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چکیده
از زمان شکلگیری ناتو در سال  1949تابحال ،شش «مفهوو راببوردی» منتشور شوده اسوت کو
برکدا از آنبا بازتاب تهديدات ،جهتگیریبا ،اولويتبا ،اقدامات و  ...ناتو در آن زمان مویباشوند.
آخرين سند با عنوان «مفهوو نووين راببوردی» در اجوس
اجس

لیسوبون ( )2011بو تصووي

رسوید .در

شیکاگو (ژوئن  ،)2012کشوربای عضو ناتو بر روی «مسویر جديود راببوردی» کو براسوا

ارزيابیبای جديد و ب روزشده از محیط امنیتی و الها از مفاد مفهو نوين راببردی حاصل شده بوود،
توافق کردند ک راببرد «دفاع بوشمند» محور اصلی اين رويکرد جديد نا گرفتو اسوت .بود ايون
تحقیق ،بررسی و تبیین (شناخت ابعاد) مفهو «دفاع بوشمند» در چارچوب راببرد جديد امنیتی نواتو
در دب ی پیشرو (تا سال  )2020میباشد و تسش شده است با روشبای اسونادی و تحلیول موتن و
رويکرد توصیفیو تحلیلی ابعاد مختلف مفهو مزبور شناسايی و در يو

چوارچوب منیقوی تبیوین و

اراي شود .يافت بای تحقیق حاضر نشان میدبد ک مسايل نظامی و امنیتی موجود و تداو بحرانبوای
اقتصادی در حوزهی اروپا و آمريکا ک از سال  2008شروع شده بود ،اعمال مجموع ای از اصسحات
و طرحبا در ساختار فرماندبی ،قرارگاهبای عملیاتی ،سازمانبای وابست و بمکواریبوای متقابول را
ضروری مینمود .اين رويکرد با محوريت ارتقاء بهرهوری بودج بوای دفواعی کشووربای عضوو ،در
جهت توسع و تقويت امکانات و توانمندیبای دفاعی ناتو در قال
ي

بوشمند» منعکس گرديده است ک در قال

مفهومی جديدی بواعنوان «دفواع

الگوی پنجبعدی شامل؛ علل و زمین بوا ،طورحبوای

اقدا (عملیاتی) ،کارکردبا ،پیامدبا و ابدا مدلسازی و اراي شده است.
کلید واژهها :دفاع بوشمند ،مفهو نوين راببردی ،راببرد امنیتی ،ناتو

 -1دکتووورای میالعوووات بوووینالملووول و مووودر

دانشوووگاه جوووام( اموووا حسوووین (علیوو السوووس ) ،نويسووونده مسو و ول:

رايانام akizadeali@yahoo.com:
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مقدمه
برخی از تحلیلگران ،ائتس سازی و پیمان بای دفاعی و امنیتوی را عامول بازدارنوده در برابور
تهديدات راببردی ساير کشوربا تلقی می کنند .برگونو ائوتس

ديملماتیو  ،نظوامی ،فنواوری،

اقتصادی و  ...با ايون فورا انجوا موی گیورد کو کشووربا نموی تواننود براسوا

قابلیوتبوا و

توانمندی بای خود ب امنیت دست يابند و در صورت ممکنبودن ،بزين بای طاقتفرسايی را بر
کشور تحمیل می نمايد .ب بمین دلیل است ک برای تامین مناف( خوود و مقابلو بوا تهديودات و
بمچنین کابش بزين بای متصور ،تسش موی نماينود توا از قابلیوت بوای ابوزاری ،تکنولووژيکی،
ژئوپلتیکی و  ...ساير و احدبای سیاسی نیز بهره مند شووند و در چنوین وضوعیتی جلووه بوايی از
مشارکت ،بمکاری و بمبستگی امنیتی بین آنها ب وجود میآيد (متقی.)74 :1391 ،
در شرايط متحول جهانی و عد شکلگیری قیعی نظا بینالملل مبتنیبر قواعد و بنجاربای
ثابت و مورد اجماع ،سازمان پیمان آتسنتی

شمالی (ناتو) ب عنوان تنها سازمان نظامی بینالمللی

بازمانده از دوران جنگ سرد ،ن تنها توانست از مرحل ی بحران مابیت و علت وجودی بگريوزد،
بلک ب نظر می رسد با ورود ب عرص بای جديد امنیتی و راببوردی  ،ضومن تحمیول مشوروعیت
خود ب نظا بین الملل در تسش است تا مفهو جديدی از توسع و گسترش نر افزاری را القواء
نمايد .اين در حالی است ک تحوالت اين سازمان بمواره از ابعاد مختلف ساختاری و ماموريتی
در سیوح مختلف عملیاتی و راببردی با مناف( امنیت ملی جمهوری اسسمی ايوران ارتبواد دارد
ک ضرورت دارد با تعمّق در آن با ،آثار و پیامودبای احتموالی آن احصواء و در نهايوت تودابیر
راببردی برای کنترل و مهار آنبا اتخاذ شود (عسيی.)155 :1388 ،
مس ل ی تحقیق اين است ک از سال  2008میسدی ک جهان با بحوران بوای اساسوی موالی و
رکود اقتصوادی مواجو گرديود ،کشووربای عضوو « پیموان آتسنتیو

شومالی» ،حساسویّتبوا و

محدوديت بای زيادی را در برنام ريوزی راببوردی و عملیواتی بودجو ای خوود اعموال کردنود.
دامن ی اين اعمال محدوديت با ب بودج بای دفواعی و توسوع ای نواتو نیوز توسوع پیودا کورد
(جاويدنیا .)2:1392،تداو بحران مالی و اقتصادی در اين کشووربا و ههوور تحووّالت متعودد و
غیرقابل پیش بینی در محیط امنیتی و راببردی کشوربای عضو ناتو از جمل بحران لیبی ،بیوداری
اسسمی در کشوربای شمال آفريقا و غرب آسیا ،بازسازی قدرت روسوی و نقوش آفرينوی آن در
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تحوالت منیق ای ،بحران اوکراين و  ...موج

طرح ايده با و ربیافت بای نظری و عملی متعدد

جهت فائق آمدن ب اين وضعیت و بهبود قدرت عملیاتی ناتو در شرايط جديد و آينوده گرديود.

قدرت دفاعی و نظامی ناتو می باشد ،از سوی دبیرکل ناتو ب عنوان يکی از راببردبای دفاعی ناتو
برای دب ی آينده اعس گرديد.
علی رغم اينک حدود ي

دب از طرح و اجرای اين راببرد از سوی ناتو میگوذرد ،ولوی در

کشور ما تاکنون ابعاد نظری و عملی اين موضوع ب شکل علموی موورد بررسوی و تحقیوق قورار
نگرفت است و يکی از کاربردی ترين راببردبای ناتو ب عنوان تهديدکننده امنیت ملوی در محویط
منیق ای و بین المللی مغفول واق( شده است .در اين تحقیق ابعواد مختلوف ايون موضووع موورد
کنکاش قرار گرفت و نتايج آن در قال

الگوی دفاع بوشمند اراي گرديده است.

در تبیین ابمیت و ضرورت تحقیق و ب عبارت ديگر ،واکاوی ابعاد ايجابی و سولبی موضووع

دفاع بوشمند؛ مفهو جديد در راببرد امنیتی ناتو تا سال 2020

مفهو راببردی «دفاع بوشمند» ک معیو

ب مشوارکت و بمکواری بمو ی اعضوا در تقويوت

می توان گفت ک ابمیوت تحقیوق در «آشکارسوازی خوسء بوای سواختاری و درونوی در پیموان
آتسنتی

شمالی بین آمريکا و ساير اعضاء آن و استفاده حداکثری آن»؛ « استفاده از الگوی راببرد

دفاع بوشمند در ساخت و تولید سامان بای دفاعی (آفندی و پدافنودی)»؛ «شناسوايی و معرفوی
يکی از راببردبای نوين دفاعی برای نیروبای مسلح جمهوری اسسمی ايران»؛ «ب روز رسوانی و
تغییر در راببردبای دفاعی و امنیتی کشوورمان در صوورت نیواز» و « تعیوین الگووی بمکواری و
مشارکت بین سازمان بای مختلف نیروبای مسلح اعم از ارتش ،سوماه ،نیوروی انتظوامی ،وزارت
دفاع و صنعت» می باشد .ضرورت اين تحقیق با رويکورد سولبی شوامل «غوافلگیری و توسوع ی
حضور و نفوذ ناتو در محیط پیرامونی ايران»؛ « تحري

و جذب کشوربای جديد ب عضويت در

ناتو»؛ « بژمونی و قدرتمندی بیشتر آمريکا در راببری ناتو» و « موفقیوت نواتو در ماموريوتبوای
اشغال گری و بحران آفرينی در محیط امنیتی جمهوری اسسم ی ايوران از قبیول افغانسوتان ،عورا ،
سوري  ،آسیای مرکزی و قفقاز ،کشوربای حاشی ی خلیج فار
بمچنین تحقیق حاضر با بد

و  »...میباشد.

