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چکیدُ:
دیپهياؿی دفاؾی ،ةعكی از ؿیاؿثُای دكنث اؿث کَ ةَ ؾٍّاف یک اةؽار ىِو در جضلق اُغاؼ
کالف ٌیؼكُای ىـهش ٌلف آفؼیٍی ىی ک ٍغ ك ُغؼ آف را ىی جّاف ایساد قؼایط ؿیاؿی ك ىهی ك
ةیً انيههی ىعهّب ةؼای صفغ ك گـحؼش ارزشُای ىهی ك صیاجی ک كّر در ةؼاةؼ دقيٍاف ةانفؿم ك
ةانلّق داٌـث .از كیژگیُای دیپهياؿی دفاؾی در قؼایط ىّزّد ایً اؿث کَ ةَؾٍّاف یکی از اةؽارُای
ُّیثیاةی ك ىكؼكؾیثؿازی ؿیاؿث دفاؾی ك راُتؼدی کكّرُا جهلی ىیگؼدد .ةا ػِّر ؾهو آیٍغقٌگاری
ىضللاف ؿیاؿثگػاری ؿؿی کؼدٌغ از كاةهیثُای ایً ؾهو در جّؿؿَ فٍّف ةؼٌاىَریؽی راُتؼدی اؿحفادق
کٍٍغ .ةَایًجؼجیب ةَجغریر ةا اؿحفادق گـحؼدق از آفُا ،ركشُا ك فٍّف آیٍغقٌگاری كارد ةعً ةؼٌاىَریؽی
قغ .قٍاؿایی پیكؼافُا امهی ك کهیغی یکی از انؽاىات اؿاؿی ُؼ پؼكژق آیٍغقٌگاری در زِث جغكیً
ؿٍاریُّا ىیةاقغ .ةؼ ایً اؿاس ایً ىلانَ ةاُغؼ قٍاؿایی پیكؼافُای امهی ك کهیغی دیپهياؿی
دفاؾی ج.ا.ایؼاف زِث افق  15ؿاؿ آجی ٌگارش ك ةا جؼکیب ركشُای آیٍغق پژكُی ىاٌٍغ ،ىؼكر ىٍاةؽ،
پاٌم ظتؼگی ك جضهیم ىاجؼیؾ ىحلاظؽ ك ةا اؿحفادق از ٌؼـ افؽار ىیکىک اٌساـ قغق اؿث .در زِث
ازؼای ایً پؼكژق از ٌؼؼات ظتؼگی ماصب ٌؼؼاف صّزق دفاؾی ك ؿیاؿث ظارزی ةِؼق ةؼداری ك در
فؼزاـ پیكؼاف جٍف زدایی ك اؾحيادؿازی ةَ ؾٍّاف پیكؼاف کهیغی ارائَ گؼدیغق اؿث .یافحَ ُای امهی
جضلیق صاکی از ایً اؿث کَ در ةیً پیكؼاف ُای امهی قٍاؿایی قغق  ،پیكؼاف جٍف زدایی ك
اؾحيادؿازی در ؿعش ىٍعلَ ای ك ةیً انيهم ةَ ؾٍّاف پیكؼاف کهیغی دیپهياؿی دفاؾی ج.ا.ایؼاف در
ؿعش ىٍعلَ ای ك ةیً انيهم ظّاُغ ةّد.
ٍاژگاى کلیدی:

پیكؼاف ،آیٍغقٌگاری ،دیپهياؿی دفاؾی ج.ا.ایؼاف ،ؿعش ىٍعلَای ك ةیًانيهم ،ؿیاؿث دفاؾی
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ؿیاؿث دفاؾی در ؿعش ىهی ظعّط کهی اكغاىات امهی ،کهیغی ك فؿانیثُای ٌؼاـی کكّر را ىكعل
ىیؿازد ك چارچّةی اؿث کَ راُتؼد ٌؼاىی در ؿعش ىهی را قکم ىیدُغ» .ةَ ةیاٌی ،ةؼ پایَ ؿیاؿثُا،
راُتؼدُا ك ةؼٌاىَُا ظؼاصی ك جغكیً ىیگؼدد ( .)Jablonsky, Feb 2001گؼكُی از ىضللاف ةؼ ایً اؾحلادٌغ
کَ صّزق کارةؼد ؿیاؿث دفاؾی ،ىضغكد ةَ ؿیاؿثُای ٌؼاىی غیؼجِازيی ك یا صحی ؿیاؿثُای دكراف
مهش اؿث ( .)Huntington, 1968: 319-321در ىلاةم ایً دیغگاق ،ةؼظی ىؿحلغٌغ ؿیاؿث دفاؾی،
ظطىكیُای کهی (اؾو از ٌؼاـی ،اكحنادی ،ؿیاؿی ،فؼٍُگی ك )...یک دكنث ةَىٍؼّر دفؽ جِغیغات اىٍیحی
اؿث ،جؿؼیف ظیهی ىضیلی از ؿیاؿث دفاؾی ،ایً ؿیاؿث را ؾتارت از فؿانیثُای ٌؼاىی دكنث ىیداٌغ کَ
قاىم جغكیً ك ازؼای ةؼٌاىَُا ك رٍُاىَ ٌؼاىی ىیقّد ( .)Lider, 1983: 347درٌِایث ىیجّاف ایً جؿؼیف
را ارائَ کؼد« :ؿیاؿث دفاؾی ،چارچّةی ةؼای ُياٍُگ کؼدف اةؽارُای ٌؼاىی ،اكحنادی ،ؿیاؿی ك فؼٍُگی از
ؿّی دكنث ةؼای دفؽ جِغیغُا ك ةؼكؼاری دتات ك اىٍیث در کكّر اؿث»ُ .يچٍیً درةارق ُغؼُای ؿیاؿث
دفاؾی گفحَ قغ کَ ایً ؿیاؿث ،كػیفَ «دفؽ جِغیغُا»« ،پیكگیؼی از زٍگ ك ىٍاككَُای ٌؼاىی»،
«كغرتؿازی ك كغرتافؽایی» ك «اٌـساـةعكی ةَ راُتؼدُا ك ةؼٌاىَُای دفاؾی» را ؾِغقدار اؿث.
در ج.ا.ایؼافُ ،يکاریُای دفاعی ةؼآىغق از چارچّب ؿیاؿث ظارزی کكّر ىیةاقغ .ؿیاؿث ظارزیٌّ ،ع ك
گـحؼق ُيکاریُای ؿیاؿی ك صحی اكحنادی ك ٌؼاىی یک کكّر ةا کكّرُای دیگؼ را جؿییً ىیکٍغ .در
چٍیً صانحی ،اُغاؼ دیپهياؿی دفاؾی ،جاةؽ اُغاؼ کهی ؿیاؿث ظارزی ىیةاقغ ك دیپهياؿی دفاؾی
زیؼىسيّؾَ ؿیاؿث ظارزی اؿث .ازآٌساییکَ دیپهياؿی دفاؾی ةؼگؼفحَقغق ك در راؿحای ؿیاؿث ظارزی
کكّر ك یکی از ىٍاةؽ جأىیًکٍٍغق كغرت ىهی کكّر ىضـّب ىیگؼدد ،ىیةایـث ةا ؿیاؿث کهی ٌؼاـ در
اىّر ظارزَ ك اىّر دفاؾی ُياٍُگ ةاقغ .از ؿّی دیگؼ پژكُكگؼاف ىؿحلغٌغ ،ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ُغؼ
دیپهياؿی دفاؾی ،جِغیغزدایی ك اىٍیثزایی اؿث ،ازایًزِث جأدیؼ ىـحلیيی از ؿیاؿث دفاؾی ىیپػیؼد.
«دیپهياؿی دفاؾی ةا اُيیث دادف ةَ ؾٍنؼ پیكگیؼی ،قؼایعی را فؼاُو ىیکٍغ کَ پیف از ُؼگٌَّ
ةؼظّردی ،كاصغ ؿیاؿی ةحّاٌغ ىٍافؽ ك ُغؼُای ظّد را کـب ٌيایغ ك ةَ ةِحؼیً كزَ ،كغرت را صّزقُای
گٌّاگّف جلـیو کٍغ (ىیٍایی ك ُيکاراف )46 :1393 ،دیپهياؿی دفاؾی ةَىذاةَ ؿازكکاری اؿث کَ ٌلف ىِيی
را در ٌیم ةَ ُغؼُای ؿیاؿثُای اىٍیحی یا ظارزی ظاص کكّرُا ایفا ىیکٍغ ().Bishoyi,2011: 64
جنيیوگیؼاف دیپهياؿی دفاؾی در ؿعش ىٍعلَای ك ةیًانيهم ةا یک فضای زِاٌی ىيهّ از جغییؼ ك جضّؿ
ركةؼك ُـحٍغ .ازایًرك ٌیازىٍغ جّؿؿَ رُیافثُای زغیغ پیفةیٍی ك آىادگی ةؼای آیٍغق ُـحٍغ .آیٍغقای کَ
جنيیوگیؼاف را جياـ ىلیاسُای فضایی ةا چانفُای زغیغی در ىّرد افؽایف پیچیغگیُای ىضیط
ىٍعلَای ك ةیًانيهم ىّازَ ىیٌيایغ .راپؼت ىؿحلغ اؿث در ؿاؿُای اظیؼ ةیً داٌكيٍغاف ایً جفکؼ كزّد
داقحَ اؿث کَ ةا كزّد ؿیاؿثُای جّؿؿَ ؾهو ك فٍاكری ةؼای اصاظَ ةؼ ؾغـ كعؿیثُا ،جاکٍّف جالشُای
ةكؼ ةؼای ؿیاؿثگػاری ك ةؼٌاىَریؽی آیٍغق ةؼ اؿاس داٌف ىّزّد ٌاکافی ةّدق اؿث .ایً جفکؼ ةَ اصـاس
ٌیاز ةَ جّؿؿَ رُیافثُای زغیغ ةؼای پاؿعگّیی ةَ جغییؼات ك ركشُای پیفةیٍی جغییؼات آیٍغق در ىضیط
ؾغـ كعؿیث اٌساـقغق اؿث (.)Rappert 1999 :528
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ًتایج
چیٍیُا ةَظّةی كاكف ُـحٍغ کَ یکی از اةؽارُای كغرت افکٍی ىؤدؼ ،داقحً پایگاق دریایی اؿث.
دركاكؽ ٌیاز چیً ةَ جضيیً جّنیغ ك ؾؼضَ اٌؼژی ،ىضؼؾ چیٍیُا ةؼای كغرت افکٍی جغریسی در
زِث ارجلای ؿعش كغرت ةؼای آیٍغق در كانب راُتؼد رقحَ ىؼكاریغ اؿث .ج.ا.ایؼاف ٌیؽ در كانب
ایً ٌّع دیپهياؿی دفاؾی ةا چیً ىیجّاٌغ ىتاٌی كغرت افکٍی ظّد در آیٍغق را ىـحضکوجؼ ٌيایغ.
دیپهياؿی دفاؾی اٌگهـحاف در راؿحای افؽایف كغرت ك اىٍیث ةؼای اُغاؼ ك ىٍافؽ راُتؼدی آف
کكّر ظؼاصیقغق اؿث .ةَایًجؼجیبُ ،ؼیک از ةعفُای ىؤدؼ در ؿاظحار دفاؾی اٌگهـحاف ،کار
كیژق ظامی را ؾِغقدار ىیةاقغ .جياـ صّزقُای دفاؾی اٌگهیؾ ةایغ ةحّاٌٍغ از ظؼیق ىكارکث
ؿازىاٌی ،رفحاری ك کارکؼدی ظّد ةَ ٌحایر ىعهّب ك ىؤدؼی ةؼای اىٍیث ك كغرت ىهی اٌگهیؾ
ٌائم گؼدٌغ .کار كیژقُای ىؼةّط ةَ دیپهياؿی دفاؾی اٌگهیؾ ،ىؿعّؼ ةَ ٌلف ارجلادٍُغق ك
ُيچٍیً جکيیمکٍٍغق ؿایؼ ىأىّریث دفاؾی ىیةاقغُ .ؼیک از صّزقُای دفاؾی ك راُتؼدی
ىیجّاٌٍغ ةعكی از ضؼكرتُای اٌگهـحاف را ةؼای جأدیؼگػاری ةؼ ىضیط پیؼاىٌّی ،کٍحؼؿ
ىٍازؾات ،پیفدؿحی در فؼایٍغُای راُتؼدی ك ُيکاری چٍغزاٌتَ ةؼای جتغیم كغرت ةَ اىٍیث را
جأىیً ٌيایٍغ .قّاُغ ٌكاف ىیدُغ کَ ىلاىات ك ؿاظحار دفاؾی اٌگهـحافُ ،ياٌٍغ آىؼیکا،
صـاؿیث كیژقای ٌـتث ةَ گـحؼش اةؽارُای كغرت در صّزقُای ىعحهف زغؼافیایی دارٌغ .در
ركٌغ ىضغكدؿازی كاةهیثُای ُـحَای ایؼاف ،دیپهياؿی دفاؾی اٌگهـحافٌ ،لف جؿییًکٍٍغقای را
ؾِغقدار ةّدق اؿث.
ةؼای جتییً چارچّب ىفِّىی دیپهياؿی دفاؾی ایؼاف ،الزـ اؿث جا دك ؿعش ىٍعلَای ك
ةیًانيههی از یکغیگؼ جفکیک گؼدد .در قؼایط ىّزّد ىٍعلَای ٌكاٌَُایی از ةضؼاف ىكاُغق
ىیقّد .درگیؼی رزیو مِیٌّیـحی ك صياس را ىیجّاف ٌكاٌَُایی از جِغیغ اىٍیحی داٌـث .در
قؼایط جِغیغ ،دیپهياؿی دفاؾی ةَىّازات انگُّای جّنیغ كغرت ىّرد جّزَ كؼار ىیگیؼد.
درایًارجتاط چٍغزاٌتَ گؼایی ةَىّازات فؼآیٍغُای ىؿعّؼ ةَ ىلاكىث راُتؼدی ةَؾٍّاف ةعكی از
ٌكاٌَُای کٍف راُتؼدی ایؼاف در صّزق دیپهياؿی دفاؾی ةّدق اؿث.
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ىّضّع ؾغـ كعؿیث در آیٍغق ك قٍاؿایی ةهٍغىغت آف در دیپهياؿی دفاؾی ج.ا.ا از اُيیث فؼاكاٌی ةؼظّردار
اؿث .ایً ىـئهَ ىغتُای ظّالٌی ىّرد غفهث ؿیاؿثگػاراف دفاؾی ك داٌكگاُیاف كؼارگؼفحَ اؿثٌ .ؼؼ ةَ
اُيیث آیٍغقٌگاری راُتؼدُای ىٍعلَای ك ةیًانيههی دیپهياؿی دفاؾی ج.ا.ایؼاف ،ىٍعتق ةا ىٍّیات ىلاـ
رُتؼی ،ؿٍغ چكواٌغاز ،ؿٍغ ؿیاؿث دفاؾی ك ؿایؼ اؿٍاد ةاالدؿحیُ ،يّارق ایً دغغغَ كزّد داقحَ اؿث کَ
پیكؼافُای کهیغی دیپهياؿی دفاؾی ج.ا .ایؼاف در ؿعش ىٍعلَای ك ةیًانيهم کغاىٍغُ .غؼ کهی ایً
جضلیق ،قٍاؿایی پیكؼافُای امهی ك کهیغی دیپهياؿی دفاؾی ج.ا.ایؼاف در ؿعش ىٍعلَای ك ةیًانيهم
اؿث؛ ك در ىـیؼ ازؼای جضلیق جالش ىیگؼدد ةَ ایً ؿؤاؿ پاؿط دادق قّد کَ پیكؼافُای امهی ك کهیغی،
پیكؼافُای جٍؼیيی ،پیكؼافُای جأدیؼپػیؼ ك پیكؼافُای ىـحلم دیپهياؿی دفاؾی ج.ا.ایؼاف در ؿعش
ىٍعلَای ك ةیًانيهم کغاىٍغ؟
ازآٌساییکَ اُغاؼ امهی دیپهياؿی دفاؾی جِغیغزدایی ك اىٍیثزایی اؿث ،یکی از ىِوجؼیً دالیهی کَ نؽكـ
اٌساـ آیٍغقٌگاری دیپهياؿی دفاؾی ج.ا.ایؼاف را ىعؼح ىیٌيایغ ،ىؤنفَ جِغیغ ك اىٍیث اؿث .زيِّری اؿالىی
ایؼاف یکی از کكّرُای ىِو ك اؿحؼاجژیک ىٍعلَ ك زِاف اؿث کَ ُيّارق ةا جِغیغُای ركةؼك ةّدق اؿث .در
ظّؿ جاریط ةَكیژق دكراف ىؿامؼ ُيّارق ؿایَ جِغیغ ةؼ ایً کكّر صاکو ةّدق اؿثُ ،ؼچٍغ کَ ىيکً اؿث،
گٌّاگٌّی آفُا در زىافُا ك قؼایط ىعحهف ىحفاكت ةّدق ةاقغ .ىّازَ ةّدف ةا ایً جِغیغُا نؽكـ جّزَ ةَ
دیپهياؿی دفاؾی را در آجی جكغیغ ىیکٍغ.
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كاؿيی ،فؼُاد
ٌادر ؿاؾغ ك كاؿو
ؾهیغكؿحی
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دیپهياؿی دفاؾی جعتیلی ك
رُیافحی ٌؼؼی ةؼ دیپهياؿی
جؼؿیو ؿازكارق انگّی
ىٍعلَای
ىغیؼیث آف در ج.ا.ایؼاف
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1390

