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 مقدمه

سپتامبر  11آمریکا بعد از حادثه  متحدهایاالت که بسیاری از محققان بر این عقیده هستند     

تغییرات اساسی در سیاست خارجی خود در بسیاری از  ،از زمان دولت اوباما ویژهبهو 

در  راهبردی این کشوربه تغییرات  توانمیکه از آن جمله  شاهد بوده است جهان را مناالر

از ابعاد  توانمیرا  این منطقهمنطقه غرب آسیا اشاره کردخ تغییر دکترین آمریکا در 

، 201۶واضح از سال  صورتبه خ از اواخر دوره اوباما وقرارداد موردبررسیگوناگون 

به کارکردها  بخشیاولویتسیاست خارجی آمریکا به سمت کاه  ح ور هژمونیک و 

در  یکهژمونگر یک کن  عنوانبهاست و دیگر  پیداکردهپوپولیستی و درونی خود سود 

(خ این در حالی است 2020ای، قادر به تعیین به ترتیب نمم حاکم نیست )یوم، سطح منطقه

های گذشته زیرا در دهه در حال افول است شدتبهکه منافع آمریکا در منطقه غرب آسیا 

این کشور تمایلی برای استفاده از قدرت نمامی حداکثری برای حفظ برتری نمامی و 

توان  اقتصادی و نمامی ازلحاظ ،تربینانهواقع شکلیکاست و یا در اقتصادی خود نداشته 

ها کاه  قدرت هژمونیک البته برخی (خ2همان، )اثبات ح ور خود را ندارد  الزم برای

دانند ولی این در دکترین آمریکا می شناختیجامعهآمریکا در منطقه را ناشی از یک تغییر 

آمریکا در  شدهادراکزیرا تهدیدهای راهبردی  ،داردهای میدان تطابر نتفسیر با واقعیت

در  این کشور شدهتعریفداشته است و تغییر رادیکالی در منافع  ایف ایندههمه ابعاد رشد 

 (خ2019نشده است )انتون،  جادای منطقه

آمریکا در حال حاضر سیاست که  اندعقیدهدر همین راستا، برخی تحلیل گران بر این      

 المللیبینخود در پیشانی مداخعت  هایه ینهرا انتخاب کرده است تا  1پردهرهبری پشت 

اسرائیل -بارز این سیاست موضوع فلسطین هاینمونهیکی از  ،برای مثال را کاه  دهدخ

کند و از الریر یک است که در آن آمریکا نق  هدایتگر و بازیگر پشت پرده را ایفا می

مداخله مستقیم، اهداز خود را دنبال کرده است  ساختار چند سطحی مذاکراتی، بدون

                                                           
1 Leading From Behind 
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آمریکا را فاقد  ایمنطقه هاییاستس (،2017از الرز دیگر بنتلی ) همان(خ :2020)یوم، 

یک مثال  عنوانبهکند برای این ادعای خود جنگ سوریه را همگونی پایدار ارزیابی می

جویانه به ی تعفیحمعت موشک ،آمریکا در یک برهه خاص ،که در آن کندیممطرح 

اساسی موضع، دست از  تغییردهد ولی ناگهان در یک بشار اسد را در دستور کار قرار می

 کندنمیو در بسیاری از امور جنگ سوریه مداخله مستقیم  داردبرمیاقدامات نمامی بیشتر 

 ععوه بر آن، عمیر بین عمل و نیت آمریکاستخ یک شکاز دهندهنشانکه این خود 

سیاست خارجی آمریکا از معحمات  که دهدمینشان  (2017تحقیقات واسنیچ )

و حقود بشر در  ساالریمردم هایارزشاست و آمریکا دیگر برای  شدهخالیساالرانه مردم

توکرات و مستبد و آهای تمایل آمریکا به دولت سیاست خارجی خود ارزشی قائل نیستخ

 های شدید داخلیمانند سعودی )علیرغم سرکوب استبدادی هایحکومتفروش سعح به 

آمریکا  هاییاستسییر غت( 2019هم نین منصور) ای از این تغییرات استخمردم خود( نمونه

که کاه  ح ور  در منطقه را از یک زاویه دیگر بررسی کرده است و بر این عقیده است

 بر رویای سابقهیب صورتبهاین کشور  هژمونیک آمریکا بیشتر به آن دلیل است که

 ،ایتا با تشکیل یک پلیس منطقه خود تکیه کرده است و تعش دارد ایمنطقهگرهای کن 

مالی و نمامی ارائه  هایحمایتای خود به اداره امور بپردازد و در عوض به بازیگران منطقه

این کشور از مصر، اردن،  هایحمایتتمایل آمریکا برای تشکیل یک ناتو عربی و  دهدخ

سیاست  هایجنبهترین اما یکی از مهم ؛است شدهعنوانو امارات در همین راستا  عربستان

، (2019بر اساس نورمن ) خارجی آمریکا در این منطقه، راهبرد آمریکا در قبال ایران استخ

گ ینه  ن رو،از سوی ایران قابل تهدید استخ از همیآمریکا  زیادی از در حال حاضر منافع

