
 
 

 

 

 بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا مؤثرعوامل  مقاله پژوهشي:

 3، امير حاتمي2محمد احدي 1احمد وحيدي،

 15/10/99:مقاله پذیرش                                                           52/10/99: مقاله دریافت

 چكيده
برابري توان نظاامي و حتاي    یايرؤتوان ایده و  هاي امنيتي كشورها، هرگز نمي با توجه به گوناگوني تهدیدها و محيط

پذیر دانست. با درک این واقعيت، یکي از عوامل دستيابي به بازدارندگي، داشتن راهبردهاا و   را تحققكشورها تسليحاتي 

 مؤلفاه براي رسيدن راهبردهااي بازدارنادگي وصوًاار در     بنابراین هاي تسليحاتي متناسب تهدیدات دشمن است.برنامه

قدرت نظامي اولویت واًي در  ي مؤلفهدر  .شود احصاءبازدارندگي قدرت نظامي  مؤثربایست عوامل قدرت نظامي مي

بار   مؤثرعوامل ، چيستي مسئله این تحقيق لذا شود. هوافضا با توجه به تهدیدات پيش رو در نظر گرفته ميحوزه دریا و 

عوامال  تعياين  متناسب با مسئله تحقيق هدف تحقيق عبارت شد از: باشد. مي بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا

روش  تحقياق نياز اراحاي گردیاد.     ساؤا  تحقياق   باهدف متناظرو  بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا مؤثر

هاي جامعه آمااري، ایان   بر اساس ویژگينوع تحقيق كاربردي  است. اي،  زمينه –تحقيق با رویکرد آميخته روش موردي

 نفر انتخاب گردید. 22جامعه 

كه سه  شده شناوتهبازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا  مؤثرعامل  22تعدد نتایج تحقيق حاكي از آن است كه 

هاي نارم و   سامانه بخشي اولویتنبرد با  درًحنههاي مهاجم  توانایي انهدام هدفعامل او  به ترتيب اولویت عبارتند از: 

تقویت بنيه دفاعي تسليحاتي در حاوزه دفااع و فضاا،     منظور به فناوري اكتساب نظامات يروزرسان به و يبازنگر، سخت

 هوشمند در عمقدفاع 

 بازدارندگي نظاميحوزه هوافضا، حوزه دریا،  واژگان کليدی:
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 مقدمه

یک خصوصيت دیگری که باید نيروهای مسلّح ما به آن توجّه »فرمایند:  مقام معظم رهبری مي

اند و این کامالً آشكار است، مسئله عمل به آیه شریفه  داشته باشند، خوشبختانه توجّه هم کرده

است... منطق  «اهللِ وَ عَدُوَّکُم عَدُوَّ  الخَيلِ تُرهِبونَ بِه مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِباطِوَ اَعِدّوا لَهُم »

گوید این راه را باید دنبال بكنيد... همه  صحيح عُقالیي با پشتوانه آیه قرآن به ما مي

های  یگر دستگاههای ارتش و سپاه و د از وزارت دفاع تا سازمان -های جمهوری اسالمي دستگاه

روز افزایش  ها را روزبه عنوان یک دستورالعمل بشناسند و آمادگي باید این را به -مختلف

-)مدظله)ای حضرت امام خامنه)« ،...ها دهي سازمانتسليحات، هم در زمينه  درزمينهبدهند؛ هم 

 (01/0/0091، بيانات، (العالي(

جانبه در حاوزه مادیریت راهباردي      بازدارندگي همهتوليد ادبيات مرتبط با مفهوم مواردي از قبيل 

در تصميمات راهبردي  بخشي فرا  توسعه نگاه ج.ا.اهاي مادي و معنوي نظام جویي در هزینهًرفه

كارهااي بازدارناده در    ج.ا.ا   توساعه راه  انداز چشمكشور در ابعاد مختلف  كمک به تبيين و تحقق 

باشد. همچنين بسط و توسعه مفهوم  ميت این تحقيق مياه ازجملهعرًه تهدیدات نرم و هوشمند 

بازدارندگي دفاعي در ادبيات رایج دانشگاهي  توسعه و تکميل نظریه بازدارندگي و توساعه مفهاوم   

بازدارنادگي  . دنا گرد ها تلقاي ماي   در مباحث آموزشي و پژوهشي از زمره ضرورت جانبه همهدفاع 

بازدارنادگي   ازآنجاكاه شاود.   به تسليحات كارآمد محقق ميیک راهبرد كالن دفاعي با اتکا  عنوان به

نيازمند شناوت  ارف ازیکگردد، لذا دستيابي به آن  هاي دشمن تعریف مي با در نظر گرفتن قابليت

ساازي   شناسي بوده و از سوي دیگر مستلزم ارائه راهبردهاي براي ونثاي  هاي دشمن و دشمن ارح

 باشد.   ها مي ها و برنامه این ارح

دهه اوير حکایت از آن دارد كه عليرغم تهدید آمریکا به  ویژه بهجربه چهار دهه انقالب اسالمي ت

این امر در  گاه هيچهاي نظامي محدود بين ج.ا.ا و آمریکا،  اقدام نظامي عليه ج.ا.ا و بروي كشمکش

 محقق نگردیده و اما منتفي نبوده است. عيار تمامسطح یک جنگ 

باشند، موجب گردیده  ها مي ان كه آمریکا و رژیم ًهيونيستي در رأس آنتهدیدهاي مستمر دشمن 

به گيري از تجربيات هشت سا  دفاع مقدس،  كه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران با بهره

بر بازدارندگي  مؤثرها یکي از این حوزه .هاي مختلف توجه نماینددر حوزهبازدارندگي  عوامل

كه با توجه به ادامه تهدید مذكور به ذهن متبادر  ي مسئله بنابراین باشد.نظامي حوزه دریا و فضا مي

 نظامي كمک نماید. تواند در این دو حوزه به بازدارندگيچه عواملي ميكه با  است اینگردد مي

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=8&npt=7&aya=60#53662


 هوافضا و دریا حوزه در نظامي بازدارندگي بر مؤثر عوامل  111 

از  شده از تعيين عبارت له براي این مقا شده گرفتهلذا براي حل این مسئله هدف اًلي در نظر 

ارح  سؤا  شده اشاره باهدفمتناظر  بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا. مؤثرعوامل 

مستقل و وابسته بوده و به جهت كشف عوامل، از تدوین  متغيرگردیده است. این تحقيق فاقد 

 باشد.و لذا این پژوهش فاقد فرضيه مي وودداريحدس و گمان 

با توجه به فرمایش مقام معظم رهبري مبني بر در وصوص اهميت این تحقيق باید گفت 

سازي ادبيات حوزه علوم انساني، این تحقيق تالشي در جهت توليد ادبيات مرتبط با مفهوم  بومي

متناظر با  در حوزه دریا و هوافضا بازدارندگي در حوزه مدیریت راهبردي با توجه و منافع ملي

 در ابعاد دفاعي وواهد بود. هوري اسالمي ایران در منطقه و جهانجایگاه جم

در حوزه  بر بازدارندگي مؤثرعوامل در ًورت انجام نشدن چنين تحقيقاتي باعث وواهد شد كه 

