
کاربرد قدرت دریایی
1غالمرضا طحانی

چکیده
گستردگی مرزهاي دریایی جمهـوري اسـالمی ایـران باعـث افـزایش عمـق راهبـردي کشـور گردیـده اسـت و           

کند و هر کشوري کـه بـه دریاهـاي آزاد ارتبـاط داشـته      دانیم که عمق راهبردي هر کشور در دریا عینیت پیدا میمی
هاي دریایی و کاهش امنیت مسـیرهاي مواصـالت   رصت. براي مثال در زمان بروز بحرانباشد هم تهدید دارد و هم ف

هاي بیمه افزایش قیمت را اعمال و از این طریق فشار اقتصـادي را بـر کشـورهاي مـورد نظـر تحمیـل       دریایی، شرکت
شود. با توجه یز خنثی میکنند. در اینجاست که اگر نیروي دریایی حضور مؤثر داشته باشد، این ترفند استکباري نمی

اي نیـز  به گستردگی مرزهاي آبی جمهوري اسالمی ایران در جنوب، تهدیـدات آینـده کشـور مـا در ابعـاد فرامنطقـه      
شوند. لـذا بـا توجـه بـه مـؤثرتر بـودن پاسـخ بـه تهدیـدات در دریـا، تقویـت قـدرت دریـایی از              بینی میدریاپایه پیش

یی  متشـکل از سـه مؤلفـه ناوگـان نظـامی، ناوگـان غیرنظـامی و علـوم و         باشـد. قـدرت دریـا   هاي کشـور مـی  اولویت
پردازیم.باشد ولی ما در این مقاله به جنبه ناوگان نظامی آن میهاي مربوطه میزیرساخت

عبارتند از عملیات نظامی، اجراي عملیات انتظامی یا پلیسی و اجراي عملیات امدادي کاربردهاي قدرت دریایی
مجموعـه  را به دو زیرتوان آنکه در این میان با توجه به اهمیت کاربردهاي نظامی قدرت دریایی، میو صلح جویانه 

تقسیم نمود.
کاربرد نظامی از طریق دریا (نمایش قدرت)-الف

کاربرد نظامی در دریا (کنترل دریایی)-ب
سیاسـی  ةن سـعی بـر تحمیـل اراد   دانیم که قدرت دریایی از ابتداي تشکیل آن، همواره با ترفندهاي گونـاگو می

هـاي مختلفـی اسـتفاده    کشور متبوع خود بر طرف مقابل داشته است و با توجه به شرایط حاکم بر زمـان خـود از واژه  
به موارد مقالهتوان به دیپلماسی ناوچه توپدار و نمایش قدرت اشاره نمود. در این ترین آنها مینموده است که از مهم

پردازیم.یمهمی از این قبیل م
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مقدمه
آمـوختگی  در مراسـم اعطـاي سردوشـی و دانـش    1388مقام عظماي والیـت در مهرمـاه سـال    

ودند:هاي افسري آجا در دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی(ره) چنین فرمدانشگاه
نیروي دریایی در بسیاري از نقاط عالم و در کشور ما یک نیـروي راهبـردي اسـت و بایـد بـه      "

سـخنان فرمانـدهی معظـم کـل قـوا در      "چشم یک نیروي راهبردي به نیروي دریایی نگریسته شود.
خصوص نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران، نشان از اشراف معظم لـه بـه مسـائل جهـانی     

دارد. 
قبل از ادامه بحث الزم است ابتدا به انواع کاربردهاي قدرت دریایی در دنیا بپـردازیم کـه   

طـور عـام و در سـوي دیگـر کاربردهـاي نظـامی       در یک بخش کاربردهاي قدرت دریـایی بـه  
قدرت دریایی قرار دارد.

1کاربردهاي قدرت دریایی

2عملیات نظامی.1

3اجراي عملیات انتظامی یا پلیسی.2

4لیات امدادي و صلح جویانهاجراي عم.3

5کاربردهاي نظامی قدرت دریایی

.توان به دو زیرمجموعه تقسیم نمودکاربردهاي نظامی از قدرت دریایی را می

(نمایش قدرت)6کاربرد نظامی از طریق دریا- الف
(کنترل دریایی)7کاربرد نظامی در دریا- ب

1- Maritime power application
2- Military operations
3- constabulary operations
4- Benign operations

1388یایی راهبردهاي قدرت در-طحانی غالمرضا-اهللاسیاري حبیب-5
6- From the sea (power projection)
7- At sea (sea control)
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ریا:کاربردهاي نظامی قدرت دریایی از طریق د–الف 
کشورهاي داراي قدرت دریایی نظامی قوي همانند آمریکـا  . 1ايبازدارندگی هسته- 

هاي بالسـتیکی داراي کالهـک   هاي اتمی هستند که قادرند موشکو روسیه، داراي زیردریایی
هاي مذکور جهـت اسـتفاده در اجـراي ضـربه     اتمی را حمل نمایند. این کشورها از زیردریایی

مـدت طـوالنی در دریـا حضـور     ها قادرنـد بـه  گونه زیردریاییمایند. زیرا اینناستفاده می2دوم
داشته، بدون آنکه کشف شوند.

