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 چكیده
 شاده فیا تعر یدر دوره زماا   یاسیدر عمل س هیوحدت رو ،یهماهنگ جادکنندهیبه ا دیبا یدفاع استیس

معماوً    یدفااع  اسات یس لذا .شو دیم یرفتار یدچار تشتت الگو گرانیصورت، باز نیا ریخود باشد، در غ
خاطر مقالاه حارار    نی. به همشودیو ابالغ م نییتع باًدستی اسناد و مردانرهبران و حاکمان، دولت لهیوسبه

 یاامام خامناه  ا اتیب از رانیا یاسالم یجمهور یتیامن -یدفاع استیس یهامؤلفه ییاحصاء و شناسا باهدف
به  رانیا یاسالم یو قا ون بر امه پنجم توسعه جمهور یکل یهااستیا داز، سچشم ،ی، قا ون اساس(یالعاال )مدظله

آن تعاداد   یآمار ۀصورت گرفته و جامع یشیمایپ -یفیپژوهش با روش توص نیدرآمده است. ا ریرشته تحر
 کیا اطالعاات از   یآورجما   ی. بارا باشاند یما  یکشور یباًرده رانیو مد ی فر از افراد شاخص  ظام 03

هاا از  آن لیا تحلوهیا تجز یهاا  رمااب بود اد، بارا    کاه داده  یپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و از آ جائ
 یتا یامن -یدفااع  اسات یاثرگاذار س  یهاا اوب مؤلفه تیاولو شده است. چهار ییجوبهره یامترپار یهاآزمون

 :باشدیم ریبه شرح ز رانیا یاسالم یجمهور
، قاا ون  )رحمات ا... علیاه(  و امام راحال   العالی()مدظله یمقام معظم رهبر ریو تداب نیفرام ،یاخالق -ینید یهاآموزه

 (یو داخل یالمللنیب) یطیتحوًت مح ج.ا.ایران یکالن ابالغ هایاستیو س نیدکتر ،یاساس
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 مقدمه
 خط مشپردازی بر اساس منظور هدایت و راهبری امور کشوری،  اگزیر از سیاستها بهدولت

داری بدیلی در مدیریت امور حکومتها، جایگاه بیرهبران و اسناد باًدستی خود هستند. سیاست

ایفاء ها را بر امه کنندههماهنگدار د؛ به این دلیل که منب  و راهنمای اصلی راهبردها بوده و  قش 

های سیاست ازآ جاکه مایند. در رمن دور مایی از مسیر و جایگاه آتی کشورها ارائه کنند. می

امنیتی، ربط وثیقی با  -دهنده به ساختار و رو دهای دفاعیچارچوب شکل مثابهبه امنیتی -دفاعی

و کاربست امنیتی  -امنیت ملی و رریب امنیتی کشورها دارد، بنابراین سیاست دفاعی یهامؤلفه

ها، یگا ه متولی تدوین باشد. به این دلیل است که تنها دولتتری میهای فراوانآن، حائز حساسیت

البته دولت  (Hays,valance & Tassel,1994). آیندمی به شمارو اعالم سیاست دفاعی 

های سازی از  ظرات مشورتی و تخصصی اتاقگیری، در فرآیند تصمیمتوا د پیش از تصمیممی

 مند شو د.ابزاری بهره -فکر، ا دیشمندان و  خبگان فکری

دوام و قاوام کشاورها،    کنناده تضامین یکای از ارکاان    مثاباه به امنیتی -در این راستا، قدرت دفاعی

های  ظامی باه  با شنیدن این عنوان، توا مندی هرچندباشد. متشکل از عناصر و اجزای گو اگون می

هاای  گردد. ولی واقعیت آن است که در کنار تسلیحات و تجهیزات  ظاامی، مقولاه  اذهان متبادر می

آفارین هساتند. از   امنیتی در تولید و ارتقای قدرت دفاعی  قش –  رمی  یز همچون سیاست دفاعی

جهات  کننده اهاداف و سااختار و   افزارها که تعیین رم این فراتر شاید بتوان ادعا  مود که بدون این

 تاممین توان ابزار مناسب را تهیه کرد و تجهیزاتای کاه بادون هادف     باشد،  میها میفعالیت دهنده

برداری چندا ی  خواهند داشت. با اذعان به این موراوع، مقالاه حارار درصادد     گردد، قابلیت بهره

اماام   در بیا اات  رانیا ا یاساالم  یجمهور امنیتی -یدفاع یهااستیس هایمؤلفهاحصاء و شناسایی 

هاای کلای و قاا ون بر اماه پانجم توساعه       ، سیاسات ا اداز چشم ، قا ون اساسی،العالی()مدظلهی اهخامن

گیاری سیاساتمداران کاالن کشاور     باشد تا بتوا د مبنایی را برای تصمیممی رانیا یاسالم یجمهور

های قبلی فقط به شناسایی و استخراج سیاست صورت گرفتههای پژوهش که آ جائیتهیه  ماید. از 

، در ا اد کردهاشارهاز مقاًت به بخشی  هرکداما د و امنیتی جمهوری اسالمی ایران پرداخته -دفاعی

امنیتی جمهوری اسالمی ایران رامن احصااء،    -های دفاعیسیاست هایمؤلفهاین پژوهش، تمامی 

خاطر، مقاله حارر هم از  وآوری موروعی و هم از  اوآوری   نیبه هما د. بندی  یز گردیدهاولویت
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بندی عوامل( های آماری کیفی و کمی، استفاده از معادًت ساختاری و اولویتروشی )ا جام آزمون

 امنیتای  -یدفااع  اسات یسهای اثرگاذار بار   مؤلفه ین تحقیق شناختهدف اصلی ابرخوردار است. 

