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سازمان رزم نیروي دریایی راهبردي
ب عبداله معنوي2دریادار 

چکیده
دشمن برگرفته از تجهیزات نوین وتسلیحات .راهبرد دفاعی خودي میباشدنیزروند تهدیدات او ور از راهبرد دشمن ،نیات وم نوین نیروي دریایی راهبردي متاثسازمان رز

سیب به منابع ومنافع حساس وحیاتی کشور ویا حتی آعملیاتی میتواند موجبات صدمه ونرا دارد در فاز هاي گوناگون آهدایت شونده، بنا به نوع عملیاتی که  قصد اجراي 
راهبرد دفاع ناهمگون واکنشهاي الزم رادر مقابل دشمن بمنصه ظهور نیروي دریایی راهبردي نیز بر گرفته از شرایط تاکتیکی و.وردآا را فراهم .ا.هجوم به خاك مقدس ج

.ن بپردازدآسازماندهی رزم با رویکردي نوین است که در این مقاله سعی گردیده در حد امکان به نچه که مهم است روندآمیرساند  
زم نوین نیروي دریایی در این مقاله به صورت خالصه به راهبرد دریایی کشورها ، سناریوهاي حمله شیطان بزرگ، واکنش جمهوري اسالمی ایران و در نهایت سازمان ر

.و ساختارهاي مربوطه را ارائه می دهدراهبردي پرداخته شده 
سازمان رزم،دفاع ناهمگون، راهبرد دشمن:کلمات کلیدي

:مقدمه. 1
آرمانهاکردنپیادهجهتمناسببستريفراهم نمودنهمچنینوخودبالقوهوبالفعلدشمنانبامقابلهوبقامنظوربهکهاستنیازمنداسالمیحکومت

وطراحیراباشندسنخیکازمکتبیباورهايوعقایدباکهرزممناسب الگويوخط مشیجهان،درقدرتفراوانمتغیرهايبهتوجهباوملیاهدافو
.کارگیردبهآننمودنبیادهجهتدررامقدوراتوامکاناتکلیهجانبه،همهریزي دقیقبرنامهباونمودهتدوین

راهبردیکبیانکشورهرپارلمانیو مصوباتداخلیقوانینحتیوملیعالئقومنافعوسویکازمتفاوتمکانیوزمانیاتیمقتضونیازهابهتوجهبا
دارايآنتبعبهوآبیمرزهايدارايکشورهايموجودواقعیتهايبراساستواناما می.استناممکنکارياعمطوربه21قرنبرايدریاییعمومی
که در این مقاله به مورد دوم پرداخته ايمنطقهعالئقدارايکشورهايوجهانیمنافعوعالئقباکشورهایی::تقسیم نموددستهدوبهرادریاییعالئق

.می شود
مقاله نمی گنجد ، لذا تالش می گردد تنها موارد بسیار کلیدي را ذکر و ناز آنجا که تشریح کامل دستیابی به سازمان رزم نوین در صفحات محدود ای

.اع دهمخوانندگان محترم را به اصل تحقیقی با همین نام که توسط اینجانب در دفتر مطالعات راهبردي نیروي دریایی راهبردي انجام پذیرفته ، ارج
]1[21اي در قرن دریایی کشورهاي داراي عالئق منطقهراهبرد- 1

اتحاد شوروي به عنوان مهمترین رقیب نیروهاي غربی در آوردگاههاي جهانی، عدم قطعیتهاي محیط جهانی جدید، فروپاشیپس از پایان جنگ سرد و 
ز بینی شدت و محل برونیروهاي دریایی کشورهاي صاحب نیروي برتر را دچار شک و تردیدهاي مختلفی ساخت چرا که شناسایی چالشهاي آینده و پیش

کاري بس دشوار و مستلزم وجود ) از قبیل منازعات حقوقی، مواجهه با سایر دولتها یا دستاوردهاي تکنولوژیک جدید(شان آنها و حتی شکل ظاهري
الً که در دوران جنگ سرد کام(به همین دلیل کشورهاي داراي عالئق جهانی در عوض متمرکز شدن بر کشورهایی خاص . اطالعات دقیق و دست اول بود
در این صورت کشورهاي دسته اول بیش از گذشته با . اي گردیدندناچار از متمرکز شدن بر تواناییهاي کشورهاي منطقه) قابل اعتماد و کنترل پذیر بود

