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 مقدمه

مدت باورتا  دفاع  اولین  دیپلماسی  که    بود     این     رایج   ها    صلیا    وظیفه  اساس   ینا  بر   و  است    خط 

شدند  ملی یک کشور بوده و نظامیان تنها زمانی وارد عمل می  امنیت  منافع و  تأمینها  دیپلمات

ترین اصلی   عنواندیپلماسی به  یجه میاننت   درگردید.  بست مواجه میبن  که دیپلماسی سیاسی با

دفاعی، خط و مرز مشخصی وجود   ترین ابزار سیاستعنوان اصلیابزار سیاست خارجی و دفاع به

های  الملل، زمینه همکاریرصه سیاست بینع   گری دربا پایان جنگ سرد و کاهش نظامی داشت.

یت مأموریجه کشورها  نت  درشد و      فراهم    حوزه نظامی و دفاعی  در  جمله  ازکشورها    مختلف میان

دیپلماسی    اساسی  کردند. هدف  دفاعی خود تعریف نیروهای و  ارتش  دفاعی( برای  جدیدی )دیپلماسی

شیوه نظامی   آمیز، نوسازی محیط امنیتی صلح دفاعی حمایت از منافع ملی نظیر حفظ یا برقراری

دیپلماسی  باشد. فهم درست دیگر کشورهاست که برآیند بارز آن بازدارندگی می تقویت نفوذ در   و

است. و سیاست  نظامی  نیروی  بین  رابطه  به  توجه  و    دفاعی مستلزم  مفهوم  دفاعی،  دیپلماسی 

های نظامی فراسوی،  یی ارتش)نیروی نظامی( و فعالیتآکارعملی است که حکایت از درک نفوذ و  

 یژه اصلی آن یعنی جنگ و دفاع و همچنین درک پیوند الزامی بین نیروی نظامی و دیگرکار و

آفرینی  ؛ سازوکار قدرت آفرینی، نقشهای دیپلماسی دفاعی شاملعناصر قدرت ملی دارد. کاربست 

  کننده متعادل  سازوکارها در سطح جهان، ابزار مکمل دیپلماسی سیاسی،  در شرایط عدم قطعیت

بین  در بهنظام  نقش  ایفای  موازنه  یکی  عنوانالملل،  برقراری  و سازوکار  بازدارندگی  ارکان  نرم    از 

اعتماد  شامل مهندسی محیط امنیتی با استفاده از اقدامات    ، باشد. اهداف دیپلماسی دفاعیمی

دستیابی به تجهیزات    جمعی،  همکاری و همچنین توسعه امنیت  زدایی، تعامل ومنظور تنشبه  ساز

ی از طریق اقدامات پیشگیرانه از بروز مناقشات و  ثبات سازها،  فناوری  تأمینو    موردنظردفاعی  

و..  موقع اطالعاتسازی، تبادل صحیح و بهها، کنترل تسلیحات از طریق شفافمنازعه  وفصلحل

های کشتار جمعی و پیگیری امور مرتبط در  از تکثیر سالح  منظور ممانعتباشد. این موارد بهمی

 . (12: 1392)مینایی و عسگریگردیده است   المللی ترسیمحقوقی بین نهادهای

سیاست اقدامات  در  مجموعه  شامل  عنوان  این  غیرعامل،  پدافند  موضوع  در  نظام  کلی  های 

آسیبغیرمسلحانه کاهش  بازدارندگی،  افزایش  موجب  که  است  فعالیتای  تداوم  های  پذیری، 

و اقدامات نظامی دشمن   ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها

نیا،شود  می کاربست.  (51  :1399مقدم  یخسرو  )جعفری  به  نگرش  دیپلماسیبا  و   های   دفاعی 

های  از بستر و ظرفیت  کشور، استفاده  غیرعاملالمللی پدافندمحیط بین  و  همچنین نیازهای حوزه

به دفاعی  حلقه دیپلماسی  تصمیمویژه  اصلی  تصمیم های  و    ساز،  شورای  گیر  شامل  اجراکننده 

نیروهای مسلح  ، وزارت دفاع نیروهای مسلح  راهبردی دیپلماسی دفاعی، ستاد کل  ،  وپشتیبانی 
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سازماناتاق فکر،  بین های  مأموریتهای  اصلیالمللی،  از  نظامی  وابستگان  و  نظامی  ترین های 

در خصوص پدافند غیرعامل   جمهوری اسالمی ایرانهای تحقق سیاست کلی نظام مقدس  فرصت

گردد. دغدغه اصلی محققین منبعث از شکاف موجود بین دستگاه دیپلماسی کشور کشور تلقی می

های موردنظر در سامانه دفاعی، عدم شناخت کافی مجریان سیاست خارجی از نیازهای  با اولویت

های متولی پدافند  نهبین ساما پدافند غیرعامل کشور و عدم وجود زبان مشترک و ارتباط نزدیک

رود تأمین نیازهای پدافند غیرعامل کشور که غیرعامل با دستگاه دیپلماسی بوده و بیم آن می

می  انتظار  بماند.  مغفول  دارند،  نیز  دفاعی  ماهیت  نقش  عمدتاً  موضوع  علمی  بررسی  با  رود 

ین مسئله صورت  دیپلماسی دفاعی در تأمین نیازهای پدافند غیرعامل کشور باب جدیدی در رفع ا

-های دیپلماسی دفاعی کشور در محیط بینکارگیری هدفمند و هوشمندانه سرپنجهپذیرد. به

مبنی  العالی(  )مدظلهمنظور عملی نمودن فرمایش فرماندهی معظم کل قوا  المللی و خارج کشور، به

رک، شناخت های نیروهای مسلح، در ایجاد ارتباط، زبان مشتدر مجموعه  صددرصدی افزایی  بر هم

گذار و مجری پدافند غیرعامل کشور و مجریان و عناصر  دوطرفه و همکاری بین نهادهای سیاست

فعال در حوزه دیپلماسی دفاعی در ایفای نقش هم افزایانه در تأمین نیازهای پدافند غیرعامل 

ان  گذار سیاسترسد.  کشور مسئله مهمی بوده و تالش برای عملی نمودن آن ضروری به نظر می

  ییها راه  افتنی مختلف به دنبال    یها همواره با روشۀحساس پدافند غیرعامل  حوز  زانیرو برنامه

جهت   یسازها و کیفیت تصمیمبهبود شیوهمنظور  نیازهای کشور در این حوزه به  جهت تأمین

تهدیدات  های حیاتی و حساس خودی در برابر  یرساختزو    هااز ارزشتعیین الزامات برای صیانت  

نظامی و سیاسی است و در حقیقت،    ۀدفاعی، نوعی پیوند بین حوز  پلماسی ید  باشند. دشمن می

شود؛  دفاعی کشور محسوب می  یها و راهبردها کننده منابع قدرت در جهت اعمال سیاستفراهم

از  منظور دفاع  قدرت بالقوه به بالفعل را به  لیتجمیع و تبد   ۀدفاعی، وظیف   پلماسیید  یبه عبارت

سا و  سرزمینی  دارد  عمناف  ریتمامیت  عهده  بر  حیاتی کشور  عدم    .(14  :1390)ذوالفقاری  ملی 

هوشمندانه   ا  ی دفاعی جمهور  پلماسی ی دهای  ظرفیتشناخت  بهره  ران یاسالمی  عدم  برداری  و 

های محیط خارجی و  نیازهای حوزه  تأمینهای دیپلماسی دفاعی در  صحیح و کافی از ظرفیت

 تواند تبعات منفی به شرح ذیل داشته باشد:یمالمللی پدافند غیرعامل بین

)زیستی،   کشور غیرعامل  پدافند  رصد تهدیدات مرتبط با مختلف کشف، شناسایی و  ضعف در ➢

