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چکیده
ةازدارٌغگی ةَ ؾٍّان یکی از ىِيحؼیً صّزهُای ىعانؿاجی رواةط ةیً انيهم و ىعانؿات
اؿحؼاجژیک از زيهَ ىّضّؾاجی ؾهيی اؿث کَ در کٍار زٍگ ةَ ؾٍّان ىِيحؼیً ىّضّع
ىعانؿات اؿحؼاجژیک ىعؼح ىیةاقغ .ةَ ؾتارجی دیگؼ ،از زيهَ پؼؿفُای ىّزّد در ایً صّزه
ایً واكؿیث اؿث کَ چگٌَّ ىیجّان از ةؼوز زٍگ کَ ؿتب ؿاز جضيیم ُؽیٍَُای زیادی ةؼ
واصغُا ظّاُغ قغ ،زهّگیؼی ةَ ؾيم آورد؟ پاؿط ةَ چٍیً پؼؿكی ىٍسؼ ةَ قکم گیؼی
ىفِّم جئّریک ةازدارٌغگی ظّاُغ قغ .از ُيیً رو ،ایً ٌّع راةعَ و ظهق آن ارجتاط زیادی ةَ
جّان راُتؼدی ظؼفیًٌّ ،ع اؿحؼاجژی و ُيچٍیً قٍاظث ؾّاىم ىؤدؼ در قکم گیؼی ایً
اؿحؼاجژیُا ظّاُغ داقث کَ در كانب ٌؼؼیَ ،رویکؼدُا و ظؼاصی آن در یک ٌؼام ،ةَ ؾٍّان
ىحغیؼُایی ظّدٌيایی ىیٌيایٍغ .در ایً راؿحا ،پژوُف صاضؼ ةَ قیّة جّمیفی -جضهیهی و ةا
جکیَ ةؼ ىعانؿات کحاةعاٌَای ،جالش دارد ضيً واکاوی ةٍیاٌِای ٌؼؼی ىفِّم ةازدارٌغگی در
رواةط ةیً انيهم ،ؿاظحارُا ،ظؼاصی ىغلُا و اؿحؼاجژیُای ىعحهف در ایً ٌّع از ؿیـحوُای
کٍحؼنی (واپاقی) ،ةَ وِیژه کار ةـث ُای ٌّیً و ىٍعلَای آن در ؿیـحو ٌّیً ةیً انيهم را
ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار دُغ.
واژههبی کلیدی
ببسدارندگی و ػقالنیت ،سیستنهبی ببسدارندگی ،استزاتژیهب ،تئوری دفبع -تهبجن.

 - 1کارقٍاس ارقغ ؾهّم ؿیاؿی ،داٌكکغه صلّق و ؾهّم ؿیاؿی ،داٌكگاه قیؼاز ،ایؼان
 - 2داٌكسّی دوره دکحؼی ؾهّم ؿیاؿی ،داٌكکغه صلّق و ؾهّم ؿیاؿی ،داٌكگاه قیؼاز ،ایؼان
 - 3داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ ؾهّم ؿیاؿی ،داٌكکغه صلّق و ؾهّم ؿیاؿی ،داٌكگاه آزاد واصغ ةّقِؼ
Email: mehdi.esfandyari771@gmail.com
* ٌّیـٍغه ىـئّل
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هقدهه

امّالً کكّرُا ةَ ؾٍّان واصغُای جكکیم دٍُغة ؿیـحو ةیً انيهم دارای چؼظة اؿحؼاجژیکی
ىیةاقٍغ کَ ؿیاؿثُای کهی آٌِا در زىیٍَ صفغ اؿحلالل ،جياىیث ارضی و ُيچٍیً ؿیاؿث
ظارزی و جغاةیؼ ازؼای ؿیاؿثُای ىػکّر در كانب انؽاىات و ٌیازُای اؿحؼاجژیک ،از ازؽای آن
ىضـّب ىیقٌّغ  .پاؿط ةَ چٍیً ٌیازُایی ىـحهؽم جغویً اؿحؼاجژی ىهی و ةیً انيههی اؿث .ةَ
ؾتارجی ،ؿیاؿثُای کهی ٌؼام و ةَ دٌتال آن ؿیاؿث ظارزی ٌاقی از آن ،کٍف ىحلاةهی را
ةیً واصغُا ؿتب ىیقّد  ،کَ جِغیغات اؿحؼاجژیک اىؼی رایر در آن ىضـّب ظّاُغ قغ .ةَ
ُيیً ؿتب ،کكّرُا در جغویً ؿیاؿث ظارزی ظّد و ةَ ىٍؼّر ىلاةهَ ةا جِغیغات اصحيانی
دیگؼان ،ىهؽم ةَ ظؼاصی ؿیـحوُایی کٍحؼنی (واپاقی) ىیةاقٍغ ،کَ ةؼ اؿاس آن كادر ةَ
ظٍذی ؿازی و ىياٌؿث از رفحارُای ٌاىعهّب ركتا قٌّغ و ةا فؼاُو ؿاظحً چٍیً چحؼصيایحی،
كادر ةَ جضلق اُغاف ظّد در ىضیط ةیً انيههی گؼدٌغ ( .(Morgenthau,1969:6 -80ةؼرؿی جاریط
رواةط ةیً انيهم ٌكان ىیدُغ کَ ؿیـحو ةیً انيههی ُيّاره ةا ىؿيای ٌؼو و اىٍیث ؾسیً
قغه اؿث و دورهُای جاریعی آن ىيهّ از زٍگُا و ةضؼانُای ىعحهف ةیً واصغُای جكکیم
دٍُغه ؿیـحو ةیً انيهم ةّده اؿث .ةـیاری از کكّرُا در ٌحیسَ چٍیً زٍگُایی از گـحؼه
ؿؼزىیٍی ؿیـحو صػف قغه و یا ةعفُای ىِيی از ؿؼزىیً ظّد را از دؿث دادهاٌغ و یا
ىستّر ةَ جضيم اؿحیال و ؿهعَ كغرتُای كّیجؼ قغهاٌغ و در چٍیً دوراٌی ُّیث و ؾؽت ىهی
ظّد را ظغقَ دار دیغهاٌغ .ةَ ُيیً ؿتب کكّرُا ةَ دٌتال یافحً راه و روشُایی ةّدهاٌغ کَ از
ةؼوز زٍگ ؾهیَ ظّد زهّگیؼی کؼده و در مّرت ةؼوز چٍیً زٍگی کيحؼیً ظـارت را
ىحضيم قٌّغ .چٍیً ؾالكَ و ضؼورجی ىٍسؼ ةَ قکم گیؼی ؿیـحوُای ىغیؼیحی ىعحهفی
ىاٌٍغ ىّازٌَ كّا ،اجضاد و ائحالف ،پیيانُای ٌؼاىی دو زاٌتَ و چٍغ زاٌتَ ،قکم دادن ةَ
کٍفغرانی از دونثُا و ةازدارٌغگی قغ ،کَ در ایً ىیان ؿیـحوُای كغرت ىضّر ةازدارٌغگی و
ىّازٌَ ،ةَ ؾٍّان دو ؿیـحو امهی ىلاةهَ ةا جِغیغات اؿحؼاجژیک ىّزّد در چؼظَ اؿحؼاجژیک
کكّرُا ةیف ا ز دیگؼ ىّارد ىغٌؼؼ كؼار گؼفثُ .ؼ چٍغ در ایٍسا ،ؿیـحو ىّازٌَ كّا ةا ظعؼات
ىعحهفی روةَ رو ةّده اؿث و در ىؿؼض آؿیبُای زغی كؼار دارد .اىا ،ةازدارٌغگی از زيهَ
ؿیـحوُای رایر و کارآىغی اؿث کَ ةَ دنیم ویژگیُای راُتؼدی آن ،اىٍیث ةیكحؼی را ةؼای
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کكّرُا در ؿیـحو آٌارقیک 1و ظّدیاری در پی دارد .ایً ؿیـحو ُؼ چٍغ ریكَ جاریعی ةَ
كغىث ةكؼ دارد؛ اىا ،ةؿغ از زٍگ زِاٌی دوم و ةا پیغایف اةؽارُای راُتؼدی ٌّیً کَ جِغیغ ةَ
ىلاةهَ را ةَ ؾٍّان ؾٍنؼ اؿاؿی ىعؼح ٌيّد ،از اُيیث فؼاواٌی ةؼظّردار قغ .اىا در ىیان،
قّاُغ ٌكان ىیدٍُغ کَ ٌؼؼیَ ةازدارٌغگی فلط ةؼ اؿاس انگّی ٌؼو ىـهط و ةؼای صفغ
چؼظَ كغرت در ٌؼام ةیً انيهم جّؿط كغرجِای ةؽرگ جؿؼیف قغه اؿث .درصانیکَ اىٍیث و
ةلای ؿایؼ واصغُا از زيهَ كغرتُای کّچک و ُيچٍیً كغرتُای ىٍعلَای ٌیؽ ةَ آن واةـحَ
ىیةاقغ  .ةَ ؾتارجی ،وزّد چٍیً ٌؼو ؿیعؼزّیاٌَ ای ٌّؾی ٌؼو جتؿی ةؼ ىٍاظق جضيیم
ظّاُغ کؼد ،کَ ایً وضؿیث راُتؼدی– یؿٍی جالكی ٌؼو ؿیعؼه گٌَّ زِاٌی ةا ٌؼو یا ٌؼوُای
ىٍعلَای– گـحؼه اكغام راُتؼدی كغرت کّچک و جؼیلی ظّاه در ؿیـحو را کَ ةَ دنیم
ىضغودیث كغرت ،ىضهی و ىٍعلَای اؿث ،ةا ىكکم زغی ىّازَ ؿاظحَ اؿث .ةٍاةؼایً ،ةا جّزَ
ةَ جضّالت ٌّیً در ؿیـحو زِاٌی و ُژىٌّیک قغن ٌؼو ؿیـحيی ،یافحً ؿیـحوُای کٍحؼنی
ٌّیً در زِث ىلاةهَ ةا چٍیً جِغیغاجی ةَ ؾٍّان یکی دیگؼ از ىؿضالت اىٍیحی کكّرُا در
ؾيم و ىؿيایی ةؼای ٌؼؼیَ پؼدازی در صّزه ؿیاؿث ةیً انيهم و ىٍعلَای ىحسهی قغه اؿث.
نػا ،ةا جّزَ ةَ ٌاکارآىغی اؿاؿی ٌؼؼیَ ىػکّر ،ةَ ویژه ایٍکَ ؿازه آن ةؼ اؿاس ٌیاز کكّرُای
ةؽرگ ةؼای صفغ وضؽ ىّزّد قکم گؼفحَ اؿثٌ ،یاز ةَ ةازؿازی ىفِّىی ٌّیً آن ةؼ اؿاس
ٌیاز ؿایؼ واصغُا از زيهَ كغرتُای ىٍعلَای و کّچک اصـاس ىیگؼدد .اىا ایً ةازؿازی
ةایـحی ةَ گٌَّای اٌسام قّد کَ ةؼ آورده ؿازی ٌیاز چٍیً واصغُایی ةَ ةلا ،جأىیً اىٍیث و
گػار از چؼظَ ىّزّد كغرت را اىکان پػیؼ ؿازد .ةَ گٌَّای کَ ایً واصغُا در كانب ٌّع
انگُّای ةازدارٌغگی ىٍعلَای ظّد ،كادر ةَ پاؿعگّیی ةَ ةازدارٌغگی اؾيانی ،ةؼ اؿاس انگّی
ٌؼو ىـهط از ٌاصیَ كغرت یا كغرتُا ىغاظهَ گؼ کَ ةَ ىٍؼّر ةـط و جضکیو ؿیـحوُای
کٍحؼنی ظّد در ٌلاط ىعحهف ؿیـحوُای جاةؿَ (ىٍاظق) زِاٌی ىغٌؼؼ كؼار ىیگیؼد ،ةاقٍغ.
یافحَُای ایً پژوُف ٌكان ىیدُغ ،ةکارگیؼی ؿیـحوُای ٌّیً ةازدارٌغگی ىٍعلَای در
اقکال ىعحهف ؿیاؿی ،ىحؿارف دفاؾی ،غیؼ ىـحلیو یا ىذهذی و ُيچٍیً ٌؼؼیَ ٌّیً قتکَای
کَ در كانب انگُّای كغرت ٌؼم و ُّقيٍغ ارائَ قغه ىیجّاٌغ راه گكای ىّضّع ةاقغ .روش
 - 1در ایً ىضیط ةا جّزَ ٌاکارا ةّدن ٌِادُا و رژیوُای ةیً انيههی ةَ ؾٍّان ؿازوکارُای ىغیؼیث ٌؼو ؿیـحيی ،وزّد
ُؼج وىؼج و ٌتّد اكحغارؾانیَ صفغ ٌؼو ،امم ظّدیاری وكغرت ىضّری واصغُا در ٌؼام ةیً انيهم ىّرد جأکیغ ویژه كؼار
ىیگیؼد.
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پژوُف صاضؼ ،جّمیفی – جضهیهی و قیّه گؼدآوری دادهُا ٌیؽ کحاةعاٌَای ،اؿحفاده از ىسالت،
ىلاالت ىؿحتؼ و ىٍاةؽ ایٍحؼٌحی اؿث.
پیشینه پژوهش

