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 چکيده

بعد از پایان جنگ تحمیلالی   علیاله(  رحمت ا...خمینی ) اصطالحی است که حضرت امام« جانبه دفا  همه»راهبرد 

هالای   در پاسخ به نامه جمعی از فرماندهان سراه مطرح کردند و بر ضرورت تدوین آن برای مقابله بالا چالالش  

های قدرت ملی،  جانبه شامل همه مؤلفه های آتی تثکید فرمودند. دفا  همه پیش روی انقال  اسالمی در سال

سیاسی در جنگ احتمالی آینالده، دفالا  از انقالال      است. شناخت عوامل مؤثر بر مؤلفه ازجمله مؤلفه سیاسی

جانبه  سازد. هد  اصلی این مقاله، تدوین راهبردهای سیاسی دفا  همه اسالمی در حوزه سیاسی را ممكن می

تاله و باله   صالورت آمیخ  کاربردی بوده که باله  - ای باشد. این پژوهش از نو  توسعه در جنگ احتمالی آینده می

ای  تحلیلی، انجام گردیده است. اطالعات موردنیاز این پژوهش به روش میدانی و کتابخاناله  – روش توصیفی

شده اسالت.   های تحلیل خبرگی تنظیم نفر است، که با استفاده از روش 25شده و جامعه آماری آن  آوری جمع

 14مالورد فرصالت و    19ورد ضعف، م 12 ورد قوت،م 13وتحلیل محیط داخل و خارج، تعداد  پس از تجزیه

هالا و   کالارگیری قالوت   آمده است و بر مبنای وضع موجالود، تخصالیص منالابع جهالت باله      دست مورد تهدید به

تعداد  SWOTشده و با استفاده از مدل  های موجود انجام منظور مرتفع نمودن تهدیدها و ضعف ها به فرصت

سیاسی کشالور در ناحیاله    که وضع موجود دارد آن زا حكایت تحقیق نتایجراهبرد مهم ارائه گردیده است.  6

 کارانه و با ناحیه مطلو  )تهاجمی( فاصله دارد. محافظه

 جانبه، راهبرد، سیاسی، جنگ آینده دفا ، دفا  همهواژگان کليدی: 
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 مقدمه
به فرماندهان سراه در  یامشانپدر آخرین  علیه( رحمت ا...)توصیه و سفارش اکید حضرت امام خمینی 

آن  بدیل یب یشیدوراند، گویای «جانبه همهلزوم ترسیم استراتژی دفا  »یان جنگ تحمیلی مبنی بر پا

استكبار جهانی علیه  یها خصومتو  ها توطئهتهدیدها و حجم و ابعاد  بینی یشپحضرت در 

به فرماندهان و آحاد کارکنان خطا  خود مهم  یاماز پ یدر فرازانقال  اسالمی است. آن حضرت 

مسلح  یروهاین یبازساز یطشرا در» :ندفرمود 26/6/1369یخ در تار یپاسداران انقال  اسالم سراه

 یهبه کل یو دفاع یو استعدادها و انتقال تجار  نظام یروهان یتوجه ما به بازساز ینتر بزرگ یدبا

ها و  که در هنگامه نبرد مجال پرداختن به همه جهات قوت آحاد ملت و مدافعان انقال  باشد. چرا

در  ینبوده است ول «جانبه دفا  همه تراتژیاس» یمترس یقتها و در حق ها و برنامه ها و طرح ضعف

مسائل پرداخت و از همه  ینها به ا حآ و بغض دوراز بهصدر و  با سعه یدبا یعاد یطشرا

نگ و رویدادهای بعد از ج حوادث «.نمود استفاده ها طرح و استعدادها و ها تجربه و ها اندوخته

عمق راهبردی درایت و هوشمندی امام راحل را اثبات کرد و اهمیت و تحمیلی در منطقه و جهان، 

و تدوین  جانبه همهمبنی بر اتخاذ روش دفا   (علیه رحمت ا...)توصیه و سفارش حضرت امام خمینی 

 یها حوزه استكبار جهانی در های یدشمن تنها نهبعد از جنگ،  نشان داد. یخوب بهآن را  یراهبردها

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،  یها حوزهنظامی و امنیتی تداوم پیدا کرد، بلكه با تعمیم به 

ای « جانبه همه»و  یارع تمام، دشمن یک جنگ واقع درنیز یافت.  تری یعوسعلمی و فناوری، ابعاد 

ابله با آن، مستلزم گذاشته است که بدون شک، مق اجرا موردرا علیه انقال  اسالمی طراحی و به 

 در مقابل آن است.« جانبه همهدفا  »

تجار   امروزی و آینده، بعد سیاسی جنگ است؛ یها جنگیكی از ابعاد مهم است که  پرواضح

 یامتعدد در منطقه غر  آس یها حاصله از هشت سال دفا  مقدس، بروز مخاصمات و جنگ

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

سال اخیر در منطقه غر  آسیا انجام  25که در طول  ییها جنگ مانند بهو  بازکرده ای یژهوحسا  

را علیه جمهوری اسالمی ایران از فشار خود  یا عمدهداده، در هرگونه جنگی در آینده نیز، بخش 

جنگی از سوی استكبار جهانی علیه اگر در آینده نزدیک،  و در حوزه سیاسی اعمال خواهد کرد

 خواهد بود. یادشده یها جنگدر سبک و سیاق  ها آنانقال  اسالمی تحمیل شود، بخش اعظم 

کشف طرح و نقشه دشمن در حوزه سیاسی و شناسایی نقاط  ،بینی یشپآمادگی در این حوزه و 
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ن در این حوزه را دشم یها نقشهو  ها توطئهضعف، قوت، تهدید و فرصت خودی و دشمن، قطعاا 

 راهبردی ما خواهد شد. یریگ غافلعقیم گذاشته و مانع از 

افزایش تهدیدات دشمن، مطالعات و اقداماتی در جهت  موازات بهالبته بعد از جنگ تحمیلی و 

نیز  یا مقابلهو اقدامات  شده انجامجنگی دشمن  یها روشو  ها یکتاکتشناختن راهبردها و 

شده، مشاهده  انجام یها تالش رغم یعل ؛ لیكناست آمدهر د مورداجراو به  شده بینی یشپ یشوب کم

قرار نگرفته و  یو پژوهش یدر بستر علم ی، به گونه شایسته و الزمموضو  اساس ینکه ا گردد یم

 یرگذارتثث یها از حوزه یریگ دفا  با بهره ینهدرزم یراهبرد یماز پردازش الزم جهت خلق مفاه

 ی،منابع انسان ی،و فناور یعلم ی،و اجتماع یفرهنگ ی،نظام ی،اقتصاد یاسی،س یها مانند مؤلفه

 باشند. یبرخوردار نم یندهو جنگ آ یداتروند تهد

یک پرسش جدی وجود دارد که اگر جنگی از سوی استكبار جهانی در آینده در این زمینه، همواره 

عوامل خواهد بود؟  چهآنیاسی علیه جمهوری اسالمی ایران آغاز شود، ابعاد س ،بینی یشپقابل 

و نقاط ضعف و قوت خودی و دشمن کدامند؟  ها فرصتتهدیدات،  ؟کدامندسیاسی مؤثر بر آن 

 جمهوری اسالمی ایران باید چه راهبردهایی را برای مقابله با آن )در حوزه سیاسی( اتخاذ نماید؟

