
 
 

 

 
  ایرانمهوری اسالمي ج ناهمطراز های تهدیدات ریشه تبیین

2کیومرث حیدری، 1عبدالعلی پورشاسب  

 20/20/99پذیرش مقاله:                                                                        81/20/99دریافت مقاله: 

  چكیده
، همچنین "پیمانان اوست هديد ما تهديد آمريکا و همت"اند که   فرموده العالی( )مدظلهمقام معظم رهبری

کشور  ناهمطرازترين تهديد و تهديد  عنوان اصلی مسئوالن و راهبردپردازان نظامی ج.ا.ايران نیز آمريکا را به
به  همطرازنیروهای مسلح نیز بايستی متناسب با تغییر اندازه تهديد از  رو اند. از اين ج.ا.ايران بیان نموده

تجهیزات  و در راهبردها، رهنامه عملیاتی، الگوی سالح و ندنماينو بازنويسی  همه چیز خود را از ناهمطراز
گردد که شناخت و  میاين مهم زمانی محقق  تغییرات الزم را انجام دهند ،خوداصول جنگ ها و  کنش و راه

 ناهمطرازهای تهديدات  لذا تبیین ريشه .رو وجود داشته باشد پیش ناهمطرازفهم صحیحی از تهديدات 
رو  را میسر خواهد نمود. از اينجمهوری اسالمی ايران رو  هم مناسب از تهديدات پیشج.ا.ايران ايجاد ف
باشد. نوع تحقیق،  می "جمهوری اسالمی ايران  ناهمطراز های تهديدات ريشه تبیین" هدف اين تحقیق

ای است، قلمرو مکانی تحقیق در سطح آجا بوده و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی با  توسعه -کاربردی
ای جهت گردآوری اطالعات و همچنین با  باشد که با استفاده از روش مطالعات کتابخانه رويکرد آمیخته می

ای جهت تبیین  ده است، سپس پرسشنامهبرگزاری جلسات خبرگی به بررسی مفاهیم مربوطه پرداخته ش
ارائه به حجم  از پیش  ج.ا.ايران تنظیم که روايی سازه و محتوايی پرسشنامه ناهمطرازهای تهديدات  ريشه

اند ارائه شد، پايايی  شمار انتخاب گرديده نفر خبره که به روش تمام 04نمونه محاسبه و پرسشنامه به 
های دريافتی دارای پايايی مناسب بوده، سپس با  محاسبه که پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ پرسشنامه

احصاء  ناهمطرازهای تهديدات  گويه مرتبط با ريشه 32کارگیری آزمون فريدمن و جلسات خبرگی تعداد  به
داشتن يک راهبرد وسیع در کنترل عناصر اصلی قدرت در "ها شامل  آن ترين مهماند که  بندی گرديده و رتبه
ای  قدرت منطقه"، "حفظ اقتدار و هژمونی قدرت برتر در جهان"، "موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز ايران"، "نجها

 است. "ماهیت انقالبی و مستقل جمهوری اسالمی ايران"و  "شدن ايران

  منابع تهدید، الزامات تهدید، ناهمطراز های تهدید ریشه، ناهمطراز اتتهدیدواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

ها و گااه اقادام دشامنان باالقوه و بالفعال بارای ممانعات از دساتیابی          ها، فعالیت قابلیت ؛تهديدات

آمیز نیروهای خودی به عاليق و مقاصد امنیتی ملی بوده کاه بباات سیاسای و امنیات ملای       موفقیت

 اناد کاه   فرماوده  العاالی(  )مدظلهم معظم رهبریااندازد. فرماندهی معظم کل قوا و مق کشور را به خطر می

با توجه باه   اند که فرموده العالی( )مدظلهمقام معظم رهبری« پیمانان اوست. تهديد ما تهديد آمريکا و هم»

است، قاعدتاً نیروهای مسلح نیاز بايساتی متناساب باا تغییار       ناهمطرازاينکه اين تهديد يک تهديد 

ای( همه چیز خود را از ناو بازنويسای و باازآموزی     )فرامنطقه ناهمطرازبه  همطرازاندازه تهديد از 

ها و غیره خاود تغییارات    کنش عملیاتی، الگوی سالح و تجهیزات و راه رهنامهکنند و در راهبردها، 

)مستخرجه از ابالغیاه ....ن.م، تغییار وياعیت آماادگی مقابلاه باا تهدياد        « الزم را انجام دهند.

 .(28/8/32مورخه ناهمطراز

. گاردد  باازمی  اياران  در اساالمی  انقالب پیروزی و گیری شکل به ايران هراسی راهبرد اتخاذ ايیچر

 موقعیات   هماراه  باه  مهام  ايان  و قارارداد  اساالم  جهاان  توجهاات  کانون را ايران اسالمی، انقالب

 خاورمیاناه  منطقه دو مناسبات بر تأبیرگذار بازيگری به ايران که شد باعث کشورمان ژئواستراتژيک 

 (941: 9222)سراج، .شود تبديل آسیا غرب جنوب و عربی

 باه  اساتکبار   هاا   دساتگاه  اينکاه،  بارا   اساالم  دنیاا   در فرمايند: اماروز  مقام معظم رهبری می

 دارناد،  نگه مخفى و پوشیده را خودشان مشکالت اينکه برا  برسند، خودشان استکبار  های هدف

 باه وجاود   ايران هراسی آورند، مى به وجود شیعه هراسی کنند؛ می ايجاد اختالف مسلمانان میان در

 کاه  تضاادهايى  اينکاه  بارا   دارناد،  نگه محفوظ را صهیونیستى غاصب رژيم اينکه برا  آورند، مى

 را آن راه کنناد؛  حل به نحوی است، کشانده شکست که به منطقه اين در را استکبار  های سیاست

 فهمیاد؛  باياد  را اين ديد، بايد را اين ب،خُ. اد نمايندايج اختالف ها مسلمان بین که بینند مى اين در

بیاناات در ديادار    ،(یالعاال  )مدظلاه یا خامنهامام ). است اين نخبگان از انتظار است، اين زبدگان از انتظار

 (8/2/12، (علیه اهلل صلوات)مسئوالن نظام و سفرای کشورها  اسالمى در سالروز بعثت پیامبر اکرم

مناادی عادالت و صالح در مقیاا.      دار پارچم عنوان تنها کشور و  کشور جمهوری اسالمی ايران به

، زيارا چناین   باشاد  مای وياژه آمريکاا مخاال     غرب به چپاولگریجهانی، با نظام سلطه و رويکرد  

ينش فلسفه خلقات و آفار   طورکلی بههای الهی و رويکردی را مغاير با کرامت، تعالی انسانی، ارزش

آمريکا علناً و عمالً به کشاور و نظاام مقاد. اياران اساالمی       متحده اياالترو داند. از اين انسان می
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تنها در تعامالت و  نگرد و نه کند، میها را در منطقه تهديد می عنوان کشوری که منافع نامشروع آن به

را لحاظ نموده است. بارای   های دفاعی و نظامی خود نیز اين امر، بلکه در سیاستالمللی بینروابط 

منازوی کاردن و    در قبال ايران مبتنی بر محدود سااختن و  منطقه غرب آسیامثال راهبرد  آمريکا در 

حذف ايران از معادالت منطقه است و برای رسیدن به اين مهم و نیاز تسالط بار مناابع      طورکلی به

اقتصادی و راهبردی منطقه از تمامی ابزار ديپلماسای و حتای نظاامی در مقیاا. گساترده اساتفاده       

های نظاامی جمهاوری اساالمی اياران نیاز باا در.       و راهبرددار مسئوالنهد کرد. در مقابل نیز خوا

هاا، در حاال    آمريکا و تحلیل اقدامات آن متحده اياالتمداران  گری سیاست ی سلطههسابقه و روحی

هديد و تهديد ناهمطراز کشور جمهاوری  ترين ت عنوان اصلی حاير و تا پنج سال آينده آمريکا را  به

