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  1393ماره دوم، تابستان فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال دهم، ش

  70 - 98صص 
 

 اي خاورميانه ژئوپليتيك هويت و سياستگذاري امنيتي در موازنة منطقه

  هرانتدانشگاه ، سياسي علوم استاد -∗نژاد دكتر عباس مصلي

                                        

  10/12/1392: تاريخ پذيرش                                             8/5/1392: تاريخ دريافت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
هاي امنيت  وقفه براي اثرگذاري بر مؤلفه هاي موجود ميان ايران، عربستان، تركيه و مصر را بايد تالش بي تنش

هاي امنيتي در اين حوزه  دهد كه جدال نشان مي ارزيابي تحوالت خاورميانه. اي در خاورميانه دانست منطقه
هاي  شدن رقابت علت آن را بايد در هويتي. به بعد افزايش قابل توجهي پيدا كرده است 2006ژئوپليتيكي از سال 

به بعد  1990هاي دهة  در اين شرايط كشورهايي همانند ايران و عربستان در سال. ژئوپليتيكي در منطقه دانست
اي افزايش داده و هر يك تالش دارد تا شكل جديدي از معادلة قدرت، امنيت  ا در امنيت منطقهموقعيت خود ر

راهبرد امنيتي آمريكا نيز معطوف به تصاعد بحران و تهديداتي كه ماهيت  .و سياست ژئوپليتيكي را كنترل نمايد
  . باشد هويتي دارد، مي

تبيين اين موضوع . اي مورد ارزيابي قرار گيرد ة منطقهشود رابطة بين هويت با موازن در اين مقاله تالش مي
  . اي مورد مالحظه قرار داد هاي منطقه پذير است كه بتوان نتيجة تضادهاي هويتي را در بحران در شرايطي امكان

در پي  اي هو تكيه بر منابع كتابخان» ها روش تحليل داده«و همچنين » روش تحليل محتوا«اين مقاله با  
جا  اي به هاي منطقه ي در ماهيت رقابتتأثيرسؤال اصلي مقاله با عنوان موضوعات هويتي چه به  پاسخگويي

محور اصلي دارد كه هويت و منازعات هويت تأكيدفرضية اصلي مقاله نيز بر اين موضوع . باشد ميگذارد،  مي
هويت ماهيت قدرت و موازنة  كه دهد ميي مقاله نشان ها يافته. باشد بندي جديد امنيت در خاورميانه مي شكل

هاي تغيير در موازنة قدرت در قالب  نشانه. به بعد دگرگون نموده است 2006هاي  اي را در سال قدرت منطقه
  .توان در منازعات سوريه، عراق و يمن مورد مالحظه قرار داد هاي هويتي را مي جدال

  

  .اياي، موازنه منطقه هاي منطقه ، بحرانهويت، ژئوپليتيك هويت، سياستگذاري امنيتي :كليدي هاي واژه
 

                                                           
∗ E-mail: mossalanejad@ut.ac.ir 
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  دمهمق -1

المللي برجا گذاشته بحران سوريه آثار و پيامدهاي قابل توجهي بر امنيت منطقه و سياست بين
اي ايران، تركيه و عربستان مورد توان در ارتباط با تضادهاي منطقهاولين نشانه آن را مي. است

د شده تالش دارند تا بر فرايندهاي سياسي و امنيتي هريك از سه كشور يا. توجه قرار داد
هايي از به موازات چنين فرايندي، نشانه. برجا گذارند تأثيراي خاورميانه سوريه در محيط منطقه

 آمريكاادبيات سياسي رهبران روسيه و . گيري استـ روسيه در حال شكل آمريكاجنگ سرد 
يك از رهبران دو كشور تالش دارند تا ديگري را هر. در نقطه مقابل يكديگر قرار گرفته است

تضادهاي . اي استمتهم به اتخاذ الگوهايي نمايند كه مغاير با ثبات، امنيت و تعادل منطقه
الگوهاي مبتني بر كنش هژمونيك  كارگيري بهتوان انعكاس و روسيه را مي آمريكاسياسي 

براي تحقق چنين . رميانه دانستالملل و تحوالت سياسي خاواياالت متحده در نظام بين
هاي سياسي و امنيتي در سوريه را با هدف جايگزيني تالش دارد تا دگرگوني آمريكااهدافي، 

اي كارانه در سيستم امنيت منطقهحكومتي به انجام رساند كه داراي رويكرد سياسي محافظه
 اي هيك پايگاه مديتران عنوان بهروسيه نيز با اذعان به نقش ژئوپليتيكي سوريه . خاورميانه باشد

  .سعي در همراهي با نظام حاكم و تثبيت آن دارد
هاي كنش هويتي بهره  هاي بعد از جنگ سرد از نشانه تمامي كشورهاي خاورميانه در سال

اي و ژئوپليتيكي  هاي منطقه بنابراين، هويت را بايد بخشي از معادلة قدرت در رقابت. اند گرفته
دهد، اگر استفان والت را واقعيتي دانست كه نشان مي» 1نظريه الحاق« شايد بتوان. دانست

، چنين الملل بينكشوري ديپلماسي اجبار را مورد پذيرش قرار دهد، ساير بازيگران سياست 
دهد كه فرايند تحوالت سوريه نشان مي. كنندنشيني تلقي ميضعف و عقب عنوان بهاقدامي را 

ديگر،  عبارت به. انداستفاده نموده آمريكااي لحاق با رويكرد منطقهعربستان و تركيه از سياست ا
  .اي اياالت متحده در خاورميانه دانستتوان نمادهايي از سياست منطقهدو كشور ياد شده را مي

هاي گفتماني نظام جهاني و  هاي ژئوپليتيكي تابعي از دگرگوني در قالب بندي تغيير در شكل

                                                           
1. Bandwagoning 
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هاي  در اين ارتباط، شاهد تغيير در مفهوم منطقه و رقابت. شود وب مياي محس بازيگران منطقه
شود كه بخشي از حوزة  منطقه در نگرش ژئوپليتيكي مفهومي محسوب مي. ايم اي نيز بوده منطقه

. باشد هاي جغرافيايي مي بندي اي كه داراي ساختار و تقسيم منطقه. گيرد جغرافيايي را دربرمي
ر نگرش كالسيك بخشي از مرزها، ماهيت آبي، برخي ماهيت سرزميني همين دليل است كه د به

 ).Hafeznia, 2011: 1(اند داشته

در . متفاوتي با عربستان و تركيه قرار دارد كامالًالگوي كنش دولت سوريه در وضعيت 
گيري سياست خارجي و امنيتي سوريه را بايد در قالب واحدهايي مورد چنين فرايندي، جهت

 الملل بينكشوري كه در سياست . كنندداد كه در برابر ديپلماسي فشار مقاومت مي توجه قرار
هاي ديپلماسي اجبار موجوديت وي را در وضعيت ضعف قرار گيرد، طبيعي است كه ضرورت

. هاي مقاومت در برابر سياست الحاق قرار داردبنديكلي، شكل طور به. ناديده خواهد گرفت
را مورد پذيرش  الملل بينه رويكرد بازيگران قدرتمند در سياست كشوري كه الگوي الحاق ب

 ,Walt(در كوتاه مدت از شانس بقاء سياسي و ساختاري برخوردار است دهد، صرفاًقرار مي

دهد كه درك پويايي قدرت مستلزم آگاهي از تعامالت و  چنين فرايندي نشان مي ).22 :1991
عنوان يكي از ابعاد ادراك محيطي، برداشتي  ك بهتصور ژئوپليتي. هاي فضايي است دگرگوني

اي  گونه تواند به چنين ادراكي مي. است كه افراد و واحدهاي سياسي از جهان زيست خود دارد
اي همواره در پيوند  هاي منطقه به اين ترتيب، رقابت. هاي هويتي تبديل شود تدريجي به نشانه
 :Tahami & Kavanianrad, 2013(دارندهاي ادراكي قرار  اي از قالب با طيف گسترده

117.(   

  روش تحقيق -2

و تكيه بر » ها روش تحليل داده«و همچنين » روش تحليل محتوا«با استفاده از  حاضر مقاله
شكل زير در پي پاسخگويي به سوال اصلي و تبيين فرضيه تحقيق كه به اي همنابع كتابخان

  . باشد مياند، بندي شدهصورت

خاورميانه   هاي ژئوپليتيكي منطقه ي در ماهيت رقابتتأثيرموضوعات هويتي چه  :سوال اصلي
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  جا گذاشته است؟ به

بندي جديد امنيتي در خاورميانه  محور اصلي شكلهويت و منازعات هويت :فرضية اصلي
  .باشد مي

  مباحث نظري -3

  گراييهويت -1-3

. شود اي خاورميانه تلقي مي قهعنوان مفهوم اصلي اثرگذار بر معادلة امنيت منط هويت به
اي و رقابت كشورهايي همانند ايران،  گرايي آثار خود را در بسياري از منازعات منطقه هويت

 هاي بزرگ ازجمله اياالت در اين فرايند، قدرت. گذاردعربستان، تركيه و مصر به نمايش مي
براي بسياري  آمريكاسياست . دنماين اي را ايفا مي هاي منطقه متحده نيز نقش تشديدكنندة بحران

