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 چکیده
ه خورد وندیو بقاء کشور پ یمل تیاست. چراکه با امن یاسیهر نظام س یاصل يهااز دغدغه یکیدفاع همواره 

 هايشهیو اند هادگاهیم است. دمه نیجهت ا یچارچوب خاص ازمندین یمل تیامن نیاست. دفاع کشور و تأم
 نی. ادینما میمورد اشاره ترس فرا در جهت تحقق اهدا یراه ۀنقش تواندیکشور م کینظران و رهبران صاحب

ه ارائ ییرا در قالب الگو رانیدفاع در نظام ج.ا.ا ةویدر خصوص ش )یالعالمدظله( يرهبرمقام معظم  يهاشهیپژوهش، اند
 هیبر پا یفیاز نوع ک کردیاز نظر رو ،يکاربرد قاتیو هدف از نوع تحق دهیاز نظر فا نموده است. پژوهش حاضر

 ،است »ادیداده بن«پژوهش  نیا قیاست. روش تحق یت و نوع مطالعه از نوع اکتشافیو از نظر ماه يریتفس میپارادا
 نشیب يکه بتوان عصاره ياگونهمند بههدفمند و نظام یاهداف پژوهش به صورت يکه بر اساس آن و در راستا

مورد  نمود، يپردازو سپس مدل يسازمقوله ،يسازدفاع را استخراج، مفهومۀ نیمعظم کل قوا درزم یفرمانده
مفهوم استخراج  245گزاره در قالب  580راستا، در مرحله اول، تعداد  نیقرارگرفته است. در هم لیو تحل یبررس

، دفاع يدفاع، الگو طیدفاع، عناصر دفاع، مسئله دفاع، مح یفاع، آمادگ(عرصه د یمقوله اصل 9شد. در مرحله دوم 
مند از . در مرحله سوم مدل نظامدندیو احصاء گرد يبنددستهدفاع و ضرورت دفاع)  يدفاع، راهبردها تیمسئول

 دجایا يکشور در راستا ینظام هاييو استراتژ نیدکتر نیفرمانده معظم کل قوا جهت تدو یدفاع يشهیاند
 .است دهیو ارائه گرد میمؤثر ترس یبازدارندگ

مند از اندیشۀ دفاعی.، دفاع، مدل نظام)یالعالمدظلهقوا (فرماندهی معظم کل  واژگان کلیدي:

                                                                                                                                       
 ؛، تهران، ایران، (* نویسندة مسئول)(ع)استادیار علوم سیاسی، دانشگاه افسري امام علی .1

Hmahdian58@gmail.com 
؛ ، تهران، ایران(ع)دانشگاه افسري امام علی، المللدکتري ارتباطات بین .2

jalaltorkashvand56@yahoo.com 
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 مقدمه
راهبردها  ترینتالش براي دستیابی به سطح مطلوبی از امنیت ملی پایدار همواره یکی از اصلی

به دو نوع نگاه سلبی و ایجابی به مقولۀ امنیت  با توجهاست. هاي سیاسی بوده و اهداف کالن نظام
با  شود،توان ادعا کرد که دیدگاه سلبی، که ناظر بر تهدیدات امنیت ملی تعریف میملی، می

کند و مطالعات گذاران امنیت ملی کشورها را به خود جلب میفوریت بیشتري، نظر سیاست
حاضر، بیشتر جنبۀ مطالعاتی و نظري دارد. از سویی اهمیت مضاعف، در حال  به رغمایجابی، 

توان در دو رویکرد سنتی و نوین دنبال کرد. رویکرد سنتی تقریباً دیگر، مطالعات امنیت ملی را می
ارز مطالعات راهبردي در کشورهاي غربی است و جنبۀ نظامی دارد، اما رویکرد نوین دیدي هم

رسد دنیاي پیچیدة کنونی، بیش از هر نظر میارد و بهکالن نگر به جوانب مختلف امنیت ملی د
اما علیرغم تحوالت صورت گرفته ؛ )2: 1397کیانی،دارد (زمان دیگر، به این نوع نگاه جامع نیاز 

در ابعاد امنیت ملی،  امنیت نظامی همچنان یکی از ابعاد مطرح در امنیت ملّی کشورها محسوب 
تغییراتی در نقش و وظایف نیروهاي  هرچندتقاد بسیاري، به اع ).45: 1391مهدیان،شود (می

ترین تهدید براي یک دولت محسوب نظامی به وجود آمده است، اما تهدید نظامی هنوز اصلی
شود؛ زیرا تهدید نظامی همه اجزاي دولت اعم از حاکمیت، سرزمین و نهاد حکومت و از سویی می

 ). 140: 1387دهد (ربیعی، عه را مورد هدف قرار میدستاوردهاي صنعتی، اقتصادي و تمدنی جام
چه نوع نظمی بر آینده امنیت جهانی و  کهنیادر خصوص امنیت نظامی و آینده آن، فارغ از 

هاي مختلفی ارائه شده است. پیرامون رابطه امنیت تهدیدهاي متداول حاکم خواهد شد، فرضیه
 کند:مطرح می شش فرضیه را 1و عنصر دفاعی و نظامی، ماندل

نیز  المللیتر شود، امنیت کشورها و نظام بینو پراکنده رمتمرکزیغهر چه قدرت نظامی،  -١
 یابد؛بیشتر کاهش می

گیري دفاعی در داخل و بین دولت غیرمتمرکز شود، اجراي ترتیبات امنیت هر چه تصمیم -٢
 شود؛تر میجمعی نیز مشکل

پذیري یشتر شود، تصورات مربوط به آسیبهر چه وابستگی دفاعی یک کشور به خارج ب -٣
 شود؛و نیز از دست دادن کنترل نیز بیشتر می

دهند، اختالف هر چه کشورها منابع خود را از دفاع نظامی به مصارف دیگر اختصاص می -٤

                                                                                                                                       
١. Mandel  
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 یابد؛مشارکت در تحمل فشارها نیز گسترش می درباره
و  افتهیکاهشنظامی نیز تر گردد، آمادگی هر چه هویت تهدیدها و دشمنان مبهم -٥

 شود؛هاي نظامی بیشتر مینارضایتی عمومی از هزینه
شود، میزان موفّقیت در تعیین نتیجه،  تریچندوجهو  رمتعارفیغهر چه جنگ   -٦

 ). 46: 1391مهدیان، ( ابدیپیشگیري و مدیریت آن کاهش می
قابل تصور به  اندازچشم رسد، هنوز عنصر نظامی تادر مورد آینده امنیت نظامی به نظر می

 ). 143: 1387ربیعی، کند (می ینیآفرنقشعنوان یک عنصر حیاتی در میزان قدرت ملّی 
بنابراین، در بعد نظامی و دفاعی امنیت ملی دولت هنوز موضوع امنیت است و نخبگان حاکم 

). لذا آمادگی 86: 1386بوزان و دیگران، هستند (مسائل  کننده یتیامنترین بازیگران ها مهمدولت
ترین ابزارهاي نظامی و ترین و پیشرفتهکارگیري مهمدفاعی براي خطرات احتمالی و به

، رونیزااها بدان دست یافتند. هایی بودند که افراد و دولتدفاعی اولین پاسخ _هاي جنگی تاکتیک
 ظیم راهبردهاي دفاعیترین اصول دفاعی داشتن اندیشه دفاعی و تنترین و مهمیکی از ابتدایی

یم ها تنظنظران دفاعی آنبر اساس آن است که در کشورهاي مختلف توسط اندیشمندان و صاحب
 گردد. و ارائه می

که دنیاي پیرامونی نظام  است آغازشدهدر شرایطی  در این میان گام دوم انقالب اسالمی
پژوهان حوزة لف است و آیندههاي مختها و بحرانمقدس جمهوري اسالمی ایران آکنده از آشوب

در طول نزدیک به چهل  نکهیبا ادهند. تر شدن اوضاع هشدار مینیز دربارة وخیم دفاعی امنیت
 هاي مختلفاند از سد بحرانگذاران و مدیران امنیت ملی کشور توانستهسال گذشته، سیاست

ه نه بدل کنند باید توجبگذرند و کشور را به کشتی ثباتی در منطقۀ ناآرام و متشنج خاورمیا
زم الدفاعی هاي اي دقیق، آمادگیاي به تهدیدات پیرامونی کشور داشته باشیم و با برنامهویژه

 ها را کسب کنیم.براي مقابله با آن
و هدفمند اندیشه فرماندهی معظم کل قوا با  مندنظاملذا، این پژوهش در پی تبیین و تدوین 

دفاعی فرماندهی معظم  يهاشهیاندرار گرفتن و پرداختن به ق مدنظرمحوریت دفاع است. علت 
سال مبارزه و مجاهدت در رژیم  15سابقه، فرمانده کل قوا باسابقه  از نظر کل قوا آن است که

، معاونت )ره(طاغوت تا وقوع انقالب اسالمی، عضویت در شوراي انقالب اسالمی با حکم امام 
تهران، نمایندگی امام در شوراي  امام جمعهه پاسداران و و سرپرستی سپا 58وزارت دفاع در سال 

عالی دفاع، نمایندگی مردم تهران در مجلس و ریاست شوراي عالی انقالب فرهنگی، ریاست مجمع 
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تشخیص مصلحت نظام، ریاست شوراي بازنگري قانون اساسی، دو دوره ریاست جمهوري، 
سال  30تر از همه و مهم 68تا سال  هایی سراسر خدمتهایی سخت و حساس و فرصتمسئولیت

(خراسانی و  »اي غنی درخشان برخوردار هستندفرماندهی کل قواي مسلح کشور از پیشینه
الشعاع اعتبار سیاسی اگرچه وجوه بارز شخصیتی فرماندهی معظم کل قوا تحت). 4: 1396دیگران،

