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 The Evolution of The Concept of Power in the 21st 

Century and The Future of The Balance of Power in 

Southwest Asia 

  

 A B S T R A C T 

 

 The concept of power and its wielding resources and tools have always 

evolved and changed throughout history. Any scientific or technological 

advancement, whether in the first military equipment or mass destruction 

weapons, or in the economic or political power resources, has in some way 

caused a change in the behavior of the actors and in many cases displaced 

the centers of power and their owners. Southwest Asia has been in a state 

of tension and instability since the end of World War I due to the 

unbalanced distribution of power resources and the competitive behavior 

of actors. In this paper, by examining new changes in the concept and 

power resources, their results on the distribution of power and balance of 

power in Southwest Asia are examined and analyzed. The study shows that, 

especially in the 21st century, with the collapse of the traditional balance 

of power in the region and the loss of power in Iraq, Syria and even Libya, 

and the entry of new and inexperienced actors such as Qatar and the UAE 

into the regional has intensified chaos and laid the foundation for 

widespread instability. 
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 چکیده:
مفهوم قدرت و منابع و ابزارهای اعمال آن همواره در درازای تاریخ 

وری خواه ایافته است. هر پیشرفت علمی یا فندگرگون شده و تکامل 
ابزارهای جنگی نخستین یا ابزارهای نابودگر گروهی و یا در منابع  در

اقتصادی یا سیاسی قدرت به شکلی در رفتار بازیگران نیز تغییراتی را 
قدرت و صاحبان های ایجاد کرده و در بسیاری مواقع جابجایی در کانون

آن ایجاد کرده است. منطقه جنوب غرب آسیا به دلیل پراکندگی 
جنگ جهانی نابع قدرت و رفتارهای رقابتی بازیگران از پایان نامتوازن م

ثباتی بوده است. در این نوشتار با اول تاکنون همواره در تنش و بی
نوین در مفهوم و منابع قدرت، نتایج آن بر توزیع های بررسی دگرگونی

قدرت و توازن قوا در جنوب غرب آسیا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته 
ویژه در قرن بیست و یک و با از هدهد که بمی ی نشاناست. بررس

فروپاشی نظام سنتی توزان قوا در منطقه و از بین رفتن قدرت 
و ورود بازیگران جدید و کم  کشورهای عراق و سوریه و حتی لیبی

ای هرج و مرج منطقههای ای مانند قطر و امارات متحده به بازیتجربه
 داری را پی ریزی کرده است. تی دامنهمنطقه را تشدید و بی ثبااین 
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 مقدمه
سیاسی های عوامل محرک کنشترین موازنه قوا یکی از اصلی

و ساختارهای ها و ژئوپلیتیک در طول تاریخ بوده است. سیستم
ای دارای اجزا یا قطعاتی هستند بین المللی اعم از جهانی و منطقه

کنند. می که در هر زمان به شکلی در کنار هم چیده شده و فعالیت
ر هر دگرگونی و جابجایی در جایگاه این قطعات، باعث تحول د

 شود و وضعیت جدیدیمی ژئوپلیتیکهای بازی یا کنش
توان یک موقعیت ساکن و می آفریند. یک نظام یا ساختار رامی

یک آرایشی از قطعات دانست در عین حال در یک دید تاریخی، 
هر نظام و ساختاری نه ایستا که وضعیتی پویا دارد و عامل اصلی 

ها چگونگی توزیع قابلیتتعیین کننده ساختار و چیدمان این اجزا 
ها واحدهای اصلی است. هر زمان این قابلیتهای و توانمندی

کند و در نتیجه نوع رفتار می تغییر کند، چیدمان واحدها تغییر
کند. بدین ترتیب تغییرات می حاکم بر ساختار و نظام نیز تغییر

وند که توانایی واحدهای شمی ساختاری از این واقعیت تغذیه
طور ناهمگونی رشد کنند که این رشد ناهموار نه تنها به سیستم

بر توزیع نیرو در سطح سیستم بلکه بر انتظارات و رفتارهای دولت 

ترین عامل برای . مهم[30]گذاردمی در سطح واحدها نیز تأثیر
روند تغییرات بین المللی، توزیع ایستای قدرت در سیستم نیست 

متفاوت  زمان است. این رشد قدرت در طول بلکه پویایی روابط
یا نابرابر قدرت در میان کشورها در یک ساختار است که تالش 
برخی کشورها برای تغییر سیستم به منظور افزایش منافع خود و 

در جهت منافع مورد تهدید رقبای خود را تربیشیا ایجاد امنیت 
کند. نرخ نابرابر رشد در جوامع مختلف همراه با می تقویت
های فنی و سازمانی که یک جامعه را از مزیتهای تپیشرف
کند عالم تغییر در می تری نسبت به جامعه دیگر برخورداربیش

با . [38]رو در امور جهان استنقاط قوت نسبی کشورهای پیش
موزون قدرت وجود ارزش روش شناختی این دیدگاه اما، رشد نا

ای را توضیح تواند توزیع قدرت منطقهکشورها به تنهایی نمی
تواند می ای معین،یک ساختار منطقههای دهد. برخی از ویژگی

عنوان مثال جغرافیا یکی از از رشد ناهموار منابع نباشد. به برآمده
آنهاست. یک کشور مستقل منظم و کارا با مساحت سرزمینی 
گسترده ممکن است از چندین مزیت قابل توجه نسبت به یک 

یک کشور بزرگ  باشد. به همین ترتیب، تر برخوردارکشور کوچک
ای با اندازه یکسان یا مشابه ندارد، یا به طور که هیچ همسایه

تواند بسیار می شود،می طبیعی توسط دریاهای پیرامونی محافظت
تر از کشوری باشد که با کشورهای مشابه خود همسایه است. امن

است،  نی قابل توجهیزمیهمچنین کشوری که دارای منابع زیر
خالف کشوری که رداری از ثروت طبیعی خود، بربدر صورت بهره

از این ثروت برخوردار نیست به خودکفایی انرژی و منافع 
 رسد و از تحوالت بازار این منابع آسیب اندکیمی اقتصادی

توانند به طور مشترک می بنابراین عوامل پویا و ایستا .بیندمی
تواند ها میآن نند و مطالعهتوزیع قدرت را تعریف و تعیین ک

پیش رو کمک کند. تأثیر های گر را در پیش بینی وضعیتتحلیل
اند نتایج مختلفی را از نظر تومی مشترک عوامل پویا و ایستا

ترین آن هژمونی و بارزای ایجاد کند که نمونه پیکربندی منطقه
توازن قدرت است. در این نوشتار ضمن بررسی مبانی و منابع 

ت و تحوالت آن در طول تاریخ، موضوع توازن قوا مورد قدر
گیرد و سپس مسائل و موضوعات جاری منطقه می بررسی قرار

تاریخی آن مورد بررسی و های غرب آسیا و دگرگونی جنوب
 گیرد. می تحلیل قرار
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 مبانی و چارچوب نظری

 دگرگونی مفهوم قدرت
و ها نظریهقدرت از جمله مفاهیمی است که در مورد آن 

نویسد: قدرت؛ ی طرح شده است. مطهر نیا میهای بسیاردیدگاه
ی نظام بین الملل است وارهجوهره اصلی و روح جاری در اندام

مدار  که نه تنها به منزله نیروی متحرک شبیه جریان برق در یک
وان ویژگی مشخصه روابط انسانی عنالکتریکی است و نه تنها به

هسته اصلی تشکیل دهنده نظام بین الملل و باشد، بلکه می
. قدرت مفهومی است که در [16]گویای نظمی مشخص است

علوم طبیعی، کالمی، فلسفی و انسانی مورد توجه قرار گرفته 
است، اما در علوم اجتماعی و سیاسی اهمیت ویژه و جایگاهی 

های توان گفت که قدرت از مقولهمحوری دارد. از این روی، می
دین در فلسفه سیاسی است. با این حال، تعریف مشخصی که بنیا

بنابراین، تعریف  مورد توافق همگانی باشد، از آن وجود ندارد.
عنوان موضوعی مورد مجادله باقی مانده قدرت همواره به

توان به دست قدر مطلقی که از تعاریف قدرت، می. اما [10]است
فوذ بر دیگران جهت آورد این است که قدرت به معنای توانایی ن

ین رو، قدرت از تغییر رفتار آنان و رسیدن به مطلوب است. از ا
های تعیین کننده مناسبات و جایگاه کشورها ترین مؤلفهکلیدی

و اندازه ای باشد . قدرت در هر سطح [7]در روابط بین الملل است
ای که برآمده باشد، ناگزیر از سوی بازیگران و از هر سرچشمه

د و سطوح مختلف محلی، ژئوپولیتیک به کار گرفته می شوعرصه 
های انی از آن متأثر است. در همه کنشای و جهملی، منطقه

گمان نقش آفرینی قدرت ژئوپولیتیک جهان در طول تاریخ بی
ای هم دنبال در سطح منطقهها قابل ردیابی است. این کنش

رفتارهای ایر و سها ها، همکاریشود و کشورها رقابتمی
ز ای خود را با استفاده مستقیم یا غیر مستقیم اژئوپولیتیک منطقه

کنند. دانشمندان عوامل ابعاد مختلف قدرت خود دنبال می
ی در نظام جهانی تأثیر گذارند مختلفی را که بر قدرت و نقش آفرین

طور مثال سوئل کوهن عوامل و تحوالت داخلی اند، بهبرشمرده
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری و  نظیر ساخت سیاسی،

