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 مقدمه
های معاصاار و آینده را به ، تنوع و ساارعت انتقا  اطالعات افزایش پیچیدگی درگیریفزایندهحجم 

شورهای آورد. این همراه می شدن ک رابطه بین و شد  خواهداختالفات  درجدید امر موجب دخیل 

قالب در  باشااد، بایداثربخش اقدام نظامی این که . برای نمایدرا تنگاتنگ می هاتاکتی و اسااتراتژی 

محدوده، گساااترغ جغرافیایی و . ی  اساااتراتژی م ثر قرار گیرد که به اقدامات تاکتیکی معنا دهد

 کند.میدشوار های داخلی و خارجی را های دشمنان بالقوه تمایز بین عملیاتقابلیت

ست آوردن مزیت در محیط  ضروری برای به د صر  رنده بپیشآینده و ی  عملیاتی فناوری ی  عن

سرعت تغییرات تکنولوژیکی های دههظامی در مهم تغییرات ن افته افزایش یآینده باقی خواهد ماند. 

جتماعی اهای آوری. ترکیبی از فنخواهد یافتتوجهی افزایش قابل طوربهو تعامل انسان با فناوری 

ار بالً در اختیقهای پیشاارفته که دسااترساای به تواناییاجازه بازیگران دولتی و غیردولتی به و نظامی 

 هایآوریترین تغییرات احتماالً از توسااعه سااریع فن. مهمدهندمیرا محدود بود تنها چند کشااور 

 .(LeBouvier, 2014: 13) شوندهای جدید حاصل میجدید و سالح حسگرهایاطالعاتی، 

سترغ قابل ستداده جهانی از دریاها و افزایش قابلگ  مالحظه تعداد بازیگران فعا  دریایی،مالحظه ا

مزیت برخوردار در این زمینه از وجود خواهد داشت. ما همیشه در آینده آب  سطح در سطح و زیر

ستیم، اما آمادگی  سلح نی شتن و آزادی عملی نیروهای م سیع برای مبارزه علیه دا شمنطیف و ان، د

قوه لبامتخاصااام آینده نیروی دریایی قرار دارد. بازیگران ریزی برنامهها در قلب تهدیدات و چالش

ستند، می ستراتژی  ه شیدن امنیت دریاییبا توانند مناطقی را که دارای اهمیت ا آزادی  ،به چالش ک

هدف قرار دهند. حداظت از ارتباطات مورد  ،ساااازی جریان آزاد ترافی  جهانیثباتبیو  ناوبری

ساختحمل شارکت در ثبات منطقه، همچنان وظایف مهم ونقل، زیر دریایی نیروی های انرژی و م

 .(LeBouvier, 2014: 17) .د بودنخواه

افزایش  و پیشرفته هایسالح گسترغ به توجه با و فضای محدود دریا در زمان کنتر  ایجاد چالش

ست امر ممکن این. یافت خواهد توانایی حسگرها ادامه شمنان ا سی به د ستر  و امکان اختال  در د

های مقابله با روغ. اسااتراتژی  را بدهد هایگلوگاه و ساااحلی مناطق در ویژهبه دریایی، عملیات

ستداده از جنگاین تهدیدات عبارت  ریاییجنگ د ترسنتی سایبری، عناصر و اطالعاتی افزاراند از ا

 به یازن ما ترتیب،اینبه(. تهاجمی حمالت بالستی  و کشتی های ضدموش  ها،زیردریایی ها،مین)

. داشااات های دریایی خواهیمو چالش تهدیدات با مقابله راینمایی در محدوده وسااایعی بقدرت
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شکی دفاع حداظتی، ازجمله هایقابلیت ستی ، مو ش خطرات مالحظهقابل کاهش موجب بال  از ینا

سی ستر  چینش ی  به قادر باید دریایی در آینده کاری هایگروه .شد خواهد به دریا اختال  در د

شترک نظامی نیروی شد دریایی م  یاییدر آینده هایناوگروه. کند عمل جهانی سطح در بتواند که با

 .(UK MoD, 2017: 1-3کرد ) خواهند کار های چندملیتیعرصه در منظم طوربه

 ارانتظ و یافت خواهند گسااترغ های نظامیاسااتداده برای زیاداحتما به زیردریایی هایچارچوب

شرفت که رودمی سوی چالش و جانبهمنجر به ایجاد تهدیدهای همه هاهای آنتوانایی پی برانگیز از 

 با مراهه پردازغ، تسلیحات و هایتکنولوژی های آکوستی ،پایگاه توسعه حسگرها،. دشمنان شود

 به بیهش هاییقابلیت دارای نوظهور هایچارچوب است که معنا این به مدیریت، کارگیری گستردهبه

 استاتی  حسگرهای و نانو فناوری اتوماتی ، و دور راه از کنتر  هایسیستم. بود خواهند خودمان

 نقلیه وسایل. هستند متداو  سطح زیر هایچارچوب در احتماالً و هستند ظهور حا  در سرعتبه

شین بدون  ,UK MoDشد ) خواهند برخوردار تجدیدپذیر انرژی تولید قابلیت از آب زیر سرن

2017: 30-35). 

 های آینده چیست ودر جنگ دریایی پی پاسخ به این س ا  است که نقش نیروهایمقاله حاضر در 

 استراتژی آن چگونه خواهد بود؟ 

 دریایی آینده، نقش عملیات دریایی آینده، ژئوپلیتی  دریایی آینده، دیپلماسااای اساااتراتژی نیروی

یایی آینده های درجنگفناوری و تساالیحات پیشاارفته در  دریایی آینده و تأثیر دریایی آینده، کنتر 

سبت به پژوهش ضر ن سی این مقاله خواهدبود. نوآوری پژوهش حا ضوعات مورد برر های اهم مو

شرفت تکنولوژی مورد بررسی قرار انجام ست که تهدیدات دریایی آینده را با توجه به پی شده این ا

 دهد.دهد و راهکارهایی جهت مقابله با این تهدیدات ارائه میمی

 ریمبانی نظ

 دریایی آینده استراتژی نیروی

سیار بیشتر از دهه دریایی در اواسط قرن بیست و یکم مسائل  رجستهب ایفزاینده طورهای حا  بهب

 و جمعیت حدظ برای دریایی قلمرو بر تکیه و دریایی منابع از برداریبهره افزایش. شاااد خواهند

سعه از حمایت صادی تو ست هایتنش به منجر اجتماعی و اقت صطکاک و محیطیزی سی هایا  سیا

 تغییر اب تحوالت این. به تضاد خواهد شد تبدیل اغلب ها،فرونشاندن این تنش برای تالغ. شودمی

 (هند و آمریکا و رقابت چین و ظهور چین افزایش ویژهبه) آرام اقیانوس هند و منطقه در قدرت در
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 شد. درنتیجه خواهند تربرجسته شما ، قطب منطقه شدن باز خصوص در اطمینان عدم همچنین و

ستراتژی  اهمیت دریایی نیروی اقیانوس، فضای اهمیت  چابکی قدرت. کرد خواهد حدظ را خود ا

 عنوانهب حداظتی همچنان و دیپلماتی  هایمأموریت انجام یا امنیتی تهدیدات با مقابله برای ملی

 اسااتراتژی  اهداف کهدرحالی. یافت خواهد ادامه مدرن دریایی نیروی برای شاادهتعریف الزامات

احلی سااا مناطق در زیاداحتما به دریایی عملیات محیط مانند،می باقی تغییر بدون دریایی نیروی

 و دولتی بازیگران و اسااات جریان در آن اقتصاااادی و اجتماعی هایفعالیت شاااود کهمتمرکز می

شت ایفزاینده و پیچیده هایقابلیت غیردولتی  نیاز مدرن دریایی نیروهای. در این مناطق خواهند دا

سترده طیف به سترغ اما دارند، م ثر مبارزه هایقابلیت و هاچارچوب از ایگ  هب هاآوریفن این گ

شتر هایچالش و داد خواهد افزایش را کارکنان و هامخاطرات متوجه کشتی توجهیقابل میزان  یبی

 .(Speller, 2014: 17)کند می ایجاد هاناوگان از بسیاری برای را

مکن، م دریایی هایمأموریت کامل طیف انجام در آن در گرو توانایی دریایی آینده نیروی استراتژی

در بالیای  کم  و بشااردوسااتانه هایکم  پرچم، دادن نشااان ها،از سااایر دولت حمایت ازجمله:

سی طبیعی، شدجنگ، می درنهایت و دیپلما صادی تأثیراتدر آینده . با  به سیسیا و اجتماعی، اقت

ستراتژی  یافته و اهمیت افزایش اهمیت لحاظ شتر خواهد ب آینده نیز به تبع آن در دریایی نیروی ا ی

