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اهیز َّشٌگ خادم دقیق$ داٌكسّی دوره دکحؼی ىغیؼیث دفاؾی داٌكگاه ؾانی دفاع ىهی#
ػشیش ًصیزسادُ $کارقٍاس ارقغ ىغیؼیث دفاؾی داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد آزا#
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چکیذُ:
زيِّری اؿالىی ایؼان ةَ دنیم ىاُیث ضغ اؿحکتاری ،ىّكؿیث ظاص ژئّپهیحیک ،ژئّاؿحؼاجژی و
ژئّاکٌّّىیک در ىٍعلَ ،صيایث از ىـحضؿفیً زِان ،صفغ ؿیاؿث اؿحلاللظّاُی و ُيچٍیً ةؼٌاىَ
مهشآىیؽ ُـحَ ای ظّد ،ةَ ظّر ظتیؿی در ىؿؼض جِغیغات زىاٌی و ىکاٌی گٌّاگٌّی كؼار دارد .ایً
ىلانَ ةاُغف جتییً ىاُیث مضٍَ زٍگ جؼکیتیِ آیٍغه ی اصحيانی ؾهیَ ج.ا.ایؼان در افق  1404ةَ
روش جّمیفی -جضهیهی ةَ دٌتال پاؿعگّیی ةَ ایً ؿؤال اؿث کَ ٌؼؼ ةَ ػِّر پغیغه ی زٍگ
جؼکیتی ،ؾؼمَُا ،ویژگیُا ٌّ ،ع و اةؽار جِغیغات در كانب زٍگ جؼکیتیِ ىضحيم و جضيیهی ؾهیَ
زيِّری اؿالىی ایؼان در افق  1404چگٌَّ ظّاُغ ةّد؟ ةؼ اؿاس ٌحایر ةَ دؿث آىغه از جضلیق
ىكعل گؼدیغ کَ ىاُیث مضٍَ زٍگ جؼکیتیِ آیٍغه ی اصحيانی ؾهیَ زيِّری اؿالىی ایؼان در افق
1404؛ ةؼ اؿاس قاظل ُای ؾغم كعؿیث آیٍغه ىكحيم ةؼ جِغیغ ،ةازدارٌغگی و جؿاىالت ةیً انيههی
در ُكث صّزه جِازو ٌؼاىی ُّ$ا  -دریاٌ ،#یاةحی دونث ىضّر و غیؼدونحی ،ةؼاٌغازی ٌؼم ،جضؼیو
ُيَ زاٌتَ ،ةی دتاتؿازی داظهی ،جٍف ىلعؿی و ٌافؼىاٌیٌ ،فّذ و اؿحضانَ كاةم دؿحَ ةٍغی اؿث؛ کَ
در آن ىِو جؼیً ویژگی ُا قاىم اؿحفاده از ؿالح ُای ٌّیً و فضای ىسازی ٌّ ،ع و اةؽار جِغیغات از
ٌّع ُّقيٍغ $جؼکیتی #و ؾؼمَ ی آن ىحيؼکؽ ةؼ زٍگ اظالؾاجی– اىٍیحی ،فؼٍُگی و كّىی و ىػُتی
اؿث.
ٍاصگاى کلیذی

زٍگ آیٍغه اصحيانی زيِّری اؿالىی ایؼان ،زٍگ آیٍغه ،زٍگ جؼکیتی.
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مضٍَُای ٌتؼد در ُؼ دوره جاریعی ویژگیُا و ىاُیث ظاص و ىٍضنؼ ةَ ظّد را داقحَ اؿث اىا در دوران
ىغرن "اٌلالب در اىّر ٌؼاىی" 1مضٍَُای ٌتؼد ةَؿؼؾث دچار جضّالت ةٍیادی ٌيّده اؿث ةَگٌَّای کَ
ىاُیث مضٍَُای زٍگ در آیٍغه ةَ راصحی كاةم جتییً ٌتاقغ .در ُيیً راؿحا رُتؼ ىؿؼو اٌلالب آیثاهلل
ظاىٍَای در ةیاٌات ظّد ةا مؼاصث فؼىّده اؿث ... :ىيکً اؿث پیچیغهجؼ ةاقغ و نػا پیچیغگی و ایيان كّی
الزم اؿث .ىً ؾؼض ىیکٍو دفاع از اؿالم در دوران ٌتی اکؼم $ص #آؿانجؼ از دفاع از اؿالم در دوران
اىیؼانيؤىٍیً $ع #ةّد .چّن ایً كضیَ پیچیغهجؼ ةّد و چٍیً چیؽی در آیٍغه ىيکً اؿث؛ زیؼا اؿحکتار زِاٌی،
اةؽارُای گٌّاگٌّی را در اظحیار دارد$ .رُتؼ ىؿؼو اٌلالب اؿالىی#3 :1369 ،
صضّر ةازیگؼان غیؼدونحی درمضٍَُای زٍگ و صيایث و پكحیتاٌی ةازیگؼان دونحی از آنُا ،جالش ایً
ةازیگؼان ةؼای ایساد ُّیث و ُيچٍیً جضّالت فٍاوری ،گـحؼده قغن جسِیؽات ىغرن و کٍحؼل از راه دور و
قکمگیؼی كغرتُای ُّقيٍغ ،گـحؼده قغن زٍگُای ٌیاةحی ،ؿّق یافحً زٍگُا ةَ درون قِؼُا و
ظّالٌی قغن زٍگ ،ةَویژه قکمگیؼی گؼوهُای افؼاظی در ىٍعلَ $ؾؼاق ،ؿّریَ یيً و  #...و صيایث
دقيٍان ىٍعلَای و فؼاىٍعلَای از گؼوهُای افؼاظی در کٍار دقيٍی ةؼظی از ُيـایگان و ُيچٍیً جكکیم
ائحالفُای آقکار و پٍِان ؾهیَ زيِّری اؿالىی ایؼان و ىٍافؽ ىهی ىا در ؿعش ىٍعلَ ،صاکی از جغییؼ
ىاُیث زٍگُا و جٍّع ؿٍاریُّای دقيً در ىلاةهَ ةا کكّرُای ُغف و اززيهَ کكّرُای ىـحلم و
ؾغانثظّاه ُيچّن زيِّری اؿالىی ایؼان دارد.
ةغیِی اؿث کَ زهّگیؼی از دؿحیاةی دقيً ةَ اُغاف ظّد ،ةا اجکا ةهَ ؿهٍاریُّای زٍگُهای کالؿهیک و
ىؼؿّم و ؾغم پیفةیٍی و آیٍغهٌگؼی جضّالت ایً صّزه ،زّاةگّی ٌیازُای اؿاؿی ةؼای صنّل ةَ اُغاف و
آرىانُای ؾانی و جضلق چكواٌغاز ٌ 1404عّاُغ ةّد و جتییً ىاُیث مضٍَُای زٍگ آیٍغه ،چانكهی اؿهث
کَ دغغغَی امهی فؼىاٌغُان ٌؼاىی و ةـیاری از پژوُكگؼان ؾؼمهَی ٌؼهاىی ىهیةاقهغ کهَ ایهً ىِهو
ُواکٍّن ةا ػِّر پغیغهی زٍگ جؼکیتی دوچٍغان گؼدیغه اؿث؛ در ُيیً راؿحا یکی از دغغغهَُای ىِهو و
اؿاؿی زيِّری اؿالىی ایؼان زههّگیؼی از غافهمگیؼی ،رمهغ ،قٍاؿهایی ،پیفةیٍهی و ارزیهاةی جِغیهغات
ىحؿغدی اؿث کَ ىیجّاٌغ از ؿّی كغرتُای اؿحکتاری و دقهيٍان ىٍعلهَای و گؼوهُهای افؼاظهی ىحّزهَ
ىیًِ ؾؽیؽىان گؼدد و ایً ىِو ُيؼاه ةا قاظنَُایی ُيچّن قٍاظث مضیش و دكیق جِغیغ؛ ارزیاةی جهّان
و ػؼفیث جِغیغ؛ قؼایط و وضؿیث ىعهّب جضلق جِغیغ؛ ارزیاةی ظعؼات ٌاقی از وكّع جِغیغ ُيؼاه ىیةاقغ؛
ةٍاةؼایً دغغغَ و ىـئهَ امهی ایً ىلانَ «چیـحی ىاُیث مضٍَی زٍگ جؼکیتیِ آیٍغهی اصحيانی و ىُحنهّر
ؾهیَ ج.ا.ایؼان در افق  »1404اؿث.

