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چکیده
این نوشتار در پی پاس به این پرسش است که اجرای برنامه جام اقیدا
مشترک (برجا ) ،چه یأثیری بر ائتالبسازیهای منوقهای موجود پیس از
یحوالت موسو به بهار عربی برجای شواهد گذاشیت؟ بیه نریر مییرسید،
ائتالب سازیهای منوقه ای پسیابهار عربیی ،برآمیده از مواجهیه هیمزمیان
کشورهای منوقه شاورمیانه و شمال ا ریقا با عد قوطیتهای راهنیردی و
یحلیلی است و اجرای برجا  ،بیا کیاهش عید قوطییتهیای راهنیردی و
یحلیلی ،بر این ائتالبسازیها اثر شواهد گذارد .به نریر مییرسید اجیرای
برجیا  ،یعییطی رونیید امنیتییی کیردن سیاسییت شییارجی ایییران ا ییزایش
کنشگری و نقشآ رینی ایران در حوزه مدیریت بحرانها و نهادسازیهای
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منوقهای کم شدن یمرکز و حساسیت امنیتی دربیاره اییران و در نتیویه
آشکاریر شدن عوامل ،روندها و بازیگران امنیتزدا و امنییتسیاز منوقیه و
محدود شدن گزینههای نهادی مشروع برای برسازی نرم منوقهای جدید
و سیرانوا  ،یعیطی جایگیاه عربسیتان بیهعنیوان یکیی از مهیمییرین بییر
سازندگان ائتالبهای هویتی و رقهای را به همراه شواهد داشیت .در ایین
چهارچو  ،یوا ق هسیتهای در مییانمیدت و بلندمیدت ،بیا کیاهش عید
قوطیت یحلیلی در منوقه ،به یعطی ائتالبسازیهای هیویتی و رقیهای
در منوقه منور شواهد شد .برای آزمون این رضیه ،نگارندگان با اسیتفاده
از روشی یو یفی -یحلیلی و با بهرهگیری از نرریه سازهانگیاری و مفیاهیم
عد قوطیت راهنردی و عد قوطیت یحلیلی ،یال

مییکننید ابطیادی از

ائتالبسازیهای منوقهای پسابرجا را مورد واکاوی قراردهند.

واژههای کلیدی :برجا  ،بهار عربی ،عادت ،عید قوطییت یحلیلیی ،عید
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قوطیت راهنردی

مقدمه
نظریههای روابط بینالملل در واقع فراهم آورنده نقوه نگاه ما به پدیدارهای نظاام
بینالملال هیاتند .شاکی نییات کاه در ساالهاای اخیار و در مقافال علمای و
دانشگاهی کشورم همواره این پرسش مطرح باوده اسات کاه کادام نظریاه رواباط
بینالملل م برای ییاین پدیادارهایی یاو قاوالت منطقاه خاورمیاناه و سیاسات
خارجی کشاورهای ایان منطقاه مناسایت ار اسات .بادیهی اساتم باا وجاه باه
ویژگیهای خاص سیاسی و امنیتی منطقه خاورمیانهم ییین کامل پویشهای منطقاه
ازجمله در حوزههایی یو ییین یرایی و یگونگی ائتالمسازی منطقهای؛ ییاین
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الگوهای دوستی و دشمنی؛ أثیر دورههای گذار از نظم و نهادهای قدیم به نظام و
نهادهای جدید بر هویتها و کنشهای سیاست خارجی کشورها و ییاین و اهام
پدیدارهای منطقهای یو دولتهای ناکامم 1رورییم و انقال م باا ا کاا باه یاک
نظریه خاص ممکن نییت .با این وجاودم نظریاه و یاا رویکارد ساازهانگااری در
سالهای اخیر یکای از یهااریو هاای نظاری پرکااربرد بارای ییاین قاوالت
منطقهای و بینالمللی بوده است و از این نظریاه مای اوا باهعناوا ابازار نظاری
مناسن برای ییین پویشهای فوق استااده کرد.
أثیر قوالت موسوم به بهار عربی و برجام بر ائاتالمساازیهاای منطقاهای
مورد وجاه پژوهشاگرا و قلیالگارا باینالمللای باوده اسات .بادیهی اسات
یهاریو های نظاری خردگرایاناه و ساازهانگاراناه در ایان قلیالهاا پرکااربرد

بودهاند .بهعنوا مثال گو

1

) (2015با استااده از مدل ایدئولوژی یندقطییم بر این

اعتقاد است که اگر در منطقهایم یک دوقطیای ایادئولوژیک شاکل بگیاردم امکاا
ایجاد ائتالمهای ایدئولوژیک پایدار در اررام دوقطن وجاود دارد ولای اگار در
این منطقهم سهقطیی ایدئولوژیک شکل بگیردم ائتالمهاای پایادار ممکان نییات.
بهعنوا مثال ایارا م عربیاتا و رکیاه باا مادلهاای فراملای ایادئولوژیک خاود
شیعهگرایی ایرا م سلایگرایی عربیتا و اسالم گرایی پوپولییت رکیه)م سهقطیی
ایدئولوژیک در منطقه ایجاد کردهاند .در این نگاهم یکی از پیامادهای نگرانای ایان
کشورها از أثیرات داخلیم پیامهای ایدئولوژیهای فراملی رقیانم امکاا ناپاذیری
ائتالمسازی پایدار در منطقاه باوده اسات .آر رایاا (2015)2م ائاتالمساازیهاای
منطقهای پیابهار عربی را از منظر رهیافت امنیت رژیم مورد بررسی قرارمایدهاد؛
به این معنا که وقتی رژیمهای منطقه با یالش قابل وجهی یو بهار عربی مواجاه
میشوندم براسا

درکشا از امنیت و ثیاتم به سمت ائتالمسازیهاای خاارجی

حرکت میکنند .به اعتقاد آر رایا م برجام به دلیل ر

کشورهای عربای منطقاه از

رها شد وسط مهم رین حامی خود یعنی امریکام به الش عربیتا بارای ایجااد
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ا قاد عربی و سُنی علیه ایرا منجر خواهد شد .به اعتقاد لو  (2015) 3نیزم برجاام
موجن افزایش نگرانی عربیتا از افازایش نااوذ منطقاهای ایارا شاد و در کناار
کاهش اعتماد نیایت باه نقاش رهیاری امریکاام ایان کشاور را باه متقاد کارد
کشورهای سُنی در یک ا قاد ضدایرا سوق داد.
پژوهشااگرا داخلاای نیااز از منظاار رویکردهااای نظااری مختلاافم بااه
ائتالمسازیهای منطقهای سالهای اخیر در منطقه وجه کردهاند .باهعناوا مثاالم
رسولی ثانی آبادی  )1393:233با بررسی سازهانگارانه قاوالت موساوم باه بهاار
عربیم بر نقش کوینی و قوامبخش انگارههای معناایی مثال انگاارههاای

ماذهیی-

اسالمی در باز عریف دوستم دشمن و رقین در ساطح منطقاه و در ساطح نظاام
بینالملل و ایجااد مرزهاای هاویتی جدیادم أکیاد مایکناد .سامیعی اصااهانی و
1. Gause
2. R. Ryan
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3. Laub

همکارا

 )1394نیز با رویکردی سازهانگارانه بر ااوتهای ادراکی میا ایارا و

عربیتا و أثیر قوالت پیابهارعربیم بر مرزبندیهای هاویتی جدیاد در منطقاه
أکید میکنند .برخی از پژوهشگرا نیز با استااده از نظریههاای خردگارای رواباط
بینالمللم به دنیال الگوهای قابل بازیگرا منطقهای و فرامنطقهای پ

از قوالت

موسوم به بهار عربی بودهاند .بهعنوا مثالم نیاکویی و ستوده )1395م رویکردهای
متعارض بازیگرا و ائتالم ها در منازعات پیابهار عربی را بر مینای الگوی کاال
امنیتی کشمکش در راستای موازنه قوای منطقهای و ماهوم واز هدید قابالدرک
میدانند .نیاکویی و بهمنش  )1391نیز از منظر ژئوپلیتیک و ماهاوم موازناه قاوا و
همپوشانی منافع منطقهایم اهدام و رویکردهای بازیگرا معارض در بقارا هاای
منطقهای پیابهار عربی را مورد وجه قراردادهاند.
به نظر میرسد هما گونه که در سطور باال به آ اشاره شدم ییاین یرایای و
یگونگی ائتالمسازیهای منطقهای و اأثیر دورههاای گاذار از نظام و نهادهاای
قدیم به نظم و نهادهای جدیدم به عناوا مشخااه اصالی موقعیات فعلای منطقاه
مطالعات منطقهای است .پژوهشهایی که بتواند پاسخی به ایان پرساشهاا فاراهم
کنند که ائتالمسازیهای منطقاهای در یاه موقعیات هاویتی و در یاه موقعیات
ژئوپلیتیک و یا رکییی از این دو خواهند بود؟ نقش عدم قطعیتهای منطقاهای در
برسازی کنشها و ائتالمساازیهاای منطقاهای یییات؟ نقاش عاادات سیاسات
خارجی در کنشگری بازیگرا منطقهای یییت؟
در این یهاریو م این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش اسات کاه اجارای
برنامه جامع اقدام مشترک برجام)م یاه اأثیری بار ائاتالمساازیهاای منطقاهای
موجودِ پ

