فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيک
سال هجدهم ،شماره  97بهار 9977
مقاله پنجم ،از صفحه 77-997

مقاله پژوهشی :راهبردهای سياسی دفاع همهجانبه در جنگ احتمالی آينده
سید عباس عراقچی ،1سعید محمدپور شاهكالئی ،2محمدعلی رحمانی
دريافت مقاله27/19/09 :

3

پذيرش مقاله29/01/90 :

چکيده
رحمت ا ...علیاله)

راهبرد «دفا همهجانبه» اصطالحی است که حضرت امام خمینی (

بعد از پایان جنگ تحمیلالی

در پاسخ به نامه جمعی از فرماندهان سراه مطرح کردند و بر ضرورت تدوین آن برای مقابله بالا چالالشهالای
پیش روی انقال

اسالمی در سالهای آتی تثکید فرمودند .دفا همهجانبه شامل همه مؤلفههای قدرت ملی،

ازجمله مؤلفه سیاسی است .شناخت عوامل مؤثر بر مؤلفه سیاسی در جنگ احتمالی آینالده ،دفالا از انقالال
اسالمی در حوزه سیاسی را ممكن میسازد .هد

اصلی این مقاله ،تدوین راهبردهای سیاسی دفا همهجانبه

در جنگ احتمالی آینده میباشد .این پژوهش از نو توسعهای  -کاربردی بوده که بالهصالورت آمیختاله و باله
روش توصیفی – تحلیلی ،انجام گردیده است .اطالعات موردنیاز این پژوهش به روش میدانی و کتابخانالهای
جمعآوری شده و جامعه آماری آن  25نفر است ،که با استفاده از روشهای تحلیل خبرگی تنظیمشده اسالت.
پس از تجزیهوتحلیل محیط داخل و خارج ،تعداد  13مورد قوت 12 ،مورد ضعف 19 ،مالورد فرصالت و 14
مورد تهدید بهدست آمده است و بر مبنای وضع موجالود ،تخصالیص منالابع جهالت بالهکالارگیری قالوتهالا و
فرصتها بهمنظور مرتفع نمودن تهدیدها و ضعفهای موجود انجامشده و با استفاده از مدل  SWOTتعداد
 6راهبرد مهم ارائه گردیده است .نتایج تحقیق حكایت از آن دارد که وضع موجود سیاسی کشالور در ناحیاله
محافظهکارانه و با ناحیه مطلو

(تهاجمی) فاصله دارد.

واژگان کليدی :دفا  ،دفا همهجانبه ،راهبرد ،سیاسی ،جنگ آینده

 - 1دکتری روابط بینالملل وزارت امور خارجه
 2ال دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفا ملی( ،نویسنده مسئول) said1343@yahoo,com
 3ال دانشآموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفا ملی
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مقدمه
توصیه و سفارش اکید حضرت امام خمینی

(رحمت ا ...علیه)

در آخرین پیامشان به فرماندهان سراه در

پایان جنگ تحمیلی مبنی بر «لزوم ترسیم استراتژی دفا همهجانبه» ،گویای دوراندیشی بیبدیل آن
حضرت در پیشبینی تهدیدها و حجم و ابعاد توطئهها و خصومتهای استكبار جهانی علیه
انقال

اسالمی است .آن حضرت در فرازی از پیام مهم خود خطا

سراه پاسداران انقال

به فرماندهان و آحاد کارکنان

اسالمی در تاریخ  1369/6/26فرمودند« :در شرایط بازسازی نیروهای مسلح

باید بزرگترین توجه ما به بازسازی نیروها و استعدادها و انتقال تجار
آحاد ملت و مدافعان انقال

نظامی و دفاعی به کلیه

باشد .چرا که در هنگامه نبرد مجال پرداختن به همه جهات قوتها و

ضعفها و طرحها و برنامهها و در حقیقت ترسیم «استراتژی دفا همهجانبه» نبوده است ولی در
شرایط عادی باید با سعهصدر و بهدوراز حآ و بغضها به این مسائل پرداخت و از همه
اندوختهها و تجربهها و استعدادها و طرحها استفاده نمود» .حوادث و رویدادهای بعد از جنگ
تحمیلی در منطقه و جهان ،درایت و هوشمندی امام راحل را اثبات کرد و اهمیت و عمق راهبردی
توصیه و سفارش حضرت امام خمینی

(رحمت ا ...علیه)

مبنی بر اتخاذ روش دفا همهجانبه و تدوین

راهبردهای آن را بهخوبی نشان داد .بعد از جنگ ،نهتنها دشمنیهای استكبار جهانی در حوزههای
نظامی و امنیتی تداوم پیدا کرد ،بلكه با تعمیم به حوزههای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی،
علمی و فناوری ،ابعاد وسیعتری نیز یافت .در واقع ،دشمن یک جنگ تمامعیار و «همهجانبه» ای
را علیه انقال

اسالمی طراحی و به مورد اجرا گذاشته است که بدون شک ،مقابله با آن ،مستلزم

«دفا همهجانبه» در مقابل آن است.
پرواضح است که یكی از ابعاد مهم جنگهای امروزی و آینده ،بعد سیاسی جنگ است؛ تجار
حاصله از هشت سال دفا مقدس ،بروز مخاصمات و جنگهای متعدد در منطقه غر

آسیا

بهخصوص جنگ سوریه نشان داد که نظام سلطه به رهبری آمریكا ،روی مقوله سیاسی جنگ،
حسا

ویژهای بازکرده و بهمانند جنگهایی که در طول  25سال اخیر در منطقه غر

آسیا انجام

داده ،در هرگونه جنگی در آینده نیز ،بخش عمدهای از فشار خود علیه جمهوری اسالمی ایران را
در حوزه سیاسی اعمال خواهد کرد و اگر در آینده نزدیک ،جنگی از سوی استكبار جهانی علیه
انقال

اسالمی تحمیل شود ،بخش اعظم آنها در سبک و سیاق جنگهای یادشده خواهد بود.

آمادگی در این حوزه و پیشبینی ،کشف طرح و نقشه دشمن در حوزه سیاسی و شناسایی نقاط
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ضعف ،قوت ،تهدید و فرصت خودی و دشمن ،قطعاا توطئهها و نقشههای دشمن در این حوزه را
عقیم گذاشته و مانع از غافلگیری راهبردی ما خواهد شد.
البته بعد از جنگ تحمیلی و بهموازات افزایش تهدیدات دشمن ،مطالعات و اقداماتی در جهت
شناختن راهبردها و تاکتیکها و روشهای جنگی دشمن انجامشده و اقدامات مقابلهای نیز
کموبیش پیشبینیشده و به مورداجرا در آمده است؛ لیكن علیرغم تالشهای انجامشده ،مشاهده
میگردد که این موضو اساسی ،به گونه شایسته و الزم در بستر علمی و پژوهشی قرار نگرفته و
از پردازش الزم جهت خلق مفاهیم راهبردی درزمینه دفا با بهرهگیری از حوزههای تثثیرگذار
مانند مؤلفههای سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،فرهنگی و اجتماعی ،علمی و فناوری ،منابع انسانی،
روند تهدیدات و جنگ آینده برخوردار نمیباشند.
در این زمینه ،همواره یک پرسش جدی وجود دارد که اگر جنگی از سوی استكبار جهانی در آینده
قابل پیشبینی ،علیه جمهوری اسالمی ایران آغاز شود ،ابعاد سیاسی آنچه خواهد بود؟ عوامل
سیاسی مؤثر بر آن کدامند؟ تهدیدات ،فرصتها و نقاط ضعف و قوت خودی و دشمن کدامند؟
جمهوری اسالمی ایران باید چه راهبردهایی را برای مقابله با آن (در حوزه سیاسی) اتخاذ نماید؟
لذا مسئله این تحقیق ،فقدان راهبردهای سیاسی دفا همهجانبه در جنگ احتمالی آینده است که
پرداختن به آن در طول بیش از دو دهه پس از پایان جنگ تحمیلی مغفول مانده است .در شرایط
کنونی با برخورداری از تجار
غر

