
 

 

 

 
 

 روانی استراتژیکسازی عملیاتنیروی دریایی راهبردی و عملیاتی

 

  حسین مینایی

 :چکیده

 این. است عمان دریای فارس، خلیج در ممتازی موقعیت دارای ایران اسالمی جمهوری

. است بوده ای فرامنطقه و ای منظقه بزرگ های قدرت مدنظر همواره ممتاز موقعیت

 دریایی نیروی عنوان به قوا کل معظم فرماندهی درایت با که دریایی ایران نیروی

 های آب در حضور و شمالی درجه 1  مدار تا حاضر حال در گردید، مطرح راهبردی

 قدرت مهم ابزارهای از یکی دریایی نیروی که جایی آن از. نماید می مأموریت اجرای آزاد

 گردد، می محسوب ملی منافع اصلی های مؤلفه از یکی نظامی قدرت و است نظامی

 ایجاد ضمن استراتژیک، روانی عملیات سازی عملیاتی با خود های مأموریت در تواند می

 .دهد توسعه نیز را کشور ملی منافع منطقه، در قدرت زمینه

در این مطالعه سعی می شود فرصتها و چالشهای جمهوری اسالمی ایران با مد نظر     

 های قدرت که قرار دادن ماهیت نیروی دریایی مورد بررسی قرار گیرد بنابراین هرچند

در قلمرو نفوذ ایران دنبال  قدرتمندانه حضور در را خود ملی منافع ای فرامنطقه بزرگ

 گذرگاه دو داشتن اختیار در با تواندایران می اسالمی جمهوری اما کنند،یم

( کوچک و بزرگ تنب جزایر و ابوموسی جزیره حدفاصل هرمز تنگه)جهان  استراتژیک

 اجرای با و راهبردی دریایی نیروی از برخورداری نیز و دریا به مناسب دسترسی و

 در اقتصادی و امنیتی نظامی، سیاسی، معادالت از بسیاری استراتژیک روانیعملیات

 .سازد محقق را ملی اهداف و زند رقم خود نفع به را منطقه

 :واژگان کلیدی

 نیروی دریایی، عملیات روانی استراتژیکی، قدرت، منافع ملی
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 :مقدمه

ها، عامل مهم زندگی است و هیچ کشور ساحلی نیست که  در دنیای امروز، دریا برای ملت    

های  ترین روزنه ، فاقد مهممردمی که از دریا دور هستند. داشته باشددر دریا نمنافعی 

ها را این وابستگی تمام زوایای زندگی انسانها و حکومت .ارتباطی با دنیای خارج خود هستند

ها نقش موثری دارد یکی از این بنابراین کارکردهای دریا در رشد و زوال ملت. گیرددر بر می

کرد نظامی و به طبع آن عملیات مختلف دریایی است که از سوی نیروی کارکردها کار

 دریایی کشورهای مختلف انجام می شود  

الملل در آبهای یایی بازیگران طراز اول نظام بینامروزه عملیات دریایی و حضور نیروی در    

بین منطقه  ای اثر مهمی در تحقق منافع ملی این کشورها دارد در اینالمللی و منطقهبین

های خاورمیانه به دلیل دارا بودن عوامل ثابت و متغیر ژئوپلتیک در کانون توجه قدرت

این مسئله بیش از پیش منافع و اعتبار هژمونیک جمهوری . ای قرار گرفته استفرامنطقه

کند بنابراین نیروی دریایی راهبردی و نقش آن در پیاده سازی دار میاسالمی ایران را خدشه

ای لیات روانی استراتژیک در جهت مقابله با تهدیدهای حاصل از حضور نیروهای فرامنطقهعم

گسترش مأموریت نیروی دریایی  در حال حاضر. در مناطق نفوذ ایران اهمیت بیشتری دارد

المندب  و حضور مؤثر در صحنه دفاع از منافع ملی در خلیج عدن و تنگه باب آزادهای  در آب

تنگه  توجه دشمن از تنگه هرمز به است ودن نداجا را ایجاد و باعث شدهمؤلفه راهبردی ب

های  ب و به اصطالح، دانسیته آمریکا در منطقه مجاور آ دهدالمندب تغییر جهت  ببا

  (47: 811 طحانی، .)کاهش یابدسرزمینی جمهوری اسالمی ایران 

در راستای حضور در دریای عمان و  جمهوری اسالمی ایرانتوان بالقوه نیروی دریایی     

اقیانوس هند، توفیق بسیار ارزشمندی است که اگر این حضور با اهداف راهبردی و با در 

ای صورت  های منطقه نظرگرفتن تهدیدات همیشگی کشورهای استکباری و دیگر قدرت

های  وزیدر بعد عملیات روانی نیز پیرامنیتی، دفاعی، بازدارندگی  گیرد، عالوه بر ابعاد

های بزرگ در  حضور قدرت. دنبال خواهد داشت  مستمری را برای جمهوری اسالمی ایران به

آفرینی بیشتر،  نقش حضور در منطقه ها برای ریزی راهبردی و درازمدت آن منطقه و برنامه

اثر  ها را کم اثر و در برخی مواقع بی ، تا حضور آنکندترغیب میجمهوری اسالمی ایران را 

 هدف این. ود باوری را ایجاد نمایدو خنوعی اطمینان به نفس  از طرفی در جامعه خود. دنمای

سازی عملیات روانی  عملیاتی تحلیل ست،ا طور که از عنوان آن پیدا همان هم مقاله

، انیم چرا عملیات روانی استراتژیککه بد برای این. استراتژیک و نیروی دریایی راهبردی است
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کشورهای صاحب قدرت چه دیدگاهی به  وقدرت دریایی مهم است؟  دسترسی به دریا و

قدرت دریایی، دریای عمان و اقیانوس هند دارند؟ ابتدا به مطالبی پیرامون موضوعات باال 

در این راستا  .اشاره شده است و سپس به عملیات روانی استراتژیک پرداخته شده است

ین منافع ملی غیر قابل اغماض است این ها و کاربردهای قدرت دریایی برای تامقابلیت

 عملیات انتظامی یا پلیسی( نمایش قدرت و کنترل دریایی)عملیات نظامیشامل کاربردها که 

های  خانه کمک نظامی به نیروها و وزارت -عملیات برعلیه دزدان دریایی -عملیات حفظ صلح)

عملیات برای ایجاد  -دوستانه و امدادی انسانهای  کمک) جویانه عملیات امدادی و صلح (غیرنظامی

کمک به کشورهای  -نظامی کمک نظامی به نهادهای غیر -عملیات جستجو و نجات-صلح و آرامش

در ارتقاء جایگاه استراتژیک  که (46-47: 811 طحانی،)، است( المنافع خارجی و مشترک

 باشد در نظام بین الملل موثر می ایران

 

 مبانی نظری 

 دریایی راهبردی در اراء و عقاید سیاستمداران نیروی
توان به موارد زیر اشاره  شود، می شد نیروی دریایی راهبردی تلقی  هایی که موجب  از مؤلفه

 :کرد

نیروی دریایی در تامین منافع  ، اثرگذارینقش نیروی دریایی در توسعه اقتصادی و تجارت

 ،عامل بازدارندگی نیروی دریایی، دشمن نقش نیروی دریایی در خنثی کردن تهدیدات، ملی

المندب،  ی در خلیج عدن و تنگه بابموفقیت نیروی دریای ،های دوردست توان حضور درآب

 برخورداری کشور از ساحل مناسبو  رخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارامدب

در ایران به  شد نیروی دریایی که موجب با در نظر گرفتن مولفه های فوق مهمترین عاملی 

مقام  موضع گیریهای  مقام معظم رهبری در همین راستا بود ،سطح راهبردی ارتقاء پیدا کند

-آموختگی دانشگاه در مراسم اعطای سردوشی و دانش 811 عظمای والیت در مهرماه سال 

نیروی  :چنین فرمودند( ره)خمینی   های افسری آجا در دانشگاه علوم دریایی حضرت امام 

در بسیاری از نقاط عالم و در کشور ما یک نیروی راهبردی است و باید به چشم یک  دریایی