هاي دفاعي كشور براي تأمين ریزيبرنامه مشخص نشده لذا رویکرد بازدارندگيفضا و دریا با هوا

 پذیرد.ًورت نمي درستي بههوافضا دریا و بازدارندگي نظامي در حوزه نيروهاي مسلح  هاي نيازمندي

 مباني نظری

 شناسي پيشينه

جمهوري  جانبه همهبازدارندگي  رهنامهاي با عنوان فرایند اراحي قنبري جهرمي در  پروژه -

 رهنامهكشور به این نتيجه رسيده است كه  فرآیند اراحي  ساله يستبانداز  اسالمي ایران در چشم

اًو  و دفاعي اسالم، استخراج  شهیاند مطالعهجمهوري اسالمي ایران از   جانبه بازدارندگي همه

انقالب اسالمي، اندیشه دفاعي حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبري آغاز و دفاعي  شهیمباني اند

 -هاي كالن دفاعي ، تبيين سياستایران.ااسناد باالدستي، مطالعه محيط و قدرت ملي ج. بامطالعه

بازدارندگي سایر كشورها،  رهنامه مطالعهج.ا.ایران و  بازدارندهاي  تجارب اقدام مطالعهامنيتي ایران، 

هاي تهدید و  ویژگي گون وتهدید و جنگ ناهمتصور ج.ا.ایران از تهدیدها و جنگ آینده شامل 

 رهنامه( شامل جانبه همه دفاع رهنامهایران )ج.ا. امنيتي -كالن دفاعي رهنامهگون، جنگ ناهم

بازدارندگي  رهنامهكند و رویکرد كلي  امنيتي را تبيين مي رهنامهدفاعي و  رهنامهبازدارندگي، 

 رهنامههاي  جانبه( را بيان و به وروجي ایران )دفاع مبتني بر بازدارندگي همهج.ا. جانبه همه

 رسد:  ا.ایران شامل موارد زیر ميج. جانبه همهبازدارندگي 

 هايابزار -2 هاي بازدارندگي روش -3 اًو  بازدارندگي -2 بازدارندگي هاي هدف -1

 بازدارندگي
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 یرانجانبه دفاعي ج. ا.ا اي با عنوان تبيين الگوي بازدارندگي همهدر رساله 1312كریمي در سا   -

توان مدیریتي سطوح »هاي  در مقابل تهدید ناهمتراز به این نتيجه رسيده است كه  بين مؤلفه

هاي  عمق راهبردي مبتني بر ظرفيت»، «توان نظامي بومي»، «توان بسيج مردمي»، «راهبردي

در مقابل تهدید ناهمتراز  ایرانجانبه دفاعي ج.ا. و الگوي بازدارندگي همه« ایرانژئوپليتيکي ج.ا.

افزاري در الگوي  افزاري نسبت به عوامل سخت رابطه معناداري وجود دارد. همچنين عوامل نرم

 مؤلفهتري است و اهميت تأثير  داراي اهميت و وزن بيش ا.ایرانجانبه دفاعي ج. بازدارندگي همه

ردي هاي توان بسيج مردمي، توان بومي و عمق راهب توان مدیریتي نسبت به اهميت تأثير سایر مؤلفه

 تر است. بيش

 مفهوم شناسي

قرار  مورداستفادهابزارهایي هستند كه براي جنگيدن یا حمله به كسي یا دفاع از وود  تسليحات:

 (11: 1311 حاتمي،) گيرند. مي

هاي دفاعي و تهاجمي وودي، هزینه  رویکردي است كه اي آن با افزایش قابليت بازدارندگي:

براي او زیاد شود كه او تصميم به چنين  يقدر بههرگونه اقدام وصمانه نظامي توسط دشمن 

اقدامي نگيرد. ارف بازدارنده باید توانایي كافي داشته و تهدیدش معتبر باشد و بتواند تهدید را به 

ق شامل تسليحات حوزه هوافضا و دشمن انتقا  دهد. در ایجاد بازدارندگي كه در این تحقي

 (31: 1311كریمي، ویژه وواهند بود. ) موردتوجهسازها  و مزیت برتر سازهادریاست، 

هاي دفاع  هاي عملکرد كالن آرایه از نقش برگرفتهمنظور از حوزه دریا، مفاهيم عملياتي  حوزه دریا:

نظامي، تفنگدار دریایي و ساحل به دریا یا دریا به  يرسطحیزدر حوزه دریا )شناورهاي سطحي و 

 (12: 1311 حاتمي،) ساحل(

هاي دفاع  هاي عملکرد كالن آرایه از نقش برگرفتهمنظور از حوزه هوافضا مفاهيم عملياتي  :هوافضا

 باشد. )همان(زمين، زمين به هوا ميهاي دوربرد زمين به موشکدر حوزه هوافضا شامل 

مساتقيم   الدولي و نتيجه هاي كالن منازعه در روابط بين یهازنظربازدارندگي برگرفته  چيستي بازدارندگي:

 عناوان  باه بازدارنادگي   (.515: 1323تحليل سطح قدرت و مناسبات آن در این روابط است )دوئرتي، 

« چهره دیگري از مفهوم سنتي تاوازن قادرت  »گرایانه از قدرت،  یکي از مفاهيم بنيادین در تحليل واقع

اي از آماادگي و  المللي و جامعه فاقد اقتادار فارا كشاوري، جلاوه     در مناسبات بين 9«شکلي از نفوذ»و 

                                                           
1- form of influence 

http://www.merriam-webster.com/
http://www.merriam-webster.com/
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 «توازن قادرت »، «بدیهي بودن وجود دشمن و روابط قطبي» ملي است كه بر پایه  گيري سياست جهت

باه شامار   )از حيث ثبات در مرزها و مصونيت تماميت ارضاي(،امري حيااتي    «حفظ وضع موجود»و 

سياساات بازدارناادگي در بطاان وااود از تهدیاادهاي محيطااي تااأثير   (.122: 1312،مقااوم) .آورد مااي

گياري ایان سياسات و چگاونگي و      هاا در شاکل   پذیرد.نوع تهدیدها و ميزان شدت و جادیت آن  مي

اي  بازدارنادگي را مجموعاه   ( رابرت جرویس522: 1323 ،ست. )ولي پور زرومياماهيت آن اثرگذار 

هااي اارف    العمال در مقابال وواساته   عکاس   باه  ارف مقابال  واردكردنهاي مقتضي براي  از روش

الملل، باه بازدارنادگي یاا     در سياست بين (Moens, 2011: 289)نموده است. تعریف  تهدیدكننده

عناوان راهبارد    بازدارنادگي باه   .باود  ماوردنظر  ،مثابه یک وضاعيت  عنوان راهبرد نگریسته شده یا به به

باه واودداري از انجاام    « ب»براي تشویق كشور « الف»از ارف كشور  شده حسابتواند كوششي  مي

عبارت اسات از محادود    ،منزله یک وضعيت اما بازدارندگي به  تعریف شوداقدامات وصمانه اقدام یا 

