
 

 

 

 

 
 

 اسالمی ایرانجمهوری مسلح  یروهاین هاییژگیومقاله پژوهشی: 

 ندهیمسلح آ یروهاین یمعمار یراهبرد یالگو نیبا نگاه تدو یدر اسناد باالدست

20.1001.1.20084897.1400.19.86.5.2 
 خسرو بوالحسنی1، رشید دانش2، احمدعلی نظرینژاد3، محمود محمودی4

 50/58/0055 :مقاله پذیرش                                                                   50/57/0055: مقاله دریافت                         

 چكیده
متناسد  بدا    ندد  یدر آ رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین هاییژگیو یواکاو باهدفپژوهش حاضر 

بود  و  یپژوهش، از نوع پژوهش کاربرد نیاست. ا شد انجام یاسیو س یو تحوالت اجتماع ند یآ اتیمقتض
 از و هدا داد  یگدردآور  یو مراجعه به اسناد و مدارک و ابزار پرسشنامه بدرا  ایمطالعه کتابخانه هایاز روش

اسدت. در   شدد  اسدتااد   ،قید موردتحق یانتخاب حجم نمونده جامعده آمدار    یهدفمند برا یرگینمونه روش
 یهدا یژگد یومسدلح و   یروهدا ین یفعلد  یهدا یژگیوپژوهش،  سؤاالتاهداف و  یپژوهش حاضر در راستا

حدوز    کید  عندوان بده  یطد یمح طیشدرا  نقشو در ادامه  شد انیب یباالدستمسلح با استناد به اسناد  یروهاین
حاصد    جیاست و نتا قرارگرفته موردتوجه رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین یهایژگیودر  رگذاریتأث

 یهدا نقدش و  هدا تید قابل، هدا یژگیو ،ریتأث نیبود  و با توجه به ا یطیمح طیمهم شرا ارینقش بس دهند نشان
 است. شد انیبو  میترس ند یمسلح در آ یروهاین
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 مقدمه
 از پیش سال 611 حدود در که است شد گرفته استراتژیا یونانی لغت از استراتژی(راهبرد ) واژ 

؛ یطدورکل بده شدد.  مدی  گاتده  نظدامی نیدز   نیروهدای  هدایت علم و هنر و به رفتهمی به کار میالد

 نظدامی،  تحدرک  هددایت  هندر  خصدو  بده  لشدررداری،  جنگ، از هنر است عبارت استراتژی

 آمدوزش  کندد. امدروز  مراکدز   می تضمین را نیروها ترکیبات و های سودمندموقعیت کهیطوربه

 مسدلح  نیروهای توانمندسازی در راهبردی، سازمان یک عنوانبه ج.ا.ایرانمسلح  نیروهای عالی

 نظدامی  سداختار  در نظدامی  عدالی  آمدوزش  مراکز و هادر پی آن، دانشگا  ؛ ودارند حیاتی نقش

 حیداتی  نقدش  آن عملررد نتایج آیند، کهمی حساببه مهم سازمان یک مسلح راهبردی نیروهای

 اصدلی  رکدن  عندوان بده  کشدوری  هدر  مسلح نیروهایداشت.  خواهد مسلح نیروهای عملررد در

 خدود  هایویژگی و هاحساسیت  یبه دل ملی منافع و امنیت تأمین در مهم مؤلاه و نظامی قدرت

واکداوی دقیدق و منسدجم در    نیداز بده    که است مواجه تهدیداتی و هاآسی  مختلف، با ابعاد در

-نشدود، بده   درمدان  و شناسدایی  موقدع به هاآسی  این چنانچه های آن دارد، زیرامندینارتقاء توا

 تدرین مهدم  از منددی بهدر   در را کشدور  جده یدرنت و داد  قرار تأثیر تحت را مجموعه تمام تدریج

نمود و یری از اهداف اصدلی مدا    خواهد مواجه مشر  نظامی، با قدرت یعنی ملی قدرت مؤلاه

باالدسدتی بدا نگدا      های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در اسنادکه همانا بررسی ویژگی

سازد. باشد را با چالش عمد  مواجه میتدوین الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح آیند  می

انسدانی، روحیده،    نیروی از؛ اعم مسلح نیروهای در نظامی توانایی ایجاد هایمؤلاه از هریکلذا 

 و کارآمدد، آمداد   ارتباطدات، تجهیدزات، فرمانددهی    پذیری، انضباط، آمدوزش اطاعت و وفاداری

 نقاط دارای ...تشریالت ادار  منسجم و و اطالعات، ساختار تولید و حاظ قدرت فعال، پشتیبانی

 یک بر حاکم اساسی هایمأموریت که است مواجه کمبودهایی و هاضعف با حالنیدرع و قوت

 آن تطدابق  با و داد  قرار یموردبررس را آن زایآسی  کارکردهای تا کندمی ایجاب مسلح نیروی

 به و بگذارد آزمون به را خود آن، فرضیه از انتظار کالن مورد دفاعی مدیریت و عملیات باقدرت

های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در ویژگی بین ایرابطه چه که دهد پاسخ سؤال این

 ایدن  دارد؟ اسناد باالدستی با نگا  تدوین الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح آیندد  وجدود  



 

 

 

 ویژگیهای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران  

  113 در اسناد باالدستی با نگاه تدوین الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح آینده

 خدوانی هدم  روش نیدز  و محیطدی  هدای بررسدی  و علمی هایروش قال  در تا دارد تالش مقاله

 .نماید دنبال را یفهمقاب انتظار، کاربردی و  مورد ای، نتایجزمینه

های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی برای تبیین مسئله اصلی این پژوهش که همانا ویژگی

، هستاسناد باالدستی  و با توجه به یامنطقهآیند  با توجه به تحوالت اخیر سیاسی و  ایران در

ی هاگیویژ و الگوهاویژ  بررسی نبردهای آیند  به موردنظراولویت  از مطالعه و بررسی درس پ

تحوالت اخیر فراملی جمهوری اسالمی مربوط به آن در چارچوب اصلی، طراحی خواهد شد. 