امّ ًال ادةیات ىّزّد در صّزه ةازدارٌغگی در دو ؿعش قکم گؼفحَ اٌغکَ ةَ ةؼرؿی ىتاصخ
ٌؼؼی ،قیّهُای اؾيال و ...در صّزه ةازدارٌغگی ىیپؼدازٌغ .ةغیً جؼجیب کَ ةؼظی زؼیان
ركاةثُای ةهّك دو كغرت زِاٌی در ظی دوران زٍگ ؿؼد ةّیژه از زاویَ دیغ ایاالت ىحضغه و
اجضاد قّروی در ىٍاظق ىعحهف ٌؼام ةیً انيههی را ىّرد جسؼیَ و جضهیم كؼار دادهاٌغ کَ در ایً
ةاره ىیجّان ةَ آداری ُيچّن :فؼیغىً الرٌؾ ()1386؛ دیّیغ گارن ُام ( ،)1379ری جکیَ
()2008؛ ؾـکؼظاٌی ()1388؛ نعفیان ( )1388اقاره ٌيّد .اىا گؼوه دیگؼی از ادةیات ةیكحؼ ةَ
ةازؿازی ىفِّىی ٌؼؼیَ ٌّیً ةازدارٌغگی از ىٍؼؼ ؿیـحيی و در كانب ىٍعلَای و ظؼاصی
انگُّای آن ةؼ اؿاس ٌؼؼیَ چؼظَ كغرت و قتکَ ةا جّزَ ةَ ؿاظحار ٌّیً ٌؼام ةیً انيهم
زِث جكؼیش ةازدارٌغگی ىٍعلَای و رفؽ کاؿحیُا و ٌاکار آىغی ٌؼؼیَ ؿٍحی ةازدارٌغگی ةا
جّزَ ةَ واكؿیثُای ٌّیً ٌؼام ةیً انيههی و ؾغم جلارن كغرت در ؿعّح ىٍعلَای را ىّرد
جّزَ كؼار ىیدُغ .از زيهَ آدار ىٍحكؼ ىیجّان ةَ كاؿيی ()1390؛ كاؿيی ()1395؛ كاؿيی،
فؼُاد ()1393؛ كاؿيی ()1390؛ ;Andriani, 2004; Cohen, 2010; D'Agostino & Scala, 2014
Biddl Stephen(2001)Harrison, 2006; Lorenz, 1993; Newman 2010, Harkavy, Robert
(2001), Garnham, David (1996), Morgan, Patrick. M (1997), Wirtz, James j (2004), Zagare,
)) Frank C. and D. Marc Kilgour (2000اقاره کؼد .اىا ةعّر کهی ةؼرؿی ىحّن ىػکّر گّیای

ایً واكؿیث اؿث کَ ىحّن ىّزّد ُؼکغام ةَ مّرت ىسؽا و در كانب روشُای جضهیهی ظاص ةَ
ةؼرؿی ىّضّع ةازدارٌغگی پؼداظحَاٌغ و ىِيحؼیً دنیم ٌاکارآىغی ادةیات ىّزّد در ایً ٌکحَ
ٌِفحَ اؿث کَ ىتاصخ ٌؼؼی آٌِا ةؼ ىتٍای ؿیاؿث زِاٌی كغرتُای ةؽرگ و ُيچٍیً
جِغیغاجی کَ ایً كغرتُا ةا آن رو ةَ رو ةّدهاٌغ قکم گؼفحَ اؿث ،دیغگاه و ٌؼؼیات ارائَ قغه
در ایً صّزه ُيّاره در راؿحای اُغاف و ٌیازُای كغرت ةؽرگ كؼار داقحَاٌغ ،در دوران ةؿغ از
زٍگ ؿؼد و ظؼح ىتاصخ ژئّپهحیکی و ةازدارٌغگی در كانب ىٍعلَای ،ةَ دنیم انؽاىات ؿیـحو
ٌّیً ةیً انيههی ،ایً ادةیات ُيچٍان در كانب ٌیازُای ایاالت ىحضغه آىؼیکا و جّزیَ دظانث
ُژىّن در ىـائم ىٍعلَای در دوره دتات ُژىٌّیک ىعؼح ىیگؼدد .اىا ةؼای ایً ىّضّع کَ
کكّرُای کّچک در ةؼاةؼ جِغیغات ظارزی و ؿیـحوُای ةازدارٌغگی كغرتُای ةؽرگ چَ ٌّع
پاؿعی را در كانب ؿیـحو ةازدارٌغگی ىحلاةم ارائَ ٌيایٍغ در ادةیات ٌؼؼی ىّزّد در رواةط
ةیً انيههی ،پاؿعی ىٍاؿب یافث ٌيیقّد .وزَ ٌّآوراٌَ پژوُف صاضؼ ،یافحً پاؿعی ةؼای
رفؽ ظالء و ٌاکارآىغی ىّزّد درصّزه ادةیات ةازدارٌغگی ىیةاقغ
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هببنی نظزی

مفهوم بازدارندگی در روابط بین الملل

ؿیـحو ةازدارٌغگی رایرجؼیً ؿیـحو اؿحؼاجژیکی اؿث کَ کكّرُا ةؼای ىلاةهَ ةا جِغیغات
اؿحؼاجژیک ىّزّد در چؼظَ اؿحؼاجژیک ظّد ةَ ظؼاصی آن اكغام ىیٌيایٍغ .در چؼظَ ىػکّر،
ىِوجؼیً جِغیغی کَ از ٌاصیَ كغرت یا كغرتُا ىغاظهَ گؼ در ىٍاظق ىعحهف ؿیـحو
ةیًانيهم ىغٌؼؼ كؼار ىیگیؼد  ،جِغیغات ٌاقی از صضّر كغرت ىغاظهَ گؼ در اىّر ىٍعلَای و
اكغاىات اؿحؼاجژیکی آن ىیةاقغ .از ؿّی دیگؼ ٌیؽ ایساد ةازدارٌغگی در ىضیط اؿحؼاجژیک و
صّزه اؿحؼاجژیکی آن ،اؾو از صّزُای ژئّاؿحؼاجژیکی -ژئّپهیحیکی و ژئّاکٌّّىیکی ،ژئّکانچؼی
( از زيهَ ،جسارب جاریعی ،ىهی گؼایی و ایغئّنّژی) و ؿاظحار ؿیـحيی ىّزّد و ...ىؿٍا و ىفِّم
پیغا ىیکٍغ و ةازدارٌغگی از فؼمثُا و ىضغودیثُای ایً صّزه در زِث اؾحتار ةعكی ظّد
ةِؼه ىیةؼد  .ةٍاةؼایً ،ظؼاصی ایً ىغل ،ىـحهؽم ةکارگیؼی پاراىحؼُای ىعحهفی اؿث کَ جضلق
چٍیً ىّضّؾی را ؿتب ىیقٌّغ .در ایً راؿحا ،اونیً زؽء ىغل ،ظؼاصی صّزهُای اؿحؼاجژیکی
اؿث کَ کكّر در آن ىٍافؽ ىحؿغدی داقحَ و جِغیغات ؾهیَ آن ٌیؽ از چٍیً ىضیعی ؿؼچكيَ
ظّاُغگؼفث .دوىیً زؽء ىغل ،ىؿعّف ةَ ایساد قؼایط ىلغىاجی و ىٍعلی ةازدارٌغگی اؿث کَ
از دو ةٍیان جئّریک ىِو یؿٍی جئّریُای ؿاظحاری و ةازیگؼ ظؼدىٍغ ةؼظّردار اؿث
( ،)Garnham,1996:23کَ در ىسيّع ةؼ اؿاس ةٍیانُای ٌؼؼی ىػکّر ،پاراىحؼُای زیؼ ةَ ؾٍّان
قؼایط ةٍیادیً ةازدارٌغگی ىعؼح ظّاٍُغ قغ:
 ارجتاط :یؿٍی ةؼكؼاری راةعَ ةا صؼیف و آگاه ؿاظحً آن از كنغٌ ،یث و صغود اؾيال ىيٍّؾَ؛ جّاٌایی ةَ اضافَ ؾلالٌیث یؿٍی جّاٌایی جضيیم ظـارت غیؼ كاةم جضيم ةؼ دقيً و ؾلالٌیثظؼفیً در ىضاؿتَ ؿّد و ُؽیٍَ اصحيانی رفحارُای ظّد ()Belps,2004:24-64؛
 اؾحتار :یؿٍی جِغیغ واكؿی و ةاور صؼیف ةَ ایٍکَ ظؼف ىلاةم از چٍیً جّاٌایی ةؼظّدار اؿث.ةَ ؾتارجی ،ؾلالٌی ةّدن جِغیغ ،قؼط اؾحتار جِغیغ ةَ صـاب ىیآیغ ( .)Paul,2009ةَ ؾتارجی
دیگؼ ،از دیغگاه ؾـکؼظاٌی ،در ایً پاراىحؼ واصغه ةازدارٌغه ٌَ جٍِا ةایـحی دارای كاةهیث الزم
ةّده و ىلامغ و ىسازاتُا را ةَ صؼیفان اٌحلال دُغ ،ةهکَ ةایغ ایً ةاور را در چانكگؼ ایساد کٍغ
کَ جععی و ىسازاتُای اؾالم قغه ،كعؿ ًا ةَ ازؼا در ظّاُغ آىغ (ؾـکؼظاٌی.)1384:150،
و ؿؼاٌسام ،ؿّىیً زؽء ىغل کَ پؾ از فؼاُو قغن قؼایط ىٍعلی ةازدارٌغگی ظؼاصی ظّاُغ
قغٌّ ،ع ىغل فیؽیکی ةازدارٌغگی اؿث .از ایً ىٍؼؼ ،گٌَّ ةٍغیُای ظامی از ىغل ىػکّر
مّرت گؼفحَ اؿث کَ ُؼ کغام از گؼوه ةٍغیُا ،ةؼ اؿاس ىحغیؼُا ویژهای اؿحّار اؿث .در
ُيیً راؿحا و ةؼاؿاس ىحغیؼُای ىعحهف ُيچّن ٌّع اةؽارُای اؿحؼاجژیک ىّرد اؿحفادهٌ ،ضّه
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ةکارگیؼی كغرت و ؾٍامؼ آن و واصغُای درگیؼ در فؼآیٍغ ةازدارٌغگی ،اٌّاع ىعحهفی از ؿیـحو
ةازدارٌغگی قکم ىیگیؼد  .در ایً روٌغ ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ةَ ُغف امهی ةازدارٌغگی کَ ىٍنؼف
ٌيّدن دقيً از صيهَ اصحيانی اؿث و ُيچٍیً اٌّاع وضؿیثُای اؿحؼاجژیکُ ،ؼ ؿیـحو
ةازدارٌغگی چِار اؿحؼاجژی را در پیف رو ظّاُغ داقث :اؿحؼاجژی جِازيی ،اؿحؼاجژیُای
دفاؾی و اظيیٍان ؿازی و در ٌِایث اؿحؼاجژی ؿازش یا پیٌّغ .ةعّرکهی ىغل ةازدارٌغگی در
رواةط ةیًانيهم را ىیجّان در كانب ٌيّدار ( )1ةَ مّرت زیؼ ٌكان داد:
ٌيّدار  )1انگّی ةازدارٌغگی در رواةط ةیً انيهم جؼؿیوٌ :گارٌغگان
اكغام ةؼ اؿاس امم ؾلالٌیث «ةازی ةؼ اؿاس ىغل
اٌحعاةی ؾلالٌیث»

طراحی حوزهيای استراتژیک
کارگؽاران جِغیغات
اؿحؼاجژیک

جكعیل جِغیغات
اؿحؼاجژیک

ایساد قؼایط ةازدارٌغگی

ةؼكؼاری ؿازی ارجتاط ةا
صؼیف و آگاه ؿاظحً آن از
صغود و اؾيال ىيٍّؾَ
-2فرايم ساختن

فؼاُو ؿاظحً جّاٌایی فیؽیکی ةؼای
جضيیم ظـارت غیؼ كاةم جضيم ةَ ركیب
 -2رفتار بر اساس اصل عقالهیت:

اؾحتار ةعكیغن ةَ جِغیغات
ؾهیَ ركیب

اٌحعاب ىغل ةازدارٌغگی ةؼ اؿاس جّاٌایی کكّر

ةازدارٌغگی ُـحَای و
ٌؼاىی :ىتحٍی ةؼ ةَ
کارگیؼی ؿالحُای کكحار
زيؿی

ةازدارٌغگی ىحؿارف
ٌؼاىی :ةؼ اؿاس ةَ
کارگیؼی ؿالحُای
ىحؿارف ٌؼاىی

ةازدارٌغگی
غیؼىـحلیو
یا ىذهذی

ةازدارٌغگی
ؿیاؿی ةَ ویژه
ؿیاؿث اجضاد و
ائحالف ىٍعلَای و
زِاٌی

بازدارهدگی
شبکىای

بازدارهدگی یکجاهبى
 -بازدارهدگی دوجاهبى

استراتژیيای بازدارهدگی

ؿازش

اظيیٍان
ؿازی

جِازيی

تدافعی
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یبفتههبی تحقیق:

ةا افّل ؿیـحو دو كعتی و اُيیث یافحً ىٍعلَگؼایی ،ةازدارٌغگی در ؿیـحو ٌّیً ةیًانيهم
در اقکال ىعحهف ُـحَای ،یکساٌتَ و گـحؼده ،غیؼىـحلیو یا ىذهذی ،قتکَای و ؿیاؿی ىعؼح
قغه اؿث ،کَ ُؼ کغام از آٌِا اقکال ىعحهفی از اؿحؼاجژی را در اظحیار کٍكگؼان كؼار ىیدٍُغ.
اقکال ىعحهف ةازدارٌغگی ةاؾخ قغه اؿث جا کكّرُای ؾيغجاً ىٍعلَای کَ دارای اىحیازات
ژئّپهیحیکی و ژئّکانچؼی ُـحٍغ ،ةحّاٌٍغ در ٌؼام ٌّیً ةیًانيهم ةَ کٍفُای رفحاری ظّد
ةاالظل از ىٍؼؼ جغافؿی در ةؼاةؼ كغرت ُژىّن ةپؼدازٌغ.
ةغیً جؼجیب ةا ةَ ُو ظّردن جؼجیتات اىٍیحی گػقحَ ،اونیً ویژگی ةازدارٌغگی در ؿاظث ٌّیً
ةیً انيههی ،جغییؼ قکم فیؽیکی آن ىیةاقغ  .ىٍعلَ گؼایی (ٌؼو کذؼت گؼا) از یکـّ و جيؼکؽ
كغرت در ةعف ؿیاؿی و ٌؼو ؿیعؼه ىٍغ از ؿّی دیگؼ ،ةازدارٌغگی را كانب ٌّیٍی ةعكیغ.
جالكی ایً دو وضؿیث (یؿٍی وضؿیث کذؼت گؼای ىٍعلَ گؼایاٌَ و ٌؼو زِاٌی ؿیعؼه ىٍغ)
ؿتب ظّاُغ قغ ،کَ ةازدارٌغگی ةَ قکم یک زاٌتَ و گـحؼده از ٌاصیَ ةهّك كغرت جسهی
ٌيایغ (رزّع قّد ةَ ( Signorino,2006:و اةؿاد ٌّیٍی ٌیؽ ةَ ٌؼؼیَ ةازدارٌغگی اضافَ گؼدیغ ،و
آن ،پاؿط راُتؼدی كغرتُای ىٍعلَای در ةؼاةؼ ةازدارٌغگی اؾيانی از ؿّی كغرت یا كغرتُای
ةؽرگ و ؿیعؼه ىٍغ ىیةاقغ کَ در كانب ؿیـحوُای ىذهذی ،قتکَای و ؿیاؿی ؾیٍیث
ظّاٍُغ یافث .اىاٌّ ،ع دیگؼی از ایً دؿحَ ةٍغی ،ةازدارٌغگی از ٌّع ىحلاةم و دو زاٌتَ كغرت
در ةعف ؿیاؿی و ٌؼو ؿیعؼه ىٍغ ىیةاقغ .در ایٍسا ،ظؼفُای ةازدارٌغگی ،ىكعل و جؿؼیف
قغه ىیةاقٍغ و صّزهُای ٌفّذ و راُتؼد آٌِا در ىضیط ٌؼام ىٍغ اؿث و ةَ ؾتارجی ،گـحؼه
ةازدارٌغگی و ُيچٍیً آرایف مضٍَ ؾيهیات ةازدارٌغگی ةؼای واصغُای ٌؼام ةیً انيهم
ىكعل و جؿؼیف قغه ىیةاقغ و ُغفُای راُتؼدی آٌِا ٌیؽ در كانب ىغیؼیث ٌؼو زِاٌی
ىكعل ظّاُغ ةّد .ةغیً جؼجیب ،در دوره ٌّیً ،مضٍَ راُتؼدی ةازدارٌغگی ةَ دو ةعف
جلـیو ىیگؼدد .ةعف ٌعـث ىحكکم از گـحؼهُای ىٍعلَای ىیةاقغ کَ در آن از یکـّ،
كغرت یا كغرتُای ةؽرگ در ةؼاةؼ كغرتُای ىٍعلَای كؼار ظّاٍُغ گؼفث کَ در ایً گـحؼه،
ةَ دنیم كائم قغن ةَ جؿِغات زِاٌی از زاٌب كغرتُای ةؽرگ ،ةازدارٌغگی ،قکم گـحؼده و
یک زاٌتَ ةَ ظّد ىیگیؼد و ةازدارٌغگی در آن ةنّرت ٌاىحلارن و ةیكحؼ ىحؿارف ػاُؼ ظّاُغ
قغ و صّزه راُتؼدی دوم ،صّزه كغرتُای ةؽرگ ىی ةاقغکَ در ةؼاةؼ یکغیگؼ مف آرایی
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ظّاٍُغ کؼد .از ایً رو ،ةازدارٌغگی از ٌّع ىحلاةم ،ىحلارن و غیؼىحؿارف اؿث (رزّع قّد ةَ:

.)Zagare and Kilgour,1993
ببسدارندگی هنطقهای

چٍاٌکَ اقاره قغ ةا پایان زٍگ ؿؼد و فؼوپاقی اجضاد قّروی ،ىّضّع ةازدارٌغگی در ؿعش
ىٍعلَای از اُيیث ویژهای ةؼظّدارگؼدیغ .در ایٍسا ،ایاالت ىحضغه آىؼیکا ةَ ؾٍّان كغرت پیؼوز
ىیغان ،ظّد را ةا جِغیغُای ىحٍّع و ٌّیٍی در ؿعّح ىٍعلَای رو ةَ رو دیغ؛ از ؿّی دیگؼ
كغرتُای ىِو و ٌاراضی ىٍعلَای ٌیؽ ةا جِغیغُا و فؼمثُای زغیغی روةَ رو قغٌغ؛ نػا
ىیجّان گفث ٌؼو ؿیـحيی ،ویژگی ىٍعلَای یافث .ةَ ُيیً زِث ،ؿیـحوُای ىعحهف
ىغیؼیث ٌؼو و ٌضّة کارةؼد آٌِا در اىّر ىٍعلَای ،ةَ ؾٍّان یکی از پؼؿفُای جئّریک صّزة
رواةط ةیً انيهم ىعؼح قغ .از ؿّی دیگؼ ىٍعلَ گؼایی و فؼآیٍغُای ىؼجتط ةا آن و ُيچٍیً
اونّیث یافحً ىؿضالت و از زيهَ جِغیغات ىٍعلَای ایً ؿیـحو را از ةؼ زـحگی ویژهای
ةؼظّدار ٌيّده اؿث .از ؿّیی ُيسّاری و وزّد صّزهُای اؿحؼاجژیک ىكحؼك ،ؿتب جغاظم
ىٍافؽ کكّرُا و در ٌحیسَ جِغیغات اؿحؼاجژیک ظّاُغ قغُ .يچٍیً اؾيال جِغیغات ؾهیَ
کكّرُا ٌیؽ ىـحهؽم صّزه ىکاٌی اؿث؛ کَ ىٍاظق ،ایً اىکان را فؼاُو ىیآورٌغ .ؿیـحو
ىغیؼیث وکٍحؼل ىؼکؽی ٌیؽ از ىٍاظق ،ةَ ىٍؼّر جـِیم ىغیؼیث ظّد ةِؼه ىیةؼد ،کَ ُيیً
ىّضّع ةازدارٌغگی ىٍعلَای را از ىٍؼؼ واصغُای درون ىٍعلَای و ةؼون ىٍعلَای ةؼ زـحَ
ىیؿازد (كاؿيی .)379-376 :1390،ةؼ ایً اؿاس ،در ایً ىغل از ةازدارٌغگی ،ةا جّزَ ةَ
ؿاظث قٍاؿی ىٍعلَای در وُهَ ٌعـث ةایغ گفث کَ چٍیً ؿیـحيی ،ةا ىغٌؼؼ كؼار دادن
واصغ درگیؼ در آن ىٍعلَ ظؼاصی ظّاُغ قغ ،کَ در ایً راؿحا ،ىیجّان از دیغگاه کاٌحّری و
اقپیگم در ظنّص ازؽای ىٍعلَ ةِؼه ةؼد .از ایً ىٍؼؼُ ،ؼ ىٍعلَ از ؿَ ةعف ىؼکؽ -
پیؼاىّن و ىغاظهَ گؼ جكکیم قغه اؿث ( (Contori and Spigle,1978:171کَ دارای چِار زؽء
اصحيانی از واصغُای زیؼ ىیةاقغ ،کَ ؾتارجٍغ از:
 كغرت ىغاظهَ گؼ ىٍعلَای؛ واصغُای جضث انضيایَ كغرت ىغاظهَ گؼ در درون ىٍعلَ؛ كغرت یا كغرتُای ٌاراضی ىٍعلَای؛ ؿایؼ واصغُای درون ىٍعلَای (واصغُای ىٍؽوی) (كاؿيی و کكاورز.)160-159 :1389،در ایً گٌَّ ةٍغی ،ةازدارٌغگی ىٍعلَای از کٍف ىحلاةم ةیً واصغُایی قکم ىیگیؼد کَ در
ةیكحؼ ىّاكؽ از كغرت ٌا ىحلارن ةا یکغیگؼ ةؼظّردارٌغ .ةَ ؾتارجی ،از آٌسایی کَ ىٍعلَ ُيیكَ
از زؽئی ةَ ٌام ىغاظهَ گؼ ةؼظّردار ةّده و ىغاظهَ گؼ ٌیؽ از كغرتُای ةؽرگ ؿیـحو ةیً
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انيههی اؿث .ةٍاةؼایً ،در ةیكحؼ ىّاكؽ ىیجّان ٌّؾی ؾغم جلارن كغرت ٌؼاىی در ؿاظث ٌیؼوُا،
ٌّع ٌیؼوُاٌّ ،ع ةازیُای اؿحؼاجژیک ،اُغاف ،ىیؽان جضيم ُؽیٍَ جّؿط ظؼفیً ،اُغاف
اصحيانی از ةکارگیؼی اةؽارُا و اكغاىات اؿحؼاجژیک را در ىغل ةازدارٌغگی ىٍعلَای کَ ىیان
كغرت ىغاظهَ گؼ و كغرت ٌاراضی ىٍعلَای ٌيایان ىیقّد ،ىكاُغکؼد .ةٍاةؼایً ،جؿاىم
اؿحؼاجژیک ةیً ایً گؼوه از ةازیگؼان یؿٍی كغرت ىغاظهَ گؼ و كغرت یا كغرتُای ٌاراضی
ىٍعلَای  ،قکم دٍُغه ؿیـحو ةازدارٌغگی ىٍعلَ اؿث .ةعّرکهی ازؽای ىغل ةازدارٌغگی
ىٍعلَای را ىیجّان ةَ مّرت زیؼ جؼؿیو ٌيّد
ىغل کهی ةازدارٌغگی
ىٍعلَای
جكعیل و جؼؿیو صغود و دغّر ىٍعلَ درگیؼ در فؼآیٍغ
ةازدارٌغگی

کانتغ قکافی ىضیط اؿحؼاجژیک ةَ ىٍؼّر جكعیل ٌّع ةازیُای
اؿحؼاجژیک
جؿاىم اؿحؼاجژیک ةیً واصغُای درگیؼ در ٌؼو
ىٍعلَای
 -1كغرت ىغاظهَ گؼ ىٍعلَای  -2واصغُای جضث انضيایَ كغرت ىغاظهَ گؼ  -3كغرتُای ٌاراضی ىٍعلَای
 -4ىغاظهَ گؼ ركیب

ٌّع ىضیط اؿحؼاجژیک ىٍعلَای
ىضیط ىتحٍی ةؼ جؿارض ىضیط اىً – آقّب ىضیط ىحؿارف یا ٌا ىحؿارف

