بازدارندگی ،مکانیزم مقابله با تهدیدات نامتقارن
(مطالعه موردی رابطه ایران و امریکا)

واحد علوم و تحقیقات

فاطمه نوریفرد

*

چكيده
در مقاله حاضر ،رهیافتهای گوناگونی در زمینه شناخت مکانیزمهای بازدارندگی که در قبال تهدیدات نامتقارن ممکن
میباشد ،ارایه گردیده است .در ادامه درصدد پاسخگویی بهاین پرسش خواهیم بود که چگونه میتوان از بازدارندگی
بهعنوان مکانیزم مقابله با تهدیدات نامتقارن سود جست؟
بنابراین از تجزی هوتحلیل مدل مذکور ،اصلیترین مفروض مقاله حاضر را تحت چهار عنوان ،اقدامات بازدارنده،
اقدامات اعمال فشار ،اقدامات ضداستقرار و اقدامات ضدتهاجم مطرح خواهیم کرد که مجموعه این رویکردها بهطور
نسبی میتواند برای اجرای یک طرح موفق از مدل بازدارندگی متقابل باشد.

کلید واژهها
ضدتهاجم و اهرمهای مقابله.

* فارغالتحصیل مقطع کارشناسیارشد رشته علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 7پاییز و زمستان 1386

تهدیدات نامتقارن ،بازدارندگی ،عملیات جایگزین ،باورپذیری ،اعمال فشار ،مخاطرهجویی ،استراتژیهای ترکیبی،
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مقدمه
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امروزه ادبیات موجود در زمینههای راهبردی و دفاعی بر مفهوم نبرد نامتقارن 1تأکید بسیار دارند .این امر نه تنها در
کشورهای پیشرفته ،بلکه در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته هم مورد توجه قرار گرفته است.
وقوع حادثه یازده سپتامبر  ،2001منجر بهظهور اشکال جدیدی از تهدیدات در صحنه بینالمللی گردید .لذا منطقه
خاورمیانه نیز از تیررس این تهدیدات جدید دور نمانده و تحت تأثیر شاخصهای هژمونیکگرایی ایاالتمتحده
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امریکا ،بحرانهای منطقهای بهگونهای وسیع افزایش یافته است .از اینرو در چنین فضایی نگرانیهای امنیتی
بازیگران منطقهای بهویژه ایران تا حدودی افزایش یافته است و طبع ًا هرکدام از واحدهای سیاسی منطقه سعی در
ارتقای موقعیت خویش دارند.
بنابراین در چنين وضعيتي ،اتخاذ پارهاي از استراتژيها بهويژه تعقيب راهبرد دفاعي مناسب براي امنيت
جمهوري اسالمي ايران در مقابله با تهدیدات نامتقارن در قالب مدل بازدارندگی 2عینیت مییابد.
در اين راستا ،بند  24سند برنامههاي توسعه سياسي ،اقتصادي و فرهنگي بر ارتقاي توان دفاعي نيروهاي مسلح
براي حفاظت از منابع حياتي كشور و انقالب اسالمي تأكيد مينماید و مبناي راهبرد دفاعي كشور را بر اساس
بازدارندگي تعريف ميكند .در اين بند آمده است؛ «ارتقاي توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي ،ابتكار عمل
()1
و مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقالب اسالمي و منابع حياتي مهم كشور میباشد».
اما ارزيابي درست و دقيق عناصر تشكيلدهنده مقابله با تهديدات نامتقارن ،مشروط بهتجزيهوتحليل دقيقتر
پارامترهاي اصلي مكانيزم مقابله ميباشد .در روند ارزیابی مدل مذکور ،بررسی و تبیین رویکرد رئالیسم ،ضروری
بهنظر میرسد ،چرا که بازدارندگی مبتني بر انگارههايي درباره نظامهاي تهديد و تعهدات مشروط بهاعمال مجازات
است که بهطور خاص با شاخه مطالعات راهبردي در سنت واقعگرا همخوانی دارد .بدينترتيب ،بازدارندگي موردي
خاص از روابط قدرت است.
رئاليستها ،اصول خود را بر پايه دانايي و فردگرايي استوار ساخته و بهپيشبينيهاي خيالپردازانه دلخوش
نميدارند .آنها ضمن تأكيد بر موضوع امنيت معتقدند كه چنانچه دولتي نتواند امنيت خود را حفظ كند ،قادر بهانجام
هيچ كاري نخواهد بود .تحت چنین شرايطی نيروي نظامي كارآمد براي حمايت از ديپلماسي ،سياست خارجي و در
()2
نهايت تأمين امنيت ضروري میباشد.
تحليلگران واقعگرایی معتقدند كه سياست خارجي كشورها در محيطي در تعامل هستند كه فاقد قوه فائقه
مركزيباشد ،البته نه بهآن معنا كه بينظمي حاكم باشد ،بلكه بدینمفهوم كه هيچگونه اقتدار و برتري بهمنظــور
ايجاد قواعد و رويههاي قانوني وجود ندارد و بر ذاتي بودن حاكميت كشورها صحه ميگذارد.
در چارچوب رویکرد مزبور در نظام بینالملل هر کشوری با تكيه بر اصل خودياري بايد بهفكر خود باشد و
قوه فائقه عاليتري براي حمايت آنها نيست .بنابراین هر واحد سياسي بايد بهدنبال توانمندسازی و توليد قدرت
خویش باشد.
1. Asymmetric war fare
2. deterrence
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بنابراین با در نظر گرفتن موارد مذكور حفظ و تماميت ارضي كشور ،دفاع از كشور در مقابل تجاوزات خارجي،
حفظ توان مقابله با تهديدات نظامي و امنيتي ديگر بازيگران و ايجاد محيطي با ثبات براي تأمين منافع ملي و
گسترش ارزشهاي اسالمي از مهمترين اهداف استراتژي دفاعي جمهوری اسالمی ایران ميباشد .بهعالوه در
راستاي هدف توانمندسازي كشور بايد بر تقويت بنيه تكنولوژيكي ،عملي و تحقيقاتي در ابعاد نظامي ـ اقتصادي
نيز تأكيد گذارد ،تا از اين رهگذر بتوان در منطقه ،نفوذ سياسي خویش را افزايش داده و مرزهاي امنيتي خود را
گسترش دهيم.
بنابراین عناصر مهم استراتژي بازدارندگي ،شامل رقابت فشرده و شدید تسليحاتي که مجهز بهمدرنترين
سالحها و تكنولوژي تسليحاتي ميباشد ،است .طبيعت ًا در این راستا دارا بودن يك كادر ديپلماسي قوي براي تحقق
استراتژي بازدارندگي در كنار رقابت تسليحاتي از لوازم مهم براي كشور بازدارنده است .در حقیقت كشور بازدارنده
بايد پیوسته در رقابت تسليحاتي حضور فعال داشته و بهطور روزافزون در پي دستیابی بهپيشرفتهترين فناوریهای
نظامي و برتري تسليحاتي نسبت بهدیگران باشد.
با توجه بهاينكه جمهوري اسالمي ايران با موج گستردهای از تهديدات ،بهویژه تهدیدات نامتقارن مواجه است
كه خود دارای روندي بسيار پيچيده بوده ،لذا تعریف تهدید نامتقارن در مبحث بعدی ضروری بهنظر میرسد.