)1. Revolution in military affairs(RMA

ادبیات تحقیق
ًظزیِّا پیزاهَى جٌگ
الف -دیذگاُ آرهاىگزایاى

ىِوجؼیً وزَ ىؿؼف ٌؼؼیَُای نیتؼانی ،ةاور ةَ اىکان جضّل و جغییؼ در رواةط ةیًانيهم ةَ قکم ُيکاری،
کاُف جؿارضات و جضادُا و در ٌِایث ٌیم ةَ مهش زِاٌی اؿث .آنُا ةؼ اىکاٌات کارگؽاری اٌـاٌی ةؼای
جغییؼ جأکیغ ىیکٍٍغ و ىؿحلغٌغ کَ ُيکاری ٌِادیٍَ ةیً دونثُا ىیجّاٌغ ةَ پیكتؼد مهش زِاٌی کيک کٍغ و
دونثُا ةا جکیَةؼ ىٍافؽ ىكحؼك در پیكتؼد مهش و اىٍیث ةیًانيههی ُيکاری ىیکٍٍغ$ .ىكیؼزاده-26 :1386 ،

رئانیـثُا ىؿحلغٌغ ةازیگؼ امهی ؿیاؿث ةیًانيهم دونثُای ىـحلهی ُـحٍغ کَ ةؼای افؽایف اىٍیث كغرت
و رفاه ظّد در یک ٌؼام ةیًانيههی آٌارقی یا ُؼجوىؼجظهتاٌَ ةَمّرت ؾلالٌی ؾيم ىیکٍٍغ .آنُا ىؿحلغٌغ
دونث ُا ةؼای پیكتؼد ىٍافؽ ظّد از اةؽارُای كِؼی اؿحفاده ىیکٍٍغ و جالش ىیکٍٍغ ةؼ ىعاميات جأدیؼ
گػاقحَ جا ةؼای ظّد کـب اؾحتار کٍٍغ$ .ىیؼزایی#1386 ،
پً -گزش آخزالشهاًی بِ جٌگّای آیٌذُ

از ىٍؼؼ ماصتان ایً ٌگؼش ُؼگٌَّ زٍگ ىِو در آیٍغه ةا جّزَ ةَ پیكؼفث ؿالحُا ىّزب ٌاةّدی زِان و
پایان صیات ةكؼی ظّاُغ قغ .ایً ٌگؼش ظّد ةَ چٍغ دؿحَ آظؼانؽىان فٍاوراٌَ ،آظؼانؽىان ظتیؿی ،آظؼانؽىان
اؿعّرهای و دیٍی جلـیو ىیقّد$ .صـٍهّ#15-12 :1388 ،
تً -گزش جٌگ جْاًی بِ جٌگ آیٌذُ

در ایً ٌگؼش ةا جّزَ ةَ ویژگی زِاٌیقغن ُيَ اىّر زٌغگی ةكؼُ ،ؼ زٍگ ىِو در آیٍغه دارای كاةهیث
ؿؼایث ؿؼیؽ ةَ ٌلاط دیگؼ را دارد و پیكؼفث در ةؼد ؿالحُا ،زٍگ را ةَ ُيَ زِان گـحؼش ظّاُغ داد.
ُ$يان ىٍتؽ#
ثً -گزش جٌگ هحذٍد ٍ هٌطقِای

زٍگ آیٍغه انؽاىاً جکؼار زٍگُای گػقحَ ةَ جياىیث آن ٌیـث ،ةهکَ دارای قؼایط و ویژگیُای ىٍضنؼةَفؼد
ظّد اؿث؛ در اةؿاد و ىاُیث :اكحنادی ،ؿیاؿی ،ازحياؾی ،فؼٍُگی ،رواٌی و ٌؼاىی اؿث و ازٌؼؼ ىاُّی
زىیٍیُّ ،ایی ،دریایی ،فضایی و ىسازی ةاقغ$ .ؿالىی#36 :1386 ،
ج -هاّیت جٌگ اسًظز قزآى ٍ رٍایات

