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تبیین مهمترین چالشهای فراروی سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسالمی ایران

دریافت مقاله50/70/70 :

حسین دهقان
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علیرضا سعادتراد
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پذیرش مقاله50/70/61:

چكیده
در فضای جدید و متحول نظام قدرت جهانی و توزیع فضایی و منطقهای آن ،چناانکاه جمهاوری اساممی
ایران با موقعیتی منحصاربهفارد ساب

تأثیرگاااری در روناد تحاوتت جهاانی و منطقاهای گردیاد اسا

کارکردهای مناطق پیرامونی نیز میتواند این مسائل را در داخل و خارج از ج .ا .ایران تح

تأثیر قرار دهاد.

در چنین وضعیتی سیاس گااریهای کمن دفاعی -امنیتی ،برای پاسخ به تهدیادات و مفهاومبنادی آنهاا باا
چالشهایی در سطوح نظری و علمی که در محیط پیچید امنیتی جهانی متصور میباشاد مواجاه اسا  .در
این پژوهش به منظور «تبیین مهمترین چالشهای فراروی سیاس گااری دفاعی جمهوری اسممی ایران » از
روش توصیفی -تحلیلی و بصورت کاربردی استفاد گردید اس  .روش نمونهگیری هدفمند و حجم نمونه
تحقیق بهصورت تمام شمار 06 ،نفر مایباشاد .جها

گاردآوری اطمعاات باا روش کتابخاناهای از ابازار

فیشبرداری و در روش میدانی از پرسشانامه و بارای تجزیاه و تحلیال داد هاای جماعآوری شاد از آماار
توصیفی و آمار استنباطی استفاد گردید اس  .در این تحقیق ضمن استفاد از نرمافزارهای  excel ،spssو
 ،plsاز آزمون مقایسه میانگین و آزمون تحلیل عاملی برای رتبهبندی چالشها و شاخصهای مربوطه استفاد
شد اس  .نتایج حاصله از این تحقیق حكای

از آن دارد که مهمترین چالشهای فراروی سیاسا گاااری

دفاعی جمهوری اسممی ایران عبارتند از« :ظهور بازیگران جدید ،جایگزین شدن ائتمفهای منعطف بهجای
اتحاد ،تغییر مفاهیم راهبردی ،جهانیشدن ،گرو های فشار ،روندهای بروکراتیا ،،تغییارات سیاسای ،تاأمین
منابع و طراحی نامناس » که میتوان آنها را در قال

دو گرو چالشهای «محیط بینالملال» و چاالشهاای

«محیط ملی» تقسیمبندی نمود.

واژگان کلیدی :سیاست دفاعی ،محیط امنیتی ،چالشها ،رویکرد پیشگیرانه

 -1دانشیار مدیری استراتژی ،دانشگا صنعتی مال ،اشتر.
 -2دانش آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگا عالی دفاع ملی ،نویسند مسئول -
alirezasaadat381@gmail.com
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مقدمه
چهر جدید تهدیدات نیازمند سیاس هایی اس
داشته باشد .اتخاذ سیاس

که بهطور مرت

دفاعی چندگانه و قابلی محور جه

قابلی

انطباق با شرایط جدید را

مقابلاه باا تهدیادات چنادوجهی،

امری ضروی و اجتنابناپایر اس )Terrivv،1999:115-134( .
مهمترین هدف سیاس گااری دفاعی کشورها دفع تهدیاد علیاه تمامیا

ارضای ،حاکمیا

و

استقمل کشور اس )Yarger،2006:15( .
چالش اصلی که باعث تهدید ی ،کشور میگردد ،هماهنگ نبودن این سیاس ها باا متغیرهاای
رو به تزاید محیطی میباشد .زیرا معادتت جهانی و وضعی

انتقالی در حالِ گاارِ نظم جهاانی باه

شدت ساختارهای غیر منعطف و مرزهای جغرافیایی را درنوردید و در حال حاضر مرزبندیهاای
جدیدی را در گستر جهانی ایجاد نمود اس .
بر این اساس تحوتت بینالمللی و ظهور و بروز رُخدادهای جدید بهویژ راهبارد و رفتارهاای
جدید آمریكا پس از حادثه یازد سپتامبر در مجموع چشمانداز آیند را مبهم و در نتیجاه ماا را باا
جهانی ناشناخته روبرو کرد اس  .نتیجتاً در چنین بساتری ،سااختارهای مفهاومی و نظاری سانتی
سیاس گااری دفاعی ،بعل

پیچیدگیهای خاص تدوین ،تنظیم و اعمال آن ،پاسخگوی شارایط و

چالشهای نوین نخواهد بود .در این فضای جدید ،ج .ا .ایران با ماوقعیتی منحصاربهفارد کاه ایان
کشور را هموار در سیر تحوتت راهبردی بهعنوان یكی از اجزای تینف ،راهبردهای جهانی قارار
داد  ،و مناطق ژئوپلیتیكی فعالی با کارکردهای گسترد و متعدد ،ایان کشاور را باهصاورت کاانون
جاذبه دیپلماسی منطقهای و جهانی درآورد اس
جه

موفقی

به دلیل مواجه باودن باا تهدیادهاای گونااگون

در عرصه تحوتت جهاانی غیرقابال پایشبینای دنیاای پیچیاد اماروز ،نااگزیر باه

بهر گیری از فرص ها جه

شناخ

و مقابله با چالشهای پیشرو میباشد .زیارا برناماهریازی و

تصمیمگیری دفاعی برای آیند بدون آگاهی از تحوتت پیرامونی و پایش محیطی جه

جلاوگیری

از غافلگیری راهبردی امكانپایر نخواهد بود.
نگرانی اصلی که وجود دارد ،این اس

که توجه باه چاالشهاای پایشرو در سیاسا گاااری

دفاعی جمهوری اسممی ایران مورد غفل

واقع گاردد .لااا باا توجاه باه لازوم تبیاین مهامتارین

چالشهای فراروی سیاسا گاااری دفااعی جمهاوری اساممی ایاران جها

انساجامبخشای باه
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برنامههای دفاعی کشور مسئله اصلی پژوهش حاضر فقدان تبیینی روشن از چالشهای پایشروی
سیاس گااری دفاعی جمهوری اسممی ایران در شرایط جدید جهانی اس .
بنابراین با انجام این تحقیاق زمیناه واگرایای و خاهاای موجاود در سیاسا گاااری دفااعی
جمهوری اسممی ایران مرتفع و موجبات افزایش ضری

اطمینانبخشای در حاوز دفااع ،فاراهم

میگردد.
هدف اصلی این پژوهش تبیین مهمترین چالشهای فراروی سیاس گااری دفااعی جمهاوری
اسممی ایران میباشد.
سئوال اصلی تحقیق عبارتند از مهمترین چالشهای فراروی سیاس گااری دفااعی جمهاوری
اسممی ایران کدامند؟
و سئواتت فرعی تحقیق عبارتند از:
‒