 (Ibid, 315) .دنشو ها در چارچوب تهدیدهایي كه هرگز عملي نمي ساوتن اوتالف یا اوتالف

شاود. باه    معنایاابي نماي   قدرت سخت چارچوبتوجه به این نکته الزم است كه بازدارندگي فقط در 

اند. بازدارندگي  هاي رواني بازدارندگي نيز بسيار حائز اهميت تر در كنار ابعاد فيزیکي، جنبه بيان روشن

معتقاد   9نادره باوفر  اي كه برووردي رخ ندهد. در این رابطاه آ  گونه نظر ًریح است  به مبتني بر تباد 

ولي اهميت انحصاري ندارد.   است: بازدارندگي فرآیندي رواني است كه در آن، زور جاي مهمي دارد

بلکه به لحاظ رواناي از تجااوز او ممانعات      كند فيزیکي دفع نمي ازنظردرواقع بازدارندگي، دشمن را 

نيز بر این اعتقاد است كه بازدارندگي بيش از هر چيز به  8(. هنري كيسينجر211: 1322)بوفر،  .كند مي

شود تا با تجلي وطرات غيرقابل تحمال، اارف    . در این سياست تالش مياسترواني وابسته عوامل 

شود. موفقيت بازدارندگي باه آگااهي كامال از محاسابات اارف       بازداشتهمخالف از ارتکاب به عمل 

یاک   فقاط  مؤثرتر از تهدیادي اسات كاه    مراتب بهشود،  ته ميبستگي دارد. بلوفي كه جدي گرفمقابل 

 (  12: 1311، به نقل از كریمي )كيسينجر .دگرد بلوف تلقي مي

بازدارندگي متضمن یک راهبرد مبتني بر عقوبتي هولناک یا هشداري براي متقاعاد كاردن دیگاران باه     

آن وواهاد باود. ابزارهاایي كاه      دستانه فراتار از دساتاوردهاي  هاي اقدام پيش این نکته است كه هزینه

هااي عماومي   كنند مشتمل بر افزایش قابليتهاي بازدارندگي را تعقيب ميها به مدد آن سياست دولت

                                                           
1. Andre Beufre 

2. Henry Kissinger 
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اناد. یاک تهدیاد    هاي اتحاد و تهدید به تالفي، انعقاد پيمانكشتارجمعيافزارهاي  نظامي، توسعه جنگ

هایي كه هدف تهدیاد هساتند، كاامالر باورپاذیر     فبازدارنده، براي آنکه مؤثر واقع شود  باید براي ار

 (  312: 1321باشد. )پلنو و آلتون، 

گردند:  نظریه بازدارندگي داراي شرایط بنيادیني است كه در ادامه تشریح مي نظریه بازدارندگي:

 ( 52: 1311)كریمي، 

شود. یعني توانایي وارد  ها در نظریه بازدارندگي مربوط مي قابليت: این ویژگي به جنبه توانایي دولت

 جز بهتجهيزات متعارف و غيرمتعارف. نيروي بازدارنده   لهيوس بهآوردن ضربه به مهاجم احتمالي 

زند، باید قادر باشد در ًورت لزوم مجازات متناسب را براي ارف مهاجم به  مي مواردي كه بلوف

 ( 22: 1321نيا، عمل درآورد. )اميدوار  مرحله

الزم براي كاربرد آن، جهت بازداشتن مهاجم از   اعتبار: یعني قبو  واقعيت داشتن توانمندي و اراده

تهاجم  به عبارتي بازدارندگي زماني مؤثر است كه توانایي كافي براي پاسخ به تهدید، وجود داشته 

 ( 25باشد. )همان: 

باید بتوانند تصميم به اجراي  تنها نههاي منازعه  شد، ارفكافي شدید با  اندازه بهثبات: اگر بروورد 

تهدید را به یکدیگر بفهمانند، بلکه باید رهبران دشمن را در مورد نيت وود، تحت تأثير قرار دهند  

یک نظام بازدارندگي مؤثر ًرفار به داشتن نيروي نظامي قدرتمند نياز ندارد، بلکه یک قدرت 

، بازدارندگي متقابل حا  بااین( 22هم باشد. )همان:  باثباتمعتبر بودن، باید  ي مؤثر عالوه بر بازدارنده

دست یافت. بروز تحوالت جدید در   و براي هميشه به آن بار یکچيزي نيست كه بتوان  باثبات

هاي  هاي چندكالهکي و بروي دیگر از حوزه هاي بالستيک، موشک هاي دفاع در برابر موشک حوزه

ثباتي  م در مورد احتما  بي1121  پيشرفته نظامي، نویسندگان را وادار ساوت تا اي دههمهم فناوري 

 ( 122: 1321)كالينز،  الملل، ابراز نگراني كنند. مجدد وضعيت استراتژیک محيط بين

ًریح و ضمني ارفين  نظر تباد نظریه بازدارندگي، جلوگيري از بروورد ميان ارفين، به  ارتباط: در

رسمي، ارسا  پيام و اعالم   ها از اریق انتشار اعالميه بستگي دارد. بنابراین الزم است تا دولت

كه هاي وود، نيات واقعي وود را در این زمينه آشکار كنند. بازدارندگي هنگامي مؤثر است  برنامه

نيروي بازدارنده منظور وود را ًریح و شفاف به ااالع ارف مقابل برساند و نشان دهد كه در 

 (231: 1311قرار گرفتن، دقيقار چه عواقبي در انتظار مهاجم وواهد بود. )ازغندي،  موردحملهًورت 

  

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=37976#_ftn7
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 بازدارندگي به سه شکل است معموالر کاربردهای بازدارندگي:

 .مستقيمبازدارندگي از حمله 

 .بازدارندگي از حمله به متحدین كشور بازدارنده

بازدارندگي رواني  با شده كه تمامي این موارد بازداشتهگرانه كشور  بازدارندگي از ماجراجویي تجاوز

 باشند.  همراه مي

تأثيرات رواني یک تهدید تر،  مهم ها اما از آن  كنند زور و قدرت نقش مهمي ایفا ميدر بازدارندگي، 

 . و تهدید معتبري باشد شده وارجاست كه باید از سطح مبالغه بدون اعتبار 

هاي مبتني بر منافع وود  بتوانند به تعقيب سياست ست كه كشورهاا هدف نهایي بازدارندگي این

. يري كننداز ایجاد شرایطي كه منتهي به درگيري با كشورهاي رقيب شود جلوگ حا  درعينو  پرداوته

، هدف از آن برعالوه . جلوگيري از جنگ و ایجاد ًلح استبازدارندگي، پس در حقيقت هدف 

ثبات به نحوي است كه با ایجاد حالتي از تعاد ، ارفين كه احتما  وقوع جنگ بين  بازدارندگي القاء

هاي رئاليستي  گروهي بر اساس دیدگاه حا  بااینبه حزم و احتياط ترغيب كند. را  ها وجود دارد آن

اي را  تسليحات هسته كني ریشهتواند ضامن ثبات باشد، گروه دیگر  معتقدند ًرفار تسليحات مي

