد خ،اهد نشخص را ساحل در گیریتصمیم سرن،ش؛ دریاها، واپایش

گیرری  هرای قردرت، با ره  هر؛    ایندوپاسفیک )هند و اقیان،س آرام( در نعرادتت ئور،پتیکی ی و تیییرر ن،ازنر     
ر  اقیران،س  ای ب  ای  نناطق شده اس؛  از ای  ننظرر شرمال و  ر   های  هانی و ننطق ها و تمرکز قدرتسیاس؛
های راهبردی آن در کان،ن ت،   قرار گرفکر  اسر؛  در همری     ویژه ح،ز  دریای سرخ و ختیج  دن و آبراههند ب 

های دریایی را در ای  نناطق با هدف تضرمی   ای، اوکالفای با هم اری کش،رهای ننطق راسکا کش،رهای فراننطق 
اند. هدف اصتی ایر  پرژوهش بررسری و تلتیرل اررگریاری      هاننی؛ دریان،ردی و تینی  نناف  نتی خ،د ش ل داد

پرژوهش،   شناسری ویرژه اننیر؛ دریرایی اسر؛. رو     های دریایی در اننی؛ نتری ..ا.ایرران بر    گیری اوکالفش ل
 گرردآوری  ایککابخانر   رو  بر   نیرز  آن اطال ات و باشدنی تلتیتی- ت،صیفی نیز تلقیق رو  و اس؛ اسکدتلی

سرازی نیریرهای   بازرسی و ت،قیف شناورهای تجاری و نفک ش، نراان   ک  داد پژوهش نشان هاییافک . اس؛ شده
ترری   سازی بروز تهدیدات نظانی در دوردس؛ از نهمنقل دریایی، واپایش و چیرگی دریایی و بیکروتردد و حمل

ت،سرع   مرق بازدارنردگی    های دریایی برای اننی؛ نتی اس؛ و برای نقابت  با ای  تهدیدات، تهدیدات ای  اوکالف
 نقرل انررئی  وحمرل  های راهبردی پیران،ن و ندیری؛ ه،شمنددفا ی کش،ر در بیکر دریا، سیادت دریایی در آبراه
 فییتی در ختیج فارس و تنگ  هرنز ضروری اس؛.
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 دمهمق

 در کشر،رها  ت،انرایی  و قردرت  در نهمری  بییار نقش اقکصادی، و نظانی دیدگاه از دریا

 سریادت  و قدرت ب  دسکیابی. نمایدنی ایفا هازنین  هم  در ان انات و هافرص؛ ب  دسکیابی

 سیاسی و اقکصادی ت،ان بردن بات نیز و دریاها اننی؛ و حفظ در را کش،رها ت،اندنی دریایی

  رصر    نر،ان اقیان،سری بر    و دریرایی  هاینلیط  اری سد  در. (1۹۳1 اخگری،) یدنما یاری

 کر   اسر؛  سرده  پرنج  از بیش دریایی  رص  در ت،انمندی. اندشده قتمداد بشر تیتط  دید

 حق،قی ترتیبات. اس؛ داشک  همراه ب  زنین  ای  در پیشرو کش،رهای برای را  هانی قدرت

 هنگرانی  بنابرای  دهد نی را نظانی واحدهای اسکقرار و تردد ا ازه ها،اقیان،س و دریاها در

 باشرد،  داشرک   و ،د نلدودی؛ آن روی فضای و خش ی در نظانی نیروی حض،ر برای ک 

. (15: 1۹۳1پر،ر و طلرانی،   ) رالی  آینرد نری  حیرا   بر    رایگزی   ترری  نهم هااقیان،س و دریاها

کیرک را برر اسراس اهمیر؛ آن     یق ئو،پتهای ئو،پتیکیک ب  سبک قرن بییکم، ننراط فضاسازی

و  راهبرردی نناطق در برخ،رداری از نناب  انرئی، حجم بازارهای تجاری، پراکندگی نقرا   

ب   بارت دیگر تعیی  نناطق ئو،پتیکیک ب  سبک اسرکعماری    زندن،ارد نشاب  آن تخمی  نی

ها پی،ند خر،رده  با خص،صیات نظانی و نزایای اقکصادی ناشی از ب  دس؛ گرفک  کنکرل آن

 .(200۳، 1)کاپالناس؛ 

در  ابریشرم  دیرد    را کمربند اقکصرادی  راد     اقیان،س هندبرخی ناظران سیاسی ننطق

  تنگر طریرق  ابریشرم دریرایی از      راد کند. نکصل نیاروپا آسیا را ب  ک   اندنانیده 21قرن 

 نر،ان یرک   ب  کند وینب  هند، خاورنیان  و شرق آفریقا نکصل ناتکا، چی  و شرق آسیا را 

در حرال حاضرر اقیران،س هنرد     . کنرد   هران کرار نری     پل لجیکیک ندرن بی  چی  و بقیر 

اقیان،سری  را   -تری  نییرهای تجاری  هان اس؛ ک  خاورنیان ،  ن،  آسیا و آسریا   شت،غ

تنگر   درصد  هران اسر؛ کر  از     ۰0حدود . انکقال نف؛ در ای  ننطق ، کند ب  هم نکصل نی

و  درصرد از تجرارت  هرانی    ۳0حردود   هانرروز کنرد.   ب،ر نی تکااهرنز و ند ، المنبا 

فارس بر  اروپرا و    درصد از کل انکقال نفکی ختیج ۵5حدود همچنی  و های دریایی نیافرت

                                        
1. Kaplan 
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. در راسرکای واپرایش بیشرکر    (51: 1۹۳1)ضرر انی،  کنرد  از طریق اقیان،س هنرد  بر،ر نری   آسیا 

هرای اخیرر   المنرد  و کانرال سر،وز در سرال    تنگ  هرنز، با  ویژههای اقیان،س هند ب  آبراه

هرا بر  رهبرری    المتتی اننی؛ دریایی در ای  نناطق ش ل گرف؛  ای  اوکالفهای بی اوکالف

آنری ا در ختیج فارس، دریای سرخ و شمال اقیان،س هند )دریای  ربری و دریرای سررخ(    

نقر فرناندهی و هدای؛ ایر  اورکالف در   تش یل شد. در کنار آن اوکالف دریایی اروپا نیز در 

اب،ظبی انارات ب  رهبری فرانی  تیسیس شد  ای  نیروهای ترکیبی نکش ل از چندی  شناور 

نقرل  وکننرد و از ایر   هر؛ حمرل    هیکند ک  در نییرهای دریان،ری ا رای نین،ری؛ نری 

هرای  الفگیرری اورک  دهنرد. شر ل  دریایی و تجارت دریایی کش،ر را تل؛ واپایش قرار نی

هرای  هرای قردرت  دریایی در پیران،ن نرزهای آبی ..ا.ایران ک  همی، با اهداف و سیاسر؛ 

ساز افزایش تهدیدات اننیکی و دفا ی برای ساز و بیکر ربی فعال در ای  نناطق اس؛، زنین 

ویژه در ح،ز  کشرکیرانی و دریران،ردی آزاد و ایمر  در    کش،ر خ،اهد شد  ای  تهدیدات ب 

کند. با ای  تفاسیر هدف اصتی ای  پژوهش بررسی ر از ساحل بیشکر نم،د پیدا نینناطق دو

ویرژه اننیر؛   گیری اوکالف های دریایی بر اننی؛ نتی ..ا.ایرران بر   و تلتیل اررگیاری ش ل

اس؛ و برر پایر  ایر  سر،ال      اسکدتلی روی رد بر نبکنی پژوهش شناسیدریایی اس؛. رو 

های دریایی پیران،ن نرزهای آبی کش،ر چ  تیریری برر اننیر؛   سازیاسک،ار اس؛ ک  اوکالف

 نتی دارد؟ 

 

 شناسی تحقيق مبانی نظری و پيشينه

 شناسي تحقيقپيشينه  

ص،رت نیکقیم ب  ای  ن،ض،ع پرداخکر   پژوهشی ب  ای،با بررسی اسناد و نک،ن ککابخان 

در ادانر  بر  بخشری از     هایی نزدیک ب  ن،ض،ع انجام شده اس؛ ک نشده اس؛  انا پژوهش

 ش،د:ها در قالب  دول اشاره نیآن
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 . پيشينۀ تحقيق1 جدول
 خالصۀ پژوهش انتشارات نویسندگان عنوان پژوهش

 قدرت ت،سع 

 زیربنای دریایی،

 دفاع اقکصاد

پ،ر،  الی

 تیرضا و 

طلانی، 

 النرضا 

(1۹۳1) 

  تمی فصتنان 

 پژوهشی

 ندیری؛ نطالعات

 دفاع راهبردی

 نتی

ییندگان ای  پرژوهش نعکقدنرد کر  دریرا و قردرت دریرایی       ن،

 الوه بر اهمیر؛ اقکصرادی، دارای اهمیر؛ نظرانی، سیاسری و      

باشد و و ،د دریا و قدرت دریایی بررای هرر   ئو،پتیکی ی نیز نی

کش،ری ضروری اس؛  ایر  پژوهشرگران تق،یر؛ شرناورهای     

هرای اقیان،سری،   سطلی، زیرسطلی، ه،ادریرا، حضر،ر در آ   

از خط،  ن،اصالتی و ت،سع  دیپپتماسی دریرایی را از   حفاظ؛

 مت  ن،ارد ضروری در قالب ت،سرع  ناوگران نظرانی پیشرنهاد     

 اند.داده

 اننیکی تهدیدات

 اقیان،س شمال

 آیند  و هند

دریایی  تجارت

  مه،ری

 ایران اسالنی

نینایی، حیی  

و هم اران 

(1۹۳1) 

