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  نسیبت به ارتقاء   ،مردمی نمودن دفاعاسیتفاده از ترفیت بسییو و  و  اقتایادی و...( در ابهاد وسییع سیرزمینی  

 .جایگاه نظامی خود در منطقه اقدام نماید

 

 : واژگان کلیدی
 . بین الملل، توان دفاعی، مطالعات راهبردی نظام

 
 .رانیو ستاد آجا، تهران، ا  یجنگ، دانمگاه فرمانده ی عال یتخاا یدکتر ی دانمزو 1
 .رانیتهران، ا  ،یراهبرد قات یو تحق یدفاع مل یدانمگاه و پژوهمگاه عال ی علمئتیو عضو ه اریاستاد   2
 ، تهران، ایران. یدانمگاه علوم و فنون فاراب  یمل تیامن اریاستاد   3
 .رانیتهران، ا  ، یدانمکده علوم و فنون فاراب  اریاستاد   4

  :mp.taghi@gmail.comEmail  :مسئول سنده ینو *

 
DOI: 10.22034/DFSR.2022.553879.1601 

پژوهشی نوع مقاله:   

mailto:mp.taghi@gmail.com


 1401، تابستان  25شماره    هفتم،  سال  پژوهی دفاعی،آینده   فالنامه 56

 مقدمه 

 شاخص  یت  عنوان  به  ژئوپلیتیکی   مباحث  و  المل  بین  نظام   در  وارههم  که  مواردی   از   یکی 

های  بحث قدرت ملی کمورها و وضهیت دولتد،  گیرمداقه قرار می  مورد  مهم  ایمقوله  و  تاثیرگذار 

مزاور   همسایه با آن  و  که  به خایاه  هاست  ویژگیتوجه  و  هدف  کمور  های کمورهای  های 

تواند بسترساز فرصت یا تهدید در ابهاد مختلف باشد. جمهوری اس می ایران نیا از  همزوار می

موقهیت حساس ژئوپلیتیکی منطقه، در   وسهت زیاد و   این قاعده کلی مستثنی نبوده و به سبب

های  تهدید نمات گرفته از وضهیت و ویژگی  مواجهه با کمورهای همسایه، با بسترهایی از فرصت و

کمورها و منا ق همزوار برخوردار است و جمهوری اس می ایران مانند هر کمور دیگری به 

از توان دفاعی   به موقهیتی است که  قاب  دنبال رسیدن  قبال تهدیدات نظامی تا حد  خود در 

قبولی ا مینان حاص  کند. این ا مینان خا ر، ممکن است موجب شود دیگر کمورها، به ویژه 

کمورهای پیرامونی احساس خطر کرده و متقاب ً سهی در جبران وضهیت دفاعی خود کنند. این 

که   چه باید کرد تا ضمن این وضهیت به مهمای امنیتی در مطالهات راهبردی مهروف است. حال  

رساند، از گسترش تهدید نظامی، مسابقه تسلیحاتی،  کمور توان دفاعی را به حد قاب  قبولی می

 . (32: 1391)زندی،  های باری جلوگیری کند افاایش ناامنی و حضور قدرت

منطقه غرب  منظور ارتقاء جایگاه ج.ا.ا در هندسه قدرت نظامی در  ه  ب  نظامیتدوین راهبردهای  

ها و مسئولین سیاسی و نظامی کمور بوده است. از  های همیمگی استراتژیستآسیا از دغدغه

صاحباین برخی  سوی  از  ت شرو  آنها  نظران  اغلب  لیکن  گرفته  صورت  حوزه  این  در  هایی 

های  کننده دیدگاهها عمدتاً منهکساند. در عین حال این ت شکننده وضهیت جامع نبودهمنهکس

در این پژوهش    رسد. غربی بوده و استفاده از آنها برای کموری نظیر ج.ا.ا  منطقی به نظر نمی

ت ش محقق بر این است که با شرحی)هر چند مختار( بر وضهیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی  

های تاثیرگذار بر تدوین ترین مؤلفهممه   منطقه غرب آسیا، مؤلفه قدرت نظامی به عنوان یکی از

جایگاه ج.ا.ا در هندسه قدرت نظامی منطقه غرب آسیا را احااء    ءنظامی ارتقا   - هبردهای دفاعیرا

های مطلوب و مناسبی را فراروی  گیری از راهبردهای تحای  شده، گاینهبهره  نموده تا بلکه با

این تحقیق درصدد است تا  همچنین    نظامی کمور قرار دهد.  –های دفاعی  سازان حوزهتامیم

از  قابلیت  ، ارایه مبانی نظری  پس  توانمندیبا لحاظ نمودن  جمهوری اس می  نظامی  های  ها و 

که راهبردهای    ال شده، پاسخی مستدل و منطقی به این سوایران در این مدار و چارچوب تدوین

 منطقه غرب آسیا، کدامند؟ ارایه نماید. در جایگاه ج.ا.ا  ءارتقا  نظامی برای
تیت مقاومت«  ییابی ایران در حوزه ژئوپلراق توسط آمریکا و »موقهیتهای پس از اشغال عسال  در

این نمانه از  توجهی  قاب   بخش  است.  شده  گرفته  کار  به  ایران  علیه  تهدید  از  مختلفی  های 
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های هویتی شک  داده شدت و جنگ های کم ، جنگ همترازهای ناتهدیدات را جنگ نیابتی، جنگ

 . (309 :1398متقی،  و  چی)پوستین است
امنیتی یت رابطه مستقیم بین تقویت قدرت ملی ایران و حفظ جایگاه  -از نگاه نخبگان سیاسی 

منطقه قوای  توازن  در  دارداین کمور  وجود  مس  .ای  لحاظااین  به  هم  امتیاز  بهره  له  از  برداری 

دف یلپژئو لحاظ  به  هم  و  منطقه  با  ایران  اقتاادی  ادغام  قالب  در  ایران  تهدیدات  تیت  ع 

و   قدس  رژیم  متقارن)آمریکا  نااشغالگر  و  عربستان سهودی(  اخیراً  القاعده(  همترازو  و  )داعش 

  .(45 :1398)برزگر،  باشد امنیت ملی می

-فرامنطقه       ای و تیت این کمور در سطح منطقهی لپحضور ایران در منطقه از سوی رقبای ژئو

ای خود را بیمتر لی است که ایران حضور منطقهشود. این در حا خواهانه« تلقی می ای»گسترش

قالب دفع »ممک ت منطقه  داند. امروزه با  ای« و برای افاایش »امنیت نسبی« ضروری میدر 

و همچنین م.  2014سال    بروز تهدیدات جدید برای امنیت ملی ایران به ویژه تهور داعش از

آمریکا پس از  و  اشغالگر قدسرژیم ،  سهودیعربستان گیری ائت ف ضدایرانی با  ممارکت شک 

از سال   ترامپ  توافق هستهم.    2017ریاست جمهوری  از  با هدف و خروج وی  که  ای)برجام( 

سیاست   راهبرد ترازو در    ی ای ایران صورت گرفته، سبب شده تا کفهتضهیف نقش و قدرت منطقه

 .(48 ،)همان تر شود خارجی ایران به نفع اص  بازدارندگی سنگین
ترین فرایندهای  ج.ا.ا در قدرت ملی کمور یکی از پیچیده  نظامی   -جایگاه دفاعی   و  تهیین نقش 

  گذاریتواند نقش موثری در سیاستمی  ی مهای عل مدیریت ک ن جامهه بوده و استفاده از مدل

 ن موضوعات داشته باشد.  ها در رابطه با ایدولت

 کند که: بر همین اساس، به کارگیری نتایو حاص  از این تحقیق، کمت می
افاایی در منطقه غرب آسیا را با سایر کمورها  مستقر در  زایی و امنیتبتوان نقش ج.ا.ا در امنیت

 این منطقه سنزیده و آن را ارتقاء داد.  
کند که آثار تامیمات مختلف خود ها  کمت مینتایو این تحقیق به فرماندهان و استراتژیست

