فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک
سال نوزدهم ،شماره  ،58پائيز 1044
مقاله سيزدهم ،از صفحه 598 - 410

مقاله پژوهشی :الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظامی
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
20.1001.1.20084897.1400.19.85.13.8
داوود آقامحمدی ،1علیرضا سعادتراد ،2سید اصغر هاشمیتبار ،3بهزاد غفاری ،4حامد مهرآبادی
دریافت مقاله4111/.1/41 :

5
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چكیده
الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظامی که باعث انسجام و هماهنگی در تدوین و توسعه رهنامه نظاامی در
سطح کالن نیروهای مسلح میگردد ،دغدغه مداوم فرماندهان ارشد و تصمیم گیران سطوح باایی نیروهاای
مسلح بوده است؛ بنابراین هدف این تحقیق طراحی الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظامی ن.م.ج.ا.ا .میباشاد
و تحقیق در پی پاسخ گویی به این سؤال که الگوی تدوین و توسعه رهناماه نظاامی ن.م.ج.ا.ا .کادام اسات
میباشد .این تحقیق از نوع کاربردی  -توسعهای بوده و رویکرد آن آمیخته است .برای تعیین ابعاد ،عاملها و
زیر عاملهای این الگو از روش موردی-زمینهای استفادهشده است .در این تحقیاق ابتادا الگوهاای مو اود
تدوین و توسعه رهنامه نظامی در داخل کشور مطالعه شاد .در اداماه بامطالعاه تطبیقای الگوهاای داخلای و
الگوهای خار ی کشورهای منتخب ،الگوی بومی طراحیشده و ارائه گردید .برای غنیسازی مبانی نظری و
استفاده از تجارب داخلی با هشت نفر از صاحبنظران مصااحبه صاورت گرفات .ساس ،،بارای ارزیاابی و
اعتبارسنجی الگوی مفهومی تهیهشده از ابزار پرسشنامه استفاده شد .برای پاسخگویی به سؤایت پرسشنامه به
 33نفر از خبرگان مرا عه شد .نتیجه این تحقیق الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظاامی ن.م.ج.ا.ا .باا  5بُعاد،
 14عامل و  44زیر عامل است که می تواند برای تهیه رهنامه نظامی ن.م.ج.ا.ا .مورداستفاده قرار گیرد .ایان 5
بُعد عبارتاند از :بررسی و معآوری اطالعات ،طراحی ،تولید ،پیادهسازی و بازخورد.

 -1دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش مهوری اسالمی ایران
 -2استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
 -3دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی( ،نویسنده مسئول) sa.hatabar@sndu.ac.ir
 -4دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
 -5دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملّی
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واژگان کلیدی :طراحی الگو ،رهنامه نظامی ،الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظامی ن.م.ج.ا.ا.

مقدمه
امروزه با تو ه به موقعیت نظاام مهاوری اساالمی ایاران و پیشارفتهاای نظاامی و تسالیحاتی
کشورهای هان و بهخصوص منطقه نوب غرب آسیا و نیز آمادگی بیشازپایش بارای مقابلاه باا
تهدیدات نوین و غیرقابلپیشبینی دقیق ،نیروهای مسالح مهاوری اساالمی ایاران کاه باهعناوان
کارگزاران اصلی نگها ،وظیفه دفاع از منابع ،منافع و ارزشهای حیاتی ملت و کشور را عهادهدار
هستند باید خود را از هر لحاظ آمده نمایند .دفاع کارآمد و اثربخش این نیروهاا ،مساتلزم اتخاا و
ا رای راهبردهای بهینهای است که با لحاظ نمودن اصول اساسی ،اندیشههاا ،اعتقاادات ،تعاالیم و
نظریههای هدایتگر موردقبول و همچنین موردحمایت ملی کاه تحات عناوان رهناماه نظاامی در
طرحریزیها و کاربرد قدرت نظامی در سطوح ملی و ا رایی کشور مورداستفاده قارار مایگیرناد،
تدوینشده باشند و این مهم باید قبل از بروز هر تهدید دی اتفاق بیفتاد .ننانچاه حتارت اماام
خمینی (رحمت ا ...علیه) پ ،از پایان هشت سال دفاع مقدس فرمودند« :در هنگامه نبرد مجال پارداختن
به همه قوتها و ضعفها و طرحها و برنامههاا و در حقیقات ترسایم اساتراتژی (راهبارد) دفااع
همه انبه نبوده است .ولی در شرایط عادی باید با سعهصدر و بهدوراز حاب و بغا

هاا باه ایان

مسائل پرداخت و از همه اندوختهها ،تجربهها و استعدادها و طرحها استفاده نمود( ».صاحیفه ناور،
لد )134 :21
باید تو ه داشت که وقوع هرگونه منازعه و نگ بین مهوری اسالمی ایران و اساتکبار هاانی
به سرکردگی آمریکا ،امری محتمل بوده که میتواند به نبردی ناهمطراز منجر گردد .از طرفی وقاوع
نگ متقارن بین مهوری اسالمی ایران و یکی از کشورهای همسایه یا یکی از کشورهای نوب
غرب آسیا بر اثر تحریکات نظام سلطه حاکم بر هان (همانند تجربه هشات ساال دفااع مقادس)
امری محتمل و توأم با دوراندیشی است؛ بنابراین تهیه رهنامه نظامی کارآمد ،اثربخش و بهروز شده
که یکی از عوامل اساسی حصول آمادگی دفااعی نیروهاای مسالح در موا هاه باا هرگوناه ناگ
احتمالی است ،امری یزم و ضروری میباشد .همننین یزم است که رهنامه نظامی نیروهای مسلح
مهوری اسالمی ایران بر اساس یک الگوی مشخص و معین تدوین گردد .لذا در شرایط متحاول
و پیچیده کنونی ،استفاده از یک الگوی بومی برای تدوین و توسعه رهنامه نظامی مهوری اسالمی
ایران امری ضروری میباشد .این الگو باید بتواند همه وانب (ابعااد ،عامالهاا و زیار عامالهاا)
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موردنیاز برای انجام این امر را موردتو ه قرار داده و امکان وقوع تغییرات در رهنامه را باه شاکلی
منظم مهیا سازد .هدف از انجام این تحقیق ،طراحی الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظامی نیروهای
مسلح مهوری اسالمی ایران است و تحقیق درصدد پاسخگویی به این سؤال که الگوی تادوین و
توسعه رهنامه نظامی نیروهای مسلح مهوری اسالمی ایران کدام است میباشد.
و ود رهنامه نظامی به روز و کارآمد در نارنوب اسناد بایدستی برای دفاع از انقاالب اساالمی و
تمامیت ارضی الزامی است .برای تدوین رهنامه مذکور باید الگویی و ود داشاته باشاد کاه در آن
تمامی ابعاد ،عاملها و زیر عاملهای تأثیرگذار مالحظه شده باشد و بتواند در برابر تهدیدات ناوین
مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
در این تحقیق هدف محققین طراحی الگاوی تادوین رهناماه نظاامی نیروهاای مسالح مهاوری
اسالمی ایران است ،بنابراین احصای ابعاد ،عاملها و زیر عاملهای ایان الگاو برمبناای بررسای از
اسناد و مدارک ،کتب تخصصی و مصاحبه با صاحبنظران و نخبگان بهصاورت اکتشاافی خواهاد
بود لذا پیشبینی و حدس بهصورت فرضیه و تدوین آن از اهمیت کمتری برخوردار است؛ بنابراین
از تدوین فرضیه و محدود نمودن آن خودداری شده و ادامه روناد تحقیاق بار اسااس ساؤالهاا و
اهداف بوده است.
مبانی نظری
 -پیشینه تحقیق:

تعدادی از تحقیقات و مطالعات انجامشده در قالب رساله و مقایت علمی  -پژوهشی مرتبط با این
تحقیق به شرح زیر است:
تحقیقی با عنوان «دکترین نظامی مهوری اسالمی ایران» توسط پژوهشگر سرتیپ عبدالعلی
پورشاسب در سال  1352در دانشگاه عالی دفاع ملی ،دانشکده دفاع ملی انجام و این نتایج
حاصلشده است :با تو ه به نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها در فرآیند این رساله ،مدل
ارائهشده برای تدوین دکترین نظامی مهوری اسالمی ایران بهطورکلی و اصولی ،ضمن در نظر
داشتن روند تغییرات و تحویت آینده ،الگوی مناسبی است که مؤلفهها و عناصر اصلی و
شاخصهای تأثیرگذار بر این دکترین را تبیین نموده و روابط تعاملی بین آنها را نشان میدهد .این
مؤلفهها و شاخصهای تأثیرگذار عبارتاند از -1 :مؤلفه ا تماعی  -فرهنگی قدرت ملی  -2مؤلفه
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نظامی قدرت ملی  -3تهدیدات داخلی و خار ی در محیط ملی و بینالمللی  -4مؤلفه سیاسی
قدرت ملی  -5عوامل ژئوپلیتیک کشور  -2مؤلفه اقتصادی قدرت ملی
تحقیقی با عنوان «دکترین پدافند غیرعامل ج.ا .ایران در برابر تهدیدات ناهمگون» توسط پژوهشگر
محمد شامحمدی در سال  1393در دانشگاه عالی دفاع ملی ،دانشکده دفاع ملی انجامشده است و
این نتایج حاصلشده است :دکترین پدافند غیرعامل کشور پیرامون محورهای پنجگانه پدافند
غیرعامل به شرح زیر تبیین گردید -1:محور بازدارندگی شامل «استحکامبخشی» و «تولید ابهام»،
 -2محور کاهش آسیبپذیری شامل «ایمنی و امنیت» و «آمادگی همه انبه» -3 ،محور افزایش
پایداری شامل « برانگرهای راهبردی» و «حفظ و ارتقای تعادل ملی» -4 ،محور تسهیل مدیریت
بحران شامل «مدیریت زمان یا زمانیابی» و «مدیریت ادراک یا روانیابی» -5 ،محور تداوم
کارکردهای ضروری :شامل دو اصل به نامهای « ایگزینی» و «انبارش».
 -مفهوم شناسی:

طراحی :تعیین ساختار کلی سیستم و روشهایی است که این ساختار را قادر به تأمین ویژگیهای
کلیدی سیستم مینماید( .پالوج)19 :1391 ،
الگو :الگو به معانی انگاره ،شکل و نمونه ،قالب ،طرح ،منوال و نقش در نظر گرفتهشده است .این
واژه در معانی متعددی بهکاررفته است .در تعریفی ساده از الگو میتوان گفت :الگو یا مدل ،نمایش
نظری و سادهشده از هان واقعی است( .دهقان)25 :1352 ،
تدوین :تدوین در لغت به معنای گردآوری و فراهم آوردن نیزی (مانند شعر ،نثر و غیره) میباشد.
(معین)251 :1352 ،
رهنامه :رهنامه قواعدی بنیادی و نارنوبی نظاممند و اصولی ریشهای است که بهواسطه آن در هر
شاخهای از علوم راهبردی ،انباشت دانش ،تجربه ،مطالعه ،تحلیل و آزمایش گردآوریشده و
فعالیتهای آینده کشور و بهکارگیری توانمندیها بهمنظور نیل به اهداف سیاسی در محیطهای
ا رایی مشخص میشود .رهنامه قواعدی ریشهای و اساسی بوده و روش و دستور هدایتکننده
عملیات در پشتیبانی از سیاستهای ملی است( .افشردی :1395 ،زوه درسی)
رهنامه نظامی :رهنامه نظامی مجموعهای است از نظریات و اندیشههای اصولی و بنیادین که محیط
ملی و محیط بینالملل را با تو ه به شرایط غرافیایی سیاسی ،نظامی ،سرزمینی ،منطقهای و
هانی و سایر مالحظات امنیتی کشور ،برای کاربرد نیروهای نظامی مورد تجزیهوتحلیل ،تشریح و
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توصیف قرار داده ،روشهای مقتتی و مناسب را با تو ه به شرایط محیطی برای اتخا تدابیر کلی
دفاعی در ابعاد داخلی و خار ی در زمان صلح یا نگ توصیه کرده و سیاستگذاران را هدایت
نماید؛ و بهعبارتدیگر رهنامه نظامی مجموعه نظریات و تئوریهایی که محیطی را که باید
نیروهای مسلح در آن عمل کنند توصیف مینماید و روشها و شرایط بهکارگیری آن نیروها را
تعیین میکند( .نوروزی و همکاران)142 :1345،
چارچوب نظری
مبانی و عوامل مؤثر بر تدوین رهنامه نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

