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Abstract 

By the order of the Supreme Leader of the Revolution, which is based on peaceful 

defense diplomacy, the Islamic Republic of Iran, with the presence of the Navy of the 

Islamic Republic of Iran, turned its eyes to the home seas, the Persian Gulf and the Sea 

of Oman, to reduce the illegitimate presence of colonial powers. The special role of the 

Islamic Republic as an important country in the world has gone far. The Maritime 

Defense Diplomacy of the Islamic Republic of Iran is based on peace and non-

domination and non-domination to advance specific defense goals and work. Due to its 

location in the northern Indian Ocean, adjacent to Khali Jafars, the Strait of Hormuz, the 

Sea of Oman and the Caspian Sea, Iran has a special geopolitical and maritime position 

in the region and the world. Have a great impact on protecting national interests and 

achieving its defense goals. The findings of this study, while explaining the content the 

model of maritime defense diplomacy, indicate that the use of defense-maritime 

diplomacy measures of the Supreme Leader of the Revolution and its presence in 

international waters in promoting defense-maritime diplomacy of the Islamic Republic 

of Iran. The continuation of this process has led to the maritime authority and national 

dignity of and has played a significant role in promoting and protecting the national 

interests. 
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 چکیده

با حضور نیروي  ،آمیز بودرهبر انقلاب که مبتنی بر دیپلماسی دفاعی صلح فرمان با ایران اسلامی جمهوري    

-می عمان دریاي و فارس خلیج همان که خانگی دریاهاي از را خود نگاهمهوري اسلامی ایران دریایی ارتش ج

 جمهوري ةویژ نقش ایفاي و منطقه در استعماري هايقدرت نامشروع حضور نمودن رنگکم راستاي در، باشد

ري اسلامی دفاعی دریایی جمهو است. دیپلماسی برده دست دور به جهان در مهم کشوري عنوانبه اسلامی

است.  دفاعی هايکارویژه و هاهدف پیشبرد براي گريسلطهپذیري و عدمسلطهایران مبتنی بر صلح و عدم

 دریاي و عمان دریاي تنگة هرمز، فارس،خلیج با مجاورت هند، اقیانوس شمال در قرارگرفتن واسطةبه ایران

 از برخورداري و دریایی اقتدار و برخوردار است هانج و منطقه در ايویژه دریایی و ژئوپلیتیکی موقعیت از خزر

 اهداف به دستیابی و ملی منافع از در صیانت بسزایی تأثیر تواندمی کارآمد و قدرتمند دریایی نیروي یك

 است این پژوهش ضمن تبیین الگوي دیپلماسی دفاعی دریایی، بیانگر این هايیافته .باشد آن داشته دفاعی

 المللی درهاي بیندریایی رهبر انقلاب در کنار حضور در آب –دابیر دیپلماسی دفاعی گیري از تکه بهره

موجب اقتدار  این روند تداوم و داشته بسزایی دریایی جمهوري اسلامی ایران تأثیر – دفاعی دیپلماسی ارتقاي

 .ردملی دا منافع از حفاظت و پیشبرد در تعیین کننده اي و نقش دریایی و عزت ملی گردیده

 دیپلماسی دفاعی، اقتدار دریایی، نیروي دریایی راهبردي، صلح، دریایی. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ها و زور براي تأمین خواستهدلیل روند نزولی توسل بهامروزه توجه کشورها به امنیت دفاعی به     

توسعة اقتصادي هاي پیش کمتر شده است و در مقابل، تأمین رفاه و هاي خود، نسبت به سالهدف

شود. در نتیجه کشورها در چارچوب و امنیت اجتماعی و فرهنگی با اهتمام بیشتري دنبال می

کنند. دیگر، هاي جدیدي را براي ارتش و نیروهاي دفاعی خود تعریف میچنین روندي، مأموریت

وها قادرند در کارکرد نیروهاي نظامی و انتظامی فقط محدود به دوران جنگ و دفاع نبوده و این نیر

زمان صلح نیز به تأمین منافع و اهداف ملی یك کشور کمك نمایند. در چنین چارچوبی مفهوم 

: 9031 علمداري، است)انعامی سیاسی و نظامی قرار گرفته دفاعی مورد توجه نخبگان دیپلماسی

903  .) 

دیپلماسی،  ظرفیت از گیريبهره و کاربست سازيبرجسته و اولویت بر ناظر دفاعی، دیپلماسی     

آن  در که است دفاعی هايکارویژه و هاهدف پیشبرد براي غیرقهري ابزارهاي همة و تعامل و گفتگو

ملی،  هايهدف در نهایت، و دفاعی هايهدف بالاترین کسب براي غیرنظامی ابزارهاي از گیريبهره

ملی اي موفق و کارآمد خواهد  (. دیپلماسی دفاعی19: 9035گیرد)انعامی علمداري، می قرار مدنظر

ها از اش در کنار سایر مؤلفه -بود که راهبرد خود را متناسب با موقعیت و ظرفیت نیروهاي مسلح

جمله موقعیت ژئوپلتیکی کشورش انتخاب نماید. دیپلماسی دفاعی و کارکردهاي دفاعی در انجام 

شود و امکان تهدید فراتر از مأموریت صیانت از تمامیت ارضی محدود به سرزمین کشورها نمی

رو ویژه دریا نیز وجود دارد. از اینمحدودة ارضی از سایر قلمروهاي جغرافیایی از قبیل: هوا، فضا و به

شود و ممکن است با توجه به دیپلماسی دفاعی صرفا محدود به دیپلماسی دفاعی زمینی نمی

 ز اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد. موقعیت ژئوپلتیکی یك کشور، دیپلماسی دفاعی دریایی آن ا

رو سیادت و کنترل دریایی هاي بزرگ بوده است. از اینعنوان نقطة تقایل قدرتدریا همواره به     

منافع ملی و  و جهانی امنیت تأمینبراي کشورها در دستیابی به قدرت دریایی و  بالایی بسیار نقش

 هايآب بر تسلطت کنترل بودن دریاهاي خانگی و حضور و اي که تحگونهالمللی داشته است. بهبین

 واسطةبه باشد. جمهوري اسلامی ایرانمی قدرتمند کشورهاي هايدغدغه ترینمهم از یکی المللیبین

 از خزر دریاي و عمان دریاي تنگة هرمز، فارس،خلیج با مجاورت هند، اقیانوس در شمال گرفتن قرار

 برخورداري و دریایی اقتدار برخوردار است، جهان و منطقه در ايویژه ییدریا و ژئوپلیتیکی موقعیت

 و ملی منافع از در صیانت بسزایی تأثیر تواندتنها می کارآمد نه و قدرتمند دریایی نیروي یك از

باشد بلکه در دستیابی به یك سیاست دفاعی موفق نیز مؤثر و  داشته دفاعی اهداف به دستیابی

 کارآمد باشد. 
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 هاملت ورود زمینة را تاریخ طول در دریانوردي به اهتمام و هاي آزادآب به رهبر انقلاب،دسترسی     

 صاحب کشورهاي از برخی که است مسلم حقیقت، این شمارند.دنیا می بر تسلط و تمدن میدان به

 و عزم و رديدریانو فناوري و دانش از استفاده با آبی درنوردیدن مرزهاي و مزیت این درک با دریا

 خود هايکشتی در پاي تازه منافع کسب و جدید هايکشف سرزمین براي اقتصادي و سیاسی ارادة

 را خود فرهنگی حتی و اقتصادي سیاسی، نظامی، سلطة و دریایی، استیلا قدرت تکیه بر با و گذاشته

