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ارائه الگوی تحول قدرت دریایی مبتنی بر آیندهپژوهی با تأکید بر اندیشه
دفاعی -دریایی فرماندهی معظم کل قوا
*5

حسندولتی 
حسینخانزادی 2
ابوطالبمطلبی 9
چکیده
آیندهای
آیندهپژوهیشامل باورهایما در مورد چگونگی تغییر و ساخت 
قدرتدریاییمبتنیبر 

قدرتدریاییمشتملبرچهاربخش ازمملشهتنتشرلتتشارتبشینالملشل،
متفاوتدرعرصه 
بهرهگیشریاز
تواناییبهرهبرداریوتنترلمنابعاقیانوسی،توانمندیعملیاتیدریاییدرمنگ ،
قدرتاقتصادیدریاییبه عنوانابزاردیپلماسیوهمچنینبازدارندگیونفوذسیاسیدرزمشان

صلحاستواندیشهنظامیبهمعنیمتموعشهتفرشراتمنسشت ،دارایمبنشا،مسشتدل،مهش و
منطقیدربابامورنظامیاست.اینمقالهباهدفارائهالگویتحولقدرتدریاییمبتنشیبشر

(
مدظلهالعالی)انتامگرفشت.
آیندهپژوهیباتأتیدبراندیشهدفاعی-دریاییفرماندهیمعظ تلقوا

روشپژوه ازنظرهدفتاربردیوبرمبنایپارادای تیفیوبشااسشتفادهازتحلیشلمحتشوا
سخنرانیهاوبیاناتفرماندهیمعظ تلقواراازسال5930-5935تهدرنیرویدریاییارتش 

دادههایحاصلبااستفادهازنرمافشزارMaxqda12و
صورتگرفتهموردبررسیقراردادهاست .
باروشتدگذاریتحلیلشدندودرنهایتنمودارحاصلبشانشرمافشزارMindmapper 2008
دادههایحاصلازتتزیهوتحلیلششامل57محشورمششتملبشرالش )اهشداف
ترسی گردید .
دفاعی-دریایی،ب)سیاستدفاعی-دریایی،ج)دتتشرین(آیشین)نظشامی-دریشایی،د)راهبشرد
نظامی،ه)نیرویانسانی،و)آموزشوپژوه ،ز)تتهیزاتوتسشلیحاتنظشامی،ح)سشاختارو
تشریالتسازمانی،ط)لتستیکوپشتیبانیوی)فرماندهانبودوهمچنیندارای57مقولهو
میباشد.
03زیرمقوله 
واژههای کلیدی:
قدرت دریایی ،اندیشه دفاعی -دریایی ،آینده پژوهی ،فرماندهی معظم کل قوا.
.5استادیار دانشردهمدیریتدانشگاهعلومدریاییامامخمینی(ره)،نوشهر،ایران 
.2استادیاردانشگاهعلومدریاییامامخمینی(ره)،نوشهر،ایران 
.9استادیاردانشگاهعلومدریاییامامخمینی(ره)،نوشهر،ایران 
*نویسندهمسئولEmail: drdolati_uek@yahoo.com:
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مقدمه
میباشد (موسی وهمراران،
دنیایامروزشاهدتغییروتحوالتشگرفدرزمینههایمختل  

وتحولهای شتابانآنچنانباالستتهفه آیندهرا بامشرل

 .)513:5911سرعت این تغییر
موامه تردهاست (مازنی .)557:5939،درصورتیره سازمانها با تغییرات همگام نشوند،زیر
چرخعظی تغییر خرد خواهندشد.اگرچهدر مورد آیندهنمیتوان با قطعیت اظهارنظر ترد اما

میتواند در سرنوشت آینده تأثیرگذار باشد.آیندهبراساس ادراک ما از مهان گذشته و
انسان 
آیندهای

آنها و ساخت
حال شرل گرفته است و شامل باورهایما در مورد چگونگی تغییر 
متفاوت است(.گوهریفروهمراران.)91:5931،شناساییوارزیابیحاالتممرنآینده،یری
آیندهپژوهیاستوبهعنوانیکابزارتلیدیاثرگذاردرموفقیتشخصیو
ازاصلیترینارتان 

سازمانی ما در حوزههای مختل تلقی میگردد (محمودزاده و همراران .)537 :5933 ،در
عرصه سیاسی میتوان تشورهایی را دید ته افزون بر تحری اقتدار ملی ،توسعه آن را در
نگریهایصورتگرفته
هاوآینده 

متناسبباتواناییها،منابع،پی  
بینی

هایبینالمللی،


عرصه
(خرمشاد و علیپوری)517:5931،درمهترفعانواعتهدیدهااع ازسختونرم،مستتو
میتنند(درینوگرانی .)255:5937،

نگریها
آینده 

عرصههاى مختل داخلى و خارمىتداعیتننده

الگوی اقتدارملى تشورها در
عرصههاى اقتصادى ،سیاسى ،نظامى ،فرهنگى و امتماعى است تا

دولتمردان در

و باورهای
بتوانندباتمتریناستفادهازمنابعسیاسیبهراحتیحرومتتنند (دولتیومعفریطهرانی،
 .)09 :5935برخی از تشورها از تبدیل منابع قدرت ملی خود به عواملی مؤثر و ساختن
مینمایند (قربانی شیخ نشین و همراران،
مؤلفههای قدرت ملی آینده ،بهتر از دیگران عمل  

قدرتدریاییاستتهبرایدرکاهمیتارتباط
.)595:5937یریازمنابعاقتدارملیتشورها 
واقتداربینالمللیابتدابایداذعاننمودتهقدرتدریاییبرخالفقدرتزمینیو

قدرتدریایی

هوایی  ،منحصراً مترادف با قدرت نظامی نیست بلره دارای یک مفهوم گستردهتری بوده و
تواناییبهرهبرداری وتنترل

حداقلمشتملبرچهاربخ ازمملهتنترلتتارتبینالملل،
منابع اقیانوسی ،توانمندی عملیاتی دریایی در منگ ،بهره گیری از قدرت اقتصادی دریایی
به عنوانابزاردیپلماسیوهمچنینبازدارندگیونفوذسیاسیدرزمانصلحاست ( Tangredi,

بهطور مدایی ناپذیری با همدیگر در
قدرتدریایی  
 .)2009: 26در واقع سیاست خارمی و  
بهعنوانابزاراعمالسیاستونفوذ
ارتباطهستند ( )Zorawar, 2019: 22و نیرویدریایی نیز  
در خارج از مرزهای سرزمینی توسط دولتها تلقی میشود ( .)Tan, 2011: 29بنا به نظر

آیندهپژوهیباتأتیدبر...
ارائهالگویتحولقدرتدریاییمبتنیبر 
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گیریمنگهایآیندهدردریاباشد.فرماندهی

بینیمیشودتهاحتمالشرل

تارشناسانپی 
معظ تلقوامیفرمایند«:امروزدشمنما،فالنتشورهمسایهخلیجفارس نیست.دشمنی
ته ما احتمال حمله و تهدید او را میدهی تسی است ته در اقیانوسها گسترش یافته است»
(فرمایشاتمعظ له .)5913/52/ 53،بنابراینباعنایتبهمواردعنوانشده ضرورتداردتا
موقعیتمنطقهایوژئولوپوتیکیعنیداشتندریایخزردر

ممهوریاسالمیایرانباتومهبه
شمالوخلیجفارسودریایعماندرمنوبتهبهآبهایآزادراهداشتهوبخ عمدهنفت

سوقالتیشیو تسلطبرتنگههرمزتهیریاز
دنیاراتأمینمیتندومالریتبرمزایرمتعدد  
ایرانبهعنوانیک

ترینآبراههایمهاناست (طاهری)55:10،ازیکطرف و اینره 


راهبردی
تشوراثرگذارتوحیدیدرمنطقه،باالهامازدستوراتروحبخ دیناسالمازمملهآیه511
سورهمبارتهاعرافمبنیبرمهانیسازیدیناسالموبرقراریمرومتمهانیتوسطپیامبران

داداشزاده.)19:5911،ودر

وائمهازطرفدیگر،نسبتبهتقویتقدرتمهانیاقدامنماید (
این مسیر ضمن اتخاذ رویررد انتقادی به نظام بینالملل سلطه ،تالش نماید تا قدرت و
منگهای آینده

توانمندیهایخودرادرعرصهمهانیارتقاءدهد.بدون تردید ورود به مباحث

آیندهنگری است.هدف از

چه در عرصهنظر و چه در عرصه عمل مستلزم اتخاذراهبردتالن و
ریزیهای راهبردی برای
برنامه 

قدرتدریاییآینده و

تومه به چنین روندهاییترسی چش انداز
مقابله باچال های احتمالی وتقویت نقاط مثبت برای ممهوری اسالمی ایران است.بدون شک
میتنند توانایی بیشتری برای مقابله با

تشورهایی ته چش اندازهای آتی خود را ترسی
فرصتهای ایتاد شده بهرهبرداری

گونهای بهتر از
تهدیدها و چال های فرارو داشته و به 
میتنند(رستمی .)510:5931،

تهای
ازآنتاتهفرماندهیمعظ تلقوابهعنوانباالترینمقامتشورباداشتنمسئولی 
تلقوا
سختوحساستاسال5931ازیکطرفومسئولیتخطیررهبریوفرماندهیمعظ  
آیندهنگری و اندیشه عمیق معظ ٌله بهعنوان
بودهاند ته همگی تأتید بر  
بعد از آن عهدهدار  
مرمعیآگاهوتوانادربیاناندیشههایدفاعی،نظامیداللتدارد.یریازابعاداندیشهدفاعی

