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هـاي   بندي سياست امنيتي آمريكا را براساس شكل كنند، ميتالش  نظران صاحببه اين ترتيب، 
ناپـذير   پايان هاي كشمكشكا در حمايت از اسرائيل و همچنين ساختاري خاورميانه، نقش آمري

  . اين منطقه مورد تحليل قرار دهند
ــه ــار منطق ــه و در دوران جنــگ ســرد  الگــوي رفت ــر ،اي آمريكــا در خاورميان اســاس  ب

فرسـايش و فروپاشـي سـاختار     .الملل سازماندهي شده بود هاي ساختاري در نظام بين شاخص
اي آمريكـا   عـواملي دانسـت كـه در برابـر سياسـت خاورميانـه       ةزمـر تـوان در   دوقطبي را مـي 

تـوان در دوران كلينتـون،    هايي را مـي  چنين چالش. وجود آورده است به را هاي بيشتري چالش
ساي جمهـور آمريكـا   ؤهريك از ر ،هاي بعد از جنگ سرد در سال. دكربوش و اوباما مشاهده 

دهـد چنـين    شـواهد نشـان مـي   . كار برند به يجديد هايابتكار ،براي عبور از بحران ،دكوشيدن
منجـر  شـدة آن   بيني ايجاد كند و به نتايج پيش ياي مطلوب ي نتوانسته است ثبات منطقهياهابتكار
  .دشو

ـ      علّ ،شود در اين مقاله تالش مي  ةت اصـلي تـداوم بحـران امنيتـي در سياسـت خاورميان
شود كه الگوهـاي   زماني حاصل مي ،نديدرك دقيق چنين فرآي. آمريكا مورد بررسي قرار گيرد

   .دشو بررسي و تحليل يموردطور  به ،اي آمريكا در دوران بعد از جنگ سرد سياست خاورميانه
  

اي، ثبـات اسـتراتژيك،    تـوازن منطقـه  گرايـي در رفتـار اسـتراتژيك،     تعـادل : واژگان كليـدي 
، موازنـة قـدرت   نفوذ ذي هاي اي، كارگزاران سياست خارجي، گروه گري بازيگران منطقه چالش
  . اي منطقه

  
  درآمد

هاي امنيتي  دهد سياست خارجي آمريكا در خاورميانه همواره با چالش شواهد نشان مي
كه در ايـن  ـ ها در دوران بعد از جنگ سرد   چگونگي اين چالش ؛ امارو بوده است روبه

در چنـين  . هاي تاريخي متفـاوت اسـت   از ساير دوران ـ  گيرد مقاله مورد توجه قرار مي
و از سوي ديگـر، شـاهد    كند تغيير ميسو، فضاي ژئوپلتيكي خاورميانه  فرآيندي، از يك

اي در اين حوزة جغرافيايي هستيم؛ تضادهايي كـه   گسترش قابل توجه تضادهاي منطقه
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ت و فرآيند كـنش سياسـي   بندي قدرت، امني آميز امنيتي داشته و بر شكل ماهيت مخاطره
  . بازيگران تأثيرگذار بوده است

هـاي   هـا، مخـاطرات و منازعـه    گيري و تداوم چنين چالش هاي شكل دربارة علّت
برخي بر ايـن اعتقادنـد كـه علّـت اصـلي      . شود اي، رويكردهاي متفاوتي ارائه مي منطقه

تداوم چنين تضادهايي را بايد در رويكرد مراكز مطالعات خاورميانه در آمريكا جستجو 
  . كنند محور در مراكز يادشده تأكيد مي ائيلهاي اسر اين افراد بر نقش گروه. كرد

آنـان اعتقـاد   . توان به استفان والت و جان مرشايمر اشاره كرد اين عده مي مياناز 
اي  گيـري سياسـت خاورميانـه    ترين عاملِ تغيير در جهـت  دارند مراكز توليد فكر، اصلي

ريكـا توجـه كننـد،    به جاي آنكه به منافع ملّـي آم  ،اين مراكز. دنشو آمريكا محسوب مي
ت ملّـي        كوشند رهيافت مي هايي را ارائه دهند كه بـر اسـاس آن، منـافع، قـدرت و امنيـ

، 1388بوزان و ويوور، (اي آمريكا نقش محوري داشته باشد  اسرائيل در سياست خاورميانه
  . )46. ص

 ـ  جانبـة منـافع امنيتـي آمريكـا     گروه دوم چنين فرآيندي را ناشي از پيوستگي همه
آنان بـر ايـن اعتقادنـد كـه چنـين الگـويي بـا رهيافـت         . دانند سرائيل در خاورميانه ميا

بـر اسـاس چنـين رويكـردي، واحـدهاي      . الملل مغـاير اسـت   رئاليستي در سياست بين
ند، منافع متداخل و همچنين منافع تعارضي نيز دار گونه كه منافع مشترك همان ،سياسي

هايي، در رفتار سياست خارجي كشـورها و   خصبه چنين شا يهتوج بي. داشتخواهند 
  . آورد وجود مي آمريكا، زمينة انحراف را به ةحداز جمله اياالت متّ

توان به كيسينجر، برژينسكي، جيمز بيكر، فريد زكريا و جـان   از ميان اين افراد مي
گرا در سياست امنيتـي آمريكـا    هاي موازنه ها در زمرة رئاليست آن. پويندكستر اشاره كرد

اي آمريكـا در خاورميانـه،    ترين الگوي رفتـار منطقـه   ند و بر اين باورند كه مطلوبهست
، 1387والـت،  مرشـايمر و  (اي سازماندهي خواهد شـد   نة منطقههاي مواز براساس شاخص

  .)22. ص
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. كننـد  اي در سياست امنيتي آمريكا را بررسـي مـي   هاي منطقه گروه سوم، شاخص
گيري از الگوها و فرآينـدي اسـت    اي خاورميانه نيازمند بهره آنان معتقدند، امنيت منطقه

هـاي بـزرگ،    اي با قـدرت  شورهاي منطقهاند براي هماهنگي در الگوي رفتاري ك كه بتو
هـاي   از آنجايي كه خاورميانه شـاخص . ويژه اياالت متّحده، زمينة الزم را فراهم آورد به

را   اي دارد و از سوي ديگر، بسياري از كشورهاي آن، هويت مقاومت تنيده هم هويتيِ در
تعارض امنيتي دائمـي و  هايي از  كنند، اين منطقه از مناطقي است كه با جلوه پيگيري مي

سـاختاري   ان در فضاي درون تو ها را مي گونه چالش اين. رو خواهد بود ناپذير روبه پايان
كشورهاي خاورميانه، در حوزة روابط دوجانبة واحدهاي سياسي خاورميانه و همچنين 

  . )642. ، ص1387كوهن، (المللي بازيگران آن مشاهده كرد  در عرصة كنش بين
اگرچه بـراي اثبـات   . كوشد رهيافت سوم را بررسي كند ر اين مقاله، مينگارنده د

انـد رفتـار    تـو  ها نمـي  هاي زيادي وجود دارد، اين شاخص رهيافت اول و دوم، شاخص
هـاي   بسـياري از نشـانه  . طور مطلوبي تبيـين كنـد   استراتژيك آمريكا در خاورميانه را به

هـاي   بنـابراين، نقـش گـروه   . ده اسـت تعارض در خاورميانه ماهيت ساختاري پيدا كـر 
هـاي   هاي فكر در تنظـيم رهيافـت   نفوذ در سياست خارجي آمريكا و همچنين گروه ذي

انـد از درك   تـو  اما اين امـر نمـي  . استراتژيك آمريكا در خاورميانه، اهميت بسياري دارد
  . مند تعارض امنيتي آمريكا در خاورميانه جلوگيري كند نظام

هاي رفتار سياسي آمريكـا در   ها و نشانه ه مربوط است به شاخصسؤال اصلي مقال
هاي استراتژيك  ها حاكي از هدف نشانه. هاي بعد از جنگ سرد خاورميانه، در طول سال

