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 چکیده

اقاد  یق  ای تقکحکا   یهقایآمادگدر عصر حاضر تغییر رویکرد دفاعی از تهدید محور به قابلیت محور از طر یقادی و ا بن

 اندازچشمواتطه تند ی بهتاخت درونی در قدرت دفاعی امری ضروری اتت. اتکحکا  تاخت درونی در قدرت دفاع
کق یابیارز یاصل یهاشاخصهاز  یکی اندازچشم. تند شودیممحق   نقد حرت تقمت  یرو بقه  یقراه  تقیمی ا هقوری ا جم

فقاع اندازچشم. در اف  تند باشدیمانقیب  یهاآرماه تقاماه د بقا  کقدر  ققکق  و مق مق م م شقوری ا نق یایراه ت بقر  یمبک

تاماه دفاعی نقش  یاز ارتاه اصل یکیعنواه به ییایدر یروی  و حکومت اتت. نمرد یوتکگیو پ جانبههمه یبازدارندگ
لقه یگذارهدفاتاتی در ایااد امنیتم اتکقیل و اقکدار دارد. تأتید و  بقری ظمد  مقم ره ققا  مظ صقو  م الظالی( در خ

بقردی به ظقانیروی دریاییم تحق  نیروی دریایی راهبردی اتت. نیروی دریایی راه وقور ف تقطه ح بقی  یهقاآبل در وا آ
مقی و   یتریاصل. دینمایمبیشکری  بازدارندگی را در مقاب  دشمناه ایااد  تاهیز نیروی دریایی راهبردیم شناورهای رز

ققل  -تامانه شناورهای رزمیم تامانه رانش اتت. همچنی  در مظماری دفاعی  یتریاصل فق  ت فق  و د هقت ر کقی ج امنی

لقهم  رو یقازابرخوردار اتت.  یاژهیوکرد پدافند غیرعام  از اهمیت از نفوذ آهم روی یریا جلوگیو  یخارج یق  مقا در ا
 .شودیمتامانه رانش شناورهای رزمی از منمر پدافند غیرعام  بررتی 

 پدافند غیرعام -نیروی دریایی  -تامانه رانش کلمات کلیدی:

 
 hoseinfayaz57@gmail.com: یکترونکپست ال ،مسئول سندهینوو  همکار پژوهشی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی 1
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 دانشگاه علم و صنعت ،مهندسی برق دانشکده ،قدرتبرق  یمهندس یدکتر آموختهدانش 3
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 مقدمه
یاد رر عر ا تریچیدهپ باارینران جد هاور  هاان   ه یار شدن نظام امنیتی ج ظاامی، تیی یادا  ن ه تهد

یای ای اار  حاور ار یر یا  م تاتحکام  هاا یآمارگر یکرر رفاعی ار تهدید محور به قابل یاار    ا بن

باه   هااجنگتاخ  رر نی رر قدر  رفاعی کشور رر مقابل تهدیدا     ساب   ناده ن ماالی آی احت

یای العالی( همواگذشته ضر ر  بیشتر  یافته ات . فرماندهی معظم کل قوا )مدهله باا ر اد رق ره 

تام     فرا منطقه  امنطقهر یدارها   تحوال   تاب ا  رر بیانا    رهنمورهایشان، رر مرا   هامنا

یادها    ناده را به  هااجنگمختلف، ابعار   ر ایا  پیدا   پنهان تهد یاان   آی شاکافانه ب  اور  مو

یاا دفرماینیمآینده   هاجنگرر ارتباط با ماهی  ]1-2[. اندنمورهتحلیل  ماا  رن : »ممکن ات  تهاج

یادهپنباشد؛ ممکن ات   علنی یور  ریح  ینارر آینده،  شاد تریچ هاانی . با تاتکبار ج هام ا مار ر  ا

ماد.  که چه پیش خ رانیدیم. شما چه باشدیمپیچیده ات    ابزارها  گوناگون رر اختیارش  واهد آ

تا .  تاالهیس ب اندارچشمبستر ای ار تاخ  رر نی قدر  تند (. 26/06/1369)بیانا ،  شاور ا ک

تام   یر ند حرکت یابیارر یا ل  هاشاخصهار  یکیعنوان به اندارچشمتند  باه    هااآرمانج.ا.ا 

قاوا ار ا یالعالی(   فرماندهبوره   مقام معظم رهبر  )مدهله موررنظر کال  باهیامعظم  تاند  عنوان ن 

باه یرت راهرر  ، گام بلندشدهیز ربرنامه، قله حرک  یقینقشه راه حق قاب     اال  هااآرماندن  ان

هاور یکی، یاتبم ظاام جم باااررش ن ناا   تابم  ار امکا نادبررهنام ...  یا نا ا شاان رر ین ای  همچ

ماه،  یز ربرنامه  یخصوص اهم تااب برنا بار ا تاقابل  حرک   هاداف  یرتتر باورن ا صاو     ح

تاتار ند اقداما   ور  گر یابی، لز م ارراندارچشمرر تند  موررنظر شامتاند   فته رر را  اندارچ

لاز م تع هاامعن یایرر یو  برنامه،  ماام ب  هاشااخ    یار شان، اهت تاند یر  باه  شامشاتر   اندارچ

نای رر  تالهیس ب اندارچشمرر بخشی ار تند ]3[اندکررهمکرر  ها یهتو  عاه ایرا آمده ات  که جام

 چنین  یژگی خواهد راش : اندارچشمافی این 

 مررم   حکوم . یوتتنی  پ جانبههمه یبر باررارندگ یمبتن یر با تامان رفاعامن، مستقل   مقتد

تاا یارتش جمهور  اتبمی ایران با همراه تاداران    هاایر نیتپاه پا تاامان   ر  تاولی  سالح م م

کاان ا ال یکایعنوان به ییایرر  ر ی. نباشندیمکشور  یرفاع فااعی رارا  جا یار ار نااه یتاامان ر
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تا    رر ای ار ا ا یژه  شاتی ا یاایی ک یار   رر منی ، اتتقب ، اقتدار   باررارندگی ات . مرکب ن

ساتی به ر یناراجوهره کشتی تامانه رانش آن ات .  ناش بای یاژه تامانه را جاه اور       موررتو

