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 چکيده
 هاينشانه. است شده روروبه ژئوپليتيكي تحوالت با سرد جنگ از بعد هايسال در المللبين نظام ساختار

 ايمنطقه تحول هايواقعيت. نمود مشاهده آسيا غرب جنوب ايمنطقه حوزة در توانمي را تحولي چنين
 شده ايجاد آفرينمنازعه و سازآشوب ساز،قدرت نيروهاي تمركز جغرافيايي حوزة اين در كه است آن بيانگر
 تهديد و سازيبحران از هايينشانه غربي، جنوب آسياي در ايمنطقه جديد نظم گيريشكل فرآيند در. است

 از جديدي شكل تا دارند تالش بزرگ هايقدرت و ايمنطقه يگرانباز فرآيند، اين در. شودمي مشاهده
 توانمي را «قارننامت منازعات» گسترش و «نيابتي هايجنگ» گيريشكل. كنند سازماندهي را قدرت معادلة

 بازتوليد به نجرم فرآيندي چنين. دانست غربي جنوب آسياي در ايمنطقه بحران هاينشانه و عوامل زمرة در
 تيصهيونيس رژيم تركيه، عربستان، ايران، همانند ايمنطقه حوزة اصلي بازيگران روابط در امنيتي هايرقابت

 ياآس غرب جنوب ژئوپليتيكي تحوالت فضاي در ايمنطقه بازيگران نقش تبيين. است گرديده مصر و
 توانمي دافي،اه نينچ به نيل براي. است ايمنطقه بازيگران كنش الگوي و ابزارها اهداف، شناخت نيازمند

 تاكتيكي شكن الگوهاي چه داراي غربي جنوب آسياي در ايمنطقه بازيگران»: كه نمود مطرح را پرسش اين
 ايطقهمن بازيگران»: كه شود مطرح فرضيه اين تا است الزم پرسش اين به پاسخ در «هستند؟ عملياتي و

 و نيابتي هايجنگ سازماندهي همانند زوكارهاييسا از آسيا غرب ژئوپليتيكي تحوالت بر تأثيرگذاري براي
 .شودمي گرفته رهبه «ساختار ـ هويت رهيافت» از مقاله اين تبيين در« .گيرندمي بهره نامتقارن منازعات
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 مقدمه. 1
در دوران بعد از جنگ « مناطق ژئوپليتيكي جهان»هاي كاركردي و نشانههاي عمومي تبيين ويژگي

هاي بنيادين با تغييرات و دگرگوني« ساختار نظام جهاني»تنها سرد از اين جهت اهميت دارد كه نه

را بايد در زمرة « هاي تكنولوژيكدگرگوني»موازات به« هاي هويتيمؤلفه»رو گرديده، بلكه روبه

هايي از رقابت، هاي ژئوپليتيكي دانست. در اين فرآيند، نشانهبنديار بر شكلعوامل تأثيرگذ

اي از اين توان مورد مالحظه قرار داد. بازيگران منطقهاي را ميهمكاري و منازعة بازيگران منطقه

نترل و جهت نقش مؤثري در ژئوپليتيك جديد آسياي جنوب غربي دارند كه از قابليت الزم براي ك

(. گسترش بحران در حوزة ژئوپليتيكي 275: 1380هاي نيابتي برخوردارند)كاستلز، جنگ مديريت

هاي بزرگ در دوران جنگ سرد اي و قدرتهاي بازيگران منطقهتوان ادامة رقابتغرب آسيا را مي

هاي جنگ تحميلي عراق عليه ايران وجود داشت كه زمينه براي ماجراجويي دانست. هنوز نشانه

مبادرت  1990وجود آمد. در اين فرآيند نيروهاي نظامي عراق در آگوست به سط صدامجديدي تو

هاي هايي از ظهور بحرانتوان در زمرة نشانهبه اشغال كويت نمودند. اشغال نظامي كويت را مي

 جديد در آسياي جنوب غربي دانست. 

وجود آورد. اق را بهاي عرهاي الزم براي افول قدرت منطقهحسين زمينهماجراجويي صدام

هاي بزرگ موقعيت مؤثرتري براي مديريت سازي با قدرتدليل ائتالفعربستان سعودي به

هاي نيابتي، منازعات نامتقارن و گسترش اي، جنگدار شد. رقابت منطقهمنازعات نيابتي را عهده

نست. در شرايط عنوان بخشي از واقعيت نظام ژئوپليتيكي جديد جهاني داتوان بهبحران را مي

باشيم. كشورهاي يابي بازيگران هويتي در قالب جنگ نيابتي مياي، شاهد نقشجديد محيط منطقه

هاي الزم براي اي كه از قابليت ابزاري، تحرك نظامي و انگيزة راهبردي برخوردارند، زمينهمنطقه

هايي از گسترش منازعات در اند. در اين دوران، نشانهوجود آوردهاي را بههاي جديد منطقهرقابت

هاي تاكتيكي و اي براساس قابليتشكل گرفته است. كشورهاي منطقه« شدتجنگ كم»فضاي 

هاي اجتماعي و هاي نظامي، ظرفيتيابي در فضاي هوايي، پايگاهعملياتي خود مبادرت به نقش

و نظام ژئوپليتيكي هاي عملياتي نموده و به اين ترتيب واقعيت جديد و درهم تنيدة مناطق يگان

هاي جنگ و استراتژي»(. هر يك از عوامل يادشده بر 68: 1387جهان شكل گرفته است)كاالهان، 
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گذارد. در چنين شرايطي است كه هيچ جا ميهاي بزرگ تأثير بهاي و قدرتبازيگران منطقه 1«صلح

هاي اهند بود تا چالشقرار دارند نيز قادر نخو 2«فراقدرت»هاي بزرگ كه در وضعيت يك از قدرت

، 2001نظام ژئوپليتيكي جهان را كنترل و مديريت نمايند. فرآيند اشغال نظامي افغانستان در سال 

نشان داد كه اياالت  2011-16هاي و بحران سوريه در سال 2003اشغال نظامي عراق در سال 

اهد بود تا بر اي قادر نخوهاي بزرگ و بازيگران منطقهمتحده بدون مشاركت ساير قدرت

 اي در ژئوپليتيكجا گذارد. نقش بازيگران منطقههاي ژئوپليتيكي نظام جهاني تأثير بهبنديشكل

تواند بر معادلة قدرت و الگوي رقابت آسياي جنوب غربي از اين جهت اهميت دارد كه مي

بندي يير در شكلهاي تغجا گذارد. چنين تحوالتي، زمينهفردي را بهبازيگران تأثيرات منحصر به

اي را فراهم خواهد ساخت. اگر جنگ جهاني اول و دوم نقشة محيط ژئوپليتيكي جديد منطقه

تواند بر اي ميالمللي را تغيير داد، واقعيت آن است كه روندهاي جديد رقابت منطقهاي و بينمنطقه

 (.145: 1393ك، جا گذارد)كالرك و هوبندي آيندة قدرت در آسياي جنوب غربي تأثير بهشكل

هاي بزرگ و بازيگران توان نقش قدرتاي مييابي بازيگران جديد منطقهدر فرآيند نقش

المللي اي و بينهاي هويتي، اجتماعي، ملي، منطقهفروملي را مورد توجه قرار داد. هر يك از گروه

به انجام  3«ي جهانيتعادل ژئوپليتيك»هايي از هاي سياسي و امنيتي خود را در قالب نشانهفعاليت

هاي ژئوپليتيكي براساس دهد كه هنوز مؤلفهرسانند. فرآيندهاي سياست جهاني نشان ميمي

هاي تأثيرگذار بر سياست ترين مؤلفههاي جغرافيايي، ساختاري و هويتي يكي از اصليبنديشكل

ايي از مداخلة هنشانه« جغرافياي تعارض»هاي شود.اگرچه در هر يك از حوزهجهاني محسوب مي

دهد كه بازيگران اجتماعي و هاي موجود نشان ميهاي بزرگ وجود دارد، اما واقعيتقدرت

عنوان نيروهاي تأثيرگذار در سياست، امنيت و ژئوپليتيك نظام جهاني هاي نوظهور بههويت

وقعيت دهندة مناطق ژئوپليتيك جهاني هنوز مشوند. جغرافيا نيز در بين عناصر تشكيلمحسوب مي

خود را در سطوح توزيع مكاني منابع، فرهنگ، هويت و امنيت حفظ كرده است. جغرافيا يكي از 

 .(Kagan, 2004: 71)شودعوامل تأثيرگذار بر عمليات نظامي، تاكتيك و استراتژي محسوب مي
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 اي هاي منطقههاي بحراني و نظمشناسي آشوب در محيطنشانه -1
اي و تحوالت ژئوپليتيكي گيري تغييرات منطقهزمينه براي شكل هاي بعد از جنگ سرددر سال

