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 مقدمه 

 یمش خطپردازی بر اساس  منظور هدایت و راهبری امور کشوری، ناگ یر از سیاست ها به دولت

داری  بدیلی در مدیریت امور حکومت ها، جایگاه بی رهبران و اسناد باالدستی خود هستند. سیاست

ها را ای ا   برنامه کننده هماهنگدارند؛ به این دلیل که منب  و راهنمای اصلی راهبردها بوده و نقش 

های  سیاست هازآنجاکنمایند. در ضمن دورنمایی از مسیر و جایگاه آتی کشورها ارایه کنند.  می

امنیتی، ربط وثیقی با  -دهنده به ساختار و روندهای دفاعی چارچوب شکل مثابه به امنیتی -دفاعی

امنیتی و کاربست  -امنیت ملی و ضریب امنیتی کشورها دارد، بنابراین سیاست دفاعی یها مفل ه

، یگانه متولی تدوین ها باشد. به این دلیل است که تنها دولت تری می های فراوان آن، حای  حساسیت

تواند  (. البته دولت میHays,valance & Tassel,1994آیند ) می به شمارو اعالم سیاست دفاعی 

های فکر،  سازی از نظرات مشورتی و تخصصی اتاق گیری، در فرآیند تصمیم پیش از تصمیم

 مند شوند. اب اری بهره -اندیشمندان و نخبگان فکری

دوام و قوام کشورها،  کننده تضمینیکی از ارکان  مثابه به امنیتی -در این راستا، قدرت دفاعی

های نظامی به  با شنیدن این عنوان، توانمندی هرچندباشد.  متشکل از عناصر و اج ای گوناگون می

های  گردد. ولی واقعیت آن است که در کنار تسلیحات و تجهی ات نظامی، مقوله اذهان متبادر می

آفرین هستند. از  امنیتی در تولید و ارتقای قدرت دفاعی نقش – نرمی نی  همچون سیاست دفاعی

 جهتکننده اهداف و ساختار و  اف ارها که تعیین نرم این فراتر شاید بتوان ادعا نمود که بدون این

 تأمینتوان اب ار مناسب را تهیه کرد و تجهی اتی که بدون هدف  باشد، نمی ها می فعالیت دهنده

برداری چندانی نخواهند داشت. با اذعان به این موضوع، مقاله حاضر درصدد  گردد، قابلیت بهره

امام  در بیانات رانیا یاسالم یجمهور امنیتی -یدفاع یها استیس های مفل هاحصا  و شناسایی 

های کلی و قانون برنامه پنجم توسعه  ، سیاستانداز چشم ، قانون اساسی،العالی( )مدظلهیا هخامن

گیری سیاستمداران کالن کشور  باشد تا بتواند مبنایی را برای تصمیم می رانیا یاسالم یجمهور

های  قبلی فقط به شناسایی و استخراج سیاست گرفته صورتهای  پژوهش که آنجاییتهیه نماید. از 

، در اند کرده اشارهاز مقاالت به بخشی  هرکداماند و  امنیتی جمهوری اسالمی ایران پرداخته -دفاعی

امنیتی جمهوری اسالمی ایران ضمن احصا ،  -های دفاعی سیاست های مفل هاین پژوهش، تمامی 

خاطر، مقاله حاضر هم از نوآوری موضوعی و هم از نوآوری  همین بهاند.  دهبندی نی  گردی اولویت

بندی عوامل(  های آماری کی ی و کمی، است اده از معادالت ساختاری و اولویت روشی )انجام آزمون
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 امنیتی -یدفاع  استیسهای اثرگذار بر  مفل ه هدف اصلی این تحقیق شناختبرخوردار است. 

های اثرگذار  مفل هاصلی پژوهش عبارت است از  سفاالتلذا پژوهش  رانیا یاسالم یجمهور

 ند؟اکدام رانیا یاسالم یجمهور امنیتی -یدفاع  استیس

 مبانی نظری

 شناسی: پیشینه -

قرار گرفت که با  موردمطالعهعنوان مقاله علمی پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق  4در این تحقیق 

های مورد از پیشینه دولذا  ؛های تحقیق انجام گرفتوتحلیل داده یهتج ها، اقتباس از این پیشینه

 شوند:ع دارند به شرح ذیل بیان میتحقیق که ارتباط بیشتری با موضو

روی پیش هایفرصتها و چالش»ای با عنوان و همکاران در مقاله یروزآبادیفسید جالب دهقانی 

سفاب اصلی تحقیق خود « در تحوالت اخیر آسیای جنوب غربی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

روی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران هایی پیشفرصتها و چالشکند که چه طور طرح میاین

 در شرایط جدید وجود دارد؟

آن بر امنیت ملی  یاثرگذار و نحوهاز منظر امنیتی  آسیای جنوب غربیتحوالت اخیر  در این مقاله،

اعتراضی  های ی شو خ. ابتدا این تحوالت گردیده استارزیابی  جمهوری اسالمی ایران بررسی و

 شده یمعرف ،کارگ اران اسالمی های اعتراضی وها، نشانهخواسته به لحاظ ماهیت، یژهو به ،مردمی و

، نداشتن وحدت رویه در آنهای گوناگون از قرایت تعری ی موس  از اسالم ودر این مقاله  است.

 های این کشورهاترین چالشمهم راهای سلطه و نظام بافرهنگبین گروهای مختلف، التقاط سری  

، ییگرا اسالمتقویت گ تمان  دینی، یساالر مردمتقویت  شکست پروژه مدرنیته، ناکارآمدی و و

رهم خوردن نظم کهن ، بقدس در منطقه اشغالگررژیم تقویت گ تمان مقاومت، ان وای سیاسی 

ها و آثار ترین فرصتالملل، مهمو ارتقای نقش اسالم در روابط بین آسیای جنوب غربیمنطقه 

 مثبت بیداری اسالمی برای امنیت ملی ایران قلمداد شده است.