به و  دفاعی را م حظه کرده  موقهیت  برای حفظ  مقتضی  تامیمات  در هندسه   نظامی  -موقع 

ها  قدرت نظامی در منطقه غرب آسیا اتخاذ نموده و پیش از وقوع حوادث ناخوشایند، برای آن

 اندیمی کنند.  چاره
توجهی به نقش حساس  ج.ا.ا در هندسه قدرت نظامی در منطقه غرب آسیا   از دیدگاه سلبی، بی

 تواند: می
دن ج.ا.ا  از سایر کمورهای واقع در  مانموجب غفلت نسبت به موضوع شده و درنهایت باعث عقب

 گردد.این منطقه می



 1401، تابستان  25شماره    هفتم،  سال  پژوهی دفاعی،آینده   فالنامه 58

که اکثر متون و ادبیات موجود صرفاً به بحث درخاوص مباحث نظری قدرت    با توجه به این

اند و خاستگاه این منابع نیا برای پاسخگویی به نیاز سایر جوامع به ویژه جوامع غربی  پرداخته

تولیدشده در  می نیا باشد؛ لذا کمبود دانش  باشد و  نیازهای بومی کمور  با  ایران که متناسب 

نظامی در قدرت    - تر قدرت نظامی و ضرورت  تبیین نقش دفاعی اهمیت روزافاون شناخت دقیق

 کند.ملی، بیش از پیش خودنمایی می

های اساسی و المل  به دنبال تأمین امنیت ملی خود است. یکی از پایههر کموری در نظام بین

ملی داشتن توان دفاعی مؤثر در قبال تهدیدات خارجی، بیه وییژه نظیامی اسیت جدی امنیت  

تواند ساختار سیاسی و اجتماعی کمور را تحت تأثیر جدی قرار دهد. بیه واقیع، تیوان  کیه می

دفیاعی سطح اصلی و اولیه تأمین امنیت ملی هر کمور است و بیدون آن، مفهیوم امنیت ملیی  

هر واحد سیاسی باید خیود بیه دنبیال  ،  المل د. در ساختار موجود نظام بینمهنیی خواهد بوبیی

تری بیرای ارتقیای امنییت ملیی فیراهم  تیأمین امنیت باشد و با افاایش توان خود، شرایط مناسب

شیود. در  میی      آورد. افاایش توان و قدرت هر کمور باعث افاایش ا مینان خا ر در آن کمور 

کمور توان دفاعی قاب  قبول داشته باشد، زمینیه تهدیید بیرونیی کمتیر شیده و   شیرایطی که

می پدید  روابط کمورها  در  بازدارندگی  حالیت  واحیدهای  نیوعی  بیین  قیوا  تیوازن  ایزیاد  آید. 

 گردد. های تأمین امنیت ملی کمورها محسوب می سیاسیی، یکیی از روش

پای دقیقا    ای قدرت منطقهموضوع   از  نظام سلسله پس  در  قطبی مطرح شده است.  دو  نظام  ان 

قدرت منطقهمراتب جهانی،  بازیگرانی میهای  اهمیت ای  حائا  کارکردشان  و  که جایگاه  باشند 

قدرت مراتب  سلسه  موضوع  منطقهاست.  دسهای  ویور  و  بوزان  را  پژوهمی  تای  کار  یت  مایه 

قرار داده این بحث که در قالب اند. آنارزشمند  امنیتی منطقه»نظریه مزموعه  ها در  ای«  های 

-قدرت   نمایند و ها که در سطح جهانی عم  میهای باری و ابرقدرتاند، بین قدرتمطرح کرده

ای که نفوذ آنها امکان دارد در منطقه خود زیاد باشد، اما در سطح جهانی مورد توجه های منطقه

ت باری مستلام برخورداری از منابع مادی  اند. کسب موقهیت یت قدر واقع نمود، تمایا قائ  شده

های باری دیگر بوده است و این که اقدامات این کمور و شناسایی این موقهیت از  رف قدرت

های  های باری نتایو قاب  مماهده دارد. در مقاب ، قدرتالمل  بر رفتار دیگر قدرتبین  در عرصه 

نماید. هر چند احتمال دارد توانایی  هریف میای را تای، ساختار هر مزموعه امنیتی منطقهمنطقه

های باری اند و قدرتها در عرصه منطقه، محدود شدهآنها مورد توجه واقع شود اما این قدرت

های  ها، قدرتاند. از نظر آنها در محاسبات قدرت جهانی توجه ننمودهآنبه  خارج از منطقه هم  

افااری مناسبی نداشته باشند،  ایران منابع مادی و سختای ممکن است کمورهایی همانند  منطقه

با   موقهیت جغرافیایی، وضهیت مساعدی دارند.  و  اما به لحاظ اصالت تاریخی، فرهنگ راهبردی
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  - جایگاه دفاعی  ء های همیمگی بحران واقع شده، ارتقاتوجه به این که ج.ا.ا  در یکی از کانون

ها  تواند نقش مهمی در کنترل بحران رب آسیا میآن در هندسه قدرت نظامی منطقه غنظامی  

ایفا کند، لذا این موضوع از جایگاه رفیهی در قدرت ملی کمور و حتی منطقه برخوردار بوده و در  

آینده که ساختار قدرت با تحوتت عدیده همراه خواهد بود، از اهمیت بیمتری برخوردار    یدهه

   خواهد شد.

 

 مبانی نظری

برخی  ری و به منظور تبیین مفاهیم پژوهش و رابطه بین آنان در این بخش به  در حوزه مبانی نظ

 : شودتهاریف مرتبط پرداخته می

 للالمبین   نظامـ  

بین نظام  رشته1المل  مفهوم  در  کلی  مهنای  دو  دارای  بین،  روابط  عینی ی  یهنی  و   2المل  

بین 3انتااعی نظام  عبارت  است.  آن  عینی  مهنای  در  مزموعهالمل   از:  دولتاست  از  یا  ای  ها 

 ور منظم در کنش با یکدیگر قرار دارند و در نتیزه تا حدی نسبت به المللی که بهبازیگران بین

های هر بازیگر بر دیگران تاثیر  باشند.)یهنی شرایط و فهالیتیکدیگر دارای وابستگی متقاب  می

ن ویژگی مهم کنش این بازیگران این است که آنها  پذیرد( بنابرایگذارد و از آنها نیا تاثیر میمی

گیری این بازیگران  عبارت دیگر تامیمدهند.)بههم پاسخ مینسبت به یکدیگر توجه دارند و به

 نیا دارای وابستگی متقاب  است(

ای عینی از بازیگران که پیوند درونی با یکدیگر دارند. بدین ترتیب، نظام عبارت است از مزموعه 

کند که تهداد  ظام تا زمانی که این بازیگران وجود دارند، وجود دارد و تنها زمانی تغییر میاین ن

المل  در مهنای انتااعی آن  اما مفهوم نظام بین  .بازیگران تغییر نماید یا هویت آنها دگرگون شود

فرایندهایی که میان مزموعه د شده تنیده ایزاای از بازیگران درهمعبارت است از مناسبات و 

الگوهایی که از دل این مناسبات و فرایندها قاب  تمخیص  ویژه اشاره دارد بهاست. این مفهوم به

ها)انق بی  است. این الگوها شام  الگوی قدرت)قدرت واحد، دو قدرت، چند قدرت( الگوی سیاست

دسته الگوی  و  سطح  منازعه،  الگوی  و  سطح  مهتدل(،  قطبی  4بندییا  و  )میاان  سطح  شدن(، 

 .(78: 1384)حاجی یوسفی،  باشدالمللی میهای بینی رژیمههمکاری یا میاان توسه

 
1 International System 
2 Concrete 
3 Analytic 
4 Pattern of alignement 
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 توان دفاعی ـ  

نمی  را  دفاعی یت جامهه  توان  توان  از  ترکیبی  به  بلکه  نمود،  آن خ صه  نظامی  توان  در  توان 

فن و  علم  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتاادی،  توان نظامی، سیاسی،  هر کموری،  و جغرافیایی  آوری 

 (. 72: 1393)ناتمی اردکانی،   دفاعی گویند

 مطالعات راهبردی ـ  

-می     ها و مطالهات بنیادی گفته  پژوهش و مطالهه راهبردی، در اصط ح به آن دسته از پژوهش

لبته گیرد. ا که برای فراهم ساختن زمینه علمی تزم برای ح  مسائ  جاری و آتی انزام می   شود

رود که ناتر به موضوعات و مسای  ای راهبردی به شمار میباید توجه داشت که پژوهش و مطالهه

  . (1393  )جهانماهی،   دمدت و ناتر به محیط رقابتی باشدمهم و حیاتی، ناتر به اهداف ک ن و بلن 

 شناسیپیشینه

را ،  "ایتوازن قوای منطقهراهبرد سیاست خارجی ایران در  "  عنوان،با    ای (، مقاله1397)  برزگر

دهد ایران توسهه و امنیت نتایو حاص  از این پژوهش نمان می  به رشته تحریر درآورده است.

