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حسین بهمنش
چکیده

تحلیل و بررسی راهبرد امنیتی کشورها در نظام بین الملل همووار ا ددددوه هواا دانشومندا
سیاست بین الملل بود است .یکی ا نظریه هاا مطرح جهت تحلیول راهبورد امنیتوی کشوورها
نظریه نوواقع گرایی کنت والتز است که ا جنبه اا ساختارا و سیستمیک به این موضوو موی
پردا د .البته در گذر ما محققا مختلفی بوه تدودیل وتقویوت نظریوه والتوز پرداختوه انود توا
چارچوبی تحلیلی براا بررسی تطبیقی راهبرد امنیتی کشورها در دور هاا مختلف یا در مقایسه
با یکدیگر ارائه نمایند .نویسندگا در این مقاله قصد دارند با بهر گیرا ا مدل تددیل شد برت
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هنسن و پیتر تافت و آندرس ویول به بررسی راهبرد امنیتی ایرا در مقابل تحرکات ژئوپلیتیکی
اسالمی ایرا حاکی ا آ است که راهبرد امنیتی این کشور در قبال حمله آمریکا بوه افاانسوتا
ترکیبی ا دنباله روا و موا نه نرم بود در حالی که در اشاال عراق توسط آمریکا ،موا نه نرم و
در بحرا کنونی سوریه ،موا نه سخت وجه دالب راهبرد امنیتی ایرا بود است .بر این اساس،
پرسش اصلی مقاله چنین است :راهبردهاا امنیتی مختلف ایرا در مقابل تحرکوات ژئووپلیتیکی
آمریکا در منطقه خاورمیانه را چگونه میتوا تبیین نمود؟ دور مانی این پژوهش پس ا یوا د
سپتامبر  2001بود و سه واقده حمله امریکا به افاانستا  ،اشاال عوراق و تحرکوات آمریکوا در
سوریه مورد توجه قرار گرفته اند .یافته هاا پوژوهش حواکی ا آ اسوت کوه امنیوت نسوبی و
ایدئولوژا نسبی متایرهاا مستقلی میباشند که با بهر گیرا تلفیقی ا آنهوا مویتووا راهبورد
امنیتی ایرا در وقایع فوق را تبیین نمود.
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آمریکا در خاورمیانه پس ا یا دهم سپتامبر بپردا ند .نگاهی اجمالی به راهبرد امنیتی جمهوورا

مقدمه
هنگامی که در 11سپتامبر 2001هواپیماهاا مسوافربرا بوره هواا دوقلووا سوا ما
تجارت جهانی را در نیویورک در هم کوفتند ،جره دبلیو بوش دنیا را به موا و بور موا
تقسیم و عنوا کرد هر کس در مبار با تروریسم در کنار ما باشد با ما و اگر نباشود
بر ماست ،سپس بر طبل جنگ کوبید و مبوار طلبیودر رژیوم طالبوا در افاانسوتا را
پناهگا گرو تروریستی القاعد دانست و فرما حمله را صادر نمود .ایاالت متحود

79

سیاست جهانی

آمریکا به همرا دیگر همپیمانانش در اکتبر 2001به افاانستا حمله نموود .هور چنود
جمهورا اسالمی ایرا این حمله را به بهانوه مقابلوه بوا تروریسوم محکووم کورد اموا
بزودا در روند با سا ا افاانستا و ایجاد ساختار قدرت با نیروهاا بین المللوی بوه
مدیریت آمریکا همرا شد .در کنفرانس بن که در راستاا تصومیات سوا ما ملول و
براا روند انتقال قدرت به دولتی موقوت در افاانسوتا تشوکیل شود ،نماینودگانی ا
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کشورهاا مختلف ا جمله ایرا و اتحادیه اروپا به عنووا نوا ر در مراسوم افتتاحیوه
حضور داشتند .نتیجه این کنفرانس ،دولتی به ریاست حامد کر اا بود که ا حمایوت
آمریکا برخوردار بود و ایرا نیز بالفاصله آ را به رسمیت شناخت.
چندا بدد ،اجالس دو رو با سا ا افاانستا در توکیو آدا بوه کوارکرد کوه در
آ بیش ا شصت کشور -ا جمله ایورا  -و همچنوین هجود سوا ما بوین المللوی
حضور داشتند ( جام جم آنالین .)1030/10/00 :در این اجالس ،و یر خارجه ایرا
کمک پانصد و شصت میلیو دالرا جهت با سا ا افاانستا را وعد داد .در همین
راستا ،خاتمی نیز به کابل سفر کرد و توافقاتی با حامد کر اا امضا نمود.
در مجمو می توا گفت ،هر چند ایرا با تاکید و محور قرار داد نقش سوا ما
ملل متحد در بحث سا ماندهی اقتصادا و امنیتی بدد ا اشواال افاانسوتا در صودد
بود نقش و هدایت آمریکا را انکوار نمایود اموا در عمول بوا بسویارا ا سواختارها و
روندهایی که ایاالت متحد در همین راستا ایجاد و مدیریت کورد بوود ،همکوارا و
نقش موثرا در برقرارا ثبات و امنیت در این کشور ایفا نمود.

با این حال تالشهاا آمریکا پس ا یا د سپتامبر تنها بوه افاانسوتا محودود نشود و
حمله به عراق نیز در دستور کار ایاالت متحود قورار گرفوت و ایون کشوور در سوال
 2000بدو مجو شوراا امنیت به عراق حمله نمود .اکنو بوه نظور مویرسوید کوه
تالشهاا آمریکا تهاجمی تر شد و تاییراتی بنیادین را در ساختار و ژئوپلیتیک منطقه
در نظر دارد .در این میا  ،کمال خرا ا و یر امور خارجه وقوت ایورا در نخسوتین
ساعات آد ا عملیات امریکا علیه عراق طی ا هاراتی ضمن محکوم کرد این حملوه
گفت :این علمیات نظامی دیرقابل توضیح و فاقد مشوروعیت اسوت ولوی جمهوورا
اسالمی ایرا در این مخاصمه به نفع هیچ کدام ا طرفین وارد عمول نخواهود شود و
حریم هوایی ایرا به روا نیروهاا متخاصم بسته اسوت ( فوارس .)1031/12/22 :ا
طرفی دیگر ،سید محمد خاتمی در دیدار با و یر خارجه اسپانیا ،مواضع کشورما در
مخالفت با جنگ و کشتار مردم بیگنا عراق را تبیوین کورد و گفوت :پیامودهاا ایون
احیاا نقش لطمه خورد سا ما ملل متحد در جریا بحرا فدلی و نیز ایفاا نقوش
جدا سا ما ملل براا پایا جنگ ،گفت :شکسوتن حوریم سوا ما ملول ،خطورات
یادا براا صلح بوینالمللوی خواهود داشوت (فوارس .)32/1/ 11 :در جموع بنودا
مواضع جمهورا اسالمی ایرا در قبال اشاال عراق باید گفت ،ایرا حمله بوه عوراق
را بسیار جدا تر و پر رنگ تر ا افاانستا محکووم کورد و ا هموا ابتودا خواهوا
جلوگیرا و یا پایا جنگ شد و رایزنی هاا دیپلماتیک بسیارا در این راسوتا انجوام
داد ،اما همانگونه که آمد به هیچکدام ا طرفین کمکی نکرد و در عوین انتقواد تنود و
جدا ا اقدام آمریکا موضع بی طرفی ارائه نمود و پس ا اشاال نیوز بوه ایون رونود
ادامه داد.
در این میا بحرا سوریه حاکی ا روند دیگرا در راهبرد امنیتی ایورا اسوت .ایون
بحرا در مارس  2011میالدا با حادثه اا در شوهر درعوا در بحبوحوه بحورا هواا
داخلی کشورهاا عربی شرو شد .با شرو اعتراضات ،اکثر با یگرا مهم منطقوه اا
و فرامنطقهاا تکلیف خود را در قبال آ می دانستند :امریکا ،اتحادیوه اروپوا ،ترکیوه،
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جنگ منافع درب و امنیت بینالملل را به مخاطر میاندا د .رئیسجمهور با تاکید بور
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شوراا همکارا خلیج فارس خصوصاً عربستا و قطر ،حمایت و رضوایت خوود را
ا مدترضا اعالم نمودند و تاکنو نیز بوه توالش خوود در جهوت نفوو و مودیریت
اعتراضات افزود اند .ا طرف دیگر ایرا  ،حزب اهلل لبنوا  ،روسویه و چوین البتوه بوه
درجات مختلف به حمایت ا بشار اسد پرداخته انود ( نیواکویی ،بهمونش.)3 :1021 ،
ایرا  ،مدترضا در سوریه را ا جنس آنچه کوه در دیگور کشوورهاا عربوی رد داد
ندانسته و آنا را وابسته به با یگرا خارجی می داند و بوه صوورت جودا ا نظوام
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حاکم سوریه در برابر سواقط شود توسوط آمریکوا و همپیمانوانش حمایوت کورد و
گذشته ا حمایتهاا دیپلماتیک ،حتی ا کمک هاا فنی و نظوامی نیوز دریوک نکورد
استر کمااینکه فرماند سپا پاسدارا انقالب اسالمی نیز حضور پرسونل و مشواورا
سپا پاسدارا ایرا در سوریه را تایید کرد (صداا روسیه.)1021/1/21 :
بررسی اجمالی واکنش ایرا به تحوالت سوریه حاکی ا آ است که ایون کشوور
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به صورت جدا در مقابل آمریکا و سوایر متحودین منطقوه اا آ ماننود عربسوتا و
ترکیه ایستاد و ا همه قابلیتهاا خود براا حفظ رژیم سوریه استفاد کرد کوه ایون
امر خود مینه تنش جدا در روابط ایرا و آمریکا را موجب شد اسوت .البتوه بایود
توجه داشت که با قدرت گیرا جریانات تکفیرا ماننود داعوش و نواتوانی دورب در
مدیریت اوضا  ،ایاالت متحد ا انجام اقدامات جدا براا سقوط اسد اجتناب کرد
و با طمانینه بیشترا به تحوالت سیاسی این کشوور موی پوردا د و البتوه همچنوا ا
جریاناتی مانند ارتش آ اد که آنها را مخالفا میانه روا اسد می داند ،حمایوت موی-
کند .به طور کلی بررسی اجمالی واکنشهاا ایرا به وقایع فوق حواکی ا تفاوتهواا
بار ا است که نیا مند شناسایی دقیق و تبیین است .براا این مقصود ،نویسندگا در
ادامه به بحث راهبردهاا امنیتی پرداختوه و ا ایون منظور توالش موی کننود توا نوو
واکنشهاا راهبردا ایرا را در قالب مولفه هایی چو موا نه و دنبالوه روا ار یوابی
نمود و در نهایت به تبیین چرایی این راهبردهاا مختلف براساس متایرهاا مسوتقل
پژوهش بپردا ند.

