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در آنراهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراننقش نیروي دریاییو اقتدار ملی
ناخدایکم مهندس رایانه فرهاد مالیري

نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران

چکیده
اقتدار، قدرتی است که مشروعیت خود را بر اساس دین، قانون، . توانایی دارنده آن براي واداشتن دیگران به تسلیم در برابر خواست خود به هر شکلی است،قدرت
مسئله مورد نظر این است که .هاي اقتصادي، نظامی، فرهنگی، سیاسی، علمی، و فناوري مشروع استاقتدار ملی برآیند و ماحصل قدرت. آوردبه دست می... سنت و 

با توجه به جایگاه کنونی جمهوري اسالمی ایران در منطقه جنوب غربی آسیا، نگاهی همه جانبه به .و نقش نیروي دریایی چیستکدامنداقتدار ملی هاي مؤلفه
- اي را در قلمروهاي سیاسیجایگاه نخست منطقه،اندزشمسند چ. مقوله اقتدار ملی اجتناب ناپذیر بوده و غفلت از آن ممکن است سبب توسعه ناپایدار گردد

یند آسهم نخست را در فربه عبارتی ایران در ساختار قدرت منطقه در دو دهه آینده.پیش بینی نموده است1404فرهنگی و امنیتی براي ایران در افق -اقتصادي
است که در شکل گیري چنین ساختاري دخیل ییارزنده نیازمند حرکتی همگون در کلیه قلمروهایابی به این جایگاه تولید قدرت خواهد داشت و البته براي دست

.باشندمی
تدابیر و فرمایشات فرماندهی معظم کل با استناد به در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا ووآوري شده استاي جمعهاي مورد نظر با روش کتابخانهداده

. ایمنقش نیروي دریایی در اقتدار ملی پرداختهمولفه هاي اقتدار ملی و، به تعیینو سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایرانقانون اساسی ،  »مد ظله العالی«قوا 
تش جمهوري اسالمی ایرانارنیروي دریایی راهبرديانداز، سند چشمقدرت، اقتدار، امنیت، :هاکلید واژه

مقدمه. 1
وفرهنگىنظامى،سیاسى،اقتصادى،هاىعرصهمردان دردولترفتارهاىازحاکىخارجىوداخلىمختلفهاىعرصهدرکشورهاتعالىورشد

آید؛مىبه دستمؤلفهچندتعاملازکهاستهایىجمله مقولهازملىقدرتوکشورهاستملىقدرتاقتدار وکنندةتداعىکهاستاجتماعى
توانایىنوعازراآنجنسبعضى. شودمیحاصلعنصرچندو تعاملترکیبازوجودشندارد،خارجىوجودواستانتزاعىاىمقولهیعنى

تعریفدارد،وجودکشوربه نامسیاسىوجغرافیایىواحدیکقلمرودرکهمعنوىومادىهاىتوانایىازاىبه مجموعهراآنوشناسندمى
.کنندمی

منابعجغرافیایى،موقعیتعناصردرراآنها) اسپایکمن(مانند اسپایک برخىاستمتعددسیاسىنخبگاننزددرملىقدرتدهندةتشکیلعناصر
بهراآنهابرخىوکنندمىمحدوددیپلماسىکیفیتوملىروحیهملى،خصوصیاتجمعیت،نظامى،آمادگىوضعیتصنعتى،ظرفیتطبیعى،

)فرهنگىواجتماعىسیاسى،نهادهاىطبیعى،منابعجمعیت،(متغیرو)طبیعىعوارضوموانع،هاکوهرشتهسرزمین،فضا،(ثابتبخشدو
.شوندمىتقسیمنظامىواجتماعىفرهنگى،اقتصادى،سیاسى،هاىمؤلفهبهاستراتژیکهاىتحلیلدر عناصروعواملایناما.کنندمىتقسیم
ازهاهزحوایندرهافعالیتبرآیندهرچهکهاینواستمتفاوتمختلف،رویکردهاىدرهامؤلفهتعاملکیفیتکهاستاینبیانگرهاتحلیل

.بودخواهدباالکشورملىقدرتوتوانمندىاندازههمانبهباشد،برخوردارافزایىهم
قدرت

.آفرینش همزاد استقدرت یک مفهوم سیاسی است که قدمتی بیشتر از مفهوم دولت دارد و با 
:قدرت از دیدگاه اسالم 

. هاستبر اساس اعتقاد توحیدي، خداوند صاحب اختیار هستی و انسان. 1واهللا علی کل شی قدیر. در دیدگاه اسالم، قدرت از آن خداست
: » ره«قدرت در اندیشه سیاسی حضرت امام 

. یابدقدرت به طورکامل به خداوند متعال تعلق دارد که به دو صورت والیت تکوینی و تشریعی جریان می)1
.قدرت الهی جهت اداره امور بشري از طریق نبوت در پیامبران جاري شده است)2
.کندشود که شیعه از آن به امامت یاد میبا اتمام دوره نبوت، مجال و عرصه تازه گشوده می)3
به این ترتیب . باشدیدن عصر غیبت، والیت فقیه از اعتبار و خلوص بیشتري به منظور برقراري ارتباط بین غیبت و عصر حاضر میبا فرارس)4