 (61: 811 طحانی، . ) نیروی راهبردی به نیروی دریایی نگریسته شود
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 راهبرد دسترسی به دریا
دریا از دیدگاه نظامی و تجاری، نقش بسیار مهمی در قدرت و توانایی کشور در دستیابی     

تواند کشورها را  دستیابی به قدرت و سیادت دریایی می. کند امکانات ایفا میها و  به فرصت

این مسئله . توان اقتصادی و سیاسی یاری نماید ارتقاءو نیز  ی آبیدر حفظ امنیت مرزها

های آزاد دسترسی داشته و یا دارای مرز آبی مشترکی  موجب گردیده تا کشورهایی که به آب

المللی اثرگذار باشند و قدرت  های بین گیری اتحاد وانند در شکلتببا دیگر کشورها هستند، 

دریایی را عاملی در جهت کسب و اعمال قدرت سیاسی تبدیل نمایند و نیز در جهت رسیدن 

های عظیم و منسجمی  ریزی به قدرت و سیادت دریایی تالش نمایند و در این راستا برنامه

 (48:  811 طحانی،.)بینی و به اجرا در آوردند پیش

موقعیت یک کشور تنها از . موقعیت هر کشور در وضعیت قدرت آن کشور مؤثر است     

ها و ذخایر انرژی  حیث اقلیمی حائز اهمیت نیست، بلکه از نظر دسترسی به دریاها و رودخانه

 در ردیفکند که یک کشور  موقعیت جغرافیایی مشخص می. نیز دارای اهمیت است

. و آیا از امتیازات ساحلی بودن برخوردار است یا نه ،یا زمینی های دریایی است قدرت

ها را احاطه کرده است، کمتر از کشورهایی که  کشورهایی که مرز دریایی دارند و دریا آن

 (47: 811 روشندل،. )دارای مرزهای باز هستند در معرض خطر هستند 

خود به دریا منطبق  کشورهای قدرتمند، توسعه کشور خود را بر میزان دسترسی    

کشور جمهوری . های بزرگ است دریا محوری افق دیدگاه استراتژیک قدرت. دانند می

دسترسی وسیع،  اسالمی ایران با در اختیار داشتن دو گذرگاه استراتژیک جهان و مرز آبی 

 .  دارد آبهای آزادبسیار خوبی به خصوص از طریق دریای عمان به 

متغییر جغرافیایی به این شکل ساختار قدرت در نظام بین الملل  بدیهی است وقتی یک      

های سیاسی و فلسفی پردازیعاری از نظریهتواند تحت تاثیر قرار می دهد الجرم نمیرا 

های زیادی پردازیبرداری از دریا نظریهدر همین راستا در زمینه نوع و میزان بهره. باشد

این مطالعه خارج است بنابراین در اینجا فقط  صورت گرفته است که از محدوده بررسی

 مختصرا به دیدگاه پرداخته می شود
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 گرایی و قدرت واقع -الف

شناسانه نظریهه   باور انسان. نماید الملل را از منظر قدرت بررسی می گرایی، سیاست بین واقع   

. اسهت طلهب و بهدبین    گرایی ایهن اسهت کهه انسهان، بهالفطره موجهودی شهرور، قهدرت         واقع

الملل، کشمکش بر سر  معتقدند سیاست بین( 48: 847 مورگنتا،) گرایانی مانند مورگنتا واقع

کنند یها قهدرت    ای روانی میان کسانی است که قدرت را اعمال می قدرت است و قدرت رابطه

 .هاست ای میان دولت الملل، قدرت رابطه در عرصه روابط بین. شود ها اعمال می بر آن

از این رو، نظهام  . باشد ها می های قدرتمند نیز بیشتر تحت تأثیر محیط بیرونی آن دولترفتار 

دارد تا قدرت نسبی خود را به حداکثر برسانند؛ زیرا این تنهها   می ها را وا الملل، این دولت بین

ها، اگر بخواهند بخت بقهای   به عبارتی دولت. راه مطلوب برای به حداکثر رساندن امنیت است

 ( 8: 811 آقاجانی و عسگری، . ) دست آورند را افزایش دهند، باید قدرت بیشتری به خود

عبارتی منافع ملهی   به. هاست ها تابعی از میزان قدرت آن گرایان، منافع دولت گمان واقع به     

مورگنتا بر این بهاور اسهت کهه تغییهر در کیفیهت و      . گردد فقط در چارچوب قدرت تعیین می

بهدون تردیهد   . ها را دستخوش دگرگونی خواهد ساخت ها، دامنه منافع آن لتکمیت قدرت دو

تهر از گذشهته تعریهف     های قدرت آن افزایش یابد منهافع خهود را وسهیع    کشوری که شاخصه

 (83:  811 آقاجانی و عسگری، .) خواهد کرد

ن های بزرگ در پهی یهافت   و جوی قدرت به آن معناست که قدرت جست»: به تعبیر مرشایمر 

های  ها اگر قابلیت آن. باشند هایی برای تغییر نحوه توزیع قدرت جهانی به نفع خود می فرصت

قدرت  و  (.8: 811 مرشایمر، ) «ها را به چنگ خواهند آورد الزم را داشته باشند، این فرصت

ههای   مردان برای رسیدن به هدف افکنی عبارت از کاربرد محدود قدرت نظامی از سوی دولت

 (83: 811 آقاجانی و عسگری،.) در خارج از سرزمین اصلیسیاسی 

 جایگاه قدرت نظامی در قدرت ملی-ب

: 847 مورگنتا،: ) گوید می  هانس مورگنتا. قدرت یک عامل اساسی سیاست است     

کشمکش برای کسب قدرت امری جهانی است که محدود به زمان و مکان نیست و این (74

د قدرت بپذیریم که مور حال اگر این تعریف را در. تجربی استامر واقعیت غیر قابل انکار 

صورت  کارگیری آن در تحمیل اراده خود به دیگران حتی به دارنده زور برای بهتوانایی : قدرت

                                                           
1- Hans Morgenta  
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ترین عنصر در  آمیز است، قدرت نظامی که بیشترین ابزار زور را در اختیار دارد، عمده خشونت

امی نه تنها همه منابع مهم قدرت را درخود دارد، قدرت نظ. شود قدرت ملی محسوب می

 )بلکه تمام ابزارهای تحمل قدرت را هم با، جامعیت فوق العاده و اثر بخش، در اختیار دارد

 (. 4 3: 844 گالبرایت،

  

  روانی عملیات
 و ایدئولوژیکی اقتصادی، سیاسی، اعمال و اقدامات ی کلیه از است عبارت روانی عملیات     

 و حاالت احساسات، در مساعد زمینه ایجاد منظور هب که است ای شده ریزی برنامه نظامی

 ریزی طرح ملی های هدف به دستیابی برای و (دشمن طرف، بی دوست،) هدف های گرو رفتار

 (1 : 814 رضایی،).گردد می اجرا و

( 167 سال در )وی . ترین تعریف به محتوای مقاله حاضر تعریف پل الینبرگ است نزدیک

جنگ روانی، استفاده از تبلیغات ضد دشمن، همراه با : نویسد در خصوص جنگ روانی می

 (31 : 813 فر  سلطانی. )اقدامات عملی است که ماهیت نظامی، اقتصادی یا سیاسی دارد

 استراتژیک روانی عملیاتتعریف 
 نظامی، سیاسی، های پذیری یبآس از استفاده با که است روانی عملیات از نوعی عملیات این

 .شود می کارگرفته به کشور یک جمعیت تمام یا بخشی علیه بر روانی و اقتصادی

های  فعالیت» :شده است گونه تعریف وزارت دفاع آمریکا عملیات روانی استراتژیک ایندر  

باورها گذاری بر رفتارها،  های دولتی ایاالت متحده برای تأثیر المللی که سازمان اطالعاتی بین

ها  این برنامه. دهند های خارجی در راستای اهداف و منافع ایاالت متحده انجام می و نگرش

