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چکیده

نتایج تحقیقات فراوانی نشان میدهد که راهبرد آمریکا در سالهای اخیر در قبال منطقه غرب آسیا دچار
تغییرات گوناگونی شدده اسدتخ خلدر تروریسدم نوپدیدد داعد

و حمایتهدای مدالی ،االععداتی ،نمدامی و

لجستیک از آن ،از نمودهای بارز این راهبرد جدید استخ ادبیات تحقیر حاکی از آن اسدت کده رابطده بدین
داع

و منافع آمریکدا بهتفصدیل موردمطالعده قرارگرفتده اسدت امدا بعدد از حدذز فی یکدی داعد

توسد

قدرتهای منطقهای و محور مقاومت ،تحقیدر نمدامیافتدهای بدر روی راهبدرد آمریکدا در ف دای پسداداع
صورت نگرفته استخ ازاینرو تحقیر حاضر تعشی است تا با اتخاذ مبانی نمریه مجموعه امنیدت منطقدهای و
روش تحقیر سند پژوهی ،2مؤلفههای قدرت مقاومت و خعفت مجازی آمریکدا در پسدا-فی یدک داعد

را

بهصورت مقایسهای بررسی کندخ نتایج حاصل از این تحقیر نشان داد که در ف ای پساداع  ،ساختار سازی
مقاومت در مقایسه با ائتعزسدازی آمریکدایی تفدود داشدته اسدتخ هم ندین ماهیدت پراگماتیدک مقاومدت
توانسته است کن های لژیون سینتیک 3نمامی آمریکا را با شکسدت راهبدردی مواجده کنددخ عدعوه بدر آن،
تعش آمریکا برای احیای خعفت مجازی داعد

از الریدر رسدانه و پروپاگانددا در مقایسده بدا واقعیتهدای

ژئوپلیتیک شیعی شکستخورده استخ نتایج این تحقیر برای محققان رشدتههای علدوم سیاسدی و مطالعدات
منطقهای و راهبرد سازان نمری و نمامی کاربرد داردخ
واژهگانکلیدی :پساداع  ،مقاومت ،پراگماتیسم ،ایران ،آمریکا ،مجموعه امنیت منطقهایخ

 -1استادیار علوم سیاسی دانشکده امام علی (ع) ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،تهران ،ایرانخ (نویسنده مسئول)
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مقدمه
بسیاری از محققان بر این عقیده هستند که ایاالتمتحده آمریکا بعد از حادثه  11سپتامبر
و بهویژه از زمان دولت اوباما ،تغییرات اساسی در سیاست خارجی خود در بسیاری از
مناالر جهان را شاهد بوده است که از آن جمله میتوان به تغییرات راهبردی این کشور در
منطقه غرب آسیا اشاره کردخ تغییر دکترین آمریکا در این منطقه را میتوان از ابعاد
گوناگون موردبررسی قراردادخ از اواخر دوره اوباما و بهصورت واضح از سال ،201۶
سیاست خارجی آمریکا به سمت کاه

ح ور هژمونیک و اولویتبخشی به کارکردها

پوپولیستی و درونی خود سود پیداکرده است و دیگر بهعنوان یک کن گر هژمونیک در
سطح منطقهای ،قادر به تعیین به ترتیب نمم حاکم نیست (یوم)2020 ،خ این در حالی است
که منافع آمریکا در منطقه غرب آسیا بهشدت در حال افول است زیرا در دهههای گذشته
این کشور تمایلی برای استفاده از قدرت نمامی حداکثری برای حفظ برتری نمامی و
اقتصادی خود نداشته است و یا در یکشکل واقعبینانهتر ،ازلحاظ اقتصادی و نمامی توان
الزم برای اثبات ح ور خود را ندارد (همان)2 ،خ البته برخیها کاه

قدرت هژمونیک

آمریکا در منطقه را ناشی از یک تغییر جامعهشناختی در دکترین آمریکا میدانند ولی این
تفسیر با واقعیتهای میدان تطابر ندارد ،زیرا تهدیدهای راهبردی ادراکشده آمریکا در
همه ابعاد رشد ف ایندهای داشته است و تغییر رادیکالی در منافع تعریفشده این کشور در
منطقه ایجاد نشده است (انتون)2019 ،خ
در همین راستا ،برخی تحلیل گران بر این عقیدهاند که آمریکا در حال حاضر سیاست
رهبری پشت پرده 1را انتخاب کرده است تا ه ینههای خود در پیشانی مداخعت بینالمللی
را کاه