تـوان   هـايي، مـي   از طريق درك چنين مؤلفه ؛ بنابراين،اياالت متّحده در اين منطقه است
اي آمريكـا بعـد از جنـگ سـرد را      داليل و چرايي تداوم چالش در سياست خاورميانـه 

  .بررسي كرد
كنتـرل  «تـوان   هاي رفتـار سياسـي آمريكـا را مـي     ترين نشانه از سوي ديگر، اصلي

درگيري «و » اي آمريكا متوازن نبودن سياست خاورميانه«، »ساز خاورميانه ساختار بحران
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شناسـي   نشـانه «ها فرضـية مقالـه و    اين مؤلّفه. دانست» گرا هاي هويت شدت با گروه كم
  . متغير وابستة آن است» رفتار سياسي آمريكا در خاورميانه

  
  زدگي كنش امنيتي بازيگران در خاورميانه آشوب. 1

هـاي جنـگ سـرد، بـا تغييرهـاي       ، مطالعات امنيتي، در مقايسـه بـا سـال   1990در دهة 
توان ظهور بازيگران جديـدي دانسـت    را مي اين تغييرهاعلّت . رو شد پارادايميك روبه

  . اي ايفا كردند كننده اي نقش تعيين الملل و فرآيندهاي تحول منطقه كه در سياست بين
را ارائـه   1»زده سياست و امنيت در جهـان آشـوب  «كه تئوري ـ به نظر جيمز روزنا  

براسـاس ايـن   . رو اسـت  نشدني روبـه  هايي از منازعة كنترل عصر جديد با جلوه ـ  كرده
و اسـت  المللي، ماهيت قدرت و منازعه دگرگـون شـده    اي و بين تئوري، در نظام منطقه

  . )32. ، ص1380روزنا، (اند بر معادلة قدرت تاثير بگذارند   بازيگران جديدي توانسته
بنابراين، سياست . گونه در خاورميانه شكل گرفته است كنش سياسي و امنيتي، اين

فقط در شرايطي ثبات، تعادل و كارآمـدي دارد كـه امكـان ايجـاد تعامـل      امنيتي آمريكا 
 از آنجا. اي، وجود داشته باشد براساس موازنة قدرت و منافع مشترك با بازيگران منطقه

ت    پذير نخواهد بود، دشـواري  هاي آينده نيز امكان كه چنين شرايطي در سال هـاي امنيـ
پژوهيِ معطـوف بـه تعامـل و همكـاري      ز آيندهاين امر ني. اي تداوم خواهد يافت منطقه

  . كند رو مي چندجانبه را با دشواري روبه
ت در فضـاي آشـوب     بررسي چنين وضعيتي نشان مي ت،   دهد كـه امنيـ زده، ماهيـ

در چنـين فرآينـدي، نظـم جهـاني     . ها و ابزارهاي كامالً متفـاوتي خواهـد داشـت    نشانه
هاي جنگ سرد،  نظم نوين از دل ويرانه و دگير براساس الگوهاي بالندة جديد شكل مي

چنـين فرآينـدي بـه    . شود اين نظم در واكنش به مركز پديدار مي. كند تدريج رشد مي به
شـكلي   بر جهان بسيار غيرخطّي است و به كه آشوب حاكم خواهد شداين نتيجه منجر 

  . آورد ناموزون و آشفته سر برمي

                                                            
1. Politics in a Turbulence World 
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ت و سياسـت    هاي آمريكايي گران و استراتژيست تحليل براي مقابله با فضاي امنيـ
بـه عبـارت ديگـر،    . زده، بر معادلة كنترل محيط امنيتي خاورميانـه تأكيـد كردنـد    آشوب

بـه  . الملـل دانسـت   توان كنترل خاورميانه را نماد كنترل محيط امنيتي در سياست بين مي
تي، امكـان  گرايـي هـوي   هاي ايـدئولوژيك و منطقـه   اين معني كه در عصر زايش هويت

هاي جغرافيايي خواهـد   اي در خاورميانه بيش از ساير حوزه هاي منطقه گسترش منازعه
ت بيشـتري     در چنين شرايطي، امنيت خاورميانه در سياست منطقه. بود اي آمريكـا اهميـ

  . يافتخواهد 
زده شـكل بگيـرد، چگـونگي كـنش      اي، سياسـت آشـوب   هرگاه در محيط منطقـه 

در چنـين شـرايطي،   . بازيگران، بر اساس الگوهاي نامتقـارن سـازماندهي خواهـد شـد    
  . گرا موقعيت و قابليت تأثيرگذاري بيشتري خواهند داشت بازيگران هويت

  
  گرا  هاي هويت آفريني و تأثيرگذاري گروه نقش. الف
ت منطقـه     منزلة اصلي گرا، به هاي هويت ن شرايط، گروهدر اي اي در  تـرين بـازيگران امنيـ

ت   طور كلّي، مقابله بـا گـروه   به. خاورميانه، نقش خود را ايفا كردند گـرا كـه    هـاي هويـ
هاي رفتـاري و الگـويي متنـوعي حاصـل      بندي رويكرد ايدئولوژيك دارند، از راه شكل

گيري از الگوهـاي   حوزة ژئوپلتيكي خاورميانه، براي بهرهدر چنين وضعيتي، در . شد مي
توان تداوم رويكردي دانسـت   اين امر را مي. هايي فراهم گرديد زمينه ،تر پيچيده و متنوع

ايـن كشـور در عصـر جديـد،     . گرفـت  كه آمريكا در دوران جنگ سرد از آن بهـره مـي  
ايجاد زمينة رويارويي بـا   ،برآمد اي، درصدد موازات مقابله با بازيگران راديكال منطقه به

  .اي را در دستور كار خود قرار دهد نيروهاي فرومنطقه
و » مكتب انتقـادي «گران  ها، تحليل به موازات آن ،و »مكتب كپنهاك«پردازان  نظريه

هاي جديد منازعـه در   گذاران رهيافت توان بنيان را مي» الملل هاي سياست بين نئوليبرال«
ايـن  بـه نظـر   . الملل، رويكردي انتقادي دارنـد  نسبت به سياست بينمناطقي دانست كه 

توان  اي تغيير يافته است؛ بنابراين، نمي هاي منطقه در محيط ، ماهيت منازعهپردازان نظريه
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. گرفـت  افزاري بهـره  گرا از ابزار نظامي و الگوهاي سخت براي مقابله با نيروهاي هويت
اي، هويت به پيچيده شدن فرآينـد مبـارزه و    منطقه الملل و روابط در حوزة سياست بين

گـري   نظـامي  كـه  تجربة حملة نظامي آمريكا به عراق نشـان داد . شود مقاومت منجر مي
 .Buzan, 1998, p(اي باشـد   هاي منطقه تواند عامل نهايي كاربرد قدرت در منازعه نمي

116( .  
  
  منازعة نامتقارن بازيگران رقيب در خاورميانه. ب
اي  در محيط منطقه 1»منازعة نامتقارن«هاي  توان نشانه توجه به فرآيندهاي يادشده، ميبا 

اي از كـنش   هـاي نامتقـارن جلـوه    در چنين شرايطي، منازعـه . خاورميانه را بررسي كرد
در . مبتني خواهد بود 2»قدرت نابرابر بازيگران«شود كه بر  سياسي و امنيتي محسوب مي

هاي بزرگ و بازيگران  گرا براي مقابله با تهديدهاي قدرت گران هويت اين شرايط، كنش
اين امر، فرآيند رقابت . اي، از انگيزه و ابتكار عملياتي برخوردار خواهند بود ر منطقهمؤثّ

نـدي را مـورد   توان فرآي به عبارت ديگر، مي. كند تر مي و منازعه در خاورميانه را پيچيده
ند، قابليت رقابـت و  ي دارمالحظه قرار داد كه براساس آن، بازيگراني كه قدرت نابرابر

كـه در محـيط امنيتـي    ـ الملل   رويارويي داشته، عليه بازيگران ساختاري در سياست بين
ايـن الگـو در   . كننـد  منـافع متضـادي را پيگيـري مـي     ـ  خاورميانه نقش فراگيري دارند

