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؛ یو بازدارندگ  یدولت ریغ ی تیامن یشبکه ساز  

ران یپاکستان، ا یمورد ی بررس   
 سم ی ه   کر ی م   دوست   1

 * 2  فرهاد قاسمی 

 چکیده 
همواره مووورد   کند،یم  فای ا  یساز  تیکه در امن  یارزشمند  یکاربردها  لیبه دل  یبازدارندگ  ستمیس

کننووده  جووادی ا یکارهاسازو ،یبازدارندگ یهاستمیاز موضوعات مهم در س  یکی توجه بوده است.  

نظم،   یالملل و تحول در الگوها  نیساختارها در نظام ب  رییاست. به تناسب تغ  ییهاستمیس  نیچن

 یبر بازدارنوودگ یدولت ریغ یهاگروه ریتأث رات،ییتغ نی است. از جمله ا  افتهی   رییتغ  زین  یزدارندگبا

دغدغه  نی برانگرفته است. بنا مورد توجه قرار  یبازدارندگ یهایدر بستر شبکه است که در تئور

 ستمیس یو الگو جادی چگونه بر ا یدولت ریاست که کنشگران غ نی پژوهش ا نی ا یو پرسش اساس

 قیوو از طر یدولتوو  ریوو غ یهانظم نامتقووارن، شووبکه ی. در چارچوب الگوگذارندیاثر م  یبازدارندگ

گذاشووته،   ریتأث  یندگازداربر ب  ک،یترارشیاز ساختار نظم ه  یریو با بهره گ  دی قدرت به تهد  لی تبد

 الح صا قی نوشته، از طر نی . اشوندیالملل م نیدر نظام ب یبازدارندگ یپانارک یریمنجر به شکل گ

 ،یاشووبکه  نظووم  و  آشوووب  –  یدگیچیپ  هی نظر  یو انطباق آن با مبان  ینسل پنجم بازدارندگ  یتئور

 میراسووتا، مفوواه نیوو زد. در ارا فووراهم سووا یدولتوو  ریغ یاشبکه یبازدارندگ نییتب ینظر  یهانهیزم

 ندمطرح شده در مقالووه هسووت دی جد  میمفاه  یبازدارندگ  یو پانارک  یمقاومت-  یاشبکه  یبازدارندگ

باشووند. در  تیوو و امن یدر حوووزه بازدارنوودگ یپژهشوو  یدسووتورکارها  یبرا  یسرآغاز  تواندیکه م

 دنیبخشوو   تینیبه منظور ع  زین  یدولت  ریغ  یاشبکه  یو پاکستان از بازدارندگ  رانی خاتمه، استفاده ا

بوور  یکه مبتن ویش ابداکتاز رو ریمس  نی قرار گرفته است. در ا  یبه مباحث مطرح شده مورد بررس

 و تجربه است استفاده شده است. هی تعامل مستمر نظر

 یپانووارک  ،یشووبکه سوواز   ک،یترارشوو ینظووم ه  ،یدولتوو   ریغ  یبازدارندگ  یدگی نوپد    : ی لید اژگان ک و 

 یکشسان یگبازدارند ،یبازدارندگ

 
 الملل دانشگاه تهران نیروابط ب یدکترکاندیدای  .1

      مسئول( )نویسندهالملل دانشگاه تهران   ن یروابط ب دانشیار. 2

     * faghasemi@ut.ac.ir 
 10/1401/ 6 تاریخ پذیرش:  4/5/1401ت: اریخ دریافت

 69-101صص چه  و هفت    یاپ   شماره پدوره دوازده  المل     رواب  ب یهاصلنامه پژوهش ف
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 مقدمه 

از   پر    نیترمهمیکی  نظریه   نی کاربردترو  الملل،  بین  روابط  حوزه  در  امنیتی  نظریات 

چندباشدیمبازدارندگی   هر  درازای    .  به  الملل  بین  روابط  در  بازدارندگی  رویه  قدمت 

انجام پذیرفته است؛    ری تأخ، ولی تئوری پردازی نسبت به آن با  باشدیمقدمت تاریخ بشر  

  باشد یم  قدرت  –، نظریه بازدارندگی که انعکاسی از معادالت تهدید  ریتأخ م این  علی رغ

پیوسته در حال انطباق خود با تحوالت در عرصه واقعی سیاست بین الملل بوده است. به  

پنج گانه ای از سیر تحول مفهومی در نظریه   یهاموجشکل گیری    یهانهیزمهمین دلیل،  

ازدارندگی از طریق پیروزی در جنگ، بازداشتن رقیب از  بازدارندگی )به ترتیب شامل ب

ب تهدید  بواسطه  مججنگ  کردن، ه  منع  بواسطه  جنگ  از  حریف  بازداشتن  ازات، 

غیر قابل پیش بینی، نا    یهاطیمحبازدارندگی بعد از جنگ سرد که مبتنی بر عملکرد در  

همزمانی   به  مبتال  و  و    دهای تهدمطمئن  مبت  تاًینهابود  سطبازدارندگی  ارتقای  بر  ح  نی 

قدرت سازی    یهافرمولییر  دلیل این پویایی، تغ  نیترمهمرا رقم بزند.    (بازگشت پذیری

بوده    ی هاسمیمکانو   الملل  بین  نظام  عرصه  بازیگران  سوی  از  تهدید  به  قدرت  تبدیل 

 است که کماکان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.  

نوپدیدگی نقش    امنیت سازی ودر مقوله    غیر دولتی  یهاگروهبا توجه به افزایش نقش  

  یهایتئوراین است که آیا    شودی ملی که مطرح  در بازدارندگی، سوا  هاگروهآفرینی این  

موجود از بازدارندگی و امواج پنچ گانه مطرح شده در تاریخ نظریه بازدارندگی، قادر به  

دید نظری  نوپدیدگی تجو اگر این    باشندیم  در تحقق بازدرندگی  ها گروهتبیین نقش این  

 تواندیمتعدیدل کدام یک از نظریات  ، اصالح و  طلبدیمنوین در نظریه بازدارندگی را  

مبنای تئوریک الزم برای این تحلیل را فراهم آورند؟ مجموعه تحوالتی چون ورود نظام 

محیطی   در  آشوبی، عملکرد سیستم  و  پیچیده  به وضعیت  الملل  توسل    یاشبکهبین  و 

رت به تبدیل قد  یهاسمیمکانا متقارن، الگوهای قدرت سازی و  به بازدارندگی نکشورها  

تهدید را تغییر داده است. این تغییر، ضرورت بازتولید نظریاتی جدید از بازدارندگی و 

با عملکرد   آنها  به    هاگروهانطباق  باید    ی اگونهرا ضروری ساخته است. نظریات جدید 

گسترده شده در بستر آن، و    یاشبکهم بین الملل، نظم  باشند که وضعیت آنارشیک سیست 

 فتاری نوظهور بر خروجی سیستم و شبکه را مورد توجه قرار دهند. الگوهای ر ریتأث
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 ادبیات موضوع 

سابقه استفاده از سیستم بازدارندگی جهت تحقق اهداف امنیتی، به قدمت تاریخ بشر و  

در رویه و تئوری    ستفاده از بازدارندگیبه همین جهت، سابقه ا.  باشدیماختالفات بشر  

 به چند مرحله تقسیم نمود:  توانیمرا 

توسیدید1 باستان،  یونان  در  باستان:  دوران  تصور   .  بازدارندگی  ابزار  را  قدرت  افزایش 

از  1351)خزائلی،    کردیم یکی  را  تنبیه  پروتاگوراس   دانست یمآموزش    یابزارها(، 

(Stalley, 1995)  ده تالفی، اصالح و بازدارندگی را متصور  ی تنبیه سه فایو افالطون، برا

باستان،(Ladikos, 2000)بود   اندیشمندان چین  از  به    .  تزو  بر دشمن    یهاراهسن  غلبه 

اشاره    بدون شدن  هنر    کردیمدرگیر  اوج  را  امر  این  در  موفقیت    دانستیمو 

(Michael,2007)  نیز الهی  ادیان  در  در  متعددی در خصوص  یهاهیتوص.  توان   افزایش 

دارد   وجود  مربوط    نیترکاملو  مقابل  اسالم  دین  به  مسئله    شود ی مآن  بر  عالوه  که 

؛  Bar,2011)قصاص، در حوزه مواجهه با دشمن نیز این مسئله را مورد توجه قرار دارد.  

 ( 1398علی نژاد و همکاران، 

میالدی،    18قرن    )دوران پیش تئوریک(: در  هادولت وستفالیایی و شکل گیری    دوران  .2

از ایتالیا، جرمی    1انویسندگان مکتب کالسیک عدالت کیفری مثل سزار بکاری  برخی  در 

فویرباخ   2بنتام  وون  انگلستان،  در    3در  را  کیفری خود  قوانین  تئوریک  مبنای  آلمان،  در 

که مبتنی بر اعتبار تهدیدات بود قرار دادند. ترس و اجتناب از مجازات  4بازدارندگی کِلی 

داری از خود ناشی از رنج ستیزی و مطلوبیت گرایی بود، مبنایی قابل توجه برای خودکه  

 .  (Ball,1955: 347) شدیها مدولت ارتکاب تخلف در درون 

، به لحاظ تئوریک از  شودیمنگرش که در روابط بین الملل از آن به پیامد گرایی یاد  این  

اپیکوریان قرن  در یونان باستان و فا  سوی مکاتبی مثل  د توجه ویژه  مور  18یده گرایان 

در چارچوب فکری این مکاتب، پیامد گرایی یا بررسی  .  (Scarre,2009)  قرار گرفته بود

گیری  تصمیم  در  مهم  امری  اقدامات،  آور(  )لذت  خوشایند  یا  آور  رنج  پیامدهای 

به  .  (Bentham, 1871)  دیگردیممحسوب   نسبت  افراد  اگر  بنتهام،  اظهارات  اساس  بر 

 
1Cesare Beccaria 
2Jeremy Bentham 

3P. J. A. von Feuerbach 

4general deterrence 



72 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط   روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

  چهطططار شطططماره 

شماره پ اپی چهطط  

 زمسططتان  هفططتو 

1401 

 
 
 

کرد  کنند، از آن اجتناب خواهند    جر شدن عملشان به رنج یا مجازاتی اطمینان حاصلمن

قابل  1388،  های)مراد نقش  نگری  آینده  و  گرایی  فایده  عامل  دو  اجتناب  این  در   .)

