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ا  از  رنامه  ها  فو. نشان داد  شد به هریک از ممققان،  ه جنبه در پهوهش
  و  ازدارندری ها  راهبرد ها  ه ویهری بدام از زن اند و هلچ موشکی ایران پرداخ ه
اند، لذا پهوهش حارر  ه دنبال پگر بگردن    ها  موشکی نسرداخ ه حسیلمات و سامانه

هگا    هگا  گه عنگوان سگمح     ها  ایگج سگمح   خأل موجود و حبللج و واباو  ویهری
 اشد  نک گه دیگگر زن بگه در ایگج      ها در نظام دفاعی ایران می راهبرد  و اهیلت زن

ها  ایگج حسگیلمات  گا حیربگز  گر جیرگور         ریپهوهش  را   لان اهیلت و ویه
   بنلم اسممی ایران از نظریه  ازدارندری اس واد  می

 مبانی نظری

شگود بگه  گرا       گه حردیگد  رو گه مگی     1 ازدارنگدری  ،حریج حالت میکج در ساد 
  چنانچه  ه مج حییگه »رود:  بارمی بردن بشور  از حجاوز  ه بشور دیگر  ه منصرف

دیگگر،  ازدارنگدری در    عبارت  ه«  خواهداف اد روار   رایت احوا.بنی حادثه  سلارنا
اس راحه  نظامی م قاعدبردن حری   گه انجگام نگدادن بگار خاصگی اسگت   گرا         

 ایس ی از رگیانت بگافی  رخگوردار  اشگد  م جگاوز       ؛موفقلت  ازدارندری، حردید
از سود زن است،  ها  یک حییه  لش حنرا  اید  ه ایج ن لجه  رسد به هزینه  القو  نه

 & Griffiths)هگایی را خواهگدپرداخت     نگلج هزینگه   یکه اح یال زیاد دهگد بگه چ  

O'Callaghan, 2002) ال   اید حوجه داشت به نظریه  ازدارندری خگود  گه انگواع    اصو
ا  و      حگگدافعی،حراجیی،م عارف،نام عارف، شگگبکه  مخ یوگگی ازقبلگگل  ازدارنگگدری 

در اد لات اس راحهیک،  ازدارندری صگرفا ممگدود  گه  ازدارنگدری     شود  امروز   می
الیییگی از   احمادجیاهلرشورو ، سلسگ م  گلج   رف ج  ا زوال و از لج  لستن ا  هس ه

 ونشود، در ایج ملان ههمگ  حبدیل می ههمونلکحالت دوقطبی خارج و  ه سلس یی 
 ود،  ا حردیدات نوینی در سگایر   )زمریکا( به از حردید مس قلم شورو  رهایی یاف ه

ها  بوچک و ناراری از سلس م رو رو شد به ایگج   ویه  حردیدات قدرت هنواحی  
ا   رخوردار نلس ند اما در  رخی از سطوح، از حگوان حردیگد    ها از حوان هس ه قدرت

عنگوان   در اس راحه  زمریکگا حمگت   موروم نوینی لذا و هس ند عیله زمریکا  رخوردار
است  از اینجاست به موروع  ازدارندری م عگارف   وجودزمد  هحردیدات نام قارن  
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