استفان والت بر اين اعتقاد است كه هرگاه دولتي . هاي بزرگ ماهيت تهديدكننده دارداز قدرت
ي روبرو گردد، با يك انتخاب راهبردي بين الملل بينبا يك قدرت تهديدكننده بالقوه 

  . شودروي از بازيگر هژمون مواجه ميگرايي و يا دنباله موازنه
، انگيزه الملل بينبا اين گزاره موافقند كه در ساختار آنارشيك نظام  رايان عموماًگواقع

هاي هايي كه در برابر محدوديتدولت. گرايي بين دولتها وجود داردقدرتمندي براي موازنه
تحقق اين امر . شوندتر جمع ميدر حمايت از طرف ضعيف گيرند، عموماًنظام هژمون قرار مي

كننده از قدرت الزم براي بازدارندگي و يا شود كه كشورهاي موازنهصل ميدر شرايطي حا
همكاري تركيه، عربستان، اتحاديه عرب و شوراي همكاري . اقدامات تدافعي برخوردار باشند

و هژمون  مؤثرهايي از سياست الحاق با قدرت توان نشانهخليج فارس با اياالت متحده را مي
   ).Walt, 1991: 24(دانست

اي كه گونههمانبه. گيرددر شرايط توازن و تعادل شكل نمي عموماً الملل بينسياست 
 الملل بينشود، كنش كشورها در سياست محسوب مي الملل بينساختار بخشي از واقعيت نظام 

 الملل بينبندي ساختاري در نظام هرگونه شكل. متوازن داردبندي شده و غيرنيز ماهيت اليه
اگر ساختار، چگونگي توزيع قدرت در سياست . هاي كاركردي خاص خود استداراي ويژگي
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تري براي سازد، طبيعي است كه بازيگران قدرتمند از ابزارهاي متنوعرا منعكس مي الملل بين
ديپلماسي در نگرش . اعمال قدرت در راستاي تحقق اهداف راهبردي خود برخوردارند

طبيعي است . باشدمتنوع براي تحقق اهداف راهبردي ميساختاري به مفهوم كاربرد ابزارهاي 
 الملل بينواقعيت كنش بازيگران در نگرش ساختاري به سياست معناي  به» 1ديپلماسي اجبار«كه 

   ).George, 1992: 28(شودمحسوب مي
الملل، افرادي همانند رابرت اكسلرد، آلكساندر جورج و پردازان روابط بيندر بين نظريه

الملل را به مفهوم گزينه جانشين پل ويليامز موضوع ديپلماسي اجبار در سياست بينهمچنين 
الملل كشورها اكسلرد بر اين اعتقاد است كه اگر در فرايند سياست بين. دانند اقدامات نظامي مي

حاضر به پذيرش ديپلماسي اجبار و يا متقاعدسازي از طريق ابزارهاي اجبارآميز نگردند، در آن 
منزله به اين ترتيب، ديپلماسي اجبار به. آيدوجود ميجنگ به گيري شكلزمينه براي  شرايط

اهدافي كه اگر . باشدگيري از ابزارهاي ديپلماتيك و امنيتي براي تحقق اهداف راهبردي ميبهره
 & George(شودمورد توجه بازيگران رقيب قرار نگيرد، با واكنش بازيگر قدرتمندتر روبرو مي

Simons, 1994: 65.(   
ي واقف الملل بيناي و مرشايمر بر اين اعتقاد است كه دولتها نسبت به تحوالت محيط منطقه

از سوي ديگر، اين . كنندمل ميأي تالملل بيناي راهبردي درباره موضوعات آنان به شيوه. هستند
توان در ميدهند كه چگونه هاي بزرگ مورد توجه قرار ميقدرت بويژهموضوع را دولتها و 

به اين ترتيب، علت . ، بقا و تداوم امنيت خود را تضمين نمايندالملل بينمحيط آنارشي سياست 
گرايي توان هژمونيكدر سوريه را مي آمريكاديپلماسي اجبار و تصاعد بحران  كارگيري بهاصلي 

ليت تبيين اين رويكرد براساس رهيافت نئورئاليسم تهاجمي جان مرشايمر قاب. راهبردي دانست
  . دارد

  روابط ژئوپليتيكي -2-3

از تركيب عوامل و متغيرهاي جغرافيايي و ژئوپليتيكي، الگوهاي روابط در مناطق ژئوپليتيكي 

                                                           
1. Coercive Diplomacy  
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ها و بويژه قدرت(بدين صورت كه از كيفيت روابط ژئوپليتيكيِ كشورها . گيرندشكل مي
روابط منطقه ئوپليتيكي، از كيفيت  در مناطق ژئوپليتيكي، ساختار الگوي) بازيگران مسلط و برتر

ها و بازيگران ژئوپليتيكي با قدرت ها و بازيگران مسلط و برتر منطقهروابط ژئوپليتيكيِ قدرت
پليتيكي منطقه با مسلط و برتر منطقه ژئوپليتيكيِ پيراموني ساختار روابط قدرت و روابط ژئو

ها و بازيگران مسلط و برتر يِ قدرتخره از مجموع كيفيت روابط ژئوپليتيكپيرامون، و باال
ها و بازيگران مسلط و برتر مناطق ژئوپليتيكي پيراموني و ساختار مناطق ژئوپليتيكي با قدرت

ژئوپليتيكي جهاني، ساختار روابط قدرت و روابط ژئوپليتيكي منطقه با ساختار ژئوپليتيكي 
 .)Hosseinpour Pouyan, 2013: 195-199(شوندجهاني خلق مي

  ي تحقيقها يافته -4

در اين حوزه  آمريكادرباره علل تداوم منازعه در خاورميانه و سياست امنيتي پرمخاطره 
دهد كه همواره  اگرچه شواهد نشان مي. ه شده استئجغرافيايي، رويكردهاي متفاوتي ارا

اين  اما چگونگي. رو بوده است هاي امنيتي روبه در خاورميانه با چالش آمريكاسياست خارجي 
اوباما تالش . به قدرت رسيدن اوباما با تغييراتي روبرو گرديده استها در دوران بعد از  چالش

چنين فرآيندي از . هاي اقتدارگرا را در دستور كار قرار دهد نمود تا سياست مقابله با دولت
ل اي منتق اي به حوزة ديگري از كشورهاي منطقه ونة مرحلهگاما به. مصر و تونس آغاز شد

گرديد كه داراي ساختار قدرت راديكال بوده و از سياست مقاومت در برابر تهديدات 
  . گيرند بهره مي آمريكاتيكي يژئوپل

از سوي . باشيم خاورميانه مي ژئوپليتيكيدر چنين فرآيندي از يكسو شاهد تغيير در فضاي 
. دا كرده استتوجهي پي اي در اين حوزه جغرافيايي گسترش قابل ديگر، تضادهاي منطقه

بندي قدرت، امنيت و  آميز امنيتي داشته و از سوي ديگر بر شكل تضادهايي كه ماهيت مخاطره
توان  هاي بعد از جنگ سرد، مي در سال .گذار بوده استتأثيرفرآيند كنش سياسي بازيگران 

هاي  اي با كشورهاي همجوار يا قدرت شاهد فرآيندي بود كه براساس آن روابط بازيگران منطقه
الگوي اول معطوف به گسترش . دهي شده است بزرگ براساس دو الگو سازمان
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اين امر در حوزه . اي است و درك يكساني از الگوي امنيت منطقه 1»اي هاي منطقه همبستگي«
دهي  تالش براي سازمان. شود اي منجر مي اي به انسجام و همكاري منطقه واحدهاي منطقه

   ).Haass, 2005: 13(شود هايي تلقي مي ه چنين ضرورتاي در زمر هاي منطقه پيمان
هاي جنگ سرد  با تغييرات پارادايمي در مقايسه با سال 1990مطالعات امنيتي، در دهه 

اي در  كننده توان ظهور بازيگران جديدي دانست كه نقش تعيين علت آن را مي. رو گرديد روبه
بر اين اعتقاد است » جيمز روزنا«. ا نمودنداي ايف الملل و فرآيندهاي تحول منطقه سياست بين

سياست «وي تئوري . رو شده است هايي از منازعه غيرقابل كنترل روبه كه عصر جديد با جلوه

براساس اين تئوري، ماهيت قدرت و منازعه در . را ارائه داد 2»زده و امنيت در جهان آشوب
اند بر معادله قدرت  جديدي توانسته المللي دگرگون گرديده و بازيگران اي و بين نظام منطقه

  .جا گذارندبه تأثير

  زده در خاورميانه گرايي و امنيت آشوب هويت -1-4

در . متفاوتي خواهد بود كامالًها و ابزارهاي  زده داراي ماهيت، نشانه امنيت در فضاي آشوب
هاي  رانهاز دل وي. گيرد چنين فرآيندي نظم جهاني براساس الگوهاي بالنده جديد شكل مي

اين نظم در واكنش به مركز . گيرد اي تدريجي در حاشيه پا مي گونه بهجنگ سرد، نظم نوين 
 و آشوب حاكم بر جهان عميقا غيرخطي است دهد كهنشان ميچنين فرآيندي . شود پديدار مي

  ). Rosenau, 2001: 39(آورد دست سر برميبه شكل ناموزون و غير يك
اما تالش نمود تا سياست محدودسازي قدرت كشورهاي راديكال همين دليل است كه اوببه

