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 مقدمه

،وهمرارانموسی)باشدمیهایمختل دنیایامروزشاهدتغییروتحوالتشگرفدرزمینه

بامشرلراشتابانآنچنانباالستتهفه آیندههایوتحولتغییراینسرعت.(5911:513

 زیر،دننشو همگام تغییرات با هاسازماندرصورتیره.(5939:557،مازنی)تردهاستموامه

 اما ترد اظهارنظر قطعیت با تواننمیآینده مورد دراگرچه.دشدنخواه خرد عظی تغییرچرخ

باشدتأثیرگذار آینده سرنوشت در تواندمی انسان  و گذشته مهان از ما ادراک آیندهبراساس.

 ایآینده ساخت و هاآن تغییر چگونگی مورد در باورهایما شامل و است گرفته شرل حال

یری،آیندهشناساییوارزیابیحاالتممرن.(5931:91،وهمرارانفرگوهری).است متفاوت

درموفقیتشخصیواثرگذارابزارتلیدییکوبهعنوانپژوهیاستآیندهترینارتانازاصلی

حوزهماسازمانی در مختل  همراران)گرددمیتلقیهای و محمودزاده ،5933 در.(537:

سیاسیمی تهعرصه دید را تشورهایی تحری توان بر ملیافزون اقتدار ، درآنتوسعه را

هایصورتگرفتهنگریهاوآیندهبینیپی ،منابع،هامتناسبباتوانایی،المللیهایبینعرصه

اع ازسختونرمهارمهترفعانواعتهدیدد(5931:517،علیپوریوخرمشاد) مستتو،

.(5937:255،درینوگرانی)تنندمی

هانگریآینده تنندهخارمىتداعی و داخلى مختل  هاىعرصه در تشورها اقتدارملى الگوی

باورهای اقتصادى هاىعرصه مرداندردولت و سیاسى، نظامى، تا است امتماعى و فرهنگى،

،دولتیومعفریطهرانی)ندندباتمتریناستفادهازمنابعسیاسیبهراحتیحرومتتنبتوان

5935 قدرت.(09: منابع تبدیل از تشورها از برخی خود ملی مؤثر عواملی ساختنبه و

آیندهملیهایقدرتمؤلفه دیگرانعمل، از همرارانخنشینقربانیشی)نمایندمیبهتر ،و

ارتباطاهمیتتهبرایدرکاستدریاییقدرتهایریازمنابعاقتدارملیتشور.(5937:595

برخالفقدرتزمینیودریاییقدرتالمللیابتدابایداذعاننمودتهواقتداربیندریاییقدرت

هوایی گسترده، یکمفهوم دارای بلره نیست نظامی قدرت با مترادف ومنحصراً بوده تری

بخ ازمملهتنترلتتارتبین المللحداقلمشتملبرچهار برداریوتنترلتواناییبهره،

اقیانوسی منابع منگ، دریاییدر عملیاتی توانمندی ، از گیری دریاییبهره قدرتاقتصادی

 ,Tangredi) عنوانابزاردیپلماسیوهمچنینبازدارندگیونفوذسیاسیدرزمانصلحاستبه

2009: 26). واقع یخارماستیسدر قدرتو مدابهدریایی دربایریناپذییطور همدیگر

سیاستونفوذعنوانابزاراعمالبهنیزنیرویدریاییو( Zorawar, 2019: 22)ارتباطهستند

سرزمینی مرزهای از خارج دولتدر میهاتوسط نظر.(Tan, 2011: 29) شودتلقی به بنا
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فرماندهی.باشدهایآیندهدردریاگیریمنگشودتهاحتمالشرلبینیمیتارشناسانپی 

می فرمایندمعظ تلقوا امروزدشمنما»: نیست فارسفالنتشورهمسایهخلیج، دشمنی.

«استیافتهگسترشهااقیانوسدرتهاستتسیدهی میرااوتهدیدوحملهاحتمالماته

فرمایشاتمعظ ) 53/52له، ضرورتداردتاباعنایتبهمواردعنوانشدهبنابراین.(5913/

داشتندریایخزردریعنیایوژئولوپوتیکموقعیتمنطقهباتومهبهممهوریاسالمیایران

وبخ عمدهنفتداشتههایآزادراهشمالوخلیجفارسودریایعماندرمنوبتهبهآب

تسلطبرتنگههرمزتهیریازالتیشیوسوقتندومالریتبرمزایرمتعددمینمیأدنیارات

عنوانیکایرانبهاینرهوازیکطرف(10:55،طاهری)هایمهاناستترینآبراهراهبردی

511باالهامازدستوراتروحبخ دیناسالمازمملهآیه،تشوراثرگذارتوحیدیدرمنطقه

سازیدیناسالموبرقراریمرومتمهانیتوسطپیامبرانسورهمبارتهاعرافمبنیبرمهانی

ودر.(5911:19،زادهداداش)نمایدنسبتبهتقویتقدرتمهانیاقدام،ازطرفدیگروائمه

مسیر بیناین نظام به انتقادی رویررد اتخاذ سلطهضمن الملل ، ونمایدتالش قدرت تا

 آینده هایمنگ مباحث به ورود تردید بدون.دهدءمهانیارتقاعرصههایخودرادرتوانمندی

 از هدف.است ینگرآینده و تالنراهبرداتخاذ مستلزم عملعرصهدرچه و عرصهنظر در چه

 برای راهبردی هایریزیبرنامه و آیندهدریاییقدرت اندازچش  روندهاییترسی  چنین به تومه

شک بدون.است ایران اسالمی ممهوری برای مثبت نقاط وتقویت احتمالی هایچال با مقابله

خود اندازهای چش  ته تشورهایی با مقابله برای بیشتری توانایی تنندمی ترسی  را آتی

برداریبهره شده ایتاد هایفرصت از بهتر ایگونه به و داشته فرارو هایچال  و تهدیدها

.(5931:510،رستمی)تنندمی

به داشتنازآنتاتهفرماندهیمعظ تلقوا باالترینمقامتشوربا یهاتیمسئولعنوان

قواتلفرماندهیمعظ ازیکطرفومسئولیتخطیررهبریو5931سختوحساستاسال

آنعهده از بعد بودهدار ته اند بر عمیقمعظ ٌنگریآیندههمگیتأتید اندیشه بهو عنوانله

یریازابعاداندیشهدفاعی.داللتداردنظامی،هایدفاعیمرمعیآگاهوتوانادربیاناندیشه

استتهایشانبهصورتعمومیدررابطهبادریاییقدرتفرماندهیمعظ تلقوادرحوزه

وضعیتمتحولباتومهبه.اندایرادفرمودهدریاودفاعدریاییدرمیانتارتنانندامابیاناتی

هژمونیک سلطه نظام ته شرایطی در و گسترشاستمهانی به رو مهانی مامعه ایندر

 الگوی استته قدرتتحولپرس مطرح ادریایی ممهوری ایرانتشور رویرردسالمی با

تداماست؟تلقواازدیدگاهفرماندهیمعظ نگرانهآینده
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 اندیشه دفاعی دریایی

ازچین معلوماتیتهباارتباطدادنبینآنانباشیوهخاصیبهاستفررواندیشهعبارت

برایبرقراریارتباطته(5931:551،صفاییحائری)یابی متهولیتهمقصودمااستدست

درحالی.(5913:39،رضائیان)وروابطاثربخ بادیگرانوهرگونهاقدامعملیضروریاست

بسیاریازمراتبسعادتانسانرادراموریغیرازخداودرظل وتعدّیبهحقوقدیگرانته

مرتباسالمنگاه .بهعال واقعیتدارندگرایانهنمایندودرمواردینگاهیکمانبهمستتومی

وامیالبشریداردوبهتعبیرفرماندهیمعظ تلقوامامع (العالیمدظله)گرایانهبهتمامنیازها

انسان آنهمه در ته برادریبشریّتبوده برابریو اسالمیمبتنیبر آفریدهاندیشه آزاد ها

.شودازذلّتدیگرانتأمیننمیمستربرهایرژی اندوعزّتهرتسبرخالفسردمدارانشده

ع)امیرالمؤمنین فرمایندمی( همهمتعالخدای؛«حرااهللمعلکقدوغیرکعبدترنال»:

درراخودعزّتهرگزبشریتدشمنانخالفبرما....استآفریدهآزادراهاانسانهمه،راهاملّت

تفرریاندیشهنظامیدرهمینراستا.(5/1/37له،فرمایشاتمعظ )«.دانی نمیدیگرانذلّت

بهبررسیموضوعبقایمادیو،مندوتوأمباانستامدرونگفتمانیقاعدهیااستتهبهگونه

تاآنرادربرابرخطرهاوتهدیدهاینظامیخارمیایمنسازدو،پردازدمیمعنوییکمامعه

تأ مینمنافعآندرمهتحصولبهامنیتو موییبپردازدبهچاره، اندیشهنظامیارتباطی.