های ها و نظریهشد  قوانین حاکم بر نگا دهد برهم خوردن سهوی یا مدیریتیایران نشان م

المل  و زیر سؤال رفتن مااهیم مرتبط با آن همچون ماهوم دولت، سنتی روابط و امنیت بین

های ترایری و داعش سرزمین و معنای حاکمیت، بسترساز بروز تحوالتی شد  که پدید  گرو 

 شیب که شد  ینبرد ریدرگ مقاومت محور حاضر، حال در متأساانهشود. طلیعه آن محسوب می

 گر،ید یسو از. است یستیونیصه غاص  میرژ یعنی اسالم جهان یسرطان غد  ندیخوشا همه از

 و یبیل مصر، چون کشورها یبرخ در اگرچه یاسالم یداریب قال  در خواهانهعدالت یهاجنبش

 انقالب قیطر تداوم گرانیب منی چون کشورها یبرخ در یول نهاد، افول به رو ظاهربه تونس

 باشد.یم اسالم جهان در یاسالم

دیدار اعضای  در 13/8/39در تاریخ  العالی()مدظلهای فرماند  معظم ک  قوا حضرت امام خامنه

 فرمایند:خبرگان رهبری چنین می

نطاه  حال در جدیدی نظم و است تغییر حال در جهانی نظم، است تغییر حال در دنیا کهوقتی"

 جایگا ، اسالم جایگا ، عالم جدید نظم در. داشت خواهیم تریمهم وظایف طبعاً ما، است یبند

، کنیم فرر توانیممی را این؟ بود خواهد کجا ایران ما مهم کشور جایگا ، اسالمی جمهوری

 ".کنیم حرکت آن، دررا  کنیم بینیپیش

را  (اسالمی انقالب عم  حوز  /فناوری/ در مااهیم) محیطی معنادار توان تغییراترو میازاین

حائز اهمیت  مسئلهبنابراین  عنوان یری از دالی  لزوم تغییر ساختار نیروهای مسلح بیان نمود.به

در های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و دغدغه اصلی این پژوهش، شناخت ویژگی

های ها و صالحیتویژگی آن دانش، مهارت، تا بر اساساست اسناد باالدستی آیند  با توجه به 

در های علمی شیو  به و مسئولین لشگری و کشوری فرماندهان و مدیران ازیموردنشخصیتی 

هدف لذا  .دنمحقق گرد بار نیدرا، موردنظرشناسایی و مشخص شود و مطالبات این خصو  



 

 

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک - سال نوزدهم، شمار 68، زمستان 1411

 

114  

با توجه به  جمهوری اسالمی ایرانهای نیروهای مسلح بررسی ویژگیو  ییشناسا تحقیق اصلی

 و مقتضیات آیند  است. یامنطقهتحوالت سیاسی و 

 :اند ازعبارت اهداف فرعی نیز

 در شرایط فعلی های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانویژگیالف( شناسایی 

 یباالدستبا عنایت به اسناد  های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانویژگیب( شناسایی 

 در آیند  های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانویژگیدر  رگذاریتأثعوام  پ( شناسایی 

بدا   آیند های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در ویژگیتحقیق این است که سؤال اصلی 

صورت ذی  به سؤاالت فرعیو  ؟اندکدام و مقتضیات آیند  یامنطقهتوجه به تحوالت سیاسی و 

 است:

 ؟اندکدامدر شرایط فعلی  نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اصلی هایویژگیالف( 

 ؟اندکدام یباالدستبا عنایت به اسناد  های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانویژگی ب(

 ؟رگذارندیتأثدر آیند   های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانویژگیعوام  در چه پ( 

 تحقیق نیز این است که: یهاهیفرض

و  آیندد  های نیروهای مسلح جمهدوری اسدالمی ایدران در    ویژگیبین باید  رسدیمالف( به نظر 

 و مقتضیات آیند  تناس  وجود داشته باشد. یامنطقهتحوالت سیاسی و 

های نیروهای مسلح جمهدوری  ویژگیمحیط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی( بر ) طیمحب( شناخت 

 است. رگذاریتأثآیند  اسالمی ایران در 

 مبانی نظری

 پیشینه تحقیق: -

 آمد: به دستعنوان پیشینه تحقیق هدر منابع مختلف موارد ذی  ب آمد عم بههای با بررسی

جنوبی،  ( دو نار از پژوهشگران کشور کر 2112) یک لونگ هیون و سون مای کئون، مین یونگ

را  نظدامی  حوز  در معماری چارچوب شناسیهستی سازیپیاد  و تحقیقی تحت عنوان؛ طراحی

 شناسدی هسدتی  سدازی پیداد   و سؤال تحقیدق عبدارت اسدت از؛ طراحدی     ؛ کهاندبه انجام رساند 

 فراگیدر  شناسدی هستی توسعه صورت است؟ لذا برای به چه نظامی حوز  در معماری چارچوب

 مدرتبط،  عناصدر  پدذیری اتصدال  تبییندی،  کاملیدت : از اندد عبارت که است شد تعریف چهاراص 

-ONT یبرمبندا  توسدعه  راهبدرد  آن بدر  عدالو  . هدا داد  مجدد استااد  قابلیت و هاداد  پایداری



 

 

 

 ویژگیهای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران  

  111 در اسناد باالدستی با نگاه تدوین الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح آینده

DAF  بده  دسدتیابی  بدرای  هدا دیددگا   از هاداد  جداسازی از است عبارت که است شد  بنانهاد 

-ONT نخسدت  ؛بودندد از  عبارت خالصه طوربه تحقیق این ، نتایجوجودنیباا. موردنظر اصول

DAF معمداری  هدای چدارچوب  توسدعه  مواندع  کداهش  موجد   وخطدا آزمون کاهش طریق از 

 انتظدار  تدوان می تیدرنها و دهدمی ارتقاء را معماری هایچارچوب کاملیت کهاین دوم. شودمی

 .نظامی بپردازد معماری هایچارچوب ارزیابی به که داشت

 معمدداری هددایچددارچوب توسددعه و ( تحقیقددی تحددت عنددوان؛ تدددوین1391) یمرآتددحسددین 

 چدارچوب  توسعه سؤال تحقیق عبارت است از؛ ؛ کهدفاعی را به انجام رساند  است هایسازمان

گونده وارد  است؟ ایشدان ایدن   جمهوری اسالمی ایران چگونه کشور دفاعی هایسازمان معماری

 سدازمانی  معمداری  هدای چدارچوب  بده توسدعه   غالباً بزرگ فاعید هایشود که سازمانبحث می

هدای  طبق بررسی. نمایندمی اجتناب رایج هایکارگیری چارچوببه از و پردازندمی خود خا 

 هدای چدارچوب  توسدعه  بدرای  روشدی  نیبه تدوصورت مطلوبی به تحقیق صورت پذیرفته، این