د و در حقیقت اي مانند اعمال تحریم، عملیات مداخله جویانه محلی و پشتیبانی از نیروهاي زمینی در ساحل درگیر شدنعملیات پیرامونی و منطقه
.اي کشیده شدگرفت به آبهاي ساحلی و منطقهاستراتژیهاي دریایی جنگ سرد که اغلب در عرصه اقیانوسها و آبهاي آزاد شکل می

ز قرار زیر کنند که اهم آنها امتفاوت را دنبال میراهبردهاياي پیشین دیگر بازگو کننده واقعیتهاي روز نبوده و قدرتهاي منطقهمناسباتشکل و ماهیت 
:است

افزایش پیچیدگی تکنولوژیکی در ناوگانهاي کوچک
بکارگیري موشکهاي ضد کشتی مدرن و جنگ افزارهاي نوین
تقویت استحکامات و جنگ افزارهاي جدید
به خدمت گیري زیر دریایی
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به خدمت گرفتن ناوهاي جنگی مدرن یا مدرن سازي شده
وري اطالعاتاتکا بیشتر به روشهاي نوین نظارت و گردآ
]2[)  راهبرد امریکا(سناریوهاي جنگ - 2
هاغربیآیااما.رسدمیگوشبهمتنموسیقیهمچونجنگوقوعامکانصدايوسردائماً،استاجراحالدرغربسیاسیهايبازيکهمدتیتمامدر

چهایرانواکنشباشد؟تواندمیچههاییجنگچنیناهدافچطور؟رااينقطهومحدودجنگامکاندارند؟راایرانعلیهعیارتمامجنگامکانواقعاً
بود؟خواهدچهجنگتبعاتبود؟خواهد
وانقالبینظامشکستیعنیآنان،نهاییهدفتأمینجنگی،هرازاسرائیلویژهبهومتحدانشوآمریکاهدفکهدهدمینشانفعلیوضعیتتحلیل

صداماقدامکهچهآننظیر- همسایگانفشاربهبستنامید.استآناحتمالیهايهزینهنیزواحتمالآنان،اصلیمشکلراستاایندر.استایراناسالمی
مانند-نظامکردنسکوالریزهسمتبهدرونیآرامتحوالتیا-1388هايآشوبنظیر-درونیشورشیاقیامنوعییا- دادرخآنبرايتحمیلیجنگو

30ازبیشعمالً- ریگیوپژاك،)منافقین(خلقمجاهدینسازمانعملیاتمثل- هاحاشیهازایذاییفشارهايیا-اصالحاتدورانيسالههشتحرکات
:ماندمیباقیهاغربیبرايراهدوتنهالذاواستشدهآشکارقبالًسناریوهااینناکارآمديپس.استدادهاسالمینظامبهفرصتسال
همچونکهکنندپیداجسارتیچنانآندرونیمخالفانوآیدپیشدرونیاختالفاتوهاشکافکردنبازسرامکانکهحديتانظامتضعیف-الف

دهندقرارحملهموردرانظاميشدهضعیفپیکردرونی،هايویروس
کنندهتمامجنگیکطریقازسنگینيضربهیکآوردناردو-ب
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بدونکوشدمیکه»پزآراميقورباغه«تزنخستاست؛بردهبهرهمکملتزدوازایرانقبالدرهموارهپسربوشدوراندرجزمتحدهایاالتواقعدر
زنیانهچقدرتنیزوایراناقتصاديتوانازکاستنطریقاز»مستمرتضعیف«تزدومودهندقرارخوداهدافمسیردرراکشوراینایران،شدیدواکنش
وروسیهحتیواروپاییانآنطرحباکوشندمیآنهاکهاسترادیکالیوالزميمقدمهجنگطبلبرکوبیدنظاهراً.هاتحریماعماليواسطهبهسیاسی

.نمایدمیترنرمجنگ،بامقایسهدرکهسازندموافقشدیدتريهايتحریمباراچین
:کندمیدنبالراهدفچندکهاستروانیعملیاتنوعیبیشتر،شدتباهمآنجنگ،بحثطرحبنابراین