 عصر این تا برتري این تأثیر که نموده حفظ و ایجاد طولانی هايبراي مدت جهان از بزرگی بخش بر

رهبر انقلاب که مبتنی بر دیپلماسی  فرمان با ایران اسلامی جمهوريرو از این .شودمی دیده نیز

، باشدمی عمان دریاي و فارس خلیج همان که خانگی دریاهاي از را خود نگاه ،آمیز بودهدفاعی صلح

 ، موجببرده دست دور به دریاییتوسط نیروي دریایی راهبردي ارتش و با اتکا بر دیپلماسی دفاعی 

 .استالمللی شده هاي بیندر عرصة آب ایران اسلامی جمهوري حضور

از مواردي است که اهمیت  انقلاب هاي دفاعی رهبراندیشه با اتکا بهبالابردن قدرت بازدارندگی      

ا در رساندن به سازد؛ چرا که بررسی و تحلیل این اندیشه، ما رو ضرورت این تحقیق را نمایان می

-مقصود کمك نموده و از طرفی دیگر تبیین ابعاد مختلف این اندیشه در راستاي تقویت و بهینه

سازي نگرش دفاعی در دستیابی به یك دیپلماسی دفاعی دریایی قوي از اهیمت و ضرورت خاصی 

 برخوردار است.  

دیپلماسی  رسی و تحلیل اندیشةهدف از این تحقیق، تبیین ابعاد دیپلماسی دفاعی دریایی، بر     

دفاعی دریایی رهبر انقلاب، بررسی عملکرد نیروي دریایی ارتش جمهوري اسلامی ایران و همچنین 

 باشد. ملزمات ارتقاي دیپلماسی دفاعی دریایی کشور می

اي آوري اطلاعات به روش کتابخانهتوصیفی است. جمع –روش تحقیق نوشتار حاضر تحلیلی      

 د.باشمی

 

 مبانی نظری و پیشینة پژوهش -1

 دیپلماسی دفاعی دریایی-1-1

زمانی باور براین بود که دیپلماسی، اولین خط دفاع و دفاع، آخرین خط دیپلماسی است؛ به این      

هاي غیرنظامی به معنا که نظامیان تنها باید زمانی وارد عرصة دیپلماسی شوند که همة روش
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ترین ابزار سیاست دفاعی، خط و عنوان اصلیجه میان دیپلماسی بهشکست انجامیده باشد. در نتی

اعتمادي مرز مشخصی وجود داشت و ورود حوزة دفاعی و نظامی در عرصة دیپلماسی اغلب با بی

ها نسبت به این امر همراه بود و این همان رویکرد سنتی به موضوع راهبرد و جنگ بود که دیپلمات

: 9017پور، بهارشهرکی، رحمتیت با ابزارهاي دیگر است)علیدوستیبراساس آن، جنگ ادامة سیاس

الملل و فراهم شدن زمینة گري در عرصة سیاست بین(. با پایان جنگ سرد و کاهش نظامی999

هاي مختلف میان کشورها ازجمله در حوزة نظامی و دفاعی، کشورها خط سیر جدیدي را همکاري

  (. 0: 9035پور، قهرمانبراي فعالیت نظامیان تعریف کردند)

امروزه کارکرد نیروهاي نظامی فقط محدود به زمان جنگ نبوده و حتی در زمان صلح نیز      

هاي نظامی مشترک و مبادلة اطلاعات نظامی گرفته تا طیفی از کاربردهاي مختلف از انجام رزمایش

وزارت دفاع انگلستان در طرحی گیرد. این مفهوم توسط دوستانه را در بر میهاي انسانارسال کمك

توسعه یافت و عنوان دیپلماسی دفاعی را دریافت کرد. دیپلماسی « بررسی دفاع راهبردي»با عنوان 

تأمین نیروهاي »دفاعی براساس الگوي مفهومی تعریف شده در وزارت دفاع انگلستان، ناظر بر 

محوله دائر بر رفع خصومت، هاي مختلف منظور انجام اقداممسلح لازم براي وزارت دفاع به

: 9031است)ساعد، « اعتمادسازي و همکاري و کمك به ایجاد یك نیروي مسئول و دموکراتیك

55.) 

کردن راهبرد توان در تحقق و پیادهاز این منظر کارویژة اصلی دیپلماسی دفاعی را می     

الملل دانست. در این ظام بینبازدارندگی و کاربرد آن در تعامل واحدهاي سیاسی با دیگر واحدهاي ن

کند تا در روند تعاملی با یك واحد عنوان بخشی از این راهبرد تلاش میمسیر، دیپلماسی دفاعی به

کار گرفت که ضمن برطرف توان بهطرف مقابل تفهیم کند که چه وسایل و ابزاري را میسیاسی به

تعامل قرار گیرند -در یك فرآیند همکاري انگیز، حرکاتی انجام شود که دو کشورنمودن نقاط افتراق

(. 955: 9033آمیز کسب کنند)علیدوستی، هاي مسالمتهاي مورد نظر را از راهو بتوانند هدف

طراحی دیپلماسی دفاعی مبتنی بر این برداشت است که قدرت دفاعی پنهان براي بازدارندگی کافی 

-ها، بازدارندگی اثربخش را تحکیم میدولتنیست، بلکه این قدرت باید در عمل و تعامل با دیگر 

 (. 55: 9031نماید)ساعد، 

المللی است و دیپلماسی دفاعی در سه سطح دیپلماسی داراي دو محیط اثرگذاري ملی و بین     

کند و براي ایفاي عملکرد مطلوب در این سه سطح، نیازمند المللی عمل میاي و بیندولتی، منطقه

شود که دیپلماسی دفاعی به باشد. فقدان این مزیت باعث میمتناسب میقدرت نظامی مناسب و 

هاي هاي سنتی نظامی در سطح دوجانبة دولتی محدود شود. سطح دوجانبه شامل مبادلههمکاري
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هاي دفاعی و هاي نظامی دوجانبه، توافقهاي نظامی و دفاعی، همکاريآموزشی نظامی، اعزام وابسته

هاي نظامی است. در سطح اعی و فنی دوجانبه و مذاکره براي ایجاد پایگاهدف –هاي علمی همکاري

اي، هاي منطقهاي، حل منازعهاي، دیپلماسی دفاعی مشمول ایجاد ساختارهاي امنیتی منطقهمنطقه

المللی، هاي امنیتی است و در سطوح بیناي و حضور در پیمانهاي منطقهجلوگیري از بروز منازعه

سی دفاعی شامل حضور در عملیات حفظ صلح سازمان ملل، حضور در عملیات وظیفة دیپلما

اي خواهد بود)علمداري انعامی، هاي نظامی فرامنطقهبشردوستانة سازمان ملل و حضور در پیمان

-باشد نیز میتر می(. در حوزة دیپلماسی دفاعی که نسبت به دیپلماسی سیاسی خاص903: 9031

باشند و نیز عرصة نیروهاي نظامی که کنشگران اصلی دیپلماسی دفاعی میتوان با توجه به کارکرد 

رسد نظر میرو بهتر را براي دیپلماسی دفاعی تعریف نمود. از اینهاي کاربرديکارگیري آنها، حوزهبه

هاي سرزمینی و عرصة در میان نیروهاي نظامی، نیروي دریایی به فراخور حوزة مأموریتش که آب

 (.9تواند در عرصة دیپلماسی دفاعی بسیار مؤثر باشد)جدول شماره باشد، میمی المللیبین

 (: الگوی عمومی دیپلماسی دفاعی دریایی با مطالعة محتوایی1جدول )

 

