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دریافت مقاله99/10/52 :

پذیرش مقاله99/10/15:

چكيده
با توجه به گوناگوني تهدیدها و محيطهاي امنيتي كشورها ،هرگز نميتوان ایده و رؤیاي برابري توان نظاامي و حتاي
تسليحاتي كشورها را تحقق پذیر دانست .با درک این واقعيت ،یکي از عوامل دستيابي به بازدارندگي ،داشتن راهبردهاا و
برنامههاي تسليحاتي متناسب تهدیدات دشمن است .بنابراین براي رسيدن راهبردهااي بازدارنادگي وصوًاار در مؤلفاه
قدرت نظامي ميبایست عوامل مؤثر بازدارندگي قدرت نظامي احصاء شود .در مؤلفهي قدرت نظامي اولویت واًي در
حوزه دریا و هوافضا با توجه به تهدیدات پيش رو در نظر گرفته ميشود .لذا مسئله این تحقيق ،چيستي عوامل مؤثر بار
بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا ميباشد .متناسب با مسئله تحقيق هدف تحقيق عبارت شد از :تعياين عوامال
مؤثر بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا و متناظر باهدف تحقياق ساؤا تحقياق نياز اراحاي گردیاد .روش
تحقيق با رویکرد آميخته روش موردي– زمينهاي ،نوع تحقيق كاربردي است .بر اساس ویژگيهاي جامعه آمااري ،ایان
جامعه  22نفر انتخاب گردید.
نتایج تحقيق حاكي از آن است كه تعدد  22عامل مؤثر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا شناوتهشده كه سه
عامل او به ترتيب اولویت عبارتند از :توانایي انهدام هدفهاي مهاجم درًحنه نبرد با اولویتبخشي سامانههاي نارم و
سخت ،بازنگري و بهروزرساني نظامات اكتساب فناوري بهمنظور تقویت بنيه دفاعي تسليحاتي در حاوزه دفااع و فضاا،
دفاع هوشمند در عمق

واژگان کليدی :حوزه هوافضا ،حوزه دریا ،بازدارندگي نظامي

 - 1دانش آمووته مدیریت راهبردي ،استادیار دانشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي
 - 2دانش آمووته رشته علوم دفاعي راهبردي دانشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي
3

دانشجوي رشته علوم دفاعي راهبردي ،دانشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي (نویسنده مسئو )
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مقدمه
مقام معظم رهبری ميفرمایند« :یک خصوصيت دیگری که باید نيروهای مسلّح ما به آن توجّه
داشته باشند ،خوشبختانه توجّه هم کردهاند و این کامالً آشكار است ،مسئله عمل به آیه شریفه
«وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِباطِالخَيلِ تُرهِبونَ بِه عَدُوَّاهللِ وَ عَدُوَّکُم» است ...منطق
صحيح عُقالیي با پشتوانه آیه قرآن به ما ميگوید این راه را باید دنبال بكنيد ...همه
دستگاههای جمهوری اسالمي -از وزارت دفاع تا سازمانهای ارتش و سپاه و دیگر دستگاههای
مختلف -باید این را بهعنوان یک دستورالعمل بشناسند و آمادگيها را روزبهروز افزایش
بدهند؛ هم درزمينه تسليحات ،هم در زمينه سازماندهيها( »...،حضرت امام خامنهای ((مدظله-
العالي)) ،بيانات)0091/0/01 ،

مواردي از قبيل توليد ادبيات مرتبط با مفهوم بازدارندگي همهجانبه در حاوزه مادیریت راهباردي
ًرفهجویي در هزینههاي مادي و معنوي نظام ج.ا.ا توسعه نگاه فرا بخشي در تصميمات راهبردي
كشور در ابعاد مختلف كمک به تبيين و تحقق چشمانداز ج.ا.ا توساعه راهكارهااي بازدارناده در
عرًه تهدیدات نرم و هوشمند ازجمله اهميت این تحقيق ميباشد .همچنين بسط و توسعه مفهوم
بازدارندگي دفاعي در ادبيات رایج دانشگاهي توسعه و تکميل نظریه بازدارندگي و توساعه مفهاوم
دفاع همهجانبه در مباحث آموزشي و پژوهشي از زمره ضرورتها تلقاي مايگردناد .بازدارنادگي
بهعنوان یک راهبرد كالن دفاعي با اتکا به تسليحات كارآمد محقق ميشاود .ازآنجاكاه بازدارنادگي
با در نظر گرفتن قابليتهاي دشمن تعریف ميگردد ،لذا دستيابي به آن ازیکارف نيازمند شناوت
ارحهاي دشمن و دشمن شناسي بوده و از سوي دیگر مستلزم ارائه راهبردهاي براي ونثايساازي
این ارحها و برنامهها ميباشد.
تجربه چهار دهه انقالب اسالمي بهویژه دهه اوير حکایت از آن دارد كه عليرغم تهدید آمریکا به
اقدام نظامي عليه ج.ا.ا و بروي كشمکشهاي نظامي محدود بين ج.ا.ا و آمریکا ،هيچگاه این امر در
سطح یک جنگ تمامعيار محقق نگردیده و اما منتفي نبوده است.
تهدیدهاي مستمر دشمنان كه آمریکا و رژیم ًهيونيستي در رأس آنها ميباشند ،موجب گردیده
كه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران با بهرهگيري از تجربيات هشت سا دفاع مقدس ،به
عوامل بازدارندگي در حوزههاي مختلف توجه نمایند .یکي از این حوزهها مؤثر بر بازدارندگي
نظامي حوزه دریا و فضا ميباشد .بنابراین مسئلهي كه با توجه به ادامه تهدید مذكور به ذهن متبادر
ميگردد این است كه با چه عواملي ميتواند در این دو حوزه به بازدارندگي نظامي كمک نماید.