فصتنان  آینده 

 پژوهشی دفا ی

کشر،رهای برا    پژوهش نعکقد اس؛ ک  و ،دن،ییندگان ای  

از  ،انل اصرتی در زنینر  برروز     ننطق  در اقکصادی فقر بیکر

 ترورییرکی  نااننی در ای  ننطق  شده اس؛  همچنی  حمالت

 و سرال   انیران،  قاچراق  دریایی،  گاز و نف؛  تی  تیسییات

 براتی  و دریرا  ننراب   از  یرقران،نی  بررداری بهره نخدر،  ن،اد

-های دریرایی از نهرم  یایی و افزایش حض،ر قدرتدر طبیعی

 اس؛. هند اقیان،س در دریایی اننی؛ تهدید تری  نناب  نناب 

بازدارندگی 

..ا.ایران در 

  رص  دریایی

 ی ری، 

نلم،د و 

 ترابی، قاسم

(1۹۳2) 

تلقیقات  نرکز

 راهبردی دفا ی

نیئت  اصتی ای  پژوهش ای  ب،ده اس؛ ک  نقرش نیرروی   

یران در رسیدن ب  بازدارنردگی چگ،نر  قابرل    دریایی ..ا.ا

ابهرام  »تبیی  اس؛. ارتقا تر،ان دریرایی، افرزایش فزاینرد      

در نلیط ختیج فارس )ابهرام در شری،   نر     « راهبردی

گیرری   انل، بهرره برای دشم (، ت،   بیشکر ب  پدافند  یر

هرای بازدارنردگی دریرایی    از بیکر زیرر دریرا، کتیرد وائه   

 ش،ند.نلی،  نی

 ایگاه دریا در 

دفا ی  راهبرد

..ا.ایران و 

راه ارهای 

های تلقق و الزام

 آن

رسکمی  تی 

اکبر و زهدی 

 یعق، 

(1۹۳2) 

تلقیقات  نرکز

 راهبردی دفا ی

در ای  پژوهش  ب  ابعراد  متیراتی دریرا  و نقرش آن در     

های دفرا ی اشراره شرده اسر؛  ایر       ها و راهبردسیاس؛

آوری شرده برا   های  م هپژوهش با ارزیابی و بررسی داد

ای  نکیج  رسیده اس؛ کر  بعرد نظرانی دریرا در راهبررد      

گریار بر،ده و در شررایط کنر،نی در     دفرا ی کشر،ر تریریر   

اول،ی؛ اول قرار دارد. ختیج فارس، تمرکرز ن رانی ایر     

 پژوهش ب،ده اس؛.
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 مبانی نظری

آوری شرده و  مر  هرای   الگ،های نظری نقش راهنما و انیجام دهند  نعنایی را ب  داده

 هده دارنرد   های تبیینی در نطالعات راهبردی برها ب  اطال ات  نی شده از تلتیلتبدیل آن

دنبال ایجاد دسرکگاه  الگ،های نظری نخکتف با نرتبط ساخک  نکییرهای تبیینی ب  ی دیگر ب 

 های اننیکی و سیاسی هیکند. نظری ننیجم  ه؛ ت،ضیح و ت،صیف پدیده

 

 ايبکهبازدارندگي ش

در  خرار ی  تهدیردات  برا  نقابت   ه؛ کش،رها ک  اس؛ ایروی  تری رایج بازدارندگی

 و گیرری شر ل  بر ایشب   بازدارندگی. کننداقدام نی آن طراحی ب  ن، ،د راهبردی چرخ 

 نلر،ر  و ایحتقر   بری   ارتبرا    متر   از ایشب   بی  و ایشب   درون ارتباطات گیکر 

 رفکارهرای  از  تر،گیری  و خر،د  نطتر،   نظم حفظ هدف ارچ، چ ای  در. اس؛ نکمرکز

 . (1۹1: 1۹۳1 دیگران، و قاسمی). هی؛ نکخاصم یا دشم  نانطت، 

 بر   دهنرده تش یل ا زاء بی  ارتباطی پی،ندهای طریق از اس؛ فیزی ی ساز  شب   اص،تً

 در تقرارن   ردم  نر، ی  ک  یابندنی چندان دو اهمی؛ زنانی هاییشب   آید. چنی نی و ،د

 ایر   دهرد  نری  نشران  سرازی شرب    کاربردهرای . باشد داشک  و ،د نظانی قدرت وضعی؛

 کارکردهرای  ترری  نهرم . باشرد  بازدارنردگی  ایجراد  برای رو  بهکری  اس؛ نم   روی رد

 :  اس؛ شانل ن،ارد زیر سازیشب  

 شب    هایحتق  بی  فعال هم اری طریق از دشم  نکضرر ساخک  (1)

 بازدارنرده  فشرارهای  افزایش نکیج  در و بلران در درگیر هایفطر تعداد افزایش (2)

 بر دشم  

  دشم    تی  اوکالف و اتلاد احکمال افزایش (۹)

 سطح  هانی  ب  ایننطق  و نتی سطح از هابلران سرای؛ احکمال افزایش (۰)

ن،ضرر، ی و  سررط،  دشررم  در دیگررر  سرراخک  درگیررر احکمررال افررزایش (5)

  (1۳2: 1۹11 قاسمی،)زا بلران
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 اس؛ شده نرکب هایشب   گیریش ل ب  ننجر شب   های نب  تمانی ب  ت،    الوهب 

 . (12: 1۹۳2 قاسمی،) ش،دنی نمایان هاشب   از ن،ع ای  در حیاس، وابیکگی ندل ن، ی ب  ک 

 

 اي شدهنظم امنيتي پيچيده و شبکه

رت و نبکنری  های قدبندیای و  هانی بر اساس قطبهای اننیکی در دو سطح ننطق نظم

هرا برا ی ردیگر تعریرف     ورزی اننیکری آن بر بازیگری واحدهای دولکری و چگر،نگی کرنش   

برنرد.  ای نام نری ش،ند. کانک،ری و اشپیگل از س  ن،ع سییکم در نطالعات اننیکی و ننطق  نی

سییکم نیتط، سییکم تابعر  )ننطقر ( و سییرکم داختری  هرر سییرکم تابعر  در برگیرنرد          

ها با نجاورت  یرافیایی اس؛ ک  در آن نیایل اننیکی در تعانرل نیران   ل؛ای از دونجم،  

ش،د. بر اساس چهار نکییر سطح و نیزان انیجام، ناهی؛ دهد و ندیری؛ نیواحدها رخ نی

ش،ند. بخرش  های تابع  ب  س  بخش تقییم نیارتباطات، سطح قدرت و ساخکار روابط نظم

 .     (51: 1۳10)کانک،ری و اشپیگل،گر نرکزی، بخش پیران،نی و قدرت نداخت 

های اننیکی پرداخکنرد  بررخالف بر،زان    ب  بررسی نجم،   2نانند ب،زان 1لیک و ن،رگان

هرای  گیری نناطق بر یرک  سراخکند و قردرت   ای  دو نلقق نقش  ،انل اننیکی را در ش ل

رگان تهدیدات های اننیکی ب  حیا  آوردند  لیک و ن، ن،ان بخشی از نجم،  بزرگ را ب 

نمایند. ب  نظر ای  را  ایگزی  نناف  نکییر  یرافیایی، تاریخی، وابیکگی و دیگر نکییرها نی

سرازند  های سرزنینی خ،د را نمایان نیدو نلقق الگ،های دوسکی و دشمنی ک  در نجم،  

 های بزرگ برر باشند. در ای  دیدگاه قدرتهای بدلی نکییرهای دیگر نیهمگی ن، ی نیخ 

هرای اننیکری نشرارک؛ نیرکقیم دارنرد و      اساس  نصر درک تهدیدات در ا ترب نجم، ر   

ترر پ،یرایی   شر،ند. بررای بررسری دقیرق    های اننیکی نلی،  نیبنابرای  بخشی از نجم،  

هرای   انبر  و نقرش قردرت   ای  الوه بر نناسبات دو و چندقدرت در سطح نیانی و ننطق 

                                        
1. Lake,David, Morgan, Patrick 

2. Buzan 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+A.+Lake%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Patrick+M.+Morgan%22
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ها و الگ،های ندیری؛ بلران در نطالع  سطح نیانی نظمگر در پ،یایی قدرت باید ب  نداخت 

 .  (۵0: 1۳۳1)لیک و ن،رگان، ت،   نم،د

های ارتباطی ای شد  اننیکی نناطق تنها بر اساس ت،زی  تهدیدات و کان،نهای شب  نظم

هرا و سر  تیر     های نخکترف  یرافیرایی ن، ر،د در آن   ش،ند  بت   و ،د خ،ش تبیی  نمی

پتیکی ی، ئو،اک،ن،نی ی و ئو،کالچری سبب افزایش پیچیردگی و چنردنکیییری   پی،ندهای ئو،

ای تنهرا در ی ری از   شدن روی رد تلتیتی شرده اسر؛. برخری واحردهای ک،چرک ننطقر       

کننرد  آفرینی نری  ن،ان نثال خ،ش  ختیج فارس در  ر  آسیا نقشهای  یرافیایی ب  خ،ش 

ت،انند ب  ایفای نقرش بپردازنرد    افیایی نیو برخی واحدها نانند  ربیکان در دو خ،ش   یر

کننرد و  آفرینری نری  برخی واحدها بازیگران تک تی  هیکند و تنها در تی  ئو،پتکی ی نقرش 

ای ص،رت همزنان در شب   نظم اننیکری ننطقر   برخی واحدها در چند خ،ش  و چند تی  ب 

فکارهرای راهبرردی خر،د را    ای رگرر فراننطقر   در پی،ند ستبی و ایجابی با واحدهای نداخت 

 . (1: 1۰01)خ،ش ار و قاسمی، دهند سانان نی

 