اين . هاي رنگي، جنگ نرم و گسترش بحران پيگيري نمايد را از طريق آشوب سياسي، انقالب
گيري از الگوي بهره. الگو در كشورهاي مختلفي از جمله سوريه مورد استفاده قرار گرفته است

محور تي اوباما در شرايطي دانست كه نيروهاي مقاومتتوان بخشي از رفتار امني ياد شده را مي
  . شوند و اسرائيل در خاورميانه محسوب مي آمريكااصلي رويارويي با منافع امنيتي 

                                                           
1. Regional Cohesion  
2. Politics in a Turbulence World   

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 77     ... ژئوپليتيك هويت و سياستگذاري امنيتي      ____________________________________

يي، آمريكاهاي  گران و استراتژيست زده، تحليل براي مقابله با فضاي امنيت و سياست آشوب
توان كنترل  ديگر مي عبارت به. قرار دادند محيط امنيتي خاورميانه را مورد تأكيدمعادله كنترل 
اين امر به مفهوم . الملل دانست نماد كنترل محيط امنيتي در سياست بين عنوان بهخاورميانه را 

گرايي هويتي، امكان گسترش   هاي ايدئولوژيك و منطقه آن است كه در عصر زايش هويت
در چنين . جغرافيايي خواهد بودهاي   اي در خاورميانه بيش از ساير حوزه منازعات منطقه

برخوردار  آمريكااي  شرايطي، امنيت خاورميانه از اهميت و مطلوبيت بيشتري در سياست منطقه
  . گرديد

  اي نقش هويت در كنش بازيگران منطقه -2-4

اي در خاورميانه ايفاي نقش  ترين بازيگران امنيت منطقه اصلي عنوان بهگرا  هاي هويت گروه
گرا كه داراي رويكرد  هاي هويت داشت كه مقابله با گروه تأكيدتوان  كلي مي طور به. كنند مي

در . شود ميهاي رفتاري و الگويي متنوعي حاصل  بندي ايدئولوژيك هستند، از طريق شكل
 ژئوپليتيكيتري در حوزه  گيري از الگوهاي پيچيده و متنوع چنين شرايطي زمينه براي بهره

در دوران  آمريكاتوان تداوم رويكردي دانست كه  اين امر را مي. تشده اسخاورميانه فراهم 
در عصر جديد به موازات مقابله با بازيگران راديكال . گرفت جنگ سرد از آن بهره مي

را كشورهاي راديكال همانند سوريه تا زمينه رويارويي با  ه استدرصدد برآمد آمريكااي،  منطقه
  .  در دستور كار خود قرار دهد

در ارتباط با گسترش بحران و سازماندهي آشوب سياسي در سوريه مورد  آمريكاچه آن
اين امر، . شدت با الگوي نامتقارن دانستاي از منازعه كم توان جلوه استفاده قرار داده را مي

 عبارت به. شود اي، امنيتي و ايدئولوژيك سازماندهي مي براساس ابزارهاي اجتماعي، رسانه
. باشد اي مي هاي منطقه ز ابزاري بهره گرفت كه مبتني بر مزيت نسبي قدرتا آمريكاديگر، 

در خاورميانه  آمريكاكشورهايي همانند ايران و سوريه از اين ابزار براي مقابله با سياست امنيتي 
   ).Garnett, 2005: 46(اند استفاده نموده
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اي  در محيط منطقه 1»قارنمنازعه نامت«هاي  توان نشانه باتوجه به فرآيندهاي ياد شده مي
اي از كنش  در چنين شرايطي، منازعات نامتقارن جلوه. خاورميانه را مورد بررسي قرار داد

در اين . خواهد بود 2»قدرت نابرابر بازيگران«شود كه مبتني بر  سياسي و امنيتي محسوب مي
تهديدات شكل گرفته از گرا از انگيزه و ابتكار عملياتي براي مقابله با  گران هويت شرايط، كنش
اين امر فرآيند رقابت . اي برخوردار خواهند بود منطقه مؤثرهاي بزرگ و بازيگران  سوي قدرت

  . سازد تر مي و منازعه در خاورميانه را پيچيده
براي گسترش  آمريكاتوان انعكاس سياست امنيتي  آنچه در سوريه شكل گرفته است را مي

در اين فرآيند، دولت سوريه در برابر . دولت سوريه دانستهاي هويت نامتقارن عليه  قالب
دار فشارهاي سياسي و اجتماعي جديدي قرار گرفته كه مطلوبيت امنيتي آن كشور را خدشه

بخش قدرت دولت محسوب هاي هنجاري سوريه كه مشروعيت در اين فرآيند، نشانه. كند مي
   ).Shadid, 2011: 4(شود، مورد انتقاد قرار گرفته است مي

اي خاورميانه، الگوي كنش بازيگران با  دهد كه در فضاي منازعات منطقه اين امر نشان مي
بيني  هاي جديد ماهيت غيرقابل پيش همين دليل است كه جنگبه. يكديگر متفاوت خواهد بود

ها در برخورد با كشورهايي همانند ايران در فضاي ابهام و  ييآمريكااگر . خواهند داشت
اگر . اي است ي قرار دارند، ناشي از پيچيده بودن ماهيت رقابت و منازعه منطقهسرگردان

باشند، تالش نمايند تا از الگوهاي متقارن و  اي كه داراي قدرت نابرابر مي كشورهاي منطقه
در . دهند روش كالسيك در نبرد استفاده نمايند، در آن شرايط مزيت نسبي خود را از دست مي

هاي مقاومت در  الملل ناچار خواهند بود تا واقعيت زيگران اصلي سياست بينچنين فرآيندي، با
  . اي را بپذيرند محيط منطقه

به كار  2011در برخورد با تحوالت سياسي تونس و مصر در ژانويه  آمريكااين الگو را 
منزله آن است كه رقابت سياسي عدم حمايت از ساختار اقتدارگراي سياسي به. گرفته است

الزم به توضيح . گرا در خاورميانه را تعديل نمايد هاي هويت تواند واكنش گروه كراتيك ميدمو

                                                           
1. Asymmetrical Conflict  
2. Unequal Power Actors  
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متفاوتي از  كامالًهاي سياسي  بندي است كه هر يك از كشورهاي خاورميانه داراي شكل
از طريق  آمريكابنابراين بايد اين موضوع مورد توجه قرار گيرد كه . يكديگر هستند

در اين ميان . كند هاي امنيتي ضد ايراني را پيگيري مي با عربستان موجاي  هاي منطقه همكاري
ايران در منطقه مديترانه شرقي از جايگاه باالتري  ژئوپليتيكبخشي از حوزة  عنوان بهسوريه 

  .برخوردار است

  اي منطقهآميز بازيگران  كنش رقابتنامتقارن در منازعه  -3-4

اي برخوردار شده  كشورهاي مختلف جهان از اهميت ويژهاكنون در  مفهوم منازعه نامتقارن هم
امنيتي خود را  -ها تالش دارند تا ادبيات و رويكرد دفاعي بسياري از استراتژيست. است

 عبارت به. بيني دارد ها و قواعد جديدي تنظيم نمايند كه ماهيت غيرقابل پيش براساس قالب
قرار داد كه براساس آن زمينه براي تبيين  هايي را مورد توجه مؤلفهتوان شرايط و  ديگر مي

در  آمريكاهاي نظامي  اي، درگيري هاي منطقه چالش. ناپذير چنين موضوعاتي وجود دارد پايان
در  آمريكامعادلة رفتار امنيتي . باشد هايي مي عراق، افغانستان و پاكستان در زمره چنين نشانه

تماعي را عليه ساختار سياسي حكومت كنترل و سوريه نيز ماهيت نامتقارن داشته و نيروهاي اج
  .نمايد سازماندهي مي

دهد، در قالب اقدامات نامتقارن ارزيابي  در سوريه مورد پيگيري قرار مي آمريكاآنچه 
موضوعي پرطرفدار و  عنوان به آمريكامفهوم جنگ نامتقارن در ادبيات دفاعي . شود مي

، سند بررسي دفاعي چهار آمريكااتژي امنيت ملي سندهاي استر. برانگيز تبديل شده است بحث
كه  )NPR(اي  و حتي سند بررسي وضعيت هسته )NMS( ، راهبرد نظامي ملي)QDR(ساله 

اين امر نشان . مراتب استفاده شده استاي به منتشر گرديده، از چنين واژه 2010تماما در سال 
از قابليت و توان نامتقارن خود  گيري اي درصدد بهره دهد كه نه تنها بازيگران منطقه مي
هاي بزرگ نيز تالش دارند تا موقعيت خود را ارتقا داده،  و ساير قدرت آمريكاباشند، بلكه  مي

اي را در دستور كار قرار  هاي منطقه هاي جديدي براي مقابله با چالش ابزارها و تكنيك
  ). Nye, 2008: 78(اند داده
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از الگوي  گيري بهرهتوان  در سياست امنيتي اوباما را ميترين ويژگي منازعة نامتقارن  اصلي
كنش نامتقارن به . اين الگو در سوريه مورد استفاده قرار گرفته است. كنش نامتقارن دانست

گيري از الگوهايي است كه مبتني بر مزيت نسبي كشور هدف بوده و به اين ترتيب مفهوم بهره
هايي از در هم  اين امر، انعكاس جلوه. شود مي آفرينساز و بحران تبديل به موضوع چالش