هایی بود که با طرح استراتژي قدرت مریکایی، از جمله استراتژیستآ، دریادار «9لفرد ماهانآ»     

نظر ماهان، قدرت دریایی مریکا پیشنهاد داد. بهآسیاست خارجی دریایی، یك راهبرد کلان براي 

                                                           
1 .Alfred Mahan 
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مریکایی براي آترین مؤلفة قدرت نظامی بود زیرا دریا مسیر عمدة تجارت است. این دریادار مهم

ن اشاره آن با تجارت به امپراتوري بریتانیا و قدرت دریایی آتوجیه اهمیت قدرت دریایی و ارتباط 

المللی هاي بینبراهآها توصیه کرد قدرت دریایی خود را توسعه دهند تا بر یمریکایآکند. وي به می

ن کشور آوسعت ن که بهآکنترل داشته باشند. بنابر نظریات ماهان، قدرت ملی یك کشور بیشتر از 

: 9019هایش بستگی دارد)سیاري، خانزادي، هاي لنگرگاهوابسته باشد، به خطوط ساحلی و ویژگی

توان ه نظریة ماهان مبتنی بر اقتدار نظامی آمریکا بوده ولی از محتواي نظریة او می(. با اینک97

دریافت که مؤثرترین راه براي رسیدن به این امر را در توسعة سیاست و تسلط دریایی توسط نیروي 

کارگیري نیروي دریایی در عرصة دیپلماسی دانسته است که لازمة اصلی آن بهدریایی آمریکا می

 ایی بوده است و بهترین راه براي اقتدار کشورش را در توسعة این نوع از دیپلماسی دیده است.دری

در دیپلماسی دفاعی دریایی، قدرت دفاعی دریایی کشور را باید به خارج از حوزة سرزمینی نیز      

ین گسترش داد؛ چراکه قلمروهاي دریایی مختلف که در کنوانسیون حقوق دریاها گسترش یافته ا

عبارتی سپر دفاعی کشور را در منطقة فرصت را براي کشورهاي ساحلی فراهم آورده است؛ به

بر نیروهاي اقتصادي و فلات قاره قرار داده است. در دیپلماسی دفاعی دریایی علاوه –انحصاري 

هاي مختلف در چارچوب دیپلماسی دفاعی، محیط و ظرفیت منظور انجام اقداممسلح لازم به

گیري از آن المللی وجود دارد که بهرهاي و بینسازي منطقهگیري و ظرفیتی براي بهرهمناسب

رو بهترین شیوه براي موجبی براي تقویت راهبردها و سازوکارهاي دفاعی کشور خواهد بود. از این

کارگیري نیروي دریایی اي است که ماهیتی نظامی، گیري از دیپلماسی دفاعی دریایی، بهبهره

هایی که در پیش دارد، نسبت به فراخور موقعیت و مأموریتالمللی دارد و بهی، سیاسی و بینعلم

عبارتی سایر نیروها از امکانات بیشتري براي تقویت دیپلماسی دفاعی کشور برخوردار است؛ به

 و دریاها ها،یانوساق ةپهن در گوناگون مقاصد با یرنظامیغ و نظامی کشتی هزاران روزانة حرکت

 وضعیت از نظامی نیروهاي سایر بین در دریایی نیروهاي ها فرصتی فراهم آورده است کهیاچهدر

 محدودة درعمدتًا  هوایی یا و زمینی نیروهايمعمول  طوربهچراکه  باشد؛ تري برخوردارمناسب

 بسیار و همسایگان به محدود کشورها عملیاتی هايیگان برخورد و کنندیم عمل خود مرزي

جمهوري اسلامی دریایی  سیاست دفاعیرو از این. است مرزي مناطق خاص شرایط تحت و دمحدو

 شرایط و الزامات جدید این محیط تقویت شود تا بتواند واکنش مناسب،به تـوجه ایران بـایستی بـا

 (.09: 9039)کرمی، را از خـود نـشان دهد جاري وضعیت بر منعطف و منطبق
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 دریایی در اندیشة رهبر انقلاب  –اعی دیپلماسی دف -1-2

دیپلماسی دفاعی رهبر »است.  صلح اصالت بر دیپلماسی دفاعی در اندیشة ایشان، حاکم اصل     

لی که رهبري در زمینه واص باشد.میدفاعی رهبري  ةانقلاب یکی از مهمترین محورهاي اندیش

له با امپریالیسم جهانی؛ دفاع از کیان پذیري و مقابگري، سلطهنفی سلطه :دیپلماسی دفاعی دارند

خودباوري ملی و  ن،اصل حمایت از مظلومان جها، اسلام و مسلمانان با تاکید بر وحدت جهان اسلام

گیري از دریا (. بهره9010)صفوي، « باشدمیخوداتکایی و دفاع هوشمندانه در برابر تهدیدات جدید 

پذیري در گري و سلطهباشد و نفی هر گونه سلطهاعی مینیز از نظر ایشان کاملا مبتنی بر اندیشه دف

ما »دارند: (. براي نمونه ایشان در همین راستا بیان می2اندیشه ایشان مشهود است)جدول شماره 

یك ملت صلح طلبیم؛ اما آن کسانی که پیشرفت کار خودشان را با حضور نظامی، با تحکم نظامی، 

أمین کنند، باید در مقابل خودشان یك نیروي مقتدر را حس خواهند تهاي معمول میبا زورگویی

کنند؛ و مظهر اقتدار ملت در دریا، شما نیروي دریایی هستید که در سرتاسر این سواحل طولانی 

 استعمارگران برخلاف ما»فرمایند: گیري و حضور در دریا میایشان در خصوص بهره«. استقرار دارید

کردن  ذلیل معناي به ایران ملّت عزّت کنیم. استفاده نامشروع دریایی طتسل از که نیستیم این فکر در

همچنین در خصوص حضور در دریاي آزاد و اصل  .«دانیممی حرام این را ما نیست؛ دیگر هايملّت

 هايآب در حضور اهل ولی نیست تجاوز اهل ایران اسلامی جمهوري»فرمایند: آزادي دریاي آزاد می

بیانات رهبر «)است فرهنگ انتقال براي بستري و همه به متعلق دنیا آزاد هايزیرا آب است آزاد

 (. 2/35/13و9 -انقلاب 

 (: الگوی عمومی دیپلماسی دفاعی دریایی با مطالعة راهبردهای رهبر انقلاب2جدول )

 دیپلماسی دفاعی دریایی رهبر انقلاب

 کارویژه اصول:

 گريپذیري و سلطهنفی سلطه

 ریاهااصل آزادي د

 هااحترام به حاکمیت سایر ملت

 دفاع از کیان اسلام و حمایت از مظلوم

 ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی

 خودباوري ملی و خوداتکایی

 دفاع هوشمندانه و شناسایی تهدیدات

 ايهاي فرامنطقهمقابه با تهدیدات قدرت

تامین امنیت دریایی جمهوري اسلامی ایران و کشورهاي 

 منطقه

 خواندن نداجاراهبردي 

 المللیهاي بیناعزام نداجا به آب

 گسترش حوزة ماموریت نداجا و حضور در دریایی آزاد

 گسترش دیپلماسی دریایی

 توسعة سواحل مکران
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رهبر انقلاب دیپلماسی دفاعی دریایی را با مدنظر قراردادن دریایی بودن کشور و احتمال اینکه      

نماید. ایشان در نماید از جانب دریا است، مطرح میرا تهدید میبزرگترین تهدیدهایی که کشورمان 

در کشور ما در طول سالیان دراز، به مسأله دریانوردي »فرمایند: خصوص وضعیت دریایی کشور می

اهتمامی شده است، یعنی ما آن مردمی هستیم که وقتی در یك طرف احترامی و بیبسیار بی

هایی که وقتی به آب رسیدند، پایشان را در م! برخلاف ملتمرزمان به آب رسیدیم، متوقف شدی

هایشان گذاشتند و مثلا تا هندوستان آمدند. ... ما نه! ... . ماندیم تا آنهایی که دریاها را تصرف قایق

طوري شده دیگر، جزیره کردند بیایند و دریاي ما را تصرف کنند و وارد خشکی ما هم بشوند. این

ها دست بوشهرمان در طول همین مرزهایی که الان دست شماست، مدتهرمز، بندرعباس و 

)سیاري، خانزادي، « بیگانگان بود. ... بنابراین شما یعنی ملت ایران از این جهت خیلی عقب هستید

9019 :03.) 