تهدیدات نامتقارن
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واژه تهدیدات نامتقارن از دهه  90بهکار گرفته شده که گستره وسیعی از تهدیدات نامتعارف را شامل میشود .در
اولین نگاه ،عدم تقارن یعنی بهره جستن از نوعی تفاوت که بهغلبه بر دشمن منجر میشود .تهدیدات نامتقارن
بهاشکال مختلفی تعریف شده است ،در ضمن اینگونه تهدیدات در کلیه گزارشها ،اسناد و مکتوبات در کنار جنگ
()3
نامتقارن دیده میشود.
جنگ نامتقارن یعنی اندیشیدن ،سازماندهی کردن و انجام عملیات متفاوت از آنچه دشمن انجام میدهد،
()4
بهمنظور بهحداکثر رساندن برتریهای خود یا بهرهبرداری از نقاط ضعف دشمن.
تهدیدکنندههای نامتقارن میکوشند تا نقاط ضعف دشمن را هدف قرار داده ،با شمار نیرویی کم و با راهبرد جنگ
()5
بدون درگیری و یا بهکارگیری عملیاتهای انتحاری و انجام عملیات از راه دور بهدشمن قوی ،ضربه وارد کنند.
تهديدهاي نامتقارن نسبي بوده و برخي از برخي ديگر نامتقارنتر هستند .آنچه اين تهديدها را بهتهديدهاي
نامتقارن تبديل ميكند ،تفاوت در مفاهيم عمليات است و اينكه چنين تهديدهايي عليه آسيبپذيریهاي غيرمنتظره
دشمن بهكار ميرود .در اين مورد كشوري كه هدف تهديد قرار ميگيرد ،معمو ًال غافلگير میشود و اين حالت
گيجكننده ممكن است واكنش طرف مقابل را بهتأخير اندازد)6(.
در مجموع عناصر اصلی تهدیدات نامتقارن ،استفاده از روشهای مبتکرانه و خالقانه ،بهرهگیری از نقاط آسیبپذیر
()7
دشمن ،استفاده از فناوریهای پیشرفته ،تضعیف اراده دشمن برتر و تأکید بر تأثیرات نامتناسب میباشد.
با توجه بهموارد مذکور ،نکته مهم در بحث پیرامون تهدیدات این است که تهدیدات ،امور ثابتی نیستند ،بلکه
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مرتب ًا و بر مبنای مقتضیات و تحوالت زمان ،محیط و میزان درک و شناسایی آن متغیر است .لذا راهبردهای دفاعی
با استفاده از استراتژی بازدارندگی ضرورت ًا با ترکیبی از قدرت نظامی ،سیاسی ،دیپلماتیک ،اقتصادی و اطالعاتی
با طرف مقابل برخورد خواهد کرد .تصمیمگیرندگان بهمنظور گزینش میان استراتژیهای مختلف باید دقیق ًا نسبت
بهتواناییهای کشور خود و همچنین قابلیتها و نحوه نگرش متخاصمین بالقوه واقف باشند.
بنابراین بهنظر میرسد که بهرهگیری از توانمندیهای منحصر بهفرد و تاکتیکهای مبتکرانه میتواند راهحل
مناسب مقابله را در راستای استراتژی بازدارندگی ایجاد کند .همچنین استفاده از تدابیر ضددسترسی میتواند حالت
بازدارندگی مطلوبی را ممکن سازد و مانع از ورود نیروهای امریکایی بهمنطقه امنیتی ایران شده و یا موجب کند
کردن حرکت آنان شود.
بنابراين ما تدابير ضددسترسي را در چهار گستره كه با هم در تعامل نيز ميباشند ،بهعنوان عناصر بازدارندگي در
مقابل تهديدات نامتقارن در نظر ميگيريم كه بهطور كامل و منسجم در جدول شماره ( )1بهنمايش خواهيم گذاشت.
جدول شماره (  :) 1خالصه اقدامات مقابله با تهديدات نامتقارن
اهداف

زمان

راهبرد و سطح اقدامات

رویکردها
اقدامات بازدارنده

بازداشتن و یا محدود
کردن دشمن و متحدین
از شرکت در بحران

هنگام صلح

شناخت متخاصم
اعتبار
باورپذیری

اقدامات اعمال فشار

ممانعت و محدودیت
دشمن و متحدین
در بحران

عامل زمان
هنگام صلح و
یا اوایل بحران
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ممانعت و محدود کردن اوایل بحران و
اقدامات ضداستقرار استقرار نیروهای دشمن یا هنگام بحران
و متحدین آن در منطقه
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اقدامات ضد تهاجم

اگر صلح میخواهی
مهیای نبرد باش

اواسط بحران
و یا اواخر
بحران

توانایی
نفوذ
مخاطرهجویی
مدل ترکیبی
بازدارندگی
جنگ نامتقارن
دفاع عامل
دفاع غیرعامل