توانند از امکانات وزارت دفاع استفاده کنند و مورد  اند ولی می عمدتاً خارج از حیطه نظامی

عملیات روانی نظامی که دارای تأثیرات . گیرند پشتیبانی عملیات روانی نظامی قرار 

 (6 : 844  ،شیرازی.)«های ملی، هماهنگ باشد راتژیک بالقوه است باید با تالشاست

ها، ادراکات و رفتار مهاجمان  منظور تأثیر بر نگرش ملیات روانی استراتژیک بهدر آمریکا ع

این نوع . گیرد خارجی و در راستای تحقق اهداف و مقاصد اجراکنندگان آن، صورت می

شود، اما برای دستیابی به  عملیات روانی عمدتاً در بیرون از قلمرو نظامی، طراحی و اجرا می

گیرد و اغلب از حمایت و  بهره می( جنگ)اهداف خود، معموالً از امکانات وزارت دفاع 

اقدامات عملیات روانی . پشتیبانی یگان عملیات روانی نیروهای مسلح نیز برخوردار است
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های ملی هماهنگ  امریکا، با توجه به تأثیر استراتژیک، باید با سایر امکانات و تالش ارتش

 .روانی نخواهد بوددر غیر این صورت قادر به تحقق اهداف و مقاصد عامالن عملیات . شود

 

 بحث و بررسی

 بکارگیری قدرت دریایی در جمهوری اسالمی ایران
المللی و امنیت در چهارچوب مرزههای ملهی     هر کشوری که خواهان عظمت در صحنه بین    

:  847 ازغنهدی،  )نهدارد  ( تجهاری  -جنگهی )خود باشد، راهکاری جز تقویت قهدرت دریهایی   

گستردگی مرزهای دریایی جمهوری اسالمی ایران باعث افزایش عمق راهبردی کشور (. 48 

کنهد و ههر    که عمق راهبردی هر کشور در دریا عینیت پیدا مهی  بدیهی استگردیده است و 

ثهال در  بهرای م . کشوری که به دریای آزاد ارتباط داشته باشد، هم تهدید دارد و ههم فرصهت  

ههای بیمهه    های دریایی و کاهش امنیت مسیرهای مواصالت دریایی، شرکت زمان بروز بحران

افزایش قیمت را اعمال و از این طریق فشار اقتصهادی را بهه کشهورهای مهورد نظهر تحمیهل       

بهرای   حضور مؤثر داشته باشد، این ترفنهد  ا.ا.ج جاست که اگر نیروی دریایی در این. کنند می

با توجه به گستردگی مرزهای آبی جمهوری اسهالمی ایهران در جنهوب،    . شود می خنثی ایران

لذا بها توجهه   . شوند بینیی می ای نیز دریا پایه پیش تهدیدات آینده کشور ما در ابعاد فرامنطقه

ههای کشهور    به مؤثرتر بودن پاسخ بهه تهدیهدات در دریها، تقویهت قهدرت دریهایی از اولویهت       

 (64: 811 طحانی، .)باشد می

در حال حاضر نمایش قدرت دریایی از شکل سخت تقریباً خارج شهده و تئهوری در حهال        

 کهارگیری نیروههای نظهامی بهه     توسعه قدرت نرم بر این تکیه دارد که نمایش قدرت لزوماً به

تهوان از امکانهات موجهود بهرای نمهایش قهدرت        گردد، مهی  صورت عامل در جنگ اطالق نمی 

در اقیهانوس هنهد نیروههای نظهامی      3117در زلزلهه سهال   . ده نمهود صورت دوگانه اسهتفا  به

. تقر شهدند دوستانه در منطقه مسه  های انسان یاری و ارایه کمک کشورهای مختلف برای مردم

از نوع نمایش قدرت دریهایی   جویانه در عملیات امدادی و صلح اییهمه کاربردهای قدرت دری

گیهری نیروههای خهود در داخهل یهک منطقهه        کار  توان یک کشور در به. از جنس نرم است

گیهری   بر فرایند تصهمیم  یگذار اثرضمن عنوان یک اهرم سیاسی عمل کند و   ممکن است به

 ( 4: 811 طحانی، .)نماید عنوان یک عامل بازدارنده و بالقوه بر رفتار سایر کشورها عمل   به
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قدرت نطهامی  . گردد ور مینیروی دریایی قدرتمند و مؤثر موجب افزایش قدرت نظامی کش   

ارتقهاء قهدرت   . های اصلی قدرت ملی است که ارتباط مستقیم با یکهدیگر دارنهد   یکی از مؤلفه

. ملی یک کشور، ارتقاء سطح منافع و امنیت ملی و کاهش سطح تهدیدات ملی را در پی دارد

چنانچهه   .گهاهی از مفهاهیم و مطالهب زیهر ضهروری اسهت      آبرای درک بیشهتر ایهن موضهوع    

های بلنهد   های تاریخی از بازو پردازان آمریکایی معتقدند که نیروی دریایی در اکثر دوره ظریهن

و یکم نیز تحمیهل خهواهیم     گردید و ما این سنت را در قرن بیست ها محسوب می امپراطوری

 .کرد

های خود  سیاستها، راهبردها،  نامه ند با تهیه رههای مختلف همواره در تالش هست قدرت    

های ملت و دولت خود را در همه  ریزی کنند که در دراز مدت کلیه خواسته را طوری برنامه

نمایند و راهکارهای مناسبی را  بینی  ابعاد، سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی پیش

طور  د بههای خو نامه ها در ره این قدرت. برای دستیابی به اهداف تبیین شده، تدوین نمایند

رسمیت شناختن قدرتشان در مجامع جهانی و افزایش قدرت   آفرینی و به واضح، نقش

با این . اند زنی خود را حضور قدرتمند در منطقه اقیانوس هند و دریای عمان اعالم نموده چانه

ها با  طلبی آن ای و ارتباط قدرت های بزرگ فرامنطقه در زیر به استراتژی قدرتنگرش 

 .کنیم ، اشاره مینفوذ ایران طقار منحضورشان د

 آمریکا -1
طرفهی مطلهق تها اقهدام نظهامی       ههای آمریکها از بهی    سال گذشته، سیاست 334در طول      

ها  تکامل این سیاست. در هر مکان و هر زمان تغییر یافته است (گیرانه جنگ پیش)جانبه  یک

ی شهدن، رو بهه تزایهد گذاشهته     زمان با جهان دهد که قدرت کمی و کیفی آمریکا هم نشان می

ایهن  . ی امنیت ملهی در آمریکها اعهالم و اعمهال شهده اسهت       نامه در این مدت هشت ره. است

ی مونروئه، اعالمیهه سرنوشهت، درههای بهاز،      نامه ها شامل سخنرانی جرج واشنگتن، ره نامه ره

 (6 : 814 بلوچی،.)باشد گیرانه می گر ساحلی، سد نفوذ، آزادسازی، و جنگ پیش موازنه

نامه سیاست درهای باز برای نفود و توسعه منافع سیاسی و اقتصهادی   در اوایل قرن بیستم ره

نیروی دریهایی قهوی بهود     تحقق این هدف مستلزم ایجاد یک. آمریکا در همه دنیا مطرح شد

آمریکها بها اعمهال ایهن سیاسهت       .معروف آمریکا عملی شهد  ژئوپلتسیننهاد ماهان که به پیش

باز کند تا به این  خودبا تلفیق ابزارهای نظامی و اقتصادی درهای آسیا را به روی  تالش کرد،

اعزام نیروی دریایی به نقهاط دور و احهداک کانهال پانامها     . ای با اروپا فراهم آورد ترتیب موازنه
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نامهه جنهگ    پس از حادثه یازده سپتامبر آمریکا ره. اند ای در همین راستا ارزیابی شدهه تالش

بنها بهه ااههارات    . ها را مطرح کرد ها و حامیان آن دستانه مبارزه طوالنی علیه تروریست پیش