حاکمیتمیانشکافمیزانبررسیو)سیاسیونومردمحکومت،(ایرانواکنشآزمایش
جنگشدیدتراقدامبرابردرهاتحریمتشدیدترنرماقدامباچینوروسیهساختنراضی
آنهابهدفاعیهايسالحفروشبرايعربیکشورهايدردارهدفوحشتایجاد
اسالمیبیداريروندبرتأثیرگذاريیاسوریهیااهللاحزبحمایتازخودداريمثالًسیاسی؛يحوزهدرامتیازدهیبهایرانساختنوادار

]3[واکنش ایران در قالب  دفاع دریایی ناهمگون- 3
ریم و کافاهمبان آطرحلی وت، سینمی جدید عموظراژه از نون یت اماهیالذ. تسر دانشبد مزاان هتومی آن را کارکردهکاستي اواژهمگونهناد رنب

خاصه طی دهه اخیر موردتوجه قرار گرفته و شتهگذههدهسطیهد کهر دقراي یدیم جدهمفایتحها و هژوامرهرا در زنآدانومی ت،نیوکنکردهاي
اي که به گونه. هاي پایانی قرن بیستم به شدت مورد توجه قرار گرفته و توسعه یافته استاما آنچه مسلم است این است که نیرد ناهمگون در دهه. است

هاي ارتش آمریکا را تحت تاثیر قرار داده و آن و ماموریتهاي طراز اول نظامی و استراتژیست آمریکایی و غربی ساختار و سازمان حتی به اذعان شخصیت
ارتش...) ها و ها، استراتژيو درنتیجه طرحریزي، آموزش، تجهیز، دکترین(این بدان مفهوم است که هسته مرکزي ماموریت . را دگرگون ساخته است

.ات ناهمگون دور خواهد زدهاي آتی بیشتر بر محور نبردهاي ناهمگون علیه دشمنان و تهدیدآمریکا در سال
هرکدام از این تعاریف نبرد ناهمگون را از . ها و مؤسسات مختلف نظامی و غیرنظامی بودتعاریف متعدد و متنوعی از نبرد ناهمگون از دیدگاه شخصیت

:یافتدستناهمگوننبردازنظرموردتعریفتوان به ها میها چند نکته مستتر است که با استخراج آناما در همه آن. داده استقراراي مورد توجه زاویه
دشمن؛پذیرآسیبنقاطوضعفنقاطازاستفاده
نظامی متعارف؛هايعملیاتهايشیوهبامتفاوتکامالًهايشیوهازاستفاده
بینی یا غیرمتعارف؛رقابل پیشاستفاده از رویکردهاي غی
هاي مبتکرانه؛هاي غیرقابل انتظار یا روشآورياستفاده از فن
هاي ناهمزمان؛استفاده از روش
آوري و دکترین؛استفاده از ابداعات در زمینه فن
هاي غیرمتعارف؛استفاده از نیروهاي نظامی کمتر و تاکتیک
یز جهت تاثیرگذاري بر موازنه و برابري نیرو؛آمهاي غیرمستقیم و فریباستفاده از شیوه
جویی در قوا؛استفاده از نبرد ناهمگون به عنوان یک سالح انتخابی جهت صرفه
ها؛پرهیز از نقاط قوت طرف مقابل و تضعیف آن
هاي ناگهانی؛ریزي و عملیاتانجام برنامه
ل نظامی،اجراي عملیات با هدف اذیت و آزار و نه دستیابی به اهداف متداو
تناسب و ناهمگون پنهانی؛هاي بیها و قابلیتگذاري در تواناییسرمایه
تضعیف عزم و اراده؛
تر؛دستیابی به اهداف استراتژیک با نیروي تاکتیکی یا عملیاتی ضعیف
بروز این شیوه بین نیروهاي نامتجانس و ناهمگون؛
تر؛هاي کمتر ونامشخصهایی با هدفاجراي تاکتیک
درگیري خارج از اصل و قاعده؛ایجاد
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تناسب این شیوه جنگی با شرایط حاضر؛
هاي افراطیهاي نژادي و ناسیونالیستقلمداد شدن این شیوه به عنوان یک نقطه قوت و امتیاز براي ناراضیان اجتماعی، شورش .