.باشددر عصر غیبت، قدرت حاکم اسالمی، ولی فقیه می

189سوره آل عمران آیه –خدا بر هر چیزي تواناست – 1
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مفهوم و جایگاه قدرت 
انجام کارهایی خاص یا توانایی پدید آوردن تغییر «، 2»ر یا نگرش دیگرانتوانایی در اعمال نفوذ؛ یعنی توانایی در تغییر دادن رفتا«توان قدرت را می

تعریف ... و5»انجام دادن چیزهایی که اگر چنین قدرتی وجود نداشت، آن کارها انجام نمیشد«،4توانایی تاثیرگذاري بر رفتار دیگران«، 3»مطلوب
دهد تا قطع نظر از مبنایی آید و به فرد امکان میقدرت عبارت است از فرصتی که در چارچوب رابطه اجتماعی به وجود می«،از نظر ماکس وبر. کرد

.»رغم مقاومت دیگران، بر آنها تحمیل کنداش را حتی بهکه فرصت مذکور بر آن استوار است اراده
ها و سطوح این شکل. »توانایی فکري و عملی براي ایجاد شرایط و نتایج مطلوب«: ازتوان گفت قدرت عبارت است عنوان تعریفی کلی و فراگیر میبه

بار بار آورند و کسانی که باید آن نتایج را بهخواهند نتایج مطلوب بهکسانی که میگیرد، هم به رابطههم تحمیل اراده را دربر می: توانایی متفاوت است
. گیردها را دربر میها و دولتها و احزاب، حکومتآمیز افراد، گروهآمیز یا غیرمسالمتهاي سیاسی مسالمترکتکنند، و هم انواع مشاآورند اشاره می

هاي داخلی و خارجی قدرت مربوط توانایی هرکدام از این نیروهاي اجتماعی، سیاسی، براي ایجاد شرایط و نتایج مورد خواست خود در عرصه سیاست
توان نام برد، این نیروها توانایی بنابراین از قدرت فرد، قدرت گروه یا حزب، قدرت یک حکومت، یا از قدرت یک دولت می. شودبه آن نیرو محسوب می

ها و توانند افراد، گروها و احزاب، حکومتفکري و عملی خود را در عرصه مبارزه سیاسی داخلی یا خارجی، در برابر نیروهاي دیگر که آنها هم می
.6خواهند برسنداي که میبندند تا به هدفی که دارند و به نتیجهکار مید بهها باشندولت

هابز، . گیردورزي قرار میمبناي اصلی هویت و محتواي سیاست» اخالق«به جاي » قدرت«در اندیشه سیاسی جدید نیز شاهد هستیم که چگونه 
بر مبناي همین تلقی از سیاست است . کنندورزي را کسب قدرت عنوان میتماکیاولی و دیگر بنیانگذاران اندیشه سیاسی مدرن، هدف اصلی سیاس

شناخت درست مبارزه براي قدرت، کلید فهم مسائل «کند که ها را مبارزه براي قدرت عنوان کرده و تاکید میکه مورگنتا، سیاست در میان ملت
.»سیاسی است

توان ون قدرت سیاسی، قدرت نظامی و قدرت اقتصادي تقسیم کرد که مجموعه آنها را میهاي گوناگتوان به شاخهقدرت را در سطح اجتماعی می
دانست که البته بسته به بالقوه یا » مجموعه نیروهاي مادي و معنوي یک ملت«توان بدین ترتیب در یک جمله، قدرت ملی را می. نامید» قدرت ملی«

. برداري یک ملت از این منابع دچار قبض و بسط خواهد شدو چگونگی بهرهبالفعل بودن این نیروها و نیز بسته به منابع قدرت 
هاي سرزمینی، اقتدار و کارآمدي حکومتی، هاي بالقوه مادي و موقعیتها و شرایط اجتماعی، تواناییاز دانش و معرفت، نظم و سازمان، موقعیت

نحوه تخصیص منابع یا میزان . برندترین منابع تولید قدرت نام میان مهمعنوهاي جمعی بهمهارت و تخصص و مخصوصا در دوران جدید از رسانه
.شوندهاي قدرت محسوب میترین مولفهاستفاده از منابع قدرت از مهم

انواع قدرت
قدرت نظامی-1
قدرت سیاسی-2
قدرت اقتصادي-3
قدرت علمی و فناوري-4
قدرت فرهنگی-5

.هاي قدرت نام بردباال به عنوان مؤلفهتوان از تقسیم بندي یاد شده به این ترتیب می
اقتدار

حقکسىاوجزروازایناست؛خالقیتالزمۀمالکیت حقیقىواستحقیقىمالکیتالزمۀحاکمیتچراکهخداستمخصوصحقحاکمیت
مردمامورو بهدادهتشکیلحکومتىتاکندمشخصراکسىجامعهدرکهخداستمختصحقایناجازة او،واذنبهمگرنداردحاکمیت
راجهانازاىنقطههیچ. استفطرىنیازىبشر،اجتماعىزندگىدردولتوجودکهشدغافلنکتهاینازنبایدحالعیندر7نمایدرسیدگى