نگرشی کلان و راهبردي، بحث نیروي دریایی   و در 33در سال انقلاب  رهبربرهمین اساس،      

 حضور و نیرو این خواندن راهبردي و ایران دریایی نیروي توسعه»، مسلماً مطرح کردندراهبردي را 

 و منطقه در استعماري هايقدرت نامشروع حضور نمودن رنگکم جهت در المللیبین هايآب در

سیفی، نصرآبادي، «)باشدمی جهان در مهم کشوري عنوانبه اسلامی جمهوري ویژه نقش ایفاي

9013 :55).  

های دیپلماسی دفاعی دریایی در پرتو عملکرد نیروی دریایی رکردها و الزامکا -2

 راهبردی ارتش

 ياـهآب در بـقیر امیـنظ رتقد یك رحضو ةسطوابه انیرا منیتیا شاخصروشن است،      

 و ذنفو از منطقه ینا و آمریکا در ننگلستاا نظامی رحضو و هشد منفی رسفا خلیج تژیكاسترا

 وبیـجن تـمنیا و تـد کاسـهاخو انبحر قعامو در رسفا خلیج بر سالمیا ريوجمه مؤثرل کنتر

دیپلماسی دفاعی در رهیافت  .دنمو هداخو هشکنند ربسیا هاانبحر يشکلگیر نماز در را انیرا

المللی است ایرانی، خاتمه بخشیدن به همة ابعاد استعمار و تحکیم برآیندهاي تحول در روابط بین

ها نیازمند امنیت بوده و باید در استقرار امنیت همگانی و صیانت از ها و ملتکه در آن همة دولت

 (.  935: 9013آن نقش داشته باشند)ساعد، علیدوستی، 

 منافع اعظم بخشطرح دیپلماسی دفاعی دریایی براي جمهوري اسلامی ایران در شرایطی که      

 ترینبزرگ حال عین در و شودمی مینأت ادری طریق از یا و دارد قرار دریا در ما منابع و ملی

، ضروري است. اساساً شودمی متصور دریاها طریق از ما ملی امنیت و منافع منابع، تهدیدهاي

 و دکترین امنیت رفتهشـکل گـ چارچوب دکترین امنیت ملی»دریا در ایران در  سیاست دفاعی
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سازي (. فعال59: 9039کرمی، ««)است هبازدارندگی و دفاع همه جانب» ملی ایران مبتنی براصل

نظر نگارنده از پیش قدرت ملی ج.ا.ا. است. بهدیپلماسی دریایی گامی مؤثر در تولید و زایش بیش 

بایستی در گونه که ذکر شد میابتکار دیپلماسی دفاعی دریایی جمهوري اسلامی ایران را همان

یز در پرتو عملکرد نیروي دریایی و فرماندهی و اندیشة رهبر انقلاب جستجو نمود و گسترش آن را ن

نظر برخی، جمهوري اسلامی ایران در حوزة دیپلماسی دفاعی داراي کارکنان آن یافت. اما بنا به

هاي وي در و اندیشه« شمخانی»باشد که تولید ادبیات آن به ابتکار دریادار سابقة سیزده ساله می

 (. با39: 9031گردد)ساعد، باز می« ايحفظ قدرت منطقه»مدیریت وزارت دفاع و در پرتو راهبرد 

وجود این براي داشتن یك دیپلماسی دفاعی فعال، باید اقتدار و همگامی در سطح روابط خارجی و 

سازي و تعامل ساختارهاي درونی قدرت و به تعبیر دیگر، اتصالات کارآمد و مؤثر همچنین فعال

پذیري راهبردي کمتري برخوردار بود. داخلی از آسیب فراملی داشت و در عین حال، در سطح

-اي و بیندریایی ملی، منطقه-دیپلماسی دفاعی دریایی ایران مبتنی بر سه بعد اقدامات دفاعی

المللی که مؤثر در تقویت هاي ملی و بینباشد که در این بخش ضمن بیان مؤلفهالمللی می

ن بوده است، در پرتو عملکرد نیروي دریایی که متأثر دیپلماسی دفاعی دریایی جمهوري اسلامی ایرا

 (. 0نماییم)جدول شماره باشد، بررسی میاز اندیشة رهبر انقلاب می

 دریایی نیروی دریایی راهبردی ا.ج.ا. -(: کارکردها و اقدامات دیپلماسی دفاعی3جدول )

 .ج.ا.دریایی نیروي دریایی راهبردي ا -کارکردها و اقدامات دیپلماسی دفاعی

 المللیبین -اي اقدامات منطقه اقدامات ملی

 پرورش نیروي انسانی متخصص بدون نیاز به خارج

 خوداتکایی در عرصة صنعت نظامی دریایی

 گسترش حوزة ماموریت نداجا

 امنیت و ثبات سازي 

 توسعة سواحل مکران

 توسعة اقتصادي: حفظ خطوط مواصلاتی کشتیرانی

 توسعة فرهنگی

 المللیهاي بینسمت آبداجا بهسوق دادن ن

 هاي دوجانبهتقویت همکاري

 ايهاي منطقهتقویت همکاري

 گیري از دیپلماسی دفاعی دریاییبهره

کارگیري دیپلماسی دفاعی دریایی همسو با سیاست به

 خارجی

 هاي دریایی مشترکبرگزاري رزمایش

 مبارزه با دزدي دریایی و تروریسم دریایی

-اي و مشارکت در تأمین امنیت بینهتأمین امنیت منطق

 المللی

 اي کنفرانس کشورهاي حاشیة اقیانوس هندرئیس دوره
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 اقدامات ملی در راستای تقویت دیپلماسی دفاعی دریایی -2-1

 توسعة صنایع و تجهیزات نظامی دریایی-2-1-1

 ینا ممستلز روـکش تـمنیا تأمینباشد. ترین محورهاي امور دفاعی میتسلیحات از اساسی     

: 9031د)ساعد، شو ستجوج بخش نطمیناا و مناسب فاعید ،نوین يهاحسال با مقابله ايبر که ستا

 نظامی عملاً  تجهیزات پشتیبانی آمریکا، با ایران نظامی روابط قطع و اسلامی ظهور انقلاب با .(925

خوبی دریافت ایران به براثر جنگ تحمیلی، .گرفت قرار کامل تحریم شرایط در ما کشور و شد قطع

که یکی از عوامل بازدارنده در دیپلماسی دفاعی، ارتقاي توان نظامی در حوزة صنعت و تجهیزات 

براین، است. علاوه دفاعی صنعت دکترین و همین راهبرد از بخشی ایران موشکی نظامی است. توان

و راهبرد دیپلماسی دفاعی مؤثر تبع آن در توسعه توسعة توان نظامی در افزایش اقتدار دریایی و به

 داشته باید قدرتمند دریایی نیروي یك کهرا  آنچه تمام تقریباً دریایی نیرويباشد. و تاثیرگذار می

 ماید.نمی مینأتهاي مرتبط کشوري و لشکري با همکاري وزارت دفاع و سایر سازمان خود باشد،

 انواع ساخت سرنشین، بدون هواپیماي ا،دری به ساحل هايموشك انواع ساختتعمیر و بازسازي و 

 ساخت توانایی از ايگوشه تنها همه غیره و ناوهارزم تندرو، هايقایق ناوچه، زیردریایی، مختلف

که در ارتقاي دیپلماسی دفاعی دریایی ایران و بازدارندگی مؤثر  است کشور دریایی صنایع تسلیحات

 بوده است. 