هاي اجتماعي در خاورميانه محسوب  تنيدگي قدرت، سياست، امنيت، هويت و كنش گروه
زماني كه ساختار اجتماعي كشورها در معرض تهديد اجتماعي قرار گيرد، در آن . شود مي

ترين  مهم. آيد وجود مييتي بههاي امن ثباتي افزايش يافته و زمينه براي ايجاد بحران شرايط بي
توان گسترش بحران در محيط اجتماعي كشورهاي راديكال براي  را مي آمريكاهدف 

 :Tabler, 2011(الگويي كه در سوريه مورد استفاده قرار گرفته است. زدايي دانستمشروعيت

17.(   
سياست . دشو محور اصلي كنش سياسي بازيگران تلقي مي عنوان بهمنازعه در خاورميانه 

اي، روسيه، چين و ايران در اين منطقه  ، كشورهاي اروپايي، واحدهاي خاورميانهآمريكاخارجي 
از آنجايي كه در . آميز شكل گرفته است هايي از منازعه و كنش رقابت جغرافيايي براساس جلوه

 گر در محيط سياسي خاورميانه فاقد دوران بعد از جنگ سرد، بسياري از بازيگران چالش
هايي از  گيري جلوه رو شاهد شكلباشند، از اين مي آمريكاقدرت متوازن با كشورهايي همانند 

گري در  هاي جديد كنش واقعيت. هاي منازعه نامتقارن خواهيم بود آميز با شاخص كنش رقابت
اين امر منجر . گرا قرار گرفته است هايي از نقش بازيگران هويت حوزه خاورميانه براساس نشانه

. گرديده استو در دوران رياست جمهوري اوباما ه گسترش منازعه نامتقارن در خاورميانه ب
طبعاً چنين فرآيندي عليه كشورهاي راديكال خاورميانه همانند سوريه سازماندهي گرديده 

  . است
بسياري از پژوهشگران موضوعات استراتژيك بر اين اعتقادند كه جنگ نامتقارن داراي 

بنابراين . گيرد فردي است كه در نبردهاي كالسيك مورد توجه قرار نمير بههاي منحص ويژگي
دهنده قدرت ملي كشورهايي كه در  هاي تشكيل در جنگ نامتقارن هيچگونه توجهي به قابليت

مهمترين مسئلة كنش نامتقارن . شود الملل از جايگاه محوري برخوردارند، نمي ساختار نظام بين
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گيري از الگوهايي دانست كه مبتني بر نقاط ضعف دشمن  توان بهره در رفتار امنيتي را مي
توان پيوند اقتدارگرايي با  طبعاً يكي از نقاط ضعف كشورهايي همانند سوريه را مي. باشد مي

طبيعي است كه چنين فرآيندي در روند اقدامات نامتقارن اوباما و . بحران مشروعيت دانست
تالش  آمريكا. ورد با سوريه مورد توجه قرار گرفته استدر برخ آمريكاتيم سياست امنيتي 

بر اين » جان گارنت«. هاي بعد از جنگ سرد به انجام رساند نمود تا چنين اقداماتي را در سال
شود كه در آن از تحليل و ارزيابي نقاط  جنگ نامتقارن به نبردي اطالق مي« :اعتقاد است كه

شوند، تمايلي به تحليل  در نبرد نامتقارن درگير مي كشورهايي كه. شود قوت دشمن اجتناب مي
دهند  آنان ترجيح مي. هاي مشهود بازيگر رقيب كه داراي توانمندي جهاني است، ندارند برتري

هاي نسبي اين افراد عليه نقاط  برتري. هاي نسبي خود را مورد ارزيابي قرار دهند تا برتري
كنند تا عدم تقارن الزم را  كشورهايي تالش ميچنين  ،بنابراين. شود ضعف دشمن متمركز مي

هايي  به هر ميزان كه چنين شاخص. پذيري و نقاط ضعف دشمن تحليل نمايند براساس آسيب
. يابد اي، افزايش مي بر جنگ نامتقارن از سوي بازيگران منطقه تأكيدفراگيرتر باشد، احتمال 

پذيري بيشتري برخوردار شده  امكاناي از  هاي منطقه بنابراين منازعه نامتقارن در محيط
  ).Garnett, 2005: 32(»است

اي مورد بررسي قرار گرفته  هاي منطقه در منابع ديگري نيز مساله منازعه نامتقارن در محيط
دارد كه در نبردهاي متقارن، پوالد در برابر پوالد قرار  تأكيددر اين ارتباط متيوز . است

در جنگ نامتقارن، كشورها از اين الگوي . ايشي داشتندها ماهيت كند و فرس جنگ. گرفت مي
در جنگ نامتقارن از نبرد سنتي و كالسيك كه نيروها رو . گيرند رفتاري و اين تفكر فاصله مي

دهند كه قدرت خود را  كشورها ترجيح مي. شود در روي يكديگر قرار داشتند، اجتناب مي
  .كار گيرنداي غيرمرسوم، نامتعارف و ابتكاري به گونه به

در اين ارتباط آنان از ابزارهاي در دسترس خود براي مقابله با توانمندي استراتژيك دشمن 
دهند تا نيروهاي خود را  بنابراين در نبرد نامتقارن، واحدهاي سياسي ترجيح مي. گيرند بهره مي

اي از  طقههاي من اين امر در محيط. كار گيرنددر محيط متفاوت و با ابزارهاي غيرهمگون به
هاي  تالش نمود تا از اين الگو در حوزه آمريكا. پذيري بيشتري برخوردار است اهميت و امكان
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  .در مناطق بحراني استفاده نمايد بويژهمختلف جغرافيايي 

  هاي هويتي و منازعة نامتقارن در سوريه جدال -1-3-4

شدت دي از درگيري كمتوان نما دهد را مي در سوريه مورد پيگيري قرار مي آمريكاآنچه 
شدت شكل  هايي از درگيري كم براساس نشانه سوريهواقعيت رقابت سياسي و امنيتي . دانست

اي خاورميانه از  اين نوع درگيري در قالب منازعه نامتقارن در محيط منطقه. گرفته است
سيك اين امر از طريق ابزارهاي متفاوتي با نبردهاي كال. فراگيري بيشتري برخوردار است

بيشتري » قدرت اقناعي«اي از توان و  شود به هر ميزان كشورهاي منطقه سازماندهي مي
اي  هاي منطقه دست آوردن ابتكار عمل در نبرد و رقابتبرخوردار باشند، در آن شرايط امكان به

هاي  اي يكي از نشانه همين دليل است كه مديريت اقناعي در جنگ منطقهبه. شود بيشتر مي
مورد » حقانيت«توان در  مهمترين موضوع قدرت اقناعي را مي .شود م محسوب ميقدرت نر

تالش دارد تا حقانيت نظام سياسي سوريه را  آمريكاهمين دليل است كه به. توجه قرار داد
مشروعيت سياسي دولت توسط جامعه و معناي آن است كه حقانيت به. مورد چالش قرار دهد

 8ناديده گرفتن بند  عنوان بهآنچه را كه حافظ اسد . شود اقع ميتظاهركنندگان مورد انتقاد و
هاي ترديد در حقانيت  توان يكي از نشانه قانون اساسي سوريه مورد بررسي قرار داد را مي

طبعاً چنين فرآيندي منجر به گسترش بحران مشروعيت سياسي در . سياسي حكومت دانست
   ).Weiss & Stuart, 2011: 24(سوريه و عليه حكومت بشار اسد گرديده است

اي در دوران بعد از جنگ سرد  داشت كه بازيگران منطقه تأكيدتوان  از سوي ديگر مي
زماني كه . اند هويت جديدي پيدا نموده و به خودآگاهي ايدئولوژيك و استراتژيك نائل گرديده

گيري  امكان بهره يابند در آن شرايط  چنين بازيگراني در كنش امنيتي خود به خودآگاهي دست
گيرد،  از ابزارهايي كه ماهيت ايدئولوژيك داشته و در حوزه استراتژيك مورد توجه قرار مي

هاي دهه  هاي آسياي مركزي و قفقاز در سال اين امر در ارتباط با جمهوري. يابد ارتقاء مي
ضوعاتي كه اند هويت خود را از طريق طرح مو اين بازيگران توانسته. قابل مالحظه است 1990

هايي است كه  براساس چنين شاخص. آورد، ارتقا دهند وجود ميبه» حقانيت سياسي«براي آنان 
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ترديد در حقانيت . اوباما تالش نمود تا فرآيند جديد سياسي را در خاورميانه سازماندهي كند
ي مشابه اين الگو. شود سياسي بشار اسد و حكومت سوريه در زمرة چنين اقداماتي تلقي مي

هاي رنگي در آسياي مركزي، قفقاز  سياسي را قبالً جورج بوش در چارچوب گسترش انقالب
   ).Hass, 2005: 9(و شرق اروپا مورد پيگيري قرار داده بود

  گرايي نامتقارن بازيگران رقيب در سوريه  هويت -2-3-4

آگاهي، توان انعكاس خود اي را مي گيري بسياري از كشورهاي جديد در چنين منطقه شكل
روزنا بر اين اعتقاد است كه ابزارهاي ارتباطي . حقانيت سياسي و گسترش ارتباطات دانست

