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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 03/06/1398تاريخ پذيرش:                                 21/02/1398تاريخ دريافم: 
 چكيده

ترين کشورهايي هاي اصلي قدرت دريايي کشورها بوده است. ايران از قديمينيروي دريايي همواره يکي از پايه

است. نيروي دريايي ايران  کردهاست که داراي نيروي دريايي بوده و براي رسيدن به اهداف خود از آن استفاده 

ده و روند تکاملي ثابتي نداشته است. در طي يک دهه گذشته، با توجه به نگاه داراي فراز و فرود فراواني بو

سعي شده است تا چگونگي تاثيرگذاري آن بر قدرت دريايي ايران  در اين مقالهمسئوالن به توسعه نيروي دريايي، 

 مورد بررسي گيرد.

اي براي گردآوري اطالعالت استفاده شده کتابخانهمنابع و  اسناد روش توصيفي تحليلي و تکيه بر از راستادر اين 

است. اطالعات گردآوري شده نيز به روش کيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج نشان 

دهد که نيروي دريايي، با استفاده از دو اصل مديريت نظامي، يعني نيروي تاکتيکي و استراتژيک، قدرت دريايي مي

هاي نظامي و نظارتي قرار داده است. ندسا به عنوان يک نيروي درياي تاکتيکي با انجام نقا ايران را تحت تاثير

هاي دريايي پيراموني ايران و نداجا به عنوان يک نيروي دريايي استراتژيک با خود مبناي قدرت سخت در عرصه

اند. از ترکيب اين دو نوع قدرت هايفاي نقا ديپلماتيک زمينه قدرت نرم دريايي در درياهاي دورتر را فراهم ساخت

 دريايي، قدرت دريايي هوشمند ايران شکل گرفته است.

  .قدرت هوشمند ،نيروي دريايي، قدرت دريايي، ايران، ژئواستراتژي کليدي: ه هايواژ
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 مقدمه .1

ه کشورها بسيار تاثيرگذار بوده است، دريا و ميزان و نحو قدرتهاي جغرافيايي که در از ويژگي

دسترسي دريايي کشورها بوده است. دريا از ديرباز تا کنون نقا مهمي در سرنوشت بشر داشته 

هاي متفاوتي را پذيرا بوده است. با شروع به مقتضيات زماني و مکاني نقابا توجه و همواره 

هاي مختلف نظامي، سياسي، آفريني کشورها در عرصهقدرتنقا دريا در  ،دريانوردي مدرن

راهبردي نيروي دريايي تواند در توسعه دو چندان شده است. موقعيت دريايي ميو ...  اقتصادي

لذا  کشورها را متاثر سازد.دريايي يا تحول اقتصادي بسيار تاثيرگذار باشد و بدين شکل قدرت 

باشد و رکن اصلي قدرت دريايي، نيروي دريايي گيري قدرت دريايي ميدريا مهمترين ابزار شکل

 باشد.که ابزار اصلي اعمال قدرت در درياها مي باشدمي

از طرف ديگر، چگونگي اعمال قدرت از اصول و پيچيدگي خاص خود برخوردار است؛ 

شناسي آن بسيار روشن نيست و هر کدام از انديشمندان اين حوزه چرا که تعريف قدرت و گونه

 عريف ساده آن، قدرت توانايياند. در تبندي خاص خود را از قدرت ارائه دادهتعريف و دسته

شناسي قدرت، جوزف ناي قدرت را به است و در خصوص گونه ديگران کنترل و کارها انجام

کند که از ترکيب اين دو، قدرت هوشمند به دو بخا قدرت سخت و قدرت نرم تقسيم مي

 آيد. جنس قدرت نرم از نوع اقناع و قدرت سخت از مقوله اجبار است.وجود مي

از  تواندموقعيت دريايي مناسبي است و ميداراي کشورهايي است که  جمله يران ازکشور ا

اين موقعيت دريايي جهت اعمال قدرت دريايي استفاده نمايد. واقع شدن در سواحل جنوبي 

درياي خزر از سمت شمال، خليج فارس و درياي عمان و به خصوص تنگه استراتژيک هرمز از 

بسيار حساس و استراتژيکي را براي ايران به ارمغان آورده است. سمت جنوب، موقعيت دريايي 

مندي از دريانودري تجاري، تواند عالوه بر برخورداري از مزاياي اقتصادي و بهرهکشور ايران مي

قدرتمند برخوردار  يهاي يک نيروي دريايبا تعريف نيروي دريايي کارآمد و راهبردي از مزيت

اي خود کمک نمايد. با اينکه ايران اي و فرامنطقهجايگاه قدرت منطقه گردد و بدين شکل به ارتقا

هاي دور از نيروي دريايي راهبردي برخوردار بوده است، اما در طي ساليان متمادي در گذشته

به سياست بري روي آورده است و نتوانسته است نقا يک نيروي  ي گذشتههاقرنطي در 
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در موارد متعددي از سمت جنوب دچار آسيب شده و در  طرخا همينبه بحري را بازي نمايد و 

، همچون ايفرامنطقهدريايي هاي هايي از زمان، بخشي از سرزمين آن در اختيار قدرتبرهه

 .گرفته استقرار پرتغال، 

اي است که اي ايران به گونهاي و فرامنطقهامروزه آرايا و توان نيروي نظامي رقباي منطقه

ت و سوي دريا تهديدات جدي را براي آن به وجود آورند و باعث تکرار بعضي توانند از سممي

وقايع ناگوار تاريخي گردند. لذا، ايران نيازمند تعريف يک استراتژي موثر براي توسعه نيروي 

دريايي خود است تا بتواند هم تهديدات نظامي را دفع نمايد و از خود دور کند و هم بتواند آن 

درک اين مساله از جانب  وفايي اقتصادي خود مورد استفاده قرار دهد.را در راستاي شک

ترين مقام کشور؛ يعني مقام معظم رهبري، باعث سياستمداران ايران، به خصوص از سوي عالي

شده نيروي دريايي تقريباً در طول يک دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته و دچار تحول اساسي 

 .ن در عرصه درياها تبديل شودو به بازوي اقتدار ايراگردد 

بر اين اساس، تبيين نقا نيروي دريايي ايران در اعمال قدرت دريايي ايران بايد مورد بررسي و 

آفريني به شيوه سخت، نرم و يا تحليل قرار گيرد. توجه به نقا نيروي دريايي در عرصه قدرت

. اينکه چگونه نيروي دريايي هوشمند از مسائلي است که در اينجا مورد توجه قرار گرفته است

گذارد، از جمله بر قدرت سخت، قدرت نرم و يا قدرت هوشمند ايران در عرصه دريايي تاثير مي

 مسائل پيشروي اين تحقيق است.

 روش تحقيق .2
سنادي مي روش گردآوري اطالعات در اين پژوها، روش کتابخانه شد و با مراجعه به  اي و ا با

ها از نوع کيفي و العات گردآوري شــده اســت. تجزيه و تحليل داده منابع واقعي و مجازي اط

ستنباطي مي  ساس مباني            ا سپس، بر ا شده و  سي  ضعيت نيروي دريايي ايران برر شد. ابتدا و با

نظامي؛ يعني استراتژي و تاکتيک و دومي مباني   ايي که از دو سنخ نخست مباني مديريت   نظري

نظر جوزف ناي( بوده است، محک خورده تا نقا نيروي  سياست؛ يعني قدرت و انواع آن )از م

 دريايي در قدرت دريايي ايران تبيين شود.
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 مباني نظري  .3
ورد توجه گرد در هر تحقيقي مباني نظري آن مهاي علمي، سعي ميبا توجه به فني بودن پژوها

گردد ح ميه مطرقرار گيرد. به همين خاطر در اينجا ذکر مباني نظري تحقيق از الزاماتي است ک

 .تا مبناي فهم چگونگي تاثيرگذاري نيروي دريايي بر قدرت دريايي ايران فراهم گردد

 در قدرت منابع تمام از استفاده علم و هنر استراتژي عمومي، شرايط دراستراتژي و تاکتيک: 

 1هارت ليدهل (. ,2005Vego :1) است استراتژيک اهداف به دستيابي براي و صلح جنگ زمان

تعريف  «سياسي اهداف تحقق براي نظامي ابزارهاي از استفاده و توزيع هنر» عنوان را به استراتژي

 .(Till, 2009: 41)کند مي

هاي ، هدفها و ابزارها تشکيل شده است. منظور از اهدافاستراتژي از سه عنصر اهداف، راه

ررسي اقداماتي مي يا در حقيقت بهاي متفاوت به کارگيري نيروي نظاها، روشنظامي و مراد از راه

شود. ه ميگردد و مفاهيم استراتژيک نظامي خوانداست که براي نيل به اهداف نظامي طراحي مي

... است که  وابزار به معناي منابع نظامي، نيروي انساني، قدرت مادي، پول، نيروها، پشتيباني 

  (.Azghandi & roshandel, 2007: 6) براي انجام ماموريت الزم است

به هنر  اگر استراتژي به معناي هنر به کار بردن زور و جنگ باشد که البته در اين صورت

نها بتواند ها در جنگ است؛ به طوري که کاربرد آشود، تاکتيک هنر کاربرد سالحجنگ نزديک مي

کند که با ن ميگويند که استراتژي تعيي. در تعريف استراتژي ميوري را به بار آوردحداکثر بهره

و به  چه نيرويي و چه موقع بايد جنگيد؛ در حالي که تاکتيک اجراي جنگ را بر عهده دارد

 هاتاکتيک (.Azghandi,& roshandel, 2007: 9)گويد که چگونه بايد جنگيد عبارت ديگر مي

 هدف با التحم ضربات و ها،درگيري نبردها، انجام و سازيآماده ريزي،برنامه علم و هنر شامل

 (.Vego, 2005: 4)باشند مي خاص جنگي منطقه يا بخا يک در تاکتيکي تحقق اهداف

 منابع از استفاده هنر و علم دريايي، شامل : در تعريفي کوتاه از استراتژياستراتژي دريايي

نظامي  استراتژي دريايي هايجنبه به بخشيدن تحقق براي اقيانوس يا دريا عرصه در نظامي قدرت

                                                           

1.Liddell Hart 
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 استراتژي اساس بر دريا که بايد در استراتژيکي اهداف دريايي استراتژي وه بر اين،عال. است

 آوردن دست به اصلي و هوايي و دريايي هايحوزه انتخاب: کندتحقق يابند، را تعيين مي نظامي

 دريا، در جنگ کلي مفهوم توسعه نظامي، يا ديپلماتيک ابزارهاي از استفاده با جديد نواحي

 قدرت تعيين و يک در درجه دوم قرار دارد کدام و صحنه اصلي کدام مورد اينکه در گيريتصميم

 ملي استراتژي و ملي ناپذير امنيتجدايي جزء دريايي مختلف. استراتژي هايصحنه در دريايي

 (. Vego, 2005: 2)است  نظامي

با ان در دريا انس هايکنترل فعاليتروي اساسي عنصر نظامي در استراتژي دريايي بر تمرکز 

که در سياست ملي دريايي است اي استفاده از نيروهاي مسلح به منظور کمک به اهداف گسترده

که  هستند هاييروش ها ياراه دکترين دريايي و استراتژي .(Hattendorf, 2013: 7)اند ايجاد شده

 عبارت به سازند.را برآورده مي عملياتي يا استراتژيک اهداف دريايي نيروهاي به وسيله آنها

 کنند،مي مشخص را( اهداف) نيروي دريايي هايکالن، مأموريت استراتژي اهداف ديگر،

 از ابزارها که است روشي دريايي استراتژي و هستند، اهداف براي ايوسيله دريايي نيروهاي

 هاوريتمأم اين سپس انجام. سازندرا برآورده مي( هامأموريت) اهداف وجه بهترين به آن طريق

استراتژي دريايي  .(Germond, 2015: 46)است  سياسي اهداف يا کالن استراتژي براي ابزارهايي

شامل قدرت است که دربرگيرنده ديگر اجزاء استراتژي دريايي دفاع دريايي نيست. صرفا 

 ، حفاظت، نظارت و دفاعبرداريبهره گيري؛ديپلماسي؛ محافظت و دفاع از تجارت در دريا؛ ماهي

از منطقه انحصاري اقتصادي در دريا؛ دفاع ساحلي، امنيت مرزهاي ملي؛ حفاظت از جزاير 

ها، استفاده از اقيانوس هط بواي و جهاني مربهاي منطقه؛ و همچنين مشارکت در نگرانيفراساحلي

رسيدن به اهداف مختلف  .(Hattendorf, 2013: 7) است ها و بستر درياهاآسمان فراز اقيانوس

راتژي دريايي، شکوفايي قدرت دريايي را به همراه دارد که در بستر ايفاي کارکردهاي است

 خورد.نيروهايي دريايي رقم مي

 و کارکرد نيروي دريايي دريايي قدرت.3-1

اند آن را تعريف تالش کرده هاخيلياست که توصيف آن دشوار است.  ميقدرت دريايي مفهو

ناپذير احتماال منجر به هاي پايانآن دوري کنند. اين چرخه اند ازکنند، و برخي تمايل داشته
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. (Gjert, 2015; 112) هاي مختلفي شده است که اصطالح قدرت دريايي درک شده استراه

داند که هر قدرت دريايي مي 3«عناصري»و  2«منابع»، قدرت دريايي را منوط به داشتن 1کرزلي

( منابع ]طبيعي و معدني 2( اجتماع دريايي؛ 1است از: بايد از آن برخوردار باشد. منابع عبارت 

( نظام سياسي 6( صنايع تکنولوژيکي پيشرفته؛ 5( جغرافيا؛ 4( نوع دولت و حکومت؛ 3و...[؛ 

( ابزارهاي 3ها؛ ( پايگاه2( کشتيراني تجاري؛ 1المللي. عناصر قدرت دريايي عبارت است از: بين

کند: عوامل بندي ميدرت دريايي را به اين ترتيب طبقهعوامل مؤثر بر ق« 4اريک گروو»جنگي. 