 .(Revelle, 1989: 63)شد 
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 . خطوط مواصالت دریایی اصلی در آسیا1شکل 

 جهان دریایی آینده

هان یایی ج به 2030 سااااا  در در یل میالدی  افزایش  ظهور، حا  در هایقدرتافزایش  دل

صرف ضای انرژی و جدید کنندگانم بنابراین  بود؛ خواهد شناخت غیرقابل تقریباً فزاینده منابع، تقا

 و یاقلیم تغییرات قانونی، اختالفات اقتصاااادی، هایچالش اقیانوس، فضاااای از در اساااتداده باید

. در (Lloyd’s Register, 2013: 6)جدید بازنگری شاااوند  ژئوپلیتی  مالحظات همچنین

 هااقیانوس از اسااتداده به شااغل میلیون 350 و جهانی داخلی ناخالص تولید از درصااد حدود پنج

 مستقیم) اقتصادی کلی محاسبه ارزغ زیرا هستند؛ ارقام صرفاً برآوردهای تخمینی این. است وابسته

ستقیم و ست ما توانایی از فراتر هااقیانوس( غیرم سیاری. ا  جهانی شبکه ی  در بنادر شهرها و از ب

 قتصادیا رشد و ثروت و کنندو تسریع می تسهیل را دریایی تجارت که اندبه یکدیگر متصل شده

به  یمل اقتصااادهای از وابسااتگی بساایاری درواقع،. دارد بسااتگی ایدای مناسااب این نقش به هاآن

شگری، انرژی، صنعت، های غذا،ها در زمینهاقیانوس ست حمل و تجارت گرد ونقل رو به فزونی ا

(Manuel et al, 2014: 7). 
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 ندخواه باقی المللیبین و ملی اقتصااادی و ساایاساای مرکز توجه مالحظات در هااقیانوس ازآنجاکه

 محیط اب ما تعامل درنتیجه،. بود خواهند برخوردار باالیی بسیار استراتژی  اهمیت از درنهایت ماند،

 (.Lombardi, 2016: 3گیرد ) تری قرارگسترده چارچوب در باید نیز دریایی

 نقش عملیات دریایی آینده

ست، ضروری ها حقیقتاًنقش نیروهای دریایی در آینده اقیانوس  یشماربی بزرگ هایجنگ زیرا ا

 شد،یم اجتناب سرد که استداده از تسلیحات نظامی جنگ طی در حتی. اندبوده دریایی ابعاد دارای

ستی  مجهز به موش  هایزیردریایی به هاابرقدرت سته بازدارندگی تا تکیه کردند بال  خود را ایه

مچنان ه کشورها و یافت خواهد ادامه المللیبین امنیت در دریایی قدرت نقش بنابراین، کنند؛ حدظ

 طیف که ویژهبه دهند، اختصاااص دریایی نیروهای نگهداری و ساااخت برای عظیمی را منابع باید

یت از وسااایعی مالی هایمأمور باقی احت یایی  ند  در حوزه نیروی در ما هد   ,Sloggett)خوا

2013: 4). 

یات یایی عمل هه در در نده هاید های سااااحلی آی ند متمرکز در کشاااور  انواع دیگر بود و خواه

 امنهد توجهیقابل میزان به همواره فناوری .خواهد بود دریایی ابعاد دارای نیز مسلحانه هایدرگیری

داده است؛ این روند در آینده  از ساحل را افزایش دریایی هایریزی فعالیتمیزان هماهنگی و برنامه

 کنند،می اساااتداده دریایی محیط از اغلب جدیدی که هایگروه همچنین. یافت خواهد ادامه نیز

 مواد هایکارتل و قچیانقاچا یافته،ساااازمان جرائم) غیردولتی بازیگران و هاتروریسااات ازجمله

رات تغیی این کنار در. اندبازگشااته( دریایی دزدان)تر موردهای باسااابقه و اندظهور کرده نیز( مخدر

 .(Corbett, 1911: 87)است  تغییری نکرده دریا در جنگ هدف پویا،

 نقش نیروی دریایی آینده

ست از حمایت برای دریایی نیروهای  زاراب عمدتاً هاآن حقیقت، در. کنندمیفعالیت  دولت هایسیا

 طورهب دارند، اختیار در که هاییچارچوب و هاتوانایی از وسیعی با توجه به طیف و هستند سیاست

بل یاز این به پاساااخگویی در توجهیقا داده مورد ن ناوها و  با ناوگان ی . گیرندمی قرار اسااات

یایی جام به قادر جنگی، هایزیردر یت از ایگساااترده طیف ان یات از ها،مأمور تا  داخلی عمل

توانند با می عمدتاً آن هایکشااتی دریایی، حمایت با. اساات و دیپلماساای مساالحانه هایدرگیری

 نوع ی  ساارعت ازبه توانندمی در دریا حضااور داشااته باشااند و طوالنی هایدوره پایداری برای

حضاااور مداوم و  برای هاآن توانایی. دهند نقشانجام نوع دیگری از مأموریت تغییر  به مأموریت

اساای سای ابزار ی  عنوانبه جنگی هایکشاتی که اسات معنی این به المللیبین هایآب طوالنی در
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 یوری نیروهاوجود بهرهبااین. بیشاااتری دارند پذیریانعطاف هوایی، و زمینی نیروهای نسااابت به

هایی مأموریت با مقایسه المللی دربین ایجاد ثباتدر حدظ و  غیرمستقیمشان بیشتر از سهم دریایی،

 ناشااای دریایی، دزدی با مبارزه رانی یاخطوط کشاااتی برای امنیت ارائه یا تجارت از دفاع ازجمله

 .(Trelawny, 2013: 51)شود می

 نیروهای دوم، جهانی جنگ پایان از ها بعددرگیری مهم بین ناوگان عدم رخ دادن هرگونه رغمعلی

شه دریایی سیاری هاآن صلح، زمان در حتی. اندبوده فعا  همی  انجام را مختلف هایمأموریت از ب

 هایدهه در احتماالً و معاصااار دوران در قدرت دریایی و دریایی نیروی نقش به توجه با. دهندمی

 .(Strachan, 2013: 157)باشد می وسیع اندازچشم ی  نیازمند آینده،

 در حفاظت از دریا نیروی دریایی نقش

ضای افزایش به توجه با حداظتی  هایفعالیت بر دریایی نیروهای از برخی تمرکز دریایی، امنیت تقا

 ازجمله؛ وظایف این. شااد خواهد تشاادید حتی و یافت خواهد ادامه آینده دهه چندین از دریا در

 دریایی، دزدی از جلوگیری آلودگی، از جلوگیری زیسااات،محیط از حداظت نجات، و جساااتجو

غیرقانونی  مهاجرت و دریا در مخدر ونقل موادحمل از جلوگیری همچنین و شاایالت قانون اجرای

سیاری  :Truver, 2008)شد  خواهند اجرا ایمنطقه هایآب کارکردها در این از خواهد بود. ب

112-114). 

نمایی و قدرت در راهبردی و مهم نقشاای دریایی نیروهای کشااورهای جهان، اکثر برای حا ،بااین

 مناطق ویژه اقتصادی در المللی وبین هایآب در حضور خود با باشد و اغلبملی می اقتدار نمایش

 ابزاری عنوانبه خود دریایی نیروهای از استداده به همچنان هادولت. کرد این نقش را حدظ خواهند

سی دفاعی ادامه برای س هایکم . داد خواهند دیپلما شردو امداد و نجات در  هایمأموریت و تانهب

سیا شرق در سونامی مانند بالهای طبیعی،  برای تنهاغالباً نه ،(2010) هائیتی لرزهزمین یا( 2004) آ

 نیروهای. گیرندمی قرار استداده مورد نیز کشورها نرم قدرت تقویت برای بلکه مشکالت بشر، رفع

 کایآمری مانند کرد، اقدام به تشاااکیل ائتالف خواهند دریایی ایمنطقه آگاهی بهبود برای دریایی

شورهای یا شمالی ضو ک شیه اقیانوس هند ) اتحادیه ع شورهای حا (. همچنین IONSاروپا و یا ک

 دریایی یامنیت هایقابلیت توسااعه به کم  برای یافته نیزکمترتوسااعه نیروهای دریایی کشااورهای

 .(Tangredi, 2001: 41-52)ائتالف تشکیل خواهند داد 
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 حمایت .کرد خواهند اساتداده دوجانبه کامالً روابط پیشابرد برای دریایی نیروی ظرفیت از هادولت

ستداده با سازیظرفیت از شرفت تواندمی نیز دریایی نیروی از ا  تسیاسا اهداف هم در جهت پی