دهدخ برای مثال ،یکی از نمونههای بارز این سیاست موضوع فلسطین-اسرائیل

است که در آن آمریکا نق

هدایتگر و بازیگر پشت پرده را ایفا میکند و از الریر یک

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

1
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(یوم :2020 ،همان)خ از الرز دیگر بنتلی ( ،)2017سیاستهای منطقهای آمریکا را فاقد
همگونی پایدار ارزیابی میکند برای این ادعای خود جنگ سوریه را بهعنوان یک مثال
مطرح میکند که در آن ،آمریکا در یک برهه خاص ،حمعت موشکی تعفیجویانه به
بشار اسد را در دستور کار قرار میدهد ولی ناگهان در یک تغییر اساسی موضع ،دست از
اقدامات نمامی بیشتر برمیدارد و در بسیاری از امور جنگ سوریه مداخله مستقیم نمیکند
که این خود نشاندهنده یک شکاز عمیر بین عمل و نیت آمریکاستخ ععوه بر آن،
تحقیقات واسنیچ ( )2017نشان میدهد که سیاست خارجی آمریکا از معحمات
مردمساالرانه خالیشده است و آمریکا دیگر برای ارزشهای مردمساالری و حقود بشر در
سیاست خارجی خود ارزشی قائل نیستخ تمایل آمریکا به دولتهای آتوکرات و مستبد و
فروش سعح به حکومتهای استبدادی مانند سعودی (علیرغم سرکوبهای شدید داخلی
مردم خود) نمونهای از این تغییرات استخ هم نین منصور( )2019تغییر سیاستهای آمریکا
در منطقه را از یک زاویه دیگر بررسی کرده است و بر این عقیده است که کاه

ح ور

هژمونیک آمریکا بیشتر به آن دلیل است که این کشور بهصورت بیسابقهای بر روی
کن گرهای منطقهای خود تکیه کرده است و تعش دارد تا با تشکیل یک پلیس منطقهای،
به اداره امور بپردازد و در عوض به بازیگران منطقهای خود حمایتهای مالی و نمامی ارائه
دهدخ تمایل آمریکا برای تشکیل یک ناتو عربی و حمایتهای این کشور از مصر ،اردن،
عربستان و امارات در همین راستا عنوانشده است؛ اما یکی از مهمترین جنبههای سیاست
خارجی آمریکا در این منطقه ،راهبرد آمریکا در قبال ایران استخ بر اساس نورمن (،)2019
در حال حاضر منافع زیادی از آمریکا از سوی ایران قابل تهدید استخ از همین رو ،گ ینه
نمامی به مداخعت فی یکی از دستور کار آمریکا خارجشده است و سیاست آمریکا از
حذز ایران به سمت سیاست کنترل این کشور از الریر تحریم تغییر پیداکرده استخ عدم
توفیر آمریکا در مدیریت مواجهات منطقهای خود با ایران ،شکست قطعی این کشور در
مقابله با ایران عنوانشده است (پوالک )2019 ،بهگونهای که نهتنها آمریکا ،بلکه هیچکدام
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از همپیمانان منطقهای این کشور ،جرئت مواجهه با ایران در بعد نمامی را ندارندخ یوم
( ،)2020این حجم از عدم تمایل برای مداخله نمامی در یک مسئله منطقهای مهم را در
تاریخ بیسابقه میداندخ
ازآنجاییکه یکی از صحنههای اساسی و راهبردی مواجهه این دو کشور در منطقه ،ح ور
در عراد و سوریه به دلیل ح ور داع

بوده است و ف ای ایجادشده در منطقه بهواسطه این

ح ور یک مجموعه از مؤلفههای امنیتی را شکل داده است که بر منافع ایران و آمریکا
تأثیرگذار است ،تحقیر حاضر تعشی است تا با استخدام یک مدل نمری (نمریه مجموعه
امنیت منطقهای) ،مؤلفههای قدرت این دو کشور در دوران پسا-داع

را بهصورت مقایسهای

موردبررسی قرار دهد؛ بنابراین ،اصلیترین سؤالی که در این میان مطرح میشود این است که
چه تفاوتهای عملگرایانهای بین این دو قدرت در منطقه وجود داردخ
مبانی نظری تحقیق
تروریسم اگرچه مولود قدرتهای جهانی است اما ترکیبی از نگرانیهای حقیقی و
خودساخته ناشی از آن ،باعث شد تا موضوعات و چال های مرتب با آن با امنیت جهانی
پیوند بخوردخ این موضوع ،بهویژه پس از حادثه  11سپتامبر ،نمود بارزتری پیدا کرد و زمینه
مداخعت ابرقدرتها در موضوعات مرتب با منطقه غرب آسیا را فراهم آورد (رحمان،
)2015خ منطقه غرب آسیا علیرغم مشابهتهای فرهنگی دینی و امنیتی ملتهای آن از
پیوستگی منطقه یکپارچهای برخوردار نیست و دارای مکانیسمهای امنیت منطقهای خاص
است (آچاریا)1992 ،خ به همین دلیل نمریههای جهانی در حوزه امنیت منطقهای باید بر
اساس ویژگیهای خاص منطقهگرایی در این بخ

از کره زمین بومیسازی شوندخ ععوه

بر آن بر اساس کلی ( )2007پس از دوران جنگ سرد ،نمریههای حوزه امنیت را باید
بهصورت بخشی تعریف ،تحلیل و به کار بستخ رحمان ( )2015بر این عقیده است که
نمریههایی مانند رئالیسم و لیبرالیسم علیرغم عمر تئوریک ،فاقد دان

بومی برای تبیین و
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تحلیل مسائل منطقه هستند و نمریاتی مانند ساختگرایی 1تنها در صورت بومیسازی،
قابلیت کارکرد در بافتهای خاص منطقهای را دارندخ یکی از این نمریات بومیسازی شده
نمریه مجموعه امنیت منطقهای که توس

بوزان و ویوار ( )2003ارائهشده است.

