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  چكیده

جمهوری اسالمی ایران سبک متفاوت و نوینی را در حکمرانی و اداره کشوور هوا ارمنوان دورده اسو       

انود،   استکباری قرار داشوتا  پیشرو در نظام کا همواره در خط مقدم مبارزه ضدعنوان نهادی  نیروهای مسلح ها

انود کوا    عنووان فرمانوده عوالی خوود قورار داده      فقیا هوا  اصول و مبانی فرماندهی و مدیری  را هر گفتمان ولی

در این تحقیو     لسالم(ا )علیهمو ائما اطهار  )صلوات ا    علیا(های دینی و اسالمی و سیره نبوی  ترجمانی اس  از دموزه

های الگوی راهبردی فرمانودهی و مودیری  در نیروهوای مسولح هوا روخ دمی توا        کا هاهدف احصاء مؤلفا

، میودانی  روخ درهاشد  جامعا دماری این تحقی ،  عنوان روخ غالب می شده، روخ تحقی  داده هنیاد ها انجام

در هوا روخ هدفمنود غیرنسوبتی    هوا   از دننفور   122نفر هردورد گردیده کا  222خبرگان این حوزه ها تعداد 

های تحقی ، معنوی  محووری و مکتبوی هوودن،     اساس یافتا د  هرنمونا انت اب شدن حجمها عنوان دسترس 

های الگوی راهبردی فرماندهی  طلبی از اهم مؤلفا مردمی هودن، مدیری  و رهبری مقتدر و انقالهی و شهادت

 هوری اسالمی ایران هستند و مدیری  در نیروهای مسلح جم
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 مقدمه
فقیا و هرگرفتا از مکتب وحیانی اسالم توسوط   طرح حکوم  جمهوری اسالمی ایران هر پایا والی 

پو  از کسوب    فصل نوینی از حاکمیو  اسوالمی را ارائوا کورد  اموروز      ()حضرت امام خمینی

تجرهیات ارزشمند از حکوم  و مدیری  در نهادهای م تلف ازجملا نیروهای مسولح کوا توالخ    

قودر   های دینی و اصول اسالمی هاشد، لوزوم سواماندهی هوا ایون تجرهوا گوران       شده مبتنی هر ارزخ

دهی هرداری از دن، ضرورت تدوین تجرهیات مودیریتی و فرمانو   منظور ارائا الگوی مناسب و ههره ها

و قوانون اساسوی در    ()، اموام  ()هوای حضورت اموام    در نیروهای مسلح هر اسواس اندیشوا  

عنووان اهعواد    سازی و اجرا و نظارت و واپایش هوا  ریزی، رهبری، پیاده دهی، هرناما های سازمان حوزه

 دهد  مفروض فرماندهی و مدیری  خود را نشان می

فقیوا و منطبو  هور اصوول و      فرمانودهی ولوی   اینکا نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایوران تحو   

کننود   های عالیا انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی از الگوی خاصی پیروی می ارزخ

انکار نیس  ولی تدوین این تجرهیوات کوا در    توان در کشور دیگری یاف ، قاهل کا نمونا دن را نمی

ین سبک فرماندهی و مدیری  کموک خواهود   قالب یک الگوی راهبردی ارائا شود، امال ها تثبی  ا

مسئله تحقيق، سازد  هدین ترتیب،  گیری سایر کشورها از دن را تسهیل می کرد و از طرف دیگر ههره

کوا   باشد عدم وجود الگوي جامع و مدون راهبردي فرماندهی و مديريت در نيروهاي مسلح می

فقیا  ان هر اساس گفتمان الهی والی هاید از طری  تدوین تجارب نظام مقدس جمهوری اسالمی ایر

 و محورها و رویکردهای قانون اساسی تدوین گردد 

طوور مبوانی نظوری حاصول از نتوای        اهمی  این تحقی  در این اس  کا اصول و عناصور و هموین  

 ٔ  ها درزمیناهای موجود هر غنای سایر پژوهشتواند ضمن تأثیر هر دغدغامطالعات اکتشافی دن، می

فرماندهی در نیروهای مسلح هیفزاید  عالوه هر این، ازلحاظ کارهردی ایون تحقیو  قوادر    مدیری  و 

اس  تصمیم گیران را در فرایندهای مدیریتی و فرماندهی ترغیب نماید کا هوا توجوا هوا اصوول و     

عناصر متناسب ها مقتضیات هومی و فرهنگی، اولوی  را انت اب و هرای اجرایوی نموودن، پیگیوری    

وه هر اینکا ازلحاظ کارهردی این تحقی  قادر اس  هوا فرمانودهان و مودیران الگوویی را     نمایند  عال

هودون ترسویم الگووی    ها کمک نمایود،   ها و اجرایی نمودن دن ارائا کند تا از دن در انت اب اولوی 

هوا در   ، اطمینان از هدای  درسو  دن مدیری  و فرماندهی در نیروهای مسلحمناسب و جامع هرای 

خصوو  هودون    ها و مطالبات رهبری و نظام حاصول ن واهود شود و هوا     ب اصول، ارزخچارچو
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ها مقدور ن واهد هود و تدوین الگووی   هرخورداری از یک الگوی مدون، عرضا دن هرای سایر مل 

هوا خواهود کورد و     های مدیریتی و ارائا الگو ها سوایر ملو    راهبردی کمک شایانی ها اصالح شیوه

 ی ها اهداف انقالب و نظام کمک مؤثری نماید  تواند در دستیاه می

های الگوی راهبردی فرماندهی و مدیری  در  احصا و ارائا مؤلفاهدف این تحقی  عبارت اس  از: 

فقیا و تجرهیوات نظوام جمهووری     نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران  هر اساس گفتمان والی 

الگووي   هاي مؤلفهاسالمی ایران  هر این مبنا در این تحقی  ها این سؤال پاسخ داده خواهد شد کوا:  

در نيروهاي مسلح جمهوري اسالمی ايران بور اسواگ تفتموان    راهبردي فرماندهی و مديريت 

 «و تجربيات جمهوري اسالمی ايران چيست؟ فقيه واليت

 مبانی نظری

  پیشینه تحقیق 

پژوهشوی   –های زیادی صورت گرفتا و مقاالت علمی  در خصو  فرماندهی و مدیری  پژوهش

توان یاف   پ  از پیروزی انقوالب اسوالمی، علموا و اندیشومندان      متعددی را نیز در این حوزه می

هوای   حوزه و دانشگاه و پژوهش گران حوزه مدیری  انگیزه زیادی هرای پژوهش در حوزه دیودگاه 

شوی از  اسالم ها مدیری  یافتا و دثار فراوانی در این موورد منتشور شوده اسو   در ایون میوان، ه       

در موورد   ()و مقوام معظوم رهبوری    ()ها ها تبیوین نظریوات و درای حضورت اموام     پژوهش

مدیری  و فرماندهی اختصا  دارد و در مواردی نیز ه شی از تجرهیات و عملکرد نظوام در ایون   