 .0چارچوب نظری :تبیین راهبردهای امنیتی مختلف بازیگران در مقابل نظم تک
قطبی
در رابطه با ساختار نظام بین الملل کنونی و رفتار دولتهوا مباحوث مختلفوی مطورح
شد است .کنت والتز بیشتر به دنبال بررسی این موضو بود کوه چورا دولوتهوا در
نظام بینالملل به ردم تفاوتهایی که ا نظور سیاسوی ،ایودئولوژیک و دیور دارنود،
رفتار مشابهی را در سیاست خارجی به نمایش میگذارنود؟ (مشویر اد )110 :1033 ،
بر این اساس است که وا ،سطح تحلیل را ا دولتها بوه سواختار نظوام بوینالملول
منتقل می سا د .ساختار نظام بین الملل آنارشیک است ،این به مدناا نبود انحصار در
خصوص کاربرد مشرو قدرت است .آنارشی در تحلیل والتوز ا روابوط بوینالملول،
جایگاهی ثابت و همیشگی دارد .این مفهوم به طور اساسی بوه مدنواا آ اسوت کوه
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نظام بین الملل فاقد ساختار اقتدار فراملی است که قادر باشد مقررات و قوانین خوود
ا نظر نوواقع گرایی ،تمام دولت هاا موجود در نظام بین الملل ا لحاظ کوارکردا
به واسطه وجود فشارهاا ساختارا در وضدیت مشابهی به سر موی برنود کوه باعوث
تحمیل نظم و روشی خاص به دولت ها می شود .ا جمله اینکه همه دولت ها بایود
قبل ا هر چیز به دنبال حفظ امنیت باشند .با وجود آنکه این با یگرا به طور مشوابه
عمل میکنند ،ولی ا لحاظ تواناییها و قابلیت ها بوا همودیگر تفواوت دارنودر یورا
همیشه در نظام بین الملل نوعی دگرگوونی در تو یوع قودرت بوه صوورت نامسواوا
مشاهد میشود ( .قوام) 32-20 ،1032 ،در رابطه با ساختار کنونی نظوام بوین الملول
نیز محققا نوواقع گرا مباحث مختلفی را مطرح میکنند« .کنت والتوز» برآنسوت کوه
ساختار نظام بین المللی پس ا جنگ سرد یک ساختار توک قطبوی اسوت کوه در آ
ایاالت متحد آمریکا قدرت بالمنا

می باشد .لکن به نظر وا نظام تک قطبی ا بی

ثبا ت ترین نظام هاست که در پایا به یوک موا نوه جوویی در برابور قودرت هژموو
خواهد انجامید(.رضایی )232 ،1031 ،ا منظرا واقوع گرایانوه ،نظوام توک قطبوی در
مقایسه با سایر نظام ها ،بی ثبوات تور اسوت و باعوث بورو واکونش هوایی ا سووا

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة سوم ،شمارة چهارم ،زمستان 3131

را به اجرا درآورد ( سا مند ،عظیمی و نظرا.)212 ،1032 ،

کشورهاا قدرتمند و ضدیف می شود که در نهایت موجب ایجاد موا نوه موی شوود
(عسگرا .)01 :1031 ،بنابراین نظر ،ابرقدرت بود در ات خود فرسایش آور استر
یرا سایر دولت ها تالش می کنند قدرت یاد این ابرقدرت را کاهش داد و موا نوه
نمایند و این کار را ا طریق ائتالف ها و باال برد توانایی هاا خود میسر می سا ند.
به عبارت ی دیگر ،در سیستم تو یع قدرت تک قطبی ،سایر دولت ها اساساً تک قطوب
را تهدید کنند و یا آور می دانند و این به نو کنش تک قطب مربوط نمی شوود.
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بطور منطقی مانی که نظام بین الملل در وضدیت آنارشی بود و دولتی فراملی بوراا
اعمال قوانین و مقررات وجود نداشته باشد ،خود یارا بوه عمود تورین ابوزار بوراا
بقاا کشورها تبدیل می شود .فشارهاا ناشی ا کشمکش و تقابول در کنوار ماهیوت
بی ثبات نظام بین الملل موجب می شود استراتژا موا نه قدرت علیه کشورهایی کوه
قدرت آنها به سرعت درحال افزایش بود و جوا طلبوی هژمونیوک دارنود ،بوه نظور
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عقالنی باشد ( سا مند ،عظیمی و نظرا.)210 : 1032 ،
عد اا دیگر ا واقع گرایا ساختارا ،اینکه شکل گیرا نظام چنود قطبوی پیامود
اجتناب ناپذیر نظام تو یع قدرت تک قطبی است را قبول ندارنود .ولفوورت ،ضومن
توصیف ساختار نظام بین المللی به عنوا نظام تک قطبی ،برآنسوت کوه دلبوه کامول
آمری کا مانع ا با گشت به حالت موا نوه قواسوت .بوه نظور وا هویچ قودرت عظویم
دیگرا در موقدیتی نیست که بتواند یک سیاست تفوق آمیوز را در جهوت جنوگ یوا
رقابت درا مدت با ایاالت متحد پیش ببرد و هیچ یک جرات ندارنود عملوی انجوام
دهند که رویارویی و دشمنی آمریکا را متوجه خود نمایند .به همین خاطر بر خوالف
نظر والتز او برآنست که نظام تک قطبی یک نظام باثبات است ( رضایی232 :1031 ،
) .ولفورت همچنین بوه مباحوث ژئووپلیتیکی و فاصوله جارافیوایی آمریکوا ا سوایر
چالشگرا نظام تک قطبی تاکید و نتیجه گیرا میکند که این وضودیت بوراا توداوم
نظام تک قطبی مساعد است.
هنسن نیز استدالل می کند که تک قطوب بوا نشوا داد نیوتهواا خیرخواهانوه
میتواند دورا تک قطبی را تداوم بخشد ( هنسن  ،تافت و ویوول .) 22-22 :1020 ،

علی ردم این نظر ،باید اینگونه قضاوت کرد کوه اتفاقوات روا داد در ابتوداا قور
بیست و یکم نشا می دهد که تک قطب یدنی آمریکا به ویژ در دورا جوره دبلیوو
بوش تمام مدیارهاا طوالنی کرد ساختار تک قطبی و یوا عودم موا نوه برابور آ را
نقض کرد است .آمریکا با حمله به افاانستا و عوراق و تهدیودات موداوم ایورا بوه
صورت مشخص ،هم ماهیت تهدیدگرا خود را نشا داد و هم در منطقو اوراسویا و
خاورمیانه ،حضور عینی و نظامی پیدا کرد است .عوالو بوراین ،همووار قلمروهواا
ژئوپلیتیکی قدرت هاا منطقه اا مانند روسیه را مورد چالش قرار داد اسوت .ا ایون
منظر می توا چالشهاا اخیر روسیه و آمریکا در مناطقی چو گرجستا و اوکوراین
را تبیین نمود .در این میا باید توجه داشت که رهبور سیسوتم توک قطبوی اگور چوه
قدرتمند است ولی در مقابل احتمال موا نه بسیارا ا قدرتهاا درجه دوم و یا هموه
آنها در قالب یک کنسرت ایمن نیست .در واقع واژ هژمو جهانی مناسب حکومتی
و در هرجایی ا جها به اقدام مورد نظر خود مبادرت ور د .حال آنکوه در سوالهاا
اخیر ایاالت متحد با چالشهایی جدا مواجه شد است( متقی.)12 :1031 ،
یکی ا مباحث مهم در حو مطالدات بوین المللوی ،راهبردهواا امنیتوی مختلوف
با یگرا در مقابل تک قطب است که میتوا در قالب چهار راهبرد موا نه نرم ،موا نه
سخت ،دنباله روا نرم و دنباله روا سخت تدریف نموود .موا نوه سوخت ،رفتوارا
است که در آ دولت ها راهبرد هایی را براا ایجاد و رو آمود سوا ا قابلیوت هواا
نظامی خود اتخا و همچنین ائتالف ها و ضد ائتالف هاا رسمی یوا دیور رسومی را
نیز ایجاد و حفظ می کنند ،بدین منظور که با قابلیوت هواا قدرتمنودترین دولوت یوا
دولت تهدیدگر برابرا کند .موا نه نرم ،راهبردهایی را در بر مویگیورد کوه مبتنوی بور
ائوتالف سووا ا و تداموول دیپلماتیوک در چووارچوب نهادهوواا بوین المللووی و فقوودا
اتحادهاا نظامی و به دنبال آ است که هزینه هاا قدرتمنودترین دولوت یوا دولوت
تهدیدگر براا حفظ قابلیت هواا نسوبی اش را افوزایش دهود .دنبالوه روا سوخت،
رفتارا است که در آ دولت ها راهبردهایی را براا ایجاد و رو آمدسا ا قابلیوت-
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هاا نظامی خود و همچنین ایجاد وحفظ ائتالف و ضد ائتالف هواا رسومی و دیور
رسمی براا حمایت ا دولت تهدیدگر یا قدرتمندترین دولت به کار می بندند .دنباله
روا نرم نیز راهبردهاا دنباله روا دیر مستقیم ،تاکتیکی یا محدود را در بر می گیرد
که عمدتا ا طریق پیوستگی و تدامل دیپلملتیک و نبود اتحادهاا نظامی دو یوا چنود
جانبه به منظور حمایت ا قدرتمندترین دولت یا دولت تهدیدگر انجوام موی گیورد (
هنسن  ،تافت و ویول .) 12-20 :1020 ،

14
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در این میا نکته پر اهمیت این است که چه عواملی تدیین کننود راهبورد اعموال
شد ا سوا یک دولت است؟ هنسن ،تافت و ویول در پاسخ به این پرسش بوه سوه
متایر مستقل اشار می کنند که عبارتند ا قدرت نسبی ،امنیوت نسوبی و ایودئولوژا
نسبی .متایر قدرت نسبی در جها تک قطبی شدیدا به نفع آمریکا نامتقوار اسوت و
هیچ با یگرا قدرت قابل مالحظه اا براا موا نه و عرض اندام در برابر تک قطوب
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را ندارد .در حقیقت تو یع نامتقار قدرت به نفع یک دولت ،وضودیت مهموی بوراا
سیاست خارجی و راهبرد امنیتی همه دولت ها در نظام بین الملول ( ا جملوه توک
قطب) و تهدید بالقو اا براا اکثر دولت ها در نظام بین الملول (بجوز توک قطوب)
استر با این حال این وضدیت ،انگیز هواا روشونی را بوراا تدقیوب راهبورد هواا
مشخصی فراهم نمی آورد و همچنین نمی تواند تمایزهاا بوین دولوت هوا را تبیوین
کند .متایر مستقل دیگر امنیت نسبی استر بدین مدنا که امنیت نسوبی بوا یگر موورد
مطالده در چه اندا اا قرار داردر در این میوا  ،نقوش توک قطوب بسویار پراهمیوت
است .تک قطب ممکن است ا طریق ایجاد اتحاد یا مستقر کرد نیروها بوراا یوک
دولت ،امنیت را براا آ فراهم آورد و بر این اساس انگیز دنبالوه روا را در کشوور
مذکور ایجاد نماید .ا سوا دیگر ،تک قطوب ممکون اسوت ا طریوق تقویوت یوک
ساما منطقه اا یا جهانی که علیه منافع یک دولت اسوت و توالش بوراا اجبوار آ
دولت در پیروا ا عناصر اصلی آ ساما منطقهاا یا جهانی ،احتمال منا عه را براا
آ دولت افزایش دهد ،در این حالوت دولوت مزبوور انگیوز قدرتمنودا دارد کوه در
مقابل تک قطب به موا نه بپردا د .در نهایت ،تک قطب ممکن است نقشی دیر فدال

