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 چكیده 

 اساممی  جمهاوری  کاه  چناان  آن، ای منطقه و فضایی توزیع و جهانی قدرت نظام متحول و جدید فضای در

 اسا   گردیاد   ای منطقاه  و جهاانی  تحاوتت  روناد  در تأثیرگاااری  ساب   فارد  منحصاربه  موقعیتی باایران 

. دهاد  قرار تأثیر تح  ایران. ا. ج از خارج و داخل در را مسائل این تواند می نیز پیرامونی ناطقم کارکردهای

 باا  آنهاا  بنادی  مفهاوم  و تهدیادات  به پاسخ برای امنیتی، -دفاعی کمن های گااری سیاس  وضعیتی چنین در

 در. اسا   مواجاه  شاد با می متصور جهانی امنیتی پیچید  محیط  در که علمی و نظری سطوح در هایی چالش

 از « ایران اسممی جمهوری دفاعی گااری سیاس  فراروی های چالش ترین مهم تبیین» منظور به پژوهش این

 نمونه حجم و هدفمند گیری نمونه روش. اس  گردید  استفاد  کاربردی بصورت و تحلیلی -توصیفی روش

 ابازار  از ای کتابخاناه  روش باا  عاات اطم گاردآوری  جها  . باشاد  مای  نفر 06 شمار، تمام صورت هب تحقیق

 آماار  از شاد   آوری جماع  هاای  داد  تحلیال  و تجزیاه  بارای  و پرسشانامه  از میدانی روش در و برداری فیش

 و spss، excel افزارهای نرم از استفاد  ضمن تحقیق این در. اس  گردید  استفاد  استنباطی آمار و توصیفی

pls، استفاد  مربوطه های شاخص و ها چالش بندی رتبه برای عاملی تحلیل نآزمو و میانگین مقایسه آزمون از 

 گاااری  سیاسا   فراروی های چالش ترین مهم که دارد آن از حكای  تحقیق این از حاصله نتایج.  اس  شد 

 جای به منعطف های ائتمف شدن جایگزین جدید، بازیگران ظهور» :از عبارتندایران  اسممی جمهوری دفاعی

 تاأمین  سیاسای،  تغییارات  بروکراتیا،،  روندهای فشار، های گرو  شدن، جهانی راهبردی، مفاهیم تغییر اتحاد،

 هاای  چاالش  و «الملال  بین محیط» های چالش گرو  دو قال  در را آنها توان می که «نامناس  طراحی و منابع

 .نمود بندی تقسیم «ملی محیط»

   پیشگیرانه رویکرد ها، چالش امنیتی، محیط دفاعی، سیاست   واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
طور مرت  قابلی  انطباق با شرایط جدید را هایی اس  که بهچهر  جدید تهدیدات نیازمند سیاس 

محور جه  مقابلاه باا تهدیادات چنادوجهی،     داشته باشد. اتخاذ سیاس  دفاعی چندگانه و قابلی 

 ( Terrivv،134-1999:115ناپایر اس . )امری ضروی و اجتناب

گااری دفاعی کشورها دفع تهدیاد علیاه تمامیا  ارضای، حاکمیا  و      ترین هدف سیاس  مهم

 ( Yarger،2006:15استقمل کشور اس . )

ها باا متغیرهاای   گردد، هماهنگ نبودن این سیاس چالش اصلی که باعث تهدید ی، کشور می

در حالِ گاارِ نظم جهاانی باه  باشد. زیرا معادتت جهانی و وضعی  انتقالی رو به تزاید محیطی می

هاای  شدت ساختارهای غیر منعطف و مرزهای جغرافیایی را درنوردید  و در حال حاضر مرزبندی

 جدیدی را در گستر  جهانی ایجاد نمود  اس .  

ویژ  راهبارد و رفتارهاای   های جدید بهالمللی و ظهور و بروز رُخدادبر این اساس تحوتت بین

انداز آیند  را مبهم و در نتیجاه ماا را باا    ادثه یازد  سپتامبر در مجموع چشمجدید آمریكا پس از ح

نظاری سانتی    در چنین بساتری، سااختارهای مفهاومی و    جهانی ناشناخته روبرو کرد  اس . نتیجتاً

گوی شارایط و   های خاص تدوین، تنظیم و اعمال آن، پاسخگااری دفاعی، بعل  پیچیدگیسیاس 

فارد کاه ایان    در این فضای جدید، ج. ا. ایران با ماوقعیتی منحصاربه  د بود. نوین نخواه یهاچالش

های جهانی قارار  عنوان یكی از اجزای تینف، راهبردکشور را هموار  در سیر تحوتت راهبردی به

صاورت کاانون   داد ، و مناطق ژئوپلیتیكی فعالی با کارکردهای گسترد  و متعدد، ایان کشاور را باه   

 هاای گونااگون   ای و جهانی درآورد  اس  به دلیل مواجه باودن باا تهدیاد   منطقهجاذبه دیپلماسی 

اماروز، نااگزیر باه     پیچیاد   بینای دنیاای  پایش  غیرقابال  جهاانی  جه  موفقی  در عرصه تحوتت

ریازی و  باشد. زیارا برناماه  رو میهای پیشها جه  شناخ  و مقابله با چالشگیری از فرص  بهر 

جه  جلاوگیری   یمحیط و پایش یپیرامون از تحوتت آگاهی ی آیند  بدونگیری دفاعی براتصمیم

 پایر نخواهد بود.از غافلگیری راهبردی امكان

گاااری  رو در سیاسا  پایش  یهاا نگرانی اصلی که وجود دارد، این اس  که توجه باه چاالش  

تارین   هام مورد غفل  واقع گاردد. لااا باا توجاه باه لازوم تبیاین م        ایران اسممی جمهوریدفاعی 

بخشای باه   جها  انساجام   ایاران  اساممی  جمهاوری گاااری دفااعی   های فراروی سیاسا   چالش
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روی های پایش های دفاعی کشور  مسئله اصلی پژوهش حاضر فقدان تبیینی روشن از چالش برنامه

 در شرایط جدید جهانی اس .   ایران اسممی جمهوریگااری دفاعی  سیاس 

گاااری دفااعی   زمیناه واگرایای و خاهاای موجاود در سیاسا      بنابراین با انجام این تحقیاق  

فاراهم   ،بخشای در حاوز   دفااع   مرتفع و موجبات افزایش ضری  اطمینان ایران اسممی جمهوری