 امنيت ملي و امنيت دريايي

اننی؛ احیاس برخاسک  از و ،د ساخکارها و فرایندهایی اس؛ ک  در پرت، آن فرد یرا واحرد   

 .(1۹: 1۹۳0راد، )کاویرانی  خ،د را در برابر هرگ،ن  گزند ) ینی یا ذهنی(، پایدار و نانردگار تتقری کنرد   

ا کمرا ی،   اننیر؛  اقکصرادی،  اننیر؛  سیاسری،  های گ،ناگ،ن برای اننی؛ در قالب اننی؛س،ی 

 .(11: 1۹11)حرافظ نیرا،  اند نظانی برشمرده اننی؛ نلیطی وزیی؛ اننی؛ طبیعی، اننی؛ نتی، اننی؛

 سیاسری اننیر؛ بر  فراخر،ر     - یرافیرایی  اننی؛ رابر؛ اسر؛، نلکر،ای    نفه،م ک حالی در

 یعنری  نتری  برر ایر  پایر  اننیر؛      (12۰ :1۹11 )نجکهدزاده،کند تیییر نی ن ان و زنان وضعی؛

 نف،ذ و خار ی بالفعل یا تهدیدهای بالق،ه از دهد ان ان کش،ری ب  ک  وضعیکی ب  دسکیابی

  ران  . اننی؛ نتی ناظر برر حفرظ  (1۰: 1۹1۵)روشندل، باشد  انان در بیگان  اقکصادی و سیاسی

 حاکمیر؛  و حفرظ اسرکقالل   و سیاسری  و اقکصادی نظام حفظ ارضی، تمانی؛ حفظ نردم،

 . (2۳: 1۹11)ن،حدی نیا، اس؛  کش،ر
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در ای  راسکا، اننی؛ دریایی بخشری از اننیر؛ نتری اسر؛ کر  در قالرب ترینی  اننیر؛         

نرزهای دریایی، اننی؛ س،احل و  زایر، واپایش نناب  و ذخایر دریایی و اننیر؛ نیریرهای   

ش،د. در ای  زنین ، اننی؛ خط،  دریان،ری و حفظ  ریان کرات  یف نیتجارت دریایی تعر

 ای برخ،ردار اس؛. اننیر؛ و دفراع  المتتی از اهمی؛ ویژههای بی و انرئی از نییرها و آبراه

 ننردی بهرره  و ررروت  کیرب  زنجیر  نکضم  ک  باشدنی  هانی و  معی اینیئت  دریایی

  . (۰1: 1۹۳1)ضر انی، دریاس؛  نناف  از هانت؛

نمرایش  دریرا و   ، کنکرلنمانع؛ دریاییدر ح،ز  تینی  اننی؛ و دفاع دریایی س  کتید وائ  

ب  نفه،م ا ازه ندادن ب  نیروی رقیب و نقابرل بررای    نمانع؛ دریایی ش،د.تعریف نی قدرت

نعنرای ت،انرایی ا مرال قردرت دریرایی و      دریا ب  کنکرل گیری از یک ننطق  دریایی اس؛.بهره

نمرایی و حضر،ر نیرکمر در    ب  نفه،م قدرت نمایش قدرتزادی  مل در ای  ح،زه اس؛ و آ

 .(۵1)همان: دریا و در نفه،م  تمی آن ب  ت،انمندی ا رای  متیات در ساحل اس؛ 

 

 هاهاي دريايي و اهداف آنگيري ائتالفشکل

  نر،ان بر   آن زا دریایی نیروی تش یل با ها دول؛ ک  پی برد ت،ان نی گیشک  ب  نگاهی با

 گمران  ب . اندنم،ده اسکفاده سرزنینی خ،د نرزهای فراس،ی در قدرت و سیاس؛ ا مال ابزار

ظرفیر؛   از اسرکفاده  و دریا واپایش شانل دریایی راهبرد پرداز قدرت دریایی(،ناهان )نظری 

 انهردام  برر  خاصری  تیکیرد  ا  در نظریر   او. اس؛ خش ی واپایش ایجاد ب  کمک برای دریا

 دشرم   نمایش قابتی؛ و بازرگانی کردن دنبال نلدود ب  بیشکر بت   ندارد  دشم  روهاینی

 و ب،د دریایی نیروی برتری راه از دریا بر فرنانروایی دریایی، قدرت از ناهان نقص،د. اس؛

 در ویرژه  انکیازهرای  داشرک   و دریاهرا  س،ی آن نکصرفات دریایی بازرگانی از ترکیبی این  

 نیروهرای  و وظیفر   کنرد. اولری    نی ایجاد را نتی ش ،ه و رروت ک  اس؛ خار ی بازارهای

  تر؛  واق در باشد  نی دریا بر ح مرانی طریق از دریایی بازرگانی کنکرل نییرهای دریایی،

 دریاسر؛   برر  واپایشی  دم یا واپایش در بزرگ های قدرت و هاانپراط،ری سق،  و ظه،ر

 قررار  خر،د  او. در 1۳ قررن  در قردرت  نمرایش  برای یاصت  ن،انب  دریایی تیتط بنابرای 
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 از حمایر؛  یرا ) 1«گرایری  دریرا »  نر،ان  تل؛  ریانی ناهان، های نظری  تیریرتل؛ و داش؛

 کر   اسر؛  دهنرد  آن نشران  نباحره  ایر    (1۹: 2005تیل، ). یاف؛ ت،سع  و بیط( دریایی قدرت

 راهبرردی  نزیر؛  یرک  نثابر  ب  ،اندت نی آن از اسکفاده ک  اس؛ هایی ویژگی دارای دریایی قدرت

 قردرت  از اسر؛   برارت  دریرایی  قدرت ذاتی انکیازات: »گری کالی  نظر ب . گیرد قرار نظر ن،رد

 را کر  زنری   سطح ا ظم بخش ک  نلیطی فراز بر و  مقی در سطح بر تلرک و انعطاف تطابق،

 .(21 :1۹15 گری،)«اس؛ کرده احاط  را آن نانند  زیره های خش ی و پ،شانده

 قردرت  بررای ا مرال   دریرایی  نیروی از اسکفاده بارز تجتی ،2ت،پدار های قایق دیپتماسی

 و نقرش  اکیریژن،  نانند انا اس؛  دسکرسی برای ابزاری دریایی، قدرت ک  گف؛ باید. اس؛

. نیروی دریایی اهرداف زیرر را دنبرال    (۰5: 2011، ۹تان) ش،د نی نشخص نب،د  در آن اهمی؛

 کند:نی

 

 يپلماتيکعرصۀ د

 ایر   باشرد   نی کش،ر خار ی سیاس؛ از حمای؛ دریایی، نیروی فعالی؛  رص ، ای  در

 :باشد زیر های فعالی؛  در برگیرند  ت،اند نی  رص 

 ا بار ( 1)

 تلریم  ا مال( 2)

 صتح  از حمای؛ های  متیات انجام (۹)

 حیاتی  و حیاسی نناطق در دریایی ناوگان حض،ر( ۰)

 ادی  نم ی اسکفاده( 5)

 بشردوسکان   های حمای؛( ۵)

 .ا کماد سازان  های اقدام( 1)

 

                                        
1. Navalism 
2. Gunboat Diplomacy 

3. Tan 
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 (پاسباني) حراستي عرصۀ

 بر،د  خ،اهرد  دریایی نیروی حاکمی؛ کنند تضمی  دریایی نیروی کارکرد  رص ، ای  در

 :اس؛ زیر های اقدام شانل و

 دریایی  های حمت  با نقابت ( 1)

 :دریایی نناب  از حفاظ؛ و حمای؛( 2)

 گاز  و نف؛ نیادی  پایش و اپایشو( ۹)

 زیی؛  نلیط نناب  از حراس؛( ۰)

 نتی  و المتتیبی  دریایی های پیمان و ق،انی  ا رای تضمی  و ا را( 5)

 دریا  ندیری؛( ۵)

 .(۹۰: 201۰)کالرک،طبیعی  بالهای ندیری؛ در نشارک؛( 1)

 

 عرصۀ نظامي

 زیرر  هرای  بردارند  اقردام  در ک  اس؛ نتی نناف  از حمای؛ دریایی، نیروی اصتی وظیف 

 :اس؛

 ساحتی  های  متیات نانند  م،نی دفا ی های  متیات انجام( 1)

 بنادر  از دفاع( 2)

 اننیکی  های هم اری ا رای( ۹)

 تها م  برابر در کش،ر از دفاع( ۰)

 .(۳: 2011تان، ) تها م از  ت،گیری( 5)

حفاظر؛ از ننراف ، نطمرئ  سراخک       ط،ر نیرکمر بررای  با ای  تفاسیر نیروی دریایی، ب 

ای و بازداشک  و نریی،س نمر،دن   دوسکان و نکلدان از تعهد نیکمر ب  )ایجاد( اننی؛ ننطق 

های دریرایی اهرداف زیرر را    دشمنان بالق،ه و رقبای دیگر اس؛  در ای  چهارچ،  اوکالف

 کنند:دنبال نی
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 امنيت، کنترل و برتري دريايي

بیشکر در راسکای بازدارندگی، اننی؛ دریایی و کنکرل دریایی  نقش دریا از ننظر راهبردی

های  یردریرایی،   نم،د پیدا نی کند. ب  واق  نقش دریا در قدرت ن، ب شد ک  حکی قدرت

هدف واپایش دریاها را داشک  باشند. نیان قدرت دریایی و اننی؛ دریایی همبیکگی برقررار  

 ننراف  خر،یش از   کیرب  های یرک نتر؛ در   نجم،   ت،انایی ناظر بر درت دریاییاس؛. ق

هرای سیاسری،    کرارگیری ننراطق دریرایی بررای فعالیر؛      با بر  (ها دریاها و اقیان،سپهنابها )

اس؛.گیرکر    نیل ب  نقاصرد و اهرداف نتری    رایاقکصادی و نظانی در زنان صتح یا  ن  ب

ای کر   گ،ن ارد ب ها داننیّ؛ نتی آن قتمرو دریایى کش،رها پی،ند اسک،اری با قدرت، نناف  و

اند ک  بر   هم،اره کش،رهایی ب،ده سد  گیشک قدرت برتر نظام ئو،پتیکیک  هانی طی چهار 

 ویرژه بر   هرا، آ  یا دریاها . انروزهاندهای آزاد ستط  داشک دریاها دسکرسی داشک  و بر آ 

 ض،رح و دارند قدرت کیب و  هانی اننی؛ تینی  در ارزشمندی نقش المتتی،بی  هایآ 

کش،رهاسر؛   هرای د د ر   تری نهم از ی ی المتتیبی  هایآ  بر و چیرگی دریا  رص  در

 اننیر؛  حرریم  را آن و کررده  انکخا  خ،د نف،ذ برای ایح،زه  هان، از کش،رهای یکهر.