سياسي.  -( فرهنگ اقتصادي3( قدرت تکنولوژيک و 2( قدرت اقتصادي، 1مؤثر درجه اول: 

( وابستگي به دريا بر مبناي: تجارت 2( موقعيت جغرافيايي کشورها؛ 1عوامل مؤثر درجه دوم: 

هاي ها و ديدگاه( سياست3ري، منطقه؛ سازي، ماهيگيدريابرد، دريانوردي تجاري، کشتي

( مردم، جامعه 1حکومت. در نظريه ساختار قدرت دريايي تيل، عوامل قدرت دريايي عبارتند از: 

( جغرافياي 2و دولت دريايي )فرهنگ دريايي، نيروي انساني کافي و دولت ليبرال و دموکراتيک(؛ 

هاي وارض ساحل، نزديکي به شبکهدريايي )موقعيت دريايي ساحلي، وضعيت جغرافيايي و ع

( منابع )اعم از تکنولوژي و يا منابع الزم براي تجهيز ناوگان تجاري و 3ارتباطي دريايي و...(؛ 

هاي ( اقتصاد دريايي )حضور قدرت دريايي در پهنه دريا براي حمايت از ناوگان4نظامي(؛ 

، پشتياني و پيوند بين قدرت ( حمايت5تجاري، مستلزم برخورداري از اقتصاد دريايي است(؛ 

عامل  از پنج 5گيلگري (. ,2015Allahverdizadeh :38) دريايي با قدرت زميني و هوايي

 اند از: يابي قدرت دريايي دخيل هستند و اين عوامل عبارتکند که در شکلجغرافيايي ياد مي

تکنولوژي  -3وضعيت سياسي مرزهاي زميني  -2ماهيت خط ساحلي و دسترسي به دريا  -1

لکنترل پايگاه -4 ذهنيت و فرهنگ استراتژيک  -5دوردست  6ها و نقاط کنتر
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(31: 2017Allahverdizadeh & others, .) هاي تشکيل دهنده قدرت مؤلفهدر تبيين  1ساخوجا

جغرافيايي، اقتصادي،  مؤلفهدريايي نگاه کالني به موضوع داشته است. از ديدگاه ساخوجا پنج 

لوژيکي و سياسي )هدف استراتژيک از قدرت دريايي و اراده تعقيب استراتژي نظامي، تکنو

بندي ساخوجا عوامل جغرافيايي دريايي( در تعيين قدرت دريايي کشورها دخيل هستند. در تقسيم

حجم جمعيت و اجتماع دريايي  .3اي هاي جزيرهسرزمين .2طول خط ساحلي .1اند از: عبارت

موقعيت  .8جمعيت کشور  .7وسعت کشور  .6تعداد بنادر دريايي  .5وسعت مناطق دريايي  .4

منابع مواد خام و بازارها  .10مسيرهاي دريايي بين المللي  .9کشور در رابطه با نقاط کنترل 
(ibid: 32.) 

 مرکزي، حکومت قابليت وضعيت مالي، به وابسته شدت به دريايي نيروي واقعي قدرت

 دريايي ايهزيرساخت کادر نظامي، و ها، دريانوردانکشتي يايي،در واقعي منابع کميت و کيفيت

درت ق تا حدي جغرافيا .(Till, 2009: 84)باشد مي دريايي و سياسي هايگيريتصميم کيفيت و

 همچنين و ي،اقتصاد ترگسترده زمينه سياسي، هايتصميم نهايت در اما کند،مي محدود را دريايي

مهم  هايندهکن تعيين اصلي نباشند، اگر اي،انديشه و سيستماتيک ي،ساختار غيرجغرافيايي عوامل

را  اييدري قدرت حدودي تا جغرافيايي از عوامل نوع سه شود،گفته مي. هستند دريايي نيروي

 جغرافياي و ژئوپليتيکي عوامل فيزيکي، جغرافياي و شناسي زمين عوامل: دهندقرار مي تحت تاثير

 (.Germond, 2015: 20)جغرافيا  اي مطلع ازانديشه عوامل و انساني

 و دانبوده( اقيانوسي يا) هاي درياييقدرت جهاني، هايقدرت مدرن، دنياي سيستم در

 قدرت توزيع رد تغييرات با جهان رهبري موقعيت در اند. تغييردرياها را اعمال کرده فرمانروايي

 قدرت خالصه، طور . به(Modelski & Thompson, 1988: 16 &17)است  همراه دريايي

 مدرن، استهاي مرتفع سيبرداري از زميندر بهره اي،قاره جنگ هايسيستم زمينه دريايي، در

 آنها زيرا د،هستن هاقلعه يا هاو حفظ تپه تسخير دنبال به نظامي اقدامات همه. موثر بوده است

 سيستم فعمرت هايزمين کنون تا هااقيانوس. شوندمي دسترسي و اطالعات کارايي، تحرک، باعث

 (.Ibid: 14)اند بوده جهاني
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ي در براي کشورهاي ساحلي با دسترسي به درياهاي عظيم، وجود يا عدم وجود قدرت درياي

که در اين ميان  (Kirchberger, 2015: 26-27)تعيين کل قدرت ملي نقا بسيار مهمي دارد 

 کند.نقا اصلي را بازي مينيروي دريايي با ايفاي کارکردهاي گوناگون خود 

 سازجريان سرعت به که داد پيشنهاد را مثلث کارکرد نيروي دريايي 1بوث کن ،1979 سال در

شد  و استفاده اصالح 1990 سال در گروو اريک توسط قابل توجهي طور به اين مدل .شد

(Germond, 2015: 39). ارتي راو نظ ديپلماتيک نظامي، نقا توانمي گروو، اريک طبق نظر 

 نشان داده شده است، سه 1طور که در شکل همان .داد تشخيص دريايي حوزه از استفاده براي

 نمايا قدرت طرح شامل نظامي استفاده .دارد وجود دريا از سياسي -امنيتي استفاده اصلي نوع

 عانوا و پرچم نمايا شامل ديپلماتيک استفاده .است دريايي ممانعت و دريايي کنترل ساحل، در

 حراست خوب، نظم و حاکميت حفظ شامل نظارتي استفاده .است قايق توپدار ديپلماسي مختلف

 ايفا اصلي را نقا موارد اين همه در در اصل دريايي نيروهاي .است حفظ صلح و ملي منابع از

 بندري پليس واحدهاي با خدمه غيرنظامي، دولتي هايکشتي ساحلي، گاردهاي هرچند کنند،مي

 کنند استفاده نيز( نظارتي يا ديپلماتيک نقا در ويژه به) دريا از توانندمي هارگانا ساير و
(Bruns, 2014: 30-31.) 

 ايدر از استفاده مثلث: 1شكل 

 
 (Bruns, 2014: 31) 
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 يچرا که مرزها دهد،خوبي را شکل مي عطف نقطه مثلث اين ها،محدوديت برخي وجود با

 سيهاي پليعمليات يعني، دريايي، نيروهاي توسط زور از استفاده شدت سطح سه بين نظري

زور در  از محدود بسيار استفاده يا و زور از استفاده به تهديد المللي،بين و ملي قوانين با مطابق

 جنگي هايعمليات و( دريايي ديپلماسي) الملليبين هنجارهاي قانوني بر خالف بعضي مواقع

( ينهاي علل يا) اصلي هدف سه بين همچنين مدل اين .دآوررا فراهم مي ،(شديد جنگ تا)

 دريا در خشونت از قانوني استفاده در انحصار اعمال :شودقائل مي تفاوت دريايي نيروهاي

 رقبا ازدارندگيب زدايي،بحران آينده، زور در از توسل به استفاده از اجتناب ؛(نظارتي کارکردهاي)

 نظامي تدخال يا جنگ در پيروزي و ؛(ديپلماتيک رکردهايکا) مجدد دادن به متحدان اطمينان و

 به کارکرد سه اين از يک هر عمل، در (.کارکردهاي نظامي) ديگر کشور داخلي امور در

 (.Germond, 2015: 44) شوندمي تقسيم کارکردهاي کوچکتري

ملي يا  فعهاي دريايي و غيردريايي، دستيابي به قدرت براي تامين مناتالش تمام استراتژي

است. به همين خاطر نياز است که مفهوم قدرت  ايدئولوژيکي -هاي سياسيپوشا دادن ارزش

 شناسي آن بر اساس رويکرد اين مقاله مطرح گردد.و گونه

محسوب  ترين مفاهيم و بنيادهاي علم سياستقدرت و انواع آن: مفهوم قدرت يکي از اساسي

ئولوژي خود برخوردار است و محققان بسته به ايد هاي خاصگردد که تعريف آن از دشواريمي

 ترا سادهنمودن تجربه عشق، مانند قدرت،»اند. هاي گوناگوني از آن به دست دادهخود، تعريف

 فرهنگ .تاس خود اهداف يا نيات به دستيابي توانايي قدرت .است گيري آن اندازه يا تعريف از

از (. nye, 2004: 53)« است ديگران کنترل و کارها انجام قدرت توانايي که گويدمي ما به لغت

فوذ معنوي، نظر برتراند راسل، قدرت مانند انرژي اشکال گوناگوني دارد؛ همچون ثروت، سالح، ن

قدرت در  کند کهمقام و اقتدار ناشي از شکل و موقعيت اجتماعي و ... . تافلر نيز عنوان مي

تن مردم ه از خشونت، ثروت و دانايي براي واداشترين شکل خود عبارت است از: استفادعريان

ما يک ارغم عقايد مختلفي که درباره قدرت وجود دارد؛ به انجام امري خاص. بنابراين علي

ر به انجام را وادا« ب»قادر است « الف»ديدگاه بسيار رايج درباره قدرت اين است که طبق آن: 

 :Mousavi Zare & others, 2017)دهد نمي آن را انجام« ب»کاري کند که در غير اين صورت، 

106.) 
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 سخت قدرت»شود. تقسيم مي 3و قدرت نرم 2قدرت به دو بخا قدرت سخت 1از ديدگاه ناي

شود. تجربه مي نرم قدرت از ترراحت قدرت سخت .است قابل درک قدرت و ساده بسيار شکل

 نشان مستحکم و عملي بسيار روشي در را خود و است نرم قدرت از ترقديمي سخت قدرت

است و  ترآسان آن سنجا اثرات و شودديده مي ترآسان سخت قدرت اين، بر عالوه .دهدمي

-زمينه در تواندمي بلکه نيست، مختص خود ايدئولوژيک حامل رويکرد صرفا نرم، قدرت همانند

( هويج)ها انگيزه روي بر تواندمي .است آشنا سخت قدرت با هر کسي .شود يافت مختلف هاي

خواهيد مي شما که آنچه رسيدن به توانايي عنوان به سخت تکيه کند. قدرت( چماق) تهديد يا و

کساني  تهديد از طريق نظامي، نيروي از استفاده طريق از يا اقتصادي قدرت از استفاده طريق از

 تعريف کرد، خواهيد استفاده خود عليه آنها اجباري هايتوانايي يا خود اقتصادي برتري از که

قدرت نرم متضمن استفاده از استراتژي اقناع، مقبوليت و پذيرش  .(Palaver, 2011: 81)شود مي

داوطلبانه و در يک کالم نفوذ اجتماعي، روحي و معنوي در جامعه هدف است تا صاحب قدرت، 

منابع  .(Ezzati, Gol Afrooz, 2014: 41)حوزه نفوذ فضايي و ژئوپوليتيک خود را گسترش دهد 

هاي موجود در فرهنگ، توان ايدئولوژي، مذهب، ارزشقدرت نرم در سطح بين المللي را مي

 ,Adami)هاي داخلي کشورها و نيز افکار عمومي و سازمان ملل متحد دانست کارکرد و سياست

Qorishi, 2015: 189.) 

سازد طرح ميشناسي قدرت مديگري است که ناي در ارتباط با گونه 4قدرت هوشمند مفهوم

بلکه  نرم، نه است و قدرت سخت نه» و آن داد ارائه آن از دقيقي تعريف که بود کسي اولينو 

 براي «هوشمند قدرت» از اصطالح گويد: منناي مي .(Palaver, 2011: 102) «است دوي آنها هر

 فادهاست اند، کرده ترکيب را نرم و سخت قدرت منابع موفقيت با که هايياستراتژي توصيف

 جذابيت نرم قدرت با جريمه يا اجبار و سخت قدرت ترکيب توانايي هوشمند ...  قدرت .کنممي

قدرت هوشمند در واقع نوع جديدي از قدرت (. nye, 2004: 9)است  موفق استراتژي يک در

ها، براي پيگيري اهداف و منافع است که به دنبال ترکيب و همپوشاني قدرت سخت و نرم دولت
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4 . smart power 



148 1399 بهار، اولدهم، شماره شانزفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ________________________

 (.Shamiri shekofti; shahandeh, 2018: 34)عرصه سياست جهاني است  خود در

ردي براي هدفگذاري درست در استفاده از هر دو قدرت سخت و نرم، نياز به تبيين راهب

ر دو قدرت هالمللي و تجميعي از قدرت هوشمند داريم که نه تنها در راستاي راهبرد ملي و بين

لي نيز مو انعطاف الزم براي دستيابي به اهداف و منافع  نرم و سخت است، بلکه از توانايي

اي آنکه جگرا داشته و به برخوردار است و در عرصه جهاني نير قدرت هوشمند، رويکردي آينده

ابي، درصدد تخريب فضاي اجرايي باشد، شکل مطلوب خود را از طريق هوشياري محيطي، مسيري

د دهو منابع قدرت و مشارکت فعال شکل مي پذيري، تناسب بين اهدافسرعت عمل، انعطاف

(Mousavi Zare & others, 2017: 109.) 

 :است زير شرح به قدرت هوشمند الگوي  1منظر پاالور

 منر و سخت هايحل راه بين قدرت توازن درک شود؛مي اعمال آن در قدرت که بستري درک

 قدرت از ادهاستف امکان بررسي نند؛توانند وانمود کمي شکل دو درجه متفاوتي از شدتي که اين و

 درک ؛آنها مفاد و هاسياست مشارکت؛ و اتحاد نهادي؛ روي چارچوب بر ويژه تمرکز هوشمند،

 .(Palaver, 2011: 107)به دست آورده شوند  بايد که اهدافي

نوان يک شود که توجه به دريا و توسعه نيروي دريايي همواره به عبر اين اساس، مشاهده مي

پايه  راتژي مهم براي گسترش قدرت و کسب جايگاه قدرت جهاني مورد توجه قرار گرفته واست

اي ايهپنيروي دريايي  هاي زماني مختلف بوده است.گسترش قدرت بسياري از کشورها در دوره

شور تواند زمينه گسترش قدرت سخت و نرم و نهايتا قدرت هوشمند دريايي يک کاست که مي

  .م آوردرا به راحتي فراه

 هايافته .4
 .موقعيت دريايي ايران و ضرورت تقويت نيروي دريايي4-1

طلبد تا بتواند اي است که يک نيروي دريايي بسيار کارآمد را ميموقعيت دريايي ايران به گونه

به يک قدرت دريايي تبديل گردد و بر پايه آن از منافع ملي خود دفاع نمايد. تضعيف نيروي 

تواند پيامدهاي امنيتي ناگواري را به همراه داشته د يک نيروي دريايي ناکارآمد ميدريايي يا وجو
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باشد و نتواند از اين موقعيت دريايي بسيار مناسب در راستاي تقويت قدرت دريايي خود استفاده 

 نمايد.

 فضاي در خاص موقعيت يک قدرت و است و ارزش مهم دريايي موقعيت از آنجا که در فضاي»

ايران نيز با  (،Hawang, 2008: 103)« شود شناخته موقعيت پتانسيل عنوان به تواندمي دريايي

به لحاظ جغرافيايي در  ايرانتوجه به جغرافياي خود از پتانسيل موقعيت خوبي برخودار است. 