هشت سال دفا مقدس ،بروز جنگهای متعدد در منطقه جنو

آسیا ،وجود تهدیدهای مختلف علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و نیز وجود ابهام

در ماهیت جنگ احتمالی آینده ،نظام جمهوری اسالمی ایران و مجموعه دفاعی کشور نیازمند
مهندسی ،تولید و تبیین ادبیاتی مترقی در قالآ کارکرد دفا همهجانبه نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران است.
انجام این تحقیق از چند جنبه حائز اهمیت است :اول اینكه جوابگوی مطالبه بنیانگذار نظام
جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی (رحمت ا ...علیه) و نیز رهبر معظم انقال

اسالمی حضرت

امام خامنهای (مدرلهالعالی) درزمینه تولید ادبیات راهبردی دفا همهجانبه در حوزه سیاسی است؛ دوم
اینكه شرایط الزم جهت اجرای قسمتی از سند چشمانداز  29ساله کشور در قالآ برنامهها و
سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در افق  1494را فراهم میآورد.

192

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک  -سال هجدهم ،شماره  ،90بهار 1300

سوم اینكه پاسخ به نیاز نظام جمهوری اسالمی ایران در جهت دستیابی به باالترین سطح دفاعی در
جنگ احتمالی آینده را فراهم میسازد .چهارم اینكه موجبات هماهنگی و برقراری شبكهای کارا و
اثربخش را بین سیاستمداران و نظامیان جهت همافزایی مؤلفههای قدرت در زمینه دفا از آرمانها
و ارزشهای مقدس جمهوری اسالمی ایران را فراهم مینماید؛ و نهایتاا ،تصویر مناسبی را از
تهدیدات سیاسی و نیز ماهیت و ویژگیهای جنگ احتمالی آینده در حوزه سیاسی ترسیم نموده و
چگونگی تعامل عوامل محیطی با این ویژگیها را بیان مینماید.
بدیهی است که عدم انجام این تحقیق ،با توجه به واقعیتهای محیطی و تهدیدات نظام سلطه علیه
انقال

اسالمی و محور مقاومت ،ممكن است سبآ ایجاد غافلگیری راهبردی و بروز بحران

سیاسی در جنگ احتمالی آینده شود؛ همچنین احتمال دارد چرخه پاسخ به نیازهای دفاعی کشور
در حوزه سیاسی دچار آسیآ جدی گردد.
بر این اساس ،هد

این مقاله ،عمل به سفارش حكیمانه رهبر کبیر انقال

اسالمی حضرت امام

خمینی (رحمت ا ...علیه) ،مبنی بر «ترسیم استراتژی دفا همهجانبه»« ،در شرایط عادی و با سعهصدر و
بهدوراز حآ و بغضها» است که پژوهش حاضر بٌعد سیاسی دفا همهجانبه را مدنظر قرار داده و
در پی تدوین راهبردهای سیاسی دفا همهجانبه در جنگ احتمالی آینده هست.
بنابراین ،سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که "راهبردهای سیاسی دفا همهجانبه در جنگ
احتمالی آینده" کداماند؟
بهمنظور پاسخگویی به سؤال یادشده ،محققان سعی کردهاند آموزههای جنگهای صدر اسالم،
اندیشه سیاسی امام خمینی (

رحمت ا ...علیه)

و امام خامنهای (مدرلهالعالی) ،تجار

مقدس ،جنگهای اتفاق افتاده در منطقه جنو

غر

هشت سال دفا

آسیا در  25سال اخیر و چیستی ،چگونگی و

ویژگیهای سیاسی جنگهای آینده را مطالعه کرده و با بررسی عوامل مؤثر در جنگهای یادشده،
به سؤال فوق پاسخ دهند.
مبانی نظری:
الف -پيشينه شناسی

پیشینه مطالعات تحقیق حاضر حاکی از آن است که موضو دفا همهجانبه بعد از توصیه حضرت
امام (رحمت ا ...علیه) موردمطالعه محققان و پژوهشگران نظامی و غیرنظامی بوده و مهمترین اقدام در
این حوزه همایش دفا ملی ،دفا همهجانبه که سال  01در دانشگاه عالی دفا ملی برگزار شد و

راهبردهای سیاسی دفا همهجانبه در جنگ احتمالی آینده

تعداد قابلتوجهی مقاله در شش جلد کتا
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به چا .رسیده که برشماری آن از حوصله این مقاله

خارج است.
اما دفا همهجانبه یک دکترین وسیع و نسبتاا پیچیدهای است که با تحقیقات قبلی و فعلالی تكمیالل
نخواهد شد و حوزه دفا همچنان برای توسعه این موضو ررفیالتهالای فراوانالی دارد .همچنالین
ارائه راهبردهای این موضو در حوزههای گوناگون علمی -فناوری ،فرهنگی ،نظالامی ،اقتصالادی و
سیاسی قابل توسعه است ،فلذا برش زدن به این کارِ وسیع ،کامالا منطقی به نظر میرسد .درمجمو
بررسیها نشان میدهد که فعالیت پژوهشی مشابه عنوان این مقاله صورت نگرفته و ایالن پالژوهش
در نو خود ،تحقیق جدیدی به شمار میرود.
ب -مفهومشناسی:

دفاع و راهبرد دفاعی :دفا همواره یكی از دغدغههای اصلی هالر نظالام سیاسالی تلقالی شالده اسالت؛
چراکه با امنیت و سرنوشت کشور پیوند خورده است .مفهوم کالن دفالا دارای اجزایالی اسالت کاله
بدون تردید دفا ملی از بارزترین و برجستهترین آنها محسو

میشود که کیفیت و ماهیت آن بر

ضریآ امنیت کشور تثثیرگذار است .پیچیده شدن مناسالبات در عرصاله بالینالمللالی و منطقالهای از
یکسو بر اهمیت این مقوله افزوده و از سوی دیگر فرایند تدوین آن را دشوار نمالوده اسالت .دلیالل
عمده این موضو  ،نقشآفرینی متغیرهای بیشتر و نیالز سالرعت تحالوالت اسالت( .عصالاریان نالژاد،
)56 :1301
راهبرد دفاعی درواقع چارچوبی را تبیین میکند که میتواند در این چارچو
ارزشهای حیاتی یک کشور و برای دستیابی به اهدا

