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مقدمه
ــا  ــزوده و ب ــود اف ــی خ ــروی دریای ــت نی ــه فعالی ــر دامن ــر ب ــالهای اخی ــران در س ای
تغییــر الگــوی درگیــری، توانســته اســت حضــور خــود را ورای مناطــق عملیایت 
متعــارف چندیــن دهــه خود، گســرش دهد. بــه طور قطــع، این تغییــر رویکرد 
نیــروی دریایــی ریشــه در تغییــرات مهــی دارد کــه در دکریــن نظــایم ایــراین بــه 
ــا  ــه ب ــوص مقابل ــاص، در خص ــور خ ــه ط ــی ب ــروی دریای ــن نی ــور کل، و دکری ط
ــه وجــود آمــده اســت. از مهمریــن ایــن  تهدیدهــای منطقــه ای و بیــن املللــی ب
2 میــادی بــود کــه تهــران تــاش کــرد از  ــال 015 حتــوالت امضــای برجــام در س
ایــن فرصــت بــرای گســرش نفــوذ خــود اســتفاده کنــد و همچنیــن بازگشــت 
2 میــادی و در  فشــارها و حتریمهــا بعــد از خــروج امریــکا از برجــام در ســال 018
ــن  ــود. ای ــران، ب ــای ای ــرل رفتاره ــرای کن ــری ب ــارهای حداک ــن فش ــش گرف پی
حتــوالت یعنــی فشــار حداکــری و گشــایش حداکــری اهمیــت نیــروی دریایــی 
ــز  ــران و نی ــه ای ای ــروژه منطق ــت از پ ــد در حمای ــروی کارآم ــوان نی ــه عن ــران ب ای
ــروژه مقابلــه و پایــداری )مقاومــت( کــه ایــران  ــروی یب بدیــل در پ بــه عنــوان نی
در مقابلــه بــا فشــارها و چالشــها در پیــش گرفتــه اســت را بیــش از پیــش 

نمایــان کــرد.
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ــی  ــروی دریای ــای نی ــت ه ــه فعالی ــردازد ک ــأله یم پ ــن مس ــه ای ــش ب ــن پژوه ای
ــی  ــت و عل ــه اس ــدت گرفت ــا ش ــارها و حتریمه ــش فش ــا افزای ــان ب ــران همزم ای
رغــم افزایــش فعالیــت هــا و گســرش دامنــه فعالیــت، امــا همچنــان کارآیــی 
آن محــدود اســت. ایــران یم توانــد تــا حــدی در ایجــاد موازنــه قــدرت و مقابله با 
چالــش هــا و اعمــال فشــار از خــود توانایــی نشــان دهــد امــا تــوان تغییــر نتیجــه 
درگیــری و رقابــت بــا قدرتهــای منطقــه ای و بیــن املللــی بــه نفــع خــود را نــدارد 
و نــی توانــد جلــوی پیامدهــای زیانبــ�ار حتریمهــا و انــزوای بیــن املللــی را بگیــرد.
لــذا، ایــن پژوهــش میــزان کارآمــدی رویکردهــا و فعالیــت هــای نیــروی دریایــی 
ایــران را در چهــار مبحــث بــه خوانــش یم گیــرد: مبحــث اول: نیــروی دریایــی 
ــدی  ــات و توانمن ــث دوم، امکان ــردی آن. مبح ــداف راه ــگاه و اه ــران.. جای ای
هــای نیــروی دریایــی. مبحــث ســوم: فعالیــت هــا و رویکردهــای نیــروی دریایــی 

ایــران. مبحــث چهــارم، چالشــها و میــزان کارآمــدی نیــروی دریایــی ایــران

نخست: نیروی دریایی ایران.. جایگاه و اهداف راهبردی
در راهــرد دفاعــی ایــران، نیــروی دریایــی ایــن کشــور ســهم بســزایی دارد و 
ــر  ــران در سرتاس ــایم ای ــادی و نظ ــردی، اقتص ــای راه ــرمایه ه ــداری از س پاس
ســواحل خلیــج عــریب، خلیــج عمــان و ســواحل شــمالی مشــرف بــه دریــای خــزر 
بــر عهــده نیــروی دریایــی اســت. بــرای بیــان بهــر ایــن واقعیــت، توضیحــایت را 

ــم: ــه یم دهی ــرح ارائ ــن ش ــه ای ب
یک. جایگاه نیروی دریایی ایران در راهربد ایران

ــر  ــاب، تأثی ــر انق ــال اول از عم ــت س ــوادث در هش ــگ ح ــن آهن ــدت گرف ش
مســتقیی بــر سرنوشــت نیــروی دریایــی گذاشــت و ســبب شــد کــه ماهیــت و 
رویکردهــای نیــروی دریایــی در طــی همــان ســالها شــکل بگیــرد. و شــاید بتــوان 
گفــت کــه مهمریــن مصــداق تغییــر، از بیــن رفــن ارزشــهای نظــایم دوره 
ــاص  ــور خ ــه ط ــایم و ب ــازه در ارگان نظ ــهای ت ــن ارزش ــکل گرف ــوی و ش پهل
ــاختار  ــر س ــا تغیی ــران و ب ــاب ای ــد از انق ــد بع ــن رون ــود. ای ــی ب ــروی دریای در نی
همــه ارگانهــای نظــایم از جملــه نیــروی دریایــی و برکنــاری فرماندهــان قبلــی 
و جایگزیــن کــردن فرماندهــان انقــایب کــه جتربــه ای در فرماندهــی و فنــون 
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و مخصوصــا  و عــراق  ایــران  نداشــتن�د، شــروع شــد. دوران جنــگ  نظــایم 
ســالهای اول جنــگ و نیــز اشــتب�اهات جــران ناپذیــر رهــران سیاســی در مــورد 
ــی  ــروی دریای ــه نی ــود ک ــه ای ب ــن مرحل ــی، مهمری ــروی دریای ــاختار نی ــر س تغیی
ایــران را دســتخوش تغییــرات عمــده ای کــرد. و در ســایه برتــری نیروهــای 
عراقــی، ناکارآیــی و ناتــواین فرماندهــان انقــایب ایــران در خطــوط مقــدم خــود را 
نشــان داد و نتوانســتن�د راهردهــای دریایــی دوران پهلــوی کــه راهــرد غــریب بــود، 
ــ�ال کننــ�د. امــا ایــن فرماندهــان در ســایه شــدت یافــن آتــش جبهــات و  را دنب
افزایــش دامنــه آن، بــه تاکتیکهــا و راهردهــای بدیــل رو آوردنــد. حتریمهــای 
بیــن املللــی دســت ایــران را در واردات قطعــات مــورد نیــاز ســاحها و جتهیــزات 
نیــروی دریایــی بســته بــود. از ایــن رو، تــوان عملیــایت و کارآمــدی این تســلیحات 

و جتهیــزات نیــز رو بــه کاهــش نهــاد.
رهــران ایــران دریافتنــ�د کــه بایــد بــرای جلوگیــری از ضعــف روزافــزون نیــروی 
ــان  ــه فرم ــتاد، ب ــه هش ــط ده ــن رو، در اواس ــد. از ای ــه کار ش ــت ب ــی دس دریای
ــکیل شــد و  خمینــی نیروهــای ســپاه پاســداران بــا زیــر مجموعــه هایــش تش
یکــی از زیــر مجموعــه هــای آن نیــروی دریایــی ســپاه بــود کــه دوشــادوش نیــروی 
دریایــی ارتــش وارد فعالیــت شــد. امــا آچنــه کارآمــدی فعالیــت هــای ســپاه را 
بــاال بــرد و تأثیــر بســزایی در تغییــر مســیر حتــوالت جنــگ داشــت، ایــن بــود کــه 
بــه نیــروی دریایــی ســپاه صاحیــت هــای گســرده ای در مــورد مدیریــت جنگ 
داده شــد کــه بــرای تغییــر موازنــه قــدرت، بــه هــر شــیوه ممکــن اقــدام کنــد. از 
جملــه عملیــایت کــه در آن زمــان بــه نیــروی دریایــی ســپاه واگــذار شــد عملیــایت 
بــود کــه بــه جنــگ نفتکــش هــا معــروف بــود. در ایــن عملیــات، در آبهــای 
ــریب و  ــج ع ــه در خلی ــایم را ک ــاری و نظ ــتیهای جت ــد و کش ــا کردن ــن ره ــج می خلی
ــا  ــد. ام ــرار دادن ــدف ق ــورد ه ــد، م ــت بودن ــز در حرک ــه هرم ــمت تنگ ــه س ــا ب ی
بــه کارگیــری ایــن راهــرد در دوره جنــگ نفتکــش هــا خســارتهای جلســتیک 
فــراواین بــه نــاوگان دریایــی ایــران وارد کــرد و جنــگ افزارهــای نیــروی دریایــی 

ایــران را دچــار مشــکل کــرد.
ــه  ــا غــرب روز ب ــا عــراق، ایــران کــه دشــمنی اش ب ــان یافــن جنــگ ب بعــد از پای
روز شــدیدتر یم شــد و حتــت حتریمهــای کمــر شــکن و انــزوای بیــن املللــی قــرار 
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ــد، و  ــرده بودن ــه ک ــای آن را احاط ــو مرزه ــر س ــه از ه ــای بیگان ــت و نیروه داش
ــش  ــود را پی ــی خ ــن امللل ــه ای و بی ــای منطق ــت طرحه ــال یم خواس ــن ح در عی
بــرد، اقــدام بــه بازســازی و تقویــت تمــایم یگانهــای نیــروی دریایــی خــود 
کــرد. و در ایــن راســتا حــوزه فعالیــت و مأموریــت هــای عملیــایت نیــروی دریایــی 
ســپاه پاســداران و نیــروی دریایــی ارتــش را در آب هــای ســز، آیب و نیــز در آبهــای 
ــی  ــرد برخ ــاش ک ــکی ت ــه موش ــعه برنام ــا توس ــرد. و ب ــخص ک ــت مش دور دس
از جتهیــزات قدیــی همچــون قایــق هــای تنــ�درو را بازســازی کــرده و بــه جنــگ 

افزارهــا مســلح کنــد.
از آجنــا کــه نیــروی دریایــی نقــش کلیــدی در سیســتم دفاعــی کشــور بــر عهــده 
دارد، رهــران ایــران نیــز توجــه ویــژه ای بــه آن دارنــد. و از آجنــا کــه حتریمهــا 
دسرســی ایــران را بــه تکنولــوژی پیشــرفته خارجــی محــدود کــرده، نیــروی 
ــناورهای  ــتیها و ش ــازی کش ــا بازس ــاخت و ی ــت در س ــرده اس ــاش ک ــی ت دریای
ــراری  ــدف برق ــا ه ــز ب ــایم نی ــان نظ ــد. فرمانده ــه کن ــی تکی ــوان داخل ــر ت ــود ب خ
حالــت تــوازن میــان نیــروی دریایــی ســپاه و ارتــش، ضمــن تغییــر ســاختار آنهــا، 
بــا ایجــاد یــک قــرارگاه عملیــایت در منطقــه بنــ�در عبــاس در ســاحل خلیــج عــریب 
وظایــف و مأموریــت هــای هرکــدام را تعییــن یم کننــ�د)1(. همچنیــن در مــورد 
اجــرای برخــی پــروژه هــای بازســازی کشــتی هــا و ناوهــا و نیــز اجــرای رزمایــش 
هــای دریایــی بــا کشــورهای هــم پیمــان تهــران کــه نمونــه آن در ســال ٢٠19 
میــادی بــا چیــن و روســیه اجنــام شــد، در همیــن قــرارگاه تصمیــم گیــری یم 

شــود.
دو. نیروی دریایی ایران و امتیازات موقعیت جغرافیایی

ــایت  ــق حی ــن مناط ــر مهمری ــودن ب ــرف ب ــی مش ــران یعن ــردی ای ــت راه موقعی
ــن رو،  ــت. از ای ــیده اس ــور خبش ــن کش ــه ای ــایص ب ــت خ ــان، اهمی ــی جه دریای
ــن  ــوان مهمری ــه عن ــی ب ــروی دریای ــای نی ــت توانمندیه ــه تقوی ــران ب ــران ای ره
ابــزار بازدارندگــی ایــران در مقابلــه بــا تهدیدهــا و چالشــهای روز افــزون و نیــز 

ــد. ــه ان ــردی پرداخت ــق راه ــاع از عم ــدم دف ــط مق ــوان خ ــه عن ب

)1( باشــگاه خبرنــگاران جــوان، نداجــا قصــد ســاخت 3 پایــگاه در ســواحل مکــران را دارد، )۰۵ آذر 

.https://cutt.us/FPhkE 2۰21م،  ســپت�امبر   ۰8 بازدیــد:  تاريــخ  1۳۹۵ه.ش(، 

https://cutt.us/FPhkE
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نیــروی دریایــی ایــران امنیــت جهــت گیــری هــای اســراتژیک ســواحل ایــراین در 
دریــای خــزر، خلیــج عــریب و خلیــج عمــان را تأمیــن یم کنــد. طــول ســواحلی کــه 
مســئولیت تأمیــن امنیــت آن بــر عهــده نیروهــای دریایــی ایــران اســت، ٢8٠٠ 
ــم از  ــران را ه ــی ای ــای دریای ــت آبه ــه اهمی ــود)1(. آچن ــن زده یم ش ــر ختمی کیلوم
حلــاظ ژئواســراتژیک و هــم از حلــاظ ژئوپلیتیــک دو چنــدان یم کنــد، مشــرف 
بــودن ایــن مناطــق بــر خلیــج عــریب سرشــار از نفــط اســت و طــول ســاحل ایــراین 
کــه از ســاحل شــمالی خلیــج تــا تنگــه هرمــز و ســپس بــه دریــای عمــان امتــداد 
دارد، تقریبــا بــه 1٠٠٠ کیلومــر یم رســد. عــاوه بــر آن، چندیــن جزیــره ایراین در 
عــرض خلیــج و در نزدیکــی مســیرهای راهــردی تــردد کشــتی هــا و نفتکــش هــا 
در منطقــه ای کــه هــم از حلــاظ منطقــه ای و هــم از حلــاظ بیــن املللــی اهمیــت 
دارد، بــه صــورت پراکنــده وجــود دارد. نظــر بــه ایــن واقعیــت کــه خلیــج عــریب 
ــای  ــوزه ه ــا ح ــان را ب ــده جه ــ�اط آین ــرار دارد و ارتب ــاین ق ــت جه ــون سیاس در کان
مهــم نفتــی و گازی کــه شــاهد کشــف روز افــزون آن هســتیم، تأمیــن یم کنــد و 
تــردد نفتکشــها و منابــع انــرژی جهــان از تنهــا گــذرگاه یعنــی »تنگــه هرمــز« 
بــه آبهــای جهــان روز بــه روز بیشــر یم شــود، از ایــن رو مشــرف بــودن ایــران بــر 
منطقــه خلیــج عــریب و تنگــه هرمــز از مهمریــن مزیــت هــای جغرافیایــی ایــن 

کشــور بــه حســاب یم آیــد.
سه. اهداف راهربدی

مهمرین اهدافی که نیروی دریایی ایران دنب�ال یم کند، عبارتن�د از:
الــف. همراهــی بــا پــروژه هژمــوین منطقــه ای: بلنــد پروازیهــا و گرایــش توســعه 
ــغال  ــارس دارد. اش ــوری ف ــای دور و امرپاط ــته ه ــه در گذش ــران ریش ــی ای طلب
ســه جزیــره امــارایت در خلیــج عــریب و همچنیــن طرحهــای منطقــه ای ایــران در 
ســوریه، یمــن و لبنــ�ان کــه الزمــه آن حضــور یــک نــاوگان دریایــی حمایتــی برای 
طرحهــای توســعه طلبانــه و جلســتیک اســت، از جملــه مصادیــق گرایشــهای 
توســعه طلبــی ایــران اســت. از ایــن حلــاظ، نیــروی دریایــی ایــران، در خدمــت 

راهــرد بیــن املللــی ایــن کشــور قــرار دارد.