است و سیاست آمریکا از  شدهخارجنمامی به مداخعت فی یکی از دستور کار آمریکا 

استخ عدم  پیداکردهحذز ایران به سمت سیاست کنترل این کشور از الریر تحریم تغییر 

این کشور در  ای خود با ایران، شکست قطعیتوفیر آمریکا در مدیریت مواجهات منطقه

 کدامهیچبلکه  ،آمریکا تنهانهکه  ایگونهبه( 2019است )پوالک،  شدهنوانعمقابله با ایران 
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خ یوم رندمواجهه با ایران در بعد نمامی را ندا جرئت، ای این کشورمنطقه پیمانانهم از

ای مهم را در این حجم از عدم تمایل برای مداخله نمامی در یک مسئله منطقه ،(2020)

 خداندمی سابقهبیتاریخ 

اساسی و راهبردی مواجهه این دو کشور در منطقه، ح ور  هایصحنهیکی از  کهازآنجایی     

این  واسطهبهدر منطقه  ایجادشدهو ف ای  در عراد و سوریه به دلیل ح ور داع  بوده است

امنیتی را شکل داده است که بر منافع ایران و آمریکا  یهامؤلفهح ور یک مجموعه از 

تحقیر حاضر تعشی است تا با استخدام یک مدل نمری )نمریه مجموعه  ،است یرگذارتأث

 ایمقایسه صورتبهداع  را -قدرت این دو کشور در دوران پسا هایمؤلفه(، ایمنطقهامنیت 

این است که  شودمیکه در این میان مطرح  سؤالی تریناصلیبنابراین، ؛ قرار دهد موردبررسی

 بین این دو قدرت در منطقه وجود داردخ ایگرایانهعمل هایتفاوتچه 

 

 مبانی نظری تحقیق

 و حقیقی هاینگرانی از ترکیبی اما است جهانی هایقدرت مولود اگرچه تروریسم     

 جهانی امنیت با آن با مرتب  هایچال  و موضوعات تا شد باعث آن، از ناشی خودساخته

 زمینه و کرد پیدا بارزتری نمود سپتامبر، 11 حادثه از پس ویژهبه موضوع، اینخ بخورد پیوند

 رحمان،) آورد فراهم را آسیا غرب منطقه با مرتب  موضوعات در هاابرقدرت مداخعت

 از آن هایملت امنیتی و دینی فرهنگی هایمشابهت علیرغم آسیا غرب منطقه (خ2015

 خاص ایمنطقه امنیت هایمکانیسم دارای و نیست برخوردار اییکپارچه منطقه پیوستگی

 بر باید ایمنطقه امنیت حوزه در جهانی هاینمریه دلیل همین به (خ1992 آچاریا،) است

 ععوه خشوند سازیبومی زمین کره از بخ  این در گراییمنطقه خاص هایویژگی اساس

 باید را امنیت حوزه هاینمریه سرد، جنگ دوران از پس (2007) کلی اساس بر آن بر

 که است عقیده این بر( 2015) رحمان خبست کار به و تحلیل تعریف، بخشی صورتبه

 و تبیین برای بومی دان  فاقد تئوریک، عمر رغمعلی لیبرالیسم و رئالیسم مانند یهاینمریه
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 ،سازیبومی صورت در تنها 1گراییساخت مانند نمریاتی و هستند منطقه مسائل تحلیل

 شده سازیبومی نمریات این از یکی خدارند را ایمنطقه خاص هایبافت در کارکرد قابلیت

 .است شدهارائه( 2003) یوارو و بوزان توس  که ایمنطقه امنیت مجموعه نمریه

است که بر اساس  "گرایی اجتماعیساخت"ترین اصول نمریه گرایی یکی از بنیادیساخت

ها و کن  گران محیطی در رابطه با خود، ها با در نمر گرفتن معانی دیگر ماهیتآن انسان

گرایی، واقعیت یک (خ بر اساس ساخت1992دهند )ونت، ها واکن  نشان مینسبت به آن

ز تعامل ال امات مادی با معانی، عقاید و تفاسیر کن  گران از ساخت اجتماعی است که ا

شود ) همان(خ برخعز تفاسیر رئالیستی از امنیت، در تفسیر محی  پیرامون حاصل می

توان مفهوم امنیت را به وجود عینی امکان آسیب و خطر و ساخت گرایانه از امنیت، نمی

وژی، هنجارها و فهم مشترک بین بازیگران را تهدید تقلیل داد بلکه باید نق  عقاید، ایدئول

(خ  2003ساختار مادی امنیت توجه نکرد )ویلیام ،  صرزبهنی  برساخت امنیت اضافه کرد و 

شود تا بازیگران ارزیابی مجددی از ماهیت این نوع نگاه ساخت گرایانه به امنیت باعث می

امنیت در درون آن شکل  "ساخت "و کعن ساختارهایی از تهدید داشته باشند که 

ای مفهوم امنیت را به شکل که مجموعه امنیت منطقه(خ ازآنجایی1999گیرد )اریکسون، می

تر امنیت، در های انت اعیگرایی، با تأکید بر جنبهگیرد، ساختیک مجموعه در نمر می

  تر، یک مؤلفه بنیادی در این جورچین پی یده استخهای عینیکنار جنبه

 که است عقیده این بر 2پوزیتیویستی نمریات دیگر مانند ،یامنطقهامنیت  نمریه نبنابرای      

 ایمنطقه سطح در هانمام تحلیل برای ولی هستند منطقه اصلی گران کن  هادولت

 رویکرد یک از نمریه این خقرارداد موردبررسی باید را دشمنی -دوستی رفتاری هایمؤلفه

 در هادولت امنیتی هاینگرانی درک منموربه که است ادعا این بر و بردمی بهره 3کلبه ج 

 تمام زیرا باشد بومی مختصات سمت به معطوز باید هانگاه المللی،بین و ایمنطقه سطوح

                                                           
1 Constructivism 
2 Positivist 
3 Bottom-up 
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 خشوندمی اجرا و تبیین بومی مختصات اساس بر ای،منطقه و المللیبین هایگذاریسیاست