از قوالت موسوم به بهار عربی بر جاای خواهاد گذاشات .باه نظار

میرسد ائتالمسازیهای منطقهای پیا بهاار عربایم برآماده از مواجهاه هامزماا
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا با عدم قطعیتهای راهیاردی و قلیلای
است و اجرای برجامم با کاهش عادم قطعیاتهاای راهیاردی و قلیلایم بار ایان
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خاورمیانه و شمال افریقام نیازمند وجه بیشتر پژوهشاگرا مطالعاات باینالملال و

ائتالمسازیها اثر خواهد گذارد .به نظر میرساد اجارای برجاامم ضاعیف روناد
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امنیتی کرد سیاست خارجی ایرا ؛ افزایش کانشگاری و نقاشآفرینای ایارا در
حوزه مدیریت بقرا ها و نهادسازیهای منطقهای؛ کم شاد مرکاز و حیاسایت
امنیتی درباره ایرا و در نتیجه آشکار ر شد عواملم روندها و بازیگرا امنیاتزدا
و امنیتساز منطقه و مقدود شد گزینههای نهادی مشاروع بارای برساازی نظام
منطقهای جدید و سرانجامم ضعیف جایگاه عربیتا بهعنوا یکی از مهم ارین بار
سازندگا ائاتالمهاای هاویتی و فرقاهای را باه هماراه خواهاد داشات .در ایان
یهاریو م وافم هیتهای در میاا مادت و بلندمادتم باا کااهش عادم قطعیات
قلیلی در منطقهم به ضعیف ائتالمسازیهای هویتی و فرقاهای در منطقاه منجار
خواهد شد .برای آزمو این فرضایهم نگارنادگا باا اساتااده از روشای

وصایای-

قلیلی و با بهرهگیری از نظریه سازهانگااری و ماااهیم عادم قطعیات راهیاردی و
عدم قطعیت قلیلیم الش میکنند ابعادی از ائتالمسازی منطقاهای پیاابرجام را
مورد واکاوی قراردهند .برای آزمو این فرضیهم نگارنادگا باا اساتااده از روشای
وصیای -قلیلی و با بهرهگیاری از نظریاه ساازهانگااری و ماااهیم عادم قطعیات
راهیردی و عدم قطعیت قلیلیم االش مایکنناد ابعاادی از ائاتالمساازیهاای
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منطقه ای پیابرجام را مورد واکاوی قراردهند .در ایان یهااریو م ابتادا سااختار
نظری موردنظر نوییندگا وضیح داده میشود و در ادامه مقاله نیز با معرفی بهاار
عربی به عنوا بر سازنده اصلی عدم قطعیت قلیلیم أثیر اجرای برجام بر کااهش
عدم قطعیت راهیردی و عدم قطعیت قلیلی و در نتیجاه ضاعیف ائاتالمساازی
هویتی و فرقهای در منطقه مورد بررسی قرارمیگیرد.
 .1ساختار نظری
دو ماهوم کنش ار یاری و هویت از مهم رین حوزههای مورد وجه سازهانگااری

)1

بوده است که افمهای جدیدی را پیش روی قلیالگارا باینالمللای و منطقاهای
گشوده است .در این یهاریو

است که سازهانگاریم منطم رفتاری جدیدی را با

نام کنش ار یاریم به منطم رفتاری پرکاربرد دیگر یعنی کنش راهیردی مایافزایاد.
در این یهاریو م در سالهای اخیار منااظرات دامناهداری در خااوص اااوت
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کنش ار یاری و کنش راهیردی وجود داشاته اسات .ایان دو کانش یناد اااوت

بنیادین دارند .اولین ااوت در هدم حداکثرسازی مناعت بهعنوا منطم کانش در
کنش راهیردی در مقابل درک استداللی در خااوص یاک رفتاار معتیار در کانش
ار یاری است .ااوت دوم نگاه به ماهوم رجیقات به عنوا یک میئله ثییت شاده
در کنش راهیردی و ییزی که سیال است و موضوع غییرم در کنش ار یاری است.
ااوت سوم نیز به مانناد اااوت اولم هیاتی شاناختی اسات .کانش ار یااری باا
هیتی شناسی فردگرایانه کنش راهیردی که میتنی بر نظریه انتخاا

عقالنای اساتم

شریک نییت .کنش راهیردی زندگی اجتمااعی را باه عناوا نتیجاه کانش فاردی
انیانی ییین می کندم حال آنکه از منظر کنش ار یااریم ایان نهاا بخشای از ییاین
است و کنش انیانی باید بهعنوا یک ولید اجتماعی درک شود کاه ماردم مقایط
اجتماعی خود را شکل میدهند و بهوسیله آ شکل میگیرند ): 383-382

(Niemann,

 .2004درواقع با برجیتهسازی ماهوم کنش ار یاری است که جاوزینی 1باهصاورت
خالصه سازهانگاری را از منظر هیتی شناختی درباره ساخت اجتمااعی واقعیات و
از منظر معرفتشناختی درباره ساخت اجتماعی داناش معرفای مایکناد

(Guzzini,

سازهانگاری سه ماهوم هیتیشاناختی اساسای دارد .سااختارهای هنجااری و
معنامقور 2بهاندازه ساختارهای مادی واجد اهمیت هیتندم هویتها منافع را شکل
میدهند و کنشها و کارگزارا و ساختارها بهصورت متقابل کوین مییابند

(Price

) .& Reus-Smit, 1998: 266-267بهصورت خالصهم مطالعه سازهانگارا بر این میائله
متمرکز است که یگونه ایدههام 3هنجارها و هویتهام رفتاار را شاکل مایدهناد و
بالعک  .فیلپوت 4در ار یاط با سه مؤلاه هیتی شناختی سازهانگااریم یهااریوبی
قلیلی را برای وضیح دو نقش مهم ایدهها به دست میدهاد 1 :اا ایادههاا مهام
هیتند به جهت آنکه آ ها هویتها را شکل میدهند؛ به این معنا که ما کاارگزارا
آزادم عقالنی و میتقل هیتیم .ما هویتهاا را باه دلیال کشاش ذا ای آ هاا بارای
1. Guzinni
2. Ideational
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).2000: 160-162

3. Ideas
4. Philpott
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خودما با هویت خود سازگار میکنیم .از رریم ایان ساازوکارم ایادههاا باه یاک
واقعیت فرهنگی مشترک جدید یدیل میشوند ) .(Philpott, 2001: 51-58درواقع ایان
نقش ایده هاست کاه افاراد و دولات هاا را از منظار نقاش اجتمااعی کاه برعهاده
میگیرندم از دیگر افراد و دولتها متمایز میکند -2 .نقش مهام دیگار ایادههاا در
قدرت اجتماعی آ ها نهاته است .قدرت اجتماعی ایدههام واناایی معتقادین یاک
فکر در غییر نگرش هزینه ا فایده آ هایی است که در مقام ارویج و ممانعات از
سیاستها قراردارند .در این یهاریو

