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مقالة سيزدهم ،از صفحه 361 -393

همهجانبه در حوزه جنگ آينده
تدوين راهبردهاي دفاع 
غالمعلی رشید ،1داود زنجانی
علیرضا سعادت راد ، 3شهرام حسننژاد مقدم
دريافت مقاله59/07/70 :

پذيرش مقاله59/01/70:

چکیده
مدیشدود.
مولفههاي قدرت ملی است .در اين مقاله فقط به مولفه جنگ آيندد پرداختده 
همهجانبه شامل تمام 
دفاع 
میباشد .اين پدژوه
همهجانبه 
بنابراين هدف اصلی اين مقاله تدوين راهبردهاي جنگ احتمالی آيند در دفاع 

بده

توسدعهاي -كداربردي اسدت،

زمینهاي موردي) انجام گرديدد و از ندوع
روش آمیخته (روش توصیفی -تحلیلی و 
روشهداي تحلیدل

كتابخانهاي بود و جامعه آماري  11نفر ،كه با اسدتفاد از

جمعآوري اطالعات میدانی و
روش 
ويژگیهاي آن كه در ادبیات تحقیق بیان شد مورد تايید خبرگدان

خبرگی تحلیل شد است .تعريف جنگ آيند و
قرار گرفته و نتايج تحقیق حكايت از آن دارد وضعیت نیروهاي مسلح ج.ا.ايران در جنگ آيند وضدعیت مطلدوبی
است و در ابتداي ربع اول ،يعنی مسیر تهاجم قرار گرفته است .پس از تجزيده و تحلیدل محدیط داخدل و خدارج،
تعداد  11مورد قوت 8 ،مورد ضعف 5 ،مورد فرصت و  5مورد تهديد به دسدت آمدد اسدت و بدر مبنداي وضدع
ضدعفهداي

فرصتها به منظدور مرتفدع نمدودن تهديددها و

قوتها و
موجود ،تخصیص منابع جهت بهكارگیري 
جندگهداي

موجود انجام شد است ،بر اساس مدل  SWOTتعداد  1راهبرد مهم ارائده گرديدد اسدت .اجدراي
پیمانهاي دفاعی -امنیتی ،توسعه عمق راهبدردي از طريدق گدروهداي
شناختی ،جنگ هیبريدي ،تشكیل ائتالفو 
مردمپايه توصیه گرديد است.
جهادي همگرا با ج.ا.ايران و اجراي رزماي هاي 
همهجانبه.
واژگان کلیدي :راهبرد ،جنگ آينده ،دفاع 

 -1دانشیار جغرافیاي سیاسی دانشگا عالی دفاع ملی
 -2دانشجوي دكتري علوم دفاعی راهبردي دانشگا عالی دفاع (ملی نويسند ) deivid_zanjani@yahoo.com
 -3دان آموخته دكتري علوم دفاعی راهبردي دانشگا عالی دفاع ملی.
- 4دانشجوي دكتري علوم دفاعی راهبردي دانشگا عالی دفاع ملی.
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مقدمه
خداوند متعال چنین میفرمايد« :آماد كنید براي كارزار با ايشان هرچه میتوانید از نیروي انسدانی
و اسبان بسته شد كه بترسانید با آن دشمنان خدا و دشدمنان خدود را» (سدور مباركده ،انفدال)81،
بهانهجويیهاي استكبار جهانی و مداخله در امور سداير كشدورها بیدانگدر آن اسدت كده ج.ا.ايدران
كماكان موردعالقه قدرتهاي برتر بود و احتمال وقوع جنگ آيند علیه كشورمان بیشدتر از سداير
كشورها متصور میباشد ،به همین دلیل امام خمینی (رحمها ...علیه) پس از اتمام جنگ  8ساله خطاب به
فرماندهان سپا فرمودند« :در شرايط بازسازي نیروهاي مسلح بايد بزرگ ترين توجه ما به بازسدازي
نیروها و استعدادها و انتقال تجارب نظامی و دفاعی به كلیه آحاد ملدت و مددافعان انقدالب باشدد.
چراكه در هنگامه نبرد مجال پرداختن به همه جهات قوت ها و ضعف ها و طرح ها و برنامه هدا و در
حقیقت ترسیم«استراتژي دفاع همهجانبه» نبود است ولی در شدرايط عدادي بايدد بدا سدعهصددر و
به دوراز حب و بغض ها به اين مسائل پرداخت و از همه اندوختدههدا و تجربده هدا و اسدتعدادها و
طرحها استفاد نمود( ».امام خمینی(رحمهاهللعلیه) ،1385ج)19 :21
امام خامنهاي(مدظلهالعدالی) میفرمايد :ماعناصرقدرت فراوانى داريم ايدن هدا را بايدد حفد كندیم و
روزبهروز افزاي

دهیم .ما ضعیف نیستیم ،بايد در مقابل تهديد آمادگى داشته باشیم .اگدر ندداريم،

بايد آمادگى ايجاد كنیم و اگر داريم ،حف كنیم و افزاي

دهیم.در مقابل اعالن جنگ ،اعدالن دفداع

همهجانبه روى «همهجانبه» تكیه و تأكید مىكنم ودرمقابل اقدام به جنگ ،اقددام بده دفداع و ضدربۀ
متقابل»

1

بنابراين تدوين راهبردهاي دفاع همهجانبه در جندگ احتمدالی آيندد يكدی از مطالبدات امدام
خمینی(رحمها ...علیده) و مقام معظم رهبري میباشد .باوجود تالشهاي انجدامشدد در راسدتاي كسدب
آمادگی براي دفاع در جنگ آيند  ،تحقیق جامع و كاملی در خصوص راهبردهاي دفداع همدهجانبده
در حوز جنگ آيند انجام نشد است .با بررسیهاي به عمل آمد تاكنون تعريف جدامع و واحددي
از جنگ آيند ارائه نگرديد است ،اما در ارتباط با ويژگدیهداي آن تقسدیمبندديهداي متفداوتی از
ديدگا هاي مختلف بیانشد است ،در اين تقسیمبنديها به شرايط و مقتضیات بومی توجهی نشدد
و بر اساس مبانی و ادبیات غرب میباشد.

1

بیانات فرماندهی معظم قوا ،1381/12/21 ،در جمع كارگزاران نظام 

مقاله سیزدهم :تدوين راهبردهاي دفاع همهجانبه در حوز جنگ آيند

لذا آنچه ذهن محقق را به خود معطوف نمود اين است كه ابتدا جنگ آيند را بدا نگدا بدومی
تعريف نمايد و سپس ويژگیهاي جنگ آيند را متناسب با شرايط بومی و منطقهاي بیان نمايد .بده
همین دلیل مسئله اصلی اين تحقیق فقدان راهبردهاي احتمالی جنگ آيندد در دفداع همدهجانبده و
چگونگی بسیج منابع و ظرفیتهاي موجود میباشد .وجود ابهام در ماهیت جندگ احتمدالی آيندد ،
باعث بازتعريف و مهندسی مجدد جنگ آيند شد است.
عوامل ايجابی كه باعث اهمیت اين تحقیقشد عبارتاند از:
الف -هماهنگی مؤثر بین سیاستمداران و نظامیان در همافزايی مؤلفههداي قددرت ملدی بدراي دفداع در
جنگ آيند .
ب -تصويرسازي مناسب از چگونگی ،ماهیت و ويژگیهاي جنگ احتمالی آيند .
در صورت عدم اجراي اين تحقیق عوامل سلبی كه باعث ضدرورت اجدراي ايدن تحقیدق شدد
عبارتاند از:
الف -باعث ايجاد غافلگیري راهبردي و بروز بحران در جنگ احتمالی آيند خواهد شد.
ب -فرماندهی و مديريت صحنه عملیات با نقصان روبرو میشود.
پ -چرخه پاسخ به نیازهاي دفاعی كشور دچار آسیب جدي میگردد.
هدف اصلی اين تحقیق تدوين راهبردهاي جنگ احتمالی آيند در دفاع همدهجانبده مدیباشدد.
اهداف فرعی آن ،شناسايی و تعیین قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدهاي جنگ احتمالی آيندد
در دفاع همهجانبه میباشد .سؤال اصلی ايدن تحقیدق راهبردهداي جندگ احتمدالی آيندد در دفداع
همهجانبه چیست؟ سؤال هاي فرعی آن ،قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدهاي جندگ احتمدالی
آيند در دفاع همهجانبه كدماند؟
مباني نظري
پیشینه:

با مراجعه به پژوهشكد ها و مراكز تحقیقاتی ،دو عنوان پیشینه به شرح زير يافت گرديد:
 -1مقاله «واكاوي راهبرد نظامی آمريكا در جنگهاي حال و آيند » ،در فصلنامه «شمار  51مركدز
تحقیقات راهبردي دفاعی» چاپشد است .در اين مقاله راهبرد نظامی آمريكا در جنگهداي حدال
و آيند مورد مقايسه تطبیقی قرارگرفته است( .كالنتري)28:1394،
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 -2مقاله «واكاوي الگوهاي حاكم بر جنگ آيند و مقايسه آن با جنگ  8ساله و جنگهاي اخیر»
در فصلنامه «شمار  48مركز تحقیقات راهبردي دفاعی» چاپ شد است .در ايدن مقالده الگوهداي
جنگ آيند تشريح گرديد است( .رشید و همكاران)1:1393 ،
در پیشینههاي يافت شد جنگ آيند و ويژگیهاي آن به صورت بومی تعريف نشد و مقايسده-
اي بین ويژگیهاي جنگ آيند ج.ا.ايران و آمريكا انجام نشد است .در اين مقاله عالو بدر تددوين
راهبردهاي جنگ آيندد در دفداع همدهجانبده ،جندگ آيندد و ويژگدیهداي آن بده صدورت بدومی
تعريفشد است.
مفهوم شناسي

راهبرد :راهبرد به معناي تعیدین هددفهداي بلندمددت سدازمان و گدزين

مجموعدهي اقددامات و

تخصیص منابع الزم براي دستيابی به اين اهداف است )chandler،1992:1( .راهی است كه ما را
بدده هدددف مددیرسدداند ،مأموريددت را محقددق مددیسددازد و بدده چشددمانددداز معنددی مددیبخشددد.
(حسنبیگی)48:1391،
تدوين راهبرد :فرايند طراحی بلندمدت توزيع و بهكارگیري منابع ،مقدورات و ابزارهاي ملی(قددرت
ملی) براي تأمین اهداف دفاعی(افشردي)14 :1393،
مطالعات آيند پژوهی نشان میدهد يكی از بهترين روشهاي درك مسائل آيند و ترسیم تصدويري
شفاف از آيند  ،شناسايی و تحلیل ويژگیهاي جنگ آيند براي كشورهاي درگیر اسدت .فرمانددهی
معظم كل قوا ،در خصوص جنگ آيند میفرمايد« :ممكدن اسدت تهاجمدات در آيندد  ،ايدنچندین
صريح و روباز و سهلالدفع نباشد و ممكن است پیچید تر باشد و لذا پیچیدگى و ايمان قدوى الزم
است( ».بیانات فرماندهی معظم قوا)1389/8/29 ،
ويژگیهاي عمومی و راهبردي جنگ آيند در سطح قدرت برتر ،ضعیف و متوسط عبارتاند از:
 -1همافزايی ،درهم تنیدگی و تأثیرگذاري متقابل تهديدهاي نظامی با تهديدهاي امنیتی،
 -2قدرت غافلگیري باال (فريب ،قدرت مخفی سازي ،تهاجم دور از انتظار ،استقرار دور)،
 -3اشراف اطالعاتی با توجه به امكانات گسترد در فضا ،هوا ،زمین و دريا،
 -4عملیات پُرشدت و متمركز در زمان كوتا (گريز از فرسايشی شدن جنگ)،
 -5گستردگی عملیات ازنظر جغرافیا و بُعد مكان (سطح ،زير سطح ،فضا و هوا)،

مقاله سیزدهم :تدوين راهبردهاي دفاع همهجانبه در حوز جنگ آيند

 -8فناوري محور بودن،
 -1تكیهبر عملیات مخصوص چند نیرويی،
 -8گسترش و سیالیت صحنۀ جغرافیايی جنگ،
 -9تلفیق توانمنديها (سخت -نرم و نیمه سخت)،
 -11حمله به توانمنديهاي راهبردي و مراكز ثقل دشمن،
 -11بهر گیري از عملیات روانی گسترد با استفاد از فنون پیچید فضاي مجازي و رسانهاي،
 -12كاه

چرخۀ زمان اطالعات و زمان اجراي عملیات،

 -13افزاي

دقت هدفگیري و هوشمند شدن سالحها (كاه

تعداد هواپیماها و مهمات)،

 -14نزديكی سطوح راهبردي ،عملیاتی و راهكنشی جنگ،
 -15همزمانی عملیات در سطوح راهبردي ،عملیاتی و راهكنشی،
 -18عملیات نظامی تأثیر محور با تمركز بر نقاط ثقل و ستون فقرات كشور مقابل،
 -11دور ايستايی جنگ آيند ،
 -18ارزشمحوري و آرمانی بودن (ايدئولوژي و هدفهاي بلندمدت)،
 -19مردمپايه بودن،
 -21دريا پايه و هواپايه بودن (استفاد حداقلی از نیروي زمینی)،
 -21استفاد از گرو هاي تروريستی -تكفیري و فراملی و فروملی در محیط قومی -مذهبی،
 -22خصوصیسازي و استفاد از توان شركتهاي امنیتی،
 -23شناختمحور بودن (با استفاد از علوم شناختی)،
 -24ناهمطراز بودن،
 -25نابرابر بودن،
 -28قابلیتمحور بودن،
 -21بسیج توانمنديها و مؤلفههاي قدرت ملی،
 -28متنوع شدن محیط تهديدها و نوع عملیات (چندمحیطی) (رشید و همكاران)24:1393،
ويژگيهاي خاص جنگ آينده آمريکا علیه ج.ا.ايران از بعد نظامي با نگاه آيندهپژوهي

تجارب جنگ هاي اخیر و تغییر ماهیت و شكل تهديدها در ويژگیهاي جنگ آيندد تدأثیر زيدادي
داشته است ،برخی ازاين ويژگیها به شرح زير است:
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 -1دور ايستا شدن حمالت هوايی و موشكی (گسترش صحنه جنگ هم در سطح و ارتفاع).
 -2كم شدن فاصله زمانی كشف اهداف تا اقدام عملیاتی.
 -3افزاي

دقت هدف گیري و هوشمند شدن سالحها.