-های منطقه گرایش ایران به همکاری  بیند.ای میپایدار خود را در حفظ موقهیت در توازن منطقه

ای و به منطقه تحوتت  ای یا بازدارندگی تهدید از منطقه تا حد زیادی بستگی به جهت حرکت

دارد. آمریکا  و  ایران  روابط  آینده  این  ویژه  است  به   آنچه ممخص  مربوط  به دتی   اکنون  که 

ایران خواهان تداوم حضور فهال در مسائ  منطقه برای حفظ جایگاه متناسب بازدارندگی،  ای 

و افغانستان نمان  های حضور ایران در لبنان، عراق  ای است. تزربهخود در توازن قوای منطقه

دهد که ایران حضور فهال در محیط ا راف خود را ضرورتی برای حفظ امنیت پایدار و تقویت می

داند. در این روند، گرایش ایران از حضور سخت و نظامی در منطقه به تدریو  یقدرت ملی خود م 

و حفظ نفوذ در  های سیاسی منطقه به حضور نرم و افاایش نفوذ سیاسی از  ریق اتاال با گروه

یابد و بنظر محقق ضرورت ترکیب تدریزی دو راهبرد جاری سیاست های دوست تغییر میدولت

داند که از آن به عنوان »ایران قوی از درون«  ناپذیر می خارجی و مهرفی راهبرد سومی را اجتناب

 کند. یاد می
بسا ی  عایای  و  فیروزآبادی  مقاله1398)  دهقانی  در  در  "  عنوان،  با   ای(،  موشکی  توانمندی 

آسیا غرب  در  ایران  اس می  جمهوری  دفاعی  مطرح "(م.2018-2001)  سیاست  را  پرسمی   ،

نماید با این مضمون که موشت چه جایگاهی در سیاست دفاعی ج.ا. ایران در منطقه غرب  می

نظریه   این سؤال  به  پاسخ  مبنای  دارد؟  فرضیه مطرح  وواقعنآسیا  این  پاسخ  در  و  است  گرایی 

های  ها و امتیازات منحار به فرد موشت و موانع و محدودیتشود که ج.ا.ا به دلی  ویژگیمی

گیری هژمون المللی به منظور حفظ موازنه قدرت و جلوگیری از شک های بینناشی از تحریم
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موشمنطقه بومی  توانمندی  تقویت  به  بالستیتت ای،  کوتاه  های  میانشام   دوربرد  برد،  و  برد 

نتیزه میپرداخته   که  و  پیچیده  دمهاگیرد  بسیار  آسیا  غرب  در  امنیتی  و  دفاعی  و   است تت 

شود تا هیچ باشد؛ این امر موجب میای تاثیرگذار بر این پیچیدگی میموضوع موشت نیا مولفه

 ن نماید.  ی ور کام  موضوع را تبی ه ای نتواند بنظریه
ای رقابت استراتژیت در خاورمیانه و تحلی  مقایسه"(، در پژوهمی با عنوان،  م.2017)  1رودگار 

گذاری که به دهد که با شناسایی موضوعات خاص سیاستنمان می   پاسفیت،   –اقیانوس آرام  

می آرام  اقیانوس  و  آسیا  و  خاورمیانه  منا ق  در  استراتژیت  مرقابت  کمت  این ی پردازد،  کند. 

ازجمله بازیگران محوری منطقه    های باری ایران، چین و کره شمالیها، شام  استراتژیاستراتژی

فارس، دریای چین جنوبی و شبه جایره کره در واکنش به حضور نظامی ایاتت متحده در خلیو 

 .است
سادات  عنوان،  م.2018)  2هوشی  با  پژوهمی  در  از دیالکتی "(،  بهد  ایران  خارجی  سیاست  ت 

 3آسیا و آفریقای شمالی ، به روابط خارجی ایران با منطقه غرب  "در منطقه غرب آسیام.  1979

می  اس می  انق ب  زمان  می  .پردازداز  نمان  اعتقاد نتایو  سیستم  شام   داخلی  عوام     دهد 

بقاسیاست به  ع قه  قلمرو   ء گذاران،  همچنین  و  ایران  ژئوپلیتیت  سیاسی،  اقتااد  سیاسی، 

رن و نامتقارن جغرافیایی است. بنظر محقق؛ متغیرهای فراملی شام  ترتیب جهانی، وابستگی متقا

های اصلی در روابط ایران با بازیگران  ای هستند. این مؤلفهو همچنین وضهیت سیستمی منطقه

ای در منطقه غرب آسیا و آفریقای شمالی  بسیار حیاتی است. بر خ ف ای و فرامنطقهمنطقه

  -هام  عام  دیالکتیت منفی یا متناقض ایرانی، دیالکتیت مثبت یا تهاونی ایرانی نتیزه اصلی ت

 ساختار در این منطقه است.
 

 پژوهش  شناسی روش

گردد. ی م  ی بنددسته  ی او توسهه  ی کاربرد  قات یتحق  ی در زمره  یقلحاظ نوع تحق  پژوهش حاضر از 

  ی)کم با روش آمیخته   تحلیلی  -یفیتوص   قاتیتحق   فیدر رد  این  یقلحاظ روش تحق به  پژوهش    نای

  هایتئور   م، یموجود، مفاه  ینظر  اتیپژوهمگر با رجوع به ادب. چون  گرددیم   یبند( دستهی ف ی و ک

نظر حوزه  یهاهیو  در  واکاو  یقتحق   یمفهوم  یموجود  تب  فیتوص  ، یرا  و    نییو  ابهاد  و  نموده 

را استخراج نموده است. جامهه نظامی  در حوزه    یامنطقه  یدفاع   ترمختلف قدرت بر  یهامؤلفه

 
1 Roudgar  
2 Houshisadat, Seyed Mohammad   
3 West Asia and North Africa (WANA) 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Houshisadat%2C+Seyed+Mohammad
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  یدفاع  است یسو  یو دفاع  ی امور نظام یپژوهش محققان، کارشناسان، خبرگان حوزه ن یا یآمار

را بوده و  مسلح را دا   یروهاین  یدر سطوح بات  یو فرمانده   تیریمد   یهستند که سابقه و تزربه

نیا نفر    10باشند. تهداد  مینفر    50ام شوند که شیشناخته م   یقتحق   ن یا  یبه عنوان جامهه آمار

آمار انتخاب شده  به  ،ی از جامهه  افراد   یریگنمونه  در  اند.صورت هدفمند  عنوان    یهدفمند  به 

  پژوهشاز موضوع    ی کامل  ی اشراف ا  عات  پژوهش  اهداف  ی که در راستا  شوندینمونه انتخاب م 

نمونه   یعنوان جامهه  به  ی کسان  این  پژوهش   ن یدر ا  نیو امور مرتبط با آن داشته باشند. بنابرا