اندیشمندانیتهماعیوفرهنگیهرمامعهداردامت،وغیرقابلانراربااندیشهسیاسیمطمئن

پردازانازمملهنظریه«ماهان»و«اسپایرمن»،«مریندر»،«تالوزویتس»،«سانتزو»همچون

هانظامیپرداختهوبهابهام-سیاسیدرآثارخودبهامورنظامیمشهوریهستندته-سیاسی

:5917،ممشیدی)اندخودپاسخدادههایپی آمدهبرایتدبیرامورنظامیزمانوتشریک

خصوصنظام.(93 در قوا تل معظ  مییفرماندهی اسالمی فرهنگ در فرمایندگری :«...

بهمعنایبهدفاعاین.تندمیمانانهدفاعهاارزشبرترینازآگاهیومعرفتباتهاستانسانی

دفاعاینتهچیزیآنواست؛فداتاریمعنایبهوخودسالمتوهستیومانِآوردنمیدان

گیردمیانتامآنخاطربه استالهیوانسانیهایارزشواالترین، وسربلندیواستقالل.

ملّتیکمورداعتمادهایارزشودینیوذاتیشخصیتوهویتوافتخار قراردفاعمورد،

گیردمی اینلذاشود؛میمیدانواردخودهستیومانبانظامییکتههاستاینبرای.

متاهد»اسالمیعرفدرنظامی معظ )«.است« فرمایشات 22له، /70/19 خصوص( در و

برای،انسانیتبرای،خدابرای»:فرماینداهدافبهتسوتدرآمدنمواناندرلباسسربازیمی
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موانوایرانینظامیِوایرانیسربازتهاستاصیلهایارزشازدفاعبرایوتوحیدگسترش

اسالمیایرانیمسلح داردمینگاهآمادهراخودوآیدمیدرتسوتایندر، فرمایشات)«.

درگرینظامیبا،مادیفرهنگعرفدرگرینظامی»لهمعظ ٌوازنظر(21/70/10له،معظ 

اطاعتِوخشونت،رحمیبییعنیگرینظامی،مادیفرهنگدر.استمتفاوتاسالمیفرهنگ

مومودیک،خودسالحمثلنظامی،مادیفرهنگدر.معرفتوآگاهیبدونوچراوچونبی

ها[فقطاین»]«قدرت؛وثروتصاحباندستدراستابزاریاست؛انعطافبیومانبی،مامد

وپیرمردوبچههاآنبرای.پوشندمیگرینظامیلباسشدهوحاضرمنگمیداندرپولبرای

تیغدمازراچیزهمهنیست؛محترمومعتبرچیزهیچومردمیخانهحری ودفاعبیوزن

.(22/70/19له،فرمایشاتمعظ )«.استمادیمنطقدرگرینظامیمعنایاینگذرانند؛می

 قدرت دریایی

باشندتیتهفاقدامنیمردم.قدرتوحفظامنیتفردیازنیازهایاساسیواولیهآدمیاست

یافراطهایثباتیوحرتتبیمستعدایبودچنینمامعهخواهندتیمسئولیبیازنظرامتماع

معظ فرماندهی(5913:3،سی )دشودمردمتمترخالقباشنیمومومبوشورشاست

می فرمایندتلقوا بودامنیتاگر»: ودنیاوعزّتوسرافرازیوعدالتوپیشرفتودان ،

شودمیمیسرمامعهآندرآخرت نباشدتهامنیت. بشریدستاوردهای، نیافتنیدست،

معظ )«.شودمی فرمایشات ته.(51/70/11له، حالیست در یدگیچیپاین ،یثباتیب،

انیمزیتمابطوریرهباشدمیهایعصرمدیدازویژگینیزشدناطالعاتریوفراگنانیاطمعدم

 شگردهای مطلق حاتمیت از آینده هایمنگ محیطراباابهامروبرونمودهاستمنگوصلح

 در را سیاسی،فرهنگی،روانی،اقتصادی،فناورانه عوامل تأثیر و نفوذ حوزه و شده خارج نظامی

رستمی)است داده افزای  شدت به محیط این ،5931 انعراسا.(511: ویدگیچیپنیبا

دریاییس یوترورییایدریدزد،قاچاقازقبیلایدردریشتریبیهاچال مهانبا،یثباتیب

یروبروشدهالمللنیبیهاآبتیگرفتهتااختالفاتدربارهحاتمیتتارتمهانیهاانیدرشر

سازداستتهتشورهاراقادرمیدریاییقدرتاستدرچنینشرایطیآیندهتشورهاوابستهبه

بین قوانین چارچوب در دریا منافع از آزادانه صورت به بتوانند بهرهتا نمایالمللی دنبرداری

((Till, Geoffrey, 2013: 138. ماییاستتههویتدولتدریاییقدرت منافع، ،هاظرفیت،

زمینهعالقمندی و میها شرل آنتا در ژئوپولوتیری در Zorawar, 2017: 22).)گیردهای

تلقیشوددریاییقدرتعنوانبخ مسلحاگرچهنیرویدریاییممرناستبهدریاییقدرت

تشورهمچونحملونقلدریاییقدرتناپذیرازسایرعناصرعنوانبخشیمداییحالآنرهبه
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شیالتودیگراشرالتتارتوارتباطات،(ازقبیلنفت)منابعزیرآب،عملیاتبندری،دریایی

گیریازهایدریاییوبهرهتارفعالیتایتادسازوبنابراین (Tangredi, 2009: 111). باشدمی

دریاییاقتصاددریاییوانتقالقدرتحاصلازآنبهاقتدارسیاسیتشوربدونومودنیروی

بهمعنایتبدیلقدرتبالقوهبه،انتقالقدرت.مانندساختنشهربدونپلیساست،قدرتمند

تابتوانی باحراستوپاسداریاز.(5937:592،وهمرارانقربانیشیخنشین)بالفعلاست

هایساحلیمنافعتشوردرمحدودهآب سرزمینی، منطقهنظارت، ومنطقهویژه، فالتقاره

هایدریاییاقتصادیوهمچنینبرقراریتأمینخطوطمواصالتیدریاییوحفظامنیتآبراه

بین مقرراتداخلیو ماریساختنقوانینو منگو زمانصلحو المللیدریانوردیدردر

.وسرانتاماقتدارملیرافراه نمایی دریاییقدرتگیریمناطقمختل دریاییزمینهشرل

استحرامدریاییقدرت تقویتو تهآنچناندر اهمیتدارد ملییکتشور پذیریاقتدار

تتابآلفرد تاریخ»ماهاننویسنده قدرتدریاییبر تأثیر قدرتدریاییانگلستان« تحتتأثیر

معتقدبودتهاولینگامبرایتسبقدرتمهانی داشتنیکنیرویدریاییقویوتنترل،

عنوانیکقدرتدریاییباعنوانیکقدرتخشریوبریتانیارابهویروسیهرابه.دریاهااست

هایزیادوتافینبودنفاصله،وسعتبسیارزیاد،گویددرروسیهتندومییردیگرمقایسهمی

هایداخلیارتباط تندبهشدتازوحدتسیاسیتشورملوگیریمی، روسیهاگردره . لذا

نشود شرسته با، توسعه ماندحداقلبدون قیخواهد علی. بریتانیا ماهان نظر وسعتبه رغ 

موقعیتمغرافیایی.ایبهیکقدرتمهانیتبدیلشدهاستبهعلتموقعیتمزیره،محدود

.یمسیرهایدریاییتتارتمهانراتنترلتندهمهیباًبریتانیامومبشدتهاینتشورتقر

تنگهماالتاوتنگهماژالن،تنگههرمز،المندبتنگهباب،تانالسوئز،الطارقتنترلتنگهمبل

دادب مهان پهنه یکموقعیتتلیدیدر بریتانیا رشیدیوشریعتی)ه ،5931 با.(505: و

باتوصیهماهانبهتهشتآمریراازنظرمغرافیاییوضعمشابهیباانگلستانداهمینقیاس

بهدنبال،قراردادازاصولسیاستخارمیآمریرادریاییراتوسعهنیروی،رئیسممهوروقت

دریاییقدرتینترآنتانونقدرتدریاییازبریتانیابهآمریراانتفالیافتواینتشوربزرگ

طورمستقی وبه،هاونقاطتلیدیمهانتهروزگاریدرتنترلبریتانیابودمهانشدوتنگه

نیزباومودسابقاتحادمماهیرشوروی.قرارگرفتغیرمستقی تحتنظارتوتنترلآمریرا

دریاییبهایننتیتهرسیدهبودتهبدونداشتنیکقدرت،قدرتخشریبودینتراینرهبزرگ

 نداردراهبردیامرانحفظموازنه را تسببرتریمهانی یا و آمریرا با آدمیرالگروشر .