 -4شبكه محور شدن جنگ ،بدا قرارگدرفتن اطالعدات ،تسدلیحات و فرمانددهی و كنتدرل در يد
مجموعه منسجم (تلفیق توانمنديها){شبكه محوري}.
 -5قدرت غافلگیري باال(قدرت مخفی سازي  ،فريب ،استقرار نیدروي خدارج از دسدترس ،تهداجم
دور از انتظار هوايی در زمان ،سمت ،اهداف و شیو عملیات).
 -8اشراف اطالعاتی با توجه به امكانات گسترد در اختیار در فضا  ،هوا ،زمدین و دريدا و افدزاي
برخورداري دشمن از مزيت اطالعاتی(با رصد دائمی صحنه جنگ{اشراف اطالعاتی}.
 -1عملیات پرشدت و متمركز در زمان كوتا (گريز از فرسايشی شدن جنگ) {پرشدت}.
 -8اتكاي عملیات به فناوري هاي جديد و بعضاً ناشناخته {فناوري محور}.
 -9سرعت و قابلیت انعطاف باال در جابجايی صحنه عملیات{سیالیت صحنه}.
 -11افزاي

قدرت تخريبی و عمق نفوذ بمب ها و موش

ها در مواضع مستحكم.

 -11گسترش عملیات از نظر بعد عملیات و مكان (سطح  ،زير سطح  ،فضا و هوا).
 -12ارتقاي توانمندي اجراي عملیات در شرايط مختلف آب و هوايی 24 { ،ساعته}.
 -13عملیات نظامی «تأثیر محور» با تمركز بر نقاط ثقل و ستون فقرات كشور مقابل.
 -14متنوع شدن محیط تهديدات و نوع عملیات (محیط سايبري ،محیط جنگ الكترونی  ،محدیط
عملیات ويژ  ،فريب نظامی ،محیط جنگ روانی و تبلیغی و {)...چند محیطی}.
 -15عملیاتهاي وسیع ،گسترد و متنوع سايبري به زير ساختهاي فناوري و ارتباطات.
 -18همزمانی عملیات در سطوح تاكتیكی ،عملیاتی و راهبردي.
 -11هم افزايی ،در هم تنیدگی و تأثیرگذاري متقابل تهديدات نظامی با امنیتی.
 -18كاه تلفات و خسارات با توجه به استفاد از فناوري هاي جديد (تجهیزات بدون سرنشدین
در هوا ،دريا و زمین ،استقرار دور از دست و پرهیز از عملیات پر تلفات).
 -19بهرگیري از عملیات روانی گسترد با استفاد از راهكدن هدا و تكنید هداي پیچیدد فضداي
مجازي و رسانه( .محرابی)14 :1394،
ويژگيهاي خاص جنگ آينده ج.ا.ايران با تأکید بر دفاع همه جانبه با نگاه آيندهپژوهي

 -1شكاف بین راهبردهاي نظامی و سیاسی كشور ،با بهر گیري دشمن از ديپلماسی پنهدان و البدی
گرو هاي فشار در داخل (شكاف راهبردي).
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 -2حداكثر بهر برداري از ظرفیت سازمان ها و حقوق بینالملل براي تأثیرگذاري و جلوگیري از
احقاق حقوق و حقانیت ج.ا.ايران (مشروعیت سازي).
 -3بیثبات سازي داخلی به منظور تزلزل در اعتماد و انسجام ملّت و حكومت.
 -4زمینهسازي براي آشوبهاي داخلی و امنیتی و تقويت گراي هاي جدايی طلبانه.
 -5ايجاد بحران رسانهاي و اطالع رسانی و توسعه شايعات به منظور برهم زدن انسجام داخلی.
 -8جلوگیري و ممانعت از بهر گیري ظرفیتهاي ژئوپلتی

كشور و قدرت ملی در داخل و خارج

به منظور مقاومت طوالنی(تقلیل توان ژئوپلتی ).
 -1تشديد كشمك هاي سیاسی و جناحی(بحران سازي).
 -8زمینه ايجاد ائتالف بر علیه ج.ا.ايران و تقويت جبهه ضد ايرانی (منزوي سازي).
 -9بر هم زدن تعادل تصمیمگیري راهبدردي بدراي ادامده جندگ در حدوز هداي سیاسدی ،نظدامی،
اقتصادي و ( ...كاه میل جنگیدن).
 -11تهاجم روانی و تبلیغی به نظام و رهبري و و قدرت ملّی (تضعیف اركان نظام).
 -11تالش براي ايجاد بی ثباتی و چال هاي امنیتی در تهدران بدا هددف از تعدادل خدارج نمدودن
گرانیگا سیاسی و امنیتی كشور (ناامن سازي پايتخت).
 -12تهاجم سايبري به زير ساخت هاي اقتصادي ،صنعتی ،نظامی ،خدماتی و ارتباطی.
 -13اخالل و آشفتگی در سیستم اقتصادي و مسیر خدمات و نیازهاي ضروري مردم.
 -14تضمین امنیتی رژيم صهیونیستی و كشورهاي مشاركت كنند در حمله به ج.ا.ايران.
 -15تضعیف و محدودسازي گرو هاي مقاومت به عنوان عمق راهبردي ج.ا.ايران.
 -18اختالل در بسیج و سازماندهی نیروهاي اجتماعی براي مقابله با تهديدات نظامی و امنیتی.
 -11پرهیز از عملیاتهاي زمانبر  ،طوالنی مدت و پرتلفات (كاه

زمان و تلفات).

 -18اطمینان بخشیدن به نتايج ضربه اول و آمادگی براي تداوم ضربات دوم به بعد.
 -19هدف قراردادن مراكز و شبكه زير ساختی و مراكز توزيع انرژي و خدمات عمومی.
 -21نفوذ در اركان نظام ج.ا.ايران و بدنده سیاسدی ،فرهنگدی ،اجتمداعی و اقتصدادي آن و تشدديد
اقدامات جاسوسی و عملیات اطالعاتی سايبري و الكترونیكی و ارزيابی همهجانبه اطالعاتی بر ضد
اهداف حساس ،حیاتی و مراكز تصمیم ساز و تصمیم گیر در ج.ا.ايران (عملیات اطالعاتی).
 -21واپاي اقدامات صحنه جنگ و تأثیر آن بر افكار عمومی به صدورت مدداوم و بدر خدط از
صحنه را كن تا عالیترين سطح تصمیمگیري صحنه جنگ( .زهدي و ديگران)312:1394،
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روششناسي
در اين تحقیق ،پژوهشگر صرفاً آنچه را كه وجود دارد مطالعه كرد و به تشريح آن پرداخته اسدت،
بنابراين به روش پژوه

آمیخته (توصیفی -تحلیلی و زمینهاي موردي) انجدام گرديدد اسدت .در

رويكرد كمی از روشهاي زمینهيابی (پیماي ) و پارامترهاي توصیفی اسدتفاد شدد اسدت .نتدايج
پژوه كاربردي و تصمیمگرا میباشد و میتواند مورد استفادۀ تصمیمگیرنددگان بخد
امنیتی نیروهاي مسلح قرار گیرد ،لذا نوع پژوه توسعهاي -كاربردي است.

دفداعی-

قلمرو تحقیق از نظر زمدانی ،پدس از جندگ دوم خلدیجفدارس ،از سدال  1382تدا سدال 1414
خورشیدي میباشد .از نظر مكانی ،شامل جغرافیاي ج.ا.ايران میباشد .اطالعات ايدن تحقیدق از دو
روش «میدانی» و «بررسی اسناد و مدارك (كتابخاندهاي علمدی و تخصصدی)» گدردآوري شدد
است.