 هاشند: ها ها شرح زیر می ها موردهررسی قرارگرفتا اس   اهم این پژوهش حوزه

هوای رهبوری نظوامی و هررسوی تطبیقوی دن هور        مبانی و نظریا "عنوان ( پروژه تحقیقاتی تح  1

توسوط دقوای    1932، کا در سال "های انقالب اسالمی و تجرهیات جنگ تحمیلی اساس ارزخ

و در دن شووده  محمدحسون دغاسووی اصوفهانی هوورای مرکوز تحقیقووات راهبوردی دفوواعی انجوام     

گرایوی معنووی    یک ظرف هزرگ درمان رزمندگان اسالم در دفاع مقدس درگیری شده کا:  نتیجا

های صودر   خپذیر شدن در ارز تبع دن جامعا های انقالب و ها منبعث از اجتماعی شدن از دموزه

قورار گرفتنود  در درون ایون ظورف یوک       ()و امام حسین( )اسالم و مکتب حضرت علی

 حضرت اموام های انقالب و  کا دموزهعقالنی  )مدیری ( و یک خالقی  )رهبری( وجود دارد 

هوا از خوود    ها هیشتر از وزنوا مودیری    ها و در جبها وزنا رهبری را در مصادی  خالقی  ()

 نشان داده اس  
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الگوی مدیری  راهبردی نیروهای مسولح جمهووری اسوالمی     "ناما دکتری تح  عنوان  ( پایان2

محقو  در    در داعا توسط دقای اصنر صالح اصفهانی انجام شوده اسو    1934در سال  "ایران 

های الگوی مدیری  راهبردی نیروهوای مسولح جمهووری اسوالمی      گیری تحقی ، تفاوت نتیجا

ایران از سایر الگوها در فاز تدوین راهبرد  و فاز اجرای راهبرد را هیان و سوس  مودل مفهوومی    

 رواهط کالن و شکلی فاز ارزیاهی و کنترل راهبردی در نیروهای مسلح را ارائا نموده اس  

متحوده   ادراکات از رهبری و مدیری  در نیروهای مسلح ایاالت"ناما دکتری تح  عنوان  پایان (9

در دانشوگاه نوورمن، اوکالهموا اجورا شوده       2222توسط ویلیام جی استوارت در سال  "دمریکا

شونده هم نسب  ها رفتوار تبوادلی و    نتای  این تحقی  نشان داد کا اعضای نظامی پرسشاس   

انود   کردند هر دو را  انت واب و مورداسوتفاده قورار داده    ها ادعا می اند: دن قف هودههم تحولی وا

 (G.Stewart,2000)وسیلا نیاز موقعیتی درک شده دیکتا شده اس   طوری کا ها همان

هوای تحقیقواتی    در سوازمان  ()ای دفرین از منظر امام خامنا پیامدهای رهبری تحول"مقالا ( 7

گیری شده، هرای تحق  انتظارهای معظم لوا و در راسوتای    این مقالا نتیجا:  در "نیروهای مسلح

دفرین هایود هتوانود    اعتال ه شیدن ها روند حرک  موجود در سازمان موردمطالعا، رهبری تحول

پیامدهای احصا شده از قبیل تقوی  هنیا دفاعی، خودکفایی، توسعا و تعالی سازمان، توسوعا و  

الی کارکنان، نو شوندگی و توسعا و تعالی علم و پژوهش را محقو   تعالی رهبری، توسعا و تع

 (22-1: 1939نماید  )سنجقی و دیگران، 

  در "()ای دفرین هر اساس س نان اموام خامنوا   شناخ  اهعاد و عوامل رهبری تحول"( مقالا 7

دا، شده از قبیل توکل هوا خو   های مش ص دفرین هاید ویژگی این مقالا دمده اس : رهبری تحول

ها، ایجاد انگیزخ، دمادگی ذهنی، تنییر رفتار کارکنان هورای رسویدن    ها، نفوذ هر قلب تس یر دل

الودینی و   )زیون  های اسالمی و انقالهی و     را مدنظر قرار دهد  ها اهداف سازمان هرمدار ارزخ

 (121-107: 1313،  همکاران

شده کا  ه فرماندهی و مدیری  انجامهای دیگری نیز در حوز های مذکور، پژوهش عالوه هر پژوهش

     هوای حضورت اموام    صا و تبیین دیدگاهشود  ه شی از این پژوهش ها اح ها خودداری می از ذکر دن

ها نیز  یافتا و ه شی از دن در مورد مدیری  و فرماندهی اختصا ()و مقام معظم رهبری ()

انود  ایون مووارد     های م تلف فرماندهی و مدیری  را هررسی نموده تجرهیات دفاع مقدس در حوزه

هم ها لحاظ محتوی و هم ها لحاظ روشی دارای اشتراک ها این مقالا در دو حوزه مذکور هسوتند و  
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هوا هوا تبیوین انوواع و      ی  خواهنود هوود  همینوین ه شوی از پوژوهش     هرداری در این تحق قاهل ههره

هوا   پردازند و هرخی دیگر نیز ها ارائا الگو در این حوزه های م تلف مدیری  و فرماندهی می سبک

هوای   یوک از پوژوهش   ها نیز ها ه شی از این مقالا اشوتراک دارنود  هوی     پردازند کا این پژوهش می

از فرماندهی و مدیری  در نیروهای مسلح ارائا نداده هلکا هر یوک از  مذکور ها ارائا الگوی جامع 

شوده در هسویاری از    های هکار گرفتوا  اند  همینین روخ های دن را هررسی کرده ها یکی از ه ش دن

هوای   ها از روخ ها، متفاوت از روخ پژوهش در این مقالا  اس   زیرا در اکثر پژوهش این پژوهش

کا در این تحقیو  از   موردی استفاده شده درحالی –ای  ی ی، دلفی و زمیناتار –پیمایشی، توصیفی 

 شود  روخ دمی تا شامل روخ داده هنیاد و روخ پیمایشی ههره گرفتا می

های فرماندهی و مدیری  در نیروهای مسلح هر اسواس نظورات،    نودوری این مقالا در احصاء مؤلفا

 ظام در چارچوب یک الگوی جامع راهبردی اس  فقیا و تجرهیات ن رهنمودها و تداهیر والی 

 مفهوم شناسی: 

ازنظر لنوی ها معنای نمونا، نمونا و شکل چیزی کا از کاغذ یوا مقووا هریوده هاشوند، اسو        

ازنظر اصطالحی یک نظریا کلی درهواره قلوم رویوی اسو  کوا موورد تجزیوا و علوم قورار گیورد            

 ( 7: 1947)دقاه شی، 

هوا،   الگوویی اسو  کوا در دن اهعواد، مؤلفوا      

گیری در فرماندهی و مودیری  در   ها در فرایند تصمیم سازی و تصمیم ها و رواهط هین دن زیرمولفا

پوذیر در   عنوان مدلی مرجع و تعمیم تواند ها شده و می نیروهای مسلح در سطح عالی و کالن تعریف