در نزد نظامیان و فرماندهان ایشان قرار دارد، ولی ابعاد علمی، حماسی و جهادي شخصیت ایشان 
ی، هاي فناوري نظامدانش نظامی، پیشرفت ابهت نظامی، نقش برتر در توسعه. شده استشناخته

 طلبی، ابعاد اخالقی، تقوا و ساده زیستی،آزاداندیشی و بصیرت سیاسی، پایداري، مقاومت و شهادت
نگري و هوشمندي، ایشان یندهنظم و انضباط، مروت و جوانمردي ایشان، وسعت محبت، فقاهت، آ

اس از طرفی بر اس. نمایدچندبعدي معرفی می تیبا شخصرا اندیشمندي فرزانه، رهبر و فرماندهی 
ترین مقام رسمی نظام سیاسی، جایگاه فقیه عالی)، ولی107ایران (اصل .ا.قانون اساسی ج

ست و نیز محور قدرت چپ و رامهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیري از انحراف به 
الخطاب در حاکمیت نظام اسالمی است و قانون اساسی زمینه تحقق رهبري فقیه و فصل
 ایران.ا.بر اساس قانون اساسی ج. عنوان فرماندهی کل قوا را فراهم آورده استالشرایط را بهجامع
ل رماندهی کامنیتی از طریق شوراي عالی امنیت ملی، ف-هاي دفاعی)، تعیین سیاست110(اصل 

رتبه نیروهاي جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل و نصب فرماندهان عالینیروهاي مسلح و اعالن
رو، نظام جمهوري اسالمی ایران و ساختار دفاعی . ازاینفقیه استجمهور با ولیمسلح و عزل رئیس

ور از راهبردها کش در راستاي تحقق اهداف خود براي حفظ استقالل، تمامیت ارضی و اقتدار کهآن
باید بر اساس جوهر و  کند،پیروي می العالی)و رهنمودهاي حکیمانه مقام معظم رهبري (مدظله

هاي اسالم، شاکله رهنمودهاي ایشان استوار گردد. چراکه زمینه عملیاتی شدن دستورات و آموزه
ینکه معظم له . با توجه به اهستدرك در گفتار و سخنان مدبرانه ایشان ظهور یافته و قابل

ت اند، شناخگرفتههاي خطیري را تا زعامت انقالب اسالمی و فرماندهی کل قوا برعهدهمسئولیت
هاي ایشان به همراه فهم ژرف و موشکافانه معظم له از تحوالت جانبه و ساختارمند دیدگاههمه

ژي دفاعی گیري استراتالمللی، ذخیره ارزشمندي است که در طراحی و شکلاي و بینمنطقه
، 1404انداز کشورمان مؤثر و تأثیرگذار خواهد بود. ازآنجاکه، بخش دفاعی کشورمان در چشم

 اي مدون و مشخصهاي پیشرفت امنیت آفرین کشور است وجود نقشهترین بخشیکی از محوري
بر اساس بیانات فرمانده معظم کل قوا (مدظله) که راهگشا و الگوي حرکتی بخش دفاع در قالب 

تواند تأثیر به سزایی در موفقیت راهبرد دفاعی کشور در افق پیش رو داشته یک منظومه باشد، می
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هاي صورت گرفته براي شناسایی و تشخیص امور دفاعی از منظر باشد. الزم به ذکر است، تالش
که تجربیات ارزشمند ایشان صورت یکپارچه مدون نگردیده درحالیمقام معظم رهبري تاکنون به

تواند در تدوین راهبرد دفاعی کشور جهت حفظ استقالل و ر سی سال دوران زعامتشان مید
امنیت کشور و پیش بردن اهداف کالن انقالب و همچنین شکل دادن به یک بازدارندگی دفاعی 

 روشنگر و راهگشا باشد.  مؤثر
استخراج در همین راستا این پژوهش با مدنظر قرار دادن مسئله فوق در پی شناسایی و 

فرماندهی معظم کل قوا (مدظله) براي طراحی  هاي اصلی اندیشهمفاهیم برجسته و تعیین مقوله
 .هستدر خصوص دفاع » مندنظام«الگوي 

اندیشه  مقام معظم فرماندهی کل » مندنظام«طراحی الگوي «رو هدف این پژوهش: ینازا 
 است» قوا (مدظله) در خصوص دفاع
اندیشه  مقام معظم فرماندهی کل قوا » مندنظام«ست که الگوي سؤال پژوهش نیز آن ا

 (مدظله) در خصوص دفاع به چه صورت است؟
 پژوهش اهمیت و ضرورت

 مدظله)، به منظور دستیابی به استقالل و تدوین استراتژي دفاعی( ياامام خامنه آراء و اندیشه
. ارزش و اهمیت ی برخوردار استعرصه فرهنگ دفاع خودي، از اهمیت واالیخصوص در ، به بومی

رت، مبتنی بر قرآن و عتبه این دلیل است که اندیشه ایشان اي (مدظله) اندیشه دفاعی امام خامنه
. رهبر معظم انقالب اسالمی  تنها ایران استج.ا.تجارب تاریخی صدر اسالم، تاریخ منطقه و تاریخ 

تن تجربه ریاست جمهوري دوره جنگ شخصی در جمهوري اسالمی ایران هستند که عالوه بر داش
سال)، مسئولیت فرماندهی کل قواي مسلح جمهوري  31دهه (تحمیلی، به مدت نزدیک به سه 

اند و به همین دلیل از منظر تجربه و اشرافیت در امور دفاعی در اسالمی ایران را عهده داشته
یر دفاعی رهبر معظم انقالب تدابتوان گفت، قرار دارند. تا جایی که می يفردمنحصربهجایگاه 
ار بردن . لذا بکاستکشور امنیت ملی و منافع ملی  نیتأمرکن اقتداربخش براي  نیترمهماسالمی 

از این بیانات و تفهیم آن در راستاي تعمیق » هدفمند«و » مندنظام«استفاده  روشی مناسب براي
اي مختلف از جمله در حوزه ههنجاري ایشان در زمینه-اندیشه ارزشی يریکارگبهو  گفتمان
 .امنیتی، از اهمیت باالیی برخوردار است-دفاعی

ماهیت و هویت نظامی و انقالب اسالمی   هیبرعلضمن اینکه به دلیل وجود تهدیدات متعدد 
براي نهادهاي اساسی متولی دفاع  )اي (مدظلهاندیشه دفاعی حضرت امام خامنه منظومهتدوین 
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و اجراي راهبردها و  ها و ترسیم الگو تبیین مفاهیم و مؤلفه ستايدر را از کشور و انقالب،
 و جانبه، افزایش قدرت بازدارندگی، اقتدار و امنیت پایدارهاي دفاعی به منظور دفاع همهبرنامه

 در مقابل هرگونه ج.ا.ایران امنیتی-دفاعی نامهرهتدوین استراتژي دفاع ملی براي طرح همچنین 
 رسد.به نظر میضروري  تهاجم دشمن

 ادبیات نظري
 دفاع

از کسی حمایت کردن بدي و آزاري را از خود یا دیگري دور «واژه دفاع در لغت به معنی
: 1، ج 1372است (عمید،» کردن، وطن یا ناموس و حقوق خود را از دستبرد دشمن حفظ کردن

ر هر دعوي، از دستبرد دشمن حفظ کردن، بازداشتن، پس زدن، پاسخ طرف مقابل د). «1184
). همچنین دفاع 1237: 1386(معین، » جنگی که با دشمنان کنند براي جلوگیري از حمله آنان

 ).1325: 1375نامه دهخدا،(لغت» دفع کردن، دور کردن از کسی همدیگر را راندن«به معنی 

 ياصدمهحق دفاع از خود یا اموال خود در مقابل «در کتاب لغت حقوقی بالك آمده است: 
جواز استعمال زور  حق دفاع مشروع است. حق دفاع مشروع، ،شودیماز ناحیه  دیگري وارد که 

زور به وسیله زور، حتی  ییگوپاسخکننده،  سوءقصدبه منظور مقاومت در مقابل حمله، کشتن 
اگر منجر به قتل شود، از شخص خود، اموال و منزل یا یکی از اعضاي فامیل خود نیز محسوب 

هاي قدرت دفاعی در دفاع یعنی استفاده از تمام مؤلفه  ).10: 1395ي و دیگران،جعفر»(شودیم
 گیرد در بقیه مواردماهو جنگ، یعنی اینکه دفاع فقط در مقابل جنگ صورت میمقابل جنگ به

بازدارندگی خواهد بود. تا زمانی که جنگی صورت نگیرد دفاعی وجود نخواهد داشت و کلیه 
گیرد مرحله بازدارندگی است لوگیري از تهاجم، تجاوز و تعدي صورت میمنظور جمواردي که به
هاي اصلی هر نظام سیاسی تلقی شده ). دفاع همواره یکی از دغدغه149: 1392(عبداهللا خانی،

است؛ چراکه با امنیت و سرنوشت کشور پیوند خورده است. مفهوم کالن دفاع داراي اجزایی است 
 شود که کیفیت و ماهیتها محسوب میترین آنبارزترین و برجسته که بدون تردید دفاع ملی از

 يامنطقهو  یالمللنیبآن بر ضریب امنیت کشور تأثیرگذار است. پیچیده شدن مناسبات در عرصه 
از یکسو بر اهمیت این مقوله افزوده و از سوي دیگر فرایند تدوین آن را دشوار نموده است. دلیل 

: 1391متغیرهاي بیشتر و نیز سرعت تحوالت است (عصاریان نژاد،  ینیفرآنقشعمده این موضوع، 
56.( 
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هایی با مدرن شدن جوامع، اداره جامعه و حمایت از شهروندان در برابر انواع خطرات و آسیب  
شده است. دولت نیز موظف است در ي دولت گذاشتهها را تهدید کند، بر عهدهتواند آنکه می

توان این موضوع را نادیده گرفت که ممکن این وظیفه عمل کند، اما نمیچهارچوب قانون به 
ها، اشخاص در معرض خطراتی قرار گیرند و در آن زمان هیچ دسترسی است در برخی از موقعیت

بر باشد و موجب زیان بیشتري ها زمانبه آن به نهادهاي دولتی وجود نداشته باشد یا مراجعه
سازد. منشور فاده از زور را براي مقابله با تجاوز و اعاده نظم موجه میحق دفاع مشروع است شود.