 عنوانبه بیشاااتر دریایی امنیت ارائه به کم  در کلیدی عامل و هم ی  خارجی اساااتداده شاااده

 .(Nye, 2004)منطقه استداده شود  در بیشتر بنای ثباتسنگ

 ژئوپلیتیک دریایی آینده

 درک رایب. باشاااد ایمن ژئوپلیتیکی تحوالت ندوذ از تواندنمی هرگز آینده دریایی عملیات محیط

. ر گرفتنظدر  جغرافیا از را جدا اقتصادی توان تحوالتنمی افتد،می اتداق آنچه استراتژی  مداهیم

 .(Kaplan, 2015)است  هادسترسی به آب ژئواستراتژی ، هایترین مشخصهمهم

 از بیش اقتصاااادی توان گدت قدرتمی آینده، امنیتی تحوالت در محیط ترینمهم شاااناساااایی در

های در حا  قدرت نظامی و دیپلماتی  قدرت افزایش یافت و خواهد گساااترغ اخیر هایدهه

شان قدرت منطقه ظهور در ستم ی  سمت به روند که دهدمی ن   در حا چندقطبی المللیبین سی

 ژهویبه رقابت، و همکاری بین تعاد  ایجاد برای بزرگ قدرت چندین آن در گیری اساات کهشااکل

 تازی آمریکا رو به افو  خواهدیکه 2030 سااا  در .کنندمی تالغ امنیت و اقتصااادی هایزمینه در

یین های ژئواسااتراتژی  تعدگرگونی که توسااط اسااتراتژی  قطعیت عدم عصاار در ما بود، بنابراین

 واهندخ همراه سیستماتی  تغییراتی با اغلب هادرگیری مناقشات و .شوند، قرار خواهیم داشتمی

ستندشکل حا  اکنون درهم بود که شان روندها. گیری ه ستماتی  جنگ احتما  که دهدمی ن  سی

 بین ند کههست هاییفعالیت مسلح، بیشتر درگیر و نیروهای است یافته کاهش بزرگ هایقدرت میان

وجه هیچبه مللیالبین سیاست آینده برای جاری تأثیر تغییرات بنابراین، گیرند؛قرار می جنگ و صلح

 .(Bedford, 2010: 35)نیست  مشخص

سیم شتر المللبین نظام در قدرت تق شته دهه دو طو  در بی سیا، گذ انوس منطقه اقی در ویژهبه در آ

افزایش شااادید تمرکز  و وسااایع منطقه این اقتصاااادی ثروت افزایش که با اسااات مشاااهود هند،

 این. تأثیرگذار اسااات جهانی، قدرت توازن در تغییر این. شاااودمشاااخص می نظامی هایتوانایی

. یابدیم ایانزودی پبه المللیبین بر ساایاساات غربی ساالطه هاقرن مبنی بر این که ای اسااتنشااانه

 دارای نکات چشاامگیری زمینه این در ویژهبه آینده در در مورد قدرت اقتصااادی آساایا هابینیپیش

ستند ضر روندهای اگر. ه صاد بزرگ جهان،  2030 سا  تا کنند پیدا ادامه حا سه اقت صاد از  دو اقت
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خواهد یافت سااانتی کاهش  هایدموکراسااایبندی اقتصاااادی لیبرا آسااایایی خواهند بود و رتبه

(Montgomery, 2014: 121.) 

یانوسپیش هایچالش قدرت، از جدید توزیع این در  در جهانی مشاااترکات عنوانبه هاروی اق

 بالقوه تأثیر هاآن که است معنی بدان قدرت تعاد  تغییر و شد؛ خواهد بیشتر آسیا در آینده هایدهه

ستراتژی   هایلبیطجاه این است که است کنندهچیزی که بیشتر نگران اما باالیی خواهند داشت؛ ا

شتر تواندمی ملی شتری منابع شده و ثروتمندتر جوامع و هادولت زیرا شود، نمایان بی  دنبا  رایب بی

 توانندمی هارقابت یا و مدتطوالنی هایخصومت. خواهند داشت جدید اهداف و هافرصت کردن

ناک طوربه یان در خطر لت م قه هایدو به با و باندوذ ایمنط ماد باشاااد  افزایش به رو ندساعت

(Kamphausen, 2014: 16-19). 

 
 . معیار نیروهای دریایی آینده2شکل 

 دریایی آینده دیپلماسی

 هستند ایگونهبه ملی هایسیاست پیشبرد به قادر دولتی، قدرت ی  ابزار عنوانبه دریایی نیروهای

مسااایولیت  توانندمی هاآن که اسااات بدیهی. پذیر نیساااتنظامی امکان هایشااااخه دیگر برای که
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 ی دیگر(ملی توسط کشورها یا دریایی قدرت بیشتر شناختن رسمیت )به« متقاعدکننده دیپلماسی»

 .شوند ملی اعتبار افزایش باعث کار این با عهده بگیرند و را بر

سا   شت 2011ایران در  عبور داد. این  سوئز های جنگی خود را از کانا یمیالدی برای اولین بار ک

بار پس از پیروزی انقالب اساااالمی ایران رخ داد قدام برای اولین  مام به امر این. ا  هایقدرت ت

 نماییقدرت خود اصلی هایآب از فراتر توانست ایران که داد نشان متحدهایاالت ازجمله ایمنطقه

شی چنین از کند. هدف ستداده با نمای شته در دریایی، نیروهای از ا ست تغییر حا ، و گذ  هایسیا

 یدریای های حوزهدروازه به تواندمی دریایی نیروی که دهدمی نشان نیست، بلکه ی  دولت خاص

 .دهدعالقه نشان  خاص منطقه ی  در در مورد تحوالت کشور ی  اینکه یا نزدی  شود دشمن

 اب مرتبط طورجدیآن به و اثربخشااای رودبه کار می کردن دریایی در جهت متقاعد دیپلماسااای

شتی واقعی هایقابلیت ست جنگی هایناوگان ک ستداده. ا  در جهت تالغ برای دریایی نیروی از ا

 ناختهش بسیار کشور از خارج در منافع از حداظت یا و هادولت دیگر هایسیاست در تغییر تحمیل

ست شده سترده تغییرات باوجود. ا ست، داده جهان رخ در که ایگ شی که ا  هچ دریایی، نیروی نق

 تقریباً دهد، انجام سااااحلی کشاااور ی  برابر در صااالح زمان در تواندمی کوچ ، چه و بزرگ

 .(Till, 2018: 233)باقی مانده است  نخوردهدست

سائل سی شد، خواهند جدید به رخ دادن اختالفات منجر دریایی ازآنجاکه م  رنق در دریایی دیپلما

این موضوع که کشورها . کرد خواهد رشد شدیدی و فزاینده طوربه و یافت خواهد نیز ادامه جدید

 در یاییدر نیروهای از اسااتداده اند،برده دریایی پی دیپلماساای برای دریایی اسااتداده از نیروهای به

شی و اهداف جهت ستداده نمای سلح نیروهای از همچنین ا سته  مدتهای کوتاهجنگ در م را برج

 هاینمایش ها وتنش کنتر  برای م ثر بسااایار هایدارای مکانیسااام دریایی دیپلماسااای. کندمی

 مینیز نیروی و هوایی نیروهای به که هاییکه دولت اساات المللیبین هایبحران طی در دیپلماتی 

 .(Fackler, 2013)باشند ها میفاقد آن هستند، وابسته

 های دریایی آیندهجنگ

 تهدیدات از را خود کشااورهای از محافظت قصااد که هاییدولت گذشااته، هایمانند قرن آینده، در

 حمالت خارجی و هایدرگیری از تا کرد خواهند حدظ را دریایی نیروهای همچنان دارند، دریایی

 منددارای نیرویی ارزش همچنان دریایی نیروی .کنند جلوگیری غیردولتی بازیگران توسط ناهمگون
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به مأموریت خود ادامه  چندمنظوره و ی  نیروی چاب  عنواناساتراتژی  و به و سایاسای لحاظ به

 .(La Miére, 2014: 17)خواهد داد 

 از تا اندهقرارگرفت استداده مورد ارتباطی دریایی خطوط کنتر  برای دریایی نیروهای تاریخ، طو  در

از  نظامی با اعزام نیروهایهمچنین  شاااوند و دشااامن تجارت محافظت کرده و موجب تضاااعیف

 در قرن که نیست چیزی همان این. خودی را تأمین کنند کرده و نیروهای حرکت دشمن جلوگیری

شود به حاضر شتن .آن تکیه  ستراتژی  هایگزینه دریایی قدرت دا  کندیم فراهم هادولت برای را ا

 نیروهای. اساااتراتژی  شاااوند منافع موجب پیشااابرد را کاهش داده و احتمالی انگیزه متجاوزان تا