میالع و شناسايی الگوی (ابعاد و مؤلف با) «دفاع بوشومند»

در چارچوب سیر تحول در مفابیم راببردی سازمان پیمان آتسنتیو

شومالی (نواتو) طراحوی و

اجرا گرديده است .بنابراين ،تحقیق ب دنبال پاسخگويی ب ايون سوؤاالت مویباشود« :زمینو بوا و
عوامل شکل گیری دفاع بوشمند در راببردبای امنیتی ناتو چیست؟»؛ «کارکردبا دفواع بوشومند
کدامند؟»؛ « ابدافی ک ناتو در آينده (تا سوال )2020بو دنبوال آن اسوت ،کدامنود؟»؛ «روش بوای
عملیاتی و طرح بای اقدا دفاع بوشمند کدامند؟» و«اين مفهوو دارای چو آثوار و پیامود بوايی
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می باشد؟» ابعاد و مؤلف بای الگوی نهايی احصاء شده در اين تحقیق در راسوتای پاسوخگويی بوا
اين سؤاالت میباشد.
مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق
دفاع هوشمند

«دفاع بوشمند» 1،مفهومی است ک کشوربای متحد را بورای بمکواری در توسوع  ،توامین و
حفظ و نگهداری امکانات و توانايی بای نظامی ب منظور پاسخگويی ب مسائل امنیتی فعلی ک در
سند «مفهو جديد راببردی» ناتو تصريح شده است ،تشوويق و رابنموايی موی نمايود .بنوابراين،
«دفاع بوشمند» ناتو ب معنای تجمی( و ب اشتراک گذاری امکانات و توانمندی با ،تعیین اولويت با
و بمابنگی تسشبا است (.)NATO Review, 2013
سايت رسمی ناتو ،دفاع بوشمند را اينگونو تعريوف نمووده اسوت« :دفواع بوشومند» يو
شیوه ی تفکر جديد درباره ی ايجاد توانمندی بای دفاعی نوين برای آينده ی کشوربای عضو ناتو
می باشد .دفاع بوشمند ي

فربنگ جديدی از بمکاری است ک کشوربا عضو را ب بمکاری و

مشارکت در توسع  ،تامین و حفظ و نگهداری توانمندی بای نظامی و برعهده گرفتن وهوايف و
مس ولیت بای محوری آنها در چارچوب مفهو جديود راببوردی نواتو تشوويق موی نمايود و آن
ب معنای تجمی( و ب اشتراک گذاری ،اولويت بنودی و بموابنگی توسش بوا و اقودامات مویباشود
(.)NATO, 2012: 2
دفاع بوشمند؛ يعنی تعريف تهديدات ،تنظیم توانمندی با و امکانوات ،بو رسومیت شوناختن
وابستگی بین کشوربای عضو نواتو ( )Moritz Sebastian. 2012بوا بود

تشوويق و ترغیو

کشوربای عضو برای اتخاذ رويکردبای دوجانب و چندملیتی در توامین توانمنودی بوای دفواعی
میباشد (« .)Boulevard, 2011:4دفاع بوشمند»  ،ي

روش جديد فکر کوردن در موورد ايجواد

توانايی بای نوين دفاعی موردنیاز ناتو بورای دبو ی آينوده؛ توا سوال  2020و بعود از آن اسوت
( .)Bahle, 2012:34دفاع بو شمند عبارت است از مفهو سازی ،اختصاصی سازی ،ايجاد فربنگ
و چارچوب جديد امنیتی ،نگاه ب آينده ب منظور درگیری با حداقل بزين با و سورماي ی انسوانی
(.)Efthymiopoulos, 2012
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1

ناتو مخفف « سوازمان پیموان آتسنتیو

شومالی» 1بووده و اتحوادی متشوکل از  26کشوور از

آ مريکای شمالی و اروپا است ک در سال بای اولی بعود از جنوگ جهوانی دو و در واکونش بو
توسع طلبی بای اتحاد جمابیر شوروی در کشوربای اروپای شرقی و مرکزی ،با امضوای پیموان
آتسنتی

شمالی در چهار آوريل  1949بین  10کشور اروپايی ،کانادا و اياالت متحده امريکا در

واشنگت ن ،تاسیس شد و مقر آن شهر بروکسل ،پايتخت بلژي

شد .قل

پیمان ناتو موادهی پونج

آن است ک در آن کشوربای امضاکننده توافق کرده اند حمل نظامی علی ي

يا چند کشور عضو

در اروپا يا آمريکای شمالی را ب عنوان حمل ب تمامی کشوربای عضو تلقی کنند و ب مقابلو آن
برخیزند.
اگرچ فروپاشی شوروی و وحدت آلمان در سال  1990موج
سؤال برود اما اعضای اين سازمان با تمرکز بر ناتو ب عنوان يو

دفاع بوشمند؛ مفهو جديد در راببرد امنیتی ناتو تا سال 2020

ناتو ()NATO

شد ک نقش نظامی ناتو زير
سوازمان سیاسوی متوولی حفوظ

ثبات بین المللی در اروپا در صدد گسترش آن نیز برآمدهاند(.عسيی )150 :1388 ،ناتو اتحادی از
کشوربای اروپايی و آمريکای شمالی است ک اين سازمان ،پیوند و ارتباد منحصر ب فردی بین
اين دو قاره ب منظور رايزنی و بمکاری در زمین بای امنیتوی و دفواعی و اجورای عملیوات بوای
مديريت بحران چندملیتی ايجاد نموده است (.)NATO, 2012
الگو

منظور از الگو 2تصويری است کو از واقعیوت بوا و روابوط موجوود گرفتو شوده و نشوانگر
متغیربای موجود ،نحوهی ارتباد آنها و نتايج حاصول از کونش و واکونش آنهاسوت .بو عبوارتی
دقیق تر «الگو» ي

طرح پیشنهادی است ک دريافوت موا از دنیوای خوار را توضویح مویدبود،

چشماندازی را اراي میکند و راهبای سادهکردن پیچیدگیبای آن را نشان میدبد ،ب پژوبشگر
می گويد چ چیزی مهم است و روند علت و معلولی پديدهبا چیست؟ (محمودعلی زاده:1395 ،
.)28-27
استراو

و کوربین نیز «الگو» را چنین تعريف می نمايند :الگو بمان مدل بای طبقو بنودی و

ارتباد میان مفابیم و مقوالت پروده در نظري اسوت کو در دو سویح توصویفی و نظوری ارايو
میشود  .الگوبا زمانی شکل می گیرند ک مقول با در امتوداد ابعواد مختلوف رديوف شوده باشوند
- North Atlantic Treaty Organization

1

)- pattern(model

2
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(استراو

و کوربین .)140 :1385 ،وجود ايون مفهوو (الگوو) بورای جمو( آوری ،سوازماندبی،

طبق بندی و مفهو سازی داده با و در نهايت ههوور و پیودايش الگووی دفواع بوشومند از درون

دادهبای جم(آوری شده ،ضروری است .
تحول در «مفهوم راهبردی» ناتو
چیستی«مفهوم راهبردی»

«مفهو راببردی» 1عبارت است از ديدگاه و چشم انداز پويا و عملیواتی اعضوای نواتو کو از
زمان تاسیس اين پیمان مورد توج قرار گرفت است .پیمان واشونگتن (سوال  2 )1949يو
عمومی است ک براسا

سوند

ارزش بای محوری و اصلی (دموکراسی ،آزادی فردی ،حکومت قانون

و نهادبای آزاد) شکل گرفت .ک اين پیمان در ي

ساز و کار متناس

بوا منشوور سوازمان ملول

اقدا نمايد.
از زمان شکلگیوری سوازمان پیموان آتسنتیو

شومالی در سوال  ،1949نواتو شوش «مفهوو

راببردی» تولید و بعد از تايید توسط «شورای آتسنتی

شمالی» 3منتشر کرده است 4.اين مفوابیم

در سال بای ( )1991( ،)1968( ،)1957( ،)1952( ،)1949و ( )1999اتخاذ و منتشر شده اند کو
برکدا از آنها ب دلیل تحوالت و اتفاقات خاصی اخذ گرديودهانود ( .)Gregory, 2009اولوین
مفهو راببردی ناتو برای دفاع از منیق ی آتسنتی
بد

شمالی در اکتبر سال  1949منتشر گرديد ک

آن اطمینان از «وحدت در فکر و بد » ب گون ای ک ب ابدا

پیمان آتسنتی

و مقاصد دفاعی منیقو ی

شمالی مربود میشود ( .)NATO-MC3, 1949البت بايد بین مفابیم راببردی

ک در زم ان جنگ سرد منتشر شدند با مفابیم راببردی بعد از جنگ سورد ،تموايز قائول بشوويم؛
چراک مفابیم راببردی دوران جنگ سرد از صراحت بیشوتری برخووردار بودنود؛ در حوالی کو
مفابیم راببردی بعد از فروپاشی اتحاد جمابیر شوروی نیازمند تبیین و تفسویر بیشوتری بسوتند
).(Ringsmose & Rynning, 2011: 10

1

- Strategic Concept
)- Washington Treaty(1949
3
- North Atlantic Council
2
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-The six Strategic Concepts are: DC 6/1 (1949), MC 3/5 (1952), MC 14/2
(1957), MC 14/3 (1968), the Alliance’s New Strategic Concept (1991), and the
Alliance’s Strategic Concept (1999).
4

منتشر گرديد .اين مفهو در اجسسی ی واشنگتن(آوريل  2)1999بوم زموان بوا چهلموین سوالگرد
تاسیس ناتو مورد بازنگری قرار گرفت .در واق( اين دومین سند «مفهو راببوردی» نواتو بعود از
جنگ سرد بوده و تا اجس

لیسبون ( )2010ادام پیدا کرد (.)Santamato, 2013: 9

«مفهو راببردی جديد» ک در نوامبر سوال  2010توسوط سوران نواتو موورد تصووي

قورار

گرفت؛ سومین مفهو راببردی ناتو بعد از جنگ سرد می باشد .می توان نتیج گرفت ک ناتو بعد
از جنگ سرد(فروپاش ی شوروی و از بین رفتن پیمان ورشو) دارای س سند «مفهو راببوردی» و
ي

سند « رابنمای جام( سیاسی» بوده است .نقی ی مشترک بم ی اين اسناد تاکید بر دو محور

اساسی زير میباشد:
 )1ناتو علی رغم اينک در منیق ی اروپا – آتسنتی
فراتر از اين منیق می باشد .برچند ناتو خود را ي

دفاع بوشمند؛ مفهو جديد در راببرد امنیتی ناتو تا سال 2020

اولین«مفهو راببردی» ناتو پس از جنگ سرد در اجسسی رو (نووامبر  1 )1991تصووي

و

واق( شده است؛ ولی قلمرو ماموريتی آن
سازمان جهانی نمیداند.