دارد که استفاده از زور تنها در موارد دفاع از خود و در پاسخ به تجاوز سازمان ملل مقرر می
   ).111: 1390قاسمی و دیگران، شود (تواند به کار گرفته مسلحانه می

غیرنظامی) و نظامی ( يشهرونداجتماعی، اقتصادي،  ، فرهنگییشناخترواندفاع داراي ابعاد 
 باشد.می

به آینده کشور و داشتن  و اعتمادشهروندان به ملت  یشناختروانبه تعهد  یشناخترواندفاع 
، اراده جمعی را براي دفاع از خود یشناختروانارتباط دارد. در دفاع  یدوستوطنغرور، اشتیاق و 

شود. در ، میهاستآننیز شامل دفاع براي محافظت از آنچه مال . از بعد حقوقی شودیمتقویت 
 دفاع است. یک یشناختروان يهاجنبهجستجوي ماندن در صلح پیشرفت و پیشرفت در نیز از 

سرنوشت خود  رونیازااستقالل خود را حفظ و  دهدیمها امکان قوي به ملت یشناخترواندفاع 
 را ترسیم نمایند.

تجارت و صنعت است به شکلی  ازجملهاقتصادي  يهايتوانمند یدهمانسازدفاع اقتصادي 
 که اقتصاد کشور در جنگ یا در معرض تهدید جنگ شکسته نشود. 

مدنی)، ایمنی و نیازهاي اساسی مردم را در مواقع اضطراري تا حد ممکن ( يشهرونددفاع 
جمعیت غیرنظامی در کارهاي نیروي مردمی و   يریکارگبه. این شامل آموزش براي کندیمتأمین 

اولیه و کنترل آسیب است. دفاع مدنی قصد دارد جمعیت غیرنظامی  يهاکمکنجات، تخلیه، 
و ترتیباتی براي خدمات امدادي و  آشنا با آن را تولید کند و شامل اقداماتی براي بقا و حفاظت

 تأمین اضطراري اقالم مهم مانند خون، آب و غذا است.
ورد داشتن قدرت نظامی است که قادر به جلوگیري از تهاجم نظامی به کشور دفاع نظامی در م

و قاطع را براي دفاع از کشور از طریق بازدارندگی  مؤثربشود. یک قدرت نظامی که توانایی عمل 
-Mindef, 2004: 2است (و  ایجاد قدرت دیپلماسی را داشته باشد براي هر کشوري ضروري 
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3.( 

هاي ژئوپلیتیک و شرایط تاریخی، قابلیت-ه به هویت فرهنگیکشورهاي مختلف با توج
 نیترمهمکه دارند، داراي اهداف دفاعی متفاوتی هستند اما به صورت کلی  یالمللنیباي و منطقه

 از: اندعبارتاي یا  جهانی هستند، اهداف دفاعی در کشورهایی که قدرت منطقه
 دفاع از کشور در برابر حمله خارجی؛ )1
 یاي نظامی نیروهاي مسلح در سطوح مختلف؛حفظ مزا )2
 بازدارندگی دشمنان از تعرض به منافع حیاتی کشور؛ )3
 المللی براي پیشبرد نفوذ و منافع؛اي و بینفعال کردن همتایان منطقه )4
 ؛يامنطقهحفظ توازن قدرت مطلوب  )5
م ینظامی و تقویت شرکا در برابر زورگویی و تقس هاياع از متحدان در برابر تجاوزدف )6

 براي دفاع مشترك؛ هایتمسئولمنصفانه 
منصرف کردن، جلوگیري یا بازدارندگی از دست آوردن دشمنان دولتی و بازیگران  )7

 کشتار جمعی؛ يهاسالحغیر دولتی از گسترش یا استفاده از 
از عملیات خارجی علیه منافع سرزمینی  هایستترورجلوگیري از هدایت و پشتیبانی  )8

 ).Mattis, 2018: 4کشور (و شرکاي خارج از  و شهروندان، متحدان
 دفاعی ۀاندیش

و ذهن با  رودیماندیشه و تفکر فرایندي است که در آن عقل به عنوان ابزار محوري به کار 
و شهود در جهت کشف یک مجهول، حل مسئله و افق گشایی آینده  هادانشمرور معلومات، 

ی است عمیق ینیبروشنو  ينگرندهیآراندیشی، . اندیشه دفاعی یا تفکر دفاعی، یک دوباشدیم
هاي مختلف منافع کشور در زمینه نیتأمدقیق راهبردي موجب  يهابرنامهو  هاطرحکه در قالب 

، هايریگمیها، تصمر از اندیشه؛ دانش).  منظو44: 1391(مراد پیري،  شودیمدر حال و آینده 
ها، ها، دانسته، ایدهگریدانیبعقالنی و فکري و به يهايها و داورها، قضاوتها، یادگیريآگاهی

معتقدات و تجارب اندوخته شده است. البته آدمی به هنگام انجام هر کاري نخست درباره آن 
آن پیدا کرد در پی انجام  دهیفاو زمانی که تصدیق به سنجدیش را ماَو منافع و مضار شدیاندیم

در مقام تصور بر  ییغاگویند علت می ؛ کهول فالسفه استرود و این همان معنا و مفاد قآن می
 .جمیع علل (فاعلی، مادي، صوري) تقدم دارد و در مقام تحقق خارجی از همه علل متأخر است
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 ). 41 :1365(مطهري، 
و در تعریف خاص به معناي  يدر تعریف عام به معناي هرگونه تفکر درباره امر دفاعیاندیشه 

در اموري است  یت، داراي چهارچوب نظري، اصولی و مستدل و بااهمهرگونه اندیشه منسجم
 عمیق ینیبو روشن نگريینده، آیشیی نوعی دورانددفاعندیشه . ا)28-29 :1383(جمشیدي، 

 هايینهمنافع ملی کشور درزم یندقیق راهبردي موجب تأم يهاها و برنامهاست که در قالب طرح
از  ياشهیانداندیشه دفاعی مانند هر  )44 :1391اد پیري، شود (مریمختلف در حال و آینده م

ه . شناخت این عناصر بردیگینمشکل  ياشهیاند هاآناست که بدون  شدهلیتشکچند جزء کلی 
 اندبارتع. این عناصر کندیمدر آرا و نظر دیگران کمک شایانی  "اندیشه"فهم ما نسبت به مفهوم 

به لحاظ ماهیت، ناپایدار نبوده و ماندگار هستند. در واقع این  هادهیابنیادین؛ این  يهادهیا -1از: 
نقش مهمی در تعیین رفتار  هادهیا. دهندیمها را توضیح نامههستند که دالیل تغییر ره هادهیا

اصول؛ اصل، مفهومی است که تمام یا قسمتی از  -2 کنندیمایفا  يادهیچیپهر نهاد یا سازمان 
که اگر اصل نقض شود و یا از بین  ياگونهبهیافته باشد،  ابناءولوژي و... بر آن یک نظریه، ایدئ

.  چهار رکن عمده و عنصر اساسی  شودیمبرود، موجودیت آن نظریه یا ایدئولوژي با خطر مواجه 
از: مبانی نظري و عقیدتی، آرا و تفکرات نخبگان، تجارب نظامی و  اندعبارتاندیشه  نظامی 

). نظر به اهمیت و جایگاه اندیشه نظامی، این 23: 1393رشیدزاده، ( ینظاماسی و تحوالت سی
این اصول  نیترمهماندیشه نیز باید داراي اصولی باشد تا بتواند از کارکرد الزم برخوردار باشد  که 

ی اندیشه نظامی باید مبتن –2فکري باشد  يهاقالباندیشه نظامی باید مبتنی بر  -1 :از اندعبارت
اندیشه نظامی باید متناسب  –4اندیشه نظامی باید کاربردي باشد  -3بر خالقیت ذهنی باشد  

 ).34-39: 1395جعفري،باشد (
به عبارت دیگر، اجزاي هر نظام اندیشگی ؛ باشد مندنظامباید  ياشهیاندبودن؛ هر  مندنظام -3

 ).34-39: 1395باید به لحاظ ماهیت و کارکرد داراي سازگاري باشند (جعفري،
 کارکردهاي اندیشۀ دفاعی

اصلی  يهاراهو  گرتیهدادفاعی دستاوردهاي بسیار ارزشمندي دارد و در اصل  يهاشهیاند
نظر . از مردیگیمایدئولوژي و علم نظامی است که بر اساس آن سیاست دفاعی یک کشور شکل 

راي ب شدهنیتدو يهایمشخط بسیاري از اندیشمندان نظامی، سیاست دفاعی، تدابیر، رهنمودها و
 اهداف ملی است.  نیتأم
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 به سه دسته تقسیم کرد:  توانیم، کارکردهاي اندیشه دفاعی را يبندجمعدر یک 
 ایدئولوژي، فلسفه و علم دفاعی)؛(الف) دستاوردهاي اولیه اندیشه دفاعی، شامل 

. شامل کندیمشخص ب) دستاوردهاي ثانویه که در اصل حوزه کاربردي اندیشه دفاعی را م
 ؛ )سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و نظامی يهاحوزه(

نهایی اندیشه دفاعی که شامل سیاست دفاعی یک کشور خواهد بود که  يدستاوردهاج) 
و نوع روابط با قدرت  يابودجهساختار و سازمان دفاعی کشور، راهبردهاي دفاعی، تسلیحاتی، 

 ).46: 1391(مراد پیري، کندیمنظامی، سیاسی و غیره را بیان 
 پیشینه و تاریخچۀ پژوهش

هاي صورت گرفته مشخص گردید در خصوص اندیشه  فرمانده معظم کل قوا، کارهاي با بررسی
 متعددي صورت گرفته است:

 پیشینۀ پژوهش: 1 شمارةجدول 

عنوان ردیف
 نتایج تاریخ نویسنده کتاب/مقاله

1 

 يراهبردها نیتدو
دفاع  ینظام

جانبه در برابر همه
 یجنگ احتمال

 ندهیآ

 د،یرش یغالمعل
 ومرثیک
 ،يدریح

 يریابوالحسن کب

1396 

 هجینت نیخود به ا یگفتمان کردیمقاله در رو نیا
ا ب یفرامل ،یمنابع و امکانات مل جیکه بس دهیرس

 تیو موقع یو فرامل یمل يهاتیاز ظرف يریگبهره
و  شیفزاور امنظج.ا.ا به یکیو ژئواستراتژ یکیتیژئوپل
ه جانبهمه داتیو مقابله با تهد یدفاع هیبن تیتقو

فاع به د شتریب یعنی اردد ايالعادهفوق ریتأثدشمن 
پرداخته  باشدیماز انواع دفاع  یکیکه  جانبههمه
داشته و  یپژوهش حاضر جنبه عموم کهیدرحال

جه کشور با تو یدفاع نیمباحث مطرح در دکتر تیکل
 نیدر ا يمقام معظم رهبر یبه منظومه گفتمان

 .کندیمخصوص را بحث 

2 

اصول و  نییتب
 يالگو يهامؤلفه
 یتیامن -یدفاع

 یاسالم يجمهور

 1395 يریمراد پ يهاد

 يالهیرا وس یتیامن-یدفاع يداشتن استراتژ سندهینو
 یو حفظ منافع مل نیو حفظ ثغور سرزم میدر تحک

 ییاجرا يهابخش نیولمسئ نکهیدانسته و ا
ود خ تیدر اصالح اهل و عمران بالد مسئول ستیبایم
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 دگاهید از رانیا
 اسالم

حفظ شئون و  يمهم که بنا نیرا همگام با برنامه ا
 .دانسته است ندینما فایاست ا یثغور اسالم

3 

 شهیاند یبررس
مقام معظم  یدفاع

در  يرهبر
 يروهایخصوص ن

 مسلح

ی مصطف
  ی،خراسان

 پور یزک يمهد
1396 

ظامی ن شهیمقاله اعتقاد دارند که اند نیا سندگانینو
و اعتقاداتی است که اساس عمل  ینیببیانگر جهان

 ییافزافردي، همگرایی و مشارکت اجتماعی و هم
. ددهیمسلح تشکیل م يروهایسازمانی را در جامعه ن

مربوط به آن جزو  شهیو اند ینقش فرمانده نیهمچن
 کهیالدرحاست.  حمسل يروهایاهم موارد هم در ن

 یدفاع ياستراتژ يدر مورد ارائه مدل برا یسخن
اما مقاله حاضر عالوه بر کنکاش در  دیگوینمکشور 

 يرا برا یمدل يمقام معظم رهبر یدفاع شهیاند
 .دینمایم ارائه زینمسلح  يروهاین یراهبرد دفاع

4 

 يراهبردها
دفاع  یاسیس

جانبه در همه
 یجنگ احتمال

 ندهیآ

 ،یعباس عراقچ
محمد پور  دیسع

 ،ییشاهکال
 یمحمدعل
 یرحمان

1399 

دارد بر گسترش  دیتأکپژوهش  نیحاصل از ا جینتا
 یالمللنیو ب يامنطقه يهاروابط با نهادها و سازمان

دشمن،  یاسیس يفشارها يسازیمنظور خنثبه
ور کش هیعل يو مستندساز يساز یتیممانعت از امن
 يوکارهاساز جادیا قیاز طر یالمللنیدر مجامع ب

 استیدرس تیو شفاف ياعتمادساز ک،یپلماتید دیجد
و حقوقدانان  یاسیبا استفاده از خبرگان س یخارج

حفظ وحدت  ،یانسجام مل تیتقو نیمجرب. همچن
وحدت و  ن،یمردم و مسئول يمدارتیوال قیاز طر
 يساالرمردم يهاهیپا تیملت و دولت و تقو یهمدل

 .یبخش یو آگاه ییافزا رتیبا استفاده از بص ،ینید
به  ینگاهمین و یخارج کردیبر رو شتریمقاله ب نیا

مقاله حاضر به  کهیدرحالکشور دارد،  یحوزه داخل
پرداخته آن هم بر  رانیا ینظام نیدکتر یبعد دفاع
که  يمقام معظم رهبر یدفاع يهاشهیانداساس 

دارد  دیتأکمسلح است که  يروهاین ریچراغ راه مس
 جادیدر جهت ا یداخل يهاتیظرفبه  اتکابر 

 .یدفاع یبازدارندگ

 یمل يهاشیهما 5
 شهیاند نییتب

- 1393-
1395 

 ندیانداز رسعبارت بود از: چشم هاشیهما نیا جهینت
در  ياامام خامنه شهیمنطبق با اند ییبه الگو
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 دفاعی – یاسیس
 ياامام خامنه

 )یالعال(مدظله

ظور دفاع منبه یعلم يو رفتارها ينظر يهاحوزه
 تیاقتدار و امن ،یقدرت بازدارندگ شیجانبه، افزاهمه

 ازمندیدر مقابل هرگونه تهاجم دشمن که ن داریپا
و وحدت و  ینظام رتقد يهابه مؤلفه یتوجه کاف

 و کیبه جنبه تئور يتوجه ا ؛ وهست یانسجام داخل
 ندارد. يامنطقهو  یخارج رگذاریتأث يهامؤلفه

6 

 شهیاند نییتب
امام  یتیامن
(حفظ  ياخامنه

ا...) در حوزه 
جنگ نرم و نقش 
آن در استحکام 

نظام  یقدرت درون
 ج.ا.ا

 ،انیمهد نیحس
 1395 دونوسفی عقوبی

ل قوا با ک یفرمانده یتیامن شهیاند نییتب يدر راستا
 یعنوان مبانبه یاشاره به مفهوم جنگ نرم و قدرت مل

ظله) (مد يمقام معظم رهبر اناتیب ق،یتحق ينظر
 نظام یمفهوم جنگ نرم و ساخت قدرت درون رامونیپ

قرار  يمورد واکاو 1393تا سال  1368را از سال 
 دگاهینرم از د-با جنگ همقابل ياند و راهکارهاداده

را که در استحکام  یراتینموده و تأث انیرا ب شانیا
نظام به دنبال دارد را  یساخت قدرت درون

الزم  يهاشنهادیپ انیقرار داده و در پا یموردبررس
 انگریب آمدهدستبه جیمقاله نتا نیاند. در اارائه نموده

 رظشده از منارائه يراهکارها يریکارگآن است که به
(مدظله) در جهت مقابله با جنگ  يمقام معظم رهبر
 یو استحکام ساخت قدرت درون تینرم موجب تقو

 المللینیب در صحنهرا  یو قدرت مل شودینظام م
بر  دیتأکپژوهش حاضر  کهیدرحال. دهدیم شیافزا
مسلح با الهام از  يروهاین یو راهبرد دفاع کردیرو
 .ستا يمقام معظم رهبر یدفاع شهیاند

در مجموع، بررسی ادبیات و پیشینه موضوع بیانگر این است که پژوهش حاضر در موارد زیر 
ه هم از نظر موضوعی و هم از نظر با تحقیقات قبل از خود متمایز است: تاکنون پژوهشی ک

 هاپژوهشچارچوب نظري با موضوع و چارچوب این پژوهش کار شده باشد یافت نشد؛ برخی از 
فقط به مباحث نظري پرداخته شده؛ برخی دیگر عالوه بر چارچوب نظري وارد مباحث مصداقی 

جام شده هم که روي از تحقیقات ان ياعدهاما با موضوع این پژوهش متفاوت هستند.  اندشده
با این پژوهش متمایز هستند.  یشناسروشاز نظر  اندکارکردهاندیشه دفاعی مقام معظم رهبري 

 مندنظامتوان گفت پژوهش حاضر به صورت خاص در پی طراحی مدل و الگوي در نهایت می
 اي  مشابه آن یافت نشده است.اندیشه دفاعی مقام معظم رهبري است که تاکنون سابقه
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 شناسی پژوهشروش
 نوع و روش تحقیق

 داده«ظریه ها از نوتحلیل دادهیهتجزدر آن براي  ؛ کهاستکیفی  روش تحقیق این پژوهش
هدف، اکتشافی و به دنبال ایجاد دانش و بصیرت و  از نظراین مطالعه  شود.استفاده می 1»بنیاد

صورت  سؤالپاسخ به این  رمنظوبهی است. اجراي این پژوهش موردبررسدرك بهتر از پدیده 
 يرهبرهاي اصلی و الگوي نظري اندیشه  مقام معظم پذیرد که مفاهیمِ شاخص و مقولهمی

 ؟اندکدممدظله) در خصوص دفاع (
 عنوانبه -فرماندهی کل قوا در خصوص دفاع اندیشه  بررسی و تحلیلبا پاسخ به این سؤال  

در را  هاي اصلیو مقولهتا مفاهیم یی صورت گرفته به روش استقرا ،در کشور یکی از متولیان امر
ظم له اندیشه  معاز  و کارآمدتري ترتصویر روشنبا تا بتوان  گیردقرار  شناساییمورد این زمینه 

 نمود. ایشان را ترسیم موردنظري الگودر خصوص دفاع، مدل و 
 يهامقولهضرورت  مطالعه و بررسی پیشینه و ادبیات نظري این پژوهش نشان دهنده اهمیت و

دفاع، دفاع مشروع، اندیشه دفاعی و به خصوص اندیشه دفاعی مقام معظم رهبري (حفظه ا...) 
دفاعی  –راهبردهاي نظامی  مندنظامصورت گرفته به مدل  يهاپژوهشاست. با توجه به اینکه 

 مندامنظد و ، این پژوهش با خوانش هدفمناندنشدهبر قدرت بازدارندگی کشور منتهی  رگذاریتأث
 اندیشه دفاعی فرماندهی معظم کل قو ا براي اهداف متصور صورت گرفته است. 