ــس،  ــوس اطلس+عک ــای اقیان ــران در آبه ــی ای ــروی نظام ــن نی ــتراتژیک تری ــنیم، اس ــزاری تس ))( خبرگ
.https://tn.ai/29255( ،۰۴ اســفند 1۳۹2ه.ش(، تاريــخ بازدیــد: 08 ســپت�امبر )202م(

https://tn.ai/292551
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نیــروی  یــک  را  ایــران  دریایــی  نیــروی  ایــران  رهــر  ای  خامنــه  علــی  اینکــه 
»راهــردی« خوانــد و گفــت کــه ایــن نیــرو موجــب هــراس دشــمنان -یعنــی 
امریــکا و اسرائیل–شــده اســت)1(، ایــن امــر از طرحهــای بلندپروازانــه ایــران در 
ــت  ــت دارد و اهمی ــت حکای ــای دور دس ــی در آبه ــعه طلب ــوین و توس ــروژه هژم پ
نیــروی دریایــی ایــران در دکریــن نظــایم ایــران را نشــان یم دهــد. فرماندهــان 
عالیرتبــ�ه نظــایم هــم از همیــن مســأله ســخن یم گوینــد. حبیــب هللا ســیاری 
فرمانــده نیــروی دریایــی ایــران، هــدف از حضــور کشــورش در دریاهــا و آبهــای 
آزاد را پاســداری از منافــع کشــورش خوانــد و گفــت کــه افزایــش حضــور 
دریایــی ایــران در همــه عرصــه هــا بــا هــدف حفاظــت از منافــع کشــور در شــمال 
اقیانــوس هنــد و خلیــج عــدن صــورت یم گیــرد)٢(. بــه گفتــه مقامــات ایــران، 
ــون  ــورهایی چ ــل از کش ــی قب ــای دور و حت ــور در زمانه ــن کش ــی ای ــروی دریای نی
امریــکا کــه امــروز خــود را بــه عنــوان یــک قــدرت دریایــی مطــرح کننــ�د، در 
دریاهــا و اقیانوســها حضــور داشــته اســت)3(، و اینکــه ســابقه دریانــوردی ایــراین 

هــا حتــی بــه صــد ســال قبــل از میــاد مســیح بــاز یم گــردد)4(.
نیــروی دریایــی ایــران، عــاوه بــر دفــاع از منافــع کشــور و دفــاع از ســواحل 
ایــراین، بــه همپیمانــان تهــران و شــبه نظامیــان مــورد حمایــت ایــران در منطقــه، 
حمایــت جلســتیک و اســتخبارایت یم کنــد. ســپاه پاســداران بــا اســتفاده از 
ــه  ــوریه محمول ــود در س ــی خ ــای نیابت ــه بازوه ــایم ب ــاری و نظ ــای جت ــتی ه کش
ــی  ــور دریای ــی از حض ــ�ه خبش ــد. البت ــال یم کن ــکی ارس ــلیحایت و موش ــای تس ه
ایــران در ایــن منطقــه بــه فعالیــت هــای رهگیــری و جتسســی اختصــاص دارد 
ــرائیل  ــدف اس ــورد ه ــه م ــرخ ک ــای س ــر« در دری ــش »صاف ــدن نفتک ــرق ش و غ
قــرار گرفــت از ایــن امــر پــرده برداشــت. نیــروی دریایــی ایــران بــا ایــن اقدامــات 

))( نشــریه الجريــدة، بلندپروازیهــای دریایــی ایــران چــه اهمیتــی دارد؟ )0) اوت ))20م(، تاريــخ بازدیــد: 
 .https://cutt.us/3NP05 ،26 اوت )202م

ــد: 26 اوت  ــخ بازدی ــن 2)20م(، تاري ــازیم، )23 ژوئ ــی س ــکن م ــاز ناوش ــداد نی ــه تع ــه ايــران، ب )2( روزنام
.https://cutt.us/lfQQu )202م، 

)3( خبرگــزاری ایرنــا، فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش: سیاســت دفاعــی ایــران مبتنــی بــر بازدارندگــی 
 .https://cutt.us/rd8xL ،اســت، )27 ژوئــن )202م(، تاريــخ بازدیــد: 26 اوت )202م

))( نشریه الجريدة، بلندپروازیهای دریایی ایران چه اهمیتی دارد؟ همان.

https://cutt.us/3NP05
https://cutt.us/lfQQu
https://cutt.us/rd8xL
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تــاش یم کنــد از ظرفیــت جغرافیایــی محــدوده دریایــی خــود، بیشــر اســتفاده 
کنــد تــا بتوانــد در صــورت بــروز هرگونــه جنــگ بــا دشــمنان، ســناریوهای 
احتمالــی را پیــش بینــی کنــد. البتــ�ه ایــن نکتــه را نیــز نب�ایــد از نظــر دور داشــت 
و  اســرائیل  چــون  کشــورهایی  یــا  و  ســرخ  دریــای  حاشــیه  کشــورهای  کــه 
ــاع  ــد، اوض ــت دارن ــران اهمی ــرای ای ــه ب ــه ک ــای مدیران ــیه دری ــورهای حاش کش
منطقــه و رفتارهــای ایــران را بــه دقــت زیــر نظــر دارنــد. نیــروی دریایــی ایــران از 
حضــور خــود در اقیانــوس اطلــس، دریــای ســرخ و دریــای مدیرانــه بــرای تأمیــن 
امنیــت نفتکشــها و کشــتیهای جتــاری خــود کــه بــه مقصــد کشــورهای امریــکای 
التیــن و ســواحل دریــای مدیرانــه همچــون ســوریه ولبنــ�ان در حرکــت هســتن�د، 

ــد. ــتفاده یم کن اس
ب. مقابلــه بــا فشــارهای دشــمنان و ایفــای نقــش بازدارندگــی: نیــروی دریایــی 
ایــران تــاش یم کنــد بــرای حفاظــت از منافــع کشــور و امنیــت ملــی ایــران در 
بیشــرین مناطقــی کــه ممکــن اســت حضــور خــود را نشــان دهــد تــا بیشــرین 
ــری و  ــای حداک ــی و حتریمه ــن امللل ــزوای بی ــا ان ــه ب ــن را در مقابل ــتاورد ممک دس
ــه  ــد ک ــل کن ــام را منتق ــن پی ــد و اي ــته باش ــایم داش ــی نظ ــه سیاس ــاد موازن ایج
ــار  ــا در اختی ــدد ب ــای متع ــه ه ــردی و در عرص ــم راه ــق مه ــت در مناط ــادر اس ق
داشــن گزینــه هــای متعــدد وارد عمــل شــود. و اینکــه در صــورت مطرح شــدن 
احتمــال جنــگ و یــا آغــاز رویارویــی نظــایم، نیــروی دریایــی ایــران یم توانــد بــه 
عنــوان یکــی از اهرمهــای فشــار و ابــزار چانــه زین در مقابــل طرفهــای بیــن املللــی 
ایفــای نقــش کنــد و یــا علیــه قدرتهــای منطقــه ای مخالــف طرحهــای توســعه 
ــن،  ــان یم ــبه نظامی ــت از ش ــران در حمای ــه ای ــای خرابکان ــت ه ــه و فعالی طلبان

ســوریه و لبنــ�ان، مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
حبیــب هللا ســیاری فرمانــده نیروهــای دریایــی ایــران در اظهــارایت گفتــه اســت 
کــه » نــه تنهــا تأمیــن امنیــت در منطقــه خلیــج عــریب، خلیــج عــدن، اقیانــوس 
ــرای  ــران ب ــه ای ــمار یم رود بلک ــه ش ــران ب ــای ای ــرخ« از اولویته ــای س ــد و دری هن
تأمیــن امنیــت در ســاحل شــرقی افریقــا نیــز حضــور خواهــد یافــت. ایــران در 
راســتای پیشــرد طرحهــای منطقــه ای و محافظــت از منافــع خــود تــاش دارد 
شــبکه ای از روابــط و ائت�افهایــی را در خاورمیانــه ایجــاد کنــد. و از ایــن رو، 
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مســیرهای دریایــی امــدادی را تــا ســاحل شــرقی افریقــا بــه عنــوان مراکــز امــداد 
منطقــه ای تــدارک دیــده اســت)1(.

ــزوای بیــن املللــی و کمــک بــه دور زدن حتریمهــا: نیــروی دریایــی  ج. مقابلــه بــا ان
ایــران نقــش بســیار مهــی در دور زدن حتریمهــا ایفــا یم کنــد. و بــه دور از 
میکانیســم نظــارت بیــن املللــی نفــت را قاچــاق یم کنــد و بــرای ایــن کار از 
روشــهایی چــون خامــوش کــردن فرســتن�ده هــای کشــتی هــا، انتقــال محمولــه 
نفتــی بــه کشــتی دیگــر در میانــه راه، پنهــان کــردن هویــت نفتکــش هــای 
ایــراین بــا تغییــر نــام کشــتی هــا و یــا افراشــن پرچــم کشــورهای دیگــر، از کار 
انداخــن دســتگاههای رهگیــری بــه منظــور در امــان مانــدن از رصــد ماهــواره 
ای اســتفاده یم کنــد)٢(. ذخیــره ســازی نفــت در جاهــای مشــخص و فــروش بــه 
ــروی  ــط نی ــا توس ــهای دور زدن حتریمه ــر روش ــتقیم از دیگ ــر مس ــهای غی روش
دریایــی ایــران اســت)3(. بــه عنــوان مثــال، شــرکت »تانکــر تراکــرز« کــه تــردد 
٢٠ میــادی گــزارش داد کــه یــک  نفتکشــها را رصــد یم کنــد، در ســال ٢٠
ــه  ــود، محمول ــات گازی ب ــکه میعان ــون بش ــاوی دو میلی ــه ح ــراین ک ــش ای نفتک
خــود را در بنــ�در خوســیه ونزوئــا ختلیــه کــرده اســت. ایــن شــرکت در حســاب 
ــواحل  ــه س ــه ب ــد از اینک ــراین بع ــش ای ــاال نفتک ــه احتم ــت ک ــود نوش ــری خ توی
جنــوب افریقــا رســیده، بــه ســمت ونزوئــا تغییــر مســیر داده و در طول مســیر، 
دســتگاه رهگیــری ماهــواره ای را از کار انداختــه اســت. گزارشــها حاکیســت 
کــه نمــای نفتکــش ایــراین تغییــر کــرده بــود و نــام دیگــری روی آن نوشــته شــده 

بــود)4(.

))( مايــكل آيزنشــتات، آالن بــاز، حضــور پیشــرفته ایــران در آبهــا، انســتیتو واشــنگتن بــرای مطالعــات 
.http://cutt.us/tQUoG ،خــاور نزدیــک، )3) مــارچ ))20م(، تاريــخ بازدیــد: 25 آوریــل )202م

)2( () Jackie Northam , Iran And Trading Partners Will Find Ways To Skirt Sanctions, 
Analysts Say, National Public Radio, (November ((, 20(8(, accessed on: 26 Nov. 20(8. 
http://cutt.us/AhFtx.