 گردد.   می

 جمهاوری گااری دفااعی  های فراروی سیاس ترین چالش هدف اصلی این پژوهش تبیین مهم

 باشد.  می ایران اسممی

 جمهاوری گااری دفااعی  های فراروی سیاس ترین چالش عبارتند از  مهمسئوال اصلی تحقیق 

  کدامند؟ ایران اسممی

 و سئواتت فرعی تحقیق عبارتند از: 

در محایط   ایاران  اساممی  جمهاوری گاااری دفااعی    هاای فاراروی سیاسا    ترین چالش مهم ‒

  الملل کدامند؟ بین

در محایط ملای    ایاران  اساممی  یجمهورگااری دفاعی های فراروی سیاس ترین چالش مهم ‒

 کدامند؟

ضمناً با توجه به هدف تحقیق، در این پژوهش محقق از تدوین فرضیه و محدود نمودن تحقیق 

هاا  صورت مسئله محور و بر اساس سؤال در حیطه آن، خودداری نمود  و در ادامه، روند تحقیق به

گاااری دفااعی   روی سیاسا  هاای فارا  و اهداف پژوهش دنبال شد  اس . در این تحقیاق چاالش  

نیاز   ایاران  اسممی جمهوریگااری دفاعی عنوان متغیر مستقل و سیاس  به ایران اسممی جمهوری

 به عنوان متغیر وابسته مد نظر قرار گرفته اس .

  



 

 

  1991، زمستان 00، شمار  چهاردهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژی،   191

 مبانی نظری

 مفاهیم و اصالحات:

 سیاست

ی کشور و رهباری  ادار به مفهوم « علم و دول »شناسی سیاسی، واژ  سیاس  با دو تعبیر در جامعه

برای بحاث در ماورد منشاأ قادرت و چگاونگی      « علم قدرت»دول  در امور داخلی و خارجی و 

 ( 22: 1919زاد ، کس  و اعمال آن، بكار گرفته شد  اس . )نقی 

 گذاریسیاست

العملی اس  که در قبال تقاضاهای روزافازون جامعاه و نهادهاای عماومی از     گااری عكسسیاس 

هاای سیاسای، اجتمااعی، فرهنگای، اقتصاادی و      دانان برای حل مشكمت و نارساییس سوی سیا

 (96:1911شود. )اشتریان،نظامی نشان داد  می

 6امنیتی -سیاست دفاعی

هاای کاار،   باشاد و باه را   های سیاس  کلی نظام یا کشور میامنیتی یكی از مولفه -سیاس  دفاعی

فظ امنی  ملای در برابار خطار نفاوذ و سالطه دشامنان       ها و اقدامات کلی دول  برای حمشیخط

( از آنجا که سیاس  دفااعی  196: 1919گردد. )چگینی، خارجی و دفع تهدیدات داخلی اطمق می

کنناد و  های امنیتی همسو بود  و هدف واحدی به نام امنی  ملّی را دنبال مای با سایر ابعاد سیاس 

ای که سیاس  دفاعی در تأمین امنیّا  ملّای دارد، از   جستهساز و برنیز با توجّه به اثرهای سرنوش 

ی دفااعی و  باا تلفیاق دو واژ   ی سیاس  امنیّا  ملّای،   جای کاربرد واژ رو برخی از کشورها بهاین

 (192: 1912برند. )تهامی، به کار می را های دفاعی و امنیتیعنوان سیاس امنیتی، 

 سیاست دفاعی

دول  برای ایجاد امنی  در برابر تهدیادهای نظاامی    یهاها و اقدامرنامهها، بسیاس  دفاعی، طرح 

باشاد. )فربهارون ارئار، بهاار     هاای داخلای مای   خارجی در زمان صلح و جنگ و در مقابل شاورش 

هاای نظاامی   ای بر این باورند که حوز  کاربرد سیاس  دفاعی، محدود باه سیاسا   ( عد 12:1916

برخای   (Huntington, 1998: 319-321ی دوران صلح اسا . ) هاغیرتهاجمی و یا حتی سیاس 

های کلی )اعم از نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگای و ...( یا،   مشیمعتقدند سیاس  دفاعی، خط

( و برخی دیگر سیاسا  دفااعی   Larry, 2007: 347منظور دفع تهدیدهای امنیتی اس . )دول  به

                                                           
1- Security & Defense Policy 
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ظامی، راهبرد نظامی، سیاس  تاأمین، سیاسا  ساازمانی،    نامه نهایی همچون ر را برآیندی از مؤلفه

ای، سیاس  خلع سمح و واپاایش )کنتارل( تسالیحات، سیاسا      سیاس  پرسنلی، سیاس  بودجه

 ( Horton, 2004: 114غیرنظامیان میدانند. ) -نظامیان دفاع غیرنظامی و رابطه

 طراحی سیاست دفاعی

عینی و ذهنی برخاسته از محیط امنیتی خود باا   سیاس  دفاعی هر دول  واکنشی اس  به تهدیدات

های اساسی و میزان قدرت دول . سیاس  دفاعی دارای دو کاارکرد  توجه به اهداف، منافع، ارزش

پایر( این سیاس  دفاعی اس  که ویژ  اس ، نمایش قدرت و استتار قدرت. )پوشاندن نقاط آسی 

در چه زمانی به استتار آن پرداخ . سیاس  دهد در چه زمان باید به نمایش قدرت و تشخیص می

نگر در حاوز  نظاامی واجاد خصوصایات تهااجمی، تادافعی و بازدارناد  و در ساایر         دفاعی آیند 

های نظامی و دفاعی باا توجاه   هاس . طراحی سیاس ترین رویكرد و نگرشها دارای مناس  حوز 

رود. شاامار ماایدقیااق بااهحااال وآینااد ، یاا، علاام و هناار بساایار ظریااف و   بااه محاایط پیچیااد 

 (112:1911)حسنلو،

 گذاری دفاعیفرآیند سیاست

گااری دفااعی و  شود از نظر کلّی با فرآیند سیاس مراحلی که در تدوین سیاس  دفاعی پیمود  می

ی گااری امنی  ملّی( یكساان اسا . تفااوتی کاه وجاود دارد آن اسا  کاه دامناه        امنیتی )سیاس 

از جامعیّا  و  هاای سیاسای،   گیاری و امنیّتی در سطح عالی تصامیم گااری دفاعی عملكرد سیاس 

ها و تدابیر باه مشیهای دفاعی و امنیّتی خطگستردگی بیشتری برخوردار اس  و در تعیین سیاس 

