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چکیده
الگوی رفتاری قدرتهای بزرگ در مدیریت بحرانها بر اثر تغییر ساختار نظام بینالملل و پیچیدهشدن آن پس از جنگ
سرد ،از مسائل مهم درخور پژوهش است .بنابراین ،نگارندگان مقاله درصدد کاربست نظریه واقعگرایی ساختاری برای
تحلیل الگوی مدیریت بحران سوریه از سوی قدرتهای بزرگ در نظام تک -چندقطبی هستند .براساس منطق واقعگرایی
ساختاری ،تغییر ساختار نظام بینالملل از دوقطبی دوران جنگ سرد ،به تکقطبی و پسازآن به تک -چندقطبی موجب
تغییر در فرایندهای نظام بینالملل شده است .پیرو آنها (ساختار و فرایند) ،الگوی رفتاری دولتها و مدیریت بحرانها نیز
متفاوت میگردد .ازاینرو ،سؤال اصلی آن است که اقتضائات نظام تک -چندقطبی چگونه بر الگوی رفتاری قدرتهای
بزرگ در مدیریت بحران بینالمللی سوریه تأثیر گذاشته است؟ بر این اساس ،این مقاله با اتخاذ رویکرد تبیینی -تحلیلی و با
روش گردآوری کتابخانهای درصدد تبیین این فرضیه نوآورانه است که محدودیتهای نظام تک -چندقطبی الگوی
رفتاری قدرتهای بزرگ را به سمت «موازنه قوای نامتقارن» در عرصه سیاست بینالملل در مدیریت بحرانها و بهویژه
بحران سوریه سوق داده است .موازنه قوای نامتقارن بهعنوان یک الگوی رفتاری از ابزارهای متفاوتی ،مانند :ابزار نهادی،
ابزار ائتالفی ،ابزار تهاجمی و ابزار تحریمی بهره میگیرد تا بحران ها را مدیریت کند .سطح تحلیل پژوهش نیز مطابق با
نظریه واقعگرایی ساختاری از نوع تصویر سوم یا سطح نظام بینالملل است.
واژههای کلیدی :نظام بینالملل ،نظام تک -چندقطبی ،الگوی رفتاری ،مدیریت بحران ،موازنه قوای نامتقارن ،بحران
سوریه.
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 -1مقدمه
1

الگوي رفتاري «قدرتهاي بزرگ » در مدیریت بحرانهاي بينالمللي ،تحتتأثير ميزان
توانمندي آنها و شرایط نظام موجود بينالمللي قرار دارد .در دوران جنگ سرد بحرانهاي
بينالمللي را عمدتاً ایاالتمتحده و شوروي مدیریت ميکردند .در وضعيتهاي بحراني در
نظام «دوقطبي ،»2مدیریت بحران بهعلت شفافيت در نظام بينالملل و قطببندي ميان
ابرقدرتها بر اساس «رهيافت موازنه قوا ،»9مدیریت ميشد .این موضوع در فصل ششم و
نهم کتاب «نظریه سياست بينالملل» اثر کنت نيل والتز ،4کتاب «تراژدي سياست قدرتهاي
بزرگ» اثر جانجي مرشایمر ،1مقاله «الگوي رفتاري قدرتهاي بزرگ در بحرانهاي
بينالمللي» اثر بنجامين ميلر 1و کتاب «بحران ،تعارض و بيثباتي» اثر مایكل برچر و جاناتان
ویلكنفلد 0بررسي شده است .در الگوي موازنه قوا قدرتهاي بزرگ برآنند تا با «تهدید» و
«مانورهاي نمادین» -که نشانههایي از جنگ را در خود دارد -بدون وارد شدن در یک
جنگ عملي ،بحرانها را مدیریت کنند .ویژگي اصلي این نوع از رفتار ،مبتني بر
«خویشتنداري» و «احتياط» است .رفتار مبتني بر خویشتنداري بهمعني اعمال تهدیدات و
کنشهاي سياسي است؛ درحاليکه احتياطي بودن این الگوي رفتاري در پيشنهادها و
توافقات سازشكارانه تجلي ميیابد .در این نوع از رفتار «منطق دیپلماتيک» حاکم است
(ميلر.)13-10 :1901 ،
آنچه در این مقاله کانون توجه و تمرکز است ،مسأله الگوي رفتاري قدرتها تحت
تأثير شرایط و نظمي خاص است .بهتناسب اینكه دولتها در چه نظم و نظامي زیست