 25به بات( و حداق     19)رتبه    های مدیریتی جایگاه  دارای مدرک دکتری و که    اندهانتخاب شد

سال سابقه فهالیت اجرایی یا آموزشی پژوهمی در حوزه های نظامی و دفاعی و آشنایی با موضوع 

ا  اند.داشته اکتماف   ن یدر  مطالهات  با  ابتدا  باتدست  ی هیکل  ،ی پژوهش  تداب  ی اسناد  و   ر یازجمله 

و قانون    رانیا  یاس م   یجمهورانداز  ، سند چممالهالی()مدتله  ک  قوا  ظم مه  ی فرمانده  ماتیفرما

و   مورد   ی دفاع   ی در حوزه  رانیا  ی اس م   ی چهارم و پنزم جمهوری  پنو ساله  یبرنامه مطالهه 

و    شد   ی واکاوپژوهش    یرهایمتغ   یدر حوزه  ینظر  ی و مبان  هایس تئورپقرار گرفت، س  یبررس

-طی و مح   یقی بهد ضمن انزام مطالهات تطب  ی. در مرحلهدیاستخراج گرد   پژوهش   یی مبنا  یهینظر

و ضهف جمهور  ،ی شناس قوت  مح  ران یا  یاس م   ینقاط  و  فرصت  نیو همچن   ی داخل  طی در  ها 

  یپژوهش  راح  ی و مدل مفهوم  نظامیدر حوزه    ی الملل  ن یب  طیدر مح  یاس م   یجمهور  داتیتهد

و فرصتهیس گوپشد. س قوت و ضهف  نقاط  از  تهدها  و  بد  داتی ها  و  اباار   بیترت  نیاستخراج 

در    لوتی( به صورت پاییایو پا  ییآن)روا  ی رواسنز  یهاو شاخص  د یسنزش پژوهش آماده گرد

تشه،    بیاساس ضر  بر  یی روا  دیاجرا شد و ضمن تائنظامی    یاز خبرگان حوزه  یکوچک  ینمونه

 گردید. یید  تأ (0.6 )باتتر از کرونباخ  یلفا آ بیضرق   ب ایآن ن ییایپا

را در قالب پرسمنامه در    ها هیآنها، گو  یی ایو پا  یی و سنزش روا  هاه یپژوهمگر پس از استخراج گو

. دی پژوهش به صورت پرسمنامه آماده گرد  یاباار گردآور  بیترت  نی کرده و بد  هیته   نظامی  یحوزه

حوزه  نیهمچن خبرگان  نظر  احااء  منظور  به  مااحبه  اباار  در    نظامی  یاز  نآن  که   ا ی حوزه 

ها به شک  قاب  فهم  داده   یتبدو تحلی ،    هی. هدف از تزاستنظر باشند، استفاده شده اصاحب

  له پژوهش را موردأگوناگون مرتبط با مس  یرهایکه بتوان روابط متغ  یاست، به نحو  ریو قاب  تفس

  :عم  شده است   ریبه شرح ز وهیبه دو ش   یتحل  و هیدر تزا ایپژوهش ن ن یمطالهه قرار داد. در ا

 .دی ا  عات پژوهش محاسبه گرد ی مد و نما انه،یم  ن،یانگیروش م ن یدر ا  :یفیروش توص  الف( 

 یروش استنباط  ب(
 شده. یسؤاتت  راح  ییروا نییته یبرا: تشه بیضر (1

 شده. یسؤاتت  راح ییایپا  نییته یبرا: کرونباخ  یآلفا بیضر (2
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ته  :ونیرگرس (3 ابهاد، مؤلفه  سهم هر  نییجهت  از  در    قدرت نظامی  یهاها و شاخصکدام 

 نظامی.  در حوزه ران یای اس م  یجمهور یا منطقه دفاعیقدرت برتر ق  تحق 

ج.ا.ا در هندسه  ظامی  نقدرت  ارتقاء جایگاه    یراهبردها  یبندتیاولو  یبرا  :دمنیفر  یدهرتبه (4

 غرب آسیا. منطقه قدرت نظامی 

  در  رانیا  یاس م   یراهبرد.)استخراج نقاط قوت و ضهف جمهور  نیتدو  یبرا  SWOTروش   (5

 ( نظامی  یحوزه ردها و تهدیدات در محیط خارجی  و فرصت ی داخل ط یمح

 

 پژوهش های ها و یافتهتجزیه و تحلیل داده

آوری شده از آمار توصیفی  منظور بررسی آماری و تزایه و تحلی  ا ّ عات جمعپژوهش بهدر این  

و استنبا ی استفاده شده تا در ابتدا میاان تأثیر عوام  داخلی و خارجی در ارتقاء جایگاه ج.ا.ا 

 ای مبتنی برنامهگردد. بدین منظور پرسم  در هندسه قدرت نظامی منطقه غرب آسیا ممخص

 در مورد عوام  داخلی و خارجی مؤثر بر این حوزه تنظیم گردیده است. سؤال  96

ارتقاء جایگاه ج.ا.ا در هندسه  ماحا  نظرخواهی درخاوص عوام  داخلی و خارجی موثر در 

ترتیب  ی   به  نظامی منطقه غرب آسیا  به   51و    45قدرت  که  احااء،  نمونه  از جامهه  گویه 

ای نامه مطرح و در مقیاس رتبهمده، به صورت پرسشبدست آ  های دادهمنظور تزایه و تحلی   

 مورد تزایه و تحلی  قرار گرفت.به سؤاتت مطرح شده  حاصله  های  ایو پس از پاسخنت ارزیابی و  

 ید احصاء شده از پرسشنامه ضعف، فرصت و تهد  نقاط قوت، 

 یاز موزون وضع موجود عوام  داخلی ها)درجه اهمیت( و امتتهیین وزن

آماری   تحلی   و  تزایه  به  توجه  دادهو  با  پرسشفراوانی  از  که  داخلی  عوام   های  نامههای 

از جامههجمع بآوری شده  به شرح  دی خبره  از سؤاتت  آمده، وزن وضع موجود هر یت  ست 

 جدول ذی  محاسبه گردید. 

کنیم. برای  ممخص می  5تا    1تزم به ذکر است که وزن وضع موجود هر عام  را با امتیازی بین  

اساس میاان تأثیر و اهمیتی که در تدوین راهبرد برای سازمان دارند، ابتدا   دهی به عوام  بروزن

برای عواملی  1شود، بدین منظور از عدد ای تحت عنوان وزن عام )درجه اهمیت( داده مینمره

برای عواملی که بیمترین تأثیر را در تدوین راهبرد دارند براساس   5ترین اهمیت و از عدد  که کم

ها، میانگین آوری دادهکنیم. پس از جمعنفهان سازمان استفاده میخاص و ذینظر خبرگان مت

ارزش اختااص یافته به هر عام  را که از جامهه خبره و متخاص بدست آمده است، محاسبه 

ست دهای بین صفر تا یت برای هر عام  بکنیم تا وزنکرده و سپس بردار حاص  را نرمالیاه می

که بتوانیم به ماتریس ارزیابی عوام  ا یت شود. بر این اساس برای اینآمده و مزموع اوزان نی
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های شهودی و نقطه نظرات  یابیم در ابتداء عوام  داخلی را که بیمتر به قضاوتداخلی دست

از جمع  وتهیین  را  نفهان تکیه دارد،  ی خبره و ذیجامهه نقاط  مهم  ،آوری ا  عاتپس  ترین 

نمایند را بر ای در حوزه بهد موردنظر ایفا مینقش مؤثر و عمده  قوت و ضهف عوام  داخلی که 

 کنیم.  ی خبره صورت گرفته شناسایی و ممخص میاساس نظرات جامهه

 یاز موزون وضع موجود عوام  داخلی ی امتمحاسبه

ی امتیاز وزن موزون وضع موجود عوام  داخلی، وزن)درجه اهمیت( هر عام  را برای محاسبه

حاص  از میانگین وضع موجود نقطه نظرات خبرگان ضرب نموده و برای هر یت از در امتیاز  

 کنیم. سطرهای جدول در ستون امتیازات موزون ثبت می
 ها)درجه اهمیت( و امتیاز موزون نقاط قوت و ضعف عوامل داخلی ی وزن محاسبه ( 1)جدول 