مهمترین چالشهاای فاراروی سیاسا گاااری دفااعی جمهاوری اساممی ایاران در محایط
بینالملل کدامند؟

‒

مهمترین چالشهای فراروی سیاس گااری دفاعی جمهوری اساممی ایاران در محایط ملای
کدامند؟
ضمناً با توجه به هدف تحقیق ،در این پژوهش محقق از تدوین فرضیه و محدود نمودن تحقیق

در حیطه آن ،خودداری نمود و در ادامه ،روند تحقیق بهصورت مسئله محور و بر اساس سؤالهاا
و اهداف پژوهش دنبال شد اس  .در این تحقیاق چاالشهاای فاراروی سیاسا گاااری دفااعی
جمهوری اسممی ایران بهعنوان متغیر مستقل و سیاس گااری دفاعی جمهوری اسممی ایاران نیاز
به عنوان متغیر وابسته مد نظر قرار گرفته اس .
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مبانی نظری
مفاهیم و اصالحات:
سیاست

در جامعهشناسی سیاسی ،واژ سیاس

با دو تعبیر «علم و دول » به مفهوم ادار ی کشور و رهباری

دول

در امور داخلی و خارجی و «علم قدرت» برای بحاث در ماورد منشاأ قادرت و چگاونگی

کس

و اعمال آن ،بكار گرفته شد اس ( .نقی زاد )22 :1919 ،

سیاستگذاری

سیاس گااری عكسالعملی اس

که در قبال تقاضاهای روزافازون جامعاه و نهادهاای عماومی از

سوی سیاس دانان برای حل مشكمت و نارساییهاای سیاسای ،اجتمااعی ،فرهنگای ،اقتصاادی و
نظامی نشان داد میشود( .اشتریان)96:1911،
سیاست دفاعی -امنیتی

سیاس

6

دفاعی -امنیتی یكی از مولفههای سیاس

خطمشیها و اقدامات کلی دول

کلی نظام یا کشور میباشاد و باه را هاای کاار،

برای حفظ امنی

ملای در برابار خطار نفاوذ و سالطه دشامنان

خارجی و دفع تهدیدات داخلی اطمق میگردد( .چگینی )196 :1919 ،از آنجا که سیاس
با سایر ابعاد سیاس های امنیتی همسو بود و هدف واحدی به نام امنی
نیز با توجّه به اثرهای سرنوش ساز و برجستهای که سیاس
امنیّا

اینرو برخی از کشورها بهجای کاربرد واژ ی سیاس

دفااعی

ملّی را دنبال مایکنناد و

دفاعی در تأمین امنیّا

ملّای دارد ،از

ملّای ،باا تلفیاق دو واژ ی دفااعی و

امنیتی ،عنوان سیاس های دفاعی و امنیتی را به کار میبرند( .تهامی)192 :1912 ،
سیاست دفاعی

سیاس

دفاعی ،طرحها ،برنامهها و اقدامهای دول

برای ایجاد امنی

در برابر تهدیادهای نظاامی

خارجی در زمان صلح و جنگ و در مقابل شاورشهاای داخلای مایباشاد( .فربهارون ارئار ،بهاار
 )12:1916عد ای بر این باورند که حوز کاربرد سیاس

دفاعی ،محدود باه سیاسا هاای نظاامی

غیرتهاجمی و یا حتی سیاس های دوران صلح اسا  )Huntington, 1998: 319-321( .برخای
معتقدند سیاس
دول

دفاعی ،خطمشیهای کلی (اعم از نظامی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگای و  )...یا،

بهمنظور دفع تهدیدهای امنیتی اس  )Larry, 2007: 347( .و برخی دیگر سیاسا

دفااعی

1- Security & Defense Policy
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را برآیندی از مؤلفههایی همچون ر نامه نظامی ،راهبرد نظامی ،سیاس
سیاس

پرسنلی ،سیاس

بودجهای ،سیاس

تاأمین ،سیاسا

ساازمانی،

خلع سمح و واپاایش (کنتارل) تسالیحات ،سیاسا

دفاع غیرنظامی و رابطه نظامیان -غیرنظامیان میدانند)Horton, 2004: 114( .
طراحی سیاست دفاعی

سیاس

دفاعی هر دول

واکنشی اس

به تهدیدات عینی و ذهنی برخاسته از محیط امنیتی خود باا

توجه به اهداف ،منافع ،ارزشهای اساسی و میزان قدرت دول  .سیاس

دفاعی دارای دو کاارکرد

ویژ اس  ،نمایش قدرت و استتار قدرت( .پوشاندن نقاط آسی پایر) این سیاس

دفاعی اس

که

تشخیص میدهد در چه زمان باید به نمایش قدرت و در چه زمانی به استتار آن پرداخ  .سیاس
دفاعی آیند نگر در حاوز نظاامی واجاد خصوصایات تهااجمی ،تادافعی و بازدارناد و در ساایر
حوز ها دارای مناس ترین رویكرد و نگرشهاس  .طراحی سیاس های نظامی و دفاعی باا توجاه
بااه محاایط پیچیااد حااال وآینااد  ،یاا ،علاام و هناار بساایار ظریااف و دقیااق بااهشاامار ماایرود.
(حسنلو)112:1911،
فرآیند سیاستگذاری دفاعی

مراحلی که در تدوین سیاس
امنیتی (سیاس گااری امنی

دفاعی پیمود میشود از نظر کلّی با فرآیند سیاس گااری دفااعی و
ملّی) یكساان اسا  .تفااوتی کاه وجاود دارد آن اسا

کاه دامناهی

عملكرد سیاس گااری دفاعی و امنیّتی در سطح عالی تصامیمگیاریهاای سیاسای ،از جامعیّا
گستردگی بیشتری برخوردار اس

و

و در تعیین سیاس های دفاعی و امنیّتی خطمشیها و تدابیر باه

کارگیری عناصر مختلف قدرت ملّی در ابعاد سیاسی ،نظاامی ،اقتصاادی ،اجتمااعی و فرهنگای در
قال

سیاس

امنیّ

میشوند ،ولی سیاس
امنی

ملّی اس

ملّی ،برای دستیابی به اهداف امنی

ملّی مورد بررسای و تصامیمگیاری واقاع

دفاعی در کنار سیاس های خارجی و داخلی ،باهعناوان جزئای از سیاسا

و تنها خطمشیهای کلّی استفاد از قادرت نظاامی را بارای دساتیابی باه اهاداف

نظامی ملّی مشخص میسازد)Collins, 2012: 5( .
الف -فرایند سیاستگذاری دفاعی در سطح ملّی

 تعیین منافع حیاتی کشور که در معرض تهدید دشمن قرار دارد .بدیهی اسملّی در تعیین منافع الزامی میباشد.