 ) 2تاکید بر چهار وهیفو و کوارکرد امنیتوی اساسوی نواتو کو عبارتنود از :امنیوت ،مشواوره،
بازدارندگی و دفاع و مديريت بحران مبتنوی بور مووارد مبوتس بو و اجمواع اعضواء و مشوارکت،
بمکاری و گفتگو در بین اعضوای منیقو ی اروپوا-آتسنتیو

( Ringsmose & Rynning,

.)2011: 26-30
«مفهوم نوین راهبردی» ناتو

مفابیم راببردی ،در واق( عینی کردن (از حالت انتزاعی خار کردن) وهايف اصلی ،اصوول،
ارزش با ،محیط امنیتی و ابدا

راببردی کشوربای عضو بورای يو

دبو ی آينوده مویباشوند.

مفهوو راببوردی  ،2010کوارويژهبوايی از قبیول «دفواع جمعوی»« ،موديريت بحوران» و «امنیوت
مشارکتی» را تعريف می نمايد .مفهو کاربردی و عملیاتی دفاع بوشمند از درون چنوین مفوابیم
کلیتری ب وجود آمده است (.)Ringsmose & Rynning, 2011: 26
در مفهو راببردی جديد ناتو ک در سال  2010مورد توافق قرار گرفت؛ کشووربای عضوو،
خود را برای بررسی و رسیدگی ب بحران بای پویشور (مراحول قبول ،حوین و بعود از بحوران)
ب عنوان ي

اصل جام( و فراگیر ک نقش بیشتری را ب بمکاریبوای دفواعی مویدبود ،متعهود

کردند ( .)short history, 2012مفاد دو اجس

اخیر نواتو (لیسوبون و شویکاگو) تبیوینگور و
- Rome Summit in November 1991
- Washington Summit in April 1999

1
2
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بیانکنندهی «مفهو نوين راببردی» و «مفهو دفاع بوشمند» ناتو بستند ک در ادام مقالو ابعواد
آن دو بیان میشود.
الف) اجالس لیسبون ()2010؛ خاستگاه «مفهوم نوین راهبردی» ناتو

آخرين سندی ک در خصوص «مفهو راببوردی» نواتو منتشور شود ،مربوود بو اجسسوی ی
واشنگتن (اوريل  )1999می باشد ،ولی بعد از واقع ی يازده سمتامبر اصسحاتی در اسناد راببردی
ناتو ب وجود آمد؛ از جمل می توان ب توافقات سال  2002اجس

پراگ اشاره نمود ک براسوا

آن تشکیل نیروی واکونش سوري( نواتو متشوکل از نیوروی زمینوی ،دريوايی و بووايی پیشورفت ،
تغییرپذير ،قابل استقرار ،درون عملیاتی و پايدار است ک آمادهی اعزا ب بر نقی ی مورد نیاز بر
تصمیم شورای آتسنتی

اسا

میباشد (دارموی .)127 :1386 ،در واقو( در نشسوت پوراگ کو

ب دنبال تحوالت بین المللی ،تعريف جديدی را از مأموريت بای ناتو در فضای نوين بوینالمللوی
ارائ داد ،تصمیم گرفت شد تا نیروی واکنش سري(ِ مستعد و پويايی برای عملیات کوتاه مودت و
بسیار شديد ،ايجاد شود (.)Crowe, 2003: 540
گسترش ناتو در سال  2009با وقف روبرو شد .ب بمین دلیل بود ک موضوع جديودی بو نوا
آيندهی ناتو مورد توج و تاکید راببردپردازان آمريکايی و ساير کشوربای عضو ناتو قورار گرفوت.
آنان در  17می  ،2010راببرد جديد خود را بر اسوا

مفوابیمی ماننود «امنیوت تضومینبخوش» و

«تعامل پويا» ارائ دادند .اين راببرد برای دب ی دو قورن  21طراحوی شوده اسوت ( Gunther,
 .)2012:8نشست سران ناتو ک در  19و  20نوامبر  2010در لیسبون پرتغال برگزار شود ،بمزموان
با شصت و يکمین سالگرد تأسیس ناتو ،ب عنوان نقی ی عیف جديدی در تاريخ اين سازمان تلقی
شده است .در اين اجس  ،راببرد ناتو برای  10سال آينده (دب ی  )2020- 2010مورد بررسوی و
تصوي

قرار گرفت .از اين نظر ،اين اجوس

پوس ا ز پايوان جنوگ سورد کو راببورد نواتو موورد

بازتعريف قرار گرفت ،قابل توج است (ثقفیعامری و احدی .)1 :1390،مهمترين تصمیماتی ک از
سوی اعضای ناتو در لیسبون اتخاذ گرديد عبارتنداز:
 -1دفاع دست جمعی :1اعضای ناتو براسا

فصل  5پیمان واشنگتن از بر حمل ای علی ساير

اعضا حمايت خوابند کرد.
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- Collective defence

1

پاسخگويی بحران بای گسترده و زنجیرهای پیشبینی نمايد.
 -3امنیت مشارکتی  :2براين اسا

اعضای ناتو در زمین ی پیشورفت بوای سیاسوی و نظوامی

می توانند تحت تاثیر متقابل بمسايگان خود قرار بگیرند و بايد از طريق شرکای خود ،ب صوورت
فعال در ارتقاء امنیت بین المللی اقدا نمايند (.)Ringsmose & Rynning, 2011: 17
«مفهووو راببووردی» بوورای دفوواع و امنیووت اعضووای سووازمان پیمووان آتسنتیو

شوومالی در قالو

عنوان« تعهد فعال ،دفاع مدرن» 3توسط ر ببران کشوربا و دولت بای عضو در نوامبر سوال 2010
در لیسبون ب تصوي

رسید .در اين سند تاکید شده است ک  « :شوهروندان کشووربای موا بورای

استقرار و توسع ی نیروبای نظامی قدرتمند ب ناتو تکی میکننود» (.)Bordachev, 2013: 27

دفاع بوشمند؛ مفهو جديد در راببرد امنیتی ناتو تا سال 2020

 -2مديريت بحران  :1ناتو بايد يکسری قابلیت با و توانمندی بای نظامی و سیاسی بو منظوور

مفهو راببردی جديد ناتو زمین ايی را برای حرکت آينده ی اين سازمان در زمینو بوای مختلوف
زير فرابم نموده است:
 بهین سازی فرايند تصمیمگیری و روش بای مديريت و فرماندبی
 بهبود سامان بای بشدار سري(
 ارتقاء و تقويت روشبای بمکاری بای دفاعی و نظامی چندملیتی
 پیاده سازی و اجرای ي

رويکرد جام( در ناتو

 ايجاد ساز و کار جديدی برای تسهیم(ب اشتراکگذاری) بزين بای عملیاتی
 تمرکز بر نیروبای متعار

و

 ارتقاء و افزايش بمکاری بای صنعتی دفاعی(تقويت بمکاری بای ناتوو اتحاديو اروپوا
در حوزهبای دفاعی) (.)Lisbon Capabilities Package, 2011
ب) اجالس شیکاگو()2012؛ «دستورالعمل جدید راهبردی» مبتنی بر«دفاع هوشمند»

بعد از نشست لیسبون ،توج و تمرکز ناتو برای کاستن از بزين با و ب عبارتی توسش بورای
تیبیق اين سازمان با روند بحران مالی ادام داشت است .در بمین زمین ناتو ايدهی ديگری را نیز
دنبال می کند ک در چارچوب آن قرار اسوت از توانمنودی بوای کشووربای غیرعضوو نواتو بوم
بهره برداری الز صورت گیرد .ب عبارتی توج و تمرکز خاص نواتو بور کشووربايی کو از آنهوا
1

- Crisis management
- Cooperative security
3
- Active Engagement, Modern Defence
2
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ب عنوان شري

ناتو تعريف و ياد میشود بیشتر خوابد شد .سیاست ارتقاء و گسترش روابط بوا

شرکاء ب عنوان يکی ديگر از سیاست با و رابکاربای مقابل با مشوکست ناشوی از بحوران موالی
بررسی شده و در نشست سران ناتو در شیکاگو مورد تصوي
در اجس

 2012سازمان پیمان آتسنتی

قرار گرفت (جاويدنیا.)2 :1392 ،

شمالی (ناتو) ک در ايالت شیکاگو آمريکوا برگوزار

گرديد ،مقرر گرديد تا « دستورالعمل جديد راببردی» برای کشوربای عضوو نواتو براسوا

يو

«ارزيابی بروزشده» 1از محیط امنیتی فرابم شود .با درنظر گورفتن توداو بحوران بوای اقتصوادی
موجود در حوزه ی اروپوا و آمريکوا ،نواتو مجموعو ای از اصوسحات را در سواختار فرمانودبی،
قرارگاه با عملیاتی و نظامی و سازمان بای وابسوت اجورا موی نمايود .ايون رويکورد بوا محوريوت
درنظرگرفتن بهبود بهره وری در بودج بای دفاعی کشوربای عضو در توسوع ی توانمنودیبوای
دفاعی ناتو ک در «مفهو دفاع بوشومند» مونعکس شوده اسوت ،موورد اسوتفاده قورار مویگیورد
(.)Frunzeti, 2012: 2
دفاع بوشمند مبتنی بر بهره گیری از ابوزار بوای نور افوزاری و سوخت افوزاری مویباشود .در
اجسسی شیکاگو برای اولین بار موضوع دفاع بوشمند مورد استفاده قرار گرفوت .بهورهگیوری از
اين مفهو ب معنای آن است ک نیروی انسانی کمتری در بحرانبای منیق ای مورد استفاده قورار
گیرد (متقی .)88-87 :1391 ،بنابراين بست ی مفهوو راببوردی جديود نواتو را موی تووان دفواع
بوشمند دانست؛ الگويی ک قابلیت الز برای بازيگرانی را فرابم می سازد ک از توان رابکنشوی
و عملیاتی باالتری برخوردارند .دفاع بوشمند دارای س شاخص سوازماندبی دفواع موشوکی و
ضدموشکی ،تحرک نیروی بوايی رابکنشی و دفاع بوشمند در قال

ابتکار عملیاتی مورد توج

میباشد ) .(Clinton, 2012: 5شکل شوماره ( )1فراينود تحوول و تولیود ربیافوتبوای جديود
راببردی ناتو را نشان میدبد.
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- An updated assessment