ف
دی
ر

 

ت
وضهی

 

 نقاط قوت و ضهف 
وضع  

 موجود 

وضع  

 مطلوب 

 وزن

)درجه  

 اهمیت( 

امتیاز  

 موزون

1 

ت
قو

 

ژئوپلیتیت عالی در مقایسه با ترفیت  

ژئوپلیتیکی محدود اغلب کمورهای  

 منطقه 

4/4 9/4 052/0 
2288/

0 

2 

     خوداتکایی ن.م در دستیابی به  

های نظامی پیمرفته و مورد  فناوری

 نیاز

3/4 9/4 027/0 
1161/

0 

 045/0 8/4 5/4 اص  وحدت فرماندهی  3
2025/

0 

4 
توانایی قدرت نرم و هوشمند ج.ا.ا در  

 مقابله با هر نوع تهدید 
3/4 9/4 035/0 

1505/

0 

5 
انق بی و  ن.م  سازماندهی و ساماندهی  

 مدافع انق ب
6/3 0/4 045/0 

1620/

0 

 039/0 7/4 5/4 مردمی بودن دفاع و تمکی  بسیو 6
1755/

0 

 027/0 9/4 7/3 ج.ا.ا توان موشکی و پهپادی   7
0999/

0 

8 

های  در تیررس بودن همه پایگاه

ای در جغرافیای  نیروهای فرامنطقه

 ج.ا.ا  و محور مقاومت 

7/3 9/3 032/0 
1184/

0 
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ف
دی
ر

 

ت
وضهی

 
 نقاط قوت و ضهف 

وضع  

 موجود 

وضع  

 مطلوب 

 وزن

)درجه  

 اهمیت( 

امتیاز  

 موزون

9 
و بری و    سازی دفاع و سازبومی

 تزهیاات نظامی 
8/3 8/4 032/0 

1216/

0 

 جمع امتیاز موزون قوت  
1.375

3 

1 

ف
ضه

 

حفاتت از ا  عات  ضهف مفرط در  

 نظامی و حیاتی کمور 
4/2 2/0 075/0 18/0 

2 
عدم انسزام درونی نهادهای دولتی و  

 نظامی 
5/2 3/0 089/0 

2225/

0 

3 
عملیاتی نمدن تحقیقات علمی در 

 حوزه نظامی
3/2 3/0 085/0 

1955/

0 

4 
شکاف بین وضهیت موجود و ارتش  

 مدرن 
1/2 3/0 085/0 

1785/

0 

5 
تهریف ممخص از اقتااد دفاعی  نبود  

 و وابستگی به اقتااد دولتی
1/2 4/0 079/0 

1659/

0 

6 

دوگانگی در سازه دفاعی ج.ا.ا و نبود  

-تامیمه  چنظام هماهنگ و یکپار

 گیری و پمتیبانی از تامیم در ن.م

0/3 6/0 097/0 291/0 

7 
اتخاذ دیپلماسی دفاعی و  در  ضهف  

 مدت رویکردهای راهبردی و بلند  
2/2 5/0 077/0 

1694/

0 

8 

موانع موجود در فرایند دسترسی به  

ها و تزهیاات خاص  برخی فناوری

 دفاعی و نظامی

5/2 4/0 083/0 
2075/

0 

 جمع امتیاز موزون ضهف 
1.610

3 

235/0 1  جمع ک   

 وضع موجود عوامل داخلی  تحلیل

از رفی با توجه به جمع امتیازات موزون ی صورت گرفته و میانگین عوام  داخلی و  با محاسبه

دست به  3ی دریافتی در وضهیت موجود عوام  داخلی کمتر از  محاسبه شده در جداول فوق)نمره
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این نتیزهآمده(  و  استنباط  داخلی دچار ضهف گیری می ور  عوام   نظر  از  که سازمان  گردد 

 باشد. می

 جود عوامل خارجی یاز موزون وضع موها)درجه اهمیت( و امتتعیین وزن

آماری   تحلی   و  تزایه  به  توجه  دادهو  با  پرسمنامهفراوانی  از  که  خارجی  عوام   های های 

از جامههجمع بآوری شده  به شرح  دی خبره  از سؤاتت  آمده، وزن وضع موجود هر یت  ست 

 1جدول زیر محاسبه گردید. تزم به ذکر است که وزن وضع موجود هر عام  را با امتیازی بین 

اساس میاان تأثیر و اهمیتی که در تدوین   دهی به عوام  برکنیم. برای وزنممخص می  5تا  

ابتدا نمره برای سازمان دارند،  شود،  ای تحت عنوان وزن عام )درجه اهمیت( داده میراهبرد 

برای عواملی که بیمترین   5ترین اهمیت و از عدد  برای عواملی که کم  1بدین منظور از عدد  

و  تأثیر متخاص  خبرگان  نظر  براساس  دارند  راهبرد  تدوین  در  استفاده ذی  را  سازمان  نفهان 

ها، میانگین ارزش اختااص یافته به هر عام  را که از جامهه آوری دادهپس از جمع  .کنیممی

کنیم تا  محاسبه کرده و سپس بردار حاص  را نرمالیاه می  ،خبره و متخاص بدست آمده است

تا یت برای هر عام  بدست آمده و مزموع اوزان نیا یت شود. بر این اساس   های بین صفر وزن

یابیم در ابتداء عوام  خارجی را که   که بتوانیم به ماتریس ارزیابی عوام  خارجی دست  برای این

-می نفهان تکیه دارد، تهیین  ذی  ی خبره و نظرات جامهه  های شهودی و نقطهبیمتر به قضاوت

ترین نقاط فرصت و تهدید عوام  خارجی که نقش مؤثر آوری ا  عات مهمکنیم، پس از جمع

عمده میو  ایفا  نظامی  حوزه  در  جامههو  نمایند  ای  نظرات  اساس  گرفتهبر  صورت  خبره   ، ی 

   کنیم.ممخص میو شناسایی 

 یاز موزون وضع موجود عوامل خارجیی امتمحاسبه

وام  خارجی، وزن)درجه اهمیت( هر عام  را  ی امتیاز وزن موزون وضع موجود عبرای محاسبه

در امتیاز حاص  از میانگین وضع موجود نقطه نظرات خبرگان ضرب نموده و برای هر یت از 

 کنیم. سطرهای جدول در ستون امتیازات موزون ثبت می
 ها)درجه اهمیت( و امتیاز موزون نقاط فرصت و تهدید عوامل خارجی محاسبه وزن ( 2)جدول 

ف
دی
ر

ت 
هی
وض

 

 فرصت ها و تهدیدها 
وضع  

 موجود 

وضع  

 مطلوب 

 وزن

)درجه  

 اهمیت( 

امتیاز  

 موزون

1 

ت
رص
ف

 

ای و  برخورداری از قدرت نرم منطقه

 جهانی  
1/4 7/4 044/0 1804/0 
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ف
دی
ر

ت 
هی
وض

 