هایی کا هوین فرمانودهی    ن نیروهای مسلح کشور هکار گرفتا شود  هناهراین )هاوجود تفاوتاداره کال

 شود  و مدیری  وجود دارد، در این تحقی ( الگویی واحد هرای فرماندهی و مدیری  ارائا می

  
داده فرمانده ش صی اس  کا ها اتکوای شونل یوا مقوام رسومی کوا هوا او        : 2فرمانده و فرماندهی

های یک یگان )هراندازه کا هاشود( یوا قسوم  را دارد، فرمانوده     شود، مسئولی  هدای  فعالی  می

کند  فرمانده تنها مقامی اسو  کوا    مراتب فرماندهی اعمال می های خود را از طری  سلسلا مسئولی 

د )رسوتمی،  مانود مسوئولی  دار   دهد یا از انجام دن هواز موی   در قبال اعمالی کا یگان وی انجام  می

1943 :717 ) 
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ریوزی،  کوارگیری موؤثر و کاردمود منواهع موادی و انسوانی در هرناموا        مدیری  فردینود هوا  :1مديريت

دهی، هسی  مناهع و امکانات، هدای  و کنترل اس  کا هرای دستیاهی ها اهوداف سوازمانی و    سازمان

 (4:1937گیرد )رضائیان، هر اساس نظام ارزشی موردقبول، صورت می

های متنووع از مجموعوا تعوامالتی کوا کارکنوان و مودیران          اسالمی عبارت اس  از تئوریمدیری

مسلمان در یک فرهنگی اجتماعی اسوالمی در راهطوا هوا مسوائل سوازمانی هوا رویکوردی عملوی و         

ای کوا در   گونوا  دورند هوا  وری در چارچوب قیود احترازی فقا اسالمی ها وجود می معطوف ها ههره

 (97:1947ساز رشد انسانی اعضا گردند ) نبوی، ازمانی و در چارچوب دن زمیناراستای اهداف س

انود از:   های عمده فرماندهان ازنظور اسوالم عبوارت    ویژگی هاي عمده فرماندهان و مديران: ويژتی

ایمان ها هدف، علم، قدرت، امان  و درستکاری، صداق  و راستی، حسن ساهقا، وراثو  صوالحا،   

عش  ها کار، تجرها و دزمودگی، شوجاع  و قاطعیو ، عودال  و دادگوری،     صدر، دلسوزی و  سعا

 (173: 1942پایگاه مردمی و پای هند هودن ها اصول و ضواهط )مکارم شیرازی، 

و  ()های حضرت امام خمینوی  ات و دیدگاهه شی از درا، نظر فقیه: های والیت آراء، نظرات و دیدگاه

 گردد  اختصار ها شرح زیر ارائا میمنظور رعای   ها ()ای امام خامنا

مهم اس  کوا شوماها    مردمی بودن نيروهاي مسلح: :()های حضرت امام خمینی  آراء، نظرات و دیدگاه

طور هاشد کا شمارا ها دغوخ هاز هسذیرند   حفظ کنید این معنا را کا ها مل  پیوندتان پیوند هرادری هاشد  این

دهنود هورای شوما      کننود  شوعار موی    هینید کا هر جا کا شما هروید، مردم ها شما اظهار هشاش  موی  اآلن می

 (927: 1943(،12 )صحیفا نور )جحفظ کردکردند، این را هاید  کا ساه  فرار می درصورتی

حسب حکوم   اطاع  از یک فرماندهی کا فرمانده اسالم اس ، واجب اس  ها:اطاعت از فرماندهی

اسالم  ت لّف حرام اس       اطاع  از مافوق در جمهوری اسالمی و در لشکر اسالم، حکم اسالم 

هسوتند، ایون در قوردن    « االمور  ولوی ا»اس ، حکم خداس   اطاع  از فرماندهان، کا ها یوک تعبیور   

)هیانوات در دیودار هوا دانشوجویان دانشوکده افسوری،        شود و واجب اسو  ایون    واجب شمرده می

 ((723: 1943(،12)همان )ج17/9/1973

طوور هووده اسو ،     انضباط در ارتش، یک واجب اس ، در صدر اسالم هم هموین  :وجوب انضباط

منتها فرمانده هاید کامالً رفتار انسانی و اسالمی داشتا هاشد و پرسنل هم از چنین فرماندهی اطاعو   

 ((733: 1943(،121)همان )ج 3/7/1973)هیانات در دیدار ها فرماندهان نیروی هوایی،  کند 

                                                           
1
-management  
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فرمانوده  هایود جووهرز از     هواي فرمانودهی:   ويژتی :()ای های امام خامنه دگاهآراء، نظرات و دی

در خودخ داشتا هاشد و هدون دن، فرمانده  نیس   فرمانده ، فقط فرمان دادن نیس  کوا    رهبرز

چیوز   جانبوا و یوک   ز هموا  ، یک نوع اداره هکن یا نکن  فرمانده ، یک امر معنوز، یک نوع رهبرز

دهی و شکل سازمان ِ صوحیح اسو      ساس و عمل و جسم و روح و ها سازمانمتک  ها ذهن و اح

وقو ، اهزارهوا هوا کوار      شوود  دن  همان چیزز اس  کا در نیروهاز مسلح، موجب کارای  کامل م 

هیانوات در دیودار هوا    )شود   شود و اگر نو اس ، نگهدارز م  افتد  اگر اهزارها کهنا اس ، نو م  م 

ز انضباط  نیروهاز مسولح هوا    ناما ز نیروهاز نظام  و انتظام ، و اعطاز دیین رتبا عال فرماندهان 

 (22/12/1973، رئی  ستاد فرمانده  کل قوا

و   مراتوب فرمانوده    دهوی ادارز و نظوام  و سلسولا    سوازمان  دهی و استحکام موديريت:  سازمان

چیزهوای  را کوا الزم اسو ، هایود     های علم  و رزم  و اهزار و سوایر   استحکام مدیری  و توانایی

س نران  در مراسم هیع  فرماندهان و مسوئوالن سوساه پاسوداران انقوالب اسوالم ،       )جدز گرف  

13/7/1973) 

هر جا تدهیر و کار و تالخ هاشد، محصول  خواهد داد  این سنّ  اله  اسو     تالش و مجاهدت:

روند، اگر مدیری  و تدهیر درست  داشتا  حتّ  کسان  هم کا دنبال مادیات صرفِ هدون معنوی  م 

هیانات در دیدار گوروه کثیورز از    ) هاشند و تالخ و مجاهدت هم هکنند، البتا ها دن خواهند رسید 

 (14/4/1931و روز پاسدار،()مناسب  سالروز میالد امام حسین اپاسداران ه

ها هُعد معنوز، یعن  روحیا و فکر و اعتقاد و اخال  و همان چیزهای  کا سوساه   ايمان و معنويت:

ها را از او هگیریم، معنایش این اس  کا سوساه را   کند و اگر دن ز نیروهاز مسلح متمایز م  را از هقیا