هاای اثرگاذار   مؤلفاه اصلی پژوهش عباارت اسات از    سؤاًتلذا پژوهش  رانیا یاسالم یجمهور

 ؟ا دکدام رانیا یاسالم یجمهور امنیتی -یدفاع استیس

 مبانی نظری

 تحقیق: پیشینه -
قرار گرفت که  موردمطالعهعنوان مقاله علمی پژوهشی مرتبط با موروع تحقیق  0در این تحقیق 

-های تحقیق ا جام گرفت. لذا دو مورد از پیشینهوتحلیل دادهیهتجزها، با اقتباس از این پیشینه

 شو د.های تحقیق که ارتباط بیشتری با موروع دار د به شرح ذیل بیان می

 پیش هایها و فرصتچالش»ای با عنوان و همکاران در مقاله یروزآبادیف سید جالب دهقا ی

سؤاب اصلی تحقیق خود « روی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در تحوًت اخیر خاورمیا ه

روی امنیت ملی جمهوری اسالمی هایی پیشها و فرصتکند که چه چالشطور طرح میاین

 ایران در شرایط جدید وجود دارد؟

ی آن بر امنیت ملی اثرگذار و  حوهتحوًت اخیر خاورمیا ه از منظر امنیتی  ر این مقالهد

های یزشو خجمهوری اسالمی ایران بررسی و ارزیابی گردیده است. ابتدا این تحوًت 

، های اعتراری و کارگزاران اسالمیها،  شا هیژه به لحاظ ماهیت، خواستهوبهاعتراری و مردمی، 

های گو اگون از آن،  داشتن در این مقاله تعریفی موس  از اسالم و قرائت است. شدهیمعرف

ترین مهم های سلطه راو  ظام بافرهنگوحدت رویه در بین گروهای مختلف، التقاط سری  

ی دینی، ساًرمردم اکارآمدی و شکست پروژه مدر یته، تقویت  و های این کشورهاچالش

قدس در  اشغالگریی، تقویت گفتمان مقاومت، ا زوای سیاسی رژیم گرااسالمتقویت گفتمان 

-الملل، مهممنطقه، برهم خوردن  ظم کهن منطقه خاورمیا ه و ارتقای  قش اسالم در روابط بین

 ها و آثار مثبت بیداری اسالمی برای امنیت ملی ایران قلمداد شده است.ترین فرصت

در خیزش  ج.ا.ایرانهای امنیتی الحظات سیاستای با عنوان مصالحی در مقاله محمدجعفر

یرگذار بر تمثکند که مالحظات طور طرح میبیداری اسالمی سؤاب اصلی تحقیق خود این

 چیست؟ ج.ا.ایرانهای امنیتی سیاست
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های رسد که تحوًت منطقه به همان ا دازه که برای ایران فرصتوی در جواب به این  تیجه می

تنها در سایه تدبیر  هاآنتهدیدهایی  یز در پی خواهد داشت که عبور از  کند،جدیدی ایجاد می

ترین اصلی که در این راستا های هوشمندا ه، مقدور است. مهمو در پیش گرفتن سیاست

بینی صحیح جهت آن در کارگشا خواهد بود، شناخت منطقی و واقعی از تحوًت منطقه و پیش

فعاً ه در این حوادث در  ینیآفر قشآینده و یز شناخت ابزارها و امکا اتی است که ایران برای 

 اختیار دارد.

شود، دارای مبنا و خاستگاه تحوًت اخیر در منطقه که از آن به بیداری اسالمی تعبیر می هرچند

در آینده  یز حفظ شود. در این مقاله  یریگجهتدینی و اسالمی است، باید تالش شود این 

دا د از هم پاشیدن قدرت مرکزی را این می ج.ا.ایرانبر سیاست امنیتی  مؤثرترین مالحظات مهم

باشد همچنین این  مؤثرروهای مختلف تکفیری توا د در زایش گدر کشورهای اسالمی می

 باشد. مؤثرتوا د ژئوپلیتیک منطقه می تحوًت در تغییرات

 :هوم شناسیمف -

 سیاست

دهنده راه برای اصوب و قواعد است که  شان یکسریسیاست در حیطه مدیریت سازمان به معنای 

 (00: 0060. )امیرکبیری، مدیران در اتخاذ تصمیم خواهد بود

هایی از مدیریت خاص است که ها، مقررات و شیوهها، رویهمقصود از سیاست، رهنمودها، روش

 شدهیینتعهای شو د تا سازمان بتوا د به هدفکارها در  ظر گرفته می برای حمایت و تقویت

 هستند هاییمعنی سیاست به دفاعی، هایبه مفهوم دیگر سیاست (03: 0060)دیوید،  .دست یابد

 را ملی دفاع اهداف جهت در ملی هایظرفیت تمامی کارگیریبه اساسی هایگیریجهت که

، سالمی) .است عمل راهنمای و زا یتاولو ،ینجهت آفر(( سیاست)) زیرا کنند،می هماهنگ

0031 :11-00) 

 سیاست امنیت ملی 

 بارای  کشاور  یک که هستند ایشدهیطراح هایمشیخط و کلی سیاست امنیت ملی از راهکارهای

 اقتصاادی،   ظاامی،  ابعااد  در خاارجی  و داخلی دشمنان تهدیدات دف  و احتمالی خطرات با مقابله

 حوادث ها،بحران برابر در ملی هایپذیریآسیب رسا یدن حداقل به و سیاسی و فرهنگی اجتماعی،

. یک کشور ممکن است تصامیم بگیارد    مایدمی برداریبهره هاآن از غیرطبیعی و طبیعی غیرمترقبه

که بر جنبه  ظامی سیاست امنیت ملی تمکید بیشتری کند و با افزایش قدرت  ظامی خاود ساعی در   
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ست امنیت ملای را  یا  ملی خود  ماید. امکان دارد که کشوری دیگر جنبه دیپلماتیکی سفمنا دفاع از

ها سیاسی و  ظامی از یاری و همکاری دیگر ملت یهاتر تلقی کند و با تشکیل اتحادها و پیمانمهم

هاای امنیات ملای را باا هار میزا ای کاه بسانجیم         سیاسات  مناد گاردد  بهاره  برای دفاع از منافعش

 (133: 0060 چگینی،) .امنیت ملی تسلط دار د هاییاستسهای سیاسی بر شیمخط

 امنیتی -دفاعی هایسیاست

که است  ایشدهیطراحهای مشیراهکارهای کلی و خط از است های دفاعی امنیتی عبارتسیاست

یک کشور برای مقابله با خطرات احتمالی و دف  تهدیدات دشمنان داخلی و خارجی در ابعاد 

های ملی در برابر پذیریآسیب فرهنگی و سیاسی و به حداقل رسا یدن ،اجتماعی ،اقتصادی،  ظامی