فرماندهیمعظ تلقوادرحوزهقدرتدریاییاستتهایشانبهصورتعمومیدررابطهبا
ایرادفرمودهاند.باتومهبه وضعیتمتحول

دریاودفاعدریاییدرمیانتارتنانندامابیاناتی
مهانی و در شرایطی ته نظام سلطه هژمونیک در مامعه مهانی رو به گسترش است این
قدرتدریایی تشور ممهوری اسالمی ایران با رویررد
پرس مطرح است ته الگوی تحول  
آیندهنگرانهازدیدگاهفرماندهیمعظ تلقواتداماست؟ 
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اندیشه دفاعی دریایی

فررواندیشهعبارت است  ازچین معلوماتیتهباارتباطدادنبینآنانباشیوهخاصیبه
متهولیتهمقصودمااستدستیابی (صفاییحائری)551:5931،تهبرایبرقراریارتباط
درحالی

وروابطاثربخ بادیگرانوهرگونهاقدامعملیضروریاست(رضائیان.)39:5913،
ته بسیاریازمراتبسعادتانسانرادراموریغیرازخداودرظل وتعدّیبهحقوقدیگران
نمایندودرمواردینگاهیکمانبهگرایانهبهعال واقعیتدارند .مرتباسالمنگاه


مستتومی
مدظلهالعالی)

(

مامع گرایانهبهتمامنیازهاوامیالبشریداردوبهتعبیرفرماندهیمعظ تلقوا 

اندیشه اسالمی مبتنی بر برابری و برادری بشریّت بوده ته در آن همه انسانها آزاد آفریده
شدهاندوعزّتهرتسبرخالفسردمدارانرژی هایمستربرازذلّتدیگرانتأمیننمیشود.

میفرمایند« :ال ترن عبد غیرک و قد معلک اهلل حرا»؛ خدای متعال همه
امیرالمؤمنین (ع) 
برخالفدشمنانبشریتهرگزعزّتخودرا در
انسانهاراآزاد آفریدهاست....ما 
ملّتهارا،همه 
نمیدانی ( ».فرمایشاتمعظ له .)37/1/5،درهمینراستااندیشهنظامی تفرری
ذلّت دیگران  
قاعدهمندوتوأمباانستامدرونگفتمانی،بهبررسیموضوعبقایمادیو
استتهبهگونهای  

میپردازد ،تاآنرادربرابرخطرهاوتهدیدهاینظامیخارمیایمنسازدو
معنوییکمامعه 
بهچارهموییبپردازد.اندیشهنظامیارتباطی

درمهتحصولبهامنیتوتأمینمنافعآن،
مطمئنوغیرقابلانراربااندیشهسیاسی،امتماعیوفرهنگیهرمامعهداردتهاندیشمندانی
ازمملهنظریهپردازان

همچون«سانتزو»«،تالوزویتس»«،مریندر»«،اسپایرمن»و«ماهان»
سیاسی-نظامیمشهوریهستندته درآثارخودبهامورسیاسی-نظامیپرداختهوبهابهامها
خودپاسخدادهاند (ممشیدی:5917،

وتشریکهایپی آمدهبرایتدبیرامورنظامیزمان 

یگری در فرهنگ اسالمی میفرمایند...« :
 .)93فرماندهی معظ تل قوا در خصوص نظام 
میتند.ایندفاعبهمعنایبه
ارزشهادفاعمانانه 
انسانیاستتهبامعرفتوآگاهیازبرترین 
میدانآوردنِمانوهستیوسالمتخودوبهمعنایفداتاریاست؛وآنچیزیتهایندفاع
ارزشهای انسانی و الهی است .استقالل و سربلندی و
به خاطر آن انتام میگیرد ،واالترین  
ارزشهای مورداعتماد یک ملّت ،مورد دفاع قرار
افتخار و هویت و شخصیت ذاتی و دینی و  
میشود؛ لذا این
اینهاست ته یک نظامی با مان و هستی خود وارد میدان  
میگیرد .برای  

نظامی در عرف اسالمی «متاهد» است( ».فرمایشات معظ له )19/70 /22 ،و در خصوص
اهدافبهتسوتدرآمدنمواناندرلباسسربازیمیفرمایند«:برایخدا،برایانسانیت،برای

آیندهپژوهیباتأتیدبر...
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ارزشهای اصیل است ته سرباز ایرانی و نظامیِ ایرانی و موان
گسترش توحید و برای دفاع از  
میدارد( » .فرمایشات
میآید و خود را آماده نگاه  
مسلح ایرانی اسالمی ،در این تسوت در  
نظامیگری در عرف فرهنگ مادی،با نظامیگری در

معظ له)10/70/21،وازنظرمعظ ٌله «
بیرحمی،خشونتواطاعتِ
فرهنگاسالمیمتفاوتاست.در فرهنگمادی،نظامیگری یعنی 
بیچون و چرا و بدون آگاهی و معرفت.در فرهنگ مادی،نظامی مثل سالح خود،یک مومود

اینها]فقط
بیانعطاف است؛ ابزاری است در دست صاحبان ثروت و قدرت؛»«[ 
بیمان و  
مامد ،
آنهابچهوپیرمردو
میپوشند.برای 
برایپولدرمیدانمنگحاضرشدهولباسنظامیگری 
خانهی مردم و هیچ چیز معتبر و محترم نیست؛ همه چیز را از دم تیغ
بیدفاع و حری  
زن و  
میگذرانند؛اینمعناینظامیگریدرمنطقمادیاست(».فرمایشاتمعظ له .)19/70/22،

قدرت دریایی

قدرتوحفظامنیتفردیازنیازهایاساسیواولیهآدمیاست.مردمیتهفاقدامنیتباشند
ثباتیوحرتتهایافراطی

بودچنینمامعهایمستعد 
بی

یبیمسئولیتخواهند
ازنظرامتماع 
یشودمردمتمترخالقباشند (سی )3:5913،فرماندهی معظ 
وشورشاستومومب م 
تلقوامیفرمایند«:اگر امنیت بود،دان و پیشرفت و عدالت و سرافرازی و عزّت و دنیا و
دستنیافتنی
میشود .امنیت ته نباشد ،دستاوردهای بشری  ،
آخرت در آن مامعه میسر  
یثباتی،
میشود( ».فرمایشات معظ له .)11/70/51 ،این در حالیست ته پیچیدگی ،ب 

میباشدبطوریرهتمایزمیان
ازویژگیهایعصرمدید 

عدماطمینانوفراگیرشدناطالعاتنیز

منگهای آینده از حاتمیت مطلق شگردهای

منگوصلحراباابهامروبرونمودهاستمحیط
نظامی خارج شده و حوزه نفوذ و تأثیر عوامل فناورانه،اقتصادی،روانی،فرهنگی،سیاسی را در
این محیط به شدت افزای داده است (رستمی .)511 :5931 ،با انعراس این پیچیدگی و
یثباتی،مهانباچال هایبیشتری دردریاازقبیل قاچاق،دزدیدریاییوتروریس دریایی
ب
آبهایبینالمللیروبروشده
انهایتتارتمهانیگرفتهتااختالفاتدربارهحاتمیت 
درشری 
استدرچنینشرایطیآیندهتشورهاوابستهبهقدرتدریاییاستتهتشورهاراقادرمیسازد
تا بتوانند به صورت آزادانه از منافع دریا در چارچوب قوانین بینالمللی بهرهبرداری نمایند
ظرفیتها،

قدرتدریایی مایی است ته هویت دولت ،منافع ،

(.(Till, Geoffrey, 2013: 138
عالقمندیها و زمینههای ژئوپولوتیری در آنتا شرل میگیرد ( .(Zorawar, 2017: 22در

اگرچهنیرویدریاییممرناستبهعنوانبخ مسلحقدرتدریاییتلقیشود

قدرتدریایی

قدرتدریاییتشورهمچونحملونقل
عنوانبخشیمداییناپذیرازسایرعناصر 


حالآنرهبه
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دریایی،عملیاتبندری،منابعزیرآب(ازقبیلنفت)،شیالتودیگراشرالتتارتوارتباطات
هایدریاییوبهرهگیریاز


تارفعالیت
میباشد) .(Tangredi, 2009: 111بنابراین ایتادسازو 

اقتصاددریاییوانتقالقدرتحاصلازآنبهاقتدارسیاسیتشوربدونومودنیرویدریایی

قدرتمند،مانندساختنشهربدونپلیساست.انتقالقدرت،بهمعنایتبدیلقدرتبالقوهبه
بالفعلاست (قربانیشیخنشین وهمراران .)592:5937،تابتوانی باحراستوپاسداریاز
منافعتشوردرمحدودهآبهایساحلی،سرزمینی،منطقهنظارت،فالتقارهومنطقهویژه

