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 چكيده

  هاي اصلي اعمال استراتژي سيطره اياالت متحده آمريکا بر نظم نوين جهاني، منطقه خاورميانه به يکي از کانون  با

نيز  جمهوري اســـالمي ايرانانا در برابر ايران تبديل گرديد. آمريکا در دفاع از متحد بازدارندگي اياالت متحده

الملل، در اي و محيط بينو با وجود فشــارهاي ناشــي از محيط منطقه در پاســخ به تهديدات آمريکا و متحدانا

مقاله حاضر به دنبال پاسخ به اين    دفاعي جامعي در قالب بازدارندگي برآمده است. -صدد ايجاد استراتژي امنيتي  

ستراتژي ي و بينامنطقهمتحول  طيمح»سا بوده است که   پر بازدارندگي ايران در برابر آمريکا  المللي چگونه بر ا

شته است؟  و متحدانا تاثير  شان مي  تبييني و تحليل داده-آزمون فرضيه با روش قياسي  «. گذا سنادي ن دهد هاي ا

ــالت اتحاد در منطقه خاورميانه زمينه ــاز گرايا که چگونه معض ــيه و چين که در حال س ايران به اتحاد با روس

ست. اين موارد با بازتوليد ابهام و بي            شده ا ستند،  ستري در تقابل با آمريکا ه ست منطقه خاک سيا ثباتي اجراي 

 .شوندسبب چالا در بازدارندگي جمهوري اسالمي ايران در منطقه خاورميانه مي
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 مقدمه  .1

و سيطره اياالت متحده آمريکا بر نظم نوين جهاني، منطقه خاورميانه به دليل  فروپاشي شوروي با

موقعيت خاص ژئوپليتيکي آن به يکي از بسترهاي اصلي مداخالت خارجي و به ويژه کانون 

 نظامبازدارندگي که در تبديل گشت. آمريکا  بازدارندگي اياالت متحده اصلي اعمال استراتژي

روابط دو ابرقدرت مطرح شده بود با فروپاشي  دراي هاي هستهقطبي و با پيدايا سالحدو

از يک سو توسط کشورهاي کوچک و از سوي ديگر نيز به عنوان استراتژي  قطبيساختار دو

در  اعمال گرديد. با ابزارهاي مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي و ... هژمون در مناطق آشوب

سازي به عنصري اساسي در بازدارندگي نوين به ويژه بازدارندگي همين زمان، اتحاد و موازنه

(، 2011آمريکا در منطقه خاورميانه تبديل شده است. بر اساس اسناد راهبردي منتشر شده آمريکا )

اي و متحدان منطقهخاورميانه يکي از مناطق اصلي جغرافيايي موجد تهديد براي منافع امريکا 

آمريکا است و در اين منطقه، بايد در قبال جمهوري اسالمي ايران سياست بازدارندگي صورت 

منتشر شده  (NSS) همچنين، استراتژي امنيت ملي اياالت متحده  .(Jamshidi,2012:5)پذيرد

ي تاکيد بر اين بازدارندگ 2018، و استراتژي دفاع ملي منتشر شده در مارس 2017در دسامبر 

با توجه به رقابت استراتژيک بين آمريکا، چين و روسيه شبکه ژئوپليتيک (. Tulak,2019)دارد

خاورميانه تبديل به صحنه عمليات شده است که در اين ميان آمريکا نقا مهمي را در اين صحنه 

هديدات نيز در پاسخ به ت جمهوري اسالمي ايراندر اين ميان،  (.Ghasemi,2010:28)برعهده دارد

دفاعي جامعي در قالب بازدارندگي برآمده -صدد اعمال استراتژي امنيتيدر آمريکا و متحدانا

سازي دفاعي در قالب ها و شعارهاي مختلفي مبني بر توانمنداست. بر اين اساس، برنامه

، روساي يمواضع رهبرو همچنين ادبيات استراتژيک اي که به گونه ؛بازدارندگي مطرح گرديد

بازداندگي تاکيد  و... بر ، دبيران شوراي عالي امنيت ملي، مقامات نظاميدفاع انر، وزيرجمهو

از زمان پايان جنگ عراق و ايران، جمهوري اسالمي ايران چند برنامه توسعه را طراحي دارد. 

ساله،  20انداز ها به بازدارندگي اشاره شده است )از جمله در سند چشمکرده که در اين برنامه

و برنامه پنج ساله پنجم(. اين در حالي است که شرايط  هاي کلي برنامه سوم توسعهاستسي

الملل با فشارهايي که بر محيط ملي اي خاورميانه و همچنين وضعيت محيط بينمحيط منطقه
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کند اعمال بازدارندگي ايران را در برابر اقدامات بازدارنده آمريکا و متحدانا ايران وارد مي

رده است. با عنايت به آنچه گفته شد، مقاله حاضر با هدف رسيدن به درک جامعي از پيچيده ک

هاي بازدارندگي ايران در برابر آمريکا و متحدانا در شرايط بازدارندگي نوين تهديدات و چالا

 تاثيري بر استراتژي چهالمللي ي و بينامنطقهمتحول  طيمح»پردازد که به اين سوال مي

در پاسخ به سوال اصلي، اين «. ران در برابر آمريکا و متحدانا در خاورميانه دارد؟بازدارندگي اي

معضالت اتحاد در منطقه متحول خاورميانه زمينه ساز گرايا ايران به »شود: فرضيه مطرح مي

اتحاد با روسيه و چين که در حال اجراي سياست منطقه خاکستري در تقابل با آمريکا هستند، 

ثباتي سبب چالا در بازدارندگي ايران در خاورميانه موارد با بازتوليد ابهام و بيشده است. اين 

 «.  شوندمي

 .پيشينه پژوهش2

به منابعي در مورد بازدارندگي ايران و  "بازدارندگي در خاورميانه"با جستجو در آثار مربوط به 

شويم. هر دسته از اين منابع اي آمريکا روبرو ميمتحدانا، اياالت متحده آمريکا و متحدان منطقه

 ها و راهکارهاي آن پرداخته است. يکي از اين بازيگران را برجسته کرده و به چالا

هاي نظامي بازدارنده تهديدات و فرصتمنابع مربوط به ايران با محورهاي موضوعي از جمله: 

 ;Ahmadian,2019; Watling,2019)ايران در رابطه با فعاليت ايران در سوريه، عراق، لبنان، يمن

Rauschenbach,2020; Mcinnis,2016)، اهلل لبنان در تقويت عمق بررسي جايگاه حزب

اي ايران و شکست بازدارندگي استراتژيک و باال بردن قدرت بازدارندگي غيرمستقيم منطقه

 بازدارنده هايفعاليت، (Golshani and Bagheri,2012; Bagheri and Yazdani,2018)اسرائيل

هاي نظامي آمريکا، اسرائيل و عربستان در کشورهاي همسايه با پايگاه مقابلايران در 

 ;Nouri Fard,2007; Bagheri,2013; Eftekhari and Bagheri,2010; Katzman,2020)ايران

Maher,2019) موشکي و ايجاد - هاي نظاميترسيم مدل بازدارندگي ايران با توجه به توانمندي

 ;Abbasi and et al.,2016; Ghasemi,2007 and 2012)حدان ايراناي از متشبکه

Gholami,2004) تشديد  و در مناطق پيراموني ايران آمريکا حضور مستقيم و گسترده نظامي

تهديدات بازدارنده ، (Soltaniehnejad,2013)در منطقهايران بازدارندگي ها به منظور تحريم
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 تقويت توان نظامي به ناچار بودن ايرانو  ان در منطقهآمريکا، عربستان و اسرائيل براي اير

 (.Adami and keshavarz,2014)خود

هاي بازدارندگي آمريکا و متحدان آن با تمرکز بر اين محورها دسته ديگر تمرکز خود را بر چالا

 ;Evron,2008)فارسجتهديدات موشکي ايران براي متحدان آمريکا در خلياند: قرار داده

Evron,2012; Karp,2001)در  عربستان سعودي و ايران عضل امنيتي، م

اي با امنيت وجودي ، نگراني اسرائيل از ايران با پيوند دادن مسئله هسته(Bolan,2019)بازدارندگي

هاي بازدارندگي اسرائيل در برابر بازيگران غيردولتي و جريان مقاومت در خود، چالا

، لزوم (Barzegar and Ghasemi,2013; Iqbal,2003; Rezapour and Osalo,2019)خاورميانه

و توجه به تفاوت ارزش اهداف کشورها در  هاي غيرنظامي بازدارندگيبه جنبه آمريکا توجه

شامل  خودتقويت توان بازدارندگي آمريکا با کمک شرکاي ، (Rühle,2015)بازدارندگي

به ويژه  ف در منطقههاي نظامي متعارهاي اقتصادي عليه ايران و فعاليتتحريم

، به کارگيري ابزارهاي (Davis and et al,2020; Tertrais,2009; Tulak,2019)فارسخليج

سياسي و  نظامي امريکا براي اعتباربخشي به تهديدات بازدارنده خود؛ در شرايطي که روسيه 

ه شدن پرهزين، (Schadlow,2014)تالش دارد در فضاي بين جنگ و صلم آمريکا را تضعيف کند

بازيگران سرکا فعاليت و  هاي بزرگقدرترقابت وجود  باآمريکا نوين استراتژي بازدارندگي 

هاي مارپيچ بر ايجاد روسيه و چين با ايران ، تاثير ارتباط(Talbot,2020; Pilat,2009)غيردولتي

ز قدرت برداشت هنگام استفاده ايران و آمريکا اسوء دليلثباتي و احتمال افزايا جنگ به بي

 (.Hicks,2017)خوداي بازدارنده در مورد متحدان منطقه

، اطالعات مفيدي با بررسي اسناد مختلف و يا مصاحبه با کارشناسان نظامي و سياسي آثار مذکور

دهد دهند، اما آنطور که تمرکز موضوعي آنها نشان ميدر خاورميانه ارائه ميبازدارندگي در مورد 

هاي بازدارندگي را در روابط بين دو يا چند کشور با تاکيد بر توانمنديتقريبا تمامي اين آثار 

ابعاد درک جامع از  در نظام به هم پيوسته،که  است حالي در اند. ايننظامي آنها بررسي کرده

ابعاد مختلف  به همزمان توجه ،بازدارندگي تحوالت به توجه با بازدارندگي مختلف استراتژي

  .کندمي طلب را الملليبين و ايمنطقه ملي، سطم سه قدرت و وضعيت
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 .روش تحقيق 3

المللي الزامات بين اي وهاي ناشي از محيط منطقهافزاي چالاهم اين مقاله سعي دارد تا تعامل

هاي اسنادي و منابع موجود بررسي کند. براي بازدارندگي جمهوري اسالمي را با تحليل داده

شود. طبق اين روش در ابتدا سعي تبييني استفاده مي-قياسيبراي بررسي اين فرضيه از روش 

هاي مفهومي متاثر از سياست منطقه خاکستري متناسب با آزمون ترين پويامهمشده است 

سپس بازدارندگي ايران و آمريکا در خاورميانه شرح داده  فرضيه مقاله، مورد واکاوي قرار گيرد.