در امنیت یک دولت ایفا کند ،تقریبا آ دولت را آ اد بگذارد تا خودش بر پایه منطوق
مورد به مورد ،راهبرد موا نوه یوا دنبالوه روا را برگزیرنود .سوومین متایور مسوتقل،
ایدئولوژا نسبی است که در نو نرم یا سخت بود موا نه یا دنباله روا تاثیر گوذار
است .ایدئولوژا نسبی بدین مدنا است که ایدئولوژا با یگرا نسبت به توک قطوب
چه تفاوت هایی دارد و در این راستا ،فاصله ایدئولوژیک بین نخبگا حاکم در توک
قطب و نخبگا حاکم در سایر دولت ها داراا اهمیت محورا استر بوه طوور کلوی
استدالل شد که اگر فاصله ایدئولوژیکی میوا توک قطوب و بوا یگرا

یواد باشود،

موا نه به سمت سخت و دنباله روا به سمت نورم پویش موی رود و بوالدکس یدنوی
فاصله ایدئولوژِیک کم ،موا نه را در شکل نرم و دنبالوه روا را در شوکل سوخت آ
تردیب میکند( هنسن  ،تافت و ویول .) 22-00 :1020،
درجمع بندا کلی موارد آمد و تداریف ارائوه شود موی تووا مودل را اینگونوه
می نماید و تنها در تکمیل گزار نهایی و در کنار سایر متایور هوا کموک موی نمایودر
بنابراین در این مدل بصورت اولیه کنار نهاد می شود .متایور امنیوت نسوبی اهمیوت
بسیار دارد و مشخص می کند که با یگر در مقابل تک قطب موا نه و یوا دنبالوه روا
می کند و ایدئولوژا نسبی مشخص می کند کوه ایون موا نوه و دنبالوه روا ا نوو
سخت است و یا نرم.
امنیت نسبی

فاصککککله ایککککدئو وژیکی

فاصله ایدئو وژیکی کوتاه

طوالنی

یاد
کم

دنباله روا نرم

دنباله روا سخت

موا نه سخت

موا نه نرم

 .5راهبرد امنیتی ایران در قبال حمله آمریکا به افغانستان و تحوالت بعدی
طبق مستنداتی که در مقدمه گفته شد و بنابر آنچوه کوه در چوارچوب نظورا تحوت
عنوا موا نه و دنباله روا توضیح داد شد ،مشخص است که ایرا در قبوال اشواال
افاانستا توسط آمریکا ،قبل و در هنگام حمله به موا نه نرم آ هم به صورت مالیم
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و انتقاد گونه و بدد ا سقوط طالبا نیز در کموک هواا بوی دریوک بوه دولوت موورد
حما یت آمریکا و همراهی نسبی با سیاستهاا دورب بوه دنبالوه روا نورم دسوت د
است .براا اینکه چرایی این مواضع را توضیح دهیم ،بنابر مدل نظرا مقاله دو مؤلفوه
امنیت نسبی و ایدئولوژا نسبی را بررسی میکنیم.
 .5-0تأثیر اشغال افغانستان بر امنیت نسبی جمهوری اسالمی ایران
بنابرآ نچه که در مدل نظرا آمد ،اگر امنیت نسبی ایرا طی اشاال افاانستا باال رفتوه

11
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باشد باید انتظار دنباله روا ا جانب ایرا را داشت و اگر امنیت نسبی کواهش یافتوه
باشد باید انتظار موا نه را داشتر بنابراین باید به مشخصه هاا دولت سرنگو شود
افاانستا و تبداتی که ا این سقوط ناشی میشود نگاهی انداخت .دراین راستا به دو
مؤلفه امنیتی پرداخته می شودر ابتدا تبدات حضور طالبوا در عرصوه منطقوهاا بوراا
ایرا و سپس تبدات قومی ،اجتماعی آ در عرصه داخلی ایرا بررسی مویشوود .بوا
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این حال بهتر است در ابتدا نگاهی اجمالی بر شکل گیرا گرو طالبا در افاانسوتا
و پیامدهاا آنمیکنیم  .بر این اساس ال م است گریوزا هور چنود کوتوا بور اشواال
افاانستا توسط شوروا و وضدیت بین المللی و منطقه اا افااتستا در دهوه 1230
میالدا داشته باشیم.
نیروهاا ارتش سرد شوروا در دسامبر  1212میالدا بوا اشواال افاانسوتا جنگوی
جدید را آدا کردند کوه نوه سوال طوول کشوید و پاکسوتا ناخواسوته ،دیررسومی و
دیرمستقیم به یکی ا طرف هاا درگیر در آ تبودیل شود( عطوایی ،شوهورند :1021
 .)22پاکستا و متحدا آ ا مذهب به عنوا سالحی در برابر نیروهاا شووروا در
افاانستا استفاد کردند و اشاال این کشور را تحت عنوا جنوگ میوا مسولمانا و
کافرا مفهوم پردا ا کردند .ایدئولوژا جهاد در دستور کوار مبوار قورار گرفوت و
نیرویی به نام مجاهدین در ایون دور پوا گرفوت کوه سوا ما اطالعوات پاکسوتا و
سا ما اطالعات آمریکا نقش اصولی را در شوکل گیورا آ ایفوا کردنود ( عطوایی،
شوهورند .)22 :1021 ،در حقیقوت جنوگ در افاانسووتا یوک فرصوت طالیوی بووراا
پاکستا بود تا بتواند در سایه آ کمکهاا آمریکا و دولتهاا نفتوی خلویج فوارس بوه

گرو هاا جهادا را به هر عنوانی وارد کشور سا د و نیز ا موضع قدرت بوه عموق
استراتژیکی خود خصلت پاکستانی دهد (ماهنامه شاهد یارا .)13 :1020 ،
ا طرفی دیگر ،پیرو ا انقالب اسالمی در ایرا نیز براا عربستا بوه مفهووم هوور
رقیبی دیگر در جها اسالم تدبیر شد که به نحوا خود را داعیه دار رهبرا مسلمانا
جها عنوا می کند .به عالو  ،اشاال افاانستا توسط ارتش سرد شوروا نیز یوک
کشور اسالمی سنتی منطقه را در حلقه کشورهاا سوسیالیستی قرار داد.
حمایت عربستا ا گرو هاا خاص مجاهدین بوا اسوتراتژا پاکسوتا و آمریکوا
هماهنگ بود .عربستا پول و اسلحه فراوا در اختیار بنیادگراترین گورو هواا سونی
پشتو قرار میداد و افاانهاا شیده را نادید میگرفت .عربستا به طور جداگانه نیوز
آ دسته ا افاانهایی را که به ترویج وهابیت می پرداختند تحت حمایت قرار میداد.
البته ایرا نیز به سهم خود ا مجاهدین افاانی حمایوت موی نموود و در ایون راسوتا
جهادا سرانجام بساط حکومت کمونیستی را برچیدند و قدرت را در کابل در دست
گرفتند .با این حال آنها حدود چهار سال با تحریک بیگانگا به جا هوم افتادنود ،و
در این کشور جنگهاا خوونینی روا داد کوه پیامودهاا نواگوارا بوه همورا داشوت
(ماهنامه شاهد یارا  .)12 :1032 ،در هموین اوضوا آشووب د افاانسوتا بوود کوه
جماعتی به نام طالبا ا مر هاا پاکستا وارد افاانستا شود و شورو بوه تصورف
شهرها کردند .در واقع این افراد طلبه هاا علوم دینی بودند که ا افاا ها ،عرب هوا
و پاکستانی ها تشکیل یافته بودند .تربیت طلبه ها و دانش آموختگا مدارس موذهبی
افاانی تحت تأثیر تدالیم برگرفته ا مدرسه هواا دینوی عربسوتا و پاکسوتا  ،باعوث
ایجاد دیدگاهی ضد شیدی و حتی ضد ایرانی در میا این طلبه ها شد به طورا کوه
رافضی و ملحد دانستن شیدیا جزو اولین آمو شهاا مرسوم و متداول بین گورو -
هاا جماعات تبلیای پاکستا و عربستا به شمار می رود ( رقانی.)110 : 1032 ،
در این راستا آمو هاا اسالم سلفی در منطقه شورو بوه نضوج و قودرت یوابی
گرفت .اسالم سلفی مبار جو که میراث وهابیت در شبه جزیر عربستا است و بوه
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گفتما نوبنیادگرایا و القاعد تسرا یافته ،در واقع تحووالت اجتمواعی -سیاسوی را
ولو به طور ابزارا ،با تفاسیر مختلف قرآنی توجیه موی کنود.این جریوا  ،بوا هنیتوی
جزمی با بسیارا ا مسائل ،با عنوا هایی چوو شورک ،و بودعت مبوار موی کنود
(ابراهیمی .)131 :1032 ،بدین ترتیب اوضا افاانستا شدیدا بوه نفوع رقیبوا ایورا
یدنی عربستا و پاکستا پیش رفت .گلبدین حکمتیار نخسوت و یور وقوت و رهبور
حزب اسالمی افاانستا در این بار چنین می گوید« :جنبش طالبوا در سوال 1012
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در پاکستا پایه گذارا شد .در ما بینظیر بوتو و توسط ژنرال نصویر اهلل بوابر و یور
کشور بینظیر بوتو .پاکستا  ،آمریکا ،سودودا و اموارات متحود عربوی ایون گورو را
ساختند و تجهیز کردند .هدف این بود تا ا این گرو علیه مجاهدین و در رأس آنهوا
حزب اسالمی استفاد کنند .شوراا طالبا رو  11فروردین سوال  1012بوا تشوکیل
نشستی با شرکت  1200روحوانی در قنودهار ضومن اعوالم مالعمور بوه عنووا امیور
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المؤمنین علیه حکومت مجاهدین در کابل اعالم جهاد نمود ،و در پواییز هموا سوال
کابل را به اشاال خود درآورد ( ماهنامه شاهد یارا .)11-11 :1020 ،
بدین ترتیب طالبا با شکست مجاهدین به کابل دست یافت و شرو بوه قلوع و
قمع مخالفین بخصوص شیدیا کرد .در پی قدرت یافتن طالبوا و بورو احساسوات
ضد شیدی این جنبش ،بهویژ پس ا شوهادت دبیور کول حوزب شویدی وحودت ،و
همکارا ارشد وا ،عربستا مصمم به حمایت همه جانبه ا طالبوا گردیود .در پوی
این حادثه ایرا رفتار طالبا را به شدت محکوم کرد (نظرا.)112 :1032 ،
در واقع اعمال طالبا چنا بر ضد شیدیا و جمهورا اسوالمی ایورا بوود کوه
آمریکا سالها قبل پیشبینی نمود که ایرا به دالیل مذهبی با طالبوا خواهود جنگیود.
ایرا خود را رهبر شویدیا موی دانود و آ ار شویدیا هوزار (  12در صود جمدیوت
افاانستا ) توسط طالبا و کشتار شیدیا پاکستا  ،عزم ایرا را براا حمایت ا اتحاد
شمال و به خصوص وحدت اسالمی راسختر نمود .ایرا به امید نفو بر پشتو هواا
سنی و وادار نمود آنها به سهیم کرد هزار ها و همچنین تاجیک ها و ا بک ها در
قدرت ،کمک هاا مالی و تدارکاتی فراوانی براا اتحاد شومال ارسوال نموود .بدود ا