دسهتانه   تواند منتظر ضربه اول دشمنانش باشد، بلکه بااقدام به جنگ پهیش  بوش، آمریکا نمی

که تهدید عملی شود، آمریکا باید آن  ها را پاسخ دهد و پیش از آن باید تهدیدهای ناشی از آن

 (bush,2002:20) کند را خنثی 

ایهن گهزارش در   . وزارت دفاع آمریکا گزارش راهبردی خود را تنظیم نمهود  3114در سال    

ه نگری دفهاعی تنظهیم شهد    راستای مقابله با تهدیدهای غیرمؤثر و همچنین در راستای آینده

گونهه بیهان   موضع ایاالت متحده آمریکا را در مقابله با مسائل و چالشهای استراتژیک این. بود

ای سریع برطرف  گونه های فراروی خود را به آمریکا تصمیم گرفته است تا چالش» :کرده است

کهه   جهای آن  ههای بعهدی بگهذاریم، بهه     هایی را برای نسهل  خواهیم چنین چالش ما نمی. سازد

منتظر بمانیم تا دشمنانمان به کشورمان برسند، ما در خارج از مرزهای خود با آنان خهواهیم  

بوش )« .آمریکا اجازه نخواهد داد تا تهدیدات علیه امنیت ملی کشورش گسترش یابد. گیدجن

 814 : 4.) 

ههای دههه اول قهرن     بهرای سهال  ریهزی دفهاع ملهی آمریکها      نگرش جورج بهوش در طهرح      

ههای   این امهر بهه مفههوم آن اسهت کهه واحهد      . باشد یکم، مبتنی بر دفاع متحرک میو بیست

در ایهن رابطهه،   . دامات مستقیم و تهاجمی آمریکا روبهرو خواهنهد شهد   گر با اق سیاسی چالش

بر مبنای این راهبهرد آنهان تهالش    . رامسفلد تأکید داشت که بهترین شکل دفاع، حمله است

ای  عنهوان زمینهه   جنگ افغانسهتان و عهراق بهه   . فرصت تبدیل نمایند  داشتند تا تهدیدها را به

رهایی ماننهد ایهران، سهوریه و کهره شهمالی محسهوب       برای انجام اقدامات تهاجمی علیه کشو

 (78: 814 متقی، پائیز .) شد می

 

 روسیه -3
ههای عمهده و راهبهردی، در پهی      گیهری  نامه سیاست خارجی روسیه در کنهار سهایر جههت    ره

سازی یک ایده کلی، یعنی بازیابی توان راهبردی روسیه و بازگشت این کشور به صهحنه   پیاده

در حقیقت اهور مجدد قدرت جههانی  . قدرت غیرقابل انکار جهانی است عنوان یک جهانی به

روسیه، هدف نهایی همه راهبردهایی است که در دوره ریاست جمهوری پوتین آغاز گردیهد و  

گیری روابط راهبردی میان چین و روسیه  نامه بر شکل در این ره. در دوره مدودف ادامه یافت
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ههای سیاسهت خهارجی روسهیه      تهرین محهور   یکی از مهم عنوان تأکید شده و نگاه به شرق به

ههای گونهاگون از    همچنین تمایل روسیه برای مشارکت در حل منازعهه . قلمداد گردیده است

ههای عهراق و    ههای خاورمیانهه و درگیهری    ای ایهران، مناقشهه   جمله افغانستان، مسئله هسهته 

 (47: 814 دیوساالر،.)سند تجلی یافته استاین  اسرائیل در جای جای 

های جدیهد از سهوی    ها در تحلیل محیط جهانی، موجب طرح محور رویکرد متفاوت روس    

اههم  . رونهد  ساز تغییر در سیاست خارجی روسهیه بهه شهمار مهی     آنان گردیده است که زمینه

 : باشد های مطرح شده به شرح زیر می محور

ها بهر ایهن باورنهد کهه      دیگر، روسبه بیان . جهان در آستانه تغییراتی پویا و بنیادی است - 

شهوند،   نقاط عطف راهبردی در عرصه جهانی که موجب تغییر بنیادی در جههان معاصهر مهی   

 .الوقوع هستند قریب

در واقهع ایهن برداشهت بهه سهبب      . روسیه نقشی تمام عیار در امور جهانی بهر عههده دارد   -3

. های معتبر بوده است ازمانافزایش نقش روسیه در مذاکرات جهانی و حضور این کشور در س

تهر روسهیه در    در نگاهی دیگر به بازی گرفته شدن روسیه در عرصه جهانی و مشارکت فعاالنه

در سند اخیهر برخهی   . ها بوده است گیری جهانی حاصل حضور روسیه در باشگاه غربی تصمیم

لبته ایهن  های ناشی از حضور روسیه در عرصه جهانی به رخ کشیده شده است که ا از موفقیت

.) گذاری اصلی آمریکا در طراحی راهبرد برای رویارویی با مسکو بهوده اسهت   دستاوردها، هدف

 (46: 814 دیوساالر

چنهد عامهل اصهلی را     ،به امضای مدودف رسهید  1 31در سال نامه جدید روسیه که  در ره   

 :ازجمله .تی قلمداد نموده استآی  مبانی تشکیل دهنده محیط نظامی سیاسی دهه

 6  تها 1 ههای  نظهامی    های اصلی درگیری و انگیزه عوامل زیست محیطی و انرژی دالیل - 

 . سال آینده خواهند بود

ی دنیها، بهه تروریسهم و جنهگ      شکاف عظیم میان استاندارهای زندگی ثروتمندان و بقیه -3 

 .شود همه با همه منجر می

ای در اوراسهیا بهود،    درت منطقهه آوردن قه   دسهت  در پی به که روسیه 3111در سند سال     

: 814 دیوسهاالر .)ترین قدرت اوراسیایی خوانده اسهت  که در سند اخیر، خود را بزرگ حال آن

41) 
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 چین -8

سرعت در  تجاری که به ی وچین بعد از حوزه اقتصادگران سیاسی معتقدند؛ اکثر تحلیل    

های  قیمت وهای متفاوت  حال رشد است و بازارهای جهانی را تحت فشار کاالهای با کیفیت

تدریج خود را  چین در حوزه سیاست نیز به. قرار داده است بسیار پایین و گاه غیرقابل رقابت

 .کند آماده تأثیرگذاری در آسیا و جهان می

، همزمان است و این مطلبی است که تجربه توسعه اقتصادی و تمرکز قدرت در چین    

درست به همین دلیل است که چین . رو کرده است به تدریج دنیای غرب را با خطر زرد رو به

کند ولی آمریکا اصرار دارد که چین شریک نیست، بلکه  خود را شریک غرب عنوان می

با آن تسویه که این قدرت رقیب غیرقابل کنترل شود باید  رقیبی خطرناک است و قبل از آن

افزوده است حوزه  از سوی چین چه بر دامنه تردیدهای آمریکا آن عالوه بر آنها .حساب کرد

متوجه ویژه پس از جنگ الکترونیک در خلیج فارس  های اخیر به چین در سال. نظامی است

دیگر در شرایط « مائو»که استراتژی نظامی به ارک مانده از راهبردهای بزرگ شده است 

 .آوری تسلیحاتی کارایی نداردآور فن هانی و پیشرفت حیرتنوین ج

است، تمایلی که با  نشان داده کسب قدرت نظامی نیز تمایل سمت  به اخیراچین  

ایاالت متحده نیز به این استراتژی آگاهی سازی ارتش خود را به اثبات رسانده است و  ن مدر

ا بودن مزیتهای اشاره شده در باال و به دلیل دار چین (17: 814 سلیمانی پورلک،) .دارد

ترین  پیشرفته سومین قدرت دریایی و بزرگترین ارتش دنیا از نظر کمی نهمچنین دارا بود

ل سایر بازیگران یعنی ژاپن، آمریکا، های کروز و بالستیک مستقر در خشکی در مقاب موشک

 (6: 811 چی،بلو.)تری ایستاده است جایگاه روشنآن، روسیه و هندوستان در .سه.آ

های قدرت سنتی و مدرن، قدرتی رو به  چین تنها کشوری است که با داشتن همه شاخص

دهنده قدرت در تمامی ابعاد  ای و جهانی و وزنه تعادل رشد، تاثیرگذار در تحوالت منطقه

