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مقالة دوم ،از صفحه 33-25

تدوین راهبردهای نظامی دفاع همهجانبه در برابر جنگ احتمالی آینده
غالمعلی رشید ،1کیومرث حیدری ،2ابوالحسن کبیری ،3علی مهدوی ،4محمود سعادت ارکان نجد
دریافت مقاله69/50/41 :

5

پذیرش مقاله69/50/41:

چكيده
امروزه از دفاع همهجانبه بهعنوان یکی از مؤثرترین روشهای دفاعی در مقابله با تهدیدات همهجانبه دشممن
یاد میشود .لیکن باوجود تالشهای انجامشده ،این موضوع اساسی بهطور شایسته در معرض پمووه همای
علمی قرار نگرفته است .به همین منظور موضوع این تحقیق استفاده از همه اندوختهها ،استعدادها و طرحها،
باهدف تدوین راهبردهای حوزه نظامی دفاع همهجانبه در برابر تهدیدات و جنگ احتمالی آینده اسمت .ایمن
تحقیق ،بهصورت آمیخته و با روش توصیفی–تحلیلی و همبستگی انجام گرفته و عوامل محیطمی تثثیرگمرار
بر دفاع همهجانبه در جنگهای صدر اسالم ،هشت سال دفاع مقدس و جنگهای بیستوپنج سال گرشته در
منطقه غرب آسیا و همچنین عوامل مؤثر بر حوزه نظامی ازنظر اممام خمینمی (

)و اممام خامنمهای

(

)

شناسایی و دسته بندی گردیدند .این عوامل دادههای حاصل از بررسیهای میدانی و جلسات خبرگمی ممورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفته و با در نظر گرفتن موقعیت راهبردی بهدستآمده که در منطقه تهاجمی قرار گرفته
و با عنایت به اسناد باالدستی و اصول اساسی نظامی تعیینشده در ابتدا گزارههمای راهبمردی خمرد و سم
کالن دفاع همه جانبه در حوزه نظامی به روش خبرگی تمدوین و اولویمتبنمدی گردیمد .در مرحلمه پایمانی،
راهبردهای کالن در تقاطع با مطلوبهای کلی دفاع همهجانبه تجمیع و چهار راهبرد نهایی در حموزه نظمامی
دفاع همهجانبه تدوین گردید که عبارتاند از:
 -1بسیج منابع و امکانات ملی و فراملی -2دفاع مردمی (بسیج ارت

 22میلیونی)  -3ارتقاء ساختار دفماعی

و رزمی منعطف و انبساط پریر  -4دستیابی به پدافند غیرعامل مطمئن

واژههای کليدی :راهبرد ،دفاع همهجانبه ،تهدیدات ،جنگ آینده
 1دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی
 2استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشکده علوم و فنون فارابی

 3دان آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول) abolhasan.kabiri@gmail.com
 4دانشجوی دکتری ،علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
 5دانشجوی دکتری ،علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
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مقدمه
بر اساس تعالیم روحبخ

قرآن کریم ،احادیث و روایات ائمه اطهار( ،)آموزههای اسالم ناب که

توسط معمار بزرگ انقالب اسالمی امام خمینمی (
فرماندهی معظم کل قوا امام خامنهای

(

)تبیمین گردیمده و نیمز رهنمودهمای داهیانمه

) ،در جمهوری اسالمی ایران "دفاع" امری حیماتی و از

مسلمات نظام اسالمی محسوب میگردد.
با توجه به تجارب حاصله از هشت سال دفاع مقدس ،بروز مخاصمات و جنگهمای متعمدد در
منطقه جنوب غرب آسیا ،طرح مبانی شکلگیری و بروز جنگ آینده توسمط صماح نظمران و نیمز
از دو دهه اخیر ،میتوان بمهسمادگی دریافمت

تبیین نگاهی عمیق به روند تحوالت جهانی طی بی

که نوع دفاع در مقابل هجمه جبهه کفر از عهده نیرو یما اجمزاء خاصمی از جامعمه ماننمد نیروهمای
مسلح یا همان بخشی که مورد هجوم قرار میگیرد ،برنمیآیمد ،بلکمه تممام تموان و ظرفیمت نظمام
اسالمی را در ابعاد مختلف میطلبد.این موضوع همان ادبیمات مترقمی در حموزه «اسمتراتوی دفماع
همهجانبه» است که توسط حضرت امام خمینی(

)پ

از پایان جنگ تحمیلی مطرح گردید.

درواقع دفاع همهجانبه زمانی موضوعیت پیدا میکند کمه فمرد ،گمروه و جامعمهای موردتهماجم
همهجانبه قرارگرفته باشد و یا اینکه مجموعه تهدیداتی همهجانبه پی
کشور وجود داشته باشد که دفاع همهجانبه را طل

روی یك نظمام و یما یمك

کند ازآنجاییکه انقالب اسالمی در طول حیات

پربرکت خود با طیف مختلفی از تهدیدها روبهرو شده و خواهد شد ،امام

خمینمی(

) بمهعنموان

رهبر و بنیانگرار جمهوری اسالمی ،برای بازتولید دفاع در نظام اسالمی ،مفهموم "اسمتراتوی دفماع
همهجانبه"را در قال

یکی از هنجارهای نظام اسالمی مطرح فرمودند .دفاع همهجانبمه را ممیتموان

کاربست تمامی ظرفیتها و مقدورات موجود برای مواجهه با جبهه کفر در شمرایط حمال و آینمده،
فرا روی نظام اسالمی دانست .دفاع همهجانبه ،مفهمومی بما ظرفیمت معنمایی فمراوان اسمت .چنمین
ظرفیتی اجازه آن را میدهد که از زوایای گوناگون به آن نگریسته شود(.آقاجانی)5 :1312،
با این نگاه ،اولین و اساسیترین نکته و مسئله محوری این است که تفکر و ایمدئولویی مسملط
امام

خمینی(

) در حوزه دفاع از حیات و حاکمیت انقالب اسالمی و نیز برخمورداری از قمدرت

حداکثری جهت دفع تهدیدات احتمالی ،مورد غفلت واقع شده و مشاهده میگردد که این موضموع
اساسی در بستر علمی و پووهشی قرار نگرفته و از پمردازش الزم جهمت خلمق مفماهیم راهبمردی
درزمینة دفاع با بهرهگیری از حوزههای تثثیرگرار ازجمله نظامی برخوردار نمیباشد کمه در تحقیمق
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اولیه در پی