اقتصادیوهمچنینبرقراریتأمینخطوطمواصالتیدریاییوحفظامنیتآبراههایدریایی

در زمان صلح و منگ و ماری ساختن قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی دریانوردی در
مناطقمختل دریاییزمینهشرلگیریقدرتدریاییوسرانتاماقتدارملیرافراه نمایی  .
قدرتدریایی آنچنان در تقویت و استحرامپذیری اقتدار ملی یک تشور اهمیت دارد ته

آلفردماهان نویسنده تتاب«تأثیر قدرت دریایی بر تاریخ» تحت تأثیر قدرت دریایی انگلستان

معتقدبودتهاولینگامبرایتسبقدرتمهانی،داشتنیکنیرویدریاییقویوتنترل
عنوانیکقدرتخشریوبریتانیارابهعنوانیکقدرتدریاییبا


ویروسیهرابه
دریاهااست.
فاصلههایزیادوتافینبودن
یردیگرمقایسهمیتندومیگویددرروسیه،وسعتبسیارزیاد ،
ارتباطهایداخلی،بهشدتازوحدتسیاسیتشورملوگیریمیتند.لذاروسیهاگردره 
شرسته نشود ،حداقل بدون توسعه باقی خواهد ماند .به نظر ماهان بریتانیا علیرغ وسعت
محدود،بهعلتموقعیتمزیرهایبهیکقدرتمهانیتبدیلشدهاست.موقعیتمغرافیایی
بریتانیامومبشدتهاینتشورتقریباً همهیمسیرهایدریاییتتارتمهانراتنترلتند.
تنترلتنگهمبلالطارق،تانالسوئز،تنگهبابالمندب،تنگههرمز،تنگهماالتاوتنگهماژالن
به بریتانیا یک موقعیت تلیدی در پهنه مهان داد (شریعتی و رشیدی .)505 :5931 ،و با
همینقیاسآمریراازنظرمغرافیاییوضعمشابهیباانگلستانداشتتهباتوصیهماهانبه
رئیسممهوروقت،توسعهنیرویدریاییرا ازاصولسیاستخارمیآمریرا قرارداد،بهدنبال
آنتانونقدرتدریاییازبریتانیابهآمریراانتفالیافتواینتشوربزرگترین قدرتدریایی

بهطورمستقی و
مهانشدوتنگه هاونقاطتلیدیمهانتهروزگاریدرتنترلبریتانیابود ،
غیرمستقی تحتنظارتوتنترلآمریرا قرارگرفت.اتحادمماهیرشورویسابقنیزباومود
اینرهبزرگترینقدرتخشریبود،بهایننتیتهرسیدهبودتهبدونداشتنیکقدرتدریایی

امران حفظ موازنه راهبردی با آمریرا و یا تسب برتری مهانی را ندارد .آدمیرال گروشر 
بنیانگذار نیرویدریایینوینشورویدراینبارهنوشتهاست«:روسیهبدوندراختیارداشتن
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تواندمایخودرادرمیانقدرتهایبزرگبیابد» .دراینراستاشوروی

یکناوگانقوی ،
نمی
نیزدرصددیافتنمایپاییدرتنگههاونقاطتلیدیدرآبراههایبینالمللیبرآمد( .سیاری و
دولتی.)13:5935،بدیهیاستتهدرهردومنگنیروهایائتالفباعراقحدود37الی31
درصدازموادوتتهیزاتوغیرهموردنیازنیروهایائتالفازطریقدریا تأمینشد ( Tan,
 )2011: 29و حتی رشد اقتصادی تشورهایی همچون چین و ژاپن بعلت رشد قدرتدریایی
اقتصادچینمیتواندازاقتصادآمریراپیشیبگیرد (Gompert,

استتهدرصورتتداومرشد،
بهصورت
) .2013: 26فرماندهیمعظ تلقوانیزبادرکاینواقعیت بایکنگاهآیندهنگرانه  
متواتر بر اهمیت نیرویدریایی در استحرامپذیری و اقتدار سیاستگذاری تل تشور تأتید
دریاییمیتواندمزومؤثرترینعناصربرایتحققاهدافواالی


نیروی
داشتهومیفرمایند«:

نظام ممهوری اسالمی ایران باشد» (فرمایشات معظ له )35/73/70 ،و همچنین در بیانات
منشاءوبرتاتوخدماتنیرویدریایینهفقطدرحیطهنیروهاینظامی

دیگریمیفرمایند«:

ما ،بلرهحتیدرمحدودهمسایلخارمیتشوره مشهوداست» (فرمایشاتمعظ له/1/3،
 .)31


پیشینه پژوهش

نتایج تحقیقات عسگری و ترابی ( )5932در پژوهشی تحت عنوان «بازدارندگی ممهوری
موقعیتدریاییونیرویدریاییموثر

اسالمیایراندرعرصهدریایی»حاتیازآنبود؛-5دریا،
هایبیبدیلیرابرایهرتشورازمملهممهوریاسالمیایرانبهشمارمیرود


فرصت
ومقتدر،
و نق تعیین تنندهای در توسعه و ارتقای سطح قدرت ملی نظام دارد -2 ،نیروی دریایی
ممهوریاسالمیایرانبهمثابه پاسدارآبهایاینسرزمین،بهخوبیازظرفیتوتوانمندی
الزمبرایاینامربرخوردار استواینتوانایی یریازابزارهای بازدارندگیممهوریاسالمی
ایران به شمار میرود -9 ،ارتقای فزاینده سطح قدرتملی به ویژه قدرتدفاعی ممهوری
نیرویدریاییباعثوحشتدشمنانومتحدانمنطقهای

اسالمیایرانباتأتیدبرقدرتدریایی
بینالمللی،توازنقوا
درترازمنطقهایو حتی  

قدرتدریایی
هاگردیدهاستبهگمانآنها 


آن
درمنطقهرابره زدهومنافعآنهارابهچال تشیدهاست-1،ازتلیدهایاصلیبازدارندگی
محیطعملیاتینیرویدریاییممهوریاسالمی

ایتادوافزای فزاینده«ابهامراهبردی»است.
درتنارنرمافزارهایدفاعیایننیروبهویژهشیوهمنگیدن،بهخوبیتولیدتننده

ایران (دریا)
اینابهامهستند .
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قدرتدریایی انگلستان ( )2750عنوان نموده است ته قدرتدریایی محدود به
دتترین  
فعالیتهای بندری ،منابع

قدرت نظامی نیست و وابستگی نزدیری به موقعیت ژئوپولتیری ،
فعالدرعرصهدریامیباشد .

نیرویانسانی

دریاییوتلیهفعالیتهایاقتصادیمرتبطبادریاو
درمقالهایتحتعنواناهمیتافزای روزافزونقدرتدریا،مه ترین

ایریکگرو)2751(5
قدرتدریایی را در قالب مثلث ارائه نمود ته در آن ضلع پایین مثلث ،مربوط به
مؤلفههای  

یدریایی بی از یک گارد
یی نظامی /منگی آن بود و این ضلع باعث میشود تا نیرو 
توانا 
قدرتداشتهباشدودرآبهایفراسرزمینیحضوریابد.ضلع بعدی مثلث مربوطبه

ساحلی  
قهای
نالمللی» است( .بدیهی است ظهور و بروز آن به اقداماتی فراتر از «قای 
تبی 
«تعامال 
بهعنوانموتوردیپلماسییاهمراری،درقالبمانورهای
یتواند 
تفریحی»نیازدارد)اینضلعم 
دریاییظرفیتهایمنحصر


باشدتهدراینراستانیروی
تسازیونمای پرچ 
مشترک،ظرفی 
بهفردیداردوسرانتام ضلعسوممثلثمربوطبهوظای پاسدارینیرویدریاییاختصاص
دارد ته به مومب آن در تالش برای مبارزه با پدیده دزدیدریایی و تخریبتنندگان
طبیعیاقیانوسهاودریاهایآزادهست .


منابع
زوروار )2750( 2در مقالهای تحت عنوان سیاست خارمی و نق سلسله تغییرات
مهانبینی دریایی هندازدهه 5317درحالتحولاستو
قدرتدریاییهندنشاندادته 

منطقهای هندو

اینتحوالترابطهمستقیمیباچگونگیتفرراتسیاستگذاران دربارههویت 
قدرتدریاییداردوسیاستخارمیبدون
ظرفیت اقتصادی دولتبرای عرضه منابعبهسمت 
قدرتدریاییمومبرشداقتصادی
قدرتدریاییباطلوبیهودهاستودرپایاننشاندادته 

بدونتعامالتسیاسیوتغییرنگرشسیاستگذارانمحققنمیشود .

استوقدرتدریایی
نشانمیدهدته :

بررسیپژوه هایپیشینمرتبطباقدرتدریایی
 -5برخی از پژوه های مومود بدون پرداختن به مزئیات و ظرای تار ،دچار تلی نگری
قدرتدریاییراموردالتفاطقراردادهوازمامعیتالزم
شدهاندوبرخینیزتنهاتعدادیازابعاد 

برخوردارنیستند .
قدرتدریایی هرتشورمبتنیبرمبانیفلسفیوایدئولوژیکوهمچنینمقتضیات
 -2الگوی 
زمانی و مرانی آن تشور دارای اعتبار بوده  و قابلیت تقلید و تپی برداری عینی نمیباشد.
نسخههایغربیبرایماقابلاعتمادنیستند.من

فرماندهیمعظ تلقوامیفرمایند«:بدانی
1

. Eric Grove
. Zorawar

2
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نمیگوی برلّی رد تنی ؛ نه ،بسنتی  .تسلی ِ بیبروبرگردِ نسخههای غربی نمیشود شد».