1

دفاع بوشمند؛ مفهو جديد در راببرد امنیتی ناتو تا سال 2020

شکل  .1مفاهیم راهبردی ناتو و ظهور دفاع هوشمند

ابتکار دفاع هوشمند؛ زمینه ها ،اجزاء و کارکردها
علل و عوامل شکل گیری و زمینهساز

برخی عوامل تاثیرگذار ک ضرورت دفاع بوشمند را باعث گرديود شوامل وضوعیت اقتصواد
جهانی و تحوالت و اتفاقات اخیر خاورمیان [غرب آسیا] موی باشود .از سوال  2008کو اقتصواد
جهانی با بدترين وضعیت خود بعود از جنوگ جهوانی دو مواجو شود و بحوران لیبوی و سویار
تحوالت منیق ای ک ي

وضوعیت غیرقابول پویشبی نوی از منازعوات را نشوان موی داد ،نیواز بو

تجهیزات و سیستم بای مدرن نظامی را با کمترين اتکاء ب آمريکا را نشان می داد .توازن مجودد
در بزين بای دفاعی بین کشوربا ی اروپايی و اياالت متحده بویش از پویش ضوروری بوود .سواير
شرکای ناتو بايد شکا

بین اياالت متحده را با تجهیز خودشان با توانمندی بای قابل اطمینوان و

پايدار جبران نمايند (.)Smart Defence, 2012: 2
در اين مقی( زمانی ک اجس
گرديد ،ابدا

امنیتی شیکاگو برگزار گرديد و مفهو دفاع بوشومند میورح

مهم و کلیدی زمین ساز ابتکار «دفاع بوشمند» بودند ک مهمترين آنبا عبارتند از:

 )1ساماندبی و کابش تاثیرات کوابش بودجو ی دفواعی کشووربای عضوو نواتو از طريوق
استفاده و بهره برداری بهتر و بهین از مناب( و امکانات در دستر

اعضاء؛

 )2احیاء و تاکید مجدد بر مفهو قديمی «ب اشتراکگذاری بار مس ولیت» 1بین آمريکايیبا و
اروپايی با با برجست کردن نیاز و ضرورت بمابنگی نزدي تر سیاسوت بوای دفواعی شورکاء در
شرايیی ک «رياضت مالی» در اروپا و کابش بزين با در آمريکا حاکم میباشد.
- Burden sharing
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 )3پاسخگويی ب کمبودبايی ک در جريان درگیری بای افغانستان ،عرا و لیبی شاسايیشده
است.
 )4ترويج و ارتقای ايوده بوای جديود و روش بوای نووين موديريتی بمچوون؛ خريود بوای
بمابنگشده و «مديريت يکمارچ ی امکانات مشترک».
 )5بمابنگی طرح بای توانمدی بای ناتو با تسش بای جاری اتحادي اروپا از طريق «آژانس
دفاعی اروپا» 1و پروژه بای اروپايی در قال

مفهو «تجمی( و ب اشتراکگذاری» ک ب دنبال ابدا

مشاب ولی در چارچوب اتحادي اروپا بستند.
 )6پیدا کردن راه بای ابتکاری برای مشوارکت و بمکواری در برخوی پوروژه بوای شواخص
بمچون؛ «مراقبت زمینی اتحاد» يا «دفاع موشکی» کو بو عنووان حووزه بوای مهوم و اساسوی در
اجس

شیکاگو شناخت شده است .دبیرکول نواتو بورای پاسوخگويی بو سو رکون تعیوین شوده؛

«بمکاری ،اولويت بندی و تخصصگرايی» پیشنهاد راهاندازی طرح بای جديدی در قالو

«دفواع

بوشمند» اراي دادند)Larrabee, 2010: 6( .
دفاع هوشمند و «تجمیع و بهاشتراکگذاری»

اصیسح «تجمی( و ب اشتراکگذاری» 2ب عنوان ي

مفهو اروپايی در روابط بوین کشووربا و

شايد مرج( قديمی تر دفاع بوشمند ،اشکال مختلوف بمکواری بوای دفواعی را شورح موی دبود
(.)Maire, 2012: 17

الف)ب اشتراک گذاری :فرايندی اسوت کو در آن يو

يوا چنود کشوور ،شورکای خوود را بوا

تجهیزات و توانمندی بای دفاعی(مثل حمل و نقل بوايی يا خودمات فرودگوابی) و يوا برعهوده
گرفتن ي

کار مشخص برای کشور ديگر ،آماده می نمايند .اگر چنین وضعیتی ب صورت دائموی

اتفا افتد ،شرکاء میتوانند امکانات و تجهیزات دفواعی خوود را کوابش داده و در بزينو بوای
مربوط صرف جويی نمايند .ب عنوان مثال؛ کشووربای عضوو نواتو از سوال  2004تواکنون بايود
ب نوبت اداره و کنترل حريم بوايی بالتی

( لیتوانی ،لتونی و استونی) ک دارای توان بالقوه نظامی

کافی برای گشت زنی بوايی در حريم بوايی خويش نیستند را برعهده بگیرند.
ب) تجمیو( :کلم ی«تجمی(» قرابت زيادی با مفهو «ب اشوتراکگوذاری» دارد .در اينجوا نیوز
توانمندیبای دفاعی ملی ي
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کشور ب ساير کشوربا اراي گرديده و ي

ساختار چندملیتی ويژه
1

)- European Defense Agency(EDA
2
)- Pooling and sharing (P&S

فرماندبی حمل و نقل بوايی اروپايی( 1)EATCمثا ل بارزی برای تجمی( توانمندیبوا مویباشود.
«تجمی(» ي

کشور را قادر می سازد تا بم بوا تعوداد بیشوتری از کشووربا ارتبواد داشوت و بوم

امکانات و توانمندیبای سیح بااليی را ک ب تنهايی ب داليول توامین بزينو بوای نموی توانسوت
بدست بیاورد (.)Mölling, 2012: 5
مفابیم «تجمی( و ب اشتراکگذاری» امکانات و توانمندیبوا از يو سوو و توسوع يوا توامین
تجهیزات نظامی موردنیواز اتحاديو ی ا روپوا کو کشووربای عضوو بو تنهوايی قوادر نیسوتند ،از
سوی ديگر؛ نشان دبنده ی آن است ک استفاده ی مشوترک از امکانوات و توانمنودی بوای دفواعی،
ايده ای است ک اروپايی با آن را در سیح اتحاديو اروپوا میورح کورده انود و اموروزه در سویح

دفاع بوشمند؛ مفهو جديد در راببرد امنیتی ناتو تا سال 2020

برای تجمی( اين کم با و بمابنگی بورای ايجواد و اسوتقرار آنهوا تعريوف و ايجواد مویشوود.

کشوربای عضوو نواتو نیوز موورد اسوتفاده قورار موی گیورد .بو عنووان مثوال؛ در مفواد و اصوول
تشکیل دبنده ی «آژانس دفاعی اروپا» ب ايده ی خريود مشوترک و بو اشوتراکگوذاری تجهیوزات
گران قیمت ،تصريح شده است و وهايف و مس ولیت بای آن شامل ارتقاء بمابنگی بین نیازبای
عملیاتی کشوربای عضو و تصوي

تامین متناس

و مووثر تجهیوزات و امکانوات بوا تأکیود بور

روش بای زير اشاره شده است:
الف) تقويت بمابنگی با و بمکاری با برای تامین تجهیزات و نیازمندی بای نظامی؛
ب) ارتقاء اثربخشی بزين با و بهره وری خريودبا و توامین تجهیوزات از طريوق شناسوايی و
معرفی بهترين شیوه با و روشبای عملی؛
) اراي ی اولويتبا و برآوردبای مالی برای خريد و توسع امکانات و توانمندیبای نظامی.
ب عسوه ،اين واقعیت ک «تجمی( و ب اشتراک گوذاری» يو

مفهوو اروپوايی اسوت ،توسوط

عوامل متعدد و تجربیات مشاب زيادی در اتحادي اروپا تايید شوده اسوت .ايون ايوده بسوتری را
فرابم می کند تا گروبی از کشوربا در برخوی موضووعات و توانمنودی بوا بو سویح بوااليی از
بمگرايی نائل شوند ،بدون اينک ب ساير توانمندی با خاص بر کشور آسویبی برسود ( Dutu,
.)2011: 6-11
کارکردهای دفاع هوشمند

«دفاع بوشمند» حاکی از اثربخش ترين شیوه ی «تجمی( و ب اشتراک گذاری» دارايی با ،منواب(،
امکانات و توانمندی بای کشوربای عضو می باشد .دبیرکل ناتو(راسموسن)« ،دفواع بوشومند» را
187
- The European Air Transport Command

1

فصلنام علمی پژوبشی میالعات بینرشت ای دانش راببردی ،شماره  ،30بهار 1397

بهترين دستورالعمل برای پاسخگويی ب دو چالش تصاعدی و مهم زير در بین کشوربای عضوو
ناتو میداند.
 ) 1جبران کابش شديد سیح دفاع ملی اکثر کشوربای عضو ناتو؛ يعنی دفاع بوشومند قوادر
ا ست قدرت کشوربای عضو ناتو را در عرص ی دفاع ملی ارتقاء دبد.
 ) 2پیدا کردن ابتکارات و راه بايی برای کابش وابستگی نظامی کشوربای اروپايی عضو ناتو
ب اياالت متحدهی آمريکا.
از سوی ديگر ،دولت اياالت متحده ی آمريکا معتقد است ک «ابتکوار دفواع بوشومند» نواتو،
تضمین می کند تا در شرايیی ک بودج بای نظوامی و دفواعی کشووربا دارای محودوديت بوای
زيادی بستند ،اتحاد نظامی کشوربای فراآتسنتی

(عمدتاً اروپايی) ناتو ،مانند ي

«مقوّ » عمول

نموده و از دوباره کاری و بدر رفتن بزين بای اضاف جلوگیری نمايد.
در واق( ،بیانیۀ «توانمندی بای دفاعی اجس
پروژه بای چندملیتی بابد
و ترغی

