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The purpose of this study is to investigate the consequences of
regional security polarization in the Middle East. The hypothesis is
that the polarization of regional security has led to the emergence and
spread of geopolitical chaos in the Middle East. The research method
is qualitative and we have used Buzan's identity structure approach.
The results show that the United States is pursuing the necessary
conditions for regional destabilization and the continuation of the
chaos and destabilization process. In such circumstances, Iran's
approach should be to manage the turbulent atmosphere and crisis
management through mechanisms focused on diplomacy and
empowerment. The United States has used a "cluster coalition
strategy" to manage regional security. The behavioral pattern of these
actors in dealing with Iran is of an aggressive nature. In American
strategic thinking, regional asymmetries are often conceivable from a
technological point of view. In an asymmetric environment, the
equation of power and architecture of the armed forces is different
from the classical and symmetrical environment. Therefore, topics
such as: "use of manpower", "weapons", "sources of power", "defense
architecture", "security engineering", "command and management" in
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an asymmetry environment are completely different from the classical
environment.
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هدف این پژوهش ،بررسی پیامدهای قطبیشدن امنیت منطقهای در خاورمیانه است .فرضیه
این است که قطبی شدن امنیتت منطقته ای بته هوت ر و ترت رئ پل پ ی یت

آشت

در

کردهایم .ن ایج نشان میدهند که ایاالت م حده شرایط الزم برای بیثباتسازی منطقتهای و
تداوم فرایند آش

و بیثباتسازی را پیتیری میکند .در چنین شرایطی رویکترد ایتران

باید مدیریت فضای آش

زده و متدیریت بحتران از رریت ستازوکارهای معطت ف بته

دیپ ماسی و قدرت سازی باشد .آمریکا از «راهبرد ال الف سازی خ شهای» بترای متدیریت
امنیت منطقهای بوره ترف ه است .الگ ی رف اری این بازیگران در مقاب ه بتا ایتران ،ماهیتت
تواجمی دارد .در تفکر راهبردی آمریکا ،عدم تقارن منطقهای غالباً از دیدتاه فناورانه قابت
تص ر است .در محیط عدم تقارن ،معادلهی قدرت م فاوت از محتیط م قتارن استتل لت ا
م ض عاتی مانند« :کاربرد نیروی انرانی»« ،تر یحات»« ،منابع قدرت»« ،معماری دفتاعی»،
«موندسی امنی ی»« ،مدیریت» در محیط عدم تقارن م فاوت با محیط کالسی

است.

قطبیشدن امنیت منطقهای و ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه

خاورمیانه انجامیده است .روئ پژوهش ،کیفی است و از رهیافت ساخ ار ه یت است فاده

کلیدواژهها :ژئوپلیتیک آشوب ،خاورمیانه ،تصاعد بحران ،قطبیسازی امنیتت منطقتهای،
ایران ،امریکا.
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خاورمیانه بستر منازعات متعدد بینالمللی و منطقهای در طتول ننتس سترد و پت از آن
بودز است .برخی ،ریشهی این اخت فات را در دوران دوقطبی و تقاب ت امریکا و شوروی
نستنو می کنند .شوا د حاکی از آن بود که با پایان نظتام دوقطبتی و نتای یینی نظتام
چندقطبی ،خاورمیانه به صلحی پایدار دست خوا د یافت؛ اما با فروپاشی شوروی و پایتان
ننس سرد ،خاورمیانه م چنان بی ثباتی و خشتونت گستتردز را ت ربته متیکنتد .از نظتر
نئورئالیست ا چندقطبی پ از ننس سرد و بهونودآمدن کانون ای متعدد قدرت نهانی
و منطقهای ،سبب ازدیاد تعارضات بینالمللی خوا د شد؛ زیرا اصتطکا منتافب بتازی ران
چندقطبی برخی تعارضات را ناگییر کردز و نظام بینالمل را بهسمت ناامنی پیش میبرند.
عدم تتوازن دولتت -ملتت در خاورمیانته و گستتردگی شتکاا میتان ویت(ملتت) و
حاکمیت(دولتتت) پیدیتتدگی مناستتبات منطقتتهای را بتتیشتتتر کتتردز استتت .ازبتتینرفتتتن
مکانیسم ای کنترل برخورد ای منطقهای ،ان ییز ای متعدد ایدئولوژیک و ناکتامی تای
داخلی ع وزبر ضعف دولت -ملت ای خاورمیانه ،بستر ای مناسب بحتران منطقته ای را
فرا م آوردز است .ناتوانی کشور ا در برقراری امنیت و متدیریت بحتران ،پتای بتازی ران
خارنی را درحالی به منطقه باز کردز است که آنان نیی قادر به دایت بحران در درازمدت
نیستند و توالی بحران مچنان در خاورمیانه ادامه دارد.
از نظر قدرت ای بیرگ ،عقبنشینی از نهان سوم سبب بر مختوردن تتوازن قتوا در
این مناطق و قدرتیابی بازی ران منطقهای شدز است .عدم حمایت قدرت تای بتیرگ از
قدرت ای منطقهای و اتکای آنان به نیروی نظامی خود ،منطقه را رچه بیشتر بهستمت
تسلیحاتیشدن و گسترش تنازعات می بترد .چنتین فرآینتدی ،زمینته تای شتک گیتری
ژئوپلیتیک آشوب را بهونود میآورد .ژئوپلیتیک آشوب ،شرایطی است کته ال توی کتنش
بازی ران مبتنیبر ساختار موازنهد ندز نخوا د بود.
بحران ای انتماعی نتی هی عدم پاسخگویی به مطالبتات انتمتاعی استت کته طتی
سالیان متمادی از سوی حکومت ای اقتدارگرا نادیدز گرفته شدز و یا بتا خشتونت پاستخ
دادز شدز است .این بحران ا می توانند به تغییرات ساختار قدرت منتهی شوند .موانهتهی
نیرو ای سیاسی و نظامی با خواسته ای مدنی در قالب ای متفاوتی شک میگیترد کته
می تواند به تشدید و یا تضعیف آن بین امد .بحران انتماعی سوریه و مطالبات مدنی آن با
مداخلهی نیرو ای نظامی و سیاسی ،شک اولیتهی ختود را از دستت دادز و بته بحرانتی

 .1نشانههای مفهومی و عینی قطبیشدن امنیت خاورمیانه

دستیابی به ال و ای نامب امنیتی منطقه ای بدون تونته بته ما یتت چندبعتدی امنیتت
منطقه ای و منافب و ا داا بازی ران مختلف فروملی ،ملی ،منطقتهای و نهتانی نتاممکن
خوا د بود .م موعه ای امنیتی منطقه ای وضعیت ثابتی ندارند ،بلکته در رونتد تحتو ت
خود امکان تغییر ،ت ییه و پیوستن ای ندیدی خوا ند داشت .این نظریه بر ایتن فتر
بود که «پایان ننس سرد سبب آغاز ناامنی ای بسیار گستردز ای شدز است که ریشته در
محدودیت ای دیتدگاز واقتبگرایانته 0و نهتانگرایانته 2از ما یتت و ابعتاد امنیتت دارد»
(داداندیش .)78 . ،0۸88 ،واقبگرایی با تلقتی دولتت بتهعنتوان ی انته موضتو امنیتت ،و
نهانگرایی با تلقی نظام بینالمل بهعنوان تنها عام امنیت ،از کانون تکوین حرکت ای
اصلی منطقهای غفلت کردزاند .بری بوزان ت ش نمود تا ویت را با سازوکار ای تحلیت
امنیتی پیوند د د .تونه به ساختار و ویژگی تای کشتور ا و منتاطق در فهتم مناستب از
1. Realist Perspectives.
2. Globalist Perspectives.