 .مسئولین قرار گیرر یز ربرنامه

 تحقیق شناسیروش

تقظهز حیث هدف اتت؛ و ا یاتوتظه-یتاربردم یریگجهتای  تحقی  تیفی از حیث  تقت.  یاتو ا

شقی شودیمای  تحقی  در تیقکم دفاعی تشور اتکفاده  ازآنااته گقاه ارز م تاربردی اتت و چوه با ن

تقظهم پقردازدیمبه موضوع تحقی   تقت.  یاتو مق ا تقکفاده از  هقاداده یآورج بقا ا یق   یق  تحق در ا

 ( اتت.یاتکابخانهاطیعات موجود ظروش 

 اهمیت تحقیق

بقا  یددارندتأتالظالی( پیوتکه بر نیروی دریایی راهبردی قیب ظمد لهرهبر مظمم ان شقاه در ارت . ای

فقاع از اندفرمودهبا نقش نیروی دریایی راهبردی در دفاع از ایراه  ققد  د خق  م یقایی در  : »نیروی در

مقاه و  یقای ع خقود دارد و  یهقاآبایراه اتت و مناط  مهمی همچوه مکراهم در فقرا روی  آزاد را 

یقایی  یهاآبدر  حوور یقروی در خقوبی در ن یق   آزاد همچوه گذشکه باید ادامه یابد. رشد و تحر

تقط  از  تریشرفکهپو امروز نیروی دریایی بقیار  شده آغاز و تواناتر از بیقت تال قب  اتتم اما ای  

پقر هابخشنیقت و در همه  تنندهقان پیشرفت  تقت  کقار حر نقد و ابک  باید با عز  و روحیهم همت بل

تقا حکییرا ناگز هاملتالمل م قکم بی یت یتاخکار فظل]4[شکاب دنبال شود«  کقاه ر تاخکه اتت  االم

جقا یاتیبا اتکا به خود از مناف  ح پقا  نقد.  فقاع تن تقه در  یخود د نقدارد  اق   تقتتتظ  گذارییا

صقا  یتقری  جامهم یت ملیاتت امنیم تیخارج خقود اخک بقه  بقرا دادهگقاه را  تقت.  فقاع از  یا د

لق ید تا آنااییته با اندشدهم اتثر تشورها مکقاعد یمل یهاارزش نقاب  م جقازه م یتقه م نقاه ا هقد یآ د

خقارج یبرا بی ی دراش دهند. یخود را افزا یقدرت نمام ققل   فق  ت لقوگیقو  یرف  و د از  یریا ج

گقاه  مق  از جای نقد غیرعا بقری  اییقژهونفوذ آهم رویکرد پداف مقم ره ققا  مظ تقه م تقت  خقوردار ا بر

بقه د ی. رویکرد پدافند غیرعام  دارایددارندتأتالظالی( نیز بر آه ظمد له مقاتیتقه جن مقامیکیپل و  یم ن

شقام   یراهبرد ییایدر یروین یبرا یاتت. تأتید مقا  مظمم رهبر یاقکصاد فقوا را  بقه  تقه جن هر 
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مق  شودیم نقد غیرعا مقر پداف مقی از من شقناورهای رز . اهمیت ای  تحقی  ته به بررتی تامانه رانش 

 م در جهت اهمیت دتکیابی به نیروی دریایی راهبردی اتت.پردازدیم

 ضرورت تحقیق

لاه ناا  تاخ  رر نی قدر  که همواره مورر تأکید مقام معظم رهبر  )مده باه مع تا ،  العالی( ا

قارار   هاحورهاین ات  که  راهبرر  بتوانند رر ته فضا  اجتماعی، تیاتی   نظامی رر یک کلی  

مای ار  گیرند. لذا ضر ر  شانا رها  رر ناش رر  تاامانه را سائله  ان ام این تحقیی برجسته نمورن م

نااد  اااافلنیر  رر فرآی باار ر  لااوگیر  ار  شااور   ج فاااعی ک مااار  ر ماال رر مع نااد ایرعا ظاار پداف من

   مدیری  راهبرر  ات . یز ربرنامه

 سؤال تحقیق

ماار    مدیری  راهبرر  رر فنا ر  تامانه رانش چیس  رر ج یز ربرنامهلز م  نااه آن رر مع ای

 امنیتی کشور کدام ات ؟ -رفاعی

 هدف اصلی تحقیق

 بررتی تامانه رانش شنا رها  ررمی ار منظر پدافند ایرعامل.

 مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق

 نیر   رریایی راهبرر    

باه 1نیر   رریایی راهبرر  شاورها  یارکه معموالً رر تایر ک یاا ن مال  یاایی کا یار   رر    عنوان ن

تاه شوریمآبی ار آن یار   هاآ رریایی  باا  شاوریم، به آن رتته ار نیر ها  رریایی گف ناد  کاه قارر

خاارج ار  تااحل رر   هافا الهتاررمینی   رر   هااآ اعزام شنا رها  جننی به  سایار ر ر ار  ب

یاایی را  یا عملخور یک ییف  تیعی ار  ها  توانمندبا توجه به  هایانوباقرریاها    حای رر یرا

ناد.  ررآ رند  به مرحله اجرا  ظا  نمای خاور محاف باو   یار   لاذ  ار منافع ملی کشور مت ناین ن ا چ

خاور رارا  رریایی جه  ان ام مأموری  تای  یافها  ذا ماابراهو  هاا ناار  کااملی ی   هاا نا، پی

هااجمی تابک  ها رشنا، تننین   تبک  هانا شکن، بر نیر ناوا   ت ناین ا  هاا یررریاییر  همچ

 
1 Strategic Navy 
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تا   ییورکلبهشد. بامی ر کربالستیک     هاموشک به زم ه باار  ا انوا  نیر   رریایی رر رنیا ع

 ]5-6[ :ار

  اقهوه  هاآ نیر   رریایی   

 کاه حلیاتاو   عمیکم  هاخلیج، هار رخانه خلرا که شوریم گفته ییهاآ  به  اقهوه  هاآ 

ظار. شاوریمق یبا ت ا  اقهوه به مایلررر  نگر به، آ  آن کم عمی عل  به ظاامی ارن یار، ن    ن

شاتی  ها رشانا   کوچک رارتوپ  ها رشنا به که ت ا  ا اژها  هقهو  هاآ  یاییرر رر  کاه گ