)3( اتــاق بازرگانــی، صنايــع، معــادن و کشــاورزی تهــران، راه هــای دور زدن تحریــم کــدام اســت؟، )06 
.http://cutt.us/kxByj ،ــر 8)20م ــد: 28 نوامب ــخ بازدی آذر 397)ه.ش(، تاري

ــی  ــد م ــت را رص ــردن نف ــا ک ــرای جابج ــران ب ــای ای ــرز« ترفنده ــر تراك ــن، »تانك ــری العي ــگاه خب ))( پای
کنــد... نقشــه »هانــی« بــر مــا شــد ))) ســپت�امبر 2020م(، تاريــخ بازدیــد: 22 ســپت�امبر )202م، 

.https://cutt.us/m7AY(

http://cutt.us/tQUoG
http://cutt.us/AhFtx
http://cutt.us/kxByj
https://cutt.us/m7AY1
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ــاالت متحــده و قدرتهــای غــریب:  د. حتقیــق اندکــی موازنــه نظــایم در مقابلــه بــا ای
اقــدام ایــران در افزایــش همــکاری هــای دریایــی بــا روســیه و چیــن بــه بلندپــروازی 
هــای امنیتــی ایــران در منطقــه کمک یم کنــد. همچنین موضــع ایــران را در مقابله 
بــا تهدیدهــای خارجــی و نیــز مقابلــه بــا ائت�افهــای ضــد ایــراین در خلیــج تقویت یم 
کنــد، نمونــه آن هــم ائت�افــی کــه آمریــکا بــه جهــت حفاظــت از امنیــت دریانــوردی 
در خلیــج عــریب ایجــاد کــرده اســت. گفتنــی اســت بعــد از اینکــه در اوایــل مــاه یم 
٢٠19 میــادی)1(، امریــکا معافیــت هــای نفتــی ایــران را لغــو کــرد، ایــران اقــدام بــه 
تهدیــد امنیــت دریانــوردی در خلیــج کــرد و ایــاالت متحــده نیــز در پاســخ بــه ایــن 
اقــدام، یــک ائتــ�اف بیــن املللــی بــرای محافظــت از امنیــت دریانــوردی در خلیــج 
و تنگــه هرمــز تشــکیل داد و کشــورهای اروپایــی نیــز بــا همیــن هــدف دســت بــه 
ــیه  ــن و روس ــر چی ــکا ب ــارهای امری ــز فش ــی و نی ــن امللل ــوالت بی ــد. حت ــکارایت زدن ابت
فرصتــی بــرای ایــران فراهــم کــرده تــا همکاریهــای خــود را بــا ایــن دو کشــور تقویــت 
کنــد ؛ بــه ویــژه اینکــه چیــن بــه عنــوان بزرگریــن بازیگــر بیــن املللــی منقطــه ایــن 
ــده رو در  ــاالت متح ــا ای ــود ب ــای خ ــدوده مرزه ــارج از مح ــه در خ ــی را دارد ک آمادگ
رو شــود. جــا دارد کــه در اینجــا بــه تفاهمنامــه مشــارکت راهــردی ایــران بــا چیــن 
و رزمایشــهای دریایــی کــه در ســالهای اخیــر ایــن دو کشــور بــا مشــارکت روســیه 
ــال ٢٠٢1  ــه س ــا در فوری ــن آنه ــه آخری ــیم ک ــته باش ــاره ای داش ــد اش ــام داده ان اجن
میــادی بــود. بن�ابرایــن، هــر دو کشــور منافــع خــود را در همــکاری بــا یکدیگــر یم 
بیننــ�د کــه جایــگاه تعییــن کننــ�ده ای در راهــرد آنهــا دارد و پیشــرد پــروژه بــزرگ 
چیــن یعنــی » یــک کمــر بنــ�د، یــک جــاده« کــه قــاره هــای جهــان را بــه یکدیگــر 
پیونــد یم دهــد، را تســهیل یم کنــد و یــک منطقــه حیــایت بــرای تأمین امنیــت نفوذ 
منطقــه ای ایــران بــه وجــود یم آورد و ایــن احتمــال هــم وجــود دارد کــه روســیه نیــز 

در ایــن پــروژه ســهیم شــود.
بــه طــور کل، نیــروی دریایــی ایــران از ارکان نیــروی دفاعــی ایــران بــه حســاب یم 
آیــد و خبشــی از سیاســت هــای ایــران در مقابلــه بــا چالشــها و تهدیدهــای امریــکا و 

هــم پیمانانــش را بــه پیــش یم بــرد.

))( دویچــه ولــه، آغــاز اولیــن رزمایــش دریایــی مشــترک ایــران، روســیه و چیــن در اقیانــوس هنــد، )27 
.https://bit.ly/2W80hW0 ،ــي )202م ــد: 06 م ــخ بازدی ــامبر 9)20م(، تاري دس

https://bit.ly/2W80hW0
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دوم: امکانات و توانمندیهای نیروی دریایی
ــگاه  ــی ایــران در مجمــوع 48 هــزار پرســنل دارد)1(. چندیــن دانش نیــروی دریای
ــر  ــایم را ب ــوزش نظ ــت آم ــی مأموری ــز آموزش ــات و مراک ــایم و مؤسس ــژه نظ وی
ــام  ــی ام ــوم دریای ــگاه عل ــش، دانش ــی ارت ــروی دریای ــورد نی ــد. در م ــده دارن عه
خمینــی مســئولیت تربیــت فرماندهــان نیــروی دریایــی را بــر عهــده دارد. البتــ�ه 
ــش  ــی ارت ــروی دریای ــت نی ــوزش و تربی ــر کار آم ــی دیگ ــز آموزش ــن مراک چندی
را اجنــام یم دهنــد. امــا در مــورد نیــروی دریایــی ســپاه، دانشــگاه نظــایم امــام 
ــن  ــده دارد و چندی ــر عه ــان را ب ــت فرمانده ــوزش و تربی ــئولیت آم ــین مس حس
ــه آمــوزش و تربیــت  پایــگاه دریایــی و مراکــز آموزشــی زیــر مجموعــه آن نیــز ب
پرســنل مربوطــه مشــغول اســت. امکانــات و جنــگ افزارهــای نیــروی دریایــی 
همــان نــاوگان دریایــی اســت کــه خبــش اعظــم آن مربــوط بــه قبــل از انقــاب 
اســت. امــا نیــروی دریایــی در خبــش بازســازی ایــن جتهیــزات ســرمایه گــذاری 
کــرده و هــم اکنــون قطعــات مــورد نیــاز در کارخانــه هــای نظــایم تولید یم شــود 

کــه تــا کنــون موفــق بــه تولیــد چندیــن شــناور شــده اســت.
جدول )1(: جتهیزات نیروی دریایی ایران

تعداد نوع
5 ناوچه

(0 مین روب
230 شناور گشتی
33 زیر دریایی
3 ناو سبک

398 شناورها
679 مجموع

منبــع: اســپوتنیک، توانمنــدی هــای نیــروی دریایــی ایــران، )29 شــهريور 1398ه.ش(، تاريــخ بازدید: 11 ســپتامبر 

.https://cutt.us/wtOhI ،2021م

))( اســپوتنیک، توانمنــدی هــای نیــروی دریایــی ایــران، )29 شــهريور 398) ه.ش(، تاريــخ بازدیــد: 08 
.https://cutt.us/wtOhI ،ســپت�امبر )202م

https://cutt.us/wtOhI
https://cutt.us/wtOhI
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جدول )2(: پایگاههای دریایی ایران
پایگاههای موجود در خلیج عریب و 

دریای عمان
پایگاههای موجود در دریای خرز

پایگاه انزلیپایگاه بن�در عباس
پایگاه نوشهرپایگاه بوشهر

پایگاه خرمشهر
پایگاههای موجود در جزایر

پایگاه جزیره فارسی
دو پایگاه در جزیره الرک

پایگاه ابو موىس
پایگاه جزيره سريی

منبــع: اســپوتنیک، توانمنــدی هــای نیــروی دریایــی ایــران، )29 شــهريور 398)ه.ش(، تاريــخ بازدیــد: )) 
.https://cutt.us/wtOhI ،ســپت�امبر )202م

از جملــه جنــگ افزارهایــی کــه تــوان نیــروی دریایــی ایــران بــه حســاب یم آیــد و 
در نتیجــه، تعییــن کننــ�ده اصلــی دکریــن نیــروی دریایــی اســت و قواعــد جنــگ 
را رقــم یم زنــد، یم تــوان بــه کشــتی هــای جنگــی، کشــتی هــای امــدادی، 
قایقهــای تنــ�درو، پهبادهــا، موشــک هــای دریایــی، میــن هــای دریایــی، فراهــم 
بــودن فضــای مناســب جهــت تقویــت دفاعــی نیــروی دریایــی یعنــی مناطقــی 
کــه کشــتیهای بــزرگ قــادر بــه تــردد از آجنــا نیســتن�د، و همچنیــن پوشــش 
گیاهــی کــه امــکان اســتت�ار و آمادگــی بــرای عملیــات را در هنــگام درگیریهــا 

فراهــم یم کنــد، اشــاره کــرد.
ــدی  ــون و توانمن ــای گوناگ ــان تهدیده ــه می ــرای اینک ــران ب ــی ای ــروی دریای نی
هــای نســبت�ا ضعیــف خــود یــک تــوازین ایجــاد کنــد، بــه تاکتیــک هایــی رو آورده 

اســت کــه در اینجــا بــه آنهــا اشــاره یم کنیــم:
تــوازن  در  موجــود  خلــل  جــربان  بــرای  تنــ�درو  قایقهــای  از  اســتفاده  یــک. 

یت تســلیحا
قایقهــای تنــ�درو، یکــی از مهمرین تســلیحات کارا و از ارکان راهــردی نیروهای 
دریایــی ســپاه پاســداران اســت و بــه عنــوان اهــرم عملیــایت کارا در منطقــه 

https://cutt.us/wtOhI
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خلیــج عــریب و تنگــه هرمــز، خبشــی از دکریــن دریایــی ایــران را تشــکیل یم 
دهــد. عواملــی چــون ایجــاد نوعــی تــوازن تســلیحایت و افزایــش تــوان جنگــی 
نیــروی دریایــی، ســرعت زیــاد و قــدرت مانوردهــی قایقهــا، امــکان جتهیــز آن بــا 
جنــگ افزارهــای مختلــف و کــم هزینــه بــودن ســاخت ایــن قایقهــا ســبب شــده 
اســت کــه ایــران بــه ایــن جنــگ افــزار توجــه خــایص نشــان دهــد. نظــر بــه اینکــه 
ماهیــت جغرافیــای خلیــج عــریب بــه گونــه ای اســت کــه ایــن قایقهــا یم تواننــ�د 
بــه راحتــی بــه اجنــام علمیــات و مأموریــت هــای خــود برپدازنــد، اســتفاده از ایــن 

قایقهــا، تــوان عملیــایت ایــران را در ایــن منطقــه افزایــش داده اســت.
ــرده  ــداری ک ــمالی خری ــره ش ــن و ک ــه از چی ــی را ک ــای قدی ــناورهای ه ــران ش ای
بــود، از جملــه شــناورهای کاس »پیــکاپ« )IPS-(8 ،IPS-(6( کــه بــه قایــق 
 »C-((« معــروف اســت و شــناورهای چینــی کاس )تنــ�درو »ذوالفقــار«)1
کــه »آذرخــش« نــام گرفتــه، بازســازی و تعمیــر کــرده اســت و شــناورهای 
غیــر جنگــی را بــه شــناورهای جنگــی ارتقــا داده و بــه توپخانــه و ســکوی 
پرتــاپ موشــک مجهــز ســاخته اســت کــه شــناور تنــ�درو »ســراج« از آن جملــه 

است)٢(.
در مــورد جتهیــزات تســلیحایت کشــتی هــا و شــناورها، از موشــک هــای چینــی 
ضدکشــتی کــه بــا فنــاوری داخلــی ارتقــا داده شــده، اســتفاده کــرده اســت)3(. 
ــک کاس  ــتم رادار و موش ــه سیس ــار« را ب ــناور »ذوالفق ــال، ش ــوان مث ــه عن ب
»کوثــر« ضــد کشــتی کــه ٢5 کیلومــر بــرد دارد و دو توپخانــه از نــوع 7.1٢ 
ــش« و  ــورا«، »آذرخ ــناورهای »عاش ــت)4(. و ش ــرده اس ــز ک ــری مجه ــی م میل
»ســراج« را بــه »دوشــکا« و راکــت اندازهــای چینــی از نــوع 1٠7 میلــی مــری 

ــت. ــرده اس ــز ک مجه
ایــن قایقهــای تنــ�درو، بــرای اجنــام مأموریــت هــای دیگــر، تغییــرایت روی آن 

))( ناوهــای جنگــی و شــناورهای مســلح موجــود در ایــران، جنــگاوران، )آبــان 339)ه.ش(، تاريــخ 
.https://cutt.us/jkbyY )202م،  ســپت�امبر   08 االطــاع: 

)2( همان. 
ــد: 08  ــخ بازدی ــى )202ه.ش(، تاري ــران، )3) م ــاخت ای ــتی س ــد کش ــای ض ــک ه ــگاوران، موش )3( جن

.https://cutt.us/DWs03 )202م،  ســپت�امبر 
))( ناوهای جنگی و شناورهای مسلح موجود در ایران، جنگاوران، همان.

https://cutt.us/jkbyY
https://cutt.us/DWs03
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اعمــال یم شــود کــه بــا تعبیــه مــواد منفجــره، بــه قایقهــای تهاجــی انتحــاری 
کنــرل از راه دور تب�دیــل یم شــود. بــرای اولیــن بــار قایــق انتحــاری »یــا مهــدی« 
در رزمایــش »پیامــر اعظــم ۵ « در ســال 2۰1۰ میــادی آزمایــش شــد)1(. 
همچنیــن، قایقهــای تنــ�درو بــه اژدرافکــن نیــز مجهــز شــدند. ســپاه پاســداران 
انقــاب در ســال ٢٠15 میــادی از شــناور دو زیســت »ذوالفقــار« کــه مجهــز 
بــه ســکوی پرتــاب موشــک و اژدرافکــن بــود رو نمایــی کــرد. ایــن شــناور قــادر 
ــر و دو  ــرد ٢٠ کیلوم ــا ب ــای ب ــک ه ــز موش ــر و نی ــول 4 م ــا ط ــت اژدر 3٢4 ب اس

ــد)٢(. ــل کن ــود حم ــا خ ــتی را ب ــد کش ــر« ض ــک »کوث موش
قایــق هــای ایــران، چندیــن اقــدام حتریــک آمیــز و مزاحمــت بــرای حرکــت 
آنهــا  مهمریــن  کــه  دارنــد  خــود  پرونــده  در  را  خلیــج  آبهــای  در  کشــتیراین 
ــایم و  ــای نظ ــتی ه ــز کش ــی و نی ــم امریکای ــاو پنج ــتیهای ن ــرای کش ــت ب مزاحم
ــ�ال ایــن حــوادث، روابــط ایــاالت  ــه دنب ــای خلیــج اســت. ب غیــر نظــایم در آبه
متحــده بــا ایــران تیــره تــر شــد و مقامــات دو کشــور اظهــارت تنــ�دی علیــه 
ــم  ــان تصمی ــا هم ــری ه ــن موضعگی ــن ای ــه تن�دتری ــتن�د ک ــراز داش ــر اب یکدیگ
ــادی  ٢٠ می ــال ٢٠ ــود. او در س ــکا ب ــت امری ــور وق ــس جمه ــپ رئی ــد ترام دونال
دســتور داد قایقهــای ایــراین کــه بــه کشــتیهای امریکایــی نزدیــک شــوند، بایــد 
منهــدم گردنــد. گفتنــی اســت قایقهــای ایــراین پیــش از ایــن تهدیــد »چندیــن 
مرتبــ�ه« بــه شــش کشــتی جنگــی امریکایــی کــه مشــغول گشــت زین در 

ــدند)3(. ــک ش ــد، نزدی ــج بودن ــمال خلی ش
دو. مین های دریایی؛ گزینه ای برای تهدید امنیت دریایی در خلیج

در صورتیکــه مســیر حتــوالت بــه رویارویــی نظــایم ختــم شــود، یکــی از گزینــه 
هایــی کــه ایــران روی آن حســاب کــرده، اســتفاده از میــن هــای دریایــی اســت 

))( bbc فارســى، مرحلــه اول مانــور نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران انجــام شــد، )۰2 اردیبهشــت 
 .https://cutt.us/bHLgJ )202م،  ســپت�امبر   08 بازدیــد:  تاريــخ  1۳8۹ه.ش(، 

مهــر   11( شــد+عکس،  رونمایــی  »ذوالفقــار«  نــام  بــا  ســپاه  دوزیســت  »اژدرافکــن«  مشــرق،   )2(
 .https://cutt.us/3TZaG )202م،  ســپت�امبر   08 بازدیــد:  تاريــخ  1۳۹۴ه.ش(، 

)3( پایــگاه خبــری NEWS)i2، ترامــپ دســتور داد قایقهــای ایرانــی کــه بــه کشــتیهای امریــکا در خلیــج 
https:// ،نزدیــک شــوند، بایــد منهــدم شــوند، )22 آوریــل 2020م(، تاريــخ بازدیــد: 06 ســپت�امبر )202م

.cutt.us/yv9SU

https://cutt.us/bHLgJ
https://cutt.us/3TZaG
https://cutt.us/yv9SU
https://cutt.us/yv9SU


منازعه میان شبه نظامیان و نفوذ ایران در عراق 16

کــه یم توانــد بــرای ممانعــت از حرکــت نفتکــش هــا و متوقــف کــردن صــادرات 
نفــت از تنگــه هرمــز، از ایــن گزینــه اســتفاده کنــد.