عوامل مؤثر بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا

لذا براي حل این مسئله هدف اًلي در نظر گرفتهشده براي این مقاله عبارت شده از تعيين از
عوامل مؤثر بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا .متناظر باهدف اشارهشده سؤا ارح
گردیده است .این تحقيق فاقد متغير مستقل و وابسته بوده و به جهت كشف عوامل ،از تدوین
حدس و گمان وودداري و لذا این پژوهش فاقد فرضيه ميباشد.
در وصوص اهميت این تحقيق باید گفت با توجه به فرمایش مقام معظم رهبري مبني بر
بومي سازي ادبيات حوزه علوم انساني ،این تحقيق تالشي در جهت توليد ادبيات مرتبط با مفهوم
بازدارندگي در حوزه مدیریت راهبردي با توجه و منافع ملي در حوزه دریا و هوافضا متناظر با
جایگاه جمهوري اسالمي ایران در منطقه و جهان در ابعاد دفاعي وواهد بود.
در ًورت انجام نشدن چنين تحقيقاتي باعث وواهد شد كه عوامل مؤثر بر بازدارندگي در حوزه
هوافضا و دریا با رویکرد بازدارندگي مشخص نشده لذا برنامهریزيهاي دفاعي كشور براي تأمين
نيازمنديهاي نيروهاي مسلح در حوزه بازدارندگي نظامي دریا و هوافضا بهدرستي ًورت نميپذیرد.

مباني نظری
پيشينه شناسي

 قنبري جهرمي در پروژهاي با عنوان فرایند اراحي رهنامه بازدارندگي همهجانبه جمهورياسالمي ایران در چشمانداز بيستساله كشور به این نتيجه رسيده است كه فرآیند اراحي رهنامه
بازدارندگي همهجانبه جمهوري اسالمي ایران از مطالعه اندیشه دفاعي اسالم ،استخراج اًو و
مباني اندیشه دفاعي انقالب اسالمي ،اندیشه دفاعي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري آغاز و
بامطالعه اسناد باالدستي ،مطالعه محيط و قدرت ملي ج.ا.ایران ،تبيين سياستهاي كالن دفاعي-
امنيتي ایران ،مطالعه تجارب اقدامهاي بازدارند ج.ا.ایران و مطالعه رهنامه بازدارندگي سایر كشورها،
تصور ج.ا.ایران از تهدیدها و جنگ آینده شامل تهدید و جنگ ناهمگون و ویژگيهاي تهدید و
جنگ ناهمگون ،رهنامه كالن دفاعي -امنيتي ج.ا.ایران (رهنامه دفاع همهجانبه) شامل رهنامه
بازدارندگي ،رهنامه دفاعي و رهنامه امنيتي را تبيين ميكند و رویکرد كلي رهنامه بازدارندگي
همهجانبه ج.ا.ایران (دفاع مبتني بر بازدارندگي همهجانبه) را بيان و به وروجيهاي رهنامه
بازدارندگي همهجانبه ج.ا.ایران شامل موارد زیر ميرسد:
 -1هدفهاي بازدارندگي  -2اًو
بازدارندگي

بازدارندگي  -3روشهاي بازدارندگي  -2ابزارهاي
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 كریمي در سا  1312در رسالهاي با عنوان تبيين الگوي بازدارندگي همهجانبه دفاعي ج .ا.ایراندر مقابل تهدید ناهمتراز به این نتيجه رسيده است كه بين مؤلفههاي «توان مدیریتي سطوح
راهبردي»« ،توان بسيج مردمي»« ،توان نظامي بومي»« ،عمق راهبردي مبتني بر ظرفيتهاي
ژئوپليتيکي ج.ا.ایران» و الگوي بازدارندگي همهجانبه دفاعي ج.ا.ایران در مقابل تهدید ناهمتراز
رابطه معناداري وجود دارد .همچنين عوامل نرمافزاري نسبت به عوامل سختافزاري در الگوي
بازدارندگي همهجانبه دفاعي ج.ا.ایران داراي اهميت و وزن بيشتري است و اهميت تأثير مؤلفه
توان مدیریتي نسبت به اهميت تأثير سایر مؤلفههاي توان بسيج مردمي ،توان بومي و عمق راهبردي
بيشتر است.
مفهوم شناسي
تسليحات:

ابزارهایي هستند كه براي جنگيدن یا حمله به كسي یا دفاع از وود مورداستفاده قرار

ميگيرند( .حاتمي)11 :1311 ،
بازدارندگي:

رویکردي است كه اي آن با افزایش قابليتهاي دفاعي و تهاجمي وودي ،هزینه

هرگونه اقدام وصمانه نظامي توسط دشمن بهقدري براي او زیاد شود كه او تصميم به چنين
اقدامي نگيرد .ارف بازدارنده باید توانایي كافي داشته و تهدیدش معتبر باشد و بتواند تهدید را به
دشمن انتقا دهد .در ایجاد بازدارندگي كه در این تحقيق شامل تسليحات حوزه هوافضا و
دریاست ،برتر سازها و مزیتسازها موردتوجه ویژه وواهند بود( .كریمي)31 :1311 ،
حوزه دریا :منظور از حوزه دریا ،مفاهيم عملياتي برگرفته از نقشهاي عملکرد كالن آرایههاي دفاع
در حوزه دریا (شناورهاي سطحي و زیرسطحي نظامي ،تفنگدار دریایي و ساحل به دریا یا دریا به
ساحل) (حاتمي)12 :1311 ،
هوافضا :منظور از حوزه هوافضا مفاهيم عملياتي برگرفته از نقشهاي عملکرد كالن آرایههاي دفاع
در حوزه هوافضا شامل موشکهاي دوربرد زمين به زمين ،زمين به هوا ميباشد( .همان)
چيستي بازدارندگي :بازدارندگي برگرفته ازنظریههاي كالن منازعه در روابط بينالدولي و نتيجه مساتقيم
تحليل سطح قدرت و مناسبات آن در این روابط است (دوئرتي .)515 :1323 ،بازدارنادگي باهعناوان
یکي از مفاهيم بنيادین در تحليل واقعگرایانه از قدرت« ،چهره دیگري از مفهوم سنتي تاوازن قادرت»
و «شکلي از نفوذ» 9در مناسبات بينالمللي و جامعه فاقد اقتادار فارا كشاوري ،جلاوهاي از آماادگي و
1- form of influence
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جهتگيري سياست ملي است كه بر پایه «بدیهي بودن وجود دشمن و روابط قطبي»« ،توازن قادرت»
و «حفظ وضع موجود» (از حيث ثبات در مرزها و مصونيت تماميت ارضاي)،امري حيااتي باه شامار
ماايآورد( .مقااوم .)122 :1312،سياساات بازدارناادگي در بطاان وااود از تهدیاادهاي محيطااي تااأثير
ميپذیرد.نوع تهدیدها و ميزان شدت و جادیت آنهاا در شاکلگياري ایان سياسات و چگاونگي و
ماهيت آن اثرگذار است( .ولي پور زرومي )522 :1323 ،رابرت جرویس بازدارنادگي را مجموعاهاي
از روشهاي مقتضي براي واردكردن ارف مقابال باه عکاسالعمال در مقابال وواساتههااي اارف
تهدیدكننده تعریف نموده است (Moens, 2011: 289) .در سياست بينالملل ،باه بازدارنادگي یاا
بهعنوان راهبرد نگریسته شده یا بهمثابه یک وضاعيت ،ماوردنظر باود .بازدارنادگي باهعناوان راهبارد
ميتواند كوششي حسابشده از ارف كشور «الف» براي تشویق كشور «ب» باه واودداري از انجاام
اقدام یا اقدامات وصمانه تعریف شود اما بازدارندگي بهمنزله یک وضعيت ،عبارت اسات از محادود
ساوتن اوتالف یا اوتالفها در چارچوب تهدیدهایي كه هرگز عملي نميشوند)Ibid, 315( .
توجه به این نکته الزم است كه بازدارندگي فقط در چارچوب قدرت سخت معنایاابي نمايشاود .باه
بيان روشنتر در كنار ابعاد فيزیکي ،جنبههاي رواني بازدارندگي نيز بسيار حائز اهميتاند .بازدارندگي
مبتني بر تباد نظر ًریح است بهگونهاي كه برووردي رخ ندهد .در این رابطاه آنادره باوفر 9معتقاد
است :بازدارندگي فرآیندي رواني است كه در آن ،زور جاي مهمي دارد ولي اهميت انحصاري ندارد.
درواقع بازدارندگي ،دشمن را ازنظر فيزیکي دفع نميكند بلکه به لحاظ رواناي از تجااوز او ممانعات
ميكند( .بوفر .)211 :1322 ،هنري كيسينجر 8نيز بر این اعتقاد است كه بازدارندگي بيش از هر چيز به
عوامل رواني وابسته است .در این سياست تالش ميشود تا با تجلي وطرات غيرقابل تحمال ،اارف
مخالف از ارتکاب به عمل بازداشته شود .موفقيت بازدارندگي باه آگااهي كامال از محاسابات اارف
مقابل بستگي دارد .بلوفي كه جدي گرفته ميشود ،بهمراتب مؤثرتر از تهدیادي اسات كاه فقاط یاک
بلوف تلقي ميگردد( .كيسينجر به نقل از كریمي)12 :1311 ،
بازدارندگي متضمن یک راهبرد مبتني بر عقوبتي هولناک یا هشداري براي متقاعاد كاردن دیگاران باه
این نکته است كه هزینههاي اقدام پيشدستانه فراتار از دساتاوردهاي آن وواهاد باود .ابزارهاایي كاه
دولتها به مدد آن سياستهاي بازدارندگي را تعقيب ميكنند مشتمل بر افزایش قابليتهااي عماومي

1. Andre Beufre
2. Henry Kissinger
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نظامي ،توسعه جنگافزارهاي كشتارجمعي ،انعقاد پيمانهاي اتحاد و تهدید به تالفياناد .یاک تهدیاد
بازدارنده ،براي آنکه مؤثر واقع شود باید براي ارفهایي كه هدف تهدیاد هساتند ،كاامالر باورپاذیر
باشد( .پلنو و آلتون)312 :1321 ،
نظریه بازدارندگي:

نظریه بازدارندگي داراي شرایط بنيادیني است كه در ادامه تشریح ميگردند:

(كریمي)52 :1311 ،
قابليت :این ویژگي به جنبه توانایي دولتها در نظریه بازدارندگي مربوط ميشود .یعني توانایي وارد
آوردن ضربه به مهاجم احتمالي بهوسيله تجهيزات متعارف و غيرمتعارف .نيروي بازدارنده بهجز
مواردي كه بلوف ميزند ،باید قادر باشد در ًورت لزوم مجازات متناسب را براي ارف مهاجم به
مرحله عمل درآورد( .اميدوارنيا)22 :1321 ،
اعتبار :یعني قبو واقعيت داشتن توانمندي و اراده الزم براي كاربرد آن ،جهت بازداشتن مهاجم از
تهاجم به عبارتي بازدارندگي زماني مؤثر است كه توانایي كافي براي پاسخ به تهدید ،وجود داشته
باشد( .همان)25 :
ثبات :اگر بروورد بهاندازه كافي شدید باشد ،ارفهاي منازعه نهتنها باید بتوانند تصميم به اجراي
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
بازدارندهي مؤثر عالوه بر معتبر بودن ،باید باثبات هم باشد( .همان )22 :بااینحا  ،بازدارندگي متقابل
باثبات چيزي نيست كه بتوان یکبار و براي هميشه به آن دست یافت .بروز تحوالت جدید در
حوزههاي دفاع در برابر موشکهاي بالستيک ،موشکهاي چندكالهکي و بروي دیگر از حوزههاي
مهم فناوري پيشرفته نظامي ،نویسندگان را وادار ساوت تا اي دهه 1121م در مورد احتما بيثباتي
مجدد وضعيت استراتژیک محيط بينالملل ،ابراز نگراني كنند( .كالينز)122 :1321 ،
ارتباط :در نظریه بازدارندگي ،جلوگيري از بروورد ميان ارفين ،به تباد نظر ًریح و ضمني ارفين
بستگي دارد .بنابراین الزم است تا دولتها از اریق انتشار اعالميه رسمي ،ارسا پيام و اعالم
برنامههاي وود ،نيات واقعي وود را در این زمينه آشکار كنند .بازدارندگي هنگامي مؤثر است كه
نيروي بازدارنده منظور وود را ًریح و شفاف به ااالع ارف مقابل برساند و نشان دهد كه در
ًورت موردحمله قرار گرفتن ،دقيقار چه عواقبي در انتظار مهاجم وواهد بود( .ازغندي)231 :1311 ،
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کاربردهای بازدارندگي :معموالر بازدارندگي به سه شکل است
بازدارندگي از حمله مستقيم.
بازدارندگي از حمله به متحدین كشور بازدارنده.
بازدارندگي از ماجراجویي تجاوزگرانه كشور بازداشته شده كه تمامي این موارد با بازدارندگي رواني
همراه ميباشند.
در بازدارندگي ،زور و قدرت نقش مهمي ایفا ميكنند اما از آنها مهمتر ،تأثيرات رواني یک تهدید
است كه باید از سطح مبالغه بدون اعتبار وارجشده و تهدید معتبري باشد.
هدف نهایي بازدارندگي این است كه كشورها بتوانند به تعقيب سياستهاي مبتني بر منافع وود
پرداوته و درعينحا از ایجاد شرایطي كه منتهي به درگيري با كشورهاي رقيب شود جلوگيري كنند.
پس در حقيقت هدف بازدارندگي ،جلوگيري از جنگ و ایجاد ًلح است .عالوه بر آن ،هدف از
بازدارندگي القاء ثبات به نحوي است كه با ایجاد حالتي از تعاد  ،ارفين كه احتما وقوع جنگ بين
آنها وجود دارد را به حزم و احتياط ترغيب كند .بااینحا گروهي بر اساس دیدگاههاي رئاليستي
معتقدند ًرفار تسليحات ميتواند ضامن ثبات باشد ،گروه دیگر ریشهكني تسليحات هستهاي را
متضمن ثبات دانستهاند (ولع سالح كامل) ،گروه دیگر اعتقاد به كنتر تسليحات دارند چراكه
مسابقات تسليحاتي بهووديوود وطرناک هستند و در مقابل گروه دیگر ،امنيت را در فاكتورهاي
اقتصادي ميبيند در نتيجه باید به توسعه و رفاه ملتها پرداوت و درنهایت گروه دیگر اوالقيات و
سازمانهاي بينالمللي را موجب ًلح و امنيت ميدانند( .حاتمي)21 :1311 ،
دولتها اغلب زماني به اعما بازدارندگي روي ميآورند كه بخواهند دیگر كشورها را از انجام
اقدامات مضر به منافع وود منصرف نمایند.
نقش تسليحات در بازدارندگي نوین:

دو نظریه اساسي در حقوق و روابط بينالملل پيرامون نقش

تسليحات در بازدارندگي وجود دارد :نظمآفریني و نظمزدائي تسليحات .در كنار این دو نظریه باید
دستاوردهاي مکتب فکري بشریت را نيز كه حاًل تفکرات حقوق بشردوستانه و مبتني بر درک
بشري شدن حقوق بينالملل نوین است ،مدنظر قرار داد .بر اساس نظریه نخست یا مکتب
واقعگرائي ،نبود سالح و حذف كامل سالحهاي موجود عامل تضمينكننده ًلح نيست بلکه
بروورداري از فناوريهاي كليدي و برتر و وجود تسليحات و برابري توانمندي نظامي و تسليحاتي
كشورها است كه موجد این وضع و ثبات در وضعيت موجود و جلوگيري از بروز جنگ و بينظمي
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وواهد شد( .گري )52 :1312 ،بر اساس این بينش ،دولتها در روابط وود تابع اًل وودیاري

1

وواهند بود .آنها باید بر قدرت نظامي وود بيفزایند تا امنيت ملي وود را تأمين كنند .استراتژي این
بينش ،جنگمحور است و بر پایه تفکر موازنه قدرت در حالت متعارف و دكترین بازدارندگي در
حالت غيرمتعارف استوار است( .بيک )13 :1315 ،عالوه بر این ،دو نگرش كامالر حقوقي نيز در این
رابطه وجود دارد كه هر یک نقطه اتکاي وود را بر یکي از شاوههاي حقوق بينالملل مرتبط با
تسليحات قرار داده است :ولع سالح از اریق حقوق بشردوستانه ،در جستجوي تحدید سالحهاي
كشتارجمعي و سالحهاي متعارف غيرانساني است (نگاه محدود حقوقي) و بينشهاي حقوق بشري
كه اويرار مطرحشده و ولع سالح را الزمه تحقق اهداف اولویتدار حقوق بشر در جامعه جهاني
معاًر ميشمارد(Bourne H & Jenkins M, 2013: 51) .
از سوي دیگر ،بروي وجود تسليحات را عاملي براي تحریک دولتها به جنگ و درگيري و در
نتيجه برهم زدن ًلح و امنيت بينالملل دانسته و حفظ ًلح و شکلگيري امنيت پایدار در جهان را
منوط به پيگيري روندي معقو براي تضمين ولع سالح ميدانند (مکتب ًلحزدائي تسليحات).
روشن است كه پيروي از هر یک از دو مکتب فوق ،پيامدهاي متفاوت در بروورد با تسليحات
وواهد داشت .مکتب ًلحزائي تسليحات ،نهتنها با هرگونه ولع سالح و كنتر تسليحات مخالف
است بلکه وجود آن را براي همه دولتها ضروري ميشمارد و به همين دليل ،تجهيز دولتها به این
توان را بهشرط آنکه بهنوعي برابري توان تسليحاتي منتهي گردد ،موجد بازدارندگي متقابل ،انهدام
متقابل تضمينشده 2یا توازن وحشت و در نتيجه عامل تکوین و بقاي ًلح در روابط دیپلماتيک بين
دولتها تلقي مينماید .این مکتب به دليل اینکه بر حقوق حاكميتي دولتها بهویژه در حوزه دفاع از
منافع ملي و وودیاري استوار است ،موردتوجه اغلب دولتها ميباشد .اما مکتب دوم ،پيروي همه
دولتها از فرایند ولع سالح و كنتر تسليحات را الزمه تحقق واقعي اهداف ًلح و امنيت بينالملل
دانسته و تأمين ًلح پایدار و عدم منازعه را با «وجود تسليحات» ناممکن ميداند( .شميليه:1322 ،
)23
حقوق بينالملل ،با ارد نظریه ًلحزائي تسليحات ،ولع سالح ،عدم گسترش و كنتر تسليحات را
در قالب مجموعهاي از قواعد موسوم به حقوق ولع سالح یا كنتر تسليحات سازمان داده است.