 باغل که هاییقابلیت و هاچارچوب زیرا هساااتند؛ برآورده کردن این نیاز مدید در ویژهبه دریایی

نه آگاهی برای داده دریایی دیپلماسااای یا دریایی دام  و ملی دفاع برای آنچه با شاااود،می اسااات

 .(La Miére, 2014: 123)دارد  همخوانی دارد، وجود دور دریاهای در مسلحانه هایدرگیری

 به نیاز همیشااه نه دارد و تمرکز هاساارزمین بر اشااغا  نه دریا در جنگ زمین، در جنگ برخالف

شمن نیروی تخریب صور نمود کهمی. دارد د بدون این که جنگی دریایی  دریایی نیروی ی  توان ت

شد. در مقیاس بزرگ رخ دهد نیز می  خیتاری سابقه که طورهمانتواند در پیروزی در جنگ م ثر با

 نقش جنگ، در آید.دهد، پیروزی در جنگ فقط توساااط قدرت دریایی به دسااات نمیمی نشاااان

 از گیریجلو یا و بندر در دشمن ناوگان محاصره. است غیرمستقیم اغلب دریایی نیروی استراتژی 

 فتاد،ا اتداق فالکلند جنگ زمان در آرژانتین دریایی نیروی در که طورهمان صحنه عملیات، به ورود

 .(Corbet, 2011: 15)است  م ثر دریایی ی  درگیری اندازهبه اغلب

ضور ی  ناوگان ست، پنهان تهدید ی  ،(بندر در حتی) ح شمن ا شمن ب ترتیباینبه برای د  ایدد

شه تقریباً که را هوایی و دریایی منابع صرف مقابله با نیروی دریایی  در جاهای دیگر نیاز همی دارد 

 ندر ای همچنان هااز آن اغلب ندارند، قابلیت مشااترک ذاتی طوربه دریایی نیروهای کهکند. درحالی

 زمینه تا کندمی کم  دریایی نیروی. شااوداسااتداده می ساااحل در عملیات از حمایت برای نقش

 .(Till, 2014: 189)شود  تعریف دهد، رخ تواندمی زمینی جنگ آن در که عملیاتی

 امروزی احتما  جنگ در دریاهای آزاد و یا رویارویی دو ناوگان کم اساات. آخرین در دنیای مدرن

 رخداد چنین وقایعی در حا  حاضر بنابراین اتداق افتادند، پیش هدتادسا  دریا در بزرگ هایجنگ

صااورت به جنگ که کردندمی تصااور ورشااو پیمان و ناتو ساارد، جنگ طو  در. نیز محتمل اساات

 ناتو دفاعی استراتژی که را آتالنتی  دریای پیوندهای طرف دو هر. دهدمی رخ گسترده در اقیانوس
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 و زیرسااطحی و سااطحی هایساایسااتم دیدند ومی حاد پذیریآساایب ی  عنوانآن متکی بود به به

 .(Till, 2014: 189)شده بودند  مستقر طرف دو هر توسط دریایی هواپیماهای همچنین

سیا، در ویژهبه ای،منطقه ناوگان گسترغ و مشهود است امروزه نیز فضای مشابهی شان آ  دهدمی ن

 نیروهای رشااد. گیرندمی نظر در مساالحانه را و مواجهه دریایی هایدرگیری احتما  کشااورها که

 دهدمی افزایش دریا در را جنگ ظرفیت دهد،می افزایش را ملی بازدارندگی هایقابلیت که دریایی

 .(Till, 2013: 182-183)آورد  وجود به را کار این انجام برای بیشتری تمایل نیز شاید و

 این از خیبر پیچیده و اسااتراتژی  قابلیت دسااتیابی آتی، هایدهه در که کنیم فرض اساات منطقی

 آساایا، در ویژهبه شاادن، فرایند مدرن این قساامتی از. کرد خواهد رشااد همچنان دریایی نیروهای

 (.Till, 2013: 182-183است ) آمده وجود به ثروتمند کشورهای ملی هایطلبیجاه وسیلهبه

 در اما شااود؛می دیده مدرن کشااور ی  از نمادی عنوانبه اغلب مدرن دریایی نیروی ی  داشااتن

ناقشات م از جلوگیری منظورکه به باورند این بر هادولت از بسیاری استراتژی ، اطمینان عصر عدم

جز گساااترغ به ایگزینه( هادولت از عضاااوی از ائتالفی عنوانچه به و تنهاییچه به) احتمالی

شورها که طورهمان. ندارند خود دریایی نیروی هایتوانایی  مدرن جنگی هایتوانایی در همچنان ک

ستراتژی  محیط ی  با دریایی ریزان برنامه کنند،می گذاریسرمایه  که دش خواهند مواجه دریایی ا

 Henrotinm)کنند  توانمندی خود بازنگری به علت احتما  فزاینده درگیری در دریا، باید در

2011: 442). 

 دریایی آینده نقش کنترل

 برای هدف نقطه باید همیشااه دریایی کنتر  افتد،می اتداق درگیری دریایی که جایی از نظرصاارف

 ارمغان هب را فراوانی مزایای دریایی کنتر  پردازان دریایی،اعتقاد نظریه به. باشاااد دریایی نیروهای

ستداده و آورد، زیرا دستیابیمی شدن مواجه بدون عملیاتی را دهدمی اجازه دریایی نیروی آن به از ا

 ریاد مشخص از ناحیه ی  کنتر  توانایی دریایی کنتر . سوی دشمن انجام دهند از جدی با چالش

ست ست عملیاتی ازلحاظ که ا  انجام برای عملیاتی برای مانور را عمل آزادی طریق این از و مهم ا

 ساااازد عملیاتوجود کنتر  دریایی، نیروی دریایی را قادر می. کندمی تضااامین مختلف وظایف

 در مشااارکت ساااحل، در اسااتقرار قدرت خطوط کشااتیرانی تجاری، از محافظت مختلدی همچون؛

 ستیابید. خودی را انجام دهند نیروهای پشتیبانی از برای دریایی پایگاه ی  ایجاد و زمینی عملیات

اظهار  مله،زیادی ازج استراتژی  به مزایای است ممکن کمتر، باوجود نیاز به منابع دریایی کنتر  به
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 در .ائتالف، منجر شود میان نیروهای و داشتن سهم م ثر در راهبردی آبراه تسلط بر ی  حاکمیت،

 ناحیه سااااحلی، مناطق اما در شاااود،می متحرک دنبا  محیط ی  در دریا کنتر  آزاد، هایاقیانوس

 زیر دریا ن،زمی هوا، از ناشی تهدیدات و است ترپیچیده بالقوه طورباشد ولی بهمی ثابت جغرافیایی

. دارد ودوج غیردولتی ایفزاینده طوربه و دولتی سااوی بازیگران از فضااایی و سااایبری و همچنین

 با) ظتحدا توانایی به نیاز دریایی نیروی هایساایسااتم از اسااتداده پیشااروی نیرو با درهرصااورت،

ستداده سگرها از ا شتی و ح سلیحات ک  ار هاآن نیروهایی که و هادارایی از این نگهداری دارد و( ت

 .(Vego, 2009: 30)دریایی است  عملیات در دغدغه اصلی ی  کنند،اسکورت می

همین  هب دستیابی قصد که شد خواهد مواجه دشمنانی با زمانی که هدف کنتر  دریایی دنبا  شود،

 وینیر ی  کههنگامی طورکلی،به. دارند توساااط دیگری را آن به دساااتیابی از جلوگیری یا هدف

ست قدرتمند کافی اندازهبه دریایی شمن با تا نی  ختال  وا تأخیر،»با ایجاد  اغلب کند، مقابله خود د

یات قوی حریف منصااارف کردن برای «جلوگیری قدام می از عمل یات جنگ ا به این عمل کند که 

ست این بر اعتقاد طورکلیبه. گویندناهمگون نیز می شوره در امروز تدکر این که ا ای تعدادی از ک

 .(Rubel, 2010: 41)جهان جریان دارد 

 توانایی درنتیجه، و دهدمی کاهش دریایی راجنگ  اسااتراتژی هزینه دشااواری و مدرن، تکنولوژی

های چ  نیرو های و ترکو هدمی افزایش ناهمگون را نیرو  به وابساااتگی افزایش با امر این. د

جنگنده  هواپیماهای کروز(، هایموشاا  ازجمله) دقیق تساالیحات هدایت حسااگرهای فضااایی،

شتی دریایی، شین بدون هایهواپیما و ک سعه اخیراً و سرن ست هایموش  تدارک مداوم و تو  ی بال

شتی ضد شلی  می که ک ساحل، دریا و هوا  ست. تماماز  شهود ا  دامنه هاتکنولوژی این شوند، م

یایی قه آن در که جغراف یایی کنتر  مسااااب جام شاااود رامی در ند ان اسااات  داده گساااترغ توا

(Tangredi, 2014: 175-176). 