در روش كتابخانهاي ،ادبیات موضوع و اطالعات نظري مورد نیاز بدا جسدتوجدوي كتابخاندهاي
تخصصی ،اينترنتی و بان هاي اطالعاتی به دست آمد است .در روش میدانی ،پرسشدنامهاي تنظدیم
شد كه  28پرس

بسته آن از طريق طیدف لیكدرت در پدنج سدطح طبقدهبنددي گرديدد .در طراحدی

پرسشنامه با روش دلفی و با استفاد از نظر صاحبنظران ،استادان ،متخصصان و خبرگدان ،قدوتهدا،
ضعفها ،فرصتها و تهديدهاي جنگ آيند  ،شناسايی و سپس پرسشنامۀ مقدماتی تهیه و دو مرحلده
بین خبرگان توزيع شد و پس از تعیین اعتبار و روايی آن ،پرسشنامۀ نهايی تهیه گرديد است.
بدراي تعیددین روايددی پرسشددنامه از روش روايددی محتددوا و توزيددع دو مرحلددهاي پرسشددنامه بددین
صاحبنظران بهر برداري شد و براي تعیین پايايی آزمون از روش آلفاي كرونباخ استفاد شد است
وي

نمونۀ اولیه شامل 31پرسشنامه بین استادان دانشگا امام حسین(ع) و دانشگا عالی دفداع ملدی

پی آزمون گرديد و سپس با استفاد از داد هاي بهدست آمد از اين پرسشنامهها و به كم

نرمافزار

آماري  SPSSمیزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ بزرگتر از  1/1بدهدسدت آمدد ،بندابراين
پرسشنامۀ مورد استفاد از قابلیت اعتماد الزم برخوردار میباشد.
تجزيه و تحلیل داد ها به روش تحلیل خبرگی انجام شد اسدت .جامعده آمداري ايدن تحقیدق از
صاحبنظران و نخبگان نظدامی كشدور در حدوز ي دفداعی و متخصصدان نظدامی و سیاسدی حدوز
ژئوپلیتی  ،جغرافیاي سیاسی ،روابط بینالملل ،امور اطالعداتی راهبدردي و امدور دفداعی راهبدردي،
تشكیل شد كه اين گرو از میان مديران و مسئوالنی كه نسبت به عوامدل ژئدوپلیتیكی طبیعدی آگدا
بود و همچنین فرماندهان ،اسداتید عضدو هیئدت علمدی و مدديران سیاسدی متخصدص در حدوز ي
طرحريزي راهبرد دفاعی؛ كه حداقل داراي مدرك تحصیلی كارشناسدی ارشدد بدود و پدنج سدال در
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حوز تخصصی خود كسب تجربه نمود باشند ،به عنوان جامعه نمونده ايدن تحقیدق در نظدر گرفتده
شد اند.
با توجه به ويژگیها و مشخصههاي ذكر شد تعداد جامعه نمونه  11نفر میباشدد .چدون جامعده
آماري كمتر از  111نفر میباشد ،نمونهگیري بهصورت تمام شمار میباشد .جنگ آيند متغیر مسدتقل
است ،تعريف عملیاتی آن منطبق بر تعريفی است كه در ادبیات تحقیق بیان شدد اسدت .راهبردهداي
دفاع همهجانبه متغیر وابسته است ،تعريف عملیاتی آن عبارتست از :كاربسدت تمدامی ظرفیدت هدا و
مقدورات موجود براي مواجهه با تهديدهاي فراروي نظدام اسدت كده عرصده هداي اصدلی سیاسدی،
فرهنگی ،اقتصادي و نظامی را در بر میگیرد و موضوع آن نه تنها تهديدهاي كنونی است ،بلكه شامل
تهديدهاي آيند نیز میشود.
روش استفاده از  SWOTيا تدوين راهبرد در جنگ احتمالي آينده

در اين تحقیق بهمنظور تدوين راهبردها از روش نوين تدوين راهبرد داعا استفاد شدد كده توسدط
دانشگا عالی دفاع ملی ارائه گرديد است .خالصه روش مذكور به شرح ذيل است:
 -1مطالعه اكتشافی بر اساس اسناد باالدستی و مدارك موجود و تحقیقات پیشدین و مطالعده مبدانی
نظري اعم از نظريهها ،الگوها ،راهبردهاي موجود و مدلها و تعیین مدل مفهومی.
 -2بررسی تخصصی موضوع (متغیرهاي تحقیق) و احصاء عوامل تأثیرگذار مربوط از درون آن،
 -3مطالعه محیط داخل و خارج و احصاء عوامل تأثیرگذار مربوط،
 -4احصاء و تجمیع عوامل تأثیرگذار كه از مطالعات باال و ادبیات تكمیلی حاصلشد اند،
 -5تفكی

عوامل تأثیرگذار به عوامل داخلی و خارجی با استفاد از پرسشنامههاي محقق ساخته و

وزن دهی به عوامل محیط داخلی و خارجی بر اساس نظر خبرگان،
 -8ساخت و معرفی ابزار سنج

وضع موجود محیط داخل و خارج،

 -1ارزيابی وضع موجود عوامل محیط داخل و خارج و تعیین ضريب اهمیت عوامل،
 -8تقسیم عوامل داخلی به قوتها و ضعفها و عوامل خارجی به فرصتها و تهديدها،
 -9تشكیل ماتريسهاي كمی ارزيابی عوامل داخلی و خارجی،
 -11تعیین موقعیت راهبردي (تعیین وضع موجود و مطلوب) بر روي محور مختصات دكارتی بدر
اساس داد هاي حاصل از ارزيابی عوامل داخلی و خارجی،
 -11محاسبه زاويه بین بردار وضع موجود و وضع مطلوب و تعیین میزان چرخ

راهبردي،
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 -12تعیین درصد تخصیص منابع جهت تقويت نقاط قوت ،رفع نقاط ضعف ،استفاد از فرصتهدا
و رفع تهديدها در هر حوز ،
 -13تدوين گزار هاي راهبردهاي بر اساس رويكرد موقعیت راهبدردي و تخصدیص مندابع جهدت
رفع ضعفها ،ارتقاء قوتها ،بهكارگیري فرصتها و دفع تهديدها و همچنین اختالف زاويه وضدع
موجود با وضع مطلوب.
تعريف عملیاتي متغیرها

جنگ آينده :جنگی شناختمحور و فناورپايه است ،كه از طريق هدمافزايدی قابلیدتهداي دفداعی-
امنیتی و اشراف اطالعاتی درصحنه هاي سیال جغرافیايی و شبكهاي به صورت نداهمطراز و ائتالفدی
انجام میگیرد.
دفاع همهجانبه :ي

نوع دفاع در حوز هاي سیاسی ،اقتصادي ،اجتماعی د فرهنگی و نظدامی مبتندی

بر تمامی امكانات مادي و معنوي كشور در برابر دشمن يا هر عامل تهديدزايی كه حیات سیاسی را
با مخاطر روبرو ساخته اطالق میشود(.مرادپیري)3 :1391:
تجزيه و تحلیل دادهها و يافتههاي تحقیق
الف -تجزيه و تحلیل جمعیتشناختي

با طرح دو سؤال شناسايی (سنوات خدمت و میزان تحصیالت) سدعی در روايدی و اعتبدار هرچده
بیشتر پرسشنامه شد است .اين گزينه جهت تعیین سنوات خدمتی پاسخدهندگان درنظرگرفتهشدد
است كه جدول و نمودار فراوانی آن با توجه به پاسخهاي دريافتی به شرح زير میباشد:
جدول :1سنوات خدمتی پاسخدهندگان
فراوانی درصدي

