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 چکیده

البف دیپلماسییدفدعا دفدایاپفشینیییارفخاییودفی و دفزفدمبادفداف نیاف  اسدفاسییظففۀفزایبرففایدرییظف  فیافدیف
صلحفدۀ شتۀفاسظ.فدۀدیپلماسدفدیفزسا فجاگفزف رتمفدینعهنهفدا سی شن ف ش ددف المللدفدیف البفدلیلفشیچینگدفزف 

سدفدعا دفدالگ پفغیرخطددف نیادفدۀ صلدفدیپلما نرا فا شبکۀۀفعا ا فشی سظففۀفشیچینگدفالگ پف اپفخغییرفیاعتۀفا
ففاانۀف  فسطرحففردهفاسیییظ.فدافخ جۀفدۀداپفخعریفعا ا فزیژگداپفیافدۀاپدفزف اعنهسیییاختایپدفعرایانپدفسیییازه

المللفدیفخبیینفدستگاهفینفح زهدفاددیاافیزادطفدیناداپف  رپفدیفالمللدفغیرخطدفزفجنالداپفدین  شنینپفسیرتم
عا ا فدغنغرفاصلدفاساسدفاینفشرسشفاساسدفدۀسا نگدفجنپفدرتانفزفدردمینلماسدفدعا فدچایفعقبخحلیلدفدیپ

داپفشیچینهفزف ش دددفدستگاهفخحلیلدفدیپلماسدفدرشایرفاص لفزفسبا دف  ریرفسیرتم»شژزدشفحاضرفسطرحفاسظففۀف
داپفرپفازفیزشف دنفننففۀفدرفزا عیظگیشاسخفدۀفاینفشرسشفزفدافدهرهفدی«.فدازسازپفسبه سدفاسظدعا دفچگ  ۀف ادل

شی ۀفیاعتنفدهترینفخبیینفدراپف   شبکۀ  شنینفزف سدفدعا ف ضردفدیپلما فینفدایددفسقالۀفحا عا ا فاپفچانویۀفیافدۀدافخأ
ددن.فزیژگدفاصییلدفاینفسبه  دفدولظف  فدرفدیپلماسییدفدعا فالمللفایائۀفسدسبه سدف   زیا ۀفدۀفاددیاافیزادطفدین

داپففاترلفاپفاسظففۀفسیرتمشایۀیییداپففاترلفزاحنیکفسیرتمفدافدرتۀفسرفبپفسوظفدرفسح ییظفسیرتمفعا ا دۀ
داپفحمایتدفدرفیزپف  فدایا ف هادهفشنهفزفدیف البفسیرتمفیکپایچۀفدافشی  نداپففایفردپفسیا فعا ا فسیرتمدیگردفدۀ
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Complex and Chaotic International Systems and a New 

Theory of Network Defence Diplomacy 
 

Farhad Ghasemi1 

 
Abstract 

Defense diplomacy has bourn with military power, which must use it in diplomacy in times 

of war and peace. Due to the international system's turn into a complex and chaotic pattern, 

power as the central dynamic of defense diplomacy has changed to a networked model. 

Structural, process, construction, and algorithmic complexity are the main defining features 

of it. With the emergence of nonlinear international systems and related theoretical debates, 

the International Relations literature has severe backwardness in explaining defense 

diplomacy's analytical apparatus. Therefore this fundamental question has been raised as the 

present study's direct engagement: how the defense diplomacy analytical apparatus 

conceptually will be reconstructed based on the Principles and foundations of complex and 

chaotic systems theory. In response to this question, and using the abduction method, which 

emphasizes the emerging facts and finding the best explanation for them, this article presents 

multi-layered network defense diplomacy as an innovative concept in the international 

relations literature. This concept envisions it as a multi-layered network with a core 

consisting of unit-based control systems. Other control systems that will deploy on these are 

support systems. All these form a single control system with a functional linkage between its 

layers, which operates in a hybrid model. 

Keywords: Power, Defense diplomacy, Complex and chaotic international systems, Military 

power, Networked defense diplomacy. 
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 مقدمه
المللفدرتان؛فیکدفدرففاترلفزفدیگرپفدرفیزشفعملدف نیافزفدیپلماسددفدزفشنینۀفدمبادفدیفسیاسظفدین

رتمفزفدوش سی نایپفسدفرد ففاترلفدرف سظففۀفدیفدمرففان.ف نیاف  اسددفادبایفدهیاۀداپف  فشاع اپفا
فایددرایندفدماپفدرخ یدایفد دهفاسیییظ.فاعبز یززگایا دفازفجایگاهفزیژه داف ریییظف یرزپف  اسددفزسا ف

سازپفیاف یرزدوندفدۀفزیژهفصلحعا ا فادبایپفدراپفساسا فداد فدۀفیزادطفسیا ففن یدادفدۀدیپلماسدف یبفدۀ
ینفدرففاشداپفصییلحفانییگرپ خأف غازدف با د سیبدفسطرحفد دهفاسیییظ.فدیف  یافدایدفچ  فشنییتی ف دا
داپف  اسددفدرشایدفانجا بۀدفیایب دداپفدزجا بۀفزفچداپفسرد طفدۀفدمکایپداپف  اسددفخ اعقدمکایپ

داپفسنییترنف  اسددفدیفدافزفخمریندافزفعرادمففرد فسیییاززدر داپف س زشف  اسددفشنییتیبا دگرزه
شتۀفسد سدف  اسدفزفدعاعدفا گا رتمفدینچایچ بفدیپلما سی زیژهفدیفیززگایفالمللفزفدۀشن.فدافدگرگ  دف

خ ا فدرییتۀفزفداپف  اسدفیافسدییبپفسییازسا جاگفسییرددفدمکایپفدیفچایچ بف هادداپف  اسدفزفشد
رتمفدین سی شن ف شظ.فدافشیچینهف سدفدعاعدفا گا نگرپفدیپلما زیژهفدیفیززگایفشسفازفالمللدفدۀفا   ففا

رتمدفخهنیندافزفسجال سی سرددفاینف رتمفدینجاگف سی شظفزفداپف  یادفیافدیاختیایفدازیگرا ف المللفگذا
اپفزفداپفساطقۀنداپف  یادفیاف مایا ففرد.فدیفاینفداگاسۀدف  مالمللدفخهنیسحیطفیادبردپفسیییرییتمفدین

ف خهنینداپفسرد طفدۀف  دفالباسااف  یادفیافدراپفدیپلماسییدفدعاعدففنیی یدافعرادمففرد.فدمکایپفدیفزسیاۀ 
داپفغیردزلتددفدوندفازفدیپلماسدفدعاعدففن یدافیافشکلفدادفزفخرسفازفیزیایزیدفیافیزیایزیدفدافگرزه

ساخ رترشف سدفدۀفجاگگ ستر رتمدفسا انفد سی رتۀتایداپفاعقدف داپفاپفزفشینایشفدژس  اعبایداپفد
سببفدلساطقۀ رتمفدیناپف یبف سی ضاپف شن.فدۀ گرا دفدرخدفازفاع شنالمللف رتۀفدیا فیز خردفدیفشدفدرج

ادفازفعا ا فگرترهف  یاپدفدۀاپدفدیپلماسدفدعاعدفساطقۀاپفزفدرززفخهنینداپفساطقۀداپفساطقۀشن ف  م
شکلفگرعظ.ف  م ن یداف نگرپفیادبردپفف رتۀفداپفساطقۀفا سدفدعا فیافدرج شکلدفدیپلما اپدفدۀفدزف

داپفدبی فاپفدرف  مفجها دفزف نیااپدفخأثیرفجنپداپفساطقۀداپف  مفرد ن؛ف ورییظفایاکۀفدگرگ  د
خبنیلففردهفاسظفزفدز ففدااپفیافدۀفچالندفدبی فدراپف  داپفساطقۀسببدفساسا نددف  مدمینزفدۀفداشتۀ

داپفدیرز ددفدافچیرییتا فاسایظفداپف نیادرفیزیایزیدفدافچالشاپف یبفاعبز داپفساطقۀایاکۀدف نیا
فا ن.یزفشنهاپف یبفیزدۀساطقۀدیز 

سیاسظفدین سیرتمفدیناپدفحلقرف ورظفزیرظفدزلظالمللف  یندف  مفساطقۀدیف المللفدافدیف
شتۀفسد رتمفدینداپفدیگرفدۀدگرگ  دش د.فا گا سی سعااپفگا ف هاد فچرخرفالمللدفدۀزج د سنهفدیف
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سظففۀفدیحالفخبنیلف سظ.فدیفجها دف نیافدۀفدزیا فگذایپفا شن فدۀف قطرفخعادلفیادبردپف  یادفا
 ش ددفزفیالمللدفالگ پف  یادفازف  مدفدافعا ا ف  مفشیچینهدادفسیرتمفدینفاایفدمگدفاینفدگرگ  د

رتمددفسببفزفدافخ جۀفدۀفدگرگ  ددمینفان.فدۀطدفیافخجردۀفسدغیرخ سی داپفدایادینفالگ داپف  مف
ضرزیافسد سدف رتۀیادن.فسدایائرفالگ پف  یادفازفدیپلما نظدفدۀف نیافخ ا فگبظدفدرج خرینفدگرگ

هنهفعالمللفدۀشیی دففۀفدیپلماسییددفزایبرفدازخ لینفزفعملیاخدففرد ف  فیافدیفسیییرییتمفدینسرد طفسد
شیی د.فدیااسیکف نیافازفایائرفسییاتدفخ دفداید.ف نیادفدیفشیکرداپف  یادفازفشیچینگدفخعریففسد

شنهفاسظ.ف نیاف  اسدففۀفزایبرفداپف  یاددفازجملۀف نیافغیرخطددفخبنیلفشنهفزفدۀف یایۀخایج
ن یفیافدۀ سظدفدۀدعا فازفف شتۀفا سایبر تیکدفگ  اگ  دفدیز دفزفدیرزعهنهفدا  دفیاف زس  فگبترفدا شف

داپفسییاتدفزفالمللدفدمچاا فدیفچایچ بداپفیزادطفدینفان.فاینفدیحالدفاسیییظففۀف  ریۀسد
شکل نترفدرف سدفدعا فخ جۀفدای نفزفدی سیکفدۀفدیپلما ن یدافدیففاایفدانپفدمکایپفال داپفدینفف

فینفسد یافستحنا دفدایدفسا انف س زشف  اسدف یرزداپففنیی یداپفدیگرففاان.فدر اسۀ یرزپف  اسدفخأ
داپفداپف س زشییدفسنییترندفشنییتیبا دداپفسالدف  اسددفدر اسۀخعاسالاف  اسدفدیرز ددفشنییتیبا د

اپدفزف س زشفسییازپفساطقۀداپفصییلح  اسدفزفخجهیباخدفدیفشییرایطفاضییطرایدف یرزدونییدفخ ا اید
فا ن.سازپدفدیففا   فدیپلماسدفدعا ف رایفگرعتۀ یرزداپففن یداپفدیگرفدراپفصلح

المللدفدیفچایچ بفی یفلددفشییرز فزفخکاسلفس جفشیچینگدفزفغیرخطدفشیین فسیییرییتمفدیندۀ
دفازفچانفدعندفدرفدیپلماسییدفدعا فخأثیرفگذاشییتۀف(Kavalski, 2007)المللفجنالفشاجمفیزادطفدین

رتمفدین سی سظ؛ف ورظفایاکۀدفشیچینگدفخا  فدیز دف شکلا داپفعرعدفگیرپف  مالمللدفدیف البف
سظ؛فدز ففاپفیافدۀساطقۀ سدفدعا فاعبزدهفا سدفخبنیلففردهفزفویرفجنینپفدۀفدیپلما سا ض  فا یکفس 

سدفدعا دف  فیافدۀایاکۀدفاجباپف  مدفدۀ صلدفدیپلما رترفا شبکۀعا ا فد ا ن.فاپفخعریفففردهص یاف
شبکۀدادفچرخۀدادفش یایدسازه شکلفسددادفالگ داپفیعتایپفزففاترلدفدیف البف گیر نففۀفدرشایرفاپف

فانفزفدیفزضییعیظفعنییایداپفساطقفغیرخطددفعلیظفدازگنییتددفزفزادرییتگدفحرییاسفعملفسد
فدافاسظ.خرینف م دف  اپفشن دفدرجرتۀسیرتمددفشاخۀ

سدفدرایندفدافایاکۀفایرا فدۀاعبز  ندفدیپلما رتمدف رایفدایددفح زۀفشژزد سی نایداپف شنافزیرفع
یزفاسظ؛فس ض عدفداف افای سنپفجنپف  رپفیزدۀالمللفایرا ددفعا ا فح زۀفاصلدفیزادطفدیندعا دفدۀ

شکایاف ادل سظ؛فازاینفۀفشیاسنداپف  فدیفعرصرفعملف یبف  نادنهفا صلدفشژزدشفزفاینفس یزدفدغنغرفا
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خ ا فدافحافمفشیین فسییازهفزفساطقفشیچینگدفدرف  مدفچگ  ۀفسد»شیی دففۀفشرسییشفاسییاسییدفسطرحفسد
سین فدۀف سدفدعا فیافدراپفی ستگاهفخحلیلدفدیپلما سازپفسبه سدففرد؟د سخف«فدهترینفخبییندفداز دیفشا

خ ا فاینفدینگاهفیافسطرحففردففۀفدیپلماسییدفدعاعددفدونییدفازفسبه  ف  مدفیعادففاترلدفدیفیزادطفسد
رتمفدیندین سی سظ.ففاترلف یبفدرشایرفساطقف شکلفسدالمللفا شن فالگ ییتمفالمللف گیردففۀفدافحافمف

نففۀف  ریرفشیچینگدفزف شیی بدف ادیفدۀفایائرفخبیینففای سنپفازفیسیی  رفسدشیچینگدفزف شیی بفدرف  دفدۀ
شکلف صلدفاینفشژزدشف سظففۀفدنففزفدغنغرفا سظ.فازفایاجا ضعیتدفا سدفدعا فدیفچاینفز دیپلما

عا ا فساطقفگیرد.فدنفدفدازسییازپفسبه سدفدیپلماسییدفدعا فدرشایرف  ریۀفشیچینگدفزف شیی بدفدۀسد
رتمفدین سی سخفدۀفالمللف فایفردپفحافمفدرف ص لفشیچینگدفدراپفشا شظف  رپفازفا سظ.فدردا  یندفا

سییازپفزفایائرفدسییتگاهفخحلیلدفددن.فسبه  یزفیافشییکلفسدداپف  شنیندفسح یفشژزدشفشیشزا عیظ
داپفس یدپدفدم ایفخ ادنففرد؛فضمنفایاکۀفدییچۀفزیژهفدریسدداپف یانهدفدۀ  یندفیاهفیافدراپفشژزدش

فالمللفایرا دفخ ادنفگن د.پفدیپلماسدفدیفاددیاافیزادطفدینیزپفدگرگ  دف  ر  یادفیافدۀ
داپفشاسخفدۀفدغنغرفاصلدفشژزدشدفسرتلب ففایدرظفیزشف دنافننفاسظففۀفدیف  دفدرفزا عیظ