ایدههاا نقاش برجیاته اری نیاز برعهاده

میگیرند و آ حلوفال عدم قطعیت 1است .در این یشمانداز ایادههاا باورهاا و
هنجارهام باورهای بیناذهنی درباره رفتار شاییته هیتند .هنگامیکه ایدههاا پایاهای
درباره شاییتگی یا عدم شاییاتگی باهوسایله گیاتره وسایعی از باازیگرا ماورد
پذیرش قراربگیرندم آ ایدهها به هنجارها یدیل میشوند ).(Philpott, 2000: 217-218
درواقع ایده ها سطح قابل وجهی از پیش بینی پذیری کنش را در ماورد دولات هاا و
افراد فراهم میکنند؛ یراکه ایدهها می وانناد حامال باورهاای بینااذهنی دربااره آ
ییزی باشند که رفتار شاییته خوانده میشود.
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اگر به مؤلاههای اصلی هیتی شناختی سازهانگاری و دو نقش مهم ایدهها کاه
در سطور پیش به آ ها اشاره شاد وجاه کنایمم پرسشای برجیاته مایشاود و آ
پرسش این است که اگر ایده ها عریف کننده واقعیت مادی هیتندم این بادا معناا
نییت که ایده ها درواقع هما منافع هیتند و بالعک ؟ در خاوص ار یاط ایدهها
و منافعم ونت میا نمونههایی که ایدهها یا هویتهاا) نمای وانناد از مناافع جادا
شوند درواقع منافع هما ایدهها هیتند) یراکه ایدهها مناافع را ایجااد کاردهانادم
نمونههایی که منافع از ایدهها جدا میشوندم نظیر نیازمندیهاای بیولاوژیکی یاو
غذا و سرپناه و ...و نیز مواردی که منافع از ایدهها ناشی میشوندم اماا در حقیقات
ایدهها نییتندم مایز قائل میشود .این ااوت از این رهیافت ونت ناشی مایشاود
که هر کنش یک کارگزار شامل یک خواسته و یک باور است .در حالیکه خواسته
مر یط با منافع استم باور در خاوص انجام یاا عادم انجاام کانشهاام متکای بار
1. Resolve uncertainty

هویتهاست ) .(Wendt, 1999: 116-130یک نکته جالن در منافع کارگزارا آ است
که از نظر ونتم کارگزارا شامل افراد یا دولت ناه نهاا باه دنیاال امنیات فیزیکای
هیتندم بلکه امنیت هیتی شناختی را نیز جیتوجو میکنناد

)235

 .(Ibid:از منظار

دیگرم بازیگرا نه نها به دنیال غاذام سارپناه و ایمنای هیاتندم بلکاه نیازمناد یاک
واقعیت ثابت اجتماعی هیتند که برای آ ها امنیت فکر به همراه آورد.
ااوت میا منافعی که در حقیقت ایدهها هیتند و منافعی که از ایدهها ناشای
میشوندم ااوتهایی است که بلی  1نیز به آ ها وجه کارده اسات .او باهعناوا
یک اقتااددا سیاسیم مطرح ساخت که دورههایی وجود دارد که منافع و ایدههاا
می وانند از هم جدا شوند و دورههایی که نمای وانناد .مطالعاات او در خااوص
نقش ایدههای اقتاادی در انتقال نهادها در زما هایی بود که او آ ها را دورههاای
عدم قطعیت نایتینی  )2نامید .دوره هایی که به وسیله رییک قابل عریف نییتندم اماا
با شخایت یگانه و نیز شخایت نامعلومشا مشخص مایشاوند .دورههاایی کاه
کارگزارا نه نها با کمیود ارالعات مواجه میشوند بلکه مهم ر آنکه در خااوص
آنکه آ ها نمی دانند یگونه باید عمال کنناد؛ یراکاه مقایط اجتماعشاا را درک
نمیکنند ) .(Blyth, 2002: 27-34درواقع موقعیتهایی وجود دارد که کارگزارا واجد
امنیت فکر نییتند .این موقعیتها موقعیتهای عدم قطعیت است و از نظر آیدا 2به
دو نوع عدم قطعیت راهیردی 3و عدم قطعیت قلیلی 4قابال قیایم هیاتند .وقتای
کارگزارا با عدم قطعیت راهیردی مواجه میشوندم آ ها صاات و مناافع خاویش
را می شناسند ولی در خاوص صااات ساایر کاارگزارا مطمائن نییاتند و عادم
قطعیت قلیلی با کارگزارانی در ار یااط اسات کاه صااات خاویش و دیگارا را
میدانند ولی در خاوص رییعت سییتم اقتاادی که آ ها خود را در آ مییابندم
نامطمئن هیتند.
1. Blyth
2. Iida
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رکین منافعشا غیرمطمئن و درنتیجه نا وا از عیین احتماالت هیتند .روشن ار

3. Strategic Uncertainty
4. Analytic Uncertainty

111

بهعیارت دیگر در عدم قطعیت راهیردیم کارگزارا در خاوص قواعد باازی
آگاهاند و به دنیال افزایش منافع خود درو مرزهاای ایان باازی هیاتندم ولای در
خاوص رفتار کارگزارا دیگر ناآگاه هیتند بهعناوا مثاال باا فقادا ارالعاات
مواجهاند) .حالآنکه عدم قطعیت قلیلای ماوقعیتی اسات کاه کاارگزارا هام در
خاوص قواعد بازی ناآشنایند و هم در خاوص منافعشا در موقعیتهای ویاژه
) .(Seabrooke, 2007: 371–385به اعتقاد بلی

)2002م کارگزارا در صورت مواجهه

با موقعیتهای عدم قطعیت راهیردیم به نهادها روی می آورند ا عادم قطعیات را
کاهش دهند و در موقعیتهای عدم قطعیت قلیلی به ایدهها و نه نهادهاا مراجعاه
میکنند ا رییعت بقرانی که با آ مواجهاند را اییر کنند.
از این رو بعضی از انواع عادم قطعیاتم امنیات هیاتی شاناختی و هاویتی را
هدید میکنند؛ زیرا کارگزاری 1نیازمند یک مقیط شناختی و معرفتی باثیات اسات.
در شرایطی که کشور از خواستههای خود خیر نداشته باشدم نمی واند بهرور منظم
و مر ن بین ابزار و اهدام خود رابطه معنادار برقرار کند و ارمینا و یقاین نادارد
که یگونه اهدام خود را پیگیری و أمین کند .به علت اینکه اهدام قوامبخاش و
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کوین کننده هویت هیتندم عدم یقین و ارمینا شدید و عمیمم هویات کشاور را
ناامن می کند .در نتیجه کشورها قریک می شوند ا ارمینا و قطعیات شاناختی و
رفتاری ایجاد کنند .کشورها این ارمینا و قطعیات را از رریام ایجااد رویاههاای
عادی و عادتهای جاری 2و همچنین هویتهای جمعی یو ملیگرایی و مذهن
به وجود میآورند.
کشورها از رریم بهکارگیری راهیرد روالمنادی و عاادیساازی 3عاامالت و
رویههای رفتاری با دیگرا م بر عدم قطعیت و ارمینا فائم میآیند .عادتهام عادم
قطعیت و یقین شدید را عدیل و خایف داده و مقایط هدیادزا را قات کنتارل
معرفتی و شناختی درمی آورند .بهاین ر ین کنش و اقدام را امکاا پاذیر مایکنناد
دهقانی فیروزآبادیم2008؛ .)49-48
1. Agency
2. Routines
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3. Routinization

 .2بهار عربی و عدم قطعیت تحلیلی در منطقه
دو ساختار نظم هنجاری ثییت نشده منطقهای و سیاست خارجی و هیتهای امنیتی
شده ایرا م به ر ین عدم قطعیتهای قلیلای را در منطقاه برسااختهاناد و عادم
قطعیات راهیاردی موجااود را در منطقاه افازایش دادهانااد جادول شاماره یاک).
ائتالمسازیهای منطقهای پیابهار عربی نیز برآمده از مواجهه همزماا کشاورهای
منطقه خاورمیانه و غر

آسیا با عدم قطعیتهای راهیردی و قلیلی بوده است.

عدم قطعیت قلیلی مشخاه اصلی موقعیتی اسات کاه منطقاه خاورمیاناه و
شمال افریقا به دنیال انقال های عربی با آ مواجاه باوده اسات .الیتاه ایان نکتاه
قابل وجه است که حمله امریکا باه عاراقم ساقوط صادام و ااثیر خاالء قادرت
پیشآمده بر پویشهای منطقهای را بایاد گاامهاای اولیاه ورود منطقاه باه مرحلاه
مواجهه با عدم قطعیت قلیلی به شمار آوریم ولی بعد از قوالت موسوم به بهاار
عربیم شاهد ورود کامل منطقه به موقعیت عدم قطعیات قلیلای باودیم .باا آغااز
قوالت جها عر م پرسشهای فراوانی نزد امیمگیرا سیاسی شکل گرفات و
قطعیت قلیلی در منطقه است .پرسشهایی یو :
 آیا این قوالت به ایجاد دموکراسیهاای پایادار از رریام ایجااد نهادهاایدموکرا یک و حمایت مردمی منجر میشاود و یاا سااخت دموکرا یاک نااقص در
نهایت منجر به ناامیدی از دموکراسی و ررد آ میشود؟
 آیا اصوال شرایط ایجاد نظامهای دموکرا یاک در کشاورهای منطقاه وجاوددارد؟