 (011-016 :)همان . مایدبرداری میبهره هاآنحوادث غیرمترقبه طبیعی و غیرطبیعی از  ،هابحران

 امنیتی -های دفاعیهای سیاستمؤلفه

یات  و ماه شاده ارائاه های کال ی است که با توجه به تعاریف مقوله ازجملهامنیتی  -سیاست دفاعی

 :گاردد اشااره مای   هاا آنهایی را بارای آن برشامرد کاه در اداماه باه برخای از       توان ویژگیآن، می

 (01: 0030)عسگری، 

 محور بودندولت -0

تارین مقاام   گذاری در ساطح ملای، عاالی   یاستسبدون تردید در همه کشورها، یگا ه متولی عرصه 

. دار اد عهدهبر گیری در این حیطه را وظیفه تصمیم هادولتباشند. پیرو این اصل کلی، می کشوری

 ,Howorth and Menon) د.ها باید سیاست دفاعی را تدوین و اجرا  ماینتر، دولتبه بیان دقیق

1997: 1-6) 

 بودن وندنهیزم -2

هاای راهباردی   دگردیسای  یرتامث هر دولتی تحات   کهبودن سیاست دفاعی یعنی این و دینهزم مؤلفه

هاای دفااعی، چاارچوب راهباردی،     ای و جها ی(، تاریخی، اقتصادی، ایادئولوژیکی، سانت  )منطقه

باشد. به این دلیل است که سیاسات دفااعی کشاورها باا     و فرهنگ راهبردی می یتیکژئوپلموقعیت 

: 0013 )روشاندب،  .باشدمی یفردمنحصربهیکدیگر متفاوت بوده و هر کشور دارای سیاست دفاعی 

103-101) 

 کننده بودنهماهنگ -3 

وجاود   هرچندگیر د. گو اگو ی را به خدمت می یساز کارهاها برای  یل به امنیت، ابزارها و دولت

کارگیری این سازوکارها، شرط ًزم ایجاد امنیت است، ولای شارط کاافی، وجاود     این ابزارها و به
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 مؤلفاه  مثاباه باه بناابراین سیاسات دفااعی    ؛ باشاد مای  ا ساجام بخاش  کنناده و  ناگ افازار هماه  رم

دارد. سیاست  بر عهدهکننده ابزار در راستای دف  تهدیدات و ایجاد امنیت، این کار ویژه را هماهنگ

 شاده یفتعردر دوره زما ی  -حداقل -دفاعی باید به ایجاد هماهنگی وحدت رویه در عمل سیاسی

: 0060 چگینای، ) شاود. صورت، بازیگر دچار تشتت الگاو رفتااری مای    این در غیر آید،  ائلخود، 

061) 

 دارای ابعاد داخلی و خارجی بودن -0

. بعد ا دیدهتندرهماست که این دو جنبه  یو خارجطورکلی سیاست دفاعی دارای دو بعد داخلی به

جنباه داخلای آن،    کاه یدرحاال هاا، دًلات دارد،   خارجی بر استفاده از زور در رواباط باین دولات   

 یریکاارگ باه ها را برای ایجاد توا مندی دفاعی و آمادگی بارای  دولت و روزا همدت های بلنداقدام

 (Lutovinov, Sep-Oct 2001) .گیردمی یروهای  ظامی در بر

 بودن جهت دهنده -5

کننده ماهیت ساختار  ظام دفااعی کشاور   باًترین سند دفاعی کشور، تعیین عنوانبهسیاست دفاعی 

تر، اینکه سیاست دفاعی کشور بار رویکارد   افزاری است. به بیان روشنافزاری و  رمدر ابعاد سخت

، «راهبارد دفااعی  »مستقیم و عمیقی بار   یرتمثابتناء یافته باشد، « قابلیت محوری»یا « تهدید محوری»

 (01: 0030 )عسگری، خواهد داشت.« صنای  دفاعی»و « روابط دفاعی»، «دفاعیدیپلماسی »

 محصول تفكر جمعی بودن -0

قارار گیارد. باازیگران     موردتوجاه عنوان محصوب یک تفکار جمعای   تدوین سیاست دفاعی باید به

ز اصلی در این تفکر جمعی،  خبگان ابزاری و فکری درون حاکمیتی و برون حاکمیتی در کنار مراک

گیر ادگان در ماورد سیاسات    تصامیم  باوجودآ کهپژوهشی هستند، بنابراین  -های علمیو موسسه

هاای  گروه مؤثرآفرینی گسترده، عمیق و مبتنی بر  قش هاآنهای دفاعی محدود هستند، ولی تصمیم

 مؤلفاه توان بندی میبیان شد در یک جم  آ چهباشد. با توجه به سازی مییادشده در فرایند تصمیم

 امنیتی را چنین بیان  مود: -های سیاست دفاعیویژگی

کنناده هماه   های محیطی و فرهنگی اسات، هماهناگ  و د و تاب  دگرگو ی ینهزم، محور استدولت

جهات   .و خارجی اسات  داخلی بعد دو ابزارها در جهت دف  تهدیدات و ایجاد امنیت است، دارای

ی باه امنیات   چندبعاد جمعی و  گرش  تفکر ست، محصوبامنیتی ا -های دفاعیکلیه فعالیت دهنده

 است.