فراوانی

سنوات (سال)

%23/53

4

 28الی 31

%18/41

13

 31الی 35

%111

11

جمع
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نمودار :1سنوات خدمتی پاسخدهندگان

يافتههاي جدول و نمودار باال بیانگر اين است كه  %24درصد پاسخگويان داراي سنوات خددمتی
زير  31سال بود و  %18درصد آنان بداالى  31سدال خددمت داشدته كده نشدانگر تجربده بداالي
پاسخدهندگان در تخصص خود است كه به جامعه آماري اعتبار فوقالعاد اي میدهد.
اين گزينه جهت تعیین سطح تحصیالت پاسخدهندگان درنظرگرفتهشد است كه جدول و نمودار
فراوانی آن با توجه به پاسخهاي دريافتی به شرح زيرمیباشد:
جدول :2سطح تحصیالت پاسخدهندگان

فراوانی درصدي

فراوانی

سطح تحصیالت

%84/11

8

فوقلیسانس

%35/29

11

دكترا

%111

11

جمع
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نمودار  :2سطح تحصیالت پاسخدهندگان

يافتههاي جدول و نمودار باال بیانگر اين است كه  %35درصد پاسخگويان داراي تحصیالت در
حد فوقلیسانس و  %85درصد نیز داراي تحصیالت دكترا میباشدند يعندی تمدامی پاسدخدهنددگان
داراي تحصیالت كارشناسی ارشد و دكترا بود و از تخصص و تجربه زيادي برخوردار مدیباشدند
كه به جامعه آماري اعتبار بااليی میبخشد.
ب -شناسايي (استخراج) عوامل محیطي داخلي و خارجي

به منظور شناسايی عوامل محیطی داخلی و خارجی در ابتدا مطالعات اكتشدافی و بررسدی اسدناد و
مدارك تاريخی و اسناد باالدستی صورت گرفته و پس از احصاء عوامل اولیه در جلسات تخصصی
و نشستهاي خبرگی و طوفان مغزي اين عوامل با تفكید
جامعه خبر رسید .پسازآن اين عوامل در دو بخ

عوامدل داخلدی از خدارجی بده تأيیدد

داخلی و خارجی در قالدب پرسشدنامه جهدت

كسب نظر جامعه آماري ارائه و با توجه به حجدم جامعده آمداري و پارامترهداي توصدیفی ،عوامدل
چهارگانه محیط داخل و خارج و همچنین وضدع موجدود ايدن عوامدل مشدخص گرديدد ،پدس از
جمعآوري پاسخها ،نتايج و جمعبندي آنها به شرح ذيل میباشد.
جدول  :3تعداد عوامل محیطی
عوامل محيطی

ضعفها


قوتها


فرصتها


تهديدات

تعداد

 8مورد

 11مورد

 5مورد

 5مورد
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پ -تجزيه وتحلیل عوامل محیط داخلي (ماتريس ارزيابي عوامل داخلي)

به منظور تجزيهوتحلیل محیط داخلی و بر اساس پرسشنامههاي تنظیمشد كه بدین جامعده آمداري
توزيع و پاسخهاي اخذ شد از آنها مقادير بهدستآمد براي عوامل محیط داخلی يعنی ضعفهدا
جدول درج و میانگین وضع موجود كه بیدانگر ضدريب اهمیدت آن عامدل

و قوتها ،در قالب ي

است به همرا نمر موزون هر عامل كه حاصلضرب وزن در ضريب اهمیت است محاسبه و براي
از عوامل ضعفها و قوتها به صورت جداگانه محاسدبه و نهايتداً مجمدوع نمدر مدوزون

هر ي

ضعفها را از مجموع نمر موزون قوتها كم كرد  ،مقدار كمدی بدراي محدیط داخلدی بده دسدت
میآيد كه نتايج آن به شرح ذيل است:
جدول :4ماتريس ( IFEقوتها)

رديف

شمار عامل پرسشنامهها

وضع موجود (اهمیت)

1

S1

1

1

5

8

4

3/94

1/18

1/218

2

S2

1

1

3

8

8

4/11

1/18

/231

3

S3

1

1

1

3

13

4/11

1/18

/281

4

S4

1

1

1

5

5

3/88

1/18

/215

5

S5

1

1

4

5

1

4/15

1/18

/225

8

S6

1

1

8

2

8

3/18

1/18

/218

1

S7

1

2

5

8

2

3/58

1/18

/198

8

S8

1

1

3

5

9

4/35

1/18

/241

9

S9

1

1

8

1

3

3/11

1/18

/215

11

S10

1

1

1

12

5

4/29

1/18

/238

میانگین

تعداد جوابها
خیلی

ك

متوس

كم

م

ط

زياد

خیلی

وضع موجود

زياد

عامل

1

2

3

4

5

جمع كل نمرات موزون قوتها

وزن

نمر
موزون

2/24
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جدول :5ماتريس ارزيابی عوامل داخلی (ضعفها)

رديف

شمار عامل پرسشنامهها

وضع موجود (اهمیت)
میانگین

تعداد جوابها
خیلی كم

كم

متوسط

زياد

خیلی زياد

وضع موجود

1

2

3

4

5

عامل

وزن

نمر
موزون

11

1

3

2

8

4

3/18

1/18

/218

12

1

1

9

8

1

3/41

1/18

/189

13

1

1

8

8

2

3/52

1/18

/195

14

1

1

4

11

2

3/11

1/18

/215

15

1

1

3

8

8

4/29

1/18

/238

18

1

1

8

8

4

3/18

1/18

/218

11

1

2

11

4

1

3/23

1/18

/119

18

1

5

4

1

1

3/23

1/18

/119

جمع كل نمرات موزون ضعفها

1/811

تفاضل مجموع نمرات موزون ضعفها از قوتها

1/859

د -تجزيهوتحلیل عوامل محیط خارجي (ماتريس ارزيابي عوامل خارجي)

بر اساس پرسشنامههايی كه بدین جامعده آمداري توزيدع و پاسدخهداي اخذشدد از آنهدا ،مقدادير
بهدستآمد براي عوامل محیطی خارجی يعنی فرصتها و تهديدات ،در قالب ي

جددول درج و

همچنین میانگین وضع موجود كه بیانگر ضريب اهمیت آن عامل است به همرا نمدر مدوزون هدر
عامل كه حاصلضرب وزن در ضريب اهمیت است محاسبهشد و براي هر ي

از عوامدل فرصدت

و تهديد به صورت جداگانه محاسبه و نهايتاً مجموع نمر مدوزون فرصدتهدا را از مجمدوع نمدر
موزون تهديدها كم كرد  ،مقدار كمی براي محیط خارجی به دست میآيد كده نتدايج آن بده شدرح
جدول  8است:
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جدول :8ماتريس خارجی (فرصت)

رديف

شمار عامل پرسشنامه

وضع موجود (اهمیت)
میانگین وضع

تعداد جوابها
خیلی كم

كم

متوسط

زياد

خیلی زياد

1

2

3

4

5

نمر

وزن

موزون

موجود عامل

19

1

2

1

4

4

3/58

1/11

/358

21

1

1

2

9

8

4/23

1/11

/423

21

1

1

1

3

14

4/82

1/11

/482

22

1

1

1

3

8

3/82

1/11

/382

23

1

1

8

5

8

4

1/11

/4
2/145

جمع كل نمرات موزون فرصتها
جدول :1ماتريس ارزيابی عوامل خارجی (تهديد)