در  های امنیتی جمهوری اسالمی ایرانمالحظات سیاست ای با عنوانصالحی در مقاله محمدجع ر

بر  یرگذارتأثکند که مالحظات طور طرح میخی ش بیداری اسالمی سفاب اصلی تحقیق خود این

 چیست؟ جمهوری اسالمی ایرانهای امنیتی سیاست

های رسد که تحوالت منطقه به همان اندازه که برای ایران فرصتوی در جواب به این نتیجه می

تنها در سایه تدبیر و  ها آناهد داشت که عبور از کند، تهدیدهایی نی  در پی خوجدیدی ایجاد می
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ترین اصلی که در این راستا کارگشا های هوشمندانه، مقدور است. مهمدر پیش گرفتن سیاست

بینی صحیح جهت آن در آینده ونی  خواهد بود، شناخت منطقی و واقعی از تحوالت منطقه و پیش

 فعاالنه در این حوادث در اختیار دارد. ینیآفر نقششناخت اب ارها و امکاناتی است که ایران برای 

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

-در آینده نی  ح ظ شود. در این مقاله مهم یریگ جهتدینی و اسالمی است، باید تالش شود این 

داند از هم پاشیدن قدرت را این میمهوری اسالمی ایران بر سیاست امنیتی ج مفثرترین مالحظات 

باشد همچنین این  مفثرروهای مختلف تک یری تواند در زایش گمرک ی در کشورهای اسالمی می

 باشد. مفثرتواند ژیوپلیتیک منطقه می تحوالت در تغییرات

 مفهوم شناسی -

دهنرده   اصوب و قواعد است کره نشران   یکسریسیاست در حیطه مدیریت سازمان به معنای : سیاست

 (.04: 1001راه برای مدیران در اتخاذ تصمیم خواهد بود )امیرکبیری، 

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

 شده یینتعهای شوند تا سازمان بتواند به هدفبرای حمایت و تقویت کارها در نظر گرفته می

 هستند هایی معنی سیاست به دفاعی، های به م هوم دیگر سیاست؛ (43: 1001دست یابد )دیوید، 

 را ملی دفاع اهداف جهت در ملی های ظرفیت تمامی کارگیری به اساسی های گیری جهت که

است  عمل راهنمای و زا اولویت ،ینجهت آفر(( سیاست)) زیرا کنند، می هماهنگ

 .(11-22:1092سالمی،)

 کره  هستند ای شده یطراح های مشی خط و کلی سیاست امنیت ملی از راهکارهای: سیاست امنیت ملی 

 ابعراد  در خرارجی  و داخلری  دشرمنان  تهدیردات  دف  و احتمالی خطرات با مقابله برای کشور یک

 برابر در ملی های پذیری آسیب رسانیدن حداقل به و سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، نظامی،

. یرک کشرور ممکرن    نمایرد  می برداری بهره ها آن از غیرطبیعی و طبیعی غیرمترقبه حوادث ها، بحران

است تصمیم بگیرد که بر جنبه نظامی سیاست امنیت ملی تأکید بیشتری کند و برا افر ایش قردرت    

بره دیللمراتیکی     ملی خود نماید. امکان دارد که کشوری دیگر جنفنظامی خود سعی در دفاع از منا

سیاسی و نظامی از یاری و  یهاتر تلقی کند و با تشکیل اتحادها و پیمان ست امنیت ملی را مهمیاس

های امنیت ملی را با هر می انری  سیاست مند گرددبهره ها برای دفاع از منافعشهمکاری دیگر ملت

 .(299: 1004 چگینی،)امنیت ملی تسلط دارند  های یاستسهای سیاسی بر مشی که بسنجیم خط
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-مشری راهکارهای کلی و خرط  از است های دفاعی امنیتی عبارتسیاست: امنیتی -دفاعی های سیاست

که یک کشور برای مقابله با خطرات احتمالی و دفر  تهدیردات دشرمنان    است  ای شده یطراحهای 

 قل رسرانیدن فرهنگری و سیاسری و بره حردا     ،اجتماعی ،اقتصادی، داخلی و خارجی در ابعاد نظامی

بررداری   بهره ها آنحوادث غیرمترقبه طبیعی و غیرطبیعی از  ،هاهای ملی در برابر بحرانپذیریآسیب

 .(151-150 :نماید )همانمی

هرای کالنری اسرت کره برا       مقوله ازجملهامنیتی  -سیاست دفاعی: امنیتی -های دفاعی های سیاست مؤلفه

هایی را برای آن برشرمرد کره در ادامره بره      توان ویژگی یت آن، میو ماه شده ارایهتوجه به تعاریف 

 (15: 1091)عسگری، :گردد اشاره می ها آنبرخی از 

گذاری در سطح ملی،  یاستسبدون تردید در همه کشورها، یگانه متولی عرصه  محور بودن: دولت -

گیری در این  وظی ه تصمیم ها دولتباشند. پیرو این اصل کلی،  می ترین مقام کشوریعالی

ها باید سیاست دفاعی را تدوین و اجرا نمایند  تر، دولت . به بیان دقیقدارند عهدهبر حیطه را 

(Howorth and menon, 1997:1-6). 

یر تأثهر دولتی تحت  کهبودن سیاست دفاعی یعنی این اند زمینهی  مفل ه بودن: اند زمینه -

های  ای و جهانی(، تاریخی، اقتصادی، ایدیولوژیکی، سنت های راهبردی )منطقه دگردیسی

باشد. به این دلیل است  یتیک و فرهنگ راهبردی میژیوپلدفاعی، چارچوب راهبردی، موقعیت 

که سیاست دفاعی کشورها با یکدیگر مت اوت بوده و هر کشور دارای سیاست دفاعی 

 (.205-249: 1013روشندب،باشد ) ی میفرد منحصربه

ی گوناگونی را به خردمت  ساز کارهاها برای نیل به امنیت، اب ارها و  دولت کننده بودن:  هماهنگ  -

کارگیری ایرن سرازوکارها، شررط الزم ایجراد امنیرت       وجود این اب ارها و به هرچندگیرند.  می

بنرابراین   ؛باشرد  مری  انسرجام بخرش  کننرده و   اف ار هماهنرگ  است، ولی شرط کافی، وجود نرم

کننده اب ار در راستای دف  تهدیدات و ایجاد امنیت، ایرن   هماهنگ مفل ه مثابه بهسیاست دفاعی 

همراهنگی وحردت رویره در عمرل     دارد. سیاست دفاعی بایرد بره ایجراد     عهده برکار ویژه را 

ر دچار صورت، بازیگ  آید، در غیر این نایلشده خود،  یفتعردر دوره زمانی سیاسی )حداقل( 

 (105: 1004 چگینی،) شود. تشتت الگو رفتاری می

ی و خرارج طورکلی سیاست دفراعی دارای دو بعرد داخلری     بهدارای ابعاد داخلی و خارجی بودن:   -

هرا،   . بعد خارجی بر است اده از زور در روابرط برین دولرت   اند تنیده درهماست که این دو جنبه 
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ها را بررای ایجراد    دولت و روزانهمدت  های بلند که جنبه داخلی آن، اقدام یدرحالداللت دارد، 

          گیرررد  مرری یری نیروهررای نظررامی در بررر  کررارگ بررهتوانمنرردی دفرراعی و آمررادگی برررای    

(Lutovinov, Sep-Oct 2001). 