 شیمیایی(   پرتوی، سایبری، فضایی، 

کشورها  های نوین سایر  ضعف در شناسایی و تالش برای انتقال تجربیات، دانش و فناوری ➢

 خود. طرفبه موردنظرهای مرتبط با حوزه



 1401 تابستان ،60. شماره  هجدهم، سال،  ینظام  فنون و علوم فصلنامه                                                            86

با    چندجانبه های دو و یا  ها و همکاریها در ایجاد و برقراری ائتالفاز دست رفتن فرصت  ➢

 اهداف سامانه پدافند غیرعامل کشور.  تأمینکشورهای همسو در راستای 

ج.ا.ا   ➢ حقوق  احقاق  در  دفاعی  دیپلماسی  ظرفیت  و  فرصت  از  حوزهغفلت  با  های  مرتبط 

 المللی.   ها، نهادها و مراکز بینموردنظر پدافند غیرعامل در سازمان

ترین ملزومات و ضتتروریات تحقق  های دیپلماستتی دفاعی از اصتتلیاستتتفاده از بستتتر و ظرفیت

پدافند غیرعامل بوده که نیازهای حوزه خارجی و   در خصتتوصستتیاستتت کلی نظام مقدس ج.ا.ا 

این پژوهش ستعی گردیده که به   در .(73: 1390نماید )موحدی نیامی  تأمینرا الملل  محیط بین

غیرعامل از طریق دیپلماسی دفاعی پرداخته شود و ارتباط    های پدافندچگونگی تامین نیازمندی

عنوان متغیر وابسته(  هعنوان متغیر مستقل( و نیازمندی پدافندی)بهدو متغیر دیپلماسی دفاعی)ب

  باشتتتد که دردو متغیر مورد بحث جزء ملزومات اولیه می البته توجه به مفاهیم هر  گردد.تبیین  

به مجموعه اقدامات غیرمستلحانه که موجب افزایش بازدارندگی،   ها خواهیم پرداخت.ادامه به آن

های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در  پذیری، تداوم فعالیتکاهش آسیب

  مقدم  یخسرو  ا،ینیجعفر) گویندغیرعامل می  پدافند  گرددتهدیدات و اقدامات دشمن میمقابل 

  هتاو ملتت  هتاگروه  توان بته معنتای هتدایتت روابط متابین افراد،یمو دیپلمتاستتتی را هم   .(31: 1399

واقع    دیپلماستی در  گردد.یمالملل استتفاده  ینبدر روابط   پرکاربردیک واژه   عنوانبهدانستت که  

دکترین ستیاستت   مجری ستیاستت خارجی در چارچوب دکترین ستیاستت خارجی هر کشتور استت.

توستط    شتودیم  محستوب آن  خارجی  خارجی یک کشتور که معموالً یک بیان کلی از ستیاستت

  حستاببهدیپلماستی دفاعی    یکی از ابعاد مهم دیپلماستی،  .شتودیاعالم م  دولترئیس حکومت یا  

هم  یتت ملی  و امنی کستتتب منتافع  هتاراهدیپلمتاستتتی دفتاعی یکی از    .(62:  1396جاللی)آیتد  یم

ستطح تعامالت    باال بردن  منظوربهاین مفهوم کاربرد دیپلماستی در حوزه دفاع    شتود.یممحستوب  

ی تنش استت. بنابراین این نوع از دیپلماستی یک  جابهیگزین کردن ثبات  و جاهمکاری کشتورها  

تواند زمینه مناستبی برای یم  های کالن،یاستتست محور دارد که افزون بر پیشتبرد  رویکرد ثبات  

  یگری که بتواند از قابلیتت گفتمانی، هر باز یط امنیتی جدید به شتتتمتار رود.و محمدیریت بحران 

ستتیاستتت   حوزه در یمؤثرنقش    ،باشتتد برخوردارراهبردی   در حوزهی بیشتتتری  و کارکردنهادی  

توان از  در راستتتتتای ارتقتاء امنیتت ملی می  .(  56:  1395)ستتتیتاری،دهقتان  نمتایتدیمایفتا    دفتاعی

لتذا دراین خصتتتوص بتایتد    هتای پتدافنتد غیرعتامتل بته شتتتکتل صتتتحیح استتتتفتاده نمود.ظرفیتت

یکی    های دفاع غیرعامل طرح ریزی واجرا گردد.های مناسبی برای تقویت ابزار و شیوهزیرساخت

توان دیپلماستی دفاعی معرفی نمود. از دیپلماستی عمومی  حوزه را میاز ابزارهای مناستب دراین  

عنوان یک  هتوان بهره برد چرا که این حوزه بدر راستتتتای تولید قدرت و استتتتفاده راهبردی می
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تواند در فضتای ستیاستی مناستب باشتد. ستیستتم روشتمند برای پیشتگیری و مقابله با تهدیدات می

در  ستاز تحقق اهداف پدافندغیرعامل  توان زمینهاعی را میدر یک جمع بندی کلی دیپلماستی دف 

 های راهبردی دانست.حوزه

 

 پیشینه تحقیق مبانی نظری و

نامناسب   ج.ا.ایرانگر شرایط کشورا دارد مقایسه کنیم متوجه شرایط  تهدیدی که  با ضریب  را 

های گوناگون  جمهوری اسالمی بعد از پیروزی انقالب همواره با تهدید  غیرعامل خواهیم شد.پدافند

بوده    ی مختلف هادر حوزه  و متنوع به شرایط  استمواجه  با توجه  و  ی  ا منطقهخاص سیاسی  . 

شود.ریشه مشکالت موجود  بایست به این تهدیدات توجه الزم  ی، برای توسعه کشور م المللیینب

تمام توان  یمرا   نمود   فرهنگی،  جمله مدیریتی،   از   هاو حوزهی سطوح  در  بررسی  و...  اقتصادی 

و ی ساختاری  هاضعفین و همچنبه وجود تهدیدات مختلف  با توجهحال  .(114: 1397خبازی)

باید دید ارتقاء و تقویت کدام مورد در اولویت اول ج.ا.ایران    امنیتی،  و ی دفاعی  هادر حوزهیی  اجرا

که کشورمان در راستای تحقق    بدیهی است چرا  باید قرار گیرد؟ جواب این پاسخ بسیار روشن و

انقالب   کسباهداف  سیاسی،  و  خود   استقالل  و...  از  یم   سعی  نظامی    ،ینخطرتر  کمکند 

کنونی   یایدر دنکه    صرفهبهی هاروشیکی از این   استفاده کند. هاروشین مؤثرتر ترین،ینههزکم

یرعامل غ  پدافندهای  یوهو ش ملزومات      استفاده از   گرفته  قرار کشورهای صاحب قدرت    موردتوجه  نیز

 توان اشاره داشت: یم به مسائل ذیل   جمله امتیازات این روش از  باشد.یم

 حیات و بقای نیروی انسانی  و ادامه زنده ماندن  •

 یو ارز ی کالن اقتصادی جوئصرفه •

 یمت ق گرانیحات و تسلحفظ تجهیزات  •

 یاتی و حمراکز حساس  و صدماتتقلیل خسارات  •

 تحمیل هزینه بیشتر به دشمن  •

 مردمی نمودن فرهنگ دفاعی  •

 یل انرژی دشمن و...و تحل تضعیف روحیه  •

 جانبه همهبازدارندگی  •

موضوع پدافند غیرعامل کشور مبتنی بر رصد، پایش، پیشگیری، دفاع  های کلی نظام در سیاست

)اشراف اطالعاتی( با رعایت مالحظات    ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدیدات دشمن   و

یاز  موردنهای برتر  دفاعی و امنیتی، تالش برای کسب فناوری و دانش فنی و دستیابی به فناوری