سقوط مزار شریف و قتل عام هزار ها توسط طالبا ( و قتل دیپلماتهاا ایرانوی در
کنسولگرا ایرا در بهار سال  ،) 1011ایرا  200هزار نیرو در امتداد مر هواا ایورا
و افاانستا مستقر کرد ( بورمرگ .)122-120 :1031 ،به طور کلی میتوا گفت کوه
نگرانی و هوراس مقاموات عربسوتا ا اهوداف اسوتراتژیک ایورا در افاانسوتا  ،در
حمایت ا جنبش طالبا بسیار موثر بود .این نگرانی مقامات سدودا را وادار کرد توا
با تقویت بنیاد گرایی جدید ،به تضدیف نفوو ایورا در افاانسوتا بپوردا د ( نظورا،
 .)112-110 :1032موضو دیگرا کوه باعوث نگرانوی ایورا موی شود ،مربووط بوه
مر هاا شرقی کشور با افاانستا و پاکستا بود .در واقع هرچوه بوه سووا مر هواا
شرقی ایرا پیش برویم ،بر جمدیوت اهول سونت افوزود مویشوود .وجوود اکثریوت
جمدیت سنی مذهبی در حاشیه مر در حالی که در کشور ایورا جوزا اقلیوت هواا
مذهبی محسوب می شود و در کشور افاانستا اکثریت بوا اهول سونت اسوت ،خوود
ویژ آ که بیشتر جمدیت اهل سونت در مر هواا شورقی حنفوی موذهب هسوتند و
تدصب خاصی نسبت به هم کیشا خود دارند .البته اگر بر دو عامل فوق ،وجود با
مشترک را نیز بیفزاییم ،در آ صورت ارتباط میا مر نشینا راحتتر خواهد بود .بوه
ویژ در دو استا هرات و فرا ت ارتباط بانی بین ساکنین حاشیه مر با ساکنین ایون
دو استا به راحتی صورت می گیرد ( رقانی.)132 :1032 ،
ا طرفی دیگر ،طالبا متاثر ا شاخه هوا افراطود دیوبندیسوم و تلفیوق آ بوا
آمو ها وهابیسم ،شیده را یکد ا دشمنا اصلد خود بر می شمارد و با توجوه بوه
هم جوار منطقه نفو طالبوا (افاانسوتا و پاکسوتا ) بوا مهوم تورین کشوور تحوت
حاکمیت یک حکومت شیده (ایرا ) ،به طور اتد امنیت منطقه را تهدید موی کنود (
نکویی .)11 :1032 ،براین اساس ،سطح رابطه ا ایرا بوا طالبوا در موا حکوموت
این گرو برافاانستا  ،بر میزا امنیت مر هاا شرقی کشور توأثیر مسوتقیمی داشوت.
البته روابط ایرا با طالبا فرا و نشیب هاا متدددا داشتر به طورا که ایون رونود
ا عدم وجود رابطه رسمی بین دو طرف تا روابط خصمانه و صف آرایی براا جنگ
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ادامه داشت ،اما به طور کلی ،هرگا روابط بین ایرا و طالبا رو به تیرگی نهواد  ،دو
طرف با دخالت در کشور مقابل ،سدی در لطمه د به منافع دیگرا کردند .به عنوا
نمونه بدد ا حادثه ا مزار شریف و به شهادت رساند کارکنا کنسولگرا ایرا در
آ شهر توسط طالبا و انجام دو مانور  00و  200هزار نفرا توسط ایرا در اطوراف
مر شرقی ،روابط ایرا و طالبا بسیار تیر شود و طالبوا بوا انجوام اقوداماتی نظیور
حمایت و تسلیح مخالفین نظام و اقداماتی ا این قبیول ،سودی در نواامن کورد مور
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شرقی کردند ( رقانی.)111 :1032 ،
ا طرفی دیگر حضور طالبا پناهگا و جوالنگاهی براا گرو هواا تروریسوتی
محسوب می شد به عالو اینکه ،تروریسم بین المللی به عنووا دوموین مسواله مهوم
تهدید کنند امنیت ملی ایرا در سیاست گذارا خارجی کشور مطرح بود  ،و ایورا
را روبروا گروههایی مانند القاعد که در مناطق پیرامو ایرا فدال شود انود ،قورار
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داد است ( لطفیا .)201 :1031 ،
با مواردا که آمد اکنو به سوال ابتداا این گفتار مویپوردا یم کوه سوقوط طالبوا و
اشاال افاانستا  ،چه تاثیرا بر امنیت نسبی ایرا داشت؟ به طوور کلوی بایود گفوت،
حمله آمریکا به افاانستا دو نتیجه در بر داشت که بنابر محاسبه هزینه -فایود بوراا
ایرا مهوم بوود اسوتر اول سوقوط طالبوا و دوم اشواال افاانسوتا  .در موورد اول
همانگونه که توضیح داد شد ،طالبا افراطی و روبوه رشود در همجووارا ایورا بوه
هزینه آمریکا ا میا رفت و این براا ایرا خوشایند و امینت بخش بوود ،بنوابر ایون
استدالل است که در هما

ما دانیل بورمرگ می نویسد :تددادا ا مقامات سیاسی

ایرا مدتقدند سیاست حمایت ضمنی ا حمله آمریکا باید تاکید عمود را بور روابوط
بهتر با اروپا و حتی آمریکا بگذارد .این آر وها محاسبات عملگرایانه مقامات سیاست
خارجی را نشا می دهد ..مقامات ایرا تصور موی کردنود بودو اینکوه هویچ گونوه
هزینه نظامی پرداخته باشند ،این حمله باعث ا بین رفتن دومین رقیب سنی آنها موی
شود ( بورمرگ .)120 :1031 ،ا طرفوی دیگور ،حملوه آمریکوا و اشواال افاانسوتا ،
موجب حضور دشمن دیرینه ایرا در جوار مر هایش شدر اگر چه مولفوه اول بوراا

ایرا امنیت بخش بود اما مولفه دوم موجب کاهش امنیت ایورا مویشود .البتوه بایود
توجه داشت که حضور آمریکا در افاانستا که متداقوب وقوایع  11سوپتامبر بوود توا
حدودا موجه و تدافدی تلقی میشد و نگرانی کمترا را بر مویانگیخوت .در جموع
بندا کلی می توا گفت که سقوط طالبا ثمرات بیشترا ا مضرات اشاال افاانستا
دارد با این مفروض که طالبا کامال توسط آمریکا برداشته شود اموا مدلووم نبوود کوه
آمریکا در آیند بتواند در باتالق افاانستا با توجه به سابقه ارتش شوروا و سواختار
جمدیتی و فرهنگی این کشور و نفو متداوم ایورا در شورایط خوالا قودرت ،دوام
بیاورد و در صورت ماند نیز اشواالگر محسووب شود و بایود هزینوه هواا یوادا
بپردا د و ایرا می تواند بهر بردارا کند .کمااینکه در آیند نیز چنین شد.
این نکته را نیز باید مد نظور داشوت کوه تواثیرات وقوایع  11سوپتامبر و مودارک
مستندا که در خصوص دخالت القاعد در این واقده ارائه میشود ،ایون تلقوی را در
عمدتا مربوط به امنیت داخلی و تاحدودا موجه است حال آ کوه هموا طوور کوه
مالحظه خواهیم کرد چنین تلقی و نگرشی در خصوص حمله امریکا به عراق مطلقوا
وجود نداشت.
بنابر مباحث مطرح شد  ،حمله آمریکا به افاانستا و سقوط طالبا موجوب افوزایش
امنیت نسبی ایرا شد در حالی که اشاال این کشور و حضور آمریکوا در همجووارا
ایرا به کاهش امنیت نسبی ایرا می انجامید .این دو گزار در کنار هم یوک موضوع
گیرا دوجانبه و دوگانه ا سوا ایرا را برمیانگیخت.
اگر به وقایدی که شرحش در مقدمه آمد نگاهی کنیم مشخص است که این پیش
بی نی به حقیقت نزدیک است ،یرا که ایرا اگرچه ا سیاست آمریکا انتقواد کورد .اموا
در هنگامه و بدد ا سقوط طالبا  ،در بسیارا ا روندهاا جانشینی قدرت به آمریکوا
کمک نمود .با وجود اینکه افاانسوتا جدیود توسوط کور اا پشوتو سونی و موورد
حمایت آمریکا ادار می شود و هزار هاا شیده نیز مقام عمد اا در ساختار جدیود
افاانستا کسب نکرد اند ایرا نه تنها به حمایت خوود ا دولوت جدیود اداموه داد
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بلکه و یر امور خارجه ایرا به پاکستا سفر کرد و آمادگی ایورا بوراا فدالیوت در
قالب نظم جدید منطقه اا را اعالم داشت(بورمرگ .)212 :1031 ،ا ما سورنگونی
حکومت طالبا تا کنو روساا جمهورا ایرا و افاانستا چند بار ا کابل و تهرا
با دید به عمل آورد انود .در جریوا ایون با دیودها د هوا موافقتناموه در بخشوهاا
مختلف ا جمله اقتصادا ،فرهنگی ،آمو شی و بهداشوتی میوا دو کشوور بوه امضوا
رسید است (ماهنامه شاهد یارا .)12 :1032 ،
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این روندها حاکی ا آ است که رگههواا قابول تووجهی ا دنبالوه روا نورم در
سیاست خارجی ایرا در این مقطع مالحظه میشود که با توجوه بوه افوزایش امنیوت
نسبی قابل تبیین میباشد .به عبارت دیگر در میا تاثیرات متناقض و متضواد اشواال
افاانستا و سقوط طالبا  ،عمال کفه به سمت افزایش امنیت نسبی ایرا سونگین تور
بود فلذا رگه هاا قابل توجهی ا همراهی نسبی ا سوا ایرا را در این وقایع می-
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توا مالحظه نمود.
 .5-5تاثیر ایدئو وژی نسبی بر راهبرد امنیتی ایران در بحران افغانستان
در قسمت قبل به این نتیجه رسیدیم که ایرا در واقده حمله به افاانسوتا ترکیبوی ا
موا نه و دنباله روا را اتخا نمود و با گذر ما همکارا هواا قابول تووجهی را بوا
ایاالت متحد انجام داد .در واقع حرکت ایرا ا موا نه به سومت دنبالوه روا بوود و
راهبرد دنباله روا به نظر می رسد که راهبرد دالب ایرا بود اسوت کوه ایون پدیود
متاثر ا افزایش امنیت و قدرت نسبی ایرا قابل تبیین است .حوال ایون سووال پویش
می آید که این موا نه و دنباله روا ا نو سخت بود یا نورم؟ بوراا پاسوخ بوه ایون
پرسش بنابر مدل نظرا باید مشخص گردد که فاصوله ایودئولوژیک مسویولین ایورا
وآمریکا در چه حدا قرار داشته است .اگر فاصله ایدئولوژِیک کم باشد به موا نه نرم
و دنباله روا سخت می انجامد حال آ که فاصله ایدئوژیک یاد به موا نه سوخت و
دنباله روا نرم منجر می شود .به طور کلی باید توجه داشت کوه ایورا مهود اسوالم
سیاسی و امریکا مهد لیبرال دموکراسوی بوود و شوکاف ایودئولوژِیک قابول تووجهی
هموار میا نخبگا حاکم بر دو کشوور وجوود داشوته اسوت .البتوه در موا حملوه