ارت خارجی، روابط سیاسی و نیز عوامل خارجی مانند تج
پیمانان خارجی و... که به توسعه کنش بین های نظامی، همپایگاه

ترین عوامل اثرگذار کند را از مهمکمک میها کشورها و دولت
مربوط نوین های توان نظریهمی در یک تقسیم بندی .[3]داندمی

به قدرت را به دو گروه تقسیم کرد. گروهی که به تحول در 
ابزار »حول در معتقدند و گروه دیگر که به ت« ماهیت قدرت»

عنوان مثال مدلسکی معتقد است که تحول معتقدند. به« قدرت
اساسی در ماهیت قدرت ایجاد شده است، به نحوی که عامل 

شده است و در نتیجه به تأثیرگذاری آن از ابتدا به انتها منتقل 

جای تأکید بر ابزارهای عینی، به هدایت به سوی هدف نهایی 

ها گروه دوم کسانی هستند که بر این دگرگونی .[15]شودمی توجه
اند. به به تحول در ابزار قدرت پرداخته توجهی ندارند، بلکه صرفاً

ازای تاریخ  نظران قدرت و چگونگی کاربرد آن در درباور صاحب
دگرکون شده و از قدرت سخت به قدرت هوشمند رسیده است. 
در زمان ما بازی قدرت در سه بعد در جریان است. بعد اول قدرت 
سخت و نظامی است که ایاالت متحده در باالترین سطح آن 

پای آمریکا و است. بعد دوم، جنبه اقتصادی قدرت است که هم
د اقتصادی جهان حضور دارند و اروپا، ژاپن و چین نیز در فراین

بازی چند بازیگری در جریان است. بعد سوم دامنه قدرت به 
ها و باندهای مافیایی مربوط بازیگران غیردولتی مثل تروریست

ها و ای مثل بیماریت و از لحاظ موضوعی مسائل پیچیدهاس
گیرد که نیازمند تالش همگانی می تغییرات آب وهوایی را در بر

کشورهاست و از این زاویه قدرت نرم و توانایی اقناع عمومی همه 
های مختلف سیاسی امروزه نظریه .[34]اهمیت بسیار زیادی دارد

معترفند، کشوری که بتواند به خوبی ترکیبی از قدرت سخت و 
های قدرت یعنی به طور هوشمندانه از مؤلفه نرم را استفاده نماید

بر اثر . [1]آیدد به حساب مینرم و سخت استفاده کند، قدرتمن
ایجاد شده که هایی در مفهوم قدرت ارتباطات دگرگونی تحول

در ادامه به دگرگونی  قدرت هوشمند زاییده این تحوالت است.
 مفهوم قدرت پرداخته شده است:

 

 قدرت سخت:
مادی قدرت های بر پایه مولفه تربیش در رویکرد سنتی، قدرت 
منابع زیرزمینی، نیروی نظامی و قدرت مانند سرزمین، جمعیت، 

در دیکشنری وبستر کند. می دریایی و هوایی و زمینی محاسبه
قدرت معادل و مترادف مفاهیمی چون کنترل، اقتدار، فرمان، 

 .[24]تسلط، اختیار قانونی و توانایی قضاوت آمده شده است
توانایی انسان برای انجام کاری قدرت را دیکشنری آکسفورد نیز 

یا عملی؛ کنترل بر روی دیگران، توانایی فرد، گروه، کشور و یا 
این برداشت از  کند.می دولتی برای نفوذ و اثرگذاری زیاد تعریف

واقع گرایانه معروف است قدرت را مفهومی  قدرت که به تحلیل
داند که در همه عناصر قدرت با هم ترکیب شده و یک می کلی

ناشی از های تواند دگرگونیآورد و نمیمی شاخص کلی پدید
قدرت  ،در اندیشه نای. [13]سیاست جدید جهانی را پوشش دهد

گران گوناگون توان قدرت کمّی دانست. تحلیلمی سخت را
 ی کردن قدرت درهایی برای کمها برای دستیابی به فرمولسال

از دید زمانی پذیرش  .اندمناسبات جهانی و سنجش آن کوشیده
و رواج قدرت سخت مربوط به دورانی است که در تفسیر و تحلیل 
روابط بین الملل دیدگاه رئالیستی حاکم بود. در زمان حاکمیت 
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افزارانه رئالیستی  نظام دوقطبی و دوران جنگ سرد، تفسیر سخت
نظامی بازیگران و غنای درت چیرگی داشت و میزان عده از ق

آمد. می به شمارها آن ان سنگ محک قدرتهایشزرادخانه
ها قدرت ملی را در قالب توانمندی عبارت دیگر، دولتبه

که این نگاه یک بخشیدند، غافل از اینمی شان عینیتنظامی
 بعدی به قدرت، آنان را به ورطه یک مسابقه بی انتهای تسلیحاتی

انباشت کشاند و در گرداب معمای امنیتی گرفتار خواهد کرد و می
ت در محیط تر تسلیحات نظامی با هدف ایجاد امنیهر چه بیش

توجه بیش از . [33]انجامدمی تربیشچه  رهبین الملل، به ناامنی 
اندازه این برداشت بر نیروی نظامی، عوامل عینی و کمی قدرت 

و حتی در برخی سنتی های سبب شده، مطالعه قدرت در تئوری
عه توانایی برای شروع جنگ مطالعنوان مطالعات معاصر، به

شود تا دیگر ابعاد قدرت می شود. این درک محدود سببتعریف 

سه  .[20]نادیده گرفته شده یا به آن اهمیت کمتری داده شود 
سنتی به قدرت مطرح است: نخست نقص کلی در مورد دیدگاه 

ی که بین قدرت واقعی و احتمالی یا بالفعل و بالقوه تفاوتاین
که این موضوع که قدرت در موضوع هم نهفته گذارد. دوم آننمی

مادی ته است و سوم آن که به اشکال غیراست را مورد توجه نداش
 .قدرت بی توجه بوده است

 

 قدرت نرم
در کتابی  1999مفهوم قدرت نرم را اولین بار جوزف نای در سال 

 مطرح و آن را در کتاب« تغییر ماهیت قدرت آمریکایی»با نام 
گسترش داد. « جهانیهای قدرت نرم: راه موفقیت در سیاست»

 ر این باور است که مفهوم قدرت نرم گفتمانی تازه را شکلبوی 
دهد که در قالب آن نظریه قدرت، منابع و ابزارهای قدرت می

 ای تازه از قدرت ارائهشود و در نتیجه چهرهمی بازخوانی و بازتولید

توانایی تأثیرگذاری بر دیگران برای قدرت نرم  .[18]گرددمی
کسب نتایج مطلوب از طریق جذابیت به جای اجبار و تطمیع 
است. ایده جذب به عنوان نوعی از قدرت به فیلسوفان چین 

 گردد.ه در قرن هفتم قبل از میالد برمیباستان از جمله الئوتس
در قدرت نرم مبتنی بر ارشاد رهبری از چنان جذابیتی برخوردار 

پذیرند، هر چند با جان و دل دستوراتش را می ست که پیروانشه
از ها . تغییر رهیافت قدرتدرار گیرنرد تنبیه و مجازات وی قمو

گفتمان سخت افزاری به گفتمان نرم افزاری را باید ناشی از شکل 
و ماهیت تحوالت عرصه نظام بین الملل پس از دوران جنگ 

دانست. به تعبیر باری بوزان سرد و تشدید امواج جهانی شدن 
غربی و همراهان های تأثیر بزرگ پایان جنگ سرد بر دولت

در هسته اقتصاد سیاسی جهانی، حرکت سریع و ها نزدیک آن
عمیق امنیت نظامی به های احتماالً طوالنی مدت از دغدغه

لبا غیرنظامی که به مراتب امنیتی غاهای ای از دغدغهمجموعه

گوید: قدرت می روزنا،. [6]تر بودندتر و ناشناختهندهتر، پراکگسترده
نرم هر کشور تا حد زیاد ریشه در سه منبع بنیادین دارد: فرهنگ، 

با این حال باید دانست که  سیاسی و سیاست خارجی.های ارزش

 .تنها منابع قدرت نرم نیستندها و سیاستها ها، ارزشفرهنگ
توانند شامل موارد متعددی باشند اما عمدتا می ابزارهای قدرت نرم

و همکاری و کمک  دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگیبر 
 را مالک قرارها گردد. برخی در قدرت نرم تواناییمی مالی تاکید

 .[5]دانندمی ترین عاملدهند و برخی دیگر نتیجه رفتار را مهممی
کند می مقوله تقسیمقدرت نرم را به پنج های مؤلفه مک کلوری

( 2های سیاسی کشور، ( حکومت و ارزش1 :که عبارتند از
ها و اعمال معنادار برای ای از کنشکه برابر با مجموعه فرهنگ
( 5( آموزش، 4( دیپلماسی و سیاست خارجی کشور، 3جامعه، 

به آمریت  در قدرت سخت، قدرت .[30]کسب و کار یا نوآوری
شود، بین عامل و موضوع قدرت می تتعبیر شـده و سـبب گسس

در فضای ارتباط  اما قدرت نرم با عنصر اقناع تعریف شده و قـدرت
آید، یعنی عامل و موضوع بـر یکـدیگر مـؤثّر متقابل پدید می