اي مربوط به شرايطي است كه با فراهم گرديده است. الگوي كنش بازيگران در محيط منطقه

ترين نشانة تحول ژئوپليتيكي در محيط هاي تغيير ژئوپليتيكي همراه گرديده است. اصلينشانه

هاي نيابتي تبيين نمود. هر يك از آشوب امنيتي و جنگتوان در قالب ظهور اي را ميمنطقه

اي همانند ايران و اي، الگوي كنش بازيگران منطقهبندي محيط منطقههاي يادشده بر شكلمؤلفه

اي و سياست هاي منطقهبار نظرية آشوب در نظمجا گذاشته است. اوليناي تأثير بههاي منطقهنظم

ني همانند برژينسكي، لوكاچ و رابرت كاپالن ارائه شد. هر يك از پردازاالملل از سوي نظريهبين

بندي كنش بازيگران افراد يادشده تالش نمودند تا اين رهيافت را مورد بررسي قرار دهند كه شكل

هايي از آشوب قرار خواهد داشت. چنين رويكردي از سوي در سياست جهاني براساس نشانه

بعد در دستور به 1991هاي گرفته و به اين ترتيب رهيافتي از سال جيمز روزنا نيز مورد تأكيد قرار

 (. 182: 1387يابي بازيگران گريزازمركز بوده است )كوهن، كار قرار گرفت كه معطوف به نقش

الملل هستند. نظريه پردازان رهيافت ها داراي رويكرد قدرت محور در سياست بينرئاليست

گرايي مكتب سياست قدرت است. يعني اينكه واحدهاي سياسي قعرئاليستي براين اعتقادند كه وا

همواره درحال توليد قدرت، افزايش قدرت و نمايش قدرت هستند. هركشوري براساس شرايط 

نمايد. كشورهايي كه داراي مرزهاي سازي مبادرت ميسياسي و ژئوپليتيكي خود، به قدرت

سايگان تهديدكننده قراردارند، نياز بيشتري به جغرافيايي گسترده هستند و يا اينكه در جوار هم

هاي الزم براي گسترش منازعة تواند زمينه. بحران ژئوپليتيكي ميكنندتوازن قدرت پيدا مي

 .(Brzezinski, 1993: 185)وجود آورداي را بهمنطقه

و المللي توان موازنه قوا در سطح بينهاي مكتب رئاليسم را ميترين شاخصيكي از اصلي

اي دانست. در اين ارتباط افرادي همانند مورگنتا، بر اين توازن قدرت در سطوح داخلي و منطقه

باشد. در سياست اي معطوف به سياست حفظ وضع موجود مياعتقادند كه سياست توازن منطقه

ي كوشند وضع موجود را حفظ كنند و يا اينكه زمينة تغيير در ساختار و الگوبين الملل كشورها مي

گيري از پذير است كه بهرهرفتاري آنرا بوجود آورند. مديريت نظام جهاني در شرايطي امكان

: 1374اي بازيگران منجر شود )مورگنتاو، اي به تعادل و همكاري منطقهسياست توازن منطقه

گيرد. به عبارت اي در واقع گرايي كالسيك براساس معادله قدرت شكل مي(.توازن منطقه287
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ها و اهداف ساير كشورها را كنترل نمايند. بازيگران تالش دارند تا براساس قدرت، انگيزه ديگر،

گيرد. براساس چنين نگرشي، كشورها در در اين رويكرد، قدرت به شدت مورد تاكيد قرار مي

گيري ترين عنصر در پيالمللي به دنبال افزايش قدرت خود هستند. به عبارت ديگر مهمعرصه بين

بازيگراني كه در شود. اي به نام قدرت محسوب مياي، پديدهع ملي كشورها و توازن منطقهمناف

كنند، عموماً از انگيزة الزم براي برهم زدن معادلة قدرت برخوردارند. چنين حاشيه ايفاي نقش مي

 .  (Lukacs, 1993: 248)آوردوجود ميفرآيندي زمينة آشوب امنيتي را به

گري بازيگراني است كه در صدد دستيابي اي مبتني بر تعادل قدرت و كنشنظام موازنه منطقه

باشند. كشورهايي كه از الگوي تضاد مستقيم اي ميبه قدرت مازاد يا جايگاه برتر در فضاي منطقه

گيرند. مگر اينكه با تهديد مشتركي روبه رو گيرند، دير يا زود در شرايط رويارويي قرار ميبهره مي

يا به توليد قدرت براي ايجاد توازن مبادرت نمايند. كشورهايي كه درصدد هژموني  گرديده و

گيري آنارشي شكلشوند. المللي هستند، عموما با چنين مخاطراتي روبه رو مياي يا بينمنطقه

 ,Kaplan)الملل مورد توجه قرار داد هاي آشوب سياست بينتوان در نشانهتصاعديابنده را مي

2000: 48). 

در اينجا افرادي چون فريد زكريا و ويليام ولفورث با پذيرش اهميت تاثيرگذاري شكل توزيع 

ها را نه امنيت بلكه ترين هدف دولتالملل، در مقابل مهمها و تاثيرگذاري نظام بينتوانايي

المللي در دانند. به عالوه نقش متغيرهاي داخلي را نيز در كنار متغيرهاي بينتاثيرگذاري يا نفوذ مي

هاي طرفدار حفظ دهي به سياست خارجي كشورها مهم هستند. به ويژه بايد بين دولتشكل

هاي ايدئولوژيك و شرايط موجود و دولتي كه طرفدار تغيير آن است و همچنين دولت

 (.35: 1388غيرايدئولوژيك تفاوت قائل شد )زكريا، 

 اي و موازنة منطقه. رهيافت ساختار دوقطبي در روند مديريت بحران 1-1
براين امر تاكيد  ايدر تبيين الگوهاي مديريت بحران و موازنة منطقه پردازان رئاليستينظريه

از قابليت الزم براي توليد قدرت و كاربرد آن در  توانندمياي بازيگران منطقه هريك ازدارند كه 

اي و موازنه قدرت در زن منطقهمند شوند. در غير اين صورت، امكان حفظ توااي بهرهحوزه منطقه

اي و هايي از بحران منطقهپذير نخواهد بود. درشرايطي كه نشانههاي ژئوپليتيكي امكانمحيط

گيرد، طبيعي است كه مديريت بحران به عنوان ضرورت اجتناب ناپذير در المللي شكل ميبين

(. الزم به توضيح است 46: 1374شود )مورگنتا، كنش سياسي و امنيتي كشورهاي مختلف تلقي مي
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ها در دوران جنگ شود. رئاليستهاي مختلفي تنظيم مياي براساس رهيافتكه توازن قدرت منطقه

سرد بر ضرورت محاسبه ابزارهاي مادي قدرت ملي كشورها تاكيد داشتند. به همين دليل بود كه 

شد. در لندن منتشر مي "مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک "توسط  "موازنه نظامی"نشريه 

هاي گرديد. فعاليتنشريه موازنه نظامي تمام خريدهاي تسليحاتي و آرايش دفاعي كشورها ثبت مي

 ,Holtom) توان در جهت برآورد قدرت بازيگران مختلف مورد ارزيابي قرار داداين نشريه را مي

2010: 28). 

الزم براي ارزيابي و تنظيم معادله قدرت بين هاي تالش داشتند تا زمينه مقالهكنندگان اين تهيه 

هاي بزرگ را فراهم سازند. الزم به توضيح است كه رويكرد مسلط در اي و قدرتكشورهاي منطقه

هاي مادي و ابزاري قدرت ملي كشورها قرار داشته تنظيم  و تبيين اين نشريه براساس شاخص

شورها تالش داشتند تا دربرابر فعاليت آن يافت، ساير كاست. اگركشوري به مازاد قدرت دست مي

تواند كشور موازنه به وجود آورند. اين امر، به مفهوم آن است كه در نگرش رئاليستي، قدرت مي

 . (Cole, 2009: 35)قدرت رقيب را كنترل و متعادل نمايد 

 اياي در روند مديريت بحران و موازنة منطقه. رهيافت تعادل منطقه1-2

به عنوان  "تعادل منطقه ای"اين اعتقادند كه  ز نظريه پردازان رئاليست بربرخي ديگر ا

شود كه بازيگران شود. تعادل در شرايطي ايجاد ميمترادفي براي موازنه قدرت به كارگرفته مي

اي كه اين ابزارها نتواند بتوانند ابزارهاي موثر و متنوعي را براي قدرت سازي توليد نمايند. به گونه