برای حفن منافع و

سیاست دفاعی و چارچو

سیاست امنیت

ملی ،راهبردهای نظامی و غیرنظامی را تعریف کرد .هرچند راهبرد نظامی بیش از راهبردهای دیگر
به مقوله دفا نزدیک است و بدین سبآ جنگ و نظامیگری ارتباط مستقیم و دقیقتری با راهبرد
دفاعی برقرار میکنند ولی راهبرد دفاعی را به آن مجموعه از طرحها و روشها اطالق میکنیم که
بتوان در آنها با بهکارگیری ابزار ،وسایل ،امكانات و توانمندیها به اهدا

سیاست دفاعی

دسترسی پیدا کرد .این راهبرد میتواند در سطحی وسیع و فراگیر یک راهبرد دفا همهجانبه باشد
و میتواند در سطح دیگر در راهبردهای نظامی تلخیص گردد و یک جنگ را هدایت و راهبری
نماید( .زهدی)06 :1303 ،
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در راهبرد دفاعى همواره فرض بر این است که یک تهدید عمده خارجى تمامیت ارضى ،استقالل
و سایر ارزشها و منافع ملى حیاتى و حساس را از طریق کاربرد قدرت نظامى در معرض خطر
قرار میدهد و در چنین وضعیتى است که بر اساس اصول و قواعد معینى ،دکترین دفاعى کشور
شكل میگیرد ،هد های دفاعى بهدرستی ترسیم و منابع ملى قابلدسترس سازماندهی و به کار
گرفته میشوند( .دانش آشتیانی)126 :1301 ،
در تعریفی گسترده ،راهبرد دفا ملی به راهکارهای کلی طراحیشده یک دولت در حوزههای
نظامی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی برای دفع تهدیدهای دفاعی اطالق میشود .در این
مفهوم راهبرد دفا ملی فرایند هماهنگ کردن این ابزارها برای دفع تهدیدها و تثمین اهدا

ملی

است( .عصاریان نژاد)59 :1301 ،
دفاع ملی ،دفاع سياسی :شاید بتوان گفت مهم ترین موضو دفا ملی حفن منافع ملی است کاله ایالن
منافع چنان سیال است که در هرروز قابلدگرگونی است .روابط هر کشور با کشور دیگر نیز تالابعی
از حقیقت سیال بودن منافع ملالی آن کشالور اسالت .بالهعنالوانمرالال در حالوزهی سیاسالت خالارجی
جمهوری اسالمی ایران مسائلی مانند دفا از حق ذاتی ملَت ایران جهت داشتن فالنآوری هسالتهای
توسط کشورهای دیگر ،توافق بر نامشروعیَت رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای دوسالت ،حفالن
منافع اقتصادی تجاری ایران در جهان و بسیاری منافع دیگر را میتوان در زیرگروه دفا ملی کشور
درآورد( .خداوردی)99-91 :1301 ،
دفا در حیطه امور سیاسی ،به کارکرد نهادهای سیاسی جامعه در جهالت تحقالق بالاالترین ضالریآ
دفع تهدید و امنیت زایی اطالق میشود و نكته مهم اینكه دفا سیاسی در عرصه ملالی ،افالزون بالر
حوزه داخلی ،نسبت به محیط خارجی یعنی آنچه درصحنه سیاست خارجی تولید و صادر میشالود
نیز قابلتعمیم است .در سطح فراملی ،دفا سیاسی درصدد تبیالین خطالوط فاصالل مشخصالی میالان
جهان اسالم و جهان سلطه است( .حسینی و همكار)10 :1309،
بنيانهای نظری پيرامون دفاع همهجانبه:
دفاع سياسی در صدر اسالم:

مطالعه تاریخ صدر اسالم نشان میدهد که سران قریش برای مقابله با

اسالم ،از همه روشها ،ابزارها و ررفیتهای خود ازجمله روشهای سیاسی بهره جستهاند .در
مقابل ،نبی مكرم اسالم (صلي ا ...علیه و آله و سلم) نیز از روشهای سیاسی برای تبلیغ و گسترش اسالم و
مقابله با کفار مكه استفاده کردهاند که اهم اقدامات طرفین عبارتاند از:
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روشهای سياسی کفار قريش:

 1ال رایزنی و مذاکره (درخواست از ابوطالآ برای منصر

کردن پیامبر از دعوت ،مذاکره با پیامبر

برای نادیده گرفتن نقض پیمان از سوی مشرکین و تمدید صلح حدیبیه)
 2ال تطمیع (پیشنهاد مقام ،ثروت و ازدواج با بهترین زنان مكه)
 3ال اعزام فرستاده و نماینده ویژه (برای مذاکره با نجاشی برای برگرداندن مسلمانان از حبشه)
 4ال اعمال تحریم و محاصره سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی علیه مسلمانان (ماجرای شعآ ابوطالآ)
 5ال تشكیل ائتال

برای کشتن پیامبر در ماجرای لیلهالمبیت

از قبایل و طوایف عر

روشهای سياسی پيامبر اسالم (صلی ا ...عليه و آله و سلم):

 1ال رایزنی ،گفتگو و مذاکره با کفار قریش قضایای مختلف از قبیل :ماجرای یوم االنذار ،صلح
حدیبیه.
 2ال برقراری ارتباط با طوایف و انعقاد پیمانهای اتحاد و دوستی دوجانبه و چندجانبه (پیمان عقبه
مدینه)

اول و دوم ،پیمانهای اتحاد با طوایف اطرا

 3ال ایجاد وحدت و انسجام داخلی در جامعه مسلمانان (عقد اخوت ،بیعت رضوان)
 4ال عقد پیمان عدم تعرض و حسن همجواری (با قریش و یهودیان مدینه)
 5ال تقویت وحدت و انسجام داخلی مسلمانان از طریق تجدید پیمان در ماجرای بیعت رضوان
 6ال مكاتبه و اعزام فرستاده به دربار سران کشورها و قدرتهای جهانی از قبیل :ایران ،روم ،مصر،
حبشه ،غسان ،عمان و...
 9ال صدور بیانیه و قطعنامه (دعوت عمومی و اعالن آشكار رسالت در حجر اسماعیل در مكه)
 0ال دادن اولتیماتوم (برائت از مشرکان)
 0ال تعیین جانشین و گرفتن بیعت از مردم برای حاکم اسالمی (غدیر خم)
دفاع سياسی در انديشه سياسی امام خمينی

فرمایشات حضرت امام خمینی

(رحمتا...