جكعیل ٌّع صانثُای ىّزّد یا اصحيانی در ةازدارٌغگی

ىغاظهَ گؼ در ةؼاةؼ كغرت ٌاراضی ىٍعلَای ةازدارٌغگی ىٍعلَای :ىغاظهَ گؼ در ةؼاةؼ ىغاظهَ گؼ
كغرت ٌاراضی در ةؼاةؼ كغرت ىغاظهَ گؼ
ٌيّدار قياره  )2ىغل کهی ةازدارٌغگی ىٍعلَای
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ؾالوه ةؼ ایٍِا ،دوىیً زؽءگٌَّ ةٍغی ىػکّر ىضیط اؿحؼاجژیک ىٍعلَای اؿث کَ ایً ىّضّع
ٌیؽ ةا جّزَ ؿاظحارٌ ،ضّه جّزیؽ كغرت ةیً واصغُای ىٍعلَ و ُيچٍیً جٍاؿب كغرت ةیً
واصغ یا واصغُای ىٍعلَای ةا كغرت ىغاظهَ گؼ ،ؿتب قکم گیؼی ةازیُای اؿحؼاجژیک ةؼاةؼ یا
ٌاةؼاةؼ در ىٍعلَ ظّاُغ قغ ،کَ ایً وضؿیث ظّد را در كانب ٌّع ؿیـحو ةازدارٌغگی ىٍعلَای
ٌكان ظّاُغ داد .در ُيیً راؿحا و ةؼ اؿاس ىحغیؼُای ىعحهف ُيچّن ٌّع اةؽارُای
اؿحؼاجژیک ىّرد اؿحفادهٌ ،ضّه ةکارگیؼی كغرت و ؾٍامؼ آن و واصغُای درگیؼ در فؼآیٍغ
ةازدارٌغگی ،اٌّاع ىعحهفی از ؿیـحو ٌّیً ةازدارٌغگی ىٍعلَای قکم ىیگیؼد ،کَ ىِوجؼیً
آنُا ؾتارجٍغ از:
 -1ببسدارندگی هستهای :امّ ًال ىّضّع ةازدارٌغگی در ادةیات رواةط ةیًانيهم و ىعانؿات
اؿحؼاجژیکُ ،يؽاد ةا پیغایف ؿالحُای ُـحَای اؿث .ةَ ؾتارجی ،در ؿیـحو ةیً انيههی
ىتحٍی ةؼ آٌارقی و وزّد جـهیضات ُـحَای ،انگّی رفحاری ٌا ىعهّب ،ىتحٍی ةؼ جِغیغات و ةاج
ظّاُی ُـحَای اؿث (نعفیان .)175 -188-:1388 ،ةٍاةؼایً ،در چٍیً ؿیـحيی ةا جّزَ ةَ
جأکیغ ةؼ کارآىغی ؿالحُای اؿحؼاجژیک ُـحَای و جؼس و وصكث ٌاقی از کارةؼد اصحيانی آن،
ىـئهَ امهی یافحً راه صمُایی اؿث کَ ةؼ اؿاس آن ةحّان ضيً ىلاةهَ ةا جِغیغات ُـحَای،
از ةؼوز کٍف و اكغام دقيً ٌیؽ زهّگیؼی ةؿيم آورد .نػا در ایٍساٌ ،ؼؼیَ ةازدارٌغگی ُـحَای
در پاؿط ةَ ضؼورتُای ٌاقی از جضّالت ؿاظحاری در رأس ُؼم كغرت زِاٌی و مضٍَ
راُتؼدی كغرتُای ةؽرگ و جّنیغ جـهیضات ُـحَای آٌِا ایساد قغ و ؿتب قغ جا واصغُا
درگیؼ در ؿاظث چٍیً ؿیـحيی ،از چِار روش ةَ ىٍؼّر زهّگیؼی از ُؼ گٌَّ اكغام ركتا ،ةِؼه
ةؼداری ٌيایٍغ:
 ٌعـحیً روش ،جِازيی اؿث کَ در آن کكّرُا جالش ىیکٍٍغ ةا جلّیث جّاٌيٍغی ٌؼاىیظّد ةَ ویژه جّان جِازيی ،ةَ اٌِغام كعؿی دقيً و ؿالحُای آن كتم از ةکارگیؼی اكغام
ٌيایغ .ىـهي ًا چٍیً جّاٌی ،ىـحهؽم ةؼجؼی كاةم جّزَ ای ٌـتث ةَ دقيً ىیةاقغ ،کَ در ىیان
ةِؼه گیؼی از ؿاىاٌَُای ىّقکی ةؼد ةهٍغ ،ىحؿارفجؼیً روش ىؿحتؼ ؿازی چٍیً جِغیغات
ظّاُغ ةّد و ؾالوه ةؼ آن ،کكّرُا از ؿایؼ جکٍیکُا ىاٌٍغ صيالت غافهگیؼاٌَ وٌ ...یؽ ةِؼه
ىیةؼٌغ .ةعّرکهی در ةازدارٌغگی ُـحَای  ،ةَ دنیم دؿحیاةی ظؼفیً ةَ چٍیً جّاٌیٌّ ،ؾی
جّازن جِغیغ ةَ اٌِغام كعؿی از ظؼیق روشُای جِازيی ایساد ىیقّد کَ ٌحیسَ آن ،قکم
گیؼی ٌلعَ دتات جؿادنی اؿث کَ ىاصنم آن ةازدارٌغگی ىیةاقغ.
 دوىیً روش ،ةِؼه گیؼی از روشُای جغافؿی اؿث کَ در ایٍسا ُغف ،دؿحیاةی ةَ ىؼصهَایاز پیكؼفث دفاؾی اؿث کَ دقيً كادر ةَ ٌاةّدؿازی آن ٌتاقغ و نػا ىیجّان در ةؼاةؼ ضؼةَ اول
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صؼیف ىلاوىث کؼد و ضؼةَ دوم را ةَ آن وارد ؿاظث ،کَ در مّرت جضلق چٍیً وضؿیث
اؿحؼاجژیکی ،ىٍسؼ ةَ ٌاةّدی ظؼف ىلاةم ظّاُغ قغ .ةغیً جؼجیب ىیجّان از کٍف ٌاىعهّب
صؼیف در وضؿیث اؿحؼاجژیک ُـحَای زهّگیؼی ةؿيم آورد .ایساد ؿپؼُای دفاؾی ىّقکی
یکی از رایرجؼیً جکٍیکُای چٍیً روقی اؿث کَ واصغُا ةؼای رُایی از جِغیغات ىٍغرج در
ةازدارٌغگی و درصلیلث ةَ ىٍؼّر جغییؼ ٌلعَ دتات راُتؼدی ةَ آن ىحّؿم ىیقٌّغ (رزّع
قّد ةَ . (Orman,2006 and Wilkening,2000:در ایٍسا ،ةا جّزَ ةَ امم ةٍیادیً ةازدارٌغگی
کالؿیک ُـحَای یؿٍی اؾيال جِغیغ از ظؼیق امم جالفی گـحؼده و جِغیغ ىؿحتؼ ،اؿحلؼار و
جّؿؿَ چٍیً ؿاىاٌَُای ،دو کارکؼد ىِو در صفغ ؿیـحو ةازدارٌغگی ظّاٍُغ داقث:
 دؿحیاةی ةَ جأؿیـات صـاس و ٌلاط زيؿیحی و در ٌحیسَ ىيکً ؿاظحً امم جالفیگـحؼده و جعؼیب زيؿی؛
 ٌاىيکً ؿاظحً امم جالفی و اؾيال جِغیغ دقيً.ةَ ؾتارجی ،چٍیً کارکؼدی ؿتب جغییؼ ٌلعَ جؿادنی ةازدارٌغگی از جالفی گـحؼده و اؾيال
جِغیغ ةَ ٌاىيکً ؿازی اؾيال جِغیغ ظّاُغ قغ (كاؿيی)209 :1390،
 ؿّىیً روش صفاػث فیؽیکی اؿث کَ ُغف آن ،ظٍذی ؿازی صيالت ُـحَای ركیبىیةاقغ و در ایٍسا فؼض ةؼ ایً اؿث کَ صحی اگؼ دقيً ىّفق ةَ صيهَ قّد و جـهیضات
اؿحؼاجژیک آن ةحّاٌغ از ىضغوده ظعّط كؼىؽ ؾتّر ٌيایغ و ؿؼزىیً ىؼةّط را ىّرد صيهَ كؼار
دٍُغ ،ةاز ىٍسؼ ةَ ٌاةّدی آن ٌكّد ةَ گٌَّای کَ در جضلق اُغاف اؿحؼاجژیک ظّد ٌاکام ةياٌغ.
ؿیـحوُای دفاؾی غیؼ ؾاىم از زيهَ ىِيحؼیً ؿیـحوُای ىّرد اؿحفاده در ایً روش
ىیةاقغ.
 و ؿؼاٌسام جالفی یا ىلاةهَ ةَ ىذم چِارىیً روش در ةازدارٌغگی ُـحَای اؿث کَ ةا جّزَ ةٌَا کارآىغی روشُای ىػکّر ،ىؿيّ ًال جِغیغ ةَ ىلاةهَ ةَ ىذم و جالفی ىعيئًجؼیً روش
ةازدارٌغگی اؿث و قایغ ةحّان گفث ُؼ ؿَ روش فّق انػکؼ و جاکحیک و جکٍیکُای آن در
ظغىث ایً روش كؼار ىیگیؼد و در مّرت جضلق چٍیً وضؿیحی کَ ظؼفیً از جّان ىلاةهَ ةَ
ىذم ىؿحتؼ ةِؼه ىٍغ قٌّغ ،ةازدارٌغگی صامم ىیقّد .ىؿيّ ًال ایً روش ٌیؽ از دو جاکحیک ضغ
قِؼ و ضغ ٌیؼو ةِؼه ىیةؼد  .در جاکحیک ضغ قِؼٌ ،لاط قِؼی ةَ ؾٍّان ٌلعَ ُغف اٌحعاب
ىیقّد .ةٍاةؼایً ،ظؼفیً ؿؿی ىیکٍٍغ ةا جِغیغ ةَ ٌاةّدؿازی ٌلاط زيؿیحی ىعنّم ًا ٌلاط
صـاس از جّان جالفی ةؼظّدار قغه و ىاٌؽ از اكغام دقيً قٌّغ .در صانیکَ در جاکحیک ضغ ٌیؼو
کَ كغرتُای ةؽرگ ةَ گٌَّای ظاص ةَ جضنیم ایً كتیم جاکحیکُا کيؼ ُيث ةـحَاٌغ،
ٌیؼوُای ٌؼاىی ،پایگاهُا و ةّیژه ظعّط ارجتاظی و جغارکاجی آٌِا ةَ ؾٍّان ٌلاط ُغف ظّاٍُغ
ةّد .از ایً نضاظ ،ادؼ ةازدارٌغگی آن ةیف از ُؼ چیؽ ىحّزَ اُغاف جغارکاجی دقيً ىیةاقغ
). (Freedman,1989:68-113
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ٌيّدار ) 3قيای کهی ةازدارٌغگی ُـحَای
 ویژگیُای ةازدارٌغگی ُـحَای -1امم جالفی گـحؼده  -2ىضیط راُتؼدی ىتحٍی ةؼ جلارن و ةؼاةؼی كغرت  -3جّان اٌِغام زيؿی ىحلاةم
 -4غیؼ ىحؿارف ةّدن اةؽارُای راُتؼدی  -5زِاٌی ةّدن ةازدارٌغگی  -6ىحلاةم ةّدن ةازدارٌغگی

انگُّای ةازدارٌغگی
انگّی ةازدارٌغگی از ٌّع ؿٍحی ىتحٍی ةؼ اٌِغام زيؿی ىحلاةم (جِازيی ةّدن ةازدارٌغگی)

انگّی ارجتاظات در ةازدارٌغگی،
ارجتاط ىـحلیو ُـحَای

ٌّع جِغیغُا:
جضيیم ظـارت ُـحَای غیؼ كاةم جضيم
ٌؼاىی
ٌّعٌؼاىی
اؾحتار

ةـیار ةاال
ىیؽان

قکم ةٍغی ةازدارٌغگی در كانب :جِازيی ،جغافؿی ،صفاػث فیؽیکی و ىلاةهَ ةَ ىذم (جالفی)
ٌِادیٍگی ةاال در رواةط ةازدارٌغگی

(ةؼظّرداری ؿیـحو از چٍغ ٌلعَ جؿادنی)
دفاع راُتؼدی جِغیغ کٍٍغه ةازدارٌغگی و ٌِادیٍَ قغن دفاع در كانب رژیوُای اىٍیحی دوزاٌتَ اىٍیحی