، تهیه طرح جامع  هاآنید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه  تأکآینده با  دفاعی و امنیتی حال و  
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برابر سالح در  نظیر سایبری، هستهپدافند غیرعامل  ای، میکروبی و شیمیایی،  های غیرمتعارف 

با تهدیداتغ کارگیری اصول و ضوابط پدافند  به ستی،  )سایبری، زی   یرعامل )الزامات( در مقابله 

آموزش   تأمین دشمن، رعایت مالحظاتی مانند اولویت در انتقال فناوری،    و...(شیمیایی، الکترونیک  

منظور مرتفع نمودن نیازهای دفاعی و امنیتی  و پشتیبانی و فراهم نمودن آن از منابع متنوع به

با دیگر کشورها در زمینه ارتباط و همکاری  برقراری  با  از خارج  بکشور  و  ا  های مرتبط  کاالها 

های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی،  ... برای دستیابی به اهداف سیاستخدمات دفاعی و امنیتی و

به میثاق برای دستیابی  بیناقدام مناسب  اتحادیهها و مقررات  ایجاد  و  رسانی  های اطالعالمللی 

مبین جهانی  سلطه  با  مقابله  و  ملی  فرهنگ  و  هویت  از  صیانت  و  حفظ  و    باشد یالمللی 

 (. 101: 1396)تافته،کالنتری،

 غیرعامل  های پدافندبررسی اساسنامه

بازدارندگی    و قدرتی  و نظام های دفاعی  ییتوانایش  و افزاتواند باعث ارتقاء  یمپدافند غیرعامل  

 و مقابلهیت ملی  و امن،منافع  و انقالباز تمامیت ارضی،دستاوردهای نظام    جانبه همهدفاع    منظوربه

با تهدیدات خارجی   ادامه ی گردد.امنطقهیجاد توازن  و ادرست وموثر  گردد جهت یم سعی    در 

ی قرار  موردبررس یرعامل  پدافند غ  در سازمان ی تهیه  ها اساسنامهیرعامل  غ تبیین اهداف پدافند  

جهت دستیابی به این   ها اساسنامهیه این  و تهگیرد.اما قبل از آن باید یادآور شویم که تشکیل  

دانش  -1باشد:یمداف  اه مهارتکسب  دفاعی  هاو  جدید  نوسازی  دفاعیو  صنایع  مردمی  -2ی 

امنیت   دفاعنمودن  حاکمیت  و  پایدار-3از  امنیت  گفتمان  فرهنگ  -4ایجاد  پدافند  گسترش 

 .(282: 1398)عابدی های کلی نظام یاستس  در قالبیرعامل غ

گردیده   هیو ته تدوین    در کشور  رعامل یپدافند غی برای  دهسازمانسند ذیل برای    6ی  طورکلبه

 است:

انقالب   • معظم  رهبر  تدابیر  به  استناد  بر  عالوه  غیرعامل؛  پدافند  سازمان  اساسنامه  سند  در 

انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  اسالمی)حفظه ا...(، به موضوع پدافند غیرعامل در چشم

غیرعاملسیاست  -  1404 پدافند  نظام در موضوع  برنامهیاستس  - های کلی  های  های کلی 

های کلی نظام در  پنجم و ششم توسعه کشور در موضوع پدافند غیرعامل و همچنین سیاست

 است.  شدهپرداختههای مختلف مرتبط با پدافند غیرعامل حوزه

و   • تدابیر  و  فرامین  شامل  باالدستی  اسناد  از  برگرفته  کشور  سایبری  پدافند  راهبردی  سند 

ها  ، سیاست1404ج.ا.ا در افق    انداز چشمالعالی(، سند  معظم رهبری )مدظلهرهنمودهای مقام  

ابالغیه مرکزی  و  قرارگاه  کشور  اء ی االنبخاتمهای  غیرعامل  پدافند  سازمان  اساسنامه  )ص(، 

له در  توسط معظم شدهابالغهای کلی نظام العالی(، سیاستابالغی مقام معظم رهبری)مدظله
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استفاده از ویژگی    امکان  باشد یمو تبادل اطالعات و ارتباطات و...  حوزه امنیت فضای تولید  

گیری از دانش  مرزی و گستردگی جهانی فضای سایبری در امر پدافند سایبری، امکان بهرهبی

ای در زمینه پدافند  المللی و منطقههای بینهای نوظهور، امکان ارتقا سطح همکاریو فناوری

های چندملیتی صاحب دانش و فناوری و امکان  ها و شرکتت سایبری، رقابت کشورها، دول

پیمانالمللی در زمینه حقوق بینهای بینهمکاری های همکاری و دفاعی سایبری  الملل و 

 ی موجود در این حوزه برشمرده شده است. هافرصتهمسو )اسالمی، نم، منطقه .... ( از  

 
  عسنامه سازمان پ غ اسا  (1) نمودار 

سایبری برگرفته از اسناد    پدافند  الکترونیک نیز همچون سند  رعاملیپدافند غی  سند راهبرد •

تاکید شده است که دیپلماسی پدافندی و تعامل با کشورها و   سند  نیدر ا  .باشدیمباالدستی  

بین الکترونیک ضرورت دارد.  منطقه  المللی، نهادهای  ای و همسو در حوزه پدافند غیرعامل 

بر حمایت از انتقال فناوری و صادرات تجهیزات الکترونیکی ساخت کشور به   در آنهمچنین 

های پدافند غیرعامل  زیرساخت کشورهای هدف، توجه ویژه به توسعه و نشر دانش و فناوری

 شده است.  د یتأکالمللی فناوری از طریق مراجع بین الکترونیک، امکان کسب دانش و 

بر اشراف   باشدیمباالدستی    از اسناد یی که برگرفته  فضا  رعاملیپدافند غ ی  سند راهبرددر   •

پیشگیری و مقابله با تهدیدات دشمن    بینی،پیش  اطالعاتی، آمادگی، هوشمندی، همیشگی، 

اساسنامه 

سازمان پ غ ع

سندراهبردی 
پدافندسایبری

سندراهبردی 
پدافندغیرعامل 

الکترونیک

سندراهبردی 
پدافندغیرعامل 

فضایی

سندراهبردی 
پدافندزیستی

سندراهبردی 
پدافندشیمیایی



 1401 تابستان ،60. شماره  هجدهم، سال،  ینظام  فنون و علوم فصلنامه                                                            90

که توسعه تعامالت    شده  انیب  صراحتسند بهدر این    شده است.  دی تأکو رقیب در حوزه فضا  

و   فعال، مبتکرانه  فضایی و حضور  نهادهای منطقه  اررگذیتأثو دیپلماسی  و  و  در جوامع  ای 

برای حفظ حقوق، ارزشبین امنیت ملی کشور  ها،المللی  حوزه پدافند غیرعامل    در  منافع و 

 فضایی ضرورت دارد.