موردبحث این پرس

روی ما قرار میگیرد که :راهبردهای نظامی دفاع همهجانبمه در

مقابله با تهدیدات احتمالی جنگ آینده چیست؟
این تحقیق به سب

ارتباط تنگاتنگی که موضوع دفاع با حیات و گسترش پهنه فعالیتهای معنموی

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در منطقه و جهان دارد از دو جنبه نظری و عملی نیز به شمرح
ذیل دارای اهمیت است.
اوالً -جوابگوی مطالبه بنیانگرار نظام ج.ا.ا .امام

خمینی(

) و فرماندهی معزز کل قموا

(

) در

زمینة تولید ادبیات راهبردی دفاع همهجانبه خواهد بود .ثانیاً شرایط الزم جهمت اجمرای قسممتی از
سند چشمانداز  22ساله کشور در قال

برنامه و سیاستهای کلی نظام مقدس جمهموری اسمالمی

ایران در افق  1424را فراهم میگردد و نکته دیگر اینکه پاسخ به نیماز نیروهمای مسملح جمهموری
اسالمی ایران در جهت دستیابی به باالترین سطح دفاعی در جنگ احتمالی آینده را فراهم میسمازد
و به همین ترتی

موجبات هماهنگی و برقراری شبکهای کمارآ و اثمربخ

رابمین سیاسمتمداران و

نظامیان جهت همافزایی مؤلفههای قدرت در باب دفاع از ارزشهمای مقمدس جمهموری اسمالمی
ایران فراهم مینماید که میتواند تصویر مناسبی را از تهدیدات و نیز ماهیت و ویوگیهمای جنمگ
احتمالی آینده ترسیم نموده و چگونگی تعامل عوامل محیطی با این ویوگیها را بیان نماید.
از طرف دیگر عدم اجرای تحقیق باعث ایجاد غافلگیری راهبردی و بروز بحران در جنگ احتمالی
آینده شده و فرماندهی و مدیریت صحنه عملیات با نقصان روبرو خواهد شمد و همچنمین چرخمه
پاسخ به نیازهای دفاعی کشور دچار آسی

جدی خواهمد شمد .لمرا همدف اصملی از ایمن تحقیمق

دستیابی به راهبردهای نظامی دفاع همه جانبمه در جنمگ احتممالی آینمده اسمت کمه ضمرورت دارد
اهداف فرعی دیگری نیز مدنظر قرار گیرد ازجمله:
 -1شناخت عوامل تثثیرگرار بر مؤلفه نظامی دفاع همهجانبه در جنگهای صدر اسالم
 -2شناخت عوامل تثثیرگرار بر مؤلفه نظامی دفاع همهجانبه ازنظر امام خمینمی
معظم کل قوا

امام خامنهای(

(

) و فرمانمدهی

)

 -3شناخت عوامل تثثیرگرار بر مؤلفه نظامی دفاع همهجانبه در هشت سال دفاع مقدس
 -4بررسی جنگهای  25سال گرشته در منطقه غرب آسیا و احصماء عواممل ممؤثر در مؤلفمههمای
قدرت درصحنه جنگ
 -5شناخت قدرت نظامی امریکا و تبیین تثثیر آن بر مؤلفه نظامی دفاع همهجانبه
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 -6احصاء ویوگیهای جنگ آینده در مؤلفه نظامی دفاع همهجانبه
 -0تبیین توانمندیها و آسی پریریهای جمهوری اسالمی ایران در مؤلفه نظامی دفاع همهجانبه
 -8تبیین عوامل تهدید زا و فرصتآفرین جمهوری اسالمی ایران در مؤلفه نظامی دفاع همهجانبه
و اما سؤال اصلی که این پووه

درصدد پاسخگویی به آن میباشمد ایمن اسمت کمه «راهبردهمای

نظامی دفاع همهجانبه در جنگ احتمالی آینمده چیسمت؟» کمه بمرای پاسمخگویی بمه آن پاسمخ بمه
سؤاالت فرعی زیر ضروری است :
 -1عوامل تثثیرگرار بر مؤلفه نظامی دفاع همهجانبه در جنگهای صدر اسالم کدامند؟
 -2عوامل تثثیرگرار بر مؤلفه نظامی دفاع همهجانبه ازنظر امام خمینی

(

)و فرماندهی معظم کل

قوا (مدظلهالعالی) کدامند؟
 -3عوامل تثثیرگرار بر مؤلفه نظامی دفاع همهجانبه در هشت سال دفاع مقدس چیست؟
 -4عوامل مؤثر در مؤلفههای قدرت درصحنه جنگهمای  25سمال گرشمته در منطقمه غمرب آسمیا
کدامند؟
 -5تثثیر قدرت نظامی امریکا در مؤلفه نظامی دفاع همهجانبه چگونه است؟
 -6ویوگیهای جنگ آینده در مؤلفه نظامی دفاع همهجانبه کدامند؟
 -0توانمندیها و آسی پریریهای جمهموری اسمالمی ایمران در مؤلفمه نظمامی دفماع هممهجانبمه
کدامند؟
 -8عوامل تهدید زا و فرصتآفرین جمهموری اسمالمی ایمران در مؤلفمه نظمامی دفماع هممهجانبمه
کدامند؟
مبانی نظری
پيشينه تحقيق:

در مطالعات اکتشافی انجامشده در خصوص موضوع و پرویههای تحقیقاتی ،بررسی رسالهها و
مقالههای علمی ارائهشده در همای ها تمالش گردیمده اسمت از جدیمدترین و آخمرین مطالعمات
انجامشده مرتبط با موضوع استفاده نموده و این امر در دان افزایی موضموع نقم
است.