1ـ اقدامات بازدارنده جمهوری اسالمی ایران در مقابله با تهديدات نامتقارن
اقدامات بازدارنده بهاقداماتي گفته ميشود كه از ورود نيروهاي دشمن و يا متحدانش بهمنطقه بحران يا ارسال
كمكهاي سياسي ـ نظامي بهآنها جلوگیریشود و از طريق نمايش قدرت يا ديپلماسي صورت ميگيرد .اقدامات
بازدارنده معمو ًال در مرحله اوليه بحران انجام ميگيرند ،هرچند بازدارندگي ممكن است حتي پس از شروع درگيري
نيز ادامه يابد.
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تشخيص اينكه چه زماني بازدارندگي موفق خواهد بود و يا شكست خواهد خورد ،ضرورت داشته و بايد احتياط
الزم مدنظر قرار گيرد .اين احتياط با توجه بهمشكالت ناشي از تشخيص موارد مربوط بهبازدارندگي اعمال شده و
نيز نتايج متمايز بهدست آمده مبني بر موفقيت بازدارندگي صورت ميگيرد .در اين قسمت ،اقدامات بازدارنده در
چهار عنوان شناخت ،اعتبار ،باورپذيري ،و عامل زمان بررسي خواهد شد.
• شناخت متخاصم :در مرحله نخست با شناخت دشمن و همچنين تهديدات از جانب دشمن متخاصم و
شناخت كامل ظرفيتها و توانایيهاي دشمن ميتوانيم با افزايش پتانسيلهاي خود در جهت امنیت و بقاي
كشور گام برداريم .الزم بهتوضيح است كه بايد در شناسايي نقاط آسيبپذير خود منطقي عمل كرده و
شيوههاي مناسب را براي تهدیدات و مديريت بحران اتخاذ كنيم .مجموعه بحث پيرامون شناخت در سه سطح،
بهشرح زير قابل بررسي ميباشد:
الف) شناخت خود؛
ب) شناخت متخاصم؛
ج) شناخت فضاي سياست بينالملل.
بر اساس شواهد موجود اياالتمتحده امريكا حیطه امنيت و منافع ملي خود را در سطح جهاني تعريف ميكند و
بهتعبيری دیگر مفهوم هژمونی بهترین توصیفی است که میتواند رفتار امریکا را در نظام بینالملل توضیح دهد .چرا که
امریکا همواره بهدنبال ایفای نقش رهبری در سیاست بینالملل میباشد .در واقع پس از شکست ایدئولوژی کمونیسم،
امریکا با اعالم پیروزی لیبرال دموکراسی ،در صدد تحمیل موقعیت خود بهعنوان رهبری و مدیریت جهان بود.
جمهوري اسالمي ايران نيز بهعنوان بازيگري با قدرت در سطح منطقهاي شناخته شده است .مطابق سند چشمانداز
جمهوري اسالمي ايران در افق  1404هجري شمسي ،با هدف دستیابی بهجایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در
سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه) و با تأکید بر جنبش
نرمافزاری و تولید علم ،رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن بهاشتغال
()8
کامل میباشد.
بنابراین راهبرد دفاعي ما بايد متکی بر خالقيت ،قدرت و منطبق با تهدیدات نوظهور و خاص طراحی گردد
و تحقق اين موضوع ،مستلزم تشريح مسئله ،شناختن بهترين زمان در دسترس و ابتكار منظم نيروها از باالترين
سطوح نيروي نظامي است.
شناخت متخاصم ،ما را با سيستمي توانمند براي بازتعریف روند جاري تاكتيكها ،تكنيكها و روشها برضد
تهديدات جدید مجهز ميكند .اين سيستم ،ابداع راهحلهاي مناسب را براي مسائل جديد در اختيار ما گذاشته
تا راهكار مناسب را بهانجام رسانيم .بنابراين چنانچه نسبت بهدشمن شناخت حاصل شود ،شكلدهي استراتژي
موفقيتآميز بازدارندگي بهمراتب آسانتر ميگردد که حصول اين امر مستلزم صرف دقت و صبر بسياری است.
سرانجام اهداف ،انتظارات و همچنین گرايش بهمخاطره اشخاص و گروههاي متنفذ شناخته شده ،تواناییها،
پتانسیلها و قابليتهاي نظامي ديپلماتيك و اطالعاتي متخاصم مورد بررسی قرار گیرد.
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• اعتبار :اعتبار 1عبارتست از متقاعد ساختن متخاصم مبني بر اينكه اراده و وسايل الزم براي اجراي تهديدات و
()9
عهد و پيمان وجود دارد .اين مطلب در بيان ساير موارد بهمعناي تبادل پيامهاي غيرمتناقض ميباشد.
پاسخهاي تهديدآميز بايد بهنوعي باشد كه دشمن باور كند ايران ميتواند بهحمله تالفيجويانه دست زند و
بهاين اقدام مبادرت خواهد ورزيد .عدمتقارن در اراده زمانی امکان خواهد داشت كه یک طرف بقا يا حيات خود را
در معرض خطر ببيند و طرف ديگر بهدنبال حفظ و افزایش منافعي باشد كه منافع حياتي كماهميتتر را درپی داشته
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باشد .عدم تقارن در اراده ،طرفي را كه در معرض خطر بيشتر است ،مجبور میکند تا با تحمل بيشترين هزينه،
بهاقداماتي دست زند كه هر دشمن ديگري ممكن است از نظر اخالقي يا منطقي از پذيرش آنها خودداري كند.
در رابطه با ایران نیز بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ایران باید از مطلوبیتهای خود در خاورميانه بيشترين
بهرهبرداري را انجام دهد ،البته با توجه بهاين مطلب كه ماهيت تهديدات كام ً
ال نسبي است و هر اقدام نامناسبي
امکان دارد سطح تهديدات را افزايش دهد .الگوي موردنظر ايران بايد قابليتهاي توليد قدرت ملي را افزايش دهد.
البته توان و قدرت مسلحانه يك كشور در برخورد با دشمن خارجي از جمله مؤلفههاي اساسي قدرت ملي است كه
تعداد نيروهاي مسلح ،توانايي رهبري و فرماندهي ،فناوري نظامي ـ دفاعي و تسليحات دفاعي و آموزشهاي نظامي
هر واحد سياسي را شامل ميشود.
اما براي استخراج بزرگترين سرمايه جهت افزايش توان بازدارندگي سيستم ،بايد بهحوزه داخلي كشور توجه
فراوان شود .اين اهميت تا آنجايي است كه تنها بعد سختافزاري دفاعي ما از اين مؤلفه ،مستقل عمل ميكند و
ساير حوزههاي ديپلماسي و دفاعي بدان وابستگي غيرقابل انكاري دارند و در نتیجه هيچ چارهاي جز نشان دادن
يك اراده قوي براي از بين بردن بسترهاي سوءاستفاده بيروني از مسائل داخلي وجود ندارد.
هماکنون توان دفاعي كشور براي انجام عملیاتهای الزم در وضعيت مناسبي قرار دارد و در اين بخش نيز
()10
بازوي بازدارندگي دفاعي كشور بر پشتوانه ملي استوار است.
لذا ساماندهيوضعيت دفاعي در راستاي تأمين و تحقق اهداف امنيت ملي كشور در واقع اصالح ساختارها و
سازوكارهاي (مكانيزم) تصميمگيري در نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و استفاده بهينه و مطلوب از بودجه
دفاعي در راستاي استراتژي بازدارندگي نظامي كشور ميباشد .بنابراين جمهوري اسالمي ايران براي افزايش اعتبار
بازدارندگي در جهت قدرتسازي براي مقابله با تهديدات گام برداشته و ضرورت دارد همواره بر موارد زیر دقتنظر
داشته باشد:
ـ تقويت وفاق و اراده ملي با كاهش بيعدالتيهاي اجتماعي؛
ـ ايجاد مكانيزم مناسب براي توزيع عادالنه درآمدها و منابع ؛
ـ توسعه سياسي و آزاديهاي مدني ؛
ـ جلوگيري از شكاف ارزشها بين حكومت و ملت؛
ـ كسب اعتبار و وجهه مثبت بينالمللي از طريق اقناع افكار عمومي؛
ـ حفظ آمادگي نظامی و ارتقای آن در راستاي استراتژي بازدارندگي.
1. Credibility

فاطمه نوریفرد

در اين صورت ایران با مجهز بودن بهتوانمنديها و قابليتهاي باال موجب میشود كه دشمنان بالقوه عالقه
كمتري براي انجام عملياتهاي نامتقارن ،بر ضد ما داشته باشند.
• باورپذيري :باورپذيري همانگونه كه رابرت جرويس 1درخالل جنگ سرد بيان كرد« :اين استدالل كه تهديد
امريكا بهاستفاده از سالحهاي هستهاي اعتبار چنداني ندارد ،اين ذهنيت بهظاهر صحيح را بهوجود ميآورد كه
()11
تنها اندك اعتباري موردنياز است».
بنابراین رویکرد بازدارندگی ،زمانی موفق خواهد بود که اين باور را ايجاد كند كه میزان خساراتي را كه ميتوان
در صورت جنگ احتمالي بهدشمنان وارد كرد ،بهقدري زياد است كه ضرورت دارد تا دشمن بهبيارزش و بيهوده
بودن عمل موردنظرش بيانديشد.
رويكردهاي نامتقارن ميتوانند از طريق بكارگيري ماهرانه عامل رواني ،تأثير قدرتمندي بر جاي گذارند .اين
رويكردها كه مستقيم ًا اراده دشمن را هدف قرار ميدهند ،ميتوانند كمبود تجهيزات يا ديگر كاستيها را جبران
كنند ،در واقع با اتكا بر عنصر رواني ،يك رويكرد مبتكرانه را بهكار گيرند ،لذا باید توجه داشت که تنوع انديشه در
انسانها و بهكارگيري خالقیت و تواناییهای منحصر بهفرد باعث میشود که هر انديشمندي بهسود و زيان خود
قبل از تجاوز بهديگران بیاندیشد.
بر همین اساس «عم ً
ال اين ذهن دشمن و بهويژه اراد ه اوست كه هدف قرار داده ميشود .اين مسئله تأكيد مجددي
()12
2
میباشد بر اين اصل كالزويتس كه جنگ اقدامي است زورمدار كه دشمن را وادار بهپذيرش خواست ما ميكند».
با توجه بهموارد مذکور ،ايران ميتواند با تكيه بر توانمنديهاي بالقوه و بالفعل خود و مهمتر از آن بنيادهاي
معنوياش ،انجام اين استراتژي را براي امريكا بسيار سنگين سازد .افزايش اتحاد ملي و انسجام اسالمی در ايران
از يك طرف و تفوق در سطح مرجعيت در خصوص سرنوشت انتخابات عراق و باالخره تأثیر ایدئولوژیک ایران

در لبنان نشانگر باال رفتن مانور ظرفيت مديريت تغيير در منطقه توسط جمهوري اسالمي ايران است .رخدادهاي
عراق ،لبنان با توليد قدرت الهامبخش انقالب اسالمي در اين دو كشور است كه اين موضوع از ديد استراتژيستهاي
امريكا دور نخواهد ماند .این امر نشانگر آن است که الگوهای موردنظر ایران در منطقه در حال ارتقا میباشد.

