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هوایی نگري راهبردي سیاستگذاري توسعه دفاع آفندي نیروي آینده
*ارتش جمهوري اسالمی ایران در ربع اول قرن بیست و یکم

1*ایمانیعلی

2احمديکیومرث

چکیده
مابهآیندهمطالعاتاستاینواقعیتواستبشرينیافتهتکاملهايیتظرفجملهازپژوهیآینده
نویننظامدرمسلطهواییقدرتبخشیم،تقلیلممکنحدتاراهایناناطمعدمتاکندیمکمک

بکارگیريباوجهاننقاطاقصیدرکهنمایدمیفراهمطلبتوسعههاينظامبرايراامکاناینجهانی
نفوذبامقابلهجهتلذا. بپردازنددیگرکشورهايعلیهسلطهاعمالبهتاکتیکیشکاريهايیگان

والمللیبینوملیمحیطشناختتاکتیکی،شکاريهايیگانتوسعهگذاريسیاستمسلط،هايقدرت
موردتاکتیکیشکاريهايیگانهايفرصتوضعفقوت،نقاطهوایی،عرصهدرروپیشتهدیدات

آفنديدفاعتوسعهسیاستگذاريتبیینبهمقالهاینراستاهمیندر. گیردمیقرارتحلیلوتجزیه
باوپرداخته21قرندرهایگاناینتوانمندسازيراستايدرهوایینیرويتاکتیکیشکاريِهايیگان
هدف،رحسبپژوهش. نمایدمیارائهراالزماجراییهايسیاستآنملموسپیامدهايبهتوجه

روندهايبهاطالعاتآوريجمعجهتکهاستپیمایشیشاخهازوتوصیفیروش،برحسبوکاربردي
هايیگانمطالعهموردجامعهاست،داشتهتوجهنیزمنطقهوکشورامنیتیوسیاسیآینده

ازقضاوتینوعازواحتمالیغیرگیرينمونهودلفیروشازگیريبهرهکهاستنهاجاتاکتیکیشکاري
شکاريهايیگانعملکردازحاصلتجاربهمچنینمدارك،واسنادمطالعهخبرگان،نظراتنقطه

ا.ا.جمرزهايپیراموناخیردههسههايجنگبررسیوسالههشتدفاعطولدرنهاجاتاکتیکی
جهتايفرامنطقهوايمنطقهتهدیداتبامتناسبواصولیهايسیاستتدوینکهاستشدهاستفاده

اجراییهايسیاست. استناپذیراجتنابوالزامیهوایینیرويتاکتیکیشکاريهايیگانتوانمندسازي
وساختارتجهیزات،انسانی،نیرويهمچونهواییقدرتمهمهايمولفهبراتکاباآفنديدفاعتوسعه

.باشدمیحاضرپژوهشمهمنتیجهفرماندهیسامانهوسازمانیابنیه

:کلیديواژگان
دفاعهوایی،نیرويتاکتیکیشکاريیگانراهبردي،روندهايپژوهی،آیندهتوسعه،،گذاريسیاست
آفندي

انسانیعلومپژوهشگاهفرهنگیسیاستگذاريدانش آموخته دوره دکتري-1
سنندجواحداسالمیآزاددانشگاهاستادیار-2

Imani@hiss.ac.ir* نویسنده مسئول:
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مقدمه
استفادهروانی،وتبلیغاتیتأثیرگذاريقدرتوالعادهفوقتخریبتوانباال،عملسرعت

تبدیلآفرینقدرتالزامیکبههایاستیالطلبقدرتبرايراتاکتیکیشکاريیگانهاياز
يهاگانیوهواییقدرتخدمتدرنیزدریایینیرويهايناوگانامروز. استکرده

قدرتاینکنندهتسهیلحقیقتدرهواپیمابرعظیمناوهايوباشندمیتاکتیکیشکاري
باائتالفکشورهايهواییحملهسابق،یوگسالويبهناتوهواییحمله. هستندهوایی

زماندرمصرعلیههواییجنگدراسراییلکهشکستیوعراقبهآمریکامحوریت
بنابراین. باشندمیهواییقدرتبکارگیرياهمیتازهاییتحمیلکردمثالسردجنگ

عرصهدرعظیمیهايچالشباتوانمندویافتهتوسعههوایینیرويفاقدکشورهاي
درغفلتودرنگ. هستندمواجهخودارضیتمامیتواستقاللحفظوملیامنیت

باراملیامنیتتحققتوانمند،ویافتهتوسعهتاکتیکیشکارييهاگانیساماندهی
حاضر،حالدر. استراهبرديگیريغافلنوعیکبرآغازيونمایدمیمواجهچالش
راستايدرراکشورالمللیبینوملیمحیطتوانمندتاکتیکیشکاريیگانداشتن
سیاستاتخاذبرايرازمینهونمایدمیرفعراامنیتیتهدیداتودادهتغییرملیمنافع

شودمیناشیآنجاازآفنديدفاعسیاستگذارياهمیت. نمایدمیفراهممطلوبخارجی
.استگردیدهتاکیدهواییپدافندتوسعهبرهموارهاخیردههیکطیکه

بهپدافنديهواییدفاعتحققکهاستراهبرديمحوراینبرپژوهشاینمحوریت
الزمونیستتاکتیکیشکارييهاگانیتوسعهسیاستوآفنديدفاعفراموشیمنزله
ووضعیتازدرستبرآورديوشناختیبهحالشرایطوفضابرتمرکزضمنتااست

ازتوصیفاتیواقعدرروندها. داشتهمآیندهنوظهوروادواريراهبرديروندهاي
ابدییممعنازمانطیدرکهباشندیم.. وفناوريسیاسی،اجتماعی،يهاحرکت

معتقدنددفاعیسیاستگذارانونخبگانازبرخیاساسهمینبر). 1394احمدي،(
امنیتضریبیافتهتوسعهوتوانمندتاکتیکیشکارييهاگانیبرمبتنیهوایینیروي

زیربناهايوارضیتمامیتاستقالل،متوجهکهراتهدیداتیودهدمیافزایشراملی
بنیهتقویتروایناز.دهدمیکاهشملموسنحوبهباشد،میکشورصنعتیواقتصادي

ایندرآمدنفعلیتبهصورتدرالزماقداموبازدارندگیایجادراستايدردفاعی
نیرويتاکتیکیشکاريیگانهايرويپیشحیاتیومهممسائلجملهازتهدیدات
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اهمیتاخیر،يدههدوهايجنگومقدسدفاعسالهشتتجربه. باشدمیهوایی
رسدمینظربه. نمایدمیعیانراتاکتیکیشکارييهاگانیمخصوصاًهوایی،قدرت

هواییقدرتکیفیوکمیتوسعهبهتوجهباا.ا.جهواییقدرتموجودوضعیت
نوعیبها،.ا.جبامواجههدرستیزورقابتهايسیاستقالبدرکههمسایهکشورهاي

کشوردفاعیبنیهتقویتبنابرایننیست،مطلوبحددرگردندمیمحسوببالقوهتهدید
یگانهايکیفیوکمیتوسعهاجراییسیاسترسد،مینظربهضروريامريحوزهایندر

و) فرماندهیسامانه(مدیریتتجهیزات،انسانی،نیرويابعاددرنهاجاتاکتیکیشکاري
لذا. گیردمیصورتملیمحیطتهدیداتوتنگناهاباتقابلدرهموارهسازمانیساختار

.استالزامیراهبرديومناسبهايسیاستتدوینهایگاناینتوسعهجهتدر
توسعهباکهببیندقويفزایندهتهدیداتبامواجههدرراخودتواندمیصورتیدر. ا.ا.ج

قدرتدرسستیوفتور.سازدفعالراهواییقدرتتاکتیکیشکاريیگانهايتوانمندي
عمالً وخارجیفزایندهتهدیداتساززمینهتاکتیکیشکارييهاگانیمخصوصاًهوایی
وهاقوتوالمللبینمحیطهايفرصتوتهدیداتاینکه. استملیامنیتپذیريآسیب
توسعهبرمبتنیسیاستگذاريبرتأثیريچه) داخلی(ملیمحیطهايضعف

کهاستاساسیمشکلخودداردهوایینیرويتاکتیکیشکارييهاگانیهايتوانمندي
توسعهاجراییهايسیاستارائهبدنبالمحققپژوهشایندر. پردازدمیبدانمقالهاین

توسعهبرايسیاستگذاري. استهوایینیرويتاکتیکیشکارييهاگانیکیفیوکمی
.استحاضرتحقیقاهدافازهوایینیرويتاکتیکیشکارييهاگانیکیفیوکمی

در.استتوصیفینوعازروشحسببروکاربردينوعازهدفحسببرحاضرپژوهش
هوایینیرويتاکتیکیشکارييهاگانیتوسعهبامرتبطساختارهايکلیهپژوهشاین
کارشناسانوخبرگانازآمارياينمونه. استشدهگرفتهنظردرآماريجامعهعنوانبه

وکاوشموردپرسشنامهطریقازوانتخابتاکتیکیشکارييهاگانیمسئولومرتبط
يهایژگیوبهباتوجهاطالعاتآوريجمعبراي. گیرندمیقرارپژوهشیبرداريبهره