تي قرار ه كارگزاران سياست امنيهاي ژئوپلتيكي مورد توج از ساير حوزه خاورميانه بيش
  . گرفته است

توان ظهور بازيگران فروملّـي   اي آمريكا را مي علّت اصلي تغيير در سياست منطقه
دانست؛ بازيگراني كه نقش هويتي دارند و براساس الگوهاي مقاومت، با سياست امنيتي 

ويـژه جـوزف نـاي و كـوهن،      ها، بـه  در چنين شرايطي، نئوليبرال. كنند آمريكا مقابله مي
پذير نخواهد  اي از راه ابزارهاي سخت قدرت امكان اعتقاد دارند كنترل بازيگران حاشيه

                                                            
1. Asymmetrical Conflict 
2. Unequal Power Actors 
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كـنش  «اي را در قالـب   رفتار بازيگران منطقه  سعي آنان بر اين است كه زيرساخت. بود
ت ايـدئولوژيك و    به عبارت ديگر، هرگـاه كـن  . تبيين كنند» غريزي ش بـازيگران، ماهيـ

بـه  . هويتي پيدا كند، مقابله با آنان از راه ابزارهاي سخت قـدرت، دشـوار خواهـد بـود    
منزلـة ابزارهـاي    ، بـه 1»ديپلماسي عمـومي «و » قدرت نرم«همين دليل، ضرورت كاربرد 
 - نـد هاي منازعة نامتقارن را دار كه شاخص -اي  هاي منطقه جنگ نرم در محيط منازعه

  . )192. ، ص1387ناي، (اي يافته است  اهميت ويژه
كنند،  هايي كه بازيگراني با قدرت نابرابر با هم منازعه دارند و رقابت مي در محيط

موازنـة  «ها بر اسـاس   اين منازعه. شود هايي فراهم مي براي ظهور منازعة نامتقارن، زمينه
كـه  ـ اي   به عبارت ديگر، محور اصلي رقابت در محيط منطقـه . شود انجام نمي 2»قدرت

گيـري از ابـزار    بهره ـ  دندر آن بازيگراني با منافع متضاد و قدرت ابزاري نابرابر قرار دار
اي،  بنـابراين، الگـوي مناسـب بـراي بـازيگران منطقـه      . و فرآيندهاي غيركالسيك است

گيري از ابزار و فرآيندهاي  هاي بزرگ، بهره اشي از قدرتمنظور مقابله با تهديدهاي ن به
هاي بزرگ، براي رسيدن به مطلوبيت سياسـي   در حالي كه قدرت. جنگ نامتقارن است

  .مند شوند و استراتژيك، بايد از ابزار و الگوهاي جنگ نرم بهره
ت    توان بهـره  اي را مي مزيت نسبي كشورهاي منطقه گـرا   گيـري از الگوهـاي هويـ

هاي بـزرگ و كشـورهايي كـه از ابـزار و فرآينـد كالسـيك بهـره         براي قدرت. دانست
  . پذير نخواهند بود گيرند، تحقّق اين امر امكان مي

دهـد كـه در دوران بعـد از جنـگ سـرد، سياسـت در        هاي يادشده نشان مي مؤلّفه
در فضـاي سياسـي خاورميانـه، بـازيگران     . اي پيدا كرده است خاورميانه ماهيت پيچيده

منـد شـوند كـه زمينـة كنتـرل بـازيگران        كوشـند از الگوهـايي بهـره    امنيت و قدرت مي
تي خاورميانه، بدون توجه به نقـش بـازيگران   كنترل محيط امني. گرا را فراهم كند هويت
گراي سياسي و ايدئولوژيك، براي سياست خارجي آمريكا  هاي هويت اي و گروه منطقه

دهـد كـه در فضـاي     اين امر نشان مي ).Buzan, 1998, p. 46(كار دشواري خواهد بود 
                                                            

1. Public Diplomacy 
2. Balance of Power 
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بـه  . اي خاورميانه، الگوي كنش بازيگران بـا يكـديگر متفـاوت اسـت     هاي منطقه منازعه
   .نشدني خواهند داشت بيني هاي جديد ماهيت پيش همين دليل، جنگ

ها در برخورد بـا كشـورهايي ماننـد ايـران، ناشـي از       ابهام و سرگرداني آمريكايي
اي كه قدرت  اگر كشورهاي منطقه. اي است پيچيده بودن ماهيت رقابت و منازعة منطقه

نابرابر دارند، از الگوهاي متقارن و از روش كالسيك در نبرد استفاده كنند، مزيت نسبي 
  . دهند خود را ازدست مي

هاي مقاومت  الملل، بناچار واقعيت در چنين فرآيندي، بازيگران اصلي سياست بين
آمريكا اين الگـو را در برخـورد بـا تحـوالت سياسـي      . پذيرند اي را مي در محيط منطقه

حمايت نكردن از ساختار اقتدارگراي . كار برده است ، به2011تونس و مصر، در ژانوية 
هـاي   توانـد واكـنش گـروه    بت سياسي دموكراتيك ميسياسي به اين معني است كه رقا

گرا را در خاورميانه تعديل كند تهوي.   
  
  آميز بازيگران در خاورميانه هاي منازعه و كنش رقابت تنوع نشانه. 2

سياسـت خـارجي   . منازعه در خاورميانه، محور اصلي كـنش سياسـي بـازيگران اسـت    
اي، روسيه، چين و ايران در اين منطقة   آمريكا، كشورهاي اروپايي، واحدهاي خاورميانه

در . آميـز شـكل گرفتـه اسـت     هايي از منازعه و كنش رقابت جغرافيايي، بر اساس جلوه
گر در محـيط سياسـي خاورميانـه،     دوران بعد از جنگ سرد، بسياري از بازيگران چالش
هـايي از   هبه همين دليل، جلو. باشند فاقد قدرت متوازن با كشورهايي همانند آمريكا مي

گيـري اسـت و    هـاي منازعـة نامتقـارن در حـال شـكل      آميـز بـا شـاخص    كنش رقابـت 
هايي از نقش بازيگران  گري در حوزة خاورميانه، مبتني بر نشانه هاي جديد كنش واقعيت
  . اين امر به گسترش منازعة نامتقارن در خاورميانه منجر شده است. گرا است هويت

ت ويـژه    اكنون، مفهوم منازعة  هم اي  نامتقارن، در كشورهاي مختلـف جهـان اهميـ
تي خـود  امني ـ  كوشند ادبيات و رويكرد دفاعي ها مي بسياري از استراتژيست. يافته است

بـه  . نشـدني دارد  بينـي  ت پـيش ها و قواعد جديدي تنظيم كنند كه ماهي را براساس قالب
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كه بر اسـاس آن، بـراي تبيـين    د كرهايي توجه  شرايط و مؤلفهبه توان  عبارت ديگر، مي
اي،  هـاي منطقـه   چـالش . وجـود دارد الزم اي هـ   زمينـه هـايي   ناپذير چنين موضـوع  پايان

  . هايي است چنين نشانهاز ، هاي نظامي آمريكا در عراق، افغانستان و پاكستان درگيري
بـه موضـوع    »جنـگ نامتقـارن  «ات دفاعي آمريكـا، مفهـوم   از سوي ديگر، در ادبي

ـ   . برانگيزي تبديل شده است و بحث پرطرفدار ت ملّ ي آمريكـا،  سندهاي اسـتراتژي امنيـ
و حتّي سـند  ) N.M.S(، راهبرد نظامي ملّي )Q.D.R(سند بررسي دفاعي چهار ساله 

 ـ  منتشر شده اسـت  2010ها در سال  كه تمام آنـ ) N.P.R(اي  بررسي وضعيت هسته
  . اند اي استفاده كرده از چنين واژه

ت و تـوان     اي مي دهد كه نه تنها بازيگران منطقه اين امر نشان مي خواهنـد از قابليـ
كوشـند،   هاي بزرگ نيـز مـي   برداري كنند، بلكه آمريكا و ساير قدرت نامتقارن خود بهره

اي،  هاي منطقه به همين منظور و براي مقابله با چالشها  آن. موقعيت خود را ارتقا دهند
  . اند هاي جديد را در دستور كار قرار داده و تكنيك استفاده از ابزارها

ــارن   بســياري از پژوهشــگران موضــوع  ــد جنــگ نامتق ــاي اســتراتژيك معتقدن ه
ه نمـي        به هاي منحصر ويژگي شـود  فـردي دارد كـه در نبردهـاي كالسـيك بـه آن توجـ .