(فرمایشاتمعظ له )30/9/2،
قدرتدریاییمبتنیبرآیندهپژوهشی
برایناساساینمقالهباهدفتدوینالگویتحول 
باتأتیدبراندیشهدفاعی-دریاییفرماندهیمعظ تلقوا(مدظلهالعالی)تنظی گردید .

چارچوب نظری پژوهش

قدرتدریاییمشتملبرعناصراقتصادی،سیاسیونظامییکتشوراستتهازطریقدریا

مومب تحری  قدرت ملی تشورها در حوزههای اقتصادی ،سیاسی و نظامی میگردد
هاوقابلیتهاییکتشور


ظرفیت
( .)Swindon , 2018: 4دریکمفهومیدیگرمشتملبر 
بهرهبرداری ازمنافعخوی ازدریا  وهمچنینبهعنوانحقوتومهتاعمالارادهو
مهت  
تلقیمیشود( Zorawar, 2017:

خواستههایسیاسیدرداخلودربینتشورهایغیردوست

ویژگیهایطبیعی،طول

قدرتدریاییبهش عاملموقعیتمغرافیایی،
 .)35ازنظرماهان 
مشیحرومتورهبرانسیاسی بستگی

ساحلووسعتقلمرو،ممعیت،خصوصیاتملی ،
خط
دارد( .سیاری ودولتی)92:5939،وازنظر رحمان ()2770عواملاثرگذاربرقدرتدریایی
شامل؛ -5مقدار تشتیها از نظر حضور در آبهای فرامنطقهای ،تعداد ناوهای منگی مهت
نابودیدشمنبهعنوانبازوینظامیبمنظورحفاظتازتتارتدریاییعالوهبرقدرتساحلی،
 -2استفاده از ترنولوژی مدیدتر و پیشرفتهتر نسبت به سایر تشورها -9 ،اتخاذ مدیدترین
تاتتیکدریایی است ( )Rahman , 2007: 4وازنظرگامپرت ()2759قدرتدریاییمحصول
نیرویانسانی ،ناوگان،

عوامل اقتصادی ،سیاسی ،فناوری و مغرافیایی و نبوغ و مهارت 
ویژگیهایممعیتیوفرهنگیاستتهبهدنبالرشدصنعت،ارتقاءتواناییمهتنابودتردن

دشمن ،سرعت عمل ،یرپارچگی ،قابلیت تنترل دریاهای تحت مالریت توسط ناوگانهای
دریایی ،توانایی غلبه بر مرمهای تحت مالریت دریایی ،توانایی الهام بخشی به اقتصاد و
توسعهراهریلیوبزرگراهمادهایاست ( .)Gompert, 2013: 28بنابراینمتغیرهای

سیاست،
موردمطالعهدرچارچوبنظریاینتحقیقحاویمتموعهایازنظریاتارائهشدهدرخصوص

قدرتدریاییاستتهبراساساندیشهدفاعی -دریاییفرماندهیمعظ 
عواملمؤثربرتحول 
تلقواتنظی گردید .
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روششناسی پژوهش
روش مطالعه در این تحقیق از نظر هدف تاربردی و براساس  تحلیل محتوا  از نوع تحلیل
بحثهای منطقی است ته
یافتههای آن وابسته به 
مضمون صورتگرفتهاست.رواییو پایایی 
میتواند
ومود دارد( .ادیب،پرویزیوصلصالی)551:5913 ،موضوع تحلیل محتوای تیفی 
مشاهدهها،

گفتمانها ،قواعد

تمامی انواع ارتباط ثبت شده در دست نوشتهها ،مصاحبهها ،
آنها باشد (بازرگان .)25:5910،بنابرایندراینتحقیقبه
نوارهای ویدئو،مستندها و مانند 
هاازطریقمطالعهاسنادومدارکوسخنرانیهای مومودممعآوریو

روشاتتشافی ،
داده
بندیشدهاند.الزمبهذتر


محتواازتلبهمزءطبقه
پردازیبهتمکتحلیل 

پسازمفهوم
است سخنرانی ها و بیانات مشابه فقط یربار در تحقیق آورده شد و بیاناتی ته بر حسب
ومرانیدرسخنرانیهاازطرفمعظ ٌله عنوانشدهوبهفحوایتالمخللی

مقتضیاتزمانی
ایتادنمی تردحذفشدوباسهنقطهمشخصگردیدهوتلماتیراتهتوسطنگارندهمهت
قراردادهشدهاندودرسایرموارد

هااضافهشدهانددرداخل][


روشنشدنمطالبدرسخنرانی
سخنرانیهای معظ ٌله بدون هرگونه دخل و تصرفی در داخل«» نقل شده است .محدوده

مربوطبهسخنرانیهایمعظ لهازسال 35تاتنونبودهوازنظر

تحقیقازنظرقلمروزمانی،
قلمرو مرانی صرفاً مربوط به سخنرانیهایی است ته در نیروی دریایی ارت صورت گرفته
دادههابااستفادهازنرمافزار  Maxqda12و  Minmapper 2008تحلیلگردید .
است .
تجزیه و تحلیل یافتهها
مراحلتتزیهوتحلیلدرش گامبهشرحذیلانتامگرفت.
قدرتدریاییتشورممهوریاسالمیایران
گاماول:تنظی سؤالاصلیپژوه «:الگویتحول 
بارویرردآیندهنگرانهازدیدگاهفرماندهیمعظ تلقواتداماست؟»گامدوممرورادبیاتبه
شرلنظاممند:تلیهسخنرانیهاوبیاناتفرماندهیمعظ تلقواتهدرمراس هایرسمیو

غیر رسمی و در مالقاتهای خصوصی با فرماندهان نیروی دریایی ارت انتام شده بود
شناسایی گردید .گام سوم تدگذاری باز :مضامین مرنون و مشهود مرتبط با سوال اصلی
پژوه از بین بیانات  ،براساس برداشت اولیه استخراج  و در نرم افزار تدگذاری گردید ته
یافتههایحاصلازآنبهشرحذیلبهتعداد03تدبود .

نقطهای است تهبه نحوی محرک ومشوقآدمی
 .1رسالت و اهداف دفاعی دریایی :هدف ،
بهتاروفعالیت،وراهنمایاودرحرتتاست«.برایناساساهدافقدرتنظامیدرحوزه
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دریاشامل 1-1:داشتن نیرویی متناسب با آرمانهای جمهوری اسالمی« :هدفبلندمدتبرای
تالش های نیروهای مسلح همین است ته شما نیرویی داشته باشید متناسب با اهداف و

مندیبیقیدو

آرمانهایممهوریاسالمی» («)35/3/21عنصرتعهدوایمانوتدیّنوعالقه

شرط و بیدریغ نسبت به سرنوشت تشور و انقالب و نظام ممهوری اسالمی ،مزء خصال و
خصوصیاتبارزوبرمستهنیرویدریاییماشود 2-1)5931/1/3( ».پاسداری از دریا و حقوق
دریایی ملت« :اهمیتنیرویدریاییواینمسئولیتبزرگ-تهپاسداریازدریاوحقوقدریایی
دریانوردیها را ته امروز بحمداهلل

ملّت ایران است 3-1 )33/72/23( » .تداوم دریانوردیها« :
پیشرفتهای نسبت به گذشته گرفته است ،ادامه بدهید 4-1 )11/0/51( » .ارتقاء توان

شرل 
بازدارندگی نداجا« :آمادگیشمانیروهایمسلّح...فقطبهمعنایایننیستتهدرنبردبردشمن
نگهداشتن تشور از نیّت بد دشمنان است/71/0( ».
پیروز بشوید بلره معنای دیگر آن مصون  
 5-1)31صدور فرهنگ حریت و آزادگی و عدالتخواهی« :انقالباسالمیایرانوایننظاممقدّس
الهی،ازحقوقمظلوماندفاعتردهاست.مابایدقویباشی تاامیددردلملّتهاباقیبماند».
( 6-1)33/72/23استقامت در برابر دسیسههای دشمن« :انقالبما درمقابلاینتتاوزهاتاتنون
ایستاده است؛ بازه باتمال قدرت باید بایستد و خواهد ایستاد؛ و شما فرزندان ملّت ایران و
نیرویدریایی؛...و نیز همه دانشتویان این مرتز باید خود را برای این مقابله مدّی و

تارتنان 
قاطعانه آماده تنید 7-1 )39/72/50( » .دستیابی به اقتدار چندجانبه با تکیه بر ظرفیتدرونی
ملت« :اقتدار ملّت ،یک حقیقت چندمانبه است؛ نیروهای مسلح ،آن خط مقدم تحرک و
نشانهی اقتدار ملّتاند.امّا یک ملّت ازلحاظ دان باید پیشرفته باشد،ازلحاظ اخالق،ازلحاظ

ایمان،ازلحاظعزموارادهتابتوانداقتدارخودراحفظتند )11/70/51(».
سیاستدفاعی بر مبنای اهداف نظامی ،در برگیرنده یک سلسله