ساتر معنی یک. رر گررریبرم اندشدهگرفتهر کا به هار رخانه خلرا یار هار باهره گ  کاه یاایی   ررن

را رارر،  تااحلی  هااآ  یاا خلیرا  هاآ ، انهخرر ر ر نظامی  عملیا ررآ ررنا جرا بهار تتعدا

هاوه  هااآ  یایی   ررنیر. شوریم گفته  اقهوه  هاآ  یایینیر   رر خات   اق شاو م  هاییرک

 .باشند تبز  هاآ  یایی   ررنیر فاقد که ت ا

 تبز  هاآ نیر   رریایی    

قاه ینآ  رر ا عمی. شدبایم عمیینسبتاً   هاآ  معنی بهتبز   هاآ هیدر لوژ ،  ارنظر  باه منط

 کاه شوریم گفته یایی   ررنیر به، نظامی ارنظر ما. ات ا متمایل  تبز بهآ   نگر که ت   احد

ناه یاا   تااحلی  هاا  رر آ عملیام ن اا ناییاتو، ت ا تاحل یکیرنزآن رر  عمل  شعا ها  کرا

یاا مینیرتار یا   تاحلی  هاآ  مناییرر  نداتومی یایی   ررنیر ینر را رارر. اخو تاحلی   عمل

ظا ا  بارره   بو پیمابراهو  نا فاقد  نیر ین. اهدم رن اا هاااهو باهر خاوار  محاف  هاا یناهپا  پیما

شاتار  ندکیار اتعد، باشدرر قا ت ا ممکن یایینیر   رر ین. ات ا بسته ا تاحلرر  ییاهو  ها یک

ام عازا یاارر باه یاایی  ررهاا نیر تاایر ابک مشتر  تمرینا حتی یا تتانه  ر هااریدا  ربرر را خو

 .نماید

 آبی )راهبرر (  هاآ نیر   رریایی    

تاه هاایانوباق  آرار   یا  ررهاآ  بهآبی   هاآ  ظار. شاوریم گف ظاامی ارن یار، ن  یاایی   ررن

شاریح   تو یفا  برح  طبا یک بیآ  هاآ  یا   یااییر  ررقاد ت یااباقابل   هااآ   رر عمل

تا . رر بازر   باا ا هیانوباق عمیی یاررن، ماد  هااجنگرگ ا بارر ،  یاایی   ررن یارراه    ن

تاطحی، رتاطحیا  تهدید برابرر را رر خو که ت ا کفاییرخو هاوا یر ظا  یی   نادیم محاف    ک
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ر جاو  یاایی  ررهاا نیرار  نادکیار اتعدر ر را رارر.   هامساف رر  پشتیبانیر   ماا م آتد قابلی 

مال بایهاا  آآ  یاایی   ررنیروان عنبه توانندیم که ندرار ناد ع ناارکا. کن یارن ک باا  یاایی   ررن

یادص   خاا  هامهار    نشبایستی ار را یکم   بیس ن قرراهبرر  رر  ها یژگی   یااییه ررپیچ

قاه یااییرر  هاجنگ به ره مر، اگذشته محلی یاییر ررنبر  ها حنه چراکه باشندررار برخو   امنط

 .ت ا شدهیلتبد  اقاره حتی  

 نماید:یک نیر   رریایی راهبرر  ر  هدف را رنبا  می

 راشتن خطوط موا بتی رریایی.ها   بار ننهبرقرار  ثبا    امنی  رر رریاها بار   اقیانوب -

 المللی.ها  خارجی کشور، شامل مشارک  برا  برقرار  ثبا  جامعه بینپشتیبانی ار تیات  -

یاد. حسا  میاهبرر  ابزار  برا  ریپلماتی خارجی   راخلی بهبه عبار  تاره نیر   رریایی ر آ

 ها  یک نیر   رریایی راهبرر  عبار  ات  ار: یژگی

 توانمند  فعالی  رر محیط رقابتی. -1

 .بلندمد راشتن اهداف  -2

 ارتباط حیا  نیر  با اهداف راهبرر . -3

 ارتباط اهداف راهبرر  با پیکره نیر . -4

  ور  ریر برشمرر:به توانیمایی راهبرر  را ها  ارریابی نیر   رریشاخ 

 کمی    کیفی  نیر   انسانی. -1

 تسلیحا    ت هیزا . -2

 .مورراتتفارهتطح علوم   فنا ر   -3

 رریایی تایر کشورها. یر ها ن ضعی  ارتبایا  با  -4

ناایی رارا بورن پایناه -5 یاا )خصو ااً رر م لاف رن قااط مخت تاب رر ن تایار منا ها  ثاب    

 ب رریایی(.اتتراتژیک   حسا

تا ، العالی( نیز بهیور که رر فرمایشا  مقام معظم رهبر  )مدهلهبنابراین همان شاهور ا  ضوح م

یاک  شاتن  رتتیابی به تطح باال  فنا ر    ارتقا ت هیزا  ار بعد کمی   کیفی همنی ار الزاما  را
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تات  هابخشنیر   رریایی راهبرر  ات . برا  نیل به این مهم یکی ار  ناا ر  اتاتی، ر باه ف یابی 

 قرار گیرر. موررتوجهتامانه رانش ات  که بایستی با ر یکرر پدافند ایرعامل 

 بررسی فناوری سامانه رانش از منظر پدافند غیرعامل

کاه ار  جانبههمه ور  ها  نیر  رریایی بهکشتی ناد  قارار رار رر معرض انوا  تهدیدها  محیطی 

 : ]7[نمور  به موارر ریر اشاره توانیمها میان آن

 ها.ها  رریایی   ریررریاییمانند مین یرتطحیرتهدیدها   -1

 ها  پرترع .قایی ها  جننی  تهدیدها  تطحی مانند انوا  کشتی -2

 ارها.هواپیماها  با   بد ن ترنشین، پهپها  جنننده، تهدیدها  هوایی مانند انوا  ج  -3

 ها  کر ر   بالستیک.تهدیدها  فضایی مانند انوا  موشک -4

 جنگ الکتر نیک   حمب  تایبر . -5

نای آنرر آن کاررفتهبهار حیث تکنولوژ   توانیمرا  یدهاتهداین  ناوا  ها   همچنین فرا ا باه ا هاا 

