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چکيده
دفاع از امنیت ملی ج.ا.ایران در حوزه دریا در مقابله با انواع بازیگران و تهدیدها نیازمند اقتدار و قددرتی اتدت
که منجر به بازدارندگی شود و این بازدارندگی زمانی جلوهگر خواهد شد که ج.ا.ایران از تمدا ررفیدتهدا ملدی
کشور اتتفاده نماید .یکی از ررفیتها ملی کشور ،قابلیتها بسیج مردمی میباشد کده مدیتواندد در ارتقدا
بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران ایفا نقش نماید .تاکنون به این موضوع مهم بده گونده شایسدته ارداختده نشدده
اتت .این اژوهش باهدف «معرفی قابلیتها بسیج در ارتقا بازدارندگی دفداع دریدایی ج.ا.ایدران» انجدا شدده
اتت .ازنظر هدف ،کاربرد و ازنظر روش ،توصیفی تحلیلی اتت .برا تجزیهوتحلیل دادهها از آمدار توصدیفی و
اتتنباطی بهصورت آمیخته اتتفاده شده اتت .جامعه آمار این اژوهش  08نفر و تعداد نمونه آمار با اتدتفاده از
فرمول «کوکران»  45نفر تعیینشده اتت .ارتشنامه ایدن ادژوهش محقد تداخته بدوده و روایدی آن بدا محاتدبه
«ضریب الوشه» حدود  8/9و اایایی آن با ضریب آلفا کرونباخ  8/098مورد تأییدد قدرار گرفدت .نتدایج حاصدل
نشان داد که قابلیتها بسیج در ارتقا بازدارندگی دفداع دریدایی ج.ا.ایدران در قالدب هدار مؤلفده (اطالعداتی،
عملیاتی ،قدرت نر و تیادت دریایی) مورد تأیید قرار گرفت.
واژگان کليدي:

بازدارندگی ،بسیج ،دفاع دریایی ،قدرت ،ج .ا.ایران.

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .8اتتادیار دانشگاه جامع اما حسین(ع)dr.salmani@yahoo.com -
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مقدمه
ایروز انقالب اتالمی ،زمینه تاز تشکیل نهادهایی در تاختار حکومت ج.ا.ایدران شدد
که مانند آن در تاریخ کمنظیر اتت و شداید بتدوان گفدت فراگیرتدرین و مهدمتدرین ابتکدار
حضرت اما (ره) تشکیل بسیج بیستمیلیونی مردمی برا ایشبرد حرکت و اهدداف انقدالب
اتالمی بوده اتت .حضرت اما (ره) در انجم آذر در جمع تعداد از اعضا تپاه ،بهندوعی
فرمان تشکیل ارتش  08میلیونی را به شرح زیر صادر کردند« :شما بدا یدق قددرتی مواجده
هستید ،که اگر غفلت بشود ،مملکت از بین میرود ،غفلت نباید بکنیدد ...قدوا خودتدان را
مجهز بکنید ...برا همه مستحب اتت که تیرانداز را یاد بگیرندد ...یدق کشدور بدا 08
میلیون جوان کده دارد ،بایدد  08میلیدون تفنگددار داشدته باشدد 08 ،میلیدون ارتدش داشدته
باشد»(صحیفه اما  ،جلد .)880 ،88بسیج بهعنوان یکی از عوامل راهبرد در دفاع و امنیت کشدور
وارد عرصه اجتماعی ،فرهنگی و تیاتی کشور شد و با وقوع جنگ تحمیلدی تدوان نظدامی
خود را آشکار تاخت .فرمانده معظم کل قوا(مدرلهالعالی) در تعریف بسیج میفرمایندد« :بسدیج
عبارت اتت از مجموعها که در آن ااکترین انسانها ،فدداکارترین و آمداده بده کدارترین
جوانان کشور در راه اهداف عالی این ملدت و بدرا بده کمدال رتدانیدن و بده خوشدبختی
رتانیدن این کشور جمع

شدهاند»(نوروز

 .)88 :8998 ،و در جایی دیگر میفرمایند« :بدیتردیدد

بقا انقالب را میتوان بهترین ثمره وجود بسیج و بسیجیان دانست .بسیج ابتددا بدهمثابده
نیرویی در مقابل قوا نظامی بیگانه و مهاجم ادید آمدد و تدد تدتر
همه جانبه آنها شد»...

(اما خامنها

در برابدر هجدو

 .)8908 /80 /08،امروز بسیج بهعنوان یدق نیدرو راهبدرد

میتواند در ارتقا بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران نقش قابلتوجهی ایفا نماید.
 .1کليات
 .0-0بيان مسئله
ایران به لحاظ تواحل طوالنی و دشمنی دریااایه همواره موردتهدید ابرقددرتهدا قدرار
داشته و دارد .فرمانده معظم کل قوا (مدرلدهالعدالی) در خصدو

تکلیدف بدودن افدزایش قددرت
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نیرو دریایی ج.ا.ایران میفرمایند« :امروز اگر به اوضاع نظامی و به جغرافیا منطقده نگداهی
بیندازیم ،خیلی زود میتوانیم تشخیص دهیم که نیروها مسلح ج.ا.ایران باید توانایی دریدایی
خود را ارتقا و افزایش دهند  ...توانایی را هم تا آنجا که در قدرت و توان ماتدت ،ادرحجم و
ار کیفیت میکنیم ،این تکلیف ماتت».