صاحبنظران مبانی و عوامل مؤثر متعددی را در تدوین رهنامه نظامی در نظر گرفتهاند .با تو ه به
نظریههای مختلف در خصوص مبانی مؤثر و تعریف مفهومی مبانی مؤثر در تدوین رهنامه ،با
معبندی نظرات نند تن از صاحبنظران موارد زیر را میتوان بهعنوان مبانی مؤثر در تدوین
رهنامه نظامی نیروهای مسلح مهوری اسالمی ایران برشمرد( :هاشمیتبار و همکاران:1394 ،
)51-52
 آرمانها ،اهداف و منافع ملی  -راهبرد ملی -رهنامه ملی -سیاستهای کالن دفاعی و امنیتی-قوانین اری در کشور -اندیشه دفاعی اسالم -اندیشه نظامی حترت امام خمینی (رحمت ا ...علیه)-
اندیشه نظامی مقام معظم رهبری

(مدظلهالعالی)

با تو ه به نظرات مختلف صاحبنظران در خصوص عوامل مؤثر در تدوین رهنامه و تعریف
مفهومی عوامل مؤثر ،موارد زیر را میتوان بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر در تدوین رهنامه نظامی
نیروهای مسلح مهوری اسالمی ایران برشمرد( :همان)
 -ویژگیهای ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی کشور -ماهیت و ویژگیهای

نگهای آینده-

قابلیتهای دفاعی -فناوری (اطالعات و ارتباطات و سایر تجهیزات) -شرایط و ویژگیهای
محیط ملی (مؤلفههای نهارگانه قدرت ملی) -سیاستهای کالن نظامی -رهنامه مو ود ن.م.ج.ا.ا.
 رهنامه کالن دفاعی -راهبرد -توانایی بسیج منابع ملی (امکانات و نیروی انسانی) -تهدیدات(داخلی و خار ی) -تجارب نظامی ن.م.ج.ا.ا - .بررسی محیط بینالمللی و داخلی -اهداف نظامی
تجربیات داخلی تدوین و توسعه رهنامه نظامی در کشور
تدوین و توسعه رهنامه نظامی ج.ا.ا .از دیدگاه قنبری جهرمی

در شکل  1فرآیند تدوین و توسعه رهنامه نظامی ج.ا.ا .از دیدگاه قنبری هرمی آورده شده است.
مدل مفهومی رهنامه نظامی
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در شکل  2مدل مفهومی رهنامه نظامی از دیدگاه لونی آورده شده است.
مرحله اول :تبيين دادهها (مبانی و عوامل مؤثر)

مرحله دوم :تجزیهوتحليل دادهها (تصور از تهدید و جنگ آینده)

 -1اندیشه دفاعی اسالم
مبانی
مؤثر

تصور ج.ا.ا .از تهدید و نگ آینده

 -2اندیشه دفاعی حترت امام خمینی (ره)
 -3اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری

تهدید و نگ ناهمطراز

 -4آرمان و منافع ملی ج.ا.ا.
ورودی

 -5دکترین کالن دفاعی ج.ا.ا

 -2اهداف نظامی ن.م.ج.ا.ا.
عوامل
مؤثر

مرحله سوم :تدوین و یا توسعه رهنامهها
تدوین دکترین نظامی ن.م.ج.ا.ا.

 -4سیاستهای کالن نظامی ن.م.ج.ا.ا.
 -8عوامل محیطی (صحنه

نگ و عملیات)

دفاع فعال

-9توان نظامی ن.م.ج.ا.ا.

خرو ی

-13تجارب نظامی ن.م.ج.ا.ا.

-1اصول راهنمای ایجاد آمادگی ،بهپای کار آوردن و گسترش تواناییهای ن.م.ج.ا.ا( .دکترین آمادگی نظامی)
-2اصول راهنمای آموزش و تربیت فرماندهان و نیروهای ن.م.ج.ا.ا( .دکترین آموزشی)
-3اصول راهنمای الگوی تسلیحاتی و تجهیزاتی ن.م.ج.ا.ا( .دکترین تسلیحاتی)
-4اصول راهنمای ساختار و سازمان ن.م.ج.ا.ا( .دکترین سازمانی)
-5اصول راهنمای عملیات نظامی و هدایت یگانهای عمده ن.م.ج.ا.ا.

شکل :1تدوین و توسعه رهنامه نظامی ج.ا.ا( .قنبری هرمی)55 :1392 ،
فلسفه نظامی:
نرا نگ حفظ
ارزشهای ملّی و
دینی
ایدئولوژی نظامی و...
اصول نگ و...

ایدئولوژی نظامی :مجموعهای منسجم از

اصول نگ :شالوده و سنگ بنای

اعتقادها و باورها در حوزه امور نظامی

رهنامه نظامی
رهنامه نظامی

عملیاتی

راهبردی

رهکنشی

حاکم بر عملکرد نیروهای نظامی

حاکم بر عملکرد نیروهای نظامی در

رده نیروهای مسلح ( بهه و گروه

در رده نیرویی مانند رهنامه

رده یگانهای رهکنشی مانند رهنامه

ارتشها) مانند رهنامه نگ ناهمگون،

عملیات مشترک ،رهنامه عملیات

عملیات آبیخاکی ،رهنامه زرهی ،پیاده،

متعارف و ...

مرکب و ...

توپخانه و...

حاکم بر عملکرد نیروهای نظامی در

شکل  :2مدل مفهومی رهنامه نظامی (لونی)43 :1359،
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در دول  1خالصه سه فرآیند تدوین و توسعه رهنامه ارائهشده در داخل کشور آورده شده است.

دول  :1خالصه  3فرآیند تدوین و توسعه رهنامه ارائهشده در داخل کشور
ردیف

1
2

عنوان فرآیند

مؤلف

شرح مختصر فرآیند

تدوین و توسعه

قنبری

این فرآیند دارای سه مرحله میباشد -1 :تبیین دادهها (مبانی و عوامل مؤثر) -2

رهنامه نظامی ج.ا.ا.