در اين . اي افزايش دهد هاي منطقه توانسته است معادله كنش سياسي كشورها را در حوزه
اي  هاي منطقه ، افزايش تعداد بازيگران در محيط1»انفجار جمعيت«ارتباط موضوعاتي از جمله 

هاي ارتباطي زمينه ايجاد حقانيت سياسي را در  هاي پويا از جمله تكنولوژي تكنولوژي يرتأثو 
  .استوجود آورده اي به هاي منطقه محيط

هويت «تواند اهداف استراتژيك خود را از طريق  اي مي به اين ترتيب، بازيگران منطقه
بنابراين طبيعي . نمايند اي پيگيري هاي نامتقارن در محيط منطقه و همچنين درگيري» مقاومت

اي براي چالش در برابر سياست  ها از الگوي بسيج نيروهاي اجتماعي حاشيه است كه امريكايي
از مزيت نسبي سوريه در  گيري بهرهتوان انعكاس  اين امر را مي. امنيتي بشار اسد استفاده نمايد

. ي هويتي دانستها اقدامات واكنشي در فضاي مربوط به گسترش شكاف سياسي بين گروه
هايي كه در سوريه براي ساليان طوالني در مدار قدرت سياسي قرار  گروه

  ). Aljazeera, 2011(اند نداشته
براي مقابله با كشورهاي  آمريكا هاي اقتصادي، انساني و استراتژيك در اين فرآيند، هزينه

ار دولت و نظام راديكال همانند سوريه كاهش يافته و از طرف ديگر تالش دارد تا ساخت
گيري از چنين  كلي، بهره طور به. ددهدر فرآيند تدريجي فرسايش قرار سياسي سوريه را 

هاي الزم براي محدود سازي قدرت بازيگراني كه داراي رويكرد ضد تواند زمينه الگويي مي

                                                           
1. Demographic Explosion 
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با  هاي امنيتي حكومت در فرآيند منازعة نامتقارن، زيرساخت. يي هستند را فراهم آوردآمريكا
ريختگي تواند به آشوب سياسي و در هم بحراني كه مي. شود رو ميهبحران مشروعيت روب

  . ساختار حكومتي منجر گردد
گيري از الگوي نامتقارن براي ايجاد فرسايش در ساختار نظام سياسي كشورهاي  بهره

توانند از  نمي آمريكا بويژههاي بزرگ  قدرتدهد كه  راديكال خاورميانه همانند سوريه نشان مي
مثال،  طور به. هاي استراتژيك خود نايل گردند افزاري به اهداف و مطلوبيت طريق سخت

دست آوردن حقانيت در محيط جغرافيايي براي به آمريكاتوان شرايطي را در نظر گرفت كه  مي
ي ؤثرمكند تا مشاركت  گيري از ابزارهاي نظامي، تالش مي پاكستان به موازات بهره -افغانستان

 . زدگان پاكستاني ايفا نمايند در ارتباط با كمك به سيل

هاي بحراني  در محيط آمريكاآفريني  اين امر در راستاي ايجاد حقانيت سياسي براي نقش
هايي كه بر اساس  دوستانه و يا سياست هاي انسان از سياست گيري بهره. شود تلقي مي

يابي اقدامي براي مشروعيت عنوان بهوان ت هنجارهاي حقوق بشر تنظيم گرديده است را مي
گيري از چنين  بهره. هاي سياسي كشورهاي رقيب دانست زدايي از ساختو مشروعيت آمريكا

بر ضرورت ايجاد چالش  آمريكاپردازان  الگويي در شرايطي مورد توجه قرار گرفت كه نظريه
  . اند داشته كيدتأساختاري در برابر سياست امنيتي كشورهاي رقيب در خاورميانه 

ترين خطاي  بزرگ«: دارند كه تأكيد آمريكاهاي انتقادي در ساختار امنيتي و سياسي  گروه
كنيم كه ديگران نيز از قاعده، ابزار و  اي آن است كه تصور مي هاي منطقه در جنگ آمريكا
در حقيقت . گيرند، در حالي كه چنين تحليلي كاري نادرست است هاي ما بهره مي روش

 آمريكا. ، بيش از آن كه به ما شباهت داشته باشند، از ما متفاوت هستندآمريكاروهاي رقيب ني
ديگران با ما . فرهنگ مسلط ترويج نمايد عنوان بههاي فرهنگي خود را  تالش دارد تا ويژگي

تواند خود را  نمي آمريكا. كند تلقي مي آمريكاگرايي  مداخله عنوان بهمتفاوت بوده و آن را 
ديگران قرار دهد و بر اين اساس قضاوت نموده و يا اينكه ديگران را مورد انكار و  جاي به

  ).Yvonne, 1996: 98(دمحدوديت قرار ده
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  زبان، فرهنگ و گفتمان منازعة هويتي در خاورميانه -4-3-4

براي محدودسازي ساختار امنيتي كشورها را  آمريكاكنش نامتقارن هاي  يكي ديگر از شاخص
اين اقدام در ارتباط با سوريه . ن در قالب الگوهاي فرهنگي، هويتي و گفتماني دانستتوا مي

پردازان سياست امنيتي اوباما در خاورميانه اين موضوع را  نظريه. مورد توجه قرار گرفته است
الگوي رفتار اي  هاي منطقه محيطدهند كه اياالت متحده در هريك از  مورد توجه قرار مي

در چنين شرايطي، در خاورميانه موضوع دموكراسي و . دهدورد استفاده قرار ميمتفاوتي را م
هاي اقتدارگرا مشروعيت الزم براي سياست خارجي و امنيتي اياالت متحده مقابله با حكومت

  . آوردوجود ميبه
، ها در اين محيط. اي ماهيت واقعي دارد هاي منطقه هاي نامتقارن در محيط كلي چالش طور به

مستقيم پيدا نموده و از سوي كارگزاران اجتماعي پيگيري لگوهاي كنش امنيتي، ماهيت غيرا
افزاري  اي در عصر جديد داراي ماهيت نرم اين امر به مفهوم آن است كه چالش منطقه. شود مي

چگونگي اجراي چنين  و باشد محور مي هاي هويت هايي داراي نشانه چنين چالش ،است
هاي نظامي و استقرار  افزاري، پايگاه افزاري داشته و در برابر قدرت سخت مطالباتي ماهيت نرم

  . كند هاي بزرگ ايفاي نقش مي و ساير قدرت آمريكاهاي عملياتي  يگان
مدرن در دوران بعد از جنگ  هاي پست ترين ويژگي جنگ اصلي عنوان هايي به چنين نشانه

هاي كالسيك همگوني  است كه با قالبمدرن آن  ترين ويژگي جنگ پست اصلي. باشد سرد مي
ها در اين  ييآمريكا. هاي ابتكاري در كنشگري، رقابت و منازعه است نداشته و داراي نشانه

آنان براساس تجربه . اند اي پي برده ارتباط به ناكارآمدي الگوهاي كالسيك در منازعات منطقه
از طريق ابزارهاي  اي صرفاً منطقهبندي رسيدند كه نبرد  هاي بعد از جنگ سرد به اين جمع سال

افزاري  پيروزي انعكاس قدرت سخت. شود كالسيك و در فضاي جنگ ابزارمحور حاصل نمي
اي  هاي ديگري از قدرت و كنشگري بوده كه ماهيت نبردهاي منطقه نبوده و نيازمند نشانه
  . هماهنگي داشته باشد
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  امتقارنهاي بزرگ در فرايند منازعة هويتي ن كنش قدرت -4-4

گري خود با كشورهايي همانند  هاي چالش تا حوزه كردتالش وي اوباما،  با روي كار آمدن
گرايي در روابط  با اروپا را ارتقا داده، چندجانبه آمريكاروسيه را كاهش داده، سطح ارتباطات 

زسازي را پيگيري نموده و در نهايت اينكه روابط خود با كشورهاي جهان اسالم را با الملل بين
يي را فراهم آمريكابراي ديپلماسي  بويژه آمريكاهايي از قدرت نرم براي  اين امر جلوه. نمايد

اي در  دهد كه در فضايي كه قدرت نابرابر بازيگران منطقه چنين روندي نشان مي. آورده است
گيرد، احتمال ظهور نقش  المللي شكل مي گر بين هاي بزرگ و نيروهاي مداخله برابر قدرت

  . ناپذير است هاي استراتژيك اجتناب نيروهاي فروملي در روند رقابت
گيري  گرايي و تثبيت حقانيت از طريق بهره هايي از جنگ نرم، هويت اين امر براساس جلوه

به اين ترتيب طبيعي است كه  .آيد وجود مياز قدرت و يا بازدارندگي در برابر قدرت به
افزاري خود قادر نخواهند بود تا بر چنين  سختهاي  هاي بزرگ براساس قابليت قدرت

هاي نظامي و  دهند تا از الگوهايي بهره گيرند كه هزينه آنان ترجيح مي. فرآيندهايي غلبه نمايند
الملل  وجود آورده و در نهايت، كارآمدي آنان را در موضوعات سياست بيناقتصادي كمتري به

  . ارتقاء دهد
اي  ي معطوف به مقاومت در كنش بازيگران فروملي و منطقهها توان چالش مثال مي طور به

در تبيين  جي.نور.لي ،در اين رابطه. نمادي از مقاومت در برابر غرب تلقي كرد عنوان بهرا 
در « :دارد كه تأكيداي و نقش قدرت نرم در اين ارتباط  قدرت نابرابر بازيگران در منازعه منطقه