در  دهندة قدرت ملّي كشـورهايي كـه   هاي تشكيل بنابراين، در جنگ نامتقارن به قابليت
  .شود گونه توجهي نمي الملل جايگاه محوري دارند، هيچ ساختار نظام بين

  : 1نظر كالين گري به
شود كـه در آن، از تحليـل و ارزيـابي نقـاط      جنگ نامتقارن به نبردي اطالق مي

شـوند،   كشورهايي كه در نبرد نامتقارن درگير مـي . شود قوت دشمن اجتناب مي
هاي مشهود بازيگر رقيب كه داراي توانمنـدي جهـاني اسـت،     به تحليل برتري
. را ارزيـابي كننـد   هاي نسـبي خـود   دهند برتري آنان ترجيح مي. تمايلي ندارند

بنـابراين،  . شـود  هاي نسبي اين افراد عليه نقاط ضعف دشمن متمركز مي برتري
پـذيري و   كنند عدم تقـارن الزم را براسـاس آسـيب    چنين كشورهايي تالش مي

هـايي فراگيرتـر باشـد،     هراندازه چنين شاخص. نقاط ضعف دشمن تحليل كنند
                                                            

1. Colin Gray 
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. شـود  امتقارن تأكيد كنند، بيشـتر مـي  اي بر جنگ ن احتمال اينكه بازيگران منطقه
 اي بيشـتر شـده اسـت    هـاي منطقـه   منازعة نامتقـارن در محـيط    بنابراين، امكان

)1998, p. 31.(  
اي در منابع ديگري نيـز بررسـي شـده     هاي منطقه مسئلة منازعة نامتقارن در محيط

افزاري در برابر  سختكند كه در نبردهاي متقارن، ابزارهاي نظامي  متيوز تأكيد مي. است
هـاي بازدارنـدگي مـورد     توان در ارتباط با تئوري اين امر را مي. گرفت يكديگر قرار مي
ت كُنـد و فرسايشـي داشـتند      در اين دوران، جنـگ . توجه قرار داد در جنـگ  . هـا ماهيـ

  .گيرند نامتقارن، كشورها از اين الگوي رفتاري و اين تفكّر فاصله مي
كه نيروها رو در روي يكديگر قرار ـ ز نبرد سنّتي و كالسيك  در جنگ نامتقارن، ا

اي  گونـه  دهنـد قـدرت خـود را بـه     كشـورها تـرجيح مـي   . شـود  اجتناب مي ـ  گيرند مي
به همين دليل، بـراي مقابلـه بـا توانمنـدي     . كار ببرند غيرمرسوم، نامتعارف و ابتكاري به

بنـابراين، در نبـرد   . كننـد  مـي استراتژيك دشمن، از ابزارهاي در دسترس خود اسـتفاده  
دهند نيروهاي خود را در محيطي متفـاوت و بـا    نامتقارن، واحدهاي سياسي ترجيح مي

ت و   هـاي منطقـه   ايـن امـر در محـيط   . كـار گيرنـد   ابزارهايي غيرهمگون بـه  اي از اهميـ
  ).23. ، ص1385متيوز، (پذيري بيشتري برخوردار است  امكان

 هـاي متفـاوتي از نبـرد    د كه جنگ نامتقارن در محـيط به اين ترتيب، بايد تأكيد كر
اي هسـتند؛ كسـاني كـه از     آيـد و مخاطبـان آن بـازيگران منطقـه     وجود مـي  كالسيك به

بـه ايـن   . كنند هاي بزرگ استفاده مي قدرت عملِابتكارِ سازيِ توانمندي خود براي خنثي
ي كالسـيك متفـاوت   هاي كامالً نويني دارد كه با نبردها ترتيب، جنگ نامتقارن شاخص

  . است
برند،  كار مي ها به ها و نئورئاليست هايي كه رئاليست در چنين شرايطي، حتي آموزه

مطـرح   هـاي پلوپـونزي   تاريخ جنگآنچه توسيديد در كتاب . گيرد مورد توجه قرار نمي
محور استفاده كردند، در رويكرد  منزلة زيرساخت انديشة قدرت كرد و بازيگران از آن به

تــوان  در چنــين فضــايي، مــي. تــي نــداردمربــوط بــه جنــگ نامتقــارن جايگــاه و اهمي
  : هاي جنگ نامتقارن را به اين شرح، مورد توجه قرار داد شاخص
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  انهشدت در فضاي امنيتي خاورمي درگيري كم. الف
شـدت   هـايي از درگيـري كـم    واقعيت رقابت سياسي و امنيتي خاورميانه براساس نشانه

اي  اين نوع درگيـري، در قالـب منازعـة نامتقـارن در محـيط منطقـه      . شكل گرفته است
خاورميانه فراگيري بيشتري داشـته اسـت و از طريـق ابزارهـاي متفـاوتي بـا نبردهـاي        

» قـدرت اقنـاعي  «اي تـوان و   زه كشـورهاي منطقـه  هراندا. شود كالسيك سازماندهي مي
اي  هـاي منطقـه   دست آوردن ابتكار عمل در نبرد و رقابت بيشتري داشته باشند، امكان به

هـاي   اي يكـي از نشـانه   به همين دليل، مديريت اقناعي در جنگ منطقـه . شود بيشتر مي
  . شود قدرت نرم محسوب مي

ـ حقّ. است» تانيحقّ« ،ترين موضوع قدرت اقناعي مهم ت بـه ايـن معناسـت كـه     اني
مبتنـي بـر سرشـت     ؛ مواضـعي كـه  اي بر مواضع خود پافشـاري كننـد   كشورهاي منطقه

، اتّخـاذ  اي ويژه واحدهاي منطقـه  عمومي بشر و ادراك شهروندان كشورهاي مختلف، به
   .شده است
ها كه بر رهيافت مكتب انتقادي و  ويژه آن به(هاي آمريكايي  اكنون استراتژيست هم

ايـن سـؤال را مطـرح    ) الملـل تأكيـد دارنـد    همچنين رهيافت نئوليبرالي در سياست بين
  اي را كنترل كرد؟  گر منطقه توان قدرت اقناعي كشورهاي چالش كنند كه چگونه مي مي

طالعات هاي مطالعاتي آمريكا براي پاسخ دادن به اين سؤال، م سهپژوهشگران مؤس
در ايـن  . اشـاره كـرد   P.E.Wتوان به  ها مي سهاين مؤس ةاز جمل. اند متنوعي انجام داده

سه افرادي مانند مادلين آلبرايت، وزير امور خارجة پيشين آمريكا، عضويت دارنـد مؤس .
هـاي   گر در حـوزه  هايي مانند چگونگي قدرت آمريكا و قدرت بازيگران چالش موضوع
  .ه اين مؤسسه استهاي مورد توج عاي، از موضو منطقه

گران اين مؤسسه در مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند كـه علّـت اصـلي     تحليل
افـزاري آنـان    هاي بزرگ را بايد در قابليت نرم اي با قدرت تداوم رقابت بازيگران منطقه

مربـوط بـه   اي  بنابراين، در نبردهاي منطقه. جستجو كرد» ت استراتژيكانيحقّ«در ايجاد 
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هـاي   ت اسـتراتژيك، جـايگزين سـالح   انيجنگ نامتقارن، مفاهيم جديدي، از جمله حقّ
  . استراتژيك شده است

هـاي دائمـي در    بيشتر رقابت. كند در اين شرايط، ماهيت منازعه و رقابت تغيير مي
. گيـرد  شـدت قـرار مـي    در فضاي كم) از جمله خاورميانه(هاي پرمخاطرة امنيتي  محيط
وجـود آورد   تواند مخاطرات امنيتي زيادي را براي آمريكا به ت مينه منازعة پرشدهرگو