بهمراجعهوحضوريمصاحبهپرسشنامه،تکنیکازتحقیقمتغیرهايتعدادوموضوع
ابزاريمقالهایندرراهبردتدوینپژوهشروش. استگردیدهاستفادهمداركواسناد
.استآفنديدفاعاجراییسیاستگذاريبراي
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تحقیقنظريچارچوب
پژوهیآیندهانجامصحیح،سیاستگذاريواستراتژیکریزيبرنامهنوعهرنیازپیش

ایندر). 33: 1394احمدي،(استسیاستگذاريبرمقدمپژوهیآیندهواستصحیح
متغیرهوایینیرويتاکتیکیشکاريهايیگانتوسعهبرايسیاستگذاريپژوهش
هايیگان.باشدمیوابستهمتغیرتاکتیکیشکاريهايیگانتوانمندسازيومستقل،
انسانی،نیرويچونهاییمؤلفهازوابستهمتغیرعنوانبههوایینیرويتاکتیکیشکاري

نموداردر.اندگردیدهتشکیلسازمانیساختارو) فرماندهیسامانه(مدیریتتجهیزات،
:گرددمیارائهپیشنهاديهايسیاستبهنیلبرايپژوهشمفهومیچارچوب) 2(

نظري تحقیقچارچوب):1نمودار (

شاخصکهاستبرخوردارتوانمنديومطلوبیتازتاکتیکیشکاريیگانیکهنگامی
.نمایدصدقآندربارهمستقلمتغیر

پژوهشادبیات
درمعیناهدافبهدستیابیبرايییهاراهوهاروشریزيبرنامهوطراحیسیاستگذاري

"برایسون. ام. جان"ازسیاستگذاريتعریفبهتوجهبا. باشدمیمشخصهايزمینه

کردبنديتقسیمزیرمراحلبهطورکلیبهراسیاستگذاريمراحلتوانمی

توسعه یگانهاي گذاريسیاست
شکاري تاکتیکی نیروي هوایی

توانمندسازي 
یگانهاي 
شکاري 
تاکتیکی 

نیروي هوایی 
در ایران

هاي توسعه توسعه دفاع افندي در نیروي هواییشناسایی و تبیین تجهیزات مؤثر بر سیاست

هاي توسعه توسعه دفاع افندي در نیروي هواییمؤثر بر سیاستشناسایی و تبیین نیروي انسانی 

هاي توسعه توسعه دفاع افندي در نیروي هواییشناسایی و تبیین سامانه فرماندهی مؤثر بر سیاست

هاي توسعه توسعه دفاع افندي در نیروي هواییشناسایی و تبیین ساختار سازمانی مؤثر بر سیاست



121یکموبیستقرناولربعدرآجاهوایینیرويآفنديدفاعتوسعهسیاستگذاريراهبردينگريآینده

. اصالحوارزیابی- اجرا-ریزيبرنامه–هادادهگردآوري) 1389:89رضاییان،(
دولتیفرهنگ،یاسیس،ياقتصادنظامی،ازاعم(کلیهايمشیخطدفاعی،سیاستگذاري

ابزارهاییکردنهماهنگفراینددفاعییاستس.استامنیتیتهدیدهايدفعمنظوربه
اهدافتأمینوتهدیدهادفعجهتدرگیردمیاختیاردریاداردواختیاردردولتکه

سیاستیمسئلهبیانشاملسیاستگذاريفرایندمرحلهدوحاضرپژوهشدر.استملی
:گرددمیجامآنذیلشمايمطابقسیاستیپیشنهادبنديصورتو

مسئله سیاستی دفاع آفندي نهاجایانب:1مدل 
داخلیابعاددرهموارهونبودهامنمحیطتعریفازفارغهیچگاهایراناسالمیجمهوري

تواناییکهاستنیروییتاکتیکی،هوایینیروي. استداشتهامنیتدغدغهخارجیو
وزمینی(سطحینیروهايهماهنگیبایاوتنهاییبهراتاکتیکیهواییعملیاتانجام

پدافنديوآفنديعملیاتاجرايبارزمیآمادگیحفظضمننیرواین. دارد) دریایی
.کندمیخنثیآنراعملیاتیاومنهدمرادشمننظامیقدرت
توسعه). 22: 1374قوام،(استخاصهدفیبهحصولبرايهدفدارتغییرتوسعه
نظامیتوسعهاجراییگذاريسیاستحاصلهوایینیرويتاکتیکیشکاريهايیگان

هايعرصهدرتوانمندسازياین. استهوایینیرويهواییقدرتتوانمندسازيمنظوربه
بخودتحققصورتتجهیزاتوسازمانیساختارفرماندهی،ومدیریتانسانی،نیروي

چنینو. "استآفنديدفاعاجراییسیاستگذاريحاصل"هوایینیرويتوسعه.گیردمی

وضعیت نیروي انسانی-
وضعیت تجهیزات-
وضعیت سامانه فرماندهی-
وضعیت ساختار سازمانی-
هاجنگتخصصی شدن -

آفندهوایی، پدافند (هواییکارکردقدرت-
اطالعات و آوريجمعهوایی، مراقبت، 
جنگ الکترونیک)

(ACT)رزم هوایی هايتاکتیکجنگ -

)(CAPگشت رزمی (آماده باش هوایی) -
(Airscort)پایش (اسکورت) هوایی -

(Air intercept)رهگیري هوایی -

(Scramble)آماده باش زمینی -

(ECCM)اقدامات ضد ضدالکترونیک -

عملیات شناسایی و مراقبت هوایی-
آمایش پایگاهی-
سازماندهی تجهیزاتی-
نیروي انسانی کیفی-
خلبانی و هايآموزشمدرنیزه کردن -

فنی

فرایند دستورکار 
سیاستگذاري: 
توانمندسازي 

شکاري هايیگان
تاکتیکی نیروي 

هوایی در ایران
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وبازدارندگیشرایطنمودنفراهمبرايقواتعادلوتوازنبرقراريازعبارتستايتوسعه
براساسنیرویی،ساختاربهبخشیدنبهبودطریقازدشمنبامقابلهورویارویییا

کاشانی،زادهملک(صلحزماندرآیندهاحتیاجاتواهدافیاوتهدیداتبرآوردهاي
1376 :19.(
وکشورهاتهدیدآمیزرقابتوفناوريدرکیفیتافزایشدلیلبههواییقدرتتوسعه

غالبگفتمانبهپیوستوقوعبه21قرندرجنگالگويدرکهتحوالتیهمچنین
سرعتقبیلازهایییژگیودارايکارکردوماهیتنظرازهواییقدرت. گردیدتبدیل

نیرويازبرخورداريهمچنینوباالتخریبیتوانودقتازبرخورداريوپذیريانعطاف
العادهفوقآنتأثیرگذاريووسیعهواییقدرتمانوروعملحوزه.استکیفیانسانی

ودولتیاماکنوتسلیحاتیصنایعونیروهاتجمعاقتصادي،وصنعتیمراکز. است
. باشندمیتاکتیکیشکاريهايیگانهجوممورداهدافجملهازمواصالتیخطوط
سرنوشتتعییندرراهوایینیرويتاکتیکی،شکاريهايیگانزايقدرتهايمؤلفه
).357: همان(بخشیدمیاساسیاولویتجنگ
رارهبرينقشهوایینیرويآیندههايجنگدراستممکن"گویدمیمایکلژنرال
"کردندمیهدایتهاشوالیهراهاجنگوسطیقروندرکههمانطوريشود،دارعهده

درپیچیدگیهوایی،صنعتدرفناوريپیشرفتورشدباهمزمان).361: همان(
دههسههايجنگطیآنهاازاستفادهکثرتوتجهیزاتاینازاستفادههايتاکتیک

قدرتعرصهدرششموپنجمنسلهواپیماهايحضور. استپیوستهوقوعبهاخیر
جنگایران،علیهعراقساله8جنگلیبی،بهحملهدرهواییقدرتازاستفادههوایی،

بهدستیابیدرهواییقدرتبکارگیرياهمیتافغانستان،ویوگسالويبهحملهنفت،
قدمتعلتبههوایینیرويهايیگاناما. نمایدمیآشکارپیشازبیشرانظامیاهداف

ازناشیهايزیانوانقالبیعمرتجهیزاتی،وآموزشیالگوهاينبودنروزبهتجهیزات،
دفاعیگذاريسیاستکهداردضرورتبنابراینگردندتوانمندویافتهتوسعهبایدجنگ

توسعهوهوایی،قدرتارتقابرايسیاستگذاري. گرددعملیزمینهایندرمطلوبی
.باشدگشامیگرهرابطهایندرسازمانیساختار
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هواییقدرتکارکرد
نفوذ. استهواییرزماجرايباکشورهواییحریمازحفاظتهواییقدرتاصلیکارکرد

وهواییمطلقبرتريکسبسطحی،نیروهايازپشتیبانیدشمن،هايسرزمینعمقدر
. باشدمیهواییقدرتمهمکارکردهايازدشمنپشتیبانیوعقبمناطقبمباران