هاي  يي در خيابانآمريكاروي زمين كشاندن جسد يك سرباز ها با  همين اواخر نيز سوماليايي
و ساير كشورهاي دموكراتيك غربي را از  آمريكاموگاديشو، توانستند حمايت عمومي از دولت 

. بود كه آنها براي تداوم عمليات نظامي، به اين حمايت متكي بودند يبين ببرند و اين در حال
المللي را در  اي بين هاي رسانه هاي سازمان توانمندي هاي نوين ارتباطات، در حالي كه فناوري

، بايد انتظار داشت كه چنين دهد مياي افزايش  قابل مالحظه طور بهگردآوري و انتشار اخبار 
  ). Lee Nure.G, 2004: 85(»راهبردهايي به سرعت تكثير پيدا كنند

رت ابزاري اهميت و اي، برابري قد دهد كه در منازعات منطقه فرآيند ياد شده نشان مي
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عوامل  عنوان بههايي همانند حقانيت، هويت، مقاومت و مشروعيت  مؤلفه. كاركرد چنداني ندارد
هاي  اين امر زمينه. شود هاي بزرگ محسوب مي هاي فروملي و قدرت گذار در كنش گروهتأثير

به وجود الملل را  در سياست بين مؤثرالزم براي كنترل قدرت تهاجمي و محوري بازيگران 
بنابراين . افزاري دارد هاي ياد شده ماهيت نرم مؤلفهديگر، تمامي  عبارت به. ه استآورد

اي داراي رويكرد و ماهيت نامتقارن  هاي منطقه هاي اصلي منازعه نامتقارن در محيط شاخص
المللي برخوردار  اي و بين همين دليل از تداوم و كارآمدي بيشتري در محيط منطقهبوده و به

افزاري  ابزارهاي نظامي و اقدامات سخت براي مقابله با چنين فرآيندي طبعاً. بوده است
  ). Tenet, 2000: 73(و كارآمدي محدودي خواهند داشت تأثيرهاي بزرگ  قدرت

  اي سوريه  گرايي تكفيري در جنگ نامتقارن منطقه هويت -1-4-4

هاي  توان از طريق همكاري ديگر، مي عبارت بهگسترش بحران نيازمند ابتكار عمل امنيتي است، 
هايي را فراهم آورد كه در ساختار سياسي كشور هدف  ه چند جانبة اجتماعي، زمينة تحرك گرو

كشورهايي همانند عربستان قرار دارند در  تأثيرهاي هويتي كه تحت  طبعاً گروه. گذار باشندتأثير
هايي  همبستگي جديدي در بين گروهاين امر منجر به . اين فرايند نقش محوري خواهند داشت

  . توانند هويت متفاوتي از نظام سياسي سوريه توليد نمايند شود كه مي مي
توان  كلي مي طور به، گرا در خاورميانه از نقش و كنش ابتكاري برخوردارند بازيگران هويت

از ابتكار  اي اي و منازعه نامتقارن بازيگر منطقه هاي منطقه داشت كه در فضاي رقابت تأكيد
  . توان تنوع حوزه كنشگري دانست علت اين امر را مي. گيرد تري بهره ميمؤثرعمل 

 افزاري و نظامي دارد، طبعاً الملل ماهيت سخت زماني كه كنش بازيگران مسلط نظام بين
از جمله اين گونه . شود رو مي هاي متعارض و متضاد نيز روبه گونه اقدامات با واكنش اين

تالش دارد تا نيروهاي اجتماعي  آمريكا. هاي اجتماعي اشاره داشت توان به واكنش اقدامات مي
طبعاً . محور اصلي چالش در برابر ساختار قدرت سوريه سازماندهي نمايد عنوان بهجديد را 

  . نخواهد بود پذير مكاناين امر، بدون مشاركت و همكاري عربستان ا
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ابراين در فضاي منازعه نامتقارن كه بازيگران بن. دارد 1»ماهيت انعكاسي«اين پيامدها 
شود، ابتكار عمل در اختيار  آن محسوب مي 2»كارگزار« عنوان بههاي فروملي  اي و گروه منطقه

توان در ماهيت رقابت و منازعه مورد توجه  علت آن را مي. نيروهاي غيرساختاري خواهد بود
هاي حفظ وضع موجود  الش دارند تا زمينهالملل ت بازيگران فرادست در سياست بين. قرار داد

دهند از الگوهاي ساختاري، نهادهاي  همين دليل است كه آنان ترجيح ميبه. را فراهم آورند
مند  گر بهره هاي چالش المللي و ابزارهاي جنگ كالسيك براي محدودسازي نيروي گروه بين

   ).Yadlin & Satloff, 2011(شوند

  تجزيه و تحليل -5

هبردي اين مقاله روشن كردن و واكاوي نقش هويت گرايي در الگوهاي عمل در دغدغة را
يابي  اي كه از انگيزة الزم براي قدرت كشورهاي منطقه. ي ژئوپليتيكي استها حوزه

آنچه با . نمايند برخوردارند، عموماً اهداف خود را از طريق سازوكارهاي هويتي پيگيري مي
در عراق، سوريه، يمن و لبنان شكل گرفته است را بايد هاي تكفيري  عنوان منازعات گروه

هاي رقيب عموماً  گروه. عنوان تالش بازيگران رقيب براي تغيير در موازنة قدرت دانست به
تالش دارند تا اهداف راهبردي خود را از طريق سازوكارهاي كنش منازعة نامتقارن و همچنين 

  .شدت پيگيري نمايند جنگ كم

  در اعتراضات اجتماعي و جنگ مسلحانه عليه دولت بشار اسد گرايي هويت -1-5

ماه تظاهرات، آشوب سياسي و جنگ داخلي را پشت سر  18ساختار سياسي سوريه تاكنون 
چنين فرايندي با وجود عدم انسجام سياسي يا وحدت هدف در محافل . گذاشته است

وند تصاعد بحران را بايد ر. هاي بزرگ در شوراي امنيت سازمان ملل شكل گرفته است قدرت
به هر ميزان از زمان . از شهرهاي كوچك و مناطق مرزي تركيه به سمت پايتخت دانست

توان شدت فراگيرتري از تهديدات امنيتي فراروي دولت بشار گذرد، مياعتراضات اجتماعي مي

                                                           
1. Reflexive Nature  
2. Agent  
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  . اسد را مالحظه نمود
بشار اسد، نيروهاي معارض اين در فرايند تضادهاي سياسي و امنيتي ايجاد شده عليه دولت 

محيط كنش اعتراضي و  عنوان بهكشور، مناطق روستايي و شهرهاي كوچك اين كشور را 
ي صورت بهروند تصاعد بحران عليه دولت بشار اسد . جويانه خود قرار داده بودند مخالفت

اين ميان، در . آفرين و مسلحانه ادامه پيدا كرده استفزاينده براساس انجام اقدامات تشنج
ي در تأثيرگونه اقدامات انجام شده از سوي نيروهاي امنيتي و ارتش دولت بشار اسد هيچ

  . جا نگذاشته استفرايند، ماهيت و شدت بحران به
المللي نيز به موازات اعتراضات انجام شده در حوزه اجتماعي سوريه، روند فشارهاي بين

هاي يكجانبه خود را ده و اتحاديه اروپا، مجازاتاياالت متح. همواره رو به افزايش بوده است
آنها به . اندالمللي استفاده كردهاند و از سازمان ملل براي تعميق فشارهاي بينافزايش داده

اگرچه در . گيري كنداند از قدرت كنارهصراحت از بشار اسد رييس جمهور سوريه، خواسته
اند تا اعتراضات را سركوب ها تالش نمودهوياين دوران نيروهاي امنيتي سوريه به رهبري عل

ي بر روند تأثيرگونه اقدامات انجام شده از سوي ارتش و نيروهاي امنيتي سوريه هيچ. نمايند
  ).Daily Star, 2011(جا نگذاشته استتهديدات اجتماعي و فراملي به

. ا گذاشته استج قدرت به  هاي هويتي در خاورميانه آثار خود را در تغيير معادلة رقابت
. كار گيرد عربستان تالش دارد تا هويت تكفيري را در مقابله با گسترش حوزة نفوذ ايران به

پيمانان رژيم سوريه بوده، به يكي از منتقدان ترين همتركيه كه در مراحل اخير از نزديك
هاي حاشيه خليج فارس كه در قبال نشينهمچنين شيخ. سرسخت آن تبديل شده است

اند، با تالش اتحاديه عرب كاري برخورد كردهاي با محافظههاي مردمي و منطقهاميناآر
هاي الزم براي مقابله با دولت بشار اسد را فراهم تر نموده و زمينهاند سوريه را منزويكوشيده

  . آورند

  هويت، گفتمان و پادگفتمان در جنگ داخلي سوريه -2-5

هوادار غرب در سوريه مورد حمايت جهان غرب و در چنين فرايندي نيروهاي داخلي و 
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در مقابل، رژيم بشار اسد از حمايت . تركيه هستند كشورهاي عربي و سني مانند عربستان و
رهبران سياسي . اهللا لبنان برخوردار استاي خود، و حزبپيمان منطقهترين همايران، اصلي