(رحمت ا ...علیه)

عليه):

بامطالعه آثار ،دیدگاهها و مرور بیانات و

به این نتیجه میرسیم که آن حضرت برای مقابله با

توطئههای دشمن در حوزه سیاست داخلی  ،در وهله نخست معتقد به وحدت و انسجام داخلی
بوده و بارها با عبارت «وحدت کلمه» از آن یادکرده و آن را در کنار داشتن انگیزه و مقصد الهی،
رمز پیروزی انقال

و همینطور رمز تداوم آن دانستهاند( .امام خمینی (رحمت اهلل علیه) ،وصیتنامه

الهی  -سیاسی ،بند الف)
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حمایت و پشتیبانی از رهبری نظام و به عبارتی داشتن پشتوانه مردمی ،دومین مؤلفهای است که آن
حضرت در این زمینه بیان فرمودهاند و بنا به تجربه  49ساله حوادث انقال  ،خنریکننده توطئههای
دشمنان انقال

در تمامی سطوح و حوزهها است و جمله معرو

«پشتیبان والیتفقیه باشید تا

آسیبی به مملكت شما نرسد» نارر بر همین دیدگاه آن حضرت است.
حفن استقالل کشور ،حضور مردم درصحنه و در بطن حوادث سیاسی روز (صحیفه نور ،ج :15
 24ال  ،)22برقراری پیوندهای نزدیک و ناگسستنی بین مردم و مسئوالن (صحیفه نور ،ج  26 :3ال
 )25توجه به تبلیغات داخلی و نقش علما ،گویندگان و رسانههای ارتباطجمعی در رساندن
پیامهای انقال

اسالمی به اطرا واکنا

کشور (صحیفه نور ،ج  114 :16ال  ،)113تبعیت افراد،

گروهها و جریانات سیاسی از اسالم و مصالح انقال

اسالمی از دیگر مؤلفههای مؤثر در دفا

سیاسی داخلی از دیدگاه امام خمینی (رحمت ا ...علیه) میباشد.
در حوزه سیاست خارجی نیز بهطور مختصر میتوان گفت که ایشان به جِد معتقد به
استكبارستیزی و التزام به اصل نه شرقی و نه غربی ،حفن استقالل خارجی و صالبت و پایداری در
مقابل مستكبران عالم (صحیفه نور ،ج  49 :16ال  ،)36توجه به تبلیغات خارجی و رساندن پیامهای
انقال

اسالمی به گوش ملتها و دولتهای جهان ،روابط برادرانه با ملتهای مسلمان (صحیفه

نور ،ج  05 :1ال  ،)03وحدت و یكرارچگی امت اسالمی و نزدیک کردن ملل مسلمان نسبت به هم
کمک به مسلمانان برای رهایی از سلطه حاکمان وابسته و همینطور روابط دوستانه با سایر
کشورهای غیر متخاصم و نیز کشورهای مستضعف غیرمسلمان (صحیفه نور ،ج  242 :4ال )241
بودهاند.
دفاع سياسی در انديشه سياسی امام خامنهای (مدظلهالعالی) :دیدگاهها و نقطه نظرات رهبر معظم انقال
اسالمی حضرت امام خامنهای

(مدرلهالعالی)

در حوزههای مختلف سیاسی ،در واقع اندیشه سیاسی

معظم له را برای ما تبیین میکند .بهاجمال ،ایشان در حوزه سیاسی معتقدند که با اتخاذ سیاستها
و رویههای ذیل میتوان توطئهها و تهاجمات دشمن در حوزه سیاسی را دفع کرد:
الف ) در حوزه سياست داخلی:

 1ال حفن وحدت ملی و پرهیز از اختالفات سیاسی ،قومی و مذهبی (بیانات )1390/2/26
 2ال حفن امنیت ملی (بیانات در جمع زائران و مجاوران حضرت رضا (علیهالسالم))1390/1/6 ،
 3ال حفن استقالل سیاسی (بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان)1392/2/15 ،
 3ال اقتدار سیاسی (بیانات در خطبههاى نماز جمعهی تهران )1309/2/20
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ب ) در حوزه سياست خارجی:

 1ال توجه به اصول و آرمانها در سیاست خارجی (بیانات مورخ )1303/5/25
 2ال ایستادگی در برابر نظام سلطه (بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی،
)1399/1/1
 3ال دیرلماسی فعال و هد دار (در دیدار با رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت)1305/6/6 ،
 4ال دیرلماسی توأم با ابتكار (بیانات در دیدار بسیجیان استان کرمانشاه)1309/9/22 ،
 5ال توجه به دیرلماسی عمومی (بیانات در جمع وزیر خارجه و سفرا)1300/12/0 ،
 6ال اقتدار در دیرلماسی (همان)
 9ال حضور فعال در مجامع جهانی (بیانات در دیدار مسئوالن وزارت خارجه)1303/5/25 ،
 0ال اتخاذ موضع تهاجمی در مواجهه با استكبار
 0ال دفا از فلسطین و تقویت محور مقاومت و مستضعفان و محرومان جهان
 19ال نزدیكی با ملتهای مسلمان ،بهعنوان عمق راهبردی جمهوری اسالمی
 11ال استفاده از نقش و ررفیت رسانهها
 12ال خودسازی کارگزاران سیاست خارجی (همان)
 13ال عمل بر مبنای عزت ،حكمت و مصلحت (بیانات مورخ )1309/19/9
نقش مؤلفه سياسی در دفاع مقدس :بدون شک در بررسی عوامل محیطی  0سال دفا مقدس ،در مؤلفه
سیاسی باید دو حوزه محیط داخلی و محیط خارجی بهطور مجزا مورد بررسی قرار گیرند.
بهعبارتدیگر  0سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را نمیتوان بدون توجه به مسائل داخلی
کشور و محیط منطقهای و بینالمللی مورد تحلیل قرارداد .مطالعه حوادث و رویدادهای سیاسی 0
سال دفا مقدس نشان میدهد که مهمترین عوامل و مؤلفه سیاسی تثثیرگذار در روند جنگ
تحمیلی و  0سال دفا مقدس ملت ایران عبارتاند از:
الف) عوامل سیاسي داخلي:
وقو انقال

اسالمی ،تسخیر النه جاسوسی ،شكست کودتای نقا

(پایگاه هوایی شهید نوژه

همدان) ،حاکمیت جریان لیبرال و غر گرا بر قوه مجریه ،قدرت پنهان ایران ،ناامیدی آمریكا از
وابستگان داخلی ،بحران و بیثباتی سیاسی داخلی در ایران ،در رأس امور نبودن جنگ از سوی
دولتمردان ،اختال نظر در میان مسئولین نظام در خصوص جنگ ،وحدت و انسجام سیاسی،
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رهبری حضرت امام

(رحمت ا ...علیه)

 ،وحدت و انسجام ملی ،بصیرت ،والیتمداری و موقعشناسی

ملت ،اتخاذ مواضع اصولی و منطقی در ارتباط با جنگ از سوی جمهوری اسالمی ایران ،پذیرش
قطعنامه .500
ب ) عوامل سیاسي خارجي:
مواضع شورای امنیت ،بیانیهها و قطعنامههای سازمان ملل متحد در حمایت از متجاوز ،مواضع
ضعیف جنبش عدم تعهد در قبال متجاوز ،مواضع کامالا جانآدارانه اعضای شورای همكاری
خلیجفارس از متجاوز ،مواضع ضعیف سازمان کنفرانس اسالمی در قبال متجاوز ،حمایت
قدرتهای جهانی از تجاوز عراق به ایران ،جانآداری آشكار اغلآ کشورهای عربی از متجاوز،
بهرهگیری از ررفیتهای سیاسی و نظامی گروههای معارض.
جنگهای  95ساله اخير در غرب آسيا و عوامل سياسی مؤثر در آن :بررسی جنگهای  25سال اخیالر کاله در
غر