حال صعود از  چین دراین در حالی است که . سیاسی، نظامی، اقتصادی و تجاری است

 ،817  مرداد 33 مالزهی،. )ای خود را از یاد نبرده است نقش منطقهنردبان قدرت جهانی، 

 (41 شماره

 
 
 



 5939، زمستان 59سال هفتم، شمارهفصلنامه علوم و فنون نظامي، ........................................................ 511

 

 

 هند  -4
هند یک قدرت در حال اهور است که تالش خود را به تبدیل شدن به یک قدرت جهانی     

مشهکالتی در عرصهه   این کشور با وجود . مبتنی بر توان و رشد اقتصادی معطوف داشته است

. ) گیهران جههانی اسهت    داری مطلوب، در حال مطرح کردن خود در صف اول تصمیم حکومت

 (31:  811 آقاجانی و عسگری، 

هند معتقدند با گسترش و افزایش قدرت ملی، منافع این کشور نیز  مسئولین سیاسی    

به . یای جنوبی شده استها منافع راهبردی هند فراتر از آس به گمان آن. افزایش یافته است

های دفاعی با کشورهای آسیایی، حوزه خلیج فارس  ها خواهان تحکیم پیمان همین دلیل آن

در واقع . کند نیروی دریایی هند نقش مهمی را در این روند ایفا می. و خاورمیانه هستند

از سال . نیروی دریایی هند یک مؤلفه کلیدی برای ابتکارات سیاست خارجی هند است

های راهبردی دریایی در اقیانوس هند و  نیروی دریایی هند جای پای خود را در حوزه 3116

کشور  81بندر در  76در این سال نیروی دریایی هند از . ن تحکیم کرده استآفراسوی 

 . اروپایی، خلیج فارس، دریای سرخ، اقیانوس هند و دریای چین جنوبی بازدید کرد

د برای مقابله بها دزدان دریهایی سهومالی گهامی مههم در راسهتای       اعزام نیروی دریایی هن    

نیروی دریایی هند بهترین . شود می محسوبافکنی هند در فراسوی مرزهای این کشور  قدرت

اقدام هند برای ایفای نقش در خلهیج عهدن بهه معنهای کنتهرل      . ابزار این قدرت افکنی است

هنهد چههارمین قهدرت    . مین انهرژی اسهت  عنوان مسیر حیهاتی تها   دسترسی به کانال سوئز به

نمایهد و منطقهه دریهای عمهان را منطقهه       دریایی جهان است، نقش مهمی در منطقه ایفا می

 (63:  811 آقاجانی و عسگری، . ) داند عملیاتی خود می

به لحاظ جغرافیایی، شامل یک   3سال اول قرن  36انداز نیروی دریایی هند برای  چشم    

پهنه نو باید بتواند در این دولت دهلیباشد که  می فارس تا تنگه ماالکاهالل از خلیج 

 (84: 811 آقاجانی و عسگری، . )، منافع خود را مورد پیگیری قرار دهدییجغرافیا

های نیروی دریایی راهبردی یکی از  و مأموریت باالایجاد پیوند مابین موارد ذکر شده      

ورود  .استعملیات روانی استراتژیک و ( د قدرت ملیدر ایجا)عناصر اصلی قدرت نظامی 

. های آزاد به معنای ورود به عرصه عملیات روانی است در آب ایرانناوگان دریایی 

های نیروی دریایی راهبردی از جمله سیادت دریایی، نمایش قدرت دریایی و حضور  مأموریت

                                                           
 -  Malaka  باشد جهان مياين تنگه يکي از شانزده گذرگاه استراتژيک. 
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میقی دارد و ماهیتاً عملیات روانی های آزاد با اهداف عملیات روانی استراتژیک پیوند ع در آب

های اقیانوس هند  به تعبیر مقام معظم رهبری حضور نیروی دریایی در آب. کنند را دنبال می

 های آزاد دور و دریای سرخ به معنای انتقال فرهنگ ایرانی در آن مناطق است، ورود به آب

ته باشد، ولی اثرات ای هم نداش دست هرچند که مخفیانه صورت گیرد، اگر اثرات رسانه

های جمهوری اسالمی ایران، خصوصاٌ  امنیتی و نظامی آن برای کشورهایی که تمامی فعالیت

عبور ناوگان دریایی ایران  چنانکه .باشد نمایند، حائز اهمیت می را رصد می آننظامی   فعالیت

تالش رژیم ها را در پی داشت،  بندر الذقیه، نگرانی اسرائیلیدر از دریای سرخ و حضور 

های سیاسی مصر برای جلوگیری از عبور این ناوگان از کانال  صهیونیستی و فشار به مقام

 . سوئز گواهی بر این مدعاست

، رژیم فرمانده نیروی دریای ارتش جمهوری اسالمی ایران به تعبیر دریادار سیاری    

مورخه  3ران صروزنامه ای)های آزاد عصبانی است  صهیونیستی از حضور ایران در آب

 امارات ،به عقیده نویسنده نه تنها رژیم صهیونیستی بلکه آمریکا، انگلیس، عربستان(. 6/6/11

یابیم که ذات حرکت  در می نگرشبا این . برخی کشورهای اروپایی، نیز عصبانی هستند و

ارد جهت بسط این موضوع مو. های آزاد عملیات روانی را به دنبال دارد نیروی دریایی در آب

 داده می شودزیر، مرتبط با عملیات روانی را به اجمال شرح 

 

 اتژیک و حمایت از دیپلماسی عمومیاستر روانی عملیات
پردازد بلکه بر حوزه  نمی روانی عملیاتبه اهمیت اقدامات  روانی عملیاتاین سطح از     

کم باید  استراتژیک اگر جهانی نباشد، دست روانی عملیات. جغرافیایی آن متمرکز است

اگر عامه مردم کشور مبدأ جزء مخاطبان باشند، اطالعات فراهم شده  .ای باشد فرامنطقه

 .توسط منابع نظامی باید از دیپلماسی عمومی یا امور عمومی پشتیبانی کند

های خود  حتوانند طر کند که چگونه فرماندهان نظامی می دکترین مشترک فعلی تعریف می 

را توسعه دهند، نیروها را سازماندهی کنند و عملیات روانی را در حوزه تاکتیکی و عملیاتی 

ای مطمئنی را برای تلفیق ه روش ،تواند با این همه، دکترین مشترک نمی. هدایت کنند

  های اطالعاتی های دولتی دیگری که مسئول فعالیت روانی در سطح ملی با سازمان عملیات

 (1 : 813 ،نسبیال).عرضه کند هستند؛
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به خوبی از اهمیت عملیات اطالعاتی، در همه کشورها  های باالردهامروزه فرماندهان     

دهی و کنترل  و این نوع عملیات را ابزاری کلیدی در شکل هستند روانی آگاه ویژه عملیات  به

با استفاده از  روی ویژه مشترکفرماندهان کل و فرماندهان نی. دانند های اطالعاتی می جنگ

روانی در سطوح عملیاتی و تاکتیکی   روانی، عموماً در استفاده از عملیات نیروی عملیات 

های اطالعاتی  اما تاریخ نشان داده است که تلفیق طرح میدان نبرد با فعالیت. اند موفق بوده

ها، کار بسیار دشواری  انهای اطالعاتی بین سازم سازی ارفیت در سطح ملی و توانایی آماده

استراتژیک  اقدامات عملیات روانی پذیری مسئولیت و قلمرو، شود این دشواری باعث می. است

، تاکتیکی و عملیاتی از های اطالعاتی کارایی فعالیت در میدان نبرد کاسته شود و در نهایت،

 (31: 813 ،نسبیال). بین برود

رکز و غیرمتمرکز، به فرماندهان کل امکان ریزی متم دکترین مشترک و مفهوم برنامه 

ریزی کنند تا شانس پیروزی  دهد تا عملیات اطالعاتی استراتژیک را به بهترین نحو برنامه می