اقتباا. از بارآورد اطالعااتی راهباردی قرارگااه مرکازی حضارت        اناد. )  بیان نماوده  اسالمی ايران

 .(9213ماه دی ،(علیه اهلل صلوات)نبیاءاال خاتم

جمهاوری اساالمی اياران     نااهمطراز هاای تهديادات    تبیین ريشه  حاير، ی له، هدف مقاپايهبر اين 

هاای   ريشاه "لذا متناظر با اين هدف سؤال تحقیق نیز به اين شاکل طراحای گردياده اسات:     است، 

 "کدامند؟ جمهوری اسالمی ايران ناهمطرازتهديدات 

باه ادبیاات    باا توجاه  ای برای تحقیق متصور نباوده و   به نوع و روش تحقیق محقق فريیه با توجه

هاای تهديادات    ريشاه منظاور اشاباع نظاری     ای و مصاحبه با خبرگان باه  تحقیق، مطالعات کتابخانه

ای به خبرگان ارائه گرديده و نتايج پاسخ خبرگاان   حه در ادبیات در قالب پرسشنامهومطر ناهمطراز

 قرار گرفته است. وتحلیل تجزيهمورد 

 مباني نظری

  شناسي:پیشینه  

اصول عملیاتی نزاجا و نزسا در نبارد  "ای تحت عنوان ( در مقاله9218الدينی) افشردی، عراقی و زين

 در اياران  اسالمی جمهوری زمینی نیروهای یعملیات اصول رهنامه به يابی دستبا هدف  "ناهمطراز

اناد   مورد تحلیل قرار دادههای آماری و استنباطی و نشست خبرگی  وسیله روش بهرا  ناهمطراز نبرد

 -هاا حفاظات از اطالعاات و تاأمین صاحنه نبارد       آن تارين  مهماصل که  32که نتايج تحقیق تعداد 

 اند. استفاده مؤبر از عملیات روانی و ... است را احصاء نموده -چنداليهارتباطات امن، پايدار و 

دوردی، اسمعیلی  که توسط ساوه "الگوی تهديدشناسی از منظر مقام معظم رهبری"نوانتحقیقی با ع

در راستای بازخوانی تهديدات در انديشه مقام معظم رهبری و باا هادف    9211و حیدری در سال 
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کاه نتاايج تحقیاق حااکی از آن اسات کاه        های شناخت تهديد انجام پذيرفته است احصاء شاخص 

ی درونی به ابعاد  ی درونی و بیرونی است. حوزه له دارای دو حوزه معظم شناخت تهديدات از منظر

های فاردی   شوند. مؤلفه المللی تقسیم می ای و بین ی بیرونی به ابعاد منطقه فردی و سازمانی و حوزه

هاا و   هاای ساازمانی را الزاماات، اولويات     شناخت تهديدات را بايدها، نبايدها و بصایرت و مؤلفاه  

 دهند. کیل میها( تش تامکانات)ظرفی

که توسط بوالحسنی، کالنتری،  "بررسی پارادايم امنیتی تهديد در مقابل تهديد"در تحقیقی با عنوان 

ايران ان پارادايم امنیتی بومی برای جمهوری اسالمی با هدف بی 9211راد و جافری در سال  سعادت

ز آن دارد که مکتب امنیتای  ابر مبنای تهديد در مقابل تهديد انجام شده است، نتايج تحقیق حکايت 

گرايای در هادف و    تهديد در مقابل تهديد با بازی دو سر بُرد و تفکار آرماان  »جديدی تحت عنوان

 است.   موردنیاز چندوجهیجهت مقابله با تهديدات « گرايی در عمل واقع

 مفهوم شناسي:  

ها و گاه اقدام دشمنان باالقوه و بالفعال بارای ممانعات از      ها، فعالیت تهديد عبارت است از قابلیت

آمیز خودی به عاليق و مقاصد امنیتی ملی بوده کاه بباات سیاسای و امنیات ملای       دستیابی موفقیت

ديد نرم اندازد. تهديد ممکن است اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی و يا ته کشور را به خطر می

 (.328: 9221)نوروزی،يا از نوع خارجی يا داخلی باشد و غیر سخت و سخت و

هاای دشامنان باالقوه و     هاا، نیاات و اقادام    تهديد، مفهومی انتزاعی است و عبارت است از توانايی

آمیز خودی به عالياق و مقاصاد امنیات ملای ياا مداخلاه        بالفعل برای ممانعت از دستیابی موفقیت

اسات از    در ساطح ملای تهدياد عباارت     که نیل به اين عاليق و مقاصد به خطار بیافتاد.   ای گونه به

خطاار  هرگونااه نیاات، قصااد، حادبااه و اقاادامی کااه ببااات سیاساای و امنیاات ملاای کشااوری را بااه 

 (.0:9220اندازد)تهامی، 
 ها، نیاات و اقادامات دشامنان بالفعال و باالقوه بارای ممانعات از        تهديد عبارت است از توانايی

میل به اين عالياق و   که نحوی بهآمیز خودی به عاليق و مقاصد، امنیت يا مداخله  دستیابی موفقیت
مقاصد به خطر بیافتد. تهديداتی که متوجه امنیت ملی يک کشور هستند به سه دساته: تهديادات   

ا گردناد. لاذ   شناسند، تقسیم می های جغرافیايی نمی خارجی، تهديدات داخلی و تهديداتی که مرز
 طاور  باه برای شناخت تهديدات متصور، علیه جمهوری اسالمی ايران، هر يک از تهديدات فاو   

هاای معاارو و تعیاین     شاناخت کشاور   منظاور  باه گیرناد.   قرار می وتحلیل تجزيهجداگانه مورد 
اياران کاه   ای( علیه منافع امنیت ملی جمهاوری اساالمی    منطقه ای و فرا تهديدات خارجی )منطقه
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از مبانی اصولی تدوين دکترين نظامی و همچنین معیار اصلی تدوين راهبرد نظاامی  يکی  درواقع

هاای مسالح اسات، ابتادا رواباط و       ويژه در نیرو بندی به ريزی و بودجه زی، برنامهري از قبیل طرح
با ساير کشورها و بازيگران عرصه سیاست جهاانی در ساه   ايران جمهوری اسالمی تعامالت بین 
های قدرتمند و ابرگذار منطقه و جهان از ديدگاه تضااد مناافع و    سايه، کشورهای هم سطح کشور
هاا   گیارد و ساپس از باین آن    قرار می وتحلیل تجزيهو  موردبررسیهای بروز تهديد   علل و انگیزه

 (.1گردند)همان،  ترين تهديد خارجی معرفی می ترين و مقدم اصلی

 منابع تهدید:

 اند: حوزه قابل شناسایي کشورها در سهمنابع تهدید برای امنیت ملي 

 تهديدات داخلی -9
 تهديدات خارجی -3

 (.922: 9222تهديدات فراملی)مراديان، -2

تهديد داخلی به امنیت داخلی و تهديد خارجی به امنیت ملی مرتبط باوده و کشاورها در تنظایم    
تهديادات داخلای اقاداماتی     باشاند.  ها می آنبه توجه  بهناگزير  ،راهبرد امنیت و تعیین منافع ملی

کاراناه  گیرند. تهديدات خارجی نیز بر رفتاار متجاوز  نظیر فساد سیاسی و رفتار جنايی را در بر می
 (.942:9222ديگر کشورها متمرکزند)متیو،

کشاند.   سومین دسته تهديدها، تهديدات فراملی است که منافع حیاتی کشورها را باه چاالش مای   
های  های غیردولتی، سازمان ها و سازمان المللی)نظیر شرکت يگران بینتهديدهای فراملی هم از باز

ياا ناشایانه عمال     حساابگرانه های فراملای کاه شاايد     چنین پديدهها( و هم جنايتکار و تروريست
هااا، آلااودگی، بازارهااای جهااانی و فناااوری( سرچشاامه   کننااد)نظیر اياادز و ديگاار بیماااری ماای
 گیرند)همان(. می

 موردتوجاه های ملی، فقدان امنیت و ناامنی را در امنیت ملی يک کشاور   پذيری تهديدها و آسیب
هاای ملای کااری دشاوار و      پذيری ات ملی از تهديدها يا آسیبتأبیردهند. لذا جداسازی  قرار می

هاا را وجاه داخلای نااامنی و      پاذيری  حتی ناممکن است. برخی مانند باری بوزان مويوع آسیب
 .(931:9222پور زرومی،  )ولیدانند می تهديدها را وجه خارجِ آن
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 توان به شرح ذیل فهرست نمود: ت داخلي کشورها را به چالش بكشند را ميتوانند امنی تهدیدهای داخلي که مي - 

نابرابری اقتصادی: نبود فرصت برابر در اقتصاد و عدم وجود عدالت اجتماعی و اقتصادی کاه   -9

 بسترساز ناامنی داخلی است.