تهدیدات طبق خط دشمن از فناوري هاي نوین ،واکنش ایران در قبالبا عنایت به راهبرد امریکا وسناریوهاي تهدید وحوزه هاي جنگ اینده وبهره گیري 
دریایی با بهره گیري از قدرت دریایی کشور و آخرین فناوري هاي دفاعبر اساس الگوي دفاع ناهمگون بوده واین امر در کل قوا ومعظممشی فرماندهی 

.طبق روش هاي ذکر شده در الگوي یاد شده خواهد بودقابل دسترس،
نوین نیروي دریایی راهبردي ضمن رعایت اصول زیر بنایی رزم دریایی و علوم وابسته به آن بایستی به گونه اي رزماین امر بدین معنی است که ساختار 

ر آن واحد پایه ریزي گردد که هر یگان رزمی عمال توانمندي تصمیم گیري در شرایط مستقل را داشته و بدین منظور از اطالعات کامل صحنه نبرد د
.برخوردار باشد

مورد نظروتشکیالتسازمان رزم نوین  - 4
ظرفیت ساختار سازمانی مجموعه اي است که ماموریت طرح ریزي و هماهنگی رزم را به عهده داشته و باید از انعطاف پذیري الزم برخوردار باشد تا 

.پذیرش طیف وسیعی از طرح ریزي ها و عملیات ها را کسب کند
.میتوان به شرح زیر برشمردنموده ومتفاوت با انچه که قبال موجود بود می باشند رانقشاملی که در این زمینه ایفاي مهمترین عو

]4[نقش اطالعات عملیاتی - 1- 4
بر طبق . "اطالعات عملیاتی در واقع میزان آگاهی ارتش ، از دشمن و مسائل مختلف مربوط به او می باشد ": تعریف اطالعات عملیاتی بدین صورت است 

تجهیزات جمع این تعریف ، هدف نهایی از اطالعات عملیاتی نظامی ، اکتساب و تجزیه اطالعات در خصوص طرح ها ، اهداف ، قابلیت ها و محدودیت هاي 
( از آنجا که تاسیسات دفاعی امروزي به صورت مرکب و پیچیده هستند ، لذا تمامی مراتب اطالعات عملیاتی . آوري اطالعات عملیاتی دشمن می باشد

پایین تر مستقر در در واحدهاي عملیاتی ، اطالعات به فرماندهان سطح عملیاتی و فرماندهان سطح. مورد نیاز می باشد...)،SIGINT ،HUMINTمثل 
عالوه بر آن ، با کسب اخبار و اطالعات الزم . مناطق عملیاتی این امکان را می دهند که از نیروهاي خود در مقابل انواع تهدیدهاي دشمن محافظت نمایند

طح بر روي قابلیت هاي نظامی و تمایالت اطالعات عملیاتی در این س. ، محل استقرار و نوع عملیات احتمالی دشمن را نیز مورد شناسایی قرار می دهند
در واحدهاي رزم آرایی ، اطالعات عملیاتی رزمی براي فرمانده این امکان را فراهم می آورد که فضاي میدان .دشمن و پتانسیل تهاجمی وي تمرکز دارد

د تا بهتر بتواند به امر هدایت و رهبري نیروها و نبرد را مشاهده کند و اطالعاتی را در خصوص عوارض زمین ، وضعیت جوي و وضعیت دشمن کسب نمای
در سطح ملی ، اطالعات عملیاتی راهبردي ، زمینه رابراي طرح ریزي وبرنامه هاي کالن و تعیین راهبردها فراهم می آورد . کال فضاي عملیاتی اش بپردازد

تب اطالعات عملیاتی ، با اراده نشانه ها و هشدارهایی ، عامل بازدارنده به طور کلی همه مرا. که این امر ، در وضع سیاست خارجی کشور بسیار موثر است
این جمع اوري اطالعات می تواند با عکسبرداري از مواضع دشمن، یا گوش دادن به کانال . در مواجه شدن با عملیات خصمانه واقعی محسوب می شوند

.سوسی انجام شودهاي مخابراتی فرماندهی آن صورت گیرد و یا توام با اقدامات جا
]c4i(]5(نقش اطالعات عملیاتی در فرماندهی وکنترل- 2- 4

برتري اطالعاتی در این زمینه ، مستلزم داشتن . هدف اصلی استفاده از عنصر اطالعات عملیاتی ، کسب برتري اطالعاتی براي کلیه نیروهاي نظامی است
. تی  می باشدظرفیت الزم براي اصل اطالعات عملیات دفاعی کافی ، براي برخورداري از اطالعات بی درنگ ، دقیق و آگاهی هاي مربوطه در مناطق عملیا