دیپهياؿی دفاؾی اركپا

11

4
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دیپهياؿی دفاؾیٌّ ،ؾی پیٌّغ ةیً صّزق ٌؼاىی ك ؿیاؿی اؿث ك در صلیلث ،فؼاُوکٍٍغق ىٍاةؽ
كغرت در زِث اؾياؿ ؿیاؿثُا ك راُتؼدُای دفاؾی کكّر ىضـّب ىیقّد .ةَ ؾتارجی،
دیپهياؿی دفاؾی ،كػیفَ جسيیؽ ك جتغیم كغرت ةانلّق ةَ ةانفؿم را ةَىٍؼّر دفاع از جياىیث
ؿؼزىیٍی ك ؿایؼ ىٍافؽ ىهی صیاجی کكّر ةؼ ؾِغق دارد .در ایً راؿحا ،ؿَ ؿعش ىحيایؽ از
ةازدارٌغگی ةَؾٍّاف جسهیةعف دیپهياؿی دفاؾی کكّرُا كاةمقٍاؿایی اؿث؛ ؿعش ٌعـث،
ایساد جِغیغ در ةؼاةؼ جِغیغات ىلاةم اؿث .در ٌلاط ؾعف ك ىؼاصم گػار از ٌلاط ؾعف ،جِغیغ از
ٌاصیَ ىحعامو یا ىحعامياف ىكاُغق ىیقّد.
راُتؼد ؿازكارق ىغیؼیث دفاؾی ةَؾٍّاف ةِؼقگیؼی از ٌگؼش ؿاىاٌَای در ركٌغُای اىٍیثؿازی
جهلی ىیقّدُ .ؼ ةازیگؼی جالش دارد جا قکم ظامی از کٍف راُتؼدی را در ىضیط ىتحٍی ةؼ
آٌارقی قکم دُغ .در چٍیً فؼایٍغی ضؼكرتُای ىغیؼیث راُتؼدی ایساب ىیٌيایغ کَ
ةازیگؼاف از ؿازكکارُای ىؼةّط ةَ کٍف دفاؾی ةَ ىّازات ةِؼقگیؼی از راُتؼدُای دیپهياجیک
اؿحفادق ٌيایٍغُ .ؼ یک از چٍیً گؽیٍَُایی را ىیجّاف ةعكی از ىعهّةیث راُتؼدی ایؼاف در
جأىیً اىٍیث ىهی ك ىٍعلَای داٌـث .الزـ ةَ جّضیش اؿث کَ در راُتؼد ؿازكارق ىغیؼیث دفاؾی،
ُؼ ةازیگؼ ىٍعلَای ك ةیًانيههی ىیجّاٌغ ةعكی از ائحالؼ یا ضغ ائحالؼ جهلی گؼدد.
در اركپا دیپهياؿی دفاؾی ةَ امالصات دىّکؼاجیک ،صکّىثداری ىعهّب ،امالصات كاٌٌّی،
دىّکؼاجیؽق کؼدف ارجتاط ةا ٌیؼكُای ىـهش ،پهیؾ ك اىّر كضایی کكّرُای اركپای ىؼکؽی،
قؼكی ك صحی کكّرُای ىٍعلَ كفلاز ك آؿیای ىیاٌَ گفحَ ىیقّد .ازایًرك دیپهياؿی دفاؾی
اركپایی ظّاُاف گـحؼش ك جضلق درؾ ك اؾحياد ىحلاةم کكّرُای اركپایی در فؼایٍغ گػار
دىّکؼاجیک اؿث ةا جضيیً ایٍکَ کكّرُای اركپای ىؼکؽی ك قؼكی در ُيکاری ظّد ةا
ُيـایگاف ػ ك صحی ركتای كغیيی ػ ةَ گـحؼش ٌیؼكُای ىـهش آىادق ك پاؿعگّ (دىّکؼاجیک)
ةپؼدازٌغ .ةغیً جؼجیب در گػار ةَ ایساد ٌیؼكُای دىّکؼاجیک ك جذتیث دیپهياؿی دفاؾی،
ىأىّریثُا ك كػایف دیپهياؿی دفاؾی اركپا ةَ ؿَ ؿعش جلـیو ىیقّد :انف) کٍحؼؿ جـهیضات ك
ىٍؽ اقاؾَ ك جکذیؼ ؿالحُای کكحارزيؿی از ظؼیق اؾحيادؿازی یا اىٍیثؿازی ىیاف کكّرُای
اركپایی ،ب) ىكارکث در اىٍیث ك دتاتؿازی ىیاف کكّرُای اركپای ىؼکؽی ك قؼكی ظنّماً
ركؿیَ ك در ىؼصهَ ةؿغ ىٍاظق كفلاز ك آؿیای ىیاٌَ از ظؼیق ةؼكؼاری ُيکاریُا ك ركاةط دكزاٌتَ
یا چٍغزاٌتَ ،ج) ةؼٌاىَ کيکُای ٌؼاىی ةَ ٌیؼكُای ٌؼاىی کكّرُای اركپای ىؼکؽی ك قؼكی ك
ٌیؽ ٌیؼكُای فؼاىهیحی