المللي تاثير به جا گذارد. اگر تعادل در قدرت و اي و بينازنه قدرت و كنش بازيگران منطقهبر مو

اي برهم خورد، در آن شرايط زمينه براي تفوق يكي از كشورها برسايرين به كنش بازيگران منطقه

 .(Ikenbery, 2009: 75) آيدوجود مي

عليه ايران مورد مالحظه قرار داد.  گيري جنگ عراقتوان در زمان شكلچنين وضعيتي را مي 

بندي رسيدند كه اگر از صدام حسين كشورهاي عرب خاورميانه و خليج فارس به اين جمع

اي روبه رو هايي از عدم موازنه قدرت منطقهحمايت به عمل نياورند، درآن شرايط با جلوه

دوم خليج فارس در  شوند. حمايت سوريه، مصر و عربستان سعودي از آمريكا در زمان جنگمي

توان انعكاس برهم خوردن موازنه قدرت توسط عراق در خاورميانه دانست. هم را مي 1991سال 

اكنون اين سوال و دغدغه وجود دارد كه تحوالت سياسي خاورميانه چه تاثيري بر توازن قدرت 

ار و پيامدهاي گيرد، آثهاي تغيير در كشوري شكلاي به جا خواهد گذاشت. زماني كه موجمنطقه
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آن ماهيت مبهم و تغييريابنده خواهد داشت. اين امر انعكاس شرايط بحراني در فرايند كنش 

 شود.اي محسوب ميبازيگران براي ايجاد تعادل قدرت منطقه

هايي از تغيير در رفتار تاكتيكي اي گسترش يابد، درآن شرايط نشانهزماني كه بحران منطقه 

شكل گرفت. كشورهاي اتحاديه عرب با  1991يد. اين امر، در سال آبازيگران به وجود مي

نيروهاي ائتالف براي مقابله با صدام حسين در روند اشغال كويت همكاري نمودند. به همان 

اي كه برخي از كشورهاي اتحاديه عرب در زمان حمله نظامي كشورهاي ائتالف به ليبي گونه

هاي بزرگ در صدد تغيير موازنه قدرت اي يا قدرتطقهمشاركت نمودند. زماني كه بازيگران من

اي يا برآيند، در آن شرايط زمينه براي همكاري ساير بازيگران در چارچوب ائتالف منطقه

 .(Pollack, 2006: 48)شودالمللي فراهم ميبين

 هاي عملياتي آمريكابه همين دليل بود كه كشورهاي يادشده در عمليات طوفان صحرا با يگان

اي هاي منطقهتوان انعكاس ضرورت توازن قدرت در محيطهمكاري نمودند. چنين اقداماتي را مي

هاي بزرگ به تلقي نمود. الزم به توضيح است كه هماهنگي با قدرتالمللو در ساختار نظام بين

هاي بزرگ در حوزه خاورميانه شود. قدرتاي محسوب ميعنوان بخشي از ضرورت توازن منطقه

كنند تا شوند. آنان در بسياري از مواقع تالش ميگر تلقي ميخليج فارس به عنوان بازيگر مداخلهو 

اي تاثير به جا گذارند. اين امر در نظريه رئاليستي مورد پذيرش قرار بر معادله توازن قدرت منطقه

 گرفته است. 

 ايمنطقه گر در روند مديريت بحران و موازنة. رهيافت نقش بازيگر مداخله1-3
اي خود را افزايش هاي قدرت منطقهاي تدريجي زيرساختگر به گونهبازيگران مداخله 

هاي عملياتي و دهي نيروهاي نظامي، تجهيز پايگاهدهند. به كارگيري اقداماتي از جمله سازمانمي

گر در لهتوان در زمره اقدامات و ابتكارات بازيگران مداخاعزام نيروهاي نظامي تهاجمي را مي

گر دهد كه همواره كشورهاي مداخلهاي دانست. تاريخ خليج فارس نشان ميمحيط منطقه

اند. طبعا هرگونه اي به كار گرفتهالمللي، نيروي نظامي خود را براي تاثيرگذاري بر فضاي منطقهبين

يكي از  د.گيرهاي بزرگ شكل ميگري قدرتاي تحت تاثير چگونگي و فرايند مداخلهتوازن منطقه

توان موضوع موازنه قدرت دانست. اگر موازنه قدرت با تغييرات هاي قدرت را ميمحدوديت

گيري جنگ و المللي براي شكلاي و بينهاي منطقهگسترده روبه رو شود، در آن شرايط زمينه

 ترين عامل كنترل منازعات و كنشها توازن قدرت را اصليآيد. رئاليستمنازعه به وجود مي
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هايي از توازن قدرت دانند. آنان براين امر تاكيد دارند كه اگر جلوهخصمانه كشورهاي رقيب مي

پذيري ظهور كشورهاي هژمونيك و يا المللي به وجود آيد در آن شرايط، امكاناي و بينمنطقه

 ه :هاي ناشي از برهم خوردن موازنه قدرت كاهش خواهد يافت. مورگنتا براين اعتقاد است كجنگ

كوشند وضع موجود را حفظ كنند يا براندازند، لزوما طلبي چند كشور، كه هريك ميقدرت" 

را  "لزوما "شود. واژه هاي معطوف به حفظ آن منتهي ميبه تشكلي به نام موازنه قدرت و سياست

ع از درك سنجيده بيان كرديم، زيرا در اينجا ما بارديگر با سوء تفاهم بنياديني روبرو هستيم كه مان

كند كه افكند. اين برداشت اشتباه تاكيد ميالملل شده و ما را به دام توهمات ميسياست بين

ها ميان سياست قدرت و برآيند ضروري آن يعني، موازنه قدرت، از يك سو، و گونه بهتري انسان

كند كه ميالملل از سوي ديگر، مي توانند يكي را برگزينند. اين برداشت تاكيد از روابط بين

هاي خارجي ممكن و موثر براي سياست خارجي مبتني بر موازنه قدرت، يكي از انواع سياست

 (.287: 1374)مورگنتا ،  "كشورها است

. رهيافت ساختارگرايي نئورئاليستي در تبيين فرآيندهاي مديريت بحران و 1-4

 ايموازنة منطقه
گيرد، اي قرار ميزماندهي توازن منطقهپردازان نئورئاليست در ساآنچه در اولويت نظريه

ترين ضرورت امنيت ملي گرايي كالسيك كه قدرت مهمموضوع  امنيت است. برخالف واقع

گرايي ساختاري، امنيت به عنوان محور اصلي هدف بازيگران در روند شود، در واقعمحسوب مي

ترين الملل است كه مهمنظام بينگيرد. علت اين امر در ويژگي اي قرار ميسازماندهي توازن منطقه

هاي دروني دارد كه اختالف بين شكل بنديآنها آنارشيك بودن است. خود اين ديدگاه تقسيم

 شود. ترين آنها محسوب ميتهاجمي و تدافعي مهم

الملل به خاطر آنارشيك شود كه نظام بيندر رهيافت رئاليسم تهاجمي اين گونه تصور مي 

يابد. آنچه اصل محسوب گردد. بنابراين صلح به ندرت تداوم ميگ ميبودن باعث بروز جن

اي و بين المللي است. بنابراين، دولت عقالني به گردد، جنگ و درگيري بين بازيگران منطقهمي

گيري عنوان بازيگري محسوب مي شودكه استراتژي تهاجمي را براي كسب امنيت بيشتر مورد پي

 .(Weitz, 2010: 71)ترين كارشناسان اين حوزه استز شناخته شدهقرار دهد. جان مير شايمر ا
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 ايزيگران منطقهبندي نظام جهاني بر نقش با. تأثير شكل2
دهند. ژئوپليتيكي نظام جهاني را تشكيل ميبندي اي بخشي از شكلبازيگران منطقه

از ژئوپليتيكي ماهيت پويا اندپردازان جديد ژئوپليتيك نظام جهاني بر اين اعتقادند كه چشمنظريه

گذارد. جا ميهاي ژئوپليتيكي تأثير بهبنديالملل بر شكلدارد. تغييرات سياسي و ساختاري نظام بين

هاي بعد از جنگ سرد شكل گرفته و آثار خود را بر توان فرآيندي را مالحظه نمود كه در سالمي

. موضوعاتي همانند مهاجرت، انرژي، جا گذاشته استالمللي بهنظام اجتماعي و اقتصادي بين

شود كه پيچ تاريخي جديد الملل و مقاومت در پيرامون، در زمرة عواملي محسوب ميتجارت بين