فینفسد خأ یاعتنفدهترینفخبیینف شنینفزف تنافزا عیظ   شنینفدیفگرییترۀفشیی د.فدیفاینفیزشدفاد داپف  
حلدفیافدراپفخ ا نفیاهاپفاسیییظففۀفسددفیاعتنفدهترینف  ریۀاز  دفدیفششیی دفزفشسشژزدشفدیا فسد

داپفاسییاسدفدیفشاسییخفدۀفشرسییشفاصییلدفشژزدشدفادتنافزا عیظداپف  شنینفایائۀففان.فدراینزا عیظ
گیرپفازف  ریرفشیچینگدفزف شیی بدفاصیی لفدایادینف  فشیی  نفزفدیفگا فدز دفدافدهره  شنینفسطرحفسد

شنهفزفسبه   سدفدعا فدیفزضعیظفشیچینگدفس یدفخ جۀف رایفسدسازپفدیپلسطرحف گیرد.فدیفدوشفما
اپفدیپلماسییدفدعا دفزافازپفخ ادنفشیین.فدیفاینفدوشفدافخ جۀفدۀفعا ا فسبه  فشایۀسیی  دففاترلدفدۀ

رتمفدین سی رتمسادیظف  ایشیکف سی سدفدعا فشایۀفدۀییییداپففاترلفزاحنالمللدف رترفدیپلما عا ا فد
فش  ن.سازپفسدداپفگ  اگ  ف  فسبه  اپفزفویۀرلفشبکۀدرگبینهدفزفدیف البففات

 
 . پیشینه پژوهش1

المللفد دهفاسظ.فدرخددفعملیاخدفچ  فحبظفصلحفدیپلماسدفدعا دفس ض  فدوندفازفاددیاافیزادطفدین
.فدزددفدرفشی  نفدیپلماسدفدعاعدفدافدیپلماسدف(Cheyer, 2013)دا انفخرینف م دفاینفجرتایفسدیافدرجرتۀ

صلح سدفدعاعدفیافدۀ  اسدفخأفینففردهفزففایدردف رترشفشی  نداپفعا ا فیه سیبفدیپلما  زیدفسثبتدفدراپفگ
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دردایپفازف یرزداپف.ففاخدفدرفدهره(Dodd, 1997)دزجا بۀفزفچانجا بۀفدافیکففنیی یفسطرحففردهفاسییظف
داپفاسایتدفزفخایجدففن یدادفعا ا فادبایفسیاسظافدیفزسا فصلحدفدۀدسرلحفزفخأسیراافسرد طفدۀف  

دردایپفسنترنفزفدماداگفدهره»شکلف.فساگدفدیپلماسدفدعاعدفیافدۀ(Cotty, 2013: 6)فانفشاعنایپفسد
داپفدعا فزفیدبرپف یرزداپفسرییلحفدراپفایجادفاعتماددف سیبدفدمکایپفسیا فدوشازفادتکایاافصییلح

فانفزفدمچایندفدزففایفردفدیپلماسدفخعریففسد«فداج یدفدراپفدش ایپدادفزفچایهبتگدیزیایزیدفداف ش
دعا دفیعادفشاسنایپفازفزضعیظفدمکایپفزفاسایظفس ج دفسیا فدزفیافچانففن یفزفا جا فزاایففسرد طف

دیف.فشلیسف(Tan, 2012)فانفگرپفدحرا فزفدازگنییظفدۀفخعادلدفاسایظدفزفدمکایپفیافدرجرییتۀفسددۀفچایه
سدف یرزپف سدفدعا دفدیپلما سدف  اسددفدیپلما رتایدایدفچ  فدیپلما سددفج شی  نفاس یف  اسدفزفدیپلما

سییازپدفشی  نداپفدییایدفدمراهفدافدزسییتا گددفدازدای نگددفحضیی یف  اسدفازفیاهفدیپلماسییددفشایگاه
فسانپفزفسجازاافدیپلماخیکدفزفدیپلمادیپلماخیکفزفخهنینفدۀفاستبادهفازفززیدفگالیۀ سدف یرزپفدییایدفدرشایۀ 

دفدیپلماسییدفراملزففچاریلن.ف(Du Plessis, 2008: 96)فانفدایدفیافسطرحفسدداپفخ پزیژهف ایقززیدفدۀ
داپف  اسدفیاففایشااسا فسرائلفدعاعددفدراپففمکفدۀفایجادفعضاپفاعتمادفزفدردایپفازفسریردعا فیافدهره

.ف  یرفاحمنفسیردف(Charillon, Balzacq, & Ramel, 2020)فاانفدمگرایدفسیا ففنیی یدافخعریففسد
دف  فیافگرگ میلززففادموندز.فسایخینف(Mir, 2020)یادطرفسیا ف نیافزفدیپلماسییدفیافدریسییدففردهفاسییظف

جبفجاگ(فدراپفدسییتیاددفدۀفادناففدرگ  ۀفاسییتبادهفازف یرزداپفسرییلحف دۀ»عا ا فاپفگرییتردهفدۀگ  ۀدۀ
داپفدزجا بۀفزفدفدمکایپدراب  رف.فدۀ(Edmonds and Mills, 1998: 106)ا نفخ صیییفففرده«فسلد

  اسددفدمکایپفایالعاخدفزففدافزفعملیااداپف  اسددفسأس ییظچانجا بۀدف س زشف  اسددفخمرین
سیاسدفزفیزینادداپفدیگرفسرد طفدۀفسرائلفاسایتدفزفزضعیظفییییخبادلفایالعاافدیفس یدفازضا ف  اسد

داپفسرییلحففنیی یداپفد کایپ یرز داپفاسایتدفدینداپفدیز یگردفدم حاد سا دفزفاخ المللددفسیییاز
سالحفزفا ناساافایمیاا ععالیظ رلیحاادفخلعف صاایعفداپفسرد طفدۀففاترلفخ سازدفدمکایپفدیفح زۀف

ن یداپفدیگردفازفح زه رلحفف نتیبا دفازف یرزداپفس سدفدعاعددففمکف  اسدفزفش داپفسرد طفدۀفدیپلما
ف(Drab, 2018: 67-68) یانفشمایفسددعا فدۀ

داپفالمللدفدافسح ییظفجنالفسیا فسیییرییتمگیرپفجنالف  رپفشاجمفدیفیزادطفدیندافشییکل
داپفعا ا فدوندفازفشژزدشدفدیپلماسدفدعا ف یبفدۀ(Kavalski, 2007)المللدفخطدفزفغیرخطدفدین

دۀفالمللدفدافدگرگ  دفشایادایمدفازفشایادایمفخطدفدۀفشایادایمفغیرخطدیزادطفدین یزفشییین.فدرچانفیز
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المللفایرا ددفالمللف یبفدافخأخیرفزایدفگا فدگرگ  دفشییینهفاسیییظدفزا گهدفیزادطفدینعلمفیزادطفدین
اپفالمللفسطرحفاسظدفا باشتۀعا ا فیزادطفدینداپفجنپفاسظ.فدیفایرا دف  چۀفدۀسا نگددچایفعقب

ریایففمدفدافاینفعلمفدای ن شاینفشی  نفد سظففۀف رتایدایدفا شاینفدت ا فازفسر فگ  ۀ؛فدۀازفج اپففۀف
المللفدیفح زۀفدیپلماسییدفدعا دفدچایفالمللفدیفایرا فسییونفگبظ.فاددیاافیزادطفدینعلمفیزادطفدین

المللفغربف یبفازف گاهف یازسانپفاینففنیی یدادفدۀفاینفعقرف  رپفجنپفاسیییظ.فاددیاافیزادطفدین
رتۀ ض  ف گری ن یدایدفچ س  سظففۀفف  فایرا دف یازسانپففاساًلفستبازخدفدای ن.فا ن.فاینفدیحالدفا

داپفدبی دفدۀفخرفخ سییطف نیااددیاافغرددفازف گاهففنیی یداپف  پفزففاترلففنیی یداپفضییعیف
سدفدعا فسد ن یدایدفچ  فایرا دفدراپفحبظفاسایظفزفسا ایدفدیپلما سظففۀفف  گر ن.فاینفدیحالدفا

خرفخ ادانفد د؛فس ضیی عدففۀفیکدف  پخ ددفسلب فدۀففاترلففنیی یدایدفدرییتانففۀفازفدینگاهففالسیی
فعراس شدفسپردهفشنهفاسظ.المللفدۀی یفلدفدیفاددیاافیزادطفدیندۀ

 

 های نوپدید در گسترۀ دیپلماسی دفاع. واقعیت2
گیرپفس جف  رپفشنهفدیفاددیاافسرد طفدۀفاینفس ض  دفازجملۀفشکلداپفعراس شا ب ددفازفزا عیظ

شبکۀسیرتمفدینزفعملدفسرخبطفدافغیرخطدفشن ف سازهالمللدف شبکۀاپفشن ف اپفداپف  مفجها ددف
اپفزفشرافاندفدیفسیرتمفگیرپفالگ پف  مف استقای دفشاخۀالمللدفشکلشن ف نیافدیفسیاسظفدین

زیژهففاترلفداپففاترلفد شییمانفزفدۀداپففاترلف  مفدۀفسیییرییتمالمللف  یندفدگرگ  دفسیییرییتمدین
ففاان.عا ا فیکفضرزیافدایادینفسطرحفسدیپلماسدفدعا فیافدۀدف یازفدۀفدازیراحدفدچانویۀ

رتمفدین سی شبکۀدیف رتردۀف  دفیکدفازفداپف نیاف  اسدفزفشوشاپدف   زیپالمللف شنگدفگ
داپفغیردزلتدف یبفازفسیا دفگرزهداپفجنینفداید.فدیاینحلداپف  یادفاسییظففۀف یازفدۀفایائۀفیاهشنینه

شنهاینفس ض  فدهره شکلفن.فدر یانفچاینفشنینها سانف ساتدفدۀف شکلف ساختایفجاگین فازف اپدفخغییرف
 یادتدفاسظففۀفح زۀف  یادفیافدیفدیپلماسدفدعا فایجادففردهفاسظ.فاینفس ض  دفدیففاایفا قالبفدیف

سازۀفعیبیکداس یف  اسددفادمیظفدریایفچنمگیرپفخ ادنفیاعظ.فاعبز  اپففۀف نیاف  اسدفدرایندف
سازهش ددفدۀدیف  فعملیاخدفسد شنهداپفساحصردۀداپفژئ شلیتیکدفدایاپفزیژگدزیژهف ا ن.فدیفعردپف

المللدفازفشن ن؛فدراپف م  ۀدفسیرتمفدینداپفیادشنهفدرفیزپفزسینفخرسیمفسدسیرتمففالسیکدفسازه
دانپفاپفازفساایقفستمایبفدافایزشفیادبردپفزفژئ شلیتیکفگ  اگ  فدسییتۀدعنفجغراعیایدفدۀفسجم عۀ
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ان.فدیفزضییعیظفداپفساطقۀشییین ن.ف  مسد ااسیکف نیادفایزشفزیادپفداشییت اپفدیففایفردفدی
 ین.فشمایفسدزیژهف نیاف  اسددفدۀداپفسؤثرفدیفدیااسیکف نیادفدۀشیچینگددفزسینفخاهافیکدفازفویۀ

سظففۀفدیعملفسرزدانپاسرززهفژئ شلیتیکفعضادفدۀ شنهفا داپفژئ شلیتیکفعا ا فویرفجنینپفسطرحف
سازفیافدرفیزپف  فس ایففردهفاسظ.فدسترسدفدۀفعضادفدیعملدفاپفیکپایچۀتدفیافازفدینفدردهفزفویۀسا

شیینافخحظفداپففاترلدفدۀفان.فسیییرییتمداپفژئ شلیتیکفیزپفزسینفیافد افیاففاترلفسدخما فگرییتره
ازدای نگدفداپفاخمددفس جبفدخافا  فخص یفدرفاینفد دهفاسظففۀفسالحفخأثیرفاینفشنینهفخ ادانفد د.

شکل شندفاساف سایبردفجاگسطلقفخ ادانف سایبرپفیافدۀگیرپفح زۀف اپففاانهعا ا فعاسلفخعیینداپف
درظفدازدای نگدففالسیکفایجادففردهفاسظ.فاینفس ض  دفغاعلگیرپفیادبردپفیافدراپفازفدینفدرد فدن

دیپلماسییدفدعا فیافزایدفداپف  یندففاانگدفعاازیپاپفدایادینفخبنیلففردهفاسییظ.فخ ا فعل دۀفشنینه
فحالفسادقۀف ناشتۀفاسظ.داپف  یادفخ ادنففردففۀفخادۀح زه

عا ا فدیااسیکفاصلدفدیپلماسدفدعا دفیکدفازفجرتایدایدفاسظففۀفدگرگنظفدیااسیکف نیافدۀ
یداپفدیندیفشیکرفسیرتم ی یفشایرتگدفدریسدفداشتۀفعبایخدفغیرخطدیافدۀالمللدفشیچینهفزف ش ددف ی

اپفا ن.ف نیادفدۀفشنینهاپفجنپفدۀف  فخ جۀف ناشییتۀگ  ۀاددیاافدیپلماسییدفدعا فدۀفاسیییظدفزلد
اپفعبایخانفاز:فگ  اگ  دفدیز ددفداپف نیاف  اسدفشبکۀشنهفاسظ.فدرخدفازفزیژگداپفخبنیلفشبکۀ

یرپفشذداپفدیگردفا طباقداپف  فاسظدفزفگ  اگ  دفدیرز ددففۀفشی  نفدافدیااسیکفۀفدیدردای نۀفشاخۀ
داپفگ  اگ  فداپف  دفزفایزشمانخرفازفدمۀدفجهانگدفزفخ ا ایدفخبنیلفدۀف یایۀزفخ ا ایدفدگرگ  دفا نازه

سدفدعا فیافدافدگرگ  دیافدیدرفسد عا ا فیزفخ ادنففرد؛فدۀداپفدایادیادفیزدۀگیرد.فاینفزیژگددفدیپلما
شبکۀ م  ۀدفسد سدف رظففۀفدیففسح یفدافشیچینگدخ ا ف  فیافدیفشیکرفدیپلما ساختایپفزفعرایانپفدا 
یادفدۀفدیااسیک  دفسییازه دایدفچ  ف نیاف هادپفخبنیلفداپفگ  اگ  ف نیاف  اسددفدیفعرایانپفش 

سدفدعاعدفیافسدش  ن.فدیاینسد ستادفدیپلما رتمیا سی سازپف سازپفزفشاینای داپففاترلفخ ا فخ ا مان
شمایف زید.فازفاپفحمایتدفدۀداپفشبکۀاد فدۀفویۀشایۀدفازفیاهفشکلفدیییشایۀفزفدمچایندفزاحنییی نیا

