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فروپاشی نظام دوقطبی زمینه ورود به عرصه جدیدی از مطالعات امنیتی بهشمار میرود .ناتوانی جریان غالب
در تعریفی موسع و چندبعدی از مفهوم امنیت ،منجر به پیبدایش مکاتب نظبری جدیبدی در عرصبه روابب
بینالملل شد .مکت کپنهاک ازجمله این مکات نظری است .این مکت ببا تحلیبل در سبط منطقبهای ببه
مطالعه امنیت ملی کشورها میپردازد .یکی از مواردی که بر امنیت ملی کشورها تبأثیری عمبد مبیگباارد،
کیفیت نظام امنیتی منطقهای است .ساختار نظام امنیت منطقهای از سوی دولتهبای واقبع در یب منطقبه
خاص جغرافیایی و با هدف تأمین امنیت در آن منطقه شکل میگیبرد ،چگبونگی شبکلگیبری سباختارهای
امنیت منطقهای هم میتواند موجبات ارتقای سط امنیت ملی بازیگران را فراهم کرد و هم کباهش ضبری
امنیت ملی را موج شود .مقاله حاضر با رویکردی ساز انگارانه و در چارچوب ساختار نظام امنیت منطقبهای
که متکی بر نظریه امنیت مورد نظر «باری بوزان» اسبت ،ببا رو تبیبین علبی ببه واکباوی ایبن پرسبشهبا
میپردازد که نظام امنیت منطقهای خلیج فارس در دور پساصدام چه تأثیری بر امنیت ملی این کشور داشته
است؟ نقش قدرتهای منطقهای و آمریکا در ایجاد این نظم چه بود است؟ یافتههبای پبهوهش حباکی از آن
است که نظام امنیت منطقهای در دور پساصبدام ببر پایبه تبوازن قبدرت میبان جمهبوری اسبممی ایبران و
عربستان شکل گرفته است .توازن جدید به تشدید رقاببتهبای قبومی -مباهبی در صبحنه داخلبی عبرا و
شکست فرایند دولتسازی و همچنین ناکامی در طرحریزی سیاست خارجی و منطقبهای مبنظم و مبدون در
این کشور انجامید است که با حضور قدرت فرامنطقبهای چبون ایباتت متحبد آمریکبا ببهعنبوان ببازیگری
موازنهبخش بر کاهش ضری امنیت ملی این کشور بیش از پیش افزود است .هدف اصلی نوشتار حاضر ایبن
است که روندها و عوامل مؤثر در شکلگیری نظم امنیتی نبوین را تشبری کبرد و پیامبدهای ایبن نظبم ببر
امنیت ملی عرا را مورد بررسی قرار دهد.
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جستارگشایی
بحث و بررسی امنیت و نظام امنیت منطقهای در قال نظریههای رواب بینالملبل مبا را ببه دو
دسته نظریات کمن و خرد رهنمون میکند .نظریات کمن بیشبتر ببه سباختار و پویبایی نظبام
بینالملل پرداخته و به فهم ما از سیاست جهانی به شکل محتوایی کم

میکنند .این نظریبات

تعریفی مضیق از امنیت را در رواب بینالملل ارائه میدهند .از سوی دیگبر ،نظریبات خبرد ببه
مسائل فرانظری در رواب بینالملل میپردازند که هدف آنها افزایش فهم ما از سیاسبت جهبانی
است .این نظریات بهصورت غیرمستقیم بر مسائل هستیشناختی و معرفتشناختی یا بهنوعی بر
بعد فرانظری امنیت متمرکبز هسبتند .بنبابراین ،بررسبی امنیبت و مطالعبات امنیتبی در ابعباد
منطقهای بهخصوص در خاورمیانه براساس رهیافتهای سنتی در رواب بینالملل ،سبب نبوعی
تقلیلگرایی و توجه به برخی ابعاد رفتاری میشود که ما را از فهبم کلیبت رفتباری خباص ایبن
کشورها باز میدارد .از سوی دیگر ،تکیه بر ابعاد خرد نظریات رواب بینالملل نیز مبا را از فهبم
پویایی ساختارهای امنیتی در رواب بینالملبل دور مبیکنبد .امبا امنیبت و نظبامهبای امنیبت
منطقهای در ابعاد کپنهاکی آنکه متأثر از رهیافتهای ساز انگارانه اسبت ببهعنبوان پلبی میبان
نظریات کمن و خرد نه تنها به فهم ما در بعد محتوایی ،بلکه در بعد فرانظری امنیت هم کمب
میکند.
با توجه به اینکه ساختار نظام امنیت منطقهای از سوی دولتهای واقع در ی

منطقه خاص

جغرافیایی و با هدف تأمین امنیت در آن منطقه شکل میگیرد ،نبو و کیفیبت ایبن سباختارها
ممکن است به ارتقای سط امنیت ملی برخی واحدها کم

کند یا ضری امنیت ملبی برخبی

دیگر از واحدها را کاهش دهبد .بنبابراین ،تأثیرپبایری کشبورهای واقبع در یب

نظبام امنیبت

منطقهای ،هم به الگوی گزینشی نظم در چارچوب آن نظام و هم به میزان و سط نقشآفرینبی
و جایگا آن کشور در ایجاد نظم امنیتی تکوینیافته بستگی دارد.
الگوی نظام امنیت منطقهای در خلیجفارس با حمله آمریکبا ببه عبرا ببه بهانبه مببارز ببا
تروریسم و مقابله با تولید سمحهای کشتارجمعی ،تحولی بزرگ در پی داشت .این تحول ،سب
شد تا برخی کشورهای بزرگ منطقه با بهر گیری مناس از فرصتهای ایجادشبد  ،نظبم نبوین
منطقهای را در راستای پیشبرد اهداف و عمیق خود ساماندهی کنند .در مقابل ،کشبوری ماننبد
عرا که هموار نظامها یا با نقشآفرینی این کشور یا علیه آن شکل میگرفتند ،هبم اکنبون در
حاشیه قرار گرفته است و نقش و جایگبا چنبدانی در طراحبی نظبام امنیبت منطقبهای نبدارد.
اصلیترین عامل تغییر در الگوی نظام امنیت منطقهای دگرگونیهای ناشی از اوضا داخلی ایبن
کشور بود است.
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هدف اصلی نوشتار حاضر این است که روندها و عوامل مؤثر در شبکلگیبری نظبم امنیتبی
نوین را تشری کرد و پیامدهای این نظم بر امنیت ملی عرا را مورد بررسبی قبرار دهبد و ببه
بررسی این پرسش بپردازد که نظام امنیت منطقهای خلیجفارس در دور پساصدام چه تبأثیری
بر امنیت ملی این کشور داشته است؟ نقش قدرتهای منطقهای و آمریکا در ایجاد این نظم چه
بود است؟ یافتههای پهوهش حاکی از آن است که نظام امنیت منطقهای در دور پساصدام ببر
پایه توازن قدرت میان جمهوری اسممی ایران و عربستان شکل گرفته اسبت .تبوازن جدیبد ببه
تشدید رقابتهای قومی -مباهبی در صبحنه داخلبی عبرا و شکسبت فراینبد دولبتسبازی و
همچنین ناکامی در طرحریبزی سیاسبت خبارجی و منطقبهای مبنظم و مبدون در ایبن کشبور
انجامید است که با حضور قدرت فرامنطقهای چون ایاتت متحبد آمریکبا ببهعنبوان ببازیگری
موازنهبخش بر کاهش ضری امنیت ملی این کشور بیش از پیش افزود است.
پیشینه تحقیق .با توجه به اهمیت آشکار عنصر امنیت و اهمیت پنهبان عنصبر هویبت در
این نوشتار بهعنوان عناصر کلیدی نظریات ساز انگاری و مکت کپنهاک ،محققبان متعبددی در
زمینه امنیت و تأثیر هویت در ساختار داخلی این کشور دست ببه تحقیبق و پبهوهش زد انبد و
هرکدام به شیو ای خاص ،موضو را بررسی کرد اند که از آن میان ،میتوان به چند نمونبه کبه
بیشترین همآوایی را با موضو حاضر دارند ،اشار کرد.
داوود غرایا زندی در مقالهای با عنوان «فرایند دولت ملتسازی ،شکلگیری هویت ملبی و
بازسازی عرا  :تجبارب تباریخی و دورنمبای آینبد » ببا رویکبرد دولبت ملبت برآمبد از مبدل
وستفالیایی ،مدعی است که مشکل هویت ملی در عرا بسته به دو دسته مشکمت دولتسبازی
(نقش بریتانیا در ایجاد دولتسازی ناقص ،نفوذ و حضور نظامیان در حکومت و قدرت سیاسبی و
تحصیلداربودن دولت عرا ) و ملبتسبازی (سباختگی ببودن عبرا  ،تعبارم مفباهیم مختلب
ملیگرایی و ترکی

ملیگرایی با ایدئولوژی) است .نگارند مقالبه ببا تجزیبه و تحلیبل مبسبو

مشکمت داخلی عرا به دلیل تحلیل در سط خرد ،مجال پرداختن به این نکته را نداشته کبه
جایگا این کشور را در نظام امنیت منطقهای مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
«بازیگران داخلی در ساختار سیاسی عرا نوین و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسبممی
ایران» مقالهای از حسین باقری است که ضمن تفکی

بازیگران داخلبی عبرا از نظبر قبومی و

ماهبی مدعی است که سقو رژیم بعث تهدیدات امنیت ملبی ایبران را از ببین ببرد اسبت .از
سوی دیگر ،حضور پررنگ گرو شیعی در ساختار قدرت عرا  ،فرصتهبای سیاسبی و فرهنگبی
بالقو ایران را در این کشور به صورت بالفعل درآورد است .این مقاله با نگاهی از پایین ببه ببات
به بررسی جایگا بازیگران داخلی در سباختار سیاسبی عبرا مبیپبردازد و تبأثیر آن را از نظبر
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امنیتی بر یکی از قط های موازنه در این نوشتار مورد مداقبه قبرار مبیدهبد .از ایبنرو ،تقریببا
برعکس مسئله مطرحشد در این نوشتار حرکت نمود است.
عباس مصلینهاد در مقالهای با عنوان «ژئوپلیتی

هویت و سیاستگااری امنیتی در موازنبه

منطقهای خاورمیانه» با بررسی رابطه هویت و موازنبه منطقبهای ،هویبت و منازعبات هبویتی را
محور اصلی شکلبندی جدید امنیت در خاورمیانه میداند .بهزعم وی ،هویبت ماهیبت قبدرت و
موازنه قدرت منطقهای را از سال  2006به بعد دگرگون کرد است .این مقاله با وجبود نزدیکبی
به دیدگا های این نوشتار ،از شکلگیری نظام امنیتبی ورای مسبائل هبویتی سبخنی ببه میبان
نیاورد است.
بررسی پهوهشها و آثار منتشر در این راستا بیشتر با هدف ارزیابی نقش واحدهای ملی در
ایجاد نظام امنیت منطقهای به رشته تحریر درآمد انبد ،امبا مبا تبم
شکلگیری ی

نظم منطقهای بر امنیت ملی ی

کبرد ایبم تبا پیامبدهای

واحد مفبروم کبه برخبوردار از شبکافهبای

هویتی است را مورد بررسی قرار دهیم که در نو خود اید ای جدید است.
چارچوب نظری تحقیق .برای تجزیه و تحلیل نظام امنیت منطقهای ،اغل محققان سعی در
استفاد از رویکردها و پارادایمهای غال