دارندگي و مدلوالت چارچوب مفهومي مقاله، شود. سرانجام متناسب با تحوالت بازمي

)نبود اتحاد منسجم در منطقه( و مداخله خارجي روسيه و هاي متاثر از وضعيت اتحادهاچالا

الملل( براي سه اصل بازدارندگي ايران شامل )سطم بينچين در قالب سياست منطقه خاکستري

 گردد. جزيه و تحليل مياصل شفافيت ارتباط، اعتبار تهديد و عقالنيت بازدارندگي ت

  (Gray Zone). چارچوب مفهومي: منطقه خاکستري4

منطقه خاکستري نوعي درگيري بين جنگ و صلم است. فرهنگ لغت کمبريج منطقه خاکستري 

آور يک کشور عليه کشور ديگر که گاهي اوقات به هاي زيانکند: فعاليترا چنين تعريف مي

شود، اما از نظر حقوقي اقدام جنگي نيست. رويکردهاي يعنوان اقدام جنگي در نظر گرفته م

از بين بردن اين پوشا  نوعي تعارض و اجبار تحت پوشا بوده که دهندهمنطقه خاکستري نشان

ويژگي اصلي تعارض در منطقه خاکستري اين  .تواند به مبارزه يا مجازات با زور منجر شودمي

گيرد. المللي نه از بين بردن آن، صورت ميبين است که رقابت و منازعه به هدف اصالح نظام

هم چنين منطقه خاکستري از نظر ماهيت، تدريجي و اجباري ست و از ابزارهاي غيرمتعارف 

مانند حمالت سايبري، تبليغات و جنگ سياسي، اجبار اقتصادي و کارشکني، حمايت مالي از 

ها غالباً . اين شيوه(Mazarr,2015:4)ودشطلبي خزنده، استفاده ميمبارزان نيابتي مسلم و توسعه

 :Brands,2016)ها دشوار استشوند که خنثي کردن آنبا اطالعات نادرست و فريب پوشيده مي

1.)  

هم ناميده شده است زيرا رويکردي است  "ژئوپليتيک چريکي"هاي منطقه خاکستري استراتژي

در اين ميان، مجريان منطقه خاکستري  (.Brands,2016:4)کنندکه ضعفا در برابر اقويا استفاده مي
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هاي نامتقارن براي دستيابي به اهداف خود استفاده کنند. اول، توانند از دو طريق از قابليتمي

توانند عناصري از وضع موجود را که دشمن رقيب متعهد به حفظ آن است، به چالا کشورها مي

ي از درگيري ورود پيدا کنند که به نفع خود توانند به حوزه ها يا سطوحبکشند. دوم، کشورها مي

آنها باشد و از مواردي که به نفع دشمن است اجتناب کنند. يک دولت ممکن است با استفاده از 

مزيت نامتقارن در يک سطم يا يک حوزه خاص از درگيري، به دنبال کنترل درگيري 

خاکستري نسبت به مخالفان عالوه بر اين، مجريان منطقه  .(Green and et al,2017:31)باشد

خود به نوعي هم قوي هستند و هم ضعيف. اين ترکيب زمينه ژئوپليتيکي متمايزي را ايجاد 

ها غالباً داراي تسلط نظامي اين دولت .شودکند که در آن از چنين راهبردهايي استفاده ميمي

در سياست جهاني  محلي هستند. البته افزايا سياست منطقه خاکستري نشانه روندهاي بزرگتر

الملل به دليل نامتقارن بودن قدرت طوري که در نظام بين (. بهBrands,2016:4)باشدهم مي

کنند از درگيري شديد و به هم زدن نظم کلي پرهيز کرده و به هژمون و رقبايا، رقبا سعي مي

يستند بلکه اهداف دنبال تغييرات محدودتري باشند. به عبارت ديگر، رقبا به دنبال تغيير سيستمي ن

مجريان منطقه خاکستري »همچنين،  کنند.الملل جستجو ميخود را در همان نظم کلي نظام بين

ها و خطرات، به پرخاشگري مبهم متوسل به دليل عدم احساس قدرت کافي در پذيرش هزينه

اجم آشکار هاي اخالقي، ديپلماتيک و سياسي مرتبط با تهدهند از هزينهشوند. آنها ترجيم ميمي

 (.Brands,2016:1)«نظامي جلوگيري کنند

بايد دانست استراتژي منطقه خاکستري با ديپلماسي تهاجمي و خشونت نامتقارن مانند تروريسم 

منطقه خاکستري داراي رقابت شديد سياسي، اقتصادي، اطالعاتي و »شورش متفاوت است. و 

تر از جنگ ت، اما در عين حال کم شدتتر اسنظامي است که ماهيت آن از ديپلماسي تهاجمي

منطقه خاکستري اهداف سياسي را از طريق (. Votel and et al,2016:2)«متعارف است

کارزارهاي حساب شده و يکپارچه براي دستيابي به اهداف خاص و اغلب بلند پروازانه البته به 

ي نظامي ست تا ديپلماسي، هااين استراتژي بيشتر شبيه درگيري کند.اي تدريجي دنبال ميگونه

به طور کلي، (. Mazarr,2015)شودکند و به جنگ منجر نمياما از ابزارهاي غيرنظامي استفاده مي

کنند اهداف خود را تأمين بارزان سعي ميها و مها، گروهدر درگيري منطقه خاکستري، دولت

https://warontherocks.com/author/michael-j-mazarr/
https://warontherocks.com/author/michael-j-mazarr/
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 استراتژي (.Elkus,2015)رسانندکنند در حالي که دامنه و مقياس واقعي جنگ را به حداقل مي

گيرد. اول، يک چالشگر در صورت تحقق دو شرط مورد استفاده قرار مي منطقه خاکستري معموالً

تصور چالشگر اين است که در صورت  بخواهد برخي از عناصر وضع موجود را تغيير دهد. دوم،

باشد. شرط اول منافع متضاد و کشيده شدن منازعه به سطوح باالتر، حريف داراي برتري مي

کند. شرط دوم ميل تمايل چالشگر براي تغيير برخي از عناصر وضع موجود را مشخص مي

. نتيجه اين است کندهاي تشديد مشخص ميچالشگر را براي جلوگيري از نزديک شدن به آستانه

شود تري از درگيري ميکه ثبات در يک سطم باالتر از درگيري باعث ايجاد چالا در سطم پايين

 (.Green and et al,2017:6-7 )ثباتي(بي /)پارادوکس ثبات

و اي هاي هسته. سالح1ها از منطقه خاکستري بهره گيرند: دو تحول سبب شده است که دولت

اي از جنگ هاي سابقه)تجارت و بازارهاي جهاني( سبب بيزاري بياديوابستگي متقابل اقتص

تر در سياست تري براي دستيابي به نتايج قطعيها ابزارهاي گسترده. دولت2است و  بزرگ شده

البته از  (.Mazarr,2015:3-4)منطقه خاکستري در اختيار دارند از جمله حمالت سايبري

شود ديدگاهي رويکرد منطقه خاکستري مانند حکايت قورباغه در حال جوش در نظر گرفته مي

ها نيست؛ اگر قورباغه در آب سرد که به که موضوع جديدي در سياست جهاني و روابط دولت

شود. با اين حال، اگر آب د، سرانجام با گذشت زمان پخته ميشود نگهداري شوآرامي گرم مي

دهد. اين مورد در تئوري بازي و زند و خود را نجات ميسريع گرم شود، قورباغه بيرون مي

شود. توماس شلينگ استراتژيست و اقتصاددان نظامي نيز توصيه کرد که زني هم استفاده ميچانه

دهد، براي جلوگيري از مقابله به مثل يف را افزايا مياستراتژيست در حالي که فشار بر حر

ناميد که  1بايد از آستانه مستقيم تنا با حريف دور بماند. شلينگ اين روش را تکان دادن قايق

کند تا ثبات کرده و حريف را مجبور به تسليم ميدر آن استراتژيست به طور مداوم اوضاع را بي

به (. Adam Elkus,2015)خواهند، جلوگيري کننديک نميهر دو بتوانند از درگيري که هيچ 

 توان در قالب جدول زير نشان داد. خالصه سياست منطقه خاکستري را مي طور

 
                                                           

1.Rocking the Boat  

https://warontherocks.com/author/michael-j-mazarr/
https://warontherocks.com/author/michael-j-mazarr/
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 سياست منطقه خاکستري :(1)جدول

داليل 

استفاده از 

استراتژي 

منطقه 

 خاکستري

ا اقدامات بالمللي ا نظم بين.افزايا انگيزه براي به چالا کشيدن وضعيت موجود و يا فلج کردن و فرساي1

 مبهم. در اين شرايط:

ند که وضع يا معتقد هست و کننددرک مي، يا رهبران دولت خود را قدرتمندتر از آنچه که در واقعيت است

توانند به روش متعارف به اهداف خود برسند موجود اخيراً عليه آنها تغيير کرده و نمي

(Mearsheimer,2014.) 

هاي جنگ"يا  ها( وتر ترها در برابر قويفي)استراتژي ضع "ژئوپليتيک چريکي"طقه خاکستري من .استراتژي2

 دهند.مي بين مفاهيم سنتي جنگ و صلم را تشکيل "منطقه خاکستري"ناميده شده است. اينها يک  "ايسايه

اجباري اين استراتژي  .هدف اصالح سيستم بين المللي است نه اينکه آن را نابود کنند، اين ماهيت تدريجي و3

 . در اينجا کشورها به دنبال تغيير توزيع قدرت هستند نه نابودي سيستم.(Brands,2016)است 

ويژگي 

استراتژي 

ه منطق

 خاکستري

ه روشي فريبنده تر و اعزام نيروها و نمايندگان بهاي کوچکهاي بزرگ در مقايسها و رقابت.ادامه درگيري1

ده شهاي آشکار جنگ و بدون عبور از خطوط قرمز تعيين و گيج کننده، بدون افزايا سرعت در هزينه

Connell and Evans,2015).) 