در راه ظغا ةاکـاٌی کَ ةا قيا ىیزٍگٍغ ٌتؼد کٍیغ و از صغ جساوز ٌٍياییهغ کهَ ظغاوٌهغ جساوزکهاران را دوؿهث
ٌيیدارد$ .ؿّره ىتارکَ ةلؼه ،آیَ #190 :در اؿالم ُغف ٌِایی از زٍگ و كحال ،از ةیً رفحً فحٍَُا اؿهث ُؼگهاه
کَ دیگؼان ةؼای ىـهياٌان فحٍَ ٌـازٌغ و زٍگ ٌکٍٍغ $صال چَ ىـهيان قٌّغ یا ٌهَ ،#دیگهؼ زٍهگ و كحهانی
ٌیـث .كؼآن کؼیو درایًةاره ىیفؼىایغ :و ةا آنُا پیکار کٍیغ! جا فحٍَای ةاكی ٌياٌغ و دیً ،ىعنّص ظغا گؼدد.
پؾ اگؼ $از روش ٌادرؿث ظّد #دؿث ةؼداقحٍغ$ ،ىؽاصو آنُا ٌكّیغ! زیؼا #جؿغی زؽ ةؼ ؿحيکاران روا ٌیـهث.
$ؿّره ىتارکَ ةلؼه ،آیَ#193 :
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جؿاریف گٌّاگٌّی از زٍگ جّؿط راُتؼدٌّیـان ٌؼاىی ارائَقغه اؿث کَ ةهَ ةؼظهی از آنُها در ذیهم اقهاره
ىیقّد:
کالوزویحؾ امم اؿاؿی زٍگ را صفغ ٌیؼوُای ظّدی و ٌاةّدی ٌیؼوُای دقيًُ ،غف زٍگ را ظهؽ ؿالح
یا ؿؼٌگّن ؿاظحً دقيً و ؾاىم امهی پیؼوزی در زٍگ را ةؼجؼی جؿغاد افؼاد ٌیؼوُای ىـهش داٌـهحَ اؿهث
$آكاةعكی و ُيکاران.#362 :1374،
ریيّن آرون اٌغیكيٍغ رواةط ةیًانيهم ٌیؽ زٍگ را یک اكغام ازحياؾی ىیداٌغ کهَ ٌاقهی از اداره ازحياؾهات
ؿیاؿی ؿازىانیافحَ اؿث کَ ةَىٍؼّر غهتَ یکی ةؼ دیگؼی جضلق ىهیپهػیؼد $ةیگهغنی .#45 :1373 ،زٍهگ
پغیغه در صال جکاىم اؿث کَ اةؿاد و صاالت گٌّاگّن داقحَ و دورهُای جکاىهی ىحٍّؾی را ظی ٌيّده اؿهث.
قٍاظث دكیق پغیغه زٍگ ٌیازىٍغ قٍاظث فؼاگیؼ ىفاُیو آن ٌؼیؼ اُغاف ،ؾهم و ةهَویژه رویکهؼد کٍكهگؼان
زٍگ اؿث .ةا گػر زىان ٌیاز ةَ ةازٌگؼی در اٌگارهُای كغیيی ىؼةّط ةهَ زٍهگ و ةهاز قهکافی آن ضهؼورت
ىییاةغ $کؼفهغ .#11 :1386 ،ىسيّؾهَای ىٍـهسو از اكهغاىات ظنهياٌَ ؿهازىانیافحهَ ؾهیهَ دقهيً اؿهث
$صتیتی#7 :1392،؛ ةٍاةؼایً مضٍَ زٍگ؛ ىضیعی اؿث کَ درةؼگیؼٌغه ُيَ اةؿاد كغرت ىهی زِهث دؿهحیاةی
ةَ اُغاف راُتؼدی یا غایی زٍگ اؿث قاىم جيام یا كـيحی از کكّر و یا صحهی فؼاجهؼ از كهيهؼو زغؼافیهایی
کكّر ةاقغ .در ایً مضٍَ ،کكّرُا ظطىكی و اُغاف اىٍیث ىهی ظّد را جؿییً و ىٍاةؽ ىهی را زِث جضلهق
آنُا اؿحفاده ىیٌيایٍغ ٌّ$ذری 27 :1389 ،ه .#25
ُاىؾ ٌـم ؿّم زٍگُا را ،جأکیغ ةؼ جاکحیکُای ؿؼؾث ،كغرت ىاٌّر و ؾيق ىیداٌغ ،ایً ٌّع زٍگ در
كؼن ةیـحو رواج داقحَ اؿث #Hoffman,2007:14$ .وی ىؿحلغ اؿث ٌـم چِارم زٍگُا در ٌیيَ دوم كؼن
ةیـحو ػِّر کؼده و در آن ةازیگؼان صکّىحی و غیؼصکّىحی از جاکحیکُای غیؼٌؼاىی ةؼای ىِار كاةهیثُای
فٍّاوراٌَ دقيً اؿحفاده ىیکٍٍغ #Gray,2005:248$ .در ایً ٌـم از زٍگُا ،ایغهُای زٍگ پارجیؽاٌی،
چؼیکی ،زٍگ ىؼدىی ىحغاول ةّد$ .زاٌـّن ،ىککانّ #15 :2013،جّىاس ُّةؼ ٌیؽ در ایً ةضخ ىفِّىی
ىكارکث داقحَ و ؾتارت «زٍگ ىؼکب» را در ةضخ ظّد ةؼ روی زٍگُای قتیَ ةَ ُیتؼیغی در کحاةی ةاٌام
«زٍگ ىؼکب :گؼه ىؼگ» ةَ کارةؼد )Strachan,2006:71( .وی زٍگ ىؼکب را ةَمّرت اؿحفاده ُوزىان از
ٌیؼوُای ىحغاول و غیؼىحغاول جؿؼیف کؼد #Ames,1993:78-80$ .ةؼ ایً اؿاس ،ایغه زٍگ ىؼکب ةؼ اؿاس
ٌـم چِارم زٍگ ؾٍّان قغه اؿث جا کارایی ٌیؼوُای ٌاىحغاول را ٌكان داده و ةؼ ایً ىـئهَ جأکیغ کٍغ کَ
اگؼ ٌیؼوُای ىحغاول و غیؼىحغاول در کٍار ُو ةَ کار روٌغ ،ىیجّاٌٍغ ىکيم ُو ةاقٍغ.
 #Leonhard,1991:108-111& Nye,2011:34$وزارت دفاع آىؼیکا ىفِّم ٌـم چِارم زٍگُا و زٍگ
جؼکیتی را در QDR1ؿال  2006ؾٍّان کؼد .ایً ؿٍغ ظعؼات را ةا جّزَ ةَاصحيال رظغاد آنُا و ادؼات
ةانلّهای کَ ةؼ آىؼیکا دارٌغ ةَ دؿحَُای غیؼىؿيّل ،ؿٍحی $ىحغاول ،#فازؿَآفؼیً $ةا جعؼیبُای صسیو #و
قکٍٍغه $ىسؼىاٌَ/جؼوریـحی #جلـیو کؼد#Frier,2009:5$ .
در دؿحّرانؿيم ىیغاٌی ارجف آىؼیکا 5 -0؛ دکحؼیً ٌؼاىی صاممقغه از جؿؼیف اؿحؼاجژیک ؿازىانُای
ُیتؼیغی ،فؼآیٍغُای ؾيهیاجی ،جِغیغ ُیتؼیغی را ةَمّرت جؼکیب دیٍاىیکی كاةهیثُای ىحغاول ،غیؼىحغاول،
جؼوریـحی و ىسؼىاٌَ ةَىٍؼّر ىلاةهَ ةا اىحیازات ؿٍحی جؿؼیف ىیکٍغHeadquarters, Department of the $ .
#Army,2008:3-4

1. Quadrennial Defense Review, 2006.

رٍش پضٍّش

هشخصات جوؼیتشٌاختی تحقیق
زغول  :#2$جّزیؽ فؼاواٌی ىعهق و ٌـتی ٌؼؼیَدٍُغگان ةَ پژوُف ةؼصـب
زغول  :#1$جّزیؽ فؼاواٌی ىعهق و ٌـتی ٌؼؼیَدٍُغگان ةَ پژوُف ةؼصـب
ؿاةلَی ظغىحی
ظیف ىكاغم ؿازىاٌی
پاؿعگّیان
پاؿعگّیان
درمغ
جؿغاد
درمغ
جؿغاد
ؿً ظغىحی
درزَ
"7
1
 15جا  19ؿال
"10
1
ؿؼٍُگ
"20
3
 20جا  24ؿال
"24
4
ؿؼجیپ 2
"20
3
 25جا  30ؿال
"33
5
ؿؼجیپ
"53
8
ةاالی  30ؿال
"33
5
ؿؼنكگؼی
"100
15
زيؽ کم
"100
15
زيؽ کم

ُيانگٌَّ کَ در زهغول قهياره ٌ 1كهان دادهقهغه ةیكهحؼیً ٌؼؼیهَ
دٍُغگان ةا ظیف ىكاغم ؿازىاٌی ؿؼجیپدوىی ةَ ةاال ةَ جؿغاد ٌ 14فؼ
 #"90$ةّدٌغ .جّزیؽ درزات ىكاغم ؿازىاٌی در زغول ٌكان ىهیدُهغ
کَ ٌؼؼیَدٍُغگان از دؿحؼؿی ةهاالیی ةؼظهّردار ةهّده و ةهانعتؽ دارای
داٌف و جسؼةَ كاةم كتّنی در پاؿطگّیی ةَ ؿؤاالت ىیةاقٍغ.