آسیا اتفاق افتادهاند ،از قبیل جنگ اول و دوم آمریكا با عالراق ،جنالگ آمریكالا در افغانسالتان،

جنالالگ  33روزه حالالز اهلل و رژیالالم صهیونیسالالتی ،جنالالگهالالای  22روزه 11 ،روزه و  0روزه رژیالالم
صهیونیستی علیه ملت فلسطین و گروههای مبالارز فلسالطینی ،جنالگ بوسالنی و هرزگالوین ،جنالگ
سوریه ،جنگ یمن و  ...نشان میدهد که عوامل و مؤلفههای سیاسی متعددی در رونالد جنالگهالای
یادشده تثثیرگذار و بهنوعی تعیینکننده بودهاند و هرکدام از طر های درگیر ،بنا باله وسالع و تالوان
خود از آنها در جهت غلبه بر حریف اسالتفاده کالردهانالد .اعالالم ضالر االجالل باله کشالور هالد ،
ائتال سازی ،ادعای مبارزه با تروریسم ،یکجانبهگرایی (در سیاست خارجی آمریكا) و بیتالوجهی
به سازمان ملل و یا استفاده ابزاری از سازمانها و مجالامع بالینالملالل ،بهاناله سالازی ،مستندسالازی،
حقوقی سازی و مشروعیت زدایی از کشور هالد  ،بهالرهگیالری از احالزا
داخلی کشور هد

و سازماندهی آشو های سیاسی ،جذ

و گالروههالای معالارض

و بهرهگیری از افراد و شخصیتهای

ذینفوذ کشور هد  ،برگزاری نشستهای سیاسی بالا معارضالان و مخالفالان رژیالم کشالور هالد ،
استفاده از ررفیت های سیاسی داخلی کشور هد  ،تهدید و تطمیع نمایندگیهالای سیاسالی کشالور
هد

در خارج از کشور ،دیرلماسی فعال آمریكائیها در قبالل و حالین جنالگ ازجملاله ایالن مالوارد

بودهاند.
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دفاع سياسی در جنگهای آينده:

الف) جنگ آينده و ويژگیهای آن :مطالعات آیندهپژوهی نشان میدهد یكی از بهترین روشهای در
مسائل جنگ آینده و ترسیم تصویری شفا

از چگونگی جنگ آینده ،شناسایی و تحلیل

ویژگیهای جنگ آینده برای کشورهای درگیر است .فرماندهی معظم کل قوا ،در خصوص جنگ
آینده میفرماید« :ممكن است تهاجمات در آینده ،اینچنین صریح و روباز و سهلالدفع نباشد و
ممكن است پیچیدهتر باشد و لذا پیچیدگى و ایمان قوى الزم است( ».امام خامنهای (مدرلهالعالی)،
)1360/6/20
جنگ آینده «جنگی شناخت محور و فناورپایه است ،که از طریق همافزایی قابلیتهای دفاعی-
امنیتی و اشرا

اطالعاتی درصحنههای سیال جغرافیایی و شبكهای بهصورت ناهمطراز و ائتالفی

انجام میگیرد .این جنگ ،نوعی عملیات تثثیر محور و غافلگیرکننده است که با مداخله مستقیم و
غیرمستقیم قدرتهای بزرگ و استفاده حداقلی از نیروی زمینی و با بهکارگیری گروههای فراملی و
فرو ملی بهمنظور شكست راهبردی دشمن و نابودی زیرساختهای فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی،
نظامی و زیستمحیطی اجرا میشود» (رشید و همكاران)25 :1303 ،
ویژگیهای عمومی و راهبردی جنگ آینده در مؤلفه سیاسی و در سطح قدرت برتر ،ضعیف و
متوسط عبارتاند از:
 -1همافزایی ،درهم تنیدگی و تثثیرگذاری متقابل تهدیدهای نظامی ال امنیتی با سایر تهدیدات از
قبیل تهدیدهای سیاسی؛
 -2تلفیق توانمندیها در حوزههای سخت -نرم و نیمه سخت؛
 -3حمله به توانمندیهای راهبردی کشور هد

و مراکز ثقل دشمن ،ازجمله مراکز ثقل سیاسی؛

 -4بهرهگیری از عملیات روانی گسترده با استفاده از فنون پیچیده فضای مجازی و رسانهای؛
 -5ارزش محوری و آرمانی بودن (ایدئولوژی و هد های بلندمدت)؛
 -6مردم پایه بودن؛
 -9استفاده از گروههای تروریستی -تكفیری و فراملی و فرو ملی در محیط قومی -مذهبی؛
 -0بسیج توانمندیها و مؤلفههای قدرت ملی؛ (همان)
ب) ويژگیهای خاص جنگ آينده در محيط جمهوری اسالمی ايران:

 -1شكا

بین راهبردهای نظامی و سیاسی کشور ،با بهرهگیری دشمن از دیرلماسی پنهان و البی

گروههای فشار در داخل (شكا

راهبردی)
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 -2حداکرر بهرهبرداری از ررفیت سازمانها و حقوق بینالملل برای تثثیرگذاری و جلوگیری از
احقاق حقوق و حقانیت جمهوری اسالمی ایران (مشروعیت سازی)
 -3بیثباتسازی داخلی بهمنظور تزلزل در اعتماد و انسجام ملّت و حكومت
 -4زمینهسازی برای آشو های داخلی و امنیتی و تقویت گرایشهای جداییطلبانه
 -5ایجاد بحران رسانهای و اطال رسانی و توسعه شایعات بهمنظور برهم زدن انسجام داخلی
 -6ممانعت از بهرهگیری ررفیتهای ژئوپلیتیک کشور و قدرت ملی در داخل و خارج بهمنظور
مقاومت طوالنی (تقلیل توان ژئوپلیتیک)
 -9تشدید کشمكشهای سیاسی و جناحی (بحران سازی)
 -0زمینه ایجاد ائتال

علیه جمهوری اسالمی ایران و تقویت جبهه ضد ایرانی (منزویسازی)

 -0بر هم زدن تعادل تصمیمگیری راهبردی برای ادامه جنگ در حوزههای سیاسی ،نظامی،
اقتصادی و ( ...کاهش میل جنگیدن)
 -19تهاجم روانی و تبلیغی بهنظام و رهبری و قدرت ملّی (تضعیف ارکان نظام)
 -11تالش برای ایجاد بیثباتی و ایجاد چالشهای امنیتی در تهران با هد