تواند پیامدهايی همچون خشونت،  فشار اقتصادی در جامعه: فشار اقتصادی بر جامعه می تأبیر -3

 نظمی و... ايجاد نمايد. اعتراو اجتماعی، بی

رشااد جمعیاات کااه عواقااب اجتماااعی مهلکاای باار جامعااه خواهااد داشاات. نظیاار بیکاااری،  -2

 نشینی، کاهش درآمدها، کمبود منابع و ... حاشیه

 ی و مذهبیهای قوم اقلیت -0

 اجتماعی –های سیاسی  بحران -1

 مناقشات داخلی -1

 موقعیت نامساعد جغرافیايی   -2

 عدم وجود نیروهای مسلح و پلیس قدرتمند -2

 آمیز اعتراو و انتقاد های قانونی و مسالمت مسدود کردن راه -1

 اقتصاد زيرزمینی  -94

 های عمومی آزادیهای مشروع و  برخورد فیزيکی و خشن با آراء و انديشه -99

 بحران اخالقی -93

 (922:9220 روشندل،ای) رايانه جرائم -92

 تهدیدات خارجي نیز وجوه مختلفي دارند که برخي از این وجوه عبارتند از: -

 . جنگ و تهاجم نظامی9

 . الحا  سرزمین کشوری به کشور ديگر3

 . اشغال بدون درگیری  2

 کشور ديگر. دخالت در امور داخلی 0

 . براندازی1

 . بر هم خوردن توازن قوا8

 . عملیات پنهان سیاسی2

 (922:9222المللی)مراديان،  . مناقشات بین2
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 تهدیدات آینده -

های فنااوری و    های دشمنان بالقوه و بالفعل که در سايه پیشرفت  به آن دسته از اقدامات و توانايی

نفع دشمنان و به يرر مناافع و مقاصاد امنیات ملای      الملل به تحوالت جديد در عرصه نظام بین

های معطوف به امنیت ملی خاودی را    پذيری گیرد و دامنه آسیب خودی، در اختیار دشمن قرار می

 (20: 9222گويند )دافو. آجا،  دهد، تهديدات آينده می می ای مالحظه قابلوسعت و عمق 

 ناهمطرازتهدید  -

شاش   از بایش ائی، توان رزمی خاود را باه   محوريت فناوری و کارتوانمندی رزمی دشمنی که با 

 (.22:9222)دافو. آجا؛ عیت فضای رزم را از بین برده استبرابر افزايش داده و قط

و مفهوم کلی آن را به اين  ناهمطرازيران؛ واژه تهديد استاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 

در گذشاته تهدياد )دشامن فريای( در نیروهاای مسالح را تهدياد        »... شرح ابالغ نموده است. 

، راهکنشای هاای عملیااتی و    دستورالعمل  ،ها رهنامهراهبردها و  درنتیجهکردند  فرو می همطراز

، الگاوی ساالح و تجهیازات و غیاره هماه در      دهای  ساازمان ريزی و  ها، طرح ها و تمرين آموزش

]خطااب باه مقاام     عالی حضرتبوده است. از سالی که  همطرازراستای آمادگی مواجهه با تهديد 

با توجه به اينکه ايان   ،«پیمانان اوست تهديد آمريکا و همتهديد ما »معظم رهبری[ ابالغ فرموديد: 

سلح نیز بايستی متناسب با تغییر اندازه تهديد است، قاعدتاً نیروهای م ناهمطرازتهديد يک تهديد 

ای( همه چیز خود را از ناو بازنويسای و باازآموزی کنناد و در      )فرامنطقه ناهمطرازبه  همطرازاز 

ها و غیاره خاود تغییارات الزم را     کنش عملیاتی، الگوی سالح و تجهیزات و راه رهنامهراهبردها، 

 ناااهمطرازويااعیت آمااادگی مقابلااه بااا تهديااد  )مسااتخرجه از ابالغیااه تغییاار  « انجااام دهنااد

 (.32/8/28مورخه

 تهدیدهای امنیتي -

هاا،   تهديدات علیه امنیت ملی عبارت است از آن دسته از نیرو يا فعالیات خصامانه علیاه ارزش   »

 عمال  بهها جلوگیری  که از اعتالی ارزش طوری منافع و اهداف ملی، اقتدار و ببات نظام است، به

هاا، امکاناات، اهاداف،     آيد و حساسیت دستگاه ادراکی نظام را نسبت به شناسايی و در. توانايی

توان تهديدات امنیتی را تهديداتی دانست  همچنین می «های مشتر. کاهش دهد. ع و همکاریمناف

ر تغیی دهند تا در آنها ای در معرو خطر قرار  گونه های حیاتی يک کشور را به که اهداف و ارزش

 .(9220 )درويشی،ماهوی و اساسی صورت پذيرد
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های مختل  تعامالت بین  توسعه جهانی در مرحله کنونی با افزايش رقابت جهانی، تنش در زمینه 

بباتی فرآيندهای توسعه  ها و بین مناطق، رقابت بر سر مسائل ارزشی و الگوهای توسعه، بی دولت

المللی تعريا    روابط بین ر مقابل وخامت کلیای د اقتصادی و سیاسی در سطوح جهانی و منطقه

 (.920: 9210)زهدی، شود می

( در خصوص تهدیدات به نقل از کتاب استراتژی نظامي کالینز 8091)افشردی،  افشردی در جزوه آموزشي خود -

 شوند:  هشت گروه تقسیم مي تهدیدات نظامي حداقل به دارد که بیان مي

، و رونده پیش، رونده پس)، (شدت کم)؛ (متوسط و بلند)، (کوتاه دارای برد)؛ (ای جهانی و منطقه)

ای،  هسته)؛ (مهلک غیرمهلک و )؛ (نظامی و غیرنظامی)؛ (ملی غیرملی، چندملیتی و )؛ (يکنواخت

 (.میکروبی، شیمیايی، راديولوژيکی، متعارف، و غیرمتعارف

 :ی کشورها و مشاوران آنها باتجربهای دارند، روسای  که تهدیدات موردنظر ابعاد چندگانه هنگامي -

 گیرند، کارهای احتمالی دشمن يک قابلیت برتر درنظر می برای هر يک از راه( 9

 کنند، الوقوع بودن تهديد موردنظر تعیین می اسا. میزان شدت و قريب ها را بر اولويت( 3

 نمايند. ترين خطر موجود تمرکز می سپس بر جدی( 2

شود که ارزيابی تهديدات در سطح ملی بیشاتر باه ياک هنار      باعث می هايی از اين نوع پیچیدگی

 های نهاايی و برآوردهاای   از ارزيابی بايد و راهبردپردازان گذاران سیاست تبديل شود تا يک علم.

هايی را که حاصال تجرباه اسات     عمل آورند، توصیه برداری را به اطالعاتی غیردقیق بیشترين بهره

ترين است انتخاب کنند، و خود را باا شارايط مختلا      را که ظاهراً مناسبای  کار بندند، گزينه به

 وفق دهند.