 (33: 848  ،حسینی. ) در میدان نبرد را افزایش دهند و از عملیات نظامی پشتیبانی کنند

 

 استراتژیک روانی عملیات های ویژگی انواع و
 و دامنه حیث از یا گردد، اجرا جنگ یا و صلح زمان در که آن حسببر  روانی عملیات    

 یا و شود ریزی طرح هدف های گروه یا افراد دادن قرار پوشش زیر جهت گستردگی

 دارای عملیات این البته. است مهم یبند میتقس نوع سه دارای ،برداری بهره مورد ایه زمینه

 ابتکاری روانی عملیات رسمی، غیر و رسمی روانی عملیات همچون دیگری های یبند میتقس

 بعدی درجه در که است ها بندی  بخش دیگر و پنهانی و آشکار روانی عملیات کالسیک و

 (71: 814 رضایی،).دارند قرار اهمیت

 :آن سطوح عبارتند از. عملیات روانی سه سطح دارد  

 8سطح تاکتیکی --3سطح عملیاتی --،(استراتژیک)  سطح راهبردی

 اجرا در و برد دور هدف در. گردد می ها جمعیت تمام متوجه و گسترده آن فعالیت دامنه   

 آن اصلی کاربرد -.شود می محسوب کشور یک استراتژیک اهداف زمره در .است( کند) بطئی

 برای اتکایی قابل پشتیبان جنگ و غیرعادی شرایط در. باشد می صلح و عادی شرایط در

                                                           
1-strategic leve  
2
-operation level  

3
- tactical level  
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 - گیرد می انجام پنهان کامال و آمیز مسالمت های روش با -است روانی اقدامات دیگر

 ( 6: 814 رضایی،).باشند می تشکیالت و ها سازمان بدنه ، ها توده آن مخاطبین

 

 استراتژیک روانی اتیعمل اهداف
 نیروهای و افراد نظر جلب طرف بی و دوست های کشور میان دوستی تحکیم و تقویت    

 جنگ میل بردن بین از، ها همایش در شرکت تحصیلی، های بورس طریق از کشورها موثر

 میان میان دودلی و تردید ایجاد ،کشورها نظامیان و مردم روحیه نمودن متزلزل و جویی

 نافرمانی ایجاد، پذیر آسیب و ناراضی های گروه و عناصر تحریک، خود رهبران به نسبت مردم

 در مخالف های گروه از پشتیبانی اقتضاء صورت در شورش و طغیان اجتماعی، سرپیچی و

 ( 6: 814 رضایی،). استنظر مورد دولت

 

 استراتژیک روانی عملیات مناسب سترهایب
 و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، نامناسب ناتوانی شرایط و حقارت احساس های زمینه      

 تعصبات سیاسی حاد های بندی دسته و اختالفات وجود تاریخی خفت و سرشکستگی سیاسی

 و قوا میان نظرات و آراء تشتت طبقاتی شدید اختالف .مذهبی دینی، قومی، نژادی، شدید

 (63: 814 رضایی،).وابسته و طلب تجدیدنظر های رسانه و ها احزاب،گروه -حکومت مسئوالن

ماموریت مبارزه با های آزاد و در اجرای  اگر نیروی دریایی در خالل حضور خود در آب     

طرف و یا دوست و یا حتی  دزدان دریایی کشتی تجاری و یا نفتی یکی از کشورهای بی

دشمن را از نجات دهد، بدون شک این اقدام هم در افکار عمومی مردم آن کشور و هم در 

این اقدام در میان مردم و . مردان آن کشور مهم و سازنده تلقی خواهد شد دیدگاه دولت

سبب خواهد  شورهای دوست تقویت دوستی و همکاری با جمهوری اسالمی ایران رادولت ک

شد و در میان کشورهای دشمن نوعی ترس از قدرت دریایی جمهوری اسالمی را ایجاد 

که این اقدام در میان افکار عمومی خودی سبب تقویت روحیه  ضمن این. خواهد کرد

 .می خواهد گشتخودباوری و افزایش اعتماد به نفس و عزت عمو
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  سازی عملیات روانی عملیاتی

. سازی عملیات روانی به معنای از قوه به فعل درآوردن دانش عملیات روانی است عملیاتی    

به مفهوم دیگر تعدد و تنوع تعاریف، اصول و تکنیکهای عملیات روانی، در کتب، مجالت و 

لذا در . همراه ندارد بهجز سردرگمی کارگزاران عملیات روانی چیز دیگری   جزوات، به

سازی ابتدا سیستم یا محیطی که قرار است در آن عملیات روانی اجرا شود تشریح  عملیاتی

گردند و در نهایت  های عملیات روانی تدوین و مشخص می شود، سپس اهداف و سیاست می

تواند با  تنها می یعملیات روان .شود مقصود توصیه می های رسیدن به ها و تکنیک استراتژی

سازی عملیات  پشتوانه اقتصادی، سیاسی و نظامی به موفقیت دست یابد، لذا برای عملیاتی

گانه دیگر را نیز  روانی ضروری است عالوه بر موضوع تبلیغات و مشتقات آن، موضوعات سه

 (31: 813 ،نسبیال).مدنظر قرار داد

 عملیات روانیهای  نشانگاه
های عملیات روانی، مخاطبان عملیات روانی است که به شش دسته تقسیم  منظور از نشانگاه 

 : شوند می

-7افکار عمومی کشور مبدأ ه8اکمیت کشور هدف ح-3افکار عمومی کشور هدف - 

ها و افکار عمومی  دولت -4 ها و افکار عمومی منطقه دولت-6 المللی های بین سازمان

 (74: 813 ،نسبیال)ای  همنطق فرا

نخستین نشانگاه، افکار عمومی کشور . شود پرداخته می موارد فوقر ادامه به توضیح د     

دانند لذا بدیهی  مردان خود را نمایندگان مردم می های مردمی، دولت در حکومت. مبدأ است

. شهروندان باشداست نختسین عمل در هر فعالیتی توجیه افکار عمومی کشور خود یا همان 

داشته باشند، در تمامی مراحل  یمساعد مردان نظر اگر شهروندان نسبت به عمل دولت

ای برای  مردان خود خواهند بود و با آگاهی از این موضوع است که دیگر بهانه پشتیبان دولت

اما اگر افکار عمومی نظر مساعدی . مردان در عملیات روانی نیست زیر سؤال بردن دولت

گیری منفی  باعث موضع نداشته باشد پس از مدتی مسئولین سیاسیهای  به فعالیت نسبت

را  ادعا این بارز نمونه. افکار عمومی داخلی شده و شکست عملیات روانی محرز خواهد بود

مریکا علیه ویتنام مشاهده کرد که به علت فقدان همسویی افکار عمومی آتوان در جنگ  می

 .از ویتنام شد این کشور ارتشاعث خروج شرمسارانه مریکا بآ دولتمریکا با آ

تفاوت این دو نشانگاه در . دومین نشانگاه کالن، حاکمیت و افکار عمومی کشور هدف است   

نشانگاه حاکمیت . سازی عملیات روانی خیلی زیاد بوده و شباهتی به یکدیگر ندارند عملیاتی
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ظرگاه فشارهای فیزیکی اقتصادی، از ن نخست .ر هدف از دو منظر مورد توجه استکشو

شوند  هایی می این فشارها باعث ایجاد زمینه یا بحران. ستا (دیپلماتیک)امی و سیاسی نظ

ها تبلیغات و عملیات روانی خود را  تواند براساس آن که در مرحله بعدی، کشور مبدأ می

به این ترتیب در این مرحله، هم به فشارهای فیزیکی و هم فشارهای روانی توجه . اشاعه دهد

 . شود می

افروزان روانی ایجاد رفتار و  هدف جنگ. است نشانگاه سومین افکار عمومی کشور هدف    

ها یا اصالحات  نگرش مورد نظر و مطلوب در مخاطبان است که در بیشتر مواقع تغییر رژیم

در جدا  هابرای ایجاد این تغییرات، بیشترین فعالیت .ر مدنظر استهای دیگ مبنیادی در نظا