قطبیشدن امنیت منطقهای و ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه

منطقه ای با بازی ران نیابتی تبدی شدز است .تبدی اعتراضتات متدنی ستوریه بته یتک
منازعهی منطقهای ،فرصت حضور بازی ران منطقهای و فرامنطقهای در ستوریه را فترا م
آوردز است .ر یک از بازی ران به سودای امنیت ،ایدئولوژی و یا ژئوپلیتیک ،له یتا علیته
حاکمیت سوریه قرار گرفتهاند .قدرت ای بیرگ در موانهه با بحران ای خاورمیانه بهطور
عام و بحتران ستوریه بتهطتور ختا -کته بازتتابی از تعارضتات تویتی ،ژئتوپلیتیکی و
ایدئولوژیک است -بهدنبال ایفای نقش موثر نسبت به ستایر رقبتای منطقتهای ستتند و
ا داا ژئوپلیتیکی خود را در ندال ای ویتی پنهان میکنند.
مولفه ای ویتی عامت اصتلی تغییترات ستاختاری در محتی منطقتهای محستوب
میشوند .ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه« ،متغیر مستق » و بحران سوریه بهعنوان «متغیر
وابسته» محسوب میشود .بازی ران منطقهای و نهانی با م حظات امنیتی ،ایدئولوژیک و
ژئوپلیتیک خود و حضور در سوریه در قالب ننتس تای نیتابتی و تبتدی آن بته بحتران
منطقه ای ،تقاب ت داخلی دولت -ملت سوریه را تحت الشتعا قترار دادزانتد (،2107 ،Rose
.)7 .
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امنیت ضروری است .نظریهی قطبیت یا م موعتهی امنیتتی منطقتهای بتهتعبیتر بتوزان،
مکملی برای دیدگاز ای نوواقبگرایانه و نهانگرایانه است (.)00 . ،0888 ،Buzan
قطبیت ،مفهومی ماتریالیستی است و مبتنیبر این فتر استت کته توزیتب قتدرت عامت
تعیین کنندزی رفتار بازی ران یک نظام میباشد .در نظام بتین الملت  ،قطبیتت بتهمعنتی تعتداد
قدرت ای بیرگ است .گا ی به اشتباز ،قطبیت را مان قطب یا پو رییاسیون 0میگویند؛ امتا
این مان ساختار ائت فی در میان قدرت ا نیست و این دو با یکدی تر متمتایی ستتند .بتری
بوزان میگوید قدرت ای منطقهای نو قطبیت ر منطقه را تعیین و در آن نفوذ میکنند.
قدرت ای منطقه ای ممکن است ا میت چنتدانی در ستطج نهتانی نداشتته باشتند ،امتا
تعیینکنندزی ال و ای رواب امنیتی محلی و روش ای تعاملی آن با قدرت تای نهتانی
ستند .مچنین ،قدرت ای منطقهای تعیینکنندزی متد ای تاثیرگذاری متقابت امنیتت
منطقهای بر محرکه ای قدرت ای بیرگ در سطج نهانی ستند (بوزان.)89 . ،0۸81 ،
نظریهی امنیت منطقهای ،مناطق را دارای سطوح متفاوتی میداند که از سطوح بتا تر
و پایین تر خود تاثیرپذیر و تاثیرگذار ستند .متغیر ای اصلی این نظریه بر ال و ای پایدار
دوستی و دشمنی ،وابست ی متقاب امنیتتی ،م تاورت ،ونتود حتداق دو بتازی ر متوثر و
استق ل نسبی کشور ا در م موعهی امنیتی استوار است؛ فر نس ،نژاد ،قومیت و اقتصاد
ای فرعی ستیشناسی م موعه ای امنیتتی ستتند کته بایتد
نیی بهتعبیر بوزان م
مورد تونه قرار گیرند.
 .1.1بنیانهای قطبیت در محیط امنیتی خاورمیانه

بری بوزان ت ش دارد که مولفه ای مادی ،ساختاری و ال وی کنش فرآیندی بازی ران در
شک گیری رقابت ای ویتی را تبیین نماید .برایناساس ،وی محور ای اصلی قطبیت را
در قالب عناصر و فرآیند ای ذی بیان میدارد:
یاصلیروابطبینالملل،قدرتاست .


محرکه
نیروی


دولتهاهستندکههاقتهداروکاکمیهتدا لهیو
ترینبازیگراننظامبینالملل ،


مهم

هویتهاهستند .
دهندهی 
المللیرابرعهدهدارند؛کشورهاتشکیل 


نظمبین
مین
تا 
 منههابععظههیممههادینقههدرتنظههامی،تههوانتولیههد،یههروتوتکنولههو ی درا تیههار
هاستومنافعآنانبانظامبینالمللوکفظنظمآنپیوند وردهاست .


دولت
1. Polarization.

کهیکقدرتبزرگباشهدونظهامتهکقطبهی


هایبزرگمهماست؛این

تعدادقدرت

وجهودآورنهد،سیسهتمهایمتفهاوتی

شودیاچنینقدرتبزرگینظامچندقطبیرابهه
شوندکهویژگیهای اص ودرادارند( مان .)88 . ،


ایجادمی
براساس این رویکرد ،دولت ا نهت افیایش امنیت خود در ساختار نظتام بتینالملت و
تهدیدات پیش روی خود ،به مکاری و یا مقابله بتا قتدرت قتوی تتر مبتادرت متیکننتد.
مکاری دولت ا با قدرت ای قویتر در چنین ستاختاری ،مبتنتیبتر افتیایش حتداک ری
امنیت خود در مقاب تهدیدات احتمالی طرا ای مقاب خود است (.)059 . ،2100 ،Walt
 .1.1هویتگرایی :قالب تحلیلی قطبیت و آشوب در خاورمیانه

قطبیشدن امنیت منطقهای و ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه

نظریهپردازان مختلفی به تبیین تحو ت سوریه براساس ستازوکار ای خشتونت و ویتت
مبادرت نمودزاند .بسیاری از این نویسندگان تت ش دارنتد تتا نشتان د نتد اقتتدارگرایی
ساختاری و ویتگرایی در سال ای بعد از تحو ت بهار عربی ،گستترش قابت تتونهی
یافته است؛ لذا ویت گرایی زیربنای تبیین مقا ت و کتاب ای تحو ت سوریه است کته
آثار آن در فضای تحلیلی و اتاق ای فکر نهان غرب بهنا ماندز است.
باقری ( )0۸88با بررسی نریان اقلیت کرد سوریه بهعنوان یکی از بازی ران اصتلی در
بحران سوریه ،با تقسیم آنان به دو دستهی کلتی «طرفتدار مانتدن بشتار در قتدرت» یتا
«مصران به برکناری وی» ،به تحلی وقایب میپردازد .از منظر نویسندز ،کرد تا بتهدنبتال
ای اد حکومتی خودمختار ،مانند حکومت اقلیم کردستان عتراق ستتند .عتدم شتفافیت
کرد ا و موضبگیری ای غیر مسو میان طیف ای مختلف کترد ،ابهتام زیتادی را بترای
نامعهی نهانی در قبال بحران سوریه از سوی کرد ا ای اد کردز است .بررستی تتاریخی
نریانات کردی داخ سوریه نشان مید د که این اقلیت با کمترین مییان برختورداری از
موا ب سیاسی -انتماعی در داخ سوریه ،از حکومت ناراضی و در رنج بودزاند.
ن ات ( )0۸8۸در پی تحلی بحران سوریه ،به نقش دو بازی ر خارنی تاثیرگذار بر این
بحران ،یعنی عربستان سعودی و ایران پرداخته است .رقابت میش ی میتان عربستتان و
ایران که ریشه در منازعات ایدئولوژیک و سیاسی دارد ،در طول بحران سوریه به اوج خود
رسیدز است .با شرو بحران سوریه ،فضای ندیدی برای ر بران سعودی فرا م آمد تا بتا
حضوری فعا نه تر ،توازن ندیدی را در منطقه ای اد نمایند .ازایتنرو ستقو بشتار استد،
دا عربستان در رسیدن به شرای ندید است.
ایران و سوریه با داشتن «عمق استراتژیک» ،روابطی دیرینه و متمایی نسبت بته ستایر
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کشور ای منطقه با یکدی ر داشته اند .سوریه نقش مهمی در رسیدن ایران بته منطقتهی
مدیترانه و خاورنیدیک دارد .در طول بحران سوریه ،ایران با ن تا ی متفتاوت و مبتنتیبتر
منافب ملی ،خوا ان اص حات در سوریه در چارچوب حکومت حاکم بودز است؛ تا ناییکه
به تضعیف قدرت و امنیت ملی سوریه در مبارزز با اسرائی من ر نشود.
پتراس ( )0۸88موضوعات مربو به ویتگرایی نهان عرب را براساس ر یافت ایی
تبیین نمودز که کاستلی نیی از آن در قالب ویت مقاومت بهرز گرفته است .ویتتگرایتی
بخشی از سازوکار ای کنش سیاسی در روند تحو ت بهار عربی استت .از نظتر پتتراس،
اسرائی محور اصلی بحرانسازی ویتی در خاورمیانه است .وی با تاکید بر ضرورت تای
کنش سیاسی در برابر اقتدارگرایی ،به این موضو نیی اشارز دارد که ویت بدون مداخلهی
بین المللی باید در فرآیند ای سیاسی تاثیرگذار باشد .مداخلهی اسرائی و آمریکتا ،بحتران
امنیتی سوریه را پیدیدزتر کردز است .ویت سازی یکی از تاکتیک ای براندازی سیاستی
محسوب میشود.
 .1زمینههای ساختاری قطبیشدن امنیت منطقهای خاورمیانه بعد از جنگ سرد

