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چکیده
امروزه ،نظریۀۀ نتتۀرل یۀو رو شتاسۀی نتۀی و مومه ۀ ای از ابزارهۀا و اصۀهل ،بۀرای توزیۀ و تحلیۀل نظۀ هۀای متقهۀ ای و
نتشگران و راهبردهای آن فراه مینتد .امروزه ،گروه هۀای ددسیسۀتمی یۀو مفهۀهی نلیۀدی در مۀدیریت مۀدرن نظۀ هۀای
متقه ای و پیهستگی بین سیست نتترل و نتشگران جدید است .با وجهد تغییرات چشۀ گیۀر در روابۀب بۀینالملۀل در دهۀ هۀای
اخیر ،مقالعۀ نظ های متقه ای و نتترل آنها از جایگاه محۀهری در نظریۀ هۀای روابۀب بۀینالملۀل برخۀهردار نیسۀت .گۀروههۀای
ددسیستمی ،ب تهان یکی از متغیرهای نتترل در نظ های متقه ای ،ب ویژه در نظ متقه ای آسیای نربی ،ب تۀهان یۀو متقهۀۀ
دارای اهمیت استراتژیو ،برجست شده است .ازاینرو ،مهدهع محهری پژوهش حادر پاسۀ بۀ ایۀن سۀاال اسۀت نۀ نهۀش و
نارنرد گروههای ددسیستمی در نظ متقه ای آسۀیای نربۀی چیسۀتر در پاسۀ بایۀد گفۀت نۀ گۀروههۀای ددسیسۀتمی بۀ
ملکرد سیست های نتترل ،شامل مهازنۀ قۀدرت ،بازدارنۀدگی و وادارنۀدگی ،در شۀرایب ۀدی تهۀارن قۀدرت و پیظیۀدگی نظۀ
متقه ای نمو خهاهد نرد .ازاین رو هدف پژوهش حادۀر ایۀن اسۀت تۀا بۀ تبیۀین مسۀهلۀ گۀروههۀای ددسیسۀتمی تهۀاجمی و
مهاومتی ،ب تهان سازوناری در جهت مهازن بخشی و ایواد بازدارنۀدگی و وادارنۀدگی ،در متقهۀۀ آسۀیای نربۀی بپۀردازد .ایۀن
مقالع دربرگیرندۀ بررسی نارنردهای این نتشگران جدید ،در جهت تبیین مدیریت نظ متقه ای جدید است.
کلیدواژهها :آسیای نربی ،بازدارندگی پیظیده ،مهازنۀ قدرت ههشمتد ،گروههای ددسیستمی ،وادارندگی.
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Abstract
Today, theory of control provides a rich methodology and a set of supporting principles
and tools for analysis of regional orders and its strategies and actors. Today, anti- systemic
groups is a key concept in modern management of regional orders and interconnection
between control system and new actors. Despite significant changes in international
relations in recent decades the study of regional orders and their control are not at core of
theories of international relation. Anti-systemic groups, as one of control variables in the
regional orders, particularly in West Asia regional order, as an important strategic region,
has been highlighted. Therefore, the core object of current research is to make a response to
this question that what is the role and function of anti-systemic groups in order control
system of West Asia region? In reply to this question, it can be said that anti-systemic
groups will help to operation of control systems, including balance of power, deterrence
and compellence, in asymmetrical condition of power and complexity of regional order. So,
explaining the problem of offensive and resistant anti-systemic groups, as a mechanism for
balancing, deterring and compelling, in West Asia region, is the main aim of this article.
This survey concludes by considering the functions of these new actors for attempts to
explain the management of new regional order.

Keywords: West Asia, Complex deterrence, Smart balance of power, Anti-systemic
groups, Compellence.

مقدمه

 نظ اروپامحهر بر جهان حان بهده و تتها با فروپاشی این نظ اسۀتعماری در،تا پیش از جتگ جهانی دوی
 متأثر از فرایتدهای درونمتقهۀ ای و سۀاختار،دوران جتگ سرد بهد ن نظ های متقه ای مستهل و متعامل
، ب بارتی نظ های متقه ای نمهد بیشتری در رصۀ روابب بینالملل یافتتۀد.سیست بینالملل شکل گرفتتد
اما فرایتد امتیتیشدن در همۀ متاطق یکسان نبهده و بر این اساس میتهان نظ های متقه ای را در طهل یو
، ثبات و پهیایی است، امتیت،  نظ،طیف قرار داد ن در یو سر آن نظ های متقه ای امن ن متقهۀ صلح
 در. بیثباتی و جماد است تهسی نرد، ناامتی،و در سر دیگر آن نظ های متقه ای آشهب ن متقهۀ جتگ

020

نقش و کارکرد گروه های ضدسیستمی در سیستم کنترل نظم منطقۀ آسیای غربی

این میان یکی از متاطق آشهب نظ متقه ای آسیای نربی است ن در دورههای مختلۀف نۀانهن جتۀگ و
آشهب بهده است.
یکی از ورودیهای مه در نظ های متقه ای ،ب طهر ای ،و نظ متقه ای آسیای نربۀی ،بۀ طۀهر
خاص ،مسهلۀ گروههای ددسیستمی است .نهقۀ قف در پیدایش گروههای ددسیستمی در شکل جدیۀد
آن ب دوران جتگ سرد ،ب صهرت استفاده دو ابرقدرت و متحدین متقه ای آنها از این گروهها ،در جهت
تحهق شبک های متقه ای خهد در آسیای نربی است .نهق قف دیگر حادثۀ  99سپتامبر  2339و متعاقۀ
آن حضهر بیشتر قدرت مداخل گر در آسیای نربۀی اسۀت .در ایۀن دوره ،پدیۀدۀ گۀروههۀای ددسیسۀتمی
ب طهر روزافزونی رشد یافت  ،اشکال مختلفی ب خهد گرفت و ب خصهص از ابتدای دهۀ دوی قرن  29از تأثیر
و نفهذ بیشتری در تعیین فرایتدها و ساختار نظ متقه ای آسیای نربی برخهردار شدهاند.
در دوران جتۀۀگ سۀۀرد و پۀۀن از آن بۀۀا وقۀۀهع حادثۀۀۀ  99سۀۀپتامبر ،آثۀۀاری در زمیتۀۀۀ گۀۀروههۀۀای
ددسیستمی نگاشت شده است ن یا ب ریش های گفتمانی و ساختاری شکلگیری این گروهها و یا ب نهش
قدرت مداخل گر در مبارزه با آنها پرداخت اند .بیشتر ایۀن آثۀار ،تتهۀا بۀ جتبۀۀ متفۀی و مخۀرب گۀروههۀای
ددسیستمی تهج نرده و از نهش و نارنرد این گروهها در سیست نتترل نظۀ متقهۀ ای نافۀل بۀهدهانۀد.
ازاینرو پژوهش حادر در صدد است تا ب این ساال پاس دهد ن نهش و نارنرد گروههای ددسیستمی
در سیست نتترل نظ متقهۀ آسیای نربی چیستر در پاس ب ساال فهق ،پژوهشهای بسیار نمی صهرت
گرفت است ن آنها نیز ب طهر دمتی ب تبیین این مسهل پرداخت و پاس جامعی ب آن ندادهاند .از جمل بۀ
آثار زیر میتهان اشاره نرد:
ویتسی ( )2331در نتاب خهد بۀ بررسۀی نهۀش گۀروههۀای مسۀلح در سیسۀت مهازنۀۀ قۀدرت ،در
چهارچهب نظریۀ نهواقعگرایی والتز میپۀردازد .نهیسۀتده معتهۀد اسۀت نۀ گۀروههۀای مسۀلح نیۀز همانتۀد
نتشگران دولتی ب وسیلۀ محدودیتهای ساختاری برانگیخت شده و ب دنبال قدرت و تضمین بهۀای خۀهد
در شرایب آنارشیو نظای بینالملل هستتد و در این راستا ب «مهازن بخشی» 9و گاهی «همراهی» ،2بۀ وسۀیلۀ
«اتحادهای نیررسمی» 3با دیگر نتشگران میپردازند.