کيلومتر خط ساحلي، دسترسي  3000مرکز جهان اسالم واقع شده است و با دارا بودن بيا از 

هاي آزاد، قرارگيري بر سر مسير کريدورهاي شمال و جنوب کشور، دسترسي به آببه دريا در 

هاي جنوب جنوبي و عملکرد ارتباط دهنده کشورهاي آسياي مرکزي با آب -ترانزيتي شمالي

چهار . (Azami & Mousavi Zare, 2016: 20)نظيري برخوردار است کشور از مزيت دريايي بي

از: درياي عمان، تنگه هرمز، خليج فارس و درياي خزر. هر کدام از  حوزه دريايي ايران عبارتند

دهند تا دفاع متناسب هاي خاص خود را دارند و ايران را سوق ميها جغرافيا و چالاحوزهاين 

 .(Office of naval intelligence, 2009: 10) با موقعيت را طراحي نمايد

ک خاصي به اين منطقه داده است؛ زيرا موقعيت جغرافياي خليج فارس، ارزش ژئوپوليتي

خليج فارس و تنگه هرمز در موقعيت ريملند نظريات ژئوپوليتيک واقع شده است و محل تماس 

دهد. تنگه هرمز در مرکز ريملند واقع شده است؛ يعني دو قدرت بحري و بري را تشکيل مي

و کنترل آن به معني کنترل  دهدبخا شرقي و غربي و جنوبي و شمالي ريملند را به هم پيوند مي

-خليج فارس همانطور که براي مدت .(Hafeznia, 2003: 91)چهار بخا ياد شده خواهد بود 

ن يک ، عمدتا به دليل فراهم آوردي خودتاريخ به برکت موقعيت جغرافياي طي درطوالني هاي 

ي که توانايي هايتسلطه دريايي در دست قدر ابزارقرار دادن يک و نيز به خاطر  ارتباطيمسير 

، اهميتي موثر هم براي غرب و هم براي شرق پيدا کرده بود، امروزه نداستقرار در آنجا را داشت

پوشي حفظ کرده است: نفت و دو منفعت غير قابل چشم خاطر اهميت اساسي خود را بهنيز 

 .(Standish, 2004: 284)سياسي  -استراتژي نظامي

ر متعددي است. مجموع جزاير شناخته شده خليج فارس خليج فارس داراي جزايهمچنين، 

باشد. جزاير ايراني که در بخا شمالي خليج هاي متفاوت ميجزيره با مساحت 130حدود 
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باشند. از مجموع جزاير ايراني خليج فارس هفت جزيره به فارس قرار دارند اکثراً مسکوني مي

استراتژيک دارند. اين جزاير عبارتند از: هرمز، عنوان کليد تنگه هرمز هستند که در نتيجه اهميتي 

پراکنا جغرافيايي  .(Elahi, 2012: 39)قشم، الرک، هنگام، تنب بزرگ و کوچک و ابوموسي 

هاي اين منطقه تحت کنترل اي است که تقريباً نيمي از آبجزاير ايران در خليج فارس به گونه

گانه از شرايط خاصي برخوردار هستند که سه از ميان اين جزاير، جزاير و نظارت ايران هستند.

 و بزرگ تنب و ابوموسي جزاير»طلبد. چرا که همين شرايط نيروي دريايي قدرتمندي را مي

 درست کشتيراني اصلي هايکانال آنها در زيرا آورند؛مي به وجود را خاصي مشکالت کوچک

 عربي متحده امارات و ايران بين اختالف مورد هاياند و سرزمينشده واقع هرمز تنگه غرب در

 .(Cordesman, 2004: 29)« هستند

المللي نفت و گلوگاه جهان است که منافع حياتي اروپاي تنگه هرمز شاهراه بيناز طرف ديگر، 

غربي، ژاپن و به شکل مضاعفي منافع اياالت متحده در آن در معرض خطر قرار دارد 

(ramazani, 1979: 78).  ميليون بشکه  17تجارت جهاني نفت، يعني در حدود درصد  40بيا از

 فارس خليج در نفت که زماني و لذا تا (Haghshenass, 2008: 2)گذرد در روز از تنگه هرمز مي

 باقي از طريق کشتي حمل نفت مهم بزرگراه هرمز تنگه خواهد،مي را آن جهان بقيه و دارد وجود

جغرافيا در خصوص تنگه هرمز بسيار مهم است؛  (.mousavi jashni, 2014: 169)ماند  خواهد

 ,Office of naval intelligence) دهدچرا که به ايران توانايي مختل نمودن اقتصاد جهان را مي

تواند هر جنگي را کنترل تنگه هرمز يک ابزار کليدي است که از طريق آن ايران مي .(10 :2009

تواند در منطقه با دهد. ايران ميوي ايران قرار ميهاي ديگري را پيشرالمللي کند و گزينهبين

کنند کشورهايي که فعاالنه از برخورد عليه جمهوري اسالمي ايران حمايت يا مشارکت مي

 Office of naval)برخورد جدي نمايد تا آنها را از ادامه چنين مسيري منصرف سازد 

intelligence, 2009: 9). 100ور منطقه به تنگه هرمز است و ترين کشيران وابستههمچنين، ا 

-درصد صادرات و واردات آن از طريق مسير فوق 80درصد صادرات انرژي فسيلي و بيا از 

شود. بنابراين در شرايط بروز محاصره دريايي و تهديد امنيت تنگه هرمز، ايران الذکر انجام مي

 .(Hafeznia, & Rumina, 2005: 10) پذير خواهد بودبه شدت آسيب
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هاي ژئوپوليتيکي خليج فارس و تنگه هرمز است که ايران بايد در پي بر اساس اين واقعيت

تواند مدافع منافع ملي ايران توسعه نيروي دريايي خود باشد. وجود اين نيروي دريايي نه تنها مي

تواند زمينه خيزش ايران براي تبديل شدن به يک قدرت دريايي در خليج فارس باشد، بلکه مي

تر را فراهم آورد. چرا که بسترهاي جغرافيايي ايران در اين زمينه کامال فراهم است و نيازمند بر

 گيري اين مهم است.اراده ملي و سياسي براي شکل

باشد که از طريق عالوه بر سواحل جنوب، ايران از سمت شمال با درياي کاسپين هم مرز مي

هاي درياي در محدوده آب آزاد ارتباط برقرار کند. هايتواند با آبدن در روسيه مي -کانال ولگا

هاي دريايي جهاني کاسپين پنج کشور حضور دارند که در ميان آنها کشور روسيه از قدرت

اي، گردد. عالوه بر تهديدات نظامي اين دريا از طرف کشورهاي منطقه و يا فرامنطقهمحسوب مي

هاي گذشته به يمي وجود دارد که در دورهمنافع اقتصادي و به خصوص منابع هيدروکربني عظ

منطقه »اند. خصوص بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به شدت مورد توجه قرار گرفته

رود. بر خزر در حال حاضر يکي از توليدکنندگان مهم )و نه اصلي( انرژي در جهان به شمار مي

انرژي اياالت متحده و سازمان اساس برآورد مشترکي که شرکت نفت انگليسي به همراه اداره 

ميليون بشکه در روز  1/9به  2005المللي انجام داده است، توليد نفت درياي خزر در سال بين

باشد. در خصوص گاز طبيعي آمار و ارقام بال  گرديده که معادل دو درصد توليد جهاني مي

بوده است که  2005ر سال تريليون متر مکعب د 3موجود از اين فراتر است. توليد گاز بال  بر 

حفظ ثبات اين (. Imami Meybodi, Esmaeili, 2008: 16)« درصد توليد جهاني است 3معادل 

منطقه و تامين امنيت نظامي و اقتصادي ايران از مسائلي است که ضرورت توسعه نيروي درياي 

 سازد.آور ميدر اين دريا را الزام

ايران بايد ، امروزي در سراسر جهان درياپايه هستند تهديداتبسياري از که  همچنين، از آنجا

ايران با . خود را طراحي نمايددريايي مناسب براي دفاع در برابر آنها نيروي دريايي و استراتژي 

توانند منافع ملي آن را مورد تهديد قرار دهند. لذا با گسترش ايي مواجه است که ميرقباي منطقه

تواند زمينه پذيري خود را کاها دهد. ايران با اين اقدام، ميتوان نيروي دريايي بايد آسيب

اند، فراهم آورد. يا در صورت بازدارندگي اين رقبا را که عمدتا در حاشيه خليج فارس قرار گرفته
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 هايپذيريآسيب ايران»تهديد مستقيم، منافع و حتي نيروي دريايي آنها را مورد هدف قرار دهد. 

 ديگر و عربستان وجود دارد که به تضميني هر که نيست معنا بدان اين اام دارد، را خود جدي

سمت  در تنگه کشتيراني به اصلي هايکانال در تعدادي جزيره ايران .نشود حمله خليج تاسيسات

در  تنگه در باالي ساحل در هوايي و دريايي اصلي پايگاه ايران .را در اختيار دارد فارس خليج

 عراق و ايران جنگ جريان در عراق دريايي نيروي .(Cordesman, 2004: 29)« دارد بندرعباس

 شکست خورد و ايران دريايي نيروي اجراي عمليات تهاجمي در برابر در 88-1980 سالهاي در

نشيني عقب عبداهلل خور و آبرهه بصره و القصرام در خود هايپايگاه به جنگ، روزهاي اولين در

 پياده نکرد  فارس خليج را در توجهي قابل نيروهاي ،1988 بس آتا انزم تا اين، بر عالوه. کرد

(vego, 2005: 101). 
اي خود از سمت دريا مورد تهديد قرار تواند از جانب رقباي جدي فرامنطقهبعالوه، ايران مي

گيرد. تقويت نيروي دريايي و گسترش استراتژي دريايي يکي از راهاي مقابله با چنين نيروهايي 

باشد. به عنوان هاي مقابله اين رقبا با ايران در دريا و از درياي مي. چرا که يکي از شيوهاست

 توانايي کامل طور به اينکه جاي به 88 تا 1987 سالهاي در متحده اياالت دريايي نيروي»مثال 

 در نايرانيا توسط که هاييروبي مداوم مينمين از بين ببرد، را اين خليج در ايران گذاريمين

به ديگر اقدامات ايران  متحده اياالت. را انتخاب کرد بودند، شده کار گذاشته الملليبين هايآب

لذا نيروي  (.Vego, 2005: 97« )داد نشان واکنا ايران نفتي هايسيستم آتا عليه شليک انجام با

ان، در شرايط تنا دريايي مقتدر، عالوه بر ايجاد بازدارندگي اين نيروها براي اقدام بر عليه اير

تواند زمان را از اين رقبا گرفته و زمينه گسترش عمليات تاخيري را فراهم مستقيم و نابرابر مي

 آورد.

ايران، عالوه بر درياهاي بالفصل، از طريق درياي عمان و اقيانوس هند نيز با درياهاي آزاد 

نظامي و غيرنظامي خود، به  کند. ايران در درياهاي دورتر براي تامين اهدافدسترسي پيدا مي

خصوص تامين منافع دريايي و تجارت دريايي خود نياز به گسترش نيروي دريايي دارد. امروزه 

باشد و کانون هاي تجاري دريايي جهان ميدزدي دريايي از جمله تهديدهاي پيشروي ناوگان

 که مناطقي روزهام»اين تهديدات در مسيرهاي اصلي تجاري دريايي ايران قرار گرفته است. 
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 عدن خليج سومالي، درياي جمله از هستند، آفريقا شاخ دارند در را دريايي دزدي خطر بيشترين

(GOA،) اندونزي، اطراف هايآب آسيا، در. سرخ درياي و عرب درياي غربي، اقيانوس هند 

يرهاي و اين مناطق از مس ،(Kraska, 2011: 1)« پر تهديدترين کريدورها هستند هند و مالزي

اي اصلي تجارت دريايي ايران و همچنين ورود نيروهاي دريايي بيگانه و به خصوص فرامنطقه

براي نزديک شدن به ايران و تهديد منافع ملي آن، نه تنها در دريا بلکه در خشکي هستند. لذا بر 

ياتي هاي دريايي نيز براي ايران اهميت بسيار حاين اساس توسعه نيروي دريايي در اين محيط

دارد؛ چرا که عالوه بر تامين منافع ملي، حضور موثر و کارآمد نيروي دريايي ايران در اين گونه 

اي گانه خود، راهي است براي تبديل اين قدرت دريايي منطقهها در پرتو انجام کارکردهاي سهآب

 اي و حتي جهاني.به يک قدرت دريايي فرامنطقه

اشت که با توجه به اين موقعيت بسيار مناسب ژئواستراتژيکي توان اذعان دلذا، به طور کلي مي

و منافع ملي ايران، تامين امنيت نظامي و اقتصادي ايران در درياهاي دور و نزديک از نخستين 

سازند و سپس مسأله آور ميضرورياتي هستند که توسعه نيروي دريايي براي ايران را الزام

ک کارکرد جديد، اهميت توسعه استراتژي دريايي را در گسترش ديپلماسي دريايي، به عنوان ي

 سازد.تر ميراستاي افزايا قدرت دريايي آن برجسته

 سازماندهي مجدد نيروي دريايي و قدرت دريايي ايراناستراتژي  .2-4
نظامي آن، متشکل از دو بخا نيروي دريايي  هاينيروي دريايي ايران با توجه به ساختار سازمان

ران انقالب اسالمي ايران )ندسا( و نيروي دريايي ارتا جمهوري اسالمي ايران سپاه پاسدا

لذا  کنند.آفريني ميباشد که هر کدام در بخشي از عرصه دريايي پيرامون ايران قدرت)نداجا( مي

باشد تا بتواند از قدرت استراتژي دريايي ايران ترکيبي از استراتژي و تاکتيک دريايي خاصي مي

ود به شکل مناسبي استفاده نمايد. اين استراتژي دريايي چندين بار تغيير نموده است دريايي خ

باشد. اين ترين استراتژي دريايي ايران، استراتژي سازماندهي مجدد نيروهاي دريايي ميکه نوين

استراتژي در لواي تقويت ارکان نيروهاي دريايي يک گام اساسي براي تقويت قدرت دريايي 

 ايران است.
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آغاز نمود و وظايف اصلي  2007يران استراتژي سازماندهي مجدد نيروي دريايي را در سال ا

و حوزه عملياتي نداجا و نداسا را باز تعريف نمود. اين سازماندهي مجدد بر روي دو عنصر 

اساسي تمرکز نمود: نخست: ابتکار مدرنيزه کردن با هدف گسترش و ارتقاي توان توليد نظامي 

هاي نيروهاي دريايي ندسا و نداجا را ها و ماموريتيران. دوم: به روشني مسئوليتدر داخل ا

هاي دو نيروي دريايي ايران در ، مسئوليت1985تعريف نمود. از زمان تاسيس ندسا در سال 

. (Himes, 2011b: 1) درياي کاسپين، خليج فارس و درياي عمان داراي همپوشاني بود

 کرد بازسازي را و ندسا نداجا مسئوليت جغرافيايي نواحي ايران ايينيروي دري مجدد سازماندهي

 هايمسئوليت جهت هماهنگي با تجهيزات جا به جايي و جديد هايپايگاه ايجاد به منجر و

 کنند، به هاي دريايي يکساني پاسداريدر حوزه دو اينکه هر جاي به .شد آنها جديد جغرافيايي

 ندسا خليج به و عمان ]و درياهاي دور از سواحل ايران[ يجخل و خزر درياي مسئوليت نداجا

 ,Himes)هرمز  تنگه در هانقا و تجهيزات همپوشاني برخي وجود با واگذار شد، البته فارس

2011a: 12.)  تقسيم جغرافيايي دو نيروي مسلح نه تنها فرماندهي و کنترل را از طريق کاها

نگي بين دو نيروي مسلح دريايي مختلف عمل کننده در سازد و ناهماهنياز به هماهنگي روان مي

مديريتي که در زمان جنگ نظمي و سوءبرد، بلکه همچنين بيفضاي آبي يکساني را از بين مي

. (Office of naval intelligence, 2009: 12)دهد تواند از آن بهره ببرد را کاها ميدشمن مي

-پايگاه ايجاد و موجود هايپايگاه چيدمان مجدد که اندکرده تاکيد ندسا ارشد نداجا و فرماندهان

 هايگروه و متحده اياالت يعني بالقوه، تهديدات از جلوگيري براي دفاعي خط يک جديد، هاي

کرد  خواهد ايجاد فارس، خليج و هرمز تنگه به رسيدن از متحدين، هاي درياييضربت نيروي
(Himes, 2011a: 12.) 