ایــران تعــداد زیــادی از میــن هــای روســی و چینــی را در اختیــار دارد کــه از قایــق 
هــای تنــ�درو و کشــتیهای ســطیح بــرای انتشــار آنهــا در دریــا اســتفاده یم کنــد. 
ایــن میــن هــا کــه 3٠٠ کیلوگــرم وزن دارد، تعدادشــان بــه ٢٠٠٠ تــا 5٠٠٠ میــن 
ختمیــن زده یم شــود)1(. از مهمریــن میــن هایــی کــه در زرادخانــه ایــران وجــود 
دارد میــن هــای لنگــردار »MDM-6« و مین های دریا بســر »EM-52« اســت 
)٢(. البتــ�ه میــن هــای »صــدف« ســاخت داخــل کــه توســط مراکــز پژوهشــی 

Lim- )ســپاه طــرایح شــده انــد و میــن هایــی کــه ایــران از روی میــن »ليمپــت« 
pet( کپــی بــرداری کــرده را نیــز بایــد بــه ایــن مجموعــه افــزود)3(.

ــه  ــابقه دارد. ب ــران س ــط ای ــا، توس ــی در درگیریه ــای دریای ــن ه ــتفاده از می اس
عنــوان مثــال، نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران در حوالــی جزیــره فارســی در 
خلیــج عــریب اقــدام بــه نصــب ایــن میــن هــا کــرد. در ســال 1987 میــادی انفجــار 
یکــی از ایــن میــن هــا بــه نفتکــش »اس اس بریدجتــون« آســیب رســاند. و در 
ــراین  ــن ای ــک می ــه ی ــس« ب ــموئل رابرت ــی »س ــاو امریکای ــادی ن ــال 1988 می س

برخــورد کــرد و بــر اثــر انفجــار میــن، دچــار آســیب دیدگــی شــد)4(.
میــن هــای ایــراین همچنــان تهدیــدی بــرای امنیــت دریایــی خلیــج عــریب و دریــای 
عمــان و دریــای ســرخ بــه شــمار یم رود. ســتاد فرماندهــی مرکــزی ایــاالت 
متحــده امریــکا در ســال ٢٠19 میــادی دربــاره جزئیــات حادثــه نفتکــش ژاپنــی 
ــک  ــا ی ــش ب ــن نفتک ــرد ای ــد ک ــه داد و تأکی ــایت ارائ ــس« اطاع ــوکا کارج »کوک

ــی   ــود م ــکا را ناب ــر آمري ــای هواپيماب ــه ناوه ــران چگون ــی اي ــای درياي ــن ه ــگاران، مي ــگاه خبرن ))( باش
https:// ،کننــ�د + فیلــم لحظــه انفجــار ميــن، )۳۰ دی 1۳۹1ه.ش(، تاريــخ بازدیــد: 27 اوت )202م

 .cutt.us/5P8JD
)2( همان. 

ــا ایــران چنیــن میــن هایــی دارد؟ )28 خــرداد 1۳۹8ه.ش(،  ــو فــردا، میــن چســبان چیســت وآی )3( رادي
.https://cutt.us/(Rb3v ،تاريــخ بازدیــد: )2 اوت )202م

))( مشــرق، رونمایــی ایــران از »میــن ضدزیردریایــی« در آبهــای خلیــج فــارس و تنگه هرمز/ شــگفتانه 
ســپاه در ســال نــو بــرای شــکار ســریعتر »جورجیــا« آمریکایــی و »دلفیــن« اســراییلی +عکــس، )1۵ دی 

 .https://cutt.us/zEFsW ،1۳۹۹ه.ش(، تاريــخ بازدیــد: )0 ســپت�امبر )202م

https://cutt.us/1Rb3v
https://cutt.us/zEFsW
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میــن ایــراین از نــوع لیمپــت »Limpet« برخــورد کــرده اســت)1(. عــاوه بــر آن، 
نیروهــای ائتــ�اف عــریب بــرای حمایــت از حکومــت قانــوین یمــن، تاشــهای 
زیــادی اجنــام یم دهنــد تــا میــن هایــی را کــه توســط شــبه نظامیــان مــورد 

ــد. ــن برن ــد، از بی ــده ان ــته ش ــرخ کاش ــای س ــران در دری ــت ای حمای
سه. موشک های بالستیک و دورايستا، به عنوان قدرت بازدارنده ایران

ــک  ــاحلی و موش ــاع س ــای دف ــک ه ــم از موش ــران اع ــی ای ــای دریای ــک ه موش
هــای بالســتیک دریایــی ضــد کشــتی از مهمریــن عوامــل قــدرت دریایــی و 
نظــایم نیروهــای مســلح ایــران بــه شــمار یم رونــد. و بــه عنــوان مهمریــن 
ــن  ــی و از مهمری ــی و دفاع ــی تهاج ــدرت بازدارندگ ــی و ق ــدرت دریای ــل ق عام
اهرمهــای نظــایم ایــران در درگیریهــای دریایــی احتمالــی مطــرح هســتن�د. ایــن 
موشــک هــا کــه ٢5 تــا 3٠٠ کیلومــر بــرد دارد، یم توانــد کاهــک هــای جنگــی 
بــا وزن ٢9 و 315 کیلوگــرم را بــا خــود حمــل کنــد و امــکان نصــب انــواع مختلــف 
ــران  ــف، ای ــای مختل ــود دارد. در دوره ه ــراین وج ــ�درو ای ــای تن ــر روی قایقه آن ب
ــکی  ــدرت موش ــه ق ــت ک ــرده اس ــداری ک ــک خری ــن موش ــ�ه از چی ــن مرتب چندی
دریایــی ایــران را ارتقــا خبشــیده اســت و موافقــت بــویم ســازی برخــی موشــک 
 »C-80(« هــا را نیــز کســب کــرده اســت. به عنــوان مثــال، ایران موشــک هــای
ــور٢«،  ــور1«، »ن ــای »ن ــک ه ــا داده و موش ــویم ارتق ــاوری ب ــا فن و»)C-70« ب

»قــادر«، »قديــر«، »ظفــر«، »كوثــر1« و»كوثــر٢« را تولیــد کــرده اســت.
ــرد کــه  ــاره ک ــور« اش ــک »ن ــه موش ــن موشــک هــا یم تــوان ب از مهمریــن ای
از  پرتــاب  قابلیــت  هــم  کــه  اســت   »C-802« چینــی  یافتــه  ارتقــا  نســخه 
ســکوهای ثابــت ســاحلی و هــم قابلیــت پرتــاب از روی شــناورهای ایــراین را 
ــه  ــعه یافت ــه توس ــه نمون ــت ک ــادر« اس ــک »ق ــر، موش ــال دیگ ــت و مث داراس
یافتــه  ارتقــا  نمونــه  »رعــد«  موشــک  همچنیــن  اســت.  »نــور«  موشــک 

موشــک روســی »کــرم ابریشــم« اســت.
در مــورد افزایــش قــدرت موشــکی دریایــی ایــران بایــد گفــت کــه بعــد از اینکــه 
ایــران موشــک هــای بالســتیک دریایــی را بــه لیســت موشــک های ضد کشــتی 

ــتفاده  ــان اس ــج عم ــش در خلی ــار دو نفتک ــرای انفج ــن ب ــوع می ــدام ن ــران از ک ــ�ة، ای ــایت العربي ))( وب س
.https://cutt.us/(KggK ،کــرد؟، )7) ژوئــن 9)20م(، تاريــخ بازدیــد: 06 ســپت�امبر )202م

https://cutt.us/1KggK
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افــزود، قــدرت موشــکی ایــن کشــور شــاهد پیشــرفت قابــل ماحظــه ای شــده 
اســت و یکــی از مهمریــن موشــک هایــی کــه نیــروی دریایــی علیــه کشــتی هــا 
اســتفاده یم کنــد، موشــک »خلیــج فــارس« اســت کــه حــدود ۳۰۰ کیلومــر 

بــرد دارد)1(.
چهار. زیردریایی های ایران؛ برای اثب�ات برتری دریایی

نیــروی دریایــی ایــران چندیــن زیردریایــی بــا انــدازه های مختلفــی در اختیــار دارد 
کــه بــه جنــگ افزارهــای متعــددی مســلح اســت. ایــن زیردریایــی هــا ســاخت 
روســیه و کــره شــمالی اســت کــه ایــران در زمــان شــاه خریــداری کــرده بــود کــه 
از آن جملــه یم تــوان بــه زیردریایــی هــای کــم حجــم از کاس »غدیــر« کــه در 
اصــل ســاخت کــره شــمالی اســت، اشــاره کــرد. و برخــی از ایــن زیردریایــی هــا 
بعــد از انقــاب و در میانــه ســالهای 199٢ و 1997 میــادی از روســیه خریــداری 

شــده اند)٢(.
ــه نامهــای  کــه در ایــن مــورد یم تــوان بــه زیردریایــی هــای کاس کیلــو ایــران ب
ــاخت  ــی س ــه زیردریای ــن س ــرد)3(. ای ــاره ک ــوح« اش ــس« و »ن ــارق«، »یون »ط
روســیه، بــا موتورهــای دیزلــی- الکریکــی و بــا وزن جاجبایــی 395٠ تــن در حالت 
غوطــه ور، بــه عنــوان خــط اول دفاعــی در دریــای عمــان بــه شــمار یم رونــد)4(. 
ــن  ــا و همچنی ــن ه ــت می ــا در کاش ــی آنه ــا، توانای ــی ه ــر دریای ــن زی ــی ای ویژگ
مجهــز بــودن آنهــا بــه اژدر افکــن اســت و بــه سیســتم رانــش مســتقل از هــوا نیــز 

مجهــز اســت)5(.
امــا زیردریایــی »فــاحت« کــه ســاخت داخــل اســت، بــه اژدرهــای 533 میلــی 
ــر  ــا دیگ ــه ب ــت و در مقایس ــز اس ــروز« مجه ــای کاس »ک ــک ه ــری و موش م

))( خبرگــزاری میــزان، »خلیــج فارس«؛ موشــک ایرانی مافوق صــوت، )۳1 ارديبهشــت 1۴۰۰ه.ش(، 
 .https://cutt.us/Uxv3w ،تاريخ بازدید: )3 اوت )202م

)2( اســپوتنیک، ایــران بــا در اختیــار داشــتن 6 نــوع زیردریایــی، در شــمار 5 قــدرت برتــر جهــان اســت، )0) 
 .https://cutt.us/9JOYL ،فوریــه )202م(، تاريخ بازدیــد: 09 ســپت�امبر )202م

)3( راديــو فــردا، چــرا مهــم تریــن زیردریایــی هــای ایــران غیرعملیاتــی شــده اند؟، )1۶بهمــن 1۳۹۹ه.ش(، 
.https://cutt.us/IRS0q ،تاريخ بازدیــد: 29 اوت )202م

))( راديــو فــردا، چــرا مهــم تریــن زیردریایــی هــای ایــران غیرعملیاتــی شــده اند؟، )1۶بهمــن 1۳۹۹ه.ش(، 
 .https://cutt.us/IRS0q ،تاريخ بازدیــد: 29 اوت )202م

)5( همان.

https://cutt.us/Uxv3w
https://cutt.us/IRS0q
https://cutt.us/IRS0q
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زیردریایــی هــای ایــران، یم توانــد در آبهــای دور از ســاحل هــای ایــران وارد 
عملیــات شــود. همچنیــن نیــروی دریایــی ایــران تعــداد ده زیــر دریایــی ســبک از 
کاس »غدیــر« در اختیــار دارد کــه قــادر بــه اجنــام عملیــات در آبهــای کــم عمــق 

خلیــج عــریب اســت)1(.
پنج. پهبادهای ایران؛ عامل تهدید فضایی

فنــاوری ســاخت و توســعه جتهیــزات پهبــادی یکــی از اولویــت هــای تســلیحایت 
و توســعه ای در صنایــع داخلــی ایــران بــه شــمار یم رود. جتهیــز نیــروی دریایــی 
بــه ایــن ســاح و همچنیــن جتهیــز پهبادهــا بــه موشــک هــا و بمــب هــای ســاخت 
داخــل، تــوان ایــن نیــرو را در مأموریــت هــای شناســایی و رصــد حتــرکات دریایــی 