ةَ ىٍؼّر رؿیغن ةَ دتات راُتؼدی ٌّیً

ةازدارٌغگی ىحؿارف :اىؼوزه در ادةیات اؿحؼاجژیک ،ةازدارٌغگی مؼفاً ىضغود ةَ ةازدارٌغگی
ُـحَای ٌيیةاقغ و ایً ىّضّع ةّیژه ةا فؼوپاقی قّروی ةیكحؼ مغق ىیٌيایغ .ةا زوال و
فؼوپاقی اجضاد زياُیؼ قّروی ،ؿیـحو ةیً انيههی از صانث دو كعتی ظارج و ةَ ؿیـحيی
ُژىٌّیک جتغیم قغ .در ایً ىیان ُژىّن (آىؼیکا) کَ از جِغیغات ىـحلیو اجضادزياُیؼ
قّروی رُایی یافحَ ةّد ،ةا جِغیغات ٌّیٍی در ؿایؼ ٌّاصی ةّیژه جِغیغات كغرتُای کّچک و
ٌاراضی از ؿیـحو رو ةؼو قغ کَ ایً كغرتُا از جّان ُـحَای ةؼظّدار ٌیـحٍغ .اىا ،در ةؼظی از
ؿعّح از جّان جِغیغ ؾهیَ ایاالت ىحضغه آىؼیکا ةؼظّدار ىیةاقٍغ (رزّع قّد ةَ :اؿکیٍؼ و
ةاردو .)1380 :و نػا ىفِّم ٌّیٍی در اؿحؼاجژی آىؼیکا جضث ؾٍّان «جِغیغات ٌاىحلارن» ةّزّد
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آ ىغه اؿث .در ایً راؿحا ،کانیً پاول ةا جّزَ ةَ ىضیط اؿحؼاجژیک ىّزّد ،ةا ارائَ گفحيان
ٌّیٍی در  ، 1993ىضیط ىحضّل قغه اىٍیث ىهی آىؼیکا در ؿاظث ٌّیً را ایً گٌَّ قؼح
ىیدُغ  :در ظی دوران زٍگ ؿؼد ةؼٌاىَ ریؽی ٌؼاىی ىا ةؼ اؿاس ایً ٌیاز ةّد کَ از نضاظ
ٌـتث ؾغدیٌ ،یؼوُای ظّد را در ىلایـَ ةا ٌیؼوُای قّروی در اروپا ،ظاور دور و آؿیای قؼكی
ةؼجؼی ةعكیو .اىا در قؼایط ىّزّد ،قّاُغ ٌكان ىیدُغ کَ انگّی ٌیؼو پایَ ،کارکؼد ىؤدؼ
ظّد را از دؿث داده اؿث .در صال صاضؼ جّزَ ىا ةَ ٌكان دادن كغرت در ىٍاظلی اؿث کَ
ةؼای ىٍافؽ ىا صیاجی ىضـّب قغه و قکـث كغرتُای ىٍعلَای ةانلّه ىحعامو ىاٌٍغ کؼه
قيانی ،ایؼان ،ؿّریَ و ...اؿث ( .)Powell,1994:65ارائَ ایً گفحيان ،چٍغ ٌحیسَ را ةؼای
اؿحؼاجژی کٍحؼنی ٌّیً ایاالت ىحضغه آىؼیکا ةَ ؾٍّان کارگؽار امهی ٌؼو ؿیـحيی در پی
داقحَ اؿث ،از زيهَ ایٍکَ:
 اؿحؼاجژی ةازدارٌغگی از ایً پؾ در ةؼاةؼ یک دقيً واصغ ٌعّاُغ ةّد ،ةهکَ ةایـحی در ةؼاةؼجؿغاد چٍغی از كغرتُای ىٍعلَای ةکار گؼفحَ قّد؛
 ایً اؿحؼاجژی و صّزهُای آن ىحّزَ ىٍافؿی اؿث کَ در ورای ؿؼزىیً آىؼیکا كؼار داقحَ وةَ ؾتارجی ،گـحؼه ةازدارٌغگی از آىؼیکا فامهَ زیادی ظّاُغ داقث؛
 اضافَ ٌيّدن ةؿغ ٌّیٍی از كغرت ةؼای زهّگیؼی از زٍگُ ،ؼ چٍغ ایً ةؿغ ،ةَ اٌغازه اةؽارُـحَای جّان ٌغارد .اىا ،ةازدارٌغگی ةـیار ىؿحتؼی اؿث ،ىعنّماً در جؿارضات ىٍعلَای کَ
ةؼای ىٍافؽ ایاالت ىحضغه صیاجی ىضـّب ظّاٍُغ قغ؛
 اظيیٍان از ایٍکَ ٌیؼوی ٌؼاىی ىحؿارف ٌیؽ ىیجّاٌغ ىاٌؽ زٍگُای ىحؿارف قّد و ازایٍساؿث کَ ىّضّع ةازدارٌغگی ىحؿارف ةّیژه از ٌّع «یکساٌتَ و گـحؼده آن» از  1989ةَ ةؿغ
از اُيیث روز افؽوٌی ةؼظّدار قغه اؿث .اؿحؼاجژیای کَ در ىٍعلة ظهیر فارس جاکٍّن دو ةار
ةَ زٍگ ىحّؿم قغه اؿث و آىؼیکا از ظؼیق آن ؿؿی در دؿحیاةی ةَ اُغاف ظّد داقحَ و
ظّاُغ داقث .از زيهَ ویژگیُای ىِو ایً اؿحؼاجژی ،ىّضّع ىحؿارف ةّدن آن اؿث .ىحؿارف
ةّدن ةَ ایً ىؿٍا اؿث کَ آىؼیکا در ىٍاظق آقّب ةَ ظّر ٌـتی ةا جِغیغات ٌاىحلارن و ةیكحؼ
ىحؿارف (از ٌّع ٌؼاىی) روةؼوؿث ،ةَ ُيیً دنیم ةا جّزَ ةَ چؼظَ اؿحؼاجژیک ظّدٌّ ،ع
ىحؿارف ةازدارٌغگی را در پیف گؼفحَ اؿث کَ در ةؼظی ىّارد جسؼةی ٌیؽ کارآیی آن را ٌكان
داده اؿث .انتحَ از دیغگاه آىؼیکا ،ةؼظی از ىحعاميان كاةم ةازداقحً ٌيیةاقٍغ .ةٍاةؼایً،
ىيکً اؿث درچٍیً ىّاردی ةازدارٌغگی ىحؿارف ةَ مّرت ىکؼر ةا قکـث روةؼو قّد ،از زيهَ
دالیم ایً ىّضّع ٌیؽ ؾتارجٍغ از:
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 ةاال ٌتّدن ُؽیٍَ ةاظث در یک درگیؼی ىحؿارف ٌؼاىی ،چؼاکَ ،ایً ٌّع قکـث در مضٍَؾيهیات رخ ىیدُغ و ةاظث در آن ةَ ىؿٍای از دؿث دادن ُيَ چیؽ ٌيیةاقغ؛
 ىِازيان ةانلّه ىيکً اؿث ةا ىضاؿتات ظّد ةَ ایً ةاور رؿیغه ةاقٍغ ،کَ ىیجّاٌٍغجِغیغات ٌؼاىی ىحؿارفی را ظؼاصی ٌيایٍغ؛
 ىِازيان ةانلّه كادر ةَ ارزیاةی جِغیغات ةازدارٌغه ةَ مّرت ؾلالٌی ٌتاقٍغ (كاؿيی:1383، .)91-86ةؼ ایً اؿاس ،ایاالت ىحضغه جالش دارد ةا ةِؼگیؼی ُّقيٍغاٌَ از ؾٍامؼ زیؼ ،قؼایط
ىّرد ٌیاز ةؼای ؾيهکؼد ُؼ چَ ةِحؼ ایً ٌّع اؿحؼاجژی (ىحؿارف) را در اىّر ىٍعلَای فؼاُو
ٌيایغ ،ایً ؾٍامؼ ؾتارجٍغ از:
« -)1ةؼجؼی و جفّق جکٍّنّژیکی» :امّ ًال در ؿیـحو ٌّیً ،ایاالت ىحضغه در جؿارضات ىٍعلَای
درگیؼ ظّاُغ قغ کَ ظؼفُای آن از جکٍّنّژی پیكؼفحَای ةؼظّدار ٌيیةاقٍغ ،ضيً ایٍکَ
ىيکً اؿث فامهَ آىؼیکا ةا ایً ىٍاظق زیاد ةاقغ .ةٍاةؼایً ،ایً کكّر كادر ظّاُغ ةّد ةا ةؼجؼی
جکٍّنّژی ظّد ضيً ظٍذی ؿازی ؾٍنؼ فامهَ ،پیؼوزی ظّد را در ایً گٌَّ ىٍازؾات كعؿی
ؿازد.
« -)2صضّر پایغار در ىٍعلَ ىّرد ٌؼؼ» :ایاالت ىحضغه صضّر در ىٍاظق را ةَ ىٍؼّر ایساد
دتات کّجاه ىغت و ةهٍغ ىغت ضؼوری جنّر ىیٌيایغ ،چؼاکَ ،ایً صضّر ىیجّاٌغ آدار ىذتث زیؼ
را ةؼای آىؼیکا در پی داقحَ ةاقغ:
 رُتؼی ایاالت ىحضغه ،جؿِغ و جّاٌایی آن را در ایساد اىٍیث و دفاع زيؿی و اٌسامؾيهیاتُای صفغ مهش را ٌكان ىیدُغ؛
 ةَ صفغ جّازن ىٍعلَای کيک ىیکٍغ و ىّاٌؽ اىٍیحی ىٍعلَای کَ در غیاب آىؼیکا ىيکًاؿث ػاُؼ قٌّغ را صػف ىیٌيایغ؛
 صضّر آىؼیکا ةَ ؾٍّان ةعكی از رژیو اىٍیث زيؿی ،ظّد ةعّد ىیجّاٌغ ارزش ةازدارٌغگیداقحَ ةاقغ.
 -)3چاةکی اؿحؼاژیکی و ةِیٍَ ؿازی جّزیؽ و جضؼك ٌیؼوُا و اةؽارُای جغارکاجی آٌِاو...
()Zagare,2000:133-160؛
 -)4و در ٌِایث «ةِؼه گیؼی از ٌِادُای اىٍیث زيؿی» :ةِؼه گیؼی از ؿازىانُای ىعحهفی
ُيچّن ؿازىان ىهم ىحضغ (قّرای اىٍیث) و جؼجیتات دفاع زيؿی ُياٌٍغ ٌاجّ و ...کَ در
اؿحؼاجژی اىٍیث ىهی ایاالت ىحضغه در ؿال  2002و پؾ از آن ٌیؽ ةغان اقاره قغه اؿث در
زِث اؾيال ةازدارٌغگی ؾهیَ واصغ یا واصغُای ٌاراضی ىٍعلَای ىغٌؼؼ كؼارگؼفحَ اؿث
) .)Rhodes,2000:221انتحَ ارزش ایً ؾٍنؼ در اؿحؼاجژی ىحؿارف ایاالت ىحضغه آىؼیکا چٍغان
ىكعل ٌیـث .چؼا کَ ،ایً ىّضّع ىـحهؽم آن اؿث کَ آىؼیکا اىٍیث ظّد را ةا ىٍافؽ و اراده
دیگؼان پیٌّغ ةؽٌغ ،کَ از دیغ آىؼیکایِا ،چٍیً اكغاىی ،ةا ٌلف ُژىٌّیک آٌان در ؿاظث ٌّیً
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زِاٌی چٍغان ُياٍُگ ٌیـث (ىحلی .)23-22 :1387،ضيً ایٍکَ ىيکً اؿث ،ایٍگٌَّ
ٌِادُای اىٍیث زيؿی ،ىضغودیثُایی را ةؼ اكغاىات یکساٌتَ آنُا وارد ؿازٌغ .ةا ایً وزّد ،ةَ
چٍغ دنیم ایاالت ىحضغه ٌيیجّاٌغ ٌـتث ةَ آٌِا ةی جفاوت ةاقغ ،از زيهَ:
 ةؼای ةِؼهگیؼی از جّاٌائیِای ىّرد ٌیاز ةؼای ةؼجؼی جکٍّنّژیک در ةؼاةؼ ُژىّن ىٍعلَایضؼوری ىیةاقٍغ؛
 اكغام زيؿی ،ضيً ایٍکَ ةَ ةازدارٌغگی ىحؿارف اؾحتار و جّاٌایی ةیكحؼی ىیةعكغ ،از ىّجؿّاری دیگؼ كغرتُا زهّگیؼی ظّاُغکؼد ،ؾاىهی کَ در ؿیـحوُای ُژىٌّیک ىیجّاٌغ ىّزب
زوال ُژىّن و رقغ كغرتُای ركیب ىاٌٍغ چیً و روؿیَ قّد؛
دیگؼ ویژگی ایً اؿحؼاجژی ،یکساٌتَ وگـحؼده ةّدن آن اؿث :یکساٌتَ و گـحؼده ةّدن
ةازدارٌغگی ةؼ ایً ىّضّع دالنث دارد کَ ةَ دنیم كائم قغن ةَ جؿِغات زِاٌی از زاٌب كغرت
ُژىّن (آىؼیکا) ،ؿیـحو ةازدارٌغگی ةَ قکم یک زاٌتَ و گـحؼده از ٌاصیَ ةهّك كغرت جسهی
ظّاُغ یافث (کَ در اداىَ پژوُف ةَ آن ظّاُیو پؼداظث).
 -3ةازدارٌغگی ىـحلیو و ىحلاةم :در ایً ٌّع از ةازدارٌغگی چٍاٌکَ در گػقحَ ٌیؽ ةغان اقاره
قغ ،ظؼفُای ةازدارٌغگی ىكعل و جؿؼیف قغه ىیةاقٍغ و صّزهُای ٌفّذ و راُتؼد آٌِا در
ىضیط ٌؼامىٍغ اؿث و ةَ ؾتارجی ،گـحؼه ةازدارٌغگی و ُيچٍیً آرایف مضٍَ ؾيهیات
ةازدارٌغگی ةؼای واصغُای ٌؼام ةیً انيهم ىكعل و جؿؼیف قغه ىیةاقغ و ُغفُای
راُتؼدی آٌِا ٌیؽ در كانب ىغیؼیث ٌؼو زِاٌی ىكعل ظّاُغ ةّد .در ایً ٌّع از ةازدارٌغگی
کَ پاجؼیک ىّرگان از آن ةَ ؾٍّان ةازدارٌغگی زاىؽ یاد ىیکٍغ ،رواةط ىحلاةم قاىم
وضؿیثُای ةیً دو نثُاؿث کَ ُؼ کغام از ظؼفیً از ٌاصیَ دیگؼی اصـاس جِغیغ ىیٌيایغ
اىا از ٌاصیَ یکغیگؼ در ىؿؼض ظعؼ فّری صيهَ كؼار ٌغارٌغ ( ،)Morgan,1977در ایٍسا ،اٌحعاب
اؿحؼاجژیُای ُيکاری یا ؾغم ُيکاری جّؿط ظؼفیً ةازی ،ةَ ىیؽان اظالؾات آٌِا از یکغیگؼ،
جّاٌاییُا و ُيچٍیً اؾحتار جّاٌاییُا آٌِا ةـحگی ظّاُغ داقث ( Zagare and
 .)Kilgour,2000:102در صال صاضؼ ٌيٌَُّایی از ایً قؼایط را ىیجّان درصّزه آؿیای ىؼکؽی
و كفلاز و زٍّب قؼكی آؿیا ةا ىضّریث روؿیَ و چیً در ةؼاةؼ ایاالت ىحضغه و یا صحی قایغ
ةحّان در ظاورىیاٌَ در ىّضّع ةضؼان ؿّریَ ىیان ایاالت ىحضغه آىؼیکا و ٌاجّ در یکـّ و روؿیَ
در ؿّی دیگؼ ىؿادنَ ىكاُغه کؼد.
 -4ةازدارٌغگی یکساٌتَ و گـحؼده :در ایً ؿیـحو ،واصغ درگیؼ در ؿاظث ةازدارٌغگی ظّد
ىـحلیياً در ىؿؼض جِغیغ ركیب كؼار ٌيیگیؼد ،ةهکَ ُغف ةاز داقحً ركیب ةانلّه از صيهَ ةَ
ىحضغیً و جغییؼ ٌؼو ؿیـحيی ىعهّب ظّد ىیةاقغ .در ایٍسا ،ةؼ ظالف ةازدارٌغگی ىحلاةم،
دو ٌلف ىحيایؽ چانكگؼ و ىغافؽ وزّد داردکَ ىغافؽ در آن ىكعل و چانكگؼ ٌاىؿیً ظّاُغ
ةّدو در دورهُای ىعحهف ىيکً اؿث در ةؼاةؼ ةؼظی از واصغُای ٌاراضی ىٍعلَای ُغف گیؼی
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قّد  .ؾالوه ةؼ آن ،ةازدارٌغگی در ایً ؿیـحو ةؼ رواةط ىحلاةم ٌاىحلارن دالنث ظّاُغ داقث.
ؿاظث کهی چٍیً ؿیـحو ةازدارٌغگی را ىیجّان ةَ مّرت زیؼ جؼؿیو ٌيّد:
ىغل کهی ةازدارٌغگی
ىٍعلَای

جكعیل و جؼؿیو صغود و دغّر ىٍعلَ
درگیؼ در فؼآیٍغ ةازدارٌغگی
کانتغ قکافی ىضیط اؿحؼاجژیک ةَ ىٍؼّر جكعیل ٌّع ةازیُای اؿحؼاجژیک

جؿاىم اؿحؼاجژیک ةیً واصغُای درگیؼ در ٌؼو ىٍعلَای

 -1كغرت ىغاظهَ گؼ ىٍعلَای  -2واصغُای جضث انضيایَ كغرت ىغاظهَ گؼ  -3كغرتُای ٌاراضی ىٍعلَای
 -4ىغاظهَ گؼ ركیب

ٌّع ىضیط اؿحؼاجژیک ىٍعلَای
ىضیط ىتحٍی ةؼ جؿارض ىضیط اىً – آقّب ىضیط ىحؿارف یا ٌا ىحؿارف