 اندازه همان ب  تیتط دارد، دریا ب  بیشکر ک  کیی آن حقیق؛ در .کنندنی ارزیابی خ،د نتی

رها ب  فراخ،ر نیزان قدرت، وابیرکگی بر  دریرا، در ازای سر،احل، نیرزان      دارد کش، قدرت

شران در حر،ز  نیراول    صادرات و واردات روی ردهای نخکتفی در ترینی  اننیر؛ دریرایی   

 نی   یا، نبارزه با دزدان دریایی، نبارزه با آل،دگی نلیطی ننطق ینل،رهای اننیکی، ا م از ت

 اند.داشک 

 کفایر؛  ن،ضر،ع  ایر   بیران  نیرز  راهبردی و نظانی ان،ر در دریا یآفریننقش با رابط  در

 تجهیرزات و  از درصرد  ۳0-۳5 حردود   راق، با اوکالف نیروهای  ن  دو هر در ک  کند نی

پرس از کیرب    .(2۳: 2011تران،  )شد  تینی  دریا طریق از اوکالف نیروهای نیاز نتزونات ن،رد

 ات نیروی دریایی شانل ن،ارد زیر اس؛: تری   متی در اتی از کنکرل در زنان  ن  نهم

  تدارکات تجاری و نظانی در دریا   یتینحفاظ؛ و تیهیل حمل و نقل و 

   دسکرسی ان  ب  بنادر و بنادر 
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  ی تجاری و نظانی نیروی نقابل ها ؛یفعالنمانع؛ از 

   حفاظ؛ از نناب  دریایی 

 کشی و ایجاد پایگاه لش ر 

 ه،ایی و دریایی نلتی در حمای؛ از  متیات هر،ایی   بدس؛ آوردن و حفظ کنکرل

  و زنینی.

 

 و افزايش وزن ژئوپليتيکي   هاکنترل آبراه

 و  هرانی  سراخکار  در کشر،ر هرر   ئور،پتیکی ی  ننزل؛ با نیکقیم  رابط ئو،پتیکی ی وزن

 کشر،ر   مر،نی  ا کبرار  و ننزل؛ باشد بیشکر ئو،پتیکی ی وزن چقدرهر یعنیدارد.  ایننطق 

 و ا کبار اندازه هر و ش،دنی بیشکر ترک،چک یا و همکراز تر،بزرگ از ا م کش،رها سایر بی 

 بررای  نرانروی  و نروری  قردرت   دیرد  هرای فرص؛ اندازه همان  یابد افزایش بیشکر ننزل؛

 هرای نقیراس  در رفکارهرا  و اقردانات  ها،سازیتصمیم فرایندها، بر ذهنی و  ینی اررگیاری

 در تدریج ب  ت،اندنی کش،ر و آیدنی فراهم  هانی و ایننطق  ی،همیایگ و نلتی نخکتف

 و سیاسری  نقرش  و بگیررد  قررار   معری  هرای کرنش  و فرایندها رهبری و ندیری؛  ایگاه

 . (5۰: 1۹15)حافظ نیا:  نماید ایفا نل،ری المتتی بی 

 ؛اهمیر  از هرا  تنگر   دریایی نؤرر در افزایش وزن ئو،پتیکی ی کشر،رها،   ،ارض بی  در

هرای دریرایی بر  دلیرل     ایر  پی،نرد از  ایگراه ارزشرمند آبرراه      باشرند   نی برخ،ردار زیادی

گیرد کر  دارای نقرش نرؤرری در ن،ازنر      های ارتباطی و اقکصادی و نظانی نشیت نی ارز 

هرای از آن  های نیتط بر ای  گریرگاه  ها و قدرتای و  هانی هیکند و دول؛ قدرت ننطق 

های دریایی برتر با حضر،ر  کنند. قدرت اس؛ خار ی خ،د اسکفاده نی ن،ان ابزاری در سیب 

هرا و نخراطرات   های دریایی و نقابتر  برا نرااننی   آفرینی نؤرر در کنکرل گیرگاهفعال و نقش

ت،اند ب  افرزایش وزن ئو،پتکیرک کشر،رها و بر  تبر  آن افرزایش       دریایی در ای  نییرها نی

 .(200: 1۹1۹ ر،نیرحید)ها کمک نماید ننزل؛  هانی آن
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 اي در عمقکمک به دفاع از منافع ملي کشورهاي فرامنطقه

سرازی تهدیردات  از ننراف  نتری در     های دریایی، تا حد ان ان با تشخیص و خنثییگان

کنند  ای  نناف  در حال حاضر بیشرکر ترینی  ننراب  انررئی و ترانی  خطر،         مق دفاع نی

های دفاع نیروی دریایی از تق،یر؛ ارتباطرات    یاتنقل دریایی اس؛.  متودریان،ری و حمل

حیاتی برون نرزی تا اسکقرار شناورها در بنادر یا واکنش سری  ب  هرگ،نر  تهدیرد در حرال    

نزدیک شدن ب  خط ساحتی، در هم اری و هماهنگی نزدیک با نیروی نشرکرک، نهادهرای   

اتتری  سطح اننی؛ نم ر ،  دولکی و ب  ننظ،ر فراهم نم،دن بهای  یر دولکی دیگر و سازنان

 ش،ند.کار گرفک  نیب 

 

 تقويت و حفظ ارتباطات نزديک با شرکاي بين المللي

دریایی و بررای   یافک  با کش،رهای دیگر، ب  اننی؛ و ربات ح،ز ارتباطات نزدیک ت،سع 

نمایند. اطمینان و هم راری را در طر،ل زنران و از طریرق     ها، کمک نی ننفع؛ تمانی طرف

ک  نناف  راهبردی شرکا را درک نم،ده و هم،اره ط،ریکنند، ب ای هم اری ایجاد نیه طر 

هرای   نهرارت  گیرند. یک اصل کتیدی در تق،ی؛ ای  ارتباطرات، ت،سرع   ها را در نظر نی آن

داران و افرراد گرارد سراحتی، بررای     زبانی، فرهنگی و تاریخی نؤرر در نیان نت،انان، تفنر  

ایر    المتتری اسر؛. ایجراد و تق،یر؛ دوبرار      با شرکای نخکتف بری  ارتقای هم اری نؤرر 

باشند. برای های نبرد در صلن  و آن،ز  نشکرک نی ارتباطات  یک هدف اصتی برای طر 

نقابتر  برا دزدی دریرایی،     واسرط  تلقق ای  انر نهم، طرر  هم راری دریرایی  هرانی، بر      

هرای  یرر قران،نی دیگرر و بررای      یر؛ ترورییم، ت ثیر تیتیلات، قاچاق ن،اد نخدر و فعال

 کند.  برقراری اننی؛ دریایی و ارتقای نقش قان،ن، یک روی رد فعاتن  را طتب نی

 

 و جهاني از طريق کنترل مسيرهاي انرژي ايمنطقه فرايند بر اثرگذاري

 ت،لید در تیریرگیار های نؤلف  از ی ی( آن نشکقات و گاز و نف؛ نشخص ط،رب ) انرئی

 ارکران  از ی ری  خر،د  انرئی ای  ننظر از ش،د  نی نلی،  کن،نی  هان در درتق و رروت
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 آن اننی؛ و تینی  ک  اس؛ کاتیی اسکراتژیک انرئی اساس ای  ش،د. بر نی نلی،  قدرت

المتتری و اقکصراد  هرانی دارد. بر  ا کقراد کارشناسران نیراز بر          کان،نی در اننی؛ بی  نقشی

فزایش اس؛ و ای  در حالی اس؛ ک  ب  دلیل نلردودی؛  های فییتی همچنان رو ب  ا انرئی

یابرد    سال آینده ت،لید نف؛ خام ب  نصف نقدار کن،نی کاهش نی 15نخازن نف؛ خام، طی 

درصرد افرزایش خ،اهرد     ۹5های فییتی نیب؛ ب  نقطر  کنر،نی    ک  نیاز ب  س،خ؛در حالی

اف  فییتی ن،رد ت،    ردی  برداری از نناب  گازی و کنکرل ننیاف؛. تل؛ ای  شرایط، بهره

 هانی قرار گرفک  و کش،رهای صاحب قدرت تمام تال  خر،د را  هر؛ کنکررل برر ایر       

 نناف  خ،اهد گیاش؛.