که  جنگ احتمالی آینده است در جانبه همهاین تحقیق، فقدان راهبردهای سیاسی دفا   مسئلهلذا 

 یطدر شرا مغفول مانده است. یلیجنگ تحم یاناز دو دهه پس از پا یشپرداختن به آن در طول ب

متعدد در منطقه جنو   یها از تجار  هشت سال دفا  مقدس، بروز جنگ یبا برخوردار یکنون

وجود ابهام  یزن و مهوری اسالمی ایراننظام مقدس ج یهمختلف عل یدهایوجود تهد یا،غر  آس

 یازمندنظام جمهوری اسالمی ایران و مجموعه دفاعی کشور ن ینده،آ یجنگ احتمال یتدر ماه

 ینظام مقدس جمهور جانبه همه در قالآ کارکرد دفا  یمترق یاتیادب بیینو ت یدتول ی،مهندس

 است. یرانا یاسالم

نظام  گذار یانمطالبه بن یگوجواباول اینكه  حائز اهمیت است:چند جنبه انجام این تحقیق از 

رهبر معظم انقال  اسالمی حضرت نیز  و( علیه رحمت ا...) ینیخمامام  حضرت جمهوری اسالمی ایران

است؛ دوم جانبه در حوزه سیاسی  دفا  همه یراهبرد یاتادب یدتول ینهدرزمالعالی(  )مدرله یا خامنهامام 

و  ها برنامهساله کشور در قالآ  29نداز ا از سند چشم یقسمت یالزم جهت اجرا یطشرااینكه 

 .آورد یمرا فراهم  1494در افق  یرانا یاسالم ینظام مقدس جمهور یکل های یاستس
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در  یسطح دفاع ینبه باالتر یابیدر جهت دست یرانا یاسالم ینظام جمهور یازپاسخ به نسوم اینكه 

و  اکار یا شبكه یو برقرار یماهنگموجبات هچهارم اینكه  .سازد یرا فراهم م یندهآ یجنگ احتمال

 ها آرماندفا  از  ینهزم درقدرت  یها مؤلفه ییافزا همجهت  یانو نظام یاستمدارانس ینب رااثربخش 

را از  یمناسب یرتصونهایتاا،  ؛ ونماید یرا فراهم م یرانا یاسالم یمقدس جمهور یها و ارزش

نموده و  یمدر حوزه سیاسی ترس یندهآ یجنگ احتمال های یژگیو و یتماه یزسیاسی و ن یداتتهد

 .نماید یم یانرا ب ها یژگیو ینبا ا یطیتعامل عوامل مح یچگونگ

محیطی و تهدیدات نظام سلطه علیه  های یتواقعتوجه به  بدیهی است که عدم انجام این تحقیق، با

ران و بروز بح یراهبرد یریغافلگ یجادانقال  اسالمی و محور مقاومت، ممكن است سبآ ا

کشور  یدفاع یازهایچرخه پاسخ به نشود؛ همچنین احتمال دارد  یندهآ یسیاسی در جنگ احتمال

 گردد. یجد یآدر حوزه سیاسی دچار آس

رهبر کبیر انقال  اسالمی حضرت امام  یمانهحك بر این اساس، هد  این مقاله، عمل به سفارش

صدر و  با سعه و یعاد یطدر شرا»، «جانبه همه ترسیم استراتژی دفا »مبنی بر  ،علیه( رحمت ا...خمینی )

قرار داده و  مدنظررا  جانبه همهبٌعد سیاسی دفا   حاضراست که پژوهش  «ها دوراز حآ و بغض به

 در جنگ احتمالی آینده هست. جانبه همهدر پی تدوین راهبردهای سیاسی دفا  

در جنگ  جانبه همهدفا   یسیاس یراهبردها" بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که

 ند؟اکدام "احتمالی آینده

صدر اسالم،  یها جنگ یها آموزه اند کردهپاسخگویی به سؤال یادشده، محققان سعی  منظور به

تجار  هشت سال دفا  ، (یالعال مدرله) یا خامنهامام  و( علیه رحمت ا...خمینی )اندیشه سیاسی امام 

و  یچگونگ یستی،و چسال اخیر  25در  یاطقه جنو  غر  آسافتاده در من تفاقا یها مقدس، جنگ

یادشده،  یها جنگینده را مطالعه کرده و با بررسی عوامل مؤثر در آ یها جنگسیاسی  های یژگیو

 به سؤال فوق پاسخ دهند.

 :مبانی نظری

 شناسیپيشينه  -الف
عد از توصیه حضرت ب جانبه همهپیشینه مطالعات تحقیق حاضر حاکی از آن است که موضو  دفا  

ین اقدام در تر مهممحققان و پژوهشگران نظامی و غیرنظامی بوده و  موردمطالعه( علیه رحمت ا...امام )

انشگاه عالی دفا  ملی برگزار شد و در د 01که سال  جانبه همهاین حوزه همایش دفا  ملی، دفا  
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اری آن از حوصله این مقاله مقاله در شش جلد کتا  به چا. رسیده که برشم یتوجه قابلتعداد 

 خارج است.

است که با تحقیقات قبلی و فعلالی تكمیالل    ای یچیدهپیک دکترین وسیع و نسبتاا  جانبه همهاما دفا   

فراوانالی دارد. همچنالین    هالای  یالت ررفنخواهد شد و حوزه دفا  همچنان برای توسعه این موضو  

، فرهنگی، نظالامی، اقتصالادی و   یورافن -یگوناگون علم یها حوزهارائه راهبردهای این موضو  در 

 درمجمو . رسد یمسیاسی قابل توسعه است، فلذا برش زدن به این کارِ وسیع، کامالا منطقی به نظر 

که فعالیت پژوهشی مشابه عنوان این مقاله صورت نگرفته و ایالن پالژوهش    دهد یمنشان  ها یبررس

 .رود یمدر نو  خود، تحقیق جدیدی به شمار 

 شناسی: ممفهو -ب

اصلی هالر نظالام سیاسالی تلقالی شالده اسالت؛        یها دغدغهدفا  همواره یكی از  دفاع و راهبرد دفاعی:

با امنیت و سرنوشت کشور پیوند خورده است. مفهوم کالن دفالا  دارای اجزایالی اسالت کاله      چراکه

آن بر که کیفیت و ماهیت  شود یممحسو   ها آن ینتر برجستهبدون تردید دفا  ملی از بارزترین و 

از  یا منطقاله و  المللالی  ینبال است. پیچیده شدن مناسالبات در عرصاله    یرگذارتثثضریآ امنیت کشور 

 یالل دل بر اهمیت این مقوله افزوده و از سوی دیگر فرایند تدوین آن را دشوار نمالوده اسالت.   سو یک

 عصالاریان نالژاد،  ) .متغیرهای بیشتر و نیالز سالرعت تحالوالت اسالت     ینیآفر نقشعمده این موضو ، 

1301 :56) 

 و منافع حفن برای چارچو  این در تواند می که کند می تبیین را چارچوبی راهبرد دفاعی درواقع

 امنیت سیاست چارچو  و دفاعی سیاست اهدا  به دستیابی برای و کشور یک حیاتی های ارزش

 دیگر ایراهبرده از بیش نظامی راهبرد هرچند. کرد تعریف را غیرنظامی و نظامی راهبردهای ملی،