)(Sorenson, 2011

 میا مدلهای مختلف حکمرانی در منطقه ازجمله اساالم ساکوالرم اساالمانقالبی و اسالم سلایم کدام مدل جذابیت بیشتری برای ماردم و نخیگاا سیاسای
خواهد داشت؟ آیا شاهد بروز گاتمانی جدید متأثر از گاتما های اصالی خاواهیم
بود؟
 نظم امنیتی آینده منطقه یه خواهد باود و آیاا شااهد گاذار از نظام کماپدیویدی که در آ حاکما میتید عر
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همچنا بیپاسخمانده است که بیانگر مواجهه قدرتهای منطقهای با موقعیت عادم

حائل بین ماردم منطقاه و اسارائیل بودناد
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خواهیم بود؟ نظم آینده در راستای نظم هنجاری بینالمللی خواهد بود یا در برابار
آ ؟
 آینده اسالم سیاسی در منطقه یه خواهاد باود؟ و آیاا اساالم رادیکاال درمواجهه با قوالت منطقه و جربه حکمرانی معتدل خواهد شد؟
 قوالت سوریهم عراق و یمن به کجا منجر خواهد شد؟ آیاا ایان قاوالتسرانجام به فروپاشی نظم مرزی منطقهای موجود منجر خواهد شد؟
 این قوالت یه أثیری بر جایگاه منطقهای ایرا م رکیهم عربیتا م ماار واسرائیل بهعنوا مهم رین قدرتهای منطقهای بر جای خواهد گذارد؟
روشن است که بازیگرا عمده منطقهای ازجمله ایرا م رکیاه و عربیاتا در
شرایطی که اویری روشن از آینده قوالت منطقه در دست نداشته باشاند و باه
عیار ی به جهت عدم ثییت ساختار و نظم جدیادم قواعاد کانش نیاز بارای آ هاا
روشن نیاشدم هرگونه اقدام و کنش برای آ ها مشکل میشود و در نتیجه با هدیاد
امنیت هیتیشناختی خویش مواجه میشوند .هدید امنیت هیتیشناختی بازیگرا
در واقع مقاول نظم هنجاری ثییت نشده منطقهای است .ازاینرو عادم قطعیتای
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

که این بازیگرا با آ مواجه میشوندم عدم قطعیت قلیلای اسات .بناابراین ایان
کشورها در مواجهه با این عدم قطعیتم قریک و برانگیخته میشوند ا ارمینا و
قطعیت شناختی و رفتاری ایجاد کنند و به هماین علات باه اساتااده از ایادههاا و
ازجمله عادات خود متکی میشوند .بلی

نقش ایدهها در دورههای عدم قطعیت قلیلی شخیص میدهد:
 -1ایدهها به اییر رییعت منازعات کمک میکنند -2 .ایدهها به ایجاد ا قااد
میا کارگزارا هماکر کمک میکنند -3 .ایدهها می وانناد باهعناوا ساالحهاایی
برای هاجم و مشروعیتزدایای از نهادهاای موجاود اساتااده شاوند -4 .ایاده هاا
ررح هایی هیتند که برای ایجاد نهادهای جدید ماورد اساتااده قرارمای گیرناد-5 .
ایدهها به مقض اینکه در درو این نهادهای جدیاد قرارگرفتنادم هماهناگ کارد
انتظارات کارگزارا را از رریم ایجاد ثیات نهادی برعهده میگیرناد
.34-44
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پنج مرحله گاامباهگاام را در خااوص

(Blyth, 2002:

به اعتقاد بلی

)(2002م در موقعیتهای عدم قطعیت مقاسیا ی عدم قطعیات

راهیردی) که منافع کارگزارا مشخص اساتم کاارگزارا از نهادهاا بارای ایایر
قوالت استااده میکنند ولی در موقعیتهای منقاربهفرد عدم قطعیات قلیلایم
کارگزارا هیچ ایدهای در اینباره که دقیقا یه نهادی بهمنظور کاهش عدم قطعیات
باید ساخته شود؟ ندارند؛ یراکه در این دورهها عیین اینکاه انتخاا

یاک وسایله

برای رسید به یک هدم عقالنی هیت یا نه غیرممکن میشود .بناابراین در ایان
دورهها کارگزارا با گیاترش و باه خادمت گارفتن ایادههاام باه مقادود کارد
قابل وجه اییرهای ممکن از بقرا ها و در نتیجه کنشهای ممکن میپردازند.
استااده از ایدهها برای اییر رییعت منازعات :ایرا م رکیه و عربیتا نیاز در
مواجهه با موقعیت عدم قطعیت قلیلی برآمده از قوالت انقال هاای عربایم باا
استااده از عادات سیاست خاارجی خاود باهعناوا عوامال اساتمرار در سیاسات
خارجی خودم اییرهای ممکن و در نتیجه کنشهای مربوط به شارایط جدیاد را
مقدود میکنند .در این راستا جمهوری اسالمی به مهام ارین عاادات خاود یعنای
میدهد و قوالت منطقه عربی را بیداری اسالمی مردم این کشورها اییر میکند.
مردمی که حکومتهای خویش را به جهت رویکرد غیرمیتقل و ا قاد با غار

و

اسرائیلم با وسل به هویت اسالمی خویش سرنگو کرده و یا خواهند کرد .رکیاه
با رجوع به عادات سیاست خارجی خویش ازجمله اساالم ساکوالر  )3و همچناین
گاتما سیاسی نوعثمانیگرایی  )4که با پیشینهای یندین قرنیم از دهه  80مایالدی
در رکیااه ثییاات ش اده اسااتم قااوالت منطقااه عرباای را در یهاااریو

مااو

دموکراسیخواهی کشورهای عربی اییر میکند .بدیهی است با أثیرگذاری عنار
اسالم سنیم رکیه در مقابل هرگوناه خیزشای کاه احتماال گیاترش نااوذ اساالم
انقالبی شیعی را در منطقه بدهدم حیا

خواهد بود.

)5

اییر عربیتا سعودی نیز از قوالت منطقه از ایایر ایارا متماایز اسات.
درواقع یدیل سیاست خارجی مقافظهکارانه و میانهروانه عربیتا به یک سیاسات
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استقالل خواهیم شیعهگراییم بدبینی به جها غر

و ضادیت باا اسارائیل ارجااع

خارجی هاجمی بعد از قوالت بهار عربی را نیز باید با مواجهه این کشور با عدم
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قطعیت قلیلی و اییر آ از این قوالت مر یط دانیت .عربیتا سعودی که به
جهت ساختار سیاسی اقتدارگرا و سنتی این کشور و همچنین حضور اقلیت شیعی
در منطقه شرقی این کشورم که ایان کشاور را در مقابال قاوالت و خیازشهاای
مردمی جها عر

و به ویژه اعتراضات بقرین و یمن آساینپاذیر مایساازدم باا

برجیااته کاارد گاتمااانی فرقااهای برآمااده از عااادات سیاساات خااارجی آ
یعنییلایگری وسعودیگرایی  )6و با بزرگنمایی مایز میا سنی – شیعهم قاوالت
منطقه را از منظر مداخله ایرا شیعی برای گیترش ناوذ خویش اییر میکند.

)٧

استااده از ایدهها برای ائتالمسازی با کارگزارا هماکر :بعد از روشن شاد
سازوکار اییر قوالت برآمده از بهار عربی باهعناوا شاکلدهناده اصالی عادم
قطعیت قلیلی در منطقهم گرایش قدرتهای منطقهای برای ائتالمسازی منطقاهای
ایده هویت) مقور از رریام ا قااد میاا کاارگزارا هماکار روشان مایشاود.
میئلهای که باید بهعنوا عامل اصلی بروز نشهای منطقهای شناخته شود .در این
یهاریو م ائتالم رکیه با کشورهای عربی به نمایندگی عربیتا و قطار) بارای
سقوط رژیم حاکم بر سوریه و یا همراهی نییی این کشور با ائتالفی که به رهیری
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عربیتا برای مقابله با داعش شکیلشاده اسات را بایاد در راساتای ایایر ایان
کشور از قوالت بهار عربی جیت وجو کرد .در نقطه مقابالم لیناا و عاراق باا
وجه به قدرت سیاسای شایعیا در عاراق و نااوذ سیاسای و نظاامی شایعیا باه
نمایندگی حز اهلل در لینا )م به جهت وجود عناصر هویتی مشاترکم اا حادودی
متقدا اییر ایرا از قوالت ساوریه و دیگار نقااط خاورمیاناه عربای هیاتند.
میئلهای که قویت ائتالفی با نام مقور مقاومت را بعاد از قاوالت بهاار عربایم
الزامی میساخت .الش عربیتا بارای اساتااده از ا قادیاه عار
اهدام منطقهای خود ا قادیه عر