 .2سیاست دفاعی-دریایی:
اصول ،قواعد ،و معیارها برای توسعه توان دفاعی تشور بهمنظور مقابله با تهدیدها و تأمین
میباشد .ته از نظر معظ له عبارتند از-1-2 :مردمی و مکتبی بودن
امنیت و استقالل تشور  
یمابین میان
ارتش« :وضعیتی را ته امروز نیروهای مسلح در تشور ما دارند ته آن محبت ف 
مردم و نیروهای مسلح و احساس یگانگی مردم با نیروهای مسلح است،قدر بدانند/73/23( ».
نیروهایدریایی مادر درمه

 -2-2)12تقویت احساس تالش برای عزت اسالم و استحکام نظام« :
اوّلایناحساسراباید درخودبهومودبیاورندوتقویتتنندتهبرایعزّتاسالم،برایعزّت
ایران،برایسربلندی و موفقیت ملّتایران و ملّتهای دیگر دارند تالش میتنند/71/5( ».
چنانچه نیروهای دریایی
همهی دنیا.اگر  
دریایآزاد یعنی  

 3-2)37حضور در دریاهایآزاد دنیا:
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ما این توانایی را پیدا تنند ته این گشت دریایی،این حضور دریایی،این ابراز اقتداردریایی را
گسترشبدهند4-2)37/71/2(».انجام کارها به صورت عمیق و بنیادی« :تارراعمیق،بنیادیو
تاآنماییتهمیتوانیدسریعانتامبدهید )11/70/51(»...

راهبردهاو

وتعیینتننده

نظامیبهعنوانراهنما،


دتترین
 .3دکترین (آیین) نظامی -دریایی:
راهتن های تشور در منگهای آینده میباشد ته از یرسو بر مبنای اهداف تلی نظامی و

سیاستدفاعی-نظامی و از سوی دیگر با تومه به مسائل و اصول سیاسی تشور شرل میگیرد
نیرویدریایی امروز در

ازنظرمعظ ٌله عبارتستاز1-3:داشتن نگرش راهبردی به نیرویدریایی« :
نیرویراهبردی است؛ به چش یک نیروی راهبردی به

بسیاری از نقاط عال و در تشور ما یک 
نیرویدریایی باید نگریسته شود» (1-1-3 )11/0/51حفظ اقتدار و عزّت کشور« :این تسلط

پیامآور عزّت
نیروهایدریایی و ناوگانهای دریایی ما  ،

حضورراهبردی برای 

دریایی ،این 
پیامآور بیداری ملّتهاست2-1-3 )37/1/5( » .تغییر ماهیت جنگهای آینده....« :
ملّتهاست  ،
فرامنطقهای است؛...

منگهای 
حملهها و  
میگیرد  
امروز چیزی ته مورد محاسبه قرار  
نظامیها روی حساب

میتنند ،بیشتر از همه 
سیاستمدارها و اقتصادیون روی محاسبه  

میتند .)13/3/0(».

 .4راهبرد نظامی :پلی است میان اهداف و دتترین نظامی و عملررد نظامی؛بر این اساس
منوبشرقی تشور

قدرتدریاییعبارتستاز 1-4:توجه به مناطق جنوبشرق« :سواحل 
راهبرد 
نیرویدریایی ارت ممهوری اسالمی ایران است،مناطق بسیار مهمی است...به

ته در اختیار 
آنتاها اهتمام تنید 1-1-4 )11/0/51( » .برنامهریزی جهت انطباق با تحرکات منطقه« :تار در
باتومهبهایناهمیتبایستینیرویدریایی

دریایعماندشوارتروبسیارمه است...بنابراین...
برنامهریزیوتحرکخودشراتطبیقدهد2-1-4)13/52/53( ».بهره برداری از ظرفیتهای

منطقه با همکاری دستگاههای دولتی« :انشاءاهللمابتوانی ازتواناییهایمنطقهاستانسیستانو
بلوچستانومنطقهیعظی وحساسدریایعماناستفادهتنی ؛...اینهمراریشما]نیروی

هایتشوریمیتوانداینفوایدراداشتهباشد/70( ».


هایدولتیودستگاه

بادستگاه
دریایی[
 3-1-4)13/73افزایش امید و اعتماد به نفس مردم منطقه«:وضعیتنیرو،حضورنیرو،فعالشدن
اعتمادبهنفسشانرازیادمیتنندواحساسمیتنندنقطه

امیدمردمراباالمیبرد،

نیرو...
اتراییدارند .)13/73/70(».
نیرویانسانیبعنوانیکعاملمه درارتقاءقدرتدریاییاست 1-5.اهمیت

 .5نیرویانسانی :
میشوید،باید
تازه وارد این راه  
شغل نظامی« :شما فرماندهان نیروی دریایی،شما موانانی ته  
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بدانید مسئولیت و وظیفه پُرافتخاری ته شما بر دوش دارید،یری از خطیرترین و برترین این
وظیفههاست...«».یکانتامترلی است»()33/72/23دالیلآنعبارتنداز 1-1-5:فداکردن

باالترین سرمایه زندگی :نظامیِ مدافعِ از امنیت تشور...برای اینره امنیت را حفظ تنند،مان
آوردهاند.این،چیز بزرگی است.علت اینره شهیدان عزیز ما هرگز از یاد ملّت
خود را به میدان  
نمیروند،این است ته این سرمایه را فدا تردند 2-5-1)11/0/51( ».وظیفه پر خطر و انجام

وظیفه پُرافتخاری ته شما بر دوش دارید،یری از خطیرترین و برترین این

تکلیف مسئولیت و 
وظیفههاست ...« » .یک انتام ترلی است» ( 2-5 )33/72/23وظائف سازمان در خصوص

نیرویانسانی  1-2-5 :دقت در گزینش نیرویانسانی « :درگزین سعهصدرالزماست...سخت
آریها» را
نگیرید؛ عیوب توچک را بزرگ نرنید؛ ذرّهبین روی اعمال این و آن نگذارید؛ « 
بشنویدوبهآنهاپاسخبدهید؛«وَالتَقُولُوالِمَنْأَلْقى إِلَیْرُ ُالسَّالمَلَسْتَمُؤْمِنًا»«وبهتسى

ته نزد شما [اظهارِ] اسالم مىتند؛ مگویید« :تو مؤمن نیستى» ( 2-2-5 )35/57/20تقویت
تقویتمس ،

تقویتاراده،

ابعاد جسمی ،روحی و معنوی« :بهشماتوصیهمیتن ته...بهآموزش،
تقویتروح،تقویت فررواندیشهوآمادگیتاملبرایانتامدادنوظای بزرگیتهباآنموامه

هستید 5-3 )78/02/29( » .وظائف کارکنان1-3-5 :تمسک بر کشتی نجات اسالم« :اگر واقعاً
متمسکبشوی ...همراهپیغمبرباشی ،مسلماً پیروزینصیبماست«».البته دریاطوفاندارد،
دهی خداست ،معصوم است،
بندهی برگزی 
سختی دارد ،مشرالت دارد ...اما وقتی تشتیبان  
آنوقتدیگربیمیومودندارد»(2-3-5)35/73/21تقویت انگیزه انقالبی دینی« :آنعاملی ته

آبدیدهای ترده ته در مقابل همه ضربات مقاومت میتند،انگیزه

این ملّت را تبدیل به پوالد 
انقالبی دینی است3-3-5 )39/72/50( » .حضور جهادی در تمام عرصهها« :مهاد یعنی در
مبارزهی زندگی حضور فعّال داشتن،آن ه نه همیشه در موضعدفاعی بلره بیشتر در

میدان 
موضع تهاممی؛ این معنای مهاد است.آن وقت این مهاد را شما تانالیزه تنید به صنعت،به
میبینید مواب میدهد)37/73/73( ».
عل ،به معرفت،به سیاست و به همه تارهای بزرگ؛  
 4-3-5داشتن احساس مسئولیت و اعتماد به نفس...« :هرخدمتیتهبهشماواگذارشدهاست...
ه احساستنیدتهموظ ومسئولیدتهاینتاررابهبهترینومهانتامدهید،ه عمیقاً
احساستنیدتهبراینتارتوانایید 5-3-5) 82/06/29(».داشتن بصیرت در مقابله با دشمنان

و بدخواهان « :نیروهای مسلّح ،نوک پیران نظام اسالمی و الهی و تمدّن الهی و اسالمی در
بدخواهانوتینهورزانند.موانانعزیزمااینمیدانرابا انگیزه،باعشقو

مقابلهی بادشمنان،

یتنند 6-3-5)35/3/20( ».قدرشناسی و حسنه دانستن شغل
عالقه،باآگاهیوبصیرتطی م 
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آنراحسنهایبدانیدتهخدایمتعالبرایآنبهشماامر

نظامی« :قدراینراهرابدانید؛...
خواهددادومومبنورانیشدنچهرهیشمادردنیاوآخرتخواهدبود-3-5)35/3/20(».