کننرده ماهیرت    براالترین سرند دفراعی کشرور، تعیرین      عنوان بهسیاست دفاعی   بودن: دهنده جهت -

ترر، اینکره    اف اری است. به بیان روشرن  اف اری و نرم ساختار نظام دفاعی کشور در ابعاد سخت

یر ترأث ابتنا  یافته باشرد،  « قابلیت محوری»یا « تهدید محوری»سیاست دفاعی کشور بر رویکرد 

« صرنای  دفراعی  »و « روابرط دفراعی  »، «دیللماسی دفاعی»، «راهبرد دفاعی»مستقیم و عمیقی بر 

 (11: 1091)عسگری، داشت.خواهد 

عنوان محصوب یک ت کر جمعی تدوین سیاست دفاعی باید بهمحصول تفكر جمعی بودن:  -

قرار گیرد. بازیگران اصلی در این ت کر جمعی، نخبگان اب اری و فکری درون  موردتوجه

پژوهشی هستند، بنابراین  -های علمی حاکمیتی و برون حاکمیتی در کنار مراک  و موسسه

 ها آنهای  گیرندگان در مورد سیاست دفاعی محدود هستند، ولی تصمیم تصمیم باوجودآنکه

سازی  های یادشده در فرایند تصمیم گروه مفثرآفرینی گسترده، عمیق و  مبتنی بر نقش

های سیاست  ویژگی  مفل هتوان  بندی می بیان شد در یک جم  آنچهباشد. با توجه به  می

 بیان نمود: امنیتی را چنین -دفاعی

کننده همه  های محیطی و فرهنگی است، هماهنگ وند و تاب  دگرگونی ینهزم، محور است دولت

جهت  .و خارجی است داخلی بعد دو اب ارها در جهت دف  تهدیدات و ایجاد امنیت است، دارای

ی به امنیت چندبعدجمعی و نگرش  ت کر امنیتی است، محصوب -های دفاعی کلیه فعالیت دهنده

 است.

 امنیتی -های دفاعی  اصول سیاست

 از: اند عبارتطراحان قرار گیرند  موردتوجهباید  کهدر تنظیم سیاست دفاعی اصولی 

طرحی برای دسرتیابی بره سرطح     هرچندسیاست دفاعی(  ازجملهسیاست )اصل کاربردی بودن:   -

یک برنامه در دسرتور   من له بهو  قرارگرفته موردتوجههاست، ولی تنها زمانی  مناسبی از من عت

هرای فرراوان، از قابلیرت کراربردی      گیرد که ضمن داشتن ظرفیرت  کار نخبگان اجرایی قرار می

بودن برخوردار باشد. کاربردی بودن سیاست )دفراعی( ترابعی از داشرتن بررآوردی منطقری از      

و یابی، شرناخت صرحیح تهدیردها، منراف      دست قابلها و مقدورات، ترسیم اهداف  سطح قابلیت
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ای، برخوردار از ع م و اراده ملی برای نیل به  ها ونی  روندها و ساختار جهانی و منطقه فرصت

(. Jablonsky, 2004:69-76اهداف، در اختیار داشتن برا ایجراد سرازوکارهای مناسرب اسرت )     

هرا   من عرت  -هرا  های راهبردی، فقدان تناسب بین ه ینه بندی مالحظه ی، عدم اولویتبلندپرواز

 ترین آفات فراروی کاربردی بودن یک سیاست دفاعی هستند. مهم

ها به این معناست که ایرن   های دفاعی باید جام  باشند. جامعیت سیاست سیاستاصل جامعیت:   -

ها، سیاسرت   شده باشند. فقدان هر یک از این بخش یطراحها در بخش نظری و عملی  سیاست

 (.141: 1011نماید. )برقعی،  دفاعی را دچار نقیصه می

منظور تدوین سیاست  اصوب مهم و شروط الزم به ازجملهصل هماهنگی درون و بیرون سازمانی: ا -

های مرتبط و دارای نقش  ی نهادها و دستگاهسازمان ینب -، وجود هماهنگی درونمفثردفاعی 

(، در راستای طراحی یک سیاست 235: 1001یرکبیری، امپردازی است ) در فرایند سیاست

ها، تهدیدها، مناف  و  منسجم، وجود هماهنگی در خصوص تعریف و برآورد توانمندی دفاعی

 درروندیرگذار، الزم است. اگر تأثهای راهبردی، در میان عوامل و بازیگران  اولویت

نقش، مشارکت نداشته باشند و یا اینکه این  های ذی ها و گروه پردازی، تمامی سازمان سیاست

و  مفثراهنگی نداشته باشند، احتماب تدوین یک سیاست دفاعی نهادها در درون خود هم

رسد این هماهنگی باید توسط نهادی عالی  رو به نظر می ینازاعملی کاهش خواهد یافت. 

اعماب و مدیریت گردد. این نوع از هماهنگی منجر به تسری  در امور مربوطه شده و موجب 

 گردد. یبا هوشیاری م توأمگیری متمرک ، سری  و  تصمیم

نگری است  ای، آینده پردازی در هر عرصه یکی از اصوب مهم سیاستنگری:  اصل آینده -

(Drew,1980آینده .)  رویکرد هر سیاستی، مبتنی بر شناخت و یادگیری از گذشته  مثابه بهنگری

 بلندمدتکنندگان سیاست دفاعی، باید روندهای  باشد. بر مبنای این اصل، تدوین و حاب می

واقعی،  طور بهمدت و وضعیت ملی را به لحاظ نیازهای راهبردی  یانمای  شرایط منطقهجهانی، 

مایه تدوین سیاست و گ ینش  را دست ها آنبر اساس سناریوهای مختلف، برآورد نموده و 

ترین زبان  پردازی به ساده بنابراین سیاست ؛(Slaughter,1996های مناسب قرار دهند ) گ ینه

اولویت  ازآنجاکهنماید.  ری ی می هایی را متناسب با آینده، طرح یک برنامه عمل است و برنامه

توانند  ها می کنندگان سیاست های دفاعی باید همواره آینده باشد، بنابراین تدوین اصلی سیاست
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باید روشی را برای مواجهه با خطرات  ها آنهمچنین حتی مشکالت امروز را نادیده بگیرند. 

