فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي
سال دهم ،شماره  ،83بهار  ،9811صفحات 452-432

مقاله پژوهشي :بازاندیشی در راهبرد بازدارندگی با کاربست نظریه سازهانگاری
ابراهیم متقی ،1روحاهلل ملکی عزینآبادی

تاریخ دریافت13/2/48:

2

تاریخ پذیرش13/3/41:

چکيده
یکی از موضوعات اصلی در مورد راهبرد بازدارندگ ی ،عقالنیدت و منطقدی بدود دمدانا ا دت د
ب عنوا یک نظری و راهبرد ،از دیرباز وجود دامت  ،ولی در نظام بینالاللیِ معاصر ،ابعاد جگیگی بد ودود
رفت ا ت .در راهبرد بازدارنگ ی ،منطقی بود دمانا مفروض رفت مگه ا ت؛ بنابراین ،ا در دمدانا
منطقی نبامنگ ،بازدارنگ ی غیرماکن وواهگ بود .درواقع ،ا ر دمانا منطقی نبامنگ ،هیچ گام از راهبردهای
بازدارنگ ی ار از و ماکن نخواهنگ بود؛ بنابراین ؤال اصلی پژوهش حاضر آ ا ت د در متفداوت
نشگرا بینالاللی از منطق و عقالنیت چ تأثیری بر راهبدرد بازدارندگ ی -بد عندوا یکدی از مهدمتدرین
دغگغ های شورهای جها  -وواهگ دامت؟ این مقال  ،با هگف پا خ ب این دؤال ،بدا مفدروض درفتن
پیچیگه مگ راهبرد بازدارنگ ی در عصر نونی و در چارچوب نظری
فرضی ا ت

ازهانگاری در تالش برای اثبات این

«در راهبرد بازدارنگ ی پیچیگه ،از یدک دو ،بد هدر میدزا

ویژ یهای اوتاری مشاب  ،میا

د داندش جاعدی مشدتر و

نشگرا  ،متقار تر بامگ ،روابط نیدز وطدیتدر وواهندگ بدود و احتادال

ار ردِ مطلوب راهبرد بازدارنگ ی افزایش مییابگ؛ از وی دیگر ،هرچ اجزای مختلف داوتار اجتاداعی
بازدارنگ ی تقار
بازدارنگ ی ب

اتری دامت بامنگ و نشدگرا ِ بیشدتری در آ دویدل بامدنگ ،احتادال تبدگیل راهبدرد
یستم وودمخرب ،افتاد در دام بازدارنگ ی و مواج مگ با چالش امنیتی بیشتر میمدود».

این مقال با روش توصیفی-تحلیلی و با ا تفاده از مندابع تابخاند ای در را دتای اثبدات ایدن فرضدی

دام

برمیدارد.
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مقدمه
نظری های بازدارنگ ی فرضیاتِ مشتر ی را مطرح می ننگ

ا رچ بسدیاری از ایدن

فرضیات از لحاظ منطقی معتبر میبامنگ ،اما ماکدن ا دت بد طدور امدل یدا مکدررا در
یا ت بین الاللی روی نگهنگ .مهمترین و ا ا یتدرین فدرض نظرید بازدارندگ ی ایدن
ا ت

دولت ها بازیگرانی عقالیی هستنگ و درباره چرایی و زما آغاز در یری اقگام ب

محا بات هزین و فایگه می ننگ .ب طور منطقدی ،ا در هزیند بعضدی ابتکدارات بیشدتر از
فصلنام علای مطالعات بینرمت ای دانش راهبردی ،ال دهم ،مااره  ،83بهار 1811

منفعت ب د ت آمگه از آ بامگ ،دولت ها از اقگامات تهداجای علید مخالفدا ودود مندع
وواهنگ مگ) . (Paul T.V. 2001: 5-12ب عبارتدیگر ،بدرای تحقدق بازدارندگ ی ،مدرایط و
فرضی های متعگدی در نظر رفت میمود

نخسدتین مدورد ،غلبد ورد رایدی در ندزد

تصایم یرنگ ا رقیب ا ت .فرض وجود عقالنیت در انگیش و رفتار رقیدب ،مفدروض
ا ا ی در ب ار یری راهبرد بازدارنگ ی ا ت .با وجود چنین عقالنیتی ا ت د رقیدب
میتوانگ با بک -نگین رد و برقراری تواز میا هزین ها و فرصت ها ،ب حسابگری
پرداوت و درصورتی

تهگیگ ارزشهای وود را ب انگازه افی جگی و مؤثر ببینگ ،برای

حفظ بقای وود مجبور ب تغییر رفتار وواهگ مگ.
ظهور بازیگرا جگیدگ تجگیدگنظرطلب آرمدا درا در عرصد بدین الالدل در ندار
جنبش ها و روه های مقاومت

نش آ ها فراتر از عقالنیت ابزاری هزین -فایگه و در

مسیر تحقق آرما ها صورت می یرد ،موجب تحول در راهبرد بازدارنگ ی مگه ا ت.
پس از حاالت یازده دتتامبر توجد ا تراتژیسدت هدا بدیش ازپدیش بد تجگیدگنظر در
بازدارنگ ی ال یک و طرح راهبرد جگیگ جلب مگه ا دت .ناوند هدایی از موفقیدت
بازیگرا جگیگ تجگیگنظرطلب آرما را و نا امی ا دتراتژی بازدارندگ ی را مدی تدوا
عقددب نش دینی نیروهددای آمریکددا از بی دروت در ددال  1138پددس از حال د حددزب اهلل،
عقب نشینی این شور از ومالی در  1118و عقب نشینی موروی از افغانستا در ال
 1133دانست .مهم ترین دلیدل نا دامی هدای ا دتراتژی بازدارندگ ی در مدوارد فدور را
می توا اعتااد بیش ازانگازه نسبت ب محا ب هزین  -فایگه از وی طرف مقابل ،بگو
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در نظر رفتن ارزش ها دانست .درواقع ،نقش مسدالل ایدگلولوژیک و ایثار راند  ،داه

چنا بر تصایم یری ها غلب پیگا می نگ

امکا محا ب را تضعیف درده و موجدب

مکست راهبرد بازدارنگ ی می مود.
بنابراین ،در وصوص مهم ترین فرض بازدارنگ ی

محا بات ود و هزین از جاندب

دولت – ملتها مبتنی بر «عقالنیت ابزاری »1میبامگ؛ این ؤال مطدرح مدی دردد د ا در
بروی از نشگرا بینالاللی؛ مامل دولتها و دروههدای تجگیدگنظرطلب آرمدا درا د
اهگاف و آرما های وود را فراتر از عقالنیت ابزاری هزین -فایگه تعریف نندگ و یدا مندافع
ال یک ،قگرت تبیین ننگ ی این مرایط را وواهگ دامت؟ درواقع ،فرض رفتار دولدتهدا
بر پای عقالنیت ابزاری هزین -فایگه ،از طریدق «منطدق ارزشمحدوری »2بدا چدالش مواجد
ردیگه ا ت؛ ب این معنا

ا ر بازیگرا  ،با منطقدی ارزشمحدور تحریدک مدونگ ( د از

طریق آ اهگاف قابل توجهی را با میزا باالیی از مسئولیت دنبدال ناایندگ ،حتدی وقتدی د
هزین ها بسیار باال بوده و موفقیت تضاینی نبامگ) ،ماکن ا ت بازدارندگ ی عالدی نبامدگ.
این اهگاف میتوانگ مامل اهگاف دینی و ایگلولوژیکی یا اهگاف روانی از قبیل عدزتنفدس
و یا مرافت بامگ

افراد حاضرنگ برای آ  ،هر چیزی حتی جا وود را فگا ننگ؛ بنابراین

این ؤال مطرح میمود

هویت و دانش جاعی از چ جایگاهی در راهبدرد بازدارندگ ی

در چنین وضعیتی با نقگهای مختلف واردمگه ب نظری بازدارندگ ی و آزمدو هدای

ازهانگاری

برووردارنگ؟ و اینک تل بازدارنگ ی چیست و در چ مرایطی رخ میدهگ؟

مقال پژوهشی :بازانگیشی در راهبرد بازدارنگ ی با اربست نظری

وود را ب میوهای

این نظری آ را مسلم میپنگارد ،محا ب نکننگ؛ آیا نظری بازدارنگ ی

مختلف آ در محیط عینی ،ب نظر می ر گ ابعاد مختلف آ نیازمنگ بازانگیشی مدیبامدگ؛
بر این مبنا و در تالش در جهت د تیابی ب این هگف ،ایدن پدژوهش بد نقدگ مفدروض
عقالنیت ابزاری طرح مگه در نظری بازدارنگ ی پرداوت و با ارزیابی تحوالتِ رخ داده در

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. Instrumental rationality
2. Value rationality
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این مفروض ب پایش آ بر ا دا

مفهدوم داندش جاعدی 1در پرتدو داوتار اجتاداعی

بازدارنگ ی 2از منظر ازهانگاری میپردازد.
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
ـ پيشينه و ادبيات تحقيق
ارزیاب ی بازدارنگ ی از منظر ازه انگاری و جایگاه دانش و هویت جاعی در عالکدرد
مطلوب بازدارنگ ی در محیط امنیتی -دفاعی نامتقدار  ،هادواره از دوی نظرید پدردازا
فصلنام علای مطالعات بینرمت ای دانش راهبردی ،ال دهم ،مااره  ،83بهار 1811

بازدارنگ ی مورد غفلت قرار رفت یا آ طور

بایگ و مایگ ب آ پرداوت نشدگه ا دت.