رشته رواب بینالملل مانند واقعگرایی ،آرمانگرایبی و

رفتارگرایی داشتهاند .با توجه به موقعیت فعلی نظام بینالملل و همچنین بافت فرهنگی ،قبومی
و مبباهبی پیچیببد در خاورمیانببه ،مطالعببه نظببام امنیببت منطقببهای در چببارچوب رویکردهببا و
پارادایمهای ماکور بهراحتی قابلفهم نیست .نگارندگان این مقاله از میبان نظریبههبای مختلب
امنیتی ،مکت کپنهاک را که متأثر از رویکردی ساز انگارانه است و از قبدرت تبیبین و تحلیبل
بیشتری نسبت به سایر پارادایمها در بررسبی مسبئله مطبرح شبد برخبوردار اسبت ،ببهعنبوان
چارچوب نظری این تحقیق انتخاب کرد اند .از سوی دیگر ،ببا توجبه ببه اینکبه ایباتت متحبد
آمریکا هموار با دیدی واقعگرایانه اهداف و منافع خود را رصد میکند ،ایبن پرسبش ببه ذهبن
متبادر میشود که آیا آمریکا در دستیابی ببه اهبداف و منبافع خبود در ترتیببات نظبام امنیبت
منطقهای در خاورمیانه متکی به همان رویکرد واقعگرایانه است؟ در پاسخ باید گفت که با توجه
به ویهگی های پرتمطم هویتی و حاکمیت دولتی ،تحلیل مسائل امنیتی در کشورهای غرب آسیا
فاقد خصوصیات اصلی مورد نظر واقعگرایی یعنی نفوذناپایری و هویت ملی امن اسبت ببهویبه
در مورد جهان عرب ،توپهای بیلیاردی غیرقابل نفوذ واقعگرایی چنبدان صباد نیسبت ،بلکبه
دولت بیشتر شبیه مجموعهای از ارگانیسمهای بههم وابسته است و تنها چیزی که آنها را از هم
جدا میکند ی

غشای نفوذناپایر است (هینهبو  .)28 :1390،ایبن ویهگبی مببین ایبن نکتبه
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است که قدرتهای فرامنطقهای برای دسترسی به منافع و اهداف خود و ایجاد نظامهبای مبورد
نظر نمیتوانند متکی بر رویکردهای صرف واقعگرایانه باشند.
فروپاشی نظام دوقطبی و عدم پاسخگویی جریان اصلی رواب بینالملل به واقعیتهای نوین
بینالمللی سب شد تا اندیشمندان به بازبینی و طرح نظریباتی جدیبد درببار امنیبت مببادرت
ورزند .این اندیشمندان در قال مکت کپنهاک مطالعبات امنیتبی پسباجنگ سبرد را پیگیبری
کردند .تحوتت ایجادشد در نظام بین الملل ضرورت بازتعری جدید در مقوله امنیت و ابعاد آن
و همچنین نیاز به دستور کار جدیبدی ببرای تجزیبه و تحلیبل امبور امنیتبی را ببیش از پبیش
ضروری کرد ) .(Moler, 2000تجدیدنظر در مطالعات امنیت توس باری بوزان با نگار

کتباب

مردم ،دولت و هراس صورت پایرفت که جامعترین تحلیل علمی را دربار مفهبوم امنیبت ارائبه
کرد .وی همچنین با نگار

کتاب «هویت ،مهاجرت و دستورالعمل نوین امنیبت در اروپبا» کبه

مبتنی بر نگرشی ساز انگارانه است ،گام دوم خود را در تحلیل امنیت در دوران پسباجنگ سبرد
برداشته است (بوزان و همکباران .)60 :1386 ،در کبل ،ایبن مکتب ببا ارائبه تعریب موسبع و
چندبُعدی از مفهوم امنیت (در مقابل تعری مضبیق 1رویکردهبای سبنتی) ،تفکیب
امنیتی از مطالعات استراتهی

مطالعبات

دوران جنگ سرد و نیز توجه به سط تحلیبل منطقبهای ،نقبش

شایان توجهی در بازاندیشی مفهومی و نظری مطالعات امنیتی در دو دهبه اخیبر داشبته اسبت
(داداندیش.)75 :1389،
بوزان بهعنوان برجستهترین چهر مکتب

کپنهباگ اظهبار مبیدارد کبه ببر خبمف اعتقباد

واقع گرایان به کس امنیت از طریق کس قدرت یا اعتقاد آرمبان گرایبان ببه تبأمین امنیبت از
طریق صل  ،اکنون نیاز به ارائه دیدگاهی میانه که هر دو مفهوم قدرت و صل را در خبود جبای
دهد ،امنیت ضروری است .وی ابعاد امنیت را در پنج بعد نظامی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگبی و
زیستمحیطی گستر

می دهد (بوزان .)47 :1389 ،از این رو ،دولت دیگر تنهبا مرجبع امنیبت

محسوب نمی شود ،بلکه افراد ،گرو هبای فراملبی ،سبازمان هبای غیردولتبی فراملبی و فروملبی،
رسانه ها و تروریسم همگبی در وجبو امنیبت مرجبع هسبتند (ابراهیمبی .)445 :1386،مکتب
کپنهاک باوجود تقسیم امنیت به سطوح امنیت فردی ،امنیت اجتمباعی ،امنیبت ملبی ،امنیتبی
منطقهای و امنیت بین المللی ،اما اعمم می دارد کبه مرکبز ثقبل مطالعبات امنیتبی از دیبد ایبن
مکت  ،مطالعه امنیت ملی است (خلیلیرکنآبادی و علیوند.)178 :1391 ،
با توجه به تأکید رویکردهای عینی بر خطرها و تهدیدات واقعی یبا ببالقو کبه معطبوف ببه
محی دولتهای ملی هستند و تمرکز رویکردهای ذهنی بر احساس خطبر یبا عبدم امنیبت در
1. Narrow
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درون دولتهای ملی ،مکت کپنهاک با رویکردی بیناتذهانی به تجزیه و تحلیل مسائل امنیبت
ملی میپردازد .نظریهپردازان این مکت تم

کردند مسائل امنیتی را از دایبر تنبگ و مضبیق

نظامیگری خارج کنند ).(Buzan, Waver and de Wilde, 1998: 32
بیناتذهانی بودن امنیت در مکت کپنهاک از آن مکتبی تلفیقی ساخته است زیرا از یب
طرف ،عامل سرزمینی و چگونگی توزیع قدرت آن را به دیدگا های نوواقعگرایان نزدی

میکند

و از سوی دیگر ،در زمانی که فرایند امنیتیشدن تعاممت بیناتذهبانی میبان کنشبگران مبورد
توجه قرار میگیرد ،به رهیافتهای ساز انگارانه پهلو میزند ) .(Sedivy, 2004: 461نزدیکی این
مکت به رویکردهای ساز انگارانه و ساخت اجتماعی مفاهیم سب شد است تا تحلیلگران ایبن
مکت

به تفسیری شالود شکنانه از مفاهیم روی آورند .این اندیشمندان با قراردادن مفباهیم در

چارچوبهای خاص مدعی هستند که مفاهیم با توجه به زمینههایی که در آن قرار مبیگیرنبد،
معنای متفاوتی دارند .از اینرو ،ی

تفسیر فراروایتگونه از مفاهیم غیرعقمنی به نظر مبیرسبد.

برای این مکت  ،موضوعات از طریق زبان تبدیل به موضوعی امنیتی میشوند و ببه نبوعی زببان
قادر به تفسیر و امنیبتسبازی اسبت ) .(McDonald, 2008: 9تحلیبل سباز انگارانبه از مکتب
کپنهاک ،برعکس رهیافتهای سنتی که امنیت ملی دولتها را محدود به حوز نظامی میکبرد
بر این باور است که امروز این امنیت ملتهاست که بهعنوان بهوجودآورنبدگان مفهبوم هویبت،
امنیت ملی را تعیین میکند .تحلیلگران این مکت مدعی هستند که تمرکز بیش از حد بر بعبد
نظامی سب غفلت از سایر موضوعات شد است ) .(Jutila, 2006:172از طرفی ،مکت کپنهاک،
لزوما به ارزیابی تهدیدهای عینی نمیپردازد ،بلکه فهم رونبدهای سباخت معبانی مشبترک را در
نظر گرفته و نگاهی ساز انگارانه دارد ).(Vaver, 1993
بنابراین ،تحلیل ساز انگارانه از مفهوم امنیت توانسته است نگر

مکانیکی نوواقبع گرایبی را

تعدیل کند و تحلیلی کیفی از مفهوم امنیت ارائه دهد .ساز انگاران سرچشمه امنیت و ناامنی را
در نحو تفکر بازیگران نسبت به پدید ها و موضوعات ،ببه ویبه منبافع و تهدیبدات مبی داننبد و
معتقدنببد هببر انببداز ادراکببات و منطببق متقابببل بببازیگران نسبببت بببه پدیببد هببا و موضببوعات،
نامتجانس تر باشد ،بی اعتمادی میان آنان افزایش می یابد و دولت ها بیشتر به سبوی خودیباری و
خودمحوری حرکت می کنند ،اما چنانچه بتوان ساختاری از دانش مشبترک ایجباد کبرد ،آنگبا
می توانیم کشورها را به سوی جامعه امنیتی صل آمیزتری رهنمون کنیم .بنابراین ،امنیت ببیش
از آنکه بر عوامل مادی قدرت متکی باشد ،بر میزان فهبم و درک مشبترک ببازیگران از یکبدیگر
قرار دارد (عباسیاشلقی و فرخی .)71-84 :1391 ،ساز انگاران درخصوص موازنه قبدرت ،بحبث
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هویت و در مورد معمای امنیتی اید هنجاری مطرح میکننبد تبا از مسبیر حصبول ببه امنیبت
پرد گشایی کنند (.)www.parsine.com

 .1چارچوب مفهومی تحقیق
 .1-1امنیت
هر کوششی برای درک مفهوم امنیت ،بدون آگاهی کافی از تناقضات و نارساییهبای موجبود در
خود این مفهوم ،ساد اندیشانه است .م سوئینی امنیت را واژ ای لغزند و بی ثبات می خواند که
در گستر گیج کنند ای از زمینبه هبای متنبو و در جهبت اهبداف چندگانبه ببهوسبیله افبراد،
شرکت ها ،حکومت ها و متخصصان آکادمی

ببهکبار رفتبه اسبت و در ایبن فضبا مجموعبهای از

پدید ها ،مردم ،وسایل ،اهداف ،حوادث خارجی و احساسات درونی منظور شد اند (مایلافشبار و
عزتی .)53-54 :1389 ،اغل مردم بر این باورند که وقتی فرد ،گرو یا دولتی زندگی دیگران را
بهخطر می اندازد یا اموال آنها را غارت می کند ،امنیت به خطر می افتد (یزدانفام.)726 :1389 ،
بنابراین ،وجود یا فقدان امنیت قرابت بسیاری با وجود یا فقدان تهدیبد دارد ببهطبوری کبه در
ساد ترین تعری میتوان امنیبت را احسباس فراغبت از تهدیبد تعریب کبرد (آشبوری:1384 ،
 .)138با این همه ،در مقوله امنیت برداشت های متعدد وجود دارد و از مسائل سیاسی ،نظبامی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تا موضوعات ماهبی و زیست محیطبی مبورد توجبه قبرار گرفتبه
است.
 .2-1امنیت ملی
از نظر باری بوزان در کتاب «مبردم ،دولبت و هبراس» ،امنیبت ببه سبه بخبش فبردی ،ملبی و
بینالمللی تقسیم میشود .ولی امنیت ملی از دو تای دیگر با اهمیتتر است چرا که دولتها بر
بسیاری از شرای که تعیینکنند امنیت در دو سط دیگر است ،تسل دارند .اغل تحلیلگران
بر این باورند که ماهیت وجودی دولت ها به تبأمین امنیبت داخلبی و خبارجی آنهبا و چگبونگی
تعری  ،بس و گستر

مفهوم امنیت ملی گر خورد است (خلیلیپبور رکبنآببادی و نبورعلی

وند .)175 :1391 ،جنبه داخلی امنیت ملی ،امنیت ی

ملت در برابر تهدیدهای پیبدا و پنهبان

در درون مرزهببای ملببی را شببامل مببیشببود .ایببن تهدیببدها مببیتوانببد سیاسببی (شببور

