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 )استرالیا( مرکز مطالعات راهبردی و دفاعی

 مقدمه

به عنوان یکی از زیر مجموعه های دانشگگگ ال م ی  دفاعی و راهبردی مطالعات مرکز

 «می ر بی تی» پروفسور  توسط  6511در سال   )واقع در کالج آسیا و اقیانوسیه(   استرالیا 

 بود اسگگترالیا م ی دانشگگ ال الم لبین روابط ادارل ارشگگد اعضگگای از زمان آن در که

قدیمی  وبزرگترین جامعه محققان استرالیایی  ل است.این مرکز امروز  تأسیس گردید  

  . نیم کرل جنوبی در حوزل مطالعات راهبردی استپژوهشی  ترین مرکز

به عنوان یک مرکز پس از پایان جنگ جهانی دوم  دفاعی و راهبردی مطالعات مرکز

 ماموریت های زیر را برایحوزل مسگگگارل راهبردی و دفاعی   درتحقیقاتی بین الم  ی 

 :  تعریف نمودل استخود 
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 .پژوهش محور  راه شگگگا و در سگگگطج کنی جهانی    اراره مطالعات راهبردی     .1

تخصگگگو اولیه این مرکز در حوزل ک ی مطالعات راهبردی  مشگگگتمل بر سگگگه دسگگگته  

: نیروی دفاعی اسگگترالیا  مطالعات نمامی و امنیت  که عبارتسگگت از پژوهش می باشگگد

 آسیا و اقیانوسیه.

سل آیندل  تربیت و آم .2 سیا     وزش ن سترالیا و منطقه آ صمیم گیرندگان راهبردی ا  -ت

با اراره دورل های آموزشگگی   اقیانوسگگیه در حوزل های نمامی  ریر نمامی و دانشگگ اهی

 کارشناسی و کارشناسی ارشد در موضوع مطالعات دفاعی و راهبردی.

دفاعی و  مسگگارل مباحث و فهم عمومیز باالتری امشگگارکت در ایجاد اسگگتاندارد  .3

سترالیا و منطقه اقیانوسیه   راهبردی سیر متقن و برخوردار  در ا از  با اراره تح یل ها و تفا

 کیفیت باال.

  یاست س  زمینه در تانگ آرتور سر  دکتری بورسیه » دفاعی و راهبردی مطالعات مرکز

 به را( شگگگدل نام ذاری اسگگگترالیا سگگگاب  دفاع وزیر یاد به که) «دفاعی و راهبردی

 ویاندانشگگج به را «می ر بی تی بورسگگیه» و عالی عم کرد دارای دکترای دانشگگجویان

تنش دارد تا ظرف یک دهه آیندل جای ال   این مرکز .کندمی اعطا ارشد  کارشناسی  

برجسگگگته ترین مرکز تحقیقاتی دانشگگگ اهی در حوزل مطالعات دفاعی و راهبردی در 

سترالیا و منطقه آسیا و اقیانوسیه را به دست آورد.      د است  درصد  همچنین این مرکز ا

حوزل های پژوهشگگ ری و تصگگمیم سگگازی مربوس به مسگگارل راهبردی و دفاعی را به   

ر اطنع رسگگگانی و تجهیز هربه بهتر رهبران  تصگگگمیم گیرندگان و تح یل گران منمو
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عمدل به بهترین شگگکل بهبود ببخشگگد تا به آنها در جهت فهم بالش های آیندل یاری 

 رساند.

 برنامه های پژوهشی

به عنوان تح یل و تفسگگگیر           و راهبردی مطالعات   مرکز به مطالعات راهبردی  دفاعی 

و تنش دارد تا در  ن ال می کند هابهاربوب و زمینه سگیاسگی آن  نیروهای مسگ ج در  

 اتی خود به دو سوأل اص ی پاسخ دهد:یقبرنامه ها و پروژل های تحق

با وجود فرصگگگت ها و موانع اجتماعی  اقتصگگگادی و فنی که همه دولت ها با آنها   .1

سیاسی و امکانات نمامی ب ونه در تعامل با یکدی ر     رار می ق مواجه هستند  اهداف 

 گیرند؟

شه ها  کاربردها   .2 سعه        ری سازمان یافته بر تو شونت های  سایر خ و تأثیرات جنگ و 

 نمام بین الم ل به به صورت می باشد؟

  تحقیقات و پژوهش های این مرکز در سه حوزل صورت می  همان ونه که اشارل شد  

 پذیرد:

 مطالعات نظامی .1

دهه های اخیر به دنیا   دفاعی  و راهبردی مطالعات مرکزبر اسگگای نمر کارشگگناسگگان 

سئ ه مداوم و        س حانه یک م ست که منازعه م شان دادل ا ست متغیر ن یرندل برگدر که  ا
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سگگارل رفع مکوبکتر و بازی ران ریر دولتی می باشگگد.  ی  دولت هاقدرت های برتر 

  معطوف به جنگ و خشگگونت های سگگازمان یافته در آیندل نزدیک نه تنها بعید  ب که 

ع آنها رو به افزایش اسگگت. در بطن فهم دقی  این مسگگارل  لزوم شگگناخت   واحتمال وق

مامی وجود دارد.     کاربرد توان ن ید     دقی  از  بدین منمور این مرکز تیمی از اسگگگگات

دانشگگ اهی را که در حوزل های عم یات نمامی  تاریخ جنگ   فرهنگ نمامی گری 

ل مطالعاتشان شامل استرالیا  اروپا     و مطالعات اطنعاتی دارای تخصو هستند و حوز  

شود را گردآور    سیا و آمریکا می  سأله    دل آ ست. پژوهش آنها در این بخش بر این م ا

ی تداوم و دگرگون  تمرکز دارد که منازعات مس حانه در گذشته ب ونه رخ می دادل 

بخش مطالعات نمامی  های این بنین منازعاتی در آیندل به به صگگورت خواهد بود؟

راره ادبیاتی  ا به منمور آمادگی در مقاب ه با آیندل آشگگفته احتمالی  بهش می کند تا تن

 نمامی بپردازد. رنی در حوزل تاریخ  فرهنگ و عم یات

 مسائل دفاعی استرالیا .2

اسگگترالیا بر  دفاعی دفاعی در حوزل مسگگارل و راهبردی مطالعات پژوهش های مرکز

سیاست های راهبردی    سترالیا مبانی مفهومی  شتر متون ع می مربو  می  ا شد و بی به  سبا

ص ی که این           سوأل ا ست. دو  شدل ا سترالیا در این مرکز تألیف  سارل دفاعی ا حوزل م

.اسگگترالیا کدام 6بخش از تحقیقات مرکز به دنبال پاسگگخ به آنها می باشگگد عبارتند از: 

شته باشد؟      نیروها ب ونه و تحت به  این .2نوع از نیروهای مس ج را باید در اختیار دا

به این منمور  مرکز تنش می کند تا با اتخاذ        شگگگرایطی می بایسگگگت متعهد گردند؟    
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  رهیافت بند رشگگگته ای به پژوهش در حوزل مسگگگارل دفاعی اسگگگترالیا بپردازد. مرکز  

تنش می کند تا از   دفاعی به عنوان یک مؤسگگسگگه دانشگگ اهی  و راهبردی مطالعات

 در جهت پاسخ به این سوأالت بهرل ببرد.توان و مزیت پژوهش ری 

 امنیت آسیا و اقیانوسیه .3

سان     شنا ست و یکم   انددفاعی معتقد  و راهبردی مطالعات مرکزکار قرن »که قرن بی

  .در آسیاست نوظهور قدرت هایو دلیل این امر نیز ظهور بین و سایر  است« آسیایی

ل بر عنو. توازن قدرت اقتصادی به سمت شرق معطوف شدل است       طب  این دیدگال 

ا و پسگگ با وجود شگگماری از تقسگگیم بندی های عمی  و حل نشگگدل پسگگا اسگگتعماریآن  

تنش های فزایندل در منازعات مربوس به زمین و منابع به نمر همچنین  و  جنگ سگگگرد

سیا همچنان محل نزاع و برخورد قدرت های بزرگ      شرق آ سد که  شد.  می ر این   با

ند روابط        و راهبردی مطالعات   بخش از پژوهش های مرکز  مان به مسگگگار ی  دفاعی 

راهبردی و حیاتی بین آمریکا  ژاپن و بین؛ نقاس منازعه بران یزی مانند شگگگبه جزیرل 

سا    شرق بین؛ م سنح های   رکرل و دریاهای جنوب و  ل راهبردی جهانی مانند تکثیر 

بالش ها و همکاری های مربوس به امنیت فرام ی و پیوند بین          اتمی و امنیت دریایی؛  

صادی و امنیتی می پردازد تا بتواند به فهم بهتری از بالش های راهبردی و     سارل اقت م

 اولویت های دفاعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه دست یابد.
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 ان مرکزو کارشناس مدیران 

 Brendan Taylor برندِن تایلور

 و راهبردی مطالعات مرکز رریس 2166از سگگگال تای ور  برندِن

دفاعی می باشگگگد و حوزل تحقیقاتی او امنیت شگگگبه جزیرل کرل   

روابط آمریکا و بین  تحریم های اقتصگگگادی و امنیت آسگگگیا و 

سارل بین        ست. او دارای تألیفات زیادی در حوزل م سیه ا اقیانو

 ژاپن و شبه جزیرل کرل می باشد.