بااین حال  ،در حوزه بازدارنگ ی ،مقاالت و پژوهش های بسیاری انجام مدگه ا دت و هدر
گام ب فراوور موضدوِِ مدورد تحقیدق بدر جنبد هدای واصدی از ایدن مفهدوم -تئدوری
پرداوت انگ و اغلب بر چگونگیِ ار رد ،عالیاتی مگ  ،ویژ ی های الزم برای ایجاد نظام
بازدارنگ ی و درنهایت محصور بود در میا قگرتهای بزرگ تأ یگ دارنگ .عسدگروانی
(( )1811عسگروانی )11-83 :1811،در مقال ِ وود با برر ی و تبیین مفهوم عالدیِ بازدارندگ ی از
نگاه قگرتهای بزرگ و بروی دارنگ ا ِ الح هست ای در پیِ توضیح این مسئل ا ت د از
بین

روش بازدارنگ ی ،ولع الح و نترل تسلیحات ،دگامیدک بهتدر مدیتواندگ نظدم و

امنیت بینالالل را حفظ ناایگ .ب این ترتیب از دیگ وی برای حفظ امنیدت بایدگ از میدا ایدن
 ،د ت ب انتخاب زد

درنهایدت بازدارندگ ی زیند منا دب تلقدی مدی دردد .الرندس

فریگمن در تاب مفیگ وود ب نام «بازدارنگ

ی»((Freedman, 2008))2008

به بحد

دربداره

مفهو م بازدارنگ ی و چگونگیِ ورود آ ب ادبیات بین الالدل مدی پدردازد .از نظدر وی در
دورا جنگ رد ،بازدارنگ ی ،فتاا ِ غالب ب ماار مدی رود امدا نهادیند مدگ  ،عدگم
پویایی و رخ نگاد یک جنگِ بزرگ ب ا تثنای جنگ هایی

در حامی جنگ درد رخ

می داد ،ب تگریج بب عقبنشینی بازدارنگ ی مگ و با پایدا جندگ درد ایدن احسدا
قوت رفت

بازدارنگ ی می بایست تنوِ رویکردها و الگوها را دامت بامگ.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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1. Collective knowledge
2. Social Structure of Deterrence

پاتریددک مور ددا
فا تورهای

((Morgan, 2008))2008

ان ای اماره می نگ

در تدداب بازدارنددگ ی در عصددر حاضددر ب د

هر دولتی بدرای ایجداد و اجدرای بازدارندگ ی نیازمندگ

آ ها ت؛ این فا تورها؛ مامل الف) ظرفیت نظامیِ تأثیر ذار؛ ب) تواناییِ تحایلِ هزیند هدای
نگین ب طرف مقابل؛ ج) توانایی ا تفاده از یا ت بازدارنگ ی در بحبوح ِ جنگ با دیگرا
ا ت .مور ا با تبیین امل چگدونگیِ پیدگایش و تکدوین بنیدا هدای نظدریِ بازدارندگ ی و
تعارضات تسلیحاتی ،بازدارنگ یِ هسدت ای را بهتدرین راه بدرای بقدای مدیداندگ .دیویدگ لِیدک
وقوِ حادث  11تتامبر حرفی برای فتن نگامت بدرای هادین الزم ا دت حدوزه مطالعداتِ
امنیتی و آ ادمیسینها مطالعات وود را بر روی افراط راییِ تروریسم متار ز ازنگ .لِیدک بدا
اماره ب این مطلب
ا ت

تا قبل از حادث فور ،افراط رایی تروریسم اولدویتی نگامدت ،امیدگوار

ی جگیدگی را بداز ندگ .از نظدر لیدک ،در رویکدرد متعدارف و
بتوانگ حوزه مطالعدات ِ

عقالنی ،بازیگرا  ،اهگاف ،موضوعات و ابزارها مشخص هستنگ؛ اما در افراط رایی تروریسم،
ا تراتژیها از ترجیحات و روابط یا ی ضعیف پیروی می ننگ ،ب هاین دلیل الزم ا ت بدا
مطالع دقیقِ آ  ،التالف چنگجانب ای از دولتها برای مقابل با آ ایجاد دردد .در ایدن مقالد
لیک از بازدارنگ ی برای مقابل با افراط رایی تروریسم غفلت مدی ندگ و در مقابدل هاچندا
محا بات عقالنیِ واص وود را دارنگ و تروریسم نیز محا بات و منا دبات وداص ودود را
دارد

ازهانگاری

بروورد از طح دولتها را مگنظر دارد؛ اما این نکت را نبایدگ فرامدوش درد د دولدتهدا،

مقال پژوهشی :بازانگیشی در راهبرد بازدارنگ ی با اربست نظری

( (Lake, 2002: 15-21))2002نیز ا تگالل می نگ

رویکدرد متعدارف و عقالندی بد جندگ بدا

متفاوت از منطقِ حا م بر نظام بینالاللیِ دولت-محور ا ت.

هاچنین ،ا تفا
میپردازد

یاباال

(2015: 51-62))2015

 ،(Cimbala,طدی مقالد ای بد ایدن مسدئل

بازدارنگ ی هست ای و بحرا ثبات در دنیایِ چنگقطبی هست ایِ پساجنگ رد

ب ویژه در روابط هست ای میا رو ی و آمریکا ،هااننگ دورا جنگ رد جوابگدو نیسدت؛
هرچنگ مسکو و وامنگتن هاچنا زادوان های هست ای و نظامی وود را تقویت می نندگ
اما هااننگ دورا جنگ رد از حال نا هانیِ هست ای علی هاگیگر ها ی ندگاندگ؛ امدا
موضوِ اصلی این ا ت
تاایل برای ب د ت آورد

در بروی از مناطق دنیا ماننگ واورمیان  ،آ یای جنوبی و مرقی
الحهای هست ای زیاد مگه ا ت .از آنجا

این مناطق امال

261

مستعگ بحرا هست ای می بامنگ ،نوِ جگیگی از بازدارنگ ی ،جدایگزین رژیدم بازدارندگ ی
دورا جنگ رد با مر زیت اروپا مگه ا ت

در آ تهگیدگات منطقد ای د مهدمتدرین

آ هددا زرادوان د هددای هس دت ای ا ددت بددا نا یونالیسددم ،مددذهب ،انتخددابهددای یا ددی و
حسا یتهای ژلوپلیتیک و مواردی از این د ت تر یب مگه و آرای هدای مداتریسِ جگیدگ
بازدارنگ ی در قر بیست و یکم را تشکیل میدهنگ.
ب طور لی در ادبیات مطروح هاچنا نقش دولدتهدا ،لیدگی و توجد چندگانی بد
فصلنام علای مطالعات بینرمت ای دانش راهبردی ،ال دهم ،مااره  ،83بهار 1811

بازیگرا غیردولتی و تروریستها نشگه ا ت .درحالی

حگاقل از پایدا جندگ درد بد

این و ،بازیگرا ِ غیردولتی نقشدی لیدگی در مدطرنج یا دت دارندگ و نادیتدوا منکدر
تأثیر ذاری نقش آ ها بر تحوالتِ بینالاللی مگ .هیچ دولتی چنا ریسک بزر ی را انجدام
نایدهگ

ب قگرتانگترین شور جها -یعنی ایاالتمتحدگه -د در تادامی حدوزههدای

اقتصادی ،یا ی ،نظامی ،فنّاوران
عقالنیت بر ا ا

رآمگ ایرین ا ت حالد ندگ ،چدرا؟ چدو منطدق و

هزین -فایگه ا ت؛ امدا القاعدگه فدارز از محا دبات و عقالنیدت ابدزاری

چنین ریسکی را انجام داد؛ زیرا مبنای عال آ عقالنیتِ ارزمی بود ،ب این معنا د هدگف
اهایت دارد و محا ب هزین -فایگه چنگا ارزمانگ تلقی نایمود.
ـ چارچوب نظري
در این پژوهش با توج ب موضوِ ،ؤال و فرضی اصلی از تلفیق دو چارچوب نظدری
ازهانگاری و بازدارنگ ی بهره می یریم.
سازهانگاری

این مکتب بر ا ا

نظری اجتااعی مکل می یرد

بینالالل نگارد و درعینحال عقیگه دارد

نزاعی با بنیا های اصدلی روابدط

یا ت بینالالل در قالدب جامعد بدینالاللدی

مکل می یرد ن نظام بینالالل .از دیگ ازهانگارا

اوتارهای معنایی یا هنجاری ب انگازه

اوتارهای مادی اهایت دارنگ و نظامهای متشکل از ایگهها ،باورها و ارزشهدای مشدتر
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نیز وصیص های اوتاری دامت و تأثیری بسیار زیاد بدر دنشهدای اجتاداعی و یا دی

دارنگ .1بگین قرار ازهانگارا بر بُعگ بیناذهنی 2مناوت تار ز مدی نندگ ،چرا د بدر جنبد
اجتااعی هستی انسا تأ یگ می ننگ