ُيانگٌَّ کَ در زغول قياره ٌ 2كان دادهقغه ةیكحؼیً ٌؼؼیَ دٍُهغگان
ةا ؿً ظغىحی  20ؿال ةَ ةاال ةَ جؿغاد ٌ 14فؼ  #"93$و کيحؼیً آنُها ةها
ؿً ظغىحی  15جا  19ؿال ةَ جؿغاد ٌ 1فؼ  #"10$ةّدٌغ کَ ٌكان ىهیدُهغ
ٌؼؼیَدٍُههغگان از ؿههاةلَ کههار ىٍاؿههب و جسؼةههَ کههافی ٌؼؼیههَپؼدازی
ةؼظّردارٌغ.

زغول  :#3$جّزیؽ فؼاواٌی ىعهق و ٌـتی ٌؼؼیَدٍُغگان ةَ پژوُف ةؼصـب
ؿاةلَ کار در صّزه پژوُف
پاؿعگّیان
درمغ
جؿغاد
درزَ
"40
6
 15جا  19ؿال
"40
6
 20جا  24ؿال
"20
3
 25جا  30ؿال
100
15
زيؽ

زغول  :#4$جّزیؽ فؼاواٌی ىعهق و ٌـتی ٌؼؼیَدٍُغگان ةَ پژوُف ةؼصـب ؿعش
جضنیالت
پاؿعگّیان
درمغ
جؿغاد
درزَ
"20
3
کارقٍاؿی ارقغ
"80
12
دکحؼا
"100
15
زيؽ کم

ُيانگٌّهَ کههَ در زهغول قههياره ٌ 3كهان دادهقههغه ،جيهاىی ٌؼؼیههَ
دٍُغگان ةاؿاةلَ کار پژوُكی  15ؿال ةَ ةاال ةا جؿغاد ٌ 15فؼ #"100$
ةّدٌغ .کَ ٌكان از ظتؼگی آٌهان در صهّزه اٌسهام کارُهای پژوُكهی و
جضلیلاجی دارد.

ُيانگٌَّ کَ در زغول قياره ٌ 4كان دادهقغه ةیكحؼیً ٌؼؼیَ دٍُهغگان
ةا ؿعش جضنیالت دکحؼا ةَ جؿغاد ٌ 12فؼ  #"80$و کيحهؼیً آنُها ٌیهؽ ةها
ظیف کارقٍاؿی ارقغ ةَ جؿغاد ٌ 3فهؼ  #"20$ةّدٌهغ .جّزیهؽ اؾهغاد زهغول
ٌكان ىیدُغ کَ ٌؼؼیَدٍُغگان از ؿعش جضنیالت ةـیار ىٍاؿتی زِهث
پاؿطگّیی ةَ ؿؤالُا ةؼظّردار ةّدٌغ.
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در ایً جضلیق ضيً اؿحفاده از جکٍیکُای آىار جّمیفی اظالؾات زيؽآوریقغه ،دؿحَةٍغی گؼدیغه و
ؿپؾ ةا جتغیم اظالؾات کیفی ةَ کيّی ةا اؿحفاده از قاظلُای ىؿیً در كانب زغاول زغاگاٌَای $ةَ روش
پٍر گؽیٍَای نیکؼت ،#ىّرد جسؽیَوجضهیم كؼار گؼفث .اةحغا ىضللیً ةیف از دو ُؽار مفضَ از ةیاٌات
فؼىاٌغُی ىؿؼو کم كّا $ىغػهَانؿانی #را جضهیم ىضيٌّی ٌيّده و ىفاُیو ،ىلّنَُا و ىؤنفَُای ٌِایی ىّردٌیاز
$ةَؾٍّان اؿٍاد ةاالدؿحی #زِث جتییً ىاُیث مضٍَُای زٍگ آیٍغه زيِّری اؿالىی ایؼان در افق 1404
را ةا ىفِّمؿازی و ؿپؾ ةا اؿحعؼاج ىلّنَُای ىؼجتط ىكعل ٌيّدٌغ و ؿپؾ ةا جّزیؽ پؼؿكٍاىَی ىؼجتط
ىتحٍی ةؼ ایً پیففؼض کَ فضای جِغیغات آیٍغه اةِامآنّد اؿث ،ةَ قٍاظث ىاُیث و چگٌّگی مضٍَُای
زٍگ آیٍغه ج.ا.ایؼان در افق  1404و ُيچٍیً قٍاؿایی ویژگیُای ىؼجتط ةا آن پؼداظحٍغ؛ کَ ایً ىِو در
ؿَ صّزه ذیم ةا زيؽةٍغی ىسيّؾاً صغود  77قاظل در زاىؿَ آىاری جضلیق ىعؼح و ىّردةؼرؿی و جضهیم
كؼار گؼفث.
 .1ؾؼمَقٍاؿی مضٍَ زٍگ آیٍغه ج.ا.ایؼان در افق 1404
ٌّ .2ع و اةؽار جِغیغات آیٍغه ج.ا.ایؼان در افق 1404
 .3ویژگیُای جِغیغات آیٍغه ج.ا.ایؼان در افق 1404

03

بحج ٍ یافتِّا
تحلیل هضوًَی تذابیز ،فزاهیي ٍ هٌَیات هقام هؼظن رّبزی

(هذظلِالؼالی)

ٍ اسٌاد باالدستی (قاًَى اساسی،

سٌذ چشناًذاس ٍ )...
زغول  :#5$جتییً ىلّنَُا و ىلّنَُای کهی ىـحعؼج از جضهیم ىضيٌّی جغاةیؼ ،فؼاىیً و ىٍّیات ىلامىؿؼورُتؼی
و اؿٍاد فؼادؿحی
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كضیَ

ىلّنَی کهی

ىلّنَ

ةؼآورد جِغیغات
آیٍغه ج.ا.ایؼان در
افق 1404

جِغیغات امهی در زِان و ىٍعلَ:
آىؼیکا ،رژیو مِیٌّیـحی و
ؾؼةـحان ؿؿّدی

ٌّع جِغیغات
آیٍغه ج.ا.ایؼان در
افق 1404

ؿعث
ٌؼم
ُّقيٍغ

ویژگیُای زٍگ
آیٍغه ج.ا.ایؼان در
افق 1404

زٍگ ةؼ پایَ ؿالحُای ٌّیً،
ةَمّرت ُّقيٍغ ةا ةَکارگیؼی
دو اةؽار ؿعث و ٌؼم و اؿحفاده از
فضای ىسازی