بهصورت نییی نهادی است که ایجااد ا قااد

میا کارگزارا هماکر عربیتا را یهیل میکند) و یا سعی بیوقااه ایان کشاور
به ویژه بعد از قدرتگیری حاکما جدید در این کشور)م برای ایجاد ائتالمهاای
منطقهای که بهشدت رنگ و بوی فرقهای دارناد نیاز اا حادود زیاادی برآماده از
اییر این کشور از قوالت موسوم به بهار عربی بوده است.
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بارای پیشایرد

گامهای بعدی استااده از ایدهها برای مواجهه با عدم قطعیات قلیلای هماا
ییزی است که بهعنوا رقابت قادرتهاای منطقاهای بارای نهادساازی در دورا
گذار منطقه به نظم جدید میشناسیم .به نظار مایرساد برجاام ازجملاه باه علات
برجیته ر کرد نقش منطقهای ایرا م ورود به مرحله ساوم یعنای ایجااد نهادهاای
جدید و یا ثییت نهادی بیشتر را ممکن خواهد کرد و نظم هنجاری ثییتشده ری
را در منطقه بر خواهد ساخت.
 .3برنامه هستهای ایران و افزایش عدم قطعیتهای راهبردی و تحلیلی در
مناسبات منطقهای
گریه پرونده هیتهای ایرا پیش از قوالت موسوم باه بهاار عربای نیاز پروناده
گشودهای بود ولی در این میئله نمی وا ردید کارد کاه پیچیادگی و یندبعادی
بود این پرونده و جایگاهی که برنامه هیتهای ایرا و قابل ایرا با غر

بر سار

این برنامه در پویشهای سیاسی و امنیتی منطقه برعهده داشته استم نقاش مهمای
عربی برعهده داشته است.
به نظر میرسد مناقشه هیتهای ایارا از دو منظار در افازایش عادم قطعیات
راهیردی و قلیلی در منطقه بعد از قوالت موسوم به بهار عربی مؤثر بوده است.
این برنامهم موجن معرفی ایرا باهعناوا مهام ارین باازیگر امنیات زدای منطقاه
میشد .میئلهای که با کاهش نقش ایرا در نهادسازی منطقهای دورا مواجهاه باا
قوالت موسوم به بهار عربیم موجان افازایش عادم قطعیات قلیلای در منطقاه
میشد .برنامه هیتهای ایارا همچناینم واکانش قادرتهاای منطقاهای باهویاژه
عربیتا ) را برای موازنهبخشی با ایرا به همراه میآورد که عااملی بارای افازایش
عدم قطعیت راهیردی در منطقه بود.
شکی نییت که در بیش از یک دهه گذشتهم برنامه هیتهای ایرا باه یکای از
عمده رین میائل در دستورکار سیاسی و امنیتی قدرتهای نظام بینالملال یادیل
شده بود .الیته امنیتی کرد برنامه هیتهای ایرا در متن بزرد ری قرار مایگرفات
و آ اویر ایرا بهعناوا کشاوری باا ایادئولوژی جدیادنظر رلیاناه/انقالبای و
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در عمیم ر کرد عدم قطعیت در مناسیات منطقهای بعد از قوالت موسوم به بهار
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کشوری بایثیاات کنناده و هدیادگر باود ) .(Mesbahi, 2004: 116درواقاع یکای از
مقورهای اصلی مؤثر در امنیتی کرد برناماه هیاتهای و سیاسات خاارجی ایارا
وسط امریکا ررح ایده ایرا م به مثابه یک کشور یاغی بوده است .در ایان دیادگاه
ایرا کشوری یاغی قلمداد میشود که پیامد رفتار آ در سالهای آغاازین انقاال
و الش این کشور برای صدور انقال
ایرا بعد از انقال

و بیثیاتسازی منطقه است .بنابراین نظارم

از یک متقد منطقهای به یک دشامن آشاکاری کاه باهواساطه

حمایاات از گااروههااای رورییااتی و بعاادها مایاال بااه اسااتااده از یاالیقات
کشتارجمعی و موشکهای بالیتیک) به دنیال ققم اهدام ایادئولوژیک خاود در
حوزه سیاست خارجی و امنیتی استم یدیل شد ز م .)138٧
در بررسی رویکردهای سیاست خارجی ا قادیه اروپا و امریکا در برابر ایارا
در دوره پ

از جنگ سردم باید به این نکته اشاره کرد کاه ا قادیاه اروپاا نیاز باا

دیدگاههای امریکا در هدید لقی کرد برنامه هیتهای ایارا هماراه باوده اسات.
درواقع جها غر م سیاست خارجی ایارا و برناماه هیاتهای ایارا را باهعناوا
عاملی برای شدید بیثیا ی منطقهای و هدیدی بیساابقه بارای موجودیات خاود
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آ ها در آینده درک کرده است .برنامه هیته ایرا در بییاری از منابع غربای مانناد
کتا هام نشریاتم مجالت و غیره به عنوا هدیدی وجودی برای بقا این کشاورها
لقی شده است.
اویرسازی از ایرا بهعنوا کشور بر هم زننده نظم هنجاری نظام بینالملال
ازجمله ناقض هنجارهایی یو مناع گیاترش ساالحهاای هیاتهایم یاک پیاماد
میتقیم داشت و آ کنار گذاشتن ایرا از میز مدیریت بقرا های منطقهای وساط
قدرتهای عمده نظام بینالملال و کااهش نقاش ایارا در فراینادهای نهادساازی
پیابهار عربی در منطقه بود .الیته باید به این نکته وجه داشت که میاائل دیگاری
یو پرونده حقوق بشر ایرا و یا ادعای حمایت ایرا از رورییم نیز در امنیتای
کرد سیاست خارجی ایرا نقش داشتهاند ولی نظر به اینکه از در دیدگاه رهیارا
غربیم برنامه احتمالی نظامی هیتهای ایرا هدیدی باهمرا ان ساهمگین ار بارای
هنجارهای نظام بینالملل و امنیت کشورهای غربی و منطقهای به هماراه مایآوردم
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این برنامه در کانو وجه و حیاسیت قرارگرفت و به عنار اصلی امنیتای کارد
سیاست خارجی ایرا بدل شد .علت موفقیت امریکاا در ایجااد اجمااعی جهاانی
علیه برنامه هیتهای ایرا را نیز باید در همین راستا ارزیابی کرد.
الش قدرتهای منطقهای بهویژه عربیتا ) برای موازنهبخشای باا ایارا در
واکنش به برنامه هیتهای این کشورم عامل دیگری در پیچیاده ار کارد مناسایات
سیاسی و امنیتی منطقه و افزایش عادم قطعیات راهیاردی در منطقاه باوده اسات.
درواقع عربیتا بهشدت نگرا پیامدهای استرا ژیک برنامه هیته ایارا بار اواز
قدرت منطقهای بوده اسات .عربیاتا هماواره در موضاعگیاریهاای جمعای در
یهاریو

شورای همکاری خلیجفار

علیه برنامه هیتهای ایارا ا خااذ موضاع

کرده است .در بییاری از این بیانیههام کشورهای شورای همکاری خلایجفاار

از

برنامه هیتهای ایرا ابراز نارضایتی کردهاند .به اعتقااد عربیاتا م برناماه هیاتهای
ایرا می واند واز منطقهای را به ناع ایرا غییر دهد و این موضع باا وجاه باه
قویت مواضع و جایگاه ایرا در عراقم لینا و فلیطین حائز اهمیت خواهد باود.
نادری نینم  .)1389 :1389منطم راهیارد جهاا عار

]باهویاژه عربیاتا [ در

مواجهه با برنامه هیتهای ایرا م بر پایه منافع و ماالح عربای اساتوار باوده اسات.
بهعیارتدیگرم مرکز ثقل و کانو رویکرد اعرا
منابع و ماالح جها عر

به فعالیت هیتهای ایارا م ماهاوم

است .منافع و ماالح عربی نیز برحین قدرت عریف

میشود .درنتیجه منطم حاکم بر راهیرد و ماهوم غالن در رویکارد اعارا م منطام
موازنه قوا برپایه بازدارندگی و ماهوم قادرت اسات .ایان منطام و ماهاوم غالان
ایجا

میکند که جها عر

در قیال ایرا رویکردی ا خاذ کند کاه اأمینکنناده

قدرت و ضمینکننده جایگاه اعارا

در سلیالهمرا ان قادرت در منطقاه باشاد.