و

جداییطلبی ،)...اقتصادی (نابسامانیها و بحرانهای اقتصادی ،)...نظامی (کودتا و جنگ داخلبی)
و اجتماعی (آشوب و شور

اجتماعی )...باشد که هرکدام به نوعی دولت ملی را تحت تأثیر قرار

داد و موجودیت آن را مورد تهدید قرار میدهند .جنببه خبارجی امنیبت ملبی ببه تهدیبدهای
برونمرزی علیه ی

دولت مربو میشود کبه دارای ابعباد سیاسبی (انبزوا و اعمبال فشبارهای
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سیاسی) ،نظامی (حمله نظامی یا تهدید به حمله و تقویت بنیه نظامی دشمن) ،اقتصادی (مانند
تحریمهای اقتصادی) و فرهنگی و اجتماعی است (جمشیدیان و دیگران .)50 :1390،این ابعباد
متنو امنیت ملی ،محور اصلی مطالعات اندیشمندان پساجنگ سرد را فراهم کرد کبه نظریبات
خود را در قال مکات کپنهاک و ساز انگاری بیان نمودند.
 .1-2-1مطالعات امنیتی در مکتب کپنهاک

مطالعات امنیتی مکت کپنهاک در حد فاصل نوواقعگرایبان و برسباختهگرایبان قبرار دارد .ایبن
مکت در زمر نخستین مکباتبی اسبت کبه در راسبتای پایبهگبااری جایگباهی مسبتقل ببرای
مطالعات امنیتی تم

نمود و مطالعات امنیتی را از مطالعات استراتهی

ذیل رواب بینالملل و مطالعات اسبتراتهی

تفکی

کرد و آن را

را ذیبل مطالعبات امنیتبی قبرار داد اسبت .آنچبه

بهعنوان مکت کپنهاک در مطالعات امنیتی خواند میشود ،متکی بر سبه انگبار اصبلی اسبت:
ال  -امنیتیکردن :برداشتی فرانظری از امنیت دارد .ب -بخشها ،به تفکی

امنیبت اجتمباعی،

نظامی ،زیستمحیطی ،سیاسی و اقتصبادی مبیپبردازد .ج -مجموعبههبای امنیتبی منطقبهای:
توجهش به اهمیت سط منطقهای در تحلیل امنیت است (ابراهیمبی .)15 :1393 ،مهبمتبرین
گزار های این مکت

عبارتند از .1 :امنیبت موضبوعی ببیناتذهبانی اسبت  .2آسبتانه امنیتبی

دولتها متفاوت با یکدیگر است  .3امنیت ساختنی است نه کش شبدنی  .4سیاسبت امنیتبی
خودمحورانه متفاوت با یکدیگر است  .5دولتها و نظامها دو مجموعه وابسبته ببه هبم و دارای
تأثیر و تأثر متقابلند  .6وجود معمای دفا  -امنیت ببر اثبر هبراس از جنبگ  .7وجبود معمبای
قدرت امنیت بر اثر هراس از شکست.
امنیت در مکت کپنهاک موضوعی بینذهنی است .ذهن و زبان در تفسیر مکتب کپنهباک
از امنیت ،از جایگا بسیار باتیی برخوردار است چرا که تحلیلگران این مکت عقید دارنبد کبه
موضو امنیت گفتمانی است و از طریق نوعی کنش کممی صورت میگیرد .بهعبارت سباد تبر،
تا زمانی که ی

موضو از سوی شخص یا دولت امنیتی تلقی نشود ،وجهه امنیتبی نمبیگیبرد.

پس زمانی که آنها اشار میکنند که تعری هرکس از امنیت متفاوت اسبت ،بایبد متوجبه ایبن
موضو باشیم که مکت کپنهاک به نو برداشتها و روایبتهبایی کبه فبرد از موضبوعات دارد،
اهمیت قائل است (امیدی و مرادیفر.)125 :1393 ،
 .2-2-1مطالعات امنیتی در مکتب سازهانگاری

مطالعات امنیتی ساز انگاران نیز در حد فاصل مطالعات امنیتی خردگرایان و واکبنشگرایبان یبا
به بیان کلیتر میان پوزیتیویستها و پستپوزیتیویسبتهبا قبرار دارد و مبیکوشبد تبا ایبن دو
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مجموعه را به یکدیگر متصل کند .مباحث امنیتی ساز انگاران بر دو فرضیه عمد بنا شد است
نخست آنکه ساختارهای اساسی سیاست بینالملبل سباخته و پرداختبه سباختارهای اجتمباعی
است و دوم تغییر تفکر درخصوص رواب بینالملل میتوانبد منجبر ببه تغییبر وضبعیت امنیبت
بینالملل و بهبود آن شود .این فرم بدان معنا است که چنانچه تفکر ما تغییر نمایبد ،وضبعیت
امنیتی نیز تغییر خواهد کرد (ازغندی و کافی .)207 :1391 ،مهمترین گزار هبای ایبن مکتب
عبارتند از .1 :امنیت بیش از آنکه بر عوامل مادی قدرت متکی باشد ،ببر فهبم و درک مشبترک
بازیگران از یکدیگر متکی است  .2هرچه ادراکبات و منطبق ببازیگران درخصبوص پدیبد هبا و
موضوعات متفاوتتر باشد ،خودمحوری و خوداتکایی بیشتر میشود  .3هر قدر به سوی ساختار
دانش مشترک نزدی تر شویم ،به جامعه امنیتی صل آمیزتر نزدی

شد ایم  .4گفتمان امنیتی

متشکل از اید ها ،هنجارها و هویت است  .5رفتبار دولبتهبا تبابع آن چیبزی اسبت کبه فکبر
میکنند و تشخیص میدهند ،نه آنچه قدرت انجام آن را دارند  .6امنیت و ناامنی از نحو تفکبر
دربار منافع و تهدیدات سرچشمه میگیرد و  .7امنیت با اعتماد و همکاری بهدست میآید ،نبه
موازنه قوا و بازدارندگی.
بر این اساس ،بررسیهبای امنیتبی سباز انگباران در گسبتر

و تشبری مفهبوم امنیبت و

تحقیقات پیرامون سیاستهای امنیتی نقش داشته و همچنین ارتبا بین سیاستهای امنیتبی
و هویت ملی را روشن میسازد .به اعتقاد ساز انگاران ،بهمنظور فهبم معنبای امنیبت ابتبدا بایبد
دولت را بررسی کرد و دولت امری است که در اجتما برساخته میشود .ماهیت تأسیسبی و نبه
طبیعی دولت نشان میدهد که امنیت نیز کامم برساخته تصور آدمیبانی اسبت کبه در اجتمبا
زندگی میکنند و تصور همین آدمها در برخی موارد واقعی و در اغل موارد خیالی است .به این
ترتی موضو هویت وارد مطالعات امنیتی مبیشبود .راهکبار ارزشبمند سباز انگباری در مبورد
امنیت ،نظریه «تأمین امنیت یا امنیتسازی» است (وثوقی و شیخون.)1189 :1391 ،
این مکات با فصل اشتراک فراوان ،مناس ترین رویکرد نظری در تجزیبه و تحلیبل مسبائل
منطقهای ،بهویه منطقه خاورمیانه و نوشتار حاضبر هسبتند کبه رویکبردی بینبابینی میبان دو
مکت را عرضه میدارد.
 .3-1امنیت منطقهای و نظام امنیت منطقهای
باری بوزان با دفا از سط تحلیل منطقه ای ،نظریه مجموعه منطقبهای امنیبت را بنیبان نهباد
مدام از قابلیت توضی دهندگی این نظریه دفا کرد است .نظریه بافتار منطقهای امنیت ناظر بر
مجموعههایی است که یگانه وجه تمبایز عینبی آن جغرافیاسبت (نصبری .)119 :1390 ،مبا ببه
منظور طرح و تبیین اجمالی ساختار تحلیلی این مقاله ،واحد تحلیل اصلی را مجموعبه امنیتبی
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منطقهای در نظر گرفته ایم .ی
معموت ی

مجموعه امنیتی منطقهای شامل گروهی از کشبورها اسبت کبه

عرصه خاص جغرافیایی را در نظام بینالمللبی تشبکیل داد انبد .ببا ایبن وجبود ،مبا

مفهوم الگوی نظم های منطقهای را نیز بهکار گرفته ایم .این بدان دلیل است که مبا ببه تحلیلبی
فراتر از مجموعه امنیتی گام نهاد و خود را در چارچوب تعباری مجموعبه امنیتبی مبورد نظبر
باری بوزان محدود نمی کنیم زیرا نظم هایی را بر مجموعه امنیتی مترت می دانیم .در این معنا،
مجموعه های امنیتی ،منطقهای از نظم های منطقبهای متمبایز هسبتند .مجموعبه هبای امنیتبی
عوامل خارجی امنیتی هستند که کشورها را بههم پیوند می زنند و لاا کباری ببا را و روشبی را
که این کشورها برای ادار رواب امنیتی خود می جویند ،ندارد .با این وجود ،طرح ما نیز ناظر بر
منطقهای است که اعضا از نظر امنیتی چنان به هم وابسته اند که کنش های هبر یب
تحوتت مهم امنیتی در داخل هر ی

از اعضبا و

از آنها تأثیر عمد ای بر دیگبر کنشبگران دارد .همچنبین

باید به این نکته بسیار مهم نیز اشار کنیم که در چارچوب تحلیلبی ایبن مقالبه کبه تلفیقبی از

مباحث بوزان و آموز های لی

و مورگان اسبت ،قراببت جغرافیبایی لزومبا آنگونبه کبه ببوزان
مجموعه امنیتی نیسبت .مجموعبههبای

میپندارد ،شرطی تزم برای عضویت ی

کشور در ی

امنیتی منطقهای موجود ،اغل دارای ی

یا چند عضو مهم ،نوعبا از میبان قبدرتهبای ببزرگ

هستند که قادرند نیرو را به دوردست اعزام دارند ،در حالی که از نظبر جغرافیبایی در مجموعبه
امنیتی 2واقع نشد اند .برای مثال آمریکا متعلق به بسبیاری از مجموعبههبای امنیتبی در نقبا
مختل جهان است ،با این وجود کشور از لحاظ جغرافیایی متعلق به این مناطق نیست (لیب

و

مورگان.)27-28 :1381 ،
بوزان مجموعه امنیتی منطقهای را اینگونه تعریب مبیکنبد« :مجموعبهای از واحبدها کبه
فرایندهای اصلی امنیت ،عدم امنیت یا هر دو آنها بهگونهای با یکدیگر مرتب است کبه مسبائل
امنیتی آنها بهصورت منطقی نمیتواند جدا از یکبدیگر مبورد تجزیبه و تحلیبل قبرار گرفتبه یبا
حلوفصل شود (داداندیش و کوز گر کالجی .)79 :1389 ،بوزان همچنبین ایبن مجموعبه هبا را
براساس عامل جغرافیا ،شناسایی و تعیین می کند اگرچه مرزهای آنها ممکن است کدر و مببهم
باشد .سرانجام اتخاذ چنین برداشت و مفهومی به منظور تأکید بر این نکته است که فراینبدهای
امنیتی منطقهای ممکن است دارای حیاتی جدا از نظبام جهبانی ببود و تبأثیر نظبام جهبانی را
بهصورت های متفاوت منعکس کننبد (مورگبان .)46 :1381 ،آنچبه مبا را تبا حبدودی فراتبر از
مجموعه امنیتی مورد نظر باری بوزان می برد ،زیر سؤالبردن تعری و تعیین اعضبای مجموعبه

2. Regional Complexes
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امنیتی بر اساس عامل جغرافیا است .ما با رهیافت دیوید لی

کبه معتقبد اسبت یب

امنیتی از عوامل خارجی امنیتی بهوجود میآید ،تحلیل خود را گستر
ی
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مجموعبه

میدهیم.