 نكات مهم در خصوص تهدیدات: -

     برآوردهاای اطالعااتی،    شادت  باه طارف و متخاصام    قدرت نظاامی کشاورهای دوسات، بای

 دهند. قرار می تأبیرهای نهايی و بررسی تهديدات را تحت  ارزيابی

  هاای تکمیلای مانناد     کمّی و کیفی نیروهاای مسالح و نیاز مؤلفاه     های ويژگی بهقدرت نظامی

هاا، و   هاا، دکتارين   هاا، تاکتیاک   هاا، اساتراتژی   وظاي ، عملکردها، ساختارهای ساازمانی، سیاسات  

 رويکردهای فرماندهی و کنترل بستگی دارد.

      جوامع اطالعاتی تنها در صورتی بهترين عملکرد را خواهند داشت کاه ماردم آنهاا از هادايت

 مند شوند. استراتژيکی بهره

 گیرد. ی امنیت ملی را در برمی طی  درگیری، انواع تهديدات بالقوه 
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 .است تنها زمانی به تهديد جدی تبديل  تصور قابلهايی که برای دشمن  ترين توانمندی خطرنا

 ها استفاده کند. شود که او قصد داشته باشد از اين توانمندی می

کارهاايی در   است که مشخص کنند نیروهای نظامی بیگانه چه راه هدف برآوردهای اطالعاتی آن

 هايی را ممکن است انتخاب کنند. يا گزينه  اختیار دارند و چه گزينه

طارف   ها و مقاصد نیروهای نظامی کشورهای دوست، متخاصم و بی های نهايی، توانمندی ارزيابی

 ها را کش  کنند. و فرصت ها پذيری ا نقاط قوت و يع ، آسیبکنند ت را بررسی می

هاايی   های نهايی نیز وجود دارد؛ زيرا داده احتمال خطا در بهترين برآوردهای اطالعاتی و ارزيابی

شااوران  شوند، کامل نیستند. روساای باتجرباه کشاورها و م    بینی می ها براسا. آنها پیش که يافته

 کنند. بندی می اولويتها، تهديدات را  براسا. ارزيابی سیاسی ا نظامی آنها اصوالً

است جهات بررسای    ايرانجمهوری اسالمی  ناهمطرازتبیین تهديدات از آنجائیکه عنوان تحقیق 

ها و شارايط تهديادات    ، زمینهناهمطراز تهديدات های ويژگیو  ناهمطرازتهديدات  بیشتر ماهیت

جمهاوری   طرازنااهم دشمن  چنین راهبردها، اهداف و رويکردها و الزامات تهديدو هم ناهمطراز

 لب پرداخته خواهد شد.ادر ادامه به بیان ادبیات و مفاهیم مرتبط با اين مط ،ايراناسالمی 

 :ناهمطرازهای عمده تهدید نظامي  برخي ویژگي -

ها، چااالکی در باه    های اخیر، دور زدن مقاومت در جنگ ناهمطرازتمايالت تهديد نظامی  ازجمله

هاای عمیاق در    سرعت در عملیات و انجام عملیات باا دامناه   پای کار آوردن نیروها و تجهیزات،

 (.82: 9222دافع بوده است)سالمی، خا. کشور م

 کار برده شده است:  یر تحت عنوان نقاط قوت آمریكا بهدر تحلیلي از سالمي موارد ز -

 پیاماد آن دارا باودن اشارافیت، اشاتغال نیروهاا،       در در نواحی مختل  دنیا و 9حضور مستقیم

ها و نقاط راهبردی  ای، کنترل آبراه های منطقه در سیاست نظر اعمالتوانايی ايجاد تنش بین کشورها، 

 امنیتی ناشی از حضور. مسائلمردم آمريکا با ابزار  داشتن نگاه درصحنهو 

 ی اطالعااتی   یجه آن، داشتن يک ساامانه جهانی با پشتوانه اراده ملی که نت دارا بودن يک راهبرد

کناد و نتیجاه هماین فرآيناد      تولید اراده مای  مسئلهپايه، هواپايه و فضاپايه است و اين  جهانی زمین

ها بر اسا. داشتن همین  سیستم ساختارها و ها و عملیات خواهد بود. اشغال سرزمین توسعه پايگاه

 9المللی. های بین ، اقتصاد جهانی، سازمانها رسانه تسلط بر 3شود. راهبرد جهانی حاصل می

                                                           
1. Forward Presence. 

2.World New Order 
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  3های ديگر لیتیک ممتاز: قرار گرفتن بین دو اقیانو.، درگیری در سرزمینموقعیت ژئوپ. 

اناد.   هام پیوناد زده   ها با يک قدرت سیال و تحر. راهبردی نقاط منفصل در دنیا را باه  آمريکايی

شوند که در حال اُفاول   دموکراسی شناخته میها با مفاهیم اقتصاد، رفاه، آزادی و  راهبرد آمريکايی

 تر شدن است. رنگ و کم

 وگارا   پاذير اسات. ايان قادرت کمیات      ی تکنولوژی بنا شده و فريب تسلط اطالعاتی: بر پايه 

 است. گر محاسبه

  .ای بزناد و باین آن    صاورت نقطاه   بايستی باه  درواقعاهداف دشمن گزينشی است نه جارويی

 ند.يکپارچگی راهبردی ايجاد ک

    تواناد مساتقیماً باه     تحر. باال: ايجاد سرعت عمل و رخنه در عمق دشمن. بادين واساطه مای

اهداف راهبردی خود حمله کرده و نیازی به طی مراحل تاکتیکی و عملیاتی ندارد. در اين صاورت  

هکنشای،  ادر ساه ساطح ر   زمان همرا  موردتهاجمدهد. رهبران کشورهای  دوره جنگ را کاهش می

 کند.   راهبردی درگیر می عملیاتی و

  ،قرار دادن محیط اجتماعی. موردتهاجمبرهم زدن تعادل تصمیم 

 گردد. های وی محسوب می تسلط تکنولوژيک و تسلط الکترونیکی دشمن از ديگر توانايی 

 آوری پیشرفته نظامی از فن اریبرخورد. 

 گذشته های تجربیات جنگی مفید در طول جنگ کسب وبودن سطح آموزش نظامی  باال. 

 ساالمی،  نیااز در داخل  نظامی ماورد  تجهیزات وافزارها  تأمین بخش عمده پشتیبانی فنی جنگ(

9222 :20.) 

کهارگیری نیروههای    ( در بهه 0222/آوریل/81امریكا) متحده ایاالتهای کمیسیون تدوین راهبرد امنیتي  توصیه -

 نظامي امریكا:

 امريکا در مخاطره باشند؛ متحده ياالتاکه دوستان يا متحدان  . هنگامی9

داللت  یکشتارجمعهای  وسیله سالح به یرنظامیغکه اوياع موجود بر آسیب ديدن افراد  . هنگامی3

 ؛کند

 تصاد جهان به مخاطره افتاده باشد؛که دسترسی به منابع حسا. و مهم برای اق . هنگامی2

                                                                                                                                              
1.Globalization (Economic, Political, Cultural) 

2 .The USA Is Unreachable 
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 ؛اشته باشدسیب رساندن جدی به منافع امريکا را ده رژيمی قصد آک . هنگامی0

در گام اول بايد به ديپلماسی پیشگیری توسل جوياد کاه    های امنیتی( امريکا)در رويارويی با چالش

هاا و   هنگ با ديگاران بارای واپاايش وياعیت    اقتصادی و هما به معنی عمل کردن به ابزار سیاسی،

سیاسات  البتاه باياد اذعاان کارد کاه       ستانه خشاونت گساترده اسات،   رسیدن به آ از یشپها  بحران

قدام نظاامی  پیشگیری همیشه کارايی نخواهد داشت و امريکا بايد با هماهنگی ديگر کشورها برای ا