 فرصت ها و تهدیدها 
وضع  

 موجود 

وضع  

 مطلوب 

 وزن

)درجه  

 اهمیت( 

امتیاز  

 موزون

2 
   سوء سابقه استهماری و استکباری  

 در منطقه  های غربی  قدرت
4/4 7/4 050/0 2200/0 

3 

-عمده ترفیتغیربومی بودن بخش  

های نظامی کمورهای منطقه و  

وابستگی آنها به کمورهای  

 ای  فرامنطقه 

6/3 6/4 045/0 1620/0 

4 
            های  اقبال مردم منطقه به ایده

 ضداستکباری انق ب اس می  
4/4 8/4 054/0 2376/0 

5 

اکثریت شیهی کمورهای عراق،  وجود  

های  آذربایزان و لبنان و اقلیت

 شیهی در سایر کمورها  

3/4 8/4 052/0 2236/0 

6 
آفرینی در حوزه  محور  ترفیت نقش

 مقاومت  
6/4 9/4 062/0 2852/0 

 1.3088 جمع امتیاز موزون فرصت  

1 
ید 
هد
ت

 
عملیات  ای و توان باتی  قدرت رسانه

 دشمن روانی  
5/2 2/0 068/0 1700/0 

2 

  از  ای  های فرامنطقهقدرت  برخورداری

های نظامی و جاسوسی در  پایگاه

 کمورهای همزوار ج.ا.ا 

5/2 2/0 067/0 1675/0 

3 
برتری و توانایی فناوری و دانش  

 نظامی دشمن  
2/2 4/0 056/0 1232/0 

4 

وجود اهداف متهدد حیاتی و  

حساس)اقتاادی، نظامی و ...( در  

 ابهاد وسیع سرزمینی  

4/2 4/0 062/0 1488/0 

5 
تزهیا کمورهای منطقه به تسلیحات  

 نظامی خاص و پیمرفته 
3/2 5/0 063/0 1449/0 

6 

های کمورهای غربی و اروپایی  تحریم

و کارشکنی کمورهای روسیه و چین  

 و اروپای شرقی در عم  به تههدات  

5/2 3/0 070/0 1750/0 
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ف
دی
ر

ت 
هی
وض

 

 فرصت ها و تهدیدها 
وضع  

 موجود 

وضع  

 مطلوب 

 وزن

)درجه  

 اهمیت( 

امتیاز  

 موزون

7 

سازی روابط رژیم اشغالگر قدس  عادی

با کمورهای منطقه و تمکی   

 های ضدایرانیائت ف

5/2 3/0 068/0 1700/0 

8 

وجود تفکرات افرا ی و تکفیری در  

منطقه و اقبال بخمی جوانان منطقه  

 به آن  

0/2 6/0 050/0 1000/0 

9 
در منطقه و  رژیم اشغالگر قدس  وجود  

 های غربی از آن حمایت ویژه قدرت
4/2 3/0 066/0 1584/0 

10 
حزم باتی حم ت سایبری دشمن  

 علیه ج.ا.ا  
4/2 4/0 064/0 1536/0 

11 

های استبدادی که ایده  وجود دولت

انق ب اس می را عام  تضهیف  

 قدرت و حاکمیت خود می دانند. 

3/2 4/0 059/0 1357/0 

 1.6471 جمع امتیاز موزون تهدید  

 1  جمع 
0.3383

- 

 تحلیل وضع موجود عوامل خارجی

میانگین عوام  خارجی و جمع امتیازات موزون  مدنظر قرار دادن  ی صورت گرفته و  محاسبهبا  

 ور  دست آمده( اینبه  3ی دریافتی در وضهیت موجود کمتر از  )نمرهباتمحاسبه شده در جداول  

 باشد. تهدید می مورد گردد که؛ کمور از نظر عوام  خارجی گیری میاستنباط و نتیزه

 عیت راهبردی موق رسم نمودار  
 دهد: ها را نمان میجدول زیر جمع نمرات موزون گروه

 ها نمرات موزون گروه (3) جدول
 3753/1 قوت 

 6103/1 ضهف 

 3088/1 فرصت 

 6471/1 تهدید 
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ها و تهدیدها را  وری بر روی محورهای  ها، فرصتها، ضهفبا این شرایط اگر چهار گروه قوت

منفی   xها مثبت و ضهف xها منفی، قوت yمثبت، تهدیدها  yها فرصت مختاات قرار دهیم که  

ها عرض همان نقطه را yها  ول یت نقطه و جمع جبری  xدر نظر گرفته شوند، جمع جبری  

 دهد. نمان می

کنیم می محورهای مختاات را نیا بر همین اساس رسم و نقطه مورد بحث را روی آن ممخص

 کنیم. این بردار بیانگر وضع موجود است. نقطه ترسیم می  و از مرکا پاره خطی را تا آن 

باشد و هدف ممخص کردن  جه میدر  45با زاویه    ی نقطه مطلوب در این دستگاه مختاات، بردار

  به وضع مطلوب برسیم.  تا با اختااص امکانات تزم از وضع موجوداست  زاویه بین این دو بردار  

 :باشدکننده موارد ذکر شده میشک  زیر در قالب یت نمودار بیان
 

  

 درجه 71/189                   

 
 

 

 

 

 

 ( مشخصات منطقه راهبردی 1نمودار) 

م  زط تیشرااین  در  درجه است.    45/ 5تا    71/189اخت ف زاویه  دارای  بنابراین بردار وضع موجود  

صورتی بهینه ه  لذا ضروری است امکانات ب  ، است با اختااص امکانات به نقطه مطلوب برسیم

شود. گروه  تقسیم  ضرایب  مزموع  آوردن  بدست  میبا  در  ها  را  وری  موجود  امکانات  توانیم 

ها تقسیم کنیم که رسیدن  ها و فرصتارگیری قوتکها و تهدیدها و همچنین براستای رفع ضهف

ها و به نقطه مطلوب امکانپذیر گردد. بدین منظور امکانات مورد نیاز ابتدا در بین مزموع قوت

هر یت حسب درصد تقسیم شده   بین  ها و تهدیدها و نهایتاًها و سپس بین مزموع فرصتضهف

 است.

ی این دهندهوضهیت فهلی برابر نمودار و محاسبات صورت گرفته در حالت تدافهی بوده و نمان

و  ها بیمتر بوده  شدت نقاط ضهف و تهدیدات نسبت به نقاط قوت و فرصتباشد که  مطلب می

 تهدید

 فرصت

 ضعف قوت
235/0- 

3383/0- 31/4 

39/4 

5/45 

 درجه
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-خنثی      ها و  پوشاندن ضهفرو، نسبت به  های پیشو فرصت  لذا باید با استفاده از نقاط قوت

   سازی تهدیدات اقدام تا بتوان وضهیت تدافهی فهلی را به وضهیت مطلوب نادیکتر نمود.

 راهبردهای ارتقاء جایگاه دفاعی نظامی ج.ا.ا در منطقه غرب آسیا:  

گانه ارتقاء جایگاه نظامی ج.ا.ا در منطقه غرب آسیا به   9، راهبردهای  SWOTبا تحلی  جدول  

 شرح زیر استخراج گردیده است:
 SWOTتجزیه و تحلیل ( 4جدول )

 SWOTماتریس  

 انداز: چمم

دستیابی به راهبردهای نظامی  

ارتقاء جایگاه ج.ا.ا در هندسه  

 قدرت نظامی منطقه غرب آسیا 

 

 

 

 

 ( Sها)قوت

ژئوپلیتیت عالی در مقایسه با   •

ترفیت ژئوپلیتیکی محدود اغلب  

 . کمورهای منطقه

خوداتکایی ن.م در دستیابی به       •

های نظامی پیمرفته و  فناوری

 . مورد نیاز

 . اص  وحدت فرماندهی •

توانایی قدرت نرم و هوشمند   •

 . ج.ا.ا در مقابله با هر نوع تهدید

سازماندهی و ساماندهی ن.م   •

 . انق بی و مدافع انق ب

بودن دفاع و تمکی   مردمی •

 .بسیو

 ج.ا.ا توان موشکی و پهپادی   •

-در تیررس بودن همه پایگاه •

ای در  ای نیروهای فرامنطقهه

 . جغرافیای ج.ا.ا  و محور مقاومت

سازی دفاع و ساز و بری و  بومی •

 . تزهیاات نظامی

 ( W)هاضهف

ضهف مفرط در حفاتت از   •

و اماکن    ا  عات، تاسیسات

 . نظامی و حیاتی کمور

عدم انسزام درونی نهادهای   •

 . دولتی و نظامی

عملیاتی نمدن تحقیقات  •

 . علمی در حوزه نظامی

شکاف بین وضهیت موجود و   •

 . ارتش مدرن

نبود تهریف ممخص از اقتااد   •

دفاعی و وابستگی به اقتااد  

 . دولتی

دوگانگی در سازه دفاعی ج.ا.ا و   •

نبود نظام هماهنگ و یکپارچه  

گیری و پمتیبانی از  تامیم

 . تامیم در ن.م

ضهف در دیپلماسی دفاعی و  •

اتخاذ رویکردهای راهبردی و  

 . بلند مدت

موانع موجود در فرایند   •

ها و  دسترسی به برخی فناوری

 . تزهیاات خاص دفاعی و نظامی

 ( Oها)فرصت

  برخورداری از قدرت نرم   •

 . ای و جهانیمنطقه

  افاایش قدرت نرم  -1

ای و جهانی از  ریق  منطقه

ژئوپلیتیت عالی در مقایسه  

افاایش ضریب حفاتت از   -1

تاسیسات و اماکن   ا  عات، 

نظامی و حیاتی کمور از  
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سوء سابقه استهماری و   •