انگُّای اىٍیحی
جِغیغات آیٍغه

مضٍَ ىتارزه ،کكّرُای اؿالىی
ظنّماً ىضّر ىلاوىث و انگُّای
اىٍیحی ىؼجتط ةا آن

ؾؼمَقٍاؿی
مضٍَ زٍگ
آیٍغه ج.ا.ایؼان در
افق 1404

زٍگ ؿیاؿی
زٍگ اكحنادی
زٍگ اىٍیحی
زٍگ فؼٍُگی
زٍگ جؼوریـحی
زٍگ ٌیاةحی
زٍگ ٌاىحؿارف
ةؼاٌغازی
زٍگ ٌؼم – ؿعث ُّ -قيٍغ
زٍگ كّىیحی -ىػُتی
جِغیغ ٌؼاىی و جضؼیو
زٍگ ؿایتؼی  -اظالؾاجی

$ىغػهَانؿانی#

ىفاُیو
رژیو آىؼیکا ةَؾٍّان ةؽرگجؼیً جِغیغ زِان
رژیو مِیٌّیـحی ةَؾٍّان ةؽرگجؼیً جِغیغ ىٍعلَ
رژیوُای اؿحکتاری ةَؾٍّان ةؽرگجؼیً جِغیغ زِان
جؼوریـو دونحی ةا ىضّریث رژیو مِیٌّیـحی و ؾؼةـحان ؿؿّدی
زٍگ ؿیاؿی ،اكحنادی ،اىٍیحی و ةاالجؼ از ُيَ زٍگ فؼٍُگی
ةؼاٌغازی ٌؼام ج.ا.ایؼان
زٍگ ُّقيٍغ
زٍگ آیٍغه؛ زٍگ ؿعث و ٌؼم
اؿحفاده از ؿالحُای ىيٍّؾَ در زٍگ جّؿط دقيٍان
زٍگ آیٍغه؛ زٍگ ؿعث و ٌؼم
فكار جتهیغاجی در ةُؿغ ایؼانُؼاؿی
جالش ةؼای ةؼاٌغازی ٌؼام ج.ا.ایؼان
زٍگ ؿایتؼی و اؿحفاده از فضای ىسازی
قٍاظث جِغیغات ىٍعلَای
اُيیث ىٍعلَ آؿیای زٍّبغؼةی در ٌؼام ةیًانيههی
ىضّر ىلاوىث اؿالىی
مضٍَ ىتارزه $کم ىٍاظق اؿالىی و ظنّماً غؼب آؿیا#
زٍگ ؿیاؿی ،اكحنادی ،اىٍیحی و ةاالجؼ از ُيَ زٍگ فؼٍُگی
زٍگ جؼوریـحی ةَ کيک آىؼیکا
زٍگ ٌیاةحی
ةؼاٌغازی ٌؼام ج.ا.ایؼان
زٍگ ُّقيٍغ
زٍگ ؿیاؿی و ىػُتی
جِغیغ ٌؼاىی و اكحنادی
زٍگ آیٍغه؛ زٍگ ؿعث و ٌؼم
ةؼاٌغازی در ؿایَ زٍگ اكحنادی
زٍگُای كّىیحی  -ىػُتی
زٍگ ؿایتؼی
زٍگ اظالؾاجی $فضای ؿایتؼ#

كضیَ

ىلّنَی کهی

ىلّنَ

ؾّاىم ىؤدؼ
ةازدارٌغگی
در ىلاةم
جِغیغات
آیٍغه

آىادگی رزىی –
دفاؾی
و اكحغار ٌیؼوُای
ىـهش

ٌیؼوی اٌـاٌی کارآىغ
و والیحيغار
اٌضتاط ىضّری

فؼٍُگ ؾاقّرایی
و ایذار و قِادتظهتی
جأىیً ؿالىحی ىؼدم
پغافٍغ غیؼؾاىم ىؤدؼ
و کارآىغ

جّؿؿَیافحگی ىحٍاؿب ةافؼٍُگ ،جاریط و ىحکی ةؼ امّل اظالكی ،اؿالىی و والیی ةّدن
جلّیث كاٌّنگؼایی و اٌضتاط
ایساد جضّل در آییًٌاىَُا و دؿحّرانؿيمُا $ةازٌگؼی#
جؼویر و زٌغه ٌگَداقحً فؼٍُگ قِادتظهتی و ایذار
انحؽام ةَ جلیغات دیٍی در زٍگ
اؿحلاىث ىهث ةؼ پایَ دیً و اجضاد کهيَ
جّؿؿَیافحگی ىحٍاؿب ةافؼٍُگ ،جاریط و ىحکی ةؼ امّل اظالكی ،اؿالىی و والیی ةّدن
جأىیً ٌیازىٍغیُای پؽقکی و ؿالىث ُيَزاٌتَ
ىغیؼیث ةضؼان
آىایف ؿؼزىیٍی و ظؼحریؽی و ازؼای پغافٍغ غیؼؾاىم
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جِغیغقٍاؿی و جتییً
ؿٍاریُّای دقيً

ىفاُیو
آیٍغهٌگاری و آیٍغهپژوُی راُتؼدُای دقيً
روٌغپژوُی و درس گؼفحً از زٍگُای گػقحَ
جتارقٍاؿی زٍگ آیٍغه $ؿعث و ٌؼم#
ةؼآورد جِغیغات و جتییً ؿٍاریُّای ىضحيم و ایساد ةازدارٌغگی
آیٍغهٌگؼی در افؽایف جّاٌيٍغی ٌؼاىی کكّر
قٍاظث جِغیغات آیٍغه و ةؼآورد مضیش از وضؿیث ظّدی
اقؼاف اظالؾاجی ٌـتث ةَ گؼوُکُای ىعانف ٌؼام
زٍگ اظالؾاجی و ٌؼم
آىادگی ٌؼاىی و ارجلاء و افؽایف جّان رزىی و کاُف آؿیبپػیؼیُا
آىادگی پاؿطگّیی در ةؼاةؼ جِغیغات و دفؽ ،جٍتیَ و ؿؼکّب ىحساوز
پاؿطگّیی ؿؼیؽ ،كاظؽ و غیؼكاةمپیفةیٍی
ىغیؼیث زِادی
پاؿط كاظؿاٌَ ةَ جِغیغات
ةَکارگیؼی كغرت ُّایی در راؿحای اؾيال ةازدارٌغگی ُيَزاٌتَ
اؿحلاىث و دفاع ُيَزاٌتَ $ىؼدىی #و پاؿط كاظؽ ةَ ىحساوز
آىادگی ُيَزاٌتَ در راؿحای جاىیً اىٍیث ىهی و ىلاةهَ ةا جِغیغات ٌاىحلارن
کـب ةؼجؼی ٌؼاىی
ةؼظّرد كاظؽ ةا ىحساوز
اٌسام وػایف ایساةی و دفاؾی
اكحغارىٍغی در ةؼاةؼ دقيً و ایساد ةازدارٌغگی
ن.م .صافغ ىٍافؽ و اىٍیث کكّر
جّؿؿَ ؿعش دفاؾی – ٌؼاىی کكّر
قٍاؿایی جِغیغات آیٍغه و جأىیً اىٍیث
از ظؼیق اكحغارىٍغی و اؿحضکام ٌیؼوُای ىـهّش
جلّیث ةٍیَ ىهی و ٌؼاىی ىحٍاؿب ةا زٍگُای آیٍغه
ایـحادگی كاظؽ در ةؼاةؼ دقيٍان
دفاع زاٌاٌَ و ىلحغر
افؽایف ؿعش اكحغار ىهی
ٌیؼوی اٌـاٌی ىؤىً ،ىحؿِغ ،فؿال ،ىـئّنیثپػیؼ
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دفاع ُيَزاٌتَ ةا
رویکؼد فؼٍُگؿازی
و فؼاظّان ىؼدىی