شیکاگو»  ،کشوربای عضو ناتو را برای اجورای

حفاهت بهتر از نیروبای بم پیمان و نظارت و آموزش بهتر تشوويق

مینمايد ( .)Summit Declaration, 2012: 5اين پروژه ک انتظار مویرود باعوث

اصسح و بهبود اثربخشی عملیاتی ،صرف جوويی در منواب( و بزينو بوای و تعامول نزديو

بوین

نیروبای نظامی کشوربای عضو ناتو بشود ،اراي گرديده است.
با اندکی تامل می توان دريافت ک اين پروژه عمدتاً برای بمابنگی و درگیرکردن اعضايی ک
کمتر در برنام بای ناتو درگیر بستند ،اراي شده است .کافی اسوت بو میوران کوابش بودجو ی
نظامی کشوربای عضو در دو سوی اقیانو

اطلس توج شود .حتی اياالت متحده آمريکا بورای

اراي ی مهمترين کم بای نظامی ب ناتو با مشکل مواج می باشد؛ از جملو موی تووان بو الوزا
کنگره آمريکا ب کابش و صرف جويی 400میلیارد دالری در بزين بای دولت در  10سال آينوده
اشاره نمود ،برچند واقع ی  11سمتامبر اين الزا را تحت تاثیر قرار داد.
وضعیت متحدين ناتو ب مرات

سخت تر و وخیم تر است .در اروپا روند کوابش بزينو بوای

دفاعی طرح و شروع شده است ،ب گون ای ک سهم اروپا از بزين بای نظامی ناتو ب حدود ٪21
کابش يافت است(در مقايس با سهم  34درصدی ک در پايان جنگ سورد داشوتند) و اموروزه در
وضعیت «رياضت اقتصادی» دولت بای اروپايی ،بودج بای نظامی آنها در اولويت کوابش قورار
دارند .جدول زير وضعیت کابش بودجو بوای دفواعی کشووربای اروپوايی عضوو نواتو را بوین
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سالبای  2009تا  2011را نشان میدبد (.)SIPRI, 2012

شرکاء

2009-2010

2010-2011

شرکاء

2009-2010

2010-2011

اتريش

4.4

-5.9

لتونی

-24.2

2.7

بلژي

-4.5

-1.9

لیتوانی

-15.8

-1.2

-4.9

-19.2

لوگزامبورگ

-

-

قبر

3.9

3.3

جزيره مالت

2.6

0.0

جمهوری چ

-9.2

-9.8

بلند

-3.7

-2.9

دانمارک

6.5

0.2

لهستان

4.4

4.2

استونی

-23.1

1.8

پرتغال

3.7

-11.1

فنسند

-2.1

7.5

رومانی

-7.9

-6.8

فرانس

-8.7

-1.4

اسلواکی

-12.6

-14.3

آلمان

-1.5

-3.5

اسلوونی

-0.5

-13.5

يونان

-32.1

4.7

اسمانیا

-10.5

-5.2

مجارستان

-10.3

-4.7

سوئد

8.2

1.3

ايرلند

-4.7

-5.3

انگلستان

-2.1

-0.4

ايتالیا

-4.2

-10.1

متوسط اروپا

-5.7

-3.5

بلغارستان
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جدول  .1کاهش بودجه دفاعی کشورهای اروپایی ناتو

)(SIPRI, 2012

نکت ی ديگری ک بايد مورد توج قرار گیرد اين است ک شورکای اروپوايی نواتو بوا مشوکل
قديمی بودن تجهیزات و امکانات نظامی ک تناسبی با تهديدات امنیتی بالفعل يوا بوالقوه ندارنود،
مواج بستند .اين کشوربا در مقايس با اياالت متحوده ی آمريکوا ،نیروبوای مسولح خوود را در
سیح پايین تری تعريف می نمايند و تمايل بسیار کمی برای تخصویص منواب( بورای بزينو بوای
کارکنان ،تامین تجهیزات و تحقیق و توسع دارند (تمايل آن با ب کابش بزين در اين حووزهبوا
زياد است).
واقعیت اين است ک در گذشت  ،مشکست و نقاد ضعف اروپايی با ،تاحدود زيوادی توسوط
آمريکايی با پوشش داده می شد .با اين حال پیا ارسالی واشنگتن ب شرکای اروپايی خود در ناتو
کامسً واضح و روشن است « :اياالت متحده ديگر بیش از اين آمادگی کم

و مساعدت نظامی از

ناتو را ندارد»  ،بلک اين ايده میرح موی شوود کو ايواالت متحوده آمواده اسوت بورای توسوع ی
سیستم بای نظامی و تولیدات و محصوالت دفاعی مشترک سرماي گذاری نمايود .اوباموا ،رئویس
جمهور وقت آمريکا می گويد « :در اين شرايط سخت اقتصادی ،ما می توانیم جمعی کوار کنویم و
مناب( خود را ب اشتراک بگذاريم .ناتو ي

نیروی چندبرابری است .امروز ابتکارات ب موا اجوازه
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خوابند داد تا بري

از کشوربای ما بتوانند چیزی ک ب تنهايی نمی توانستیم ،با بم انجا دبیم»

( .)Cheryl, 2012: 14در چنین بافت و زمین ای است ک «مفهوو دفواع بوشومند» از ابمیوت
بااليی برخوردار گرديد.
پایه های عملیاتی(طرحهای اقدام) دفاع هوشمند

«دفاع بوشمند» مبتنیبر امکانات و توانمندی بايی کو بورای نواتو مهوم و ضوروری بسوتند
(ب ويژه موضوعاتی ک در اجسسی سال  2010لیسبون مورد توج قرار گرفوت) بنوا نهواده شوده
است .کشوربای عضو بايد امکانات و توانمندی بای خود را بر اسا

نیازبای ناتو اولويتبندی

نموده ،در عرص بايی ک فعال تر بستند و تسلط بیشتری دارند تخصص گرايی داشت و بو دنبوال
روش بای چندملیتی برای مشکست و مسايل مشترک باشند .در چنوین شورايیی نواتو بو عنووان
واسط بین کشوربای عضو ،می توان د در ايجاد و استقرار سوازو کاربوايی بورای انجوا کاربوای
جمعی و مشترک با بزين بای پايینتر کمو کننوده باشود )NATO, 2012( .شوکل شوماره ()1
پاي بای عملیاتی دفاع بوشمند را نشان می دبد.
الف) اولويتبندی مبتنیبر نیازبای ناتو
بمابنگ کردن اولويت امکانات و توانمندی با ی ملی کشوربا با اولويت با و ضورورتبوای
جاری ناتو ،يکی از چالش بای چند سال اخیر کشوربا عضو بوده است« .دفاع بوشمند» ،فرصتی
برای رويکردی شفا  ،مشارکتی و کم بزين برای پاسخگويی ب نیازمندی بای اساسی میباشد.
ب) تخصص گرايی مبتنی بر نقاد قوت شرکاء
در شرايط بودج بای انقباضی و تحت فشار ،کشوربا مجبور ب صر نظر کردن از ي سوری
توانايیبا و امکانات خاص بستند .در چنین شرايیی سواير کشووربا بورای حفوظ آن سویح از
توانمندی با ،تحت تعهدات مضاعف قرار می گیرند .لذا تخصص گرايی نتیجو ی اجتنواب ناپوذير
کابش نابمابنگ در بودج ی کشوربا بم پیمان می باشد .ناتو می بايست «تخصصگرايوی» را در
قال

طرحی اراي نموده و بم ی شرکاء را بو تمرکوز در موضووعاتی کو نقیو ی قووت ملوی

آنباست ،تشوويق نمووده و موافقوت آنبوا را بورای بموابنگی در «کوابش برنامو ريوزیشوده
بودج بای دفاعی» ب گون ای ک حاکمیت ملی آنبا برای تصمیم گیری نهايی مورد احترا واقو(
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شود (حفوظ شوود) ،جلو

نمايود ( .)Henius. 2012: 34دايوره المعوار

اينوسوتوپديا واژهی

«تخصصگرايی» را اينگون تعريف کرد است« :شیوهای از تولید کو بور مبنوای آن يو

بخوش

آن پتانسیل و کارآيی بااليی دارد ،متمرکز شود .بسیاری از کشوربا در برخوی کاالبوا و خودمات
ب جهت شرايط بومی ،موفق و کامسً خودکفا بستند» (.)Investopedia, 2013
) بمکاری و مشارکت در زمین بای قابلحصول
پاي ی سو ابتکار دفاع بوشمند بمکاری يا بابم کارکردن می باشد و آن فرايندی است ک بر
مبنای آن کشوربا می توانند ب توانايی با و امکانات و مقیا

بااليی از رشد دست پیدا کننود کو

ب تنهايی نمی توانستند .بمکاری می تواند ب اشکال مختلف انجا بگیرد .مثسً گوروه کووچکی از
کشوربا ب رببری ي

کشور ديگر يا ب اشتراک گذاری راببردی توسط کشووربايی کو از نظور

جغرافیايی ،فربنگی و تجهیزات مشترک مشاب بم بستند (.)NATO, 2012

دفاع بوشمند؛ مفهو جديد در راببرد امنیتی ناتو تا سال 2020

خاصی از کس

و کار و يا ي

منیق  ،بر روی دامن ی محدودی از تولیدات يا خودمات کو در

شکل  .2پایههای عملیاتی دفاع هوشمند

پیشینهشناسی تحقیق
بررسی پیشینۀ موضوع تحقیق نشان می دبد ک درخصوص مفوابیم عموومی ايون تحقیوق از
قبیل دفاع ،امنیت ،راببرد و ناتو ،مناب( و میالعات داخلی و خارجی نسبتاً خوبی اعوم از کتواب،
مقال و پايان نام وجود دارد ک اين مجموع اطسعات ،کم
مفهو سازی ، 1برساخت نظری و متدولوژي