 چراكه)ولع سالح كامل(، گروه دیگر اعتقاد به كنتر  تسليحات دارند  اند دانستهمتضمن ثبات 

امنيت را در فاكتورهاي ، ل گروه دیگردر مقابو  وطرناک هستند وود وودي بهمسابقات تسليحاتي 

گروه دیگر اوالقيات و  درنهایتپرداوت و  ها در نتيجه باید به توسعه و رفاه ملت  بيند اقتصادي مي

 (21: 1311. )حاتمي، دانند المللي را موجب ًلح و امنيت مي هاي بين سازمان

ند دیگر كشورها را از انجام هآورند كه بخوا ها اغلب زماني به اعما  بازدارندگي روي مي دولت

 . اقدامات مضر به منافع وود منصرف نمایند

الملل پيرامون نقش  دو نظریه اساسي در حقوق و روابط بين :نقش تسليحات در بازدارندگي نوین

زدائي تسليحات. در كنار این دو نظریه باید  نظم آفریني و  تسليحات در بازدارندگي وجود دارد: نظم

مکتب فکري بشریت را نيز كه حاًل تفکرات حقوق بشردوستانه و مبتني بر درک دستاوردهاي 

الملل نوین است، مدنظر قرار داد. بر اساس نظریه نخست یا مکتب  بشري شدن حقوق بين

ًلح نيست  بلکه  كننده تضمينهاي موجود عامل  گرائي، نبود سالح و حذف كامل سالح واقع

و برتر و وجود تسليحات و برابري توانمندي نظامي و تسليحاتي هاي كليدي  بروورداري از فناوري

نظمي  كشورها است كه موجد این وضع و ثبات در وضعيت موجود و جلوگيري از بروز جنگ و بي



 
 1311 زمستان ،22 شماره هجدهم، سا  استراتژیک، دفاعي مطالعات فصلنامه  112

 1ها در روابط وود تابع اًل وودیاري ( بر اساس این بينش، دولت52: 1312وواهد شد. )گري، 

ي وود بيفزایند تا امنيت ملي وود را تأمين كنند. استراتژي این ها باید بر قدرت نظام وواهند بود. آن

محور است و بر پایه تفکر موازنه قدرت در حالت متعارف و دكترین بازدارندگي در  بينش، جنگ

( عالوه بر این، دو نگرش كامالر حقوقي نيز در این 13: 1315بيک، حالت غيرمتعارف استوار است. )

الملل مرتبط با  هاي حقوق بين ک نقطه اتکاي وود را بر یکي از شاوهرابطه وجود دارد كه هر ی

هاي  است: ولع سالح از اریق حقوق بشردوستانه، در جستجوي تحدید سالح تسليحات قرار داده 

هاي حقوق بشري  هاي متعارف غيرانساني است )نگاه محدود حقوقي( و بينش و سالح كشتارجمعي

دار حقوق بشر در جامعه جهاني  ح را الزمه تحقق اهداف اولویتو ولع سال شده مطرحكه اويرار 

  (Bourne H & Jenkins M, 2013: 51)شمارد.  معاًر مي

ها به جنگ و درگيري و در  از سوي دیگر، بروي وجود تسليحات را عاملي براي تحریک دولت

امنيت پایدار در جهان را گيري  الملل دانسته و حفظ ًلح و شکل نتيجه برهم زدن ًلح و امنيت بين

زدائي تسليحات(.  دانند )مکتب ًلح منوط به پيگيري روندي معقو  براي تضمين ولع سالح مي

روشن است كه پيروي از هر یک از دو مکتب فوق، پيامدهاي متفاوت در بروورد با تسليحات 

تسليحات مخالف با هرگونه ولع سالح و كنتر   تنها نهزائي تسليحات،  وواهد داشت. مکتب ًلح

ها به این  شمارد و به همين دليل، تجهيز دولت ها ضروري مي است  بلکه وجود آن را براي همه دولت

نوعي برابري توان تسليحاتي منتهي گردد، موجد بازدارندگي متقابل، انهدام  آنکه به شرط بهتوان را 

ًلح در روابط دیپلماتيک بين  یا توازن وحشت و در نتيجه عامل تکوین و بقاي 2شده تضمينمتقابل 

ویژه در حوزه دفاع از  ها به نماید. این مکتب به دليل اینکه بر حقوق حاكميتي دولت ها تلقي مي دولت

باشد. اما مکتب دوم، پيروي همه  ها مي اغلب دولت موردتوجهمنافع ملي و وودیاري استوار است، 

الملل  زمه تحقق واقعي اهداف ًلح و امنيت بينها از فرایند ولع سالح و كنتر  تسليحات را ال دولت

: 1322، شميليه)داند.  ناممکن مي« وجود تسليحات»دانسته و تأمين ًلح پایدار و عدم منازعه را با 

23) 

زائي تسليحات، ولع سالح، عدم گسترش و كنتر  تسليحات را  الملل، با ارد نظریه ًلح حقوق بين

م به حقوق ولع سالح یا كنتر  تسليحات سازمان داده است. اي از قواعد موسو در قالب مجموعه

                                                           
1- self-help and self-preservation 

2- Mutual Assured Destruction (MAD)  
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شد، حقوق  زائي تسليحات موجب توفيق در جلب حمایت جامعه جهاني مي ، اگر مکتب نظمدرواقع

حقوقي، ولع سالح به دليل كاهش احتما   ازنظرگرفت.  ولع سالح و عدم گسترش هرگز شکل نمي

ها كه برواسته از امنيت ملت در برابر تهدید سایر بازیگران است،  نزاع، با منافع امنيتي متعارف دولت

  (Goldblat, 2003: 12)كامالر سازگار است. 

بر اساس رویکرد بازدارندگي تسليحاتي، دولت بازدارنده  :نقش فناوری در توانمندی تسليحاتي بازدارنده

 اور بهاتي وود را حفظ و همواره باید در رقابت تسليحاتي حضور فعا  داشته و قابليت تسليح

هاي نظامي و برتري تسليحاتي نسبت به رقيب باشد.  ترین فناوري روزافزون در پي كسب پيشرفته

( در شرایط موجود فاًله تکنولوژیک و ابزاري كشورهاي قدرتمند براي 211: 1311، كریمي)

یافته و همين امر انگيزه آنان براي توسعه قلمرو و كنتر   اي افزایش تأثيرگذاري بر واحدهاي منطقه

 منابع ابيعي و همچنين منابع استراتژیک را بيش از گذشته افزایش داده است. 

