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Today, with the complexity and chaos in the international system, regions are greatly affected by the logic of complexity. One of the important regions affected by the security
order complexity is the Middle East. This descriptive-analytical study aims to explain the
Middle East security order in a complex situation. According to the complexity theory, this
study tries to explain the complexity in the regions and then the Middle East is presented
as a case. The question is: What are the principles of the Middle East security order in a
complex situation? Hence, it was assumed that nonlinearity, dynamics, and being in chaos are the main features of the security order complexity in the Middle East. The results
reported that the Middle East security order is nonlinear and based on a novel fuzzy logic.
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مقاله پژوهشی
نظم امنیتی منطقه خاورمیانه در وضعیت پیچیدگی
*محمدرضا فرجی ، 1وحید رنجبر حیدری

2

 .1استادیار ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران.
 .2دانش آموخته دکترای روابط بین الملل ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن ،ایران.

تاریخ دریافت 18 :آبان 1398

تاریخپذیرش 13:اسفند1398

تاریخ انتشار 31 :شهریور 1399

کلیدواژهها:

پیچیدگی ،منطقه،
خاورمیانه ،غیرخطی،
نظم امنیتی

امروزه با پیچیدگی و آشوبی شدن سیستم بینالملل ،مناطق نیز شدیدا ً تحت تأثیر منطق پیچیدگی قرار
گرفتهاند .یکی از مناطق مهم که از نظم امنیتی پیچیده متأثر شده است خاورمیانه است .در این راستا
این سؤال مطرح است که نظم امنیتی خاورمیانه در وضعیت پیچیدگی حاکم بر آن مبتنی بر چه اصول و
مبنایی است؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح میشود که غیرخطی ،دینامیک و آشوبی بودن از
مشخصههای بارز پدیدهها در منطقه خاورمیانه است ،بر این اساس نظم امنیتی حاکم بر منطقه خاورمیانه از
ویژگی غیرخطی برخوردار است و مبتنی بر منطق نوین و فازی است و بنابراین راهبردهای امنیتی نوین را
طلب میکند .این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی سعی در تبیین نظم امنیتی خاورمیانه در وضعیت
پیچیدگی دارد .بر این اساس پژوهش با توجه به تئوری پیچیدگی به تبیین پیچیدگی در مناطق خواهد
پرداخت و سپس منطقه خاورمیانه به عنوان یک نمونه موردی تبیین خواهد شد.

* نویسنده مسئول:
دکتر محمدرضا فرجی
نشانی :اردکان ،دانشگاه اردکان ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،گروه علوم سیاسی.
پست الکترونیکیm.faraji@ardakan.ac.ir :
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مقدمه
بعد از خاتمه جنگ سرد در اواخر دهه ،1980
نظم بینالملل نیز با توجه به فروپاشی ساختار
دوقطبی تغییر کرد .به عالوه اندیشمندان سیاسی
بعد از حوادث  11سپتامبر  2001با توجه به تغییر
و تحوالتی که در حوزه علم و تکنولوژی ایجاد
شد شاهد تحول در تمامی اصول مفهومی روابط
بینالملل بودند .میتوان دوره بعد از سال  2001و
حتی کمی قبلتر از آن را دوره ظهور روابط بینالملل
جدید دانست .در این دوره نوعی سردرگمی در
بین اندیشمندان روابط بینالملل ایجاد شد و هر
اندیشمند روابط بینالملل با بهرهگیری از یک
پارادایم موجود ،سعی در تبیین این تحوالت داشت.
دستهای چون پستمدرنیستها به نقد مدرنیسم
پرداختند و به نوعی کوشیدند با نقد مدرنیسم
به تحلیل وقایع موجود بپردازند .سازهانگاران به
روایتها و هویتها متمایل شدند.
رئالیستها نوعی تفکر و بازاندیشی در تئوری خود
ایجاد کردند و از رئالیسم تدافعی و تهاجمی سخن
راندند تا ادراک تهدید را مطرح کنند .لیبرالیستها
و نئولیبرالیستها نیز بحث وابستگی متقابل پیچیده
را مطرح کردند و از حساسیت و آسیبپذیری متقابل
برای تببین تحوالت یاری جستند .به هر حال وقایع
بهوجودآمده نوعی سردرگمی در میان اندیشمندان
روابط بینالملل ایجاد کرد و هر نحله و گرایشی سعی
در تبیین وقایع با توجه به ادراک خود داشت ،غافل از
اینکه جهان بعد از سال  2001در حالت آشوبگونه و
پیچیدگی است و منطق حاکم بر پدیدهها تغییر کرده
است .در جهان آشوبگونه در کنار نظم بینالملل،
نظم مناطق نیز قابلیت بررسی و وارسی دارد.
جهان بعد از سال  2001جهان منطقهای است.
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منطقهگرایی از این دوره به بعد نقش مهمی در
سیاست خارجی قدرتهای بزرگ ایفا کرد .به عبارتی
تحوالت صورتگرفته حاوی یک پیام مهم برای همه
جهانیان و کشورهای ابرقدرت بود ،دیگر دوره هژمونی
و تسلط یک قدرت بر همه جهان به سرآمده بود و
باید در مناطق قدرتنمایی کرد .به همین دلیل نظم
منطقهای در ادبیات روابط بینالملل وارد شد و کمکم
جا باز کرد؛ بنابراین در حال حاضر برای استراتژیستها
و سیاستگذاران در کنار شناسایی و تشخیص نظم
بینالملل ،نظم منطقهای نیز مهم است .بازیگران
بینالملل باید مناطق را شناخته و نظم حاکم بر آن
مناطق را نیز تشخیص دهند.
در اینجا این سؤال مطرح میشود که نظم
امنیتی حاکم بر منطقه خاورمیانه که به عنوان
یک منطقه بسیار مهم و حیاتی در سیاست جهانی
مطرح است در وضعیت پیچیدگی فعلی بر چه
اصول و مبانی استوار است؟ به عبارتی خاورمیانه
در وضعیت پیچیدگی حاکم دارای چه نظمی
است؟ پاسخ به این سؤال و سؤاالتی از این قبیل
برای سیاستگذاران و استراتژیستها بسیار مهم
است؛ چراکه راهبردهای سیاست خارجی را جهت
میدهد .در حوزه خاورمیانه مطالعات بسیاری
صورت گرفته است ،ولی تحقیقات مربوط به نظم
حاکم بر خاورمیانه بسیار محدود است و از منظر
پیچیدگی نیز بهندرت به این موضوع پرداخته شده
است و این خود مهمترین دلیل در کنار راهبردی
بودن پژوهش برای نگارش این پژوهش است .بعضی
از تحقیقاتی که به رشته تحریر درآمده و با نظم
خاورمیانه در پیوند هستند به این قرارند :کریستین
کویچ به رقابت قدرتهای بزرگ در خاورمیانه
میپردازد و سعی در بررسی نظم خاورمیانه در
وضعیت پیچیدگی دارد ).(Kausch, 2014
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رابینویچ به بررسی روابط اسرائیل با کشورهای
منطقه خاورمیانه با توجه به تغییرات در محیط
خاورمیانه پرداخته است ).(Rabinovich, 2015
ویلف در پژوهشی به رقابت درونایدئولوژیکی بین
کشورهای مسلمان برای دستیابی به هژمونی در
خاورمیانه پرداخته است ) .(Wilf, 2017سیبرگ به
بررسی نقش بازیگران غیرعربی و غیردولتی در
تغییر محیط امنیتی در منطقه خاورمیانه پرداخته
است ) .(Seeberg, 2016گالو از منظر سیستمی و
با رویکرد پیچیدگی به تبیین تعارضات نوین در
سیستم بینالملل پرداخته است ).(Gallo, 2012
هانس کوچلر به تغییرات سیاسی و اجتماعی در
جهان عرب و تأثیر آن بر نظم منطقهای خاورمیانه
پرداخته است ).(Köchler, 2014
اوتاوا و دیگران در پژوهشی تحت عنوان
«خاورمیانه جدید» به بررسی وضعیت خاورمیانه
پرداختهاند .اینان سه خوشه از کشورها تحت عنوان
ایران ـ عراق ،لبنان ـ سوریه ،فلسطین ـ اسرائیل و
سه موضوع و مسئله چالشی تحت عنوان گسترش
سالحهای هستهای ،فرقهگرایی و چالش رفرم
سیاسی را در خاورمیانه جدید مطرح و بررسی
کردن د �(Ottaway, Brown, Hamzawy, Sadjad
 .)pour & Salem, 2008همانگونه که از بررسی
ادبیات موجود فهم میشود در حوزه خاورمیانه،
تحقیقات نظری غنیای که از منظر پیچیدگی به
تحلیل خاورمیانه بپردازد ،وجود ندارد .در ادامه
این روند تحقیقاتی هرچند بسیار محدود در این
حوزه مطرح شد که به گونهای با نظم خاورمیانه
در وضعیت پیچیدگی در پیوند هستند .هالیدی
سعی به تبیین خاورمیانه در وضعیت جهانی شدن
و از منظر پیچیدگی داشته است ).(Halliday, 2005
کاپلر از منظر پیچیدگی و شبکهها سعی در تحلیل