های محیطی تعریف ل از مؤلّفهقدرت سخت مستق هسـتند؛
های اجتماعی و مرتبط هپدید شـود، در حـالی کـه قـدرت نـرممی
ارد، د های محیطی است؛ قـدرت سـخت حـالتی ترکیبـیلفهوبا م

های محیطی است؛ قدرت سخت فهولولی قدرت نرم امتزاجی از م
دارد، ولی قدرت نرم تصویری ژالتینی از قدرت  ماهیتی متصلب

بر همراه بودن قدرت  «رهبریهای قدرت»نای در کتاب است؛ 
سخت و نرم با یکدیگر به عنوان مکمل تأکید دارد. به نظر او، 
رهبران موفق در آینده افرادی هستند که توانایی به کارگیری دو 

برای کشورهایی  .[19]قدرت را به صورت هوشمند داشته باشند
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی های که دارای اختالف در سیستم

راه تأثیرگذاری بر افکار عمومی افزایش درک  بهترین هستند.
ای و مثبت رسانههای متقابل و احترام به اختالفات از طریق پیام

به مبادالت فرهنگی، آموزشی و تجاری بین  تربیشتشویق 
کشورها است. از این رو، بحث در مورد قدرت نرم اغلب با مسئله 

دیپلماسی عمومی به دیپلماسی عمومی مرتبط است. مفهوم اولیه 
دولت محور مانند مبادالت علمی، رویدادهای های فعالیت

پشتیبانی شده توسط دولت برای های فرهنگی و پخش برنامه
دارد. با این وجود، طی دهه گذشته مخاطبان خارجی اشاره 

ه است که به انداز دیپلماسی عمومی جدیدی ایجاد شدچشم
لت اشاره دارد. این در زمینه هایی فراتر از بازیگران دوفعالیت
تری تبدیل شده ید و محیط اینترنت به مفهوم روانجدهای رسانه
  .[37 -40]است
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 قدرت هوشمند 
های قدرت نرم، نظریه ناکارآمدی قدرت سخت و محدودیت 

پردازان سیاسی را به چاره جویی نظری در خصوص اعمال قدرت 
حاصل این تالش در فضای پیچیده جهانی شدن واداشته است. 

قدرت . [14]فکری، تولد مفهومی به نام قدرت هوشمند است
که به میزان منابع قدرت سخت و نرم کشورها هوشمند بیش از آن

توجه داشته باشد به توانایی و مهارت تبدیل و ترکیب قدرت 
توجه دارد. به این ترتیب جست و ها سخت و نرم در اختیار دولت

رها با وسعت و جمعیت اندک نیز جوی قدرت هوشمند در کشو
جاکه تهدیدها در عصر جهانی از آن .میسر و قابل بررسی است

شدن، ماهیتی پیچیده، فراگیر و سازمان یافته دارند، برای مقابله 
باید تغییر یابند؛ به  با چنین شرایطی، الگوهای کاربرد قدرت نیز

تغییر،  ای که اشکال و ابزارهای قدرت نیز در وضعیتهمان گونه
تواند قدرت هوشمند را می گیرند.می بازسازی و بهینه سازی قرار

و موضوعات قدرت سیاسی ها به عنوان شکل تکامل یافته مؤلفه
وانند تها مییک از این مؤلفه و استراتژیک در نظر گرفت. هر

مفهوم  .[25]ای در رفتار بازیگران داشته باشندنقش تعیین کننده
اولین بار سوزان ناسل به معنای ترکیب هدفمند قدرت هوشمند را 

کار برد. هو خردمندانه قدرت سخت و نرم در مقابله با تهدیدات ب
و ها وی معتقد بود منابع اجباری و اقناعی شامل توانایی

های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک باید در یک برتری

ک کشور را جهت هماهنگ شوند تا برآیند آن، تداوم برتری ی

قدرت هوشمند، دگرگونی شهودی در موضوع . [32]تضمین کند
ها، نخبگان سیاسی، را دولتقدرت است که مخاطبان اصلی آن

. [42]دهندینفوذ و نهادهای حکومتی تشکیل مهای ذیگروه
امروز سیاست های ضروری وان ترکیبی قدرت هوشمند از مؤلفهت

شود. این توان ترکیبی در امتزاج و نوین جهانی محسوب می
ها مؤلفه 1 آمیختگی قدرت نرم و سخت به دست می آید. جدول

منابع قدرت هوشمند دهد. را نشان میو ابزارهای سه نوع قدرت 

فناوری شامل، های شامل حوزه :الف( منابع مادیعبارتند از: 

 حساس برای تولید و بازپروری مواد، ساخت و تبدیلهای فناوری
نظامی، زیست محیطی و های کاالهای استراتژیک در حوزه

ابزارهای مجازی قدرت  :ب( منابع مجازی. اقتصادی است

توانند حامل پردازش، ذخیره و انتقال اطالعاتی باشند می هوشمند
قدرت های شوند. تمام مؤلفهمی نرم استفادههای که در حوزه

کان بسیج و ارتباطات و اطالعات، امهای مجازی در حوزه
های منعکس سازی قدرت هنجاری یک کشور را در حوزه

سازند که این روند همواره و می دست فراهم جغرافیایی دور

ج( . [23]ای پایان ناپذیر درحال تحول و تکامل استگونهبه

قدرت هوشمند از طریق عقالنیت ماهوی  :منابع معنوی

 درصدد کنترل روح، احساس و درک جوامع دیگر است. 

 و ابزارهای سه نوع قدرتها مؤلفه :(1)جدول 

 هاچالش ابزارها هامهارت هامؤلفه نوع قدرت

 اجبار، تهدید، ترس، طمع سخت
ظرفیت سازمانی، مهارت 

 سیاسی

های عملیات نظامی، کنش
دیپلماتیک، عملیات روانی/ 

 اطالعاتی

 بروز تنفر

 نرم

های مشترک، منافع ارزش
مشترک، جایگاه گروهی 

 الگوپردازی

 ایجاد چشم انداز جالب و
قابل قبول، ایجاد ارتباط 
مؤثر، هوش هیجانی، 

 های سازمانیمهارت

دیپلماسی عمومی، فرهنگی/ 
 ارتباطی، تصویرسازی ملی

احساس فریب خوردن و بی 
اعتباری و بی آبرویی اعمال 

 کننده قدرت

 هوشمند

هوشیاری محیطی، مسیریابی، 
سرعت و واکنش، انعطاف 
پذیری، تناسب با اهذاف و 

های قدرت ترکیب سرمایه
 مناسب یادگیری/رشد

 های ساختاریمهارت

وسخت با ماهیت ابزارهای نرم 
هوشمندانه، ابزارهای حساس در 

 مقابل تغییر

 هانبود یک یا چند مورد از مؤلفه

 )[2] منبع:)

نظران این دهد و البته صاحبفوق نشان می چنانچه جدول
کنند، قدرت هوشمند حالتی ترکیبی دارد که حوزه نیز تأیید می

 عناصر بسیاری در چگونگی آن موثر است. 
ه است. قرن حاضر شاهد دو قدرت همواره به شرایط وابست

به جایی قدرت میان جایی بزرگ در قدرت بوده است: جاجابه
در کشورها و پراکندگی قدرت کشورها میان بازیگران غیر دولتی. 

شدن، عناصر زاینده جدیدی ایجاد کننده یا از بین  یدوران جهان
برنده قدرت هستند و عناصر قدرت تغییر کرده است و کشورهای 

م استمرار و تداو مسئلهقدرت باید های برای تدوین استراتژی

با این حال قدرت همچنان  .[35]برگیردمبانی را دردگرگونی 
ای مؤثر است که قابلیت الزم برای مقابله با تهدیدها را مولفه
کند. جهانی شدن و انقالب اطالعات و ارتباطات، اهمیت می ایجاد
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همان ها اند. شبکهعناصر قدرت را تغییر داده را افزایش وها شبکه
متفاوتی از های ها، شکلشبکه متفاوتهای روابط هستند و گونه

کنند. فوکو از جمله اندیشمندانی است که بر می قدرت را ایجاد
اهمیت نسبت دانش و قدرت تاکید دارد. در عصر اطالعات امروز 

یک منبع مهم ها جاری در شبکههای کنترل و نظارت بر داده
توانند ایجاد قدرت کنند. می اطالعاتهای قدرت است و شبکه

 عات و دانش، خود منبع مهمی برای اعمال قدرت به شماراطال

بنابراین در عصر جهانی شدن، موفقیت در مدیریت این  .رودمی
عمومی و خصوصی، به استعداد، هوش محیطی و های شبکه

آلوین تافلر معتقد است: در  .[18]اشکال نوین قدرت وابسته است
ابزار اصلی دسترسی به  گذشته، به ترتیب زور و ثروتهای دوره

ترین ابزار حال حاضر، دانایی، برترین و مهم اند، ولی درقدرت بوده
قدرت است و همین مفهوم جا به جایی است که تحوالت جهان 

توان تأثیر جهانی شدن بر تحول مفهوم می زند.می معاصر را رقم

پراکندگی  :قدرت را در چهار مؤلفه بررسی کرد که عبارتند از

تغییر در منابع سنتی  چهره جدید قدرت، ،تقدر

 تغییر و جا به جایی در ابزار قدرت  ،قدرت

 

 معطوف به قدرتهای نظریه موازنه قوا و کنش
مهم سیاست خارجی است که به های توازن قدرت یکی از مؤلفه

دهد ضمن دستیابی به اهداف سیاسی و می یک کشور اجازه
کشورهای رقیب حفظ کند. تمرکز اقتصادی خود، خود را در برابر 