توان از طریـق  . قدرت دریایی را می3اجراي عملیات رزمی بر علیه دشمن در زمین- 
تـوان بـا   دریا بر علیه دشـمنی کـه در خشـکی مسـتقر اسـت اعمـال نمـود. ایـن عملیـات را مـی          

هـاي سـطح بـه سـطح، پشـتیبانی آتـش       ها، موشکپیماهاي سازمانی، زیردریاییبکارگیري هوا
)، نیروهاي آبخاکی و نیروهاي عملیات ویژه اجرا نمود.NGS4دریایی (

حضور نیروهاي دریایی در اطراف جزایر و یا سواحل خاصی از دشمن باعث خواهد شد، 
دفـاع از آن نـواحی بـه کـار     تا دشمن فریب خورده و تعداد کثیري از نیروهاي خود را جهـت 

گیرد و در نتیجه نتواند آن نیروها را در جاي دیگر به کار گیرد.
(عملیات نمایش آبخاکی ژنرال نورمن شوارتسکوف آمریکایی در جنگ اول خلیج فارس 

)5و آزادسازي کویت
. نیروهـاي دریـایی قادرنـد بـا     6اجراي عملیات رزمی در دفاع از نیروهاي ساحلی- 

سد دفاعی از نیروهاي مستقر در ساحل و یا مناطق ساحلی خودي دفاع نمایند. ایـن  ایجاد یک 
تواند به صورت دفاع هوایی و پشتیبانی لجستیکی باشد. دفاع می

. نیروهاي دریایی قادرند تا از طریق انجـام عملیـات   7عملیات تخلیه عوامل غیر نظامی- 
کت نمایند. ممکـن اسـت شـرایطی    شر1(NEO)آبخاکی در عملیات تخلیه عوامل غیر رزمی 

1 -Nuclear Deterrence
2- Second Blow(second strike)
3- Combat operations against the land
4- Naval Gunfire Support

1388هاي دریایی تجزیه و تحلیل جنگ-داناطوسی عبدالرضا-طحانی غالمرضا-5
6-Combat Operation in Defense of forces Ashore
7- Evacuation operation



14فصلنامه علوم و فنون نظامی / شماره. ...............................................................................................60

پیش آید که  بانـدهاي پـروازي سـاحلی و بنـادر موجـود، غیـر قابـل اسـتفاده شـوند در چنـین           
شرایطی نیروهاي آبخاکی قادرند تا با ایجاد یک مسیر آبی و با ایجاد سرپل در ساحل نسبت به 

تخلیه نیروها و یا عوامل غیر نظامی اقدام نمایند.
عنوان توان از نیروي دریایی به. می2ریایی در حمایت از سیاستاستفاده از نیروي د- 

یک ابزار دیپلماتیک در پشتیبانی از سیاست خارجی کشور استفاده نمود. بدون آنکه نیازي به 
ها به عمـل آیـد. کافیسـت کـه در مراحـل اولیـه       هاي نظامی یا سیاسی جهت حل بحرانفعالیت

خـود،  ةنـوب اي استقرار یابند. استقرار ایـن نیروهـا بـه   هشروع بحران، نیروهاي دریایی در منطق
ها از طرف کشور داراي قدرت برتر دریایی است. باعث بازدارندگی و تحمیل خواسته

حضور ناوهاي خودي در کشورهاي خارجی خود بیانگر قـدرت دریـایی کشـور صـاحب     
نین قـدرتی وجـود دارد.   تواند این ایده را به ملت آن کشور القاء نماید که چپرچم است و می

عنـوان سـفیران کشـور    در این حالت هیچ تهدید نظامی وجود ندارد و ناوهاي حضور یافتـه بـه  
نمایند.خود عمل می

. نیروهاي دریایی قادرند تا زیر نظر سازمان ملل در هر کجاي 3عملیات پشتیبانی از صلح- 
عمـل شـوند. از جملـه    دنیا که الزم باشد جهـت عملیـات حفـظ صـلح و یـا ایجـاد صـلح وارد       

تواند در این راستا به انجام رساند عبارتند از:هایی که نیروي دریایی میعملیات
بـس دریـایی،   هاي تجاري، کنترل بر آتشها علیه یک کشور، توقیف کشتیاعمال تحریم

گردد و...کنترل بر فضاي مناطق پرواز ممنوع که توسط سازمان ملل تعیین می
ایی در دریا:اعمال قدرت دری

.4عملیات بر علیه نیروهاي دشمن- 
. یعنـی  ایجاد سد و موانع در برابر نیروهاي دریایی و کشتیرانی تجاري دشمن.1

که به دشمن اجازه داده نشود تا از توان خود در جهت استفاده از نیروي دریایی و همچنین این

1- Non-combatant Evacuation operations
2- Naval force in support of diplomacy
3 - Peace Support Operations
4- Operations Against Enemy Forces
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از این طریق توان راهبردي او جابجایی بار و تجهیزات و ایجاد تجارت دریایی استفاده نماید و
را در جهت اداره جنگ کاهش داد.

ها و یـا سـواحل خـود را    که به دشمن اجازه داده نشود تا آب. یعنی این1محاصره دریایی.2
ترك نموده و یا بالعکس هیچ نیروي کمکی (تجاري و نظامی) نتواند به سـواحل دشـمن وارد   

شود.
اي از تحـریم باشـد و در خـالل    واند شـکل پیشـرفته  تاز نظر راهبردي، محاصره دریایی می

دریایی یک سد محکم ایجاد نمود تـا دشـمن نتوانـد آنقـدر     توان با استفاده از قدرتجنگ می
قوي شود تا به جنگ ادامه دهد.

تـوان منـافع و یـا    . با استفاده از نیروي دریایی مـی 2ایجاد موانع توسط عملیات ایذایی.3
عنـوان یـک   خود، بـه ةنوبن را مورد تهدید قرار داد، این عمل بهنقاط حساسی در خاك دشم

نماید، زیرا افکار دشمن منحـرف شـده و بخـش وسـیعی از     سد و مانع در برابر دشمن عمل می
نماید.توان خود را صرف دفاع از نقاط مورد تهدید می

وده و بـا  صورت ایستا و ثابت ب. این عملیات اغلب به3ايعملیات کنترل دریایی ناحیه.4
هاي سالح مربوطه، بخش وسـیعی از  بکارگیري رادارهاي مراقبت و شناسایی برد بلند و سامانه

هـا نیـز اغلـب، ناوهـا، هواپیماهـا و      دهـد. ایـن رادارهـا و سـالح    دریا را تحت پوشش قـرار مـی  
دهند که قصـد حملـه بـه سـواحل خـودي یـا       هایی از دشمن را مورد هدف قرار میزیردریایی