جكعیل ٌّع صانثُای ىّزّد یا اصحيانی در ةازدارٌغگی

ىغاظهَ گؼ در ةؼاةؼ كغرت ٌاراضی ىٍعلَای

ةازدارٌغگی ىٍعلَای :ىغاظهَ گؼ در ةؼاةؼ ىغاظهَ گؼ

كغرت ٌاراضی در ةؼاةؼ كغرت ىغاظهَگؼ
ٌيّدار قياره  )4قيای کهی ةازدارٌغگی یکساٌتَ ىٍعلَای از ظؼف كغرت ىغاظهَ گؼ
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ایً ؿیـحو چٍاٌکَ اقاره قغ از زيهَ ىِيحؼیً ویژگی ؿیـحو ةازدارٌغگی ىحؿارف اؿث کَ از
ؿّی كغرت ىغاظهَ گؼ ىٍعلَای ةا گـحؼاٌیغن چحؼصيایحی ظّد ةؼ دیگؼان ةَ ىٍؼّر صيایث
از ىحضغیً و واصغُای جضث انضيایَ ظّد در ةؼاةؼ ةی ٌؼيیُای ىٍعلَای و جِغیغات ؿایؼ
واصغُای ركیب ؾهیَ آٌِا ةکار گؼفحَ ىیقّد و در ةؼظی ىّاكؽ جِغیغات ىغافؽ و پاؿط ىِازو
چٍان در وضؿیث ةضؼاٌی كؼار ىیگیؼد کَ ُؼ آن اصحيال اؿحفاده ٌیؼوی ىـهش وزّد ظّاُغ
داقث ( .)Signorino,2006:587در ایٍسا ،ىحضغیً ةایـحی ىعيئً ةاقٍغ کَ درمّرت ةؼوز
جِازو ،كغرت ىغاظهَ گؼ از آٌِا و ىٍافؿكان دفاع ظّاُغکؼد و ایً ىّضّع ،از ىیؽان جؿِغاجف
ةَ اىٍیث ىٍعلَ روقً ظّاُغ قغ .ةؼ ایً اؿاس ،ىیجّان ایً گٌَّ اؿحغالل ٌيّدکَ در ؿاظث
ٌّیً ةیً انيهم ،ؿیـحو ةازدارٌغگی یک زاٌتَ و گـحؼدهٌ ،لف ىِيی در اظيیٍان ؿازی
ظؼفُای ىٍعلَای ایاالت ىحضغه آىؼیکا ةَ ؾٍّان كغرت ُژىٌّیک ؿیـحيی در ىٍاظق
ىعحهف زِان ةّیژه در ىٍعلَ ظاورىیاٌَ و ظهیر فارس و ُيچٍیً اؾحتار ةعكی ةَ جّاٌائیِا و
جِغیغات آن در ىٍاظق ىػکّر ظّاُغ داقث.
 -5ةازدارٌغگی غیؼ ىـحلیو یا ىذهذی :ةا جضّل در ٌؼام ةیً انيهم در دوره ٌّیًٌ ،ؼؼیَ
ةازدارٌغگی ةا واكؿیثُایی ٌّیٍی از زيهَ ىٍعلَای قغن ٌؼو زِاٌی روةَ رو گؼدیغ کَ ایً
جضّالت ؿاظحاری ضيً جغییؼ قکم فیؽیکی آنٌ ،ؼؼیَ ىػکّر را ةا چانفُای ىحؿغدی ىّازَ
ؿاظث و اةؿاد ٌّیٍی ٌیؽ ةغان اضافَ ٌيّده اؿث و آن پاؿط راُتؼدی كغرتُای ىٍعلَای در
ةؼاةؼ ةازدارٌغگی اؾيانی از ؿّی كغرت یا كغرجِای ةؽرگ و ؿیعؼه ىٍغ ىیةاقغ کَ در كانب
گـحؼده و ٌاىحلارن و ةیكحؼ ىحؿارف در ؿعش جِغیغات ؾیٍیث ظّاُغ یافث .در ایً راؿحا وكّع
ةؼظی صّادث اظیؼ و ؿٍاریُّای فؼضی آیٍغه ىفِّم ٌّیٍی جضث ؾٍّان ةازدارٌغگی غیؼ
ىـحلیو یا ةازدارٌغگی از ظؼیق ضؼةَ دوم و ىذهذی را در ؿیـحوُای کٍحؼل ٌؼو ىٍعلَای
ىعؼح ٌيّده اؿث .امّالً در ایً ٌّع از ةازدارٌغگی ٌیؽ كاةهیث و جّان جضيیم ظـارت ةؼ ظؼف
ىلاةم ىعؼح ىیقّد ،اىا ةَ دنیم ةؼجؼی كغرت یکی از ظؼفیً ،ىـیؼ ىسازات ةَ ؿيث ىحضغیً
ىٍعلَای چٍیً كغرجی ؿیؼ ظّاُغ کؼد .و ةَ ؾتارجی دیگؼ ،در ایٍسا كغرت ٌاراضی ىٍعلَای کَ
ةَ ؿتب ٌاجّاٌی جکٍّنّژیکی كادر ةَ ىلاةهَ ةا جِغیغات ىـحلیو كغرت ةؽرگ ٌيیةاقغ ،جالش
ىیٌيایغ ةا جِغیغ ةَ وارد ؿاظحً دونثُای کّچکحؼ و ُيسّار ظّد کَ ىحضغ و از دوؿحان
كغرت ةؽرگ و صحی دونثُای ةی ظؼف کَ ارجتاط ؿیاؿی ةا ٌؽاعُای آیٍغه ٌغارٌغ ،در صّزه
جِغیغ و ضؼةات ُـحَای ،قیيیایی ،ةیّنّژیکی و صحی ىحؿارف ظّد و جضيیم ظـارت ةَ آٌِا از
ظعؼات صيهَ و رفحار ٌاىعهّب كغرت ىغاظهَ گؼ ٌـتث ةَ ظّد زهّگیؼی ٌيّده و ةازدارٌغگی
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ایساد ٌيایغ ( .)Harkavy,1998: 64نػا ،ىِوجؼیً ؾٍامؼ رؿیغن ةَ ىـیؼُای صیاجی در ایً ٌّع
از ةازدارٌغگی ٌاىحلارن ،ؾتارجٍغ از:
-1وزّد ىحضغیً ىٍعلَای كغرت ةؼجؼ؛
 -2در دؿحؼس ةّدن ىحضغان ىٍعلَای كغرت ىحعامو؛
ٌ -3لكَ پایگاهُای راُتؼدی ىحعامو در ىٍعلَ؛
 -4ىیؽان دؿحؼؿی ةَ پایگاهُای ىحعامو
 -5وزّد گؼوُای پیٌّغ در ىٍعلَ و ٌلكَ جّزیؽ آٌِا در ىٍعلَ.
ةٍایؼایً ،ىیجّان گفث کَ چٍیً ؿیـحيی ةؼای جضلق ؿَ ُغف زیؼ کارةؼد ظّاُغ داقث:
 زهّگیؼی از ىغاظهَ كغرت كّی و ىغاظهَ گؼ در اىّر ىٍعلَای؛ جِغیغ ىحضغان ىٍعلَای كغرت ىغاظهَ گؼ ةَ ىٍؼّر ىٍضؼف کؼدن كغرت ىحعامو؛ جأىیً ةلای دونث و رژیو ؿیاؿی ظّد در ةؼاةؼ جِغیغات.ةَ ُؼ روی ،اكغاىات ىّقکی رژیو ةؿخ ؾؼاق ؾهیَ اؿؼائیم و ؾؼةـحان ؿؿّدی در اکحتؼ 1991
ةَ ؾٍّان ىحضغیً ىٍعلَای ایاالت ىحضغه آىؼیکا در زٍگ اول ظهیر فارس و یا اٌحعاب ایً
ٌّع ؿیـحو کٍحؼنی جّؿط ج.ا .اؿالىی ایؼان ةَ ؾٍّان ٌؼام امهی ةازدارٌغگی ظّد کَ ىِيحؼیً
جسهی گاه آن در صال صاضؼ در صّزه ظهیر فارس كاةم ىكاُغه ىیةاقغ ،ىذالُای ظّةی از
ةکارگیؼی اؿحؼاجژی ةازدارٌغگی ىذهذی یا غیؼ ىـحلیو جّؿط دونثُای ٌاراضی ؿیـحيی در
اىّر ىٍعلَای اؿث ( .)Wesley,1999:4-5قيای کهی ایً ٌّع ةازدارٌغگی را ىیجّان ةَ مّرت
زیؼ ٌكان داد:
كغرت ىغاظهَ گؼ ةؼون ىٍعلَای

راةعَ ةازدارٌغگی

واصغُای ُيـایَ و ُيسّار كغرت ىٍعلَای ........جِغیغ ........كغرت ىٍعلَای
قکم  )1ةازدارٌغگی غیؼ ىـحلیو

ةازدارٌغگی ٌّیً در ٌؼو و ؿاظحار ٌّیً ٌؼام ةیً انيهم (دادهُای ٌؼؼی و یافحَُای جسؼةی)