پردازي  هاي كليدي، فراتر از هرگونه نظریه امي و بروورداري از فناوريدر این شرایط، تکنولوژي نظ

در رفتار استراتژیک كشورها  توجه قابلتواند تأثيرگذار باشد. این امر منجر به تحو   استراتژیک، مي

سوي ابداع فنون جدید براي غلبه بر زمان  گردیده است. در این روند نبوغ والقانه همواره انسان را به

كند تا بر اساس آن، قدرت الزم را براي تأمين مقاًد اقتصادي، نظامي، کان هدایت ميو م

ناپذیر به امکانات،  ایدئولوژیک و... پيدا كند. اگر فرض كنيم كه انتخاب یک كشور به ًورتي اجتناب

 و توانمند و نوآوري و تکنولوژي تسليحاتي باانگيزهنفوذ و قدرت آن بستگي دارد. نيروي انسان 

تنها حيطه  است كه امروز نه ذكر قابلسازد.  اساس این قدرت و دامنه و حيطه اعما  آن را متأثر مي

قرار  موردمحاسبهانتخاب هر كشور بر اساس تکنولوژي بلکه بر مبناي چگونگي توزیع آن نيز 

 ( 1311، بيکگيرد. ) مي

آن عبارتند از:  نیتر مهماهبردهاي مختلفي وجود دارد كه ، ردر بازدارندگيراهبردهای بازدارندگي: 

 . راهبرد تهاجمي: حمله به دشمن براي ناكارآمد ساوتن توان تهدید آن

 . راهبرد تهاجمي مثلثي: حمله به متحدان حریف براي منحرف ساوتن دشمن از حمله

 شود.  ميتقسيم  رعامليغراهبرد تدافعي: این راهبرد وود به دو بخش دفاع عامل و 

گيري در زمان اي براي بهره هاي شبکه منطقه سازي مبتني بر چگالي ارتبااي بين بخش راهبرد شبکه

 . سازي دشمن از حمله یا نابودي آن الزم از اریق مدیریت روابط براي منحرف

 . هاي راهبردي وود وطر بودن اقدامسازي دشمن از اریق القاي بي راهبرد اامينان
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 (. 111: 1322اسمي، ق)راهبرد سازش: رفع علل بروز بروورد و جنگ 

جانبه و بازدارندگي بسط یافته  سه روش بازدارندگي متقابل، بازدارندگي یک :بازدارندگيهای  روش

 . دهند يمتشکيل  را يبازدارندگي ها روشانواع اًلي 

كافي  انهیجو يتالفكه در آن، دو ارف داراي تهدید  دگرد يمبازدارندگي متقابل به وضعيتي ااالق 

 تر موفقباشند  یعني از توانایي و اعتبار تهدید به ميزان بازدارنده برووردار باشند. این روش هنگامي 

است كه براي هر دو ارف ارزش وضع موجود، زیاد باشد. چنانچه تهدیدات هر دو ارف توانمند و 

حاًل وواهد شد. اما اگر تهدیدات هر دو ارف توانمند اما تهدیدات  معتبر باشد، توازن بازدارندگي

تر بلوف آشکار باشد، بازدارندگي با فقدان  بيش ارف یکیکي از آن دو معتبر باشد، یعني تهدیدات 

معتبر نباشد یا حداقل یکي از دو ارف توانایي  كدام هيچوواهد شد. چنانچه تهدیدات  رو روبهتوازن 

  (21: 1311)حاتمي،  عقالني شکست وواهد وورد. ازنظرمتقابل اشد، بازدارندگي تهدید نداشته ب

 منظور بهدر حا  بررسي حمله و هجوم، و ارف دیگر  شدت به ارف یکجانبه،  در بازدارندگي یک

ي تيامنبازدارندگي را مد   ارف یکافزایش تهدید است. بنابراین، همواره  درًددي از آن، ريشگيپ

دهد. در این نوع بازدارندگي، مهاجم یا چالشگر، تسليم مدافع را بر حفظ وضع موجود  وود قرار مي

  اما از سوي دیگر، حفظ وضع موجود را نيز به شکست وود )چالشگر( ترجيح دهد يمترجيح 

ي حفظ وضع موجود یا شکست چالشگر را ترجيح ها حالت. در ارف دیگر، مدافع نيز دهد يم

 . دهد ينمتسليم شدن را ترجيح  گاه هيچاین،  باوجود  دهد يم

و  ددفاع كننده آن كارآمد و معتبر باش كه درًورتيتحت ااالعات كامل،  ویژه بهجانبه  بازدارندگي یک

تهدیدات معتبر و كارآمد نداشته باشند،  كدام هيچتهدید چالشگر و مهاجم كارآمد و معتبر نباشد یا 

چالشگر از حيث كارآمدي و اعتبار، قوي و مؤثر اما تهدیدات موفق وواهد بود  اما چنانچه تهدیدات 

 گردد.  تلقي مي وورده شکستعقالني  ازنظرجانبه  مدافع، ناكارآمد و غير معتبر باشد، بازدارندگي یک

در مقابل تجاوز و تهاجم است. بر این اساس،  پيمانان همبازدارندگي بسط یافته شامل دفاع از 

 به آور الزامي حامي همواره سعي دارند تا اعتبار تهدیدات بازدارنده را از اریق تعهدات ها دولت

. بازدارندگي بسط یافته در موردنظرپيمانان وود بسط دهند. مانند حضور نظامي حامي در كشور  هم

ي وود را در چارچوب سود ارزیابي كند. همچنين ها تیحماًورتي موفق است كه كشور حامي، 

 رو روبهاندازه وود  وود كه با حریف هم تر كوچکپيمانان  تر به هم و قدرتمند تر بزرگاي كشوره
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نظامي،سياسي و اقتصادي  دنتوان يمیي ها تیحما، حمایت بازدارندگي ارائه نمایند چنين اند شده

 ( 222: 1323باشند. )بليس و دیگران، 

تحليلي زیر را براي پيگيري بازدارندگي در مد  عمومي بازدارندگي شش گام  های بازدارندگي: گام

 كند:  زمان ًلح، جنگ و بحران ارائه مي

 تعيين اهداف بازدارندگي و مفهوم راهبردي 

 سازان رقيب برآورد محاسبه راهبردي تصميم 

  در هدایت رقيب موردنظرشناسایي تأثيرات بازدارندگي 

 موردنظربراي دستيابي به تأثيرات  شده اراحيكارهاي  توسعه و برآورد راه 

 هاي رقيب كارها و پایش و برآورد پاسخ هایي براي اجراي راه توسعه ارح 

 كه وضعيت بازدارندگي تحو   اور همانپذیر و مؤثر  ها براي پاسخ انعطاف توسعه ظرفيت

 ( Kramer, 2009: 329-331یابد. ) مي

 گردند.  دستيابي به بازدارندگي مناسب محسوب ميهاي  ها و چالش این شش گام انعکاس دروواست

 :بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا مؤثردر خصوص عوامل  نظرانبندی مصاحبه با صاحبجمع

 توانایي ووداتکائي در برد و محيط عملياتي تعریف شده. 

  نبرد درًحنهو سریع به تغييرات  موقع بهتوانایي واكنش مؤثر و. 

  فندي عليه آن. آاقدام  كشف عمليات سایبري دشمن وتوانایي 

 در آگاهي ًحنه نبرد.  توانائي پایش و پردازش ااالعات 

 هاي نرم و سخت.  سامانه بخشي اولویتهاي مهاجم در ًحنه نبرد با  توانایي انهدام هدف

 (1311)اميري، 

  آگاهي اشتراكي( نبرد یکپارچه.  ًحنهمدیریت( 

  هوشياري( عمليات ااالعاتي هوشمند. انجام( 

 پایداري( دریا. هوا، فضا و  تداوم بخشي عمليات رزمي در( 

   افکني(  )قدرت. در ًورت لزوم از دشمن دریایيهوافضایي و ممانعت اعما 

  (1312)احدي،   .هوشمند در عمقدفاع 

  كشور وطوط كشتيرانيدریا و سواحل و  وآسمان تأمين امنيت . 