م، جان استوارت  (. به دنبال خط فکری بنتها1393توالیی    -حسینی کنند ) یمتوجهی ایفا  

بنتهام را مورد بررسی بیشترمیل نیز در مجموعه مقاالت خود   قرار   مفهوم فایده گرایی 

است.    .(Mill, 1863)داد   شناسایی  قابل  بازدارنگی  مسئله  به  توجه  نیز  نظامیان  درمیان 

حسین  است )این مسئله مد نظر قرار گرفته    کالزویتسدر باب جنگ در رساله    برای مثال،

ندگی  پردازان حوزه امنیت و بازدار کالزویتز بر بسیاری از نظریه یها نوشته .(1384اژدر، 

درحوزه روابط  و آناتول راپاپورت اثر گذار بوده است.    (Aron, 2003)  مثل ریموند آرون

الملل، بازداردندگی    ی هااست یس  بین  به  اختالفات    معموالًمربوط  به  مربوط  شرایط  در 

 (  Huth,1999) رفتهیمارضی بین کشورها به کار برده 

 ,Vasquez) ان و جنگ میان دولتها بوده است  ضی، دلیل اولیه بحرچرا که اختالفات ار

هو (.  1995 ,1993 مرشایمر،  مثل  افرادی  دادن سفرض  که شکست  بود  این  گلسر  و   ،

این طریق، سریع و با قدرت به سلسله  نظامی ن  یهات یظرفدولتها به   یازمند است تا از 

بالقوه را در همان مراحله اولیه  احتماالت آتی پاسخ داده شود و قادر باشد حمله کننده  

 .(Kaufmann 1998)اقدام باز دارد 

اولین  3 اتم:  بمب  اختراع  و  تسلیحاتی  انقالب  وقوع  با  تئوری  مرحله  به  ورود    ها گام. 

برای تئوری پردازی رسمی در خصوص بازدارندگی، در مکتب فکری رئالیسم برداشته  

و    50بتنی بر عقالنیت در اواسط دهه  تئوری بازدارندگی کالسیک یا بازدارندگی م  شد.

 Brodie 1959,1968; Schelling)   ر و بلوغ رسیددهه شصت قرن بیست به ظهو   اوایل

1962;Khan 1960; Snyder 1960)  دو    توازنو    یاهستهکشنده    یهاسالح استراتژیک 

  معتقد به وجود ستون مهمی بودند که این تئوری بر آنها تکیه داشت. پیروان این مکتب  

هم    ییواحدها از  متفاوت  چندان  نه  و  عقالنی  محرکه    بودندخودخواه،  موتور  که 

 شدیمد در نظر گرفته  که در آن قرار دارن  یا محیطی  آنها، وذات و طبیعت    رفتارشان،

(Morgenthau,1945;Waltz,1979.)    تئوری بازدارندگی کالسیک، نگرش مثبتی نسبت به

را در نهایت عامل حفظ    یاهسته  ک ناشی از توانتوازن استراتژی  شدن داشت و   یاهسته

. نئوکالسیک ها، عالوه بر در نظر گرفتن  (Zagar, 1995)  دانست یم وضع موجود و صلح 
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ساختارها،   در   مخصوصاًنقش  کشورها  تشویق  در  الملل  بین  نظام  آنارشیک  ساختار 

نقش    یاهسته به  و    یهااست یسشدن،  کشورها  توا  ی ااستفادهداخلی  از   ی اهستهن  که 

خارجی   سیاست  اهداف  پیشبرد  زمان،    شودیمبرای  از  برهه  این  تا  داشتند.  توجه  نیز 

 بازدارندگی، دولت محور بودن آنها بود. یها یتئورشاخصه  نیترمهم

جرویس    یهایتئور  رابرت  سوی  از  بازدارندگی،  محور  سه   (Jervis 1979)دولت  به 

گ جهانی دوم و درست زمانی  فاصله بعد از جن. اولین موج بالاندشدهموج فکری تقسیم 

ندگانی مثل برنارد برودی، ولفرز و وینر به این نتییجه رسیدند که اختراع بمب  که نویس

کامل   نابودی  امکان  گرفت.  شکل  داده،  تغییر  بنیادین  صورت  به  را  جنگ  ماهیت  اتم 

 به وجود آمد و  موج دوم، در شرایط جنگ سردبود.    یا هستهبازدارندگی    منشأ  نیترمهم

دوره، و ناتو  بین موضوعی عمدتاً بازدارندگی این  در  بود.  استراتژیک    ورشو  مفهوم 

تئوری    یاهستهبازدارندگی   گیری  خدمت  در  دیگر    هایبازبا  پیش   هاوهیشو  از  بیش 

توسعه پیدا کرد. توماس شلینگ جزء اولین افرادی بود که جنگ را به مثابه فرایندی از  

بزارهایی مثل تهدید، وعده  با استفاده از ا  کنندیمطی آن، متخاصمین تالش  چانه زنی که  

بندی   دسته  بگذارند  اثر  یکدیگر  نیات  و  انتظارات  بر  اقدام  و    نمود وعید 

(Schelling,1966).   موج سوم، در دهه شصت و هفتاد و بر مبنای انتقادات بر موج دوم

 . (Lupovici,2010 vis,1979;Jer)  تئوری بازدارندگی شکل گرفت 

داد که در بعد تجربی و اعمالی   انتقادی که از موج دوم صوت گرفت نشان  یهایبررس

و   تفاهمات،  سوء  و  احتماالت  دهی،  پاداش  پذیری،  ریسک  مثل  مسائلی  نظریه  این 

داخلی و بوروکراتیک را مورد توجه قرار نداده و باید اصالح   یهااست یسهمچنین نقش  

دوره،   این  در  مطالعات    یاههدادشود.  و  تجربی آماری  آزمون  منصه  به  جهت  موردی 

دوم،  موج  در  بازدارندگی  آن،  بر  عالوه  گرفت.  قرار  استفاد  مورد  تئوری  این  گذاشتن 

گرفته    یامسئله نظر  در  تاریخی  غیر  و  سیاسی  غیر  حد  از   ,Jervis)  شدیمبیش 

1979:322–323; Kaplan,1991:109; Trachtenberg, 1991:40, 44–46) .) 

فرض عاقالنه رفتار کردن  "مبانی فکری موج دوم، یعنی    نیترمهمهمچنین یکی از    هاآن  

را   هایریدرگ را به چالش کشیدند و سطح پایبندی رهبران به عقالنیت در اوج    "بازیگران

 (.Walt,1991)بردند  سؤالزیر 
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دولتی:  4 غیر  بازیگران  ظهور  مرحله  بازدارندگی  یهایتئور.  محور  قبلدولت  تا  از    ، 

مادی قدرت   یهاهیماخاتمه جنگ سرد، ماهیتی دولتی داشته، بر مبنای منطق خطی و بن  

بودند.   گرفته  شکل  نظامی(  قدرت  توازن  سال  )مثل  در  سرد  جنگ  خاتمه  و    1991با 

جدیدی    یهایدگرگونفروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام بین الملل بستر تحوالت و  

رج شدن انحصار بازیگری دولتها در عرصه بین الملل آنها، خا   نیترمهم شد که یکی از  

وجود    یهامشخصهاز  بود.   دوره،  روابط    ییها یدگ یچیپاین  همزمان،  تهدیدات  مثل 

 شدینمو فعالیت دولتهایی که اقداماتشان چندان عاقالنه در نظر گرفته    یاهستهبازیگران  

به محیطی شد که عملکرد استراتژی    بود. این تغییرات در عرصه سیاست بین الملل منجر

ابعاد با  آن  پیشبینیتدر  قابل  غیر  از  بود.    ی  مواجه  اطمینان  باعث  و عدم  تحوالت  این 

 نویسندگانی  جدیدی نسبت به بازدارندگی گردید. در حوزه تئوریک،  یها نگرشظهور  

تن  با در نظر گرف (Knopf,2010)جفری نوپوف   ( وLupovici,2010)مثل امیر لوپوویسی 

تئوریزه  تحوالت جدید به  اقدام  الملل،  بین  بازدارندگی   در روابط  از  کردن موج چهارم 

 نمودند.

بسیار    با حوزه  مرتبط  امری  بازدارندگی  مرحله،  این  شامل   یترعی وسدر  تهدیدات،  از 

و   تروریسم  خشن،  دولتی  غیر  البته    یهاجنگبازیگران  شد.  گرفته  نظر  در  نامتقارن 

ع کامل باشد. لذا، در اختیار دفا  تواندیمیکی از ابزارهای متنوعی بود که  بازدارندگی تنها  

این   آن نقش محوری و مرکزی که در طول جنگ سرد داشت را در  بازدارندگی دیگر 

با ارائه ایده موج پنجم بازدارندگی، تالش   2018مرحله برخوردار نبود. تیم پریو در سال  

غیر دولتی در بازدارندگی توجه نماید. وی معتقد   یهاگروهنمود بیش از قبل به ماهیت  

شدن در ابعاد مختلفی شامل تعداد و    تردهیچیپط بین الملل روز به روز در حال  بود محی

اقدام   توان  و  اقدام  نوع  بازیگران،  بینی  باشدیمماهیت  پیش  امکان  پیچیدگی،  این   .

یطی که بر تعداد شرا  . در دهدیمتحوالت و ایجاد درک مشترک در متخاصمین را کاهش  

این بازیگران از توان تخریبی باالیی نیز برخوردارند،   بازیگران غیر دولتی افزوده شده، و

پیش    یدتریجد  یهایاستراتژ آنها  احتمالی  حمالت  با  مقابله  برای  باید  نمود  را  بینی 

(Prior, 2008 سفارشی بازدارندگی  مرحله،  این  در  به    شودیمتقویت    1(  توجه  با  و 

 
1tailor made deterrence 
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وجود    یهایدگ یچیپ بازدارندگی  شکست  خصوص  در  که  باالیی  احتماالت  و  سیستم 

طراحی   )کشسانی(  انطباقی  و  انعطافی  بازدارندگی  دیگر   .گرددیمدارد،  مرحله  این  در 

بلکه بازدارندگی    شودی نمبازدارندگی با استفاده از ایجاد ترس از مجازات یا تنبیه ایجاد  

Prior: :2008)   ردیگ یمتخاصمی صورت  جام عمل  حریف از ان1از طریق منصرف سازی 

از  .(67 آنها  خروج  بازدارندگی،  پنجم  و  چهارم  موج  نظریات  قوت  نقاط  از 

غیر دولتی در   یهاگروهبسته دولت محور بازدارندگی و توجه به اهمیت    یهاچارچوب

یل  مسائل امنیتی است. ولی این نظریات کماکان درگیر یک اشکال هستی شناسانه در تحل

را بیشتر هدف   هاگروه؛ چرا که  باشندیمغیر دولتی در بازدارندگی نیز    یهاگروهاهمیت  

بازدارندگی کشورهای حافظ وضع موجود، و نه عواملی برای ایجاد و خلق انواع خاصی  

بازدار نظر  از  افزایش  رندیگ یمندگی در  نوپدیدگی  به  با توجه  لذا،  غیر    یهاگروه  ریتأث. 