روسیهبدوندراختیارداشتن»:بارهنوشتهاستدریایینوینشورویدرایننیرویگذاربنیان
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دراینراستاشوروی.«هایبزرگبیابدتواندمایخودرادرمیانقدرتنمی،یکناوگانقوی

وسیاری).المللیبرآمدهایبینهاونقاطتلیدیدرآبراهنیزدرصددیافتنمایپاییدرتنگه

31الی37دومنگنیروهایائتالفباعراقحدوددرهربدیهیاستته.(5935:13،دولتی

نیروهایائتالفازطریقدریا غیرهموردنیاز  ,Tan) تأمینشددرصدازموادوتتهیزاتو

2011: 29 ) ژاپنبعلترشد اقتصادیتشورهاییهمچونچینو حتیرشد دریاییقدرتو

 ,Gompert)دادآمریراپیشیبگیرتواندازاقتصاقتصادچینمی،استتهدرصورتتداومرشد

صورتبهبایکنگاهآیندهنگرانهفرماندهیمعظ تلقوانیزبادرکاینواقعیت.(26 :2013

نیروی اهمیت بر استحراممتواتر در سیاستدریایی اقتدار و تپذیری تشور تل تیدأگذاری

می فرمایندداشتهو : مؤثرتریندریاییمینیروی» برایتحققاهدافواالیتواندمزو عناصر

باشد ایران اسالمی ممهوری 70/73/35له،فرمایشاتمعظ )«نظام بیانات( در همچنین و

دریایینهفقطدرحیطهنیروهاینظامیمنشاءوبرتاتوخدماتنیروی»:فرماینددیگریمی

ما ظ فرمایشاتمع)«بلرهحتیدرمحدودهمسایلخارمیتشوره مشهوداست، /3/1له،

31).


 پژوهشپیشینه 

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

دریاییموثرموقعیتدریاییونیروی،دریا-5؛حاتیازآنبود«اسالمیایراندرعرصهدریایی

روداسالمیایرانبهشمارمیبدیلیرابرایهرتشورازمملهممهوریهایبیفرصت،ومقتدر

داردنق تعیینتنندهو قدرتملینظام ارتقایسطح و توسعه یدریایینیرو-2،ایدر

بهخوبیازظرفیتوتوانمندی،هایاینسرزمینپاسدارآبثابهممهوریاسالمیایرانبهم

ابزاراستواینتواناییالزمبرایاینامربرخوردار رندگیممهوریاسالمیبازداهاییریاز

می شمار به قدرت-9،رودایران سطح فزاینده قدرتارتقای ویژه به ممهوریملی دفاعی

ایدریاییباعثوحشتدشمنانومتحدانمنطقهنیرویدریاییقدرتاسالمیایرانباتأتیدبر

توازنقوا،یالمللبینحتیایودرترازمنطقهدریاییقدرتهاهاگردیدهاستبهگمانآنآن

ازتلیدهایاصلیبازدارندگی-1،هارابهچال تشیدهاستدرمنطقهرابره زدهومنافعآن

دریاییممهوریاسالمیمحیطعملیاتینیروی.است«راهبردیابهام»ایتادوافزای فزاینده

بهخوبیتولیدتننده،نیدافزارهایدفاعیایننیروبهویژهشیوهمنگدرتنارنرم(دریا)ایران

.اینابهامهستند
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 قدرتدتترین 2750)انگلستاندریایی ) ته است نموده قدرتعنوان بهدریایی محدود

ژئوپولتیری موقعیت به نزدیری وابستگی و نیست نظامی قدرت بندریفعالیت، های منابع،

.باشدفعالدرعرصهدریامیانسانینیرویدریاییوتلیهفعالیتهایاقتصادیمرتبطبادریاو

ترینمه ،دریاایتحتعنواناهمیتافزای روزافزونقدرتدرمقاله(2751)5ایریکگرو

رادریاییقدرتهایمؤلفه آنضلع در ته نمود قالبمثلثارائه مثلثنییپادر مربوطبه،

ینظامییتوانا باعثمیمنگ/ اینضلع و بود آن ی تا گاردکیازبی ییایدریروینشود

مربوطبهمثلثیبعدضلع.هایفراسرزمینیحضوریابدقدرتداشتهباشدودرآبیساحل

یالمللنیبتتعامال» آن).است« بروز و ظهور است بدیهی از فراتر اقداماتی یهاقیقا»به

قالبمانورهایدر،همراریاییپلماسیدعنوانموتوربهتواندیماینضلع(نیازدارد«یحیتفر

هایمنحصردریاییظرفیتباشدتهدراینراستانیرویپرچ  یونمایسازتیظرف،مشترک

سرانتامضلعسوممثلثمربوطبهوظای پاسدارینیروی و دریاییاختصاصبهفردیدارد

دزدی پدیده با مبارزه برای تالش در آن مومب به ته تخریبدارد و تنندگاندریایی

.هاودریاهایآزادهستطبیعیاقیانوسمنابع

2750)2زوروار مقاله( تغییراتدر سلسله نق  و خارمی سیاست عنوان تحت ای

ودرحالتحولاست5317هندازدههییایدرینیبمهانهندنشاندادتهدریاییقدرت

هندویامنطقهتیدربارههوگذاراناستیساینتحوالترابطهمستقیمیباچگونگیتفررات

داردوسیاستخارمیبدوندریاییقدرتمنابعبهسمتعرضهیدولتبرایاقتصادتیظرف

مومبرشداقتصادیدریاییقدرتباطلوبیهودهاستودرپایاننشاندادتهدریاییقدرت

.شودبدونتعامالتسیاسیوتغییرنگرشسیاستگذارانمحققنمیدریاییقدرتاستو

:دهدتهنشانمیدریاییقدرتهایپیشینمرتبطبایپژوه بررس

پژوه -5 ظرای تاربرخیاز مزئیاتو پرداختنبه بدون هایمومود تلینگری، دچار

راموردالتفاطقراردادهوازمامعیتالزمدریاییقدرتاندوبرخینیزتنهاتعدادیازابعادشده

.برخوردارنیستند

هرتشورمبتنیبرمبانیفلسفیوایدئولوژیکوهمچنینمقتضیاتدریاییقدرتالگوی-2

تشور مرانیآن و اعتبارزمانی نمیبودهدارای برداریعینی تپی و قابلیتتقلید .باشدو

من.هایغربیبرایماقابلاعتمادنیستندنسخه بدانی »:فرمایندفرماندهیمعظ تلقوامی

                                                           
1
. Eric Grove 

2
. Zorawar 
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نمی برلّی نهگوی  تنی ؛ رد بسنتی ، بی. نسخهتسلی ِ نمیبروبرگردِ غربی شدهای «.شود

(2/9/30له،فرمایشاتمعظ )

مبتنیبرآیندهپژوهشیدریاییقدرتبرایناساساینمقالهباهدفتدوینالگویتحول

.گردیدتنظی (مدظلهالعالی)دریاییفرماندهیمعظ تلقوا-دفاعیباتأتیدبراندیشه

 پژوهش نظریچارچوب 

مشتملبرعناصراقتصادیدریاییقدرت سیاسیونظامییکتشوراستتهازطریقدریا،

حوزه در تشورها ملی قدرت  تحری  اقتصادیمومب های می، نظامی و گرددسیاسی

(Swindon , 2018: 4).یکمفهومی قابلیتظرفیتدیگرمشتملبردر و تشوریکهایها

برداریبهرهمهت ووهمچنینبهعنوانحقوتومهتاعمالمنافعخوی ازدریااز اراده

 :Zorawar, 2017)شودتلقیمیدربینتشورهایغیردوستدرداخلوهایسیاسیخواسته

نظرماهان .(35 بهش عاملموقعیتمغرافیاییدریاییقدرتاز هایطبیعیویژگی، طول،

بستگیسیاسیمشیحرومتورهبرانخط،خصوصیاتملی،ممعیت،ساحلووسعتقلمرو

دریاییقدرتعواملاثرگذاربر(2770)رحمانازنظرو(5939:92،دولتیوسیاری).دارد

تشتی-5؛شامل آبمقدار در حضور نظر از فرامنطقهها ایهای ناوهایمنگیمهت، تعداد

،ظتازتتارتدریاییعالوهبرقدرتساحلیحفابمنظورنابودیدشمنبهعنوانبازوینظامی

پیشرفته-2 و ترنولوژیمدیدتر از تشورهااستفاده سایر نسبتبه مدیدترین-9،تر اتخاذ

محصولدریاییقدرت(2759)وازنظرگامپرت( Rahman , 2007: 4) استتاتتیکدریایی

اقتصادی عوامل سیاسی، ، مهارت و نبوغ و مغرافیایی و ،ناوگانانسانی،نیرویفناوری

ارتقاءتواناییمهتنابودتردن،هایممعیتیوفرهنگیاستتهبهدنبالرشدصنعتویژگی

دشمن عمل، سرعت یرپارچگی، ناوگان، توسط مالریت تحت دریاهای تنترل هایقابلیت

دریایی مرم، بر غلبه دتوانایی مالریت تحت ریاییهای و، اقتصاد به بخشی الهام توانایی

سیاست بزرگراهماده، بنابراینمتغیرهای .(Gompert, 2013: 28) ایاستتوسعهراهریلیو

ایازنظریاتارائهشدهدرخصوصموردمطالعهدرچارچوبنظریاینتحقیقحاویمتموعه

فرماندهیمعظ دریایی-استتهبراساساندیشهدفاعیدریاییقدرتعواملمؤثربرتحول

.تنظی گردیدتلقوا
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 شناسی پژوهشروش

