
1391بهمن 30لغایت 28-رانتوسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایملیاولین همآیش
2045:کدمقالهییایدرجیبسبهره گیري از ظرفیتهاي سواحل مکران در راستاي

کنارك-می ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسال

چکیده

هرچه . دفاع از حقوق مرتبط با آن استحضور در دریا شروعی براي برخورداري و . حضور در دریا اولین شرط دفاع ناهمگون دریایی است
این فضا توسط سایر کشورهایی که توانمندي بیشتر در عرصه دریانوردي تر باشد،حضور یک کشور ساحلی در مناطق مختلف دریایی کمرنگ

ان، در این مناطق حقوقی شان در مناطق مختلف آبهاي سراسر جهاي که با گذشت زمان، به دلیل حضور دائمیشود؛ به گونهدارند، اشغال می
تر ما در دریا، فرصت سلطه بر آبها و منابع آن را در محدوده خلیج تر و اثربخشدر نقطه مقابل، حضور پررنگ.شوندرا  براي خود قائل می

دکترین بسیج نظامی در . نمایدهایی از اقیانوس هند از کشورهاي صاحب قدرت و فناوري سلب میهمیشه فارس، دریاي عمان و بخش
بازدارندگی براي کشورها و . بازدارندگی به مفهوم بازداشتن دشمن از اعمال تهدید و منصرف کردن او از حمله و هجوم بسیار کارآمد است

هاي مردمی هاي دفاعی، باید شامل ظرفیتمواجه هستند براي استفاده حداکثري از همه ظرفیت4هایی که با یک قدرت بزرگ ناهمگونملت
در این بین کیفیت منابع قابل بسیج شدن در پس کرانه حائز اهمیت است که امکان افزایش منابع داخلی قدرت و بسیج عده .شدنیز با

، برتري قدرت بسیج یافته و در دسترس را فراهم می سازد )افزارتسلیحات و جنگ(و عده ) نیروهاي نظامی کالسیک و بسیج فراگیر مردمی(
در ساحل است، از اهمیت 5لذا سواحل مکران که محل استقرار وگسترش نداجا. اقدام تجاوزکارانه دشمن را پاسخ دادتا از این رهگذر بتوان

خاصی در زمینه بسیج دریایی برخوردار است ودر این مقاله تالش شده است تا ضمن برجسته ساختن نقش، جایگاه و کارکردهاي سواحل 
ان ج ا ایران ، جایگاه ویژه آن را در دفاع دریایی ناهمگون برجسته ساخته و کارکردهاي آن را در این مکران در بسیج دریایی براي دفاع از کی

حوزه بیان نماید تا از این طریق بتوان آبهاي ساحلی،منطقه نظارت، منطقه ویژه اقتصادي، فالت قاره و مناطق دریایی مورد عالقه را براي
.ایران افزود.ا.بسیج دریاییو ناوگان غیرنظامی در کنار ناوگان نظامی، بر قدرت بازدارندگی نظام جسلطه طلبان ناامن نمود و با بکارگیري 

)یروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایرانفرمانده ن(دریادار دکتر حبیب اهللا سیاري-1
)دانشگاه عالی دفاع ملی-دانشجوي دکتراي مدیریت استراتژیک(ناخدایکم حسین خانزادي -2
))ره(کارشناس مدیریت کمیسر دریایی از دانشگاه حضرت امام خمینی(ناخداسوم محسن رحمانی -3
.کار برده شودممکن است در برخی ادبیات این واژه تحت عنوان ناهمطراز نیز به-4

نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران: نداجا -5

ییایدرجیبسبهره گیري از ظرفیتهاي سواحل مکران در راستاي

3محسن رحمانی2حسین خانزادي1دکتر حبیب اهللا سیاري

ستاد نداجا-خیابان نیروي دریایی-میدان رسالت- تهران
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سواحل مکران،بسیج دریایی،ظرفیت سواحل: هاي کلیديواژه
مقدمه

عت دریایی کشورمان را با هاي نوین، صنهاي مرتبط با صنایع مادر، به ویژه در بخش صنایع دریایی و فناوريمحدودیتهمانگونه که می دانیم 
هاي استکبار جهانی و به تبع آن برخی از کشورهاي صنعتی جهان شدت یافته و ها با تحریماین محدودیت. هاي جدي روبرو ساخته استچالش

. را با چالشی مواجه نموده استصنایع دریایی بخصوص بخش نظامی
تنگه ). IEA-2010(شودبیلیون دالر نفت از طریق این تنگه صادر می260سالیانه. استکشور ما در شمال تنگه استراتژیک ومهم هرمز واقع شده

یعنی . گرددجهان است که روزانه بخش قابل توجهی از انرژي کشورهاي صنعتی جهان با عبور از آن تأمین می1گلوگاه مهم دریایی8هرمز یکی از 
اي از نفت ایران و بخش قابل توجهی از نفت شورهاي کویت و عراق، بخش عمدهنفت ک% 100نفت عربستان، % 90شامل(نفت خلیج فارس% 80

از سویی دیگر نفت صرفاً کاالیی اقتصادي نیست، بلکه ). IEA-2010(شوداز طریق این تنگه صادر می) کشورهاي بحرین، قطر و امارات متحده عربی
کشورما نیز تا پیش از انقالب شکوهمند اسالمی .  کندورهاي جهان بازي میهاي بیشتر کشبه عنوان یک ابزار سیاسی  نقش راهبردي در سیاست

نیز در منطقه ما از اهمیت ... عالوه بر نفت و مشتقات آن، صنایع دیگري نظیر شیالت، کشتیرانی و دریانوردي و . بازیچه این راهبرد سیاسی بود
، سهم کشورمان از منافع مرتبط با صنایع یاد شده بیش از سایر کشورهاي عرب با توجه به گستردگی مرزهاي آبی در جنوب. باالیی برخوردارند

ایران .ا.باشد، حضور در این نواحی دریایی و حتی اقیانوس هند از جهات مختلف اهمیت بسیار زیادي براي جحاشیه خلیج فارس و دریاي عمان می
نوس هند بیش از آنکه براي کشورهاي جنوبی خلیج فارس اهمیت داشته باشد، براي بنابراین خلیج فارس، تنگه هرمز، دریاي عمان و حتی اقیا. دارد

. شود، اهمیت دارددرصد از صادرات و واردات آن از طریق دریا انجام می93ایران که بالغ بر .ا.ج
ع دریایی و برخی امور مرتبط با آن به ویژه دانند که درسالیان قبل از انقالب اسالمی کشور ما در زمینه صنایها بخوبی میمتخصصین در حوزه دریا

تر از هاي رانش وابستگی هاي زیادي به خارج از کشور ایجاد گردید و این زمینه موجب شد تا حضور ما در دریا به لحاظ کمی و کیفی کمرنگسامانه
هاي غلط حکومتهاي دست ودي نتیجه سیاستبدون شک این حضور کمرنگ و بی کیفیت تاحد.آنچه که در شأن و منزلت ایران اسالمی است باشد
از جمله این کشورها  آمریکا، انگلستان، . هاي توسعه طلبانه کشورهاي صنعتی توسعه یافته استنشانده در کشور ما وبیشتر از همه محصول سیاست