خارجدروقوانین پرداختهاجراىبهکشورداخلدربتوانندکهاینبراىهاحکومتکنند وزندگىحکومتبدونآندرمردمکهیافتتواننمى

استونر و فریمن-٢
پارکینسون-٣
هرسی و بالنچارد-٤
دفت-٥
عبدالرحمان عالم؛ بنیادهاي علم سیاست-٦
۴٠و سوره یوسف آیھ ۶٢سوره انعام آیھ -٧
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اجتماعىاقتصادى،سیاسى،هاىحوزهدرمرداندولترفتارهاىاز تعاملکههستنداقتدارىنیازمندکنند،دفاعجامعهحقوقازکشوراز
.شودمىنظامى ایجادوفرهنگی

هاي معنوي و مادي فرد، گروه یا نظام شود که تواناییحاصل میاقتدار هنگامی . در اقتدار تاکید بر حق است نه قدرت.اقتدار با قدرت متفاوت است
.در تعامل با دیگران افزایش یابد و امکان اعمال قدرت مشروع در زمان و مکانی مناسب، نیل به هدف مورد نظر را میسر سازد

ازاىمجموعهبهوشودمىحاصلعنصرچندتعاملوترکیبازکهامرى استبلکهنیستخارجىوجودداراىمشخصصورتبهمقولهاین
.شودگفته مىدارد،وجودکشورنامبهسیاسىوجغرافیایىواحدیکقلمرودرکهمعنوىومادىهاى توانایى

نماید تا از این هاي اصلی آن پرداخته و تالش میبه تحلیل محتوا، مبانی و آموزه،شودواژه اقتدار که در متون تخصصی سیاسی به آن استناد می
براي این منظور پنج مفهوم . برسد که قابلیت کاربرد در سطحی باالتر از روابط فردي را داشته باشد» اقتدار«طریق به تصویري جامع از

.نماییمبررسی می، حقانیت، تطبیق فرهنگی، التزام طرفینی و مشروعیت را )کارآمدي(» توفیق«محوري
» اقتدار«از» قدرت«نگاشت، شاید چندان به ضرورت تمییز بین این جمله را در تحلیل قدرت می» ار داد اجتماعیقر«زمانی که ژان ژاك روسو در 

که معموالً به آن اشاره (هاي متفاوت قدرتگران سیاسی، متعاقباً به این نتیجه رسیدند که در میان گونهاما سایر فالسفه و اندیشه. اندیشیدنمی
شناسی و فلسفی در قایل شوند و چنین شد که مباحث دقیق لغت» قدرت مبتنی بر زور«و » قدرت مبتنی بر حق«بین باید تفکیکی ) شودمی

اي مستقل در گفتمان توانست به عنوان واژه» اقتدار«به زودي » اقتدار«با » قدرت«نظر به تفاوت بنیادین . آغاز گشت» اقتدار«خصوص تحلیل 
:نمایدتذکر دو مطلب در همین ابتدا ضروري می.ی رابطه خاص و فارغ از قدرت اساساً مطرح استدر اقتدار نوع.سیاسی ظاهر شود

در اثر » ویلیام الپی یر«چنان که . به معناي عام آن تغذیه می کند» قدرت«که از » اقتدار«است، برخالف » قدرت سیاسی«جنس اقتدار ملی از 
قدرت «ر داشته، ما با گونه هاي متفاوتی از قدرت از حیث جنس مواجه ایم که در این میان اظها» قدرت سیاسی«مختصر و ارزنده خود به نام 

وي قدرت سیاسی را . از آن حیث که بر روابط خاص مردمان به عنوان شهروند اشاره دارد، بیشتر در دستور کار تحلیلگران سیاسی می باشد» سیاسی
:نین تعریف می نمایددر مقام تمییز از سایر معادلهاي غیر سیاسی آن چ

»قدرت سیاسی عبارت است از نوعی قدرت اجتماعی که مخصوص آن دسته از گروه هایی است که به نام جوامع مدنی شهرت دارند«
اسبی نحال با این در توضیح ارایه شده در خصوص ماهیت و قلمرو کلی بحث می توان به تعریف و تجزیه و تحلیل مقوله اقتدارپرداخت و چشم انداز م

. را براي فهم اقتدار ملی فراهم آورد
واژه شناسی. الف

آید تا تلقی و تفسیر خود از این واژه را شناخت واژگان گام نخست در هر پژوهش می باشد، قبل از ورود به مبحث تجزیه وتحلیل اقتدار ملی، الزم می
انواده قدرت و خلط معنایی اي که معموالً صورت می پذیرد، اهمیت و ضرورت با توجه به تشابه معنایی این واژه با سایر واژگان هم خ. مشخص سازیم

.این کار بیش از پیش بر ما آشکار می گردد
: دهندمشتق گردیده است که معناي لغوي آن را شکل می»اتوریته«اقتدار، در زبان انگلیسی از دو واژه کهن التین