با پایان نظام دوقطبی و تغییر مفهوم امنیت ،ال و ای تعام و کنش بازی ران منطقهای و
نهانی نیی متحول شد .تحول ما یت و توزیب قدرت نظام بینالمل  ،سیستمی چند یه بتا
مولفه ای ویتی ای اد کرد .امریکا با عبور از رقیب سنتی و دیرینهاش ،شوروی ،بهدنبتال
ت بیت نای از ژمونیک نهانی خود ،سیاست قطبیسازی را در مناطق مهم دنبال کرد که
تبعات مختلفی در پی داشته است .ا میتیافتن امنیت مناطق از مهمتترین تبعتات پایتان
ننس سرد بود .مکاتب مختلف از نمله مکتب کپنها با نقد نظریات سنتی منطقهگرایی،
رویکرد نوینی از منطقه گرایی را ارائه کردزاند که قابلیت انطباق با تحو ت دوران ندید را
داشته باشد.
 .1.1رویارویی ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیک کشورهای منطقهای
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تقاب ت بازی ران منطقهای مچون عربستان ،ترکیه و ایران ،شکلی ویتی ،ایتدئولوژیک
و امنیتی دارد که ریشهی آن را میتوان در رقابت ای تاریخی این کشور ا پیتدا کترد .در
شک گیری ائت ا ا ،ترکیه و عربستان در کنار امریکا در مقاب ایتران ،روستیه و ستوریه
قرار گرفتهاند؛ برخی محققان این چینش رقبتای منطقتهای و نهتانی را ،تقابت ترکیته و
عربستان با ایران در زمین سوریه ارزیابی کردزاند .ظهور داعتش بتا رویکترد ضدشتیعی و

 .1.1بازتولید معمای امنیت و کمربند شکننده در خاورمیانه

خاورمیانه ،گسترزای نغرافیایی است که از خلیج فارس تتا دریتای مدیترانته امتتداد دارد.
موقعیت استراتژیک ،تنو قومیتی ،مذ بی و منابب نفت و گاز آن ،خاورمیانه را به سیاستت
و اقتصاد نهانی پیوند زدز است .خاورمیانه عرصهی تعارضتات دائمتی منطقتهای استت و
برخی صاحب نظران مچون ساموئ کو ن خاورمیانته را «منطقتهی کمربنتد شتکنندز»
میخوانند (مصلینژاد.)7 . ،0۸8۸ ،
ال و ای دوستی و دشمنی مونود میتان بتازی ران منطقتهای خاورمیانته و وابستت ی
متقاب آنان به یکدی ر در م موعه امنیتی خاورمیانه ،در کنار قدرت ای بتیرگ نهتانی
که منافب خود را در خاورمیانه نستونو میکننتد؛ قطبیتت خاورمیانتهای را بتا محوریتت
امریکا ،عربستان سعودی ،امارات متحدز عربی و ترکیه دریکسو و روسیه ،ایران و سوریه
درسویدی ر رقم زدز است .پیوند ای امنیتی مشتتر تر یتک از اینتان در «منازعته و
کشمکش دائمی خاورمیانه» قطبیت حاکم بر منطقه را رقتم زدز استت .تمتاییات متذ بی
میان اقوام مختلف خاورمیانه ،سبب تشدید منازعتات منطقتهای و تتداوم تتنش تا میتان
مسای ان شدز و دستهبندی ای متعدد مسلمان ،یهودی ،مسیحی ،شیعه و سنی ،عرب و
ع م آن را تشدید میکنند (بوزان.)9۸8 . ،0۸80 ،
از منظر بری بوزان ،معمای امنیتتی خاورمیانته تتابعی از مناستبات میتان دولتت تای

قطبیشدن امنیت منطقهای و ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه

خشونت زیاد و حمایت ترکیه و عربستان از آن ا ،در تقاب با ایران و نته فقت سترن ونی
بشار اسد ارزیابی متیشتود ( .)08 . ،2105 ،Sakwaبترای ایتران ،حفتو ستوریه متا یتی
امنیتی -ژئوپلیتیک دارد؛ زیرا ازدستتدادن ستوریه بتهمعنتای نتابودی محتور مقاومتت و
حیباهلل است .رقابت بر سر حضور در حلب ،شاخص قدرت و نفتوذ بتازی ران قدرتمنتدی
است که در سوریه حضور دارند (صادقی و دی ران.)008 . ،0۸88 ،
تغییرات انتماعی بهونودآمدز در خاورمیانه و نابهنایی عناصر و ستاختار ای قتدرت،
زمینه ای گستردزای در راستای رقابت ای سیاسی انتماعی فرا م آوردز که برخی از این
منازعات به رقابت ای داخلی و تنش در آن تا ان امیتدز استت .درحتالیکته در گذشتته،
رقابت ای ژئوپلیتیکی بازی ران منطقتهای و نهتانی زمینتهی بستیاری از درگیتری تای
خاورمیانه بودزاند ،امروزز شا دیم که با تغییر کنشگران و مییان خواسته تای آنتان و بتا
ورود بازی ران غیردولتی به صحنهی رقابت ا ،منازعتات تویتی نتای یین رقابتت تای
ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک شدزاند.
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منطقه ای است که دوستی ر یک به دشمنی و خصومت با دولت دی ر میان امد؛ لذا ر
اقدامی نتی های ضدامنیتی بهدنبال دارد .در نامعتهی نخب تانی از موضتوعات امنیتتی
خاورمیانه و اولویتبندی بقا و حفو مونودیت در مقاب رقبا ،من ر به تترس از تهدیتدات
دائمی حکومت میشود که بهدنبال یافتن راز ای محافظت و بازدارندگی در برابر خطترات
احتمالی ستند .نریان ای متداخ و متناقضی چون ناسیونالیسم عربتی ،است م گرایتی،
غربستییی و مبارزز با صهیونیسم ،به نظر پیسکاتوری بر پیدیدگی و ابهام فضای مونود
و ایستار ای ذ نی نخب ان تاثیرگذار است (.)08 . ،0880 ،Piscatory
 .3شکلبندیهای ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه
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ننس دوم نهانی و تحو ت ناشی از آن در دورزی ننس سرد ،عرصتهی ورود بتازی ران
ندیدی چون امریکا و شوروی را با کمرنسشدن نقتش ان لتی و فرانسته در خاورمیانته
فرا م کرد .در دوران دوقطبی ،خاورمیانه ،نبههی سوم تعارضات دو ابرقدرت و حد فاص
دنیای کمونیستی و دنیای آزاد بود؛ امریکا تمایلی به دخالت در تنش ای داخلی کشور ای
خاورمیانتته نداشتتت ،زیتترا نفعتتی از آن نمتتیبتترد؛ امتتا سرشتتت مشتتغله تتای اقتصتتادی و
سرمایه گذاری ای نفتی در کنار دغدغه ای سیاسی ضدیت با کمونیستم و تت ش بترای
مهار آن ،باعث دخالت در امور داخلی دولت ای دستتنشتاندزاش متیشتد (،0880 ،Yapp
.)808 .
شوروی موفق شدز بود با ت هیی تسلیحاتی رادیکال ای عرب و در تقاب بتا سیاستت
مهار ایا ت متحدز ،میان کمونیسم و رادیکالیسم عربی پیونتد ای تاد کنتد؛ ایتن امتر بته
افیایش نفوذ شوروی در منطقه ان امید .گسترش نفوذ شتوروی بتهدنبتال کتا ش نقتش
ان لستان و فرانسه ا میت قاب تونهی داشت .شکست اعراب در مقاب اسرایی در ستال
 0897به کا ش نفوذ شوروی در منطقه و ا میتیتافتن تمپیمتانی استرایی بتا امریکتا
ان امید .حمایت از اسرایی مونب رویارویی امریکا با کشور ای عربتی و است می شتد و
امریکا برای حفو منافب نفتی خود ناگییر به برقراری رواب دوستانه با آنتان بتود .بحتران
نفتی د هی  0871و پیامد ای آن بر ثبات اقتصاد سیاسی غرب ،من ر به استحکام حضور
قدرتمندانهی امریکا در خاورمیانه شد .رچند یچیک از دو ابرقدرت قادر به اعمال کنترل
کام تحو ت منطقه نبودند (بوزان.)950 . ،0۸80 ،
 .3.1توالی بحرانها و منازعات در خاورمیانه بعد از جنگ سرد