برداري را کردند و در سکوت نهایت بهرههاي غلط پادشاهان کشورماناین کشورها از غفلت و سیاست.روسیه و برخی کشورهاي اروپایی می باشند
. کامل حضور کشورمان در دریا را کمرنگ و بی کیفیت نمودند تا بتوانند منافع خود را از منابع انرژي در خلیج فارس حفظ نمایند

ت به دریا وابسته است و هاي غلط برخی گذشتگان هستیم و حال که شاهرگ حیاتی اقتصاد کشورمان به شددار غفلت و سیاستاکنون که میراث
هاي آنها گريخلهاین وابستگی تا آینده دور تداوم دارد، چگونه باید دریایی بمانیم و ضمن مقابله با این سیاست استعمارگران، با تمام قوا در مقابل مدا

هرچند ناهمگون، بایستیم؟
در جهت افزایش کمیت و کیفیت حضورمان در دریا و به واسطه آن این مقاله سعی دارد با برجسته ساختن اهیمت حضور در دریا، نقش بسیج را 
.چگونگی بهره برداري از این حضور در راستاي دفاع ناهمگون دریایی بیان نماید

1Chock point
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:متدولوژي پژوهش- 3
:بیان مسئله و ضرورت پژوهش- 2-1

. چ کشور ساحلی نیست که منافعی در دریا نداشته باشدها عامل مهمِّ زندگی است و هیدر دنیاي امروز بر کسی پوشیده نیست که دریا براي ملت
ها به سختی، آهستگی و کندي پیش اقتصاد اینگونه ملت. ترین مبادي ارتباطی به دنیاي خارج خود هستندمردمی که از دریا دورند، فاقد یکی از مهم

ها و ها، نیازها، تواناییي صاحب دریا ارتباط مستقیم با خواستهمنافع کشورها. ها اهمیتی حیاتی دارددریا در رشد و زندگی اقتصادي ملت. رودمی
گردد و اهداف اقتصادي، این سیاست در قالب راهبرد دریایی تبیین می. بخشدفرهنگ آنها دارد و در واقع سیاست دریایی آن کشورها را عینیت می

کارگیري نیروي انسانی، ابزار و تجهیزات و قوانین و مقررات در حد ه توان بهموفقیت در اهداف مورد نظر بستگی ب. سیاسی و نظامی را به دنبال دارد
نشأت گرفته از ابعاد اصلی و اساسی جهان پیشرفته امروز ›› قدرت دریایی‹‹این تلقّی منسجم از . آوردفراگیر دارد و قدرت دریایی را به وجود  می

. است
هاي آبی از ترین روش انتقال کاال شناخته شده هستند و از آنجا که وسایل حمل و نقل در راها صرفههاي آبی به عنوان ببا در نظر گرفتن اینکه راه

ترین راهکار حمل و نقل کاال محسوب شود، تواند به عنوان اقتصاديهاي آبی نه تنها میها بر راهامکانات و ظرفیت بیشتري برخوردارند، تسلط دولت
به همین سبب اغلب کشورهاي جهان که از . باشدتقالل اقتصادي و سیادت و حفظ حقوق کشور در دریا مؤثر میبلکه در تحکیم اصول و مبانی اس

خود امکانات طبیعی در زمینه دسترسی به دریاهاي آزاد برخوردار هستند، با تشکیل ناوگان دریایی، حداقل قسمتی از تجارت دریایی جهان را به 
.انداختصاص داده

هادرداخلوخارجمرزهایملیبه ملت- الملل وکاهشحوزهعملکردوتأثیرگذاریدولتازیگراندولتیوغیردولتیدرنظامبینازطرفی افزایشب
دراینشرایط، . واسطهظهورپدیدهجهانیشدن،بسترافزایشناامنیسیاسی،امنیتی،اقتصادیوفرهنگیاجتماعیرافراهم کردهاست

.هاوهمچنینایجادائتالفبیننیروهایموجودتأمیننمایندهدافخودراازطریقحداکثرسازیهمکاريکنندتااآید وکشورهاتالشمیهاییازهمکاریوتعارضبوجودمیجلوه
گردند، محیط تنازعی ها و کشورهاي صاحب منافع به تدریج کمرنگ میهاي همکاري و رقابت به دلیل تعارض در منافع قدرتآنجا که محیط

در واقع جنگ ادامه سیاست با ابزاري دیگر است و حال براي . گیردمنافع ملی در میها و منازعات، جنگ بر سر جایگزین گردیده و با افزایش تنش
هاي قدرت ها و ظرفیتکارگرفتن همه مؤلفهبنابراین در یک جنگ دریایی به. کار گرفتهاي قدرت ملی را بهپیروز شدن در این میدان باید همه مؤلفه

روندي است که در آن یک واحد اجتماعی به سرعت از آنجا که بسیج . ت ناهمگون حائز اهمیت استملی به منظور مقابله با تهدیدات به ویژه تهدیدا
نماید و کند، این سئوال مطرح است که در دفاع دریایی ناهمگون بسیج چه نقشی ایفاء میبر منابعی که قبالً کنترل نداشته است، کنترل پیدا می

ع دریایی ناهمگون کدامند؟کارگیري بسیج دریایی در دفاسازوکارهاي به

:اهداف پژوهش-2- 2
:هدف اصلی-2-1- 2

.هدف اصلی این پژوهش تبیین نقش بسیج دریایی در سواحل جنوب شرق کشور در دفاع دریایی ناهمگوناست

:اهداف فرعی-2-2- 2
:اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از

تبیین بسیج و انواع آن)1
تبیین کارکردهاي بسیج)2
کردهاي آنتبیین دفاع ناهمگون و کار)3
سازي بسیج دریاییمنظور فعالهاي موجود در سواحل جنوب شرق کشور بهتبیین ظرفیت)4
هاي پژوهش به منظور تبیین نقش بسیج دریایی در دفاع دریایی ناهمگونتجزیه و تحلیل یافته)5



:هاي پژوهشسئوال- 2-3
:سئوال اصلی پژوهش-3-1- 2

دفاع دریایی ناهمگون چیست؟نقش بسیج دریایی در سواحل جنوب شرق کشور به منظور 
:سئواالت فرعی پژوهش-3-2- 2

بسیج چیست و انواع آن کدامند؟)1
کارکردهاي بسیج کدامند؟)2
دفاع ناهمگون چیست؟)3
سازي بسیج دریایی چگونه است؟هاي موجود در سواحل جنوب شرق کشور به منظور فعالظرفیت)4

:نوع و روش پژوهش- 2-4
بسیج و به کارگیري آن در دفاع دریایی ناهمگون باتوجهبهاینکهموضوعپژوهشبهمطالعه نظریه

اي ارائهنمیازاینرواینپژوهش یکپژوهشاسنادي است؛فرضیه. شده استپردازد،دراینخصوصبیشتربهمطالعهاسنادوسوابقموجوددراینحوزهپرداختهمی
.گویی به سئواالتپژوهشاستگرددومحقق به دنبال پاسخ