آمریکا به افاانستا اصالح طلبا بوه رهبورا سوید محمود خواتمی مسویولیت قابول
توجهی در سیاست خارجی ایرا را بر عهد داشتند ،بنابراین می باید انتظوار داشوت
که شکاف ایدئولوژِیک میا دو کشور تاحدودا تلطیف شد باشد.این امر تاحدودا
تبیین کنند نرم بود موا نوه در مقابول حملوه آمریکوا بوه افاانسوتا مویباشود .اموا
موضوعی که در سالهاا بددا بسیار پر اهمیت است قدرت گیرا نیومحافظه کوارا
در آمریکا است که نزدیکی نسبی ایدئولوژا دو دولت را در آ برهوه موانی تحوت
الشدا خود قرار داد .رویکرد به شدت ایدئولوژِیک نومحافظه کارا امریکایی کوه در
شدار هر که با ما نیست علیه ماست ،تجلی می یافت در کنار رویکرد آنهوا مبنوی بور
توسده لیبرال دموکراسی و جها آ اد حتی ا طریق جنگ و نیوروا نظوامی ،اصوالح
طلبا در ایرا را نیز بر نمی تافت ،کمااینکه چند ما بدد بوا وجوود اصوالح طلبوا ،
ایرا در محور شرارت بوش قرار گرفت .این تحووالت در سوالهاا بدودا و مقوار
کشور نیز دامن د که البته در صفحات بددا بدا پرداخته خواهد شد .به طوور کلوی
می توا استدالل کرد که با توجه به ساختار قودرت و مشوروعیت سیاسوی در ایورا ،
شکاف ایدئولوژیک میا ایرا و امریکا در مجمو بسیار پایا و عمیوق بوود و عموال
امکا دنباله روا سخت را ناممکن میسا د و دنباله روا را تنها به گزینه اا محدود
و مقطدی و تاکتیکی فرو میکاهد.
 .3راهبرد امنیتی ایران در قبال حمله آمریکا به عراق و تحوالت بعدی
در این گفتار نیز مانند آنچه که گذشت ،دو متایر امنیوت نسوبی و ایودئولوژا نسوبی
ایرا را در هنگام حمله آمریکا به عراق بررسی کرد تا به تببین رفتوار ایورا در ایون
مورد بپردا یم .همانگونه که در مقدمه آمد ایرا درموضوو عوراق ا هموا ابتودا بوه
صورت گسترد به انتقاد ا اقدام آمریکا و رایزنی دیپلماتیک و نهادا براا جلوگیرا
و سپس خاتمه حمله پرداخت و با اقدامات بدودا آمریکوا در عوراق نیوز بوه شودت
مخالفت و مقابله نمودر البته عمد روشهاا مخالفت ایرا دیپلماتیک و نهادا بود و
ا اقدامات نظامی آشکار در مقابل آمریکا پرهیز نمود .بدین ترتیب و با توجه به مدل
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حمله امریکا به عراق عمال امنیت نسبی ایرا را کاهش و بر شوکاف ایودئولوژِیک دو
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نظرا ،ایرا دست به موا نه نرم در برابر آمریکا د ر براا پاسخگویی به چرایی ایون
واکنش مانند گفتار قبل به متایرهاا مستقل پژوهش می پردا یم.
 .3-0تاثیر حمله آمریکا به عراق بر امنیت نسبی ایران
براا بررسی تاثیر حمله آمریکا به عراق بر امنیت نسبی ایرا  ،همانند گفتار قبلوی بوه
تبدات داخلی و منطقه اا قبل و بدد ا حمله آمریکا به عراق و سقوط صودام توجوه
می کنیم .پیرو ا ود هنگام در افاانستا و سرنگونی طالبا چنا بوراا مامودارا
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واشنگتن خوشایند بود که پس ا مدت کوتاهی آنا را دچار توهم قدرت نموود ،بوه
طورا که امریکا تحت پوشش طرح خاورمیانه بزرگ و دموکراسی سا ا در منطقوه،
بدو مجو سا ما ملل و به ردم مخالفت قدرت هاا بزرگ دیگر و متحدین منطقه
اا به صورت یک جانبه ،براا اشواال عوراق بوه عنووا دروا جهوا عورب ،خیوز
بردا شت و موفق شد در کمتر ا چهار هفتوه رژیوم باوداد را سواقط نمایود (خلیلوی،
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 .)21 :1031ا نگاهی ،آمریکا با ساقط کرد صدام یدنی کسی که جنگی هشت سواله
را بر ملت ایرا تحمیل کرد و یا هاا هنگفتی ا نظر مادا و مدنوا به ایورا وارد
ساخت ،کمکی ناخواسته به امنیت ملی ایرا کرد اسوت .در واقوع ،ا اوایول ژانویوه
 2002که عراق ا سوا جره بوش جزو محور شرارت مدرفی شد ،این کشور خوود
را در محاصر نیروهاا آمریکایی یافت و هم ما با آ  ،ایاالت متحود  ،ایورا را ا
شر یکی ا شرورترین دشمنانش یدنی صدام رهوایی بخشوید (جلیلوی.)121 :1032 ،
آیا می ت وا گفت مانند افاانستا  ،ایاالت متحد با ساقط کرد صدام ،امنیوت نسوبی
ایرا را در کوتا مدت افزایش داد است؟ اگر تنها بوه موضوو عودم وجوود صودام
توجه کنیم ،ممکن است به این نتیجه گیرا برسیم ،اما نکات امنیتی مهمی در اشواال
عراق وجود داشت که براا ایرا چالش برانگیز بود.
صدام در مانی ساقط گردید که مشکالت امنیتی کموی بوراا ایورا داشوتر بوه
عبارتی دیگر ،مدت ها پیش ا حوادث  11سپتامبر  2001مویالدا ،رادخانوه سوالح
هاا ممنوعه صدام حسین ا بین رفته و برنامه هاا مربوطه به سالحهاا هسوتهاا و
شیمیایی و بیولوژیکی وا کامال منهدم شد بود .نیروهاا ارتش وا با کاهش چشوم

گیرا روبه روشد بود و در سایه تحریم هواا بوین المللوی هویچ امکوانی در جهوت
توسده سالح هاا ارتش صدام وجود نداشت .ارتش ملی صدام حسین در سایه خلع
سالح تصویب شد ا سوا سوا ما ملول ،تحوریمهواا نظوامی و محودودیتهواا
تحمیل شد بر نقل و انتقال هاا نظوامی در ایون کشوور عموال تهدیودا بوراا سوایر
کشورهاا منطقه به شمار نمی رفت ( ونس)11 :1032 ،
در حالی که طالبا در افاانستا در مرحله رشد و قدرت گیرا نگورا کننود اا
بود .ا طرفی دیگر جایگزین شد آمریکا با این دولت ضودیف چوالشهواا امنیتوی
ایرا را تکمیل می کرد .ا نگاهی ،حضور آمریکا در عراق ،حلقوه هواا محاصور ا
ایرا را کامل کرد .با حضور در جنوب کشور ا ابتداا سالهاا دهه  ،20آمریکوا هوم
اکنو ا جانب شورق در افاانسوتا و پاکسوتا و ا جانوب شومال در گرجسوتا و
جمهورا هاا استقالل یافته شوروا سابق مستقر بود .ا جانوب دورب نیوز ترکیوه،
آمریکایی بود .با حضور آمریکا در عراق ،این حلقه تکمیل شد (جلیلی.)202 :1032 ،
به عالو اینکه بوش این حمالت را در راستاا خاورمیانه بزرگ به عنوا یک پوروژ
ترسیم می کردر شکل گیرا مینه هاا طرح خاورمیانه بوزرگ بوا تهواجم عوراق بوه
کویت در سال  1220آدا شد و با رویداد  11سپتامبر 2001و آدوا اسوتراتژا هواا
تا ة امریکا در خاورمیانه و به ویژ عراق به بار نشسوت .طورح خاورمیانوه بوه دنبوال
ایجاد سا گارا بین کشورهاا درو منطقه اا نظیر سوا گارا اعوراب و اسورائیل ا
یک طرف و ایجاد سا گارا کل منطقه با سیستم بین المللوی نظیور سوا ما تجوارت
جهانی و جز اینها به رهبرا امریکا ا طرف دیگر بود ( اخبوارا ،عبودا و مختوارا
هشی .)22 :1020 ،در واقوع آمریکوا بوا موفقیتهواا نسوبی در افاانسوتا و همچنوین
پیرو ا بسیار سریع در ساقط کرد رژیم صودام ،بلنودپروا ا هواا خوود در تاییور
ژئوپلیتیک منطقه را بلندتر فریاد میزد و ا گسترش دموکراسی حتی ا طریوق حملوه
نظامی سخن می گفت و دولتهایی مانند ایرا را که یادی تصور می کرد ،به سرنگونی
تهدید مینمود .تهدیدهاا مکورر جنوگ طلبوا نیومحافظوه کوار آمریکوایی در کنوار
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عضو پیما آتالنتیک شمالی و متحود نزدیوک آمریکوا و اسورائیل ،میزبوا نیروهواا
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محاصر ژئوپلیتیک ی ایرا با اشاال عراق ،وضدیت امنیت نسوبی ایورا را بوه شودت
تهدید می نمود.
اگر به شرایط بحبوحه حمله به عراق نیز توجه کنیم چالش ها ونگرانی هواا امنیتوی
ایرا نیز قابل مشاهد است .آمریکا در کمتر ا دو سال به دو کشور منطقه اا اطراف
ایرا حمله کرد و فضاا منطقهاا را به شدت امنیتوی کورد ،ایواالت متحود بور پایوه
آمو عملیات پیشدستانه حمله به عوراق را آدوا کورد .مفهووم ایون آموو ا نگوا
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امریکایی ها یدنی نوعی گسترش حق دفا مشرو و واکنشی ود هنگوام بوه فاجدوه
اا در آیند و ماندی بوراا پیشوگیرا ا سوه خطور تروریسوم شوبکهاا ،کشوورهاا
سرکش و سالحهاا کشتار جمدی( نادرا )22 :1031 ،در همین راستا ،بووش ایورا
را در محور شرارت در کنار عراق و کر شمالی قرار داد و ایورا را تهدیود نموود .ا
طرفی دیگر جنجال بر سر مسیله هسته اا ایرا نیوز دسوتاویز دیگورا بوراا جنوگ