مراتب فرمانده  و اسوتحکام   دهی ادارز و نظام  و سلسلا ا کرد  همینین سازماننداریم، هاید توج

های علم  و رزم  و اهزار و سایر چیزهای  را کا الزم اس ، هاید جدز گرفو     و توانایی  مدیری 

س نران  در مراسوم هیعو  فرمانودهان و مسوئوالن سوساه       )این دو هُعد را هاید مبناز کار قرار دهیم 

 (13/7/1974، ن انقالب اسالم پاسدارا

کونم کوا هوا     های عزیزمان در نیروهای مسلح، در نیروی هووائی سوفارخ موی    ی جوان من ها هما 

هیانوات در دیودار فرمانودهان نیوروی هووایی       خودسازی هسردازند، ها ترهی  معنوی خود هسردازند )

   (13/11/1932، ارتش
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رونده هاشد      تالخ کا هود، هم  کا هود، امید کا هود، حتمواً   حرک ، حرک  پیش روندتی: پيش

های گوناگون در صدر تشکیالت سساه یک امور الزم و دائموی    ریزی روندگی هس   البتا هرناما پیش

 (19/7/1932و همیشگی اس  کا هایستی انجام هگیرد  )هیانات در دیدار فرماندهان سساه، 

انقالب اسالمی علیا حاکمی  طاغوت در ایران اتفاق افتاد کا اعم از  ن اساسی:رویكردهای قانو

شد و ها همین دلیل نیز  های داخلی و خارجی دن و هدین ترتیب حاکمی  و نظام اداری می سیاس 

شد و مبنای این تحوالت نیز قانون  ها هاید انجام می تحوالت هنیادین در کشور در هما حوزه

نظام اداری و حکومتی در قانون اساسی شده  همین دلیل نیز توجا زیادی هااساسی هود و ها 

ه ش سردغاز قانون اساسی، دیا شریفا قردن کریم اس  کا مبنای اصلی حاکمی   زین کا  طوری ها

هاشد کا  هم فلسفا هعث  انبیاء الهی )ع( می رود و دن در نظام جمهوری اسالمی ایران ها شمار می

پایی قسط و عدل  این امر در مورد دفاع و امنی  و نیروهای مسلح نیز مصداق عبارت اس  از هر

هندی رویکردهای قانون اساسی در مورد فرماندهی و مدیری  در نیروهای مسلح ها  دارد  جمع

 شرح زیر اس :
 : رویکردهای قانون اساسی1 جدول

 محور شماره اصل

 مقدمه

ها در تکامل الی ا   ،  های سیاسی مل ، رشد انسان تبلور درمان حاکمی  اصول و ضواهط اسالمی،
شمول، نظارت فقهای عادل هر  های واال و جهان ساخ  جامعا نمونا )اسوه(، پرورخ انسان هاارزخ

حکوم ، مشارک  مردم، تحق  حکوم  مستضعفین، رفع تبعیضات ناروا، تأمین خودکفایی، نفی 
ها، اداره امور ها دس  مدیران صالح، رد نظام  نحراف سازمانفقیا ضامن عدم ا استبداد، والی 

 هوروکراتیک، ارتش مکتبی، حفظ و حراس  از مرزها، جهاد در راه خدا

 2اصل 
  محو هرگونا استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی 

 معنویهای مادی و  عدال : رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنا هرای هما در تمام زمینا  

 3اصل 

   عدال 

 تساوی عموم در هراهر قانون  
 )رفع تبعیض و ایجاد عدال  )امکانات عادالنا 

 غیر ضرور  تشکیالت  و حذف  صحیح  اداری  ایجاد نظام 
  ایجاد رفاه، رفع فقر و هرطرف ساختن محرومی 
 تأمین خودکفائی 
 حوفوظ اسوتوقوالل و  کارگیری امکانات دول  هورای توقوویو  هونویوا دفواع مولی و ها

 توموامویو  ارضوی کوشوور



 

 

31  
 های الگوی راهبردی فرماندهی و مدیری   در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مؤلفا

 محور شماره اصل

 تنظیم کلیا قوانین و مقررات هرم هنای موازین اسالمی  9اصل 

 معروف و نهی از منکر وظیفا همگانی امرها  8اصل 

 توسعا هرادری و تعاون در هین مردم  11اصل 

 22اصل 
 امنی  شنلی 

 امنی  حقوقی 

 مشاغلاحراز   هرای  شرایط مساوی  28اصل 

 77اصل 
 المللی توسط مجل   هین  های ناما ها، قراردادها و موافق  ها، مقاولا ناما ضرورت تائید عهدناما

 شورای اسالمی

 110اصل 
 رهبر  ها وظیفا و از اختیارات دن  اجرای  هر حسن  و نظارت  نظام  های کلیسیاس   تعیین 

  اختیارات رهبرانتصاب فرماندهان عالی نیروهای مسلح از 

 پاسداری از استقالل و تمامی  ارضی کشور هر عهده ارتش  193اصل 

 199اصل 
 مکتبی هودن ارتش 

 مردمی هودن ارتش 

 ممنوعی  پذیرخ اتباع خارجی در نیروهای مسلح  191اصل 

 ممنوعی  استقرار پایگاه خارجی در کشور  191اصل 

 سازندگی در زمان صلحهای ارتش هرای  استفاده از ظرفی   197اصل 

 ممنوعی  استفاده از اموال دولتی در امور ش صی  198اصل 

 نوگوهوبوانوی از انوقوالب اسوالموی و دسوتاوردهای دن ها عهده سساه  110اصل 

 ممنوع هودن قراردادهای استثماری  113اصل 

 ج  ا  ا خواهی عدال   119اصل 

 محاکم قضایی نظامیرسیدگی ها جرائم خا  نظامیان در   172اصل 

 171اصل 

 دفاعی  و     در ارتباط ها تداهیر کلی  ، اطالعاتی سیاسی  اقتصادی،  هایفعالی   هودن  هماهنگ  - 
 امنیتی

 و خارجی  داخلی  ها تهدیدهای  مقاهلا  کشور هرای  و معنوی  مادی  از امکانات  گیری ههره    

 فرماندهان:های  تجربیات فرماندهی و مدیریت و ویژگی

اهم تجرهیات فرماندهی و مدیری  نیروهای مسلح از هدو پیروزی :تجربیات فرماندهی و مدیریت

 گردد: انقالب اسالمی شامل دفاع مقدس ها شرح زیر ارزیاهی می

های فرماندهی: ورود نیروهای ارتوش و سوساه و هسوی  در چنودین شوکل م تلوف در        قرارگاه (1

 عملیات در دفاع مقدس
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رایی: در هدو تشکیل سساه پاسداران تا مقطوع ورود دن هوا جنوگ در جریوان دفواع      مدیری  شو (2

 رود  عنوان تجرها ناموفقی ها شمار می شد کا ها صورت شورایی اداره می مقدس، سساه ها

کا ارتش همواره از هعد از پیوروزی انقوالب    مدیری  اقناعی و مدیری  سلسلا مراتبی: درحالی (9