  عمليات ویژه( در دریا. ناهمگون  عملياتانجام( 

  در حوزه دریا و  هوافضا عمليات مشترک و مركباجراي . 
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 و جزایر.بنادر  سواحل،آسمان كشور و از  و بازدارنده مؤثر پدافند  

  اراحي، توسعه، ساوت و استقرار تسليحات عمده اعم از سنگين و نيمه سنگين و سبک

 ( 1311در داول )ميرااهر، 

  اي(  دفاع الیه -پدافند مؤثر) دریایيهوایي و  سپر دفاعایجاد 

 1تعاد  و انعطاف و پویایي است . 

 موشک و تسليحات دریایي گذاري و دقت سالحافزایش برد، ميزان، اثر 

  هاي فضایي و دریایي از اریق افزایش تر شدن دیپلماسي دفاعي در حوزهفعا

 المللي هاي بين همکاري

  (1311)عزیزي دلشاد،  مراكز توليديآمایش بهينه 

  ًنعتي و حتي تعمير و نگهدار در سواحل 

 ي زرد و سبز(ها يفناوري قرمز( و شبکه توانا )ها يفناورمركز بر هسته دانا )ت 

 تقویت بنيه دفاعي تسليحاتي در  منظور به فناوري اكتساب نظامات يروزرسان به و يبازنگر

 حوزه دفاع و فضا

 هاي دریا و فضااي وصوًار در حوزهدفاعي منطقه معادالتها و عضو شدن در پيمان 

  هاي دریایي و فضایياي در حوزههاي امنيتي منطقهارائه دادن مد 

  كاهش اثرات  منظور بهتوزیع زنجيره تأمين در ژئوپليتيک جهان اسالم و كشورهاي همسو

تحریم و فراهم كردن نيازهاي تسليحاتي در حوزه فضا و دریا و تقویت قدرت بازدارندگي 

 (1312)دهقان، 

 - بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و فضا  مؤثرهاي زیر از ادبيات تحقيق عامل

 است. شده استخراج

 برابري توانمندي نظامي و هاي كليدي و برتر و وجود تسليحات و  بروورداري از فناوري

 تسليحاتي

 ایجاد توازن وحشت یا ترس در رقيب در حوزه برتري دریا و فضا 

 بازدارندگي بسط یافته در حوزه دریا و فضا از حاميان 

                                                           
1

 كند در یک حوزه مثالر حوزه دریایي ًرف كنيم، بازدارندگي ایجاد نمي اینکه ما تمام سرمایه و بضاعت وود را -
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  و باثبات در حوزه فضا و دریا بااعتبارقدرت  هاي مؤلفهداشتن 

  محور تواندر حوزه دریا و فضا حفظ حضور پایدار 

 مانایي( دریا. هوا، فضا و در هدفمند  مات رزميتداوم بخشي ود( 

 شناسيروش
باشد. باتوجه  مي . نوع تحقيق كاربرديباشدتحليلي مي –رویکرد آميخته توًيفي  روش این تحقيق با

و مسئولين فرماندهان نيروهاي مسلح از بين  آماري جامعه، به تخصصي بودن موضوع تحقيق

 و سطوح راهبردي داراي تجربه درهاي ااالعاتي و امنيتي  د كه در حوزهنباش ميراهبردي كشور 

 اند.هاي ذیل انتخاب شدهبا ویژگي  باشند مرتبط با عنوان تخصص

در زمينه عنوان  باشند،به باال  لشکريي ودمت در مشاغل راهبردي و یا در جایگاه سر داراي سابقه

، داراي مدرک سا  باشند 5از فرماندهي و مدیریتي بيشداراي تجربه در این مقاله،  موردبررسي

مدیریت راهبردي نظامي، علوم دفاعي  ، مدیریت راهبردي، مدیریت دانش،هاي)در رشته دكتري

راهبردي و مدیریت راهبردي پدافند غيرعامل، دوره مشترک و مركب دافوس و یا دور داولي 

هاي تركيبي از سازمان  نهایتار اینکه نفرات نموده( باشند،را اي ( السالم ليه)ع مام حسينجنگ دانشگاه ا

 مختلف نيروهاي مسلح باشند.

در  نظر ًاحب نفر 22 ليستي چکهدفمند و  ًورت بهها، جامعه آماري لذا با توجه به این ویژگي

آماري، جامعه نمونه نيز منطبق با محدود بودن جامعه علت بهانتخاب گردید. از ارفي  این زمينه

-فيشها گردآوري دادهابزار  باشد.نفر مي 22آماري است لذا جامعه نمونه تحقيق همان جامعه

هاي آماري توًيفي از قبيل جداو  فراواني،  ها از روشدر تحليل دادهبوده و برداري و پرسشنامه 

 .ها استفاده شده است  محاسبه ميانگين و نسبت

براي تعيين روایي محتوایي و از ضریب الوشه كه یک آزمون از قضاوت متخصصان  روایي:

هاي پژوهش یا حوزه محتوایي هاي آزمون تا چه ميزان معرف محتوا و هدفكه سؤا  باره دراین

 شد.استفاده  هستند،

نفر بودند براي روایي باال،  22براي این ارزیابي  نظردهندگانبا توجه به اینکه تعداد وبرگان و 

كه داراي ضریب كمتر  يهایمدنظر قرار گرفت بنابراین گویه 1/1قبو  ضریب باالتر از  مقدار قابل

نفر از  35شدند. این بدان معني است كه براي تائيد هر گویه، حداقل از مقدار مزبور باشند حذف 
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نظامي در حوزه دریا و  بر بازدارندگيا احصاء شده تحقيق رعوامل  تأثيرنظر باید نفر ًاحب 22

 باشد.ائيد نمایند  كه این امر عالوه بر ضریب اامينان بسيار باال، داراي منطق علمي نيز ميتهوافضا 

بر بازدارندگي  مؤثرهاي عامل عنوان بهگویه به شرح ذیل، روایي محتوایي وود را  سهبنابراین 

 گردیدند. و حذف نظامي در حوزه دریا و هوافضا كسب ننموده

كاهش اثرات تحریم و  منظور بهتوزیع زنجيره تأمين در ژئوپليتيک جهان اسالم و كشورهاي همسو  -

 فراهم كردن نيازهاي تسليحاتي در حوزه فضا و دریا و تقویت قدرت بازدارندگي

 ر در سواحلًنعتي و حتي تعمير و نگهدا -

 بازدارندگي بسط یافته در حوزه دریا و فضا از حاميان -

در ًورت لزوم از  دریایيهوافضایي و ممانعت اعما  "آماري تحقيق عامل همچنين از نگاه جامعه

و بنادر  سواحل،آسمان كشور و از و بازدارنده  مؤثرپدافند  "با عامل  "افکني( )قدرت. دشمن

 .لذا اعما  ممانعت هوا فضایي و دریایي حذف شدهمپوشاني داشته  "جزایر

ضریب آلفاي كرونباخ یک  براي پایایي پرسشنامه نيز از آلفاي كرونباخ استفاده شده است. پایایي:

دهد چگونه اجزاي یک مجموعه به نحو مناسب به یکدیگر نوع ضریب پایایي است كه نشان مي

مل استخراجي در این عوابراي  كرونباخ يآلفا اند. با توجه به اینکه مقدار ضریبهمبسته شده

از قابليت  مورداستفادهپرسشنامه  يهایاست لذا گویه 15/1و بيشتر از  آمده دست به 1911تحقيق 

 اامينان الزم براي ادامه تحقيق برووردار بوده است.

