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سال پانزدهم ،شماره  ،07زمستان 9316
مقالة سوم ،از صفحه 33-04

راهبردهای قدرت برتر دفاعی منطقه در حوزه نظامی بر اساس سند
چشمانداز  4141شمسی
سجاد کوچکی ،1افشار محبی ،2حسین سبزی
دریافت مقاله96/40/41 :
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پذیرش مقاله96/40/49:

چكيده

توان دفاعی یک جامعه را نمیتوان در توان نظامی آن خالصه نمود .ترکیبی از توان نظامی ،سیاسیی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علم و فناوری و جغرافیایی توان دفاعی جامعه را میسازد .بیه اعتایاد
بسیاری از راهبردپردازها ،معیار نهایی قدرت ملی و دفاعی ،توانمندی نظامی است .هدف اصلی این
مااله تدوین راهبردهای کسب قدرت برتر دفاعی منطاه در حوزهی نظیامی بیر اسیان سیند 1141
شمسی و عوامل و شاخصهای مرتبط با آن میباشد .در این پژوهش از روش توصیفی و اسیتنبایی
استفاده شده است .جامعه آماری شامل کارشناسان و خبرگان در امور فرهنگی و دفاعی میباشیند و
حجم نمونه بهصورت هدفمند  34نفر انتخیا

گردییدهانید .بیر ایین اسیان ،بیا اسیتفاده از روش

تجزیهوتحلیل  ، SWOTهر یک از نااط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید با توجه به محیط داخلیی و
خارجی کشور شناسایی و راهبردهای مناسب انتخیا

گردیدنید و بیا اسیتفاده از روش TOPSIS

راهبردها ،اولویتبندی و درنهایت  7راهبرد برتر در حوزه نظامی انتخا

و پیشنهاد شد

کلمات کليدی :راهبرد دفاعی ،قدرت نظامی ،قدرت برتر دفاعی ،قدرت منطاهای

 1دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
 2دانشجوی دکترای علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
 3دانشجوی دکترای علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول) fh93.sabzi@gmail.com
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مقدمه
توان دفاعی یک جامعه را نمیتوان در توان نظامی آن خالصه نمود .ترکیبی از توان نظامی ،سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علم و فناوری و جغرافیایی توان دفاعی جامعه را مییسیازد (نیایمی
اردکانی .)72 :1333 ،بهیورقطع ،قدرت نظامی یکی از مهمترین ابعاد قیدرت و شیاید آشیکارترین
آن به شمار میرود .به اعتااد بسیاری از راهبردپردازها ،معیار نهایی قدرت ملی و دفاعی ،توانمندی
نظامی است؛ از سوی دیگر نیروهای نظامی هر کشوری پشتیبان پیگیری سیاستهای ملی میباشند
(مرادیان .)172 :1337 ،کشورها در محیطی بسر میبرند که در آن امنییت آنهیا میورد تهدییدهای
داخلی و خارجی فراوان و همیشگی قرار دارد .یکی از مهمترین مسیاللی کیه در حیوزه قیدرت و
توانمندی نظامی مطرح است ،بررسی و شناخت عناصیر و فاکتورهیای میثرر بیر قیدرت نظیامی و
امکان محاسبه قدرت نظامی کشورها در ماایسه با سایرین است (زرقانی.)1 :1331 ،
با توجه به شرایط متغیر و پرشتا

محیطی منطاهی آسییای جنیو

بربیی و ح یور بیگانگیان و

مساباهی تسلیحاتی و اختالفات شدید میان همسیایگان ،و عیدم قطعییت در پییشبینیی تحیو ت
آیندهی منطاه ،حال با توجه به مشکالت موجود داشتن یک تصویر شفاف و روشین از موقعییت و
جایگاه قدرت نظامی کشور حالز اهمیت است .در این تحایق بیا بررسیی دقییق محییط داخلیی و
خارجی و تعیین موقعیت و جایگاه کشور در بین رقبا و دشمنان منطاهای و فرامنطاهای و همچنین
تعیین وضع موجود و مطلو

برابر اهداف سند چشمانیداز  1141شمسیی بیه تیدوین راهبردهیای

کسب قدرت برتر دفاعی پرداخته شده است .بنا بر چنین اهمیتی است کیه بیه یکیی از مبیرمتیرین
نیازهای دفاعی کشور ،در یکی از حسانترین برهههای تاریخی حیَات ملَت بزرگ اییران خواهید
پرداخت .با توجه به موارد مطروحه فادان راهبردهای مدون و شفاف مبتنی بیر اقت یالات حیال و
آینده ،برای تحاق قدرت برتر دفاعی منطاه بر اسان سند چشمانداز بهعنوان یک مسئلهی مهیم در
حوزهی دفاعی کشور مشهود است .که همین امر باعث فادان یک ادبیَات منسیجم و اشیتران نظیر
در حوزهی دفاعی کشور جهت تحاق اهداف سند چشمانداز  1141شمسی گردیده است.

راهبردهای قدرت برتردفاعی منطاه در حوزه نظامی بر اسان سند چشمانداز1141شمسی

44

مبانی نظری
الف-پيشينه تحقيق:

در چند سال اخیر تعدادی پژوهش در خصوص قدرت ملی ،دفاعی و نظامی تیدوین گردییده ،امیا
تحایای مشابه با عنوان راهبردهای قدرت برتر دفاعی منطاه در حوزه نظامی تیاکنون انجیام نشیده
است و از این حیث تحایق پییش رو دارای نیوآوری مییباشید .در ایین قسیمت ماالیهای کیه در
موردبحث قدرت نظامی کار شده ،و در این پیژوهش مورداسیتفاده قیرار گرفتیه بیهییور مختصیر
موردبررسی قرار میگیرد:
محسن مرادیان در ماالهی خود با عنوان «شاخصهای اصلی سنجش قدرت نظامی کشورها» به این
نتیجه میرسد که استفاده از شاخصهای فراوان برای سنجش قدرت نظامی کشورها ،تنها ایمینیان
تحلیلگران را نسبت به یافتههای خود افزایش میدهد.
محمود عسگری در ماالهی خود با عنوان «شاخصهیای قیدرت منطایهای» بعید از تبییین جایگیاه
قیدرتهیای منطاییهای در سیاسیت بییینالملیل ،ضیمن تعریییف شیاخص ،کارکردهییای آنهیا نیییز
موردبررسی قرار میگیرد.
ب -چارچوب نظری:

از میان مراحل مدیریت راهبردی (تدوین ،اجرا و ارزیابی) در این مااله فاط به تدوین راهبردهیای
کسب قدرت برتر دفاعی منطاه در حوزهی نظامی با رویکرد تحلیلیی و بیا در نظیر گیرفتن وضیع
موجود و وضع آینده  1141شمسی پرداخته شده و ابعاد قدرت دفاعی متنایر با ابعاد قیدرت ملیی
در نظر گرفته شده است.
ج-مفهومشناسی:
 -مفهوم عناصر تشكيلدهنده قدرت نظامی:

قدرت نظامی عبارت است از توانایی یک ملت برای محافظت از کشیور و منیافع ملیی ،کمیک بیه
متحدان و دستیابی به اهداف ملی .قدرت نظامی دارای دو بعد کمیت و کیفیت میباشد .در برخیی
از منابع دو فاکتور بسیج ملی و صنایع نظامی را نیز محاسبه نمودهانید (زرقیانی  .)7 :1334،عناصیر
تشکیلدهنده قدرت نظامی شامل اهداف ،دکترین ،سیاستها و اسیتراتژیهیای نظیامی ،سیازمان و
تشکیالت نظامی ،فنون و تکنولوژی نظیامی ،تسیلیحات و تجهییزات و بودجیه دفیاعی مییباشید
(جمشیدی.)1 :1331 ،
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 -اهداف ،دکترین ،سياستها و راهبردهای نظامی:

به نظر میرسد با توجه به تجار

بهدستآمده از جنگهای آمریکا در خالل  14سال اخیر و شیوه

جنگ این کشور ،دکترین نظامی ایران بر مبنای بازدارندگی قرار گرفته و بیهسیوی دکتیرین دفیاعی
ناهمگون گرایش یافته است .این رهنامه دارای ارکان زیر است:
 استفاده از دفاع عامل و بیرعامل

 تأکید بر نیروی انسانی در ابعاد کمی و کیفی در کنار استفاده بهینه و حداکثری از فناوریهای
نوین دفاعی قابلدسترن
 تاویت توان قدرت افکنی با ارتاای توان موشکی ،هوایی و دریایی
 حفظ و تاویت انسجام درونی

 کاربست شیوههیای ابتکیاری بیرا ی اسیتفاده از نایاط قیوت خیودی و ضیربه زدن بیه نایاط
آسیبپذیر دشمن و رفع نیازمندیهای بخش دفاع
 آسیب زدن به منافع دشمن و متحدانش
 مردمی نگاهداشتن دفاع (عسگری و آقاخانی .)114 : 1331
همانگونه که عالیترین ماامهای رسمی دولت جمهوری اسالمی اییران بارهیا اعیالم نمیودهانید ،
رهنامه ایران دارای ماهیتی تدافعی است  .مطالعه ادبیات و دیدگاههای وزاری دفاعی اییران از سیال
 1374 – 1333بیانگر این نکته میباشد  .برای مثال سردار سرتیپ احمد وحیدی  ،وزیر دفاع وقت
جمهوری اسالمی ایران بهصراحت بیان داشتند :رهنامه (دکترین) امنیت ملی ایران مبتنیی بیر اصیل
بازدارندگی است و سالح هستهای در آن هیچ جایگاهی ندارد (وحیدی ،خبرگیزاری برنیا ،مورخیه
.)1334/7/4
هشت سال دفاع مادن ،فرهنگ راهبردی ،محیط امنیتی پیچیده و تمایل برای تبدیلشدن به قدرت
منطاهای ،مثلفههایی هستند که نوع خاصی از سیاست دفاعی را برای کشورمان تعریف میینماینید.
بنابراین سیاست دفاعی کشور ،نمیتواند و نباید نسبت به ایین عوامیل ،بییتفیاوت باشید؛ چراکیه
دوران هشت سال دفاع مادن« ،تجربهای عملی» ،فرهنگ راهبردی« ،بستر واقعی» ،محیط امنیتیی،
«یرف عملیاتی» و تمایل جمهوری اسالمی ایران برای تبدیلشدن به قدرت منطاهای« ،افق نیاگریز
آینده» است ( عسکری و آقاجانی .)131 : 1331 ،همچنین سیاست دفاعی کشیور مبتنیی بیر دفیاع
همهجانبه و بازدارندگی میباشد (همان .)173 :راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران بر پایه تیدابیر
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ماام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا« ،دفاع بازدارنده یا بازدارندگی» میباشید ،کیه بارهیا بیه آن
تأکید و اشاره شده است  .برای مثال معظم له در سفرشان به استان همدان در جمع نیروهای نظامی
ایهار داشتند« :ارتش و سپاه پاسداران در چارچو
کامل برخوردارند» (امام خامنهای

(

راهبرد دفیاع بازدارنیده و ماتدرانیه از آمیادگی

).)1333/1/13 ،

 -سازمان و تشكيالت نظامی نيروهای مسلح:

از سه نهاد جداگانه به نامهای ارتش جمهوری اسالمی ایران (شامل :نیروی زمینی ،هوایی ،درییایی
و قرارگاه پدافند خاتما نبیا «صلیاهلل علیه») مسئولیت حفیظ تمامییت ارضیی ،سیپاه پاسیداران انایال
اسالمی (شامل :نیروی زمینی ،نیروی هواف ا ،نیروی دریایی ،نیروی مااومت بسیج ،نیروی قیدن)
سپاه پاسداران مسئولیت پاسداری از اناال

اسالمی و نییروی انتظیامی جمهیوری اسیالمی اییران

تشکیل میشود .همگی این نیروها زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفته و فرمانیدهان همیه
آن ها توسط رهبر معظم اناال

اسالمی ایران انتخا

میشود .وزارت دفیاع و پشیتیبانی نیروهیای

مسلح کار برنامه ریزی و تهیه امکانات برای نیروهای نظامی را بر عهده دارد و بیهییور مسیتایم در
عملیات نظامی شرکت نمیکند (پورشاسب .)121 :1331 ،بسیج از مجموعه شبهنظامییان داویلیب
تشکیل میشود که بهعنوان اع ای فعال و وییژه بسییج دارای آمیوزش و مهیارت نظیامی بیوده و
آمادگی دفاع را دارند .تعداد افراد ع و بسیج به  12/1میلیون نفر میرسد کیه حیدود  3میلییون از
آنها را زنان آموزشدیده تشکیل میدهند (کایمی اردکانی.)32 :1333 ،
 -کميت و کيفيت تسليحات و تجهيزات و نيروی انسانی نظامی ج.ا.ا: .