ققم ایان هادم نیاز میاتلزم حاا موازناه قاوا در منطقاه خاورمیاناه برمیناای
بازدارندگی است .بنابراین مامی کشورهای عربی ا ااق نظر دارناد کاه رویکارد و
موضع اعرا

باید بهگونهای باشد که دستیابی جمهوری اسالمی به فناوری یرخاه
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عربیتا بههیچوجه نمیخواهد رقابت با ایرا را در عرصه هیاتهای واگاذار کناد

سوخت هیتهای موجن کاهش قدرت و نزل منزلت منطقهای و بینالمللای آ هاا
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نشود دهقانیم  .)58 :1386بدیهی است بعد از قوالت موسوم باه بهاار عربای و
پررنگ ر شد ائتالمهای هویتی و فرقهایم ااور ارائاه ایایری فرقاهای ار از
ماهوم منابع و ماالح جها عر

برای موازنهبخشی باا ایارا دور از ذهان نیاوده

است.
جدول شماره یک :ساختارهای اثرگذار بر ائتالفسازیهای منطقهای پسابهار عربی

ساختارهای بر سازنده
ائت فهای منطقهای

مؤلفهها

پیامد

سیاست خارجی و
هستهای امنیتی شده
ایران

امنیتی شدن سیاست خارجی ایران وشناخت ایران بهعنوان مهمترین بازیگر
امنیت زدای منطقه
 واکنش موازنهبخش قدرتهای منطقهای(بهویژه عربستان

اف ایش عدم
قطعیت راهبردی

ائت فسازیهای
ژئوپلیتیکی با رنگ
هویتی /فرقهای

نظم هن اری تثبیت
نشده منطقهای

کاهش نقش ایران در مدیریت بحرانها و
نهادسازیهای منطقهای
-ارتقاء نقش تفسیر و اتحاد کارگ اران همفکر

اف ایش عدم
قطعیت تحلیلی

ائت فسازیهای
هویتی و فرقهای

ائت فسازی

 .4اجرای برجام و کاهش عدم قطعیتهای تحلیلی و راهبردی در منطقه
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وافم هیتهای ایرا و قدرتهای جهانی و اجرای برجامم بر پویشهای سیاسای و
امنیتی مر یط با شرایط عدم قطعیت راهیردی و قلیلی در منطقه خاورمیاناه اأثیر
گذاشته و خواهد گذاشت جدول شماره دو) .نخیت آنکه وافم هیاتهای ایارا
با بیاثر کرد عامل ادعایی ایرا دارای سالح هیتهایم احتماال روند امنیتی کارد
سیاست خارجی ایرا را ضعیف میکند .درواقع باوجود ردید قدرتهاای غربای
بهویژه امریکا نییت به کنار گذاشتن گاتما اسالم انقالبای وساط ایارا م اجارای
برجامم فرصتی برای مشروعیتبخشی به نقشآفرینی ایرا برای مدیریت بقرا هاا
و نهادسازیهای منطقهای فراهم میکند .بهعنوا مثالم در ساالهاای اخیار شااهد
رشد دیدگاهی در اروپا هیتیم که مخالات ایرا با القاعده و داعشم مای واناد باه
مقابله اروپا با این هدیادات کماک کناد .در ضامنم یشاماناداز همکااریهاای
منطقهای با ایرا برای مقابله با داعشم القاعده و رالیا م جزء اصالی اجاال هاای
مراکز مطالعات استرا ژیک اروپا در این روزها است .همچناینم ایاده نقاش باالقوه

 120ثیاتساز ایرا در منطقه در حال یدیلشد باه جریاا اصالی اسات
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(Mamedov,

) .2015به مشارکت فراخواند ایرا در نشیت بقرا سوریه در دفتر سازما ملال
در ژنو و یا نقشآفرینی ایرا بهعنوا یکی از سه کشور اصالی نشیات ماذاکرات
صلح سوریه در آستانه قزاقیتا را باید در همین راستا ارزیابی کرد .مشاارکتی کاه
با افزود به گزینههای سیاسی رفع بقارا در منطقاه باا اساتااده از ظرفیاتهاای
منطقهای ایرا و همچنین افزایش نقاش ایارا در فراینادهای نهادساازی پیاابهار
عربی و برجیته ر شد نهادهای موردنظر ایرا کاه میتنایبار حاا سااختارهای
دولت  -ملت موجود در منطقه هیتندم می واند کاهش عادم قطعیات قلیلای در
منطقه را به همراه داشته باشد.

)8

به نظر میرسدم مواجهه قدرتهای منطقهای با اجرای برجام پیچیده ر خواهد
بود .وافم هیتهای ایرا و قدرتهاای جهاانیم در کو ااهمادت احتمااال اهمیات
ائتالمسازیهای هویتی را بهویژه برای عربیتا برجیته ر خواهد کرد .در ایایر
مقامات عربیتا از وافم هیاتهایم اجارای برجاامم احتمااال موجیاات فرادساتی
منطقهای ایرا و همچنین کمرنگ ر شد ا قااد راهیاردی عربیاتا را باا امریکاا
میدهد )9 .الیته با روی کار آمد گروه جدید حکمرانی در امریکام به نظر میرساد
عربیتا ارمینا بیشتری در خاوص ا قاد راهیردی عربیاتا باا امریکاا کیان
کرده باشد .با اینوجودم ردید در خاوص ساطح حضاور منطقاهای و قابالا کاا
بود امریکا در مواجهه با ایرا همچنا باقی است .درواقعم ر

رهاسازی وسط

حامی بزرد اصلیم یکی از مهم رین نگرانیهای سانتی کشاورهای عربای حاوزه
خلیجفار

بوده است ) .(R. Ryan, 2015: 45همین میائله احتمااال موجان فزونای

گرفتن مناقشات هویتی منطقهای در کو اهمدت خواهد شد .فرضیهای که قاوالت
بعد از اعدام شیخ نمر از رهیرا شیعیا عربیتا و واکنش عربیتا به کانشهاای
نظامی حوثیها در یمنم آ را ائید کرد .واکنش عربیتا به قوالت مر یط با این
قوالتم قطع مناسیات سیاسی خود باا ایارا و اساتااده از ماامی ظرفیاتهاای
منطقهای این کشور ازجمله شاورای همکااری خلایج فاار )م ا قادیاه عار

و
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فراهم خواهد کرد و درنتیجه ا کاا عربیاتا را باه متقادا منطقاهایاش افازایش

سازما همکاری اسالمیم برای جااناداختن ایایر خاود از قاوالت منطقاهای و

121

برجیتهسازی نقش ایرا در ار قای مناقشات و بقرا های منطقهای و الش بارای
بازانیجامبخشی به ائتالمهای هویتی و فرقهای علیه ایرا بوده است.

)10

به نظر میرسد در میا مدت و بلندمدتم بازانیجامبخشی ائتالمهای هاویتی
و فرقهای یندا آسا نیاشد .ریشه این میئله را عالوهبر ار قای نقاش نهادساازی
ایرا و درنتیجه کاهش عدم قطعیت قلیلی در مناسیات منطقهای پا

از برجاامم

باید در کم شد مرکز و حیاسیت امنیتی درباره ایرا و درنتیجه آشاکار ر شاد
عواملم روندها و بازیگرا امنیتزدا و امنیتسااز منطقاه خاورمیاناه جیاتوجاو
کنیم .میئلهای که از گزینههای نهادی مشروع برای برسازی نظام منطقاهای جدیاد
در منطقه خواهد کاستم موجن افزایش حیاسایت جهاانی نیایت باه منازعاات
فرقهای و هویتی در منطقه خواهد شد و احتماال به کاهش اعتیار و جایگاه کشوری
یو عربیتا سعودی بهعنوا یکی از مهم رین کشورهای ائتالمسااز هاویتی در
منطقه خواهد انجامید .در خاوص گزینههای نهادی مشروع بارای برساازی نظام
منطقهای جدید و افزایش حیاسیت جهانی نییت به منازعات فرقهای و هویتی در
منطقهم به عنوا مثال شاهد آ هیتیم کاه حیاسایت ا قادیاه اروپاا و کشاورهای
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اروپایی نییت به دولتهای ناکام افزایشیافته است  )11و حا مرزهای جغرافیایی
موجود در منطقه غر