هاي بزرگ در سياست قدرت 2«رويتك»و  1«گراييجانبهيك»اثرسازي را شكل داده و زمينة بي

 . (Kohen & Others, 2002: 41)وجود آورده استجهاني را به

اي يابي بازيگران اجتماعي و منطقهگيري چنين فرآيندي را چگونگي نقشعلت اصلي شكل

اي آسياي جنوب غربي نشان داد دهد. تحوالت منطقهدر تحوالت سياسي نظام جهاني تشكيل مي

هاي سنتي براي حفظ و تنظيم نظام جهاني كاركرد خود را از دست داده است. در كه مكانيسم

توانند در نظام جهاني ايفاي مراتبي و از باال به پايين نميپليتيكي، الگوهاي سلسلهمناطق جديد ژئو

گيري نظم جديد جهاني بعد از نقش كنند. در شرايط بعد از فروپاشي ساختار دوقطبي و شكل

اندازهاي ژئوپليتيكي براساس مشاركت طيف هاي جغرافياي سياسي و چشمجنگ سرد، شاخص

 اي اجتماعي و هويتي شكل گرفته است.اي از نيروهگسترده

اي گرديده است. هاي ژئوپليتيكي منجر به تغيير در نگرش بازيگران ملي و منطقهپويايي

اند. وجود آوردهرا به 3«بريكس»بازيگراني همانند روسيه، چين، برزيل و هند مجموعة كشورهاي 

د كه چنين كشورهايي موج آيندة قدرت پردازان اقتصادي و امنيتي بر اين اعتقادنبسياري از نظريه

، فريد زكريا «جايي در قدرتجابه»طور مثال، آلوين تافلر در كتاب دهند. بهمي جهاني را شكل

هاي ژئوپليتيكي بينيپيش« صدسال آينده»و جورج فريدمن در كتاب « جهان پساآمريكايي»كتاب 

 اند. اي و جهاني را ارائه دادهنظام منطقه

                                                           
1. Unilateralism  

2. Going it alone  

3. BRICs  
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جا گذاشته است. در هاي ژئوپليتيكي بهبندياقتصاد جهاني، آثار خود را در شكلتحول در 

اين فرآيند برزيل به قدرت محركه و نيروي تأثيرگذار در آمريكاي التين تبديل شده است. روسيه 

نيز قبل از بحران اوكراين توانست موقعيت اقتصادي خود را در نظام جهاني ارتقاء دهد. 

جا خواهد گذاشت. كشور چين موقعيت ا و اروپا تأثير خود را بر اقتصاد روسيه بههاي آمريكتحريم

هاي غربي ارتقاء داده است. رهبران سياسي چين تمايل با قدرت 1«موازنة نرم»خود را از طريق 

هاي مختلف جغرافيايي هاي امنيتي و اقتصادي آمريكا در حوزهچنداني براي رويارويي با سياست

با جهاني غرب، براي ارتقاء موقعيت اقتصادي « همراهي تاكتيكي»هند. آنان از الگوي دنشان نمي

 گيرند. خود در نظام جهاني بهره مي

عنوان پردازان يادشده بر نقش مناطقي همانند اوراسيا، چين، آسيا و جهان اسالم بهتمامي نظريه

دهد كه پردازان يادشده نشان مييهاند. رويكرد نظرهاي جديد نظام جهاني تأكيد داشتهبنديشكل

هاي بعد تر از تغييرات سالتر و گستردهبسيار سريع 21تغييرات در نقشة ژئوپليتيكي جهان در قرن 

گونة تدريجي كاركرد خود را از دهد كه وستفاليا بهاز وستفاليا بوده است. چنين فرآيندي نشان مي

هاي ژئوپليتيكي از اهميت الزم برخوردارند، در تدهد. در دوران فراوستفاليا، هنوز سندست مي

هاي ژئوپليتيكي بنديها و شكلتوانند بر نشانههاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ميكه مؤلفهحالي

 جا گذارند. تأثير به

ها و تحوالت ژئوپليتيكي، در حال الملل در فرآيند پوياييهاي ساختار نظام بينبنديشكل

هاي بعد از جنگ دوم جهاني شكل گرفته، كه در سال 2«ساختار دوقطبي». شدن استدگرگون

رو شده و شبكة ژئوپليتيكي جديدي از تحت تأثير مراكز جديد قدرت با دگرگوني روبه

پردازاني همانند وجود آورده است. نظريههاي بزرگ را بهاي و قدرتآفريني بازيگران حاشيهنقش

ساختار »هاي ساختاري بعد از جنگ سرد را در قالب بنديشكلبرژينسكي، كيسينجر و كوهن، 

 . ) ,2008Korski :28(اندتعريف كرده 3«چندقطبي

بر اين اعتقاد است كه در « زدهسياست در جهان آشوب»با نگرش كتاب « جيمز روزنا»

ت رو شده، گرايشاژئوپليتيك جديد نظام جهاني، مناسبات مرجعيت و اقتدار با دگرگوني روبه

                                                           
1. Soft Balancing 

2. Unipolar Structure  

3. Multipolar Structure  
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را مشاهده « آشوب جهاني»هاي توان سرچشمهوجود آمده و در نتيجه ميمركزگرا و مركزگريز به

اي و پيراموني بر نظم جهاني گرديده است. گيري نيروهاي تأثيرگذار حاشيهكرد كه منجر به شكل

بندي ژئوپليتيكي جديد را برخالف كيسينجر و برژينسكي، به اين ترتيب، جيمز روزنا شكل

بيند. برژينسكي بر اين اعتقاد است كه نظم ژئوپليتيكي جديد تحت تأثير ابزارهاي ختاري نميسا

ارتباطي و مفاهيم هويتي در پيرامون، شكل گرفته و محرك آشوب در سياست جهاني گرديده 

 است. 

هاي بدون توجه به نقش گروه 21بندي مناطق ژئوپليتيكي جهان در قرن ساختار و شكل

شود. كشورهاي اروپايي به همراه هاي بزرگ سازماندهي نمياي و قدرترهاي منطقههويتي، كشو

آمريكا و بسياري از واحدهاي سياسي جهان عرب در سوريه تالش نمودند تا براندازي سياسي 

كه بشار اسد دور جديد حكومت بشار اسد را در زمان محدودي به انجام رسانند، در حالي

سوريه را با موفقيت سپري نموده و مراسم تحليف رياست جمهوري را انتخابات رياست جمهوري 

توان برگزار نمود. تثبيت موقعيت بشاراسد در ساختار سياسي سوريه را مي 2014جوالي  16در 

اي جنوب غرب اي در ژئوپليتيك جديد محيط منطقهعنوان قدرت منطقهيابي ايران بهتابعي از نقش

 آسيا دانست.

پذير الملل امكانهاي روابط بينآسياي جنوب غربي بدون توجه به رهيافت تبيين تحوالت

را تبيين نمايد. در « ايهاي امنيت منطقهمجموعه»نخواهد بود. باري بوزان تالش دارد تا موضوع 

يابي بازيگران در گيرد. زمينه براي نقشهاي امنيتي شكل نمياي، دوگانههاي امنيت منطقهمجموعه

سازي الگوي روابط كشورهايي توان در بهينهتاري حاصل گرديده كه آثار آن را ميفضاي ساخ

گونة مشاهده كرد كه داراي اختالف سرزميني، هويتي و راهبردي بوده، اما مشكالت خود را به

اي امكان بررسي روندهاي دوسويه، هاي امنيت منطقهاند. نظرية مجموعهتدريجي ترميم نموده

 ,Holtom)سازدپذير مياي را امكانهاي كنش بازيگران در فضاي منطقهو نشانهروندهاي جهاني 

2010: 34) . 

اي مبتني بر همكاري براي نيل به هاي امنيت منطقهالگوي كنش بازيگران در نظرية مجموعه

اي آسياي جنوب غربي مشاركت و ائتالف براي مقابله با تهديدات است. فضاي امنيت منطقه

گيرند، كه از الگوهاي همكاري بهره ميالمللي در حالياي و بيناست كه بازيگران منطقه ايگونهبه

اند. نتيجة هاي ايدئولوژيك و ژئوپليتيكي گسترش دادههاي پنهاني خود را در قالب رقابتستيزش
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نه شده دانست. دوگااي يونيزهگيري ابهام امنيتي در محيط منطقهتوان شكلچنين فرآيندي را مي

اي است كه با بحران امنيتي هاي منطقهشدن كنش بازيگران در فضاي تقابلي انعكاس ويژگي

 سازد.هاي هويتي و ژئوپليتيكي را منعكس ميرو بوده و پيوندي از بحرانروبه

النصره، هاي سلفي و تكفيري همانند جبههآميز گروههاي خشونتظهور داعش و سياست

كا و در نتيجه الگوي كنش ايران در سوريه و عراق را تحت تأثير قرار معادلة سياست امنيتي آمري

مطرح گرديد، با  2013داده است. موضوع حملة نظامي آمريكا به سوريه كه در اوايل اكتبر 

اكنون نيروي نظامي آمريكا تالش دارد تا از سازوكارهاي رو شده است. همروندهاي معكوس روبه

اي و الگوي له با داعش استفاده نمايد. چنين فرايندي موقعيت منطقهقدرت ابزاري خود براي مقاب

 دهد. راهبردي ايران در سوريه را ارتقاء مي

اي و ابهام در هاي منطقهالگوي كنش تاكتيكي عربستان و تركيه نيز تاكنون تحت تأثير رقابت

نشان دهد كه از انگيزة  اثر باقي مانده است. دولت بشاراسد تالش دارد تاآيندة سياسي سوريه بي

هاي امنيتي و نظامي روسيه با همكاريالزم براي پذيرش سازوكارهاي ديپلماتيك برخوردار است. 