هاي ندسا و هاي کشتيهاي ايران به شکل منطقي از ويژگيصلي آبهاي ااين تقسيم پهنه

کند هاي کمکي فعاليت مينداجا منبعث شده است. نداجا با رزم ناوهاي بزرگ قديمي و کشتي

دريايي طوالني هاي ها و گشتکه استقامت و کيفيت ماندگاري دريايي مورد نياز براي موشک

شود نداجا به شکل يک نيروي مناسب ضعيت باعث ميهاي آزاد را دارد. اين ودر آبمدت 

هاي شناسايي ايران را تا حد ممکن گسترش دهد براي استقرار در درياي عمان درآيد تا گشت
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و همچنين تا حد ممکن نيروهاي دشمن را بيرون از سرزمين ايران درگير نمايد. ندسا به شکل 

استقامت و ساختار مناسب براي ماندن در دريا تر که بيشتر آنها هاي خيلي کوچکنيرويي با قايق

. (Office of naval intelligence, 2009: 12) کندبراي بيشتر از چند روز را ندارند، عمل مي

مسئوليت اصلي ندسا در خليج فارس، مزاياي طبيعي يک نيروي کوچک، سريع و  تعيين

کند. در عين حال، ساختار يکند، را تقويت مغيرمتعارف که در حياط خلوت خود فعاليت مي

هاي درياي آزاد در تر است در پلتفرمايدهد تا نيروي دريايي ارتا که حرفهجديد اجازه مي

اي خود تمرکز نمايد. هاي بسته خليج فارس عمل نمايد و بر گسترش منطقهخارج از محدوده

دهد؛ چرا که زايا ميهاي عملياتي پيچيدگي و عمق دفاع دريايي ايران را افاين تقسيم حوزه

تواند از درياي عمان براي گسترش دفاع سطحي، زيرسطحي و موشک نيروي دريايي ايران مي

 ,Himes)کروز در امتداد ساحل جنوب شرقي در فاصله بسيار دورتر از تنگه هرمز استفاده کند 

2011b: 2). 

 دهندمي تشخيص را ييدريا محيط فزاينده اهميت ايران يدفاع هايبه طور کلي، استراتژيست

 دکترين بر ندسا .دهندمي شکل تهران نمودن منافع جهت برآورده را خود دريايي نيروهاي و

 حضور اي ومنطقه همسايگان برابر در فارس خليج در را ملي امنيت تا دارد تأکيد 1نامتقارن

 از شد، اميدهن استراتژيک نيروي يک عنوان به معظم رهبر توسط که کند و نداجا، حفظ خارجي

دارد  تمرکز دريايي ديپلماسي پيشتازانه و حضور بر و کندمي استفاده تريمتعارف دکترين

(Office of Naval Intelligence, 2017: 5).  اين سازماندهي مجدد نيروي دريايي نشان لذا

دهنده درک ايران از نقا نيروي دريايي در چگونگي توليد قدرت در دو بعد قدرت؛ يعني 

درت سخت و قدرت نرم در دريا است که با تکيه بر دو بنياد نظري مسائل نظامي يعني تاکتيک ق

و استراتژي تعريف شده است. بر اين اساس براي فهم بهتر بازآفريني قدرت دريايي ايران از 

 طريق نيروي دريايي خود، در دو حيطه جداگانه زير مورد بازبيني قرار مي گيرد.
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 ي دريايي تاکتيكي و قدرت سختدسا؛ نيرون -الف

اهلل خميني ]ره[ نيروي دريايي سپاه به پيشنهاد سرلشکر پاسدار محسن رضايي و فرمان سيدروح

هاي تشکيل شد. اين نيرو به سرعت با استراتژي قايق 1364و به فرماندهي حسين عاليي در سال 

درگيري با نيروي  ،االميه، فتح اسکله 8هاي مختلف جنگ از جمله والفجر تندرو در عمليات

هاي پراکنده در خليج فارس و همچنين گشت 1366دريايي آمريکا توسط نادر مهدوي در مهر 

اندوزي پرداخت و آرام آرام به يک نيروي تاثيرگذار تبديل شده است و تنگه هرمز به تجربه

(http://www.yjc.ir/fa/news/5700814.)  ديده  1شماره در حال حاضر، همانطور که در جدول

 پنجم فارس؛ از جمله فرماندهي خليج در متفاوت پنج مرکز فرماندهي داراي شود، ندسامي

 ,Cordesman)است  شده طراحي هاتنب و ابوموسي پوشا براي است که دريايي نيروي جديد

ده، فرمان معاون و مراکز تابعه اين فرماندهي .است شده واقع بندرعباس ستاد ندسا در (.34 :2014

 بندر بوشهر، باهنر، شهيد در هستند که سپاه دريايي نيروي ناحيه گانهفرماندهان مناطق پنج

 عمليات مسئوليت دريايي نيروي مناطق فرماندهان .هستند لنگه واقع بندر و عسلويه ماهشهر،

 ايهفارس، با توجه مزيت کشتي خليج از نداجا عزيمت .دارند را خود مناطق براي روزانه دريايي

اي هاي قابل مالحظهدهند، شکافمي تشکيل را (NOB) دريايينيروي در  نبرد نظم که کوچکتر

 در جديد دريايي منطقه ها، ندسا دوشکاف اين پر کردن براي .در پوشا ندسا به جاي گذاشت

 .(Office of Naval Intelligence, 2017: 15)کرد  ايجاد فارس خليج جنوب و مرکز
 و مراکز مهم نداسا و نداجا: مناطق 1جدول 

 نداجا ندسا

 محل استقرار منطقه محل استقرار منطقه

 )عج( الزمانمنطقه يکم صاحب
 بندرعباس منطقه يکم امامت بندر عباس

 منطقه دوم نوح نبي
 جاسک/بوشهر منطقه دوم واليت بوشهر

 )ع( منطقه سوم امام حسين
 کنارک منطقه سوم نبوت ماهشهر

 منطقه چهارم ثاراهلل
 انزلي منطقه چهارم امام رضا )ع( عسلويه

 )ع( باقر منطقه پنجم امام محمد
 تهران ستاد مرکزي نيروي دريايي ارتا لنگه بندر

 بندرعباس قرارگاه مقدم ناوگان جنوب ارتا بندر عباس ستاد فرماندهي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87
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توان اذعان نمود که اين نيرو نطقه خليج فارس و تنگه هرمز ميبا توجه به عملکرد ندسا در م

وظيفه نيروي دريايي تاکتيکي جمهوري اسالمي ايران را بر عهده گرفته است و در مواقع جنگ 

و صلح با استفاده از امکانات و تجهيزاتي که در اختيار دارد به دفاع از جمهوري اسالمي ايران 

م وظايف روزمره و واکنا مقتدرانه و به موقع نسبت به تحرکات پردازد. اين نيرو با انجامي

اي حافظ قلمرو دريايي ايران بوده و مانع ناامني اي و فرامنطقههاي منطقهدشمنان و قواي قدرت

ثباتي نظامي و سياسي و اخالل در امر ترددهاي تجاري شده و امنيت نظامي و اقتصادي و بي

ندسا در محافظت از منافع  کند.رس و تنگه هرمز را تامين ميايران در عرصه دريايي خليج فا

ملي ايران در خليج فارس، نيرويي جدي و کارآمد نشان داده شده است که بر اساس مأموريت 

خود سعي نموده است تا با ايفاي وظايف نظامي و نظارتي خود توان قدرت دريايي ايران را 

رد ندسا فراهم آمده است به شدت نسبت به منافع گسترش دهد. قدرت دريايي که در سايه عملک

نيرو اين از مهمترين اقدامات دهد. هاي پيشرو واکنا نشان ميباشد و به چالاملي حساس مي

مارس  23تن از خدمه نيروي دريايي انگليس، در تاريخ  15توان به دستگيري در خليج فارس مي

و هدف  2016ژانويه  13لوان آمريکايي در م 10و دو فروند قايق جنگي آمريکايي حامل  2007

به دليل  1398خرداد  30هاوک آمريکا در قرار دادن پهپاد جاسوسي و بدون سرنشين گلوبال

 اشاره کرد.و تنگه هرمز در خليج فارس و فراز آن هاي سرزميني ايران ورود غيرقانوني به آب

هاي مورد فيايي اين دريا و تاکتيکبعالوه، استقرار ندسا در خليج فارس پاسخ به شرايط جغرا

 در خود هايزيردريايي از استفاده در ايران»نياز ايران براي دفاع از منافع خود در دريا است. 

 فارس خليج مناطق از بسياري .است توجهي مواجه قابل عملياتي مشکالت با محلي هايآب

 و است مربع کيلومتر 241000 دحدو اي بامنطقه خليج .مناسب نيستند زيردريايي براي عمليات

 کيلومتر است 340 حدود آن عرض حداکثر .امتداد دارد هرمز تنگه تا العربشط از کيلومتر 990

هاي ردياب گرما، الگوهاي که حالي در .دارد طول کيلومتر 225 حدود و در بيشتر پهناي خود

 اين رسدمي نظر و به کنندمي نيز مختل را هاهاي زيردرياييردياب کنند،مي مختل را سطحي

 هايبخا .باشد دريايي گشتي هواپيماهاي و پيشرفته سطح هايکشتي نفع به تا حدي مزيت

 سازد،مي دشوار را (ASW)هاي ضدزيردريايي عمليات که آنقدر شلوغ هستند فارس خليج عميق
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 سراسر در يلالجب خطي از در خليج جنوب فارس، از جمله بيشتر خليج از زيادي هايبخا اما

 در ترهاي عميقآب .عمق دارد متر 20 از عربي، کمتر متحده امارات راه نيمه حدود تا راس قطر

 جزيره جنوب کيلومتري 30 حدود که در فارس خليج عمق حداکثر اما قرار دارد، ايران طرف

 فارس خليج در اينقطه هيچ که است بدان معني اين .است متر 88 فقط - واقع شده کيا

 ارتفاع کف تا برجک چنين تنها .نيست SN-688 ايهسته زيردريايي يک طول از ترعميق

 مکا مشکالت و مانور داراي کوچکتر ساحلي هايزيردريايي حتي .است متر 16 زيردريايي

 حفاظت يا شدن پنهان براي غواصي از يا شوند پنهان هاترموکليون در توانندنمي و هستند پايين

از آنجا که شرايط جغرافيايي يکي از عوامل موثر  .(Cordesman, 2004: 23)نند ک استفاده خود

باشد، اين جاگيري مناسب ندسا با توجه به تسليحات در اختيار خود، پاسخ بر قدرت دريايي مي

مناسبي است به جغرافياي اين پهنه آبي و حکايت از پتانسيل باالي قدرت دريايي ايران در اين 

هايي که براي ناوها و تجهيزات بزرگ نيروهاي دريايي رد. با توجه به محدوديتدرياي بسته دا

هاي خليج فارس و به خصوص در سواحل ايران وجود دارد، تجهيزات کوچک در محدود آب

 هاي کوچک داراي کارايي بهتري هستند.ندسا، مثل قايق

باشد و معموال انه آن ميبا اينکه پتانسيل نظامي يک نيروي نظامي معموال جزء اسرار محرم

اطالعات روشني در اين زمينه وجود ندارد، اما بعضي منابع تعداد نفرات و توان تسليحاتي و 

اند که حکايت از توان اين نيرو براي اعمال قدرت عملياتي ندسا را به شکل زير تعريف نموده

 نفر 20000 حدود به و است رفته فراتر نداجا از اندازه ندسا ،2007 سال از»سخت دريايي دارد. 

 قايق و کشتي هزار چند تا صدها از ايگسترده موجود طيف هايفهرست .است يافته افزايا

 موشک عناصر مديريت براي را 1ساحلي دفاع يک تيپ ساختار ندسا .گيردمي را در بر کوچک

 يک خود، يرپذانعطاف و نامتقارن ساختار از بخشي عنوان به ندسا .است کرده ايجاد ضدکشتي

 گيريدر تصميم داراي استقالل و هاي تهاجميآن زيرمجموعه به که داد توسعه را 22C ساختار

گشتي  قايق 10 گشتي سبک، قايق فروند 40 حداقل داراي(. Himes, 2011a: 13)کند اعطا مي
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 آتشباري از موشک و C-802 کشتي ضد موشک به مسلح هودونگ شونده هدايت موشک حامل

در فاصله  فارس، خليج در هاييپايگاه است. داراي، HY-2 Seersuckerپايه ي زمينکشت ضد

ها پايگاه اين .است هرمز تنگه نزديکي در تا حدي و کشتيراني اصلي هايبسيار نزديک کانال

 بندرعباس، ابوموسي، سيري، ،(نفتي يک پلتفرم) حالول فارسي، تاسيساتي در جزاير داراي

نيروي  هايتوپ که شامل را ايران ساحلي دفاع نيروهاي همچنين آن .است الرک و خرمشهر

سايت واقع  7-5 در مستقر HY-3 Seersucker پايهزمين ضدکشتي واحد موشکي يک و دريايي

 از همچنين ندسا .(Cordesman, 2004: 15)کند مي کنترل است، را فارس خليج در سواحل

 کوچک هايسالح براي به کاربردن راکت، 1زودياکقايق  30 حداقل و کوچک هاي موتوريقايق

 مجهز به ترکيبي آن کوچک هايقايق ديگر .کنداستفاده مي زنيهاي بدون پسبا سالح حمالت و

 قابل حمل توسط تانک ضد شده هدايت هايموشک و زنيپس بدون هايتفنگ مسلسل، از

 به استثناي جايي، هر در رادار توسط شناورهاي دريايي شناسايي اين .هستند خدمه و انسان

 نفتي سکوهاي و فراساحلي جزاير از تعدادي در را آنها ايران .است دشوار درياها، ترينآرام

 داراي همچنين ندسا .کنند حمله محدود هشدار با و سرعت به توانندمي و کندمي مستقر

 تجهيزات اي ازتردهانبارهاي گس .باشدمي گذاريمين و غواصان دريايي، واحدهاي توپخانه

در حال پيشرفته کردن  همچنين ايران .دارد بندرعباس در زيرزميني نبرد يک مرکز و اسکوبا