رتبهبندی جمهوری اسالمی ایران در بعد نظامی در بیین کشیورهای منطایه ازلحیا تعیداد ادوات
جنگی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح رتبهی سوم را بعد از ترکیه و پاکستان دارا میباشد و رژییم
اشغالگر قدن و عربستان در رتبهی چهارم و پنجم قرار میگیرند (زرقانی.)171 :1333 ،
 -فناوری دفاعی و صنایع دفاعی داخلی:

با پایان جنگ تحمیلی  ،دوران بازسازی در کشورمان آباز شید .در ایین دوران ،بازسیازی سیاختار
تسلیحاتی در دستور کار نیروهای مسلح بهویژه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار گرفت
(شییمخانی ،زمسییتان  .)1334بنییابراین بییا پیگیییری سیاسییت خودکفییایی و خوداتکییایی از سییوی
دولتمردان بهتدریج ایران توانست بسیاری از نیازهای دفاعی خود را مرتفع نمایید .البتیه در کنیار
برنامه خوداتکایی ،جمهوری اسالمی بنا به نیاز در برههای از زمان ،به واردات سیالح و تجهییزات
روی آورده و گاهی اوقات در قالب همکاریهای دفاعی ،اقیدام بیه سیاخت تجهییزات دفیاعی بیا
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مشارکت کشورهای دیگر نموده است .موفایتهای بینظیر کشورمان در دستیابی بیه فنیاوریهیا و
تسلیحات جدید و پیشرفته ،حاصل مجاهدتهای بیوقفه متخصصیان و کارشناسیان جیوان اییران
عزیز است (عسگری و آقاجانی .)113 :1331 ،ایین تیدبیر پییشازایین در اسیناد ملیی کشیور نییز
منعکس شده است  .برای مثال در بند  1میاده  121قیانون برنامیه چهیارم آمیده بیود دولیت بایید
مثلفههای بنیه دفاعی با تکیهبر نوسازی و هوشمندسازی تجهیزات ،ارتااء منابع انسیانی و سیامانه-
های فرماندهی «واپایش ( کنترل ) ،فرماندهی ،رایانه ،ارتبایات و ایالعات» را تاویت کنید (قیانون
برنامه چهارم توسعه .)143 :1333 ،درمجموع ،با توجه به انتخا

رهنامه جنگ ناهمگون از سیوی

جمهوری اسالمی ،تمرکز بر توسعه تجهیزات و سیامانههیای جدیید و محیوری ،اصیل انتخیا

را

هدایت میکند (همان.)144 :
بودجه نظامی
در آخرین آمار و ایالعات داده شده از سوی موسسیه بیینالمللیی مطالعیات راهبیردی در موازنیه
نظامی سال  ،2443متوسط هزینههای دفاعی ایران در سال  2441بر مبنیای درآمید متوسیط سیرانه
برابر با  114د ر اعالم شده که این میزان  44درصد متوسط جهانی و پایینتر از بیشیتر کشیورهای
جهان است .بررسی بهعملآمده نشانگر آن است که بودجه نظامی متوسط کشورهای آسیای جنو
بربی و شمال آفریاا بر مبنای درآمد سرانه  231د ر بوده که این میزان نیز  2/1برابر بودجه نظیامی
ایران بوده است (عسگری و آقاجانی.)143 :1331 ،
روششناسی
نوع و روش تحقيق:

پژوهش حاضر ازلحا نوع تحایق در زمرهی تحایاات کاربردی و توسعهای دستهبندی مییگیردد.
این پژوهش ازلحا روش تحایق نیز در ردیف تحایاات توصیفی–تحلیلی با روش آمیخته (کمیی
و کیفی) دستهبندی میگردد.
روش جمعآوری دادهها و ابزار آن:

در این پژوهش ابتدا با مطالعات اکتشیافی ،کلییهی اسیناد با دسیتی ازجملیه تیدابیر و فرمایشیات
فرماندهی معظم کل قوا ،سند چشمانداز  1141جمهوری اسالمی ایران و قانون برنامهی پنجسیالهی
چهارم و پنجم جمهوری اسالمی ایران در حوزهی نظامی و مرتبط با دفیاع موردمطالعیه و بررسیی
قرار گرفت .پژوهشگر پس از استخراج گویهها و سنجش روایی و پایایی آنها ،گویهها را در قالب
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پرسشنامه در حوزهی نظامی تهیهکرده و بدین ترتیب ابزار گردآوری پژوهش بهصیورت پرسشینامه
آماده گردید .همچنین از ابزار مصاحبه بهمنظور احصاء نظر خبرگان حیوزهی نظیامی اسیتفادهشیده
است.
روش تجزیهوتحليل دادهها:

در این پژوهش در تجزیهوتحلیل به دو شیوه به شرح زیر عمل شده است:
الف)روش توصيفی :در این روش میانگین ،میانه ،مد و نمای ایالعات پژوهش محاسبه گردید.
ب)روش استنباطی:

 )1ضریب شه :برای تعیین روایی سثا ت یراحیشده.
 )2ضریب آلفای کرونباخ :برای تعیین پایایی سثا ت یراحیشده (با تر از  )4/1تالید گردید.
)3رگرسیون جهت تعیین سهم هرکدام از مثلفهها و شاخصهای قدرت نظیامی ،در تحایق قیدرت
برتر دفاعی منطاهای جمهوری اسالمی ایران در حوزه نظامی.
 )1رتبه دهی فریدمن (برای اولویتبندی راهبردهای قدرت برتر دفاعی منطاه در حوزه نظامی)
 )4روش  SWOTبرای تدوین راهبرد و  TOPSISبرای اولویتبندی راهبردها.
جامعه آماری:جامعه آماری این پژوهش کلیه محااان ،کارشناسان ،و خبرگان حوزهی نظامی کشیور
که ساباه و تجربهی مدیریت در سطوح با یی (در نهادهای سیاستگذار و اجرایی دفیاعی کشیور)
را داشته باشند ،بهعنوان جامعه آماری این تحایق شناخته میشوند .نمونه آمیاری تعیداد  34نفیر از
جامعه آماری ،بهصورت هدفمند انتخا

گردیدند.