. ي برخوردار شوندالملل بينهاي كنند تا از حمايتسوريه براي كنترل تهديدات تالش مي
در شوراي امنيت سازمان  بويژهي الملل بينگونه حمايتها از طرف چين و روسيه در سطح  اين

  . گيردملل انجام مي
گذرگاهي «كشورهاي ديگر از جمله اعضاي پيمان ناتو مانند فرانسه و تركيه سرگرم ايجاد 

هاي مخالف ستند تا به مردم سوريه و گروهدر طول مرزهاي مشترك سوريه و تركيه ه» انساني
رساني ميان نيروهاي معارض سوري در اين ميل به كمك. رساني كنندرژيم بشار اسد كمك

هايي يافته كه از جمله آنها تالش براي تشكيل ارتش آزاد داخل و خارج اين كشور بازتاب
، آمريكاكشورهاي . سوريه و مجلس ملي سوريه است كه مقر آن در استانبول قرار دارد

اين ائتالف . عربستان و تركيه از الگوي ائتالف سه جانبه عليه دولت سوريه بهره گرفتند
معطوف به مقابله با بشار اسد و راديكاليسم سياسي حامي ايران در شرق مديترانه تلقي 

  ). Reynolds, 2011(شود مي
براي مقابله با دولت بشار هاي اجتماعي مختلف بسيج نيروي انساني و سازماندهي گروه

الزم به توضيح است كه . توان در زمره سازوكارهاي بنيادين در سوريه دانستاسد را مي
اي را در شوراي امنيت هاي الزم براي تصويب قطعنامهو اروپا تالش داشتند تا زمينه آمريكا

از . كشور باشد هايي از اقدام پرشدت عليه حكومت در اينساز جلوهفراهم آورند كه زمينه
هاي نظامي مشترك و متحد براي انهدام شبكه پدافند توان به عملياتجمله اين اقدامات مي

هوايي سوريه، از كار انداختن نيروي هوايي سوريه، رها شدن از قدرت بازدارندگي نامتقارن 
  .هاي دوربرد اشاره داشتسوريه از طريق مهار تهديدهاي غيرمتعارف آن مثل موشك

  نقش بازيگران فراملي در گسترش تضاد هويتي خاورميانه -3-5

نفع اي بهدخالت نظامي در سوريه گام احتمالي بعدي براي متحول كردن توازن قدرت منطقه
پردازان موضوعات امنيتي بر اين بسياري از نظريه. پيمانانش خواهد بوداياالت متحده و هم
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يابي و هاي لجستيك، هدفدر زمينه آمريكاهاي نظامي محض اعتقادند كه اگر توانمندي
در مورد سوريه نيز . سيستم فرماندهي و كنترل نبود، عمليات نظامي مستمر در ليبي محال بود

در شرايط موجود، عربستان . تقريباً غيرممكن است آمريكاموفقيت گزينه نظامي بدون مشاركت 
ديگر، هرگونه تحول  عبارت به. گيردسعودي از الگوي جنگ نامتقارن داخلي در سوريه بهره مي

هاي مختلف سياسي تواند آثار و پيامدهاي قابل توجهي را براي گروهراهبردي در سوريه مي
  . ايجاد نمايد

پردازان موضوعات امنيتي بر اين اعتقادند كه عدم ثبات در سوريه فرصتي در تمامي نظريه
ترين ايران را از بين ببرد و يكي از مهم ايدهد تا جايگاه منطقهاختيار واشنگتن قرار مي

آفريني ايران اهللا را تضعيف كند يا رهبري آن را تغيير دهد و از نقشپيمانان ايران يعني حزب هم
توان در زمره داليل حمايت تمامي موارد ياد شده را مي. در نزاع اعراب و اسرائيل بكاهد

حتي نظام سياسي سوريه در . سوريه دانست و كشورهاي اروپايي از فرايند بحران در آمريكا
گيري اين كشور در حوزه سياست خارجي و امنيتي دگرگون كوتاه مدت سقوط نكند، جهت

هاي سياسي راديكال در كوتاه مدت امنيت راهبردي مناسبي را براي براندازي نظام. خواهد شد
ت كه تحوالت سوريه واقعيت آن اس. كنداسرائيل و كشورهاي محافظه كار عرب ايجاد مي

  .نفع اسرائيل، عربستان و تركيه تغيير داده استاي را بهموازنه منطقه
ارزيابي قدرت سوريه براي مقاومت در برابر جنگ داخلي و ديپلماسي اجبار اياالت متحده 

هاي عملياتي نيروي هوايي و توان موشكي سوريه براي اگر چه قابليت. اي نيستكار ساده
هاي داخلي قادر به استفاده از باشد، اما حكومتها در جنگسرائيل يا تركيه گسترده ميمقابله با ا

همه اين عوامل هرگونه محاسبه درباره دخالت نظامي در سوريه . چنين ابزارهايي نخواهند بود
هاي نظامي احتمالي چه در مورد خطرهاي تلفات جاني را چه درخصوص سطح درگيري

  .كندگسترده پيچيده مي
دهد كه نيروهاي مخالف رژيم اسد هيچ كنترلي بر ارزيابي اقدامات ارتش سوريه نشان مي

بخشي از خاك سوريه ندارند و در حال حاضر منابع نظامي كه در اختيار دارند فقط براي 
در حالي كه حمالت نيروهاي مخالف دولت كه . مفيد است» بزن و فرار كن«حمالتي از نوع 
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اند نيز عمق تاكتيكي يا استراتژيك محدودي داشته و وريه سازماندهي شدهبه نام ارتش آزاد س
از سوي ديگر، . هاي نظامي هوادار رژيم اسد باشدتواند چالشي جدي در برابر يگانهنوز نمي

هايي از شكاف و نيروهاي مخالف دولت بشار اسد داراي مواضع متنوعي بوده و جلوه
ها تا دمشق ادامه يافته است، اگرچه درگيري. شوداهده ميچنددستگي تاكتيكي در بين آنان مش

چگونگي و شدت  كارگيري بههاي رقيب در سوريه هيچ موضع واحد يا توافقي درباره اما گروه
هايي درباره نقش احتمالي چنين گروه. ابزاري براي رسيدن به هدف ندارند عنوان بهخشونت 

 & Weiss(در سوريه اختالف نظر دارند گيري دولت آيندهمداخالت خارجي و يا جهت

Stuart, 2011: 19.(   

  گيري نتيجه -6

اي به هاي امنيتي ـ منطقه، ثبات در سوريه و نقش ثبات سوريه در سياست2011از اوايل سال 
كنش نيروهاي اجتماعي و حمايت  تأثيربحران سوريه تحت . موضوعي پيچيده بدل شده است

اياالت متحده تالش داشت تا روندي كه در ليبي مورد . فته استي شكل گرالملل بينبازيگران 
هايي از توان نشانهدر چنين شرايطي است كه مي. كار گيرداستفاده قرار داده را در سوريه نيز به

علت اصلي تصاعد بحران در سوريه را بايد تركيب . تصاعد بحران را در سوريه مالحظه نمود
هاي بزرگ در سوريه و همچنين ناكارآمدي ساختار قدرتعوامل فراملي ناشي از دخالت 

  . داخلي براي متقاعدسازي و كنترل نيروهاي اجتماعي دانست
دهد كه اياالت متحده هاي بعد از جنگ سرد، نشان ميدر سال آمريكارفتار سياسي و امنيتي 

يك سازماندهي هاي مبتني بر نظام هژمونتالش دارد تا الگوي رفتاري خود را بر اساس نشانه
دهند تا آنان ترجيح مي. متفاوتي دارند كامالًكه روسيه، چين و فرانسه نگرش در حالي. كند

بسياري از . باشدهاي معطوف به موازنه قدرت الملل داراي ويژگيساختار نظام بين
وازنه ان موضوعات راهبردي در اياالت متحده بر اين اعتقادند كه ساختار مبتني بر مپرداز نظريه

نتايج حاصل از اين فرايند را . كندايجاد مي آمريكاهاي امنيتي بيشتري را براي قدرت، مطلوبيت
  :شرح ذيل مورد توجه قرار داد توان به مي
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هاي امنيتي  جدال. آميز در محيط امنيتي خاورميانه پيدا كرده است گرايي ماهيت منازعه هويت •
. اي ايران دانست تمان هويتي براي كاهش قدرت منطقهخاورميانه را بايد انعكاس ايجاد پادگف

هاي بزرگ در  آفريني قدرت نقش. پادگفتمان در برابر گفتمان هويتي ايران شكل گرفته است
 .بحران سوريه را بايد انعكاس گسترش تضادهاي ژئوپليتيكي عليه ايران دانست

هاي يكجانبه اعمال تحريم. دشودر برخورد با ايران نيز مشاهده مي آمريكاگرايي هژمونيك •
اجراي چنين . شودو اتحاديه اروپا عليه ايران نشانه چنين فرايندي محسوب مي آمريكا
هاي اسرائيل محور در گروه. انجام شده است آمريكاهايي براساس تنظيم قوانين داخلي  تحريم

ي عليه ايران تنظيم هاي اقتصاداي را براي تشديد تحريماليحه آمريكامجلس سنا و نمايندگان 
در  2011رسيد و از ژانويه  آمريكابه توشيح رئيس جمهور  2011اين اليحه در سال . اندنموده