 امنیتی -های دفاعی اصول سیاست
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 از: ا دعبارتطراحان قرار گیر د  موردتوجهباید  کهدر تنظیم سیاست دفاعی اصولی 

 

 اصل کاربردی بودن -0

هاست، طرحی برای دستیابی به سطح مناسبی از منفعت هرچندسیاست دفاعی(  ازجملهسیاست )

یک بر امه در دستور کار  خبگان اجرایی قرار  منزلهبهو  قرارگرفته موردتوجهولی تنها زما ی 

های فراوان، از قابلیت کاربردی بودن برخوردار باشد. کاربردی گیرد که رمن داشتن ظرفیتمی

ها و مقدورات، ترسیم آوردی منطقی از سطح قابلیتبودن سیاست )دفاعی( تابعی از داشتن بر

ها و یز رو دها و ساختار جها ی و ، شناخت صحیح تهدیدها، مناف  و فرصتیابیدستقابلاهداف 

ای، برخوردار از عزم و اراده ملی برای  یل به اهداف، در اختیار داشتن با ایجاد سازوکارهای منطقه

های بندی مالحظهعدم اولویتی، بلندپرواز (Jablonsky, 2004:69-76) .مناسب است

 ترین آفات فراروی کاربردی بودن یک سیاستمهم هامنفعت -هافقدان تناسب بین هزینه ،راهبردی

 هستند. دفاعی

 اصل جامعیت -2

ها در ها به این معناست که این سیاستهای دفاعی باید جام  باشند. جامعیت سیاستسیاست

ها، سیاست دفاعی را دچار باشند. فقدان هر یک از این بخش شدهیطراحبخش  ظری و عملی 

 (008: 0011 ماید. )برقعی،  قیصه می

 اصل هماهنگی درون و بیرون سازمانی -3

 ، وجود هماهنگی درون ومؤثرمنظور تدوین سیاست دفاعی اصوب مهم و شروط ًزم به ازجمله

، یرکبیریام)پردازی است.  قش در فرایند سیاست دارایهای مرتبط و دستگاه هادها و  یسازما  ینب

( در راستای طراحی یک سیاست دفاعی منسجم، وجود هماهنگی در خصوص تعریف 131: 0060

های راهبردی، در میان عوامل و بازیگران ها، تهدیدها، مناف  و اولویتو برآورد توا مندی

 قش، مشارکت های ذیها و گروهتمامی سازمانپردازی، سیاست دررو د، ًزم است. اگر یرگذارتمث

 داشته باشند و یا اینکه این  هادها در درون خود هماهنگی  داشته باشند، احتماب تدوین یک 

رسد این هماهنگی باید به  ظر می روینازاو عملی کاهش خواهد یافت.  مؤثرسیاست دفاعی 

هماهنگی منجر به تسری  در امور مربوطه توسط  هادی عالی اعماب و مدیریت گردد. این  وع از 

 گردد.با هوشیاری می توأمگیری متمرکز، سری  و شده و موجب تصمیم

 نگریاصل آینده-0
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 گری آینده (Drew,1980) . گری استای، آیندهپردازی در هر عرصهیکی از اصوب مهم سیاست

این  یبرمبناباشد. شته و حاب میرویکرد هر سیاستی، مبتنی بر شناخت و یادگیری از گذ مثابهبه

و  مدتیانمای جها ی، شرایط منطقه بلندمدتکنندگان سیاست دفاعی، باید رو دهای اصل، تدوین

واقعی، بر اساس سناریوهای مختلف، برآورد  طوربهورعیت ملی را به لحاظ  یازهای راهبردی 

 ,Slaughter) ؛های مناسب قرار دهندمایه تدوین سیاست و گزینش گزینهرا دست هاآن موده و 

هایی را متناسب با ترین زبان یک بر امه عمل است و بر امهپردازی به سادهبنابراین سیاست (1996

های دفاعی باید همواره آینده باشد، اولویت اصلی سیاست ازآ جاکه ماید. ریزی میآینده، طرح

 هاآنهمچنین توا ند حتی مشکالت امروز را  ادیده بگیر د. ها میکنندگان سیاستین تدوینبنابرا

 های آینده بیابند.شمار وعدم قطعیتباید روشی را برای مواجهه با خطرات بی

 اصل چندبعدی بودن -5

های گو اگون است. به عبارتی طراحی حوزه یوستگیپهمبه تیجه در هم تنیدگی و  اصلاین 

قرار دادن  مورد ظریازمند غیره   ای خواه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی وسیاست در هر عرصه

ررورت داشتن رویکردی کالن به  درواق باشد. ها میهای اساسی سایر حوزهمالحظه

رویکرد سیاستی با کند که برای مثاب در تدوین پردازی در عرصه دفاعی ایجاب میسیاست

اقتصادی کشور توجه داشت و یا در پیگیری سیاست دفاعی  -های صنعتیبه ظرفیت« ییخوداتکا»

 )ساختاری یا تجهیزاتی( فرهنگ راهبردی جامعه ملحوظ  ظر قرار گیرد.« وابستگی» بر یمبتن

 (001: 0011برقعی، )

 پذیریاصل انطباق -0

است. به عبارتی وجود یا فقدان  مؤثراز شروط طراحی یک سیاست دفاعی  یریپذا طباق

ای دارد.  فراوان یاثرگذارموجود،  یطو شرااز ظرفیت  یریگبهرهسیاست، بر میزان  یریپذا عطاف

و خطرهایی است که  هافرصتاین معنا را در خود مستتر دارد که محیط دارای  یریپذا طباقاصل 

 هاییتوا مند، بستگی به مناب  و هاآندف  مخاطرات( با  یاو  هافرصته از استفادمواجهه ) وع 

اشاره شد یکی از  تریشپکه  گو ههمان (Earle Chaffee,2008:89-98) بازیگر دارد.

دارای آثار  یهامؤلفهدر تداوم شرایط و  روینازامحیط بیرو ی، عدم قطعیت است.  هاییژگیو

و تحوًت باید عامل عدم قطعیت را ملحوظ  ظر قرار  هایدهپد ظهورو سلبی و ایجابی در بروز 
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پذیری پذیرش اصل ا طباق درگرو شدهینتدودفاعی  هاییاستسداد. در چنین شرایطی، توفیق 

 است.