 راهبرد با تری دقیق و مستقیم ارتباط گری نظامی و جنگ سبآ بدین و است نزدیک دفا  مقوله به

 که کنیم می اطالق ها روش و ها طرح از مجموعه آن به را دفاعی راهبرد ولی کنند می برقرار دفاعی

 دفاعی سیاست  اهدا به ها توانمندی و امكانات وسایل، ابزار، کارگیری به با ها آن در توانب

 باشد جانبه همه دفا  راهبرد یک فراگیر و وسیع سطحی در تواند می راهبرد این. کرد پیدا دسترسی

 راهبری و هدایت را جنگ یک و گردد تلخیص نظامی راهبردهای در دیگر سطح در تواند می و

 (06: 1303زهدی، ) .نماید
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 استقالل ارضى، تمامیت خارجى عمده تهدید یک که است این بر فرض همواره دفاعى راهبرد در

 خطر معرض در نظامى قدرت کاربرد طریق از را حساس و حیاتى ملى منافع و ها ارزش سایر و

 کشور دفاعى دکترین معینى، قواعد و اصول اساس بر که است وضعیتى چنین در و دهد می قرار

 کار به و دهی سازمان سترسد قابل ملى منابع و ترسیم درستی به دفاعى های هد  گیرد، می شكل

 (126: 1301 آشتیانی،دانش ) .شوند می گرفته

 های حوزه در دولت یک شده طراحی کلی کارهای راه به ملی دفا  راهبرد گسترده، تعریفی در 

 این در. شود می اطالق دفاعی تهدیدهای دفع برای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی نظامی، سیاسی،

 ملی اهدا  تثمین و تهدیدها دفع برای ابزارها این کردن هماهنگ فرایند یمل دفا  راهبرد مفهوم

 (59: 1301 عصاریان نژاد،) .است

ترین موضو  دفا  ملی حفن منافع ملی است کاله ایالن    شاید بتوان گفت مهم :سياسی دفاع دفاع ملی،

دیگر نیز تالابعی  است. روابط هر کشور با کشور  یدگرگون قابلمنافع چنان سیال است که در هرروز 

ی سیاسالت خالارجی   در حالوزه  مرالال  عنالوان  باله از حقیقت سیال بودن منافع ملالی آن کشالور اسالت.    

ای آوری هسالته جمهوری اسالمی ایران مسائلی مانند دفا  از حق ذاتی ملَت ایران جهت داشتن فالن 

ن توسط کشورهای دیگر، توافق بر نامشروعیَت رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای دوسالت، حفال  

توان در زیرگروه دفا  ملی کشور و بسیاری منافع دیگر را می منافع اقتصادی تجاری ایران در جهان

 (99-91: 1301)خداوردی،  ورد.درآ

دفا  در حیطه امور سیاسی، به کارکرد نهادهای سیاسی جامعه در جهالت تحقالق بالاالترین ضالریآ     

ه دفا  سیاسی در عرصه ملالی، افالزون بالر    و نكته مهم اینك شود یمدفع تهدید و امنیت زایی اطالق 

 شالود  یمسیاست خارجی تولید و صادر  درصحنه آنچهحوزه داخلی، نسبت به محیط خارجی یعنی 

ی، دفا  سیاسی درصدد تبیالین خطالوط فاصالل مشخصالی میالان      فراملاست. در سطح  میتعم قابلنیز 

 (10: 1309،)حسینی و همكار م و جهان سلطه است.جهان اسال

 :جانبهنظری پيرامون دفاع همه هایبنيان

مقابله با  یبرا یشکه سران قر دهد یمصدر اسالم نشان  یخمطالعه تار :دفاع سياسی در صدر اسالم

. در اند جستهبهره  یاسیس یها روش ازجملهخود  های یتررفو  ابزارها ،ها روش، از همه اسالم

و گسترش اسالم و  یغتبل یبرا یاسیس یها روشاز  یزن (علیه و آله و سلم صلي ا...) مكرم اسالم یمقابل، نب

 از: اند عبارت یناقدامات طرفاهم که  اند کرده استفادهمقابله با کفار مكه 
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 :يشکفار قر ياسیس یها روش

 یامبراز دعوت، مذاکره با پ یامبرمنصر  کردن پ یدرخواست از ابوطالآ برا)و مذاکره  یزنیرا ال 1

 (یبیهصلح حد یدو تمد ینمشرک یاز سو انیمگرفتن نقض پ یدهناد یبرا

 (زنان مكه ینمقام، ثروت و ازدواج با بهتر یشنهادپ) یعال تطم 2

 (برگرداندن مسلمانان از حبشه یبرا یمذاکره با نجاش یبرا) یژهو یندهال اعزام فرستاده و نما 3

 (شعآ ابوطالآ یماجرامسلمانان ) یهعل یو اقتصاد ی، اجتماعیاسیو محاصره س یمال اعمال تحر 4

 یتالمبیلهل یماجرا کشتن پیامبر در یعر  برا یفو طوا یلائتال  از قبا یلال تشك 5

 :(عليه و آله و سلم صلی ا...)اسالم  يامبرپ ياسیس یها روش

صلح  االنذار، یوم یماجرا با کفار قریش قضایای مختلف از قبیل:، گفتگو و مذاکره یزنیال را 1

 یبیه.حد

عقبه  یمانپ) چندجانبهو  دوجانبه یاتحاد و دوست های یمانپ و انعقاد یفاط با طواارتب یال برقرار 2

 (ینهاطرا  مد یفاتحاد با طوا های یمانپاول و دوم، 

 (رضوان یعتدر جامعه مسلمانان )عقد اخوت، ب یوحدت و انسجام داخل یجادال ا 3

 (نهیمد قریش و یهودیانبا ) یجوار همعدم تعرض و حسن  یمانال عقد پ 4

 رضوان یعتبوحدت و انسجام داخلی مسلمانان از طریق تجدید پیمان در ماجرای  یتال تقو 5

، روم، مصر، یرانا از قبیل: یجهان یها قدرتکشورها و  دربار سرانال مكاتبه و اعزام فرستاده به  6

 ...حبشه، غسان، عمان و

 (در مكه یلر حجر اسماعو اعالن آشكار رسالت د یدعوت عموم)و قطعنامه  یانیهال صدور ب 9

 (برائت از مشرکان) یماتومال دادن اولت 0

 (خم یر)غد یحاکم اسالم یاز مردم برا یعتب و گرفتن ینجانش یینتع ال 0

و  یاناتو مرور ب ها یدگاهدآثار،  بامطالعه: عليه( ...ا رحمت) دفاع سياسی در انديشه سياسی امام خمينی

برای مقابله با که آن حضرت  رسیم یم یجهنت ینبه ا (علیه .رحمت ا..) ینیحضرت امام خم یشاتفرما

 ی، در وهله نخست معتقد به وحدت و انسجام داخلیداخل یاستدر حوزه سدشمن  یها توطئه

، الهیو مقصد  یزهو آن را در کنار داشتن انگ یادکردهاز آن  «وحدت کلمه»بوده و بارها با عبارت 

 نامه یتوص، رحمت اهلل علیه() ینیخمامام ) .اند دانستهتداوم آن رمز  طور ینهمانقال  و  یروزیرمز پ

 (، بند الفیاسیس - یاله
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است که آن  یا مؤلفه ین، دومیداشتن پشتوانه مردم ینظام و به عبارت یاز رهبر یبانیو پشت یتحما 