 Robert Ayson رابرت آیسِن

آیسگگگِن اهل نیوزی ند و  اسگگگتاد تمامع مطالعات راهبردی          رابرت

( نیوزی ند می  Wellingtonدانشگگگ ال ویکتوریا در وعلین تون )  

 و راهبردی مطالعات مرکز باشگگد که به عنوان اسگگتاد کمکی در

ست.    شغول ا ش ال کین ز کالج لندن و در   دفاعی به فعالیت م او دکتری خود را از دان

رشگگگته مطالعات جنگ اخذ نمودل اسگگگت. او مؤلف بندین کتاب و همچنین اسگگگتاد   

 افتخاری کالج ستاد فرماندهی نیروهای مس ج نیوزی ند می باشد.
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 Joan Beaumont بُمانتجُن 

ُبمانت یک مورخ شگگگناخته شگگگدل بین الم  ی در حوزل های           جُن

تحوالت اسگگگترالیا در بین دو جنگ جهانی  سگگگیاسگگگت خارجی و  

سترالیا   شد. او مؤلف      دفاعی ا سرای جن ی می با تاریخ جنگ و ا

 بُمانت . جُناسگگتبندین کتاب در حوزل های جنگ و تاریخ آن 

رریس دانشگگگکدل هنر و ع وم   دفاعی  و راهبردی مطالعات   قبل از پیوسگگگتن به مرکز  

و نیز رریس دانشگگکدل هنر و آموزش دانشگگ ال دِکین  اجتماعی دانشگگ ال م ی اسگگترالیا 

در ت ویزیون  ی در حال حاضگگرو. ( بودل اسگگتDeakin Universityاسگگترالیا )

 .استرالیا نیز در قالب مفسر تاریخ جنگ به فعالیت مشغول می باشد

 John Blaxland   ندجان بالکسلِ

دفاعی و  و راهبردی مطالعات بنکسگگ ِند عضگگو ارشگگد مرکز  جان

مامی  اطنعات و امنیت و           تاریخ ن فاتی در حوزل های  تألی دارای 

شد. او مدرک دکتر     سیه می با سیا و اقیانو ر  خود را د ایتحوالت آ

  لرشگگگته مطالعات جنگ از کالج سگگگ طنتی نمامی کانادا اخذ کرد          

عاتی مشگگگترک در مأموریت های نمامی و نیز . وی سگگگابقاد مدیر عم یات اطناسگگگت

 وابسته نمامی استرالیا در تای ند و میانمار بودل است.
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 Peter Dean پیتر دین

  می دفاعی و راهبردی مطالعات مرکز ارشگگد دین عضگگو پیتر

و در کالج فرماندهی و سگگگتاد اسگگگترالیا نیز به تدریس     باشگگگد 

ست.     شغول ا  مطالعات آمریکایسابقه فعالیت در مرکز  وی م

دانشگگگ ال سگگگیدنی و نیز مرکز مطالعات اسگگگترالیا و نیوزی ند          

دانشگگگ ال جرا تاون واقع در واشگگگن تن دی.سگگگی آمریکا را نیز دارد. حوزل عنر        

 است.فاعی پژوهشی و آموزشی وی تاریخ نمامی استرالیا و مطالعات د

 James Goldrick جیمز گولدریک

به نیروی دریایی سگگگ طنتی      6591گولدریک در سگگگال     جیمز

با درجه دریاداری از آنجا   2162اسگگترالیا پیوسگگت و در سگگال   

شد. او در کالج       سته  ش ش ال     RANبازن سه تجارت دان   مدر

هاروارد  دانشگگگ ال نیوسگگگاوت ولز و نیز نیوان  ند اسگگگترالیا به        

هی حفاظت از فرماند 2112تا  2111از سگگگال  گولدریک  تحصگگگیل پرداخته اسگگگت.    