 نقش زیردریایی در تهدیدات آینده

. اندشاااده توصااایف اند،یافته توساااعه تاکنون که جنگی شاااناور م ثرترین عنوانبه هازیردریایی

 ار خود، بهمرگب بالقوه توان از اسااتداده با هسااتند و پایدار بساایار متحرک و ها ذاتاً پنهان،زیردریایی

 .(NATO, 2014)کنند می کم  جنگ و بحران های صلح،زمان در ملی امنیت
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کارایی  دریایی هایسیستم دیگر مناطقی که در کارآمدی و دسترسی توانایی و بودن مخدی بر عالوه

صدی 50 ندارند، توجه به زیردریایی )افزایش سبت به دهه در شته( به ن صوص در نیروهایگذ  خ

 (.Bateman, 2011: 61دریایی کشورهای آسیایی به وجود آمده است )

 ردنک مدرنیزه در حا  تهیه ناوگان جدید یا باشد،ساحلی می که دارای خط آسیایی کشور هر تقریباً

 توانمندی در بساایار نیرومند و هایسااالح هازیردریایی. های خود اسااتزیردریایی موجود ناوگان

 در. اساات دیگری ها زیردریاییم ثرترین پاسااخ به آن و دشاامن هسااتند هایو آب آزاد دریاهای

ستراتژی دریایی جدی تهدیدی مدرن زیردریایی ی  قدرتمندتر، ناوگان ی  با مواجهه  در اجرای ا

 .(Talmage, 2012)است 

 ازدارندگیب از توانایی از بین بردن آن، و و دشواری شکار زیردریایی با توانایی انجام عملیات مخدی

سیار ست زیادی ب ودن قابلیت پنهان ب افزایش باعث جدید هایتکنولوژی این، بر عالوه. برخوردار ا

 ی  زیردریایی مورد در که ی  عملیات دریایی در حا  اجرا است، شایعاتهنگامی. است شده آن

 دهدمی تغییر دریاها کنتر  و آوردن دسااات به درزمینه توانایی را هاارزیابی دشااامن، بالفاصاااله

(Schreer, 2014). 

 ودخ نظامی سااازی مدرن هایتالغ تریناصاالی از یکی عنوانبه اکثر کشااورها بر روی زیردریایی

شته ستداده از زیردریایی در  .اندتأکید دا شمن در دریا با ا تمایل به افزایش قابلیت ممانعت از ندوذ د

شده سازمانی نیروی دریایی پذیرفته  ست. تدکر ساختار   عنوانبه ار زیردریایی صراحتبه دریایی ا

توسط  های سرزمینیآب دشمن در استراتژی  کنتر  دریایی برای جلوگیری از ندوذ برای ایوسیله

 .(O'Rourke, 2017: 10)کشورها در نظر گرفته است 

 أثیرت دریایی چارچوب جنگ ی  عنوانبه هازیردریایی از اساااتداده مورد در نحوه تدکر بر فناوری

 گرا .اساات هازیردریایی طریق از دریا از انجام حمله دقیق قابلیت ها،توسااعه این از یکی. گذاردمی

به ندمی بگیرد، قرار برداریبهره مورد دریایی توساااط نیروهای م ثری طوراین قابلیت   طورهب توا

بل مایی را برقرار ساااازد. موشااا توازن بین کنتر  دریا و قدرت توجهیقا  از که کروزی هاین

شلی  میزیردریایی ساحلی  سمت اهداف   یدریای نیروی ی  برای را بالقوه خطرات شوند،ها به 

 هایموشاا  گیری پیشاارفته،هدف اطالعات با. دهندمی حین حمله و حتی پس از حمله کاهش در

 قبالً که ندک پشتیبانی ایگونهبه را خود ساحلی نیروهای بتواند شوند زیردریاییموجب می پیشرفته

 .(Hickley, 2007)توانست انجام شود می دریایی های جنگیآتش کشتی فقط
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 ایهساااته هایزیردریایی. نیروی محرکه اسااات ها،زیردریایی برای های اهمیتجنبه یکی دیگر از

ستقامت ستند نمادهای ا شان می های عملیاتیاعزام در را زیادی پذیریانعطاف و ه . دهنداز خود ن

ستهزیردریایی  وانندتمی روند وبه عمق آب می الکتریکی دیز  هایزیردریایی از ترسریع ایهای ه

ای تههای هسزیردریایی. پرسروصداتر هستند هاآن زیر آب بمانند، اما طوالنی بسیار زمانمدت برای

دنیای  .(Cote, 1997)شناورهای سطحی هستند  از حداظت به قادر شوند،که با ناوگان اعزام می

 در آینده پیش رو نیز و اساات شااده پویا تبدیل شاادتبه ی  محیط به زیردریایی افزارهایجنگ

 .(Andersson, 2015: 13)ماند  خواهند گونه باقیهمین

 
 های نیروی دریایی آینده. قابلیت3شکل 

 دریایی در آینده هایتهدیدات مین

 تالغ و مبارزه برای خاص طوربه هاآن. هسااتند توانا بساایار هاییسااالح و ارزان دریایی هایمین

پیچیده  هایمحیط ها درتشااخیص مین .اندشااده طراحی دریا کنتر  حدظ و آوردن دساات به برای

 و شااوندمی پنهان راحتیبه هسااتند، کوچ  نساابتاً هاآن زیرا اساات، دشااوار بساایار نزدی  ساااحل

 و شکار رایب قیمتیگران و پیچیده تجهیزات اغلب،. مکانی کار گذاشته شوند از هر تقریباً توانندمی
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 تاً نساااب مالی هایهزینه به ها نیازمین با مقابله درنتیجه،. اسااات ها موردنیازمین م ثر ساااازیخنثی

سبت به هزینه شتری ن ست؛ افزایش حا  در تعاد  عدم این. دارد معمولی ی  مین دریایی بی  زیرا ا

 .(Fein et al, 2015: 16)شوند می ترها روز به روز پیچیدهمین

 از بسااایاری در هاآن زیرا پذیر اسااات،توجیه مرگبار کامالً دریایی هایدرباره کاربرد مین هشااادار

 انیابریت دریایی هایمین دوم، جهانی جنگ طی در مثا ، برای. اندکرده ثابت را خود توانایی هاجنگ

ند از کشاااتی 638 حدینفرو یانوس را در های مت بل، )در. اطلس غرق کرد اق قا یایی م  ها وزیردر

 آمریکا متحدهایاالت کره، جنگ طو  در.( ا غرق کردر کشتی 196 تنها بریتانیایی سطحی هایکشتی

شتی فروند پنج ست زا( پیمااقیانوس ی  یاب ومین چهار) های دریاییدر اثر برخورد با مین را ک  د

شتی ، ی 1968 سا  در. داد صابت کرد و بدین ترتیب مین دریایی به چند در حا  پهلوگیری ک  ا

 ،1991 سا  در بعد، دهه دو. شد در جنگ ویتنام متحمل را تلدات ترینبزرگ نیروی دریایی آمریکا

ی استحداظی نیروهای ائتالف چندملیتی ریخت، مین دریایی را تقریباً در حوزه 1300که عراق وقتی

 ،جنگ همان داد. در دست از فارسخلیج شما  دریا را در کنتر  متحدهایاالت رهبری تحت ائتالف

رق غ دریایی هایمین معرض قرار گرفتن در دلیل نزدی  بود به متحدهایاالت جنگی کشاااتی دو

 ,Truverشد ) لغو هابیشتر کشتی تلدات ترس از شدهریزیخاکی برنامه -آبی  شوند و ی  حمله

2012: 31-32). 

 کمهرگز نباید دسات مدرن دریایی عملیات برای دریایی هایمین خطر ساوابق تاریخی، به توجه با

 هسااتند. تکنولوژی دریایی هایمین عظیم ذخایر گرفته شااوند. امروزه کشااورهای مختلدی دارای

 ت کنتر قابلی اکنون هاآن از برخی درنتیجه و است کرده پیشرفت گذشته دهه ها نسبت به چهارمین

 یدمین دریایی تول که روساایه ی  نوع شااودمی گدته .در حمله را دارند از راه دور و هدایت دقیق

 تا 50.000 از ایزرادخانه با چین. شودگذاشته می کار متری 2000 عمیق هایآب در که کرده است

 بآ فشار آکوستی ، مغناطیسی، مین دریایی ازجمله تماسی، نوع 30 از مین دریایی، بیش 100.000

ندمنظوره، و یایی هایمین چ  ,Goure)و متحرک را دارد  مین موشاااکی دور، راه از کنتر  در

2010: 4). 