شود  ها است، به این ترتیب سعی می ها و ناکارآمد نشان دادن دولت کردن دولت از ملت

ها است القائات تبلیغی ه روانی انجام  ها و عملکردهای آن ها که همان دولت براساس سوژه

ر بیشتر موارد تصور بر این است که تبلیغات انجام شده برای که د الزم به ذکر است. دشو

آیند  در صدد برمیکشورهای فاعل  ومی کشور هدف عملیات روانی است ونشانگاه افکار عم

در صورتی که  .که با استفاده از تبلیغات مخالف، بر عملیات روانی حریف غلبه یابند

توان بر  ته است و با ضد تبلیغ صرف نمیگفته؛ زمینه را آماده ساخ های فیزیکی پیش زمینه

 .این گونه عملیات روانی غلبه کرد

برای ایجاد فشار بر کشور . های منطقه است ، افکار عمومی و حاکمیتچهارم نشانگاه       

که تبادالت بیشتری  ای هستندهای منطقه ترین بازیگران، شهروندان و حاکمیت هدف، مهم

. داردتأثیر مستقیم بر کشور هدف ها  العمل این نشانگاه عکسهرگونه . با کشور هدف دارند

منطقه تبادالت اقتصادی خود را محدود کنند باعث ایجاد یک طور مثال اگر کشورهای  به

خواهد شد و یا اگر کشورهای منطقه در جهت  هارکود اقتصادی در بخشی از آن کشور

ف نیز ملزم به تجهیز تسلیحاتی خود بازدارندگی به تجهیز نظامی خود اقدام کنند، کشور هد

شود، که خود فشار مضاعف  هدف در این خصوص بودجه گزافی را متحمل می کشوراست و 

منطقه، خود تأثیرات  هر مضاف بر این، افکار عمومی. برای تأثیرگذاری بلند مدت است

دارد و در صورت  ی آن منطقههای کالن تمامی کشورها سزایی در تعیین سیاست به

از سوی بازیگران  ای های بازدارنده سیاست ،منطقه در افکار عمومی آمیز بودن خصومت

  .که در بلند مدت به نفع کشور هدف، نخواهد بود ای اتخاذ خواهد شد؛منطقه
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های ملی و  امروزه در عرصه. های جهان است ، افکار عمومی و حاکمیتپنجم نشانگاه     

المللی، همسویی افکار عمومی جهان است،  های بین ترین مالک برای کنش حتی فراملی مهم

نباشد، آن کشور  از سوی کشوری اگر افکار عمومی جهانی موافق انجام دادن یک عمل خاص

به ، باشدهای دیگر  اشغال یا فعالیت اموری مثل اگر قوی هم باشد و آن عمل مورد نظر هم

پشتوانه  چون نکته دیگر این که. وم نخواهد داشتدر بلندمدت تدا مشروعیت، دلیل عدم

المللی افکار عمومی جهانی است خود قدرت اجرایی جداگانه و  های بین های سازمان فعالیت

بر تأثیرگذاری بر  ای، عالوه  بیشتر کارپردازان عملیات روانی حرفه بنابراینمستقل ندارد، 

 .پردازند عمومی جهانی نیز می المللی، به تأثیرگذاری بر افکار های بین سازمان

المللی نیز از دو جنبه  های بین سازمان. اند المللی ها و نهادهای بین ، سازمانششم نشانگاه    

 ،توانند اقدامات عملی داشته باشند ها خود به تنهایی می که این سازمان اول این. اند قابل توجه

ای برای محاصره اقتصادی کشوری مانند عراق قبل از جنگ دوم  مانند تصویب قطعنامه

جانبه محسوب  ترین موفقیت در یک عملیات روانی همه فارس که این امر خود بزرگ خلیج

به این مفهوم که . شور مهاجم استهای ک بخشی به فعالیت جنبه دوم، مشروعیت. شود می

بخشی برای اعمال کشور  ور هدف، خود توجیه یا مشروعیتکش علیههایی  تصویب قطعنامه

توجیه حمله  موجب آن محکومیت تروریسم در سازمان ملل است که بارز مبدأ است نمونه

 (71: 813 ،نسبیال). نظامی امریکا به افغانستان شد

 ها بر نشانگاهفشارهای عملی و روانی اثر 
 .شود کار گرفته می ای خاص عملیات روانی بهه ها و شیوه ها برنامه برای هر یک از نشانگاه

ه 7ه نظامی 8ه اقتصادی 3ه سیاسی ه دیپلماسی  الملل عبارتند از  ابزارهای روابط بین

 تبلیغاتی 

سیاسی ه دیپلماسی، نظامی و اقتصادی : گانه این فشارها شامل ابزارهای سه: فشارهای عملی 

گانه مذکور،  کنند با فشارهای سه میکشور هدف و کارگزاران عملیات روانی سعی . است

اساس پیامدهای فشارهای  هایی مواجه سازند و سپس بر کشور هدف را با مشکالت و بحران

 .عملیات روانی بهره ببرند از های عنوان سوژه مذکور، به

آمده در   دست این فشارها شامل سوء استفاده از موضوعات به: ـ روانی فشارهای تبلیغاتی 

با استفاده از انواع و اقسام تمهیدات  روانیکارگزاران عملیات در این مرحله. ی استمرحله قبل

سازند و فاصله بین مردم و  و ترفندهای تبلیغاتی، وجهه حاکمیت مورد نظر را مخدوش می
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. ) کنند دهند و از آن امتیاز کسب می مسئوالن و یا حاکمیت با سطح جهان را افزایش می

 (41ه  48: 841  ،زورق

 سازی عملیات روانی استراتژیک اتیعوامل مؤثر در عملی

 مؤثر در کارگزاران عملیات روانی، از عواملامکانات : امکانات و تجهیزات کشور مبدأ -1 

اساس دانش محض و یا بعضی از کارشناسان تنها بر ،روانی استسازی عملیات عملیاتی

، خورند کنند که در عمل نیز شکست می ریزی خیالی عرضه می روانی، برنامهموجود عملیات

سازی، در مرحله اول عوامل عملی فشار برکشور هدف اعمال  لذا ضروری است در عملیاتی

با تجهیزات مناسب اساس پیامدهای آن فشارها، عملیات روانی یا تبلیغاتی  گردد و سپس بر

 .استوار گردد

اول نقاط ضعف و . توجه استوضعیت کشور هدف از دو جنبه قابل : وضعیت کشور هدف -2 

. ها است برداری در عملیات روانی و دوم امکانات و تجهیزات ضد تبلیغی آن آسیب قابل بهره

. تواند هم در اثر فشارهای بیرونی و هم در اثر ناکارآمدی داخلی باشد نقاط ضعف و آسیب می

دهند  هدف نسبت می کارگزاران عملیات روانی هر دو را به مسئوالن کشور ،در عملیات روانی

و مسئوالن نیز هر دو را به عوامل بیرونی؛ که هر دو نوع استدالل باعث موفقیت عملیات 

توان با  ها است که در صورت تفکیک می روانی کشور مبدأ و عدم اصالح و بهبود آسیب

اما امکانات ضد تبلیغی کشور هدف خود از مواردی است که . عملیات روانی مقابله کرد

تصادی و تواند عملیات روانی را با مشکل مواجه سازد، مثالً شاید کشوری از لحاظ اق می

خألهای دیگر را پوشش د دیپلماتیک و تبلیغی بتوان هایزمینهنظامی ضعیف باشد اما در 

- دهد و فشارهای نظامی و اقتصادی را به حداقل برساند که محاسبه این امور در عملیاتی

 (31: 813 ،نسبیال) .ضروری است همچنین نظامی و اقتصادیو  سازی عملیات روانی

 

 گیری  نتیجه
موقعیت ممتاز ایران در جغرافیای جهان، موجب شده که از دیرباز تاکنون، مرکز توجه 