آسیا برای اروپا واجد اهمیات بیشاتری شاده اسات )12 .در

ضمن ا قادیه اروپاا هماواره نگرانای خاود را از گیاترش منازعاات فرقاهای در
خاورمیانه ابراز داشته است .به عنوا مثال در سند راهیرد جهانی ا قادیه اروپا آمده
که رقابت ایرا و عربیتا موجن افزایش فرقهگرایی هااجمی در سراسار منطقاه
شده است ) .)Missiroli, 2015: 132همچنین در ماههای اخیر شاهد آ هیتیم کاه در
سطح مقافل دانشاگاهیم  )13مطیوعاات  )14و اخیارا در ساطح مقاماات سیاسای و
امنیتی  )15کشورهای غربیم عداد مقاالت و اظهارنظرهاا علیاه عربیاتا باهعناوا
بازیگر ثیات زدا و برهم زننده نظم بینالمللی فزونی یافتاه اسات .باهعناوا شااهد
مثال :در سال های اخیر شاهد رشد دیدگاهی در میا سیاستگذارا م دیپلماتها و
جامعه امنیتی گیترده ر اروپا هیاتیم کاه ساابقه حمایات عربیاتا از گاروههاای
افراری ممکان اسات یکای از ریشاههاای هدیادات رورییاتی باه اروپاا باشاد
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2015

 .)Mamedov,در این یهاریو

است که در صورت غییر نکرد راهیردهای

فعلی منطقهای عربیتا م احتماال در میا مدت و بلندمدتم شاهد ضاعیف جایگااه
عربیتا بهعنوا یکی از مهم رین بر سازندگا ائتالمهاای هاویتی و فرقاهای در
منطقه باشیم.
جدول شماره دو :ساختارهای اثرگذار بر ائتالفسازیهای منطقهای پسابرجام

ساختارهای بر سازنده
ائت فهای منطقهای
سیاست خارجی
بهصورت نسبی
امنیتیزدایی شده ایران

نظم هن اری در حال
تثبیت منطقهای

مؤلفهها

پیامد

ائت فسازی

امنیتیزدایی نسبی از سیاست خارجی ایران

کاهش عدم
قطعیت
راهبردی

استمرار
ائت فسازیهای
ژئوپلیتیکی

 کم شدن تمرک و حساسیت امنیتی درباره ایران و درنتی هروشن تر شدن عوامل؛ روندها و بازیگران امنیتزدا و
امنیتساز منطقهای -اف ایش کنشگری و اف ایش نقش
نهادسازی و مدیریت بحران ایران
 اف ایش حساسیت جهانی نسبت به منازعات فرقهای وهویتی در منطقه
محدود شدن گ ینههای نهادی مشروع برای برسازی نظم منطقهای جدید در منطقهتضعیف جایگاه عربستان به عنوان یکی از مهمترین بازیگرانبر سازندگان ائت فهای هویتی و فرقهای در منطقه

کاهش عدم
قطعیت
تحلیلی

تضعیف
ائت فسازیهای
هویتی و فرقهای

اگر از منظر سازهانگاری به نقشآفرینی ایدهها و هویتها در سطح منطقاهای نگااه
کنیمم به دو نقش اساسی آ ها پی میباریم -1 :ایادههاا و هویاتهاام گاروههاا و
دولتها را از منظر نقش اجتماعی که برعهده میگیرند از دیگر گروهها و دولتهاا
متمایز می کنند و درنتیجه بر سازنده ائتالمهاای منطقاهای هیاتند -2 .ایادههاا و
هویتها به ار قای پیشبینیپاذیری کانشهاای باازیگرا منطقاهای باهویاژه نازد
بازیگرا عمده نظام بینالملل کمک میکنند .در یهااریو

نقاش اول ایادههاا و

هویتهام این گزاره واجد اهمیت میشود :بازیگرا منطقهای در صاورت مواجهاه
با بقرا های شدید و پیچیدهم به عادات خود مراجعه میکنند ا رییعت بقرانی که
با آ مواجهاند را اییر کنند .درواقع این بقرا هاای شادید و پیچیادهم باازیگرا
منطقهای را با موقعیت عدم قطعیت قلیلی مواجه میکنند که مشخاههای اصالی
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نتیجهگیری
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آ منقاربهفرد بود ؛ مقیط شناختی و معرفتی بیثیات؛ ناآشنایی با قواعد بازی و
منافع خود ؛ مواجهه با ناامنی هیتی شناختی و اجتناا ناپاذیر باود ایجااد نظام
جدید است .مواجهه همزما منطقه خاورمیانه و شمال افریقاا باا دو پدیادار بهاار
عربی و قوالت پیچیاده و یندبعادی متاأثر از آ و مناقشاه هیاتهای ایارا کاه
أثیرات منطقهای و بینالمللی پردامنهای یو امنیتی شد سیاست خارجی ایرا و
شناخت ایرا بهعنوا مهم رین بازیگر امنیتزدای منطقه و کاهش نقاش ایارا در
مدیریت بقرا ها و نهادسازیهای منطقهای داشته است را بایاد مهام ارین عامال
ثییت موقعیت عدم قطعیتهای قلیلی و راهیردی در منطقاه باه شامار آورد .در
این راستا ارجاع سه قدرت عمده منطقهای به عادات سیاست خارجی خاود بارای
اییر قوالت پیابهار عربیم به همراه واکنش موازنهبخش قدرتهاای منطقاهای
بهویژه عربیتا ) به برنامه هیتهای ایرا م بر سازنده ائتالمساازیهاای هاویتی و
ائتالمسازیهای ژئوپلیتیکی با رنگ هویتی و فرقهای رقین و نشزا باوده اسات.
وافاام هیااتهای ایاارا و قاادرتهااای جهااانیم احتماااال در کو اااهماادتم اهمیاات
ائتالمسازیهای هویتی را بهویژه برای عربیتا برجیته ر خواهد کرد؛ یراکاه در
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اییر مقامات عربیتا از این وافمم اجارای برجاام احتمااال موجیاات فرادساتی
منطقهای ایرا و همچنین کمرنگ ر شد ا قااد راهیاردی عربیاتا را باا امریکاا
فراهم خواهد کرد و درنتیجاه ا کاا عربیاتا را باه متقادا هاویتی منطقاهایاش
افزایش میدهد .بااینوجود به نظر میرسد اجرای برجامم در میا مدت و بلندمدت
با وجه به أثیر آ بر پویشهاایی یاو ضاعیف روناد امنیتای کارد سیاسات
خارجی ایرا م افزایش کنشگری و نقشآفرینی ایرا در حوزه مدیریت بقرا ها و
نهادسازیهای منطقهایم کم شد مرکز و حیاسیت امنیتی درباره ایرا و درنتیجه
آشکار ر شد عواملم روندها و بازیگرا امنیتزدا و امنیتساز منطقه خاورمیانه و
مقدود شد گزینههای نهاادی مشاروع بارای برساازی نظام منطقاهای جدیاد و
سرانجامم ضعیف جایگااه عربیاتا باهعناوا یکای از مهام ارین بار ساازندگا
ائتالمهای هویتی و فرقهای را به همراه خواهد آورد .ذکر این نکته ضروری است
که اجرای برجام باوجود کاهش عدم قطعیتهای قلیلای و راهیاردیم باه معناای
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پایا ائتالمسازیهای هویتی و ژئاوپلیتیکی منطقاه نخواهاد باود؛ یراکاه منطقاه
همچنا در حال گذار به نظام و یاا ر ییاا ی جدیاد اسات .باااینوجاودم االش
امیمسازا و اامیمگیارا کشاورم در قویات مؤلااههاایی کاه کااهش عادم
قطعیتهای راهیردی و قلیلی در منطقه را موجن شدهاندم ضروری است .در این
راستا ایرا باید از هرگونه کنش غیرضروری که به بازامنیتی شد سیاست خارجی
این کشور و یا قویت نشهای فرقهای در منطقاه منجار شاودم اجتناا