 ایراندریایی راهبردی  نیروی گسترش حوزة مأموریت-2-1-2

. رهبر انقلاب با علم به خوردمی پیوند جهانی سیستم با هرمز ةتنگ و فارسخلیج طریق از ایران     

 ما که دشمنی نیست. فارس خلیج کشور همسایه فلان ما، دشمن امروز»فرمایند: این موضوع می

 در بنابراین است؛ یافته گسترش هااقیانوس در است که کسی دهیممی را او تهدید و حمله احتمال

 يدر عرصه کردن جنگ عمان دریاي در که حالی در خانه است، داخل کردن جنگ فارس، خلیج

رسد ایشان در قالب اندیشة نظر می(. به5/1/9037بیانات رهبر انقلاب «)است خانه بیرون وسیع

 آن»نمایند؛ ن مثال مطرح میبازگشت به دریا، براي دفاع از خلیج فارس، راهکاري را در قالب ای

 شمشیرش بلندتر کسی هر گفتندمی بود، مطرح شمشیر تن به تن هايجنگ در که زمانی هاوقت

 است؛ پیروزیش بیشتر احتمال یا شودمی پیروز جنگ در این باشد ترطولانی دستش و بازوها باشد،

 این به قرار بدهد، هدف ريکیلومت هزار چند از را شما است ممکن دشمن است این قضیه واقعیت

بیانات رهبر انقلاب «)کنید پیدا تهاجم امکان هم و کنید ایجاد مصونیت هم کنید، توجه باید نکات

 عنوانبه حاضر حال در هرمز ةتنگ(. علت این تدبیر این است که حضور در خلیج فارس و 5/1/9037

 ترینهوابست ایران .است ایران ملی قدرت ضعف عامل بلکه گرددینم محسوب ایران براي قدرت عامل
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درصد  33 از بیش و ایران فسیلی انرژي صادراتدرصد  933 و است هرمز ةتنگ به منطقه کشور

 شدتهب ایران ،بحرانی شرایط درپس  .شودمی انجام الذکرقفو مسیر طریق از آن واردات و صادرات

 از ایران نسبی خروج جهت تريامن ةمنطق عمان دریاي سواحل بنابراین. بود خواهد پذیربآسی

 ةعرص این طریق از ایران(. 9019)شیخ زاده، و همکاران، است مفروض تهدیدات و موجود تهدیدات

 خلیجةحوضچ از و شود تبدیل اقیانوسی میان عملکرد ةحوز با نظامی قدرت یك به تواندمی آبی

 را دریایی قدرت یك به ایران شدن تبدیل امکان فارسخلیج ةحوضچ زیرابکشد بیرون را خود فارس

 ناوگان حضور افزایش(. پیامد این اندیشه این است که 93: 9039نیا، رومینا، د)حافظکننمی فراهم

 مناطق و هند اقیانوس شمالی ةحاشی در دریایی ةموازن تغییر باعث ،آزاد هايآب در .ا.ا.ج دریایی

  .شودمی ايهمنطق قواي توازن در ریایید قدرت عنوانبه ایران پذیرش سببو  آن پیرامونی

 سازیامنیت و ثبات-2-1-3

محور است ثبات این یك تئوري با ثبات دارد. تنش کردن دیپلماسی دفاعی سعی در جایگزین     

براي مدیریت بحران و محیط  مناسبی ةتواند زمینمی هاي کلان ملی،بر پیشبرد سیات علاوه که

 راهبرد مسیر در برداشتنگام(. بنابراین 7: 9010)میرزائی و همکاران، زمستان دشمار آیامنیتی به

. است مختلف هايحوزه در امنیت از برخورداري مستلزم نظام، کلان اهداف به دستیابی منظوربه ملی

. کنندمی ایفا ملی امنیت برقراري در اساسی نقشی ملی، قدرت ارکان سایر کنار در مسلح نیروهاي

 شدت به که جایی است؛ دریایی قدرت زا برخورداري مستلزم دریا، ةحوز در ملی امنیت از رداريبرخو

 مانند دریایی کشوري براي. است ملی اهداف و کشور کلان هايسیاست دولتمردان، تفکر از متأثر

 مناسب، اییدری راهبرد از برخورداري است، خورده پیوند دریاها با آن امنیت و اقتصاد منافع، که ایران

اند که هاي جهان براین امر اذعان نمودهقدرت .(9019منش، )اعظمی، فرشتهاست الزامی و حیاتی

 رد را مهمی موقعیت ،ايمنطقه قدرت یك عنوانبهباشد و همواره ایران قدرتی مهم در منطقه می

 ساحلی ايکشوره توسط ايمنطقه امنیت مینأت خواستار و داراست منطقه امنیت و ثبات حفظ

  .باشدیم خارجی هايقدرت دخالتعدمو بیگانگان دست شدن کوتاه و منطقه

 تأکید بر حضور و توسعة سواحل مکران-2-1-4

 یكعنوان )بروز جنگ(، به لزوم صورت در، است آزاد هايآب به فارسخلیج شاهراه مکران دریاي     

 بحث درد. کر جلوگیريدشمن  انرژي حامل هايیکشت انتقال از توانمی ملاحظه قابل فشار اهرم

. داد کاهش را غیرنظامیان تلفات توانمی نظامی هايپایگاه وجود به توجه با جنگ هنگامبه دفاعی

 و ادوات و سطحیرزی و سطحی شناور هايیگان رفتن بین از و دیدگیآسیب از جلوگیري جهتهب
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 جلوگیري توانایی ،استراتژي این مزیت دیگراز  .ساخت پراکنده نظامی پایگاه توانمی نظامی امکانات

 دشمن به موجود شرایط تحمیل منظوربه جنگ کردن ترطولانی و نقطه یك در دریایی رزم از

(. بناي این مهم نیز یکی از تدابیر رهبر انقلاب بوده است که 9019)عسگري براریان، دراوري، است

امروز شرایط با گذشته بسیار متفاوت »فرمایند: ضمن سوق دادن توجه مسئولین به اهمیت آن می

است و ساحل ممتد و طولانی این منطقه در اختیار دولتی مستقل و ملتی سرافراز و بیدار است که 

شناسد و با اتکاء به خداوند، اراده خود را بر هر قدرت سیاسی و نظامی قدرت و اراده ملی خود را می

 (.1/1/10 -بیانات رهبر انقلاب«)خواهد کرد نشینیتحمیل و او را مجبور به عقب

سمت سواحل با توجه به این تأکیدات و تدابیر رهبر انقلاب بوده است که امروز نیروي دریایی به     

پشتیبانی پایگاه دریایی کنارک و استقرار  -مکران سوق داده شده و موجب تقویت و توان رزمی

در امتداد سواحل مکران از قبیل منطقة دوم ولایت جاسك بر کنارک هاي دریایی جدید علاوهپایگاه