بازدار بر  ناکارایی    ندگیدولتی  و  سو  یک  برای    یهایتئوراز  بازدارندگی  از  موجود 

تحلیل این نوپدیدگی، ضروری است مبانی فکری الزم برای تبیین بازدارندگی غیر دولتی  

افک در  موجود  خالء  گردند.  پریور  تدوین  بهره    یهانهیزمار  و  وی  تفکرات  بازسازی 

تبیین از نگرش غیر خطی، کشسانی وی برای  فراهم   برداری  بازدارندگی غیر دولتی را 

ساختار  سازدیم به  توجه  با  فعالیت    یاشبکه.  و  الملل،  بین  درون    ها گروهنظام  در 

 . شودیماستفاده  یاشبکه، در این بازسازی، از چارچوب نظری یاشبکه یبسترها

 پیچیده و آشوبی  یهاستمیسدر  یاشبکهبازدارندگی  :چارچوب نظری

شدن نظم را فراهم ساخته   یاشبکه  یهانهیزمل،  وبی نظام بین الملوضعیت پیچیده و آش

  ها ستمیسنظریه شبکه، آخرین موج نظریه  .  (kavalski 2007; Burton et al.2009است )

محور  61:  1392)قاسمی،    شودیممحسوب   ارتباط  که  نظریات  این  در  بر    ،باشندیم( 

بی تطابق  عدم  مفهوم  به  سیستم  بودن  خطی  غیر  سیستم خصلت  خروجی  و  ورودی  ن 

و   .(,al etBurton; 1400 Ghasemi, 1996; Abdollahian.2009,)  شودیمتاکید   مائوذ 

معتقد ب  اندهمکارانش  سیستم  تحوالت  جملهکه  من  و  الملل  با    ین  مرتبط  مناسبات 

را   بررسی  توانیمبازدارندگی  طریق  مختلف    از  انواع  در  تغییرات  مدهای  و  جزر 

المللی    یهاشبکه نمودبین  تحلیل  (Moaz et al. 2003:3)  بررسی  طرفداران    ی ا شبکه. 

 
1denial 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Alexander%20H.%20Montgomery&eventCode=SE-AU
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که جنگها و   به شدت تحت    هایهمکارمعتقدند  الملل  بین  نظام  و    اهکینامید  ریتأثدر 

شبکه بر رفتارهای  در    واحدهاو موقعیت  (  Barry, 1993: 178هستند )شبکه    یهاییایپو 

پنج جزء    یاشبکهبرای نظم    .(Burton & Montgomery, 2006:22) گذاردیم  ریتأث  هاآن 

شامل   و   یهاکینامیدنظم،    یها سازهاساسی  رفتاری،  الگوهای  راهبردی،  چرخه  نظم، 

رابطه بین    و  (147:  1400؛  58-28 :1392  )قاسمی،  رندی گ یمر  کنترل و مدیریت را در نظ

تابع   و  غیر خطی  را  اجزاء   ,kavalaski 2007:438)  دانندیمسیستم    یهایدگ یچی پاین 

Ghasemi 2021: 18)  .سیستم که موتور محرکه آنها ارتباطات است،    یاشبکه  یبسترها

.  اندساختهغیر دولتی فراهم    یها گروهرا برای فعالیت    ی اسابقهو امکانات بی    ها فرصت 

خود بیفزایند و در    قدرت  بتوانند در درجه اول بر  هاگروه  شوندیمباعث    هافرصت این  

 درجه بعد بتوانند این قدرت را به تهدید تبدیل کنند.

 

 بازدارندگی شبکه و 

، علی الخصوص یاشبکهو بین    یاشبکه، بر ارتباطات درون  یاشبکهسیستم بازدارندگی  

ارتباطی میان آنها وجود دارد متکی است. هدف این   یها پلو    هاگرهبین    بر ارتباطی که

و   خود  اهداف  ساختن  برآورده  دیگر،  بازدارندگی  هر  مانند  نیز  بازدارندگی  از  نوع 

تحمیل    جلوگیری برای  دشمن  مورد    هاخواستهاز  نظم  در باشدیم  اشعالقهو   .

تیا شبکهبازدارندگی   یا  تضعیف  از  ارتباطات،  ،  سوی  قویت  به  آنها  گیری  سمت  یا 

استفاده    یهاحلقه بازدارندگی  تحقق  جهت  )قاسمی  شودیمخاص،   .1390  :391 .)  

بر   پیوند سازی میان    ی هاشبکهبازدارندگی مبتنی  از طریق    ی هاگروهامنیتی غیر دولتی، 

ی مختلف  استراتژیکی، ژئوپلتیکی، ژئوکالچری و حتی ژئواکونومیک  یهاحوزهمستقر در  

حامی کشور  منافع  کهگرددیمایجاد   و  نحوی  به  این   ؛  ضروری،  و    هاگروهدرمواقع 

کارویژه یک پایگاه قدرت    آنها به منبعی از تبدیل قدرت به تهدید مبدل شده،  یهاشبکه

شبکه سازی   یکاربردها (.Wilson, 2017  مراجعه شود بهکنند )برای کشور حامی را پیدا  

برای ایجاد بازدارندگی    هاروشیکی از کار آمد ترین    تواندیمیکرد  این رو  دهدیمنشان  

و تحقق بازدارندگی مثلثی یا غیر مستقیم    نظامی قدرتها  در شرایط عدم تقارن  مخصوصاً

غیر دولتی بیشتر برای    یهاگروهشبکه سازی  یکاربردها .برای کشورهای ضعیف ترباشد
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با رقابت  در  که  بود  دشمنان   یا هستهدشمنانی    کشورهایی محسوس خواهد  یا  هستند، 

رتری برای  و قدرت مداخله گر بیرونی ب  شوندیمآنها از حمایت ابرقدرت بیرونی منتفع  

رقبای   معصوم  )  کندیمایجاد    یامنطقهاین  الهی  عین   نیترمهم  (.128:  1395قاسمی، 

ی سازی  شبکه  طریق  از  که  است  این  از  ناشی  بازدارندگی  در  سازی  شبکه  با  اهمیت  ا 

از   بسترها    توانیم   یاشبکه  یبسترها استفاده  این  نمود،  تبدیل  تهدید  به  را  قدرت 

ژئوپل  توانندیم و  ماهیتی  باشند  داشته  ژئوکالچری  و  ژئواکونومیک    یی هارهیزنجتیک، 

پیچیده امکان   یهاستمیسو تولید را برای خود ایجاد کرده باشند. در    نیتأممویرگی از  

ایجاد کننده وابستگی    توانندیممرکب    یهاشبکهنیز وجود دارد.  1مرکب  یهاشبکهایجاد  

شوند. به این صورت که کوچکترین تغییری در بخشی از شبکه،   یاپروانهحساس یا اثر  

وا    یهابخش واکنش  به  را  اثر    داردیمدیگر  خصوص  به    یاپروانه)در  شود  مراجعه 

Lorenz,1993; shen et all. 2022: 4)  .  تمامی    یا شبکهبازدارندگی و  سطوح  تمامی 

مرتب بر  کنشگران  در  را  نوع   ردیگ یمط  کارآمدترین  از  است  ممکن  حیث  این  از  که 

 بازدارندگی پانارشیک را در نظام بین الملل ایجاد نماید.  بازدارندگی باشد و در نهایت 

 ی اشبکه یساختارهاشدن نظم در  یاشاخه 

پیچیدهد سیستمهای  جهاآشوبی    -ر  در  بیش  یهاگرهن،  موجود  در  نوع   شبکه،  یک  از 

درگیر   متقابل  برای شکل  ن یا  .باشندیمکنش  را  زمینه  در درون سیستم،  گیری   پیوندها 

. وابستگی حساس بیانگر وضعیتی است که  ندینمایموضعیت وابستگی حساس، فراهم  

  کنترل   ،هاکینامید)الگوی نظم،    سیستم  یهااندازهدر آن تغییر اضافی ناچیزی دریکی از  

پیامدهای   دتوانو ...(، به دلیل آثار غیر قابل پیش بینی آن و بازخوران های ناشی از آن، ب

:  1392)قاسمی،  شد و سایر اجزاء سیستم را نیز درگیر نماید  غیرخطی را در پی داشته با

به دلیل ماهیت مرکب    (.85 که    هاشبکهعالوه بر نقش بازخوران ها، وابستگی حساس 

. هر دو عامل بازخوران و ماهیت  گرددیممتداخل آنهاست نیز ایجاد    یاه ک تارحاکی از  

دارد   هاشبکهمرکب   وجود  شبکه  و  سیستم  اجزا  بین  که  است  پیوندی  از  ناشی 

(Agostino & Scala, 2014)    در    نیترکوچک  وابستگی حساس،در وضعیت دگرسانی 

 
1Multiplex 
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آن تغییر نیست را به دنبال   بسیار شدیدی که متناسب با  یهاخسارتسیستم،    یهااندازه

داشت  این خسارات  ( وLorenz, 1993:129-131) خواهد  بین  اگر  به    الملل سیستم  را 

خود   رفتاری  کند،  آستانه  بینزدیک  داشت   با  نخواهد  چندانی  فاصله  مراجعه )تعادلی 

  (.Ruelle, 1979: 408-410گردد به 

رفتار گردد. با افزایش وابستگی   منجر به آسیب پذیری یا تغییر تواندیموابستگی حساس 

متخاصم   یا  خودی  شبکه  در  اقدامی  هر  بازخوران  یا  اتفاق  نوع  هر    تواند یمحساس، 

را کل محیط   کنار وابستگی حساس، مسئله شکست    یاشبکهتغییراتی  در  نماید.  ایجاد 

مطرح   در  شودیمآبشاری  فرایندی  آبشاری  شکست  اجزای   یهاستمی س.  هم    دارای  به 

اس یمتصل  یک  شکست  که  اجزا،  ت  از  معدودی  تعداد  سایر   تواندی ما  شکست  به 

قرار    هابخش سقوط  و  آسیب  معرض  در  سیستم  از  بخشی  که  زمانی  بزند.  دامن  نیز 

و این سقوط دسته جمعی ناشی از عمق    شوندی منیز قربانی آن    هابخش، سایر  ردیگ یم

سیستم   در  که  است  اتصاالتی  و  به  ارتباطات  دارد.  ا وجود  دیگر،  فشار  عبارتی  عمال 

و به تدریج همه    شودیم نیز سرریز    هابخشسیستم، بر سایر    یهابخشاضافی بر برخی  

بینی  کنندیمسقوط    هابخش پیش  و    منشأ.  رخ    یاگره اختالل  آن  در  اختالل  اولین  که 

غیر    معموالًآبشاری    یها شکست   .(2-3:  1391  و همکاران، دشوار است )کریمی  دهدیم

بسیار گسترده باشند، از طرفی دیگر، بازیابی شبکه بعد از    توانندیمد و  کنترل هستنقابل  

بروز مشکل در   منشأ  وقوع آنها بسیار دشوار است. با توجه به غیر ممکن بودن پیش بینی

 تواند یمنمودن سیستم به عنوان اقدامی که    یاشاخهو پیشگیری از آن، راهکار    هاستمیس

زیا خسارات  بروز  آبشاراز  شکست  اثر  در  مطرح  د  کند  جلوگیری  این  گرددیمی  در   .