آمریکا در خاورمیانه ()5113 -5132

راهبرد امنیتی ایران در مقابل تحرکات ژئوپلیتیکی

طلبا واشنگتن شد بودر بدبینیها در مورد مسیله هسته اا ایرا ا مانی آدا شد که
آ انس بین المللی انرژا اتمی در  11ژوئن  2000بیانیه اا منتشر سواخت کوه نشوا
می داد ایرا در گزارش برخی فدالیت هاا هسته اا و نیز در مورد تجهیزات هسوته
اا که در اختیار دارد قصور و کوتاهی کرد است(جلیلی.)202 :1032 ،
اما درکنار چالشهاا امنیتی منطقهاا ،مسائل قومی و اجتمواعی نیوز بور نگرانوی
هاا ایرا می افزود .کردهاا سواکن عوراق همووار بوا دولوت مرکوزا تضواد هواا
شدیدا داشته اند که به نزا هاا خونینی در دورا صدام منجر شود بوود ولوی وا
توانسته بود ادعاهاا خود مختارا آنا را سرکوب کندر ولی ا میا رفتن صدام ایون
انرژا سرکوب شد را آ اد می کرد و با دانستن اینکه ایون ادعواا کردهوا بوه داخول
مر هاا عراق محدود نمی شود و سه کشور دیگر ایرا  ،سوریه و ترکیه را نیز در بور
می گیرد بر نگرانی ایرا می افزودر ا جهتی دیگر ،هراس دیگر ایورا ایون بوود کوه
حکومت جدید عراق فدرالیسوم را اختیوار کورد کوه براسواس آ اسوتقالل و خوود
مختارا یادا به اقوام ساکن عراق به ویژ اکراد بدهد که این اوضوا مویتوانود بور
اقلیت کردهاا ساکن ایرا و مطالبات استقالل طلبانوه آنوا تواثیر بگوذارد (جلیلوی،

 .)202 :1032به عالو اینکه دربیها هموار ا ابتداا پیرو ا انقوالب بور تموایالت
گریز ا مرکز کردها دامن د و مساعدت مینمودند .در واقع حتی شبح تجزیه عراق
نیز هموار براا ایرا نگرا کنند بود و همچنا گزینهاا محتمل به نظر میرسد.
در مجمو اگرچه با سقوط صدام دشمن دیرینه ایرا ا میا رفوت اموا چوالشهواا
امنیتی پیچید ترا بهوجود آمد که باعث کاهش امنیت نسبی ایرا مویشود .در واقوع
باید توجه داشت که آمریکا مسورور ا پیورو ا هواا مختلوف در فوتح افاانسوتا و
همچنین سوقوط سوریع حکوموت عوراق دسوتورکارهاا جدیودا را بوراا سیاسوت
خارجی خود تدیین کرد و ا گسترش دموکراسی و سرنگونی رژیمهواا متخاصوم
مانند ایرا نام میبرد که براا امنیت ملی ایرا تهدید آمیوز بوود در حوالی کوه رژیوم
صدام در چنین جایگاهی نبود .همزما با سقوط صدام حلقه محاصر ایرا کامولتور
میشد و به نظر میرسید که برخالف حمله آمریکا به افاانسوتا کوه شواید موجوه و
دیرپا صورت بندا شد است .بر این اساس و بنابر مودل نظورا مقالوه بایود موا نوه
ایرا علیه امریکا در این قضیه را انتظار داشت.
اگر به موضع گیرا ایرا در بحبوحه حمله نیوز نگواهی بینودا یم چنوین عملوی
نمایا استر کمااینکه ایرا می توانست در پرتو اقودام یوک جانبوه ،بودو مجوو و
بدو اجما آمریکا و با هزینه کمتر ا انتقاد علیوه حملوه بوه افاانسوتا  ،بوه انتقواد و
موا نه علیه ایاالت متحد بپردا د .با اشواال عوراق و گسوترش تهدیودهاا آمریکوا،
رویکردهاا م وا نه اا ایرا تشدید شد تا جایی که آمریکا ایرا را به حمایت ا شبه
نظامیا مبار که در مقابل اشاال کشور مقاومت میکردند ،متهم نمود کوه حتوی موی
تواند نمودا ا موا نه سخت تدریف شود.
 .3-5تأثیر ایدئو وژی نسبی بر راهبرد امنیتی ایران در بحران عراق
در قسمت قبل به این نتیجه رسیدیم که انتظار موا نه ایرا علیه آمریکوا بنوا بور مودل
نظرا قابل توجیه است ،اما باید انتظار چه نو موا نه اا را داشتر سوخت یوا نورم؟
براا پاسخ به این سؤال به نزدیکی یا دورا ایدئولوژا نسبی ایورا و آمریکوا در آ
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تدافدی بود اکنو سیاست خارجی آمریکا تهواجمی و مدطووف بوه نوابودا دشومنا
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برهه نگاهی میکنیم  .بهطورکلی جمهورا اسالمی نموادا ا اسوالم سیاسوی اسوت
درحالی که آمریکا نماد و مظهر لیبرال دموکراسی است  .تفواوتهواا بوار ایون دو
مکتب در نگا به انسا  ،حقووق بشور ،تجوارت و سورمایهدارا و جنوگ و صولح و
آ ادا چندا نیا ا به کنکاش ندارد .در این میوا بوا توجوه بوه حضوور نیومحافظوه
کارا افرا طی در آمریکا که لیبرالیسم را با نوعی مسیحیت موعوودگراا حوامی یهوود
درهم آمیخته و براا خود رسالت تاریخی قائل بودند ،این شکاف نمایا تور بوه نظور
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میرسد .بنابر این توضیحات ،مدل نظرا به ما میگوید که دولت ایرا ا میا موا نوه
سخت و نرم احتماال موا نه سخت را انتخاب میکند .اما اگر به رویودادهاا صوورت
گرفته نگاهی بیندا یم متوجه میشویم که ایرا بر خالف پیشبینی نظریوه عمودتا بوه
موا نه نرم علیه آمریکا دست د و موا نه سخت ،تنها در شکل حمایت مبهم و دیور
مستقیم ا گروههاا مبار در عراق نمود مییابد و این حمایت نیز به مرور و پوس ا
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اشاال رد میدهد که هدف آ مماندت ا طرحهاا جا طلبانوه آمریکوا در تاییورات
سیاسی بنیادین در منطقه است.
در مجمو به نظر می رسد که هزینههاا فوق الدواد موا نوه سوخت در مقابول
آمریکا در مقایسه با موا نه نرم که تنها در قالبهاا نهادا و دیپلماتیک متجلی موی-
شود و کم هزینه است ،دالب بود موا نه نرم در راهبرد امنیتی ایورا را تبیوین کنود.
البته با گذر ما و اوضا پیچید عراق که اشاالگرا را با چالشهاا یادا مواجوه و
ناتوانی آنها در ایجاد ثبات در این کشور را نمایا تور موینموود ،جمهوورا اسوالمی
ایرا به شیو اا صریحتر به فرورفتن آمریکا در باتالق عراق کمک کورد و ا برخوی
گروههاا ستیز جو مانند گرو مقتدا صدر حمایت کرد که میتوا این کونش را در
قالب موا نه سخت تدریف نمود.
 .4راهبرد امنیتی ایران در قبال تحرکات ژئوپلیتیکی امریکا در سوریه
آخرین موضوعی که در صددیم با استفاد ا مدل نظرا به تبیین آ بپوردا یم بحورا
سوریه است .هما گونه که در مقدمه آمد ،جمهورا اسالمی ایرا نه تنها به حمایوت
نهادا و دیپلماتیک بلکه در مواردا بوه حمایوت فنوی و نظوامی ا رژیوم حواکم در

سوریه پرداخت .بنابراین ا آنجایی که ایاالت متحد آمریکا خواها سقوط بشار اسد
بود  ،ایرا با حمایت همه جانبه ا وا به موا نه سخت علیه آمریکا پرداختوه اسوت.
پرسش اینجاستر به چه علت ایرانی که در اشاال افاانستا موا نه نرم و دنباله روا
نرم و در اشاال عراق موا نه نرم را در برابر آمریکوا انجوام داد در موورد سووریه بوه
سیاست موا نه سخت روا آورد است؟ براا پاسخ بوه ایون پرسوش هماننود گفتوار
هاا قبلی ا دو متایر مدل نظرا کمک گرفته می شود.
 .4-0تاثیر بحران سوریه بر امنیت نسبی ایران
براا پاسخ گویی به این سوال باید نگاهی به موقدیت سوریه و مدادله شکل گرفته در
آ داشته باشیم .سوریه سال ها بوا دولوت بدوث عوراق دارا رقابوت ایودئولوژیک و
سیاسی در منطقه بود استر بوا ترکیوه بور سور موضوو کردهوا و همچنوین عوامول
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جارافیایی مناقشه داشته است و ا جمهورا اسالمی ایرا در جنگ هشت ساله علیه
جوار مر هاا فل سطین اشاالی ،یدنی قلب خاورمیانه و کانو مدادالت چند مجهولی
این منطقه واقع شد است .سوریه اصطالحاً در محور مقواوت قورار داردر ایون بودا
مدنی است که ا گرو هاا جهوادا فلسوطین ،مخصوصواً حمواس و جهواد اسوالمی
فلسطین و همچنین حزب اهلل لبنا  ،در برابر اسرائیل حمایت مادا و مدنوا مینماید
( نیاکویی ،بهمنش .) 1-3 :1021 ،به عبارتی دیگر ،سوریه و جایگوا ژئووپلیتیکی آ
چنا پراهمیت است کوه بوا شورو اعتراضوات ا موارس  2011در سووریه ،تموامی
با یگرا مهم منطقه اا و فرامنطقه اا بصورت جدا و بدو پرد پوشی به تکواپوا
حمایت و یا مخالفت با نظام حاکم آ پرداخته اند و به قول یکوی ا تحلیلگورا  ،در
حال حاضر ،سوریه نه تنها چشم طوفا در خاورمیانه است ،بلکه تمرکز منافع قدرت
هاا بزرگ است که به دنبال مجموعه اا ا طرح ها براا حل و فصول بحورا یوک
کشور مستقل هستند! ( ) Liming: 2012اما سووال اینجاسوت کوه سوقوط سووریه در
داما آمریکا و همپیمانانش چگونه بر امنیت نسبی ایرا تاثیر میگذارد؟
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عراق حمایت نمود است .مهمترین عارضه ژئوپلیتیک این کشور نیز این است که در