(اما خامندها

 .)99/89/05 ،هیچ کشور به لحاظ هزینهها

ماد نمیتواند برا طدوالنیمددت ارتدش بزرگدی را ایجداد و نگهددار نمایدد و از طرفدی
تهدیدها بهطور معمول در ابعاد مختلف و بهصورت بالقوه و بالفعدل وجدود دارندد ،کشدورها
برا ااتخگویی به تهدیدها روشها متفاوتی انتخاب کردهاند و ازجمله ج.ا.ایران بدهفرمدان
حضرت اما (ره) بسیج مردمی را ایجاد ،آموزش ،بدهکدارگیر و توتدعه داد و در دوران دفداع
مقدس بسیار مؤثر و در ایروز نقش بیبدیل و غیرقابلانکار را ایفدا نمدود .حضدور بسدیج
فقط در یدق بعدد نبدود بلکده در ابعداد مختلدف نظامی(عملیداتی) ،اطالعداتی ،قددرت ندر ،
تازندگی ،تیادت دریایی ،دفاع غیرعامل ،حدوزه تدایبر ،عمد بخشدی داخلدی ،مدرد دار و
مرد یار و ...در طول هل تال انقالب ایفا نقش نموده اتت .باوجود بهکدارگیر بسدیج
در دریا در دوران دفاع مقدس و بعد از آن و ایفا نقش آنهدا در دریدا ،امدا بدهصدورت یدق
مجموعه تاختارمند ،نظامند و با جایگاه مشخص نبوده اتت و این قابلیتهدا در بازدارنددگی
دفاع دریایی مغفول مانده اتت .حال با توجه به تهدیدها دریااایه ایشرو ،جایگاه و اهمیدت
بازدارندگی دریایی ،حفظ ترزمین و تمامیت ارضی و آماده بده خددمت بدودن بسدیج عظدیم
مردمی و قابلیتها آن ،تابقه هشت تال دفاع مقدس و نقش بسدیج در آن ،ایدن دغدغده را
برا فرماندهان و مدیران عالی به وجود آورده که با توجه به مدوارد مطدرحشدده ،تداکنون بده
قابلیتها بسیج در ارتقا بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران ارداخته نشدده اتدت ،ازایدنرو
محق تعی دارد به این مهم در ارتقا بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران بپردازد.
 .2-0اهميت و ضرورت تحقيق
با تدوین و اجرا این اژوهش محاتن زیر به نیروها دریایی ج.ا.ایران خواهد رتدید،
برخی از آنها عبارتاند از :افزایش ضریب دفاع از تدواحل ،جزایدر ،خطدوو مواصدالتی و
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ناوگان تجار ج.ا.ایران .افزایش قابلیت بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران .توتدعه تدازمان
رز دریایی با حضور نیروها بسیج .افزایش قابلیدت اقددامات اطالعداتی در حدوزه دفداع
دریایی .افزایش ضریب تیادت دریایی ج.ا.ایران در خلیجفارس ،دریدا عمدان و دریاهدا
آزاد .افزایش ضریب قدرت نر و دفاع غیرعامل ج.ا.ایران در حوزه دریایی .افزایش قابلیدت
عملیاتی ج.ا.ایران در حوزه دفاع دریایی .مردمیکردن دفاع دریدایی و توتدعه عمد بخشدی
داخلی و خارجی ج.ا.ایران.
 .3-0پيشينه تحقيق
(« )8عباتعلی تلمانی» ( )8999در اژوهشی با عنوان «ابعاد و مؤلفهها قدرت نیدرو
دریایی ج.ا.ایران در بازدارندگی» به این نتیجه می رتد که ابعاد بازدارندگی نیدرو دریدایی
ج.ا.ایران در دریا عبارتاند از قابلیت ها انسانی ،اطالعاتی ،قدرت نر  ،عملیاتی ،موقعیدت
راهبرد و قابلیتها اشتیبانی.
(« )0حسن مصطفینژاد» ( )8995در اژوهشی با عنوان «تعیین راهکار مناتدب جهدت
بهکارگیر شناورها مردمی تواحل دریا عمان در اشتیبانی از عملیات دریایی» بده ایدن
نتیجه میرتد که بهکارگیر انبوهی از شناورها مردمی در عملیات دریایی باعث تدرس و
موجب وحشت برا دشمن میشود.
(« )9حسین محمد نجم» ( )8994در اژوهشی با عنوان «تبیین نقش نیروهدا مردمدی
در جنگ آینده» به این نتیجه میرتد که الز اتت نیروها مردمی بسدیجی بدرا اتدتفاده
مؤثر از آنها تحت آموزشها الز قرار گیرند ،این نیروها مردمی بایدد بتوانندد از حالدت
تمرکز به اراکندگی و از حالت اراکندگی به تمرکز به ترعت تغییر حالت دهند.
(« )5محمود عسگر » ( )8990در اژوهشی با عندوان «بازدارنددگی جمهدور اتدالمی
ایران در عرصه دریایی» به این نتیجه میرتد که نیرو دریایی ایران بهمثابه ااتدار آبها
این ترزمین ،بهخدوبی از توانمندد الز برخدوردار و ایدن تواندایی ،از ابدزار بازدارنددگی
میباشد.
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(« )4ال کی هوت» )8999( 8در مقالها بدا عندوان «رتدیدن بده بازدارنددگی در مقابدل
درگیر ها بینالمللی» به این نتیجه میرتد که برا جلوگیر از بحرانها بینالمللدی و
جنگ باید به بازدارندگی عقالیی رتید و آن عبارت اتت از :توازن و قدرت نظامی ،اعتبدار
بینالمللی ،رفتار تیگنالی ،انهزنی و صرف هزینه.
 .0-0هدفهای تحقيق
 .1-4-1هدف اصلي

تبیین و شناتایی قابلیتها بسیج در ارتقا بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران.
 .2-4-1هدفهای فرعي

( )8تبیین و شناتایی قابلیتها اطالعاتی بسیج در ارتقدا بازدارنددگی دفداع دریدایی
ج.ا.ایران؛
( )0تبیین و شناتایی تبیین و شناتایی قابلیتها عملیاتی بسیج در ارتقا بازدارندگی
دفاع دریایی ج.ا.ایران؛
( )9تبیین و شناتایی قابلیت ها قدرت نر بسیج در ارتقا بازدارندگی دفداع دریدایی
ج.ا.ایران؛
( )5تبیین و شناتایی قابلیت ها تیادت دریدایی بسدیج در ارتقدا بازدارنددگی دفداع
دریایی ج.ا.ایران.
 .7-0سؤالهای تحقيق
 .1-5-1سؤال اصلي

قابلیتها بسیج در ارتقا بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران کد اند؟
 .2-5-1سؤالهای فرعي