________________________________________________________________
1. Balancing
2. Bandwagoning
3. Informal Alliances
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گامبیۀل ( )9111در مهالۀۀ خۀهد معتهۀد اسۀت نۀ دولۀتهۀا و بۀازیگران نیردولتۀی در خاورمیانۀ
گروه های تروریستی را ب دو صهرت «تروریس آزادیبخش» 9و «تروریسۀ اسۀتراتژیو» 2بۀ تۀهان یۀو
ابزار سیاسی برای رسیدن ب اهۀداف سیاسۀی خۀهد لیۀ یکۀدیگر بۀ نۀار مۀیگیرنۀد نۀ ایۀن امۀر با ۀ
ب وجهدآمدن «مهازنۀ وحشت» 3در بین نشهرهای خاورمیان شده است ).(Gambill, 1998, pp. 51- 66
مالکا ( )2331در اثر خهد ب رابقۀ بین حزباهلل و گروه های مهاومت فلسقیتی با رژی صهیهنیسۀتی
در سیست بازدارندگی نامتهارن نظ متقه ای خاورمیان میپردازد .وی معتهد اسۀت نۀ دو امۀل «دۀعف
قدرت» 4طرف قهیتر و ظرفیت «قدرت دعیف» 5در خلق قدرت ملیاتی برای بازداشۀتن طۀرف قۀهیتۀر،
مهج

ملکرد سیست بازدارندگی نامتهارن در رابقۀ بین رژی صهیهنیستی با گروههای مهاومت شده است

).(Malka, 2008
با وجهد نکات مثبت پژوهشهای بررسیشده ،هیچ یو از آنهۀا بۀ طۀهر جۀامع بۀ تبیۀین نۀارنرد
گروههای ددسیستمی در سیست نتترل نظ متقهۀ آسیای نربی نپرداخت اند .ازینرو هدف پژهش حادۀر
این است تا ب ارائۀ یو چهارچهب نظری جامع در این زمیت بپردازد تا الگهیی در راستای سیاستگۀذاری
متقه ای جمههری اسالمی ایران باشد .در ایۀن راسۀتا فردۀیۀ پۀژوهش حادۀر ایۀن اسۀت نۀ «گۀروههۀای
ددسیستمی مهج

ملنرد سیست نتترل نظ متقهۀ آسیای نربی ،در شرایب دی تهارن قدرت میشهند

و نارنرد راهبردهای بازدارندگی ،مهازنۀ قدرت و وادارندگی را تسهیل مینتتد».
این پژوهش با رو

لّۀی سۀاختاری -نۀارنردی انوۀای شۀده اسۀت .بۀر اسۀاس ایۀن رو

نۀتش

نتشگران ،ب طهر ناخهاست  ،نارنردهایی برای سیست دارد و میتهاند ب تعادل و پایداری آن بیانوامد.
سیست نتترل نظ متقهۀ آسۀیای نربۀی شۀامل رژیۀ هۀای رسۀمی تحمیلۀی و بخشۀی و رژیۀ هۀای
نیررسمی فردگرایان  ،یعتی مهازنۀ قدرت ،بازدارندگی و وادارندگی میشهد .در این پژوهش تتها ب تبیۀین
نهش و نارنرد گروههای ددسیستمی در رژی هۀای نیررسۀمی فردگرایانۀۀ نظۀ متقهۀ ای آسۀیای نربۀی
پرداخت میشهد .بدین متظهر ابتدا بتیانهای نظری و مدل نظری پژوهش ارائ میشهد و پن از آن ب تبیین
نهش گروههای ددسیستمی در متقهۀ آسیای نربی اقدای میگردد.
________________________________________________________________
1. Redemptive Terrorism
2. Strategic Terrorism
3. Balance of Terror
4. Weakness of Power
5. Power of Weakness
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 -0بنیانهای نظری :گروههای ضدسیستمی و سیستم کنترل نظم منطقهای
 -0-0تعریف و دستهبندی گروههای ضدسیستمی

در یو تعریف مختصر و جامع مۀیتۀهان گفۀت« :گۀروه ددسیسۀتمی یۀو نۀتشگۀر نیردولتۀی
خهاهان تغییر در زیربتای متقهی ،یا حداقل ساخت فیزیکی سیست ملی ،متقه ای یا جهانی اسۀت» .بۀر ایۀن
اساس مشخصات گروههای ددسیستمی ب قرار زیر است:
 .9گروههای ددسیستمی در دست نتشگران نیردولتی قرار میگیرند؛
 .2ددیت با سیست ملی ،متقه ای یا جهانی؛
 .3وابستگی نسبی ب واحدهای دولتی.
گۀۀروههۀۀای ددسیسۀۀتمی ،بۀۀر مبتۀۀای متغیرهۀۀای اهۀۀداف ،اسۀۀتراتژی و تانتیۀۀوهۀۀا ب ۀ گۀۀروههۀۀای
ددسیستمی تدافعی و تهاجمی و بر اساس متغیر فضا و گسترۀ مرزهای جغرافیایی ب گروههای ددسیستمی
فراملی و فروملی تهسی میشهند .در یو دست بتدی نلی این گروهها را میتهان ب گروههای ددسیستمی
تهاجمی فراملۀی ،گۀروههۀای ددسیسۀتمی تهۀاجمی فروملۀی ،گۀروههۀای ددسیسۀتمی تۀدافعی فراملۀی و
گروههای ددسیستمی تدافعی فروملی تهسی نرد .انهاع آن را میتهان در قال

جدول زیر نشان داد.

جدول ( :)0انواع گروههای ضدسیستمی
اهداف

گروه

استراتژی و

ضدسیستمی

تاکتیکها

تدافعی و

مهاومت در مهابل اشغالگری

مقاومتی

خارجی یا رژی های دستنشانده
تخری

تهاجمی

مصداق

شبکۀ متقه ای و تحهق

مهازن مقلهب قدرت مداخل گر

تدافعی و وانتشی

حزباهلل لبتان ،گروههای مهاومت فلسقیتی،
حهثیهای یمن

تهاجمی و نتشی

جتبش ظفار ،الها ده ،طالبان ،دا ش ،جبهۀ
التصره ،جیشاالسالی ،جیشالفتح ،ارتش آزاد
سهری  ،بهنهحرای ،جتداهلل ،مواهدین خلق

بر اساس متغیر فضا و گسترۀ مرزهای جغرافیایی
فراملی

شکلگیری در ورای مرزهای یو دولت خاص ،مخالفت با ساختار و مرزهای شبکۀ متقه ای یا جهانی

فروملی

شکلگیری در درون مرزهای یو دولت خاص و در سقح اجتما ی ،مخالفت با ساختار شبکۀ ملی

 -2-0سیستم کنترل نظم منطقهای

سیست نتترل نظ ب نهع رژی حان بر نظ متقه ای اطالق میشهد ن در یو دست بتدی نلی ب
رژی های رسمی ،شامل رژی هۀای رسۀمی تحمیلۀی و بخشۀی و رژیۀ هۀای رسۀمی جۀامع و خهدسۀامان ،و
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رژی های نیررسمی ،شامل رژی نیررسمی چتدجانب گرا ،یعتی وابستگی متهابۀل ،و رژیۀ هۀای نیررسۀمی
فردگرایان تهسی مۀیشۀهد .رژیۀ هۀای حۀان بۀر نظۀ هۀای متقهۀ ای امۀن از نۀهع رژیۀ هۀای نیررسۀمی
چتدجانب گرا و رژی های رسمی جامع و خهدسامان است و رژی های حان بر نظ های متقه ای آشهب از
نهع رژی های نیررسمی فردگرایانۀ و رژیۀ

هۀای رسۀمی تحمیلۀی و بخشۀی اسۀت ) Refer to Ghasemi,

.(2012, a, pp. 83, 238
رژی های نیررسمی فردگرایان مبتتی بر تهافق دمتی نتشگران بر آن ،در جهۀت تۀأمین امتیۀت و
متافع فردگرایان هستتد .این نهع رژی ها بسیار اجبارگر و سخت بهده و نتشگران را از آن گریزی نیسۀت
و در صهرتی ن واحدهای متخاص ایۀن نۀهع رژیۀ هۀا را نادیۀده گیرنۀد ،بهۀا و امتیۀت ملۀی آنهۀا تهسۀب
نتشگران رقی

ب خقر خهاهد افتاد .این رژی ها شامل مهازنۀ قدرت ،بازدارندگی و وادارندگی است.

 -0-2-0موازنۀ قدرت هوشمند

مهازنۀ قدرت نالسیو ،ب تهزیع تهریباً برابر قدرت بین نتشگران متقه ای ،در جهت جلهگیری
از هژمهنی یو واحد خاص اشاره دارد ) Kegley & Shannon, 2011, pp. 33; Morgenthau, 1948, p.