)P.E.W Global Attitudes Project, 2003, p. 19.(  
ت جديـدي    از سوي ديگر، در دوران بعد از جنگ سرد، بازيگران منطقـه  اي هويـ

در شـرايطي كـه چنـين    . اند پيدا كرده و به خودآگاهي ايدئولوژيك و استراتژيك رسيده
گيري از ابزارهـايي   يابند، امكان بهره بازيگراني در كنش امنيتي خود به خودآگاهي دست

گيرنـد، بيشـتر    حوزة استراتژيك مورد توجه قرار مي كه ماهيت ايدئولوژيك دارند و در
  . شود مي

قابـل   1990هاي آسـياي مركـزي و قفقـاز در دهـة      اين امر در ارتباط با جمهوري
ت خـود را از راه طـرح      ها، اين بازيگران توانسته در اين منطقه. مالحظه است انـد هويـ

  . آورد، ارتقا دهند وجود مي به» ت سياسيحقّاني«هايي كه براي آنان  موضوع
تـوان انعكـاس    اي، مـي  گيري بسياري از كشورهاي جديد را در چنين منطقه شكل

بـه نظـر روزنـا، ابزارهـاي     . ت سياسي و گسترش ارتباطـات دانسـت  خودآگاهي، حقّاني
اي افـزايش   هاي منطقـه  ارتباطي توانسته است معادلة كنش سياسي كشورها را در حوزه

، افزايش تعـداد بـازيگران   1»انفجار جمعيت«هايي از جمله  موضوعدر اين ارتباط، . دهد
، )هـاي ارتبـاطي   از جمله تكنولوژي(هاي پويا  اي و تأثير تكنولوژي هاي منطقه در محيط

به اين ترتيـب،  . آورد وجود مي اي به هاي منطقه ت سياسي را در محيطزمينة ايجاد حقّاني
ت مقاومـت  «ستراتژيك خـود را از راه  هاي ا توانند هدف اي مي بازيگران منطقه و » هويـ

  . اي پيگيري كنند هاي نامتقارن در محيط منطقه همچنين درگيري

                                                            
1. Demographic Explosion 
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هـاي بـزرگ    هـاي اقتصـادي، انسـاني و اسـتراتژيك قـدرت      در اين فرآيند، هزينه
از سـوي  . گيرنـد  تدريج در شرايط فرسـايش قـرار مـي    اي كه به گونه يابد؛ به افزايش مي

هـا در رقابـت    گـري آن  كنند كه امكان كنش اي جديدي ظهور مي منطقه ديگر، بازيگران
اين امر، براي قدرت تهاجمي بازيگران مسلّط در سياسـت  . نامتقارن افزايش يافته است

هـاي   دهـد كـه درگيـري    آورد و نشـان مـي   وجود مي هاي بيشتري را به الملل، چالش بين
هـايي از مقاومـت    بنـابراين، جلـوه  . دارد افزاري اي، ماهيت نرم نامتقارن در محيط منطقه

اي نقـش   كه در امنيت منطقـه ـ افزاري شكل گرفته است و بازيگراني همانند آمريكا   نرم
» قدرت نـرم «هاي خود را از راه ابزارهاي  كنند هدف تالش مي ـ  ري دارندفراگير و مؤثّ

حقانيـت سياسـي    يافتـه بـراي تحقّـق    توان تالش سـازمان  اين امر را مي. پيگيري نمايند
  .متقابل دانست

افزاري به  توانند از راه سخت ويژه آمريكا، نمي هاي بزرگ، به در اين شرايط، قدرت
توان شـرايطي را درنظـر    براي مثال، مي. هاي استراتژيك خود برسند ها و خواسته هدف

ـ   گرفت كه آمريكا بـراي بـه   ـ  ت در محـيط جغرافيـايي افغانسـتان   دسـت آوردن حقّاني 
كنـد در كمـك بـه     تـالش مـي   ،)گيـري از ابزارهـاي نظـامي    به موازات بهـره (پاكستان 

در راستاي ايجاد  تالشي، گامي چنين. زدگان پاكستاني مشاركت مؤثّري داشته باشد سيل
  . استهاي بحراني  آفريني آمريكا در محيط حقّانيت سياسي براي نقش

  
  فضاي امنيتي خاورميانه قدرت نابرابر بازيگران و كنش نامتقارن در . ب

اي، نـابرابري   هاي منطقه هاي منازعة نامتقارن در محيط ترين شاخص يكي ديگر از اصلي
اي و  ، بــازيگراني در وضــعيت رقابــت منطقــه1990تــا دهــة . قــدرت بــازيگران اســت

  . نسبتاً برابري داشتندالمللي قرار داشتند كه قدرت  بين
. ه كه بر رقابت نيروهاي نابرابر مبتنـي اسـت  در دوران جديد، فرآيندي شكل گرفت

 ـ  اي دارنـد  اي جايگـاه و نقـش ويـژه    كه در محـيط منطقـه  ـ هر يك از نيروهاي خفته  
بـه   .انجـام برسـانند   به» موازنة قدرت«گري خود را بدون توجه به  دهند كنش ترجيح مي
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ت كـه  وجـود آمـده اسـ    ، شكل جديدي از موازنة قدرت بـه عبارت ديگر، در اين عصر
به همين دليل، قدرت نابرابر زمينة رويارويي بازيگران در منازعـة  . ت نامتقارن داردماهي

  . كند نابرابر را فراهم مي
. نابرابر بودن قدرت بازيگران، ناشي از تفـاوت آنـان در كـنش اسـتراتژيك اسـت     

ضـوع  اند، بر اين مو اي شركت داشته هاي منطقه برخي از نظاميان آمريكايي كه در جنگ
براسـاس  را گـري   تفـاوت بـازيگران، شـكل جديـدي از كـنش     براي آنان، . تأكيد دارند

  : گويند ميباره  در اين ها آنبرخي از . آورد وجود مي هاي قدرت نامتقارن به نشانه
كنـيم   اي آن است كه تصـور مـي   هاي منطقه ترين خطاي آمريكا در جنگ بزرگ

گيرنـد؛ در حـالي كـه چنـين      هاي ما بهره مي ديگران نيز از قاعده، ابزار و روش
در حقيقت، نيروهاي رقيب آمريكا، بيش از آنكه به مـا شـباهت داشـته    . نيست

 منزلـة  هنگي خود را بههاي فر كوشد ويژگي آمريكا مي. نددار تفاوت با ماباشند، 
گرايي  ديگران با ما متفاوتند و اين موضوع را مداخله. فرهنگ مسلّط ترويج كند

ها بايد نسبت به اين موضوع توجه داشته باشـند   آمريكايي. كنند آمريكا تلقي مي
مـان كـامالً بـا     هاي ارزشي فردي داريم و گرايش به كه ما پيشينة تاريخي منحصر

تواند خود را به جاي ديگران قرار دهد و بـر   آمريكا نمي. تديگران متفاوت اس
 ,Rowney, 1997(محدود كنـد  اين اساس قضاوت كند يا ديگران را انكار و 

p. 25(.  
ديگـر  از  گيـري از قـدرت،   تفاوت در نوع، ابزار، چگونگي كاربرد و محـيط بهـره  

ـ   به. استاي  هاي منطقه هاي نابرابري قدرت در محيط شاخص هـاي   ي، چـالش طـور كلّ
  : توان گفت بر اين اساس مي. اي ماهيت واقعي دارد هاي منطقه نامتقارن در محيط

افـزاري   اي در عصر جديد، پيش از هر چيز، ماهيت نرم منطقه هاي چالش -
  ؛دارد

 ؛محوري دارند تهاي هوي هايي نشانه چنين چالش -



  فصلنامة مطالعات جهان      60

برابر قدرت  افزاري داشته، در چگونگي اجراي چنين مطالباتي ماهيت نرم -
ـ  هاي نظامي و استقرار يگان افزاري، پايگاه سخت اتي آمريكـا و  هاي عملي