ورگويي همراه با فريب، حمالت سايبري، تبليغات و جنگ سياسي، ز.استفاده از تاکتيکهاي غيرمتعارف 2

 هاي خزنده.اقتصادي و کارشکني، حمايت مالي از مبارزان نيابتي مسلم، و توسعه طلبي

خواهند مي هاي منطقه خاکستري غالباً داراي تسلط نظامي محلي هستند. بنابراين.آغاز کنندگان درگيري3

هاي محدودتر و مبهم کنترل کرده و بازدارندگي اعمال در حوزهدرگيري را به صورت محلي و 

 (Lanoszka,2016; Mazarr,2015).کنند

معضل  تمايل دارند يک مدافع را در salami slicing.متجاوزان با سياست منطقه خاکستري و رويکرد 4

مجازات  دهد و اگر تواند به هر تخلف کوچکي پاسخقرار داده و براي پاسخگويي تضعيف کنند: مدافع نمي

 (Mazarr, 2018: 35).د يابتخلفات جزئي را شروع نکند، موقعيت استراتژيک آن به مرور فرسايا مي

هاي نمونه

Gray 

Zone 

 (Barno and Bensahel,2015),  *اقدامات تهاجمي روسيه در اوکراين و خاورميانه 

 (Green and et al. 2017;2015, هاي داخلي در عراق و سوريه و تروريسم بوکو حرام در نيجريه جنگ

(Wright، ريکا رقابت چين و روسيه با آم .(Martin,2011; Mazarr, 2018) 

فوآ در دانند، بلکه به دنبال بازيابي سطم قدرت و ن*رهبران چين و روسيه خود را تجديدنظرطلب نمي

 ,wrightاند ود بودهجهاني خ هايي که هميشه به دنبال خواسته تاريخي قدرتهاي خود هستند: ملتملت

2015).) 

تمه دادن به روسيه و چين در خاورميانه با اين سياست به دنبال استفاده از مزيت نسبي قدرت خود براي خا

ازي بين المللي نفوآ آمريکا هستند زيرا با قدرت آمريکا در ابعاد نظامي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نهادس

 .Cerulli,2019; Rozsa,2020)کا شوند )نمي توانند وارد جنگ آشکار با آمري

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2261637
https://warontherocks.com/author/david-barno/
https://warontherocks.com/author/nora-bensahel/
https://www.brookings.edu/experts/thomas-wright/
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اي از به توان رفتار روسيه و چين را در منطقه خاورميانه، نمونهبا توجه به موارد مذکور مي

کارگيري سياست منطقه خاکستري دانست. در ادامه بر مبناي چارچوب مفهومي مقاله، نشان داده 

با بازتوليد ابهام و  -ر سطم جهاني شود که چگونه چنين رقابتي بين هژمون و رقبايا دمي

هاي سبب ايجاد مسائل کالني در خاورميانه شده و در نتيجه باعث چالا در استراتژي -نظميبي

گردد. بديهي است که تاثير اين مختلف از جمله استراتژي بازدارندگي ايران در خاورميانه مي

اي خاورميانه قرار دارد که در قهوضعيت بر بازدارندگي ايران در پيوند با وضعيت محيط منط

 بخا تجزيه و تحليل چگونگي اين ارتباط به طور دقيق دقيق شرح داده مي شود.  

 .يافته هاي تحقيق5

 . ژئوپليتيک خاورميانه و رقابت خارجي در قالب سياست منطقه خاکستري5-1

هاي بزرگ از مهمتي کنوني از منظر رقابت بين قدرتوان در مرحلهي خاورميانه را ميمنطقه

ي جنگ سرد رقابت اصلي بين دو ابرقدرت ترين مناطق جهان تلقي کرد. در حاليکه در دوره

عمدتا بر اروپا استوار بود، آمريکا پس از جنگ سرد از همه امکانات خود بهره برده است تا 

ابع غني انرژي ي نفوآ انحصاري خود تبديل نمايد. خاورميانه با داشتن منخاورميانه را به حوزه

ي منفعتي غيرقابل اغماض، براي از يک سو و موقعيت خاص ژئوپليتيک از سوي ديگر، حوزه

. موقعيت خاص ارتباطي و (Mottaghi  and et al,2012:3)شودهاي بزرگ محسوب ميقدرت

، انرژي در خاورميانه، کنترل منابع توليد و مسيرهاي انتقال و نيز تکنولوژي و ابزارهاي توليد

اي و به چالا همچنين فرآوري، انتقال و مصرف انرژي براي حفظ سيادت جهاني و منطقه

اي به انرژي و موضوع ژئوپليتيکي آن داده المللي اعتبار ويژهکشيدن رقبا در عرصه بين

هاي بزرگ ترين مسئله در اين منطقه رقابت قدرت. از اين نظر، مهم(Golafruz,2015:10)است

هاي ژئوپليتيک و راي کسب امتيازات اقتصادي و سياسي بيشتر از موقعيتگر بو مداخله

دفاعي به  -ژئواکونومي در خاورميانه است. با اين وضعيت، طرح هر گونه استراتژي امنيتي

خصوص در مورد ايران بدون در نظر گرفتن حضور و حتي تداوم حضور اين کشورها در منطقه 

ايران   يني بوده و سرنوشتي محتوم به شکست خواهد داشت.خاورميانه طرحي به دور از واقع ب

را دارد. کمربند شکننده  "کمربند شکننده"اي قرار دارد که در مباحث ژئوپليتيک عنوان در منطقه
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دچار اختالف و دو دستگي بوده و  شود که به لحاظ داخلي عميقاًبه مناطق استراتژيکي گفته مي

منطقه خاورميانه در  .اندحوزه هاي ژئواستراتژيک گرفتار شدههاي بزرگ در رقابت ميانِ قدرت

هاي ها و بحرانوضعيت کنوني با تعريف کمربند شکننده کوهن انطباق دارد. از يک سو اختالف

هاي بزرگ شده داخلي را درون خود دارد؛ و از سوي ديگر دچار رقابت ميان قدرت

بت، نياز چند قطب اقتصادي از جمله اياالت . در اين رقا(Mahdian and Fakhri,2013:15)است

متحده، اتحاديه اروپا، ژاپن، چين و حتي هند به منابع خاورميانه قطعي است. منافع آنها در جهت 

اي که ايران در دو هاي رقيب، و به ويژه صحنهجلوگيري از کنترل منابع منطقه به دست قدرت

ب تغيير و تحول جديدي در روابط قدرت در فارس و درياي خزر قرار دارد، موجي خليجحوزه

 (.Golafruz,2015:12)قرن بيست و يکم شده است

اي يابي و برتري در نظام جهاني به گونهموقعيت ژئوپليتيکي و ژئواکونومي خاورميانه در قدرت

گران خارجي رسد به راحتي، مداخله و رقابت بين آمريکا و ديگر مداخلهاست که به نظر نمي

منطقه پايان يابد. از طرفي چين و روسيه به عنوان رقباي اصلي آمريکا به خاطر شرايط  در اين

ساختار جهاني و برتري قدرت آمريکا، رقابت خود را به شکلي مبهم و با احتياط وارد مناطق 

ها بوده و تري عرصه رقابت اين قدرتاند. در اين ميان، منطقه خاورميانه به شکل برجستهکرده

کشد. رقابتي که نوعي دفاعي را براي کشورهاي منطقه به چالا مي-ه استراتژي امنيتيهر گون

 شود. استراتژي بين جنگ و صلم و سياست منطقه خاکستري را يادآور مي

گيري از منطقه عدم تقارن قدرت روسيه و چين در برابر آمريکا، اين دو کشور را به بهره 

وندهايي مانند جهاني شدن، دسترسي گسترده به خاکستري ترغيب کرده است. همچنين، ر

منطقه "هاي اياالت متحده يک هاي نامتقارن در برابر تاکتيکآوري ارتباطات و واکنافن

 Barno and)بين مفاهيم سنتي جنگ و صلم را به وجود آورده است "خاکستري

Bensahel,2015). وري پارادوکس ثبات چنين شکلي از رقابت روسيه و چين با آمريکا با همان تئ

ثباتي جنگ سرد قابل توضيم است؛ جايي که وحشت از قدرت نظامي، پويايي اقتصاد، و بي

المللي مانند جذابيت فرهنگ اياالت متحده، داشتن نقا اصلي در تشکيل اکثر نهادهاي مهم بين

در سراسر المللي و وجود شبکه قوي از متحدان و شرکا سازمان ملل، بانک جهاني و صندوق بين
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جهان باعث ادامه درگيري توسط روسيه و چين براي استفاده از قابليت مزيت نسبي قدرت خود 

 Green)شودهاي محدودتر ميتر و تالش براي شکست رقيب در حوزههاي کوچکدر مقايس

and et al,2017:28.) 

جمله در خاورميانه  اين درگيري روسيه و چين براي گرفتن امتياز از آمريکا در حوزه محدودتر از

شود. در هاي مختلف از جمله استراتژي بازدارندگي ايران سبب ميتهديداتي را براي استراتژي

شرايط نوين، وجود اتحادهاي قوي به عنوان پشتوانه بازدارندگي ضروري بوده و از آنجايي که 

ه به بازي بزرگ گيري اتحاد منسجمي وجود ندارد، ايران بدون توجدر درون منطقه امکان شکل

منطقه خاکستري روسيه و چين، پشتوانه بازدارندگي خود را در رابطه با اين دو کشور جستجو 

 کند. مي

رسد ولي دچار نوساناتي مدت رابطه ايران با روسيه رابطه استراتژيکي به نظر مياگرچه در کوتاه

ر منطقه خاورميانه و بعد از بهار عربي براي توسعه حوزه نفوآ خود در سراس است. روسيه

 اقتصادي، پروازانه بلند هايهاي بزرگ پروژهدستيابي به بستري مجدد در ميدان بازي قدرت

 کرده مصر آغاز و ترکيه در خاورميانه به ويژه در سوريه، را ايرسانه و فرهنگي انرژي، تجاري،

 (.Cerulli,2019)است

ورميانه ظهور کرد که بر دستاوردهاي ، رويکرد جديدي از روسيه در خا2000از اواسط دهه 

ايدئولوژيک با طيف وسيعي از شرکا تأکيد دارد. امالتي و تعامالت ژئوپليتيکي غيراقتصادي مع

اي اند نشان دهد تنها يک قدرت منطقهتوخاورميانه تنها محيطي است که روسيه مي»در اين ميان، 

يت منازعات مهم است. روسيه عمدتا نيست بلکه کنشگري جهاني با قدرت تغيير از طريق مدير

از خاورميانه به عنوان يک اهرم قابل اتکا در معادالت قدرت جهاني در برابر تهديدات اياالت 

گيرد. در اين راستا، يکي از اهداف راهبردي روسيه در خاورميانه اين متحده و غرب بهره مي

ترانه به مناطق جنوبي و غربي اين است که محيط فعلي منازعه را از منطقه درياي سياه شرق مدي

دريا و در مرحله بعد به درون اقيانوس اطلس يعني حوزه سنتي نفوآ غرب و ناتو 

تواند مزايا و با اين حال روسيه از نظر اقتصادي نمي (.Shahraki and et al.,2019:8)بکشاند

خواهد د، از طرفي هم نميهاي تجاري مشابه اياالت متحده را براي بازيگران منطقه ارائه دهگزينه
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هاي تامين امنيت در خاورميانه را متقبل شود. بنابراين قصد ندارد به طور کلي حضور تمام هزينه