1- self-help and self-preservation
)2- Mutual Assured Destruction (MAD
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درواقع ،اگر مکتب نظمزائي تسليحات موجب توفيق در جلب حمایت جامعه جهاني ميشد ،حقوق
ولع سالح و عدم گسترش هرگز شکل نميگرفت .ازنظر حقوقي ،ولع سالح به دليل كاهش احتما
نزاع ،با منافع امنيتي متعارف دولتها كه برواسته از امنيت ملت در برابر تهدید سایر بازیگران است،
كامالر سازگار است(Goldblat, 2003: 12) .
نقش فناوری در توانمندی تسليحاتي بازدارنده :بر اساس رویکرد بازدارندگي تسليحاتي ،دولت بازدارنده
همواره باید در رقابت تسليحاتي حضور فعا داشته و قابليت تسليحاتي وود را حفظ و بهاور
روزافزون در پي كسب پيشرفتهترین فناوريهاي نظامي و برتري تسليحاتي نسبت به رقيب باشد.
(كریمي )211 :1311 ،در شرایط موجود فاًله تکنولوژیک و ابزاري كشورهاي قدرتمند براي
تأثيرگذاري بر واحدهاي منطقهاي افزایشیافته و همين امر انگيزه آنان براي توسعه قلمرو و كنتر
منابع ابيعي و همچنين منابع استراتژیک را بيش از گذشته افزایش داده است.
در این شرایط ،تکنولوژي نظامي و بروورداري از فناوريهاي كليدي ،فراتر از هرگونه نظریهپردازي
استراتژیک ،ميتواند تأثيرگذار باشد .این امر منجر به تحو قابلتوجه در رفتار استراتژیک كشورها
گردیده است .در این روند نبوغ والقانه همواره انسان را بهسوي ابداع فنون جدید براي غلبه بر زمان
و مکان هدایت ميكند تا بر اساس آن ،قدرت الزم را براي تأمين مقاًد اقتصادي ،نظامي،
ایدئولوژیک و ...پيدا كند .اگر فرض كنيم كه انتخاب یک كشور به ًورتي اجتنابناپذیر به امکانات،
نفوذ و قدرت آن بستگي دارد .نيروي انسان باانگيزه و توانمند و نوآوري و تکنولوژي تسليحاتي
اساس این قدرت و دامنه و حيطه اعما آن را متأثر ميسازد .قابلذكر است كه امروز نهتنها حيطه
انتخاب هر كشور بر اساس تکنولوژي بلکه بر مبناي چگونگي توزیع آن نيز موردمحاسبه قرار
ميگيرد( .بيک)1311 ،
راهبردهای بازدارندگي :در بازدارندگي ،راهبردهاي مختلفي وجود دارد كه مهمترین آن عبارتند از:
راهبرد تهاجمي :حمله به دشمن براي ناكارآمد ساوتن توان تهدید آن.
راهبرد تهاجمي مثلثي :حمله به متحدان حریف براي منحرف ساوتن دشمن از حمله.
راهبرد تدافعي :این راهبرد وود به دو بخش دفاع عامل و غيرعامل تقسيم ميشود.
راهبرد شبکهسازي مبتني بر چگالي ارتبااي بين بخشهاي شبکه منطقهاي براي بهرهگيري در زمان
الزم از اریق مدیریت روابط براي منحرفسازي دشمن از حمله یا نابودي آن.
راهبرد اامينانسازي دشمن از اریق القاي بيوطر بودن اقدامهاي راهبردي وود.
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راهبرد سازش :رفع علل بروز بروورد و جنگ (قاسمي.)111 :1322 ،
روشهای بازدارندگي:

سه روش بازدارندگي متقابل ،بازدارندگي یکجانبه و بازدارندگي بسط یافته

انواع اًلي روشهاي بازدارندگي را تشکيل ميدهند.
بازدارندگي متقابل به وضعيتي ااالق ميگردد كه در آن ،دو ارف داراي تهدید تالفيجویانه كافي
باشند یعني از توانایي و اعتبار تهدید به ميزان بازدارنده برووردار باشند .این روش هنگامي موفقتر
است كه براي هر دو ارف ارزش وضع موجود ،زیاد باشد .چنانچه تهدیدات هر دو ارف توانمند و
معتبر باشد ،توازن بازدارندگي حاًل وواهد شد .اما اگر تهدیدات هر دو ارف توانمند اما تهدیدات
یکي از آن دو معتبر باشد ،یعني تهدیدات یکارف بيشتر بلوف آشکار باشد ،بازدارندگي با فقدان
توازن روبهرو وواهد شد .چنانچه تهدیدات هيچكدام معتبر نباشد یا حداقل یکي از دو ارف توانایي
تهدید نداشته باشد ،بازدارندگي متقابل ازنظر عقالني شکست وواهد وورد( .حاتمي)21 :1311 ،