هرمی

تجزیهوتحلیل دادهها (تصور از تهدید و نگ آینده)  -3تدوین و یا توسعه رهنامهها

مدل مفهومی رهنامه
نظامی

لونی

در این مدل ورودیهای رهنامه نظامی عبارتاند از -1 :اندیشه نظامی  -2فلسفه
نظامی  -3سیاست دفاعی  -4ایدئولوژی نظامی  -5اصول نگ

مطالعه تطبیقی الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظامی کشورهای منتخب

رهنامه نظامی هر کشور در تصمیمگیریهای سیاسی -نظامی بهکاررفته و برای تعیین سیاست
دفاعی ،بهعنوان راهنما مورداستفاده دولتمردان قرار میگیرد .هر کشوری قبل از اقدام به
سیاستگذاری دفاعی ،در قدم اول باید اصول اساسی موردنظرش را درزمینه نظامی و یا
بهعبارتدیگر ،رهنامه نظامی خود را در سطح ملی مشخص سازد .رهنامه نظامی در سطح ملی
قدرت نظامی کشور را با سایر ابعاد قدرت ملّی در راستای دستیابی به اهداف ملی ،هماهنگ
میسازد و مبنایی برای تصمیمگیریهای دولتمردان در امور نظامی است( .شهرآیینی و همکاران،
)59 :1394
به دییل متعدد ،از مله مهمترین آنها در دسترس بودن اطالعات فرآیند تدوین رهنامه نظامی
کشورهای منتخب ،کشورهای ایایتمتحده آمریکا ،ناتو ،انگلی ،،فیلیسین ،نیوزیلند بهعنوان
کشورهای منتخب مشخصشدهاند؛ بعالوه بازیگر ناتو نیز موردتو ه بوده است.
ایاالتمتحده آمریكا

در اسناد مختلف ،فرآیندهای تقریباً مشابهی برای تدوین رهنامه در نیروهای مسلح ایایتمتحده
آمریکا کرشده است .در ادامه به دو مورد از این فرآیندها اشاره میگردد.
 - 4فرآیند تدوین رهنامه نظامی نیروهای مسلح بر اساس آییننامه شماره  55-63فرماندهی آموزش و رهنامه (ترادوک)

در آییننامه شماره  25-32ترادوک کرشده است که تدوین رهنامه به برنامهریزی دقیق ،هماهنگی
مستمر و منابع کافی نیاز دارد .توسعه رهنامه در هر ایی به  3تا  23ماه وقت نیاز دارد .زمان
موردنیاز به عوامل متعددی از قبیل نیازمند بودن به رهنامه دید یا تجدیدنظر در رهنامه مو ود،
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اولویت ،محدوده و پیچیدگی موضوع ،تعداد کارکنان یا بررسی موردنیاز ،در دسترس بودن منابع و
سطح قدرت تصویب بستگی دارد.

)(CHARLES, 2012: 26

در شکل  3فرآیند تدوین رهنامه ارتش ایایتمتحده آمریکا خالصهشده است.
فاز دو :برنامهریزی

فاز یک :بررسی

* تحقیق و نوشتن طرح کلی

فاز دو

* تعیین زمانبندی

* تعیین الزامات رهنامهای

فاز یک

* دید

* توسعه دستورالعمل برنامه و

* تجدیدنظر یا تغییر

عملیات

گرفتن تأییدیه آن

فاز سه :توسعه
* تشکیل گروههای تحریر

فاز سه

* لغو کردن

فاز چهار :انتشار و پيادهسازی
* ارائه فرم  223امتاشده دپارتمان ارتش با

فاز چهار

فایل الکترونیکی نهایی به مدیریت انتشارات

* نوشتن ،تخصیص نیرو و تصمیمگیری

ارتش
* تأیید اعتبار ،انتشار و ارسال به مدیریت انتشارات ارتش و کتابخانه دیجیتال ریمر

* آمادهسازی و هدایت گروه مرور و تأیید رهنامه ،در

* ناپ و توزیع کسیها

صورت لزوم

* نظارت بر ا رای عملیات آموزشی
* نظارت بر پیوستن به عملیات نهادی

شکل :3فرآیند تدوین رهنامه ارتش ایایتمتحده

)(CHARLES, 2012:26

 - 5فرآ یند تدوین رهنامه نظامی مشترک نیروهای مسلح بر اساس سند CJCSM 5120.01A

نرخه تدوین رهنامه مشترک دارای نهار مرحله :آغاز ،توسعه ،تصویب و اصالح است .این نهار
مرحله روش نظاممندی که با استفاده از آن انجمن توسعه رهنامه مشترک ،رهنامه مشترک را ایجاد،
اعتبارسنجی و بازبینی میکند ،منعک ،میکنند .هر مرحله شامل فازهای متمایزی است که حاوی
اقدامات کلیدی و تحویل شدنیها است .در شکل  4فرآیند تدوین رهنامه مشترک آورده شده
است.

)(CJCSM 5120.01A, 2014, B-6
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* توافق انجمن توسعه رهنامه مشترک برای پر کردن

گام چهارم :اصالح

حفرههای عملیاتی مو ود

* نشریه مشترک منتشرشده و بهطور پیوسته توسط کاربران ارزیابی میشود.

* بخش  J-7ستاد مشترک تجزیهوتحلیل ابتدایی را

* ارزیابی رسمی  24-24ماه بعد از انتشار شروع میشود.

هدایت میکند.

* ویرایش  3/5سال بعد از انتشار شروع میشود.

* اعتبارسنجی کنفران ،طرحریزی مشترک

* هر ویرایش نشریه مشترک در کمتر از  5سال بعد از امتا کامل میشود.

* توسعه دستورالعمل برنامه و تخصیص نیرو/گروه
کاری مشترک
*دستورالعمل برنامه محدوده ،مرا ع ،خطوط کلی،
مایلستون و تهیه پیشنوی،
* بخش  J-7ستاد مشترک دستورالعمل برنامه را

اصالح

شروع

تأیید و برای نماینده اصلی (خدمات ،فرماندهی رزم،

توانایی جنگ

انتشار رهنامه

اداره ستاد مشترک) منتشر میکند.

مشترک

مشترک
توسعه

پيشرفته
تصویب

گام دوّم :توسعه
* نماینده اصلی مقام مجاز بررسی اولیه را برای توسعه اولین پیش-
نوی ،انتخاب میکند.
* مقام مجاز بررسی اولیه اولین پیشنوی ،را برای تخصیص نیرو با
انجمن توسعه رهنامه مشترک ،توسعه میدهد.
* داوری ماتری ،تفسیر پیشنوی ،اولیه

گام سوّم :تصویب

* بخش  J-7ستاد مشترک پیشنوی ،هماهنگی نهایی ،تخصیص نیرو

* حامی رهنامه ستاد مشترک ماتری ،قتاوت شده را برای

به انجمن توسعه رهنامه مشترک و ستاد مشترک از طریق نظام پردازش

بخش  J-7ستاد مشترک ارسال میکند.