 .است پرداخته دفاعی هایسازمان معماری

 :شناسیمفهوم  -

  0دفاع
ها و اعمدالی کده بدرای دور    اقدام به مجموعه یطورکلبهمعنی دفع کردن بود  و  دفاع در لغت به

)عسدگری و   شدود. گاته مدی « دفاع»پذیرد، نمودن و یا از بین بردن، خطر و یا تهدید صورت می

 (12: 1391ران، همرا

 معماری

های تشریحی که بدرای تشدریح یدک شدیء، بدا      شد  یا ارائهاز مصنوعات طراحی یابه مجموعه

در طدول زمدان    وهدا اسدتااد    توانند برای تعیین نیازمندیمی کهیطوربهیردیگر مرتبط هستند، 

 ,J.E. Varajao) .شدود ، معماری گاته میا حاظ نمایندر توانند آن شرایطمی ،ماید حیات آن

سوی دیگر محصوالت معمداری آن دسدته اقدالم گرافیردی، متندی و جددولی        از (140 :2011

 .شدوند توسدعه داد  مدی   ،هدای مربدوط بده آن   منظدور تولیدد و تشدریح ویژگدی    هسدتند کده بده   

(Rood.M.A, 1994: 75) 
 2تیامن

                                                                 
1 Defense 
2- Security 
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وجدود احسداس رضدایت و    »که ایجابی یعنی؛  دارای دو معنای ایجابی و سلبی است تیامنواژ  

)شیهان،  «.نبود ترس، اجبار و تهدید»و سلبی یعنی؛ « مردان و شهرونداننزد دولت اطمینان خاطر

رهایی از وحشت، خوف، خطر و داشتن آرامدش و  » عبارت است از؛ تیامن( بنابراین 81: 1366

 (172: 1392)جعاری،  «.ها و منافع حیاتی کشوراطمینان در حراست و صیانت از ارزش

 0ملّی تیامن

کده   اعتقاددارندد  ؛ واندد در نظر گرفتده « یقدرت نظام» یمعناهمملّی را  تیامنگرایان امروز  واقع

( 112: 1394)مرادیدان،   است.« ملّی تیامن»مردان در بحث کشمرش بر سر قدرت، هدف دولت

ماهدومی، ضدعیف و    ازنظدر ملّدی   تید امن»اعتقاد دارد: « 2بوزان یبار» ، شخصی مانند؛وجودنیباا

( و یدا  291: 1367پدور،  )تقدی  «سیاسی، ماهدومی قدرتمندد اسدت.    ازنظرتعریف، مبهم و  ازنظر

است از؛ تواندایی یددک کشدور در دفددع تهدیددهای       ملّی عبارت تیامن»گوید: تعریای دیگر می

 (146: 1369)مرادیان،  «خارجی، علیه حیات سیاسی یا منافع ملّی.

 جانبههمهدفاع 

از منظر مقام معظم رهبری فرماندهی کد  قدوا حضدرت    « جانبههمهدفاع »یری از تعاریف اصی  

حدس زدن و تشخیص دادن نقشه دشدمن و اینرده در   » عبارت است از؛ (یالعالمدظله) ایخامنه امام

ها همیشده بایسدتی   ریزیسر ببرد و در برنامهمقاب  فعالیت دشمن، کشور نباید در حال اناعال به 

سدازی و  آمداد  » ( و یا در تعریای دیگر به؛1392ای، )امام خامنه «جلوتر از دشمن حرکت نماید.

و مقابله بدا هدر    یریشگیپمنظور های انسانی، امرانات مادی و معنوی، بهکارگیری همه سرمایهبه

 :1392)متقدی،   «شدود. گاتده مدی   جانبههمهنوع تهدید و تهاجم دشمنان خارجی و داخلی، دفاع 

48) 

 2امنیت پایدار

 درواقدع ( 7: 1391)عالیدی،   ماهوم امنیت پایدار متضمن یک ماهوم نو در مباحث امنیتی اسدت. 

امنیت پایدار ناظر بر درک جامعی است که در آن به همه عوام ؛ سیاسدی، اجتمداعی، فرهنگدی،    

 (62 :1364)نصیری،  شود.، توجه میباهمدفاعی و امنیتی در کنار یردیگر و در تعام  

 3چالش

                                                                 
1 National Security 
2 - Sustainable Security 
3 - Challenge 
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نقاط قوت، ضعف و همچنین فرصت و  یرجاییرپارچه و چالش عبارت است از؛ تأثیر متقاب ، 

کشدور را بدا مشدر      یک شد نییتعکه تحقق اهداف از پیش  المللیتهدید در محیط ملّی و بین

 (298: 1367، یدهررد ینیمب) سازد.روبرو می

 قوت نقاط

 در سدازند   و امدن  ییفضا جادیا در مسلح یروین بالقو  و فعّال یهاتیقابل و هایتوانمند شام 

 (11: 1363 نژاد،انیعصار) .باشدیم محوله یهاتیمورأمی ریگیپ

 دیتهد

 ضدد  و یروند یب عوامد   شدن فعّال از و داشته یرونیب جنبه که کشوریک  هیعل اقدامتهدید یعنی 

 (1: 1361 ،یافتخار) .دارد تیحرا یمل تیامن

 فرصت

 جامعده  یکارکردهدا  و اهداف تیتقو سب  تواندیم که یالمللنیب طیمح یهاتیقابل و ازاتیامت

 (11: 1363 نژاد،انیعصار) .شود قیموردتحق

 الگو

الگو بخشدی اسدت کده     درواقعباشد. از جهان واقعی می شد ساد الگو یا مدل، نمایش نظری و 

 (29: 1397 )سنجقی و همراران، دهد.شر  یا کیایت ک  را نشان می

 الگوی راهبردی

الگوهای کیای و ماهومی دانست کده موجد  تسدهی  درک     ازجملهتوان الگوی راهبردی را می

هدا  باعث تعیین جهت حرکت یک سازمان، متمرکز شدن تالش و نیزها در سطح راهبردی پدید 

 (19: 1391بیگی، )حسن .کندبینی آیند  را فراهم میو ارزیابی محیط شد  و امران پیش

 یراهبرد تیریمد

 از کید بده هر   ید ن یبرا الزم ریتداب ای هاکاررا  نییتع سازمان، اهداف انتخاب و نییتع ندیبه فرآ

 اقددامات  یبندد زمدان  و یند یبشیپ ،شد نییتع یکارهارا  انیم از کاررا  نیبهتر انتخاب ها،هدف

 و کدار  شدرفت یپ یابیارز و شد ینیبشیپ اقدامات و هااستیس یریگیپ ،اهداف تحقق یبرا الزم

-در تعریای دیگر مدی ( 224: 1378 ،ینیچگ) .شودیم گاتهمدیریت راهبردی  آمد دستبه جینتا

های سازمانی در راستای کس  موفقیدت در میددان رقابدت بایسدتی از ندوعی      سامانهتوان گات؛ 

همدان   درواقدع ریدزی  و محیط گرا باشدند، ایدن ندوع برنامده     نگرند یآریزی بهر  گیرند تا برنامه

 (31: 1397)سنجقی و همراران،  مدیریت راهبردی است.