توجّه به آرمانهاای
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 تعیین اهداف سیاسی که به تشخیص سیاس گااران بایاد باا اساتفاد از کااربرد قادرت نظاامیکشور تحقق یابد.
 تدوین سیاس دفاعی در سطح ملّی. تعیین استراتژی نظامی در سطح ملّی. صدور راهنمای طرحریزی سیاسی ،دفاعی و امنیتیراهنمای طرحریزیسیاسی -دفاعی و امنیتی ،آخرین مرحلهی سیاس گااری در ساطح ملّای و
درواقع مبین استراتژی امنی

ملّی کشور اس

که ماهیّا

شادّت و دامناهی تهدیادهای داخلای و

خارجی را در ابعاد مختلف تشریح می کناد .همچناین مأموریا
نظامی ،مأموری

نیروهاای مسالّح و اهاداف کلّای

و وظایف هری ،از وزارتخانههای ذیربط ،نحو ی تخصیص بودجاه و امكاناات

ملّی و خطمشیهای کلّی امنی

را در ابعاد نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مشخّص

میسازد و مبنا و چارچوبی برای تدوین استراتژیهای مختلف در سطح ستاد کل نیروهای مسلّح و
وزارتخانههای ذینفع میباشد( .تهامی)12-19 :1912 ،
ب -محورهای کلیدی فرآیند سیاستگذاری دفاعی

اهم این محورها عبارتند از :اهداف ملی قابل دساترس باا اساتفاد از نیاروی نظاامی ،کارکردهاای
نیروی نظامی ،دکترینهای نظامی ،فرآیند و نحو تصمیمگیری دفاعی ،استراتژی نظامی (بعد کاربرد
نیرو) ،ترکی

نیرو ،برنامه هاای دفااعی و سیاسا

پرسانلی ،سیاسا

تاأمین تسالیحات ،سیاسا

سازمانی ،روابط نظامی خارجی ،روابط کشوری -لشكری ،بودجهنظاامی ،وضاعی

نیارو و برناماه

دفاع غیر نظامی (بینا)09-16 :1901 ،
عوامل مؤثر در سیاستگذاری مسائل دفاعی
الف -متغیّرهای اصلی

 منافع حیاتی مورد تهدید :تبیین و تعیین منافع حیاتی مورد تهدید در اولوی اهداف سیاسی -نظامی :هدفگااری متناس -قدرت نظامی نسبی و وضعی

اوّل

تواناییها و محدودی های ملّی

آمادگی رزمی نیروهاای مسالّح :وضاعی

قادرت نظاامی نسابی

کشور
 -کیفیات روحی و روانی و تجارب علمی و عملی دول مردان :جه

اتّخاذ تصمیمات دفاعی
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ب -متغیرهای وابسته یا مداخلهگر

عواملی هستند که در مسیر حرک

تكاملی فرآیند سیاس گااری دفاعی قرار مایگیارد و تغییارات
تأثیر خود قرار میدهند.

متغیّرهای اصلی و تصمیمات دول مردان را تح
متغیرهای مداخلهگر در محیط بینالمللی

الف) ماهیّ  ،شدّت و دامنهی تهدیدهای برونمرزی :صاحنهی باینالمللای محال برخاورد مناافع
دول هاس

و هر کشوری برای تأمین منافع خود تمش میکند ،بنابراین موفقیا

در سیاسا

گااری دفاعی بستگی به ارزیابی دقیق تهدیدها دارد.
ب) قدرت نظامی دشمن :در تعیین سیاس

دفاعی معموتً کشورهای قاویتار بار کااربرد آفنادی

قدرت نظامی تأکید میورزند و بلعكس دول مردان کشور ضعیف بر کاربرد پدافندی نیروهای
مسلّح تأکید دارند و برای رفع اختمفها با دشمن ،روشهای دیپلماسی را انتخاب میکنند.
دارد :قدرت نظامی کشورهای همپیمان دشامن

ج) اتحادیههای نظامی که دشمن در آنها عضوی

نیز باید در محاسبات منظور و برآورد و مبنای تصمیمات واقع شود.
د) تحوّتت و بحرانهای خارجی :سیاسا گاااری دفااعی تحا

تاأثیر تحاوّتت و بحارانهاای

منطقهای و بینالمللی هموار در حال دگرگونی اس .
ها) حوز ی امنیّتی :سیاس های دفاعی با توجه به وسع

حوز های امنیتی کشور تعیین میشاوند،

کشورهای ضعیف حوز های امنیتی محدودی دارند و بلعكس.
و) قوانین و مقررات بینالمللی :عوامل محدودکنند ی دیگری که سیاس

دفاعی کشاورها را متاأثر

میسازد ،بعنوان مثال «عدم مغایرت سیاس گااری دفاعی با قوانین و مقررات بینالمللی».
ز) وابستگی به بیگانگان :ابعاد وابستگی بیشتر یعنی محدودی
ح) کشورهای دوس  :وجود قدرتهای دوسا
سیاس

بیشتر در سیاس گااریهای دفاعی

و همساو در ساطح باینالمللای در شاكلگیاری

دفاعی ی ،کشور به نحو قابلممحظهای تأثیر دارد( .تهامی)01-99 :1912 ،

متغیرهای مداخلهگر در محیط ملّی
الف) موقعیت جغرافیایی ،عوامل اجتماعی و فرهنگی

 )5موقعیت جغرافیایی :در تدوین سیاس
قال

دفاعی موقعیّ

جغرافیایی کشاور بایاد باه دقّا

سؤاتتی چند به شرح زیر مورد ارزیابی قرار گیرد:

الف -کشور در چه منطقهای از جهان قرار دارد و از چه نوع موقعیّتی برخوردار اس ؟

و در
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ب -وسع

خاک و نوع و طول مرزهای کشور در ابعاد کمّی و کیفی چگونه اس ؟

ج -وضع توپوگرافی زمین ،شبكهبندی آبها و نوع آب وهوای کشور چگونه هستند؟
 )6عوامل اجتماعی :شاخصهای توسعهی انسانی ،شاخصهای تعداد جمعیّ  ،درصدد جمعیّا
شاغل ،تعداد جمعیّ

ماهر و متخصّص ،نسب

پراکندگی و تراکم جمعیّ  ،باف

جمعیتای از نظار

دینی ،ماهبی ،قومی ،نژادی ،ویژگیهای ملّی ،فرهنگ ملّای ،روحیاهی ملّای ،اراد ی ملّای ،رواباط
نظامیان و غیرنظامیان و نیز جایگا اجتماعی نظامیان ،در مجموع سیاسا

دفااعی کشاور را تحا

تأثیر قرار میدهند.
 )9عوامل فرهنگی :تصمیمگیریهای سیاسی -نظامی در هر کشوری ،تح الشعاع عوامل فرهنگی
آن قرار دارند و حتّی ارزشها و باورهای شخصی سیاس گااران نیز از فرهنگ ملّی آنهاا نشاأت
میگیرد.
ب) اوضاع اقتصادی و سهم بودجهی دفاعی