هفَْم دیپلواسی دفاػی:

دیپهياؿی دفاؾی ةَىٍؽنَ ارجلاء كاةهیثُای ؿاظحاری ةؼای جضلق اُغافی ىضـّب ىیقّد کَ زىیٍَُای
الزـ ةؼای ازؼای كغرت در ىضیط آٌارقی را ةَ كزّد ىیآكرد .چٍیً ركٌغی را ةایغ ةعكی از ضؼكرت جّنیغ
كغرت در ىضیعی داٌـث کَ ىؿعّؼ ةَ کارةؼد اةؽارُای ىحٍّع ٌِادی ،راُتؼدی ك کارکؼدی ىضـّب
ىیقّد .ةَایًجؼجیب ،ةًىایَ «دیپهياؿی دفاؾی» ةَ ىؿٍی «كاداقحً ظؼؼ ىلاةم ةَ اٌساـ دادف کاری ةؼ
ظتق ظّاؿث ىا یا ةازداقحً اك از اٌساـ دادٌغ کاری ىعاةق ارادق کٍكگؼاف» اؿث .ىِوجؼیً كزَ جفاكت ایً
دك ىفِّـ در ةضخ «جّاٌایی اؾياؿ كغرت» اؿث .ةَ ؾتارجی ،ةؼای دیپهياؿی دفاؾی اةحغا ةایغ «كغرت» ك
ؿپؾ «جّاٌایی کارةؼد كغرت» ةؼای جأدیؼگػاری ةؼ ىضیط پیؼاىٌّی ك کٍف ؿایؼ ةازیگؼاف در قؼایط ىتحٍی ةؼ
ىنانضَ كزّد داقحَ ةاقغ (ؿاؾغ ك ؾهیدكؿحی .)24 :1390 ،دیپهياؿی دفاؾی یکی از راقُای کـب ىٍافؽ ك
اىٍیث ىهی ىضـّب ىیقّد .ایً ىفِّـ ةَ ىؿٍای کارةؼد دیپهياؿی در صّزق دفاع ةَىٍؼّر ةاال ةؼدف ؿعش
جؿاىالت ُيکاریزّیاٌَ کكّرُا ك زایگؽیً کؼدف دتات ةَزای جٍف اؿث؛ ةٍاةؼایً دیپهياؿی دفاؾی یک
ركیکؼد دتات ىضّر اؿث کَ ؾالكق ةؼ پیكتؼد ؿیاؿثُای کالف ىهی ،ىیجّاٌغ زىیٍَ ىٍاؿتی ةؼای ىغیؼیث
ةضؼاف ك ىضیط اىٍیحی زغیغ ةَ قيار ركد (نٍّف .)91 :1388،راةعَ ةیً دیپهياؿی دفاؾی ك ؿایؼ ىّضّؾات
راُتؼدی در قؼایعی از اُيیث ك ىعهّةیث ةیكحؼی ةؼظّردار ىیقّد کَ اىکاف جؿاىم ىحلاةم ةیً دك صّزق
یادقغق كزّد داقحَ ةاقغ (ؾـگؼی .)139 :1389 ،ایً ،در صانی اؿث کَ دیپهياؿی دفاؾی زغیغ ةؼ جؿاىم ةا
دقيٍاف ةانلّق ،صيایث از دىّکؼاؿی ،زىاىغاری ظّب ك صلّؽ ةكؼ ك جّاٌيٍغؿازی دكنثُا ةؼای ىّازَِ ةا
ىكکالت اىٍیحی ظّد جأکیغ دارد .دیپهياؿی دفاؾی زغیغ ،ةَؾٍّاف ةعف ك قاظَی ٌؼاىی دیپهياؿی ؾيّىی،

ٌیؼكی
ٌؼاىی

دیپلواسی
دفاػی
ؿیاؿث

 ++تعیین پیشران وای اصلی دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایران در سطوح منطقه ای و بینالمل ++

ػِّر یافحَ ك ایً دیپهياؿی ،ىتحٍی ةؼ درؾ افؽایف ُياٍُگی ك ُيگؼایی اقکاؿ ٌؼاىی ك غیؼٌؼاىی
ارجتاظات راُتؼدی ةَكاؿعَی دیپهياؿی ؾيّىی اؿث .ایً ُيگؼایی ىتحٍی ةؼ درؾ ةیكحؼ ىٍافؽ
گفثكگُّای دكزاٌتَ ك قکمگیؼی ُيکاریُا ك جؼغیب ارجتاظات در ظنّص ریكَُای ىٍاككَُای ىؿامؼ
اؿث کَ ٌیاز ةَ اؿحفادق ىعؼب از ٌیؼكُای ٌؼاىی را کاُف ظّاُغ داد .دیپهياؿی دفاؾی زغیغ ىیپػیؼد کَ
اُغاؼ كغرت ؿعث ىیجّاٌغ ةَكؿیهَ اةؽار كغرت ٌؼـ ةَ دؿث آیغ ).(Cottey, 2004:30
دیپهياؿی دفاؾی ،درةؼگیؼٌغق فؿانیثُایی ىاٌٍغ اٌساـ گفثكگُّای اىٍیحی ،راُتؼدی ك ؿعش ةاال ،جتادؿُای
آىّزقی ك صؼفَای ٌؼاىی ،كاردات ك مادرات جـهیضات ك جسِیؽات ٌؼاىی ،ةؼگؽاری رزىایفُا ك جيؼیًُای
ٌؼاىی ىكحؼؾ ك ٌؼایؼ آف از ؿّی ارجفُای کكّرُاؿث .دیپهياؿی دفاؾی ةَكؿیهَ ؿازىافُای دفاؾی
ُغایثقغق ك ةا اةؽارُای ىعحهفی اززيهَ ىػاکؼات دیپهياتُای ٌؼاىی ادارق ىیقّد (.)Shea, 2005: 33
ؿعّح دیپهياؿی دفاؾی :دیپهياؿی دفاؾی ةَىذاةَ ؿازكکاری کَ ٌلف ىِيی را در ٌیم ةَ ُغؼُای ؿیاؿثُای
اىٍیحی یا ظارزی ظاص کكّرُا ایفا ىیکٍغ )Bishoyi,2011: 64( ،ك در ؿَ ؿعش كاةمپیگیؼی ىیةاقغ :ؿعش
ةیًانيهم ،ؿعش ىٍعلَای ك ؿعش ؾيهیاجی .اُغاؼ دیپهياؿی دفاؾی در ؿعش ةیًانيههی اغهب از ظؼیق
ةؼكؼاری جؿاىالت ةا ةازیگؼاف ةؽرگ (ؿازىافُای دفاؾی ةیًانيههی ك یا كغرتُای ةؽرگ) ك در ؿعش
ىٍعلَای ةا ةازیگؼاف ىٍعلَای (ؿازىافُای دفاؾی ىٍعلَای ك یا كغرتُای ىٍعلَای) پیگیؼی ىیقّد.
(.)Plessis,2008: 32
چارچّب ٌؼؼی دیپهياؿی دفاؾی :اؿحفادق از ٌیؼكُای ٌؼاىی ةؼای صيایث از دیپهياؿی دكنث ةَ ىلعؽ
قکمگیؼی دكنثُا ةؼىیگؼدد .ایً صيایث ةیىؿٍی جلّیث ىٍافؽ ىهی ةَكؿیهَ ٌيایف ػؼفیث ٌؼاىی یک
کكّر ةؼای جضيیم ىٍافؽ یا ارادقاش ةَظؼؼ دیگؼ ك یا ةَ ؾٍّاف اةؽاری ةؼای جغییؼ ظّاؿحَُای ؿیاؿی ،یا
ؿؼزىیٍی ظارزی ظؼؼ ىلاةم اؿث) . (Piqueras,2012:16فِو درؿث دیپهياؿی دفاؾی ىـحهؽـ جّزَ ةَ
راةعَ ةیً ٌیؼكی ٌؼاىی 1ك ؿیاؿث 2اؿث.
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ٌيّدار قيارق  1جهفیق ٌؼاىیاف ك ؿیاؿث در دیپهياؿی دفاؾی (ؾـکؼی ك ىیٍایی)8 :1392 ،

ىالصؼَُای ج.ا.ایؼاف در دیپهياؿی دفاؾی ىٍعلَای ك ةیًانيههی :زيِّری اؿالىی ایؼاف ازٌؼؼ ىضیط
ىٍعلَای یا ایغئّنّژیک یا راُتؼدی ،دقيٍاف ىحؿغدی داقحَ ك در ىؿؼض جِغیغُای ىٍعلَای ك ةیًانيههی
كؼار دارد .ازایًرك ضؼكرت اكغاـُای ةؼٌاىَریؽیقغق در كانب دیپهياؿی دفاؾی ةیكحؼ ىیةاقغ .زيِّری
1. Military
2. Policy