:روش گردآوري اطالعات- 2-5
.اي استفادهشدهاستهاي پژوهشازروشکتابخانهدرگردآوري داده

:هاي پژوهشابزارهاي گردآوري داده-2-6
گیري از جستجوي هاي پژوهش با بهرهبدین منظور داده. هاي پژوهش، محقق از ابزار مطالعه منابع بهره جسته استبه منظور جمع آوري داده

. آوري شده و مورد استفاده قرار گرفته استی و فیش برداري از آنها جمعهاي اطالعاتی داخلی و خارجاي و استفاده از بانککتابخانه

:هاي پژوهشروش تجزیه و تحلیل داده- 2-7
.استهاي به دست آمده در اینپژوهش بصورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهداده

ادبیات پژوهش- 3
4-

:جنگ ناهمگون و مشخصات آن- 4-1
به عنوان نبردي که از شکل هنجار و قاعده طبیعی خارج شده و از روشی غیر مستقیم براي تأثیرگذاري بر یک را 1ها جنگ ناهمگوناستراتژیست

مشخصات . ابهام در تهدیدات از مهمترین وجه اختالف ماهوي آن با جنگهاي نامتعارف است.اندکند تعریف کردهاستفاده می2نیروي برتر و نا متعادل
):1385رزمخواه، (ازعمده این نوع جنگ عبارت است

کوتاه بودن زمان درگیري، وسیع بودن منطقه نبرد)1
اجراي جنگ سریع و قاطع با شدت عمل زیاد)2
انطباق سطوح تاکتیکی، عملیاتی و راهبردي )3
سرعت باال در چرخش اطالعات)4
آماده نمودن افکار عمومی براي جنگ)5
دستیابی همزمان به اهداف سیاسی و نظامی)6
درت تخریب باالي تسلیحاتدقت، هوشمندي و ق)7

1Asymmetric Warfare
2Counter Balancing



هاي مدرن و پیچیده براي اداره جنگاستفاده از فناوري)8
اداره جنگ بصورت دور ایستا)9

غیر تناوبی بودن جنگ)10
کاهش خطوط مواصالتی با جابجایی همزمان واحدها)11
ائتالفی بودن جنگ)12
اجراي عملیات روانی مستمر)13

:هاي مدافع عبارتند ازدر این راستا تاکتیک
کانون نبرد از جلوي دشمن به عقب آنانتقال )1
بکارگیري قدرت دشمن علیه خودش)2
نبود مرز مشخص میان امور و عملیات نظامی و شخصی)3
:استفاده دقیق و مؤثر از فناوري براي حصول همزمان به اهداف زیر)4
افزایش توانمندي واحدهاي کوچک-
ها و در زمان کمترتر عاملامکان بکارگیري سریع-
ان سرعت و دقت اثرگذاريافزایش همزم-
هاپذیریعاملافزایش قابلیت انطباق-

:بسیج و بسیج ملی- 4-2
:تعریف- 1- 2- 4

از این منظر بسیج ملی عبارت است . کندروندي است که در آن یک واحد اجتماعی به سرعت بر منابعی که قبالً کنترل نداشته است، کنترل پیدا می
در تعریف دیگر بسیج فرآیندي است که یک گروه به کنترل بر منابع ) Etzioni, 1968:388(ان از  فرآیند کنترل منابع قدرت ملی در کمترین زم

تعریف بشریه از بسیج عبارت است از  فعال شدن و کاربرد منابع قدرت گروه در جهت ). 19: 1385، تیلی(یابد الزم  براي کنش جمعی دست می
کارگیري منابع، امکانات و در این تعریف بسیج ملی یا بسیج عمومی به تدارك، آماده سازي و به. گردداهدافی است که به وسیله ایدئولوژي تعیین می

ها و حوادث بزرگ در سطح ملی اعم از سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادي، طبیعی، هاي کشور براي مقابله با شرایط اضطراري ناشی از بحرانتوانایی
ها وحوادث بزرگ در در این تعریف بسیج ملی بیشتر براي مقابله با بحران: ) 1384بشریه، .(گرددمیزیست محیطی و یا تحوالت بزرگ ملی اطالق

.سطح ملی نقش دارد

:ارکان بسیج-2- 2- 4
: ازاهم این موارد عبارتند . توان ارکانی را برشمرد که بدون آنها و درغیاب حتی یک مورد از آن بسیج مفهوم خود را از دست خواهد دادبراي بسیج می

)15: 1384دانشگاه عالی دفاع ملی، (
.گیردبدون مردم بسیج شکل نمی. شودبه وسیله آن بسیج خلق می. عنصر اصلی و تعیین کننده است:جمعیت)1
رهبران در بسیج چند. بخشدعامل انگیزش است و به بسیج پایداري می. نقش هدایت و مدیریت صحنه را دارد و نقش بسیج کنندگی دارد: رهبري)2

:نوعند
شوندبعضی تئوري پرداز و رهبران فکري محسوب می-
.کنند، بلکه در صحنه حضور دارندمینه تنها نظریه پردازي. بعضی نقش مدیریت دارند-
.هاي بسیج دارندالعاده شخصیتی در الیهنفوذ فوق) شودگر گفته میبه آنها بسیج(بعضی نقش کاریزماتیک دارند-

گر نفر دیگرپرداز یک نفر است و هدایتشوند و نظریها در یک رهبر جمع نمیهگاهی اوقات این ویژگی



. شودکند و پیوند بین اعضا را باعث میدهد که هم هدف و هم وضع مطلوب را مشخص مینظام فکري بسیج را شکل می):نظام فکري(ایدئولوژي )3
.شودهاي اصلی را ایدئولوژي باعث میمسائل و چالش

هاي بسیج روابط بروکراتیک در سازمان. این سازمان باید سیال، چاالك و قابل انعطاف باشد. تواند به اهدافش برسدبدون سازمان نمیبسیج:سازمان)4
.روابط عاطفی و انسانی میان اعضاي بسیج از عوامل مهم در پیوند نیروي انسانی آن است. الزم است، اما نباید مانع حرکت بسیج شود

)11-5: همان: (انواع بسیج عبارتند از: بسیجانواع- 3- 2- 4
بسیج مقاومت)1
بسیج اجتماعی)2
بسیج سیاسی)3
بسیج اقتصادي)4
بسیج نظامی)5

)8: همان: (بسیج مقاومت-3-1- 4-2
بسیج مقاومت عمدتاً . هاي ملی و مردمی در یک کشور براي مقابله با تهدیدات نظامی هنگام تهاجم و یا حتی پس از اشغالکارگیري قابلیتبه

گذاري، دایره تأثیرگذاري و گذاري، سیاستلذا از نظر هدف. (نظامی دارد و در حقیقت عبارت است از دفاع نظامی با تکیه بر غیر نظامیانهايجنبه
)هاي مختلفی با بسیج ملی داردبازیگران تفاوت

)5: همان: (بسیج اجتماعی-3-2- 4-2
تواند موضع حمایتی یا موضع گیرد اما میها شکل میو خارج از کنترل دولتشود که به صورت خودجوش و مردمیبه آن دسته از فرآیندها اطالق می