ساختگرایی یکی از بنیادیترین اصول نمریه "ساختگرایی اجتماعی" است که بر اساس
آن انسانها با در نمر گرفتن معانی دیگر ماهیتها و کن
نسبت به آنها واکن

گران محیطی در رابطه با خود،

نشان میدهند (ونت)1992 ،خ بر اساس ساختگرایی ،واقعیت یک

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

گران از

پیرامون حاصل میشود ( همان)خ برخعز تفاسیر رئالیستی از امنیت ،در تفسیر

ساخت گرایانه از امنیت ،نمی توان مفهوم امنیت را به وجود عینی امکان آسیب و خطر و
تهدید تقلیل داد بلکه باید نق

عقاید ،ایدئولوژی ،هنجارها و فهم مشترک بین بازیگران را

نی برساخت امنیت اضافه کرد و بهصرز ساختار مادی امنیت توجه نکرد (ویلیام )2003 ،خ
این نوع نگاه ساخت گرایانه به امنیت باعث میشود تا بازیگران ارزیابی مجددی از ماهیت
و کعن ساختارهایی از تهدید داشته باشند که " ساخت" امنیت در درون آن شکل
میگیرد (اریکسون)1999 ،خ ازآنجاییکه مجموعه امنیت منطقهای مفهوم امنیت را به شکل
یک مجموعه در نمر میگیرد ،ساختگرایی ،با تأکید بر جنبههای انت اعیتر امنیت ،در
کنار جنبههای عینیتر ،یک مؤلفه بنیادی در این جورچین پی یده استخ
بنابراین نمریه امنیت منطقهای ،مانند دیگر نمریات پوزیتیویستی 2بر این عقیده است که
دولتها کن

گران اصلی منطقه هستند ولی برای تحلیل نمامها در سطح منطقهای

مؤلفههای رفتاری دوستی -دشمنی را باید موردبررسی قراردادخ این نمریه از یک رویکرد
ج بهکل 3بهره میبرد و بر این ادعا است که بهمنمور درک نگرانیهای امنیتی دولتها در
سطوح منطقهای و بینالمللی ،نگاهها باید معطوز به سمت مختصات بومی باشد زیرا تمام
1

Constructivism
Positivist
3 Bottom-up
2
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سیاستگذاریهای بینالمللی و منطقهای ،بر اساس مختصات بومی تبیین و اجرا میشوندخ
این نمریه درواقع ترکیبی از رویکردهای ماتریالیستی و ساخت گرایانه استخ از بعد
ماتریالیستی این نمریه از ایدههای تمامیت ارضی و توزیع قدرت بهره میبرد و بر جنبههای
منطقهای تمرک دارد ولی برخعز نو-واقع گرایان ،به ساختارهای سطح جهانی اعتقاد
نداردخ از بعد ساخت گرایانه نی  ،این نمریه بر فرایند امنیت سازی تأکید میکند که یک
فرآیند کامعً پذیرا و منعطف نسبت به عوامل منطقهای گوناگون استخ برخعز نمریههای
سنتی به رواب بینالملل و امنیت ،این نمریه سیاستگذاریهای امنیتی دولتها را برآیندی
از منافع و تهدیدات منطقهای و منافع و تهدیدات جهانی میداند ولی درعینحال منطقه را
واحد اصلی تحلیل برای خود قرار داده استخ هم نین نمریه مجموعه امنیت منطقهای ،با
ارائه منطر ساختاری ،فرضیههای را مطابر با الگوهای منطقهای مطرح میکند که بر اساس
آنها خطوط مداخعتی قدرتهای بینالمللی در منطقه قابل تبیین استخ
این نمریه همانند نمریه هانتینگتون ،سیاستگذاریهای امنیتی را متأثر از پی زمینه
فرهنگی ملتهای منطقه میداند ولی برخعز هانتینگتون که قائل به مداخله و رویارویی در
سطح نمامیافته جهانی است ،این نمریه ت ادها و کشمک ها را در سطح منطقهای تفسیر و
تبیین میکندخ بهعبارتدیگر ،نمریه مجموعه امنیت منطقهای ارائهدهنده یک الرحواره
تحلیلی برای تبیین معحمات امنیتی در ارتباط با ساختار منطقهای است که در آن قرابت
جغرافیایی از اهمیت باالیی برخوردار است (ویور)2004 ،خ بر این اساس ،مجموعه امنیت
منطقهای مجموعهای از واحدهای سیاسی ،ژئوپلیتیک  ،اجتماعی و اقتصادی است که
تشکیلدهنده مؤلفههای اصلی فرایندهای امنیت سازی و امنیت زدایی استخ این مؤلفهها و
واحدها باهم ارتباط درونی دارند بهنحویکه هرگونه تفسیر و یا تحلیل از فرایندهای امنیتی
خارج از این مجموعه امکانپذیر نیستخ بنابراین ،تهدیدهای نمامی ،سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی در ژئوپلیتیک قرابت در حال ظهور و بروز هستند و ماهیت آنها بر اساس منافع
مت اد و یا مشترک کشورهای کن