(2006: 8

 .)Copeland,از دیگ ازهانگدارا

معنایی ،هویت و منافع نشکرا را مکل میدهندگ و رابطد میدا

داوتارهای

دار زارا و داوتارها

مبتنی بر تکوین متقابل ا ت ( .)Bellamy, 2001: 11البت ب رغم این موارد ،هاچنا

وایدت

عنوا می نگ در زنگ ی اجتااعی ،امور مادی و معنایی هاواره درهمبافت انگ و ایدن امدر بد
لحاظ نظری ب معنای جگا رد آ ها از هم ،یا تابع رد و تقلیل داد یکدی (نسدبت) بد
ازهانگارا

اوتارهای اجتااعی را اوت و پرداوت عواملی هاچو دانش مشتر  ،مندابع

مادی و عالکردها میداننگ و از آنجا

در نظر آ ها امور انگیش ای تأثیری قاطع و تعیدین نندگه

بر رونگها و نتایج پگیگهها دارنگ ،لذا دانش دارای جایگاه مهای ا دت .دازهانگدارا

رچشدا

امنیت را در نحوه تفکر بازیگرا نسبت ب پگیگارها و موضوعات ،ب وصوص مندافع و تهگیدگها
میداننگ و معتقگنگ هر انگازه ادرا ات و منطق متقابل بازیگرا نسبت ب پگیگارها و موضدوعات،
نامتجانستر بامگ میزا بیاعتاادی میا آنا افزایش بیشتری مییابگ و دولتها بیشدتر بد دوی
وودیاری و وودمحوری حر ت می ننگ(مشیرزاده.)1-886 :1833 ،
ازهانگارا معتقگنگ آنچ بازیگرا و بازی را در یا ت جهانی مکل میدهدگ فکرهدا
را ب وجود آورده و وا نش را امکا پذیر میناایگ ( .)Wendt, 1111:183درباره قگرت هنجار-
ها هم ازهانگارا معتقگنگ

ازهانگاری

هستنگ و فکرهایی

هنجاری مگه بامنگ ن تنها بازیگرا را محگود میناایگ بلک بازیگرا

مقال پژوهشی :بازانگیشی در راهبرد بازدارنگ ی با اربست نظری

دیگری نیست (.)Wight, 2011: 161

هنجارها ،هویتها را مکل میدهندگ و هویدتهدا مندافع را

تشکیل میدهنگ .هاچنین ،وجود و نفوذ بروی از این هنجدارهدا بد ایدن معندی ا دت د
اوتار – ار زار با هم در نش و وا نش هستنگ؛ بنابراین ،روابط بینالالدل مشدروط بد
جامع ا ت و امنیت تنها در عرص بین الاللدی و بدگو ارتبداط بدا جامعد مدکل نخواهدگ
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .1در این میا  ،ونت مادی رایی را وصیص

اوتار رایی نوواقع را میدانگ و چنین عنوا می نگ

رویکرد اوتار نظام بینالالل تنها ب مثاب توانانگیهای مادی بوده و ویژ یهای معنایی

مطدابق بدا ایدن

اوتار اجتاداعی را قدوام

میبخشگ در رویکرد مذ ور لحاظ نشگه ا ت (.)Wendt, 1111: 16
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رفت .لذا ا ر منافع تغییر رد ب واطر تغییدر ا ا دی در هویدت و هنجارها دت
میخو

(وثدوقی و

.)113 :1811 ،

درواقع ،ازهانگاری بر مبنای هستیمنا ان و معرفتمنا ان وود بر عوامدل فکدری و
معنایی نظیر فرهنگ ،قواعگ ،انگارهها و هویت و هاچنین بر اوت بود امنیت تأ یگ دامدت
و این مفهوم را نیز یک مفهوم اجتااعی ،زمین منگ و نسبی میدانگ د در فرآیندگ اجتاداعی
بر اوت میمود و قوام مییابگ

(ر

ولی ثانیآبادی .)81 :1831 ،ریش هدای مفهدوم امنیدت هدویتی

فصلنام علای مطالعات بینرمت ای دانش راهبردی ،ال دهم ،مااره  ،83بهار 1811

ب وصوص در طح فردی در مطالعات روابط بینالالل و یا ت وارجی از نظری «وجود
انسانی» آنتونی یگنز در طح فردی ا تنتاج مگه ا ت .یدگنز امنیدت هسدتیمنا دان در
طح فردی را ب صورت نیاز ا ا ی و اولی افراد تعریف میناایدگ

(65

 .)Giddens,1111:بد

نظر وی ،امنیت هستیمنا ان یک پیشنیاز و پیشمرط ا ا ی بدرای دار زاری ،1هویدت
مخص و وودمنا ی ا ت .این هویت فردی ب طور اده از پیش دادهمدگه نیسدت ،بلکد
بایگ ب صورت روزمره و عادی از طریق فعالیتها و اقگامات وا نشی فدرد ،تولیدگ و حفدظ
مود .از دیگ وی ،امنیت هستیمنا ان عبارت ا ت از احسدا
مامل اعتااد و اطاینا پای ای و اولی

ایاندی فدرد در جهدا

د

ایر مردم نیز میمود .جلب چنین اعتااد و اطاینانی

بدرای اینکد مدخص آرامدش ودود را حفدظ ندگ ،ضدروری ا دت

(1151: 28

.)Erickson,

ب عبارت دیگر ،امنیت هستیمنا ان  ،امنیت هستی و وجودی ا ت؛ نوعی اطاینا از اینکد
جها  ،آ ون هست

بایگ بامگ.

میتز نیز با عطف توج ب مفهوم امنیت هستیمدناوتی -آنجدا د از نقدش منا دبات
اجتااعی عادی مگه در تثبیت هویت نشگرا صحبت ب میا مدیآیدگ -بد نقدش عوامدل
معنایی در امنیت هستیمنا ان پرداوت .درواقع ،در نگاه وی جامع ب عنوا روی هایی د
افراد (روالهای عادی طح فردی) آ را برمی ازنگ ،مسئل امنیت هستیمدناوتی افدراد را
حل می نگ

(2006a: 881-3

اجتااعی هستنگ
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 .)Mitzen,لذا ،بگین طریق میتوا ا تنباط درد د ایدن عوامدل

یفیت اتصال ب روالهای مذ ور را ب لحاظ متصلب یا منعطدف بدود
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. Agency

مشخص می ننگ  -آ چنا

میتدز امداره مدی ندگ )Mitzen, 2006a: 850-1( -و از طدرف

دیگر در این رونگ ،هویت ار زارا نیز بر اوت میمود .البت  ،نبایگ از واطر دور داوت
ازهانگاری مورد نظر میتز  ،ازهانگاری طح نظام ا ت .ب

فت میتز  ،دولتهدا نیدز

ب ماننگ ایر نشگرا اجتااعی نیاز ب در و فهم ثابتی از هویت فدردی و ارجحیدتهدا،
اهگاف و منافع وود دارنگ و برای انجام هر نش و عالی نیاز ب یدک هویدت تعیدینمدگه
دارنگ

آ عال و اقگام را مکل دهنگ (.)Mitzen, 2006b: 261

بازدارنگ ی از مفاهیم راهبردی در روابط بدینالالدل بدوده و بد رغدم قدگمت تداریخی
ارویژه آ  ،بخش عاگهای از نظرید پدردازیهدا پیرامدو آ متعلدق بد نیاد قدر بیسدتم
میبامگ(بیلیس و دیگرا

؛  .)211-220 :1832بازدارنگ ی در فرهندگ راهبدردی بد معندای «اتخداذ

تگابیر ونا و از وی یک دولت یا روهی از دولتهدا بدرای مدأیو

درد دولدت یدا

دولتهای دیگر از پیگیری یا ت های تهگیگآمیز یا انجام اقگام ا ا ی برای بازدامتن یک
دولت از د ت یازیگ ب اقگام تجاوز اران و یا راهبرد جنگ محگود در صورت وقوِ و یا
تگابیری ا ت

با ا تفاده از و ایل روانی ب جای ابزار فیزیکی از بدروز جندگ یدا تهگیدگ

جلو یری مدی ندگ»(محادگنژاد و ندوروزی .)85 :1813 ،بد طدور لی در ادبیداتِ ال دیکِ روابدط
طرف مقابل می بامگ .راهبرد بازدارنگ ی ن برای جنگیگ ؛ بلک ب منظور جلدو یری از آ و

ازهانگاری

بین الالل ،هگف بازدارنگ ی جلو یری از اجرایی و عالیاتی ناود تصایاات نظامی تو ط

مقال پژوهشی :بازانگیشی در راهبرد بازدارنگ ی با اربست نظری

بازدارندگي

حفظ صلح ا تفاده میمود و طرف مقابل را متقاعگ می نگ د در میدا راههدای موجدود،
تجاوز و اقگام عالیاتی دارای اترین اثر ا ت .بازدارنگ ی ب لحاظ فیزیکی از طرف مقابل
دفاِ نای نگ ،بلک از لحاظ روانی مانع از تجداوز مدیمدود ( دالینز؛  .)161 :1810یسدینجر در
وصوص اهایت زمین روانی بازدارنگ ی می ویگ« :بازدارنگ ی بیش از هر چیز وابست بد
مال های روانی ا ت .در این یا ت عی میمود تا با بدروز وطدراتِ غیرقابدل تحادل،
طرف مقابل را از ارتکاب ب عال بازدامت؛ پیروزی این یا دت بسدتگی دارد بد آ داهی
امل از محا بات طرف مقابل؛ بلوفی
ا ت