تعریف عملياتی متغيرها

قدرت نظامی :قدرت نظامی عبارت است از قدرت نیروهای مسلح یک کشور توأم با سایر توانیایی-
های ملی و توان زمامداران آن کشور در بهکارگیری این نیروها جهت تحایق اهیداف امنییت ملیی
(چگینی.)132: 1331 ،
قدرت منطقهای :به عایده برخی اندیشیمندان هیر کشیوری در عرصیه روابیط بیینالملیل جایگیاه و
موقعیتی را میتواند برای خود تعریف نماید .این تعریف تابعی از مثلفههای گونیاگون اسیت ایین
مثلفهها که مبنای تعریف وضعیت هر کشور در نظام بینالملل میباشد عبارتاند از :قدرت نظامی،
اقتصادی ،دسترسی ایالعاتی ،پیشگامی در جریان تولید علم ،بهیرهمنیدی از فنیاوریهیای نیوین و
پیشرفته و قابلییت هیای ملیی (نظییر فرهنیگ و پیشیینه تیاریخی ،وضیعیت جغرافییایی ،جمیعیت،
ژلوپلیتیک کشور و سرانجام سطح توقعات (عسکری.)13 :1331 ،
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راهبرد دفاعی :راهبرد دفاعی در فرهنگ دفاعی-امنیتی ،علم و هنر بهکارگیری همه قدرت کشیور در
جهت ماابله با تهدید یا تهدیدات علیه امنیت ملی است (نوروزی .)31 :1334 ،در راهبیرد دفیاعی
بحث این است که چگونه از تمام ابعاد قدرت ملی برای دستیابی به اهداف دفاعی کشیور اسیتفاده
نماییم (افشردی؛ .)7 :1331
قدرت برتر دفاعی منطقه :بهرهگیری از ظرفیتهای موجود قدرت منطقهای نظیر :ژئوپلیتیك ،قدرت
مرجع بودن يا همان قاعدهسازی و ساختارسازی ،ايجاد ارتباطات متقابل و انتخاب شییوههیای
مناسب منابع قدرت (سخت ،نرم ،هوشمند) با بهکارگیری منابع مادی و معنوی قدرت دفاعی-
ارتقاء شاخصها و ظرفیت مؤلفههای سیاسی ،اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی ،علمیی و
فنآوری ،زيستی و ژئوپلیتیكی آن و ايجاد امنیت داخلی در مقايسه بیا  33کشیور موجیود در
منطاهی آسیای بربی (مطالعات گروهی دوره ششم سیاست دفاعی.)34 :1331 ،
سند چشم انداز  1141شمسی؛ در این سند برای جامعه ایرانی تبلور ويژگیهای مانند« :امن بیودن،
مستال بودن و ماتدر بودن ،با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همیهجانبیه و پیوسیتگی میردم و
حکومت» ذکر شده است .مسلماً تحاق اهداف مطروحه در سند مذکور ،نیازمنید رعاییت نکیات و
الزامات زیر است( :پورعزت.)134 :1333 ،
تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
ماحصل نظرخواهی در خصوص قدرت نظامی و کسب قدرت برتر دفاعی کشور در منطاه جنو
بر

آسیا (بر اسان سند چشمانداز  1141شمسی) ،یی  14گویه از جامعه نمونیه مطیرح گردیید

که بهمنظور تجزیهوتحلیل و مشخص ساختن ایالعات بهدستآمده ،بهصورت پرسشنامه مطرح و
در مایان رتبهای ارزیابی و نتایج پس از پاسخهای پژوهشخواندگان بیه سیثا ت مطیرحشیده در
شاخصهای موردنظر از یریق جدول ،ترتیب آزمون مرتبط با آنهیا بیهشیرح زییر انجیام گردییده
است:
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محاسبهی امتياز موزون وضع موجود عوامل داخلی:
جدول :1محاسبهی وزنها (درجه اهمیت) و امتیاز موزون نااط قوت و ضعف عوامل داخلی

وضعیت

افق آینده1141

برخورداری از موقعیت ژلوپولیتک و ژلواستراتژیک ایران

1/7

نهاد بسییج و تیوان بسییج ملیی و میدیریت نیروهیای ذخییره و

1/3

آموزش نظامی عمومی
کیفیییت نیییروی انسییانی دفییاعی امنیتییی دییینبییاور و یتمییدار و

1/3

شهادتیلب

قوت

خوداتکییایی و خودکفییایی نسییبی دفییاعی امنیتییی و بییومی شییدن

1/7

وضع موجود

فرماندهان

1/3
1/1
3/4
1/2

وزن درجه
اهمیت

اقتدار فرماندهی و رهبری ولیی امیر مسیلمین و ایاعیت و ییی

1/3

1/1

4/433
4/427
4/423
4/432
4/434

فناوریهای دفاعی
وجود تجار

دفاعی هشت سال جنگ

توان دفاعی ارتش و سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران
توان حمله ج.ا.ا به پایگاهها و یگانهیای نظیامی آمریکیا،بر

و

کمبود جنگافزارها و فناوری نظامی استکبار
جمع امتیاز موزون قوت

4/1711
4/1111
4/1412
4/1124
4/1174

1/4

3/1

4/414

4/1124

1/1

3/7

4/432

4/1131

1/4

3/1

4/414

رژیم اشغالگر قدن در منطاه
توسعه تواناییهای جنگ نامتاارن بهمنظور جبران و خنثییسیازی

امتیاز موزون

نااط قوت و ضعف

4/1124
1/3

1/2

4/442

4/2131
121423
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نارساییهای ارتباط نهادمند بین بخشهای لشکری و کشوری

4/3

2/1

4/433

4/2131

عدم تناسب آموزشهای دفاعی – امنیتی با تهدیدهای نوین

4/3

2/3

4/434

4/1344

فرسوده بودن تجهیزات تأسیسات اماکن نظامی

4/1

2/3

4/434

4/1344

پایین بودن سهم بودجه دفاعی

4/4

2/4

4/473

4/1374

تداخل و موازی کاریهای دفاعی و نظیامی امنیتیی در نیروهیا و

4/3

2/3

4/437

وضعیت

افق آینده1141

وضع موجود

وزن درجه
اهمیت

امتیاز موزون

نارساییهای پدافند بیرعامل برای افزایش قابلیتهای دفاعی

4/1

2/4

4/474

4/1374

نااط قوت و ضعف

ضعف

سازمانهای نیروهای مسلح
ضعف ایالعاتی و نبود برآوردهای قابلاعتماد و جامع از دشمنان

4/2

2/2

4/477

آسیبپذیری زیرسیاختهیای دفیاعی امنیتیی و نظیامی (ضیعف

4/1

2/4

4/433

زیرساخت منسجم)
جمع امتیاز موزون ضعف
جمع

4/2313
4/1131
4/1114
124331

1

2/3324

تحليل وضع موجود عوامل داخلی:

با محاسبهی صورت گرفته و میانگین عوامل داخلی و از یرفی با توجه به جمیع امتییازات میوزون
محاسبهشده در جداول فوق (نمرهی دریافتی در وضعیت موجود عوامل داخلی در بعد نظامی کمتر
از  3بهدست آمده) اینیور استنباط و نتیجیهگییری مییگیردد کیه سیازمان ازنظیر عوامیل داخلیی
منحیثالمجموع دچار ضعف میباشد.
تعیین وزنهای (درجه اهمیت) و امتیاز موزون وضع موجود عوامل خارجی:
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جدول :2محاسبه وزنها (درجه اهمیت) و امتیاز موزون نااط فرصت و تهدید عوامل خارجی