کشورهای در حال توسعه بر عكس کشورهای صنعتی ،به علّ
شرک

محدودیّ های شدید اقتصادیتوان

در جنگهای گساترد و طاوتنی را ندارناد باه هماین دلیال در تادوین سیاسا

دفااعی

کشورهای یادشد  ،توجّه به این امر ضرورت حیاتی دارد( .تهامی)01-99 :1912 ،
عوامل مؤثر بر اجرای سیاستها

تأمین منابع مالی یكی از موارد اجرای موفق سیاس هاس  .همه عاممن دولتی بارای انجاام موفاق
سیاس ها و فعالیا هاا باه مناابع ماالی و پاولی وابساتهاناد)Michael and Scott, 2003: 4( .
در اجرای مطلوب و کارای سیاس  ،برنامه یا طارح بار مساائل زیاادی تاأثیر مایگااارد ازجملاه
دسترسی به منابع مالی ،نیروی انسانی کارآمد ،تجهیزات ،اطمعات و امكانات تزم ،آشنایی مجریان
به مفاد سیاس  ،نظارت بر اجرا ،وضعی

محیطی ،طبیع

مسائل و سازوکار اداری سازمان مجری،

منابع سیاسی و اقتصادی و گرو های هدف .گرو های قدرتمندی که سیاس
ممكن اس

با پشتیبانی یا مخالف

بر آنها اثر میگااارد

خاود شارایطی را بار نحاو اجارای سیاسا

خصوصیات آن را تغییر دهند .تغییر اوضاع و احوال سیاسی نیز بار اجارای سیاسا
تعویض دول

ممكن اس  ،بدون آنكه در خود سیاس

دگرگون سازد( .هاول

و رامش)216-211 :1916،

تحمیال کنناد و
ماؤثر اسا .

تغییاری ایجااد کناد ،شایو اجارای آن را
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روندهای بوروکراتیك در سیاستگذاری دفاعی

عمو بر آنچه که در بات ذکر شد عوامل دیگری نیز بر روند سیاس گااری دفاعی تأثیر میگاارند.
این عوامل طیف متنوعی از گرو های فشار و سازمانهای با نفوذ را تشكیل میدهند که مهامتارین
آنها عبارتاند از :مجتمعهاای نظاامی ،صانعتی ،مراکاز تحقیقاات دفااعی اساتراتژی ،،محققاان و
صاح نظران گرو های فشار ،کشورهای خارجی ،مؤسسات تحقیق و توسعةنظامی و  ...برای مثاال
پروژ ابتكار دفاع استراتژی ،یا جنگ ستارگان ،اول بار توسط بنیاد هاریتیج( 1مرکاز تحقیقااتی در
آمریكا ) که از مراکز تحقیقاتی وابسته به جناح راس

آمریكا اس

به ریگان ارائه شد .پس از اعمم

طرح توسط ریگان ،بعضی از فیزیكدانان ،سیاس مداران لیبرال ،ژنارالهاای بازنشساته و روزناماه
نگاران با آن مخالف

کردند .در مقابل مؤسسات وابسته به صنایع نظاامی ،الكترونیا ،،هواپیماایی،

فضایی و دیگر صنایع جدید از آن پشتیبانی کردند .نهای

آنكه در بودجة نظاامی آمریكاا در ساال

« 1912مبلغ  201/9میلیون دتر برای تسلیحات هدای شوند با انرژی و مبلاغ  161/9میلیاون دتر
برای سمحهای ضد ماهوار ای پیشبینی شد( ».بینا)09-16 :1901 ،
عمو بر گرو های تأثیرگاار ،مراجع قدرتی دیگری هم وجود دارد که هم بر ایان روناد تاأثیر
گااشته و سیاس گااری دفاعی را از حال

ظاهری عمودی و سلسله مراتبی آن خارج میکند .این

مراجع قدرت بوروکراتها هستند .گراهام آلیس 2در تشخیص مهر هایی که در سیاس
آمریكا نقش بازی میکنند معتقد اس

امنی

ملی

این «بازیگران عبارتند از رؤسا و کارمندانی که با این رؤساا

کار میکنند ،مشاوران ،ماأموران سیاسای و ماأموران دائمای حكاومتی در هار بخاش و قسام

و

بازیگران متخصص .»...چنین ویژگیهایی در روند سیاس گااری دفاعی کشورهای دارای سیساتم
فراگیر 9نیز یاف

میشود .نظامیان روسی یا چینی ضمن آنكه موظف به اجارای دساتورات و خاط

مشیهای تعیینشد توسط حزب هستند به موقاع از طریاق ارائاه تحلیالهاا ،آمارهاا،برآوردهاا و
طرحهای خود تمش میکنند تا تأثیرگااری مطلوب را بر سیاس

دفاعی انجام دهند.

در کشورهای جهان سوم عمو بر عوامل فاوق (در صاورت وجاود) عامال منحصار باه فارد
دیگری بر فرآیند سیاس گااری تأثیر میگاارد این عامال ،ارائاه کما ،و مشااور نظاامی و فنای
مستشاران بیگانه اس  .کشورهای کم،دهند با اعزام طیاف متناوعی از عوامال خاود در پوشاش
1 - Heritage
2 - Graham Allison
3 - Totalitanism
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مستشار ،امكان دخال

و جه دهی به سیاس های دفاعی این کشاورها را پیادا مایکنناد .تااریخ

بیشتر کشورهای جهان سوم به خوبی نحو و پیامدهای چنین دخال هایی که از طریاق مستشااران
نظامی و غیرنظامی اعمال میشود ،را نشان میدهد( .همان)
مبادی و منابع سیاستگذاری دفاعی در اسالم

اسمم بهعنوان کاملترین دین ،برنامه جامعی برای جوامع بشری در عرصههای گوناگون ازجمله
حوز دفاع دارد سیاس گااری دفاعی در اسمم به دلیل اینكه بیانگر خطوط کلی و خطمشیهای
تعیینکنند اس  ،می تواند در تدوین و تنظیم امور دفاعی کشور انقمبی ما که وامدار اسمم «مبانی
قرآنی و سیر عملی و نظری پیامبر

(صلاهللعلیهوآلهوسلم)

و ائمه اطهار(علیهمالسمم)» اس

را گشا باشد.