آمريکا در خاورميانه را به چالا بکشد. اين درحالي است که ايران خواهان پايان يافتن هرگونه 

ارد با عربستان به عنوان رقيب باشد. از طرف ديگر، روسيه سعي دمداخله آمريکا در منطقه مي

 2018سرسخت ايران روابط نزديکي برقرار کند. روسيه و عربستان به طور مشخص از سال 

سلمان به روسيه، فرستادن هيات بزرگي از روسيه اند. از جمله: سفر بنروابط بيشتري با هم داشته

بستان در قضيه خاشقجي، گذاري به عربستان، حمايت از عربه عربستان براي شرکت در سرمايه

به عربستان سعودي، حمايت هر دو کشور از ژنرال خليفه حفتر و...  2019سفر پوتين در اکتبر 

اي جهت گسترش شبکه روابط و نفوآ خود در خاورميانه سابقهاين ارتباط براي روسيه فرصت بي

کاري تقريبا انحصاري اي است که قبالً در يک همو برقراري روابط امن با يک قدرت بزرگ منطقه

با اياالت متحده بوده است. براي عربستان سعودي نيز ارتباط فعلي با روسيه، تالشي براي 

ثباتي در بازار نفت و . بي1روي پادشاهي است: پذيري استراتژيک پياجلوگيري از دو آسيب

يک خاورميانه، با ورود روسيه، ژئوپليتبه طور کلي،  (.Rumer,2019:4-5 .). رقابت با ايران2

 :Sari al-Qalam,2016)تر شده استفصل مسائل آن، طوالنيوتر و حلالملليتر و بينپيچيده

فارس دارد. البته اين روسيه همچنين تمايل به روابط بيشتري با کشورهاي حوزه خليج. (35

سازي عهاي متنوهاي جديد و يا از نظر فرصتکشور از نظر تأثير اقتصادي و مالي، فناوري

هاي نظامي در صحنه جهاني، از شريک اقتصاد، اهميت ديپلماتيک، تأثير ژئوپليتيکي و توانايي

اي روسيه براي توليدکنندگان نفت فارس فاصله دارد.؛ به گونهآل مورد نظر کشورهاي خليجايده

و  مسکو براي ارتقاء جايگاه. (Rumer,2019:7)فارس يک رقيب است تا يک متحدو گاز خليج

با نهاد يا کشورهاي کارآمد « هاي بي دردسرائتالف»الملل، ايجاد افزايا نفوآ خود در عرصه بين

است. « الوصولابرقدرتي سهل»را در دستور کار قرار داده است. اين رويکرد مبتني بر سياست 

رت به در واقع به جاي اينکه روسيه به تنهايي بهاي افزايا نفوآ جهاني خود را بپردازد، مباد

 Simber and)ها نموده استبندي اين هزينههاي قابل اعتماد و موقت براي تقسيمايجاد ائتالف

Hosseini,2016:7)هايي که در خاورميانه وجود دارد نفع . اين کشور همچنين از اختالف و تنا

تن هاي جدي باشد. روسيه حتي براي گرفبرد تا زماني که منطقه عاري از تنا بيشتري خواهد
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کند که از نزديکي ايران با غرب امتياز بيشتر در رابطه با مسائل ايران در خاورميانه سعي مي

 جلوگيري کند.

ز تمامي اي عمل کرده است که اروسيه در برابر کشورهاي متخاصم در خاورميانه نيز به گونه

ستراتژيک و اابهام ها استفاده کند. بنابراين، در رابطه با کشورهاي منطقه نيز از سياست فرصت

گانه روسيه سياست دو»کند. به طور مثال منطقه خاکستري براي رسيدن به اهداف خود استفاده مي

يگر، زمينه را دسو و اسرائيل از سوي در مورد خاورميانه، روابط با ايران، سوريه و اعراب از يک

 :Koolaee and Abedi,2018)هاي خاورميانه فراهم کرده استبرداري مسکو از بحرانبراي بهره

آشکار  روسيه سعي دارد با در پيا گرفتن ابهام استراتژيک و بدون عبور از خطوط قرمز (.21

تد، خود افآمريکا، حوزه نفوآ خود را در سراسر منطقه گسترش دهد. آنچه در اينجا اتفاق مي

گيري با آمريکا حدودتر درثباتي بيشتر در خاورميانه به عنوان حوزه مبازتوليد کننده ناامني و بي

و به مرور  است. همچنين روسيه سعي دارد تا با درگير کردن اياالت متحده در منطقه خاورميانه

اي روسيه با زمان هم امتيازات بيشتري از آمريکا بگيرد و هم توجه امريکا را از مناطقي که بر

ين اخاکستري مجريان  تر هستند، دور کند. همانطور که گفته شد، در سياست منطقهاهميت

راي تمايل دارند يک مدافع را در معضل قرار داده و ب Salami Slicingرويکرد  سياست با

 تواند به هر تخلف کوچکي پاسخ دهد و اگر مجازاتپاسخگويي تضعيف کنند: مدافع نمي

 .يابدتخلفات جزئي را شروع نکند، موقعيت استراتژيک آن به مرور فرسايا مي

ن نيز با وجود اينکه به خاطر عالقمندي چين به روابط تجاري با ايران و نياز به منابع در مورد چي

هاي نفت و گاز و ساخت و ساز ريلي هاي چين در ايران در پروژهگذاريخام خاورميانه، سرمايه

هاي پس از تحريم ايران تداوم يافت اما رفتار بلندمدت چين نشان از تمايل به پيروي از تحريم

ترامپ در  اينکهپس از »هاي شخصي در برابر ايران دارد. به عنوان نمونه، طلبيريکا و جاهآم

هاي ها عليه بخاراستاي مضاعف کردن فشار اقتصادي عليه ايران، فرماني را براي وضع تحريم

. کرداحتياط بيشتري پيدا چين ساخت و ساز، معدنکاري، توليد و منسوجات ايران صادر کرد، 

در  "کونلون"بانک  .1}کونلون{ بانک کانالنه محدود کردن تجارت با ايران از طريق از جمل
                                                           

1. www.isna.ir/news/99020805758 

http://www.isna.ir/news/99020805758
http://www.isna.ir/news/99020805758
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 هاي آمريکابراي دور زدن تحريم گذاري مستقيم شرکت ملي نفت چينو با سرمايه 2009سال 

بيني کرده هايي پيااکنون اين بانک نيز براي بازرگاني خارجي با ايران محدوديت. ايجاد شد

اي به شهروندان ها بدون اينکه نامه، چاينا بانک و ديگر بانکABC هايي مانندکبان.. حتي است.

. 1کنندها ميارائه کنند، فقط با يک پيام ساده اقدام به مسدود کردن حساب (ايراني ساکن چين)

ها و توان گفت چين ابتدا با تحريمقابل اعتماد چين در برابر ايران، ميبا اينگونه رفتارهاي غير

تر شدن شرايط خود را ناجي ايران نشان هاي ايران هماهنگ بوده و سپس با سختدوديتمح

 دهد تا از اين طريق امتيازهاي بيشتري به دست آورد. مي

 به ببرد اما اکنون بين از را آمريکا نفوآ تدريج به منطقه در آن فزاينده تأثير که است اميدوار چين

 اجازه متحده اياالت به و شود مندبهره اقتصادي ي ثباتچين قصد دارد از مزايا رسدمي نظر

 چين اقتصادي منافع به که شرطي به شود، پيشقدم منطقه در امنيت و صلم تأمين در تا دهدمي

چين به دنبال اين است تا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد تصوير همچنين،  .نرساند آسيب

از . و از منافع تجاري خود در منطقه محافظت کند را ارائه دهد "پذيرمسئوليت"يک ابرقدرت 

 آورد. رفتار فراهم خودبه نفع  عدم مداخله در منطقه ايدئولوژيک طرفي هم سعي دارد يک بستر

به  .(Rózsa,2020:2)اي از اين خواسته چين بوده استنمونهاعراب و اسرائيل  درگيريچين در 

اي قه خاورميانه برکنار باشد، يا الاقل به گونهطور کلي، چين کوشيده است که از دعواهاي منط

چين  هاي درگيري برانگيخته نشود. مثالًعمل کرده است که مخالفت جدي هيچ کدام از طرف

فروخت. امروز نيز طرفي، به هر دو طرف دعوا اسلحه ميدر جنگ  ايران و عراق ضمن حفظ بي

زات نظامي غربي از کانال اسرائيل )به چين ضمن حفظ ارتباط نزديک با اسرائيل و تامين تجهي

عنوان دومين منبع تامين اسلحه چين پس از روسيه(، همچنان شريک اول تجاري ايران نيز 

شود و در عين حال اولين شريک نفتي عربستان و شريک تجاري عمده امارات محسوب مي

 Mousavi and)فارس نيز استمتحده عربي و شاير کشورهاي عربي حوزه خليج

                                                           

1. www.dw.com/fa-ir/economy/a-48371911. 

 

http://www.dw.com/fa-ir/economy/a-48371911
http://www.dw.com/fa-ir/economy/a-48371911
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Khodaei,2016:12 .)هاي روسيه و چين بيانگر تفکر استراتژيک جامعي است که اقدامات دولت

المللي اهداف ملي مورد نظر را با توانايي تحقق اين اهداف ضمن توجه به واقعيتهاي سيستم بين

هاي نظامي و ديپلماتيک، با سياست کند. اين دو کشور به جاي تمايز بين روشمدرن متصل مي

هاي قدرت ملي را براي رسيدن به اهداف خود در دراز مدت درهم ه خاکستري تمام مولفهمنطق

جنگ بدون ")تاکيد روسيه بر جنگ مدرن والري گراسيموف و توجه چين به نظريه اندآميخته

جنگ "گران تحت تأثير . تحليل(Hermberg,2016)کيائو ليان و وانگ شيانگسوي( "محدوديت

هاي نيابتي است. اند که ترکيبي از عمليات پنهان و پشتيباني از گروهگرفتهروسيه قرار  "ترکيبي

داند که چه نوع واکنشي در از آنجا که جنگ ترکيبي به عمليات پنهان متکي است، آمريکا نمي

ت متحده عالوه بر اين، تمايل عموم در اياال(. Rovner,2015)برابر روسيه مناسب خواهد بود

کند. در نتيجه جذابيت چنين )درگيري سطم پايين( را محدود ميرهاييشرکت در چنين کارزا

با اين  .(Green and et al,2017:28)دهدهايي را براي رقباي اياالت متحده افزايا ميدرگيري

هاي اتحاد اياالت متحده يا ارتا اياالت متحده مقابله حال روسيه و چين قصد ندارند با تضمين

بيني نسبت به اتحاد با دهنده نوعي خوشاين وجود عملکرد ايران نشان با (.Brands,2016)کنند

اين دو کشور براي بيرون راندن آمريکا از خاورميانه و بازدارندگي در برابر متحدان آمريکا در 