 

 

 منبع و خواستگاه اصول سیاست دفاعی

ست دفاعی  یز سیاست دفاعی، راهنمای اصلی در تدوین راهبرد دفاعی است، بنابراین خاستگاه سیا

تر بوده و به لحاظ مرتبه اهمیت، دارای جایگاه و منزلتی برتر باشد. با بررسی و باید کالن

سند  ،از: قا ون اساسی ا دعبارتمناب  خواستگاه اصوب سیاست دفاعی  آمدهعملبهگیری  تیجه

 .های کلی  ظامسیاست ،ترین مقام کشورهای عالیدیدگاه ،ا دازچشم

امنیتی جمهوری  -های دفاعیتوان سیاستدر مباحث  ظری پژوهش گذشت می آ چهبا توجه به 

 عنوان مدب عملیاتی تحقیق بیان  مود:به 0 اسالمی ایران را به شکل زیر در جدوب
 : مدب عملیاتی تحقیق0جدوب 

امنیتی –های دفاعی سیاست ردیف  منبع 

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکُمْ  0

وَآخَرِینَ مِن دُو ِهِمْ ًَ تَعْلَمُو َهُمُ اللّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللّهِ 

 83ا فاب/ تُمْ ًَ تُظْلَمُونَ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَ

 قرآن کریم

 80ا فاب/وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ إِ َّهُ هُوَ السَّمِی ُ الْعَلِیمُ  1

وَإِن یُرِیدُواْ أَن یَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَکَ اللّهُ هُوَ الَّذِیَ أَیَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ  0

 81ا فاب/

یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتَابِ إِن یَکُن مِّنکُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُواْ  0

یَکُن مِّنکُم مِّئَۀٌ یَغْلِبُواْ أَلْف ا مِّنَ الَّذِینَ کَفَرُواْ بِمَ َّهُمْ قَوْمٌ ًَّ یَفْقَهُونَ  مِئَتَیْنِ وَإِن

 81ا فاب/

اآلنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنکُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ رَعْف ا فَإِن یَکُن مِّنکُم مِّئَۀٌ صَابِرَةٌ یَغْلِبُواْ  1

 88ا فاب/مْ أَلْفٌ یَغْلِبُواْ أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَ َ الصَّابِرِینَ مِئَتَیْنِ وَإِن یَکُن مِّنکُ

بیا ات مقام معظم  تهدید مقابل در تهدید 8

 حمله مقابل حمله در 1 (یالعالمدظله)رهبری 

 ا قالبی هایآرمان و هاداعیه با متناسب رزمی و دفاعی قدرت 6

 فرداامروز برای  آمادگی 3

 دینى اىعنوان فریضهو مستضعفین به فلسطین از دفاع 03

 مقابله با تهاجم فرهنگی )جنگ  رم( 00
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 های کشتارجمعی فی سالح 01

 قانون اساسی 101اصل  در  یروهای مسلح خارجی افراد عضویتممنوع بودن  00

 قانون اساسی 108اصل  در کشور خارجی  ظامی پایگاه استقرار هرگو هممنوع بودن  00

 قانون اساسی 111اصل  طور مستمربه افراد برای همه کشور از مسلحا ه دفاع 01

 دیگر و ارتش ،فرهنگ ،اقتصادی و طبیعی مناب  بر بیگا ه ممنوع بودن سلطه 08

 کشور شئون

 قانون اساسی 111اصل 

 از  قطه در هر مستکبرین برابر در مستضعفین طلبا هحق مبارزه از حمایت 01

 جهان

 قانون اساسی 110اصل 

 انداز نظامسند چشم مقتدر با سامان دفاعی امن، مستقل وایرا ی  06

 جا به و پیوستگی مردم و حکومتبازدار دگی همه 03

های دفاعی، قدرت بازدار دگی و دفاع از حاکمیت، تمامیت ارتقاء توا مندی 13

 امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجیارری، مناف  و 

سیاست کلی  191ماده 

 نظام

تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر  یروهای مردمی  10

ها و مبا ی ا دیشه ا قالب اسالمی های امنیت و دفاع از کشور، آرماندرصحنه

 معروف و  هی از منکرو توسعه فرهنگ امربه

کلی سیاست  198ماده 

 نظام

سیاست کلی  191ماده  توسعه توان علمی و فناوری  یروهای مسلح 11

 نظام

ها، ارتقاء پایدار ملی، حفاظت از مردم و مناب  پذیری زیرساختکاهش آسیب 10

ملی کشور و تضمین تداوم خدمات به آ ان در راستای تکمیل چرخه دفاع 

 غیر ظامی

سیاست کلی  196ماده 

 نظام

بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدار دگی  یروهای مسلح و حفاظت تقویت  10

از تمامیت ارری و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از 

سازی  مناف  ملی، ا قالب اسالمی ایران و مناب  حیاتی کشور و هوشمند

 های دفاعی کشورسیستم

سیاست کلی  211ماده 

 نظام

 حوه استقرار  یروهای مسلح در سطح کشور متناسب با تهیه طرح جام   11

منظور رعایت پراکندگی در محیطی بها دازه و  وع تهدیدات و شرایط زیست

استقرار تمسیسات حساس و حیاتی و صنای  دفاعی و همچنین ا تقاب 

های بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای های مراکز  ظامی و کارخا هپادگان

 ویژه تهرانبزرگ به

سیاست کلی  212ماده 

 نظام
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 روش شناسی
 -هدف، کاربردی و روش تحقیق آمیخته با رویکرد کیفی از  وع توصایفی  از ظرپژوهش حارر 

 هاای مؤلفاه راماون  یپ العاالی( )مدظلاه ای کلیه بیا ات حضرت امام خامنه جامعه آماری پیمایشی است.