 بعد از خاست گرایانه ساخت و ماتریالیستی رویکردهای از ترکیبی درواقع نمریه این

 هایجنبه بر و بردمی بهره قدرت توزیع و ارضی تمامیت هایایده از نمریه این ماتریالیستی

 اعتقاد جهانی سطح ساختارهای به گرایان، واقع-نو برخعز ولی دارد تمرک  ایمنطقه

 یک که کندیم تأکید سازی امنیت فرایند بر نمریه این نی ، گرایانه ساخت از بعد خندارد

 هاینمریه برخعز خاست گوناگون ایمنطقه عوامل به نسبت منعطف و پذیرا کامعً فرآیند

 برآیندی را هادولت امنیتی هایگذاریسیاست نمریه این امنیت، و المللبین رواب  به سنتی

 را منطقه حالدرعین ولی داندمی جهانی تهدیدات و منافع و ایمنطقه تهدیدات و منافع از

 با ،ایمنطقه امنیت مجموعه نمریه هم نین خاست قرار داده خود برای تحلیل اصلی واحد

 اساس بر که کندیم مطرح ایمنطقه الگوهای با مطابر را هایفرضیه ساختاری، منطر ارائه

  خاست تبیین قابل منطقه در المللیبین هایقدرت مداخعتی خطوط هاآن

 زمینهپی  از متأثر را امنیتی هایگذاریسیاست هانتینگتون، نمریه همانند نمریه این     

 در رویارویی و مداخله به قائل که هانتینگتون برخعز ولی داندمی منطقه هایملت فرهنگی

 و تفسیر ایمنطقه سطح در را هاکشمک  و ت ادها نمریه این است، جهانی یافتهنمام سطح

 وارهالرح یک دهندهارائه ایمنطقه امنیت مجموعه ، نمریهیگردعبارتبه کندخمی تبیین

 قرابت آن در که است ایمنطقه ساختار با ارتباط در امنیتی معحمات تبیین برای تحلیلی

 امنیت مجموعه اساس، این بر(خ 2004 ویور،) است برخوردار باالیی اهمیت از جغرافیایی

 که است اقتصادی و اجتماعی ، ژئوپلیتیک سیاسی، واحدهای از ایمجموعه ایمنطقه

 و هامؤلفه اینخ است زدایی امنیت و سازی امنیت فرایندهای اصلی هایمؤلفه دهندهتشکیل

 امنیتی فرایندهای از تحلیل یا و تفسیر هرگونه کهنحویبه دارند درونی ارتباط باهم واحدها

 و اجتماعی سیاسی، نمامی، تهدیدهای بنابراین،خ نیست پذیرامکان مجموعه این از خارج

 منافع اساس بر هاآن ماهیت و هستند بروز و ظهور حال در قرابت ژئوپلیتیک در اقتصادی

 (خ1991 بوزان،) شوندمی تفسیر ،قرابت محی  در گر کن  کشورهای مشترک یا و مت اد
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 و آمریکا تقابل بررسی برای نمریات ترینمرتب  از یکی ایمنطقه امنیت مجموعه نمریه     

 این اصلی هدز نمریه، این خالر اساس بر زیرا است آسیا غرب ایمنطقه مجموعه در ایران

 ایمنطقه هایدولت با رقابت در دنیا مختلف مناالر در امریکا نفوذ بین رابطه تبیین نمریه

 به امنیتی مجموعه ای،منطقه امنیت مجموعه نمریه در ،(1983) بوزان اساس برخ است بوده

 است وابسته هم به قدرآن هاآن امنیتی معحمات و هااولویت که شودمی گفته گرانی کن 

 توازن رقابت، الگوی ،(2003) ویور و بوزانخ نمود تصور هم از جدای را هاآن تواننمی که

 تحقیر در که دانندمی امنیتی مجموعه تحلیل برای اصلی محور سه را اتحاد الگوهای و قوا

 این کارگیریبه با حاضر تحقیر اساس همین بر خاست شده دنبال محورها همین حاضر

 با را( مقاومت محور) ایمنطقه منسجم قدرت یک تعارض نوع تا است کرده تعش نمریه

 دوران در قدرت هایدینامیک و هامؤلفه شناخت الریر از (مریکاآ) جهانی قدرت یک

 ، از مرورراستا این در خقرار دهد موردبررسی عراد و سوریه منطقه در داع  فی یک -پسا

 این از حاصل نتایج خاست شده برداریبهره زمینه این در ایگسترده تحقیقات یافتهنمام

 استخ شدهارائه زیر در هابررسی

 