و تبیین سیاست خارجی در خاورمیانه داشته است
) .(Preiser-Kapeller, 2015قاسمی از منظر شبکهها
به تحلیل سیاست خارجی در خاورمیانه پرداخته
است (قاسمی .)1389 ،لوئیس فاست در پژوهشی
سعی در تبیین مسائل از منظر وابستگی حساس
در خاورمیانه داشته است  .)(Fawcett, 2017ریموند
هینه بوش نیز در اثر خود هرچند از منظر کالسیک
به خاورمیانه پرداخته ،ولی به اثرپذیری سیاست
خارجی کشورهای منطقه از یکدیگر و ارتباط این
منطقه با سایر مناطق پرداخته که از ویژگیهای
نظم پیچیده است ).(Hinnebusch, 2003
در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش این فرضیه
مطرح میشود که نظم منطقهای خاورمیانه در
وضعیت پیچیدگی حاکم بر منطقه ،آشوبگونه
و مبتنی بر دینامیک غیرخطی است .نظم
خاورمیانه آشوبگونه است؛ زیرا پنج قطب قدرت
در خاورمیانه در وضعیت گذار هستند و در این
وضعیت نوعی سردرگمی و آشوب در منطقه وجود
دارد؛ به عالوه نظم خاورمیانه غیرخطی است؛ زیرا
کوچکترین تغییر و تحول در این منطقه ممکن
است منجر به بزرگترین وقایع و حوادث شود.
بنیانهای نظری و مفهومی پژوهش؛ امنیت در
وضعیت پیچیدگی

پایان جنگ سرد منجر به تحول در ساختار
سیستم امنیتی نظام بینالملل شد .با فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی نظم امنیتی دوقطبی حاکم
بر سیستم بینالملل که برای دههها امنیت نظام
بینالملل را تعیین میکرد فروپاشید و به مناطق
اجازه تعیین نظم امنیتی حاکم داده شد .به عبارتی
در دوره بعد از جنگ سرد شاهد رشد منطقهگرایی
در سیستم بینالملل هستیم و نظمهای منطقهای
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در کنار نظم بینالملل حائز اهمیتاند .باری بوزان
و ویور نیز به این مورد توجه کرده و الگوهای
امنیتی بعد از جنگ سرد را متفاوت از دوران
دوقطبی میدانند و عنوان میکنند که در دوره
بعد از جنگ سرد مناطق و بازیگران منطقهای از
استقالل عمل نسبی در تعیین الگوهای امنیتی
برخوردار هستند (برای مطالعه بیشتر رجوع شود
به ).(Buzan & Wæver, 2003: 3
این دو اندیشمند سطح تحلیل مناسب امنیتی را
سطح منطقهای میدانند و عنوان میکنند مناطق
جایی است که بیشتر فعل و انفعاالت امنیتی ملی
و جهانی و اکثر اقدامات و فعالیتها در آنجا رخ
میدهد ) .(Buzan & Wæver, 2003: 3ایندو ،مفهوم
مجموعه امنیتی منطقهای را ابداع کردند و در تعریف
آن عنوان میکنند که یک مجموعه امنیتی منطقهای
عبارت است از« :مجموعهای از واحدها که در آنها
فرایندهای عمده امنیتی کردن و غیرامنیتی کردن
یا هر دوی آنها به اندازهای در هم تنیده شدهاند که
مشکالت امنیتی نمیتواند جدای از یکدیگر تحلیل
یا حل شود» (.)Buzan & Wæver, 2003: 44
از منظر ایندو ،دو ویژگی اصلی یک مجموعه
امنیتی عبارت است از روابط قدرت و الگوهای
دوستی و دشمنی ).(Buzan & Wæver, 2003: 41
اولی مربوط به این ایده است که کشورها در یک
تعامل مستقیم و یا غیرمستقیم منطقهای بایکدیگر
بر پایه موازنه قوای منطقهای انواع معینی از
قطبها را مانند دوقطبی ،تکقطبی یا چندقطبی
ایجاد میکنند .دومی مربوط به فاکتورهای پس
زمینهای مناطق است؛ مانند تاریخ ،فرهنگ،
مذهب ،جغرافیا که منازعه یا همکاری منجر به
شکلگیری ترسها ،تهدیدها و دوستیها در یک
منطقه میشود ) .(Buzan & Wæver, 2003: 50با
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توجه به این دو ویژگی در بسیاری از نواحی شاهد
عدم شکلگیری مجموعههای امنیتی منطقهای
هستیم؛ برای مثال میان کشورهای واقع در
آفریقای مرکزی با وجود همجواری جغرافیایی ،به
دلیل فقدان الگوهای مستحکم دوستی و دشمنی
و نیز فقدان وابستگی متقابل شدید ،شاهد عدم
شکلگیری مجموعه امنیتی منطقهای هستیم.
جدا از شکلگیری مباحث امنیت منطقهای در
ادبیات روابط بینالملل ،مفهوم امنیت منطقهای
در وضعیت پیچیدگی نیز متفاوت از دوران قبل
است .راهکارها و راهبردهای دستیابی به امنیت
در مناطق نیز متفاوت از گذشته است .باری بوزان
و ویور بهدرستی در کتاب «مناطق و قدرت» به
این مورد توجه کرده و عنوان میکنند که با توجه
به فروپاشی نظام دوقطبی و خاتمه جنگ سرد
قدرتهای منطقهای از قدرت مانور بیشتری در
مناطق برخوردارند .آنها استدالل میکنند که
هژمون و قدرتهای بزرگ خواهان درگیری در
مناطق نیستند؛ بنابراین قدرتهای منطقهای با
موضوعات استراتژیک و نظامی درون منطقه خود
مواجه میشوند ).(Buzan & Wæver, 2003: 55
در وضعیت پیچیدگی و آشوبی حاکم بر روابط
بینالملل الگوهای دوستی و دشمنی به عنوان
متغیرهای مستقل در امنیت عمل میکنند .مطابق با
نظر بوزان و ویور امنیت چیزی است که دولتها مطابق
با الگوهای دوستی و دشمنی و روابط قدرتی در هر
مجموعه امنیتی منطقهای ایجاد میکنند .بوزان و ویور
چهار پارامتر را در شکلگیری یک مجموعه امنیتی
منطقهای مؤثر میدانند که عبارتاند از شرایط داخلی
دولتهای منطقه (قوی و ضعیف بودن)؛ روابط دولت
با دولتی دیگر ،که مجموعه امنیتی را ایجاد میکنند؛
روابط منطقه با منطقه ،بهویژه روابط همسایگان و
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سرانجام نقش قدرت جهانی در مجموعه امنیتی منطقه
) .(Soltani, Naji & Ekhtiari Amiri, 2014
تحول در مفهوم امنیت از کالسیک به پیچیده