 هاي پوشيده شده،اسکله به عالوه فارس، خليج در خود جزاير بندري و دفاعي هايتوانايي

ير تنب بزرگ و جزادر اين ميان،  .(ibid: 24)باشد مي بهتر هوايي دفاع و ترپيشرفته سنسورهاي

 ,Cordesman)هاي ضدهوايي است کوچک محلي براي باندهاي فرودگاهي مستحکم و توپ

 هايعمدتا گلوله شيميايي، هايسالح از زيادي ابوموسي تعداد در جزيره ايران (.121 :2014

کند سالح بيولوژيکي مجهز شده، را نگهداري مي از برخي به عالوه ميليمتري، 155توپ 

(Cordesman, 2004: 37). ابريشم کرم»هاي ضدکشتي ابوموسي به محل موشک همچنين» HY-

 (.Cordesman, 2014: 121)است  شده شناخته HAWK SAM و 2
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 ي خاکيآب تمرينات دهند، انجام خليج کشتيراني در عليه را گسترده حمالت تواندمي ندسا

 عليه حمالتي و خليج فارس زايرج مانند اهدافي خود عليه نيروي زميني همراه با را منظمي

 بزرگي ناييتوا ايران به آنها .دهند انجام خليج جنوبي ساحلي کشورهاي ساير يا سعودي عربستان

 نوعي امانج براي ندسا از تواندمي ايران .(Cordesman, 2004: 15)دهند مي نامتقارن جنگ براي

 يزمين نيروهاي با مستقيم ياز طريق درگير فقط که کند استفاده چريکي يا کم شدت جنگ

ل نقليه سبک شکل پياده يا با استفاده از وساي به را اساسي استحکامات و بخورد تواند شکستمي

 تواندمي نايرا .سازدمي دشوار استحکاماتي را چنين که حمله به عبور دهد ساحلي منطقه به يک

 طوطخ در سرگردان هايمينقرار دادن  و گذاريمين براي قايق نجات کوچکي از هر تقريبا

 و اساحليفر تاسيسات به حمله براي کوچک هايقايق از تواندمي ندسا .کند استفاده کشتيراني

 نشد فقمو متحده اياالت که باشيم داشته توجه است مهم .کند استفاده ساحلي اهداف به حمله

 نابود فارس جخلي جنگ طول را در عراقي مستقر در خشکي ضدکشتي کننده موشک پرتاب يک

انبار  ايهمکان کننده و پرتاب هايسايت از بسياري داراي حاضر حال در پاسداران سپاه و کند

 و اهپناهگاه غارها، از زيادي داراي تعداد همچنين .است طوالني بسيار ساحل در طول يک

شوند به  استفاده در مواقعي که اهدافي چنين .است کوچک تاسيسات مستحکم سازي شده

با مهمات  براي حمله آنها زيرا دهند؛مضاعفي را نشان مي مشکالت و شوند،شواري شناسايي ميد

 ارزش افيهستند مگر آن که روشن شود به اندازه ک و متعدد کوچک خيلي معموال با هزينه باال

 .(ibid: 24)حمالتي دارند  چنين

 پاسداران سپاه است، نکرده زيدژسا را کشتيراني هايکانال واقع در ايران جزاير که حالي در

 و باند فرود يا هافرودگاه داراي آنها از تعدادي و است کرده اعزام جزاير اين از برخي به را

 از تنگه پرواز زمان دقيقه چند عرض در اين .هستند دريايي نيروي براي تاسيسات محدودي

 نقاط به ال گسترشاست که در ح فارس خليج سواحل در ديگري هايداراي پايگاه و است،

 عربستان ساحل در اهداف پرواز از دقيقه 7-5 عرض در اين .هستند کويت با خود مرز نزديک

 هايکوه و است فارس خليج در جنوب کدام از کشورهاي ديگر هر در خليج ساحل و سعودي
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 گرم کنند،مي ايجاد محدود هشدار با 1«آپپاپ»هوايي  حمالت براي راداري طبيعي سپر يک آن

 ايران دريايي نيروهاي و پاسداران سپاه .منطقه باشد اين در زنيدر حال گشت 2يک آواکس اينکه

 در طي ايران و شوند اعزام عربستان آبهاي و کشتيراني هايکانال به ساعت چند توانند ظرفمي

 به ار کشتيراني هايکانال در آزاد شناور هايمين تواندمي که داد نشان عراق و ايران جنگ

 براي تواندمي همچنين ايران .گسترش دهد هستند دشوار بسيار شناسايي که براي هاييروش

 .(Cordesman, 2004: 30)کند  حمله عمان خليج و هرمز تنگه در کشتيراني

يي را به افزاري بسيار باالشود، از بعد تاکتيکي ندسا توان سختگونه که مشاهده ميهمان

مل شده عهديد منافع ملي ايران در دريا يا از دريا به سرعت وارد دست آورده که در صورت ت

 حفظ را نيرومند خود نامتقارن رويکرد ندسا»دهد. به همين خاطر، و کارايي خود را نشان مي

 رزشا تا است انجام داده خود آوريمرگ و تعداد سرعت، گذاري سنگيني درسرمايه و کرده

 ارتر ومرگب جديد، هايقايق به با مسلح شدن .کند تقويترا  فارس خليج در خود بازدارندگي

 ي کنندهپشتيبان هايقابليت تکميل شدن از طريق گسترش بالقوه طور به و باال سرعت با کوچک

 حتيو اسمارت  ضدکشتي بالستيک هايموشک با برد گسترده، ساحلي رادارهاي مانند

 در ارسف خليج از دفاع مسئوليت پذيرش زمان قدرت ندسا از در اختيار ندسا، هايزيردريايي

 (.Himes, 2011a: 6)يافته است  اي افزايامالحظه قابل طور به 2007 سال

سعي دارد  که است ايران ملي دفاع استراتژي ندسا گسترش دريايي به طور کلي، استراتژي

 اسريع بازدارندگي در صورت شکست و کند جلوگيري دريايي يک حمله از امکان صورت در

 استراتژي اين اساس .دهد ادامه را مدت طوالني جنگ يک لزوم صورت در تقويت شود و

 از نظر تکنولوژيکي يک نيروي با مبارزه براي نامتقارن دکترين از استفاده و جغرافيا از برداريبهره

 مساعد هرمز تنگه باريک هايآب و فارس خليج عمق کم هايآب خاص، طور به .است برتر

 استفاده با که است معتقد ندسا .است جهان هايآبراه ترينمهم از بعضي در ندسا نگيج مزاياي

 خود هايقابليت از استفاده با يا همديگر، سيار با و کوچک هايسالح سيستم مختلف انواع از

                                                           

1. “pop up” air attacks 

2. Airborne Warning and Control System (AWACS) 
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 محدود هايآب اين در دشمن بر دفاع تواندمي منتظره براي غافلگيري تاکتيکي، هاي غيرشيوه در

 ملوانان معنوي و انقالبي غيرت که باورند اين بر پاسداران سپاه فرماندهان براين، عالوه .کند غلبه

 تکيه تکنولوژي بر شدت به شاندريايي، که پرسنل نيروهاي ديگر برابر در آنها به نيروي آنها

 .(Office of Naval Intelligence, 2017: 21)بخشد کنند، يک مزيت ميمي

افزاري هاي فضايي توان سختها در تمام عرصههمترين ارکان قدرت دولتطبيعتا يکي از م

باشد. با توجه به شرايط باال، باشد و قدرت سخت رکن اصلي اعمال قدرت کشورها ميآنها مي

تواند قدرت سخت دريايي ايران را اعمال کند و نه تنها مدافع منافع ملي خود باشد، ندسا مي

رهاي پيرامون امنيت جمعي خليج فارس را نيز فراهم آورد. اين بلکه در صورت همکاري کشو

تواند قدرت دريايي ايران را به قدرت دريايي سخت ندسا در کنار قدرت دريايي نرم نداجا مي

 طور کامل گسترش دهد.

 داجا؛ نيروي دريايي استراتژيک و قدرت نرمن -ب

ه آن که فرمودند: نيروي دريايي يک نيروي دريايي ارتا پس از نگاه ويژه مقام معظم رهبري ب

بر اساس  .(Jahanirad, 2012: 8) نيروي راهبردي است، تغييرات بنيادين را در خود تجربه نمود

 شامل در مجموع .است نفر 18000 داراي ايران دريايي نيرويبعضي منابع، از نظر توان نظامي، 

 زيردريايي، 3 داراي .است نفري 2000 هوايي نيروي و نفر 2600 حدود با دريايي دو تيپ نيروي

 شناور 44 مقابله با مين، جنگي کشتي 7 انداز،گشتي موشک شناور 10 کوروت، 2 فريگت، 3

 نداجا يکي هوابرد دريايي شاخه .است آبي خاکي کشتي 10-9 و نزديک ساحل و ساحلي گشتي

 گشتي هواپيماي 5 داراي و است خليج دريايي کدام از نيروي هر در هوايي معدود عناصر از

يک نيروي دريايي  در مجموع ترکيب شود، ندسا با که هنگامي .است مسلح بالگرد 19 و دريايي

 دريايي نامتقاران و دريايي منظم هايجنگ براي توجهي قابل هايقابليت با نفر 38000با قدرت 

 .(Cordesman, 2004: 18)است 

 نداجا مرکزي ظر پراکنا حوزه ماموريت، دفترمشاهده شد؛ از ن 1طور که در جدول همان

 در که جغرافيايي دريايي ناحيه چهار به نداجا همانند ندسا نيز .است شده واقع تهران در

هم  .است شده تقسيم هستند، واقع کاسپين در انزلي بندر و چابهار جاسک،/بوشهر بندرعباس،
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 براي را تغييراتي نداجا نيز ،2007 سال در دريايي مجدد سازماندهي از پس ندسا، با زمان

منطقه  اي جديد در جاسک که در بينو با اضافه نمودن منطقه داد، انجام خود کنترل و فرماندهي

عمان واقع شده  خليج در چابهار در دريايي نيروي منطقه سوم و هرمز در تنگه دريايي نيروي

 جغرافيايي شکاف پر نمودن بر عالوه جاسک .هاي دريايي خود را مجددا تنظيم نموداست، بخا

 در منطقه دوم نيروي دريايي جايگزين نهايت در بين غرب خليج عمان و شرق تنگه هرمز،

 فارس خليج ايدوره طور نداجا به دريايي نيروي منطقه دوم ناوگان عين حال، در .شودمي بوشهر

 يجنوب منطقه سه در يهماهنگ نيتأم يبراکند. مي نداجا ترک ماموريت مناطق گسترش را براي

 بندر دررا  جنوب ناوگان نداجا قرارگاه مقدم تهران، عالوه بر ستاد، عناصر يبرا مقدم حضور و

 هزار 3 بعالوه، تقريبا .(Office of Naval Intelligence, 2017: 15)مستقر نموده است  عباس

 سپاه ي پشتيباني،شناورها و جنگي کشتي 50 از بيا شامل نيروها اين .دارد خزر در پرسنل

 آموزشي هايکشتي همچنين .است دريايي ايرکرفت و ساحلي گارد نيروهاي دريايي، تفنگداران

 در .دارد وجود غيره، و حمزه کشتي 2 شاهرخ، MSC روبمين يک جمله از ناوگان، در اين

اوگان اين ن حال، اين با. دارد را خزر در مهم ناوگان دومين روسيه از پس ايران حاضر، حال

 در را خود دريايي نيروهاي است کرده تالش تهران که است دليل همين به .خيلي قديمي است

 زيادي هايبرنامه دولت که است شده گزارش .کند تقويت مختلف هايبرنامه طريق از خزر

 و بخا چندين شامل آينده ناوگان ها،پروژه اين به توجه با .دارد خود ناوگان نوسازي براي

 .(Cordesman, 2004: 25)بود  خواهد هازيردريايي و هااي از کشتيهاي جداگانهگردان

-مي کروز موشک و زيرسطحي هايرده درنداجا  موجود فهرست در آورترين تغييراتالزام

ساخت  1کيلو کالس زيردريايي نخستين .است اصلي زيردريايي کالس دو داراي ايران .باشد

 طراحي ضدکشتي و زيردريايي ضد هايجنگ براي ه در اصلاست ک با قدرت ديزلي روسيه،

توپ  شا با .است تن 2300 آن سطح جابجايي و دارد طول متر 70 حدود شده است. کيلو

 زيردريايي کالس ... دومين .باشدمي مين 24 يا اژدر 18 حمل به قادر ميليمتري، 533 اژدرانداز

 طور به اخير هايسال در آن داخلي توليد و است Yono)) نام غدير با ميني زيردريايي يک ايران،
                                                           

1 .Kilo 
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 شناسايي از پشتيباني براي احتماال غدير کالس هايزيردريايي .است يافته افزايا توجهي قابل

 گذاري،مين مانند وظايفي انجام و هرمز تنگه مانند هاييمکان در نقاط مسدود يا ساحلي

 533 توپ اژدرانداز دو داراي تن، 100 ابجاييبا ج .اندشده طراحي نيروها جاسازي و ممنوعيت،

 است کرده تاکيد خود نامتقارن هايدارايي توسعه بر نداجا (.Himes, 2011a: 15)است  ميليمتري

انجام داده است  ضدکشتي و زيرسطحي هايموشک هايتوانايي در زيادي گذاري سرمايه و

(ibid: 6.) سالح  چندين ادغام و عمق در دفاع يک ايجاد دنبال نداجا به دکترين کلي، طور به

 Office of Naval)است  دشمن دفاع خيس کردن براي همزمان، طور به هوايي و زميني دريايي،

Intelligence, 2017: 24). 
 ناوگان وجود با»نداجا عالوه بر توسعه قدرت سخت افزاري و توان دفاع ساحلي خود، 

مديترانه  و سرخ درياي هايي را تاعمليات گذشتههاي سال در که است شده موفق قديمي خود،

از اين منظر،  (.Himes, 2011a: 6)« شودمي مدرنيزه مداوم طور به همچنان و دهد انجام شرقي،

 کندمي مشخص را دريايي تجاري مسيرهاي ( که1)نقشه  1استراتژيکي مثلث قصد دارد بر ايران

يابد مي گسترش ماالکا تنگه تا هند اقيانوس رسراس در حتي و هرمز تنگه تا المندبباب از و

از بعد ژئوپوليتيکي، پس از تبيين نداجا به عنوان نيروي دريايي راهبردي،  .(ibid: 11)تأثير بگذارد 

اي که ابتدا شامل تر شده است. منطقهاي وسيعتغيير کرده و شامل محدوده آنمنطقه ماموريت 

يج فارس و درياي عمان بود، از سواحل جنوب شرقي هاي خلهزار کيلومتر مربع از آب 306

درجه عرض شمالي جغرافيايي گسترش يافت و بر  10کشور تا شمال اقيانوس هند و مدار 

هاي ابالغي حتي به صورت موردي تا درياي مديترانه، اقيانوس آرام و اقيانوس اساس ماموريت

بازيگران، رويدادهاي اثرگذار در  اطلس گسترش يافته است؛ مناطقي که از نظر ژئوپوليتيکي،