اساس  در  • بر  که  زیستی  پدافند  تحت  دیگری  رهبری     سند  معظم  مقام  تدابیر  و  رهنمودها 

سند  العالی(  )مدظله کشور،  غیرعامل  پدافند  حوزه  بند    ساله ستیب  اندازچشمدر  از    5ج.ا.ا، 

نامه  از آیین 3، بند العالی()مدظلههای کلی پدافند غیرعامل ابالغی مقام معظم رهبریسیاست

شماره   به  ملی  امنیت  عالی  شورای  مصوب  کشور  میکروبی  جامع  طرح    -372اجرایی 

برنامه   206بند ج ماده    از طرح جامع میکروبی کشور،  2-2، بند  1378مورخ    338/207/3

مجلس    سالهپنج مصوبه  میشوراپنجم  ایران  اسالمی  و    باشد، ی  تهدیدات  پایش  و  رصد  بر 

ملی و حقوق ج.ا.ا در برابر تهدیدات زیستی دشمن    منافعاشراف اطالعاتی و همچنین دفاع از  

انداز قرارگاه و پدافند زیستی کشور، چشمی عمده قرارگاه  هاتیمأمورالمللی از  در مجامع بین

شده است. در این سند مواردی از قبیل    دی تأکهمچنین اهداف کالن قرارگاه پدافند زیستی  

های زیستی، امکان  های پیوسته جهانی در حوزه علوم و فناوریامکان کسب دانش از شبکه

ز تهدیدات زیستی،  آمدن حس مشترک تهدید بین کشورهای منطقه در هنگام برو  به وجود

ی در حوزه پدافند الملل نیبهای  سازمان   معاهدات و  -قوانین- تعامالت حقوقی از    استفاده امکان

های علمی و دانشی خارج از کشور در حوزه  گیری از ظرفیتزیستی و همچنین امکان بهره

شیمیایی نیز    پدافند . در سند راهبردی  انددهیگردهای موجود قلمداد  پدافند زیستی از فرصت

المللی، حضور و عضویت  دفاع از منافع ملی در برابر تهدیدات شیمیایی دشمنان در مجامع بین

-امکان همسویی پدافند شیمیایی با اقدامات بشردوستانه، امکان بهره  - المللی در مجامع بین

ان استفاده  های کشورهای همسایه و منطقه، امکگیری از تجربیات پدافند شیمیایی در جنگ 

المللی در حوزه پدافند شیمیایی،  های بیناز تعامالت حقوقی و قوانین و معاهدات و سازمان

های سیاسی و علمی با کشورهای منطقه در حوزه پدافند شیمیایی و  امکان برقراری همکاری

ر برابر تهدیدات  د   پدافندی    جویانه وتقویت حس مشترک همکاری و امکان تبادل خدمات صلح

 .(63 :1399 مقدم یخسرو  )جعفری نیا، بیان گردیده است 

  فرایندی  دفاعی،  دیپلماسی.  باشدمی  فعال  دفاعیسیاست  از  ناپذیرجدایی  جزو  دفاعی،  دیپلماسی

 مجموع،   در .  دارد  جوامع  امنیتی  شرایط  بهبود  در   بسزایی   سهم  آن  آمیزموفقیت  اجرای  که  است

اینکه    .است  سازی صلح  برای  مؤثر  و   دسترس  در   ابزارهای  از   دفاعی   دیپلماسی  به  جمهوری  باتوجه 

قدرت   به  ایراناسالمی   تقویت  محیط  و    منطقه  سطح  در  خود  نفوذ  افزایش   و   خود  ای منطقه  دنبال 
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شناسایی می  المللبین است ضمن  الزم  راهکارهای   باشد  تهدیدات،  مواجه  درست  در     و   مناسبی 

زنی در  ملی، قدرت چانه  گردد ضمن تضمین امنیتمی  سبب  اتخاذ کند. این مهمها  برخورد با آن

 هایاساسنامه    و  پدافندغیرعامل   ساختار  به  توجه   با  بنابراین  حوزه دیپلماسی دفاعی نیز افزایش یابد.

های مناسبی در مواجه با تهدیدات جدید و افزایش قدرت نظامی  سازیگفت زمینه  توانمی  موجود

 است. گیریدرحال شکل کشور دفاعی و

 پیشینه

دیپلماسی دفاعی  "ی تحت عنوان  اپروژه  1392سال  عسگری در  محمود   آقایان حسین مینایی و

ایران  اسالمی  که    "جمهوری  داده  آن انجام  دیپلماسی   در  تبیین    جمهوری  دفاعی  به چگونگی 

موجود در ادبیات راهبردی    خألپر کردن بخشی از    -1  هدف  با. این تحقیق  اندپرداخته  اسالمی

  باآشنا نمودن جامعه علمی و نخبگان فکری و اجرایی -2کشور درباره موضوع دیپلماسی دفاعی. 

ترسیم علمی شرایط و وضعیت دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایران    - 3  روزافزون دیپلماسی دفاعی.  تیاهم

به محققین  پروژه  این  در  است.  پذیرفته  خاستگاه    صورت  دفاعی،  دیپلماسی  نظری  مباحث 

ای، دیپلماسی  نقش دیپلماسی دفاعی در مدیریت دفاعی منطقه  عملکردی دیپلماسی دفاعی ج.ا.ا،

گفتمان دیپلماسی دفاعی در اسالم و مقایسه آن   ،یرانموردی ج.ا.ا  مطالعه  با دفاعی و بازدارندگی  

  العالی( ومدظله)  شه فرماندهی معظم کل قوابا دیپلماسی دفاعی ج.ا.ا، دیپلماسی دفاعی در اندی

  ان ی ف یشر  د ی جمشهمچنین آقایان    اشاراتی دارند.  یرانالمللی ج.ا.اای و بیندفاعی منطقه  دیپلماسی

 نقش دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایران در امنیت   "ی با عنوان انامهانیپا  1392در سالسعید رفیعی    و

  تحقیق دیپلماسی   نیدر ا  .اندکردهارائه    "80 بر بازدارندگی و اعتمادسازی در دهه  دی تأکملی با  

  راهبردی  ی افزارنرم  قدرت  ی ریکارگبه  و  تولید   با   قدرت   ابزارهای   نی ترمهم  از   یکی عنوان  به  دفاعی 

در همه تحقیقات    .است  شده یمعرف   ملی  امنیت  تهدیدات  با   مقابله و   بازدارندگی  پیشگیری،  جهت

-های بینمنافع امنیت ملی در حوزه  نیتأمضرورت استفاده از دیپلماسی دفاعی در    شده   انجام

های  ی نظامی، تبادالت هیئتهاتی مأمور ازجمله های مختلف آن برداری از ظرفیت المللی با بهره

 یانامهانیپااست. در تحقیقات    شده  واقع  دی تأکی آموزشی و .... وابستگان نظامی ج.ا.ا مورد  باالرده

تعمیق روابط و همکاریموارد   زینای  و مقاله و  توسعه  قبیل  از  یا    های دفاعیی  و  نظامی دو  و 

 و   سطوح راهبردی  های اطالعاتینیازمندی   نیتأمچندجانبه با کشورهای همسو و غیرمتخاصم،  

  کشور  از ی موردنتجهیزات    و   هاو انتقال تجربیات، فناوری  شناسایی   همچنین  و  خودی  لیاتی سامانهعم

 ی وابستگان نظامی تلقی گردیده است. هاژهیکار وعنوان به
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 شناسی پژوهشروش

است که  نیازهای پدافند غیرعامل تأمین در  نقش دیپلماسی دفاعی  به دنبال بررسی حاضر پژوهش

نحوه   ازنظر  گردد.بندی میانواع کاربردی و به شیوه اکتشافی طبقه  از و توصیفی  تحقیقات حیطه در

روش پژوهش   انتخاب به  که منجر دالیلی است.  کیفی هاینوع پژوهش    از   پژوهش   این    ها،داده گردآوری

 باشد: اکتشافی شده است به شرح زیر می -کیفی 

  باشدیم   رعامل یغ نیازهای پدافند    تأمین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش دیپلماسی دفاعی در  

ها، و  لذا در راستای نیل به این هدف، پژوهشگر نیازمند بررسی و مطالعه عمیق مفاهیم، روش

پژوهش،  کارکردهای مرتبط با استفاده از روش کیفی است. بنابراین با توجه به هدف و ماهیت این  

طرح تحقیق شامل مطالعه کیفی خواهد بود که در این راستا مطالعات روش مذکور ما را یاری  

از روش معیار مقبولیت استفاده   موردنظرو برای آزمون کارکردهای    برده  ی پ رساند که به مسئله  می

بردن    منظور پیپژوهش از رویکرد کیفی)مصاحبه منظم( و به  سؤاالتهمچنین در پاسخ به    کنیم.