، بدون شناخت عنصر حیاتی آن یعنی اطالعات عملیاتی، بی معنا خواهد بود و میزان این شناخت درهر منطقه ، مستقیما بر روي C4Iورود به مباحث 
هیزات و ضرورتهاي این اطالعات متناسب با شرایط دشمن در ابعاد نیرو ، تج. تاثیر  می گذاردC4Iساختار نیروهاي مسلح و در نتیجه بر شرایط 

از طرفی نوع سیستم هاي به کار گرفته شده توسط دشمن و میزان کارایی آنها به عنوان عامل مهمی دراین عنصر ، . ژئوپلیتیک منطقه ، قابل ارزیابی است
به کا رگرفته شده ، فنون و شرایط تهدید درون مرزي و برون مرزي در صحنه عملیات ، ناشی از توان رزمی دشمن ، نیروهاي . نقش بسزایی دارند

.تاثیر می گذارندC4Iراهبردهاي مربوطه می باشند که بر ساختار سیستم هاي 
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C4Iا عبارت است از مجموعه تصمیم گیریها و اقدامات الزم و به موقع در جهت برتري اطالعاتی بر دشمن که با روشهاي مختلف جمع آوري اطالعات ی
ل و از بین بردن سیستم هاي اطالعاتی دشمن و نیز حفاظت از سیستم هاي اطالعاتی خودي در مقابل نفوذ دشمن اقدامات ضد اطالعات نظیر اختال

.صورت می پذیرد
این موضوع حاکی از آن است که به علت نوع . تعریف فوق در صورتی محقق می شود که همکاري موثري بین سطوح مختلف اطالعات عملیاتی برقرارشود

ها ، سیستمها و سازمانهاي جمع آوري کننده اطالعات، باید به نحوي زمینه تعامل موثر بین تمامی سیستم ها و روش ها برقرار نمایند تا اطالعات ، روش
.ماموریت و وظایف محوله به سرمنزل مقصود رهنمون شود

C4Iفرماندهی و کنترل ، رایانه و کامپیوتر و اطالعات عملیاتی موجب عملیات است ، به وسیله یک معماري فناورانه پیشرفته و به کمک عناصر که پایه
:به دو عامل زیر بستگی داردC4Iبرتري اطالعاتی در. برتري اطالعاتی میگردد

افندي؛ظرفیت اطالعات عملیاتی مربوط به اطالعات دفاعی از منابع اطالعات در بعد وسیع ، براي تولید و یکپارچه سازي اطالعات افندي و پد-الف
.تا اطالعات عملیاتی در هر زمان و هر مکان از میدان نبرد به عنوان برگ برنده اي در دست فرمانده باشدC4Iوابستگی به قابلیت هاي -ب
]6[هبردياساختارهاي رزم نوین نیروي دریایی ر-5

گردیده اند، با بهره گیري ازاطالعات عملیاتی و فرماندهی وکنترل سازمان رزم نوین نیروي دریایی راهبردي مد نظر این مقاله که به شرح زیر پایه ریزي 
.نوین یاد شده جوابگوي شایسته اي براي خوا ستهاي فرماندهان محترم خواهد بود

ساختار مرکز فرماندهی عملیات در ساحل-5-1
.این ساختار به صورت شماي زیر خالصه شده است

فرماندهی عملیات در ساحلساختار مرکز 
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فرمانده عملیات

امور اداري

رییس مرکز 
فرماندهی

حفاظتامور اداري

دسک فرماندهی و کنترلدسک اطالعاتدسک زیر سطحی دسک هواییدسک سطحی

6رکن5رکن4رکن 3رکن 2رکن 1رکن

نماینده پایگاه 
هوایی

نماینده ارگانهاي نماینده ارگانهاي دریایینماینده پایگاه زمینی
کشوري

دسک عملیات 
ویژه

دسک عملیات 
روانی

دسک جنگ اطالعاتدسک جنگ میندسک جنگهاي الکترونیکی دسک عملیات اطالعاتی

دسک نیروهاي دسک ارتش و مردم 
سپاه پاسداران

دسک یگانهاي موشکی

مینضدرزمساختار-5-2
: دو هدف ویژه عبارتند از. ساختار دو هدف ویژه را دنبال نموده و قابل بهره برداري در ساحل و در ناو سر فرماندهی می باشداین
ضد مینارائه تصویري یکپارچه و تازه از الزامات ، خطرات و اقدامات-الف
کنترل نیروهاي ضد مین تعیین شده-ب
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ساختار رزم ضد مین