وضعیت

1141

افق آینده

وضع موجود

امتیاز

(درجه اهمیت)

وزن

امتیاز موزون

نااط فرصت و تهدید

فرصت
تهدید

توان تأریرگذاری نظامی – امنیتی در منطاه

1/3

1/4

4/413

4/1334

توان بازدارندگی ناهمگون

1/3

1/1

4/443

4/2332

آسیبپذیری فناوریهای دشمن
استارار محوریت جبهه جمهوری اسالمی ایران در راهبردی-
ترین و رروتمندترین منطاه جغرافیایی جهان
وجود گروههایی با مشترکات فرهنگی در کشورهای همسایه
محاصره رژیم اشغالگر قدن توسط جبهه مااومت با ح ور
حز اهلل لبنان و حمان فلسطین
جمع امتیاز موزون فرصت

1/1

1/4

4/414

4/1344

1/7

1/2

4/413

4/2111

1/7

3/7

4/442

4/1321

1/3

1/1

4/441

4/2211

4/3

4/3

4/3

4/3

4/1

4/1

4/1

4/1

4/3

4/3

4/3

4/3

4/2

4/2

4/2

4/2

4/4

4/4

4/4

4/4

4/1

4/1

4/1

4/1

4/1

4/1

4/1

4/1

4/3

4/3

4/3

4/3

4/1

4/1

4/1

4/1

4/2

4/2

4/2

4/2

4/1

4/1

4/1

4/1

قدرت تهاجم عملیات روانی دشمن
ح ور قدرتهای فرا منطاهای در منطاه و تعدد کانونهای
تهدید
قدرت جنگ ایالعاتی و الکترونیکی و الکترومغناییسی دشمن
احتمال حمله وسیع امریکا یا رژیم اشغالگر قدن علیه
تأسیسات هستهای و مراکز اقتصادی و نظامی ایران
برخورداری امریکا و کشورهای همپیمان از سامانه پیشرفته
دفاع موشکی و ضد موشکی
نفوذ در شورای امنیت و اعمال تحریمهای اقتصادی و نظامی
علیه جمهوری اسالمی ایران بهمنظور جلوگیری از فناوری
صلحآمیز هستهای
استفاده از قدرت هوشمند و تلفیای علیه جبهه اناال اسالمی
با حداکثر هماهنگی در جبهه استکبار و محیط رقابت
استارار اقوام مشابه در منایق همجوار کشورهای همسایه و
شکلگیری افکار تندروی مذهبی و ناسیونالیستی و تجزیهیلبی
در این منایق
توان نیروی هوایی رژیم اشغالگر قدن با 144فروند جنگنده
پیشرفته اف11و اف14و تخصصهای با
قدرت و توانمندی دشمن در حوزه عملیات سایبری
قابلیت و توانمندی دشمن در حوزه جنگ ایدهها و روایتها و
سایر علوم شناختی

122332

121447
1

2/7433
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تحليل وضع موجود عوامل خارجی:

با محاسبه ی صورت گرفته و میانگین عوامل خارجی و از یرفی با توجه به جمع امتیازات میوزون
محاسبهشده در جداول فوق (نمرهی دریافتی در وضعیت موجود عوامیل خیارجی در بعید نظیامی
کمتر از  3بهدستآمده) اینیور استنباط و نتیجهگیری میگردد که؛ کشیور ازنظیر عوامیل خیارجی
منحیثالمجموع دچار تهدید میباشد.
رسم نمودار موقعیت راهبردی:
جدول زیر جمع نمرات موزون گروهها را نشان میدهد:
جدول:3جمع نمرات موزون گروهها
قوت 1/1423

فرصت 1/2332

ضعف 1/4331

تهدید 1/1447

با این شرایط اگر چهار گروه قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها را یوری بر روی محورهیای
مختصات قرار دهیم که فرصتها  yمثبت ،تهدیدها  yمنفی ،قوتها  xمثبت و ضعفها  xمنفی در
نظر گرفته شوند ،جمع جبری xها یول یک ناطه و جمع جبری yها عرض همیان ناطیه را نشیان
میدهد .محورهای مختصات را نیز بر همین اسان رسم و ناطیه موردبحیث را روی آن مشیخص
میکنیم و از مرکز پارهخطی را تا آن ناطه ترسیم میکنیم .این بردار بیانگر وضع موجود است .ناطه
در ایین دسیتگاه مختصیات ،بیردار بیه ییول √4.292 × 4.392 = 5.886بیا زاوییه

مطلو

14درجه میباشد و هدف مشخص کردن زاویه بین این دو بردار است تا با اختصاص امکانات زم
از وضع موجود به وضع مطلو

برسیم.شکل زیر در قالب یک نمودار بییانکننیده میوارد ذکرشیده

میباشد.
نقطه مطلوب

فرصت
4/39
 862/862درجه

قوت

4/89

-7/8701

-7/8260
45/82درجه
نقطه موجود

تهدید
نمودار:1مشخصات منطاه راهبردی

ضعف

راهبردهای قدرت برتردفاعی منطاه در حوزه نظامی بر اسان سند چشمانداز1141شمسی

14

بنابراین بردار وضع موجود دارای ییول 4/214137و اخیتالف زاوییه  111/213تیا  14/13درجیه
است .در شرایط فوقالذکر زم است با اختصاص امکانات به ناطه مطلو

برسییم ،لیذا ضیروری

است امکانات به صورتی بهینه تاسیم شود.با به دست آوردن مجموع ضرایب گیروههیا مییتیوانیم
امکانات موجود را یوری در راستای رفع ضعفها و تهدیدها و همچنین بیهکیارگیری قیوتهیا و
فرصتها تاسیم کنیم که رسیدن به ناطه مطلو

امکانپذیر گردد .بدین منظور امکانیات موردنییاز

ابتدا در بین مجموع قوتها و ضعفها و سپس بین مجموع فرصتها و تهدیدها و نهایتاً بیین هیر
یک برحسب درصد تاسیم شده است .وضعیت فعلی عملکرد بُعد نظامی برابر نمودار و محاسیبات
صورت گرفته در حالت تدافعی بوده و نشاندهندهی این مطلب میباشد که هم ضعف داریم و هم
تهدید و لذا باید با ایجاد تغییرات اساسی در روند فعالیتهای نظامی ،انحالل سازمانهای میوازی،
ادبام چند سازمان با یکدیگر و گام برداشتن در راستای اقدامات صلح دوستانه ،به دنبال به حیداقل
رساندن زیانهای ناشی از تهدیدات و نااط ضعف خود باشیم.
ماتریس تعيين موقعيت و اقدام راهبردی:

پس از شناسایی عوامل محیطی (فرصتها و تهدیدها) و عوامل درونی (قیوتهیا و ضیعفهیا) و
تعیین عوامل کلیدی از بیرکلیدی و پس از معین شدن رویکرد و جهت حرکت راهبیرد سیازمان از
یریق ماتریس  ،SPACEزمان پیشنهاد و انتخا

گزینههیای راهبیرد فرامییرسید .راهبیرد درواقیع

چگونگی دستیابی به اهداف نظامی در این حوزه را بیان مینماید.
بهبود در مدل  SWOTو تدوین راهبرد بر اسان  SWOTبهبود یافته:
در مدل SWOTپس از لیست کردن هر یک از عوامل قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدها و نوشیتن
آنها در محلهای مربوط به خود ،از محل تالقی هر ییک از آنهیا راهبردهیای میوردنظر حاصیل
گردید و این ماتریس منجر به چهیار دسیته راهبیردST،WO ،SO ،و WTگردیید .درنهاییت بیا
ق اوت و تجزیهوتحلیل ،راهبردها به شرح زیر مشخص گردیدند:
راهبرد  :4افزایش توان بازدارندگی از یریق تکیه براقتدار فرماندهی و رهبری ولی امیر مسیلمین و
توان مرجعیت شیعه در خنثیسازی ترفندهای دشمنان و بسیج مردمی
راهبرد  :2تأریرگذاری بر معاد ت دفاعی و نظامی منطاه از یریق بهرهبرداری از موقعیت راهبیردی
ج.ا.ا.
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راهبرد  :3افزایش توانمندیهای دفاعی کشور از یریق بسیج مردمی و استفاده از تجهیزات ،روش-
ها و تاکتیکهای متناسب و بومی
راهبرد  :1کاهش تأریر تحریمهای نظامی از یریق خوداتکایی و خودکفایی دفاعی
راهبرد  :0ماابله با ح ور قدرتهای فرا منطاهای در منطاه و تعدد کانونهیای تهدیید بیا اتکیا و
بهرهگیری از موقعیت ممتاز ژلوپلیتیکی و ژلواسیتراتژیکی و جغرافییای نظیامی مناسیب و تکییهبیر
اقتدار فرماندهی و رهبری ولی امر مسلمین
راهبرد  :6ماابله با تهدیدهای نوین از یریق اراله آموزشهای دفاعی– امنیتی متناسب و با تکیه بیر
توان تأریرگذاری نظامی– امنیتی در منطاه
راهبرد  :0اتکا پرتوان بازدارندگی ناهمگون از یریق بریرف کردن نارساییهای پدافند بیرعامیل و
نارسالیهای ارتباط نهادمند بین بخشهای لشکری و کشوری
راهبرد  :8رفع آسیبپذیریهای زیرساختهای دفاعی امنیتی و نظامی و ماابله با جنیگ ایالعیاتی
و الکترونیکی و الکترومغناییسی دشمن
راهبرد  :9افزایش قابلیتهای دفاعی با بریرف کردن نارسالیهای پدافند بیرعامیل دفیاع در برابیر
سامانه پیشرفته دفاع موشکی و ضد موشکی
استفاده از تکنیک  TOPSISجهت رتبهبندی یا مرتبسازی مطلوبیتها
مرحله چهارم پرسش نامه ،بررسی میزان تأریر راهبردهای استخراجی با ابیزار  1TOPSISاسیت کیه
تکنیک رتبهبندی یا مرتبسازی مطلوبیتها ،بر اسان میزان نزدیکی آنها بیه پاسیخ اییدهآل (*)A
میباشد .در این روش ،پاسخ بهینه ،نزدیکترین به پاسخ ایدهآل مثبت و درعینحال دورترین آنهیا
از پاسخ ایدهآل منفی (' )Aاست .این تکنیک شامل  4مرحله است .اما پیش از شروع مراحل ابتیدا
ماتریس اولیه (تصمیم) را تشکیل می دهیم که در آن آلترناتیوها معرف راهبردها و عناوین ستونهیا
معرف معیارهای قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید در این پژوهشاند.

1.Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

راهبردهای قدرت برتردفاعی منطاه در حوزه نظامی بر اسان سند چشمانداز1141شمسی
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جدول  :1ارزیابی هر راهبرد با توجه به معیارها توسط تصمیمگیرندهها
راهبردها

معیارها
 -تهدید

 +فرصت

5.88
6.87
7.32
6.18
7.22
4.63
6.99
5.14
7.11

 -ضعف

 +قوت

3.23
6.73
3.03
4.88
4.32
3.65
6.41
4.87
5.46
3.72
6.13
3.71
6.22
5.01
6.53
4.19
6.23
4.88
7.13
4.77
5.31
3.76
8.12
6.44
7.32
5.22
4.32
جدول:4همیت (وزن) نسبی معیارها توسط تصمیمگیرندهها

 -تهدید

 +فرصت

 -ضعف

 +قوت

4/237

4/277

4/231

4/132

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

wj

مرحله :9تشكیل ماتريس تصمیمگیری نرمال شده
در این مرحله ماادیر درایههای ماتریس اولیه یبق فرمول زیر نرمالسازی میشوند:

عنصر  mnام xmn :
xmn
6

)2

mn

Normalized  entry 

 (x
n 1

مرحله  : 3تشكیل ماتريس تصمیمگیری وزنی نرمال شده
مجموعه وزنهای ) w = (w1,w2,w3,w4,…wnکه توسط عنصر تصمیمگیری ارالیه و معرفیی
شده است در این مرحله توسط ماتریس تصمیمگیری مورداستفاده قرار میگیرد تیا میاتریس وزنیی
نرمال را بهصورت زیر حاصل نماید.

xmn
6

)2

mn

 (x
n 1

 Wn 

weighted  normalized entry

13

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک  -سال پانزدهم ،شماره  ،74زمستان 1331
جدول  :1ماتریس موزون نرمال شده

-تهدید

+فرصت

 -ضعف

+قوت

0.00599483
0.008183436
0.009290613
0.006622152
0.009038505
0.003716928
0.008471817
0.004580875
0.008765191

0.003336165
0.004841144
0.01083297
0.005001613
0.015494894
0.008653701
0.010245928
0.015070719
0.006781562

0.013974209
0.005757906
0.00731737
0.011593593
0.007744129
0.011974936
0.007019948
0.020342727
0.008406943