ا اداز و  امنیتای، ماتن قاا ون اساسای جمهاوری اساالمی ایاران، ساند چشام          -سیاست دفااعی 

هاای  بارای اخاذ تائیاد گازاره     بر امه پنجم توسعه کشور بوده و های کلی  ظام مرتبط باسیاست

کشاوری جامعاه    بااًی ردهامنیتی مستخرجه، افراد شاخص  ظاامی و مادیران    -سیاست دفاعی

بندی بوده که تعداد افراد جامعه آماری به دلیل رریب امنیتی دارای طبقه باشند.آماری تحقیق می

عناوان  مو اه آمااری    توا ایی دسترسی و تکمیل پرسشنامه باه  یبرمبنا فر  03ها تعداد از بین آن

 است. شدها تخاب

بارداری و پرسشانامه اسات کاه یکای از      فایش  اطالعات آوریاصلی جم  در این پژوهش ابزار

 مورداساتفاده های تحقیق است. پرسشنامه ای رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب دادهابزاره

و  کااری  سابقه)سطح تحصیالت، سن،  یشناخت تیجمع سؤاًتدر این تحقیق شامل دو بخش 

تشاکیل و باا اساتفاده از طیاف      ساؤاب  03باشد. ایان پرسشانامه از   تخصصی می سؤاًت...( و 

 طراحی گردیده است. مورد ظرعنوان مقیاس لیکرت به

 0(C.V.R) یاا هماان   های تعیین اعتبار روایی محتوایی، استفاده از رریب ًوشاه یکی از روش

 هاایی پرسشانامه  فقط گویه ارزیابی داد خبرگان و  ظردهندگان برایا توجه به اینکه تع. بباشدیم

کاه دارای راریب    یهاای و گویاه بوده  13/3، رریب باًتر از قبوبقابللذا مقدار  ، فر بود د 01

بارای   آماده دسات باه  سبت اعتبار  شو د که در این تحقیقباشند حذف میکمتر از مقدار مزبور 

 .بود موردقبوب، نامهپرسش سؤاًتتمامی 

                                                                 
1-C.V.R (Content Validity Ratio) 
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محاسابه   SPSSافازار  منظور بررسی پایایی پرسشنامه از رریب آلفای کرو باخ که توسط  رمبه

شد کاه مقادار    330/3پرسشنامه برابر  سؤاًتطوری کلی مقدار آن برای گردید، استفاده شد. به

 باشد.پرسشنامه می بودن پایاجهت  توجهیقابل

 تحقیق یهاافتهیو  هاداده تحلیلوتجزیه
 استیسهای اثرگذار بر پس از مشخص شدن تائید روایی و پایایی پرسشنامه برای تعیین مؤلفه

 های اثرگذار بر سیاست دفاعی، برای تعیین مؤلفهرانیا یاسالم یجمهور امنیتی -یدفاع

حاصل دادهای  ؛ که فری توزی  گردید 03آماری  ده عامل طراحی و بین جامعه نج.ا.ایرا

 گردد:آمده به شرح ذیل تحلیل میتدسبه

 یجمهور امنیتی -یدفاع استیس اثرگذار هایتحقیق از پرسشنامه: مؤلفه سؤابهای تحلیل داده

 ؟ا دکدام رانیا یاسالم

 فر حجم جامعه  03از تعداد  ( باید گفتدینی، اخالقی هایآموزه) کمیعامل در تفسیر  -0

های بر سیاست اثرگذار یمؤلفهیک  عنوانبهاین عامل را  تمثیرمیزان  %033 موردمطالعه

 تمثیرمیزان  %30اما از این تعداد ؛ دا ندمی آفرین قشمعنادار و  ج.ا.ایرانامنیتی  -دفاعی

ا د. میا گین آن را متوسط ارزیابی  موده %8این عامل را در حد زیاد و خیلی زیاد و تنها 

بوده و بر اساس آزمون خی دو، مقدار خی دو  6/0 هاپاسخاین عامل از مجموعه 

مقدار  %31اطمینان و سطح  %1بوده است. در سطح آلفای  16/08این عامل  شدهمشاهده

دهنده این ( که این مقدار  شان333/3) آمدهدستبه 331/3از  ترکوچکسطح اطمینان 

 است که این عامل معنادار شده است.

باید  )رحمت ا... علیه( و امام راحل و تدابیر مقام معظم رهبری فرامیندوم عامل در تفسیر  -1

 عنوانبهاین عامل را  تمثیرمیزان  %033 موردمطالعه فر حجم جامعه  03از تعداد  گفت

 آفرین قشمعنادار و  ج.ا.ایرانامنیتی  -های دفاعیبر سیاست اثرگذار یمؤلفهیک 

این عامل را در حد زیاد و خیلی زیاد و تنها  تمثیرمیزان  %31اما از این تعداد ؛ دا ندمی

 هاپاسخا د. میا گین این عامل از مجموعه ارزیابی  مودهتر و پایینآن را متوسط  6%

بوده  00/08این عامل  شدهمشاهدهبوده و بر اساس آزمون خی دو، مقدار خی دو  01/0

 331/3از  ترکوچکمقدار سطح اطمینان  %31و سطح اطمینان  %1است. در سطح آلفای 

 نادار شده است.دهنده این است که این عامل مع( که این مقدار  شان333/3) آمدهدستبه



 

 

 

  000 اولویتبندی مولفههای سیاست دفاعی- امنیتی جمهوری اسالمی ایران بر اساس ...

 فر حجم  03از تعداد  شود کهاشاره می (غیر ظامی دفاع سیاستدر تفسیر عامل سوم ) -0

بر  اثرگذار یمؤلفهیک  عنوانبهاین عامل را  تمثیرمیزان  %033 موردمطالعهجامعه 

 %66اما از این تعداد ؛ دا ندمی آفرین قشمعنادار و  ج.ا.ایرانامنیتی  -های دفاعیسیاست

تر و پایینآن را متوسط  %01این عامل را در حد زیاد و خیلی زیاد و تنها  تمثیران میز

بوده و بر اساس آزمون  10/0 هاپاسخا د. میا گین این عامل از مجموعه ارزیابی  موده

و  %1بوده است. در سطح آلفای  0/00این عامل  شدهمشاهدهخی دو، مقدار خی دو 

( که 330/3) آمدهدستبه 331/3از  ترکوچکمقدار سطح اطمینان  %31سطح اطمینان 

 0دهنده این است که این عامل معنادار شده است.این مقدار  شان

( باید ج.ا.ایرانهای کالن ابالغی در تفسیر عامل چهارم )قا ون اساسی، دکترین و سیاست -0

 عنوانبهاین عامل را  تمثیرمیزان  %033 موردمطالعه فر حجم جامعه  03از تعداد  کهگفت 

 آفارین  قاش معناادار و   ج.ا.ایاران امنیتای   -هاای دفااعی  بر سیاست اثرگذار یمؤلفهیک 