.ترجمه می شود» بانی«فارسی بهانگلیسی بوده و در Authorکھ Auctorواژه. 1
.رسی به معناي ایجاد و ابداع استانگلیسی بوده و در فاAuthorizortionکه معادل Auctoritasواژه. 2
باشد که جوهر داراي معناي ظریف و دقیقی می-»فرهنگ نامه سیاسی«از محققان برجسته رشته حقوق در- ٨»ویسا«مطابق تعریف » بانی«
: وي در مقام تعریف این واژه چنین می نویسد. در درون خود می پروراند-اش رامعناي اصطالحیبه - »اقتدار«
ن بانی کسی است که چیزي را به وجود می آورد، یا بدون این که بخواهیم به نقش وي در ایجاد آن بپردازیم، حداقل در رشد و رونق بخشی به آ«

.»آن چیز در گرو وجود این فرد استباشد به عبارت دیگر استمرار بقاي مؤثر می
هاي فکري، عقیدتی و فرماندهی به که از آن به ابداع و انشاء تعبیر شده و در حوزه–Authorizationحال با توجه به مالحظه فوق و معناي واژه

اي برخوردار باشد که، فرد از چنان ویژگیآن است » اقتدار«توان چنین نتیجه گرفت که معناي ساده لغت شناختیمی- رودصورت یکسان به کار می
تواند الگوهاي عملی این معنا از اقتدار عام بوده و می. آید، حرف آخر باشد و دیگران به آن گردن نهندکه حرف او در موضوع یا مسایلی که پیش می

اي دیگر مبتنی بر مقبولیت اکثریتی، برخی ناشی نت، پارهبه عنوان مثال اقتدار برخی از رهبران بر عنصر خشو. را شامل شود» اجبارگرایی«متفاوت از
این رویکرد عام . آیندرغم اختالفشان، در مجموع همگی مقتدر به حساب میباشد که علیشان و گروهی مستند بر قانون میهاي شخصیاز ویژگی

اي، مبتنی بر مقتدر کسی است که حرف وي در زمینه: نویسدمیمورد تأکید قرار گرفته است، آنجا که وي در مقام تعریف واژه اقتدار» دژونل«توسط 

8-charto T. ewis
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گیرد تا آنجا که امروزه براي اقتدار عناصر البته متعاقباً این نگرش عام مورد تحلیل و دقت بیشتر قرار می. قاعده و اصلی، حرف آخر به حساب آید
.ساخته و اصطالحی مستقل معرفی می نمایداش متمایز خانوادهشوند که آن را از واژگان هممتعددي قایل می

نچه به وضوح اقتدار را از زور، فشار و قدرت از یک سو و از هدایت، ترغیب و نفوذ از سوي دیگر آ. استمشروعیت » اقتدار«مفهومیترین ویژگیمهم
کنند و زیردستان نیز اطاعت را یک تعهد و صادر میکنند که دارند دستور احساس می) هامافوق(فرادستان . کند، مسأله مشروعیت استمتمایز می
دارد، با خطر یابد و پیوندي که این افراد را در کنار هم نگه میاگر ارتباط مزبور زیر سؤال برود، در این صورت اقتدار کاهش می. دانندوظیفه می

».رات را قبل از صادر شدن، پیش بینی کنندترین حال است که زیردستان دستواقتدار زمانی در قوي. شودگسستگی رو به رو می
اقتدار ملی

اقتدار. اقتدار ملی، قدرت داراي مشروعیتی است که از ناحیه یک حکومت به منظور تحقق و تأمین اهداف و منافع ملی آن کشور اعمال می گردد
.آیدمىدستبهفوقهاىمؤلفهتعاملازکهاستهایىمقولهازملى

اي که گونهاند، بهها از سرآغاز تمدن بشري با مفهوم قدرت اجتماعی در سطوح گوناگون آن آشنا بودهها و حکومتدهد که ملتتاریخ نشان می
.توان از منظر حفظ، بسط یا فقدان و کاهش قدرت ملی به تبیین و تحلیل نشستبسیاري از تحوالت تاریخی را می

ها، شاهد گسترش رویکردهاي نظري و عملی پیرامون آن نیز ها و دولتبیشتر اهمیت و جایگاه قدرت ملی از سوي ملتدوران مدرن و با دركدر
هایی پیرامون مفهوم قدرت و قدرت ملی نشان پردازيخود را در قالب نظریه، پردازانرویکردهاي نظري با محوریت دانشمندان و نظریه . ایمبوده
. اندیشندها میسازي براي تحقق عملی این نظریهبه زمینه،هاها و دولتعملی با محوریت حکومتدهند و رویکردهايمی

: هاي قدرت هستندهاي اقتدار ملی همان مؤلفهتوان گفت، مؤلفهبا توجه به مطالب یاد شده باال، می
سیاسی.1
اقتصادي.2
نظامی.3
فرهنگی اجتماعی و .4

.باشندکه داراي مشروعیت می
اعالممصرفرماندارىبهایشانانتصاباصلىاهدافازراآنوساختهمزینملهجچهاربارامالک اشترعهدنامۀطلیعه»ع«حضرت علی وقتى

:مد نظر قرار گیرددر آنهامؤلفههمهکهرسدیمو اقتدار پایدارتوسعهبهصورتىدرجامعهوحکومتکهاستواقعیتاینازحاکىکند،ىم
:مصروالهحینعهدهفىاالشترالحارثبنمالکامیرالمؤمنین،علىعبداهللابهامرماهذا«
53)نامۀ(»بالدهاعمارهواهلهااستصالحوعدوها،جهادوخراجها،جبایه«