 در پایان ای  بخش یادآوری ای  ن ک  ضروری اس؛ ک  قدرت دریایی در دوران  دید 

اری برر  ریرگری یطر،ر نشرکرک بررای ت   شانل نیروهای ه،ایی، دریایی و زنینی اسر؛ کر  بر    

دریرایی شرانل   نیرروی   قدرتکتیدی  یها نؤلف کنند.  ساحتی فعالی؛ نی  رویدادها در کران

هرای نردرن کر  هرر      آوری برخی از ف . ، کنکرل دریا و نمایش قدرت اس؛یینمانع؛ دریا

داده   نشران زیرر   دول  در قالب کنند ریزی نی دریایی را پینیروی  کدام از  ناصر اسکراتژی

  ول شمار  دو(.) د شده اس؛
 

 قدرت دريايي يها مؤلفهگيري عناصر و ي مدرن و شکلها يفناور .2جدول 

ی قدرت ها مؤلفه

 دریایی
 فناوری مورد استفاده

 اینمانع؛ ننطق 

  کف قا  و لنگری  ها  ینریزی با نی 

 ی ضد کشکی ها ن،شکریزی، ائدرها و ی ن،رد اسکفاده برای برای نی ها ییایردریز 

 ی گشکی تندرو ها قیقا 

   ی ضد کشکی، تیربار و ائدر ها ن،شکشناورهای سطلی نجهز ب 

 ی نخص،ص زیردریایی با برد بتند ها ن،شک 

 ه،اپیماهای بال راب؛ و چرخشی  ناوهای ه،اپیمابر حانل 

  ی ضد کشکی ها ن،شکو  ها بمبه،اپیما زنی  پای  با 
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ی قدرت ها مؤلفه

 دریایی
 فناوری مورد استفاده

 کنکرل دریا

  ی هرا  ن،شرک نجهرز   یها  نگندههشدار اولی ، ناوهای ه،اپیمابر نجهز ب  ه،اپیماهای

 ه،ا ب  سطح و ه،ا ب  ه،ا 

   ی سطح بر  هر،ا، سییرکم  نر  ال کرونیرک و     ها ن،شکشناورهای سطلی نجهز ب 

 پدافند ن،ش ی 

       شناورهای سطلی نجهز ب   ن  ضد زیردریرایی برا اسرکفاده از سر،نار و ائدرهرای

 پییر هدای؛

 ت آوری اطال ا م  برای ها ییایردریز 

 ه،اپیماهای بال راب؛ و چرخشی  ناوهای ه،اپیمابر حانل 

 ی زنی  پای  و شناورهای برد بتند ماهایه،اپ 

  روبی، ش ار نی  و پاکیازی نی 

 نمایش قدرت

  ناوهای ه،اپیمابر نجهز ب   نگنده 

  شناورهای سطلی برای پشکیبانی و بمباران 

  شناورهای آبخاکی همچ،ن شناورهای نیروبر 

 ی کروز دریاپای  برای حمت  ب  اهداف زنینی ها ن،شک 

 (1۵: 1۹۳1ننب : )ضر انی، 

 

 تحقيق شناسی روش

هرای دریرایی در   گریاری اورکالف  بررسی نقرش و اررر   دنبالاز آنجایی ک  ای  پژوهش ب 

در روی رد اسکدتلی  اس؛. اسکدتلی روی رد بر نبکنی شناسیاننی؛ نتی کش،ر اس؛، رو 

 کشف نم،ده اهداف و نیات  ایی را، و قراو  ن، ،دبا ت ی  بر ش،اهد کند  تال  نی نلقق

 .(11: 1۹۳5گر و دیگران، )خان  نند بیان نماید نیکدل و ضابط  ص،رتها را ب و ارتبا  نیان پدیده

باشرد  در ایر    تلتیتی نری  -ای و رو  آن ت،صیفیت،سع  –ن،ع ای  تلقیق کاربردی  

ای و اسناد و ندارک نررتبط برا   ن،رد نیاز از نناب  ککابخان  پژوهش برای گردآوری اطال ات

ای و اسنادی با اسرکفاده   های ککابخان  و تلتیل داده ن،ض،ع اسکفاده شده اس؛. رو  تجزی  

گیری از نظرات خبرگان ن،ضر،ع بر،ده اسر؛. در ایر  رو      از رو  تلتیل نلک،ا و بهره

ها و دیردگاه اسرکراتژیک بر      بر نظری   ت ی  های  ینی و ذهنی تلقیق با ضم  شناسایی یافک 
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گیرری از  های کیفی پرداخکر  شرده اسر؛ و در نهایر؛ در قالرب بهرره      تفییر و تلتیل داده

های پرژوهش حاصرل   های دریایی، یافک های نقابت  با اوکالفخبرگی  معی در بخش رو 

 شده اس؛.

 

 شناسی پژوهشمحيط

هرای از  فارس و تنگ  هرنرز در برگیرنرد  بخرش   های پیران،نی ایران در ادان  ختیج آ 

شمال اقیان،س هند اس؛. اقیران،س هنرد، سر،نی  اقیران،س برزرگ  هران اسر؛ و سرطح         

 بیریار  آبراه چهار دهد  ای  اقیان،س دارایدرصد از کره زنی  را تش یل نی 20های آن  آ 

هرای  آبراه ای  اس؛  ناتکا تنگ  هرنز و تنگ  المند ،با  س،وز، کانال شانل: حیاتی و نهم

 تجرارت  شراهراه  نیریرها  باشرند  ایر   نری  نف؛ نیرز   هانی تجارت در نهم نییر باریک،

 بیشکر کشر،رهای  آنجایی ک  ش،د. ازتینی  انرئی در سطح  هانی نلی،  نی و اقکصادی

 از کاتهرای  هران   بیشرکر  اند،نشی،ل دور همیایگان با المتتیبی  تجارت ب  هند اقیان،س

 نیرکمر  طر،ر ننطق  ب  در نبادتت حجم روند، ای  ش،د  طبقنی نقلوحمل قیان،سا طریق

در کشر،رهای پیرانر،ن اقیران،س     اقکصرادی  سری  رشد دلیل ب  یابد. بدون شک،نی افزایش

  ،انتی با ک  ای  ن،ض،ع ب،د  خ،اهد دریایی هایفعالی؛ افزایش شاهد هند، در ای  ح،زه

اقکصادی در نقیراس   وابیکگی آن، در  معیکی المتتی، تیییراتبی  تجارت افزایش همچ،ن

خ،اهرد   تق،یر؛  راهبردی نناف  رشد و افزایش نیاز ب  انرئی کشکیرانی، و بنادر ت،سع   هانی،

 ترر پیچیرده  هرای راهبرردی ایر  اقیران،س    تنگر   و هاگیرگاه در اننی؛ تینی  شد. نکعاقب آن،

 ،(11۹: 1۹1۳هرا، )پیشرگاهی فررد و خرانی   شرد   خ،اهنرد  روبررو  بزرگکرری  هایچالش با شد و خ،اهد

شر،د  های دریایی انجام نیدرصد از نیزان تجارت  هانی از طریق راه ۳0انروزه بیش از 

درصد ای  تجارت از طریق  ب،ر بیش از هزار کشکی، بالغ برر   11ک  از ای  نیزان حدود 

نقرل کرانکینری   وحال حمل ی نیتی،ن ت  کات از اقیان،س هند، در هر سال اس؛. در  100

 20دهرد کر  سراتن  حردود     در نییرهای تجاری اروپا ب  آسیا در اقیان،س هند نشان نری 

درصد نجمر،ع   ۰5ش،د  ای  تعداد کانکینر حدود نیتی،ن کانکینر در ای  اقیان،س  ابجا نی
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کانکینرهررای بررارگیری شررده در نیرریرهای شرررق برر   ررر  و بررات  س در  هرران      

 . (1۰: 1۹۳1ر انی، )ضباشد نی

شمار اقکصادی کش،رها در ترانزیر؛ دریرایی، کنکررل    در ای  ارتبا  با ت،   ب  نناف  بی

شر،د، در  ها  ب،ر داده نیهایی ک  کاتهای اقکصادی حیاتی از  مت  ن،اد نفکی از آنگیرگاه

نکقرال  هرای  هرانی ا   های دریایی  هان قرار دارند. گیرگاهاول،ی؛ اول کنکرل ت،سط قدرت

نف؛ از طریق دریا، بخش حیاتی از اننی؛ انررئی  هرانی هیرکند. در همری  راسرکای و در      

ای با هم راری نیروهرای    ه؛ تضمی  نناف  و اهداف کش،رهای  ربی، نیروهای فراننطق 

هرای دریرایی در ننراطق نخکترف اقیران،س هنرد       ای همی، اقدام بر  تشر یل اورکالف   ننطق 

ب  اصطال  یک اوکالف دریایی چند نتیکی بررای حفرظ    1ی ترکیبیاند. نیروهای دریای نم،ده

المتتی از طریق نقابت  با بازیگران  یردولکی  یرقران،نی در دریاهرای آزاد و ارتقرای     نظم بی 

نرب  اس؛ ک  خط،  کشکیرانی  هران  نیتی،ن نکر ۹.2اننی؛، ربات و رفاه در وسعکی حدود 

 گیرد.را در بر نی

کش،ر  ض، شانل اسکرالیا، بلری ، بتژیرک،   ۹۰ی ترکیبی نکش ل از  ای  نیروهای دریای

برزیل، کانادا، دانمارک، نصر، فرانی ، آلمان، ی،نان،  رراق، ایکالیرا، ئاپر ، اردن،  مهر،ری     

کره، ک،ی؛، نالزی، هتند، نی،زیتند، نروئ، پاکیکان، فیتیپی ، پرتیال، قطر،  ربیکان سرع،دی،  

ایتند، ترکی ، انارات نکلد   ربی، بریکانیا، ایاتت نکلد  آنری ا و سیشل، سنگاپ،ر، اسپانیا، ت

های اصتی ن،رد تمرکز نیروهای دریایی ترکیبی یرا اورکالف   یم  )دول؛ سابق( اس؛. ح،زه

هرای  دریایی نبارزه با ن،اد نخدر، نبارزه با قاچاق، نقابت  دزدی دریایی، تشر،یق هم راری  

های ها و ظرفی؛ها برای تق،ی؛ قابتی؛ای و دیگر فعالی؛ای و تعانل با شرکای ننطق ننطق 

 دریایی اس؛.