 های آینده بیابند. شمار وعدم قطعیت بی

های گوناگون است.  حوزه پیوستگی هم بهاین اصل، نتیجه در هم تنیدگی و اصل چندبعدی بودن:  -

ای خواه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره نیازمند  به عبارتی طراحی سیاست در هر عرصه

ضرورت داشتن  درواق باشد.  ها می های اساسی سایر حوزه قرار دادن مالحظه موردنظر

کند که برای مثاب در تدوین  پردازی در عرصه دفاعی ایجاب می رویکردی کالن به سیاست

اقتصادی کشور توجه داشت و یا در  -های صنعتی به ظرفیت« ییخوداتکا»سیاستی با رویکرد 

)ساختاری یا تجهی اتی( فرهنگ راهبردی جامعه « وابستگی» بر یمبتنپیگیری سیاست دفاعی 

 (141: 1011برقعی، ) ملحوظ نظر قرار گیرد.

اسرت. بره عبرارتی     مفثریری از شروط طراحی یک سیاست دفاعی پذ انطباقپذیری:  اصل انطباق -

یط موجرود،  و شررا یرری از ظرفیرت   گ بهرره یری سیاست، برر میر ان   پذ انعطافوجود یا فقدان 

یری این معنا را در خود مستتر دارد که محریط دارای  پذ انطباقای دارد. اصل  فراوانی اثرگذار

یرا دفر  مخراطرات( برا     و  هرا  فرصرت است اده از ) مواجههو خطرهایی است که نوع  ها فرصت

(؛ Earle Chaffee, 2008:89-98) .هررای بررازیگر دارد یتوانمنررد، بسررتگی برره منرراب  و هررا آن

رو  ینازاهای محیط بیرونی، عدم قطعیت است.  یژگیوشاره شد یکی از تر ا یشپکه  گونه همان

ها و تحروالت   یدهپد و ظهوری دارای آثار سلبی و ایجابی در بروز ها مفل هدر تداوم شرایط و 

هرای دفراعی    یاستس. در چنین شرایطی، توفیق قراردادباید عامل عدم قطعیت را ملحوظ نظر 

 پذیری است. پذیرش اصل انطباق درگروشده  ینتدو

 منبع و خواستگاه اصول سیاست دفاعی

سیاست دفاعی، راهنمای اصلی در تدوین راهبرد دفاعی است، بنابراین خاستگاه سیاست دفاعی نی  

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

سند  ،از: قانون اساسی اند عبارتمناب  خواستگاه اصوب سیاست دفاعی  آمده عمل بهگیری  نتیجه

 های کلی نظام سیاست ،ترین مقام کشور های عالی دیدگاه ،انداز چشم

امنیتی جمهوری  -های دفاعی توان سیاست در مباحث نظری پژوهش گذشت می آنچهبا توجه به 

 عنوان مدب عملیاتی تحقیق بیان نمود: به 1 یران را به شکل زیر در جدوباسالمی ا
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 : مدل عملیاتی تحقیق9جدول 
 منبع امنیتی –های دفاعی  سیاست ردیف

1 

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

وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ الَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُن ِقُواْ مِن شَیْ ٍ فِی سَبِیلِ اللّهِ 

 13ان اب/نتُمْ الَ تُظْلَمُونَ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَ

 قرآن کریم

 11ان اب/وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِی ُ الْعَلِیمُ  2

 12ان اب/وَإِن یُرِیدُواْ أَن یَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَکَ اللّهُ هُوَ الَّذِیَ أَیَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُفْمِنِینَ  0

4 

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

یَکُن مِّنکُم مِّئَۀٌ یَغْلِبُواْ أَلْ ًا مِّنَ الَّذِینَ کَ َرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ الَّ یَ ْقَهُونَ  مِئَتَیْنِ وَإِن

 15ان اب/

5 
اآلنَ خَ َّفَ اللّهُ عَنکُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْ ًا فَإِن یَکُن مِّنکُم مِّئَۀٌ صَابِرَةٌ یَغْلِبُواْ مِئَتَیْنِ 

 11ان اب/مْ أَلْفٌ یَغْلِبُواْ أَلْ َیْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَ َ الصَّابِرِینَ وَإِن یَکُن مِّنکُ

 تهدید مقابل در تهدید 1

بیانات مقام معظم 

 (العالی مدظله)رهبری

 حمله مقابل حمله در 1

 انقالبی های آرمان و ها داعیه با متناسب رزمی و دفاعی قدرت 0

 فرداامروز برای  آمادگی 9

 دینى اى عنوان فریضه و مستضع ین به فلسطین از دفاع 13

 مقابله با تهاجم فرهنگی )جنگ نرم( 11

 های کشتارجمعی ن ی سالح 12

 قانون اساسی 541اصل  در نیروهای مسلح  خارجی افراد  عضویتممنوع بودن  10

 قانون اساسی 541اصل  در کشور خارجی  نظامی  پایگاه  استقرار هرگونهممنوع بودن  14

 قانون اساسی 515اصل  طور مستمر به افراد  برای همه کشور از  مسلحانه  دفاع 15

 قانون اساسی 511اصل  کشور  شئون دیگر و  ارتش ، فرهنگ ، اقتصادی و  طبیعی مناب  بر  بیگانه  ممنوع بودن سلطه 11

 قانون اساسی 514اصل  جهان از  نقطه در هر  مستکبرین برابر در  مستضع ین  طلبانه حق  مبارزه از  حمایت 11

 مقتدر با سامان دفاعی امن، مستقل وایرانی  10
 انداز نظام سند چشم

 جانبه و پیوستگی مردم و حکومت بازدارندگی همه 19

23 
های دفاعی، قدرت بازدارندگی و دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، مناف   ارتقا  توانمندی