بر تقویت و گسترش پایگاه دریایی پسابندر در دورترین نقطة مرزي شرق کشور شده است که علاوه

گذاري دیپلماسی دفاعی دریایی کشور، منجر به ایجاد زمینة توسعة اقتصادي و زمینة ورود سرمایه

 ر چابهار شده است.ویژه بندخارجی به این مناطق، به

توسعة اقتصاد ملی: تأمین امنیت مرزهای دریایی و حفظ خطوط خدمت به-2-1-5

 مواصلاتی تجاری

هاي گوناگون توسعة اقتصاد ملی از راهرسانی بهیکی از کارکردهاي دیپلماسی دفاعی، خدمت     

عمومی و امنیت ملی را پذیري در برابر تهدیدها، امنیت است. ایجاد امنیت دفاعی و تقلیل آسیب

: 9031ساز توسعه و آبادانی کشور خواهد بود)ساعد، ارتقا خواهد بخشید و این امنیت پایدار، زمینه

بر  المللیبینهاي دیپلماسی کشور در دفاع از منافع اقتصادي در آب ةتوسع(. سیاست دفاعی 32

 از دفاع براي فقط دریایی اعینهاده شده است. قدرت دریایی و دیپلماسی دف نیروي دریایی عهدة

با حفظ خطوط مواصلاتی و  بلکه نیست، متجاوز مستقیم حملة ارضی و آبی کشور در برابر تمامیت

 کند. می کمك سیاسی و اقتصادي قدرت و المللیملی و بین اقتصاد چرخة تأمین امنیت دریایی به

و حمایت از حمل و  مواصلاتی خطوط نتأمی ،آزاد هايآب درنیروي دریایی  حضور یکی از اهداف     

و چه در زمان  جنگ زمان در(. بنابراین چه 9019)جعفري، و همکاران، استنقل دریایی کشور 

. صیانت از مرزهاي دریایی و دارند یکدیگر به بسیاري وابستگی دریایی، نیروي و تجاري ناوگان ،صلح

باشد و ناوگان تجاري امی دریایی کشور میهاي ملی، مأموریت اصلی نیروهاي نظتأمین امنیت آبراه

هاي گوناگون در بنادر شمالی و جنوبی با حمایت و تکیه بر این امنیّت است که اقدام به فعالیت

نمایند و حتی فراتر از آن حضور مقتدرانة نیروي دریایی ارتش جمهوري اسلامی ایران در کشور می
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ري خودي بلکه براي کشتیرانی سایر کشورها نیز امنیّت المللی نه تنها براي ناوگان تجاهاي بینآب

در مقابل اقتصاد کشور نیروي دریایی ارتش براي اینکه »همراه داشته است. براي نمونه دریایی را به

فروند  399هزار و  0 ،9015سال  تا، دچار آسیب نشودپدیده شوم دزدي دریایی و تروریسم دریایی 

 –پایگاه اطلاع رسانی نداجا «)است نمودهیج عدن اسکورت کشتی نفتکش و تجاري را در خل

5/1/15.) 

 سمت دریای آزادهدایت نیروی دریایی به-2-1-6

قدیم تاکنون حول دو محور نائل شدن به قلمروهاي  نقش بنیادین نیروهاي دریایی از دوران     

 ,Bergdahl Jonsson)باشددریایی و ممانعت از دسترسی دشمن به قلمروهاي دریایی در گردش می

برداري از دریاها در جهت جمهوري اسلامی ایران براي نشان دادن اقتدار کشور و بهره(. 2008:9

؛ چرا که در ادبیات نظامی دنیا، نیروي دریایی کشور نیاز به یك نیروي دریایی راهبردي دارد ةتوسع

طور مستمر حضور و بهها نیز بتواند ضمن حضور در سطح دریاها، در اقیانوسکشوري که 

راد، دریانوردي داشته باشد و مأموریت خود را انجام دهد، یك نیروي دریایی راهبردي است)جهانی

گسترش  نداجا مأموریتZمنطقه 9033از سال  ،رهبر انقلاب رهنمودهاي پی دررو (. از همین9019

 .است شده يتروسیع هايهمحدود شامل و کرده پیدا

 دریا قدرت ای توان با دشمنی گذشته، ةده چند در ما دشمنامر این است که  علت اصلی این     

 مقابل در دفاع یا مقابله امکانات است، پایه دریا قدرت داراي که دشمنی براي بنابراین. است بوده پایه

 ویژهبه دریایی، ةپیشرفت تجهیزات به پرداختن در رهبر انقلاب نگاه. باشد پایه دریا باید هم دشمن این

 همین در نیز دریایی نیروي شدن راهبردي بر ایشان کیدأت و دارند، ايعمده بسیار نقش که شناورها

 براي که کندمی دیکته گونهاین ما به عمان دریاي و فارس خلیج پیوستگی امروز .است بوده راستا

 بلندي دست همان یقتحق در این و باشیم داشته منطقه این از فراتر حضوري باید دریاها این از دفاع

 93 مدار زیر حتی و احمر دریاي ورودي ةدهان تا نداجا حضور و بودهرهبر انقلاب  مدنظر که است

 ايفرامنطقه نیروهاي حضور برابر در ايمقابله اقدامی حقیقت در حضوراین  .شودمی شامل را درجه

 ايمنطقه قدرت یك از را ما ا،دریاه ةعرص در دریایی نیروي حضور گستردگی این و گرددمی قلمداد

احتمالی آینده  جنگ سرنوشت در ايکننده تعیین اثر و است کرده تبدیل ايفرامنطقه قدرت یك به

 ثیرأت تهدیدات برابر در بازدارنده نقش ایفاي با تواندمی صلح زمان در نیرویی چنین اینکه ضمن. دارد

 (. 9013راد، )جهانیباشد داشته تهدیدات با مقابله و کردنخنثی در محسوسی
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 المللی در راستای تقویت دیپلماسی دفاعی دریایی بین -ای اقدامات منطقه-2-2

 های دوجانبه و تقویت آنهمکاری-2-2-1

این سطح از دیپلماسی دفاعی، سابقة زیادي دارد و در دوران دیپلماسی چندجانبة معاصر هنوز      

 نیروي دریایی چندین هاي اخیر(. در سال37: 9031ساعد، هم از کاربردي ویژه برخوردار است)

عمان و کشورهاي حاشیة  روسیه، چین، از جمله؛ کشورهایی با المللیبین نامةتفاهم و معاهدة دفاعی

 اصلاح سایبري، حوزة امنیت در دفاعی شامل؛ همکاري هامعاهده است. این نموده اقیانوس هند امضا

 هايبرنامه ادامة منظوراست. به بوده تکنولوژي و فناوري تجهیزات، آموزش، بخش دفاعی دریایی،

 متقابل منفعت داراي که است هاییحوزه روي بر تمرکز حال حاضر تقویت در دریایی دیپلماسی

 هايعملیات تکنولوژي، و علم سایبر، فضاي ناو، از: ساخت عبارتند هاازجملة این حوزه هستند.