شود می باعث "یاری سیستم خود"بر بقا در چارچوب یک 
اساس سبی نیرو توجه کنند که اساساً برها به توزیع ندولت

خواهان حفظ ها تعریف شده است. در نتیجه، دولت "هاتوانایی"
یا در  ن قدرت خود نسبت به دیگران هستندیا حداکثر رساند

با تغییر واقعی و ها آن صورت تهدید یا وقتی که قدرت نسبی
یک  ، به چالش کشیده شود به گفته والت:نامطلوب توزیع توانایی

کشور ممکن است قدرت نسبی دیگری را از خارج، از طریق 

یا تضعیف و  اقدامات برای تقویت و بزرگ کردن اتحاد خود و"
اقدامات برای "از طریق  یا در داخل، "کوچک کردن یک مخالف
، برای افزایش نظامی قدرت و یا برای "افزایش توانایی اقتصادی

هوشمندانه. از دیدگاه واقع گرایانه، توازن های تدوین استراتژی
برای از بین بردن ها قدرت یک استراتژی اساسی برای دولت

ست. از آنجا که یک کشور هرگز تهدیدات یک قدرت مسلط ا
مورد اهداف واقعی دولت دیگر در نظام جهانی  تواند درنمی

شوند می هایی متوسلآنارشیک مطمئن باشد، معموالً به استراتژی
دهد در مقابل تهدیدهای احتمالی از امنیت می امکانها آن که به

ها و قدرت برخوردار شوند. توازن قوا را نظامی از اتحاد قدرت
برابری نسبی قدرت  دانند که در آن صلح و امنیت از طریقمی

چه کل منابع  میان دو بلوک رقیب برقرار گردد. قدرت جمع. هر
جمعیت، توانایی صنعتی  عنوان مثال:باشد )به تربیشیک کشور 

 ای برای دیگرانقدرت فنی و غیره(، تهدید بالقوه و نظامی،
تواند می تواند تهدیدآمیز باشد،می تواند باشد. اگرچه قدرتمی

داشته باشد. کشورهایی که قدرت باالیی دارند، توانایی ارزش نیز 
مجازات دشمنان و یا پاداش دادن به دوستان را دارند. بنابراین، 

ای برای رت کل دولت دیگر ممکن است انگیزهبه خودی خود، قد
کنند می گرا استداللاقعمتعادل سازی قدرت برتر باشد. محققان و

ی در ایجاد تعادل در یک تر منافع مشترککه کشورهای ضعیف
کشور قدرتمندتر دارند و کشور مسلط برای جلوگیری از این 

توازن قدرت در توزیع بین المللی  .[41]گرایش بسیار کم است
عنوان توازن قدرت ساده یا پیچیده ظاهر شود. تواند بهمی قدرت

های دو کشور وجود در توازن ساده قدرت، نوعی برابری بین قدرت
که توازن پیچیده قدرت به شرایط بیش از دو رقابت حالیدارد در 

در پیچیدگی توازن قدرت اشاره دارد. برخی دیگر از نویسندگان 
اند. نظامی بررسی کردههای نیز توازن نرم و سخت را از جنبه

توازن نرم با کاهش و تضعیف قدرت نسبی کشورهای تهدیدکننده 
انبه با سایر کشورها از طریق فشار دوجانبه و هماهنگی چند ج

نسبی دولت  شود. قدرت حامی برای تضعیف قدرتمی انجام
گونه تعهد و اتحاد رسمی، به رقبای کشور تهدید کننده بدون هیچ
دشمن یکی از  فروشد. تجهیزمی تهدید کننده اسلحه

 کشور عالوه، یکهتعادل نرم نظامی است. بهای استراتژی
عنوان سالحی برای یحات بهاند از مذاکرات کنترل تسلتومی

محدود کردن و تضعیف قدرت نسبی دولت تهدید کننده استفاده 
تواند به یک کشور کمک می کند. استراتژی تعادل نرم نظامی

کند تا قدرت نسبی رقبا را تضعیف کرده و به نوبه خود امنیت خود 
را افزایش دهد. استراتژی متعادل سازی غیر نظامی یعنی 

نظامی برای تضعیف قدرت نسبی رقبا با محاصره  غیرهای تالش
و فشارهای اقتصادی به اقتصاد ها اقتصادی. تحریمهای و تحریم

رساند و قدرت نسبی دولت تهدید کننده را می رقیب آسیب
مختلف متوازن سازی نرم های استراتژی 2کند. شکل می تضعیف

  .[26]دهدمی نظامی و غیر نظامی را نشان

 متوازن سازی کشورهاهای ریخت شناسی استراتژی :(2) جدول

 غیر نظامی نظامی تعریف

 متوازن سازی سخت
 در مقابل رقبا تقویت قدرت کشور

 متوازن سازی سخت نظامی
متوازن سازی نظامی داخلی: مسابقه تسلیحاتی، بسیج 

 متوازن سازی سخت غیر نظامی
 استراتژیک به متحدینهای انتقال تکنولوژی
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1399، زمستان 1، شماره 3دوره                                                                                آمایش سیاسی فضا فصلنامه  

 اقتصادی استراتژیک به متحدینهای کمک خارجی: تشکیل ائتالفمتوازن سازی نظامی  نظامی

 متوازن سازی نرم
 تضعیف قدرت نسبی رقبا برای افزایش امنیت

 متوازن سازی نظامی نرم
تالش برای کنترل  فروش تسلیحات به دشمن دشمن،

 تسلیحاتی دشمن

 متوازن سازی نرم غیر نظامی
عدم همکاری  تحریم و محاصره اقتصادی
 استراتژیک

(Source: 26)  

 

انکار سرزمینی نیز یکی از  عالوه بر این، به گفته پپه
مؤثرترین ابزارها در استراتژی متعادل سازی کشورهای دخیل در 
 نظام موازنه قوا به اتحاد با کشورهای نزدیک و دوست متوسل

دست ظت از خود موقعیت قدرتی بهتری بهشوند تا ضمن حفامی
آورند. سیستم موازنه قوا مشخصاٌ پدیده تاریخی سیاست در اروپای 

گردد که به نوبه خود از می ویژه در قرن نوزدهم اطالقهب مدرن
ای از چندین سیستم اتحادی میان کشورهای بزرگ آن مجموعه

خوش م بین المللی دستتساره تشکیل شده بود. هنگامی که سیق
ترین زمان برای درک ابعاد شود مناسبمی تغییرات شدیدی

جایی  جابهساخت توازن قوا در جهان یا مناطق است. 

سیاسی های تغییر در میزان همبستگی بلوکترکیبات قدرت، 

های و ریسکها بزرگ جدید، فرصتهای امنیتی و یا ظهور قدرت

 .[17]آوردمی جدیدی را در روابط کشورها با یکدیگر به وجود

 ساخت هرج و مرج گونه نظام جهانی، همواره کشورها را وادار
منابع محدودشان در جهت به کند تا با اختصاص بخشی از می

وجود آوردن و آماده نگاه داشتن نیروهای مسلح)قدرت سخت(، 
شان تالش کنند. موازنه قوا فرایندی پیوسته برای حفظ موجودیت

پذیرد می است که در سیستم هرج و مرج گونه جهانی صورت
حتی اگر همه کشورها تمایلی به برقراری توازن قوا نداشته باشند، 

ش یک یا تعدادی از کشورها برای افزایش توان و قدرت اما تال
کند و کشورهای دیگر را ناگزیر می خود ناخواسته تهدیداتی ایجاد

کند. بدین ترتیب فرایند موازنه می از وارد شدن به چرخه توازن قوا
ژئوپلیتیک و موضوعی ضروری و های قوا، نیروی محرک کنش

شدت و ضعف آن موثر توانند در می همیشگی است و کشورها
 .[17]باشند نه در وجود یا عدم وجود آن

 
 فرایند و چگونکی کاربرد قدرت نرم (:1) شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به دو تواند می تحوالت مفهوم قدرت، توازن قواهمانند 
دسته بندی  صورت توازن نرم و توازن سخت صورت پذیرد. این

وا که از زمان پایان جنگ نظامی موازنه قبرای توصیف اشکال غیر
عراق و پس از آن به کار رفته،  2003ویژه در طول جنگ سرد، به

عنوان یک استراتژی در بسیاری از شود. توازن نرم بهمی استفاده
مانند برزیل، هند، آفریقای جنوبی و کشورهای در حال توسعه 

نداشتن یک نیروی ها آن غیره انجام شده است که وجه مشترک
افتد که کشورهای می نظامی قوی است. موازنه نرم هنگامی اتفاق

 هدف کشور افزایش قدرت در مقابل کشور رقیب است.

 برد.کشور استراتژی توازن قوای سخت را برای شکل دادن به اتحادهای نظامی به کار می
 گیرد.کار میهای استراتژیک، تکنولوژیک و اقتصادی را برای متحدین علیه رقبا بهکشور کمک

 

 

 
 موازنه سخت

 

 هدف کشور، تضعیف یا تحدید حوزه عمل کشور رقیب است.

اقتصادی برای متحدین کشورهای  وهدف کشور تضعیف قدرت کشور رقیب از طریق ایجاد امکانات امنیتی 
 رقیب است.