از تعادل خارج

نمودن گرانیگاه سیاسی و امنیتی کشور و ناامن سازی پایتخت
 -12تهاجم سایبری به زیرساختهای اقتصادی ،صنعتی ،نظامی ،خدماتی و ارتباطی
 -13اخالل و آشفتگی در سیستم اقتصادی و مسیر خدمات و نیازهای ضروری مردم
 -14تضمین امنیتی رژیم صهیونیستی و کشورهای مشارکتکننده در حمله به جمهوری اسالمی
ایران
 -15تضعیف و محدودسازی گروههای مقاومت بهعنوان عمق راهبردی جمهوری اسالمی ایران
 -16اختالل در بسیج و سازماندهی نیروهای اجتماعی برای مقابله با تهدیدات نظامی و امنیتی
 -19پرهیز از عملیات زمانبر ،طوالنیمدت و پر تلفات (کاهش زمان و تلفات)
 -10اطمینان بخشیدن به نتایج ضربه اول و آمادگی برای تداوم ضربات دوم به بعد
 -10هد

قرار دادن مراکز و شبكه زیرساختی و مراکز توزیع انرژی و خدمات عمومی

 -29نفوذ در ارکان نظام جمهوری اسالمی ایران و بدنه سیاسی ،فرهنگی ،اجتمالاعی و اقتصالادی
آن و تشدید اقدامات جاسوسی و عملیات اطالعاتی سایبری و الكترونیكی و ارزیابی همالهجانباله
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حساس ،حیاتی و مراکز تصمیمساز و تصمیم گیر در جمهوری اسالالمی

ایران (عملیات اطالعاتی)
 -21واپایش اقدامات صحنه جنگ و تثثیر آن بر افكار عمالومی بالهصالورت مالداوم و بالر خالط از
صحنه راهكنش تا عالیترین سطح تصمیمگیری صحنه جنگ( .زهدی و همكار)392 :1304 ،
روششناسی
این تحقیق از نو کاربردی و توسعهای بهصورت آمیخته و با روش توصیفی – تحلیلی ،پیمایشی و
همبستگی انجامشده است .قلمرو تحقیق از نظالر زمالانی ،از ابتالدای شالرو جنالگ تحمیلالی در 31
شهریور  1350تا  1494میباشد .ازنظالر مكالانی ،تحقیالق در جغرافیالای جمهالوری اسالالمی ایالران
انجام شده است .اطالعات این تحقیق از دو روش «میدانی» و «بررسی اسناد و مدار (کتابخانالهای
علمی و تخصصی)» گردآوری گردیده اسالت .در روش کتابخانالهای ،ادبیالات موضالو و اطالعالات
نظری مورد نیاز با جستوجوی کتابخانهای تخصصی ،اینترنتی و بانکهای اطالعاتی بهدستآمالده
است .در روش میدانی ،پرسشنامهای تنظیم شد که  39پرسش بسته آن از طریالق طیالف لیكالرت در
پنج سطح طبقهبندی گردید .در طراحی پرسشنامه با روش دلفی و با استفاده ازنظر صالاحآنظالران،
استادان ،متخصصان و خبرگان ،قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیالدهای جنالگ احتمالالی آینالده،
شناسایی و سرس پرسشنامه مقدماتی تهیه و در دو مرحله بین خبرگان توزیع شد و پالس از تعیالین
اعتبار و روایی آن ،پرسشنامه نهایی تهیه گردیده است .برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی
محتوا و توزیع دومرحلهای پرسشنامه بین صاحآنظران بهالرهبالرداری شالده و بالرای تعیالین پایالایی
آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
و یالالک نمونالاله اولیالاله شالالامل  9پرسشالالنامه بالالین مسالالئوالن و کارشناسالالان وزارت امالالور خارجالاله،
صاحآنظران سیاسی ال دفاعی ،استادان دانشگاه امام حسین (علیهالسالالم) و دانشالگاه عالالی دفالا ملالی
پیش آزمون گردید و سرس با استفاده از دادههای بهدسالتآمالده از ایالن پرسشالنامههالا و باله کمالک
نرمافزار آماری  SPSSمیزان ضریآ اعتماد با روش آلفای کرونباخ بزرگتر از  9/9بالهدسالتآمالده
آمد ،بنابراین پرسشنامه مورد استفاده از قابلیت اعتماد الزم برخوردار میباشد.
تجزیهوتحلیل داده ها به روش تحلیالل خبرگالی انجالامشالده اسالت .جامعاله آمالاری ایالن تحقیالق از
صاحآ نظران و نخبگان سیاسی کشور و متخصصان نظامی و سیاسی حوزه ژئوپلیتیالک ،جغرافیالای
سیاسی ،روابط بین الملل ،امور اطالعاتی راهبردی و امور دفاعی راهبردی ،تشكیلشده که این گروه
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از میان مدیران و مسئوالنی کاله نسالبت باله عوامالل سیاسالی و ژئالوپلیتیكی آگالاه بالوده و همچنالین
فرماندهان ،اساتید عضو هیئتعلمی و مدیران سیاسی متخصالص در حالوزهی طالرحریالزی راهبالرد
دفاعی؛ که حداقل دارای مدر تحصیلی کارشناسی ارشد بالوده و پالنج سالال در حالوزه تخصصالی
خود کسآ تجربه نموده باشند ،بهعنوان جامعه نمونه این تحقیق در نظر گرفتهشدهاند .با توجاله باله
ویژگیها و مشخصههای ذکرشده تعداد جامعه نمونه  25نفر میباشد .چون جامعه آمالاری کمتالر از
 199نفر در نظر گرفتهشده ،نمونهگیری بهصورت تمام شمار میباشد.
تجزيهوتحليل دادهها و يافتههای تحقيق
تجزيه و تحلیل توصیفي تحقیق
دراین قسمت اطالعات جمعیت شناختی جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است .طبق
اطالعات کسآگردیده از تعداد  25نفر شرکت کننده در تحقیق میزان  16/66درصد پاسخگویان
دارای سنوات خدمتی باالی  39سال بوده و  30/00درصد آنان باالى  25سال خدمت داشته اند.
همچنین از این تعداد  22/22درصد پاسخگویان دارای تحصیالت در حد فوقلیسانس و 99/99
درصد آنان دارای تحصیالت دکترا میباشند یعنی تمامی پاسخدهندگان دارای تحصیالت
کارشناسی ارشد و دکترا بوده و از تخصص و تجربه زیادی برخوردار میباشند که به جامعه آماری
اعتبار باالیی میبخشد.
شناسايي (استخراج) عوامل محیطي داخلي و خارجي
بهمنظور شناسایی عوامل محیطی داخلی و خارجی ،ابتدا عوامل احصاءشده از طریق
پرسشنامههایی که با نظر خبرگان تنظیمشده بین جامعه آماری توزیع گردید .در این پرسشنامهها
نظر جامعه آماری در مورد نو عوامل مذکور ( بهعنوان یكی از عوامل چهارگانه محیط داخل و
خارج شامل ضعفها ،قوتها ،فرصتها و تهدیدات) و همچنین وضع موجود این عوامل ،در
قالآ سؤاالت پنج گزینهای (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) که دارای مقادیر کمی
معادلِ عدد  1الی  5بهطوریکه عدد  1نشاندهنده خیلی کم و عدد  5نشاندهنده خیلی زیاد،
میباشند مورد پرسش قرار گرفتند که پس از جمعآوری پاسخها نتایج و جمعبندی آنها به شرح
ذیل است:
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جدول شماره ( :)2تعداد عوامل محیطی
عوامل محیطی