مجموعه امنیتی منطقه ای دارای مکان و فضای جغرافیایی است ،اما این ضرورتا و لزوما

شاخص و راهنمای دقیقی برای تعیین اعضای آن نیست .فضبا و مکبان جبایی اسبت کبه در آن
رواب امنیتی متوالی وجود دارد و اعضای کشورهایی هستند که عمیقا در این روابب مشبارکت
دارند .کشورهای شرکتکنند امنیت خود را در ارتبا تنگاتنگ با امنیت بعضی یا همه اعضبای
دیگر در آن منطقه جغرافیایی تلقی میکننبد تبا ببا کشبورهایی کبه در ایبن تعباممت شبرکت
نمی جویند .چنین درک و برداشتی از فضای جغرافیایی عضبویت مجموعبه را تعریب مبیکنبد
(مورگان .)52-53 :1381 ،عمو بر این ،صرف وجود ی
خاص نیست .ممکن است بر هر ی
حاکم باشد که خود منتج از ی

منطقه امنیتی بهمعنای وجود ی

نظم

از مجموعه ها یا نظام های امنیتی منطقبهای نظمبی خباص

الگوی نظمسازی است که مورد پایر

بازیگران قرار گرفته یبا

به ناچار در چارچوب آن الگو عمل میکنند .میتوان از الگوی تأمین امنیبت از طریبق مبدیریت
دسته جمعی ،امنیت در جامعه امنیتی تکثرگرا ،امنیت از طریبق همگرایبی ،امنیبت مبتنبی ببر
استیم و امنیت از طریق کاربرد قدرت برای مهار قبدرت (تبوازن قبدرت) ببهعنبوان مهبمتبرین
الگوهای مدیریت نظمهای منطقهای نام برد (واعظبی .)27 -28 :1385 ،الگبوی تبوازن قبدرت،
الگوی مورد توجه این مقاله است.
باوجود آنکه انتظار میرود در هر نظام امنیتی منطقبهای ،عناصبری از چنبدین نظبم وجبود
داشته باشد ،اما چارچوب تحلیلی ما بر این مبنبا قبرار گرفتبه اسبت کبه در خلبیجفبارس دور
پساصدام ظاهرا سیاست منطقهای به شیو ای کمسی

پیگیری شد و اغل کشبورها ببه مهبار

قدرت با کاربرد قدرت مبادرت ورزید اند .به ویه طی های اصلی ایبن تکباپو ایبران و عربسبتان
بود اند ،با این توضی که ایاتت متحد ضمن آنکه از ایجاد الگوی ههمونی
سعی در ایجاد توازن ازطریق حمایت وکم

ناکام مانبد  ،اغلب

ببه عربسبتانسبعودی کبرد اسبت .در ایبن الگبو،

ترکیبی چندقطبی از کشورهایی وجبود دارد کبه دارای روابطبی سبیال براسباس سبود و زیبان
مقطعی هستند که در طول زمان ممکن است تغییر کند .این الگو ببر پایبه تهدیبدهای نظبامی
آشکار و نهان استوار است ،اما وجود این تهدیدات بهمعنی نادید انگاشتن حاکمیت ،منافع ملبی
و نگرانی های امنیتی سایر بازیگران نیست .در این چارچوب ،کشورها موجودیت سایر بازیگران را
به رسمیت میشناسند و اولویت های سیاسی کشورها بهطور معقولی قابل پیش بینی و در طبول
زمان ثابت است .از این رو ،توازن منطقهای براساس معبادتت قبدرت شبکل مبیگیبرد .در ایبن
رویکرد ،قدرت به شدت مورد تأکید قرار می گیرد .به عبارت دیگر ،مهم ترین عنصبر در پیگیبری
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منافع ملی کشورها و توازن منطقه ای ،قدرت است .توازن منطقهای به منزله تم

سازمانیافته

برای کنترل قدرت بازیگران در شرای آنارشی محسوب می شود (مصلینهاد.)131-136 :1390،
در ادامه به نظام امنیت منطقهای خلیجفارس در دور پساصدام میپردازیم.
 .4-1نظام امنیت منطقهای خلیجفارس در دوره پساصدام
حمله نظامی ایاتت متحد آمریکا به عرا در سال  ،2003تداوم نظام امنیتی خلیج فارس را که
برپایه مهار دوجانبه استوار بود ،با مشکل مواجه کرد زیرا یکی از کشورهای مورد هدف در ایبن
الگو به اشغال آمریکا درآمد و کشورهای عرب حوز خلیج فارس را در مواضبع خبود سبر درگبم
نمود .فروپاشی رژیم بعث از ی طرف برای این کشورها بهمعنای امنیت بیشتر تلقی میشد و از
طرف دیگر ،ترس از مداخله آمریکا به بهانه دموکراسیسازی و قدرتیابی شیعیان در عرا  ،آنهبا
را در مورد نظم آیند خلیجفارس نگران کرد .ناکامی آمریکا و متحدانش در ایجاد ثببات داخلبی
عرا از ی

طرف و مقاومت بازیگران منطقهای از طرف دیگر ،واشنگتن را متقاعد کرد که ایجاد

نظم منطقهای مبتنی بر ههمونی و سیطر به سادگی امکانپایر نیست.
نگارندگان معتقدند که می توان رفتار استراتهی

و تم های بازیگران منطقهای را در قالب

نوعی از الگوی توازن قدرت که بر مجموعه امنیتی خلیج فارس حکمفرما بود است ،بررسی کرد.
این نظم موازنه قوا تا حدودی و حداقل از این لحاظ که عرا جایگبا پیشبین خبود را در آن از
دست داد است ،متمایز از نظم های پیشین بود است ،اما اینکه در ایبن نظبام موازنبه قبوا چبه
بازیگرانی تأثیرگااری بیشتری داشته اند و شاخصه های چنین نظمبی کدامنبد؟ در ادامبه مبورد
بررسی قرار خواهد گرفت.

 .2دالیل و ریشههای احیای توازن قدرت جدید در منطقه
فرم مقاله حاضر بر این اساس است که نظام امنیت منطقهای در دور پساصدام با الگوی توازن
قدرت ،همخوان است .الگوی توازن قدرت از سال  1975به بعد میبان ایبران و عبرا ببهعنبوان
موازنهگران نظم امنیت منطقهای در جریان بود .موازنهای که در پی سقو رژیم بعبث عبرا در
سال  2003و خنثیشدن وزنه راهبردی این کشور از میان رفت .سقو صدام خأل امنیتی را در
منطقه ایجاد کرد که به تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه و خلیجفارس و ظهور عنصر شبیعی در
ساختار قدرت در عرا انجامید و سب افول قدرت ایاتت متحد و ترس دولتهای اقتبدارگرای
سنی عرب در منطقه شبد ) .(Hass, 2006: 5همچنبین ،ایبن خبأل امنیتبی ببه صبحنه رقاببت
تسلیحاتی قدرتهای بزرگ در جهت تجدید و احیای توازن قدرت جدیبد محلبی تببدیل شبد
است .از سوی دیگر ،نظام امنیت منطقهای در خلیجفارس نیازمند ی

موازنهگر خبارجی یعنبی

حضور نظامی آمریکبا در مقاببل ایبران وابسبته اسبت ) .(Byman&Wise, 2002شکسبت طبرح
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خاورمیانه بزرگ که نومحافظهکاران برای خشکاندن ریشههای تروریسم در خاورمیانه طرح کرد
بودند ) ،(Nonneman, 2008موازنه در منطقه را به سمت کشورهایی چرخانبد کبه در سیاسبت
خارجی آنها عناصر هویت اسممی با توجه به بافبت فرهنگبی منطقبه جایگبا ویبه ای دارد و از
الگوهای سیاسی در منطقه برخوردار هستند زیرا این الگوهای منطقهای متأثر از مجموعههبای
هویتی منطقهای هستند که براساس تعریفی که کنشگران در مناطق مختل از یکبدیگر دارنبد،
الگوهای متفاوتی شکل میگیرد .این الگوها ممکن است براسباس دوسبتی ،رقاببت یبا دشبمنی
باشد بنابراین هر الگویی درصدد است تا با ترکی عناصبر مبادی و معنبوی ببه قبدرت ههمبون
منطقه تبدیل شود و در نظم نوین منطقهای از اولویت بیشتری برخوردار شود (افتخاری:1382 ،
.)28
ایران و عربستان بهعنوان ستونهای نظام امنیت منطقهای بر اسباس تعریفبی کبه از اسبمم
سیاسی دارند ،الگوهای متفاوتی را برای خود ترسیم کرد اند که ایبن الگوهبا گباهی ببا هبم ببه
مرحله تضاد نیز میرسند (یزدانفام .)61 :1391 ،تضاد الگوها منجر به رقابت فزاینبد میبان دو
جریان محافظهکار و مقاومت در نظام امنیت منطقهای شد است.
در این راستا ،آمریکا در رقابت میان عربستان و جمهوری اسممی ایران سعی کرد اسبت ببا
تقویت عربستان و حمایت از مواضع این کشور تعادلی را در منطقه ایجاد کند .برای مثال ،سبفر
رابرت گیتس وزیر دفا آمریکا به بحرین در تاریخ  11مارس  2011را می توان نمادی از توافبق
و موازنه گرایبی عربسبتان سبعودی ببا آمریکبا ببرای اعبزام نیبروی نظبامی ببه بحبرین دانسبت
(مصلینهاد .)140 :1390،نگا غال در میان آمریکاییها این بود اسبت کبه تأکیبد مجبدد ببر
توازن قدرت متضمن حفظ ثبات و امنیت در خلیج فارس است .آنان معتقدند که با سقو رژیبم
بعثی و تغییر توازن قدرت به نفع ایران ،تثبیت نو جدیدی از تبوازن قبوا ببرای متعبادلکبردن
نقش ایران و بهتبع آن تأمین امنیت منطقه ضروری است .هدف این موازنه ،به حبداقلرسباندن
نقش ایران در قال توازن قوای جدید بود که این خود موج بروز معمبای جدیبد امنیتبی در
خلیج فارس شد است .بدین ترتی از آغاز بحران عرا در سال  ،2003مبارز بیوقفبه ایبران و
آمریکا برای تثبیت نقش های جدید در حوز خلیج فارس بود است یعنبی آنچبه ببرای آمریکبا
افزایش امنیت و تأمین منافع ملی این کشور بود ،هم زمان برای ایبران کباهش امنیبت و ضبرر
برای منافع ملی تلقی شد است (برزگر )56 :1389 ،بنابراین ،علت تداوم رقاببت ببین ایبران و
آمریکا در خلیج فارس آشکارا در نتیجه برقراری الگوی توازن قبوا و تقویبت «روابب مبتنبی ببر
تهدید متقابل» و «مبارز برای نقش» بود است .از این لحاظ ،صحنه عبرا جدیبد یب

نقطبه

عط بود که دو طرف افزایش نقشآفرینی ،نفوذ و فرصت سازی در سط منطقهای را بهمعنای
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تهدید علیه منافع یکدیگر فرم کبرد و سبعی در جلبوگیری از آن داشبته انبد (برزگبر:1387 ،
 .)132در ادامه بازیگران مؤثر در امنیتسازی و الگوی توازن قدرت در نظام امنیتی خلیجفبارس
را مورد شناسایی قرار داد و دیدگا های هر ی

از آنها را در مورد نظام امنیتی مطلبوب خبود و

در نهایت وضعیت آنها را در فرایند ایجاد توازن منطقهای مورد ارزیابی قرار میدهیم.