اپفازفشی  ندادفشن دفخ ادنفد د.ففایگیرپف نیاف  اسدفدیفزسا فصلحفیافجاگدفدیفشبکۀاینفیاهدفدۀ
ی ی یف مدشنهداپفا جا درخالفف  رفدریایپفازفشژزدشدیپلماسدفدعاعدفیاف خ ا فدۀفیززگایفصلحفی

گ  ۀفازفدیپلماسییددفدۀففایفردفخ دففباخدفیادبردپفزفجاگف یبفاینثسحنزدففرددفدلکۀفدیفیززگایفدد
سۀفسد دۀادا یا فیزشیینددن؛ف عایضد یافسنیریظفجاگف یبفدونییدفازفخردففاترلفخ یا فداد ف شا دافزف



     271  ایآشوبی و نظریۀ نوین دیپلماسی دفاع شبکهـالمللی پیچیدههای بینسیستم

شکلفسد سدفدعاعدفیاف فشیچینگدفعرایانپف یبفسددیپلما رظففۀفددن.فدرشایۀ  سدف گری خ ا فدۀفدیپلما
رتم سی رتمییییزاحنفداپففاترلدیدردای نۀفخبنیلف سی داپفشایۀف  مدفسا انفدازدای نگدفزفس از ۀدفدۀف

المللدفشیچینهفزف شیی دددفدعنف  یادفازفدیااسیکفداپفدیندهفاسییظ.فسیییرییتما طبا دفزفخ دسییاسا 
فاانففۀف نیافالمللفخحمیلفسددفدۀفسیییاسییظفدین«اپدیااسیکف نیافشییبکۀ» نیافیافدافعا ا ف

زف  فدزیپفگبیان.ف نیاف  اسددفزسا دففای سنفاسظففۀفدۀفیکفسیرتمففاترلدفخ ا نفا  اسدف یبف مد
شیین فدۀفسیییرییتمفس از رف نیافزفخبنیلفشیی دفزفسیی یۀفعملیاخدفشیناففان.فاینفجرییتایفازفیاهفخبنیلف

درایندفاینفدزفسیییرییتمدفداگاسدففای سنفخ ادانفد دففۀفخ دفیافدافدازدای نگددفشیین دفاسییظ.فاعبز 
فالمللف  یندفدماداگففاانفزفدرفاینفدایادفعملففاان.غیرخطدفسیرتمفدینساطقفشیچینگدفزف

داادرایندففایفردفدیااسیکف نیافدیفسحیطفیادبردپفغیرخطدفزفخبنیلف  فدۀفسیییرییتمففاترلفزفدیف
خرینفچیرتا ف نیاف  اسدفدیفدایددفدرجرتۀدهفزفغیرخطدفشن فچاینفسیرتمگا فدیگردفخ دساسا 
سظفدین سیا سدفدعا فسدفالمللزضعیظف س یۀفازفدیپلما سظ.فاینف شردازپفخ ا ندفسبااپف  ریۀ  ینفا

سازپفخرینففمکفاینفشژزدشفدۀفاددیاافس ج ددفسبه  یاستادفدرجرتۀ  ینفدیدایۀف  ف رایفگیرد.فدیاین
رتم سی سظففۀفدیف  ف نیاف  اسدفزفخبنیلف  فدۀف سدفدعا فا شایۀفیافییییداپففاترلدفزاحن  ینفدیپلما

یفدادهفزفدرشایرف  دفدستگاهفخحلیلدفدیپلماسدفدعا فیافدراساسفیکفشبکرففاترلدفچانویۀفایائۀفسبااف را
ففان.سد

ف
 . پیچیدگی و دیپلماسی دفاع3

المللف  ینفیافعرادمف  ریۀفشیچینگدفزف شیی بدفدایادداپف  رپفدیپلماسییدفدعا فدیفسیییاسییظفدین
رفدازخ لینفخاففایدرییظف  فدا رییظ.فدرییترفخ ا فسنیریظف نیادفازفسرحل ماین.فدیپلماسییدفیافسدسد

سا انۀف نیاف یبفدیفسبه  ففاترلف مایا فسد شاا سدفدعا دفدازخ لینفزفش د.فدراین غازینف شایۀدفدیپلما
رتم سی سظففۀفدافایجاددفشاینایسازپدفیافدهیاۀفایدرظف نیافدیفشیکرفیراحدف سازپفداپففاترلدفا
انپفیافعرادمفسد ارفچاینفعرای ان.  مدفزسی یرفشیچینگدفف ینگاهدفاصیی لف  ر  شیی بفیییییازفاینفد

(Amerstorfer, 2020; Fromm, 2004; Kasemsap, 2020; Kavalski, 2007; Lartey, 2020; 

Manson, 2001; Tarasenko, 2020)ددانۀفدستگاهفخحلیلدفدیپلماسدفدعا فیافعرادمفدف  اعنفشکل
فدافعبایخانفاز:خرینف  فاانففۀفدرجرتۀسد
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داپف  ففۀفاپفد د فسازهاپفزفشاخۀاپفدیپلماسدفدعا دفازجملۀفشبکۀسازهیساختایپفشیچینگدف
یظدفسیییازه عا فدیف  ف قشدیفاینفزضییع ماسییدفد فۀفدیپل یاف عریادفسددایدف ف اندفدایاپفاجبا ف

خ ا انفدوندفازففایفردف  فیافش ششفددان.فدمچایندفداپفگ  اگ  دفدرتانففۀفدریکفسدشبکۀخرده
داپفعنایداپفسیرتمدفخمایلفداید؛فداادرایندفسیرتمفدیپلماسدفزایدفدیفزضعیظۀفشاخۀاینفسازهفد

زایدف  فداوسییظ.فاپفاسییظفزفدمفخ ا فشییاخۀاپفچانویۀاپدفدمفسییازۀفشییبکۀدعا دفازفدعنفسییازه
شاخۀ شاخۀفیافدۀدیپلماسدفدعا دفدمفسنیریظف عهنهفدایدفزفدمچایندفداینفداپفدیز دفزفدمفدازخ لینف

فداپفی یبفیاف یبفسنیریظففان؛سازپفسیرتمایدفشاخۀخ ا 
فالگ پفزادرییتگدفداپفسیییرییتمفدینشی سییتگدفا نا دمشیچینگدفعرایانپفزفدۀف المللدفدرشایۀ 

سدفدعا ف یبفشیرزف  فخ ادنفد د.فعرایاندادف سظففۀفدیپلما ص لفشیچینگدفا راسدفیکدفدیگرفازفا ح
هفخرفیبفساادعفگ  اگ  دفاسایظفزفسا ایدفزاحنفیافسیرتمفدیا گرفسریرپفدرتانففۀفدیفی لفزسا دفازفیا

ینفسد اندفاصیییلفدمیافخ ل ان.فاینفعرای دۀفا ماسییدفدعا فسطرحفاعبایدفیاف عا ا فیکدفازفزاایففدیپل
اعبایدفسیا فعرایانداپفداپفخطددفدر سنهفازفدماپدفدرخالففسیییرییتمفان.ف نیاف  اسدفشییبکۀسد

ژئ فالچرپفاسظ.فدر یانفییییدفا تصادپدف  اسددفزفحتدفعرداگدگ  اگ  دفازجملۀفعرایانداپفسیاسد
خرییلیمفزادایففرد فدشییماا فیافگیرپف نیخدفاسییظففۀفدراپفجاگین فزفدۀچاینفعرایاندایددفشییکل

 ش د.فایفگرعتۀفسدسنیریظفخ ا ایدفسا  یفزاحندافیافسیرتمدفدۀ

المللففۀفخ یا دفدیفسیرتمفدینغیرخطدفد د دفزادرتگدفحراسفعرایانداپفدازخ یا دفزفشیشف
فایفگرعتۀفش د.فدیفایاجافدافسقنایفدریایففمف نیادفخ ا نفدیفشیاسنسازپفخ سطفدیپلماسدفدعا فدۀسد
 نهفخ ا فشیاسنداپفدریییایفدبیگدفیافسییببفشیین.فاینفزیژگدفدیفخبنیلف نیافدۀفخهنینداپفدازدایسد

داپفالگ ییتمفاینفسیرتمدفدیفغیرخطدفعملفخ سطفدیپلماسدفدعا ففایدرظفداید.فیکدفازفشیچینگد
 سنادنهفاسظ؛خهنینف ادلیفرد فسعادلرف نیا

دافدیفدیااسیکفشایا فشیین ف  دادفزفدماعبایدفسیا ف  دادفدرشایدفالگ پفدمگ  اگ  دفدیااسیکف
داپفشیچینگدفعرایانپفزفالگ ییتمدفسیییرییتمفدیپلماسییدفدعا ف نیافزفعملیاخدففرد ف  دفازفزیژگد

سدفدعا دفخبنیلف نیافگرتردهفیییییییی سظ.فازفاینفدعندففایفردفدیپلما دافیافۀفدر یانپفازفا  ا ف نا
گذاید؛فد یقًافسا انففایفردفاپفدرفدنففخأثیرفسدص یاف قطۀییییییفدۀف نیافستمرفبپفاسظففۀفدۀاسظ
 فان؛دیادففۀف  یفخ یشینفیافستمرفبفزفازف  ف خشفخ لینفسدذیه
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فالگ پاپفزف هادپفشیین فدیااسیکف نیادفدشییبکۀف عرافتالدفیشیینفزفدگرگ  دففۀفدیف  ففرشایۀ 
یکفسح یفثادظفزفیکفیافچانفسح یفحمایتدفاسیییظ.فشیچینگدفالگ ییتمدفدیااسیکف نیادفدایاپف

دفیافدر سنهفازفالگ پفیشیینفعرافتالددفچگ  گدفخکاسلفسیییرییتمفدیپلماسییدفدعا فدیفی لفعرایانفزسا 
ددن.فدیفاینفالگ ددیپلماسییدفدعا دفدایاپفیکفدرییتۀفیافسییل لفدایادینفاسییظففۀفخما ف نییا فسد

شایۀف قشفچاینفسل لدفیافایبافیداپف نیافزفزاحنخ دفدایدففۀفسیرتمداپفسیرتمف یانهفیافدیفزیژگد
ش  ندفدراساسفدایدففۀفدعنًافخ لینفسددرایندفخما فویۀددان.فاعبز فردهفزفسح یفثادظف  فیافشکلفسد

 اپف سح یفثادظ(فخ ادانفد د؛ساطقفچاینفدرتۀ

المللدفازجملۀفچرخرفمفدینداپفس ج دفدیفسیییرییتادمیظفیاعتنفعاصییرفزسا دفدیفشیکرفچرخۀف
سدفدعا فدیف نیادفیکدفدیگرفازفشیچینگد سظ.فدیپلما ش بفا داپفالگ ییتمدف  ریرفشیچینگدفزف 

رتمفدین صلفعن ف طعیظف قشگ  ۀالمللدفدۀسی فان.ففادشفزسا ف عریادفسداپف اسطمئنفزفدرشایرفا
زیژهفدیفضیی  دفدۀسییازپفچاینفزضییعیتدفشیی د.فاینفس خ ا نفس جبفخاثدزافاشفسیییرییتمدفسد

 اپفداید؛دازدای نگدففۀفدیفدرتۀفسرفبپفدیپلماسدفدعا ف رایفدایددفادمیظفزیژه

خرینففایفردپففۀفازف اشذیردفزف  شنینففۀفدراساسف  دفسهمدیادالگ داپفیعتایپفغیرخطددفشیشف
جل گیرپففیزددفخناینفساززفایدایدفاسظففۀفازفغاعلگیرپفیادبردپسیرتمفدیپلماسدفدعا فا ت ایفسد

 فاان؛

رتمفدینداپفیخ سیوتۀفزفدیبرینپفد د فالگ داپفیعتایپدفازجملۀفجاگف سی المللففۀفدادهفدیف
 فان؛یزفسدداپفدیبرینپدفیزدۀزیژهفجاگدادفدۀدیپلماسدفدعا فیافداففاترلفا  اعدفازفجاگ

شبکۀف سطحددفدافدۀالگ داپففاترلف ستگدفدماپدفغیرخطدفزفچانویۀفیافچان رتگدفشی  زفزاد
 فان.داپفچانویۀفسدادففۀفدیپلماسدفدعا فیافسلب فدۀفگبیاشفسازۀفشبکۀحراسفسیا فویۀ

 
 . قدرت، کنترل، و دیپلماسی دفاع4

سظ.ف نیاف  اسدف  نیاف  اسدفزفجاگدفدم ایهفادبایپفدراپفخحمیلفایادهفدرفزاحنداپفدیگرفد دهفا
شددیف البففاترلدفچهایفدنففدایادیندفیعادفدعا دفد سازپدفزفعورعرز ربفف1ازدای نگددفاجبای یافف

________________________________________________________________ 

1. Swaggering  
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بالفسد فد  فیا هۀ انزج  ;Art, 1980: 13; Biddle, 2020; Lebow, 2020; Morgan, 2005)ف

Sperandei, 2006)فدیفدیپلماسدفدعا دفاعمالففاترلدفدر سنهفازف نیاف  اسدفزففایدرظفاحتمالدف.
زفدۀفخغییرفایادۀفدیگرپفیافدیگرا فدای ن.فالمللف یادایدفاسییظففۀفزاحنداپفیزادطفدین  فدیفزضییعیظ

شبکۀ سدفدعا دففاترلف نیاف  اسدف ضعیظفشیچینگددفدیپلما ضعیظفشیچینگدفاپدیفز شنهدفدیفز
سیا دف نیافددن.فدیاینسا  یفخأسینفاسایظفسلددفدیفدست یفایفخ دف رایفسدساختایپفزفعرایانپفیافدۀ

فان.فدیپلماسدفعا ا فدنففگبیاشفسدازف  فیافدۀاعقدفزف نیافعم دپف  اسدفزفساختایداپفدر سنهف
اپدفشا فسح یفاساسدفیاف سیبف یرزپف  اسدفشبکۀدعاعددفدیفیاستاپففاترلف  مفازفیاهففایدرظفصلح

سازهعا ا فسح یداپففایفردپفدرسددۀ سدفدعاعددفخغییرفیافحبظف داپفگبیان.ف ورتینففایفردفدیپلما
رتمفدین صلحاپفیافجهاالمللدف ساطقۀسی رظف شبکۀ د(فازفیاهففاید سظ.ف سیبف یرزپف  اسدف اپفا

داپف ا فیژیمداپفسییریتمددفازفیاهفسیاززفایدایدفدۀداپفعیبیکدف  مخالشفدراپفسیاسا نددفسیازه
درایندفدرخدفازف ین.فاعبز شمایفسدداپفسیرتمدفدۀالمللدفاسایتددف ورتینفگا فدراپفخغییرفسازهدین
سلفسح یفدماداگدادفدایاپفدزفسح یفست  م انهفزفسبتادمایبدفشیییا درفدمکایپدفزفسح یداپففا

سازهستمایبفاانهفدرتان.فسهم شکلفداد فدۀف سدفدعاعددف ساززفایفدیپلما داپفساژزویدفازجملۀفخرینف
سبه  ففا   یظفیکف نیافزفاپفدۀداپفسیییرییتمدفاسییظففۀفدۀفدزفشییکلفسییتایهاخحاددافزفائتالف