 نمور:  بندیبقهریر نیز 

 تهدیدها  پیشرفته   با فرا انی کم -1

 هواپیماها  ج  پرترع  -

 جننی با توپخانه تننین ها یکشت -

 کشتی کر ر   بالستیک ضد  هاموشک -

 هایررریاییرانوا   -

 تهدیدها  تاره  لی با فرا انی باال -2

 رتتی  هاتبح   اندارهانارن کپرترع  مسلح به انوا   ها ییقا -

 ارها   انوا  هواپیماها  بد ن ترنشینپهپ -

 تاحلی  هاتوپخانه -

 قدیمی ضد کشتی  هاموشک -

 رریایی ها ینم -
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ظار  تاقابلاقداما  مقابله با این تهدیدها ار ر  من ها  ار  یبرر قاداما  حفا ظار ا   ا تا : رر من ا

سایم می قاداما  کشتی به اقداما  پدافند عامل   اقداما  پدافند ایرعامل تق ظار ر م ا شاوند. رر من

سایم ناد بند  میحفاه  ار کشتی به اقداما  جنبشی   اقداما  ایر جنبشی تق قاداما  پداف شاور. ا

قاایی، ) یدگرتهدعامل برا  بارراشتن یا نابور کررن تکو   شاتی،  یااییرشاامل ک تاکوها   یررر   

یاا اژرر( میخشکی( قبل ار  قو  حمله با تبح شاک  باه، مو شاد هایی همچون )پرتا  کاه یوربهبا

بارا   مال  ناد عا ثااحتما  لطمه به کشتی ار بین بر ر. رر  ور   قو  حمله، اقداما  پداف یاا  یخن

یارریمات ،  ور   شدهپرتا نابور کررن تبحی که به تم  کشتی  مال گ ناد عا قاداما  پداف . ا

شاکنوعاً توتط تفنگ ناین مو ناد ها ان اام میها )با کالیبر پایین   نرخ آتش باال(   همچ شاور. پداف

بارا  کنندهگمراهها  تامانهایرعامل به معنی اتتفاره ار ابزارهایی مانند  ماانور  ..  ، اتتتار   پوشش، 

بار می مقابله با حمله یک تکو  تهدیدگر شاتی رر برا بال ک قاداما  متقا کاان ا هاا ام یان ابزار باشد. ا

ساتمتکو  تهدیدگر را فراهم می یاد. تی ساتمنما شاامل تی شاار  تار  انت ناد ها  کن ، chaffهایی مان

flare ،decoy  ناد را برا  کنتر    هدای  حمله اتتفاره می یدکنندهتهدهایی را که تکو  تیننا ک

مال میرهند. اقداما  جنبشتیییر می ناد. رر ی با اثر فیزیکی یا نابور  تکو  تهدیدگر یا تبح ع کن

ساتم یاب مقابل اقداما  ایر جنبشی با ار ا  الکتر نیکی   تایر تی کاه تخر باد ن این ساته  ها   اب

فااهتی را کنند. بدین ترتیب میفیزیکی ای ار نماید، تهدید را منحرف یا ایرفعا  می قاداما  ح توان ا

 ند  نمور:ببه شرح ریر جمع
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 انواع اقدامات در برابر تهدیدهای بیرونی یبندمیتقس – 1جدول 

  پدافند ایرعامل پدافند عامل

چاک   تبح کاالیبر کو ها  با 

 متوتط

شاااک تااااه   مو بااارر کو ها  

 متوتط

 اژررها  ضد اژرر

 لیزرها  انرژ  مستقیم

Chaff 
Flare 

Acoustic 

decoy 

 
شی
جنب

 

 لکتر نیکیابزارها  شنور ا

 شوندهی هداپالس/ انرژ  

 ترع 

 مانور

 اتتتار

 رارار گریز

 هوش مصنوعی

 
شی
جنب
ر 
ای

 

 
 

ناد   فنا ر، توتعه 1جد    بند یمتقسبا توجه به  قاداما  پداف جاز  ا تامانه رانش به رالیل ریر 

 ایر جنبشی ات :-ایرعامل

 .نمایدیمرا فراهم باالتر کشتی   هاترع تامانه رانش امکان رتتیابی به   فنا ر -1

 Azimuth ،Azipod   Rim ارجمله اتطه تاختارها  جدید تامانه رانش به  فنا ر -2

driven رهدیم. قدر  مانور کشتی را افزایش. 

 .رهدیمفنا ر  تامانه رانش با کاهش نویز  وتی شاخ  اتتتار را افرایش  -3

 .رهدیمرا افزایش  درارارضفنا ر  تامانه رانش با بهبور جانمایی ار ا  قابلی  یراحی  -4

باه  ها یستمتار  یر گبهرهفنا ر  تامانه رانش با  -5 صانوعی را  الکتر نیکیِ مفاهیم هوش م

 .گیرریمکار 

تااری   ها یات تالعالی( مدهله)  رهبرمقام معظم  مال را رر  ناد ایرعا  29کلی نظام رر امور پداف

 :باشدیمبند به شرح ذیل  13ل بر مشتم هایات تتصویب   اببغ کررند. این  1389اتفند 
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جاب  -1 کاه مو سالحانه  قاداما  ایرم عاه ا تأکید بر پدافند ایرعامل که عبار  ات  ار م مو

لای ، تدا م فعالی پذیر یبآتافزایش باررارندگی، کاهش  ها  ضر ر ، ارتقاء پایدار  م

 .گررر  تسهیل مدیری  بحران رر مقابل تهدیدا    اقداما  نظامی رشمن می

مان، پراکندهرعا -2 خاا  عر اه ای یاا ی  ا و    ضوابط پدافند ایرعامل ار قبیل انت تاار  

باه  تار یمناررایی، اختفاء، اتتتار، فریب رشمن   ت میع حسب مورر، حساتی  نسب  

تاررمینی     هایرح یژه رر مراکز جمعیتی   حائز اهمی  به ماایش  تاعه   هاایرحآ تو

 .آینده کشور

ماد بند  مراکز، امایبقه -3 هام   ر رآ سااب   م یااتی، ح باه ح کن   تأتیسا  حائز اهمی  