 امنیت ملی و مقابله مفثر با تهدیدهای خارجیو 
سیاست کلی  591ماده 

 نظام

21 
های امنیت و دفاع از  تقویت کمی و کی ی بسیج مستضع ان و حضور بیشتر نیروهای مردمی درصحنه

 معروف و نهی از منکر ها و مبانی اندیشه انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ امربه کشور، آرمان
کلی سیاست  591ماده 

 نظام



 

190  
 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک - ساب هجدهم، شماره 03، تابستان 1099

 
 

 منبع امنیتی –های دفاعی  سیاست ردیف

 سیاست کلی نظام 591ماده  توسعه توان علمی و فناوری نیروهای مسلح 22

20 
ها، ارتقا  پایدار ملی، ح اظت از مردم و مناب  ملی کشور  پذیری زیرساخت کاهش آسیب

 و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی
سیاست کلی  591ماده 

 نظام

24 
بنیه دفاعی کشور و ارتقا  توان بازدارندگی نیروهای مسلح و ح اظت از تمامیت تقویت 

ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و ح اظت از مناف  ملی، انقالب 

 های دفاعی کشور سازی سیستم اسالمی ایران و مناب  حیاتی کشور و هوشمند

سیاست کلی  105ماده 

 نظام

25 

وه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهیه طرح جام  نح

منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس  محیطی به تهدیدات و شرایط زیست

های ب رگ  های مراک  نظامی و کارخانه و حیاتی و صنای  دفاعی و همچنین انتقاب پادگان

 ویژه تهران صنعتی دفاعی از شهرهای ب رگ به

سیاست کلی  101اده م

 نظام

 شناسی روش

 -هدف، کاربردی و روش تحقیق آمیخته با رویکررد کی ری از نروع توصری ی     ازنظرپژوهش حاضر 

 پیمایشی است.

 جامعه و نمونه آماری -

امنیتری، مرتن    -سیاست دفاعی های مفل هرامون یالعالی( پ ای )مدظله کلیه بیانات حضرت امام خامنه 

های کلری نظرام مررتبط برا برنامره       انداز و سیاست قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، سند چشم

امنیتری مسرتخرجه، افرراد     -های سیاست دفراعی  باشد. برای اخذ تایید گ اره پنجم توسعه کشور می

د. تعداد افراد جامعه آماری باشن کشوری جامعه آماری تحقیق می باالی ردهشاخص نظامی و مدیران 

ن ر بر مبنای توانایی دسترسی  03ها تعداد  بندی بوده که از بین آن به دلیل ضریب امنیتی دارای طبقه

 است. شده انتخابعنوان نمونه آماری  و تکمیل پرسشنامه به

 آوری اطالعات ابزار جمع -

ز اب ارهرای رایرج تحقیرق و    برداری و پرسشنامه اسرت کره یکری ا    در این پژوهش اب ار اصلی فیش

در ایرن تحقیرق شرامل دو     مورداست ادههای تحقیق است. پرسشنامه  روش مستقیم برای کسب داده

تخصصری   سرفاالت و ...( و  کراری  سابقه)سطح تحصیالت، سن،  شناختی جمعیت سفاالتبخش 

 مروردنظر قیراس  عنوان م تشکیل و با است اده از طیف لیکرت به سفاب 13باشد. این پرسشنامه از  می

 طراحی گردیده است.

 روایی و پایایی پرسشنامه -
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 یرا همران   های تعیین اعتبار روایی محتوایی، اسرت اده از ضرریب الوشره   یکی از روشروایی:  -0

(C.V.R)0 هرای  گویره  ارزیرابی  داد خبرگران و نظردهنردگان بررای   ا توجه به اینکه تعر . بباشدمی 

کره دارای   یهرای بوده و گویره  59/3، ضریب باالتر از قبوب قابللذا مقدار  ،ن ر بودند 12 پرسشنامه

 آمرده  دسرت  بره نسبت اعتبار  شوند که در این تحقیق باشند حذف میضریب کمتر از مقدار م بور 

 .بود موردقبوب،  نامهپرسش سفاالتبرای تمامی 

 SPSSافر ار   منظور بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آل ای کرونبرا  کره توسرط نررم     بهاعتبار:  -4

شرد کره    991/3پرسشنامه برابرر   سفاالتطوری کلی مقدار آن برای  محاسبه گردید، است اده شد. به

 باشد. پرسشنامه می بودن پایاجهت  توجهی قابلمقدار 

 های تحقیق ها و یافته تحلیل دادهوتجزیه

های  پس از مشخص شدن تایید روایی و پایایی پرسشنامه برای تعیین مفل ه :پرسشنامه تحلیل

های اثرگذار بر  ، برای تعیین مفل هرانیا یاسالم یجمهور امنیتی -یدفاع  استیساثرگذار بر 

ن ری توزی   03آماری  ده عامل طراحی و بین جامعه .جمهوری اسالمی ایرانسیاست دفاعی 

 گردد. آمده به شرح ذیل تحلیل می دست حاصل دادهای به که ؛گردید

 های تحقیقوتحلیل یافته تج یه

 یجمهور امنیتی -یدفاع  استیساثرگذار  های تحقیق از پرسشنامه: مفل ه سفابهای تحلیل داده

 ؟نداکدام رانیا یاسالم

ن رر حجرم جامعره     03از تعرداد   ( بایرد گ رت  دینی، اخالقی های آموزه) یکمعامل در ت سیر  -1

هرای  برر سیاسرت   اثرگرذار  ی مفل ره یرک   عنوان بهاین عامل را  تأثیر% می ان 133 موردمطالعه

% 94امرا از ایرن تعرداد    ؛ دانند می آفرین نقشمعنادار و  جمهوری اسالمی ایرانامنیتی  -دفاعی

انرد.  متوسط ارزیابی نمروده % آن را 1این عامل را در حد زیاد و خیلی زیاد و تنها  تأثیرمی ان 

بوده و بر اساس آزمرون خری دو، مقردار خری دو      0/4 ها پاسخمیانگین این عامل از مجموعه 

% مقردار  95% و سرطح اطمینران   5بوده است. در سرطح آل رای    10/11این عامل  شده مشاهده

                                                           
1-C.V.R (Content Validity Ratio) 
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اسرت   دهنده ایرن  ( که این مقدار نشان333/3) آمده دست به 335/3از  تر کوچکسطح اطمینان 

 که این عامل معنادار شده است.