اؿحلالل و ظّداجکایی
داٌفىضّر
ؾّاىم ىؤدؼ
ةازدارٌغگی
در ىلاةم
جِغیغات
آیٍغه

کٍحؼل فضای ٌتؼد و
فؼىاٌغُی و کٍحؼل
ٌّیًِ روزآىغ
اؿحکتارؿحیؽی و
صيایث از ىؼهّىان و
ىـحضؿفیً زِان
دیپهياؿی ىؤدؼ و
ٌفّذگؼا
پّیایی و جضؼك ةاال

اُحيام ةَ صضّر ٌیؼوُای ىؼدىی
ؾغم اٌسام صيهَ پیفدؿحاٌَ
جأىیً اىٍیث ىهی در ؿایَ دفاع ُيَزاٌتَ
ىكؼوؾیث زٍگ دفاؾی
اؾحيادةٌَفؾ و ظّدةاوری
ظّدکفایی ىٍعتق ةا ؾهو و پژوُف
اكحغار ىهی؛ اكحغاری درونزا
گـحؼش جسِیؽات ىحٍاؿب ةا ؿعش جِغیغات
جلّیث و ٌّؿازی جسِیؽاجی
كاٌؽ ٌتّدن ةَ وضؿیث فؿهی و جالش ةؼای آیٍغه
اؾحيادةٌَفؾ و ظّدةاوری
ةِؼهگیؼی از فٍاوری اظالؾات و ارجتاظات در ىیغانُای ٌتؼد
ایساد ؿاىاٌَ یکپارچَ اظالؾاجی و اقؼاف اظالؾاجی
اؿحفاده از آرایف ٌؼاىی ىحٍاؿب در ىیغان زٍگ
ظؼحریؽی و ؿاظحاردُی ىحٍاؿب ةا ٌیاز روز
ىتارزه ةا اؿحکتار زِاٌی
ػهوؿحیؽی و صاىی ىؼهّىان زِان
یاریرؿاٌغن ةَ ىـحضؿفیً و ىـهياٌان در ؿؼاؿؼ زِان
جؿاىم ؿازٌغه و ىؤدؼ ةا زِان – ایساد ىٍاؿتات ٌؼاىی و دیپهياجیکی
صػف ؿازىانُای ىّازی
صفغ اؿحلالل و جياىیث ارضی $دفاع ىهی#
پاؿغاری از كهيؼو فضایی $آفٍغ و پغافٍغ#
آىایف ؿؼزىیٍی و ظؼحریؽی و ازؼای پغافٍغ غیؼؾاىم
ىغیؼیث ةضؼان

اىٍیث ىهی پایغار و
ىلحغر

صحٌِّای جٌگ تزکیبی احتوالی آیٌذُ ج.ا.ایزاى ٍ ٍیضگیّای آى اس ًگاُ خبزگاى ایي حَسُ (گزٍُ کاًًَی
تحقیق)
الف) شٌاخت هاّیت صحٌِّای جٌگ آیٌذُ ج.ا.ایزاى در افق 4141
4.5

5

4

3.5

4
3

03

2
1
0
زٍگ ُّقيٍغ

زٍگ ؿعث

زٍگ ٌؼم

ٌيّدار  :#1$ىاُیث مضٍَُای زٍگ آیٍغه ج.ا.ایؼان در افق  1404از ٌگاه ظتؼگان ایً صّزه $گؼوه کاٌٌّی جضلیق#
زغول  :#6$اونّیثةٍغی ىاُیث مضٍَُای زٍگ آیٍغه ج.ا.ایؼان در افق 1404

ُّقيٍغ

ٌؼم

ؿعث

ب) شٌاخت هحیط فیشیکیِ صحٌِّای جٌگ آیٌذُ ج.ا.ایزاى در افق 4141
6

5
4

4.5

4.5

فضای ىسازی

ُّافضایی

5

4

3.5

4
3
2
1

ادراکی  -قٍاظحی

جهفیلی

زىیٍی

دریایی

ٌيّدار  :#2$ىضیط فیؽیکیِ مضٍَُای زٍگ آیٍغه ج.ا.ایؼان در افق  1404از ٌگاه ظتؼگان ایً صّزه $گؼوه کاٌٌّی جضلیق#
زغول  :#7$اونّیثةٍغی ىضیط فیؽیکیِ مضٍَُای زٍگ آیٍغه ج.ا.ایؼان در افق 1404

جهفیلی

فضای ىسازی

ادراکی  -قٍاظحی

ُّافضایی

دریایی

زىیٍی

پ) شٌاخت حَسُ احزگذاری صحٌِّای جٌگ آیٌذُ ج.ا.ایزاى در افق 4141
4.5

4

4

3.5

4

5
4
3
2

1
0
ؿیاؿی

اظالؾاجی

ازحياؾی  -فؼٍُگی

اكحنادی

ٌؼاىی

ٌيّدار  :#3$صّزه ادؼگػاری مضٍَُای زٍگ آیٍغه ج.ا.ایؼان در افق  1404از ٌگاه ظتؼگان ایً صّزه $گؼوه کاٌٌّی جضلیق#
زغول  :#8$اونّیثةٍغی صّزه ادؼگػاری مضٍَُای زٍگ آیٍغه ج.ا.ایؼان در افق 1404

اظالؾاجی

ازحياؾی  -فؼٍُگی

ؿیاؿی

ٌؼاىی

اكحنادی
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ت) شٌاخت ابؼاد تأحیز فٌاٍری درصحٌِّای جٌگ آیٌذُ ج.ا.ایزاى در افق 4141
5

4.5
4

4
4

3.5

3
2
1
0
جّاٌيٍغؿاز

داٌف ةٍیان

ىضّری

ٌّػِّر

ٌيّدار  :#4$اةؿاد جأدیؼ فٍاوری درمضٍَُای زٍگ آیٍغه ج.ا.ایؼان در افق  1404از ٌگاه ظتؼگان ایً صّزه $گؼوه کاٌٌّی جضلیق#
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زغول  :#9$اونّیثةٍغی ةُؿغ جأدیؼ فٍاوری درمضٍَُای زٍگ آیٍغه ج.ا.ایؼان در افق 1404
جّاٌيٍغؿاز
داٌفةٍیان
ىضّری
ٌّػِّر

ث) شٌاخت ػَاهل هؤحز درصحٌِّای جٌگ آیٌذُ ج.ا.ایزاى در افق 4141
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1
0.5
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ٌيّدار  :#5$ؾّاىم ىؤدؼ درمضٍَُای زٍگ آیٍغه ج.ا.ایؼان د ر افق  1404از ٌگاه ظتؼگان ایً صّزه $گؼوه کاٌٌّی جضلیق#