فراوانمی داشمته
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بیشتر مطالعات انجامشده ازنظر موضوع به بررسی موارد اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،منابع انسمانی،
نظامی در هشت سال دفاع مقدس و نیز برخی ویوگیهای جنگ احتمالی آینده متناس

با وضعیت

اخیر و کنونی جنگهای منطقهای با حمایت امریکا اسمت .لمیکن پمرداختن بمه موضموع در قالم
آموزههای دینی و نیز تولید ادبیات راهبردی نیاز به بررسی بیشتر دارد.
مطالعات انجامشده بیشتر با نوع تحقیمق توصمیفی کماربردی و بما اسمتفاده از ابمزار پرسم ناممه و
مصاحبه صورت گرفته است.
بیشتر یافتههای تحقیقات حاکی از بیان رابطه بین تهدیمدات و جنمگ آینمده بموده و ایمن موضموع
حاکی از برخورداری حوزه دفاع همهجانبه از مبانی فراتر ازآنچه بهدستآمده دارد.
نقاط اشتراک پیشینههای تحقیق بیشتر به لحاظ بیان شیوهها ،دیدگاه و گفتمان عالمان و اندیشمندان
درزمینة دفاع ،جنگ تحمیلی ،جنگهای اخیر و کنونی در منطقه و نیمز جنمگ آینمده اسمت و ایمن
موارد قابلیت و کفایت ارائه مطال

را در تحقیق افزای

خواهد داد.

نقاط افتراق مباحث در حوزه دفاع ،جنگ تحمیلی ،جنگهای اخیر و کنونی در منطقه و نیمز جنمگ
آینده همان مواردی است که در تحقیق به دنبال آن هستیم که شفاف نمودن بعد آموزههای دینمی و
دستیابی به راهبردی مدون در دفاع همهجانبه در جنگ احتمالی آینمده خواهمد بمود .بمرای احصماء
مؤلفه ها و زیرمولفههای موردنیاز موضوع تحقیق و تدوین چارچوب نظری تحقیق از مبانی نظمری
مطرحشده در پیشینهها استفاده میشود.
مفهوم شناسی:

تهدید :1تهدید در لغت ،معانی مختلف اما نزدیك به همم دارد .در زبمان فارسمی برخمی از فرهنمگ
لغات (عمید )208:1381 ،آن را به ترساندن ،بیم دادن و بیم عقوبمت دادن معنما کمردهانمد .فرهنمگ
آکسفورد تهدید را اینگونه تعریف میکند:امکان به وحشت انداختن ،ترساندن یا ایجاد فاجعه برای
یك فرد یا جامعه .آسی

زدن به کسی یا چیزی ،نتایج ناخوشایند به بار آوردن.

) (Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2005:304برخی از دائرهالمعارفها نیز
در توضیح تهدید آوردهاند 2:تهدید بیان نیت آسی

رساندن به کسی یا تنبیه کمردن اوسمت .تهدیمد

منوط به نحوهی عمل دریافتکننده تهدید خواهد بود .تهدید میتواند حاوی یمك پیمام آشمکار یما
-Threat
2

اینترنت ویکی پدیا

1
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ضمنی باشد.معنای لغوی و عمومی تهدید در حوزههای مختلف مانند تهدید جانی یا ممالی انسمان،
تهدید یك شرکت تجاری ،تهدید خانواده و  ...بمه شمکل تقریبماً مشمابه و یکسمان کماربرد دارد .از
مجموع مالحظات فوق میتوان به تعریف جامعتری از تهدید دستیافت که تهدیدات امنیتی را نیز
میتوان از مصادیق آن دانست :تهدید عبمارت از وضمع و حمالتی اسمت کمه در آن مجموعمهای از
ادراکات و تصورات نسبت به پدیدهها و رابطهی آنها با بقاء ،کمیت یا کیفیت ارزشهای اساسی و
مورد احترام بر وجود خطر جدی یا امکان نابودی آن ارزشها داللت میکنند (تریمف-52 :1383 ،
.)41
راهبرد (استراتژی) نظامی:

در تعریف استراتوی نوشت« :فن هدایت نبرد و تطبیق و هماهنگ ساختن نبردهما

کالوزویت

جهت نیل به هدفهای جنگ» است .در این تعریف استراتوی بیانگر طراحیهای عملیاتی و تدابیر
و هماهنگیهای کلی در میدان جنگ میباشد .لیدل هارت نیز تعریف استراتوی را تکامل بخشید و
در بیان آن نوشت « :استراتوی هنر (فن) تخصیص و کاربرد ابزار و وسمایل نظمامی بمرای نیمل بمه
اهداف سیاسی است» .)Wolin,1969,p.1080 Sheldons( .همچنین انجمن تحقیقات نظمامی
وابسته به پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) استراتوی را اینگونه تعریف کرده است :استراتوی ،علمم و
فن توسعه و کاربرد قدرتهای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی ملت به هنگام صملح و جنمگ
بهمنظور تثمین حداکثر پشتیبانی از سیاستهای ملی و افزای

احتمالی پیمروزی و تقلیمل احتممالی

شکسممت اسممت( .فارسممی .)33 :1363،آرتممور .اف.الیکممر 1اسممتراتوی نظممامی را صممرفاً بخشممی از
مجموعهای بنام استراتوی ملی و در خدمت آن میداند .در این بحث تعریف ذیل را که توسط ستاد
مشترک ارت

ایاالت متحده بکار گرفته شده است مورداسمتفاده قمرار ممیدهمیم:اسمتراتوی نظمامی

عبارت است از فن و علم به کارگیری قوای نظامی یك ملت برای تمثمین اهمداف سیاسمت ملمی از
طریق استفاده از قوای نظامی و یا تهدید بهزور .بهطورکلی و بر اساس آنچه گرشت «اسمتراتوی یما
راهبرد نظامی عبارت است از دان  ،هنر و فن بهکارگیری قموای نظمامی یمك ملمت بمرای تمثمین
اهداف سیاسی آن»( .جمشیدی)34 :1383،
1

آرتور.اف.الیکر سرهنگ بازنشسته ارت

دارای درجه لیسان

آمریکا و استاد استرتوی نظامی کالج جنگ ارتم

از آکادمی نظامی آمریکا و فوق لیسان

التحصیل دانشکده فرماندهی و ستاد و کالج جنگ ارت

آن کشمور

از دانشگاه میشیگان ممی باشمد .وی فمار

آمریکا نیز می باشد.
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روششناسی
این تحقیق از نوع کاربردی و توسمعهای اسمت .ازآنجاکمه اهمداف تحقیمق ارائمه راهبمرد دفماع
همهجانبه در حوزه نظامی است؛ لرا این تحقیق در زمره تحقیقات کماربردی اسمت و بما توجمه بمه
اینکه این تحقیق بهمنظور ارائه راهبرد در حوزه مربوطه هستیم ،این تحقیق توسعهای است کمه بمه-
صورت آمیخته و با روش توصیفی تحلیلی ،پیمایشی و همبستگی اجرا شده است.
با توجه بهعنوان این تحقیق و کلیدوایههای آن و موضوع دفاع همهجانبه کشور در حوزه تخصصی
نظامی ،جامعه آماری که ممیتوانمد در پاسمخ بمه سمؤاالت تحقیمق بمه مما کممك کنمد بایمد دارای
ویوگیهای ذیل باشد:

 دارای تخصص یا تجربه در موضوعات حوزه نظامی در دفاع همهجانبه
 آگاه به تهدیدات مرتبط با حوزه نظامی در دفاع همهجانبه
 آشنا به اصول مدیریت راهبردی

 آشنا به مباحث مدیریت کالن دفاعی
 سابقه مدیریتی در مشاغل راهبردی
با توجه به ویوگیهای فوق 18 ،نفر با نظر اساتید راهنما از میان خبرگمان و صماح نظمران حموزه
نظامی انتخاب گردید .روش نمونهگیری با توجه به محدود بودن تعداد آن ،روش تمام شمار است.
ابزار اصلی جمعآوری دادههای ثانویه ،فی برداری است کمه بما روش کتابخانمهای ،دادههمای الزم
جمع آوری شدند .همچنمین ابمزار اصملی جممعآوری دادههمای اولیمه در ایمن تحقیمق مصماحبه و
پرسشنامه بود که با استفاده از روش میدانی دادههای مربوطه گمردآوری شمدند .سمؤاالت مصماحبه
پ

از تثیید کمیت و کیفیت آن توسط اساتید راهنما ،مشاورین و صاح نظران مطمرح و از سمطح

جامعه خبرگان جمعآوری گردید .پرسشنامه تحقیق شامل دو بخ

اصلی است.

تشریح پرسشنامهها و روایی و پایایی آنها
بهمنظور دستیابی به پاسخ سمؤاالت تحقیمق ،الزم اسمت کمه بمر اسماس اطالعمات اسمتخراجشمده،
پرسشنامه هایی طراحی و از طریق پاسخِ خبرگان نسبت به ارزیابی نظرات محققین اقدام گمردد لمرا
بدین منظور در این تحقیق ،سه نوع پرسشنامه طراحی و توزیع گردید .نخستین پرسشنامه بهمنظمور
استخراج عوامل محیطی اعم از عوامل داخلی و خارجی کمه شمامل عواممل قموتهما ،ضمعفهما،
تهدیدها و فرصتها میباشند طراحی گردید .جهت این امر ابتدا عوامل مؤثر بر دفاع همهجانبمه در

42

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتویك  -سال پانزدهم ،شماره  ،02زمستان 1316

حوزه نظامی که در پایان فصل دوم تحقیق و از روی مطالعات محیطی و ادبیات تکمیلی اسمتخراج
گردیده و در مدل مفهومی تحقیق درج شده در قالم

پرسشمنامه بمه قضماوت خبرگمان مربوطمه و

مطابق با جامعه آماری تعیینشده گراشته شدند تا بر اساس مقیاس کیفی خیلی کمم ،کمم ،متوسمط،
زیاد و خیلی زیاد که معادل عددی مقادیر کممیِ  1تما  5اسمت پاسمخ دهنمد .سم

بما اسمتفاده از

روشهای آماری ،پاسخهای جمعآوریشده مورد تجزیمهوتحلیمل قمرار گرفتنمد و بمر اسماس ایمن
اطالعات ،جداول ماتری

ارزیابی عوامل داخلی و ماتری

ارزیابی عوامل خارجی 1تشکیل و وزن

و نمره موزون برای آنها محاسبه گردید که درنهایت عوامل محیطی چهارگانه در حوزه تخصصمی
مورد شناسایی قرار گرفت.پ

از تدوین راهبردهای تخصصی و بهمنظور ارزیابی و استانداردسازی

و تعیین میزان مطلوبیت هر یك از راهبردها و همچنین تعیین اولویت راهبردهای بهدسمتآممده بما
استفاده از ماتری

 TOPSISو پاسخ به سؤاالت اصلی تحقیق ،نسبت به طراحمی پرسشمنامه دوم

اقدام گردید بهطوریکه با این پرسشنامه ،هم صحت راهبردها و هم اولویت آنهما بمه دسمت آممد
پرسشنامه مرکور شامل درج کلیه راهبردهایی بود که به روش نخبگی طراحیشده است و در آنها
از خبرگان خواسته شده بود که میزان موافقت خود را با هریك از راهبردها جهت انطبماق عملکمرد
آن ها با عوامل محیطی چهارگانه (کاه

آسی پریریها ،ارتقاء قوتها ،دفع تهدیدات و استفاده از

فرصتها) را با مقیاس کیفی خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیماد کمه معمادل عمددی مقمادیر
کمیِ  1تا  5است پاسخ دهند لرا با پاسخهای بهدستآمده میزانِ عملکردِ هر راهبرد برای تمكتمك
عوامل چهارگانه محیطی ،بررسی و میانگینِ مقادیرِ هر عامل بهطور مثال :میانگین ضعف اول بهطور
جداگانه و میانگینِ ضعف دوم بهطور جداگانه و به همین روش برای تمام عوامل بهطور جداگانمه،
از روی پاسخ خبرگان محاسبه و س

در انتها ،میانگینِ میانگینها برای هر چهمار عاممل محاسمبه

گردید بهطوریکه برای هر راهبرد ،چهار میانگین بمرای چهمار عاممل محیطمی حاصمل گردیمد .بما
استفاده از میانگینهای بهدست آمده برای تمامی راهبردها و همچنمین ضمرای
محیطی که به روش نخبگی بهدست آمده بودند نسبت به تشکیل ماتری
گردید .در ادامه ،میزان مطلوبیت هر راهبرد با استفاده از ماتری

مربموط بمه عواممل

ارزیمابی راهبردهما اقمدام

ارزیابی راهبردها و بما اسمتفاده از

فن تعیین رجحان ترتیبی بهوسیله شباهت به جواب ایدهآل 2محاسمبه شمدند و در انتهما بمر اسماس