) هوایینیرويتاکتیکیشکاريهايیگانبرتأکیدبا(هواییقدرتبکارگیريهايحوزه
الکترونیکجنگواطالعاتآوريجمع،مراقبتهوایی،پدافندهوایی،آفند: ازعبارتند
کشور،آسمانازمراقبتوپاسداريبازدارندگی،اعمالبهصلحزماندرهواییقدرت

قدرت. پردازدمیناشناسپرندهاشیاءکنترلوشناساییوبیگانگانتجاوزجلوگیریاز
فریب،نفوذ،مراقبت،ومشاهدهانهدام،قبیلازعملیاتیبهجنگزماندرهوایی

.نمایدمیاقدامممانعتوجداسازي
سازمانیساختارایراناسالمیجمهوريهواينیرويدرآفنديدفاعرویکرددركبراي

اینایجادروندوتاریخبنابراین. دارداهمیتآنپایگاهیآمایشوایرانهوایینیروي
وطراحی. گیردمیقراربررسیموردپایگاهیابنیهوتجهیزاتوسازمانیساختار

درودومپهلويرژیمدوراندرهوایینیرويتاکتیکیشکاريهايیگانسازماندهی
هايجنگتجربیاتبهباتوجهوغربیالگويباسردجنگامنیتیمناسباتچارچوب

انسانی،نیرويآموزشالگويتجهیزات،. گردیديصورتبندمیالديشصتوپنجاهدهه
مؤلفهسهدرهوایینیرويسازمانیساختار. بودغربیکامالً ازماندهیومدیریت

:بودزیرشرحبهانسانینیرويوتجهیزاتپایگاهی،آمایشوتأسیسات
نواحیبرتمرکزباشکاريپایگاههشتدارايهوایییروين:پایگاهیآمایش) الف

گرداندودارايپایگاههر. بودفارسخلیجسواحلوکشورجنوبوغربشمالغرب،
سیاستراهبردهايغالبدرکهبودF14وF4,F5غربیهواپیماهايبهمجهزپروازي
پیروزيبا. گردیدواگذارایرانبهنیکسونستونهدواستراتژيمخصوصاًآمریکاخارجی
جنگآغازباوپیوستوقوعبهغربباپیمانیهمازا.ا.جقطعیگسستاسالمیانقالب

باا.ا.جسازندگیدوراندر. گردیدندفعالچابهاروامیدیهشکاريهايپایگاهتحمیلی
فعالضرورتکهشدمواجهکشورشرقیمرزهايدرطالبانپدیدهازبرآمدهناامنی
بهگرددمیمالحظهلذا. گردیداحساسشرقیمرزهايدرکشورهواییقدرتشدن

کمیگسترشا.ا.جپیرامونیمرزهايدرناامنیپدیدهکردنپیداوسعتتناسب
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یکهواییهايپایگاهاینکمیتوسعهوگسترش. گرددمیعملیشکاريهايپایگاه
دیگر،طرفاز. شودمیمحسوبهوایینیرويتاکتیکیشکاريیگانهايبرايقوتنقطه
هايپایگاهساختمانیوتأسیساتیتجهیزاتی،انقالبیعمرقدیمی،پروازيسطوحوباندها

مقابلهطرح(خاصشرایطدرعملیاتیوپایگاهیآمایش. گرفتقرارتوجهموردشکاري
مستقلمناطقتشکیلکشور،شرقدرهواییهايپایگاهایجاد،)ناهمترازتهدیداتبا

میزانهمچنین. گرفتقرارتوجهموردراستاایندرايجزیرهمستقلراهبردوهوایی
یکیافتهتوسعهوتوانمندشکاريیگانیکبرايعملیاتدراستمراروپشتیبانی

ازبایدشکاريیگانمتوالی،روزهايطیاحتمالینبردیکدریعنی. استمهمشاخص
آمایشینهمچن.باشدبرخوردارتجهیزاتنگهداريتداوموقطعاتتأمینپشتیبانی،

ساختمانوتاسیساتوپروازيسطوحوباندهاوضعیتپایشبرمشتملپایگاهی
سیاستگذاريدردشمنهواییحمالتمقابلدرتاسیساتاینمقاومتمیزانوهاپایگاه
.استبرخورداراهمیتازآفنديدفاع

غربیتسلیحاتبرمبنايشکاريیگانهايتجهیزاتییسازمانده:تجهیزاتیسازماندهی)ب
1975تا1965سالازآمریکاییتجهیزاتبرايایرانهايسفارشوخریدهامبلغ. بود
فروشمبلغکل1.نمودصعوددالرمیلیون109ومیلیارددوبهدالرمیلیون69از

میلیارد4/14بربالغ1356تا1351ازایرانبهآمریکامتحدهایاالتجنگیتجهیزات
).1377:345ازغندي،. (بوددالر

به1979تا1975ازآمریکاازایرانشدهخریداريتجهیزاتووسایلمختصرلیست
:استزیرجدولشرح

سال تحویلتعداد سفارشنوع تسلیحات

F-148078–1976هواپیماي تام کت 
F4-E51979فانتوم 
F4-E111978فانتوم 

10001978موشک ضد رادار
1976-48078موشک هوابه هوا فونیکس

5161980موشک هوا به هوا
H-91861980موشک هوا به هوا 

L-g15028-1977هوا موشک هوابه 
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هواپیماهايبهمذکورتاریخازقبلهوایینیرويتاکتیکیشکاريیگانهايکهحالیدر
نیرويخدمتدر1343سالازF-5نوعهواپیماهاي. بودندمجهزگردیدهF-5و F-4Dنوع

قراربرداريبهرهمورد40دههاواخراز-D۴Fهواپیماهايوگرفتندقرارایرانهوایی
.گرفتند
بهراتجهیزاتایننمودنمدرنوبازسازياصالح،تجهیزات،اینانقالبیعمروقدمت

علیهجنگوقوعواسالمیانقالبپیروزيبادیگرطرفاز. نمایدمیتبدیلضرورتیک
بسترکهشدندمواجهجدیديشرایطباتاکتیکیشکاريیگانهاياسالمی،جمهوري

شدمواجهغربتسلیحاتیجانبههمهتحریمابا.ا.ج. بودجدیدهايقوتوفرصتتهدید،
تریناصلیهواییمدرنتجهیزاتازبرخورداريلحاظبهتاکتیکیشکاريیگانهايو

بهراخودجايغرببهنگاهراهبردنظامیفناوريجذبمؤلفهدر. بودندتحریمکانون
شکاريهايیگانلذاداد،صنعتایندارندگاندیگرنظامیفناوريازبرداريبهرهراهبرد

صنایعبخشدر. شدندSU-24وF-7،MIG-29هواپیماهايبهمجهزتاکتیکی
صورتصاعقهوآذرخشدرنا،هواپیماهايساختفناوريبهدستیابیهواپیماسازي

رادارضدهواپیماهايو) سرنشینبدون(پهبادهواپیماهايانواع. گرفتبخودتحقق
رويبرشرقیهواپیماهايالکترونیکیهايسامانهومهماتتعبیه. گردیدندطراحی

تجهیزاتبنابراین. گردیدعملیتجهیزاتاینکردنمدرنیزهجهتغربیهواپیماهاي
. استحاضرپژوهشدرآفنديدفاعسیاستگذارياصلیهايپایهازیکیعنوانبههوایی

آفنديدفاعتوسعهوتجهیزاتتوسعهکهاستآنازحاکیگرفتهصورتومطالعه
شودمیسببرادیگريتوسعهکدامهرتوسعهداشتهمستقیمارتباط

یديخورش80دههاوایلتاانسانینیرويبخشدرهوایینیروي:انسانینیروي) پ
شکلایراندر1359سالازخلبانیدانشکده. استبودهکیفیتوسعهوشکوفاییشاهد
نیزهواییدانشگاه. گردیدعملیایراندرآنآموزشتکمیلیدورهتاابتداازوگرفت
وقتنخبگانتدابیربا1367سالازتاکتیکیشکاريیگانهايفنیکادرآموزشجهت
ساختوتجهیزاتنگهداريوتعمیربخشدر. نمودبکارآغازستاريشهیدونهاجا

خالق،وکیفیدیده،آموزشانسانینیرويوفنیجهادگرانوقفههایبیتالشقطعات
اينوبهبازدیدهايونگهداريوتعمیر. داشتدنبالبهرانهاجاعملیاتیهايیگانتحرك

پویاوعملیاتیبصورتتاکتیکیشکاريیگانهايوگردیدانجامشکاريهواپیماهاي
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میلیاردهادریافتباآمریکاییمستشارهزارهادهکهبودحالیدراین. دادندحیاتادامه
برعهدهسابقرژیمدرراتجهیزاتایننگهداريایرانملتالمالبیتازسرمایهدالر

اما. شدمیعملیکشورازخارجدرنگهداريوتعمیرهايفعالیتازبخشیوداشتند
تبدیلوساختارشدنمدرنونوآوريپویایی،بهمنوطسازمانیساختارهرحیاتادامه
هایطوالنییمتحرتحمیلی،جنگوقوع. استآنقوتنقطهبهسازمانآنهايضعف
ازگیريبهرهوغرب،باتکنولوژیکشکافتجهیزات،انقالبیعمرا،.ا.جعلیهغرب