داپفی یبدفصیی یافجناگا ۀفداف  ففا   دفیافاخحادفزفائتالفۀدافددماداگفشییین فدریکفازفدل ن
فداپفخعایضدفدزفیافچانفدل فدفخ ادنفد د.ص یافسازهدۀ

داپفژئ شلیتیکفشن دفاسظ.فالمللفازفیاهفخغییرفسازهاپفسیرتمفدینداپفشبکۀدرایندفخغییرفسازهاعبز 
رتم سی رتمخرینفیزشفد ددفدیحالدیای المللدففالسیکدفجاگدفداپفدیندیفاینفیاهفدیف سی داپففۀفدیف

شیی دففۀفدرفجاپفجاگدفدیفدیپلماسییدفدعا ف مایا فسد شیی دددفایادۀفزاحندافدۀیییییالمللدفشیچینهدین
سازپفژئ شلیتیکفدرشایرففنداپفعملیاخدفخنویصفدزستا دفدشماا دفزفشی ۀفحمایظفازفدزستا فیافشبکۀ

دادفزفسازپدفشی  نسازپفسیا فخ شۀسازپدفخ شۀایدفچ  فشایگاهفان.فیادبرددسقادلۀفدافدشماا فعملفسد
فگیرد.داپفستمایبفژئ شلیتیکفازفیاهفعضادفدیفدست یفایف  ف رایفسدسازپفح زهیکپایچۀ

رتدفدیفدنف سدفدعا دفدافسح ییظفس ض  ففاترلدفیافدای گذایپفدرفدزسینفسح یفدیفس یدفدیپلما
رظدیااسیک رتمفج سی رتمدفدۀفدیااسیکف نیادفنزج ففرد.فدیایداپف سی رتینفدیااسیکف سیا دف و

شیی د.فسقنایفدیااسیکف نیادفدیفی لفزسا فزیژهفدوشف نیافسییوظفزف  اسدف  دفسرد طفسددۀ
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شیی د.فدیفدیااسیکف نیافزفخا یمف  دف نیافخغییرشذیرفاسییظففۀفاینفس ضیی  دفسییببفخغییرف  مفسد
برف دیپلماسییدفدعاعددفخا یمفدریکفازفاعقدفزفعم دپفسیییرییتمدفدنفف رایفخ ادنفگرعظ.فزای

دافاسظ.ف نیافاعقددفسیبا فدسترسدفزاحندافدۀفساادعف نیادفساختایدافزفدمچایندفیزادطفسیا ف  
شکلفسددۀ سظفزفدیف نیافزیژهف نیاف  اسددفیاف رتمدفا سی ساختایداپفاعقدف ددنففۀفدر یانف  دف

شن.فدیاین سهمفزاحندافازففاترلفسنوصفخ ادنف نیاف  اسددفاینفخ ا ایدفیافدایدفسیا دف عم دپدف
شرایطف رظدفزسیاۀفزف سدفدعاعدفدیفسرحلرف و رتمففاترلف  مفیافخغییرفددن.فدیپلما سی ساختایف فۀف

داپف  ینفزف  شنینپففۀفدیفسیرتمففان.فعاازیپدسترسدفزاحندافدۀفساادعف نیاف  اسدفیافعرادمفسد
خ زیعفدسییترسییدف  فدیفسیا فزاحندادفالمللف مایا فشیینهفیافدیحالف مایا فشیین فاسییظفزفشییی ۀفدین
درایندفدیپلماسدفدعاعدفدافساختایداپفخ ا نفخأثیرفدایادیادفدرف  مفگذاشتۀفزف  فیافخغییرفددن.فاعبز سد

دانپففنیی یدافدیفچاینفسییاختایپدفعم دپفدر سنهفازف نیاف  اسدف یبفسییرزفایفداید.فخا یمفسییهم
شکلسد ضدفیافگیرپفالگ پف  ینفیعتایپفدیفسخ ا نفدۀف رتمدفسا انفالگ داپفخعای سی یا فزاحندافزف

رتۀدمکایپفدیاجاسن.فدیاین ساختایداپفسیا دفدرج سدفدعا دفعرایانفخبنیلف ض  فدیفدیپلما خرینفس 
سدفزاحندافدۀفساادعف  اسدفزفخبنیلف   ستر سظ؛فدراپف م  ۀدف سریکادفاعقدفدر سنهفازفد دافدۀففاترلفا

زفخ ا فخبنیلف نیاف  اسدفخ دفدۀفسیرتمفحقفزخ فدرخ یدای نفزفچیندفیزسیۀدفعرا رۀدفزفا گلرتا دفا
دلیلفداپفشیینینپفدۀدرایندفسرییادقرفخرییلیحاخدفزفدحرا ا ن.فاعبز جهظدففاترلفیافشییکلفدادهازاین

ساختایفزفخبنیلف   شکلفسدسادیظفاینفدزف   ف سدفدعا دفزایبرففاترلفدافدۀفیکنیگرف گیردففۀفدیپلما
عهنهفداید؛فدراپف م  ۀدفسرییادقرفخرییلیحاخدفدیفدوشفسییاختایداپفاعقددف ح ۀفدافیافدۀزفسنیریظف  

یاددفدیفاپدفزفسرا جا فخا یمفسرادقرفخرلیحاخدفداف قشداپفساطقۀفایدرظفزفسناخلرف  اسدفدیف  م
فجملۀفاسظ.اپدفیافجها ددفازف  داپفساطقۀ  م

دونییدفدۀفدیااسیکف نیافددفزفجهظدیادن.فسیی دافجریا فسداپفازفیزادطفزفسییازه نیافدیفشییبکۀ
خ ا فدیفاینفدعنفدریسدفسازپفیافسدداپفژئ شلیتیکف  فزفشایگاهداپفعیبیکددفازجملۀفویۀ  اسددفدیفسازه

داپفسیرتمفزفدستکایپف  فزفایجادفشایگاهفا تقالف نیافدۀففرد.فدر رایپفایخباطفسیا ف نیاف  اسدفدافسازه
فدادفدیففا   فدیپلماسدفدعاعدف رایفداید.  فدیفاینفسازهفدادفزفسرا جا فعملیاخدففرد سازه

رتمفدین سی ستگاهفخحلیلدفچرخرف نیافدیف المللفزفچرخرفیادبردپفزاحندادفدوشفدیگرپفازفد
داففۀفسقنایف نیادفخغییرفددن.فدیفاینفدوشدفدرخالفففاترلفدیااسیکدیپلماسییدفدعا فیافشییکلفسد
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یددنففاسظدفدیفایاجافعاصرفزسا فزفدستکایپفدیف  دفداپف نیافس دوندفدۀفجریا   دفیافجهظ
داپفصییبرفیسییا ن فزسا فدیفا جا ففاشس یدخ جۀفدیپلماسییدفدعا فاسییظ.فایجادفخأخیرفزسا دفیافدۀ

سدفدعا فازفیاهفدم سظ.فدیپلما سدفدراپففاترلفا سا شایا دفدیفسازپفزفدمزسا یادبردپدفس ض عدفا
داپفژئ شلیتیکفدییایددفسییازپفدیفسییازهسا انفدماداگدیااسیکف نیاف  اسدفزفاجباپفدیز دف  دف

دادفدۀفزاایفففاترلدفخ دفشایا دفدیف یرزداپف  اسدفععالفدیفاینفح زهد ادفخنییکددفزفعضییافزفدم
 فان.عملفسد

المللدفدیفیکدفازففایفردداپفدیپلماسییدفدعا دففاترلفالگ داپفیعتایپفزاحندافزفسیییرییتمفدین
سظ.فالگ  ساززفایداپفح زۀفیادبردپفا ضدفزفیاعتنف دادفسا انففاترلفدایدفدراپفحلف  یعتایپفخعای

رلیحاخدفیافدحرا الگ پفیعتایپفسبتاد رادقرفخ شدفازفخقادلفالگ داپفیعتایپفس از ۀدرفس اپفیافداپف ا
فدازدای نگدفدیفسطحفزاحندافزفسیرتمدفدوندفازففایفردفدیپلماسدفدعا فاسظ.

رتۀ ستقرایففاترلخرینففایفرسرا جا دفیکدفازفدرج سدفدعا دفا داپفچانویۀفدرف  مفدداپفدیپلما
المللدفخردفدیفایاجاففاترلفدرفسیرتمففاترلفسطرحفاسظ.فدیفسیرتمفدیندیا فیزشنسیرتمدفاسظ.فدۀ

داپففاترلدفزج دفدایدففۀفویۀ«فس از ۀ»زف«فدازدای نگد»شایرفاصلدفدافعا ا فیییدزفسیرتمففاترلفزاحن
رتقرفسددرف   نتدف نیاف  اسدفدافش دافس ساززفایداپفعلدفزفدازگ سایدف شاا دففۀفدیفاینفدوشدف

فاجباپفدیگرف  مدفضرزیپفاسظ.
 
 . دیپلماسی دفاع و بازدارندگی5

 . شبکۀ چندالیه1-5

رتمفدین سی سظدفدیف رتمددفدر سنهفازفساطقف  فا سی شددفخ دفاز  جافۀففاترلفدیفدرف المللف یبف  ای
صلف  مدۀ سظففۀفدر یانف  دففاترلعا ا فیکفا شایۀفخ ادنفد د.فزیژگدفییییداپفزاحندوندفسطرحفا

داپفعردپفزاحندادفدنز فدماداگدفدافزاحنداپفدیگرفدایددفدر سن فازففاشاصییلدفچاینفسیییرییتم
دادف یازپفدۀفا نا فجمعدف یرییظدفاساف   فگیرپف  المللفاسییظ؛فداادرایندفدراپفشییکلسیییرییتمفدین

داپففاترلفدافیافدیفشیکرفسیییرییتمخ ا ف  گیر نففۀفسدداپففاترلف یبفشییکلفسددیگرپفازفسیییرییتم
سییازپففرد.فدیف تیجرففاشفستقادلفسیا فاینفدزف   فسیییرییتمففاترلدفاسییظففۀفشایۀفسبه  یییییجمع

شایۀدفدایاپفاص لففایفردپفیییداپفزاحناپفخ ادنفشن.فسیرتمیپلماسدفدعا فدایاپفدرجرتگدفزیژهد
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یاستادفدیپلماسدفدعا دفدزففان.فدیایندافیافعرادمفسددرتانففۀفدیپلماسدفدعا دفزسیارففایفردفسؤثرف  
اخدففرد فزفعهنهفدایدففۀفشییاسلفعملیدافدۀزایبرفاسییاسییدفیافدراپففای سنسییازپفاینف   فسیییرییتم

فدافاسظ.داپففاترلدفحمایتدف  فای سنسازپفاص لفدایادیندفزفدمچایندفشکلفداد فدۀفویۀ
عا ا فس ضی  ففا   دفدیپلماسیدفدعا دفدایاپفاصی لفدایادیادفسا انفایخباطدفعقال یظدفدازدای نگددفدۀ

دیف  دفدازیگرا دفجنیظفخهنیندفزفاعتبایسازپفاسظ.فاینفسیرتمفدرفیادطرفخهنینفستقادلدفاست ایفاسظففۀف
 ,Huth & Russett, 1993; Morgan, 2003; Powell)ددانفخ دفیافدراپفعملدففرد ف  ف نییا فسد

1990; Zagare & Kilgour, 2000)دۀفخهنیندفزف بنیلف نیاف ینف نیادفخ دازخ ل ف یۀ  دازدای نگدفدرشا .ف
اپفسرد طفتدفسییازۀفعیبیکدگیرد.فدحثفاصییلدفدیفاینفح زهدفدۀفچیرییسییرا جا فس از ۀفخهنیندفشییکلفسد

رتمفدینسد سی سظ.ف شن دفا شبکۀش دففۀفدیف  دفچاینفخبنیلددف سظففۀفعرایانداپفالمللف  یندف اپفا
سظففۀفگ  اگ  دفازجملۀفعرایانف نیادفدیف  فجریا فسد یادنفزفزیژگدفدایادینف  دففاترلفازفیاهفایخبایاافا
ساززفایداپف نیافدیف البففان.فدۀشن دفسدفدیف  دفخغییرفسقادیرفیافسادیظفایخبایاادففاترلفیا فایگیرپف

داپفشبکۀدفدرفخبنیلف نیافدۀفگیرپفازفزیژگدفاترلفازفیاهفایخبایاادفشن دفاسظ.فدیپلماسدفدعا فدافدهره
فداف یبفدایاپفچانینفزیژگدفدایادینفزیرفدرتان:فان.فشبکۀخهنینفخأفینفسد

داپفسایۀددن.ف نیافدر سنهفازفدنداپفگ  اگ  فیخفسدخ لیندفا تقالدفزفسصییرفف نیافدیفویۀف
اعبافدۀفیکنیگرفخ ادانفاپفدمگ  ۀداپفشییبکۀفشرافانهفدرییتاندفاسافدۀگ  اگ  دفاسیییظففۀفدیفویۀ

فشی سظ؛
اگ  فس ض عدفداپفگش  ن.فخناخلدفدر سنهفازفزج دفویۀاپف مایا فسدص یافویۀدافدۀشبکۀف  

داپفس ضیی عدفسا انفژئ شلیتیکدفژئ اف   سیکدفزفسکا دفاسییظ.فدونییدفازف نیادفدر سنهفازفویۀ
 اپدفز...فاسظ؛داپفساطقۀداپفسکا دفسا انفویۀژئ فالچردفزفایخبایدفیافویۀ

حنداپفف کۀدفزا قالفداید.فدیفاینفشییب کرفا ت دۀفیراحدفشییب یازف ینپفدیفدرفویۀدف   نیافخ ل
ددان.فدازدای نگددف یازسانفا تقالفانهفدۀفشییبکۀدف نیافخ لینپفیافدۀف قاطفدنففا تقالفسدددشییبکۀ

اپفخ لینفشییکلفویۀ نیافخ لینپفشییبکۀفدۀف قطرفدنففاسییظ؛فداادرایندف نیادفضییمنفایاکۀفدۀ
 دمینفشکلف یبفا تقالفخ ادنفیاعظ؛ففش ددفدۀسد

خردفشبکرف نیادفدیا فیزشنش د.فدۀاعمالفسداپفچانویۀدفگ  ۀشکلفشبکۀدف  فدمفدۀ نیافدۀف
دافسییببفخ ادانفشیینففۀف نیادفداپفحمایتدفاسییظ.فاینفویۀدایاپفیکفدرییترفسرفبپفزفشییبکۀ
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داشییین.فگ  اگ  دفیادبردپف سریییرداپفحیاخدفگ  اگ  دفیافدراپفعملیاخدفشییین فدیاختیایفداشییتۀف
 نهفازفچاینفسریردایدفاسظ.گیرددفدر سدازدای نگدففۀفدیاختیایفدیپلماسدفدعا ف رایفسد