در بازدارندگي یکجانبه ،یکارف بهشدت در حا بررسي حمله و هجوم ،و ارف دیگر بهمنظور
پيشگيري از آن ،درًدد افزایش تهدید است .بنابراین ،همواره یکارف بازدارندگي را مد امنيتي
وود قرار ميدهد .در این نوع بازدارندگي ،مهاجم یا چالشگر ،تسليم مدافع را بر حفظ وضع موجود
ترجيح ميدهد اما از سوي دیگر ،حفظ وضع موجود را نيز به شکست وود (چالشگر) ترجيح
ميدهد .در ارف دیگر ،مدافع نيز حالتهاي حفظ وضع موجود یا شکست چالشگر را ترجيح
ميدهد باوجود این ،هيچگاه تسليم شدن را ترجيح نميدهد.
بازدارندگي یکجانبه بهویژه تحت ااالعات كامل ،درًورتيكه دفاع كننده آن كارآمد و معتبر باشد و
تهدید چالشگر و مهاجم كارآمد و معتبر نباشد یا هيچكدام تهدیدات معتبر و كارآمد نداشته باشند،
موفق وواهد بود اما چنانچه تهدیدات چالشگر از حيث كارآمدي و اعتبار ،قوي و مؤثر اما تهدیدات
مدافع ،ناكارآمد و غير معتبر باشد ،بازدارندگي یکجانبه ازنظر عقالني شکستوورده تلقي ميگردد.
بازدارندگي بسط یافته شامل دفاع از همپيمانان در مقابل تجاوز و تهاجم است .بر این اساس،
دولتهاي حامي همواره سعي دارند تا اعتبار تهدیدات بازدارنده را از اریق تعهدات الزامآور به
همپيمانان وود بسط دهند .مانند حضور نظامي حامي در كشور موردنظر .بازدارندگي بسط یافته در
ًورتي موفق است كه كشور حامي ،حمایتهاي وود را در چارچوب سود ارزیابي كند .همچنين
كشورهاي بزرگتر و قدرتمندتر به همپيمانان كوچکتر وود كه با حریف هماندازه وود روبهرو
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شدهاند ،حمایت بازدارندگي ارائه نمایند چنين حمایتهایي ميتوانند نظامي،سياسي و اقتصادي
باشند( .بليس و دیگران)222 :1323 ،
گامهای بازدارندگي :مد عمومي بازدارندگي شش گام تحليلي زیر را براي پيگيري بازدارندگي در
زمان ًلح ،جنگ و بحران ارائه ميكند:
 تعيين اهداف بازدارندگي و مفهوم راهبردي
 برآورد محاسبه راهبردي تصميمسازان رقيب
 شناسایي تأثيرات بازدارندگي موردنظر در هدایت رقيب
 توسعه و برآورد راهكارهاي اراحيشده براي دستيابي به تأثيرات موردنظر
 توسعه ارحهایي براي اجراي راهكارها و پایش و برآورد پاسخهاي رقيب
 توسعه ظرفيتها براي پاسخ انعطافپذیر و مؤثر هماناور كه وضعيت بازدارندگي تحو
ميیابد)Kramer, 2009: 329-331( .
این شش گام انعکاس دروواستها و چالشهاي دستيابي به بازدارندگي مناسب محسوب ميگردند.
جمعبندی مصاحبه با صاحبنظران در خصوص عوامل مؤثر بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا:

 توانایي ووداتکائي در برد و محيط عملياتي تعریف شده.
 توانایي واكنش مؤثر و بهموقع و سریع به تغييرات درًحنه نبرد.
 توانایي كشف عمليات سایبري دشمن و اقدام آفندي عليه آن.
 توانائي پایش و پردازش ااالعات در آگاهي ًحنه نبرد.
 توانایي انهدام هدفهاي مهاجم در ًحنه نبرد با اولویتبخشي سامانههاي نرم و سخت.
(اميري)1311 ،
 مدیریت ًحنه نبرد یکپارچه( .آگاهي اشتراكي)
 انجام عمليات ااالعاتي هوشمند( .هوشياري)
 تداوم بخشي عمليات رزمي در هوا ،فضا و دریا( .پایداري)
 اعما ممانعت هوافضایي و دریایي در ًورت لزوم از دشمن( .قدرتافکني)
 دفاع هوشمند در عمق( .احدي)1312 ،
 تأمين امنيت آسمان و دریا و سواحل و وطوط كشتيراني كشور.
 انجام عمليات ناهمگون در دریا( .عمليات ویژه)
 اجراي عمليات مشترک و مركب در حوزه دریا و هوافضا.
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 پدافند مؤثر و بازدارنده از آسمان كشور و سواحل ،بنادر و جزایر.
 اراحي ،توسعه ،ساوت و استقرار تسليحات عمده اعم از سنگين و نيمه سنگين و سبک
در داول (ميرااهر)1311 ،
 ایجاد سپر دفاع هوایي و دریایي (پدافند مؤثر -دفاع الیهاي)
 تعاد و انعطاف و پویایي است.1
 افزایش برد ،ميزان ،اثرگذاري و دقت سالح موشک و تسليحات دریایي
 فعا تر شدن دیپلماسي دفاعي در حوزههاي فضایي و دریایي از اریق افزایش
همکاريهاي بينالمللي
 آمایش بهينه مراكز توليدي (عزیزي دلشاد)1311 ،


ًنعتي و حتي تعمير و نگهدار در سواحل

 تمركز بر هسته دانا (فناوريهاي قرمز) و شبکه توانا (فناوريهاي زرد و سبز)
 بازنگري و بهروزرساني نظامات اكتساب فناوري بهمنظور تقویت بنيه دفاعي تسليحاتي در
حوزه دفاع و فضا
 عضو شدن در پيمانها و معادالت دفاعي منطقهاي وصوًار در حوزههاي دریا و فضا
 ارائه دادن مد هاي امنيتي منطقهاي در حوزههاي دریایي و فضایي
 توزیع زنجيره تأمين در ژئوپليتيک جهان اسالم و كشورهاي همسو بهمنظور كاهش اثرات
تحریم و فراهم كردن نيازهاي تسليحاتي در حوزه فضا و دریا و تقویت قدرت بازدارندگي
(دهقان)1312 ،
 - عاملهاي زیر از ادبيات تحقيق مؤثر بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و فضا
استخراجشده است.
 بروورداري از فناوريهاي كليدي و برتر و وجود تسليحات و برابري توانمندي نظامي و
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

 -اینکه ما تمام سرمایه و بضاعت وود را در یک حوزه مثالر حوزه دریایي ًرف كنيم ،بازدارندگي ایجاد نميكند