:در اتاق عملیات ضد مین موارد زیر به نمایش گذاشته می شود
نقشه محدوده منطقه
مرزهاي محدوده تحت مسئولیت یگانهاي دیگر
میادین مین دفاعی
کانالهاي پاکسازي شده و درجه خطر آنها
مسیرهاي انحرافی
وضعیت کشتیرانی
 دشمنوضعیت مین گذاري
موقعیت نیروهاي ضد مین خودي
وظائف نیروها
انواع تابلوهاي وضعیت یگانها و رد نگاریها

هواییضدرزمساختار- 5-3

مقایسه 
اخبار و 
نقشه ها

اتاق عملیات ضد مین

*

اخبار و اطالعات

فرماندهان مجاور 

پیشنهادات/ نتایج

یا ناوگروه/ فرمانده قرارگاه 

فرمانده مسوول عملیات

نیروهاي ضد مین

گزارشات مربوط به مین

گزارشات تردد غیر نظامی

گزارشات ضد مین

فرماندهان تابع

نتایج و 
پیشنهادات

دستورات اطالعاتی

توصیه ها

دستورات

تردد نظامیگزارشات 
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:را میتوان به شرح زیر برشمرد اقدامات کلی ومترتب براین ساختارل عوام

ساختار رزم ضد زیر دریایی-5-4
:روند ضد زیر دریایی مدرن بر پایه حساسه هاي زیر پیاده گردید است-5-4-1
سونارهاي فعال و غیر فعال و هیدروفونها
رادارها
نورافکنها
امواج الکترومغناطیسی ، در گستره فرکانس پایین
تکنیکهاي مغناطیسی ، در گستره فعال
کشف امواج فشرده هیدرودینامیکی
لیزرهاي سبز و آبی هوایی و ماهواره اي
اقدامات ضد الکترونیکی و صوتی مثل صدا زاها
پدافند غیر عامل مثل پوششها و مواد جاذب
 سیستم کشف مغناطیسی زیر دریایی(MAD)
 غیر فعال) و بیشتر( کشف مادون قرمز فعال

ساختار اجرایی عملیات ضد زیر دریایی -5-4-2
:در قرن بیست و یکم را می توان به شرح زیر بر شمرداین ساختار 

 زیر دریایی دشمن عملیات پیشگیرانه ضد زیر دریایی به منظور اطمینان از عدم وجود
کشف زیر دریایی دشمن در منطقه عمومی
تجسس سینماتیک زیر دریایی دشمن در منطقه مورد نظر
شناسایی هدف
طبقه بندي هدف
کشف میزان تهدید

آفندياقدامات  کلی رزم ضد هواییاقدامات پدافندياقدامات 

 موشکی ، هوایی و فرماندهی و حمله به زیر ساختهاي
کنترل

انهدام سیستمهاي پدافند هوایی دشمن
توسط جنگنده هااسکورت
کشف و انهدام دشمن با جنگنده ها

عوامل رزم ضد هوایی

پدافند هوایی
پدافند موشکهاي بالستیکی
کشف و اخطار هوایی
رو اتمی.ه. م.پدافند ش
 اختفاء، فریب-استتار( پدافند غیر عامل(
استحکامات
جایگزینی
همسان سازي
تحرك پذیري
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کشف وضعیت هدف
خنثی سازي ماموریت زیر دریایی دشمن/ حمله
 پایگاه زیر دریایی دشمن/ حمله پیشدستانه به بندر
 حمله به زیر دریایی دشمن قبل از امادگی او براي حمله
ضد حمله به زیر دریایی دشمن
فرماندهی و کنترل مین گذاري ضد زیر دریایی
بکارگیري بهترین موقعیت براي استفاده از سالح علیه زیر دریایی دشمن
اعمال محدودیت عمل زیر دریایی دشمن
دفاع از خود
ارزیابی حمله انجام شده