دفاع مقدس از یک سبک فرماندهی و مدیری  سلسلا مراتبی ههره هرده،  اسالمی تاکنون ازجملا در

 گرفتا اس   خصو  در جریان دفاع مقدس شیوه اقناعی را در پیش سساه پاسداران ها

ویوژه در   حضور فرماندهان در کنار رزمندگان: فرماندهان لشکر و تیپ ه صوو  در سوساه هوا    (7

وط مقدم نبرد حضور یافتا و در عملیوات در کنوار   جریان دفاع مقدس در کنار رزمندگان و در خط

 عناصر رزمنده قرار داشتند و همین امر در روحیا جنگی رزمندگان تأثیر ها سزایی داش  

جوانی فرماندهان: فرماندهان اولیا سساه و ه شی از فرماندهان ارتش در دفواع مقودس را افوراد     (7

زمان کوتاهی پش  سر گذاشوتا و   را در مدتهای فرماندهی  دادند کا حداقل رده جوانی تشکیل می

 های عالی فرماندهی رسیده هودند   ها رده

هوا، از ظرفیو  موجوود در     ها در خودکفایی: ها ایجاد جهاد خودکفوایی در یگوان   مشارک  یگان (7

های غیرصنعتی نیز هرای تحقی  و خودکفایی استفاده شده و از تجرهیات موف  در ایون زمینوا    یگان

 هوده اس  

هوا: در نیروهوای مسولح جمهووری اسوالمی ایوران        ستاد کل در کنار ستادهای مشترک سوازمان  (4

 ستادی تح  عنوان ستاد کل در رده هاالتر ستادهای مشترک ارتش و سساه قرار دارند 

کارگیری نیروهای مردمی در تشکلی مردمی)سساه( جداگانا  کارگیری نیروهای مردمی: ها نحوه ها (3

 رتش( در طول دفاع مقدس از نیروی کالسیک )ا

کوارگیری نیوروی    ترین عنصر در فرماندهی و مدیری  و ها عنوان مهم نقش معنوی : معنوی  ها (3

 انسانی در نیروهای مسلح ه صو  در دوران دفاع مقدس و در شرایط هحران هوده س  

وحدت و هماهنگی هین نیروها: در شرایط هحوران و جنوگ، نقوش وحودت و همواهنگی هوین        (12

 هدیل هوده اس   ها ها اهداف هی ا در دستیاهی دننیروه

هوای فرمانودهان و مودیران نیروهوای مسولح جمهووری        اهم ویژگوی  های مدیران و فرماندهان: ویژگی

اسالمی ایران ه صو  در دوران دفاع مقدس هر اساس مرور عملکرد فرماندهان موف  و توانمنود  

 گردد: دوران گذشتا، ها شرح زیر ارزیاهی می
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ان و معنوی ، مردمی هودن، شجاع  و شهام ، ایثار و فداکاری، اهتکار و نوودوری، عطوفو  و   ایم

شناسوی، روحیوا و انگیوزه هواال،      مهرهانی، توکل هر خدا، والیتموداری، اخوال ، قاطعیو ، دشومن    

 طلبی صدر، تعبد و شهادت وقفا، سعا مجاهدت و تالخ هی

 چارچوب نظری و الگوی مفهومی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : چارچوب نظری1شکل 

  

 ارکان مدیریتی:

های هماهنگی، های هدایت و رهبری، مؤلفهدهی، مؤلفههای سازمانریزی، مؤلفههای برنامهمؤلفه
 های پایش و نظارتاجرا و مؤلفهسازی و های پیادهمؤلفه

فقیه:والیتنظریه   
محوری عدالت-معنویت محوری  
 
 
 
 نظریه قانون اساسی: 

مکتبی  -مردمی بودن

 بودن

 :ساز جهت ارکان
 :اهداف

 نظام و استقالل و یارض تیتمام حفظ
 یدفاع هیبن یارتقا

 :نیدکتر
 یروین به توجه ،یمحور تیمعنو

 یانسان
 بودن یمکتب بودن، یمردم

 :هاسیاست

های نظریه

فرماندهی و 

 تجربیات صریح:
دفاع مقدس، مقابله با 
ضدانقالب، توسعه و 
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 : الگوی مفهومی2شکل 

های فرماندهی و نظریه

 مدیریت

 تجربیات صریح:

دفاع مقدس، مقابله با ضدانقالب، 

 توسعه و بالندگی

 ارکان مدیریتی:

هماهنگی، های های هدایت و رهبری، مؤلفهدهی، مؤلفههای سازمانریزی، مؤلفههای برنامهمؤلفه

 های پایش و نظارتسازی و اجرا و مؤلفههای پیادهمؤلفه

 فقیه:نظریه والیت
 محوری عدالت-معنویت محوری

 
 
 
 
 
 

 نظریه قانون اساسی:

 مکتبی بودن -مردمی بودن

 :ارکان جهت ساز
 :اهداف

 حفظ تمامیت ارضی و استقالل و نظام
 ارتقای بنیه دفاعی

 :دکترین
 توجه به نیروی انسانیمعنویت محوری، 

 مردمی بودن، مکتبی بودن
 :هاسیاست

 گرایی،قاطعیت، انضباط، قانون
 مراتب، اطاعتسلسله
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 تجربیات

  صریح

 

 

 

 

 : هدف9شکل 
  

هماهنگی با 

 هدف:

افزایی بین نیروها و هم
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 های کلی کشورسیاست

 نامه انضباطیآیین

 دکترین:
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های مردمی  ظرفیت
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رهبری با 

 رویکرد:

معنویت 

محوری و 
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سازی و اجرا از پیاده

 طریق:

 تالش و مدیریت جهادی

تکلیف گرایی و 

 والیتمداری

 حضور درصحنه و پیشرو 

 نظارت و واپایش با هدف:

تضمین دستیابی به اهداف منطبق بر دکترین و 

 های میدانیها با تأکید بر خودکنترلی و نظارتسیاست

 فقیهگفتمان والیت

 رویکرد
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 تحقیق شناسی روش
شود  در این روخ،  دمی تا استفاده می  کارهردی اس   در این پژوهش از روخ-اینوع تحقی  توسعا

ها  های مراحل م تلف صورت گرفتا و این قسم  های کمی و کیفی در تمامی قسم  ترکیب روخ

 یاد اس  گذارند  روخ غالب در این تحقی ، روخ داده هن صورت متقاهل هر هم تأثیر می ها

 هاشد:جامعا دماری پژوهش حاضر شامل موارد ذیل می

ها، دراء، نظرات، رهنمودها و تداهیر حضرت کلیا اسناد و مدارک هاالدستی و مرتبط ها اندیشا -الف

درزمینا فرماندهی و مدیری  در نیروهای  ()ای و حضرت امام خامنا ()امام خمینی

 مسلح  

مستندسازی تجرهیات نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در  منظور تبیین و خبرگان: ها -ب