 عنوان بهتوان هرگونه فشار اقتصادي و راهبردي عليه ايران را مي. مرحله اجرا قرار گرفت
اي ستهنمادي از تهديدات امنيتي براي كاهش قدرت مقاومت ايران در روند مذاكرات ه

  .دانست
گذاري ايران تأثيرهاي اقتصادي براي كاهش ها بر اين اعتقادند كه تحريمييآمريكابرخي از  •

تحريم اقتصادي ايران همانند بحران سازي امنيتي . باشددر مناطق بحراني از جمله سوريه مي
. ودشدر چارچوب اجراي ديپلماسي اجبار محسوب مي آمريكادر سوريه در زمره اقدامات 

هاي راهبردي نايل گردد، مطلوبيت كشوري كه بتواند از طريق ديپلماسي اجبار به نتايج و
  . طبيعي است كه از قابليت الزم براي اعمال هژموني برخوردار خواهد بود

گرايي و منازعة نامتقارن در خاورميانه را بايد محدودسازي  هاي اصلي هويتيكي از شاخص •
در ارتباط با آيندة  2و ژنو 1برگزاري اجالسية ژنو. يت اسرائيل دانستقدرت ايران در حوزة امن

هاي كنش هويتي براي مقابله با حوزة نفوذ ايران  عنوان يكي از نشانه توان به سوريه را مي
  .دانست

تالش داشتند تا  2و  1مريكا و بسياري از كشورهاي اروپايي در اجالسية ژنوآنمايندگان  •
الزم . ي را عليه دو بازيگر عضو شوراي امنيت سازمان ملل بسيج نمايندللالم بينافكار عمومي 

به توضيح است كه روسيه و چين با هرگونه اقدام نظامي عليه دولت بشار اسد مخالفت 
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بايست بر اساس فرايندهاي آنان بر اين اعتقادند كه هرگونه جابجايي در قدرت مي. نمودند
هايي از همكاري با گروه همين دليل است كه جلوهبه. شود المللي پيگيري مسالمت جويانه بين

  . روسيه و چين قرار گرفته است تأكيدناظر بر آتش بس در سوريه مورد 
داراي نقش  كنند، عموماًبازيگراني كه از سياست الحاق در رويكرد امنيتي خود استفاده مي •

توان در يگران سياست الحاق را ميديگر، باز عبارت به. باشنداي ميپيشرو در منازعات منطقه
منازعه نيابتي را . نمايندايفاي نقش مي 1»منازعه نيابتي«زمره كشورهايي دانست كه در قالب 

توان بخشي از محور اصلي مقابله با دولت سوريه توسط كشورهاي تركيه و عربستان مي
ه را پيگيري هريك از دو بازيگر ياد شده بخشي از سياست تعارض عليه سوري. دانست

  . كنند مي
هاي بعد از اشغال عراق اي، مربوط به ساليابي مجدد عربستان در ساختار امنيت منطقهنقش •

از قابليت  گيري بهرهديويد پترائوس بر  ضرورت . باشدمي آمريكاتوسط نيروهاي نظامي 
از سال . شتدا تأكيداي ايران ايدئولوژيك و ژئوپليتيكي عربستان براي كنترل قدرت منطقه

ييها موافقت نمودند كه عربستان نقش متوازن كننده بحران در خاورميانه را آمريكابه بعد،  2006
هم اكنون حوزه . بود پذير مكانسازي و تصاعد بحران اتحقق اين امر از طريق بحران. ايفا نمايد

انه شرقي گسترش نفوذ ژئوپليتيكي عربستان از منطقه شبه قاره شروع گرديده و به حوزه مديتر
  .چنين فرايندي در مقابله با حوزة نفوذ ايران شكل گرفته است. يابدمي
در منطقه را از  آمريكاتوان اين موضوع را مورد توجه قرار داد كه عربستان نيازهاي امنيتي  مي •

م عمليات انتحاري گذاري در عراق و افغانستان، انجابمب. نمايدطريق تصاعد بحران ايفا مي
توان در زمره اي ايران را ميهاي منطقههمراه جدال امنيتي عليه سياستيه شيعيان بهعل

اي ارزيابي تغيير در جايگاه منطقه. نمايدراهبردهايي دانست كه عربستان در منطقه ايفا مي
هاي ژئوپليتيكي و ايدئولوژيك مؤلفهعربستان از طريق تبيين فرايندهاي تاريخي بر اساس 

  . باشدمي پذير مكانا

                                                           
1. Proxy Conflictual 
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هاي قدرت راهبردي ايفاي چنين نقشي براي كشوري همانند عربستان كه فاقد زيرساخت •
هاي داخلي عميق هاي بزرگ، شكافگر قدرتنقش مداخله. باشد كار دشواري خواهد بودمي

به بعد در فضاي  2006هاي هويتي مختلف از سال گروه. در اين منطقه را تشديد كرده است
جاي اتخاذ الگوي وحدت، از دار كعبه بهپرده عنوان بهعربستان . اندقرار گرفته جدال مذهبي

انجام » تركي فيصل«سازماندهي القاعده توسط . فرايندهاي گسترش منازعه بهره گرفته است
مسلمانان فراموش  عنوان بهفراگير براي مقابله با شيعيان  اي كه از ارادهشاهزاده. گرفته است

  . ب برخوردار استشده جهان عر
عراق، سوريه، لبنان و يمن توسط عربستان هدايت  اكنون بخش قابل توجهي از جدال درهم •

شايد بتوان سوريه را خط مقدم منازعه ژئوپليتيكي و ايدئولوژيك ايران و عربستان . شود مي
هاي گروه. فعاليت القاعده در سوريه منجر به تراژدي گسترده انساني گرديده است. دانست

هاي گذاريانجام عمليات انتحاري و بمب. نندكسلفي در سوريه بحران و منازعه را تشديد مي
گسترده عليه اهداف انساني و اجتماعي در سوريه، عراق و افغانستان به منزله جنايت عليه 

  . شودبشريت محسوب مي
يتي آنان يعني اقداماتي كه توسط عربستان سازماندهي گرديده، از سوي كارگزاران امن •

را بايد » داعش«و » جبهة النصره«نيروهايي همانند . رسدنيروهاي القاعده به مرحله اجرا مي
استراتژي توسعه بحران از طريق . عنوان كارگزاران هويتي و امنيتي عربستان در منطقه دانست به

ميانه محسوب الگوي رفتار امنيتي عربستان در خاور عنوان بهگذاري عمليات انتحاري و بمب
اگر . هايي سازماندهي شده كه مورد حمايت ايران قرار داردالگويي كه عليه هدف. شودمي

اتحاديه عرب توانست اقدامات ماجراجويانه عربستان را كنترل نمايد، در آن شرايط عربستان 
عرب كه اگر اتحاديه در حالي. كندبرادر بزرگتر جهان عرب حفظ مي عنوان بهجايگاه خود را 

هاي امنيتي ماجراجويانه عربستان باشد، در آن شرايط عربستان نقش رو سياستدنباله
  .كندپدرخوانده را ايفا مي

دو كشور ياد . شوندتركيه به همراه عربستان محور اصلي تعارض عليه سوريه محسوب مي •
ويكرد و در ر آمريكادر انديشه ژئوپليتيكي . شده در فضاي موازنه تهديد قرار دارند
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بازيگري  عنوان بهسوريه نيز . شودتهديد محسوب مي عنوان بهايدئولوژيك عربستان، ايران 
. اي با ايران قرار داردي در همكاري منطقهمؤثرشود كه داراي نقش سياسي محسوب مي

از الگوي مقابله با دولت  آمريكااي هاي منطقههمين دليل است كه تركيه به نيابت از سياست به
  . كندمي گيري بهرهاي ايران ر اسد براي كاهش قدرت منطقهبشا
اي كاهش يابد، در آن شرايط زمينه اگر قابليت مبتني بر بازدارندگي ايران در سياست منطقه •

. ناپذير خواهد بودحياتي و امنيتي سوريه اجتناب تأسيساتبراي انجام اقدامات تهاجمي عليه 
توان محور اصلي قدرت بازدارنده ايران در ان و سوريه را ميهاي راهبردي ايران در لبنقابليت

اي خواهد اي گستردهمنازعه در سوريه، داراي آثار و پيامدهاي منطقه. مديترانه شرقي دانست
همين دليل است كه تركيه تالش دارد تا قدرت مبتني بر سياست راهبردي ايران در به. بود

زمينة مخاطرات جديد را  دتوان يش قدرت عربستان ميافزا كه در حاليمنطقه را كاهش دهد، 
  .وجود آورد به
اي ياست منطقهدر س آمريكاباشد كه از الگوي الحاق با اي ميتركيه در زمره كشورهاي منطقه •

ديگر، تركيه بخشي از پيمان آتالنتيك شمالي  عبارت به. عمل آورده استآن كشور حمايت به
هاي در چارچوب ابتكار استانبول موضوع مقابله با سياستو  2004محسوب شده كه از سال 

 . يي در خاورميانه را مورد توجه قرار داده استآمريكاامنيتي ضد 

  قدرداني -7

دانشگاه داند از معاونت پژوهشي دانشكده حقوق و علوم سياسي  نگارنده بر خود الزم مي
  .تشكر نمايد ،ستا  ادهرا در قالب گرنت مورد پذيرش قرار دحاضر مقاله تهران كه 
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