ايران در برابر آمريکا و ارندگي منطقه است. اين در حالي است که شناخت درست از بازد

سياست منطقه خاکستري در خاورميانه خود چالا بزرگي براي دهد که متحدانا نشان مي

بازدارندگي و شرايط اعمال آن است به خصوص با توجه به اينکه تمرکز ايران بيشتر بر 

 باشد.  بازدارندگي با مجازات و توانمندي نظامي مي

 . بازدارندگي ايران و آمريكا در خاورميانه 5-2

جويي به طور مؤثر راساس آن، يک قدرت از تهديد انتقامبازدارندگي يک استراتژي است که ب

هاي نظامي، کند تا از حمله و تهديد دشمن جلوگيري کند. محافظت از خود به توانايياستفاده مي

ها نياز دارد تا قدرت دشمن را سياسي، ديپلماتيک و اقتصادي و تمايل به استفاده از اين توانايي

ديد به آسيب رساندن به آنچه که بيشترين ارزش را دارد، منع از انجام يک اقدام خاص با ته

بازدارندگي در قالب يک استراتژي کنترل بحران و جلوگيري از جنگ،  (.Jordet,2006:23)کند
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)مکان، فرهنگ، سياست و است. در طول جنگ سرد شرايط محلي ارمغان دوره جنگ سرد

دگي از جمله تمرکز بر کاها مرگ و مير هاي رهبري( به نفع وضعيت کلي بازدارنگيريتصميم

بازدارندگي "ناميدند به نوعي شد و آنچه بازدارندگي ميو جنگ تمار عيار، ناديده گرفته مي

توانيم بازدارندگي را نه صرفا به . از اين رو براي جنگ سرد ما مي(Payne,2003)بود "وجودي

ک مفهوم نظم جهاني شبيه به کنسرت عنوان يک مفهوم اجتناب از جنگ، بلکه شايد به عنوان ي

ها و همچنين قابليتي براي نگهداري نظم، هاي دولتاروپا، عمليات اوليه براي مهار خشونت

هاي الملل، استراتژيبا تغيير توزيع قدرت در نظام بين (.Morgan,2003:261)مشاهده کنيم

خاص نظام  هايبا ويژگي مختلف کنترل و مديريت نظم از جمله استراتژي بازدارندگي متناسب

 (.2)جدولنوين جهاني تغيير يافت
 تحوالت بازدارندگي در نظم نوين جهاني :(2جدول)

غير بازيگران مختلف دولتي و ورود 

)تغيير در  به بازدارندگيدولتي 

 نظام( عرصه

ود در ها محدود کرده برا به روابط ابرقدرت بازدارندگي جنگ سرد استراتژي

هاي جدايي طلب قومي گ سرد، کشورهاي کوچک، گروهحالي که پس از جن

پيدا  فرصت استفاده از استراتژي بازدارندگي راها نيز و مذهبي و تروريست

 .Ghasemi,2012)) اندکرده

 

 بازدارندگي انواع پيدايش

 مرکز،مت محدود، موسع، کلي، بازدارندگي: جمله از بازدارندگي انواع پيدايا

 مسئله.. . و ايمنطقه يکجانبه بازدارندگي نامتقارن، م،غيرمستقي مستقيم، آني،

 نوع چه دانست بايد. است هدف و سالح بين تطبيق اينجا در اصلي

 .شود اجرا است قرار هدفي؟ چه با و بازدارندگي؟

 

 ابزارهاي بازدارندگي

درت ساختاري و نه فقط ققدرت ابعاد مختلف قدرت، استفاده از استفاده از 

امي، از ابزارهاي مختلف سياسي، نظ در بازدارندگي نوين راين،بنابنظامي. 

  شود.مياقتصادي و... بهره گرفته 

 

 

 بازدارندگي سطح تغيير

 رد ابرقدرت که حوزه نفوآ خود را دو درگيري دليل به سرد جنگ دوران در

 ولي شد،مي تلقي جهاني امري بازدارندگي گسترش داده بودند، سيستم کل

 بازدارنده هاينظام ايجاد پي در خود مناطق در رهاکشو امروزه

 موازات به گراييجهان و گراييمنطقه) (. (Jamshidi,2012:10هستند

 (.يکديگر
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اي منطقه ترين اين تحوالت، تغيير سطم بازدارندگي از سطم جهاني به سطم بازدارندگياز مهم

ي يکجانبه قارن قدرت است. بازدارندگاي در شرايط عدم تو پيدايا بازدارندگي يکجانبه منطقه

تحدانا ماي در منطقه خاورميانه و به طور مشخص در بازدارندگي آمريکا در حمايت از منطقه

 عليه ايران قابل مشاهده است. 

اقدامات امريکا و مداخله در امور خاورميانه نشان دهنده اهميت و اعمال بازدارندگي يکجانبه 

اي، کشور بازدارنده به طور مستقيم در در بازدارندگي يکجانبه منطقههژمون در اين منطقه است. 

اي براي گيرد. هدف آن کشور بازداشتن رقيب از حمله به متحدان منطقهمعرض تهديد قرار نمي

متحدين امريکا بايستي مطمئن باشند . (Ghasemi,2009:10)رسيدن به نظم مطلوب خود است

از آنها و منافعشان دفاع خواهد کرد و اين موضوع، از ميزان که در صورت بروز تهاجم، امريکا 

. چنين اتحادهايي جايگاه (Ghasemi,2011:422)اي روشن خواهد شدتعهداتا به امنيت منطقه

اي در رفتار بازيگران منطقه دارد به ويژه زماني که موضوع افزايا تسليحات منطقه و امنيتي ويژه

اين اتحادها يک خطر اخالقي ايجاد  1بوزان بريشد. به تعبير کردن ارتباط کشورها در ميان با

کند که دست به هاي بيا از اندازه آمريکا به اين کشورها آنها را تشويق ميکنند. تضمينمي

ترکيه، اسرائيل و عربستان سعودي، نمونۀ آشکار چنين ي ارفتار منطقه .رفتارهاي خطرناک بزنند

به بعد  2003در واقع از سال »، (Rezaei,2016:1 )«تابدبر نمياستراتژي است که ايران آن را 

ترين اقدامات آمريکا، عربستان و ديگر متحدان آنها در خاورميانه حول محور ايران مهم

  (.Jokar and Sazmand,2020)چرخدمي

 ز:بارتند اعليه ايران عمهمترين اقدامات بازدارنده اياالت متحده آمريکا با کمک متحدان خود 

هاي ايجاد پايگاه-، ايراندر برابر  و نظامي سياسيالمللي اقتصادي، هاي بينکارگيري مجازاتب- 

 فارسافزايا تعداد نيروها و اعزام ناوهاي جنگي به خليج-، نظامي در حوزه استراتژيک ايران

 کردن سازي همسايگان در راستاي منزويتالش براي ائتالف-، عليه ايران افزايا جنگ رواني و

به ايجاد اتئالف و تجهيز خود  ايرانهمسايگان  تشويق-در منطقه، ايران هراسي ايران و افزايا 

                                                           

1.Barry Buzan 
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هاي فرماندهي و کنترل کشورهاي منطقه با ادغام سيستم-، در برابر ايران هاي پيشرفتهبه سالح

اشي تضعيف روحيه ملي و فروپ براي تحريمتشديد انواع -، امريکا در جهت تقابل با ايران

تاثيرگذاري بر -، تضعيف موقعيت ژئواکونوميک و ژئوپليتيک ايران-، انسجام داخلي ايران

ن در جانبه ايران و منزوي ساختن آالمللي و بازيگران جهاني براي تحريم همههاي بينسازمان

  هاي مختلف قدرت ساختاري(.)استفاده از مولفهجهان و منطقه

اثير عواملي از جمله تجربيات تاريخي، عوامل مادي و نيز تحت ت جمهوري اسالمي ايران 

ساختاري مانند جغرافيا، اقتصاد و ساختارهاي سياسي و عوامل مفهومي شامل ايدئولوژي، 

گري بازدارندگي در برابر مداخلهصدد اعمال ز خود درناسيوناليسم، دين، درک تهديد و تصور ا

ندگي خود بيشتر بر موقعيت استراتژيک خود در ايران در تفکر بازدار» .آمريکا و متحدانا است

کند. سازي حمالت احتمالي تأکيد ميگيري از آن در خنثيالمللي و بهرهاي و بينسيستم منطقه

اشغال  کي که معموالًموقعيت ژئوپليتي اند از:هاي مذکور عبارتترين توانائياز ديدگاه ايران مهم

فارس و درياي عمان به عنوان سرزمين اصلي ا خليجکند؛ سواحل طوالني بکشور را مشکل مي

موقعيت نظامي برتر در  عبوري تنگه هرمز و کنترل ايران بر آن؛توليد انرژي جهان؛ موقعيت 

امکان به  ويژه توان بسيج جمعيت در زمان ضرورت؛ساختار متنوع نيروهاي نظامي آن به منطقه؛

سازي )شبکه سازي ايران در منطقهان شبکهتونظامي در صورت ضروت؛ کارگيري نيروهاي شبه

 (Ghasemi,2007:14)اي خود(... با متحدان منطقه

 و تقويتسازي تالش براي شبکه-عبارتند از: هاي بازدارنده ايران در برابر آمريکا تالشمهمترين  

-، هاي موشکي و نمايا قدرت نظامي در منطقهاستفاده از برنامه-، جريان مقاومت در منطقه

استفاده از -، و عربستان اي آمريکا از جمله اسرائيلهدف قرار دادن متحدان منطقه وتهديد 

ايجاد -، ها عليه نيروهاي آمريکا و متحداناهاي موتوري، ضدکشتي و زيردرياييها، قايقمين

، هايي با برد طوالنيساخت موشکو  تنوع طيف موشکي، باال بردن سرعت و نيروي انهدام آنها

گر براي کنترل اقدامات مداخله( هاي نظامي نامرسومدرگيري)هاي منطقهگير شدن در جنگدر-

در درون حوزه منافع  تالش در جهت درگيرسازي چين و روسيه-و  اي آنو متحدان منطقه

 )به پشتوانه بازدارندگي(.استراتژيک منطقه
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شتر ايران به توانمندي نظامي شود، توجه بيآنچه در مورد اقدامات بازدارنده ايران مشاهده مي

حالي است که اکنون، وضعيت است که يادآور برداشت جنگ سردي از بازدارندگي است. اين در

هايي را بر سر راه موفقيت هاي جهاني محدوديتمحيط ملي، وضعيت منطقه خاورميانه و رقابت

ر بازدارندگي با مجازات دهد. خصوصاً زماني که اقدامات بازدارنده بر محوبازدارندگي قرار مي

شود که اگر به اقدامي باشد تا بازدارندگي با انکار. در بازدارندگي با مجازات، رقيب تهديد مي

تر است. در اي خواهد شد که از سود آن اقدام، بسيار سنگينمنع شده دست بزند، متحمل هزينه

ي منع شده دست بزند به هدف خود کنند که اگر به اقدامبازدارندگي با انکار، رقيب را متقاعد مي

بازدارندگي با انکار نبايد به تنهايي با توازن نيروها برابر گرفته (. Snyder,1960:2)نخواهد رسيد

بازدارندگي با  .(Mazar,2018:3)شود؛ توانايي نظامي صرفا يک بُعد بازدارندگي با انکار است

درحالي که  ت به اجبار مداوم نياز دارد،انکار بر بازدارندگي با مجازات ارجم است زيرا مجازا

در بازدارندگي با انکار، به جاي تهديد مستقيم . (Mallory,2018:3)انکار شامل کنترل است

کنند. در اينجا، انگيزه و متقاعد ميمهاجم با باال بردن انتقال پيام، مهاجم را براي انجام تهديد بي

)قدرت ديپلماسي يا بازدارندگي اي متقاعد سازي طرفينموفقيت بازدارندگي با توان انتقال پيام بر

به طور کلي، اعمال بازدارندگي نوين در وضعيتي موفق خواهد بود که  سياسي( مرتبط است.