توان چنین را میزمامدارىدراصلىواهدافابتدایىنتیجهایشان،کالمدرموجودبالغتوفصاحتاوجبهتوجهبا،توجه کنیمحضرتکالمبه اگر
:بیان کرد

عمومىبودجهتأمینبراىخراجومالیاتآورىجمع:اول
عملوتفکرگذارى،سرمایهوحاصالبراىالزمفضاىوامنیتایجاد:دوم
حکومتىساختارواهدافراستاىدرجامعهافرادآموزشوتربیت:سوم

سرزمینآبادانى:چهارم
نتیجۀدروشدهفراهمانسانىتوسعهواصالحتربیت،آموزش،امکانامن،وفکرىسالمفضاىگسترشوالزمبودجهتأمینومالیاتآورىجمعبا

آموزشنیازمندشهرها،درنوع آبادانىهرایجادبراى»ع«علىاماممنظردریعنى.شدخواهدحاصلآبادانىورفاهرشد،توسعه،گذارى،سرمایهآن،
.هستیمجامعهبراىامنىفضاى، درانسانىتربیتو

اي در دو آید که اقتدار ملی براي ایشان به عنوان مسأله، چنین برمی»ره«با تأمل در سیره عملی و نظري بنیانگذار انقالب اسالمی، امام خمینی 
. سطح فلسفی و حکومتی مطرح بوده است

.آیدبر اساس این دیدگاه اقتدار صورتی خاص از قدرت تلقی می شود که طی فرآیندي ویژه از رهگذر پاالیش قدرت، حاصل می
ملیاقتدارمتغیرهاي دخیل در ساختار

تر آن که چه کسی این تصمیم براي چه مدتی پابرجاست و مهمتواند تصمیم بگیرد وکند چه کسی میسیستمی است که تعین می،اقتدارساختار
امنیتی باشد از دیگر سووفرهنگی ، اقتصادي، تواند دربرگیرنده متغیرهاي سیاسیساختاراقتدار می.ملزم به چه رفتاري منطبق با آن تصمیم است

.اي یا جهانی باشدمنطقه/ تواند ملیساختار قدرت می
:اهاي زیر پدیدار می شود، اقتدار از پاالیش قدرت در فض»ره«در فلسفه سیاسی حضرت امام 
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فضاي گفتمان.1
فضاي سازمانی.2
فضاي مدنی.3

توان به این نتیجه رسیدکه از نظر ایشان، اقتدار ملی اصطالحی عام است که پنج ویژگی مهم در یک با دقت در تعاریف هر یک از فضاهاي زیر می
هاي دنیوي و اخروي شهروندان، که حضور فعال زمینه رفع نیازمنديوجود قدرتی مشروع، با دولتی کارآمد در : واحد سیاسی را شامل می شود

کند، همراه با ملتی اگاه که حضوري با شعور دارد و در نهایت هاي کالن ارج نهاده و تأیید میهاي مدنی را به عنوان بازوي اجراي سیاسیتتشکل
مشروعیت، . (ملت و نهادهاي مدنی با نظام سیاسی-رهبري، رهبري-ملت، قواي سه گانه، دولت–وجود شبکه سالم و به دور از تنش در بین دولت 

.)کارآمدي، فرهیختگی، ارتباطات سالم و تعریف شده، نهادهاي مدنی فعال
ساختار قدرت نظامی

ها و توسط فرهیختگان از طریق طرح دیدگاه،رهاي مردم ساالگیري درسطح ملی و در حاکمیتفرایند تصمیمساختار قدرت نظامی و یا به اصطالح 
شوند و نیز ممکن است در مورد بدین وسیله از طریق انتخابات رهبران جامعه تعین می. پذیردسپس به معرض راي مردم گذاشتن آنها صورت می

اختار شبکه هاي رقابت کننده قدرت وجود دارند در این س. استفاده گرددتصمیم مهمی که دربرگیرنده آلترناتیوهاي دیگراست از مکانیسم رفراندم
کل می دهند و هرکدام براي سهولت در امر تصمیم گیري یک گزینه یا رهبر را براي گزینش در معرض افکار که هر کدام یک حزب سیاسی را ش

دلیل است که چنین کشوري هرگز بدیهی است پس از آنکه تصمیمی اتخاذ شد کسی با آن جدال نخواهد کرد وبه همین .عمومی قرار می دهند
فع درگیر جنگ داخلی نمی شود بلکه مخالفان همیشه منتظر انتخابات آینده هستند تا تصمیمی دیگر و انتخابی دیگر و رهبري دیگر منطبق با منا

.آنها انتخاب گردد
ضرورىجامعهدررانیروهاى نظامىکه وجودگیردمىقرارگروهىجزءعلیه السالمعلىنظامى، حضرتقدرترویکردها بهبندىتقسیمدر
و هویتذاتىارزشنفسهفىنظامىنیروىیعنى.شودایجاد مىجامعهدرهاآنوجودازکهداندفوایدى مىازناشىراآنهاضرورتوداندمى