جگی تلقی مدود ،بد مراتدب مدؤثرتر از تهگیدگی

ب عنوا یک بلوف تلقی مود .برای مقاصگ یا ی ،میزا قگرت مؤثر نظامی یدک

265

شور ،ارزیابی شور دیگر از آ قگرت ا دت .پدس مدال هدای رواندی دماهایدتتدر از
آموزههای نیروهای راهبردیِ ر ای نیستنگ» (ازغنگی و رومنگل؛ .)208-205 :1835
بازدارنگ ی در اده ترین تعریف عبارت از :نوعی ویژ ی روانی و فکری میبامدگ د
در آ یک طرف عی در نفوذ بر رفتار طرف مقابل در جهت مطلدوب ودود دارد .هرچندگ
نفوذ میتوانگ از راههای مختلف و با اهگاف مختلف بامگ؛ ولی بازدارنگ ی ندوِِ واصدی از
اعاال نفوذ ا ت

ب طور مستقیم و آمکار بر مبندای تهگیدگ بد تهداجم« ،تحدریم »1و یدا

فصلنام علای مطالعات بینرمت ای دانش راهبردی ،ال دهم ،مااره  ،83بهار 1811

«محروم رد  »2طرف مقابل از منابع میبامگ؛ بنابراین ،در بازدارنگ ی عنصدر روا منا دی
نیز بسیار اهایت دارد و در صدورت عدگم امکدا فهدم یکسدا طدرفین ،مکسدت وواهدگ
وورد( .)Nye, 2011: 85نظری بازدارنگ ی ،از نظر اد ی بسیار ظریدف و بدا دقدت طراحدی
مگه ا ت .هگف بازدارنگ ی جلو یری از اقگامی ا ت
دیتلاا ی قهری ،8راهبرد مرتبطی ا ت
ا ت

افرادی مایل ب انجام آ هستنگ.

ب دنبال وادار رد

نشدگرا بد انجدام داری

در صورت نبود آ اجبار ،تادایلی بدرای انجدام آ نگارندگ؛ بندابراین طبدق نظرید

بازدارنگ ی ،محا باتِ منطقیِ یک رقیب احتاالی برای تغییر وضعیت موجود ،با یک تهگیگ
معتبر میتوانگ تغییر نگ ،تهگیگی

هزین های اقگاماتش را افزایش مدیدهدگ .بدرای آنکد

تهگیگی معتبر بامگ بایگ توا تهگیگ ب اقدگام متقابدل و عدزم معتبدر و را دخ بدرای اعادال
تهگیگات تقویت مود (.)Huth and Russett, 1110: 851
درواقع ،مرایط تحقق بازدارنگ ی وجود یک دمان منطقی ا ت

میتواندگ عواقدب

احتاالی یک چالش را محا ب رده و تس در پا خ ب تهگیدگِ معتبدرِ اقدگام متقابدل ،بدار
دیگر عواقب احتاالی را برر ی نگ .قگرت تبیینی این نظری عایقا بر نظری اقتصداد ودرد
مبتنی ا ت

8

در آ محا ب هزین و فایگه از جانب بازیگرا مفروض رفت مدگه ا دت؛

بنابراین در چارچوب این نظری  ،دمان تنها در صورتی ب تهگیگ ادام وواهگ داد

منافع

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. Sanction
2. Deprivation
266

8. Coercive Diplomacy
8. Microeconomics

مورد انتظار بیش از هزین های احتاالی اقگاماتش بامنگ؛ بنابراین بایگ فت مهمتدرین اصدل
در بازدارنگ ی ،قابلیت ایجاد تر

در ذهن مخاطبا بازدارنگ ی ا ت

(2018

 .)Trujillo,این

منطق ب رغم اینک ب انگازه ا تفاده ازما یافت از وشونت قگمت دارد؛ ولی تنهدا در قدر
بیستم وارد آموزههای راهبردی متعارف مگه و در نشهای متقابل یا ی بد دار رفتد
مگ ،از آغاز دورا هست ای و ظهور تسلیحات هست ای ،توا تخریبی این جنگافزارهدا بد
انگازهای باال بود

تأثیر بازدارنگه ای ایجاد رده بود؛ هاین موضوِ منجر مدگ تدا «برندارد

اصلی از ا تقرار ارتش ،پیروزی در جنگ بود؛ از حاال ب بعگ هگف اصلی بایگ جلو یری از
وقوِ جنگ بامگ» ( .)Brodie, 1186: 16از این مقطع بد بعدگ بازدارندگ ی بد عندوا اقدگامی
راهبردی برای منع جنگ هست ای ،از طریق اعاال ماانعت و با تهگیگ ب مجدازات ،نهادیند
مگه و درنتیج ب بخشی از هویت نشگرا و نحوه ادرا آ ها از جها وود تبگیل مدگه
ا ت.
«ا نایگر» نیز بازدارنگ ی را این ون تعریف میناایگ
منصرف رد دمان از اقگام نظامی ا ت

«ا ا ا ،بازدارنگ ی بد معندای

ب و دیل تهگیدگ او بد هزیند هدایی فراتدر از

منافع مگنظرش انجام می ردد» ) .(Snyder, 1161: 8این تعریف ،دو مفهوم بدرای بازدارندگ ی
الف؛ بازدارنگ ی از طریق ماانعت (جلو یری از توانانگ مدگ دمدان بدرای ارتکداب

ازهانگاری

را در برمی یرد:

مقال پژوهشی :بازانگیشی در راهبرد بازدارنگ ی با اربست نظری

برودی »1هگف اصلی جنگ و جنگافزارهای نظامی را چندین اعدالم ندگ« :تدا نو هدگف

تهاجای موفقیتآمیز).
ب؛ بازدارنگ ی از طریق اعاال مجازات (منصرف رد دمان از تو دل بد زور؛ بدر
این ا ا
بر ا ا

اقگام ب رفتار نامطلوب ،برایش را تاام میمود)). (Snyder, 1161: 18- 16
تعاریف ارال مگه بازدارنگ ی بر پای مفروضات زیر ا توار میبامگ:

 -1نشگرا عاقل هستنگ؛
 -2دانش مشتر ی از قوانین و منطق اجتااعی این بازی دارنگ؛
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. Bernard Brodie
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 -8در ارتباطاتی پیگا و پنها در یر هستنگ ( بیشتر ب عنوا تبدادل اطالعدات مدناوت
میمود تا تالش برای د تیابی ب فهم جاعی)؛
 -8نشگرا با دقت ب ارزیابی تهگیگات احتاالی ،هزین هدا و د دتاوردهای راهبدردی
میپردازنگ؛
 -5میتواننگ احسا ات وود را نترل ننگ؛
 -6مفروضات هنجاری در مورد تنا ب اقگامات نظامی دارنگ.
فصلنام علای مطالعات بینرمت ای دانش راهبردی ،ال دهم ،مااره  ،83بهار 1811

ار رد بازدارنگ ی نیز مبتنی بر تحقق مرایطی
موفقیت بازدارنگ ی،

ان ا ت ،ب عبارتیدیگر بدرای تحقدق و

اصل «توانایی»« ،ارتباط» و «اعتبار» بایگ مورد توج قرار یرد؛ مبتنی بدر

اصل توانایی ،بازدارنگه بایگ توا افی برای ضرب ب متخاصم را دامت بامگ ب نحدوی د طدرف
مقابل بفهاگ

در صورت هر ون اقگام وصاان  ،ضرب جبرا ناپدذیری وواهدگ ودورد .اصدل

ارتباط جهت انتقال تهگیگ ب متخاصم ا ت؛ ب نحوی ب طور دقیدق از حدگود اعادال مانوعد
آ اهی یابگ تا اقگام ب اعاال وصاان نناایگ .اصل اعتبار نیز اماره ب اعتبار تهگیگ دارد د تدأثیر
روانی بر طرف مقابل برای جلو یری از اقگام وواهگ دامت(بیلیس.)13 :1832،
روششناسي تحقيق
این مقال از روش توصیفی-تحلیلی برای پا خ ب

ؤال پدژوهش بهدره مدیبدرد .در ایدن

روش ،محقق در ابتگا تالش می نگ تا با ا تخراج اطالعات از مندابع وندا و و ارالد آ هدا،
تنها ب توصیف مرایط بتردازد .در بخش بعگ ،با ا تفاده از ا تگالل و با توجد بد توصدیفات
ارال مگه ،ب توضیح و تشریح این مقول میپردازیم و ب این ترتیدب در جهدت تبیدین فرضدی
وود اقگام می نیم .ب هاین ترتیدب ،در ایدن پدژوهش نیدز تدالش مدگه تدا در ابتدگا نظرید
ازهانگاری و بازدارنگ ی و عناصر و ازو ارهای آ ها مورد اماره قدرار یدرد و دتس بد
تحوالت بازدارنگ ی در عصر ندونی و جایگداه مؤلفد هدای دازهانگداری در ایدن تحدوالت
پرداوت وواهگ مگ و پس از آ با ا تفاده از تبیین و ا تگالل ،نظرید بازدارندگ ی پیچیدگه در
عصر نونی بر ا ا
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نظری

ازهانگاری مورد ارزیابی قدرار مدی یدرد .جادعآوری دادههدا از

طریق مطالعات تابخان ای و ا نادی ا ت و تحلیل فرآینگ ب صورت نظری انجام وواهگ مگ.

یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف .یافتههاي تحقيق
ـ بازدارندگي هستهاي در جنگ سرد؛ پيچيدگي پایين ساختار اجتماعي
جنگ رد ،بازدارنگ ی هسدت ای و داوتار اجتاداعیِ تشدکیل دهندگه آ  ،ند تو دط
قابلیتها و فناوریهای نظامی و ن تو ط تعامل راهبردی نشگرا عقالنی تعیین مدیمدگ؛
بلک بازدارنگ ی در دورا جنگ رد درنتیج یک فرآیندگ تداریخی و فرهنگدی یداد یری،
اصول جنبشِ رومنگری و مگرنیتد و ارزشهدای دکوالر ا دتوار بدود د در چدارچوب
عقالنیتِ ابزاری و مفاهیم ،نهادها و ابزارهای متنا ب با آ تعریف میمدگ؛ بندابراین ،آنچد
در دورا جنگ رد باع

هاگرایی فزاینگه نهادهای یا ی و نظامی آمریکا و موروی ب

ات منطق راهبردی مشاب مگ ،تنها نیاز مشتر برای جلو یری از جندگ هسدت ای نبدود،
بلک ب علت وجود مفهومی مگر و بر اوت اجتااعی از عقالنیت بود .این در مشدتر
از عقالنیت ،ب نشگرا اجتااعی اک رد تدا اقدگاماتی را مبتندی بدر محا دبات تحلیدل
هزین -فایگه (در نار عوامل روانی و عاطفی اجتااعی) ب انجام ر اننگ.
فرهنگِ بازدارنگ ی در بازدارنگ ی هسدت ای (و نتدرل تسدلیحات) در طدول جندگ درد،
بازدارنگ ی مگ؛ درواقع پایگاریِ نظری و عالِ واص بازدارنگ ی هست ای در طول جنگ درد،
از طریق دانش مشتر ی میسر مگ
بازدارنگ ی بود

ازهانگاری

دانش مشتر را حفظ رد (و تو ط آ هدم حفدظ مدگ) د درنتیجد باعد

پایدگاری رابطد

مقال پژوهشی :بازانگیشی در راهبرد بازدارنگ ی با اربست نظری

رمار از بحرا ها و فرصتها ایجاد مگ .منطق فرهنگیِ بازدارنگ ی در آ دورا مبتنی بدر

متشدکل از معدانی مشدتر  ،فنداوری اجتاداعی و فتادا

تو دط جوامدع معرفتدی ،منتشدر و نهادیند

مدگه بدود ()Adler, 9114: 25-909

ب عنوا مثال در وصوص مساللی ماننگ بازدارنگ ی از طریق اعاال تهگیگ ،بازدارنگ ی از طریدق
اقگام متقابل ،بازدارنگ ی سترده ،حال اول و دوم ،نترل تسدلیحات هسدت ای و غیدره بد طدور
سترده اتفار نظر وجود دامت.
بنابراین ،بگو توج ب اینک بازدارنگ ی هست ای جنگ درد ،بد طدور مسدتقیم باعد
جلو یری از جنگ هست ای مگ و یا اینک ب طور غیرمستقیم ،محیط باثباتی را ایجاد رد
امکا برقراری روابط یا ی را فراهم رده و باع

پایا یافتن جندگ درد مدگ ،روابدط
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قگرت نسبتا متقار (مادی و اجتااعی) مابین ابرقگرتها ،منجر ب ایجاد باورهدای مشدتر
باع

در مورد «قواعگ بازی» مگ

تشکیل طح پایینی از پیچیدگ ی و درنتیجد موفقیدت

بازدارنگ ی متقار مگ ( .)Paul& et al, 4001: 19درنتیج میتوا عندوا نادود د

داوتارِ

اجتادداعیِ بازدارنددگ ی در دورا جنددگ ددرد در ددطوح پددایینی از پیچیددگ ی بددوده و بددا
ویژ ی هایی نظیر ،تقار ِ دانش جاعی ،حضور دو نشدگر د هدر دو از لحداظ داوتاری
مشاب بوده و از مجاوع ای از اصول مشاب پیروی مدی ردندگ و توزیدع دموبدیش متقدار
فصلنام علای مطالعات بینرمت ای دانش راهبردی ،ال دهم ،مااره  ،83بهار 1811

قگرت مادی و اجتااعی ،هاراه بود.
ب .تجزیهوتحليل یافتهها
با فروپامی اتحاد جااهیر موروی و پایا جنگ رد و تغییر روابط راهبردی از روابدط بدین
ابرقگرتها ب

ات روابط بین بازیگرا متکثر و نوظهور؛ ماننگ دولتها و قگرتهدای نوظهدور

منطق ای ،بازیگرا بیدولت؛ ماننگ مبک ها و ازما های ضدگ یسدتای و ظهدور دولدتهدای
تجگیگنظرطلب آرما را ،اوتار اجتااعی بازدارنگ ی پیچیگهتدر از قبدل مدگ؛ درنتیجد مداهگ
تغییر اوتار اجتااعی بازدارنگ ی متقار ب

اوتار اجتااعی بازدارنگ ی نامتقار بدودیم .یکدی

از دالیل مهم این وضعیت را میتوا تغییر چشاگیر دانش جاعی بازدارنگ ی دانست.
ـ ساختار اجتماعي بازدارندگي پيچيده در محيط امنيتيِ نامتقارن
در حال حاضر ،فرهنگِ بازدارنگ ی ب دو فرهنگ متضاد تقسیم مگه ا ت .یکی از ایدن
فرهنگ ها ،نسخ تو ع یافت ای از هاا فرهنگ بازدارنگ ی دورا جندگ درد ا دت د
ب طور عاگه( ،اما ن امل) در غرب مایع ا ت .فرهنگ بازدارنگ ی نشگرا ضگ غربی را
میتوا ب عنوا پا خی ب تجگد و عقل رایی غربی و یا بد عندوا ناوند ای از جدایگزینی
واقعی با مگرنیت دانست

منطق آ ماکن ا ت بدا فرهندگ بازدارندگ ی رایدج ،متفداوت

بامگ؛ این فرهنگِ بازدارنگ ی تا حگی از باورهای ملی– نژادی و احسا ات عایق مدذهبی
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نشددگرا تجگیددگنظرطلب و یددا تر یبددی از ایددن دو نشددأت مددی یددرد و دارای تاددایز
معرفت مناوتی جگی با غرب در وصوص منطق عقالنیت ابزاری و بحد

هزیند و فایدگه

از مرگ»1

ا ت .ب عنوا مثال «تر

نخبگا غربی برای قر ها آ را ب عنوا بخشدی از

فرهنگ بازدارنگ ی مطرح می اوتنگ تا از طریق « رفتن جا » انسا ها ،قگرت بازدارندگه و
بازدارنگ ی ایجاد نااینگ؛ در مورد نشگرا ارزمی آرما را بد بدنبسدت ر دیگه ا دت
).)Eisenstadt, 0222: 1-02
نکت بااهایت دیگر برای فرهنگ بازدارندگ ی در دورا جندگ نامتقدار آ ا دت د
بازدارنگ ی هست ای در طول جنگ رد ،بر این فرض جاعدی ا دتوار بدود د بدا ظهدور
رفت یا مهار میمونگ؛ اما هاا طور

دانیل اناا  2بیا می نگ ،تصدایم یدری از دو بعدگ

نیا هومیار و ریع و هاچنین آ اهان و منطقی برووردار ا ت

()Kahneman, 4002

د در

منطقِ بازیگرا ِ نوظهور ،ار رد بازدارنگ ی بیشتر تحت تأثیر وا دنش احسا دی و عداطفی
مگیگ بازیگرا ب تحقیر ،مرم و یا ناامیگی قرار می یرد تا محا ب «آ اهان » 8در وصدوص
میزا ِ تواناییها و تهگیگ

(4002: 33-998

 .)Lebow,نکت دیگری د جندگ درد را از دورا

جنگ نامتقار متاایز می ازد این ا ت

در طول جندگ درد ،ند تنهدا ماهیدت مر بدار

الحهای هست ای ،بلک دانش مشتر ی

بین آمریکا و اتحاد جااهیر موروی ایجاد مگه

بود ،باع

مگ تا هیجانات هر دو طرف در مسدیر جلدو یری از جندگ هسدت ای مدگیریت

مشتر ِ هر دو ابرقگرت درباره چگونگیِ جلو یری از جنگ هست ای از طریق بازدارندگ ی

ازهانگاری

مود .ب بیا دیگر ،تعامالتِ ا تراتژیکی میا دو بلو فارز از تغییر دولتها ،تحت داندش

مقال پژوهشی :بازانگیشی در راهبرد بازدارنگ ی با اربست نظری

الح های هست ای نقش احسا ات و عواطف در تصایم یریهدا و بازدارندگ ی بد ندار

و نترل تسلیحات مکل می رفت و این دانش مشتر در بورو را یهدای امنیدت ملدی و
البیهای حکومتی تقویت میمگ .دانش مشتر بازدارنگ ی ب هر دو ابرقگرت آمووت بود
ب رغم دامتن منافع متضاد ،ب آ د ت از هویتها بتردازنگ

با جامعد بازدارندگ ی و

نترل تسلیحات ارتباط دامت بامنگ؛ زیرا ایفای نقش برای رفتارها و نشهای صلحآمیدز و
جلددو یری از وقددوِ جنددگ هسددت ای نیازمنددگ وجددود دانددش مشددتر بددود

( Adler and
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 .)Pouliot,2011;21بااینحال ،در فرهنگ بازدارنگ ی چنگ طحی