در این پژوهش از روش است.    شده  استفادهبه اعتبار سازوکار احصاء شده از روش معیار مقبولیت  

جامعه   است.  شده  استفادهاشباع نظری    حصولی تا حد  گلوله برف گیری هدفمند به شیوه  نمونه

های  حوزهآماری این تحقیق را روسا، معاونین، مدیران و کارشناسان ارشد برخوردار از تجربه در  

و   مطالعاتی  و  نظری  تصمیم  ریگ  م یتصماجرایی،  پدافند  و  و  دفاعی  دیپلماسی  با  مرتبط  ساز 

غیرعامل در ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پش ن.م، ارتش جمهوری اسالمی ایران و ... 

بقه  سال سا  15شود که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر بوده و حداقل  را شامل می

 . خدمت دارند

 های پژوهشیافتهوتحلیل  تجزیه
این تحقیق رویکردی کیفی دارد و اطالعات با استفاده از استدالل و تحلیل عقالیی به صورت  

های کیفی به شرح  های تجزیه و تحلیل دادهکیفی و تفسیری مورد تحلیل قرار گرفته و از روش

 زیر استفاده شده است: 

ها: در ابتدای امر مفاد دریافتی درخصوص سواالت مصاحبه و موارد تکمیلی  مصاحبهسازی  ( پیاده1

 سازی شد. داری به صورت کامل پیادهعنوان شده از سوی آنان با رعایت اصل امانت

-مقوله   بندی اطالعات به شکل جزء کردن به  مرحله پژوهشگراز طریق جزء این  در    باز:  ( کدگذاری 2

)طبقهه می   ها(ای  مطالعه  مورد  پدیده  درباره  این   (.99:ص1387)بازرگان،  پردازد اطالعات  در 

های مطرح شده از سوی افراد، به راستا اطالعات دریافتی از پاسخ هر سوال در قالب کلید واژه 

 بندی گردیده است.صورت جداگانه دست
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عنوان مقوله آن را )بهکند،  ( کدگذاری محوری: پژوهشگر یک مقوله کدگذاری باز را انتخاب می 3

ها)شرایط علی، راهبردها،  دهد و سایر مقولهیا پدیده اصلی( در مرکز فرایند مورد بررسی قرار می

(. در این خصوص نیز 100)همان،  سازد ای و پیامدها( را به آن مرتبط میای، واسطهشرایط زمینه

-گذاری باز مرتبط گردیده و شمارههای دریافتی از نتایج مصاحبه در قالب یک مقوله کد کلید واژه

 های هر کلید واژه در جلوی کد انتخاب شده مرتبط قید گردید.

های  ای درباره رابطه میان مقوله( کدگذاری انتخابی: در این مرحله پژوهشگر به تدوین نظریه4

های  تحلیل مقوله(. در پایان نیز با  102)همان،  پردازدمی  محوری  کدگذاری   آمده در الگوی دستبه

 تشریح گردیده است. های ذیل فرضیهدست آمده نظریه نهایی در خصوص به

دستانه، شناسایی و رصد(  )کشف پیش  از دیپلماسی دفاعی در پایش تهدیدات  -الف

زیستی، پرتوی، سایبری، فضایی،  گانه پدافند غیر عامل کشور ) 5های  مرتبط با حوزه

 توان بهره برد.شیمیایی( می

فناوری  -ب و  دانش  تجربیات،  انتقال  برای  دفاعی  دیپلماسی  سایر  از  نوین  های 

 توان استفاده نمود. عامل میپدافند غیر  موردنظرهای کشورها مرتبط با حوزه

افزاری پدافند غیرعامل کشور  های سختنیازمندی  تأمیناز دیپلماسی دفاعی در    -ج

 حساس و راهبردی و...( می توان بهره برد.)تجهیزات نوین، اقالم امنیتی، قطعات 

می  -چ غیرمتخاصم،  و  همسو  کشورهای  با  دفاعی  دیپلماسی  از  استفاده  توان  با 

حوزه در  غیرعامل  پدافند  ج نیازهای  حقوق  احقاق  و  خارجی   روابط  مهوری  های 

  ن یتأمالمللی را  ها، نهادها و مراکز بینمرتبط با این حوزه در سازمان  اسالمی ایران

 نمود

شناخت    - ح مشترک،  زبان  ارتباط،  نهادهای    دوطرفه ایجاد  بین  همکاری  و 

حوزه    گذاراستیس در  فعال  عناصر  و  مجریان  و  کشور  غیرعامل  پدافند  مجری  و 

نیازهای پدافند غیرعامل کشور    ن یتأمافزایانه در  دیپلماسی دفاعی در ایفای نقش هم

 می باشد.  مؤثرمفید و 

ساز،  می تصم  یاصل   یهاحلقهکارگیری هدفمند و هوشمندانه هر یک از اجزای  به  -خ

نیازهای پدافند غیرعامل کشور    ن یتأمی در  دفاع   یپلماسی و اجراکننده د  ریگ میتصم

 باشد می رگذاریتأثمفید و 

  :1فرضیه تحلیل  

رصد( مرتبط با   دستانه، شناسایی و  )کشف پیش  ی در پایش تهدیدات پلماس یو نقش د  یچگونگ

الکترونیک، سایبری، فضایی، شیمیایی( )   گانه پدافند غیرعامل کشورهای پنجحوزه   در  زیستی، 
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با    جهینت از    21تعدادمصاحبه  درنها  قرار  یبررس  نظران موردخبرگان و صاحبنفر  و   تی گرفته 

مقوله   4مجموع، تعداد    دراحصا گردید که    کد  28شوندگان در قالب    نظرات مصاحبه  دهیچک

به   به همراه فراوانی هر محوردر پاسخ به سؤال پژوهش    قیتحق   هایهای مصاحبهاز یافته  یمحور

 : است دهیگرد ی بنددسته لیشرح ذجدول 
 اول  سؤالهای  های باز حاصل از مصاحبهکدگذاری بر اساس شدهاستخراج های  مقوله (1)جدول 
 شماره کدها کدهای باز  محوری مقوله 

 

 

نقش دیپلماسی  

دفاعی در پایش  

تهدیدات مرتبط با  

گانه  های پنجحوزه

نیازهای پدافند  

 غیرعامل 

کاربرد اصتلی  و استاستی دیپلماستی دفاعی در پایش  -1

 کشورغیرعامل  تهدیدات پدافند

(1(،)7(،)20 ) 

آوری اطالعات توستط  رصتد تهدیدات از طریق جمع-2

عناصر اجرایی دیپلماسی دفاعی در مذاکرات، مالقات،  

ها و محافل خارجی و دیپلماتیک، حضتتور در مراستتم

 های فکر و بازدیدها در حوزه حریفاتاق

(2(،)5(،)6(،)7(،)8(،)9(،)10

(،)11(،)12(،)18(،)21(،)22

) 

،  هتا نتامتهتفتاهمالمللی، انعقتاد  از طریق تعتامالت بین-3

ها، و قراردادهای همکاری مشتترک  ائتالفشترکت در  

دو یا چندجانبه با کشتورهای دوستت و غیرمتخاصتم و  

 المللیهای بینسازمان

(3(،)4(،)13 (،)14(،)17(،)1

9(،)23(،)27 ) 

ها و منبع خبری در از طریق رصتتد و پایش رستتانه-4

های اجرایی  محیط خارجی محل حضتور عناصتر حلقه

 دیپلماسی دفاعی

(15(،)16(،)24(،)25(،)26 ) 

 
 