 
روایی این پژوهش در دو بعد مد نظر قرار گرفته است. نخست اینکه اندیشه دفاعی رهبر معظم 
انقالب به عنوان کسی که بیش از سه دهه مسئولیت فرماندهی کل نیروهاي مسلح کشور را بر 

ر ها و دباشد. ضمن اینکه مفاهیم، مقولهه است، از باالترین درجه اعتبار برخوردار میعهده داشت
هاي مرتبط در حوزه نظرانصاحبنفر از  8با تعداد  نظرتبادلنهایت مدل ارائه شده پس از 

 نیز اعمال گردیده است. هاآنهاي اصالحی و دیدگاه آمدهدستبه
کدگذاري -3کدگذاري محوري و -2کدگذاري باز،  -1در خصوص پایایی  نیز، هر سه گام  

انتخابی متن خوانش شده بیانات، توسط سه نفر از پژوهشگران در مراحل مختلف کدگذاري، 
                                                                                                                                       

١. Ground Theory 
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همپوشانی کاملی  باهم آمدهدستبهها صورت گرفته و نتایج استخراج مفاهیم و احصاء مقوله
، دیدگاه آمدهدستبه يهامقولهیم و داشته است. الزم به ذکر است در استخراج و احصاء مفاه

 لحاظ گردیده است. نظرانصاحبنفر از  6تکمیلی 
 پیکره تحقیق

مدظله) در خصوص دفاع از ( يرهبرپژوهش حاضر بر مبناي بیانات و اندیشه  مقام معظم 
 صورت گرفته است. 1398تا سال  1368سال 

 متغیرهاي تحقیق
کیفی با روش داده بنیاد انجام  صورتبهاست و این پژوهش از نوع اکتشافی و استقرایی 

و  یموردبررسشود، اما در کلیت پژوهش موضوع دفاع در بیانات و اندیشه مقام معظم رهبري، یم
 گیرد.تحلیل قرار می

 ابزارهاي گردآوري اطالعات
و  اي)، استفاده از مراجعکتابخانه( برداريهاي پژوهش حاضر، شامل فیشآوري دادهابزار گرد

رسمی و معتبر و همچنین  يهاگاهوبمنابع علمی و همچنین دیدگاه مسئوالن مربوطه از 
ر د افزار حدیث والیتنرمهاي بیانات از ، دادهتحلیل بیانات مقام معظم رهبريبررسی و  منظوربه

 موردیکدیگر  باها ارتباط دادهدهی و خصوص دفاع مورد خوانش قرار گرفته و از طریق سازمان
 است. قرارگرفته وتحلیلتجزیه

 هادادهوتحلیل یهتجزشیوه 
ها در این پژوهش روش داده بنیاد است. در همین راستا براي فرایند وتحلیل دادهیهتجزروش 

 گیرد:صورت می گامسهوتحلیل و الگوسازي، یهتجز
رداري بها، فیشبیانات و اندیشه قیدقدر گام اول (کدگذاري باز)؛ خواندن و مطالعه  -1

شاخصِ حاوي پیام صورت  1براي تعیین مفاهیم هاآنمطالب و مفاهیم مهم و کدگذاري باز 
گرفته است. کاري که در این مرحله صورت گرفته بخشی از تحلیل است که با عنوان کدگذاري 

این  است. در شدهییشناساو در آن مفاهیم اصلی و فرعی بیانات  شودیمباز یا اولیه شناخته 

                                                                                                                                       
١. Consepts 
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ها و انجام مقایسه سؤاالتکد (در قالب مفهوم و زیر مفهوم) از طریق پرسیدن  580 مرحله
 است. شدهاستخراجشناسایی و 

، انجام هاي شاخصمؤلفهي کردن درباره الؤسگام دوم (کدگذاري محوري)؛ بازخوانی و  -2
در . تها براي ترسیم و طراحی الگو اسو تعیین مقوله و کدگذاري محوري فکرکردن، مقایسه

است.  آمدهدستبهمقوله فرعی  58مقوله اصلی و تعداد  9این مرحله از پژوهش حاضر تعداد 
ط محوري، شرای(یعنی شرایط علّی، پدیده  یادداده بندر این مرحله باتوجه به عناصر نظریه 

 اگر، پیامدها و راهبردها) پدیده محوري تعیین، ارتباط سایر عناصر بداخلهاي، شرایط مزمینه
هاي حکمی قضایا) پژوهش بیان گردیده است. گزاره( یحکمهاي آن مشخص، و گزاره

محوري را در الگوي ارائه شده ها و عناصر با پدیده روابط بین مقوله که هایی استفرضیه
 ).1کنند (شکل یروشن م

 گذارند؛هایی مربوط به شرایطی که بر مقوله محوري تأثیر میمقوله»: شرایط علّی«
 گذارند؛بـر راهبردها تأثیر می عامی که شرایط»: زمینه«
 ؛است اي که اساس فرآیندیک صورت ذهنی از پدیده»: محوريمقوله«
 گذارند؛شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر می»: گرشرایط مداخله«
 شود؛می از پدیده محوري منتج که خاصی هايکنشها یا برهمکنش»: راهبردها«
 ).84، 1386فر، امامی هاي حاصل از استخدام راهبردها (داناییخروجی»: پیامدها«

 )401، 2005مدل پارادایمی کدگذاري محوري (کرسول : 1شکل شمارة 
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در  ت.اس شدهاستخراجگام سوم (کدگذاري انتخابی)؛ براي تفسیر و تبیین الگو و مدل  -3
صلی ا نمضمو عنوانبه ري،مقوله محو لحوا همقوله دننها هم رکنا با شودیم سطح سعی نیا

 مفاهیم بین ،صلیاشته ر ینوحوش احول آن،ضمن شده و ارائه هپدید ايبر یکرتئو یتروا یک
 ترسیم و ارائه گردیده است. مندنظامو مدل  دشو دیجامند انظامتباطی ار ،هاو مقوله
 هاي پژوهشیافته

 مفاهیم) احصاءها و استخراج کدشامل (کدگذاري باز مرحلۀ اول: 
اندیشه  » مندنظام«طراحی الگوي « یعنی:در این بخش از پژوهش در راستاي اهداف پژوهش 

ی پژوهش و واصلهدف نهایی  عنوانبه» مدظله) در خصوص دفاعقوا (مقام معظم فرماندهی کل 
 فرعی پژوهش یعنی: عنوان اهداف مقدماتی و

 مدظله)قوا (ه  مقام معظم فرماندهی کل مفاهیم برجسته اندیش استخراج و شناسایی -1
 در خصوص دفاع.

مدظله) در خصوص دفاع؛ قوا (مقام معظم فرماندهی کل  هاي اصلی اندیشه تعیین مقوله -2
به صورتی  1396تا سال  1368بیانات و مکتوبات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله) از سال 

 ،را استخراج فرماندهی معظم کل قوا بینش عصارهي که بتوان اگونهبه مندهدفمند و نظام
 است. قرارگرفتهنمود، مورد خوانش  يپردازمدلي و سپس سازمقولهي، سازمفهوم

در همین راستا در مرحله اول در راستاي کدگذاري باز اندیشه  فرماندهی معظم کل قوا 
یین مفاهیم ها براي تعبرداري مطالب و کدگذاري باز آندر خصوص دفاع ایران، فیش(مدظله) 

مفهوم یا  245گزاره در قالب  580در این مرحله تعداد  شاخصِ حاوي پیام صورت گرفته است.
 مفهوم فرعی استخراج گردیده است.
 مرحله دوم: کدگذاري محوري

مدظله) احصاء ( دفاعی فرماندهی معظم کل قوا ها و مفاهیم اندیشهدر این مرحله مقوله
 اند از:مدظله) عبارت( دفاعی فرماندهی معظم کل قوا شههاي اصلی اندیگردیدند. مقوله

 -6محیط دفاع  -5مسئله اصلی دفاع  -4ملی  دفاع عناصر-3آمادگی دفاع -2 عرصه دفاع -1
 ضرورت دفاع-9راهبردهاي دفاع  -8مسئولیت دفاع  -7الگوي دفاع: دفاع مقدس 

ي زیر حاصل هاافتهی صورت گرفته در این پژوهش لیوتحلهیتجزبر اساس روش تحقیق و 
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 گردیده است:
 ايبعد شرایط زمینه :2 شمارةجدول 

 مفاهیم مقوله فرعی مقوله بعد

شرایط 
 عرصه دفاعايزمینه

 هاآرمانو  هاارزشدفاع از 

 دفاع از حقوق ملت
 انقالبی و ملی يهاآرماندفاع از 

 مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم
 هیال يهاارزشدفاع از 

 دفاع از هویت
 دفاع از هویت اسالمی
 دفاع از هویت ملی

دفاع از نظام اسالمی و 
 جمهوري اسالمی

 دفاع از کلیت نظام و حفظ نظام
 یکپارچه و ید واحد بودن ملت ایران

 دفاع از مصالح ملی

 دفاع از عزت ملی

 متکی به خود بودن در قدرت علمی و دفاعی
 مظهر دفاع از عزت و هویت ملی ياتههسانرژي 

 تحقیر ملی با دفاع به وسیله بیگانگان
 انتخابات مظهر دفاع از عزت ملی

 دفاع از اسالم
 (ع)قرآن، سنت پیامبر (ص) و اهل بیت دفاع از

 دفاع از همه مرزهاي اسالمی
 وحدت مسلمین براي پیروزي

 دفاع از انقالب اسالمی
 ز هویت انقالب، اساس انقالب و اساس این نظامدفاع ا

 در هم تنیده انقالب يهاارزشدفاع از مجموعه 
 دفاع از عدالت

 دفاع از امنیت کشور

ترین نعمت الهی دانستن و دفاع براي امنیت را بزرگ
 آن

وحدت و یکپارچگی ملت در دفاع از منافع و امنیت 
 ملی
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 گربعد شرایط مداخله :3 شمارةجدول 