کارگیری عناصر مختلف قدرت ملّی در ابعاد سیاسی، نظاامی، اقتصاادی، اجتمااعی و فرهنگای در     

 گیاری واقاع   دستیابی به اهداف امنی  ملّی مورد بررسای و تصامیم  قال  سیاس  امنیّ  ملّی، برای 

عناوان جزئای از سیاسا     های خارجی و داخلی، باه شوند، ولی سیاس  دفاعی در کنار سیاس می

های کلّی استفاد  از قادرت نظاامی را بارای دساتیابی باه اهاداف       مشیامنی  ملّی اس  و تنها خط

 (Collins, 2012: 5سازد. )نظامی ملّی مشخص می

 گذاری دفاعی در سطح ملّیفرایند سیاست -الف 

هاای  تعیین منافع حیاتی کشور که در معرض تهدید دشمن قرار دارد. بدیهی اس  توجّه به آرمان -

 باشد.ملّی در تعیین منافع الزامی می
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ظاامی  گااران بایاد باا اساتفاد  از کااربرد قادرت ن     تعیین اهداف سیاسی که به تشخیص سیاس  -

 کشور تحقق یابد.

 دفاعی در سطح ملّی.تدوین سیاس  -

 تعیین استراتژی نظامی در سطح ملّی.  -

 ریزی سیاسی، دفاعی و امنیتیصدور راهنمای طرح -

گااری در ساطح ملّای و   ی سیاس دفاعی و امنیتی، آخرین مرحله -سیاسیریزیراهنمای طرح

ی تهدیادهای داخلای و     که ماهیّا  شادّت و دامناه   درواقع مبین استراتژی امنی  ملّی کشور اس

کناد. همچناین مأموریا  نیروهاای مسالّح و اهاداف کلّای        خارجی را در ابعاد مختلف تشریح می

ی تخصیص بودجاه و امكاناات   ربط، نحو های ذیمأموری  و وظایف هری، از وزارتخانه نظامی،

یاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشخّص های کلّی امنی  را در ابعاد نظامی، سمشیملّی و خط

های مختلف در سطح ستاد کل نیروهای مسلّح و سازد و مبنا و چارچوبی برای تدوین استراتژیمی

 (  12-19: 1912باشد. )تهامی، نفع میهای ذیوزارتخانه

 گذاری دفاعیمحورهای کلیدی فرآیند سیاست -ب

ابل دساترس باا اساتفاد  از نیاروی نظاامی، کارکردهاای       اهم این محورها عبارتند از: اهداف ملی ق

گیری دفاعی، استراتژی نظامی )بعد کاربرد های نظامی، فرآیند و نحو  تصمیمنیروی نظامی، دکترین

هاای دفااعی و سیاسا  تاأمین تسالیحات، سیاسا  پرسانلی، سیاسا          نیرو(، ترکی  نیرو، برنامه

نظاامی، وضاعی  نیارو و برناماه     لشكری، بودجه -سازمانی، روابط نظامی خارجی، روابط کشوری

 (09-16: 1901نا، دفاع غیر نظامی )بی

 گذاری مسائل دفاعیعوامل مؤثر در سیاست

  متغیّرهای اصلی -الف

 منافع حیاتی مورد تهدید: تبیین و تعیین منافع حیاتی مورد تهدید در اولوی  اوّل -

 های ملّیها و محدودی ناییگااری متناس  توانظامی: هدف -اهداف سیاسی -

قدرت نظامی نسبی و وضعی  آمادگی رزمی نیروهاای مسالّح: وضاعی  قادرت نظاامی نسابی        -

 کشور

 مردان: جه  اتّخاذ تصمیمات دفاعیکیفیات روحی و روانی و تجارب علمی و عملی دول  -
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  گرمتغیرهای وابسته یا مداخله -ب

گیارد و تغییارات   گااری دفاعی قرار مای فرآیند سیاس عواملی هستند که در مسیر حرک  تكاملی 

 دهند.مردان را تح  تأثیر خود قرار میمتغیّرهای اصلی و تصمیمات دول 

  المللیگر در محیط بینمتغیرهای مداخله

 المللای محال برخاورد مناافع     ی باین صاحنه  مرزی:ی تهدیدهای برونشدّت و دامنه الف( ماهیّ ،

کند، بنابراین موفقیا  در سیاسا   وری برای تأمین منافع خود تمش میهاس  و هر کشدول 

 گااری دفاعی بستگی به ارزیابی دقیق تهدیدها دارد.

تار بار کااربرد آفنادی     در تعیین سیاس  دفاعی معموتً کشورهای قاوی  ب( قدرت نظامی دشمن:

پدافندی نیروهای  مردان کشور ضعیف بر کاربردورزند و بلعكس دول قدرت نظامی تأکید می

 کنند.های دیپلماسی را انتخاب میروشها با دشمن، ح تأکید دارند و برای رفع اختمفمسلّ

پیمان دشامن  قدرت نظامی کشورهای هم ها عضوی  دارد:های نظامی که دشمن در آنج( اتحادیه

 نیز باید در محاسبات منظور و برآورد و مبنای تصمیمات واقع شود.

 هاای  گاااری دفااعی تحا  تاأثیر تحاوّتت و بحاران      های خارجی: سیاسا  ت و بحراند( تحوّت

 المللی هموار  در حال دگرگونی اس .ای و بینمنطقه

، شاوند تعیین می های امنیتی کشوردفاعی با توجه به وسع  حوز  هایی امنیّتی: سیاس ها( حوز 

 .های امنیتی محدودی دارند و بلعكسکشورهای ضعیف حوز 

ی دیگری که سیاس  دفاعی کشاورها را متاأثر   کنند المللی: عوامل محدودو( قوانین و مقررات بین

 .«المللیگااری دفاعی با قوانین و مقررات بینعدم مغایرت سیاس »بعنوان مثال  سازد،می

 دفاعی هایگااریدر سیاس ز( وابستگی به بیگانگان: ابعاد وابستگی بیشتر یعنی محدودی  بیشتر 

گیاری  المللای در شاكل  های دوسا  و همساو در ساطح باین    ح( کشورهای دوس : وجود قدرت