 میزان مقبولیت  (2)جدول 
 درصد  تعداد کدگذاری  ردیف 

  25 3 1کدباز

  100 12 2کدباز

  66/6 8 3کدباز

 41/6 5 4کدباز

 تعلق دارد. 1کدباز شمارهمقبولیت هم به  نیو کمتر 2کدباز شمارهلیت متعلق به بیشترین درصد مقبو

 :2فرضیه تحلیل  

سایر کشورها   های نوینو فناوری دیپلماسی دفاعی برای انتقال تجربیات، دانش  از استفاده چگونگی

غیر  موردنظرهای  با حوزه  مرتبط با    جهیدرنت عامل  در پدافند  از    21تعدادمصاحبه  و   خبرگان نفر 

  کد  44شوندگان در قالب  نظرات مصاحبه  دهی چک  تیو درنها قرارگرفته  ینظران موردبررسصاحب
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 به  پاسخ   در   تحقیق   یهامصاحبههای  از یافته  یمقوله محور  5درمجموع، تعداد  احصا گردید که  

 :است گردیده   یبنددسته ذیل  شرح  جدول به محور هر  فراوانی  همراه به پژوهشسؤال 
 

 دوم  سؤالهای حاصل از مصاحبههای باز کدگذاری بر اساس شدهاستخراج های  مقوله (3)جدول 

 شماره کدها کدهای باز  مقوله محوری 

نقش دیپلماسی دفاعی  

در انتقال تجربیات،  

های  دانش و فناوری

نوین سایر کشورها  

های  مرتبط با حوزه

موردنظر پدافند  

غیرعامل به کشور  

 خودی 

ستتترپتنتجتتهبتهتره-1 از  هتتای دیتپتلتمتتاستتتی بترداری 

نمایندگان دفاعی و....( در دفاعی)وابستتتگان نظامی  

آوری اطالعات، انتقال  شناسایی منابع مربوطه، جمع

   هیدوسواطالعات و ایجاد ارتباطات  

(3(،)4(،)5 (،)6(،)7(،)9(،)11

)(،)29(،34(،)36(،)39(،)43

(،)44 ) 

هتای مشتتتترک  ی همکتاریهتانتامتهتفتاهمانعقتاد  -2

التدولی / مراجع علمی و تحقیقتاتی، صتتتنتایع  بین

 مرتبط و ......

(2(،)17(،)19(،)31 ) 

های علمی، آموزشتتی، دانشتتجویی،  تبادل هیئت-3

 خرید کننده، بازدیدکننده و ..........

(1(،)8(،)10 (،)12(،)1(،)18 )

(،20(،)24(،)26(،)30(،)4 ) 

ها،  ها، رویدادها، نمایشتتتگاه برگزاری نشتتتستتتت-4

ی آموزشتتتی و مشتتتارکتت  هتاکتارگتاههتا،  کنفرانس

 در این مناسبات  دوطرفه

(14(،)15(،)21(،)22(،)23 ،)

(25(،)27(،)28(،)37(،)38 ،)

(40(،)42 ) 

بین ستازمان پدافند غ ع و    مندنظامتعریف رابطه  -5

 ارکان دیپلماسی دفاعی برای تحقق این منظور

(16(،)32(،)33(،)35 ) 

 

 میزان مقبولیت  (4)جدول 
 درصد  کدگذاری تعداد  ردیف 

 100 13 1کدباز

 76/30 4 2کدباز

 61/84 11 3کدباز

 30/92 12 4کدباز

 76/30 4 5کدباز

 2مقبولیت هم به کدبازهای شماره  ن یو کمتر  1کدباز شمارهبیشترین درصد مقبولیت متعلق به  

 تعلق دارد.  5و

 :3فرضیه تحلیل  

افزاری پدافند غیرعامل های سختنیازمندی  تأمینی از دیپلماسی دفاعی در  برداربهره چگونگی  

 21تعدادمصاحبه با    جهیدرنتکشور )تجهیزات نوین، اقالم امنیتی، قطعات حساس و راهبردی و...(  

شوندگان  نظرات مصاحبه  دهی چک  ت یقرارگرفته و درنها ینظران موردبررسخبرگان و صاحبنفر از  

  تحقیق   یها مصاحبههای  از یافته  یمقوله محور   4درمجموع، تعداد  گردید که    احصا   کد32در قالب  
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  گردیده  یبنددسته  ذیل  شرح  جدول  به  محور  هر  فراوانی  همراه  به  پژوهشسؤال    به  پاسخ  در

 :است
 سوم سؤال  های باز حاصل از مصاحبه های کدگذاری بر اساس شدهاستخراج های مقوله (5)جدول 

 شماره کدها کدهای باز  مقوله محوری 

نقش دیپلماسی دفاعی در  

-نیازهای سخت  نیتأم

    افزاری مرتبط با  

پدافند    موردنظرهای  حوزه

غیرعامل)تجهیزات نوین،  

اقالم امنیتی، قطعات  

 حساس و راهبردی و ...( 

از ظرفیتتت ستتترپنجتتهبهره-1 هتتای  برداری 

دیپلمتاستتتی دفتاعی)وابستتتتگتان نظتامی،  

....( در شتتتنتاستتتایی  نمتاینتدگتان دفتاعی و  

های  های مربوطه، ایجتاد ارتبتاط با طرفکانون

 خودی و .....

(1(،)3(،)4(،)5(،)7(،)2(،)17

(،)23(،)24(،)25(،)27(،)28

(،)29( ،)30 ) 

و    موردنظرتوستتعه روابط دفاعی با کشتتورهای  -2

انتعتقتتاد   طتریتق  از  راهتبتردی  شتتترکتتای  افتزایتش 

 های پنهانی و .....نامه، همکاریتفاهم

(2(،)6(،)8(،)10(،)11(،)13 )

(،15(،)16(،)20 ) 

هتای آموزشتتتی، بتازدیتدکننتده و...  تبتادل هیئتت-3

 دفاعی و نظامی

(14(،)18(،)19(،)21(،)22 ،)

(26 ) 

ایفتای نقش در افزایش تعتامتل بین دو حوزه  -4

 برای تقویت ساختارها

(9(،)31(،)32 ) 

 

 

 میزان مقبولیت  (6)جدول 
 درصد  تعداد کدگذاری  ردیف 

  100 14 1کدباز

 28/64 9 2کدباز

 85/42 6 3کدباز

 42/21 3 4کدباز

 تعلق دارد.4 شماره کدباز هم به مقبولیت نیکمتر و 1کدباز شماره متعلق به مقبولیت درصد بیشترین

 :4فرضیه تحلیل  

 چگونگی استفاده از دیپلماسی دفاعی با کشورهای همسو و غیرمتخاصم، نیازهای پدافند غیرعامل 

مراکز    ها، نهادها وو احقاق حقوق ج.ا.ا مرتبط با این حوزه در سازمان  های روابط خارجیحوزه در

و    قرارگرفته  ی بررس  نظران مورد خبرگان و صاحبنفر از    21تعدادمصاحبه با    جه یدرنت  المللیبین

قالب    شوندگاننظرات مصاحبه  ده ی چک  ت یدرنها تعداد    در احصا گردید که    کد30در   4مجموع، 

 هر  فراوانی   همراه  به   پژوهشسؤال    به  پاسخ   در   تحقیق   یهامصاحبههای  از یافته  ی مقوله محور

 : است گردیده یبنددسته ذیل  شرح  جدول به محور
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 چهارم  سؤالهای های باز حاصل از مصاحبهکدگذاری بر اساس شدهاستخراج های  مقوله (7)جدول 

 شماره کدها کدهای باز  مقوله محوری 

 

 