زيادی بو محقوق کورده اسوت توا

تحقیق و تجزي و تحلیل آن را انجا دبود؛ اموا در

خصوص «مفهو پاي ای» 2تحقیق؛ يعنی «دفاع بوشمند» وضعیت ب اين شکل نبوده است.
- Coceptualize
- Essential cocept

1
2
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مرور مناب( داخلی نشان می دبد ک در اين زمینو میالعوات و پوژوبش بوای قابول تووجهی
صورت نگرفت است .علی ايحال بعد از برگوزاری دو بموايش در سویح ملوی بوا عنووان «دفواع
بوشمند در انديش ی دفاعی اما خامن ای» مقاالت و کتاب بايی نیوز بو رشوت تحريور درآموده
است .از آن جمل می توان ب کتاب « دفاع بوشمند در انديش اما خامن ای» اشاره نمود .در ايون
کتاب ،مباحثی از قبیل اسس و امنیت ،قدرت سخت ،مصاديق دفاع بوشمند ،ابعاد دفاع بوشمند،
ابدا

دفاع بوش مند از منظر رببر معظم انقسب اسوسمی ارايو شوده اسوت (لیفوی مرزکوانی،

.)1395
در چارچوب مباحث بمايش بای پیش گفت  ،از منظر فیروزآبوادی (رئویس وقوت سوتاد کول
نیروبای مسلح)؛ انديش بای دفاعی رببر معظم انقسب اسسمی ب عنووان فقیو ابول بیوت (ع) و
مفسر قرآن کريم ،مجموع ای کامل از اصول و مبانی دينی و ويژگی بای دشمن شناسی است کو
از اصول استکبار ستیزی اما راحل و پايداری و پیروزی بای بشوت سوال دفواع مقود

نشوأت

گرفت است .انديش بای دفاعی اما خامن ای (مدهل ) مخزن سیاست با ،راببردبا ،تاکتیو بوا و
رفتاربای نظامی است ک برداشت درسوت ا ز آن ،کشوور را بو ثبوات و امنیوت خوابود رسواند
(فیروزآبادی.)1391 ،
وحیدی (وزير دفاع وقت و رئیس دانشگاه علی دفاع ملی) معتقود اسوت؛ اموروز در جهوان،
انديش ی دفاعی از عناصر راببردی و تأثیرگذار در عزت ،اقتدار و استقسل بر کشوری است ،از
اين رو اقتدار نیروبای مسلح و خود کفايی صنعت دفاعی و قدرت کم نظیر بازدارندگی جمهووری
اسسمی ايران ناشی از انديش ی ناب و بلند دفاعی اما خمینی و اما خامن ای عزيز است و ايون
انديش مبتنیبر دورانديشی ژر انديش و خوب انديشی است .در ساي تدابیر حکیمان معظملو ،
صنعت دفاعی جمهوری اسسمی ايران امروز در جايگابی قرار دارد و ب نقی ای رسیده است ک
ب لحاظ تنوع تولید محصوالت نظامی در جهان کم نظیر است .انديش دفاعی معظم لو ريشو در
آموزه بای بلند دينی ،عقسنیت متکی ب اجتهاد ،درک عمیق و آگابی وسی( و تجرب گورانسونگ
مديريتی دارد و تبیین دقیق و بکارگیری انديش بای معظم ل می تواند رابگشای نیروبای مسولح
در انجا وهايف و مأموريت بای خییر آنان و تداو بخش اقتودار دفواعی ايوران اسوسمی باشود
(وحیدی /الف.)1391 ،
جزايری ( )1391معتقد است در صورتی ک ابعاد و زوايای عمیق و ربگشای انديش و تفکر
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دفاعی و جهادی رببر معظم انقسب اسسمی و فرماندبی کل قوا بورای اقشوار و آحواد مختلوف

پیشتازی برای تقويت بنی ی دفواعی و آموادگی بورای مقابلو بوا تهديودات و خیورات ناشوی از
بدخوابان ملت ايران ارتقاء يافتو وجبهو ی مقاوموت و استکبارسوتیز در توراز مکتو

اسوس و

انقسب ب حیات و حرکت خود پويايی بیشتری خوابد داد (جزايری.)1391 ،
حسن لو ( )1395در مقال ای با عنوان « نظري دفاع بوشومند در سومهر انديشو بوای دفواعی»
تسش کرده تا با ترسیم و تبیین نظری موضوعاتی از قبیل ويژگی بوا و مفوابیم اساسوی مورتبط،
چالش با و راببردبای مرتبط با دفاع بوشمند ،اين موضوع را در قال

ي

الگوی نظری جديود

دفاعی اراي نمايد (حسنلو.)1395 ،
متقی و پازن ( )1391نیز در مقال ای با عنوان «اجسسی ی شیکاگو؛ تحول در راببرد امنیتوی

دفاع بوشمند؛ مفهو جديد در راببرد امنیتی ناتو تا سال 2020

جامع ب ويژه نیروبای مسلح و مدافعان انقسب اسسمی تبیین و گشوده شود ،روحیو جهوادی و

ناتو در سالبای  2012تا  »2020ب موضوع دفاع بوشمند ب عنوان يکی از راببردبای ناتو اشاره
نمودهاند.
برخس

مناب( داخلی ،بررسی مناب( خارجی نشان می دبد ک از زمانی ک راسموسن دبیرکل

وقت ناتو اين مفهو را در کنفرانس امنیتی  2011مونیخ ،رويکرد جديود راببورد امنیتوی نواتو را
اعس کرد ،محققین و مراک ز میالعاتی و تحقیقاتی دنیا ب ويوژه اروپوا و آمريکوا از ايون موضووع
استقبال خوبی کردند .بررسوی سوايت دپارتموان کتابخانو ی مرکوز نواتو کو وهیفو ی رصود و
جم( آوری مناب( تولید شده در اين زمین را برعهده دارد ،نشان می دبد ک از سال  2011ب ايون
طر

مناب( خوبی اعم از کتاب ،مقال  ،گزارش بای راببوردی ،اسوناد رسومی و  ...در خصووص

دفاع بوشمند تولید و منتشر شده است .جودول شوماره  2وضوعیت منواب( تولیود شوده در ايون
خصوص را ب وضوح نشان میدبد.
جدول  .2وضعیت منابع تولید شده در خصوص دفاع هوشمند


Total

Articles

Books

Reports

Official
Texts

18

10

-

5

3

2011

189

168

2

11

8

2012

62

54

3

4

1

2013

20

17

1

2

-

2014

18

15

2

1

-

2015

Documents
Years
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13

11

-

1

1

2016

321

275

8

24

13

Total

Source: http://natolibguides.info/library
نتايج و يافت بای اين تحقیق نیز میتواند ب عنوان يکی از تحقیق ات جديد ناهر بر موضوعات
مهم دنیا ،ب ادبیات دفاعی و راببردی کشورمان اضاف شود و مورد استفاده محققین و مسو ولین
قرار گیرد.

روششناسی تحقیق
روش پژوبش در اين تحقیق از نوع «توصیفیو تحلیلی» می باشد .ب اين صورت کو بعود از
مشخص شدن موضوع پژوبش و استخرا و تعیین بد

و سؤاالت تحقیق ،جنب بای مورد نیاز

آن مشخص گرديد .اطسعات و مدارک و اسناد اولی مورد بررسی قرار گرفوت و در نهايوت ،بوا
استفاده از روش بای متن پژوبی و تجزي وتحلیل آنبا و احصاء گوزاره بوای نواهر بو سوؤاالت
تحقیق ،اراي ی الگو و نتیج گیری نهايی ب عمل آمد .برای سنجش عوامل (ابعواد و مؤلفو بوا) از
نظر خبرگان و اساتید مرتبط استفاده شده است.
در اين پژوبش از روش کتابخان ای و اسنادی برای جم( آوری اطسعات و اسوناد و مودارک
استفاده شد و با توج ب فقر مناب( داخلی در اين موضوع ،اکثر منواب( موورد اسوتفاده از اسوناد و
مناب( خارجی (ب زبان انگلیسی) بوده است .ضمن اينک بیشترين بهره بورداری از اسوناد رسومی

1

منتشر شدهی نهاد بای مرتبط با ناتو ب عمل آمده است.
تجزیهوتحلیل داده ها و یافتهها
محیط امنیت بین الملل در حال حاضر ،تحت ي سری تحوالت اساسی ،بو طوور فزاينوده ای
پیچیده شده است .بی ثباتی ژئوپلتیکی گريبان قدرت بای بزرگ جهانی را گرفت است .درنتیجو ،
قدرت بای بزرگ و بازيگران بین المللی نیازمنود يوافتن «راه بوای ابتکواری» 2بورای موديريت بور
حوزه بای امنیتی و دفاعی بستند .رکود اقتصادی و بحران بای موالی و اقتصوادی جهوانی کو از
194

Official Texts

1-

- innovative ways

2

زيادی بر روی بودج بای نظامی گذاشت است ک آن را برای دولت با و سازمان بای منیق ای و
بین المللی مرتبط با چنین مسايلی ضروری مینمايد.
وجود نابرابری و نابمابنگی در پرداخت بای دفاعی و ا منیتی کشوربا عضو نواتو (مشخصواً
اياالت متحده ی آمريکا و برخوی کشووربا بوزرگ اروپوايی مثول فرانسو  ،انگلسوتان و آلموان) و
عد تمايل آمريکا ب ادام ی چنین روندی ،ضرورت بازنگری و ايجاد ساز و کاربای ابتکواری و
اثربخش را اجتناب ناپذير نموده است.
ادبیات تحقیق و يافت بای اين پژوبش (در قال

ادبیات و بررسی بای اسناد و مدارک رسمی

و غیررسمی ناتو) نشان می دبد؛ مفهو «دفاع بوشمند» در سیح سازمان پیمان آتسنتی

شمالی

دفاع بوشمند؛ مفهو جديد در راببرد امنیتی ناتو تا سال 2020

سال  2008حوزه ی اروپا و آمريکا را بیش از ساير مناطق تحت تواثیر قورار داد ،تواثیرات بسویار