 ها و یافته های تحقيق داده وتحليل تجزیه

 بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا كدامند؟ مؤثرعوامل 

 
 عوامل مؤثر بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا :1جدو 

 2مقدار وي  ميانگين هاي مؤثر بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضاگویه ردیف
 شده مشاهده

سطح 
تبه معناداري

ر
 

 21 19112 19111 2911 .عملياتي تعریف شده توانایي ووداتکائي در برد و محيط 1

و سریع به تغييرات در ًحنه  موقع بهتوانایي واكنش مؤثر و  2

 .نبرد

292 339321 19111 12 

 11 19111 229111 2952 فندي عليه آن. آاقدام  توانایي كشف عمليات سایبري دشمن و 3

 21 19111 119221 2921 در آگاهي ًحنه نبرد.  توانائي پایش و پردازش ااالعات 2

 بخشي اولویتهاي مهاجم در ًحنه نبرد با  توانایي انهدام هدف 5

 هاي نرم و سخت سامانه

2913 12921 19111 1 
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 عوامل مؤثر بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا :1جدو 

 1 19111 25915 2912 )آگاهي اشتراكي( نبرد یکپارچه.  ًحنهمدیریت  2

 5 19111 559521 2911 )هوشياري( عمليات ااالعاتي هوشمند. انجام  1

 1 19111 25912 2911 )پایداري( دریا. هوا، فضا و  تداوم بخشي عمليات رزمي در 2

دریا. هوا، فضا و در هدفمند  تداوم بخشي ودمات رزمي 1

 )مانایي( 

2911 229111 19111 11 

 11 19111 339111 2925 . كشور وطوط كشتيرانيدریا و سواحل و  وآسمان تأمين امنيت  11

 22 19131 259121 2931 )عمليات ویژه( در دریا. ناهمگون  عملياتانجام  11

 12 19112 25912 2921 . در حوزه دریا و  هوافضا عمليات مشترک و مركباجراي  12

و بنادر  سواحل،آسمان كشور و از و بازدارنده  مؤثرپدافند  13

  جزایر.

291 119312 1911 -- 

اراحي، توسعه، ساوت و استقرار تسليحات عمده اعم از  12

 سنگين و نيمه سنگين و سبک در داول 

2923 219211 19111 13 

 11 19111 229521 291 اي(  دفاع الیه -پدافند مؤثر) دریایيهوایي و  سپر دفاعایجاد  15

 22 19111 129221 2932 تعاد  و انعطاف و پویایي است.  12

در حوزه موشک و  گذاري و دقت سالحبرد، ميزان، اثرافزایش  11

 سایر تسليحات دریایي

2913 25915 19111 2 

هاي فضایي و دریایي از تر شدن دیپلماسي دفاعي در حوزهفعا  12

 المللي  هاي بين اریق افزایش همکاري

2922 529221 19111 12 

 1 19111 219231 2912 ًنعتي -آمایش بهينه مراكز توليدي 11

ي قرمز( و شبکه توانا ها يفناورتمركز بر هسته دانا ) 21

 ي زرد و سبز(ها يفناور)

2923 339221 19111 2 

تقویت  منظور به فناوري اكتساب نظامات يروزرسان به و يبازنگر 21

 بنيه دفاعي تسليحاتي در حوزه دفاع و فضا

2922 339222 19111 2 

اي وصوًار در دفاعي منطقه معادالتها و عضو شدن در پيمان 22

 هاي دریا و فضاحوزه

2921 319221 19111 15 

هاي دریایي و اي در حوزههاي امنيتي منطقهارائه دادن مد  23

 فضایي

2922 21921 19111 12 

هاي كليدي و برتر و وجود تسليحات و  بروورداري از فناوري 22

 برابري توانمندي نظامي و تسليحاتي

2911 25915 19111 11 

 25 19111 359521 3921ایجاد توازن وحشت یا ترس در رقيب در حوزه برتري دریا و  25
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 عوامل مؤثر بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا :1جدو 

 فضا

 2 19111 25915 2912 و باثبات در حوزه فضا و دریا بااعتبارقدرت  هاي مؤلفهداشتن  22

 23 19111 259121 2935 محور تواندر حوزه دریا و فضا حفظ حضور پایدار  21

 3 19111 259221 2922 در عمق هوشمنددفاع  22

% 15بقيه عوامل با سطح اامينان  13عامل  جز بهآماري جدو  باال بيانگر آن است كه از نگاه جامعه

باشند. این آفرین ميمعنادار و نقش % بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و فضا5و با وطاي 

آن را  15را به جهت نزدیک بودن معنایي با عامل  13آماري عامل احتما  وجود دارد كه جامعه

 اند.ننموده يدتائ

 ميزان یکبه  15و  1هاي و همچنين عامل 11و  2هاي معتقد هستند كه عامل يآمارجامعههمچنين 

 باشند.آفرین ميو نقش مؤثربر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و فضا 

 گيری و پيشنهادهانتيجه

 گيریالف( نتيجه

 تحقيق: سؤالنتيجه پاسخ به 

 بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا كدامند؟ مؤثرعوامل  -

 بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا به ترتيب عبارتند از: مؤثراماري عوامل از نگاه جامعه

 هاي نرم و سخت سامانه بخشي اولویتهاي مهاجم در ًحنه نبرد با  توانایي انهدام هدف 

 تقویت بنيه دفاعي تسليحاتي در  منظور به فناوري اكتساب نظامات يروزرسان به و يبازنگر

 حوزه دفاع و فضا

  هوشمند در عمقدفاع 

 ( ها يفناوري قرمز( و شبکه توانا )ها يفناورتمركز بر هسته دانا)ي زرد و سبز 

  هوشياري( عمليات ااالعاتي هوشمند. انجام( 

  و باثبات در حوزه فضا و دریا بااعتبارقدرت  هاي مؤلفهداشتن 

 پایداري( دریا. هوا، فضا و  تداوم بخشي عمليات رزمي در( 

 گذاري و دقت سالح در حوزه موشک و سایر تسليحات دریایيافزایش برد، ميزان، اثر 

 ًنعتي -آمایش بهينه مراكز توليدي 

  آگاهي اشتراكي( نبرد یکپارچه.  ًحنهمدیریت( 
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 هاي كليدي و برتر و وجود تسليحات و برابري توانمندي نظامي و  بروورداري از فناوري

 تسليحاتي

 مانایي(دریا. هوا، فضا و در هدفمند  تداوم بخشي ودمات رزمي( 

  در حوزه دریا و  هوافضا عمليات مشترک و مركباجراي . 