بانیتدرست،بابهمیدانآوردنهمهی

باعزمراسخ،

7داشتن عزم و همت جدی« :تالشتنید.
ظرفیت ومودی خود ،آن هستهی مستحر را به ومود بیاورید ،توسعه بدهید تا بتوانید به
معنایواقعیتلمهسربازانوپیشگامانوپیشاهنگاناینحرتتباشید««) 88/07/14( ».قوّ
علی خدمتک موارحی و اشدد علی العزیمة موانحی» ؛ از خدای متعال در دعای تمیل،
امیرالمؤمنینمیخواهد...،موارحمارا،مس مارا،بدنمارا،برایانتامخدماتالزمقوی

تن،عزمماراه راسختن 5-3-8)35/73/21( ».جدیت و کوشش« :خوبدرسبخوانید؛
خوب فرابگیرید؛ خوب بهتار ببندید و در هنگام نیاز ،خوب بدرخشید« )85/03/10( » .رشد
انگیزههاتهدنبالخود،رشدحرتتعلمیرادارد 9-3-5)35/73/21( ».اجتناب از تردید و


قدرتهای استرباری به انواع شیوهها میخواهند ملّتها و دولتمردان و مسئوالن و

رعب:
نظامیانوآحادملّترادرمقابلهیمنهخودشاندچاررعبوتردیدتنند.یکملّتاگردچار
تردید شد ،رفتنی و پامال شدنی است4-5 )01/72/23( » .معیارهای نیرویانسانی 1-5دانش:
چهافسریوچهدرمهداری،بایددان ،تقواوانضباطراسهرتناساسیخودبدانند64/ (».

«
5-2 )04/09تقوا « :سطح دان

و انضباط و تقوا و نظ را تا آخرین تالشهای خودتان باال

تقوایعنیمراقبدرستیتاروعمل؛بهخصوص

ببرید» ( 5-2-1)78/02/29معناشناسی تقوا« :
درآنتاییتهبهمسائلمه ارتباطمییابد...تقوایعنیمراقبتازرفتاروگفتارتان،باهمان
روحیه  نوآوری و ابترار و فعّال بودن و نشاط موانی 5-3 ) 78/02/29( » .شجاعت ...« :اگر

یخوددرهنگامهیخطرعملنخواهدترد؛یعنیقادر

شتاعتنباشد،نیرویمسلّحبهوظیفه
نخواهدبود 5-4)94/08/07( ».نظم و انضباط« :نظ یعنیقراردادناحساساتوخواستههای
گوناگون در تنار اراده پوالدینِ یک انسان نظامی و در چارچوب مقررات و آیینهایی ته
میتواندرفتاراوراتارآمدتند.)01/72/23(»...

وپیشرفتتشورهاایفامیتند.

.6آموزش و پژوهش :آموزشوپژوه نق مهمیدررشد
بلرهدرصحنههایرقابت،برتری

سببمیشودتانهادهانهتنهاموقعیتخودراحفظنمایند،

خوی راافزای دهند.تهدرهمینراستاوظای نداماازنظرمعظ ٌلهعبارتنداز1-6:وظایف
سازمان 1-1-6 :غافل نشدن از بکارگیری دانشهای جدید« :ازدان هایمدیدغافلنشوید.ازاین
مسئلهیسایبریغافلنشوید...ازساختتتهیزاتدستبرندارید،خودتتهیزاتیکمسئله
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قطعهسازی یک مسئلهی دیگر است ...آن را به اوج برسانید ...تار نوآوری را ،به روز
است  ،
مدیددرسالحهاوابزارهارابهمددنبالتنیدوخداوندمتعاله 

های
خلقپدیده 

رساندنرا،
تمرتانخواهدترد 2-1-6)35/73/21( ».تجهیز دانشگاه و ارتش به سمت خودکفایی« :ارت 
پی ازهمهبایدبتواندخودرابهخودتفاییبرساند.اینارت ...باید ازاستربارمهانیتامالً
بینیاز باشد؛ در غیر این صورت مقاومت معنا ندارد 3-1-6 )39/72/50( » .نوآوری و ابتکار:

«ایمانتانرا،شتاعتتانرا،ابترارتحقیقاتیخودرا،دان آموزیودان پژوهیخودراتقویت
شماموانهایعزیزمنحتماًقضایایدفاع

تنید6-1-4)94/08/07(».دقت در تجارب گذشته« :
تسوتها و قدیمیها بشنوید؛ بروید مناطق را ببینید؛ طرحهای عملیاتی،

مقدّس را از پی 
تارهایشتاعانهوفداتارانهرابادقتازمنظرنظامیموردتومّهقراربدهید .)31/71/70(».
 .7تجهیزات و تسلیحات نظامی :منگیدن ترتیبی از عل و هنر است .منبة علمی آن به
هانیازداردتهبهروشبهرهبرداریصحیحازابزارآالتمنگیتأتید


ایازقواعدوروش

متموعه
داردومنبةهنریمنگازپیچیدگیهایآناست.دیدگاههایفرماندهیمعظ تلقوادر

حوزهتتهیزاتوتسلیحاتنظامیعبارتنداز1-7:کسب آمادگیهایعلمی و تجهیزاتی« :بایدهمه
آمادگیهایالزم-آمادگیعلمی،عملی،فرماندهیومدیریتی،آمادگیتتهیزاتیوپشتیبانی،

) 2-7نوآوری و نگهداری و تعمیر:
آمادگیانضباطیرابرایخودتانفراه تنید 00/72/51( ».
آنها،بایدتالشتنید.
«درنگهداریابزارووسایلدرسطحنیروواستفادهتاملوبهینهاز  
سازندگیونوآوریوتعمیرونگهداری،مزءوظای حتمیومه شماست .)02/72/51(».
 7-3توجه به امکاناتپدافندی شناورهایسطحی و زیرسطحی« :امرانات و تتهیزاتپدافندی
خصوصدردریاهایمنوبموردتومهقراربدهید/0/51( ».

سطحیرادرهمهما ،
به


شناورهای
نیرویدریایی یری از هدفها و

 ...« )11بر روی شناورهای زیرسطحی ه تأتید تن  .
اشبایدمسئلهیشناورهایزیرسطحیباشد4-7)11/55/97(».توجه به


هایتلی
مهت 
گیری

شناورهای تندرو« :بهشناورهایتندروتومهتنید» (5-7)10/73/3توجه به تجهیزات دور برد:
«بهتتهیزاتدوربردتهمثلدستبلندیاست[.تومهتنید]»واقعقضیهایناستدشمن
ممرناستشماراازچندهزارتیلومتریهدفقراربدهد،بهایننراتبایدتومهتنید/3(».
6-7)10/73حفظ و نگهداری بالگردها :بالگردهایتانراسرپانگهدارید7-7)37/57/21(».کار بر
روی جنگ الکترونیک و سایبری« :یکمسئلهه منگالرترونیکاست...دفاعالرترونیریبرای
ماخیلیمه است؛رویمسایلالرترونیکتارتنید؛»( .)37/57/21
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 .8ساختار و تشکیالت سازمانی 1-8 :معناشناسی ساختار :ساختشاملساختسلسلهمراتب
تشریالتیونظامیاست،شاملساختدرونیوعزموارادهمدیوتدینهست،شاملساخت
اینهاابعادگوناگونساختنیرو
علمییعنیتسلطبرمهارتهایالزمدرمسائلرزمیاست ،

است؛ یعنی نیرو باید از درون ،خودش را محر تند و بسازد« .این ساختار چه
ساختارتشریالتی و سازمانی ،چه ساختار روحیهای و عزم ته ارتباط به تدین و تعبد پیدا
هاوتتربههاتهاینه داستانخودشرادارد/73/0( ».


علمیومهارت
میتند،چهساختار

2-8 )37توجه به یگانهای صف« :به سرانگشتها و سرپنتهها تومه تنید ته اینها از تار
هدایتتنندههمهاین

نیفتنداینخیلیمه استامّااینمعنای ایننیستتهمامغزراته
سرانگشتهااستتصمی سازی،تصمی گیریوتواناصلیآنتاسترافراموشتنی 73/3(».
3-8)10/توجه به یگانهای ستاد « :مغزراتقویتتنیدوطراحیتنیدببینیدبرایاینتهتوان
نیرورابیشترتنیدچهتارمیتوانیدبرنید4-8)10/73/3(».توجه به نیروهای اطالعاتی« :روی

نیروهایمتخصصاطالعاتیه تریهمیتن ،همهتارهایشمادربخ هایمختل نظامیاز

متریاستبهاطالعاتونیرویمتخصصاطالعاتدر

مملهدربخ دریایی (تهمه است)
شعبههای مختل و انواع مختل اطالعاتضروری است 5-8 )11/55/97( » .دنبال کردن

استحکام ساختاری« :اگر بخواهید در هنگام حادثه تواناییتان به قدرتافی و متناسب باشد
بایستی ساخت را محر تنید ،ساخت نیرو باید محر باشد« » .مسئله این است ته باید
استحرام ساختاری داشته باشید 6-8 )37/73/0( » .ایجاد تعامل بین ارتش و سپاه:
هرتداممسئولیتمداگانهایدارندوهیچتداممای

نیرویدریاییسپاه،

نیرویدریاییارت و

«
دیگریراپرنمیتند.هردوبایدباشند؛امّادرتناره ودررابطهایصمیمانه/72/51( ».