اؿالىی ایؼاف ةَ نضاظ ىكؼكؾیث ك ىّكؿیث ظّد در ىٍعلَ ظاكرىیاٌَ ةایغ از اؿالـ ك ضؼكرتُای
ایغئّنّژیک آف در جغكیً راُتؼد اىٍیحی/دفاؾی ظّد ةِؼقةؼداری ٌيایغ (ؾـکؼظاٌی ك صققٍاس.)88 :1390 ،
ج.ا.ایؼاف ،زىیٍَ ُيؼاُی ایغئّنّژیک ةا ؿازىافُایی ىاٌٍغ صؽباهلل نتٍاف ،صياس ك کكّر ؿّریَ را در ىٍعلَ
دارد .ج.ا.ایؼاف اززيهَ کكّرُایی اؿث کَ در ىؿؼض جِغیغُای ىعحهف ىیةاقغ ،ایؼاف ك ُؼ کكّر دیگؼی ةا
جّزَ ةَ ىیؽاف آؿیبپػیؼی ژئّپهیحیک ىٍعلَ ،ضؼیب اىٍیحی ىٍعلَای ك ىضیط پیؼاىٌّی ظّد ،ؿعضی از
اكغاـُای پغافٍغی را در كتاؿ جِغیغُای دقيٍاف ةَؾٍّاف یک ضؼكرت ازحٍابٌاپػیؼ در دؿحّر کار كؼار
ىیدُغ (ظغاكردی.)95 :1391 ،
آیٌدًُگاری:
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ةـیاری از آیٍغقپژكُاف ك افؼادی کَ ةَ پیفٌگؼی ىیپؼدازٌغ کار ظّد را ةَؾٍّاف آیٍغقٌگاری جّمیف
کؼدقاٌغ .ایً اىؼ ىٍسؼ ةَ افؽایف ؿؼدرگيی در جؿؼیفقغق اؿث چؼاکَ ةَظّر ىؤدؼ جياـ اٌّاع کارُای
آیٍغقپژكُی ك پیفٌگؼی را پیؼاىّف پؼچو آیٍغقٌگاری زيؽ کؼدق اؿث .اصحياالً جأدیؼگػارجؼیً آیٍغقپژكُی
کَ ایً پؼچو را ةؼافؼاقحَ ،ریچارد اؿالجؼ 1اؿث کَ کحابُایی ُيچّف «امم آیٍغقٌگاری» ٌگاقحَ ك ةیً
آیٍغقٌگاری فؼدی ،ازحياؾی ك راُتؼدی جيایؽ كائم قغق ك ىؤؿـَی آیٍغقٌگاری اؿحؼانیا 2را جأؿیؾ کؼدق
اؿث .اؿالجؼ آیٍغقٌگاری را ةَ جنيیوگیؼی ،ةَظنّص در ؿازىافُا ،ىؼجتط ىیؿازد؛ ك کار كی ةیاٌگؼ آف
اؿث کَ آیٍغقٌگاری ٌِادیٍَقغق ،اىؼی صیاجی ةؼای دكراف ىؿامؼ اؿث.
آیٍغقٌگاری قاىم کٍار ُو كؼار دادف ؾّاىم کهیغی جغییؼ ك ىٍاةؽ داٌف ،ةَىٍؼّر جّؿؿَی چكواٌغازُای
راُتؼدی ك اظالؾات ةؼآكردی اؿثٌ .کحَی ةااُيیث آف اؿث کَ آیٍغقٌگاری اغهب ةَمؼاصث ةَ دٌتاؿ ایساد
قتکَُای ؾّاىم ىعهؽ ةؼای پاؿطگّیی ةِحؼ ةَ چانفُای ؿیاؿحی ك غیؼق اؿث .ایً اىؼ ٌَجٍِا ةا اظالؾات
پیكؼفحَی ةؼآكردی جّؿؿَیافحَ ،ةهکَ ُوچٍیً از ظؼیق آگاُی از ىٍاةؽ داٌف ك زِثگیؼیُای راُتؼدی
دیگؼ اؾضای قتکَ اىکافپػیؼ اؿث .ؿٍاریُّای صامهَ از آیٍغقٌگاری پیٌّغدٍُغق ةیً آیٍغق ك راُتؼدُای
ظهققغق ُـحٍغ (.)slaughter,1999:287
آیٍغقٌگاری فؿانیحی اؿث ىكحيم ةؼ جالش ٌؼاـىٍغ ةؼای ٌگاق کؼدف ةَ آیٍغقُای ةهٍغىغت ؾهو ،فٍّاكری،
اكحناد ،ؿیاؿث ك ازحياع ،ةاُغؼ قٍاؿایی ؾهّـ ك فٍاكری ؾاـ ٌّػِّر ك ٌیؽ جؿییً صّزقُای ىٍاؿب اٌساـ
ىعانؿَی اؿحؼاجژیک کَ ىيکً اؿث ىٍسؼ ةَ ةیكحؼیً ؿّد در ؿیاؿث ،اكحناد ك ازحياع قّد .".ىارجیً ایً
جؿؼیف از آیٍغقٌگاری را دارای پٍر زٍتَی ىِو زیؼ ىیداٌغ ((pooper & kennan,2005:23
 -1جالش ةؼای ٌگاق ةَ آیٍغقٍُ ،گاىی فؿانیث آیٍغقٌگاری ٌاىیغق ىیقّد کَ جالقی ٌؼاـىٍغ ةاقػغ .ایػً
اىؼ جفاكت ىیاف آیٍغقٌگاری ك ؿاظث ؿٍاریُّایی کَ ركزاٌَ ةؼای ةؼٌاىَریؽیُا اؿحفادق ىیقػّدٌ ،كػاف
ىیدُغ.

1. Richard Slaughter
2. Australian Foresight Institute

زغكؿ قيارق  2كزّق ىعحهف آیٍغقٌگاری (زانی)195 :1391،
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ةؼای فؿانیث در دٌیای ؿؼقار از ؾغـ كعؿیث ،ةؼٌاىَریؽاف ةایغ ىفؼكضات ظّد را درةارق ىـیؼ صؼکث زِاف
ةا پؼؿفُای فؼاكاف ((اگؼ ایًظّر قّد چَ؟)) ةَ چانف ةکكٍغ جا ةحّاٌٍغ زِاف آیٍغق را آقکارجؼ ةتیٍٍغُ .غؼ
ةؼٌاىَریؽی ةؼپایث ؿٍاریّ ،کيک ةَ ىغیؼاف ك رُتؼاف ةؼای جغییؼ ٌگؼش آفُا ٌـتث ةَ ((كاكؿیثُای
پٍغاری)) ك ٌؽدیک کؼدف ُؼ چَ ةیكحؼ دیغگاق آفُا ةَ ((كاكؿیثُای ىّزّد)) ك یا ((كاكؿیثُای در صاؿ
ػِّر)) اؿث( .قّارجؽ .)229-221 :1387 ،قٍاظث ك ىّضّع ك جنيیو امهی ،قٍاؿایی ؾّاىم کهیغی،
قٍاؿایی ٌیؼكُای پیكؼاف کهیغی ،ظتلَةٍغی ةؼ اؿاس اُيیث ك ؾغـ كعؿیث ،اٌحعاب ىٍعق ؿٍاریُّا،
جغكیً ؿٍاریُّا ،جضهیم پیاىغُا ك ٌحایر ُؼ ؿٍاریّ ك اٌحعاب ٌكاٌگؼُای راُتؼدی ،گاـُای ُكثگاٌَ در
یک فؼایٍغ آیٍغقٌگاری ُـحٍغ .قٍاؿایی ؾّاىم کهیغی ك پیكؼافُا از امهیجؼیً ك ىضّریجؼیً ىؼاصم ایً
فؼآیٍغ ك در زِث ةؼٌاىَریؽی ةؼ پایَ ؿٍاریّ اؿث (زانی.)49 :1391 ،
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-2دكىیً كزَ جيایؽ ایً فؿانیثٌ ،گاق ةهٍغىغت آف اؿث کَ ةـیار فؼاجؼ از افقُای ةؼٌاىػَریؽی ىؿيػّؿ
اؿث .افق زىاٌی در فؿانیثُای آیٍغقٌگاری از  5جا  30ؿاؿ اؿث.
-3ؿّىیً زٍتَی ىّرد نضاظ در جؿؼیف آیٍغقٌگاری ،جّزَ ةَ جؿػادؿ ىیػاف "فكػار ؾهػو ك فٍػاكری" ةػا
"کكف جلاضا" اؿث .ةغیً جؼجیبٌّ ،آكری جٍِا ىضغكد ةَ فكار فٍاكری ٌيیقػّد ك ةػَ ٌلػف ٌیازُػای
ةؼآىغق از ؾّاىم اكحنادی ػ ازحياؾی در فؿانیث آیٍغقٌگاری ٌیؽ پؼداظحَ ىیقّد.
-4جيؼکؽ فؿانیث آیٍغقٌگاری ةؼ ؾهّـ ك فٍاكری ٌّػِّر ،یؿٍی جيؼکؽ ةؼ ؾهّىی اؿػث کػَ كارد ىؼصهػَی
ركاةحی قغقاٌغ ك ایً اىؼ ةاؾخ ىیقّد جا دكنث ،ىكؼكؾیث ؿؼىایَگػاری ك كركد ةػَ ایػً صّزقُػا را ةػَ
دؿث آكرد.
-5جّزَ ةَ ىٍافؽ ازحياؾی ك ؾغـ جيؼکؽ مؼؼ ةؼ ایساد دؼكت ،پٍسيیً كزػَ از جؿؼیػف فػّؽ اؿػث .در
زغكؿ زیؼ ؿَ جؿؼیف ىؿحتؼ ك ةـحؼ ،گّیگاف ك ىارجیً ةا یکغیگؼ ىلایـَ قغق اؿث جػا ٌکػات اقػحؼاؾ ك
افحؼاؽ ایً جؿاریف ازٌؼؼ اقارق ةَ ُكث كزَ ىعحهف ،ىكعل قّد.

19

رٍشضٌاسی پژٍّص:

آیٍغقپژكُی دارای  33ركش ازؼای جضلیق اؿث کَ ؾيّىاً پؼكژقُای آف ةا جؼکیب ركشُا مّرت ىیگیؼد.
ایً پژكُف ةا جؼکیب ركشُای آیٍغقپژكُی (ىؼكر ىٍاةؽ ،پاٌم ظتؼگی ك جضهیم ىاجؼیؾ ىحلاظؽ) اٌساـقغق
اؿث .ركش جضهیم ىاجؼیؾ ىحلاظؽ 1ةا اؿحفادق از ٌؼـافؽار ىیکىک 2ازؼا گؼدیغق اؿث .ركش جضهیم ىاجؼیؾ
1. Cross Impact Analysis
2. Micmac