براساس نظرهدفتاربردیو اینتحقیقاز نوعتحلیل روشمطالعهدر از  تحلیلمحتوا

 ته است منطقی هایبحث به وابسته آن هاییافته پایایی رواییو.صورتگرفتهاستمضمون

ادیب).دارد ومود 5913، پرویزیوصلصالی،  تواندمی تیفی محتوای تحلیل موضوع(551:

ارتباط تمامی نوشته در شده ثبت انواع هادست هامصاحبه، هاگفتمان، ،هاهمشاهد قواعد،

ویدئو نوارهای بازرگان)باشد هاآن مانند و هامستند، ،5910 بنابرایندراینتحقیقبه.(25:

اتتشافیروش ازطریقمطالعهاسنادومدارکوسخنرانیداده، مومودممعآوریوهایها

مفهوم بهتمکتحلیلپساز طبقهپردازی تلبهمزء از اندبندیشدهمحتوا بهذتر. الزم

سخنرانی حسباست بر ته بیاناتی و شد آورده تحقیق در یربار فقط مشابه بیانات و ها

عنوانشدهوبهفحوایتالمخللیلهمعظ ٌهاازطرفومرانیدرسخنرانیمقتضیاتزمانی

تهتوسطنگارندهمهتایتادنمی تردحذفشدوباسهنقطهمشخصگردیدهوتلماتیرا

اندودرسایرمواردقراردادهشده[]انددرداخلهااضافهشدهروشنشدنمطالبدرسخنرانی

سخنرانی ولهمعظ ٌهای دخل هرگونه داخلبدون در »تصرفی است« شده نقل محدوده.

تاتنونبودهوازنظر35لهازسالهایمعظ مربوطبهسخنرانی،تحقیقازنظرقلمروزمانی

سخنرانی مربوطبه مرانیصرفاً ارت صورتگرفتهقلمرو نیرویدریایی در استته هایی

.گردیدتحلیل  Minmapper 2008و  Maxqda12 افزارهابااستفادهازنرمداده.است

 

 هاتجزیه و تحلیل یافته

 .مراحلتتزیهوتحلیلدرش گامبهشرحذیلانتامگرفت
تشورممهوریاسالمیایراندریاییقدرتالگویتحول»:تنظی سؤالاصلیپژوه :گاماول

مرورادبیاتبهگامدوم«تلقواتداماست؟بارویرردآیندهنگرانهازدیدگاهفرماندهیمعظ 

تهدرمراس تلیهسخنرانی:مندشرلنظام هایرسمیوهاوبیاناتفرماندهیمعظ تلقوا

مالقات در و رسمی بودغیر شده انتام ارت  دریایی نیروی فرماندهان با خصوصی های

گردید شناسایی باز. تدگذاری سوم گام مشهود: و مرنون اصلیمضامین سوال با مرتبط

بینبیانات پژوه از تدگذاریگردید، افزار نرم در و استخراج تهبراساسبرداشتاولیه

.بودتد03بهتعدادهایحاصلازآنبهشرحذیلیافته

هدف: اهداف دفاعی دریاییرسالت و  .1 مشوقآدمینحویتهبهاستاینقطه، محرکو

فعالیتبه و تار ، درحرتتاستو راهنمایاو برایناساساهدافقدرتنظامیدرحوزه».
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شامل دریا هدفبلندمدتبرای»: های جمهوری اسالمی داشتن نیرویی متناسب با آرمان  1-1:

وتالش اهداف با متناسب باشید داشته نیرویی شما ته است همین مسلح نیروهای های

قیدومندیبیعنصرتعهدوایمانوتدیّنوعالقه»(21/3/35)«هایممهوریاسالمیآرمان

بی ممهوریاسالمیشرطو نظام انقالبو و دریغنسبتبهسرنوشتتشور خصالو، مزء

پاسداری از دریا و حقوق  2-1(3/1/5931)«.خصوصیاتبارزوبرمستهنیرویدریاییماشود

دریاییحقوقودریاازپاسداریته-بزرگتیمسئولاینودریایینیرویاهمیت»: دریایی ملت

استایرانملّت .»(23/72/33 بحمداهللامروزتهراهادریانوردی»: ها یانوردیتداوم در 1-3(

استگرفتهگذشتهبهنسبتایپیشرفتهشرل بدهیدادامه، .»(51/0/11  ارتقاء توان 1-4(

دشمنبردرنبردتهستیننیایمعنابهفقط...مسلّحیروهاینشمایمادگآ»: ی نداجابازدارندگ

/0/71)«.استدشمنانبدتیّنازتشورداشتننگهمصونآنگریدیمعنابلرهدیبشوروزیپ

مقدّسنظاماینوایراناسالمیانقالب»: خواهی صدور فرهنگ حریت و آزادگی و عدالت 1-5(31

«.بماندباقیهاملّتدلدرامیدتاباشی قویبایدما.استتردهدفاعمظلومانحقوقاز،الهی

تاتنونتتاوزهااینمقابلدرماقالبان»: های دشمن استقامت در برابر دسیسه 1-6(23/72/33)

وایرانملّتفرزندانشماوایستاد؛خواهدوبایستدبایدقدرتباتمالبازه است؛ایستاده

ومدّیمقابلهاینبرایراخودبایدمرتزایندانشتویانهمهنیزو...دریایی؛نیرویتارتنان

تنیدآمادهقاطعانه .»(50/72/39 درونی  جانبه با تکیه بر ظرفیت دستیابی به اقتدار چند 1-7(

ملّتاقتدار»: ملت مسلحنیروهایاست؛چندمانبهحقیقتیک، وتحرکمقدمخطآن،

اندملّتاقتدارینشانه باشدپیشرفتهبایددان ازلحاظملّتیکامّا. اخالقازلحاظ، ازلحاظ،

(51/70/11)«.تندحفظراخوداقتداربتواندتاارادهوعزمازلحاظ،ایمان

ینظاماهدافمبنایبردفاعیسیاست: دریایی-سیاست دفاعی .2 یکسلسله، برگیرنده در

اصول قواعد، بهو، دفاعیتشور توان توسعه برای تهدیدمعیارها با مقابله تأمینوهامنظور

باشدمیتشوراستقاللوامنیت معظ ته. نظر ازلهاز عبارتند مردمی و مکتبی بودن -2-1:

انیمنیمابیفمحبتآنتهدارندماتشوردرمسلحیروهاینامروزتهرایتیوضع»: ارتش

/23/73)«.بدانندقدر،استمسلحیروهاینبامردمیگانگیاحساسومسلحیروهاینومردم

درمهمادردریایینیروهای»: استحکام نظام عزت اسالم و  تالش برای تقویت احساس -2-2(12

عزّتبرای،اسالمعزّتبرایتهتنندتقویتوبیاورندومودبهخوددربایدرااحساسایناوّل

ایران تنندمیتالشدارنددیگرهایملّتوایرانملّتموفقیتوبرایسربلندی، .»(5 /71/

دریایینیروهایچهچناناگر.دنیایهمهیعنیآزاددریای: آزاد دنیا حضور در دریاهای 2-3(37
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رااقتداردریاییابرازاین،دریاییحضوراین،دریاییگشتاینتهتنندپیداراتواناییاینما