هاییتهدرحلقهیتنگاتنگو


هماهنگیبیندستگاه
 7-9)00همکاری با دستگاههای مرتبط« :
نزدیکتریتویاینمسئله بهه مرتبطند،خیلیالزماست؛مثلهمراریباوزارتدفاع.به

ایننرتهتومهبشود 8-1)11/55/97( ».ترویج رقابت مثبت بین نیروی دریایی ارتش و سپاه:
« ایندونیرویدریاییبایردیگرهمراریورفاقتورقابتیتهمبتنیبراینهمراریورفاقت
است ،داشته باشند .من طرفدار رقابت  .رقابت به معنای مثبت1-8-8 )37/71/2( » ،
معناشناسی رقابت[« :رقابتمثبت]یعنیهمانتهدرقرآنتری فرمودهاست«:وسابقواالی
مغفره من ربر » ،مسابقه است ،مسابقه به مغفرتالهی و رحمتالهی است ،یا «و استبقوا
الخیرات» ،مسابقهبتویید،سبقتبگیریدبهخیرات 9-8)37/71/2( ».اطالع رسانی اقدامات
نیروی دریایی به مردم « :مردمبایدبدانندتهنیرویدریاییتاتنونخیلیتارتردهاست؛یعنی

آیندهپژوهیباتأتیدبر...
ارائهالگویتحولقدرتدریاییمبتنیبر 
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حفظ استقالل و سیادت ممهوری اسالمی در آبهای منوبی تشور و آزادی تشتیرانی ،با
شدهاند،هنربزرگیاست)31/73/1(».
وموداینهمهدستگاههاییتهعلیهمابسیجوآماده 

 11-8احترام و تقدیر از زحمتکشان عرصه علم« :ماازهرتسیتهدرراهدان زحمتیتشیده
مرتبهیدیگریبودند-11)35/73/21(».
چونمالیک 

تقدیرمیتنی واحترامبرای قائلی ،

اگرتحملخانوادههایشهدانبود،مریان

 8احترام و تکریم از خانوادههای کارکنان و شهدا...«:
اینخانوادههای

شدوتلقینمیشد.


یماموامهنمی

شهادتبااینشرفتگیونشاطدرمامعه
یمادارندتهشهادتاینقدرشیریناستدر


شهداهستندتهاینمنتبزرگرابرسرمامعه
ثارآنهاباد.)35/73/21(».

بههرحال،احتراموسالموترری مان
چش ها .
شمامیتوانید

 .9لجستیک و پشتیبانی9-1 :باز سازی و نوسازی تجهیزات براساس اولویت« :
به سمت
باصرفهموییوباراهبازتردنبرایاعتبارات ،

تهنهرانوتنید،باهمیّت،بااراده،
نگاهتنیدببینیداولویتهایتانتوینیروچیست؟معیاراولویتچیست؟

اولویتهایدرمهیک.

آنچیزیاستتهبتوانددردرمهاوّلتوانرزمیشماراافزای بدهد2-9)10/3/3( ».عدم
اتکاء به منابع مالی« :اینعنصرمالیرانهاینرهندیدهبگیریدبلرهخیلیمورداتراقرارندهید»
خواسته هایشمابرآوردهنشودامّابایداین

ممرناستازلحاظمنبههایپولیخیلی

چراته«
راباآنبخ هاییتهقابلمبراناستودر دستشماستمبران تنید-9 )13/3/0( ».
3راههای جبران کمبود مالی1-3-3 :بکارگیری استعدادها و به عرصه آوردن ابتکارها :تقویت
بهتارگیری استعدادها و به عرصه آوردن ابترارها برای
نیرویانسانی ،تقویت روحیه  ،

اینماست؛[مبران منابع مالی]» «ما اگر میخواستی به قدر پولمان از اوّل انقالب تا حاال

حرتتتنی وبهملوبروی یعنیاگرباپولمیخواستی اینچیزهارااندازهگیریتنی ،حاال
تالهمان پس معرته بود 2-3-9 )13/73/0( » .مدیریت هزینه« :یک ما اعتبارات نیست،
ماتتربهتردهای ؛

اینهارا
می توانتمبوداعتباراتراباتیفیتدادنبهمدیریتمبرانترد ....

ه درمنگتتربهتردهای ،ه درمسائلگوناگونبخ هایمختل تشورتتربهشده]است.
[» ( 9-3-3 )11/55/97توجه به دور از ذهن و ناشناخته« :گاهی یک امرانی در اختیار شما
هست ،به آن تومه ندارید ،از آن استفاده ه نمیتنید ،از یک منبع دیگری دارید استفاده
میتنید؛ بعد ته آن منبع بسته شد ...این امران را میبینید ،ملوی چش شما این امران

خودشرانشانخواهدداد؛بنابرایننگذاریداینحرتتازدوربیفتد.تاررادنبالتنید؛چه
اینتا،چهدرشمال،چهدربخ هایگوناگون دیگر 4-9)11/55/97( ».بسیج امکانات جهت
نیرویدریاییارت ممهوریاسالمیایران،باتتهیزاتمتنوعو

ایفای نقش محوری در دریا« :
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تارهایمحوریرابرعهدهداردوبایدباگردآوریهمهامراناتوحفظآنچههستو

سنگین،
قدرتمقابلهخودشراباالببرد.)33/72/23(».

نیزتالشروزافزون،

هرتدامازشماولوفرمانده یکگروهانویا

 -11فرماندهان 11-1 :اهمیت جایگاه فرماندهی« :
استوحقنداریداینامانتراهمینطور


یکقسمتتوچکباشیدامانتیدستشماسپرده
بیاندازید و به امید تقدیر رها تنید و بهتار و فرر دیگری بپردازید2-11 )31/55/51( » .
فرماندهمثلچشمهایاستتهباالیتپهقرار دارد،هرچهبتوشد آب

معناشناسی فرمانده«:
رودوهمهماراسرسبزنگهمیدارد.اگر چنانچهیک


هامی
مریانپیدامیتندوبهدامنه

هاخشکمیشوند،ممرناستبگویید ت آبمیشودیاخشک

ساعتازموش بایستد 
این
میشود بعد دوباره میموشد میریزد ،لرن در این فاصله ماهیهای زیادی خواهند مرد و

گیاهانزیادیخشکخواهندشدتهمبرانآنهاآساننیست.بایستیاینموش هیچوقت

متوق نشود3-11 )37/57/21( .وظایف فرمانده 1-3-11 :امیدبخشی و ایجاد اطمینان در بین
زیرمجموعه :شمابهایننرتهتومهتنید ،حتیآنماییتهخودشماخاطرممعنیستیدسعی
تنیدخاطرممعتنید،نهبهمعنیاینرهدروغبگویید،مطلقاایننیستبلرهبهاینمعناته
نگذاریداینموتورخاموششودوازدوربیفتندچوناگرازدورافتادروشنتردندوبارهآن
سختاست،بهاینتومهتنید،یعنیعزموهمتوامیدواطمینانبهتواناییخویشتنرادر
زیرمتموعه تقویت تنید 2-3-11 )37/57/21( » .ترویج صفاتنیک در بین کارکنان« :فرمانده
نیرو و مانشین نیرو و متموعههای ادارهتننده نیرو صفاتنیک و خصوصیات خوب را از
آنوقتاستتهآنان[تارتنان]نشاطپیدامیتنند-11)13/73/0(»....

خودشانسرریزتنند.
 3-3تقویت اعتماد به نفس و توکل به خدا« :اعتماد به نفس ،با توتل به خدا یری است...،
این[اعتمادبهنفسوتوتلبهخدا]رانگهداریدوتقویتتنید.اینرابه زیرمتموعهمنتقل

تنید 4-3-11 )13/73/0( » .اثر گذاری مثبت بر مسایل سیاست خارجی کشور[« :من امیدوار
هست ]فرماندهینیرویدریاییارت ممهوریاسالمیایران،بتوانندمنشأبرتاتوخدماتی
باشندتهتأثیرمثبتآننهفقطدرحیطهنیروهاینظامیما،بلرهحتیدرمحدودهمسایل
سیاستخارمی تشور ه مشهود باشد 5-3-11 )31/71/3( ».جذب کارکنان زبده در ردههای

باالی نیرو[« :فرماندهنیرویدریایی]ازداخلویاخارجازنیرویدریایی،تاهرماتهنیازداشته
ردههای
عناصریراتهزبدگاننیرویدریاییارت ممهوریاسالمیخواهندبود،در 

باشند،
گمارندوآماده تارتنند 6-3-11)31/71/3( ».تبدیل نیروی دریایی به


مؤثروباالیایننیروبه
نیرویدریایی را بیشتر به یک نیرویعملیاتی ،چه عملیاتنظامی و چه

یک نیروی عملیّاتی« :
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ستادیتهدرتهرانمینشیندوازدوربهمسائلنگاه


نهیکنیروی
عملیاتفنیتبدیلتنید،

میتند 7-3-11)31/71/1( ».بازرسی و نظارت« :باچش مستتوگر-مخاطبمنمسئولین

محترم ارتشند -با چش دقیق و ریزبین عیوب را ،اشراالت را ،تمبودها را پیدا تنید و این
دانشگاههارادرسطحمطلوب،درسطحعالیقراربدهید.)31/71/0(».