 (01-99: 1912ای تأثیر دارد. )تهامی، ممحظهسیاس  دفاعی ی، کشور به نحو قابل

  گر در محیط ملّیمتغیرهای مداخله

  الف( موقعیت جغرافیایی، عوامل اجتماعی و فرهنگی

در تدوین سیاس  دفاعی موقعیّ  جغرافیایی کشاور بایاد باه دقّا  و در      موقعیت جغرافیایی:( 5

 قال  سؤاتتی چند به شرح زیر مورد ارزیابی قرار گیرد:

 ای از جهان قرار دارد و از چه نوع موقعیّتی برخوردار اس ؟کشور در چه منطقه -الف
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 اس ؟وسع  خاک و نوع و طول مرزهای کشور در ابعاد کمّی و کیفی چگونه  -ب

 وهوای کشور چگونه هستند؟ ها و نوع آببندی آبشبكهوضع توپوگرافی زمین،  -ج

های تعداد جمعیّ ، درصدد جمعیّا   ی انسانی، شاخصهای توسعهشاخصعوامل اجتماعی:  (6

نسب  پراکندگی و تراکم جمعیّ ، باف  جمعیتای از نظار   شاغل، تعداد جمعیّ  ماهر و متخصّص، 

ی ملّای، رواباط   ی ملّای، اراد  های ملّی، فرهنگ ملّای، روحیاه  ، قومی، نژادی، ویژگیماهبی دینی،

نظامیان و غیرنظامیان و نیز جایگا  اجتماعی نظامیان، در مجموع سیاسا  دفااعی کشاور را تحا      

 دهند.تأثیر قرار می

فرهنگی الشعاع عوامل نظامی در هر کشوری، تح  -های سیاسیگیریتصمیمعوامل فرهنگی:  (9

هاا نشاأت   گااران نیز از فرهنگ ملّی آنها و باورهای شخصی سیاس آن قرار دارند و حتّی ارزش

 گیرد.می

  ی دفاعیب( اوضاع اقتصادی و سهم بودجه

توان های شدید اقتصادیکشورهای در حال توسعه بر عكس کشورهای صنعتی، به علّ  محدودیّ 

ندارناد باه هماین دلیال در تادوین سیاسا  دفااعی         های گساترد  و طاوتنی را  شرک  در جنگ

 (01-99: 1912کشورهای یادشد ، توجّه به این امر ضرورت حیاتی دارد. )تهامی، 

 هاعوامل مؤثر بر اجرای سیاست

هاس . همه عاممن دولتی بارای انجاام موفاق    تأمین منابع مالی یكی از موارد اجرای موفق سیاس 

 (Michael and Scott, 2003: 4اناد. ) بع ماالی و پاولی وابساته   هاا باه مناا   ها و فعالیا  سیاس 

گااارد ازجملاه   در اجرای مطلوب و کارای سیاس ، برنامه یا طارح بار مساائل زیاادی تاأثیر مای      

اطمعات و امكانات تزم، آشنایی مجریان دسترسی به منابع مالی، نیروی انسانی کارآمد، تجهیزات، 

، وضعی  محیطی، طبیع  مسائل و سازوکار اداری سازمان مجری، به مفاد سیاس ، نظارت بر اجرا

گااارد  ها اثر میهای قدرتمندی که سیاس  بر آنهای هدف. گرو منابع سیاسی و اقتصادی و گرو 

ممكن اس  با پشتیبانی یا مخالف  خاود شارایطی را بار نحاو  اجارای سیاسا  تحمیال کنناد و         

اع و احوال سیاسی نیز بار اجارای سیاسا  ماؤثر اسا .      خصوصیات آن را تغییر دهند. تغییر اوض

تعویض دول  ممكن اس ، بدون آنكه در خود سیاس  تغییاری ایجااد کناد، شایو  اجارای آن را      

 (216-211: 1916دگرگون سازد. )هاول  و رامش،
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 گذاری دفاعیروندهای بوروکراتیك در سیاست

گاارند. گااری دفاعی تأثیر میر روند سیاس عمو  بر آنچه که در بات ذکر شد عوامل دیگری نیز ب

تارین   دهند که مهام های با نفوذ را تشكیل میهای فشار و سازماناین عوامل طیف متنوعی از گرو 

صانعتی، مراکاز تحقیقاات دفااعی اساتراتژی،، محققاان و       هاای نظاامی،   اند از: مجتمعآنها عبارت

نظامی و ... برای مثاال  ؤسسات تحقیق و توسعةهای فشار، کشورهای خارجی، منظران گرو صاح 

)مرکاز تحقیقااتی در    1پروژ  ابتكار دفاع استراتژی، یا جنگ ستارگان، اول بار توسط بنیاد هاریتیج 

آمریكا ( که از مراکز تحقیقاتی وابسته به جناح راس  آمریكا اس  به ریگان ارائه شد. پس از اعمم 

هاای بازنشساته و روزناماه   مداران لیبرال، ژنارال  ن، سیاس طرح توسط ریگان، بعضی از فیزیكدانا

نگاران با آن مخالف  کردند. در مقابل مؤسسات وابسته به صنایع نظاامی، الكترونیا،، هواپیماایی،   

نظاامی آمریكاا در ساال    فضایی و دیگر صنایع جدید از آن پشتیبانی کردند. نهای  آنكه در بودجة 

میلیاون دتر   9/161شوند  با انرژی و مبلاغ  برای تسلیحات هدای  میلیون دتر 9/201مبلغ » 1912

 (  09-16: 1901نا، )بی« بینی شد.ای پیشبرای سمحهای ضد ماهوار 

گاار، مراجع قدرتی دیگری هم وجود دارد که هم بر ایان روناد تاأثیر    های تأثیرعمو  بر گرو 

کند. این ی و سلسله مراتبی آن خارج میگااری دفاعی را از حال  ظاهری عمودگااشته و سیاس 

هایی که در سیاس  امنی  ملی در تشخیص مهر  2ها هستند. گراهام آلیسمراجع قدرت بوروکرات

بازیگران عبارتند از رؤسا و کارمندانی که با این رؤساا  »کنند معتقد اس  این آمریكا نقش بازی می

ن دائمای حكاومتی در هار بخاش و قسام  و      کنند، مشاوران، ماأموران سیاسای و ماأمورا   کار می

گااری دفاعی کشورهای دارای سیساتم  هایی در روند سیاس چنین ویژگی«. بازیگران متخصص...