23

 -6ةازدارٌغگی قتکَای (ةازدارٌغگی در ؿیـحو ارجتاط ىضّر) :ةا جضّل در ؿیـحو ةیً انيههی و
صؼکث آن ةَ ؿيث ارجتاط ىضّری و زیؼ ؿؤال رفحً ىفؼوضات و امّل ىعانؿات ىٍعلَای
ؿٍحی ،ؿیـحو ىغیؼیث ٌؼو ىٍعلَای ٌیؽ از صانث ؿاده گػقحَ ظّد ظارج و ةَ ؿيث
ؿیـحوُای قتکَای ؿیؼ ٌيّده اؿث .ةؼ ُيیً اؿاس ،در ایً ؿیـحو ٌیؽ ةَ ىاٌٍغ ؿیـحو
ةازدارٌغگی ؿٍحیُ ،غف صفغ ٌؼو ىعهّب ظّد و زهّگیؼی از رفحارُای ٌاىعهّب دقيً یا
ىحعامو ىیةاقغ .ةٍاةؼایًُ ،يچٍان ضيً ىؿحتؼ داٌـحً ىفؼوضات كتهی از اةؽارُا و فؼآیٍغُای
ىحفاوت از ؿیـحوُای ةازدارٌغگی کالؿیک اؿحفاده ظّاُغ قغ .از ُيیً رو ،در جتییً ایً
واكؿیثُای ٌّیً ،در ایً ؿیـحو ٌّیً جالش ىیقّد جا ةا جأکیغ و جيؼکؽ ةؼ ارجتاظات درون
قتکَای و ةیً قتکَای از زيهَ ارجتاط ةیً صهلَُا و ىضّرُا از فضاُا و فؼمثُای قتکَای
ةؼای ىلاةهَ ةا ظعؼات اصحيانی ٌاقی از ىغاظهَ كغرتُای ةؽرگ و ىحعامو و ُيچٍیً
ىحٍاؿب ؿازی كغرت در ىٍعلَ اؿحفاده قّد (رزّع ةَ كاؿيی .)1392 ،نػا ،ةا ایساد پیٌّغ ةیً
صهلَُای(صّزه ژئّاؿحؼاجژیک) ىعحهف و ةَ ؾتارجی ،پیٌّغ ةیً واصغُا و صّزهُای اؿحؼاجژیکی
و ژئّپهیحیکی آٌِا ةا یکغیگؼ از ظؼیق كعؽ و یا جلّیث زؼیان ارجتاظات ةیً صهلَُا و ىضّرُا
ؿیـحوُای جاةؿَ ( ىٍاظق) ىعحهف ةَ ؾٍّان اؿاس قکم دادن ةَ دتات راُتؼدی و در ٌحیسَ
آن ،ةؼای کٍحؼل و ظٍذی ؿازی اكغاىات راُتؼدی دقيً اؿحفاده ىیقّد .ةغیً جؼجیب کَ در
مّرت صيهَ ةَ ٌلعَای ظاص از آن ،ؿایؼ صهلَُا یا ٌلاط جضث جأدیؼ كؼار گؼفحَ و ؾکؾ انؿيم
آٌان را ةؼ اٌگیؽد و از ایً ظؼیقُ ،ؽیٍَ اكغام دقيً قغیغ ًا افؽایف ىییاةغ و ةغیً ؿتب از
صيهَ ىٍنؼف ىیگؼدد و ةازدارٌغگی ایساد ىیقّد (كاؿيی .)1395:86،ةَ ُؼ روی ،در ایً
ؿیـحو ٌّیً کٍحؼنی ،از ىغلُای ىعحهفی در زِث ایساد ةازدارٌغگی ىیجّان اؿحفاده کؼد ،کَ
ؾتارجٍغ از:
 -1ىغل ؿهـَ ىؼاجتی :در ایً ىغل ةَ دنیم ؿیعؼه ةؼظی از واصغُا ةؼ زؼیاٌات قتکَ
ىٍعلَای ،جيؼکؽ ىٍعلَای كغرت ةَ ٌِایث ظّد ظّاُغ رؿیغ .ةٍاةؼایً ،در ایٍسا ،ؿاىاٌَ قتکَ
ةنّرت ةهّکی ةَ صهلَ امهی ىحنم ىیگؼدد و ُؼ چَ از كاؾغه ُؼم ةَ رأس آن ٌؽدیک قّیو،
از جؿغاد صهلَُای امهی کو ظّاُغ قغ .در ایٍسا ،واصغ یا واصغُای ةازدارٌغه ،ىسيّؾَای از
صهلَُا را در صيایث ظّد ؿاىاٌغُی کؼدهاٌغ یا ةَ گٌَّای آٌان را ةَ یکغیگؼ پیٌّغ ىیدٍُغ،
کَ در مّرت ظـارت ةَ واصغ امهی قتکَ یا ؿاىاٌَ جضث کٍحؼل آن ،قتکَ فؼو ظّاُغ پاقیغ
کَ ؿتب ؿاز ةی ٌؼيیُای قغیغ ؿیـحيی ىیگؼدد .ةٍاةؼایً ،ةی ٌؼيیُای ىػکّر ىیجّاٌغ ةا
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جضيیم ُؽیٍَ ةؼ واصغ یا واصغُای ظاصٌ ،لف ةازدارٌغگی را ایفا ٌيایٍغ ،ةَ ؾٍّان ٌيٌَّ ،قتکَ
ىٍعلَای ىّزّد در كاره آىؼیکا از زيهَ آن ىیةاقغ ()Stocker and etc,2001:4
 -2قتکَ چؼظَای :در ؿاىاٌَ قتکَای ىيکً اؿث واصغُای ىٍعلَای ةنّرت چؼظَای ةَ
یکغیگؼ ىؼجتط ةاقٍغ و راةعَ آٌِا ةَ مّرت ظعی ةؼ كؼار گؼدد .چٍیً قتکَُای فاكغ ىضّر
ىؼکؽی اؿث و كغرت واصغُا ،ةؼ اؿاس زایگاه آٌِا در ایً قتکَ ىكعل ظّاُغ قغ .قتکَ
ىٍعلَای ظاورىیاٌَای از زيهَ ایً قتکَُا ةَ قيار ىیآیغ.
 -3قتکَُای صهلّی و ؿحارهای :از ؿّی دیگؼ در ؿاىاٌَ قتکَای چؼظَای ٌیؽ ىيکً اؿث
واصغُا ةنّرت صهلّی و ؿحارهای ةا یکغیگؼ ىؼجتط ةاقٍغ و از ایً راةعَ ،ةَ ىٍؼّر ایساد
ةازدارٌغگی ىّرد اؿحفاده كؼارگیؼد ) .)Newman, Barabasi, & Watts, 2006در چٍیً قتکَُایی
ؾهیؼغو قکم گیؼی کاٌّنُای ىٍعلَای ،ةَ دنیم ؾغم ؿاىاٌغُی کاىم زؼیاٌات ارجتاظی
ىٍعلَای ،ؿاىاٌَ قتکَ ىٍعلَای فاكغ ىؿیار و كغرت ىضّر ىؼکؽی اؿث و ُيچٍان كاٌّن
جّزیؽ كغرت ةؼ آٌِا صاکو اؿث ،ةَ ىاٌٍغ قتکَُای ىٍعلَای ظاورىیاٌَ و ظهیر فارس و زٍّب
قؼكی آؿیا .ىِوجؼیً صّزه کارةؼدی چٍیً ىغلُایی را ةایـحی در ایساد فؼمث و یا جضيیم
ظـارت ةؼ دقيً ةؼرؿی ٌيّد ،کَ ایً ىّضّع در ةازدارٌغگی غیؼ ىـحلیو کارةؼد ظّاُغ
داقث ( .)Lewicki,1999:185-188در ایً ظنّص ىِيحؼیً کارةؼدُای آٌِا ؾتارجٍغ از:
 ایساد اظحالل در قتکَُای ؿیاؿی ،اكحنادی ...و در ٌحیسَ درگیؼ ؿاظحً ُيؽىان دقيً درةضؼانُای ىعحهف؛
 افؽایف جؿغاد ظؼفُای درگیؼ در ةضؼان و در ٌحیسَ افؽایف فكارُای ةازدارٌغه ةؼ دقيً؛ ىحضؼر ٌيّدن دقيً از ظؼیق كعؽ ارجتاط کارکؼدی ةیً صهلَُای قتکَ؛ افؽایف اصحيال اجضاد و ائحالف ؾهیَ دقيً؛ افؽایف اصحيال ؿؼایث ةضؼانُا از ؿعش ىضهی و ىٍعلَای ةَ ؿایؼ ؿعّح افلی از زيهَزِاٌی و در ٌحیسَ ةاال ةؼدن ُؽیٍَ دقيً و در پی آن ،پیكگیؼی و ةازدارٌغگی در ةؼاةؼ اؾيال
ٌاىعهّب آٌِا؛
 افؽایف اصحيال ؿؼایث ؾيّدی ةضؼانُا و درگیؼ ؿاظحً ؿایؼ ؿعّح ىّضّؾی. -7ةازدارٌغگی ؿیاؿی :ایً ٌّع ةازدارٌغگی ٌیؽ یکی دیگؼ از ؿیـحوُای کٍحؼل ٌؼو ةیً انيهم
اؿث ،کَ از اةؽارُای اجضاد و ائحالف در ةؼاةؼکارگؽاران جِغیغ اؿحفاده ىیقّد .از زيهَ ىِيحؼیً
کارکؼدُای چٍیً ؿیـحيی ؾتارجٍغ از:
 -جلّیث امم ةازدارٌغگی در ةؼاةؼ صيالت اصحيانی؛
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 جلّیث ةٍیانُای دفاؾی ،از زيهَ ةِؼه گیؼی از ىٍاةؽ ،ىّكؿیث و جّان دونثُای ىحضغ؛ جلّیث ةازدارٌغگی در ةؼاةؼ صيهَ ةَ ىحضغیً؛ دؿحیاةی ةَ ىٍافؽ ىكحؼك اصحيانی و ىضؼوم ؿازی كغرت یا كغرتُای ىغاظهَ گؼ.استزاتژیهبی ببسدارندگی هنطقهای
و ؿؼاٌسام ایٍکَ ةا جّزَ ةَ ُغف امهی ةازدارٌغگی کَ ةَ دٌتال ةِؼه گیؼی از جِغیغات جّؿط
یکی از ظؼفیً ةَ ىٍؼّر اكٍاع و ىٍنؼف ٌيّدن دقيً از صيهَ اصحيانی اؿث ( ،)Huth,1999و
ُيچٍیً اٌّاع وضؿیثُای اؿحؼاجژیک (ةازی ىتحٍی ةؼ صامم زيؽ زتؼی مفؼ و یا ىحغیؼ)ُ ،ؼ
ؿیـحو ةازدارٌغگی چِار اؿحؼاجژی را در پیف رو ظّاُغ داقث:
-1اؿحؼاجژی جِازيی :چٍیً اؿحؼاجژیُایی در واكؽ ةؼ اؿاس ةازیُای اؿحؼاجژیک ىتحٍی ةؼ
جِغیغ ىحلاةم قکم ىیگیؼٌغ  ،و در آن مضٍَ ؾيهیات اؿحؼاجژیک در ظاك دقيً و ةیؼون از
ىضغوده ؿؼزىیٍی ظّدی جؼؿیو ىیقّد و جّؿط کكّرُای كاةهیث کارةؼد داردکَ در ىؿادنَ
دفاع -جِازو ،درصّزه كغرت جِازيی از ىؽیثُای الزم از زيهَ در صّزهُای جکٍّنّژیکی و
اكحنادی و ...ةؼ ظّردارٌغ (. (levey,2008: 537
در ایً اؿحؼاجژی جالش ىیقّد جا ةا ةِؼه گیؼی از جـهیضات پیكؼفحَ کَ جّان ٌاةّدکٍٍغگی
ٌلاط ُغف را در ؾيق ظاك دقيً ظّاٍُغ داقث ،اىکان جِغیغ دقيً ةَ اؾيال ىسازاتُای
ؿعث و قکٍٍغه را فؼاُو ىیٌيایٍغ و ىؿيّالً در كانب دو ىغل پاؿط اٌؿعاف پػیؼ و جالفی
گـحؼده ىّرد اؿحفاده كؼار ىیگیؼد.
 –2اؿحؼاجژیُای دفاؾی :در ایً اؿحؼاجژیُ ،غف صفاػث از ؿیـحو ؿیاؿی یا ىٍعلَای ةَ
گٌَّای اؿث کَ در ةؼاةؼ صيالت دقيً ،ةلاء آن جضيیً گؼدد ،و در آن ،ةَ دقيً چٍیً انلا
ظّاُغ قغ کَ ةَ دنیم ةؼظّرداری از جّاٌاییُای الزم دفاؾی ،جِازو آن ىّفلیث آىیؽ ٌعّاُغ
ةّد و كادر ةَ جـهیو ٌيّدن آن ٌيیةاقغ و از ایً ظؼیق ىاٌؽ صيهَ گؼدد .ىِوجؼیً گٌَّ
ةٍغیُای ایً ٌّع اؿحؼاجژی ؾتارجٍغ از:
 دفاع ٌؼاىی :کَ ةا جأکیغ ةؼ اؿحفاده از ٌیؼوی ٌؼاىی و جکٍّنّژیُای پیكؼفحَ و ؿایؼؿیـحوُای واةـحَ ةا آن ىؼجتط ىیةاقغ.
 دفاع قتَ ٌؼاىی :کَ ةؼ دفاع از ظؼیق ٌیؼوُای قتَ ٌؼاىی ىحكکم از اككار ىؼدم ىتحٍی ةّدهو دفاع كهيؼویی و ؿؼزىیٍی را در دؿحّرکار كؼار ىیدُغ.
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 و ؿؼ اٌسام دفاع غیؼ ٌؼاىی یا غیؼ ؾاىم اؿث کَ در آن جالش ىیقّد اؿحضکاىات و ؿاىاٌَداظهی ؿیـحو در اةؿاد ىعحهف (اىٍیحی ،اكحنادی و )....ةَ گٌَّای ظؼاصی قٌّغ کَ صغاكم
آؿیب پػیؼی را در ةؼاةؼ صيالت دقيً داقحَ ةاقٍغ.
 -3اؿحؼاجژی اظيیٍان ؿازی :ایً اؿحؼاجژی ةؼ ؾغم جِغیغ دیگؼان و انلای ایً ىِو کَ اكغاىات
آن کكّر جِغیغی ةؼای ركتا ٌعّاُغ ةّد ،جأکیغ دارد و از ظؼیق اظيیٍان ؿازی قفاُی ،كّاؾغ
غیؼ رؿيی ُيکاری ،رژیوُای ىضغود اىٍیحی و پػیؼش ةؼظی جؿِغات الزم االزؼا و ...ىّرد
ازؼا كؼار ىیگیؼد .ةَ ؾٍّان قاُغ ىذال ىیجّان ةَ ؿیاؿث جٍف زدایی و جؽ (دکحؼیً) گفحگّی
جيغنُا در دونث ُكث ؿانَ ىضيغ ظاجيی (رزّع ةَ :ىكیؼزاده ،)1384:43،و یا قکم گیؼی
جّافق ُـحَای ىیان ج .ا .ایؼان و کكّرُای  5 +1در كانب ةؼٌاىَ اكغام ىكحؼك ىّؿّم ةَ
«ةؼزام» اقاره ٌيّد.
 -4اؿحؼاجژی ؿازش یا پیٌّغ :کَ در آن رفؽ ىّاٌؽ و ؾهم امهی قکم گیؼی ىٍاككَ ةا دیگؼان
ىّرد جّزَ كؼار ىیگیؼد .ةَ ؾتارجی ،چٍیً اؿحؼاجژیای ةَ ىؿٍای دؿث کكیغن و رُا ؿازی
اُغاف اؿث ،کَ از ویژگی ؿيتهک ةؼظّردار ىیةاقغ .ةَ ؾٍّان قاُغ ىذال ،قکم گیؼی پیيان
کيپ دیّیغ ىیان رژیو غامب مِیٌّیـحی و ىنؼ در  1979از آن زيهَ ىیةاقغ (رزّع ةَ:
ىیهحّن ادوارز.)1387،
هتغیزهبی تأثیز گذار بز استزاتژیهبی ببسدارندگی