حوزه فرماندهی و مدیری   خبرگان دو دستا هستند کا شامل افرادی اس  کا مورد مصاحبا 

ها استفاده  ها( از نظرات دن مؤلفا ها و زیر ها )مؤلفا اند، خبرگانی کا در غرهال یافتا قرار گرفتا

سال ساهقا خدم  در نیروهای  27انی اس  کا هیش از شده اس   این جامعا شامل خبرگ

مسلح جمهوری اسالمی ایران داشتا و در مشاغل فرماندهی و مدیری  ها محل سرلشکری 

اند و دارای مدرک دکتری علوم استراتژیک )یا معادل دن(  ( و هاالتر و انتصاب داشتا13)محل 

( و مدرک کارشناسی ارشد )ازجملا 13ل اند و یا در موارد استثنایی در محل سرتیسی )مح هوده

اند  حجم این جامعا دماری )در  هرخورداری از این جایگاه در دفاع مقدس( انتصاب داشتا

 نفر هردورد گردید  222دسترس( حدود 

   خمینی امام حضرت دثار ها مرهوط مدارک و اسناد تفسیر و تحلیل و هررسی ای، کتاه انا درروخ

 )در دسترس(شمار  تمام صورت ها و گیری نمونا هدون()ای خامنا امام و حضرت ()

اس   در مورد تجرهیات مکتوب نیز اسناد و مدارک و مکتوهات در مورد فرماندهی و  شده انجام

 از ها مصاحبا میدانی، درروخ گیری شده اس   قدر کفای  نمونا مدیری  در نیروهای مسلح ها

 مرحلا ها رسیدن تا و شده انجام صورت گلولا هرفی ها دماری، جامعا در شده مش ص خبرگان

ها،   هندی داده در مورد خبرگان مورد پرسش در اعتبارسنجی و رتبا .اس  یافتا اداما نظری اشباع

عنوان حجم نمونا انت اب شدند  تعداد  نفر ها روخ هدفمند غیرنسبتی در دسترس ها 122

  فقره هوده اس   32های هازگشتی  ناما پرسش



 

 

34  
 های الگوی راهبردی فرماندهی و مدیری   در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مؤلفا

 های کتاب از ها استفاده شده کا ها استفاده هرای گرددوری داده ای کتاه انا روخ از تحقی  این در

 ها هوده وهگاه و معتبر های سازمان هایگانی پژوهشی، - علمی های مقالا مدارک، و اسناد ت صصی،
فرماندهان و  ها مصاحبا طری  تحقی ، از این در شده استفاده اطالعات و ها داده میدانی، در روخ و

 .اس  شده گرددوری مدیران ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

 شده استفاده افزارها نرم در جستجو و و مدارک اسناد از هرداری فیش اهزارهای از تحقی  این در

 .اس 

 (گراندد تئوری روخ فرماندهی و مدیری  در نیروهای مسلح از راهبردی الگوی ارائا جه 

  شده اس استفاده و تحلیل محتوی  )مبنایی پردازی نظریا

، نتای  حاصل از کا اینقرار گرف   ن س   موردهررسیاز دو منظر  گیری اندازهاعتبار و روایی اهزار 

، اهزار مووردنظر توا چوا انودازه هودف      کا ایندن تا چا اندازه قاهل تکرار و دارای ثبات اس  و دوم 

 گیوری  انودازه دهد  مورد اول ها اعتبار و مورد دوم هوا روایوی اهوزار     دزمون را تح  پوشش قرار می

 اشاره دارد 

 ناموا  پرسوش پژوهش در جلسا خبرگی مورد پاالیش و غرهال قرار گرفتا و روایی صوری  های یافتا

 قرار گرف   تائیددر جلسا خبرگی مورد 

اعتبوار  اعتبارسونجی شود و     SPSSافوزار   هوا نورم  وی نهایی توسط خبرگان از طری  پرسشوناما  الگ

اس  کا پرسشناما از اعتبار هاال و قاهل قبوولی   دن هیانگر( 42/3دلفای کرونباخ) وسیلا ها دمده دس  ها

 هرخوردار اس  
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 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه

 :فقیه آراء، نظرات و رهنمودهای والیت ها، وتحلیل اندیشه تجزیه

ها ذکر موتن هیانوات، دراء،    ()اهتدا ها هررسی تمام شمار منویات و فرمایشات حضرت امام خمینی

هوای دن نیوز احصواء گردیوده و      نظرات و رهنمودهای ایشان، تاریخ و مناسب  دن هیان و کلیودواژه 

هیانات مورد انتظار انت اب و در هر فیش کلمات موردنظر هرای اداما کار است راج نیز موردهررسی 

راج گردیده اسو   هموین فردینود    هرداری تقریباً کامل و اهم موضوعات است  قرار گرف   این فیش

  1نیز عیناً تکرار شده اس   العالی( )مدظلادر راهطا ها گفتمان مقام معظم رهبری 

ای   و حضرت اموام خامنوا   ()های حضرت امام خمینی دیدگاه و نظرات دثار، اهتدا گام هعدی،  در

مفواهیم و   محتووی شوده و   تحلیول  فرماندهی و مودیری  در نیروهوای مسولح،    موضوع در ()

  مقوالت و مضامین احصا گردیدند 

 :()ها، آراء، نظرات و رهنمودهای امام خمینی اندیشه

مرتبط ها فرمانودهی و مودیری     ()های حضرت امام خمینی مفاهیم مست رجِ از هیانات و دیدگاه

اطاعو  از  مفهوم هودند  مفاهیم نظوم و انضوباط،     133در نیروهای مسلح در مرحلا اول ها تعداد  

مراتب  کوا اموال مورتبط هواهم هسوتند، هیشوترین تکورار را در گفتموان          فرماندهی و رعای  سلسلا

 داشتا اس   ()حضرت امام خمینی

   :()ای ها، آراء، نظرات و رهنمودهای امام خامنه اندیشه

مورتبط هوا فرمانودهی و     ()ای هوای حضورت اموام خامنوا     و دیودگاه مفاهیم مست رجِ از هیانات 

حال ها تحلیل کیفی متن  مفهوم هودند  هااین 742مدیری  در نیروهای مسلح در مرحلا اول ها تعداد 

 گردند: ترین مفاهیم در این هیانات ها لحاظ تکرار مفاهیم ها شرح زیر ارزیاهی می هیانات، مهم

ل ، ترین مؤلفا در گفتمان مقام معظم رهبوری اسو  کوا هوا مفواهیمی هماننود عودا        مهم« معنوی »

های مورد تأکیود   ، توکل و     هیان شده اس   این مؤلفا ازجملا مؤلفاتقویاخالق، معنوی ، ایمان، 

هودای  و  نیز هود  ازنظر معظم لا در فرماندهی، جوهره رهبوری وجوود دارد و    ()حضرت امام 

دیون و تقووا، علوم و    رهبری ازجملا مفاهیم دیگر مورد تأکید ایشان اسو   مقوام معظوم رهبوری،     

                                                           
1
شده کا هرای رعای  اختصار از دوردن این جداول در متن مقالوا خوودداری    قالب جداولی تنظیماین مراحل در  - 