تا در صورت بروز   شودی ممختلفی تقسیم    یهاشاخهو زیر    هاشاخهوضعیت، سیستم به  

  ها بخشجدا شده، از سرایت توالی شکست به سایر    هابخش مشکل، شاخه مبتال از بقیه  

 جلوگیری شود. 

روابط یا حمایت   در سیستم  الملل، خلق  را    یهاگروهاز    بین  دولتی   ادامه  توانیمغیر 

شدن شبکه امنیتی درنظر گرفت. در ساختار    یاشاخهشبکه امنیتی کشورها و مصداقی از  

احتمال    یاشبکه شبکه،  بر  فشارها  افزایش  با  الملل،  بین  تشدید   یاشاخهنظام  شدن 

، با عملکرد  شندابیمغیر دولتی    یها گروه  ، که یکی از مصادیق آنهاشاخه. این  شودیم
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امنیتی   اصلی  شبکه  برای  آبشاری  شکست  وقوع  از  مانع  شبکه،  بستر  در  خود  خاص 

شدن سیستم هستند، بلکه با تولید   یاشاخهغیر دولتی نه تنها نتیجه    یهاگروه.  شوندیم

بازخوران هایی که چندان ابعاد متوالی آنها قابل پیش بینی نیست، وابستگی حساس در 

ه  یهاشبکه مرتبه  باال  م  را  این  برندیم بط  لذا  اینکه خود خروجی  هاگروه.  بر  ، عالوه 

شکل    یاشبکهساختار   ها،  بازخوران  تولید  بواسطه  هستند،  الملل  بین  به نظام  دهنده 

نیز محسوب   تبدیلی  شوندیمتحوالت سیستم  قابلیت خود  دیگر،  از طرفی  یا    هاگروه. 

آنها به زیر   نیز بر پیچ  بیشتر،  یهاشاخهتکثر پذیری  یدگی و پیش بینی ناپذیری سیستم 

 . ندیافزایم

 هاگروهپیش روی   ی هافرصتو  یاشبکه یبسترها

،  شودی مشدن از مشخصه بارز آن محسوب    یاشبکهپیچیده و آشوبی که    یهاستمیسدر  

فیزیکی مثل جمعیت، نیروی نظامی و اقتصادی    یهاهی مااز بن    متأثر  صرفاًقدرت دیگر  

و بیشتر برآمده از کنش    کندیمسیستمی پیدا    یاجنبهعالوه بر اینها، قدرت    نیست بلکه 

و    هاسازهساختارها، )ابط متقابل اجزا و فرایندها متقابل اجزاء سیستم، فرایندهای آن و رو

این    است.  (فرایندها در  توزیع    ریتأث  هاستمیسآنچه  الگوی  دارد،  قدرت  بر  باالیی 

وانایی دسترسی به ارتباطات و مرکزیت در جریان ارتباطی  ارتباطات در درون سیستم، ت

، و 2خروج   یهانهیگز،  1، چند عامل دسترسی، سطح کارگزاری یاشبکهنگرش    در  است.

غیر دولتی از    یهاگروهحائز اهمیت باالیی است. به تناسب بهره مندی  3انعطاف پذیری 

که دارای درجه باالیی از    ییاه گروه  این عوامل، توانمندی آنها نیز افزایش خواهد یافت.

سایر    یهانکیلدارای  )مرکزیت   از  توجهی  قابل  تعداد  با  قوی  مراکز  هاگروهتماس   ،

بواسطه دسترسی آسان به منابع و اطالعات سایر    توانندیمتصمیم ساز یا واحدها( باشند،  

 (.Bonacich, 1987:1181-1182به قدرت اجتماعی دست پیدا کنند )   هاگروهو    هاواحد

نقش کارگزاری پیدا کرده، به مثابه پلی ارتباطی نقش   توانندیم  هاگروهدر برخی شرایط،  

نقش   خصوص  )در  کنند.  به  یهاپلایفا  شود  مراجعه  شبکه  در   ,Burt ارتباطی 

1977,1992, 2000; Bonachi,1987)  عمل    واحدی پل  و  حائل  یک  مانند   کندیمکه 

 
1The leverage of network brokers 

2 Exit options 

3 Fungibility 
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 تواندیما اوست که  ابل توجهی کسب کند زیرا تنهبواسطه مرکزیت خود، نفوذ ق  تواندیم

که از حمایت یک قدرت خارجی   ییهاگروهبزرگتر را ایجاد نماید.    یهاشبکه اتصال به  

گری یا نفوذی را در کشور میزبان خود، به نفع حامی   نقش البی  توانندیمبرخوردارند،  

رد استفاده واحدها  تر مو ، بیشخروج یها نهیگز قیازطر درشبکه یساز قدرتایجاد کنند.  

قرار دارند.   هاشبکه  یها هیحاش است که کمتر در شبکه درگیر هستند و در    ییهاگروهیا  

بتواند  ییهانهیگزوجود   فشار  تحت  قدرت  که  از شبکه  برود،    در خارج  آنها  به سمت 

که از قدرت چانه زنی    ییها گروهیا    واحدها.  کندیمگرا را بیشتر    –قدرت واحد گریز  

کرد تا ریسک خروج را بواسطه افزایش مطالبات خود از هم   رخوردارند، تالش خواهندب

جدایی طلبی که در کشورها    یها گروهیا با استفاده از زور، کاهش دهند.    شانیهایاشبکه

استفاده   خود  حامیان  نفع  به  میزبان  دولت  از  گیری  باج  برای  خود  صوری  اهداف  از 

حامی    ی هادولت و    برندیمبهره    برای تحقق اهداف خود   ، از همین گزینه خروجندکنیم

دولت میزبان    یهااست ی س، بر تصمیمات و  هاگروهاین    یرفتارهاآنها، با جهت دادن به  

خروج،  گذاردیم  ریتأث  هاآن  گزینه  از  دیگر  مثال  بین    ییها رقابت .  که    ی هاگروهاست 

 و ل یتبد ت یقابل .  ردیگ یمیروهای یکدیگر صورت  در راستای جذب ن  مختلف پراکسی

باید مدنظر قرار گیرد.  قدرت1انعطاف  مسئله دیگری است که در بحث قدرت و شبکه 

متناسب و همسان با توان و وزن اقتصادی یا نظامی آنها   الزاماًدر شبکه    واحدهاقدرت  

مادی خودشان را    یهاضعف  توانندیمو با توان نظامی کمتر    ترفیضع  یهادولت نیست.  

 در شبکه جبران نمایند.  مؤثریابی به قدرتی با دست  

افزایش   سازه    ی هاگروهگذاری    ریتأثبا  تدریج  به  المللی،  بین  تحوالت  بر  دولتی  غیر 

الملل اضافه   بین  تولید    هاگروه. کنشگری  گرددیمجدیدی به ساختار نظم  بازخوران  و 

این   سوی  از  )  یهاسازهشده  بر  ها گروهجدید  نیمختلف    یهاکینامی د(،    ریتأثز  شبکه 

ش بینی آنها به واکنش وا  و به تدریج واحدها را نسبت به تحرکات غیر قابل پی  گذاردیم

این  داردیم باعث    یهایدگ یچیپو    هاواکنشو    هاکنش. مجموعه  تحوالت  این  از  منتج 

آنها    هاگروهاقدامات    شودیم از  ناشی  بازخوران  لذا،    تریجدو  به    هاگروهگرفته شود. 

و   شوندیمو نوپدیده هایی که توان تهدید زایی دارند تبدیل   از چانه زنی  یی هافرصت 

 
1 fungibility 
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بازدارندگی نامتقارن را در مقابل حریفان   با بهره گیری از آنها،  توانندیمکشورهای حامی  

 خود شکل ببخشند. 

 ی تبدیل قدرت به تهدید در شبکه سازوکارهاو  یردولتیغ یهاگروه

اقدام به تهدید سازی نمایند. این اقدامات   توانندیمنحاء مختلفی غیر دولتی به ا یها گروه

آنها اشاره   از  به برخی  ادامه  از  گرددیمکه در  نهایت منجر به خلق اشکال خاصی  ، در 

 .: شودیم هاآنحامی  یکشورهاو   هاگروهبازدارندگی به نفع این 

چند   .1 ق  یهاگروههر  قدرت  حائز  خود  دولتی  توجهیغیر  ولیهستند  ابل  با    ،  وقتی 

سایر عناصر شبکه مثل عناصر ژئوپولتیکی، ژئوکالچری و ژئو اکونومیکی ترکیب شوند،  

این بسترها، و ترکیب  هاگروه.  کنندیمظرفیت تهدید سازی بیشتری پیدا   ، با استفاده از 

 .گردند یمکنترلی  یهانقشقدرت، موفق به اعمال  یهاهیماسایر بن 

اعتقادی   .2 دولتی،    یهاگروهمبانی  مبانی   ییها گروه  مخصوصاًغیر  اساس  بر  که 

تشکیل  یدتیعق (ژئوکالچری پذیری اندشده(  بازگشت  توان  باال،  مقاومت  به  منجر  اگر   ،

  ی هاستمی سبعد از شکست، و بروز مقاومت کشسانی گردد نیز تهدیدی قابل توجه برای  

چندان در چارچوب  مبارز ایدئولوژیک،    یها گروه.  گرددیمبازدارندگی حریف محسوب  

قرار  الگ حریف  رئالیستی  بازدارنده  دارند   رندیگ ینموهای  که  سریعی  احیای  توان  با  و 

نمایند. )قاسمی، عین    یهاچالش  توانندیم ایجاد  امنیتی غیر قابل دفعی را برای حریف 

 (19: 1395الهی معصوم، 

دیگر   .3 شبکه    یفاکتورها از  در  ساز  ب  یهاهگروقدرت  توان  دولتی،  این  غیر  االی 

:  1400قدرت است )قاسمی،    یها کانونگذاری بر    ریتأثدر    آنها  یهارشاخهیزو    هاشبکه

بن  158 و  نیروها  گوناگونی  سیستم    یهاهیما(.  در  که    شود یمسبب    یا شبکهقدرت 

توانایی    هاشبکه،  هاکانونگوناگونی در شبکه ایجاد شوند. به دلیل وجود این    یهاکانون

باالیی داراتولید قدرت متمر بتواند حامیانی برای  باشندیم  کز را در سطح  که  . کشوری 