 چارچوب نظری
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های مؤثر در شناخت تهدیدها و متغیرها در برقراری ترین موضوع دربار  عوام  و مؤلاهاساسی

که عدم  است خارجیامنیت جمهوری اسالمی ایران، آگاهی و شناخت تهدیدهای داخلی و 

های فراوانی در این مسیر و مأموریت نیروهای مسلح آشنایی با این تهدیدها موج  بروز چالش

-طبقه»ها، های مناس  در فهم ماهیت تهدیدگردد. یری از روشجمهوری اسالمی ایران می

اد و ، ابع«بندی تهدیدهاطبقه»های متااوت است. ها و مؤلاهها بر اساس شاخصآن« بندی

، تابع فرهنگ تیامنکارگیری آن در حوز  دفاع و سازد. تهدید و بهزوایای تهدید را نمایان می

های ها و رهیافتملّی است. لذا تهدید در مرات ، نظریه تیامنی مختلف هاو گاتمانراهبردی 

-به« ییگراواقع»طور مثال؛ تهدید در نظریه ی، نقش و جایگا  متااوتی دارد. بهتیامنمختلف 

« یانگارساز »در نظریه دارد، اما تهدید  ملّی نقش محوری در امنیت« مرت  کپنهاگ»خصو  

بنابراین برخی از اصول مهمی که در تأمین امنیت ملی کشور ؛ است قرارگرفتهدر حاشیه 

 (12: 1391از: )حامد بابایی و مرادیان،  اندعبارتنمایند یی را ایااء میبه سزاج.ا.ایران نقش 

 شناخت دقیق و فراگیر دولت و ملت در خصو  تهدیدهای داخلی و خارجی. .1

حرکت در مسیر توسعه انسانی و هماهنگ و هدفمند و پایدار باهدف پیشرفت کشور در  .2

 های مختلف علمی، فنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دفاعی و نظامی.عرصه

و تقویت فرهنگ و هویت خودی و  های اسالمی، مذهبی و ایرانیتقویت مستمر ارزش .3

 های عمیق اسالمی.ارزش

افزایش توان نظامی برای دفع تهدیدهای نظامی و حاظ تمامیت ارضی و استقالل کشور در   .4

 نگری.بینی و پیشگیری و آیند برابر تهاجم بیگانگان و پیش

و اقتدار و فراگیر نمودن اراد  جمعی برای افزایش توان  صیانت و تقویت همبستگی ملی  .1

 جامعه اسالمی و کشور.

المللی ای و بینهای منطقهدر عرصه« دیپلماسی فعال»کارگیری تقویت و حمایت از ابترار به  .8

 اعتماد.جهت حاظ منافع و مصالح و امنیت ملی و تقویت پیوندها با کشورهای قاب 

 ای و فراطقههای دشمنان منپایداری ملت در برابر یورش و شبیخون بیگانگان و توطئه  .7

 ای.منطقه

 کارگیری نظام اطالعاتی کارآمد و کارساز.به .6

 .رانیا یاسالم یجمهور مسلح یروهاین هایها و قابلیتیژگیوشناخت  .9



 

 

 

 ویژگیهای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران  
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 ای مطلوب و کارآمد.های امنیتی منطقهایجاد چارچوب .11

 شناسیروش
گدردد.  از روش آمیختده اسدتااد  مدی    ؛ وکاربردی اسدت  -اینوع تحقیق در این پژوهش، توسعه

های کمی و کیای در تمامی مراحد  مختلدف تحقیدق صدورت پذیرفتده و تمدامی       ترکی  روش

تدوان اذعدان داشدت کده روش غالد  در ایدن       ها بر همدیگر تأثیرگذار هستند. پدس مدی  قسمت

 شد:باپژوهش، روش داد  بنیاد است. جامعه آماری پژوهش حاضر شام  موارد مؤثر ذی  می

مراجدع   (یالعالمدظله) ایهای حضرت امام خامنهالف( کلیه اسناد و مدارک باالدستی از قبی ؛ اندیشه

 ذیصالح و مرتبط با موضوع تحقیق.

منظور تبیین و مستندسازی تجربیات نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایدران در  ب( خبرگان: به

تددوین   ن در اسدناد باالدسدتی بدا نگدا     های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایدرا ویژگیحوز  

 آمدد  عمد  بده ، از جامعه آماری خبرگدان اسدتااد    الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح آیند 

ای )از طریدق  کتابخانده  های مطالعده گردآوری اطالعات در این تحقیق با استااد  از روشاست. 

های اینترنتی معتبدر( و تحقیقدات   یتبرداری و ساکت  و مقاالت با استااد  از روش فیش مطالعه

نظدران و خبرگدان جامعده آمداری( صدورت گرفتده       نامه بین صاح تهیه و توزیع پرسش) یدانیم

برداری از اسناد و مددارک و جسدتجو   ابزارهای فیش اند ازتوانستهاین تحقیق محققین  در است.