 یها توطئه کننده یخنر ،ساله حوادث انقال  49و بنا به تجربه  اند فرموده یانب ینهزم ینحضرت در ا

تا  یدباش فقیه یتوال یبانپشت»است و جمله معرو   ها حوزهسطوح و  یدشمنان انقال  در تمام

 آن حضرت است. یدگاهد یننارر بر هم «ت شما نرسدكبه ممل یبیآس

 :15 ج نور، یفهصح)روز  یاسیو در بطن حوادث س درصحنهاستقالل کشور، حضور مردم  حفن

ال  26 :3نور، ج  یفهمردم و مسئوالن )صح ینب یو ناگسستن یکنزد یوندهایپ ی، برقرار(22 ال 24

در رساندن  یجمع ارتباط یها رسانهو  یندگانو نقش علما، گو یداخل یغاتتوجه به تبل (25

افراد،  یت، تبع(113 ال 114 :16نور، ج  یفهکشور )صح واکنا  اطرا به  یانقال  اسالم های یامپ

مؤثر در دفا   یها مؤلفه یگراز د یالم و مصالح انقال  اسالماز اس یاسیس یاناتو جر ها گروه

 .باشد یم (علیه رحمت ا...) ینیامام خم یدگاهاز د یداخل یاسیس

د معتقد به به جِ یشانگفت که ا توان یممختصر  طور به یزن یخارج یاستحوزه س در

در  یداریو صالبت و پا ی، حفن استقالل خارجیو نه غرب یو التزام به اصل نه شرق یزیاستكبارست

 های یامپو رساندن  یخارج یغات، توجه به تبل(36ال  49 :16نور، ج  یفهمقابل مستكبران عالم )صح

 یفه)صح مسلمان یها ملتجهان، روابط برادرانه با  یها دولتو  ها ملتبه گوش  یانقال  اسالم

 همل مسلمان نسبت به کردن مل یکو نزد یامت اسالم یكرارچگیو  وحدت ،(03ال  05: 1ج نور، 

 یرروابط دوستانه با سا طور ینهمو  از سلطه حاکمان وابسته ییرها یکمک به مسلمانان برا

 (241ال  242 :4ج  نور، یفهصح) یرمسلمانغمستضعف  یکشورها یزمتخاصم و ن یرغ یکشورها

 .اند بوده

نظرات رهبر معظم انقال   و نقطه ها یدگاهد: ی(العال )مدظلهی ا خامنهدفاع سياسی در انديشه سياسی امام 

 یاسیس یشهاند واقع در، یاسیمختلف س یها حوزه درالعالی(  )مدرله یا خامنهحضرت امام  یاسالم

 ها یاستساتخاذ  معتقدند که با یاسیدر حوزه س یشان، ااجمال به. کند یم یینما تب یمعظم له را برا

 :کرد دفعرا  یاسیس در حوزه دشمن و تهاجمات ها توطئه توان یم یلذ های یهروو 

 :یداخل ياستدر حوزه س ( الف

 (26/2/1390 یاناتب) یمذهبو  ی، قومیاسیاز اختالفات س یزو پره یوحدت ملحفن ال  1

 (6/1/1390، (السالم یهعل)در جمع زائران و مجاوران حضرت رضا  یاناتب)ملی  یتال حفن امن 2

 (15/2/1392 ،از کارگران و معلمان یبیانات در دیدار جمع) یاسیسحفن استقالل  ال 3

 (20/2/1309ن تهرا ی هاى نماز جمعه )بیانات در خطبه یاسیال اقتدار س 3
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 :یخارج ياستدر حوزه س ( ب

 (25/5/1303مورخ  یاناتب)ی خارج یاستدر س ها آرمانال توجه به اصول و  1

، یحرم مطهر رضو نیو مجاور ینزائر یداردر د یاناتبسلطه )در برابر نظام  یستادگیال ا 2

1/1/1399) 

 (6/6/1305دولت،  یئته یو اعضا جمهور یسرئبا  یدار)در د دار هد فعال و  یرلماسیال د 3

 (22/9/1309،  ر دیدار بسیجیان استان کرمانشاهبیانات د)با ابتكار  توأم یرلماسید ال 4

 (0/12/1300خارجه و سفرا،  یردر جمع وز یاناتب) یعموم یرلماسیال توجه به د 5

 (همان) یرلماسیاقتدار در د ال 6

 (25/5/1303 وزارت خارجه، ئوالنسم یداردر د یاناتب) یجهانحضور فعال در مجامع  ال 9

 در مواجهه با استكبار یال اتخاذ موضع تهاجم 0

 محور مقاومت و مستضعفان و محرومان جهان یتو تقو ینال دفا  از فلسط 0

 یاسالم یجمهور راهبردیعمق  نوانع بهمسلمان،  یها ملتبا  یكیال نزد 19

 ها رسانه استفاده از نقش و ررفیتال  11

 (کارگزاران سیاست خارجی )همان یال خودساز 12

 (9/19/1309 مورخ یاناتب)مصلحت  وعزت، حكمت عمل بر مبنای  ال 13

 مؤلفهسال دفا  مقدس، در  0 یطیعوامل مح یبدون شک در بررس :نقش مؤلفه سياسی در دفاع مقدس

. یرندقرار گ یبررس موردمجزا  طور به یخارج یطو مح یداخل یطدو حوزه مح یدبا یاسیس

 یبدون توجه به مسائل داخل توان ینمرا  یرانا یهعراق عل یلیسال جنگ تحم 0 یگرد عبارت به

 0مطالعه حوادث و رویدادهای سیاسی . قرارداد یلمورد تحل المللی ینبو  یا منطقه یطکشور و مح

جنگ  روند در یرگذارتثثعوامل و مؤلفه سیاسی  ینتر مهمکه  دهد یممقدس نشان  سال دفا 

 از: اند عبارتسال دفا  مقدس ملت ایران  0تحمیلی و 

 :داخليسیاسي  ( عواملالف

نوژه  یدنقا  )پایگاه هوایی شه یشكست کودتا ی،النه جاسوس یرتسخ ی،وقو  انقال  اسالم

از  یكاآمر یدیناام یران،قدرت پنهان ا یه،بر قوه مجرگرا  ر غو  یبرالل یانجر یتحاکم ،همدان(

 سویدر رأس امور نبودن جنگ از  یران،در ا یداخل یاسیس ثباتی یببحران و  ی،وابستگان داخل

، وحدت و انسجام سیاسی ،نظام در خصوص جنگ ینمسئول یاندر م نظر اختال  ،دولتمردان
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 یشناس موقعو  یتمداری، والیرت، بصیو انسجام مل وحدت، (علیه رحمت ا...)حضرت امام  یرهبر

 یرشپذیران، ا یاسالم یجمهور یدر ارتباط با جنگ از سو یو منطق یاتخاذ مواضع اصول، ملت

 .500قطعنامه 

 :يعوامل سیاسي خارج ( ب

مواضع  ،از متجاوز یتسازمان ملل متحد در حما یها قطعنامهو  ها یانیهب ،یتامن یشورا مواضع

 یهمكار یاعضای شورا دارانه جانآ کامالامواضع ، بش عدم تعهد در قبال متجاوزجن یفضع

 یتحما ،در قبال متجاوز یسازمان کنفرانس اسالم یفمواضع ضع ،از متجاوز فارس یجخل

 ،از متجاوز یعرب یآشكار اغلآ کشورها یدار جانآ یران،جهانی از تجاوز عراق به ا یها قدرت