عوام متعددی در توالی بحران ا و تعارضات آن نقش دارند .بونود آمدن اسرایی و نقش

 .3.1فروپاشی ساختاری و بازتولید هویت منازعه در خاورمیانه

منازعات مختوم به فروپاشی شوروی از نو خییش ای ویتی بودزاند .چالش ای ویتی
و قومی در قطببندی ای منطقهای که در م اورت یتکدی تر قترار دارنتد ،بته یکتی از
محور ای تخاصمات و نبههگیری ای منطقهای تبدی شدز است .برژینسکی دنیای پ
از ننس سرد را دنیایی آشوب زدز می داند که فرم ای مختلف قومیتگرایی و ناسیونالیسم
به تداوم آشوب میان امد (.)85 . ،088۸ ،Brzezinski
پیدیدگی رواب بین المل و ونود تعارضات سبب شدز است که ننس ا بهعنوان یکی
از ویژگی ای سیستم پیدیدزی بتین المللتی متورد تونته و ارزیتابی قترار گیرنتد .برختی
تحلی گران بینالمللی ،منطقهایشتدن را بتهعنتوان بعتدی از پیدیتدگی تحتو ت نظتام
بینالمل برمیشمارند ( Buzanو .)211 . ،211۸ ،Waever
منازعات دو ابرقدرت در طول ننس سرد در خاورمیانه مبتنیبر «تتوازن استتراتژیک»
بود و دو قطب در ت ش بودند که به طرا بازندزی ایتن درگیتری تا تبتدی نشتوند .بتا
1. Identity Based.

قطبیشدن امنیت منطقهای و ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه

حمایتی ان لستان و فرانسه در ت هیی اسرایی در مقاب اعراب از عوام مهمی استت کته
به تعار دائمی خاورمیانه ان امید ( .مان.)988 . ،
بر مخوردن نظام دوقطبی ،تغییرات عمدزای در ساختار نظام بتینالملت بونتود آورد.
نکتهی اول اینکه رگونه تحول در ساختار قدرت نظام بینالمل بتا فروپاشتی شتوروی،
فروریختن دیوار برلین و وحدت میان دو آلمان قاب استتناد تتاریخی استت .نکتتهی دوم،
بهونودآمدن چندقطبی ای اقتصادی در مقاب تتکقطبتی نظتامی ،تحتول در رونتد ای
استراتژیک سیاسی -اقتصادی و مهمشدن اقتصاد در کنار مسای نظامی و سیاسی .نکتهی
سوم ظهور قدرت ای ندید بینالمللی مچون چین و ژاپتن (.)8۸ . ،0881 ،Economist
این تحو ت و ا میتیافتن مباحث غیرنظامی در تعیین مناسبات بین المللی و منطقهای و
نیی ورود بازی ران متعدد و بعضا مدعی ،رویای ژمونی تکقطبیشدن امریکا در نهتان و
منطقهی خاورمیانه را به چتالش کشتید .تحقیقتات نشتان متید نتد بتیش از  91درصتد
0
ننس ای داخلی پ از ننس نهانی دوم ،ریشه ای قومی -مذ بی و « ویتت بنیتاد»
داشتهاند که این مپوشانی به پایداری ستییز ا و طو نیشدن پروسهی ننس ا ان امیدز
است ()985 . ،0885 ،Licklider
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فروپاشی نظام دوقطبی و عدم حضور قتدرت ژمتون ،بازدارنتدگی و تتوازن استتراتژیک
مونود در منطقه بر م خورد و احتمال افیایش درگیری ا با رفت .ننتس سترد فرصتت
بروز بسیاری از تنازعات بالقوز در خاورمیانه را فرا م نکرد؛ این بهمعنی حت منازعتات در
آن زمان نبود ،بلکه نظم حاکم در دوران ننس سرد ،نه قادر و نه ع قهمنتد بته پترداختن
ریشه ای به منازعات خاورمیانه و نهان سوم نبود و تنها توانستت از گستترش بحتران تا
نلوگیری کند .در دوران ننس سرد ،دو ابرقدرت ت ش خود را در منازعات منطقتهای بتر
پایهی موازنه گرایی بنا نهادز بودند .موازنه گرایی بهنوعی مونب کنترل نقش منطقهای ر
یک از بازی ران و نقشآفرینان درگیر بازی بود (متقی.)070 . ،0۸82 ،
پایان ننس سرد و فروریختن ساختار بازدارندزی دوقطبی ،احتمال افیایش برخورد ا را
افیایش داد .ازبینرفتن نظام دو قطبی بهمعنی پایان این منازعات نبود ،بلکه رقابتت تای
منطقهای با پررنسشدن حضور بازی ران منطقهای و احتمال برخورد و اختت ا ،بتیشتتر
شد .ایا ت متحدز بهدنبال ایفای نقش قدرت ژمون در نهان پ از ننتس سترد بتود.
ای اد م موعه ای امنیتی منطقه ای از نمله ا دافی بتود کته ایتا ت متحتدز در تتامین
امنیت حداک ری خود دنبال کرد .این سیاست مونتب دخالتت رچته بتیشتتر امریکتا در
مسائ نهانی شد (سیمبر.)98 . ،0۸7۸ ،
دی ر قدرت ای بیرگ نیی خوا ان ایفای نقش بیشتر و پررنستری در ساختار ندیتد
نظام بینالمل و با تونه به حوزز ای ع قهمندی خود بودند؛ بهعنوان م ال ،در حالی کته
فرانسه به افریقا و حوززی ننوبی اقیانوس آرام 2تونه داشت ،چین متمای بته دخالتت در
آسیای ننوب غربی بود .نکتهی حائی ا میت آن است که این کشور ا توانایی ایفای نقش
بینالمللی در بحران ا را مانند ایا ت متحدز ندارند .ح این بحران ا با دخالت امریکا و
مشارکت قدرت ای منطقهای ،که در م اورت یکدی ر زنتدگی کتردز و وابستت ی تای
متقاب داشتهاند و از ال و ای پایدار دوستی و دشمنی منطقهای تبعیت میکنند ،با استفادز
ر منطقه خوا د بود (.)2 . ،2117 ،Oberschall
از فرمول ای خا
خاورمیانه بهدلی فقدان ساختار منس م سیستمی در برابر فشار ا شکنندز و بتهشتدت
تحت تاثیر کارکرد ای قدرت ژمونیک بینالمللی است که با مداخلهی قدرت ای بیرگ

1. Strategic Balance.
2. South Pacific.

خارنی ،پیدیدگی ای امنیتی آن چندین برابر میشتود .وابستت ی متقابت امنیتتی میتان
قدرت ای بیرگ حاضر در منطقه و بازی ران منطقتهای ،ال و تای مکتاری و یتا عتدم
مکاری را ترسیم میکند؛ بسیاری از این نبههبندی ا به دشمنی با مسای ان میان امد
(بوزان و ویور.)001 . ،0۸88 ،
 .3.3بیثباتی و عدم تعادل در خاورمیانهی بعد از جنگ سرد