1- IFE & EFE
TOPSIS

2
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بی ترین مقدار مطلوبیتهای بهدستآمده ،راهبردها اولویتبندی گردیدند.پرسشنامه سموم جهمت
ارزیابی و انطباق راهبردهای اولویتبندی شده با اصول کالن دفاع همهجانبه طراحمی گردیمد .ایمن
پرسشنامه به روش نخبگی و توسط همان نخبگمانی کمه در تمدوین راهبردهمای حموزه تخصصمی
شرکت داشتند ،پاسخ داده شد در این پرسشنامه ،انطباقِ کلیمه راهبردهمای اولویمتبنمدی شمده ،بما
اصول کالن ابال شده ،مورد سؤال قرار گرفت.
در این تحقیق ابتدا یك نمونه اولیه  32تایی پی آزمون گردید که میمزان ضمری

اعتمماد بما روش

آلفای کرون باخ محاسبه گردید که نتایج به شرح جدول ( )3-2به دست آمد و خروجیها (مقمدار
آلفاهای محاسبهشده) بر پایایی قابلیت اعتماد باال و خیلی خوب پرسشنامه صحه گراشت.
در خصوص روش تجزیهوتحلیل تحقیق باید مترکر شد که حاصل این تحقیق ارائه راهبمرد اسمت،
فرضیه اصلی طراحی نشده ولیکن جهمت تکمیمل ادبیمات موردنیماز ،ضممن انجمام مصماحبههمای
تخصصی  ،از روشهای تحلیل گفتمان و تحلیل خبرگی مؤلفهها استفاده و بدین ترتیم

،عواممل

مؤثر دفاع همهجانبه حوزهی نظامی احصاء شده است.بهمنظور تقسیمبندی عواممل ممؤثر بمه چهمار
حوزه ضعفها و قوتها و فرصتها و تهدیدها و همچنین تحلیل ایمن عواممل ،از روش خبرگمی
استفاده و نتایج آن از طریق پرسشنامه در معرض قضماوت خبرگمان قمرار گرفمت و پم

از اخمر

نظرات خبرگان (پاسخ پرسشنامهها) ،با پارامترهای توصیفی بهخصوص جدول توزیع فراوانی مورد
تجزیهوتحلیل قرارگرفت.همزمان با این اقدامات اصول اساسی دفاع همهجانبه در حوزه نظمامی ،بما
روش تحلیل اسناد ،جلسات خبرگی و طوفان مغزی و مالحظه اسناد باالدستی احصاء شد.در ادامه،
با استفاده از روش بهینه شده تدوین راهبرد دانشگاه عالی دفاع ملی ،بمه تحلیمل شمکاف راهبمردی،
تخصیص منابع و تدوین گزارههمای راهبمردی ،پرداختمه و بمرای تعیمین مطلوبیمت آنهما از روش
انتخاب برترین پیشنهاد از طریق تشابه به راهحل ایدهآل استفاده شد .به همین منظور ،بعد از ارزیابی
راهبردها که از طریق جمعآوری پاسخهای پرسشنامه محقق سماخته انجمام شمد ،مماتری
راهبردها تشکیل و پ

ارزیمابی

از محاسبه مطلوبیت هر یك از راهبردها  ،نسبت به اولویتبندی راهبردهما

بر اساس بی ترین مقادیر مطلوبیتها اقدام گردید.
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تجزیهوتحليل دادهها یافتههای تحقيق
پ

از تثیید روایی و پایایی پرسشنامهها و برگزاری جلسات خبرگی و بررسی اسمناد باالدسمتی

و تحلیل محتوی گفتمان حضمرت اممام خمینمی ()و اممام خامنمهای

(

) ،بمه سمازماندهمی و

تلخیص دادهها و تبدیل آنها به اطالعات قابل فهم پرداخته ،و به همین منظمور در ابتمدا اطالعمات
مربوط به جامعه آماری را بررسی نموده و به اصول اساسی حاکم اشاره شد .سم

عواممل محمیط

داخلی و خارجی را به تفکیك هر حوزه و در بخ های چهارگانمه (ضمعف و قموت و فرصمت و
تهدید) شناسایی و استخراج کرده ،تجزیهوتحلیل آن را با ترسیم ماتری های ارزیابی ارائمه نمموده.
در ادامه با توجه به دادههای حاصل از تجزیهوتحلیل محیطی ،موقعیت راهبردی وضع موجود را بما
استفاده از جدول  spaceمعمین و تحلیمل راهبمردی مربموط را ارائمه شمد .پم

از انجمام تحلیمل

راهبردی ،به نحوهی تخصیص منابع در جداول جداگانه نیز اشاره شد.
اصول اساسی حاکم بر حوزه نظامی
اصول اساسی حاکم بر ایمن حموزه پم

از انجمام مطالعمات اکتشمافی و بررسمی اسمناد و ممدارک

باالدستی و تحلیل محتوی و گفتممان حضمرت اممام
خامنهای(

خمینمی(

) و مقمام عظممای والیمت ،اممام

) و همچنین برگزاری چندین جلسه نشست خبرگی حاصلشده و درنهایت بما تثییمد

اساتید محترم راهنما و مشاوره به شرح ذیل ارائه گردد:
 .1والیت و رهبری
 .2استکبارستیزی و حمایت از مظلومین و مستضعفین
 .3بسیج ارت

بیستمیلیونی (دفاع مردمی)

 .4حفظ و ارتقاء دائمی آمادگی رزمی
 .5بازدارندگی
تجزیهوتحليل محيط خارجی (ماتریس ارزیابی عوامل خارجی):

بر اساس پرسشنامههایی که بین جامعه آماری توزیمع و پاسمخهمای اخرشمده از آنهما ،مقمادیر
بهدستآمده برای عوامل محیطی خارجی یعنی فرصتها و تهدیدات ،در قال
همچنین میانگین وضع موجود که بیانگر ضری
عامل که حاصلضرب وزن در ضری