 .كند هاي بزرگ، ايفاي نقش مي ساير قدرت

مـدرن در دوران بعـد از جنـگ سـرد      هاي پسـت  ترين ويژگي جنگ اين امر اصلي
هاي كالسيك همگـوني   مدرن آن است كه با قالب ترين ويژگي جنگ پست اصلي. است
  . هاي ابتكاري است گري، رقابت و منازعه، داراي نشانه و در كنش ندارد

. انـد  اي پي بـرده  هاي منطقه ها به ناكارآمدي الگوهاي كالسيك در منازعه آمريكايي
اي  هاي بعد از جنگ سرد، به اين نتيجه رسيدند كه نبرد منطقـه  آنان براساس تجربة سال

پيـروزي  . آيـد  دست نمـي  گ ابزارمحور بهتنها از راه ابزارهاي كالسيك و در فضاي جن
گـري   كـنش هـاي ديگـري از قـدرت و     افزاري نيست و به نشانه انعكاس قدرت سخت

   .اي هماهنگي داشته باشد ماهيت نبردهاي منطقه با نيازمند است كه
ـ   هايي از قدرت نرم و ابتكارهاي غيرتحريك در اين فرآيند، شاخص ت آميـز، اهمي

قدرت رسـيدن بـاراك اوبامـا انعكـاس      گران، به به نظر برخي از تحليل. اند اي يافته ويژه
  . هايي براي امنيت ملّي آمريكا است چنين ضرورت

بـا  را گـري خـود    هاي چـالش  قدرت رسيدن، تالش كرد تا حوزه اوباما از زمان به
وپـا را ارتقـا دهـد،    كشورهايي همانند روسيه كاهش داده، سطح ارتباطات آمريكا بـا ار 

الملـل را پيگيـري كنـد و در نهايـت، روابـط خـود بـا         گرايي در روابـط بـين   چندجانبه
ويژه براي ديپلماسي  اين امر براي آمريكا و به. كشورهاي جهان اسالم را بازسازي نمايد

  . هايي از قدرت نرم را فراهم آورده است آمريكايي، جلوه
اي در  كـه قـدرت نـابرابر بـازيگران منطقـه      دهد در فضايي چنين روندي نشان مي

گيرد، احتمـال ظهـور    المللي شكل مي گر بين هاي بزرگ و نيروهاي مداخله برابر قدرت
ايـن امـر   . ناپـذير اسـت   هاي استراتژيك، اجتناب نقش نيروهاي فروملّي در روند رقابت

گيـري از   رهگرايي و تثبيـت حقّانيـت از راه بهـ    هايي از جنگ نرم، هويت براساس جلوه
  .آيد وجود مي قدرت يا بازدارندگي در برابر قدرت به
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افـزاري خـود، قـادر     هاي سخت براساس قابليت ،هاي بزرگ به اين ترتيب، قدرت
دهنـد از الگوهـايي بهـره     آنان ترجيح مـي . نخواهند بود بر چنين فرآيندهايي غلبه كنند

شد و در نهايت، كارآمـدي آنـان   هاي نظامي و اقتصادي كمتري داشته با گيرند كه هزينه
  .الملل ارتقا دهد هاي سياست بين را در موضوع

به نقل از سرلشگر رابرت اسكيلز، فرماندة دانشكدة جنـگ نيـروي    ،جيمز كيتفيلد
  :كند زميني آمريكا، بيان مي
هاي آينده ممكن است دشمن برتري نسبي خود را در برابر آمريكـا و   در جنگ

در دوران جديـد،  . دست نيـاورد  نظامي و استراتژيك به غرب، از طريق فنّاوري
ايـن  . آورد وجود مي ها، بيشترين قدرت را براي آنان به روح و ارادة جمعي ملّت

هـاي رقيـب چگونـه بـه روح و ارادة      گـروه : امر پرسش بنياديني را در پي دارد
يعني همـان  (هاي بنيادين غرب  كنند؟ در شرايط موجود، ارزش غرب حمله مي

هايي است  ، عدم تقارن)دهد چيزهايي كه از ديدگاه هانتينگتون به غرب معنا مي
برداري كنند  ها بهره كه مخالفان آينده به احتمال بسيار زياد خواهند كوشيد از آن

)1997, p. 226(.  
اي متنـوع   هاي فروملّي و بـازيگران منطقـه   هاي قدرت نابرابر در كنش گروه نشانه

تـوان   مـي . يابنـد  مـي اي  اي اهميت و كارآمدي ويژه هاي منطقه راناست و در شرايط بح
هـاي متفـاوتي    عامل رويارويي منافع بازيگراني است كه در گذشته نقـش  ،بحران :گفت

گـري خـود را تغييـر     كوشند در دوران جديد، معادلة رفتار و كـنش  اند، اما مي ايفا كرده
اي نقشي ايفـا كننـد، در    گر در محيط منطقه به اين معني كه هرگاه بازيگران كنش. دهند

اين امر نماد . شود تري ايجاد مي كننده ر و تعيينمؤثّ هاي المللي چالش برابر بازيگران بين
هـاي بـزرگ، عامـل ايجـاد      آفريني قـدرت  شود و در نقش قدرت نامتقارن محسوب مي

  . محدوديت است
كـار   در برابـر آمريكـا بـه    70و  1960هـاي   هـا در دهـه   چنين فرآيندي را ويتنامي

. ت و كارآمدي بيشتري يافته استاين روند در دوران بعد از جنگ سرد، اهمي. اند گرفته
هـاي معطـوف بـه مقاومـت در كـنش بـازيگران فروملّـي و         توان چالش مي ،براي مثال
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متيوز در تبيـين قـدرت نـابرابر    . اي را نمادي از مقاومت در برابر غرب تلقّي كرد منطقه
  :نويسد اي و نقش قدرت نرم در اين ارتباط، مي بازيگران در منازعة منطقه

آمريكايي  يها با روي زمين كشاندن جسد سرباز اواخر نيز سوماليايي در همين
هاي موگاديشو، توانستند حمايت عمومي از دولـت آمريكـا و سـاير     در خيابان

هـا بـراي تـداوم     كشورهاي دموكراتيك غربي را از بين ببرند؛ در حـالي كـه آن  
هـاي نـوين    ريدر شرايطي كه فنّاو. عمليات نظامي، به اين حمايت متّكي بودند

المللـي را در گـردآوري و    اي بـين  هاي رسـانه  هاي سازمان ارتباطات، توانمندي
دهـد، بايـد انتظـار داشـت كـه       اي افزايش مي طور قابل مالحظه انتشار اخبار، به

  ).13ـ  14. ص ، ص1385(پيدا كنند سرعت تكثير  چنين راهبردهايي به
اي، اهميت  منطقه هاي هدر منازعزاري برابري قدرت ابدهد كه  اين فرآيند نشان مي
ت، مقاومـت و مشـروعيت، در     فهمؤلّ. و كاركرد چنداني ندارد هايي مانند حقّانيت، هويـ

اين . دنشو هاي بزرگ، عوامل تأثيرگذاري محسوب مي هاي فروملّي و قدرت كنش گروه
سياسـت  امر توانسته است، براي كنترل قدرت تهاجمي و محـوري بـازيگران مـؤثّر در    

ت    به عبارت ديگر، مؤلفه. وجود آورد هاي الزم را به الملل، زمينه بين هاي يادشـده ماهيـ
اي  هـاي منطقـه   هاي اصلي منازعة نامتقارن در محـيط  شاخص ،بنابراين. افزاري دارد نرم

تـداوم   ،المللي اي و بين به همين دليل، در محيط منطقه دارد؛رويكرد و ماهيت نامتقارن 
هـاي   افزاري قدرت هاي سخت ابزارهاي نظامي و اقدام. است داشتهي بيشتري و كارآمد
  . تأثير و كارآمدي محدودي خواهند داشتبراي مقابله با چنين فرآيندي، بزرگ، 
  

  گرايي بازيگران ملّي و فروملّي در فضاي امنيتي خاورميانه هويت. 3
طور كلّي، در فضـاي   به. دارند گرا در خاورميانه، نقش و كنشي ابتكاري بازيگران هويت