قطبیشدن امنیت منطقهای و ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه

شک بندی خاورمیانه از اقوام مختلف با پ زمینه ای رقابت تاریخی ،قومی ،مذ بی و نیی
تعارضات ویتی ،بسترساز تعارضات امنیتی بودز استت کته اکنتون در قالتب گتروز تای
ویتی نمود یافته اند .بهطورکلی ،رادیکالییزشدن خاورمیانه تابعی از نقشآفرینتی
متعار
گروز ای ویتی ،سیاسی و امنیتی است که ر یک از بازی ران منطقهای و قتدرت تای
بیرگ ،رقابت ای ژئوپلیتیک ختود را از طریتق بازتولیتد مفتا یم و تحریتک گتروز تای
ایدئولوژیک دنبال میکنند .پ از ننس سرد و ا میتیافتن قدرت ای منطقهای ،شتا د
گسترش رقابت ای ژئوپلیتیکی و ویتی میان ایران ،عربستان و مصر بهعنوان بتازی ران
مهم خاورمیانه ستیم که به افیایش تنش ای منطقهای ان امیدز است .بتازی ران ندیتد
بهدنبال ارتقای موقعیت منطقهای خود بودزاند و قالتب تای ندیتدی از قتدرت ،امنیتت و
سیاست ای ژئوپلیتیکی را طراحی و انرا میکنند (حشمتزادز.)082 . ،0۸87 ،
بهونودآمدن اسرائی  ،مناسبات امنیتی حوززی شامات را تحت تاثیر قرار داد .این حوزز
متشک از حوزز ایی است که در معر خطر مستقیم اسرائی قرار دارند یا مستتقیما بتا
نیا ای مربوطه درگیر ستند .این حوزز شام کشتور ای مستایهی آن ماننتد مصتر،
اردن ،لبنان ،سوریه و حتی برخی بازی ران غیردولتی مانند ساا ،حمتاس و حتیبا ...نیتی
میشود (بوزان و ویور.)001 . ،0۸88 ،
کو ن بر این نظر است که مکاری بازی ران درصورتی محقق خوا د شد که دریابند
سیاست ای آنان بالفع یا بالقوز در تعار است ،درواقب مکاری نته بتهمعنتای فقتدان
تعار  ،بلکه بهعنوان واکنشی به تعار یا کشمکش بالقوز تلقی می شود .میان موازنه و
رقابت برای ژمونی ،رابطهی معکوس ونود دارد؛ زیرا اگر ان ییزی توسعهطلبی ،گسترش
منطقهای و ژمونی در برخی از بازی ران ای اد شود ،بیثباتی و عدم تعادل نیی متعاقب آن
ای اد خوا د شد (متقی.)075 . ،0۸82 ،
 .4نشانههای امنیت منطقهای در عصر هویتیشدن امنیت منطقهای خاورمیانه
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قدرت ای بیرگ با طیف وسیعی از منازعات در سطوح مختلف زیرملتی ،ملتی و فراملتی
دست به گریبان بودز است .منازعاتی که وضعیت درگیتری تای منطقتهای را بته کت ا
سردرگمی تبدی کردز است کته بترای منطقتهی بحترانزدزی خاورمیانته نیتی وضتعیتی
است نایی بهشمار می آید .تضاد ای ویتی و درگیتری تای ژئتوپلتیکی بتازی ران ستنتی
منطقهای بهسوی پیدیدگی بیشتر در حال حرکت است (آذر و اینمون.)25 . ،0۸82 ،
 .4.1چندجانبهگرایی نامتقارن در امنیتسازی منطقهای خاورمیانه
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بازی ران ویتی بهموازات بازی ران دولتی ،کارگیاران کنش در محی آشتوبزدز ستتند.
آسیای ننوبغربی ازایننهت در شرای بحران و ستییش قرار دارد که مولفه ای تخریب
سازندز و ال و ای ننس یبریدی با یکدی ر پیوند یافته است .ایران در سال ای بعتد از
ننس تحمیلی ت ش داشت تا براساس نشانه ایی از موازنهی قتدرت نقتشیتابی نمایتد.
بحران ای منطقهای بهموازات اشغال نظتامی کشتور ای افغانستتان و عتراق من تر بته
افیایش ان ییش ایران برای نقشیابی منطقهای شد (احتشامی.)208 . ،0۸78 ،
یکی از نشانه ای اصلی چندنانبهگرایی نامتقارن را میتوان در سازوکار ای مقاومتت
نستونو کترد .مقاومتت بتهمنیلتهی عبتور از چندنانبتهگرایتی ک ستیک بته حتوززی
چندنانبه گرایی نامتقارن خوا د بود .ائت اسازی و فرآیند ای مبتنیبر چندنانبتهگرایتی،
بخشی از سازوکار ای کنش کشور ا برای امنیتستازی استت .ایتران نیتی بترای تتامین
نشانه ای را بردی امنیت خود ،نیازمند بهرزگیری از سازوکار ای معطتوا بته موازنتهی
تهدید خوا د بود .چندنانبه گرایی ک ستیک و نامتقتارن ،در شترای و دورانتی از تهدیتد
مشتر و یا منافب مشتر برای بخشی از بازی ران منطقهای استت کته نشتانه تایی از
چندنانبهگرایی ،ائت اسازی ،مشارکت و مکاری ای مرحلهای دارد.
ویتیشدن سیاست در آسیای ننوب غربی ،فرصت ا و چالش ای امنیتی خا خود
را برای ا داا ملی نمهوری اس می ایران ای اد کردز است .بهطورکلی ،ویت میتوانتد
دارای نشانه ای متفاوتی باشد .اگر ویت براساس نشانه تای کتنش را بتردی نبهتهی
مقاومت شک گیرد ،زمینه برای ظهور سازوکار ایی بهونود میآید که ا میت و مطلوبیت
ویژز ای برای ایران ای اد خوا ند کرد؛ درحالیکه اگر زمینته بترای ظهتور « ویتت تای
ناسازگار» ای اد شود ،طبیعی است که چالش ای امنیتی انتنابناپذیر خوا ند بود (آلغفور،
.)07 . ،0۸81

 .4.1سازوکارهای مقابله با هویت مقاومت

 .4.3نشانهشناسی تهدید در فضای کنش نامتقارن

چندنانبهگرایی نامتقارن ایران در برابر شک ندیدی از رقابت درحالی در محی منطقهای
آسیای ننوب غربی بهونود آمدز است که مبتنیبر نشانه ایی از «ننس ای یبریدی» و
«موازنهی فراساحلی» است .ننس ای یبریدی در قالتب ال و تای کتنش و منازعتات،
ترکیبی از رقابت ای منطقهای و نقشیتابی قتدرت تای بتیرگ ستتند .ویژگتی اصتلی
قتتدرت تتای بتتیرگ در سیاستتت منطقتتهای آستتیای ننتتوبغربتتی را بایتتد در «موازنتتهی
فراساحلی» 0نستونو نمود.
ویژگی اصلی موازنهی فراساحلی را باید در کنترل قدرت بتازی رانی ماننتد ایتران از
طریق سایر بازی ران منطقهای و منازعات نامتقارن دانست که از طریق ال و ای مختلفی
حاص میشوند .محافظهکاران و تندرو ای حوززی سیاست خارنی امریکا ت ش دارند تا
1. Off shore Balancing.

قطبیشدن امنیت منطقهای و ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه

نهان غرب برای کنترل نبههی مقاومتت و ال و تای کتنش را بتردی ایتران ،از تولیتد
«ناسازز ای ویتی» بهرز گرفت .ریشه ای انتماعی و تاریخی ناستازز تای تویتی در
محی منطقهای ونود دارند .بازتولید چنین نشانه ایی میتواند تحتتاثیر گروز ای مرنب
سیاسی و ایدئولوژیک حاص شود .عربستان سعودی نقش محوری برای مقابله با ایران را
در چارچوب بازتولید ویت ای ناسازگار دارد .مقام ای سیاسی عربستان ختود را پتردزدار
خانهی کعبه میدانند و به میندلی از مشروعیت سیاسی و ایدئولوژیک در نهتان عترب
بهرز میگیرند .نقشیابی عربستان در آسیای ننوبغربی ،زیرساخت ای زم برای کنترل
محی امنیتی منطقهای را انتنابناپذیر ساخته است (.)02 . ،2117 ،Kagan
تهدیدات ویتی را میتوان بخشی از واقعیت ای منطقهی آشوبزدز در سال ای بعد
از ننس سرد بهویژز از سال  2119به بعتد دانستت .در ستال  2119زمینته بترای اعمتال
فشار ای سیاسی و ژئوپلیتیکی ندید علیه ایران بهونتود آمتد .عربستتان ،محتور اصتلی
«ننس نیابتی» ندید علیه ایران است .ننس ای نیابتی در سال ای بعد از خت ء قتدرت
در عراق و افول کارکردی ناسیونالیسم عربی ،ما یت ویتی پیتدا کتردز استت .فر نتس
سیاسی ایران عام بستیج گتروز تای انتمتاعی فراگیتر و ان ییشتی در برابتر تهدیتدات
منطقهای و بینالمللی خوا د بود (آلغفور.)27 . ،0۸81 ،
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موازنه ی فراساحلی را از طریق سازوکار ای نظامی موسوم به «تخریب سازندز» پی یتری
نمایند .ایا ت متحدز و متحدان بینالمللی آن در چارچوب را برد تخریب سازندز ،تهانمی
سازمانیافته به افغانستان و عراق ان ام دادند که نتی هی آن را میتوان در بیثباتی تای
منطقهای نستونو کرد .دگرگونی ای حاص از این مداخله ،آغازگر دومینویی از تغییرات
سیاسی و ژئوپلتیکی بودز که تا پایان دومین د هی قرن  20نوز ادامه دارد.
 .4.4بازتولید تروریسم منطقهای