 :نیروهای دریایی ترکیبی دارای چهار گروه  متیاتی ترکیبی اس؛ 

  دریرای   -)اننی؛ دریایی در خرار. از ختریج فرارس    150نیروهای دریایی ترکیبی

  ربی(

                                        
1. The Combined Maritime Forces (CMF) 
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  ن(ختیج  د -)نقابت  با دزدی دریایی  151نیروهای دریایی ترکیبی 

  ختیج فارس( -) متیات اننی؛ دریایی  152نیروهای دریایی ترکیبی 

  دریای سرخ( -)اننی؛ دریایی 15۹نیروهای دریایی ترکیبی 

ص،رت الزانی و ا باری نیی؛ و نیزان و حجم نشارک؛ از قبل تعیری   ها ب ای  اوکالف

هرا و در  ت،انمندی نشده اس؛  بنابرای  سهم هر کش،ر بیک  ب  ت،انایی آن برای نشارک؛ در

های دریرایی را  کش،ری ک  ای  اوکالف ۹۰دسکرس ب،دن ان انات در هر زنان نکفاوت اس؛.

دهند ب  یک دسک،ر سیاسی یا نظانی نلدود نییکند. نیروی دریایی ترکیبری یرک    تش یل نی

ت،اند از تینی  یک افیرر رابرط ترا اسرکقرار     پییر اس؛ و نیزان نشارک؛ نیسازنان انعطاف

های شناسایی دریایی نکفاوت باشد. شناورهای نظانی ا ازه دارند اورهای نظانی یا پرندهشن

ک  همزنان وظایف نتی و نین،ریکی خ،د را انجام دهند، بر  نیروهرای ترکیبری هرم     درحالی

 ( ) دول شمار  س  و تص،یر شمار  یک(.2022کمک کنند )نیروی دریایی ترکیبی، 
 گيري اندهي نيروهاي ترکيبي ائتالف از زمان شکل.  کشورهاي مسئول فرم3جدول 

 )تعداد بار فرماندهي(
CTF-150 

 )دریای عربی(
 تعداد

CTF-151 
 تعداد )خليج عدن(

CTF-152 
 تعداد )خليج فارس(

CTF-153 
 تعداد )دریای سرخ(

 1 آنری ا 10 آنری ا ۳ پاکیکان 12 پاکیکان

   ۰ ک،ی؛ ۵ ترکی  11 فرانی 

   ۹ اردن 5 ن،بیکره   10 انگتیس

   2  ربیکان 5 سنگاپ،ر 1 اسکرالیا

   2 انارات ۰ ئاپ  5 آلمان

   2 بلری  ۹ ک،ی؛ 5 کانادا

   2 انگتیس ۹ آنری ا 1 هتند

   1 اسکرالیا 2 دانمارک 1 ایکالیا

   1 ایکالیا 2 نی،زلند 1 اسپانیا

     2 تایتند ۹  ربیکان

     1 بلری  1 نی،زلند

     1 انگتیس  

     1 برزیل  
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  . مناطق تحت پوشش نيروهاي دريايي ترکيبي و فرماندهي فعلي نيروها در غرب آسيا1تصوير 
 (2022نیروی دریایی ترکیبی، ننب : )

 

 ها وتحليل داده های تحقيق و تجزیهیافته

 هاي دريايي براي امنيت مليگيري ائتالفهاي شکلپيامد .الف

 برازیگران  ترری  از نهرم  ئو،پتیکی ی خر،د  ن،قعی؛ ب  ت،   با   مه،ری اسالنی ایران

ختریج    از یک طرف شرایط ویرژ ختیج فارس و دریاهای پیران،ن اس؛.  ح،ز  در ایننطق 

المتتری و از طرفری   اقکصرادی بری   و دلیل وضعی؛ سیاسری   هرنز ب  فارس و خص،صاً تنگ

م نیرروی دریرایی آنری را در    ها براخخص ناوگران پرنج    حض،ر ناوگان دریایی برخی قدرت

  سراخک  اسر؛   نم ر  نفر  را   شرایط حداکثری حض،ر کشر،رهای ذی  ح،ز  اقیان،س هند

نیکمر و ،د  د ن،ان نبنای تهدیترتیب ای  ویژگی بر اساس رهیاف؛ اننیکی هم،اره ب بدی 

کیتر،نکر   11۰ط،ل نرزهای ساحتی  نر،  کشر،ر   ساحتی ) خط . گیکردگیخ،اهد داش؛

سراحتی از   نر،ار  و اهمیر؛ براتی   اسر؛(  فارس ختیج در کیت،نکر 125۳مان و در دریای  

سراز افرزایش تهدیرد در کنرار همر       از دیگرر دتیرل بیرکر    ننظر ئو،اک،ن،نیک برای کشر،ر 

های آن ب،ده اس؛. با بررسی و تلتیل روندهای حاکم بر نلیط داختری و خرار ی    فرص؛
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های دریایی برای ..ا.ایرران در  ز س،ی اوکالف..ا.ایران و انقال  اسالنی پیاندهای نکص،ر ا

  رص  دریا ب  شر  زیر اس؛:
 

 های اقتصادیاعمال بازرسی، توقيف شناورهای تجاری و نفتکش ج.ا.ایران به بهانۀ تحریم

 ترری  هزینر  تری  و کمنییرهای دریایی، نناسب در شرایط ن، ،د و در نقیاس  هانی،

  نر،ان بر   ت،انرد نری  تنها ن  آبی هایراه بر هادول؛ تیتط نییر انکقال کات و انرئی هیکند.

 نبرانی  و اصر،ل  تل ریم  در بت ر   گرردد   نلیر،   کرات  نقلوحمل راه ار تری اقکصادی

 برخر،ردار  ایویرژه  ن،قعی؛ از دریا در کش،رها حق،ق حفظ و سیادت و اقکصادی اسکقالل

 دسکرسری  زنینر   در طبیعی اتان ان از ک   هان کش،رهای ا تب سبب همی  ب  اس؛  شده

 دریایی، ناوگان تش یل با ک  برآندند صدد در بیش و کم اندب،ده برخ،ردار آزاد دریاهای ب 

 طریرق  از کرات  حمرل  برا  و دهنرد  اخکصراص  خر،د  ب  را دریایی تجارت از قیمکی حداقل

آنچر  کر      (1۳: 1۹۳1)نینرایی و هم راران،  باشرند   داشرک   کرات   رایی  اب  در سهمی آبی های راه

آهن  و همیر،  های پیران،ن همهای دریایی در آبراهنشخص اس؛ و ،د و کارکرد اوکالف

های ..ا.ایران نخ،اهد ب،د  از ای   ه؛ بخشی از تال  نیروهای اوکالفی کنکررل  با سیاس؛

نقل ..ا.ایران خ،اهد ب،د. ناهی؛ ای  تهدیدات اقکصادی خ،اهد ب،د ک  برا  ونییرهای حمل

های دریایی در ری از ق،انی  تلریمی و ل،ایح ضد ایرانی و از طریق شناورها و پرندهگیبهره

 ش،د. المتتی  تی  شناورهای نکردد انجام نیهای بی آبراه
 

 نقل دریاییوناامنی در مسير تردد و حمل

 بر   نیرز   هرانی  تجرارت  و اسر؛  وابیرک   تجرارت  و اقکصراد  بر   انرروز   هانی  انع 

. اس؛ دریایی ونقلحمل  هانی، تجارت حانی تنها واق در اس؛  وابیک  یدریای ونقل حمل

 کر   اسر؛  بر،ده  دتر تریتی،ن 11 ب  نزدیک دنیا در صادرات و واردات نیزان 2011 سال در

 نر،ع  ایر    (2011سرازنان تجرارت  هرانی،    ) اسر؛  شرده  حمرل  هرا کشرکی  ت،سرط  آن درصد ۳0

 رو  ترری  نناسرب  نقرل وحمرل  رو  ایر   اس؛  نقلوحمل رو  تری ارزان ونقل حمل

 ر چند سال گیشک  حمرالت نکعردد دزدان دریرایی در   د. اس؛ سنگی  صنای  در ونقلحمل
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ابعراد   بازرگرانی هرای  ختیج  دن بر  شرناورها و کشرکی     ویژه ننطقالمتتی ب های بی پهنا 

اری نکعردد برا   های تجر . با ت،   ب  تردد کشکیاز نااننی دریایی را نشان داده اس؛ دیدی 

، بروز نرااننی نکریرر از حضر،ر    المتتیهای بی آ  ونناطق پرخطر دریاها  ایران از..ا.پرچم 

دزدان دریایی از  مت  تهدیدات  ردی پریش روی  انعر  دریرایی کشر،ر اسر؛. و ر،د        

ت،انرد  رباتی سیاسی درونی و خار ی کشر،ر، نری  ها و بیهای دریایی در زنان بلراناوکالف

بروز نااننی و ایجاد ح،ادث اننیکی بررای شرناورهای نکرردد در نر،احی نکرردد و       ساززنین 

 نییرهای دریان،ردی ش،د.
 