 جمهوري بازدارندگی است. دیپلماسی و آوري اطلاعاتجمع وزش دفاعی،آم بازسازي، ضدتروریسم،

 و گسترش و هند اقیانوس يهاآبدر  ارتش دریایی نیروي فعال حضور طریق از ایران اسلامی

 پاکستان، هند،ازجمله  هند اقیانوس ساحلی مهم کشورهاي با دریایی ةدوجانب تعاملات تعمیق

پیگیري و گسترش  ژاپن و چین نظیر دور شرق کشورهاي برخی و مالزي اندونزي، جنوبی، آفریقاي

فرمانده و معاونین نیروي دریایی در بازدید از نمایشگاه تجهیزات نیروي دریایی  یافته است. رایزنی

 امارات، پاکستان، لهستان، یونان، آلمان، کشورهاي از خود همتایان در روسیه با 9010در سال 

 مبارزه و المللیبین هايآبراه امنیت تأمین دربارة همکاري و دریایی ئلمسا کویت و مذاکره دربارة

و دیدار دوجانبة  تروریسم، دیدار سالیانه با وابستگان نظامی کشورهاي خارجی و دریایی دزدان با

فرماندة نیروي دریایی ا.ج.ا.ا با فرماندهان حاضر در نشست کشورهاي حاشیة اقیانوس هند تحت 

 بوده راهبردي دریایی نیروي دیپلماسی نتایج از 9017ونز در تهران در سال عنوان اجلاس آی

 .رسانی نداجا(است)پایگاه اطلاع

 ای و تقویت آنهای منطقههمکاری-2-2-2

اي مبتنی است بر ایجاد و گسترش کمی و کیفی سازوکارهاي محورهاي کنشگري منطقه     

-اي؛ حضور در پیمانامنیتی منطقه –هاي دفاعی انها؛ انعقاد پیمدفاعی؛ پیشگیري و حل منازعه

عدم تجاوز؛ ایجاد  اي؛ انعقاد پیمانهاي خلع سلاحی منطقههاي امنیتی موجود؛ انعقاد معاهده

آنچه در دیپلماسی دفـاعی اهـمیت بنابراین  (.33: 9031اي دفاعی)ساعد، هاي منطقهکمیسیون

 و یکشورهاي عرب شوراي همکاري خلیج فارس، زدایی با کشورهاي منطقه ازجملهتنش دارد،

نیروي دریایی با دیپلماسی فعال و با حضور فرمانده و معاونان ارشد  .(02: 9039)کرمی، اروپاست

المللی، ضمن انجام مذاکرات مختلف هاي بیناي و نشستآن در کشورهاي منطقه و فرامنطقه
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فاع از مواضع آن اقدام نموده و ضمن توسعة هاي جمهوري اسلامی ایران و دنسبت به طرح دیدگاه

توسعة دیپلماسی دفاعی دریایی کشور کمك نموده است. فرمانده روابط دفاعی نظامی کشور، به

 در هند اقیانوس حاشیة کشورهاي دریایی نیروي فرماندهان سمینار در نیروي دریایی با شرکت

 دریایی امنیت المللیبین نشست در شرکت ،(جنوبی، اندونزي ابوظبی، استرالیا، آفریقاي) امارات

دریاي  حاشیة همسایة کشورهاي شرکت در نشست فرماندهان نیروي دریایی ،(جاکارتا) اندونزي

 جهت در خود همتایان با ملاقات روسیه، چین، قزاقستان، و ... و سریلانکا، به سفر خزر،

 و یکدیگر بنادر ازکشور هاي دو ناو بازدید و مشترک هايرزمایش برگزاري مشترک، هايهمکاري

دریایی و مبارزه با پدیدة دزدي  امنیت تأمین زمینة فنی، همکاري در و آموزشی هايهمکاري

تهران و  در هند اقیانوس حاشیة کشورهاي دریایی نیروي برگزاري اجلاس فرماندهان دریایی،

این اجلاس براي دو سال به  عنوان رئیسانتخاب فرمانده نیروي دریایی جمهوري اسلامی ایران به

 مواصلاتی خطوط و دریایی امنیت برقراري چگونگی زمینة در ایران اسلامی جمهوري دیدگاه تبیین

 کمك نموده است ایران اسلامی جمهوري دریایی دفاعی سازي دیپلماسیو فعال توسعهبه دریایی،

 )پایگاه اطلاع رسانی نداجا(. 

 اعی دریایی سیار در عرصة دریا گیری از دیپلماسی دفبهره-2-2-3

آزاد، یك  يهاحضور در آب و از بنادر مختلف یك اقدام سیاسینیروي دریایی بازدیدهاي      

 هايعملیات از استفاده در هاکشور ماهرترینیکی از  ایران اسلامی جمهوري. المللی استبین فعالیت

 گیرانتصمیم بر ترتیببدین تا است خود استراتژیك هايپیام به دادن قدرت براي تاکتیکی نظامی

که نقش نیروي دریایی راهبردي بسیار مهم و روشن است.  گذارد تأثیر غربی و ايمنطقه سیاسی

 اقصی در کشور پرچم افراشتنرب با این نیرو همواره نقش یك سفارتخانة سیار را داشته است که

 در آمیزصلح حال عین در و آشکار ايپشتوانه و ملی ةاراد مظهر و نماینده ،رسفی عنوانبه جهان نقاط

 توانایی نیز ضرورت و نیاز صورت در که نموده عمل خود متبوع دولت سیاست و دیپلماسی از حمایت

. نیروي داشت خواهد را دریاها ةعرص در ملی منافع حفظ و آوردن دستبه راستاي در قدرت اعمال

 دریاي رهاي دوست و همسایه در خاور دور و نزدیك،کشو بههاي مختلف ناوگان اعزامدریایی با 

المللی و سایر دریاي خزر و ... پیام صلح و دوستی جمهوري اسلامی ایران را به جامعة بین مدیترانه،

ناوگروهی با حضور دانشجویان دانشگاه علوم  9013کشورها رسانده است؛ براي نمونه در سال 

 رسانی نداجا(.نزي اعزام گردید)پایگاه اطلاعدریایی امام خمینی )ره( به کشور اندو
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 دیپلماسی دفاعی دریایی، مکمل سیاست خارجی-2-2-4

 و شده کاسته هم کشور دیپلماسی دستگاه هايضعف شد خواهد دفاعی باعث دیپلماسی ارتقاي     

 قتدارا کشور، دفاعی دیپلماسی مسئولان و دیپلماسی دستگاه مسئولان میان هماهنگی و همراهی با

 ابعاد در ملی قدرت منابع از ايمجموعه کارگیريبه مستلزم ملی، دفاع تأمین. یابد ایران افزایش

-فعالیت پیوند .دارد مهم جایگاهی و نقش تسلیحات میان، در آن که است افزاريسخت و افزارينرم

 ملی قدرت عظیم و هپیوست هم به ابزار یك تواندمی دیپلماتیك هايفعالیت با نظامی و دفاعی هاي

(. راهبرد دیپلماسی دفاعی در دریا توسط نیروي دریایی 13: 9031نمایش گذارد)ساعد،  به را

بیان شده است. براي  نیروي دریایی ارتش انفرماندهشود که این مهم بارها توسط پیگیري می

کشور  ياتههسدر خصوص مسائل  مشغول انجام مذاکره خارجه امور وزارت که يادوره نمونه در

مختلف  کشور 23 از بیش و معاونان این نیرو به ا.ا.ج ارتش راهبردي دریایی نیروي فرماندهان بود،

ضمن تبیین مواضع جمهوري اسلامی و دفاع  مختلف هايدر نشست با شرکت و سفرکردند دریایی

وهاي دریایی در مقابل نیز نیر .اندبوده مؤثر بسیار بازدارندگی و دفاعی دیپلماسی از آن در

اند. کشورهاي مختلف از قبیل عمان، قزاقستان، نامیبیا، پاکستان، هند و ایتالیا به ایران سفر کرده

-اند)پایگاه اطلاعنیز فرماندهان نیروي دریایی چین و روسیه به ایران سفر نموده 9013در سال 

 رسانی نداجا(.