سال بیست و سوم /شماره هشتادونهم /بهار 5911

تروریسم منطقهای را باید انعکاس فضای آنارشتی و منازعتات تویتی در آستیای ننتوب
غربی دانست .آنارشی ،واقعیت انتنابناپذیر ساخت سیاسی منطقهای و بینالمللتی استت.
آنارشی بهمعنای فقدان قوزی فائقته مرکتیی استت و زمینته شتک گیتری تعتار را در
حوزز ای مختلف نغرافیایی بهونود میآورد .اگرچه نئولیبرال ا ت ش میکنند تا زمینهی
شک گیری ثبات و تعادل را از طریق حقوق بینالمل پی یری نمایند ،اما واقعیت آن است
که مولفه ای حقوقی نیی تابعی از مولفهی قدرتاند (احتشامی.)۸8 . ،0۸78 ،
ان ارزی ذ نی ر یک از بازی ران در فضای رقابتی ،براساس «منفعت» و «عق نیت»
ای اد می شود .بنابراین رقابت و کنش چالشی بین بازی ران ویتی در چنین متنتی شتک
میگیرد .ویت رقابتی در محی منازعهآمیتی ،را نمتای عمت قترار گرفتته و در ستطوح
مختلف ،از نمله سطج رفتار دولت ا بهعنوان کنشگرانی فر ن ی ایفای نقش متیکنتد.
مانطور که ویت ای تخاصمی میتوانند شک خاصتی از آنارشتی را برستاخته کننتد،
ویت ای رقابتی یا تعاملی میتوانند اشکال دی رگونهای از آنارشی را برسازند.
ننوب غربی آسیا بهعنوان یک محی شدیدا آشوبنا  ،یکتی از اصتلیتترین منتاطقی
است که موارز شا دی بر ا میت مولفه ای فر ن ی و ویتی در تحلی سیاسی تلقتی
شدز است .ا میت مولفه ای فر ن ی و تویتی در شتک د تی و نهتتدادن بته رونتد
منازعات متنو زیرملی ،ملی و فراملی منطقه در سال تای بعتد از ننتس سترد افتیایش
بیشتری پیدا کردز است .کاستلی ( )0۸81ملیگرایی مبتنیبتر قومیتت و بنیتادگرایی را از
نمونه ای مشخص ویت مقاومت میداند که در واکنش به احساس بی تان ی و تبعتی
قومی و مذ بی و نوعی ویت دفاعی در برابر نظم مستقر تلقی میشود ( .)22 .
 .5ناسازگاری کنش هویتی خاورمیانه در عصر آشوب
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ناسازگاری کنش ویتی زمینهی شک گیتری منازعتات امنیتتی را بتهونتود آوردز استت.

در ن رش ساختاری رواب بین المل  ،با افیایش تعداد ویت ای متقاطب ،زمینهی آشتوب
افیایش بیشتری پیدا خوا د کرد .کنش ویتی بازی ران زمینهی شتک گیتری نیرو تای
ویتی را انتنابناپذیر میسازد .چنین فرآیندی میتواند تاثیر خود را در ارتبا با
متعار
شک گیری ویت ای متعار و نیرو ای گریی از مرکی بهونود آورد.
ویت می تواند نقش تعیتینکننتدزای در گستترش نشتانه تای مقاومتت ،تضتاد ا و
بحران ای نوظهور و رویارویی آنان با یکدی ر ایفا کند .ویتگرایی را میتوان یکتی از
اصلیترین نشانه ا و عوام گسترش بحران ای منطقهای مونود در محی منطقتهای و
را بردی ایران دانست (اندرسون.)80 . ،0۸89 ،
 .5.1ملیگرایی ناسازگار در فضای امنیتی خاورمیانه
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بهموازات ر یافت ای ارائهشدز ،نظریهپردازانی مانند نان لوکاس با تبیین «ملتیگرایتی
ناسازگار» آن را زیربنای رجومرج منطقهای میدانتد ( .)0880 ،wallبرژینستکی نیتی بتا
طرح ایدزی «نهانی در آشفت ی دائتم» بته ر بتران ایتا ت متحتدز توصتیه نمتود کته
قابلیت ای تحر دفاعی ،امنیتی و عملیاتی خود برای اثرگذاری بر محتی منطقتهای را
ارتقا د ند .فضای مونود سیاست نهانی فضای نقشیابی نیرو ایی خوا تد بتود کته بتر
معادلهی کنش ساختار سنتی تاثیرگذار باشند (.)085 . ،088۸ ،Brzezinski
مقابله با تهدیدات ویتی ،تروریسم و آشوب در محی منطقهای ،نیازمند سازوکار ای
افیایش قدرت ملی است .بهطورکلی ،قدرتسازی ،بخشی از فرآیندی است کته متیتوانتد
زمینهی مقابله با تهدیدات را بهونود آورد .قدرتسازی در فضای آنارشی ،از چندین طریق
امکانپذیر است .گام اول ،قدرتسازی بهرزگیری از سازوکار ای مبتنتیبتر «خودیتاری»
است .گام دوم قدرتسازی در سازوکار ای ائت اسازی و مشارکت را بتردی مقابلته بتا
تهدید است.
ویت میتواند ناسازز ای ژئوپلیتیکی را بهونود آورد .گروز تای رقیتب خاورمیانته از
سازوکار ای ویت ملی و ایتدئولوژیک بهترز متیگیرنتد .نشتانه تای ویتت منطقتهای
خاورمیانه را ملیگرایی ناسازگار تشکی مید د .ائت اسازی ،بخشی از ال و ای ضروری
زیرساختی مقابله با تهدیدات از طریق چندنانبهگرایی است .بنابراین ،رگونه مشارکت در
فضای کنش را بردی میتواند زمینه ای زم برای موازنهی تهدید را بهونتود آورد کته
معطوا به امنیتسازی خوا د بود (روزنا.)08 . ،0۸81 ،
نشانه ایی از ملی گرایی ناسازگار در سال ای آغازین قرن  21در اروپتا ونتود داشتته
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است .بسیاری به این موضو اشارز دارند که ننس نهانی اول ،انعکاس پیوند مولفه تایی
مانند نظامی گری ،بازار تسلیحات ،گذار از موازنهی قدرت و ملتیگرایتی ناستازگار بتودز
است .چنین نشانه ایی در سال ای د هی دوم قرن  20نیی ونتود دارنتد .بنتابراین طبیعتی
است که ملیگرایی ناسازگار ،زمینهساز ای اد چندنانبهگرایی نامتقارن باشد .نبههی مقاومت
توس بازی رانی سازماند ی میشود که شک بندی قدرت و را برد آنان در برابر بتازی رانی
قرار دارد که از مترازی و موازنه برخوردار نیستند ( Alanو .)70 . ،211۸ ،Ronfeldt
 .5.1تهدیدات نامتقارن و بازتولید خودیاری در امنیت منطقهای خاورمیانه
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خودیاری ،عام اصلی تداوم قدرت مقابله با تهدیدات و زمینه ای زم برای شک گیتری
دولت قوی را بهونود میآورد .مدیریت منطقتهای در فضتای آشتوبزدز نیازمنتد «دولتت
قوی» 0قدرتساز در محی منطقهای و ساختار داخلی استت .در حتوززی آستیای ننتوب
غربی با نشانه ایی از «کمربند شکنندزی امنیتی» ،2امنیتستازی نیازمنتد بهترزگیتری از
سازوکار ای دولت قوی است .مفهوم «منطقهی قوی» یچ گونه مطلوبیتی برای منتاطق
آشوبزدز ندارد.
کشور ای منطقهای بهگونهای انتنابناپذیر نیازمند بهرز گیری از سازوکار ای قتدرت
برای مقابله با تهدیدات نامتقارن ستند .نقشیابی داعش در محتی امنیتت منطقتهای را
میتوان بهعنوان بخشی از سیاست موازنهی تهدید آمریکا برای کنترل محتی منطقتهای
دانست .در چنین شرایطی ،بازی ران منطقهای مانند ایتران بتهگونتهی انتنتابناپتذیر از
سازوکار ای قدرت بهرز میگیرند .گسترش نبههی مقاومت را میتوان یکی از نشانه ای
اصلی قدرت سازی برای مقابله با تهدیدات در عصر آشوب منطقتهای خاورمیانته دانستت.
قدرتسازی نرم ،محور اصلی سیاست امنیتی ایران در محی منطقهای خوا تد بتود (،Aji
.)0۸ . ،2108
 .5.3چندجانبهگرایی نامتقارن و ائتالفهای خوشهای
۸