بنیادیو،تارراعمیق»: صورت عمیق و بنیادیانجام کارها به 4-2(2/71/37)«.بدهندگسترش

(51/70/11)«...توانیدسریعانتامبدهیدتاآنماییتهمی

وراهبردتنندهوتعیین،عنوانراهنمانظامیبهدتترین: دریایی -نظامی( آیین) دکترین. 3 ها

منگهایتن راه در میتشور مبنایاهدافتلینظامیوتهباشدهایآینده بر یرسو از

گیردمیشرلتشورسیاسیاصولومسائلبهتومهبادیگرسویازونظامی-سیاستدفاعی

درامروزدریایینیروی»: دریایی داشتن نگرش راهبردی به نیروی1-3:عبارتستازلهمعظ ٌازنظر

بهراهبردینیروییکچش بهاست؛راهبردینیروییکماتشوردروعال نقاطازبسیاری

51/0/11)«شودنگریستهبایددریایینیروی تسلطاین»: حفظ اقتدار و عزّت کشور3-1-1(

دریایی مادریاییهایناوگانودریایینیروهایبرایراهبردیحضوراین، عزّتآورپیام،

هاستملّت هاستملّتبیداریآورپیام، .»(5/1/37 ....»: های آینده ماهیت جنگتغییر 3-1-2(

...است؛ایفرامنطقههایمنگوهاحملهگیردمیقرارمحاسبهموردتهچیزیامروز

تنندمیمحاسبهروی اقتصادیونومدارهاسیاست حسابروی هانظامیهمهازبیشتر،

.(0/3/13)«.تندمی

اساس؛نظامیعملرردونظامیدتترینواهدافمیاناستپلی: نظامی راهبرد. 4 این بر

عبارتستازدریاییقدرتراهبرد تشورشرقیمنوبواحلس»: شرق توجه به مناطق جنوب 4-1:

به...استمهمیبسیارمناطق،استایراناسالمیممهوریارت دریایینیرویاختیاردرته

تنیداهتمامآنتاها .»(51/0/11 در»: تحرکات منطقهریزی جهت انطباق با  برنامه 4-1-1( تار

دریاییباتومهبهایناهمیتبایستینیروی...بنابراین...عماندشوارتروبسیارمه استدریای

تطبیقدهدبرنامه ریزیوتحرکخودشرا .»(53/52/13 های  بهره برداری از ظرفیت4-1-2(

هایمنطقهاستانسیستانوانشاءاهللمابتوانی ازتوانایی»: های دولتی منطقه با همکاری دستگاه

وحساسدریایعماناستفادهتنی ؛یعظی بلوچستانومنطقه نیروی[اینهمراریشما...

توانداینفوایدراداشتهباشدهایتشوریمیهایدولتیودستگاهبادستگاه]دریایی .»(70/

فعالشدن،حضورنیرو،وضعیتنیرو»:منطقهافزایش امید و اعتماد به نفس مردم  4-1-3(73/13

تنندنقطهتنندواحساسمیاعتمادبهنفسشانرازیادمی،بردامیدمردمراباالمی...نیرو

.(70/73/13)«.اتراییدارند

  اهمیت 1-5.استدریاییقدرتبعنوانیکعاملمه درارتقاءانسانینیروی: انسانی  نیروی. 5

دریایینیرویفرماندهانشما»: شغل نظامی باید،شویدمیراهاینواردتازهتهموانانیشما،



515...برتأتیدباپژوهیآیندهبرمبتنیدریاییقدرتتحولالگویارائه



ایننیبرتروخطیرترینازیری،داریددوشبرشماتهپُرافتخاریوظیفهوتیمسئولبدانید

فداکردن  1-1-5:دالیلآنعبارتنداز(23/72/33)«استترلی انتامیک...»«.هاستوظیفه

تشورامنیتازمدافعِنظامیِ: باالترین سرمایه زندگی تنندحفظراامنیتنرهیابرای... مان،

ملّتیادازهرگزماعزیزشهیداننرهیاعلت.استبزرگیچیز،این.اندآوردهمیدانبهراخود

وظیفه پر خطر و انجام 2-5-1(51/0/11)«.تردندفداراسرمایهاینتهاستاین،روندنمی

ایننیبرتروخطیرترینازیری،داریددوشبرشماتهپُرافتخاریوظیفهوتیمسئولتکلیف

هاستوظیفه . »« 23/72/33)«استترلی انتامیک... وظائف سازمان در خصوص  5-2(

الزماستگزین سعهدر»: انسانی  نیرویدقت در گزینش  1-2-5: انسانی  نیروی صدر سخت...

ذرّه بزرگنرنید؛ توچکرا عیوب نگیرید؛ نگذارید؛ آن و این اعمال روی هاآری»بین را«

أَلْقى»هاپاسخبدهید؛بشنویدوبهآن مُؤْمِنًاوَالتَقُولُوالِمَنْ لَسْتَ السَّالمَ وبهتسى»«إِلَیْرُ ُ

مى اسالم ]اظهارِ[ شما نزد مگوییدتندته ؛ مؤمننیستى»: 20/57/35)«تو تقویت  5-2-2(

،مس تقویت،ارادهتقویت،آموزشبه...تن تهشماتوصیهمیبه»: روحی و معنوی، ابعاد جسمی

فررواندیشهوآمادگیتاملبرایانتامدادنوظای بزرگیتهباآنموامهتقویت،روحتقویت

هستید .»(78/02/29 واقعاًاگر»: نجات اسالم یتمسک بر کشت1-3-5: کارکنانوظائف  3-5(

،داردطوفانایدرالبته»«.ماستبینصیروزیپمسلماً، یباشغمبریپهمراه... یبشومتمسک

داردیسخت داردمشرالت، خداستیدهیبرگزیبندهبانیتشتیوقتاما... ،استمعصوم،

تهعاملیآن»: ینید یانقالب زهیانگتقویت 2-3-5(21/73/35)«نداردومودیمیبگریدوقتآن

تندمیمقاومتضرباتهمهمقابلدرتهتردهایآبدیدهپوالدبهتبدیلراملّتاین انگیزه،

استدینیانقالبی .»(50/72/39 دریعنیمهاد»: ها حضور جهادی در تمام عرصه5-3-3(

دربیشتربلرهدفاعیموضعدرهمیشهنهه آن،داشتنفعّالحضورزندگییمبارزهمیدان

به،صنعتبهتنیدتانالیزهشمارامهاداینوقتآن.استمهادمعنایاینتهاممی؛موضع

(73/73/37)«.دهدمیمواببینیدمیبزرگ؛تارهایهمهبهوسیاستبه،معرفتبه،عل 

...شدهاستتهبهشماواگذارهرخدمتی...»: و اعتماد به نفس تیاحساس مسئولداشتن  5-3-4

بهبهترینومهانتامدهید ه عمیقاً،ه احساستنیدتهموظ ومسئولیدتهاینتاررا

در مقابله با دشمنان  رتیداشتن بص 5-3-5(82/06/29 )«.احساستنیدتهبراینتارتوانایید

مسلّحیروهاین»: و بدخواهان اسالمیویالهویاسالمنظامرانیپنوک، در تمدّنالهیو

باعشقو،انگیزهموانانعزیزمااینمیدانرابا.ورزانندبدخواهانوتینه،بادشمنانیمقابله

و حسنه دانستن شغل  یقدرشناس 6-3-5(20/3/35)«.تنندیمطیبصیرتباآگاهیو،عالقه

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1062
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بدانید؛»: ینظام قدراینراهرا حسنه... امرآنرا ایبدانیدتهخدایمتعالبرایآنبهشما

-3-5(20/3/35)«.یشمادردنیاوآخرتخواهدبودخواهددادومومبنورانیشدنچهره

یدانآوردنهمهبابهمی،درستبانیت،راسخباعزم.تالشتنید»: داشتن عزم و همت جدی7

ظرفیتومودیخود بیاوریدآنهسته، ومود به را یمستحر  به، بتوانید تا بدهید توسعه

قوّ»»(88/07/14 )«.معنایواقعیتلمهسربازانوپیشگامانوپیشاهنگاناینحرتتباشید

موانحی العزیمة علی اشدد و خدمتکموارحی علی تمیل« دعای در متعال خدای از ،؛

.،خواهدامیرالمؤمنینمی را.. را،مس مارا،موارحما برایانتامخدماتالزمقوی،بدنما

تن ه راسختن، را عزمما خوبدرسبخوانید؛»: جدیت و کوشش 8-3-5(21/73/35)«.