 . سازوکارهای تهدیدها در بازدارندگی و دیپلماسی دفاع2-5

شرایطفدازیگرا دفعرضفسد ساسفعقال یظدفازجملۀف رتان.فا رتمفدازدای نگدفد سی ش دففۀفیرعینف
بۀ حاسیی جا ففاشدازدای نگددفس دایۀفا  دازیگرا فدی داپف  فاسیییظفگرپف سن یا داپفیادبردپفزفش

(Filippidou, 2020)بۀ فۀف.فسحاسیی یاسنداپففاشفیادبردپفاسیییظف یازسانفایالعاخدفازفش گرپدف 
سدفدعاعدفعرادم س دفزفدبیارفا نا فاحتمالددف قشفدایادیادفدیفا جا فیافعن فدیپلما سظ.ف فاانۀف  فا

خ ا نفدۀفخهنینفزفاعتبایسییازپفخهنیندافساجرفشیی دففۀفا جا ففاشفخ ادنفداشییظ.فاینفس ضیی  فسد
دازدای نگدفاسیییظ.فچرخرفیادبردپفدرففنیی یپدفدیا گرفخهنیندادفسااععدفدوشفدیگرپفازفسعادلرف

داپفیادبردپف  فاسییظ.فدیپلماسییدفدعاعدفازفیاهفشییکلفداد فدۀفادنافدف قاطفدنفدفادبایدادفزففاش
دۀفشییکل دازدای نگدففمکفسدسعادلرفایزیاددفخطردافزفخهنیندادف فان.فچاا چۀفدریکفازفگیرپف

ناید شکلفسددازیگرا دفدۀفدبیاۀفزفع گیرد.فازفاپفدید زیفزاحنفی یبفیافدشمنفشدفدبر ندفدازدای نگدف
دافدیفدست یفایفدیپلماسدفدعاعدف رایفدرفد د ففاشدانپفزفاجراپفخهنینفزفدبیاۀایاجاسظففۀفعرس ل

سایدفخ ادنفگرعظ.ف شاا سدفدعا دفادتنافزاحندافدۀف دیفسنلفایزیاددفخطردافزفخهنیندافخ سطفدیپلما
ش د.فدیفسرحلرفدعنفدافسد اشذیرفدرفسااععفسلدف  داپفجبرا فاانففۀفسببف سیب فسدخهنیناخدفا نا

ش دففۀفدافزفیادبرددایدفدریسدفسدش دفزفسرا جا دفیزشدافخ جۀفسددۀفسیبا فجنپفزفسعتبرفد د ف  
 دافساجرفش د.خ ا نفدۀفحذففیافعملدففرد ف  سد

استاتاجفاسظدفداپفشیچینهفزف ش ددفسطرحفزف ادل  چۀفدیفدیپلماسدفدعا فزفخهنیندافدیفسیرتم
دفچرخرفیادبردپفخهنیندافزف((Berglund & Souleimanov, 2020دافدۀف استقای فشیین فسییتیبش

اپفدافدیفچاینفسعادلۀدافزفزافاشسعادلرفسیی دفزفدبیاۀدفزفدخیلفشیین ف اعنۀفغیرخطدفد د ففاش
ایجادفخهنینداپفستمایبپفدرخ یدایفخ ادانفشیی د.فزاحنداپفگ  اگ  دفدریکفازفخ ا ایدفسرد طفسد

فان.فدیفسنلفسییازپفخهنینداپفگ  اگ  فیافزایدفح زۀفدیپلماسییدفدعا فسدزز د دففۀفدی هایظدفدم
ایزیاددفخهنیندادفخهنیندادفزاحنداپفخهنینفاانهدفزفدمچاینفیادطرفسیا فچاینفزاحندایددفگ  اگ  ف

دافخ ا انف سیبگیر نففۀفدیف  فسداپفشکلفسدشیچینهفخ ادنفد د.فخهنیندادفدیفساختایفزفعرایانداپ
صظ شان.فاعبز یافعر شتۀفدا ن یدافدیفشدفدا ندفازفچاینفداپفیادبردپفستبازخدفیافدراپفف درایندفدو
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سازه شکلفساختایدافزفعرایاندایددفخایجفازفگرترۀفیسمدفسیا فزاحندافزفدیف شبکۀف داپفاجتماعدف
شیی د.فسییرا جا دفیندادفدیفاینف   فازفسییاختایدافا جا فسدگیر ن.فدونییدفازفاعتبایسییازپفخهنسد

گیر نففۀفادبایدافزفیادبردداپفگ  اگ  دفیافسریییرداپفگ  اگ  دفدی تیجرفاعمالفخهنیندافشییکلفسد
فعهنۀفدیپلماسدفدعا فاسظ.یلبفخ ادانففردففۀفدوندفازفیراحدفزففایدرظف  دفدۀ
ساززفای ضعیظفدازدای نگددفدرف سدفدعا فدیفز شبکۀدیپلما سظ.فداپف اپفخ لینفخهنیندافسبتادفا

شبکۀیکدفازفزیژگد رترفچاینف سظ.فداپفدرج رتقیمفخ لینفزفا تقالفخهنینفا ساززفایداپفغیرس اپدف
ساسفسددراین نیادفسبه  خ ا ف  ا ساززفایداپفجا  رتدفسازپففرد.فدیایندافیافدیف البف سیا دفدای

درفدازدای نگدفزفدیفاددیاافسطالعاافسبتادفسیییازپفیافسبه  ف  یادفدیفدیپلماسییدفدعاعدجا نییین
فیادبردپفدا رظ.

 های بازدارندگی و دیپلماسی دفاع. مدل3-5

سنل دۀف کاسلدفزفخح لفدیز دفخ ددف انفخ یلفسددازدای نگددفدیفی لفعرای بن شیی دفداپفدیگرپفخ
(Harkavy, 1998; Huth & Russett, 1993; Morgan, 2003; Zagare & Kilgour, 2000)ف.

سیا دفعرایانفخبنیلدفدایاپفسییاززفایدایدفاسییظففۀفازفیاهف  دفا  ا فالگ داپفدازدای نگدف مایا فایندی
سظفسد رتینفسنلفازفدازدای نگدفا رتردهدف و  ;Johnson & Joiner, 2019)ش  ن.فدازدای نگدفگ

Smith, 1998)دۀف  فخ جۀفسدف بنیلف انفخ یۀدفیعافۀففنیی یدافدیفعرای سنلفازل فۀفدرخالفف انف دففا
صدفدنف ننهفزفسددازدای نگدفستقادلدفعلیۀفزاحنفخا شنففۀفسااععفگیرپف  خ ا نفعلیۀفدرفزاحنپفدا

فان.فدزسینفس ضیی  دفدۀفحمایظفازفستحنا فدیفدرادرفخهنینداپفحیاخدففنیی یفدازدای نهفیافخهنینفسد
یافدیففیاسییتادفدیپلماسییدفدعا دفدزففایفردفدرجرییتۀشیی د.فدیاینیادبردپففنیی یداپفدیگرفسرد طفسد

ساززفایفچاینفخبنیلدفدۀ نوصخناینف رظدفس رترۀفیادبردپفسااععفحیاخدفعهنهفداید؛ف و سازپفگ
سظففۀفسد رترها شتۀدفیافگ شکلفژئ شلیتیکدفژئ اف   سیکدفژئ فالچرپدفزفایخبایاخدفدا دایدفخ ا نف

یی یفدایاپفیسا انفسرفبیظفدیفحجمفایخبایااداشنففۀفدیفشیکرفدیااسیکف نیافدیفشکلفغیرخطدف  ف
داپفاخحادفزفائتالعدفزفخرسیییمف قنییرفاپفداشییان.فدزسینف قشدفشییکلفداد فدۀفسییازهایزشفدرجرییتۀ

داپفشیچینهفزف ش دددفاپفسیرتمزیژهفدیفسط حفساطقۀدادفدۀستحنا فیادبردپفاسظ.فاخحادفزفائتالف
رفبفدیفزضعیظفدرایندفدافخ جۀفدۀفادمیظف نیافستمداپفشبکۀفیافشکلفددان.فاعبز خ ا انفخ شۀسد

گیرپفدرگ  ۀف قطرفغیرخطددفدعا فازفستحنا فس ضیی  فدریییایفحرییاسییدفخ ادنفد ددفزیرافشییکل
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گیرپفعرایانف دنییایپفزفعرزشاشییدففلفشییبکۀفخ ادنفشیین.فدیفاینفسنلفازفشییکرییظدفسییببفشییکل
اپفحافمفاسظ.فدیفاینفالگ پفدیپلماسددفیادبردداپفیکرا دفدازدای نگددفدیپلماسدفیکپایچرفشبکۀ

شبکۀفدی  رفگرعتۀفسددرا سازهپففلف رترا ن فش د.فدعا فازف شبکۀف ساطقۀ(فزفستحنا دفازفیاهفگ داپف
رتم رتۀگیرد.فیژیمداپفدعاعدفحمایتددفس یدخ جۀف رایفسدسی سدفسازپدفدرج شکلفدیپلما خرینف

دیففدعاعدفدیفزضعیظفدازدای نگدفگرتردهفاسظ.ف  چۀفدیفاینفیادبردفدۀفخ جۀف یازفدایددفاعمالفخهنین
خرینفزادرییتۀفخ ادنفد د.فدیفاینفزضییعیظدفیکدفازفدرجرییتۀدمداپفدۀاپفازفیژیم البفشییبکۀ

داپفسثلثدفی باپفیادبردپفاسیییظففۀفدیپلماسییدفدعاعدفخهنینداپفیادبردپدفازف احیرفدازدای نگد
داپفحمایتدفدافیاففادشف ب ذفشییبکۀاپفازفیاهفععالففرد فخهنینداپفایخبایدفسا انفخحریمشییبکۀ

درفسازپف  فاسظ.فدیفس یرفسقادلدفدیپلماسدفدعاعدفسبتادفایگبایا فدازدای نگدفسثلثددفدیفشدفخاثد
شبکۀشبکۀ نیادف رایفدایدففۀفدرشایرفسنلفدازدای نگدف ضعیفداپفجا  س پفیرفف خرفاپفسثلثددفازف

 ععالفخ ادنفشن.

سیییرییتمدفاسییظفیییییگیرپفسنلفدازدای نگدفعم سددزسینفسنلفدر سنهفازفعرایانفخبنیلدفشییکل
(Quackenbush, 2011)جاپف.فغیرسرییتقیمفد د دفاسییاسفاینف   فدازدای نگدفاسییظ.فاینفسنلدفدۀ

خ جۀفدۀفزاحنفیافزاحنفخاصدفدرفخغییرفسقادیرف  مفدیففلفسیییرییتمفزفشییکلفداد فدۀفیکفسحیطف
اپفخج یبپفستمرفبفاسظففۀفدیف  فدریکفازفزاحنداپفسیرتمفس ید  ردفسجب یفدۀفا جا ففاشفزیژه

گا رف  مدفدیفچایچ بف نیاف  اسددفدرییتان.فدیپلماسییدفدعاعددفازفیاهفخغییرفسقادیرفاجباپفشا 
چاینفسحیطدفیافخناینفخ ادنفدین.فاینف   فازفزادای نگدفدیفدزفشییکلفیسییمدفزفغیریسییمدف مایا ف

سمددفسقادیرف  مفدۀسد شکلفغیری رتقیمفخغییرففردهفزفازف  فیاهدفدازگ  ۀش د.فدیف دای نگدفاپفغیرس
عم سدفشییکلفخ ادنفگرعظ.فاینفدیحالدفاسییظففۀفدیفشییکلفیسییمدف  دفدازدای نگددفشییکلف

جمعدفزفالبتۀفجاسعفدۀفخ دفخ ادنفگرعظ.فدیپلماسییدفدعاعدفدیفشییکلف ورییظدفزیژگدفییییی هادپ
ف هادپفیافد بالفخ ادنففرد.یاپاپفزفدیفشکلفدز دفاجبایسازپفشبکۀاجبایسازپفشبکۀ

اپفاسظ.فدیفاینفزضعیظدفشبکۀدفخ ا فخحملفخ شۀییییددفازفگ  رفجمعدس سینفسنلفدازدای نگ
ند شکلفدو شتۀفزف رتمدفیاف نا سی شۀییییدازدای نگدفجاسعف شۀفدیفزسا فخ  سظ.فخ  اپف  فیای فا

ضرزیادفدیفسقادلفزاحنفیافزاحنداپفخهنینفاانهدفعملفخ ادنففرد.فدیفچاینفزضعیتددفدیپلماسدف
فسطحفخهنینداپفیادبردپفسنترنفزفحجمفزفچگالدفایخبایاافاپفیافدرشسازپفشبکۀدعاعددفخ شۀ ایۀ 
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گیرپفخ ا فدیفشییکلخرینف م  رفخاییودف  فیافسدددن.فسهمدافشییکلفسدزفسییاختایفیزادطفسیا ف  
فاپف اخ فزفزیش فدیفزسا فجاگفسردفسنادنهففرد.داپفخ شۀدازدای نگد

اپفازفدافیافج اسعفاسظ.فخ شۀدفسجم عۀسنکلفاساسدفاینفسنلفازفدازدای نگددففنففخ شۀ
دیا فداپفشرافانهفدیفخایجفاسیییظ.فدۀزاحندادفدمراهفدافالگ داپفدزسییتدفدیز دفعرازا فزفدزسییتد

دایدفاسظفخردفعاصلرفدینفخرافمفداخلدفزفشرافانگدفخایجددفازجملۀفسعیایداپفخعریففخ شۀیزشن
اپدفدیپلماسدفدعاعددفدۀفدزفس ض  فسهمففان.فدیفسنلفخ شۀدافعملفسدای نگدفدیفسطحف  فۀفدازد

فدمکایپفداپفستمایبفاسافستناخلففۀفیزادطفسیا ف  یزفاسییظ؛ف ورییظدفزج دفخ شییۀیزدۀ دافدرشایۀ 
شبکۀفساژزویپفسبه  گیردفزف  فیافسدشکلفسد سازپففردففۀفشی  نفسیا فخ ا فدیف البفدازدای نگدف

سظ.فدعا فازف قاطفشی  نپفسیا فساژزلساژزل فدمکایپفا سظ.فدادفدرشایۀ  سدفدعاعدفا دادفدایا فدیپلما
دافاسییظ.فدیفحالظفدز دفخردفگرییترۀفدازدای نگددفدعا فازفگرییترۀفستناخلفسیا فساژزلدیا فیزشییندۀ

سظففۀفیزادطفسیا فساژزل سظ.فدیفاینفزشبکۀفساژزویپفا شدفا ستیب ضعیظدفدافازفگ  ۀفی ادظفزف
درفخناینفسییاززفایدایدفاسییظففۀفازفیاهف  دفدرفدعا فازفیکفیافچانفخ شییۀدفدیفدیپلماسییدفدعا فسبتاد

فینفسددرادرفخ شۀ  فان.داپفدشمنفخأ

اپفدوشفدیگرپفازففایفردفدیپلماسییدفدعاعدفدیفزضییعیظفدازدای نگددفدۀفدازدای نگدفساطقۀ
(Arquilla, 1995)قۀف دازدای نگدفسرد زفساط قای دفطفسداپففرد ف فدیفالگ پف  مف است شیی د.