اصوالً بعد از خاتمه جنگ سرد مفهوم امنیت
متحول شد و ادبیات امنیتی کالسیک پاسخگوی
تحوالت نوین نیست .در این دوره شاهد تحول
در اصول زیربنایی سیستم هستیم .موضوعات
روابط بینالملل با تغییر و تحول مواجه میشود.
دیگر موضوعات نظامی در صدر موضوعات نیست،
بلکه در کنار موضوعات نظامی موضوعات سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی و ارتباطی نیز مطرح است.
هیچگونه سلسلهمراتبی نیز بین موضوعات وجود
ندارد؛ بنابراین جهان بعد از جنگ سرد شاهد دو
تحول اساسی است :یکی ،تحول در موضوعات
روابط بینالملل و دیگری نبود سلسلهمراتب در
موضوعات و مهم بودن همه موضوعات در کنار
یکدیگر به صورت افقی.
در این راستا تنوع در موضوعات در حوزه
بینالملل منجر به تنوع و گسترش امنیت در
سیستم بینالملل میشود .بنابراین دنیای بعد
از جنگ سرد در حوزه امنیتی گسترش مییابد.
سخن راندن از امنیت نظامی بهتنهایی کافی
نیست .به عبارتی بازیگران روابط بینالملل با
انواعی از امنیت اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی،
نظامی ،انسانی ،محیطی ،روانی و غیره مواجهاند
و همه این موارد نیز برای سیاستگذاری مهم
است .مبحث دیگری که در حوزه امنیت در
وضعیت پیچیدگی مطرح است امنیت شبکهای
است .در امنیت شبکهای نوعی ارتباط بین تمامی
موضوعات روابط بینالملل وجود دارد.
در اینجا بازیگران بینالملل با شبکه امنیتی

مواجهاند و امکان جدایی بین موضوعات امنیتی وجود
ندارد .بازیگران با تداخل موضوعات در حوزه امنیتی
مواجهاند .به همین دلیل است که اندیشمندان روابط
بینالملل در عصر پیچیدگی دچار نوعی سردرگمی
در برخورد با موضوعات امنیتی هستند.
به طور کلی در رابطه با امنیت دو ایده مطرح
است که هر دو ریشه در فیزیک دارد :اول ،دیدگاه
نیوتونی که یک مجموعه ثابتی از اجزا و عناصر
را دربر میگیرد .تعامل خطی یا غیرخطی این
عناصر در یک جهان ثابت و محیط بسته است.
در سیستمهای نیوتونی این قوانین خطی حاکم
بر سیستم ،تعامل بین عناصر سیستم را کنترل
و مدیریت میکنند .دوم ،دیدگاه نوین که از
اندیشه پریگوگین نشئت گرفته است و پارادایم
خودسازماندهی را مطرح میکند (& Prigogine
.)Stengers, 1985: 207
در اینجا تعامل عناصر با یکدیگر در طی یک
فرایند است .در اینجا عناصر سیستم در یک
محیط باز با یکدیگر در تعامل هستند .با توجه به
دیدگاه نوین دولتها ،ارتشها ،واحدهای نظامی و
غیرنظامی ،مراحل تولد ،رشد ،بلوغ ،زوال ،مرگ
و نهایتاً ناپدید شدن را طی میکنند (Schmitt,
 .)1995: 17-22به عنوان مثال یک دولت ممکن
است در اثر جنگ از بین برود یا به یک مجموعه
کوچکی تبدیل شود ،در تقابل با این فرایند یک
دولت ممکن است در تعامل با دیگر دولتها رشد
کند و بزرگتر شود.
در نظم کالسیک ،امنیت نیز ویژگی کالسیک
داشت .در امنیت کالسیک تعامل بین بازیگران
دولتی از منطق خطی پیروی میکرد .در منطق
خطی کالسیک مسیر وقایع قابل پیشبینی بود.
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مفهوم امنیت در این منطق دودویی کالسیک
به معنی نبود تهدید علیه ارزشهای اساسی بود
که این نبود امنیت ممکن بود عینی یا ذهنی به
عبارتی واقعی یا غیرواقعی و تصور تهدید باشد .در
همین راستا امنیت منطقهای و بینالمللی در منطق
کالسیک زمانی محقق میشد که سیستم در حالت
تعادل باشد .به عبارتی تعادل سیستم برابر با وجود
امنیت در سیستم بود .در حالی که در منطق
پیچیده و نوین ،دستیابی به تعادل در سیستم
به معنی امنیت نیست به عبارتی شکلگیری ثبات
و تعادل به معنی هدف غایی است که ممکن
است محقق نشود؛ چراکه در وضعیت پیچیدگی،
سیستمها در حالت دور از تعادل قرار دارند.
برخالف سیستمهای دترمینیستی که از قوانین
خطی پیروی میکنند .سیستمهای آشوبگونه
از قوانین غیرخطی پیروی میکنند .در این نوع از
سیستمها قوانین ثابت و پایداری وجود ندارد و قوانین
ریشه در رفتارهای بشری دارد که غیرقابل پیشبینی
است .اگر قوانین حاکم بر سیستم از منطق خطی
تبعیت کند نتایج همیشه قابل پیشبینی است در
این نوع از سیستمها ،خروجی سیستم همیشه برابر
با ورودی آن است .اما اگر قوانین حاکم بر سیستم
از منطق غیرخطی تبعیت کند ،سیستم ممکن است
بینهایت به تغییرات کوچک در ورودی یا پارامترهای
سیستم حساسیت نشان دهد .رفتار این نوع از
سیستمها آشوبگونه و پیشبینی رفتاری آنها نیز
مشکل و غیرممکن است (برای مطالعه بیشتر رجوع
شود به ) .)(Byrne, 1998به عنوان نمونه قبل از جنگ
جهانی اول ترور دو نفر در بالکان برای شروع درگیری
و کشته شدن میلیونها نفر کافی بود .اما بعد از جنگ
جهانی دوم کشته شدن صدها و شاید هزاران نفر در
بالکان تغییری در نظم جهانی ایجاد نکرد.
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در مورد اول یک تغییر بسیار جزئی در
پارامترهای اساسی سیستم منجر به تحول درون
سیستم بینالملل شد (نشانه آشوبی بودن سیستم).
در مورد دوم اختالالت بسیار مؤثر در سیستم
منجر به تغییری در سیستم نشد (نشانه وجود
ثبات در سیستم) .دانشمندان سیاسی اصطالح
بحران بیثباتی را برای توضیح بینهایت حساسیت
سیستم سیاسی جهانی به حداقل اختالالت ابداع
کردند ) (Saperstein, 1994: 55-56و در مورد دوم
سیستم جهانی دارای ثبات بحرانی بود؛ بنابراین
یک سیستم جهانی میتواند بحران بیثباتی را در
بعضی مناطق در طی چند دهه نشان دهد و در
همان حال ثبات بحرانی را در مناطق دیگر یا در
زمانهای دیگر به تصویر بکشد .سیاستگذاران و
استراتژیستها برای مدیریت وقایع و پدیدهها باید
قادر به شناسایی وضعیت آشوب ،ثبات و گذار بین
این دو مورد باشند.
بنابراین در جهان مبتنی بر پارادایم نیوتونی
مفهوم امنیت ملی و اهداف سیاستگذاران نسبتاً
ساده است .در جهان نیوتونی هدف سیاستگذاران
و استراتژیستها اجتناب از جنگ و یا بهرهبری از
فواید جنگ در صورت وقوع آن است .در چنین
جهانی دولتی پیروز است که دستاوردهای آن
بیشتر از هزینههای آن باشد .هدف اولیه در جهان
مبتنی بر پارادایم نیوتونی کنترل آینده است
که این امر از طریق پیشبینی آینده و اجتناب
از وقوع بحران بیثباتی محقق میشود؛ بنابراین
در این مدل عقالنی ریاضیگونه سیاستگذاران و
استراتژیستها قادر به پیشبینی و کنترل وقایع
هستند ) .(Alberts & Czerwinski, 1997: 44به
عالوه در پارادایم سنتی ،متغیرهای نسبتاً کمی در
توصیف فرایندها دخیل بودند.
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در این پارادایم مسیر وقایع عمدتاً قابل
پیشبینی بود .نتایج جنگها قابل پیشبینی
بود .اما در پارادایم آشوبگونه مدرن توسعه علم
و تکنولوژی منجر به پیدایش تسلیحات هستهای
شد و احتمال وقوع جنگهای هستهای ،پیشبینی
آینده جنگ را در روابط بینالملل ناممکن کرده
است .البته باید عنوان شود که سیستمهای
دترمینیستی نیز داللت بر پیشبینی صحیح
وقایع ندارند .معموالً به منظور پیشبینی عقالنی
رفتارهای آینده سیستم ،باید اول حالت فعلی
سیستم را تشخیص داد .سپس باید دانش الزم را
نیز داشت .اگر دانش آینده تقریباً با دانش فعلی
قابل مطابقت باشد ،پیشبینی موفقیتآمیز خواهد
بود ،ولی در حوزه انسانی اغلب دانش فعلی کامل
نیست .احتمال خطا در سنجش وضعیت فعلی نیز
تشخیص صحیح وضعیت فعلی را دشوار میکند.
درنتیجه عدم ادراک صحیح وضعیت موجود
تعدادی گزینه انتخابی در اختیار استراتژیست
قرار میدهد و این خود منجر به مجموعهای از
پیشبینیها درباره آینده میشود .بنابراین هر
پیشبینی از مشاهدات ناقص به دست آمده است.
حتی اگر حالت اولیه سیستم بهدرستی ادراک شود،
طیفی از نتایج درباره آینده پیشبینی میشود.
بنابراین دستیابی به یک پیشبینی صحیح و
کامل از آینده بسیار مشکل است .نتیجه مشاهدات
ناقص منجر به عدم قطعیت در پیشبینی حوادث
آینده میشود .اگر عدم قطعیت با توجه به دانش
فعلی زیاد باشد ،پیشبینی آینده نیز بسیار ضعیف
است .اگر دانش فعلی اص ً
ال قادر به تبیین مسئله
نباشد پیشبینی آینده غیرممکن میشود.
به طور کلی اگر قوانین حاکم بر سیستم ،خطی
باشد (طیفی از نتایج آینده همیشه با طیفی از