( علیره(  )رحمت ا...و امام راحل العالی()مدضلهو تدابیر مقام معظم رهبری دوم )فرامینعامل در ت سیر  -2

 عنروان  بهاین عامل را  تأثیر% می ان 133 موردمطالعهن ر حجم جامعه  03از تعداد  باید گ ت

معنرادار و   جمهروری اسرالمی ایرران   امنیتری   -هرای دفراعی  بر سیاست اثرگذار ی مفل هیک 

این عامل را در حد زیاد و خیلی زیراد   تأثیر% می ان 92اما از این تعداد ؛ دانند می آفرین نقش

 هرا  پاسرخ اند. میانگین این عامل از مجموعه ارزیابی نمودهتر و پایین% آن را متوسط 0و تنها 

بروده   44/11ایرن عامرل    شرده  مشاهدهمقدار خی دو بوده و بر اساس آزمون خی دو،  41/4

 335/3از  ترر  کوچرک % مقدار سرطح اطمینران   95% و سطح اطمینان 5است. در سطح آل ای 

 دهنده این است که این عامل معنادار شده است. ( که این مقدار نشان333/3) آمده دست به

ن رر حجرم    03از تعرداد   شرود کره  اشاره می (غیرنظامی دفاع سیاستدر ت سیر عامل سوم ) -0

-بر سیاسرت  اثرگذار ی مفل هیک  عنوان بهاین عامل را  تأثیر% می ان 133 موردمطالعهجامعه 

اما از ایرن تعرداد   ؛ دانند می آفرین نقشمعنادار و  جمهوری اسالمی ایرانامنیتی  -های دفاعی

ترر  و پرایین متوسط  آن را %12این عامل را در حد زیاد و خیلی زیاد و تنها  تأثیر% می ان 00

بوده و بر اساس آزمرون خری    24/4 ها پاسخاند. میانگین این عامل از مجموعه ارزیابی نموده

% و سرطح  5بروده اسرت. در سرطح آل رای      0/11این عامرل   شده مشاهدهدو، مقدار خی دو 

( که ایرن مقردار   334/3) آمده دست به 335/3از  تر کوچک% مقدار سطح اطمینان 95اطمینان 

 0دهنده این است که این عامل معنادار شده است. اننش

جمهوری اسالمی های کالن ابالغی در ت سیر عامل چهارم )قانون اساسی، دکترین و سیاست -4

ایرن عامرل    تأثیر% می ان 133 موردمطالعهن ر حجم جامعه  03از تعداد  که.( باید گ ت ایران

 جمهروری اسرالمی ایرران   امنیتری   -هرای دفراعی  بر سیاست اثرگذار ی مفل هیک  عنوان بهرا 

این عامل را در حرد زیراد و    تأثیر% می ان 93اما از این تعداد ؛ دانند می آفرین نقشمعنادار و 

انرد. میرانگین ایرن عامرل از     ارزیرابی نمروده  ترر  و پایینآن را متوسط  %13خیلی زیاد و تنها 

ایرن   شرده  مشراهده مقردار خری دو    بوده و بر اساس آزمون خی دو، 41/4 ها پاسخمجموعه 

                                                           
، توسعه یرنظامیغگردد که در سیاست دفاع استنباط می گونه نیا جامعه خبرهاز اهم پوشانی ادبیات تحقیق و  -1

 قرار گیرد. مدنظرربط باید های مسئوب و ذیپدافند داخلی، مردمی کردن دفاع و است اده از تمام سازمان
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% مقردار سرطح اطمینران    95% و سرطح اطمینران   5بروده اسرت. در سرطح آل رای      21عامل 

دهنده این است که ایرن عامرل    ( که این مقدار نشان334/3) آمده دست به 335/3از  تر کوچک

 .معنادار شده است

 03از تعرداد   باید گ ت( نظامی ای بودجهسازمانی، پرسنلی و  سیاستپنجم )عامل در ت سیر  -5

برر   اثرگذار ی مفل هیک  عنوان بهاین عامل را  تأثیر% می ان 133 موردمطالعهن ر حجم جامعه 

اما از این ؛ دانند می آفرین نقشمعنادار و  جمهوری اسالمی ایرانامنیتی  -های دفاعیسیاست

و آن را متوسرط   %09این عامل را در حد زیاد و خیلری زیراد و تنهرا     تأثیر% می ان 11تعداد 

بوده و بر اساس آزمون  0/0 ها پاسخاند. میانگین این عامل از مجموعه ارزیابی نمودهتر پایین

% و سرطح  5بوده اسرت. در سرطح آل رای     11این عامل  شده مشاهدهخی دو، مقدار خی دو 

ار ( که ایرن مقرد  334/3) آمده دست به 335/3از  تر کوچک% مقدار سطح اطمینان 95اطمینان 

 دهنده این است که این عامل معنادار شده است. نشان

ن رر   03از تعرداد   ( باید گ رت کشوری و لشکری هایروابط سازمانششم )عامل در ت سیر  -1

برر   اثرگرذار  ی مفل ره یرک   عنروان  بهاین عامل را  تأثیر% می ان 133 موردمطالعهحجم جامعه 

اما از این ؛ دانند می آفرین نقشمعنادار و  جمهوری اسالمی ایرانامنیتی  -های دفاعیسیاست

و آن را متوسرط   %21این عامل را در حد زیاد و خیلری زیراد و تنهرا     تأثیر% می ان 14تعداد 

بوده و بر اساس آزمون  2/4 ها پاسخاند. میانگین این عامل از مجموعه ارزیابی نمودهتر پایین

% و سطح 5بوده است. در سطح آل ای  99/22این عامل  شده مشاهدهخی دو، مقدار خی دو 

( که ایرن مقردار   333/3) آمده دست به 335/3از  تر کوچک% مقدار سطح اطمینان 95اطمینان 

 دهنده این است که این عامل معنادار شده است. نشان

ن رر   03از تعرداد   ( باید گ رت و داخلی( المللی بین)ه تم )تحوالت محیطی عامل در تحلیل  -1

برر   اثرگرذار  ی مفل ره یرک   عنروان  بهاین عامل را  تأثیر% می ان 133 موردمطالعهحجم جامعه 

اما از این ؛ دانند می آفرین نقشمعنادار و  جمهوری اسالمی ایرانامنیتی  -های دفاعیسیاست

