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 آشنایی با ستاد کل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران؛ فلسفه شکل گیري و شرح وظایف

  قاضی دادگستري تهران - علیرضا مرادي

مسلح صورت گرفت که عبارتند  احکام صادره فرمانده معظم کل قوا، پنج انتصاب جدید در نیروهايا در هفته گذشته ب

  :از

 محمد حسین باقري؛ رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح سر لشکر پاسدار  .1

و  59او از سال . باقري از شهداي جنگ ایران و عراق است) افشردي(باقري از فرماندهان نیروهاي مسلح و برادر حسن 

و معاونت  درجه سرلشگري دریافت کرد 88سال در . ن درآمدراهمزمان با حوادث کردستان، به عضویت سپاه پاسدا

اطالعات و عملیات ستاد کل نیروهاي مسلح را بر عهده داشت و بعد رئیس ارکان و امور مشترك ستاد کل نیروهاي 

 .هشتم تیرماه به موجب حکم مقام معظم رهبري به سمت جدید برگزیده شد در تاریخ . مسلح شد

  محمد حسین باقري سر لشکر پاسدار  امیر موسوي؛ جانشین سمت قبلی .2

 سر لشکر بیسجی فیروز آیادي؛ مشاور عالی فرماندهی کل نیروهاي مسلح .3

ایشان در . پیش از این، اولین رئیس ستاد کل نیروهاي مسلحِ منصوبِ مقام معظم رهبري محسوب می شود فیروزآیادي

سال ارشدیت اخذ کرد و از  9م فوق درجه سرلشکري با با برقراري نظام درجات نظامی در سپاه، از سوي مقا 1374سال 

  .سال رئیس ستاد مربوز بود 27به مدت هشتم تیرماه  تاریخ   و تا آن زمان سر لشکر بسیجی لقب گرفت

 .سردار عبداللهی؛ معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهاي مسلح .4

  .دعبداللهی پیشتر معاون آماد و تحقیقات صنعتی نیروهاي مسلح بو

  .رشید؛ فرمانده قرارگاه مرکزي خانم االنبیاء سردار  .5

 .رشید پیش از این جانشین ستاد کل نیروهاي مسلح یود

  .داشته باشیم فوق بهانه اي شد تا نگاهی کوتاه به نحوه شکل گیري و وظایف ستاد کل نیروهاي مسلحهاي  انتصاب

  شکل گیري
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اسالمی در اواخر جنگ ایران و عراق، به دلیل بعضی اختالف ها نظرها میان ستاد مشترك ارتش و سپاه پاسداران انقالب 

در مورد عملیات نظامی، مسئوالن ارشد کشور به فکر تأسیس ستاد کل نیروهاي مسلح افتادند تا بتواند به عنوان عالی 

ستاد  آن در ابتداء نام. و فصل و هماهنگی هاي الزم را بوجود آورد ترین مرجع نظامی میان آنها مسائل موجود را حل

تغییر نام  ستاد کل نیروهاي مسلح با فرمان فرماندهی کل قوا، به 1370 دي 25 در بود تا این که فرماندهی کل قوا

از اعضاي ثابت رئیس این ستاد،  شوراي عالی امنیت ملی، و تشکیل 1368بازنگري قانون اساسی در سال  پس از .یافت

سر لشکر بیسجی فیروز آیادي، در زمان ریاست خود، عالوه بر ریاست ستاد کل نیروهاي  .این شورا محسوب می شود

 .عضو شوراي عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بود مسلح،

با   را بر عهده داشت اماوزیر مسئولیت آن  در آعاز شکل گیري و شروع به کار ستاد کل نیروهاي مسلح، شخصِ نخست

با حکمی آقاي حسن  1368در سال  به رهبري، ایشان اي ی خامنهعل دیساهللا  آیت پایان جنگ و انتصاب حضرت

  .فیروزآبادي به را عنوان اولین رئیس ستاد فرماندهی کل قوا برگزیدند

نظر فرماندهی کل قوا اداره و  ستاد کل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی؛ نهادي است نظامی که به طور مستقیم زیر

رئیس ستاد از سوي این مقام انتخاب  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 110طبق اصل  .انجام وظیفه می کند

 .ایران شناخته می شودباالترین مرجع نظامی نیروهاي مسلح در   به عنوان این ستاد. شود می

 وظایف

وزارت   وظیفه اصلی این ستاد، سیاست گذاري، فرماندهی و هدایت کلیه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران شامل

رئیس این ستاد، بلند پایه   .دفاع، ارتش، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نیروي انتظامی و سازمان هاي وابسته به آنها است

که مسئولیت هماهنگی میان همه قواي نظامی را در نظام جمهوري اسالمی ایران به عهده   کشور استترین مقام نظامی 

    .دارد

پس از دریافت حکم انتصاب خود، در مصاحبه تلویزیونی روز سه شنبه پانزدهم  رئیس جدید ستاد کل نیروهاي مسلح،

چنین  - که به نوعی وظایف این ستاد نیز محسوب می گردد- برنامه هاي خود در ستاد را  دار تیامور اولو نیتر تیرماه، مهم

 :عنوان نمود

 اجراي دستور و فرامینی که در حکم انتصاب ایشان آمده است؛-

 ارتقاء آمادگی هاي دفاعی و امنیتی نیروهاي مسلح؛-

 باال بردن توانمندي نیروهاي مسلح در مقابله با تهدیدات؛-

http://www.ghazavatonline.com/?p=2726
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 ارتقاء بسیج مردمی؛-

  .مستضعفین منطقه که دچار ظلم و ستم تجاور و تهاجمات تروریستی قرار می گیرندکمک به -

  1395تیرماه  17

  پایان

http://www.ghazavatonline.com/?p=7139 
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