رديف

شمار عامل پرسشنامه

خیلی كم

كم

متوسط

زياد

خیلی زياد

1

2

3

4

5

وضع موجود (اهمیت)
میانگین وضع

تعداد جوابها

وزن

موجود عامل

نمر
موزون

24

1

1

5

11

1

3/58

/358 1/11

25

1

2

3

11

1

3/84

/381 1/11

28

1

3

8

1

1

3/11

/311 1/11

21

1

2

4

11

1

3/52

/352 1/11

28

1

1

3

8

5

4

جمع كل نمرات موزون تهديدات
تفاضل مجموع نمرات موزون تهديدات از فرصتها 1/251

1/11

/4
1/188
1/251
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هـ -تعیین موقعیت راهبردي

جهت تعیین موقعیت راهبردي بر روي محور مختصات و تحلیل شكاف ،بايدد از جدداول ارزيدابی
عوامل داخلی نمر موزون ضعفها را از نمر موزون قوتها كسر نمود كه عدد حاصل را بده ندام
 Aنامگذاري میكنیم.
 2/28 - 1/811 = 1/839نمر موزون ضعفها -نمر موزون قوتها = A

همچنین از جداول ارزيابی عوامل خارجی نمر موزون تهديدات را از نمر موزون فرصتها كم
نمود و آن را به نام  Bنامگذاري میكنیم.
 2/145 - 1/188نمر موزون تهديدات -نمر موزون فرصتها = B

در محور مختصات ،روي محور عمودي كه در رياضیات بده آن محدور Xهدا گفتده مدیشدود،
عوامل محیطی داخلی يعندی ضدعفهدا و قدوتهدا و روي محدور افقدی كده در رياضدیات بده آن
محورYها گفته میشود ،عوامل محیطی خارجی يعنی فرصتها و تهديدات قرار میگیرند.
پس از تعیین نتیجه نمرات موزون عوامل داخلی و خدارجی و مشدخص شددن امتیداز مدوزون
نهايی آنها در ماتريسها به منظور تعیین موقعیدت (وضدعیت و جايگدا فعلدی) و رويكدرد بدراي
تدوين و فرموله كردن راهبردهاي دفاع همهجانبه در حوز تهديد و جنگ آيند  ،امتیدازات فدوق را
روي محورهاي مختصات برابر شكل زير مشخص نمود و نقطه حاصل از تقاطع اين دو عدد را به
دست میآوريم .اين نقطه وضعیت و موقعیت فعلی ما را در اين حوز نشان میدهد .اين ناحیه كده
نقطه در آن قرارگرفته تعیینكنند رويكرد فعلی است.
روي محور عمودي مقدار عوامل محیط داخلی كه برابر  1/839است را از مركز محدور بده سدمت
قوتها جدا میكنیم چون مقدار بهدستآمد مثبت است بنابراين بايد از مركز به سمت بداال محدور
افقی كه قوتها را نشان میدهد حركت كرد و  1/839را عالمت زد و همین كدار را روي محدور
افقی براي عوامل محیط خارجی انجام داد و مقدار 1/251را عالمت زد و چون عدد بهدستآمدد
مثبت است بنابراين به سمت راست محور يعنی فرصتها مقدار  1/251را جددا مدینمدايیم .نقداط
مشخصشد را باهم تالقی داد كه نقطه وضعیت موجود به دست مدیآيدد .ايدن نقطده در بخد
تهاجمی محور قرار دارد يعنی رويكرد فعلی ما در حوز تهديد و جنگ آيندد اسدت .ايدن بخد
خود به چهار قسمت تقسیم میگردد كه شامل تهاجمی خفیف ،تهاجمی معطوف به قوت ،تهاجمی
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معطوف به فرصت و تهاجمی شديد میگردد .نقطه مشدخصشدد وضدع موجدود روي محدور در
بخ

تهاجمی خفیف قرارگرفته است .براي محاسبه فاصله و زاويه نقطه وضدع موجدود از محدور

افقی بايد خطی از نقطه مشخصشد وضع موجود به مبدأ مختصات رسم نمايیم .اين خط زاويهاي
با محور افقی به وجود میآورد و مستطیل موجود را به دو مثلث قائمالزاويه تقسیم مینمايد كه اين
خط وتر اين دو مثلث است .براي محاسبه میزان زاويه نقطه وضع موجود با محور افقی میتدوان از
رابطه فیثاغورث در مثلثهاي قائمالزاويه استفاد نمود .اگر وتر را با حرف  Lنمداي

دهدیم بدراي

محاسبه طول وتر در مثلث موجود كه دو ضلع Aو  Bآن راداريم میتوان به شرح ذيل عمل نمود:
L2 = A2 + B2
  L2= 0/47

 L=0/67 ،

درصورتیكه زاويه بین وتر و محور افقدی را بدا حدرف ( αآلفدا) نشدان دهدیم بندابراين بدراي
محاسبه زاويه آلفا از رابطه تانژانت (تانژانت زاويه موردنظر برابر است با ضلع مقابل زاويده تقسدیم
بر ضلع مجاور) در مثلث قائمالزاويه استفاد نمود و آن را به شرح ذيل به دست میآوريم:
tgα = B / A = 0/402 Arctg (0/402( = 21/9 °

برابر جدول زوايا در مثلثات عدد  1/412برابر تانژانت  21/9درجه است بنابراين مقددار زاويده
بین وتر و محور افقی برابر 21/9درجه است كه در شكل باال نشان داد شد است.
مطلوبترين وضعیت روي محور مختصات داراي بیشترين مقدار قوت و همچنین بیشترين مقددار
فرصت است يعنی در طیف اعدادي كه در پرسشنامهها بین  1الی  5درجشدد  ،مقددار عدددي  5را
دارا میباشند بنابراين نقطه مطلدوب داراي مختصدات  5و  5اسدت كده در ناحیده تهداجمی محدور
مختصات قرارگرفته و اگر خطی از اين نقطه به مبدأ مختصات رسم كنیم زاويه آن با محور عمودي
برابر  45درجه است .براي محاسبه طول اين خط كه اين بخ

را به دو مثلث قدائمالزاويده تقسدیم

نمود میتوان از رابطه فیثاغورث در مثلث قائمالزاويه استفاد نمود كه طبق محاسبات ذيل برابر با
 √51میشود.
L2 = A2 + B2
L2 =52 + 52 = √25+25, L = √50
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بنابراين نقطه مطلوب كه بايدد بده سدمت آن حركدت نمدايیم داراي زاويده  45درجده و طدول
√51نسبت به مركز مختصات است .براي رسیدن به وضدعیت مطلدوب كده نقطده مدوردنظر آن در
ماتريس ارزيابی تعیین موقعیت و اقدام راهبردي مشخص گرديد است بايد زاويه و طول چرخ
راهبردي را محاسبه نمود .با توجه به مشدخص شددن موقعیدت نقطده وضدع موجدود در مداتريس
میتوان اين چرخ

را با كسر كردن زاويه موجود از وضعیت مطلوب محاسبه نمدود .زاويده نقطده

وضع موجود تا محور عمودي برابر  22/3درجه و زاويه نقطه مطلوب تا محدور عمدودي برابدر 45
درجه است بنابراين براي رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب بايد چرخ