( )8قابلیتها اطالعاتی بسیج در ارتقا بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران کد اند؟
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. Paul K. hut
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( )0قابلیتها عملیاتی بسیج در ارتقا بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران کد اند؟
( )9قابلیتها قدرت نر بسیج در ارتقا بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران کدا اند؟
( )5قابلیتها تیادت دریایی بسیج در ارتقدا بازدارنددگی دفداع دریدایی ج.ا.ایدران
کدا اند؟
 .0-0روش تحقيق
این اژوهش با بهکارگیر روش آمیخته در تجزیهوتحلیل بدهمنظدور «مشدخص نمدودن
قابلیتها بسیج در ارتقا بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران» اجرا شدده اتدت ،از لحداظ
هدف کاربرد و با توجه به ماهیت موضوع ،از روش توصیفی تحلیلی اتتفاده شده اتدت.
روش گردآور اطالعات ،کتابخانها و میدانی بوده و از ابدزار فدیشبدردار و ارتشدنامه
محق تاخته اتتفاده شده اتت .گونگی تنظیم ارتشنامه به اینگونه بود که بعد از مطالعه
ادبیات موضوع ،نکات کلید جمعبند  ،دتدتهبندد و کدگداار شدد .ارتشدنامه بدرا
تنجش کیفیت اثرگاار قابلیتها بسیج در بازدارندگی به  9مؤلفه و  54گویِه تنظیم شد
و برا تأیید روایی در اختیار  80نفر از صاحبنظران قرار گرفت و درنهایدت  5مؤلفده و 98
گویهِ تأیید شد .مؤلفهها و گویهها در قالب طیدف «لیکدرت» ادنج گزیندها تنظدیم و بدرا
تعیین اایایی از آزمون «آلفا کرونباخ» اتتفاده شد و نتیجه  8/098به دتت آمد.
جامعه آمار این اژوهش فرماندهان ،مدیران ،کارشناتان و اژوهشدگران تدطوح عدالی
تتاد کل نیروها مسلح ،ارتش و تپاه میباشند که بهمنظور انتخاب هدفمند ،ویژگدیهدا
زیر در نظر گرفته شد:
مدرک تحصیلی ارشد و دکترا مرتبط ( 94نفر ارشد و  89نفر دکترا) ،تابقه تخصصدی
بیش از  84تال ،فرماندهی و مدیریتی در تطوح راهبرد نیروهدا مسدلح ،کارشناتدان و
اژوهشگران حوزه راهبرد باتابقه بیش از  84تال ،متخصدص در امدور نیدرو دریدایی،
حوزه بازدارندگی ،تپاه و بسیج در ابعاد مختلف .با توجه به شرایط باال 08 ،نفدر شناتدایی
شدند و با اتتفاده از فرمول «کوکران» تعداد  45نفر انتخاب ( 58نفر افسدر ارشدد و  89نفدر
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امیر و تردار) و ارتشنامه بدین آنهدا توزیدع و ادا از تکمیدل و گدردآور بدا اتدتفاده از
نر افزار  ،SPSSآمار توصیفی و اتتنباطی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
 .2ادبيات و مباني نظری تحقيق
 .0-2بسيج
اتت(نوروز :8998 ،

بسیج در لغت به معنا آمادگی ،مهیا شدن ،تازوبر و تامان دادن
ی
ِ
 .)0در قرآن بهصراحت به امر بسیج اشاره شده اتت .برا نمونده مدیفرمایدد« :یا أَ یهَا أَّذ َانی ی أ
یُ ُ ُ
ُی ی ک
کی ک ی ک
أَّروا ُ ی
َّأً َ ا » در اینجددا بسددیج عمددومی و آمددادگی بددرا
َّأذانم فأنا ر َو ُ َّأاٍا ِوأَ َ َ
آمنااَّأُان َ
جنگ و یا جنگ همگانی بدون اایرش عار هیچ احد اتت (نساء( .)08 ،مکار شدیراز :8909 ،
 .)00ایامبر اعظم( ) بهتما معنا یق اندیشدمند برجسدته بودندد ... ،بده برخدی از ابعداد مهدم
اندیشه و تیره آن حضرت در باب امور نظامی اشاره میگردد:
الف .برخوردار از تربازان مدؤمن ،ممتداز ،برجسدته ،آمدوزشدیدده ،ازجدانگاشدته و
ایثارگر ،دارا انضباو کامل و تازماندهی مناتب و فرمانبردار.
ب .تکیه بر جوانان و اتتفاده ازنظرها آنان و بهادادن به آنها حتی در فرماندهی نظدامی
و جنگی.
پ .اتتفاده از ابدزار مشدورت بدا مدرد  ....در مدورد گدونگی

جندگ (جمشدید .)548 :8909 ،

حضرت علی(ع) در نهجالبالغه ،خطبه  49درباره مرد میفرمایند« :اتتوانهها اتتحکا بخدش
دین ،مرکز ثقل اجتماعات اتدالمی و نیروهدا عظدیم مجاهددان ایکدارگر علیده دشدمن ،در
مرزبانی از نوامیا الهی و انسانی ،عامه مرد هستند» .امدا خمیندی(ره) مدی فرمایندد« :اگدر بدر
کشور ندا دلنشین تفکر بسیجی طنین اندازد ،شم طمع دشدمنان و جهدانخدواران از آن
دور خواهددد گردیددد واال هرلحظدده بایددد منتظددر حادثدده باشددیم» (صددحیفه نددور،ج  .)40 ،08امددا
خامنها (مُدّرلهالعدالی) در مورد بسیج میفرمایند« :بسیج باید اتاس کدار خدود را بدر اایدههدا
محکمی اتتوار تازد ،زیرا بسیج تنها تازمان نظامی اتت که میدان کار آن بدهطدور مسدتمر
رو به گسترش هست .بسیج با ترنوشت انقدالب اتدالمی تدروکار دارد و بدا گسدترش و
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اتتحکا آن میتوان اطمینان یافت که هیچ قدرتی در دنیا قادر نخواهد بود که کو قتدرین
شمزخمی به کشور و انقالب وارد

کند»(امدا خامندها

« .)8999 /9 /8 ،بسدیج ،احتیداج دارد بده

تازماندهی مستحکم ،تازماندهی باید خیلی قدو و مسدتحکم باشدد ،بددون تدازماندهی
نمیشود ،تتاد قو  ،تازماندهی قو  ،تلسلهمراتب خوب تا برتد به بدنده ،وقتدیکده بده
بدنه رتید ،آنوقت طبیعت ،طبیعت بسیج

اتت» ( اما خامنها .)8909/0/80،

 .2-2قدرت و دفاع دريايي
 .1-2-2تعریف قدرت با رویکرد مردمي و دفاعي

حضرت اما (ره) در این خصو
اتکایش به این دیوار بزر

میفرمایند « :قدرت ،قدرت ملت اتدت .ارتدش وقتدی

شد ،به این تد عظیم ملت شد ،قدرتی ایدا میکند که هیچ یدز

نمیتواند مقابل او بایسدتد»(صدحیفه نور،جلدد  .)989 :89از منظدر ملدی قددرت عبدارت اتدت از
«مجموعه تواناییها و قابلیتها یق کشور برا نفوذ در رفتار تدایر کشدورها در جهدت
نیل به منافع ملی آن

کشور»(قوا .)40 ،8908 ،

 .2-2-2دفاع و قدرت دریایي

برخی قدرت دریایی برا دفاع را دارا ته مؤلفه عمده میدانندد ،اول :ناوگدان کده بده
مجموعه یگان ها رزمی ،اشتیبانی رزمی ،ارواز و عوامل اشتیبانیکننده و وابسته به دریدا
گفته می شود .دو  :موقعیت راهبرد دریایی و تو  :انگیزه کده ایدن مؤلفده شدامل عوامدل
فرهنگی ،اعتقاد  ،تیاتی ،روانی و  ...میباشد .براین مبنا قدرت دریایی را میتدوان ندین
تعریف کرد:
انگیزه (موقعیت راهبرد × ناوگان) = قدرت