های غربی در  استکباری قدرت

 . منطقه

غیربومی بودن بخش عمده   •

نظامی کمورهای  های  ترفیت

منطقه و وابستگی آنها به  

 . ایکمورهای فرامنطقه

های             اقبال مردم منطقه به ایده •

 . ضداستکباری انق ب اس می

وجود اکثریت شیهی کمورهای   •

   عراق، آذربایزان و لبنان و  

های شیهی در سایر  اقلیت

 . کمورها

آفرینی در حوزه   ترفیت نقش •

 . محور مقاومت

با ترفیت ژئوپلیتیت محدود  

اغلب کمورهای منطقه به  

منظور اتخاذ رویکردهای  

 راهبردی و بلند مدت نظامی 

    کاهش میاان نفوذ   -2

های غربی در منطقه  قدرت

از  ریق مردمی بودن دفاع و  

تمکی  بسیو با تاکید بر  

انسزام درونی نهادهای  

 . دولتی و نظامی

های   ریق نفوذ در سامانه

غیربومی نظامی کمورهای  

منطقه با تاکید بر توان  

 .موشکی و پهپادی ج.ا.ا

تقویت دیپلماسی دفاعی   -2

از  ریق استفاده از ترفیت  

وجود اکثریت شیهی در  

آذربایزان و   کمورهای عراق،

های شیهی در  لبنان و اقلیت

سایر کمورها با تاکید بر  

سازماندهی و ساماندهی ن.م  

 . انق بی و مدافع انق ب

 ( T) هاتهدید

ای و توان باتی  قدرت رسانه •

 . عملیات روانی دشمن

های  برخورداری قدرت •

های نظامی  ای از  پایگاهفرامنطقه 

و جاسوسی در کمورهای همزوار  

 . ج.ا.ا

برتری و توانایی فناوری و   •

 . دانش نظامی دشمن 

وجود اهداف متهدد حیاتی و   •

حساس)اقتاادی، نظامی و ...( در  

 .ابهاد وسیع سرزمینی

تزهیا کمورهای منطقه به   •

تسلیحات نظامی خاص و  

 .پیمرفته

های کمورهای غربی و  حریمت •

اروپایی و کارشکنی کمورهای  

روسیه و چین و اروپای شرقی در  

 . عم  به تههدات

های  کاهش اثر تحریم -1

نظامی کمورهای غربی از  

 ریق بومی سازی دفاع و  

سازو بری و تزهیاات نظامی  

با تاکید بر استفاده از  

ترفیت سوء سابقه  

استهماری و استکباری  

 . های غربی در منطقهقدرت

های ناشی  کاهش آسیب -2

از حم ت سایبری دشمن از  

 ریق استفاده از ترفیت  

قدرت نرم و هوشمند  

نیروهای نظامی ج.ا.ا با تاکید  

بر برخورداری ج.ا.ا از قدرت  

 .ای و جهانیمنطقهنرم 

کاهش اثر برتری و   -1

توانایی فناوری و دانش  

نظامی دشمن از  ریق  

ملیاتی نمودن تحقیقات  ع

علمی و دانمگاهی در حوزه  

با تاکید بر خوداتکایی   نظامی

-ن.م در دستیابی به فناوری 

های نظامی پیمرفته و مورد  

 .نیاز

افاایش میاان ضریب  -2

حفاتت از اهداف متهدد  

حیاتی و حساس  

)نظامی،اقتاادی و...( در  

ابهاد وسیع سرزمینی از  

 ریق تدوین اقتااد دفاعی  



 1401، تابستان  25شماره    هفتم،  سال  پژوهی دفاعی،آینده   فالنامه 72

سازی روابط رژیم اشغالگر  عادی •

قدس با کمورهای منطقه و  

 . های ضدایرانیتمکی  ائت ف

وجود تفکرات افرا ی و   •

تکفیری در منطقه و اقبال بخمی  

 .جوانان منطقه به آن

اشغالگر قدس در  وجود رژیم   •

های  منطقه و حمایت ویژه قدرت

 . غربی از آن

حزم باتی حم ت سایبری   •

 . دشمن علیه ج.ا.ا

های استبدادی که  وجود دولت •

ایده انق ب اس می را عام   

  تضهیف قدرت و حاکمیت خود  

 دانند. می

ای  مقابله با قدرت رسانه -3

و توان باتی عملیات روانی  

دشمن در حوزه نظامی از  

استفاده از ترفیت   ریق 

باتی اص  وحدت فرماندهی  

در ن.م با تاکید بر انسزام  

درونی نهادهای درونی و  

 . نظامی

دور شدن از   منظوربه 

 . وابستگی به اقتااد دولتی

 

 ( راهبردهای ارتقاء جایگاه نظامی ج.ا.ا در منطقه غرب آسیا5جدول )

ف
دی
ر

 

نوع  

 راهبرد 
 عنوان راهبرد 

       امتیازات  

بندی براساس  رتبه

محاسبه ضریب  

نادیکی نسبت به  

 آل حالت ایده 

1 ST 

-از  ریق بومیهای نظامی کمورهای غربی  کاهش اثر تحریم

و بری و تزهیاات نظامی با تاکید بر استفاده    سازی دفاع و ساز

های غربی در  سوء سابقه استهماری و استکباری قدرت  از ترفیت

 . منطقه

0.81526482 

2 ST 

های ناشی از حم ت سایبری دشمن از  ریق  کاهش آسیب

ه  ج.ا.ا باستفاده از ترفیت قدرت نرم و هوشمند نیروهای نظامی  

 . ج.ا.ا  ای و جهانیقدرت نرم منطقه  برخورداری از    منظور

0.635338652 

3 ST 

ای و توان باتی عملیات روانی دشمن در  مقابله با قدرت رسانه 

حوزه نظامی از  ریق استفاده از ترفیت باتی اص  وحدت  

انسزام درونی نهادهای  افاایش    ا تاکید برفرماندهی در ن.م ب

 . و نظامی  دولتی

 

0.864367248 
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ف
دی
ر

 