قیمت گران یا پیچیدگی به نیازی هاآن که نهدته اسااات حقیقت این در های دریاییمین اثربخشااای

 وجود شاااایعاتی حتی دارند، دریایی برای انجام عملیات هاآن که تهدیدی بر عالوه. ندارند بودن

 ونقلموجب اختال  در ساایسااتم حمل ها،بندرگاه نزدیکی سااواحل یا ها درمبنی بر اسااتقرار آن
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 واندتمی بزرگ و یا تنگه راهبردی بندر مین بر ساار راه ی  وجود چند امروزه شااود.می المللیبین

پایگاه  ی  هایآب نزدیکی در اگر و برساند آسیب منطقه کل ی  یا ی  کشور اقتصاد به شدتبه

یاتمی شاااود، مساااتقر مهم دریایی ند انجام عمل جهان را مختل کند  ساااراسااار در دریایی توا

(Youngblood, 2006: 168-170)عارفساااازی مین. خنثی چه مت یایی،  چه  و های در

 .(Reynolds, 2013: 55)کند عظیمی را ایجاد می هایچالش ای،هسته

 تهدیدات عملیات ساحلی

 د،شاو تشادید یکم و بیسات قرن در اقیانوسای هایکه سایاسات دارند انتظار هادولت از بسایاری

ستلزم افزایش هاییمأموریت چنین. شد خواهند متمرکز ساحلی مناطق در آینده نظامی عملیات  م

با توجه به  شاادههای طراحیچارچوب. بود اجرا خواهند و ریزیبرنامه در مشااترک اقدام به توجه

 بود زمان خواهندصاااورت همبه انجام چندین وظیده به قادر خاکی که -آبی عملیات برای هدف

 استقرار تقابلی از اطمینان برای نیز( دریاپایه خاکی و -آبی  فرود استراتژی ، ونقلحمل مثا  برای)

ست الزم سریع صورت، باوجود محیط محدود عملیات. ا سبت به جنگدرهر ساحلی ن های های 

 ,Nitshkeکم گرفته شاااوند )ریزی عملیات از دریا نباید دساااتدریای آزاد، مشاااکالت طرح

2011: 26.) 

 یطیمح ساحل موارد اکثر در و کنند عمل ساحلی هایآب در راحتیتوانند بهنمی هابعضی از کشتی

 و دشدی تواندمی باشد،ها از سوی ساحل میمتوجه کشتی که تهدیدی درواقع،. بود نخواهد مندعل

 واهدخ دسترس در دفاعی نیروی ی  برای هاگزینه از ایگسترده مجموعه مثا ،عنوانبه) باشد انبوه

احی طر هایی رازیردریایی منظور این برای دریایی، نیروهای از برخی که اساات دلیل همین به(. بود

 نزدیکی در را ایویژه نیروهای را شاالی  کنند، یا کروز شااوندههدایت موشاا  اند که قادرندکرده

شمن سواحل سیله عنوانبه د ی قدرت زیرآب بر تکیه اعزام کنند. دریا از ریزی قدرتطرح برای ایو

 .(McFadden, 2010: 6)یافت  خواهد ادامه همچنان در آینده

جدید در  هایبرای ایجاد روغ هاچارچوب ترکیب حسااگرهای دوربرد و توسااعه تساالیحات و

. تاس ساحلی هایجنگ با مرتبط هایچالش به دیگری پاسخ سطحی جهت افزایش قدرت ناوگان

 رفتهپیشاا فناوری گسااترغ که اساات واقعیت این از حاکی دریایی به عملیات رویکردهایی چنین

صر هموار کرده و را نبرد حوزه صرفه،بهمقرون نظامی ستراتژی تحرک همچنین غافلگیری و عن   ا

 2030 سا  تا احتماالً. است داده کاهش کردند،استداده می آن از سنتی طوربه دریایی نیروهای که را
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رهگیری هسااتند  و مشاااهدهقابل ساااحل از دور مایلی هزار چند از هاکشااتی که کنیم قبو  باید ما

(Friedman, 2012). 

 شاااناساااایی نیروهای ها در نزدی  ساااواحل در آینده با ابهام زیادی مواجه خواهند بود.درگیری

صم در سیار آزاد دریاهای متخا ست، سخت ب سایی نیروهای اما ا شنا شمن دیدن و  سواحل  در د

 تغییرات محیطی، در سااواحل با نوری حسااگرهای سااونارها و رادارها، زیرا خواهد بود؛ ترسااخت

 با دریایی انریزبرنامه و فرماندهان بنابراین، هیدروگرافیکی بیشااتری مواجه هسااتند؛ و توپوگرافی 

 خودی، نیروهای آن در شااد که خواهند مواجه خطرناک بساایار و متالطم پویا، پیچیده، محیط ی 

 های باری،کشاااتی غیرنظامی، وجود تانکرهای .زمان با هم حضاااور دارندطرف همبی دشااامن و

 صااورت روزمره مشااغو  تردد هسااتند،که به ساارنشااین بدون هواپیماهای و ماهیگیری هایقایق

 .(Holmes, 2014)دهد مبهم قرار می شناسایی دوست و دشمن را در وضعیت

 گیرد، جنگ در مناطق ساحلیبین شناورها صورت می عمدتاً جنگ آن در که آبی عملیات برخالف

شد تهدیدهای شامل تواندمی این. بود خواهد چندوجهی احتماالً  و دریا هم در باید که ناهمگون با

 ،اجتماعی ابعاد تمام در عظیم تحو  و تغییر پیامدهای کهدرحالی با آن مقابله کرد، سااااحل هم در

 .(Jean, 2015: 11)آینده پایدار خواهند ماند  هایدهه در آن تکنولوژیکی وهوایی وآب

سیار هاییمحدوده در هادرگیری شامل ساحلی هایعملیات ست اقیانوس از ترنزدی  ب  ورطبه که ا

 رهگیری و شااناسااایی، تشااخیص،) برای تصاامیمات فرماندهی زمان موجب کاهش توجهیقابل

سخ صت کاهش و( دهیپا ستگی دریایی عملیات موفقیت )که تاکتیکی فر  .شودیدارد(، م به آن ب

 محیط آن در که هاییکشتی دهد، رخ ساحل در ازهرجهت زمان هر در تواندمی تهدیدات ازآنجاکه

 به منجر که این امر کنند حدظ را جانبه مداومهوشااایاری همه حالت باید در حا  تحرک هساااتند،

 .(Friedman, 2001: 29)شود کشتی می تجهیزات خدمه و پذیریآسیب

 درگیری ساحلی حوزه دشمن در ی  با میالدی تاکنون 1945 از سا  بزرگی قدرت ازآنجاکه هیچ 

 مورد مبارزه موجود هسااتند، در امروزه تساالیحاتی که و هاتکنولوژی از بساایاری اساات، نداشااته

تیوری اسااات.  عمدتاً جنگی هایاساااتراتژی ریزیبرنامه و نحوه تدکر و اندنگرفته قرار آزمایش

 در مجهز و مواجهه با ی  دشمن مدرن کنند کهمی تصدیق دریایی نیروی پردازاننظریه وجود،بااین

 ومد جهانی متعلق به دوران جنگ مناقشااات دریایی شاادیدترین از ترمهل  بساایار ساااحلی، محیط

 .(RCN: 2012)خواهد بود 
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سواحل، در و متعارف در برابر حمالت دریایی نیروی از حداظت ستیا کلید آینده ناهمگون در   بید

ستراتژی  اهداف به ستم چنین تهدیداتی، با مقابله برای .بود خواهد عملیاتی و ا سلیحاتی ت هایسی

ضد مانند ستی   شکی بال ستم مو شتی و سی  درواقع، .دبو خواهند مهم ایفزاینده طوربه دریاپایه، ک

 الستی ب گیرند، سیستم موشکی قرار جنگ دکترین در و یابند گسترغ کشتارجمعی هایسالح اگر

 یتاهم ساحلی نیروهای همچنین و دریایی هایکشتی از محافظت برای شده بر روی کشتینصب

 (.Guilmartin, 2003: 245خواهند داشت ) بیشتری

 های دریایی آیندهفناوری و تسلیحات پیشرفته در جنگ تأثیر

 درنتیجه آوریفن که اسااات بدیهی اسااات، فردمنحصاااربه دریایی مأموریت نیروی هر کهدرحالی

به رقیب  نسبت اندک تکنولوژیکی مزیت موارد، بعضی در مأموریت، به میزان کم یا زیاد تأثیر دارد.