ورودی مقایسه میشود) ،پیشبینی آینده ممکن
و حتی برای سیاستگذاری مفید است .اگر قوانین
حاکم بر سیستم غیرخطی باشد سیستم ممکن
است بینهایت به تغییرات کوچک در ورودی یا
پارامترهای سیستم ،حساسیت نشان دهد .این
رفتار آشوبگونه نامیده میشود و در این رفتار
آشوبگونه کنترل رفتار آشوبگونه سیستم
بینهایت دشوار یا غیرممکن است .در اینجا
پیشبینی رفتار سیستم ممکن نیست ،اما مدیریت
وقایع ممکن است .تصویر شماره  1امنیت منطقهای
را در وضعیت کالسیک و پیچیدگی نشان میدهد.

مدل منطقی مجموعههای امنیتی در وضعیت
پیچیدگی
در وضعیت پیچیدگی مجموعههای امنیتی
متفاوت با وضعیت کالسیک و ساده هستند .در
وضعیت کالسیک و ساده مجموعههای امنیتی
نیز ساده و مبتنی بر رویکرد تکعلتی به مسائل
بودند .مجموعههای امنیتی مناطق در وضعیت
کالسیک که میتوان تا سال  1991نمونههای آن
را شاهد بود بر محور نظامی و مبتنی بر منطق
علت و معلولی کالسیک بودند .اما با تحوالتی
که در ساختار نظام بینالملل به وقوع پیوست و
همچنین تغییر و تحوالتی که در سازههای امنیتی
مناطق مختلف ایجاد شد ،مجموعههای امنیتی نیز
از حالت کالسیک به نوین تغییر یافتند و شاهد
مجموعههای امنیتی پیچیده در مناطق هستیم.
از مهمترین شاخصههای مجموعههای امنیتی
نوین و پیچیده تداخل بازیگران در مناطق
پیچیده است؛ بنابراین جدا از کثرت بازیگران
در مجموعههای امنیتی پیچیده ،نوعی تداخل
در الگوهای کارکردی و رفتاری بازیگران در
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مناطق

نظم کالسیک

نظم پیچیده

امنیت کالسیک

امنیت پیچیده

 -1جدایی موضوعات

 -1پیوند موضوعات

 -2ساده بودن موضوعات

 -2پیچیده بودن موضوعات

 -3ساده بودن راهحلها

 -3پیچیدگی و تداخل راهحلها

 -4تک بعدی بودن راهحلها

 -4چندبعدی بودن راهحلها

 -5قابلیت حذف موضوعات

 -5غیر قابل حذف بودن موضوعات

 -6پیش بینی وقایع

 -6مدیریت وقایع

تصویر  .1امنیت منطقهای در وضعیت کالسیک و پیچیده

مجموعههای امنیتی پیچیده نیز وجود دارد .به طور
کلی در وضعیت پیچیدگی ،تعدد و تنوع بازیگران و
تداخل کارکردی بازیگران در مناطق مختلف منجر
به ایجاد مجموعههای امنیتی پیچیده میشود؛
بنابراین در وضعیت پیچیدگی ،سازههای امنیتی
نیز از پیچیدگی برخوردار هستند .تصویر شماره
 2مدل منطقی مجموعههای امنیتی در وضعیت
پیچیدگی را به تصویر کشیده است.

امنیت ملی در جهان مبتنی بر اصل حساسیت
هدف سیاستگذاران امنیت ملی در یک جهان
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مبتنی بر پارادایم پریگوگین مشخص نیست .اصل
وابستگی حساس میتواند منجر به تحول در نگرش
سیاستگذاران به وقایع بینالملل شود .با توجه به
این اصل سیاستگذاران میتوانند همه احتماالت
ممکن در یک وضعیت را بررسی کنند .با توجه به
این اصل شاخه شدن در سیستم نیز قابلیت بررسی
دارد .وجود سیستم درون جهان بسیار متفاوت
ممکن ،حاوی عناصر جدید و متفاوت تعاملی در
روشهای جدید است .شاخهای شدن سیستم
ممکن است در سطح ملی (زمانی که ملتها ظهور
و سقوط میکنند) و در سطح منطقهای (زمانی که
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آنارشی