  نقاط شبکه ایجاد کند، قدرت متمرکز بیشتری را دِرو خواهد کرد.  ن یتریکانونخود در  

 ,Saideman, 2001: 1-12; 2007: 28; Hafner-Burton, Montgomeryشود  مراجعه  )

2010:1-8 ) 
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  ها گروه، مردمی بودن اساس و بنیان این  دولتیغیر    یهاگروهمشخصه    نیترمهماز    .4

است. با شکل گیری بازدارندگی غیر دولتی، به تدریج مفهوم بازدارندگی از حوزه تقابل  

. با مردمی شدن بازدارندگی و شکل گیری  شودیمکشیده    ها گروهدولتها به سطح مردم و  

 .شودیمرژیم مقاومت، بر کاراریی بازدارندگی افزوده 

 

ال .5 سیس گدر  الملل،  وی  بین  نظام  بر  حاکم  جدید  و  مثل   یهاکینامی دتمیک    متعددی 

فرهنگی و دینامیک ارتباطات وجود دارد )مراجعه   -هویتی  یهاکی نامیددینامیک اقتصاد،  

قاسمی   به  و  302:  1401گردد  دولتی    یها گروه(  این    معموالًغیر  دل  ظهور   بسترهااز 

ای است که    مختلف، کارویژه  یهاکینامیددر دل    ت. پایگاه سازی و مهار ارتباطاکنندیم

 .دیافزا یم هاگروهدر نهایت بر قدرت 

قدرت اقتصادی، فرهنگی و   یهاچرخهقابل توجهی بر    ریتأث،  هاگروهنتیجه عملکرد   .6

حامی   کشور  موفق  گذاردیمسیاسی  عملکرد  نهایت    هاگروه.  تسریع    تواندیمدر  به 

قدر بیشتر  ماندگاری  رشد،  کن  تچرخه  حتی  و  قدرت  بلوغ  مرحله  در  شدن  حامی  د 

بیانجامد.   قدرت  زوال  خصوص  )چرخه  به    یهاچرخهدر  گردد  مراجعه  قدرت 

Tessman, chan, 2004 ) 

  عمالًآنها بر معادالت قدرت،    ر یتأثغیر دولتی و افزایش    یهاگروهبا تقویت جایگاه   .7

.. با  شودیمافه  لمللی اضاو بین    یامنطقه و جدید به عرصه تصمیم گیری    مؤثربازیگری  

چند پیگری    یهاستمی س پذیرش این اصل که افزایش تعداد واحدها منجر به شکل گیری  

غیر دولتی    یها گروهمنتج از    یهاشبکه  گفت که  توانیم (،  300:  1401قاسمی،  )  گرددیم

در سازه    رییتغ  .گردندیمشدن و چند سطحی شدن نظم،    یاهیالدر نهایت منجر به چند  

را  ظن ابعاد    توانیمم  )قاسمی    ی امنطقهدر  داد  قرار  کنکاش  مورد  المللی  بین  :  1400و 

به  288 ابزار دسترسی  از  که  باشد و    یهاگروه(. کشوری  برخوردار  پراکنده  دولتی  غیر 

را در اختیار دستگاه سیاست خارجی خود قرار دهد، بهتر    ها گروهاز این    یا شبکهبتواند  

یا بین المللی را اعمال نماید. در    یامنطقهزه نظم  ب خود در ساو غییرات مطلت  تواندیم

غیر دولتی، شرایط بهتری برای تبدیل    یهاگروهبعد منطقه، کشورهای برخوردار از شبکه  

بهتر   و  دارند  منطقه  نظامی  سیاسی/  ابرقدرت  به  مقابل    توانندیمشدن  در  بازدارندگی 
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نمارگر خارجی    یا قدرت مداخله   یامنطقهرقبای   ایجاد    ی هاشبکه  یامنطقه  ری تأث  یند.ا 

از   به    یهاگروهمنتج  توجه  با  و  داشت  خواهد  نیز  ای  فرامنطقه  ارتعاشات  غیردولتی، 

تدریج  یاشبکهماهیت   به  بازخورانها،  نقش  و  الملل  بین  نظام  در  بازدارندگی   نظم 

 . ایجاد یا تقویت خواهد نمود پانارشیک در نظام بین الملل را

 و بازدارندگی پانارشیک یاشبکههای  بازخوران

، باعث تقویت دینامیک ارتباطات  هاآنغیر دولتی و شبکه سازی های  یهاگروهاتصاالت 

برای   هوشمند  قدرت  ایجاد  گرددیمشبکه    رأسو  با  حامی  کشورهای  از    یاشبکه. 

به    یها گروه بخشی  مرکزیت  در صدد  دولتی  در سطح   یهاانیجرغیر  جاری  ارتباطی 

افزایش .  باشدیممختلف    یهاحوزه، ایفای نقشی کانونی در  متعاقباًفرامنطقه و    قه یاطمن

سطوح   در  ارتباطات  چگالی  و  افزایش    یامنطقهسطح  به  منجر  ای،  فرامنطقه  یا 

مفه شودیمبازخورانی    یهاانیجر موضوع،  این  بین .  سیستم  در  را  مراتب  سلسله  وم 

  ی هاگروه(  1400. )قاسمی،  بخشدیم  ی اچرخه  یاهجنبالملل تغییر داده و ساختارها را  

حامی خود در تولید   ی واحدهامرتبط با آنها، توان    یهاشاخهو زیر    هاشبکهغیر دولتی،  

ارتباطی و دست یابی به قدرت متمرکز را    یها کانونبازخوران ها، کنترل آنها، احاطه بر  

غیر دولتی، بر    یهاگروهسوی  ز  ا  مخصوصاً. افزایش تولید بازخوران ها،  دهندیمافزایش  

محیط   ناپدیری  بینی  پیش  و  این (Maoz,2012: 722)  دیافزایمپیچیدگی  مجموعه   .

تقویت  را  در سیستم  نظم  بودن  نامتقارن  و  بودن  غیر خطی  پیچیدگی،  کرده،    تحرکات، 

خروجی این   نیترمهم. سازدیم تر مناسب فضای بازیگرای برای کشورهای تغییر طلب را 

ی تغییر طلب در ایجاد توازن نا متقارن و تالش حریف در بر ، توانایی کشورهات وضعی

گیری   به شکل  منجر  که  توازن است  این  تعادلی  یارهیزنجهم زدن  بی  تعادل و  در    از 

گذاری باالی گروههای غیر دولتی بر تحوالت   ریتأث (.lbid: 722) گرددیمنظام بین الملل 

پذیری باال )مقاومت    میترمقدرتناپذیری فعالیت آنها و    ی تا حد زیادی ناشی از پیش بین

از  است.    هاآنکشسانی(   استفاده  تبدیل  یاشبکه  یبسترهاترکیب عناصری چون  توان   ،

و قدرت مقاومت کشسانی یا مقاومت    ،مؤثرقدرت به تهدید، توان تولید بازخوارن هایی  

در    یاجهنده وابستگی    هاگروهکه  کنار  در  دارد،  ماهیت حوجود  از  تاسی  به  که  ساسی 

فرصت و توان ایجاد بازدارندگی غیر خطی    هاگروهبه این    ایجاد شده،  یاشبکهاطات  ارتب
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ب  اعطا  در سیستم  را  نفع حامیان خود  به  الملل  نقش    .کندیمین  ایفای  غیر    یها گروهبا 

ت یابی به  سوجود دارد، د  هاگروهدولتی و تالش دولتها در استفاده از ظرفیتی که در این  

دست  تواز متقارن  نا  پویا،  گرددیم   تریافتنین  از جنس  توازنی  البته  و    داًیشد.  شکننده 

پیش رونده که کشورها مرتب باید توانمندی خود در مقابل هر نوع عدم توازنی را    مداما

بازدارندگی پویای ناشی از وابستگی حساس و توازن نامتقارن، به تدریج افزایش دهند.  

و پس از آن،    یامنطقه مجاور    یهانظموارد  ها  شبکهیا    واحدهادوسویه میان    یاهرابطاز  

 کندیمتعادل در شمایی کلی، الگویی از بازدارندگی را ایجاد    نیا  .شودیم  نظم بین الملل

نمود.  توان یمکه   یاد  پانارشیک  بازدارندگی  به  آن  الگوی   از  از  شده    ی ستیزاستنباط 

(Hooling, Ganderson et al, 2014 Gunderson&Holling, 2001; ) 

 

الهام گرفته  ،  کیهترارشدولتی و الگوی نظم غیر  یهاگروهدوجانبه بواسطه نقش  نامتقارن بازدارندگی 

 prior,2018:13شده از 

 
 

 تبدیل بازدارندگی نامتقارن از یک رابطه دوجانبه به یک جریان پانارشیک در نظام بین الملل  

 و پویایی ثبات(  ساستگی حس ابو ریتأث) تحت 
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 امنیتی غیر دولتی: ی هاشبکهجمهوری اسالمی ایران و بازدارندگی از طریق  

و   توجه  مورد  ایران  همواره  است  شده  باعث  استراتژیک  موقعیتی  از  ایران  برخورداری 

)قاسمی   باشد.  خارجی  کشورهای  مداخله    ( 1388  یینایم،  427-430ص    1390هدف 

و    یامنطقهتهدیدگونه برخی کشورهای  ، و تعریف  1979ر سال  ی دوقوع انقالب اسالم

آن،   از  نوینی در محیط    یهانهیزمغربی  ایران و خرده    یاشبکهظهور و بروز تهدیدات 

را فراهم ساخت. این تهدیدات  ژئوپولتیکی، ژئو اکونومیکی و ژئوکالچری آن  یهاشبکه

که ژئوکالچری شیعه ه، خرده شب یانو خاورم  خلیج فارسژئوپولتیکی    یها شبکهدر خرده  

نمود داشت. تهدیدات   هاحوزه( بیش از سایر  هام یتحردر قالب  )و شبکه ژئواکونومیکی  

 تقسیم نمود: توانیم را به سه دسته   پیرامونی ایران بعد از انقالب یهاشبکهنوظهور در 

برتری  واحدها  درسطح  داتیتهد - بی  متخاصم   یامنطقه  ی واحدها  با  حامیان    ی: رونو 

به صورت مستقیم و در بسیاری از موارد به صورت غیر    بعضاً  واحدهادر سطح    دیتهد

 .شودیماعمال  هایپراکسمستقیم و از طریق 

در  ندیفرا  داتیتهد - تهدیدات  این  جنس   یهاحوزهی:  )از  ژئوکالچری   متعدد 

انبه  یکجاکونومی )منشعب از اقدامات زورمدارانه    ژئو   سکیوالریسم و حقوق بشر غربی(،