ضعفها

قوتها

فرصتها

تهدیدات

تعداد

 12مورد

 13مورد

 19مورد

 14مورد

تجزيهوتحلیل محیط داخلي (ماتريس ارزيابي عوامل داخلي)
بهمنظور تجزیهوتحلیل محیط داخلی و بر اساس پرسشنامههای تنظیمشده که بین جامعه آماری
توزیع و پاسخهای اخذشده از آنها مقادیر بهدستآمده برای عوامل محیط داخلی یعنی ضعفها
و قوت ها ،در قالآ یک جدول درج و میانگین وضع موجود که بیانگر ضریآ اهمیت آن عامل
است به همراه نمره موزون هر عامل که حاصلضر

وزن در ضریآ اهمیت است محاسبه و برای

هر یک از عوامل ضعفها و قوتها بهصورت جداگانه محاسبه و نهایتاا مجمو نمره موزون
ضعفها را از مجمو نمره موزون قوتها کم کرده ،مقدار کمی برای محیط داخلی به دست
میآید که نتایج آن به شرح ذیل است:
جدول  :1ارزیابی عوامل داخلی
امتیاز وزن

وزندار

حات

9

ثبات سیاسي كشور

9/85

./88

/902

قوت

8

استقالل سیاسي كشور

9/85

./55

/928

قوت

9

واليتمداري ملت

9/85

./90

/900

قوت

.

واليتمداري مسئولین

9/85

9/22

/955

قوت

5

مقبولیت نظام

9/85

./90

/900

قوت

0

وحدت ملي

9/85

./99

/90.

قوت

حضور مردم درصحنه (بصیرت ،هوشیاری ،موقعشناسی و دشمنشناسی

9/85

/908

قوت

ردیف

میانگین

امتیاز

توضی

9

عامل

وزن

ملت)

./55

استکبارستیزي (ایستادگی ملت و مسئولین در برابر نظام سلطه)

9/85

9/98

/9.2

قوت

7

قدرت هوشمند (استفاده همزمان و برنامهریزیشده از قدرت سخت و نرم)

9/85

9/89

/995

قوت

95

ديپلماسي انقالبي و پايبندي به اصول و آرمانهاي انقالب اسالمي

9/85

9/00

/9.0

قوت

99

اقتدار در ديپلماسي (با رعایت عزت ،حكمت و مصلحت)

9/85

9/29

/959

قوت

98

نیروي انساني كارآمد در عرصه سیاسي

9/85

9/99

/98.

قوت

99

روحیه مکتبي و انقالبي در مسئولین سیاسي و كاركنان

9/85

9/88

/982

قوت

2

9.

اختالفات سیاسي بین احزاب و گروهها

9/85

9/..

-5/999

ضعف

95

تعلقات حزبي و گروهي

9/85

9/99

-5/999

ضعف

90

واگرايي قومي -مذهبي

9/85

9/55

-5/988

ضعف
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99

عامل

وزن

پراكندگي و عدم انسجام در برخي از تصمیمات سیاسي (داخلي و

9/85

خارجي)

میانگین

امتیاز

توضی

امتیاز وزن

وزندار

حات

-5/995

ضعف

9/92

92

تعامل و همافزايي كمرنگ دستگاههاي سیاسي

9/85

8/99

-5/995

ضعف

97

ضعف در ديپلماسي رسانهاي

9/85

9/55

-5/988

ضعف

85

تنشزدايي ضعیف در روابط با كشورهاي منطقه

9/85

8/99

-5/995

ضعف

89

كُنش گري ضعیف دستگاههاي سیاسي در سطح منطقه

9/85

8/98

-5/952

ضعف

88

تغییر نگرش ضعیف كشورهاي منطقه نسبت به جمهوري اسالمي ا

9/85

8/00

-5/950

ضعف

89

كُنش گري ضعیف در فرايند تصمیم سازي منطقهاي

9/85

8/99

-5/995

ضعف

8.

عدم درك مشترك دستگاه ديپلماسي به چندجانبه گرايي

9/85

8/55

-5/958

ضعف

85

كمتحركي نمايندگيهاي سیاسي در خارج از كشور

9/85

9/55

-5/988

ضعف

جمع جبري

5/595

9

جدول :8ارزيابي عوامل خارجي
امتیاز وزن

وزندار

9

بیداري اسالمي

9/8.

9/99

5/992

فرصت

8

وحدت امت اسالمي

9/8.

8/7.

5/988

فرصت

9

دفاع از ملتهاي مظلوم و مستضعفان جهان

9/8.

9/92

5/9.5

فرصت

.

تحکیم محور مقاومت

9/8.

9/29

5/957

فرصت

5

دفاع از آرمان فلسطین

9/8.

9/28

5/957

فرصت

0

نفوذ ايران در منطقه

9/8.

.

5/900

فرصت

9

عضويت ايران در سازمانها و نهادهاي منطقهاي و بینالمللي

9/8.

9/5

5/9.5

فرصت

2

نقش و جايگاه جديد روسیه و چین در عرصه بینالمللي

9/8.

9/89

5/990

فرصت

7

نظام چندقطبي

9/8.

9/88

5/99.

فرصت

95

سازمان ملل و شوراي امنیت

9/8.

9/99

5/959

فرصت

99

امنیتي سازي مسائل ايران

9/8.

9/98

-5/955

تهديد

98

تشکیل ائتالف علیه جمهوري اسالمي ا

9/8.

9/09

-5/955

تهديد

99

ايران هراسي

9/8.

9/98

-5/955

تهديد

9.

مشروعیت زدايي

9/8.

9/99

-5/987

تهديد

95

معارضان و مخالفان نظام در خارج

9/8.

8/99

-5/995

تهديد

قدرت نرم و هوشمند دشمن (استفاده همزمان از قدرت سخت

9/8.

-5/9.5

تهديد

ردیف

میانگین

امتیاز

90

عامل

و نرم)

وزن

./92

توضیحات
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امتیاز وزن

وزندار

99

رقابت برخي كشورهاي منطقه

9/8.

9/09

-5/955

تهديد

92

حضور بازيگران فرا منطقهاي در منطقه

9/8.

9/7.

-5/90.

تهديد

97

نفوذ البي صهیونیستي

9/8.

.

-5/900

تهديد

85

نفوذ نهادها و مؤسسات دولتي و غیردولتي اياالتمتحده آمريکا

9/8.

9/5

-5/9.5

تهديد

89

جنگ نیابتي (توسط غرب و رژيم صهیونیستي)

9/8.

./90

-5/999

تهديد

88

يکجانبهگرايي اياالتمتحده

9/8.

9/09

-5/955

تهديد

89

استفاده ابزاري قدرتها از سازمان ملل و شوراي امنیت

9/8.

./99

-5/999

تهديد

8.

نظام سلطه

9/8.

.