وآرامشایجادازناشىراآنهاضرورت» ع«علیحضرت.کندکسب مىخویشوجودىدستاوردهاىازراخودارزشواعتباربلکهندارد،استقاللى
:دانستندمىمتجاوزانوبا اشرارمبارزهبراىابزارى
وجودبهجزمردمتودهکارومردمانند،آسایشوهاراهایمنىموجبودینعزتووالیانشکوهورعیتاستواردژهاىخدافرمانبهسپاهیان«
51)نامه(.»نپذیرداستقامتهاآن

دررارزمىآمادگىوتوانارتقاىاصلىشاخصۀوخواسترا مىدینعزتورعیتاستوارىجامعه،نظامى، امنیتنیروىاز»ع«علیحضرت
:دیدمىفرماندهانوهاى رزمندگانشایستگىوروحیات
وترپاكهمهازدامنشوترشایستهدیگرانازتوامامواورسولوخداازپیروىدرتونزدکهبرگزینفرماندهىبهراکسىسربازانبیناز«

رااوخشونت،.سختگیر باشددشمنانبرابردرومهربانزیردستانباوبپذیردپوزشزود...باشدبیشتراز دیگرانمصایبدراششکیبایىوبردبارى
51)نامه(».ننشاندرااوناتوانىوسستىونبرددربهجاىاز

ونمود٩»الشرطهصاحب«تعیین بهاقداماسالم،جهاندربارنخستیناجتماعى،امنیتایجادبراىخویشزمامدارىدورهدر»ع«علیحضرت
اىقوهگیرىشکلبراىاوتجویزوتوصیه. کردسازماندهىوتأسیسرا)عیون(مخفىپلیسسازمانکارگزاران،اموربرتردقیقوبیشترنظارتبراى

.هاستانسانجمعىوفردىامنیتراستاىدرفساد،دفعبراىنظامىقوهبه نام
دفاع و امنیت ملی معظم له، از نگاه .، مفهوم امنیت یا امنیت ملی است»مدظله العالی«مهم در ادبیات سیاسی مقام معظم رهبري هايهیکی از مقول

هاي متعالی و هموار ساختن مسیر رشد و تعالی مرهون توسعه اقتدار اسالمی و دستیابی به آرمانیند گسترده حفظ دستاوردهاي انقالب آهمان فر
هاي امکانات و استعدادهاي درونی، بحرانها،گیري از تمام ظرفیتروزافزون سیاسی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و نظامی است تا بتواند با بهره

مدظله «مقام معظم رهبري. ی را یکی پس از دیگري خنثی کند و به سالمت به سر منزل مقصود برسدناخواسته داخلی و تهدیدهاي دشمنان خارج
.دانندهاي امنیت ملی میهم مسیر صعود به قله افتخارات کشور را عبور از پله، »العالی

در مقوله علم، در . تالش دچار مشکل استهاي فعالیت و ها و صحنهامنیت، مقوله بسیار مهمی است و بدون امنیت، یک کشور در همه عرصه«
هاي اقتصادي، در مقوله مسائل معیشتی و شهروندي ، در مقوله سازندگی کشور و در همه مقوالتی که می توانند افتخارات بزرگ ملی مقوله پیشرفت

.»امنیت«را براي یک کشور به ارمغان آورند، پیش نیاز اصلی و اساسی عبارت است از 

شهربانىرئیس-9
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ها هاي سیاسی و حکومتترین نیاز کنونی جوامع بشري است و پیوندي عمیق و ناگسستنی با شکوفایی و رشد و توسعه نظاماساسیتامین امنیت،
.١٠دارد

نقش نیروي دریایی در اقتدار ملی
توان اقتدار زمینی، هوایی و دریایی هاي  اقتدار نظامی را میمؤلفه. ن اشاره گردیدآباشد که پیشتر به هاي اقتدار ملی میاقتدار نظامی یکی از مؤلفه

. نام برد
:فرماینداشاره نمود که میمقام معظم رهبري توان به  فرمایشات در بحث اقتدار دریایی می

خواهند تأمین هاي معمول میزورگوئیطلبیم؛ اما آن کسانی که پیشرفت کار خودشان را با حضور نظامی، با تحکم نظامی، با ما یک ملت صلح«
کنند، باید در مقابل خودشان یک ملت مقتدر را حس کنند؛ و مظهر اقتدار ملت در دریا، شما نیروهاي دریائی هستید که در سرتاسر این ساحل

١١».طوالنی استقرار دارید
١٢:در بحث اقتدار دریایی چند مؤلفه شاخص وجود دارد 

اقتدار ناوگان نظامی
قتدار ناوگان تجاريا

هاي دریاییزیرساخت

باشد، چنانچه و در حال توسعه میبسیار مناسب داراي قدرت ومثال زدنی در حال حاضر ناوگان دریایی نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران 
و منطقه عملیاتی»نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران یک نیروي راهبردي بوده«، »مدظله العالی«طبق فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا 

. زنی و انجام مأموریت می باشدها شده است و در آنجا در حال گشتهاي بین المللی و اقیانوسن توسعه یافته و وارد آبآو تحت پوشش 
باشد هاي نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران میهمانگونه که شاهد بوده و هستیم مقابله با پدیده جدید دزدي دریایی، یکی از مأموریت