 23/1درجهاي كه

تفاضل اين دو عدد است موافق عقربههاي ساعت داشته باشیم.
 = 45° - 21/9° = 23/1°زاويه و طول چرخ
به منظور محاسبه پیماي

راهبردي

طولی از وضع موجود به وضعیت مطلوب نیز بايد طول محاسبهشدد

وضعیت موجود از طول محاسبهشد وضع مطلوب كم نمايیم تا مقدار طولی كه در طول چدرخ
بايد طی نمايیم نیز به دست آيد يعنی بايد  √51كه طول وضعیت مطلوب از مركز ماتريس است را
منهاي  0/68كه طول نقطه وضع موجود از مركز ماتريس است ،كرد تا مقدار چدرخ
دست آيد بنابراين خواهیم داشت:
√51 - 1/88 =8/39

نمودار :3ماتريس ارزيابی ،تعیین موقعیت و اقدام راهبردي

طدولی بده
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بنابراين در چرخ

راهبردي و رسیدن به وضعیت مطلوب عالو بر چرخ

 22/1درجهاي بايدد

از بعد طولی نیز  8/39واحد به سمت خارج از مركز ماتريس تا رسیدن به نقطه مطلوب طی نمايیم.
و -تخصیص منابع به عوامل چهارگانه محیط داخلي و خارجي

میزان تخصیص منابع موجود بده منظدور فدراهم آوردن مقددمات و اقددامات الزم بدراي «ارتقداء و
بهكارگیري قوتها»«،رفع ضعفها»« ،ايجاد و بهكارگیري فرصتها» و «دفع تهديدات»با توجده بده
نمرات موزون هر ي

از عوامل محیطی داخلی و خارجی بهدستآمد از پرسشنامهها و كسب نظر

خبرگان میبايست در تدوين راهبردها مورد مالحظه قرار گیرد.
جدول :8میزان تخصیص منابع به عوامل چهارگانه محیطی
درصد تخصیص

ارتقاء و بهكارگیري

منابع

قوتها
31/318

رفع ضعفها

ايجاد و بهكارگیري

دفع تهديدات

فرصتها
11/58

32/45

19/839

نتیجهگیري و پیشنهاد:
الف -نتیجهگیري

نتايج نهايی تحقیق بیانگر آن است ،عالو بر اين كه  1راهبرد مهم بده عندوان پاسدخ سدوال اصدلی
تحقیق بدست آمد  ،تعداد  28عامل محیطی (قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد) پاسدخ سدوال فرعدی
تحقیق میباشد .بنابراين راهبردهاي دفاع همهجانبه در حوز تهديدد و جندگ آيندد بدا اسدتفاد از
عوامل برترساز (قوتها و فرصتها) به منظور رفع ضعفها و پاسخ به تهديدها ،به روش نخبگدی
تعداد  1گزار راهبردي ،تدوين و با استناد به شمار عاملهاي محیطی مربوطه كده در تددوين هدر
گزار راهبردي مورداستفاد قرارگرفته است در قالب جدول شدمار  9ارائده گرديدد اسدت .سداير
نتايج بهدست آمد عبارتند از:
 -1با توجه به تجربه جنگهاي اخیر منطقه غدرب آسدیا و رشددگرو هداي تروريسدتی -تكفیدري،
تشكیل يگانهاي چاالك و چاب

ضد تروريسم و مراكز آموزش مبدارز بدا تروريسدم در سداختار

نیروهاي مسلح و همچنین سازماندهی ادار مبارز با تروريسم در معاونت اطالعدات آجدا و سدپا
امري ضروري و مهم میباشد .در اين راستا میتوان با استفاد از وابستههاي نظامی از تجربه سداير
ارت ها مثل ارت

پاكستان كه داراي چنین ساختاري میباشد استفاد نمود.
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 -2اجراي جنگ دورايستا و استفاد از تكفیريها به عنوان نیروي زمینی يكی از راهبردهاي آمريكا
در جنگ علیه ج.ا.ايران میباشد ،تروريستهداي تكفیدري داراي تجربده خدوبی در جندگ شدهري
میباشند ،بنابراين با بهر گیري از توان مناسب نیروهاي زمینی ج.ا.ايران ،نبرد زمینی با تكفیريها در
آن سوي مرزهاي خودي طرحريزي و اجرا گردد.
 -3چنانچه آمريكا از نیروي زمینی خود استفاد نمايد ،به علت وحشت سربازان آمريكايی از جنگ
شهري و فرسايشی ،بايد نبرد زمینی با آمريكايیها به صورت جنگ شهري و فرسايشی اجرا گدردد،
در صورت تركیب تكفیريها با نیروي زمینی آمريكا جهت تهداجم علیده ج.ا.ايدران ،بهتدرين شدیو
مبارز با آن اجراي جنگ تركیبی (هیبريدي) با همكاري گدرو هداي جهدادي همگدرا بدا ج.ا.ايدران
میباشد.
جدول :9گزار هاي راهبردي به همرا شمار عوامل برتر ساز ،ضعفها و تهديدات
رديف

1

استفاده از عامل برتر ساز

راهبرد

سازماندهی مركز فرماندهی نیروهاي ويژ با استفاد از قدرت رهبري
و وحدت فرماندهی به منظور كاه

S1,S2,S6, O2

رفع ضعفها و تهديدات

T2,
T3,T4,W7

سطوح سلسلهمراتدب فرمانددهی

جهت مقابله با گرو هاي تكفیري -تروريستی و نیروهاي فرامنطقهاي
2

سازماندهی يگانهاي راهبردي و داشتن عمق راهبدردي در منطقده بدا

S1,S2,
S10,O5

استفاد از چاب سازي و اشراف اطالعاتی بده منظدور داشدتن ارتبداط

W4,
W5,
T2,T3,T4,T
5

ايمن و تحرك مناسب جهت مقابله با جنگ نیابتی و تهديدات امنیتی
3

اجراي رزماي

مردم پايه بدا اسدتفاد از حمايدت مردمدی و نیروهداي

S3,S6,S7,
S8,O3

W1,W8,T1,
T3

نهضتی و نهادينه كردن فرهنگ مقاومت به منظور جبدران ندابرابري در
ناوگان هوايی و مقابله با موش هاي رادار گريز و پهباد دشمن
4

متكی بودن به قدرت درونزاي داخلی بدا اسدتفاد از ضدربه متقابدل و
قدرت بازدارندگی و موقعیت ژئواستراتژي

خلدیجفدارس بده منظدور

S3,S4,S5,S6,S
7,S8,S9,S10,
O1,O4

W1,W2,W6,
W8,T1

مرتفع نمودن نابرابري در فنآوري و تجهیزات
5

انهدام منافع دشمن در منطقه با استفاد از راهبرد دست بلند و قددرت

S4,S5,S9,S10,
O4,O5

W1,W2,W6,
W8,T1,T3

موشكی و حمله به پايگا هاي نظامی دشمن در منطقه به منظدور دفدع
تهديدات هوا پايه و دريا پايهي و سايبري دشمن.
8

مقابله با دشمن فرا منطقهاي با استفاد از تجربیات  8سال دفاع مقدس

S4,S5,S6,S7,S
8,S9,S10,O1,

W2,W3,
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و توان دريايی راهبردي به منظدور انهددام پايگدا هداي موشدكی رادار