فعالیت ستاد مشترک را تولید میکند.

* بخش  J-7ستاد مشترک نشریه را برای امتا آماده میکند.

* حامی رهنامه ستاد مشترک ماتری ،تفسیر هماهنگی نهایی را

* حامی رهنامه ستاد مشترک برای امتا نشریه از طریق نظام

قتاوت میکند.

پردازش فعالیت ستاد مشترک نیرو اختصاص میدهد.

شکل  :4فرآیند تدوین رهنامه مشترک ارتش ایایتمتحده

آمریکا )(CJCSM 5120.01A, 2014, E-A-23
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در دول  2خالصه فرآیندهای تدوین رهنامه نظامی نیروهای مسلح ایایتمتحده آمریکا آورده
شده است.
دول  :2خالصه فرآیندهای تدوین رهنامه نظامی نیروهای مسلح ایایتمتحده امریکا
مبانی و عوامل مؤثر در
تدوین رهنامه
تهدیدات مؤثر در تدوین
رهنامه
فرآیند تدوین رهنامه نظامی
نيروهای مسلح
فرآیند تدوین رهنامه نظامی
مشترک نيروهای مسلح

 -1دستورالعمل راهبردی ملّی -2 ،راهبرد امنیت ملّی -3 ،راهبرد دفاع ملی -4 ،راهبرد
نظامی ملی -5 ،تهدیدات -2 ،فناوری دید
 -1منازعاتی در سطح بینالملل و البته نگهای داخلی در خاورمیانه ،نوب آسیا و
آفریقا  -2دولتهایی همچون ایران و کره شمالی -3 ،قدرتهای دید در حال ظهور
فرآیندی با روش حلقهای و پیوسته و شامل نهار فاز -1 :بررسی -2 ،برنامهریزی-3 ،
توسعه -4 ،انتشار و پیادهسازی
فرآیندی با روش حلقهای و پیوسته و شامل نهار فاز -1 :شروع -2 ،توسعه،
 -3تصویب -4 ،اصالح

متحدین ناتو

در ادامه یک مورد از فرآیندهای تدوین رهنامه نظامی ناتو کرشده است .این مورد کاه از گازارش
منتشرشده توسط مرکز یکسارنهسازی توانمندیهای ارتاش ایاایتمتحاده آمریکاا اساتخراجشاده
است ،مربوط به فرآیند تدوین رهنامه ناتو است.
فرآیند تدوین رهنامه ناتو بر اساس گزارش منتشره توسط مرکز یكپارچهسازی توانمندیهای ارتش ایاالتمتحده آمریكا

این فرآیند شامل شش مرحله است که در شکل  5فرآیند و شرح مختصار هار مرحلاه کرشاده و
همننین در دول  3خالصه فازها و فعالیتهای فرآیندهای تدوین رهنامه ناتو آورده شده است.
دول  :3خالصه فازها و فعالیتهای فرآیند تدوین و توسعه رهنامه ناتو
فاز

اسم فاز

1

پیشنهادیه

2

اعتبارسنجی

3

توسعه

4

تصویب

5

ترویج

2

مرور و

فعالیتهای مربوط به فاز
 -1کشورها/شورای آتالنتیک شمالی -2 ،کمیته نظامی و اعتا -3 ،دستورات ناتو
 -1معتبر سازی پیشنهادیه -2 ،اختصاص گروه کاری -3 ،تعیین ناظر -4 ،تعیین اولویت
 -1اختصاص شماره مطالعه توسط آژان ،استانداردسازی ناتو؛  -2معآوری و تطبیق اطالعات توسط گروه
کاری -3 ،نوشتن پیشنوی ،مطالعه -4 ،حلوفصل مسائل مورد اختالف -5،توصیه به مقام مسئول برای تصویب
 -1تطبیق پیشنوی ،با پیشنهادیه توسط مقام مسئول -2 ،توزیع پیشنوی ،و توافق استانداردسازی -3 ،تعیین
کفایت تصدیق؛  -4توصیه ترویج به آژان ،استانداردسازی

بهروزرسانی

 -1مجوز آژان ،استانداردسازی ناتو -2 ،نشریه رسمی -3 ،تاریخ مؤثر -4 ،ا را توسط کشورها
 -1مرور هر سه سال یکبار -2 ،مدیریت ناظر -3 ،بهروزرسانی بهعنوان پیشنوی ،پایه
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)(Beasley, 2008, 26

فرآیند تدوین رهنامه نیروی هوایی سلطنتی انگلیس

تدوین رهنامه یک فرآیند مداوم است که با روش حلقاهای صاورت مایپاذیرد .طیاف وسایعی از
ورودیهااا بایااد در سااطوح مختلااف رهنامااه موردتو ااه و بررساای قاارار گیاارد .ایاان رهنامااه
دستورالعمل هایی را فراهم میکند که ظرفیتهای نظامی واقعی ایجاد میشود .سس ،این قابلیتهاا
از طریق مانور یا تجربه درگیری معآوریشده و با اساتفاده از باازخورد نتاایج ایان فهرساتهاا،
ورودیهای رهنامهای تنظیم و اصالح میشود و رهنامه مو ود میتواند تصحیح شود .ایان فرآیناد
به عنوان فرایند رهنامه ای شناخته شده است و می تواند به شکل گرافیکی بیان شود ،همان طور که در
شکل  2نشان دادهشده است.