ساختار رزم زیر دریایی-5-5
دن موقعیت آن در از آنجا که مهمترین عامل موفقیت زیر دریایی ، اجراء ماموریتها در شرایط اختفاء کامل است ، لذا بهترین شرایط زیر دریایی نامعلوم بو

ناطق تعیین شده صورت پذیرفته و بانگرش به نوع و از اینرو ماموریتهاي زیر دریایی اغلب به صورت مجزا و در م. دریا در زمان بحران براي دشمن است
.گذار میگرددتوان ماندگاري در زیر آب و در دریا و نیز کالس زیر دریایی ماموریتهاي رزمی در آبهاي ساحلی ، آبهاي کم عمق و آبهاي عمیق به آنها وا

طی که یگانهاي سطحی و هوایی امکان حضور در ابهاي عمیق و یا بعضاً در بعد زیر دریا بوده و در شرایدریاییزیر دریاییها مکمل سازمان رزم نیروي 
.آبهاي کم عمق را نداشته باشند ، زیر دریاییها بخوبی از عهده این ماموریت بر می آیند

بوطه ، ساختار رزم نوین زیر خارج از توانمندیهاي سنتی زیر دریاییها در حمله به دشمن ، با بهره گیري از تاکتیکهاي مرسوم و استفاده از سالحهاي مر
:دریاییها جدا از قابلیتهاي یاد شده میتواند به شرح زیر باشد

( متوسط بهره گیري اطالعاتی از هواپیماي بدون خلبان پرتاب شده از ساحل و یا از خود زیر دریایی به صورت درآن واحد ، در بردهاي کوتاه مدت و -الف
)مایلی یگان100الی 30در شعاع 

.با برد باال ، پرتاب از زیر دریایی در شرایطی که دشمن انتظار چنین تاکتیکی را ندارد) انتحاري( بهره گیري از هواپیماي بدون خلبان رزمی -ب
استفاده از تجهیزات بدون نفر زیرآبی هوشمند جهت مین گذاري آفندي و غافلگیر نمودن دشمن در فواصل بسیار دورتر از سواحل خودي-پ
ساختار مرکز فرماندهی و کنترل ناو سر فرماندهی- 5-6

کنترل ناو سر فرماندهی با بهره گیري از ریز ساختهاي ارتباطی و نرم افزارهاي مدیریت نبرد و حساسه هاي فعال و غیر فعال نسبت به فرماندهی و
نسبت به فاصله از ساحل در محدوده آبهاي ساحلی ، آبهاي کم عمق و یگانهاي تحت امر که در قالب ناوگروهها و ناودسته ها و یگانها سازماندهی شده اي 

.یا ابهاي عمیق ، مستقر و اجراء ماموریت    می نمایند، اقدام می نماید
ساحلی انجام داده و و نیز قرار گاه دریایی ) ناو دسته ها ، یگانها( ناو سر فرماندهی با اشرافیت تاکتیکی به موقعیت نبرد ، هماهنگی الزم را با ناوگروهها 

.تصمیمات الزم متناسب با موقعیتهاي تاکتیکی را اتخاذ و برابر روش گزارشات مربوطه را ارسال می دارد
ونه در ان از آنجا که وضعیت صحنه نبرد با بهره گیري از فناوریهاي نوین می تواند براي تمامی شناورهاي مستعد و رزمی یکسان و هر گونه متغیري بگ

ارسال شود ، لذا تصویر منطقه عملیاتی براي همه یکسان و امکان تصمیم گیري براي کلیه یگانها درمحدوده عملیات مربوطه حاصل (On Line)واحد 
.میگردد

یم گیري برخوردار و استقالل در تصمامتیازبنابراین یگانها که د رقالب ناوگروه ، ناو دسته و یگانهاي مستقل درحال اجراء ماموریت می باشند می توانند از
.طبق طرحهاي مربوطه در محدوده مورد نظر اجراء وظیفه نموده و نتیجه کار را به ناو سر فرماندهی گزارش دهند
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و آزادي عملدر این شرایط اتاق عملیات ناو سر فرماندهی میتواند دقیقا همانند مرکز کنترل و فرماندهی قرارگاه ساحلی از اطالعات یکسانی برخوردار 
.تاکتیکی براي خود و براي یگانهاي تحت امر را بهمراه داشته باشد