امنیت پیچیده
تکثر در بازیگران

تنوع در موضوعات

مجموعههای امنیتی در وضعیت پیچیدگی

بازیگران دولتی

اهداف

ابزارها

تنوع در اهداف

بازیگران فراملی

ابزارها

مسالمتآمیز

اهداف

غیرمسالمتی

تنوع در اهداف

بازیگران فروملی

ابزارها

مسالمتآمیز

اهداف

غیرمسالمتی

تنوع در اهداف

مسالمتآمیز
غیرمسالمتی

تصویر  .2مجموعههای امنیتی در وضعیت پیچیدگی

سیستمهای نظامی در منطقه تغییر میکنند یا
رژیمهای منطقهای ایجاد یا نابود میشوند) اتفاق
افتد .هرچند شاخهای شدن نظم در سیستمها
مشروط به تحقق شرایطی است ،اما احتمال وقوع
آنها و نتایج آنها بدون ساختار نیست .داشتن
شناخت از جنبههای اساسی چنین سیستمهایی
میتواند منجر به آگاهی استراتژیستها از احتمال
وقوع تغییر در این سیستمها شود.
بر این اساس نیاز به دیپلماسی منعطف در
چنین سیستمهایی ضروری است .در یک جهان
نیوتونی استراتژیستها قادر به دستیابی به
بهترین راهحل برای یک مسئله بودند ،اما در
جهان ،خودسازماندهی حساس ،دستیابی به

بهترین استراتژی در تضاد با بدترین استراتژی
ممکن نیست ،بلکه استراتژی متناسب با شرایط
اتخاذ میشود؛ بنابراین در جهان نیوتونی بازیگران
و دولتها دارای یک استراتژی ثابت امنیتی و در
جهان پیچیده دارای استراتژیهای متنوع و مبتنی
بر شرایط هستند .تصویر شماره  3راهبرد امنیت
ملی در وضعیت پیچیدگی را نشان میدهد.
خاورمیانه در وضعیت پیچیدگی

اصوالً محیط بینالملل پیچیده ،دینامیک و مداوماً
در حال تغییر است (Alberts & Czerwinski, 1997:
 .)62منطقه خاورمیانه با توجه به تعدد و تنوع
بازیگران منطقهای و فرامنطقهای و تداخل کارکردی
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امنیت ملی در وضعیت پیچیدگی

وابستگی حساس

مجذوب کنندههای ناآشنا

شاخهای شدن سیستم

انطباقی بودن سیستم

دیپلماسی منعطف

اتخاذ استراتژی متناسب با شرایط

تنوع در راهبردها

تصویر  .3امنیت ملی در وضعیت پیچیدگی

منطقه خاورمیانه

بازیگران در حال حاضر در وضعیت پیچیدگی است.
بسیار
حوادث
بینی وقوع
وضعیت پیش
استراتژیک
دشمنان
استراتژیک
در این رقبای
مشکل است .نگاه به محیط خاورمیانه بیانگر این
سال تهدید
چندمبتنی بر
راهبرد
کهمبتنی بر
راهبرد
اخیر
رقابتدر طی
خاورمیانه
موضوع است
بحرانهای مختلفی را تجربه کرده است .بحران
عراق ،بحران سوریه ،بحران انقالبات عربی ،بحران
داعش ،بحران لبنان و حتی بحران هستهای ایران.
در این پژوهش نگارندگان بر این باورند که گذار
غیرقابل پیشبینی منجر به تغییر و تحول در محیط
منطقهای خاورمیانه میشود .در عین حال با وجود
این تحوالت ،سیستم کلی منطقه پابرجاست .مدل
حساس به شرایط اولیه (خودسازماندهی سیستم)
بهخوبی قادر به تبیین تحوالت سیاسی در این
منطقه است .تصویر شماره (Ablaka, 2015) 4
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بازیگران درگیر در منطقه را به تصویر کشیده است.
دراستراتژیک
همراهان
وضعیت پیچیدگی
استراتژیک خاورمیانه
متحدانطور کلی
به
حاکم بر آن جدا از تکثر بازیگران که در تصویر
راهبرد مبتنی بر اتحاد راهبرد مبتنی بر همکاری
نشان داده شده است با تداخل کارکردی بازیگران
و تنوع در ابعاد قدرت نیز مواجه است.

رقابت قدرتهای بزرگ در خاورمیانه در
وضعیت پیچیدگی
همانگونه که در تصویر شماره (Ablaka, 2015) 4

نیز دیده میشود ،قدرتهای بزرگ در خاورمیانه بر
سر دستیابی به منطقه نفوذ ،به رقابت میپردازند.
این رقابت بین کشورهایی مانند آمریکا ،روسیه و
چین رو به افزایش است .ایاالت متحده آمریکا در
خاورمیانه اهدافی مانند ممانعت از ظهور هژمون
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تصویر  .4بازیگران درگیر در منطقه خاورمیانه

احتمالی و همچنین برقراری روابط دوجانبه با
کشورهای منطقه دارد .در همین راستا جیمز بیل
و با توجه به تئوری ثبات هژمونیک معتقد است
که هدف اساسی آمریکا در خاورمیانه جلوگیری
از ظهور یک هژمون در منطقهای است که امکان
تهدید منافع حیاتی آمریکا و متحدانش را فراهم
کند (بیل و همکاران.)1373 ،
به طور کلی خاورمیانه در شرایط فعلی بین دو اردوگاه
حامیان و مخالفان هژمونی آمریکا در منطقه تقسیم
شده است .به گونهای که بعضی از استراتژیستها از
این منطقه به عنوان منطقه جدید جنگ سرد نوین نام
میبرند ).(Leverett & Leverett, 2010
 در یک طرف بازیگرانی هستند که با پذیرشهژمونی آمریکا در منطقه تمایل به همکاری

استراتژیک با ایاالت متحده آمریکا دارند .این اردوگاه
شامل رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی که با این
رژیم در حالت صلح هستند ،مانند مصر و اردن و دیگر
کشورهای عربی حامی آمریکا مانند عربستان سعودی
و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است.
 در دیگر سوی این تقسیمبندی ،کشورها وبازیگران دولتی و غیردولتی هستند که هژمونی
آمریکا را در منطقه نمیپذیرند .جمهوری اسالمی
ایران در سالهای اخیر رهبر مخالفان آمریکا در
منطقه بوده است .این اردوگاه شامل سوریه و
بازیگران غیردولتی مثل حزباهلل لبنان و حماس
است ) .(Leverett & Leverett, 2010در همین
راستا قدرتهای فرامنطقهای فعال در منطقه
مانند چین و روسیه سعی در همکاری با مخالفان
هژمونی آمریکا در منطقه دارند و هدف آمریکا نیز
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ممانعت از وقوع چنین امری در منطقه است.
روسیه در خاورمیانه سعی در مقابله با موازنه
قدرت کالسیک غربیها و همچنین دستیابی به
مزایای اقتصادی و دیپلماتیکی و مدیریت مسائل
داخلی (اسالمی) در منطقه دارد .هدف اصلی روسیه
در منطقه خاورمیانه ایفای نقش فعال در منطقه
است و سعی در استقرار نفوذ خود در این منطقه
دارد .از دیگر اهداف روسیه در خاورمیانه میتوان به
این موارد اشاره کرد :مقابله با افراطگرایی و اسالم
رادیکال در منطقه؛ حمایت از دوستان خود در
منطقه و برقراری روابط دوجانه و چندجانبه با آنها؛
استقرار نظامیان و حضور نظامی در منطقه؛ گسترش
حضور خود در بازار منطقه (تسلیحات ،نفت و گاز و
بازارهای دیگر)؛ جذب سرمایهگذاران خارجی منطقه
برای سرمایهگذاری در روسیه ،بهویژه از کشورهای
حوضه خلیج فارس؛ دستیابی به منابع نفت و گاز و
حمایت از قیمتهای انرژی ).(Trenin, 2016
مسکو اخیرا ً سعی در مهندسی صلح سوریه در
تقابل با ایاالت متحده آمریکا ،گسترش روابط با
ایران به منظور بهره بردن از تحریمهای اخیر ،ادامه
رابطه با مصر ،عراق و کردهای سوریه و عراق ،ایجاد
محور شرکای خود از تهران تا قاهره و ایجاد روابط
پراگماتیکی با عربستان سعودی و دیگر کشورهای
حوضه خلیج فارس دارد و تماس نزدیک خود را با
رژیم صهیونیستی حفظ میکند ).(Trenin, 2016
به طور کلی ستاره راهنمای استراتژی روسیه در
منطقه خاورمیانه ژئوپلیتیک است ).(Trenin, 2016
چین نیز سعی در برقراری روابط دوجانبه اقتصادی
و مالی در منطقه و ایجاد راهبرد چندجانبهگرایی
و همچنین مدیریت مسائل داخلی در منطقه دارد.
عموماً منافع چین در منطقه خاورمیانه در چهار
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موضوع انرژی ،سیاسی ،اقتصادی و ژئوپلیتیکی
خالصه میشود ) .(DIIS, 2015در سالهای اخیر
نقش خاورمیانه در جهان به علت کاهش قیمت
نفت و همچنین ظهور تهدیدات تروریستی کاهش
یافته است ،اما برای چین اهمیت منطقه بدون
تغییر باقی مانده است .وابستگی چین به انرژی
خاورمیانه افزایش یافته است ).(DIIS, 2015
چین در منطقه خاورمیانه سعی در همکاری
با کشورهای عربی دارد .در همین راستا چینیها
سعی در تجدید حیات جاده ابریشم در منطقه
دارند؛ به سرمایهگذاری در زیر ساختهای منطقه
میپردازند و اهداف خود را اقتصادی در منطقه
تعریف میکنند ،ولی همین اهداف اقتصادی با
وابسته کردن کشورهای منطقه به اقتصاد چین،
در جهان مبتنی بر وابستگی متقابل پیچیده،
اهداف سیاسی و نظامی را نیز دربر میگیرد؛
برای مثال میتوان از تأسیس بانک سرمایهگذاری
زیرساخت آسیایی نام برد که نشان از نارضایتی
چین از موقعیت خود در نهادهای چندجانبه دارد.
به طور کلی آمریکا ،روسیه و چین در مناطق
متعارض سوریه ،لیبی ،مصر ،عراق و تا حدودی ایران و
مناطق دیگر با یکدیگر در رقابت دائمی به سر میبرند.
ابعاد و قطبهای قدرت در خاورمیانه در وضعیت
پیچیدگی