شود. نظامیان روسی یا چینی ضمن آنكه موظف به اجارای دساتورات و خاط   نیز یاف  می 9فراگیر

برآوردهاا و  هاا، آمارهاا،  یال شد  توسط حزب هستند به موقاع از طریاق ارائاه تحل   های تعیینمشی

 کنند تا تأثیرگااری مطلوب را بر سیاس  دفاعی انجام دهند. های خود تمش می طرح

در کشورهای جهان سوم عمو  بر عوامل فاوق )در صاورت وجاود( عامال منحصار باه فارد        

ی گاارد این عامال، ارائاه کما، و مشااور  نظاامی و فنا      گااری تأثیر میدیگری بر فرآیند سیاس 

دهند  با اعزام طیاف متناوعی از عوامال خاود در پوشاش      مستشاران بیگانه اس . کشورهای کم،

                                                           
1 - Heritage  

2 - Graham Allison 

3 - Totalitanism 
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کنناد. تااریخ   های دفاعی این کشاورها را پیادا مای   دهی به سیاس امكان دخال  و جه مستشار، 

هایی که از طریاق مستشااران   بیشتر کشورهای جهان سوم به خوبی نحو  و پیامدهای چنین دخال 

 دهد. )همان( شود، را نشان میغیرنظامی اعمال می نظامی و

 اسالم دری دفاعی گذاراستیس منابع وی مباد

های گوناگون ازجمله ترین دین، برنامه جامعی برای جوامع بشری در عرصهعنوان کاملاسمم به

های مشیگااری دفاعی در اسمم به دلیل اینكه بیانگر خطوط کلی و خطحوز  دفاع دارد  سیاس 

مبانی »تواند در تدوین و تنظیم امور دفاعی کشور انقمبی ما که وامدار اسمم کنند  اس ، میتعیین

گشا باشد.  اس  را  «(السمم علیهم) و ائمه اطهار (وسلم وآله علیه اهلل  )صل قرآنی و سیر  عملی و نظری پیامبر

 ( 12-01: 1991)عسگری و آقاجانی 

های کمن و راهبردی را مشخص و اصول مشیای عملی اس  که خطترین راهنمبزرگ «قرآن»

 ةو ائما  وسالم(  وآلاه  علیاه  اهلل  )صال  سایر  گفتااری و رفتااری پیاامبر     جه  دهند  را بیان نمود  و از طرفای 

آیناد. )مرکاز تحقیقاات راهباردی     نیز افزون بر قرآن، منبع قابل اتكایی به شمار می  السمم( )علیهم اطهار

 (01 – 00: 1991دفاعی، 

 ی اسالمی دفاعی گذاراستیس تیماه

حفاظ   اش مبتنای بار   دارد و شالود  «تدافعی»گااری دفاعی در اسمم ماهیتی از منظر قرآن سیاس 

وَ لَاو  ت دَفعاعُ اللِاه     »های اساسی انسان، جان و ماال اوسا    عقید  و ایمان، عدال ، حقوق و آزادی

( 211)سور  مبارکه بقار ،  « لَفَسَدَت  العأَر ضُ وَ لك نِ اللِهَ ذرو فَضعلٍ عَلَی الععالَمینَالنِاسَ بَع ضَهُم  بِبَع ضٍ 

عنی یدارد،  «بازدارند »بینیم و از طرف دیگر ماهیتی که در جریان فتح مكه و صلح حدیبیه آن را می

هدف و نتیجاه فاراهم آوردن نیارو و    « م تررعه بُونَ بِه  عَدُوَّ اللِه  وَ عَدُوَّکر»انفال   سور 06بر اساس آیه 

 (01 – 09: 1991سمح را بازدارندگی قرار داد  اس . )همان، 

 دفاعی یگذارهای فراروی سیاست چالش

 تغییر مفاهیم راهبردی  -6

این مفااهیم، جناگ    ازجملهاند.  شد تعریف های اخیر برخی از مفاهیم راهبردی نیازمند باز در خمل دهه

ها باین   خوبی مؤید این مطل  اس . در دوران پیشین بیشتر جنگدر مناقشات نظامی اخیر به اس . تأمل
اناد. بارای مثاال، اماروز       ها مخدوش شاد   در برهة کنونی این مرزبندی   اماداد رخ می سیاسیواحدهای 
 که طرف مقابل در ی، جنگ ممكن اس  ی، بازیگر نباشد و تنها یا، مفهاوم )مانناد    هستیمشاهد آن 
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« جاایی شادن جناگ    همه»تروریسم( هدف جنگ باشد. همچنین جغرافیای جنگ دیگر مشخص نیس . 

در مقطع فعلی، مارز باین صالح و جناگ دچاار      آن را مشاهد  کرد.  توانمی وضوحبهای اس  که  پدید 
نمایند که جنگی باه مفهاوم    ها در شرایطی اعمم وضعی  جنگی می ابهام شد  اس . امروز  برخی دول 

هاای اخیار نشاان     اس . تجربیاات جناگ  « پیروزی»نكته مهم دیگر مربوط به مفهوم نتی وجود ندارد. س

 طاور باه آیاد،   چیس  و چه زمانی به دسا  مای  « پیروزی»توان در مورد اینكه  دهد مانند گاشته، نمی می

مشخص و شفاف صحب  کرد. وضعی  نیروهای آمریكایی در عاراق نموناة خاوبی در ایان خصاوص      

  (Larry M. Wortzel, 2007: 146)باشد.  می

 ظهور بازیگران جدید -2

المللی ظهور و بروز  های برجسته دوران کنونی آن اس  بازیگرانی در عرصة تعاممت بین از ویژگی

. ایان باازیگران هساتند    ازجملهای  باشند. بازیگران شبكه ها نمی های دول  اند که دارای ویژگی یافته
 مراتا  سلساله مشابه اشار  کارد کاه فاقاد ارتاش،      یهابه شبكة القاعد  و گرو  توانبرای مثال می

اهمیا    حاائز هاای دفااعی ا امنیتای زماانی       باشند. ورود این بازیگران در عرصه فرماندهی و... می
   (Krahmann, 2005: 69-89)کانون تهدید عمل نمایند. مثابهبه هاآنشود که  بیشتری می

طراحان و مجریان سیاسا  دفااعی بایاد باا تهدیادات و       عنوانبهها  ل در  چنین وضعیتی، دو
داناد   های دولا  هساتند. اماروز  کسای واقعااً نمای       ای مواجه شوند که فاقد ویژگی دشمنان بالقو 

كاه در  ایندیگار     وچگونه باید به سراغ دشمنی رف  که مانناد دولا  نهادمناد و نهادیناه نیسا      
المللی فاقد کارکرد مناسبی خواهناد   المللی و حقوق بین ختارهای بین، ساداتیرویارویی با این تهد

باشد. چرا که این سیاسا    نمی اجراقابلها،  در این وضعی  نوین، سیاس  دفاعی سنتی دول  بود.