 .3بازیگران مؤثر در نظم امنیت منطقهای
 .1-3ایران
در مورد ایران باید گفت که در شرای بعد از سقو صدام حسین ،این احساس که خلیج فبارس
بخش جداییناپایر قلمروی فرهنگی ،تمدنی و امنیتی ایرانیان است ،هرچه بیشتر تقویت شبد.
اگرچه جمهوری اسممی ایران موافق مداخله غرب در کشور همسایه نبود ،با این وجود ،در دور
پساصدام فرایند جدیدی بهوجود آمد که زمینه های ارتقای نقش منطقهای ایران را فبراهم آورد.
نخستین پیامد تحوتت سیاسی در عرا  ،به قدرترسیدن شیعیان در این کشور بود که این امر
چشم انداز قدرت و سیاست در منطقه خلیج فارس را تحبتتبأثیر قبرار داد .ببا توجبه ببه اینکبه
شیعیان عرا نزدی ترین حامی خود را ایران میدانسبتند ،نزدیکبی تبدریجی آنبان ببه تهبران
افزایش حوز های ظرفیت سازی در سیاست خارجی ایران ،نهتنهبا در روابب ببا عبرا  ،بلکبه در
رواب با کشورهای حاشیه جنوبی منطقه خلیج فارس ،جهان عرب و قدرت های بزرگ را موجب
شد .این امر به معنای بهبود نقش و قدرت منطقهای ایران بهعنوان اصلی ترین بازیگر منطقبهای
مخال ههمونی آمریکا تفسیر شد (واعظی.)26 :1389 ،
ارتقای نقش منطقهای ایران  ،به مبرور نگرانبی هبای آمریکبا و نیبز کشبورهای عبرب حبوز
خلیج فارس را افزایش داد و این دغدغه ها و نگرانی ها در قال اصطمحاتی چبون «تبم

ایبران

برای تشکیل همل شیعی» بروز کبرد و اعبراب را ببه مقابلبه بیشبتر ببا ایبران کشباند و موجبد
تضادهای امنیتی در محی ژئوپلیتیکی خلیج فارس شد بهویه رقابت های ماهبی در ایبن دور
شدت گرفت .از نگا کشورهای حوز خلیجفارس ،ایران همزمان با افزایش قدرت خبود ،درصبدد
تغییر معادله قدرت منطقهای ،ایجاد محور شیعی و تضعی کشورهای سنی است .این امر باعث
شد که آنها استراتهیهای خصمانه را در منطقه اختیار کنند .هبمزمبان ایباتت متحبد نیبز ببه
رقابت تنگاتنگی با ایران پرداخت و به دلیل اینکه پرونبد هسبتهای ایبران در گبرداب سیاسبت
جهانی قرار گرفته بود ،واشنگتن توانست ایران را به مثابه تهدیدی برای منطقه و جهان معرفبی
کند .در نهایت این دیدگا بدبینانه غرب و آمریکا ،ایران را نیز بهسوی استراتهی تقابل سو داد
که میتوان رفتارهای استراتهی

ایران را نیز برمبنای الگوی موازنه قدرت تبیین کرد.
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وقایع بعدی خاورمیانه (تحوتت منطقه در سال  )2011کبه پیامبدهای خبود را در منطقبه
خلیج فارس نیز به نمایش گااشت ،باعث شد که این الگوی موازنه قدرت و بهویه تم
عربستان برای حضور در مناطق استراتهی

ایبران و

یا حفظ متحدان قبلبی از لحباظ عملیباتی عینیبت

یابد .بهویه ایرانیها به این باور رسیدند که اگر عربستان که اکنون سیاست خصمانه را برگزیبد
است ،با قدرت الزام آور متقابل روبه رو شود ،در آن شرای تمایل چندانی در بهکبارگیری نیبروی
نظامی برای حل موضوعات سیاسی و امنیتی در منطقه را نخواهبد داشبت (مصبلینبهاد:1390،
 .)140بنابراین ،موازنهگرایی ایران ی

راهبرد آشکار و در عمل بهعنبوان یکبی از ضبرورتهبای

امنیت ملی و منطقهای مورد توجه قرار گرفته است .ایرانی ها به خوبی بر این نکته آگاهی دارنبد
که بسیاری از درگیری های منطقهای را باید در چارچوب معادتت ژئبوپلیتیکی مبورد ممحظبه
قرار داد (برزگر .)206 -207 :1387 ،در این راستا باید توجه داشت که تقویت و حمایت ایبران
از عنصر شیعی بهعنوان مسلمانان فرامو شد ) (Fuller and Franke, 1999در منطقه و عبرا
جدید ،نه صرفا براساس تقویت زمینه های ایدئولوژی  ،بلکه در جهبت اسبتراتهی کبردن نقبش
شیعیان در تحوتت منطقه و از این طریق تثبیت و تقویت نقش و موقعیت ایران در حبوز هبای
رقابت در خاورمیانه و بهخصوص خلیج فارس بود است .طبیعی است جمهبوری اسبممی ایبران
بهعنوان مهم ترین بازیگر منطقهای سعی در تثبیت نقش خود داشته باشد .از این لحاظ ،جایگبا
عرا جدید ،در حوز سیاست خارجی ایران براساس فراهمآوردن زمینه هبای فرصبت سبازی در
جهت شکل گیری نظام امنیت جدید منطقهای خلیج فارس قاببل تعریب اسبت (برزگبر:1386 ،
 .)60ایران بر این امر وقوف داشته است که استراتهی کردن نقش شبیعیان در سباختار قبدرت
بهمعنای تقویت و تثبیت نقش ایران در حوز های نفوذ و رقابت در منطقه خلیجفارس است.
 .2-3عربستان
یکی دیگر از پایه های نظام امنیتی مبتنی بر الگوی موازنه قوا در خلیجفارس پسباصبدام ،کشبور
عربستان اسبت .در دور ای کبه عبرا از نقبشآفرینبی عمبد عباجز مانبد  ،ایبران ببا افبزایش
توانمندیها و ارتقای سط نفوذ منطقهای روبهرو شد است .سیاست نفوذ ایبران در منطقبه ببا
سیاست سد نفوذ عربستان مواجبه شبد اسبت .سیاسبت خبارجی ایبن کشبور کبه در راسبتای
جلوگیری از قدرت حداکثری ایبران طراحبی شبد اسبت ،در چبارچوب الگبوی موازنبه قبدرت
قابل فهم است .سعودیها بهشدت نگران نفوذ منطقبهای ایبران ،ببهخصبوص در میبان شبیعیان
هستند .این کشور احیای فرهنگ شیعی در عرا و قدرتیافتن شیعیان را بهمعنای تغییر موازنه
قدرت به نفع شیعیان تفسیر و با هدف تغییر این روند اقدام کرد است (مرادی.)40 :1390،
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عربستان هموار تم

میکند فراتر از قابلیت های ژئوپلیتیکی خبود ببهعنبوان خب مقبدم

تضادهای منطقهای در برابر ایران نقش ایفا کند و همچنین رهبری عمد روندهای منطقهای در
جهان عرب و حوز خلیجفارس را برای مقابله با ایران بهعهد گیرد .مسلم است که ایفای چنین
نقشی برای کشوری همانند عربستان که فاقد زیرساخت های قدرت راهبردی است ،کار دشواری
خواهد بود .با این حال ،این کشور ببه تمبامی ابزارهبا توسبل جسبته و از فراینبدهای گسبتر
منازعه بهر گرفته است .نمود آشکار این تم ها ،سازمان دهی القاعد توس ترکی فیصل برای
مقابله با شیعیان بود است .هماکنون مقابلبه ژئبوپلیتیکی و ایبدئولوژی

عربسبتان ببا ایبران را

می توان در حمایت از گرو هایی همانند داعش و النصر مشاهد کرد .عمو بر گرو های یادشد ،
گستر ای از نیروهای تبلیغی و تکفیری وجود دارند که اقدامات خود را در مقابله ببا ژئوپلیتیب
راهبردی ایران در خاورمیانه سازماندهی کرد اند و غال آنهبا از حمایبت عربسبتان برخببوردار
ببود اند .سازوکارهای مبورد استفباد آنان را می تببوان در قالب نشبانه هبایی از جببدالگرایبی
راهببردی در بحرین ،مقابلبه پرشدت با حکبومت بشاراسد ،ببیثببات سبازی سباختار سیبباسی
لبنبان از طبریق تبرور ،بم گبااری و انجبام اقبدامات انتحبباری دانسبت (متقبی-13 :1392 ،
.)11
 .3-3آمریکا
بازیگر مهم دیگر در نظام منطقهای پساصدام ،ایاتت متحد آمریکا بود اسبت .آمریکبا در ابتبدا
با حمله به عرا در سال  ،2003سعی کرد خلیج فارس را به حوز نفوذ انحصباری خبود تببدیل
کند .با این وجود ،سیاست برتریجویانه با هدف ایجاد نظم ههمونی

منطقهای در خلبیجفبارس

از جان آمریکا با برخی چالش ها و مخالفت های بازیگران منطقهای و موازنه سازی از جان آنهبا
روبهرو شد که در بات بهصورت مبسو به آن اشار شد .مشکمت و هزینههای پیشآمبد ببرای
آمریکا در جنگ عرا و رکود مالی آمریکا و تسری آن به جهان ،رهبران ایبن کشبور را متقاعبد
کرد که این کشور لزوما قادر به ادامه سیاست های رادیکال و سیطر جویانه نیسبت .بنبابراین ،از

اواخر دور بو

و بهویه با روی کار آمدن دموکرات ها سعی شد که در خلیج فارس نوعی موازنه

قدرت ایجاد شد و بدان طریق ثبات و امنیت در منطقه خلیج فبارس تبأمین شبود (شبیرازی و
مهریزی .)200-201 :1390،این در حالی است که آمریکا هموار در جهبت تضبعی موقعیبت
ایران و قدرتبخشیدن به کشورهای مخال با ایران اقدام کرد است.
در تحلیل نهایی ویهگیها و شاخصههای محی امنیتی منطقه در دور پس از صبدام ،بایبد
گفت که بهنوعی الگوی موازنه قدرت عمدتا بر محبور تهدیبدات و ببر مبنبای خواسبت و منبافع
بازیگران فرامنطقهای و متحدان آنها احیا شد کبه در آن تأکیبد ببر تضبادها و اختمفبات منشبأ
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ناامنی بود است .این الگو به رقابت تسلیحاتی ،استمرار معمای امنیتی ،ظهور بحرانهبا ،تبم
اعراب برای خنثیکردن توانمندیهبای ایبران ،اسبتمرار منازعبات قبدیمی ،اخبتمفنظبر میبان
بازیگران درخصوص تقدم و تأخر مبدیریت بحبرانهبای منطقبه ،اوجگیبری منازعبات مباهبی،
احساس مداوم قری الوقو بودن جنگ ،بقامحوری در مفهوم امنیت ،عدم اجما میان کشبورها
در زمینه توسعه و امنیت ،تقسیم ببازیگران ببه طرفبداران وضبع موجبود و تجدیبدنظرطل هبا
منجرشد و به آنها دامن زد است .واض است که چنین الگویی بر امنیت ملی واحدهای حاضر
در منطقه تأثیرگاار بود و امنیت آنها را تحتتأثیر قرار میدهد .ما برخی از تأثیرات ایبن نظبام
بر امنیت ملی عرا را مورد ارزیابی قرار میدهیم.