 .(125اما با پیظیده و آشهبیشدن نظ های متقه ای ،رژی مهازنۀ قدرت نیز از حالت نالسیو خارج شده
و ب مهازنۀ قدرت ههشمتد 9تبدیل شد .درحالین در مهازنۀ قدرت نالسیو بۀ «قۀدرت سۀخت» ،2نظۀ
متهارن و خقیبهد ن سیست  ،ب معتای همبستگی مستهی بین قدرت سخت و نتیوۀۀ مهازنۀ بخشۀی ،اصۀالت
داده میشد ،در مهازنۀ قدرت ههشمتد بر«قۀدرت ههشۀمتد» ،3مرنۀ
«قدرت ارتباطات» ،نظ نامتهارن ،نیرخقیبهدن سیست

از قۀدرت سۀخت« ،قۀدرت نۀری» 4و

و قدرت مخرب و سازنده تأنید میشهد ) Refer to

.(Ghasemi, 2012, b, pp. 172- 173; Ghasemi, 2013, 396- 431; Ghasemi, 2014, a, 237- 240
مهازنۀ قدرت ههشمتد متشکل از دو راهبرد زیر است:
 .9راهبرد توزی  :در این راهبرد ،واحدهای متقه ای و قدرت مداخلۀ گۀر در صۀدد توزیۀۀ شۀبکۀ
متقه ای ،در ج هت ایواد مهازنۀ قدرت مقلهب خهد هستتد ن ب صۀهرت توزیۀۀ شۀبک هۀای متقهۀ ای و
ملی ،با تکی بر قدرت مخرب انوای میشهد؛
________________________________________________________________
1. Smart Balance of Power
2. Hard Power
3. Smart Power
4. Soft Power
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 .2راهبرد ترنی  :بر این اسۀاس واحۀدهای رقیۀ

در صۀدد ترنیۀ

شۀبک هۀای ملۀی و متقهۀ ای

توزی شده با شبکۀ متقه ای خهد ،با تکی بر قدرت سازنده ،در راستای ایواد شبکۀ سلسل مراتبی متقهۀ ای
با محهریت خهد هستتد.
اهمیت گروههای ددسیستمی در مهازنۀ قدرت ههشمتد در این است ن با برخهرداری از قۀدرت
مخرب و سازنده و تهان توزی و ترنی

شبک های متقه ای و مهازن بخشی یا همراهی ،در قال

نیررسمی با نتشگران دولتی یا دیگر گروههای ددسیسۀتمی ،مهجۀ

اتحادهای

ملکۀرد رژیۀ مهازنۀۀ قۀدرت در

شرایب دی تهارن و ناه جتسی قدرت در متاطق آشهب میشهند ).(Refer to Vinci, 2009, pp. 59- 61
 -2-2-0بازدارندگی

«بازدارندگی یو نظری  ،یو تانتیو ،یو استراتژی امتیت ملی ،یۀو رویکۀرد سیاسۀت دفۀا ی
نالن و یو تصر حیاتی امتیت برای سیست بینالملل است» .بازدارندگی در درجۀۀ اول بۀر محۀر هۀای
سلبی مبتتی بهده و مهج

بازداشتن طرف مهابل از تهاج برنام ریزیشده ،ب لت ترس از پیامدهای اقدای

مۀیشۀهد )  .(Paul, Morgan, & Wirtz, 2009, pp. 2, 5, 37; Lowther, 2012, p. 165بازدارنۀدگی،
ب تهان یکی از مه ترین سیست های نتترل نظ  ،بر الگهریت تهدیدات مبتتی است.
بازدارندگی تحهالت مختلفی را تورب نرده است .در صر جتگ سرد بازدارندگی از نهع خقۀی
حان بهده و لذا بازدارندگی مستهی دو ابرقدرت ،در سقح جهانی ،فرایتدها و ساختار نظ های متقه ای را
تعیین می نرد و مهج

ثبات در روابب دو ابرقدرت و انتهال متاز ۀ و آشۀهب بۀ متۀاطق آشۀهب مۀیشۀد

) . (Khalidi, 2009, p. 84پۀن از جتۀگ سۀرد ،بۀا پیظیۀده و آشۀهبی شۀدن نظۀ هۀای متقهۀ ای ،سیسۀت
«بازدارندگی پیظیده» 9بر متاطق آشهب حان گشت و ساختار و فرایتدهای متقه ای را تعیین مینتۀد .ایۀن
پیظیۀۀدگی ناشۀۀی از نیرخقۀۀیشۀۀدن سیسۀۀت  ،اثۀۀرات بۀۀیثبۀۀاتنتتۀۀدۀ تعۀۀامالت چتدجانبۀ و ناسۀۀازگار بۀۀین
نتشگران مختلف و مشخص شدن این اثرات پیظیده در گذر زمان ،و در نهاط فازی مختلف است .در این
شرایب اصهل متقهی بازدارندگی ب قرار زیر است:
 .9تهازنسازی :ب معتی متهازننردن تهدیدات و راهبردهای بازدارندگی ،در شۀرایب ۀدی تهۀارن
قدرت است )(Refer to Ghasemi, 2014, a, 147- 156؛

________________________________________________________________
1. Complex Deterrence
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 .2ه پایانی :بر این اساس ،در سیست بازدارندگی از راههای مختلفی ،شامل سیست دفاع مهشکی تا
استفاده از گروههای ددسیستمی ،میتهان ب نتیو ای واحد رسید؛
 .3ه زمانسازی :یعتی پاس ب تهاج باید ه زمان صۀهرت گیۀرد تۀا ا تبۀار راهبۀرد بازدارنۀدگی
افزایش یابد؛
 .4ه افزایی :فرایتدی است ن سیست را ب سمت نظ حرنت داده و طی آن سیست  ،ب تهان یو
نل ،تهانی ب دست میآورد ن هیچ ندای از اجزاء ب تتهایی دارای چتین تهانی نیسۀتتد .مانتۀد هۀ افزایۀی
سیست دفاع مهشکی ،نیروهای نظامی و گروههای ددسیستمی در راهبۀرد بازدارنۀدگی جۀامع ،در شۀرایب
دی تهارن و ناهموتسی قدرت در متقه ؛
 .5برونیسازی :ب معتای درگیرنردن طرفهای سهی در جهت ایواد بازدارندگی در شرایب ۀدی
تهارن و ناه جتسی قدرت ،ب وسۀیلۀ سیسۀت دفۀاع مهشۀکی و گۀروههۀای ددسیسۀتمی ،در قالۀ

راهبۀرد

بازدارندگی نیرمستهی یا مثلثی؛
 .1شاخ ای شدن :بر این اساس سیست نیرخقی شده و نهاط تعادلی مختلفی در آن ایواد مۀیشۀهد.
در این شرایب تغییرات نهچو نتۀای نیرقابۀلپۀیشبیتۀی در سیسۀت بۀ وجۀهد مۀیآورد ،ازایۀنرو نهۀش
گروههای ددسیستمی در راهبرد بازدارندگی واحدها افۀزایش مۀییابۀد .بۀر ایۀن اسۀاس واحۀدهای دارای
جایگاه مرنزی در شبکۀ متقه ای ،با گستر
خهد ،در قال

گسترۀ شبکۀ متقه ای خهد قادر ب افزایش تهان بازدارندگی

بازدارندگی شبک ای هستتد؛

 .7چتدسقحیشدن :بر این اساس سقهح مختلف سیست را میتهان در سیست بازدارنۀدگی درگیۀر
نرد .سیسۀت بازدارنۀدگی متقهۀ ای مۀیتهانۀد در سۀقح قۀدرتهۀای مداخلۀ گۀر ،واحۀدهای متقهۀ ای و
گروههای ددسیستمی مل نتد )(Refer to Ghasemi, 2014, a, 109- 120, 147- 156؛
 .1متتهعسازی :تتهع جزء شرای ب دروری نتترل است .بۀر ایۀن اسۀاس واحۀد مۀدافع ،بۀرای ایوۀاد
بازدارندگی در مهابل واحد چالشگر ،باید گزیت های اقدای خهد را متتهع نتد .مانتد استفاده از گۀروههۀای
ددسیستمی در نتار سیست دفاع مهشکی یا ب نارگیری راهبردهای مختلف بازدارندگی ،در شۀرایب ۀدی
تهارن قدرت ).(Refer to Ghasemi, 2013, 419- 420
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با تکی بر اصهل فهق امکان ایواد بازدارندگی در شرایب دی تهارن و نۀاه جتسۀی قۀدرت فۀراه
میشهد .تحت این شرایب گروههای ددسیستمی یکی از گزیت هۀای متتۀه ی اسۀت نۀ مهجۀ
بازدارندگی پیظیده در قال