 عنوان عامل ناامنینمایی و  معرفی ج.ا.ایران بهعمليات روانی گستردۀ دشمن در راستای قدرت

نیر؛   ن،ان نخرل ان در ای  فضا نیروهای اوکالفی سعی دارد از طریق نعرفی ..ا.ایران ب 

دهری و نهیرا نمایرد  ی ری از     ای و  هانی،  هر؛ دریایی، فضای روانی را در  رص  ننطق 

هرای  های دشم  در ای  راسکا در ح،ز  ختیج فارس و دریای  مان، پخرش ا النیر   تال 

ای ای و فراننطقر  دریایی تینی  اننی؛ از طریق شناورهای نظانی خر،د و همپیمانران ننطقر    

 ن،ان  انرل ربرات در ننطقر  و ..ا.ایرران     ها، نعرفی خ،د ب  النی اس؛. هدف اصتی ای  ا

 نر،ان نمراد ایجراد    کنند تا خ،د را ب ها تال  نی ن،ان  انل نااننی اس؛  در ای  ا النی  ب 

های دریایی نعرفی کنند کر  ایر   مرل نعمر،تً از     اطمینان و ربات در ختیج فارس و ح،زه

دهنده در ح،ادث دریایی ص،رت نی گیرد و ..ا.ایران را ریدوسکان  و یاطریق اقدانات بشر

سازی ای  روی  از س،ی اوکالف دریرایی   ن،ان نخل اننی؛ دریایی نعرفی کنند. گفکمانرا ب 

 گیرد.ص،رت نرتب ص،رت نیب 
 

 سازی بروز تهدیدات نظامی دریاپایه در دوردستبستر

هرای  قردرت تهرا م نظرانی    همچر،ن  بردارند   ،انتی دراننیکی  -نظانیروی ردهررای 

  متیاتی و تاککی ی، ت،انمندی های نظانی در سط،  راهبردی،ان،اع  متیاتا رای دریایی، 

های نظرانی  پایگاه اسکقرار ها و همچنی ان،اع سال کارگیری  در ب های  هانیقدرت نظانی

ی  مران و ختریج   اسکقرار ناوگان دریایی در اقیران،س هنرد، دریرا   و  کشرر،رهای ننطق  در



آن بر اننی؛ نتیهای دریایی پیران،ن نرزهای آبی  مه،ری اسالنی ایران و تیریر  تش یل اوکالف                                 111

هرای  تری  تهدید سخ؛ در حر،ز  دریرا، حضر،ر قردرت    در حال حاضر نهم .فارس اس؛

ت،انرد در  هرای دریرایی نری   گیرری اورکالف  دریایی در پیران،ن نرزهای دریایی اس؛ و ش ل

دهی ب  ن،ع و شی،  نقابت  با تهدیرد در زنران بلرران کمرک     سازی و  ه؛ ه؛ هماهن 

انر،اع  کرارگیری   کیررب برتری دریایی در ننطق  با بریایی برای های دنماید. تال  قدرت

  حمتر ، انهردام واحردهای شرناور سرطلی و زیرسرطلی     های رزنی و پشکیبان رزم، سانان 

های آفندی و پدافندی در س،احل و  زایرر،  تیسییات و پایگاه ب  ن،ش ی و ه،ایی دریاپای 

پشرکیبانی از  و راداری،  ال کرونی ری  ایهر سرانان  ارتبراطی و   هرای شرب   در  اللاخرک  ایجاد

از  مت  نصادیق تهدید خاکی آ ویژه و  انجام احکمالی  متیاتو  متیات ه،ایی و زنینی 

 دریایی در بعد نظانی اس؛.

 

 هاي درياييسازي و موازنۀ قوا در مقابل ائتالفقدرت .ب

و آفرینری  یی برای نقرش از ت،ان بات ا  یرافیایی نظیرکم با ت،   ب  ن،قعی؛..ا.ایران 

  برا ایر  حرال قررار     اس؛برخ،ردار نجاور های پهنا در ای نقیاس ننطق کیب قدرت در 

قردرت   کنرد کر   تری  نناطق ئو،پتیکیک  هانی ایجرا  نری  گرفک  ایران در ی ی از ش ننده

 فراخ،ر اننی؛ نتی کش،ر بگیکراند.دریایی ..ا.ایران، قتمرو دریایی خ،د را ب 
 

 گی دفاعی و افزایش عمق راهبردی کشور در بستر دریابازدارند

ویژگی اصتی بازدارندگی هزین  کمکر نیب؛ ب  دفراع اسر؛. بازدارنردگی یرک راهبررد      

) یر ری و   هرا اسر؛  های اصرتی دولر؛  ش،د ک  تلقق آن ی ی از د د  پیشگیران  تتقی نی

از  ایرران ..ا.دریایی  تی   نبدأ تهدیدات احکمالی . بر اساس برآوردهای ن، ،د(1: 1۹۳2ترابری، 

ان ان بیشکری دارد، نیروی دریرایی  فارس  دریای سرخ، اقیان،س هند تا دریای  مان و ختیج

ت،اننرد  هرا نمری  کر  آن ..ا.ایران قادر اس؛ از طریق نکقا د کردن دشمنان بالق،ه نبنی بر ای 

دگی نیربی دسر؛   پیروز ش،ند و یا هزین  تجاوزشان بییار هنگف؛ خ،اهد ب،د، بر  بازدارنر  

پیشرفک  و آنادگی کانل های زیرساخ؛قدرتمند،   رر، ارادؤرای یک بازدارندگی نپیدا کند. ب

بررای تلقرق کانرل بازدارنردگی و پیشرگیری از هرگ،نر  تهرا م          قر وا در  نیاز اس؛ن،رد
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کش،رهای نکخاصم ترکیبی از ای  س  اصل نهم در یک نیروی دریایی تمام  یار و قدرتمند 

  بنابرای  و ،د نیروی دریایی نقکدر و گیکر  نرزهای  متیراتی آن  و ضروری اس؛تزم 

 برا  برخر،رد  در را یرران ..ا.ا تر،ان  راهبردی کشر،ر را افرزایش و    مقضم  بازدارندگی، 

هرای  ویرژه در برخر،رد برا قردرت    هرای پیرانر،نی بر    در پهنرا   ئو،اسکراتژیک هایچالش

. نیروی دریایی همچنی  ترابری دریرایی راهبرردی   دهدین ارتقاای در اقیان،س هند فراننطق 

 کند.کننده را تیهیل نیرا در نلیط اقیان،سی فراهم و ورود نیروهای نکعاقب و پشکیبانی
 

 فسيلی در خليج فارس و تنگۀ هرمز انرژی نقلوحمل بازدارندگی از مسير مدیریت

 دشرم   ترسراندن  ننظ،رب  نتی قدرت  ،انل از گیریبهره بر نبنکی روی رد بازدارندگی

 و نفر؛  فییتی هایانرئی نتی، قدرت  ،انل نیان در. اس؛ خ،د ا مال سخ؛ پیاندهای از

 ت،لیرد  ننراطق  نب،دنننطبق خص،ص، ای  در ت،   قابل ن ک . دارند ایکنندهتعیی  نقش گاز

 آن نزیر؛ ترا فیریتی،  انرئی باتی اهمی؛ دلیل ب  های فییتی اس؛.نصرف انرئی نناطق با

 انررئی  ترانزیر؛  ندیری؛ از . ننظ،ر(5: 1۹۳۳)افشردی و نادری، پیدا کرده اس؛  راهبردی ارز 

 بر   ت،لیرد  نراکرز  از انررئی  و انکقال نقل کنکرل و ریزیبرنان  دهی،سازنان رهبری، هدای؛،

 راه، نقشر   انرداز، چشرم  بتندنردت،  اهداف تعیی  راهبردی سطح در. اس؛ آن نصرف نراکز

 فیریتی  هرای انررئی  نناب . اس؛ برخ،ردار باتتری اول،ی؛ از کتی هایسیاس؛ و دهاراهبر

. نییر؛  نکعرادل  زنری   کرر   سرطح  در هاآن ت،زی  و باشندنی ت،زی  خاص الگ،های دارای

 روسری ،   نر،بی،  و نرکزی آنری ای آفریقا، شمال و  ر  آسیا،  ر  در  مدتاً نف؛ نناب 

 ختریج  و ..ا.ایرران  روسری ،  در  مردتاً  نیرز  گراز  ذخایر اند دهپراکن اروپا و شمالی آنری ای

 برا  گراز  و نفر؛   مرد   کننردگان نصررف  بنرابرای    (21: 1۹15 نیرا،  حرافظ ) دارنرد  قررار  فارس

 پیردا  ن،ضر، ی؛  نراده  ای  ترانزی؛ روای  از و داشک  فضا و ن ان تفاوت آن کنندگان ت،لید

 و کشر،رها  اقکصرادی  رشرد  در گراز  و فر؛ ن فیریتی  انررئی  بنیرادی  نقرش  دلیل ب . کندنی

 شر،د  نلیر،  نری   راهبرردی  و نهرم  هاینق،ل  از آن ترانزی؛ نظانی، بزرگ های متیات

 نرؤرر   ،انرل . کند ایجاد المتتیبی  و ایننطق  هایبلران ت،اندنی آن در اخکالل ک نل،ی ب 

 تعردد  -۹ نیراز  نر،رد  سررنای   نیرزان  -2 نیریر  اننیر؛  -1: از اند بارت انرئی ترانزی؛ در
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 کر   دیگرر   انرل ( 11: 1۹۳0 ترکران، ). انکقرالی  گاز و نف؛ نقدار -5 نال ی؛ نل،  -۰نفعان  ذی

 انررئی  انکقرال  و ترانزیر؛  نییرهای. اس؛ ارتباطی ن،قعی؛ اس؛ تزم انرئی ترانزی؛ برای

 هرا فرص؛ از ک  کش،رهایی. هیکند وابیک  کش،رها ارتباطی ن،قعی؛ ب  المتتیبی  سطح در

 در نخکتفری  بررداری بهرره  ت،اننرد نری  هرا آن سازیفعال با برخ،ردارند ارتباطی هاینزی؛ و

 فضرایی،  ا کمرا ی،  اقکصرادی،  نکرایج  زیررا  بنماینرد   خ،د نتی نناف  و اننی؛ تینی  راسکای

 تلتیرل  و تهدید رف  برای طرفدار و همی، اوکالف و اتلاد تش یل اننیکی و دفا ی سیاسی،