 .معارض یها گروه یو نظام یاسیس های یتررفاز  یریگ بهره

سال اخیالر کاله در    25 یها جنگبررسی : در آن مؤثرو عوامل سياسی  ساله اخير در غرب آسيا 95ی ها جنگ

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

روزه رژیالالم  0روزه و  11روزه،  22 یهالالا جنالالگو رژیالالم صهیونیسالالتی،  اهلل حالالز روزه  33جنالالگ 

مبالارز فلسالطینی، جنالگ بوسالنی و هرزگالوین، جنالگ        یها گروهصهیونیستی علیه ملت فلسطین و 

 یهالا  جنالگ  رونالد  درسیاسی متعددی  یها مؤلفهکه عوامل و  دهد یمسوریه، جنگ یمن و ... نشان 

درگیر، بنا باله وسالع و تالوان     یها طر  از هرکدامو  اند بوده کننده یینتع ینوع بهو  یرگذارتثثیادشده 

االجالل باله کشالور هالد ،      . اعالالم ضالر   انالد  کالرده در جهت غلبه بر حریف اسالتفاده   ها آنخود از 

تالوجهی   گرایی )در سیاست خارجی آمریكا( و بی جانبه سازی، ادعای مبارزه با تروریسم، یک ائتال 

الملالل، بهاناله سالازی، مستندسالازی،      ها و مجالامع بالین   به سازمان ملل و یا استفاده ابزاری از سازمان

هالای معالارض    گیالری از احالزا  و گالروه    حقوقی سازی و مشروعیت زدایی از کشور هالد ، بهالره  

های  گیری از افراد و شخصیت های سیاسی، جذ  و بهره دهی آشو  داخلی کشور هد  و سازمان

ور هالد ،  های سیاسی بالا معارضالان و مخالفالان رژیالم کشال      نفوذ کشور هد ، برگزاری نشست ذی

هالای سیاسالی کشالور     های سیاسی داخلی کشور هد ، تهدید و تطمیع نمایندگی استفاده از ررفیت

ایالن مالوارد    ازجملاله ها در قبالل و حالین جنالگ     هد  در خارج از کشور، دیرلماسی فعال آمریكائی

 .اند بوده
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 :ی آيندهها جنگدفاع سياسی در 

در   یها روشیكی از بهترین  دهد یمنشان  پژوهی یندهآمطالعات  :های آن يژگیوالف( جنگ آينده و 

جنگ آینده و ترسیم تصویری شفا  از چگونگی جنگ آینده، شناسایی و تحلیل  مسائل

جنگ آینده برای کشورهای درگیر است. فرماندهی معظم کل قوا، در خصوص جنگ  های یژگیو

الدفع نباشد و  روباز و سهلچنین صریح و  ممكن است تهاجمات در آینده، این: »فرماید یمآینده 

، العالی( )مدرلهای  )امام خامنه« تر باشد و لذا پیچیدگى و ایمان قوى الزم است. ممكن است پیچیده

20/6/1360) 

 -دفاعی های یتقابل ییافزا هممحور و فناورپایه است، که از طریق  جنگی شناخت»جنگ آینده 

ناهمطراز و ائتالفی  صورت به یا شبكهفیایی و سیال جغرا یها درصحنهامنیتی و اشرا  اطالعاتی 

مستقیم و  مداخلهاست که با  یرکنندهغافلگو  محور یرتثث. این جنگ، نوعی عملیات گیرد یمانجام 

فراملی و  یها گروه یریکارگ بهبا  حداقلی از نیروی زمینی و استفادهبزرگ و  یها قدرتغیرمستقیم 

فرهنگی، سیاسی، اقتصادی،  های یرساختزو نابودی شكست راهبردی دشمن  منظور به یفرو مل

 (25: 1303)رشید و همكاران، « شود یماجرا  محیطی یستزنظامی و 

و  عمومی و راهبردی جنگ آینده در مؤلفه سیاسی و در سطح قدرت برتر، ضعیف های یژگیو

 از: اند عبارتمتوسط 

نظامی ال امنیتی با سایر تهدیدات از  افزایی، درهم تنیدگی و تثثیرگذاری متقابل تهدیدهای هم -1

 قبیل تهدیدهای سیاسی؛

 نرم و نیمه سخت؛ -سخت یها حوزهدر  ها یتوانمندتلفیق  -2

 مراکز ثقل سیاسی؛ ازجملهراهبردی کشور هد  و مراکز ثقل دشمن،  های یتوانمندحمله به  -3

 ؛یا رسانهضای مجازی و از عملیات روانی گسترده با استفاده از فنون پیچیده ف یریگ بهره -4

 های بلندمدت(؛ محوری و آرمانی بودن )ایدئولوژی و هد  ارزش -5

 پایه بودن؛ مردم -6

 مذهبی؛ -در محیط قومی یفرو ملفراملی و  تكفیری و -تروریستی یها گروهاستفاده از  -9

 قدرت ملی؛ )همان( یها مؤلفهو  ها یتوانمندبسیج  -0

 در محيط جمهوری اسالمی ايران:های خاص جنگ آينده  يژگیوب( 

گیری دشمن از دیرلماسی پنهان و البی  شكا  بین راهبردهای نظامی و سیاسی کشور، با بهره -1

 های فشار در داخل )شكا  راهبردی( گروه
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و جلوگیری از  گذاری الملل برای تثثیر و حقوق بین ها سازمانررفیت  از یبردار بهرهحداکرر  -2

 ایران )مشروعیت سازی(جمهوری اسالمی یت احقاق حقوق و حقان

 تزلزل در اعتماد و انسجام ملّت و حكومت منظور بهداخلی  سازی ثبات یب -3

 طلبانه ییجدا های یشگراهای داخلی و امنیتی و تقویت  برای آشو  سازی ینهزم -4

 ام داخلیبرهم زدن انسج منظور بهو توسعه شایعات  یرسان اطال و  یا رسانهایجاد بحران  -5

 منظور بهکشور و قدرت ملی در داخل و خارج  یتیکژئوپلهای  گیری ررفیت ممانعت از بهره -6

 تقلیل توان ژئوپلیتیک() یطوالنمقاومت 

 بحران سازی() یجناحسیاسی و  یها کشمكشتشدید  -9

 (سازی یمنزوجمهوری اسالمی ایران و تقویت جبهه ضد ایرانی ) یهعلزمینه ایجاد ائتال   -0

های سیاسی، نظامی،  راهبردی برای ادامه جنگ در حوزه گیری یمتصمبر هم زدن تعادل  -0

 اقتصادی و ... )کاهش میل جنگیدن(

 قدرت ملّی )تضعیف ارکان نظام( وو رهبری  نظام بهتهاجم روانی و تبلیغی  -19

تعادل خارج  از هد  باامنیتی در تهران  یها چالشو ایجاد  ثباتی یبتالش برای ایجاد  -11