 شود  می



 

 

33  
 های الگوی راهبردی فرماندهی و مدیری   در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مؤلفا

 مسئولی  و وظیفوا، اخوالق و هازرسوی را ارکوان مودیری        معرف ، دلسوزز و خلو  و پیگیرز

 کنند  قلمداد می

 77در قالوب   ()شده از هیانات حضرت امام خمینوی  جمفهوم است را 133در مرحلا هعد مجموع 

مؤلفوا   47قالوب   ()ای جا از هیانوات حضورت اموام خامنوا    مفهووم مسوت ر   742مؤلفا و تعداد 

 هندی گردید   دستا

منظور دستیاهی ها گفتمان والی  در حوزه فرماندهی و مدیری  در نیروهای مسلح، مفاهیم )زیور   ها

ها( ادغام گردید کا ها مدنظر قرار دادن مفاهیم مشترک، حاصل دن تعداد  ها( و مقوالت )مؤلفا مؤلفا

 هندی گردیدند  ها دستا س مؤلفا هود کا در هعد اهداف، دکترین و سیا 34

عنوان مرحلا هعود در   ها در جلسا خبرگی ها گری دن ها، غرهال ها و مؤلفا ها توجا ها تعدد زیر مؤلفا

مؤلفوا   97این گام مدنظر قرار گرف  و ها ادغام مفاهیم مقوالت مشترک و ها مفهوم نزدیک، تعوداد  

مسولح در سوا هعود اهوداف، دکتورین و       عنوان الگوی فرماندهی و مدیری  در نیروهای احصا و ها

  ها نهایی گردیدند  سیاس 

های کلی کا مصوب مقوام معظوم رهبوری و در     در این گام، قانون اساسی و سیاس رویكردشناسی:

ناموا انضوباطی نیروهوای مسولح کوا توسوط        روند و همینین دیین زمره اسناد هاالدستی ها شمار می

شده و حکم هاالدستی هرای نیروهای مسلح را  ای اهالغ یژهفرماندهی کل قوا تصویب و طی مراسم و

هوای مسوت رجا از    هوا و مؤلفوا   دارد، هررسی و ها روخ تفسیری تحلیل گردیده و نهایتاً زیر مؤلفا

مفهووم   922ها تدوین گردیدند  در مرحلا هعد مجمووع   ها در سا هعد اهداف، دکترین و سیاس  دن

هوا،   هوا و مؤلفوا   شده هودند، ها توجا هوا تعودد زیور مؤلفوا     هندی امقولا )مؤلفا( دست 77کا در قالب 

عنوان مرحلا هعد در این گام مدنظر قورار گرفو  و هوا ادغوام      ها در جلسا خبرگی ها گری دن غرهال

عنوان رویکردهوای   مؤلفا احصا و ها 72زیر مؤلفا و  221مفاهیم مشترک و ها مفهوم نزدیک، تعداد 

هوا نهوایی      در نیروهای مسلح در سا هعد اهوداف، دکتورین و سیاسو    الگوی فرماندهی و مدیری

 گردیدند 

ها مبتنوی هور روخ    ها و مفاهیم دن در این ه ش، اهتدا کلیدواژهتجربیات نظام جمهوری اسالمی ایران:

شوده و سوس  مفواهیم احصوا و کدگوذاری شوده و در        تحلیل محتوا از تجرهیات مکتوب است راج

دهوی شودند   در    گانا سوازمان  هندی گردیده و مقوالت نیز در قالب اهعاد شش مقوالت مرتبط دستا

ها سوس  در   لفا( است راج و کدگذاری گردید  این زیر مؤلفامفهوم )زیر مؤ 224این مرحلا، تعداد 
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دهوی، هودای  و رهبوری، همواهنگی،      ریزی، سازمان گانا هرناما مؤلفا در اهعاد شش 24قالب تعداد 

 هندی گردیدند   سازی و اجرا و نظارت و ارزیاهی دستا پیاده

رگوان جامعوا دمواری    دوری تجرهیات شفاهی )دانش ضمنی( از طریو  مصواحبا عمیو  هوا خب     جمع

ها، خبرگان در مورد تجرهیات نیروهوای مسولح در دسوتیاهی     موردنظر انجام گرف   در این مصاحبا

شوده موورد سوؤال قورار گرفتنود        ها در شش هعود گفتوا   ها این اهداف منطب  هر دکترین و سیاس 

 971فردینود تعوداد   های مصاحبا نیز ها روخ تحلیل محتوا انجام گرف   در این  وتحلیل یافتا تجزیا

 هندی گردیدند  هعد دستا 7مقولا )مؤلفا( مرتبط ها  72مفهوم است راج شدند کا در قالب 

عنووان   عنوان دانش صوریح و تجرهیوات شوفاهی هوا     شده ها های تجرهیات ثب  گام هعدی ادغام یافتا

هوا   گانا و مؤلفا شش ها در قالب اهعاد دانش ضمنی و غرهال مفاهیم و مقوالت اس   نهایتاً این یافتا

 گردد  ها در الگوی نهایی ارائا می شده دن غرهال

 ها: بندی( مؤلفه اولویت )رتبه

ها کا از طری  تس  فریدمن انجوام شوده، هوا شورح زیور       هندی مؤلفا اولوی  و رتبا

 هاشد: می

داری ارزخ خوی دوی   گانوا ضومن نشوان دادن معنوی     های جدول دزمون فریدمن در اهعواد نوا   داده

ها در هور   ای مؤلفا های معنادار هین میانگین رتبا های دزادی م تلف و تفاوت شده در درجا مشاهده

 هاشد: های هر هعد ها شرح زیر می ای مؤلفا ترین ارزخ میانگین رتبا یک از اهعاد، هاالترین و پایین
 گانا : دزمون فریدمن در اهعاد نا2جدول 
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  :ها پیشنهادو  گیری نتیجه

 نتیجه گیری-الف

های دینی و مذهبی ها  گونا کا الگوی حکومتی متفاوتی منطب  هر ارزخ در جمهوری اسالمی ایران همان

فقیا، الگویی متفاوت از نیروهای مسلح سایر  فرماندهی والی شده، نیروهای مسلح نیز تح   جهانیان ارائا

ترین  فقیا مهم اند کا تداهیر و رهنمودهای والی  کشورها را در حوزه فرماندهی و مدیری  تجرها کرده

های دن از تداهیر و رهنمودهای  ها هوده اس   ها راین اساس، الگوی نهایی این تحقی  کا مؤلفا های دن دموزه

 شود  قیا، رویکردهای قانون اساسی و تجرهیات نظام احصاء گردیده، ارائا میف والی 
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 حفظ امنیت
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 خوداتکایی

 

 ها:سیاست
 هرخورداری از سبک زندگی اسالمی و ایرانی 

 شناخ  و هصیرت -عدال  محوری
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 دهی مستحکم سازمان-قاطعی  
 نظارت و هازرسی-هم  و تالخ