بهرهگيري از توانمنديهاي كمي و كيفي خويش و ائتالف و همكاري با متحدان منطقهاي در تالش براي ارتقای
موقعيت خود در منطقه میباشد و همچنين میتواند اين باور را بهدشمن القا كند كه حمله بهايران ،مخاطرات

فراگيري را براي مهاجم در پي خواهد داشت.
• عامل زمان :اقدامات بازدارندگي بايد پيش از آنكه متخاصم تصميم خود را عملي سازد ،اخذ شود .جان
اورما 3در همين زمينه اظهار ميدارد:
«چنانچه تالشهاي بازدارندگي با تأخير مواجه شود ،بيشتر جنبه اجبار بهخود ميگيرد ،چرا كه  ...قطع ًا مهاجم
1. Robert Jervis
2. Clausewitz
3. John Orme
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جمهوري اسالمي ايران داراي قابليتهاي نهفتهای براي مقابله با تهديدات منطقهاي و بينالمللي است که با
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دليلي براي توقف عمليات در حال پيشرفت نمييابد  ...تا اينكه بهسادگي از حمله صرفنظر نمايد».
عدم تقارن زمان بيشتر در جنگهايي است كه حساسيت زماني نسبت بهاختتام جنگ در يكي از دو طرف جنگ
مشاهده شود .براي نمونه ،عدم تقارن ،هنگامي روي میدهد كه حريفي بهجنگ وارد شود كه تمايل دارد جنگ
بهدرازا بينجامد ،در حالي كه طرف مقابل آن ،تنها در كوتاهمدت ميتواند بههدف خود برسد ،مانند اياالتمتحده كه
بهداليل گوناگون ترجيح ميدهد درگيريهاي مسلحانه بهسرعت پايان يابند.
گذشته از عامل زمان در ديپلماسي و اقدامات دفاعي ما ،براي اياالتمتحده نيز عامل زمان در نبردها بسيار
حياتي میباشد .بدینمعنا كه جنگ ضرورت ًا نبايد طوالني گردد .لذا ميتوان از اين آسيبپذيري دشمن بهره گرفت،
بهگونهاي كه زمان عمليات را براي دشمن طوالني تعريف كرد .در واقع با القای اين موضوع كه ما با مقاومت در
()13
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برابر تهاجم ايستادگي كرده و زمان جنگ را پيشبينيناپذير خواهيم كرد ،بهاقدامي مؤثر و بازدارنده دست زدهايم.
بازدارندگي ايران در حوزه ديپلماسي با فراز و نشيبهاي بسیاری مواجه است ،واكنش ديپلماتيك بايد عامل
زمان را در نظر بگيرد تا حداكثر نتيجه مطلوب حاصل شود.
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 2ـ اعمال فشار ،اهرم مقابله با تهديدات نامتقارن
اقدامات اعمال فشار ،ترکیبي از تهديدات نظامي و ديپلماسي است كه عليه دشمن و متحدین آن انجام ميشود
تا مانع از ايجاد پايگاه نظامی و يا پیشروی نيروهاي دشمن شود که از یکسری فعالیتهای پنهان و آشکار بهره
میگیرد تا متحدین دشمن را مورد تهدید قرار داده و یا اینکه آنها را تحت فشار قرار دهد .از مهمترین ابزارهای
اعمال فشار ،داشتن موشكهاي بالستيك و جنگافزارهاي كشتار جمعي است.
جمهوري اسالمي ايران بهواسطه بسترهاي متعارف و غيرمتعارف قدرت خويش در منطقه ميتواند از خط
مشيهاي مؤثري براي عملياتي كردن استراتژيهاي طراحي شده ،بهرهمند شود .بنابراين در این بخش بر سه
عامل توانايي در حوزه نظامي و سياسي ،قدرت و تأثير و نفوذ جمهوري اسالمي ايران در منطقه و باالخره عامل
مخاطرهجويي تأكيد خواهيم داشت.
• توانايي :1متخاصمين بالقوه بايد اين را بدانند كه عوامل بازدارنده توانايي اعمال تهديدات خود را دارد .در اينجا
توانايي در دو محور اصلي نظامي و سياسي مدنظر قرار گرفته شدهاست:
توان نظامي :در اين راستا حفظ و ارتقای آمادگي دفاعی بهعنوان ابزار عملي براي حفظ و افزایش قدرت
بازدارندگي ،ضامن امنيت ملي كشور است .تقويت روزافزون توان دفاعي جمهوري اسالمي ايران يك استراتژي
پايدار براي كشور است که در این راستا تجربيات ناشي از جنگ ،هرچه بيشتر مسئوالن نظام را نسبت بهضرورت
توانمندي نظامي كشور واقف ساخت.
وضعيت جغرافيايي ،منابع طبيعي ،كميت و كيفيت جمعيت ،سطح توسعه اقتصادي ،تكنولوژيك و توان نظامي،
جمهوري اسالمي ايران را بهصورت يك قدرت منطقهاي تأثيرگذار در سطوح جهاني و منطقهاي در آورده است.
1. Capabilities