(عسگری و آقاجانی )12-01 :1991
«قرآن» بزرگترین راهنمای عملی اس

که خطمشیهای کمن و راهبردی را مشخص و اصول

دهند را بیان نمود و از طرفای سایر گفتااری و رفتااری پیاامبر (صالاهللعلیاهوآلاهوسالم) و ائماة

جه

(علیهمالسمم)

اطهار

نیز افزون بر قرآن ،منبع قابل اتكایی به شمار میآیناد( .مرکاز تحقیقاات راهباردی

دفاعی)01 – 00 :1991 ،
ماهیت سیاستگذاری دفاعی اسالمی

از منظر قرآن سیاس گااری دفاعی در اسمم ماهیتی «تدافعی» دارد و شالود اش مبتنای بار حفاظ
عقید و ایمان ،عدال  ،حقوق و آزادیهای اساسی انسان ،جان و ماال اوسا

«وَ لَاو ت دَفعاعُ اللِاه

النِاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ لَفَسَدَت العأَرضُ وَ لكنِ اللِهَ ذرو فَضعلٍ عَلَی الععالَمینَ» (سور مبارکه بقار )211 ،
که در جریان فتح مكه و صلح حدیبیه آن را میبینیم و از طرف دیگر ماهیتی «بازدارند » دارد ،یعنی
بر اساس آیه  06سور انفال «تررعهبُونَ بِه عَدُوَّ اللِه وَ عَدُوَّکرم» هدف و نتیجاه فاراهم آوردن نیارو و
سمح را بازدارندگی قرار داد اس ( .همان)01 – 09 :1991 ،
چالشهای فراروی سیاستگذاری دفاعی
 -6تغییر مفاهیم راهبردی

در خمل دهههای اخیر برخی از مفاهیم راهبردی نیازمند بازتعریف شد اند .ازجمله این مفااهیم ،جناگ
اس  .تأمل در مناقشات نظامی اخیر بهخوبی مؤید این مطل

اس  .در دوران پیشین بیشتر جنگها باین

واحدهای سیاسی رخ میداد اما در برهة کنونی این مرزبندیها مخدوش شاد اناد .بارای مثاال ،اماروز
شاهد آن هستیم که طرف مقابل در ی ،جنگ ممكن اس

ی ،بازیگر نباشد و تنها یا ،مفهاوم (مانناد

مقاله هشتم :تبیین مهمترین چالشهای فراروی سیاس گااری دفاعی جمهوری اسممی ایران

تروریسم) هدف جنگ باشد .همچنین جغرافیای جنگ دیگر مشخص نیس « .همهجاایی شادن جناگ»
پدید ای اس

که بهوضوح میتوان آن را مشاهد کرد .در مقطع فعلی ،مارز باین صالح و جناگ دچاار

ابهام شد اس  .امروز برخی دول ها در شرایطی اعمم وضعی

جنگی مینمایند که جنگی باه مفهاوم

سنتی وجود ندارد .نكته مهم دیگر مربوط به مفهوم «پیروزی» اس  .تجربیاات جناگهاای اخیار نشاان
میدهد مانند گاشته ،نمیتوان در مورد اینكه «پیروزی» چیس
مشخص و شفاف صحب

کرد .وضعی

و چه زمانی به دسا

مایآیاد ،باهطاور

نیروهای آمریكایی در عاراق نموناة خاوبی در ایان خصاوص

میباشد(Larry M. Wortzel, 2007: 146) .
 -2ظهور بازیگران جدید

از ویژگیهای برجسته دوران کنونی آن اس

بازیگرانی در عرصة تعاممت بینالمللی ظهور و بروز

یافتهاند که دارای ویژگیهای دول ها نمیباشند .بازیگران شبكهای ازجمله ایان باازیگران هساتند.
برای مثال میتوان به شبكة القاعد و گرو های مشابه اشار کارد کاه فاقاد ارتاش ،سلسالهمراتا
فرماندهی و ...میباشند .ورود این بازیگران در عرصههاای دفااعی ا امنیتای زماانی حاائز اهمیا
بیشتری میشود که آنها بهمثابه کانون تهدید عمل نمایند(Krahmann, 2005: 69-89) .

در چنین وضعیتی ،دول ها بهعنوان طراحان و مجریان سیاسا
دشمنان بالقو ای مواجه شوند که فاقد ویژگیهای دولا
چگونه باید به سراغ دشمنی رف

که مانناد دولا

دفااعی بایاد باا تهدیادات و

هساتند .اماروز کسای واقعااً نمایداناد

نهادمناد و نهادیناه نیسا

و دیگار اینكاه در

رویارویی با این تهدیدات ،ساختارهای بینالمللی و حقوق بینالمللی فاقد کارکرد مناسبی خواهناد
بود .در این وضعی

نوین ،سیاس

دفاعی سنتی دول ها ،قابلاجرا نمیباشد .چرا که این سیاسا

برای مواجهه با دول های دارای حاکمی

طراحیشد اس ( .زهدی نس )121 :1992 ،

 -3جایگزین شدن ائتالفهای منعطف بهجای اتحاد

در دوران جنگ سرد ماهی

نظام بینالملل بهگونهای بود که پیمانها و موافق نامههاای همكااری

کشورها با یكدیگر در قال

«اتحاد» منعقد میگردید .با فروپاشی نظام دوقطبای باهتادریج ائاتمف

جایگزین اتحاد گردید .این روند بعد از حوادث  11سپتامبر بهخوبی قابل مشاهد اس  .به عبارتی
در دوران کنونی ،این احتمال وجود دارد که در مورد مشكلی خاص ،ائتمفی به وجاود آیاد .بارای
مثال ایاتت متحد در راستای تمش برای حل مشكل عراق ،ائتمفی را با دول های همساو ایجااد
کرد .ویژگی بارز این ائتمفها آن اس

که کشورهای تشكیلدهند ائتمف ،صرفاً متحادان ماوقتی

هستند که هیچگونه توافقنامة بلندمدتی را امضاء ننمود اند( .همان)
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 -4جهانیشدن

جهانیشدن مؤلفهای اس

که لزوماً باید در معادتت مربوط به سیاس گااری دفاعی ماورد توجاه

قرار گیرد .در پرتو وقوع انقمب اطمعاتی ا ارتباطی ،موانع تبادل آزاد اید ها ،افكار و اطمعات باه
حداقل رسید اس  .در جوامعی که انساجام ملای چنادان اساتحكامی نادارد و برخای مشاكمت
اقتصادی نیز وجود دارد ،اید ها و افكار وارداتی میتوانند زمینهساز پدید ای تح
از دور» شوند و وفاداریهای ملی را مخدوش نمایند .اهمی

عنوان «انقامب

این موضوع در چاارچوب سیاسا

دفاعی زمانی مشخصتر میگردد که بدانیم اجرای موفق سیاس

دفااعی در گارو کسا

حمایا

(ایدئولوژیكی) مردم اس .
از سوی دیگر بهواسطة در هم تنیدگی حوز هاا (اقتصاادی ،سیاسای و فرهنگای) و عرصاههاا
(داخلی و خارجی) و تشدید وابستگیهای متقابل که از ارکان جهانیشدن تلقی میگردناد ،شااهد
دو تحول شگرف بود ایم .نخس