ي دوست را دارند.کشورها
. گرچه ایجاد مناطق انحصـاري نظـامی از نظـر قـوانین     4ایجاد و حفظ مناطق انحصاري.5

باشد، اما ایجاد چنین مناطقی هم کاربرد نظـامی و هـم کـاربرد سیاسـی     المللی پذیرفته نمیبین
، دارد. در مواقع بروز جنگ و بحران در یک منطقه، با اعالم رسمی مناطق ممنوعه و انحصاري

شود.تر میوظیفه کنترل دریایی در نواحی خاص آسان

1- Blockade
2- Containment by Distraction
3- Area Sea Control Operations
4- Establishment and Maintenance of Exclusion Zones
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گونه عملیات را در تواند این. نیروي دریایی می1قراول یا (جلودار)عملیات پیش- 6
روبـی و یـا ضـد    هاي اصلی نیرو انجـام دهـد تـا نسـبت بـه انجـام عملیـات مـین        جلوتر از یگان

احی ساحلی، جهت کاهش خطرات تـا  زیردریایی اقدام نمایند. این عملیات ممکن است در نو
سطح قابل قبول، وقت گیر باشد. می توان از این نیروها براي انجام عملیات فریب نیـز اسـتفاده   

نمود.
معنـی تشـکیل   اي بـه ) : دفـاع الیـه  (حفاظ نزدیک و حفاظ دور2اي دفاع الیه- 7

ضدزیرسـطحی و  مهم است که در آن وظایف دفاع هوایی، حفاظ براي حفاظت از یک یگان 
گردد. همچنین ممکن است یک منطقه مهم به چند هاي خاصی واگذار میضدسطحی به یگان

هایی جهت گشت در هر منطقه اختصاص یابند.منطقه گشت تقسیم شده و یگان
هاي تواند در زمان جنگ به روش: نیروي دریایی می3* حفاظت از تجارت دریایی

ارت دریایی اقدام نماید:مختلف زیر نسبت به حفاظت از تج
NCS(.4کنترل خطوط کشتیرانی توسط نیروي دریایی (- الف

کـارگیري  اگر خطوط تجاري کشتیرانی مـورد تهدیـد واقـع شـوند نیـروي دریـایی بـا بـه        
اي خـاص  هـاي تجـارتی در منطقـه   تواند نسبت به کنترل و شناسـایی کشـتی  هاي خود مییگان

اقدام نماید.
که یک خطر جدي، تجارت دریایی را تهدید کنـد،  : زمانی5شکیل کاروانت- ب 

- باشد، اگر تعدادي کشـتی بـه  اي براي کاهش خطرات میتشکیل کاروان روش آزمایش شده

بایست تحت کنترل قرار گیرد و هم اي که میطور متمرکز در یک کاروان جمع شوند، منطقه
خطوط کشتیرانی به حداقل کاهش می یابد.چنین مدت زمان مورد نیاز براي حفاظت از

2- Precursor Operating
2 -Layered Defense
3 -Protection of Maritime Trade
4 -Naval Control of shipping
5 - Convoying(convoy-escorting)
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هاي اسـکورت  سازد و در عوض کار یگانتر می، کار مهاجمین را مشکل1تشکیل کاروان
نماید.تر میکننده را ساده

بعضی اوقات افسران نیروي دریایی نسبت به کاربرد کاروان مرَدد و دو دل هستند و بر این 
فایده است. هاي تجاري بیلم و فناوري، تشکیل کاروانباشند که با پیشرفت ععقیده می

هـاي تجـارتی انگلیسـی    همین ایده در جنگ جهانی دوم نیز حاکم بود، اما تشکیل کاروان
هـاي تجـارتی انگلیسـی در برابـر     گر چه دیر انجام شد، اما باعث نجـات کشـتی  1917در سال 

هـاي  م نیز فرمانـدهان زیردریـایی  آلمانی گردید. در جنگ جهانی دوU-boatهايزیردریایی
طـور مسـتقل   هـایی کـه بـه   آلمانی، تنها زمانی موفق به اجراي مأموریت خود بودند کـه کشـتی  

کردند.دریانوردي می
اي تـنش وجـود دارد و یـا دزدي دریـایی     : اگر در منطقه2اسکورت دور و نزدیک- 3

توانـد در  دارد، نیروي دریایی مـی گیرد و یا خطر حمله نیروهاي نامنظم وجود صورت       می
صحنه حاضر شده و حمالت را دفع نماید.

توان اسکورت دور و یا نزدیک تشکیل داد. در اسکورت دور، اگر تهدید بزرگتر باشد می
چنـین اسـتقرار در حـوالی محـل     توانند از طریق مراقبت و شناسـایی و هـم  نیروهاي دریایی می

حفاظت از آنها اقـدام نماینـد ولـی در اسـکورت نزدیـک      هاي تجاري، نسبت به تمرکز کشتی
هاي مشخص شده استقرار یابند.توانند در نزدیکی کشتیمی

کاربرد پلیسی یا انتظامی قدرت دریایی
از جمله عملیاتی هسـتند کـه زیرنظـر سـازمان     5و قرنطینه4تحریم اقتصادي3اعمال توقیف 

ان اسـتفاده از نیروهـا و سـطح نیروهـاي نظـامی      شـوند. میـز  ملل متحد در سراسر دنیا انجام مـی 
داراي مشروعیت بایست از طرف سازمان ملل تعیین شود تا هرگونه عملیاتیشرکت کننده می

منظور جلوگیري از خروج اقالمی از کاالهـا از یـک   باشد. قرنطینه عملیاتی است که معموالً به

1388هاي دریایی تجزیه و تحلیل جنگ-اناطوسی عبدالرضاد-طحانی غالمرضا-١
2 -Distant and Close Escort
3 -Embargo
4 -Economic sanctions
5 -Quarantine
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شـود متفـاوت اسـت، محاصـره     گفته میشود. این عملیات با آنچه که محاصره منطقه انجام می
معموالً کاربرد نظامی دارد.