نوع  

 راهبرد 
 عنوان راهبرد 

       امتیازات  

بندی براساس  رتبه

محاسبه ضریب  

نادیکی نسبت به  

 آل حالت ایده 

4 WT 

کاهش اثر برتری و توانایی فناوری و دانش نظامی دشمن از  

 ریق عملیاتی نمودن تحقیقات علمی و دانمگاهی در حوزه  

های  نظامی با تاکید بر خوداتکایی ن.م در دستیابی به فناوری

 . نظامی پیمرفته و مورد نیاز

0.426680033 

5 WT 

افاایش میاان ضریب حفاتت از ا  عات نظامی و حیاتی کمور  

از  ریق تدوین اقتااد دفاعی به منظور دور شدن از وابستگی به  

 . اقتااد دولتی

0.402639502 

6 WO 

افاایش میاان ضریب حفاتت از اهداف متهدد حیاتی و  

از  ریق    ،سرزمینیحساس)نظامی،اقتاادی و...( در ابهاد وسیع  

های غیربومی نظامی کمورهای منطقه با تاکید بر  نفوذ در سامانه

 . توان موشکی و پهپادی ج.ا.ا

0.365871496 

7 WO 

تقویت دیپلماسی دفاعی از  ریق استفاده از ترفیت اکثریت  

های  آذربایزان و لبنان و اقلیت  شیهی در کمورهای عراق،

سازماندهی و ساماندهی ن.م    برو با تکیه  شیهی در سایر کمورها  

 . انق بی و مدافع انق ب

0.353487631 

8 SO 

ای و جهانی از  ریق ژئوپلیتیت عالی  افاایش قدرت نرم منطقه 

در مقایسه با ترفیت ژئوپلیتیت محدود اغلب کمورهای منطقه  

 . به منظور اتخاذ رویکردهای راهبردی و بلند مدت نظامی

0.61247446 

9 SO 

با استفاده از  های غربی در منطقه  میاان نفوذ قدرتکاهش  

بودن دفاع و تمکی  بسیو با تاکید بر  یکپارچه  مردمی    ترفیت

 نمودن تامیم گیری و پمتیبانی از تامیم در ن.م.

0.574876837 

 

راهبردهای احااء شده به شرح     TOPSISتکنیت  در نتیزه پس از محاسبات صورت گرفته با 

 :سازی گردیدو مرتببندی رتبهزیر 
 « 7راهبرد < 6راهبرد <5راهبرد <   4راهبرد  <  9راهبرد  < 8راهبرد <  2راهبرد  <  1راهبرد  <3»راهبرد  

 

لذا می  شمار  به  راهبردها  ترینمناسب  از  سوم  راهبرد  که  گرفت  نتیزه  توانمی  بنابراین  رود. 

ای و توان باتی عملیات روانی دشمن در حوزه نظامی از  ریق استفاده  رسانهمقابله با قدرت  »

از ترفیت باتی اص  وحدت فرماندهی در ن.م با تاکید بر افاایش انسزام درونی نهادهای دولتی  
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هندسه قدرت نظامی منطقه   در  نظامی   برتر  قدرت   کسب   برای  راهبرد  ترین« مناسبو نظامی 

 باشد. غرب آسیا می

 

 گیری و پیشنهاد نتیجه

 گیری ـ نتیجه  الف

قدرت   برای  مناسب   راهبردهایارائه    پژوهش،   این  هدف هندسه  در  ج.ا.ا  جایگاه    نظامی  ارتقاء 

داده  است.  آسیا  غرب    تحلی   و   تزایه   مورد   و   تهیه   بخش  دو  در   پژوهش   این   هایمنطقه 

 :اندقرارگرفته

روش   با   ریاضی  و  عملیاتی   پژوهش  اباارهای  از   اجرایی،   راهبردهای  تدوین  برای  اول  بخش   در  -1

 .است شده  استفاده (SWOTنوین)

ارتقاء جایگاه ج.ا.ا در هندسه قدرت نظامی منطقه   تدوین   ضمن   دوم  بخش  در   -2 راهبردهای 

مختاات    دستگاه   و   شده  تهیین   نیا   آنها  مطلوبیت ،  مذکور  بندی راهبردهایغرب آسیا و اولویت

سؤاتت    جدول  منابع،  تخایص  صفحه،  در  خط  یت   زاویه  ضریب  ها،ارزش  جبری  جمع  دکارتی،

 . است  گرفته قرار استفاده  مورد  راهبردها  فرایند تدوین در  که  است  مواردی   از  تاپسیس   ماتریس  و

-افاایی و قدرتتوان در قالب راهبردهای تدوین شده در دو بهد قدرتهای این تحقیق را مییافته

نظامی ج.ا.ا در هندسه قدرت نظامی منطقه غرب آسیا مورد توجه قرار سازی جهت ارتقاء جایگاه  

ای به موازات تاثیرگذاری بر مهادتت  افاایی اگر ج.ا.ا نوعی موازنه در حوزه منطقهداد. در بهد قدرت

ی انزام دهد،  گیری از قدرت نهضت برداری از موقهیت راهبردی و ایزاد و بهرهنظامی از  ریق بهره

این اقدام مستلام   یابد.ای ایران کاهش میها و تهدیدات منطقهدر آن شرایط بسیاری از مخا ره

بهره با  پیرامونش،  امنیتی  با تهدیدات، برخوردها و محیط  ایران متناسب  از  آن است که  گیری 

راهبرد نظامی    سازی،های تهدید و فرصتهای موجود ضمن تهدیدسوزی و مقابله با کانونترفیت

مبنای عات، اقتدار و تولید قدرت    انزام دهد تا بتواند انتظارات را برخود را جهت اقدام بازدارنده 

  های دستگاهسازی و ارتقاء جایگاه نظامی ج.ا.ا در منطقه غرب آسیا،  برآورده سازد. در بهد قدرت

با دیپلماسی  ذیربط در  دفاعی  بایستی    دیپلماسی  هایفهالیت  عملکرد  مسلح،  نیروهای  منطقی 

-مرتفع  با   و  نمایند   مقایسه   المل بین   و   سطح منطقه   در   رقیب   کمورهای  سایر   با   را   نظامی   - دفاعی 

فرصت  استفاده  با  هاقوت  تقویت  و  هاضهف  کردن   هایفهالیت  اجرای   ریق  از  موجود،  هایاز 

  ایران  اس می   جمهوری   تهدیدهای   تر،هدفمندتر و گسترده  صورت  نظامی به   – دفاعی  دیپلماسی 

  امنیتی محیط  در  بیمتری  سازی ثبات  و  زایی ریق امنیت آن از  دهند تا   کاهش یا  برده  بین از  را

 گیرد.   صورت  ایران اس می  جمهوری
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 ب: پیشنهادها

اجرایی  آنزا  از راهبردهاییکه  ش  یشدن  پژوهش  دهپیمنهاد  این    یات یعمل   تلاممس  در 

و    ا هاستیس   نییته  ،یا فهیوت   یراهبردها  ن یتدو  ،دتمهاکوت  داف اه  ن یی)تهودننم و...( 

  یازمانفرهنگ س  یسازمتناسب با راهبردها، متناسب  یازمانس   اختار س   ی) راحردنکنهینهاد

  یی اجرا  ت جه  ی عال   ران یمد  ی ریمناسب و بکارگ  ار و اعتب  هبودج  م ا نظ  تقرار اس   ا،راهبرده  اب

  یها ها و ارگانراهبردها، سازمان  یاجرا  ت جهتزم است    نی ابرا؛ بنت( آنهاساراهبرده   دنش

به عم   و پمتیبانی ن.م  مسلح و وزارت دفاع    ی روهایتزم را با ستادک  ن  یمرتبط همکار

 آورند. 
 

 قدردانی 

دوره دکتری حرفه نامه  پایان  از  مقاله  است. این  استخراج شده  آجا  دافوس  ای جنگ دانمگاه 

دست اندرکاران فالنامه آینده پژوهی  از همکاری و مساعدت  نویسندگان برخود تزم می دانند  

رئیس دانمکده جنگ  دفاعی دافوس آجا، دوست و همکار عایام جناب آقای مهدی کریم پور،  

نیازی، دبیر جلسه شورای عالی دانمگاه جناب   ین مهاونو    الدین سیدزادهسیدکمالدکتر علی 

بویژه از  آقایان  غ مرضا نایرپور و دکتر حسین مسلمی و  دانمگاه  و پژوهش  محترم آموزش  

ما  حسین ولیوند زمانی که  آقای دکتر  و گرامی    استاد ارجمنددافوس آجا  محترم شخص فرمانده  

 .شته باشندی را داکمال سپاسگااررا در انزام و ارتقای کیفی این پژوهش یاری دادند،
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