1

مشخص دورا

ندونی

ما ا ت ،محتالترین پیش بینی این ا دت د نشدگرا غربدی یدا در حدال افتداد در دام
راههای پیشگیران اجباری (متکی بر قدگرت

بازدارنگ ی هستنگ و یا بر این باور نادر ت

نظامی) ب فرار آ ها از دام بازدارنگ ی اک وواهگ رد ،اصرار میورزنگ .حضدور آمریکدا
در عرار و رفتدار مدگ در آ ناوند بدارزی از ایدن وضدعیت مدیبامدگ؛ ایدن موضدوِ
نشا دهنگه این ا ت

اجبار و میوه های پیشگیران  ،باع

ب وجدود آمدگ وا دنشهدای

فصلنام علای مطالعات بینرمت ای دانش راهبردی ،ال دهم ،مااره  ،83بهار 1811

بیشتر و حتی وشنتر میمدونگ د درنتیجد آ دام بازدارندگ ی ،وودیمتدر و فدرار از آ
دموارتر می مود .هاچنین ،ازآنجا

نشدگرا بدینالاللدی تجگیدگنظرطلب آرمدا درا ،از

ارزش ها و هنجارهای غیر غربی برای وجود وود و پیروزی در جنگ روایتها با مخاطبدا
محلی وود ا تفاده می ننگ ،اوتارهای هنجاری نیز بد بخشدی از داوتار پیچیدگه فعلدی
بازدارنگ ی چنگ طحی تبگیل مگهانگ (.)Paul& et al, 4001: 13-11
تغییرات در الی دوم داوتار اجتاداعی بازدارندگ ی (تعدگاد و تادایز نشدگرا ) نیدز
میتوانگ بازدارنگ ی را نامتقدار تدر و درنتیجد پیچیدگهتدر ندگ .بدرای مثدال ،هنگدامی د
بازدارنددگ ی مددورد توج د بددیش از دو نشددگر بددا دداوتارهای متاددایز قددرار مددی یددرد -
ب عبارتدیگر ،هنگامی

نشگرا از لحاظ اوتاری ،نهادهدا و اصدولی د تعیدین نندگه

وطمشی آ ها ا ت مکل نامتقارنی دامت بامنگ -اوتار اجتااعی بازدارنگ ی پیچیدگهتدر
میمود .درواقع مقابل نامتقار رو ب رمدگِ بدین دولدتهدای ملدی و دروههدای رادیکدال
غیردولتی ،ماننگ القاعگه و داعش نیز باع

افدزایش پیچیدگ ی ،عدگم قطعیدت و عدگم در

متقابل میمود .در طول جنگ رد ،ب دلیل اینک بازدارنگ ی هست ای بین بازیگرانی اتفدار
افتاد

از لحاظ جغرافیایی از هم جدگا بودندگ ،در

چنگا دموار نبود؛ درحالی

ا ر مقابل

هشدگار بازدارندگ ی بدرای مخالفدا

نشگرا با یکگیگر در درو مرزهای ارضی و در

قلارو مهرهایی بامدگ د بد صدورت مشدتر

در آ قدرار رفتد اندگ؛ در هشدگارهای

بازدارنگ ی بسیار دموارتر می ردد.
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ومین الی

اوتار اجتااعی بازدارنگ ی (توزیع قگرت و دانش) در وضعیت عگم تقار

ب پیچیگ یِ این وضعیت میافزایگ .با پایا جنگ رد و تشگیگ وضعیت عگم تقدار  ،قدگرت
مادی و اجتااعی ،ازجال دانش جاعی ب صدورت نامتقدار توزیدع مدگ .بد عندوا مثدال ،از
دیگ اه منابع مادی قگرت ،آمریکا بسیار قویتر از القاعگه بود؛ ولی القاعگه تا حگی آمریکدا را
از لحاظ اعاال قگرت ناتوا

رده بود؛ این بگین معنا ا دت د ایداالتمتحدگه نادیتواندگ از

برتری نظامی وود برای غلب بر دمانا ضعیفتر وود ا تفاده ندگ(.)Sullivan, 4002: 219-542
تجگیگنظرطلب آرما درا از «تدر
بازدارنگ ی مگه ا ت

از مدرگ» دبب فقدگا داندش مشدتر از هزیند هدای

وود مانع عالکرد بازدارنگ ی قگرتهدای بدزرگ نظدام بدینالالدل

مقابل نشگرا تجگیگنظرطلب آرما را میمود .درحالی قگرتهای بزرگ در چدارچوب
اصول بازدارنگ ی با ا تفاده از «دیتلاا ی ماهران  »1درصگد ایجاد فضای بازی هستنگ تا بدگین
مکل مانس وود را برای جلو یری از وقوِ جنگ هست ای بدا بدازیگر تهگیگ نندگه بد دار
یرنگ ،بازیگرا تجگیگنظرطلب آرما را « یا ت قبول مخاطره »2و ورود ب جندگ مشدتر
برای تحقق اهگاف متعدالی و غیرمدادی ودود را دنبدال مدی نندگ (.)Adler and Pouliot,2011;1
درنتیج ماهگ هستیم

فرهنگ بازدارنگ یِ چنگ طحی ب توانانگ ازی اجتااعی نشدگرا

اوتاری آ یبپذیر ناوده ا ت .درواقع ،قگرتهای بزرگ نظام بینالالدل ،قدگرت ودود را

ازهانگاری

بینالاللی تجگیگنظرطلب آرما را ادک درده و در عدوض قدگرتهدای بدزرگ را ازنظدر

مقال پژوهشی :بازانگیشی در راهبرد بازدارنگ ی با اربست نظری

هاچنین در ایدن مدرایط ،در متنداقد قدگرتهدای بدزرگ نظدام بدینالالدل و نشدگرا

برای بازداری دمانا از د ت دادهاندگ ،درحدالی د نشدگرا بدینالاللدی تجگیدگنظرطلب
آرما را با سب و افزایش قگرت غیرمادی و ا تفاده از آ موجب اهش قگرت تهاجای و
دفاعی قگرتهای بزر ی مگهانگ .این معادل یعنی توانایی طدرف ضدعیفتدر بدرای غلبد بدر
طرف قویتر ،در «قگرت اجرایی» او نهفت ا ت؛ منظدور از قدگرت اجرایدی ،تدوا اجتاداعی
برای نشا داد عالکرد چشم یر و معتبر در طح جهانی ا
حگی بر این فرض ا توار ا ت

ت ()Wendt, 4002: 33-905

تدا

مخاطبا و افکار عاومی ،تعیین ننگه برنگ ا و بازندگ ا
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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رقابتهای وشونتآمیز بینالاللی هستنگ؛ ب نحوی ب روایدتهدای نشدگرا بدینالاللدی
تجگیگنظرطلب آرما را مشروعیت بخشیگه و ب جذب حامیا بیشتری برای ایدن بدازیگرا
اک می ننگ.
ـ ساختار اجتماعي نامتقارن بازدارندگي پيچيده و دام بازدارندگي
منطقی بود و عقالیی عال رد

نشگرا بستگی ب فرهنگ و ایگلولوژی آ هدا دارد

فصلنام علای مطالعات بینرمت ای دانش راهبردی ،ال دهم ،مااره  ،83بهار 1811

و این مسئل موجب مگه ا ت برآورد ،موفقیت راهبرد بازدارندگ ی دولدتهدا ،بدا ابهدام و
پیچیگ ی مواج مود

(4093: 29

 .)Monica,درواقع اثربخشی ،عگم موفقیت و یا حتی مخرب

بود بازدارنگ ی ،تابعی از مرایط اوتاری اجتااعی ا ت ،ب ویژه طح پیچیگ ی مدرایط
اوتاری

تا حگی ب دلیل تقار یا عگم تقار تعامالت راهبردی تعریدف مدیمدود .در

مرایط عگم تقار بازدارنگ ی ،ن تنها ماکن ا ت مانع وشونت نشود ،بلک میتواندگ آ را
تشگیگ نگ؛ علت این ا ت

هرچ قگرتهای بزرگ ب بازدارنگ ی باور بیشدتری دامدت

بامنگ و از آ ا تفاده نندگ ،مخالفدا «ضدعیفتدر» د بیشدتر نشدگرا تجگیدگنظرطلب
آرما را هستنگ ،با تکی بر اصول بازدارنگ ی ،وا نشهای وشونتآمیدزیتدری را از ودود
نشا میدهنگ تا ب منافعی د ت یابنگ

(4008: 38-902

 .)Mendelsohn,در این مرایط ،ا تفاده

از زور علی دمانا نامتقار ِ ضعیفتر و یا ناایش وویشدتنداری ،هدر دو نتدایج مشدابهی
وواهگ دامت :دولتی