اي گرديده هاي منطقهدولت بشار اسد، منجر به تقويت قابليت ابزاري آن كشور در روند رقابت

هاي ي به ويژه در زمينه سالحاست. در اين فرآيند، نيروهاي نظامي سوريه داراي استانداردهاي كيف

 هاي جنگي مدرن هستند. هاي جنگي و تجربهمدرن، سامانه

اي همانند عربستان، تركيه و رژيم صهيونيستي در آفريني بازيگران منطقهيكي از داليل نقش

اي ايران دانست. در تفكر كشورهايي همانند بحران سوريه را بايد مقابله آنان با سياست منطقه

اي ايران تبديل عنوان حلقة متصل حوزة نفوذ منطقهان، مناطقي همانند سوريه و عراق بهعربست

هاي داخلي سوريه را كنند تا شكافاند. به همين دليل است كه عربستان و تركيه تالش ميشده

گسترش دهند. افزايش نقش آمريكا، روسيه، آلمان، فرانسه و انگليس در مقابله با داعش، مزيت 

هاي سلفي در مقابله با اهداف راهبردي جمهوري اسالمي ايران در سوريه و شرق گروهنسبي 

 دهد.مديترانه را كاهش مي

 اي آسياي جنوب غربي. نقش نيروهاي هويتي در الگوي كنش بازيگران منطقه3
اي دانست. توان بخشي از معادلة قدرت ژئوپليتيكي در محيط منطقهنيروهاي هويتي را مي

كارگيري نيروهاي هويتي برخوردارند. اي از قابليت الزم براي هدايت، كنترل و بهي منطقههاقدرت

اي فراتر از قدرت بازيگران دولتي شود، زمينه براي اگر نقش نيروهاي هويتي در محيط منطقه
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زدگي در محيط امنيتي آسياي جنوب آيد. آشوبوجود مياي بهزدگي در محيط امنيت منطقهآشوب

 شود. هاي بزرگ بازتوليد مييابي قدرتهاي هويتي، ساختاري و نقشتحت تاثير مولفه غربي

هاي هويتي در يابي مولفهتوان ناشي از نقشگيري چنين فرايندي را ميعلت اصلي شكل

هاي بزرگ از الگوي كنش عقاليي در اي دانست. از آنجايي كه قدرتهاي منطقهمديريت بحران

هاي محيط راهبردي گيرند، طبيعي است كه آنان بر واقعيتفرآيندهاي امنيتي بهره مي لكنتر

اي وقوف داشته و زمينه بازتوليد نيروهايي را به وجود آورند كه از قابليت الزم هاي منطقهحوزه

اي در شرايطي از اهميت و يابي بازيگران منطقهاري بر فرآيندها برخوردار باشند. نقشبراي اثرگذ

اثرگذاري برخوردار است كه قابليت تعامل با بازيگران ساختاري و كنترل نيروهاي هويتي در 

 . (Hildreth, 2009: 28)آسياي جنوب غربي را داشته باشند

اي هاي منطقههاي بزرگ در رقابتي قدرتياباي كه وهابيت انعكاس نقشبه همان گونه

است، ظهور داعش نيز رابطه  بوده 19و اوايل قرن  18امپراطوري عثماني و بريتانيا در اواخر قرن 

هاي تكفيري مذهب حنبلي، وهابيت شبه جزيره هاي اسالم سلفي، انديشهارگانيك با زيرساخت

گيري از در رونق بخشي به وهابيت و بهره عربستان و نقش بازيگراني همانند خانواده آل سعود

موسوم به داعش بوده است. به همين  21وهابيت به عنوان ايدئولوژي سياسي جريان تكفيري قرن 

بدون تبيين عوامل هويتي و پيوند آن با  آسياي جنوب غربيزده دليل است كه تحليل فضاي آشوب

 بود.  هاي ساختاري و بين المللي امكان پذير نخواهدمولفه

هاي مختلفي دربارة اي، رهيافتهاي هويتي در فضاي امنيت منطقهيابي مولفهبا توجه به نقش

جايي معادله قدرت سياسي در محيط اي، گسترش تروريسم سلفي و جابههاي منطقهبحران

در چارچوب فرايند بهار عربي نشان  شده است. تحوالت سياسي آسياي جنوب غربيارائه ايمنطقه

موازات پاشند. بهها تحت تاثير شرايط فشارهاي سياسي و اجتماعي فرو ميدهد كه حكومتمي

هاي اجتماعي در توانند از ابزار جنگ در جهت بسيج تودههاي سياسي ميهايي، نظامچنين نشانه

كنند. چنين فرايندي منجر به گسترش پوپوليسم گرديده و جهت استحكام ساختار سياسي استفاده 

هاي سلفي، وهابيت و هاي هويتي همانند نيروهاي وابسته به گروهنة افزايش نقش گروهزمي

 وجود آورده است. عربستان سعودي در منطقه را به

اي آسياي جنوب غربي نشان داده است كه سرنوشت و فرجام تجربة سياسي كشورهاي منطقه

شود. در موارد بسياري، ي منجر ميثباتي سياسهاي اقتدارگرا به روندهايي از آشوب و بيحكومت
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اي از خشونت كه ممكن است براي يك دهه يا بيشتر شوند و چرخههاي داخلي تكرار ميجنگ

توان تأكيد داشت كه منطق تحوالت اجتماعي و كه ميكنند. درحاليتداوم داشته باشد را ايجاد مي

عات هويتي تشكيل سياسي در كشورهاي حوزة بيداري اسالمي و بهار عربي را موضو

 . (Yaffe, 2004: 93)دهدمي
توان در افزايش تحرك بازيگران هاي هويتي ظهور پيدا كردند، آثار آن را ميزماني كه مؤلفه

المللي مشاهده نمود. روندهاي منازعه در محيط اجتماعي و امنيتي آسياي جنوب اي و بينمنطقه

اسي و الگوي كنش راهبردي شكل گرفته است. هاي ساختار اجتماعي، سيبنديغربي براساس شكل

هاي روهگدر چنين جوامعي، هرگونه تغيير سياسي منجر به افزايش انتظارات راهبردي شهروندان و 

توان اين موضوع را مورد توجه قرار داد كه هرگونه تحول در طور كلي ميگردد. بهسياسي مي

ي همانند عربستان و تركيه در محيط امنيتي يابي كشورهاياي و نقشالگوي كنش بازيگران منطقه

زده، راديكاليسم سياسي، منازعات هويتي و هاي الزم براي امنيت آشوبآسياي جنوب غربي، زمينه

هاي نيابتي رابطة مستقيم با الگوي كنش بازيگران وجود آورده است. جنگهاي نيابتي را بهجنگ

 اي در آسياي جنوب غربي دارد.منطقه

هاي نيابتي هاي هويتي و جنگاي در روند مديريت گروهازيگران منطقه. نقش ب4

 آسياي جنوب غربي
هاي نيابتي در آسياي هاي هويتي و جنگاي از قابليت الزم براي مديريت گروهبازيگران منطقه

ها و روندهاي ژئوپليتيكي محيط توانند بر پوياييجنوب غربي برخوردارند. چنين بازيگراني مي

هاي بنديهاي نظام ژئوپليتيك جهاني را بايد تابعي از شكلجا گذارند. پويايياي تأثير بههمنطق

الملل و عنوان عامل مؤثري در سياست، روابط بينجديد سياست قدرت دانست. قدرت هنوز به

كند. كشورهايي در مناطق ژئوپليتيكي جهان از اهميت نظام ژئوپليتيك جهاني ايفاي نقش مي

 (.73: 1382ايفاي نقش كنند)والتز،  1«سازنيروي موازنه»عنوان برخوردارند كه به بيشتري

توان بازيگراني را مشاهده نمود كه در حوزة موازات نيروهاي پويا در نظام ژئوپليتيكي ميبه