-هرخورداری از نظام اداری چاهک و سالم
 مدیری  کاردمد

 مدیری  و رهبری مقتدر
 خاولوی  دادن ها ترهی  و دموز

 گیریشناخ  و جه -مسئولی  پذیری
وحدت و هماهنگی و هرادری و راف  در هین 

 نیروها
 قائم ها ش ص نشدن فرماندهی

 

 دکترین:
 مردمی بودن 

 مکتبی بودن و معنویت
وجوب شرعی اطاعت از 

 فرماندهی
 مدیریت انقالبی و جهادی

 طلبیفداکاری و شهادت
 روندگی و پیش برندگیپیش

 

والیت گفتمان 

 فقیه

 برنامه ریزی:
 تفکر راهبردی

 طرح ریزی
انسجام در 
 برنامه ریزی

بازنگری برنامه 
 8ه

 سازماندهی
معماری 
 سازمانی

انعطاف، توسعه و 
 تعالی سازمان

اولویت سازماندهی 
 بحران در

 نیروسازی

هدایت و  
 رهبری

 رهبری معنوی
اقتدارگرایی 
 خیرخواهانه

 رهبری انقالبی
 مشارکتیرهبری 

 مسئولیت پذیری

 اقناع سازی

 هماهنگی
همکاری و 

هماهنگی با تعامل 
رده ها و بخش 
 های غیرنظامی

 عدم تمرکز

 پیاده سازی و اجرا
 انضباط معنوی _مدیریت جهادی

 تکلیف گرایی و والیتمداری
 حضور در صحنه و پیشرو 

 عدالت محوری -ابتکار عمل 
 قانونگرایی -بسیج نیرو و امکانات

 کاهش بروکراسی-یادگیرندگی
 اداره همه جانبه-اقتدار در اجرا

 نظارت و واپایش

 خودکنترلی با تکیه بر معنویت نظارت های میدانی و متعدد

 ای قاطعانه و صحنه نظارت و ارزیابی متمرکز،

گفتمان والیت 

 فقیه
 رویکرد
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هوا   تعاملی اس  زیرا در حووزه ارکوان جهو  سواز، دکتورین      يك الگوي ترکيبی است: اين الگو

مجموعا اصوول و  هراساس اهدافی کا هرای فرماندهی و مدیری  در نیروهای مسلح مش ص شده، 

عنووان چتوری در پشوتیبانی و هورای دسوتیاهی هوا اهوداف و پشوتیبانی          قواعد کارهردی هستند کا ها

هوای نظوام هورای اداره خردمندانوا      مشوی  ها نیز مجموعا خط ند و سیاس شو ها انت اب می سیاس 

هاشند هناهراین یک تعامل مش ص هوین   ها می ها هر اساس دکترین نیروهای مسلح و تحق  اهداف دن

هوا و   گانا )مفوروض( تجرهیواتی هسوتند کوا در اجورای سیاسو        سایر اهعاد شش ها وجود دارد  دن

گیرند هناهراین راهطا هوین ایون اهعواد و ارکوان      ها هرای دستیاهی ها اهداف مورد عمل قرار می دکترین

 جه  ساز یک راهطا فردیندی اس    

  این نظام کا اهتنوا هور   ها تأسی از اهداف عالیا نظام جمهوری اسالمی ایران و ماهیدر اين الگو: 

های دینی دارد، فرماندهان و مودیران نیروهوای مسولح عوالوه هور       ایمان و معنوی  منطب  هر دموزه

وظیفا پاسداری از تمامی  ارضی، استقالل و نظام سیاسی، وظیفوا دینوی و اسوالمی در هودای  و     

حو  رهبوری و فرمانودهی    فقیا و ت گسترخ دین در خارج از مرزها را نیز منطب  هر گفتمان والی 

هوا   عنووان یکوی از اهوداف دن    عالی ایشان و رویکرد قانون اساسی ها عهده دارند خوداتکایی نیز ها

هوای فرمانودهی و    گرایی و اتکای هوا موردم، اسواس دکتورین و سیاسو       هاشد  ایمان و معنوی  می

هند و رهبری معنووی  د مدیری  در نیروهای مسلح را منطب  هر همان گفتمان و رویکرد تشکیل می

رونود و   هوا هوا شومار موی     های مهم در پیگیری دکترین و سیاس  و مدیری  جهادی ازجملا مؤلفا

ها هستند کا عموالً در   های این مؤلفا صمیمی ، حضور درصحنا، تالخ و فداکاری از اهم شاخص

از در سوامانا  عنووان ارکوان جهو  سو     اند  درواقع این سا هعود هوا   شده نیروهای مسلح ها کار گرفتا

روند  شش هعد دیگر در این الگو کوا درواقوع    فرماندهی و مدیری  در نیروهای مسلح ها شمار می

شود   هاشد، عمالً تجرهیاتی هستند کا هر اساس ارکان جه  ساز پیاده می شامل وظایف مدیر نیز می

شوود و   ه موی ریزی راهبردی اسو  کوا در ایون الگوو دیود      ریزی یک نودوری در حوزه هرناما طرح

دهی اس  و انعطواف و   های نیروهای مسلح در هعد سازمان معماری سازمانی از اهتکارات و نودوری

هوای   رود  مؤلفوا  های دن ها شمار موی  دهی در هحران از اهم مؤلفا توسعا سازمان و اولوی  سازمان

انحصواری  هوای   سوازی ویژگوی   هدای  و رهبری ازجملا رهبری معنوی، رهبوری انقالهوی و اقنواع   

نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هستند  مدیری  جهادی، انضوباط معنووی، سوبک زنودگی     
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 های الگوی راهبردی فرماندهی و مدیری   در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مؤلفا

سوازی و   های هعود پیواده   ایرانی، تکلیف گرایی و والیتمداری و حضور درصحنا از مؤلفا –اسالمی 

 هاشند  فرد می اجرا هستند کا در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران منحصرها

   ها پیشنهاد -ب 

دهی مستحکم، سبک  ( فرماندهی و مدیری  معنوی  محور، مدیری  انقالهی و جهادی، سازمان1

های  عنوان مؤلفا روندگی و پیش هرندگی نیروهای مسلح ها زندگی مطلوب فرماندهان، پیش

مهم فرماندهی و مدیری  در نیروهای مسلح ازجملا موضوعاتی هستند کا تدوین الگو و 

 گردند  های پژوهشی پیشنهاد می ها در قالب طرح سازی دن راهبردهای پیاده

هایی اس  کا در حوزه مدیری  و فرماندهی در  های نظارتی ازجملا ضعف ( تعدد دستگاه2

دهند هاوجود تعدد  کا تجرهیات نشان می شده، درحالی نیروهای مسلح از سوی خبرگان مطرح

شود و این امر مستلزم  انتظار اعمال نمیها نیز هنوز نظارت و واپایش مورد  این دستگاه

رهط  های نظارتی در نیروهای مسلح اس  کا هاید توسط مبادی ذی تجدیدنظر در سامانا

 صورت گیرد 
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