گر در محی قرابت ،تفسیر میشوند (بوزان)1991 ،خ
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نمریه مجموعه امنیت منطقهای یکی از مرتب ترین نمریات برای بررسی تقابل آمریکا و
ایران در مجموعه منطقهای غرب آسیا است زیرا بر اساس خالر این نمریه ،هدز اصلی این
نمریه تبیین رابطه بین نفوذ امریکا در مناالر مختلف دنیا در رقابت با دولتهای منطقهای
بوده استخ بر اساس بوزان ( ،)1983در نمریه مجموعه امنیت منطقهای ،مجموعه امنیتی به
گرانی گفته میشود که اولویتها و معحمات امنیتی آنها آنقدر به هم وابسته است

کن

که نمیتوان آنها را جدای از هم تصور نمودخ بوزان و ویور ( ،)2003الگوی رقابت ،توازن
قوا و الگوهای اتحاد را سه محور اصلی برای تحلیل مجموعه امنیتی میدانند که در تحقیر
حاضر همین محورها دنبال شده استخ بر همین اساس تحقیر حاضر با بهکارگیری این
نمریه تعش کرده است تا نوع تعارض یک قدرت منسجم منطقهای (محور مقاومت) را با
یک قدرت جهانی (آمریکا) از الریر شناخت مؤلفهها و دینامیکهای قدرت در دوران
پسا -فی یک داع

در منطقه سوریه و عراد موردبررسی قرار دهدخ در این راستا ،از مرور

نمامیافته تحقیقات گستردهای در این زمینه بهرهبرداری شده استخ نتایج حاصل از این
بررسیها در زیر ارائهشده استخ
نتایج
تقابل ساختار سازی مقاومت و ائتالفسازی آمریکا
بر اساس فریدمن ( ،)2018ح ور داع

در عراد و سوریه فرصت مبارزه با این گروه

تروریستی را برای ایران فراهم کرد تا ایران نهتنها نفوذ خود در منطقه را وسعت بخشد بلکه
مشروعیت ح ور نی داشته باشدخ این نفوذ و این مشروعیت به می انی است که در حال
حاضر امکان حذز ایران از این دو کشور ،به یک رویکرد دور از ذهن برای آمریکا بدل
شده است و حتی تاکتیکهای مقطعی این کشور برای حذز گروههای نیابتی ایران از
عراد و سوریه ،همه با شکست مواجه شده استخ بر همین اساس ،محققان حوزه راهبردی
تنها دلخوشی آمریکا برای ایجاد موازنه را تشکیل ائتعزهای منطقهای منسجم میدانندخ
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در همین راستا بارون ( )2017تنها راه موفقیت اندک آمریکا برای مقابله با ایران در عراد و
سوریه را ح ور درازمدت و متعهدانه آمریکا در منطقه میداندخ ععءالدین ( )2017نی به
قدرت ساختار سازی ایران در منطقه اشاره میکند و تقویت گروه بدر عراد در خأل پس از
صدام را از نمونههای موفر این اقدامات میدانندخ در اینجا منمور از ساختار سازی خلر
یک هویت کارکرد -محور است که دربردارنده فلسفه و منطر فعالیتهای سازمانی است
و بنیان نمری فعالیت را شکل میدهد و با سازماندهی که یک مفهوم انسانمحور است و
شیوه اجرای فعالیتها را ترسیم میکند تفاوت داردخ بر اساس احمدی و دیگران (،)201۶
سازمان یک واحد نمم یافته حول محور افراد و عناوین سطح و ذیلی است که بسته به افراد
تغییر میکند اما ساختار دربرگیرنده اهداز ،مبانی و جهانبینی و مفاهیم ثابت دیگری است
که با تغییر افراد دچار تغییر ماهوی نمیشوند و کارکرد خود را از دست نمیدهندخ
یکی از سازمانیافتهترین مطالعات انجامشده در این زمینه که توس

فریدمن ()2018

انجامگرفته است نشان میدهد که رویارویی ایران با آمریکا در کشورهای عراد و سوریه حول
سه واقعیت مفروض میچرخد :واقعیت اول این است که ایران تهدید اولیه منافع آمریکا در
سوریه و عراد است و به همین دلیل ارتباط این کشور با ایران در منطقه یک ارتباط صفر-
جمع( 1همه-هیچ) است و هیچ حالت بینابینی برای آن وجود ندارد؛ بنابراین آمریکا در حال
حاضر از میدان سوریه و عراد؛ علیرغم ه ینههای فراوان ،دستاورد صفر داشته استخ واقعیت
دوم آن است که آمریکا امکان اف ای

پایدار منابع مالی ،تعداد نیروها و سرمایه سیاسی در

عراد و سوریه را ندارد و مهمتر از آن ،امکان خلر ائتعز معنادار برای تأثیرگذاری در منطقه
از آمریکا سلب شده است زیرا به دلیل مسائل سیاست داخلی و رقابتهای بینالمللی در
آمریکا ،امکان همکاری این کشور با روسیه در کوتاهمدت و حصول توافر بر سر مسائل سوریه
و عراد با این کشور وجود نداردخ هم نین ،به دلیل تفاوت راهبردی منافع ترکیه با این کشور،
امکان همکاری با این کشور بهصورت منسجم وجود نداردخ
Zero-Sum