از لحاظ قگرت و امکانات در مرایط قویتری قرار دارد ،مکسدت

وواهگ وورد .این معضل

بب مکست طرف بازدارنگه مدیمدود را «دام بازدارندگ ی»1

می نامنگ؛ دام بازدارنگ ی یک موقعیت اوتاری ا ت

نشگرا اجتااعی را در دوراهدی

ناووماینگی قرار می دهگ :وا نش هاراه با اعاال زور نسدبت بد اقدگامات چدالشبرانگیدز
نشگرا بینالاللی تجگیگنظرطلب آرما را و یا توافق بر اینکد وا دنش نشدا ندگاد از
نشا داد بهتر ا ت؛ بنابراین ،دام بازدارنگ ی ،مدرایطی ا دت د مدایگ تعبیدر موقعیدت
باوت -باوت برای آ ر اترین تعبیر بامگ .در چنین مرایطی قگرتهای بدزرگ درنتیجد
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اقگامات نشگرا بینالاللی تجگیگنظرطلب آرما را برانگیختد مدیمدونگ و بد صدورت
متقابل علی آنا اقگام می ننگ؛ عگم وا نش نیز از لحاظ اجتااعی ،ب معندای از د دت داد
آبرو ،اعتبار و توانایی بازدارنگ ی ا ت و درنهایت ماکن ا ت ب عنوا مکست نیدز تلقدی
مود (.)Lake, 4004: 95-41
درواقع ،وا نش دقیقا هاا چیدزی ا دت د

نشدگرا بدینالاللدی تجگیدگنظرطلب

آرما را انتظار و امیگ د تیابی ب آ را دارنگ .ا تفاده از زور علی طرف ضعیفتدر ،باعد
ترتیب امکا پیروزی در جنگ روایتها 1را برای آ فراهم آورده و باع

سدب و حفدظ

حاایت ا ثریت جاعیت با هگف بیاعتباری دمانا و درنهایدت تضدعیف طدرف مقابدل و
غلب بر آ ها میمود .در چنین مرایطی ب نظر میر گ

وویشدتنداری ،وا دنش منطقدی

ب چنین اقگامات تحریک آمیزی بامگ؛ اما عگم وا نش نیز ب هاا انگازه غیرمنطقدی ا دت،
چرا ب عنوا ضعف تلقی مگه و توانایی بازدارنگ ی را تضعیف می نگ و درنتیجد راه را
برای اقگاماتی دیگر باز می نگ

ب منافع و ارزشهای دیگدرا لطاد مدیزنندگ؛ بندابراین

وویشتنداری میتوانگ ب طور تناقدآمیزی هم منطقی و هدم غیرمنطقدی بامدگ

( Arreguin,

 .)4005: 442-445تحت چنین مرایطی ،نظری های بازدارنگ یِ منطقدی د بد طدور نظداممندگ
ایجاد اطاینا بیمورد در ثبات بازدارنگ ی و بستن چشمهای رهبرا قگرتهای بزرگ بدر
روی چددالشهددای احتاددالی ،باعدد
میمونگ(4099: 1

ا ت

اراهددی تصددایم یرنددگ ا

ازهانگاری

باع

ب وجود آمگ تر

و بیزاری از ضرر و زیا نایمونگ ،بد احتادال زیداد از طریدق

مقال پژوهشی :بازانگیشی در راهبرد بازدارنگ ی با اربست نظری

افزایش قگرت اجتااعی و اعتبار او در مقابل مخاطبا داولی و وارجی می ردد و بد ایدن

یا ددت وددارجی

)Davis,؛ بنابراین در این مرایط ،آنچ اهایت دارد ،در عایق از فرهنگی

انتخابهای راهبردی را مکل مدی دهدگ .از نظدر بسدیاری از افدراد ،بادب دذاری

انتحاری یک تا تیک جنگی در چارچوب فرهنگدی بدزرگتدر ا دت .مدرگ ،بدرای تالفدی
بی احترامی و یا تحقیر ،برای بیرو رانگ امغالگرا و یا برای بازپس یری جالل و مدکوه
ازد ت رفت  ،موضوعی ا ت

از یک نت فرهنگی متفاوت نشدأت مدی یدرد؛ بندابراین،
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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موفقیت بازدارنگ ی مبتنی بر بکهای مناوتی نشدگرا و مبتندی بدر داوتار اجتاداعی
بازیگرا ا ت ( .)U.S.A. Defense Posture Statement, 4092: 92احتااال ب هاین دلیل ا دت
ایاالتمتحگه در ا تراتژی دفاِ ملی ودود در  ،2013تهگیدگهای نشدگرا بدینالاللدی
تجگیگنظرطلب آرما را را بسیار مهم ارزیابی رده و بر آ ا ت
جهانی ،انعطافپذیری ا تراتژیکی 1در ندار آزادی دنش 2قدرار

در محیط ا دتراتژیک

بگیدرد( National Defense

.)Strategy,4093
فصلنام علای مطالعات بینرمت ای دانش راهبردی ،ال دهم ،مااره  ،83بهار 1811

ـ مطالعه موردي :بررسي رویکرد ایاالتمتحده آمریکا عليه سپاه پاسداران انقالب اسالمي
پس از جنگ رد ،ایاالتمتحگه ،هاواره مناطق مهم جها را جز منافع حیاتی ودود در
نظر رفت و مرزهای امنیتی وود را فراتر از مرزهای جغرافیایی وود تعریف رده ا دت و
با هاا رویکرد بازدارنگ ی 8در زما جنگ رد و با ا تقرار نظامی و تسلیحاتی در مناطق
مختلف در را تای تأمین منافع و امنیت وود برآمگه ا ت .انقدالب وبدا ،جندگ ویتندام و
حتی جنگ افغانستا این نکت را ب آمریکاییها ومدزد د در نبردهدای نامتقدار بسدیار
آ یب پذیر هستنگ اما مکست در بحرا عرار و وری بُعگ جگیگی از ضعفهدای نظدامی
عایق را ب پیش چشاا مقامات آمریکایی شوده ا ت؛ درواقع برایشا یدادآور مکسدت
ا رالیل تا دنگا مسلح در برابر حاا

و حزباهلل در جنگهدای  22روزه و  88روزه بدود.

پس از مکست آمریکا در اجرایی ازی یا تهای وود در تقابدل بدا جاهدوری ا دالمی
ایرا در عرار و وری دریافتنگ

مایگ بتواننگ با یاد یری جنگهدای نامتقدار در مقابدل

روهها ی چریکی پیروز بامنگ امدا تقابدل بدا نشدگری د اهدگاف عالید دارد (ند منطدق
مادی رای هزین -فایگه صرف) و مهادتطلبی بخشی جگاییناپذیر از هویت او دت قطعدا
ب مکست منجر وواهگ مگ .تحلیل این مسئل در قالب چدارچوب نظدری پدژوهش بدگین
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 .8هاا طور

در چارچوب نظری فت مگه ا ت راهبرد بازدارنگ ی در زما جنگ رد بر پای بازدارنگ ی دخت

و عقالنیت مادی رایان هزین  .فایگه طرحریزی میمگ.

مکل ا ت

آمریکا در محا بات وود ب این یقین ر یگه ا ت

ا ر در قالدب راهبدرد

بازدارنگ ی نتی در مواجه با نیروهای مسلح جاهوری ا المی ایرا قرار یدرد قطعدا در
دام بازدارنگ ی وواهگ افتاد .بگا معنا

ن تنها موفقیتی حاصل نادی نندگ بلکد مقابلد در

قالب قگرت خت موجب تقویت روحی ا تکبار تیزی و مهادتطلبی و درنتیجد بسدیج
نیروهای جاهوری ا المی ایرا میمود

درنهایت مکسدت قطعدی آمریکدا و فروپامدی

یستم بازدارنگ یاش را در پی وواهگ دامت .لذا مشروعیتزدایی و ارنگ رد اهگاف
این وضعیت ( دام بازدارنگ ی) در مواجه با نیروهای مسدلح جاهدوری ا دالمی ایدرا در
پیش رفت ا ت .قدرار داد ندام دتاه پا دگارا انقدالب ا دالمی در لیسدت دروههدای
تروریستی تو دط دونالدگ ترامدی نیدز در را دتای تحقدق ایدن هدگف ا دت .درواقدع ،در
چارچوب نظری بازدارنگ ی پیچیگه چنین ا تگالل مگه ا ت

ایاالتمتحگه آمریکا پدس

از افزایش قگرت منطق ای جاهوری ا دالمی ایدرا در دای مدگیریت بحدرا داعدش در
وری و عرار ب این جاع بنگی راهبردی ر یگه ا ت

با اتکا صرف بدر قدگرت نظدامی

وود ،توانایی مقابل با محور مقاومت را نگارد؛ لذا ازآنجا ضدعف ودود را برودورداری
محددور مقاومددت از هویددت مددذهبی آرمددا ددرای غیرمددادی ،ارزیددابی ددرده ،راهبددرد
انقالب ا المی را در نو پیکا

یا تهای وود قرار داده ا ت؛ بندابراین بدرای فدرار از

ازهانگاری

مشروعیت زدایی را نسبت ب محور مقاومت در پیش رفت و در این مسیر ،تاه پا دگارا

مقال پژوهشی :بازانگیشی در راهبرد بازدارنگ ی با اربست نظری

متعالی نیروهای مسلح جاهوری ا المی ایرا راهبردی ا ت

ایاالتمتحگه برای فدرار از

دام بازدارنگ ی ،راهبرد مشروعیت زدایی از محور مقاومت را در پیش رفت ا ت؛ درواقدع،
این چشمانگاز را دنبال می نگ

در ابتدگا اهدگاف متعدالی و آرمدا هدای غیرمدادی محدور

مقاومت را بیاعتبار ازد و تس با تزریق ارزش و عقالنیت مدادی رایاند ودود از مسدیر
قگرت نرم ،ب طور امل محور مقاومت را ب نابودی بکشانگ.
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نتيجهگيری و پيشنهاد
یکی از مفروضداتِ ا ا دی و مهدم در نظرید بازدارندگ ی ،عقالنیدت و منطقدی بدود
بازیگرا ِ عرص روابط بین الالل ا ت .عقالنیت مورد نظر در نظریات ال دیک ،عقالنیدت
ابزاری ا ت