ابعاد جهاني و ... کامال متفاوت با منطقه ماموريت قبلي خليج فارس است و نداجا با توجه به 

تبديل شدن به يک نيروي راهبردي عالوه بر درگير بودن نظامي با مسائل اقتصادي، سياسي، 

يسته، موجبات ارتقاي جايگاه نظام اي شاو الزم بود که به عنوان نماينده وستتبليغاتي نيز روبر

 . (Sadeghi,& others, 2012: 6) الملل فراهم آوردجمهوري اسالمي را در صحنه بين

                                                           

1 . Strategic Triangle 
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که بعضي از مهمترين آنها در ناوگروه،  60 بيا از در چند سال گذشته با اعزام لذا، نداجا

به ويژه در منطقه هاي دريايي حضور دائمي و موثر خود را در عرصهاند، مطرح شده 2جدول 

هاي دريايي مختلفي انجام داده است. خليج عدن و درياي سرخ نشان داده است و مأموريت

ناوگروه صلح و دوستي نيز از ناوگان شمال  هفت ،ناوگان جنوب هاي اعزاميناوگروه عالوه بر

ها هاي اين ناوگروهبه کشورهاي حاشيه درياي خزر اعزام شده است. از مهمترين مأموريت

، محافظت از خودي و غيرخودي هاي تجاريکشتي اسکورتتوان مبارزه با دزدي دريايي، مي

منافع ملي جمهوري اسالمي ايران، شرکت در مراسمات سياسي بعضي از کشورها، مانور و 

پرچم ايران و به خصوص پاسخ به  نمايارزمايا امنيت پايدار، ابالغ پيام صلح و دوستي، 

ها مبتني بر شود، بيشتر اين مأموريتهمانطور که مشاهده مي ... اشاره نمود. تهديدات دريايي و

باشند و به اين طريق قدرت دريايي نرم ايران را برجسته هاي قدرت نرم ميابزارها و روش

هاي نيمکره هاي مختلف به بيشتر قسمتنيروي درياي راهبردي ايران با اعزام ناوگروهسازند. مي

است عالوه بر نشان دادن توان نظامي ايران در دريا، امنيت دريانوردي تجاري شرقي توانسته 

خود و بسياري ديگر از کشورها را فراهم آورد. اين حضور نشان دهنده اقتدار ايران بوده و 

هاي عملياتلذا،  نمايد.هاي صلح و دوستي و ديپلماسي دريا را نيز به جهان مخابره ميپيام

هاي سبز و در درياهاي آزاد، حکايت از درک ايران از اهميت نيروي ز آباعزامي در فراتر ا

اي راهبردي برخوردار دريايي در توليد قدرت نرم بر پايه ديپلماسي دريايي دارد. نداجا از وظيفه

شده و عالوه بر توليد قدرت سخت وارد فاز توليد قدرت نرم براي جمهوري اسالمي ايران شده 

 ها به ديپلماسي دريايي و دفاعي ايران کمک نموده است.سايه ارسال ناوگروهاست. قدرتي که در 
 هاي اعزامي نيروي دريايي راهبرديناوگروهمشخصات بعضي از : 2جدول 

 نتيجه ماموريت بنادر مقصد تاريخ اعزام ناوگروه

 بندر جيبوتي 20/02/88 1
هاي فروند آن کشتي 36شتي که ک 700هزار مايل دريايي، رهگيري و رصد بيا از 12طي مسافت 

 .تجاري و نفتکا ايراني بودند

12 07/11/89 
بنادر جده، الذقيه و 

 مسقط

کنگ سال، نجات کشتي تجاري هنگ 32مديترانه بعد از درياي عبور از کانال سوئز و حضور در 

از حمله دزدان دريايي در مسير حرکت به سمت درياي سرخ، دومين مأموريت مشترک ناوهاي 

 الوند و خارک

14 10/02/90 
صالله، مسقط و  بنادر

 جيبوتي

مايل دريايي، رهگيري  800هزار و 3ها، طي مسافت اولين حضور زيردريايي در ماموريت ناوگروه

هايي همانند هوتن و آسا و عطارد، فروند شناور سطحي و زيرسطحي، اسکورت کشتي 199
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)حرکت زيرآب( داشته است، يکي از دو  ساعت قوس 303زيردريايي يونس در اين ماموريت 

 ناوگروه سنگين نداجا بود.

 بنادر صالله و  جيبوتي 17/07/90 16

راني مايل دريايي، نجات کشتي اي 700هزار و 9جماران، طي مسافت  اولين حضور ناوشکن بومي

تجاري  شتيفروند قايق تندرو دزدان دريايي، نجات يک ک 15المندب از حمله در حوالي تنگه باب

 فروند قايق دزدان دريايي 3در حوالي سواحل جنوب شرقي کشور هند از حمله 

24 03/11/91 
بنادر ژان ژيانگ و 

 کلمبو

ارک و اولين ورود ناوگان دريايي ايران به اقيانوس آرام، سومين مأموريت مشترک ناوهاي خ

 ريالنکاهزار کيلومتر، اولين حضور در کشورهاي چين و س 25 سبالن، طي مسافت

 بنادر بمبئي و کلمبو 29/08/92 28
مايل  2200ترين ناوگروه اعزامي نداجا، اولين حضور در کشور هند، پيمودن بيا از سنگين

 هاي پاکستاني و ليبرياييدريايي، نجات کشتي

29 02/11/92 
بنادر صالله، جيبوتي 

 و مسقط

ده بود که بعدها ه به اقيانوس اطلس خبر دافرمانده نيروي دريايي ارتا از احتمال اعزام اين ناوگرو

 به دليل تغيير در ماموريت، اين اعزام صورت نگرفت.

30 29/01/93 
بنادر پورت سودان، 

 دارالسالم و صالله

 5ا، فروند کشتي تجاري و نفتک 30ها، اسکورت ثبت رکورد حضور در دريا در ميان ناوگروه

 انياحضور در کشور تانز ين عبور از خط استوا ومورد درگيري سنگين با دزدان دريايي، اول

38 30/10/94 
بنادر دارالسالم، صالله 

 و مسقط

 7600ود المندب، حداعزام به شمال اقيانوس هند، مدار صفر درجه، شمال خليج عدن و تنگه باب

 مايل دريانوردي، چهار درگيري با دزدان دريايي و نجات دو کشتي تجاري و دو نفتکا

 د(سالروز استقالل کشور هن يالمللسفر به اقيانوس هند )جهت شرکت در مراسم بين پهلوگيري در هند 27/10/94 39

 بندر کراچي 17/06/95 43
زديد از ايجاد امنيت خطوط کشتيراني ايران در خليج عدن، حضور در بندر کراچي پاکستان و با

 مايل دريانوردي 2550نيروي دريايي اين کشور و تمرين نظامي مشترک، حدود 

44 15/07/95 
بنادر دارالسالم و 

 دوربان
 اين ناوگروه بعد از دورزدن قاره آفريقا وارد اقيانوس اطلس شد.

-ناوگروه

هاي ناوگان 

 شمال

تا  1392تيرماه 

 1397 اسفند

در  در استراخانابن

ماخاچ قلعه در روسيه، 

جمهوري خودمختار 

، باکو در داغستان

ر آذربايجان و آکتائو د

 قزاقستان

 يارسال پيام صلح و دوست

ستراتژي  در نداجا نقابه طور کلي،  سالمي  جمهوري قلمرو از دفاع ايران، ملي دفاع ا  و ا

  عدن خليج و هرمز تنگه خزر، درياي عمان، خليج در کشــور اقتصــادي منافع از حفاظت

ست  سترده  اهداف به همچنين نداجا .ا سل  يک ايجاد براي تهران ترگ   ايمنطقه طموقعيت م

ــي طريق از ــاير با همکاري و دريايي ديپلماسـ   .کندمي کمک ايمنطقه نيروهاي دريايي سـ

ــا از بهتر نداجا ــتراتژيک اهداف برخي از حمايت براي ندس   زيرا مســتقر شــده اســت،  اس

شتي  شتر يک فرهنگ  و دارد بزرگتري هايک  چندين طي .کندمي دنبال را سنتي  دريايي بي

شته،  سال  ست  تالش نداجا گذ ستراتژي  کرده ا  و دريايي دزدي با مبارزه را از طريق ملي ا

هاي  با  شـــدن درگير يايي  نيرو قه  در نات  طريق از المللي،بين و ايمنط به،    تمري جان  دو

  فرماندهان .گسترش دهد  الملليبين هايسمپوزيوم  در حضور  و بندري دوجانبه بازديدهاي
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ضور  نداجا شه   1«يطالي مثلث» در دريايي نيروهاي ح سي    تجارت که( 1)نق سا دريايي در  ا

ــتيراني از حفاظت   بر مبني مدرکي  عنوان را به  دهد، مي رخ آن ــته    المللي،بين کشـ برجسـ

ــت مي منطقه در تجربه که حالي اند، درکرده ــه در .آوردعملياتي را به دس ــا، با مقايس   ندس

  دفاع مهم هايمســـئوليت جودو اين با کند،مي بازي بازدارندگي در کوچکتري نقا نداجا

 به تواندمي نداجا .را بر عهده دارد درگيري وقوع صـــورت در هرمز تنگه و عمان خليج از

شابه  طور شخص،  طور به .کند مبارزه متعارف ساحلي يا  نيروهاي ساير  با م صد  نداجا م   ق

 روزک موشک  واحدهاي دريايي، هايمين ها،زيردريايي خود، سطحي  هايکشتي  از دارد تا

ستفاده  عمان خليج و هرمز تنگه در با هم هوايي، تجهيزات و ساحلي  دفاع   نيز نداجا .کند ا

صميم  اگر شتن  يا حمله به ت شتي  بازدا سي    کردن محدود يا و تجاري هايک ستر   تنگه به د

ــتن براي تالش يا  هرمز ــد،  بسـ   کافي  اندازه  به  حال،  اين با  .بازي کند   مهمي نقا آن باشـ

  خليج ســواحل از در دورتر دريايي يک نيروي با مبارزه براي مهارت فاقد و نيســت مجهز

 .(Office of Naval Intelligence, 2017: 24)است  عمان

 تجزيه و تحليل.5

ست که با توجه به نوع قدرت ق     ساله مهمي ا ابل چگونگي اعمال قدرت توسط نيروي دريايي م

شد. جوزف ناي به طور کلي قدرت را به دو     سي مي با سيم مي   برر سخت و نرم تق  وکند نوع 

ــکل مي  ــمند ش د با توانگيرد. نيروي دريايي، ميمعتقد اســت که از ترکيب اين دو، قدرت هوش

شمند قدرت دريايي را تحت تاثير قرار دهد.      شکل هو ستفاده از هر دو نوع قدرت، به  شور    ا ک

کردهاي آنها  ت که از کارايران با توجه به در اختيار داشتن دو نوع نيروي دريايي سعي نموده اس

حقق دو براي اعمال قدرت بر اساس دو رکن مديريت نظامي، يعني تاکتيک و استراتژي، براي ت  

يکي به نوع قدرت دريايي نرم و سـخت اسـتفاده نمايد. ندسـا، در قالب يک نيروي دريايي تاکت   

ي              به عنوان نيروي در جا،  ندا مل نموده و  يايي ايران ع خت در ــ قدرت سـ ماد  ــورت ن ايي صـ

ستراتژيک در قالب قدرت نرم ايفاي وظيفه مي  گيري  کلش نمايد. اين ترکيب کاربردي منجر به ا

 قدرت دريايي هوشمند ايران شده است.

                                                           

1 .Golden Triangle 
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اين دو نيرو اســـت. ايران با به کارگيري   ســـازماندهي مجددآفريني هوشـــمند، پايه اين قدرت

هاي دريايي، قدرت هوشمند   رصه مناسب هنر و علم استفاده از قدرت نيروي دريايي خود در ع  

ــتراتژيکي و تاکتيکي در دريا يا از دريا را    ــيدن به اهداف اس ــت تا رس خود را اعمال نموده اس

هاي دريايي اعمال قدرت ايران با تکيه بر نوع نيروي دريايي آن، زمينه  تحقق بخشـــد. صـــحنه

هاي به اهميت آب اســاســي تحققق اهداف دريايي ايران را فراهم نموده اســت. بر اين اســاس 

صطالح   سبز آب»ا شده و با کارگيري حداکثر توان     « هاي آبيآب»و « هاي  شن  براي ايران رو

ــبز و قدرت نرم در آبقدرت ســخت خود در آب ــي براي اعمال  هاي س ــاس هاي آبي، گام اس

ــحنه آبي بايد از قدرت    ــت. اينکه در کدام ص ــمند خود را فراهم نموده اس قدرت دريايي هوش

تفاده نمود و در کدام صحنه از قدرت نرم از مهمترين ارکان قدرت هوشمند ايران در   سخت اس  

هاي دريايي است و نشان دهنده ادراک ايران از به کارگيري مناسب انواع  زمينه استفاده از صحنه

ــحنه    ــت. ايران اهميت        قدرت و ميزان اجبار در صـ ــط نيروهاي دريايي اسـ هاي دريايي توسـ

ست و به         هاي دريايي وصحنه  ستي درک نموده ا صحنه آبي را به در سب هر  نوع قدرت منا

ستفاده           ستري و چه محيط دريايي از چه نوع قدرتي ا ست که در چه ب شخيص داده ا ستي ت در

ست و بهتر به اهداف ايران کمک مي    سب ا کند.  کند. چه نوع قدرتي براي هر محيط دريايي منا

ــل ايران يعني خ   اي و ليج فارس با توجه به تراکم تهديدات منطقه       طبيعتا محيط دريايي بالفصـ

قه  قدرت            فرامنط کارگيري  به  ند  يازم قه ن نافع ملي ايران در اين منط اي آن و همچنين تراکم م

ســخت اســت و اين قدرت ســخت اســت که اهداف جمهوري اســالمي ايران را در اين منطقه  

يد. بر عکس در محيط  تامين مي  ما ــت که      هاي هاي دريايي دورتر و آب  ن آزاد قدرت نرم اسـ

ــان دهد. لذا،    مي ــته نموده و هويت جذابي از آن را نش ــي ايران را برجس ــياس ــتيژ س تواند پرس

ســازماندهي مجدد، با توجه به حســاســيت مناطق تحت کنترل ندســا و نداجا، نوع تســليحات  

و  قدرت ســخت زمينه اعمالو عملکرد آنها  هاي تعريف شــده، مأموريتد اســتفادهرنظامي مو

ــت.   قدرت نرم  ــعي مي  دريايي را فراهم آورده اسـ کند در محيط دريايي   ايران در حالي که سـ

ستفاده نموده و در مقابل هر گونه تهديد        سخت خود ا سا از قدرت  پيرامون خود با تکيه بر ند

ــعي مي  ــان دهد، از طريق نداجا س ــور واکنا جدي نش ــبت به منافع و امنيت ملي کش   ،کندنس

سترش دهد قدرت نرم و اقتد شتر نگاه طور که همانو  ار دريايي خود را گ هاي خارج از ايران  بي
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اند، مسئوليت نداجا در ايفاي نقا  بر روي توانايي رو به رشد جنگ نامتقارن ندسا تمرکز نموده

المللي  هاي بشردوستانه دريايي و همکاري بين  قدرت نرم که در بستر ديپلماسي دريايي و کمک  

سي  صورت مي  و گاهي ديپلما شمند     فرهنگي  ست و اين ترکيب، قدرت هو گيرد، قابل توجه ا

 دريايي ايران را شکل داده است.