هاي اجتماعی است و یا ها و انقالببهترین نمونه بسیج اجتماعی خارج از اراده دولتها و از موضع نقد و مخالفت با دولتها ، شورش. انتقادي داشته باشد
انواع بسیج اجتماعی و کارکردهاي 1در جدول . هاي حاکم با اهداف رفورمیستیرخی سیاستهاي مختلف اجتماعی علیه بهاي اعتراضی الیهحرکت

.آن بیان شده است

هاانواع بسیج اجتماعی، کارکردها  ویژگی: 1جدول

بسیج اجتماعی
رهبريویژگیکارکردنوع بسیج اجتماعی

هادر حمایت از حکومت
افزایش مشروعیت-1
افزایش انسجام ملی-2
افزایش سرمایه اجتماعی-3

هابر علیه حکومت

نوعی حرکت رفورمیستی-1
گرانوعی حرکت شورشی و تحول-2
نوعی حرکت انقالبی-3
هاي استقالل طلبانهنهضت-4

-
هاي کورحرکت

ایدئولوژي و سیر تکاملی 
دارد

-

-
بدون رهبري
رهبري دارد

-



.این نوع بسیج تا حدود زیادي در آغاز راه نامحسوس است. ترین نوع بسیج استبه دلیل داشتن متغییرهاي زیاد پیچیدهاجتماعییج بس

)5: همان: (بسیج سیاسی-3-3- 4-2
سیاسی جلب هدف بسیج. پذیرندها صورت میها هستند و اصوالً در چارچوب اراده دولتها و حکومتاست که منشاء ایجاد آن دولتفرآیندهایی

در مقایسه با بسیج اجتماعی . ها استبنابراین رهبري بسیج سیاسی با دولت. ها استهاي مردمی براي نیل به یک سري اهداف مورد نظر دولتظرفیت
معطوف بسیج سیاسی عمدتاً. گیردبسیج اجتماعی خودجوش است ولی بسیج سیاسی در چارچوب اراده دولت صورت می. تفاوت در مدیریت آن است

.هاي حکومت استیعنی هدف آن توسعه قدرت، تحمیم قدرت و پایه. به قدرت است

)11: همان: (اقتصاديبسیج-3-4- 4-2
گیري وسیع از منابع انسانی و مادي کشور به منظور عبور از یک بحران اقتصادي و ها و اقدامات و سازوکارها و فرآیندها براي بهرهاي از طرحمجموعه

.هاي ریاضت اقتصادي و یا رفع نیازهاي ضروري مردماعمال برنامه. چالش عمده اقتصادي در جامعهیا مقابله با یک

)7: همان: (بسیج نظامی-3-5- 4-2
در این تعریف بسیج براي ایجاد قابلیت مقابله با بحران . دهداي از اقدامات است که یک دولت براي قرار گرفتن در شرایط جنگی صورت میمجموعه

و یا دفاع مبتنی بر غیر ) عهده دارندنقش اصلی را نیروهاي مسلح به(می در تعریفی دیگر عبارت است از بکارگیري مردم در امر دفاع بسیج نظا. است
. بسیج نظامی در دکترین بازدارندگی به مفهوم بازداشتن دشمن از اعمال تهدید و منصرف کردن او از حمله و هجوم بسیار کارآمد است.نظامیان
هاي دفاعی، باید هایی که با یک قدرت بزرگ ناهمگون مواجه هستند به منظور استفاده حداکثري از همه ظرفیتگی براي کشورها و ملتبازدارند

توان بازدارندگی همه جانبه نامید که در بعد دفاعی آن، کشور در معرض هجوم این نوع بازدارندگی را می. هاي مردمی نیز باشدشامل ظرفیت
، برتري قدرت )افزارتسلیحات و جنگ(و عده ) نیروهاي نظامی کالسیک و بسیج فراگیر مردمی(افزایش منابع داخلی قدرت و بسیج عده کوشد با می

کارآیی و .  باز داردبسیج یافته و در دسترس خود را بر توان نظامی بالقوه دشمن نشان دهد تا از این رهگذر او را از اقدام تجاوزکارانه یا از تداوم اشغال 
:کارآمدي این نوع الگوي دفاعی بر عوامل زیر استوار است

اراده داوطلبانه مردم)1
وحدت اجتماعی جامعه مورد تهاجم)2
توانایی مردم در کنترل منافع خودشان)3
توانایی مدافعان غیرنظامی در تأمین ملزومات مبارزه)4
نقش عوامل انگیزشی)5

: هاي دفاع مبتنی بر غیرنظامیاننقش- 4- 2- 4
)8: همان: (هاي زیر را ایفاء نمایدتواند نقشمبتنی بر غیر نظامیان میدفاع 

تواند منشاء اعتراضات سمبلیک علیه اشغالگر باشدمی)1
تواند سیستم حمل و نقل و لجستیک دشمن را فلج کندمی)2
اشغال شده مواجه سازدهايتواند با اعتصابات موردي و عمومی نیروهاي اشغالگر را با چالش مدیریتی در اداره سرزمینمی)3
دهی نمایدها عملیات روانی علیه دشمن و به نفع نیروهاي خودي را سازماننامهتواند با انتشار روزنامه ها و شبمی)4
تواند خرابکاري، ترور و عملیات ویژه را علیه نیروهاي دشمن سازمان دهدمی)5



نیروهاي خودي و علیه دشمن سازمان دهدهاي اطالعاتی را به نفع تواند به عنوان ستون پنجم تالشمی)6
هاي خبري و رادیو و تلویزیون مقاومت را ایجاد نمایدتواند رسانهمی)7

:هاي دفاع مبتنی بر غیرنظامیانکارآیی-5- 2- 4
)143-140: 1372شارپ، : (کارآیی دفاع مبتنی بر غیر نظامیان به عوامل مختلفی بستگی دارد که عبارتند از

م بر دفاع در مقابل حمله دشمنقرار گرفتن اراده مرد)1
استحکام داخلی جامعه مورد تهاجم)2
یابی به آنهاتوانایی مردم و موسسات به حفظ کنترل خود در منافع قدرت و محروم نمودن مهاجم از دست)3
یابی به اهداف حملهمیزان توان مدافعان و محروم ساختن مهاجم از دست)4
آمیز از جمله حفظ دیسیپلین عدم خشونت و تداوم مبارزه علیرغم سرکوبکارآیی مبارزه مسالمتتوان مدافعان غیرنظامی در اجراي ملزومات)5
هاي سیستم و رژیم مهاجممهارت مدافعان در تشدید ضعف)6

:نظریات مقام معظم رهبري در مورد بسیج- 6- 2- 4
ها میلیونی معتقد هستند که مکمل ارتش بیست میلیونی استایشان به بسیج ده)1
است)جغرافیایی، جمعیتی، کمی، کیفی(اي در حال توسعه، در حال نوزایی و درحال کسترش ن بسیج پدیدهاز نظر ایشا)2
از نظر ایشان هرکس به انقالب اسالمی معتقد است او یک بسیجی است)3