کیلومتر دورتر از مرزهاي 3000تر و به منظور دفاع، حفظ و صیانت از منافع ملی جمهوري اسالمی ایران در حدود ه با صالبت و قدرت هرچه تمامک

ھای مجلس شورای اسالمیروابط عمومی مرکز پژوھشگزارش دفتر مطالعات سیاسی- 10

- 1390/5/1بندرعباس،  -»مدظلھ العالی«ای حضرت امام خامنھ11
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اقتدار دریایی

صنایع دریایی دانش دریایی فرهنگ دریایی
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مانند کشتی چینی که در فروردین ماه سال جاري توسط نیروي (هاي در راه مانده همچنین کمک به سایر کشتی. داخلی کشور در حال انجام است
.باشدیکی دیگر از جنبه هاي اقتدار ناوگان دریایی می) ریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران، از دست دزدان دریایی رهایی پیدا کردد

اي جمهوري اسالمی ایران و اقتدار ناوگان عبور از کانال سوئز و ارسال پیام صلح و دوستی به تمامی کشورهاي منطقه، خود مؤید قدرت منطقه
.می باشدنظامی 

تی، ناوگان تجاري جمهوري اسالمی ایران بسیار مناسب ونیز در حال پیشرفت و توسعه بوده و شاهد صادرات روز افزون بسیاري از کاالهاي غیر نف
. و مورد نیاز کشور می باشیمو همچنین واردات کاالهاي اساسی... صدور نفت، مواد خام کارخانجات و 

ها البته در کنار این مؤلفه. هاي دریایی به چند مورد از قبیل فرهنگ دریایی، دانش دریایی و صنایع دریایی می توان اشاره نموددر خصوص زیرساخت
.   نباید از نقش فناوري نیز غافل شد که بسیار مسئله حیاتی و مهمی است

:نتیجه گیري
اي قدرت منطقهدست یابی به جایگاه اول 

با این . باشدداراي قدرت و نفوذ می،مشخصیاي به این معنی است که یک کشور در یک منطقه جغرافیایروابط بین الملل قدرت منطقهدر دانش 
. هاي اندکی وجود داردتفاوت،شوددهی این قدرت میه عللی باعث شکلچکه حال در مورد این

عبارت از کشور و دولتی است که به یک ناحیه جغرافیایی معین و تعریف شده تعلق اي یک قدرت منطقه١٣بر اساس واحد پزوهش سیاسی اروپا 
تواند از منابع قدرت جهت دارد واز نظر اقتصادي و نظامی بر آن منطقه مسلط است و  همچنین از نفوذ فراوانی در مقیاس جهانی برخوردار است و می

.گیردهمسایگان به عنوان رهبر مورد پذیرش قرارکه از طرفنآتر اعمال در منطقه استفاده نماید و مهم
:هاي ذیل باشداي باید داراي ویزگییک قدرت منطقه١٤اي و جهانی آلمان عالوه بر این از سوي موسسه مطالعات منطقه

.بخشی از یک منطقه قابل تعریف باشد و داراي اصالت در هویت باشد-
.اي داشته باشدیک قدرت منطقهاز خود تصویري به عنوان -
.نفوذ و تاثیر قاطعی بر توسعه جغرافیاي منطقه داشته باشد-
.یک منطقه داشته باشدژنفوذ قابل توجهی در ساخت ایدئولو-
.هی را به نمایش بگذاردجیک قابل توژجمعیتی و ایدئولو،نظامی،اقتصادي،هاي سیاسیتوانایی-
.به خوبی در جمع کشورهاي منطقه قرار گرفته باشد-
.اي را در سطح عالی تعریف کرده باشدطرح امنیت منطقه-
.گردداي به عنوان یک قدرت مهم تحسیناي و فرامنطقههاي منطقهاز جانب قدرت-

گر قدس الخصوص رزیم اشغالعربستان و علی- عراق- پاکستان-کشورهاي حوزه خلیج فارس- مصر-ترکیهایران در مقایسه با کشورهاي همچون
کند که ایران در هاي تولید قدرت را به آسانی متقاعد میگر آشنا به شاخصیک و فرهنگی متعددي است که هر تحلیلژهاي ایدئولوداراي برتري

.قدرت نخست بالمنازع منطقه آسیاي جنوب غربی استنظامی به طور بالقوه واقتصادي، صورت توسعه یافتگی در خصوص متغیرهاي سیاسی
هاي جامعه مسلمان از ارزشدوربهتوانسته است از طریق نزدیکی به امریکا و اتحادیه اروپا و داند وکشوري همچون ترکیه که خود را اروپایی می

یک مناسبی جهت نفوذ در منطقه و کسب جایگاه ژایدئولوهاي چشمگیري دست یابد هرگز پشتوانه در بخش صنعت توریسم به پیشرفتبه ویژهخود 
دولت سکوالر به عنوان میراث سیاسی کمال آتاتورك هر چند ساختار قدرت سیاسی عصر مابعد . نخست در ساختار قدرت آن را نخواهد داشت