دریایی(نائینی.)45 :8999،

«آلفرد تایر ماهان» آمریکایی ،به نظریه قدرت دریایی اهمیت داده اتت .به عقیده ماهدان
تاریخ ملتهایی را که در کنار آبها آزاد قرار دارند در ته موضوع زیر میتوان جسدتجو
کرد :تولید برا مبادله ،توتعه کشتیرانی بهعنوان وتدیله مبادلده کداال و وجدود مسدتعمراتی
بهعنوان وتیله مبادله که کشتیرانی را تسهیل کنند (عزتی .)49 :8908،از نظر ماهان هفت عداملی
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که قدرت دریایی را افزایش میدهند عبارتنداز :موقعیت جغرافیدایی ،ویژگدیهدا طبیعدی،
طول تاحل و وتعت قلمرو ،جمعیت ،ویژگیهدا ملدی ،خدطمشدی حکومدت و رهبدران
تیاتی ،موقعیت

دریایی(.)Dikshit, 1982: 104-105

 .3-2کارکردهای دفاع مردمي
در منط کارکردگرایی ،اثر یا ایامد اتت که یق ادیده در ثبات ،بقدا و انسدجا نظدا
اجتماعی دارد .برخی کارکردها دفاع مردمی عبارتاند از:
 .1-3-2سيادت و بازدارندگي دریایي

مرد با اتحاد ،داشتن مهارت و وحدت ملی و اشدتیبانی از حکومدت و بدا تدازماندهی
مستحکم ،آموزش دیده و مجهز باعث خواهند شد تا دشمن ،آنها را در محاتبات تدوان رز
محسوب نماید و اگر هزینه تهاجم خود را باال ببیند ،قطعاً در تهاجم تجدیدنظر خواهد کرد
(تلمانی.)0:8999 ،

برخی از عواملی که باعث ایجاد تیادت بهعنوان یکی از مؤلفهها بازدارندگی میشوند
عبارتاند از :تأمین منافع امنیت ملی و دفاع از خطوو مواصالتی و ناوگان تجدار خدود
در حوزه دریایی ،ایجاد الیهها متعدد دفاعی ،گسترش بحران از کانون به اطدراف (توتدعه
افقی) ،عم بخشی به دفاع دوردتت ،تدلب اراده و میدل جنگجدویی از دشدمن و افدزایش
اعمال حاکمیت بر

دریا (تلمانی.)9:8999 ،

 .2-3-2دفاع در مقابل تهاجم بيگانگان در نقش عملياتي

در صورت تهاجم دشمنان مرد در قالدب بسدیج تدازماندهیشدده مدیتوانندد در کندار
نیروها مسلح کشور باعث افزایش و توتعه کمی و کیفدی تدازمان رز  ،تدوان و آمدادگی
دفاعی ،تداو عملیاتی ،دفاع از خطوو مواصالتی خود  ،افدزایش قابلیدت واکدنش تدریع،
قاطع و بهموقع به تهدیدها دشمن شده و از امنیت ملی کشور دفاع نمایند .فرمانده معظدم
کل قوا(مدرلهالعالی) میفرمایند« :در جنگ هم همین روحیه بسیجی بود که توانست برا کشور
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افتخار به بار آورد .هرجا که این روحیه بسیجی وارد شد ،گرههدا را بداز

کدرد» (عصدمتی ادور،

.)880 :8908
 .3-3-2کارکرد دفاع غيرنظامي (مقابله با حوادث طبيعي)

مرد در مقابله با حوادث طبیعی و دفاع غیرنظامی میتوانندد در کندار نیروهدا دولتدی
نقش ایفا کرده و هزینههدا مداد و جدانی را کداهش دهندد و نکتده بااهمیدت آن ،شدکل
اشتراک ،تازماندهی ،آموزش و هدایت افراد جامعه اتت

(حجاز .)90 :8994 ،

.4-3-2کارکرد انتظامي و امنيتي

مرد قادرند در حفظ نظم ،حفظ آرامش ،حفارت و تأمین مناط مرز و  ...دولتها را
یار

نمایند(حجاز .)90 :8994 ،
 .5-3-2کارکرد اطالعاتي

مرد قادرند بهعنوان عوامل اطالعاتی و در قالب اقدامات کشف و شناتدایی ،تعقیدب و
مراقبت ،اوشش اطالعاتی و رهگیر  ،افزایش عم و برد اطالعاتی ،توتعه مندابع و عوامدل
اطالعاتی ،حکومت را در ایشبرد اهداف و حفدظ امنیدت یدار نمایندد ،کده یکدی از ابعداد
بدداارزش تددازمانهددا مردمددی ات دتفاده از مددرد در مأموری دتهددا مختلددف اطالعدداتی
اتت(حجاز .)99 :8994 ،
 .6-3-2کارکرد سياسي

شریق کردن مرد درصحنه ها اجتمداعی ،تیاتدی و فرهنگدی ،عامدل ثبدات تیاتدی
حکومت و بُعد مردمی آن اتت .حضور آنها در تما صحنهها ازجمله دفاع از منافع ملدی و
ترحدات ،یق مصداق بارز آن اتت

(حجاز .)94 :8994 ،

 .7-3-2کارکرد فرهنگي و قدرت نرم

«وقتی شما ار متان میتواند در دریاها به اهتزاز دربیاید ،معنایش ایدن اتدت کده ملدت
ایران ،فرهنگ ملت ایران ،حرف ح ملت ایران قدرت زیاد ایداکرده و ایدن بدرا دیگدر
ملتها ،الها بخش اتت»

(اما خامندها

 .)8998/4/0،برخی از کارکردها قدرت نر عبدارتاندد
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از :مردمی کردن دفاع ،افزایش رعب در دشدمن ،عمد بخشدی دفداع داخلدی و غیرنظدامی،
جامعهاایر دفاع دریایی ،تهاجم و دفاع تدایبر  ،افدزایش مقاومدت و اایددار مدرد در
مقابل تهدیدها و جنگ روانی دشمن ،کمق به ایجاد و توتعه بستر تیاتی و حقوقی دفداع
دریایی(حجاز .)58 :8994 ،
 .8-3-2کارکردهای اقتصادی

کمق به توتعه اایدار کشدور و برخدوردار از داندش ،بیدنش و فنداور الز  ،نقدش
تعیین کنندها در صحنه روابط بینالملل خواهد داشت که این نقدش بده خدود خدود یدق
بازدارندگی دفاعی را نیز در ای دارد