 نتایج

 آمریکا سازیائتالفتقابل ساختار سازی مقاومت و 

این گروه  با مبارزه فرصت سوریه و عراد در داع  ح ور ،(2018) فریدمن اساس بر     

 بلکه بخشد وسعت را منطقه در خود نفوذ تنهانه ایران تا کرد فراهم ایران برای را تروریستی

 حال در که است می انی به مشروعیت این و نفوذ اینخ باشد داشته نی  ح ور مشروعیت

بدل  آمریکا برای ذهن از دور رویکرد یک ، بهکشور دو این از ایران حذز امکان حاضر

 از ایران نیابتی هایگروه حذز برای کشور این مقطعی هایتاکتیک حتی و شده است

، محققان حوزه راهبردی اساس همین برخ است همه با شکست مواجه شده ،سوریه و عراد

خ دانندمیمنسجم  ایمنطقه هایائتعزآمریکا برای ایجاد موازنه را تشکیل  خوشیدلتنها 
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 و عراد در ایران با مقابله برای آمریکا اندک موفقیت راه تنها( 2017) بارون در همین راستا

 به نی ( 2017) ععءالدینخ داندمی منطقه در آمریکا متعهدانه و درازمدت ح ور را سوریه

 از پس خأل در عراد بدر گروه تقویت و کندیم اشاره منطقه در ایران سازی ساختار قدرت

خلر  یساختار سازدر اینجا منمور از  خدانندمی اقدامات این موفر هاینمونه از را صدام

 است سازمانی هایفعالیت منطر و فلسفه دربردارنده که است محور -یک هویت کارکرد

 و است محورانسان مفهوم یک که یدهسازمانو با  دهدمی شکل را فعالیت نمری بنیان و

 ،(201۶) دیگران و احمدی اساس بر داردخ  تفاوتکند می ترسیم را هافعالیت اجرای شیوه

 افراد به بسته که است ذیلی و سطح عناوین و افراد محور حول یافته نمم واحد یک سازمان

 است دیگری ثابت مفاهیم و بینیجهان و مبانی اهداز، دربرگیرنده ساختار اما کندمی تغییر

 دهندخنمی دست از را خود کارکرد و شوندنمی ماهوی تغییر دچار افراد تغییر با که

( 2018) فریدمن که توس  زمینه این در شدهانجام مطالعات ترینیافتهسازمانیکی از      

کشورهای عراد و سوریه حول  در آمریکا با ایران رویاروییکه  دهدمیاست نشان  گرفتهانجام

 در آمریکا منافع اولیه تهدید یران: واقعیت اول این است که اچرخدمیسه واقعیت مفروض 

 -صفر ارتباط یک منطقه در ایران با کشور این ارتباط دلیل همین به و است عراد و سوریه

بنابراین آمریکا در حال ؛ و هیچ حالت بینابینی برای آن وجود ندارد است( هیچ-همه) 1جمع

فراوان، دستاورد صفر داشته استخ واقعیت  هایه ینهحاضر از میدان سوریه و عراد؛ علیرغم 

 در سیاسی سرمایه و نیروها تعداد ،مالی منابع پایدار اف ای  امکان آمریکادوم آن است که 

در منطقه  تأثیرگذاریاز آن، امکان خلر ائتعز معنادار برای  ترمهمو  ندارد را سوریه و عراد

 در المللیبین هایرقابت و داخلی سیاست مسائل دلیل به از آمریکا سلب شده است زیرا

 سوریه مسائل سر بر توافر حصول و مدتکوتاه در روسیه با کشور این همکاری امکان ،آمریکا

خ هم نین، به دلیل تفاوت راهبردی منافع ترکیه با این کشور، ندارد وجود کشور این با عراد و

 منسجم وجود نداردخ صورتبهامکان همکاری با این کشور 

                                                           
1 Zero-Sum 
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 نصر اساس بر متفاوت استخ کامعًدر جبهه مقاومت شرای   که است شرایطی در این     

 غیرت اساس بر در عراد و سوریه، ویژهبه، منطقه در تهران اندازچشم و منافع ،(2018)

 محاسبات ،گرایانهعمل رویکرد یک اتخاذ با دلیل همین به و است کشور این انقعبی

ای منطقه تحلیلگران از برخی اگرچه خاست داده ارائه منطقه در خود منافع از ایسرسختانه

 آن را( همان) نصر مانند برخی و کردند عنوان 1شدهمدیریت ومرجهرج را ایران راهبرد نای

 شرای  از دارانهجانب یا ناقص فهم از ناشی هابرداشت این همه ولی نامندمی جلوروبه دفاع