. ارتباط: 1»چالشي متوجه سه اصل بازدارندگي يعني ارتباط، اعتبار تهديد و عقالنيت نباشد؛ 

. 2يف از قصد خود و حدود اعمال ممنوعه؛ برقراري رابطه شفاف و توانايي آگاه ساختن حر

باور حريف اعتبار:  .3عقالنيت: عقالنيت طرفين در محاسبه سود و هزينه احتمالي رفتار خود؛ 

موفقيت اين سه اصل، محيط ارتباطي و فضاي . (Jamshidi,2012:5«)به توانايي طرف مقابل

)نظم(، فتار طرفين وجود داشته باشددر ر پذيريبينيدرصدي از پيا .1کند که شفافي را طلب مي

وجود متحديني  .3سازي طرفين بدون چالا و شفاف صورت گيرد، انتقال پيام براي متقاعد .2

وضعيت مناسب ادراکي طرفين به  .4که اعتبار تهديد را در شرايط عدم تقارن قدرت باال ببرند و 

رفين اتفاق بيفتد. در اين ميان، جهت اينکه اصل عقالنيت و باور به تهديد به طور مساوي در ط

هاي شرايط منطقه خاورميانه با مواردي از جمله وضعيت اتحادها، شرايط اقتصادي و درگيري

گران خارجي از )فشار ناشي از سطم منطقه( سبب گرايا ايران به سمت اتحاد با مداخلهيتيهو
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ن و روسيه در قالب جمله روسيه و چين شده است. اين در حالي است که سياست رقابتي چي

ايران  هايي را در سه اصل استراتژي بازدارندگيسياست منطقه خاکستري در خاورميانه نيز چالا

 شود.. در ادامه، به شرح اين موارد پرداخته ميآوردبه وجود مي

 .تجزيه و تحليل6

 هاي بازدارندگي ايران در خاورميانه. چالش6-1

هم از نظر –رميانه با توجه به مختصات خاصي که دارد در خاوقبل از هر چيز، بايد دانست 

ها در شرايط نظم نوين جهاني تمامي استراتژي -وضعيت منطقه و هم مداخالت گسترده خارجي

به روابط بين دو يا چند بازيگر محدود نبوده و به اتحاد و ائتالف قابل اعتماد با ديگر بازيگران 

توجه و  بدون بازدارندگي در شرايط نوين جهاني هم نيازمند است. از طرفي ديگر، استراتژي

 قابل اعمال نيست.  ائتالف پايدار اتحاد و الگوهاي بررسي دقيق
 )چالش ناشي از سطح منطقه( پشتوانه. اتحادهاي ناپايدار و بازدارندگي بي1-1-6

 اد.توان مطابق شکل زير توضيم دارتباط اتحاد و موازنه با موفقيت بازدارندگي را مي 
 (. بازدارندگي، اتحاد و موازنه1شكل )

 
اي است که اتحاد و ائتالف منسجمي در آن در خاورميانه به گونه وضعيت و ساخت منطقه

گيرد. اين موضوع هم با وضعيت اقتصادي و هم وضعيت هويتي در اين منطقه صورت نمي

و همگرايي اقتصادي وضعيت و ساختار اقتصادي کشورهاي منطقه اجازه همکاري مرتبط است. 

محصولي بودن و وابستگي به اقتصاد بارزترين مشخصه اقتصادي خاورميانه، تکدهد. را نمي

هاي اقتصاد انرژي شامل توليد/توزيع/مصرف باشد. رابطه پيچيده بين مولفهانرژي به ويژه نفت مي
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گيري از در بهرهاخالل هاي سياسي از جمله رفاه/ امنيت/ قدرت در اين منطقه سبب با مولفه

  و بروز مشکالتي زيادي از جمله مسائل آيل شده است.   اقتصادي هاي مختلفموقعيت

 وعدم هماهنگي اعضاي اوپک در نتيجه  بر اقتصاد انرژي کشورها تسلط مواضع سياسي 

هاي خارجي و تکنولوژي در تاثيرگذاري کمتر بر ساختار جهاني )رقابت بر سر جذب سرمايه

  افزايا ظرفيت توليد نفت خود در رقابت بين کشورها(. تالش براي و فتبخا صعنت ن

 اي در قالب موافقتنامه ناموفق بودن تالش براي نهادينه کردن روابط تجاري و اقتصادي منطقه

 .به دليل موانع سياسيGCC, و اتحاديه گمرک Agadir Declaration، (PAFTA)تجارت آزاد

  هاي حتي تالش اي کهبه گونه جانبهسنتي زير منطقه يا دو سطمدر  ماندن روابط اقتصاديباقي

فارس در خصوص تحقق همکاري اقتصادي از جمله توافقنامه تجارت شوراي همکاري خليج

آزاد، تأسيس يک اتحاديه گمرکي و بازار مشترک به دليل عدم توليد کاالها و نبود خدمات موفق 

 نبوده است.

 همکاري همچنين و و تجارت خارجي گذاريسرمايهسياسي نيز عالوه بر اين موارد، ناامني 

دارد. چنين وضعيت اقتصادي باعث شده است از حد پاييني نگه مي اين منطقه را در اقتصادي

که از گيرد شکل جانبه هاي شکننده و شناور دو يا چندتحادايک طرف، در درون منطقه فقط 

از طرفي ديگر، اين  تغيير و سياليت هستند.يک حوزه موضوعي به حوزه موضوعي ديگري در 

اي توسط کشورهاي هاي منطقهسياستتنظيم  و مهندسي اقتصاد انرژيوضعيت اقتصادي منجر به 

با تمرکز بر مزيت نسبي قدرت خود گر رقابت کشورهاي مداخلهو در نتيجه  بيرون از منطقه

 جر به ايجاد مارپيچ ناامني و ارجحيتخاورميانه شده است. چنين مسائلي مندر  سازيبراي موازنه

 شود.مي بر مناسبات اقتصادي مسائل سياسي و نظامي

)هويتي ديني، هويتيهاي روند تاريخي دشمنيعالوه بر وضعيت اقتصادي، فشارهاي ناشي از 

اتحاد قابل در منطقه، باعث شده است  هاي مختلف قدرترقابتاي، زباني و ...( و قومي، قبيله

شناختي اي که با کمک گرفتن از مفهوم امنيت هستيبه گونهدر خاورميانه شکل نگيرد. اعتمادي 

گاهي حتي وجود رقابت و مخالفت مورد استقبال  توان گفتمي، (Mitzen,2006)ميتزن

گيرد تا از اين طريق تصوير هويتي خود را با روندهاي ثابت ادامه هاي خاورميانه قرار ميدولت
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مانند کنشگران  نيز هادولت دهد کهشناختي نشان ميگويد امنيت هستيميتزن مي گونه کهدهند. آن

از  هاي سازگارحفظ خودپندارهو فردي  پايدار دنبال درک ثابت و مستمري از هويتبه  فردي

 هادولت که بر سايرمانند رقابت و درگيري هايي از طريق روال "و هويت خود" . اينهستند خود

ها به جاي فرار از تنگناهاي دولتدر اين وضعيت،  .شود، تشکيل و حفظ ميگذاردتأثير مي

شناختي خود را تامين کنند. روند تا از اين طريق امنيت هستيامنيتي به سمت اين تنگناها مي

. نه امنيت فيزيکي را فراهم کند "خود" رواني توانند امنيتهاي رقابتي و تعارض ميتکرار روال

تعارض  آنهادر اين راستا،  روند.مي "خود"سمت آسيب فيزيکي براي حفظ اين  ها حتي بهدولت

هاي محيط راهبردي خاورميانه در . واقعيت(Mitzen,2006:2-3)دهندرا به همکاري ترجيم مي

هاي ژئوپليتيکي هاي اخير بيانگر گسترش تضادهاي هويتي به موازات رقابتسال

ل ناشي از روندهاي هويتي متعارض در خاورميانه را مهمترين مسائ(. Kazemi,2016:16)است

 مي توان اينگونه بيان کرد: 

قبيله،  قوم، واحدهاي فروملي مثلملت بر اثر شکاف ناشي از فعاليت -عدم تکوين کامل دولت-

و  هاي سلفي فعالوهاي با گرقومي و قبيله هايشکاف)آميختگي :مذهبي گراييعشيره، فرقه

 مرجع سران قبايل همچنان کشورها از اين در بعضي . سوريه بي، عراق، يمن ودر لي بنيادگرايي

سازي و انعکاس عدم تکوين هويت ملي: عدم توانايي در شناخت، يکپارچه-. دستور هستند(

هاي در حال تحول )اسرائيل و ترکيه(، هم دموکراسيهادر دموکراسي هم فرهنگي-تنوع قومي

)اردن و هاي نيمه ليبرالسوريه(، سلطنت و )مصرهاي جمهوري)مناطق عراق و فلسطين(، رژيم

هاي قومي و ديني در تعارضات قومي و استفاده از هويت_. )ايران(هاي اسالميبحرين( يا رژيم

تفاسير مختلف -براي تحت فشار قرار دادن يکديگر. به عنوان ابزاري  کشورهاي مختلف منطقه

تاريخي و  تعارضات -. اي و مذهبيفرقه هويتتعارض منازعات ژئوپليتيکي حول از اسالم و 

حتي زبان عربي توان گفت ؛ به طوري که ميايدئولوژيک نهفته در ساخت اجتماعي خاورميانه

 و سازيوجود مقاومت در برابر نيروهاي عربي-. يک زبان واحد نيست که وحدت ايجاد کند

: اسالم، يهوديت، مسيحيت، مختلف يهاي مذهبي و دينهويتوجود -. سازي يا هر دواسالمي
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ملت به -ضــديت با نظم دولت )گرايي همزمانگرايي و ملتتضاد امت-.. هاي اسالمي و..فرقه