شکاريهايیگانبرايراکیفیانسانینیرويبهنیازشرقی،کشورهايهواییتجهیزات
.استنمودهتبدیلانکارناپذیرضرورتیبهتاکتیکی

بهفناورياینبکارگیري. رودبکارمیباالهايفناوريتاکتیکیشکاريهايیگاندر
راتجهیزاتاینبکارگیريمهارتکسبقابلیتکهاستوابستهکیفیانسانینیروي
ازکیفیانسانینیرويجذبجهتسازمانیمطلوبهايجاذبهایجادلذا. باشندداشته
. استبرخورداراهمیتازمطلوباقتصاديمعشیتوشایستهاجتماعیمنزلتقبیل

هايمهارتسطوحاحیاصورتدراحتماالً. گرددبهینهبایدکیفیانسانینیرويآموزش
برمبتنیآموزشوضعیتبهبودبراي. یابدمیارتقاانسانینیرويکیفیمطلوبیتفنی
کیفیتبهبودفنی،وخلبانیهايآموزشکردنمدرنیزهکهداردضرورتآفندي،دفاع
ومستقلکشورهايباآموزشیتعاملآموزش،نظارتدربرايریزيبرنامهآموزشی،منابع

رزمایشومانورهامشترك،عملیاتآموزشدانشجو،واستادتبادلقبیلازیافتهتوسعه
وتعمیرهايروشدر. گیردقراراولویتدرکشور،ازخارجهايدورهطیومرکب

آموزشییگانهايتجهیزاتسازيینهبهوسازهایهشبتوسعههوایی،تجهیزاتونگهداري
توسعهکشورهايامروزیناستانداردهايباآموزشیوتکنولوژیکشکافرفعپروازي،و

دنیاروزهايفناوريبهشدنمجهزهمچنین. استبرخوردارايیژهواهمیتازیافته
دلیلبهجنگطولدر. استبرخورداراهمیتازهواییقدرتدربرتريکسببراي

درقطعاتتعویضوفنیآزمایشاتانجامامکانموجودهايتحریمواضطراريشرایط
شرایطاین. باشندمیتجهیزاتدچارخستگیفنیبعدازلذاونبودممکنالزمزمان

کهاستآمدهبوجودآنانهايتالشوفنیکارکنانهايتوانمنديوهاقابلیتعلیرغم
کیفیانسانینیرويجذبدرسالهدهوقفه. گرددرفعبایدساختاريضعفیکعنوانبه
درراخودیراتتأثگردید،حادثجنگیشرایطعلتبهونهاجادر1357-67سالازکه
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تأمیندروقفه.استدادهنشاندیدهآموزشوکیفیانسانینیرويبعددراخیرسالهاي
نیرويجذبوفنیمهارتسطوحیااح.داشتادامهکماکان80دههتاانسانینیروي
1400ییهوانیرويبرايفقرهایندرمعضلبرغلبهراهکارهايجملهازکیفیانسانی
اهمیتازآفنديدفاعسیاستگذاريدرانسانینیروينقشبنابراین. باشدمییديخورش

جهتانسانینیرويسازماندهیوآموزشگزینش،الگويخالصهبطور.استبرخوردار
منزلتارتقاء. استساختارياصالحنیازمندنهاجاتاکتیکیشکاريیگانهايدردهیبهره

کیفیانسانینیرويجذببرايراالزمجاذبهآنانمطلوبمعیشتوکارکناناجتماعی
وکیفیانسانینیرويایجادبهروزمعیارهايمطابقِآموزشِ. نمایدمیایجاد

مبنايبرآفنديدفاعسیاستگذاري. رساندمیمددآنانمطلوبپذیرياطاعت
یگانیکایجادودفاعیبازدارندگیایجادراستايدرکیفی،انسانینیرويسازماندهی

رفعجهتدرسازماندهیالگويینبنابرا.استیافتهتوسعهوتوانمندتاکتیکیشکاري
.باشدآفنديدفاعبرمبتنیبایدتهدیدات

نهاجاتاکتیکیشکاريهايیگانرويپیشتهدیدات
براساسهایگاناینساختاربهبودپیدرتاکتیکیشکاريهايیگانتوسعهسیاست
پاسختوسعهسیاستبنابراین. استآیندهاحتیاجاتواهدافیاوتهدیداتبرآورد
ضعفنقاطرفعوفرصتدركتوسعه. استتهدیدیکبهشدهریزيبرنامهوعقالنی
درتهدیداتوهافرصتصحیحدركتوانمنديیعنیتوسعه،عبارتی،بهاستساختار
نظامیهايیگانتوسعهراهبرددرمهمیتأثیراخیردههچندطیالمللبینمحیط

وتهدیداتدركباملیدفاعگذاريیاستساساس،اینبر. استداشتهکشورها
SWOTروشازوگرددبندیمیصورتآیندهاهدافبرايریزيبرنامهیاوهافرصت

برايکشورتواناییوتهدیدتحلیلاز). بعد38: 1382صدوقی،. (گرددمیاستفاده
نظامیهايقابلیتتوسعهمدلایناصلیهدف. شودمیتعیینآیندهاهدافمقابله،
نیرويتاکتیکیشکاريهايیگانتوسعهالگو،ایندر. استتهدیداتبامواجههجهت
محیطوايمنطقهمحیطمؤلفهسهبایدواستا.ا.جدفاعیسیاستبرمبتنیهوایی

کهتهدیداتیبهتوجهبا. نمودلحاظآفنديدفاعسیاستبنديصورتدرراالمللیبین
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تنوعراهاتاکتیکوراهبردهاباید. استمواجهایراناسالمیجمهوريامنیتیفضاي
.بخشید
، چوبین(.داردتهدیدزاماهیتیباشد،فرصتدارايآنکهازابیش.ا.جامنیتیمحیط
دفاعیهايسیاستطراحیدرالمللیبینوايمنطقهمحیطاهمیتبهبنا) 87:،2001
پیرامونیکشورهايازبرخینظامیاستراتژيتطبیقی،مطالعهیکادر.ا.جهوایینیروي

تبییندرتوانندمیوکنندمیاعمالخودهواییهايتاکتیکدرآفنديرویکردکها.ا.ج
مرورذیلجدولمطابقگیرند،قرارتوجهموردایرانآفنديدفاعسیاستعلمی

.گرددمی

استراتژي نیروي هواییکشورردیف

مقابله باتهدیدات دوربرد طرح استراتژیک اسراییل داشتن سیستم دفاعی چندالیه و جامع براي اسراییل1
باشد.ها و هواپیماهاي حامل تسلیحات انهدام انبوه میکه شامل موشک

امریکا2

کند و اصوًال اي را در جنگ ایفا میبر اساس دکترین نظامی آمریکا، نیروي هوایی نقش عمده-1
هوایی نقش مبناي دکترین مذکور، برتري هوایی است و بر این اساس نیروي هوایی و عملیات 

عمده و محوري دارد.
باشد:هاي عملیاتی نیروي هوایی امریکا بر اساس آخرین تغییرات بشرح ذیل میفعالیت-2

مستقیم یر ریتأثاستراتژیک یک عملیات هجومی است که با حملهحمله استراتژیک:-یکم
کنترل -دوم.دینمایمرهبري، منابع و آماد و استراتژي دشمن اهداف ملی آمریکا را تأمین 

کنترل آسمان افزایش کارایی رزمی در راستاي انجام اهداف هدففضاي هوایی در منطقه رزم:
عملیات ویژه:-سومفرماندهان نیروهاي مشترك است.

شامل سلب تحرك در منطقه، قدرت آتش (ییهواعبارتست از استفاده از عملیات ویژة نیروي
یات ویژه شامل تسلیحات غیر متعارف، اقدام مستقیم، هدایت انواع عملمنظوربه)دقیق و...

شناسایی ویژه، ضد تروریسم، عملیات روانی و ...)