.بر صحنه نبرد می باشداشرافیتمهمترین دستاورد چنین اتاق عملیاتی دریافت و انتشار در ان واحد اطالعات و 
:ساختار اتاق عملیات بگونه زیر خواهد بود

اتاق عملیات ناو سر فرماندهی

ناوگان تحت کنترلفرماندهی عملیات ساحلی

هواپیماهاي بدون خلبان و با 
رزمی/خلبان شناسایی

ناو گروه مستقر در آبهاي ساحلی

ناوگروه مستقر در آبهاي کم عمق

ناوگروه مستقر در آبهاي عمیق

ارتباطات چند رسانه اي درآن واحد=  online دو طرفه

ناو گروه آبهاي کم عمق

)مایلی ساحل200تا شعاع (

ناو دسته شناورهاي 
تندرو ضربتی

ناو دسته شناورهاي 
گشت و شناسایی

ناو دسته زیر سطحیهاي 
نیمه سنگین
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ناو گروه آبهاي عمیق

)مایل از ساحل به باال200شعاع (

دسته شناورهاي ناو 
گشت و شناسایی

ناو دسته زیر سطحیهاي 
سنگین

ناو گروه آبهاي ساحلی

)مایلی ساحل50تا شعاع (

ناو دسته شناورهاي 
تندرو ضربتی

ناو دسته شناورهاي 
مین شکار/ مین روب

ناو دسته شناورهاي 
مین گذار

ناو دسته شناورهاي 
گشت و شناسایی

سطحیهاي زیر ناو دسته 
سبک
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رزم نوین نیروي دریایی راهبردي در یک نگاهساختار- 5-7
.لبهاي زیر سازماندهی نمودبا توجه به موارد ذکر شده فوق ساختار رزم نوین را می توان در قا

:گیرينتیجه
ار می پایان دوران جنگ سرد در جهان و تغییرات سریع ژئو پولیتیکی ، موجب ایجاد چالشهاي نظامی جدید گردیده است؛ چالشی که فرماندهان را واد

آنان با علم به اینکه یکی از عوامل مهم موفقیت در جنگ ، . عات را مورد بازنگري قرار دهندکند تا  آمادگی به کار گیري نیروها و اولویت هاي کسب اطال
فرماندهی . هدایت صحیح تالشهاي اطالعاتی با سازمان رزمی مناسب  است ، سعی در ایجاد چنین بستري براي کسب اطالعات از منابع مختلف می کنند

. ته و سازماندهی نوین رزم عواملی در کسب برتري صحنه نبرد  محسوب می گردندوکنترل مبتنی بر یک معماري فناورانه پیشرف

قرارگاه دریایی

پدافند هواییپدافند ساحلی

دریاییپدافند 

پدافند ساحلی

هواپیماي بدون خلبان موشک ساحل به دریاتوپخانه ساحل به دریا
رزمی/شناسایی

پدافند هوایی

هواپیماهاي شناسایی هواییموشک ضدتوپخانه ضد هوایی
شکاري/ 

پدافند دریایی

ساختار اتاق همانند 
عملیات ناو سر 

فرماندهی
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ایی ، به نیروي دریایی راهبردي با بهره گیري از خط مشی هاي مقام معظم رهبري و فرماندهی کل قوا و با رویکرد به اصول رزم ناهمگون در دفاع دری
اطالعات کامل و در آن واحد و با فرماندهی و کنترلی نوین ، قادر خواهد بود در سه بخش عمده پدافندي ساختار رزمی پویایی روي می آورد که با تکیه بر 

:شامل 
می مستقر در پدافند ساحلی ، پدافند هوایی در ساحل و پدافند دریایی با ستاد عملیاتی در ناو سر فرماندهی و با بهره گیري از یگانهاي شناسایی و رز

.ي کم عمق و آبهاي عمیق اقدام نمایدآبهاي ساحلی ، ابها
یات عمده تفاوت ساختارهاي فوق با ساختارهاي قبلی بهره گیري از شرایط رزمی نوین ، کسب اطالعات به موقع و خودکفایی در تصمیم گیري در عمل

.پدافندي و آفندي می باشد

:مراجع
،ستاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، ادکتر امیر محبیان: نویسنده، سناریوهاي محتمل تهدید علیه ایران-2
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