و آن را متوسرط   %13این عامل را در حد زیاد و خیلی زیراد و تنهرا    تأثیر% می ان 93 ،تعداد

بروده و برر اسراس     05/4 هرا  پاسرخ اند. میانگین این عامل از مجموعه نمودهارزیابی تر پایین

% 5بوده است. در سرطح آل رای    19/11این عامل  شده مشاهدهآزمون خی دو، مقدار خی دو 
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( که این 333/3) آمده دست به 335/3از  تر کوچک% مقدار سطح اطمینان 95و سطح اطمینان 

 امل معنادار شده است.دهنده این است که این ع مقدار نشان

ن رر حجرم جامعره     03از تعداد  ( باید گ تتدارك و تأمین سیاستهشتم )عامل در تحلیل  -0

هرای  برر سیاسرت   اثرگرذار  ی مفل ره یک  عنوان بهاین عامل را  تأثیر% می ان 133 موردمطالعه

% 11 ،تعرداد اما از این ؛ دانند می آفرین نقشمعنادار و  جمهوری اسالمی ایرانامنیتی  -دفاعی

ترر  و پرایین آن را متوسرط   %00این عامل را در حد زیراد و خیلری زیراد و تنهرا      تأثیرمی ان 

بوده و بر اساس آزمرون خری    31/4 ها پاسخاند. میانگین این عامل از مجموعه ارزیابی نموده

% و سرطح  5بروده اسرت. در سرطح آل رای      44/10این عامل  شده مشاهدهدو، مقدار خی دو 

( که ایرن مقردار   330/3) آمده دست به 335/3از  تر کوچک% مقدار سطح اطمینان 95 اطمینان

 دهنده این است که این عامل معنادار شده است. نشان

ن رر   03از تعرداد   ( بایرد گ رت  مستقیم نظرامی  های استراتژیراهبرد و نهم )عامل در تحلیل  -9

برر   اثرگرذار  ی مفل ره یرک   عنروان  بهاین عامل را  تأثیر% می ان 133 موردمطالعهحجم جامعه 

اما از این ؛ دانند می آفرین نقشمعنادار و  جمهوری اسالمی ایرانامنیتی  -های دفاعیسیاست

و آن را متوسرط   %03این عامل را در حد زیاد و خیلی زیراد و تنهرا    تأثیر% می ان 13 ،تعداد

بروده و برر اسراس     31/4 هرا  سرخ پااند. میانگین این عامل از مجموعه ارزیابی نمودهتر پایین

% 5بوده است. در سرطح آل رای    21/14این عامل  شده مشاهدهآزمون خی دو، مقدار خی دو 

( که این 332/3) آمده دست به 335/3از  تر کوچک% مقدار سطح اطمینان 95و سطح اطمینان 

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

ن ر حجم  03از تعداد  ( باید گ تالمللی بین نظام در کشور موقعیتدهم )عامل در تحلیل  -50

-بر سیاست اثرگذار ی مفل هیک  عنوان بهاین عامل را  تأثیر% می ان 133 موردمطالعهجامعه 

 ،اما از این تعداد؛ دانند می آفرین نقشمعنادار و  جمهوری اسالمی ایرانامنیتی  -های دفاعی

تر و پایینآن را متوسط  %22این عامل را در حد زیاد و خیلی زیاد و تنها  تأثیر% می ان 10

بوده و بر اساس آزمون خی  1/4 ها پاسخاند. میانگین این عامل از مجموعه ارزیابی نموده

% و سطح 5بوده است. در سطح آل ای  51/15این عامل  شده مشاهدهدو، مقدار خی دو 

( که این مقدار 333/3) آمده دست به 335/3از  تر کوچک% مقدار سطح اطمینان 95اطمینان 

 دهنده این است که این عامل معنادار شده است. نشان
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 ی اثرگذار بر سیاست دفاعی امنیتی در یک نگاهها مفل ه: توصیف کمی 2جدوب 
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%133 03 دینی، اخالقی های آموزه 1  0/4  94%  10/11  333/3  

%133 03 اهلل علیه()رحمتفرامین و تدابیر مقام معظم رهبری و امام راحل  2  41/4  92%  44/11  333/3  

%133 03 غیرنظامی دفاع سیاست 0  24/4  00%  0/11  334/3  

جمهوری های کالن ابالغی قانون اساسی، دکترین و سیاست 4
 .اسالمی ایران

03 133%  41/4  93%  21 333/3  

٪133 03 ای نظامی سازمانی، پرسنلی و بودجه سیاست 5  0.0 11%  11 334/3  

%133 03 کشوری و لشکری هایروابط سازمان 1  23/4  14%/  91/22  333/3  

%133 03 المللی و داخلی( بین)تحوالت محیطی  1  05/4  93%  19/11  333/3  

%133 03 تدارك و تأمین سیاست 0  31/4  11%  44/10  330/3  

%133 03 های مستقیم نظامی راهبرد و استراتژی 9  31/4  13%  21/14  332/3  

%133 03 المللی بین نظام در کشور موقعیت 13  13/4  10%  51/15  333/3  

 ی بر اساس آزمون فریدمناسالم یجمهور امنیتی -یدفاع یها استیسبر  مفثری ها مفل هبندی  اولویت: 0 جدوب

1نمره میانگین عوامل طبیعی ژئوپلیتیك دريای خزر رتبه شماره عامل  

 0.11 دينی، اخالقی های آموزه 1 9

 0.34 علیه( ا...)رحمتو امام راحل  العالی(ظله)مد فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری 2 0

 1.00 جمهوری اسالمی ايران ابالغی کالن هایسیاست و دکترين اساسی، قانون 0 4

 1.29 المللی و داخلی( بین)تحوالت محیطی  4 9

 1.1 غیرنظامی دفاع سیاست 5 7

 1.0 کشوری و لشكری هایروابط سازمان 1 6

 1.2 المللی بین نظام در کشور موقعیت 1 98

 5.1 های مستقیم نظامی راهبرد و استراتژی 0 1

 4.0 تدارك و تأمین سیاست 9 0

 4.1 ای نظامی سازمانی، پرسنلی و بودجه سیاست 13 5

 

                                                           
1 Mean Rank 
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 و پیشنهاد گیری نتیجه 

 گیری:نتیجه -الف

-کدام رانیا یاسالم یجمهور امنیتی -ی دفاع  استیسی اثرگذار ها مفل هتحقیق:  سفابنتیجه پاسخ 