چین3

است که از سرزمین چین و منطقه هوایی ین) اPLAAF(اولیه نیروي هوایی چینمأموریت-
.هاي دریایی و زمینی را فراهم نمایدآن دفاع کند، همچنین پشتیبانی هوایی الزم براي یگان

هاي عمرانی کشور و هاي غیررزمی مثل کمک در طرحبرخی از مواقع این نیرو وارد مأموریت
شود.مینیزامداد حادثه دیدگانونجاتهايعملیات
به عملیاتصحنهسطحدرراتسلیحاتومشتركنبردمدیریتوظایفچینارتشهوایینیروي
کند.میهدایتغیرخودکارصورت

کهدادنشانکوزوووصربستاندرجنگخلیج،جنگکهمعتقدندچینیاستراتژیست هاي
ودیجیتالی اطالعاتدرصورتی که.استنزولحالدرمکانیزهوسنگینرزمیهايرستهاعتقاد به

مدیریتعضوکهچینینظامیارشدتحلیلگرچندین.استنبردوجنگعمدهروشکردن
کنترل،اطالعاتجنگنزدیک،آیندهدرکهمعتقدندهستند،چیننظامیعلومآکادمیسازمان

.کندمشخص میراجنگآیندهوشکل
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کشورهاي حوزه 4
بر شوراي همکاري خلیج فارسمحور با تکیهاستراتژي جنگ ائتالففارسخلیج

محوراستراتژي جنگ ائتالفبریتانیا5

اي با تهاجم ارتش هند اي، استراتژي نیروي هوایی پاکستان مواجهه مقابلهاستراتژي دفاع منطقهپاکستان6
است

پیمانی اعضاي پیمان ناتو استمحور با هماستراتژي جنگ ائتالفترکیه7

:کهباشدداشتهراآنتواناییبایدا.ا.جدفاعیسیاستحقیقتدر
نمایدغلبهجنگیمختلفالگوهايوگوناگوناحتمالیحوادثبر- 1
.بگذاردتأثیرايمنطقهوپیرامونیامنیتیمحیطگیريشکلبر- 2
)64: پیشین(نمایدایجادانطباقراهبرديهايموقعیتتغییراتبا- 3
وجودهموارها.ا.جعلیهغربتهدیداتاسالمیانقالبپیروزيازپسدههسهطولدر

بهايهستهفناوريمؤلفهنیزاکنونهمانجامیده،فعلیتبهتهدیداتاینگاهیوداشته
وايمنطقهمحیطاهمیتبدلیل. استشدهتبدیلا.ا.جعلیهغربجوییمواجههمیدان

درکشورهاایندفاعیاستراتژيهوایی،نیرويدفاعیسیاستگذاريدرا.ا.جايفرامنطقه
ا،.ا.جساله20اندازچشمبرنامهنیز،داخلیمحیطدر. استگردیدهارائهپیشینجدول
وجانبههمهبازدارندگیبرمبتنیدفاعیسامانبامقتدرومستقلامن،راآیندهایران

شکاريهايیگانتوسعهسیاستگذاريروایناز. داندمیحکومتومردمپیوستگی
تهدیداترفعبرمبتنیوبازدارندگیسیاستاینراستايدرهوایینیرويتاکتیکی

توسعهخصوصدرتاکنونمجزابصورتییهاپژوهشآمدهبعملهايبررسیبا. است
.استگرفتهصورتنظامیهايیگانمختلفهايبخش

تاریخ دفاعدانشگاهپژوهشگرعنوان پژوهشردیف
آوري اطالعات سیگنالی در جمعهايسیستمتأثیر 1

عملکرد عملیاتی فاشا
محمدحسینی

دانشگاه عالی 
دفاع ملی

1383

2
حمدياعلی تدوین استراتژي توسعه ناوگان هوایی نهاجا

دانشگاه عالی 
دفاع ملی

1385

تدوین استراتژي جذب کارکنان نهاجا در مقابله با 3
تهدیدات

احمد مهرنیا
دانشگاه عالی

دفاع ملی
1385

تدوین استراتژي در توسعه و کاربرد فرماندهی و 4
کنترل در نهاجا

سیدرضا 
پردیس

دانشگاه عالی 
دفاع ملی

1385

مقایسه هواپیماهاي رهگیر طرح پدافندي نهاجا با 5
هواپیماهاي رهگیر همجوار

محمد حسینی
دانشگاه عالی 

دفاع ملی
1383
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وتحلیلتجزیه
زیرااستاستراتژیکتفکرموجدوبودهاستراتژیکریزيبرنامهبرمقدمپژوهیآینده
هممحتملوممکنهايیندهآشناختبهفعلیوضعوموجوداطالعاتتحلیلضمن
باشدمیتهدیدزاموقعیتیا.ا.جژئوپلیتیکموقعیت). 32: 1394احمدي،(داردتاکید

استواربازدارندگیودفاعمبنايبرا.ا.جنظامیدکترینمبناهمینبر). 1378:9فولر،(
شریفهآیهبهاعتقادباتعرضعدماصلبهاعتقادعیندرمسلحنیروهايواستگردیده

تجربیاتوا.ا.جدفاعیهايسیاستو")60آیهانفال،(...قوّهمّنمااستطعتمواعدّواُلهم"
هايآمادگیکسبراستايدرموجودفرصتدروصلحزماندراخیردههسهتاریخی

نیازمندبازدارندگیودفاعیهايقابلیتکسبجهتدرهاکاستیوکمبودهارفعوالزم
جلوییلبهدفاعیبازدارندگیدرنهاجازیرا.باشدمیهوایینیرويدفاعیبنیهتقویت
وشکاريهايیگانتوسعهبراثرگذارعواملراهبرديچنینراستايدر. بودخواهدحمله

آرايوتجربیاتبرمبتنیوپیمایشیتحقیقروشطریقازراهوایینیرويتاکتیکی
ازوشناساییE.F.EیخارجبعدوI.F.Eداخلیبعددرآمدهعملبهتحقیقاتوخبرگان

بهونمودهبنديرتبهجداگانههايپرسشنامهطیخبرگاننظروآماريهايروشطریق
SPACEماتریسروشطریقازوشناساییزوجیراهبردهايSWOTماتریسکمک

انتخابخبرگاننظربامطلوبراهبردوارزیابیتاکتیکیشکاريهايیگانجایگاه
مدیریتمدل) 1(جدولمطابقطرحاینمفهومیمدلیانظريچارچوب. گرددمی

.باشدمیدیوید.آر.فرداستراتژیک
استراتژي) چارچوب جامع تدوین 1جدول 

)(InputStage(مرحله ورودي
EFE)(ماتریس ارزیابی عوامل خارجیIFE)عوامل داخلی (ماتریس ارزیابی عوامل

(Matching stage)مرحل تطبیق یا مقایسه 

(IE)ماتریس داخلی و خارجی (SWOT)ماتریس عوامل داخلی و خارجی 

)(DecisionStageیريگیمتصممرحله 
SPACEماتریس ارزیابی موقعیت (QSPM)ماتریس برنامه ریزي استراتژیک کمی 

تدوینبراينیازمورداصلیاطالعاتچارچوب،ایناولمرحلهدر:وروديمرحله
توسعهراهبردتدوینبرايوخارجیداخلیمحیطاثرگذارعواملهمانهاکهاستراتژي
و) EFE(یداخلعواملارزیابیماتریسوتعیینباشدمینهاجاتاکتیکشکاريیگانهاي

)3و2جداول. (گردیدتشکیل) IFE(یخارج
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داخلیعواملبررسی: الف
ابعاددرهوایینیرويتاکتیکیشکاريهايیگانداخلیمحیطمطالعهوبررسیبا

سایروتأسیساتیومالیوضعیتیزاتتجهانسانی،منابعساختار،فرماندهی،ومدیریت
عواملارزیابیماتریسکهاستشدهشناساییضعفوقوتنقاطسازمانیدروناجزاي
.استشدهحاصلفعالیتایننتایجازداخلی

)(IFEیکیتاکتمـاتریس ارزیابی عوامـل داخلی در یگانهاي شکاري ) 2جدول 

X<4>1زانیمعــوامـل داخــلی

بیرضزهینرمال
اهمیت

شـدّت 
رتبه

1<X<4

نمـره 
نهـایی Sالف ) قــوت

037/03111/0پشتیبانی)-عملیاتی، فنی(کارکنان با مهارت1
روحیهایثار گري (شهامت، شجاعت، ایمان و مبانی 2

050/0315/0اعتقادي)
050/042/0داشتن کارکنان خالق ومبتکر در نهاجا3
هاي نظري و عملی در حوزه نوآوري و انجام پژوهش4

050/0315/0پژوهی در نهاجاآینده
بهره گیري از تجربیات کارکنان مجرب (فنی، 5

050/042/0عملیاتی و پشتیبانی) با تجارب جنگ تحمیلی
050/042/0هاي عملیاتی و اعمال بازخوردهاي الزمانجام بازرسی6
050/0315/0فرماندهی و کنترل صحنه نبرد...)7
رزمی، عملیاتی، مهارتی و هاییکه توانرزمایش8

050/0315/0دهدمدیریتیکارکنان را افزایش می
050/0315/0تعداد تجهیزات عمده (هواپیما و...)9

037/03111/0تسترها و ابزاراالت تعمیر و نگهداري10
037/04148/0توان ساخت تأسیسات پایگاهی11

ب) نقاط ضعف
مشغول خدمت (عملیاتی، تجربه و مهارت کارکنان 1

050/021/0پشتیبانی)-فنی
050/021/0مدیریت سرمایه انسانی (جذب، آموزش و نگهداري)2
انجام مأموریت مستقل وخود اتکا با قابلیت تحرك 3

050/021/0براي جابجایی و پراکندگی
هاي عملیکه توان رزمی و اعتماد به نفس آموزش4

050/021/0دهدمیکارکنان را افزایش 
هواپیماهایکوچک تهاجمی (قابل برخاست از باندهاي 5

050/021/0پروازیکوچک)
050/021/0هواپیماي بدون خلبان چند منظوره6
050/021/0سازهاي پروازيشبیه7
050/021/0هاي امن عملیاتیپایگاه8
ها و باندهاي اضطراري با توجه به آمایشتعداد یگان9

050/021/0سرزمینی
037/02074/0هاساختار سازمانی یگان10

7/2مجمـوع
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خارجیعواملبررسی-ب
واجتماعینظامی،عواملبرمشتملهوایینیرويازخارجعواملفعالیتایندر