انواع دیگر کاربردهاي پلیسی عبارتند از:
منظـور  معنی استفاده از نیروهـاي دریـایی بـه   : این واژه دقیقاً به1عملیات حفظ صلح- 1

گري یا نظارت است.شرکت در عملیات میانجی
هایی که براي دسـتیابی و حفـظ   تیبانی از تالشاین نیروها با توافق طرفین درگیر، جهت پش

تواند بر تعیین گر دریایی میشوند. یک نیروي میانجیکار گرفته میگیرند بهصلح صورت می
بـس دریـایی کنتـرل و یـا در     اي نظارت داشته باشد، بـر آتـش  حدود مرزي دریایی و رودخانه

زنی نماید.طرف اقدام به گشتمناطق حائل و بی
توان به عنوان نیروي حافظ صلح در روي زمین  استفاده نمود. نان دریایی نیز میاز کارک

هـاي  : دزدان دریـایی ممکـن اسـت از گـروه    2عملیات بر علیـه دزدان دریـایی  - 2
صـورت  هاي سرزمینی یک کشـور فعالیـت نماینـد کـه در آن    کوچک تشکیل شوند و در آب

شود ولی گاهی ممکن اسـت ایـن   ارد عمل مینیروي دریایی جهت خنثی نمودن فعالیت آنها و
هـاي  هـاي آزاد و یـا در تنگـه   هـاي پیشـرفته در آب  صورت سازمان یافتـه و بـا سـالح   دزدان به

المللـی،  هـاي بـین  صورت تحت نظر سـازمان راهبردي اقدام به دزدي دریایی نمایند که در این
دزدي دریایی اخیر در خلیج عدن و نیروي دریایی قادر است نسبت به انهدام آنها اقدام نماید. (

تنگه باب المندب)
هـا  گونـه کمـک  : ایـن 3هاي غیرنظامیخانهکمک نظامی به نیروها و وزارت- 3

شامل اعمال قانون و حفظ نظـم و آرامـش در خطـوط سـاحلی اسـت. مـثالً حفاظـت از صـید،         
ی در اطراف زنکمک به گمرك  ( مخصوصاً در مورد جلوگیري از ورود مواد مخدر )، گشت

، گشت دریایی بـه منظـور   MCT(4سکوهاي نفتی، شرکت در عملیات ضد تروریسم دریایی (
جلوگیري از قاچاق سالح و غیره....

1 -peace keeping operating
2 -Anti-piracy Operating
3 -Military Assistance to the Civil power and Civil ministries
4 -Maritime Counter Terrorism



65................................................................................................................کاربرد قدرت دریایی .........

1کاربرد قدرت دریایی در عملیات امدادي و صلح جویانه

نیروي دریـایی بـا توانمنـدي آمـاد و پشـتیبانی      2هاي انسان دوستانه و امداديکمک :
ر است به سانحه دیدگان در اثر طوفان، سیل و زلزله کمک رسانی نماید. ایـن  مستقل خود قاد

هاي شناور کوچک از انعطاف پذیري قابل توجهی در ایـن زمینـه   نیرو با داشتن بالگرد و یگان
برخوردار است.

منـابع آمـاد و پشـتیبانی نیـروي دریـایی قادرنـد       3عملیات براي ایجاد صلح و آرامش :
هاي شـناور در ایجـاد و صـلح و امنیـت سـهیم باشـند. بـراي مثـال شـرکت در          صورت پایگاهبه

عملیات مین جمع کنی در مناطقی که قبالً درگیري دریایی و بحران بوده است و پاك سـازي  
معابر دریایی و سواحل.

هـاي آزاد           المللـی کلیـه شـناورها در آب   : براساس قوانین بـین 4عملیات جستجو و نجات
سـت در عملیـات جسـتجو و نجـات شـرکت نماینـد. در نزدیکـی سـواحل خروجـی نیـز           بایمی

هـاي غیرنظـامی و وسـایل پرنـده، پوشـش خـوبی از       همـراه سـایر سـازمان   شناورهاي دریایی به
آورند.عمل میسواحل کشور خودي به

هایی نظیـر جسـتجو و نجـات، کمـک بـه      : کمککمک نظامی به نهادهاي غیرنظامی
هاي صدمه دیده، کشـف و خنثـی سـازي مـواد منفجـره، کنتـرل       نجات کشتیسانحه دیدگان، 

آلودگی محیط زیست، تحقیقات آبنگاري و غیره.
     نیـروي دریـایی   5:کمک به کشـورهاي خـارجی و کشـورهاي مشـترك المنـافع

بایست این توانمندي را داشته باشد تا خدمات آموزشی را به سایر کشورها و یا کشـورهاي  می
چنین با دهد. همطور معمول این کار را از طریق تبادل دانشجو انجام مینماید و بهمتحد، ارائه

هاي مشترك تبادل اطالعات نموده و از این طریق نسـبت بـه توسـعه    طراحی و اجراي رزمایش
نیروي دریایی خود اقدام نماید.