 های دریایی مشترک انجام رزمایش-2-2-5

-برداري از همکاريهاي مشترک دریایی با سایر کشورها، اقدام مؤثري در بهرهرزمایشبرگزاري      

ها گذارد. ضمن اینکه این رزمایشها و مقابلة مشترک با تهدیدهاي نظامی را به بوتة آزمایش می

منزلة تبدیل نقش دفاعی از اقدام انفرادي به ظرفیت اقدام کنشی و واکنشی دو یا چندجانبه به

رزمایش مشترک با نیروي دریایی توان به میها این رزمایش ةاز جمل(. 15: 9031اعد، است)س

، رزمایش به صورت هر ساله در خصوص امداد و نجات و مدیریت تنگة هرمز عمان دریايعمان در 

مشترک با نیروي دریایی پاکستان، تمرین مشترک نظامی با ناوگروه روسیه، رزمایش مشترک با 

منطقة ولایت در سالیانة هاي ریزي و اجراي رزمایشفنی و امداد و نجات، و برنامه ةچین در حوز

رزمایش  9013. همچنین در سال جمهوري اسلامی ایران اشاره کرد تحت مسئولیت نیروي دریایی

براین، امنیت دریایی را با حضور کشورهاي حاشیة اقیانوس هند در دریاي عمان برگزار نمود. علاوه

اجرا گردید)پایگاه  9011شترک امنیت دریایی با حضور چین و روسیه نیز در سال رزمایش م

 رسانی نداجا(. اطلاع
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 المللیمقابله با دزدان دریایی؛ اقدام در راستای صلح و امنیت بین-2-2-6

 هاي جهانیواکنش سومالی، سواحل در خصوصبه اخیر هايسال در دریایی دزدي فزایندة رشد     

، 2333دسامبر  23جمهوري اسلامی ایران براي نخستین بار در . است داشته دنبال به را یگوناگون

ها، هاي خلیج عدن و حفاظت از نفتکشزنی در آبمنظور گشتیکی از ناوهاي جنگی خود را به

ناوگروه  51هاي صیادي ایرانی به منطقة شاخ آفریقا اعزام نمود و تاکنون هاي تجاري و لنجکشتی

 مناطق در ایران اسلامی جمهوري ارتش دریایی نیرويرا به این منطقه گسیل داشته است. خود 

 انبوه با مورد 233 از بیش و کرده اسکورت را نفتکش و تجاري کشتی فروند  0333 بیش از مذکور

 .دهد انجام خوبی به را خودمأموریت  است توانسته و داشته شدید درگیري دریایی دزدان هايقایق

 سازيجستهبرتوسعة دیپلماسی دفاعی دریایی و  در همگی المللی،نبی ةعرص در اقتداري عوامل این

هاي دریایی را طوري که این عمل تحسین کشورهاي منطقه و سازمانبه ؛دارند بسزایی ثیرأت ،هویت

لندن اي که در در جلسه 9033المللی دریانوردي در آذر ماه سال سازمان بین»است.  در پی داشته

(. شوراي امنیت 255: 9019سیاري، طحانی، «)برگزار شد تعداد چهار لوح تقدیر به نداجا اهدا نمود

، از برخی کشورها از جمله جمهوري اسلامی ایران بابت 9153سازمان ملل متحد نیز در قطعنامة 

و  پذیر ترانزیت در سواحل سومالی تقدیرهاي آسیبسرکوب دزدي دریایی و حفاظت از کشتی

علت هاي صورت گرفتة ایران بهاز تلاش 2323نماید. همچنین شوراي امنیت در قطعنامة تشکر می

استقرار ناوها و ادوات نظامی جهت مقابله با بحران دزدي دریایی در کنار کشورهایی از قبیل چین، 

 (.503: 9015جنوبی، روسیه، یمن و عربستان قدردانی نمود)سیفی، کریمی، هند، ژاپن، مالزي، کره

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

سوق دادن  ساخت،پذیر میامکان عرصة دریادر را  رهبر انقلابمورد نظر منویات  قآنچه تحق     

 بودالمللی هاي آزاد و بینحضور نیروي دریایی ارتش در آبسمت سواحل مکران و نیروي دریایی به

جمهوري اسلامی ایران در خلیج  کشتیرانیراي اول ایجاد امنیت ب ةکه ضرورت این مسأله در وهل

نظام مقدس  ةطلباندوم گسترش اقتدار سیاسی و حق ةو در وهل بودهعدن و شمال اقیانوس هند 

که منجر به عزت ملی و در نهایت المللی و آزاد جهان است هاي بینجمهوري اسلامی ایران در آب

خروج نیروي دریایی راهبردي منجر به دیپلماسی دفاعی دریایی .گرددالمللی میشأن بین

دیپلماسی دفاعی جمهوري اسلامی ایران از سیاست هاي انقباضی و تحریمی کشورهاي غربی 

جمهوري اسلامی ایران شده است.  روابط سیاسی ةتوسع وانتقال پیام صلح و دوستی گردیده و نیز 
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موجب تقویت سیاسی خارجی و سازي دیپلماسی دفاعی دریایی ایران در طول چند سال اخیر فعال

افزایش امنیت ملی ایران شده است؛ از جمله دستاوردهاي این دیپلماسی: دور کردن تهدید جنگ 

از مرزها، امکان دیدبانی تحرکات دریایی رقبا، آمادگی فعال و همیشگی در برابر تهدیدها، افزایش 

هاي مکان مشارکت در مأموریتالمللی، افزایش اهاي بینزنی سیاسی با سایر قدرتقدرت چانه

المللی تحت نظارت سازمان ملل متحد، بازدارندگی دریایی، هاي بینالمللی، شرکت در فعالیتبین

افزایش تجارت جهانی، استفادة جامع از  و هاي جهانیتأمین امنیت فعالیت اقتصادي در اقیانوس

مواضع دشمن و افزایش برد براي نیروي نظامی و دریایی در هنگام بروز تهدید، نزدیك شدن به 

آسیب زدن به کانون تهدید، مبارزه با دزدان دریایی، تأمین امنیت کشتیرانی و توسعه و نوسازي 

 و پیشبرد در بسزایی نقش تواندمی آن دریایی جمهوري اسلامی ایران شده و ادامة-صنعت نظامی

-مامی نهادهاي دولتی و لشکري بهآنچه مسلم است روند توجه ت.باشد ملی داشته منافع از حفاظت

ویژه سواحل مکران و دریاي آزاد در طول چند سال گذشته افزایش یافته است و این سمت دریا به

کارگیري این تدابیر کارگیري تدابیر رهبر انقلاب توسط نیروي دریاي بوده است و بهتنها حاصل به

منظور داشت. در نهایت پیشنهادهایی بهالمللی در بر نخواهد دستاوردي جز عزت ملی و شأن بین

 گردد:هاي توسعة دیپلماسی دفاعی دریایی ارائه میاستلزام

 عنوان وابستگان نظامی به کشورهاي دریایی جهاناعزام افسران ارشد نیروي دریایی به -

ویژه بنادر حساس و نقاط استراتژیك جهان از هاي نظامی در کشورهاي خارجی بهایجاد پایگاه -

 ه سوریه، لبنان، عراق، یمن، کشورهاي افریقایی و کشورهاي آمریکاي لاتین.جمل

 ها و سپر دفاعی موشکی در سواحل مکران و قلمروهاي دریایی استقرار سامانه -

 هاي نوین دریاییکارگیري فناوريتوسعه و به -
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