خاورمیانه در وضعیت پیچیدگی بر خالف
وضعیت کالسیک که فقط قدرت نظامی را شامل
میشد ،دربرگیرنده تنوعی در حوزه قدرت است.
به طور کلی در وضعیت پیچیدگی ،قدرت نظامی
در خاورمیانه فاکتور تعیینکنندهای است ،اما ابعاد
دیگر قدرت که در این منطقه مهم هستند عبارتاند
از :جمعیتی :میزان جمعیت (کشورهایی که بیش
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از  80میلیون نفر جمعیت دارند عبارتاند از :مصر،
ترکیه و ایران)؛ ژئوپلیتیکی :موقعیت استراتژیکی
کشورها (مصر ،ترکیه ،ایران)؛ اقتصادی :موفقیت
مدلهای اقتصادی (ترکیه ،کشورهای پادشاهی
حوزه خلیج فارس)؛ تکنولوژی :میزان ابتکارات؛
دیپلماتیکی :اهمیت اتحادها (آمریکا ،روسیه ،چین
و اتحادیه اروپا)؛ روابط غیررسمی :کاربرد شبکههای
فراملی (فرهنگ ،مذهب و قومی)؛ قدرت نرم :کاربرد
ابزارهای دیگر (الجزیره قطر) ).(Ablaka, 2015
با توجه به ابعاد قدرت ،قطبهای قدرت در
منطقه عبارتاند از :ایران ،ترکیه ،عربستان
سعودی ،مصر و اسرائیل.
ایران :انقالبی ،دارای آرمانهای منطقهای،
حضور فعال در منطقه ،سعی در حمایت از محور
مقاومت به منظور دستیابی به موقعیت امنیتی
خود در منطقه.
عربستان :محافظهکار ،بسیار حسابگر با سیاست
خارجی بسیار فعال ،حمایت مالی ،تکنولوژیکی،
دیپلماتیکی و نظامی از گروههای فراملی تهاجمی
به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب در منطقه.
ترکیه :سیاست خارجی جدید ،دارای آرمانهای
منطقهای ،هدایت انقالبات و تحوالت منطقه و
بهرهگیری از قدرت نرم.
مصر :در حال حاضر با توجه به انقالب 2011
ضعیف است ،اما همچنان بازیگر مهمی در منطقه
است.
رژیم صهیونیستی :بازیگر قدرتمندی در منطقه
به نیابت از آمریکاست.

مجموعه فازی ـ شبکهای سیاست خارجی
خاورمیانه در وضعیت پیچیدگی
مجموعه فازی خاورمیانه در وضعیت پیچیدگی
دارای چند قطب منطقهای است .بین قطبهای
این مجموعه نوعی رقابت برای دستیابی به قدرت
منطقهای و نفوذ در گرههای پیوندی وجود دارد .این
مجموعه دشمنان استراتژیک را نیز دربر میگیرد؛ در
حالی که بین رقبای استراتژیک نوعی رقابت وجود
دارد ،دشمنان استراتژیک در این مجموعه هیچ نوع
سازشی با هم ندارند و سیاست خارجی آنها در تقابل
با یکدیگر قرار دارد .همراهان و متحدان استراتژیک
نیز تکمیلکننده مجموعه فازی سیاست خارجی
در خاورمیانه هستند .راهبردهای سیاست خارجی
بازیگران در مجموعه فازی ثابت نیست ،بلکه بسته
به نوع بازیگران ،راهبردها متنوع است و بازیگران
از راهبردهای مختلفی بهره میبرند؛ بنابراین تنوع
راهبردی نیز از دیگر ویژگی مجموعه فازی سیاست
خارجی در خاورمیانه است .تصویر شماره  5مجموعه
فازی سیاست خارجی را در خاورمیانه نشان میدهد.
مجموعه شبکهای سیاست خارجی در خاورمیانه
دربرگیرنده چندین حلقه ارتباطی متمایز است.
بین این حلقههای ارتباطی نوعی ارتباط پیوندی
ـ کارکردی برقرار است .از ترکیب مجموعه فازی
با مجموعه شبکهای ،مجموعه فازی ـ شبکهای
شکل میگیرد .در مجموعه فازی ـ شبکهای ،تنوع
بازیگران ،تعدد کارکردی و تنوع راهبردی وجود
دارد؛ مث ً
ال در حلقه ارتباطی خلیج فارس ،ایران
با رقبا ،دشمنان ،همراهان و متحدان استراتژیک
مواجه است و همچنین در سایر حلقههای ارتباطی
نیز به همین طریق ،بین خود حلقههای ارتباطی
نیز پیوند کارکردی ـ عملکردی وجود دارد .به
گونهای که بازیگرانی که در مجاورت چندین
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تنوع در راهبردها

منطقه خاورمیانه

رقبای استراتژیک

دشمنان استراتژیک

متحدان استراتژیک

همراهان استراتژیک

راهبرد مبتنی بر رقابت

راهبرد مبتنی بر تهدید

راهبرد مبتنی بر اتحاد

راهبرد مبتنی بر همکاری

تصویر  .5مجموعه فازی سیاست خارجی در خاورمیانه

خارجی :در منطقه خاورمیانه با توجه به اهمیت این
منطقه برای نظم جهانی ،مداخالت زیادی از ناحیه
هژمون و بازیگران فرامنطقهای صورت میگیرد؛
عدم مدیریت ورودیهای خارجی :ورودیهای
خاورمیانه زیاد است و این به دلیل فاقد معیار
بودن سازه آن است؛ متمایز بودن واحدها از منظر
آسیبهای ناشی از مداخله خارجی :بازیگران
خاورمیانه در معرض ورودیهای خارجی قرار
دارند ،ولی مداخله خارجی در بعضی از کشورهای
منطقه مثل لبنان و یمن زیاد است .اصوالً گرههای
پیوندی منطقه در معرض مداخالت خارجی و
آسیبهای ناشی از آن قرار دارند؛ آسیبپذیری