باشد كه داراي كنند. كمربند شكننده شامل مناطقي ميايفاي نقش مي 2«كمربند شكننده»ژئوپليتيكي 

                                                           
1. Equilibrial Forces 

2. Shatter belt  
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توان عراق، سوريه، يمن، سودان و افغانستان را در طور مثال ميزعات داخلي و هويتي هستند. بهمنا

زمرة مناطقي دانست كه از اهميت ژئوپليتيكي برخوردارند. تجربه نشان داده است كه بازيگران 

هاي بزرگ نقش مؤثري در اقتصاد و سياست كشورهاي كمربند شكننده ايفا اي و قدرتمنطقه

 (. 116: 1382نمايند)والت، مي

محور اصلي سياست در حوزة ژئوپليتيكي كمربند شكننده را بايد جنگ داخلي و كشاكش 

اي و هاي متفاوت بوده اما تحت تأثير نيروهاي منطقهقدرت بين بازيگراني دانست كه داراي هويت

آميز و مبتني بر بحران ر مناطق كمربند شكننده خشونتدگيرند. زندگي سياسي المللي قرار ميبين

هاي ثباتي و بحران از يك حوزة جغرافيايي به ساير حوزهباشد. از سوي ديگر، معادلة بيمي

ساز در مناطق بحراني ايفاي نقش عنوان نيروي موازنهشود. كشورهايي كه بههمجوار منتقل مي

 (. 45: 1384 ه،دهند)مشيرزادكنند، در آيندة نزديك موقعيت راهبردي خود را ارتقاء مي

 و« دولت خالفت اسالمي»، «جبهة النصره»، «داعش»، «طالبان»ظهور نيروهايي همانند: 

دهد كه طيف جديدي از بازيگران غربي نشان مياي آسياي جنوبدر سياست منطقه« القاعده»

نين جا گذارند. چهويتي شكل گرفته كه آنان نيز قادرند تا بر ژئوپليتيك نظام جهاني تأثير به

هاي ديني عامل تأثيرگذار بر معادلة تواند براساس انديشهنيروهايي بيانگر آن است كه تروريسم مي

عنوان نيروي سياسي و پردازان ژئوپليتيكي، تروريسم را بهاي گردد. برخي از نظريهقدرت منطقه

ت سياسي دانند كه از قابليت الزم براي تأثيرگذاري بر معادلة قدرايدئولوژيك جديدي مي

 (. 175: 1387اي همانند عراق، سوريه، يمن و افغانستان برخوردارند)كوهن، كشورهاي منطقه

كنند. در فرآيند جنگ ايفاي نقش مي 1«جنگ نيابتي»هاي تروريستي عموماً در فضاي گروه

روي عنوان نياي همانند عربستان، قطر و امارات عربي متحده بهنيابتي، برخي از بازيگران منطقه

شوند. تروريسم در زمرة هاي تروريستي محسوب ميتأثيرگذار بر حوزة كنش عملياتي گروه

هاي بازيگران شود. رقابتاي محسوب مينيروهاي تأثيرگذار بر نظام سياسي و بازيگران منطقه

 وجود آورده است.به« ژئوپليتيك آشوب»هاي گيري نشانهاي زمينه را براي شكلمنطقه

                                                           
1. Proxy War 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1399بهار ، 10 شماره ،چهارمسال  راهبردي، محيط فصلنامة / 24

 

 2«بازيگران در حال ظهور»در بين  1«ايهمبستگي ژئوپليتيكي منطقه»يدي از روندهاي جد

شرط رشد عنوان پيشاي را بايد بهشود. همبستگي ژئوپليتيكي كشورهاي منطقهمشاهده مي

اند. اقتصادي بازيگراني دانست كه موقعيت خود را در نظام اقتصادي و سياسي جهاني ارتقاء داده

اي هاي منطقههاي ژئوپليتيكي در حوزهعنوان يكي ديگر از پوياييرا بايد به 3«ييگرامنطقه»بنابراين 

جا گذاشته است. كشورهايي كه در وضعيت دانست كه تأثير خود را بر اقتصاد و سياست جهاني به

باشند، از موقعيت مي« گرايي جديدمنطقه»هاي رشديابندة اقتصادي و فرهنگي در قالب همكاري

گونه كشورها موقعيت خود را از طريق نظام سياسي و اقتصادي جهان برخوردارند. اينبهتري در 

 (.38: 1384حسيني، اند)كيواناي ارتقاء دادهتقسيم كار اقتصادي و مشاركت منطقه

مناطق ژئوپليتيكي نظام »عنوان بخشي از واقعيت توان بههاي يادشده را ميهر يك از نشانه

كنند تا يي كه در معادلة قدرت ساختاري قرار دارند، عموماً تالش ميدانست. كشورها« جهاني

المللي تثبيت و موقعيت خود را در اقتصاد و سياست جهاني از طريق مشاركت با نهادهاي بين

هاي ژئوپليتيكي بنديتنظيم نمايند. اگرچه دولت ملي هنوز يكي از بازيگران اصلي سياست و شكل

اي در حال ظهور يت آن است كه هيچ كشوري بدون توجه به فرآيندهشود، اما واقعمحسوب مي

باشد. فرآيندي كه اي و جهاني نميآفريني در نظام منطقههويتي، اجتماعي و اقتصادي قادر به نقش

 شدن پيوند داده است. گرايي و جهانيگرايي، منطقهوستفاليا را با هويت

گيرند، بيش از ساير كشورها به توازن رار ميكشورهايي كه در معرض تهديدات ژئوپليتيكي ق

ه قدرت نيازمندند. كشورهاي خاورميانه و خليج فارس در چنين شرايطي قرار دارند. هموار

توان مداخله هايي از توازن قدرت ناپايدار در اين حوزه جغرافيايي وجود دارد. علت آن را مينشانه

. در چنين شرايطي است كه تهديدات فراروي اي دانستهاي بزرگ در حوزه سياست منطقهقدرت

 (. 297: 1380باشد )كاكس، واحدهاي سياسي به گونه دائمي درحال افزايش و پيچيدگي مي

اي در شرايط تهديدات امنيتي و جمهوري اسالمي ايران، بيش از ساير كشورهاي منطقه

هاي هاي جغرافيايي و قابليتتوان شاخصژئوپليتيكي قرار دارد. يكي از داليل چنين شرايطي را مي

اقتصادي آن دانست. به هرميزان كشورهاي ازقابليت ساختاري و پيشينه تاريخي موثرتري برخوردار 

                                                           
1. Regional Geopolitical Unity 

2. Emerging States  

3. Regionalism  
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شوند. به اين ترتيب تهديد به عنوان تري روبه رو ميباشند، به همان ميزان با تهديدات متنوع

زان واحدهاي سياسي از قابليت و شود. به هرميهاي امنيتي كشورها محسوب ميبخشي از واقعيت

تري نيز روبه رو جايگاه ژئوپليتيكي موثرتري برخوردار باشند، طبيعي است كه با تهديدات متنوع

سازد. به طور مثال، مرزهاي خواهند شد. اين امر، رابطه بين قدرت و تهديد را منعكس مي

هاي اقتصادي، توانمندي وان در قابليتتنامند. علت آن را ميژئوپليتيكي ايران را مرزهاي تهديد مي

 هاي جغرافيايي مختلف دانست. راهبردي و امكان دسترسي به حوزه

اي تهديد كننده در هاي بزرگ متعارض و كشورهاي منطقهعالوه برآن، همجواري با قدرت

و  ايشود كه منجر به ارتقاء قابليت ژئوپليتيكي ايران در محيط منطقهزمره عواملي محسوب مي

تواند آثار و پيامدهاي خود را بر المللي مياي و بينالمللي گرديده است. هر تحول منطقهبين

 .(Menashri, 2001 : 17-18) ساختار و فرايندهاي امنيتي ايران به جا گذارد

 هاي بزرگاي آسياي جنوب غربي در تعامل با قدرتيابي بازيگران منطقه. نقش5
ترين بازيگران تأثيرگذار بر معادلة قدرت و امنيت ن در زمرة اصليآمريكا، روسيه و انگلستا

هاي بعد از اي روسيه در سالحوزة ژئوپليتيكي آسياي جنوب غربي قرار دارند. سياست منطقه

هايي از ابهام همراه بوده است. اياالت متحده و كشورهاي اروپاي فروپاشي اتحاد شوروي با نشانه

اكنون ناتو به ارتقاء دهند. هم« گسترش ناتو»اهبردي خود را در قالب غربي توانستند موقعيت ر