 (.914-919: 9210مادگی داشته باشد)زهدی، کالنتری، های فو  آ به هنگام بروز موقعیت

 رویكردهای جدید امریكا در برخورد با تهدیدات جهاني -

های موجود در کشورهای منطقه)چون  جای پايگاه ها به و ناوگروه هابر استفاده از پهنه دريا یدتأک. 9

 اين گزينه محدوديت حقوقی و اخالقی ندارد(

 های موجود در کشورهای عربی و اسالمی . کاهش وابستگی به پايگاه3

 های شوروی سابق ه حوزه آسیای میانه و جمهوری. توجه ب2

برداری در راساتای مناافع    تحد خود جهت بهرههای دفاعی کشورهای م . افزايش قابلیت و ظرفیت0

 امريکا

 کید بر سامانه دفاع يد موشکأها با ت زايش يريب امنیتی و دفاعی پايگاه. اف1

 در مناطق یريروریغتجهیزات و  . پرهیز از استقرار نیرو8

 و تحر. سريع  وانتقال نقلهای متحر. هوايی با قابلیت  کید بر استفاده از يگان. تأ2

 خطرپذيری)پذيرش میزان معقولی از خطر و تلفات()همان(. 2

 زمینه شرایط وقوع تهدیدهای نظامي امریكا علیه جمهوری اسالمي -

 رسد: برای وقوع تهديد نظامی تحقق شرايط زير الزم به نظر می

 . پیروزی قاطع امريکا در عرا ، سوريه و افغانستان9

 ايران با تروريسم. فريب افکار عمومی در زمینه ارتباط جدی 3

 ای ايران در امريکا و جهان . ايجاد هرا. عمومی از توان هسته2

 المللی . وفا  بین0

 سازی داخل . معارو1

 المللی . ايجاد مشروعیت بین8

 . کسب اطمینان از پیروزی سريع و قاطع نظامی2

 سازی محیط داخلی امريکا . آماده2
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 ای . يافتن متحد منطقه1 

 قد. اشغالگر. احسا. نگرانی از به خطر افتادن موجوديت رژيم 94

 امنیتی و فرهنگی علیه جمهوری اسالمی ايران اقتصادی، های سیاسی، مد شدن فشارها و راهکارآ. ناکار99

 (913ای و جهانی و تشکیل ائتالف علیه جمهوری اسالمی ايران)همان،  . فراهم شدن شرايط منطقه93

 ریشه تهدید:  -

 قدرت هژمونیک المللی، دهی به نظام بین . شکل9

 های يعی  منطقه دولت ،یونیستیصهرژيم  . دفاع از متحدان منطقه،3

 یونیستیصهرژيم . دفاع از منافع حیاتی و انرژی 2

 ناپذيری با ظالم)همان( سازش . ايدئولوژی انقالب اسالمی،0

 های تهدید: زمینه -

 ای شدن ايران . قدرت منطقه9

 ماهیت انقالبی و مستقل جمهوری اسالمی ايران. 3

 فروپاشی شوروی پس از. ظهور تهديد جدی 2

اياران در ساوريه، لبناان، فلساطین، عارا  و سااير کشاورها        جمهوری اساالمی   روزافزون. نفوذ 0

 مخصوصاً کشورهای محور مقاومت.

-شامالی  چهاارراه کی ايران)قارار گارفتن در   ژي. موقعیت ممتاز و ارزش ژئوپلیتیکی و ژئواساترات 1

راه ترانزيات   عناوان شااه   غربی تولید انرژی؛ تسلط بر تنگه هرمز به یو شرقجنوبی ترانزيت انرژی 

 انرژی(

 ای . ايراد اتهام فعالیت ايران برای دستیابی به سالح هسته8

المللای خاود در قباال     باین  ايران به تعهادات نکه جمهوری اسالمی . ايراد اتهام به ايران مبنی بر اي2

آور شااورای امنیاات سااازمان ملاال عماال  هااای الاازام جامعااه جهااانی پايبنااد نیساات و بااه قطعنامااه

 کند.)همان( نمی

 اهداف راهبرد نظامي آمریكا -

زمان در دو جبهاه جناگ متعاارف باوده      گذشته اهداف راهبرد آمريکا بر اقدام هم ی دهه طی چهار

ی خاود را  يبايد تواناا  متحده ياالتاهدف راهبرد نظامی آمريکا بر اين اسا. استوار است که  است.

زمان اين ظرفیت را داشته باشد تا مانع رسایدن دشامن    برای پیروزی در يک جنگ حفظ کند و هم
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های اصلی رهناماه نظاامی    پايه ذکرشدهبا توجه به مدار.  به اهداف خود در يک منازعه دوم شود.

 اند از: کا عبارتآمري

 هزينه ينبا کمتر.9

 تلفات ينبا کمتر.3

 (0: 9210زمان)قنبری جهرمی،  يندر کمتر.2

 کارگیری نیروهای مسلح اهداف راهبرد نظامي امریكا در به -

 ؛ن باشدای منافع حیاتی امريکا و متحدان آکارگیری نیروهای مسلح بايد بر . به9

 ؛پیروزی صورت گیرد قصد به. اعزام نیروها بايد 3

اهداف سیاسای   بايد نیروهای مسلح به کشورهای خارجی اعزام شوند، ،که الزم است . درصورتی2

باشد و نیاروی   شده مشخص و شیوه دسترسی به اهداف نیز دقیقاً شده ي تعرمشخص و  یروشن به

 ؛الزم در اختیار باشد

صورت  به ترکیب( ساختار، )اندازه،يافته صاختصا. تطبیق و ارزيابی رابطه میان اهداف و نیروهای 0

 ؛پیوسته مدنظر قرار گرفته شود

اعزام نیارو باه خاارج وجاود داشاته       قبل از . بايد تضمین کافی از حمايت ملت امريکا و کنگره،1

 ؛باشد

 باشد. حل راهخرين رود نیروهای امريکا در جنگ بايد آ. و8

 ناایرالزامات تهدید امریكا علیه جمهوری اسالمي  -

 ؛های امريکا ی جهانی و جامعه امريکا با سیاست. شرايط موافق افکار عموم9

 ؛. جهانی کردن منافع ملی امريکا در ماوراء بحار3

 ؛جديد در منطقه المللی ینبو  یا منطقه. ايجاد ائتالف 2

 ؛های مشروعیت و مقبولیت تهاجم جديد در افکار عمومی جهان زمینه . فراهم شدن)کردن(0

 ؛وجود رقیب متمايل به جنگ .1

 ؛های مناسب برای تهاجم ه منافع امريکا برای ايجاد زمینه. وقوع حوادث عملیاتی و راهبردی علی8

 ؛. آشکار شدن تزلزل و ترديد در اراده رقیب در برابر امريکا2

 ؛ها برای رژيم اشغالگر قد. سیا و تنگ شدن فرصت. به خطر افتادن جدی صلح غرب آ2

 ؛هر نوع درگیری با کشورهای بالث مرتبط با منافع امريکا. وجود 1

 ؛. تضمین و اطمینان از پیروزی قاطع در جنگ علیه جمهوری اسالمی ايران94
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 ؛مدت کوتاه. توجه به عامل زمان اعمال مديريت جنگ 99 

 ؛. تضمین و تثبیت امنیت حضور امريکا در منطقه93

 ؛جمهوری اسالمی ايران مات سیاسی و بازدارندها. شکست کلیه اقد92

ها، اخاتالف مارزی و    مسئله حقو  بشر، حمايت از تروريسم، قومیت . حاد شدن)يا حاد کردن(90

 ؛های داخلی جمهوری اسالمی ايران بحران

. مهم و حیاتی بودن درگیری نظامی با جمهوری اسالمی ايران برای منافع ملی امريکا و متحادان  91