1388راهبردهاي قدرت دریایی -طحانی غالمرضا-اهللاسیاري حبیب-١
2 -Humanitarian and Disaster Relief
3 -Peace Building Operations
4 -Search And Rescue
5 -Military Assistance to Foreign and Common Wealth Governments.
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ورت زیـر تشـریح   صـ توان،کاربرد قدرت دریایی را بـه طور معمول میگذشته از مطالب باال، به
نمود:

)Gunboat Diplomacyدیپلماسی ناوچه توپدار(.1
المللـی و  بـراي تحمیـل اراده سیاسـی در زمـان صـلح و بـه هنگـام تیـره شـدن روابـط بـین           

اي بـراي اعمـال   عنوان وسیلههاي آماده جنگ، اکثر کشورها از نیروي دریایی خود بهوضعیت
کننـد، کـه بـه ایـن     تر است، استفاده مـی ایی ضعیففشار به کشور متخاصم که از نظر توان دری

گویند.می"توپدار ةدیپلماسی ناوچ"عمل 
1هـاي اخیـر جـایگزین مفهـوم فـوق شـده، نمـایش قـدرت        اصطالح جدیدي که در سـال 

پردازیم.هاي بعدي به تشریح آن میباشد که در قسمتمی
2دیپلماسی ناوچه توپدار 

لماسی ناوچـه توپـدار بـه پیگیـري اهـداف سیاسـت خـارجی        در صحنه سیاست بین المللی، دیپ
گردد که با نمایش آشکار قدرت نظامی همراه است.اطالق می

کارگیري نیروي نظامی جهت اعمـال تهدیـد مسـتقیم بـه جنـگ، کـه ممکـن        عبارت دیگر بهبه
است براي یک نیروي برتر خوشایند نباشد.

ا یکـدیگر در حـال جنـگ بودنـد، آمـده اسـت،       این واژه از دوران امپراطـوران اروپـایی کـه بـ    
هـاي توپـدار   که نمایش قدرت شامل به نمایش در آوردن قدرت نیروهاي دریایی بود، ناوچهزمانی

شـمار  اي از   ناوهاي جنگی بودند که نمـاد و سـمبل یـک نیـروي نظـامی پیشـرفته بـه       نمونه پیشرفته
رفتند.کشور مذاکره کننده  می

بایسـت ایـن موضـوع را مـد نظـر قـرار       (معموالً بر سر مسایل تجاري) میهاي اروپایی با قدرت
ها در نزدیکی سواحل خود ظاهر خواهد شـد. صـرف   داد که ناوهاي جنگی یا ناوگانی از کشتیمی

نـدرت الزم  هـایی، بـه  اي داشـت و بـراي چنـین ناوچـه    ظاهر شدن چنین نیرویی اثرات قابل مالحظه
به نمایش گذاشتن آتش توپخانه را انجام دهند.شد تا سایر اقدامات مثالًمی

1 - Power Projection
2. Gun boat  diplomacy
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هاي تاریخی از بازوهاي بلنـد  نظریه پردازان آمریکایی معتقدند که نیروي دریایی در اکثر دوره
گردید و ما این سنّت را در قرن بیست و یکم نیـز تحمیـل خـواهیم کـرد.     ها محسوب میامپراطوري

کنند که:اشاره میایشان در اثبات نظریه خویش به ذکر مثالی
اگر به گروهی از مـردم خاورمیانـه و آفریقـا بگوییـد کـه ده نفـر متخصـص در یـک پایگـاه          "

دهند زیرا براي آنها مهم نیست و یـا  شدت مشغول فعالیت هستند، هیچ واکنشی نشان نمیموشکی به
ن مـردم یـک نـاو    زمین قرار دارد؟ ولـی اگـر بـه همـا    ةدانند که آن پایگاه کجاي کرحتی آنها نمی

جنگی را در سواحل خودشان نشان دهیم بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
1یک نمونه قابل توجه و بحث برانگیز از دیپلماسی ناوچه توپدار در مورد واقعـه دن پاسـیفیکو  

، نـاوگروهی از ناوهـاي   2بود، که در آن وزیر امور خارجـه برتیانیـا، لُـرد پالمرسـتون    1850در سال 
اي بـود  یونان اعزام نمود. این اقدام بـه تالفـی صـدمه   3نیروي دریایی را براي محاصره بندر پیرواس

در آتن وارد آمده بود و اقـدامات دولـت   4نام آقاي دیوید پاسیفیکوکه به یک شهروند بریتانیایی به
جایی نرسیده بود.براي جبران خسارات به5کینگ اوتو

هاي یک کشور به این معنی است کـه  اي از قدرت توانمنديخشی یک چنین نمایش سادهاثر ب
هـاي نظـامی را در   توانسـتند پایگـاه  کشورهاي داراي قدرت نیروي دریایی، مخصوصا ً بریتانیـا، مـی  

سراسر دنیا ایجاد نمایند(براي مثال، دیگوگارسیا در اقیانوس هند) و روابط سـودمند اقتصـادي را بـا    
عنـوان بهتـرین   کشورها برقرار نمایند. جدایی از پیروزي نظـامی، دیپلماسـی ناوچـه توپـدار بـه     سایر

اي و در نهایـت توسـعه و   هـاي نظـامی مسـتعمره   روش براي ایجاد شـرکاي تجـاري جدیـد، پایگـاه    
گسترش امپراطوري بود. 

هـاي  م پیشـرفت واسطه کمبود منـابع و عـد  هاي اروپایی متوجه این نکته شدند که بهامپراطوري
سادگی از بین خواهد رفـت،  فنّاوري آنها و روابط دوستانه آنها در مواجه شدن با چنین فشارهایی به

1. Don Pacifico
2. lord palmer Ston
3. Piraeus
4. David Pacifico
5. king Otto
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بایسـت بـه   یـابی بـه مـواد خـام و بازارهـاي جهـانی مـی       بنابراین به این نتیجه رسیدند که براي دسـت 
کشورهاي پادشاهی متکی باشند.

و متفکر نیـروي دریـایی، ماهیـت دیپلماسـی ناوچـه      یک دیپلمات بریتانیایی1آقاي جیمز کیبل
تشریح نموده است. در این آثـار،  1994تا 1971اي از آثارش در فاصله سال هاي توپدار را در پاره

داند (بـه غیـر از   عنوان کاربرد یا تهدید محدود توسط نیروي دریایی میاو پدیده ناوچه توپدار را به
عمـل آورد و  خود را تضمین نموده و از ضرر و زیان جلوگیري بـه کاربرد نظامی و جنگی) تا منافع

المللی و مسائلی از این قبیل را در برابر ملل خارجی در داخل خاك آنهـا و یـا در   یا یک دعوي بین
حوزه قضایی آنها به پیش ببرد. او همچنین مفهـوم ناوچـه توپـدار را بـه چهـار حـوزه اصـلی تقسـیم         

نماید:می
ساز): (نیروي تعیین کننده/ نیروي سرنوشت2قطعینیروي نهایی و

کاربرد دیپلماسی ناوچه توپدار براي ایجاد و یا از بین بردن یـک سرنوشـت و یـا پدیـده     
محتوم و حتمی.