 دفاع از مرزها
 از مرزهاي جغرافیاییدفاع 

 دفاع از مرزهاي هویت ملی
 دفاع از مرزهاي عقیدتی

دفاع از استقالل و تمامیت 
 دفاع از سرزمین اسالمی ارضی کشور

افزایش توان دفاعی و 
 تهاجمی

 حفظ آمادگی دفاعی
 باال بردن قدرت دفاعی

 محیط دفاع
 محیط داخلی

 هاارزش فاع مسئولین کشور از اصول ود
 معارض داخلی يهاانیجرمقابله با 

 محیط خارجی
 سیاسی مذاکراتدفاع از عظمت و هیبت ملت در 

 سیاست نه شرقی نه غربی

عناصر دفاع 
 - ملی

 انقالبی و دینی مردم روحیه
 ح)نیروهاي مسل( امنیتیتشکیالت نظامی و تشکیالت 

 هیزات)تج( ابزارها نظامی و فنی مسئله

 مفاهیم مقوله فرعی مقوله بعد

شرایط 
 الگوي دفاع گرمداخله

چیستی و 
 چرایی

 حمله دشمن به دلیل عدم آمادگی
 حمله به انقالب

 هاویژگی

 دفاع از استقالل، آزادي و هویت حقیقی
 ایستادگی و استقامت
 حضور آحاد مردم

 یخود گذشتگیثار و از ا
 حضور با اراده و عزم راسخ نسل جوان

 دستاوردها
 پیروزي با اتکا به ایمان و شجاعت جوانان و نیروهاي مسلح

 کسب روحیه خودباوري و استقالل
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 دفاع)  تی(مسئله و مسئولي بعد مقوله محور :4 شمارةجدول 

 تبدیل تهدید به فرصت
حیثیت کشور، هویت ملت، امنیت فعلی و عزت  کنندهنیتضم

 ملت ایران
 ت اقتصاديثمرا

 میتوانیمنشان داد که ما 

 هاتوصیه

 حفظ افتخارات دفاع مقدس
 حفظ روحیات دفاع مقدس

 استفاده از تجربیات دفاع مقدس

 مفاهیم مقوله فرعی مقوله بعد

 
 

مقوله 
 محوري
 

 
 مسئله دفاع

- 

 ردفاع از کشو
 دفاع از انقالب
 دفاع از اسالم

 دفاع از هویت اسالمی
 دفاع از دستاورد بزرگ ملت ایران

مسئولیت 
 دفاع

 يهایژگیو
نیروهاي 
 مسلح

 و دین رفتار مدارنیددین شعار،  يهاانسان
 ملت براي دفاع قراوالنشیپ

 مایه امنیت و آرامش مردم و عامل قوام کشور

لزومات دفاع م
نیروهاي 
 مسلح

 آموزش
 انضباط

 تولید سالح و سازندگی ابزارها در درون ن.م

آمادگی و 
 هوشیاري

 آمادگی ن. م براي رفع تهدیدهاي خارجی
 خام تبلیغات دشمن نشدن در قدرت دفاعی

 قدرت دفاعی باال بردن

وظیفه 
نیروهاي 

 (ارتش، سپاه و ...) مکمل دفاعی بودن اجزاي ن. م
 از کشور جانبههمهتقویت نیروي دفاعی و دفاع 
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 بعد راهبردهاي دفاع :5 شمارةجدول 
 مسلح

 مفاهیم مقوله فرعی مقوله بعد

 راهبرد
 

راهبردهاي 
 دفاع

قدرت بازدارندگی 
 در مقابل دشمن

 دفاعی، تجهیزاتی و تسلیحاتی يهایآمادگ روزافزونارتقاء 
 دفاعی و امنیتی يهاتیقابلحفظ 

 اقتدار دفاعی و نظامی و ایجاد ترس و رعب در دشمن

حفظ و بسط 
 عناصر قدرت

 علم و قدرت دفاعی
 مؤمنهمکاري مردم با مسئوالن و آمادگی نیروهاي مسلح 

 براي دفاع از میهن
 اسالمی، استقالل و عزت ملی يهاارزشدفاع از 

 دفاع مقتدرانه

 نامتقارن استراتژي نبرد
 حفظ روحیه سلحشوري

 تقیه نکردن در دفاع از نظام اسالمی
 افزایش قدرت دفاع از خود
 عدم وابستگی در دفاع

ایستادگی و دفاع 
و  هاآرمانجانانه از 

 منافع ملی

 تولید سالح
 انگیزه دفاع داشتن

 رشادت آگاهانه و شجاعت همراه با فرزانگی
 براي دفاع يگریانقالبه روحی

شناخت دشمنان و 
 آنان يریگجهت

 مختلف يهاعرصهفهمیدن نقشه دشمن در 
پیشگیري، دفاع خوب با حمله پیش دستانه بر اساس نقشه 

 دشمن

 يهامؤلفهتوجه به 
 قدرت

 عمق راهبردي
 دفاع از دور

تقویت عناصر 
 اقتدار ج.ا

 اقتدار در عرصه سازندگی
 پیشرفت دفاعی و موشکی
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 بعد پیامدها :6 شمارةجدول 

 حضور در منطقه

تقویت ابزارهاي 
 اقتدار ملی

 قدرت دفاعی
 آمادگی دفاعی

 تقویت عناصر قدرت

استحکام ساخت 
 داخلی نظام

 استحکام داخلی و عزم جزم براي دفاع مشروع و منطقی
 مختلف يهاعرصهحضور مردمی در 

 حفظ وحدت
 حصار دفاع از کشورحفظ وحدت به عنوان 

 بودن مسئوالن در دفاع سخنهمو  داستانهم

 دفاع ملی و مردمی

 نیروهاي مسلح نوك پیکان استوار دفاع ملی
 مشارکت مردم در دفاع

 حضور همه در عرصه انقالب و عرصه دفاع از کشور
 ملت در صحنه یشگیهمهوشیاري و حضور 

 دفاع مقتدرانه
 درتافزایش ق

 توان دفاع براي حفظ موجودیت خود
 عدم تعرض و تجاوز به دیگران

 مفاهیم مقوله فرعی مقوله بعد

 آمادگی براي دفاع پیامدها

افزایش توان دفاعی و 
 تهاجمی

 افزایش توان دفاعی و تسلیحاتی
 باالبردن قدرت دفاعی

گسترش آمادگی نظامی و 
 فاعید

 ضرورت آمادگی دفاعی
 ینشدنتمامآمادگی دفاعی 

 يهایآمادگافزایش 
 روحی ن. م

دینی و  يهايریگجهتحفظ و تقویت بصیرت و 
 انقالبی

 قدرت ایمان، باور و امید دادن به جوانان
 وظیفه اسالمی، انقالبی و ملی بودن آمادگی

 استحکام توان دفاعی با ایمان
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 بعد پیامدها :7 شمارةجدول 
 مفاهیم مقوله فرعی مقوله بعد

 شرایط علی

 
 

 ضرورت دفاع
 
 

 تهدیدات دشمن
 د همیشگی دشمنتهدی

 جنگ تبلیغاتی دشمن
 تداوم دشمنی استکبار و ضرورت آمادگی

 دفاع از حق خود
قادر به دفاع از خود بودن در برابر سلطه 

 گران
 توان دفاعی براي مقابله

 تحقیر ملی با دفاع به وسیله بیگانگان تحقیر ملی با ضعف دفاع

 ی انتخاب يمرحله سوم، کدگذار
مرحله  نیشده صورت گرفته است. در االگو و مدل استخراج نییو تب ریتفس يمرحله برا نیا
 يدر راستا رونیشده است. ازامدل پرداخته دیبه تول قبلی اريکدگذ مرحلهدو  نتایج سساا بر

فرمانده معظم کل قوا  يشهیافزار از اندمند مستخرج از نرمپژوهش مدل نظام نیگام سوم در ا
م معظ یفرمانده يشهیشده انداستخراج ییخصوص در ابتدا جدول نها نیاست. در ا دهیگرد هارائ

آورده شده و در ادامه  میو مفاه یو فرع یاصل يهاکل قوا (مدظله) در خصوص دفاع شامل مقوله
 :است. دهیمند ارائه گردنظام و مدل ايمدل منظومه

هاي دفاعی، تجهیزاتی و ارتقاي روزافزون آمادگی هاگیقاي مستمر آمادارت
 تسلیحاتی

توسعه صنایع دفاعی و 
 تهاجمی

ها و ابزارهاي دنبال کردن و نوسازي همه شیوه
 مورد نیاز
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 مدظله)قوا (فرماندهی معظم کل اي اندیشه دفاعی مدل منظومه: 2شکل شمارة 
 

 گیريبحث و نتیجه
. رودیمدر رفتار و عملکرد دفاعی به شمار  کنندهنییتعاندیشه دفاعی، موضوعی اساسی و 

که  ياهشهیاندبنیادین و  يهاهینظرو به بیانی دیگر، تبیین  هاشهیاندشناخت و فهم درست 
ت معیار سنجش و تصویري منطقی و شفاف درست، دریاف يریگجهتفعلیت یافته با هدف فهم، 

. تبیین مکتب و اندیشه دفاعی دربردارنده باشدیماز موضوعات مورد مطالعه، بسیار داراي اهمیت 
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بت بینی نسهاي معین و متقنی است که ناشی از نوع نگاه و جهانو شاخص هامؤلفهمبانی، اصول، 
ي ثابت و مبتنی بر اعتقادات، احکام و اخالقیات هااي از باور و گزارهبه دفاع و امنیت و مجموعه

ن له و سلم) و ائمه معصومیعلیه و آ اهللایصلاز قرآن کریم، سنت و سیره پیامبر اسالم ( مستخرجِ
از  در تبیین اندیشه دفاعی به عبارت دیگر،؛ ) و آراء و نظریات اسالم شناسان استاالسالم همیعل(

، هاتیوضعبر  دیتأک، دادهایرو ریتفسو حقایق، ارائه علیت،  به بیان افکار، آراء توانیمیکسو 
دیگر با طرح نظریات  و وضعیت مطلوب پرداخت و از سوي هاشاخص، هامؤلفهمشخص نمودن 

را آ حاکم بودن عقالنیت درشناخت، منطق و يهاروش نظري به بررسی شاکلهو  رگذاریتأثمهم و 
  .مطرح کشف گردد يهاشهیاندو مبانی  ینیبجهانتوجه خاص نمود تا در پرتو آن 

اساس منش،  چراغ راهی است که )...در این میان اندیشه دفاعی مقام معظم رهبري (حفظه ا
بوده  ورکش امنیت، استواري و گسترش اقتدار دفاعی نیتأمشخصیت و رفتار نظامی و چگونگی 

سمت  حرکت به بسترسازو  یهاناستکبار ججهاد و مبارزه با استبداد و مسیر   کنندهروشناست و 
ي دفاعی و راهبردي مقابله با انواع تهدیدات در رویکرد مقام هاشهیاندتمدن نوین اسالمی است. 