رریس کالج 2166تا  2112از سال   مرزهای استرالیا را بر عهدل داشته است و همچنین    

 دفاعی استرالیا نیز بودل است.
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 John Lee جان لی

سی و نیز             شن تن دی. سون در وا سه هاد س شد مؤ ضو ار جان لی ع

 دفاعی می باشد. و راهبردی مطالعات مرکز دانشیار کمکی

 

 Daniel Marston دانیل مارستون

یل  مارسگگگتون مدیر برنامه مطالعات نمامی و دفاعی در کالج              دان

ستاد  ست و همچنین در کالج    فرماندهی و  سترالیا در کانبرا بودل ا ا

فرماندهی و سگگتاد کل ارتش آمریکا نیز سگگابقه مدیریت دارد. وی 

ال از سگگدارای سگگابقه تدریس در کالج های نمامی اسگگترالیا و نیز  

 عنوان مشگگگاور نمامی در عراق و افغانسگگگتان به خدمت مشگگگغول می باشگگگد. به  2111

دکترای خود را در رشگگته تاریخ جنگ از کالج بالیول دانشگگ ال آکسگگفورد  مارسگگتون 

   گرفته است.
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 مرکز انتشارات

 کتاب ها

گالیپولی )              .1 ها از  یایی  جات اسگگگترال کارد: ن گان بران ند مل کن تا  Gallipoliح  )

 (.Kokodaکوکودا )

 .: پیروزی در اقیانوسیه6511-6519استرالیا . 2

: امکانات و محدودیت های راهبردی برای ژاپنع       روندها در جنوب شگگگرق آسگگگیا     .3

 }دولتِ شینزو{ آبه در جنوب شرق آسیا.

 هنجاری. و اقتصادی راهبردی  پیوند منافع: استرالیا ای هسته سیاست .4

اقیانوسگگی و توانمندی های دفاعیع   امکانات }اژدهای{ اُواتاتسگگومیع ژاپن: نمارت .5

 ساح ی ژاپن.

تا  6511استرالیا از  داخ ی اطنعات سال های اعتراض: تاریخ رسمی سازمان .6

6599. 

شی  .7 سبت اقدامات  رربی در رویکردهای بازاندی ش    ضد  ن  از هایی دری: یشور

 . استعماری پسامنازعه 

س ه    هژمونی : نمم برای مبارزل . 8 سیای پس  شرق  به گذار و مراتب س    گجن از آ

 سرد.



12 
 

 : آزادسازی گینه نو.6511استرالیای  .9

 م ت از هم گسیخته: استرالیایی ها در جنگ بزرگ. .11

 (.Centre of Gravity seriesسری مجموعه مقاالت نشریه مرکز جاذبه )

 جمعی کشتار های سنح های بالش و استرالیا .1

 ( در آسیای رو به پیشرفت.ANZUSآمریکا و استرالیا )ارتنف بین  .2

 بین. آمریکا و متحدل ایاالت بین مانور : آسیا راهبردی بالش .3

 راهبردی نسبت به اندونزی. .4

 استرالیا. برای استراتژیک بالشی: آسیا شرقی شمال در اوضاع تشدید .5

 اوکراین. به روسیه تهاجم ژروپ یتیکی پیامدهای .6

 به کاری برای بودجه باید انجام دهد؟گزارش دفاعی بعدی دولت  .7

 کرل شمالی: ورای بالش هسته ای. . 8

 پیشامدهای احتمالی و زمان هشدار .9

 پیوند دفاعی استرالیا با جنوب شرق آسیا. .11
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  نشریه مقاالت راهبردی و دفاعی کانبرا

(Canberra Papers on Strategy & Defence) 

 .6555بحران تیمور شرقی در بحران تصمیم گیری استرالیا و  .1

معرفی بین: قدیمی ترین قدرت بزرگ جهان بازگشگگت آتی خود را طراحی می  .2

 کند.

 معماری امنیت در آسیا و اقیانوسیه. .3

زمان بندی همه بیز است: سیاست ها و روندهای تنمیم راهبرد نیوزی ند در جهت      .4

 هدف گذاری دفاعی.

به نفس: بها    .5 ر مطالعه موردی از نقشگگگه ریزی نیروهای نمامی      تنش برای اتکاء 

 .6551و  6521منطقه ای استرالیا در اواخر دهه 

 استرالیا و نبرد مجازی. .6

ی  در مورد آیندل سگگیاسگگت دفاع تاریخ به مثابه سگگیاسگگت: بهاربوب بندی گفت و .7

 استرالیا.

نبرد در مقابل بازسگگگازی دفاعی: مطالعه موردی تغییرات منجر به سگگگاختار دفاعی             .8

 فع ی نیوزی ند.
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یک سگگگرمایه م ی: مجموعه مقاالت به مین سگگگال رد تأسگگگیس مرکز مطالعات             .9

 راهبردی و دفاعی.