یك جمدول درج و

اهمیت آن عامل است به همراه نممره مموزون همر

اهمیت است محاسبهشده و برای هر یك از عواممل فرصمت

43

تدوین راهبردهای نظامی دفاع همه جانبه در برابر جنگ احتمالی آینده

و تهدید بهصورت جداگانه محاسبه و نهایتاً مجموع نممره مموزون فرصمتهما را از مجمموع نممره
موزون تهدیدها کم کرده ،مقدار کمی برای محیط خارجی به دست میآید.
برای تعیین موقعیت راهبردی و وضع موجود روی محور عمودی مقدار عوامل محمیط داخلمی کمه
برابر 1/121است را از مرکز محور به سمت قوتها جدا میکنیم چون مقدار بمهدسمتآممده مثبمت
است بنابراین باید از مرکز به سمت باال محور افقی که قوتها را نشمان ممیدهمد حرکمت کمرده و
 1/121را عالمت زده و همین کار را روی محور افقی برای عواممل محمیط خمارجی انجمام داده و
مقدار 1-/386را عالمت زده و چون عدد بهدستآمده منفی است بنابراین بمه سممت چمح محمور
یعنی تهدیدات مقدار  1-/386را جدا مینماییم .نقاط مشخصشده را بماهم تالقمی داده کمه نقطمه
وضعیت موجود به دست میآید .این نقطه در بخ
در حوزه نظامی رقابتی است .این بخ

رقابتی محور قرار دارد یعنی رویکرد فعلی مما

خود به چهار قسمت تقسیم ممیگمردد کمه شمامل رقمابتی

خفیف ،رقابتی معطوف به قموت ،رقمابتی معطموف بمه تهدیمد و رقمابتی شمدید ممیگمردد .نقطمه
مشخصشده وضع موجود روی محور در بخ

رقابتی معطوف به قوت قرارگرفته است.

برای محاسبه فاصله و زاویه نقطه وضع موجود از محور افقی بایمد خطمی از نقطمه مشمخصشمده
وضع موجود به مبدأ مختصات رسم نماییم .این خط زاویهای با محور افقی بمه وجمود ممیآورد و
مستطیل موجود را به دو مثلث قائمالزاویه تقسیم مینماید که این خمط وتمر ایمن دو مثلمث اسمت.
برای محاسبه میزان زاویه نقطمه وضمع موجمود بما محمور افقمی ممیتموان از رابطمه فیثماغورث در
مثلثهای قائمالزاویه استفاده نمود .اگر وتر را با حرف  Lنمای

دهیم برای محاسبه طول وتمر در

مثلث موجود که دو ضلع Aو  Bآن راداریم میتوان به شرح ذیل عمل نمود:
L2 = A2+B2= 1/61 L=1/3

L2 = A2 + B2

درصورتیکه زاویه بین وتر و محور افقی را با حرف ( αآلفا) نشان دهیم بنمابراین بمرای محاسمبه
زاویه آلفا از رابطه تانوانت (تانوانت زاویه موردنظر برابر است با ضلع مقابل زاویه تقسیم بمر ضملع
مجاور) در مثلث قائمالزاویه استفاده نموده و آن را به شرح ذیل به دست میآوریم:
Arctg (2/021) = 53/1 °

tgα =A/B = 2/021

برابر جدول زوایا در مثلثات عدد 2/021برابر تانوانت 36/21درجه است بنابراین مقدار زاویمه بمین
وتر و محور افقی برابر  36/21درجه است که در شکل باال نشان دادهشده است.
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مطلوبترین وضعیت روی محور مختصات دارای بی ترین مقمدار قموت و همچنمین بمی تمرین
مقدار فرصت است یعنی در طیف اعدادی که در پرسشنامهها بین  1الی  5درجشده ،مقدار عمددی
 5را دارا میباشند بنمابراین نقطمه ایمدئال و مطلموب دارای مختصمات  5و  5اسمت کمه در ناحیمه
تهاجمی محور مختصات قرارگرفته و اگر خطی از این نقطه به مبدأ مختصات رسم کنیم زاویمه آن
با محورِ عمودی برابر  45درجه است .برای محاسبه طول این خط که ایمن بخم

را بمه دو مثلمث

قائمالزاویه تقسیم نموده می توان از رابطه فیثاغورث در مثلث قائمالزاویه اسمتفاده نمموده کمه طبمق
محاسبات ذیل برابر با  √52میشود.
2

2

2

L =A +B

L2 =52 + 52 = √25+25, L = √52
بنابراین نقطه مطلوب که باید به سمت آن حرکت نماییم دارای زاویه  45درجه و طول √52نسمبت
به مرکز مختصات است.
برای رسیدن به وضعیت مطلوب که نقطه موردنظر آن در ماتری
راهبردی مشخص گردیده است باید زاویه و طول چرخ
مشخص شدن موقعیت نقطه وضع موجود در ماتری

ارزیابی تعیین موقعیمت و اقمدام

راهبردی را محاسبه نمود .با توجمه بمه

میتوان این چرخ

را با جمعبندی زوایای

موجود تا وضعیت مطلوب محاسبه نمود .زاویه نقطه وضع موجود تا محمور عممودی برابمر 36/21
درجه و زاویه نقطه مطلوب تا محور عمودی برابر  45درجه است بنابراین بمرای رسمیدن از وضمع
موجود به وضع مطلوب باید چرخ  18/1درجه ای که مجموع این دو عدد است موافق عقربههای
ساعت داشته باشیم 36/21°+45°=81/21°.زاویه چرخ
بهمنظور محاسبه پیمای

راهبردی

طولی از وضع موجود به وضعیت مطلوب نیمز بایمد طمول محاسمبهشمده

وضعیت موجود از طول محاسبه شده وضع مطلوب کم نماییم تا مقدار طولی که در طول چمرخ
باید طی نماییم نیز به دست آید یعنی باید  √52که طول وضعیت مطلوب از مرکز ماتری
منهای 1/3که طول نقطه وضع موجود از مرکز ماتری
دست آید بنابراین خواهیم داشت:

است ،کمرده تما مقمدار چمرخ

است را
طمولی بمه

√52 -1/3 = 5/00
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بنابراین در چرخ

راهبردی و رسیدن به وضعیت مطلوب عالوه بر چرخ

از بعد طولی نیز  5/00واحد به سمت خارج از مرکز مماتری

 18/1درجمهای بایمد

تما رسمیدن بمه نقطمه مطلموب طمی

نماییم.

نمودار  :1ماتری

ارزیابی تعیین موقعیت و اقدام راهبردی

تخصيص منابع به عوامل چهارگانه محيط داخلی و خارجی:

میزان تخصیص منابع موجود بهمنظور فراهم آوردن مقدمات و اقمدامات الزم بمرای "ارتقماء و بمه-
کارگیری قوتها""،رفع ضعفها"" ،ایجاد و بهکارگیری فرصتها" و "دفع تهدیدات"با توجمه بمه
نمرات موزون هر یك از عوامل محیطی داخلی و خارجی بهدستآمده از پرسشنامهها و کس
خبرگان میبایست در تدوین راهبردها مورد مالحظه قرار گیرد.