(ناتو) و «تجمی( و ب اشوتراک گوذاری» منواب( و امکانوات در سویح اتحاديو ی اروپوا بو عنووان
راه کاربای ابتکاری برای مديريت بر بودج بای دفاعی و امنیتی با بد

کابش بزين بوا ،موورد

توج جدی کشوربای عضو قرار گرفت و برای اولین بوار توسوط دبیرکول نواتو ،در اجسسوی ی
 2012شیکاگو میرح و پیشنهاد گرديد .براين اسا « ،دفاع بوشمند» ب عنوان بخشی از «مفهوو
نوين راببردی» ناتو ،دارای پنج بعد اصلی ب شرح زير می باشد ک در قال

الگووی شوماره ()3

بازنمايی و پیکربندی شده است.
( )1بعد اول :علل و زمین بای شکل گیری دفاع بوشمند ،متشکل از  7مؤلف ؛
( )2بعد دو  :کارکردبای دفاع بوشمند ،متشکل از  3مؤلف ؛
( )3بعد سو  :ابدا

دفاع بوشمند ،متشکل از  5مؤلف ؛

( )4بعد چهار  :طرحبای اقدا دفاع بوشمند ،متشکل از  3مؤلف ؛
( )5بعد پنجم :پیامدبای دفاع بوشمند ،متشکل از  10مؤلف .
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شکل  .3الگوی راهبرد دفاع هوشمند ناتو تا سال 2020

برای تعیین ابمیت و جايگاه بري

از عوامل و مؤلفو بوای الگووی برسواختشوده در ايون

تحقیق ،پرسش نام ای طراحی گرديد تا نظرات و ديودگاه بوای کارشناسوان و خبرگوان (متشوکل
ازمس والن ،کارشناسان خبره و اساتید مرتبط) اخذ شود .پرسشنام طوری طراحی گرديد تا بتوان
وضعیت و جايگاه بري

از ابعاد و مولف بای مختلف الگو را ب صورت کمی در جدول مربوط

پیشبینی کرد.
پرسشنام در بین  23نفر اعضای گ روه خبرگی توزي( گرديود کو بمو ی افوراد سوواالت را
پاسخ دادند .در ادام ب توصیف و جم( بندی نظرات آنبا در خصوص جايگاه و میزان ابمیوت
بري

از عوامل (ابعاد و مولفو بوا) در الگووی راببورد «دفواع بوشومند» پرداختو شود .نتوايج

ب دست آمده از پرسشنام در قال
196

دو نوع جدول مجزا ب شرح زير تنظیم گرديد:

جدول شماره 3؛ شامل شش قسمت (ستون) براسا

الگوی زيور طراحوی و تنظویم گرديود:

ستون اول ،ابعاد احصاء شده از ادبیات و میالعات نظری؛ ستون دو  ،رديف مؤلف با؛ درقسومت

ابمیت و تاثیرگذاری بري

از عوامل در قال

پنج گزين ی «خیلی زياد ،زياد ،کوم ،خیلویکوم و

فاقد ابمیت» طراحی شده است و درصد فراوانی پاسخ بای داده شوده از سووی پاسوخگويان بو
بري

از گزين با مشخص گرديده است .قسمت پنجم جدول شامل امتیاز کس شدهی بوريو

از مولف با بوده و در قسمت ششم ،امتیاز بري

از ابعاد با احتساب میانگین مؤلف بوای مربوود

نشان داده شده است .در اين جدول ،برای رتب بندی و تعیین نقش و ابمیوت بريو
مؤلف با ،ب ترتی

از ابعواد و

برای گزين ی خیلی زياد ارزش عددی  ، 9برای زياد ارزش عددی  ،6برای کوم

ارزش عددی  ،3برای خیلی کم ارزش عددی  1و برای فاقد ابمیت ارزش عددی صوفر در نظور
گرفت شده و میانگین پاسخ بای داده شده ،محاسب و درجدول قید شده است .عدد موذکور(امتیاز

دفاع بوشمند؛ مفهو جديد در راببرد امنیتی ناتو تا سال 2020

سو  ،فهرست مؤلف بای احصا شده؛ در قسمت چهار  ،نظرات پاسوخگويان در خصووص میوزان

مکتسب ) بزرگتر از صفر و کوچکتر از  9خوابد بود.)o≤ n ≤9(.
جدول  .3میزان اهمیت عوامل(ابعاد و مولفهها) الگوی دفاع هوشمند
ردیف

1

بیثباتی ژئوپلتیکی

21.7

39.1

26.1

4.3

8.70

5.13

2

رشد اقدامات تروريستی در جهان

43.5

30.4

17.4

8.7

0

6.35

3

تحوالت بینالمللی و منیق ای

39.1

56.5

0

4.3

0

6.96

4

واگرايی اروپايی از ناتو

47.8

47.8

4.3

0

0

7.30

5

ضرورت دفاع دست جمعی

78.3

17.4

4.3

0

0

8.22

6

رکود اقتصاد جهانی

87.0

13.0

0

0

0

8.61

7

بحرانبای مالی اعضای ناتو

82.6

17.4

0

0

0

8.48

8

تقويووووت اتحوووواد و ممانعووووت از

34.8

56.5

4.3

4.3

0

6.70

دوبارهکاری
کارکردها

اهداف

امتیاز مولفه

علل و
زمینهها

خیلی
زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

فاقد
اهمیت

کابش وابستگی نظامی اعضا ب آمريکا

26.1

69.6

0

8.7

0

6.57

9
10

جبران کابش شديد سیح دفاع ملی

39.1

47.8

8.7

4.3

0

6.70

11

ايجاد ساز و کاربای تسهیم بزين با

78.3

17.4

4.3

0

0

8.22

12

تعیین اولويتبا و بمابنگی اقدامات

30.4

52.2

13.0

4.3

0

6.30

13

توازن بزين با بین آمريکا و اروپا

73.9

21.7

0

4.3

0

8.00

امتیاز بُعد

بعد

مؤلفهها

درصد فراوانی نسبی

7.29

6.65

7.84
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ردیف

پیامدها

امتیاز مولفه

طرح
اقدام

خیلی
زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

فاقد
اهمیت

14

قابلیتسازی دفاعی برای دب آينده

87.0

8.7

4.3

0

0

8.48

15

صرف جويی در مناب( و بزين با

78.3

17.4

4.3

0

0

8.22

16

بمکاری و مشارکت دوجانب و چندجانب

47.8

43.5

8.7

0

0

7.17

17

تخصصگرايی مبتنی بر نقاد قوت اعضا

39.1

56.5

4.3

0

0

7.04

18

اولويتبندی مبتنیبر نیازبای ناتو

65.2

21.7

8.7

4.3

0

7.48

19

اصسح و بهبود اثربخشی عملیاتی

34.8

56.5

0

8.7

0

6.61

20

درگیرکردن بیشتر اعضای حاشی ای

43.5

47.8

4.3

4.3

0

6.96

21

مشارکت فعال در توسع قابلیتبا

30.4

39.1

21.7

4.3

4.35

5.78

22

بهین سازی فرايند مديريت و تصمیمسازی

34.8

52.2

8.7

4.3

0

6.57

23

ارتقاء بمکاریبای صنعتی دفاعی

39.1

56.5

4.3

0

0

7.04

24

بهبود سامان بای بشدار سري( اعضا

26.1

39.1

21.7

8.7

4.35

5.43

25

جبران کابش دفاع ملی برخی کشوربا

39.1

56.5

4.3

0.0

0

7.04

26

پاسخگويی ب مسائل امنیتی پیش رو

34.8

34.8

17.4

13.0

0

5.87

27

ب رسمیت شناختن وابستگی متقابل

30.4

60.9

0

8.7

0

6.48

28

توزي( مس ولیتبای محوری بین اعضا

56.5

34.8

8.7

0

0

7.43

امتیاز بُعد

بعد

مؤلفهها

درصد فراوانی نسبی

7.23

6.52

نتايج ب دست آمده از جدول شمارهی ( )3را میتوان در س سیح ب شرح زير تحلیل کرد.
سطح تحلیل اول :در اين سیح از تحلیل ،وضعیت بري

از مؤلف با در چوارچوب يو

بعود

بررسی میشود .از اين نظر ،خبرگان موضوع ،مؤلف ی «رکود اقتصاد جهانی» را بوا  8/61امتیواز بو
عنوان مهمترين عامل شکلگیری دفاع بوشمند معرفی کردهانود و «بویثبواتی ژئووپلتیکی» کمتورين
امتیاز را ب خود اختصاص داده است .مؤلف بای «تقويت اتحاد و ممانعت از دوبارهکاری» و «جبوران
کابش شديد سیح دفاع ملی» برکدا با  6/70امتیواز بو عنووان مهومتورين کوارکرد راببورد دفواع
بوشمند معرفی شده است .مؤلفو ی «قابلیوتسوازی دفواعی بورای دبو ی آينوده» بوا امتیواز 8/48
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مهمترين بد

دفاع بوشمند تشخیص داده شده است .از میان س طرح اقدا احصاشده ،مؤلفو ی

«اولويتبندی مبتنی بر نیازبای ناتو» با  7/48بیشترين امتیاز را کس

کورده اسوت و در نهايوت ،از

نموده است.

امتیاز( )7/43را کس

سطح تحلیل دوم :در اين سیح از تحلیل نظرات خبرگان نسبت ب موارد اسوتخراجی ،بررسوی و
مقايس ی بین بم ی مؤلف با( 28مورد) بدون توج ب دست بندی آنها در درون ابعاد انجا میگیرد .بر
اين اسا

مؤلف بای «رکود اقتصاد جهانی» از بعد علل و زمین با بوا  8/61امتیواز؛ «بحورانبوای موالی
برکدا با

اعضای ناتو» از بعد علل و زمین با و «قابلیتسازی دفاعی برای دب ی آينده» از بعد ابدا

 8/48امتیاز ،و دو مؤلف ی «ضرورت دفاع دست جمعی» از بعد علل و زمین با و «صرف جويی در منواب(
برکدا با  8/22امتیاز ب ترتی

و بزين با» از بعد ابدا

بیشوترين امتیواز را از نظور خبرگوان کسو

نمودهاند و مؤلف بای «بیثباتی ژئوپلتیکی» با  5/13امتیاز« ،بهبود سامان بای بشودار سوري( اعضوا» بوا
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میان  10عنوان پیامد استخراجی ،مؤلفو ی «توزيو( مسو ولیتبوای محووری بوین اعضوا» بواالترين

 5/43امتیاز« ،مشارکت فعال در توسع ی قابلیتبا» با  5/78امتیواز و «پاسوخگويی بو مسوائل امنیتوی
پیشرو» با  5/87امتیاز ب ترتی

از پايینترين ابمیت برخوردار بستند.