:)ره(ارکان بسیج در اندیشه سیاسی امام خمینی-7- 2- 4
به . توان آن را یکی از ارکان محوري اندیشه سیاسی امام خمینی دانستمیمایه اصلی نهضت امام خمینی است و از همین رويبسیج مردمی درون

)15: 1384دانشگاه عالی دفاع ملی، : (این ترتیب ارکان بسیج در اندیشه سیاسی امام خمینی عبارتند از
.هاي مردمی جامعه استلیتها و قاببا این رویکرد مهمترین راه دسترسی به اهداف ملی در چارچوب ظرفیت: بسیج یک راهبرد ملی است)1
.است) ص(نظام ارزشی و ایدئولوژیک حاکم بر رفتارها و کردارهاي اجتماعی که مبتنی بر اسالم ناب محمدي: یک مکتب است)2
.کنندهاي مردم استوار میامام بسیج را بر شانه. هاي مردم مرکز ثقل بسیج استتوده)3
)بسیج از اسالم فاصله گرفت مردود استهرجا(نظام فکري بسیج است ) ص(اسالم ناب محمدي )4
رهبري بسیج از آن ولی فقیه است)5
:هاي بروکراتیک نیست بلکه شرایط زیر را درادسازمان آن مانند سازمان: یافتگیسازمان)6
منطبق بر شرایط خاص بسیج-
از نوعی پویایی و انعطاف برخوردار است-
یا حتی در صورت لزوم به عنوان یک سازمان نیمه آشکار انجام وظیفه کندتواند در چارچوب یک سازمان آشکار، نیمی رسمی ومی-
تواند خود را به یک سازمان فرهنگی یا حزب سیاسی یا مؤسسه بزرگ اقتصادي تبدیل و انجام وظیفه نمایدمی-

جانبه استدکترین بسیج به عنوان دکترین سازمانی، دفاع همه)7
اي داردکارکرد توسعه)8
ردرویکر فراملی دا)9

داوطلبانه است)10



:بررسی وضعیت سواحل جنوب شرق کشور- 4-3
گردد که به ترتیب مشرف بر خلیج همیشه فارس و دریاي سواحل جنوب شرق کشور شامل سواحل دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان می

ایران برخوردارند و از آنجا که مقام معظم رهبري .ا.ي جاي برااین سواحل به دلیل دسترسی بالواسطه به آبهاي آزاد جهان از اهمیت ویژه. عمان است
ترین و اند، سواحل جنوب شرق کشور به عنوان اصلیترین تهدید جمهوري اسالمی ایران تعیین فرمودهو فرماندهی کل قوا آمریکا را به عنوان اصلی

تدابیر مقام معظم رهبري در خصوص سواحل جنوب شرق و تهدیدات برخی از. رودشمار میاي بهمهمترین نقطه مقابله با تهدیدات نظامی فرامنطقه
:دریاپایه به شرح زیر است

هاى طوالنى و ممتد دریایى کشور عزیزمان در آن منطقه است که از وب و کرانهى مرزى جنى مناطق مرزى کشور، منطقهتر از همهامروز حساس)1
ها، براى سرنوشت کشور کمال اهمیت را الجیشى و از نظر اقتصادى و سیاسى و دیگر جنبهالمللى و موقعیت سوقلحاظ حساسیت بین

9/8/1368)العالیمدظله(فرماندهی معظم کل قوا.داراست
ها گسترش دهیم کسی است که در اقیانوسدشمنی که ما احتمال حمله و تهدید او را می. شور همسایه خلیج فارس نیستامروز دشمن ما فالن ک)2

9/8/1368)العالیمدظله(فرماندهی معظم کل قوا.بنابراین، کار خیلی مهم است. یافته است

در دریا داشته باشیم دشمن این ریسک را نمی کند که از خلیج فارس دریا را دست کم نگیرید، خیلی مهم است و اگر چنانچه ما یک مساله اي )3
. اقدامی بکند، جنگ نامتقارن است، هرچه بخواهد دوردست تر خواهد رفت

9/8/1368)العالیمدظله(فرماندهی معظم کل قوا
غربی و ور، وضعیت آمایش سرزمینی دو نیمه شمالگفته، برابر مطالعه انجام شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشبا عنایت به موارد پیش

)143: 1383ریزي،سازمان مدیریت و برنامه(: شرقی کشور به شرح زیر استجنوب
درصد آن در نیمه شمال غربی واقع شده است 45درصد وسعت کشور در نیمه جنوب شرقی و 55: وسعت)1

. درصد آن در نیمه جنوب شرقی استقرار یافته است2/10درصد جمعیت کشور در نیمه شمال غربی و حدود 8/89: جمعیت)2

درصد از شاغلین کشور در نیمه شمال غربی 87درصد از کل شاغلین کشور در نیمه جنوب شرقی و 13حدود : شاغلین)3
مشغول به کار هستند

درصد در 7/17درصد در نیمه شمال غربی و3/82از کل شاغلین در بخش کشاورزي کشور، : اشتغال در بخش کشاورزي)4
نیمه جنوب شرقی مشغول به کار هستند

درصد 2/10درصد در نیمه شمال غربی کشور و 8/89از کل شاغلین در بخش صنعت کشور، : اشتغال در بخش صنعت)5
در نیمه جنوب شرقی مشغول به کار هستند

ر نیمه جنوب شرقی قرار دارد درصد د10هاي کشور در نیمه شمال غربی و درصد از بیمارستان90حدود : بیمارستان)6
)تقریباً با نسبت جمعیت تناسب دارد(

درصد آنها در نیمه جنوب شرقی 8درصد از جمعیت دانشجویان کشور در نیمه شمال غربی و حدود 92حدود : دانشجو)7
مشغول تحصیل هستند

انده شمال غربی بنا شدهدرصد آنها در نیم95درصد از سیلوهاي کل کشور در نیمه جنوب شرقی و 5حدود : سیلو)8



.انددرصد آنها در نیمه شمال غربی بنا شده84هاي کشور در نیمه جنوب شرقی و درصد از سردخانه16حدود : سردخانه)9

درصد جمعیت کشور که در نیمه جنوب شرقی مستقر هستند باسوادند و در نیمه شمال 2/10درصد از 08/82حدود : باسوادي)10
. درصد جمعیت کشور که در این بخش استقرار یافته اند با سواد هستند8/98صد از در04/86غربی حدود 

درصد آن در نیمه شمال غربی امتداد یافته 30درصد از مرز آبی کشور در نیمه جنوب شرقی امتداد دارد و فقط 70: مرز آبی)11
.است

توان وضعیت توسعه این ست، لیکن از آمارهاي فوق میدر واقع آنچه که در باال آورده شد همه وضعیت سواحل جنوب شرق کشور نی

گیري هستند را تبیین بسیج دریایی قابل بهره گیري در منطقه و کمیت و کیفیت منابعی را که به منظور بهره
.نمود

:راهبرد دریایی- 4-4
، نظامی، هایسیاسی، اقتصاديمتمرکز توانایی ریزي شده و کارگیري برنامهراهبرد دریایی عبارت است از به