یکی ا مهمترین ددددههاا آمریکا در منطقه ،اسرائیل می باشد ،ایاالت متحد متدهد
است که هموار ا امنیت اسراییل حمایت کند و بدا بیفزاید .تدهود آمریکوا در ایون
رابطه در دو جهت سو می گیردر برنامه اول اینکه فرایند صلح خاورمیانه را در جهت
منافع اسرائیل پیش ببرد و برنامه دوم اینکه همزما مهمترین دشمنا اسورائیل کوه در
راس آ ایرا قرار دارد را در منطقه به حاشویه برانود .تضومین موجودیوت ،منوافع و
امنیت اسرائیل ،هموار ا اهداف و برناموه هواا دیور قابول تاییور امریکوا ا ابتوداا
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پیدایش این رژیم بود است .دالیل این رابطه ویژ و استثنایی ،پوژوهش مبسووطی را
می طلبد ،اما واقدیت آ را همگا صحه گذارد و تایید مینمایند .حتی با روا کوار
آمد اوباما و شدار "تاییر" وا نیز شاهد تاییر بنیادین در این قضیه نبودیم .در مورد
مسائل مهم سیاست خارجی ایاالت متحد  ،هیچ چیز اساسی طی دورا اوباما بهبوود
نیافته استر ایاالت متحد همچنا بدو قید و شرط ،حتی در موارد بارنج رنجهواا
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فلسطین و تمرد اسرائیل ا قوانین بین المللی ،پشت سر اسرائیل بوود اسوت(.

Falk:

 ) 2011اسرائیل و تامین بقا و امنیت آ ا جمله کدهاا ژئووپلیتیکی جهوانی امریکوا
محسوب می شود .کد ژئوپلیتیک ی عبارتست ا دستور کار عملیاتی سیاست خوارجی
یک کشور که در ماوراا مر هاا خود ،مکانهاا جارافیایی را مورد ار یابی قرار موی
دهد (حافظ نیا .) 122:1020 ،بر این اساس ،امریکا بایود بوه نفوع اسورائیل در منطقوه
توا

ژئوپلیتیک ی ایجاد نماید .در همین راسوتا پوروژ هواا ائوتالف سوا ا بوه نفوع

اسرائیل و امنیت آ  ،ا جمله استراتژا هاا امریکا در چند ده گذشته بوود اسوت.
سوریه در جایگا ژئوپلیتیکی خاصی قرار دارد که بوه همورا ایودئولوژا سرسوختانه
رهبرا آ  ،امنیت اسرائیل را به مخاطر میاندا د .این کشور به تدبیورا در چهوار را
خطرناک ژئوپلیتیک ی قرار گرفته استر سوریه با ارد  ،اسرائیل ،لبنا  ،ترکیوه و عوراق
هم مر است ،در در فرات گسترش یافته و در تقاطع آبرا بزرگ و خط لوله منطقوه
است و داراا همکاراهاا گسوترد نظوامی بوا روسویه موی باشود .روسویه در بنودر
طرطوس سوریه و کنار دریاا مدیترانه پایگا پیشرفته نظامی ایجاد نمود که به منزله
سنگر خاورمیانه اا آ کشور است .دمشق متحد مهم ایورا و دشومن آشوتی ناپوذیر

اسرئیل و متضاد آ است(  .) Chossudovsky: 2011سووریه در میوا ایورا و گورو
هاا جهادا فلسطینی و لبنانی قرار گرفته است .این کشور نه تنها خود ا این گورو
ها حمایت می کند ،بلکه قلمرو و مر ژئوپلیتیکی ایرا  ،یدنی دشومن اسورائیل را بوه
کنار مر هاا این رژیم رساند است .ا طرفی دیگر ،باید توجه داشت که رژیم اسد
به دلیل اتخا مواضوع مبوار جویانوه و سرسوختانه در قبوال اسورائیل و حمایوت ا
جریانهاا مقاومت در فلسطین و لبنا  ،تا حدودا ا حمایت ملی گرایانوه نیوز بهور
می برد (  .)Akl: 2011با حمایت هاا ایرا و سوریه بود که اسرائیل شکست ناپوذیر
جنگ هاا  1211و  ، 1210دو بار ا دو گرو جهادا در سوال هواا  2001و 2003
شکست سنگینی خورد .با نابود کرد این پل ژئووپلیتیکی و ا میوا برداشوتن رابوط
میا ایرا و صف اول مقاومت ،هدف اول امریکا بوه عنووا تضومین کننود امنیوت
اسرائیل ،محقق خواهد شد.
به دیگر سخن ،حوادث سوریه مانور امریکا براا ا بین برد محور ایورا  ،سووریه و
حزب اهلل به عنوا شالود قدرت ایرا در منطقه است ( )Abdo :2011و هنگامی کوه
دوستا اسرائیل در واشنگتن به این نتیجه رسیدند که را ایرا ا سوریه می گوذرد و
پاشنه آشیل حزب اهلل نیز هست ،رو شمار سقوط بشوار اسود شورو شود:2011 ( .
 )Ó Cathailدر سال  ، 2000طبق طبقه بندا پنتاگو  ،سوریه به عنوا دولتی سرکش
و پشتیبا تروریسم مدرفی شد و جنگ با سوریه به عنوا بخشی ا جنگ گسترد با
ایرا مورد ار یابی قرار گرفت ( )Chossudovsky :2011و ایرا  ،عوراق و سووریه در
اولویت تاییر رژیم بوراا قور جدیود امریکوایی قورار گرفتنود ( (Bolton : 2011بوه
تدبیرا دیگر ،سوریه گروگا امریکا براا فشار به ایرا است .این کشوور هومپیموا
استراتژیک ایرا در برابر گورو کشوورهاا عربوی بوه رهبورا عربسوتا و همچنوین
اسرائیل است .براا ایرا  ،سوریه خط مقدم دفا در برابر ایواالت متحود و اسورائیل
اسووت ( )Abdo :2011واشوونگتن بووراا پیشووبرد مووذاکرات صوولح و همچنووین امنیووت
اسرائیل ،باید این کشور را ا ایرا جدا سا د ( )Brookings : 2009و در این راستا بوا
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با شرو حوادث منطقه ،فرصت مناسبی براا این سیاست به وجود آمود اسوت .
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خاره نمود سوریه ا همپیمانی با ایرا  ،نه تنهوا بوه محوور مقاوموت و پشوتیبا آ
یدنی ایرا ضربه وارد می شود ،بلکه دشمن دیرینه امریکوا یدنوی جمهوورا اسوالمی
ایرا نیز تضدیف می شود.
ا جهتی دیگر ،امریکا در طول سالیا سدی نمود اسوت عربسوتا را در برابور ایورا
قرار داد و تجهیز نماید تا موا نهاا منطقهاا ایجاد کندر در واقع ،بدود ا اینکوه شوا
سرنگو شد ،عربستا سدودا به عنوا متحد ایاالت متحد بواقی مانود و ایورا بوه
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دشمن آ کشور تبدیل شد .پس ا آ  ،استراتژا جدید امریکا بر مبنواا رقابوت ایون
دو و در اتحاد با عربستا تدریف

شد).)M.Milani:2011

اما به نظر میرسد عربستا به تنهایی ،توانایی این موا نه را ندارد .لذا ترکیه در
عرصه خاورمیانه و سوریه ورود پیدا می کند و این موضوعی اسوت کوه مدوادالت را
پیچید تر ساخته و بر نگرانی ایرا می افزاید .به نظر می رسد در اوایل دولت بواراک
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اوباما ،تصمیم گرفته شد که ترکیه دروا اصلی ایاالت متحد بوه خاورمیانوه باشود و
این تصمیم مدطوف به کاهش حضور ایاالت متحد در خاورمیانه ،مواجهه با ایورا و
سوریه ،و همچینین میانجیگرا صلح جامع اعراب و اسرائیل صورتبندا شد بود (
 )Badran :2011ا جهتی دیگر ،کشور ترکیه رقیب تاریخی براا ایرا میباشود و در
این جهت در موضو سوریه میا ایرا و ترکیوه ،موانور دیپلماتیوک در حوال وقوو
استر با در خاورمیانه و میا ایرا و ترکیه که براا موقدیت خود در سوریه توالش
میکنند ( .) Wagner: 2011به عالو  ،سیاسوت خوارجی ترکیوه در حوال تحورک در
حو ژئوپلیتیکی خود است و این کشور براا تبودیل شود بوه قطبوی منطقوهاا در
جها تک قطبی آیند تالش میکند ) .(Grigoryan and Grigoryan: 2011و در همین
راستا است که براا سرنگونی بشار اسد شمشیر را ا رو بسته استر ترکیوه همسوای
بزرگ سوریه ،به مقابله با این کشور پرداخت و درهاا خوود را بوراا هوزارا نفور ا
پناهندگا سورا گشود و بوه سووریه اولتیمواتوم نهوایی داد اسوت و حتوی اسود را
تحدید به دیوا بینالمللی دادگسوترا نموود اسوت ( )Zaka Syed : 2011بوه دیگور

سخن ،آنکارا در با ا خود در حال منزوا کرد و مجا ات بشار اسد است و مدتقد
است سرمایه گذارا بر روا او با صرفه نیست (

.) Baroud : 2011

در جمع بندا نهایی ،سقوط بشار اسد و افتاد سوریه در داما درب و رقبواا
منطقه اا ایرا  ،امنیت نسبی جمهورا اسالمی ایرا را آشکارا مورد چالش قرار داد
و آ را کاهش می دهد .بنابراین مدل نظرا مقاله به ما می گوید که ایرا براا اینکوه
ا امنیت خود دفا کند ،می باید در موضو سوریه به موا نه برابر آمریکا ومتحدانش
بپردا د .باید در نظر داشت که بسیارا ا نظریه پردا ا و دیپلماتها ا جملوه الوروف
بر این باورند که هدف دایی آمریکا ا تحرکات سوریه محدود کورد نفوو ایورا و
حتی براندا ا است .طبیدتا تالشهاا آمریکا براا کاهش امنیت نسبی ایورا واکونش
موا نه اا ا سوا ایرا را برمی انگیزاند و به مانند اشواال عوراق موجوب تحرکوات
مقابله اا ایرا می گردد .البته باید توجه داشت که بوا گوذرر موا و قودرت گیورا
تقلیل یافته و نوعی انفدال راهبردا در میا تصمیم گیرا سیاسوت خوارجی امریکوا
مالحظه می

شود.