که در  شودمیتوس  کن  گرهایی اتخاذ  جلوروبهدفاع  زیرا (2018)فریدمن،  است منطقه

سوریه و عراد در  درباشند این در حالی است که ایران از ابتدا  قرارگرفتهحالت انفعال 

توس  بازیگرانی اتخاذ  ومرجهرجگرفتخ هم نین راهبرد مدیریت ن قرارموضع انفعال 

نق  فعال و مدیریتی داشته  ،ناشی از آن هایموجو  ومرجهرجکه خود در ایجاد  شودمی

باشند، حال اینکه ایران خود مقصد بعدی این شرای  بود که توس  تروریسم غربی و 

 ایجادشده ف ای درشده بود اما ایران با ساختار سازی موفر توانست  تجهی تکفیری خلر و 

 دستانهپی  صورتبه را تهدیدها و است داده نشان خود از خوبی مدیریت ،هاغربی توس 

دالیل این موفقیت، قدرت ساختار سازی  تریناصلی ازیکی  استخ کرده تبدیل فرصت به

 خعصه برسی شده است: صورتبهایران است که در زیر 

که ناشی از  بردمیایران و محور مقاومت از قدرت ساختار سازی بسیار قدرتمندی بهره      

و تبدیل آن به  اهللح بتفکر جهادی و انقعبی خاص خود استخ خلر و توسعه ساختار 

موفر این  هاینمونهصدام از  -پسا خأل دریک مدل موفر برای مقاومت، خلر سازمان ب

یکی از دالیل توفیر این ساختارها این است که این خ (فریدمن، ص)است  هاسازیساختار 

 بسیج واحدهای سازی ساختارو فرهنگی و سیاسی هستندخ  نمامیساختارها دارای وجه 

 است شده داع -پسا ف ای در ایران قدرت اهرم ایجاد باعث در عراد و سوریه نی  مردمی

 عراد سیاسی ف ای در هم و دارند کاربرد نمامی تأثیرگذاری برای هم که است شده

                                                           
1 Managed Chaos 
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 از مقبولی بخ  مردمی بسیج واحدهای و پساداع  دوران در خدارند زنیچانه قابلیت

 این (خ2018 فریدمن،) است داده شکل را عراد امنیتی و اجتماعی سیاسی اندازهایچشم

 مثل یا و شوندمی دهیسازمان عراد سیاسی قدرت و دولت قالب در ایران سپاه مثل نیروها

 است ایران برنده صورت دو هر در که گیرندمی قرار دولت قالب از خارج اهللح ب

 از ناشی را عراد در ایران اب اری قدرت این از بخشی نی  (2017) ععءالدین (خهمان)

 راه این در ایران اگرچه دانندمی مردمی نمامی واحدهای رأس در ایران وفاداران صدارت

 است آن واقعیت اما (سنی هایگروه برخی مخالفت مانند) روبروست یهایچال  با

همگونی ایدئولوژیک این ساختارها  خندارد دست در اب اری هیچ آن با مقابله برای آمریکا

با محور مقاومت باعث تقویت بعد فرهنگی و اجتماعی مقاومت شده استخ در مقابل اما؛ 

قدرت مقاومت است و به  هایمؤلفهتجاری و فاقد -نمامی صرفاً ی آمریکا هاسازیائتعز

 ساختار خلر در آمریکا واقعیت آن است که استخ خوردهشکستهمین دلیل در مقابل آن 

 در ساختاری چنین فقدان خاست خوردهشکست داع -پسا در ف ای داریحکومت

 از حفاظت در آمریکا برای شکست نقطه ایران شدهخلر ساختارهای با مقایسه در آمریکا

 آن به نسبت بیشتر همه از اسرائیل خاست صهیونیستی رژیم ازجمله خود ایمنطقه متحدان

 ایران توس  ایجادشده اختارهایس زیر است بازدارنده ساختاری خأل وجود دارد هراس

 خاندداده ادامه جوالن هایبلندی تا را خود نفوذ

 

 سینتیک در تقابل با مقاومت پراگماتیک نظامی لژیون

برخی از سیاستمداران آمریکایی، تحلیل گران سیاسی و شواهد متعدد در جهان اذعان      

ترین این شواهد این بیرون حاکی از آن است که داع  مولود آمریکاستخ یکی از متقن

او نبوده استخ  ایمنطقه متحدان یا و آمریکا برای اگ یستانسیالیستی است که داع  تهدید

برخی تحلیل گرهان به دنبال توجیه ح ور نمامی آمریکا در منطقه هستند و  حالبااین

ح ور لژیون نمامی آمریکا برای تقابل ظاهری با داع  را به دلیل ادراک این کشور از 
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( بر این 2009یر )خ این در حالی است که میکنندمیتهدید این گروه تروریستی عنوان 

  ور نمامی خود در سوریه و عراد را ناشی ازآمریکا دلیل ح اگرچهعقیده است که 

 ،کنندمی عنوان سپتامبر( 11 حادثه از بعد ویژهبه) خطر از کشور این درک سطح اف ای 

اساس  بر هادولت دفاعی و امنیتی گذاریسیاست امروزه دنیای در که است آن واقعیت ولی

حالی است که ارزیابی استخ این در  ریسک ارزیابی ادراک تهدید نیست بلکه بر اساس

ایران از ریسک یک ارزیابی مقبول و منطقی استخ ح ور داع  در ن دیکی مرزهای 

 مرزی، مناالر در برای ایران اجتماعی هایپذیریآسیب، ایجاد ایران و تهدید منافع امنیتی