  اراحي، توسعه، ساوت و استقرار تسليحات عمده اعم از سنگين و نيمه سنگين و سبک در

 داول 

  هاي دریایي و فضایياي در حوزههاي امنيتي منطقهارائه دادن مد 

 هاي دریا و فضااي وصوًار در حوزهدفاعي منطقه معادالتها و عضو شدن در پيمان 

  و سریع به تغييرات در ًحنه نبرد موقع بهتوانایي واكنش مؤثر و. 

 فندي عليه آن.آاقدام  توانایي كشف عمليات سایبري دشمن و 

  هاي  هاي فضایي و دریایي از اریق افزایش همکاريتر شدن دیپلماسي دفاعي در حوزهفعا

 المللي بين

  كشور وطوط كشتيرانيدریا و سواحل و  وآسمان تأمين امنيت. 

 در آگاهي ًحنه نبرد. االعاتتوانائي پایش و پردازش ا 

 توانایي ووداتکائي در برد و محيط عملياتي تعریف شده. 

  .تعاد  و انعطاف و پویایي است 

  محور تواندر حوزه دریا و فضا حفظ حضور پایدار 

  عمليات ویژه( در دریا. ناهمگون  عملياتانجام( 

 ایجاد توازن وحشت یا ترس در رقيب در حوزه دریا و فضا 

 پيشنهادها: -ب

هاا   موشاک  یژهو به حاتيتسل نمودن یيایدر یگرد عبارت به یي.ایدر و يموشک يها فناوري قيتلف -1

 .تري دنبا  گردد اما بایستي با تأكيد بيش شده انجامهایي در این زمينه  هاي اوير حركت كه اي سا 

با توجه به دریاپایه  روهاين یيایدر رزم سازمان دربراي الحاق  پرنده يها قیقاجدید  انواع توليد -2

 .ها در ایجاد بازدارندگي بودن تهدیدات ج.ا.ا. و كارایي باالي این قایق
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 فهرست منابع:

 منابع فارسي: -الف

 تهران، سمت  ،کیاستراتژ و نظامي مسائل بررسي ،صلح و جنگ (،1311عليرضا، ) ازغندي، -

المللاي،  ، نشر دفتر مطالعات سياسي و بينیكمو  بيستامنيت در قرن  (،1321، )جواداميدوارنيا، محمد -

 تهران 

هوای  تأثير تهدیدات آتي در فرماندهي مطلووب سوازمان  (، 1311اًغر و همکاران ) بيک، علي -

 11، فصلنامه مطالعات دفاعي راهبردي، دانشگاه و پژوهشگاه علوم دفاعي راهبردي، شماره نظامي ج.ا.ا.

عوامل ژئوپليتيک دریای خزر بر راهبردهای دفاعي  تأثير "(، رساله دكتري1315، )اًغر يعلبيک،  -

 تهران، دانشگاه عالي دفاع ملي، دانشکده دفاع  "ج.ا.ا.

 ، ترجماه راهبردیمطالعات بر ایمقدمه معاصر جهان در راهبرد (،1311، )دیگران بيليس، جان، و -

 كابک

دفتر مطالعات سياساي و   :، مترجم: مسعود كشاورز، تهراناستراتژی ای بر مقدمه(، 1322، )بوفر، آندره -

 المللي بين

، تهاران  الملل، ترجمه ابوالفضول رئوو   فرهنگ روابط بين (،1321، )پلنو، جک سي، آلتون، روي -

 انتشارات سراي عدالت

ی رارائه طرح راهبردی تسليحات نيروهای مسلح جمهو "(، رساله دكتري1311حاتمي، امير ) -

دانشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات "المي ایران در حوزه هوافضا و دریا مبتني بر بازدارندگياس
 راهبردي

رضا ايب و وحياد  ي علي، ترجمهالملل های متعارض در روابط بين نظریه (،1323)  رتي، جيمزئدو -

 ، جلد دومبزرگي، تهران، قومس

، ترجماه دكتار   الملول  ها: سيری در حقوق بوين  حاکميتبشریت و  (،1322، )مونيک ژانرو شميليه، -

 مرتضي كالنتریان، تهران، آگه

، تهاران:  ای جمهوری اسالمي ایرانالزامات تئوریک بازدارندگي منطقه(، 1322، )قاسمي، فرهاد -

  المللي روابط وارجي، سا  او ، شماره سوم فصلنامه بين

بازدارنودگي   رهناموه ،  فراینود طراحوي   تيپاروژه تحقيقاا  (، 1312محمدحسين، )قنبري جهرمي، 

  مركز تحقيقات راهبردي دفاعيکشور،  ساله بيستانداز  جمهوری اسالمي ایران در چشم جانبه همه
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عبدالحميد حيدري )مترجم(، تهران: دوره عالي جنگ ساپاه  ، استراتژی نظامي (،1321، )ام كالينز، جان - 

  پاسداران

، ترجمه احمد نيست: سياست، استراتژی و فناوری نظامي افروز جنگسالح (، 1312، )كالين گري، -

 عاليخاني، تهران، دانشکده فرماندهي و ستاد سپاه

 در ا. ا. ج يدفواع  جانبوه  همه يبازدارندگ یالگو نييتب رساله دكتاري،  (،1311، )ديحم ،يمیكر -

 ي، تهران مل دفاع يعال دانشگاه، ناهمتراز دیتهد مقابل

مقطاع   ناماه  انیا پا، المللوي  آن بر امنيت بين ريتأثای و  بازدارندگي هسته(، 1312، )مقوم، حجات  -

 الملل كارشناسي دانشکده روابط بين

هوای امنيوت ملوي ایوران در سوه دوره      سياست(، 1323، )تابستان ولي پور زرومي، سيد حسين -

 32شماره  راهبرد -گفتماني

 :انگليسيمنابع  -ب

 Goldblat, Josef. Arms Control: A Guide to Negotiations and 

Agreements, (London, Sagw Pub. 2003)  
 Bourne H & Jenkins M (2013) Organizational Values: A Dynamic 

Perspective, Organization Studies 

 Kramer، Franklin D.Cyberpower and National Security، U. S 

National Defense University، Washington D. C، 2009، P: 321-323.  

 Moens، Alexander، NATO and European Security: Alliance 

Politics from the End of the Cold War to the Age of Terrorism، 
Praeger، 2011.  

 سایت: -ج

دسترسي در:  قابل العالي()مدظله اي عزیز فرمایشات مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا امام وامنه  
WWW. Khamenei.ir-  

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/646667/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/646667/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/403/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/403/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af
https://www.questia.com/library/102024174/nato-and-european-security-alliance-politics-from
https://www.questia.com/library/102024174/nato-and-european-security-alliance-politics-from


 

 

 