درتاثیرگذارعواملسایرهمچنینووتجهیزاتفناوريسیاسی،اقتصادي،فرهنگی،
مطالعهوبررسیموردنیزتاکتیکیشکاريیگانهايتوسعهبرالمللیمؤثروبینملیسطح

ذیلجدولدرآمدکهدستبهخارجیتهدیدهايوهافرصتآننتایجازگرفتوقرار
.اندگردیدهمنظور

EFEیکیتاکت) مـاتریس ارزیابی عوامـل محیط خارجی در یگانهاي شکاري 3جدول 

X<4>1زانیمعــوامـل خارجی
نرمالیزهضریباهمیت

شـدّت 
رتبه

1<X<4

نمـره 
نهـایی الف ) فرصت

تأکیدات فرماندهی معظم کل قوابر بر ارتقاء توان دفاع 1
063/04252/0هاي آیندههوایی کشور ونقش قدرت هوایی در جنگ

همسو بودن استراتژي توسعه صنایع دفاع درتأمین 2
063/04252/0مطالبات عملیاتی نهاجا

تأمین منابع انسانی متخصص از منابع داخل کشور و 3
063/03189/0دانش آموختگان خارج از کشور

هاي عرضی تخصصی (عملیاتی، فنی و طیدوره4
063/04252/0مدیریتی) در خارج از کشور

هاي غیر نظامیکشور در تأمین توان دانشگاه5
063/03189/0نیروي هواییهاي (علمی، صنعتی مدیریتی) نیازمندي

ها ونقش توبوگرافی نقش وسعت کشور درآمایش پایگاه6
063/03189/0آن در پدافند غیرعامل

063/03189/0هاي نوین آموزشیامکان بهره گیري از فناوري7
063/04252/0هاي نیرویی، مشترك و مرکبرزمایش8
063/03189/0جاريهاي دفاعی و امنیتی دکترین و سیاست9

هاي نظري و عملی در حوزه نوآوري و انجام پژوهش10
063/03189/0هاي باالترآینده پژوهی در رده

توان صنایع هوایی در ساخت هواپیما، پهپاد، موشک، 11
تجهیزات الکترونیکی، تعمیرات کلی هواپیما، بهینه 

هاي آرایههاي هواپیماها در حوزه سازي و ارتقاع قابلیت
مختلفو رادارهاي متحرك و تولید قطعات

063/04252/0

ب) تهدیدات
هاي مختلف هواپیماهاي کشور تهدید در هایآرایهقابلیت1

و بمب، جنگ موشکهاي رادار هواپیما،حوزه
الکترونیک

063/01063/0

047/02094/0هاي اقتصادي، نظامی...تحریم2
063/01063/0تهدیدات نظامی3
063/02126/0هاي آیندههایجنگویژگی4
063/02126/0بنیه اقتصادیکشور و اعتبارات ن. م5

80/2مجمـوع
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مرحلهدر: SWOTیسماتروتشکیلخارجیوداخلیعواملمقایسهیاتطبیقمرحله-2
ومأموریتانداز،چشمداشتننظردربااول،مرحلهازحاصلاطالعاتبهتوجهبادوم،

خارجیاصلیعواملو) کلیديهايضعفوهاقوت(داخلیاصلیعواملسازمان،اهداف
وطراحیبامرحلهایندر) 4(جدول. شوندمیدادهتطبیقهمبا) تهدیدهاوهافرصت(

.استشدهاحصاءاستراتژيهايگزینهکلیهSWOTماتریسبکارگیري
وارزیابیماتریسروشازاستفادهابتداباسوم،مرحلهدر:گیريیمتصمسوممرحله
برگزیدههااستراتژيچگونگیوموقعیتSPACEاستراتژیکاقداموموقعیتتعیین

مختلفهايگزینهسپسو) 5(جدولبهتوجهباوتوسعهرشدموقعیت(شودمی
ماتریسازاستفادهبااندشدهشناساییدوممرحلهدرکهاجراقابلهاياستراتژي

وارزیابیموردخبرگاننظرازگیريبهرهبا) وQSPM(کمیاستراتژیکریزيبرنامه
نهایینمره. شودمشخصهااستراتژيانواعنسبیجذابیتتاگیرندمیقرارقضاوت
مشخصومعینراپیشنهاديهاياستراتژيانتخاباولویتماتریساینازحاصل

)5و4شمارهجداول. (کندمی
(SWOT)ها وتهدیدات، نقاط نقاط قوت وضعف ) ماتریس فرصت4جدول 

Wنقاط ضعف ـ  Sنقاط قوت ـ 

عوامل داخلی

عوامل خارجی

w1و مهارت کم کارکنان مشغول خدمتتجربه
w2سرمایه انسانی (جذب، آموزش و یریتمد

نگهداري)
w3مأموریت مستقل وخود اتکاباقابلیت انجام

تحرك براي جابجایی و پراکندگی
w4رزمی و اعتماد به نفس کارکنان جوانتوان
w5تهاجمی (قابل برخواست از یماهایکوچکهواپ

باندهاي پروازیکوچک)
w6بدون خلبان چند منظورهیمايهواپ
w7سازهاي پروازيیهشب
w8هاي امن عملیاتییگاهپا
w9ها و باندهاي اضطراري با توجه به یگاهتعدادپا

آمایش سرزمینی
w10هاي سازمانی موجودساختار یگان

S1پشتیبانی) با مهارت-کارکنان (عملیاتی، فنی
S2 روحیه و ایثار گري (شهامت، شجاعت، ایمان و

مبانی اعتقادي)
S3داشتن کارکنان خالق ومبتکر در نهاجا
S4نظري و عملی در حوزه هاي انجام پژوهش

نوآوري و آینده پژوهی در نهاجا
S5 ،بهره گیري از تجربیات کارکنان مجرب (فنی

با تجربیات دفاع مقدس) عملیاتی و پشتیبانی
S6هاي عملیاتی و اعمال بازخوردهاي انجام بازرسی
الزم
S7(...فرماندهی و کنترل صحنه نبرد
S8لیاتی، هاییکه توان رزمی، عمانجام رزمایش

دهدمهارتی و مدیریتیکارکنان را افزایش می
S9(...هواپیما و) تجهیزات عمده

S10تسترها و ابزاراالت تعمیر و نگهداري
S11توان ساخت تأسیسات پایگاهی

WOهاي استراتژي
ها جهت از برداري از فرصتبهره(

ها)بین بردن ضعف
برداري از بهره(SOهاي استراتژي

ها)استفاده از قوتها با فرصت Oها ـ فرصت

استراتژیبهبودسرمایه هاي -1
انسانی جهت اافزایش 

هاي علمی صنعتی و توانمندي
دفاعی

W1W2W3W4O1O3O4
O5O7O8O10

استراتژي بهبود وضعیت -2
تجهیزات، سامانهاو.... از طریق 

ساخت، ارتقاء و بهینه سازي
W5W6W7W9W10O1O

2O3O6O9

استراتژي رشد و ارتقاء -1
هاي انسانی جهت ارتقاء سرمایه

هاي علمی صنعتی و توانمندي
دفاعی

S1S2 S3 S4 S5 S6S7S8
O3O4 O5 O8 O9 O11

استراتژي رشد و تنوع -2
هاو.... از طریق سامانهتجهیزات،

ساخت، ارتقاء و بهینه سازي
S3 S4 S5 S6 S9 S10S11

O1 O2O3O5 O7 O8 O9

1O- تأکیدات فرماندهی معظم کل قوا بر ارتقاء توان دفاع
هاي آیندههوایی کشور و نقش قدرت هوایی در جنگ

2O- همسو بودن استراتژي توسعه صنایع دفاع درتأمین
ی نهاجامطالبات عملیات

3O- تأمین منابع انسانی متخصص از منابع داخل و یا دانش
آموختگان خارج از کشور

4O-عرضی) تخصصی فنی و -طولی(هايطیدوره
عملیاتی درخارج از کشور

5O-هاي غیر نظامی کشور در تأمین توان دانشگاه
هاي (علمی، صنعتی مدیریتی) نیروي هوایینیازمندي

6O- پدافند غیرعامل و نقش وسعت و توپوگرافی کشور در
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وتغییر استراتژي تبدیل -3
هاي هاي موجود بهپایگاهپایگاه

مستقل کوچک عملیاتی خود 
اتکا و امن

W5W7W8W9W10O1O
2O3O4O5O10O11

O10 O11
استراتژي توسعه شبکه -3

فرماندهی وکنترل بهینه از طریق 
هاي نیرویی بهره گیري توانمندي

وفرصتهاي موجود
S1S3S4S5S7S8O1O2O3

O4O5O8O9O10O11
انهابا استراتژي رشد و توسعهیگ-4

هاي مستقل کوچک ایجاد پایگاه
عملیاتی خود اتکا و امن

S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8
S10S11O1 O2 O5 O6

O7O8O9

هاآمایش پایگاه
7O-هاي نوین آموزشیامکان بهره گیري از فناوري
8O-رزمایش نیرویی، مشترك و مرکب
9O-هاي دفاعی و امنیتی جاريدکترین و سیاست