 نردیری؛  بنرابرای    (1۵1: 1۹15 نیرا،  حافظ) دارد همراه ب  را وابیک  کش،رهای فا ید هایهزین 

 نیربی  نزیر؛  برر  و کش،رهاس؛ ارتباطی ن،قعی؛ نیکقیم تیریرتل؛ فییتی انرئی ترانزی؛

 نیازننردی  چر  هرر  و اسر؛  اسک،ار نصرف نراکز با ت،لید نراکز بی  فاصت  داشک  اخکیار در

 ترانزی؛ و کنکرل نناب  انرئی، ندیری؛. باشد بیشکر ی دیگر ب  انرئی نصرف و ت،لید نراکز

 قدرت اف نی ..ا.ایران در  رص  دریا ایجاد خ،اهد کرد. برای و ت،انایی باتیی را فرص؛
 

 های راهبردی اقيانوس هندآبراه درسيادت دریایی 

هند  بخش شمالی اقیان،سبر  نظارتبا ه افزایش های پیران،نی، حض،ر نیکمر در آ 

ای نتری و ننطقر   د و بر  افرزایش قردرت    ،شر نیالمتتی  ها و نییرهای کشکیرانی بی  و آبراه

 نزدیرک  و اقکصرادی  هرای  ر،یی صررف   ب   ت؛ هند اقیان،س نهم هایتنگ  کند. کمک نی

 و اروپرا  اتلادیر   و شمالی یعنی آنری ای  هان اصتی اقکصاد  یرافیایی ح،ز  س  ساخک 

برخ،ردارند. با حضر،ر فعرال نیرروی دریرایی در ایر        ایویژه یگاه ا از آسیا شرق  ن، 

ها، کش،ر  ای پای نل می در ورودی اقیران،س هنرد از سرم؛ اروپرا و  رر  پیردا       آبراه

پرییری نیروهرای   خ،اهد کرد و ضم  افرزایش ضرریب اننیر؛ کشر،ر برر ضرریب آسریب       

 افزاید.ای نی فراننطق 
 

 ای و جهانیمنطقه افزایش وزن ژئوپليتيک کشور در  عرصۀ

ننطق  با ی ردیگر سرازگاری    ای و برونهای ننطق  هبرداشمالی اقیان،س هند، ردر ضت  

 هرای و بعضی از کش،رهای  ن،بی ختریج فرارس برا قردرت     کنندیافک  و هماهن   مل نی
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نیرب؛ بر    و گاه نکعارضری   پی،نده خ،رده و نناف  نشکرک ویژه ایاتت نکلدب  ایننطق فرا

-ای  پی،ند برخاسک  از  ایگاه راهبردی آبراه کنند نیدنبال ختیج فارس   ران در ننطقای.ا..

های ارتباطی و اقکصادی و نظرانی اسر؛ کر  نقرش      های ن، ،د در اقیان،س هند و ظرفی؛

هرای نیرتط برر ایر       ها و قردرت ای و  هانی دارد و دول؛ نؤرری در ن،ازن  قدرت ننطق 

گیرنرد  در ایر  نیران    ابزاری در سیاس؛ خار ی خ،د بهرره نری    ن،انهای از آن ب گیرگاه

هرای بشردوسرکان  و   آفرینی نؤرر در فعالیر؛ نیروی دریایی ..ا.ایران با حض،ر فعال و نقش

ت،اند ب  افزایش وزن و ننزل؛ ئو،پتیکیک کش،ر در ها و نخاطرات دریایی نینقابت  با نااننی

 المتتی بیانجاند.  ناسب در نناسبات بی ای و  هانی و کیب و ه  ننقیاس ننطق 
 

 سازی دریایی در خليج عدنامنيت

کنرد، از تجرارت دریرایی    اننی؛ دریایی از نناب  دریایی و حاکمی؛ کش،ر نلافظ؛ نری 

هرای چنرد نتیکری، دزدی    کند و برا ترورییرم،  ررم و  نایر؛    گیکرده و آزاد پشکیبانی نی

قان،نی دریایی نقابتر   ط زیی؛ دریایی و نها رت  یرقان،نی از نلیبرداری  یردریایی، بهره

هرای  کند. نیروهای دریایی، اننی؛ دریایی را در فضای  م،نی و نشکرک دریایی و نییرنی

دهنرد، نظرارت نرؤرر    های ح،ز  دریایی را ت،سع  نیکند. آگاهیدسکرسی دریایی فراهم نی

ر چند سال گیشک  حمرالت نکعردد   د کند.کنند و از کش،ر نلافظ؛ نیدریایی را برقرار نی

هرای  ختیج  دن ب  شرناورها و کشرکی    ویژه ننطقالمتتی ب های بی پهنا  دزدان دریایی در

هرای  . با ت، ر  بر  ترردد کشرکی    از نااننی دریایی را نشان داده اس؛ابعاد  دیدی  بازرگانی

متتی برقرراری اننیر؛   الهای بی آ  ختیج  دن و  ننطق ایران از..ا.تجاری نکعدد با پرچم 

 .اننیکی تزم دو چندان اهمی؛ دارد خطر و ایجاد چکر  ها در زنان تردد از ننطقکانل کشکی

المتتی و ختیج  دن ن  تنهرا پاسر    های بی آ در  نیروی دریایی ..ا.ایران  حض،ر نقکدران

و  هرای برزرگ  بت ر  بررای قردرت   اسر؛    ب  دزدان دریایی حاضر در ایر  ننطقر    نل می

 ارد.د بر را در کش،رهای دریایی هم پیام آنادگی و قدرت یگان های دریاییاوکالف
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 گيری   نتيجه

اهمی؛ اقکصادی، نناف  اننیکی و  یرافیای نناطق راهبردی، افرزایش ات را بر  نیروهرای     

کند. افزایش سرری  و  ای ایجا  نیدریایی را  ه؛ حفاظ؛ از نناف  کش،رها و ربات ننطق 

  (20۰0درصد افزایش نصرف انرئی  هانی در سرال   5۵نناب  )ابیکگی ب  انرئی و ناگهانی و

المنرد ،  های دریایی نانند تنگ  هرنرز، برا   نشان دهند اهمی؛  ریان آزاد تجاری از تنگ 

ناتکا و همچنی  کانال س،وز و پانانا اس؛. اننی؛ دریایی ننطق  اقیان،س هند و حفاظر؛ از  

هرای  هرانی شرده    حال حاضر تبدیل ب  ن،ض،ع نشکرک قردرت  خط،  ارتبا  دریایی در

اقیان،س هند راهبردی  اصتی ویژگیاس؛ ک  برای حفظ رشد اقکصادی نیاز ب  انرئی دارند. 

 نر،ان یرک    ن  سرد، بر   بعد از اس؛ ک نرب،  ب  نرکزی؛ انرئی در قرن بیی؛ و ی م 

نطقر  در دنیرای اقکصراد برازار     ای  ن  پدیدار شدبی  کش،رهای نخکتف رقابکی شدید  ح،ز 

نیز  ن،ان شده اس؛. در همی  راسرکا کشر،رهای    ن،ان نییر ابریشم اقکصادی  دید آزاد ب 

هرای دریرایی را در   ای همی، اوکالفای صاحب نناف  با هم اری کش،رهای ننطق فراننطق 

  خر،د  های راهبردی اقیان،س هند با هدف تضمی  اننی؛ دریران،ردی و ترینی  ننراف   ح،زه

دهد ک  تینی  اننی؛ دریرایی، واپرایش   های  تمی نشان نیها و تلتیلاند. بررسیش ل داده

-و افزایش وزن ئو،پتیکی ی نیروهای فراننطق  هاو برتری دریایی، نظارت و چیرگی بر آبراه

المتتری و  ای، دفاع از نناف  نتی در  مق، تق،ی؛ و حفظ ارتباطات نزدیک برا شررکای بری    

تری  اهرداف  و  هانی از طریق واپایش نییرهای انرئی از نهم ایننطق  فرایند بر ریاررگیا

 آنیز نرات، تهدید های دریایی در پیران،ن نرزهای دریایی کش،ر اس؛. نگاهگیری اوکالفش ل

هرای سیاسری در سرط،     از اخکالفات و روی رد های ناشیو بروز تنش ..ا.ایران نیب؛ ب 

سراز تهدیرد دریرایی بررای     های دریایی زنین  ه شده اس؛ ک  اوکالفبا ای و  هانیننطق 

اننی؛ نتی ش،د. ا مال بازرسی، ت،قیف شناورهای تجراری و نفرک ش ..ا.ایرران بر  بهانر       

نقرل دریرایی، قردرت نمرایی، نعرفری      وهای اقکصادی، نااننی در نییر تردد و حمرل تلریم

سازی بروز تهدیدات نظانی دریاپایر  از  متر    کر ن،ان  انل نااننی دریایی و بی..ا.ایران ب 

 ن،قعیر؛  بر   ت، ر   زا در ای  حر،زه اسر؛.  مهر،ری اسرالنی ایرران برا      پیاندهای تهدید
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ئورر،پتیکی ی و دسکرسرری  یرافیررایی برر  فضررای اقیان،سرری و همچنرری  برخرر،رداری از 

ر در ت،اند از نییر ت،سع   مق راهبرردی کشر،  های دریایی نیهای و ت،انمندیظرفی؛

فییتی در ختیج فارس و تنگ  هرنز، سریادت دریرایی    انرئی انکقال بیکر دریا، ندیری؛

سازی دریایی و افزایش وزن ئو،پتیکیک کشر،ر در  رصر    های راهبردی، اننی؛آبراه در

های دریرایی  ای و  هانی ب  نقابت  با تهدیدات و پیاندهای ننبعه شده از اوکالفننطق 

 بپردازد.
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