 ؛آن کشور

 ؛منظور ايجاد پیروزی سريع هايش به یياهداف امريکا و توانا. رابطه بین 98

 (.912: 9210)زهدی، کالنتری، های غیرنظامی بودن تمام گزينه خورده شکست. 92

 الزامات سیاسي، رواني، اقتصادی -

 ؛سازی افکار عمومی امريکا . آماده9

 ؛تهاجم قبل از. ايجاد اجماع بین دو جناح سیاسی امريکا 3

 ؛)احزاب(و  )خارج(، سازی محیط)داخل( . معارو2

 ؛. ناريايتی مردم نسبت به حاکمیت و نظام0

 ؛ای عنوان يک تهديد منطقه اسالمی و جمهوری اسالمی ايران به. القای تهديد انقالب 1

 .(910. تعیین منابع مالی هزينه جنگ)همان، 8

 الزامات نظامي -

 ؛گیری ای برای سرپل . استفاده از متحدان منطقه9

 ؛دهی يک ائتالف نظامی علیه جمهوری اسالمی ايران . شکل3

 ؛های مقبولیت و مشروعیت تهاجم . فراهم کردن زمینه2

 ؛. کسب اطمینان از پیروزی سريع و قاطع نظامی0

 ؛. توان مديريت صحنه جنگ در مدت کوتاه1

 ؛. اطمینان از عدم توسعه جنگ از حويه جغرافیای جمهوری اسالمی ايران8

 ؛جنگ یجهدرنت. رعايت اصل هزينه و منافع 2

 ؛. اطمینان از پذيرش روانی جنگ و افکار عمومی2

 ؛شدت( -دامنه  -. تجسم دقیق از تحوالت جنگ)واپايش 1
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سازی رويکرد امنیت ملی و راهبرد دفاعی امريکاا بارای جناگ باا کشاوری در ساطح        . متناسب94

 .ايران)همان(

تهدیهد    دهنهده  تشهكیل کارگزاران و مسئوالن نظام جمهوری اسالمي ایران، عناصر مقام معظم رهبری در دیدار با 

 بندی نمودند:  مبتالبه ایران را در پنج گروه به شرح زیر دسته

دلیل برخورداری از موقعیت خاص جغرافیايی و ژئوپلیتیکی ذخاير  خود کشور ايران به عنصر اول:

  فراوان انسانی و مادی.

مدار، شجاع و متکی به مردم، آن  عنوان يک نظام مستقل، عزت جمهوری اسالمی بهنظام  عنصر دوم:

  هم مردمی امتحان داده و عمیقاً مومن.

  خوی استکباری طرف مقابل )آمريکا(. عنصر سوم:

مشکالت مبتالبه طرف مقابل)آمريکا( از قبیل: مشکالت داخلی، رکود اقتصادی،  عنصر چهارم:

  ومت صهیونیستی.های جدی علیه حک تهديد

 گسترش موج بیداری اسالمی در دنیا.  عنصر پنجم:

شود که تهديد  جدی را متوجه ايران اسالمی و نظاام جمهاوری    حاصل جمع اين عناصر، همین می

)ديدار مقام معظام  کنند يکا هستند که اين کار را میاسالمی نمايند. مردان پشت پرده سیاست در آمر

 .(9224ئوالن نظام ج.ا.ايران ؛ اسفند رهبری با کارگزاران و مس

نیست؛ ماا در ايان    مانع یبی  خواهد برود، يک راه آسفالته فرمايند راهی که ملت ايران می ايشان می

راه چالش هم داريم. يک ملت بايد دشمن را بشناسد، نقشه دشمن را بداند و خود را در مقابال آن  

مجهز کند. ما دو دشمن داريم: يک دشمن، دشمن درونی است؛ يک دشمن، دشمن بیرونای اسات.   

هاادف جنااگ رواناای مرعااوب کااردن اساات. مااردم را بااا شااايعه بااه تحااريم و خشااونت تهديااد 

 .(9228کنند)سخنرانی مقام معظم رهبری در حرم ريوی ؛ فروردين  می

 مانعکس  را ايران با مرتبط مسائل تخاصمی، رويکرد با همواره غربی، کشورهای از برخی و آمريکا

 منطقه امنیت و صلح علیه تهديدی مخاطب، نظر در ايران اسالمی جمهوری که ای گونه به نمايند می

 موياوع  ايان  مؤيّد  ايران علیه سلطه، نظام روانیِ جنگ محوريابی و رصد. گردد می معرفی جهان و

 عبارتند از:  که است محور هفت بر مشتمل هراسی ايران راهبرد و است

 ای؛ هسته های سالح به ايران دسترسی القای -9

 تروريسم؛ از ايران حمايت -3

 ايران؛ در بشر حقو  نقض -2
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 ايران؛ دفاعی های فناوری بودن تهاجمی القای -0 

 کشورها؛ امور در ايران اسالمی جمهوری دخالت -1

 ايران؛ در سیاسی نظام بودن اسالمی -8

 ای؛ منطقه ببات و صلح با ايران مخالفت القای -2

 مشاتر.  نقطاه  ايران، به نسبت تخاصمی رويکرد و دينی نظام ارکان و ماهیت دادن جلوه مخدوش

مخاطاب   ذهان  در را اساالمی  جمهاوری  از ای چهره آن، برآيند که است ذکرشده محورهای تمامی

 .(941: 9222است)سراج،  استوار هرا. و هول ايجاد انگاره و فرو پیش بر که نمايد می ترسیم

 تاالش  اسات،  کارشده اسالمی نظام علیه هم همه اين فرمايد: مقام معظم رهبری در بیان ديگری می

 اياران  ملّات  دشامنان  سیاسای  و تبلیغااتی  هاای  دساتگاه  مدّتی يک است؛ شده تبلیغات است، شده

 ايران هراسی ها بعضی اسالم هراسی، ها بعضی - ايران هراسی ايجاد بر گذاشتند را خودشان ی تکیه

  ها بلکاه  ملت عمومی آحاد فقط نه امروز. شد بیشتر دنیا های ملّت میان در ايران ملّت تیمحبوب امّا -

 ملّات  ی دربااره  قضاوتشاان  کنیاد،  نگاه را اظهارنظرهايشان جورند؛ همین هم دنیا غرو بی نخبگانِ

 ملّات  باه  کنناد  مای  نگاه چشم اين با صبور؛ ملّت هوشمند، ملّت با استقامت، ملّت: است اين ايران

 جمهاوری  نظاام  از هاا  ملات  هارا.  داده؛ نتیجاه  جاور  اين امروز ها آن ايران هراسی سیاست. ايران

بیانات  ،(یالعاال  )مدظلهیا خامنهامام ) ".است آمريکا تسلّط از ها ملت هرا. نیست، ايران ملّت و اسالمی

 (91/99/9213، در ديدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوايی ارتش

 ساوزاندن  بارای  واشانگتن  تاالش  بار  ناظر هراسی ايران راهبرد شدن عملیاتی: ايران ای منطقه مهار

 ساعی  عربای  کشاورهای  در هرا. و هول ايجاد با سفید کاخ. است منطقه در ايران برنده های برگ

. نماياد  خاود  هاای  باسیاسات  مطاابق  فلساطین،  و لبناان  عرا ، در آفرينی نقش به وادار را آنان دارد

 بازگشاايی  بارای  عارا ،  در آمريکاا  سافیر  «کروکار  راياان » درخواسات  باا  زماان  هام  ارتباط يندرا

 باا  وگاو  گفات  در نیز کشور اين دفاع وزير گیتس رابرت بغداد، در عربی کشورهای های سفارتخانه

 ياک  صدای تنها عرا ، در خواهند می اگر است، کرده توصیه مذکور کشورهای به عربی شبکه يک

 .نمايند اعزام عرا  به را خود سفیران فوراً نشود، شنیده ايران هم آن و همسايه

 ساعی  گوناگون های سیاست با استکباری های فرمايند: قدرت مقام معظم رهبری در بیان ديگری می