 (121: 1992)زهدی نس ،  اس . شد طراحیهای دارای حاکمی   برای مواجهه با دول 

 اتحادجای  به های منعطف جایگزین شدن ائتالف  -3

همكااری   هاای نامهموافق ها و  ای بود که پیمان گونه الملل به در دوران جنگ سرد ماهی  نظام بین
ائاتمف   تادریج باه گردید. با فروپاشی نظام دوقطبای   منعقد می« اتحاد»کشورها با یكدیگر در قال  

اس . به عبارتی  بل مشاهد قا خوبیبهسپتامبر  11جایگزین اتحاد گردید. این روند بعد از حوادث 

ائتمفی به وجاود آیاد. بارای    در دوران کنونی، این احتمال وجود دارد که در مورد مشكلی خاص، 

های همساو ایجااد    مثال ایاتت متحد  در راستای تمش برای حل مشكل عراق، ائتمفی را با دول 

ماوقتی   صرفاً متحادان ائتمف،  دهند  ها آن اس  که کشورهای تشكیل ویژگی بارز این ائتمفکرد. 
 )همان( اند. نامة بلندمدتی را امضاء ننمود گونه توافقهستند که هیچ
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 شدنیجهان -4

دفاعی ماورد توجاه    یگاارای اس  که لزوماً باید در معادتت مربوط به سیاس  شدن مؤلفهجهانی

ها، افكار و اطمعات باه   آزاد اید . در پرتو وقوع انقمب اطمعاتی ا ارتباطی، موانع تبادل  گیردقرار 
حداقل رسید  اس . در جوامعی که انساجام ملای چنادان اساتحكامی نادارد و برخای مشاكمت        

انقامب  »ای تح  عنوان  ساز پدید  توانند زمینه ها و افكار وارداتی می اقتصادی نیز وجود دارد، اید 

این موضوع در چاارچوب سیاسا      ش نمایند. اهمی های ملی را مخدو شوند و وفاداری« از دور
گردد که بدانیم اجرای موفق سیاس  دفااعی در گارو کسا  حمایا       تر می دفاعی زمانی مشخص

 )ایدئولوژیكی( مردم اس .  

هاا   عرصاه  هاا )اقتصاادی، سیاسای و فرهنگای( و     واسطة در هم تنیدگی حوز  از سوی دیگر به

گردناد، شااهد    تلقی می شدنجهانیز ارکان های متقابل که ا )داخلی و خارجی( و تشدید وابستگی
ها، متغیرهای بیشتری نساب    گیری و تكوین پدید  ایم. نخس  آنكه در نضج دو تحول شگرف بود 

، اتخااذ  هاا آنهاا و شایو  مواجهاه باا      نمایند. از این رو در تبیاین پدیاد    آفرینی می به گاشته نقش
باشد. باه   گیری تحوتت می شكل سرع بهوط رویكردی چندبُعدی الزامی اس . تحول دوم نیز مرب

ای شاد  اسا  کاه از آن     شدن موج  باروز پدیاد   ، جهانی1باور برخی از اندیشمندان نظیر گیدنز
هاای   شادن، فاصاله  جهاانی تار،   نمایند. به بیان روشن تعبیر می« فشردگی زمان و مكان»عنوان  تح 

 (129: 1992س ، )زهدی ن زمانی و مكانی را به حداقل کاهش داد  اس .

 
 المللگااری دفاعی ج. ا. ایران در محیط ملی و بینهای فراروی سیاس : مدل مفهومی چالش1شكل 

                                                           
1 - Giddens 
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باشد. اندیشمندان مجماوع   گیری تحوتت می برآیند چنین فرآیندی، افزایش سرع  روند شكل

ت نسابی شارایط را   عدم قطعی ، ثبانمایند.  تبیین می 1«عدم قطعی »این شرایط را در قال  مفهوم 

هاا در معارض    ها در حاال دگردیسای باود  و پدیاد      را بسترها و زمینهینماید ز مخدوش فرض می

باشند. حجم وسیعی از اطمعات که بعضاً متنااقض   از متغیرهای فراوان و نوظهوری می تأثیرپایری

سیاسا  دفااعی   گیری را برای مسئولین بغرنج نمود  اس . این شرایط سااختار   نیز هستند، تصمیم

  (Davison, 2004, 97) و آن را فاقد انسجام خواهد کرد.  تأثیرکشورها را تح  

 پیشینه تحقیق 

موارد ذیل شناسایی و  ها، مجمت، و ... همچون کتاب جستجوی به عمل آمد  از منابع مختلف در 

 .مورد استفاد  قرار گرف 

 :هاي تحقیقاتیپروژه  -الف
 ملّای،  دفااع  دانشاكد   یعقاوب،  نس ، زهدی ،(رویكردها و اصول – انیمب) دفاعی سیاس  تدوین

سؤال اصلی تحقیق: سیاسا  دفااعی دارای چاه مباانی،      که در آن ،(1919)ملّی دفاع عالی دانشگا 
 باشد؟اصول و رویكردهایی می

اهداف تحقیق تدوین، توسعة مفهوم سیاس  دفاعی و پر کردن بخشی از خاا موجاود در ادبیاات    
نتایج تحقیق تدوین اصاول، مباانی و رویكردهاای    بود  و  ردی در مورد مفهوم سیاس  دفاعیهبرا

 باشد. می ایران اسممی جمهوریسیاس  دفاعی 
 :مقاالت علمی پژوهشی  -ب
سیاس  دفاعی ج. ا. ایران در برنامة توسعة چهارم، ابراهیم متّقای  محماود عساگری، فصالنامه      -1

باشاد؟ و سیاسا    هایی میهای مقاله: سیاس  دفاعی دارای چه مؤلفهسؤال( 1911راهبرد دفاعی، )
تاوان تبیاین کارد؟    های اجرای برنامة چهارم توسعة کشور را چگونه مای دفاعی ج. ا. ایران در سال

نتیجة مقاله: جوهر  سیاس  دفاعی ج. ا. ایران مبتنی بر بازدارندگی و متناس  با تهدیدها بود  و در 
یافتة دفاع ملّای بایاد در   ی  منطقه اس . افكار عمومی جامعه و نیروهای سازمانخدم  منافع و امن