رتري بهـره  اي از ابتكار عمـل مـؤثّ   اي و منازعة نامتقارن، بازيگر منطقه هاي منطقه رقابت
ت  «. گـري دانسـت   توان تنـوع حـوزة كـنش    علّت اين امر را مي. گيرد مي قـدرت هويـ «
چنـين رونـدي   . وجـود آورد  هـايي از مقاومـت سياسـي و امنيتـي را بـه      تواند جلوه مي

. شـود  الملل محسـوب مـي   ساز تداوم فرآيند مقاومت در محيط ساختاري نظام بين زمينه
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ت سـخت    زماني كه كنش بازيگران مسلّط نظام بين افـزاري و نظـامي دارد،    الملـل ماهيـ
  .شود رو مي هاي متعارض و متضاد نيز روبه ها با واكنش گونه اقدام اين
  

  ورميانههاي اجتماعي در خا كنش اعتراضي گروه. الف
ت . هاي اجتماعي اشـاره كـرد   توان به واكنش ها مي گونه اقدام از جمله اين گرايـي،   هويـ

هـاي   هاي بـزرگ، از نشـانه   قدرت هاي تهاجميِ گري در برابر سياست مقاومت و چالش
؛ افـزاري را ندارنـد   اين بازيگران ابزارهاي قدرت سخت. كنش بازيگران پيراموني است

اي قرار دارد، از ابتكار عمل مناسب و  به اين دليل كه حوزة تعارض در فضاي منطقه اما
گ هاي بزر تري برخوردار بوده، در نهايت، قادرند تهديدهايي را در برابر قدرت مطلوب

  :گويد مي باره افتخاري در اين. وجود آورند به
ـ   11توان به رخداد  در يك مطالعة موردي امنيتي مي مثابـة تهديـدي    هسـپتامبر، ب

در ايـن رخـداد، حجـم بـااليي از     . آمريكا اشاره كرد ةبزرگ براي اياالت متّحد
سـپتامبر آن   11از جمله كاركردهـاي مهـم   ... . تهديد براي آمريكا فعليت يافت

هاي نظامي بوش  در پي اين تحول، اقدام... . بود كه تهديدي بزرگ را توليد كرد
  .)23ـ  25. ص ، ص1385( شود صورت جدي پيگيري مي به
اگرچـه  . دبـو  كننـده  هـاي اقـدام   گروهابتكار عمل در دست سپتامبر،  11در حادثة 

هاي واكنشي مبادرت كردند، واقعيت مربوط بـه ايـن حادثـه نشـان      اقدامبه ها  آمريكايي
دهد كه در منازعة نامتقارن، همواره ابتكـار عمـل در اختيـار نيروهـاي فرودولتـي و       مي

اين حادثه نشان داد كه بازيگران فروملّي در منازعة نامتقـارن  . اي است منطقه كشورهاي
از سـوي ديگـر، ايـن امـر     . وجود آورند ها به را در آمريكايي» احساس ناامني«توانستند 

هـر  . آمريكا تـأثير بگـذارد   3»هاي امنيتي توقّع«و  2»ها توانمندي«، 1»هنجارها«توانست بر 
ه، از سوي كارگزاران اجرايي آمريكا، پيامدهاي رفتاري و بيـاني  هاي يادشد يك از مؤلفه

                                                            
1. Norms 
2. Capabilities  
3. Security Expectations 
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، پيامـدهاي متنـوعي   تهديـد امنيتـي   كه هـر  گرفتتوان نتيجه  مي ،بنابراين. داشته است
  . داشتخواهد 

كـه  ـ در فضـاي منازعـة نامتقـارن      ،بنابراين. دارد 1»ت انعكاسيماهي«اين پيامدها 
ابتكار عمل  ـ  دنشو آن محسوب مي 2»كارگزار« ،وملّيهاي فر اي و گروه بازيگران منطقه

ت رقابـت و     علّت آن را مي. در اختيار نيروهاي غيرساختاري خواهد بود تـوان در ماهيـ
هـاي   كنند زمينه الملل، تالش مي بازيگران فرادست در سياست بين. جستجو كردمنازعه 

 كـردن  هند براي محدودد به همين دليل، ترجيح مي. حفظ وضع موجود را فراهم آورند
المللي و ابزارهاي جنگ  گر، از الگوهاي ساختاري، نهادهاي بين هاي چالش نيروي گروه

  . مند شوند كالسيك، بهره
  

  گر در خاورميانه  تنوع بازيگران كنش. ب
ا هشـد رو  اين امر با واكنش بـازيگران غيردولتـي روبـه    چگـونگي كـنش بـازيگران     ؛ امـ

هـاي بـزرگ در    هـاي قـدرت   ها و ابتكار ت، اقدامگرا به كاهش كارآمدي، مطلوبي هويت
در آن . چنين فرآيندي در دوران جنگ سرد وجود نداشـت . خاورميانه منجر شده است

هـايي از   اي، جلوه هاي منطقه هاي بزرگ، براي كنترل بحران در محيط دوران، بين قدرت
قطبـي و در شـرايطي كـه آمريكـا درصـدد       اين امر در عصر يك. شد جاد ميهمكاري اي

  . گرايي بود، كاركرد خود را از دست داده است هژمون
توان به اين نتيجه رسيد كه در شرايط منازعة نامتقارن، در محيط  به اين ترتيب، مي

. ام دهنـد هاي خود را در فضاي انعكاسي انجـ  هاي بزرگ ناچارند اقدام اي، قدرت منطقه
هـا بـراي حفـظ     دستانة جرج بوش را اقدام آمريكايي جنگ پيشتوان  ميبه همين دليل، 

هـاي   گيـري از اسـتراتژي   اي، بـه بهـره   هـاي منطقـه   آنان در جنـگ . ابتكار عمل دانست
ت تهـاجمي  دستانه كه ماهي بنابراين، از استراتژي جنگ پيش. اند انعكاسي تمايلي نداشته

                                                            
1. Reflexive Nature 
2. Agent 
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ــا . نــدا دارد، بهــره گرفتــه امتــي آمريكــا ايــن اســتراتژي نتوانســت بــراي سياســت امني
ـ    . وجود آورد هاي الزم را به مطلوبيت ت در چنين شرايطي، سياسـت بـاراك اوبامـا ماهي

هايي از انعكاس رفتاري و همچنـين انعكـاس    توان جلوه در دورة او، مي .انعكاسي دارد
تي آمريكا مالحظه كردبياني را در سياست امني .  

هاي نامتقـارن، ابتكـار عمـل در اختيـار      اين امر بيانگر آن است كه در فضاي اقدام
هـاي امنيتـي    هايي، با دشواري هاي بزرگ نيست و آنان براي مقابله با چنين نشانه قدرت

از سـوي ديگـر، همكـاري نكـردن كشـورهاي غربـي بـا        . رو خواهند شـد  زيادي روبه
دسـتانة   برابر ناكارآمدي اسـتراتژي جنـگ پـيش    تي آمريكا، واكنشي درهاي امني سياست

تـي و  ايـن امـر، بـراي سياسـت امني    . اسـت  21جرج بوش و آمريكا در اولين دهة قرن 
  . وجود آورده است آميزي به استراتژي نظامي كشورهاي غربي، ماهيت تناقض

هـاي زيـادي    بايـد هزينـه   ،هـاي نامتقـارن   از يك سو، آنان براي مقابله بـا منازعـه  
تـي آمريكـا،   هـاي امني  توجهي آنان به اسـتراتژي و سياسـت   از سوي ديگر، بي. دازندبپر

دهنـد،   ها ترجيح مي در شرايط موجود، آمريكايي. كند ناپذيري ايجاد مي هاي پايان بحران
اي و نيروهاي فرودولتـي، از الگوهـاي    منطقه بازيگرانِ هاي نامتقارنِ براي مقابله با اقدام

اين الگو را ديويد پترائوس ارائه كرد. د شوندمن تي بهرهامني .  
 