10O -هاي نظري و عملی در حوزه نوآوري و انجام پژوهش
هاي باالترآینده پژوهی در رده

11O -موشک، توان صنایع هوایی در ساخت هواپیما، پهپاد ،
تجهیزات الکترونیکی، تعمیرات کلی هواپیما، بهینه سازي و 

هاي رادار، هاي هواپیماها در حوزه آرایهارتقاع قابلیت
ها، رادارهاي موشک، جنگ الکترونیک و سایر سامانه

متحرك و تولید قطعات

Tتهدیدات ـ 

WTي هاياستراتژ

ها به منظور (از بین بردن ضعف
)مقابه باتهدیدات

STي هاياستراتژ

(کسب قابلیت مقابله با تهدیدات با 
استفاده از نقاط قوت)

1T-ي مختلف هواپیماهاي هاهیآراي هاتیقابل
ي رادار هواپیما،هاحوزهکشورهاي تهدید در 

و بمب، جنگ الکترونیکموشک
2T-ي، نظامیاقتصادی،اسیسیهامیتحر
3T-فرامنطقه ايویامنطقهیداتنظامیتهد
4T-ي آیندههاجنگي هایژگیو
5T-بنیه اقتصادي کشور و اعتبارات ن. م

استراتژي بقاء از طریق -1
بهبود عملکرد منابع انسانی 
و اصالح ساختارجهت حفظ 
و نگهداري تجهیزات و 
تأسیسات به منظور 
بکارگیري بهینه 

ي موجودهايتوانمند
W1W2W4W9W10W11T

1T2T3T4T5
اسراتژي بقاء از طریق تغییر -2

واصالح ساختار هاتیفعال
وافزایش انگیزش

W3W6W7W8W9W10
T1T2T3T4

استراتژي تعامل ویکپارچگی با -1
بهره گیري بهینه از منابع انسانی و 
تجهیزات و تأسیسات و تجربیات 
دفاع مقدس به منظور کسب 

ي دفاعیهاتیقابل
S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8

S9S10S11
T1T2T3T4T5

استراتژي تداوم افزایش کیفیت -2
ي عملیاتی و هامهارتبا توسعه 

آموزشیوپژوهشیبه منظور کسب 
ي دفاعیهاتیقابل

S2 S3 S4 S5 S6 S8
T1T2T3T4

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
ضعیفقوي

54321

هاي تهاجمی) استراتژي2
هاي(رشد وتوسعه همراه با حرکت

هاي رقابتی ) استراتژي1
هاي تغییر جهت یا مقابله استراتژي

ي توأم هاحرکتمحتاطانه رقابت و 
با ریسک

5

وي
ق

ل 
وام

 ع
بی

زیا
 ار

س
تری

 ما
یی

نها
 

مره
ن

لی
داخ

4

3

سازش و ائتالف،هايياستراتژ) 4
و تالش تنوعي و تعامل،کارمحافظه

جهت تغییر وضع موجود

تدافعیهاي ) استراتژي3
کاهش و انحالل)((بهبود و ارتقاء) یا 

ف
ضعی

2

1
=نمره نهایی ارزیابی عوامل داخلی7/2-=نمره نهایی ارزیابی عوامل خارجی8/2
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جدولو) 8/2نمره(داخلیضعفقوت،نقاط) 2(جدولدرشدهکسبنمراتبهباتوجه
تاکتیکیشکاريیگانهايموقعیت) 7/2نمره(خارجیمحیطتهدیداتوها) فرصت3(

بهتوجهبا. نمایدانتخابوتدوینراتهاجمیهايتوانداستراتژيمیکهاستموقعیتیدر
مورد6شماره جدولمطابق4شمارهجدولSOچهارگانه هاياستراتژيفوقموارد

.گیرندمیقراربنديرتبهوارزیابی
(QSPM(یکمماتریس برنامه ریزي استراتژیک):6جدول 

هاي قابل اجراانوع استراتژي

ت
می

 اه
ب

ضری
زه 

مالی
نر

مرحله دوم: مقایسه

مرحله اول: ورودي

استراتژي 
چهارم

(تأسیسات)

استراتژي سوم
(فرماندهی
کنترل)

استراتژي دوم
(تجهیزات)

استراتژي 
اول

(نیروي
انسانی)

مره
ع ن

جم

ت
ذابی

 ج
مره

ن

مره
ع ن

جم

ت
ذابی

 ج
مره

ن

ع 
جم

مره
ن

ت
ذابی

 ج
مره

ن

مره
ع ن

جم

ت
ذابی

 ج
مره

ن

15/0 4/2 23/0 8/3 25/0 4 24/0 9/3 063/0
تأکیدات فرماندهی کل قوابر بر ارتقائ توان 
دفاع هوایی کشور ونقش قدرت هوایی در 

هاي آیندهجنگ

صت
فر

ها
جی

خار
مل 

عوا

18/0 3 23/0 8/3 25/0 4 13/0 1/2 063/0 صنایع دفاع همسو بودن استراتژي توسعه 
درتأمین مطالبات عملیاتی نیروي هوایی

13/0 2/2 18/0 3 18/0 3 21/0 4/3 063/0 تأمین منابع انسانی متخصص از منابع 
داخل و یا دانش آموختگان خارج از کشور

13/0 1/2 18/0 3 18/0 3 22/0 6/3 063/0 عرضی) تخصصی فنی -هاي (طولیطی دوره
کشورو عملیاتی درخارج از 

14/0 3/2 15/0 4/2 18/0 3 20/0 3/3 063/0
هاي غیرنظامی کشور در توان دانشگاه

علمی، صنعتی (هايتأمین نیازمندي
مدیریتی) نهاجا

18/0 3 15/0 5/2 12/0 2 21/0 4/3 063/0 نقش وسعت و توپوگرافی کشور در پدافند 
هاغیرعامل و آمایش پایگاه

12/0 2 16/0 6/2 12/0 2 25/0 4 063/0 هاي نوین گیري از فناوريامکان بهره
آموزشی

16/0 6/2 23/0 8/3 23/0 8/3 25/0 4 063/0 هاي نیرویی، مشترك و مرکبرزمایش
18/0 3 22/0 6/3 18/0 3 22/0 6/3 063/0 هاي دفاعی و امنیتی دکترین و سیاست

جاري
15/0 4/2 18/0 3 18/0 3 20/0 2/3 063/0 هاي نظري و عملی در حوزه انجام پژوهش

هاي باالترنوآوري و آینده پژوهی در رده

12/0 2 18/0 3 23/0 8/3 25/0 4 063/0

توان صنایع هوایی در ساخت هواپیما، 
پهپاد، موشک، تجهیزات الکترونیکی، 

تعمیرات کلی هواپیما، بهینه سازي و ارتقاع 
هاي آرایههاي هواپیماها در حوزه قابلیت

و تولید قطعات و....مختلف

12/0 2 18/0 3 18/0 3 19/0 1/3 063/0
هاي هواپیماهاي آمریکایی در قابلیت

هاي مختلف رادار هواپیما،هاي آرایهحوزه
و بمب، جنگ الکترونیک،موشک

دها
هدی

ت

11/0 4/2 09/0 2 14/0 3 17/0 8/3 047/0 هاي اقتصادي، نظامی...تحریم
18/0 3 18/0 3 23/0 8/3 21/0 4/3 063/0 تهدیدات نظامی
12/0 2 15/0 5/2 18/0 3 12/0 2 063/0 هاي آیندهویژگی جنگ
14/0 3/2 12/0 2 12/0 2 15/0 5/2 063/0 ثبات و بنیه اقتصادي کشور و اعتبارات

ن. م
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(QSPM(کمیاستراتژیکریزيبرنامهس ماتری: 6ادامه جدول 

اجراقابليهاياستراتژانوع

یزه
رمال

ن
ب

ضری
ت

می
اه

مقایسه: مرحله دوم

ورودي: مرحله اول

چهارماستراتژي
)تأسیسات(

سوماستراتژي
فرماندهی(

)کنترل
دوماستراتژي

)تجهیزات(
اولاستراتژي

)انسانینیروي(
ج

مع
مره

ن

مره
ن

ت
ذابی

ج مع
ج

مره
ن

مره
ن

ت
ذابی

ج مع
ج

مره
ن

مره
ن

ت
ذابی

ج مع
ج

مره
ن

مره
ن

ت
ذابی

ج

11/0 1/3 11/0 2/3 11/0 2/3 4 4 037/0 )پشتیبانی-یفنعملیاتی،(کارکنان

وت
ق

ها
لی

داخ
ی 

صل
ل ا

وام
ع

16/0 2/3 15/0 3 16/0 2/3 9/3 9/3 050/0 شجاعت،شهامت،(روحیه و ایثارگري
اعتقاديمبانیوایمان