ملکۀرد

راهبردهای مختلف ،ب شرح زیر میشهد:

 .9بازدارنۀۀدگی نامتهۀۀارن9؛  .2بازدارنۀۀدگی شۀۀبک ای2؛  .3بازدارنۀۀدگی مسۀۀتهی 3؛  .4بازدارنۀۀدگی
گسۀۀترده4؛  .5بازدارنۀۀدگی نیرمسۀۀتهی 5؛  .1بازدارنۀۀدگی جۀۀامع1؛  .7بازدارنۀۀدگی فۀۀهری7؛  .1بازدارنۀۀدگی
نتشگر جمعی.1
 -3-2-0وادارندگی

ریشۀ اصقالح وادارندگی 1در روابب بینالملۀل بۀ نتۀاب «تسۀلیحات و نفۀهذ» 93تهمۀاس شۀیلیتگ
برمۀیگۀردد ) .(Refer to Schelling, 1966در حۀالینۀ بازدارنۀدگی جتبۀۀ سۀلبی و«تۀدافعی» 99داشۀت و
درصدد «متصرفنردن» 92واحد چالش گر از تهاج بالههه ،با تهدید ب زدن دربۀ دوی اسۀت ،وادارنۀدگی
جتبۀ ایوابی و «تهاجمی» 93دارد و درصدد «متها دنردن» 94ابژه ب انوای ملی خاص ،با ب نۀاربردن زور و
فشار نظامی ،اقتصادی و سیاسی است .شکل زیر میزان ناربرد تهدید و خشهنت نسبی را در اسۀتراتژیهۀای
مختلف نشان میدهد.
________________________________________________________________
1. Asymmetric Deterrence
2. Network Deterrence
3. Direct Deterrence
4. Extended Deterrence
5. Indirect Deterrence
6. General Deterrence
7. Immediate Deterrence
8. Collective Actor Deterrence
9. Compellence
10. Arms and Influence
11. Defensive
12. Dissuade
13. Offensive
14. Persuade
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شکل ( :)0میزان کاربرد
ابزارهای
زور در
فشار
نفوذ
ابزارهای
زورو در
شکل ( :)0میزان کاربرد فشار و
Gregory, 2000, p. 7نفوذ

مقۀۀابق شۀۀکل بۀۀاال نسۀۀبت نۀۀاربرد زور در اسۀۀتراتژی وادارنۀۀدگی بۀۀیش از بازدارنۀۀدگی بۀۀهده و تۀۀا
وادارنردن واحد رقی

ب اجابت درخهاست واحد ا مالنتتده افزایش مییابد .از طرفی میزان ناربرد زور

در این استراتژی درج

ای پایینتر از ناربرد دربات محدود است ) Sperandei, 2006, p. 253; Gregory,

2000, p. 5; Slantchev, 2005, pp. 3- 4; Slantchev, 2003, p. 1; George, Hall & Simons, 1971,
.(pp. 18- 19

وادارندگی در نظ های متقه ای آشهب بیشتر تهسب قدرت مداخل گر اتخاذ میشهد .در مهابل بۀا
تایت ب پیظیدگی سیست متقهۀ ای ،امکۀان اتخۀاذ ایۀن اسۀتراتژی تهسۀب واحۀدهای متقهۀ ای در مهابۀل
واحدهای متقه ای رقی

یا در مهابل قدرت مداخل گر ،در شرایب دی تهۀارن و نۀاه جتسۀی قۀدرت ،نیۀز

وجهد دارد .ب طهر نلی راهبردهای مختلف وادارندگی ب قرار زیر است:
 .9فشۀۀار اقتصۀۀادی ،بۀۀا اسۀۀتفاده از تحۀۀری هۀۀا یۀۀا ب ۀ نۀۀارگیری ظرفیۀۀتهۀۀای اقتصۀۀادی واحۀۀدهای
دستنشانده ،ب تهان سالح اقتصادی ،در مهابل واحد هدف؛
 .2تهسل ب رژی ها و نهادهای بینالمللی و متقه ای در جهت دستهرنارسازی لی واحد هدف؛
 .3تهدید یا اقدای ب براندازی رژی واحد مهرد هدف؛
 .4درگیرسازی واحد رقی

در جتگهای نیابتی ،در جهت ناهش آستانۀ تحملپذیری آن؛
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 .5تهدید ب حملۀ نظامی ب واحد مهرد هدف یا متحدین آن؛
 .1دیپلماسی انزواساز ،ب صهرت اتحاد و ائتالفسازی و برونگذاری واحد مهرد هدف؛
 . 7تغییر افکار مهمی واحد مهرد هدف در جهت فشار بۀر حکهمۀت ،بۀا اسۀتفاده از قۀدرت نۀری و
قدرت ارتباطاتی؛
 .1ب نارگیری گروه های ددسیستمی در پیرامهن واحد مهرد هدف و یا متحدین آن.
 -3-0مدل نظری پژوهش

سیست نتترل نظ حان بر نظ های متقه ای آشهب شامل رژی های رسمی تحمیلی و بخشی ،بۀ
معتای رژی های نیربهمی ن تهسب قدرتهای مداخل گر بر متقه تحمیل شده و همۀ واحدهای متقهۀ ای
را در بر نمیگیرد ،و رژی های نیررسمی فردگرایان است .رژی های نیررسۀمی فردگرایانۀ شۀامل مهازنۀۀ
قدرت ،بازدارندگی و وادارندگی است .گۀروههۀای ددسیسۀتمی حاصۀل نانارآمۀدی رژیۀ هۀای رسۀمی
متقه ای در نتترل و ختثیسازی ورودیهۀای آشۀهبسۀاز بۀ درون سیسۀت متقهۀ ای هسۀتتد و بۀ تۀهان
سازوناری ،در جهت ملکرد رژی های نیررسمی فردگرایان  ،تهسب واحدهای متخاص متقه ای ب نۀار
گرفت میشهند.
رژیۀ هۀای نیررسۀۀمی بازدارنۀدگی ،وادارنۀۀدگی و مهازنۀۀ قۀدرت دارای راهبردهۀۀایی هسۀتتد نۀ
گروههای ددسیستمی ب تحهق آنها نمو مینتتد .در این میان مهازنۀ قدرت ،در قال

دو مدل توزیۀ و

ترنی  ،از این گروهها بهره می برد و بر این اساس واحدهای متخاص در صدد هسۀتتد تۀا بۀا توزیۀۀ شۀبکۀ
متقه ای واحدهای رقی

و ترنی

آن با شبکۀ متقه ای خهد مهازنۀ قدرت مقلهب خهد را ایواد نتتد .در

این میان گۀروههۀای ددسیسۀتمی بۀا برخۀهرداری از قۀدرت مخۀرب و سۀازنده ،امکۀان توزیۀ و ترنیۀ
شۀبک هۀای متۀداخل و مهازنۀ بخشۀۀی متقهۀ ای را فۀراه مۀینتتۀد .همظتۀۀین ایۀن گۀروههۀا امکۀان ایوۀۀاد
بازدارندگی و وادارندگی را ،در شرایب دی تهارن و نۀاه جتسۀی قۀدرت ،بۀ ویۀژه در ودۀعیت بۀنبسۀت
راهبردی میان طرفهای درگیر فراه مینتتد.
 -2نقش و کارکرد گروههای ضدسیستمی در رژیمهای غیررسمی فردگرایانۀ منطقۀ آسیای غربی

شبکۀ متقه ای آسیای نربۀی از نۀهع شۀبکۀ فاقۀد معیۀار متقهۀ ای اسۀت نۀ مۀابین شۀبک هۀای تصۀادفی و
سامانیافت قرار دارد .این شبک متشکل از خهشۀ هۀای جداگانۀ ای اسۀت نۀ در ۀین اسۀتهالل بۀ وسۀیلۀ
نانۀالهۀای ارتبۀاطی بۀ هۀ وابسۀت
.(Ghasemi, 2014, a, pp. 56- 57

انۀد ) ;Gasemi, 2008, pp. 102- 103; Ghasemi, 2010, p. 70
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شکل ( :)2شبکههای منطقهای

در شبکۀ فاقد معیار متقهۀ آسیای نربی حهزههای خلی فارس ،راق و شامات ،آنۀاتهلی و دریۀای
سرخ در

ین استهالل دار ای تعامل راهبردی با یکدیگر و نیز با متاطق مواور هستتد ) Refer to Ghasemi,