نقش دیپلماسی دفاعی  

نیازهای    نیتأمدر  

پدافند غیرعامل در  

ها  حوزه توسعه همکاری

و روابط خارجی و احقاق  

حقوق ج.ا.ا مرتبط با این  

ها و  حوزه در سازمان

 یالمللن یمراکز ب

های دیپلماستی  برداری از ظرفیت سترپنجهبهره-1

دفاعی)وابستتتتگان نظامی، نمایندگان دفاعی و...(  

ها و توستعه  نامهدر ایجاد بستتر برای انعقاد تفاهم

 های مختلفها در حوزههمکاری

(3(،)4(،)9(،)19(،)28(،)29 ) 

هتای علمی،  هتای همکتارینتامتهانعقتاد تفتاهم-2

هتای پتایتدار و  تی، ایجتاد ائتالفآموزشتتتی، اطالعتا

اهداف    نیتأمپیمان برای  انتفاع از کشتتورهای هم

 مرتبط

(1(،)2(،)5 (،)6(،)7(،)8  ،)

(10(،)11(،)12(،)13(،)17  ،)

(21(،)24(،)26 ) 

های راهبردی و ستتطح باالی دفاعی و تبادل هیئت-3

 المللی برای این منظورهای بیننظامی و مشارکت

(14 (،)15 (،)16(،)18(،)22( ،)23 ) 

برای  -4 حوزه  این  نیتازهتای  دقیق  تعریف  و  ترجمته 

 افزاییدیپلماسی دفاعی و هم

(20 (،)25 (،)27 (،)30 ) 

 

 میزان مقبولیت  (8)جدول 
 درصد  تعداد کدگذاری  ردیف 

 85/42 6 1کدباز

 100 14 2کدباز

 85/42 6 3کدباز

 57/28 4 4کدباز

تعلق  4شماره   کدبازِمقبولیت هم به  ن یکمتر  و 2کدباز شمارهبیشترین درصد مقبولیت متعلق به  

 دارد. 

 :5فرضیه تحلیل  

و    گذاراستی سو همکاری بین نهادهای    دوطرفهچگونگی ایجاد ارتباط، زبان مشترک، شناخت  

مجری پدافند غیرعامل کشور و مجریان و عناصر فعال در حوزه دیپلماسی دفاعی در ایفای نقش  

 خبرگان نفر از    21تعدادمصاحبه با    جه یدرنتنیازهای پدافند غیرعامل کشور    ن یتأمافزایانه در  هم

  کد  23شوندگان در قالب  نظرات مصاحبه  ده یچک  تیدرنها  و قرارگرفته  ی نظران موردبررسصاحب و

 به  پاسخ   در   تحقیق   یهامصاحبههای  از یافته  یمقوله محور  3درمجموع، تعداد  احصا گردید که  

 :است گردیده   یبنددسته ذیل  شرح  جدول به محور هر  فراوانی  همراه به پژوهشسؤال 
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 پنجم  سؤالهای حاصل از مصاحبههای باز کدگذاری بر اساس شدهاستخراج های  مقوله (9)دول ج

 شماره کدها کدهای باز  مقوله محوری 

میزان نقش ایجاد زبان مشتتترک،  

و همکاری بین    دوطرفهشتتناخت  

و مجری    گذاراستتتیستت نهادهای  

پدافند غیرعامل و عناصر فعال در  

حوزه دیپلماستی دفاعی در ایفای  

هتم در  نتقتش    نیت تتتأمت افتزایتتانتته 

 نیازهای پدافند غیرعامل

بوده و اهمیت باال و نقشتی    مؤثرمفید و  -1

 افزایانه دارد.هم

(2(،)3(،)8(،)9(،)14(،)15(،)1

6( ،)19(،)20(،)21 ) 

هتای  الزمته همکتاری هتدفمنتد بتا طرف-2

 ارجی و شناخت مخاطب استخ

(7( ،)23 ) 

ضتتمن ایجاد درک و شتتناخت متقابل منجر -3

بته وحتدت رویته، حتل مشتتتکالت و موانع برای  

 گردد.بهتر نیازها می نیتأم

(1(،)4(،)5(،)6(،)10(،)11(،)12  ،)

(13 (،)17( ،)18(،)22 ) 

 

 میزان مقبولیت  (10)جدول 
 درصد  تعداد کدگذاری  ردیف 

 90/90 10 1کدباز

 18/18 2 2کدباز

 100 11 3کدباز

تعلق   2شماره    کدبازِمقبولیت هم به    نیو کمتر  3کدباز شمارهبیشترین درصد مقبولیت متعلق به  

 دارد. 

 :6فرضیه تحلیل  

  می ساز، تصم می تصم  ی اصل  یهاحلقههدفمند و هوشمندانه هر یک از اجزای   کارگیری چگونگی به

مصاحبه با    جه یدرنت   نیازهای پدافند غیرعامل کشور  ن یتأمدر     یدفاع  یپلماس یو اجراکننده د  ریگ

 نظرات مصاحبه   ده یچک  تیقرارگرفته و درنها  ینظران موردبررسصاحب  و خبرگاننفر از    21تعداد

  ی ها مصاحبههای  از یافته یمقوله محور 4 تعداد درمجموع، احصا گردید که کد  22 در قالب شوندگان

  گردیده  ی بنددسته  ذیل  شرح  جدول به محور  هر فراوانی  همراه به پژوهشسؤال   به پاسخ  در تحقیق

 :است
 ششم  سؤالهای های باز حاصل از مصاحبهکدگذاری بر اساس شدهاستخراج های مقوله  (11)جدول 

 شماره کدها کدهای باز  مقوله محوری 

نتقتش   ی  ر یت کتتارگت بتتهمتیتزان 

هوشتمندانه اجرای  هدفمند و  

های اصتتلی دیپلماستتی  حلقه

نیتازهتای    نیتتأمدفتاعی در  

 پدافند غیرعامل  

توجته بته شتتترایط داخلی وبین المللی،  بتا  -1

تئوری ومحیط   همتاهنگی کتامتل بین محیط 

 اجرایی مهم است.

(1(،)2(،)3(،)4(،)6(،)7(،)12 ،)

(15( ،)17(،)18 ) 

  ی کتار  یموازتفکیتک وظتایف و پرهیز از    -2

 درعین هماهنگی کامل باید صورت پذیرد.

  (5(،)8(،)9(،)11( ،)13 ) 
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 شماره کدها کدهای باز  مقوله محوری 

و    -3  کشتتتور  کتالن  دیتپتلتمتتاستتتی  از  پتیتروی 

راهبردهتای استتتنتاد پتدافنتدغیرعتامتل ضتتتروری  

 است.

(10(،)14(،)19(،)21(،)22 ) 

  مؤثرترستاز  نقش ستطوح ستتادی و تصتمیم-4

 است.

(16(،)20 ) 

 

 میزان مقبولیت   (12)جدول 
 درصد  تعداد کدگذاری  ردیف 

 100 10 1کدباز

 50 5 2کدباز

 50 5 3کدباز

 20 2 4کدباز

تعلق   4شماره    کدبازِمقبولیت هم به    نیو کمتر  1کدباز شمارهبیشترین درصد مقبولیت متعلق به  

با   6شماره  سؤال کدباز( و    44)شدهفیتعر  کدباز با بیشترین    2شماره    سؤالکلی    در حالتدارد.  