برای تحقق چنین ا دافی ،دولت قوی نیازمند «ائت ا خوشهای» است .ائت ا خوشهای
می تواند در فضای انتماعی ،ساختاری و شک بندی ای نوظهور امنیتی ای اد شود .تیچ
بازی ری نمیتواند نقش سیاسی خود در فضای آشوب را بدون ائت اسازی پیگیری کند.
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2. Shutter belt security.
3. Cluster Coalition.
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ائت ا خوشهای نشانه ایی از «موازنه تهدید» 0را انتنابناپذیر میسازد .موازنهی تهدیتد
بهمعنای مکاری بازی رانی است که دارای ا داا مشتر بودز و مچنین بتا تهدیتدات
مشترکی نیی روبهرو خوا ند بود (.)۸8 . ،2107 ،Rose
گروز ای ویتی عموما از سازوکار ای ائت ا خوشهای استفادز متیکننتد .براستاس
چنین نشانه ایی ،ضرورت ای را بردی ایتران ای تاب متیکنتد کته مکتاری ختود بتا
بازی ران فروملی را ارتقا د د .امروزز بازی ران غیردولتی خارج از فضای دولت ملی ،ایفاگر
نقش سیاستی ستتند .نقتشیتابی ایتران در فضتای آشتوب مبتنتیبتر شتناخت دائمتی
شک بندی ای موازنهی قدرت خوا د بتود .رگونته موازنتهای در شترای ای تاد شتک
ندیدی از ائت ا حاص میشود (.)02 . ،2107 ،Ikenberry
خوشهایشدن تهدیدات ،من ر به شک گیری قدرت خوشهای میشود .چنین رویکردی
اولینبار در ارتبا با ننبش ای انتماعی از سوی آنتونی گیدنی مطرح شد .ازآننتاییکته
ایران بازی ر حاشیهای در محی منطقهای است ،بنابراین ناچار خوا د بود تا برای مقابله با
تهدیدات ،از سازوکار ای ائت ا در فضای حاشتیهای بهترزمنتد شتود .چنتین رونتدی را
میتوان براساس ال و ا و نشانه ای چندنانبتهگرایتی نامتقتارن و نشتانه تای موازنتهی
تغییریابندز پی یری نمود .نشانه ایی از موازنهی تغییریابندز در چنین محتی تایی ونتود
داشته و آثار خود را در سیاست بینالمل منعک میسازد (.)95 . ،2118 ،Alfoneh
زیرساخت چندنانبه گرایی نامتقارن توس ایران مبتنیبر شتناخت را بتردی و تعامت
تکنیکی و تاکتیکی خوا د بود .زیربنای شناخت منطقهای آن است که نسبت به گروز ای
تاثیرگذار ،بازی ران منطقهای ،نیرو ای پشتیبان و گروز ای تاثیرگذار بر ننس ای نیابتی،
شناخت ای اد شود .شناخت میبایست براساس مونوگرافی بازی ران ،نخب ان و چ تون ی
نقشآفرینی چنین بازی رانی در محی منطقهای ان ام پتذیرد .در مرحلتهی دوم ،رگونته
شناختی میبایست معطوا به ای اد تعام در قالب دیپلماسی رسمی باشد.
 .5.4تصاعد بحران امنیتی خاورمیانه در عصر ترامپ

چندنانبه گرایی نامتقارن نیازمند موازنهی منطقهای پویاست .موازنهی منطقهای در آسیای
ننوب غربی ،آسیای شرقی و حتی حوزز آت نتیک در حال تغییر استت .در شترایطی کته
دونالد ترامپ از اروپا بهعنوان دشمن و تهدید ندید نام میبرد ،طبیعی است که ال و تای
1. Threat balancing.
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کنش ندیدی در سیاست نهانی ظهور کنند .ائت ا ای تاکتیکی ال وی رفتاری ایتران و
روسیه یکی از نشانه ای اصلی چندنانبهگرایی نامتقارن در محی آشوبزدز خوا تد بتود
که میتواند شک خاصی از رقابت و منافب را بازتولید کند .نقشیابی ایران در سوریه بدون
ائت ا ای تاکتیکی به نتی ه و مطلوبیت ای زم من ر نمیشود.
وابست ان نظامی ،دفاعی و مسئولین ایست از ای امنیتی میتوانند چنین نقشی را ایفتا
نمایند .در مرحلهی سوم زم است تا آرایش نیرو بهلحاظ ابتیاری ،ستاختاری و فرآینتدی
ان ام پذیرد .آرایش نیروی ابیاری بهمعنای تولید قدرت ،خوداتکایی ،قابلیت ای ابتیاری و
چ ون ی استقرار آنان در محی را بردی است .آرایش ساختاری بهمفهتوم آن استت کته
چ ونه بتوان در برابر ر نیروی آشوبساز فروملی و ملی ،بازی رانی را سازماند ی نمتود
که از قابلیت کنش متقاب برخوردار باشند .بخشی از موازنهی قدرت فروملی منطقتهای و
بینالمللی معطوا به موازنهی ساختاری استت .درنهایتت متیتتوان موضتو مربتو بته
موازنهی فرایندی را تبیین نمود که معطوا به تعام و سازوکار ای دیپلماسی منطقتهای
براساس ا داا تاکتیکی است (.)08 . ،2118 ،Alfoneh
 .5.5موازنهی تهدید و مدیریت بحران منطقهای

معادلهی قدرت و تهدید براساس چ ون ی نقش بازی ران منطقهای و قدرت تای بتیرگ
شک میگیرد .کارگیاران «سیاست الحاق» و «چندنانبهگرایی مشترو » را متیتتوان در
زمرزی کشور ایی دانست که در قالتب «منازعتهی نیتابتی» 0ایفتای نقتش متینماینتد.
منازعهی نیابتی را میتوان بخشی از محور اصلی مقابله با دولت سوریه توس کشتور ای
ترکیه و عربستان دانست .نقشیتابی م تدد عربستتان در ستاختار امنیتت منطقتهای ،بته
سال ای بعد از اشغال عراق توس نیرو ای نظامی امریکا بازمیگردد .دیوید پترائوس بتر
ضرورت بهرزگیری از قابلیت ایتدئولوژیک و ژئتوپلیتیکی عربستتان بترای کنتترل قتدرت
منطقهای ایران تاکید داشت .نشانه ای چنین فرآیندی در سوریه ،واقعیت ای مربتو بته
ننس ای ک یف را شک داد.
 .5.5نقش ایران در ژئوپلیتیک آشوب