در آ بازیگرا در نش های وود ب محا بات هزیند و فایدگه روی آورده

و ب طور منطقی ا ر هزین بعضی رفتارها بیشتر از منفعت ب د ت آمگه از آ بامگ ،از اقدگام
علی مخالفا یا بازیگرا رقیب ماانعت می نااینگ .این مفروض ا ا ی بازدارنگ ی ب دنبال
فصلنام علای مطالعات بینرمت ای دانش راهبردی ،ال دهم ،مااره  ،83بهار 1811

نقگ نظری بازدارنگ ی ،از منظر ار ردی مورد ارزیابی قرار رفت و بدا توجد بد تغییدرات
محیطی در اوتار و درو نظام بین الالل معاصر مورد تجگیگنظر قرار رفت ا ت .یکی از
تغییرات رخ داده ،ظهور بازیگرا جگیگ در عرص بین الالدل و نشدگری آ هدا در دطوح
مختلفِ روابط با ایر بازیگرا مدی بامدگ؛ ایدن بدازیگرا بد ویدژه نشدگرا بدین الاللدی
تجگیگنظرطلب آرما را ،ازجال بازیگرا نوظهوری هستنگ د بدا برودورداری از منطدق
رفتاری واص وود ب تعامل با محیط می پردازنگ؛ الگوی رفتداری ایدن دروه هدا ،مندابع در
د تر

آ ها و راهبردهای مورد ا تفاده آ ها در تعامل بدا دایر بدازیگرا

دبب پیچیدگه

مگ روابط و اتخاذ راهبردهای مقابل در برابر آ ها مگه ا ت .ایدن وضدعیت دبب مدگه
ا ت تا انگیشانگا روابط بین الالل نقگهای مختلفی را ب نظریدات ال دیک بازدارندگ ی
ازجال مفهوم عقالنیت ابزاری در مواجه با ایدن دروه هدا وارد دازنگ؛ در نقدگ مفدروض
مفهوم عقالنیت ابزاری در مواج با این بدازیگرا جگیدگ ،برودی عندوا دامدت اندگ د در
ا تفاده از این نظری و راهبرد ا ر بازیگرا متنوِ عرص بین الالل در نشهدای ودود ایدن
نوِ از عقالنیدت را مبندا قدرار ندگاده و در اقدگامات ودود هزیند و فایدگه نناایندگ ،نظرید
بازدارنگ ی زیر ؤال رفت و ارایی نخواهگ دامت؛ از وی دیگدر نیدز ا در بدازیگرا در
هزین و فایگه انجام مگه ب هر دلیلی هزین را بر فایگه ب د ت آمگه ترجیح دهنگ و عقالنیت
ارزمی را مبنای نشگری وود قرار نگهنگ ،ار رد بازدارنگ ی بدا ابهدام فزایندگه ای مواجد
وواهگ ردیگ.
بنابراین ،بر ا ا
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ادرا

آنچ مورد بح

واقع ردیگ ،در رویکرد قگرتهای بدزرگ ،نحدوه

بازیگرا از قگرت و تهگیگ یکگیگر در چارچوب راهبرد بازدارنگ ی در دار رد آ

مؤثر وواهگ بود .ب طور لی ب هر میزا

بازیگرا از نظدر تداریخی و زبدا بد یکدگیگر

نزدیک تر بامنگ ،احتاال امتباه و وطا در تخاین نحوه ادرا تهگیگهای طرف مقابل اتدر
وواهگ بود؛ ب عبارتدیگر بازدارنگ ی زمانی تأثیر بهتری وواهگ دامت

بازیگرا بتوانندگ

ب صورت عقالنی و منطقی عال ننگ و نیز بازدارنگه و طرفدی د بازدامدت مدیمدود ،در
چارچوب هنجاریِ مشتر ی ب تعامل با یکگیگر بتردازنگ؛ سترش هنجارهای مشدتر نیدز
مستقل از مفهوم قگرت و زور نای بامگ .از وی دیگر برعکس ایدن موضدوِ نیدز صدادر
بیگان از هم قرار دامت بامنگ ،احتاال امتباه در ادرا تهگیگهای طدرف مقابدل و وا دنش
نسبت ب آ بیشتر وواهگ بود .در دورا جگیگ

عگم تقار از ویژ یهای آ ا ت ،ایدن

مرایط اوتاری با پیچیگ ی مواج مگه و ب دلیل ثرت نوِ و میزا تعامالت بازیگرا و
هاچنین عگم وجود دانش جاعی مشتر

بین بازیگرا در زمین بازدارنگ ی ،دار رد ایدن

راهبرد بین شورها با طوح مختلف قگرت و هاچنین بین شورها و بازیگرا بدیدولدت
دچار تردیگ مگه ا ت .در این فضا قگرتهای بزرگ تدالش مدی ندگ بدا تزریدق منطدق و
عقالنیت ابزاری مادی رایان وود ،دانش جاعی مشتر ی بین نشگرا بینالاللدی پیرامدو
عقالنیت ابزاری و منطق هزین  -فایگه ایجاد ننگ و نشگرا بدینالاللدی تجگیدگنظرطلب
ایرا ا ت

از یک طرف دارای اهگاف متعالی و مقگ

دمانانی مواج ا ت

مدی بامدگ و از طدرف دیگدر بدا

ازهانگاری

آرما را را از اهگاف وود دور ننگ

این موضوِ هشگار جدگی بد جاهدوری ا دالمی
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وواهگ بود؛ یعنی ب هر میزا

بازیگرا از یکگیگر بیگان بوده و در چارچوب هنجداری

قگرت ابزاریما ب مراتب بیشدتر و عقالنیتشدا نیدز تنهدا منطدق

مادی رایان هزین -فایگه میبامگ .ب عبارتدیگر ،یکی از مهدمتدرین د دتاوردهای انقدالب
ا المی ایرا  ،مکل یری آرما ها و اهگاف متعدالی بدر پاید فرهندگ و هویدت ا دالمی -
ایرانی میبامگ

رفت رفت ب مهمترین مؤلف قگرتآفدرین در یا دت داولدی و ودارجی

جاهوری ا المی تبگیل مگه ا ت و در چدارچوب نظرید بازدارندگ ی پیچیدگه بد عندوا
تهگیگی بزرگ برای دمانا جاهوری ا المی ایرا مناوت میمود .درواقدع ،وجدود ایدن
اهگاف و آرما های غیرمادی میتوانگ محا بات هزین -فایدگه دمدانا ایدرا را بد مدگت
متزلزل اوت و آ ها را ب تل بازدارنگ ی دچدار دازد؛ بندابراین ،در حدال حاضدر جندگ
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انگیش ای ،فرهنگی و هویتی ها جانب و بسدیار و دیع علید نظدام جاهدوری ا دالمی در
جریا ا ت .این جنگ ب پهندای هاد باورهدا و ارزشهدا و رفتارهدای مدردم جاهدوری
ا المی ایرا میبامگ .ب عبارتدیگر ،میتوا

فت هاد ابعداد زندگ ی فدردی ،اجتاداعی،

یا ی ،اقتصادی ،فرهنگی و علای ما در یر با جنگ نرم دمانا ا ت .ا ر جندگ ندرم را
تردیگ در باورها ،ایاا و عقایگ یک ملت و هجا ب ارزشهای ا ا ی و بنیادی فرهنگ و
ا تحال آ تعریف نیم ،میتوا

فت مهمترین هگف دمان در این جنگ مرنگ درد

فصلنام علای مطالعات بینرمت ای دانش راهبردی ،ال دهم ،مااره  ،83بهار 1811

آ بخش از آرما ها و اهگاف انقالب ا المی ا ت

فراتر از عقالنیدت ابدزاری هزیند –

فایگه مادی رایان تعریف مگه ا ت و دمدانا جاهدوری ا دالمی ایدرا آ را بد عندوا
بزرگترین مانع در را تای اجرایی ازی اهگاف وود در منطق غرب آ یا ارزیابی می نندگ.
هاچنین بایگ فت
و مسلح هستنگ

نو پیکا تهاجم نرم دمانا نیز نهادهای امنیتی و نیروهای دفداعی
در تحقق آرما ها و اهگاف متعالی جاهدوری ا دالمی ایدرا  ،پیشدرو و

مصام میبامنگ؛ بنابراین در را تای تقویت آرما ها و اهگاف نیروهدای مسدلح جاهدوری
ا المی ایرا این پیشنهادها ارال می ردد:
 ارتقای رمای اجتااعی نیروهای مسلح ضرورتی راهبردی ا ت؛ تأ یگ بر آ داه دازی جامعد نسدبت بد ضدرورت و اهایدت اقدگامات نهضدتی وبرو مرزی نیروهای مسلح و تأثیرات آ در ارتقای منافع و امنیت ملی.
 بصیرتافزایی بین ار نا نیروهای مسلح ب منظور نا ام دازی عالیدات رواندی-ر ان ای دمانا .
در را تای تحقق این پیشنهادها جاهوری ا المی ایرا بایگ توجد واصدی بد ارتقدای
قگرت نرم ،بازدارنگ ی نرم ،فرهنگ مقاومتی و دیتلاا ی عاومی دامت بامگ.
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