خوببه نیازخوبفرابگیرید؛ هنگام در ببندیدو تار خوببدرخشید، .»(85/03/10 رشد»(

دارد،تهدنبالخودهاانگیزه  و اجتناب از تردید 9-3-5(21/73/35)«.رشدحرتتعلمیرا

شیوهقدرت: رعب انواع به استرباری میهای ملّتها دولتخواهند و وها مسئوالن و مردان

یکملّتاگردچار.نظامیانوآحادملّترادرمقابلهیمنهخودشاندچاررعبوتردیدتنند

تردیدشد پامالشدنیاست، رفتنیو .»(23/72/01 : دانش1-5انسانی  نیرویمعیارهای 5-4(

 /64)«.اسیخودبدانندتقواوانضباطراسهرتناس،بایددان ،داریچهافسریوچهدرمه»

04/09 تقوا2-5( آ»: تا را نظ  و تقوا انضباطو دان و باالخرینتالشسطح هایخودتان

خصوصتقوایعنیمراقبدرستیتاروعمل؛به»: معناشناسی تقوا 5-2-1(78/02/29)«ببرید

یابددرآنتاییتهبهمسائلمه ارتباطمی یعنیمراقبتازرفتاروگفتارتان... تقوا باهمان،

نشاطموانیروحیه فعّالبودنو و ابترار نوآوریو .»( 78/02/29 شجاعت 3-5( :« اگر...

یخطرعملنخواهدترد؛یعنیقادریخوددرهنگامهمسلّحبهوظیفهنیروی،شتاعتنباشد

هاینظ یعنیقراردادناحساساتوخواسته»: نظم و انضباط 5-4(94/08/07)«.نخواهدبود

اراده تنار در آیینگوناگون و مقررات چارچوب در و نظامی انسان یک تهپوالدینِ هایی

 .(23/72/01)«...تندتواندرفتاراوراتارآمدمی
ایفامینق مهمیدررشدآموزشوپژوه : آموزش و پژوهش.6 .ندتوپیشرفتتشورها

برتری،هایرقابتبلرهدرصحنه،دننهتنهاموقعیتخودراحفظنماینهادهاتاشودسببمی

وظایف 1-6:عبارتندازلهمعظ ٌتهدرهمینراستاوظای نداماازنظر.دنخوی راافزای ده

ازاین.هایمدیدغافلنشویدازدان »: های جدید غافل نشدن از بکارگیری دانش 1-1-6: سازمان

خودتتهیزاتیکمسئله،ازساختتتهیزاتدستبرندارید...یسایبریغافلنشویدمسئله
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است استسازییکمسئلهقطعه، دیگر ی برسانید... اوج به را آن راتار... نوآوری روز، به

هاوابزارهارابهمددنبالتنیدوخداوندمتعاله مدیددرسالحهایخلقپدیده،رساندنرا

ارت »: به سمت خودکفاییو ارتش تجهیز دانشگاه  2-1-6(21/73/35)«.تمرتانخواهدترد

ازاستربارمهانیتامالًباید...اینارت .پی ازهمهبایدبتواندخودرابهخودتفاییبرساند

نداردبی اینصورتمقاومتمعنا غیر در باشد؛ نیاز .»(50/72/39 : نوآوری و ابتکار 6-1-3(

دان آموزیودان پژوهیخودراتقویت،ابترارتحقیقاتیخودرا،شتاعتتانرا،ایمانتانرا»

عزیزمنحتماًقضایایدفاعهایشماموان»: دقت در تجارب گذشته6-1-4(94/08/07)«.تنید

پی  از قدیمیتسوتمقدّسرا و طرحها ببینید؛ را مناطق بروید بشنوید؛ عملیاتیها ،های

.(70/71/31)«.تارهایشتاعانهوفداتارانهرابادقتازمنظرنظامیموردتومّهقراربدهید

است: تجهیزات و تسلیحات نظامی. 7 هنر و عل  از ترتیبی منگیدن به. علمیآن منبة

برداریصحیحازابزارآالتمنگیتأتیدهانیازداردتهبهروشبهرهایازقواعدوروشمتموعه

هایآناستداردومنبةهنریمنگازپیچیدگی دردیدگاه. هایفرماندهیمعظ تلقوا

بایدهمه»: تجهیزاتیعلمی و  های کسب آمادگی1-7:حوزهتتهیزاتوتسلیحاتنظامیعبارتنداز

،آمادگیتتهیزاتیوپشتیبانی،فرماندهیومدیریتی،عملی،آمادگیعلمی-هایالزمآمادگی

: تعمیرنگهداری و نوآوری و  2-7(51/72/00)«.آمادگیانضباطیرابرایخودتانفراه تنید

.بایدتالشتنید،هاآندرنگهداریابزارووسایلدرسطحنیروواستفادهتاملوبهینهاز»

.(51/72/02)«.مزءوظای حتمیومه شماست،سازندگیونوآوریوتعمیرونگهداری

تتهیزات»: و زیرسطحی  سطحی پدافندی شناورهای توجه به امکانات 3-7 و پدافندیامرانات

/51/0)«.تومهقراربدهیدخصوصدردریاهایمنوبموردبه،ماسطحیرادرهمهشناورهای

11 )« تن ... تأتید ه  زیرسطحی شناورهای روی بر هدفنیروی. از یری ودریایی ها

توجه به 4-7(97/55/11)«.یشناورهایزیرسطحیباشداشبایدمسئلههایتلیگیریمهت

: توجه به تجهیزات دور برد5-7(3/73/10)«بهشناورهایتندروتومهتنید»: شناورهای تندرو

بهتتهیزاتدوربردتهمثلدستبلندیاست» واقعقضیهایناستدشمن«]تومهتنید[.

/3)«.بهایننراتبایدتومهتنید،ممرناستشماراازچندهزارتیلومتریهدفقراربدهد

کار بر 7-7(21/57/37)«.بالگردهایتانراسرپانگهدارید: داری بالگردها حفظ و نگه7-6(73/10

دفاعالرترونیریبرای...یکمسئلهه منگالرترونیکاست»: جنگ الکترونیک و سایبری روی

.(21/57/37)«ماخیلیمه است؛رویمسایلالرترونیکتارتنید؛
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ساختشاملساختسلسلهمراتب: معناشناسی ساختار 1-8: ساختار و تشکیالت سازمانی. 8

شاملساخت،وعزموارادهمدیوتدینهستشاملساختدرونی،تشریالتیونظامیاست

هاابعادگوناگونساختنیرواین،هایالزمدرمسائلرزمیاستعلمییعنیتسلطبرمهارت

درون از باید نیرو یعنی است؛ بسازد، و تند محر  را چه».خودش ساختار این

سازمانی و ساختارتشریالتی روحیه، ساختار بچه ارتباط ته عزم و پیداای تعبد و تدین ه

/0/73)«.هاتهاینه داستانخودشراداردهاوتتربهعلمیومهارتچهساختار،تندمی

37 سرانگشت»: های صف یگانتوجه به 8-2( سرپنتهبه و اینها ته تنید تومه تارها از ها

تنندههمهاینهدایتنیفتنداینخیلیمه استامّااینمعنای ایننیستتهمامغزراته

3/73)«.گیریوتواناصلیآنتاسترافراموشتنی تصمی ،سازیهااستتصمی سرانگشت

مغزراتقویتتنیدوطراحیتنیدببینیدبرایاینتهتوان»: های ستادتوجه به یگان8-3(10/

روی»: نیروهای اطالعاتیتوجه به 4-8(3/73/10)«.توانیدبرنیدنیرورابیشترتنیدچهتارمی

هایمختل نظامیازهمهتارهایشمادربخ ،تن هایمتخصصاطالعاتیه تریهمینیرو

متخصصاطالعاتدرمتریاستبهاطالعاتونیروی(تهمه است)دریاییمملهدربخ 

اطالعاتشعبه مختل  انواع و مختل  استهای ضروری .»(97/55/11  دنبال کردن 8-5(

توانایی»: استحکام ساختاری حادثه هنگام در بخواهید باشداگر متناسب و قدرتافی به تان

تنید محر  بایستیساخترا باشد، محر  باید ساختنیرو . باید»« استته این مسئله

باشید داشته ساختاری استحرام .»(0/73/37 : ایجاد تعامل بین ارتش و سپاه 8-6(

تداممایایدارندوهیچهرتداممسئولیتمداگانه،دریاییسپاهنیرویدریاییارت ونیروی»

پرنمی تنددیگریرا امّادرتناره ودررابطه. ایصمیمانههردوبایدباشند؛ .»(51/72/

یتنگاتنگوهاییتهدرحلقههماهنگیبیندستگاه»: های مرتبط همکاری با دستگاه 9-7(00

به.خیلیالزماست؛مثلهمراریباوزارتدفاع،بهه مرتبطندمسئلهتریتویایننزدیک

ایننرتهتومهبشود : ترویج رقابت مثبت بین نیروی دریایی ارتش و سپاه 1-8(97/55/11)«.