( مانند  )  ینظام،  (Douhan,2022آمریکا  منطقه  در  ایران  نظامی علیه  ائتالفات  بر  متمرکز 

امنیتی )مانند قرار داد   (Musa,2017)  ائتالف نظامی با محوریت عربستان سعودی در یمن

 .باشندی م ( Dazi,2020; Yossef 2021i,2Norlen& Sina ;020ابراهیم:

خود،   :ی ساختار  داتیتهد - استثماری  ضد  رویکرد  دلیل  به  ایران  اسالمی    جمهوری 

  .گرددیمساختار هژمونیک نظام بین الملل را قبول ندارد و کشوری تغییر طلب محسوب  

 اریاختاین رویکرد با واکنش حافظان وضع موجود مواجه گشته، فشارها و تهدیداتی س

 (.Behravesh 2018) ندینمایمهمفکر تحمیل  ی واحدهادر حد بقا را بر ایران و 

  -حمایت عربی  بواسطه  عمدتاًتکفیری( که  -امنیتی غیر دولتی )معاند  یهاشبکهتهدید   -

 .ابدییمعاندینی چون گروهگ منافقین تبلور تکفیری و م یهاگروهغربی از  -عبری

ایران، ضرورت تجدید نظر و   یاشبکهزمان در محیط  هم  بروز تهدیدات نوظهور متعدد و

در کنار الگوهای    جدید بازدارندگی  یالگوهابازنگری در الگوی های کنترل و استفاده از  

گیری   کار  به  مثل  بازدارندگی  سنتی  الگوهای  از  استفاده  است.  نموده  مطرح  را  سنتی 

https://www.tandfonline.com/author/Guzansky%2C+Yoel
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به تنهایی منجر به   تواندینم  غیر مستقیم، دیگر-متعارف و بازدارندگی مثلثی    یهاسالح

شود. گرفته  کار  به  تهدید  مختلف  انواع  برای  و  گردد  کامل  بازدارندگی  لذا   تحقق 

 الگوهای نوینی از بازدارندگی در دستور کار قرار گیرد.ضروری است 

شدن   ی اشاخهفشارهای مضاعف بر شبکه امنیتی ایران، به تدریج این شبکه را به سمت  

غیر دولتی به    یهاگروهشدن، استفاده از    ی اشاخهز مصادیق این  ی اسوق داده است. یک

 معموالً  هاگروه. این  باشدیمگی  بخشی از بازدارند  نیتأم نظم برای    یهاشاخهمثابه زیر  

مختلف ژئوکالچری یا    یاشبکه  یبسترهامردمی خود جوشی هستند که در    یهامجموعه

ایجاد   این  جمهور  ابهمش  ییهاآرمانو    شوندیمژئوپلتیکی  دارند.  را  ایران  اسالمی  ی 

از    ها گروه استفاده  الم  ی اشبکهموجود در ساختار    یبسترهابا  بین  نظام  به  منطقه و  لل، 

مقابل   در  محکمی  با   ی هاگروهسد  و  شدند  تبدیل  درمنطقه  خارجی  مداخله  تکفیری، 

در   توانستند  متعدد  های  بازخوران  نامتق  یهابرههایجاد  توازن  ایجاد    ارنمختلفی،  را 

ایران  یامنطقه تاثیرمثبتی بر چرخه قدرت  ،با افزایش حوزه نفوذ ایران هاگروهنمایند. این 

و لبنان شدند.  عراق، سوریه، یمن  نفوذ ایران در کشورهای    گذاشتند و منجر به گسترش

، به تدریج مقاومت در مقابل مداخله  هاگروهمردمی این    ی هاشهیر به    همچنین، با توجه 

و  ارجخ شد  کشیده  مردم  به  دولت  عرصه  از  مقاومت    یهانهیزمی  رژیم  گیری  شکل 

 راهم نمود.درمنطقه و بازدارندگی مردمی را ف

غیر دولتی مورد حمایت جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به اهداف خود   یها گروه

رد ذیل  موابه    توانیم  بسترها. ازجمله این  کنندیمشبکه استفاده    یهافرصت و    بسترهااز  

 اشاره نمود: 

باالی موجود در شبکه که توان ارتباط گیری سریع را    سایبری و ارتباطاتی  یهات یظرف -

 ، سازدیمممکن 

دسترسی   - مقاومت    نیترمدرنبه    هاگروهامکان  ایجاد  برای  تسلیحاتی  های  تکنوژی 

 مثلثی/ غیر مستقیم به نفع کشور حامی و ایجاد تهدید بالقوه، 

با - ازال  تحرک فیزیکی  توان استفاده  برای    ، فضایی(نقاط استراتژیک )زمینی، دریایی  و 

 ممانعت از تحقق اهداف مداخله جویانه رقیب. 
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سایر   - با  سازی  از    ی هاشبکهپیوند  تکمیلی  برداری  بهره  و  هدف    ی ها ت ی ظرفهم 

 یکدیگر،

ژئوکالچری از قبل موجود مثل ارتباط میان شیعیان برای تقویت و    یبسترها استفاده از   -

 افزایش پیوند ها، 

از   - اهداف    یبسترهااستفاده  تحقق  به  کمک  برای  هوا،  و  دریا  خشکی،  ژئوپولتیکی 

 دشمن جهت ایجاد بازدارندگی به نفع کشور حامی،  یها گاهیپاکشور حامی یا تهدید 

  ی ها اتیعمله یک پایگاه مهم برای پشتیبانی از  ب  هاگروهتبدیل شدن هر کدام از این   -

 کشور حامی؛. 

تهدید - تولید  نشدهتوان  بینی  بازخورا  پیش  طریق  با  از  رقیب  برای  مشخص  نا  های  ن 

 اماکن حساس و امنیتی،  قدرت،  یهاکانوندسترسی به  

افزایش حساسیت و آسیب پذیری حریف به دلیل ضرورت مواجه همزمان دشمن با   -

 آنها، یها شاخهغیر دولتی متکثر و پراکنده و زیر  یها روهگاز  یامجموعه

 (.306:  1401)قاسمی، یراکنشپموازنه قدرت  و یا شاخهتوان تولید موازنه  -

که با هدف کند نمودن دینامیک رشد و بلوغ و    یاخصمانه  یها است یسخنثی نمودن   -

 .ردی گ یمسرعت بخشیدن به دینامیک زوال کشور حامی صورت 

در - اسالمی  نهایت   و  جمهوری  نفع  به  راهبردی  ثبات  و  نامتقارن  بازدارندگی  تحقق   ،

 ایران به دلیل برخورداری از ظرفیت تولید بازخوران های در هم تنیده.

غیر دولتی درکنار سایر اشکال بازدارندگی مثل بازدارندگی   یهاگروهاستفاده از ظرفیت  

استراتژیک    موشکی، ثبات  از  نوعی  کننده  حتی  ایجاد  از  و  برخی  برتری  هاعرصهدر   ،

برای جمهوری اسالمی ایران گردیده است. معمای امنیت حاکم بر    یامنطقهاستراتژیک  

خروج از این ثبات ایجاد نموده که در    را برای  یاهیدوسو روابط بین ایران و رقبا، تالش  

ایران   نهایت منجر به شکل گیری فازهایی از ثبات و عدم ثبات استراتژیک در تقابل بین

الگوی کلی و خروجی نهایی این فازهای پی در پی از    گردیده است.  یامنطقه و حریفان  

نامتقارن" توازن  "و    "توازن  این  خوردن  هم  باز  "بر  از  نوعی  گیری  با شکل  دارندگی 

مشخصه پانارشیک بوده است. البته حریف نیز برای خنثی کردن قدرت بازدارندگی غیر 

وس طیف  از  ایران،  تشدید  دولتی  مثل  اقدامات  از  این هامیتحریعی  نامیدن  تروریسم   ،
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کشورهای  هاگروه تقویت  و  تحریک  خلق    یامنطقه ،  و  ایران  جهت    ییهایپراکسضد 

این   با  با ا  هاگروهمقابله  مقابله  برای  اقدام  قالب  در  خود  که  است  نموده  ستفاده 

 . گرددیمژیک تفسیر بازدارندگی نامتقارن ایران و تالش برای برتری یابی استرات

 امنیتی غیر دولتی: یهاشبکهجمهوری اسالمی پاکستان و بازدارندگی از طریق 

داخلی و    منشأبا دو    یاده یچیپکشور پاکستان از زمان استقالل خود از هند، با تهدیدات  

این    خارجی ژئوپلتیک  بر جذابیت  ایران،  در  اسالمی  انقالب  از  بعد  است.  بوده  مواجه 

برای   نیز  کشور  آن  در  آمریکا  حضور  و  افغانستان  تحوالت  شد.  افزوده  غرب 

 یاشبکهلتیک این کشور ایجاد نمود. در محیط  جدیدی را در شبکه ژئوپ  یهایدگ یچیپ

شبکه  پاکستان،   خرده  ژئوپلتیکی،  شبکه  خرده  گانه  سه  بسترهای  در  نوین  تهدیدات 

تهدید در    نیترمهم.  اندردهک ژئواکونومیکی و خرده شبکه ژئوکالچری نمود و بروز پیدا  

باز   هندوپاسیفیک  منطقه  به  پاکستان،  ژئوپلتیک  )یمشبکه  خانی،  گردد  (. 1399ابراهیم 

توان   پاکستان، موازنه    -اقتصادی   -یا شبکهافزایش  مقابل  نظامی هند در  تکنولوژیکی و 

تشدید   زده است.  بر هم  پاکستان  به ضرر  را  این دو کشور  بین  ضد   یهااست یساتمی 

چینی آمریکا و هند طی سالهای اخیر همزمان با افزایش گرایش چین به سمت پاکستان  

جدیدی را بر این محیط پیرامونی پاکستان بار   یهایدگ یچیپرخ داده که    پکدر طرح سی

تحول   از  پس  هند  اقیانوس  در  دریانوردی  محیط  تغییر  دیگر،  مهم  نکته  است.  ساخته 

آسیا   هندو  -مفهوم  به  است پا-پاسیفیک  و  (Saeed, 2017)  سیفیک  هند  اختالفات   .