(نظامی.)09:8994 ،

 .0-2بازدارندگي
بازدارندگی یعنی کوشش یکی ،برا اعمالنفوذ در دیگر تا او را از اقدا به عملی کده
متضمن خسارت یا هزینها برا اولی اتت ،بازدارد (رحیمدی روشدن .)00 :8999 ،بازدارنددگی،
مفهومی اتت که در برآیند «تهدیدات» و توان ملی» ،به «امنیت ملدی بددون جندگ» منجدر
می شود .تطوح بازدارندگی عبارت اتت از کاهش تهدید؛ منع تهدید و رفدع تهدیدد ،نکتده
اتاتی در بازدارندگی این اتت که اگر کشور بتواند حریف را متقاعد کند که هزینههدا و
خطرات خطمش ی احتمالی او در دتدت زدن بده حملده ،بیشدتر از مندافع اوتدت ،خواهدد
توانست امنیت خود را در مقابل آن کشور تأمین کند (نوروز شاد .)09 :8999 ،دفداع دریدایی ،بده
علت دارابودن شرایط راهبرد  ،عملیاتی و راهکنشی (تاکتیکی) ،مدیتواندد باعدث افدزایش
توان بازدارندگی راهبرد و گسترش فرصت ها کشور در زمان صلح و ایجاد برتر هدا
نظامی درصحنه درگیر در جنگ هدا احتمدالی آیندده شدده و هم ندین باعدث ایدروز
شود(رتتمی .)9 :8999 ،آن ه قابلیت تأمین امنیت و حاکمیت دریایی یق کشور را در آبهدا
ملی و منطقها و بینالمللی تضمین میکند ،ابعاد و مؤلفههدا بازدارنددگی دریدایی اتدت
(رتدتمی .)89 :8999 ،ویژگی اصلی بازدارندگی آن اتت که ایجاد آن ،هزینهها بسیار کمتدر از

08

مقالة اژوهشی :قابلیتها بسیج در ارتقا بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران

دفاع در بردارد ،هم نین بازدارندگی یق راهبرد ایشگیرانه تلقی میشود که تحق آن یکدی
از دغدغهها اصلی بیشتر دولتها

میباشد(عسگر .)99 :8990 ،
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 3یافتههای تحقيق و تجزیهوتحليل آنها
 .0-3تجزيهوتحليل يافتههای استنباطي
بررسي تطابق توزيع دادهها
جدول شماره ( :)0نتايج حاصل از آزمون کالموگروف اسميرنوف جهت بررسي تطابق توزيع دادهها
ردیف

مؤلفه

ميانگين

انحراف معيار مقدار  Zسطح معناداری

8

قابلیتها اطالعاتی

5/599

8/098

8/889

8/040

0

قابلیتها تیادت دریایی

5/590

8/000

8/095

8/580

9

قابلیتها قدرت نر

5/990

8/990

8/099

8/949

5

قابلیتها عملیاتی

5/904

8/994

8/050

8/998

5/589

8/009

8/900

8/040

کل مؤلفهها (قابلیتها قدرت بسیج)

نتایج جدول شماره ( )8نشان میدهد؛ با توجه به تطوح معندادار بدهدتدتآمدده کده
همگی بیشتر از  8/84هستند ،توزیع نمونده موردبررتدی نرمدال بدوده و در مدوارد مقتضدی
میبایستی از آزمونها اارامتریق اتتفاده نمود.
سؤال فرعي اول :قابلیتهدا اطالعداتی بسدیج در ارتقدا بازدارنددگی دفداع دریدایی
ج.ا.ایران کدا اند؟
برا ااتخ به این تؤال با توجه به نرمال بدودن توزیدع دادههدا از آزمدون اارامتریدق t
تقنمونها اتتفاده گردید.
جدول شماره ( :)2نتايج آزمون  tتکنمونهای جهت بررسي قابليتهای اطالعاتي به ترتيب رتبه
ميانگين
مؤلفه

آمارهها
گویه

قابليتهای اطالعاتي

ارتقدددا قابلیدددت اوشدددش
اطالعاتی
افزایش قابلیت توتعه عوامدل
و منابع اطالعاتی
افددزایش قابلیددت تعقیددب و
مراقبت

انحراف

درجه

سطح

آزادی

معناداری

00/999

49

8/888

49

8/888

49

8/888

آماره t

تعداد

ميانگين

45

5/00

8/540

45

5/08

8/598

00/899

45

5/90

8/400

00/580

استاندارد
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مؤلفه

آمارهها
گویه
قابلیت کشف و شناتایی
افزایش عم و برد اطالعدات
دریایی
افزایش قابلیت رهگیر

مقدار آزمون مربع کای = 03/013

انحراف

درجه

سطح

آزادی

معناداری

00/804

49

8/888

49

8/888

49

8/888

آماره t

تعداد

ميانگين

45

5/40

8/485

45

5/99

8/590

08/058

45

5/80

8/940

88/999

استاندارد

درجه آزادی = 7

سطح معناداری = 1/111

نتایج جدول شماره ( )0نشان می دهد که با توجه بده مقدادیر آمدارههدا  tو تدطوح
معنادار به دتت آمده که همگی کمتر از  8/84هستند ،میانگین ها نمونده موردبررتدی،
تفاوت معنادار با میانگین فرضی و موردانتظار جامعه دارن د .از طرف دیگر ،با توجه به
اینکه میانگین ها نمونه موردبررتی ،بزرگتدر از میدانگین فرضدی و موردانتظدار جامعده
اتت ،میتوان تأثیر همه گویدههدا مؤلفده قابلیدتهدا اطالعداتی بسدیج را در ارتقدا
بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایدران تأییدد کدرد .بدر همدین اتداس بدا اتدتفاده از آزمدون
«فریدمن» برا اولویت بند و تعیین اهمیت هرکدا از گویه ها به رتبه بندد گویده هدا
مؤلفه قابلیت ها اطالعاتی ارداخته شد و نتایج نشان داد که با توجده بده مقددار آزمدون
مربع کا ( )99/589تطح معنادار مندرج در جدول که کو کتر از  8/84اتت ،تفاوت
بین رتبه گویه ها معندادار مدیباشدد .در میدان گویدههدا ،گویده «ارتقدا قابلیدت اوشدش
اطالعاتی» با میانگین رتبه  5/00در رتبه اول قرار دارد هم نین تایر گویههدا بده ترتیدب
اولویت در جدول قرارگرفتهاند.
سؤال فرعي دوم :قابلیت ها عملیاتی بسیج در ارتقا بازدارندگی دفداع دریدایی
ج.ا.ایران کد اند؟
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جدول شماره ( :)3نتايج آزمون  tتکنمونهای جهت بررسي قابليتهای عملياتي به ترتيب رتبه ميانگين
مؤلفه

آمارهها
گویه
توتعه کمی و کیفی تدازمان
رز دفاع دریایی
افزایش توان و آمدادگی رز
دریایی
اای ددار و تددداو عملیددات
دریایی