کند یا متحدین کشورهای رقیب را های جدید ایجاد میکشور با هدف از بین بردن اعتبار کشور رقیب ائتالف
 کند.جذب می

 
 موازنه نرم
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1399ن ، زمستا1، شماره 3دوره                                                                        فصلنامه آمایش سیاسی فضا  

تر را تر تصمیم بگیرند که سلطه و نفوذ یک کشور قویضعیف
وازن تر چنان زیاد باشد که تنبپذیرند، اما مزیت نظامی دولت قوی

قوای سنتی )سخت( غیرقابل اجرا یا حتی غیرممکن باشد. 
شود، بلکه از رم از طریق تالش نظامی انجام نمیبنابراین توازن ن

 اقتصادی، دیپلماتیک و نهادی انجامهای طریق ترکیبی از روش

ابزارهای غیر نظامی برای "شود. به عبارت دیگر، توازن نرم از می
 نظامی یکهای د کردن و تضعیف سیاستبه تأخیر انداختن، ناامی

چگونگی این فرایند  1شود. شکل می کار گرفتههجانبه تهاجمی ب
 دهد.می را نشان

کنند که متعادل سازی قدرت می طرفداران توازن نرم اظهار
عدم وجود یک ابرقدرت دلیل یل جهان پس از جنگ سرد بهدر اوا

محققان مطرح شده  سؤال اصلی که توسطای ندارد. رقیب، فایده
این است که چگونه بدون استفاده از ابزارهای قدرت سخت، یک 

سویی کند که هممی شود. پل ادعامی کشور مسلط رام یا متوازن
های نسبتاً ضعیف برای تشکیل تواناییهای سیاسی برای دولت

دفاعی و بازدارندگی خود در یک سیستم تعادل نرم ضروری است. 
طور تواند اقتصادی یا استراتژیک باشد، یا همانمی سوییاین هم

عنوان یک تواند بهمی سوییکند، این هممی که اسنایدر استدالل
 توافق ضمنی براساس منافع مشترک تعریف شود، که بعدا

 همچنین تصورتواند به یک ائتالف رسمی تبدیل شود. می
شود که متعادل سازی نرم یک استراتژی صریح برای محدود می

 کردن قدرت دولت غالب است. 
 : رفتار متوازن کننده(3) جدول

 کلیدیهای استراتژی سرشت رقابت 

 توازن سخت
ترین اهمیت را شدید، باز. غالباً با حاصل جمع صفر. سود نسبی بیش

 دارد.
 شدن بازوها. اتحاد رسمی، یا هر دو.جمع 

 توازن نرم
 پنهان، حال جمع غیر صفر.

 در حال حاضر دستاوردهای نسبی. نگرانی محدود.

 تجمع محدود سالح.
 تفاهمات امنیتی غیر رسمی، ضمنی یا موقت

در میان کشورهای تحت تأثیر، در داخل یا خارج از نهادهای بین 
 گیری.المللی. استراتژی پیش

 ([38])منبع
 

در مفهوم و  ،رسد با تحول در مفهوم قدرتمی به نظر
موازنه قدرت نیز تغییراتی ایجاد شده است یا دست کم های روش

جدیدی برای ایجاد توازن قوا در جهان رایج شده است. های راه
و نیروها و  ابررسی وضعیت توزیع قدرت در جنوب غرب آسی

در ادامه به بحث گذاشته شده  ،توازن قوا دراین منطقههای جهت
 است.

 

 پژوهش:های یافته

 جنوب غرب آسیا موجودیتی همواره نامتوازن
نگاهی به نقشه جغرافیای سیاسی جنوب غرب آسیا و جداول 
آماری مربوط به جمعیت و حجم اقتصاد و تجارت و تجهیزات و 

دهد که این منطقه از جنبه می آسانی نشانتسلیحات نظامی به 
نطقه کشورهای قدرت سخت آشکارا نامتوازن است. در این م

ای مانند قطر و بحرین در کنار کشورهای بسیار کوچک حتی ذره
اند وسیع و پرجمعیتی مانند عربستان و ترکیه و ایران قرار گرفته

با  هاآن که گاهی اختالف جمعیت یا اختالف وسعت سرزمینی
اقدامات نامناسب، رسد. از دید توازن قوا، می برابرها هم به ده

های اشتباه کشورهای کوچک های نادرست و حرکتسیاست
ممکن است نتایج مهلکی به همراه داشته باشد. صرف نظر از 

شوند به می گرایش ایدئولوژیک، این کشورها معموالً مجبور

نبال ایمنی در اتحادها رقابتی متوسل شوند یا به دهای تاکتیک
 باشند. وقتی ماهیت سیستم از دو قطبی به موازنه قدرت تغییر

سیاسی معنی داری های کند، چنین کشورهای پیرامونی گزینهمی
کند و برای جلوگیری از مداخله هر کاری از دستشان می پیدا

دهند. بنابراین کشورهای کوچک نسبت به می آید انجاممیبر
نسبت به تغییرات در محیط خارجی بسیار  های بزرگقدرت

ترین و فراگیرترین ترین، طبیعیستند. ضعف رایجحساس ه
دیدگاه از خود در دولت کوچک است و این درک از آسیب 

کند تا تصدیق می کوچک را مجبورهای خود دولتهای پذیری

هرگز، به تنهایی یا در یک گروه کوچک، تأثیر قابل "کنند که 
 .[31]"وی سیستم ندارندتوجهی بر ر

سیس در کنار سوی دیگر کشورهای نوپا و تازه تا از
ها آن که تجربه و پیشینهاند کهن و استواری قرار گرفتههای تمدن

هیچ تناسبی با هم ندارد. ایران از هزاران سال پیش در این منطقه 
نوپایی که هنوز  ته و بازیگری کرده است و کشورهایوجود داش

اند. در یک پژوهش علمی که توسط پیشگاهی نرسیدهبه یک قرن 
تصمیم گیری چند متغیر انجام های فرد و همکاران با تلفیق روش

شده است، بر مبنای عوامل مختلف تعیین کننده قدرت 
ملی)قدرت سخت(، کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا در سه 

که در سطح اول کشورهای ترکیه و اند سطح دسته بندی شده
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، در سطح دوم کشورهای عربستان سعودی، اسرائیل و مصر ایران
ردن، امارات، لبنان، عمان، و در سطح سوم کشورهای سوریه، ا

همچنین  .[8]اندیت، یمن، بحرین و قطر قرار گرفتهکو عراق،
درت کشورهای افشردی و مدنی در پژوهش دیگری سطح بندی ق

که به اند اساس مدل فوکس تعیین کردهجنوب غرب آسیا را بر

در عین حال کشور امارات به لطف قدرت  .[4]است 2 شرح شکل
های اخیر به یک بازیگر مهم در خاورمیانه اقتصادی خود در سال

و شمال آفریقا تبدیل شده و از قدرت سخت در کشورهایی مانند 
همچنین قطر به  .[9]یمن و لیبی آشکارا استفاده کرده است

-مالی قوی، توان دیپلماسی با بُرد منطقهپشتوانه توان اقتصادی و 

های ای، کمکرندهای پرشمار و تأثیرگذار رسانهای و جهانی، ب
ک بازیگر زدایی و... سرانجام به عنوان یگری و تنشمالی، میانجی

قه های درگیر منطداری از طـرفگذار به طرفداری و جانبتأثیر
ر قرار داده ای را تحت تأثیروی آورده و توازن قوای منطقه

  .[12]است
بنابراین عدم توازن قوا ویژگی اصلی منطقه جنوب غرب آسیا 
و حتی خاورمیانه بوده و هست و در چنین فضای نابرابری طبیعی 

و ها ای از کنشهر تحرک و دگرگونی قدرتی زنجیره است که
 را به دنبال دارد و به تعبیر والت معمای امنیت را ایجادها واکنش

 ی در منطقه بدون تردید بی ثباتیپیامد ایجاد معمای امنیت کند.می

خور است که از زمان فروپاشی و ناامنی است و از همین آبش
ی ثبات و امنیت به خود امپراطوری عثمانی، این منطقه هرگز رو

اند ثباتی بودهرها در درون دچار بی تعادلی و بییا کشو ندیده است
با هم  قدرتی بوده وهای کنشو یا با همسایگان خود درگیر 

اند. از آنجا که زیست سیاسی کم عمر و تجربه سرشاخ بوده
در درازای  ،دوجانبه و چند جانبه بسیار اندک بوده استهای کنش

ترین ابزارها و تاریخ این منطقه همواره قدرت سخت از مهم
های کنش سیاسی و ژئوپلیتیک بین این کشورها بوده و روش

 تاریخی، خاورمیانه با سیستم توازن قدرت تفسیر هست. از نظر
شود. یعنی منطقه با تئوری توازن قدرت مفهوم سازی شده می

است. این منطقه با مفاهیمی مانند رئال پولیتیک، ژئوپلیتیک، 
ژئواستراتژیک، امنیت، جنگ و ترور ساخته شده است. به لحاظ 

وان منطقه عنمنطقه از زمان جنگ جهانی اول به تاریخی، این
بزرگ و های بازی، تضاد منافع، مبارزات سلطه طلبانه قدرت

خارجی شناخته شده است. روابط رقابتی بین ایران و های قدرت
عربستان سعودی منعکس کننده نظریه تعادل کالسیک قدرت در 

ترین راه برای . در این مدت بازیگران بزرگ سادهاین منطقه است
گری و تجهیز و تسلیح ه در نظامیایجاد توازن قوا را هموار

این که هم اکنون از و اند و پر کردن انبار مهمات دانستهها ارتش
 شود بیراه نیست. می عنوان انبار باروت نام بردهخاورمیانه به