 ++آیندهپژووی دفاعی ،سال اول ،شماره  1تابستان ++ 1931
11

ىحلاظؽ یا  )Cross Impact Analysis(CIAةؼ ایً ؿؤاؿ ةٍاٌِادق قغق اؿث( .آیا پیفةیٍی آیٍغق ىیجّاٌغ
ىتحٍی ةؼ جأدیؼات اصحيانی ىحلاةم اجفاكات آیٍغق ةؼ یکغیگؼ ةاقغ؟)) ( .)GORDON,1994 :12اظالؾاجی کَ
ایً ركش جأىیً ىیکٍغ جنّیؼی اؿث از ادؼ ىحلاةم ةیً ركٌغُا ك ىحغیؼُا .ةا ُياف درزَ اُيیث ،جنّیؼی
اؿث از ایً کَ چَ چیؽ كاةـحَ ك چَ چیؽ ىـحلم اؿث ،چَ چیؽ پیكؼاف ك چَ چیؽ جّؿط چیؽُای دیگؼ
پیفةؼدق ىیقّد ( .)Godet, 2008:18ركش جضهیم ادؼ ىحلاةم در قٍاؿایی ىحغیؼُا ك ركٌغُای کهیغی ةـیار
ىفیغ اؿث .در ایً ٌّع جضهیم دك ٌّع ادؼ ىـحلیو ك غیؼىـحلیو از ُو جفکیک ىیقٌّغ آدار ىـحلیو کَ از
ٌحیسَ جضهیم جأدیؼات ؾّاىم ةؼ ُيغیگؼ ةَ دؿث ىیآیغ ك آدار غیؼىـحلیو از ظؼیق جّافُای  4 ،3 ،2ك ...
ؾّاىم ىضاؿتَ ىیقّد ( .)Godet& Meunier, 2003:18در ةیكحؼ ركیکؼدُای ؾهيی از جضهیم جأدیؼ
ىحلاةم ةَىٍؼّر ةؼرؿی اصحياؿ ؿٍاریُّا اؿحفادق ىیقّد .در ایً ىؼصهَ پؾ از جضهیم ىاجؼیؾ ك جِیَ
گؼاؼُا ك ٌيّدارُای ىعحهف در ٌؼـافؽار ىیکىک 4 ،پیكؼاف زِث جغكیً ؿٍاریّ ك پیكؼاف کهیغی ٌیؽ
قٍاؿایی قغ (.)Godet, 2006:18
ةَظّرکهی ىؼاصم اٌساـ جضهیم ىاجؼیؾ ىحلاظؽ ةا اؿحفادق از ٌؼـافؽار ىیکىک ةَ قؼح زیؼ اؿث:
 )1جِیَ نیـث پیكؼافُا یا ىحغیؼُا ةَؾٍّاف ركٌغُایی ةا زِثُای ىؿیً.
 )2جِیَ ىاجؼیؾ كعؼی  nدر  nةَ جؿغاد پیكؼافُا (ركٌغُا)
 )3كضاكت در ىّرد ایًکَ ركٌغ  Aجا چَ صغ ةؼ ركٌغ  Bجأدیؼ ظّاُغ داقث .ایً جأدیؼ ىؿيّالً ةا ؾغدی در
ىلیاس مفؼ جا  3ىكعل ىیقّد .ةَظّریکَ ؾغد مفؼ ةغكف جأدیؼ ،ؾغد  1جأدیؼ کو ،ؾغد  2جأدیؼ ىحّؿط ك
ؾغد  3جأدیؼ زیاد را ٌكاف ىیدُغ؛ ةٍاةؼایً اگؼ جؿغاد ىحغیؼُای قٍاؿاییقغق ةؼاةؼ  nةاقغ یک ىاجؼیؾ n*n
ةَ دؿث ىیآیغ کَ در آف جأدیؼات ىحغیؼُا ةؼ یکغیگؼ ىكعلقغق اؿث.(Asan, 2007 PP 627-644) .
 )4زيؽةٍغی ٌحایر .زيؽ ُؼ ردیف ىیؽاف كغرت پیفةؼٌغگی ىحغیؼ را ٌكاف ىیدُغ؛ ایً ةغاف ىؿٍاؿث کَ
ایً ىحغیؼ جا چَ اٌغازق ىحغیؼُای دیگؼ را جضث جأدیؼ كؼار ىیدُغ .زيؽ ُؼ ؿحّف ،ؿعش كاةـحگی ُؼ ىحغیؼ را
ٌكاف ىیدُغ.
 )5رؿو ركٌغُا (ىحغیؼُا) ةؼ ركی یک ٌيّدار ،كاةـحگی در یک ىضّر ك پیفراٌی در ىضّر دیگؼ.
ةؼای ازؼای ایً ىؼصهَ اكغاىات زیؼ اٌساـ گؼدیغق اؿث:
گاـ  :1اةحغا از ظؼیق ىناصتَ ك دریافث ٌؼؼ ظتؼگی از ظتؼگاف ك ىناصتَ ةا ماصبٌؼؼاف ،پیكؼافُای اكنیَ
زِث جغكیً ؿٍاریّ ىكعل گؼدیغ .در ایً ىؼصهَ جؿغاد  18پیكؼاف ىكعل قغ.
گاـ  :2در ایً گاـ پیكؼافُای ىكعلقغق در ىؼصهَ كتم ،در ظی یک پاٌم ظتؼگی ةَ ٌؼؼ ظتؼگی ٌ 10فؼ
از ظتؼگاٌی کَ در ىؼصهَ كتم ٌیؽ قؼکث داقحٍغ ،كؼار دادق قغ ك جؿغاد  7پیكؼاف ةَؾٍّاف پیكؼافُای ىِو
اٌحعاب قغٌغ .در ایً گاـ ظی پؼؿكٍاىَای از ٌ 5فؼ ظتؼق ظّاؿحَ قغ کَ ةا جّزَ ةَ ظیف ( 0جا  ،)3ىیؽاف
ارجتاط پیكؼافُا را در زغكؿ جضهیم ىاجؼیؾ ىحلاظؽ ىكعل ٌيایٍغ .ةَظّریکَ ؾغد مفؼ ةغكف جأدیؼ ،ؾغد
 1جأدیؼ کو ،ؾغد  2جأدیؼ ىحّؿط ك ؾغد  3جأدیؼ زیاد.
گاـ  :3در ایً گاـ زِث جؿییً پیكؼافُای کهیغی ك جكعیل ركاةط ىحلاةم پیكؼافُا از ركش جضهیم
ىاجؼیؾ ىحلاظؽ (ىحلاةم) ةا اؿحفادق از ٌؼـافؽار ىیکىک ةِؼقةؼداری قغٌ .ؼـافؽار ىیکىک زِث اٌساـ

تحلیل یافتِّای تحقیق:

جئّدكر گّردف 1ك ُهيؼ 2ةؼای اكنیً ةار جأدیؼات ىحلاةم را در ؿاؿ  1966ىیالدی اةغاع کؼدٌغ .ایً ركش یکی
از ركشُای ةؼزـحَ ةؼٌاىَریؽی ةؼ پایَ ؿٍاریّ اؿث ك ةؼ ایً ؿؤاؿ ةٍاٌِادق قغق اؿث :آیا پیفةیٍی آیٍغق
ىیجّاٌغ ىتحٍی ةؼ جأدیؼات اصحيانی ىحلاةم اجفاكات آیٍغق ةؼ یکغیگؼ ةاقغ؟
ُيافگٌَّ کَ در ٌيّدار زیؼ ىكاُغق ىیقّد ایً ٌؼـافؽار جأدیؼگػاری ك جأدیؼپػیؼی ىحغیؼُا ك فضای آفُا را
جؿییً ىیکٍغ.

1. Theodore Gordon
2. Olaf Helmer
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ىضاؿتات ؿٍگیً ىاجؼیؾ ىحلاظؽ ظؼاصیقغق اؿث ركش ایً ٌؼـافؽار ایًگٌَّ اؿث کَ اةحغا ىحغیؼُا ك
ىؤنفَُای ىِو در صّزقی ىّردٌؼؼ قٍاؿایی ىیقّد .ؿپؾ در ىاجؼیـی ىاٌٍغ ىاجؼیؾ جضهیم ادؼات كارد
ىیقّد ك ىیؽاف ارجتاط ىیاف ایً ىحغیؼُا ةا صّزق ىؼةّط جّؿط ظتؼگاف جكعیل دادق ىیقّد .ىحغیؼُای
ىّزّد در ؿعؼُا ةؼ ىحغیؼُای ىّزّد در ؿحّفُا جأدیؼ ىیگػارٌغ ةغیً جؼجیب ىحغیؼُای ؿعؼُا ك ىحغیؼُای
ؿحّفُا جأدیؼپػیؼٌغ.
زاىؿَ آىاری ایً پژكُف را پژكُفگؼاٌی کَ در صّزق دیپهياؿی دفاؾی دارای صغاكم دك ىلانَ ؾهيی ك
پژكُكی ُـحٍغ ،ماصبٌؼؼاف ك ىغیؼاف قاغم در كزارت دفاع ك پكحیتاٌی ٌیؼكُای ىـهش ،كاةـحَُای
ٌؼاىی ،ىغیؼاف كزارت اىّر ظارزَ ك ؿحاد کم ٌیؼكُای ىـهش در  10ؿاؿ گػقحَ کَ در ركٌغ فؿانیثُای ظّد
ةٌَّؾی ةا دیپهياؿی دفاؾی ك اىّر دفاؾی ج.ا.ایؼاف ،آگاُی ك ؿاةلَ فؿانیث ازؼایی دارٌغ ك دارای ىغرؾ
کارقٍاؿی ارقغ ك ةاالجؼ ُـحٍغ ك ٌیؽ اؿٍاد ،ىغارؾ ،کحب ك ٌكؼیات ىؼجتط را قاىم ىیقّد .ایً زاىؿَ ةَ
ایً دنیم اٌحعابقغق اؿث کَ ؾٍنؼ امهی در ایً پژكُف را ماصبٌؼؼاف ك ىحعننیً جكکیم دادق اؿث.
زاىؿَ ذکؼقغق ازایًرك ایً كیژگی را داقث .در ایً پژكُف ٌيٌَّگیؼی ُغفيٍغ اٌساـ قغ .در ٌيٌَّگیؼی
ُغفيٍغ ،در آغاز پژكُف ٌیاز ٌیـث جؿغاد دكیق افؼاد آگاُیدٍُغق در گؼكق ٌيٌَّ را ىكعل کٍیو
(ُّىً .) 57 :1388،در ایً پژكُف ایٍکَ چَ کـی را ،در چَ زىاٌی ك یا در چَ ىکاٌی ةؼای پژكُف
ةؼگؽیٍیو ةَ ىالؾُای ؾیٍی ةـحگی دارد کَ ةا جّزَ ةَ ُغؼ پژكُف جؿییً ىیقّدٌ .يٌَّةؼداری ُغفيٍغ
ةؼای ُيیً ىٍؼّر ةَ کار ىیركد .در ایً پژكُف صغاكم ٌفؼاجی کَ ىغٌؼؼ ىضلق ُـحٍغ ٌ 17فؼ ىیةاقغ کَ
ةا جّزَ ةَ ُغؼ جضلیق ك جعنل آفُا از ةیً زاىؿَ آىاری اٌحعابقغقاٌغ .كهيؼك زىاٌی ایً پژكُف زِث
 15ؿاؿ آجی ك كهيؼك ىکاٌی آف ج.ا.ایؼاف جؿییًقغق اؿث.
در ایً پژكُف از ركشُای کحاةعاٌَای ك ىیغاٌی ةؼای گؼداكری دادقُا اؿحفادق قغ .در ركش کحاةعاٌَای از
اةؽار ىحًظّاٌی ك فیفةؼداری ،آىارظّاٌی ك اؿحفادق از زغاكؿ ،جنّیؼظّاٌی اؿحفادق قغ ك در ركش ىیغاٌی از
اةؽار ىناصتَ ،گفحگّ ك پاٌم ظتؼگی اؿحفادق قغ.
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ٌيّدار قيارق  2جأدیؼگػاری ك جأدیؼپػیؼی ىحغیؼُا
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تٌظیوی