فاطمه نوریفرد

ايران از طريق بازسازي امنيتي ونظامي خود بهقدرت و توان نظامي چشمگيري دست يافته است ،بهويژه که در
()14
زمينه موشكي نیز موفقيتها و دستاوردهاي بزرگي را كسب كرده است.
با توجه بهموارد مذكور ،توان نظامي ايران همواره كاركردی دفاعي و بازدارنده داشته است که جهت دستيابي
بهمنابع نظامی آن هم با توجه بهتحريمهاي امريكا و رقابتهاي حساس منابع قدرت ،هدايت شده كه مهمترين
آنها سرمايهگذاري در حوزه تسليحاتي و موشكي است .دستيابي بهتوان موشكي ميتواند توان بازدارندگي را
بهتجاوزهاي منطقهاي تضمين كند .در جدول شماره ( )2توان موشكي چند كشور براي نمونه آورده شده است.
با وجود اين ،ايران حمله بهتأسيسات خود را تحمل نخواهد كرد .در نتيجه در اقدامي متقابل برنامهريزان نظامي
ارتش و سپاه اهدافي را براي مقابله بهمثل برخواهند گزيد ،هرچند شايد اهداف دوربُرد خود در امريكا را نتوانند
هدف بگيرند ،اما يقين ًا در صورت لزوم بهاهداف نزديكتر مانند تأسيسات امريكا در خليج فارس و كشورهاي عربي
و يا اسرائيل را مورد توجه قرار خواهند داد.
در فرآيند مسئله فعاليتهاي هستهاي نيز زمانی که ايران بتواند بهتوانمندی هستهای دست یابد ،گام مهمي در
جهت استقالل و توانمندي صنعتي برداشته است .ورود بهعرصه جديدي از تواناييهاي صنعتي و علمي از اهداف
مهم ايران است .توليد سوخت هستهاي و فناوريهای نوین مجموعهاي از سطوح عالي علمي ،تخصصي و صنعتي
است که هر كشوري در صدد دستیابی بهآن میباشد.
بنابراین دستيابي ايران بهتوان هستهاي در منطقه بسيار سرنوشتساز و تعيينكننده خواهد بود .لذا جمهوري
اسالمي ايران بهعنوان يك قدرت منطقهاي نياز بهبازوي نظامي قوي دارد كه البته بيشتر نقش تدافعي داشته و
بازدارندگي موفقيتآميز را براي دفاع از امنيت كشور داشته باشد.
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توان سیاسی :ایران برای افزایش قدرت و توان سیاسی خود بهدنبال تعریف بحرانهای منطقهای موجود و
تالش برای حل آنها در قالب راهکارهای منطقهای است .در واقع راهبردی که بر همکاریهای منطقهای استوار
باشد ،بهگونهای که از طریق ائتالف و اتحاد با قدرتها و کشورهای دیگر برقدرت خود بیفزاید.
افزايش قدرت ،طيف وسیعي از ابزارها و روشها را ميطلبد ،در این میان بهرهگيري از ابزارهاي ديپلماتيك
در مقابله با تهديدات بسيار مؤثر ميباشد .اكنون تحرك ديپلماتيك ميتواند بسياري از تهديدات را خنثي نمايد.
بهاين معنا كه استفاده از رويكردهاي مبتني بر تعامل سازنده در سياست خارجي زمينه همبستگي استراتژيك ايران
با ساير كشورها را فراهم خواهد كرد.
جدول شماره ( )2فهرست کشورهای جهان بهاستثنای پنج قدرت هستهای را نشان میدهد که دارای
موشکهای بالستیک با برد بیشتر از  100کیلومتر هستند .برد موشکها بر اساس کیلومتر و وزن کالهکهای آن
بر اساس کیلوگرم میباشد.
پس از باال بردن ارتقای توان سیاسی در سطح خارجی ،تحکیم پایههای قدرت داخلی دارای اهمیت بسیاری
است ،لذا تقویت مقبولیت نظام جمهوری اسالمی ایران در سطح داخلی ضروری میباشد ،بهگونهای که نظام
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سیاسی ،کارآمدی خود را افزایش داده و بتواند خواستههای جامعه را تحقق بخشد و در راستای حکومتمداری
خوب گام بردارد.
جدول شماره( :)2کشورهای دارای موشکهای بالستیک
کشور

سیستم

برد km

کالهک kg

محل ساخت

روسیه سفید

اس اس 21
اسکادبی
اسکادبی
اسکادبی
اس اس 23
اس اس 21
اسکادبی
اسکادبی
اسکادبی
پریتوی150
پریتوی250
پریتوی350
اگنی 2
ساگاریتا
اسکادبی
هرکولس 1
هرکولس 2
اس اس 21
اسکادبی
اسکادبی
اسکادبی
الفتح
اس اس 21
اسکادبی
ابابیل 1000
اسکادبی
الحسین
الهجره
اسکادبی
اسکادبی
ام 11
هاتف 1

120ـ70
300
300
300
500
120ـ70
300
500
300

480
1000
300
1000
450
480
1000
700
1000
1000
500
500
1000
500
1000
300
300
480
1000
1000
1000
500
480
1000
300
1000
500
250
1000
1000
800
500

شوروی سابق
شوروی سابق
روسیه
شوروی سابق
شوروی سابق
شوروی سابق
شوروی سابق
کره شمالی
شوروی سابق
شوروی سابق
شوروی سابق
شوروی سابق
امریکا و فرانسه
روسیه
شوروی سابق
امریکا
امریکا
شوروی سابق
شوروی سابق
شوروی سابق
شوروی سابق
داخلی
شوروی سابق
شوروی سابق
داخلی
شوروی سابق
داخلی
داخلی

ارمنستان
بلغارستان
جمهوری چک
مصر
گرجستان
هندوستان

الجزایر
کرهجنوبی
قزاقستان
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ویتنام
لیبی
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لهستان
عراق

رومانی
امارات متحده
پاکستان

300
180
250
120ـ70
300
300
300
950
120ـ70
300
150ـ100
300
 650ـ 600
 650ـ 600
300
300
280
80

روسیه
چین
فرانسه

فاطمه نوریفرد

جدول شماره( :)2ادامه
کرهشمالی

اسکادبی
اسکادبی
نودونگ
نائپودونگ 1
نائپودونگ 2
موشک 120
موشک 160
موشک 200
سی اس اس 8
اسکادبی
اسکادبی
زلزال 3
تندر 68
شهاب 3
شهاب 4

افغانستان
عربستان
اسرائیل

اسکادبی
سی اس اس
هاتف  1الف
هاتف 2
هاتف 3
قوری
لنس
جریکو 1
جریکو 2
جریکو 3
اسکادبی
اسکادبی
اس اس 21
اسکادبی
اس اس 23

300
500
1000
1500
4000
120
160
200
150
300
500
-1500
1000
1000
1300
2000
300
2600
100
300ـ280
600
1500
130
500
1500
2500
300
300
120ـ70
300
500

1000
700
 1000ـ 700
1000
1000
500
190
500
190
1000
700
1000
500
700
1000

شوروی سابق
داخلی
داخلی
داخلی
داخلی
چین
چین
چین
چین
لیبی
کرهشمالی
داخلی
چین
کرهشمالی
روسیه

ایران

زئیر
آذربایجان
اسلواکی

1000
2150
500
500
500
750ـ500
450
500
1000
10000
1000
1000
480
1000
450

شوروی سابق
چین
فرانسه
چین
چین
کرهشمالی
امریکا
فرانسه
فرانسه
داخلی
کرهشمالی
شوروی سابق
شوروی سابق
شوروی سابق
شوروی سابق

منبع :كشورهاي داراي موشكهاي بالستيك ،مجله نگاه ،سال اول شماره ،7مهر  ،1379ص.7
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کشور

سیستم

برد km

کالهک kg

محل ساخت

براساس تعريف ارایه شده توسط كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در آسيا و اقيانوسيه ،حكومتمداري
بهمعناي تصميمگيري و اجراي تصميم ،زماني خوب است كه داراي هشت شاخصه يعني مشاركت ،حكومت قانون،
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()15