آنكه در نضجگیری و تكوین پدید ها ،متغیرهای بیشتری نساب

به گاشته نقشآفرینی مینمایند .از این رو در تبیاین پدیاد هاا و شایو مواجهاه باا آنهاا ،اتخااذ
رویكردی چندبُعدی الزامی اس  .تحول دوم نیز مربوط بهسرع
باور برخی از اندیشمندان نظیر گیدنز ،1جهانیشدن موج
تح

شكلگیری تحوتت میباشد .باه

باروز پدیاد ای شاد اسا

کاه از آن

عنوان «فشردگی زمان و مكان» تعبیر مینمایند .به بیان روشنتار ،جهاانیشادن ،فاصالههاای

زمانی و مكانی را به حداقل کاهش داد اس ( .زهدی نس )129 :1992 ،

شكل  :1مدل مفهومی چالشهای فراروی سیاس گااری دفاعی ج .ا .ایران در محیط ملی و بینالملل
1 - Giddens
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برآیند چنین فرآیندی ،افزایش سرع
این شرایط را در قال

روند شكلگیری تحوتت میباشد .اندیشمندان مجماوع
1

مفهوم «عدم قطعی » تبیین مینمایند .عدم قطعی  ،ثبات نسابی شارایط را

مخدوش فرض مینماید زیرا بسترها و زمینهها در حاال دگردیسای باود و پدیاد هاا در معارض
تأثیرپایری از متغیرهای فراوان و نوظهوری میباشند .حجم وسیعی از اطمعات که بعضاً متنااقض
نیز هستند ،تصمیمگیری را برای مسئولین بغرنج نمود اس  .این شرایط سااختار سیاسا

دفااعی

تأثیر و آن را فاقد انسجام خواهد کرد(Davison, 2004, 97) .

کشورها را تح
پیشینه تحقیق

در جستجوی به عمل آمد از منابع مختلف همچون کتابها ،مجمت ،و  ...موارد ذیل شناسایی و
مورد استفاد قرار گرف .
الف -پروژههاي تحقیقاتی:
تدوین سیاس

دفاعی (مبانی – اصول و رویكردها) ،زهدی نس  ،یعقاوب ،دانشاكد دفااع ملّای،

دانشگا عالی دفاع ملّی( ،)1919که در آن سؤال اصلی تحقیق :سیاسا

دفااعی دارای چاه مباانی،

اصول و رویكردهایی میباشد؟
اهداف تحقیق تدوین ،توسعة مفهوم سیاس دفاعی و پر کردن بخشی از خاا موجاود در ادبیاات
راهبردی در مورد مفهوم سیاس دفاعی بود و نتایج تحقیق تدوین اصاول ،مباانی و رویكردهاای
سیاس

دفاعی جمهوری اسممی ایران میباشد.

ب -مقاالت علمی پژوهشی:
 -1سیاس

دفاعی ج .ا .ایران در برنامة توسعة چهارم ،ابراهیم متّقای محماود عساگری ،فصالنامه

راهبرد دفاعی )1911( ،سؤالهای مقاله :سیاس دفاعی دارای چه مؤلفههایی میباشاد؟ و سیاسا
دفاعی ج .ا .ایران در سالهای اجرای برنامة چهارم توسعة کشور را چگونه مایتاوان تبیاین کارد؟
نتیجة مقاله :جوهر سیاس
خدم

منافع و امنی

دفاعی ج .ا .ایران مبتنی بر بازدارندگی و متناس

با تهدیدها بود و در

منطقه اس  .افكار عمومی جامعه و نیروهای سازمانیافتة دفاع ملّای بایاد در

راستای مقابله با تهدیدهای راهبردی سازماندهی شود .محیط امنیتی ایران با نشاانههاایی از تهدیاد
فزایند همرا اس

و نیروهای مداخلهگر بینالمللای در ایان رابطاه نقاش مخااطر آمیازی را ایفاا

میکنند.
 -2شاخصهای ارزیابی سیاس

دفاعی -سردار یعقوب زهدی نس  ،محمود عساگری ،فصالنامه

راهبرد دفاعی .)1910( ،سؤال اصلی تحقیق :شاخصهای ارزیابی سیاس

دفاعی کدامند؟
1 - Uncertainty
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دفاعی به مثابه یكی از شاخصهای قدرت دفااعی نقاش تعیاین کنناد ای بار

نتیجة مقاله :سیاس

تقوی قدرت و بنیه دفاعی کشور دارد .یكی از سازوکارهای رسیدن به ی ،سیاس دفاعی پویا که
منجر به پیشرف توانمندیهای دفاعی و تامین بهتر و بیشتر امنی میگاردد ،ارزیاابی و اصامح و
بهبود خطمشیهای کاشته اس .
روش شناسی تحقیق
این پژوهش از نظر نوع ،کاربردی و توسعهای و از لحاظ روشی توصیفی -تحلیلی میباشد .در این
تحقیق از روش نمونهگیری هدفمند بهر گرفته شد و جامعه نمونه به صورت تمام شامار  06نفار
انتخاب گردید اس  .لاا روش گردآوری داد ها کتابخانهای و میدانی اس .
در روش کتابخانهای با فیشبارداری از کلّیاهی کتاابهاای علمای و تخصّصای در زمیناهی ماورد
پژوهش ،مقاتت علمی و پژوهشی ،اساناد و مادارک دسا

اوّل ،آرشایو ساازمانهاای رسامی و

سای های اینترنتی آکادمی ،،اطمعات و داد های تزم گردآوری شد اسا  .و در روش میادانی
نیز از ابزار پرسشنامه استفاد گردید اس .
محقق پس از بررسی اسناد و مدارک به تجزیه و تحلیل اطمعات گردآوری شد پرداخته و بار
همین اساس اقدام به طراحی پرسشنامه نمود پرسشناماههاای جماعآوری شاد باا اساتفاد از
تكنی،های آماری توصیفی و استنباطی به شرح زیر مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته و باه ساواتت
تحقیق پاسخ داد شد:
 )1آمار توصیفی :در بحث جمعی

شناسی و از جداول فراوانی و درصد توزیع فراوانی و میاانگین

استفاد شد.
 )2آمار استنباطی :از آزمون فریدمن ،نرمافزار  spss18برای رتبهبنادی چاالشهاا و شااخصهاای
مربوطه استفاد شد اس  .از ضری

همبستگی اسپیرمن برای انداز گیری میزان ارتباط بین متغیرها

استفاد گردید اس .
سؤاتت پرسشنامه با استفاد از طیف لیكرت با مقیاس نگرشسنج پنج گزینهای طراحی و روایای
محتوایی (ضری

توشه) مطابق فرمول و محاسبات مربوطه ،عدد  1محاسبه گردید .لاا با توجه باه

حداقل مقدار ضری

محتوایی قابل قبول ( 6/19برای  12نفر تعداد متخصصین تعیین کنند روایای

محتوایی) از حداکثر روایی برخوردار میباشد.
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برای ارزیابی پایایی پرسشنامه ،از روش دو نیمه کردن اساتفاد گردیاد اسا
داد های پرسشنامه به نرمافزار  ،spss18ضری

پایایی  6711به دس

کاه پاس از ورود

آمد.