. را هاا  آن گونااگون  کارهاای  بینید می. دهند توسعه دنیا در را اسالم هراسی و ايران هراسی کنند می

 خاصایتی  بای  و شده تکرار بارها ابلهانه، احمقانه، های شیوه اسالم هراسی، برای ايران هراسی، برای
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 پیمانانشاان  هام  و غربای  پريشاان  و درمانده گذاران سیاست ی وسیله به مجدداً شده،  نشان داده ها آن

 را خاود  شیطانی مقصود اند نتوانسته ها اين. است نداشته ای نتیجه تاکنون ها شیوه اين. شود می تکرار

بیانات فرماناده کال قاوا در مراسام مشاتر. نیروهاای مسالح         ،(یالعال )مدظلهیا خامنهامام . )کنند عمل

 (39/2/9214 کرمانشاه

ت. راهبردهاای شایعه   ای منسجم در خاورمیانه اس برای مهار ايران، کاخ سفید درصدد تشکیل جبهه

هاا در   ها و صهیونیست توسط آمريکايی جنوب غرب آسیای  منطقه ايران ستیزی در هراسی و اخیراً

ای  اين چهارچوب قابل توجیه است. همچنین از سه مويوع حقو  بشر، تروريسام و اياران هساته   

شاود.   گیاری مای   تولید تر. و تنفر از ايران باهدف ايجاد ائتالف در کشاورهای منطقاه بهاره    برای

 (229: 9219)نائینی،

فرمانادهی کال ساپاه پاساداران      در کاالم تاوان   می اهداف سیاسی امريکا در مورد ايران را و نهايتاً

 صورت زير بیان کرد: انقالب اسالمی به

خاصایت   بی ايافه بهزدايی از انقالب و نظام و جداسازی مردم از انقالب و حاکمیت  مشروعیت -9

 نمودن محور قدرت دفاعی کشور و انقالب.

تغییر ذهنیت مردم، ايجاد تحريک سیاسی در سیستم اجتماعی کشور و راديکالیزه کاردن   پس از -3

 محیط داخلی.

 بر جمهوری اسالمی ايران فشار سیاسی خارجیسازی ارعاب و  زمان باور و هم -2

 جمهوری اسالمی ايرانالمللی  سیاسی بین یانزوا ساز -0

 درنهايت تهديد نظامی نیز چاشنی مويوعات باال. -1

هاا اساسااً    آمريکاائی  چاون  سازی مويوعات داخلی ماسات.  محور اصلی راهبرد دشمن فعال لکن،

 .(9213ه درسی، سالمی، جزوکنند)قدرت ايجاد  خألکارشان اين است که ابتدا 

 روش تحقیق -

 صاورت  باه باشد. رويکارد ايان تحقیاق     ای می توسعه -نوع تحقیق در اين پژوهش از نوع کاربردی

انجاام پذيرفتاه اسات. باا      و پیمايشی های توصیفی آمیخته)کیفی و کمی( بوده و با استفاده از روش

و مفاهیم مارتبط در   ناهمطرازو  همطراز تهديداتتوجه به بررسی اسناد و مدار. مرتبط در حوزه 

برداری از اساناد و مادار.    ادبیات تحقیق و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و تکنیک فیش

هاای مارتبط باا     آوری نظرات خبرگان و تکمیال ادبیاات تحقیاق گوياه     و همچنین مصاحبه و جمع
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هاای   ريشهاحصاء گرديد، سپس جهت تبیین  جمهوری اسالمی ايران ناهمطراز های تهديدات ريشه 

های مذکور تنظایم و ابتادا    ای متشکل از گويه پرسشنامه جمهوری اسالمی ايران ناهمطراز تهديدات

سنجیده شد سپس پرسشنامه به خبرگان برابر حجم نموناه   CVRو  CVIروايی پرسشنامه با روش 

آزمون آلفای کرونباخ انجام و با روش  های دريافتی با سنجش پايايی به روش تقديم گرديد و پاسخ

جمهوری اسالمی  ناهمطراز های تهديدات ريشههای مرتبط با  بندی گويه آزمون آماری فريدمن رتبه

  .تبیین گرديد واحصاء  ايران

 های تحقیق داده وتحلیل تجزیه -
 ها توصیف داده -

پرسشانامه را   که یافراد ، سابقه خدمت در مشاغل راهبردی و سطح تحصیالتدرجه نظامی -ال 

 اند: تکمیل نموده
 پرسشنامه(  به  دهندگان درجه نظامی، سابقه خدمت در مشاغل راهبردی و تحصیالت خبرگان)پاسخ :9جدول 

 سطح تحصیالت سابقه خدمت در مشاغل راهبردی درجه نظامی

 درصد فراوانی نوع درصد فراوانی نوع درصد فراوانی نوع

%90 4 سرلشکر سال 90باالی   1داعا آموخته دانش 5 8   4 90 

%42 91 سرتیپ سال 90تا  80   5 8 كارشناس ارشد 90 98 

دوم یپسرت  94 95% سال 80تا  90   25 94 دكتری 25 82 

%7 9 سرهنگ  900 49 جمع كل 900 40 جمع كل 

 900 40 جمع كل

 

 ها( آمار استنباطي)تحلیل داده-

های زيار مارتبط باا     کدامیک از گويه"اصلی به شکل:  سؤالای با  پرسشنامهدر اين بخش از تحقیق 

است و میازان اهمیات آن در طیا  لیکارت      جمهوری اسالمی ايران ناهمطرازهای تهديدات  ريشه

پاساخ خبرگاان برابار    باه   با توجهبود را مطرح و به خبرگان ارائه گرديده  "ارائه شده چقدر است؟

هاای تکمیلای باا اسااتفاده از     از طرياق پرسشانامه   آماده  دسات  باه هاای   دادهحجام نموناه تحقیاق،    

جمهاوری   نااهمطراز های تهديادات   ريشهمنظور تبیین  و با روش آزمون فريدمن به  SPSSافزار نرم

 انجام پذيرفته است.   اسالمی ايران

  

                                                           
 اند.را طی نموده ساله کيدوره نظری دانشگاه عالی دفاع ملی را به پايان برده و يا دوره  که یکسان. 9
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 ج.ا.ایران ناهمطرازهای تهدیدات  های پرسشنامه تبیین ریشه گویه: 8جدول 

 كد گویه ج.ا.ایران ناهمطرازهای تهدیدات   های مرتبط با ریشه گویه ردیف

 x1 خوی استکباری قدرت برتر 9

 x2 مختل  دنیا نواحی درراهبرد حضور مستقیم کشور دارای قدرت نظامی برتر  8

 x3 سیاست ايجاد تنش بین کشورها توسط کشور دارای قدرت نظامی برتر 9

 x4 و نقاط راهبردی در جهان ها آبراهکنترل  4

 x5 داشتن يک راهبرد وسیع در کنترل عناصر اصلی قدرت در جهان 5

 x6 به خطر افتادن امنیت رژيم صهیونیستی 2

 x7 تسلط اطالعاتی 7

 x8 و الکترونیکی دشمن)کشور دارای قدرت نظامی برتر(  تسلط تکنولوژيکی 2

 x9 حفظ منافع اقتصادی قدرت برتر 1

 x10 داشتن قدرت نظامی برتر 90

 x11 برتری هوايی نیروهای دشمن)کشور دارای قدرت نظامی برتر( 99

 x12 توان نظامی( ازنظرتر) المللی علیه کشور يعی  توانايی ايجاد وفا  بین 98

 x13 و مرتجع منطقه نشانده دستهای  حفظ رژيم 99

 x14 منطقهتداوم استخراج و خروج نفت و انرژی ارزان از  94

 x15 حفظ اقتدار و هژمونی قدرت برتر در جهان 95

92 
کارهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی علیه جمهوری اسالمی  ناکارآمد شدن فشارها و راه