گامچهارمتدگذاریمحوری:دراینمرحلهتدهایمشابهدرزیرمقولهواحد،ممعبندیو
سپسمقوالتباه دیگرمقایسهوآنهاییتهنزدیریبیشتریداشتنددرزیرمتموعهمقوله
عامتریقرارگرفتندتهدراینمرحله 57مقولهشناساییگردیدتهنتایجحاصلازاینگامو

گامقبلیبهشرحشرل()5میباشد .
دراینمرحلهباعنایتبهیافتههایتحقیقالگوی تحقیق به

گامپنت تد گذاریانتخابی:
نیرویانسانی ،آموزش و پژوه ،

صورت شرل ( )2طراحی گردید .در این الگو متغیرهای 
فرماندهان ،ساختار و تشریالت نظامی ،لتستیک و تتهیزات به صورت مستقی بر تحقق
سیاستوراهبرددفاعیبهعنوان

قدرتدریاییاثرگذارهستندومتغیرهایرسالت،دتترین،

میتواندبرتلالگو
قدرتدریایی 
عواملسیالدرنظرگرفتهشدهتهضمن ارتباطباتحول  
تأثیرگذارباشدواینعواملمتأثرازخصوصیاتمغرافیایی،اقتصادی،سیاسیوفرهنگیتشور
میباشد .
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 شکل ( )1محوربندی بیانات فرماندهی معظم کل قوا در خصوص تحول قدرتدریایی مبتنی بر آینده

شکل ( )2الگوی اصلی پژوهش تحول قدرتدریایی مبتنی بر آینده پژوهی با تأکید بر اندیشه
دفاعی -دریایی فرماندهی معظم کل قوا
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نتیجهگیری و پیشنهادها
ازمنظراندیشهدفاعی

بارویرردآیندهنگرانه

اینمقالهباهدفبررسیالگویتحولقدرتدریایی
دریایی مقام معظ رهبری انتام شد .نتایج حاصله در این تحقیق نشان داد ته معظ ٌله با
تمسکبهقرآنوسیرهعملیپیامبر (ص)وائمهاطهار (ع)وباتریهبرهوشوشتاعتو
فرمودهاند ته در

قدرتدریایی عنوان 
قاطعیت خود ،معانی و مفاهی عمیقی در حوزه تحول  
همینراستاتعداد 57محورو 03تد وزیرتد بهشرحذیلبدستآمدال )رسالتواهداف
دفاعی-دریایی (داشتن نیرویی متناسب با آرمانهای ممهوری اسالمی ،پاسداری از دریا و
یها،ارتقاءتوانبازدارندگینداما،صدورفرهنگحریتوآزادگیبه
حقوقملت،تداومدریانورد 
استقامتدربرابردسیسههایدشمن،دستیابیبهاقتدارچندمانبهباتریهبرظرفیت

مهان،
درونیملت)استب)سیاستدفاعی-دریایی (مردمیومرتبیبودنارت ،تقویتاحساس
تالش برایعزتاسالمواستحرامنظام،گسترشحضوردردریاهایآزاددنیا،انتامتارها
بهصورت عمیق و بنیادی) ج) دتترین (آیین) نظامی -دریایی ته در نیروی دریایی داشتن

نگرشراهبردیبهنیرویدریاییاست.د)راهبردنظامی:عبارتازتومهبهمناطقمنوبشرق
آنهاستته
نیرویانسانیومعیارهایگزین  

نیرویانسانیمشتملبروظای سازمان،

تشور)
نیرویانسانی ،تقویتابعادمسمی،روحیومعنوی)

وظائ سازمانیشامل (دقتدرگزین 
وظائ تارتنان مشتملبر (تمسکبرتشتی نتاتاسالم،تقویتانگیزه انقالبی دینی،حضور
عرصهها ،داشتن بصیرت در مقابله با دشمنان و بدخواهان ،داشتن احساس
مهادی در تمام  
مسئولیت و اعتماد به نفس ،قدرشناسی و حسنه دانستن شغل نظامی ،داشتن عزم و همت
مدی ،داشتن عزم و اراده راسخ ،مدیت و توش  ،امتناب از تردید و رعب) و معیارهای
نیرویانسانیعبارتنداز (دان ،تقوا،شتاعت،نظ وانضباط)میباشد.و)آموزشوپژوه 

5
(غافل نشدن از ب هتارگیری دان های مدید  ،تتهیز دانشگاه و ارت به سمت خودتفایی،
نوآوریوابترار،دقتدرتتاربگذشته)ز)تتهیزاتوتسلیحاتنظامی:مشتملبر (تسب
آمادگیهایعلمیوتتهیزاتی،تومهبهامراناتپدافندیشناورهایسطحی وزیرسطحی،

سازندگیونوآوریوتعمیرونگهداری،تومهبهشناورهایتندرو،تومهبهتتهیزاتدوربرد،
حفظ و نگهداری بالگردها ،تار بر روی منگ الرترونیک و سایبری) ح) ساختار و تشریالت
تومهبهسرانگشتها

سازمانی:ازنظرمعظ ٌلهوظای سازماندرارتباطباساختارعبارتستاز(

. Self-Sufficiency

1
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وسرپنتهها،تقویتمغز (تومهبهیگانهایستاد) ،تومهبهنیروهایاطالعاتی،دنبالتردن
استحرام ساختاری ،ایتاد تعامل بین ارت و سپاه ،همراری با دستگاههای مرتبط ،ترویج
اطالعرسانی اقدامات نیرویدریایی به مردم،
رقابت مثبت بین نیرویدریایی ارت و سپاه  ،
احتراموتقدیراززحمترشانعرصهعل ،احتراموترری ازخانوادههایتارتنانوشهدا)ط)
لتستیکوپشتیبانی :بهاستنادفرمایشاتفرماندهیمعظ تلقواموارداستحصالشدهدر
خصوصلتستیکعبارتنداز(:بازسازیونوسازیتتهیزاتبراساساولویت،عدماتراءبهمنابع
مدیریتهزینه،تومهبهدورازذهنو

مالی،ب هتارگیریاستعدادهاوبهعرصهآوردنابترارها،
ناشناخته،بسیجامراناتمهتایفاینق محوریدردریا)ی)فرماندهان:مشتملبروظای 
فرماندهیازقبیل(امیدبخشیوایتاداطمیناندربینزیرمتموعه،ترویجصفاتنیکدربین
تارتنان  ،تقویت اعتماد به نفس و توتل به خدا ،تالش مهت اثر گذاری مثبت بر مسایل
تبدیلنیرویدریاییبهیک

مذبتارتنانزبدهدرردههایباالینیرو،

سیاستخارمیتشور،
نیرویعملیّاتی،بازرسیونظارت)است .
قدرتدریایی محصول راهبردهای اقتصادی ،سیاسی ،فنی ،مغرافیایی و ویژگیهای

ممعیتی ،فرهنگی و ایدئولوژی تشورها در عرصه دریاست ته مومب رشد صنایع دریایی،
دریاهایتحتمالریتتوسطناوگانهایدریایی،تواناییالهامبخشیبه

تواناییاعمال تنترل 
اقتصاد و سیاست میگردد .قدرت نظامی دریایی بهعنوان یری از مؤلفهها و بازوهای مه 
قدرتدریایی است ته به تمک نیرویدریایی بر دیگر عوامل تأثیر گذاشته و بر شرلگیری

قدرتنظامیدریاییوظیفه
ایواعمالخواستههایسیاسیبرارگرفتهمیشود .


تسلطمنطقه
حفظوحراستازخطوطارتباطیدریاییرابرعهدهداردورابطهتنگاتنگیباقدرتتتارت

بدونداشتننیرویدریاییبهمثابهشهربدونپلیساست.اگرچه

قدرتدریایی
دریاییدارد .
نظامیبهمواردگستردهایبستگیداردولیاینمواردبهعنواناصولیرسانو

قدرتدریایی

امتنابناپذیری درهمهشرایطازاحتمالمنگملوگیری

مهانشمول نیستندتهبهصورت

برایغلبهبرمنگهایدریاییوارتقاءبرترینظامیباید

تردهویامومببرترینظامیشوند.
برنامهریزی
الگوواصولمتناسبباشرایطفرهنگی،مغرافیایی،فنییاسیاسیهرتشورمبنای 
عخاصزمانیباشدوهمینطورراهبردهای

گیردواینبرنامهریزینبایدمحدودبهمقاط

قرار 
قدرتدریاییتشورنیز درصورتیتهمبتنیبرقدرتنظامیدریاییباشدموفقخواهد
ملی  
شد .
ذیلارائهمیگردد:

براساسیافتههایپژوه ،پیشنهادهای
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حرفهای در مایگاهی رفیع به عنوان مغز متفرر ،طراح و
 )5تشریل یک متمع 
قدرتدریایی تشور مهت دستیابی به
هماهنگتننده عوامل مؤثر در شرل گیری  
قدرتدریاییتشور .
اهدافمنست  
بهعنوانتنها
 )2تقویت تواندفاعی،انتظامی،امنیتی منطقهشرقومنوبشرقتشور  
بهعنوانزیربنایتوسعهتشور .
راهاتصالبهآبهایآزادبامشارتتنیرویدریایی 

المللیدرسواحلمررانبهمنظور

 )9برگزاریرزمای هاوهمای هایمعتبرملی ،
بین
سازیاهمیتآندررسانههایملی

قدرتدریاییو همچنینبرمسته
تبییناهمیت  
برایتصمی گیرندگان .
قدرتدریاییتوسطدولتو
 )1اختصاصردی بودمهایمتزابرای بخ هایمرتبطبا 
متلس .
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