کناد .در

ضمن ایرا می واند باا کماک باه روشان ار شاد رونادهام باازیگرا و عوامال
امنیتزدای منطقاه ازجملاه ایجااد دولاتهاای ناکاام و کانشهاای بارهم زنناده
ساختارهای دولت  -ملت کناونی در منطقاهم بار نهادساازیهاای منطقاهای اأثیر
بگذارد .به عنوا مثال ایرا می واند بیتر ایجاد کنشای یندجانیاه را باا مشاارکت
کشورهای منطقهای و فرامنطقهای ررفدار حا و قویت دولت  -ملتهای موجود
منطقه فراهم سازد.
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یادداشتها
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 .1در اینجا ساازهانگااری در معناای عاام برسااخت گرایاناه آ ماوردنظر اسات کاه در
یهاریو منطم شاییاتگیم "درک اساتداللی از رفتاار معتیار" را میناای کانش
بازیگرا نظام بینالملل در نظر میگیرد" ).(Niemann, 2004: 382
 .2برگرفته از نام اقتااددا امریکایی فرانک نایت که ااوت میا رییک و عدم قطعیات
را مورد وجه قرارداد .به اعتقاد نایتم شرایط عدم قطعیت در کنار شرایط مخارره
رییکی) و شرایط ارمینا کامل عریف میشود .در شرایط ارمینا کاملم آیناده
کامال مشخص است .در شرایط مخاررهم حاالت مختلف آینده مشاخص اسات و
همچنین احتمال وقوع آنا ابع وزیع احتماال) .اماا در شارایط عادم قطعیاتم
احتمال آیندههای متااوت نه مشخص است و نه می وا آ را باه روشای عینای
خمین زد .(Knight, 1921
 .3برای مطالعه بیشتر در مورد اینکه "یگونه اسالم همواره یکی از نیروهای سامیلیک در
ایجاد هویت اجتماعی مردم رکیه بوده است" مراجعه کنید بهKeyman (2007) :
 .4به اعتقاد یاووزم گاتما نوعثمانیگراییم "سنتزی بین اسالم و دموکراسیم سرمایهداری
و جامعه رفاهیم مدرنییم و سنت و همچنین پیگیری ثاروت و قواسات" .نگااه
کنید به .Yavuz (2009: 82–99
 .5یکی از ااوتهای عمده در رویکرد کمالییتی و نوعثمانیگارا در سیاسات منطقاهای
رکیه بی وجهی اولی و حیاسیت دومی به میائل فرقهای اسات و گارایشهاای
سنیگرا در حاکما فعلی غیرقابل کتماا اسات .مراجعاه کنیاد باه(Taşpınar, :
).2008
 .6برای مطالعه بیشتر رکین سعودیگرایی و سلایگرایی در شکلگیری عربیتا اماروز
مراجعه شود به .)Niblock, 2006: 18
 .٧بهعنوا مثال در برخی برنامههای شایکههاای خیاری عربایم ورود حاز اهلل لیناا در
حمایت از بشار اسد “برنامه دولت صاوی برای منطقه خاورمیاناه ” وصایفشاده
است رادیو زمانه.)2014 :
 .8نگاه ا قادیه اروپا به نقش ایرا در میز مدیریت بقرا های ساوریهم عاراق و یمان از
عنوا و مقتوای مقاله خانم موگاورینی در روزناماه گااردین هویداسات .عناوا
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مقاله " وافم هیتهای ایرا یک فاجعه برای داعش" است)Mogherini, 2016 .
 .9سایر سابم آمریکا در عربیتا اخیراً در مااحیهای اظهار داشته است که "ساعودیهاا
احیا میکنند وسط ایرا قت مقاصاره قرارگرفتاهاناد" و "آ هاا احیاا
میکنند آمریکا آ ها را رها کرده است و باید به خودشا متکی باشند"Jordan, .
 )2016سروی ارالعا ی آلما نیز عامل عیینکننده در مناقشهی هژمونیرلیاناه
منطقهای عربیتا با ایرا را کاهش اعتماد عربیتا نییت به ایاالتمتقده آمریکا
بااهعنااوا قاادرت اسااترا ژیک پشااتییا و ساااما بخااش در منطقااه ماایدانااد.
)Huggler,2015
 .10سروی ارالعا ی آلما در قلیل اخیر خود معتقد است رهیرا جدید عربیتا باه
دنیال آ هیتند که موقعیت خود را به عنوا “رهیرا جها عر ” ثییت کنناد و
آنا می کوشند با “مؤلاه های نیرومند نظامی و نیز ائتالم هاای اازه ی منطقاه ای”
برنامههای سیاست خارجی عربیتا را گیترش بخشند)Telegraph, 2015 .
 .11رئی کمیتۀ نظامی نا و در سخنرانی خود در پارلما اروپا مطرح ساخت کاه ناا و و
ا قادیه اروپا در جنو م با بیثیا ی پویایی مواجه هیتند که حاصل زنجیارهای از
بقرا ها از رقابت شیعه و سنی گرفته ا دولاتهاای ورشکیاته اساتPavel, .
 )2015در ضمن اروپا واقف است که "دو پدیده رورییم و پناه جویا که اوا
گییااتن مااامی دسااتاوردهای ا قادیااه اروپااا را دارد و در هاام نیاادگی امنیاات
خاورمیانه و ا قادیه اروپا را نشا میدهد" )Mamedov, 2015م خاود اا حادود
زیادی از پیامدهای افزایش عداد "دولتهای ناکام" در منطقه بودهاند.
 .12در وصیههای سیاستی پژوهشکدهها و و سایتهای قلیلی اروپا بر این نکته أکید
شده است که " رسیم مجدد مرزهای خاورمیانه ناه آساا و ناه مطلاو اسات"
 .)Hunter, 2016در ضاامن ایاان نکتااه نیااز مورد وجااه قلیاال گاارا اروپااایی
قرارگرفته است که "برای جلوگیری از ساناریوهای هولنااک پایش روی ا قادیاه
اروپام باید از مامی منابع موجود برای حا حاداقلی از نظام منطقاهای اساتااده
شود و این میئله ممکن است باه معناای ضامین مرزهاای باینالمللای موجاود
باشد )Dokos, 2016: 20 ".در این یاریو در اسناد مختلاف ا قادیاه اروپاا
)Council conclusions on Iraq, 2014م بر عهد این ا قادیه به حا یکپاریگی
سرزمینی عراق اریح شده است .میائلهای کاه در مخالاات ا قادیاه اروپاا باا
رفراندوم جدایی در کردستا عراق نیز باز ا داشته است.
 .13به عنوا مثال رابرت رابیل در مقالهای در نشنال اینترست مطرح میسازد که واشینگتن
باید به رور صریح با عربیتا سعودی بر سر خطرات ایدئولوژی سلای گاری بار
جوامع اسالمی و غربی بقث کند .به اعتقاد این استاد دانشگاهم واشینگتن باید باه
ررز ماهرانه ای حکومت عربیتا را به کنار گذاشتن ایدئولوژی بنیادی خاود کاه
مینایی برای مشروعیت حکاومتش هام اساتم راضای کناد .دیپلماسای ایرانایم
)1394
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 .14بهعنوا مثال روزنامه پرناوذ نیویورک ایمز دریکی از مقاالت خود از عنوا "عربیتا
هما داعش است که موفم به شکیل دولت شده است" و عیارت "داعش سایاهم
داعش ساید" در مقدمه مقاله استااده کرده است)Daoud, 2015 .
 .15بهعنوا مثال "هنک جانیو " از اعضاء مجل سنا اخیراً در جلیاهای اذعاا داشاته
است که "عقیده وهابیت مطابم عقیده داعش استم و حمایت عربیاتا ساعودی
از وهابیت مقیطی حاصلخیز برای داعش جهت جذ نیرو فاراهم مایکنادم باه
همین دلیل بادو وقاف حمایات ماالی خانادا حااکم عربیاتا م نمای اوانیم
گروه های افراری را شکیت دهیمم گروه هاایی کاه باه وهابیات – دیان رسامی
سعودیها  -کیهدارند .العالمم  )1394ساروی ارالعاا ی آلماا نیاز اخیاراً در
گزارشی عربیتا را عامل بیثیا ی جها عر معرفی میکند)Huggler, 2015 .
اقدام بیسابقه پارلما اروپاا در ااوین قطعناماهای کاه خواساتار قاریمهاای
یلیقا ی گیترده ا قادیه اروپا علیه عربیتا م ا زما بررسای و ققیام دربااره
نقض قوانین بینالمللی انیا دوستانه در یمن شده استم از دیگار شاواهد مثاال
این میئله است .در رویداد نادر دیگریم پارلماا اروپاا قطعناماهای را در حاوزه
میائل حقوق بشری عربیتا صادر کرد که در آ "نقاش پیشاروی عربیاتا در
أمین مالی و گیترش جهانی اییری افراری از اسالم کاه فرقاهای ارین ایایر
ممکن و الهام بخش گروه های رورییتی یاو القاعاده و داعاش اسات" ماورد
اریح قرارگرفته اسات .در هماین قطعناماه پارلماا اروپاا از ا قادیاه اروپاا و
کشورهای عضو آ خواسته که در روابط خود با عربیتا باهگوناهای جدیادنظر
کنند که ضمن اجازه داد به کین منافع اقتاادیم انرژی و امنیتی ا قادیهم اعتیار
عهدات حقوق بشاری حیاا ی را نیاز ضاعیف نکناد European Parliament
 .)resolution on Saudi Arabia, the case of Raif Badawi, 2015,اخیرا نیز 64
نااار از نمایناادگا جمهااوریخااواه و دمااوکرات کنگااره امریکااام در نامااهای بااه
رئی جمهور این کشور خواساتار وقاف فاروش ساالح باه عربیاتا شادهاناد
.)Summers, 2016
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