س      سي اين اقدامات تاکتيکي و عملياتي اين دو نيروي دريايي، به خصوص ندا سا ا، ايجاد  پيامد ا

وع  اي اســـت. با توجه به نســـطحي از بازدارندگي در راســـتاي کمک به اســـتراتژي دفاع اليه

يران توسط  يحات و محيط دريايي که در ماموريت نداسا قرار دارد، تصور تهاجم دريايي به اتسل

ــيار کاها مي  اي و فرامنطقه رقباي دريايي منطقه    ــليحات و تجهيزات  اي را بسـ ي مورد دهد. تسـ

هاي کروز شک و مو هاي دريايي، مينهاي انفجاريهاي تندرو، قايققايقاستفاده نداسا، از قبيل   

ان  که با توجه به شـــرايط جغرافيايي ســـواحل جنوبي براي نيروي دريايي ايري ســـاحلي دفاع

س      وجودي اجتناب سبي در محيط دريايي خليج فارس و  سيار منا شکل ب واحل  ناپذير دارند، به 

ــتفاده مي ــرايط جغرافيا ايران قابل اس ــاحلي و خليج فارس ش ــند. در محيط دريايي س يي به باش

ــت که اين تج گونه  ــرعت مانور          اي اسـ  وهيزات از قدرت جابه جايي بااليي برخودارند و سـ

آنها   آيد و از کاراييجابجايي تجهيزات سنگين و به خصوص ناوهاي بزرگ به شدت پايين مي   

تر،  زرگشود. محيطي دريايي که بر عکس براي تجهيزات بتر کاسته ميدر مقابل تجهيزات سبک

نگ کند. به همين خاطر، ترس از يک جايجاد ميهايي را به خصوص ناوهاي جنگي محدوديت

د شــده و بر نامتقارن در اين محيط به عنوان يک تهديد براي نيروي دريايي اياالت متحده قلمدا

ساس بعضي منابع رسانه    ه عنوان  باي و تاکيدهاي بعضي از تحليلگران، از چنين محيط دريايي  ا

جود ناوگان ر مقابل، نيروي دريايي ارتا با وشود. دکابوس نيروي دريايي ايالت متحده ياد مي

ــت که توانايي حرکت در درياهاي آزاد را دارد و مي تواند به قديمي از تجهيزاتي برخوردار اسـ

ــرک               با دزدي دريايي و شـ له  يا مقاب ــي دريايي و  با اعمال ديپلماسـ قاط دورتر برود و  ت در ن

کان  کمک نمايد. لذا، يکي از ار مراســمات ســياســي و کارهاي بشــردوســتانه به جذابيت ايران 

وي دريايي گردد به نوع تجهيزاتي که در اختيار دو نيرهوشمندسازي قدرت دريايي ايران بر مي  

 ايران قرار دارد.

ستراتژيک   منطقه دريايي ماموريت خود را کند تا ايران تالش مياز طرف ديگر، نيروي دريايي ا
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يا مثلث دريايي طاليي  1«لث دريايي اســتراتژيکمث» به درياهاي آزاد کشــانده و به خصــوص در

ــمت تنگه هرمز و از طريق اقيانوس هند به تنگه ماالکا امتداد ميکه از باب و  يابدالمندب به سـ

سيا درجه و نزديگي جزيره ديه 10پيرامون مدار  ضور مداوم و تاثيرگذاري   3شکل ، )2گوگار ( ح

شد.    شته با شناورهاي دريايي  دا شده و وارد درياي      خليج که از تمام  سوئز  فارس عازم کانال 

کنند، همه از اين حرکت ميآسيا  هايي که به سمت شرق   شوند و آن دسته از کشتي   مديترانه مي

ــور در اين مثلث، نداجا مي      مثلث عبور مي  تواند به طور کامل بر انتقال        کنند. با افزايا حضـ

ايران حفاظت نمايد. در همين حين،  انرژي جهان نظارت داشــته باشــد و در عين حال از منافع

در زمان مواجهه با دشمنان و رقبا، از قدرت بازدارندگي بيشتري در اين منطقه برخوردار خواهد  

حضور مستمر و بااقتدار نيروي دريايي راهبردي در اقيانوس هند از اهميت استراتژيکي  لذا، بود. 

 .بسيار بااليي براي ايران برخوردار است

 اطق دريايي مسئوليت ندسا و نداجا و بنادر مقصد نداجا: من3 شكل

 

                                                           

1 .Strategic Maritime Triangle 

2 .Diego Garcia 
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ضور در اين        اگر  سعه يک نيروي دريايي قدرتمند براي ح صدد تو سالمي ايران در جمهوري ا

مناطق دريايي تحت ماموريت اين نيروهاي دريايي، به خصـوص در خليج فارس و تنگه هرمز،   

ــد، خالء قدرت دريايي عميق ــده و اين مينباش ــور پررنگ ند زمينهتواتر ش ــاز حض تر ديگر س

ــوص قدرتقدرت اي و از جمله اياالت متحده آمريکا گردد هاي فرامنطقههاي دريايي، به خص

تواند از اين طريق اهداف  و در صـــورت تنا منافع ملي ايران مورد تهديد قرار گيرد. ايران مي

صي از قبيل بازدارندگي از تجاورز، حفظ خطوط ارتباطي دريايي  صادي در دريا،   خا و منافع اقت

 دفاع از وطن و شکست دشمن و ... را تعقيب نمايد.

از سويي ديگر، دشمن شناسي از مسائلي است که در اعمال قدرت کشورها از اهميت فراواني          

شان مي   ست. ماهيت تهديدات ايران ن دهد که رقباي جدي ايران به خصوص رقباي   برخوردار ا

اپايه هستند و شناسايي راه مقابله با آنان از ضروريات اساسي است.       هاي درياي، قدرتفرامنطقه

شد    نحوه شمن هم بايد درياپايه با براي اينکه بتواند   .رقباي درياييمقابله يا دفاع در مقابل اين د

فعال در خليج فارس داشته باشد، اول از اقيانوس هند و در ادامه آن در منطقه حساس   يحضور

گوگارســيا و جزيره ديهو حضــور نيروي دريايي اياالت متحده در  نداخليج فارس شــروع کرده

شورهاي منطقه و آب  شروي ايران  ترين چالا هاي خليج فارس به مهمک شده   دريايي پي تبديل 

هاي منظم و نامنظم دريايي است   است. مقابله با اين نيرو نيازمند قدرتي فزاينده در عرصه جنگ  

شه  شرايط را بحراني   و ايران بايد تدابيري اندي د از رکتهديد و احساس  ديد کند تا هر زمان که 

ــعيت به نفع خود بهره  خودامکانات  ــتاي تغيير وض . برداري نمايدبه بهترين نحو ممکن در راس

دفاع از دور اســت؛ زيرا اين  هاي دريايي مجاور يکي از مســائل مهم براي ايران،لذا، در عرصــه

ــهاقدام، هم امنيت    ايران را تامين    دريايي هم امنيت   ايي مجاور مرزهاي خود و  هاي دري  عرصـ

 سازماندهي مجدد نيروهايي دريايي بر اين اساس   .گرددو هم باعث عمليات تاخيري مي کندمي

. با تکيه بر گردداي قلمداد ميفرامنطقه اي ومنطقه اي در برابر نيروهايدر حقيقت اقدامي مقابله  

ضور، ايران مي  ص اين ح سازد و تمرکز قواي       تواند  صلي خود دور  سرزمين ا حنه جنگ را از 

 دشمنان در خليج فارس را به هم بريزد.

يايي              قدام نيروي در گه هرمز، مهمترين ا فارس و تن ــا در خليج  ندسـ ظامي  مات ن قدا نار ا در ک

راهبردي، که تا کنون انجام شده و قدرت نرم دريايي ايران را بسيار تحت تاثير قرار داده است،     
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ــترش قلمرو دريايي و در  اعزام ناوگروهاي دريايي به آب ــت که حکايت از گس هاي دورتر اس

ــتراتژيک دريايي ايران دارد.  ــماره )انطور که در جدول مهنتيجه افزايا عمق اس تعريف  ( 3ش

صه       ضور نيروي دريايي راهبردي در عر ست، با توجه به ح توان دريافت  هاي دريايي، ميشده ا

صد ناوگروه   که اين نيرو بر  ساس مق شته ا شماره     هاي اعزامي در يک دهه گذ شه  ، پنج  (1)نق

ساله تالش دارد تا مراحل تکميلي       شته است و هر  . ايدتري را تجربه نممرحله را پشت سر گذا

هاي آبي مجاور شـــروع شـــده و در مراحل بعدي به مراحل تحول دريانودري اين نيرو از پهنه

ست. با   سطح اقيانوس  سيده ا سيون اين نيرو، مي برنامه ها ر توان آن را وارد ريزي براي مدرنيزا

نده مي      که در آي کاملي نمود  حل ت ياي       ن توانمرا حل نيروي در يل اين مرا با تکم ند.   يد رخ ده

 يتواند در هر کريدور دريايي از جهان حضور موثر داشته باشد و اقتدار دريايراهبردي ايران مي

ذکر است که بدون رونق همه جانبه اين نيرو، به خصوص به روز   خود را نشان دهد. البته قابل  

ــتراتژيک     ــتباهي اس ــي به ناو هواپيمابر، ورود به مراحل تکاملي اش ــترس نمودن تجهيزات و دس

هاي دريايي برتر جهاني، به شود؛ چرا که در صورت ايجاد حساسيت براي قدرت     محسوب مي 

آســيب ديده و نوعي بازگشــت به عقب شــکل   تواند به ســرعتويژه اياالت متحده آمريکا، مي

 گيرد.

 : مراحل تحول دريانوردي نيروي دريايي راهبردي3جدول 
 پيامد استراتژيک عرصه حضور زمان مرحله

قبل از تشکيل نيروي  اول

 دريايي راهبردي

خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان در 

 جنوب و درياي کاسپين در شمال

 ت از منافع ملي در محيط دريايي بالفصل ايرانکنترل تنگه هرمز و محافظ

تشکيل نيروي دريايي  دوم

راهبردي تا اعزام ناو گروه 

 دوازدهم

عبور از درياي عمان و ورود به شمال 

 اقيانوس هند

پهلو گرفتن در بندر جيبوتي در کرانه شرق قاره افريقا و رسيدن به ورودي 

 ماسي دريايي ايرانو شکل گيري ديپلالمندب تنگه استراتژيک باب

عبور از درياي سرخ و عبور از شرق درياي  اعزام ناو گروه دوازدهم سوم

 مديترانه

المندب، کانال سوئز و ورود به درياي باب کعبور از تنگه استراتژي

جزيره عربستان، پهلو گرفتن در ساحل شرقي درياي مديترانه، دور زدن شبه

 گرشغالا مديترانه در نزديکي سواحل اسرائيل

اعزام ناو گروه بيست و  چهارم

 چهارم

عبور از اقيانوس هند و ورود به اقيانوس 

 آرام

در  عبور از تنگه استراتژيک ماالکا و ورود به اقيانوس آرام و پهلوگيري

 سواحل شرقي قاره آسيا

اعزام ناو گروه چهل و  پنجم

 چهارم

هاي عبور از اقيانوس هند و رسيدن به آب

 ساقيانوس اطل

پهلو گرفتن در بندر دوربان در سواحل جنوبي قاره آفريقا و رسيدن به 

 دماغه اميد نيک

مراحل 

 تكاملي

عبور از اقيانوس هند و ورود به اقيانوس  آينده

 اطلس و درياي مديترانه

گذر از دماغه اميدنيک، دور زدن قاره آفريقا و گذر از تنگه استراتژيک 

رين نيروهاي دريايي جهان تآبي قدرتمندالطارق، نزديکي به مرزهاي جبل

 (متحده اياالت)ايتاليا، بريتانيا، فرانسه، 
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يانوس اطلس و رسيدن به قعبور از عرض ا

 شرق قاره آمريکا

 رين نيروهاي دريايي جهانتنزديکي به مرزهاي آبي قدرتمند

عبور از عرض اقيانوس اطلس  و رسيدن به 

 نوس آرامااقي

عبور از کانال ، آبي قدرتمندرين نيروهاي دريايي جهاننزديکي به مرزهاي 

استراتژيک پاناما در آمريکاي مرکزي يا گذرگاه دريک در جنوب قاره 

 آمريکا

هاي برتر درجه در دريانوردي و ورود به جرگه قدرت 360تکميل مدار  هاي اطلس و آرامعبور از عرض اقيانوس

 دريايي

دن به درياي کاسپين و رسي يعبور از دريا

 دن-سياه از طريق کانال ولگا

 هاي بسفر و داردانل و توسعه ناوگان شمال کشورعبور از تنگه

هاي نداجا از ابعاد مختلف اهميت قدرت دريايي ايران را بدون توســل به درگيري نظامي اعزام ناوگروه

انال ســوئز و دور زدن شــبه  برجســته مي ســازد. عالوه بر ايفاي کارکرد ديپلماتيک، نداجا با عبور از ک

جزيره عربستان و نزديک شدن به مرزهاي اسرائيل، از طريق عمل نمايا پرچم به نشان دادن قدرت و     

ها به درياي مديترانه، مهمترين شــيوه براي نزديک شــدن به توانايي بالقوه خود پرداخت. اعزام ناوگروه

تواند زهاي غربي اين کشــور اســت که ميمرزهاي اســرائيل و به طريقي ايجاد نوعي همســايگي در مر

اهلل و نزديک نمودن تهديد براي آور کمک ايران به متحدين خود و دشــمنان اســرائيل از قبيل حزبپيام

شتي   شد. همچنين، نداجا با کمک به ک شمشير دو لبه قدرت را به   اين رقيب و ديگر رقبا با هاي تجاري 

لبه اجبار نســبت به دزدان دريايي قدرت ســخت خود را گذارد. از يک طرف با نشــان دادن نمايا مي

ــه مي ــتيدارد و از طرف ديگر با قدرت جاذبه و کمکعرض هايي تجاري ديگر هاي خيرخواهانه به کش

ــورها، قدرت نرم خود را منعکس مي ــت که نمايد. به همين خاطر، به طور کلي، ميکش توان اذعان داش

ستقرار مناسب نداجا عالوه بر تامين    امنيت حمل و نقل دريايي ايران به خصوص در مسيرهاي اصلي      ا

تجارت دريايي از قبيل: تنگه هرمز، مثلث طاليي و باب المندب به اهداف ديپلماتيک دريايي نيز کمک               

 نموده است.