هاي مرزهاي راهبردي و امنيتي جمهوري اسالمي ايران رسيده است. آنچه در قالب اجالسيه

برگزار شده است را « ابتكار استانبول»فارس در قالب اي ناتو و كشورهاي حوزة خليجمرحله

 محيط ژئوپليتيكي آسياي جنوب غربي دانست. در « خأل قدرت»توان نشانة مي

كند. مفهوم كمربند شكننده ياد مي« كمربند شكننده»عنوان اي كه سائول كوهن از آن بهمنطقه

اي است كه كوهن آن را محور اصلي تحليل خود در هايي از آشوب و بحران منطقهبيانگر نشانه

هايي از ابهام چنين فرآيندي است كه نشانهقرار داده است. در « ژئوپليتيك نظام جهاني»كتاب 

اي شكل گرفته و روسيه صرفاً در شرايطي وارد معركة حل امنيتي و آشوب سياسي در محيط منطقه

هاي بنيادگراي سلفي از آسياي مركزي تا فرانسه و آمريكا اي گرديد كه گروهبحران امنيت منطقه

توان صرفاً از طريق اقدامات  چنين فرآيندي را نمياند. طبعاًنيروهاي عملياتي خود را گسترش داده

 نظامي و عمليات هوايي كنترل نمود. 
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واقعيت بحران امنيتي سوريه و عراق بسيار پيچيده است. كشورهايي همانند عربستان، تركيه و 

در اند. كار گرفتهاي بهاي را براي كنترل محيط امنيت منطقههاي درهم تنيدهرژيم صهيونيستي نقش

آويو مبادرت به بمباران شود، نيروي هوايي تلشرايطي كه اقدامات نظامي عليه داعش انجام مي

 24نفس الزم براي هدف قرار دادن هواپيماي سوخوي نمايد. تركيه نيز از اعتمادبهشمال دمشق مي

تالش اي هاي جنگي روسيه برخوردار شده است. در اين فرآيند بازيگران منطقهو بازرسي كشتي

هاي بزرگ سازماندهي نمايند. دارند تا نقش امنيتي جديدي را براساس الگوي مشاركت با قدرت

 توان در زمرة چنين فرآيندي دانست.همكاري ايران و روسيه در سوريه را مي

جنگ مسلحانه سوريه منجر به گسترش قدرت نيروهاي تكفيري و حمايت عربستان از چنين 

آميز انساني و اجتماعي اگرچه درگيري نظامي در سوريه نتايج مخاطرههايي گرديده است. گروه

اي را تحت تأثير قرار هاي منطقهتواند معادلة قدرت در رقابتايجاد كرده است، اما اين امر مي

هايي از حفظ نشانه براساسدهد. هدف اصلي ايران در بحران سوريه آن است كه معادلة قدرت 

موازنة جديد »كه روسيه براساس مقاومت سازماندهي شود. در حالي ساختار براي گسترش جبهة

كند. به همين المللي در حمايت از دولت بشار اسد ايفاي نقش مياي و بيندر محيط منطقه« قدرت

جايي قدرت ساختاري در به توافق كلي براي جابه 2016دليل است كه روسيه و آمريكا در سال 

 سوريه نايل گرديدند. 

هاي ايدئولوژيك، ژئوپليتيكي توان تابعي از ضرورتهاي ايران از دولت سوريه را ميتحماي

ترين متحد تهران در منطقه و دروازده اتصال ايران به اي كه نزديكو راهبردي دانست. سوريه

هاي داخلي سوريه تحت تأثير اهلل است. در مجموع سياستنمايندگانش در حماس و حزب

اي خواهد بود و بر اين مبنا سرنوشت نظام سياسي سوريه نزديك به سرنوشت هاي منطقهسياست

جا اي اثر بهجايي قدرت در سوريه، بر معادلة امنيت منطقهلبنان و عراق خواهد بود. هرگونه جابه

عنوان نمادي از معادلة قدرت و رقابت بازيگران در محيط اي را بايد بهگذارد. امنيت منطقهمي

اي جمهوري انست. چنين بازيگراني تالش دارند تا موازنة جديدي را عليه راهبرد منطقهاي دمنطقه

 .(Weitz, 2010: 41)اسالمي ايران ايجاد نمايند

دولت روسيه تالش داشته است تا زمينة همكاري ژئوپليتيكي و راهبردي با ايران در بحران 

اي پيمان منطقهاميدوار است يك هموجود آورد. براي تحقق چنين اهدافي، روسيه سوريه را به

مستحكم و دائم داشته باشد تا استقرار نيروهاي دريايي اين كشور در مديترانه و نفوذ آن در 
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هاي دريايي روسيه در بندر طرطوس در حال اي را تضمين كند. پايگاهسياست خارجي مديترانه

ف بندر سواستپول اوكراين، به هاي بزرگترند. طرطوس برخالبازسازي و توسعه براي حضور كشتي

پيمان امريكا و ناتو، عنوان همناوگان دريايي روسيه اجازه خواهد داد دور از چشم و گوش تركيه به

هاي موازنة قدرت دست به مانور بزند. اياالت متحده و انگليس نيز بر اين امر واقفند كه ضرورت

 سوريه ايفا نمايد.كند تا روسيه نقش مؤثري در آيندة سياسي ايجاب مي

نگرش روسيه به ائتالف راهبردي در سوريه داراي ابهام تاكتيكي است. اگرچه اين موضوع 

شود كه سوريه بعد از سفر پوتين به تهران در چارچوب اجالسية اوپك گازي از مطرح مي

رش در برخورد با ايران بهره گرفته، اما واقعيت آن است كه نگ« سياست درهاي باز تسليحاتي»

تر خواهد اي، سياست اين كشور را به جهان غرب نزديكگرايي منطقهراهبردي روسيه براي موازنه

اي و دليل الگوي مشاركت منطقههاي گذشته بهساخت. الگوهاي كنش ايران و روسيه در سال

ت كه روسيه درگير تحوال 2015هاي راهبردي با ابهام همراه بوده است. اين ابهام از سال همكاري

 2011-16هاي سوريه گرديد، كاهش يافته است. در ازاي چنين فرآيندي، اياالت متحده در سال

هاي ميليارد دالر تسليحات به عربستان فروخته است. بخشي از اين تسليحات به گروه 100ميزان به

 كارگزار جنگ نيابتي در سوريه و عراق تحويل شده است. 

المللي مختلفي مشاركت خواهند اي و بينيگران منطقهدر روند گسترش بحران سوريه، باز

توان در زمرة ائتالف داشت. ايران، روسيه، كشورهاي اروپايي همانند آلمان، فرانسه و انگليس را مي

هاي فراگيري را براي مدت نتايج و مطلوبيتتواند در كوتاهضدداعش دانست. چنين ائتالفي نمي

لي چنين ائتالفي به الگوي مديريت بحران در آيندة سياست بازيگران ايجاد نمايد. محور اص

 كند. خارجي ايران، روسيه و جهان غرب ارتباط برقرار مي

اي خواهد بود. چنين بستة امنيت عملگرايانه در سوريه معطوف به موازنة قدرت منطقه

لگوي كنش اي ايران همخواني نخواهد داشت. به همين دليل است كه ارويكردي با نگرش منطقه

گرا سازماندهي خواهد شد. بنابراين هايي از ائتالف غربراهبردي روسيه در سوريه براساس نشانه

رسد كه بازيگراني همانند اياالت متحده، انگليس و فرانسه نيز در سازماندهي نظر ميطبيعي به

نشان  اي آسياي جنوب غربي مشاركت داشته باشند. تحوالت سياسي در سوريهامنيت منطقه

زده اي در فضاي آشوبهاي راهبردي محيط منطقهدهد كه معادلة قدرت بخشي از واقعيتمي
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شود. كشورهاي غربي تمايل چنداني به حفظ قدرت اثرگذار ايران در سوريه امنيتي محسوب مي

 ندارند. 