  شوندگانمصاحبه. در کدهای دریافتی اکثر  انددهیگرد کدباز( تبیین    21)شدهفیتعرکمترین کدباز  

های راهبردی  و آن را بخشی از الزام  کنند یم ها و مبانی دفاع محسوب  دیپلماسی دفاعی را از مؤلفه

سازی در حوزۀ راهبردی را به تواند روند اقناعدیپلماسی دفاعی می  هاآناز دیدگاه  .دانندیم کشور  

شمار برود. کارکردهای اصلی    به  زی نسازی در مقابله با تهدید  وجود آورد و از سازوکارهای ائتالف

»امنیت دفاعی،  دیپلماسی  مهم  کاربرد  و  معنای  به  مفهوم  این  است.  سازی«و»تهدیدزدایی« 

جویانۀ کشورها و جایگزین   های همکاریمنظور باال بردن سطح تعاملدر حوزۀ دفاع بهدیپلماسی  

-ها، مشارکتهای دیپلماسی دفاعی که با استفاده از همکاریی تنش است. هدفجابهکردن ثبات  

ائتالف نهادها و سازمانالمللنیبهای  ها،  بوده المللنیبهای  ی و احقاق حقوق در  قابل تحقق  ی 

دفاعی  تیامن هندسی محیط  شامل م تجهیزات  به  اقتصادی، دستیابی  منافع  ،  از ی موردنی، کسب 

ساز میثبات  تسلیحات  کنترل  و  روابطی  برقراری  طریق  از  دفاعی  دیپلماسی  تعامالت    باشد.  و 

بین  مناسب دفاعیسازمان  دفاعی  تعیین  های  نقش  و  کننده  کشورها  داشته  اعتماد  بهبود  در  ای 

زایی، تعامل را جایگزین تقابل، و همکاری را جایگزین رقابت زدایی را جایگزین تنشاعتماد، تنش

های متقابل، بستر مناسبی را برای دستیابی  نماید. دیپلماسی دفاعی فعال با ایجاد وابستگیمی

 این   موجد هماهنگی و   و  و بسترساز همکاریبه تجهیزات دفاعی فراهم نموده    باواسطهمستقیم یا  

گره و  تنیدگی  درهم  باعث  نیز  به  هماهنگی  توجه  با  شود.  سرنوشت کشورها  اهمیت خوردگی 

دفاعی    در تامین وتضمین امنیت منافع ملی   رعامل یپدافند غ نقش    دیپلماسی دفاعی وهمچنین 
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خش ایجاد واز ظرفیت های  ،الزم است ارتباط تنگاتنگی بین کارگزاران و تئوریسن های هردو ب

یکدیگر در راستای تقویت وتکمیل امنیت ملی استفاده گردد.نتایج حاصله این پژوهش نیز بیانگر 

اهمیت مبانی پدافند غیرعامل ورعایت شیوه نامه ها و دستورالعمل ها به منظور تقویت سیستم  

جهت تقویت زیرساخت دفاعی ونظامی می باشد لذا به منظور بهره مندی ازاین ظرفیت باید در

 ها وتجهیزات آن ازهمه ابزار ازجمله دیپلماسی دفاعی استفاده نمود.

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
با نگرش به ماهیت کارکردی و وظایف و محورهای مندرج در سیاست پدافندغیرعامل و ارتباط  

قابل توجهی از نیازهای  توان بخش  های تعریف شده با موضوع تهدیدها و اقدامات دشمن، میحوزه

های در حوزه دیپلماسی به طور عام و دیپلماسی دفاعی به پدافند غیرعامل کشور را با فعالیت

های انجام  مصاحبه ها و کد گذاریبه دست آمده در    یجاساس نتاطور خاص مرتبط ساخت. بر

و نرم افزاری  شده، مشخص گردید دیپلماسی دفاعی نقش موثری در تامین نیازهای سخت افرازی  

پدافندغیرعامل با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک در سطح محیط بین الملل و کمک به ارتقای  

سازی کشور از طریق پشتیبانی همه جانبه در برابر تهدیدات دشمن دارد. شرایط خاص  مصون

ی عظیم  هاثروتبودن    و دارای و ژئواستراتژیکی  ک یت یژئوپلی  هاحوزهایران در    اسالمی  جمهوری

با    باید ای، مسئولین  ی متعدد بحران در محیط منطقههاکانون ی و همچنین تشکیلمعنو ومادی  

تامین   و  ی حفظ منافع کشورو نظامی دفاعی  هانیدکتراتخاذ مناسب    و   هاتیظرف   از همه استفاده  

ی  هاستمیس و    هاروشیکی از بهترین    .قرار دهندخود    یهابرنامه   تیدر اولو  با ابزار مناسب  را  امنیت

نظامی، شرایط  به  توجه  با  اقتصاد جغرافیایی    موجود  راهکارهای  و  از  استفاده  کشور  پدافند  ی 

برابر  رعاملیغ نظامی  باشدیم تهدیدات    در  از سالح  استفاده  بدون  که  راهکارهایی  اقدامات.    و 

 ، بازدارندگی،  مسلحانه  افزایش  صدمات    موجبات  آسکاهش  ی  ها تیفعال تداوم    ، هایریپذبیو 

بنابراین الزم است در جهت .شودیممدیریت بحران و...    لیو تسهارتقاء پایداری ملی    ضروری،

ها من جمله دیپلماسی دفاعی  تقویت آمادگی ها در برابر انواع گوناگون تهدیدات از همه ظرفیت

 استفاده کنیم.

نتایج تحقیق  به  نیازمندیدیپلماسی دفاعی می  ، باتوجه  نرم  تواند نقش بسزایی در تامین  های 

استای  ر  در  تحقیق  یهاافتهی  لیوتحلهیتجز  از   پس  .غیرعامل ایفا نماید  سخت افزاری پدافند  افزاری و

 باشد: یمیان بقابلذیل   ی هاپیشنهاداصلی   سؤالپاسخگویی به 
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تحلیل روند    مرتبط با حوزه دیپلماسی دفاعی در تبیین و  از تجارب و دانش کارکنان فعال و   -الف

بخشی از برآوردهای اطالعاتی    در  تواند ها می)اطالعات و تجربیات آن  تهدیدات استفاده گردد. 

 مورد استفاده قرار گیرد(. 

از اقدامات میدانی توسط عناصر اجرایی دیپلماسی دفاعی در کشف، رصد و پایش    استفاده  با  - ب

 اقدام گردد.نوین تهدیدات 

  کشورها در     های نوین سایروریاکشف دانش و فن  رصدهای اطالعاتی به منظور پویاتر نمودن  - پ

 حوزه پدافند غیرعامل.

حوزه    آوری در های جمعنظامی جهت فعالیتهای کاری هدفمند به دفاتر وابستگی  ارائه برنامه  - ت

 های مربوطه.به سازمانانعکاس  پدافند غیرعامل کشور میزبان و 

-فناوری با    خارجی مرتبط   داخلی و   های مشابه و برنامه  سمینارها   ها،همایش  ها، کارگاه برگزاری  - ث

 نوین دفاع غیرعامل.  های

 سازی بر علیه تهدیدات نوین.ائتالفهای بین المللی در راستای جذب مشارکت -ج

جهت تامین نیازمندی تجهیزات    ن در همپیما  کشورهای دوست و   انعقاد قرارداددهای مناسب با   -چ

 حوزه غیرعامل. پدافندی در 

 غیر عامل.  با پدافند های مرتبط حوزه در  تحصیل جهت دوست به کشورهای دانشجویاناعزام  -ح

ها به عناصر دیپلماسی کشور جهت مدنظر ارائه آن  و غیرعامل    پدافندهای  یین نیازمندیتب  - خ

 المللی. ای و بینمنطقههای همکاری دادن در روابط و قرار

های آموزشی  الملل پدافند غیرعامل در سرفصلدیپلماسی دفاعی و نیازهای مرتبط با حوزه بین  -د

دورهسازمان در  و  گنجانیده شده  مسلح  نیروهای  و های  اصلی  اجزای  به  مرتبط  آموزشی  های 

 طور خاص تدریس گردد.های دیپلماسی دفاعی بهسرپنجه

 

 قدردانی  
را در راستتای انجام این تحقیق یاری رستاندند، کمال تشتکر و  ما در پایان از تمامی عزیزانی که  

 آید.امتنان بعمل می
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