)(Group Captain Nitaya Imanotai, 1997, 13

شکل  :2فرآیند تدوین رهنامه نیروی هوایی سلطنتی انگلی،

)(Group Captain Nitaya Imanotai, 1997, 13

فرآیند تدوین رهنامه نظامی فیلیپین

همان طور که در شکل  4نشان دادهشده است ،توسعه رهنامه ارتش زنجیره ای از اقدامات مستمر در
یک فرآیند حلقهای است .طی این فرآیناد رهناماه توساعهیافتاه و درنهایات اعماال خواهاد شاد.
باگذشت زمان ،این رهنامه آزمون ،ارزیابی و در صورت لازوم تجدیادنظر مایشاود .در ادول 4
خالصه رهنامه نظامی ارتش فیلیسین آورده شده است.
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دول  :4خالصه رهنامه نظامی فیلیسین
مبانی و عوامل مؤثر در تدوین

 -1شناسایی مناقشه ،نگ و ماهیت آن-2 ،بررسی دیدگاه دشمن،

رهنامه

-3راهبرد ملّی -4 ،راهبرد نظامی -5 ،فناوری -2 ،تجربه -4 ،نظریه

تهدیدات مؤثر در تدوین رهنامه
روش تدوین رهنامه
فازهای تدوین رهنامه

 -1ماهیت مناقشه و نگ  -2دشمن
فرآیندی با روش حلقهای و پیوسته
 -1طرحریزی و شروع -2 ،تحقیق و توسعه -3 ،مرور و داوری -4 ،تأیید و
اعالم  -5کاربرد رهنامه -2 ،اعتبارسنجی رهنامه -4 ،تجدیدنظر رهنامه

طرحریزی و شروع

تجدیدنظر رهنامه

تحقیق و توسعه

توسعه رهنامه
ارتش

تأیید و اعالم

شکل  :4فرآیند تدوین رهنامه ارتش فیلیسین

)(LTGEN NOEL A COBALLES, 2014,7

فرآیند تدوین رهنامه نظامی نیروی هوایی سلطنتی نیوزیلند

کاپیتان کلوین کروفسکی ،معاون فرمانده ارشد عملیات هاوایی ،فرمانادهی هاوایی نیاروی هاوایی
سلطنتی نیوزیلند ،مدل تدوین رهنامه نیروی هوایی سلطنتی نیوزیلند را ارائه داد کاه بارای پیشابرد
اصول و اطمینان از استفاده و توسعه آنها نیاز به ساختار پیوسته دارد .این سااختار شاامل مراحلای
است که در شکل  5نشان دادهشده است.
)(Group Captain Nitaya Imanotai, 1997: 16
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( )1نظریه
(تئوری)

()2
تحقیق و
توسعه

( )2تجزیه
و تحلیل
پساکاربرد

فرآیند
تدوین

()3
اطالعات
و انتشار

()5
کاربرد

()4
آموزش

شکل  :5فرآیند تدوین و توسعه رهنامه نیروی هوایی سلطنتی نیوزیلند

)(Group Captain Nitaya Imanotai, 1997: 16

جدول تطبیقی فرآیندهای تدوین رهنامه داخلی و خارجی (کشورها و بازیگران منتخب)

به منظور مقایسه بهتر ،دول تطبیقی فرآیندهای مرور شده داخلی و خار ی (کشورها و باازیگران
منتخب) در دول  5کرشده است.
دول  :5دول تطبیقی فرآیندهای مرور شده داخلی و خار ی (کشورها و بازیگران منتخب)

ردیف

کشور
قنبری
هرمی

مهوری
1

اسالمی

روش تعداد
تدوین فاز
فرآیندی

لونی سیستمی

ایران

عسگری سیستمی
ایایت
2

متحده
آمریکا

رهنامه حلقهای
نظامی

پیوسته

رهنامه حلقهای
مشترک پیوسته

3

ناتو

4

فیلیسین

5

نیوزیلند

اسامی فازها

حلقهای
پیوسته
حلقهای
پیوسته
حلقهای

3

فاز 1
تبیین دادهها

فاز 5
تجزیهوتحلیل
دادهها

فاز 4

فاز 8

فاز 0

فاز 6

فاز  7فاز 5

تدوین و یا
توسعه
رهنامهها

ورودیهای رهنامه نظامی -1 :اندیشه نظامی  -2فلسفه نظامی  -3سیاست دفاعی  -4ایدئولوژی
نظامی  -5اصول نگ
ورودیهای رهنامه نظامی -1 :منافع و اهداف نظامی  -2تهدیدها  -3سیاستها و اندیشههای
دفاعی  -4نظریه  -5تاریخ
انتشار و

4

بررسی

برنامهریزی

توسعه

4

شروع

توسعه

تصویب

اصالح

2

پیشنهادیه

اعتبارسنجی

توسعه

تصویب ترویج مرور و بهروزرسانی

طرحریزی و

تحقیق و

مرور و

تأیید و

شروع

توسعه

داوری

اعالم

4

پیادهسازی

 2نظریه (تئوری) تحقیق و اطالعات و آموزش

کاربرد اعتبارسنجی تجدیدنظر
رهنامه

رهنامه

کاربرد تجزیهوتحلیل

رهنامه
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ردیف

کشور

اسامی فازها

روش تعداد
تدوین فاز
پیوسته

فاز 1

فاز 5

فاز 4

توسعه

انتشار

فاز 0

فاز 6

فاز 8

فاز  7فاز 5

پساکاربرد

طراحی الگوی فرآیندی مفهومی تدوین و توسعه رهنامه نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

با دقت در فرآیند تدوین و توسعه رهنامههای کشورهای منتخب روشن شد که هر کشور باید برای
تدوین رهنامههای خود ،تدوین و توسعه یک الگوی بومی را طراحی کناد .باا بررسای فرآینادهای
گوناگون مطالعات داخلی و تطبیقی ،الگوی فرآیندی مفهومی تدوین رهنامه نظامی نیروهای مسالح
مهوری اسالمی ایران به شرح دول  2استخراج شاد .هامنناین در شاکل  9الگاوی فرآینادی
مفهومی تدوین رهنامه نظامی نیروهای مسلح مهوری اسالمی ایران آورده شده است.
دول  :2دول الگوی مفهومی فرآیندی تدوین و توسعه رهنامه نظامی نیروهای مسلح مهوری اسالمی ایران
بُعد

عامل

زیر عامل

سازه
الگوی تدوین و

بررسی و معآوری

مبانی مؤثر در تدوین

اندیشه دفاعی اسالم

توسعه رهنامه نظامی

اطالعات

رهنامه

اندیشه دفاعی امامین انقالب

مهوری اسالمی

آرمان ،اهداف و منابع ملی

ایران

رهنامه دفاعی-امنیتی
سیاستهای کالن دفاعی -امنیتی
راهبردهای ملی
قوانین (قانون اساسی ،قوانین اری نیروهای مسلح)
عوامل مؤثر در تدوین