اهداف ملی در بخش دریایی بر روي یک پایه  منابع تکنولوژیک و فکري یک ملت براي تأمین امنیت و تحقق 
)Thayer Mahan-2004:chapter1)( شکل : پنج عنصر اساسی از استراتژي دریایی عبارتند از. بلند مدت

1(
بنادر )1
بازرگانی دریایی)2
صنایع دریایی)3
نوسیمنابع و ذخایر اقتصادي اقیا)4
نیروي دریایی)5

ناوگان دریایی–
قدرت هوایی–
هاي دریایی ساحلیزیرساخت–

عناصر اصلی راهبرد دریایی: 1شکل 

:قدرت دریایی- 4-5
هاي سیاسی، هاي یک ملت در استحصال منافع خویش از دریاها و اقیانوسها با بکارگیري مناطق دریایی براي فعالیتعبارت است از مجموعه توانایی

تر فراتر از قدرت دریایی در مفهومی دقیق)20: 1386تبریزي اصل، .( قتصادي و نظامی در زمان صلح یا جنگ به منظور نیل به مقاصد و اهداف ملیا
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هاي یک ملت را در حمایت از اهداف سیاسی، اقتصادي و نظامی از طریق کنترل دریاها بیان قدرت دریایی توانایی. قدرت نظامی دریایی است
)Thayer Mahan-2004:chapter 6(: اجزاي اصلی قدرت دریایی عبارتند از. نمایدمی

ناوگان نظامی، )1
علوم دریایی اقیانوسی، )2

صنایع دریایی اقیانوسی )3
. بازرگانی دریایی)4

)2شکل : (شرط الزم است6ماهان معتقد است براي برخورداري یک کشور از قدرت دریایی 
موقعیت جغرافیایی برتر)1
ل قابل استفاده با منابع طبیعی فراوان و آب و هواي مطلوبسواح)2

وسعت آبهاي سرزمینی)3
جمعیت مناسب براي دفاع از آبهاي سرزمینی)4
هاي بازرگانیجمعیت با استعداد دریانوردي و فعالیت)5
دولت ساحلی با توانایی چیره شدن و تسلط بر دریا)6

کشور از قدرت دریاییشروط الزم براي برخورداري یک: 2شکل 

هاي بسیار با ارزش همه کشورهایی هستند که دریایی کشور به واسطه آموزشهاي مختلف و تجربیات طوالنی، از جمله سرمایهنیروهاي نظامی
ستگی برنامه دارند و آنها براي این نیروها پس از بازنش...) مانند انگلستان، پاکستان، هند و (بیشتر کشورهاي دنیا . صاحب صنعت دریانوردي هستند

)فراتحلیل:(ها شاملاین بخش. گیرندهاي سیاسی، فنی، اقتصادي و تجاري مرتبط با دریا بکار میرا در بخش
بخشهاي سیاست گذاري دریایی)1
سطوح مدیریتی صنایع دریاییتمامی )2
سطوح اجرایی صنایع دریاییتمامی )3
سطوحریایی و در تمامیهاي دارگاننیروي انسانی دریانورد در تمامی)4

هاي پژوهشتجزیه و تحلیل یافته- 5
اي به ویژه آمریکاي جنایتکار و ایادي او خواهد بود که از ایران تهدید نیروهاي فرامنطقه.ا.با عنایت به آنچه آورده شد، تهدید نظامی علیه ج

لذا در رویارویی با تهدیدات . بینی استقابل پیش) ناهمطراز(اهمگون در این شکل از تهدیدات، دفاع مبتنی بر اصول جنگ ن. طریق دریا متصور است
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هاي جنگ ناهمگون که معموالً بیشتر از سوي مدافع یکی از ویژگی. اي به ویژه در دریا فراهم کردن سازوکار جنگ ناهمگون الزامی استفرامنطقه
گر آن است که مهار سال دفاع مقدس نیز بیان8تجربه . امی و شخصی استگیرد، نبود مرز مشخص میان امور و عملیات نظمورد استفاده قرار می

نمایند، بسیار دشوار است و ایجاد چنین آوري اطالعات میاقدام به جمع... مثل چوپانان و کردن نیروهاي اطالعاتی که در پوشش مردم بومی 
. پذیرتر است، لیکن با بسیج دریایی امکان، در دریا دشوارتر و پرهزینهالبته ایجاد شرایط مشابه زمین. شرایطی در دریا نیز امکان پذیر است

افزایش شهرهاي ساحلی با امکانات مناسب زیستی منجر به . جمعیت یکی از عوامل بسیار مؤثر در جهت افزایش امنیت در مرزهاي کشور است
آورد و به تبع آن افزایش لیتهاي دریایی در این مناطق فراهم میافزایش جمعیت در سواحل کشور گردیده و بستر مناسبی را براي افزایش فعا

بدین منظور اعمال سیاستهاي الزم از سوي دولت به منظور فراهم آورد تسهیالت . آوردجمعیت در سواحل و دریا، شرایط افزایش امنیت را فراهم می
هرهاي ساحلی، بستر مناسبی را براي ناامن ساختن سواحل و آبهاي افزایش تعداد ش. و تشویق مردم براي استقرار در سواحل کشور ضروري است

. آوردکشورمان در جهت مقابله با نیروهاي مهاجم را فراهم می
راهم مردم ساحل نشین از آنجا که بصورت سنتی با دریا آموخته هستند، بطور بالقوه بستر را براي بسیج مردمی به منظور دفاع ناهمگون دریایی ف

. این مردم همچنان بصورت سنتی در دریا حضور دارند و به همین علت حضور و تداوم آنها در دریا بسیار متأثر از شرایط آب و هوایی است.آورندمی
هاي دریایی متحول فعالیتهاي ارزشمندي هستند که در صورت توسعه دادن آنها، نه تنها قادرند اقتصاد کشور را در زمینهساحل نشینان سرمایه

با بهره گیري از بسیج مردم ساحل نشین و توسعه آنان در این . زند، بلکه در دفاع دریایی ناهمگون نقش بسیار ارزشمندي را ایفاء خواهند کردسا
:توان به موارد زیر دست یافتبخش، به راحتی می

یافتن موقعیت دقیق نیروهاي دشمن)1
رگیري شناورهاي تندروهاي دفاع دریایی ناهمگون در قالب بکابکاربستن تاکتیک)2
هاي دفاع دریایی ناهمگون به منظور ایجاد و افزایش توان بازدارندگیبکاربستن تاکتی)3

هاي دفاع دریایی ناهمگونحمله به مراکز ثقل نیروهاي دشمن در قالب تاکتیک)4
هاي اطالعاتی به منظور افزایش اشراف اطالعاتی در منطقهتوسعه فعالیت)5
، آبهاي ساحلی، منطقه ویژه اقتصادي و حتی آبهاي عمیقهاناامن ساختن کرانه)6
حفظ شبکه مخابراتی نیروهاي خودي)7
آماد رسانی چابک)8
برقراري شبکه مطمئن امداد و نجات)9