حلقه ارتباطی قرار دارند قابلیت استفاده از پیوند
کارکردی بین حلقههای مختلف را داشته و در
صورت لزوم امکان بهرهگیری از راهبرد شبکهسازی
و یا اختالل در شبکهها را دارند .تصویر شماره 6
مجموعه فازی ـ شبکهای سیاست خارجی در
خاورمیانه را نشان میدهد.
بعالوه خاورمیانه از منظر نظم شبکهای نیز دارای
سازهای فاقد معیار است .فاقد معیار بودن سازه
خاورمیانه ویژگیهای زیر را بر آن تحمیل میکند:
خوشهای بودن شبکه :خاورمیانه در برگیرنده
چندین خوشه ارتباطی است؛ فراوانی مداخله

مجموعه فازی -شبکهای خاورمیانه
حلقه ارتباطی غربی

حلقه ارتباطی خلیج فارس
حلقه ارتباطی جنوب غربی آسیا

حلقه ارتباطی شامات

حلقه ارتباطی آسیای مرکزی

حلقه ارتباطی آسیای صغیر

حلقه ارتباطی قفقاز

حلقه ارتباطی شاخ آفریقا

دشمنان استراتژیک

همراهان استراتژیک

رقبای استراتژیک

متحدان استراتژیک

تصویر  .6مجموعه فازی ـ شبکه ای سیاست خارجی در خاورمیانه

پیچیدگی و آشوبی شدن منطقه خاورمیانه

تنوع در مسائل سیاست خارجی
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نظامهای سیاسی از مداخله خارجی ولی به
صورت متمایز :برخالف گرههای پیوندی منطقه،
قطبهای قدرت در مقابل مداخالت خارجی از
استحکام بیشتری برخوردارند؛ نبود جامعه امنیتی
جامع در منطقه :در خاورمیانه یک جامعه امنیتی
و راهکار برای مواجه شدن با تهدیدات وجود ندارد؛
فراوانی پایگاهسازی در منطقه :در خاورمیانه قدرت
مداخلهگر از پایگاهسازی بهره میبرد .نمود بارز این
پایگاهها در ترکیه ،عربستان و کشورهای حاشیه
خلیج فارس است (برای مطالعه بیشتر رجوع شود
به قاسمی1389 ،؛ قاسمی.)1392 ،

راهبردهای امنیتی خاورمیانه در وضعیت
پیچیدگی
موازنه قوای نامتقارن

اصوالً موازنه قوای کالسیک در رابطه با حفظ
ثبات در یک منطقه بحرانی طراحی شده بود
) .(Modelski, 1987: 52در موازنه قوای سنتی،
معادله اصلی ،بر اساس توازن در تواناییها و به
دنبال آن تهدیدهای احتمالی ناشی از آن و تأثیر بر
نتایج موردتصور شکل میگیرد .در سیستم نوین،
این معادله میتواند با عنصر ارتباطات تکمیل شود
(قاسمی .)403: 1392 ،با توجه به تحوالت مذکور،
راهبرد سیاست خارجی کشورها از موازنه قوای
سنتی به سمت موازنه قوای نامتقارن سیر میکند.
راهبرد عدم تقارن بر این اساس صورت میگیرد
که در سیستمهای غیرخطی ،تقارن در اقدامات
و پارامترهای موازنهبخش ضروری نیست .واحدها
بر پایه نوع و میزان نتایج موردنیاز جهت بقا
در سیستم آنارشی ،استراتژی الزم را انتخاب
میکنند .هر راهبردی لزوماً توسط راهبردی

مشابه پاسخ داده نخواهد شد؛ بنابراین در راهبرد
موازنه نامتقارن تنوع زیادی وجود دارد (قاسمی،
 .)403: 1392به عبارتی در موازنه قوای نامتقارن
بازیگر ضعیف سعی میکند با استفاده از بازیگران
غیردولتی مانند گروههای فروملی ،قدرت دولت
هژمونیک را از طریق ابزارهای نامتقارن کاهش
دهد .در حال حاضر در خاورمیانه این راهبرد در
برابر هژمون در منطقه قابلیت کاربرد دارد و از
سوی بعضی از بازیگران نیز اعمال میشود.
موازنه قوای هوشمند و سیاست خارجی

امروزه با پیچیده شدن سیستم بینالملل
مفاهیم سنتی موازنه قوا نیز قادر به تحلیل رفتار
امنیتی دولتها به طور کامل نیست .به عبارتی
پیچیدگی حاکم در سیستم بینالملل منجر به
شبکهای شدن سیستم بینالملل و این امر نیز به
نوبه خود باعث تغییر در تئوری سنتی موازنه قوا و
شبکهای شدن موازنه قوا میشود.
در موازنه قوای هوشمند برخالف موازنه قوای
سنتی ،موازنه صرفاً از برابری قدرت دولتها حاصل
نمیشود ،بلکه الگوهای موازنه متفاوت است .به طور
کلی در موازنه هوشمند سه الگوی موازنه نهادی،
ارتباطی و پیوندی وجود دارد .در الگوی موازنه
نهادی موازنه از طریق نهادها تحقق مییابد .در
الگوی موازنه ارتباطی ،موازنه از طریق خوشههای
ارتباطی و برجسته کردن دو اصل حساسیت و
آسیبپذیری متقابل است ،اما مهمترین الگوی
موازنه هوشمند در شبکههای سیاست خارجی
الگوی موازنه پیوندی است.
در موازنه پیوندی بازیگران با توجه به تنوع
و گوناگونی در قدرت سعی به ایجاد پیوند بین
گونههای مختلف قدرت و موضوعات متنوع در
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سیاست خارجی دارند (برای مطالعه بیشتر رجوع
شود به (قاسمی .)432-419: 1392 ،معموالً
بازیگران بین مسائل عادی در حوزه سیاست
خارجی با مسائل حساس و مهم پیوند برقرار
میکنند و این پیوند بین بازیگران مرتبط و نامرتبط
به مسئله نیز میتواند صورت گیرد؛ بنابراین موازنه
هوشمند در حوزه سیاست خارجی ،موازنه بین
تمامی موضوعات و وجود تنوع در موازنه است .در
اینجا الگوهای متفاوت موازنه ،جایگزین الگوی واحد
موازنه میشود .در سیستم پیچیده منطقه خاورمیانه
بازیگران از الگوی موازنه ارتباطی (ایران و ترکیه) و
الگوی موازنه پیوندی بهره میبرند( .قاسمی)۱۳۹۲ ،