1
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این در شرایطی است که در جبهه مقاومت شرای کامعً متفاوت استخ بر اساس نصر
( ،)2018منافع و چشمانداز تهران در منطقه ،بهویژه در عراد و سوریه ،بر اساس غیرت
انقعبی این کشور است و به همین دلیل با اتخاذ یک رویکرد عملگرایانه ،محاسبات
سرسختانهای از منافع خود در منطقه ارائه داده استخ اگرچه برخی از تحلیلگران منطقهای
این راهبرد ایران را هرجومرج مدیریتشده 1عنوان کردند و برخی مانند نصر (همان) آن را
دفاع روبهجلو مینامند ولی همه این برداشتها ناشی از فهم ناقص یا جانبدارانه از شرای
منطقه است (فریدمن )2018 ،زیرا دفاع روبهجلو توس کن

گرهایی اتخاذ میشود که در

حالت انفعال قرارگرفته باشند این در حالی است که ایران از ابتدا در سوریه و عراد در
موضع انفعال قرار نگرفتخ هم نین راهبرد مدیریت هرجومرج توس
میشود که خود در ایجاد هرجومرج و موجهای ناشی از آن ،نق
باشند ،حال اینکه ایران خود مقصد بعدی این شرای

بازیگرانی اتخاذ

فعال و مدیریتی داشته

بود که توس

تروریسم غربی و

تکفیری خلر و تجهی شده بود اما ایران با ساختار سازی موفر توانست در ف ای ایجادشده
توس غربیها ،مدیریت خوبی از خود نشان داده است و تهدیدها را بهصورت پی دستانه
به فرصت تبدیل کرده استخ یکی از اصلیترین دالیل این موفقیت ،قدرت ساختار سازی
ایران است که در زیر بهصورت خعصه برسی شده است:
ایران و محور مقاومت از قدرت ساختار سازی بسیار قدرتمندی بهره میبرد که ناشی از
تفکر جهادی و انقعبی خاص خود استخ خلر و توسعه ساختار ح باهلل و تبدیل آن به
یک مدل موفر برای مقاومت ،خلر سازمان بدر خأل پسا -صدام از نمونههای موفر این
ساختار سازیها است (فریدمن ،ص)خ یکی از دالیل توفیر این ساختارها این است که این
ساختارها دارای وجه نمامی و فرهنگی و سیاسی هستندخ ساختار سازی واحدهای بسیج
مردمی در عراد و سوریه نی باعث ایجاد اهرم قدرت ایران در ف ای پسا-داع

شده است

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

1
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قابلیت چانهزنی دارندخ در دوران پساداع

و واحدهای بسیج مردمی بخ

مقبولی از

چشماندازهای سیاسی اجتماعی و امنیتی عراد را شکل داده است (فریدمن)2018 ،خ این
نیروها مثل سپاه ایران در قالب دولت و قدرت سیاسی عراد سازماندهی میشوند و یا مثل
ح باهلل خارج از قالب دولت قرار میگیرند که در هر دو صورت برنده ایران است
(همان)خ ععءالدین ( )2017نی بخشی از این قدرت اب اری ایران در عراد را ناشی از
صدارت وفاداران ایران در رأس واحدهای نمامی مردمی میدانند اگرچه ایران در این راه
با چال هایی روبروست (مانند مخالفت برخی گروههای سنی) اما واقعیت آن است
آمریکا برای مقابله با آن هیچ اب اری در دست نداردخ همگونی ایدئولوژیک این ساختارها
با محور مقاومت باعث تقویت بعد فرهنگی و اجتماعی مقاومت شده استخ در مقابل اما؛
ائتعزسازیهای آمریکا صرف ًا نمامی-تجاری و فاقد مؤلفههای قدرت مقاومت است و به
همین دلیل در مقابل آن شکستخورده استخ واقعیت آن است که آمریکا در خلر ساختار
حکومتداری در ف ای پسا-داع

شکستخورده استخ فقدان چنین ساختاری در

آمریکا در مقایسه با ساختارهای خلرشده ایران نقطه شکست برای آمریکا در حفاظت از
متحدان منطقهای خود ازجمله رژیم صهیونیستی استخ اسرائیل از همه بیشتر نسبت به آن
هراس دارد وجود خأل ساختاری بازدارنده است زیر ساختارهای ایجادشده توس

ایران

نفوذ خود را تا بلندیهای جوالن ادامه دادهاندخ
لژیون نظامی سینتیک در تقابل با مقاومت پراگماتیک
اذعان برخی از سیاستمداران آمریکایی ،تحلیل گران سیاسی و شواهد متعدد در جهان
بیرون حاکی از آن است که داع
است که داع

مولود آمریکاستخ یکی از متقنترین این شواهد این

تهدید اگ یستانسیالیستی برای آمریکا و یا متحدان منطقهای او نبوده استخ

بااینحال برخی تحلیل گرهان به دنبال توجیه ح ور نمامی آمریکا در منطقه هستند و
ح ور لژیون نمامی آمریکا برای تقابل ظاهری با داع

را به دلیل ادراک این کشور از
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تهدید این گروه تروریستی عنوان میکنندخ این در حالی است که مییر ( )2009بر این
عقیده است که اگرچه آمریکا دلیل ح ور نمامی خود در سوریه و عراد را ناشی از
اف ای

سطح درک این کشور از خطر (بهویژه بعد از حادثه  11سپتامبر) عنوان میکنند،

ولی واقعیت آن است که در دنیای امروزه سیاستگذاری دفاعی و امنیتی دولتها بر اساس
ادراک تهدید نیست بلکه بر اساس ارزیابی ریسک استخ این در حالی است که ارزیابی
ایران از ریسک یک ارزیابی مقبول و منطقی استخ ح ور داع