شفافيت ،پاسخگويي ،اجماعمحوري ،برابري و شموليت ،مؤثر بودن و كارآمدي و در نهايت مسئوليتپذيري باشد.
بهگمان بسیاری از تحلیلگران داخلی برای عبور از گردنه تهدیدات خارجی ایران نخست باید درون خانه را
مرتب کند .لذا در کشوری مانند ایران با تنوعات قومی ،افزایش جمعیت جوان ،پیدایش فضای ارتباطاتی نوین از
قبیل ماهواره و اینترنت و همچنین تحوالت منطقهای شناخت و درک وضعیت موجود را ضروری میسازد ،چرا که
سهلانگاری بیشک عواقب جبرانناپذیری را بههمراه خواهد داشت.
• نفوذ :1بازدارندگي را ميتوان بهطور كلي نوعي رابطه سياسي و اجتماعي دانست كه در آن طرف اول ميكوشد
تا در رفتار طرف دوم در جهت هدف يا اهداف خاصي اعمال نفوذ كند .نفوذ ممكن است از طرق مختلف و در
جهت هدفهاي متفاوت بهكار برده شود ،اما بازدارندگي شامل نوع خاصي از اعمال نفوذ است كه ضمن آن
طرف مقابل تهديد ميشود كه چنانچه در جهت مطلوب عمل كند ،مورد مجازات يا دستكم محروميت قرار
()16
نخواهد گرفت.
نفوذ و تأثيرگذاري بر حلقههاي گسست استراتژي دشمن يكي از مهمترين پارامترهاي جنگ نامتقارن ميباشد.
بر این اساس دارا بودن توانمنديهاي ديپلماتيك و قدرت تأثيرگذاري بر مناطق حساس و موردنظر دشمن
حایز اهميت ميباشد .از اینرو مداخالت و تأثيرگذاري ایران در واقع در تقابل با سياستهاي امريكا در منطقه بوده
و اهداف و طرحهاي امريكا را بهعنوان قدرت برتر منطقه بهچالش كشيده است .لذا يك رويكرد نامتقارن ممكن
است بازيگران منطقهاي را بهطور غيرمستقيم تشویق بهعدم همکاری با امریکا نموده ،و در نتیجه عزم و اراده
امريكا براي وارد عمل شدن را تحت تأثير قرار دهد.
آنچه مسلم است اينكه جايگاه و موقعيت ژئوپلتيك ايران در منطقه پس از سرنگوني طالبان و صدام ارتقای
محسوسی يافته كه اين خود موجب خلق فرصتهايي براي ايران شده است .دورنماي بهقدرت رسيدن شيعيان
عراق باعث همگرايي بين ايران و عراق در منطقه خواهد شد .بنابراین ايران میتواند از نفوذ و تأثيرگذاري خود در
عراق و افغانستان استفاده كرده و ديپلماسي خود را براي مقابله با تهديدها و روابط با كشورهاي ديگر گسترش
دهد و از طرفي نیز بهگونهاي برخورد كند كه بازيگران منطقهاي بهاين نتيجه برسند كه بدون برگ ايران ،امكان
بازي موفق در عراق امكانپذير نميباشد.
جمهوري اسالمي ايران همچنين ميتواند نفوذ غيرملموس و پوششي در كشورهاي منطقه ایجاد کند و با قدرت
اراده و اعمالنظر در جهت خنثي نمودن هر نوع تهديد يا توطئه احتمالي دشمن گام بر دارد.
در راستای سیاست نفوذ ،ايجاد توسعه روابط سياسي ،اقتصادي و ايدئولوژيكي با كشورهاي مستقل همجوار
در منطقه و تالش بر توسعه روابط از سطح تضاد بهاختالف ،از اختالف بهتعارض و از تعارض بهدوستي ضروری
میباشد .همچنین ايجاد روابط اقتصادي و جلب سرمايهگذاريهاي خارجي بهعنوان عامل ضربهگير مؤثر در برابر
تهديدات بالفعل و بالقوه بسیار مؤثر میباشد .لذا با تكيه بر ارتقای موقعيت اقتصادي بهگونهاي كه بتوان بهيك
قدرت با نفوذ اقتصادي در منطقه تبديل گردید ،میتوان از اين طريق امكان تسري بهموفقيتهاي سياسي را
تسهيل نمود.
1. Influence
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نفت بهعنوان عامل مهمي در محاسبات ايران و امريكا قرار دارد ،چرا كه ايران در صورت تهديد اگر تحت
فشار قرار گيرد براي بازداشتن امريكا از تهديدات ،تنگه هرمز را ميبندد و راه انتقال نفت در خليجفارس را مسدود
ميكند که اين امر پيامدهاي سنگيني را براي قدرتهاي بزرگ بهدنبال دارد .وزارت دفاع امريكا نیز اين تهديدها
را بسيار جدي ميگيرد .نايب دريادار «لوول اي جاكوبي» رييس آژانس اطالعات دفاعي امريكا ،روز  16فوريه
 2005در كميته اطالعاتي سنا گفت :بهنظر ما ايران ميتواند براي مدت كوتاهي تنگههرمز را ببندد و براي اين كار
()17
از نيروهاي دريايي ،هوايي و زميني استفاده كند.
ايران ،موقعيت استراتژيكي مناسبی در شمال خليجفارس دارد و در جايگاهي است كه ميتواند چاههاي نفت
عربستان سعودي ،كويت و امارات را تهديد كند و همچنين دهانه تنگههرمز را در اختيار دارد .بنابراين با توجه
بهنفوذ اقتصادي ايران در منطقه در صورت شدت يافتن تهديدات عليه ايران ،شاهراه حياتي انرژي در خليجفارس
در معرض خطر قرار ميگيرد.
• مخاطرهجويي :موضوع مخاطرهجويي در رابطه با بازدارندگي بسيار حايز اهميت است ،چرا كه بازدارندگي
تصميمگيران خطرگريز بهآساني صورت ميگيرد ،اما بازدارندگي رقباي خطرپذير بهسختي انجام ميشود.
تصميمگيرندگان بيتفاوت نسبت بهخطر نيز بهيك اندازه بهضررهاي احتمالي و ثمرات پيروزي اهتمام ميورزند.
چنانچه منفعت مورد انتظار تخاصم برابر با منفعت حاصل از شرايط موجود باشد ،تصميمگيرندگان خطرگريز
بههيچوجه مخاطره نكرده ،رهبران خطرپذير برعكس مخاطره مينمايند و تصميمگيرندگان بيتفاوت بهخطر،
()18
نسبت بهآن بيتفاوت خواهند بود.
محور اصلي فعلي در مقابله با تهديدات امريكا با تأكيد بر روي عدم ماجراجويي در قضاياي نظامي بيروني و
آمادگي دروني استوار شده است .ايران براي عدم درگيري با بسياري از كشورهاي همسايه از مداخله در جنگهاي
داخلي آنها دوري نمود ،از جمله درگيري آذربايجان و ارمنستان ـ گرجستان ـ تاجيكستان و جنگ استقاللطلبانه
چچن .در تمامی این موارد ،ایران نشان داد كه مصلحتگرايي و حفظ منافع ملي در صدر اولويت آن قرار دارد.
از ديگر متغيرهاي تأثيرگذار ايران با جهتگيري سياست خارجي ،واكنشهاي ديپلماتيك ميباشد .در اين
چارچوب بهتر است دستگاه ديپلماسي از تأكيد آشكار بر روي بهرهبرداري از اهرمهاي نظامي و شبهنظامي كه
خاصيتي برخوردگرايانه در جبهه عمق استراتژيك دارند ،اجتناب نمايد .لذا ميتوان از ورود غيرضروري بهحوزه
اهرمهاي متقابل خودداري نمود .در اين نوع ديپلماسي ،استفاده از ادبيات تهاجمي بهنفع مخاطبان و ناظراني خواهد
بود كه درصدد يافتن بهانههاي توجيهكننده براي اقدامات بعدي خويش میباشند.
تحلیلگران و طراحان حوزههای نظامي و سیاسی كشور نيز ،ميتوانند سناريوهاي الزم براي مقابله با رخدادهاي
احتمالي ناشي از حمله امریکا بهایران ،درگيريهاي قومي و افزايش تحركات مستقيم ضدايراني در قالب جنگ
نرم را مدنظر قرار داده و تدابیر مناسبی براي كاهش کشمکشها و برخوردهای احتمالی اتخاذ کنند .بنابراین،
خودداري از درگيري ،بازدارندگي و در نهايت ،جلوگيري از تجاوز در صورت تهديد شدن و شكست آن در صورت
وقوع جنگ را مدنظر قرار دهند.
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 3ـ اقدامات ضداستقرار (عامل بازدارنده تهديدات نامتقارن)
اقدامات ضداستقرار 1شامل سيستمهاي جنگافزار نظامي ،تاكتيكها ،تكنيكها و رويههايي است كه بهصورت
عامل يا غيرعامل ،مانع از استقرار نيروهاي امريكايي و متحدان آن در بندرها و پايگاهها ،تخليه نيرو و تجهيزات در
منطقه در كشورهاي متحد و دوست شده و يا روند آن را كند ميسازد .اينها اقداماتي است كه از پيش انجام يافته
()19
تا آزادي حركت و عمل دشمن را در مناطق همجوار با مشكل مواجه سازد.
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با توجه با اینکه جنگ نامتقارن داراي ابعاد متفاوت و متنوعی است ،ميتوان گستره وسيعي از صحنههاي نبرد
را از جنگهاي شبكهاي تا جنگهاي مين ،محدوده جنگهای نامتقارن دانست كه همانا توانمندیهای تسلیحاتی
و نظامی ،تاکتیکی و فریب قلمداد ميشوند.
از آنجا كه تهديدات بسياري ،امنيت ملي ايران را تحتالشعاع قرار داده است ،لذا ضرورت بهكارگيري شيوههاي
كارآمد ،تالشهاي مستمر و ابتكار عمل براي مقابله با تهديدات وجود دارد .مكانيزم مقابله با نيروهاي تهديدكننده،
متغیر خواهد بود و بههمین دليل تغيير مييابد كه پوياييهاي مشهودي در سياست بينالملل وجود داشته و بهموجب
آن ،نقش ملي كشورها با تغييرات و دگرگونيهاي محسوس و قابل توجهي رو بهرو ميشود .طبع ًا در چنين وضعيتي
شاهد تغييرات الگويي در روشها و پيگيري سياست خارجي خواهیم بود.
با توجه بهموارد ذكر شده ،در قسمت بعد بهبررسي تركيب استراتژيهاي بازدارنده ميپردازيم.
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• تركيب استراتژيهاي بازدارندگي
استين 2استدالل ميكند كه كارايي استراتژيهاي متفاوت بستگي بهانگيزه متخاصم دارد .چنانچه بيم و يا راهكار
سياست داخلي عامل محركه باشد ،تجديد اطمينان و سازش نتيجه بسيار ثمربخشي خواهد يافت .اعمال بازدارندگي
از طريق مجازات و يا تحذير بيشترين كارايي خود را در متخاصمين فرصتطلب دارد .با اين حال چنانچه انگيزههاي
()20
متخاصم درهم آميخته شود ،تجديد اطمينان بهعنوان بازدارندگي تكميلي ،كارايي بيشتري مييابد.
بهعنوان مثال ،بازدارندگي از طريق تحذير بايد بهكمك تهديد بهاعمال مجازات تقويت شود ،تا بدينوسيله
بازدارندگي تشديد يابد .اين صرف ًا يك نمونه از چگونگي تركيب تاكتيكهاي مختلف است.
بنابراین با توجه بهموارد ذكر شده مالحظه میکنیم که اشکال متفاوتي براي دست يافتن بهبازدارندگي قابل
تركيب هستند .تعيين مطلوبترين استراتژي كاربردي در موردي خاص بهآساني انجام نميپذيرد.
شايد در يك تعريف ساده بتوان گفت :بازدارندگي در برابر تهديدات نامتقارن ميتواند اراده طرف مقابل و
()21
توانايي آزادي عمل را از او بگيرد.
در فرآيند بررسي بازدارندگي تركيبي ،ما ميتوانيم از عناصر اصلي و تشكيلدهنده تهديدات نامتقارن كه در
قبل نيز مطرح شد ،بهرهبرداري نماييم .مجموعه اين عناصر را بهشرح زير میتوان خالصه نمود:
ـ استفاده از روشهاي مبتكرانه و خالقانه در جهت بازدارندگي تهديدات نامتقارن ميتواند در راستاي تحميل
1. Anti-establishment measure
2. Stein
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بنبست ،جنگ چريكي ،1براندازي و جنگ اطالعات ،رويكردهاي غيرقابل پيشبيني يا غيرمتعارف ،روشهاي
مبتكرانه ،پوشاندن ،استتار ،فريب براي جلوگيري از شناسايي تهديدها و مقابله با آنها باشد .لذا با ابتكار
عمل ،اقدامات غيرمنتظره ،ابزار نامرسوم غافلگيري ،فريب و عزم و اراده پوالدين ،ميتوان سررشته امور را
از مدار پيشبيني خارج ساخته و انسجام استراتژي دشمن را از هم پاره كرد.
ـ بهرهگيري از نقاط آسیبپذير دشمن بهمنظور بازدارندگي ،بهگونهاي كه آسيبپذيريهاي ناشناخته دشمن را
هدف قرار دهد .يعني انديشيدن ،سازماندهي كردن و انجام عمليات متفاوت از آنچه دشمن انجام ميدهد،
بهمنظور بهحداكثر رساندن برتريهاي خود يا بهرهبرداري از نقاطضعف دشمن ،كه همان تكيه برحلقههاي
گسست دشمن ميباشد .استفاده از فناوريها پيشرفته ،كه ويژگي دوران سريع است ،بهخصوص ويژگي دوران
تغييرات انقالبي ،برپايي جنگهاي اطالعاتي و انقالب در امور نظامي ميباشد.
ـ تضعيف اراده برتر دشمن كه در بخشهای پیشین در عناوين باورپذيري ،توانايي و نفوذ مطرح شد؛ هدف از
اين اقدام تضعيف اراده دشمن قوي براي جنگ است ،بهاین معنا كه هيچ سهمي براي طرف مقابل در نظر
گرفته نشود که در اینجا بازي با حاصل جمع جبري صفر مدنظر است.
ـ تأكيد بر تأثيرات نامتناسب؛ هدف بازدارندگي ايجاد تأثيرات نامتناسب از طرق مختلف ،مانند شوكآفريني و
مختل كردن اراده ،ابتكار و آزادي عمل دشمن ميباشد.
ـ عدم تقارن بهویژه در شيوهها ،فناوريها ،ارزشها ،سازمانها ،نسبتهاي زماني و يا تركيبهايي از اينها را
شامل ميشود .اين عدم تقارن ميتواند كوتاهمدت يا بلندمدت باشد که هر دو بعد فيزيكي و رواني جنگ را
()22
دربر میگیرد.
ـ تاكتيكهاي متفاوت بر ضد دشمن نامتقارن ،در واقع آنهايي است كه ممكن میباشد قب ً
ال آن تركيب ويژه از
گزينهها را استفاده نكرده باشيم يا امكان دارد مجبور باشيم گزينههايي نو و بديع را براي مقابله با
عدمتقارن درهم بياميزيم .در هنگام برخورد با يك وضعيت ،گزينههاي رهبران بايد از ميان تنوعي از
()23
راهحلهاي ممكن و موافق گزينش شده و با تدابيرشان در برابر پيشامدهاي موجود در نقطه درگيري باشد.