ي بر محیط رگذاریتأثي راهبردي ج.ا.ایران براي هاضرورتی) بخشی از العالمدظلهمعظم رهبري (
ی و کیتیژئوپلبخشی از نیاز  وانعنبه. راهبرد دفاعی ایشان را باید شودیمي محسوب امنطقه

منان مقابله با تهدیدات دش. هویتی جمهوري اسالمی ایران براي کنترل و مقابله با تهدیدات دانست
 اندیشهي راهبردي هاآموزهي نسبت به انقالب و نظام اسالمی یکی از افرا منطقهي و امنطقه

در جهت  مؤثراست که از قابلیت ي قدرت بازیگرانی محدودسازدفاعی مقام معظم رهبري براي 
 ایفاي نقش در مناطق پیرامونی برخوردارند. 

هی فرماند هاي اندیشه ها و بینشي نگرشمند منظومهنظاملذا این پژوهش در راستاي تدوین 
با یک سازوکار  . در این خصوصاستصورت گرفته  مدظله) با موضوعیت دفاعقوا (معظم کل 

ز ا معظم لهو اندیشه   بررسی بیاناتخوانش و به  تئوري گراندمند در قالب روش نظام روشمند
، کدگذاري و استخراج ایشان بینش عصاره و تالش گردیده شدهپرداخته تاکنون 1368سال 
هاي اصلی و فرعی، الگوي اندیشه  مقام معظم و پس از دست یافتن به مقوله ي شودسازمفهوم
در راستاي طراحی گردد. » هدفمند«و » مندنظام«ي انهگوبهمدظله) با موضوع دفاع ( يرهبر

) اولیه براي شناسایی کدها و مفاهیم 1ت پژوهش سه مرحله کدگذاري:سؤاالپاسخ به سه 
یت کدگذاري درنها) و 3ي محوري براي تعیین مقوالت اصلی و فرعی کدگذار) 2ي، یشهاند
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وص مدظله) در خصقوا (م فرماندهی کل مقام معظ اندیشه» مندنظام«انتخابی براي ترسیم الگوي 
ي اولیه بیانات فرماندهی معظم کل قوا کدگذاردر گام اول پس از  دفاع صورت گرفته است.

مفهوم به  245ها، پس از بازخوانی گزاره گردید.احصاء گزاره شناسایی و  580(مدظله)، تعداد 
مقوله  9ي محوري کدگذارو در راستاي گام دوم پژوهش، پس از بازخوانی مفاهیم دست آمد. 

محیط  -5مسئله اصلی دفاع  -4ملی  دفاع عناصر-3آمادگی دفاع -2 عرصه دفاع -1اصلی شامل: 
 48ضرورت دفاع  و -9راهبردهاي دفاع  -8مسئولیت دفاع  -7الگوي دفاع: دفاع مقدس  -6دفاع 

 160گزاره ( نیترشیبهاي اصلی راهبردهاي دفاع با مقوله فرعی به دست آمد. در بین مقوله
» یو مردمدفاع ملی «هاي فرعی نیز مقوله است. در بین مقوله برخوردارگزاره) از اهمیت باالتري 

مدظله) قوا دارد. در بین کل (گزاره اهمیت و توجه بیشتري در اندیشه فرماندهی معظم  61با  
میت و تأکید بیشتري در گزاره از اه 28با » از مظلوم و دفاعمبارزه با ظلم «مفاهیم نیز مفهوم 

اندیشه دفاعی فرماندهی معظم کل قوا برخوردار است. در انتها در راستاي هدف اصلی پژوهش 
مند اندیشه دفاعی فرماندهی معظم (مدظله) ترسیم و ارائه گردید. این مدل که برگرفته مدل نظام

دات دشمن  به عنوان است، در آن ضرورت دفاع در برابر تهدی» کوربین-استراوس«از مدل نظري 
دفاع از کشور، دفاع از انقالب، دفاع از اسالم و هویت اسالمی و دفاع دفاع (شرایط علی، مسئله  

از دستاورد بزرگ ملت ایران) و مسئولیت دفاع که بر عهده نیروهاي مسلح ج.ا.ایران است به عنوان 
-و توصیه دستاوردهاها، گیدفاع مقدس شامل: چیستی و چرایی، ویژدفاع (مقوله محوري، الگوي 

، دفاع از هاآرمانو  هاارزششامل: دفاع از دفاع (و عرصه  گرمداخلههاي آن) به عنوان شرایط 
هویت، دفاع از نظام اسالمی و جمهوري اسالمی، دفاع از عزت ملی، دفاع از اسالم، دفاع از انقالب 

تقالل و تمامیت ارضی کشور) و محیط اسالمی، دفاع از امنیت کشور، دفاع از مرزها، دفاع از اس
تشکیالت نظامی و ، انقالبی و دینی مردم روحیهدفاع ( محیط داخلی و خارجی) و عناصردفاع (

 مدنظراي ابزارها نظامی) به عنوان شرایط زمینه و فنی نیروهاي مسلح)، مسئله( امنیتیتشکیالت 
اي مقاله آمده است، پیامد و خروجی آن یعنی هاي دفاع که در انتهکه  با ارائه راهبردي قرارگرفته

 گردد.کسب می» تأمین ایجابی امنیت ملی«و » آمادگی براي دفاع«
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 مدظله)قوا (اي اندیشه دفاعی فرماندهی معظم کل مدل منظومه: 3شکل شمارة 
 راهبردهاي پیشنهادي

دفاعی  هايارتقاء روزافزون آمادگی ایجاد قدرت بازدارندگی در مقابل دشمن از طریق: -1
) نشان "و اَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوه" شریفه ي آیه(به پشتوانه تسلیحاتیو تجهیزاتی و 

 شرایط علی:
(مقوله ضرورت 

 دفاع):
تهدیدات  -1
 دشمن
دفاع از   -2

 حق خود

 راهبردهاي دفاع:
ایجاد قدرت بازدارندگی در  -1

 مقابل دشمن
 سط عناصر قدرتحفظ و ب-2
 دانه و مقتدرانه دفاع قدرتمن-3
و  جانانه دفاعایستادگی و-4

 شرافتمندانه
و جهت دشمنان شناخت -5

 گیري آنان
 هاي قدرتمؤلّفهتوجه به -6
تقویت ابزارهاي قدرت و -7

 ج.ا.اعناصراقتدار 
 استحکام ساخت داخلی نظام-8
 حفظ وحدت-9

 دفاع ملی ومردمی-10
  و ارزش ها بر پافشاري-11

 لیم مصالح و مواضع

 پیامدها:
آمادگی براي 

 دفاع

 شرایط مداخله گر:
 دفاع مقدس)دفاع (الگوي 

 شرایط زمینه اي:
 عرصه، عناصر و محیط دفاع
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 و ایجاد ترس دفاعی و نظامی اقتدار امنیتی،دفاعی و  هايقابلیتحفظ  ، دفاعی دادن قدرت
 .ن، افزایش قدرت و توان دفاعیو رعب در دشم

همکاري مردم با مسئوالن و در کنار آن آمادگی : بریهتکفظ و بسط عناصر قدرت با ح -2
 عزت و استقالل هاي اسالمی،ملت، دفاع از ارزش میهن و از دفاع براي مؤمننیروهاي مسلح 

 .متقابل ضربه و دفاع جانبه و اقدام بهدفاعِ همه اعالن ملی،
، استراتژي نبرد نامتقارن، حفظ روحیه عنويتقویت مادي و م بر: یدتأکدفاع مقتدرانه با  -3

 و دفاعی، دفاع مواضع هجومیدستی نکردن در حمله، آمادگی براي سلحشوري، پیش
 .مهاجمِ مقابل در مستحکم مشتی همچون یکپارچه

وي : قبریهتکها، اهداف و منافع ملی با آرمان از و شرافتمندانه جانانه دفاع ایستادگی و -4
 ،عزم راسخ و توکل بر خدافاع کردن باقدرت، ایستادگی با شدن، تولید سالح، د

فرزانگی، روحیه  با همراه شجاعت و آگاهانه داشتن، حفظ روحیه دفاع، رشادت دفاع انگیزه
 .گري براي دفاعانقالبی

هاي دشمن در عرصهگیري آنان از طریق: فهمیدن نقشه و جهتدشمنان شناخت  -5
رح طدستانه بر اساس نقشه دشمن، دانستن پیش هحمل یا خوب دفاع پیشگیري، ،مختلف

 .دشمن کلی
امنیت و  ، نیروي دفاعی، دفاع از دور،عمق راهبردي از طریق: قدرت هايتوجه به مؤلفه -6