ىحغیؼُای ةافحی

ىحغیؼُای ُغؼ

هتغیزّای

جؿییًکٍٍغق

جأدیؼگػاری

ىحغیؼُای دكگاٌَ

ىحغیؼُای جأدیؼگػار

ىحغیؼُای اُؼىی
داٌّیَ

ىحغیؼُای جأدیؼپػیؼ

ىحغیؼُای ىـحلم

جأدیؼپػیؼی

جفـیؼٌ :يّدار فّؽ ىكعل ىیٌيایغ کَ پؾ از كركد ىحغیؼُای جأدیؼگػار ةَ ٌؼـافؽار ىیکىک فضای
ىحغیؼُای کو جأدیؼ ك یا ىحغیؼُایی کَ كاةمصػؼ قغف ُـحٍغ در کسا كؼار دارد ك یا ىحغیؼُایی کَ ُغؼ ك یا
پیكؼاف کهیغی ظّاٍُغ قغ در کسا كؼا ىیگیؼٌغ.
زِث جؿییً پیكؼاف کهیغی ك جؿییً فضای آف در اةحغا ةؼاةؼ زغكؿ زیؼ کهیَ پیكؼافُای اكنیَ اؿحعؼاجقغق از
گاـ كتم ،ةَؾٍّاف یک ىحغیؼ در ٌؼـافؽار جؿؼیف ىیقّد.
Teme
-

زغكؿ قيارق  3جؿؼیف پیكؼافُای اكنیَ
Long Label
Short Label Description
ائحالؼ دك ك چٍغزاٌتَ ىٍعلَای در دیپهياؿی دفاؾی
A
ائحالؼ دك ك چٍغزاٌتَ زِاٌی در دیپهياؿی دفاؾی
B
جٍفزدایی ك اؾحيادؿازی در دیپهياؿی دفاؾی
C
جؿاىم ؿازٌغق در دیپهياؿی دفاؾی
D
ُيؽیـحی ىـانيثآىیؽ در دیپهياؿی دفاؾی
E
ُيگؼایی ك اىٍیث دؿحَزيؿی در دیپهياؿی دفاؾی
F
جِغیغ ىحلاةم ك ىلاكىثگؼایی در دیپهياؿی دفاؾی
G

N°
1
2
3
4
5
6
7

در ىؼصهَ ةؿغ ةؼرؿی جأدیؼ کهیَ ىحغیؼُا ةؼ ركی یکغیگؼ مّرت ىیگیؼد .ةؼای ایً اكغاـ ةؼاةؼ زغكؿ ىاجؼیؾ
ىحلاظؽ در ٌؼـافؽار ةَ ىحغیؼُا اىحیاز دادق ىیقّد .ارائَ اىحیاز جّؿط ظتؼگاف از ظیف ( )0انی ( )+3مّرت
ىیگیؼد کَ در ایٍسا ( )0ةَ ىؿٍی ةغكف جأدیؼ ( )+1جأدیؼ ضؿیف ( )+2جأدیؼ ىحّؿط ك ( )+3ةَ ىؿٍی
جأدیؼگػاری كّی ،ىیةاقغ؛ ةٍاةؼایً اگؼ جؿغاد ىحغیؼُای قٍاؿاییقغق ةؼاةؼ  nةاقغ یک ىاجؼیؾ  n*nةَ
دؿث ىیآیغ کَ در آف جأدیؼات ىحغیؼُا ةؼ یکغیگؼ ىكعلقغق اؿث .در ادؼ جضهیم دادقُای زغكؿ زیؼ
جّؿط ٌؼـافؽار دك ٌّع ادؼ ىـحلیو ك غیؼىـحلیو از ُو جفکیک ىیقٌّغ آدار ىـحلیو کَ از ٌحیسَ جضهیم
جأدیؼات ؾّاىم ةؼ ُيغیگؼ ةَ دؿث ىیآیغ ك آدار غیؼىـحلیو از ظؼیق جّافُای  4 ،3 ،2ك  ...ؾّاىم ىضاؿتَ
ىیقّد.

زغكؿ قيارق  4ىاجؼیؾ ةؼرؿی جأدیؼ ىحغیؼُا

زغكؿ قيارق  5ىیؽاف پایغاری جأدیؼات ىـحلیو
جأدیؼپػیؼی

جأدیؼگػاری

% 86
% 78
% 100
% 100
زغكؿ قيارق  6جؿغاد ؿعؼ ك ؿحّف ىحغیؼُا
ىسيّع کم
ُؼ ؿحّف

ىسيّع کم
ُؼ ؿعؼ

14
14
18
9
12
12
13
92

13
13
18
12
11
12
13
92

جکؼار

1
2

ىحغیؼ
ائحالؼ دك ك چٍغزاٌتَ ىٍعلَای در دیپهياؿی دفاؾی
ائحالؼ دك ك چٍغزاٌتَ زِاٌی در دیپهياؿی دفاؾی
جٍفزدایی ك اؾحيادؿازی در دیپهياؿی دفاؾی
جؿاىم ؿازٌغق در دیپهياؿی دفاؾی
ُيؽیـحی ىـانيثآىیؽ در دیپهياؿی دفاؾی
ُيگؼایی ك اىٍیث ازحياؾی در دیپهياؿی دفاؾی
جِغیغ ىحلاةم ك ىلاكىث گؼایی در دیپهياؿی دفاؾی

زيؽ کم

N°
A
B
C
D
E
F
G

1
2
3
4
5
6
7
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پؾ از جضهیم دادقُای زغكؿ فّؽ در ٌؼـافؽار ىیکىک دادقُای زیؼ كاةمجّزَ ىیةاقغ :ةؼاةؼ زغكؿ زیؼ
اةؿاد ىاجؼیؾ  7×7جٍؼیو قغ ك ةؼ اؿاس ٌحایر ،درزَ پؼقغگی ىاجؼیؾ  83/67درمغ اؿث کَ صاکی اؿث
ؾّاىم اٌحعابقغق در ةیف از  83درمغ ىّارد ةؼ یکغیگؼ جأدیؼ داقحَاٌغ .از ىسيّع  49راةعَ كاةم ارزیاةی 7
راةعَ  0ةّدق یؿٍی ؾّاىم ةؼ ُيغیگؼ جأدیؼ ٌغاقحَاٌغ یا از ُيغیگؼ جأدیؼ ٌپػیؼفحَاٌغ کَ ایً جؿغاد ٌؽدیک
 ٪17کم صسو ىاجؼیؾ را ةَ ظّد اظحناص دادق اؿث .از ظؼؼ دیگؼ ةؼاةؼ زغكؿ زیؼ ىاجؼیؾ ةؼ اؿاس
قاظلُای آىاری ةا  2ةار چؼظف دادقای از ىعهّةیث ك ةِیٍَقغگی  ٪100ةؼظّردار ةّدق اؿث کَ ایً
ىّضّع ٌیؽ ركایی ةاالی پؼؿكٍاىَ ك پاؿطُای آف را ٌكاف ىیدُغ .زغكؿ زیؼ ُيچٍیً ىاجؼیؾ پایغاری
جأدیؼات ىـحلیو را ٌكاف ىیدُغ.

11

زغكؿ قيارق  7جضهیم دادقُای ىاجؼیؾ ك آىارُای آف
اةؿاد ىاجؼیؾ
7×7

جؿغاد جکؼار
2

ةغكف جأدیؼ
7

جأدیؼگػار
20

جلّیثکٍٍغق
11

جّاٌيٍغؿاز
10

زيؽ
49

درزَ پؼقغگی
%83/67

ةؼاةؼ زغكؿ ةاال از ىسيّع ركاةعی کَ كاةم ارزیاةی ُـحٍغ جؿغاد  10راةعَ ةَؾٍّاف جّاٌيٍغؿاز ؿٍاریّ ك 11
راةعَ ةَؾٍّاف جلّیثکٍٍغقُای ؿٍاریّ قٍاظحَقغقاٌغ .راةعَُای جأدیؼگػار ةؼ جغكیً ؿٍاریّ  20راةعَ ك
راةعَُای ةغكف جأدیؼ در جغكیً ؿٍاریّ  7راةعَ ىیةاقٍغ.

جٍفزدایی ك اؾحيادؿازی در دیپهياؿی دفاؾی
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ائحالؼ دك ك چٍغزاٌتَ زِاٌی در دیپهياؿی دفاؾی
تْدید هتقابل ٍ هقاٍهت گزایی در دیپلواسی دفاع

ائحالؼ دك ك چٍغزاٌتَ ىٍعلَای در دیپهياؿی دفاؾی

جؿاىم ؿازٌغق در
دیپهياؿی دفاؾی

ّوگزایی ٍ
اهٌیت
دستِجوؼی در
دیپلواسی دفاػی

ُيؽیـحی
ىـانيثآىیؽ در
دیپهياؿی دفاؾی

ٌيّدار قيارق ٌ 3اپایغاری ؿیـحو
18

ٌيّدار فّؽ پؼاکٍغگی ىحغیؼُا ك زایگاق آفُا در ىضّرُای جأدیؼگػاری ك جأدیؼپػیؼی ٌكاف ىیدُغ .ةیكحؼ
ؾّاىم در اظؼاؼ ىضّر كعؼی پؼاکٍغق ُـحٍغ ،ةَغیؼاز چٍغ ؾاىم ىضغكد کَ ٌكاف ىیدٍُغ دارای
جأدیؼگػاری ةاالیی در ؿیـحو ُـحٍغ؛ ةلیَ ؾّاىم كضؿیث جلؼیتاً ىكاةِی ٌـتث ةَ ُيغیگؼ دارٌغ ك فلط
قغت ك ضؿف آفُا ةاُو ىحفاكت اؿث؛ درٌحیسَ كضؿیث ؿیـحو ٌاپایغار ىیةاقغ .در ؿیـحوُای ٌاپایغار دك
دؿحَ ؾاىم جٍؼیيی ك ىحغیؼ دككزِی ةَ ىسيّؾَ ؾّاىم اضافَ ىیقٌّغ.
در ىاجؼیؾ ىحلاظؽ زيؽ اؾغاد ؿعؼُای ُؼ ؾاىم ةَؾٍّاف ىیؽاف جأدیؼگػاری ك زيؽ ؿحٌّی ُؼ ؾاىم ىیؽاف
جأدیؼپػیؼی آف را از ؾّاىم دیگؼ ٌكاف ىیدُغ .ةؼ اؿاس ٌحایر جضهیهی ایً ىاجؼیؾ جٍفزدایی ك
اؾحيادؿازی در دیپهياؿی دفاؾی ،ائحالؼ دك ك چٍغزاٌتَ ىٍعلَای در دیپهياؿی دفاؾی ك جِغیغ ىحلاةم ك