در ن دیکی مرزهای

ایران و تهدید منافع امنیتی ،ایجاد آسیبپذیریهای اجتماعی برای ایران در مناالر مرزی،
ح ور داع

در مرز و تقرب به آستانه پذیرش تهدید ،همه ازلحاظ نمری مؤید ح ور

مقاومت و مداخله آن در عراد و سوریه است (باکوس)2018 ،خ
از الرز دیگر ،تحلیلهای غربیها نشان میدهد که نوع مداخله نمامی آمریکا حاوی
خطاهای راهبردی است که منجر به شکستهای راهبردی برای این کشور در تقابل با
محور مقاومت شده استخ بر اساس باکوس ( )2018واقعیت آن است که پاسخی عملیاتی
سینتیکی به یک مشکل راهبردی ،یک سیاست شکستخورده استخ برفرض پذیرش
واقعیتهای تهدید تروریستی برای آمریکا ،به دلیل ماهیت انت اعی و چندالیه تروریسم و
گروههای افراالی ،بهکارگیری عملیات نمامی و تاکتیکی ،یک راهبرد خطی و مستقیم
است که محکومبه شکست استخ شکست تقابل آمریکا مقابل محور مقاومت ریشه
درحالیکه ایران از یک رویکرد چندالیه برای برخورد با این موضوع استفاده کرده است
(همان)،خ بر اساس جردن و دیگران ( ،)201۶این خطای راهبردی در آمریکا ریشه دیرینه
دارد و مدیریت جامع در دولت آمریکا برای پاسخ به چال های امنیتی-هویتی وجود
نداردخ آمریکا در حال حاضر در کشورهای سوریه و عراد فاقد تعریف مشخص از اهداز
قابلدسترس ،کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت است و به همین دلیل از اقدامات پوششی و
انجام عملیات سینتیک برای رسیدن به اهداز خود استفاده میکندخ تحلیل گران سیاسی،
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بهکارگیری کارکردهای تاکتیکی و نمامی برای پوش

ضعفهای راهبردی را یک

خطای راهبردی ب رگتر عنوان میکنندخ
نتایج حاصل از تحقیر باکوس ( )2018نشان میدهد که استفاده از عملیات سینتیک در
مواجهه با تروریستها یک گ ینه ناکارآمد است زیرا در سطوح راهبردی ازاینگونه
عملیات نمامی برای پاسخ به یک چال

امنیتی درازمدت یا راهبردی استفاده میشود و

ععوه برداشتن ه ینههای باالی مالی ،باعث آسیب به شهروندان میشود و ان جار عمومی
را در پی داردخ ععوه بر آن عملیات سینتیک نیازمند زمان است و بین اهداز ژئوپلیتیک
مرتب و غیر مرتب تمای قائل نمیشودخ باکوس (همان) هم نین عملیات سینتیک را یک
راهبرد نامشخص در تحقیقات امنیتی میداند و در موضوع سوریه و عراد آن را حسن
تعبیری برای کشتن و تخریب عنوان میکندخ ععوه بر آن ،برخی محققان در حوزه امنیت،
عملیات سینتیک را تنها یک اب ار میدانند که با راهبرد تفاوت فراوانی داردخ شواهد حاکی
از ن است که ترامپ بی

از رئیسجمهورهای قبلی امریکا ،قائل به حمله سینتیک است و

آن را تنها و تنها راه برای رسیدن به اهداز میداند و این در حالی است که برخی محققان
(جنکین  ،)2017 ،این روش را فاقد پی -تفکر 1از واقعیتها و دستاوردها و فاقد ارزیابی از
ه ینه-فایده عنوان میکندخ برخی دیگر نی فراگیر بودن کوتاهمدت گرایی 2در سیاست
خارجی آمریکا را یک مؤلفه دینامیک در تفکر راهبردی آمریکا میداند که باعث اتخاذ
چنین تصمیمهایی شده استخ بر اساس ویگلی ( ،)1973فقدان الراحی بالغ برای مداخعت
بهویژه مداخعت نمامی بیشتر ناظر بر این پدیده است که آمریکا همیشه به دنبال
اولویتبخشی بردهای ژئوپلیتیک بر موفقیتهای راهبردی پایا استخ تایرنی ( )2010نی
یکی از دالیل اتخاذ این رویکرد توس آمریکا را اعتماد بی ازحد این کشور نسبت به
عواقب پسا-مداخله 3میداندخ نتایج بررسی محققان حاکی از آن است که این لژیون نمامی
1