ج) شٌاخت ًَع ٍ ابشار تْذیذات آیٌذُ ج.ا.ایزاى در افق 4141
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2
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1
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0

ٌيّدار ٌّ :#6$ع و اةؽار جِغیغات آیٍغه ج.ا.ایؼان در افق  1404از ٌگاه ظتؼگان ایً صّزه $گؼوه کاٌٌّی جضلیق#
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زغول  :#10$اونّیثةٍغی ؾّاىم ىؤدؼ درمضٍَُای زٍگ آیٍغه ج.ا.ایؼان در افق 1404
 -5افؽایف ركاةثُای  -9ػِّر ةازیگؼان  -13فضای اةِامآنّد در ٌتؼدُای آیٍغه
 -1اؿالمُؼاؿی و ایؼان ُؼاؿی
$ارؾاب -جؼدیغ و دوگاٌگی#
غیؼدونحی
جـهیضاجی
 -10اٌلالب
 -14ؾغم جٍفزدایی و ةیدتات رفحاری
 -2گـحؼش جؼوریـو و
 -6ائحالفُای ٌؼاىی کّاٌحّىی و فٍاوری
ةا کكّرُای ُوزّار و ُيـایَ
گؼوهُای جکفیؼی
ىضّری
 -15دالیم زٍگ
 -7زِاٌیقغن و
 -3ىعاميات ایغئّنّژیکی
ٌ -11اُيگٌّی
ؾنؼ اظالؾات و
$آداب ،رؿّم ،دیً ،فؼٍُگ ،ؿًٍ
ُ$ؽیٍَ و ىٍفؿث– ؾلالیی –
ٌؼاىی
ازحٍابٌاپػیؼ#
داٌف
و#...
 -16جغییؼ پارادایو
 -8جأدیؼگػاری ؿؼیؽ
 -12ةِیٍَؿازی
 -4ؿیال و ىحغیؼ قغن ىضیط
$جأدیؼىضّری ،داٌفةٍیاٌیٌ ،اُيحؼازی،
و کاُف زىان
ؿاىاٌَُای دفاؾی
زغؼافیایی و جغییؼات ژئّپهیحیکی
ٌتؼدُّقيٍغ و #...
درگیؼی

03

زغول  :#11$اونّیثةٍغی ٌّع و اةؽار جِغیغات آیٍغه ج.ا.ایؼان در افق 1404
اٍلَیت
1
2
3
4
5
6
7

ًَع ٍ ابشار تْذیذ
گؼوهُای جؼوریـحی
ةضؼان فؼٍُگی  -ىػُتی
فضای ىسازی
ةیدتاجی در ىؼزُا
زٍگ ٌیاةحی
جعؼیب ىضیطزیـث
ىعاميات ایغئّنّژیکی

اٍلَیت
8
9
10
11
12
13
14

ًَع ٍ ابشار تْذیذ
ةضؼان فؼٍُگی  -كّىی
صيالت ٌؼاىی $ةيتاران راُتؼدی#
ةؼاٌغازی
ةضؼانُای داظهی زیـثىضیعی
زٍگ دریایی
صيالت ٌؼاىی $اقغال ىضغود#
صيالت ٌؼاىی $اقغال گـحؼده#

چ) شٌاخت ٍیضگیّای تْذیذات آیٌذُ ج.ا.ایزاى در افق 4141
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ٌيّدار  :#7$ویژگیُای جِغیغات آیٍغه ج.ا.ایؼان در افق  1404از ٌگاه ظتؼگان ایً صّزه $گؼوه کاٌٌّی جضلیق#
60
50
40
30
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اونّیث اول
$اىحیاز ةاالی #60

اونّیث دوم $اىحیاز ةیً  50و #60

زٍگ اظالؾاجی

جؼوریـحی

---

ظؼاةکاری

---

ىٍازؾات در فضای
ىسازی

---

ىٍازؾات ىٍعلَای

اونّیث ؿّم $اىحیاز ةیً  40و #50

رزم دور

رزم ٌؽدیک

زٍگ
انکحؼوٌیک
جعننی
کؼدن رزم
ارجلای امم
غافمگیؼی

كغرت جعؼیب ةاالی
جـهیضات

ؾيهیات
پیفدؿحاٌَ
ىضغوده وؿیؽ
ؾيهیاجی

ُّقيٍغی ؿالح

وصغت در ؾيهیات

ىٍازؾات در قِؼُا

ٌیؼوُای ظّداجکا

اؿحفاده از ٌیؼوُای
ىؼدىی
ایساد رؾب و وصكث

ؿؼؾث در جتادل
اظالؾات
ؾيهیات جأظیؼی
ةؼاٌغازی

ُّقيٍغی در
ُغفزٌی
زٍگ ُّافضایی

---

فكار دیپهياجیکی

---

زٍگ اكحنادی

---

ظؼاصی ىحيؼکؽ و
ازؼای ٌاىحيؼکؽ

ؾغم جلارن

---

ىلاوىث و پایغاری

ىٍازؾات در ؿعش
زِاٌی

---

اظالؾات ىحيؼکؽ

---

جضؼكپػیؼی

زٍگ دریایی

---

فٍاوری ٌّیً

---

ؿیٍؼژی و
ُوافؽایی كغرت

ؾيهیات جأدیؼىضّر

---

زٍگ رواٌی

---

ؿؼؾث جتادل اظالؾات

اظالل در قتکَُای
ةؼق و اظالعرؿاٌی

-----------

ٌاىكعل ةّدن
جِغیغ
اؿحفاده از اةؽار
ٌاىؼؿّم

---

صيهَ ةَ ىؼاکؽ
دلم
قغت كغرت
آجف
كاةهیث جتغیم
ؿعّح
پایف و ُغایث
ُّقيٍغ
ؾيهیات
غیؼظعی
قتکَ ىضّری
کّجاُی زىان
درگیؼی
غیؼجٍاوةی و
ةؼقآؿا
اٌعتاق ؿعّح
درگیؼی
ُيؽىان
جّؿؿَ ؾيق
ٌفّذ
---

زٍگ زىیٍی
دؿحیاةی ُيؽىان
ةَ اُغاف
ؾيهیات
ىّزاییکی
آفٍغ ىـعش
---------
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زغول  :#12$اونّیثةٍغی ویژگی جِغیغات آیٍغه ج.ا.ایؼان در افق 1404
اونّیث چِارم
$اىحیاز زیؼ #40