W8,T1,T3

O2,O4,O5

گريز و سكوهاي دريايی دشمن در منطقه
1

مقابله با جنگهاي درون تمددنی بدا اسدتفاد از جندگهداي زمیندی و

S3,S7,S10,O2
,O3,O5

فرسايشی و همگرايی با گرو هاي مسلمان منطقه به منظدور مقابلده بدا

w2,W3,W5,
T1,T2,T4,T
5

جنگهاي قومی -مذهبی و نیابتی و حف تاسیسات حیاتی

پس از ارزيابی راهبردها از طريق جدول  SWOTبا استفاد از فن تعیین رجحدان ترتیبدی بدهوسدیله
شباهت به جواب ايد ال كه به روش  TOPSISمعروف است ،نسبت به تعیین مطلوبیت راهبردهدا و
سپس بر اساس مقادير مطلوبیتها ،راهبردها طبق جدول زير اولويتبندي گرديدند.
جدول :11مطلوبیت و اولويت راهبردها
شمار اولويت

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

شمار راهبرد

راهبرد3

راهبرد1

راهبرد2

راهبرد5

راهبرد4

راهبرد1

راهبرد8

مقادير مطلوبیت

1/188

1/115

1/845

1/518

1/512

1/423

1/311

در پاسخ به سوال فرعی تعداد  28مورد قوت ،ضعف ،فرصت و تهديدد اساسدی طبدق جدداول
شمار  11و  11بیان گرديد است.
جدول :11ضعفها و قوتها (عوامل داخلی)
رديف

ضعفها

1

نابرابري در فنآوري و تجهیزات

2
3

سددامانه آمدداد و پد

قوتها

كالسددی

و

قدرت رهبري و وحدت فرماندهی موجود بین ارت
چاب

و سپا

سازي يگدانهداي صدف و سدتاد و اسدتفاد از نیروهداي

متمركز

متخصص و حرفهاي

بمباران زيرساختها و تأسیسات

حمايتهاي مردمی و مردمی نمودن دفاع

حیاتی كشور
4

تحرك مناسب

ضربه متقابل و قدرت بازدارندگی در مواجهه با تهديدات

5

ارتباط مناسدب و ايمدن و مختدل

قابلیتهاي نظامی ج.ا.ا .مثل قدرت موشكی

نمودن سامانههاي راداري
8

اجراي جنگ سايبري

تجربیات  8سال دفاع مقدس

1

سلسلهمراتب فرماندهی طولی

اجراي جنگهاي زمینی و فرسايشی

8

نابرابري در ناوگان هوايی

بهكارگیري نیروهاي نهضتی براي عملیات ويژ

9

-

توان دريايی راهبردي

11

-

اشراف اطالعاتی سازمانهاي اطالعاتی
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جدول :12فرصتها و تهديدها (عوامل خارجی)
رديف

1

عوامل فرصتآفرين
موقعیددت ژئددو اسددتراتژي
ژئوپلیتی

ج.ا.ا؛ و بهددر بددرداري از

عوامل تهديدزا
موش هاي رادار گريز و پهباد دشمن

خلیجفارس

2

همگرايی با گرو هاي مسلمان منطقه

گرو هاي تروريستی و تكفیري

3

نهادينه كردن فرهنگ مقاومت

وجود رژيم صهیونیستی

4

در تیررس بودن پايگا هاي نظامی دشمن در منطقه

اجراي جنگ نیابتی

5

داشتن عمق راهبردي در منطقه

اجراي جنگهاي قومی -مذهبی

ب -پیشنهادها
 )1تأكید بر اجراي جنگهاي ايد محور و استفاد از قددرت درونزاي داخلدی بدا بكدارگیري مندابع
بومی و محلی و ظرفیتهاي بخ خصوص و تركیب آن با قدرت نظامی نیروهاي مسلح جهت
مقابله جنگهاي فناورپايه دشمن.
 )2تأكید بر اجدراي جندگهداي شدناختی (شدناختمحدور) و آرمدانطلبانده بدا اسدتفاد از كددهاي
ژئوپلیتیكی و عالئق ژئوپلیتیكی موجود در منطقه جهت مقابله جنگهاي نیابتی دشمن.
 )3اجراي رزماي هاي مردمپايه و هیبريدي و توسعه عمق راهبردي ج.ا.ايران بدا تأكیدد بدر اجدراي
جنگ مقاومت و جنگ نهضتی جهت مقابله با جنگ تمامعیار دشمن.
 )4تشكیل ائتالفهاي نظامی و انعقاد پیمانهاي دفاعی -امنیتی با كشورها و گدرو هداي همگدرا بدا
ج.ا.ايران و ممانعت از انزواي ژئوپلیتیكی ج.ا.ايران با بهر برداري از توافقدات بده عمدل آمدد در
پسابرجام.
 )5توسعه (دقت و برد) سامانههاي موشكی با افزاي سايتهاي موشكی زيرزمیندی و سدیار جهدت
مقابله با تهديدات درياپايه و هواپايه و جنگ دورايستاي دشمن.
 )8سازماندهی و تشكیل يگانهاي خودكافی واكن سدريع مدردمپايده (چدابكی و چداالكی) جهدت
مقابله با گرو هاي تكفیري -تروريستی.
 )1تجربه جنگهاي اخیر بیانگر اين است كه راهبرد آمريكا در جندگهداي آيندد جندگ نیدابتی بدا
رويكرد تأثیر محوري میباشد ،از طرفی راهبرد گرو هداي تكفیدري -تروريسدتی اجدراي جندگ
مستقیم با رويكرد تخريبمحوري است ،لذا پیشنهاد میگردد نیروهداي مسدلح ج.ا.ايدران جهدت
مقابله با آمريكا راهبرد اجراي جنگهاي تركیبی (هیبريدي) با رويكرد شناختمحدوري را اتخداذ
نمايند و جهت مقابله با گرو هاي تكفیري -تروريستی ،راهبرد عملیات قداطع و سدريع از طريدق
اجراي جنگهاي نهضتی با تكیه بر عملیات هواپايه (به خصوص هوانیروز) را اجرا نمايند.
 )8با توجه به ضعف نسبی نیروي هوايی خودي ،پیشنهاد میگردد ضمن تقويدت ناوگدان هدوانیروز،
تهاجم هوايی با بالگرد جايگزين تهاجم هوايی با جنگندد شدود .تجربده جندگ سدوريه و عدراق

مقاله سیزدهم :تدوين راهبردهاي دفاع همهجانبه در حوز جنگ آيند

كدارايی هدوانیروز بده مراتدب بیشدتر از نیدروي

بیانگر آن است جهت انهدام تكفیريهاي داع
هوايی است.
 )9با توجه به برتري هوايی دشمن ،پیشنهاد میگردد با افزاي برد و میزان دقت موش هاي بالستی ،
اجراي عملیات موش پايه جايگزين هواپايه گردد.
)11با توجه به احتمال توسعه جنگ بین جبهه مقاومت (ج.ا.ايران ،سوريه ،عراق ،لبنان ،فلسطین و ساير
گرو هاي جهادي مثل انصارا ...و غیر ) و مثلث شوم جبهه استكبار (آمريكا ،رژيم صهیونیسدتی ،برخدی
از كشورهاي مرتجع منطقه و گرو هاي تكفیري -تروريستی) پیشنهاد میگدردد تحقیقدی تحدت عندوان
تدوين راهبردهاي دفاع همهجانبه در حوز جنگ آيند بین جبهه مقاومت جهت مقابله با مثلدث شدوم
جبهه استكبار اجرا گردد.
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