 نمودن گرانیگاه سیاسی و امنیتی کشور و ناامن سازی پایتخت

 خدماتی و ارتباطی اقتصادی، صنعتی، نظامی،  های یرساختزبه  تهاجم سایبری -12

 اخالل و آشفتگی در سیستم اقتصادی و مسیر خدمات و نیازهای ضروری مردم -13

در حمله به جمهوری اسالمی کننده  رکتتضمین امنیتی رژیم صهیونیستی و کشورهای مشا -14 

 ایران

 عنوان عمق راهبردی جمهوری اسالمی ایران های مقاومت به تضعیف و محدودسازی گروه -15

 نظامی و امنیتی دهی نیروهای اجتماعی برای مقابله با تهدیدات اختالل در بسیج و سازمان -16

 )کاهش زمان و تلفات( مدت و پر تلفات بر، طوالنی پرهیز از عملیات زمان -19

 اطمینان بخشیدن به نتایج ضربه اول و آمادگی برای تداوم ضربات دوم به بعد -10

 هد  قرار دادن مراکز و شبكه زیرساختی و مراکز توزیع انرژی و خدمات عمومی -10

ایران و بدنه سیاسی، فرهنگی، اجتمالاعی و اقتصالادی   جمهوری اسالمی نفوذ در ارکان نظام  -29

جانباله   تشدید اقدامات جاسوسی و عملیات اطالعاتی سایبری و الكترونیكی و ارزیابی هماله  آن و
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جمهوری اسالالمی  ساز و تصمیم گیر در  اطالعاتی بر ضد اهدا  حساس، حیاتی و مراکز تصمیم

 ایران )عملیات اطالعاتی(

خالط از   صالورت مالداوم و بالر    واپایش اقدامات صحنه جنگ و تثثیر آن بر افكار عمالومی باله   -21

 (392: 1304همكار، گیری صحنه جنگ. )زهدی و  ترین سطح تصمیم صحنه راهكنش تا عالی

 شناسی روش
تحلیلی، پیمایشی و  –صورت آمیخته و با روش توصیفی  ای به این تحقیق از نو  کاربردی و توسعه

 31ر قلمرو تحقیق از نظالر زمالانی، از ابتالدای شالرو  جنالگ تحمیلالی د      شده است.  همبستگی انجام

ایالران  جمهالوری اسالالمی   ازنظالر مكالانی، تحقیالق در جغرافیالای      .باشدمی 1494تا  1350شهریور 

ای  بررسی اسناد و مدار  )کتابخاناله »و « میدانی»شده است. اطالعات این تحقیق از دو روش  انجام

ای، ادبیالات موضالو  و اطالعالات     روش کتابخاناله  گردآوری گردیده اسالت. در « علمی و تخصصی(

آمالده   دست های اطالعاتی به ای تخصصی، اینترنتی و بانک وجوی کتابخانه نیاز با جست موردنظری 

پرسش بسته آن از طریالق طیالف لیكالرت در     39ای تنظیم شد که  روش میدانی، پرسشنامه است. در

نظالران،   صالاحآ  بندی گردید. در طراحی پرسشنامه با روش دلفی و با استفاده ازنظر پنج سطح طبقه

ها و تهدیالدهای جنالگ احتمالالی آینالده،      ها، فرصت ها، ضعف خبرگان، قوت، متخصصان و استادان

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 

بالرداری شالده و بالرای تعیالین پایالایی       نظران بهالره  ای پرسشنامه بین صاحآ توزیع دومرحلهمحتوا و 

 شده است. روش آلفای کرونباخ استفاده آزمون از 

پرسشالالنامه بالالین مسالالئوالن و کارشناسالالان وزارت امالالور خارجالاله،    9و یالالک نمونالاله اولیالاله شالالامل   

و دانشالگاه عالالی دفالا  ملالی      (السالالم  لیه)ع نظران سیاسی ال دفاعی، استادان دانشگاه امام حسین   صاحآ

هالا و باله کمالک     آمالده از ایالن پرسشالنامه    دسالت  های به آزمون گردید و سرس با استفاده از داده پیش

آمالده   دسالت  باله  9/9تر از  باخ بزرگن ضریآ اعتماد با روش آلفای کرونمیزا SPSSافزار آماری  نرم

 باشد. د الزم برخوردار میاستفاده از قابلیت اعتما آمد، بنابراین پرسشنامه مورد

شالده اسالت. جامعاله آمالاری ایالن تحقیالق از        ها به روش تحلیالل خبرگالی انجالام    وتحلیل داده تجزیه

نظران و نخبگان سیاسی کشور و متخصصان نظامی و سیاسی حوزه ژئوپلیتیالک، جغرافیالای    صاحآ

شده که این گروه  یلالملل، امور اطالعاتی راهبردی و امور دفاعی راهبردی، تشك سیاسی، روابط بین
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ژئالوپلیتیكی آگالاه بالوده و همچنالین      از میان مدیران و مسئوالنی کاله نسالبت باله عوامالل سیاسالی و      

ریالزی راهبالرد    ی طالرح  علمی و مدیران سیاسی متخصالص در حالوزه   فرماندهان، اساتید عضو هیئت

 دفاعی؛ که حداقل دارای مدر  تحصیلی کارشناسی ارشد بالوده و پالنج سالال در حالوزه تخصصالی     

اند. با توجاله باله    شده عنوان جامعه نمونه این تحقیق در نظر گرفته خود کسآ تجربه نموده باشند، به

باشد. چون جامعه آمالاری کمتالر از    نفر می 25های ذکرشده تعداد جامعه نمونه  ها و مشخصه ویژگی

 باشد. صورت تمام شمار می گیری به هشده، نمون نفر در نظر گرفته 199

 های تحقيق ها و يافته ادهد وتحليل تجزيه

 تحقیق توصیفي تحلیل و تجزيه

 طبق. است گرفته قرار بررسی مورد آماری جامعه شناختی جمعیت اطالعات قسمت دراین

درصد پاسخگویان  66/16 نفر شرکت کننده در تحقیق میزان  25از تعداد  گردیده کسآ اطالعات

اند.  سال خدمت داشته 25صد آنان باالى در 00/30 وسال بوده  39دارای سنوات خدمتی باالی 

 99/99 و لیسانس فوق حد در تحصیالت دارای پاسخگویان درصد 22/22 همچنین از این تعداد

 تحصیالت دارای دهندگان پاسخ تمامی یعنی باشند می دکترا تحصیالت دارای آنان درصد

 آماری جامعه به که باشند می برخوردار زیادی تجربه و تخصص از بوده و دکترا و ارشد کارشناسی

  .بخشد می باالیی اعتبار

  شناسايي )استخراج( عوامل محیطي داخلي و خارجي 

شده از طریق  منظور شناسایی عوامل محیطی داخلی و خارجی، ابتدا عوامل احصاء به 

ها  شده بین جامعه آماری توزیع گردید. در این پرسشنامه هایی که با نظر خبرگان تنظیم پرسشنامه

عنوان یكی از عوامل چهارگانه محیط داخل و  نظر جامعه آماری در مورد نو  عوامل مذکور ) به

ها و تهدیدات( و همچنین وضع موجود این عوامل، در  ها، فرصت ها، قوت خارج شامل ضعف

ای )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( که دارای مقادیر کمی  قالآ سؤاالت پنج گزینه

دهنده خیلی زیاد،  نشان 5دهنده خیلی کم و عدد  نشان 1که عدد  طوری به 5الی  1عدد  معادلِ

ها به شرح  بندی آن ها نتایج و جمع آوری پاسخ باشند مورد پرسش قرار گرفتند که پس از جمع می

 ذیل است:
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 (: تعداد عوامل محیطی2جدول شماره )