ح ور  مؤیدنمری  ازلحاظ، همه تهدید پذیرش آستانهتقرب به  و مرز در داع  ح ور

 (خ2018مداخله آن در عراد و سوریه است )باکوس، مقاومت و 

که نوع مداخله نمامی آمریکا حاوی  دهدمینشان  هاغربی هایتحلیلاز الرز دیگر،      

راهبردی برای این کشور در تقابل با  هایشکستخطاهای راهبردی است که منجر به 

 عملیاتی پاسخی که است آن واقعیت (2018)بر اساس باکوس محور مقاومت شده استخ 

 پذیرش برفرضخ است خوردهشکست سیاست یک ،راهبردی مشکل یک به سینتیکی

 و تروریسم چندالیهو  انت اعی ماهیت دلیل به ،آمریکا برای تروریستی تهدید هایواقعیت

 مستقیم و خطی راهبرد یک ،تاکتیکی نمامی و عملیات کارگیریبه ،افراالی هایگروه

شکست استخ شکست تقابل آمریکا مقابل محور مقاومت ریشه  بهمحکومکه  است

 است کرده استفاده موضوع این با برخورد برای چندالیه رویکرد یک از ایران کهدرحالی

، این خطای راهبردی در آمریکا ریشه دیرینه (201۶) دیگران و جردن اساس برخ ()همان،

وجود  هویتی-امنیتی هایچال  به پاسخ برای آمریکا دولت در جامع و مدیریتدارد 

 اهداز مشخص از تعریففاقد  عراد و سوریه کشورهای در حاضر حال در آمریکانداردخ 

 و پوششی اقدامات از دلیل همین به و است بلندمدت و مدتمیان ،مدتکوتاه ،دسترسقابل

تحلیل گران سیاسی، خ کندیم استفاده خود اهداز به رسیدن برایسینتیک  عملیات انجام
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را یک  راهبردی هایضعف پوش  برای و نمامی تاکتیکی کارکردهای کارگیریبه

 خکنندمیعنوان  ترب رگخطای راهبردی 

 در سینتیک عملیات از استفادهکه  دهدمی( نشان 2018نتایج حاصل از تحقیر باکوس )     

 گونهازاین راهبردی سطوح در زیرا است ناکارآمد گ ینه یک هاتروریست با مواجهه

و  شودمی استفاده راهبردی یا درازمدت امنیتی چال  یک به پاسخ برای نمامی عملیات

 عمومی ان جار و شودمی شهروندان به آسیب باعث مالی، باالی هایه ینه برداشتنععوه 

 ژئوپلیتیک اهداز بین و است زمان نیازمند سینتیک عملیات آن بر ععوهخ دارد پی در را

 یک سینتیک را عملیاتهم نین  (همان) باکوسخ شودنمی قائل تمای  غیر مرتب  و مرتب 

 حسن را آندر موضوع سوریه و عراد  و داندمی امنیتی تحقیقات در نامشخص راهبرد

خ ععوه بر آن، برخی محققان در حوزه امنیت، کندیم عنوان تخریب و کشتن ی برایتعبیر

شواهد حاکی که با راهبرد تفاوت فراوانی داردخ  دانندمیعملیات سینتیک را تنها یک اب ار 

قائل به حمله سینتیک است و  امریکا، قبلی جمهورهاییسرئ از ن است که ترامپ بی  از

و این در حالی است که برخی محققان  داندمی اهداز به رسیدن برای راه تنها و تنها آن را

 از فاقد ارزیابیو  دستاوردها و هاواقعیت از 1تفکر-پی (، این روش را فاقد 2017)جنکین ، 

در سیاست  2گرایی مدتکوتاه بودن فراگیربرخی دیگر نی  خ کندیمعنوان  فایده-ه ینه

که باعث اتخاذ  داندمی آمریکا راهبردی تفکر در دینامیک مؤلفهیک  خارجی آمریکا را

 مداخعت برای بالغ الراحی فقدان ،(1973) ویگلی اساس برشده استخ  هاییتصمیمچنین 

 دنبال به همیشه آمریکا که است پدیده این بر ناظر بیشتر نمامی مداخعت ویژهبه

 نی  (2010) ینتایر خاست پایا راهبردی هایموفقیت بر ژئوپلیتیک بردهای بخشیاولویت

 به نسبت کشور این ازحدبی  اعتماد را آمریکا توس  رویکرد این اتخاذ دالیل از یکی

 نمامینتایج بررسی محققان حاکی از آن است که این لژیون  خداندمی 3مداخله-پسا عواقب

                                                           
1 Forethought 
2 Short-termism  
3 Post-Intervention 
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، گراییعملآمریکایی به دلیل برخورد خطی، عدم شناخت ماهیت چندالیه میدانی و عدم 

 و تعاملی مقاومت واگذار کرده استخ چندالیهقافیه را به پراگماتیسم 

 