ن گيرند. به همياي بهره ميهاي بزرگ از راهبرد كنش عقاليي در تبيين محيط منطقهقدرت

اي دليل است كه الگوي تعامل انگليس، روسيه، فرانسه و اياالت متحده در مديريت بحران منطقه

گرايانه حاصل شده است. آنان هاي چندجانبه و موازنهآسياي جنوب غربي در فضاي همكاري

جويانه در قالب اي از بستة امنيت عملگرايانه همكاريتالش دارند تا براي مديريت بحران منطقه

هاي جنگ سرد نيز از الگوي مبتني بر عقالنيت راهبردي استفاده نمايند. روسيه و آمريكا در سال

اند. الزم به اي بهره گرفتههاي منطقهبستة امنيت عملگرايانه در كنترل و مديريت بحران حوزه

اي هاي در مشاركت با قدرتهاي بعد از جنگ سرد نقش بازيگران منطقهتوضيح است كه در سال

 .(48: 1382)ماستاندونو، سازي در آسياي جنوب غربي افزايش يافته استبزرگ براي امنيت

آفريني روسيه در مديريت بحران سوريه، زمينة ايجاد عقالنيت راهبردي در سازوكارهاي نقش 

كنش امنيتي آمريكا را فراهم ساخته است. بستة امنيت عملگرايانه روسيه بيش از آنكه معطوف به 

مدت با جهان غرب خواهد بود. هاي راهبردي با ايران باشد، معطوف به مشاركت طوالنياريهمك

توان در قالب سازوكارهاي كنش تاكتيكي دانست كه با در چنين فرآيندي همكاري با ايران را مي

 هاي بستة امنيت عملگرايانه فاصلة زيادي خواهد داشت.نشانه

 گيرينتيجه
هاي بعد از جنگ سرد از موقعيت مؤثرتري در فرآيند تأثيرگذاري الاي در سبازيگران منطقه

اي از تحرك اند. واقعيت آن است كه به هر ميزان بازيگران منطقهمحيطي و ساختاري قرار گرفته

يابي آنان در كنترل منابع، تأثيرگذاري بر حوادث و تعامل با بيشتري برخوردار شوند، امكان نقش

هاي عنوان بخشي از نشانهتوان بهواهد شد. هر يك از سه مؤلفة يادشده را ميتر خبازيگران متنوع

 اي در آسياي جنوب غربي دانست. سياست قدرت بازيگران منطقه

از آنجايي كه آسياي جنوب غربي نقش محوري در ژئوپليتيك نظام جهاني پيدا كرده، بنابراين 

جا المللي بهاي و بينآثار خود را در امنيت منطقهبندي رسيد كه چنين فرآيندي توان به اين جمعمي

دهد كه روندهاي گسترش هاي ژئوپليتيكي نشان ميبنديخواهد گذاشت. از سوي ديگر، شكل

گونة قابل توجهي تحت تأثير قرار هاي بعد از جنگ سرد، حوزة امنيتي ايران را بهبحران در سال
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گرا باط با ظهور نيروهاي گريزازمركز و بازيگران منازعهتوان در ارتداده است. چنين فرآيندي را مي

 اي ايران دانست. در حوزة امنيتي و محيط منطقه

شود كه هاي امنيتي در شرايطي حاصل مياي در عصر آشوبگرايي منطقهروندهاي موازنه

اي صرفا هايي از مديريت بحران در دستور كار قرار گيرد. ايفاي نقش سياسي در محيط منطقهجلوه

هاي در كشور ايجاد شود. شاخص 1«حكومت قوي»اي از در شرايطي امكان پذير است كه جلوه

توان در ارتباط با موضوعاتي از جمله انسجام اجتماعي مورد توجه قرار داد. حكومت قوي را مي

 اي كشورها را فراهم آورد. هاي قدرت منطقهتواند زيرساختانسجام اجتماعي مي

عنوان بخشي از اي را بهسازي منطقههايي از ائتالفتوان نشانهانسجام اجتماعي ميبر عالوه

ي مؤلفة قدرت در كنترل محيط راهبردي دانست. قدرت در فضاي ژئوپليتيكي آسياي جنوب غرب

اي هداراي ماهيت ابزاري و هويتي است. كشورها براي تحقق انسجام اجتماعي و همبستگي منطق

توازن  هايروشبه عنوان يكي از اي هستند. اعتمادسازي در فضاي منطقه ازياعتمادسنيازمند 

گيري از فرايندهاي ديگري همانند موازنه شود. اين الگو به موازات بهرهمحسوب مي ژئوپليتيكي

 گيرد. قدرت و موازنه تهديد انجام مي

براي موازنه قدرت  ئوپليتيكي آسياي جنوب غربياي در محيط ژبازيگران منطقه اعتمادسازي

شكارا، يك شبكه ارتباطات آيا  تلويحاً ايمنطقهگيرد. موازنه و همچنين موازنه تهديد انجام مي

اي تابعي از گيري فضاي امنيت منطقهشكل گيرد.ها را ضرورتا دربرميميان دولت« امنيت متقابل»

سازي آن در روابط اي و الگوي متعادلت بين بازيگران منطقههاي قدرت و تهديداضرورت

كشورها مورد توجه  يراهبرداگر اعتمادسازي به عنوان محور اصلي رفتار هاي بزرگ است. قدرت

 ت. گيري از الگوي موازنه تهديد افزايش خواهد يافقرار گيرد، در آن شرايط، امكان بهره

ي گيرالمللي، امكان شكلاي و بينروند شكل گيري موازنه قدرت در سطح منطقه در

ناپذير است. بنابراين، هيچ بازيگر اصلي نبايد به يك بازيگر فرايندهاي همكاري جويانه اجتناب

آنچه را كه باراك اوباما در مصاحبه با نشرية آتالنتيك مورد تأكيد قرار داد،  غيراصلي تبديل شود.

ن معنايي يابي ايرااي آسياي جنوب غربي بدون نقشمفهوم آن است كه معادلة قدرت منطقهبه

هايي از موازنه و تعادل قدرت بين مفهوم آن است كه نشانهيابي ايران بهنخواهد داشت. نقش

                                                           
1. Strong State  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1399بهار ، 10 شماره ،چهارمسال  راهبردي، محيط فصلنامة / 30

 

وجود آيد. آنچه را كه شوراي همكاري اي همانند ايران، مصر، تركيه و عربستان بهبازيگران منطقه

ي نمودند، هاي اسالمي تركيه پيگيرسازمان همكاري 13فارس، اتحادية عرب و اجالسية خليج

سازد. عربستان تالش دارد تا اهداف راهبردي خود را كه هايي از مقابله با ايران را منعكس مينشانه

 در اتحادية عرب سازماندهي نمود، وارد فضاي كنش كشورهاي سازمان همكاري اسالمي نمايد.

هاي الزم نهاي در صدد برآيند تا زميثر در محيط امنيت منطقهؤاگر برخي از بازيگران غيرم

اي اي را فراهم آورند، اين امر توازن منطقهثيرگذار منطقهأبراي ارتقاء نقش خود به عنوان نيروي ت

اي به عنوان قدرت موازنه سازد. هرگونه تحرك بازيگران منطقهرا دچار مشكل و مخاطره مي

شود كه تغيير مي اي در شرايطي حفظشود. توازن منطقهدهنده، با مخاطرات امنيتي روبه رو مي

اي در صدد باشند المللي به وجود نيايد، اگر بازيگران منطقهاي و بينبنيادين در معادله قدرت منطقه

ثباتي و عدم تعادل اي به وجود آيد، در آن شرايط بيهايي از تغيير در ساختار قدرت منطقهتا جلوه

 اجتناب ناپذير خواهد بود. 

بطه ارگانيك بين انديشه تكفيري، وهابيت، داعش و الگوي توان رادر شرايط موجود، مي

گيري از نيروهاي تكفيري اي را مشاهده كرد. بهرههاي بزرگ در كنترل محيط منطقهمديريت قدرت

اي عنوان پادگفتمان ايدئولوژيك و تاكتيكي براي مقابله با ايران در محيط منطقهتوسط آمريكا به

گرايي تكفيري براي مقابله با ت كه آمريكا از سازوكارهاي هويتدانست. براساس چنين نگرشي اس

آميز در محيط گرايي ماهيت منازعهكند. در اين فرآيند، هويتاي ايران استفاده مييابي منطقهنقش

انعكاس ايجاد پادگفتمان  آسياي جنوب غربيهاي امنيتي اي پيدا كرده است. جدالامنيت منطقه

 اي ايران است. منطقه هويتي براي كاهش قدرت

اي شكل گرفته و عربستان به پادگفتماني كه در برابر گفتمان هويتي ايران در حوزة منطقه

يابي تهاجمي و مقابله جويانه مبادرت نموده است. در عنوان مركزيت وهابيت تكفيري به نقش

يكا و جهان غرب هاي تكفيري، عربستان و تركيه از سياست الحاق با آمرسازي گروهروند فعال

كنند، عموما داراي اند. بازيگراني كه از سياست الحاق در رويكرد امنيتي خود استفاده ميبهره گرفته

باشند. به عبارت ديگر، بازيگران سياست الحاق همانند اي مينقش پيشرو در منازعات منطقه

 اند.ايفاي نقش نموده« منازعه نيابتي»شوند كه در قالب عربستان در زمره كشورهايي محسوب مي
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