قابليتهای عملياتي

افدددزایش قابلید دت دفددداع از
ناوگان تجار خود
افزایش قابلیت ابتکار عمل

انحراف

درجه

سطح

آزادی

معناداری

09/490

49

8/888

40

8/888
8/888

آماره t

تعداد

ميانگين

45

5/49

8/599

49

5/48

8/458

08/894

49

5/59

8/484

08/488

40

40

5/50

8/490

89/889

48

8/888

45

5/99

8/499

80/808

49

8/888

استاندارد

افد دزایش قابلید دت واکدددنش
تریع ،قداطع و بده موقدع بده

48

5/09

8/950

85/580

48

8/888

تهدیدات دشمن
افزایش قابلیت انهدا ناوگان
دشمن
مقدار آزمون مربع کاای =
012/705

48

9/40
درجه آزادی = 0

8/950

9/998

59

8/888

سطح معناداری = 1/111

نتایج جدول شماره ( )9نشان میدهدد کده بدا توجده بده مقدادیر آمدارههدا  tو تدطوح
معنادار بهدتتآمده که همگدی کمتدر از  8/84هسدتند ،میدانگینهدا نمونده موردبررتدی،
تفاوت معنادار با میانگین فرضی و موردانتظار جامعه دارند .از طدرف دیگدر ،بدا توجده بده
اینکه میانگینها نمونه موردبررتی ،بزرگتر از میانگین فرضی و مورد انتظدار جامعده اتدت،
میتوان تأثیر همه گویهها مؤلفه قابلیتها عملیاتی بسیج را در ارتقدا بازدارنددگی دفداع
دریایی ج.ا.ایران تأیید کرد و نشدان مدی دهدد کده بدا توجده بده مقددار آزمدون «مربدع کدا »
( )880/480و هم نین تطح معنادار مندرج در جدول که کو کتر از  8/84اتدت ،تفداوت
بین رتبه گویهها معنادار میباشد .در میان گویهها مؤلفه قابلیتها عملیاتی ،گویده «توتدعه
کمی و کیفی تازمان رز دفاع دریایی» با میانگین رتبه  5/49در رتبه اول قدرار دارد هم ندین
تایر گویهها به ترتیب اولویت در جدول قرارگرفتهاند.
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سؤال فرعي سوم :قابلیت ها قدرت نر بسیج در ارتقا بازدارندگی دفاع دریایی
ج.ا.ایران کد اند؟
جدول شماره ( :)0نتايج آزمون  tتک نمونه ای جهت بررسي قابليت های قدرت نرم به ترتيب رتبه
ميانگين
مؤلفه

آماره ها

انحراف

درجه

سطح
معناداری

استاندارد

آماره
t

آزادی

00/999

49

8/888

49

8/888
8/888

تعداد

ميانگين

45

5/00

8/540

45

5/90

8/509

04/099

مردمی کردن دفاع دریایی

45

5/49

8/490

08/040

49

تهاجم و دفاع تای بر

48

5/49

8/450

08/858

48

8/888

دفاع غ یرنظامی در حوزه دریایی

49

5/90

8/909

85/009

40

8/888

جامعه اایر دفاع دریایی مردمی

45

5/09

8/948

85/059

49

8/888

عم بخشی داخلی دفاع دریایی

49

5/04

8/950

89/990

40

8/888

جریانتاز و نمادتاز

45

5/05

8/980

85/098

49

8/888

45

5/00

8/985

85/008

49

8/888

45

9/99

8/999

9/008

49

8/888

گویه
افزایش مقاومت و اایدار

در مقابل

جنگ روانی دشمن
افزایش م ید زان رعدب و وحشدت در
دشمن

قابليت های قدرت نرم

گفتمان شناتی فرهنگدی و اجتمداع ی
دفاع دریایی
کمق به ایجاد و توتعه بستر ت یات ی
و حقوق ی در دفاع دریایی

مقاادار آزمااون مربااع کااای =
52/036

درجه آزادی = 6

سطح معناداری = 1/111

نتایج جدول شماره ( )5نشان میدهد که بدا توجده بده مقدادیر آمدارههدا  tو تدطوح
معنادار به دتت آمده که همگی کمتر از  8/84هسدتند ،میدانگینهدا نمونده موردبررتدی
تفاوت معنادار با میانگین فرضی و مورد انتظار جامعه دارند .از طرف دیگر ،بدا توجده بده
اینکه میانگینها نمونه موردبررتی ،بزرگتر از میانگین فرضی و موردانتظار جامعده اتدت،
میتوان تأثیر همه گویهها مؤلفه قابلیتها قدرت ندر بسدیج را در ارتقدا بازدارنددگی
دفاع دریایی ج.ا .ایران ،تأیید کرد .بر همین اتاس در ادامه با اتتفاده از آزمون فریدمن برا
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اولویتبند و تعیین اهمیت هرکدا از گویهها به رتبهبند گویهها قابلیدتهدا قددرت
نر ارداخته شد و نشان میدهد که بدا توجده بده مقددار آزمدون «مربدع کدا » ( )00/999و
هم نین تطح معنادار مندرج در جدول که کدو کتر از  8/84اتدت ،تفداوت بدین رتبده
گویهها معنادار میباشد .در میان گویهها مؤلفه قابلیتها قددرت ندر  ،گویده «افدزایش
مقاومت و اایدار در مقابل جنگ روانی دشمن» با میدانگین رتبده  5/00در رتبده اول
قرار دارد هم نین تایر گویه ها به ترتیب اولویت در جدول قرارگرفته اند.
سؤال فرع ي چهارم :قابلیت ها تیادت دریایی بسیج در ارتقا بازدارندگی دفداع
دریایی ج.ا.ایران کد اند؟
جدول شماره ( :)7نتايج آزمون  tتکنمونهای جهت بررسي قابليتهای سيادت دريايي به ترتيب رتبه ميانگين

مؤلفه

آمارهها

انحراف

درجه

سطح
معناداری

استاندارد

آماره
t

آزادی

05/490

49

8/888

49

8/888
8/888

تعداد

ميانگين

45

5/99

8/500

45

5/49

8/490

08/040

45

5/45

8/489

00/558

49

49

5/59

8/458

08/858

40

8/888

45

5/55

8/480

08/890

49

8/888

تلب اراده و میل جنگجویی از دشمن

45

5/59

8/408

80/990

49

8/888

عم بخشی دفاع دریایی دوردتت

40

5/98

8/489

80/909

48

8/888

45

5/98

8/599

08/988

49

8/888

گویه
قابلیت ایجاد الیه ها دفداعی متعددد
در دریا
افدددزایش ضدددریب تدددأمین خطد دوو
مواصالتی خود
افزایش ضریب تدأمین مندافع امنیدت
ملی در حوزه دریایی
افزایش قابلیت اعمال حاکمیت بر دریا
قابلیت گسترش بحدران از کدانون بده
اطراف (توتعه افقی)