نادر از   71تعدداد   تحقیدق را  یجامعده آمدار  ، وجدود نیبداا  ، استااد  بهینده نمایندد.  افزارهانرمدر 

هدای سدطوح فرمانددهی و    ها و سدازمان فرماندهان ارشد، مدیران عالی و کارشناسان خبر  یگان

دهند. در ایدن  مدیریتی با تحصیالت عالی در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تشری  می

شدوند کده   تقسدیم مدی  گرو  اصلی  4لحاظ سطح تحصیالت به  به دهندگانپاسخجامعه آماری، 

 (1 نمودارو  1 جدول) از: اندعبارت
 

 

 

 : میزان تحصیالت جامعه نمونه آماری1جدول 
کارشناسی  دکتری دیپلم یاسهینظر مقا

 ارشد

-فوق کارشناس

 دیپلم

 جمع

 71 1 11 17 41 1 فراوانی
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فراوانی 

 )درصدی(

43/1 17/16 26/24 29/14 43/1 111 

 
 : فراوانی تحصیلی جامعه نمونه آماری1 نمودار

 تحقیق یهاوتحلیل دادهتجزیه
ها و و دالی  گوناگون و در مقاطع زمانی مختلف، دستخوش بحران طیبه شراکشورها بنا 

ها سب  افزایش ثبات و باال رفتن که عبور مقتدرانه از آن شوندتهدیدهای گوناگونی می

دفاع » بنامای الزام راهبردی هر جامعه وجود اندیشه نیترمهمبنابراین ؛ توانمندی آنان خواهد شد

رسیدن به دفاع  یهارا ر در جمهوری اسالمی ایران یری از است. در حال حاض« جانبههمه

 *، تقویت و ارتقاء بنیه دفاعی کشور است.جانبههمه

نظامی  تسلیحاتترین ابزارها و تردید داشتن نیروهای مسلحی مقتدر و مجهز به مدرنبی

هوشمند که وظیاه دفاع از حاکمیت، امنیت، استقالل و تمامیت ارضی کشور را در برابر هرگونه 

المللی، واقعیتی بدیهی و انرارناپذیر است. دارد، در عرصه جهانی و بین بر عهد تهدید و تجاوز 

ونی است که دارای معیارها و کارکردهای گوناگ جانبههمهدر نظام جمهوری اسالمی ایران، دفاع 

                                                                 

نیروهای مسلح جمهوری » اند:فرمود  بار نیدرارتبه ارتش و سپا  مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان عالی* 

منظور دفاع از های دفاعی بهاسالمی ایران بایستی قوی بشوند و قدرت دفاعی خود را باال ببرند. ارتقاء توانمندی

تمامیت ارضی، شرف ملی، هویت دینی و استقالل ملی بود  و ما به هیچ کشوری و به هیچ ملتی قصد تجاوز 

 (111: 1392)جعاری، .« میدارباشیبنداریم، اما باید 
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ها و طورکلی در لحظهاند و بهریزی و طراحی گردید های دشمن برنامهبرای مقابله با تالش

توان اساسی که می یهامقولهسازد. یری از این های زمانی حساس نمود خود را آشرار میبرهه

است. « یهای دفاعمدیریت بحران»آورد،  به شمار نیز  جانبههمهکارکرد اساسی دفاع  آن را

ها در سطح ملّی، ضمن تحت تأثیر قرار دادن توان چراکه عدم مدیریت و توجه به این بحران

)عسگری  گردد.سوزی و پیشرفت صعودی تهدیدها می فرصت ، منجر بهج.ا.ایران دفاعی کشور

 (169: 1391ران، همراو 

 فعلی نیروهای مسلح یهایژگیوالف( 

ذی  را  گانههای نهتوان ویژگیمیبیان شد،  نیروهای مسلح یهاتیمأموربرای  آنچهاساس بر 

-در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، به« نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران»برای 

اص  دفاع و رویررد دفاعی در  هاصورت ذی  تبیین و ارائه نمود؛ که با توجه به این ویژگی

مؤثر خود را به سرانجام برساند که نیروهای  ییراکاعم  کارآمدی و  درصحنهتواند شرایطی می

؛ ازلحاظمسلح و سازمان دفاعی کشور بر اساس ماهیت تهدیدهای داخلی و خارجی، 

، در وضعیت مناسبی «های دفاعشیو »و « آموزش»، «نیروی انسانی»، «تجهیزات»، «تسلیحات»

به  کیای و اوضاع رو طیبه شرا ضرورت دفاع در آیند  از کیان اسالمی چراکهقرار داشته باشند. 

حتی در زمان  *«بازدارندگی»توان  ها بستگی داشته و با ایجاددفاع و امنیت و کارآمدی آن رشد

ملّی در برابر تجاوز احتمالی خارجی نیز متصور خواهد  جانبههمهصلح نیز تأمین امنیت و دفاع 

 (2 )نمودار (11: 1391، همرارانو  ییحامد بابا) بود:

 

 

 

 

 

 

                                                                 
در  ذباناودر حقیقت برقراری نوعی رابطه قدرت در جهت جلوگیری از رسیدن طرف مقاب  به اهداف خود « بازدارندگی»* 

( استراتژی بازدارندگی بعد از جنگ 222: 1392رفتار و عملررد وی از طریق قدرت سخت و نرم است. )جعاری، 
ابزاری خا  برای متقاعدسازی اتحاد جماهیر  صورتبهو  آمریرا آغاز متحد االتیاجهانی دوم و برای اولین بار توسط 

 (33: 1369در آمد. )فریدمن، سابق[ برای جلوگیری از آغاز جنگ جهانی سوم ] یشورو
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 نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران گانهنههای : ویژگی2نمودار 

 یباالدستنیروهای مسلح با استناد به اسناد  یهایژگیوب( 

با توجه به اسناد و  نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران گانهنههای ویژگیپس از بررسی 

های نیروهای مسلح جمهوری های اصی ، الزم و ضروری است که ویژگیمدارک و رهیافت

 اسناد باالدستی مورد واکاوی قرار گیرد. ازنظراسالمی ایران نیز 

ها، های آرمانمتصدیان معماری نیروهای مسلح باید در اجرای فرآیندهای معماری خود به مؤلاه

هدای دیندی، بده    هدای دفداعی امنیتدی از بعدد مبدانی و آمدوز       هدا و آمدوز   اهداف، اصول، ارزش

هدای دفداعی امنیتدی،    های اجرایی دفاعی از بعد سیاسدت های کلی امنیت ملی و سیاستسیاست

و امدام   )رحمدت ا... علیده(   یند یخمی از بعد قوانین و مقررات، تدابیر و رهنمودهای امدام  قانون اساس

صدورت مسدتقیم و چده    حوز  اسناد باالدسدتی چده بده    است. از سوی دیگر العدالی( مدظله) یاخامنه

های دیگر الگوی معماری نیروهدای مسدلح مدؤثر اسدت و نقدش      صورت غیرمستقیم بر حوز به

عنوان نمونه در خصو  چه در رویررد و چه در ماهیت ایاا خواهد نمود. به بخش خود راالهام

های  ارها و ویژگیـمعی

روهای مسلح جمهوری ــنی

 رانـای اسالمی

 