جوی خارج از منطقه باشد، تا به هر نحوی از انحاء آن را در سیطره خود  های سلطه قدرت

های خدادادی آن که  بر خلیج فارس، تنگه هرمز و ثروتداشته و از این راه تسلط خود را 

. جهان را در خود جای داده است، تثبیت نمایند( نفت و گاز)درصد انرژی  41بیش از 

ای  نامه سیاسی و نظامی خود توجه ویژه هایی مانند آمریکا، روسیه، چین و هند در ره قدرت
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درت دریایی خود دارند و معتقدند برای به منطقه دریای عمان و اقیانوس هند و نیز افزایش ق

از بین بردن تهدیدات خود باید در چنین مناطقی با دشمن درگیر شوند نه در ساحل و 

وجود  ی مسائل به که در این بین حضور و نفوذ آمریکا در منطقه به واسطه. مرزهای خود

 .است تر از سایر رقیبان رنگانرژی، پر پس از یازده سپتامبر و نیاز روزافزون به منابع   آمده

زاد و تنگه آهای  مند نیروی دریایی در آب کل قوا بر حضور قدرت معظم تأکید فرماندهی    

ایاالت  این حضور به معنی حضور در حریم دریایی. درجه است1 المندب و فراتر از مدار باب

که  های موجود در خلیج فارس خواهد کاست، به این دلیل از حساسیتمریکاست آ متحده

، های مجاور ثباتی حوزه ثبات و بی خلیج فارس یک محیط بسته امنیتی نیست و امنیت آن از

کزی، شبه قاره هند، شمال خاورمیانه عربی، آسیای جنوب غربی، آسیای صغیر، آسیای مر

 . ر استثمتا تیکییهای ژئوپلآفریقا و سایر سازه

که یکی از  ه استها نشان داد برآورد تهدیدها و راهبردهای دفاعی مقابله با آن    

باشد و  تهدید منافع جمهوری اسالمی ایران از طریق دریا میهای ترین محور خطرناک

تواند در دریا  همچنین موثرترین پاسخ ما به دشمن که بازدارندگی را سبب خواهد شد می

طلبد که  میز به روز افزایش یافته و این امر های شناور رو ش یگانلذا نق. صورت گیرد

به اهمیت  های شناور نداجا نیز  مسئولین تالش نمایند، قدرت دریایی کشور را ارتقاء و یگان

 . در دریای عمان و اقیانوس هند واقف باشندخود و ارزش حضور 

، یای عمان حفظ کندسیادت دریایی خود را در در جمهوری اسالمی ایران اگر بخواهد    

و برتری حضور فعال داشته های آزاد  و در آب داشته باید کنترل موثری بر دریاهای خود

 برای کلیه کشورهای حاشیهضرر  تاکتیکی جهت ایجاد امنیت، آزادی کشتیرانی و عبور بی

  .ای عمان داشته باشدخلیج فارس و دری

 ا.ا.جکه منافع ملی  ضروری است،به این نکته ایران و فرماندهان نظامی  مردان دولتتوجه     

قدرت را در اختیار دارد و  گردد و قدرت نظامی بیشترین ابزار در چارچوب قدرت تعیین می

دریایی لحاظ حضور نیروی به. شود حسوب میترین عنصر قدرت ملی م رو عمدهاز این

تبدیل گردد،  قدرتتواند به یکی از ابزارهای  می دست که های دور در آب ایرانراهبردی 

های  مأموریت باید مجری این حضور استراتژیک میعمق استراتژیک کشور افزایش یافته و 

تواند در خالل  هایی که نیروی دریایی راهبردی می یکی از  مأموریت. استراتژیک نیز باشد

 . است های خود اجرا نماید، عملیات روانی استراتژیکی برنامه
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درجه شهمالی فرصهت بسهیار مناسهبی      1 زاد،  فراتر از مدار آ های حضور در سواحل و آب   

 ه آوردوجهود   های اصلی قهدرت نظهامی اسهت، بهه     که یکی از اهرم ایران جهت نیروی دریایی 

عملیهات برعلیهه    -گیری از کاربردهای قدرت دریایی مانند عملیات حفظ صلح تا با بهرهاست 

دوستانه  های انسان کمک -های غیرنظامی خانه کمک نظامی به نیروها و وزارت -ییدزدان دریا

کمهک نظهامی بهه     -عملیات جستجو و نجهات  -عملیات برای ایجاد صلح و آرامش -و امدادی

ههای   نهافع و بهر اسهاس آمهوزه    الم کمک به کشورهای خارجی و مشترک -نظامی نهادهای غیر

بهرای  مین نمایهد، بتوانهد   اکه منافع ملی در داخل را ته   اینروانی استراتژیک عالوه بر عملیات

حاکمیهت  ، افکهار عمهومی کشهور ههدف     ،های خارجی گذاری بر رفتارها، باورها و نگرش تأثیر

هها و افکهار عمهومی     دولهت و  المللهی  های بهین  سازمان ،افکار عمومی کشور مبدأ، کشور هدف

فهه نمایهد و جوامهع ذکهر شهده را متهاثر از       وایانجام  ا.ا.جدر راستای اهداف و منافع  منطقه

 . ها و اهداف جمهوری اسالمی ایران نماید آرمان

آزاد بههره  ههای   در آب خهود اگر جمهوری اسالمی ایران بخواهد از حضور نیهروی دریهایی       

چه از لحاظ تجهیزاتی و چه از لحاظ توجه بهه نیهروی انسهانی و    استراتژیک ببرد ناگزیر است 

 . بنماید پشتیبانیها  آموزش آن

سازی عملیات روانی استراتژیک توسط نیروی دریایی راهبردی با شروط در نتیجه عملیاتی

  :پذیر است زیر امکان

ها در رابطه با  های فرماندهی معظم کل قوا توسط همه دستگاه مد نظر قرار دادن دیدگاه - 

  نیروی دریایی راهبردی

 های سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی کشور  ستگاهمحور در همه د توسعه تفکر دریا -3 

پشتیبانی قاطع دولت از نیروی دریایی در تهیه امکانات، تجهیزات و ارتقاء سطح روحیه  -8

  کارکنان

  پشتیبانی قاطع ستاد کل نیروهای مسلح از نیروی دریایی راهبردی -7

-دریایی جهت نقشهای نیروی برنامهسالمی ایران از پشتیبانی کامل ارتش جمهوری ا -6 

 فرینی در راستای منافع ملیآ

  های نیروی دریایی مند صدا و سیما از ماموریت پشتیبانی هدف -4

برخورداری نیروی دریایی از کارکنان کیفی همراه با آموزش عالی و تفکر دریامحور و نیز -4 

  های پیشرفته تجهیزات و فناوری
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با همکاری همه غی و عملی برای مقابله با عملیات روانی انجام شده ه ارایه راهکارهای تبلی1

 های سیاسی، نظامی، اطالعاتی و اقتصادی کشور دستگاه

عملیات روانی  جرایکننده بین تمام ارکان کشور برای ا ه ایجاد دستگاه هماهنگ1

 استراتژیکی

 دستگاه هماهنگ کنندهدر نیروهای متخصص در اجرای عملیات روانی  گیری از بهرهه 1 

ها در  روانی متخصص و همراهی آن های عملیات های دریایی از تیم برداری ناوگان بهره -  

 ها مأموریت

هایی که در جوامع هدف به  گیری از توانمندی افراد، اقوام و یا سازمان شناسایی و بهره -3 

کی از محورهای خطرناک تهدید بر که ی با توجه به این بنابراین .هستند ا وفادار.ا.های ج آرمان

اگر نیروی دریایی در کنار سایر  علیه جمهوری اسالمی ایران از سمت دریا است،

های خود قادر باشد عملیات روانی استراتژیکی را عملیاتی نماید، نه تنها توانسته  مأموریت

کشور  است تهدیدها را خنثی نماید بلکه فرصت ارزشمندی برای تآمین منافع ملی نصیب

 .نموده است
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