نظر
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جدول  :1میزان تخصیص منابع به عوامل چهارگانه محیطی در حوزه نظامی
ارتقاء و به

عنوان

کارگیری قوتها

درصد تخصیص منابع

رفع ضعفها

57/19

99/61

ایجاد و بهکارگیری
فرصتها
36/26

دفع تهديدات
37/06

تدوین راهبردهای دفاع همهجانبه در حوزه نظامی:

ازآنجایی که جوهره راهبرد ،تمرکز بر موضوعات اساسمی بما اسمتفاده از عواممل برتمر سماز اسمت
بهطوریکه باید ضمن آنکه بتواند ضعفها و تهدیدات را پاسخ دهد ،اهداف را نیز پوش
پ

دهد .لمرا

از تعیین موقعیت راهبردی و تحلیل شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب و تخصیص منمابع

تعیینشده (اوزان چهارگانه محیط داخل و خارج) و بر اساس اهداف بیانشده و بهمنظور رسمیدن بمه
وضع مطلوب ،راهبردهای دفاع همهجانبه در حوزه نظامی با استفاده از عوامل برتر سماز (قموتهما و
فرصتها) بهمنظور رفع ضعف ها و پاسخ به تهدیدات ،توسط یك گروه از نخبگان حوزه نظامی و به
روش نخبگی تعداد  12گزاره راهبردی ،تدوین و با استناد به شماره عاملهای محیطی مربوطه که در
تدوین هر گزاره راهبردی مورداستفاده قرارگرفته است گزارههای راهبمردی خرد(بخشمی) در حموزه
نظامی به شرح زیر است :
 .1ارتقاء سطح پایداری و آستانه تحمل جامعه با استفاده از کلیه امکانات و منمابع و ظرفیمتهمای
یئوپلیتیکی بهمنظور مقابله با تهدیدات ترکیبی دشمن
 .2افزای

توان جنگ اطالعاتی و شناختی با استفاده از نیروی انسانی کارآزموده و توانمند ،ابتکمار

و خالقیت ،بهمنظور عدم غافلگیری راهبردی ،خنثی نمودن توان سایبری و شبکههای اطالعاتی
 .3ارتقاء کمی و کیفی سطح آموزش با استفاده از روحیه و انگیزه الهی تفکمر بسمیجی و دکتمرین
دفاعی متناس
 .4افزای

با ارت

بیستمیلیونی ،بهمنظور خنثی نمودن برتریهای فنی و مهارتی دشمن

سطح پدافند غیرعامل بما اسمتفاده از موقعیمت یئموپلیتیکی و یئواسمتراتویکی کشمور

بهمنظور ارتقاء سطح پایداری و مقاومت ملی
 .5برقراری ارتباط امن و پایدار با استفاده از موقعیت یئموپلیتیکی کشمور بمهمنظمور مهمار تموان
سایبری و فضایی دشمن و نشت اطالعات
 .6تقویت و توسعه باورهای دینی و اعتقادی با استفاده از ظرفیتهای یئوپلیتیکی ج.ا.ا بهمنظمور
مقابله با عملیات روانی و تهاجم گسترده دشمن
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 .0ارتقاء سطح آمادگی و تقویت بنیه دفاعی با استفاده از بسیج همگانی (ارت

بیسمتمیلیمونی)

بهمنظور مقابله با تهاجم همهجانبه دشمن
 .8افزای

قدرت بازدارندگی با استفاده از عامل موازنه تهدید عالوه بز موازنمه قمدرت بمهویموه

تهدید پایگاه های ثابت و شناور دشمن در منطقه و تقویت بنیمه دفماعی بمهمنظمور مقابلمه بما
تهدیدات نظامی مستمر دشمن
 .1ایجاد ساختار و سازمان منعطف و اقتضایی با بهمرهبمرداری از عواممل یئموپلیتیکی بمهمنظمور
مقابله با تهدیدات دشمن
 .12ایجاد وحدت فرماندهی نیروهای مسلح با استفاده از راهاندازی شبکه یک ارچمه فرمانمدهی و
کنترل بهمنظور افزای

و تقویت بنیه دفاعی و بهرهمندی حداکثری از ظرفیتهای موجود.

ازآنجاکه راهبردهای حوزه نظامی در راستای تحقق اصول بخشی این حوزه تدوینشمده اسمت لمرا
بهمنظور تعیین تثثیر راهبردهای تدوینشده بر ایمن اصمول  ،از طریمق نخبگمی و بمه روش طوفمان
مغزی ،نخبگانی که در تدوین راهبردها مشارکت داشته اند تمامی راهبردهای بخشی تعیمینشمده را
موردبررسی قرار داده و تثثیر هریك از این راهبردها بر اصول را مشخص نمودند .پم

از تجمیمع

راهبردهای هر دسته و ردیف ،راهبردهای کالن این حوزه به شرح زیر استخراج شد:
 .1ایجاد بازدارندگی مؤثر با استفاده از موقعیت یئوپلیتیکی و ظرفیتهای دینی و ملی و فراملمی
بهمنظور مقابله با تهدیدات همهجانبه دشمن
 .2ارتقاء سطح آمادگی و حفظ روحیه جهادی و تقویت بنیه دفاعی با حفمظ وحمدت نیروهمای
مسلح ،بسیج مردمی و کس

آمادگی رزمی سامانهها بهمنظور مقابله با توان عملیاتی دشمن و

جلوگیری از غافلگیری راهبردی
 .3بسیج منابع و امکانات ملی ،فراملی با بهرهگیری از ظرفیمتهمای ملمی و فراملمی و موقعیمت
یئوپلیتیکی و یئواستراتوی ج.ا.ا بهمنظور افزای

و تقویت بنیه دفاعی و مقابلمه بما تهدیمدات

همهجانبه دشمن
 .4دفاع مردمی(بسیج ارت

 22میلیونی) و ارتقاء ساختار دفاعی ورزمی منعطف و انبساط پمریر

با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و عمقبخشی راهبمردی بمهمنظمور خنثمی نممودن تهدیمدات
دشمن
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 .5به روز نمودن فناوری تجهیزات و تسملیحات ،توسمعه همکماریهما و تبمادل توانمنمدیهمای
صنعتی و تحقیقاتی با استفاده از خالقیت ،ابتکار و نوآوری بهمنظور مقابله با توانمنمدیهمای
فناورانه و هوشمند دشمن
 .6افممزای