تقویت 

کننده 

انسجام 

 ملی است

مانع غافلگیری  

 راهبردی است

ماهیتی 

 پویا دارد

 

 

قدرت 

 آفرین است

 

 

مستقل و 

 بومی است

 

 

نظام محور 

 است

 

 

 تدافعی است

 

 

دارای 

 تعادل است

 

در زمان صلح و 

جنگ  کارآیی 

 دارد

 



 

 

 

 ویژگیهای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران  

  123 در اسناد باالدستی با نگاه تدوین الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح آینده

های سیستمی و همچنین نوع برآورد و تعبیر از شرایط محیطیِ سیاسی، اقتصادی، نظامی شاخص

تدر ترمید    دقیدق  به عبارتهای بدی ، راهبرد و و غیر  یا در تعیین آیند  مطلوب از حوز  آیند 

صدورت  در تعیدین مقتضدیات آیندد  بده     تید درنهانیروهدای مسدلح و   سطح راهبردی معمداری  

ویژ  شناخت تهدیددات  به ،ناخت صحیح محیطدربار  ش. نمایدغیرمستقیم، نقشی اساسی ایاا می

تهدیددات آیندد  را چندین تعریدف      العدالی( )مدظلده  فرماندهی معظم ک  قوا ،های آنآیند  و ویژگی

چندین صدریح و روبداز و سده  الددفع نباشدد و       آیند ، اینممرن است تهاجمات در » ،اندنمود 

، العدالی( )مدظلده ایامام خامنده ) .«تر باشد و لذا پیچیدگی و ایمان قوی الزم استممرن است پیچید 

از اسناد باالدستی دربدار  نیروهدای    شد استخراجگانه ذی  برگرفته و  26های اما ویژگی (1394

 (12: 1391، همرارانو  ییحامد بابا) :رودمی به شمار ج.ا.ایرانمسلح 

 فقیه و فرماندهی ک  قواتحت امر ولی .1

 و ستم ایستادگی و مقابله با ظلم .2

 رأفت، رحمت و مهربانی با دوستان و شدت و مقاومت در برابر کاار و دشمنان .3

 هابا آن و سازشداشتن موضع فعال و عدم پذیرش تسلط کاار و دشمنان  .4

 جامعه مایه عزت، امنیت و قوام .1

 انسجامو  همدلی برخوردار از وحدت، .8

 آهنین و نظم مرات سلسلهدارای  .7

 متعال به خداونداترال  ایمان وداشتن  .6

 گانگانیبه بخودکاا و عدم وابسته  .9

 های اسالمی و انسانی در عین قدرت و اقتدارپایبند به ارزش .11

 معتقد، ملتزم و وفادار به اسالم و پیرو مرت  وحی .11

 مستحرم و مقتدر .12

 بودن مردمی .13

 ایمان، بصیرت، عزم راسخ، نگا  بلندمدت، احساس مسئولیت، فهم حقیقتدارای  .14
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 درونی یاستعدادهاخالق، متری به  مبترر، .11

 مبتنی بر علم و دانش و فناوری .18

 دارای نیروی انسانی متعهد، ایثارگر، شجاع، منصف، جوانمرد و مؤمن .17

 لی و مرزهای کشورکار و مهیای دفاع از حیثیت ملی و هویت مبهآماد  .16

 ناپذیر و غیرقاب  ناوذ در برابر دشمنانآسی  .19

 اسناد باالدستی منظرها از بایستهتوجه ویژ  به  .21

 و تحول نوسازی .21

 بندی نیروهای مسلحو ارتش در پیرر  حاظ دو مجموعه سپا  .22

 تقویت قدرت دفاعی، نظامی و امنیتی .23

 حاظ نظم و انضباط .24

 هازمینه تمام حاظ و ارتقاء آمادگی دائمی در .21

 انسانی اسالمی و هایرمانو آکرامت ت، فاشر دفاع از  .28

 و تجهیزات بر سالح نیروی معنوی و ایمان و قدرت روحی برتری بخشی .27

 مسلح نیروهای کیای ارتقاء .26

 ج( حوزه شناخت محیطی

نیروهای مسلح با توجه به  یهایژگیوهای تأثیرگذار در تدوین حوز اما یری از 

این اجتماعی، فرهنگی و سیاسی( است.  یهاطیمح) طیمحمقتضیات آیند  شناخت 

نیازی بر تعیین عنوان پیشحوز  با توجه به بررسی شرایط کنونی نیروهای مسلح به

های مرتبط با ابعاد و مؤلاه نیرگذارتریتأث نیروهای مسلح در آیند  است. یهایژگیو

 اند از:شناخت محیط، به ترتی  عبارتحوز  

 مؤثرترین مؤلاه ابعاد اولویت

 های عامفناوری فناوری 1

 فناوری اطالعات و ارتباطات فضای مجازی 2



 

 

 

 ویژگیهای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران  

  121 در اسناد باالدستی با نگاه تدوین الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح آینده

 های مرتبط با حوز  شناخت محیطابعاد و مؤلاه نیرگذارتریتأث: 2جدول 

 های متناظر با هر یک از ابعاد حوز  شناخت محیط به شرح زیر است:مؤلاه

مجازی، امنیت، اطالعدات و جامعده   های فناوری، مدیریت فضای فضای مجازی شام  مؤلاه -

 هدف؛

، منداطق  هدا، ها و ساختارها(، حدوز  راهبردها، سیاست) رفتارتیک و ژئواستراتژی شام  یژئوپل -

 مبانی و مرات ؛

نظامی( شام  مؤلاه صحنه جنگ، وضعیت بازیگران مدؤثر و نیروهدای مسدلح    ) امنیتیدفاعی  -

 فعلی؛

دیپلماسی عمومی، نوع نظدام حردومتی، اختالفدات    سیاسی شام  سیاست خارجی و داخلی،  -

مرزی و ارضی، انسجام ملی و تجانس سیاسی، سابقه تاریخی و هویت ملی و کارآمدی نظدام  

 حرومتی؛

شام  بالیای طبیعدی، مندابع اندرژی، تهدیددات بیولوژیدک، امنیدت غدذایی و         محیطیزیست -

 دارویی، منابع آب، آلودگی و تغییرات آب و هوایی؛

 های عام؛آوریآوری خا  نظامی و فنی شام  فنآورفن -

اقتصادی شام  قدرت، تجارت و رقابت، عدالت اقتصدادی، توسدعه و اشدتغال و کدارآفرینی،      -

 رشد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و خودکاایی و استقالل اقتصادی؛

 های جمعی، قومیت، انسجام اجتماعی، جمعیت،فرهنگی شام  نظام ارزشی، رسانه-اجتماعی -

 دین و مذه ، عدالت اجتماعی، کارآمدی و نظام علمی و آموزشی.