 .کررن آن رر  ور  لز م

کاز،  –ها  پدافند ایرعامل )با رعای  ا ل هزینه تهیه   اجرا  یرح -4 ماورر مرا یاده( رر  فا

تااب  بار ا جارا  اماکن   تأتیسا  حائز اهمی  )نظامی   ایرنظامی( موجور   رر رت  ا

 .یارموررنثر تا پایان برنامه ششم   تأمین اعتبار بند    امکانا  حداکا لوی 

بای    اهستهایرمتعارف نظیر   هاتبحتهیه یرح جامع پدافند ایرعامل رر برابر  -5 ، میکر 

 .شیمیایی

شابکه -6 ساا     ساتحدثا ، تأتی کاررن م باایی   موا ابتی رر ر  یا چندمنظوره  ها  ارت

ناد  ار جه  بهره باه  هاایرحگیر  پداف نای    سااب  عمرا مارر    ح ناایی  یژه رر م

 .کشور

مال رر تار    آمورش عمومی رر رمینه بهفرهنگ -7 ناد ایرعا کارگیر  ا و    ضوابط پداف

تاعه  بینییشپبخش ر لتی   ایرر لتی،  شای   تو لاف آمور تاطوح مخت تای رر  موار رر

 .تحقیقا  رر رمینه پدافند ایرعامل

 .پدافند ایرعامل  هایرحایبعا    بندیبقهرعای   -8

ناهیناممانع  ار ای ار تأتیسا  پرخطر رر مراکز جمعیتی   بیر ن بررن  -9 ساا  ار  گو تأتی

تا  تمهیدا  ایمنی برا  آن رتته ار تأتیساتی که  جور آن بینییشپشهرها    ها الزامی ا

 .  ممانع  ار ای ار مراکز جمعیتی رر ایراف تأتیسا  پرخطر با تعیین حریم الرم
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مارتبط  حمای  الرم ار توتعه  -10 باا  یاارموررنفنا ر     نایع  مال  ناد ایرعا شاور رر پداف ک

 .تأکید بر یراحی   تولید راخلی

یاادا  بااه  -11 بااا تهد لااه  ماال رر مقاب نااد ایرعا ضااوابط پداف فاازارنرمکارگیر  ا ااو         ا

بااه شاامن  یااد ر یاادا  جد تااایر تهد کاای    شاابکهالکتر نی فااو    اایان   ها  منظور ح

 . ایانهرا، مخابراتی   یرتانایب 

شاترک   هاایرحتار کار الرم برا  تهیه  بینییشپ  -12 مااهننی رر  تاار یمنام   ای اار ه

ماه   هایرحتایر  مال    هابرنا ناد ایرعا حاوره پداف سائو ، رر ر   هاا  م مادیری  نهار   

 .ها  کاهش هزینه ییافزاهمحوارث ایرمترقبه رر جه  

تاتانداررها،    یز ربرنامهای ار مرکز  برا  تد ین یراحی،   -13 ضاوابط، ا تصویب ا و    

 ها.فنی پدافند ایرعامل   پینیر    نظار  بر اعما  آن ها نامهیینآمعیارها، مقررا    

لاه 1به اتتنار بند  مال، تیات  اببای مقام معظم رهبر  )مده ناد ایرعا صاوص پداف العالی( رر خ

صارف  کااهش م یال  فازایش  ی اهررنتتاوخ    توتعه تامانه رانش برا  شنا رها  ررمی به رل ا

جاب  یرنگش قدر   ماانور مو قادر   تارع     فازایش  یال ا باه رل موجب افزایش باررارندگی، 

تادا م پذیر یبآتکاهش  یادار     ، به رلیل افزایش قابلی  اتتتار   رارار گریز  موجب افزایش پا

ماور ها یات ت  هامصداقیکی ار  ر ینارا   شوریم های فعال ظاام رر ا مال  کلی ن ناد ایرعا پداف

کاه 4کشور محقی شور. همچنین به اتتنار بند  ها یز ربرنامهات    بایستی ذیل  باه این جاه  ، با تو

ماهشنا رها  ررمی ار تأتیسا  حساب کشور قلمدار می تاعه شوند، تهیه برنا بارا  تو ماد ن  ها  

شارایطی 10ها ضر ر  ات . همچنین به اتتنار بند تامانه رانش   اقدام جه  اجرا  آن ساتی  ، بای

قادام رر جه  یراحی   تولید راخل تامانه رانش به جانبههمه ور  فراهم شور که به یاک ا عنوان 

ناش رر  تاامانه را ناا ر   ماهپدافند ایرعامل حرک  شور. بنابراین الرم ات  توتعه ف  ها یز ربرنا

 کشور گن انده شور.

 مانه رانشیزی راهبردی برای توسعه فناوری ساربرنامهضرورت 

صقنظت  تقظه  تقازییتشکبرنامه توتظه فناوری تامانه رانش بخشی از برنامه توتظه  مقه تو و برنا

ققیب  تازییتشکصنظت  نقه ان بقر فرزا تقه ره بخشی از برنامه توتظه نیروی دریایی راهبردی اتت 
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یقی   فقاعی تظ ققدرت د نقدنمودهبرای اتکحکا  تاخت درونی در  ققیب ا مقم ان بقر مظ نقی  ره . همچ

مقهبر ضرورت  ارهابالظالی( مد لهظ یقد  یزیربرنا نقدفرمودهتأت بقها صقو  .  شقاه در خ ثقال ای طور م

نقدیمایااد  ییافزاهم: »برنامه هم هماهنگی و اندفرموده اندازچشمو ارتبا  آه با تند  یزیربرنامه م ت

مقه: »ندافرمودههمچنی   «.رتاندیم اندازچشمما را به اهداف  هابرنامههمی  زنایره  مق   یزیربرنا ت

شقرفت در پیش روی آه آنچهخواهد ترد ته مرد  بکوانند به  مقورد پی ها اتت اعکماد تنند؛ بکوانند در 

صقحی   یهاتقامانهتشور قواوت تنند.«. بنابرای  شر  الز  برای توتظه فناوری  شقناخت  نقش  را

 راهبردی اتت. یزیربرنامهاصول 

 

 بررسی یک نمونه موفق

یقا به -در ترتیه تازییتشکروند توتظه صنظت در ای  بخش  شقکی در دن عنواه ششمی  تازنده ت