-5/900

تهديد

ردیف

میانگین

امتیاز

عامل

وزن

جمع جبري

توضیحات

-5/099

تعيين موقعيت و اقدام راهبردی :بنا بر محاسبات انجامشده و بر اساس دادههای باال ،نمودار موقعیت
راهبردی حوزه سیاسی دفا همهجانبه به شرح نمودار  1تعیین میگردد:

نمودار  :1موقعیت راهبردی حوزه سیاسی دفا همهجانبه
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واقعشدن نقطه  Pدر ماتریس تعیین موقعیت و اقدام راهبردی در ناحیه  S-Tنشان میدهد میانگین
قوتها و ضعفها (عوامل داخلی) از حد متوسط باالتر و تفوق با نقاط قوت است ،در مقابل
میانگین فرصتها و تهدیدها حد متوسط پائینتر است که نشاندهنده وجود تهدیدهای بیشتر و
مؤثرتر نسبت به فرصتهاست.
بر این اساس جمهوری اسالمی ایران برای دستیابی به راهبردهای حوزه سیاسالی دفالا همالهجانباله
میبایست رویكرد تهاجمی(وضع مطلالو ) بالا حالداکرر بهالرهبالرداری از فرصالت را اتخالاذ نمایالد،
ضعفهای محیط داخلی را از بین ببرد و تهدیدهای محیط خارجی را خنری نمایالد .مطالعاله اخیالر
بهطور اخص نشان می دهد که یكی از ابعاد مهم و تعیینکننالده دفالا  ،قبالل از شالرو جنالگ ،برعالد
سیاسی آن است؛ یعنی استفاده از ابزارهای سیاسی در جلوگیری از جنگ و یا به صحنه آوردن همه
ابزارهای قدرت ملی ،سهم مهمی در دفا ملی و همهجانبه یک ملت خواهد داشت .جنگهای ساله
دهه اخیر حكایت از آن دارد که نظام سلطه برای تحمیل اراده و تغییر نظامهالای حالاکم از مالواردی
همچون بیثباتسازی محیط داخلی کشور هد  ،انجام عملیات روانی بالر روی مالردم و مسالئولین
کشور هد  ،ایجاد اختال

و شكا

در بین مسئوالن ،فعال کالردن گساللهالای قالومی و مالذهبی،

بهرهگیری از ابزارهای حقوق بشری ،ائتال سازی جهانی و منطقهای علیاله کشالور هالد  ،اسالتفاده
ابزاری از سازمان ملل و نهادهای بینالمللی برای ایجاد فشار و محكومیت کشور هالد

و بسالیاری

دیگر از عوامل سیاسی ،بهوفور استفاده کرده و در آینده نیز از همین ابزارها بهره خواهند جست .بر
این اساس ،راهبردهای مقابله با جنگ سیاسی دشمن نیز بایستی در راستای بهره بردن از فرصتهالا
و نقاط قوت خودی در حوزههای سیاسی ،ترمیم نقاط ضعف و همالینطالور ضالربه زدن باله نقالاط
ضعف دشمن و دفع تهدیدات باشد.
تعيين گزينههای راهبردی با استفاده از روش SWOT

با توجه به نتایج ارزیابیها ،پس از تعامل دادن قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها و تشكیل
ماتریسهای  SOو  STو  SWو  TWراهبردها با اولویت و بر اساس مقادیر مطلوبیت راهبردها
تدوین و ارائه میگردد.
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نتيجهگيری و پيشنهاد
الف-نتيجه گيری:

در پاسخ به سوال اصلی تحقیق و بر اساس نتالایج تجزیالهوتحلیالل صالورت پذیرفتاله  ،راهبردهالای
تدوینشده به شرح زیر خواهد بود:


گسترش روابط با نهادها و سازمانهای منطقهای و بینالمللی بهمنظور خنریسازی
فشارهای سیاسی ،ممانعت از امنیتی سازی و مستندسازی علیه کشور در مجامع
بینالمللی از طریق ایجاد سازوکارهای جدید دیرلماتیک ،اعتمادسازی و شفافیت در



سیاست خارجی با استفاده از خبرگان سیاسی و حقوقدانان مجر
توسعه مخالفت با نظام سلطه و دفا از مظلومین و مستضعفان جهان از طریق مبارزه و
ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای استكبار جهانی و ایجاد شكا

بین کشورهای غربی

و روسیه و با استفاده از دیرلماسی انقالبی و رسانهای و بهرهبرداری دیرلماتیک از شكا


ایجادشده بین روسیه و جهان غر

و حمایت از گروهها و جریانات ضد استكباری

تحول در دستگاه دیرلماسی و ارتقاء روابط دیرلماتیک از طریق تغییرات ساختاری و
بازتعریف مثموریت نمایندگیهای ج.ا.ا در خارج از کشور و با استفاده از سفرا و



کاردارهای انقالبی و برگزاری آموزشهای دینی و حرفهای دیرلماتیک
تقویت انسجام ملی ،حفن وحدت از طریق والیتمداری مردم و مسئولین ،وحدت وهم
دلی ملت و دولت و تقویت پایههای مردمساالری دینی ،با استفاده از بصیرت افزایی و



آگاهی بخشی ،ارتقاء روحیه مكتبی و انقالبی و حضور دائمی مردم درصحنه
توسعه و گسترش روابط با کشورهای منطقه خصوصاا کشورهای اسالمی بهمنظور نفوذ و
عمقبخشی راهبردی ج.ا.ا ،اعتمادسازی و همكاری با کشورها ،تحقق همگرایی و
وحدت امت اسالمی ،کمک به بیداری اسالمی و به میدان آوردن ررفیت دیگر
کشورهای اسالمی ،با استفاده از قدرت نرم و هوشمند کشور ،ررفیتهای دیرلماسی
عمومی و رسانهای و همكاریهای دو و چندجانبه کشور


توسعه گفتمان مبارزه با صهیونیسم و دفا از آرمان فلسطین از طریق همكالاری و تعامالل
با کشورهای مسلمان و با استفاده از تقویت جبهه مقاومت ،برگزاری همایش های داخلالی
و خارجی و ررفیت دیرلماسی رسانهای
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ب) پيشنهادها:

 .1سازمان ،ساختار ،ورائف و مثموریتهای وزارت امور خارجه و وزارت کشور در جهت استقرار
هر چه بیشتر ثبات سیاسی وحدت ملی و دیرلماسی انقالبی برای رفع نقاط خأل بر اساس گفتمان

انقال اسالمی ،اندیشههای سیاسی امام (رحمت ا ...علیه) و مقام معظم رهبری مورد بازنگری قرار گیرد.
 . 2با توجه به گستره وسیع حوزه سیاسی ،راهبردهای مذکور به راهبردهای محدودتر و عملیاتی

تفكیک و در دستگاههای سیاسی به برنامه عملیاتی تبدیل شود .دستگاه مافوق بر پیادهسازی و
اجرای راهبردها نظارت مستمر داشته باشد.
 .3ازآنجاییکه تهدیدهای حوزه سیاسی سیال و دائماا در حال تغییر هستند مراکز مطالعات راهبردی
سازمانها ،تهدیدهای جدید را مورد رصد و پایش قرار داده و راهبردهای مذکور متناسآ با محیط
و چالشهای جدید بهروز شوند
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