 نیروهای مسلح فعلی دفاعی و امنیتی 3

 نظام ارزشی اجتماعی و فرهنگی 4

 ها و مناطقحوز  ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی 1

 نظامکارآمدی  سیاسی 8

 خودکاایی و استقالل سیاسی اقتصادی 7

 تهدیدات بیولوژیک محیطیزیست 6
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های روند، قادر به تأثیرگدذاری مسدتقیم بدر    عنوان مقادیر اولیه در تحلی های محیطی بهشاخص

دهدی غیرمسدتقیم   است که این حوز  با شر های بدی  خواهند بود؛ این در حالی ی آیند حوز 

و  برندد   شیپشرایط، مالحظات و مقدورات، عوام   ازجملهبرخی ابعاد حوز  مقتضیات آیند ، 

شرایط محیط  حالنیدرعهای بدی  بر آن تأثیرگذار است. ی آیند ، از طریق آیند موانع بازدارند 

آن  یازجملده کنونی برخدی از ابعداد اسدناد باالدسدتی را تحدت تدأثیر خدود قدرار خواهدد داد.          

 کشور است. اندازچشمها، دکترین و سیاست

 ح در آیندهنیروهای مسل یهانقشو  هاتیقابل، هایژگیود( 

گاته شد و با توجه به مقتضیات آیند ، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران  آنچهبا عنایت به 

 به شرح ذی  باشند: ییهانقشو  هاتیقابل، هایژگیوباید دارای 

، فرماندهی و مدیریت، یتمداریوال شام : یرانج.ا.های مطلوب نیروهای مسلح ویژگی (1

عنوان عام  قدرت، تنوع یی بهگراتیمعنوعنوان عام  برتر ساز، توجه به نیروی انسانی به

ی خواهعدالتبودن، افزایی، بصیرت دینی و سیاسی، مردمیسازمان بر پایه انسجام و هم

دت و ایثار، تربیت و آموزش اسالمی، ایی، توجه به فرهنگ جهاد، شهگراآرمانو 

یی، گراجوانی، فداکاری و شجاعت، خودکاایی، خودباوری و خوداترایی، زیستظلم

 روحیه انقالبی و عزم جهادی و توجه به جبهه مقاومت

 و ، شام : آمادگیبایستی دارای آن باشند ج.ا.ایرانهایی که نیروهای مسلح قابلیت (2

 و یقانونمندهدفمند،  تهدیدشناسی، حرکت و یشناسدشمنجانبه، همه دفاعی اقتدار

 کشور بازسازی و آبادانی و سازندگی در آفرینیی، نقشمندنظام

-، شام : دفاع از اسالم، آموز بایستی ایفا نمایند ج.ا.ایرانهایی که نیروهای مسلح نقش (3

های اسالمی و امت اسالمی، پاسداری از انقالب اسالمی، حاظ امنیت، استقالل، تمامیت 

جانبه، برقراری عدالت، واکنش سریع آمادگی و اقتدار دفاعی همه ارضی و منافع کشور،

 یساز کادرو تربیت و تعالی نیروی انسانی و  موقعبهو 

 

 

 



 

 

 

 ویژگیهای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران  

  127 در اسناد باالدستی با نگاه تدوین الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح آینده

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

 گیری:نتیجه -الف
 ارضدی  تمامیدت  و امنیدت  اسدتقالل،  حادظ  پویدا، الزمده   و مقتددر  معتقد، مسلح نیروهای وجود

در این راسدتا، افدزایش   . رودمی به شمار دستاوردهای انقالب اسالمیجمهوری اسالمی ایران و 

عنوان مبنایی برای اجدرای ترلیدف دیندی در    های دینی )بهآمادگی و توان دفاعی با الهام از آموز 

-)مدظله نیروهای مسلح(، تحقق اوامر، منویات، رهنمودها و تأکیدات مقام معظم فرماندهی ک  قوا

های علمی در تعیدین راهبردهدا،   با توجه به نقش یافته. تحقق هدف مذکور است ساززمینه ،العالی(

-شد  در ایدن تحقیدق، جهدت   وجود الگوی علمی معماری ارائهها، گیریها و تصمیمگیریجهت

رود را هدفمند نمود  و نتایج علمی ها انتظار میگیری نیروهای مسلح در راستای نقشی که از آن

 برای معماری راهبردی نیروهای مسلح قرار گیرد. اتراقاب تواند مبنایی این پژوهش، می

 امنیدت  از دفداع  در ایدران  اسدالمی  جمهدوری  مسدلح  نیروهای در انجام این پژوهش، مأموریت

تغییدرات  و نقدش  رفتده  مدنظر قرارگ اسالم، جهان القرایام یتمدن و سرزمینی مرزهای و داخلی

بده ایدن    .اسدت  قرارگرفتده  موردتوجهنیروهای مسلح در آیند   یهایژگیودر  محیطی پیش رو،

نتایج ایدن  و  قرارگرفتهو کنراش  یموردبررس یطیمحشرایط  و ابعاد از کیهری هامؤلاهمنظور 

بیشدترین   218/1 تدأثیر  ضری  با محیط های شناختحوز  یهاو مؤلاهابعاد  دهدنشان میبحث 

نیروهای مسلح در آیند  دارد که این امدر گویدای نقدش     یهایژگیورا در طراحی و تعیین  ریتأث

نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در آیند   یهایژگیودر تعیین شرایط محیطی بسیار مهم 

 .باشدیم

 پیشنهادها: -ب

 پیشنهادهای اجرایی: (0

 یباالدسدت متناس  بدا اسدناد    یهایژگیوبسترهای فرهنگی و اجتماعی الزم در راستای تحقق  -

 فراهم گردد

نیروهای  ریزهای طراح و برنامهبا توجه به سنخیت و ارتباط نتایج این تحقیق با وظایف بخش -

 ، در اختیار آنان قرار داد  شود.برداریمسلح، یک نسخه از نتایج آن جهت بهر 

آوری آخرین اطالعدات تحدوالت   های تخصصی تشری  و ضمن جمعدر نیروهای مسلح تیم -

هدای مدرتبط بدا امدور     روندهای در حال ظهور و خصوصاً سیگنال زمینهدرجهانی در حال وقوع 