 .4تأثیرپذیری امنیت ملی عراق از نظام امنیت منطقهای خلیجفارس
عرا کشوری است که تاکنون نتوانسته بر مشکمت داخلی فرایند دولت ملتسبازی فبائق آیبد
(غرایا زندی .)1389 ،به تعبیری جامعهشناسانه ،عرا همانند بسیاری از کشورهای نوظهبور در
خاورمیانه در ف راگرد نوسازی قادر به گاار از بحران هویت ملی و مشروعیت سیاسی نشد و این
دو بحران به بحران سومی به نام امنیت در این کشور انجامید .بر پایه گونهشناسی بباری ببوزان،
عرا را باید جزء حکومتهای ضعی قلمداد کرد که در آنها انسجام سیاسی و اجتمباعی بسبیار
ضعی است (خسروی .)71 :1388 ،عرا جدید نیز همچنان با بحران هویت ملبی و پیامبدهای
امنیتی دستوپنجه نرم میکند.
یکی از مهمترین مظاهر و شاید بتوان گفت اصول بنیادین امنیت ملی کشورها ،تأمین نظبم
و ثبات داخلی است .تا زمانی که این مهم فراهم نشود ،سخنراندن از امنیت ملی امبری بیهبود
است .عرا کشوری است که بیشترین ضربه و آسی را در نتیجه فقدان نظم و امنیبت داخلبی
متحمل شد است .ساختار سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ایبن کشبور متعاقب حملبه
آمریکا از هم گسیخت و نیازمند ساختیابی مجدد بود که این مهم مسبتلزم دولبتسبازی ببود.
نخبگان سیاسی جدید تم

داشتند با هماهنگیها و توافق داخلی و از طریق کم

کشبورهای

همسایه و خارجی به این مهم دست یابند .در این زمینه نه تنها موفقیتی حاصل نشبد ،بلکبه در
بسیاری از موارد کشورهای خارجی ،همسایه و بهویه کشبورهای حاشبیه خلبیج فبارس موجب
تشدید شکافها و اختمفات در داخل ،ایجاد مانع در فرایند دولتسازی ،نقض استقمل و تهدیبد
تمامیت سرزمینی و امنیت ملی عرا شدند .این امر خود نتیجه رقابت این کشورها در چارچوب
نظم حاکم بر منطقه و الزامات ناشی از نظبم امنیتبی منطقبهای اسبت کبه کشبورها را وادار ببه
رقابت ،توسعهطلبی و حضور در مناطق نفوذ و مناطقی که خأل قدرت در آنها مشاهد مبیشبود،
می کند .نظم رقابتی و نه همکاریجویانه باعث شد تا این کشور که در مراحبل پیشبین همبوار
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یکی از بازیگران مؤثر در ایجاد نظمهای منطقهای بود ،در دور پساصدام از طراحی و ایجاد یب
سیاستخارجی و منطقهای منسجم بازماند و جایگاهی در امنیتسازی منطقهای نداشته باشبد
که این خود حامل تهدیداتی اساسی برای این کشور و کاهش ضری امنیت ملی آن بود اسبت.
کشورهای سنی عرب حوز خلیج فارس با دخالت در کشور عرا و حمایت از گرو های خاص از
ی سو و با تحری

بازیگران منطقهای و فرامنطقهای برای حضور بیشتر در این منطقه از سبوی

دیگر ،بهطور مستقیم و غیرمستقیم امنیت ملی عرا را مورد تهدید قرار داد اند.
چنانکه توضی داد شد ،در نظم مبتنی بر موازنه قوا هر ی
دیگر رقبا و ارتقای نقش و توان بازیگری خود دارند و تم

از دولتها سعی در مهار قدرت

میکنند کبه در منباطق مختلب و

بهویه مناطقی که خأل قدرت در آنها احساس میشود ،نفوذ کنند .این امر به شبدت تحبتتبأثیر
ویهگی دیگر نظام ،یعنی بقامحوری در امنیت بود اسبت .در ایبن میبان ،کشبور عبرا در دور
پساصدام به دلیل شرای نامساعد داخلی ،یکی از مهمترین عرصههای رقاببت میبان کشبورهای
منطقه بود است .البته بستر و زمینههای این امر از پیش مهیا بود ،هرچند کبه تبا سبال 2003
به واسطه وجود حکومت مرکزی در بغداد ،کشورهای منطقه چنبدان تبوان ببازیگری و نفبوذ در
عرا را نداشتند ،اما این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از مشکمت عرا پساصدام حاصبل
تضادها و اختمفاتی بود است که تا پیش از سال  2003سرکوب شد بودند .چنانکبه مبیدانبیم
فرایند دولت ملتسازی در عرا هیچگبا ببا موفقیبت پبیش نرفتبه و ایبن کشبور در رابطبه ببا
یکپارچگی ملی با مشکمت مختلفی دست به گریبان بود است .در طول تاریخ عبرا

نیروهبای

گریز از مرکز بسیار نیرومند بود اند بهویه کردهای شمال که همبوار ببه کسب خودمختباری
امید داشتهاند (منسفیلد.)228-229 :1385 ،

 .5وضعیت گروههای داخلی عراق قبل از سقوط حکومت بعث
از زمان کودتای حسنالبکر در سال  1968تا سرنگونی صدام در سبال  ،2003نظبامی بعثبی ببا
سیاستهای مستبدانه در عرا حاکم بود .در این میان ،شبیعیان و کردهبا در اوج محرومیبت و
فشار قرار داشتند و اقلیتی عرب سنی ،بر آنها حکمرانی میکرد (وایمبر .)87 :1387،تبا قببل از
فروپاشی رژیم بعث ،رواب میان حکومت و کردها ببزرگتبرین منببع تبنش در عبرا ببهشبمار
می رفت .حکومت عرا نهتنها بهطور مداوم کردها را از مناص قدرت محروم کرد ،بلکبه تبم
نمود تا آنها را در کشور آسیمیله نماید .البته باید گفبت از همبان آغباز یعنبی در سبال ،1932
زمانی که انگلستان ،عرا را ی

کشور مستقل اعمم و از عضبویت آن در جامعبه ملبل حمایبت

کرد ،این حرکت بدون حمایت مردم کرد انجبام شبد (البیس .)205-207 :1387،دولبت صبدام
به عنوان بخشی از برنامه عربی سازی تم

کرد تا غیراعراب را با سیاست سرکوب جاب و ادغام
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کرد تا قدرت کردها را در شمال با تبعید آنها از منطقه از بین ببرد

و متعاق آن هزاران روستای کردی را ویران ساخت و صدها هزار کرد را به قتل رساند .بیش از
ی

صد هزار کرد فق در عملیات دهشتناک انفال در سال  1998کشته شدند (برنکاتی:1387،

 .)125با حمله عرا به کویت در اوت  1990و سپس در فرایند آزادسازی کویت کبه در نهایبت
منجر به تضعی عرا شد ،کردها علیه صدامحسین قیام کردند که سرکوب خونین ،قتل عبام و
فرار هزاران شهروند کرد به مرزهبای ایبران و ترکیبه را در پبی داشبت ببهطبوری کبه یکبی از
بزرگترین حرکات پناهندگی در قرن بیسبتم را آفریبد .ایبن امبر موجب صبدور قطعنامبه 688
شورای امنیت سازمان ملل متحبد درخصبوص مداخلبه بشبردوسبتانه شبد کبه ببه نبوعی نیمبه
خودمختاری به کردها داد شد و مناطق کردنشین برای بغداد منطقبه پروازممنبو اعبمم شبد
(الیس.)210 :1387،
شیعیان نیز که از زمان تأسیس عرا مانند کردها از ساختار قدرت کنار نهاد شبد بودنبد،
در این دور بهشدت سرکوب شدند .در جریان حمله عرا ببه کویبت ،شبیعیان نیبز فرصبت را
مناس دیدند و شهرهای بصر  ،العمار  ،ناصریه ،سماو  ،حله ،دیوانیه ،کوت ،نج  ،کربم و همبه
مناطق شیعه نشین علیه رژیم بعث به پا خاستند .با این وجود ،دولبت عربسبتان تبم
کرد تا بو

فراوانبی

پدر به صدام اجاز دهد تبا ببرای سبرکوب شبیعیان از ببالگرد و توپخانبه سبنگین

استفاد کند .به این ترتی  ،انتفاضه شیعیان بهشکلی بیرحمانبه سبرکوب شبد .ارتبش هبزاران
شیعه و کرد را که بهطور جداگانه علیبه رژیبم دسبت ببه شبور

زد بودنبد ،ببه قتبل رسباند

(جعفری ،)4-5 :1386،اما شیعیان نتوانستند مانند کردها ،حتی ایاتت نیمه خودمختاری ببرای
خود تأسیس کنند.

 .6وضعیت گروههای داخلی عراق بعد از سقوط حزب بعث
بعد از سقو صدام ،اوضا بهطبور کلبی دگرگبون شبد و پیکبر حکمرانبی در عبرا تغییبرات
گسترد ای یافت .شیعیان در دور پساصدام بیشترین قدرت و نفوذ را در داخل عبرا ببهدسبت
آوردند و در مقایسه با سایر اقوام و مااه و نیز گرو های غیرماهبی از جایگا مهم تر و برتبری
برخوردار شدند .این تحول را از آنرو میتوان تاریخی دانست کبه توانسبت ببرای نخسبتینببار،
سرآغاز مشارکت سیاسی شیعیان در قدرت مرکبزی متناسب ببا جمعیتشبان باشبد (احمبدی،
 .)63 :1384مجلس اعمی اسممی ،حزبالدعو و گرو صدر از احبزاب عمبد شبیعی در عبرا
پساصدام در کنار رهبران ماهبی ،در ساختار سیاسی جدید عرا دارای بیشبترین تأثیرگبااری
بود اند .این احزاب ،قدرتمندترین بلوک سیاسی در پارلمان عرا را تشکیل داد اند و در دولبت
نیز جایگا نخست وزیری و بخش عمد ای از مناص وزارتی را بهخود اختصاص داد اند هرچنبد
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که رهبران شیعیان در خصوص مسائل عرا دارای دیبدگا هبا و رویکردهبای متفباوت و حتبی
متناقضی بود اند .این مسئله استحکام ائتمف شیعی را تحبت تبأثیر قبرار داد و در قالب هبایی
چون خروج صدریون از دولت و پارلمان و حتی درگیری جیشالمهدی با دولبت مبالکی نمبودار
شد است (واعظی .)22 :1387،گرایش اصلی گرو هبای شبیعی عبرا حفبظ یکپبارچگی ایبن
کشور  ،تم

برای کس قدرت بیشتر در چارچوب معادتت داخلی عرا و شرای عملی عرصه

سیاست در این کشور و همچنین تم

برای برقراری ثبات و امنیبت اسبت اگرچبه صبدریون،

امنیت پایدار را تنها در پرتو خروج نیروهای خارجی میدانند (باقری.)141 :1392 ،
در ارتبا با تحول وضعیت کردها نیز باید گفت که از زمان تأسیس کشور عبرا  ،کردهبا در
هیچ دور ای به انداز دور پساصدام دارای قدرت و اختیار در این کشبور نببود انبد .در جریبان
حملببه سببال  ،2003کردهببا نقببش مهمببی در قال ب متحببد واشببنگتن ایفببا کردنببد .در واقببع
پیشمرگههای کرد بودند که کرکوک و موصل را در آوریل سال  2003به تصرف خود درآوردند.
کردها در قال دو حزب اصلی کردی یعنی اتحادیه میهنی به رهبری جبمل طالببانی و حبزب
دموکرات به رهبری مسعود بارزانی ،دومین فراکسیون ببزرگ در مجلبس عبرا بعبد از ائبتمف
شیعیان را تشکیل دادند .آنها با شیعیان اتحاد سیاسی برقرار کردند و جایگا ریاسبتجمهبوری،
یکی از معاونت های نخست وزیری و وزارت خانه هایی مانند وزارت خارجه عرا را به کنترل خبود
درآوردند .اکنون کردها به نیرویی عمد در سیاست عرا تبدیل شد اند ببهگونبهای کبه ببدون
درنظرگرفتن ممحظات و منافع آنها پیشبرد روند سیاسی عرا بسیار دشوار و حتبی غیبرممکن
به نظر میرسد .به هر حال کردها که از سابقه حزبی طوتنی برخوردار هستند و از سبال 1991