:توان در گروههاي زیر توسعه بخشیدفعالیتهاي دریانوردي ساحلی را می:توسعه فعالیتهاي دریانوردي ساحلی)10
لیتوسعه فعالیتهاي دریانوردي ساح)1
)شیالت(فعالیتهاي صیادي)2
)حمل کاال و مسافر(فعالیتهاي تجاري و اقتصادي)3
)توریستی- ورزشی، تفریحی(فعالیتهاي سیاحتی)4

هاي صیادي اي مستعدتر از سواحل شمالی کشور هستند، به لحاظ فعالیتاز سوي نیروهاي فرامنطقهسواحل جنوبی کشور که به لحاظ تهدید نظامی
هاي صیادي در این نواحی ضمن توسعه اقتصاد غیر نفتی، این نواحی از آبهاي کشور را براي فعالیتهاي افزایش فعالیت. باشندنیز بسیار مستعد می

گذشته از خلیج همیشه فارس که به دلیل عمق کم محل مناسبی براي فعالیت . نمایدبه شدت ناامن می) شامل یگانهاي سطحی و زیرسطحی(دشمن
دشمن نیست، آبهاي دریاي عمان و اقیانوس هند به دلیل برخورداري از عمق مناسب، شرایط مناسبی را براي انجام فعالیتهاي هاي سنگینزیردریایی

نمایند، هاي صیادي در این نواحی میطور مرتب اقدام به گستردن تور و داموجود شناورهاي صیادي کشورمان که به. نمایدزیرآبی دشمن مهیاء می
دهد هاي دشمن، احتمال شناسایی آنها توسط عوامل اطالعاتی کشورمان را به شدت افزایش میزیردریاییي این مناطق براي فعالیتضمن ناامن ساز

.سازدریزي حمالت دریایی به نیروهاي دشمن فراهم میو امکان بهره برداري از این شناورها را براي طرح



وجب افزایش تعداد شناورهایی از این دست در آبهاي ساحلی کشورمان و حتی کشورهاي همسایه هاي تجاري و ورزشی، مطور افزایش فعالیتهمین
افزایش . هاي نبرد ناهمگون، دشمن را مورد حمله غافلگیرانه قرار دهنددر قالب تاکتیکآورد تا نیروهاي نظامیگردیده و فرصت مناسبی را فراهم می

شود، حضور هرگونه شناور تندرو را در آبهاي ساحلی کشورمان توجیه اي تندرو استفاده میسابقههاي ورزشی که در آن از شناورهاي مفعالیت
در چنین شرایطی مدافعان کشورمان قادر خواهند بود با .نمایدرا به شدت دشوار میاز غیر نظامی نماید و امکان شناسایی شناورهاي تندرو نظامیمی

. ا با دقت و احتمال اصابت بیشتري درگیر نماینددر نظر گرفتن نوع تهدید دشمن، او ر
ایرانی باشد، این مناطق براي مهاجمان ناامن گردیده و نقطه ایستایی و تجمع هرچقدر مناطق دریایی کشورمان پرترددتر و مملو از دریانوردان بومی 

:سازداند نیروهاي مهاجم را با مشکالت زیر مواجه توایجاد چنین شرایطی می. گرددنیروهاي مهاجم دورتر از سواحل کشورمان تعیین می
تعیین نقاط تجمع و ایستایی ناوگان نظامی بسیار دورتر از ساحل هدف)1
تشدید مشکالت مربوط به جمع آوري اطالعات)2
هاکاهش برد مؤثر سالح)3
هاي برد کوتاه و حتی برد متوسطناکارآمدي سالح)4
)این سالحها گرانتر از سالحهاي برد کوتاه و متوسط هستند(اي برد بلندپرهزینه شدن جنگ به واسطه بکارگیري سالحه)5
و به تبع آن تحلیل نیروي انسانی) حتی در نقاط ایستایی دور(افزایش اقدامات مراقبتی)6
عدم امکان شناسایی سمت تهدید احتمالی)7
.کم عمق و عمق متوسطها در انجام هرگونه اقدامات مخفی و خرابکارانه در آبهاي محدودیت شدید زیرسطحی)8
طوالنی شدن جنگ)9

هاي جنگ افزایش هزینه)10
کاهش شدت حمالت)11

تر گفته شد، موقعیت جغرافیایی برتر، سواحل قابل استفاده با منابع طبیعی فراوان و آب و هواي مطلوب،وسعت آبهاي همانطور که پیش
هاي بازرگانی،دولت ساحلی با توانایی چیره شدن و دریانوردي و فعالیتسرزمینی،جمعیت مناسب براي دفاع از آبهاي سرزمینی،جمعیت با استعداد 
توان موارد زیر را لیکن با بررسی وضعیت سواحل جنوب شرق کشور می. تسلط بر دریا از جمله ملزومات برخورداري یک کشور از قدرت دریایی است

:برشماري کرد
.ی کشور است که سواحل جنوب شرق در آن سهم بسزایی دارندبیشترین سهم کشور از مرزهاي آبی متعلق به سواحل جنوب)1
.تنها سواحل کشور که از مزیت مجاورت بالواسطه با آبهاي آزاد جهان برخوردارند، سواحل جنوب شرق هستند)2
هاي ا ظرفیتهاي شهري و اجتماعی و توسعه سیاسی متناسب بسواحل جنوب شرق کشور به لحاظ فرهنگی، اقتصادي، فنی، جمعیتی، زیرساخت)3

هاي آن همچنان بکر توان چنین تلقی نمود که ظرفیتموجود در آن و اقدامات مرتبط با توسعه پایدار ملی به شکل متوازن توسعه نیافته است و می
.باقی مانده است

فرآیند، امکان سازماندهی و توسعه در صورت توسعه این بخش از سواحل کشور با رویکرد به توسعه دریا محور و توجه به سهم مشارکت مردم در این)4
.بسیج ملی در این منطقه تقویت خواهد شد

:حال با در نظر گرفتن این موضوع که
جانبه استدکترین بسیج به عنوان دکترین سازمانی،دفاع همه)1
بسیج رویکرد فراملی دارد )2
اساساً در جمهوري اسالمی ایران امري داوطلبانه است)3



باشد، لیکن در صورت توسعه گیري در جهت سازماندهی و توسعه بسیج دریایی میدر سواحل جنوب شرق کشور قابل بهرههاي موجود اگرچه ظرفیت
توان ساختار بسیج دریایی بسیار قدرتمند را در منطقه اقیانوس هند سازماندهی کرد و در مقابله با متوازن این سواحل با رویکرد دریا محور، می

. ورد استفاده قرار داد و از این طریق بستر توسعه امنیت ملی به ویژه در دریا و سواحل جنوب شرق کشور را فراهم ساختاي متهدیدات فرامنطقه
اند، دریا را نباید دست کم گرفت، دریا خیل مهم است و به همین واسطه پرداختن به بسیج دریایی همانگونه که مقام معظم رهبري تصریج فرموده

اي برخوردار است، همچنین سواحل جنوب شرق کشور به واسطه مجاورت با آبهاي آزاد جهان از حساسیت ویژه. باشدور مینیز بسیار مهم و ضر
.هاي ملی و نظامی قرار گیردبنابراین سازماندهی بسیج دریایی در این مناطق باید در زمره اولویت