 شیعی ژئوپلیتیک هایواقعیتداعشی و -مجازی پسا تخالف

 نیروهای به محوله زیاد وظایف دلیل به ،گذشته هایسال (، در2018رینی )یبر اساس تا     

این نیروها به یک  ،سوریه و عراد در کشور این بازی اب ار تنها عنوانبه آمریکا نمامی

 و نتیجهبی ح ورخ تایرینی بر این عقیده است که اندشدهتبدیلهرکول فاقد توان 

 است کرده تخریب شدتبه را کشور این نمامیان روحیه عراد و افغانستان در مدتالوالنی

 بین تطابر عدم سوریه، و عراد در آمریکا شکست دالیل از یکیو این در حالی است که 

 )همان، ص(خ است بوده این کشور سیاسی و جنگی هایتوانایی و سیاسی و جنگی اهداز

 عراد در آمریکا نمامی نیروهایکه  کندیموی برای این مدعای خود این نکته را مطرح 

 خود از محافمت در حتی و ندارند را کشور این در آمریکا منافع و قدرت تثبیت توانایی

 هایسالدر  مریکاآ عمده هایتعش همه دیگر، سوی ازخ )همان( شدند فرسای  دچار

 مواجه شکست با سپتامبر یازده از پس هارژیم سرنگونی برایگذشته برای مداخله نمامی 

با  یا مداخعت این از ناشی خأل (خ2011 ،لیبیو  2002 ،عراد ،2001 افغانستاناست ) شده

 مانند قدرتمندی رقیبان توس  یا واست )نمونه لیبی(  پرشده ومرجهرج و داخلی جنگ

 زیادی کارهای اگرچه، آمریکا دیگرعبارتبهایران جایگ ین شده است )نمونه عراد(خ 

و  هاستآن انجام برای محدودی هایظرفیت دارای ولی دارد منطقه در دادن انجام برای

هم نین بر این عقیده  (2018) یرینیتااستفاده صرز از اب ار نمامی راهگشا نبوده استخ 

 تجمعی تأثیر که هایسیاست استخدام و راهبرد از عاری و منسجم هدز نداشتناست که 

 آمریکا شده استخ درپیپی هایشکستندارد باعث  ایمنطقه بازیگران بر معناداری

 در منعطف سیاسی نمم یک به شیعیژئوپلیتیک  ،آن مقابل در که است حالی در این     

 نمم یک برای ،گسترده کار دستور یک است توانسته است و ععوه بر آن یافتهدست منطقه
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خ است بوده سازیملت ب رگ مأموریت دنبال به نی  هایتموقع برخی در و کند ایجاد پایدار

 سوریه، در ایفرا منطقه و ایمنطقه نمامی ح ور تعدیل داع ، شکست اسد، بشار حفظ

 حاکی همه جوالن ن دیکی در ح ور و عراد-لبنان -ایران جنوب ارتباالی کریدور حفظ

خ در عراد نی  بخ  قدرتمندی از است بوده سوریه در ایران نمامی هایموفقیت از

 داع  را-پسا خأل، سیاسی و اجتماعی توانسته است نمامیشیعی در مباحث  ژئوپلیتیک 

در  پساداع  خألدر  تقریباًپس از حذز فی یکی این گروه پر کندخ از الرز دیگر آمریکا 

اندکی دارد و در تعش است  نمامیمنطقه، نق  سیاسی و اجتماعی بسیار ضعیف و نق  

 و سیاست خارجی ظاهری حفظ کندخ ایرسانهخود را با مجاز  قدرتمندانهتا ح ور 

 کارهایراهشیعی در میدان،  ژئوپلیتیک که آمریکا برای مقابله با  دهدمینشان  هاواقعیت    

تقلیل  درازمدتچندانی در دست ندارد و رویکرد خود را از حذز به کاه  قدرت 

از  هاییبخ ( ح ور فی یکی آمریکا در 2018راهبردی داده استخ برای مثال فریدمن )

و تعش برای  غذایی مواد تولید هایزمینه ، کنترلهیدروکربن آبی منابع کنترل سوریه و

این کشور با سیطره راهبردی  مدتکوتاهمقابله  هایهرارا یکی از  عدم بازگشت امنیت

 هایه ینهمیدانی سنگین و  نمامی هایه ینهاین راهبرد، دارای  کهدرحالی داندمیمقاومت 

 تحلیلگران(، 2018فراوان استخ هم نین بر اساس تایرینی ) ، حقوقی و حیثیتیالمللیبین

 پایداری سیاست اجرای به تشویر رااین کشور  مخمصه این از آمریکا رفتبرون برای

 ثبات به عراد و در سوریه آشفته سیاسی نمم یک در آن از الریر ایجاد که کنندمی زشت

 مدتمیانامریکا ممکن است به برخی از اهداز  کمینه در این کشورها امنیتی و سیاسی

هنگفت استخ  نسبتاً  ایه ینه و زمانی اندازچشم دارای سیاستخود دست یابد ولی این 

 و دارد محدودی برنده هایبرگ اهداز این سیاست، به رسیدن برای آمریکا آن، ععوه بر

 زیرا بود خواهد سوریه آینده در مقاومت سیاسی موضع و اسد بشار پذیرش به مجبور

 خندارد را الزم پراگماتیسم ،مرک ی قدرت از زدایی محوریت برای آمریکا اب ارهای
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خود در منطقه فاقد روایی الزم استخ  پیمانهماز الرز دیگر، همکاری آمریکا با کشورهای      

 است افتاده اتفاد پی یده بافتی دینامیک قالب در آمریکا با سوریه هایکرد همکاری مثال برای

 متغیر دو مشترک منافع و ایدئولوژی نداشتنخ ندارد وجود همکاری این ادامه برای ت مینی هیچ

 درک از الرز دیگر، خ(2018 نورلند، و اشمیت) است رابطه این بودن شکننده برای اصلی

 که جایی تا است پایین سطح و مغلوط بسیار درد یک عراد و سوریه در هاپیروزی از واشنگتن