 
 : وضعیت سطح بندی قدرت در جنوب غرب آسیا و حاشیه مدیترانه(2) شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توزان قوا در جنوب غرب آسیا مسئلهخیزش عربی و 
ترین دوران خارومیانه شاهد یکی از متالطم 2010از آغاز سال 

ای در وده است. سیستم تعادل قدرت منطقهتاریخی خود ب
اساس بازیگرانی مانند عراق، ایران، اسرائیل، مصر و خاورمیانه بر

شروع به تغییر کرد. پس  2000ترکیه برپا بوده است که از سال 
، توازن قوا در 2003عراق توسط ایاالت متحده در سال  اشغالاز 

ه نه تنها عراق را ب ،خاورمیانه تغییر کرد. حمله آمریکا به عراق
ای در برابر ایران حذف کرد منطقه "متعادل کننده"عنوان یک 

ای عنوان یک قدرت منطقهلکه همچنین ناخواسته ایران را بهب
غرب آسیا را نقطه که همزمان منطقه جنوبارتقا بخشید، در حالی

تروریستی تکفیری کرد که ایاالت متحده، های تجمع گروه
دیدند می اروپایی، اسرائیل و ایران را دشمنان اصلیهای قدرت
های ضروری است. در سالها آن رزه خشونت آمیز علیهکه مبا

 عربی در منطقههای و انقالبها یعنی قیام"خیزش عربی"اولیه 
ای، نبود یک توازن قدرت منطقهویژگی اصلی  2011در سال 

ای بود. مراکز قدرت سنتی اعراب مانند قاهره، قدرت بزرگ منطقه
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دیل شد. رئیس داخلی تبهای دمشق و بغداد به مراکز خشونت
جمهور مصر در انقالب مصر سرنگون شد. به همین ترتیب، عراق 

توازن قوا در سیاست خاورمیانه نبود. در این های دیگر از ستون
روند، لیبی، مصر و سوریه از مدار متوازن کنندگان قدرت در 
خاورمیانه خارج شدند و خال قدرت زیادی در منطقه ایجاد شد. در 

نون اصلی مبارزه و جنگ اخلی سوریه به کادهای واقع شورش
ای جدید و حتی مبارزات جهانی بر سر نتیجه تبدیل سرد منطقه

ای باعث شد که های منطقهند بحران سوریه با رقابتشد. پیو
ای ای و فرامنطقهدر این کشور از سطح ملی به منطقهها درگیری

های مختلف هبه انگیز ای هر یک بناسرایت کند و بازیگران منطقه

این جنگ نه تنها رژیم اسد را در   .[11]درگیر بحران سوریه شوند
جهادی را نیز های برابر نیروهای شورشی قرار داد بلکه سازمان

وارد صحنه کرد. شیوخ خلیج فارس و ایاالت متحده برای 
شورشی پشتیبانی مالی و تسلیحاتی ارسال کردند. های گروه

همه مستقیما برای حمایت از رژیم اسد  ایران، حزب اهلل و روسیه
وارد عمل شدند. جنگ سوریه از شورش به جنگ داخلی به 

بزرگ های ای تبدیل شده بود که حتی قدرتمنطقههای درگیری
حل جهانی را نیز درگیر کرده بود. علی رغم این واقعیت که کامالً 

 هایاسرائیل در لیست اولویت-نشده باقی ماند، درگیری اعراب

  .[39]کشورهای منطقه کاهش یافتتربیش
استراتژی ایاالت متحده برای تغییر کانون قدرت خود از 
خاورمیانه به آسیا و اقیانوسیه منجر به رقابت جدیدی از قدرت 

دلیل بحران سوریه در مونیک در خاورمیانه شد. روسیه بههژ
خاورمیانه مستقر شد و استراتژی جایگزینی ایاالت متحده در 

های جهان عرب پس از خیزشمنطقه را در پیش گرفت. 
تالش ای مانند عربستان سعودی و ترکیه در های منطقهقدرت

ای ایران و محدود نمودن آن که برای جلوگیری از نفوذ منطقه
ایش ای افزبه شکل قابل مالحظه 2001سپتامبر  11پس از واقعه 

های تروریستی در کشورهای سوریه یافته بود، به حمایت از گروه
سنی را تشدید -و عراق پرداختند و فرقه گرایی و تنش میان شیعه

های لت و توسعه ترکیه که یکی از شاخهحزب عدا .[21]نمودند
 تا درالمسلمین به رهبری اردوغان است، تالش کرد  اخوان

ای ترکیه با حمایت از محمد مرسی راستای بهبود جایگاه منطقه
رهبر اخوان در مصر در ایجاد حکومت جدید در منطقه ایفای نقش 
کند و ترکیه را به عنوان الگوی دموکراسی اسالمی در منطقه 

 2011ر سال اما با رفتن به باتالق بحران سوریه دمطرح نماید. 
ن سعودی عربستاای خود خارج شد. از سیاست رهبری منطقه
برای  ای ایران در دهه اخیر را تهدیدیروند تقویت جایگاه منطقه

ورد که باید از آمی ای خود به حسابمنافع و امنیت ملی و منطقه
نمود. این کشور ای و بین المللی با آن مقابله طریق اجماع منطقه

ومت بشار اسد های سلفی به دنبال برکناری حکبا حمایت از گروه
در سوریه و حکومت شیعی در عراق و جلوگیری از توسعه نفوذ 
ایران در منطقه خاورمیانه شد. با برکناری محمد مرسی و تضعیف 

های محور سنی در سوریه خوان المسلمین در مصر ناکامیجریان ا
و عراق کشورهای طرفدار اسالم میانه رو نظیر ترکیه و قطر به 

شیعی و روسیه پیش رفتند و شکاف میان  سمت تعامل با محور
وجود هگرایی افراطی و میانه رو در محور سنی بطرفداران اسالم

 آمد.
ای جدید ایجاد شده، در یک سو محور در موازنه قوای منطقه

شیعه متشکل از ایران، عراق، سوریه و حزب ااهلل لبنان با حمایت 
عربستان سعودی، روسیه و در سوی دیگر محور سنی متشکل از 

امارات متحده عربی، قطر و ترکیه با حمایت آمریکا قرار گرفته 
ای میان ایران و گران موازنه قوای منطقهاست. بسیاری از تحلیل

دانند که می عربستان سعودی را یک جنگ سرد در سطح منطقه

یکی از  .[36]کندمی عنوان ابزار استفادهاز فرقه گرایی به
های ای پس از خیزشتوجه موازنه قوای منطقه های قابلویژگی

قطر و امارات و نیز اخیر جهان عرب نقش بازیگران کوچک مانند 
های تروریستی و تکفیری مورد دولتی یا گروهبازیگران غیر

حمایت عربستان سعودی و ترکیه در منازعات سوریه و عراق 
 است. 

تشدید های جهان عرب محور اصلی موازنه قوا پس از خیزش
گرایی در سطح منطقه خاورمیانه در کشورهای بحرین، یمن، فرقه

که ترکیه در محور سنی با وجود این .[22]سوریه و عراق بوده است
به دنبال تغییر نظم  کرد ومی گرایان میانه رو حمایتاز اسالم

ی محافظه کار هاای و سرنگونی حکومتموجود منطقه
عربستان سعودی که از یگر اقتدارگرای عرب بود. از طرف د

بال حفظ نظم موجود کرد و به دنمی گرایان افراطی حمایتاسالم
های اقتدارگرای عرب بود، در کنار یکدیگر قرار و تثبیت حکومت

سلطنت  در عربستان به 2015ملک سلمان، که در دسامبر گرفتند. 
 ای را دنبال کرد و عملیات یمن را دررسید، سیاست عوام فریبانه

ای تبدیل شدن به ماه مارس آغاز کرد، که نمایانگر آرزویش بر
ای در خاورمیانه بود. این رقابت برای تبدیل یک هژمونی منطقه

ای جدید خاورمیانه بین ایران و عربستان هژمون منطقهشدن به 
سعودی، دو قدرت رقیب تاریخی منطقه آکادمیک آغاز شد. یمن 

یل شدند. از ن دو قدرت تبدو سوریه به مناطق جنگ نیابتی بی
در  1+  5ای بین ایران و کشورهای طرف دیگر، آشتی هسته

و صلح ایران و آمریکا برای تشدید رقابت بین  2015ژوئیه 
ای بین در خاورمیانه توازن قوای سادهعربستان و ایران آغاز شد. 