این عامل را در حد زیاد و خیلای زیااد و تنهاا     تمثیرمیزان  %33اما از این تعداد ؛ دا ندمی

 هاا پاساخ ا د. میا گین این عامال از مجموعاه   ارزیابی  مودهتر ایینو پآن را متوسط  03%

باوده   18ایان عامال    شاده مشااهده بوده و بر اساس آزمون خی دو، مقدار خی دو  01/0

 331/3از  تار کوچکمقدار سطح اطمینان  %31و سطح اطمینان  %1است. در سطح آلفای 

 .است که این عامل معنادار شده است دهنده این( که این مقدار  شان330/3) آمدهدستبه

از تعداد  ( باید گفت ظامی ایبودجهسازما ی، پرسنلی و  سیاستپنجم )عامل در تفسیر  -1

 یمؤلفهیک  عنوانبهاین عامل را  تمثیرمیزان  %033 موردمطالعه فر حجم جامعه  03

اما از این ؛ دا ندمی آفرین قشمعنادار و  ج.ا.ایرانامنیتی  -های دفاعیبر سیاست اثرگذار

و آن را متوسط  %03این عامل را در حد زیاد و خیلی زیاد و تنها  تمثیرمیزان  %80تعداد 

بوده و بر اساس  6/0 هاپاسخا د. میا گین این عامل از مجموعه ارزیابی  مودهتر پایین

و  %1بوده است. در سطح آلفای  08این عامل  شدهمشاهدهآزمون خی دو، مقدار خی دو 

( که 330/3) آمدهدستبه 331/3از  ترکوچکمقدار سطح اطمینان  %31سطح اطمینان 

 دهنده این است که این عامل معنادار شده است.این مقدار  شان

                                                                 

، توسعه یر ظامیغگردد که در سیاست دفاع استنباط می گو هنیا جامعه خبرهاز اهم پوشا ی ادبیات تحقیق و  -1

 قرار گیرد. مد ظرربط باید مسئوب و ذیهای ، مردمی کردن دفاع و استفاده از تمام سازمانداخلیپدافند 
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 فر  03از تعداد  ( باید گفتکشوری و لشکری هایروابط سازمانششم )عامل در تفسیر  -8

بر  اثرگذار یمؤلفهیک  عنوانبهاین عامل را  تمثیرمیزان  %033 موردمطالعهحجم جامعه 

 %10اما از این تعداد ؛ دا ندمی آفرین قشمعنادار و  ج.ا.ایرانامنیتی  -های دفاعیسیاست

تر و پایینآن را متوسط  %18این عامل را در حد زیاد و خیلی زیاد و تنها  تمثیرمیزان 

بوده و بر اساس آزمون خی  1/0 هاپاسخا د. میا گین این عامل از مجموعه ارزیابی  موده

و سطح  %1بوده است. در سطح آلفای  33/11این عامل  شدهمشاهدهدو، مقدار خی دو 

( که این 333/3) آمدهدستبه 331/3از  ترکوچکمقدار سطح اطمینان  %31اطمینان 

 دهنده این است که این عامل معنادار شده است.مقدار  شان

 فر  03از تعداد  ( باید گفتو داخلی( المللیبین))تحوًت محیطی  هفتمعامل در تحلیل  -1

بر  اثرگذار یمؤلفهیک  عنوانبهاین عامل را  تمثیرمیزان  %033 موردمطالعهحجم جامعه 

 %33 ،اما از این تعداد؛ دا ندمی آفرین قشمعنادار و  ج.ا.ایرانامنیتی  -های دفاعیسیاست

تر و پایینآن را متوسط  %03این عامل را در حد زیاد و خیلی زیاد و تنها  تمثیرمیزان 

بوده و بر اساس آزمون  01/0 هاپاسخا د. میا گین این عامل از مجموعه ارزیابی  موده

و  %1بوده است. در سطح آلفای  13/00این عامل  شدهمشاهدهخی دو، مقدار خی دو 

( که 333/3) آمدهدستبه 331/3از  ترکوچک مقدار سطح اطمینان %31سطح اطمینان 

 دهنده این است که این عامل معنادار شده است.این مقدار  شان

 فر حجم جامعه  03از تعداد  ( باید گفتتدارك و تممین سیاستهشتم )عامل در تحلیل  -6

های بر سیاست اثرگذار یمؤلفهیک  عنوانبهاین عامل را  تمثیرمیزان  %033 موردمطالعه

 تمثیرمیزان  %81 ،اما از این تعداد؛ دا ندمی آفرین قشمعنادار و  ج.ا.ایرانامنیتی  -دفاعی

-ارزیابی  مودهتر و پایینآن را متوسط  %00این عامل را در حد زیاد و خیلی زیاد و تنها 

بوده و بر اساس آزمون خی دو، مقدار  30/0 هاپاسخا د. میا گین این عامل از مجموعه 

و سطح اطمینان  %1بوده است. در سطح آلفای  00/00این عامل  شدهمشاهدهخی دو 

( که این مقدار 330/3) آمدهدستبه 331/3از  ترکوچکمقدار سطح اطمینان  31%

 دهنده این است که این عامل معنادار شده است. شان

 فر  03اد از تعد ( باید گفتمستقیم  ظامی هایاستراتژیراهبرد و  هم )عامل در تحلیل  -9

بر  اثرگذار یمؤلفهیک  عنوانبهاین عامل را  تمثیرمیزان  %033 موردمطالعهحجم جامعه 



 

 

 

  001 اولویتبندی مولفههای سیاست دفاعی- امنیتی جمهوری اسالمی ایران بر اساس ...