 .(در بين بنيادگرايان ديني يتهعنوان فرآورده مدرن

شود کشورهاي اين هاي هويتي باعث ميو تفاوت« خود»در اين شرايط، دغدغه حفاظت از 

ترس داشته و همکاري را به معني همگرايي و از بين رفتن هويت خود تفسير  منطقه از همکاري

کنند. همچنين، در خاورميانه حتي در اتحادهاي حداقلي، ترس از دست دادن بيشتر از کسب 

هاي مختلف تاثيرگذار است. عالوه بر اين، وجود نگاه امنيتي و ترس در سود ناشي از همکاري

طقه باعث شده است که متحدان آمريکا در برابر هر اقدام ايران، خواهان ادراک از هر اقدامي در من

مداخله حداکثري آمريکا براي اطمينان از اعتبار تهديد حامي خود باشند. در اين ميان، وضعيت 

ساله  موازنه قدرت در منطقه نيز هشدارهاي جدي براي جمهوري اسالمي ايران دارد. در چند

بزرگ در خاورميانه از جمله تضعيف عراق و سوريه، موازنه قدرت  گذشته با وقوع رخدادهاي

گرايي به سمت در اين منطقه دچار دگرگوني شد. ايران و عربستان سعودي با محوريت مذهب

اند. هاي نيابتي )بيشتر در سوريه، عراق و يمن( و جنگ سرد پيا رفتههايي مانند جنگجنگ

عنوان محور اصلي بازدارندگي نيابتي و يکجانبه آمريکا  همچنين عربستان به يک کشور مسلم به»

هاي خارجي از از سويي نيز دخالت(. Mohseni and et al ,2018 )«عليه ايران تبديل شده است

هاي روسيه، اياالت متحده آمريکا و ترکيه گسترش يافته است. اين در حالي است جمله دخالت

فارس نسبت به خصوص کشورهاي حوزه خليج که تصور ايران و ديگر کشورهاي منطقه به

عدم توافق جمعي کشورهاي منطقه بر سر تعريف امنيت »مداخله خارجي منطقه متفاوت است. 

هاي سياسي( باعث شده است طرفين نظرات )به خاطر اختالف در مصالم، اهداف و اولويت

ديد عليه امنيت منطقه را متفاوتي درباره سياست امنيتي اين منطقه بدهند. ايران منبع اصلي ته

داند و طرفدار به وجود آوردن يک ساختار جديد امنيتي بر اساس حضور نيروهاي خارجي مي

مشارکت تمام کشورهاي منطقه است. کشورهاي منطقه از جمله قطر، کويت، امارات و ... تامين 

ميسر  امنيت در منطقه خليج را از طريق حضور نظامي کشورهاي غربي از جمله آمريکا

همچنين از ضديت کشورهاي منطقه و حتي (. Dehghani Firoozabadi,2009:434)دانندمي

سازي در روابط آنها نمايان است؛ به طوري عربستان با اقدامات اسرائيل کاسته شده و نوعي عادي
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اي تأکيد کرد در مصاحبه (Gadi Eizenkot)که رئيس ستاد ارتا اسرائيل، سپهبد گادي آيزنکوت

تهديد ايران براي اين دو طرف مشترک است و خواست اسرائيل را براي به اشتراک گذاشتن  که

اي ايجاد کند تواند در خاورميانه تحوالت عمدهاطالعات با رياض اعالم کرد. چنين تحوالتي مي

سازي رسد عاديبه نظر مي(. Miller,2018:5)اي براي جنگ و صلم داردکه پيامدهاي گسترده

کند. با اين وضعيت، عراب با اسرائيل، ايران را به دشمن مشترک اين کشورها تبديل ميروابط ا

اي خود است که بيشترين چالا را با اسرائيل ايران مجبور به پشتيباني بيشتر از متحدان منطقه

دارند. اما اين موضوع چالشي براي بازدارندگي ايران ابتدا در درون خود کشور و بعد در سطم 

 است.  منطقه

 ها باعث شده است يکي در درون کشور، وضعيت اقتصادي و فشارهاي مختلف ناشي از تحريم

هاي دولت در امور خارجي باشد که به منظور تقويت از موارد اعتراضي مردم نارضايتي از هزينه

تواند باعث ايجاد گيرد. اين مورد در بلندمدت ميتر خود در منطقه صورت ميمتحدان ضعف

هاي داخلي و خارجي باعث تري را در سياسته زياد حکومت و مردم شده و شرايط سختفاصل

 غير و نظامي مداخالت يا ايران کالن هايسياست درمورد ايران مردم عمومي افکار شود. تغيير

 نيروهاي از جلوگيري در ايران اتحاد داخلي و توانايي بر منفي تأثير است ممکن آن نظامي

نه  رشد داخلي است و نيازمند توسعه ايران بنابراين موفقيت بازدارندگي شد.با داشته خارجي

 . اي براي بقا در نظر گرفته شوداينکه بازدارندگي نظريه

 اي خود باعث بحراني شدن شرايط و تنادر سطم منطقه نيز حمايت ايران از متحدان منطقه 

اي دام ايران در حمايت از متحدان منطقهشود. زيرا هر اقايران با ساير بازيگران خاورميانه مي

گران فارس و مداخلهشود ديگر کشورهاي منطقه خصوصا کشورهاي حوزه خليجخود باعث مي

 هاي بزرگتري در برابر ايران برآمده و نوعي مارپيچ ناامني ايجاد شود.حامي آنها درصدد واکنا

هايي حليران منوط به پيدا شدن راهدر اين شرايط، همکاري ديگر کشورهاي خارج از منطقه با ا

گذاري خارجي هاي اياالت متحده آمريکا و ايجاد وضعيتي است که سرمايهبراي غلبه بر تحريم

ها و فعاليت اقتصادي در آن به خوبي صورت گيرد. اين در حالي است که ادامه اعمال تحريم

گذاري ثبات و جذب سرمايهر آورد که تأثير چشمگيري بچندين مورد ريسک داخلي به وجود مي
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گذارد؛ مواردي مانند سطم فقر در جامعه، خطرات اجتماعي، بروز مکرر اعتراضات خارجي مي

گذاري توانند تأثير منفي بر احتمال سرمايهبا انگيزه اقتصادي، افزايا تورم و... . اين عوامل مي

اشته باشند. با اين مسائل، در تر دگذاران به کشورهاي امندر ايران و بيرون راندن سرمايه

گيري از مدل بازدارندگي با مجازات که سطم باالتري از قدرت و وجود متحديني خاورميانه بهره

سازي نيازمند گردد و حتي بازدارندگي با انکار که به توانايي موازنهقوي را الزم دارد سخت مي

شود. در اين ميان، نبود اتحادهاي مي باشد با نبودن موازنه قدرت قابل اتکا به چالا کشيدهمي

مستحکم در منطقه، سبب شده است ايران به چين و روسيه اميدوار باشد تا بلکه بتواند دست به 

هاي اقتصادي را خنثي و مخاطرات امنيتي سازي در برابر آمريکا و متحدانا زده و تحريمموازنه

اس تجربيات چند قرن اخير که سيستم شايد بر اس»خود را محدود کند. اين در حالي است که 

ملت تاسيس شده است، بتوان مطرح نمود که اولين ماموريت و اولويت سياست خارجي -کشور

هر کشوري، در مدارهاي اول، همسايگان آن کشور است. تا زماني که در اين مدارها انسجام، 

شد، پرداختن به هماهنگي، هارموني، امنيت جمعي و همگرايي اقتصادي صورت نپذيرفته با

. از طرفي (Sari al-Qalam,2011:20 )«بهينه سازي منابع ملي نيست ،موضوعات خارج از منطقه

کي و يديگر نبايد فراموش کرد که وضعيت محيطي خاورميانه با توجه به اهميت ژئوپليت

ل ژئواکونومي آن، در خالء شکل نگرفته و يکي از داليل نبود فرصت اتحاد و ائتالف و مسائ

مختلف منطقه که بدان پرداخته شد، مداخالت خارجي طي تاريخي طوالني در اين منطقه بوده 

 است.

بيني نسبت به مشارکت کشورهاي خارجي از جمله روسيه و چين به عنوان راهي براي خوش

سازي در برابر آمريکا و جبران مشکل اتحادهاي ناپايدار در منطقه با تهديدات اساسي موازنه

ريکا، اعمال سياست منطقه ت. استراتژي روسيه و چين در خاورميانه در برابر آمروبروس

دهد. نتيجه اصلي اجراي اي را در برابر آمريکا نشان مي( و نوعي جنگ سايه1)جدولخاکستري

نظمي در اين منطقه است سياست منطقه خاکستري اين کشورها در خاورميانه بازتوليد ابهام و بي

عظيم براي اعتبار و شفافيت اقدامات بازدارنده طرفين است. در اين شرايط،  و اين خود چالشي

شود؛ سوءادراکي که از يک سو نوع ادراکات به اصلي اساسي در رفتار کشورها تبديل ميسوء
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گونه آورد و گاهي نيز باعث برداشتي اغراقبيني آرماني در دوستي با اين کشورها پديد ميخوش

اصول -شود. تمامي اين موارد استراتژي بازدارندگي تار ديگر کشورها مياز خصمانه بودن رف

 کشند.را به چالا مي -هاي اعمالاصلي، شرايط و زمينه
 الملل()فشار ناشي از سطح بينتري و بحران در اصول بازدارندگي. منطقه خاکس6-1-2

هاي مختلف در اين چيدگيهاي مختلف در منطقه خاورميانه همواره با وجود ابهام و پياستراتژي

سياست منطقه خاکستري روسيه و چين هم در اند. در اين ميان، منطقه به سختي قابل اعمال بوده

ساختار پيچيده خاورميانه، ابهام و عدم قطعيت را بازتوليد کرده و کشورهاي منطقه سرباز 

شوند. بين آنها ميهاي بزرگ و قرباني رقابت اي و مبهم در جهت اهداف قدرتهاي سايهجنگ

افتد که يک بازيگر متخاصم نيروها و نمايندگان را به روشي فريبنده جنگ مبهم زماني اتفاق مي»

در حالي که مشارکت  -با هدف دستيابي به تأثيرات سياسي و نظامي-کننده اعزام کند و گيج

منطقه  خاصيت سياست(. Connell and Evans,2015:9کند)مستقيم متخاصم را پنهان مي

خاکستري و چنين بازي بزرگي اين است که کشورهاي منطقه گمان کنند که از اتحاد با اين 

اي و کشورها در حال پيشي گرفتن از رقبا و مخاصمان خود هستند. در حالي که جنگ سايه

براي ادراک  راخود و داشتن محيط رواني باثبات  هويتابهام، احساس اطمينان براي حفظ 

و حتي خودساماني حداقلي منطقه را با  کنددشوار مياز رويدادهاي مختلف  گانگيرندتصميم

شناختي، رقابت و کند. به عنوان نمونه، اگر حتي بر اساس موضوع امنيت هستيبحران مواجه مي