معنای محدود وجود دارد، در حالی که توازن ایران و عربستان به
ان، عربستان، ترکیه و قدرت ممکن است شامل ایر پیچیده
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ای باشد. ایران و عربستان سعودی عنوان قدرت منطقهاسرائیل به
وپلیتیک ای در ژئمنطقههای عنوان قدرتبه 2011پس از سال 

اند. ایران و عربستان سعودی پس از سال خاورمیانه اثر گذار بوده
کردند و به یک رقابت زه برای توازن قوا را آغاز مبار 2011

ای مشغول شدند که به تعبیر برخی هژمونیک منطقه

 .دهدمی نظران به شکل جنگ نیابتی خود را نشانصاحب
ای، روسیه ه ایجاد شده توسط بازیگران منطقهدر کنار موازن

ن متحد محور سنی عنوانوان متحد محور شیعی و آمریکا بهعبه
ی اروپایی آمریکا و روسیه کشورهاخالف اند. برایفای نقش نموده

های مردمی در کشورهای تونس و با وجود حمایت از خیزش
اند. در پیش نگرفتهمصر، در مورد جنوب غرب آسیا سیاست فعالی 

تنها پس از وقوع حوادث تروریستی در کشورهای اروپایی سیاست 
های سوریه و عراق محدود نمودن اتحادیه اروپا در قبال بحران

در مناطق امن در ها آن جویان به اروپا و اسکان دادنپناه ورود
کشورهای خود بوده است. نگرانی کشورهای اروپایی از تروریسم 

با همکاری روسیه و ها آن جویان موجب گردید کهو بحران پناه
ای مانند ایران و ترکیه به دنبال پایان دادن به های منطقهقدرت

یزش اخیر جهان عرب آمریکا و بحران سوریه باشند. پس از خ
ی در قبال منطقه خاورمیانه روسیه سیاست خارجی متفاوت

اند. شاید تنها نقطه اشتراک میان سیاست خارجی آمریکا و داشته
ه است. البته نخبگان روسیه در منطقه خاورمیانه نابودی داعش بود

های آمریکا را علت قدرت گیری داعش در منطقه روسیه سیاست
 دانند.می انهخاورمی

های اخیر جهان عرب سیاست خارجی آمریکا در قبال خیزش
 ها به ریاست باراکحاکمیت دموکرات( توان به دو دوره: الفمی را

خواهان به ریاست دونالد ترامپ اوباما، ب( حاکمیت جمهوری
تقسیم نمود. سیاست خارجی آمریکا در دوران ریاست اوباما بر 

های های ناشی از خیزشیکا در بحرانم مداخله گسترده آمرعد
اخیر جهان عرب در منطقه خاورمیانه به دلیل تهدید غیرمستقیم 

ای مانند ایران در های منطقهبرای منافع آمریکا و تعامل با قدرت
چهارچوب برجام مبتنی بود. بر این اساس آمریکا تنها زمانی در 

نمود که تهدیدی می طور گسترده دخالتهای خاورمیانه بهبحران
مستقیم برای منافع آمریکا باشد. اما سیاست خارجی آمریکا در 

ای خود دوران ریاست ترامپ بر حمایت آمریکا از متحدان منطقه
ای ایران به رهبری عربستان سعودی و محدود نمودن نفوذ منطقه

در خاورمیانه و کاهش تعامل با ایران در چهارچوب برجام مبتنی 

 .بود
 

 ان کوچکبازیگر

عنوان اری، قطر و امارات متحده عربی بهاز نظر ساخت   

ای، ایران و چک همسایه دو کشور قدرتمند منطقهکشورهای کو
اختالفات مرزی دارند ها آن هستند که هر دو با عربستان سعودی

خارجی مشابهی را های سیاستها آن توان انتظار داشت کهمی و
باید انگیزه می ساختار هرج و مرج بین المللیدنبال کنند. جغرافیا و 

دوحه و ابوظبی را برای همکاری با هم تشویق کند، اما این 
ای در خاورمیانه طقهکشورها رویکرد متفاوتی نسبت به مسائل من

بهار عربی زمینه را  دارند.ها آن و چگونگی واگرایی روابط خارجی
جی هر دو کشور سیاست خارهای طلبیگیر جاهبرای شتاب چشم

کنترل و شکل دادن "هر دو کشور برای های فراهم کرد. تالش
د. که سرانجام این دو کشور بو "به جهت تغییرات در جهان عرب

ای با امارات متحده عربی در تضاد قرار داد. اگرچه ایندهطور فزرا به
فعلی های نشان دهد که خصومتها آن ممکن است کوچک بودن

دیری نپاید که دوحه و ابوظبی به دالیل ساختاری موقتی است و 
سنتی کشور کوچک، مدیریت های مجبور به بازگشت به سیاست

 اختالفات خود و از سرگیری همکاری شوند.
امارات و قطر با وجود رشد روزافزون جمعیت، توسعه سریع 

نظامی، وقتی های داخلی، ثروت نفت و گاز و سطح باالی هزینه
شوند، همچنان کشورهای می نتی اندازه گیریسهای با شاخص

در  142و  92رتبه  کوچکی هستند. به ترتیب، امارات و قطر در
ترین کشورهای جهان از نظر سازمان ملل و از فهرست پرجمعیت
قرار دارند. برای بیان این نکته: قطر  164و  115نظر سرزمینی در 

که است، در حالی از جامائیکا کوچکتراز نظر جمعیت از وانواتو و 
برابر امارات متحده عربی سرزمینی برابر با اتریش و جمعیتی 

بندی قدرت نظامی که نیروی انسانی هندوراس دارد. از نظر رتبه
 را در نظرها کمی و کیفی و همچنین هزینههای موجود، قابلیت

گیرد، امارات متحده عربی در مقایسه با موقعیت پایین قطر در می
  .[31]جهان قرار دارد 65در رتبه و ( 136)از  100

 قطر
گسترش روابط امنیتی قطر با ترکیه و به میزان کمتری،  

ایران برای ایجاد تعادل در برابر تهدیدهای عربستان و امارات و 
واکنش کالسیک  تقویت حاکمیت اقتصادی و سیاسی خود، یک

 پذیری بود. دولت کوچک به آسیب
کامالً واقعی با همه، این را در طول تمایل قطر به گفتگوی 

عنوان یک سیاست نشان داده است. این دقیقاً همان ها بهسال
عنوان یک واسطه ی است که باعث شده است بتواند بهچیز

عنوان مثال، در شود. این یک عامل حیاتی بود، به ارزشمند تبدیل
مذاکره برای آزادی گروهبان آمریکایی بوو برگدال از اسارت 

ایتالیایی های . این در تحویل آزادی گروگان2014طالبان در سال 
شدند، نقش مهمی داشت. النصره سال می که در سوریه نگهداری

، به 2017نفر از شهروندان خود در سال  26بعد و برای آزادی 
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1399ن ، زمستا1، شماره 3دوره                                                                        فصلنامه آمایش سیاسی فضا  

ماه در اسارت شبه نظامیان شیعه طرفدار ایران در عراق  16مدت 
د انعطاف پذیری ایدئولوژیک و بود. این مشخصات منحصر به فر

هویت متمایز سیاست داخلی و خارجی است که با انرژی 
شود، به دوحه قدرت داده است تا بر می هیدروکربن پشتیبانی

فریقای شمالی مبارزات برای قدرت سیاسی )جغرافیایی( در آ
گذارد، شاخ )سومالی، سودان( و شام )لبنان، )لیبی، مصر( تأثیر 

در ساخته است تا تحت تأثیر (. الجزیره قطر را قافلسطین، سوریه
ای قرار گیرد که بسیار فراتر از انتظار برای یک کشور منطقه

کوچک معمولی )یا حتی غیرمعمول( است. 

، 2006ل ویژه پس از راه اندازی از الجزیره انگلیسی در سابه
عنوان یک بازیگر عرب تعریف کرد. به سرعت وضعیت قطر را به

زایش محبوبیت و نفوذ آن، تهدیدهای موجود برای وضع با اف
موجود نیز افزایش یافت تا جایی که کشورهای عربی شکایتی 
رسمی از دوحه در مورد گزارش انتقادی شبکه ارائه داده بود و 
سیاست گذاران در عمان، کویت و امارات به مقامات غربی هشدار 

 تی در کل منطقهدادند که الجزیره باعث ایجاد نفرت و بی ثبا
عنوان ابزاری برای ارتقا منافع قطر و شود. اهمیت الجزیره بهمی

گسترش خودمختاری آن از طریق کنترل اطالعات در اوج آغاز 
هایی شد که بهار عربی هنگامی که منجر به پوشش انقالب

های تونس، مصر و لیبی را گرفتار کرده بود نمایان شد. توانایی
سطح های جزیره تجسم یافته است برای بازیقدرت نرم که در ال

شود.می منطقه به خوبی استفاده

ای از مخالفان از ه بر این، قطر میزبان طیف گستردهعالو
ارزشمندی برای جاه های سراسر جهان اسالم شد که واسطه

گونه تناقضی ترده دوحه شدند و حاکمان قطر هیچگسهای طلبی
فراهم آوردن پناهگاه برای و زمان لیبرالیسم  در پذیرفتن هم

های های مختلف مرتبط با اخوان المسلمین و سایر گروهشخصیت
 بینند. گرا نمیاسالم

را برای تمایز دادن تالش قطر  "ظریف"وا مفهوم قدرت کامر
برای تأثیرگذاری در حوادث خارج از مرزهای خود از قدرت نرم 

 .[27]وضیح داده شد، معرفی کردکه توسط جوزف نای و دیگران ت
مقصدی  وان اسلو، ژنو یا وین جهان اسالم؛عندوحه خود را به

جویان برای انجام گفتگوهای محرمانه، اگر نه برای هدف جنگ
محدودی را در این نقش به دست های داند و موفقیتمی مخفیانه

آورده است. وجه مشترک در همه این تعامالت نیاز آشکار حاکمان 
های منظم درباره استقالل خود به مردم خود قطر به ارائه یادآوری

 و دوستان و دشمنان خارجی است. 