در نیروهاي مسلح براي تأمین  سازندگی ،پایبندي به اصول و مبانی انقالب ،وحدت ملی
 .اقتدار دفاعی

 ،در عرصه سازندگی از: اقتدار یريگبهرهبا  یعناصر اقتدار جمهوري اسالمتقویت  -7
 قهحضور در منط ،دفاعی و موشکی پیشرفت ،گسترش و تعمیق فرهنگ انقالبی و اسالمی

موشکی و ...)، توانایی  دفاع (قدرت ملی از طریق: قدرت دفاعی اقتدار تقویت ابزارهاي -8
 .همنطق در مقتدرانه دفاعی، آمادگی دفاعی، تقویت عناصر قدرت، حضور

و عواطف  به ایمانبودن متکی  بودن، متّکی به مردم استحکام ساخت داخلی نظام با: -9
هاي منطقی، حضور مردمی در عرصه و مشروع دفاع استحکام داخلی و عزم جزم بر ،مردم

 .مختلف
عنوان حصار دفاع بر: وحدت براي دفاع از انقالب، حفظ وحدت به یدتأکحفظ وحدت با  -10

دار سخن بودن مسئوالن در دفاع، خدشههم و داستانو انقالبی، هم از کشور، جامعه متحد
 .نشدن وحدت
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احساس مسؤولیت عمومی  ی از طریق: حضور مردمی درصحنه دفاع،و مردمدفاع ملی  -11
کشور و  استقالل از مسئوالن و مردم همگانی دفاع ،مردم نسبت به تحرکات دشمن

 .هاي آنارزش
 پیشنهادهاي کاربردي

ملت با محوریت رسانه ملی –دولت  یتو تقوفکر  يهااتاقبه مردم از طریق  آگاهی دادن -1
 در کشور. جانبههمهبه منظور تحقق دفاع 

 يهاهعرصدر  ییگراجواننظام تربیتی هوشمندانه با رویکرد  یريگشکلتالش در جهت  -2
 .سیاسی، مدیریتی و ...  براي دفاع از کیان و شرف کشور مختلف نظامی،

و اَعدوا لَهم ما " شریفه ي آیهو تسلیحاتی(به پشتوانه و قدرت دفاعی انتو افزایش -3
)  و در پیش گرفتن، توسعه و حفظ همگرایی و تعامل درونی (ارتش و "استَطَعتُم من قُوه

 سپاه و ...).
نوینی همچون هوش مصنوعی  هاييفناوراز  یريگبهرهتقویت عناصر اقتدار دفاعی با  -4

محوریت جشنواره تحول سازمانی از طریق نظام مدیریت ایده پردازي با و نوسازي و 
 باقرالعلوم و ... .

از  اعدف وحدت و یکپارچگی مردم در بر یدتأکتمدن نوین اسالمی از طریق  یريگشکل -5
جاد ي مسلح و ایمنافع کشور، افزایش قدرت دفاع در استراتژي نبرد نامتقارن از طریق نیروها

 ی.بازدارندگی دفاع
ه بر اشتراکات هویتی و منافع ژئوپلتیکی ب یدتأکگسترش روابط با کشورهاي منطقه با  -6

 هايیتظرفراهبردي ج.ا فراتر از مرزهاي جغرافیایی با استفاده از  یبخشعمق منظور نفوذ و
 .دیپلماسی دفاعی

 لتوسعه گفتمان مبارزه با صهیونیسم و دفاع از آرمان فلسطین از طریق همکاري و تعام -7
بر اشتراکات هویتی و منافع ژئوپلتیکی طرفین و استفاده از  یدتأکبا کشورهاي مسلمان با 

 از طریق دیپلماسی دفاعی. محور مقاومتظرفیت 
ي ، آزادایجاد همگرایی جهت حضور بسیج مستضعفین و نسل جوان در دفاع از استقالل -8

 هايیشهماقدس با برگزاري ها در دوران دفاع مو ترویج روحیه ایثار و ازخودگذشتگی آن
 .يارسانهو خارجی و ظرفیت دیپلماسی  داخلی
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توجه به همیشگی بودن تهدید، جنگ تبلیغاتی و تداوم دشمنی استکبار و ضرورت  -9
 يکشورها یگردآمادگی در برابر آن و کمک به بیداري اسالمی و به میدان آوردن ظرفیت 

 .ور از طریق دیپلماسی دفاعیاسالمی، با استفاده از قدرت نرم و هوشمند کش
 

 :منابعفهرست 
 ی در:دسترسقابل. 1399الی  1368 يهاسالی) (سید علی)، بیانات از العالمدظلهي (اخامنهامام 

www. Khamenei.ir 
، ترجمه: علیرضا طیب، تهران،  "چارچوبی تازه براي تحلیل امنیت") 1386( گرانیدبوزان، باري و 

  بردي. پژوهشکده مطالعات راه
) 1395جعفري، سید اصغر،متقی،ابراهیم،حسین خانی، نوراهللا،قربانی،سعید،لطفی مرزناکی،رحمان (

 ،تهران: انتشارات دفاع.")اي (مدظله العالیدرآمدي بر دفاع در اندیشه امام خامنه"
 البمبانی و تاریخ اندیشه نظامی در جهان، تهران: سپاه پاسداران انق)،1383(جمشیدي، محمد حسین

 .اسالمی ایران (دوره عالی جنگ)

 .ریرکبیام، جلد اول، تهران: انتشارات "دهخدا نامهلغت ")، 1375( اکبریعلدهخدا، 
 . هاي بر امنیت ملّی در جهان سوم، تهران، انتشارات وزارت امور خارج، مقدمه)1387(ربیعی، علی

دفاعی فرماندهی معظم کل  _ي نظامیهاشهیاندتبیین فرازهاي از  ") 1393( اهللافتح، زاده دیرش
 دانشگاه امام علی (ع).  انتشارات، تهران: "قوا

رشید، غالمعلی، حیدري،کیومرث، کبیري، ابوالحسن، مهدوي، علی،سعادت ارکان نجد، 
فصلنامه  ،"جانبه در برابر جنگ احتمالی آینده تدوین راهبردهاي نظامی دفاع همه ")1396محمود(

 .70سال پانزدهم، شماره  ،تراتژیکمطالعات دفاعی اس
ي مقابله کارهاراهاز تهاجم فرهنگی تا جنگ نرم و  ") 1391( اهللاروح، نوروزي، محمدجوادسبحانی فر،

 . 5، فصلنامه پاسداري فرهنگی انقالب اسالمی، شماره "با آن از منظر مقام معظم رهبري

 ، تهران: امیرکبیر."فرهنگ عمید")1372عمید، حمید(
ي امنطقهی به نظم نوین دهشکلنظم و آشوب: الگوي ایران در  ") 1397لحسین زاده، شراره (عبدا

 نور.  سازانشهیاند، تهران: انتشارات "یالمللنیبو 
، تهران: "جانبههمهی دفاع ملی،دفاع ربومیغنقد برشی بر ادبیات  ")1391عصاریان نژاد، حسین (

 دانشگاه عالی دفاع ملی. 
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، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات "هاي امنیتنظریه ")1392علی ( ی،خانهعبدال
 المللی ابرار معاصر.بین

راهبردهاي سیاسی ")1399،رحمانی، محمد علی(سعید،محمدپور شاهکالئی،سید عباس،عراقچی
 .79 سال هجدهم، شماره،فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، "جانبه در جنگ احتمالی آینده دفاع همه

 المللنیبارزیابی حق دفاع مشروع در حقوق ") 1390قاسمی،علی، بارین چهاربخش، ویکتور (
 .2، شماره 7ي حقوقی،سال هادگاهید، فصلنامه "معاصر

ي گروه داعش در آسیاي ریگشکلي هانهیزم") 1394کوهکن باقري، علیرضا، باقري، سامیه (
 . 3، شماره5م، سال ي سیاسی جهان اسالهاپژوهش، فصلنامه "مرکزي

، تهران: دانشگاه عالی "الگوي راهبردي دفاع همه جانبه از ممنظر قرآن کریم ") 1397کیانی،سورنا (
 دفاع ملی .

 ، تهران: انتشارات زرین."فرهنگ معین")1386معین، محمد(
 از امنیتی جمهوري اسالمی ایران -هاي الگوي دفاعی اصول و مؤلفه تبیین")1395(مرادپیري، هادي

ه سومین همایش تبیین اندیش ،"(مدظله العالی) اي کید بر نظرات و بیانات امام خامنهادیدگاه اسالم (با ت
 .دانشگاه مالک اشتر(مدظله العالی) اي  دفاعی امام خامنه

ي دفاعی مقام معظم رهبري در هاشهیاندبررسی ") 1396مصطفی ، خراسانی، مهدي ، زکی پور( 
 ی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی.  المللنیبدومین کنفرانس  ،"خصوص نیروهاي مسلح

تبیین اندیشه امنیتی امام خامنه اي (حفظه اهللا) در حوزه  ")1395سفوند، یعقوب(ومهدیان،حسین،ی
 . 2، مطالعات قدرت نرم،سال اول، شماره"جنگ نرم و نقش آن در استحکام قدرت درونی ج.ا.ا

، ماهنامه خلیج فارس "ملی و سیر تحول در مفهوم آنکاوي مفهوم امنیتوا")1391مهدیان، حسین(
 .129و امنیت، سال سیزدهم، اردیبهشت، شماره 

Mattis, Jim (٢٠١٨), Summary of the ٢٠١٨ National Defense Strategy: 
https://dod.defense.gov/Portals/١/Documents/pubs/٢٠١٨-National-Defense-
Strategy-Summary.pdf 

MINDEF(٢٠٠٤),Factsheet-About Total Defense:  
https://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/MINDEF_٢_٢٠٠٤٠٢٠٧٠٠١

/MINDEF_٢٠٠٤٠٢٠٧٠٠٣.pdf