 تهدیدات ها فرصت ها قوت ها ضعف عوامل محیطی

 مورد 14 مورد 19 مورد 13 مورد 12 دادتع

 وتحلیل محیط داخلي )ماتريس ارزيابي عوامل داخلي( تجزيه

شده که بین جامعه آماری  های تنظیم وتحلیل محیط داخلی و بر اساس پرسشنامه منظور تجزیه به

 ها  فآمده برای عوامل محیط داخلی یعنی ضع دست ها مقادیر به های اخذشده از آن توزیع و پاسخ

ها، در قالآ یک جدول درج و میانگین وضع موجود که بیانگر ضریآ اهمیت آن عامل  و قوت

ضر  وزن در ضریآ اهمیت است محاسبه و برای  است به همراه نمره موزون هر عامل که حاصل

صورت جداگانه محاسبه و نهایتاا مجمو  نمره موزون  ها به ها و قوت هر یک از عوامل ضعف

ها کم کرده، مقدار کمی برای محیط داخلی به دست    از مجمو  نمره موزون قوتها را  ضعف

 آید که نتایج آن به شرح ذیل است:می

 ارزیابی عوامل داخلی :1جدول 

ف
ردی

 

 وزن عامل
 میانگین

 امتیاز وزن

 امتیاز

 دار وزن

توضی

 حات

 قوت /902 ./88 85/9 سیاسي كشور ثبات 9

 قوت /928 ./55 85/9 استقالل سیاسي كشور 8

 قوت /900 ./90 85/9 يتمداري ملتوال 9

 قوت /955 22/9 85/9 مسئولین يتمداريوال .

 قوت /900 ./90 85/9 مقبولیت نظام 5

 قوت /.90 ./99 85/9 وحدت ملي 0

9 
 یشناس شناسی و دشمن هوشیاری، موقع )بصیرت،درصحنه حضور مردم 

 ملت(

85/9 
55/. 

 قوت /908

 قوت /9.2 98/9 85/9 )ایستادگی ملت و مسئولین در برابر نظام سلطه(ي استکبارستیز 2

 قوت /995 89/9 85/9 شده از قدرت سخت و نرم( ریزی و برنامه زمان هم)استفاده قدرت هوشمند  7

 قوت /9.0 00/9 85/9 هاي انقالب اسالمي ديپلماسي انقالبي و پايبندي به اصول و آرمان 95

 قوت /959 29/9 85/9 با رعایت عزت، حكمت و مصلحت()اسي اقتدار در ديپلم 99

 قوت /.98 99/9 85/9 نیروي انساني كارآمد در عرصه سیاسي 98

 قوت /982 88/9 85/9 روحیه مکتبي و انقالبي در مسئولین سیاسي و كاركنان 99

 ضعف -999/5 9/.. 85/9 ها اختالفات سیاسي بین احزاب و گروه .9

 ضعف -999/5 99/9 85/9 و گروهي تعلقات حزبي 95

 ضعف -988/5 55/9 85/9 مذهبي -واگرايي قومي 90
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ف
ردی

 

 وزن عامل
 میانگین

 امتیاز وزن

 امتیاز

 دار وزن

توضی

 حات

99 
داخلي و ) پراكندگي و عدم انسجام در برخي از تصمیمات سیاسي

 خارجي(

85/9 
92/9 

 ضعف -995/5

 ضعف -995/5 99/8 85/9 هاي سیاسي افزايي كمرنگ دستگاه تعامل و هم 92

 ضعف -988/5 55/9 85/9 يا ديپلماسي رسانهضعف در  97

 ضعف -995/5 99/8 85/9 زدايي ضعیف در روابط با كشورهاي منطقه تنش 85

 ضعف -952/5 98/8 85/9 هاي سیاسي در سطح منطقه كُنش گري ضعیف دستگاه 89

 ضعف -950/5 00/8 85/9 اجمهوري اسالمي تغییر نگرش ضعیف كشورهاي منطقه نسبت به  88

 ضعف -995/5 99/8 85/9 اي ر فرايند تصمیم سازي منطقهكُنش گري ضعیف د 89

 ضعف -958/5 55/8 85/9 دستگاه ديپلماسي به چندجانبه گرايي عدم درك مشترك .8

 ضعف -988/5 55/9 85/9 هاي سیاسي در خارج از كشور تحركي نمايندگي كم 85

  595/5  9 جمع جبري 
 

 ارزيابي عوامل خارجي :8 جدول

ف
ردی

 

 وزن عامل
 میانگین

 امتیاز وزن

 امتیاز

 دار وزن
 توضیحات

 فرصت 992/5 99/9 9/.8 بیداري اسالمي 9

 فرصت 988/5 8/.7 9/.8 وحدت امت اسالمي 8

 فرصت 9.5/5 92/9 9/.8 جهان انهاي مظلوم و مستضعف دفاع از ملت 9

 فرصت 957/5 29/9 9/.8 محور مقاومتتحکیم  .

 فرصت 957/5 28/9 9/.8 دفاع از آرمان فلسطین 5

 فرصت 900/5 . 9/.8 نفوذ ايران در منطقه 0

 فرصت 9.5/5 5/9 9/.8 المللي اي و بین ها و نهادهاي منطقه عضويت ايران در سازمان 9

 فرصت 990/5 89/9 9/.8 المللي بین نقش و جايگاه جديد روسیه و چین در عرصه 2

 فرصت 5/.99 88/9 9/.8 نظام چندقطبي 7

 فرصت 959/5 99/9 9/.8 ملل و شوراي امنیتسازمان  95

 تهديد -955/5 98/9 9/.8 امنیتي سازي مسائل ايران 99

 تهديد -955/5 09/9 9/.8 اجمهوري اسالمي تشکیل ائتالف علیه  98

 تهديد -955/5 98/9 9/.8 هراسيايران  99

 تهديد -987/5 99/9 9/.8 مشروعیت زدايي .9

 تهديد -995/5 99/8 9/.8 در خارج مو مخالفان نظا انمعارض 95

90 
از قدرت سخت  زمان همدشمن )استفاده  قدرت نرم و هوشمند

 و نرم(

8./9 
92/. 

 تهديد -9.5/5
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ف
ردی

 

 وزن عامل
 میانگین

 امتیاز وزن

 امتیاز

 دار وزن
 توضیحات

 تهديد -955/5 09/9 9/.8 منطقه رقابت برخي كشورهاي 99

 تهديد -5/.90 9/.7 9/.8 در منطقه اي حضور بازيگران فرا منطقه 92

 تهديد -900/5 . 9/.8 يالبي صهیونیستنفوذ  97

 تهديد -9.5/5 5/9 9/.8 متحده آمريکا نهادها و مؤسسات دولتي و غیردولتي اياالتنفوذ  85

 تهديد -999/5 ./90 9/.8 (جنگ نیابتي )توسط غرب و رژيم صهیونیستي 89

 تهديد -955/5 09/9 9/.8 متحده گرايي اياالت جانبه يک 88

 تهديد -999/5 ./99 9/.8 سازمان ملل و شوراي امنیت ها از استفاده ابزاري قدرت 89

 تهديد -900/5 . 9/.8 نظام سلطه .8

  -099/5   جمع جبري 
 

باال، نمودار موقعیت  یها دادهو بر اساس  شده انجامبر محاسبات  بناتعيين موقعيت و اقدام راهبردی: 