يگرا): (نیروي هدف3نیروي مصمم و جد
کاربرد نیروي دریایی براي تغییر سیاست یا ویژگی دولت یا گروه هدف. 

4دهنیروي شتاب دهن:
اي که فضاي کافی جهت تنفس را فراهم نموده و میـدان انتخـاب را   فرایند طراحی شده

گذاران افزایش دهد.براي سیاست
دار):(حضور معنی5دار گویانیروي معنی

طور جالـب تـوجهی ایـن جنبـه از     هاي سیاسی (بهکاربرد نیروي دریایی براي ارسال پیام
ه آقاي کیبل نبوده و فراموش شده است).دیپلماسی ناوچه توپدار مورد توج

1. James Cable
2. Definitive force
3. Purposeful force
4. Catalytic force
5. Expressive force
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هاي توپدار بر خالف نظریاتی بـود کـه قبـل از قـرن هجـدهم مـیالدي       دیپلماسی ناوچه
طور ذاتـی  بایست بهمطرح شده بود، وي معتقد بود توسل به زور می1توسط هوگوگروتیوس

محدود شود.
شرایط و اوضاع و احوال جدید 

قدرتمنـدترین ناوهـاي مـدرنی هسـتند کـه در حـال حاضـر در        2ناوهاي هواپیمابر کالس نیمیتز
دهنده دانش تخصصی آمریکا در مهندسی کشـتی  خدمت نیروي دریایی ایاالت متحده بوده و نشان

باشند.  می
عنوان بخشـی از دیپلماسـی ناوچـه توپـدار     ) بهE-3 AWACS(3هواپیماهاي مدرن آواکس

روند.میکاربه
گونـه کـه ایـاالت    شود. همانعنوان شکلی از سلطه و برتري تلقی میار بهدیپلماسی ناوچه توپد

متحده در دهه اول قرن بیستم، تبدیل به یـک قـدرت نظـامی گردیـد، دیپلماسـی ناوچـه توپـدار در        
عنوان دیپلماسـی چمـاق بـزرگ تـا حـدودي توسـط دیپلماسـی دالر جـایگزین         دوران روزولت به

داران خصوصـی  گـذاري سـرمایه  گ بـا هـویج توسـط سـرمایه    گردید.(جایگزین کردن چماق بـزر 
و در دوران ریاست جمهوري ویلسـون،  1914توپدار در سال ةآمریکا). اما سیاست دیپلماسی ناوچ

4ویژه در مورد حمله نیروي زمینـی ایـاالت متحـده و اشـغال وراکـروز     در خالل انقالب مکزیک به

طور عملی و آشکار اتفاق افتاد.به
برتـري قـدرت نیـروي دریـایی ایـاالت      ةواسـط ی ناوچه توپدار پس از جنگ سرد، بـه دیپلماس

هـاي  طـور دائـم موقعیـت ناوگـان    ، اکثراً بر نیروي دریایی استوار بود. دولت ایاالت متحده بهمتحده
هاي خـارجی تـأثیر گـذار باشـد. در دوران ریاسـت      داد تا بر افکار پایتختدریایی خود را تغییر می

تـر در  حسـاس بیل کلینتون  (با اتحاد دولت تونی بلر در بریتانیا ) لحظات دیپلماتیک خیلیجمهوري 
جنگ یوگسالوي و در جاهاي دیگر بوجود آمد. در جنگ بالکان(ناتو در یوگوسالوي) با استفاده 

١. Hugo Grotius

٢. Nimitz class carriers

3. AWACS (Airborne Warning And Control System)

Airborne radar system which detects low-flying aircraft; aircraft outfitted with such a
system.
٤. VERACRUZ
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کـه یـک هواپیمـاي مراقبـت و     E_3، و هواپیماهـاي آواکـس  1هاي دریایی تام هاوكاز موشک
صـورت غیـر عامـل اسـتفاده شـد. اکنـون       عنوان نمایشی از حضور نظامی بهایی است، بهشناسایی هو

تبـدیل شـده   2واژه دیپلماسی ناوچه توپدار در بسیاري از محافل تغییر یافته و به واژه نمایش قـدرت 
است.

)    Power projectionنمایش قدرت(
ریکا و علوم سیاسی آمریکایی طورکلی در نیروهاي مسلح آماي است که بهنمایش قدرت واژه

اطـالق  3شود و به ظرفیت یک کشور جهت اقدام به جنگ در خـارج از مرزهـاي خـود   استفاده می
اي دور از گردد، به عبارت دیگر، اعمال سیاست با اسـتفاده از زور، یـا اعمـال تهدیـد در منطقـه     می

سرزمین خود.
و لغات نظامی خـود، واژه نمـایش   فرهنگ واژگان ،J1-02وزارت جنگ آمریکا در کتاب 

نماید:شرح ذیل تعریف میقدرت را به
کارگیري تمام یا قسمتی از عناصر قدرت ملـی خود(سیاسـی، اقتصـادي،    توان یک کشور در به

، جهـت مقابلـه بـا    اطالعاتی یا نظامی ) در استقرار سریع و مؤثر نیروها در مناطق مختلف و پراکنـده 
اي.یات بازدارندگی و تقویت ثبات منطقهها و شرکت در عملبحران