تحت حمایت بین المللی در سه استان کردنشین شمال عرا شامل اربیبل ،سبلیمانیه و دهبوک
حکومت محلی تشکیل داد بودند ،تغییر رژیم را فرصت تاریخی برای دستیابی به اهبداف خبود
ارزیابی کردند .آنها با اینکه قبل از این حاضر به مصالحه با رژیم در مقابل اخبا خودمختباری در
سه استان مزبور بودند ،سق خواسته های خود را به تدریج افزایش دادند .زببان کبردی در کنبار
زبان عربی به عنوان زبان های رسمی عرا بهرسمیت شناخته شد .عمو ببر آن ،ببه اقلبیم اجباز
داد شد که برای نهادهای قانونگااری ،اجرایی و قضبایی ببه همبرا تبدوین قبانون ببرای ادار
منطقه اقلیم مبادرت شود .کردها از این ظرفیت استفاد کرد و قانون اساسبی خبود را طبوری
تدوین نمود اند که عمم ایجاد کشور مستقل را هدف قرار داد است .همبانطبور کبه شباهدیم
هموار بین حکومت مرکزی و اقلیم کردستان بر سر نحو بهر برداری از نفبت اختمفباتی ببروز
کرد است و در سفارتخانه های عرا در سراسر جهان دفاتر پیگیبری امبور کردهبا ایجباد شبد
است .با این شیو  ،کردها عمم در صحنه رواب خارجی نیز فعال بود اند (فمح.)206 :1391 ،
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سنیها به عنوان گروهی که قافیه سیاست را باختهاند ،بازیگری عمد در عرصه داخلی عرا
محسوب میشوند .بدون تردید در دور پساصدام ،اقلیت سبنی از نباآرام تبرین و معتبرم تبرین
گرو های موجود در عرا نسبت به تغییرات بهعمل آمد بود اند .آنها ببهواسبطه از دسبتدادن
سیطر خود ،از هرگونه تقسیم قدرت میان کردها و شبیعیان ناراضبی هسبتند .سبنیهبا قالب
فدرالیسم را که پس از سقو صدام در قانون اساسی عرا تجلی یافته اسبت ،ببرای ایبن کشبور
مناس نمی دانند .یکی از مهم ترین دتیل این مخالفت این است که قسمت اعظم منابع نفبت و
گاز در جنوب و شمال کشور ،یعنی در بصر و کرکوک در مناطق مورد نفبوذ کردهبا و شبیعیان
است .از اینرو ،سنیها که در مرکز هستند ،فاقد منابع طبیعی و نفت و گاز هسبتند (ازغنبدی و
کرمی .)17 :1386،سنی ها نگران آنند که در صورت تحقق خواست های شیعیان و کردها ،خبود
در منطقه مرکزی که فاقد نفت و محا در خشکی است ،گرفتار آینبد (احمبدی.)248 :1384،
عمو بر این موارد ،باید اختمفات شدید و گسترد ماهبی و نهادی را نیز به این شکافها افزود.
بستر تاریخی و تقسیمبندی قدرت در عرا پساصدام به نگرانی و دغدغبهای ببرای سبنیهبا
تبدیل شد است .این گرو  ،بهجای پایر

قواعد و رقابت قانونی برای گرفتن سهم بیشبتری از

قدرت بر مبنای روندهای دموکراتی  ،اغل به شیو های غیرقانونی و خشونتبار در داخل عرا
مبادرت ورزید و با دعوت از بازیگران دولتی و غیردولتی برای حمایت از آنان در فرایند سیاسی
عرا عمل کرد اند .همبین اقبدامات باعبث شبد کبه گبرو هبای تکفیبری و ازجملبه داعبش و
بازماندگان حزب بعث با حمایت کشورهای عربستان ،اردن ،قطبر و تبا حبدودی ترکیبه ،کنتبرل
بسیاری از مناطق سنینشین و ازجمله استانهای موصبل ،نینبوا و دیالبه در عبرا را ببهدسبت
گیرند .بنابراین ،شکاف دیدگا ها و منافع گرو های داخلی عرا  ،به ویه اقدامات گرو های سبنی
را باید سرآغاز تأثیر نظام امنیتی خلیج فارس بر امنیت ملی عرا دانست .از اینرو ،بازیگرانی که
در چارچوب نظام امنیتی خلیج فارس در رقابت قدرت و کشمکش برای تثبیت حضبور خبود در
مناطق مختل تم

میکننبد ،وضبعیت آشبوبزد عبرا را ببهعنبوان بسبتری ببرای حضبور

بلندمدت خود از طریق ناکارامد نمودن دولت مرکزی با کم

به حامیان خود دنبال میکنند.

بر این اساس ،کشورهای حاضر در نظم امنیتی خلیجفارس تبم

مبیکننبد کبه ببه دلیبل

الزامات ناشی از نظم حاکم بر منطقه و بسترهای ناشی از اختمفات موجود و تفرقهای که میبان
گرو های عراقی بهوجود آمد است ،با حمایت از ی

گرو خباص نفبوذ خبود را در ایبن کشبور

تثبیت نمایند .این امر باعث شد است بازیگران دیگری همچبون ترکیبه و اسبرائیل کبه اساسبا
خارج از نظم امنیتی خلیج فارس هستند نیز ،منافع خود را به ایبن منطقبه گسبتر

داد و ببه

رقابت با بازیگرانی بپردازند که در عرا ورود پیدا کرد اند .بنابراین ،میتوان گفبت کبه رویکبرد
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گرو های داخلی عرا به بازیگران منطقبهای و حضبور و نفبوذ ایبن ببازیگران در صبحنه عبرا
بهمثابه نیاز و خواستی دوجانبه است هرچند که آشکارا سنیها بیشترین نقبش را در کشباندن
دیگر کشورها به عرا و امنیتزدایی از این کشور داشتهاند.
چنانکه گفتیم ،اقلیت سنی که بعد از سقو صدام جایگا و نقش برتبر خبود را در سبامان
سیاسی عرا از دست دادند ،هموار به دنبال حامیانی برای بازیابی عظمبت خبود ببود انبد و از
نقشآفرینی گرو های تندرو سنی مانند شبکه بازماندگان بعثی ،القاعد و حتی در این اواخبر از
نقشآفرینی و بازیگری داعش حمایت کرد اند .آنها همچنین خود را به کشورهای عرب حاشبیه
خلیجفارس ازجمله عربستان سعودی نزدی

کبرد انبد .در مقاببل ،کشبورهای عبرب و ببهویبه

عربستان نیز در چارچوب طرح کلیتر بازی در منطقه عمل کرد و جهبت کباهش نفبوذ رقیب
عمد خود یعنی ایران در میان کشورهای عربی ،مانع پیشرفت روند سیاسی در عرا شد اند .به
طوری که عدم حمایت آنها از دولت جدید عرا از زمان فروپاشبی رژیبم بعبث تباکنون واقعیبت
دستور کار سیاسی آنها بود است .خود این فرایند باعث شد است که دیگر گرو ها نیبز دنببال
حامیانی در خارج باشند .به طوری که حمایبت مسبتقیم و غیرمسبتقیم جامعبه عبرب سبنی از
شورشیان سنی عرا و در نتیجه افزایش خشونتها و ناامنی ها در این کشور از ی سبو موجب
بدبینی مقطعی شیعیان و کردها به آنها شد و از سوی دیگر به افزایش رواب میان شبیعیان ببا
کشور شیعهماه  ،به طور خاص ایران که خود یکی از بازیگران مطرح نظم کلیتر یعنی موازنبه
قوا است ،انجامید است .در این میان حتی اقدامات متعادل ایاتت متحد نیز نتوانسته اسبت از
این فرایند رقابت و منازعه که نظم و امنیت عرا را تحت تأثیر قرار داد است ،ممانعت بهعمبل
آورد یعنی باوجود تم

های آمریکا در همرا ساختن کشورهای عربی با خود در رونبد سیاسبی

عرا و اعطای امتیازاتی همچون واردساختن سنی ها در ساختار سیاسی -امنیتی جدید عبرا و
برگزاری مداوم اجمس های همسایگان عرا  ،باز هم حمایتی عملی از جان این کشبورها ببرای
امنیتسازی در عرا صورت نگرفت.
کردها که مخال حضور کشورهای سنی و همچنین نقشآفرینی نامحدود جمهوری اسممی
به سود شیعیان هستند ،برای ایجاد توازن قدرت با دیگر گرو های عراقی تبم

مبیکننبد کبه

بازیگران جدیدی را به عنوان متحد خود وارد صحنه سیاسی عرا کنند .این عملکرد کردهبا ببر
حجم مشکمت و پیچیدگیهای داخلی و منطقهای عرا میافزاید .برای مثال ،کردهبا در طبول
ی

دهه اخیر هموار سعی کرد اند با دعوت از بازیگرانی همچون ترکیه به عنبوان یب

همسایه و ایباتت متحبد ببهعنبوان یب

کشبور

کشبور قدرتمنبد جهبانی و عضبوی از نظبام امنیتبی

خلیج فارس روند وقایع و تحوتت عرا را به سود خود تغییر دهنبد و موازنبه قبدرت را ببر ضبد
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شیعیان و سنیها دگرگون کنند .البته در میان گرو های کرد نیز اختمفاتی دیبد مبیشبود .در
این راستا ،حزب دموکرات کردستان سعی کرد است که با نزدیکی ببه ترکیبه حضبور آن را در
عرا تثبیت نماید .حزب اتحادیه میهنی به ریاست جمل طالبانی نیز سعی داشته است از نفبوذ
و قدرت ایران در عرا در راستای اهداف خود بهر برداری کند .در مقابل هم ترکیه و هم ایبران
نیز از این فرصت ها استفاد کرد اند .ترکیه که در ابتدا نگران استقمل کردهبا در شبمال عبرا
بود تا حدی به حکومت مرکزی نزدی

شد .با ایبن وجبود ،از سبال  2006ببه یب

هبمپیمبان

مستحکم کردها تبدیل شد بهویبه اکتشباف و اسبتخراج نفبت در شبمال عبرا و نیبز کمب
کردهای عرا به کاهش درگیریهای پ.ک.ک و شرو مااکر با دولت ترکیه در این همسبویی
با کردهای عرا تأثیرگاار بود است .این امر در چند سال اخیر حکومبت مرکبزی عبرا را ببه
واکنشهای شدیدی در مقابل ترکیه واداشته است.
جمهوری اسممی ایران نیز از همان آغاز بازیگر مهمی در صحنه تحوتت عرا بود اسبت و
با ممحظه جمعیت شیعی عرا در بسیاری از روندها طرف مااکرات نیز بود است .این فرصبت
تاریخی ،ایران را بهسوی حمایت همه جانبه از دولت جدید عرا از سال  2003رهنمون سباخت
و ببباوجود عببدمحمایببت کشببورهای منطقببه از دولببت عببرا و فقببدان مشببارکت آنهببا در رونببد
امنیت سازی در این کشور ،ایران سط باتیی از توان و همکاری خود را برای حمایبت از دولبت
عرا و ایجاد ثبات و امنیت در این کشور بسیج کرد .این نو نگا و عملکرد ایران در قبال عرا
باعث شکل گیری الگوهای تعاممتی دوستانه بین ایران و عرا شد .البته جمهوری اسممی ایران
در عین حال سعی کرد است که دوستی خود با کردها را نیبز حفبظ کنبد و تأکیبد ببر عنصبر
شیعی و دوستی قدیمی با کردها را هم زمان پیش ببرد هرچند که در نهایت عنصر شیعی ببرای
ایران مهمتر بود است .در این راستا ،حزب اتحادیه میهنی که در سلیمانیه قدرت بیشتری دارد
و با ایران هممرز است ،دارای تعاممتی بیشتر با ایران بود است (حقپنا .)154 :1387 ،
رقابت کشورهای منطقه خلیج فارس برای توازن قدرت و مهار رقبای خود باعث شبد اسبت
که پای بسیاری از بازیگران منطقهای و فبرامنطقبه ای ببه کشبور عبرا بباز شبود .ایبن حضبور
منازعهآمیز نهتنها نتوانسته از حجم مشکمت عرا بکاهد ،بلکه رقابت و منازعه میان گبرو هبای
داخلی عرا را نیز افزایش داد است .از اینرو ،ایجاد نظم و ثبات در عبرا نباممکن شبد و ببه
کاهش ضری امنیت ملی این کشور انجامید است .چنانکه مشاهد میشود ،امبروز حکومبت
عرا به هیچوجه قادر به ایستادگی در مقابل مداخمت خبارجی کشبورهای همسبایه و ببهویبه
کشورهای حوز خلیجفارس نیست بهطوری که میتوان گفت این فراینبد در عمبل عبرا را ببا
مشکبل عدم استقمل در سیباستگااری نیز مواجه ساخته اسبت .بنبابراین ،یکبی از مشبکمت
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عدم استقمل که به نوعی امنیت این کشور را نیز تحتتأثیر قرار داد اسبت ،نباتوانی در تنظبیم
ی