هاایی از تهدیاد   راستای مقابله با تهدیدهای راهبردی سازماندهی شود. محیط امنیتی ایران با نشاانه 
آمیازی را ایفاا   المللای در ایان رابطاه نقاش مخااطر      گر بینفزایند  همرا  اس  و نیروهای مداخله

 د.کنن می
هدی نس ، محمود عساگری، فصالنامه   ز یعقوب سردار -های ارزیابی سیاس  دفاعیشاخص -2

 کدامند؟  دفاعی های ارزیابی سیاس سؤال اصلی تحقیق: شاخص .(1910راهبرد دفاعی، )
                                                           
1 - Uncertainty 
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ای بار  های قدرت دفااعی نقاش تعیاین کنناد     نتیجة مقاله: سیاس  دفاعی به مثابه یكی از شاخص
دفاعی کشور دارد. یكی از سازوکارهای رسیدن به ی، سیاس  دفاعی پویا که  تقوی  قدرت و بنیه

گاردد، ارزیاابی و اصامح و    های دفاعی و تامین بهتر و بیشتر امنی  میمنجر به پیشرف  توانمندی
 های کاشته اس .مشیبهبود خط

 روش شناسی تحقیق 
باشد. در این تحلیلی می -توصیفی ای و از لحاظ روشیو توسعه ین پژوهش از نظر نوع، کاربردیا

نفار   06هدفمند بهر  گرفته شد  و جامعه نمونه به صورت تمام شامار   یگیر ق از روش نمونهیتحق

 ای و میدانی اس .ها کتابخانه لاا روش گردآوری دادانتخاب گردید  اس . 

ی ماورد  زمیناه هاای علمای و تخصّصای در    ی کتااب بارداری از کلّیاه  ای با فیشدر روش کتابخانه

هاای رسامی و   پژوهش، مقاتت علمی و پژوهشی، اساناد و مادارک دسا  اوّل، آرشایو ساازمان     

های  تزم گردآوری شد  اسا . و در روش میادانی   های اینترنتی آکادمی،، اطمعات و داد  سای 

 نامه استفاد  گردید  اس .نیز از ابزار پرسش

ه و تحلیل اطمعات گردآوری شد  پرداخته و بار  تجزیاسناد و مدارک به  سیمحقق پس از برر

آوری شاد  باا اساتفاد  از    جماع  یهاا ناماه نامه نمود   پرسشهمین اساس اقدام به طراحی پرسش

تحلیل قرار گرفته و باه ساواتت   وآماری توصیفی و استنباطی به شرح زیر مورد تجزیه یها،یتكن

 تحقیق پاسخ داد  شد:

جمعی  شناسی و از جداول فراوانی و درصد توزیع فراوانی و میاانگین  ( آمار توصیفی: در بحث 1

 استفاد  شد.

 یهاا  هاا و شااخص  بنادی چاالش   برای رتبه spss18افزار ( آمار استنباطی: از آزمون فریدمن، نرم2

ین متغیرها گیری میزان ارتباط ببرای انداز  د  اس . از ضری  همبستگی اسپیرمنمربوطه استفاد  ش

   گردید  اس .  استفاد

طراحی و روایای   یا نهیسنج پنج گز اس نگرشیكرت با مقیف لینامه با استفاد  از ط اتت پرسشؤس

د. لاا با توجه باه  یمحاسبه گرد 1عدد  مربوطه، و محاسبات محتوایی )ضری  توشه( مطابق فرمول

یین کنند  روایای  نفر تعداد متخصصین تع 12)برای  19/6حداقل مقدار ضری  محتوایی قابل قبول 

 باشد. محتوایی( از حداکثر روایی برخوردار می
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از روش دو نیمه کردن اساتفاد  گردیاد  اسا   کاه پاس از ورود       ،نامه برای ارزیابی پایایی پرسش

 دس  آمد.  به  6711، ضری  پایایی spss18افزار  نامه به نرم های پرسش داد 

گار در  ، )متغیرهاای مداخلاه  «ی دفاعی ج. ا. ایاران گاارهای فراروی سیاس چالش» متغیر مستقل:

 باشند.(  گااری دفاعی ج. ا. ایران تأثیرگاار میالملل که در فرآیند مختلف سیاس محیط ملی و بین

ریازی  ند سیاسی در جه  برناماه ی)شامل ی، فرآ« گااری دفاعی ج. ا. ایرانسیاس » متغیر وابسته:

هاای ملّای در ابعااد خاارجی یاا      کشور در حمای  از سیاس  دفاعی برای استفاد  از قدرت نظامی

 باشد.(  منظور دستیابی به اهداف سیاسی و تأمین منافع حیاتی میداخلی به

  های تحقیقتحلیل یافته و تجزیه

 آمار توصیفی  -الف

 یت شناختیتحلیل جمع( 6

 

 : توزیع سطح تحصیمت نمونه آماری1جدول

 
 عضای نمونه آماری خدم  ا محل توزیع :2جدول

 
 

 : توزیع سابقه خدم  اعضای نمونه آماری9جدول 
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 اعضای نمونه آماری ی: توزیع جایگا  خدمت2جدول 

 

 

 

 گذاری دفاعی ج. ا. ایران استهای فراروی سیهای مربوط به چالشبررسی شاخص( 2

 المللهای محیط بینالف( چالش
 المللنیب طیمح در رانیا. ا. جی دفاعی گااراس یسی فراروی هاچالش به مربوطی هاشاخصی فراوان: 1جدول

 های چالش

 الملل محیط بین
 هاشاخص

 ادیز ادیز یلیخ

 درصد یفراوان درصد یفراوان

 بازیگران ظهور

 جدید

 9176 21 1171 91 ها  دول  های ویژگی فاقد بازیگرانی وجود

 در المللاای بااین ساااختارهای نامناساا  کااارکرد

  یدجد داتیتهد با رویارویی
29 2179 21 2176 

 شدن نیگزیجا

 های ائتمف

 جای به منعطف

 اتحاد

 2171 21 2179 29  جنگ، از شینا یآمدهاپی گرفتن  یدناد

 خاامف باار کشااور یاا، علیااه جنااگ بااه ورود

  قیحقو و لیالملبین یساختارها
96 1676 19 9171 

تغییر مفاهیم 

 راهبردی

 