در خلیــج عــریب نســبت�ا افزایــش داده اســت.
بــا مجهــز شــدن نیــروی دریایــی ایــران بــه جتهیــزات پهبــادی، ایــن نیــرو، در 
مناطــق ســاحلی خلیــج عــریب یگانهــای خــاص پهبــادی ایجــاد کــرده اســت کــه 
پهبادهــا بــرای اجنــام مأموریــت هــای محولــه در منطقــه از آجنــا بــه پــرواز در یم 
RQ-(70 Senti- »آینــد. بعــد از ماجــرای بــه زمیــن نشــاندن پهبــاد امریکایــی 

nel« در ســال ٢٠11 میــادی، برنامــه صنایــع پهبــادی ایــران شــاهد پیشــرفت 
ــعه آن،  ــا توس ــرده و ب ــتفاده ک ــاوری آن اس ــران از فن ــرا ای ــد. زی ــمگیری ش چش
نمونــه هــای دیگــری چــون »ســیمرغ« و »صاعقــه« تولیــد کــرد. از مهمریــن 
پهبادهــای ایــراین، پهبــاد »ابابیــل۳« اســت کــه بــرای پیــش بینــی وضعیــت آب 
ــا تصویــر بــرداری اطاعــات الزم  و هــوا شناســی طــرایح شــده و قــادر اســت ب
را جمــع آوری کــرده و عبــور و مــرور کشــتی هــا را رصــد کنــد. ســپاه پاســداران 
انقــاب ایــران در آوریــل 2۰1۹ میــادی تصاویــری کــه توســط پهبــاد »ابابیــل 
ــاور CVN-69« در  ــت آیزنه ــو اس اس دوای ــی »ی ــر امریکای ــاو هواپیماب ۳« از ن
خلیــج عــریب گرفتــه شــده بــود را نشــر کــرد)٢(. از دیگــر پهبادهــای مطــرح ایران 
RQ-« یم تــوان بــه پهبــاد »ســیمرغ« اشــاره کــرد کــه از روی پهبــاد امریکایــی

ــد: ))  ــخ بازدی ــهريور 1۳۹8ه ش(، تاري ــران، )2۹ ش ــی ای ــروی دریای ــای نی ــدی ه ــپوتنیک، توانمن ))( اس
 .https://cutt.us/wtOhI )202م،  ســپت�امبر 

ــکا +  ــای آمری ــانه ه ــپاه در رس ــاد س ــط پهپ ــکا« توس ــدرت آمری ــای ق ــد »امض ــاب رص ــ�اک، بازت )2( تابن
.https://cutt.us/D5YIe ،بازدیــد: 25 اوت )202م تاريــخ  ارديبهشــت 1۳۹8ه.ش(،  ویدئــو، )۰۹ 

https://cutt.us/wtOhI
https://cutt.us/D5YIe


منازعه میان شبه نظامیان و نفوذ ایران در عراق 20

70)« نســخه بــرداری شــده و در ســال ٢٠14 میــادی از آن رونمایــی شــد و بــرای 
ــال  ــداران در س ــپاه پاس ــن، س ــرد دارد. همچنی ــوا کارب ــرات آب و ه ــد تغیی رص
٢٠16 میــادی از پهبــاد »صاعقــه« رونمایــی کــرد. ایــن پهبــاد، نســخه توســعه 
یافتــه ســیمرغ اســت کــه بــه چهــار ســکوی پرتــاب بمــب هــای »ســدید« تولیــد 

داخــل، مجهــز شــده اســت)1(.
ــاخن  ــهیم س ــران و س ــل ای ــادی در داخ ــزات پهب ــوه جتهی ــد انب ــم تولی ــی رغ عل
خبشــهای مختلــف صنعتــی در ایــن امــر از جملــه »مؤسســه صنایــع هوافضای 
از آن در رزمایشــهای  افزایــش فعالیــت هــای آن و بهــره گیــری  قــدس« و 
دریایــی، امــا بایــد گفــت کــه صنایــع پهبــادی ایــران همچنــان از ضعــف هــای 
راهــردی رجن یم بــرد. مجلــه »مطالعــات راهــردی دفاعــی« در تابســتان ٢٠18 
میــادی پژوهشــی را منتشــر کــرد مبنــی بــر اینکــه ســرپدن هــر یــک از مأموریت 
هــای طــرایح، ســاخت و تولیــد بــه ارگانهــای مختلــف تأثیــر منفــی بــر صنعــت 
ــدت  ــورت ش ــا در ص ــن پهباده ــر آن، ای ــاوه ب ــت. ع ــته اس ــران داش ــادی ای پهب
یافــن جنــگ میــداین و نیــز در اجنــام مأموریــت هایــی کــه از حلــاظ جغرافیایــی 

در مناطــق دور هســتن�د، ضعــف هایــی دارنــد )٢(.

سوم: فعالیت ها و رویکردهای نیروی دریایی ایران
بــا توجــه بــه اینکه ایــران سیاســت مقاومــت، ایســتادگی، بازدارندگــی و رونق 
خبشــیدن بــه اقتصــاد را روی دســت گرفتــه اســت، بن�ابرایــن، مأموریــت هــای 
ــردی،  ــای راه ــواد و کااله ــزوا، واردات م ــن ان ــا، شكس ــر حتریمه ــش تأثی کاه
تســهیل جریــان صــادرات ایــران بــه خــارج، تاش جهــت ایجــاد تــوازن راهردی، 
کســب اهرمهــای فشــار جهــت پاســداری از رژیــم و نیــز حمایــت از راهــرد 
ــران  ــه ای ــته ب ــان وابس ــبه نظامی ــت از ش ــق حمای ــتانه از طری ــش دس ــی پی دفاع
ــر دوش نیــروی دریایــی ایــران قــرار دارد کــه در ایــن راســتا چندیــن رویکــرد و  ب

ــم و  ــیا + فیل ــرب آس ــه غ ــران در منطق ــد ای ــت بلن ــه؛ دس ــاد صاعق ــوان، پهپ ــگاران ج ــگاه خبرن ))( باش
.https://cutt.us/flxHU ،تصاویــر، )۰۵ آبــان 1۳۹8ه.ش(، تاريــخ بازدیــد: 27 اوت )202م

ــه ای، )25  ــوذ منطق ــترش نف ــی و گس ــرای بازدارندگ ــاحی ب ــی.. س ــای ایران ــران، پهباده ــاده اي )2( ج
.https://cutt.us/j68Or ،بازدیــد: 22 ســپت�امبر )202م تاريــخ  ســپت�امبر 9)20م(، 

https://cutt.us/flxHU
https://cutt.us/j68Or
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فعالیــت دریایــی صــورت گرفتــه اســت کــه در اینجــا بــه مهمریــن آنهــا اشــاره 
خواهیــم کــرد:

یک. استقرار گسرده در خلیج عریب و تاش برای کنرل تنگه هرمز
بــا افزایــش حضــور نظــایم نیــروی دریایــی ایــران در ســواحل خلیــج عــریب و 
جزایــر راهــردی مهــم؛ مخصوصــا حضــور نظــایم در جزایــر امــارایت اشــغالی و 
ایجــاد پایگاههــای نظــایم و جتهیــز آنهــا بــه سیســتمهای موشــکی و دفاعــی و 
ــی  ــای مراقبت ــت ه ــرپدن مأموری ــی و س ــایت و تهاج ــای عملی ــش مأموریته افزای
بــه ناوچــه هــا و قایقهــای تنــ�درو، جایــگاه نیــروی دریایــی ایــران و وزن راهــردی 
ــود  ــا اراده خ ــت ت ــاش اس ــران در ت ــت. ای ــه اس ــمگیری یافت ــش چش آن افزای
را در مدیریــت تنگــه هرمــز کــه مهمریــن تنگــه جهــان اســت، اعمــال کــرده 
ــوان  ــه عن ــز ب ــه هرم ــران از تنگ ــرد. ای ــت گی ــرل آن را در دس ــی کن ــه تنهای و ب
یــک اهــرم فشــار راهــردی اســتفاده یم کنــد تــا قدرتهــای بــزرگ را از هرگونــه 
جنــگ علیــه ایــن کشــور بــاز دارد از ایــن رو، بارهــا تهدیــد کــرده اســت کــه اگــر 
چناچنــه جنگــی علیــه ایــن کشــور در بگیــرد، تنگــه هرمــز را خواهــد بســت.
ایــران بــرای مقابلــه بــا فشــارهای ایاالت متحــده سیاســت “تنش زایی حســاب 
شــده” را در پیــش گرفتــه اســت تــا با ایجاد فشــار، ایــاالت متحــده را وادار کند 
کــه در سیاســت هــای خــود جتدیــد نظــر کنــد و این پیــام را بــه امریکا برســاند که 
هرگونــه فشــار بــر ایــران، باعــث افزایــش تنــش و یب ثبــ�ایت در ســطح منطقــه و 
بیــن امللــل یم شــود. در ایــن راســتا، ایــران در چندیــن مناســبت تلویحــا گفتــه 
اســت کــه توانایــی بــر هــم زدن امنیــت و ثبــ�ات منطقــه ای را دارد و عمــا نیــز در 
واکنــش بــه حتریمهــای اقتصــادی و تهدیــدات نظــایم، از کارت امنیــت منطقــه 
ای اســتفاده یم کنــد )1(. بــه گونــه ای کــه بــه اهــداف مــورد نظــر خــود حملــه 

یم کنــد امــا مســئولیت حمــات را نــی پذیــرد)٢(.
در جــدول شــماره )٢( تعــدادی از فعالیــت هــای تنــش زا و حمــایت کــه ایــران 

))( خبرگــزاری صــدا و ســیما، عراقچــی: امنيــت در خليــج فــارس مفهومــی بــه هــم پیوســته و تفکیــک 
.https://bit.ly/2MHaPJ( ،ناپذیــر اســت، )22 خــرداد 1۳۹8ه.ش(، تاريــخ بازدیــد: )) ژوئیــه 9)20م

ــران  ــا نگ ــش ه ــوادث نفتک ــودن ح ــکوک ب ــو: مش ــه پامپئ ــاب ب ــوی خط ــنيم، موس ــزاری تس )2( خبرگ
https://bit. ،کننــ�ده و هشــدارآمیز اســت، )2۴ خــرداد 1۳۹8ه.ش(، تاريــخ بازدیــد: )) ژوئیــه 9)20م

.ly/2Ie(Y9M

https://bit.ly/2MHaPJ4
https://bit.ly/2Ie4Y9M
https://bit.ly/2Ie4Y9M
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ــات در  ــن حم ــت. ای ــده اس ــده، آورده ش ــا ش ــن در آنه ــت داش ــه دس ــم ب مته
ــت. ــدت گرف ــادی ش ــال ٢٠19 می ــول س ط

جدول )3(: تنش دریایی ایران در منطقه

رویدادتاريخ

2) مه ٢٠19م

ــران  ــه، ای ــورهای منطق ــنطن و کش واش
ــه  ــرای حمل ــن در ماج ــت داش ــه دس را ب
بــه چهــار کشــتی جتــاری در بنــ�در فجیــره 

امــارات متهــم کردنــد.

)) مه ٢٠19م

دو  حــویث  نظامیــان  شــبه  پهبادهــای 
عربســتان  در  نفــت  پمپــاژ  ایســتگاه 
ســعودی را هــدف قــرار دادنــد کــه آتــش 
ســوزی ناشــی از آن کنــرل شــد امــا یکــی 
دیــد.  جــزیئ  خســارت  ایســتگاهها  از 
یــا  و  نتوانســت در تولیــد  ایــن هجــوم 

صــادرات نفــت خللــی ایجــاد کنــد. 

3) ژوئن ٢٠19م
ايــران بــه حملــه بــه دو نفتکــش در دریای 

عمــان متهم شــد. 

20 ژوئن ٢٠19م
ــی  ــی امریکای ــاد جاسوس ــک پهب ــران ی ای

ــرد.  ــاقط ک را س

0) ژوئیه ٢٠19م

کردنــد  تــاش  ایــراین  کشــتی  ســه 
بریتانیایــی  تــردد کشــتی جتــاری  مانــع 
»بریتیــش هریتینــگ« در تنگــه هرمــز 

شــوند.
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5) ژوئیه ٢٠19م

کــرد  اعــام  امریــکا  اطاعــات  وزارت 
 M/I« نفکتــش  پاســداران  ســپاه  کــه 
RIAH« بــا پرچــم پانامــا را توقیــف کــرده 
اســت. در ابتــ�دا گمــان یم رفــت کــه 
ــن کشــتی متعلــق بــه امــارات باشــد  ای
کــه امــارات گفــت کــه کشــتی بــه ایــن 

کشــور تعلــق نــدارد. 

8) ژوئیه ٢٠19م

ناوشــکن  کــه  کــرد  اعــام  واشــنگن 
»بوکســر« امریکایــی یــک پهبــاد ایــراین 
ــرده،  ــد ک ــی را تهدی ــتی امریکای ــه کش ک
ــام  ــران اع ــا ای ــت. ام ــرده اس ــدم ک منه
کــرد کــه هیــچ پهبــادی را از دســت نــداده 

ــت.  اس

9) ژوئیه ٢٠19م

ســپاه پاســداران، دو نفتکــش بریتانیایی 
و  امپیــرو«  »اســتینا  نامهــای  بــه 
را توقیــف کــرد. مقامــات  »مســدار« 
ایــراین بعــد از تذکــر بــه نفتکش مســدار، 

بــه آن اجــازه حرکــت دادنــد. 

20 ژوئیه ٢٠19م

بــه  متعلــق  کــه  »مصــدر«  نفتکــش 
یــک شــرکت جزائــری بــود در حالیکــه 
عبــور  هرمــز  تنگــه  از  داشــت  تــاش 
کنــد، توســط نیروهــای ســپاه پاســداران 
وادار بــه تغییــر مســیر بــه ســمت آبهــای 

منطقــه ای ایــران شــد.

)) سپت�امر ٢٠19م

شــبه نظامیــان حــویث مســئولیت حملــه 
پهبــادی بــه تأسیســات نفتــی عربســتان 
ســعودی در بقیــق و خریــص را بــر عهــده 

گرفتنــ�د. 