عوامل مؤثر بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا

 داشتن مؤلفههاي قدرت بااعتبار و باثبات در حوزه فضا و دریا
 حفظ حضور پایدار در حوزه دریا و فضا توانمحور
 تداوم بخشي ودمات رزمي هدفمند در هوا ،فضا و دریا( .مانایي)
روششناسي
روش این تحقيق با رویکرد آميخته توًيفي – تحليلي ميباشد .نوع تحقيق كاربردي ميباشد .باتوجه
به تخصصي بودن موضوع تحقيق ،جامعه آماري از بين فرماندهان نيروهاي مسلح و مسئولين
راهبردي كشور ميباشند كه در حوزههاي ااالعاتي و امنيتي در سطوح راهبردي داراي تجربه و
تخصص مرتبط با عنوان باشند با ویژگيهاي ذیل انتخاب شدهاند.
داراي سابقهي ودمت در مشاغل راهبردي و یا در جایگاه سرلشکري به باال باشند ،در زمينه عنوان
موردبررسي در این مقاله ،داراي تجربه فرماندهي و مدیریتي بيشاز  5سا باشند ،داراي مدرک
دكتري (در رشتههاي ،مدیریت راهبردي ،مدیریت دانش ،مدیریت راهبردي نظامي ،علوم دفاعي
راهبردي و مدیریت راهبردي پدافند غيرعامل ،دوره مشترک و مركب دافوس و یا دور داولي
جنگ دانشگاه امام حسين(عليهالسالم) را اي نموده) باشند ،نهایتار اینکه نفرات تركيبي از سازمانهاي
مختلف نيروهاي مسلح باشند.
لذا با توجه به این ویژگيها ،جامعه آماري بهًورت هدفمند و چکليستي  22نفر ًاحبنظر در
این زمينه انتخاب گردید .از ارفي به علت محدود بودن جامعهآماري ،جامعه نمونه نيز منطبق با
جامعهآماري است لذا جامعه نمونه تحقيق همان  22نفر ميباشد .ابزار گردآوري دادهها فيش-
برداري و پرسشنامه بوده و در تحليل دادهها از روشهاي آماري توًيفي از قبيل جداو فراواني،
محاسبه ميانگين و نسبتها استفاده شده است .
روایي :براي تعيين روایي محتوایي و از ضریب الوشه كه یک آزمون از قضاوت متخصصان
دراینباره كه سؤا هاي آزمون تا چه ميزان معرف محتوا و هدفهاي پژوهش یا حوزه محتوایي
هستند ،استفاده شد.
با توجه به اینکه تعداد وبرگان و نظردهندگان براي این ارزیابي  22نفر بودند براي روایي باال،
مقدار قابلقبو ضریب باالتر از  1/1مدنظر قرار گرفت بنابراین گویههایي كه داراي ضریب كمتر
از مقدار مزبور باشند حذف شدند .این بدان معني است كه براي تائيد هر گویه ،حداقل  35نفر از
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 22نفر ًاحبنظر باید تأثير عوامل احصاء شده تحقيق را بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و
هوافضا تائيد نمایند كه این امر عالوه بر ضریب اامينان بسيار باال ،داراي منطق علمي نيز ميباشد.
بنابراین سه گویه به شرح ذیل ،روایي محتوایي وود را بهعنوان عاملهاي مؤثر بر بازدارندگي
نظامي در حوزه دریا و هوافضا كسب ننموده و حذف گردیدند.
 توزیع زنجيره تأمين در ژئوپليتيک جهان اسالم و كشورهاي همسو بهمنظور كاهش اثرات تحریم وفراهم كردن نيازهاي تسليحاتي در حوزه فضا و دریا و تقویت قدرت بازدارندگي
 ًنعتي و حتي تعمير و نگهدار در سواحل بازدارندگي بسط یافته در حوزه دریا و فضا از حاميانهمچنين از نگاه جامعهآماري تحقيق عامل "اعما ممانعت هوافضایي و دریایي در ًورت لزوم از
دشمن( .قدرتافکني)" با عامل " پدافند مؤثر و بازدارنده از آسمان كشور و سواحل ،بنادر و
جزایر" همپوشاني داشته لذا اعما ممانعت هوا فضایي و دریایي حذف شد.
پایایي :براي پایایي پرسشنامه نيز از آلفاي كرونباخ استفاده شده است .ضریب آلفاي كرونباخ یک
نوع ضریب پایایي است كه نشان ميدهد چگونه اجزاي یک مجموعه به نحو مناسب به یکدیگر
همبسته شدهاند .با توجه به اینکه مقدار ضریب آلفاي كرونباخ براي عوامل استخراجي در این
تحقيق  1911بهدستآمده و بيشتر از  1/15است لذا گویههایي پرسشنامه مورداستفاده از قابليت
اامينان الزم براي ادامه تحقيق برووردار بوده است.
تجزیهوتحليل دادهها و یافته های تحقيق

عوامل مؤثر بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا كدامند؟
سطح
معناداري

رتبه

جدو  :1عوامل مؤثر بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا
ميانگين مقدار وي 2
گویههاي مؤثر بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا
مشاهدهشده

1

توانایي ووداتکائي در برد و محيط عملياتي تعریف شده.

2911

19111

19112

21

2

توانایي واكنش مؤثر و بهموقع و سریع به تغييرات در ًحنه

292

339321

19111

12

ردیف

نبرد.
3

توانایي كشف عمليات سایبري دشمن و اقدام آفندي عليه آن.

2952

229111

19111

11

2

توانائي پایش و پردازش ااالعات در آگاهي ًحنه نبرد.

2921

119221

19111

21

5

توانایي انهدام هدفهاي مهاجم در ًحنه نبرد با اولویتبخشي

2913

12921

19111

1

سامانههاي نرم و سخت

عوامل مؤثر بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا

113

جدو  :1عوامل مؤثر بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا
2

مدیریت ًحنه نبرد یکپارچه( .آگاهي اشتراكي)

2912

25915

19111

1

1

انجام عمليات ااالعاتي هوشمند( .هوشياري)

2911

559521

19111

5

2

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

2911

25912

19111

1

1

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

2911

229111

19111

11

(مانایي)
11

تأمين امنيت آسمان و دریا و سواحل و وطوط كشتيراني كشور.

2925

339111

19111

11

11

انجام عمليات ناهمگون در دریا( .عمليات ویژه)

2931

259121

19131

22

12

اجراي عمليات مشترک و مركب در حوزه دریا و هوافضا.