اتحاد و ائتالفهای شبکهای
یکی از راهبردهای بازیگران در حوزه سیاست
خارجی ایجاد اتحاد و ائتالف در مقابل رقبا برای
ایجاد موازنه و خنثیسازی تهدید است .اتحادها به
طور سنتی یک تعهد امنیتی بین دو کشور برای
حمایت از یکدیگر در برابر یک تهدید خارجی از
طریق اجتماع قدرت خود است ) .(Walt, 1997در
سیستمهای کالسیک و سنتی اتحاد و ائتالفها
حالت سنتی و کالسیک دارند .در این سیستمها
استراتژیستها تهدیدات را شناسایی و در صورت
عدم توان کافی برای مواجهه با آن با بزرگنمایی
تهدید ،سعی در ایجاد اتحاد و ائتالف در مقابل آن
دارند .اتحاد و ائتالفها نیز حالت سنتی دارد .به
طور کلی بازیگران با سه نوع اتحاد و ائتالف روبهرو
هستند :اول ،اتحادهای دوجانبه؛ در این نوع از
اتحاد بازیگر با بازیگری دیگر که تهدید میشود
سعی در ائتالف و خنثیسازی تهدید دارد.
دوم ،اتحادهای موقتی یا تک کارویژه :این نوع
از اتحاد فقط برای پاسخ به یک تهدید خاص ایجاد
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میشود و بعد از رفع آن تهدید ،از بین میرود
که نمونه بارز آن را میتوان اتحاد بین ایاالت
متحده آمریکا با همپیمانان خود در جنگهای
عراق و افغانستان دانست .سوم ،اتحادهای دائمی
و چندجانبه؛ این نوع از اتحادها بین متحدان
استراتژیک ایجاد میشود و اگر اختالفاتی بین
بازیگران ائتالف باشد ،در روشها و ابزارهای اقدام
است (برای مطالعه بیشتر رجوع شود به (Tertrais,
 .)2004; Snyder, 1991در سیستمهای کالسیک
اتحادها بیشتر حالت دائمی و چندجانبه داشت،
اما در سیستمهای پیچیده بازیگران بیشتر با
اتحادهای دوجانبه و موقتی مواجهاند .در این نوع
از سیستمها اتحادهای دائمی کمتر وجود دارد.
به عالوه اتحادها به دو نوع رسمی و غیررسمی
تقسیم میشوند .اتحادهای رسمی خود به دو نوع
دوجانبه و چندجانبه تقسیم میشوند .اتحادهای
غیررسمی ،شکل یک معاهده رسمی به خود
نمیگیرند ،ولی با وجود این ،تضمینکننده امنیت
بازیگران هستند؛ نمونه بارز این نوع از اتحادها
را میتوان در روابط بین ایاالت متحده آمریکا و
عربستان سعودی و یا روابط بین آمریکا و رژیم
صهیونیستی مشاهده کرد.
در سیستمهای کالسیک اتحادها بیشتر حالت
رسمی دوجانبه (روابط آمریکا با متحدان آسیایی
خود) و چندجانبه (ناتو) دارند ،اما در سیستمهای
پیچیده اتحادها حالت غیررسمی دارند؛ مانند
روابط ایران با محور مقاومت و یا روابط آمریکا با
متحدان عربی خود در منطقه خاورمیانه؛ بنابراین
در سیستمهای پیچیده اتحادها حالت فازی به
خود میگیرند و درجات آن بیانکننده رسمی
و غیررسمی بودن اتحاد است .در اتحادهای
فازیشکل ،بازیگران با یکدیگر روابط نزدیک
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دارند ،ولی به معنای آن نیست که در صورت وقوع
درگیری و جنگ از یکدیگر دفاع کنند؛ نمونه بارز
چنین اتحادهایی میتوان به روابط نزدیک آمریکا
با عربستان سعودی اشاره کرد.
مبحث دیگری که در اتحاد و ائتالفها در
وضعیت پیچیدگی وجود دارد شبکهای بودن آن
است .در ائتالفهای پیچیده بازیگران با شبکه
ائتالفی مواجه میشوند که از پیوند بین موضوعات
مختلف ایجاد میشود .در این نوع از ائتالفها،
ائتالف در یک حوزه به حوزههای دیگر نیز تسری
مییابد و قابلیت ترکیبی بودن اهداف ،ائتالف
را از حالت یک موضوع خاص خارج میکند .به
طور کلی میتوان عنوان کرد اتحادها مربوط
به سیستمهای کالسیک و ائتالفها مربوط به
سیستمهای پیچیده هستند.
به عبارتی بهتر ،سیستمهای امنیتی سنتی ،بیشتر
اتحادی و کمتر ائتالفی و سیستمهای امنیتی پیچیده،
بیشتر ائتالفی و کمتر اتحادی است .به همین دلیل
در گذشته شاهد جنگهای جهانی بودیم و در حال
حاضر چنین پدیدهای رخ نمیدهد .در سیستم
پیچیده خاورمیانه ،اتحاد و ائتالفهای شبکهای
و فازی بین قدرتهای منطقه با متحدان خود و
بین قدرتهای فرامنطقهای با متحدان استراتژیک
منطقهای خود قابل مشاهده است که نمونه بارز آن
را میتوان ائتالف بین ایران و روسیه دانست.
پایگاهسازی خارجی

در سیستمهای پیچیده برخالف سیستمهای
کالسیک ،بازیگران به سمت پایگاهسازی متمایل
میشوند .در سیستمهای کالسیک قدرتهای بزرگ
یا در یک منطقه حضور فیزیکی داشتند یا نداشتند،
ولی در سیستمهای پیچیده بازیگران از طریق

پایگاهسازی ،حضوری دائمی و نامحسوس در منطقه
دارند .پایگاهسازی را میتوان ایجاد تأسیسات نظامی
به منظور حمایت و پشتیبانی از عملیاتهای نظامی
تعریف کرد ( .)Rodrigues & Glebov, 2009: 4-6این
پایگاهها با توجه به نوع آنها (پایگاههای هوایی،
زمینی یا دریایی) میتوانند نقشهای متفاوتی
ایفا کنند .پایگاهسازی معموالً از سوی قدرتهای
بزرگ در مناطق تحت نفوذ خود صورت میگیرد.
امروزه در منطقه خاورمیانه شاهد تأسیس
این پایگاهها از سوی ایاالت متحده آمریکا در
کشورهای تحت نفوذ آن کشور هستیم .به طور
کلی پایگاهسازی یکی از ابزارهای دستیابی به
اهداف در سیستمهای پیچیده است .بازیگران
منطقه خاورمیانه نیز از راهبرد بازدارندگی برای
خنثیسازی تهدیدات ناشی از پایگاههای بیگانگان
در نزدیکی مرزهای خود بهره میبرند.

نتیجهگیری
با پیچیدگی سیستم بینالملل ،نظم کالسیک
و سنتی جای خود را به نظم نوین داد .با پیچیده
شدن سیستم بینالملل راهبردهای کالسیک
سیاست خارجی دیگر پاسخگوی تهدیدات نوین
نیست .مناطق نیز از نظم پیچیده متأثر شدند.
یکی از این مناطق که بهشدت تحت تأثیر
پیچیدگی و آشوبی شدن سیستم بینالملل قرار
گرفت ،خاورمیانه است .با بروز پیچیدگی در
منطقه خاورمیانه تهدیدات کالسیک و سنتی نیز
جای خود را به تهدیدات نوین وپیچیده دادند و
نظم امنیتی کالسیک نیز با نظم امنیتی غیرخطی
و پیچیده جایگزین شد.
پیچیدگی و تداخل کارکردی بازیگران،
راهبردهای امنیتی نوینی را برای پاسخ به تهدیدات
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نوین در خاورمیانه طلب میکند .بر همین اساس
موازنه قوای سنتی و کالسیک با موازنه قوای
نامتقارن و هوشمند و اتحاد و ائتالفهای کالسیک
جای خود را به ائتالفهای فازی دادند .در وضعیت
پیچیدگی حاکم بر خاورمیانه پایگاهسازی یکی
از ابزارهای دستیابی به اهداف امنیتی از سوی
قدرتهای بزرگ ،بهویژه هژمون است.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی پژوهش در این مقاله
رعایت شده است.
حامي مالي

این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان

تمام نگارندگان در نگارش این مقاله مشارکت
داشتهاند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع
ندارد.
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