المللی است. هر کشـوري بتوانـد   این توان یک عامل حیاتی از قدرت یک کشور در روابط بین
توان گفت کـه  طرف خارج از مرزهاي خود هدایت کند به آن کشور مینیروهاي نظامی خود را به

رود کـه  کـار مـی  واژه زمـانی بـه  باشـد، امـا ایـن    هاي نمایش قـدرت مـی  داراي سطحی از توانمندي
(یا حداقل دور تر از خـاك اصـلی   هاي جهان دسترسی داشته باشندآبةنیروهاي یک کشور به هم

کشور ). هر کشور داراي یک توان نظامی قـوي و بـزرگ باشـد (مـثالً یـک نیـروي زمینـی قـوي)         
هـا وسـایل و منـابع نمـایش     شود، زیرا ایـن نیرو میصورت محدود نمایاناي آن بهاثرگذاري منطقه

قدرت را در سطح جهانی ندارند. معموالً، تنها تعداد اندکی از کشورها قادرند تا بر مشکالت ناشـی  
این نیروهاست، فائق آیند.ء طبیعتاز پشتیبانی یک نیروي قوي نظامی و مکانیزه که جز

1.Tama hawk
2. Power Projection(force projection)
3. Expeditionary warfare
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متمرکـز  1ت نظامی سختکه، اقدامات سنّتی نمایش قدرت عموماً بر استفاده از امکانادر حالی
ها، سربازان، هواپیما، شناورهاي نیروي دریایی و غیره)، تئوري در حال توسـعه قـدرت   است (تانک

صـورت  کارگیري نیروهـاي نظـامی بـه   کند که نمایش قدرت لزوماً در بهبر این نکته تاکید می2نرم
صـورت  نمـایش قـدرت بـه   توان از امکانات موجود بـراي  گردد زیرا میعامل در جنگ اطالق نمی

نیروهـاي نظـامی   2004گونـه کـه در زلزلـه اقیـانوس هنـد در سـال       دوگانه نیز استفاده نمـود، همـان  
دوستانه در منطقه مستقر شـدند. تـوان   هاي انسانکشورهاي مختلف براي مردم یاري، و ارائه کمک

ان یـک اهـرم   عنـو کارگیري نیروهاي خود در داخل یک منطقـه ممکـن اسـت بـه    یک کشور در به
عنوان یک عامـل بازدارنـده بِـالقُوه بـر     گیري اثرگذار بوده و بهسیاسی عمل کند و بر فرآیند تصمیم

رفتار سایر کشورها عمل نماید. 
3عناصر نمایش قدرت

را 4C-5اي توان حمل مقدار زیادي محموله، هواپیماهـاي گاالکسـی   توانمندي پرواز بین قاره
ار مهم جهت انتقال و استقرار نیروي نظامی در جهان نموده است.تبدیل به یک وسیله بسی

طـور  شـود، بـه  طور که فاصله بین نیروهاي در حال جنگ و ستاد مرکزي آنهـا بیشـتر مـی   همان
تر خواهد شد. امروزه یـک نمـایش قـدرت مـدرن،     نیز مشکل5اجتناب ناپذیري فرماندهی و کنترل

جهـت غلبـه بـر ایـن مشـکالت      6ي بـاال و فنـآوري اطالعـات    هاي ارتباطی بـا فنـاور  اغلب از سامانه
داننـد. در  ) مـی 7RMAرا انقالب در امور نظـامی ( نماید. فرآیندي که بعضی اوقات آناستفاده می

و )8ICBMsاي(هاي بالسـتیک بـین قـاره   هاي برد بلند مثل موشککه تعداد اندکی از سالححالی
آوري را به نفـع نیروهـاي خـودي بـر     شار و نیروي مرگهاي کروز قادرند فانواع خاصی از موشک

هاي مربوط به نمایش قدرت حول محور مسائل و مشکالت پشـتیبانی  دشمن وارد سازند. اکثر بحث

١. Hard power

٢. Soft power

٣.Elements of power projection

٤. C-5 galaxy

٥. Command and control

٦.Information technology

٧.Revolution in military Affairs

٨.Intercontinental Ballistic Missiles
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عنـوان  نظامی متمرکز است. توان الزم جهت منسجم نمودن نیروهـاي دریـایی، هـوایی و زمینـی بـه     
مـل مهـم در نمـایش قـدرت مـؤثر و کـارا       عنـوان یـک عا  قسمتی از یک نیروي رزمی مشـترك بـه  

سـازد   آن کشـور را قـادر مـی   2و دریایی1گردد، توان یک کشور جهت ترابري هواییمحسوب می
، کـاري کـه نیروهـاي    کار گیـرد هاي دور بههاي آنها را در مسافتتا واحدهایی از سربازان و سالح

هـاي  اوهـاي هواپیمـابر، بمـب افکـن    آینـد. نـاوگروه رزمـی ن   راحتـی از عهـده آن بـر نمـی    زمینی بـه 
هـایی از  هاي بالسـتیکی و ترابـري هـوایی راهبـردي، نمونـه     هاي حامل موشکراهبردي، زیردریائی

اند کـه سـبک   اي طراحی شدهگونهگردند. واحدهاي نظامی بهامکانات نمایش قدرت محسوب می
هـوایی) و نیروهـاي هجـومی    و متحرك باشند، همانند نیروهاي هوابرد(چتربازان و نیروهاي آفندي

، روش دیگـري از  3هاي خط مقدمآبخاکی که در نمایش قدرت کاربرد زیادي دارند. ایجاد پایگاه
هاي نظامی کـه در  ها در پایگاهاز نمایش قدرت است که واحدهاي نظامی یا حجم انبوهی از سالح

تـا زمـان و فاصـله بسـیج     ،نقاط راهبردي در خارج از قلمرو یک کشور قرار دارند، مستقر می شوند
دور دست کاهش یابد.4نمودن آنها براي رزم در یک صحنه جنگ