سایر   بر  افکنده    ی اشبکهمحیط    یهابخشپاکستان،  سایه  نیز  افغانستان  مانند  پاکستان 

نوع حکومت در افغانستان و نقش کشورهای    است. در حوزه استراتژیک غرب پاکستان، 

وج  ضرورت  شرقی،  همسایه  خطر  که  چرا  است  باالیی  اهمیت  حائز  گر،  ود مداخله 

ب را برای پاکستان الزم و ضروری ساخته است. بخش زیادی  عمقی استراتژیک در غر

تعریف   عربی  کشورهای  با  رابطه  در  پاکستان  ژئواکونومیکی  شبکه  خرده  . شودیماز 

 نیتأممحور اصلی این شبکه، مربوط به حضور کارگران پاکستانی در کشورهای عربی و  

این   از  همچنباشدیم  کشورهاانرژی  بخشی  .  پاکستان،  ارتش  خاندان  ین،  امنیت  از 

در   هند  و  عربی  کشورهای  بین  اخیر  توافقات  دارد.  عهده  بر  نیز  را    ی هاحوزهسعودی 

انتظارات   امنیتی و انرژی چندان مطلوب پاکستان نیست؛ این توافقات باعث شده است 
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که   دیگری  تهدید  نشود.  برآورده  کشیمر چندان  مسئله  در  اعراب  از  در حوزه  پاکستان 

وج  عربی  کرده کشورهای  سعی  آمریکا  آن  اساس  بر  که  است  ابراهیم  قرارداد  دارد،  ود 

دلیل   به  پاکستان  نماید.  تقویت  را  عربی  کشورهای  و  صهیونیستی  رژیم  بین  مناسبات 

کشمیر،   مردم  برای  سرنوشت  تعیین  حق  آرمان  از  روی  تعیین    تواندینم دنباله  حق  بر 

بپ چشم  فلسطین  مردم  ژئوکالچرسرنوشت  حوزه  در  را  وشاند.  پاکستان  عقبه    توانیم، 

  1357اسالمی سال    انقالب  .(Cole,2002:31-33)  فرهنگ و تمدن ایرانی در نظر گرفت 

و بروز اختالفات عمیق میان ایران و آمریکا از یک سو و ایران و اعراب از سوی دیگر،  

شده است. از مصادیق  مترصد تهدیدات ژئوپلتیک و ژئوکالچری جدیدی برای پاکستان  

افزایش   نوظهور،  تهدیدات  و    یهایریدرگ این  پاکستان  در  عربستان  و  ایران  نیابتی 

 .باشدیمران و آمریکا در افغانستان ای یهایریدرگ 

در   نوظهور  تهدیدات  بر  تهدیدات   یهاشبکهعالوه  با  کشور  این  پاکستان،  پیرامونی 

 : باشدیم دیگری به شرح ذیل نیز مواجه 

تروریستی    یهات یفعال عمده    بخشافراطی:    یهاگروهی ناشی از فعالیت  مل اتد ی تهد  -

در داخل پاکستان به اختالفات قومی، مذهبی، مداخالت خارجی و نقش مبهم ارتش در 

 (. Gurmeet,2013گردد )یمباز  هات ی فعالبرخورد با این 

مان از هند که کشور پاکستان با اکثریت مسل  1947از سال   تهدید در سطح واحدها: -

کشورهای هم مرز پاکستان   ناشی از  عمدتاًکه    یامنطقه   ییهاچالشهمواره با    جدا شد،

مواجه شده   )بوده،  چالش مرزی    نیتربزرگ(.  Malik Muhammad, Khan 2018است 

پاکستان از سالهای اول استقالل، ابتدا هند و سپس افغانستان بوده که پاکستان به تناسب  

بوده د  شرایط مجبور  این  مقابل  در  بازدارندگی  از  گوناگونی  اشکال  را  همواره  کشور  و 

 .(Kakar,2012برای حفظ امنیت خود در پیش بگیرد )

در مسیر آرمان حق تعیین سرنوشت پاکستان    عمدتاًتهدیدات    ن یا  تهدیدات فرایندی: -

با   اعراب  روابط  بهبود  آن،  منشاء  و  شده  ایجاد  بود  شده  مطرح  کشمیر  مردم  برای  که 

پاکستان بنا به    تهدیدات در حالی رخ داده است که  نیا  .باشدیماسرائیل و اعراب با هند  

سپس در سازمان  از جمله کشورهای پیشرو در سازمان همکاری اسالمی و دالیل هویتی، 

پایتخت   که رژیم صهیونیستی  زمانی  بوده و  تعیین سرنوشت  از حق  برای حمایت  ملل 
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مقدس برد، علی رغم فشارهایی که بر آن وجود داشت، هم خود را از تل آویو به بیت ال

و   تغییر  پاکستان،  علیه  فرایندی  تهدیدات  دیگر  از  گردید.  المقدس  بیت  قطعنامه  بانی 

  شکل   این کشور در حال رخ دادن است.  یاشبکهست که در محیط  تحوالت تدریجی ا

بسیاری آن را پیمانی  بین امارات، آمریکا، هند و رژیم صهیونیستی که    I2U2  گیری گروه

متشکل از استرالیا، هند، ژاپن و آمریکا   ، در کنار گروه امنیتی کواددانندیمامنیتی نظامی  

 . باشدیمهند و دشوار شدن شرایط برای پاکستان   یهاشبکهبه منزله تقویت 

فشار های ساختاری نظام بین الملل    ریتأثپاکستان به شدت تحت    تهدیدات ساختاری: -

ر  این کشور به دلیل قرار گرفتن د  است.  یامنطقه بزرگ و    یهاقدرتبین    یهارقابت و  

یک موقعیت جغرافیایی خاص در غرب آسیا، همواره مورد توجه قدرتهای بزرگ بوده و  

رقابت   باعث  مسئله  این  است.  گردیده  واقع  آمریکا  طمع  مورد  سازی  پایگاه  منظور  به 

انح به  کشور  این  در  نفوذ  برای  شده  ابرقدرتها  مختلف  اشکال  و   Akhtar, Safdar)اء 

همسو در این کشور مورد نظر آنها قرار   ییهادولت   ( و تالش برای روی کارآوردن2020

 ( اقتصادی  فعالیت  نقاب  با  گاهی  سازی  پایگاه  این  است.  و   (،Gul et al.,2021گرفته 

نیز،   یامنطقه( صورت گرفته است. در بعد  Ali, 2009گاهی در حمایت از دموکراسی ) 

قرار گرفتن پاکستان در میان کشورهایی مثل ایران، عربستان و ترکیه که از گذشته درگیر  

از   بستری  به  را  کشور  این  بودند،  یکدیگر  با  این    ی هارقابت رقابت  نیابتی  و  مستقیم 

. تقویت افراط گرایی در پاکستان از سوی عربستان،  نمودیمتبدیل    یامنطقه  یهاقدرت

ترکیه جریان و    رقابت  حمایت  و  سنی،  جهان  رهبری  هدف  با  کشور  دراین  عربستان 

را   کشور  این  در  ایران  سوی  از  انقالبی  و  این    توانیمشیعی  مصادیق    ها یریدرگ از 

دکترین   (.Zulgarnain, 2015)دانست   در  به    یاهستههر چند  تالفی  "پاکستان  واکنش 

سخت  نوع    "جویانه  هر  مقابل  و  یا حملهدر  شده  کسب    اشاره  نیز  دکترین  این  هدف 

بازخوران    ریتأثولی با توجه به    (،Tasleem,2016است )بازدارندگی حداکثری یاد شده  

فشار های سیستمی و    ،واحدهاهای این رویداد بر سیستم پیچیده نظام بین الملل و سایر  

سایر   واکنش    واحدهافشار  اجازه  پاکستان  هر    ی اهستهبه  و    ی احادثهبرای  نداده  را 

برای  که  دارند  وجود  پاکستان  برای  تهدیدات  از  برخی  دیگر،  طرفی  از  داد.  نخواهد 

)سطح   بازدارندگی  عالی  سطح  از  استفاده  آنها،  به  عقالنی  یاهستهپاسخگویی  توجیه   )
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باعث   مسائل  این  مجموعه  به   ی هااست ی سپاکستان    شودیمندارد.  را  خود  بازدارنده 

ته درجه  و  نوع  ببتناسب  تنوع  سعی  دیدات  کشور  این  که  است  راستا  این  در  خشد. 

یک طیف وسیعی از ابزارهای بازدارندگی )استراتژیک، عملیاتی و تکنیکی( را در    کندیم

داشته، به    با  دست  اقدام  آن  اعمالی  حوزه  و  جدیت  درجه  با  متناسب  تهدیدی  هر 

  توان یمرا    غیر دولتی  ی هاگروهبازدارندگی نماید. حمایت غیر مستقیم پاکستان از شبکه  

در راستای کم هزینه ساختن، کارا ساختن و تنوع بخشیدن به بازدارندگی توجیه نمود. 

داخلی و    یهاچالشغیر دولتی برای کنترل    یها گروهتوسل پاکستان به قدرت بازدارنده  

با استفاه از   توانینمکه    گرددیمخارجی، پاسخ این کشور به تهدیدات نوینی محسوب  

نمود.کال  یهاوهیش ایستادگی  آنها  مقابل  در  بازدارندگی  این   پاکستان  سیک  از  استفاد  با 

 توانسته است:  هاگروه

هند - مقابله  که  اندازد  راه  به  را  طلبی  آزادی  از  جریاناتی  کشمیر  منطقه  به    در  آنها  با 

که    یا)مسئله  ردیگ یممدنی و حقوق بشری قرار    یهایآزادشدت در چارچوب نقض  

شهرت  یالطمه  وارد    به  هند  در  یا  سازدیمدموکراسی  اتمی  بمب  از  استفاده  هم  و   )

غیر دولتی    یهاگروه. در بحث کشمیر،  سازدیمنظامی پیشرفته را غیر ضرور    یهاسالح

و ...    TAJK، تحریم آزادی جامو و کشمیر  JuDه الدعوه  ، جماعJeM  چون جیش محمد

کستان زنده نگه دارند و به مانعی جدی  و کشمیر آزاد را به نفع پا  آرمان جامو   اندتوانسته

 در مسیر الحاق آسان و کامل این مناطق به هند تبدیل شوند.