یقراه دارد یهامشابهتته به جهات مخکلف  تقی  -فراوانی با جمهوری اتیمی ا . ]11[ شقودیمبرر

در  تقهیطوربه تقرد تاربر حق  نیازهای نمامی شروع به  1930 ترتیه در تال تازییتشکصنظت 

تقه در آه  هاییتشکتال تنها  10 شتپا از گذ 1940تال  تقاخکه  هاتقالتوچ   لقوار  بقا ا ثقرا   ات

مقودیمرا تولید  شدندیم تقالن تقکانبول  هایگذارییهتقرمابقا  1960 . در  لقت در ا نقهدو  یهاتارخا

تقرد. در  هایتشکتااری و تظمیر و بازدید از  هاییتشکباهدف تاخت  تازییتشک تقار  بقه  شروع 

بقهمنطقه توز 1969 تال لقت  تقاخت ال با تصوی  هیئت دو کقاه  نقهعنواه م  تقازییتشک یهاتارخا

نقهتما   1980 تظیی  شد ته در پی ای  تصمیم در تال ققه  یهاتارخا یق  منط بقه ا تقورال  تقکانبول و  ا

مق   یاتاله 20 به بظد در برنامه 1980 انکقال یافکند. از تال نقهته از طرف ما  تقازییتشک یهاتارخا

مقدره  یهاتارخانهه بودم همه نیروها برای افزایش علم و دانش و فناوری برای ایااد ترتیه ارائه شد

نقدرتبهدر  2002در تط  اول جهاه بقیج شدند. تشور ترتیه ته در تال  تازییتشک هقانی در  یب ج

تقفارش 2006جای داشتم در تال  23 رده بقول  حقدودبا ق نقواع  8/1 ها در  شقکی در ا تق  ت یقوه  میل

تقفارش 2007جهاه صظود ترد و در تال  8 همخکلف به رد حقدودبا قبول  تق   3/3 هایی در  یقوه  میل

تقاخت  6 تشکی به رده ضقوع  یقه در مو شقور ترت تقه ت تقت  یقادآوری ا بقه  جهاه صظود ترد. الز  

تقاخت  هاییتشک ضقوع  توچکی ته قابلیت حم  مواد شیمیایی را دارند در رده اول جهاه و در مو
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یقر در  3ترتیه در  تازییتشک یهاتارخانهتو  جهاه قرار دارد. تفریحی در رده  هاییتشک تال اخ

تقکاوردهای اندداشکهمیلیوه دالر تود  500 حدود گقر د کقاری از دی شقمگیر بی تقاهش چ نقی   . همچ

تقت  تازییتشک یهاتارخانه تقال  تقهیطوربهترتیه ا کقی از بزر  2007در  حقدای ی تقری  بقا ا

شقده  30نه در منطقه گلیبوی حدود خاورمیا تازییتشک یهاتارخانه اقاد  شقغلی ای صقت  هقزار فر

بقوده  برنامهتؤال اصلی ای  اتت ته  اتت. نقه  لقی چگو گقاه فظ بقه جای تقکیابی  تشور ترتیه برای د

 اتت؟

 صورت زیر برشمرد:به تواهیمترتیه را  تازییتشک یهاتارخانهاهداف 

 اروپایی. تازییتشک یهاتارخانههمکاری مشکرک با  -

مقورد نزدی - یقا در  لقویی روز دن لقویی و  تقازییتشک  شده به تکنو یقد تکنو بقا خر

 مهندتی مظکوس.

 اتکفاده حداتثری از امکانات و مناب  موجود در تشور. -

 دانشگاهی و ایااد دانش در تشور. هایی پکانقاتکفاده از  -

 ود:صورت زیر شناتایی نمبه تواهیمدر جهت نی  به اهداف فوا را  شدهاناا  ایتاره

ققررات  گذارییهتقرماایااد بقکر ام  اقکصادی برای  - ققوانی  و م ضق   بقا و خقارجی 

 منات .

 جذب تفارش از تشورهای مکظدد. -

 جهانی. یهابان جذب وا  و مناب  اعکباری از  -

 جدید. یهاتارخانهو احدای  یابیمکاه  -

 جدید و اتکخدا . یهاشغ ایااد  -

 .یوربهرهافزایش   -

تقدوی   1963از تال  تازییتشک ٔ  ینهدرزمدنیا  6جایگاه  ترتیه برای رتیده به تقظه  مقه تو نه برنا

تقه  شقد  ققرر  شقکترده اتت. در برنامه اول توتظهم در ققمت تاارت ملی دریا م  یقازموردن هاییت

ظقاف  هاتارخانهداخلی تولید شود. بدی  منمور  تازییتشک یهاتارخانهتشور در  یقات م از داده مال

شقکر  .نیز برای واردات تشکی از خارج گذاشکه شدشدند و محدودیکی  نقی  بی ققرهمچ بقرای  هایت
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یق   یهاشرتتاز  هاتارخانهتاهیز ترده  شقد. در ا تقأمی   خارجی ته رواب  خوبی با ترتیه داشکندم 

نقهویژه فظال شد. در اواخر ای  برنامه  یهاوا دوراه بخش خصوصی نیز از طری  اعطای   یهاتارخا

تقاخت ه بهترتی تازییتشک شقکتدریج از  تقاخت  هاییت بقه  چق   شقکتو تقر روی بزر  هاییت

یق   %24آورند. در برنامه دو  توتظهم تاخت تشکی حدود  فقت. در ا فقزایش یا نقبت به دوره قب  ا

فقراهم آورده و افزایش آه تازییتشک یهاتارخانهدوره به توتظه  مقی و  ققکرهای عل اقاد ب هقام ای

فقت هایییتشکبا تنایهای زیاد و  هاییتشکتکنولویی روز دنیام تاخک   خقا  ظن تش و با تاربری 

تقال مواد شیمیایی بر( تأتید شد. به بقود در  1939عنواه مثال تارخانه پندی  ته در  شقده  تقیا  تأ

بقه  هایییتشکو یفه تاخت  1969تال  شقروع  با تنایهای زیاد را بر عهده گرفت ته بر ای  اتاس 

تقرد یهاچهحوضتهیه امکاناتی مانند  نقه  بقزر  در تارخا بقه  .خش  و اتکخرهای  مقاه ورود  در ز