سیاست خارجی منظم برای پیگیری منافع ملی در منطقه بود است .باید توجه داشت کبه

عرا با داشتن  115میلیارد بشکه نفت ،حدود  11درصد از ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد
و پس از عربستان سعودی و کانادا ،سومین دارند ذخایر نفت در جهان است 17 .حوز نفتی از
 80حوز نفتی آن توسعهیافته اسبت کبه معبروفتبرین آنهبا در بصبر و الرمادیبه در جنبوب و
کرکوک در شمال اسبت (حسبن زاد و قرببانی .)28 :1387 ،عبرا همچنبین ببا داشبتن 112
میلیارد فوت مکع گاز در رتبه دهم جهان قرار دارد و در خاورمیانه پس از ایران ،قطر ،امبارات
متحد و عربستان سعودی ،بیشترین منابع گاز متعلق به این کشور است .ذخبایر عظبیم نفتبی،
موقعیت راهبردی و ژئواکونومیکی خاصی ببه عبرا داد و ایبن کشبور را ببه یکبی از ببازیگران
کلیدی خاورمیانه و یکی از بازیگران اقتصادی در عرصه بین المللی تبدیل کبرد اسبت .اهمیبت
این کشور میطلبد که سیاست خارجی و امنیتی قدرتمندی را به مرحله اجرا درآورد .این کشور
در دور قبل از حمله آمریکا ،هرچند در قالبی ستیز جویانه همچون رهبری جهان عبرب ،دارای
سیاست خارجی مشخص و مدونی بود.
با این حال در دور پساصدام ،رهبران عرا به دلیبل مشبکمت داخلبی و نفبوذ کشبورهای
خارجی و ازجمله کارشکنی کشورهای سنی عرب نتوانسبتهانبد ببه تبدوین سیاسبت خبارجی و
طرحریزی الگوی منطقهای اقدام کنند .البته برخی معتقدند که عرا پساصدام محبور سیاسبت
خارجی خود را بر مبنای صل طلبی و ایجاد ثبات در منطقه بنیبان نهباد اسبت .ببا ایبن حبال،
نگارندگان معتقدند که این نو سیاست خارجی اساسا بهمعنبای فقبدان سیاسبت اسبت .کشبور
عرا به دلیل نفوذ بازیگران منطقهای در این برهه حساس تاریخی نمیتواند سیاسبت مسبتقلی
را دنبال کند .از این رو ،میتوان گفت سیاسبت خبارجی و منطقبهای صبل طلبانبه یب
تحمیلی بر سیاست خارجی عرا است .حتی ملی گرایی عربی که بهعنوان ی

الگبوی

اببزار همیشبگی

در ساخت سیاست خارجی عرا مطرح ببود  ،در جهبتدهبی سیاسبت خبارجی عبرا جدیبد
جایگاهی نداشته است .جدا از این موارد ،سیاست خارجی عرا حتی شبامل هبیچگونبه آرمبان
خاص یا رسالت انسانی ،جهانی و یا ایدئولوژیکی نبود اسبت کبه دولبت هبا خبود را موظب ببه
پیگیری آن بدانند .به نظر میرسد این امر بیشتر تحت تأثیر مسائل ،مشکمت و شبرای داخلبی
و مداخله کشورهای منطقهای به دلیل الزامات نظام امنیتی نوین باشبد و ببدون رهبایی از ایبن
مسائل ،عرا نمی تواند سیاست خارجی محکمی طرح ریزی کرد و به نقش آفرینبی در سیاسبت
خارجی جهت تأمین امنیت ملی خود بپردازد.
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به نظر میرسد که سیاست خارجی گرو های داخلی بیش از سیاست خارجی دولت مرکزی
عرا کارامد است برای مثال ،رواب بیش از حد حکومت اقلیم کردستان با دیگر دولبت هبا کبه
بسیاری مواقع بهصورت مستقل عمل کرد است ،بی توجهی به قوانین عبرا در فبرو
گاز و اقدام به صادرات نفت به صورت ی

نفبت و

جانبه ،بهترین مصدا این مورد اسبت .کبامم روشبن

است که وضعیت کردها از لحاظ دریافت چنین امتیازاتی به نقطه بدون بازگشتی رسید اسبت.
این در حالی است که دولت اقلیم در سال های اولیه عرا پس از صبدام ،سیاسبت هبای خبود را
همسو با شیعیان تعری میکردند ،ولی از سال  2010به ایبن طبرف نقبش کبارکردی خبود را
بازتعری نمود و درصدد تضعی وحدت سرزمینی عرا و ایجباد موازنبه منفبی ببین دو گبرو
ماهبی شیعه و سنی در عرا هستند تا از این طریبق در گبرفتن امتیبازات از دولبت مرکبزی،
به ویه در مورد کرکوک و استخراج و صادرات نفت اقلیم ،وضعیت پیشمرگان و اختصاص سبهم
بیشتری از بودجه عرا به اقلیم ،دست باتیی داشته باشد .واقعیات چند سال اخیبر نشبان داد
است که سیاستهای اقلیم کردستان عرا  ،موافق دولت شیعی و مخال عربهای سبنی اتخباذ
نشد است ،بلکه با امتیازدهی به ی

بازیگر خارجی یعنی ترکیه و تعامل ببا برخبی از ببازیگران

منطقهای و بین المللی حوز عرا  ،سعی داشته با رویکرد واگرایانبه در مقاببل اقتبدار حباکم ببه
نقش سلبی خود ادامه دهد (فمح )214 :1391،که البته این خود واکنشی به رواب سبنیهبا و
شیعیان با کشورهای پیرامونی و همنظر با منافعشان است .بنبابراین در چنبین وضبعیتی انتظبار
دستیابی به نظم و امنیت داخلی در عرا و عملیاتیساختن ی

سیاست خبارجی تأثیرگباار در

منطقه برای دستیابی به منافع ملی و تأمین امنیت خو بینانه و به دور از واقبعنگبری سیاسبی
است .اساسا کشورهای پیرامونی به دلیل الزامات نظم حاکم بر منطقه ،نبه ببه دنببال امنیبت در
عراقی یکپارچه ،بلکه در پی متحدیابی در میان گرو های داخلی و تسهیل نفوذ و تثبیت جایگا
خود با هدف ایجاد توازن با رقبای منطقهای خود هستند.

فرجام
بررسی نظام امنیت منطقهای بر اساس رهیافتهای خرد و کبمن در روابب ببینالملبل ،سبب
نوعی تقلیلگرایی و توجه به برخی ابعاد رفتاری در منطقه خاورمیانه میشود کبه مبا را از فهبم
کلیت رفتاری کشورهای واقع در این منطقه بازمیدارد .یافتههای پهوهش حاکی از آن است کبه
نظام امنیت منطقهای در دور پساصدام بر پایه توازن قدرت میبان جمهبوری اسبممی ایبران و
عربستان شکل گرفته است .توازن جدید به تشدید رقابتهای قومی -ماهبی در صحنه داخلبی
عرا و شکست فرایند دولتسازی و همچنین ناکامی در طرحریزی سیاست خارجی و منطقهای
منظم و مدون در این کشور انجامید است که با حضور قدرت فرامنطقهای چون ایاتت متحبد
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آمریکا بهعنوان بازیگری موازنهبخش بر کاهش ضری امنیبت ملبی ایبن کشبور ببیش از پبیش
افزود است .با توجه به عناصر مورد بررسی در این نوشتار ،مناس ترین رویکرد ببرای تجزیبه و
تحلیل مسئله مورد نظر ،رویکرد ساد انگارانه و چارچوب ساختار نظام امنیت منطقبهای مبتنبی
بر نظریه امنیتی مورد نظر باری بوزان است.
با توجه به اینکه عوامل و عناصر داخلی و بینالمللی زیادی امنیبت ملبی کشبورها را تحبت
تأثیر خود قرار میدهند ،مقاله حاضر نیز با رو

تبیین علی به تبیین و تبأثیر پیامبدهای نظبم

نوین منطقهای در عرا پساصدام پرداخت .بررسبی و ارزیبابی مبا نشبان داد کبه نظبام امنیبت
منطقهای خلیج فارس که الگوی توازن قدرت بر آن حکمفرماست ،پیامدهایی منفی برای امنیبت
ملی عرا داشته است .در مرحله نخست ،امنیتسازی و دستیابی به نظم و ثبات داخلی در ایبن
کشور به دلیل ناکامی در فرایند دولتسازی فراگیر با مشکمت عدید مواجه است .البته عوامبل
داخلی نظیر تکثر قومی -ماهبی ،اختمفات ایدئولوژی

و راهبردی میان گرو های داخلی ،رفتار

مستقل واحدهای داخلی در زمینه دستیابی به امنیت ،زمینه افزایش زمینههای دخالبت و نفبوذ
کشورهای منطقهای و فرامنطقهای را مهیا ساخته است.
در این راستا ،اختمف و تنش میان سه گرو رسمی کبرد ،شبیعه و سبنی در عبرا از یب
طرف و اقدامات خشونت آمیز گرو های افراطی سنی مرتب با القاعد علیه دولت عرا از طبرف
دیگر ،اصلی ترین نقش را در شرو و تداوم بحرانها داشته است .این خشونتها ،حاصل سیاست
و حمایت برخی از کشورهای عرببی حاشبیه خلبیج فبارس اسبت کبه اقبدامات و سبازمان دهبی
شورشیان بعثی و القاعد را تقویت و بر دامنه فعالیت و حجم اقدامات تخریبی آنها افزود است.
این امر در حمله داعش به استان های سنی نشبین و سبقو موصبل و سبپس حملبه ببه اقلبیم
کردستان با همکاری بعثیان به اوج خود رسید است .گستر

چنین اقدامات خشونت آمیزی از

جان شورشیان ،به ویه علیه غیرنظامیان شبیعی باعبث رادیکبالشبدن فضبای داخلبی عبرا و
افزایش خشونت های فرقه ای شد است .این اقدامات ،سیاست خبارجی و امنیبت ملبی عبرا را
بیش از پیش تضعی کرد است .این فرایند نه تنها کشور را با ناامنی داخلی ،بیثباتی سیاسبی
و خطر فروپاشی سرزمینی روبهرو کرد  ،بلکه آن را در قبال نفوذ کشورهای خارجی نیز ،بیش از
پیش آسی پایر ساخته است .از این رو ،می توان گفت که نظام امنیت منطقهای خلیج فبارس در
دور پساصدام بر نظم و ثبات داخلی عرا تأثیری منفی گااشته و ضری امنیت ملی این کشور
را کاهش داد است .بنابراین نتیجه گیبری کلبی از ایبن مقالبه حباکی از آن اسبت کبه تغییبر و
تحوتت ناشی از دگرگونی در سامان سیاسی عرا  ،نظم و امنیت منطقهای و همچنبین نقبش و
جایگا بازیگران داخلی و خارجی را با تحول جدی مواجه ساخته است.
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