عوامل محیطی

رهنامه

سطح فناوری
تصور از ماهیت نگهای آینده
ویژگیهای ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی کشور
توانایی بسیج ملی
اهداف نظامی
تجارب نظامی
رهنامه نظامی مو ود
ظرفیتها و قابلیتهای دفاعی (توان دفاعی)

طراحی

اعتبارسنجی اطالعات

صحت

معآوریشده

دقت
تناسب
هماهنگی
اولویت

تجزیهوتحلیل اطالعات

تهیه نقشه

مو ود

تجزیهوتحلیل دادهها

الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظامی نیروهای مسلح مهوری اسالمی ایران
سازه

بُعد

عامل

زیر عامل
تدوین نارنوب نظری

تدوین/توسعه رهنامه

هماهنگی عمودی
هماهنگی افقی
سازگاری
بررسی محتوایی رهنامه تدوینشده

تولید

تأیید و تصویب

هماهنگی نهایی
امتای مقام مجاز

صدور و ابالغ

تکثیر
توزیع
تو یه

پیادهسازی

ساختار سازمانی موردنیاز

سازماندهی
برشها (راهبردی-عملیاتی-تاکتیکی)

فناوری موردنیاز

تولید/تأمین تسلیحات و تجهیزات
طراحی فرآیندها
تدوین روشها

تربیت و آموزش

آموزش انفرادی
آموزش یگانی

تدوین/اصالح راهبرد و

بازدارندگی

تاکتیکها

آفندی
پدافندی

تهیه طرحها

عملیاتی
توسعهای

بازخورد

نظارت

مشاهده-اخذ گزارش

ارزیابی

آزمون ،تمرین و رزمایش

شکل  :9الگوی مفهومی فرآیندی تدوین و توسعه رهنامه نظامی نیروهای مسلح مهوری اسالمی ایران
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روششناسی
نوع تحقیق از نوع کاربردی  -توسعهای و رویکرد تحقیق آمیخته است .ازآنجاییکه این تحقیاق در
پی طراحی الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظامی ن.م.ج.ا.ا .است؛ بنابراین برای تعیین ابعاد ،عاملها
و زیر عاملهای این الگو از روش موردی -زمینهای استفادهشده است .همننین برای کشف روابط
میان ابعاد ،عاملها و زیر عاملهای احصا شده از ابزار ضریب همبستگی استفاده میشود.
امعه آماری این تحقیق بهصورت هدفمند از بین خبرگان نظامی و غیرنظامی و متخصصاان اماور
در سطح کشور و نیروهای مسلح با ویژگیهای سابقه خدمت در مشاغل راهبردی و یاا در ایگااه
سرتیسی به بای ،دارای آثار علمی و پژوهشی مرتبط و آشنا به محیط نیروهای مسلح ج.ا.ا .و آشانایی
مناسب با مسائل راهبردی و کالن رهنامهای انتخاب گردید .با تو ه به اینکه حجام امعاه آمااری
برای دادهها و متغیرهای کمّی محدود است؛ لذا حجم امعه نمونه بر حجم امعه آمااری منطباق
بوده و حجم امعه نمونه ،تمام شمار و به تعداد  33نفر از خبرگان انتخاب گردید.
در این پژوهش هت معآوری اطالعات از دو روش کتابخاناهای و میادانی اساتفاده شاد .ابازار
گردآوری کتابخانهای اطالعات فیشبرداری از اسناد مدارک و منابع کتابخانهای و اینترنتی داخلی و
خار ی مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و هان و آرشیو سازمانها و مؤسسات داخلی بوده و ابزار
گردآوری میدانی اطالعات پرسشنامه و مصاحبه عمیق با صاحبنظران بوده است.
در این تحقیق ابتدا کلیاه الگوهاای مو اود و تجاارب تادوین و توساعه رهناماه نظاامی داخلای
موردتحقیق و بررسی قرار گرفت .در ادامه مطالعه الگوهاای کشاورها و باازیگران منتخاب شاامل
ایایت متحده آمریکا ،ناتو ،انگلی ،،فیلیسین و نیوزیلند صورت گرفت و سس ،الگوی بومی طراحی
و ارائه گردید .برای غنیسازی مبانی نظری و استفاده از تجارب داخلی با  5نفار از صااحبنظاران
مصاحبه صورت گرفت .برای ارزیابی و اعتبارسنجی الگوی مفهومی تهیهشاده ،از ابازار پرسشانامه
استفادهشده و برای پاسخگویی به سؤایت پرسشنامه به  33نفر از خبرگان مرا عه شد.
برای تجزیهوتحلیل دادههای معآوریشده و تشریح و تبیین پاسخهای دادهشده به سؤال ،از آماار
توصیفی استفادهشده است .ابتدا با استفاده از نرمافزار اس.پای.اس.اس 24 .شاناختی از وضاعیت و
ویژگیهای معیت شناختی پاسخدهندگان حاصلشده و در اداماه باا اساتفاده از آزماون فریادمن
ابعاد ،عوامل و زیر عاملهای الگوی راهبردی موردنظر بررسی و رتبهبنادی شاده اسات .همچناین
برای بررسی رابطه بین ابعاد ،عوامل و زیر عاملهای الگوی موردنظر از ضریب همبستگی اساسیرمن
استفادهشده است .همننین بهمنظور مادلساازی معاادیت سااختاری الگاوی مفهاومی تحقیاق از
نرمافزار اسمارت پی.ال.اس .استفادهشده است.
روایی و اعتبار این پژوهش با نقد و بررسی نظریههای باه کاار گرفتاهشاده و هامنناین ،بحاث و
تبادلنظر و استفاده از نظرات اساتید محور و راهنمای گروه مطالعاتی حاصلشده است .با تو ه باه
اینکه حجم امعه آماری با حجم امعه نمونه یکسان است بنابراین موضوع تعمیم نتاایج تحقیاق
در این پژوهش مطرح نیست و درنتیجه پایایی در این پژوهش موضوعیت ندارد.
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تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
نتایج حاصله از آزمون فریدمن ،ضریب همبستگی اسسیرمن و مدلسازی معادیت ساختاری دیلات
بر این دارد که هر  5بُعد 14 ،عامل و  44زیر عامل این الگاو از ساوی امعاه خبرگاان تأییدشاده
است .با تو ه به گستردگی حجم مطالب تجزیهوتحلیل دادهها امکان گزارش آن در حجم محادود
این مقاله و ود نداشته است؛ بنابراین در شکل  13فقط به گزارش مدلسازی معاادیت سااختاری
برای بُعد «بررسی و معآوری اطالعات» بسنده شده است .ایان فرآیناد بارای  4بُعاد دیگار نیاز
انجامشده است .در شکل  13باا تو اه باه اینکاه مقادار باار عااملی بُعاد «بررسای و ماعآوری
اطالعات» با عوامل خود بیشتر از  3.4است بنابراین رابطه بُعد با عوامل موردقبول اسات .از طرفای
با تو ه به اینکه مقدار بار عاملی عوامل «مبانی مؤثر» و «عوامل مؤثر» با زیر عاملهای خاود بیشاتر
از  3.4است بنابراین رابطه عوامل با زیر عاملها موردقبول است.