یقه از  تقازییتشک یهاتارخانه تفارشبرنامه تو  توتظهم  نقه تقفارشترت شقورهایی  یهاتارخا ت

تقرده  زماههممانند یوناهم بلغارتکاهم تشورهای عربی و رومانی ته  با ترتیه شروع به تاخت تشکی 

تقه  وجودی باابودند تمکر بود.  تقید  در ای  دوره تاخت تارخانه موتورهای دیزل تشکی به اناا  ر

نق  شدیمی  موفقت چشمگیر در دتکیابی به تامانه رانش تشکی محقوب  مق  با بقا ت . همچنی  

یقاد را  هایییتشکخصوصی و نیروی دریایی توانقکند  تازییتشک یهاتارخانهمرتزی  با تنایهای ز

ققافر از  یهقادورهه تو  نقبت به آخر برنام یهاتالبقازند. در  اقایی م بق  جاب و  %12بقه  %9/9ق

شقکی از  %24به  %17بار به تشورهای خارجی از  ونق حم  تقت ت رتید ته نا ر بر افزایش درخوا

تقت  یهاتارخانه  تقهیطوربهترتیه بود. برنامه چهار  توتظهم دوره شکوفایی صنظت دریایی ترتیه ا

تقرد شدهیی تظبیش از برنامه  %180و تاارت دریایی تقریبا    ونقحم در انکهای ای  دوره  بقا  .رشد 

تقت  ونق حم افزایش صادرات در دنیام صنظت  دریایی ترتیه توانقت بخش بزرگی از بازار را به د

ضقمنا  در  یازموردنباربری  هاییتشک %100آورد. در برنامه پنام توتظه تأمی   شقدم  قق   شقور مح ت

ققبت  %7/10درصد و صادرات نیز در حدود  %1/26دریایی به  ونق حم ای  دوره میزاه  فقزایش ن ا

یقه از  تقهم ترت قق حم به برنامه قبلی داشت. در برنامه ششم توتظه باهدف افزایش  لقیم بی  ون المل

شقد هاییزیربرنامهدریایی  ونق حم و افزایش تنای  تازییتشک یهاتارخانهمدره ترده   .مکنوعی 

خقش  یهاتارخانهداخلی به  یهاتارخانهاهش وابقکگی همچنی  برای ت خارجیم حمایت ترده از ب
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بقرای  یهاقانوهو تم  به صادرات  هاتارخانهخصوصیم به وجود آورده رقابت تالم بی   مخکلف 

نقای  هاقانوهو  هایزیربرنامهتصوی  شد. با در نمر گرفک  ای   تازییتشکصنای   شقم ت در برنامه ش

نقای  .رتید DWT 488400 به DWT 366600 از شدهخکهتا هاییتشک فقزایش ت در برنامه هفکم توتظه ا

جقواه و هاتارخانهروز ترده م بهشدهتاخکه هاییتشک هقای  صقم جذب نیرو تقت تردهی تح بقه د م 

شقرفت و روز و بی  هاییتکنولویآورده  تقظهم پی شقکم تو المللی در برنامه گناانده شد. در برنامه ه

بقت در تقازییتشک یهاتارخانهتر هرچه تری  بروز رتانی قق حم م رقا یقایی بی  ون لقی و در المل

تقاخت  .قرار گرفت هابرنامهتاخت تشکی در اولویت  شقکنهایکا  در برنامه نهم توتظه الیحه   هاییت

نقههقا در تااری و نمامی مدره و تولید آه شقکیرانی و  یهاتارخا گقاه ت تقرده ناو بقروز  لقی و  داخ

 جدید گناانده شد. تازییتشک یهارخانهتاتأتیا 

 یزی راهبردیربرنامهاصول 

شقاه  1راهبردها تقازماه را ن یقت  هقداف و مأمور بقه ا تقیده  نقدیمراه و روش ر بقارتیم ده بقه ع  .

یقد از باشندیمو مقیرهای تلی برای رتیده به اهداف  هاروشراهبردهام  هقا با  هقاییژگیو. راهبرد

 زیر برخوردار باشند:

عقی   یهاهدف - یقی  و ا نقاب  را تظ صقی  م بلندمدتم عملیات عمده و چگونگی تخ

 تنند.

 ته تازماه در آه فظالیت دارد و یا قرار اتت فظال باشد را انکخاب تنند. ییهاحوزه -

 رقابکی پایدار در هری  از اجزای تازماه تیش تنند. هاییتمزدر جهت ایااد  -

 زماه تبیی  تنند.و ایف اصلی و عمده مدیراه را در تط  ت  تا -

 تازگار و یکپارچه از تصمیمات را ایااد تنند. یاماموعهالگو یا  -

 مکفاوت ولی همقو را برای ذینفظاه تظریف و تبیی  تنند. یهاارزش -

 تازماه را بیاه تنند. هاییریگجهتمقاصدم نیات و  -

هقای  تقازماهم راهبرد تقیه  هقای  تقطو  راهبرد فقهو راهبردها در تازماه به  هقای  ایی و راهبرد

هقای شوندیم بندییمتققعملیاتی  بقه راهبرد فقهو . برای تبدی  راهبردهای تیه تازماه  کقدا ایی م اب

 
1 strategies 
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یق  از شودیمراهبردهای تیه برای پیشبرد موف  اهداف تازماه مطر   عقهزم تپا هر   هایرمامو

هقر  .تنندیمم تظیی  باشدیمراهبردهای خود را ته در جهت تحق  راهبردهای تیه  تقکا  یق  را در ا

هقداف  هایرماموعهزی  از  کقه و ا موان  تحق  ای  راهبردها را با توجه به تاارب خود در نمر گرف

طقر   هقا م نقدیمخود را برای دتکیابی به ای  راهبرد بقه آه  تن تقکیابی  بقرای د صقو   یق  خ و در ا

نقدیمالز  را پیشنهاد  یهاپرویهو  هابرنامهاهدافم  نقدزماهو آه را  ده بقه یب نقی تقرده و  طور تخمی

بقرای  یهامدل. تنندیمبودجه الز  را تظیی   مقهمکنوعی  شقده  یزیربرنا ئقه  بقردی ارا مقدیریت راه و 

 : ]8[اند از و مدیریت راهبردی عبارت یزیربرنامهفرایند  یهاتری  مدلاز مهم یبرخ اتت.