1. guerrilla war
2. Anti- invasion
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 - 4اقدامات ضدتهاجم
اقدامات ضدتهاجمي ،2سيستمهاي جنگافزار نظامي ،تاكتيكها و روندهايي را بهصورت عامل يا غيرعامل شامل
ميشود كه بهمنظور خنثي كردن توانمندي امريكا و متحدانش در منطقه ميباشد.
در فرآيند بررسي اقدامات ضدتهاجم ،با اين عامل برخورد ميكنيم كه اگر صلح ميخواهي مهياي جنگ باش،
لذا بهرهگيري از دفاع عامل و غيرعامل مدنظر میباشد.
ـ دفاع عامل نه تنها شامل سيستمهاي دقيق پدافندي ،مانند موشكهاي زمين بههوا ميشود ،بلكه جنگافزارهاي
آفندي با قابليت دفع متجاوز را نيز دربر ميگيرد.
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ـ دفاع غيرعامل 1مشتمل بر موانعي بزرگ از قبيل ديوار بزرگ چين و خط ماژينو فرانسه و نيز مستحكم
()24
ساختن اهداف نظامي و غيرنظامي جهت ايمنسازي آنها در برابر حمالت ميباشد.
اعمال بازدارندگي از طريق شرايط منحصراً دفاعي غيرممكن خواهد بود ،بهويژه هنگامي كه مبتني بر دفاع
غيرعامل باشد .دفاع عامل كه بهيقين توانايي تهديد بهوارد آوردن خسارات مستقيم و يا غيرمستقيم بر امكانات
()25
اقتصادي و يا نظامي متخاصم را دارد از احتمال بازدارندگي بيشتري برخوردار است.
ب زدن بهآنها استفاده
شيوههاي دفاع غيرعامل ،مانند استتار و فريب براي جلوگيري از شناسايي اهداف و آسي 
ميشود و در صورت توجه بهبرخي از ابزار و عناصر دفاع عامل ،استفاده از موشك و پروازكنندههاي بدونسرنشين،
كه دسترسي بهآنها ارزان و امكان شناسايي و كنترل آنها دشوار است و يا در صورت بروز شرايط حاد ،حتي تهديد
بهاستفاده از عوامل كشتار جمعي از جمله راهحلهايي است كه ميتوانند در برابر مهاجم مؤثر واقع شوند .مخفي
نمودن توانایيها يا گمراه كردن هدف حمله نسبت بهاهداف ،استراتژي و توانایيها نيز بر آسيبپذيري طرف مقابل
()26
خواهد افزود .بههر ترتیب ،استراتژي دفاعي مناسب در قالب دو مكانيزم قابل طرح ميباشد:
الف) استراتژي متعارف ،بازدارندگي خواهد بود ،بهگونهاي كه منابع قدرت را افزايش دهيم.
ب) در صورت عدم موفقیت ،آمادگي براي رويارويي در جنگ نامتقارن ضروري است.
بنابراين الگوي انتخابي براي ايران ،راهبرد دفاعي با دو رويكرد بازدارندگي و نبرد نامتقارن ميباشد .اين نوع
جنگهايي هستند كه گروههاي كوچك نظامي يا شبهنظامي عليه ارتشهاي قويتر و بزرگتر انجام ميدادند .عدم
تقارن و ناهمطرازي در شمار نيروها و قدرت از ويژگي آن بوده است كه طرف ضعیف نيز با بهرهبرداري از نقاطضعف
دشمن قويتر خود تالش ميكند تا اراده خویش را بر او تحميل کند و يا از تحميل اراده او جلوگيري نماید.
تجربه جنگ افغانستان و عراق بیانگر این موضوع است که ،امريكا براي برآورد هزينههاي حمله بهمواردي
خاص توجه دارد .در واقع ما ميتوانيم اين محاسبات و همچنين برآورد هزينهها را شناسايي كرده ،در اين محاسبات
دستكاري نموده و آنها را بهنفع خود بر هم زنيم .بهعنوان مثال ،امريكا در جنگي وارد نميشود ،مگر اينكه:
 از پيروزي اطمينان داشته باشد؛ تمامی پروسه جنگ را بايد در كنترل خود داشته باشد؛ پيروزي سريع و قاطع در پي داشته باشد؛ احتمال ريسك در جنگ صفر باشد؛ برخورداری از پايگاههاي جاسوسي ،ستون پنج م و همچنين دستيابي بهاطالعات كامل داشته باشد؛ عامل زمان بسيار حياتي است و زمان نبايد طوالني گردد؛ تلفات طرف امريكايي بايد حداقل باشد ،زيرا تكيه بر توان تكنولوژي مطرح است.اگر ايران بتواند در اين محاسبات خللی ايجاد كند يا اينكه آمريكایيها تصور كنند كه در هر يك از اين پارامترها
ضعيف هستند ،احتمال خطر و تهديد براي ايران كاهش مييابد.
بنابراین ما دريافتهايم كه نبايد از نقاطقوت دشمن ،در عرصه برخورد وارد شد .بهعنوان مثال اياالتمتحده
1. Non-offensive defence