---------

02

ًتیجِگیزی

ةا ؾٍایث ةَ ةؼرؿیُای اٌسامقغه در گؼوه کاٌٌّی جضلیق ،ؾغم كعؿیث مضٍَ زٍگ جؼکیتی آیٍهغه ىضحيهم
ج.ا.ایؼان در افق  1404ةؼ اؿاس قٍاظث ؾؼمَُا ،ویژگیُاٌّ ،ع و اةؽار جِغیغات در كانب یک زٍگ جؼکیتی
جيامؾیار ،ةَ قؼح ذیم در دو ىضّر؛ صّزه داظهی $ةازدارٌغگی كّی و ضؿیف #و صهّزه ظهارزی $زٍهگ ٌهؼم و
ؿعث #ىكعل و ةؼ اؿاس آن ؾٍاویً ؿٍاریُّای اصحيانی در چِار صّزه جتیهیً گؼدیهغ ،ؿهپؾ ةهؼای ُهؼ
ةعف ؿٍاریّیی $چِارگاٌَ ،#چِار ؿٍاریّی ىسؽا و ىضحيم ةا ؾغم كعؿیثُای ىحٍاؿب در ٌؼؼ گؼفحهَ قهغ؛
درٌِایث در یک ٌيّدار ىکؿتی ةؼ اؿاس ؿَ ؾغم كعؿیث ٌِهایی قهغه $ةازدارٌهغگی ،جؿهاىالت ةیًانيهههی و
جِغیغاتُ #كث ؿٍاریّی زٍگ جؼکیتی ىضحيم در افق  1404ؾهیهَ ج.ا.ایهؼان قٍاؿهایی گؼدیهغ کهَ كانهبِ
ویژگیُاٌّ ،ع و اةؽار جِغیغات آن ٌیؽ ةَ قؼح ذیم ىكعل گؼدیغٌغ:
آیندهپژوویدفاعی،سالاول،شماره1تابستان++1931
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33

قکم  :#1$ؿٍاریُّای ىضحيم کالن $زاىؽٌگؼ #زٍگ اصحيانیِ آیٍغه ج.ا.ایؼان در افق 1404

1

2

قکم :#2$جلـیوةٍغی مضٍَی زٍگ جؼکیتی اصحيانیِ آیٍغه ج.ا.ایؼان ةؼ اؿاس ؾغم كعؿیثُای ىّزّد ةَ جفکیک ُؼ ةعف
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33

قکم  :#3$اؿحعؼاج ؾٍاویً ٌِایی ؿٍاریُّای ىضحيم مضٍَی زٍگ جؼکیتی اصحيانیِ آیٍغه ؾهیَ ج.ا.ایؼان در افق 1404
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ىِوجؼیً ؾّاىم ىؤدؼ در مضٍَی زٍگ جؼکیتیِ اصحيهانی ج.ا.ایهؼان در افهق 1404؛ اؿالمُؼاؿهی و ایهؼان
ُؼاؿی ،گـحؼش جؼوریـو و گؼوهُای جکفیؼی ،ىعاميات ایغئّنّژیکی $آداب ،رؿّم ،دیً ،فؼٍُهگ ،ؿهًٍ
و ،#...ؿیال و ىحغیؼ قغن ىضیط زغؼافیایی و جغییؼات ژئّپهیحیکی ،افؽایف ركاةثُای جـهیضاجی ،زِاٌیقهغن
و ؾنؼ اظالؾات و داٌف ،ػِّر ةازیگؼان غیؼدونحی ،اٌلالب کّاٌحّىی و فٍاوری ىضّریٌ ،اُيگٌّی ٌؼاىی و
ؾغم جٍفزدایی و ةیدتات رفحاری ةا کكّرُای ُوزّار و ُيـایَ؛ ٌّع و اةؽار جِغیغات ُو ةَ جؼجیب اونّیث؛
گؼوهُای جؼوریـحی ،ةضؼان فؼٍُگی -ىػُتی ،فضای ىسازی ،ةیدتهاجی در ىؼزُها ،زٍهگ ٌیهاةحی ،جعؼیهب
ىضیطزیـث ،ىعاميات ایغئّنّژیکی و ةضؼان فؼٍُگهی -كهّىی و ویژگیُهای جِغیهغات مهضٍَی زٍهگ
جؼکیتیِ اصحيانی آیٍغه ج.ا.ایؼان در افق 1404؛ زٍگ اظالؾاجی ،جؼوریـهحی ،ظؼاةکهاری ،ىٍازؾهات در فضهای
ىسازی ،ىٍازؾات ىٍعلَای ،زٍگ ُّافضایی و ُّقيٍغی در ُغفزٌی ،فكار دیپهياجیکیٌ ،اىكهعل ةهّدن
جِغیغ ،اؿحفاده از اةؽار ٌاىؼؿّم ،اظالؾات ىحيؼکؽ ،ةِؼهةؼداری از فٍاوریُای ٌّیً ،اؿحفاده از زٍهگ رواٌهی،
زٍگ انکحؼوٌیک ،رزم دور ،جعننی کؼدن صّزه رزم و ارجلای امم غافمگیؼی؛ پیفةیٍی ىیگؼدد.
پیشٌْادّا

پیكٍِاد ىیگؼدد ضيً جيؼکؽ ةؼ قٍاظث ىفاُیو ،رویکؼدُا و انؽاىات زٍگ جؼکیتی؛ ةَىٍؼّر ةّىیؿازی و
م
ُغفيٍغ کؼدن ةؼرؿی آنٌ ،ـتث ةَ جتییً ىٍعقِ ؿٍاریُّای راُتؼدی مضٍَی زٍگ جؼکیتیِ ىضحي ِ
آیٍغهی ؾهیَ ج.ا.ایؼان ىٍعتق ةؼ فاکحّرُای کهیغی و پیفرانُای ىؤدؼ ةَىٍؼّر جتییً چیـحی رویغادُای
اصحيانی ٌؼاىی -اىٍیحی آیٍغه ةا رویکؼد ایساد وصغت جالش زِث رفؽ ٌلاط ضؿف ظّدی در زىیٍَُای
گٌّاگّن و صفغ و جلّیث ٌلاط كّت ،در راؿحای ارجلاء جّان دفاؾی در ةؼاةؼ ُؼگٌَّ جِغیغ و درگیؼی اصحيانی
اكغام کؼد؛ جا ضيً زهّگیؼی از غافهگیؼی ،زىیٍَ ارائَ ىعهّبجؼیً راهکارُا و راُتؼدُای ُّقيٍغاٌَ ةؼای
کكّر فؼاُو و ؿاظحار رزم ،آىادگی رزىی ،اونّیث رزىایفُا و ُيچٍیً ىتٍای ظؼاصی آىّزشُا ،اُغاف و
ىؤنفَُای ؿیاؿثگػاری ةَمّرت ُغفيٍغ ةؼ ىتٍای آن ىحيؼکؽ قّد؛ جغویً ایً ؿٍاریُّا ىیجّاٌغ ٌگؼقی
ٌّیٍی را در راُتؼدپؼدازان ىتحٍی ةؼ جغویً ةازی زٍگ در ؿعش راُتؼدی فؼاُو ٌيایغ ،چؼاکَ ةا جّزَ ةَ
ارجتاط ىـحلیوِ جنيیوگیؼیُای راُتؼدی در کكّر ةا ىاُیث جِغیغات ،ؾغم قٍاظث اةؿاد و ىؤنفَُای ىؤدؼ
درمضٍَ و ؿٍاریُّای زٍگ جؼکیتیِ ىضحيمِ آیٍغه ىحؼجب ةؼ کكّر ،ةاؾخ ؿعضی قغن جنيیوُا ،اكغامُا و
درٌحیسَ کٍفُای ٌاىٍاؿب در ةؼاةؼ ؾغم كعؿیثُای آیٍغه ةؼ ىتٍای کوجّزِی ةَ ىعانؿات ؾِهيی ایً صّزه
ظّاُغ قغ.
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