زيرا آنها از اين -بيني ناپذيري رفتار به نوعي خودخواسته کشورهاي منطقه خاورميانه باشد پيا

پردازند که احساس اطمينان و اتحاد داخلي را هاي عادي و هويتي ميهمان رويهطريق به حفظ 

هاي جهاني به خاورميانه به ابهام و ، مداخله خارجي و کشاندن رقابت-آوردبرايشان فراهم مي

شود. در اين وضعيت ها در اين منطقه منجر ميبيني ناپذيري گسترده و خارج از اراده دولتپيا

 شود. ها به عنوان ماجراجويي نظامي درک ميبازدارنده از سوي دولت حتي اقدامات

ابهام استراتژيک در منطقه، همچنين به سوءادراک بيشتر در اقدامات بازدارنده ايران و آمريکا 

دامن زده و چالشي براي شفافيت بازدارندگي است. اتحادهاي محکم و شفافيت در دفاع از متحد 

شود؛ همان چيزي که ايران سعي دارد از طريق اتحاد با روسيه و ي ميباعث موفقيت بازدارندگ
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هاي منطقه خاکستري که عدم چين به آن دست يابد، اما اين در حالي است که در درگيري

هاي مختلف از جمله شفافيت قابل توجه در عالقه به تعهدات وجود دارد، اعمال استراتژي

يعني متحد اي براي موفقيت خود نه تنها بازدارندگي پشتوانهشود. بنابراين، بازدارندگي دشوار مي

)به ويژه بازدارندگي با مجازات( بلکه بازتوليد ابهام در منطقه به سوءادراک يابدقابل اعتمادي نمي

بيشتر در اقدامات بازدارنده ايران و آمريکا دامن زده و چالشي براي شفافيت ارتباط بازدارندگي 

توان به يابد، در ابتدا نميبيني ناپذيري رفتار شدت مينظمي و پياکه بياست. در اين وضعيت 

اقدامات حريف يا متحدانا درک درستي داشت و همزمان نيز هر اقدام ايران در قالب رقابت 

به قصد اعتبار بازدارندگي خود شود. بنابراين، حتي اقدامات ايران بزرگتر جهاني تفسير مي

تر نظامي در رقابت با چين و روسيه مريکا براي اتخاآ تهديدهاي بزرگتواند باعث ترغيب آمي

 گردد و منجر به مارپيچ تشديد بحران شود. 

گونه که گفته شد از يک طرف، روسيه و چين عالوه بر تالش در جلب نظر ايران، همزمان همان

ا کشيدن نظم اي دارند و از طرف ديگر، قصد به چالبا عربستان و اسرائيل ارتباط گسترده

شود ايران جهاني و يا حضور آمريکا در خاورميانه را ندارند، بي توجهي به چنين موارد باعث مي

نسبت به اعمال بازدارندگي، به ويژه بازدارندگي با مجازات خوشبين باشد در حالي که سياست 

الش از کلي اين کشورها حفظ همين وضعيت کنوني خاورميانه است و اين کشورها هر گونه ت

تابند. باتوجه به مواردي که در خصوص اهداف سوي ايران براي تغيير وضعيت موجود را بر نمي

و عملکرد روسيه و چين گفته شد، خاورميانه با همه اهميتا براي روسيه و چين بيشتر از اينکه 

 Salami Slicingفضاي حياتي باشد فضايي براي سرگرم کردن قدرت بزرگ با همان سياست 

ت در نتيجه اين کشورها تمايالتي شبيه تمايالت ايران در منطقه ندارند. همچنين، اولويت اس

روسيه و چين در خاورميانه بيشتر موضوعات مربوط به فروش اسلحه و کاالهاي درجه چندم 

 است. 

کند. ها تبديل ميرا به عنصري اساسي در عملکرد دولت کابهام و عدم قطعيت همچنين سوءادرا

گيرندگان تاثير زيادي بر رفتار کنشگران و موفقيت يا ناکامي بازدارندگي اک و عقايد تصميمادر

کننده براي تحقق تهديد و مهمتر از همه، به اعتقاد بازدارندگي به درک عزم تهديد»ع، دارد؛ در واق
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ها به شکلي ساده ادراکسوء(. Long,2008:11)متجاوز بالقوه به تحقق تهديد بستگي دارد

شود کشورها سوءادراک باعث مي»تواند سبب فروماندگي بازدارندگي شود. به طوري که مي

توان در شکست بازدارندگي تصورات نادرستي از تعهد متحدان خود داشته باشند. اين مورد را مي

مشاهده کرد. از يک طرف، صدام متقاعد شد که اگر مبارزه کند، عراق در  1990در بحران عراق 

کرد که شوروي در حمله امريکا به از طرف ديگر، صدام باور نمي .امي پيروز خواهد شدنبرد نظ

عالوه بر اين، ضعف قدرت انتقال پيام و ارتباط به اين  (.Mazarr,2018)عراق شرکت کند

هاي گيج کننده واشنگتن، بعيد بود که صدام متوقف وضعيت ادراکي دامن زد. با توجه به سيگنال

 .(Stein,1992:9-10)ديپلماسي بازدارندگي قبل از حمله منسجم و متمرکز نبود در واقع، شود.

شود که تصور و ر مورد بازدارندگي ايران نيز، رفتار پيچيده روسيه و چين در منطقه سبب ميد

بيني زيادي همراه باشد درک ايران از اتحاد با اين دو کشور در جهت تقابل با آمريکا با خوش

 اين دو کشور در مقابله با عملکرد آمريکا در خاورميانه متفاوت است.  در حالي که نيت

بازدارندگي اميدي براي جلوگيري از درگيري و نوعي مذاکره و اقناع است که در »به طور کلي، 

تواند عواقب فاجعه باري را به همراه داشته صورت عدم درک و احترام به طرف مقابل، مي

افزايي فشارهاي مختلف داخلي و خارجي، شرايط رميانه با وجود همدر خاو(. Ifft,2007 )«باشد

مناسبي براي انتقال پيام، عقالنيت و اقناع در اعتبار تهديد فراهم نبوده در نتيجه در اين محيط 

هاي نيابتي و الزامات جنگ نامتقارن ثبات، کنشگران از بازدارندگي به سمت درگيريناآرام و بي

هاي ضعيف در برابر گرا و همچنين قدرتنگ نامتقارن، کنشگران هويتاند. در جپيا رفته

زنند. نه تنها هژمون، به ابتکار در قدرت و توان نامتقارن خود براي مقابله با تهديدات دست مي

هاي بزرگ از جمله روسيه و چين تالش دارند تا از مزيت اي بلکه ساير قدرتبازيگران منطقه

توان آن را جنگ امتقارن در خاورميانه بهره گيرند. همان چيزي که مينسبي قدرت خود و جنگ ن

 سايه يا استراتژي چريکي دانست.

  گيري. نتيجه7

بحث و بررسي در مورد بازدارندگي، فراتر از در نظر گرفتن بازدارندگي به عنوان نوعي کنا 

که باعث موفقيت يا  کنداي را طلب ميارتباطي بين دو يا چند کشور، توجه به مسائل زمينه
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شود. اين مقاله، ضمن توجه به تحوالت بازدارندگي به فروماندگي بازدارندگي در خاورميانه مي

المللي بر بازدارندگي ايران پرداخته اي و بيناي ناشي از محيط منطقهها و فشارهاي زمينهچالا

ي و اهميت يافتن اتحادها اي شدن بازدارندگاست. يکي از مهمترين تحوالت بازدارندگي، منطقه

هاي تحقيق بارزترين فشار و موازنه در موفقيت يا شکست بازدارندگي نوين است. بر اساس يافته

محيط منطقه از طرف اتحادهاي شناور و نامنسجم خاورميانه به دليل مسائل اقتصادي و 

کند. در اين يهاي هويتي است که امکان به کارگيري بازدارندگي ايران را پيچيده مدرگيري

وضعيت، اتحاد منسجمي براي پشتوانه بازدارندگي وجود ندارد. همچنين، در خاورميانه تصور 

اتحاد بر اين است که متحد در مسائل نظامي شرکت کند. در اين وضعيت، ايران از يک طرف 

اي است که اين خود حتي مجبور به دفاع از متحدان ضعيف خود در برابر مخاصمان منطقه

هايي را در درون کشور ايجاد کرده و چالشي براي اعمال بازدارندگي است. از طرف رضايتينا

ديگر، ايران سعي دارد تا ديگر بازيگران خارجي را در تقابل با آمريکا به حوزه نفوآ خود وارد 

المللي فشاري بر بازدارندگي ايران است. از آنجا که کند که اين نيز به دليل وضعيت محيط بين

روسيه و چين در عرصه رقابت جهاني قادر و حتي مايل به درگيري با هژموني آمريکا نيستند با 

ثباتي را به در پيا گرفتن سياست منطقه خاکستري به دنبال ثبات در سطم کالن بوده و بي

کنند تا از اين طريق بتوانند امتيازاتي هاي محدودتري از جمله منطقه خاورميانه منتقل ميحوزه

المللي کنوني باال ببرند. سياست ز هژمون گرفته و بنابراين قدرت خود را در همين سسيتم بينا

کند. در اين شرايط، هر اقدام ثباتي و ناامني را در خاورميانه بازتوليد ميمنطقه خاکستري بي

شود، در حالي که بازدارنده ايران توسط آمريکا در قالب رقابت بزرگتر جهاني ادراک مي

چين ندارد. موارد  مذکور سبب قابل اعتمادي از طرف روسيه و  زدارندگي ايران هم پشتوانهبا

است.  سوال رفتن سه اصل شفافيت ارتباط، عقالنيت و اعتبار تهديد بازدارندگي در منطقهزير

. گيري از الزامات جنگ نامتقارن کرده استناديده گرفتن اين فشارها بازدارندگي را تبديل به بهره

العملي در در اين شرايط، استراتژي ايران به جاي اينکه بازدارندگي نوين باشد صرفا به عکس

يابد. همچنين، جمهوري اسالمي المللي کاها مياي و وضعيت بينمنطقه برابر عملکرد محيط

 آلي قرار ندارد. بر اين اساس، امکان اعمال بازدارندگيايران از نظر اقتصادي در وضعيت ايده
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توان در شرايطي که نوين در ابعاد مختلف آن براي ايران سخت شده است. به راستي چطور مي

کنند بازدارندگي را در تمامي المللي فشارهاي زيادي بر محيط ملي وارد مياي و بينمحيط منطقه

 ابعاد آن يعني ابعاد سياسي، اقتصادي و نظامي اعمال کرد؟ 

 . قدرداني8

ساندن اين شهيد بهشتي جهت فراهم نمودن شرايط الزم در به انجام راه نگارندگان از دانشگ

نمايند.پژوها تشکر و قدرداني مي  
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