از شکل گیری روندهای غیر مطلوب در افغانستان جلوگیری نماید و عمق استراژیک   -

کند.  این کشور را حفظ  از    خود در  پاکستان در  ییهاگروه  نیترمهمیکی  افغانستان    که 

  ها گروه، گروه طالبان )مجاهدین سابق( بوده است. اتصال این  دادیم  مورد حمایت قرار

آنها در پاکستان و وابستگی مالی و فکری    یهاخانوادهبه مدارس دینی پاکستان، اسکان  

تصمیمات اتخاذی    نی ترمهمآنها به منابع رسمی و غیر رسمی پاکستانی باعث شده است  

این   سوی  رضایت  ها گروهاز  و  هماهنگی  نیاز   با  از  زیادی  بخش  باشد.  آباد  اسالم 

و    1989نیروهای آمریکایی به پاکستان در جریان خروج شوروی از افغانستان در فوریه  

تابع نفوذ و سلطه پاکستان   2021سال  نیاز آمریکا به پاکستان برای خروج از افغانستان در

 . غیر دولتی بوده است  یهاگروهبر این 
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اختالفات   - مدیریت  وقوع    یافرقهبه  مانع  و  بپردازند  داخل  ملی    یهابحراندر  امنیتی 

احتمال وقوع    میان شیعه و سنی در پاکستان،  یافرقهگردد. با توجه به وجود اختالفات  

درگیری   گونه  دارد.  یا فرقههر  وجود  باال  امنیتی  اثار  و    با  ایران  اختالفات  افزایش 

. اقدام ارتش کندیمتان را نیز تقویت  در پاکس  یافرقهد اختالفات  عربستان، احتمال تشدی

این   مدیریت  در  بازدارنده  ها گروهپاکستان  آنها، همواره عاملی  میان  توازن سازی  در    و 

اختالفات   این    یافرقه  یهایری درگبه    یافرقهتبدیل  مدیریت  برای  تالش  است.  بوده 

این  هافرقه میان  در  نفوذ  به  را  کشور  این  ارتش  ناگزیر  به  به    هاگروه،  دادن  جهت  و 

 آنها سوق داده است.  یرفتارها

جدایی طلب داخلی به ابزار سیاست کشورهای خارجی پیشگیری    یهاگروهاز تبدیل   -

و مخالفت آمریکا با سیپک، منجر به حمایت آمریکا و   کند. اختالفات میان چین و آمریکا 

از و    هند  بلوچ  بخش  آزادی  بلوچس  یهاگروهارتش  و  سیستان  منطقه  علیه  بلوچ  تان 

این    یهابرنامه مقابل  در  دوگانه  بازی  اعمال  با  پاکستان  ارتش  است.  گردیده  چین 

را با    هاگروهآنها را کنترل کرده، در مواردی، رفتار این    یرفتارها، توانسته است  هاگروه

 ید.اهداف سیاست خارجی خود تنظیم نما

  ی اشبکه  یبسترهاخود، از    غیر دولتی وابسته به پاکستان، برای تحقق اهداف  یها گروه

 برای مثال:  کنندیمموجود استفاده 

گسترش    یبسترهااز   - برای  موجود  گروه    یهاشاخهارتباطی  نمایند.  استفاده  خود 

فارغ از ماهیت آن، برای نیروگیری و گسترش خود از   القاعده، طالبان، شبکه حقانی و ...

 ،ندکن یمارتباطی موجود در شبکه بهره برداری   یبسترها

را باال برده است،    ها گروهارتباطی موجود در شبکه، سرعت تحرک و اقدام    ی بسترها -

به  که  آذربایجان  و  پاکستان  اتحاد  به  باتوجه  آذربایجان،  و  ارمنستان  جنگ  ماجرای  در 

  ی هاگروهپاکستان شکل گرفت، بسیاری از    -معرفی شبکه جدید ترکیه، آذربایجان  دنبال

پا به  وابسته  دولتی  کشور  غیر  این  کمک  به  و  شدند  حاضر  آذربایجان  مرز  در  کستان 

 .شتافتند

پیشرفته، موضوع    یها سالحغیر دولتی وابسته به پاکستان به    یها گروهامکان دسترسی   -

تحقق آن را    یهانهیزمو پیوند های ایدئولوژیکی،    یاکهشبدیگری است که ساختارهای  
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مدنظر   باید  نکته  این  البته  است.  که دسترسی  ممکن ساخته    ی هاسالحبه    هاگروهباشد 

این   آتی  گیری  جهت  بودن  مبهم  به  توجه  با  لحاظ   یانکته)  هاگروهپیشرفته،  به  که 

امری است که پاکستان نیز با    (Moaz, 2012:733:  باشدیمتئوریک، مورد توجه مائوذ نیز  

 .کندیماحتیاط نسبت به آن برخورد 

ارتباطات   - از  ج  ی اشبکهاستفاده  و  جهت  بودجه  آوری  مثل    نیتأممع  اقداماتی  مالی 

 یارگیری، کنشگری و تداوم عملکرد.

و    هاگروهسلطه   - شبکه  حساس  نقاط  موفقیت    ریتأثبر  عدم  یا  موفقیت  بر  گذاری 

 مثل تاپی، کازا هزار و ... در افغانستان.  ییهاپروژه

ل توجهی را جهت  غیر دولتی برای پاکستان منافع قاب  یها گروههر چند استفاده از شبکه  

ایجاد توازن نامتقارن در پی داشته است، ولی این بهره برداری چندان هم کم هزینه نیز  

  ی ها گروهدر همکاری با کشورهای غربی، توانسته است نام بسیاری از  نبوده است. هند  

تروریستی قرار دهد و از این کشور به عنوان تروریست    یها گروهپاکستانی را در لیست  

این  دولتی   اینکه  به  با توجه  کند. همچنین  غیر دولتی هستند، هرگونه خطر    هاگروهیاد 

دشمنان پاکستان نیز وجود دارد. برای مثال،   چرخش تدریجی آنها از حامیان پاکستان به

تقویت روابط هند با کشورهای عربستان، این نگرانی را در مقامات امنیتی پاکستان ایجاد  

گرای رادیکال که قرار بود کشمیر را از چنگ هند در بیاورد و  اسالم    ی هاگروهکرده که  

آمریکا ب از طریق هند، عربستان و  پیوند دهد،  پاکستان  پاکستان  به  ه عنصری علیه خود 

 (.1399مالزهی،گردد )مبدل 

 نتیجه گیری

مبتنی بر بازدارندگی کشورها    یهااست یسغیر دولتی بر    یهاگروهشبکه    ریتأثنوپدیدگی  

  ی ها یتئوراز طریق    توانینمی بازدارندگی پانارشیک در سطح نظام بین الملل را  و الگو 

موجود در خصوص بازدارندگی تبیین نمود. با کنکاش در رویه موجود از بازدارندگی در 

بیان    توانیمپنج گانه ای که از تئوری بازدارندگی وجود دارد    یهانسلالملل و    نظام بین

پن موج  در  تنها  که  به  نمود  تا حدودی  که  است  بازدارندگی  از  غیر    یها گروه  ریتأثجم 

با   آن  انطباق  و  بازدارندگی  پنچم  موج  بازسازی  طریق  از  است.  شده  پراخته  دولتی 

نظم   از  استنتاجی  کلی  نقش    یبسترها،  یاشبکهالگوهای  تبیین  برای  الزم  تئوریک 



94 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط   روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

  چهطططار شطططماره 

شماره پ اپی چهطط  

 زمسططتان  هفططتو 

1401 

 
 
 

آنها در بازدارندگی  ی هاشبکهغیر دولتی و    یها گروه   ی ها گروه.  گرددیم  نی تأم  منتج از 

از   برداری  بهره  با  دولتی  شبکه    یهافرصت غیر  در  به   توانندیمموجود  اول  درجه  در 

ازند.  بازدارندگی بپرد  نیتأمقدرت سازی، و در درجه دوم به تبدیل قدرت به تهدید و  

و ساختار هیترارشیک سیستم بین   تحقق این بازدارندگی مرهون ساخت نامتقارن قدرت

و  المل مردمی  جنس  از  همچنین،  بازدارندگی  این  دارد.  خطی  غیر  خصلتی  و  است  ل 

غیر دولتی است. در بررسی چگونگی تولید    یهاگروهو    هادولت   یاشبکهحاصل تعامل  

سوی   از  دولتی  یهاگروهتهدید  ابداکتیو    غیر  روش  از  مسئله،  این  نوپدیدگی  تبیین  و 

ابتد که  این صورت  به  است.  گردیده  نگرش  استفاده  کلی  اصول  استقرا،  از  استفاده  با  ا 

و بازدارندگی استخراج شده، در مقایسه آنها با نوپدیده های موجود و مطالعات   یاشبکه

این بررسی که    یهاافتهیاست.  موردی ایران و پاکستان، استنتاج نظری الزم ارائه گردیده  

 :گرددیم به شرح ذیل بیان باشدیمنتیجه مقایسه مستمر تجربه و نظریه 

نگرش   .1 افزاش قدرت  یاشبکهدر  در عناصری    یادهیپد،  تغییر  با  که  سیستمی است 

 . گرددیمآن ایجاد  یهاچرخه، الگوهای رفتاری و هاکی نامیدسیستم،  یهاسازهمثل 

نظام بین   یاشبکه  ی بسترهاموجود در    یهافرصت غیر دولتی با استفاده از    یها گروه .2

شبکه و  سازی  پیوند  سیستم،    الملل،  عناصر  در  تغییر  و  به    توانندیم سازی،  را  قدرت 

 تهدید تبدیل نمایند.

آنها، بر وضعیت    ی هات ی فعالغیر دولتی و بازخوران های ناشی از    یهاگروهعملکرد   .3

پانارکی بازدارندگی    گذارندی م  ریثتأتعادل در سیستم   و در نهایت منجر به شکل گیری 

 .شوندیمدر نظام بین الملل 

سیستم از ظرفیت این گروها، در نهایت منجر به شکل   ترفیضعاده کشورهای  استف .4

نفع   به  نامتقارن  بازدارندگی  یک سو  گرددیم  هاآنگیری  از  نامتقارن،  بازدارندگی  این   .

خطی نظم در نظام بین الملل و از سوی دیگر معلول مقاومت جهنده  معلول ماهیت غیر  

این   کشسانی  – بازدارندگی    توانیملذا    ؛باشدیم   هاگروهخود  به  آن    -یاشبکهاز 

 غیر خطی یاد نمود.   –کشسانی 

پاکستان، .5 ایران و  پیچیده و  کشورهایی مثل  از تهدیدات نوظهور و    در محیطی  مملو 

قرار   و   دارند؛همزمان  نیستند؛  سازی  توازن  به  قادر  خود  رقبای  با  مواجهه  در 
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برای    یهات یمحدود نیز  و    یاهسته  یهات یفعالمتعددی  تنوع  است.  شده  تعریف  آنها 

از   متنوع  و  نوین  راهکارهایی  کشور،  دو  این  پیرامونی  محیط  در  تهدیدات  نوپدیدگی 

نیز   الگوی های    یهاگروهتوسل به ظرفیت    .طلبدیمبازدارندگی را  کنار  در  غیر دولتی 

ب  سنتی بازدارندگی، گامی نوین در راستای پاسخ به تهدیدات همزمان و نوظهور محسو 

 . گرددیم

غیر دولتی مورد استفاده این دوکشور، در نهایت منجر به انتقال    یاشبکهبازدارندگی   .6

مردم شده، به سطح  از سطح دولت  بازدارندگی    نههزی  بازدارندگی  اشکال سنتی  کاربرد 

 .دهدیمکالسیک را نیز کاهش  یهاسالحو   یاهستهمثل سالح 

یر دولتی در بازدارندگی، به بازخوران های  غ  یهاگروهاستمرار دراستفاده از ظرفیت   .7

 آنها و میزان پاسخگویی آنها به تهدیدات بستگی دارد. یهات یفعالآتی از 
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