ها پایان داد ولی از و جنایتهال انواع خشونتبه عنوان علت العلخواهیگري و تمامیتبه عصر سلطانیعثمانی را در عرصه جمهوریت رونق داد و
طیون اه عنوان منبع مولد قدرت توسط افربيي آن جمهورژدر تضاد است و از آنجا که اسالمیت و ایدئولويآنجا که سکوالریسم با فرهنگ جمهور

.قه تصور نمودتوان این دولت را کاندید مناسبی براي قدرت نخست منطسیاسی سکوالر قربانی گردید دیگر نمی
گران داراي توان تجهیزاتی و نظامی بسیار آسیب پذیر نشان داد ولی به گمان تحلیلاسرائیل از نظر شاخص نظامی هر چند در جنگ سی روزهیمژر

به با توجه به تسلطدولتاین . نمایدتر میهاي اتمی و موشکی آن این واقعیت را پر رنگقابل توجهی است و مساعدت آمریکا در پر کردن زرادخانه
سازي هاي جهانیباشد که در حال حاضر به جاي تمرکز در فلسطین اشغالی تحت دکترینمنابع مالی جهان داراي قدرت اقتصادي مهمی نیز می

.لت یهود تجلی یافته استباشد که به شکل صهیونیسم و دوي نیز میژاز دیگر سو برخوردار از شاخص ایدئولواین رژیم. اقتصاد در جهان شناور است
به !ارد و نه دامنه ونه مشروعیتیک آن نه عمق دژاول آنکه شاخص ایدئولو. گرددیم از همین شاخص آغاز میژهاي اساسی این ربا این حال ضعف
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دانند و آن را حرکتی د میي افراطیون صهیونیسم موافق نیستند و آن را خالف دیدگاه دینی و فرهنگی خوژعبارتی اوال خود یهودیان با ایدئولو
هاي تاریخی در هیچ منطقه مسلمان یا حتی مسیحی دانند وثانیا حتی اگر همه آنها نیز این حرکت را پذیرا باشند هرگز به سبب مخالفتمشروع نمی

دوم آنکه این .رتنش و ستیز خواهند بودیک با جوامع پیرامون دژئولودتواند نفوذ نماید یا مسلط گردد و همیشه به دالیل ایي نمیژنشینی این ایدئولو
را بهبود بخشد و هاي فراوان جهت مهاجرت دادن یهودیان سراسر جهان به این منطقه هرگز نتوانسته شاخص جمعیتی خودریزيیم به رغم برنامهژر

قدرت واقعی یک . رت سیاسی آن داردیم اشغالگر قدس ریشه در ساختار قدژسومین ضعف اساسی ر. وه ضعیف استلقاز این نظر حتی به صورت با
گردد که مسلمانان نجا ناشی میآفساد این ساختار از . داردها گیريیند تصمیمآمشارکت شهروندان در فرمیزانساختار سیاسی ریشه در جمهوریت و

.این رزیم را به چالش می کشانداي توانند در ساختار قدرت سیاسی نقشی ایفا کنند و همین موضوع قدرت منطقهعرب در این کشور نمی
توان اند ولی هرگز نمیهاي چشمگیري بودهها در یکی دو دهه گذشته داراي پیشرفتکشورهاي عربی نیز جملگی هر چند در برخی شاخص

ده در دهه گذشته براي مثال دولت امارات متح. اي جهت کسب قدرت نخست منطقه به حساب آوردشایستههیچکدام از آنها را به عنوان گزینه
اي سابقهگذاري خارجی در این کشور رشد بیجذب سرمایه. نمایدي قابل توجهی در عرصه اقتصاد هاهاي موجود در منطقه استفادهتوانست از تنش

دولت . ثر رسانداي از جنگ را سپري نمود ولی توانست نرخ تورم را کنترل و ارزش دینار را به حداکدولت کویت نیز هرچند دوره. داشته است
هاي اقتصادي خود را به لحاظ دو منبع مهم همچون نفت و درآمد منبعث از سفرهاي زیارتی مسلمانان جهان به مکه عربستان از دیگر سو درآمد

ی آنها به علت مریکا و ضعف راهبردي ساختار سیاسآاین کشورها به با این حال وابستگی دولت. مکرمه و مدینه منوره به طور نسبی رونق بخشید
مندي آنها از متغیر جغرافیاي ها و عدم بهرهز تک محصولی بودن اقتصاد نفتی این کشورها و همچنین ضعف متغیر جمعیتی آنیمردمی نبودن و ن

هوري اسالمی ایران ترین ضعف این کشورها در رقابت با جمبا این حال مهم. دهدها نمییابی به قدرت اول منطقه را به آنهرگز امکان دست،مناسب
گري نه در جهان و نه در منطقه قادر گري و افراطیي وهابیژتجربه ایدئولو. داردیک در منطقه ژمندي آنها از توان و نفوذ ایدئولوریشه در عدم بهره
ضربه جبران ناپذیري بر مقبولیت ،اشغالگر قدسیم ژنگاه منفعالنه آنها در تعامل با رعالوه بر این. براي این کشورها ایجاد نماید،است حوزه نفوذي

١٥.اي آنها نزد مردم وارد نموده استمنطقه
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