ایندونیرویدریاییبایردیگرهمراریورفاقتورقابتیتهمبتنیبراینهمراریورفاقت»

است باشند، داشته . رقابت من طرفدار مثبت. معنای به رقابت ،»(2/71/37 )8-8-1 

قرآنتری فرمودهاست»]: معناشناسی رقابت رقابتمثبت[یعنیهمانتهدر الی»: وسابقوا

ربر  من است،«مغفره مسابقه مغفرت، به رحمتمسابقه و استالهی الهی ، استبقوا»یا و

مسابقهبتویید،«الخیرات خیراتسبقتبگیریدبه، اطالع رسانی اقدامات  8-9(2/71/37)«.

مردمبایدبدانندتهنیرویدریاییتاتنونخیلیتارتردهاست؛یعنی»: نیروی دریایی به مردم
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آب سیادتممهوریاسالمیدر و آزادیتشتیحفظاستقالل و رانیهایمنوبیتشور با،

(1/73/31)«.هنربزرگیاست،اندشدههاییتهعلیهمابسیجوآمادهوموداینهمهدستگاه

ماازهرتسیتهدرراهدان زحمتیتشیده»: احترام  و تقدیر از زحمتکشان عرصه علم 8-11

-11(21/73/35)«.یدیگریبودندمرتبهچونمالیک،تنی واحترامبرای قائلی تقدیرمی

های کارکنان و شهدا احترام و تکریم از خانواده 8 :« نبوداگرتحملخانواده... مریان،هایشهدا

هایاینخانواده.شدشدوتلقینمییماموامهنمیشهادتبااینشرفتگیونشاطدرمامعه

قدرشیریناستدریمادارندتهشهادتاینشهداهستندتهاینمنتبزرگرابرسرمامعه

 .(21/73/35)«.هابادثارآناحتراموسالموترری مان،هرحالبه.هاچش 
می»: باز سازی و نوسازی تجهیزات براساس اولویت9-1: لجستیک و پشتیبانی. 9 توانیدشما

نوتنید تهنهرا باهمیّت، اراده، با راهبازتردنبرایاعتباراتباصرفه، سمتبه،موییوبا

نیروچیست؟معیاراولویتچیست؟هایتانتوینگاهتنیدببینیداولویت.هایدرمهیکاولویت

افزای بدهدآنچیزیاستتهبتوانددردرمهاوّلتوان عدم 2-9(3/3/10)«.رزمیشمارا

«بلرهخیلیمورداتراقرارندهیداینعنصرمالیرانهاینرهندیدهبگیرید»: اتکاء به منابع مالی

هایشمابرآوردهنشودامّابایداینخواستههایپولیخیلیممرناستازلحاظمنبه»چراته

آنبخ  با درا در ستشماستمبرانتنیدهاییتهقابلمبراناستو .»(0/3/13 )9-

های جبران کمبود مالی راه3 تقویت: بکارگیری استعدادها و به عرصه آوردن ابتکارها3-3-1:

روحیهانسانی،نیروی تقویت به، به و استعدادها برایتارگیری ابترارها آوردن عرصه

مالی[این منابع ماست؛]مبران می»« اگر بهما حاالخواستی  تا انقالب اوّل از پولمان قدر

حاال،گیریتنی خواستی اینچیزهارااندازهحرتتتنی وبهملوبروی یعنیاگرباپولمی

بود پسمعرته تالهمان .»(0/73/13 نیستیک»: مدیریت هزینه 9-3-2( اعتبارات ،ما

ای ؛ماتتربهتردههارااین....توانتمبوداعتباراتراباتیفیتدادنبهمدیریتمبرانتردمی

.است[تشورتتربهشدههایمختل ه درمسائلگوناگونبخ ،ای ه درمنگتتربهترده

[»(97/55/11 شماامرانیدرگاهییک»: توجه به دور از ذهن و ناشناخته 3-3-9( اختیار

هست ندارید، آنتومه به ه نمی، آناستفاده تنیداز یکمنبعدیگری، استفادهاز دارید

شدمی بسته منبع آن ته بعد تنید؛ می... را امران بینیداین امران، این شما ملویچش 

نبالتنید؛چهتارراد.خودشرانشانخواهدداد؛بنابرایننگذاریداینحرتتازدوربیفتد

بسیج  امکانات جهت  4-9(97/55/11)«.دیگرهایگوناگونچهدربخ ،چهدرشمال،اینتا

دریاییارت ممهوریاسالمیایراننیروی»: ایفای نقش محوری در دریا تتهیزاتمتنوعو، با
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هستوآنچهتارهایمحوریرابرعهدهداردوبایدباگردآوریهمهامراناتوحفظ،سنگین

 .(23/72/33)«.خودشراباالببردقدرتمقابله،روزافزوننیزتالش

یکگروهانویاهرتدامازشماولوفرمانده»: اهمیت جایگاه فرماندهی 11-1: نفرماندها -11

طوراستوحقنداریداینامانتراهمینیکقسمتتوچکباشیدامانتیدستشماسپرده

 به و بهبیاندازید و تنید رها تقدیر بپردازیدامید دیگری فرر و تار .»(51/55/31 )11-2 

معناشناسی فرمانده مثلچشمه»: داردفرمانده ایاستتهباالیتپهقرار هرچهبتوشدآب،

می بهدامنهمریانپیدا میتندو نگهمیها سرسبز را همهما و داردرود اگرچنانچهیک.

شودیاخشکت آبمیممرناستبگویید،شوندهاخشکمیاینساعتازموش بایستد

میمی دوباره بعد میشود ریزدموشد ماهی، فاصله این در ولرن مرد خواهند زیادی های

بایستیاینموش هیچوقت.هاآساننیستگیاهانزیادیخشکخواهندشدتهمبرانآن

نشود 21/57/37).متوق  وظایف فرمانده11-3( امیدبخشی و ایجاد اطمینان در بین  11-3-1:

حتیآنماییتهخودشماخاطرممعنیستیدسعی،شمابهایننرتهتومهتنید: زیرمجموعه

مطلقاایننیستبلرهبهاینمعناته،نهبهمعنیاینرهدروغبگویید،تنیدخاطرممعتنید

زدورافتادروشنتردندوبارهآننگذاریداینموتورخاموششودوازدوربیفتندچوناگرا

امیدواطمینانبهتواناییخویشتنرادریعنیعزموهمتو،بهاینتومهتنید،سختاست

تقویتتنید زیرمتموعه .»(21/57/37 فرمانده»: نیک در بین کارکنان ترویج صفات 11-3-2(

متموعه و نیرو مانشین و ادارهنیرو صفاتهای نیرو ازنیکتننده را خوب خصوصیات و

-11(0/73/13)«....تنندآنوقتاستتهآنان]تارتنان[نشاطپیدامی.خودشانسرریزتنند

نفس»: تقویت اعتماد به نفس و توکل به خدا 3-3 به اعتماد است، یری خدا به توتل ...،با

نگه داریدوتقویتتنیداین]اعتمادبهنفسوتوتلبهخدا[را به. زیرمتموعهمنتقلاینرا

تنید .»(0/73/13 منامیدوار»]: اثر گذاری مثبت بر مسایل سیاست خارجی کشور 11-3-4(

بتوانندمنشأبرتاتوخدماتی،هست [فرماندهینیرویدریاییارت ممهوریاسالمیایران

مسایلبلرهحتیدرمحدوده،باشندتهتأثیرمثبتآننهفقطدرحیطهنیروهاینظامیما

باشدسیاست ه مشهود 3/71/31)«.خارمیتشور های  جذب کارکنان زبده در رده 11-3-5(

تاهرماتهنیازداشته،دریایی[ازداخلویاخارجازنیرویدریاییفرماندهنیروی»]: باالی نیرو

باشند تهزبدگاننیروی، دریاییارت ممهوریاسالمیخواهندبودعناصریرا ، هایردهدر

تبدیل نیروی دریایی به  6-3-11(3/71/31)«.تارتنندگمارندوآمادهمؤثروباالیایننیروبه

یکنیروینیروی»: یک نیروی عملیّاتی به بیشتر را عملیاتیدریایی عملیات، چهچه نظامیو
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بهمسائلنگاهنشیندوازدورستادیتهدرتهرانمینهیکنیروی،فنیتبدیلتنیدعملیات