ٌکحَ ةـیار ىِو در جلـیو ةٍغی و ةکارگیؼی ُؼ ٌّؾی از اؿحؼاجژیُای ىػکّر ،جؼؿیو مضٍَ
ؾيهیات اؿحؼاجژیک ةؼ ىتٍای ىؿادنَ کهی دفاع – جِازو ىیةاقغ .چؼاکَ ،اجعاذ ُؼ ٌّؾی از
اؿحؼاجژیُای ةازدارٌغگی ،ىـحهؽم ةکارگیؼی دو دؿحَ از اةؽارُای دفاؾی و جِازيی اؿث ،کَ
ُؼکغام ىؿعّف ةَ ٌلاط ُغف اؿث و از ؿّی دیگؼ ٌیؽ ُؼ کكّری دارای ٌلاط آؿیب پػیؼ و
ُيچٍیً فؼمثُایی اؿث ،کَ ىیجّاٌغ ةؼ ٌّع روشُای ةازدارٌغه آن ىؤدؼ واكؽ گؼدد
(كاؿيی .)1394:26،ةٍاةؼایً ،قٍاظث فؼمثُا ،ىضغودیثُا و یا ةکارگیؼی اةؽارُای دفاؾی–
جِازيی ،ىـحهؽم قٍاظث ؾّاىم و ىحغیؼُای جأدیؼگػار ةؼ آن اؿحؼاجژی اؿث .ایً ىِو ،در
ادةیات کالؿیک ةازدارٌغگی ةغیً دنیم کَ جِغیغات و راُتؼدُا از جٍّع و یا ُو زىاٌی ةؼظّردار
ٌتّده ،ةٍاةؼایً ،جّازن ؿازی ةـیار ؿاده جهلی ىیقغ .ةؼای ٌيٌَّ جّازن دفاع -جِازو از ظؼیق
جـهیضات ٌؼاىی جضلق ىییافث  .چؼاکَ ،جِغیغات ةـیار ؿاده و در یک كانب کهی یؿٍی ٌؼاىی
جؿؼیف ىیقغ  .اىا در دوره ٌّیً ،ؿیـحو ةازدارٌغگی ةَ مّرت ُو زىان ةا جٍّؾی از جِغیغات
ىعحهف روةَ رو اؿث .ةٍاةؼایً ،جّازن ؿازی ةؼ پایَ جٍّع و ُو زىاٌی جِغیغات در كانبُای
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ؿیاؿیٌ ،ؼاىی ،اكحنادی و فؼٍُگی قکم ىیگیؼد .از ؿّی دیگؼ ةا جّزَ ةَ کذؼت ارجتاظات
درون قتکَای در ؿاظث ٌّیً ةیً انيههی ،ىلاةهَ ةا ٌّع ظامی از جِغیغ ،انؽاى ًا راُتؼدی ُو
زٍؾ را ظهب ٌعّاُغکؼد.
نػا ،در كانب جئّریک ،اٌحعاب اؿحؼاجژیُای ٌّیً ةازدارٌغگی ،ارجتاط ىـحلیيی ةا جئّری دفاع-
جِازو در ؿعّح ىٍعلَای ظّاُغ داقث .ةؼ ایً اؿاس ایً جئّری ،دفاع یا جِازو و ٌّع ىؿادنَ
ةیً آٌِا ،کكّرُا را ةَ اجعاذ یکی از آٌِا ؿّق ظّاُغ داد .ةَ ؾتارجی ،ؿِّنث دفاع و ىكکم
ةّدن جِازو ،اٌحعاب اؿحؼاجژی دفاؾی و ؾکؾ آن اجعاذ اؿحؼاجژی جِازيی را ةَ دٌتال دارد
) .)Biddle,2001:743ةٍاةؼایً ،ؿیـحو ةازدارٌغگی ةَ ؾٍّان یکی از ؿیـحوُای کٍحؼنی کَ
وػیفَ جأىیً ٌؼو و اىٍیث ىٍعلَای و ةیً انيههی را ةؼ ؾِغ دارد ،قغیغاً جضث جأدیؼ ىحغیؼُای
اؿث کَ ىؿادنَ ىػکّر را قکم ىیدٍُغ ،کَ ىِوجؼیً آنُا ؾتارجٍغ از:
 -1زغؼافیایی ظتیؿی و فیؽیکی ىاٌٍغ ؾّارض زىیً ،آب و ُّا و اكهیو ،جّپّگؼافی و زُکكی،
پّقف گیاُی ،ؿّاصم و...؛
 -2زغؼافیایی فؼٍُگی قاىم انگُّای زيؿیحی ،پؼاکٍغگی كّىی– ٌژادی و ىػُتی،
ؿاظحارُای ازحياؾی و ٌلكَ ارجتاظات ةیً اكّام و( ...کانیٍؽ)1384،؛
 -3زغؼافیایی اٌـاٌی و پؼاکٍغگی زيؿیث و...؛
 -4زغؼافیایی اكحنادی و ٌضّه پؼاکٍغگی ىؼاکؽ وجأؿیـات ىِو اكحنادی کكّر...؛  -5ظعّط و
قتکَ ارجتاظی ىٍعلَای و کكّری از زيهَ ظعّط ریهی ،زادهُا ،آةؼاهُای داظهی ،ةٍادر،
فؼودگاهُا و پم ُاو  ...کَ ؿتب جـِیم در ؾيهیات ٌؼاىی و نسـحیکی ظّاٍُغ قغ
(کانیٍؽ.)114-72 :1385،
 -6ؿعش و ٌّع جکٍّنّژی ٌؼاىی از ةؿغ دفاؾی یا جِازيی ةّدن آن؛
 -7دکحؼیً ٌؼاىی دونثُا ،جؼکیب و ؿاظحار ٌیؼوُای ىـهش و ُيچٍیً ىأىّریثُای واگػار
قغه ةَ آٌِا در صّزهُای دفاؾی و جِازيی؛
 -8ىاُیث دیپهياؿی و انگُّای رفحاری ؿیاؿث ظارزی کكّر در ىضیط ةیً انيهم
()Biddle,2001:746-751؛
 -9ىحغیؼُای ؿیاؿی و ازحياؾی داظهی و یا ةَ ؾتارجی ىیؽان پیٌّغ ٌؼام ؿیاؿی ةا ىؼدم و
ىلتّنث و وفاداری آٌِا ةَ رژیو صاکو ،کَ در مّرت اؿحضکام چٍیً پیٌّغی دفاع از كهيؼو
ؿؼزىیٍی آؿانجؼ ظّاُغ ةّد؛
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 -9وزّد ىٍاظق یا قتکَُای ُيسّار کَ از صـاؿیثُای کارکؼدی ةَ ىاٌٍغ ژئّپهیحیکی،
ژئّاکٌّّىیکی و ...ةؼظّردار اٌغ؛
 -10ؿاظحار و ٌّع ؿیـحوُای ةیً انيهم و ىضغویث ُای صاکو ةؼ آٌِا.
ىٍعق جئّری دفاع – جِازو
قکم قياره  -2ةازؿازی ةٍیادُای جئّری دفاع – جِازو ()Biddle,2001:745

Rebuilding the Foundations of Offense-Defense Theory
ةازؿازی ةٍیادُای جئّری دفاع  -جِازو
Orthodox Offense-Defense Theory
ىٍعق جئّری دفاع  -جِازو

ؾهم کكيکف (ٌؽاع)

تکوولوژی؟

ىـاةلَ جـهیضاجی

وضعیت پیمانيا (ائتالف ،اتحاد و
)...
رفتار بحران زا
ساختار سیستم
میزان خویشتوداری
THE Balance as cause

جِازو Offense
دفاع Defense
جّازن Balance

جغرافیا؟
میزان
تواهایی؟
الگويای رفتار سیاسی؟

The Balance as Effect

ؾالوه ةؼ ایٍِا ،ةؼظی ٌیؽ ةا دیغگاه ؿیـحيی ،ىحغیؼُای زیؼ را در ىؿادنَ دفاع – جِازو ىعؼح
ىیٌيایٍغ:
 ٌفّذپػیؼیُای زغؼافیایی؛ كغرت جسيیؽ یافحَ؛ درزَ و ىیؽان ظّیكحٍغاری؛ ىضغودیثُای ؿاظحاری؛ جکٍّنّژی ٌؼاىی (.)Tang,2004:1-34در ایً راؿحا ،ةؼ اؿاس جؿاىم ةیً ىحغیؼُای ىػکّرٌّ ،ع ظامی از ىضیط اؿحؼاجژیک قکم
ىیگیؼد  ،کَ ایً ىضیط اؿحؼاجژی ةازدارٌغگی ظامی را در پی ظّاُغ داقث .انتحَ ةؼای درك
ىضیط ىػکّر ةیف از ُؼ ىحغیؼی ،ىیةایـث ةَ اُيیث ىحغیؼُای زغؼافیایی و ایٍکَ چَ
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ىّكؿیحی در زىیً دا رٌغ و ایً ىّكؿیث چَ قؼایعی را ةؼای آن فضا و ُيچٍیً چَ جأدیؼاجی ةؼ
ؿایؼ ىحغیؼُا ایساد ىیکٍغ ،جّزَ ٌيّدُ ،ؼ چٍغ ؿایؼ ىحغیؼُا ٌیؽ ةعّر ىغاوم در صال ٌفّذ ةؼ
ىحغیؼ زغؼافیائی ظّاٍُغ ةّد (.)Gonson,2004:143
تحلیل و نتیجه گیزی
امّالً ةازدارٌغگی ةَ دنیم ىضیط آٌارقیک ؿیـحو ةیً انيهم کَ در آن واصغُا ُيیكَ در
ىؿؼض رفحارُای ٌاىعهّب ؿایؼیً كؼاردارٌغ ،اىؼی رایر در ؿیاؿث ظارزی و اؿحؼاجژی کكّرُا
ىضـّب ىیگؼدد و ُغف امهی آن ٌیؽ زهّگیؼی از رظغاد چٍیً رفحارُایی اؿث.
ایً ٌّع ؿیـحو کٍحؼنی (واپاقی) ةَ دنیم ؿاةلَ ظّالٌی جاریعی در جٍؼیو رواةط راُتؼدی
ىیان اةؼ كغرتُا  ،از زيهَ ىِيحؼیً ىتاصخ ٌؼؼی ؾهو رواةط ةیً انيهم ىضـّب ىیقّد کَ ةا
پایان زٍگ ؿؼد و فؼوپاقی اجضادزياُیؼ قّروی ةا قکم گیؼی ٌؼام ؿیعؼه زّیاٌَ ؿاظث
ٌّیً ةا اؿحیالگؼی ایاالت ىحضغه آىؼیکا و ىٍعلَگؼایی ُژىٌّیک آن ،ایً وضؿیث قکم
ىٍعلَای ةَ ظّدگؼفحَ اؿث .از ایً رو ،ةازدارٌغگی در ایً صّزه ةـیار صـاس ةّده و از اُيیث
ویژهای ةؼظّدار قغه اؿث .ةٍاةؼایً ،در صّزه کارةؼدیٌ ،ؼؼیَُا ،اٌّاع ؿیـحوُای ةازدارٌغگی و
ةّیژه کاةؼدُای ىٍعلَای آن ،ةا جّزَ ةا جِغیغات ىحٍّع و ٌّیً ىعؼح ىیگؼدد.
ایً ؿیـحو از دو ىغل ىٍعلی و فیؽیکی جكکیم قغه و ةؼ صـب اةؽارُاو ؿایؼ ىحغیؼُا ،گٌَّ
ةٍغی ىعحهفی را در ظّد زای داده اؿث .اىا کارةؼد و زایگاه ٌّع ظامی از ىغل در اؿحؼاجژی
کكّرُا ،ةَ ىحغیؼُای ؿاظحاری ،زغؼافیایی ،جکٍّنّژی ٌؼاىیٌّ ،ع دکحؼیً ٌؼاىی و ؿاظث
ٌیؼوُای ٌؼاىی و اؿحؼاجژیک و ...ةـحگی دارد .ةؼ ایً پایَ ،اؿحؼاجژی ایاالت ىحضغه آىؼیکا ،ةَ
ىٍؽنَ كغرت پیؼوز ىیغان در دوره ٌّیً ،ةـحَ ةَ ٌیازُای اؿحؼاجژیک در زِث قکم دادن ةَ
ؿیـحو ةازدارٌغگی ظّد و ةؼ اؿاس ٌّع و ویژگی ٌلاط ُغف و ُيچٍیً ؿعش جِغیغات اؾيانی
از ؿّی ىٍاظق اىً و آقّب ؿیـحيی ،ةَ جؼجیب از ٌّع ُيیاراٌَ و چٍغزاٌتَ گؼایی ىكارکحی
ةَ ىاٌٍغ ؿازىان ٌاجّ در صّزه اروپائی و در ىٍاظق آقّب ؿیـحيی از ٌّع ىحؿارف ،یکساٌتَ و
گـحؼده ظّاُغ ةّد ،کَ ٌيٌَُّایی از چٍیً ٌؼيی را ىیجّان در ىٍعلَ ظاورىیاٌَ و زٍّب
قؼكی آؿیا و ...ىكاُغه کؼدُ .ؼ چٍغ کَ اىؼوزه ةَ ٌؼؼ ىیرؿغ ةا جّزَ ةَ ٌؼام جّزیؽ كغرت
زِاٌی ةَ ویژه از ةؿغ چؼظَ كغرت ،ؿیعؼه ایً کكّر ةؼ ؿیـحو ةیً انيههی در وضؿیث رو ةَ
زوال در صال ؿیؼ ىیةاقغ ،کَ ٌحیسَ آنٌ ،ؼو ىِار کٍٍغه ىیةاقغ کَ در آنُ ،ؼ چٍغ ٍُّز
ایاالت ىحضغه آىؼیکا در ىغیؼیث ٌؼو زِاٌی ،ؿیعؼه ؿاةق را ٌغارد ،اىا ُيچٍان ةَ ؾٍّان
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زایگاه ةؼجؼ و ىِارکٍٍغه ؿیـحو ةیً انيههی و قتکَُای آن ىعؼح ىیةاقغ .کَ در ایً صانث،
ٌؼو زِاٌی در كانب ةازدارٌغگی «یکساٌتَ و ىكارکحی» ظّد را ىحسهی ىیٌيایغ و دونث ؿیعؼه
زّ (آىؼیکا) ٌیؽ ةَ ؾٍّان کارگؽار امهی ٌؼو ؿیـحيی ةَ ایً انگّ از ةازدارٌغگی ؾالكَ ٌكان
ظّاُغ داد؛ چؼاکَ ،ضيً کاُف ُؽیٍَُای فؽآیٍغه ٌؼاىی ،از ىّج ؿّاری ؿایؼ كغرتُای
ركیب زهّ گیؼی ظّاُغ کؼد و ةغیً جؼجیبُ ،ژىّن (آىؼیکا) ىیجّاٌغ ظّد را از قيّل كاٌّن
زوال (یا ةازده ٌؽونی) دونثُای ؿیعؼه زُّ ،ؼ چٍغ ةَ قکم ىّكث دور ٌيایغ .گّاه چٍیً
جغییؼ وضؿیحی در ىغیؼیث ٌؼو ؿیـحو زِاٌی در قؼایط کٌٍّی در صّزه ظهیر فارس و زٍّب
قؼكی آؿیا در صال قکم گیؼی اؿث .ایً در صانی اؿث کَ ةا زوال ةیكحؼ دونث ؿیعؼه زّ و
جضؿیف ٌؼام ؿیعؼزّیاٌَ ،ىٍاظق از اؿحلالل ةیكحؼی ةؼظّدار ىیقٌّغ و جيایم كغرت یا
كغرتُای ٌاراضی ىٍعلَای ةَ ؿيث ؿیـحوُای ٌّیً راُتؼدی دفاؾی در ؿعّح ىٍعلَای از
ٌّع ىحؿارف ،غیؼ ىـحلیو و ةّیژه در كانبُای ٌّیً كغرت ُّقيٍغ قتکَای (ةؼ آىغه از
ؿیـحوُای ؿیتؼٌحیک ٌـم ؿّم کَ در آن کٍحؼل از ظؼیق ارجتاظات و جؼکیب كغرت ؿعث و
ٌؼم اؿث) در ةؼاةؼ كغرت ىغاظهَ گؼ ىٍعلَای یؿٍی ُژىّن (آىؼیکا) ،ةا ٌكان دادن جّاٌاییُا و
ُغف كؼار دادن ٌلاط ضؿف ُژىّن ؿیـحيی از زيهَ در صّزة آؿیب پػیؼی ىحضغیً
ىٍعلَای آن ،ىّضّؾیث ةیكحؼی ظّاُغ یافث.
هنببغ
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