 .(2011, pp. 397- 398در این متقه  ،هر یو از واحدهای متقهۀ ای در صۀدد گسۀتر

شۀبکۀ متقهۀ ای

خهد ب این خهش ها هستتد .در نتیو در این متقه یو شبکۀ واحد متقهۀ ای وجۀهد نۀدارد و هۀر یۀو از
واحدهای متقه ای در صدد ترسی شبک متقه ای خهد هستتد .لذا در این متقه شاهد شبک های متۀداخل
ژئهپلیتیو ،ژئهاستراتژیو ،ژئهانهنهمیو و ژئهنالظری هستی .
همظتین جایگاه حساس ژئهاستراتژیکی و نهش تعییننتتدۀ ایۀن متقهۀ در چرخۀۀ جهۀانی قۀدرت
مهج

گستر

دامتۀ شبک جهانی قدرتهای مداخل گر بۀ ایۀن متقهۀ شۀده اسۀت .تۀداخل شۀبک هۀای

متداخل واحدهای متقه ای و قدرتهای مداخل گر در متقهۀ آسیای نربی مهجد بتدهای ملیاتی در نهاط
اتصال شبک های متداخل و بروز آشهب در این بتدها شده و در نتیوۀ این فرایتۀدهای تعاردۀی رژیۀ هۀای
نیررسمی فردگرایان بر این متقه حان شدهاند .نارگزاران سیست نتترل نظ متقهۀ آسیای نربی ب قرار
زیر هستتد:
 .9قدرت مداخل گر؛  .2قدرت مداخل گر رقی ؛  .3واحدهای متقه ای متحد قۀدرت مداخلۀ گۀر؛
 .4واحد تودیدنظرطل

متقه ای؛  .5گروههای ددسیستمی تهاجمی و تحتالحمایۀ قدرت مداخل گر؛ .1

گروههای ددسیستمی تدافعی و مهاومتی .بتابراین گروههای ددسیستمی ،ب تۀهان سۀازوناری در جهۀت
مهازن بخشی و ایواد بازدارندگی و وادارندگی ،نهش مهمی در ملکرد سیست نتترل نظۀ متقهۀۀ آسۀیای
نربی ب خهد اختصاص داده انۀد .در ایۀن راسۀتا بۀ نۀارنرد ایۀن گۀروههۀا در رژیۀ هۀای مهازنۀۀ قۀدرت،
بازدارندگی و وادارندگی پرداخت میشهد.
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 -0-2کارکرد گروه های ضدسیستمی در رژیم موازنۀ قدرت هوشمند منطقۀ آسیای غربی

سیست مهازنۀ قدرت در متقهۀ آسیای نربی یکی از مه ترین سیست هۀای نتتۀرل نظۀ اسۀت و بۀ
لحاظ الی بتدی ،چتدسقحی و از بعد ققبیت ،چتدققبی است .ایۀران ،ربسۀتان و ترنیۀ در الیۀۀ اول و در
الیۀ دوی ،واحدهای درجۀ دوی متقه ای قرار داشت و سرانوای در الیۀ سۀهی گۀروههۀای ددسیسۀتمی قۀرار
دارند .این ققبیت و الی بتدی ،نسبی و متغیر بهده و امکان تغییر جایگاه واحدها در سیست مهازنۀ قدرت ،در
صهرت د ارا بهدن شرایب الزی وجهد دارد .سیست مهازنۀ قدرت در متقهۀ آسیای نربۀی بۀهمی و خهدنۀار
نیست ،ن این امر ناشی از هامل زیر است:
 .9حضهر قدرت مداخل گر در سیسۀت مهازنۀۀ قۀدرت متقهۀ ای نۀ مهجۀ
میشهد؛  .2حمایت قدرت مداخل گر از متحدین متقه ای خهد با
میشهد؛  .3تحمیل رژی های رسمی بخشیگرا و دوجانب  ،در قال

ۀدی تهۀارن قۀدرت

تشۀدید شۀرایب ۀدی تهۀارن قۀدرت
پیمانهای امتیتی دوجانب  ،مهج

ۀدی

پهیایی در سیاستهای اتحاد و ائتالف متقه ای و مهازن بخشی و همراهۀی مۀیشۀهد؛  .4برخۀهرداری یۀو
واحد متقه ای ،یعتی رژی صهیهنیستی ،از تسلیحات اتمی ن مهج
 .5تال

قدرت مداخل گر در جهت نابهدی واحۀدهای تودیۀدنظرطل

ناه جتسی قدرت در متقه میشهد؛
نۀ با ۀ

برگشۀتناپۀذیری ایۀن

واحدها ب سیست مهازنۀ قدرت متقه ای میشهد.
بر اساس هامل فهق باید گفت شرایب دی تهارن و ناه جتسی قۀدرت در نظۀ متقهۀ ای آسۀیای
نربی مهج

نژنارنردی سیست مهازنۀ قدرت متقه ای مۀیشۀهد .تحۀت ایۀن شۀرایب واحۀدهای رقیۀ

درصدد متتهعسازی گزیت هۀای اقۀدای ،در جهۀت مهازنۀ سۀازی هسۀتتد نۀ یکۀی از گزیتۀ هۀا اسۀتفاده از
گروههای ددسیستمی است.
نتشگران متقهۀ آسیای نربی ،ب ویژه قدرتهای مداخل گۀر ،درصۀدد بۀ نۀارگیری راهبردهۀای
توزی و ترنی

و ایواد مهازنۀ مقلهب خهد با استفاده از قدرت ههشۀمتد و از طریۀق اتحۀاد و ائۀتالف در

سقهح مختلف هستتد .این اتحادها ب دو نهع اتحاد رسمی ،بین الیۀ هۀای اول و دوی و نیۀز بۀا قۀدرتهۀای
مداخل گر ،و اتحادهای نیررسمی ،با الیۀ سهی یا در درون الیۀ سهی ن متشکل از گروههای ددسیسۀتمی
اسۀت صۀهرت مۀیگیۀرد ) & Vinci, 2009, pp. 60- 61; Gambill, 1998, pp. 51- 66; Toukan

.(Cordesman, 2011, p. 29
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از سهی دیگر ،در بحران نتهنی متقهۀ آسۀیای نربۀی« ،جتۀگ نیۀابتی» 9رایۀ اسۀت .در ایۀن میۀان
روسی  ،و تا حدودی چین ،و ایران ،ب تهان واحدهای تودیۀدنظرطل

در سۀقهح جهۀانی و متقهۀ ای ،در

اتحاد با گروههای ددسیستمی تدافعی یا مهاومتی مانتۀد حۀزباهلل لبتۀان ،گۀروههۀای مهاومۀت فلسۀقیتی و
حهثیهای یمن ،از یو طرف و ایاالت متحۀده و متحۀدین متقهۀ ای آن ،یعتۀی ربسۀتان ،ترنیۀ و رژیۀ
صهیهنیستی ،در اتحاد با گروههای ددسیستمی تهاجمی مانتد ارتش آزاد سۀهری  ،دا ۀش ،جبهۀ التصۀره،
الها ده و جیشالفتح ،از طرف دیگر در صدد تغییر ساخت مهازنۀ قدرت متقه ای و ایواد تعۀادل مقلۀهب
خۀهد هسۀتتد ) Holiday, 2012, pp. 22, 25- 26, 31- 33, 35- 38; O'bagy, 2012, pp. 9, 11- 14, 29,
& 32- 35; O'bagy, 2013, pp. 9, 11, 13- 14, 29, 32- 34; Pollack, 2014, pp. 24- 31; Asseburg
Wimmen, 2012, pp. 3- 5; Salisbury, 2015, pp. 1- 12; White, Tabler & Zelin, 2013, pp. 4, 8,
;19- 21; Blanchard, Humud & Nikitin, 2015, pp. 10- 14, 17, 20; Jenkins, 2014, pp. 7- 8, 11
Leverett & Leverett, 2015, pp. 15- 18; Ospina & Gray, 2014, pp. 27- 36; Duran & Yilmaz,
.(2013, pp. 139- 164

آنظ گروههای ددسیستمی را قادر ب برقراری اتحادهای نیررسمی و تعینبخشی ب ساخت مهازنۀ
قدرت متقه ای مینتد برخهرداری آنها از قدرت سخت و «حانمیت ملی» 2اسۀت (

Vinci, 2009, pp.