 راهبردی مدل هاتا یزیرند برنامهیفرآ -

 ت راهبردی مدل جاه تامقوهیریو مد یزیرند برنامهیفرآ -

 ت راهبردی مدل هانگریریو مد یزیرند برنامهیفرآ -

  یت راهبردی مدل گلوئیریو مد یزیرروند برنامه -

 نقویرس و رابیپ یقیراهبردی مدل تلف یزیرند برنامهیفرآ -

 قوهیراهبردی مدل برا یزیرند برنامهیفرآ -

ضقی  شقودیمشروع  (Target)ف و مدیریت راهبردی با تظیی  هد یزیربرنامهفرایند  بقه تو . الز  

مقه  Goalو  Objectiveم Targetاتت ته  هقدف ترج بقه  تقی  بقاهم  شقوندیمهمه در زباه فار مقا  ا

یقر  یقداه ت نقدیممکفاوت هقکند. وقکی ی  ترباز را به م ققای  Goalم بر نقدارت  Objectiveم هایتوانم

بقردی  یزیربرنامهتوضی  در  نقطه تیاه روی تیب  اتت. با ای  Targetتیب  روبرو و  بقه  Goalراه

مققدت یهققاطر  مققهبققه  Targetو  مققدتتوتاه یهققاطر بققه  Objectiveم بلند  یهققاپرویهو  هابرنا

شقده را از  یهاپرویهو  هابرنامه( روند اتکخراج 1. شک  ظشودیماطیا  شدهیبندزماه بقدی  زماه 

 ]12[. دهدیمنشاه  اندازچشمتند 
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 اندازچشمبا تند  شدهیبندزماه یهاپرویهو  هابرنامها  ارتب -1شک  

یقدها و  یزیربرنامهمرحله بظد در فرایند  شقام  تهد نقی  مق  بیرو شقناخت عوا و مدیریت راهبردی 

شقدیم هاضقظفو  هقاقوتو همچنی  عوام  درونی شام   هافرصت بقا با م هقاداده وتحلی یقهتاز. 

و  نمراهصقاح  هقاداده وتحلی یقهتازمنمور تقهی  . بهشوندیمبندی راهبردها شناتایی و اولویت

هقا و . برخی از مهمانددادهمشخصی ارائه  هایی تکنمشاوراه مدیریت راهبردی ابزارها و  تری  ابزار

 ]9[اند از عبارت وتحلی یهتاز هایی تکن

 SWOTمدل  -

 مدل فریم  یا ذینفظاه -

 مدل رقابکی پورتر -

 مدل فیلیپا -

 (BCG)مشاوراه بوتک  مدل گروه  -

 (GE)روش ماتریا جنرال الککری   -

 مدل ارزیابی و موقظیت اتکراتژی  و اقدا  -

 بهبود عملکرد یزیربرنامهروش  -

مقه شقودیمبه راهبردهام راهکارهای مرتب  با هر راهبرد شناتایی  دهییتاولوبا شناتایی و  . در ادا

لقه  هاهپرویو اجرا  یزیربودجهم برنامه یبندزماهبرنامه  هقر مرح کقه و در  ققرار گرف تقار  تقکور  در د
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مقهی( فرآ2. شک  ظشودیمو مدیریت اعمال  یزیربرنامهبازخوردها جهت اصی  فرایند   یزیرند برنا

 .دهدیمراهبردی مدل هاتا را نشاه 

 

راهبردی مدل هاکس یزیرند برنامهیفرآ -2شکل   

 

 گیرییجهنت

بقرای  1404 ازاندچشمعطف به یکی از بندهای تند  یقراه  توتظه نیروی دریایی جمهوری اتیمی ا

لقه الظالی( ایااد امنیتم اتکقیل و اقکدار ضروری اتت. با مراجظه به بیانات رهبر مظمم انقیب ظمد 

تقت.  بقردی ا یقایی راه یقروی در یقروی هدف نهایی نیروی دریایی جمهوری اتیمی ایراه تحق  ن ن

مقیته قادرند با اعزا  شناورهای  شودیمروهای دریایی گفکه به آه دتکه از نی دریایی راهبردی بقه  رز

بقه  هایانوساقبقیار دور از تاح  در دریاها و  یهافاصلهترزمینی و در  یهاآبخارج از  جقه  با تو

نقاف   درآورنددریایی را طراحی و به مرحله اجرا  یاتعملخود طیف وتیظی از  هاییتوانمند و از م

صقل. بدیهی اتت د محافمت نمایندملی تشور مکبوع خو بقردیم  تری یا یقایی راه یقروی در یقز ن تاه

تقه از  اندشقدهمخکلف تشکی   یهاتامانهاز  یاماموعهشناورهای رزمی اتت. شناورهای رزمی از 

یقت ها تامانه رانش بهمیاه آه شقکی از اهم تقه ت یقروی محر یق   اییقژهوعنواه ن تقت. ا خقوردار ا بر

هقدیمبرای دتکیابی به فناوری تامانه رانش را نشاه  زییربرنامهموضوع ضرورت  لقه د یق  مقا . در ا
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بقه یزیربرنامهاصول  تقه و مدیریت راهبردی تشری  و روند توتظه در تشور ترتیه  شقوری  عنواه ت

تقازنده  یهاقدرتراهبردی امروز به یکی از  یزیربرنامهتال و از مقیر  40 حدودا در مدت  اصلی 

مقهتقدوی   شقودیمتت تشری  شده اتت. با توجه به ای  مقاله پیشنهاد تشکی تبدی  شده ا  یهابرنا

مقی و به تازییتشکراهبردی در موضوع توتظه صنظت  شقناورهای رز صورت خا  تامانه رانش 

نقییشپو  شدهیبندزماه یهاپرویهپیگیری و از قبال آه راهکارهام  لق   بی تقکخراج و در قا جقه ا بود

مقه در  ضوع مذتور منکشر شود.تند نقشه راه در مو طقاب  برنا شقور م  یهقابازهالز  اتت پیشرفت ت

 .شناتایی و اقدامات اصیحی الز  اناا  شود هاانحرافزمانی مشخ  بررتیم 
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