0.004069843
0.009289926
0.016028344
0.005398318
0.015092228
0.006848582
0.019831322
0.005515035
0.020902333

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

مرحله  : 3تعیین پاسخ ايدهآل و پاسخ منفی ايدهآل
پاسخ ایدهآل که آن را با * Aنشان میدهیم و پاسیخ منفیی اییدهآل را کیه بیا ' Aنشیان مییدهییم
بهصورت زیر تعریف میکنیم :



*Vij j  J ' ), i  1,2,3...m   V1* , V2* ,...Vn



j  J ), (min

j  J ), (max Vij j  J ' ), i  1,2,3...n   V1 , V2 ,..., Vn 

with benefit criteria 
with Cost / Loss criteria 1

is associated
j is associated


A'  (min V

A*  (max Vij
ij

J   j  1,2,3..n and
J '   j  1,2,3...n and

j

0.004069843 0.013974209 0.003336165 0.009290613
0.016028344 0.005757906 0.015494894 0.003716928
مرحله : 4محاسبه معیار تمايز و محاسبه میزان نزديكی نسبی به پاسخ ايدهآل

∗A
A−

در این مرحله فاصله دو بردار چهاربعدی * Aو A-را از بردارهای راهبردهای موجود مطابق فرمول
زیر محاسبه و پاسخها را به ترتیب * Sو ' Sنامگذاری میکنیم.
i  1,2,3, ,...m

for

 V j* ) 2
2

i  1,2,3,...m

for

) ' V j

n

 (V

ij

j 1

n

 (V

ij

j 1

S i* 
Si ' 

حال با توجه به محاسبات صورت گرفته میزان نزدیکی پاسخ جایگزین ( Aiیا شاید' (Aiبیه پاسیخ
ایدهآل (* )Aمطابق زیر تعریف میشود.

راهبردهای قدرت برتردفاعی منطاه در حوزه نظامی بر اسان سند چشمانداز1141شمسی

,
i  1,2,3...m.
'Ai  A

Ci  0, if

and

* Ai  A

' Si
' Si *  Si

1  Ci*  0

, and
if

13

Ci '  1

Ci * 

where

apparently ,

جدول  :7فاصله اقلیدسی ،ضریب نزدیکی و رتبهبندی

ضریب نزدیکی

فاصله اقلیدسی

رتبهبندی

Ci

Si-

*Si

1

0.857648446

0.019857

0.003296

A1

1

0.60258557

0.015029

0.009912

A2

7

0.401743409

0.010479

0.015605

A3

2

0.80627582

0.017324

0.004163

A4

3

0.344296806

0.009218

0.017556

A5

3

0.616229649

0.013536

0.00843

A6

3

0.364972582

0.010678

0.01858

A7

4

0.565938573

0.018555

0.014231

A8

1

0.427670023

0.013502

0.018069

A9

راهبردها

مرحله  :4رتبهبندی ترتیب مطلوبیت
اکنون بهترین پاسخ (پاسخ بهینه) جایگزین ،بر اسان رتبه و جایگاه مطلوبیت * Cjدر جدول فیوق
انتخا

میشود .یعنی نزدیکترین * Cjبه پاسخ ایدهآل.همیانییور کیه از شیکل ماابیل مشیخص

است ،ترتیب اهمیت راهبردها مطابق مطلوبیت آنها )* (Cjبهصورت ذیل میباشد.
راهبرد  >1راهبرد  >1راهبرد  >1راهبرد  >2راهبرد  > 3راهبیرد > 3راهبیرد > 3راهبیرد
>7راهبرد 4
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نتيجهگيری و پيشنهاد:
الف-نتيجه گيری

هدف اصلی این مااله ،تدوین راهبردهای مناسب برای کسب قدرت برتر دفاعی کشور در حوزهی
نظامی در منطاه جنو

بر

آسیا (بر اسان سند چشمانداز  1141شمسی) میباشد.

کلیدواژه مبحث دفاعی سند چشم انداز «بازدارندگی همهجانبه» است .ویژگیِ بازدارندگی همهجانبه
بهکارگیری تمامی مادورات و یرفیتهای کشور در راستای ماابله با تویئهها و تهدیدات دشیمنان
میباشد .ایجاد بازدارندگی همهجانبه؛ مستلزم وجیود هیمافزاییی در خلیق قیدرت فزاینیده اسیت.
بنابراین ابزار قدرتزاییی؛ در بطین مفهیوم بازدارنیدگی همیهجانبیه نهفتیه اسیت .وجیود پسیوند
«همهجانبه» در واژه «بازدارندگی همهجانبه» حاکی از بهکارگیری تمامی ابعاد و مثلفههای قیدرتزا
میباشد .رویکرد کلی سند چشمانداز توسعه همهجانبه و متوازن است؛ بنابراین کسب جایگیاه اول
در همه زمینهها و ابعاد قدرت (بهویژه قدرت نظامی منطاه) در بطن آن مستتر است .یافتههای ایین
تحایق را میتوان در قالب راهبردهای تدوین شده در دو بعد قدرتافزایی و قیدرتسیازی جهیت
رسیدن به قدرت برتر نظامی در منطاه بر اسان سند  1141شمسیی موردتوجیه قیرار داد .در بعید
قدرتافزایی اگر جمهوری اسالمی ایران نوعی موازنه در حوزهی منطاهای به موازات تأریرگیذاری
بر معاد ت دفاعی و نظامی از یریق بهرهبیرداری از موقعییت راهبیردی و ایجیاد و بهیرهگییری از
قدرت نه تی انجام دهد .در آن شرایط بسیاری از مخایرهها و تهدیدات منطایهای اییران کیاهش
می یابد .این اقدام مستلزم آن اسیت کیه اییران متناسیب بیا تهدییدات برخوردهیا و محییط امنیتیی
پیرامونش و با بهرهگیری از یرفیتهای موجود ضمن تهدید سوزی و ماابله با کانونهای تهدیید و
فرصتسازی ،راهبرد نظامی خود را جهت اقدام بازدارنده انجیام دهید .تیا بتوانید انتظیارات سیند
چشیمانیداز  1141شمسیی را بیر مبنیای عییزت ،اقتیدار و تولیید قیدرت بیرآورده سیازد .در بعیید
قدرتسپاری مهمترین مشخصات راهبردهای تدوینشده با مدنظر قرار دادن دفیاع همیهجانبیه بیر
موارد ذیل تأکید دارد :تکیه بر اقتدار فرماندهی و رهبری ولی امر مسلمین و یکیی بیودن میدیریت
نظامی و سیاسی کشیور ،تاوییت انسیجام درونیی در سیطوح لشیکری و کشیوری ،خوداتکیایی و
خودکفایی صنعت دفاعی ،تکیه بر بسیج مردمی و تجهیزات و تاکتیکهای بومی ،شناسایی و ماابلیه
با تهدیدات نوین و آینده و ایجاد زیرساختهای زم بیرای ماابلیه بیا آنهیا و توجیه بیه پدافنید
بیرعامل میباشد .با محاسبهی صورت گرفته اینیور استنباط و نتیجهگیری گردید که اولویتبندی
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اهمیت و اجرای راهبردها برای کسب قدرت برتر دفاعی در حوزه نظامی در منطاه جنیو
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بیر