 .)27فراتر از این گروههای ددسیستمی در حله هایی از شبکۀ متقه ای از نتشگۀران دولتۀی نیۀز مۀاثرتر
مل نرده و نتترل را از دولتها میگیرند .یکی از لل این امر این است ن این گروههۀا دولۀت نیسۀتتد.
گروه های ددسیستمی نتش گرانی نیردولتی بهده و بتابراین مستهل از ساختار و ماشین دولتۀی و نهادهۀای
حکهمتی و بینحکهمتی دولت های دارای حانمیۀت رسۀمی هسۀتتد .ایۀن گۀروههۀا از یۀو طۀرف از قیۀد
بهرونراسی داخلی آزاد بهده و از طرف دیگر خهد را محدود ب هیچ رژیۀ حهۀهقی در رصۀۀ بۀینالملۀل
نمیدانتد .این ظرفیت مهج

نهش تعییننتتدۀ آنها در سیست مهازنۀ قدرت متقهۀ آسیای نربی شده است

).(Vinci, 2009, p. 9, quotation from Josselin & Wallace, 2001, p. 3
رژی مهازنۀ قدرت متقه ای از دو مدل توزی و ترنی
متخاص درصددند تا با توزی شبک متقه ای واحدهای رقی

بهرهمتد است و بر ایۀن اسۀاس واحۀدهای
و ترنی

آن با شبکۀ متقه ای خهد مهازنۀ

قدرت مقلهب خهد را ایواد نتتد .در این میان گروههای ددسیستمی با برخۀهرداری از قۀدرت مخۀرب و
سازنده ،امکان توزی و ترنی

شبک های متداخل و مهازن بخشی متقه ای را فراه مینتتد .ب طۀهر نلۀی

________________________________________________________________
1. Proxy War
2. Empirical Sovereignty
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نارنرد گروه های ددسیستمی در رژی مهازن قدرت ههشمتد متقه آسۀیای نربۀی را مۀیتۀهان در قالۀ
شکل زیر ترسی نرد.

شکل ( :)3کارکرد گروههای ضدسیستمی در سیستم موازنۀ قدرت منطقۀ آسیای غربی

بر اساس مدل فهق باید گفت ن واحدهای متخاص متقهۀ آسیای نربی با تهج ب قدرت ارتباطی
خهد گسترۀ شبک متقه ای خهد را ترسی مینتتد و بر اساس قدرت سخت خهد در صدد تحهق این شبک
برمیآیتد .واحدهای متخاص  ،بر اساس اصل متتهع سۀازی ،بۀ ایوۀاد اتحادهۀای نیررسۀمی بۀا گۀروههۀای
ددسیستمی ،در شرایب دی تهارن و ناه جتسی قدرت میپردازند .گروههای ددسیستمی با برخۀهرداری
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از قدرت مخرب و سازنده امکان توزی و ترنی

شۀبک هۀای متقهۀ ای و تعیۀین سۀاخت فیزیکۀی سیسۀت

مهازنۀ قدرت متقهۀ آسیای نربی را فراه مینتتد.
 -2-2کارکرد گروه های ضدسیستمی در رژیم بازدارندگی پیچیدۀ منطقۀ آسیای غربی

در صر جتگ سرد سیسۀت بازدارنۀدگی نالسۀیو در سۀقح جهۀانی و در روابۀب دو ابرقۀدرت،
فرایتدهای نظ های متقه ای ،از جمل متقهۀ آسیای نربی ،را شکل میداد .پیامۀد ملکۀرد ایۀن سیسۀت در
سقح جهانی برا ی متقهۀ آسیای نربی ،انتهال فشار ناشی از تعاردات دو ابرقدرت ،ب صهرت جتۀگهۀای
نیابتی ،ب این متقه بهد ) .(Nijman, 1993, p. 79جتۀگهۀای نیۀابتی بۀ دو صۀهرت در ایۀن متقهۀ بۀروز
مییافت:
 .0جنگهای نیابتی متقارن :بین واحدهای دولتی رخ میدهۀد ،مانتۀد جتۀگهۀای ا ۀراب و رژیۀ
صهیهنیستی در سالهای  9117 ،9141و  9173یا جتگ داخلی لبتۀان از  9175تۀا Little, 2008, p. ) 9113
77; Khalidi, 2009, pp. 28, 124- 125, 128, 143- 145, 209; Hahn, 2007, p. 27; Khalaf, 2002,
.(p. 253

 .2جنگهای نیابتی نامتقارن :ب صهرت جتگ بین گروههای ددسیستمی با واحدهای دولتی روی
میداد ،مانتد جتبش ظفار در متقه ن در صدد تحهق شبکۀ متقه ای شهروی بهد و مواهدین افغانالعرب
ن در راستای تخری

شۀبکۀ متقهۀ ای شۀهروی و تحهۀق شۀبکۀ متقهۀ ای ایۀاالت متحۀده شۀکل گرفۀت.

همظتین میتهان ب حمایت ایاالت متحده و رژی صهیهنیستی از نردهای ۀراق از  9173تۀا  9175در ایۀن
دوره اشاره نرد ) .(Khalidi, 2009, pp. 31, 33- 34تأثیر ملکرد سیست بازدارندگی حان بر روابۀب دو
ابرقدرت در صر جتگ سرد را میتهان در قال

شکل زیر ترسی نرد.

شکل ( :)4سیستم بازدارندگی مستقیم و منطقۀ آسیای غربی در عصر جنگ سرد
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در صر جتگ سرد سیست بازدارندگی در سقح متقهۀ آسیای نربۀی
 (2009, p. 84و در بهترین حالت هر یو از دو ابرقدرت با گستر

مۀل نمۀینۀرد ) Khalidi,

بازدارندگی ب بله

متحد خۀهد ،در

قال سیست بازدارندگی گسترده ،واحدهای متقه ای درون بلهنی را زیر چتر بازدارندگی خهد میگرفتتد
ن با دو هدف اتخاذ میشد :یکی بازداشتن متحدان از هست ای نردن خهد و دیگۀری بازداشۀتن دشۀمن از
حمل ب متحدان ) .(Masala, 2012, p. 117اما با پیظیده و آشهبی شدن سیست جهانی و خهدمختاری بیشتر
نظ های متقه ای امکان ایواد بازدارندگی در متقهۀ آسیای نربی فراه شده است.
در شرایب دی تهارن و ناه جتسی قدرت ،اصل متتهعسازی با

میشهد تا ه زمان سیست هۀای

بازدارندگی متته ی وجهد داشت باشد ن مهجد سیسۀت بازدارنۀدگی پیظیۀده در آسۀیای نربۀی اسۀت .در
سیست بازدارندگی پیظیده گروههای ددسیستمی ،ب تهان یکی از گزیت هایی ن با ۀ

هۀ وزنسۀازی و

ایواد بازدارندگی در نظ نامتهارن متقه ای میشهند ،تهسب واحدهای متقه ای و قدرتهای مداخل گر ب
نار گرفت شدهاند .مدل فیزیکی سیست بازدارندگی ب صهرت زیر قابلترسی است.
در نظۀ متقهۀ ای آسۀۀیای نربۀۀی ،گۀۀروههۀۀای ددسیسۀۀتمی در ملکۀۀرد هۀۀر یۀۀو از سیسۀۀت هۀۀای
بازدارندگی فهق نهش دارند .در این میان نهش این گروهها در سیسۀت بازدارنۀدگی نامتهۀارن در دهۀۀ اول
قرن بیستویک برجست تر شده است.
 -0-2-2سیستم بازدارندگی نامتقارن منطقۀ آسیای غربی

بازدارندگی حان بر رابق بین یو واحد دولتی و یۀو گۀروه ددسیسۀتمی سیسۀت بازدارنۀدگی
نامتهارن است ) .(Paul et al., 2009, p. 85ملکرد این سیست ناشی از دعف قۀدرت طۀرف قۀهیتۀر ،در
ب فعلدرآوردن قدرت بالههه خهد و ظرفیت قدرت دعیف در خلق قدرت
.(p. 2

ملیاتی است ) Malka, 2008,
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شکل ( :)5مدل فیزیکی بازدارندگی در منطقۀ آسیای غربی