 %13 ،اما از این تعداد؛ دا ندمی آفرین قشمعنادار و  ج.ا.ایرانامنیتی  -های دفاعیسیاست

ر تو پایینآن را متوسط  %03این عامل را در حد زیاد و خیلی زیاد و تنها  تمثیرمیزان 

بوده و بر اساس آزمون  38/0 هاپاسخا د. میا گین این عامل از مجموعه ارزیابی  موده

و  %1بوده است. در سطح آلفای  18/00این عامل  شدهمشاهدهخی دو، مقدار خی دو 

( که 331/3) آمدهدستبه 331/3از  ترکوچکمقدار سطح اطمینان  %31سطح اطمینان 

 است که این عامل معنادار شده است.دهنده این این مقدار  شان

 فر  03از تعداد  ( باید گفتالمللیبین  ظام در کشور موقعیتدهم )عامل در تحلیل  -01

بر  اثرگذار یمؤلفهیک  عنوانبهاین عامل را  تمثیرمیزان  %033 موردمطالعهحجم جامعه 

 %16 ،ا از این تعدادام؛ دا ندمی آفرین قشمعنادار و  ج.ا.ایرانامنیتی  -های دفاعیسیاست

تر و پایینآن را متوسط  %11این عامل را در حد زیاد و خیلی زیاد و تنها  تمثیرمیزان 

بوده و بر اساس آزمون خی  0/0 هاپاسخا د. میا گین این عامل از مجموعه ارزیابی  موده

و سطح  %1بوده است. در سطح آلفای  11/01این عامل  شدهمشاهدهدو، مقدار خی دو 

( که این 333/3) آمدهدستبه 331/3از  ترکوچکمقدار سطح اطمینان  %31اطمینان 

 دهنده این است که این عامل معنادار شده است.مقدار  شان

 ی اثرگذار بر سیاست دفاعی امنیتی در یک  گاههامؤلفهتوصیف کمی  :1جدوب 
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%033 03 دینی، اخالقی هایآموزه 0  6/0  30%  16/08  333/3  

فرامین و تدابیر مقام معظم  1

و امام  العالی()مدظله رهبری

 علیه( ا... )رحمتراحل 

03 033%  01/0  31%  00/08  333/3  

%033 03 غیر ظامی دفاع سیاست 0  10/0  66%  0/00  330/3  

قا ون اساسی، دکترین و  0

های کالن ابالغی سیاست

 ج.ا.ایران

03 033%  01/0  33%  18 333/3  

٪033 03سازما ی، پرسنلی  سیاست 1  0.6 80%  08 330/3  
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 ای  ظامیو بودجه

 لشکری هایروابط سازمان 8

 کشوری و

03 033%  13/0  10%/  30/11  333/3  

تحوًت محیطی  1

 المللی و داخلی(بین)

03 033%  01/0  33%  13/00  333/3  

 تدارك و تممین سیاست 6

 

03 033%  30/0  81%  00/00  330/3  

های راهبرد و استراتژی 3

 مستقیم  ظامی

03 033%  38/0  13%  18/00  331/3  

  ظام در کشور موقعیت 03

 المللیبین

03 033%  03/0  16%  11/01  333/3  

 ی بر اساس آزمون فریدمناسالم یجمهور امنیتی -یدفاع یهااستیسبر  مؤثری هامؤلفهبندی اولویت :0جدوب 

 عوامل طبیعی ژئوپلیتیک دریای خزر رتبه شماره عامل
 مره 

 میا گین0

 6.81 دینی، اخالقی هایآموزه 0 0

 6.30 اهلل علیه(فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری و امام راحل )رحمت 1 1

 1.06 ج.ا.ایران ابالغی کالن هایسیاست و دکترین اساسی، قا ون 0 0

 1.13 المللی و داخلی(بین)تحوًت محیطی  0 0

 1.0 غیر ظامی دفاع سیاست 1 1

 8.6 کشوری و لشکری هایروابط سازمان 8 8

 8.1 المللیبین  ظام در کشور موقعیت 1 03

 1.0 های مستقیم  ظامیراهبرد و استراتژی 6 3

 0.6 تدارك و تممین سیاست 3 6

 0.0 ای  ظامیسازما ی، پرسنلی و بودجه سیاست 03 1

 و پیشنهادها گیرینتیجه
 گیری:نتیجه -الف

 رانیا ا یاساالم  یجمهاور  امنیتای  -یدفاع استیسی اثرگذار هامؤلفهتحقیق:  سؤاب تیجه پاسخ 
 ؟ا دکدام

                                                                 
1 Mean Rank 



 

 

 

  001 اولویتبندی مولفههای سیاست دفاعی- امنیتی جمهوری اسالمی ایران بر اساس ...

امنیتای   -های دفااعی ی اثرگذار بر سیاستهامؤلفهتوان در این مقاله گذشت می آ چهبا توجه به 
 از: ا دعبارتبه ترتیب اولویت  ج.ا.ایران

 دینی، اخالقی هایآموزه -0

 علیه( )رحمت ا...و امام راحل  العالی()مدظلهقام معظم رهبری فرامین و تدابیر م -1

 ج.ا.ایران ابالغی کالن هایسیاست و دکترین اساسی، قا ون -0

 ی و داخلی(المللنیبتحوًت محیطی ) -0

 غیر ظامی دفاع سیاست -1

 کشوری و لشکری هایروابط سازمان -8

 المللیبین  ظام در کشور موقعیت -1

 ی مستقیم  ظامیهایاستراتژراهبرد و  -6

 تدارك و تممین سیاست -3
 ی  ظامیابودجهسازما ی، پرسنلی و  سیاست -03

 پیشنهادها: -ب

 بر اساس قارآن کاریم، بیا اات   بر سیاست دفاعی کشور  اثرگذارهای شود شاخصپیشنهاد می( 0
های کلی و قا ون بر امه پنجم توساعه  ، سیاستا دازچشم ، قا ون اساسی،العالی()مدظلهی اهامام خامن

امنیتی جمهاوری اساالمی    -های دفاعی، عوامل دیگری که جزء سیاسترانیا یاسالم یجمهور
 ها را کامل  مایند.باشند را احصاء کرده و با استفاده از عوامل این پژوهش، شاخصایران می

امنیتای جمهاوری    -هاای دفااعی  ( ا جام پژوهشی در خصوص ارزیابی درجۀ اهمیت سیاست1
امنیتاای و شناسااایی  قاااط رااعف و طراحاای  -دفاااعی اسااالمی ایااران در طراحاای راهبردهااای

 ها و راهبردها ا جام شود.استراتژی
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