ایران در زمرزی بازی ران منطقهای محسوب میشتود .برختی از بتازی ران رقیتب ،دارای
نقش ساختاری در سیاست بینالمل ستند .اینگونه بتازی ران دارای قابلیتت زم بترای
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ائت اسازی با قدرت ای بیرگ بودز و نقش خود را در مقابله با ایران ایفا میکنند .ارسال
سی نال ای مکارینویانه با عربستان ،بدون تونه بته مولفته تای ستاختاری سیاستت
بتتینالملت و نقتتش عربستتتان در موازنتتهی منطقتتهای نمتتیتوانتتد مطلوبیتتت زم بتترای
چندنانبه گرایی دیپلماتیک ایران ای اد کند .سیاست چندنانبه ،معطوا بته حت اختت ا
کشور ا برای نی به منافب بیشتر میباشد .اگر ایتران بتوانتد چنتین تدفی را از طریتق
سازوکار ای دیپلماتیک بهویژز در حوززی دیپلماسی دفاعی و مچنین دیپلماسی نهضتی
پی یری کند ،قادر خوا د بود تا به نتایج را بردی موثرتری در حوززی منطقهای نای آید.
در چارچوب نامعهی امنیتی زم است تا شترای بترای اقنتا ستازی مقامتات را بتردی
کشور ایی به ونود آید که به این نمببندی برسند تتا از ستازوکار ای مکتارینویانته
بهرزنویی نمایند .در چنین فرایندی ،تاکیدبر ال و ای تاکتیکی ،محتور اصتلی دیپلماستی
منطقهای با رویکرد نظامی و امنیتی است (.)07 . ،2107 ،Gordon
ال وی رفتاری امریکا در مقابله با ایران در دوران بارا اوباما و دیپلماسی نان کتری
مبتنیبر متقاعدسازی کنش را بردی کشور ایی مانند ایران ،عربستان و استرائی بتودز
است .چنین فرآیندی در دورزی ریاستنمهوری دونالد ترامپ با تغییراتی متراز گردیتد.
ترامپ ان ییزی عربستان برای بهرزگیری از سازوکار ای پرشدت علیه ایتران را افتیایش
دادز است .کشوری مانند عربستان که در فضای ائت ا نیابتی بتا ایتا ت متحتدز قترار
دارد ،ترنیج مید د تا مکاری ای خود را با بازی رانی مانند استرائی بازتولیتد نمایتد.
این گونه بازی ران تمایلی به ح وفص اخت فات خود با ایران براساس ح مسالمتآمیتی
اخت فات در چارچوب منافب مشتر و متقاب ندارند .از سال  2119به بعد ،امریکتایی تا
موافقت نمودند که عربستان نقش متوازنکنندزی بحران در خاورمیانه را ایفا نماید .تحقق
این امر از طریق بحرانسازی و تصاعد بحران امکانپذیر بتود .تماکنتون حتوززی نفتوذ
ژئوپلیتیکی عربستان از منطقهی شبهقارز شرو گردیدز و به حتوززی مدیترانتهی شترقی
گسترش مییابد.
ال وی کنش دیپلماسی منطقهای فعال ایران در محی منطقهای با تونه به چ تون ی
نقش آفرینی سایر بازی ران محیطی خوا د بود .شاید بتوان این موضو را مورد تونه قرار
داد که عربستان نیاز ای امنیتی امریکا در منطقه را از طریق تصاعد بحران ایفا مینمایتد.
بمبگذاری در عراق و افغانستان ،ان ام عملیات انتحاری علیه شتیعیان بته متراز نتدال
امنیتی علیه سیاست ای منطقهای ایران را میتوان در زمترزی را برد تایی دانستت کته
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عربستان در منطقه ایفا میکند.
اثربخشی عربستان بر سازمان مکاری اس می ،چالش ای بیشتری را برای سیاست
امنیتی ایران ای اد خوا د کرد .در چنین روندی ،عربستان از تمامی ابیار ای دیپلماتیتک،
ویتی و نظامی خود برای مقابله با ایران بهرز گرفته و در چنین شرایطی که سازوکار ای
موازنهی تهدید با اسرائی علیه ایران مبادرت میکنتد ،تدا اصتلی ایتران از دیپلماستی
منطقهای با نهتگیری نظامی ،دفاعی و امنیتی میتواند معطوا به سازماند ی نامعهی
امنیتی باشد .نامعهی امنیتی به این مفهوم است که نقش گتروز تای تکفیتری فعتال در
عربستان و عراق کا ش یابد.
نتیجه
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محی منطقهای در سال ای بعد از ننس سرد ،بهویژز بعد از اشغال عراق توست آمریکتا
تحت تاثیر موج ای گرییازمرکی و نیرو ای آشوبساز منطقهای قرار گرفته است .برخی از
بازی ران منطقه ای مانند عربستان ت ش دارند تا چنین فرآیندی را بهعنتوان «زیربنتای
کنش و را برد منطقهای» خود در مقابله با ایران قرار د ند .چنین فرآیندی نشانه تایی از
بیثباتی در محی منطقهای را گسترش دادز ،بهگونهای که ساختار منطقهای با نشانه ایی
از «مدل وتوی تاکتیکی» روبهرو شدز است .یکی از ویژگی ای اصلی محی آشوبزدز را
میتوان در شک گیری بحران ای انعکاسی و پرشتدت دانستت .حتوززی آستیای ننتوب
غربی مبتنیبر نشانه ایی از تهدید ،بحران و تعار استت کته زمینتهای بترای افتیایش
تضاد ای سیاسی و را بردی کشور ا محسوب میشود .اصلیترین ویژگتی متدل وتتوی
تاکتیکی آن است که طیف گستردزای از بازی ران میتواننتد رونتد ای منازعته را شتک
د ند ،درحتالیکته قتادر بته امنیتتستازی ،موازنته و ثبتات پایتدار در محتی منطقتهای
نخوا ند بود .در مدل وتتوی تتاکتیکی ،تعتداد بتازی ران تاثیرگتذار بتر امنیتت منطقتهای
گسترش مییابند.
رگاز نشانه ایی از بحران به ونتود آیتد ،زمینته بترای افتیایش تضتاد ای نهفتتهی
بازی ران ای اد خوا د شد .چنین نشانه تایی عامت اصتلی گستترش بحتران در محتی
منطقهای خوا د بود .ایا ت متحدز درصدد است تتا شترای زم بترای بتیثبتاتستازی
منطقهای و تداوم فرایند آشوب و بیثباتسازی را پی یری نماید .در چنتین شترایطی زم
است تا رویکرد ایران براساس نشانه ایی مانند مدیریت فضای آشتوبزدز و «متدیریت
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بحران» از طریق سازوکار ای معطوا به دیپلماسی و قدرتسازی باشد .فضای نامتقارن،
بیانگر شرایطی است که ر بازی ری براساس مییان مشخصی از قدرت و ارادزی سیاسی
خود قادر است تا در روند رقابت ای انتماعی ،سیاسی و بینالمللی ایفای نقش نمایتد .در
فضای نامتقارن ،کشور ا و بازی ران ،تمایلی به موازنهی قدرت با کشور ای رقیب ندارند.
آنتتان ت ت ش متتیکننتتد تتتا نلتتوز تتایی از «موازن تهی تهدیتتد» بتترای ارتقتتای زمینتتهی
کنشگریشان به ونود آید .معادلهی کنش سیاسی در فضای نامتقارن مبتنیبر بهرزگیری
از ابیار ایی است که من ر به رویارویی مستقیم و سختافیاری نمیشود.
ر بازی ری می تواند براساس توانایی خود برای مقاومتت و یتا برمبنتای تاثیرگتذاری
غیرمستقیم ،به کنش سیاسی و امنیتی مبتادرت نمایتد .در فضتای نامتقتارن« ،بتازی ران
منطقهای» میتوانند «ابتکار عم » را در دست داشته باشند .آنان بهایندلی نقش موثری
را در رقابت ای استراتژیک ایفا میکنند که تمایلی به متوازنسازی قدرت خود بتا قتدرت
کشور ای موثر در سیاست بین المل ندارند .در شرای بحران فیایندز ،ایران ناچار خوا تد
بود تا سیاست امنیتی خود را براساس نقتشیتابی ابتکتاری بترای پرکتردن خت ء قتدرت
سازماند ی کند .در محی ایی که «بازی رانی با قتدرت نتابرابر» بته رقابتت و منازعته
مبادرت مینمایند ،زمینه برای ظهور «منازعهی نامتقارن» فرا م میشتود .رگتاز کتنش
بازی ران ما یت ایدئولوژیک و ویتی پیدا کند ،مقابله با آنان از طریتق ابیار تای ستخت
قدرت ،دشوار خوا د بود .آسیای ننوب غربی و ایران در ستال تای بعتد از ننتس سترد،
بهویژز بعد از اعمال را برد نورج بوش پسر ،در قالب ننس پیشدستانه با نشتانه تایی از
تهدیدات خوشهای و آشوب امنیتی روبهرو شدز است.
آمریکا در فضای آشوب منطقهای ،از «را برد ائت اسازی خوشهای» برای متدیریت
امنیت منطقهای بهرز گرفته است .ائت ا ای خوشهای را میتتوان واقعیتت تای کتنش
رقابتی بازی ران دانست .در چنین را بردی ،ر یک از بازی ران بخشی از مدل موازنتهی
ناپایدار در را برد ائت ا خوشهای امریکا را شک مید ند .در رویکترد امنیتتی امریکتا و
متحدین منطقهایاش ،ایران در زمرزی کشتور ای بتیثبتاتکننتدزی امنیتت منطقتهای
محسوب میشود .ال وی رفتاری چنین بازی رانی در مقابله با ایران ،ما یت تهانمی دارد و
براساس ال و ای ائت ا ساز در مقابله با ایران دایت و سازماند ی متیشتود .در تفکتر
را بردی آمریکا ،عدم تقارن منطقهای غالبا از دیدگاز فناورانه قاب تصتور استت .در ستند
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دیدگاز مشتر  2101شورای رواب خارنی امریکا 0آمدز است که آزارد ندزترین دشتمن
آیندزی ما ممکن است کسی باشد که بتواند با استفادز از فناوری ،پیشرفت ای سریعی را
در قالب ای نظامی خود بهونود آورد؛ قابلیت ایی که میتوانند پاسخ ای متقاب نامتقارن
را در برابر نقا قوت نظامی آمریکا امکانپذیر سازند .رگونته قابلیتت تای معطتوا بته
تسلیحات کشتار نمعی و ننس اط عاتی ،غالبتا بتهعنتوان نمونته تایی از عتدم تقتارن
منطقه ای در ادبیات سیاسی و را بردی آمریکا مطرح میشتوند .در محتی عتدم تقتارن،
معادلهی قدرت و معماری نیرو ای مسلج متفاوت از محتی ک ستیک و متقتارن استت.
موضوعاتی از نمله« :کاربرد نیروی انسانی»« ،تستلیحات»« ،منتابب قتدرت»« ،معمتاری
دفاعی»« ،مهندسی امنیتی»« ،فرماند ی و مدیریت» در محی عدم تقارن کام متفاوت
با محی ک سیک است .کارگیاران عدم تقارن ،تمامی برتری ای نسبی ختودی را علیته
نقا ضعف نسبی دشمن متمرکی میسازند .ت ش برای یافتن نشانه ای محیطی ،ابیاری
و کارکردی عدم تقارن ،محور اصلی نقشیابی بازی ران در روند ترازیابی را بردی قدرت و
تهدیدات محسوب میشود.
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