  خکندمی قلمداد خود پیروزی عنوانبه را رقه در کرد هایگروه موفقیت

 -تعهد دوگانهی محور هاناو ح ور در کر سازیملت به آمریکا تاریخی تمایل عدم     

 به آمریکا تعهد شیعی استخ ژئوپلیتیک عدم تعهد، دو دلیل دیگر برای شکست در مقابل 

 نی  گاهی و افراالی گاهی و است پیوستگی فاقد خود پیمانانهم و ایمنطقه منافع حفظ

 مداخعت موفقیت سر بر هاآن تشکیک و نخبگانی و عمومی فشار خاست تعهد عدم شامل

 دالیل این از دیگر یکی خاست بوده هادوگانگی این اتخاذ دالیل از یکی آمریکا نمامی

 در آمریکا نی  داع  مورد در خدارد کشور این اجتماعی تاریخی ساختار در ریشه است

 و است باخت روسیه و ایران به را قافیه و ندارد بلندمدتی اندازچشم هیچ پساداع  ف ای

 خکند حفظ را صهیونیستی رژیم و عربستان مانند خود متحدان منافع به است نتوانسته حتی

در عراد و سوریه در مقابله با  200۶سنی از سال  هایگروهموبایل  هاییساختار ساز

فراوان(  هایه ینه علیرغممقاومت فاقد انسجام، بست ایدئولوژیک و ) هاییساختار ساز

هیچ موفقیت  تاکنون 200۶فاقد پشتیبانی مردمی و لجستیک قابل قبولی بوده است و از سال 

 پایداری حاصل نکرده استخ

ای، اصلی نمریه مجموعه امنیت منطقه هاییرمجموعهزبر این اساس، با توجه به      

امنیت زایی دو کن  گر مت اد را در مجموعه امنیتی غرب آسیا  -امنیت زدایی یهامؤلفه

 خشده استارائهدر جدول زیر 
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های مجموعه زیرمجموعه

 ایامنیت منطقه

 محور مقاومت آمریکا

 

 

 الگوی رقابت

 مداخله مستقیم علیه تروریسم یسمتروررهبری پشت پرده 

 مردمی یهاجنب حمایت از  های آتوکراتحمایت از دولت

-نمامی یساختار سازتوفیر در  ساختاری یخألها پر کردنناتوانی در 

 غیرنطامی

 هاقدرتتوانایی در تثبیت  هاقدرتناتوانی در ثبات زادیی 

 گانهسهباخت ف ای اعتماد سیاسی )

 تشکیک، عدم تعهد، تعهد مشروط(

 یامنطقه یاعتمادسازتعهد به پیمان و 

 

 

 توازن قوا

 دستاورد نمامی )تقریب به( جمع دستاورد نمامی صفر

 بسیج همه مذاهب و فرد افراالی هاییسناستفاده اب اری از 

 ح ور پراگماتیک و انقعبی ح ور نمامی لژیونی و سینتیک

راهبرد خطی و مستقیم نمامی، سیاسی و 

 ی تجار

 راهبرد چندالیه تعاملی و میدانی

 

 

 

 الگوی اتحاد

ائتعز دولتی با عراد، سوریه،  در تشکیل ائتعز معنادارناتوانی 

 روسیه و تعدیل دخالت ترکیه

لجستیک از داع  بر  یدارجانب

 اساس ادراک منفعت

با داع   یستانسیالیستیاگ تقابل 

 بر اساس ارزیابی ریسک

سازی ح ور بر اساس مشروعیت برای توجیه ح ور یامنطقهتشکیل ائتعز 

 بومیساختارسازی 

 

 گیرینتیجه

که ح ور داع  در منطقه بر  دهدمیاز مستندات رسمی و غیررسمی نشان  برخی     

آمریکا بوده است که به کمک مالی و االععاتی برخی از  مدتمیاناساس راهبردهای 

سیاسی و لجستیک برخی از کشورهای غربی همراه بوده  هایحمایتکشورهای منطقه و 

این کشور در مقابله با داع ،  تفکرهم  هایگروهاستخ هم نین ح ور مستشاری ایران و 
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انقعب اسعمی  هایآرمانععوه بر تطابر با دکترین دفاعی جمهوری اسعمی ایران و 

در تحقیر حاضر  شدهبررسینمریه  ازجملهمنطقی و نمری،  هایچارچوبایران، بر اساس 

توجیه استخ فارغ از منطر ح ور این دو نوع نگاه مت اد  ای( قابلمجموعه امنیت منطقه)

ای ح ور به فنای داع ، مطالعه مدونی برای بررسی مقایسهدر منطقه و سرنوشت محکوم

ع  ویژه در دوران پساداهای قدرت، بهنیابتی ایران و آمریکا ازنمر مؤلفه –فی یکی 

استخ نتایج این تحقیر نشان داد که قدرت ایران، علیرغم ح ور فی یکی و  نشدهانجام

بودن در یک نمم جهان شناختی  دارریشهو ه ینه بسیار کمتر، به دلیل  ترکملجستیک 

آن موفقیت  تبعبهو  نفوذپذیریو  گراییعملمقاومت، از  یافتهنمامو مبانی  ایدئولوژیک

علوم سیاسی و مطالعات  هایرشتهباالتری برخوردار استخ نتایج این تحقیر برای محققان 

 کاربرد داردخ نمامینمری و  راهبرد سازانو  ایمنطقه
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