شکل    شت: همانگونه  ( مي4لذا، با تکيه بر مباني تئوريکي بحث و به خصوص مدل زير ) توان اذعان دا

شــود، اگر از منظري طيفي به ميزان اجبار در کارکردهاي نيروي دريايي نگاه اهده ميکه در شــکل مشــ

گيرد و به کارکردهاي ديپلماتيک  شــود، هر چه اعمال قدرت از کارکردهاي صــرفا نظامي فاصــله مي  

سته مي    تر مينزديک شود گفت که  گردد و به تعبيري ميشود، از ميزان به کارگيري اجبار و خشونت کا

ــخت به قدرت نرم مي    حال   ــد. لذا، هر چند دو نيروي دريايي ايران در زمان     ت طيف از قدرت سـ رسـ
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سان و مکملي پيدا مي  ضر )همان جنگ، نقا يک شده      4طور که در جدول کنند، در حال حا شان داده  ن

دهد، هاي تحت کنترل خود به خوبي انجام ميهاي نظامي و پليسي را در محدوده آباست( نداسا نقا

ست که نقا ديپلماتيک را به خوبي ايفا مي ام کند. ندسا با توجه با اهميتي که منطقه خليج   ا اين نداجا ا

کند تا بر پايه دفاع ساحلي نقا بازدارندگي را با تکيه بر فارس از نظر نظامي و اقتصادي دارد، سعي مي

ــته ــر ندارد. به تجهيزاتي که در اختيار دارد ايفا نمايد؛ هر چند توان بازدارندگي هس اي را در حال حاض

شتر در حالت ترکيبي )تهاجمي    سا بي شرايط با    -همين خاطر، ندا دفاعي( قرار دارد و با اينکه در تمامي 

ست، در مواقع خاص، حتي با ابرقدرت  هاي دريايي  حفظ حالت دفاعي مدافع منافع ملي ايران در دريا ا

گردد؛ مگر لت دفاعي است و کمتر تهاجمي ظاهر مي حالت تهاجمي داشته است. اما نداجا بيشتر در حا   

صحنه       شان دهنده اهميت  ضعيت، از يک طرف ن شرايط خاص. اين و هاي دريايي براي ايران، و از در 

صلي دريايي           سا، صحنه ا ست. لذا، از آنجا که منطقه ماموريت ندا ستراتژي مناسب ا طرف ديگر تعيين ا

ناپذير است  قرار دارد، تعيين استراتژي ترکيبي ضرورتي اجتناب ايران است و بيشترين منافع ايران در آن

ــتراتژيکي در زمان جنگ؛ يعني کنترل خليج فارس و تنگه هرمز و عمليات   و هماهنگي آن با اهداف اس

سا با انجام   اي توسط نداجا، را منعکس مي تاخيري، به خصوص براي نيروي دريايي فرامنطقه  سازد. ندا

طح تاکتيکي و عملياتي و نداجا در ســطح اســتراتژيک، پيامدهاي اســتراتژيکي  اقدامات اســاســي در ســ

صي، همچون بازدارندگي دريايي براي قدرت  سازند.  اي را فراهم مياي و فرامنطقههاي رقيب منطقهخا

اي از ناوگان و ترکيب و توزيع فعلي اين دو نيرو براي رســيدن به اين مهم ايران به شــکل هوشــمندانه

ستفاده  ست و ترکيب موارد فوق  ا سازي قدرت دريايي ايران براي      نموده ا شمند صلي هو الذکر، رکن ا

 باشد.رسيدن به اهداف کالن و ملي مي

 : کارکرد نيروهاي دريايي و ميزان اعمال اجبار در هر کدام 4شكل  
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 : کارکرد نيروهاي دريايي ايران و نوع قدرت مورد استفاده 4جدول 

 نوع قدرت مورد استفاد ميزان اجبار نداسا نداجا کارکرد

 سخت باال متوسط متوسط نظامي

 ترکيبي متوسط باال کم نظارتي

 نرم کم کم باال ديپلماتيک

با اينكه نداجا از  توضيحات

ها طريق اعزام ناوگروه

به نواحي و مناطق 

مختلف، بار ديپلماسي 

دريايي ايران را بر 

عهده دارد؛ مبارزه با 

يايي و دزدي در

-ديپلماسي قايق توپ

دار از مهمترين 

هاي نظامي ماموريت

 آن است.

با توجه حساسيت 

صحنه دريايي 

ماموريت نداسا، 

داشتن آمادگي براي 

جنگ نامتقارن و 

هاي مبارزه با نيروي

اي، دريايي فرامنطقه

دفاع ساحلي 

کارکرد نظامي يافته 

 است.

با اينكه ميزان استفاده 

از زور در کارکرد 

نظامي بسيار باالست 

و بر عكس در 

کارکرد ديپلماتيک 

بسيار پايين، در 

کارکرد نظارتي 

 بسيار استفاده

زور  از محدودي

 خالف براي اقدامات

 هنجارهاي قانوني

المللي وجود بين

 دارد.

با اينكه کارکرد نظامي 

سمبل قدرت سخت و 

کارکرد ديپلماتيک 

سمبل قدرت نرم مي 

باشد، در کارکرد 

زمينه اعمال هر  نظارتي

دو نوع قدرت وجود 

 دارد.

 
گردد. با المللي از ديگر ارکان قابل ذکر اين قدرت هوشمند محسوب ميهاي بينتوجه به محدوديت

هاي جهان به سپاه پاسدارن، از جمله تروريستي اعالم نمودن توجه به حساسيت و نوع نگاه برخي قدرت

المللي هاي بينها و محدوديتتواند با چالامي« هاي آبيآب»اين نيرو در دولت ترامپ، حضور آن در 

مواجه شود که در مقابل براي نداجا وجود ندارد. لذا، ايران با تعريف استراتژي نوين نيروي دريايي 

سازي قدرت سخت و نرم در بستر نيروي دريايي خود را پيدا نموده و از اين طريق نيز به هاي پيادهراه

 ز قدرت هوشمند خود در محيط دريايي رسيده است.درک استفاده ا
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هاي درياي در بستر اين استراتژي، ايران زمينه مهمترين رکن مديريت دريايي خود، يعني همکاري نيرو

 خود را بر پايه اصل وحدت در عين کثرت و کثرت در عين وحدت را فراهم نموده است. در عين

هاي راي سياستود دارد، زمينه اتحاد و مشارکت آنها براي اجتفکيک مسئوليتي که در ميان اين نيروها وج

جيره استفاده توان زندريايي و رسيدن به اهداف ملي خود را فراهم نموده است. لذا در حالتي شماتيک مي

 از قدرت دريايي هوشمند توسط ايران را به شکل زير بازنمايي نمود:

هاي سخت و نرم نيروهاي حلقدرت بين راهدرک توازن    درک بسترهاي دريايي اعمال قدرت

درک چارچوب نهادي براي استفاده از قدرت هوشمند بر دريايي و ميزان ظاهر شدن اين دو شکل  

ها و اعمال سياستايجاد اتحاد و مشارکت دو نيروي دريايي  بستر دو نيروي دريايي 

 درک اهداف مورد نظرهاي دريايي    استراتژي
 ي تاثير گذاري نيروي دريايي بر قدرت دريايي ايران: چگونگ5 شکل
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 گيرينتيجه.6

ريزي و تواند در سايه برنامهکشور ايران، به دليل موقعيت دريايي و استراتژيکي که دارد، مي

يابي به تجهيزات مناسب به يک نيروي دريايي راهبردي بسيار کارآمد دست يابد و قدرت دست

به نمايا بگذارد. لذا، کشور ايران با  ايو فرامنطقه اير سطح منطقهخود را ددريايي و اقتدار 

درک اين واقعيت، با تعريف استراتژي دريايي راهبردي درصد است تا از اين توان بهره الزم را 

 تري داشته باشد.ببرد و بتواند در عرصه دريايي حضور پررنگ

تعريف نيروي دريايي راهبردي حکايت تحليل عملکرد سازماندهي مجدد نيروي دريايي ايران و 

از توان دريايي ايران براي افزايا قدرت سخت و نرم و در نهايت قدرت هوشمند ايران از طريق 

هاي نيروي دريايي تاکتيکي )ندسا( و راهبردي )نداجا( دارد. از يک طرف ندسا با داشتن نقا

بر نوع تجهيزات نظامي در اختيار و  هاي دريايي بالفصل ايران با تکيهنظارتي و نظامي در محيط

تهاجمي از آمادگي باالتري براي اعمال زور يا اجبار در صورت  -داشتن استراتژي ترکيبي دفاعي

، نيروي درياي ندسا با تقويت تسليحاتي و دفاعي و تهاجميامکان و تهديد برخوردار است. 

يابي و آنها را دفع نمايد. با دست تواند در برابر تهديدات به موقع واکنا نشان دادهايران مي

نيروي دريايي ، هاي فراساحليدر آب دريايي راهبردي نيرويحضور و مدد از  ايران به اين توان

پذيري خود را کاها دهد و با افزايا قدرت بازدارندگي نظامي خود تهديدات را با آسيب

د و براي اتخاذ استراتژي هاي سرزميني خود دفع نمايتهديد در فواصل بسيار دورتر از آب

از طرف ديگر، نداجا با ايفاي  تهاجمي در مواقع بحراني و تهديد، توانايي بااليي داشته باشد.

هاي ساحلي زمينه اعمال قدرت نرم هاي فراساحلي و بخشي از آبنقا ديپلماتيک خود در آب

هاي بشردوستانه انجام مکسازد که در بستر انجام انواع ديپلماسي دريايي و کايرن را فراهم مي

 گيرد.مي

داند، با نيروي طور که ماهان قدرت خشکي را محاصره شده از سوي يک قدرت دريايي ميهمان

-تواند حصار محاصره دريايي خود را توسط قدرتدريايي راهبردي جمهوري اسالمي ايران مي

ريف هالل دريايي در منطقه کشور ايران بايد در صدد تع بشکند.اي را هاي غربي و بعضاً منطقه

تواند از خليج فارس شروع شده و از طريق تنگه هرمز و درياي باشد. هالل دريايي ايران مي
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عمان وارد اقيانوس هند شود و در اقيانوس هند در دو محور گسترش يابد. از يک طرف محور 

. اين محور در صورت غربي با عبور از تنگه باب المندب، کانال سوئز وارد درياي مديترانه شود

هاي بسفر و داردانل به درياي سياه رسيده و در توسعه توان نيروي درياي ايران از طريق تنگه

رسد. دن به درياي کاسپين مي -صورت داشتن روابط استراتژيک با روسيه از طريق کانال ولگا

کا وارد اقيانوس يابد و با عبور از تنگه ماالمحور شرقي به سمت غرب اقيانوس هند ادامه مي

تر تواند بر اساس گسترش توان نيروي دريايي راهبردي ايران، بزرگاين هالل مي گردد.آرام مي

هاي ديگري را ضميمه نمايد و آن زماني است که توان عبور از دماغه اميد نيک يا شده و اليه

آل، ر مرحله ايدهالطارق و حضور در سواحل شرقي اقيانوس اطلس را به دست آورد. دتنگه جبل

تواند با عبور از کانال پاناما يا جنوب قاره آمريکاي جنوبي يک قرص نيروي درياي ايران مي

کامل دريايي را شکل داده و به راحتي بتواند در هر جايي از عرصه دريايي که بخواهد حضور 

 داشته باشد و از منافع خود دفاع نمايد.

تواند راهي براي شکستن و تحت تاثير قرار دادن مي گسترش و تقويت نيروي درياي راهبردي

عربي( تعريف شده بر عليه ايران باشد. بر خالف بسياري  -عربي )ناتوي غربي -منت غربيکانتين

از کشورهاي همسايه همچون عربستان يا عراق که فقط از يک جهت؛ يعني از طرف خليج فارس 

تواند از چند جهت زمينه تهديد وي دريايي ايران ميتوانند ايران را تهديد نمايند، گسترش نيرمي

و گسترش عرصه ميدان نبرد را به وجود آورد و از فشار مستقيم به صفحه مرزي خود بکاهد. 

احساس محاصره از جانب ايران براي همسايگان زماني به وجود خواهد آمد که نيروي دريايي 

ه خصوص در درياي مديترانه، درياي سرخ هاي دريايي براهبردي توانمند، حضور خود در هالل

 و خليج عدن را تثبيت نمايد.

از طرف ديگر، نيروي درياي راهبردي ايران با در پيا گرفتن استراتژي ديپلماسي دريايي قدرت 

دهد. شرکت در مراسمات سياسي بعضي از کشورها، نرم و اقتدار درياي خود را بيشتر نشان مي

ستي و ... از مصاديق اين بعد قدرت دريايي ايران هستند. با تکيه هاي صلح و دوارسال ناوگان

از ابعاد مختلف  با تکيه بر قدرت نرم تواندها، نيروي درياي راهبردي ميها و توانبر اين استراتژي

با توجه به همچنين،  به خصوص از بعد نظامي و اقتصادي قدرت ملي را تحت تاثير قرار دهد.
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ات و واردات، به خصوص صادرات نفت خام ايران از طريق دريايي اينکه بخا اعظم صادر

تواند توان اقتصادي ايران را باال ببرد و از اين جهت، توسعه نيروي دريايي مي، گيردانجام مي

بالطبع مجدداً توان نظامي آن را نيز گسترش دهد؛ چرا که اقتصاد شالوده نيروي نظامي است. 

هاي تجاري خودي و غيرخودي، ي آزاد، با عمليات مشايعت کشتيهانيروي دريايي در عرصه آب

 تواند منابع اقتصادي ايران محافظت و تقويت نمايد.مقابله با دزدان دريايي و ... مي

ها از تاثيرگذاري نيروي دريايي ايران بر قدرت سخت و نرم آن، تاثيرگذاري بر پايه اين تحليل

ابعاد زير شکل گرفته است. اين ابعاد عبارتند از: درک قدرت هوشمند دريايي ايران بر پايه 

هاي بين المللي هاي دريايي، پراکنا مناسب ناوگان نيروي دريايي، درک حساسيتاهميت صحنه

فراروي نيروهاي دوگانه دريايي، گسترش قلمرو دريايي، افزايا عمق استراتژيک، درک کاربرد 

، درک موقعيت ژئواکونوميک دريايي، گسترش انواع تجهيزات در اختيار نيروهاي دوگانه دريايي

شناسي ژئواستراتژيک، محافظت ديپلماسي دريايي، نزديک نمودن تهديد به مرزهاي رقبا، دشمن

هاي دريايي به خصوص در خليج فارس و تنگه هرمز، کاها همپوشاني مناطق از دارايي

ي از تهديدات، عمليات تاخيري، ماموريت نيروهاي دوگانه، ايجاد يک خط دفاعي براي جلوگير

مبارزه با دزدي دريايي، مديريت نيروهاي دريايي بر اساس اصل وحدت در عين کثرت و کثرت 

در عين وحدت، کاها آسيب پذيري بالقوه در موقع نبرد با دشمن، دفاع از دور، تعريف 

ي و تاکتيک چگونگي استفاده از جنگ منظم و نامنظم دريايي در زمان جنگ، تعريف استراتژ

 هاي دريايي جديد.نظامي مناسب براي نيروهاي دوگانه و تشکيل پايگاه

 .قدرداني7

نويسنده مقاله از معاونت پژوهشي دانشگاه لرستان به خاط تمام حمايتهاي مادي و معنوي کمال 

 تشکر و قدرداني را دارد.
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