 .4-5تاثیر ایدئو وژی نسبی بر راهبرد امنیتی ایران در بحران سوریه
در قسمت قبل به این نتیجه رسیدیم که به علوت اهمیوت فووق الدواد سووریه بوراا
ایرا  ،چالش براا این کشور ا جانوب آمریکوا و همپیمانوانش بوه صوورت مسوتقیم
امنیت نسبی ایرا را کاهش می دهد .بنابر این مدل نظرا به ما می گویود کوه انتظوار
موا نه ا جانب ایرا علیه آمریکا قابل توجیه است .در مرحلوه بدود موی تووا ایون
سوال را مطرح کرد که این موا نوه ا چوه نووعی اسوتر سوخت یوا نورم ؟ بوه روال
گفتارهاا قبلی به ایدئولوژا نس بی دو کشور در این ما نگاهی میکنیم .هما طور
که اشار کردیم شکاف ایدئولوژیک بوین دو کشوور همووار شودید بوود و البتوه در
دورا ریاست جمهورا احمدا نژاد با پررنگ تر شد گفتما انقالبی در ایرا ایون
شکاف عمیق تر نیز به نظر میرسد .مبواحثی چوو محوو اسوراییل و تاکیود یواد بور
محتواا ایدئولوژیکی نظام در کنار ادبیات و گفتما تهاجمی احمدا نژاد بر شوکاف
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داعش و جریانات تکفیرا در سوریه و عراق ،نقش ایاالت متحد در بحورا سووریه
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ایدئولوژیک دو کشور دامن می د .ال م بوه کور اسوت کوه در دور اصوالحات کوه
مقار حمله آمریکا به عراق و افاانستا بود ،علی ردم وجوود شوکاف ایودئولوژیک
بین دو کشوور ،ایود هوایی چوو گفوت و گووا تمودنها و بوه طوور کلوی گفتموا
روشنفکرا دینی حاکم بر دولت تاحدودا شکاف فوق را کمرنگ تر مینمود.
بر این اساس به نظر میرسد که ایدئولوژا نسبی ایرا و آمریکا در برهوه موانی
بحرا سوریه ا یکدیگر فاصله یادا داشته و بنابر مدل نظرا انتظار داریم که ایورا

94

سیاست جهانی

به موا نه ا نو سخت علیه ایاالت متحد بپردا د .همچنین باید توجه داشت کوه بوا
توجه به ناکامی امریکوا در ایجواد نظوم موورد نظور در عوراق و همچنوین ناکوامی در
جنگهاا دز و لبنا و به طور کلی ناکامیهاا خاورمیانوهاا امریکوا ،اتخوا راهبورد
موا نه سخت حداقل در مقایسه با سالهاا  2001-2002کوم هزینوهتور بوود و ایون
عامل خود محرک اتخا چنین راهبردا بود است.
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در عمل نیز هما طور که بیا کردیم چنین رفتارا ا سوا ایرا مشاهد شود
است .حمایت نظامی و لجستیکی سپا پاسدارا ا رژیم سوریه در کنار نقش آفرینی
فدال نظامی حزب اهلل لبنا که با وا عملیاتی ایرا محسوب میشود را میتوا ا این
اویه تحلیل نمود.
البته باید توجه داشت که پس ا قدرت گیرا تکفیرا ها در عوراق و سووریه کوه
موجب نگرانی درب را فراهم آورد و همچنین پیرو ا اعتدالگرایا در ایرا  ،مینه
همکووارا و تداموول میووا ایوورا و امریکووا بوویش ا گذشووته فووراهم شوود و شووکاف
ایدئولوژیک میا دو کشور ا دور ریاست جمهورا احمدا نژاد کمتر شد است.
افزایش امنیت نسبی ایرا در پرتوا مذاکرات هسته اا و همچنین کاهش نسوبی
شکاف ایدئولوژیک دو کشور در این دور مانی میتواند بر راهبرد امنیتی ایرا تاثیر
گذار باشد و تاییر دهند سیاستهاا موا نه سخت سالهاا ابتدایی بحورا سووریه
باشد.

نتیجهگیری
در این پژوهش تالش شد که با استفاد ا مدل تددیل شد برگرفته ا نوواقع گرایوی
کنت والتز به تبیین راهبردهاا امنیتی مختلف ایرا در ارتباط با تحرکات ژئووپلیتیکی
آمریکا در حمله به افاانستا  ،اشاال عراق و بحرا کنونی سوریه پرداخته شوود .در
چارچوب نظرا بیا شد که مدل نظرا تشکیل یافته ا دو متایر مستقل و یک متایر
وابسته می باشد .امنیت نسبی و ایدئولوژا نسبی متایرهواا مسوتقلی هسوتند کوه در
ارتباط با ایرا در وقایع فوق مورد مطالده قرار گرفتند .ا طرفی دیگر راهبورد امنیتوی
که می تواند در قالب موا نه و دنباله روا در اشکال سخت یوا نورم آ اتخوا گوردد،
متایر وابسته در این پوژوهش هسوتند .یافتوه هواا ایون پوژوهش نشوا میدهود کوه
راهبردهاا امنیتی ایرا در بحرانهاا فوق متفاوت بود استر در واقع ایورا در قبوال
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اشاال افاانستا راهبرد دنباله روا نرم توام با موا نه نرم را اتخا کرد که البته دنبالوه
در بحرا کنونی سوریه ،موا نه سخت وجه دالب راهبرد امنیتوی ایورا بوود اسوت.
حمله آمریکا به افاانستا و سقوط طالبا موجب افزایش امنیت نسبی ایورا شود در
حالی که اشاال این کشور توسط امریکا به کاهش امنیت نسبی ایرا می انجامید.البتوه
ا آنجا که حمله امریکا به افاانستا توا حودودا تودافدی و موجوه و در چوارچوب
حقوق بین الملل به نظر می رسید ،در مجمو احسواس تهدیود ایورا کمتور بوود و
امنیت و قدرت نسبی ایرا با تحوالت افاانستا فزونی گرفت .بور ایون اسواس موی
توا دالب بود دنباله روا در راهبرد امنیتی ایورا را تبیوین نموود .ا سووا دیگور
شکاف ایدئولوژیک بین ایرا و امریکا هموار پایا و عمیق بود و این بدا مدناسوت
که دنباله روا تنها در شکل محودود و مقطدوی آ انجوام موی گیورد و وارد مرحلوه
سخت و نظامی نخواهد شد .در خصوص حمله امریکوا بوه عوراق ،اگرچوه دشومن
دیرینه ایرا ا میا رفت ،اما چالش هاا امنیتی پیچید ترا بوجود آمود کوه باعوث
کاهش امنیت نسبی ایرا میشد .در واقع آمریکا مسرور ا پیورو ا هواا مختلوف در
فتح افاانستا و همچنین سقوط سریع حکومت عراق دستورکارهاا جدیدا را براا
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روا نرم رویکرد دالب بود ،در حالی که در اشاال عراق توسط آمریکا ،موا نه نورم و

سیاست خارجی خود تدیین کرد و ا سرنگونی رژیم هایی مانند ایرا سوخن موی-
گفت که براا امنیت ملی ایرا تهدید آمیوز بوود .همزموا بوا سوقوط صودام ،حلقوه
محاصر ایرا کامل تر میشد و به نظور مویرسوید کوه بورخالف حملوه آمریکوا بوه
افاا نستا که شاید موجه و تدافدی بود ،اکنو سیاسوت خوارجی آمریکوا تهواجمی و
مدطوف به نابودا دشمنا دیرپا صورت بندا شد است .بر این اساس و بنابر مودل
نظرا مقاله میتوا اتخا راهبرد موا نه ا سوا ایرا را تبیین نمود .البته با توجوه بوه
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شکاف ایدئولوژیک عمیق میا دو کشور باید اتخا راهبورد موا نوه سوخت ا سووا
ایرا را شاهد می بودیم .با این حال ،ایرا بر خوالف پویش بینوی نظریوه ،عمودتا بوه
موا نه نرم علیه آمریکا دست د و موا نه سخت ،تنها در شکل حمایت مبهم و دیور
مستقیم ا گروههاا مبار در عراق نمود می یابد .در مجمو به نظور موی رسود کوه
هزینه هاا فوق الداد موا نه سخت در مقابل آمریکا در مقایسه با موا نه نرم که تنهوا
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در قالبهاا نهادا و دیپلماتیک متجلی میشود و کم هزینه است ،دالب بود موا نوه
نرم در راهبرد امنیتی ایرا را تبیین کند .در مورد بحرا سووریه نیوز بایود گفوت کوه
سوریه ار ش حیاتی واستراتژیک براا ایرا دارد و تهدید سوریه ا جانب آمریکوا و
متحدا منطقه اا مانند ترکیه و عربستا  ،امنیت نسبی ایرا را به طور جدا کواهش
می دهد بنابراین ایرا به موا نه علیه آمریکا پرداختوه اسوت .همچنوین بوا توجوه بوه
ناکامیهاا قابل توجوه امریکوا در ایجواد نظوم منطقوهاا مطلووب در خاورمیانوه کوه
پرهزینهبود موا نه سخت را تقلیل میدهد و همچنین با پررنوگ تور شود گفتموا
انقالبی در ایرا در دورا ریاست جمهورا احمدا نژاد ،شکاف ایودئولوژیک میوا
ایرا وامریکا عمیق تر شد فلذا موا نه سخت پررنگترا را ا جانب ایرا مشاهد
نمودیم .البته قدرت گیرا جریانات تکفیرا در سوریه و عراق و بیم خوالا قودرت
در سوریه عمال باعث شد که در سالهاا اخیر فشار درب براا براندا ا سریع رژِیم
اسد عمال کاهش یابد .این رخداد در کنار قدرتگیرا اعتدالگرایوا در ایورا عموال
فصل نوینی را در روابط ایرا و امریکا گشود و بر راهبرد امنیتی و سیاست خارجی
دو کشور در بحرا سوریه تاثیر گذارد است .در واقع افزایش امنیت نسبی ایورا در

صورت موفقیت مذاکرات هستهاا و همچنین کاهش نسبی شوکاف ایودئولوژیک دو
کشور پس ا قدرت گیرا اعتدالگرایا در ایرا می تواند بور راهبورد امنیتوی ایورا
تاثیر گذار باشد و سیاستهاا موا نه سخت سوالهاا ابتودایی بحورا سووریه را تاییور
دهد.
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