2921

25912

19112

12

13

پدافند مؤثر و بازدارنده از آسمان كشور و سواحل ،بنادر و

291

119312

1911

--

جزایر.
12

اراحي ،توسعه ،ساوت و استقرار تسليحات عمده اعم از

2923

219211

19111

13

سنگين و نيمه سنگين و سبک در داول
15

ایجاد سپر دفاع هوایي و دریایي (پدافند مؤثر -دفاع الیهاي)

291

229521

19111

11

12

تعاد و انعطاف و پویایي است.

2932

129221

19111

22

11

افزایش برد ،ميزان ،اثرگذاري و دقت سالح در حوزه موشک و

2913

25915

19111

2

سایر تسليحات دریایي
12

فعا تر شدن دیپلماسي دفاعي در حوزههاي فضایي و دریایي از

2922

529221

19111

12

اریق افزایش همکاريهاي بينالمللي
11

آمایش بهينه مراكز توليديً -نعتي

2912

219231

19111

1

21

تمركز بر هسته دانا (فناوريهاي قرمز) و شبکه توانا

2923

339221

19111

2

(فناوريهاي زرد و سبز)
21

بازنگري و بهروزرساني نظامات اكتساب فناوري بهمنظور تقویت

2922

339222

19111

2

بنيه دفاعي تسليحاتي در حوزه دفاع و فضا
22

عضو شدن در پيمانها و معادالت دفاعي منطقهاي وصوًار در

2921

319221

19111

15

حوزههاي دریا و فضا
23

ارائه دادن مد هاي امنيتي منطقهاي در حوزههاي دریایي و

2922

21921

19111

12

فضایي
22

بروورداري از فناوريهاي كليدي و برتر و وجود تسليحات و

2911

25915

19111

11

برابري توانمندي نظامي و تسليحاتي
25

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

3921

359521

19111

25
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جدو  :1عوامل مؤثر بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا
فضا

22

داشتن مؤلفههاي قدرت بااعتبار و باثبات در حوزه فضا و دریا

2912

25915

19111

2

21

حفظ حضور پایدار در حوزه دریا و فضا توانمحور

2935

259121

19111

23

22

دفاع هوشمند در عمق

2922

259221

19111

3

جدو باال بيانگر آن است كه از نگاه جامعهآماري بهجز عامل  13بقيه عوامل با سطح اامينان %15
و با وطاي  %5بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و فضا معنادار و نقشآفرین ميباشند .این
احتما وجود دارد كه جامعهآماري عامل  13را به جهت نزدیک بودن معنایي با عامل  15آن را
تائيد ننمودهاند.
همچنين جامعهآماري معتقد هستند كه عاملهاي  2و  11و همچنين عاملهاي  1و  15به یکميزان
بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و فضا مؤثر و نقشآفرین ميباشند.
نتيجهگيری و پيشنهادها
الف) نتيجهگيری
نتيجه پاسخ به سؤال تحقيق:

-

عوامل مؤثر بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا كدامند؟

از نگاه جامعهاماري عوامل مؤثر بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا به ترتيب عبارتند از:
 توانایي انهدام هدفهاي مهاجم در ًحنه نبرد با اولویتبخشي سامانههاي نرم و سخت
 بازنگري و بهروزرساني نظامات اكتساب فناوري بهمنظور تقویت بنيه دفاعي تسليحاتي در
حوزه دفاع و فضا
 دفاع هوشمند در عمق
 تمركز بر هسته دانا (فناوريهاي قرمز) و شبکه توانا (فناوريهاي زرد و سبز)
 انجام عمليات ااالعاتي هوشمند( .هوشياري)

 داشتن مؤلفههاي قدرت بااعتبار و باثبات در حوزه فضا و دریا
 تداوم بخشي عمليات رزمي در هوا ،فضا و دریا( .پایداري)
 افزایش برد ،ميزان ،اثرگذاري و دقت سالح در حوزه موشک و سایر تسليحات دریایي
 آمایش بهينه مراكز توليديً -نعتي
 مدیریت ًحنه نبرد یکپارچه( .آگاهي اشتراكي)

عوامل مؤثر بر بازدارندگي نظامي در حوزه دریا و هوافضا

 بروورداري از فناوريهاي كليدي و برتر و وجود تسليحات و برابري توانمندي نظامي و
تسليحاتي

 تداوم بخشي ودمات رزمي هدفمند در هوا ،فضا و دریا( .مانایي)
 اجراي عمليات مشترک و مركب در حوزه دریا و هوافضا.

 اراحي ،توسعه ،ساوت و استقرار تسليحات عمده اعم از سنگين و نيمه سنگين و سبک در
داول
 ارائه دادن مد هاي امنيتي منطقهاي در حوزههاي دریایي و فضایي
 عضو شدن در پيمانها و معادالت دفاعي منطقهاي وصوًار در حوزههاي دریا و فضا
 توانایي واكنش مؤثر و بهموقع و سریع به تغييرات در ًحنه نبرد.
 توانایي كشف عمليات سایبري دشمن و اقدام آفندي عليه آن.

 فعا تر شدن دیپلماسي دفاعي در حوزههاي فضایي و دریایي از اریق افزایش همکاريهاي
بينالمللي
 تأمين امنيت آسمان و دریا و سواحل و وطوط كشتيراني كشور.
 توانائي پایش و پردازش ااالعات در آگاهي ًحنه نبرد.
 توانایي ووداتکائي در برد و محيط عملياتي تعریف شده.
 تعاد و انعطاف و پویایي است.

 حفظ حضور پایدار در حوزه دریا و فضا توانمحور
 انجام عمليات ناهمگون در دریا( .عمليات ویژه)

 ایجاد توازن وحشت یا ترس در رقيب در حوزه دریا و فضا
ب -پيشنهادها:
 -1تلفيق فناوريهاي موشکي و دریایي .بهعبارتدیگر دریایي نمودن تسليحات بهویژه موشاکهاا
كه اي سا هاي اوير حركتهایي در این زمينه انجامشده اما بایستي با تأكيد بيشتري دنبا گردد.
 -2توليد انواع جدید قایقهاي پرنده براي الحاق در سازمان رزم دریایي نيروها با توجه به دریاپایه
بودن تهدیدات ج.ا.ا .و كارایي باالي این قایقها در ایجاد بازدارندگي.
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