 

 

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک - سال نوزدهم، شمار 68، زمستان 1411

 

126  

نیروهدای مسدلح،    یهدا یژگد یودفاعی و امنیتی، این اطالعات جهدت اعمدال تغییدرات الزم در    

 پذیرد.متناس  با این تحوالت صورت 

اجتمداعی( از قابلیدت    -سیاسیامروز )نیروهای مسلح در شرایط محیطی  یهانقشمتناس  با  -

 گردد. یبرداربهر این نیروها  یهایژگیواین نیروها در راستای تحقق 

 :پیشنهادهای پژوهشی( 2

 یهدا حدوز  در  قید و عمجداگانه  طوربهنیروهای مسلح در شرایط جامعه امروزی  یهایژگیو -

 .و کنراش قرار گیرد یموردبررسمعنوی، فرهنگی و رزمی 

متناس  با شرایط جامعه امروزی در نیروهای مسدلح   یهایژگیوبر نهادینه کردن  مؤثرعوام   -

 قرار گیرد یموردبررسکمی  یهاروشدر یک تحقیق جداگانه با 

 یسددازنددهیبهمتغیرهددای اجتمدداعی و سیاسددی در  ریتددأثدر تحقیقددی جداگاندده سددهم و میددزان  -

 قرار گیرد. یموردبررسنیروهای مسلح  یهایژگیو

 یسداز یبدوم قدرار گیدرد و ضدمن     یموردبررسد نیروهای مسلح در سایر کشورها  یهایژگیو -

 حاکم بر نیروهای مسلح استخراج گردد. یهاباارزشمتناس   هایژگیو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ویژگیهای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران  

  129 در اسناد باالدستی با نگاه تدوین الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح آینده

 فهرست منابع
 مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب، تهران، انتشارات "والیتحدیث "، (1361) ای، سیدعلیامام خامنه -

  دانشگاه انیدانشجو یسردوش یاعطا و فیتحل مراسم در له معظم امیپ" ،(1392) یدعلیس ،ایخامنه امام -

 "رانیا یاسالم یجمهور ارتش( لیه السالمع)ی عل امام یافسر

 "در جمع اعضاء خبرگان رهبری معظم لهبیانات " (،13/8/1393)یدعلیس ،ایخامنه امام -

 منابع فارسی: -الف

 33 شمار  ،یتیامن -یدفاع مطالعات فصلنامه، تهران، "تهدید و امنیت"، (1361) اصغر ،یافتخار -

 ، تهران، نشر سمت"مشی دولتیگیری و تعیین خطتصمیم"، (1364) الوانی، سیدمهدی -

 ،"رانی  ا یاسالم یجمهور یدفاع استیس هاییژگیو و عوامل" ،(1391همراران ) و محمود ،یعسگر -

 یراهبرد قاتیتحق مرکز چاپ تهران، دفاع، نامهفصل

 ،"رانی  ا یاس الم  یجمهور یملّ تیامن در یفرهنگ   داریپا هایمؤلفه" ،(1367) محسن دیس پور،یتق -

 یجمهور استیر اسناد و پژوهش مرکز، انتشارات 3 شمار  فصلنامهتهران، 

علدوم و   دانشرد  تهران، انتشارات ،"(یاستراتژ اطالعات) کیاستراتژ تیریمد"، (1387) حسن ،ینیچگ -

 فنون فارابی

 تهدران،  ،" (یالع ال مدظل ه ) ایخامن ه  ام ام  ه ای ش ه یاند در یدفاع یپلماسید" ،(1392) داصغریس ،یجعار -

 اشتر مالک یصنعت دانشگا  انتشارات

 رانیا یاسالم یجمهور در داریپا تیامن و جانبههمه دفاع"، (1391) ، موسی و مرادیان، بهزادییحامد بابا -

 تهران، فصلنامه مطالعات راهبردی ،"ملت و دولت ،یزبانهم و یهمدل ؛یمل اقتدار کردیرو با

 ، تهران، نشر سمت"مدیریت راهبردی"، (1391بیگی، ابراهیم )حسن -

راهبردی دانش در وزارت دفاع ابعاد الگوی مدیریت "، (1397)سنجقی، محمدابراهیم و وحیدی، احمد  -

 ، تهدران، فصدلنامه مطالعدات دفداعی اسدتراتژیک،     "و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اس المی ای ران  

 انتشارات دانشگا  عالی دفاع ملی

انتشدارت   تهدران،  ،یروزآبداد یف یدهقدان  دجاللیسد  ترجمده  ،"المل ل نیب تیامن" ،(1366) ر یما هان،یش -

 یراهبرد مطالعات پژوهشرد 

 علوم و فنون فارابی دانشرد  ، تهران، انتشارات"امنیتی هایآسیب"، (1361) نژاد، حسینعصاریان -

 انتشدارات  تهدران،  ،"رانی  ا یاسالم یجمهور سالهستیب سند در داریپا تیامن" ،(1391) نیحس ،ییعال -

 39 شمار  دهم، سال ،یدفاع راهبرد فصلنامه
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 پژوهشدرد  انتشدارات   تهدران،  گدران، ید و قهرمدانپور  ترجمده  ،"یبازدارن دگ " ،(1369) الرنس دمن،یفر -

 یراهبرد مطالعات

 یفاراب فنون و علوم دانشرد  انتشارات تهران، ،"تیامن ینظر یمبان" ،(1369) محسن ان،یمراد -

 یعال دانشگا  انتشارات تهران، ،"دانش یشکن مرز راهبرد و الگو یطراح" ،(1367) یعل ،یدهررد ینیمب -

 یملّ دفاع

 تهدران،  ،"ن رم  جن    ح وزه  در( یالع ال مدظل ه ) ایخامن ه  امام یدفاع هایشهیاند" ،(1392) میابراه ،یمتق -

 راشت مالک یصنعت دانشگا  انتشارات

 براب ر  در رانی  ا یاس الم  یجمه ور  یت  یامن -یدف اع  یپلماس  ید هایچالش" ،(1394) بهزاد ان،یمراد -

 شیرازی انتشارات سپهبد شهید صیاد تهران، ،"کایآمر متحدهاالتیا اجبار یپلماسید

 ،19 سدال  ،یاقتصداد  -یاسد یس اطالعدات  فصدلنامه  تهران، ،"داریپا یملّ تیامن" ،(1364) نیحس ،یرینص -

 218و  211 شمار 
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