ها:  مثال
کشورهاي چین و هند در پی آن هستند که اثـر نفـوذ خـود را در جهـان افـزایش دهنـد. اخیـراً        

را خریداري نمـوده تـا بـه توانمنـدهاي     5کشور هندوستان ناو هواپیمابر روسی آدمیرال گورشکوف
ر اجراي نمایش قدرت بیفزاید.خود د

ها ناوگان نیروي دریایی سـلطنتی  ، ژاپنی1904-1905هاي در جنگ بین روسیه و ژاپن در سال
روسیه را در اقیانوس آرام منهدم نمودند و این شکست، نشان دهنده عدم توانایی روسیه در اجـراي  

ین رفتن نفـوذ دیپلماتیـک آن   عملیات نمایش قدرت در شرق بود. شکست ناوگان روسیه باعث از ب
کـه بسـیج آنهـا دچـار     واسـطه آن هاي غربی روسـیه هـم، بـه   زمان ارتشکشور در منطقه هم شد. هم

نظمی و آشوب گردیدند و در نتیجه اعتبار و اعتمـاد خـود را   هاي سازمانی شده بود دچار بیضعف

1.Air lift
2.Sea lift
3. Forward Basing
4.Theater of war
5.Admiral GORSHKOV
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ین، رئـیس سـتاد مشـترك    از دست دادند. در حین ادامه جنگ جهانی دوم توسط متحـدین و متفیقـ  
بنـدي  بردن بـه مـوارد مـذکور بـه ایـن جمـع      با پی1ارتش آلمان نازي آقاي کانت آلفرد وان اشلیفن

طـور  رسید که روسیه تـوان اجـراي نمـایش قـدرت در اروپـا را نـدارد، بنـابراین جایگـاه روسـیه بـه          
اتوماتیک در روابط دیپلماتیک اروپایی کاهش یافت.

عنوان نمایش قدرت فرض نمـود. بـراي   ان عملیات متعدد دیگري را هم بهتودر طول تاریخ می
در 3و شورشیان باکسر2مثال، قرن نوزدهم مملُو از این حوادث است که عملیات بمباران کاگوشیما

م) اتفـاق  1982اي است که در قرن معاصر(باشند. نبرد فالکلند، نمونهاز بارزترین آنها می1864سال 
آن بریتانیـا تـوان خـود را در اجـراي نمـایش  قـدرت در مسـافتی بسـیار دور از سـرزمین          افتاد و در 

مایل) به نمایش گذاشت. در حال حاضر توان نیروي دریـایی ایـاالت متحـده، نیـروي     8000اصلی(
طور کلی ناتو) براي اسـتقرار تعـداد زیـادي از    دریایی سلطنتی انگلیس و نیروي دریایی فرانسه (یا به

هاي دور، براي نمایش قدرت، منحصر به فرد مـی باشـد.   جنگی به مدت طوالنی در مسافتناوهاي 
هاي خـود در زمینـه   هاي آسیایی، جمهوري خلق چین و هند در حال افزایش تواناییدر میان کشور

باشند.اجراي نمایش قدرت از طریق دریا می
نتیجه:

ی است و هـیچ کشـور سـاحلی نیسـت کـه      ها، عامل مهم زندگدر دنیاي امروز، دریا براي ملت
هاي ارتبـاطی بـا   ترین روزنهمنافعی در دریا نداشته باشد. مردمی که از دریا دورند، فاقد یکی از مهم

دنیاي خارج خود هستند.  
دریا از دیدگاه نظامی و تجاري، نقش بسیار مهمی در قدرت و توانایی کشورها در دستیابی بـه  

توانـد  کنـد. دسـتیابی بـه قـدرت و سـیادت دریـایی مـی       ها ایفا میه زمینهها و امکانات در همفرصت
کشورها را در حفظ و امنیت مرزها و نیز باال بردن توان اقتصادي و سیاسی یاري نمایـد. ایـن مسـئله    

هاي آزاد دسترسی داشته و یا داراي مرز آبـی مشـترکی بـا    موجب گردیده تا کشورهایی که به آب
در جهت رسیدن به قدرت و سـیادت دریـایی تـالش نماینـد و در ایـن راسـتا       دیگر کشورها هستند،

بینی و به اجرا در آوردند. هاي عظیم و منسجمی پیشریزيبرنامه

1.Count Alfred von stiffen
2.KAGOSHIMA
3.BOXER
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فـارس، دریـاي   با وجود منابع حیاتی و اقتصادي کالن جمهوري اسالمی ایران در آبهاي خلـیج 
هاي مجهزي در حـال و آینـده منـافع    رتتوان دریافت که چه قدسهولت میعمان و دریاي خزر، به

کنند و اگر کشورمان یک قدرت دریایی کارآمد (کـه کلیـه   حیاتی کشورمان را در دریا تهدید می
را نیز در اختیـار دارد)، نداشـته باشـد، قطعـاً از نظـر امنیـت، اقتصـاد،        گیري آنعوامل مؤثر در شکل

ر قرار خواهد گرفت. لذا به لحـاظ حفـظ   توسعه، ثبات و رفاه عمومی به شکل جدي در معرض خط
هـا و مرزهـاي دریـایی کشـور، داشـتن یـک نیـروي دریـایی مقتـدر و کارآمـد           منافع و دفاع از آب

باشد. ضروري می
هاي اقیانوسی و حضور مؤثر در صحنه دفـاع از منـافع   گسترش مأموریت نیروي دریایی در آب

بردي بودن نداجا را ایجاد کرد و باعث شد توجـه  المندب، مؤلفه راهملی در خلیج عدن و تنگه باب
اصـطالح، دانسـیته آمریکـا در منطقـه     المندب تغییر جهت داده و بهدشمن از تنگه هرمز به تنگه باب

هاي سرزمینی جمهوري اسالمی ایران کاهش یابد و این مورد یکی از مصـادیق کـاربرد   مجاور آب
باشد.قدرت دریایی می
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