 ايران
x16 

 x17 نفوذ روزافزون ايران در سوريه، لبنان، فلسطین و عرا  97

 x18 موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز ايران 92

 x19 ناپذيری با ظالم ايدئولوژی انقالب اسالمی، سازش 91

 x20 و رشد انقالب اسالمی در منطقه و جهان بانفوذمقابله  80

 x21 ای و موشکی ايران در امريکا و جهان هرا. عمومی از توان هسته 89

 x22 ای شدن ايران قدرت منطقه 88

 x23 ماهیت انقالبی و مستقل جمهوری اسالمی ايران 89

هاا باا اساتفاده از آزماون      های تکمیلی توسط خبرگان آزمون پاياايی داده  دريافت پرسشنامه پس از

باوده کاه    4.240انجام که مقدار آلفای کرونباخ حاصله   SPSSافزار آلفای کرونباخ با استفاده از نرم

هاا اجارا کاه     های دريافتی است. سپس آزمون فريدمن روی داده در داده خیلی خوبگر پايايی  بیان

 نتايج در ادامه ارائه شده است.
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 ج.ا.ایران ناهمطراز های تهدیدات ریشههای مرتبط با  بندی گویه نتایج آزمون فریدمن و رتبه : 9جدول 

 ردیف    
 )رتبه گویه(

 نمره اكتسابی كد گویه ناهمطرازهای جنگ  های مرتبط با ویژگی گویه

 X5 26.83 داشتن يک راهبرد وسیع در کنترل عناصر اصلی قدرت در جهان 9

 X18 26.32 موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز ايران 8

 X15 26.19 حفظ اقتدار و هژمونی قدرت برتر در جهان 9

 X22 26.13 ای شدن ايران قدرت منطقه 4

 X23 25.93 ماهیت انقالبی و مستقل جمهوری اسالمی ايران 5

 X9 25.63 حفظ منافع اقتصادی قدرت برتر 2

 X17 24.52 نفوذ روزافزون ايران در سوريه، لبنان، فلسطین و عرا  7

 X6 24.16 به خطر افتادن امنیت رژيم صهیونیستی 2

 X3 24.05 سیاست ايجاد تنش بین کشورها توسط کشور دارای قدرت نظامی برتر 1

 X4 23.89 و نقاط راهبردی در جهان ها آبراهکنترل  90

 X13 23.65 و مرتجع منطقه نشانده دستهای  حفظ رژيم 99

 X11 23.52 برتری هوايی نیروهای دشمن)کشور دارای قدرت نظامی برتر( 98

 X19 23.50 ناپذيری با ظالم ايدئولوژی انقالب اسالمی، سازش 99

 X10 23.43 داشتن قدرت نظامی برتر 94

 X14 23.25 تداوم استخراج و خروج نفت و انرژی ارزان از منطقه 95

 X1 23.11 خوی استکباری قدرت برتر 92

 ناواحی  درراهبرد حضور مساتقیم کشاور دارای قادرت نظاامی برتار       97

 مختل  دنیا

X2 22.95 

 X12 22.74 توان نظامی( ازنظرتر) المللی علیه کشور يعی  توانايی ايجاد وفا  بین 92

 X7 22.18 تسلط اطالعاتی 91

 X21 22.04 ای و موشکی ايران در امريکا و جهان هرا. عمومی از توان هسته 80

و الکترونیکای دشمن)کشاور دارای قادرت نظاامی       تسلط تکنولاوژيکی  89

 برتر(

X8 21.93 

 X20 21.66 مقابله با نفوذ و رشد انقالب اسالمی در منطقه و جهان 88

کارهااای سیاساای، اقتصااادی، امنیتاای و  فشااارها و راهناکارآمااد شاادن  89

 فرهنگی علیه جمهوری اسالمی ايران

X16 21.59 
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گويه با  32 شده مرتبهای  ها با آزمون فريدمن و برگزاری جلسه خبرگی گويه بندی گويه رتبه پس از

 نااهمطراز های تهديدات  ريشه و يیدشدهتأتوسط خبرگان  ها ترتیب توالی احصاء شده از نتايج تحلیل

  .گرديدتبیین  جمهوری اسالمی ايران

 و پیشنهاد: گیری نتیجه

 گیری نتیجه -الف

جمهاوری   نااهمطراز  هاای تهديادات   ريشاه ها و نتايج جلسات خبرگی کاه   با توجه به تحلیل داده

 نااهمطراز هاای تهديادات    عوامال و ريشاه   تارين  مهام توان  می ،گرديداحصاء و تبیین  اسالمی ايران

، داشتن يک راهبارد وسایع در کنتارل عناصار اصالی قادرت در جهاان        " راجمهوری اسالمی ايران 

ای شادن   قدرت منطقاه ، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز ايران، حفظ اقتدار و هژمونی قدرت برتر در جهان

معرفای   "حفظ منافع اقتصادی قدرت برتار و  ماهیت انقالبی و مستقل جمهوری اسالمی ايران، ايران

 نمود.

 پیشنهادها -ب

احصاء  ناهمطراز های تهديدات انجام تحقیقات علمی و دانشگاهی در خصوص نقش هريک از ريشه

هاا، دکتارين و راهبردهاای نیروهاای مسالح جمهاوری اساالمی اياران و همچناین           شده در سیاست

 تابعه آجا.های  ها در يگان نامه آيین ها و کارگیری نتايج تحقیق در تدوين رهنامه به
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 منابعفهرست  

 :منابع فارسي -الف 

صول رهنامه عملیاتی نزاجا و نزسا در نبرد ا(، 6931الدینی، مجید، ) افشردی، محمدحسین، عراقی، عبداهلل، زین -

  ، تهران، داعا07، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره ناهمطراز
بررسی پارادایم "(، 6931علیرضا، جافری، محمدقربان، ) راد، اهلل، سعادت بوالحسنی، خسرو، کالنتری، فتح -

 ، تهران، داعا07فصلنامه امنیت ملی، شماره ، "امنیتی تهدید در مقابل تهدید
های دفاعی و امنیتی، جلد دوم.نشر سازمان عقیدتی  ، رهنامه سیاستامنیت ملی(، 6931تهامی، سید مجتبی،) -

 سیاسی ارتش
 .الملل بینامنیت ملی و نظام روشندل، جلیل،  -

 ، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملیسیاست دفاعی(، 6931زهدی، یعقوب، ) -
 ، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعیواکاوی رویکردهای جنگ آینده(، 6931اهلل، ) زهدی، یعقوب، کالنتری، فتح -
، "منظر مقام معظم رهبریالگوی تهدیدشناسی از "(، 6931درودی، مصطفی، اسمعیلی، مهدی، حیدری، ) ساوه -

 ، تهران، داعا11فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره
 ،مجموعه قوانین ن.م(، 6933ستاد کل نیروهای مسلح، ) -

ماهنامه فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی. سال  671. ماهنامه موعود. شماره ایران هراسی (،6933سراج، رضا، ) -

 671چهاردهم، شماره 
 ، دانشگاه عالی دفاع ملی، جزوه درسیراهبردی نظامی ماهیت(، 6930) سالمی، حسین، -

 ، تهران، ماهنامه دانشگاه عالی دفاع ملیهای آینده جنگ (6930)سالمی، حسین، -

 ، دانشگاه عالی دفاع ملیسرزمینی عراق مبدأ تهدیدات از مقابل درجمهوری اسالمی ایران   -
 ، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.خبرگی جنگ آیندهآمریکا، جلسه  دکترین(، 6931قنبری جهرمی، محمدحسین،) -
، ترجمه مجتبی عطارزاده، های ملی تهدیدهای فرامرزی و آسیب پذیری–متیو، ریچارد و شامبوگ، جرج  -

 .6903فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره سوم، 

 .6939، پژوهشکده راهبردی، تهران، گفتمان امنیت ملی در ج.ا.اپور زرومی، سید حسین،  ولی -

 :سایت -ب
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