آسیا با توجه به امتیازات کسبشده  7راهبرد که بیشترین امتیاز را کسب نمودند به ترتیب اولوییت
به شرح زیر پیشنهاد میگردند:
ب-پيشنهاد

راهبرد  :4افزایش توان بازدارندگی از یریق تکیه بر اقتدار فرماندهی و رهبری ولی امیر مسیلمین و
توان مرجعیت شیعه در خنثیسازی ترفندهای دشمنان و بسیج مردمی
راهبرد  :1کاهش تأریر تحریمهای نظامی از یریق خوداتکایی و خودکفایی دفاعی
راهبرد  :6ماابله با تهدیدهای نوین از یریق اراله آموزشهای دفاعی– امنیتی متناسب و با تکییه بیر
توان تأریرگذاری نظامی امنیتی در منطاه
راهبرد  :2تأریرگذاری بر معاد ت دفاعی و نظامی منطاه از یریق بهرهبرداری از موقعییت راهبیردی
ج.ا.ا
راهبرد  :8رفع آسیبپذیریهای زیرساختهای دفاعی امنیتی و نظامی و ماابله با جنگ ایالعاتی و
الکترونیکی و الکترومغناییسی دشمن
راهبرد  :9افزایش قابلیتهای دفاعی با بریرف کردن نارسالیهای پدافنید بیرعامیل دفیاع در برابیر
سامانه پیشرفته دفاع موشکی و ضد موشکی
راهبرد  :3افزایش توانمندیهیای دفیاعی کشیور از یرییق بسییج مردمیی و اسیتفاده از تجهییزات،
روشها و تاکتیکهای متناسب و بومی
بررسی تحایاات صورت گرفته نشان میدهد که در حال حاضر در زمینه قدرت دفاعی برتر منطایه
کار قابلمالحظهای صورت نگرفته است .لذا در این تحایق میتوان با تیدوین راهبردهیای قیدرت
دفاعی برتر منطاه در حوزه نظامی بر اسان سند چشمانداز و شناسایی تهدیدات ،فرصتها ،نایاط
ضعف و قوت با توجه به نگاه به آینده بخشی از خأل مباحث تئوریک در حیوزهی قیدرت دفیاعی
کشور را جبران نمود .همچنین در عنوان تحایق و متغیرهای آن ،نسبت به تحایاات قبلیی نیوآوری
وجود دارد.
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فهرست منابع :
الف-منابع فارسی

 امام خامنهای

(

) ،مجموعه بیانات.

 آقاجانی ،احمد و عسگری ،محمود ،)1331( ،عوامل و ويژگییهیای سیاسیت دفیاعی
جمهوری اسالمی ايران ،تهران :مرکز تحایاات راهبردی ،نامه دفاع ،شماره پیاپی .34
 افشردی ،محمدحسین ( ،)1331طرحريزی راهبردی نظامی در صحنه جنگ و عملیات،
تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی
 پورشاسب ،عبیدالعلی ( ،)1331دکترين نظامی جمهوری اسالمی ايران ،رسیاله دکتیری،
تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی
 - پورعزت ،علیاصغر ( ،)1333مديريت راهبردی عصر مدار ،تهران ،انتشارات دانشیگاه
امام صادق

(.)

 جمشیدی ،محمدحسیین ( ،)1331مبانی و تاريخ انديشه نظامی در جهان ،تهیران ،نشیر
دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران اناال

اسالمی

 چگینی،حسن ( ،)1331نظام مديريت استراتژيك دفاعی،تهران :نشر آجا
 زرقاتی ،سید هادی ( ،)1334ارزيابی عوامل و متغیرهای مؤثر بر قدرت ملی و طراحی
مدل سنجش قدرت ملی کشورها ،رساله دکتیری جغرافییای سیاسیی ،تهیران ،دانشیگاه
تربیت مدرن
 زرقانی  ،سی د هادی ( ، )1333تحلیل و ارزيابی متغ ی رهیا و شیاخص هیای قیدرت
نظامی ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،سال ششم ،شماره 23
 زرقاتی ،سید هادی ( ،)1331سنجش و رتبهبندی قدرت ملی کشورها در جهان اسالم،
مطالعات جهان اسالم ،سال اول ،شماره دوم.
 شمخانی ،علی (گفتگو ،زمسیتان  ،)1334راهبیرد دفیاعی ايیران پیس از جنیگ
تحمیلی  ،فصلنامه دفاعی  -امنیتی ،شماره . 23
 عسگری ،محمود (  ، )1331شاخص ها ی قدرت منطقه ا ی  ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،
سال پنجم ،شماره هجدهم .

راهبردهای قدرت برتردفاعی منطاه در حوزه نظامی بر اسان سند چشمانداز1141شمسی
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 قانون چهارم برنامه توسعه  ،) 1333( ،تهران ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 گروه مطالعات دفاع ( ،)1331تدوين راهبردهای کسب قدرت برتر دفاعی منطقیه بیر
اساس سند چشمانداز  ، 9474تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی
 مرادیان ،محسن (  ،)1337شاخص های اصلی سنجش قیدرت دفیاعی کشیورها ،
فصلنامه راهبرد دفاعی  ،سال ششم ،شماره 1337 ، 23
 مطالعات گروهی دوره ششم سیاست دفاعی ( ،)1331راهبردهای کسیب قیدرت
برتر دفاعی منطقه بر اساس سند چشم انداز  9474شمسی  ،تهران ،دانشگاه عیالی
دفاع ملی
 نایمی اردکانی ،مهدی (  ،)1333الگوی برآورد راهبیردی تیوان دفیاعی از بعید
نیروی انسانی  ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،مرکز تحایایا ت راهبیردی دفیاعی ،تهیران،
سال دوازدهم شماره چهل و هفتم پاییز 1333
 نوروزی ،محمدتای ( ،)1334فرهنگ دفاعی-امنیتی ،تهران ،انتشارات سنا
 وحیدی :سالح هسنهای در دکترين هسیتهای ايیران جیايی نیدارد ،خبرگیزاری برنیا،
1334/7/4
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