 اخنق جنگ در عصر تروریزم. .11

 دی مرکز مطالعات راهبردی و دفاعیایران در آثار تولی

 نویسندل: اعبتار آمریکا در خاورمیانه و تواف  هسته ای با ایران. .1

Srinjoy Bose, Firouzeh Khoshnoudiparast 

 Ramesh Thakur با ایران: یک مصالحه تاریخی. نویسندل:تواف   .2

حات از گزارش آژانس بین الم  ی انرژی اتمی در     .3 یابی انجمن کنترل تسگگگ ی ارز

 PeaceBuilderمورد ایران. منتشر شدل در 

 Amin Saikalدموکراسی و ص ج در ایران و عراق. نویسندل:  .4

 Amin Saikalمنازعه اتمی ایران. نویسندل:  .5

سنم  .6 سندل    به شوروی  تهاجم و ایران انقنب گرایی  ا ستان. نوی  Amin: افغان

Saikal 

 Sergei DeSilvaهند. نویسندل:  ایرانی برای تحریم های مخمصه .7

 سقط جنین در جوامع اسنمی: مقایسه ایران و اندونزی. نویسندگان:  .8
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Terence H. Hull, Meimanat Hosseini-Chavoshi 

 استقبال از  خمر هسته ای ایران و کرل شمالی: نقطه پایان کجاست؟ نویسندل:  .9

Maria Rost Rublee 

 Elisabethمیزبانی ایرانیان و مهاجرین افغانی در شگگگهر شگگگیراز. نویسگگگندل:        .11

Yarbakhsh 

 رویدادها 

 در کنار برگزاری اسگگگترالیا م ی دانشگگگ ال در دفاع و اسگگگتراتژیک مطالعات مرکز

ل های  و مشترک با سایر اندیشکد    لرویدادهایی مانند کنفرانس های بین الم  ی مستق 

میزبانی  2161از سگگال  اسگگترالیا و نیز سگگخنرانی های عمومی  موضگگوعی و منطقه ای 

ست. ا گرفتهرا برعهدل جنگ  مطالعات سمینارهای  عه سمینارهایی تحت عنوان ومجم

ها اراره جدیدترین تحقیقات و پژوهش های  صگگورت  رمیناهدف از برگزاری این سگگ

در حوزل مطالعات جنگ در اسگگترالیا و خارا از اسگگترالیا اسگگت به نحوی که    گرفته 

 آموزندل  جذاب و قابل دسترسی باشد.

موضگگوعی تمرکزی ک ی بر موضگگوعاتی نمیر    و جغرافیایی لحاظ این سگگمینارها از 

 فرهن ی در مطالعه و اجتماعی عناصگگگر نمامی تاخ تحوالت اهمیت راهبردی و تاری

 مدو شگنبه ی  سگه  در و اسگترالیا  م ی دانشگ ال  در معموالد هااین سگمینار  جنگ دارند.

ساعت     و اکتبر اوت  ژورن  آوریل  فوریه  سامبر از  صر  9تا  1د   .شود  می برگزار ع

  فمخت  هایبخش در مرتب طور به دفاعی و راهبردی مطالعات مرکز همچنین کادر



16 
 

ش ال  ش ال  دی ر و ولزنیوساوت  دان   نرانیسخ  مخت ف دولتی ادارات همچنین و هادان

 .کنندمی برگزار سمینار و

 شماری از موضوعات این رویدادها عبارت است از:

 ای. منطقه امنیت ساختار و استرالیا ژاپن  .1

 جهت دهی های جدید در تاریخ و جنگ: مناظرل در خصوص تاریخ نمامی. .2

 ب ونه داعش دوبارل جهان را تغییر داد؟ .3

 ارتش س طنتی استرالیا. حفظ و آموزش  ارتقاء: م ی بزرگ طرح یک .4

 .2111تا  6519تجربه جنگ شهری اسراریل از  .5

 اییآمریک گفتمان و خارجی شورشیان   از حمایت: جنگ آمریکاییع ضد فرهنگ  .6

 جنگ. از

 ویژگی های آتی جنگ ها.امنیت منابع  تغییر آب و هوا و  .7

سان: روابط  .8 سترالیا  و متحدل ایاالت نمامی متحدینع هم   اقیانوی ررب جنوب در ا

 .6511تا  6512آرام از 

 جنگ. از پس تاریخ و جنگ زمان تب یغات .9

 شوروی. جماهیر اتحاد به هیت ر فهم دوبارل حم ه: بارباروسا عم یات .11
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 9921 6125 (02)شمارل ت فن: 
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