شیی دففۀفدیپلماسییدفدعا دفدازدای نگدفازفحالظفستقادلدفدۀفحالظفغیرسرییتقیمفزفسثلثدفخبنیلفسد
داپف  مف استقای دفجایگبیادفگ  اگ  دففاانۀفشییرایطفچاینفخبنیلدفاسیییظ.فیکدفازفزیژگدعرادم

دافدرادرپفخ ا ایدخ ا اید اادرایندفدمداف دادفیکدفازفسیییاززفایداپفازپفخ ا ایدسیییزز دافاسیییظ؛فد
زیژهفازفدایددف افای سنفشیین فدازدای نگدفستقادلدفدۀفاانگدفاسییظ.فازفشیاسنداپفچاینفخ ا ایدخبنیل

دادفازفگ  ۀف استقای فاسییظ.فدازدای نگدفدیفچاینفسیی پفزاحندایدفاسییظففۀفالگ پف  مفسطل بف  
دیفاینفزضعیظددیپلماسدفدعا دفدرفسح یداپففان.فسثلثدفعملفسدیییص یافغیرسرتقیمزضعیتددفدۀ

فینفداید: فزیرفخأ
شۀ1 نویصفخ  رترۀفدازدای نگدفزفخ سیمفگ ستدفزف.فخر داپف  دفدرشایرفخ زیعفالگ پفیزادطفدز

فدا؛دشمادفسیا ف  
 داپفستحنفیادبردپفزاحنداپفدشمن؛.فخنویصفخ شۀ2
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 اپفدشمن؛ساطقۀ.فخنویصف یازدافزفساادعفیادبردپفدیز 3

سازپفدافستحنا فدشمنفیافی یبفیادبردپفزفخبیینفچرخرفیادبردپففن یدفخعیینفخط طفباط.فایخ4
  رسبفزفح زۀفسااععفیادبردپفخ د؛

سییازپفدیفسییط حفسیا دفزفشاییادفشییبکرفزیژهفخ شییۀاپدفدۀسییازپفدیفشییبکرفساطقۀ.فخ شییۀ5
عم سدفشینافخ ادنفاپدفیعادفدیفگرییترۀفاجتماعدففۀفدیفایاجافایخباطف بدیکدفدافدیپلماسییدفساطقۀ
 فرد؛

 .فخهنینفزفخرسیمفد یقفسعادلرفایزیاددفییرکفدراپفستحنا فدشمن؛6

 گیرپفازفساززفایداپفدازخ یا د؛.فسعتبرسازپفخهنینداپف استقای فدافدهره7

 اپفدیفساطقۀ؛.فخ سعرف نیافزیرا گرفشبکۀ8

رتۀدۀ سدفخرینفسنلی یفلددفدرشایرفسنلفدازدای نگددفدرج شکلفخ ا فدۀدعاعدفیافسدداپفدیپلما
 سازپففرد:زیرفسبه  

فسازپ؛درفجا نیناپفسبتاد.فدیپلماسدفدعا فشبکۀ1
 شایۀ؛اپفیژیم.فدیپلماسدفدعا فشبکۀ2

 غیرسرتقیم؛ی.فدیپلماسدفدعاعدفسثلثد3

 سیرتمد؛یعم سدی.فدیپلماسدفدعاعد4

 اپفساژزوی..فدیپلماسدفدعا فشبکۀ5

 
 . موازنه و دیپلماسی 6

 نوایی، و دیپلماسی دفاعبخشی، هم. موازنه1-6

گیرپف ین.فدرچانفشکلشمایفسدالمللفدۀخرینفسیرتمففاترلف  مفدیفیزادطفدینس از رف نیادفداسادقۀ
شمایفاپفخ دفایفاسظدفاسافدیپلماسدفازفعااصرفاصلدفس عقیظف  فدۀگ  ۀ  دفدر یانفاصلف  ایشدفزفدۀ

زفالگ پفد شمانففالمللدفخطدداپفدین ین.فسیرتمفس از ۀفدۀفدزفشکلفس از رففالسیکفدیفسیرتمسد
اپفسبتادفدرتانفش دففۀفدریکفدرفیادبردداپفزیژهدانپفسدالمللدفغیرخطدفگ  ۀداپفدیندیفسیرتم

(Ghasemi, 2011; 2013)دوندفیافشن دف.فدیفس از رف  اپففالسیکدفدیپلماسدفدعا دفیادبردفس از ۀ
رلیحاخددفجاگدفسد رادقرفخ صرفخجبیۀدفخرفیبدفس دافاخحادفزفائتالففزفیژیمفانففۀفدیدردای نۀفعاا
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درایندفدیفحالظفس از رفد شییماندفشی  نسییازپدفیراحدفسییاززفایداپفدازخ یا ددفزفاسییظ.فاعبز 
فخ ا فازفیادبردداپف  فدا رظ. هادسازپفیافسد

سظ.فخجبیۀفیافسد رتمفس از ۀفا سی سدفدعا فزفخجبیۀدف ورتینفسح یفدیف خ ا فعاسلفخا یمفدیپلما
زیژهفدیفداپفدبی دفدۀدافدا ریییظ.فاینفیادبردفدمفدیفدسییت یفایف نیاسیبا فعمقفیادبردپففنیی ی

اپفدیفداپفساطقۀاپفاسیظ.فخجبیۀدفچالنیگرپف  مساطقۀداپفدیز اپفزفدمف نیاداپفساطقۀ  م
قۀداپفدبی فدرز درادرف نیا فادشفسدساط فدیایناپفیاف دن. انپد عالففرد فخ ا م یا فع داپفس

سظ.فدیفیکف نیاف رایفداد ف  ژئ فالچرپفزفدیفخنسظفدیااس صلدفچاینفیادبردپفا ساززفایفا دادف
فاان؛فگ  رف ورییظفدرف یایدفسداینفزضییعیظدفدزفگ  ۀفازفدیپلماسییدفدعاعدفدیفدرادرفیکنیگرفصییف

سدفادغا خجبیۀفزفخ شۀ سظففۀفدیپلما فینفداید.فاینفدیحالدفا شبکۀفخأ شبکۀاپففرد ف اپفدیففاانهف
شبکۀشنینهفدرادرف  فخ ادنفد د.فخجبیۀ صلفدرز اپف سظففۀفا نایپفدرف  فاپفا رظف د شک گرایدفزف

سییببفاینفالگ پفدمینحافمفخ ادنفد د؛فداادرایندفدایاپفشیاسنداپفسرییتقیمفسیییرییتمدفاسییظ.فدۀ
سدفدۀ سظ.فاعبز زسا شنافدۀفدمدیپلما رتۀفا ساززفایداپفدیز دفزفسازپف  فزاد فینفدرف درایندفخأ

فردزفدیفدست یفایفاصلدفاینف   فدیپلماسدف رایفداید.زسا دفددیرز دفخجبیۀفیافدم
خرفیبدفدزسینفیادبردفس از ۀفاسظففۀفدیپلماسدفدعا دفدیفدرخدفازفشرایطففایفردپفسیرتمفس از ۀدف

اپفازفسحیطفیادبردپفسیییرییتمفس از ۀدفازجملۀف طبدفد د ف  دف  فیافسح یف رایفخ ادنفداد.فدیفگ  ۀ
ییفدراپفسا  یفشن دففرد فس از ۀدۀینفزضعیظدفدیپلماسدفدعا فییدافشن دف یرظ.فدیفاعرزشاشدف طب

دادفا نا فداپفساطقۀفزففادشفسییطحفخبازاف نیافدیفسیا ف  خرفیبفدرخدفازفزاحندافدیفدرادرف طب
دۀفشییکلسد یافخبنیلف  فان.فاینفخرفیبدف انفخغییرفسرزداپفسلدففنیی یداف دۀفداپفگ  اگ  دفسا  داف

رتم شبکۀش د.فاعبز بنیالفا جا فسدداپفعنیالفیاففاسی رتمف سی شنهدفالگ پفاپدرایندفدیفزضعیظف
سرا جا دفساطقۀیژیم سظ.ف سدفدعاعدفدیفیادبردفخرفیبدفا گرایدفسازپدفازجملۀفالگ داپف  ینفدیپلما
فشمایف زید.گ  ۀفدیپلماسدفدعاعدفدۀخ ا فیادبردفدایادیادفدیفایناپفیاف یبفسدشبکۀ

رادقۀ سظففۀفازفیای فس سینفیادبرددفس رلیحاخدفا رادقرفخ سظ.فخا یمفس خرینفیادبردداپفس از ۀفا
سظدفاساففایفردفچاینفیادبردپدفدۀف قطرفخعادلدفدهیارف شرایطفدایادینفدراپفس از ۀفا رلیحاخددفیکدفازف خ

رادقرف اسحنزدفسد رتگدفداید.فس رادقۀفدیف قطرفدد  فد ش دفزفخ  ففس خعادلددفدافخ ا نفدۀفجاگفساتهدف
رلیحاادف یبفسدفعا ا  نویصف قطرفدهیاۀفدیففاترلفخ شن.فخ شتۀفدا خ ا نف اس زز دفزفجاگفیافدیفشدفدا
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دوندفدیفعاازیپدففمیظدفزففیبیظف یرزدافزفخجهیباادفازجملۀفیادکایداپفسرادقرفخرلیحاخدفزفخ از 
افشندیپلماسدفدعا فدیفسرادقرفخرلیحاخدفاسظ.دیفزضعیظفشیچینگدف  مدفدیپلماسدفخرلیحاادفدۀ

رتمددفدۀ سی سازهزیژهف  مفژئ شلیتیکدفخأثیرفسدازف  مف شبکۀشذیردففۀفاسرززهفدیف البف اپفخعریففاپف
ش  نفزفعضادفخنکددفزفدییافدیف البفیکفشبکرفزاحنفخعریففسدییییش د.فدیفزضعیظف  یندفد اسد

دیحالدفاسظففۀففش  ن.فایندافازفیکنیگرفخعریففسدزسا فزفحمایتدف  خرلیحااف یبفدرشایرففایفردفدم
المللف یبفادمیظفزیادپفداید.فاینفداپفسکا دفزفس ض عدفدیگرفسیرتمفدینشی  نفسیا فاینفح زهفدافح زه
سازپفحمایتدفدیفح زۀفدافزفدمچایندفشبکۀسازپفزفشی  نسازپفسیا فیژیمس ض  دفزسیاۀفیافدراپفیژیم

فنففرد.زیژهفدیفح زۀففاترلفخرلیحاادفعرادمفخ اددیپلماسدفدعا دفدۀ
سظففۀف م  ۀداپفدیز چهایسینفیادبرددفایجادفاخحاددافزفائتالف رتمدفا ینفداپفیالیدفچاسی

خرینفدادفازفاصلدسنادنهفاسظ.فاخحاددافزفائتالف ادلفدلکسهزففبیسمارکیادبرددایدفدیفدیپلماسدف
اددفازجملۀفح یان.فاخحادسییازپفزفیادبردداپفدر رایپفاخشییمایفسدالمللفدۀداپفسیییاسییظفدینشنینه

رتانففۀفدۀس ض   سدفدعا فد ساتددفدیفشیکرفدزف  ریرفس از ۀف نیافزفداپفسح یپفدیپلما ص یاف
شیی  ن.فدیپلماسییدفدعا فدیفح زۀفاخحاددادفدایاپفدزفشیییاخرفس از رفخهنینفزالظفخ ضیییحفدادهفسد

سشف شاخۀفخهنیندفزالظفدزفشر سظ.فدیف سدفس از ۀفخهنینفا سدفس از رف نیافزفدیپلما افیسهمفدیپلما
دافدزسییتا فخ دفیافشیی  ن؟فزفچگ  ۀفدزلظدافستحنفسدفان؛ف وریییظفایاکۀفچرافدزلظسطرحفسد

ففان:فاان؟فزپفسپسفشا فعرضیۀفیافسطرحفسدا توابفسد
فش  نف س از ۀ(؛فااندفزایدفاخحادفسددافیافخهنینفسددافدیفدرادرفزاحندایدففۀف  .فدزلظ1
 ؛1  اید(فاانف دمدافیافخهنینفسدشنففۀف  فدادفداففن یدایدفستحنفخ ادان.فدزلظ2

 فاان؛ادهدفیافا توابفسددادفستحنا فاینئ ل ژیکفسن.فدزلظ3

 ش د؛گیرپفاخحادفسد.ففمکفخایجدفسببفشکل4

 (Snyder, 1991: 125; Walt, 1990)فانف.ف ب ذفسیاسدفاخحادفیافخرهیلفسد5

سازپفش دفزفخ از دما ایددفدیفچایچ بف نیافخا یمفسدزالظفدرفاینف  رفاسظففۀفاینفگبایهففۀفخ از فزف
ضعیفدۀ ر یدفدافیرفف سظدفگبایهسعااپفا توابف  پ  ایددفدۀخرفزفدمسعااپفدم سظدفزیرافخرفا اپف ا صفا

________________________________________________________________ 

1. Bandwagoning 
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گیرد.فگیر ندف ادینهفسدع اسلفدیگرپفیاففۀفدزلتمردا فداگا فشیااسییایدفخهنیندافزفستحنا فاحتمالدفدی  رفسد
صرفزیرفییییییییدرچانف نیادف رظ.فازفدینگاهفزالظدفخ جۀفدۀفعاا عا ا فع اسلفدۀادمیظفدایددفاسافخاهافعاسلف ی

 ییفضرزیپفاسظ:فااندافایجادفسدددانهفزفخغییرددانۀفسطحفخهنینپففۀفدزلظشکل

ف.ف نیاففلفیافخجمیعد؛1
 .فسجازیا؛2

 .فخ ا ایدفخهاجمد؛3

 .(Walt, 1985: 9).ف صنفخهاجمدف4

 داپفزیرفخمرفبفخ ادنفیاعظ:دیپلماسدفدعا فدرفس ض  دیفزضعیظفاخحاددف

فسؤلبۀ.فخنویصفخهنینداپفیادبردپفدیفسیرتمفدین1 فشنهفدیفداو؛داپفدیا المللددفدرشایۀ 
 داپففا   دفدیفخهنینسازپ؛سراخبفدیفسیرتمفزفشااسایدفدزلظ.فساختایف نیافزفسلرلۀ2

 نینش  نه؛.فسطحفخبازافسیا ف نیافزاحنداپفخهنینفاانهفزفخه3

 .فشن دفیاف نن دفد د فخ از فخهنینفیاف نیا؛4

   ا(.دوشفیافدمداف اخحادداپفس از ۀ.فگبیاشفیادبردفسااسبفدافدریکفازفزضعیظ5

ا ن.فاپفخبنیلفشنهسازپفشبکۀداپففالسیکدفدۀفخ شۀدیفزضعیظفشیچینگدداخحاددافزفائتالف
شکلفسدمیندۀ سدفدعا ف سدف»خ ا ف  فیافدافعا ا فگیردففۀفسددسببفالگ پف  یادفازفدیپلما دیپلما