متغیر مستقل« :چالشهای فراروی سیاس گااری دفاعی ج .ا .ایاران»( ،متغیرهاای مداخلاهگار در
محیط ملی و بینالملل که در فرآیند مختلف سیاس گااری دفاعی ج .ا .ایران تأثیرگاار میباشند).
متغیر وابسته« :سیاس گااری دفاعی ج .ا .ایران» (شامل ی ،فرآیند سیاسی در جه
دفاعی برای استفاد از قدرت نظامی کشور در حمای

برناماهریازی

از سیاس هاای ملّای در ابعااد خاارجی یاا

داخلی بهمنظور دستیابی به اهداف سیاسی و تأمین منافع حیاتی میباشد).
تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
الف -آمار توصیفی
 )6تحلیل جمعیت شناختی
جدول :1توزیع سطح تحصیمت نمونه آماری

جدول :2توزیع محل خدم

اعضای نمونه آماری

جدول  :9توزیع سابقه خدم

اعضای نمونه آماری
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جدول  :2توزیع جایگا خدمتی اعضای نمونه آماری
جمع

26

27

65

60

60

جایگاه خدمتی

06

1

1

21

11

9

فراوانی

%166

%1

%12

%21

%96

%1

درصد فراوانی

 )2بررسی شاخصهای مربوط به چالشهای فراروی سیاستگذاری دفاعی ج .ا .ایران
الف) چالشهای محیط بینالملل
جدول :1فراوانی شاخصهای مربوط به چالشهای فراروی سیاس گااری دفاعی ج .ا .ایران در محیط بینالملل

چالشهای

شاخصها

محیط بینالملل
ظهور بازیگران
جدید

وجود بازیگرانی فاقد ویژگیهای دول ها
کااارکرد نامناساا

ساااختارهای بااینالمللاای در

رویارویی با تهدیدات جدید

جایگزین شدن نادید گرفتن پیآمدهای ناشی از جنگ،
ائتمفهای
منعطف بهجای
اتحاد

ورود بااه جنااگ علیااه یاا ،کشااور باار خاامف
ساختارهای بینالمللی و حقوقی
ایجاد ابهاام در مرزبنادی باین صالح و جناگ در

تغییر مفاهیم
راهبردی

زیاد

خیلی زیاد

فراوانی درصد فراوانی درصد
91

1171

21

9176

29

2179

21

2176

29

2179

21

2171

96

1676

19

9171

21

2071

26

9979

تغییر مفهوم پیروزی و شكس

92

1979

22

9071

رخداد جنگها بین واحدهای غیر سیاسی

26

9979

21

2176

«همهجایی شدن جنگ»

92

1071

21

9176

مقطع فعلی.

مخدوش شدن وفاداریهای ملی در اثر اید های
وارداتی در جوامع غیر مستحكم و فاقد انسجام
جهانیشدن

20

2979

22

9071

ملی
تسریع در روند شاكلگیاری تحاوتت باه ساب
«عدم قطعی » در زمان و مكان
ظهور متغیرهای فراوان در روابط بینالملل

96

1676

21

2071

92

1979

22

9071
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(ب) چالشهای محیط ملی
جدول :0فراوانی شاخصهای مربوط به چالشهای فراروی سیاس گااری دفاعی ج .ا .ایران در محیط ملی

چالشهای

خیلی زیاد

شاخصها

محیط بینالملل

زیاد

فراوانی درصد فراوانی درصد

تغیی ار در خصوص ایات و اجاارای سیاس ا هااا بااا
سازمانهای با نفوذ دخال

گارو هاای

سازمانهای با نفوذ و مقاوم

21

2171

20

2979

هدف
روندهای

تغییر روند سیاس گااری دفاعی از حال

بروکراتی،

مراتبی با نفوذ مراجع قدرت

تغییرات سیاسی
تأمین منابع
طراحی نامناس

تغییر شیو اجرای سیاس

به عل

سلسله

تغییر اوضاع و

احوال سیاسی کشور
محدودی

مناابع ماالی ،نیاروی انساانی کارآماد،

تجهیزات ،اطمعات و امكانات تزم
نقصان شناخ

مجریان به مفاد سیاس

نظارت

و مشاكل

11

9676

91

1171

29

9179

21

2176

29

2179

21

2171

29

2179

21

9176

ب -آمار استنباطی
( )6تجزیه و تحلیل سئواالت تحقیق

(الف) تحلیل سئوال یکم فرعی تحقیق :مهمترین چاالشهاای فاراروی سیاسا گاااری دفااعی
ج .ا .ایران در محیط بینالملل کدامند؟
جدول :1رتبهبندی چالشهای فراروی سیاس گااری دفاعی ج .ا .ا .در محیط بینالملل با استفاد از آزمون فریدمن

چالشهای

شاخصها

محیط بینالملل

ظهور بازیگران
جدید

وجود بازیگرانی فاقد ویژگیهای دول ها
کارکرد نامناس

ساختارهای بینالمللی در رویارویی با تهدیدات جدید

میانگین
رتبه
16766
16761
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چالشهای

میانگین

شاخصها

محیط بینالملل

رتبه
9709

جایگزین شدن نادید گرفتن پیامدهای ناشی از جنگ،
ائتمفهای
منعطف بهجای ورود به جنگ علیه ی ،کشور بر خمف ساختارهای بینالمللی و حقوقی

9719

اتحاد
تغییر مفاهیم
راهبردی

ایجاد ابهام در مرزبندی بین صلح و جنگ در مقطع فعلی.

9712

تغییر مفهوم پیروزی و شكس

16716

رخداد جنگها بین واحدهای غیرسیاسی

1799

«همهجایی شدن جنگ»

16712

مخدوش شدن وفاداریهای ملی در اثر ایاد هاای وارداتای در جواماع فاقاد
جهانیشدن انسجام ملی
تسریع در روند شكلگیری تحوتت به سب

«عدم قطعی » در زمان و مكان

ظهور متغیرهای فراوان در روابط بینالملل

1716
16791
16711

تفسیر :در تحلیل سئوال یكم فرعی تحقیق مبنی بر مهمترین چالشهاای فاراروی سیاسا گاااری
دفاعی ج .ا .ایران در محیط بینالملال کدامناد؟ مطاابق جادول باات تعاداد  2چاالش در قالا
شاخصهای مربوطه ،مورد بررسی قرار گرفتند که با توجه به مقادیر محاسبه شد در جدول فوق،
«جهانی شدن» با مجموع میانگین رتبه  ،2711در بین مهمترین چالشهای فراروی سیاسا گاااری
دفاعی ج .ا .ایران در محیط بینالملل ،باتترین رتبه را به خود اختصاص داد اس .
(ب) تحلیل سئوال دوم فرعی تحقیق :مهامتارین چاالشهاای فاراروی سیاسا گاااری دفااعی
ج .ا .ایران در محیط ملی کدامند؟
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جدول :1رتبهبندی چالشهای فراروی سیاس گااری دفاعی ج .ا .ا .در محیط ملی با استفاد از آزمون فریدمن