15/0 3 15/0 1/3 17/0 4/3 8/3 8/3 050/0 درمبتکروخالقکارکنانداشتن
هوایینیروي

11/0 2/2 16/0 2/3 16/0 2/3 9/3 9/3 050/0
عملیونظريهايپژوهشانجام

درپژوهیآیندهونوآوريدرحوزه
هوایییروين

15/0 3 19/0 8/3 16/0 3/3 4 4 050/0
مجربکارکنانتجربیاتازگیريبهره

تجارببا) پشتیبانیوعملیاتیفنی،(
تحمیلیجنگ

11/0 2/2 1/0 2 15/0 3 4 4 050/0 اعمالوعملیاتیهايبازرسیانجام
الزمبازخوردهاي

11/0 3/2 2/0 4 1/0 2 4 4 050/0 ...)نبردصحنهوکنترلفرماندهی

1/0 1/2 2/0 4 1/0 2 4 4 050/0
رزمی،توانکههاییرزمایشانجام
راکارکنانمدیریتیویمهارت،یاتیعمل

دهدمیافزایش
11/0 2/2 1/0 2 2/0 4 8/3 8/3 050/0 ...)هواپیماو(عمدهتجهیزات
08/0 4/2 07/0 2 14/0 8/3 5/3 5/3 037/0 نگهداريوتعمیراالتابزاروتسترها
14/0 4 07//0 2 11/0 3 6/3 6/3 037/0 پایگاهیتأسیساتساختتوان

16/0 2/3 15/0 3 15/0 3 4 4 050/0 مهارت کارکنان مشغول خدمت
)پشتیبانی-یفنعملیاتی،(

ف
ضع

ها

16/0 2/3 15/0 3 15/0 3 4 4 050/0 آموزشجذب،(مدیریت سرمایه انسانی
)ونگهداري

11/0 2/2 15/0 3 15/0 3 4/3 4/3 050/0 مستقلمأموریتانجامتوانمیزان
اتکاوخود

11/0 2/2 1/0 2 15/0 3 2/3 2/3 050/0
ورزمیتوانکهمانورهاییانجام

افزایشراکارکناننفسبهاعتماد
دهدمی

12/0 4/2 1/0 2 2/0 4 2/2 2/2 050/0 قابل (هواپیماهاي کوچک تهاجمی
)پرواز از باندهاي پروازي کوچک

11/0 3/2 1/0 2 2/0 4 2 2 050/0 هواپیماي بدون خلبان چند منظوره
11/0 2/2 1/0 2 2/0 4 1/2 1/2 050/0 شبیه سازهاي پروازي
2/0 4 1/0 2 15/0 1/3 2/3 2/3 050/0 هاي امن عملیاتیپایگاه

2/0 4 15/0 3 16/0 2/3 2 2 050/0 باندهاي اضطراري باتوجه به وهاپایگاه
آمایش سرزمینی

09/0 6/2 07/0 2 07/0 1/2 2 2 037/0 سازمانی موجودهاي ساختار یگان
01/5 48/5 09/6 82/73 هاجمع کل امتیاز یا مطلوبیت استراتژي
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وشکاريیگانهايتوسعههاياستراتژياولویتکردنمشخصارزیابیاینحاصل
ووکنترلفرماندهیتجهیزات،انسانی،نیرويهايمؤلفهدرهوایینیرويتاکتیک

.باشدمیتأسیسات

گیرينتیجه
نقاطازاستفادهباهافرصتازگیريبهرهیعنی) SO(توسعهورشددفاعیهايسیاست

هوایی،نیرويتاکتیکیشکاريهايیگانوضعیتارتقاءورشدمنظوربهداخلیقوت
.باشدمیحاضرپژوهشدربهینهدفاعیسیاست

ترتیببههوایینیرويوتاکتیکیشکاريیگانهايتوسعهاجراییهايترینسیاستمهم
.باشندمیتأسیساتووکنترلفرماندهیتجهیزات،انسانی،نیرويحوزهدراولویت

باشنمیذیلشرحبهتاکتیکیوشکاريهايیگانتوسعهکالنهايسیاست
:ازطریقانسانیهايسرمایههايقابلیتارتقاءورشد- 1
اجتماعیمتوسططبقهازکارکنانیجذبوانسانینیرويجذبسازوکارسازيبهینه
مشغولکارکنانوخالقوباتجربهکارکنانبیننزدیکوتعاملارتباطیپلبرقراري

فنیهايمهارتسطوحاحیاباخدمت
ارتقاءمنظوربهنیروازخارجصنعتیوعلمیهايفرصتازخاصگیريبهره

.هوایینیرويتاکتیکیوشکاريهايیگاندفاعیوعملیعلمی،هايتوانمندي
:طریقازآیندهتهدیداتماهیتبهتوجهباتجهیزاتوکیفیکمیارتقاء- 2

ساختوموجودتجهیزاتهايآرایهبهسازيوشدهساختهتجهیزاتتولیدافزایش
وهوایینیرويداخلیهايقابلیتازگیريبهرهباعملیاتیآموزشنوینتجهیزات
منظوربهنیروازخارجهايظرفیتوهاتوانمندي

وکارگیريبهمنظوربهتاکتیکیشکاريهايیگانکنترلوفرماندهیشبکهتوسعه- 3
نرمتولیدوافزارسختساختطریقازانسانینیرويوتجهیزاتمطلوبهدایت

.نیروازخارجونیروییهايتوانمنديازگیريبهرهبامرتبطآموزشوافزار
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طریقازباالتحركهايقابلیتباکوچکعملیاتیامنهايپایگاهساختوتوسعه- 4
منظوربهمختلفهايرزمایشانجامباخوداتکاکوچکرزمیهايگروهایجاد

دفاعیهايآمادگیکسبدرکارکنانتوانمنديافزایش
قابلدفاعیهايسیاستتوانمیاستآمدهبدستبهحاضرتحقیقازنتایجیبهتوجهبا

ساختاردرسیستماتیکینظموکردهتبدیلبندياولویتبهایراندفاعینظامدراجرا
بخشیمختصرطوربه) 7(جدول. کردالقاءآفنديدفاعبرمبتنیهوایینیرويدفاعی

دهد.مینمایشراهااولویتایناز
گذاري توسعه دفاع آفندي یگانهاي شکاري تاکتیکی) جزاي تشکیل دهنده سیاست7جدول 

اولویت یا رتبه هر سیاستبهترین سیاستهاهاي قابل اجراردیف

1
هاي محیطی از فرصتيبرداربهرهجهت یزيربرنامهسیاست اجرایی توسعه و

بیرونی.
اول

دومترمیم، تمرکز و تداومبراي تجدید قوا با سه رویکردسیاست اجرایی بقاء2

3
براي کاهش ریزيبرنامهبه کمکمنابع انسانیسیاست اجرایی بهبود عملکرد

اصالح ساختار و افزایش انگیزهها،هزینه
سوم

چهارمسازي و افزایش توان تحرك با اصالح ساختار فرماندهیسیاست اجرایی چابک4

پیشنهاد
درنیازموردقطعاتتولیدوهواییتجهیزاتمنظورساختبهصنعتیهمکارانشبکه

.گرددتشکیلکشورداخل
توانازگیريبهرهباسرزمینیآمایشبهتوجهباملیسطحدراضطراريباندهاي

.یابدتوسعهکشورملی
وآفندشاملهواییمنطقهیازدهایجادمطلوبوضعیتشدهانجاممطالعهاساسبر

آفنديدفاعبرمبتنیايشبکهمهندسیمنظوربهسیستمینا.استکشوردرپدافند
.گردداجرایی

کشورجانبههمهدفاعامردرفرماندهیجانبههمهاستقاللايجزیرهمستقلراهبرد
وهواپیماهدایتبامنطقهفرماندهیراهبردایندر. استبرخورداراهمیتازوبوده

آفنديدفاعایدهشدنمحققبرايدارد،عهدهبرراکشورازدفاعمأموریتموشک
گیردقرارتوجهموردایراناسالمیجمهوريدفاعینظامدر
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مجهزبایدایراناسالمیجمهوريارتشهوایینیرويدفاعیساختاردرآفنديدفاع
توانمنديوبودهالکترونیکجنگوموشکوراداربهمسلحومدرنهواپیماهايبه

تجهیزاتبایدیالذا. باشدپنجموچهارمنسلهواپیماهايحددرپروازييهاگردان
وچهارمنسلهواپیماهايساختیاوخریدسمتبهیاونمودمدرنرافعلیپروازي
.نمودحرکتپنجم

رادارهااین. دارندشدنمدرنیزهبهنیازاستثناءبالسومودومنسلهواپیماهايرادار
گردند،مدرنبایدنگهدارييهاگردانوپشتیبانیتجهیزات. گردندپنهانکارباید

و35سوخوهواپیماهايخرید. گردندمدرنبایددپوییقطعاتوتسترهانشریات،
واستبرخوردارمطلوبیتازتاکتیکیشکاريهايیگاننمودنمدرنجهت31میگ

مدتیبراينیزنشریاتتسترها،واگذاريپشتیبانی،تجهیزاتخریدقراردادهايدر
.گرددلحاظمشخص

منظوربهدفاعیصاحبنظرانوخبرگانازگیريبهرهباهواییدفاعگرانتحلیلشبکه
والزمهايآمادگیکسبجهتهواییدفاعتوانترازیابیوتهدیداتپایش

.گرددتشکیل21قرناولنیمهبرايهواییدفاعگذاريسیاست
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