سدفخ ادنفد د.فدیفسازپففرد.فساطقۀسبه  «فدعاعدفساژزوی گرایدفساژزویدفزیردااپفاینف   فدیپلما
 اپفخ ادنفد د.اپففاساًلفخ شۀشکلفشبکۀالمللفدۀاینفالگ فازفدیپلماسددفسیرتمفدین

ضعیظفشیچ سدفدعا فدیفز نِدفسبتادینگددفدافگ  رف  یادفازفس از ۀ کترف هایدفایاکۀفدیپلما درفدو
ش  ن.فایجادفسرفبیظفداپفشبکۀفسدداپفشبکۀدفجایگبینف طبیزفاسظ.ففا   عاصرفسرفبیظفیزدۀ

دونییدفخ ادنفد د.ففنیی یدافدراپفس عقیظدفزفس  عیظفدرخرفدیفشییبکۀدفیکدفازفع اسلفدایادینفس از ۀ
سدفدعاعدفخ دفیافدرفحبظفسرفبیظفایخب فاان.فدیفزیژهفدیفح زۀفژئ شلیتیکفستمرفبفسدایدفزفدۀدیپلما

سییازپفسییازپفدیفسییاختایفایخبایدفزفخ شییۀزز دونییدفیافدماپدفدرخرپدیپلماسییدفدعاعدفشییبکۀ
کۀ یظشییب فا    یا اپدف بایدف نیادونییدفدیفجر یکدفزفیراحدفداپفایخ انفژئ شلیت سا  سیییازپف
 ,Mumford)داپفدیبرینپفدپفسا انفجاگاپفزفیادبرشییبکۀداپفدازخ یا دفدیز دفزفدینجریا 

فسازف نیمدفخ ادانفشن.جایگبینفساززفایداپفس از ۀف(2020
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 . جنگ، موازنه، و دیپلماسی دفاع2-6

یزدففایفسدالمللدفدۀدوندفعلیۀفدرخدفازفزاحنداپفسیرتمفدینعا ا فیکدفازف  اعنفس از ۀجاگدفدۀ
فاترلف باشییاندفداپفدیگرف یبف ادلس از ۀفد دهفزفازفیاهفۀفدیحالفاعبایشف نیخدفداشییانففۀفخغییرددانۀف

المللدفداپفدیندرایندفدیفزضعیظفسیرتماسافاینفجاگدف باینفسببفحذففدازیگرفاصلدفش د.فاعبز 
دف1داپفخرفیبدداپفخرفیبدفزفدیبرینپفدای ن.فدیفجاگداپف  یادفسا انفجاگدادفشکلشیچینهدفجاگ

 ,Hoffman)شیی  نفزسا فزایدف بردفسدصیی یافدماگفزاحنفزفدۀ یرزداپفسا مفزفغیرسا مدفدیفج

2007: 20). 

داپفخاصفزفستنازلفجاگدففۀفدینفجاگ»فان:فگ  ۀفخعریففسددف  فیافاینرابرت جی واکر داد
داپفدردزف لمرزفخاصفزفستعایفففانففۀفجاگفدیبرینپدفدایاپفزیژگدزافرفاستنولفسد«.ف رایفداید

قالفعمل خافتیکدفدینفعرصیییۀاسیییظفزفدراپفا ت طافیاخدفزف دۀفا ع تنازلف خاصفزفس شذیرپفداپف
داپفداپفدیبرینپدفسییط حفگ  اگ  دفازفیزش.فجاگ(Erol, 2015: 264)اپف یازفدایدفالعادهع ق

داپفخرزییرتدفیافدیدرفداپف اسا مدفزففاشدافزفخافتیکداپفستعایفدفشکلجاگین دفشاسلفخ ا اید
لۀفگ  اگ  دففۀفدایاپفادعادفگ  اگ  دفشاسلفخرفیبدفازفعااصردفازجمف(Hoffman, 2007: 17)گیردفسد

داپفخرینفزیژگدفایگبایا دفادبایداپفیادبردپدفیزشفجاگین دفزفادناففیادبردپفاسظ.فیکدفازفسهم
فشایا دفدیفیادبرددافاسظ.زسا دفزفدمداپفدیبرینپدفدمجاگ

سییازپفسبه  «فاپداپفشییبکۀجاگ»فخ ا فدیفشیکرداپف  ینفیافسددیسجم  فداینفگبظدفجاگ
زسا دفدافاسظ.فاینفزیژگددفعاصرفدمدادفسیرتمدفد د ف  داپفاینف   فجاگفردفزفیکدفازفزیژگد

فان.فخغییرفازفسیرتمفسادهفدۀفشبکۀدفدما فچیبپفدافسطرحفسدعا ا فعااصرفاصلدف  شایا دفیافدۀزفدم
شبکۀ سظففۀفعملکردف س د زی(فیافاسکا شذیرخردفزفش یاسح یدفا عطافا فان.فخغییرف   فشذیرفسدخرف زف

فاانگا فدیفدوندفازفشبکۀفزفسنایفظففاانگا فدیفشبکۀدفازفدازیگرا دفسرتقلدفدۀ گرشفدۀفسنایفظ
سببدففلینفدمینددن.فدۀداپفعرسا فزففاترلفخ دفایفیافاعبایشفسد  دفسرعظففاشفشبکۀفزفسیرتم

داپفیادبردپفستااسییبفدافشییبکۀفاسییظ.فعملیااف  اسدفاۀدایدفا توابفگبیشیرززپفدیفچاینفجاگ
دددفشیینهفزفدایدفازفشایینفدۀفداوفسییازسا دریییایفشیچینهفاسییظ.فدرشایرف  ریرفشیچینگددفچاینفجاگ

________________________________________________________________ 

1. Compound war 
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شبکۀص یافخ دفایفیخفخ ادانفداد.فدرایندۀ سدفدعاعددفازفگ  رف ساسفدیپلما سظففۀفزایبۀفا اپفا
اپدفزفاپدفشییکلفداد فدۀفسح یداپفسقازسظفشییبکۀکۀداپفعملیاخدفشییبسییاسا نددفشییبکۀدفویۀ

سییازپف یبفازفگ  رفدرایندفدیپلماسییدفصییلحگیرد.فاعبز عهنهفسدداپفغیردزلتدفیافدۀسییاسا نددفگرزه
فاپفخ ادنفد د.شبکۀ

المللدفغیرخطددفخغییرفسیرتمفداپفدینداپفاصلدفسطالعاافجاگفدیفسیرتمیکدفازفس ض  
داافدفدیفجاگدفس ض  فجنینپفییییخطدجاگدفازفخطدفدۀفزضعیظفغیر  ش ددفاسظ.فاصلف ش 

رظ رتم ی سی سظ.فدیفجاگالمللدفجنیندفدرجرتگدفزیژهداپفدیندفاسافدیف داپف  یندفاپفیاعتۀفا
ریایفدبیگدفیافایجادففرد.فدیفسد شرایطدفیافعرادمففردففۀفدیف  دفداففمترینفزیزدپدفخأثیراافد خ ا ف

 نیافخ ا فدافعملیااف ربتًاففمپفایجادفشرایطدفاسظففۀفدیف  فسدسعااعملیااف  اسددفاینفاسرفدۀ
 رایفداد فجاگفدیفزضعیظفف(Smith Jr, 2001: 68)دسظف زیدفدیفزسا فسااسبدف تای فدبیگدفیافدۀ

ش ددفدراپفیرففسقادلدفسهم شبکۀخرینفدنففدیفجاگ  سدفدعا فدرف  فداپف سظففۀفدیپلما اپفا
داپفدیپلماسدفدعا فدراپفایجادفچاینفشرایطدف  فاساسددفساززفایدایا ف هادهفشنهفاسظ.فاسافس ض

فاسظ.
رتمفجاگدفسبتاد سی ش ددففرد ف ساززفای  رظف ساززفایدف و ستا رفیعتایپفدرفدزف داپفایجادف 

اپفاسظففۀفداپفیعتایپفسیرتمدف قطۀداپفخحتا دفسیرتمدفاسظ.ف ستا ۀع  ا دفزفدز دفایجادف ستا ۀ
رتمفدۀف قطرفعطففسد سی نایداپفسحیطدفزفالگ پفیعتایپفزاحندافیاف سنفزفف چکع خرینفخغییرفی

رتمفزفالگ داپفیعتایپف  فیافداف  شنینگدفیزدۀخسد سی ستا رفیعتایپفع  ا ددفسیبا ف ا نف یزففان.فدیف 
شیی دفزفدیف سییتا رفیعتایپفالمللدفدۀفحنافثرفسیبا فخ دف بدیکفسدفایگیرپف نیافسیییرییتمفدیندۀ

یزفۀخحتا ددفسیبا ف نیافسیییرییتمدفدۀففمترینفسیبا فیسییینهفزفدیزا عدفسیییرییتمفداففمب دف نیافیزد
فانفیزفسدش د.فدیفاینفزضعیظدففادشفسیبا ف اچیبپفازف نیادفسیرتمفیافدافسر فزف اد دپفیزدۀسد

خ ا فدیفسرادقرفخرلیحاخدفزف رایفگرعتنفسیرتمفدیف ستا رفیعتایپفع  ا دفزفخلعفداپف  فیافسدفۀف م  ۀ
یپلماسدفدعا دفچگ  گدفداپفسهمفدیفدعا ا ف ستا رفخحتا ددفسنادنهففرد.فیکدفازفس ض  سالحدفدۀ

خطدفدۀفزضعیظفغیرخطدفزف ش ددفیافدرعکسفیییالمللدفازفزضعیظفسادهخبنیلفیافا تقالفسیرتمفدین
خ ا ف  فیافازفزضعیظفاسظ.فچاا چۀفسیرتمفدیفزضعیظف ش ددف رایفگیرددفدافسقنایفا نفدف نیافسد

بنیلففرد دازدای نگدفخ هنینفزفدی تیجۀدف دۀفخ یاف نیافیاف عادلفخایجف دۀخ زیژهفدراپف.فاینفس ضیی  دف
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 نیافیافعا ا ففن یداپففمفن یدایدففۀفدیفزضعیظف  مف استقای ف رایفدای نفزفازفدعنففالسیکفدۀ
ضعیف سایدفسد نیاف شاا ستادفیادبرداپفداید.فدیاینش  ندفادمیظفزیژهخرف شنهفدیفداپفگاجا نهیا

ف ش ددفعبایخانفاز:یشیچینهالمللدفسادهفدۀفداپفدیندیپلماسدفدعا فدیفخبنیلفسیرتم
اپفزفدستکایپفدیفعااصرفسازهدفازجملۀفداپفشبکۀالمللفدۀفسازهداپفسیرتمفدین.فخغییرفسازه1

دانپفداپف  دفایجادفشییکلدافزفخ شییۀخجبیۀفزفخرفیبففایگبایا فیافزاحنداپف  دفخغییرفدیفسرزدانپ
دفزفسرا جا فخبنیلفالگ ییتمفسیرتمفدا  یادفازفایخبایاافزفزادرتگدفحراسفسیا فزاحندافزفخ شۀ

ف ش ددفاسظ؛یازف طبیظفدۀفسرفبیظدفازفع اسلفخبنیلفسیرتمفجاگفدۀفسیرتمفشیچینه
خ ا نفدۀفغیرخطدفشن فجاگف یبفسدف(Ghasemi, 2020)المللف.فشرافاشف نیافدیفسیرتمفدین2

ضعیظدفسجم عۀ رتمفمکففان.فدیفاینفز سی سیاپفازف رترۀف المللفرتمفدینداپفجاگین دفدیففلفگ
اپفسیا فخ ا نفشی  نف قطۀسازپفسدگیر ن.فشایگاهش  نفدیفشی  نففایفردپفدافیکنیگرف رایفسدشوشفسد

رتم سی رتماینف سی ضعیظفدمدافیافدر رایففان.فدریکفازفاینف ساسا نددفدادفدیفز اعبایدفدافیکنیگرف
ن یدادفساطقفشیچیسد ضمنفاعبایشفعمقفیادبردپفف ض  دف شۀش  ن.فاینفس  اپفنگددفازجملۀفخ 

 شن فسیرتمفجاگدفیافدیفشدفخ ادنفداشظ؛

جادفشرش3 جادف.فای یافای فایگبایف کلف  یادفازف جادفشیی فۀفازفیاهفای ینگدف داپفف چکفدیفشیچ
داپفدبی فدیفدیااسیکف نیاففۀفازفیاهفخغییرفداپف  ینفدیففایگبایدفشییین دفاسیییظفزفشرشخ ا اید

 یادن؛دۀفسرفبیظفخحققفسدفساختایفاعقدفسیرتمفدۀفساختایفعم دپفیا

اپفازفسا  یفایجادفشییبکۀ.فا تقالفشیچینگدفازففایگبایفدۀفسیییرییتمفزفسیییرییتمفدۀففایگبایدفدۀ4
دایدفاسییظففۀفسرخبطفدیفشیکرفسیییرییتمفچانشیکرپدفازجملۀفس ضیی  دمداپفشیچینهفاسافدۀدل ن
 خ ا نفشیچینگدفسیرتمدفیافایجادففان؛سد

فدزفعرایانفخوریبف.ففپدف  مف نیمفزفخغییرف    5 یافیراحدف  مف  ینفدرشایۀ  زیپ(فدیفاجباپف  ف
  مفس ج دفزفایجادف  مف  یندفدافععالففرد فدیااسیکف نیافدیفدزفشییاخۀدفشییاسلف نیافزیرا گرفزف

  نیافدافساطقفساز نهدفیادبردفداادمیتدفدراپفایجادفشیچینگدفاسظ؛

ف  دفدرف   فاپفدم ۀگ المللفدۀ.فیراحدفاجباپفثادظفزفساعطففسیییرییتمفدین6 زسا ففۀفدرشایۀ 
رتمدفدایاپفدوشفسح یپفزفثادظدفاسافدایاپفدوش سظففۀفسدسی خ ا ف  فیاففمفیافزیادففردفزفدایدفا

 ازفاینفیاهدف  فیافدیفزضعیظف ستا رفع  ا دفیافخحتا دف رایفداد؛
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ندافزففایگبایا فالمللدفازفیاهفشیچینگدفدیز ددفیعادفخجمیعفزاح.فاعبایشفشیچینگدفسیرتمفدین7
دفعرعدفدیفشیکرفیکففایگبایفزفشیچینگدفدیرز دفازفیاهفخوصییصییدفشیین ففایگبایا دفایجادفشیچینگ

 اپ(دفساختایپدفزفعرایانپفشن دفاسظ؛شکلدف سازه

اپفسرتقیمدفدۀفگ  ۀفۀفدیف  دفدستیاددفدۀفسااععفیادبردپفیکفزاحندفدۀف1.فسبادلرفستقادلفسرتقیم8
 دمکایپفزاحنفدیگرفدرتگدفداید.ففاشفدرفزاحنفدۀفس دفدیگرپفاسظ؛

 بعفگرزهفاسیییظفزففاشفدریکفازففۀفدیف  دففاشفدرفزاحنفدۀف2.فسبادلرفستقادلفغیرسرییتقیم9
 .(Fromm, 2004: 95)اعضاپفگرزهدفدۀفاینفزاحنفس دفخ ادنفیسا نف