اتددتفاده بهیندده از موقعی دت راهبددرد
تواحل و جزایر
مقدار آزمون مربع کای = 20/027

درجه آزادی = 5

سطح معناداری =
1/113

نتایج جدول شماره ( )4نشان میدهد که با توجه به مقدادیر آمدارههدا  tو تدطوح معندادار
بهدتتآمده که همگی کمتر از  8/84هستند ،میانگینها نمونه موردبررتی ،تفداوت معندادار بدا
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میانگین فرضی و موردانتظار جامعه دارند .از طرف دیگر ،با توجده بده اینکده میدانگینهدا نمونده
موردبررتی ،بزرگتر از میانگین فرضی و موردانتظار جامعه اتت ،میتدوان تدأثیر همده گویدههدا
مؤلفه قابلیتها تیادت دریایی بسیج را در ارتقا بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران تأییدد کدرد.
بر همین اتاس ،در ادامه با اتتفاده از آزمون فریدمن برا اولویتبند و تعیین اهمیت هرکددا از
گویهها به رتبهبند گویهها ارداخته شد و نشان می دهدد بدا توجده بده مقددار آزمدون مربدع کدا
( )08/904و هم نین تطح معنادار مندرج در جدول که کو کتر از  8/84اتت ،تفاوت بین رتبه
گویهها معنادار میباشد و میتوان رتبهبند بین گویهها را انجا داد؛ بندابراین در میدان گویدههدا
مؤلفه قابلیت ها تیادت دریایی ،گویه «قابلیت ایجاد الیهها دفاعی متعدد در دریدا» بدا میدانگین

رتبدده  5/99در رتبدده اول قددرار دارد هم نددین تددایر گوی دههددا بدده ترتیددب اولویددت در جدددول
قرارگرفته اند.
سؤال اصلي تحقياق :قابلیدت هدا بسدیج در ارتقدا بازدارنددگی دفداع دریدایی
ج.ا.ایران کدا اند؟
جدول شماره ( :)0نتايج آزمون  tتکنمونهای جهت بررسي قابليتهای بسيج به ترتيب رتبه ميانگين
بُعد

آماره ها

انحراف

قابليتهای قدرت بسيج

درجه

سطح

آزادی

معناداری

90/088

49

8/888

49

8/888
8/888
8/888

آماره t

تعداد

ميانگين

45

5/599

8/090

45

5/590

8/000

90/599

قابلیت قدرت نر

45

5/990

8/990

09/080

49

قابلیت عملیاتی

45

5/904

8/994

09/950

49

مؤلفه
قابلیت اطالعاتی
قابلیت تیادت
دریایی

مقدار آزمون مربع کای = 02/050

استاندارد

درجه آزادی = 3

سطح معناداری = 1/117

نتایج جدول شماره ( )9نشان میدهد که با توجه به مقدادیر آمدارههدا  tو تدطوح معندادار
بهدتتآمده که همگی کمتر از  8/84هستند ،میانگینها نمونه موردبررتی ،تفداوت معندادار بدا
میانگین فرضی و مورد انتظار جامعه دارند .از طرف دیگر ،با توجه بده اینکده میدانگینهدا نمونده
موردبررتی ،بزرگتر از میانگین فرضی و موردانتظدار جامعده اتدت ،مدیتدوان تدأثیر هدار مؤلفده
قابلیتها بسیج را در ارتقا بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران ،تأیید کدرد .بدر همدین اتداس در
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ادامه با اتتفاده از آزمون فریدمن برا اولویتبند و تعیین اهمیت هرکدا از گویهها به رتبهبند
مؤلفهها قابلیتها قدرت بسیج ارداخته شد و نشان میدهد با توجده بده مقددار آزمدون «مربدع
کا » ( )80/909و هم نین تطح معنادار مندرج در جدول که کدو کتر از  8/84اتدت ،تفداوت
بین رتبه مؤلفهها معنادار میباشد و میتوان رتبهبند بین مؤلفههدا را انجدا داد؛ بندابراین در میدان
مؤلفهها قابلیتها بسیج ،مؤلفه «قابلیت اطالعاتی» بدا میدانگین رتبده  5/599در رتبده اول قدرار
دارد .هم نین تایر گویهها به ترتیب اولویت در جدول قرارگرفتهاند.

 .4نتيجهگيری
 .0-0جمعبندی
بسیج یق نیرویی اتت با ویژگیها  ،مردمدی ،ارزشدی و اعتقداد  ،حرفدهگرایدی ،جهداد و
هم نین در بعد نظامی در طول دوران دفاع مقدس توانست در کنار دیگر نیروها نظامی در برابدر
ارتش بعثی مقاومت کند .بسیج دریایی ،میتواند در قابلیتها اطالعاتی ،عملیاتی ،قددرت ندر و
تیادت دریایی در تواحل و جزایر خلیجفارس ،خلدیجفدارس ،دریدا عمدان و دریاهدا آزاد بده
ارتقا بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران کمق فراونی کند .بر اتاس یافتهها تحقی نتایج زیر به
دتت میآید :مؤلفهها قابلیتها بسیج در ارتقا بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایدران بده ترتیدب
اهمیت عبارتاند از :قابلیت اطالعاتی با میانگین ( 5/599تؤال فرعی اول) ،قابلیت تیادت دریدایی
با میانگین ( 5/590تؤال فرعی هار ) قابلیت قدرت نر با میانگین ( 5/990تؤال فرعی تدو ) و
قابلیت عملیاتی با میانگین ( 5/904تؤال فرعی دو ) .در مؤلفه قابلیت اطالعاتی« ،ارتقدا قابلیدت
اوشش اطالعاتی» با میانگین  5/00باالترین و «افزایش قابلیت رهگیر » بدا میدانگین  5/80کمتدرین
اهمیت ،در مؤلفه عملیاتی« ،توتدعه کمدی و کیفدی تدازمان رز دفداع دریدایی» بدا میدانگین 5/49
باالترین و «افزایش قابلیت انهدا ناوگان دشمن» با میانگین  9/40کمترین اهمیت ،در مؤلفه قددرت
نر « ،افزایش مقاومت و اایدار در مقابل جنگ روانی دشمن» با میانگین  5/00باالترین و «کمدق
به ایجاد و توتعه بستر تیاتی و حقوقی در دفاع دریایی» بدا میدانگین  9/99کمتدرین اهمیدت ،در
مؤلفه تیادت دریایی« ،قابلیت ایجاد الیهها دفاعی متعدد در دریدا» بدا میدانگین  5/99بداالترین و
«عم بخشی دفاع دریایی دوردتت» با میانگین  5/98کمترین اهمیت را دارا میباشدند .بندابر نتدایج
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این اژوهش ،بسیج دریایی در قالب  5مؤلفه و  98گویه (شاخص) بهعنوان مؤلفهها و شاخصهدا
قابلیت بسیج در بازدارندگی دفاع دریایی با میانگین  5/589مورد تأیید قرار گرفت.