سطح تحلیل سوّم :در اين سیح تحلیل اطسعوات جودول فوو  ،مقايسو و رتبو بنودی ابعواد
پنجگان الگوی دفاع بوشمند موردنظر است .در اين چارچوب ،میانگین مؤلف بای بريو

از ابعواد

امتیاز آنبا را مشخص مینمايد .بر اين اسا ؛ بعد «ابدا » با  7/84امتیاز ب عنوان مهمتورين بعود
شناخت شده و ابعاد «علل و زمین با» با  7/29امتیاز« ،طرح اقدا » بوا  7/23امتیواز و «کارکردبوا» بوا
 6/65امتیاز در رتب بای بعدی قرار دارند .بعد «پیامدبا» با امتیاز  6/52در انتهای رتبو بنودی ابعواد
الگو قرار گرفت است.
نتیجهگیری و پیشنهاد
نتیجهگیری

بعد از فروپاشی اتحاد جمابیر شوروی و بروز تحوالت اساسوی و گسوترده در شورايط امنیوت
بین المللی ،رببران سازمان پیمان آتسنتی

شمالی در راستای بروزرسانی و متناس سازی آينده اين

سازمان در مسیر حفظ و مناف( و امنیت ملی کشوربای عضو ،بوازتعريف و بازشناسوی راببردبوای
امنیتی جديد متناس

با اوضاع و شرايط داخلی و پیرامونی خوود را در دسوتور کوارقرار دادنود کو

حاصل آن س کنفرانس جام( در اين خصوص در سالبای  1999 ،1991و  2010بوده است.
دفاع بوشمند يکی از عرص بای مهم تحول در راببردبای امنیتی ناتو در اجوس
ناتو بود ک ب موج

آن کشوربای عضو میتوانند در ي

سوال 2010

چوارچوب راببوردی و بمکواریبوای
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دوجانب و چندملیتی ،بر بسیاری از معضست و مسائل اقتصادی ،دفاعی و امنیتی خوود فوائق آينود.
ب نظر میرسد دفاع بوشمند بیشتر ب سود کشوربای قدرتمند ناتو باشود؛ چراکو ايون کشووربا از
قدرت فناوری و سرماي گذاری بیشتری نسبت ب اعضای کوچ
در اين تحقیق ک با بد

و ضعیف برخوردارند.

شناسايی و معرفی ابعواد و مؤلفو بوای مفهوو «دفواع بوشومند» در

چارچوب راببردبای دفاعی و امنیتی ناتو در دب ی آينده (تا سال  )2020براسا
طراحی و اجرا شد ،تسش گرديد با ي

روش مناسو

سوؤاالت اولیو

و گوردآوری و میالعو ی بمو ی اسوناد و

مدارک رسمی و غیررسمی موجود ،ب سؤاالت تحقیق پاسخ داده و الگوی دفاع بوشمند طراحی و
پیکربندی شود.
عواملی از قبیل بیثباتی ژئوپلتیکی؛ رشد اقدامات تروريستی در جهان؛ تحووالت بوینالمللوی و
منیق ای؛ واگرايی اروپايی از ناتو؛ ضرورت دفاع دست جمعی بین اعضای ناتو؛ رکود اقتصاد جهانی
در سیوح مختلف و تاثیر مضاعف آن بر اقتصاد کشوربای اروپايی و آمريکوا و بحورانبوای موالی
اعضای ناتو باعث طرح و تصوي

مفهو راببردی دفاع بوشمند در چارچوب اسناد راببردی ايون

سازمان شد.
کشوربای عضو ناتو و در رأ

آن آمريکا و برخی اعضای بزرگ ،ب دنبوال ايون بسوتند توا از

طريق اين راببرد ،ساز و کاربايی برای تسهیم بزين بای توسع و تجهیز ايجاد نموده و بزينو بوا
را بین آمريکا و کشوربای اروپايی متوازن نمايند؛ چرا ک آمريکا بمیش از اينکو بیشوترين بزينو
بای ناتو بر دوش اين کشور و مالیات دبندگان اوست ،معترا بوده است .شايد مهمتورين بودفی
ک راببرد دفاع بوشمند دنبال می نمايد ،قابلیتسازی دفاعی کشوربای عضوو نواتو بورای دبو ی
آينده است ک در آخرين سند سال  2020بد گذاری شده است.
پیامدبای دفاع بوشمند برای ناتو و کشووربای عضوو در سویوح و ابعواد مختلوف احصواء و
نمايان شده است .طراحان اين راببرد معتقدند در صورتی ک دفاع بوشمند از سوی بم ی اعضواء
ناتو مورد توج قرار گرفت و آن را در طرحبای اقدا ملی و بمکاریبای منیقو ای و بوینالمللوی
خود اعمال نمايند ،پیامدبايی از قبیل؛ ارتقاء بمکاریبای صنعتی دفواعی ،ايجواد سواز و کاربوای
تسهیم بزين بای بین کشوربای عضو ناتو ،جبران کابش دفاع ملوی برخوی کشووربای عضوو کو
دارای قدرت اقتصادی پايینی بستند ،توج جدی و رسمیت پیدا کردن تعامل و ارتباد متقابل بوین
اعضا ،استفاده بهینو از منواب( موالی ،انسوانی و فنو وری ،تووازن بزينو بوا بوین آمريکوا بو عنووان
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قدرتمندترين کشور عضو ناتو و بلوک اروپايی و  ....ب دنبال خوابد داشت.

بستیم .اگر کشوربای تخصصیتر با متحدين خود بر روی برخی ماموريتبای خاص اختس نظر
پیدا کنند در چنین شرايیی فقط ي

يا دو کشور می توانند از طريق امتناع از واگوذاری تجهیوزات،

امکانات و نیروی انسانی باعث تضعیف برگونو موفقیوت شووند .دومواً ،در صوورتی کو رببوران
کشوربای عضو ،در وضعیت «رياضت اقتصادی» نسوبت بو ابمیوت پوروژهبوای مشوترک دفواعی
مخالفت نمايند ،چ اتفاقی میافتود؟) (Croft Adrian, 2010: 18آيوا ايون راببورد ،کارکردبوای
خودش را از قبیل تقويت اتحاد و ممانعت از دوبارهکاری؛ کابش وابستگی نظامی اعضا ب آمريکوا
و جبران کابش شديد سیح دفاع ملی کشوربای عضو را محقق خوابد کرد؟ بم ی اينهوا بسوتگی
ب اين دارد ک طرحبای اقدا س گان و پاي بای عملیاتی دفاع بوشمند ،در چ سیحی و بوا چو
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در اين وضعیت ،برای اينک «دفاع بوشمند» يکنواخت عمول کنود نیازمنود اجمواع کامول کشووربا

کیفیتی از سوی اعضای ناتو مورد توج قرار گرفت و پیادسازی شود.
در پايان ،ذکر اين نکت نیز مهم است ک علیرغم اينک اعضا ناتو از مزايای ايون تغییور راببورد
بهرهمند میشوند ولی ايواالت متحوده آمريکوا ،از ايون مفهوو را بورای گورفتن امتیازبوای موالی و
سرماي گذاری از شرکای اروپايی و غیراروپوايی خوود اسوتفاده خوابود نموود و احتمواالً در درون
کشوربای اروپايی ناتو نیز ب بهان ی تخصصگرايی و تجمی( مداخستی در امور کشوربا کوچو
قابل تصور است.
برچند تسشبای ارزشمند محققین راببردی ،دفاعی و امنیتی در اين حوزه بور کسوی پوشویده
نیست ولی اين تحقیق در نوع خودش جديد ،کامل و نقاد ابتکاری زير است:
 -1اين تحقیق اولین بار توانست است از موضوع راببردی بوینلمللوی بو نوا دفواع بوشومند،
الگوی نظری اراي نمايد ب گون ای ک حتی خود سازمان ناتو بوم چنوین الگوويی را ارايو نکورده
است.
 -2اين تحقیق از اسناد رسمی سازمان پیمان آتسنتی

شمالی استفاده مناس

و منیقوی داشوت

است ک خود اعتبار يافت با را تقويت مینمايد.
پیشنهاد

( )1در ي

تحقیق جودا گانو و بوا اسوتفاده از نظور خبرگوان و متخصصوان دفواعی و امنیتوی،

امکانپذيری بکارگیری يافت بای اين تحقیق و استفاده از رويکردبا و برنام بوای اسوتفاده شوده در
ناتو در چارچوب دفاع بوشمند را در نیروبای مسلح کشوورمان موورد ارزيوابی قورار گرفتو و در
جهت بومیسازی آن تحقق جداگان ای انجا بگیرد.
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( )2با توج ب اينک سازمانبای نیروبای مسلح کشورمان برکدا در برخی حوزهبای دفواعی
و نظامی تمرکز ويژهای دارند لذا رويکردبای و طرحبای اقدامی ک در ايون راببورد معرفوی شوده
است در تدوين برنام بای صنعت دفاعی و نظامی کشوورمان بوین ارتوش ،سوماه و وزارت دفواع و
پشنیبانی نیروبای مسلح استفاده شود.
( )3امکانسنجی بمکاریبای دفاعی و نظامی بوشمند با برخی کشوربای دوست مورد توج
قرار بگیريد و مثسً آيا میتوان با کشوری مثل روسی از اين مدل استفاده نمود؟

الف) منابع فارسی
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