یج هستند، بنابراین وضعیت کنونی موجود در سواحل جنوب شرق کشور که سهم هاي مردم مرکز ثقل بستوده)ره(از آنجا که به تعبیر امام خمینی
گردد و الزم است گیري بیشینه از توان و ظرفیت بسیج ملی ناکافی ارزیابی میخود اختصاص داده است، براي بهرهبسیار اندکی از جمعیت ملی را به

.در دستور کار قرار گیردتوسعه شهرهاي ساحلی و افزایش استقرار جمعیت در این مناطق 

:نتیجه-6
: یافتتوان به نتایج زیر دستکه تاکنون مورد بحث قرار گرفت میچهاز مجموع آن

کم گرفتتوجه به دریا و دفاع دریایی بسیار حائز اهمیت است و نباید آن را دست)1
دشمن ما کسی است که در دریاها گسترش یافته است)2
ع ناهمگون خواهد بودایران از نو.ا.دفاع دریایی ج)3
.نماینداي ایفاء میدر دفاع دریایی ناهمگون نقش ویژه...) شکل، گستردگی، توسعه یافتگی و (سواحل )4
.تري را به دنبال خواهد داشتتر و موفقیافت مطلوبگیري از بسیج نظامی و دفاعی در دریا رهدفاع دریایی ناهمگون با بهره)5
باشندگیري حداکثري از بسیج دریایی میعه یافتگی مطلوب براي بهرهسواحل جنوب شرق کشور فاقد توس)6
هاي بسیج دریایی را به میزان قابل توجهی افزایش داد و توان ظرفیتدر صورت توسعه متوازن سواحل جنوب شرق کشور با رویکرد دریا محور می)7

امنیت مرزهاي دریایی این منطقه را توسعه بخشید 
:توان به موارد زیر دست یافتشده میبسیج دریایی سازماندهیگیري از درصورت بهره)8

ها و دریاهاي متصل به آنافزایش اشراف اطالعاتی در منطقه اقیانوس هند و آبراه-
وادار کردن دشمن به دورایستایی-
هاي دشمنکاهش اثربخشی زیردریایی-
)شدن به دورایستاییبه دلیل مجبور (هاي برد کوتاه و تاکتیکی دشمن کاهش اثربخشی سالح-
کاهش تلفات نیروهاي خودي-
افزایش امنیت مناطق دریایی کشور-
هاي جنگ ناهمگونکارگیري تاکتیکافزایش تنوع به-
هاي جنگ براي خوديکاهش هزینه-
هاي جنگ براي دشمنافزایش هزینه-
امکان طوالنی کردن جنگ و ایجاد زمان به نفع خودي-

افزایش توان بازدارندگی کشور-
یجاد خلل در استراتژي دشمنا-



حضور در دریا اولین شرط دریانوردي است و براي دفاع دریایی ناهمگون، دریانورد یکی از . گرددبه این ترتیب اهمیت حضور در دریا مشخص می
ی را با کیفیت الزم دریافت کرده باشد هاي دریایباشد، همینقدر که ایرانی باشد و آموزشضرورت ندارد دریانورد الزاماً نظامی. مهمترین ملزومات است

.و ضمناً از تجربه دریانوردي برخوردار باشد، کمک بسیار مؤثري در دفاع دریایی ناهمگون خواهد بود
هاي دولت در خصوص کاهش تهدیدات و افزایش توانایی یک کشور در دفاع ناهمگون دریایی بسیار مهم است و براي افزایش حضور در دریا با سیاست

:ساحلیانجام اقدامات زیر ضروري استگیري از ناوگان تجاري و نظامیبهره
هاي الزم براي ساحل نشینی وجود بدین منظور دولت باید سیاستهایی را اتخاذ نماید تا مشوق: افزایش جمعیت ساحل نشین-

. داشته باشد
هاي دفاع ضمن برخورداري از پدافند الزم، سیاستاي مدیریت شود که گونهبایست بهآمایش شهرها و دهات در نوار ساحلی می-

.دریایی ناهمگون را تقویت نماید
ها و کاهش قیمت تجهیزات در بخش دریانوردي به توان از طریق افزایش یارانهبه منظور ایجاد بستر مناسب براي دریانوردي می-

.یی بپردازند و به این واسطه در دریا حضور یابندعنوان مشوق، ساحل نشینان را تشویق نمود تا به کسب و کار و تجارت دریا
هاي مناسب براي سرمایه گذاري در این بخش، این ها و فرصتپشتیبانی از صنعت توریسم در بخش دریایی و اختصاص یارانه-

.دریا داشته باشیمتري در هاي مناسب موجود در سواحل کشور بیشتر بهره ببریم و حضور پررنگنماید تا از فرصتفرصت را مهیاء می
هاي دریایی کشور را ملزم نماید تا بخشی از نیروي کاري مورد نیاز خود بایست سازمان بنادر و دریانوردي و سایر ارگاندولت می-

براي دستیابی به نماید تا تجربه و دانش دریانوردي افراد کهاین اقدام کمک می. سطوح از بازنشستگان نیروي دریایی کشور تأمین نمایدرا در تمامی 
.آن سرمایه قابل توجهی صرف شده است، به راحتی صرفنظر نشود و در راستاي افزایش امنیت ملی مجدداً بکار گرفته شود

الزم است سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح در کنار سایر صنایع دریایی کشور در جهت طراحی و -
:جهت کاربردهاي زیر اقدام نمایدمناسب آبهاي ساحلی در هر دو بخش خصوصی و نظامی ساخت تجهیزات دریانوردي

صیادي
حمل و نقل کاال
حمل و نقل مسافر

تفریحی
ورزشی
نظامی:
هجومی
اطالعاتی

در دریا دفاع کنیم، ابتدا خواهیم اگرچه کیفیت حضور در دریا بسیار مهم است، لیکن کمیت حضور در دریا نسبت به آن اولویت دارد و چنانچه می
هاي مناسب از سوي دولت و صنایع باید بتوانیم در دریا حضور داشته باشیم و الزمه این حضور داشتن پیشینه و تجربه دریانوردي و اعمال سیاست

فراموش . ریزي فردا دیر استکارگیري مؤثر بخش غیر نظامی طرح داشته باشد و براي این طرحبخش نظامی نیز باید براي به. دریایی مرتبط است
گیر نکنیم در خاتمه جنگ شایدبتوان تسلیم شدگان را بخشید، اما غافلگیر شدگان را هرگز، پس تا فرصت داریم بیاندیشیم و طراحی کنیم تا غافل

.نشویم

ها و صنایع ذیربط شینان،امکانات، ارگانیعنی بسیج ساحل ن. رسیماگر بخواهیم آنچه را که گفته شد در یک جمله خالصه کنیم، به مفهوم بسیج می
در جهت دفاع همه جانبه دریایی  به سبک ناهمگون از ) یعنی همه ارکان بسیج(و حتی دولت و مسئولین کشور ) باواسطه و بالواسطه(مسئول

.تمامیت ارضی ایران اسالمیدرمناطق دریایی کشور
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