 
 . دیپلماسی دفاع و قدرت نهادی چندالیه7

سدفدعا ف هادیاۀففرد فدیااسیکف نیادفیکدفازفس ض   ستگاهفخحلیلدفدیپلما سظففۀفدیز فد دایدفا
دافدهره رایفسد ددانفاپفیافشییکلفسدگیرپفازفچاینفسیییاززفایپدففاترلدفچانویۀگیرد.ففنیی یداف

(Mahmoud, 1977)یا ف  ف جرفشی  نفس کۀفۀف تی جادف نیافشییب دافزیژگدفغیرخطدفزفدادفای اپف
داپفسهمفدیفایاجادف   فسییاززفایفخبنیلفدیااسیکف نیافدۀفدهفاسییظ.فیکدفازفس ضیی  خ دسییاسا 

ف  اعنپفا جا فسد سظ.فعرایانفخبنیلف  فدرشایۀ  ش دففۀفدر سنهفازفسادیظفدیااسیکف هادپفزفچانویۀفا
ش دففۀفشایۀفسدیداپففاترلفزاحنگیرپفسیرتمببفشکلالمللفاسظففۀفالباسًافس  ایشیکفسیرتمفدین

اپفچ  فشایۀییییخردفسیییرییتمفزاحندیا فیزشیین یان.فدۀشییمایفسد قطرف غازینف هادیاۀفشیین ف نیافدۀ
شکلف هادپفدازدای نگدفزفس از رف نیادفدرترففاترلفزف قطرفشرز فساززفایفزفعرایانفخبنیلف نیافدۀ

 شایۀفاسظ.یایسازپف نیافزاحناسظ.ف نیاف هادپفدیفخنسظفشاین

شایۀدفویرففاترلدفدافعا ا ففاترلفشاینایسازفضرزیپفاسظفیییگیرپفسیرتمففاترلفزاحنشسفازفشکل
شایۀفسا انفدازدای نگدفاسظ.فاینفسیرتمدفیییداپفزاحنفۀفزایبۀفزففایفردف  دفشاینایسازپفسقادیرفسیرتم

ش د.فدۀفزسا دفخناز فخ ادنفیاعظففۀفسقادیرف نیافزفخهنین سبدفحبظف سطحفساا دیا فدر سنهفازف  دفدیف
دادفازفیاهففاترلفگ  ۀفسیرتمشایۀفضرزیپفاسظ.فاینیداپفزاحنخردفشاینایسازپفساختایپفسیرتمیزشن

داپففاترلفیاففاان.فدریایپفازفسیرتمساختایفاعقددفیاهفدرگ  ۀفخغییرفازفس پفچالنگرا فیافسرنزدفسد
________________________________________________________________ 

1. Direct Reciprocity 

2. Indirect Reciprocity 
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داپفاخمدفزفگیر ن؛فدراپف م  ۀدفشیما فساعفگرییترشفسییالحاینفویۀف رایفسدالمللددفدیفداپفدینیژیم
خ ا فازجملۀفچاینفیز نپفدیف هادپففرد فسیییرییتمفدازدای نگدفالمللدفا رژپفاخمدفیافسد ژا سفدین

فاان.فدمچایندفیژیمفسللفداپفاخمدفیافسرنزدفسددا رظففۀفسریرفدسترسدفزاحنداپفجنینفدۀفسالح
عهنهفدایدففۀفازفایفزخ فدیفش یاپفاسایظدفزایبرفشاینایسازپفسیرتمفس از ۀف نیخدفیافدۀستحندفدافساززف

داپفدازدای نگدفزفیرففدفدیعملدفسریییرفخغییر"FATF"گرعتۀفاسییظ؛فیافیژیمففشییکلف1945سییالف
ففان.داپفغیردزلتدفدیفدازدای نگدفیافسرنزدفسدیاددفگرزه قش

شیی دففۀففایفردفداپففاترلدفسرد طفسدادفدۀفایجادفیژیمویرفدز فدیف هادیاۀففرد فدیااسیکف نی
دافاسظ.فدیفشایرفدر سنهفازف  یداپفزاحنسازپفسقادیرفسرد طفدۀفدیااسیکف نیافزفسیرتمدادفدهیاۀ  

چاینفزضعیتددفسیرتمفسرفبپدفسطل بفزففایفردداپف  دفس ید یازفاسظدفاسافدهیاۀففرد فسقادیرف  دف
فاترلفیافدهیاۀففرد فزضعیظف  فداشن؛فدراپف م  ۀدفدازدای نگدفسمکنفاسظفدافخ ا نففادانۀفدبیارفسد

اپفضرزیافدایددفاساف رایفگرعتنف  فدیفخایجفسرادقرفخرلیحاخدفدمراهفش دففۀفدرچانفچاینفسرادقۀ
ش د.فدیفاینفداپفخحمیلدفیافعرزشاشدفسیرتمفسددافزفدبیاۀازف ستا رفسنوصدفسببفاعبایشفخاش

عا ا فشیی د؛فدۀاپفیراحدفسدفاترلدفس یددازدیادف رایفگرعتۀفزفدراپف  دف قطرفخعادلفدهیاۀویۀدفسقادیرف
گیرد.فدیفویرفدعنپدفدیااسیکفدرددفدیفاینفویۀف رایفسدداپفسیا سثالدفشیما فساعفگرییترشفس شییک

ش دفداپف  ایخددفیراحدفسدص یاففاترلدادفدۀ نیافدیفشیکرفسیرتمففاترلفخهنیندافزفیدیاددف  
سظ؛فدراپف م  ۀدففۀففایفردف   رترفسرفبپفدیااسیکف نیافا نویصفخهنینداپفس ج دفدراپفد دافخ

ییففۀفزایبرفخنویصفسا انفشرزخکلفالحا دفیافش یاپفاسایظداپفسرد طفدۀفدازیسدفزف  ایافیییژیم
دیفویرف هایددفگیر ن.فسییرا جا دفعهنهفدای ندفدیفاینفگرزهف رایفسدخهنیندافعلیۀفصییلحفزفاسایظفیافدۀ

داپف  یادفگیر ن.ففاترلفسرفبپفدیفی لفزسا دفدافخهنیندافزفسحنزدیظسازف رایفسدداپفدر اسۀفاترل
ضرزیایزفسدیزدۀ سخفدۀف ص یاف اخ ا دفدیفشا شین.فدیفش دففۀفدی داپفیادبردپف  دفعرزخ ادنفشا

یکف نیافدیفشیکرفیژیم ااس با دففرد فدی خاصفخحققفخ اینفویۀدفا ط عظ.فاینف   فداپف یا دنف ا
 داپفشیچینهفزف ش ددفیاففادشفخ ادنفداد.فاترلدفغاعلگیرپفیادبردپفدیفسیرتم

یبدفعرس لفزیژهایندۀ کلفسدخرخ یکف نیافشیی ااس اۀففرد فدی هادی یۀفاپفدراپف  شا فۀفدر گیردف
 داپفزیرفاست ایفاسظ:زیژگد

ف نیا؛شایۀفازفدیز فدیااسیکفیداپفزاحنگیرپفسیرتم.ف  ایشدفزفشکل1
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 شایرف  ؛یداپفشاینایسازفدیااسیکف نیافزفسیرتمفزاحن.فویرفستنکلفازفیژیم2

 عهنهفداید؛داپفیعتایپف  فیافدۀسازففۀففاترلفسقادیرففاترلفزفحبظف ستا ۀ.فویرفدهیاۀ3

 فان؛.فویرفیدیاددفخهنینداففۀفخهنینداپفس ج دفزف یانهفیافدریسدفسد4

 عهنهفداید.دفا طبا دففرد فدیااسیکف نیافیافدۀسازففۀففایفر.فویرفدر اسۀ5

 
 گیرینتیجه

المللف  ایشیییکدفدراپفدسییتیاددفدۀفاسایظفزفسا ایدفازفدزفادبایفسهمف نیافزففنیی یدافدیف  ا فدین
خرینفسیییاززفایفخحمیلفایادۀففنیی یدافدرفسیا دف نیاف  اسددفسهما ن.فدیایندیپلماسییدفدهرهفدرده

دردایپفازف  فدیفح زۀفدیپلماسییددفدراپفزسا فدیفشدفدهرهاپفدمگ  ۀدافدۀ  فیکنیگرفد دهفاسییظدفاسا
ستیاددفدۀفادناعدفد ده سدفدعا دفدۀدمینفاان.فدۀا نففۀفدیفجاگفد بالفسدد عا ا فیکدفسببدفدیپلما

زفشردازپفدیف  دفاالمللدفس یدخ جۀف رایفگرعتۀفزف  ریۀداپف  رپفزففایدردپفعلمفیزادطفدینازفح زه
صلدفاینفعلمفدۀدغنغۀ رتمفدینشمایفسدداپفا سی رتمدفغیرخطدفزف ین.فدافدگرگ  دف سی المللفدۀف
ش دددف  ریۀییییشیچینه شنففۀف  ریۀداپفدایادیادفیزدۀشردازپفدیفاینفح زهف یبفدافچالش  شردازا فیزف

تگاهفخحلیلدفا ن.فاصیی لفزفسبا دف  رپفشیچینگددفدسییالمللفخ جۀفچانا دفدۀف  ف ناشییتۀیزادطفدین
فدایدفداشن.گ پفچاینفچالشخ ا نفشاسخفانففۀفسد  یادفیافایائۀفسد

شبکۀ شرز فچاینفعرایانپدف شن ف نیاف  اسددفدۀ قطرف سظ.فدرخالففاپف رتمفا سی عا ا فیکف
داپفزاحندافدادف نیاف  اسدفخاهافدیف البفخ ا ایدالمللدففالسیییکففۀفدیف  داپفدینسیییرییتم
ش دففۀفدرچانفاپفازفایخبایاافخعریففسدرتمف  یندف نیاف  اسدفدیفشبکۀشندفدیفسیخعریففسد

دافخبنیلفاپدفدۀفا  ا ف نیاددندفاسافدیفعرایانداپفشییبکۀدرییترف  فیاف نیاف  اسدفخنییکیلفسد
داپفدیگرفخبنیلفخردفدیز فشییبکرف نیاف  اسددفاینف نیادفدۀفا  ا ف نیادیا فیزشیینشیی د.فدۀسد
رسد سی سوظف  دفاپفخبنیلفسداپفچانویۀشنینهفالمللفیافدۀتمفدینش د؛ف نیافدیف رترف فانففۀفد

داپف  دفغیر  اسدفخ ادنفد د.فشی  نسییازپدفازجملۀفسییاززفایداپفاینف   ف  اسدفاسییظدفاسافویۀ
شتانففۀفخبنیل رتمفزج دفدا سی سط حفس ض عدفگ  اگ  فزفستمایبپفدیف شتۀدف سظ.فدیفگذ سازپفا

دافیافزافدافدیگرپفد د؛فداادرایندف نیاف  اسددفخ ا فسییرایظفدۀف  فح زهحلفستبادریکفدایاپفیاه
شبکۀ شظ.فاسرززهف سرایظ نا شن ف نیاف  اسددفاسکا ف شبکرف  فیافدۀفخما فح زهفاپف داپفایخبایدف
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ریایپفازفح زه سظ؛فداادرایندفد ص یفسدجها دفزفدرعکسدفعرادمففردهفا ش  ندفدایدففۀفغیر  اسدفخ
  اسدف یبفخ ادانفداشیییظ؛فدراپف م  ۀدفح زۀفایخبایاافسیییایبرپدفازجملۀفچاینفدیفعملدففایفردف

دۀح زه دازدای نگدفیاف یبفدگرگ  ففردهفاسیییظ.فاینفگ  ۀدایدفاسیییظفزفادمیظف  ف فۀف اپفاسیییظف
فزیژگددفایفردف نیاف  اسدف شاسلفدعا دفخهاجمدفدازدای نگددفاجبایسازپدفزفحتدفشرستیژپ(فیافدۀ

سط حفدیز دف  اپفخبنیلفسدشبکۀ سط حفدیرز دفزفشی  نپفانففۀفدمف شا فدافیکنیگرفیافدافزفدمف
 گیرد.دیدرفسد

شبکرف نیاف  اسددفسجم عۀ شبکۀدیفسرحلرفدعندف رتمفدعا فاپفازف سی دافیافدیز فخ دفدایدففۀف
شبکۀففۀفخ ددفدیدردای نۀفچانینفویۀ سظدفازف  داپفعرعد  رتمدفزایبرفخر(فا سی سظ.فاینف جملۀفا

ش دففۀفعهنهفداید.فحالفاینفس ض  فسطرحفسدبنیلف نیاف  اسدفدۀف نیافعملیاخدفغیر  اسدفیافدۀخ
اپفیافخبیینفسییاززفایف  فچگ  ۀفاسییظ؟فشاسییخفدۀفاینفشرسییشدفدوشفدعنپفدیپلماسییدفدعا فشییبکۀ

داپففاترلدفاسظففۀفاینف   فدیپلماسددفدافسرفبیظف نیاف  اسدفگیرپفویۀخ ادنففردفزف  دفشکل
داپفدیجرفدز فزفسیی  فسطرحفد دهفزفدازخ لیندفشاینایسیییازپدفزفشییکلففاترلددنففۀفدۀلفسدشییک
عا ا فسیییرییتمدفدافشیچینگدفیاسییتادفدیپلماسییدفدعا دفدۀعهنهفدای ن.فدیاینسیییازپف  فیافدۀدهیاۀ

داپفگ  اگ  دفیافسبااپففایفخ دف رایفشیی دففۀفالگ ییتماپفسطرحفسدسییاختایپدفعرایانپدفزفسییازه
گیرپفازفساطقفدرایندففاترلدففایفردفاصییلدفسیییرییتمفدیپلماسییدفدعا فاسییظ.فدافدهرهددن.فاعبز سد

شایۀفسا انفدازدای نگدفزفس از رفیداپفزاحنشیچینگددفاینفسیرتمفدایاپفدرترفسوتدفاسظففۀفسیرتم
شکلفسد رتۀ  اف  فیاف رتمففاترلفیراحدفسدددان.فدرفیزپفچاینفد سی ازفش دففۀفدریکفاپدفچهایف

شن دفسد   سوظفیاف رترف ندفازففایفردداپفد رتمدادفدو سی رظدف داپففاترلففاان.فدیفویرف و
س  فیدیاددفخهنیندادفزفدیفویرفچهای فدر اسۀشاینایسازدفویرفدز فدهیاۀ گیر نفسازفشکلفسدسازدفویرف

سطحدفاسافدم سدفدعا دفداف  مفچان رتمفدیپلما سی سظ.فدۀفۀفدر یانف  دف رخیبدفازفدعنفخاینشی  نفا
فینفدایدففۀفدۀسازه رتمففاترلدفخأ سی سدفدعا فدرففایفردف سظفزفازفیریقفشنافویۀاپدفدیپلما اپفا
فاپفخبنیلفشنهفاسظ.شی  نپدفدۀفشبکرفیگا ۀدم
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