2م(، ص 240-239. 2م، )رياض، مؤسسه بین املللی مطالعات ایران، 019 منبع: مؤسسه بین املللی مطالعات ایران، گزارش راهربدی 019
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دو. افزایش حضور دریایی در منطقه دریای سرخ و خلیج عدن
نیــروی دریایــی ایــران در تــاش اســت تــا حــوزه نقــش آفرینــی خــود را فراتــر از 
ــای  ــود را در دری ــذاری خ ــا و تأثیرگ ــای پ ــا ج ــد ت ــعه ده ــود توس ــای آیب خ مرزه
ســرخ و خلیــج عــدن تقویــت کنــد. گفتنــی اســت دریــای ســرخ در عمــق 
ــرا  ــی برخــوردار اســت؛ زی ــت باالی ــد از تنگــه هرمــز از اهمی ــران بع ــردی ای راه
دریــای ســرخ از مهمریــن گلــوگاه هــای راهــردی و مهمریــن گــذرگاه نفــت 
و جتــارت و نیــز مســیر تــردد »نیــروی نظــایم« میــان دریــای مدیرانــه، دریــای 
ســیاه، اقیانــوس اطلــس، اقیانــوس هنــد، اقیانــوس آرام اســت)1(. و نیــز یکــی از 
مســیرهایی دریایــی اســت کــه ایــران بــرای حمایــت از شــبه نظامیــان ســوریه و 

یمــن، مــورد اســتفاده قــرار یم دهــد.
ــای  ــه ه ــا و تنگ ــه ه ــود در آبراه ــایم خ ــی و نظ ــور دریای ــران حض ــن ای همچنی
ــا کارت  ــران ب ــت. ای ــرده اس ــت ک ــارت را تقوی ــی جت ــیرهای اصل ــردی و مس راه
ثبــ�ات منطقــه ای و بــا حتــت تأثیــر قــرار دادن بــازار جهــاین نفــت بــازی یم کنــد 
و همــواره تهدیــد کــرده اســت کــه اگــر بــه خاطــر حتریمهــا صــادرات نفــت ایــن 
کشــور متوقــف شــود، ایــران ایــن توانایــی را دارد کــه صــادرات نفــت تمــام 
ــده  ــلیماین؛ فرمان ــم س ــز قاس ــن نی ــل از ای ــد)٢(. قب ــال کن ــار اخت ــه را دچ منطق
ســابق ســپاه قــدس یــک روز بعــد از اینکــه نفتکــش هــای عربســتان ســعودی در 
تنگــه بــاب املنــدب و در نزدیکــی آبهــای ســاحلی یمــن توســط حــویث هــا مــورد 

حملــه قــرار گرفــت، تهدیــد بــه بــر هــم زدن امنیــت دریــای ســرخ کــرد)3(.
ســه. ایجــاد نــاوگان دریایــی بــا هــدف فعالیــت ورای مرزهــای دریایــی و در 

آبهــای دور دســت
ــه  ــی ک ــاوگان دریای ــاد ن ــت ایج ــه اهمی ــران ب ــی، ای ــرد دریای ــوب راه در چارچ
ــای  ــوس ه ــور در اقیان ــا حض ــد و ب ــت کن ــی فعالی ــارف دریای ــای متع ورای مرزه

))( صــاح الديــن حافــظ، رقابــت قدرتهــای بــزرگ بــر ســر شــاخ افریقــا، مجلــه عالــم المعرفــة، )کویــت، 
انتشــارات شــورای ملــی هنرهــا، فرهنــگ و ادبیــات، ژانویــه 982)م(، ص55-56.

ــخ  ــرداد 1۳۹7ه.ش(، تاري ــن، )۰8 م ــدان می ــا از می ــش ه ــن نفتک ــور ناممک ــکار«، عب ــه »ابت )2( روزنام
 .https://goo.gl/J9Sqfg 8)20م،  دســامبر   07 بازدیــد: 

)3( وبســایت روســيا اليــوم، ســليمانی: در ســایه وجــود امریــکا، دریــای ســرخ دیگــر امــن نیســت، )26 
.http://cutt.us/(m97f ،ــامبر 8)20م ــد: 07 دس ــخ بازدی ــن 8)20م(، تاري ژوئ

https://goo.gl/J9Sqfg
http://cutt.us/4m97f
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ــش  ــه نمای ــور را ب ــن کش ــدار ای ــه اقت ــن اینک ــی، ضم ــق دریای ــر مناط ــاز و دیگ ب
بگــذارد بــه مزنلــه خــط مقــدم دفاعــی از ایــران عمــل کنــد، یپ بــرد. ایــن نــاوگان 
ــز، یم  ــه هرم ــارج از تنگ ــایت خ ــای عملی ــا پایگاهه ــ�اط ب ــاد ارتب ــر ایج ــاوه ب ع
ــاد و  ــون را ایج ــی گوناگ ــق دریای ــرکا و مناط ــا ش ــط ب ــبکه ای از رواب ــد ش توان
مدیریــت کنــد کــه ایــن امــر بــر اقتــدار نیــروی دریایــی ایــران افــزوده و حرکــت 
آن را در آبهــای آزاد تســهیل یم کنــد. و ایجــاد بنــ�در چابهــار در ســواحل جنــویب 
ــه خلیــج عمــان مشــرف اســت، در همیــن راســتا صــورت گرفتــه  ایــران کــه ب
ــت  ــن اس ــه ممک ــریب ک ــج ع ــش در خلی ــه تن ــروز هرگون ــورت ب ــا در ص ــت ت اس
ــل،  ــه ای بدی ــون گزین ــ�در چ ــن بن ــدازد، ای ــر ان ــه خط ــران را ب ــی ای ــارت خارج جت
جریــان جتــارت ایــران را بــا دور زدن خلیــج عــریب میســر گردانــد. از نظــر ایــران، 
بنــ�در چابهــار ارتبــ�اط ایــن کشــور را بــا شــبکه ای از ائت�افهــا و روابطــی کــه تــا 
ســاحل افریقــا امتــداد یم یابــد، تأمیــن یم کنــد. حســن روحــاین رئیــس جمهــور 
وقــت ایــران در ســخناین بــه مناســبت افتتــ�اح ایــن بنــ�در بــا اشــاره بــه موقعیــت 
راهــردی آن گفــت کــه »بنــ�در چابهــار از مســیرهای زمینــی و نیــز از طریــق راه 
آهــن شــمال – جنــوب، کــه ایــران در صــدد توســعه آن در مرزهــای شــرقی خــود 
ــواحل  ــ�اط س ــه ارتب ــت را دارد ک ــن ظرفی ــت، ای ــتان اس ــتان و افغانس ــا پاکس ب

افریقــا و ســواحل آســیا را بــا آســیای میانــه تأمیــن کنــد«)1(.
چالشــهای گوناگــوین کــه فــراروی نیروهــای دریایــی ایــران قرار داشــته اســت، 
ــا ایــن چالشــهای فزاینــده برنامــه  ــرای مقابلــه ب ــا ب ــر آن داشــته ت ایــن نیــرو را ب
هــای توســعه ای و عملیــایت خــود را تغییــر دهــد و در ایــن زمینــه ضمــن تغییــر 
ــور  ــر حض ــی ب ــود مبن ــزم خ ــپاه از ع ــش و س ــم از ارت ــی اع ــروی دریای ــاختار نی س
در آب هــای دور دســت خــر داد و حتــت عنــوان »بازگشــت بــه دریــا« راهــرد 
حضــور در آب هــای ورای مرزهــای متعــارف آیب را در پیــش گرفــت. حبیــب 
هللا ســیاری فرمانــده نیــروی دریایــی ایــران در نوامــر ٢٠16 میــادی اظهــار 
داشــت: »مــا دو منطقــه دریایــی و ســه پایــگاه دریایــی در ســواحل مکــران 
ایجــاد یم کنیــم«. وی افــزود: »ایــن اقــدام در راســتای سیاســت ایــران مبنــی 

))( وبســایت ايــاف، ایــران بنــ�در تــازه ای در ســاحل اقیانــوس هنــد ایجــاد مــی کنــد، )03 دســامبر 
.http://cutt.us/RkWo6 )202م،  آوریــل   25 بازدیــد:  تاريــخ  7)20م(، 

http://cutt.us/RkWo6
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بــر بازگشــت بــه دریــا صــورت یم گیــرد«. وی همچنیــن از جتهیــز نیــروی 
دریایــی بــه موشــک هــای ایــراین زمیــن بــه زمیــن، جتهیــزات پهبــادی و نیــز تعمیر 
و بازســازی زیردریایــی هــای نــاوگان دریایــی خــر داد. ســیاری بــرای چندمیــن 
بــار بــه اهــداف ایــران ورای آب هــای منطقــه ای پرداخــت و گفــت: »در آینــده 
نزدیــک نــاوگان هــای دریایــی مــا افریقــا را دور خواهنــد زد و از اقیانوس اطلس 
عبــور خواهنــد کــرد« وی همچنیــن اشــاره ای بــه آبهــای شــرق آســیا کــرد. ایــران 
بــرای حتقــق ایــن هــدف دیدارهــا و نیــز رزمایــش هــای مشــرکی بــا کشــورهای 

ــد)1(. ــزار یم کن ــیایی برگ ــی و آس افریقای
چهار. فشار بر حضور نظایم امریکا در منطقه

اخیــرا قایقهــای تنــ�دروی ایــران مزاحمــت هــای خــود را بــرای کشــتی هــای 
امریکایــی در خلیــج عــریب افزایــش داده انــد. بــه عنــوان مثــال، در ســال ٢٠16 
میــادی 3٠ مــورد مزاحمــت از طــرف قایــق هــای ایــراین بــرای کشــتی هــای در 
حــال عبــور از تنگــه هرمــز بــه ثبــت رســیده اســت و ایــن نــوع عملیــات در ســال 
ــد،  ــت. یب تردی ــه یاف ــادی ادام ٢٠ می ــالهای ٢٠18، ٢٠19 و٢٠ ــز س ٢٠17)٢( و نی
ایــاالت متحــده افزایــش قــدرت نیــروی دریایــی ایــران را بــا نگــراین دنبــ�ال یم 
کنــد. قبــل از ایــن نیــز، اطاعــات نیــروی دریایــی ایــاالت متحــده در گزارشــی 
پیــش بینــی کــرد کــه بــا لغــو حتریمهــای نظــایم ایــران در ســال 2۰2۰ میــادی، 
دســت ایــران بــرای خریــد جتهیــزات نظــایم بــاز شــده و در نتیجــه، قــدرت نیروی 

دریایــی ایــن کشــور بــه طــور قابــل ماحظــه ای افزایــش خواهــد یافــت)3(.
فرماندهــان نظــایم ایــران بارهــا تهدیــد کــرده انــد کــه پایگاههــا و منافــع امریکا 
در منطقــه خلیــج عــریب را هــدف قــرار خواهنــد داد)4(. گــزارش نهادهــای 

)(( Yoel Guzansky, Iran’s Growing Naval Ambitions.. Why It Wants Naval Bases in Syria 
and Yemen, Foreign affairs, )( January 20(7(, accessed on: ( April 202(. goo.gl/gBpTbm.
تاريــخ  ترامپیســم، )12بهمــن 1۳۹5ه.ش(،  نظامــی در دوران  ماجراجویــی هــای  روز،  )2( سياســت 

 .http://cutt.us/EA8xS )202م،  ســپت�امبر   26 بازدیــد: 
)3( جــام جــم، تــوان نیــروی دریایــی ایــران پــس از 2۰2۰ بــه شــدت افزایــش مــی یابــد، )12 اســفند 

.http://cutt.us/5kgSF )202م،  ســپت�امبر   26 بازدیــد:  تاريــخ  1۳۹۵ه.ش(، 
))( خبرگــزاری تســنيم، آمــاده ایــم   انتقــام ســختی از آمریــکا  بگیریــم / نظامیــان آمریــکا   در خلیــج 
https:// ،فــارس در دســترس مــا قــرار دارنــد، )1۶ دی 1۳۹8ه.ش(، تاريــخ بازدیــد: )0 دســامبر 2020م

bit.ly/37LojZX
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امریکایــی نیــز حاکیســت کــه ایــران تعــدادی از موشــک هــای ضــد کشــتی را در 
منطقــه ای مشــرف بــه تنگــه هرمــز مســتقر کــرده اســت)1(. قایقهــای تنــ�درو 
ایــراین در خلیــج عــریب بــرای کشــتی هــای امریکایــی ایجــاد مزاحمــت کــرده انــد. 
ایــران تهدیــد کــرده اســت کــه اگــر چناچنــه امریــکا نفتکــش هــای ایــراین را در 
ــتیهای  ــه کش ــا ب ــز متقاب ــران نی ــد، ای ــرار ده ــدف ق ــورد ه ــب م ــه کارائی منطق

جتــاری امریــکا در خلیــج عــریب و دریــای عمــان حملــه خواهــد کــرد.
ــویب  ــاحل جن ــر را در س ــاو هواپیماب ــت ن ــداران ماک ــپاه پاس ــتا، س ــن راس در همی
ــرده  ــاخته ک ــی س ــای واقع ــه ه ــا گلول ــی ب ــات احتمال ــام تمرین ــرای اجن ــود ب خ
ــش  ــادی و در رزمای ــال ٢٠15 می ــز در س ــن نی ــش از ای ــه، پی ــن نمون ــت. ای اس
نظــایم موســوم بــه »پیامــر اعظــم 9« مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. ایــن 
اقــدام حاکــی از آن اســت کــه ســپاه پاســداران بــرای عملیــات غــرق کــردن 

فــریض شــبیه عملیــات ســال ٢٠15 میــادی آمادگــی یم گیــرد.
بعــد از اینکــه ایــاالت متحــده نفتکــش هــای ایــراین بــه مقصــد ونزوئــا را 
توقیــف و محمولــه آن را مصــادره کــرد، تنــش دریایــی میــان ایــران و دشــمنانش 
بــاال گرفــت. بریتانیــا در ژوئیــه ٢٠19 میــادی کشــتی ایــراین »گریــس 1« را 
ــادی  ــال ٢٠٢1 می ــز در س ــرائیل نی ــرد و اس ــف ک ــارق توقی ــل الط ــه جب در تنگ
ــد  ــت بودن ــوریه در حرک ــد س ــه مقص ــه ب ــراین را ک ــای ای ــش ه ــدادی از نفتک تع
مــورد حملــه قــرار داد. امنیــت ملــی امریــکا نیــز در ژوئــن ٢٠٢1 میــادی حتــرکات 
دو کشــتی ایــراین یعنــی ناوچــه جدیــد »ســهند« و نفتکــش قدیــی »مکــران« 
کــه بــه یــک پایــگاه شــناور تغییــر کاربــرد داده اســت، را رصــد کــرد. مقامــات 
ــود را در  ــی خ ــور دریای ــت حض ــدد اس ــور در ص ــن کش ــه ای ــد ک ــه ان ــران گفت ای

اقیانــوس اطلــس و در آبهــای بیــن املللــی تقویــت کنــد)٢(.

)(( Forbes, Iran Deploys Missiles Covering The Strait Of Hormuz,)Apr 7, 2020( accessed 
on: ( Dec. 2020. https://bit.ly/2yJYIV0.