Forethought
Short-termism
3 Post-Intervention
2
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آمریکایی به دلیل برخورد خطی ،عدم شناخت ماهیت چندالیه میدانی و عدم عملگرایی،
قافیه را به پراگماتیسم چندالیه و تعاملی مقاومت واگذار کرده استخ
خالفت مجازی پسا-داعشی و واقعیتهای ژئوپلیتیک شیعی
بر اساس تایرینی ( ،)2018در سالهای گذشته ،به دلیل وظایف زیاد محوله به نیروهای
نمامی آمریکا بهعنوان تنها اب ار بازی این کشور در عراد و سوریه ،این نیروها به یک
هرکول فاقد توان تبدیلشدهاندخ تایرینی بر این عقیده است که ح ور بینتیجه و
الوالنیمدت در افغانستان و عراد روحیه نمامیان این کشور را بهشدت تخریب کرده است
و این در حالی است که یکی از دالیل شکست آمریکا در عراد و سوریه ،عدم تطابر بین
اهداز جنگی و سیاسی و تواناییهای جنگی و سیاسی این کشور بوده است (همان ،ص)خ
وی برای این مدعای خود این نکته را مطرح میکند که نیروهای نمامی آمریکا در عراد
توانایی تثبیت قدرت و منافع آمریکا در این کشور را ندارند و حتی در محافمت از خود
دچار فرسای

شدند (همان)خ از سوی دیگر ،همه تعشهای عمده آمریکا در سالهای

گذشته برای مداخله نمامی برای سرنگونی رژیمها پس از یازده سپتامبر با شکست مواجه
شده است (افغانستان  ،2001عراد 2002 ،و لیبی)2011 ،خ خأل ناشی از این مداخعت یا با
جنگ داخلی و هرجومرج پرشده است (نمونه لیبی) و یا توس رقیبان قدرتمندی مانند
ایران جایگ ین شده است (نمونه عراد)خ بهعبارتدیگر ،آمریکا اگرچه کارهای زیادی
برای انجام دادن در منطقه دارد ولی دارای ظرفیتهای محدودی برای انجام آنهاست و
استفاده صرز از اب ار نمامی راهگشا نبوده استخ تایرینی ( )2018هم نین بر این عقیده
است که نداشتن هدز منسجم و عاری از راهبرد و استخدام سیاستهای که تأثیر تجمعی
معناداری بر بازیگران منطقهای ندارد باعث شکستهای پیدرپی آمریکا شده استخ
این در حالی است که در مقابل آن ،ژئوپلیتیک شیعی به یک نمم سیاسی منعطف در
منطقه دستیافته است و ععوه بر آن توانسته است یک دستور کار گسترده ،برای یک نمم
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پایدار ایجاد کند و در برخی موقعیتها نی به دنبال مأموریت ب رگ ملتسازی بوده استخ
حفظ بشار اسد ،شکست داع  ،تعدیل ح ور نمامی منطقهای و فرا منطقهای در سوریه،
حفظ کریدور ارتباالی جنوب ایران -لبنان-عراد و ح ور در ن دیکی جوالن همه حاکی
از موفقیتهای نمامی ایران در سوریه بوده استخ در عراد نی بخ

قدرتمندی از

ژئوپلیتیک شیعی در مباحث نمامی ،سیاسی و اجتماعی توانسته است خأل پسا-داع

را

پس از حذز فی یکی این گروه پر کندخ از الرز دیگر آمریکا تقریباً در خأل پساداع

در

منطقه ،نق

سیاسی و اجتماعی بسیار ضعیف و نق

نمامی اندکی دارد و در تعش است

تا ح ور قدرتمندانه خود را با مجاز رسانهای و سیاست خارجی ظاهری حفظ کندخ
واقعیتها نشان میدهد که آمریکا برای مقابله با ژئوپلیتیک شیعی در میدان ،راهکارهای
چندانی در دست ندارد و رویکرد خود را از حذز به کاه

قدرت درازمدت تقلیل

راهبردی داده استخ برای مثال فریدمن ( )2018ح ور فی یکی آمریکا در بخ هایی از
سوریه و کنترل منابع آبی هیدروکربن ،کنترل زمینههای تولید مواد غذایی و تعش برای
عدم بازگشت امنیت را یکی از راههای مقابله کوتاهمدت این کشور با سیطره راهبردی
مقاومت میداند درحالیکه این راهبرد ،دارای ه ینههای نمامی میدانی سنگین و ه ینههای
بینالمللی ،حقوقی و حیثیتی فراوان استخ هم نین بر اساس تایرینی ( ،)2018تحلیلگران
برای برونرفت آمریکا از این مخمصه این کشور را تشویر به اجرای سیاست پایداری
زشت میکنند که در آن از الریر ایجاد یک نمم سیاسی آشفته در سوریه و عراد به ثبات
سیاسی و امنیتی کمینه در این کشورها امریکا ممکن است به برخی از اهداز میانمدت
خود دست یابد ولی این سیاست دارای چشمانداز زمانی و ه ینهای نسبت ًا هنگفت استخ
ععوه بر آن ،آمریکا برای رسیدن به اهداز این سیاست ،برگهای برنده محدودی دارد و
مجبور به پذیرش بشار اسد و موضع سیاسی مقاومت در آینده سوریه خواهد بود زیرا
اب ارهای آمریکا برای محوریت زدایی از قدرت مرک ی ،پراگماتیسم الزم را نداردخ
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از الرز دیگر ،همکاری آمریکا با کشورهای همپیمان خود در منطقه فاقد روایی الزم استخ
برای مثال همکاری کردهای سوریه با آمریکا در قالب دینامیک بافتی پی یده اتفاد افتاده است
هیچ ت مینی برای ادامه این همکاری وجود نداردخ نداشتن ایدئولوژی و منافع مشترک دو متغیر
اصلی برای شکننده بودن این رابطه است (اشمیت و نورلند)2018 ،خ از الرز دیگر ،درک
واشنگتن از پیروزیها در سوریه و عراد یک درد بسیار مغلوط و سطح پایین است تا جایی که
موفقیت گروههای کرد در رقه را بهعنوان پیروزی خود قلمداد میکندخ
عدم تمایل تاریخی آمریکا به ملتسازی و ح ور در کرانهای محور دوگانه تعهد-
عدم تعهد ،دو دلیل دیگر برای شکست در مقابل ژئوپلیتیک شیعی استخ تعهد آمریکا به
حفظ منافع منطقهای و همپیمانان خود فاقد پیوستگی است و گاهی افراالی و گاهی نی
شامل عدم تعهد استخ فشار عمومی و نخبگانی و تشکیک آنها بر سر موفقیت مداخعت
نمامی آمریکا یکی از دالیل اتخاذ این دوگانگیها بوده استخ یکی دیگر از این دالیل
است ریشه در ساختار تاریخی اجتماعی این کشور داردخ در مورد داع
ف ای پساداع