فاطمه نوریفرد

امريكا در عرصه جنگ منظم ،قوي است ،پس استراتژي ما بايد بر پايه جنگ نامنظم استوار باشد .قدرت مانور
امريكا در درياي عمان باالست و ما نبايد بهآن حيطه جنگ را گسترش دهيم ،در عوض در خليجفارس امكان
موفقيت ما بيشتر است .در منطقه جنوب ميتوان ارتش نامرئي مستقر كرد ،جادهها ،تنگهها و معابر را مينگذاري
نمود و با ايجاد نيروهاي چريكي خودمدير ،ميتوان حركت دشمن را با كندي و سختي مواجه كرد ،چرا که بايد
هزينه دشمن را باال برد.
از آنجایی که اياالتمتحده امريكا ،نگاه سيستمي بهجنگ دارد و اين توان همافزايي ،افزايش توان و قابليتها
را سرسامآور باال ميبرد ،میتوان اين موارد را بهدرستی شناسايي كرد و ارتباط اجزای سيستم را مختل نمود ،در
اين صورت ضربه بهجزیي از سيستم ،بهكل سيستم صدمه وارد ميكند و تا بازسازي سيستم ،زمان عمليات بهدرازا
ميكشد كه اين مطلوب دشمن نيست .همچنین استفاده از تكنيكهاي «جنگ پسين» 1كاربرد مطلوبي براي ما
در پي دارد.

نتیجهگیری

 .1استفاده از روشهای بسیار ساده و ابتدایی برای مقابله با تکنولوژی پیشرفته جنگی ،بهگونهای که با هزینه کم ،بتوان نتیجه گستردهای
را بهدست آورد.
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بهطور کلی جمهوری اسالمی ایران پس از جنگ با عراق از سال  1367سیاست رشد محور مبتنی بر بازسازی کشور
را مورد توجه قرار داد .اما بهرغم وقوع تحوالتی در این زمینه بهنظر میرسد که تهدیدات بسیاری محیط امنیتی
کشور را تحتالشعاع قرار داده است که البته این تهدیدات خود موجب پیدایش عملگرایی و واقعگرایی بیشتری در
گفتمانهای نوین امنیتی کشور شده است .جمهوری اسالمی ایران ،واقعیت نظام بینالملل را که در آن واحدهای
ملی بهتعقیب منافع ملی خود میپردازند را پذیرفته و درصدد افزایش توان و قدرت ملی از طریق توانمندسازیهای
اقتصادی و علمی در ابعاد مختلف توسعه و همچنین همکاریهایی در سطوح منطقهای و بینالمللی میباشد.
اما سرانجام پس از تجزیهوتحلیل مدل بازدارندگی بهعنوان یکی از راهکارهای مقابله با تهدیدات نامتقارن
دریافتیم که کشورها بهطور اساسی زمانی موفق خواهند بود که عقالنی عمل کنند و راهبردی بیاندیشند .چرا که
عنصر دانایی نقش مهمی در جهت ایجاد امنیت ایفا میکند ،بهگونهای که سازماندهی خوب و انتخاب استراتژی
مناسب در زمان مقتضی و همچنین شناخت دشمن ،اتکا بر توان وتکنولوژی بومی میتواند راهکارهای مناسبی را
پیشروی ما قرار دهد و در نهایت اینکه چنانچه اقدامات بازدارندگی مفید واقع نشد ،در آن صورت ایران با توجه
بهتوانمندیهای خود در عرصه جنگ نامتقارن با مهاجم روبهرو خواهد شد.
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