مصۀداق بازدارنۀۀدگی نامتهۀۀارن در آسۀۀیای نربۀۀی بازدارنۀۀدگی حۀۀان بۀۀر رابقۀۀۀ حۀۀزباهلل لبتۀۀان و
گروههای مهاومت فلسقیتی با رژی صه یهنیستی است .پن از جتگ دوی لبتان و رژی صهیهنیستی در ژوئی
 2331رژی صهیهنیستی تهان بازدارندگی خهد را در مهابل حزباهلل از دست داده و فراتر از آن ،حۀزباهلل
تهانست است رژی صهیهنیستی را از حمل ب لبتۀان بۀازدارد .همظتۀین بۀا مسۀلحشۀدن گۀروههۀای مهاومۀت
فلسقیتی و حزباهلل ،قدرت بازدارنۀدگی ایۀن گۀروه هۀا در مهابۀل رژیۀ صهیهنیسۀتی افۀزایش یافتۀ اسۀت
) .(Malka, 2008, pp. 1- 3, 8این نهع بازدارندگی ناشی از دو خصهصیت گروههای ددسیستمی ،ب قرار
زیر است:
 .0عقالنیت و محاسبهگری غیرمادی گروههای ضدسیستمی

در سیست بازدارندگی نامتهارن یو طرف ،یعتی واحد دولتی ،از هالنیت و متقق محاسۀبۀ مۀادی
برخهردار است اما طرف دیگر ،یعتی گروه های ددسیستمی ،از هالنیت واحدهای دولتی پیروی نکرده و
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متقق محاسبۀ خاص خهد را دارند .ایۀن امۀر از یۀو طۀرف ا تبۀار تهدیۀد بۀ تالفۀی و تۀهان بازدارنۀدگی
تبار «بلهف»9

واحدهای دولتی در مهابل گروه های ددسیستمی را ناهش داده و از طرف دیگر با افزایش ا

و تهدید ب تالفی گروه های ددسیستمی امکان بازداشۀتن واحۀد دولتۀی در شۀرایب ۀدی تهۀارن قۀدرت را
فراه مینتد ) .(Paul et al., 2009, pp. 76- 77از این بعد بازدارنۀدگی نامتهۀارن در قالۀ

نظریۀۀ «بۀازی

جهج » 2قابلتهدیح است .پن از ملیات قتیقره و شبعا سید حسن نصۀراهلل خقۀاب بۀ رژیۀ صهیهنیسۀتی
گفت ن این گروه از شهادت ترسی ندارد و هشدار داد ن :
امروز پن از ملیات قتیقره و ملیات مزارع شبعا میگهی چیزی ب نای قها د درگیۀری بۀرای مۀا
ارزشی ندارد .این حق اخالقی ،انسانی و قانهنی است ن با تواوزگری در هر زمان و مکۀان مهابلۀ نتۀی و
پاس را حق خهد میدانی  ...پیای امروز ،از حاال ب بعد ،در صهرتی ن هر یو از ا ضا نادر حزباهلل یا هر
جهانی از جهانان حزباهلل ،ترور شهد ،اسرائیل را مسههل دانست و ب دشمن اسرائیلی در هر زمان و مکۀان و
ب شیههای ن آن را متاس

بدانی  ،پاس خهاهی داد ).(/http://www.irinn.ir/news/79377

 .2تلۀ بازدارندگی

«تلۀ بازدارندگی» 3یو مهقعیت باخت -باخت برای واحد قهیتر محسهب مۀیشۀهد .در رابقۀ بۀا
حزباهلل باید گفت ن ملیات قتیقره و شبعا ب متزلۀ ملی تحریوآمیز برای رژی صهیهنیسۀتی محسۀهب
می شد .پاس یا دی پاس رژی صهیهنیستی ب این مل حزب اهلل هر دو ب معتی باخت رژیۀ صهیهنیسۀتی
بهد .پاس ب تهدید همان چیزی بهد ن حزباهلل میخهاست تا نیروهای رژی صهیهنیستی را در جتگهای
پارتیزانی و چریکی زمینگیر نتد و دی پاس ب این مل مهج

بیا تباری این رژی نزد افکۀار مۀهمی

داخلی و متحدان بینالمللی خهد می شد .در نهایت رژی صهیهنیستی موبۀهر بۀ «خهیشۀتنداری» 4در برابۀر
حزباهلل شد .گرفتاری رژی صهیهنیستی در تلۀ بازدارنۀدگی حۀزباهلل در جتۀگ  33روزه در سۀال ،2331
ن با گذشتن نیروهای حزباهلل از مرز فلسقین اشغالی در  92ژوئیۀ  2331و نشتن سۀ سۀرباز و ربۀهدن دو

________________________________________________________________
1. Bluff
2. Chicken Game
3. Deterrence Trap
4. Self-restraint
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سرباز رژی صهیهنیستی در ملیۀات «و ۀدۀ راسۀتین» آنۀاز شۀد و تۀا  94اوت  2331ادامۀ داشۀت ،9خۀهد
تورب ای برای دوری رژی صهیهنیستی از تلۀ حزباهلل پن از

ملیات قتیقره و شۀبعا شۀد ) Exum, 2006,

 .(pp. 8- 14; Khalidi, 2009, pp. 214- 216, 235نمهنۀ دیگر ،گرفتۀار شۀدن رژیۀ صهیهنیسۀتی در تلۀۀ
بازدارندگی گروههای مهاومت فلسقیتی در جتگ  53روزه ،ن با پیشزمیتۀ ربایش و نشتن س اشغالگۀر
صهیهنیستی تهسب حماس ،از  1ژوئیۀ  2394آناز شد است ن این نیز در دوری رژیۀ صهیهنیسۀتی از تلۀۀ
بازدارنۀدگی حۀزباهلل تأثیرگۀذار بۀهد ) .(Goodman & Gold, 2015, pp. 31-42, 153-163شۀکل زیۀر
گهیای چگهنگی ملنرد سیست بازدارندگی نامتهارن متقه ای است.
بۀۀر اسۀۀاس شۀۀکل ( )1امکۀۀان بازدارنۀۀدگی نامتهۀۀارن در متقهۀۀۀ آسۀۀیای نربۀۀی وجۀۀهد دارد .قۀۀدرت
بازدارندگی گروه های ددسیستمی در این مدل ناشی از هالنیت نیرمادی این گروهها اسۀت نۀ مهجۀ
ا تبار باالی تهدیدات آنها میشهد .از طرف دیگر تانتیو تلۀ بازدارندگی گروههۀای ددسیسۀتمی واحۀد
دولتی را در شرایقی قرار میدهد ن پاس ب محر

ب متزلۀ گرفتار شدن در تلۀ بازدارندگی و دی پاس

ب آن مساوی با از دست دادن پرستیژ داخلی و بۀینالمللۀی و در نتیوۀ نۀاهش قۀدرت بازدارنۀدگی واحۀد
دولتی محسهب میشهد .بتابراین ملکرد این سیست همهاره مهج

باخت طرف قهیترمیشهد.

 -3-2کارکرد گروههای ضدسیستمی در رژیم وادارندگی منطقۀ آسیای غربی

در متقهۀ آسیای نربی این استراتژی بیشتر تهسب قدرت مداخل گۀر ،بۀ طۀهر مسۀتهی یۀا از طریۀق
متحدین ،در مهابل واحدهای تودیدنظرطل

متقه ای ا مال میشۀهد .پۀن از پایۀان جتۀگ سۀرد ،قۀدرت

مداخل گر این استراتژی را برای وادار نردن راق ب پذیر

خهاست هۀای خۀهد ،بۀین سۀالهۀای  9119تۀا

 2333ا مال نرد .در این راستا ایاالت متحده از گروه های ددسیستمی نرد یا شیعیان جتهب ۀراق ،مۀثالً
با تحمیل «متقهۀ پرواز ممتهع شمال» 2یا «متقهۀ پرواز ممتهع جتهب» ،3برای واداشتن راق ب تسۀلی شۀدن
________________________________________________________________
 .9طی این جتگ جرج به
یمن نیز جان

جتگ رژی صهیهنیستی با فلسقین را جتگ لی تروریس نامیده و از آن حمایت نرد ،در مهابل ایران ،سهری و

فلسقین را گرفتتد.
2. Northern No-fly Zone
3. Southern No-fly Zone
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استفاده نرد و در نهایت با تضعیف نامل راق ،در سال  2333از زور بیرحمان بۀرای اشۀغال ایۀن نشۀهر
استفاده نرد ).(Harvey & James, 2010, pp. 4, 8, 31-34

شکل ( :)1سیستم بازدارندگی نامتقارن در منطقۀ آسیای غربی

ایاالت متحده همظتین این استراتژی را در مهابل برنامۀ هست ای ایران ب نار گرفت

است )Refer to

 .(Akbarzadeh, 2011در مهابل ،در شرایب دی تهارن قدرت ،ایران نیز تهانست است بۀا هۀدف قۀرار دادن
نهاط باارز