 امارات متحده عربی
امارات متحده عربی برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود 

کوچک بودن، ابتدا به دنبال ایجاد تعادل های و فرار از محدودیت

رقابت ژئوپلیتیک بلکه از  در تهدید عربستان بودند نه از طریق
ه ضمن پیگیری سیاست خارجی طریق رشد بخش خصوصی ک

 1987کارانه، باعث رونق فدراسیون شد. امارات در سال محافظه
لجستیکی و تجاری، از جمله تاسیس های با حمایت از زیرساخت

به کشوری با ترین منطقه آزاد منطقه، جبل علی اولین و بزرگ
گیر، امارات متحده . پیامد این تحول چشمدرآمد باال تبدیل شد

عربی با به چالش کشیدن رهبری عربستان در موضوعات مختلف 
از تجارت آزاد تا بازسازی عراق، به دنبال برهم زدن نظم سنتی 

بود که امارات و  2008اقتصادی منطقه بود. اوج آن در سال 
عربستان سعودی درگیری داشتند که آیا یک بانک مرکزی 

معروف به شورای پولی خلیج شورای همکاری خلیج فارس، 
 فارس، باید در ریاض یا ابوظبی واقع شود. 

، اقتصاد دبی به طور متوسط 2008و  2000های بین سال
کرد، حتی از چین و هند در همان دوره می درصد رشد 13ساالنه 

. این واقعیت که بسیاری از امکانات در اقیانوس هند بود ترسریع
بربرا( دارای قابلیت استفاده دوگانه غربی به ویژه )عدن، آساب، 

هستند و به امارات متحده عربی امکان حضور نیروی دریایی و 
باعث نارضایتی دهد که می هوایی در کنار منافع تجاری خود را

شده است.  ای محصور در خشکی مانند اتیوپیمنطقههای قدرت
ادرات، بر مسیرهای واردات و ص سلطه تقریباً کامل اماراتاز  هاآن

که با حمایت نظامی از دشمنان تاریخی خود در اریتره و سومالی 
. داردترس  شودمی پشتیبانی

د که چرا امارات متحده دهمی توضیح انداز جهانی چشم
ی ترین بازیگر خلیج فارس در عملیات ضد دزدی دریایعربی فعال

ترین مداخله گر در سیاست در اقیانوس هند و همچنین مداوم
داخلی سومالی بوده است. همچنین مشارکت آن در جنگ یمن 

کند. شکی نیست که اتحاد امارات با عربستان می را روشن
از ترس تجاوز ایران به شبه جزیره ها سعودی در مقابله با حوثی

این تعامل نظامی همچنین باید  عربستان است. با این حال
عربی برای عنوان بخشی از تالش گسترده امارات متحده به

محوری در اطراف دریای سرخ و اقیانوس های اشغال موقعیت
له با تهدید هند غربی درک شود. امارات متحده عربی با هدف مقاب

جزیره  دو دشمن بزرگ ابوظبی، ایران انقالبی و اخوان المسلمین
سقطرا یمن را تصرف کرده و روابط تجاری، سیاسی و نظامی 

سواحل دریا برقرار کرده است و این صمیمی با نخبگان در سراسر 
امر حیاتی است نفوذ از لیبی در دریای مدیترانه از طریق دریای 

افزایی ابتکاری ریای عرب و سواحل شرق آفریقا. همسرخ تا د
کند. دامن می تجاری، امارات را از رقبای خود جدا -قدرت دریایی

تواند می یزدن به جاه طلبی افسار گسیخته با ثروت رهبران ابوظب
عنوان ی تنوع اقتصادی خارج از نفت و بهای براعنوان وسیلهبه
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1399، زمستان 1، شماره 3دوره                                                                                آمایش سیاسی فضا فصلنامه  

یک اهرم قدرت در جهان عمل کند. موفقیت در اجرای این چشم 
ثروتمند معتبر جهانی و یک نیروی های انداز، با حمایت از صندوق

کند می دریایی پیشرفته، امارات را به دارایی استراتژیکی مجهز
  .[31]ای آن را ندارندرقبای منطقهچ یک از که هی

 

 :گیری نتیجه
ای رقابت بازیگران در جنوب غرب آسیا موضوعی پویایی منطقه

دیرپا و پر فراز و نشیب است. تحوالت اخیر این منطقه که با 
و جنگ داخلی برخی دیگر کشورها ها فروپاشی برخی حکومت

ای تأثیر منطقههای شود بر چگونگی و روند کنشمی شناخته
بسیار زیادی گذاشته است. با روند خیزش عربی، لیبی، یمن و 

ای کشانده شدند و دیگر، بازیگر منطقهسوریه به جنگ داخلی 
ای واقعی، هرج و مرج سیاسی در در نبود توازن منطقهنیستند. 

این منطقه به نقطه اوج رسیده است و تعدد و تکثر بازیگران و 
معمای امنیت را در این منطقه به  ابزار قدرت و بازی وضعیت

شدت تشدید کرده است. در یک دهه اخیر حتی کشورهای 
کوچک مانند قطر و امارات متحده عربی از زمان آغاز قیام لیبی، 

سیاسی و های در این منطقه مداخله کرده و بخشی از کنش
اند. با این حال محاصره قطر پس از قدرتی را جهت دهی کرده

ر با عربستان و تبدیل آن از یک بازیگر فعال به چالش این کشو
د که این کشور با وجود همه نشان داشده یک کشور محاصره 

بزرگ یک های ها، اما همچنان در رویارویی با چالشظرفیت
گ داخلی متعاقب کشور وابسته است. همچنین انقالب لیبی و جن

ای ایجاد منطقههای تری در اتحادها و ائتالفآن، تغییر گسترده
ای خاورمیانه کشانده منطقههای کرد و حتی ناتو را به سیاست

است. ناتو برای حمایت از شورشیان لیبی و برای اطمینان از 
سقوط رژیم قذافی، مداخله نظامی کرد هر چند برای شکل اداره 

داشت. به همین ای ند از دیکتاتوری سقوط کرده، برنامهکشور بع
اولیه خیزش عربی، با های ترکیه در سالای ترتیب، قدرت منطقه

های سکوالر و ظهور رژیمهای علیه رژیمهای حمایت از انقالب
ین کوتاه مدت در مصر ویژه رژیم اخوان المسلمگرا، بهجدید اسالم

ای ایفا کرد. اما هنگامی که فشار داخلی و یک نقش قاطعانه
ای منطقهرا سرنگون کرد، متحدان مهم کودتای نظامی اخوان 

قطر و ترکیه نیز برکنار شدند و کشورهای ضد اخوان مانند 
طور عربی جایگزین این کشور شدند. به عربستان و امارات متحده

که کشورهای رقیب منطقه سعی در تأثیرگذاری خالصه، در حالی
بر نتایج سیاسی منطقه داشتند، اتحادهای خارجی تغییراتی را 

در عراق، لیبی، سوریه و یمن ها ه جنگکدر حالی وجود آوردندهب
باقی های ادامه داشت، یک شکاف دیگر در یکی از معدود اتحاد

مانده در خاورمیانه پدید آمد: شورای همکاری خلیج فارس. این 

شکاف عربستان سعودی و امارات را در برابر قطر قرار داد، در 
 حالی که کشورهای سابق این کشور را به دخالت در سیاست
 ،داخلی خود، حمایت از تروریسم و آسیب رساندن به امنیت رژیم

ر خلیج فارس متهم کردند. در در کشورهای همسایه خود د
عنوان یک همکاری خلیج فارس از نظر فنی به که شورایحالی

تر از داد، اکنون یک پوسته حتی توخالیمی ای ادامهاتحاد منطقه
ن سیاست خارجی خود را رسد بحریمی نظرگذشته شده است. به

 که کویت تالشسعودی واگذار کرده است، در حالی به عربستان
عنوان میانجی بین متحدان خود عمل کند و عمان کند بهمی
 نزدیک خود را با ایران حفظ ریبا بی طرف مانده و روابط نسبتاتق

 کند. می
کنونی منطقه با چند قطبی به تمام های بنابراین ویژگی

و فقدان مشخص توازن  نظامی، اقتصادی، ایدئولوژیکیی معنا
همچنان به تغییر ها شود. در این حالت، اتحادمی مشخص ،قدرت

ای برای تأمین مختلف داخلی و منطقههای و سازگاری با چالش
پردازند. در می اند،هایی که تاکنون موفق به بقا شدهامنیت رژیم

قدرت، یک دوره طوالنی پویایی  هر صورت، اتحاد و عدم تعادل
وضعیت  دهدمی ای را برای منطقه نشانثباتی داخلی و منطقهبی

های اخیر به سبب رشد آنارشیک حاکم بر خاورمیانه که در سال
دهد که می تروریسم و مسابقه تسلیحاتی تشدید شده است، نشان

 های تعامل میان کشورهای منطقه براساس فرهنگ هابزیالگو
ت ستیز و کشمکش ادامه خواهد یافت تا همکاری به سم تربیش

ها خود را برای هرگونه احتمال و رقابت. در چنین شرایطی، دولت
آماده نگه خواهند داشت و با تشدید مسابقه تسلیحاتی با هدف 

جدید و ائتالف های تامین امنیت و حفظ بقا، شاهد موازنه سازی
و بی تجربه  ورود کشورهای ضعیفنو خواهیم بود. های سازی

عملی هر چه  ژئوپلیتیک بر التقاط نظریهای عرب به بازی
 کند. می در توضیح روابط بین الملل خاورمیانه تأکید تربیش
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 "پشتیبانی مالی از این پژوهش قدردانی می شود.

موردی توسط "های اخالقی، تعارض منافع:تاییدیه

  "نویسندگان گزارش نشده است
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 41ص  ، دی ماه.4شماره 
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