 در جناگ  و صالح  باین ی مرزبناد  در ابهاام  جادیا

 .فعلی مقطع
21 2071 26 9979 

 9071 22 1979 92 شكس   وی روزیپ مفهوم رییتغ

 2176 21 9979 26  غیر سیاسی واحدهای بین هاجنگ رخداد

 9176 21 1071 92  «جنگ دنش جایی همه»

 شدنیجهان

 

 یها اید  اثر در ملی های وفاداری شدن مخدوش

 انسجام فاقد و مستحكم رغی جوامع در وارداتی

 ملی 

20 2979 22 9071 

 ساب   باه  تحاوتت  گیاری  شاكل  روند در عیتسر

 مكان  و زمان در« قطعی  عدم»
96 1676 21 2071 

 9071 22 1979 92  الملل بین روابط در فراوان متغیرهای ظهور

 جمع 26 27 65 60 60 جایگاه خدمتی

 06 1 1 21 11 9 فراوانی

 %166 %1 %12 %21 %96 %1 درصد فراوانی
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 های محیط ملی)ب( چالش 

 یمل طیمح در رانیا. ا. جی دفاعی گااراس یسی فراروی هاچالش به مربوطی هاشاخصی فراوان :0جدول

 های چالش

 الملل محیط بین
 هاشاخص

 ادیز ادیز یلیخ

 درصد یفراوان درصد یفراوان

 های با نفوذسازمان

 بااا هااااساا یسی اجاارا و تایخصوصاا در رییااتغ

ی هاا گارو   مقاوم  و نفوذ با هایسازمان دخال 

  هدف 

21 2171 20 2979 

روندهای 

 بروکراتی،

 سلسله حال  از دفاعی گااریسیاس  روند رییتغ

  قدرت  مراجع نفوذ با مراتبی
11 9676 91 1171 

 تغییرات سیاسی
 و اوضاع رییتغ عل  به اس یسی اجرا و یش رییتغ

 کشور ی اسیس لاحوا
29 9179 21 2176 

 تأمین منابع
 کارآماد، ی انساان ی رویا ن ،یماال  مناابع   یمحدود

 تزم  امكانات و اطمعات زات،یتجه
29 2179 21 2171 

 طراحی نامناس 
 مشاكل  و اس یس مفاد به انیمجر شناخ  نقصان

 نظارت 
29 2179 21 9176 

 

 آمار استنباطی  -ب

  ت تحقیقتحلیل سئواال و ( تجزیه6)

 گاااری دفااعی   هاای فاراروی سیاسا    ترین چاالش  مهم کم فرعی تحقیق:ی)الف( تحلیل سئوال 

 الملل کدامند؟ ج. ا. ایران در محیط بین

 دمنیفر آزمون از استفاد  با المللنیب طیمح در. ا. ا. جی دفاعی گااراس یسی فراروی هاچالشی بندرتبه: 1جدول

 های چالش

 المللمحیط بین
 هاشاخص

 نیانگیم

 رتبه

 بازیگران ظهور

 جدید

 16766 ها  دول  های ویژگی فاقد بازیگرانی وجود

 16761  یدجد اتیدتهد با رویارویی در المللی بین ساختارهای نامناس  کارکرد
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 های چالش

 المللمحیط بین
 هاشاخص

 نیانگیم

 رتبه

 شدن نیگزیجا

 های ائتمف

 جای به منعطف

 اتحاد

 9709  جنگ، از شینا یمدهاپیا گرفتن  یدناد

 9719  قیحقو و المللی بین یساختارها خمف بر کشور ی، علیه جنگ هب ورود

تغییر مفاهیم 

 راهبردی

 

 9712 .فعلی مقطع در جنگ و صلح بینی مرزبند در ابهام جادیا

 16716 شكس   وی روزیپ مفهوم رییتغ

 1799  سیاسی غیر واحدهای بین هاجنگ رخداد

 16712  «جنگ شدن جایی همه»

 شدنیجهان

 

 فاقاد  جواماع  در وارداتای  یهاا  ایاد   اثر در ملی های وفاداری شدن مخدوش

 ملی  انسجام
1716 

 16791 مكان  و زمان در« قطعی  عدم» سب  به تحوتت گیری شكل روند در عیتسر

 16711   الملل بین روابط در فراوان متغیرهای ظهور
 

گاااری  هاای فاراروی سیاسا    ترین چالشدر تحلیل سئوال یكم فرعی تحقیق مبنی بر مهم تفسیر:

 چاالش  در قالا    2الملال کدامناد؟   مطاابق جادول باات تعاداد       دفاعی ج. ا. ایران در محیط بین

 های مربوطه، مورد بررسی قرار گرفتند  که با توجه به مقادیر محاسبه شد  در جدول فوق،شاخص

گاااری  های فراروی سیاسا  رین چالشت ، در بین مهم2711با مجموع میانگین رتبه   «شدن نیجها»

 الملل، باتترین رتبه را به خود اختصاص داد  اس .  دفاعی ج. ا. ایران در محیط بین

 گاااری دفااعی   هاای فاراروی سیاسا    تارین چاالش   مهام  )ب( تحلیل سئوال دوم فرعی تحقیق:

 ج. ا. ایران در محیط ملی کدامند؟  
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 دمنیفر آزمون از استفاد  بای مل طیمح در. ا. ا. جی دفاعی گااراس یسی فراروی هاچالشی بندرتبه: 1جدول

 های چالش

 محیط ملی
 هاشاخص

 ادیز ادیز یلیخ

 درصد یفراوان درصد یفراوان

های با سازمان

 نفوذ

 دخالا   باا  هااس یسی اجرا و اتیخصوص در رییتغ

 هدف ی هاگرو  مقاوم  و نفوذ با هایسازمان
21 2171 20 2979 

روندهای 

 بروکراتی،

 سلساله  حالا   از دفااعی  گاااری سیاس  روند رییتغ

 قدرت  مراجع نفوذ با مراتبی
11 9676 91 1171 

تغییرات 

 سیاسی

 و اوضااع  رییا تغ علا   به اس یسی اجرا و یش رییتغ

 کشور ی اسیس احوال
29 9179 21 2176 

 تأمین منابع
 کارآمااد،ی انسااانی رویاان ،یمااال منااابع  یمحاادود

 تزم  امكانات و اطمعات زات،یهتج
29 2179 21 2171 

طراحی 

 نامناس 

 مشاكل  و اسا  یس مفااد  باه  انیمجر شناخ  نقصان

 نظارت 
29 2179 21 9176 
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