رهنامه دفاعی-امنیتی

سیاستهای کالن دفاعی

3.532

3.455

3.459

قوانین

راهبردهای ملَی

اندیشه دفاعی اسالم

اندیشه دفاعی امامین
3.554

3.549

3.494

X1
ویژگیهای
3.495

3.453

3.142
عوامل مؤثر

عوامل

3.454
3.544

محیطی

ظرفیتها و قابلیتهای

دفاعی

1.333
3.415

و ژئواستراتژیکی
کشور

3.522

3.244
مبانی مؤثر

3.445

ژئوپلیتیکی

آرمانها

سطح فناوری

3.532
3.493
رهنامه

3.414

3.459

توانایی بسیج

تصور از ماهیت

ملَی

نگهای آینده

بررسی و
معآوری
اطالعات
3.422
تجارب
نظامی

اهداف نظامی

نظامی

شکل  :13مدلسازی معادیت ساختاری بُعد «بررسی و معآوری اطالعات» و عوامل و زیر عاملهای آن
یافتههای تحقیق

با انجام مطالعات کتابخانهای ،مرا عه باه نظار خبرگاان و تجزیاهوتحلیال ساؤال تحقیاق ،الگاوی
ارائهشده در دول ( 2همان دول حاصل از ادبیات تحقیق) و شکل  11حاصل شد که این الگاو
دارای  5بُعد 14 ،عامل و  44زیر عامل است.
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شکل  :11الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظامی نیروهای مسلح مهوری اسالمی ایران

نتیجهگیری و پیشنهاد
الف  -نتیجهگیری:

الگوی ارائهشده ،یک الگوی فرآیندی حلقهای پیوسته بوده که دارای  5بُعد زیر میباشد:
-1بررسی و معآوری اطالعات -2 ،طراحی -3 ،تولید -4 ،پیادهسازی -5 ،بازخورد
با مقایسه ابعاد کرشده با فازها و مراحل الگوهای مطالعه شده داخلی و خار ی ،ابعااد «بررسای و
مع آوری اطالعات»« ،تولید» و «پیادهسازی» و عوامل و زیر عاملهای مربوط به آنها تا حادودی
همسو با الگوهای بررسیشده و ابعاد «طراحی» و «بازخورد» و عوامال و زیار عامالهاای مربوطاه
آنها تا حدودی غیرهمسو است که زو یافتههای تحقیق میباشند.
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ب  -پیشنهادها:

 -1نسبت به بهکارگیری الگوی ارائهشده در این تحقیق نیز هت تدوین رهنامه نیروهای مسلح
اقدام گردد.
 -2اشکایت و نواقص عمده ارائه الگوی تدوین و توسعه پ ،از پیادهسازی به دانشگاه عالی دفاع
ملی بهمنظور طرح موضوع دید مطالعاتی منعک ،گردد.
 -3بهمنظور یکسارنهسازی و بهینهسازی تمام سطوح تدوین رهنامه ،نسبت به طراحی الگوی
تدوین و توسعه رهنامه نیروهای مسلح در سطوح عملیاتی و تاکتیکی نیز اقدام گردد.
 -4نسبت به انجام طرح تحقیقاتی هت سازمانهای نیروهای مسلح (آ ا ،سساه ،ود ا و نا ا)
بهمنظور تدوین رهنامه نظامی مربوطه با استفاده از الگوی ارائهشده این تحقیق اقدامات مقتتی
صورت گیرد.
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فهرست منابع
-

امام خمینی

(رحمت ا ...علیه)

(" ،)1352صحيفه نور" ،ج  ،21تهران ،دفتر حفظ و نشر آثار امام

(رحمت ا ...علیه)

الف -منابع فارسی:

-

افشردی ،محمدحسین (" ،)1395جزوه درسی"

-

پالوج ،مجتبی (" ،)1391طراحی الگوی مناسب برای تدوین سياستهای کلی نظام ج.ا.ا ،".تهران،
انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی

-

دهقان ،محمد (" ،)1353نظریههای امنيت ،مقدمهای بر طرحریزی دکترین امنيت ملی ( ،")1لد اول،
انتشارات ابرار معاصر

-

شهرآیینی ،اسماعیل (" ،)1394الگوی راهبردی چابک سازی یگانهای عمده عملياتی قرارگاه پدافند

-

قنبری هرمی ،محمدحسین (" ،)1352دکترین نظامی" ،زوه درسی ،دافوس سساه

هوایی خاتم (ص) آجا متناسب با تهدیدات ناهمتراز" ،رساله دکتری ،دانشگاه عالی دفاع ملی

-

قنبری هرمی ،محمدحسین (" ،)1392کلياتی پيرامون دکترین نظامی" ،پژوهشکده دفاعی و امنیتی

دانشگاه امام حسین
-

(علیه السالم)

،

لونی ،محمدرضا (" ،)1359دکترین نظامی چگونه شکل میگيرد؟" ،فصلنامه علوم و فنون نظامی ،سال
هفتم ،شماره  ،15صص 25-42

-

معین ،محمد (" ،)1352فرهنگ فارسی" ،تهران ،انتشارت ندا

نوروزی ،محمدتقی و محمدنژاد ،میرعلی (" ،)1345فرهنگ استراتژی" ،نشر سنا

هاشمیتبار ،سید اصغر و همکاران (" ،)1394تدوین و توسعه الگوی تدوین رهنامه نظامی جمهوری
اسالمی ایران" ،رساله مطالعات گروهی ،تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی
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