ؿایؼ ظؼكزیُای جضهیم ىاجؼیؾ ىحلاظؽ در ٌؼـافؽار ىیکىک:
زغكؿ قيارق  9ىاجؼیؾ ؾّاىم غیؼىـحلیو
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ىلاكىثگؼایی در دیپهياؿی دفاؾی اززيهَ ؾّاىهی ُـحٍغ کَ درزَ جأدیؼگػاری آفُا ةـیار ةیكحؼ از درزَ
جأدیؼپػیؼی آفُا اؿث ك زیؼىسيّؾَ آفُا ةَجٍِایی دارای درزَ جأدیؼگػاری ةاالیی در ؿیـحو اؿث.
ىحغیؼُای ؿعؼُا ،جأدیؼگػار ك ىحغیؼُای ؿحّفُا جأدیؼپػیؼٌغ .در ىلاةم ؾّاىم جؿاىم ؿازٌغق در دیپهياؿی
دفاؾیُ ،يؽیـحی ىـانيثآىیؽ در دیپهياؿی دفاؾی ك ُيگؼایی ك اىٍیث دؿحَزيؿی در دیپهياؿی دفاؾی را
ىیجّاف جأدیؼپػیؼ داٌـث .اگؼچَ پؼاکٍغگی جأدیؼگػاری – جأدیؼپػیؼی در دركف ُؼ گؼكق یکـاف ٌیـث،
درىسيّع ىیجّاف آفُا را ؾّاىم كاةـحَ یا جأدیؼپػیؼ داٌـثٌ .ضّق جّزیؽ ك پؼاکٍف ؾّاىم ٌیؽ ىیؽاف پایغاری
ك یا ٌاپایغاری ؿیـحو اؿث .درىسيّع دك ٌّع پؼاکٍف جؿؼیفقغق اؿث کَ ةَ ٌاـُای ؿیـحوُای پایغار ك
ٌاپایغار ىؿؼكؼاٌغ .در ؿیـحوُای پایغار پؼاکٍف ؾّاىم ةَمّرت  Lاٌگهیـی اؿث؛ یؿٍی ةؼظی ؾّاىم دارای
جأدیؼگػاری ةاال ك ةؼظی دارای جأدیؼپػیؼی ةاال ُـحٍغ .در ؿیـحوُای پایغار ؾّاىم کهیغی ،ىـحلم ك ٌحیسَ
ؿَ دؿحَ كاةمىكاُغق ُـحٍغ؛ اىا در ؿیـحوُای ٌاپایغار كضؿیث پیچیغقجؼ از ؿیـحوُای پایغار اؿث.

13
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ٌيّدار قيارق  4جأدیؼ غیؼىـحلیو ؾّاىم

11

ٌيّدار قيارق  5جأدیؼ ىـحلیو ؾّاىم

ُيافظّر کَ در ٌيّدارُای قيارق  4ك  5ىكاُغق ىیقّد ،پیكؼاف جٍفزدایی ك اؾحيادؿازی ةا ىؿؼؼ صؼؼ
 Cدر ىؼکؽ كؼارگؼفحَ ك ؿایؼ پیكؼافُا در ارجتاط ةا آف ُـحٍغ .ایً ةغیً ىؿٍی اؿث کَ جأدیؼپػیؼی ك
جأدیؼگػاری ایً ىحغیؼ ةَمّرت ىـحلیو ك غیؼىـحلیو از ؿایؼ ىحغیؼُا ةیكحؼ ك ةَمّرت دككزِی اؿث.

زغكؿ قيارق  10رجتَةٍغی کهی پیكؼافُا
DIRECT
DIRECT
INDIRECT
INDIRECT
LABEL
LABEL
LABEL
INFLUENC E
DEPENDANCE
INFLUENC E
DEPENDANCE

C
A
B
G
F
D
E

1
2
3
4
5
6
7

C
A
B
G
D
F
E

زغكؿ  10رجتَةٍغی پیكؼافُای کهیغی را ةؼ اؿاس ٌحایسی کَ از ٌؼـافؽار ىیکىک ةَدؿثآىغق اؿث،
ىكعل ىیکٍغ.

هتغیزّای دٍٍجْی

هتغیزّای تأثیزگذار

تٌصسدایی ٍ اػتوادساسی

تأثیزگذاری

(پیطزاى کلیدی)

هتغیزّای ٍابستِ

هتغیزّای هستقل

جأدیؼپػیؼی
ٌيّدار قيارق  6پیكؼافُای کهیغی
ًتایج:

ةا جضهیمُای ىیکىک ك اؿحعؼاج ؾّاىم امهی ىیجّاف ركاةط ةیً ىحغیؼُا را ٌیؽ ةؼرؿی کؼد ك ةَ جِیَ
ؿٍاریُّای آیٍغق پؼداظثٌ .يّدارُای زیؼ ٌكاف ىیدُغ کَ چعّر ؾّاىم کهیغی در ارجتاط ةا ُيغیگؼ ةَ
ؿٍاریُّای ىيکً ك ىضحيم ىٍسؼ ىیقٌّغُ .يچٍیً ایً ٌيّدار صاکی اؿث ،ةؼظی ؾّاىم کهیغی ةا
ُيغیگؼ ارجتاطُای جلّیثکٍٍغق ك یا جضؿیفکٍٍغق دارٌغ ك کٍار یکغیگؼ ؿٍاریّی ظامی را ةَ كزّد ىیآكرٌغ.
ایً كضؿیث ةا جغییؼات اٌغؾ در ؿایؼ كیژگیُای ُؼ یک از ؾّاىم کهیغی ةَ قکمگیؼی ؿٍاریُّای زغیغ
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1839
1538
1495
1455
1318
1314
1037

C
B
A
G
F
E
D

1839
1433
1426
1422
1327
1322
1228

1956
1521
1521
1413
1304
1304
978

C
A
B
G
E
F
D

1956
1413
1413
1413
1304
1304
1195

RANK LABEL

11

ىیاٌساىغ کَ ىیؽاف ك جؿغاد آفُا ةَ درزَ جغییؼات ُؼ یک از ؾّاىم امهی در آیٍغق ةـحگی دارد .ةؼ اؿاس
ٌيّدار فّؽ در ةیً پیكؼافُای امهی قٍاؿاییقغق ،پیكؼاف جٍفزدایی ك اؾحيادؿازی در ؿعش ىٍعلَای ك
ةیًانيهم ةَؾٍّاف پیكؼاف کهیغی دیپهياؿی دفاؾی ج.ا.ایؼاف در ؿعش ىٍعلَای ك ةیًانيهم جؿییً ىیگؼدد.

ریـک ك ُغؼ

كركدی

جٍؼیوکٍٍغق
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ظؼكزی
ىحغیؼُای كاةـحَ

ىحغیؼُای كاةمصػؼ ك کو جأدیؼ
ىحغیؼُای ىـحلم

تأثیزپذیزی

ٌيّدار قيارق  7جأدیؼپػیؼی ك جأدیؼگػاری پیكؼافُای کهیغی

11

ٌيّدار قيارق  8ركاةط ةیً ىحغیؼُا در جكکیم ؿٍاریُّای ىعحهف

تأثیزگذاری

ىحغیؼُای دككزِی

ىحغیؼُای جأدیؼگػار

ةؼ اؿاس ٌحایر صامهَ از جضهیم یافحَُای صامهَ از جضهیم ىاجؼیؾ ىحلاظؽ ك ظؼكزیُای ٌؼـافؽار
ىیکىک ،پیكؼافُای زیؼ ةَؾٍّاف پیكؼافُای امهی ك یا ىحغیؼُای جؿییًکٍٍغق در دیپهياؿی دفاؾی
ج.ا.ایؼاف قٍاظحَ قغٌغ:
ائحالؼ دك ك چٍغزاٌتَ ىٍعلَای در دیپهياؿی دفاؾی -ائحالؼ دك ك چٍغزاٌتَ زِاٌی در دیپهياؿی دفاؾی-
جٍفزدایی ك اؾحيادؿازی در دیپهياؿی دفاؾی-جؿاىم ؿازٌغق در دیپهياؿی دفاؾیُ-يؽیـحی ىـانيثآىیؽ در
دیپهياؿی دفاؾیُ-يگؼایی ك اىٍیث ازحياؾی در دیپهياؿی دفاؾی-جِغیغ ىحلاةم ك ىلاكىثگؼایی در
دیپهياؿی دفاؾی
ةؼ اؿاس ٌحایر صامهَ از جضهیم ىاجؼیؾ ىحلاظؽ ك ظؼكزیُای ٌؼـافؽار ىیکىک در ایً پژكُف پیكؼاف
جٍفزدایی ك اؾحيادؿازی در دیپهياؿی دفاؾی ج.ا.ایؼاف ةَؾٍّاف ىحغیؼ دككزِی یا ىحغیؼ ریـک ك ُغؼ
قٍاظحَ قغ .ایً ىحغیؼُا ُوزىاف ةَمّرت ةـیار جأدیؼگػار ك ةـیار جأدیؼپػیؼ ؾيم ىیکٍٍغ.
هتغیزّای هستقل:

ةؼ اؿاس ٌحایر صامهَ از جضهیم ىاجؼیؾ ىحلاظؽ ك ظؼكزیُای ٌؼـافؽار ىیکىک در ایً پژكُف
پیكؼافُای زیؼ ةَؾٍّاف ىحغیؼُای ىـحلم قٍاؿایی قغٌغ .ایً ىحغیؼُا در كـيث زٍّب غؼب ٌيّدار
كؼارگؼفحَاٌغ ك دارای کيحؼیً جأدیؼگػاری ك جأدیؼپػیؼی ُـحٍغ .ىحغیؼ جِغیغ ىحلاةم ك ىلاكىثگؼایی ةَ دنیم
كؼار گؼفحً در ٌؽدیکی قياؿ غؼب ٌيّدار ةَؾٍّاف ظؼكزی ؿیـحو ىیجّاف در ٌؼؼ گؼفث .ىاةلی ىحغیؼُایی
کَ در ىٍعلَ پاییٍی زٍّب غؼب ٌيّدار كؼارگؼفحَاٌغ ةَؾٍّاف ىحغیؼ ىـحلم ةَ قؼح زیؼ ىؿؼفی ىیقٌّغ:
جؿاىم ؿازٌغق در دیپهياؿی دفاؾیُ-يؽیـحی ىـانيثآىیؽ در دیپهياؿی دفاؾیُ-يگؼایی ك اىٍیث ازحياؾی
در دیپهياؿی دفاؾی
هتغیزّای تٌظیوی:

ةؼ اؿاس ٌحایر صامهَ از جضهیم ىاجؼیؾ ىحلاظؽ ك ظؼكزیُای ٌؼـافؽار ىیکىک ،ىحغیؼُای جٍؼیيی ةایـحی
در ىؼکؽ ٌيّدارُا كؼار ةگیؼد .ةَ دنیم ایٍکَ ُیچیک از پیكؼافُا در ىؼکؽ ٌيّدار كؼار ٌگؼفحَ اؿث ةٍاةؼایً
ىحغیؼ جٍؼیيی در ایً پژكُف قٍاؿایی ٌكغ.
هتغیزّای تأثیزپذیز:

ةؼ اؿاس ٌحایر صامهَ از جضهیم ىاجؼیؾ ىحلاظؽ ك ظؼكزیُای ٌؼـافؽار ىیکىک در ایً پژكُف
پیكؼافُای زیؼ ةَؾٍّاف ىحغیؼُای جأدیؼپػیؼ قٍاؿایی قغٌغ .ایً ىحغیؼُا در كـيث زٍّب قؼؽ ٌيّدار
كؼارگؼفحَاٌغ ك دارای جأدیؼگػاری پاییً ك جأدیؼپػیؼی ةـیار ةاالیی از ؿیـحو ُـحٍغ .ایً ىحغیؼُا ٌـتث ةَ
جکاىم ىحغیؼُای جأدیؼگػار دككزِی ،ةـیار صـاس ُـحٍغ .آفُا ىحغیؼُای ظؼكزی از ؿیـحو ُـحٍغ.
ائحالؼ دك ك چٍغزاٌتَ زِاٌی در دیپهياؿی دفاؾی-ائحالؼ دك ك چٍغزاٌتَ ىٍعلَای در دیپهياؿی دفاؾی
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هتغیزّای دٍٍجْی (ریسک ٍ ّدف):
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پیطزاىّای اصلی:

ةؼ اؿاس ٌحایر صامهَ از جضهیم ىاجؼیؾ ىحلاظؽ ك ظؼكزیُای ٌؼـافؽار ىیکىک ،پیكؼافُای زیؼ ةَ دنیم
ةؼظّرداری از ةیكحؼیً ٌيؼق در زٍتَُای جأدیؼ ىـحلیو ،كاةـحگی ىـحلیو ،جأدیؼ غیؼىـحلیو ك كاةـحگی
غیؼىـحلیو ةَؾٍّاف پیكؼافُای امهی قٍاؿایی قغٌغ:
ائحالؼ دك ك چٍغزاٌتَ ىٍعلَای در دیپهياؿی دفاؾی-ائحالؼ دك ك چٍغزاٌتَ زِاٌی در دیپهياؿی دفاؾی-
جٍفزدایی ك اؾحيادؿازی در دیپهياؿی دفاؾی-جِغیغ ىحلاةم ك ىلاكىثگؼایی در دیپهياؿی دفاؾی
زغكؿ قيارق  11پیكؼافُای امهی
INDIRECT
DEPENDANCE

 ++آیندهپژووی دفاعی ،سال اول ،شماره  1تابستان ++ 1931
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1839
1538
1495
1455

LABEL
C
B
A
G

INDIRECT
INFLUENCE

1839
1433
1426
1422

LABEL
C
A
B
G

DIRECT
DEPENDANCE

1956
1521
1521
1413

LABEL
C
A
B
G

DIRECT
INFLUENCE

1956
1413
1413
1413

RANK LABEL
C
A
B
G

1
2
3
4

پیطزاى کلیدی:

در ایً پژكُف ىحغیؼ جٍفزدایی ك اؾحيادؿازی در دیپهياؿی دفاؾی ةَ دنیم ؾيهکؼد ُوزىاف ةَ مّت ةـیار
جأدیؼگػار ك ةـیار جأدیؼپػیؼ ك ٌیؽ كؼار گؼفحً در ٌاصیَ كعؼی قياؿ قؼكی ٌيّدار ك ُيچٍیً ةؼظّرداری از
ةیكحؼیً ٌيؼق در زٍتَُای جأدیؼ ىـحلیو ( ،)1956كاةـحگی ىـحلیو ( ،)1956جأدیؼ غیؼىـحلیو ( )1839ك
كاةـحگی غیؼىـحلیو ( )1839ةَؾٍّاف پیكؼاف کهیغی دیپهياؿی دفاؾی ج.ا.ایؼاف قٍاؿایی قغ.
پیطٌْادّا ٍ راّکارّای اجزایی:

 -1پیكٍِاد ىیگؼدد ،قّرای ؾانی اىٍیث ىهی ةؼ اؿاس پیكؼافُای کهیغی ك امهی ایً پژكُف ،ؿٍغ
دیپهياؿی دفاؾی ج.ا.ایؼاف را جِیَ ك ةَ كزارت اىّر ظارزَ ،ؿحاد کم ٌیؼكُای ىـهش ك كزارت دفاع ك پكحیتاٌی
ٌیؼكُای ىـهش زِث ازؼا اةالغ ٌيایغ.
 -2پیكٍِاد ىیگؼدد ،ىؿاكٌث ظؼح ك ةؼٌاىَ ؿحاد کم ٌیؼكُای ىـهش ،پیكؼافُای امهی ك کهیغی ایً
پژكُف را ةَ کهیَ دؿحگاقُای ىؼجتط در دیپهياؿی دفاؾی ج.ا.ایؼاف اةالغ ٌيایغ.
-3پیكٍِاد ىیگؼدد ،ىؿاكٌث ظؼح ك ةؼٌاىَ ؿحاد کم ٌیؼكُای ىـهش ةؼ اؿاس ٌحایر ایً پژكُف ؾٍامؼ داةث
ك ٌـتحاً ىؿیً دیپهياؿی دفاؾی ج.ا.ایؼاف را جؿییً ك زِث ازؼا ةَ دؿحگاقُای ىؼجتط ةا دیپهياؿی دفاؾی
اةالغ ٌيایغ.
-4پیكٍِاد ىیگؼدد ،ىؿاكٌث ظؼح ك ةؼٌاىَ ؿحاد کم ٌیؼكُای ىـهش ةؼ اؿاس ٌحایر ایً پژكُف ىضّرُای
زىیٍَؿاز دیپهياؿی دفاؾی ج.ا.ایؼاف را جؿییً ك زِث ازؼا ةَ دؿحگاقُای ىؼجتط ةا دیپهياؿی دفاؾی اةالغ
ٌيایغ.

-5پیكٍِاد ىیگؼدد ،ىؼاکؽ ىعانؿات راُتؼدی ٌیؼكُای ىـهش ةؼ اؿاس پیكؼافُای امهی ایً پژكُف
ؿٍاریُّای دیپهياؿی دفاؾی ج.ا.ایؼاف را جغكیً ك زِث ازؼا ةَ دؿحگاقُای ىؼجتط ةا دیپهياؿی دفاؾی اةالغ
ٌيایغ.
-4پیكٍِاد ىیگؼدد ،کهیَ دؿحگاقُای ىؼجتط ةا دیپهياؿی دفاؾی در ٌیؼكُای ىـهش ك ٌیؽ كزارت دفاع ك
پكحیتاٌی ٌیؼكُای ىـهش ،پیكؼافُای امهی ك کهیغی ایً پژكُف را ةَ كاةـحَُای ٌؼاىی ك دفاؾی اةالغ
ٌيایغ.
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هٌابغ:
 پّؿحیًچی ،زُؼق ك ىحلی ،اةؼاُیو ك ىاةی ،ظیتَ ك فلیَ ،ىِغی (ٌ ،)1391كاٌَُا ك کارکؼدُای دیپهياؿی دفاؾی
پّیا ،فنهٍاىَ راُتؼد دفاؾی ،قيارق  ،40زىـحاف
 ظغاكردی ،ةِؼاـ ( ،)1391دیپهياؿی دفاؾی در اٌغیكَُای اىاـ ظاىٍَای (ىغػهَانؿانی) ،در :جتییً اٌغیكَُای
دفاؾی اىاـ ظاىٍَای ،گؽیغق ىلاالت  ،2جِؼاف ،اٌحكارات ؾلیغجی ؿیاؿی كزارت دفاع ك پكحیتاٌی ٌیؼكُای
ىـهش.
 زانیٌ ،ادر ( )1391آیٍغقٌگاری راُتؼدی در ةؼٌاىَریؽی ك جّؿؿَ ىٍعلَای ،اٌحكارات پژكُكکغق ىعانؿات
راُتؼدی ،جِؼاف
 ؿاؾغٌ ،ادر (« ،)1389دیپهياؿی دفاؾی؛ جأىهی قٍاظحی ك کاكش در ىتادی» ،فنهٍاىَ راُتؼد دفاؾی ،ؿاؿ ُكث،
قيارق  ،31زىـحاف.
 ؿاؾغٌ ،ادر ك كاؿو ؾهیغكؿحی (« ،)1390دیپهياؿی دفاؾی جعتیلی ك جؼؿیو ؿازكارق انگّی ىغیؼیث آف در
زيِّری اؿالىی ایؼاف» ،فنهٍاىَ راُتؼد دفاؾی ،ؿاؿ ٌِو ،قيارق  ،34پاییؽ.
 قّارجؽ ،پیحؼ (ٍُ ،)1387ؼ دكرٌگؼی جؼزيَ ،ؾؽیؽ ؾهیؽادق ،ىؼکؽ آیٍغقپژكُی كزارت دفاع ،جِؼاف
 ؾـکؼی ،ىضيّد ك ىیٍایی ،صـیً ( ،)1392دیپهياؿی دفاؾی ج.ا.ا ،اٌحكارات قِیغ میاد قیؼازی ،جِؼاف
 ؾـگؼظاٌی ،اةّىضيغ ك ىضيغرضا صققٍاس (« ،)1390جِغیغُای ىٍعلَای ك راُتؼد جـهیضاجی ػ اىٍیحی
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 نٍّف ،انکـاٌغر جی ،زی (« ،)1388کارةؼد كغرت ٌؼـ» ،جؼزيَ ؿیغ ىضـً ركصاٌی ،جِؼاف :داٌكگاق اىاـ مادؽ
(ع).
 ىحلی ،اةؼاُیو (« ،)1385رُیافثُای اىٍیثؿازی ٌِادگؼا در دكراف پؾ از زٍگ ؿؼد» ،ىسهَ داٌكٍاىَ (دكرق
ؾانی جضلیلات) ،قيارق  ،63زىـحاف.
 ىحلی ،اةؼاُیو (« ،)1385فؼایٍغُای جضّؿ در ؿاظحار ك کارکؼد دیپهياؿی دفاؾی آىؼیکا» ،فنهٍاىَ راُتؼد دفاؾی،
ؿاؿ چِارـ ،قيارق  ،14زىـحاف.
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