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

ارتشند چش -محترم ریزبینعیوبرابا و دقیق اشراالترا، این، و تنید پیدا را تمبودها

 .(0/71/31)«.درسطحعالیقراربدهید،هارادرسطحمطلوبدانشگاه

ممعبندیو،دراینمرحلهتدهایمشابهدرزیرمقولهواحد:تدگذاریمحوریگامچهارم

سپسمقوالتباه دیگرمقایسهوآنهاییتهنزدیریبیشتریداشتنددرزیرمتموعهمقوله

مقولهشناساییگردیدتهنتایجحاصلازاینگامو57تهدراینمرحلهتریقرارگرفتندعام

.باشدمی(5)بهشرحشرلگامقبلی

گامپنت تدگذاریانتخابی عنایتبهیافته: با اینمرحله هایتحقیقالگویتحقیقبهدر

شرل 2)صورت گردید( طراحی . متغیرهای الگو این نیرویدر پژوه انسانی، و ،آموزش

فرماندهان نظامی، تشریالت و ساختار تحقق، بر مستقی  صورت به تتهیزات و لتستیک

اثرگذارهستندومتغیرهایرسالتدریاییقدرت دتترین، عنوانسیاستوراهبرددفاعیبه،

تحول تهضمنارتباطبا نظرگرفتهشده تواندبرتلالگومیدریاییقدرتعواملسیالدر

سیاسیوفرهنگیتشور،اقتصادی،تأثیرگذارباشدواینعواملمتأثرازخصوصیاتمغرافیایی

.دباشمی
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 و پیشنهادها گیری نتیجه

دفاعیازمنظراندیشهنگرانهبارویرردآیندهدریاییقدرتتحولاینمقالهباهدفبررسیالگوی

شد رهبریانتام معظ  .دریاییمقام ته اینتحقیقنشانداد در بالهمعظ ٌنتایجحاصله

(ع)وائمهاطهار(ص)تمسکبهقرآنوسیرهعملیپیامبر تریهبرهوشوشتاعتووبا

قاطعیتخود ، تحول حوزه مفاهی عمیقیدر درفرمودهعنواندریاییقدرتمعانیو اندته

رسالتواهداف(بدستآمدال بهشرحذیلوزیرتدتد03محورو57همینراستاتعداد

آرمان)دریایی-دفاعی با متناسب نیرویی اسالمیداشتن ممهوری های ، از وپاسداری دریا

صدورفرهنگحریتوآزادگیبه،یندامابازدارندگارتقاءتوان،هایانوردیتداومدر،حقوقملت

دستیابیبهاقتدارچندمانبهباتریهبرظرفیت،هایدشمناستقامتدربرابردسیسه،مهان

درونیملت استب( مردمیومرتبیبودنارت )دریایی-سیاستدفاعی( تقویتاحساس،

استحرامنظامبرایشتال  عزتاسالمو گسترشحضوردردریاهایآزاددنیا، انتامتارها،

بنیادیبه و صورتعمیق ج( آیین)دتترین( نیرویدریاییداشتندریایی-نظامی( در ته

تومهبهمناطقمنوبشرقعبارتاز:راهبردنظامی(د.نگرشراهبردیبهنیرویدریاییاست

تهستهاآنومعیارهایگزین انسانینیروی،وظای سازمانمشتملبرانسانینیروی(تشور

تقویتابعادمسمیانسانی،نیرویدقتدرگزین )وظائ سازمانیشامل (روحیومعنوی،

حضور،ینیدیانقالبزهیانگتقویت،نتاتاسالمیتمسکبرتشت)مشتملبرتارتنانوظائ 

 تمام هاعرصهمهادیدر بدخواهانرتیداشتنبص، دشمنانو با مقابله در احساسداشتن،

نفستیمسئول به اعتماد و دانستنشغلنظامیقدرشناس، حسنه یو همت، و داشتنعزم

مدی راسخ، اراده و عزم داشتن توش ، و مدیت رعب، و تردید از امتناب معیارهای( و

آموزشوپژوه (و.میباشد(نظ وانضباط،عتشتا،تقوا،دان )عبارتندازانسانینیروی

ب) از نشدن 5هایمدیدتارگیریدان هغافل ، دانشگاه ارت تتهیز سمتخودتفاییو ،به

نوآوریوابترار تتهیزاتوتسلیحاتنظامی(ز(دقتدرتتاربگذشته، تسب)مشتملبر:

هایعلمیوتتهیزاتیآمادگی ،وزیرسطحیشناورهایسطحیتومهبهامراناتپدافندی،

،تومهبهتتهیزاتدوربرد،تومهبهشناورهایتندرو،ندگیونوآوریوتعمیرونگهداریساز

نگه داریبالگردهاحفظو سایبری، رویمنگالرترونیکو بر تار ح( تشریالت( و ساختار

هاتومهبهسرانگشت)ازساختارعبارتستوظای سازماندرارتباطبالهمعظ ٌازنظر:سازمانی

                                                           
1
. Self-Sufficiency 
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هاوسرپنته تومهبهنیروهایاطالعاتی،(هایستادتومهبهیگان)تقویتمغز، دنبالتردن،

ساختاری استحرام سپاه، ارت و بین تعامل ایتاد دستگاه، با مرتبطهمراری های ترویج،

نیروی بین مثبت سپاهرقابت ارت و دریایی نیرویاطالع، اقدامات مردمرسانی به ،دریایی

(ط(هایتارتنانوشهدااحتراموترری ازخانواده،احتراموتقدیراززحمترشانعرصهعل 

لتستیکوپشتیبانی موارداستحصالشدهدر: بهاستنادفرمایشاتفرماندهیمعظ تلقوا

اتراءبهمنابععدم،براساساولویتبازسازیونوسازیتتهیزات):خصوصلتستیکعبارتنداز

تومهبهدورازذهنو،هزینهمدیریت،تارگیریاستعدادهاوبهعرصهآوردنابترارهاهب،مالی

وظای ملبرتمش:فرماندهان(ی(بسیجامراناتمهتایفاینق محوریدردریا،ناشناخته

تنیکدربینترویجصفا،امیدبخشیوایتاداطمیناندربینزیرمتموعه)قبیلفرماندهیاز

تارتنان خدا، به توتل نفسو به اعتماد تقویت مسایلمهتتالش، بر مثبت گذاری اثر

دریاییبهیکتبدیلنیروی،هایباالینیرومذبتارتنانزبدهدررده،سیاستخارمیتشور

.است(بازرسیونظارت،نیرویعملیّاتی

قدرت دریایی اقتصادیراهبردهایمحصول سیاسی، یفن، ویژگی، و هایمغرافیایی

ممعیتی تشورها، ایدئولوژی و دریاستفرهنگی عرصه صندر رشد مومب ،دریاییایعته

تواناییالهامبخشیبه،هایدریاییدریاهایتحتمالریتتوسطناوگانتنترلتواناییاعمال

سیاست و گرددمیاقتصاد به. دریایی نظامی مؤلفهقدرت از یری عنوان و مه بازوهایها

قدرت تمکنیرویدریایی به شرلاستته بر و گذاشته تأثیر عوامل دیگر بر گیریدریایی

نظامیدریاییوظیفهقدرت.شودمیهایسیاسیبرارگرفتهایواعمالخواستهتسلطمنطقه

قدرت برعهدهداردورابطهتنگاتنگیبا تتارتحفظوحراستازخطوطارتباطیدریاییرا

دریاییدارد دریاییبهمثابهشهربدونپلیساستبدونداشتننیرویدریاییقدرت. اگرچه.

نواناصولیرسانوایبستگیداردولیاینمواردبهعنظامیبهمواردگستردهدریاییقدرت

درهمهشرایطازاحتمالمنگملوگیریناپذیریامتنابنیستندتهبهصورتشمولمهان

بایدوارتقاءبرترینظامیهایدریاییبرایغلبهبرمنگ.تردهویامومببرترینظامیشوند

ریزیبرنامهفنییاسیاسیهرتشورمبنای،مغرافیایی،الگوواصولمتناسبباشرایطفرهنگی

طورراهبردهایعخاصزمانیباشدوهمینریزینبایدمحدودبهمقاطگیردواینبرنامهقرار

درصورتیتهمبتنیبرقدرتنظامیدریاییباشدموفقخواهدتشورنیزدریاییقدرتملی

.شد

 :گرددذیلارائهمیهایپیشنهاد،هایپژوه براساسیافته
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متمع (5 یک بهحرفهتشریل رفیع مایگاهی در متفررای مغز عنوان و، طراح

هماهنگ تننده گیری شرل در مؤثر قدرتعوامل بدریایی دستیابی مهت هتشور

.تشوردریاییقدرتاهدافمنست 

عنوانتنهابهمنطقهشرقومنوبشرقتشوریتیامن،یانتظام،یتواندفاعتیتقو (2

.تشورتوسعهیربنایعنوانزبهنیرویدریاییبامشارتتهایآزادراهاتصالبهآب

ورزمای برگزاری (9 هایمعتبرملیهمای ها منظورالمللیدرسواحلمررانبهبین،

همچنینبرمستهدریاییقدرتتبییناهمیت رسانهو هایملیسازیاهمیتآندر

.برایتصمی گیرندگان

توسطدولتودریاییقدرتهایمرتبطبابخ ایمتزابرایاختصاصردی بودمه (1

.متلس
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