چالشهای

خیلی زیاد

شاخصها

محیط ملی

فراوانی درصد فراوانی درصد

سازمانهای با تغییر در خصوصیات و اجرای سیاس ها باا دخالا
نفوذ
روندهای

سازمانهای با نفوذ و مقاوم

گرو های هدف

تغییر روند سیاس گاااری دفااعی از حالا

سلساله

بروکراتی ،مراتبی با نفوذ مراجع قدرت
تغییرات

تغییر شیو اجرای سیاس

سیاسی

احوال سیاسی کشور

تأمین منابع

محاادودی

به علا

تغییار اوضااع و

منااابع مااالی ،نیااروی انسااانی کارآمااد،

تجهیزات ،اطمعات و امكانات تزم

طراحی

نقصان شناخ

نامناس

نظارت

زیاد

مجریان باه مفااد سیاسا

و مشاكل

21

2171

20

2979

11

9676

91

1171

29

9179

21

2176

29

2179

21

2171

29

2179

21

9176

تفسیر :در تحلیل سئوال دوم فرعی تحقیق مبنی بر مهمترین چالشهاای فاراروی سیاسا گاااری
دفاااعی ج .ا .ایااران در محاایط ملاای کدامنااد؟ مطااابق جاادول  1تعااداد  1چااالش در قالاا
شاخصهای مربوطه ،مورد بررسی قرار گرفتند که با توجه به مقادیر محاسبه شد در جدول فوق،
دو چالش «تأمین منابع» و «طراحای نامناسا » مشاترکاً باا مجماوع میاانگین رتباه  ،9729در باین
مهمترین چالشهای فراروی سیاس گااری دفاعی ج .ا .ایاران در محایط ملای ،بااتترین رتباه را
بهخود اختصاص داد اند.
(پ) ضرایب همبستگی

در نرمافزار  spss18از ضری

همبستگی اسپیرمن برای اناداز گیاری میازان ارتبااط باین متغیرهاا

استفاد میکنیم .میزان ضری

همبستگی به شرح زیر طبقهبندی میشود :از  6766تا  6726ناچیز از

 6721تا  6726کم از  6721تا  6706قابل قبول از  6701تاا  6716خاوب و از  6711تاا  1766بسایار
خوب( .خلیلی)129 :1991 ،
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همبستگی بین چالشهای محیط بینالملل و محیط ملی با شاخصهای مربوطه
شاخصها

چالشها

محیط بینالملل

محیط ملی

طبقهبندی

ظهور بازیگران جدید
جایگزین شدن ائتمفهای منعطف بهجای اتحاد
تغییر مفاهیم راهبردی
جهانیشدن
سازمانهای با نفوذ
روندهای بروکراتی،

6/11

خوب

6/11

بسیارخوب

تغییرات سیاسی

6/11

بسیارخوب

تأمین منابع
طراحی نامناس

6/12

بسیارخوب

6/12

بسیارخوب

تفسیر :همانطور که در جدول فوق مشاهد میگردد ضری

6/19

بسیارخوب

6/12

بسیارخوب

6/12

بسیارخوب

6/11

بسیارخوب

همبستگی باین چاالشهاای فاراروی

سیاس گااری دفاعی ج .ا .ایران در محیط بینالملل و محیط ملی باه جاز یا ،ماورد ،همگای در
طبقهبندی بسیار خوب قرار گرفتهاند که این امر ،دتل

بر میزان باتی همبستگی بین چاالشهاای

محیط بینالملل و محیط ملی با شاخصهای مربوطه دارد.
نتیجهگیری و پیشنهاد
الف -نتیجهگیری

پاسخ سئوال یكم فرعی تحقیق :مهمترین چالشهای فراروی سیاس گااری دفااعی ج .ا .ایاران در
محیط بینالملل کدامند؟
در پاسخ به سئوال یكام فرعای تحقیاق ،مهمتارین چاالشهاای فاراروی سیاسا گاااری دفااعی
ج .ا .ایران در محیط بینالملل به شرح جدول شمار  16طبقهبندی گردید اند:
جدول :16رتبهبندی چالشهای فراروی سیاس گااری دفاعی ج .ا .ایران در محیط بینالملل
چالشها

محیط

میانگین رتبه

جهانیشدن

2711

ظهور بازیگران جدید

2712

جایگزین شدن ائتمفهای منعطف بهجای اتحاد

2799

تغییر مفاهیم راهبردی

2711

مقاله هشتم :تبیین مهمترین چالشهای فراروی سیاس گااری دفاعی جمهوری اسممی ایران

پاسخ سئوال دوم فرعی تحقیق :مهمترین چالشهای فراروی سیاس گااری دفااعی ج .ا .ایاران در
محیط ملی کدامند؟
در پاسخ به سئوال دوم فرعای تحقیاق ،مهامتارین چاالشهاای فاراروی سیاسا گاااری دفااعی
ج .ا .ایران در محیط ملی به شرح جدول زیر طبقهبندی گردید اند:
جدول :11رتبهبندی چالشهای فراروی سیاس گااری دفاعی ج .ا .ایران در محیط ملی
چالشها

محیط

میانگین رتبه

تأمین منابع

9729

طراحی نامناس

9729

سازمانهای با نفوذ

9769

تغییرات سیاسی

2712

روندهای بروکراتی،

2701

ب -پیشنهادها

 -1سیاس گااری در راستای انعقاد پیمانهای دفاعی -امنیتای باا کشاورهای همساایه در جها
ایجاد ساختار امنی

منطقهای بومی با مشارک

تمامی کشورهای منطقه.

 -2سیاس گااری در راستای انعقاد پیمانهاای دفااعی -امنیتای باا دیگار کشاورهای همگارا در
راستای تشكیل ائتمف مشترک جه
 -9تمرکز بر دیپلماسی دفاعی در جه

مقابله با گرو های تكفیری -تروریستی منطقه.
توسعه و تعمیق روابط و همكاریهای دفااعی و اساتفاد

از ظرفی های موجود منطقهای و بینالمللی.
 -2سیاس گااری در راستای خودکفایی و خوداتكایی در نوع تجهیز نظامی.
 -1استفاد از فرص های قانونی موجود در راستای نوسازی ملی نیروهای مسلح و ایجاد حداکثر
بازدارندگی ،با نگا به محیط امنیتی پیچید منطقهای و بینالمللی ،فارغ از هر گارو یاا جنااح
سیاسی که وارد قدرت میشوند.
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