 .2-0پيشنهادها
( )8با توجه به تجارب هشت تال دفاع مقدس و کلید بودن نقش بسیج در آن« ،تدوین نظا
جامع جاب و بهکارگیر نیرو بسیج در نیرو دریایی»؛ در دتتور کار قرار گیرد.
( )0نظا تربیت و آموزش بسیج دریایی در ابعاد اطالعاتی ،اقدامات تیادت دریایی ،قدرت نر
و اقدامات عملیاتی تدوین گردد.
( )9نظا جامع تمرینها و رزمایشها دریایی و اجرا مؤثر ،مستمر ،قریب بده واقعیدت و بدا
حضور نیروها بسیجی در رتتهها تعیینشده بهمنظور افزایش قابلیت آنها در ابعاد تأیید شدده و
افزایش ارتقا بازدارندگی تدوین شود.
( )5طرح توتعه متوازن نیرو دریایی بدا بدهکدارگیر نیروهدا بسدیج بدرا تدأمین خطدوو
مواصالتی خود  ،ایجاد الیه ها دفاعی ،افزایش قابلیت اعمال حاکمیت در دریا ،افدزایش قابلیدت
واکنش تریع ،قاطع و بهموقع در مقابل هرگونه تهدید و قابلیت گسترش بحران از کانون به اطراف
بهمنظور افزایش ترس و وحشت در دشمن و افزایش قابلیت بازدارندگی در دفداع دریدایی تددوین
گردد.
( )4طرح دفاع و تهاجم تایبر بدا بدهکدارگیر نیروهدا بسدیجی بدهمنظدور ااتدخگویی بده
تهدیدها تایبر  ،ایجاد رعب و تلب اراده جنگجویی از دشمن دریااایه تدوین شود.
( )9قابلیتها بسیج در بازدارندگی دفاع دریایی در کتب درتی درج گردد.
( )0طرح دفاع غیرنظامی و مردمیکردن دفاع در تواحل و جزایر برا عمد بخشدی داخلدی و
افزایش مقاومت و اایدار در مقابل جنگ روانی دشمن تدوین گردد.

*****
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فهرست منابع
الف .منابع فارسي
.8

قرآن کریم.

.0

نهجالبالغه.

.9

اما خمینی ره (بیتا) ،صحيفه امام جلدها مختلف ،نر افزار مجموعه آثار اما خمینی

(ره)

 ،مؤتسه تنظدیم

و نشر آثار اما خمینی (ره).

.5

اما خامنها (مدرلهالعالی) .مجموعه بيانات ،تدابير و منويات.

.4

بریمانی ،فرامرز ،)8990( .فراموششده جمعيت در دفاع ،تهران ،دانشگاه اما حسین(ع).

.9

اور قیومی ،ایوب )8900( .درسها و ایامدها مقاومت مردمی در جنگ  00روزه غزه ،تهران ،فصلنامه
مطالعات بسيج ،تال دوازدهم ،شماره .55

.0

تهامی .مجتبی ،)8994( .امنيت ملي ،داکترين سياستهای دفاعي ،تهران ،داعا.

.0

حجاز  ،تید محمد ،)8994( .ساختار و ابعاد امنيت ملي و نقش بسيج در آن ( ،اپ دو ) تهران،
دافوس تپاه.

.9

جمشید  ،محمدحسین ،)8908( .مباني و تاريخ انديشه نظامي در ايران ،تهران ،دوره عالی جنگ ،اپ
آرین.

 .88رحیمی روشن ،حسن ،)8999( .بازدارندگی منطقها و تأمین امنیت ج.ا.ایران ،دوفصلنامه سياست و
روابط بينالملل ،تال اول ،شماره اول.
 .88رتتمی ،علیاکبر ،)8999( .قدرت دريايي ،تهران ،مرکز مطالعات دفاعی ندتا
 .80تلمانی ،عباتعلی ،)8999( .واکاو ابعاد و مؤلفهها قدرت نیرو دریایی ج .ا .ایران در بازدارندگی،
فصلنامه علمي آموزش علوم دريايي ،دوره  ،0شماره .09
 .89شیرود  ،مرتضی ،)8900( .فلسطين و صهيونيسم ،تهران ،انتشارات تحسین اژوهشکده تحقیقات اتالمی
ولیفقیه در تپاه.
 .85عسگر  ،محمود )8990( .بازدارندگي جمهوری اسالمي ايران در عرصه دريا ،تهران ،مرکز تحقیقات
راهبرد دفاعی.
 .84عصمتیاور ،حسین ،)8908(.آشنايي با بسيج ،تهران ،معاونت آموزش تازمان بسیج.
 .89عزتی ،عزت ا ،)8909( ...ژئوپليتيک ،تمت ،تهران.
 .80قوا  ،عبدالعلی ،)8908(.اصول سياست خارجي و سياست بينالملل ،تهران ،تمت.
 .80محمد نجم ،حسین ،)8994( .تبيين نيروی مردمي در جنگ آينده ،اایاننامه کارشناتی ارشد ،تهران،
دافوس تپاه.
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ااییز 8588
 .89مرند  .مهد  ،)8908(.بسيج در انديشه امام خميني (ره) ،دفتر بیست و نهم ،تهران :مؤتسه تنظیم و نشر
آثار اما خمینی(ره)
 .08مصطفینژاد ،حسن ،)8995(.بهکارگيری شناورهای مردمي در قالب تيمهای خوداتکا ،اایاننامه
کارشناتی ارشد ،تهران ،دافوس تپاه.
 .08مکار شیراز  ،)8909(.ترجمه قرآن حکيم ،تهران ،انتشارات اتوه ،نوبت هار .
 .00نائینی ،عبداهلل ( ،)8999استراتژی دريايي ،دافوس تپاه ااتداران.
 .09نظامی .قدیر ،)8994( .نحوه جذب سازماندهي و بهکارگيری نيروهای مردمي در ايران و جهان ( اپ
دو ) ،تهران ،دافوس تپاه.
 .05نوروزشاد ،نادر ،)8999( .رابطه قدرت دفاعي و بازدارندگي.http://defamoghaddas.ir/fa/persons/ ،
 .04نوروز  ،محمدتقی  )8998(.فرهنگ دفاعي امنيتي ،تهران ،تنا.
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