شد کنندهتعیین تواندمی شرف توسعه پردازان نظامی دریایی بهنظریه اغلب، .با شاره ایتهتجهیزات پی  ا

ریایی د نیروهای توسط که رایج هایفناوری دیگر و شوندهتسلیحات دقیق هدایت کنند، ازجملهمی

 هاآن ترینمهم از یکی. انداین نیروها بر سااایرین شااده و موجب برتری شااوندمدرن اسااتداده می

این  از اسااتداده با. اساات گیریهدف ابزارهای سااایر ( وGPS) جهانی یابموقعیت ساایسااتم

 با حدظ ایمنی و مایلی ساحل 1000 از بیش محدوده در را هاموش  توانندمی هاکشتی ها،آوریفن

 ه،آیند حا  درکه با خطری مواجه باشااند. بااینشاالی  کنند، بدون این المللیبین هایخود در آب

 خواهند واجهم ایصرفهبهمقرون و پیشرفته فناوری گسترغ با ایفزاینده طوربه دریایی ریزانبرنامه

 :Till, 2014)داد  خواهد تغییر را دریا در مساالحانه هایدرگیری به مربوط مدروضااات هک شااد

153-155). 

سترغ شرفته هایسالح و تکنولوژی گ ش  مثا ،عنوانبه) پی ستی  هایمو ( ریاییهای دمین و بال

 امر این. دهدای افزایش میرا به طرز فزاینده دریایی پیشااارفته هایبرای ناوگان خطرات همچنان

در  اهللحزب غیرمنتظره حمله .دهدمی کاهش را اساااتراتژی  و عملیاتی اطمینان خطاهای حاشااایه

ستی دریایی به ناو جنگی نیروی 2006 ژوئیه صهیونی ستداده با رژیم  شونده هدایت موش  ی  از ا

C-802، سیب از اینمونه ست هاییآ شتی به تواندمی که ا ستداده با دریایی هایک سلی از ا  حاتت

 گسترده اطالعات کشتی باوجود فرمانده. یابند، وارد شودافزایش می روزافزون طوربه که ایپیشرفته

 شتیک پیشرفته حسگرهای و باشد داشته وجود تهدیدی چنین که نداشت اعتقاد اهلل،حزب مورد در

شده بودند فعا  دفاعی هوایی هایسیستم و مانی که تا ز .است آینده از ی  پیشگویی حادثه این. ن
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سارات را در نظر نگیرد، قدرت دریایی نمی ستراتژی احتما  فزاینده خ ا تواند به تمهیدات مقابله با

شود و تا زمانی که دکترین عملیاتی، شناورهای دریایی خطر افزایش خطر مجهز  سر راه   رد را بر 

 .(Mommsen, 2011: 310-311)حتمی خواهند بود  تقریباً تلدات این نظر نگیرد،

 میهای نظااز نظر قابلیت حتی اگر دشاامنان احتمالی که اساات این دریایی نیروی پیش روی خطر

 ایایها، مزبه آن تواندمی دفاعی تکنولوژی  الیه تر از نیروهای خودی باشااند، ی ضااعیف بساایار

رفًا ص است ممکن مزیتی چنین است که استدال  شده. بدهد های مسلحانهدرگیری توجهی درقابل

«  ایشهکلی» و شدهشناخته اختراع چندین ادغام از است بلکه ممکن نباشد، نوین فناوری نتیجه ی 

ست به ضح نمونه. آید د سعه این وا ضوع تو شتی مو  قرن در های مدرنو زیردریایی جنگی هایک

های تپیشرف حاضر نیز زمان است. در بعد سا  چهل دریایی در نیروی هوانوردی پیدایش و بیستم

گرهای های کامپیوتری، حسکشتی، یکپارچگی شبکه های بالستی  ضدتوسعه موش  در مشابهی

ستم ستدادهسی شرفتهتکنولوژی از های کنتر  آتش و ا آمده  های دریایی به وجوددر ناوگان های پی

 دهآین در هافناوری تأثیر کنیم که اساات فرض منطقی اساات، طور که تاریخ نشااان دادهاساات. همان

شتر  احتماالً شرفت حا ،بااین«. انقالبی»خواهد بود تا « تکاملی»بی  جدید ناوریف تأثیر اخیر، هایپی

توانند روی طرز فکر ها میپیشااارفت ای،هساااته هایساااالح همانند ظهور. کندمی برجساااته را

 ,Lautenschlager)تأثیر بگذارند  دریایی نیروی از در مورد نحوه اسااتداده هااسااتراتژیساات

1988: 174). 

 پیشرفت تجهیزات دریایی آینده

سیع فراگیر شاهد احتماالً آینده هایدهه شتی شدن و شین های بدونک  وانعنبه که بود خواهد سرن

شی سایی و نظارت هایسازمان دریایی، کارگروه اطالعات از بخ شتیبانی همچنین و دریا در شنا  پ

 کنندرشد می هاآوریطور که فنهمان. شد خواهند گرفته کار به ساحل در ویژه و مشترک عملیات

شناورهای 2035سا   از تا قبل شاهد ظهور  سطحی، هوایی(  سطحی، زیر سه بعد دریایی )  در هر 

ب کارگروه دریایی مناس وظایف از وسیعی طیف برای ایوسیله خواهیم بود. چنین بدون سرنشین

ست صر شامل همچنین هاآن. ا سایی، های اطالعاتی،شبکه از ضروری عنا حمله  و نظارت شنا

 هایسالح ارائه دور، راه های ازسالح خطرناک، بسیار هایمحیط در وظایف انجام مشترک، نیروی

 بدون ساارنشااین هایهرچند کشااتی حا ،بااین. باشااندمی حمله از بعد جنگ ارزیابی انجام دقیق و



 نقش نیروی دریایی در محیط عملیات و جنگ دریایی آینده  147 

 
 به مجهز نقلیه وسااایل شااوند،می «خطرناک و عمیق» هایمأموریتانجام  به قادر ایفزاینده طوربه

 .(Marder, 2013: 43-45)موردنیاز خواهند بود  پیچیده نیز شرایط سرنشین برای

 ددرصاا ها منجر به بهبودهای جنگی و زیردریاییکشااتی نگهداری و تعمیر هایروغ سااازیبهینه

 ارانتظ .روند کار به توانندها میزیردریایی یا جنگی هایکشااتی که اساات عملیاتی چرخه در زمان

نی بر مبت ایفزاینده طورها بهو زیردریایی هاکشاتی نگهداری و تعمیر مدیریت هایسایساتم رودمی

شده نگهداری هایشیوه وریبهره شوند تا باعث بهبود اطالعات ا ر کار نیروی مدیریت و موجود 

 اتآزمایش و تجهیزات سالمت بر نظارت نظیر هاییزمینه در هاپیشرفت این، بر عالوه .کاهش دهند

 .(RCN, 2016)م ثر بهبود ببخشد  طوربه را دریایی نگهداری و تعمیر کار تواندمی مخرب غیر

ستماتی  2035 سا  از تا قبل سی ستداده  سبز» هایآوریفن از شاهد ا ص بهبود برای «ناوگان   رفم

ستداده سازیبهینه سوخت، شار کاهش ها،محدظه حرارتی مدیریت بهبود کشتی، برق نیروی از ا  انت

های دریایی خواهیم ناوگان در پایدار زیسااتمحیط بهبود و زیسااتمحیط در موتور گازهای اگزوز

یایی ماالً هابود. زیردر بل پیش احت قا نده  لبدر آی غا یایی بینی چارچوب  ند خواهند باقی در  و ما

زیردریایی که در آینده ساااخته . در جنگ هسااتند م ثر دریایی نیروی ضااروری ی  جزء روازاین

شد از شترک عملیات به کم  توانایی شامل عملیاتی، دیدگاه خواهد   طیف ساحل از طریق در م

. باشاادمی دفاع از خود و ساااکنان هایتوانایی و نظارت اطالعات، تهاجمی، هایسااالح از وساایعی

دارای توانایی حرکت در عمق زیاد با سااارعت باال و توانایی ارتباط با  هاهمچنین این زیردریایی

سا  های اطالعاتی دریایی را دارا میشبکه شند. پس از  نیروی دریایی  جدید هایآوریفن 2035با

ستداده از نیروی مانند سطحی آینده هایکالس برای الکتری ، تمام ا بود  خواهد پذیرامکان ناوگان 

شرفت و شتی سرعت در توجهیقابل پی سترده. رخ خواهد داد پایداری آن قابلیت و ک  از ایانواع گ

شتی ست ممکن نیز سطحی هایک سعه چیز بههمه اما شود، بینیپیش ا  ،اطالعات هایفناوری تو

 ..(RCN, 2016)است  تسلیحات وابسته و سنجش

رها حسگ و دریایی سالح هایسیستم در ایمالحظهقابل بهبود که رودمی انتظار ،2035از سا   پیش