  برآيند

اي آمريكا در دوران بعد از جنگ سرد، تحت تأثير شرايط سـاختاري   سياست خاورميانه
هـاي   سـاخت  ،المللـي  اي و بـين  در حوزة منطقه هرگاه. الملل قرار گرفته است نظام بين

ويـژه   تي دگرگـون شـود، زمينـة تغييـر در الگـوي رفتـاري بـازيگران، بـه        سياسي و امني
  . اي نيز فراهم خواهد شد هاي بزرگ و واحدهاي منطقه قدرت

گرايي  هايي از هويت خاورميانه با قالبكه دهد  المللي نشان مي فرآيند تحوالت بين
تـي  امنيبـا معضـالت   كـه  اين امـر بـر چگـونگي كـنش بـازيگراني      . رو شده است روبه

بر اين اساس، الگوي رفتاري آمريكا در برخـورد بـا   . خاورميانه درگيرند، اثرگذار است
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تـري   اي خاورميانه، نسبت به دوران جنگ سرد، ماهيت پيچيده و متنـاقض  محيط منطقه
توان به اين شرح مورد  را مي اين الگوي رفتاريهاي  ها و شاخص نشانه. پيدا كرده است
  : توجه قرار داد

ــل. 1 ــد سياســت     تحلي ــارة الگــو و رون ــا درب ــي آمريك ــارگزاران امنيت ــران و ك گ
توان  از جمله اين افراد مي. اند هاي متفاوتي ارائه كرده اي اياالت متّحده نگرش خاورميانه

اي  گونـه  بـه هريـك از ايـن افـراد،    . باري بوزان، مرشايمر، والت و برژينسكي را نام برد
  .اند جانبة آمريكا از اسرائيل، اعالم كرده سترده و همهمخالفت خود را با حمايت گ

. سازي پيـدا كـرده اسـت    خاورميانه در دوران بعد از جنگ سرد، ساختار بحران. 2
هاي بزرگ به  المللي قدرت در دوران قبل از جنگ سرد، فرآيندهاي رفتار سياسي و بين

ديد، اين الگو تحت تأثير در دوران ج. شد اي در خاورميانه منجر مي سازي منطقه بحران
ظهور نيروهاي گريز از مركز قرار گرفـت؛ نيروهـايي كـه در حاشـية سـاختار سياسـي       

 هـاي امنيتـي خاورميانـه تغيير   ـ  خاورميانه قرار داشتند و توانستند در سـاختار سياسـي  
  . ايجاد كنندبنياديني 
زمينـة  اي  هسـازي منطقـ   اي خاورميانه، براي بحـران  عدم توازن در قدرت منطقه. 3

 ـ  دهـد كـه حمايـت گسـتردة اقتصـادي      اين امر نشان مـي . وجود آورده است را بهالزم 
  . اي منجر شده است استراتژيك آمريكا از اسرائيل، به عدم توازن منطقه
الملـل را   آفريني آنان در سياست بـين  ظهور بازيگران فروملّي در خاورميانه و نقش

بـه ايـن   . ن امنيتي خاورميانه را تشـديد كـرده اسـت   توان از عواملي دانست كه بحرا مي
اي خاورميانـه نقـش    تنها در تعامل با بازيگران منطقه ترتيب، در دوران جديد، آمريكا نه

اي، نيازمند آن است كه واقعيت  يابي به ثبات منطقه كند، بلكه براي دست خود را ايفا مي
  . نمايدقدرت بازيگران فروملّي در خاورميانه را شناسايي 

گيـري كنـد كـه در فضـاي      آمريكـا از الگـويي بهـره    دادباري بـوزان پيشـنهاد   . 4
ق اين امر، تحقّ. دآورتي را فراهم ژئوپلتيكي خاورميانه، زمينة ايجاد وابستگي متقابل امني

نيازمند آن است كه اياالت متّحده نقش بازيگران هويتي در خاورميانه را شناسايي كند؛ 
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گري در فضاي سياسـي خاورميانـه، ابـزار و قـدرت مقاومـت       بازيگراني كه براي كنش
هاي  گيري بحران ساز شكل توان زمينه توجه نكردن به نقش چنين بازيگراني را مي. دارند
  . در خاورميانه دانست افزايش روبه

 يمطلوبيتتي آمريكا، دستانه در استراتژي امني ات و رفتار پيشگيري از عملي بهره .5
هـاي   مقابله با گـروه  رتي بوش در خاورميانه، بسياست امني. براي اين كشور ايجاد نكرد

تـي خاورميانـه   . بود تمركزگرا م تهوياين امر به افزايش روزافزون بحران در فضاي امني
 يتواند پيامدهاي پرمخاطرة اسـتراتژيك  طور كلّي، هرگونه منازعة نظامي مي به. منجر شد

ـ       را به گـرا در خاورميانـه    توجود آورد؛ پيامـدهايي كـه كـنش مقاومـت بـازيگران هوي
  . شود محسوب مي

سياست خارجي آمريكا در دوران اوباما تحت تـأثير فرآينـدهاي محدودكننـدة    . 6
جمهـور جديـد، تـالش كـرد الگـوي رفتـار        رئـيس . دستانه قـرار گرفـت   ات پيشعملي

اي را جـايگزين   گرايي منطقـه  هايي از چندجانبه استراتژيك آمريكا را تغيير دهد و جلوه
دسـتانه را از رفتـار    اوباما از سوي ديگر، تالش كـرد جنـگ پـيش   . گرايي كند جانبه يك

اي معطوف  هاي منطقه گيري اقدام در ازاي آن، براي شكل. استراتژيك آمريكا خارج كند
كار خاورميانـه فـراهم    همكاري و ائتالف با كشورهاي محافظه به موازنه، زمينه را براي

  . آورد
اگرچه . تي آمريكا در دوران اوباما دانستتوان بخشي از سياست امني اين امر را مي

تـالش   اوبامـا . اسـت  را نپذيرفتهوي هنوز محور راديكال در سياست امنيت خاورميانه 
هماننـد  (اي خود را با كشورهايي كـه از مـدل سـنّتي     كند محور اصلي تعامل منطقه مي

  . ، پيگيري نمايدگيرند بهره مي) همانند تركيه(و همچنين مدل ليبرال ) عربستان سعودي
ناديده گـرفتن   ،اي آمريكا در دوران اوباما ترين چالش سياست خاورميانه اصلي. 7

پذيرش چنين فرآيندي كار . گيرند لگوي هويت مقاومت بهره ميست كه از اابازيگراني 
  . دشواري خواهد بود
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الت سياسي مصر به سقوط مبارك منجر شود، شـكل جديـدي از تعامـل    تحو اگر
در دوران دموكراتيزاسـيون  . كـرد اي خاورميانه با آمريكا ظهور خواهـد   بازيگران منطقه
 اي آمريكـا در خاورميانـه   ت منطقـه ست امنيهايي مانند حماس در سيا خاورميانه، گروه

   .داشتجايگاه مؤثرتري خواهند 
هـاي اجتمـاعي    ، براي تحـرّك گـروه  2011 ةو همچنين ژانوي 2010در دسامبر  .8

 يتايـن امـر مـاهي   . وجـود آمـد   هـايي بـه   معترض در خاورميانه و شـمال آفريقـا زمينـه   
هاي اقتدارگرا مقابلـه   هاي معترض در صدد برآمدند با ساخت گروه. دموكراتيك داشت

  . كنند
هاي سياسي دموكراتيك در خاورميانه، زمينـة پيونـد نيروهـاي اجتمـاعي بـا       موج

هاي  گيري و كنش سياسي دولت اين امر بر جهت. دكن گرا را فراهم مي هاي هويت گروه
در چنين فرآيندي، آمريكـا ناچـار خواهـد شـد زمينـة      . ودخاورميانه تأثيرگذار خواهد ب

ايـن  . هايي همانند حماس و جهاد اسالمي را فـراهم آورد  ر و سازنده با گروهتعامل مؤثّ
تـي خاورميانـه   امني ـ  ساز بازسازي موازنة قدرت در فضاي سياسـي  توان زمينه امر را مي
  . دانست
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