)2( ســكای نيــوز، واشــنگتن تحــرکات دو کشــتی نظامــی ایــران در اقیانــوس اطلــس را رصــد مــی کنــد، 
 .https://bit.ly/35Ndp6P ،0) ژوئــن )202م(، تاريــخ بازدیــد: 25 ژوئــن )202م(

https://bit.ly/35Ndp6P
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پنــج. افزایــش رزمایــش نظــایم بــا چیــن و روســیه در اقیانــوس هنــد و خلیــج 
عــریب:

از ســال 2۰12 میــادی و بــا ارســال اولیــن گــروه نیــروی دریایــی ایــران بــه 
چیــن بــا هــدف کســب آمــوزش و مهــارت، همــکاری دریایــی ایــران و چیــن 
ســمت و ســوی تــازه ای گرفــت)1(. و بــا افزایــش دامنــه ایــن همــکاری، چندیــن 
رزمایــش مشــرک میــان دو کشــور برگــزار شــد کــه در برخــی از آنهــا روســیه 
ــش  ــ�ه افزای ــه جانب ــکاری س ــن هم ــر ای ــالهای اخی ــت. در س ــارکت داش ــز مش نی
داشــته اســت. در 27 دســامر 2۰1۹ میــادی یــک رزمایــش دریایــی در ســاحل 
ــیه  ــن و روس ــران، چی ــور ای ــه کش ــارکت س ــا مش ــریب ب ــج ع ــای خلی ــراین و آبه ای
ــای  ــتی ه ــن کش ــکو و پک ــه موس ــود ک ــ�ه ای ب ــن مرتب ــن اولی ــد. و ای ــزار ش برگ
جنگــی بــرای اجنــام رزمایــش مشــرک بــا ایــران در اقیانــوس هنــد اعــزام کردنــد 
و ســه کشــور توافــق کردنــد کــه در اوایــل ســال 2۰22 میــادی زرمایــش هــای 

ــد)٢(. ــام دهن ــری اجن بیش

چهارم: چالشها و قدرت مانور دهی
ــرو  ــا چندیــن چالــش روب نیــروی دریایــی ایــران از حلــاظ ســاختاری و دفاعــی ب

اســت کــه در اینجــا بــه مهمریــن ایــن چالشــها اشــاره ای خواهیــم داشــت:
یک. دوگانگی و رقابت دریایی میان سپاه و ارتش

بنــ�ا بــه برخــی مســائل کــه ریشــه در ماهیــت و مفهــوم انقــاب دارد، نظــام 
ایــران، ســپاه پاســداران را بــا نیــروی دریایــی تــازه بــه دوران رســیده اش در اجنــام 
مأموریــت هــای اصلــی و پیشــگایم در حــوزه دریایــی اولویــت داده اســت. 
ــریب و  ــج ع ــی در خلی ــق دریای ــن مناط ــرل مهمری ــه کن ــال، وظیف ــوان مث ــه عن ب
نیــز مســئولیت موشــک هــای دریایــی و همچنیــن ایجــاد پایگاههــای دریایــی 
ســاحلی بــه عهــده ســپاه پاســداران گذاشــته شــده و بودجــه نظــایم خــایص 

ــن 7)20م(،  ــان، ))) ژوئ ــای عم ــن در دری ــران و چی ــی ای ــای دریای ــی نیروه ــات آموزش ــوز: تمرین ))( ارم ني
.http://cutt.us/TOgMY ،تاريــخ بازدیــد: 26 ســپت�امبر )202م

)2( خبرگــزاری ایســنا، ســفیر روســیه در تهــران اعــام کــرد: برگــزاری رزمایــش دریایــی مشــترک 
https://bit. ،ــپت�امبر )202م ــد: 02 س ــخ بازدی ــهریور 1۴۰۰ه.ش(، تاري ــران، )1 ش ــن و ای ــیه، چی روس

.ly/3D60z3f

http://cutt.us/TOgMY
https://bit.ly/3D60z3f
https://bit.ly/3D60z3f
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نیــز بــرای ایــن ارگان نظــایم در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بــا بودجــه نیــروی 
دریایــی ارتــش کــه مأموریــت آن در آبهــای آیب خاصــه یم شــود، تفــاوت بســیار 
ــ�ه بایــد گفــت کــه مأموریــت هــای نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران  دارد. البت
مرحلــه بــه مرحلــه افزایــش یم یابــد تــا اینکــه بتوانــد حــوزه عملیــایت خــود را بــه 
آبهــای آیب نیــز گســرش دهــد. تغییر و اصــاح ســاختار نیروهــای دریایی ارتش 
و ســپاه کــه بــا هــدف ایجــاد تــوازن تاکتیکــی و راهــردی صــورت گرفتــه، نیــز در 
راســتای افزایــش مرحلــه بــه مرحلــه قــدرت نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران بــه 
حســاب یم آیــد. اولیــن گام در ســال ٢٠1٠ میــادی در ایــن زمینــه برداشــته 
ــاس و  ــ�در عب ــهر بن ــه ش ــداران ب ــپاه پاس ــی س ــزی فرمانده ــتاد مرک ــه س ــد ک ش
ــدوی  ــی ف ــت. و عل ــال یاف ــش انتق ــی ارت ــروی دریای ــی نی ــاورت فرمانده در مج
فرمانــده وقــت نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران نیــز از انتقــال صنایــع دریایــی 
بــه آن شــهر خــر داد)1(. بــه دنبــ�ال ایــن گام و بعــد از آنکــه ســپاه پاســداران در 
نوامــر ســال 2۰2۰ میــادی از مأموریــت نــاو »رودکــی« در عمــق آبهــای آیب 
ــار نقشــهای راهــردی بیشــری بــه ســپاه واگــذار شــد  خــر داد، بــرای اولیــن ب
و ضمــن بــاز تعریــف خطــوط مقــدم دفاعــی، نیروهــای دریایــی ســپاه در کنــار 
نیروهــای دریایــی ارتــش مســتقر شــدند. گفتنــی اســت نــاو رودکــی، در اصــل 
ــه  ــود ک ــایم و از کاس )Roll-on/Roll-off( ب ــر نظ ــاری غی ــتی جت ــک کش ی
بعــد از بازســازی و تعمیــر و جتهیــز آن بــه قایقهــای تنــ�درو، موشــک هــای ســطح 
– ســطح و موشــک هــای کــروز بــه یــک کشــتی جنگــی تغییــر کار بــرد یافــت. 
ــوم  ــی »س ــد هوای ــتم پدافن ــه سیس ــود ب ــت خ ــن امنی ــرای تأمی ــتی ب ــن کش ای

خــرداد« مجهــز اســت)٢(.
بــا توجــه بــه آچنــه بیــان شــد، ختصیــص حــوزه هــای مأموریــت بــه نیــروی 
ــای آیب کــه  ــپاه از یــک ســو، و مشــارکت آن در مأموریــت کنــرل آبه دریایــی س
بعــد از جنــگ بــر عهــده نیــروی دریایــی ارتــش ســرپده بــود از ســویی دیگــر، و 

تیــر  بن�درعبــاس منتقــل مــی شــود، روزنامــه رســالت، )۳  بــه  فــدوی: ســتاد فرماندهــی ندســا   )((
 .https://cutt.us/NiwdG )202م،  ســپت�امبر   0( بازدیــد:  تاريــخ  1۳8۹ه.ش(، 

)2( نــاو رودکــی ســپاه؛ کاربردهــای واقعــی و برداشــت هــای رســانه ای، راديــو فــردا، )۰۶آذر1۳۹۹ه.ش(، 
.https://cutt.us/5yiis ،تاريــخ بازدیــد: 05 ســپت�امبر )202م

https://cutt.us/NiwdG
https://cutt.us/5yiis
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نیــز ختصیــص بودجــه قابــل توجــه بــه نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران در عیــن 
ــورت یم  ــدف ص ــن ه ــا ای ــه ب ــه و هم ــرو، هم ــن دو نی ــت ای ــودن مأموری ــزا ب مج
گیــرد کــه بــا ایجــاد انســجام میــان ایــن دو نیــرو، اقتــدار و حــوزه عملیــایت نیروی 
دریایــی ســپاه پاســداران افزایــش یابــد و بتوانــد حضــور خــود را در مناطــق 

ــد. ــت کن ــک و دور تثبی ــی نزدی دریای
دو. ضعف توانمندی عملیایت و فناوری داخلی:

قدیــی بــودن جتهیــزات تســلیحایت نیــروی دریایــی ایــران و خلــل در موازنــه قوای 
ــوان  ــتی، از ت ــن کاس ــران ای ــرای ج ــا ب ــت ت ــته اس ــر آن داش ــران را ب ــه، ای منطق
ــخه  ــا نس ــی ب ــع داخل ــازمانهای صنای ــتا، س ــن راس ــرد. در ای ــدد بگی ــی م داخل
بــرداری از جتهیــزات نظــایم خارجــی و یــا تغییــر کاربــرد جتهیــزات دریایــی غیــر 
نظــایم بــه نظــایم، تولیــد، تعمیــر و بازســازی جتهیــزات نیــروی دریایــی بــر 

ــد. ــه ان ــده گرفت عه
امــا بــا همــه ایــن تاشــها نتوانســته اســت جتهیــزات کشــتی هــای جنگــی 
ــا  ــوز ب ــاند و هن ــوب برس ــورد مطل ــطح م ــه س ــا را ب ــرای درگیریه ــا ب ــوان آنه و ت

پیشــرفت هــای جهــاین و فنــاوری پیشــرفته فاصلــه بســیار دارد.
البتــ�ه نیــروی دریایــی ایــران در زمینــه توانمنــدی نیــروی انســاین هــم در ســطح 
پرســنل مراکــز صنعتــی و هــم در میــان افــراد نظــایم کــه در نیــروی دریایــی اجنام 
وظیفــه یم کننــ�د و هــم در ســطح فرماندهــی و ســامانه هــای فرماندهــی و 
کنــرل، دچــار ضعــف هــای عمــده ای اســت. و ایــن کاســتی در کارآمــدی پاییــن 
نیــروی دریایــی ایــران و همچنیــن حــوادث متعــددی کــه در جریــان تمرینهــا رخ 
یم دهــد و نیــز ناتــواین در ســازگاری جتهیــزات قدیــی بــا سیســتم هــای جنگــی 
و فنــاوری روز از قبیــل سیســتم هــای دفاعــی و رادارهــا بــه خویب مشــهود اســت.
ــش  ــز نق ــر نی ــل دیگ ــن عام ــران چندی ــی ای ــروی دریای ــدی نی ــف توانمن در ضع

ــت: ــم داش ــاره ای خواهی ــا اش ــی از آنه ــه برخ ــا ب ــه اینج دارد ک
الــف. چالــش هــای جغرافیایــی دریایــی: بــه همــان انــدازه کــه عامــل موقعیــت 
ــاب یم  ــه حس ــت ب ــک مزی ــران ی ــی ای ــروی دریای ــرای نی ــی ب ــردی جغرافیای راه
آیــد، بــه همــان میــزان ایــن مســأله چالــش هایــی را نیــز بــه همــراه داشــته 
اســت کــه حضــور پــر رنــگ قدرتهــای بــزرگ در مرزهــای دریایــی ایــران، حضــور 
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ــای  ــت ه ــد، محدودی ــوس هن ــمال اقیان ــریب و ش ــج ع ــایم در خلی ــرده نظ گس
ناشــی از حــوادث و حتــوالت اوضــاع؛ مخصوصــا حتــوالت مربــوط بــه جنگهــای 
منطقــه، و افزایــش رقابــت ژئوپلیتیــک در حــوزه عملیــایت نیــروی دریایــی ایــران 
تــا دریــای ســرخ، تنگــه بــاب املنــدب، خلیــج عــدن و دریــای عــرب از جملــه ایــن 

چالشــها اســت.
ب. ضعــف جتهیــزات جنگــی: ســاحها و لــوازم یدکــی تولیــد داخلــی کــه 
توســط برخــی صنایــع داخلــی بــرای جتهیــز کــردن ناوچــه هــای ایــراین بــه کار یم 
رونــد دچــار ضعــف هایــی هســتن�د. ایــران برخــی از ناوچــه هایــی را کــه قبــل از 
انقــاب از کشــورهای غــریب خریــداری کــرده بــود تعمیــر و بازســازی کــرده و بــه 
سیســتمهای دفاعــی و موشــکی کشــورهای هــم پیمــان ماننــ�د چیــن مجهــز یم 
ــد.  ــازگار کن ــر س ــا یکدیگ ــویب ب ــه خ ــتمها را ب ــن سیس ــد ای ــی توان ــا ن ــد. ام کن
از ایــن رو، قــدرت کارآیــی آنهــا بــه شــدت کاهــش یم یابــد. بــه عنــوان مثــال، 
ناوچــه هــای ایــراین همچنــان از ضعــف سیســتم پدافنــد هوایــی و عــدم توانایــی 
در مقابلــه بــا حمــات هوایــی رجن یم بــرد. بــه عنــوان نمونــه، سیســتم پدافنــد 
هوایــی »ســی کــت« کــه بــر روی ناوچــه هــای کاس »الونــد« بــود، بــه خاطــر 
کارآیــی پاییــن آن کنــار گذاشــته شــد)1(. همچنیــن سیســتم موشــکی الونــد که 
پنــج الچنــر موشــک ضــد کشــتی ســی کیلــر »Sea Killer Mk2« بــود نیــز کنــار 
8 ســاخت چیــن  گذاشــته شــد و بــا چهــار الچنــر موشــک ضــد کشــتی ســی ٠٢

ــد)٢(. جایگزین ش
ــای  ــان و دری ــای عم ــریب، دری ــج ع ــاحلی خلی ــق س ــر، در مناط ــال اخی ــد س در چن
خــزر چندیــن مــورد حادثــه بــرای نیــروی دریایــی ایــران رخ داد و ایــران در طــول 
پنــج ســال، مهمریــن جتهیــزات دریایــی خــود را از دســت داد. گفتنــی اســت 
کــه ایــران در راهــرد دریایــی و مأموریــت هــای جلســتیک و علمیــات پشــتیباین 
و حمایــت ناوچــه هایــی کــه هنــوز از خدمــت خــارج نشــدند و یــا ناوچــه هایــی 
کــه در اولویــت تعمیــر و بازســازی قــرار دارنــد، بــه نوعــی بــه ایــن جتهیــزات 

))( جنــگاوران، ناوهــای محافــظ کاس جمــاران )پــروژه مــوج(، )3) ســبتمبر 9)20م(، تاريــخ بازدیــد: 
 .https://cutt.us/Dy5a9 ،ــپت�امبر )202م 09 س