 :گردد یمتعیین  1نمودار به شرح  جانبه همهسیاسی دفا   راهبردی حوزه

 
 جانبه همهسیاسی دفا   موقعیت راهبردی حوزه: 1نمودار 
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دهد میانگین  یمنشان  S-Tدر ماتریس تعیین موقعیت و اقدام راهبردی در ناحیه  Pنقطه  شدن واقع

)عوامل داخلی( از حد متوسط باالتر و تفوق با نقاط قوت است، در مقابل  ها ضعفو  ها قوت

وجود تهدیدهای بیشتر و  دهنده نشانتر است که ها حد متوسط پائینو تهدید ها فرصتمیانگین 

 .هاست فرصتنسبت به  مؤثرتر

جانباله   هماله سیاسالی دفالا     بر این اساس جمهوری اسالمی ایران برای دستیابی به راهبردهای حوزه

 ی از فرصالت را اتخالاذ نمایالد،   بالردار  بهالره بایست رویكرد تهاجمی)وضع مطلالو ( بالا حالداکرر     یم

اخیالر   مطالعاله  ی محیط داخلی را از بین ببرد و تهدیدهای محیط خارجی را خنری نمایالد. اه ضعف

کننالده دفالا ، قبالل از شالرو  جنالگ، برعالد        یینتعدهد که یكی از ابعاد مهم و  یماخص نشان  طور به

یعنی استفاده از ابزارهای سیاسی در جلوگیری از جنگ و یا به صحنه آوردن همه ؛ سیاسی آن است

ی ساله  ها جنگیک ملت خواهد داشت.  جانبه همهی قدرت ملی، سهم مهمی در دفا  ملی و ابزارها

ی حالاکم از مالواردی   هالا  نظامدهه اخیر حكایت از آن دارد که نظام سلطه برای تحمیل اراده و تغییر 

سازی محیط داخلی کشور هد ، انجام عملیات روانی بالر روی مالردم و مسالئولین     ثبات یبهمچون 

ی قالومی و مالذهبی،   هالا  گسالل جاد اختال  و شكا  در بین مسئوالن، فعال کالردن  کشور هد ، ای

ی علیاله کشالور هالد ، اسالتفاده     ا منطقهی جهانی و ساز ائتال ی حقوق بشری، ابزارهایری از گ بهره

المللی برای ایجاد فشار و محكومیت کشور هالد  و بسالیاری    ینبابزاری از سازمان ملل و نهادهای 

استفاده کرده و در آینده نیز از همین ابزارها بهره خواهند جست. بر  وفور به، دیگر از عوامل سیاسی

 هالا  فرصتاین اساس، راهبردهای مقابله با جنگ سیاسی دشمن نیز بایستی در راستای بهره بردن از 

طالور ضالربه زدن باله نقالاط      ینهمال ی سیاسی، ترمیم نقاط ضعف و ها حوزهو نقاط قوت خودی در 

 دیدات باشد.ضعف دشمن و دفع ته

 SWOTهای راهبردی با استفاده از روش  ينهگزتعيين 

و تهدیدها و تشكیل  ها فرصت، ها ضعف، ها قوتها، پس از تعامل دادن  یابیارزبا توجه به نتایج 

اساس مقادیر مطلوبیت راهبردها  با اولویت و برراهبردها  TWو  SWو  STو  SO های یسماتر

 گردد. یمتدوین و ارائه 
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  پيشنهادو  گيری يجهنت

 :نتيجه گيری-الف

صالورت پذیرفتاله ، راهبردهالای     لیال وتحل هیال تجزبر اساس نتالایج  در پاسخ به سوال اصلی تحقیق و 

 زیر خواهد بود: به شرحشده تدوین

 سازی  خنری منظور به المللی بین و ای منطقه های سازمان و نهادها با روابط گسترش

مجامع  در کشور علیه مستندسازی و سازی امنیتی از فشارهای سیاسی، ممانعت

 در شفافیت و دیرلماتیک، اعتمادسازی جدید سازوکارهای ایجاد طریق از المللی بین

 مجر  حقوقدانان و سیاسی خبرگان از استفاده با خارجی سیاست

  توسعه مخالفت با نظام سلطه و دفا  از مظلومین و مستضعفان جهان از طریق مبارزه و

های استكبار جهانی و ایجاد شكا  بین کشورهای غربی  خواهی برابر زیاده ایستادگی در

ی دیرلماتیک از شكا  بردار بهرهی و ا رسانهو روسیه و با استفاده از دیرلماسی انقالبی و 

 و جریانات ضد استكباری ها گروهیجادشده بین روسیه و جهان غر  و حمایت از ا

 و ساختاری تغییرات طریق از دیرلماتیک وابطر ارتقاء و دیرلماسی دستگاه در تحول 

 و سفرا از استفاده با و کشور از خارج در ا.ا.ج های نمایندگی مثموریت بازتعریف

 دیرلماتیک یا حرفه و دینی یها آموزش برگزاری و انقالبی کاردارهای

 وهم  وحدت مسئولین، و مردم یتمداریوال طریق تقویت انسجام ملی، حفن وحدت از

 و افزایی بصیرت از استفاده با دینی، ساالری مردم های پایه تقویت و دولت و تمل دلی

 درصحنه مردم دائمی حضور و انقالبی و مكتبی روحیه ارتقاء بخشی، آگاهی

  نفوذ و منظور بهتوسعه و گسترش روابط با کشورهای منطقه خصوصاا کشورهای اسالمی 

گرایی و  هم تحقق ی با کشورها،بخشی راهبردی ج.ا.ا، اعتمادسازی و همكار عمق

وحدت امت اسالمی، کمک به بیداری اسالمی و به میدان آوردن ررفیت دیگر 

ی دیرلماسی ها تیررفکشورهای اسالمی، با استفاده از قدرت نرم و هوشمند کشور، 

 ی دو و چندجانبه کشورها یهمكاری و ا رسانهعمومی و 

 تعامالل  و همكالاری  طریق از فلسطین آرمان از دفا  و صهیونیسم با مبارزه گفتمان توسعه 

 داخلالی  های یشهما برگزاری مقاومت، جبهه تقویت از استفاده با و مسلمان کشورهای با

 یا رسانه دیرلماسی ررفیت و خارجی و
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 ب( پيشنهادها:
های وزارت امور خارجه و وزارت کشور در جهت استقرار  . سازمان، ساختار، ورائف و مثموریت1

یشتر ثبات سیاسی وحدت ملی و دیرلماسی انقالبی برای رفع نقاط خأل بر اساس گفتمان هر چه ب
 بازنگری قرار گیرد. مقام معظم رهبری مورد علیه( و رحمت ا...)های سیاسی امام  انقال  اسالمی، اندیشه

 . با توجه به گستره وسیع حوزه سیاسی، راهبردهای مذکور به راهبردهای محدودتر و عملیاتی2
سازی و  های سیاسی به برنامه عملیاتی تبدیل شود. دستگاه مافوق بر پیاده تفكیک و در دستگاه

 اجرای راهبردها نظارت مستمر داشته باشد.
که تهدیدهای حوزه سیاسی سیال و دائماا در حال تغییر هستند مراکز مطالعات راهبردی  . ازآنجایی3

ایش قرار داده و راهبردهای مذکور متناسآ با محیط ها، تهدیدهای جدید را مورد رصد و پ سازمان
   روز شوند های جدید به و چالش
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