تمموان جنممگ اطالعمماتی و شممناختی و حمایممت از محممور مقاومممت بمما اسممتفاده از

توانمندیهای نیروی انسانی و ظرفیتهای ملی و فراملی متناس

با تجمارب جنمگهمای 25

ساله اخیر در منطقه غرب آسیا برای مقابله با تهدیدات همهجانبه منطقهای و فرا منطقهای
نتيجهگيری و پيشنهاد
الف-نتيجه گيری:

با توجه به تدوین راهبردهای خُرد و کالن در این حوزه ،ممیتموان راهبردهمای نهمایی زیمر را بمه
عنوان نتیجهگیری تحقیق ارائه نمود:
 .1بسیج منابع و امکانات ملی ،فراملی با بهرهگیری از ظرفیمتهمای ملمی و فراملمی و موقعیمت
یئوپلیتیکی و یئواستراتوی ج.ا.ا بهمنظور افزای

و تقویت بنیه دفاعی و مقابلمه بما تهدیمدات

همهجانبه دشمن
 .2دفاع مردمی (بسیج ارت

 22میلیونی) و ارتقاء ساختار دفماعی و رزممی منعطمف و انبسماط

پریر با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و عمقبخشی راهبردی بهمنظور خنثی نمودن تهدیمدات
دشمن
 .3ارتقاء ساختار دفاعی و رزمی منعطف و انبساط پریر بما بهمرهگیمری از ظرفیمتهمای ملمی و
عمقبخشی راهبردی بهمنظور خنثی نمودن تهدیدات دشمن
 .4دستیابی به پدافند غیرعامل مطمئن (مطلوب) از طریق توسعه زیرساختهای ملی ،فرهنمگ و
گفتمان عمومی با بهره گیری از امکانات آموزشی ،فضای مجازی و تجارب انقالب اسالمی و
دفاع مقدس.
ب .پيشنهادها:

 .1برای پیادهسازی راهبردهای مرکور ،برنامههای اجرایی (عملیاتی) در قال

طمرح ،پمرویه و

فعالیتهای اجرایی مشخص و با برنامه زمانبنمدی و تمثمین اعتبمار مربوطمه و بمر اسماس
اولویتهای تعیینشده در سطوح مختلف کشور تدوین و اجرا گردند.
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 .2با توجه به گسترش و محمدوده وسمیع حموزه نظمامی ،در تحقیقمات آتمی بمه راهبردهمای
محدودتر و مشخصتر و تخصصیتر در حوزه نظامی پرداخته شود مانند راهبردهای پدافند
غیرعامل سیستمهای کنترل صنعتی کشور ،راهبردهای پدافند غیرعامل شبکه ملی اطالعمات
کشور ،راهبردهای پدافند غیرعامل شبکههای تلفن همراه و . ...
 .3سازمان پدافند غیرعامل کشور بر پیادهسمازی و اجمرای راهبردهما و اقمدامات اجرایمیِ همر
راهبرد نظارت مستمر داشته باشد.
 .4راهبردهای مرکور در سطح کالن و کلی کشور بوده و راهبردهمای نظمامی مربموط بمه همر
دستگاه اجرایی و سازمان بر اساس این راهبردها تنظیم و پیادهسازی شوند.
 .5با توجه به اینکه تهدیدات حوزه نظامی ،پویا بوده و دائماً در حال تغییر میباشند لمرا الزم
است به طور مستمر این تهدیدات مورد رصد و پمای
جدید ،راهبردهای مرکور موردبازنگری قرار گیرند.

قرارگرفتمه و بمر اسماس تهدیمدات
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وزارت امور خارجه 1363
 معین ،محمد .فرهنگ فارسی ،تهران ،موسسهی انتشارات امیرکبیر1،جلدی ،چما

یمازدهم، 1306 ،

جلد چهارم
 محمدی نجم ،سید حسن .جنگ شناختی( ،)1380مرکز آیندهپووهی علوم و فناوری دفاعی مؤسسمه
آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 رشید ،غالمعلی.مطالعه گروهی ،راهبردهای دفاع همهجانبه در جنگ احتمالی آينده ،دانشگاه عالی
دفاع ملی1312،
 نوروزی ،فرسنگی ،احمد( ،)1385ارتش در تاريخ و انقالب اسالمی،چا

اول ،موسسهی فرهنگمی

انتشاراتی زهد.
 عسگری ،محمود و آقاجانی احمد( ، )1311عوامل و ويژگیهای سیاست دفاعی جمهوری اسالمی
ايران ،مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ،نامه دفاع شماره اول سال  1311تهران.
 جمشیدی ،محمدحسین  ،مبانی و تاريخ انديشهی نظامی در جهان ،تهران :سم اه پاسمداران انقمالب
اسالمی ،دانشکدهی فرماندهی و ستاد ،دورهی عالی جنگ.1383 ،
 رستمی ،محمود ،فرهنگ واژههای نظامی ،تهران؛ ستاد مشترک ارت  ،چا

اول  ،1308ص .421

 فارسی ،جاللالدین « ،استراتوی ملی» گزارش سمینار :تهران ،دفتر مطالعمات سیاسمی و بمینالمللمی
وزارت امور خارجه  ،1363جلد اول
 تریف ،تری و دیگران ،مطالعات امنیتی نوين( )1383ترجمه علیرضا طی
پووهشکده مطالعات راهبردی.

و وحیمد بزرگمی ،تهمران،
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تدوین راهبردهای نظامی دفاع همه جانبه در برابر جنگ احتمالی آینده
:منابع انگليسی

 Oxford Advanced Learner's Dictionary (2001), 2th edition: London,Oxford
Press;Threat.
 Geffry M.Ellict and Robert Regionald , The Arms Control- Disarmanent,
and Military Security Lutovinov
 Timothy Dunne, "Realism", in John Bails and Steve Smith(Eds), th
Globalization of World Polotics (oxford: oxford university press 1997)

:سایتها

 WWW. Wikipedia.org/Wiki/Threat

- WWW. khamenei.ir

:  قابل دسترسی در،تعریف تهدید

 بیانات قابل دسترسی در وبگاه، سیدعلی،)

(

امام خامنهای
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