)2( همان. 
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ــادی در  ــال ٢٠18 می ــد« در س ــه »دماون ــال، ناوچ ــوان مث ــه عن ــود. ب ــی ب متک
دریــای خــزر بــا مــوج شــکن برخــورد کــرد و بــه طــور کامــل غــرق شــد. صاحــب 
نظــران، دلیــل ایــن حادثــه را عــدم برخــورداری از امکانــات فنــی و نیــروی انســاین 
ــه  ــی در منطق ــون آب و هوای ــرایط گوناگ ــا ش ــازگاری ب ــدم س ــز ع ــر، و نی ماه
٢٠ میــادی و در جریــان  محــدود دریایــی دانســته انــد)1(. همچنیــن، در ســال ٢٠
رزمایــش دریایــی در منطقــه جاســک و چابهــار نــاو پشــتیباین »کنــارک« 
هــدف آتــش نــاو »جمــاران« قــرار گرفــت کــه ایــن حادثــه گویــای مبهــم بــودن 
قواعــد درگیــری و ضعــف آشــکار در ســامانه هــای فرماندهــی و کنــرل اســت.
فنــی،  حلــاظ  از  دریایــی  نــاوگان  چالــش  بزرگریــن  فنــی:  مشــکات  ج. 
ــاوگان خــود  ــه موتورهــای مــورد نیــاز ن ایــن اســت کــه نیــروی دریایــی ایــران ب
دسرســی داشــته باشــد؛ چراکــه کشــورهای خارجــی از فــروش و یا حتــی تعمیر 
موتورهــای کشــتی هــای ایــران خــودداری یم کننــ�د. ایــران تــاش زیــادی اجنــام 
ــان  ــا آلم ــد ام ــه کن ــورها تهی ــی کش ــود را از برخ ــاز خ ــورد نی ــای م ــا موتوره داد ت
ــران  ــرد. ای ــت ک ــران مخالف ــاران« ای ــاو »جم ــرای ن ــور ب ــت دو موت ــا درخواس ب
ــوی در  ــه حن ــا ب ــدام از آنه ــر ک ــا ه ــد ام ــری ش ــورهای دیگ ــن کش ــه دام ــت ب دس
ایــن امــر تعلــل کردنــد. یکــی از ایــن کشــورها فرانســه اســت کــه تــا کنــون هیــچ 
منبــع ایــراین از وصــول محمولــه مــورد نیــاز از ایــن کشــور خــر نــداده اســت)٢(. 
وقتــی کــه کشــورهای غــریب نپ�ذیرفتنــ�د قطعــات مــورد نیــاز ناوهــای نظــایم را 
بــه ایــران بدهنــد، ایــران ایــن بــار قطعــات مــورد نیــاز بــرای تعمیــر موتورهــا را از 
کشــورهای غــریب خواســت و چنیــن اســتدالل کــرد کــه ایــن قطعــات اســتفاده 
هــای غیــر نظــایم دارنــد. عــاوه بــر آن، ایــران بــا اســتفاده از توانمندیهــای 
داخلــی و مخصوصــا در مجتمــع صنعتــی »ISOICO« کــه کار آن ســاخت و 
تعمیــر کشــتیهای ایــراین اســت، تعــدادی از موتورهــا را تعمیــر کــرد. امــا حــوادیث 
کــه بــرای نیــروی دریایــی ایــران بــه وجــود آمــد و نیــز چالــش هایــی کــه جلــوی 
توســعه آن را گرفتــه اســت، واقعیــت کنــوین آن یعنــی ضعــف آن را نشــان یم 

))( چــرا ناوچــه دماونــد در خــزر دچــار خســارت اساســی شــد؟، BBC فارســى، ))3 ژانویــه 8)20م(، 
.https://cutt.us/35Sbc )202م،  اوت   (6 بازدیــد:  تاريــخ 

)2( جنگاوران، ناوهای محافظ کاس جماران )پروژه موج(، همان.
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دهــد کــه در هنــگام اجــرای چندیــن رزمایــش بــه وضــوح خــود را نشــان داده 
اســت. بــه عنــوان مثــال، دیدیــم کــه چگونــه کشــتی پشــتیباین »خــارک« در 
لنگــرگاه بنــ�در جاســک در ســاحل خلیــج عمــان دچار حریق شــد و بــا یب نتیجه 
مانــدن تــاش تیــم آتــش نشــاین بــرای اطفــای حریــق، کشــتی خــارک نیــز غــرق 
 )BOILERS( شــد. احتمــاال یکــی از علــل ایــن حادثــه انفجــار در دیگهــای خبــار
ــازی  ــر و بهس ــه در تعمی ــود دارد ک ــز وج ــال نی ــن احتم ــ�ه ای ــت)1(. البت ــوده اس ب
ــایی  ــود، نارس ــده ب ــام ش ــط »ISOICO« اجن ــه توس ــوده ک ــار فرس ــای خب دیگه
وجــود داشــته اســت. همچنیــن، نیــروی دریایــی ایــران در تأمیــن نیــاز نــاوگان 
ــرو  ــده ای روب ــکات فزاین ــا مش ــز ب ــداری نی ــر و نگه ــات تعمی ــه عملی ــی ب دریای
ــش یم  ــدی پی ــه کن ــیار ب ــی بس ــایپ دریای ــای پی ــعه و طرحه ــد توس ــت و رون اس
رود و روز بــه روز بــر شــمار زیردریایــی هــا و کشــتیهای فرســوده و آســیب دیــده 
افــزوده یم شــود کــه بایــد بــا عملیــات تعمیــر و بازســازی بــار دیگــر بــه نــاوگان 
ــی  ــب« در گزارش ــ�ل ل ــایت »اینت ــه حتقیق ــوند. مؤسس ــده ش ــی بازگردان دریای
بــه توانمنــدی فعلــی نیــروی دریایــی ایــران نگاهــی انداختــه و آورده اســت کــه 
ــا  ــی ه ــا زیردریای ــران و مخصوص ــی ای ــروی دریای ــی نی ــزات اساس ــی از جتهی برخ

غیــر عملیــایت شــده انــد)٢(.
سه. تاشهای منطقه ای و بین املللی برای مقابله با حضور دریایی ایران

ایــن امــر کــه فعالیــت هــای دریایــی ایــران توســط قدرتهــای جهــاین و منطقــه 
ــی  ــروی دریای ــت نی ــوذ و آزادی حرک ــد نف ــود، یم توان ــد یم ش ــت رص ــه دق ای ب
ایــران را مختــل کنــد. عــاوه بــر آن، ائت�افهــای بیــن املللــی بــرای مقابلــه بــا رفتــار 
منطقــه ای ایــران و نیــز مقابلــه بــا نقــش ایــران در کشــورهای همجــوار در حــال 
شــکل گیــری اســت کــه ایــن امــر یب تردیــد، قــدرت دسرســی ایــران بــه مناطــق 
ــور  ــش حض ــرای افزای ــاز ب ــورد نی ــواد م ــات و م ــه قطع ــکان تهی ــز ام ــر و نی دورت

نیــروی دریایــی ایــران را حتــت تأثیــر قــرار خواهــد داد.
همچنیــن ایــاالت متحــده، بــا سیاســت مقابلــه بــا تنــش آفرینــی هــای فزاینــده 

))( راديــو فــردا، غــرق شــدن نــاو خــارک؛ ســانحه، خرابــکاری یا اقــدام خصمانــه؟، )۰2 تیــر 1۴۰۰ه.ش(، 
.https://cutt.us/fg50X ،تاريــخ بازدید: 6) اوت )202م

)2( چرا مهم ترین زیردریایی های ایران غیرعملیاتی شده اند؟ همان.
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نیروهــای دریایــی ایــران، مهــار فعالیــت نیــروی دریایــی ایــران را بــه دســت 
گرفــت. از ایــن رو، نقــش نیروهــای دریایــی امریــکا در مقابلــه بــا حتــرکات 
ــج  ــز خلی ــدن و نی ــج ع ــن، خلی ــواحل یم ــا در س ــران مخصوص ــی ای ــروی دریای نی

ــت. ــاز اس ــیار کارس ــریب بس ع
چهار. کارآیی محدود در حتقق اهداف راهربدی

بــا توجــه شــرایط سیاســی و اقتصــادی یم تــوان گفــت کــه عملیــات تعمیــر و 
بهســازی جتهیــزات نیــروی دریایــی ایــران، تأثیــر چنــداین در تــوان تســلیحایت و 
یــا راهردهــای نظــایم آن ایجــاد نکــرده اســت. در مــورد منطقــه خلیــج عــریب و 
تنگــه هرمــز، بایــد گفــت کــه فعالیــت نیــروی دریایــی ایــران در یــک محــدوده 
ــاب  ــکوهای پرت ــ�درو و س ــای تن ــه قایقه ــود ک ــدود یم ش ــه مح ــگ در منطق تن
موشــک هــای دریایــی را در آن محــدوده بــه کار یم گیــرد. امــا در مــورد حــوزه 
ــروی  ــور نی ــه حض ــت ک ــد گف ــی بای ــن امللل ــه ای و بی ــای منطق ــت در آبه فعالی
ــدارد.  ــی ن ــا کارآی ــه اص ــت ک ــدود اس ــان مح ــای آزاد چن ــران در آبه ــی ای دریای
از مهمریــن عواملــی کــه مانــع از آن شــده اســت کــه نیــروی دریایــی ایــران بــه 
عنــوان یــک نیــروی راهــردی مطــرح شــود، کمبــود نــاوگان دریایــی آن اســت. 
کشــتی هــای اصلــی کــه در اختیــار نیــروی دریایــی ایــران قــرار دارنــد از 5 فرونــد 
ــرای  ــی ب ــوی آمادگ ــد جوابگ ــی توان ــم ن ــات ک ــن امکان ــ�د. و ای ــی کنن ــاوز ن جت
جنــگ و نیــز کشــتیراین در آبهــای آزاد باشــد. زیــرا ارکان نیــروی دریایــی راهــردی 
ایــن اســت کــه یــگان هــای آن قــادر باشــد در حبرانهــا و نیــز در مقابــل تهدیــدات 
بــه ســرعت از خــود عکــس العمــل نشــان دهــد)1(. عــاوه بــر آن، نیــروی راهردی 
ــته  ــی داش ــگاه های ــز پای ــان نی ــم پیم ــت و ه ــورهای دوس ــواحل کش ــد در س بای
ــی یم  ــوالین را ط ــای ط ــه راهه ــود ک ــای خ ــاوگان دری ــرای ن ــد ب ــا بتوان ــد ت باش
کننــ�د، در هنــگام لــزوم امــداد رســاین کنــد)٢(. بن�ابرایــن، مشــکایت کــه پیــش 
از ایــن بــه آنهــا اشــاره کردیــم، بــه نیــروی دریایــی ایــران اجــازه نــی دهــد کــه در 

مصــاف نیــروی هــای دریایــی راهــردی کارا قــرار گیــرد.

))( توهمــات و واقعیــات دربــارٔه نیــروی دریایــی »خودکفــا و راهبــردی« ارتــش جمهــوری اســامی، راديــو 
.https://cutt.us/NezgH ،فــردا، )1۰ تيــر 1۴۰۰ه.ش(، تاریــخ بازدیــد: )3 اوت )202م

)2( همان.

https://cutt.us/NezgH


منازعه میان شبه نظامیان و نفوذ ایران در عراق 35

برآیند
بــر اســاس رویکردهــا و اهــداف نیــروی دریایــی ایــران و نیــز بــا در نظــر داشــت 
چالشــهایی کــه ایــن نیــرو در اجنــام مأموریتهــای محوله در حمایــت از منافــع راهردی 
کشــور بــا آن روبــرو اســت، و نیــز علی رغــم افزایــش جایــگاه و اهمیت نیــروی دریایی 
بــرای پیشــرد اهــداف راهــردی ایــران، امــا نیــروی دریایــی ایــران همچنــان از برخــی 
ــاب یم  ــه حس ــده ب ــداف آین ــق اه ــد راه آن در حتق ــه س ــرد ک ــی رجن یم ب ــکات فن مش
آیــد. بــه طــور کل یم تــوان نیــروی دریایــی ایــران را بــه شــکل زیــر خاصــه بنــ�دی کــرد:

یــک. قایقهــای تنــ�درو، موشــک هــای دریایــی، میــن هــای دریایــی، پهبادهــا و 
ــی  ــروی دریای ــدرت نی ــل ق ــن عوام ــق از مهمری ــم عم ــای ک ــای آبه ــی ه زیردریای
ایــران بــه شــمار یم رونــد و یم تواننــ�د جریــان کشــتیراین در آبهــای خلیــج عــریب 

را مختــل کــرده و رونــد انتقــال انــرژی جهــان را حتــت تأثیــر قــرار دهنــد.
دو. حضــور گســرده نیــروی دریایــی در مناطــق خلیــج عــریب و دریــای ســرخ و 
نیــز قــدرت نمایــی دریایــی در آبهــای دوردســت در عیــن کاســتی هــا، یــک کارت 
چانــه زین اســت کــه بــا هــدف ایجــاد بازدارندگــی مطلــوب مــورد اســتفاده قــرار 

یم گیــرد.
ســه. علــی رغــم تاشــهای یب وقفــه ای کــه نیــروی دریایــی بــرای نوســازی 
نــاوگان دریایــی خــود اعــم از ناوهــا، کشــتی هــای جنگــی و زیردریایــی هــا 
اجنــام یم دهــد، امــا تــا کنــون نتوانســته اســت کاســتی هــای نــاوگان دریایــی 

ــد. ــع کن ــود را رف خ
افزایــش  و  نظــایم  هــای  فنــاوری  و  اطاعــات  پیشــرفت  ســایه  در  چهــار. 
ســطح تهدیــد، بــرای نیــروی دریایــی ایــران مشــکل اســت بتوانــد اهــداف خــود 
مبنــی بــر نقــش آفرینــی در آبهــای دوردســت و نیــز تثبیــت هژمــوین منطقــه ای 
حتقــق خبشــد؛ زیــرا قدیــی بــودن جتهیــزات جنگــی نیــروی دریایــی، نابســاماین 
اوضــاع اقتصــادی داخلــی، پاییــن بــودن قیمــت هــای جهــاین نفــت و نیــز اعمــال 
حتریمهــای بیــن املللــی علیــه ایــران همــه و همــه ســبب یم شــوند کــه عملیــات 
تعمیــر و بازســازی و در نتیجــه افزایــش توانمنــدی نیروهــای دریایــی ایــران کنــد 

شــود.
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