 را کالیبر متوسط دریایی هایتدنگ دقت و دسترسی شونده،هدایت خود هایموش . گیرد صورت

شتی ضد دریایی و هایموش . کنندمی برابر چند سرعت ک ش تر،سریع دارای   تر وقابلیت مانور بی

 و یکشااات تنوع رادارهای .شاااد خواهند الکترونیکی مقاوم اقدامات با مقابله برای ایفزاینده طوربه
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 اطالعات و هاداده مدیریت برای جدید رویکردهای کهدرحالی شد، خواهد بیشتر حسگرهای دیگر

 ..(RCN, 2016)ظهور خواهند کرد  زیستیمحیط حاد هایچالش با مقابله برای

 های آیندهآمادگی نیروی دریایی کشورمان برای چالش

شور ما شور ی  ک ست دریایی ک ست که ایران ازی . ا طرف به دریاچه بزرگ و این به این جهت ا

های فارس و دریای عمان به اقیانوس هند و آباساااتراتژی  خزر و از طرف دیگر از طریق خلیج

 سااتمساای در اختال  باعث رویدادهایی تواند مواقعی کهمی دریایی المللی متصاال اساات. نیرویبین

س تهدید یا شده و جهانی شگیری و بازدارندگی از از این بهتر. گردد تدادهشوند ا قوع و توانایی پی

یداتی می چنین هد حاظ درواقع. باشااااداختالالت و ت له هیچ ملی قدرت و ندوذ ازل  ایوسااای

 که یکشورهای برای خصوصبه نیست، هادرگیری از جلوگیری پذیرتر از نیروی دریایی درانعطاف

. ارندنیز د تریعمیق اسااتراتژی  اهداف دریایی نیروهای .هسااتند جنگ غیر از هاییگزینه دنبا  به

صاد صلح در دریا و نظم اقت ضمین  سته هاآن به جهانی ت ست  واب برای نیل به  .(RCN, 2016)ا

 از حداظت های آینده سااه اصاال را مدنظر قرار دهد:اهداف اساااساای، نیروی دریایی باید در دهه

ساحلی، جلوگیریآب شات  از های   لهمقاب برای. المللیهای بیندر آب نماییقدرت ای ومنطقهمناق

حضاااور خود را در  کشاااورمان باید دریایی نیروی آتی، هایدهه دفاعی در و امنیتی هایچالش با

بشااردوسااتانه و  هایکم  ارائه ازجمله صاالح، پشااتیبانی المللی ادامه داده و عملیاتهای بینآب

 های زیر است:این امر نیازمند ی  نیروی دریایی با قابلیت .دیپلماسی دریایی را توسعه دهد

شتن ی  نیروی متعاد 1 سب ترکیب با . دا شتی منا سایل و هواپیماها ها،زیردریایی ها،از ک  قلیهن و

ی کشور با حدظ آمادگ از خارج و داخل تأمین امنیت دریایی در برای کافی تعداد در سرنشین بدون

 .باال

 دریایی. جنگی هایرشته تمام در دریا جنگی م ثر در. داشتن توانایی 2

 .باشندهای دریایی و ساحلی . داشتن کارکنانی که قادر به فعالیت در عملیات3

 ساحل، و دریا در ای از عملیاتگسترده و توانایی انجام طیف . دارای نیروی دریایی چندمنظوره4

 المللی.های بینبو دفاعی خود در آ امنیتی . همکاری م ثر با شرکای5

 المللی.های بینهای کشور و آبها در تمامی آب. قادر به انجام عملیات و مأموریت6

سر جهان با7 سرتا ستداده . اعزام به  شتی از ا ضور در اقیانوس به قادر که هاییزیردریایی و هاک  ح

 هستند.
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وم طور مداهای ما اجازه بدهد بهزیردریاییها و ای که به کشتیگونه. عملکرد و پایداری ناوگان به8

 به نقاطی که ازنظر استراتژی  مدنظر کشور ما است، اعزام شوند.

 .نیاز دارند دانش و که به مهارت های آیندهچابکی در عملیات پذیری ووفق . قابلیت9

 گیرینتیجه
 با .خواهد بود گذشااتهپیشااین قرن  هایدهه از بیشااتر قرن تمرکز بر روی مسااائل دریایی در این

 وزیعت و شدن جهانی توسط که یافت افزایش خواهد دریایی امنیت اهمیت چالش تمرکز، گسترغ

ظام در قدرت مجدد نده، هایدهه در هاچالش چگونگی ظهور این. پذیردتأثیر می المللیبین ن  آی

ست نامشخص ضر حا  در توانیممی ما حا ،بااین. ا شخیص را روندها حا سائلبی دهیم. ت  تردید م

سته دریایی سی برج سیا شر خواهدازنظر  شه در تاریخ زندگی ب شت با. شد تر از همی  ن،زما گذ

سم و دزدی های مربوط به ماهیگیری بیشنگرانی ستخراج منابع زیرزمینی، تهدیدات تروری ازحد، ا

هایی که از ا، حتی آندریایی دیگر از ما دور نخواهند بود. هم منافع ملی و هم امنیت ملی کشاااوره

 خیرا تاریخ که طورهستند، در مخاطره قرار خواهد گرفت. همان دور تحوالتی چنین فوری تأثیرات

 امنیتی مساااائل از برخی در( چندجانبه هم و دوجانبه هم) المللیبین هایهمکاری دهد،می نشاااان

 نظر در را هاییتالغ چنین گاهی هادولت که داشااات انتظار توانمی و اسااات پذیرامکان دریایی

 .بگیرند

شورهای منطقه به ندساعتمادبه ستقیم طورک سا  متحدهایاالت هژمونی  نقش م  در 1945 را که از 

 فاعید هایتوانایی سااریع گسااترغ قاطعیت فزاینده و. کشاادمی چالش اساات، به کرده منطقه ایدا

 .شاااد خواهد متحدهایاالت طلبیجاهبین این کشاااورها با  تنش موجب دریایی کشاااورهای منطقه،

 رخداد جنگ و آساایا الجزایرهایمجمع در بیشااتر ثباتیبی رقابت موجب این درازمدت در احتماالً

 گردد.می جهانی قدرت تغییر در توازن و مسلحانه

ست ابزار عنوانبه دریایی نیروهای نقش ست ممکن و یافت خواهد ادامه همچنان سیا  اهمیت به ا

 وفصاالحل برای )دیپلماساای و زور( مختلف هاینیاز به گزینه هادولت زیرا افزوده شااود، نیز آن

 هب نیاز همچنان مدرن دریایی نیروهای بنابراین، مواجه خواهند شد؛ هاآن با که دارند دریایی مسائل

 تا دارند را( لجسااتی  و هاسااالح حسااگرها، مانند) هاقابلیت و هاچارچوب از ایگسااترده طیف

 هشاادارهای که دهدمی اجازه هاآن به هااین توانایی اما کنند، از منافع ملی کشااورشااان دفاع بتوانند

حدان برای را خود نان و مت طاف دشااام ند. انع ثا ،عنوانبه) هاآن پذیریارساااا  کن به  م اعزام 
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 عوض کردن ساااریع مثا ،عنوانبه) چابکی و( محدود خارجی حمایت با طوالنی هایمأموریت

دیل تب هامأموریت گسترده طیف این از حمایت برای آ را به ابزار ایده شناورهای دریایی ،(هانقش

 نتر ک اساات، وابسااته آن به جهانی اقتصاااد که ارتباطی دریایی خطوط از حداظت توانایی .کنندمی

ستانه، هایکم  ارائه یا و امنیتی تهدیدات با مقابله ساحل، در نماییقدرت و دریا شردو  نانهمچ ب

 .بود خواهد دریایی های تمایزدهنده نیرویویژگی

ها ه دولترا ب ملی قلمرو از دور تهدیدات با مقابله تر برایصرفهبهی  وسیله مقرون دریایی نیروی

برخالف نیروی زمینی و هوایی محصاااور در مناطق مرزی کشاااور  کشاااتی، ی  چراکه دهد؛ ارائه

 لمروق به مربوط ترکیب مسااائل .برای مدت طوالنی در مأموریت باقی بماند تواندباشااد و مینمی

ا های اخیر بکه در دهه شااد تر و دشااوارتر از آنچه خواهدبرانگیزتر، پیچیدهآینده، چالش در دریایی

 برای دولتی منابع بر فشار بزرگ، مقیاس در مسلحانه هایدرگیری غیاب در ایم. حتیآن مواجه بوده

 شااود،می تأمین دریایی نیروهای توسااط عمدتاً که دریایی قلمرو در اسااتراتژی  دن منافعارضااا کر

 یابد.می افزایش
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