برای ایاالت متحده در متقهۀ آسۀیای نربۀی بۀ وسۀیلۀ مهشۀوهۀای بالسۀتیو و گۀروههۀای

مهاومت ،این نشهر را ،ب طهر نیرمستهی  ،ب پذیر

درخهاستهای خهد وادارد ) Cordesman & Gold,

 .(2013, pp. 7, 120یکی از ابزارهای تحهق استراتژی وادارندگی در نظ متقه ای آسیای نربی استفاده از
گروههای ددسیستمی است .در آشهبهای اخیر آسۀیای نربۀی ،ایۀاالت متحۀده و متحۀدین آن در صۀدد
بهدهاند تا با وارد نردن گروههای ددسیستمی ب داخل مرزهای شبکۀ سلسل مراتبۀی ایۀران ،مانتۀد ۀراق و
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سهری  ،ایران را ب پذیر

درخهاستهای خۀهد وادار نتتۀد .در جریۀان مۀذانرات هسۀت ای ایۀران و ،5+9

ایاالت متحده تتها ب مذانره بستده نکرده و ه زمان با وارد نردن گروههای ددسیستمی چهن دا ۀش بۀ
راق و سهری و پیشروی این گروهها تا چتدنیلهمتری مرزهای ایران در صدد واداشۀتن ایۀران بۀ پۀذیر
خهاستها ی نرب برآمد ،در این زمیت ایاالت متحده همظتان اصرار دارد ن ایران وادار ب این شده ن ب
پای میز مذانره بتشیتد )Pollack, 2014, pp. 24-31; Holiday, 2012, p. 38; O'bagy, 2013, pp. 9-14,

.(18, 29-34
در مهابل ایران نیز برای واداشتن نرب ب ناهش فشارها ب خهد ب گروههای ددسیستمی مهاومتی
چهن حزباهلل ،گروههای مهاومت فلسقیتی و حهثی های یمن ،در قال

بازدارنۀدگی نیرمسۀتهی دسترسۀی

داشت .در مهابل اد ای ایاالت متحده ،مبتی بر واداشتن ایران ب مذانره ،ایران نیۀز مۀد ی اسۀت نۀ نفۀهذ
ایران در متقه با

واداشتن نرب ب پذیر

خهاستهای ایران تهسب نرب شده اسۀت .همظتۀین فشۀار

ایران ب ربستان ب وسیلۀ گروه مهاومتی حهثیهای یمن مۀیتهانۀد بۀ تۀهان وانتشۀی در جهۀت واداشۀتن
ربستان ب ناهش فشارها بر ایران در سهری و راق و دی حمایۀت از گۀروههۀای ددسیسۀتمی تهۀاجمی
مۀل نتۀد ) Pollack, 2014, p. 28; Amy, 2012; Jeremy, 2015; Leverett & Leverett, 2015, pp.
;15-18; Sullivan, 2014; Salisbury, 2015, pp. 1-12; Ospina & Gray, 2014, pp. 27-36
.(http://irdiplomacy.ir/fa/page/1946177

ب طهر نلی ،بر اساس شکل ( )7ودعیت دی تهارن و ناه جتسی قدرت در متقهۀۀ آسۀیای نربۀی
امکان اتخاذ استراتژی وادارندگی تهسب قدرت مداخل گر ،در مهابل واحۀدهای تودیۀدنظرطل

را فۀراه

مینتد .در این راستا قدرت مداخل گر از سازونارهای مختلفی ،از جمل تهدید ب حملۀ نظامی ،براندازی،
تحری های هم جانب و ب نارگیری گروه های ددسیستمی تهاجمی ،در جهت ایوۀاد فشۀار بۀرای واداشۀتن
واحد تودیدنظرطل
تودیدنظرطل

ب پذیر

خهاسۀت هۀای خۀهد اسۀتفاده مۀینتۀد .در مهابۀل ایۀن امکۀان بۀرای واحۀد

متقه ای وجهد دارد تا بر اساس اصهل متتهعسازی ،ه وزنسازی و برونیسازی ،ب اتخۀاذ

این استراتژی در مهابل قدرت مداخل گر بپردازد .در این راستا واحد تودیدنظرطل
نهاط باارز

از طریق هدفگیۀری

برای قدرت مداخل گر از طریق قدرت نظامی متعارف خۀهد و نیۀز بۀا حمایۀت از گۀروههۀای

مهاومتی و تدافعی میتهاند قدرت مداخل گر را ب پذیر

خهاست های خهد وادار نتد.
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شکل ( :)1کارکرد گروههای ضدسیستمی در رژیم وادارندگی نظم منطقهای آسیای
غربی

در استراتژی وادارندگی افزایش فشار بر واحد هدف نافرجای نبهده و تا آستانۀ تحمۀلپۀذیری ابۀژه
ادام مییابد .فشار گروههای ددسیستمی میتهاند متور ب مهفهیت استراتژی وادارندگی واحد چالشگر و
تسلی شدن واحد مدافع شۀهد و از طۀرف دیگۀر مۀی تهانۀد بۀا شکسۀت مهاجۀ شۀهد .در صۀهرت شکسۀت
استراتژی وادارندگی دو حالت ب وجهد میآید :حالت اول ،شروع یو جتگ از جان
برای رسیدن ب اهداف خهد ب وسۀیلۀ نۀاربرد زور ،یۀا از جانۀ

واحد چۀالشگۀر،

واحۀد مۀدافع پۀن از رسۀیدن بۀ آسۀتانۀ

تحملپذیری است .این جتگ نیز میتهاند با پیروزی واحد چالشگر یا واحد مدافع ب پایان برسۀد .حالۀت
دوی این است ن با شکست استراتژی وادارندگی و مهفهیت سیاست مهاومت واحد مدافع ،واحد چالشگر
از ا مال فشار بر واحد مدافع بکاهد و درصدد رسیدن ب اهداف خهد از مسیرهای دیگری چهن دیپلماسۀی
و رژی سازی متقه ای برآید.
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نتیجهگیری

در یو معتا سابهۀ گروههای ددسیستمی ب نهقۀ پیۀدایش سیسۀت هۀای اجتمۀا ی بۀازمیگۀردد و در طۀهل
تاری نهاط قف مختلفی داشت است .اما شکلگیری گروههای ددسیستمی در معتای جدید آن ب صۀر
جتگ سرد مربهط میشهد .پن از  99سپتامبر  2339مسهلۀ تروریس  ،در نتۀار مسۀائلی دیگۀر نظیۀر حهۀهق
بشر ،دمهنراسیسازی و حههق اقلیت های قهمی ،ب لحاظ ملی و نظری ،در دستهر نار روابۀب بۀینالملۀل
قرار گرفت است ن البت بیشتر ب تهان ابزاری در راستای مشۀرو یتبخشۀی بۀ سیاسۀتهۀای قۀدرتهۀای
مداخل گر در نظ های متقه ای مل نردهاند .از بعد ملی برچس

تروریس ابزاری برای قدرت مداخل -

گر در جهت نابهدی گروه های مهاومتی و واحدهای تودیۀدنظرطل

و تحهۀق و حفۀع تعۀادل مقلۀهب در

نظ های متقه ای ،از جمل متقهۀ آسیای نربی بهده است .از بعد نظری نیز مسهلۀ تروریس در دسۀتهر نۀار
ادبیات روابب بینالملل و مقالعات متقه ای بهده است اما این آثۀار بیشۀتر بۀ ریشۀ هۀای جامعۀ شۀتاختی و
گفتمانی این گروهها ،مبارزه ایاالت متحده و ه پیمانان آن با گروههۀای تروریسۀتی و ترسۀی اسۀتراتژی و
تانتیوهای ددتروریس تأنید داشت اند .ازاینرو در ادبیات روابب بینالملۀل و مقالعۀات متقهۀ ای یۀو
خأل نظری در رابق با واقعیت نارنرد گروههای ددسیستمی وجهد دارد .در نظ متقه ای آسۀیای نربۀی
گروههای ددسیستمی ب تهان سازوناری در رژی های نیررسمی فردگرایان مل مینتتد .در این متقهۀ
گروههای ددسیستمی تهاجمی ب تهان ابزاری در جهۀت نتتۀرل نظۀ متقهۀ ای تهسۀب ایۀاالت متحۀده و
متحدین متقه ای آن مل مینتتد .در مهابل واحدهای تودیدنظرطل

متقه ای از گروههای ددسیستمی

مهاومتی و تدافعی در جهت مهازن بخشی و ایواد بازدارندگی و وادارندگی در مهابل قدرت مداخل گر ،در
شرایب دی تهارن قدرت استفاده مینتتد.
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