 ند؟ا

امنیتری   -هرای دفراعی   ی اثرگذار برر سیاسرت  ها مفل هتوان  در این مقاله گذشت می آنچهبا توجه به 

 از: اند عبارت. به ترتیب اولویت جمهوری اسالمی ایران

 دینی، اخالقی های آموزه -1

 اهلل علیه(فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری و امام راحل )رحمت -2

 .جمهوری اسالمی ایران ابالغی کالن های¬سیاست و دکترین اساسی، قانون -0

 ی و داخلی(الملل نیبتحوالت محیطی ) -4

 غیرنظامی دفاع سیاست -5

 کشوری و لشکری هایروابط سازمان -1

 المللی بین نظام در کشور موقعیت -1

 ی مستقیم نظامیها یاستراتژراهبرد و  -0

 تدارك و تأمین سیاست -9

 ی نظامیا بودجهسازمانی، پرسنلی و  سیاست -13

 پیشنهادها: -ب

امرام   بر اساس قرآن کریم، بیانات بر سیاست دفاعی کشور  اثرگذارهای شود شاخصپیشنهاد می( 1

های کلی و قانون برنامره پرنجم توسرعه     ، سیاستانداز چشم العالی(، قانون اساسی، ی )مدظلها هخامن

امنیتی جمهوری اسالمی ایران  -دفاعیهای  ، عوامل دیگری که ج   سیاسترانیا یاسالم یجمهور

 ها را کامل نمایند. باشند را احصا  کرده و با است اده از عوامل این پژوهش، شاخص می

امنیتری جمهروری    -هرای دفراعی   ( انجام پژوهشی در خصوص ارزیابی درجرۀ اهمیرت سیاسرت   2

هرا   راحی استراتژیامنیتی و شناسایی نقاط ضعف و ط -اسالمی ایران در طراحی راهبردهای دفاعی

  و راهبردها انجام شود.
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 فهرست منابع

 "کريم قرآن " -

 "ايران اسالمی جمهوری اساسی قانون"  -

 منابع فارسی: -الف

 ، تهرانتوس، "مبانی سیاست"(، 1013) ابوالحمد، عبدالحمید -

مطالعات ، ترجمه سعادت حسینی، فصلنامه "سیاست دفاعی"(، 1003) فربهرون انیآدر اثر، -

 21امنیتی، شماره  -دفاعی

 ، تهران، نگاه دانش"استراتژيك تيريمد" (،1001) رضا یعل، یریرکبیام -

آن بر  ریتأث ارتباط با پژوهش و" (، 1011 و بهار 1011زمستان ) رضادیسبرقعی،  -

 43 و 09، فصلنامه دانش مدیریت، شماره "یریگ میتصم

 ، تهرانپژوهشکده مطالعات راهبردی ،"هراس ومردم، دولت " ،(1010) بوزان، باری -

دفتر مطالعات ، ترجمه مسعود کشاورز، "بر استراتژی یا مقدمه"(، 1011بوفر، آندزف ) -

 ، تهرانیالملل نیبسیاسی و 

 ، تهرانانتشارات دانشگاه تهران ،"دهخدا نامه لغت" (، 1010) اکبر یعلدهخدا،  -

 علوم پژوهشگاه ،10شماره  - نظامی یها یبررس فصلنامه ،"سیاست دفاعی"درویشی، فرهاد،  -

 ، تهرانپایداری – مقدس دفاع معارف و

سمینار بررسی در اولین  شده ارایه، "تحول در مفهوم استراتژی" (، 1013) روشندب، جلیل -

 ، تهرانیالملل نیبدفتر مطالعات سیاسی و  تحوب م اهیم،

هیئت  در جم سخنرانی  ،"جمهوری اسالمی ايرانسیاست دفاعی " ،(1091) نیحس سالمی، -

 1091//21/2 رانیاملی  دفاع یعالدانشگاه  در محلدانشگاه عالی دفاع ملی کشور نیجریه 

 ، تهرانسلاه مرک ی انتشارات ،"یدفاع استیس" ،(1092) نیحس سالمی، -

 ، تهرانآجا ، نشر"امنیت ملی" (، 1004) تهامی، سیدمجتبی -

 ، قماز قرآن یها درس فرهنگی مرک  ،1جلد ، "نور ریفست "(، 1019) محسن قرایتی، -

دفتر مطالعات سیاسی و ، کورش بایندر، "استراتژی بزرگ" (، 1013) کالین ، جان ام -

 ، تهرانیالملل نیب
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 ، تهرانریرکبیامانتشارات  ، "مقوالتی در استراتژی ملی" (، 1019) الریجانی، جواد -

 ساب ، فصلنامه راهبرد دفاعی،"ای بر فرهنگ استراتژيك مقدمه" (، 1004) عسکری، محمود -

 13سوم، شماره 

 ، تهرانسنا انتشارات ،"دفاعی امنیتی فرهنگ "، (1005) یمحمدتق نوروزی، -

در آمايش سرزمینی، در آمايش  یرنظامیغجايگاه دفاع نظامی و " (، 1001) ، مصط ییمفمن -

، دانشگاه امام حسین )ع(چو خاجی زاده مقدم،  محمدباقر کوشش(، )به "و دفاع سرزمینی

 تهران

 ساله پنج برنامه مجموعه" (، 1009) رجمهو رییس دیهبررا رتنظا و یی ر برنامه نتومعا -

 تهران ،"انيرا سالمیا ریجمهو توسعه پنجم

 منابع انگلیسی: -ب
- A Practical Guid to Policy Making available at www.ofmdfmni.gov.uk/practical-

guide-policy-making.pdf 

-Arnett, Eric, (1997), Military Capacity and the risk of War, china, India, Pakistan and 

Iran, Oxford university press 

-Curran,Brian,William Durch, Jolie Wood, (1997),Alternating Currents: Technology 

and the New Cintext for U.S Foreign Policy, Henry Stimsoon Center,Foreign Policy 

Porject Occasional paper, No5 

-Earle Chaffee, Ellen, (2008), three Models of Strategy, Academy of Management 

Review.Vol10, No.1 

-Freedman, Lawrence, (2004), Deterrence, Cambridge, Policy press 

-Glassner, Martin, (1998),Political Geography,New York,john wiley& Sons 
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