نی آمریکا در

هیچ چشمانداز بلندمدتی ندارد و قافیه را به ایران و روسیه باخت است و

حتی نتوانسته است به منافع متحدان خود مانند عربستان و رژیم صهیونیستی را حفظ کندخ
ساختار سازیهای موبایل گروههای سنی از سال  200۶در عراد و سوریه در مقابله با
ساختار سازیهای مقاومت فاقد انسجام ،بست ایدئولوژیک و (علیرغم ه ینههای فراوان)
فاقد پشتیبانی مردمی و لجستیک قابل قبولی بوده است و از سال  200۶تاکنون هیچ موفقیت
پایداری حاصل نکرده استخ
بر این اساس ،با توجه به زیرمجموعههای اصلی نمریه مجموعه امنیت منطقهای،
مؤلفههای امنیت زدایی -امنیت زایی دو کن
در جدول زیر ارائهشده استخ

گر مت اد را در مجموعه امنیتی غرب آسیا
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زیرمجموعههای مجموعه

محور مقاومت

آمریکا

امنیت منطقهای

الگوی رقابت

رهبری پشت پرده تروریسم

مداخله مستقیم علیه تروریسم

حمایت از دولتهای آتوکرات

حمایت از جنب های مردمی

ناتوانی در پر کردن خألهای ساختاری

توفیر در ساختار سازی نمامی-
غیرنطامی
توانایی در تثبیت قدرتها

ناتوانی در ثبات زادیی قدرتها

باخت ف ای اعتماد سیاسی (سهگانه تعهد به پیمان و اعتمادسازی منطقهای
تشکیک ،عدم تعهد ،تعهد مشروط)

توازن قوا

دستاورد نمامی صفر

دستاورد نمامی (تقریب به) جمع

استفاده اب اری از سنیهای افراالی

بسیج همه مذاهب و فرد

ح ور نمامی لژیونی و سینتیک

ح ور پراگماتیک و انقعبی

راهبرد خطی و مستقیم نمامی ،سیاسی و

راهبرد چندالیه تعاملی و میدانی

تجار ی
ائتعز دولتی با عراد ،سوریه،

ناتوانی در تشکیل ائتعز معنادار

روسیه و تعدیل دخالت ترکیه
جانبداری لجستیک از داع
الگوی اتحاد

بر

تقابل اگ یستانسیالیستی با داع

اساس ادراک منفعت

بر اساس ارزیابی ریسک

تشکیل ائتعز منطقهای برای توجیه ح ور

مشروعیتسازی ح ور بر اساس
ساختارسازی بومی

نتیجهگیری
برخی از مستندات رسمی و غیررسمی نشان میدهد که ح ور داع

در منطقه بر

اساس راهبردهای میانمدت آمریکا بوده است که به کمک مالی و االععاتی برخی از
کشورهای منطقه و حمایتهای سیاسی و لجستیک برخی از کشورهای غربی همراه بوده
استخ هم نین ح ور مستشاری ایران و گروههای هم تفکر این کشور در مقابله با داع ،
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ععوه بر تطابر با دکترین دفاعی جمهوری اسعمی ایران و آرمانهای انقعب اسعمی
ایران ،بر اساس چارچوبهای منطقی و نمری ،ازجمله نمریه بررسیشده در تحقیر حاضر
(مجموعه امنیت منطقهای) قابل توجیه استخ فارغ از منطر ح ور این دو نوع نگاه مت اد
در منطقه و سرنوشت محکومبه فنای داع  ،مطالعه مدونی برای بررسی مقایسهای ح ور
فی یکی – نیابتی ایران و آمریکا ازنمر مؤلفههای قدرت ،بهویژه در دوران پساداع
انجامنشده استخ نتایج این تحقیر نشان داد که قدرت ایران ،علیرغم ح ور فی یکی و
لجستیک کمتر و ه ینه بسیار کمتر ،به دلیل ریشهدار بودن در یک نمم جهان شناختی
ایدئولوژیک و مبانی نمامیافته مقاومت ،از عملگرایی و نفوذپذیری و بهتبع آن موفقیت
باالتری برخوردار استخ نتایج این تحقیر برای محققان رشتههای علوم سیاسی و مطالعات
منطقهای و راهبرد سازان نمری و نمامی کاربرد داردخ
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