1. Great power
2. Bipolar
3. Balance of Power Approach
4. Kenneth N. Waltz
5. John J. Mearsheimer
6. Benjamin Miller
7. Michael Brecher & Jonathan Wilkenfield
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ميکنند ،از خود الگوهاي کنشي و رفتارهاي متفاوتي را بروز و ظهور ميدهند .مسلماً با
فروپاشي شوروي و پایان جنگ سرد ،تغييراتي در ساختار نظام بينالملل پدید آمده است.
تغيير در ساختار نظام بينالملل موجب تغيير در فرایندهاي نظام بينالملل ميگردد و بهتبع
آنها ،الگوي رفتاري دولتها نيز متفاوت ميشود .بدین ترتيب ،یكي از مهمترین
موضوعهایي که دانشمندان و صاحبنظران علمي و دانشگاهي را به اندیشهورزي و
نظریهپردازي واداشته ،مباحثه درباره نحوه قطببندي یا ساختار نظام بينالملل «پساجنگ
سرد» بوده است .به همين دليل ،متناسب با چگونگي توزیع قدرت ،برخي را به این نتيجه
رسانيد که نظام تکقطبي 1است( ،)1برخي نيز مانند ساموئل هانتينگتون 2و ریچارد هاس

9

معتقد ند که نظام در وضعيت انتقالي است که به سمت احياي توازن قوا و نظام چندقطبي
حرکت ميکند؛ اما هر دو اندیشمند به ترتيب اذعان ميکنند که جهان فعالً در نظام تک-
چندقطبي )1333(4و غيرقطبي )2223(1قرار دارد.
این پژوهش از بين تمامي نظریههاي ذکرشده نظام تک -چندقطبي هانتينگتون و
ساختار  1+4باري بوزان و اُلِ ویور 1را بهعنوان روشنگرترین نظامي که ميتواند نظام فعلي
را تبيين کند ،برگزیده است( .)2ازاینرو ،درصدد است با بررسي ساختار نظام بينالملل پس
از جنگ سرد که در قالب تک -چندي قطببندي شده است ،به نحوه تغيير در الگوهاي
رفتاري قدرتهاي بزرگ در مدیریت بحرانهاي بينالمللي و بهویژه بحران سوریه بپردازد.
در رابطه با بحران سوریه مقاالت متعددي به رشته تحریر درآمده است که ميتوان به

1. Unipolar
2. Samuel P. Huntington
3. Richard N. Hass
4. Uni-Multi Polar
5. Non-Polarity
6. Barry Buzan & Ole Waever
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«بازیگران معارض در بحران سوریه :اهداف و رویكردها» اثر نياکوئي و بهمنش« ،واکاوي
نقشآفریني و سياستهاي فدراسيون روسيه در قبال بحران سوریه» اثر شيخاالسالمي و
بيكي و «واکاوي علل حضور روسيه در بحران سوریه» اثر کياني و خانم حمدي اشاره کرد.
هریک از این آثار با رویكردي بهزعم والتز تقليلگرایانه ،به نقش بازیگران در بحران سوریه
پرداختهاند؛ ليكن نكتهاي که این مقاله را از سایر پژوهشهاي دیگر متمایز ميکند ،توجه
به ساختار نظام پساجنگ سرد و سطح تحليل کالن آن است.
 -2نظریه واقعگرایی ساختاری و نظام تک -چندقطبی

اندیشمندان روابط بينالملل بهپيروي از واقعيتهاي بيروني براساس رویكردهاي نظري
گوناگوني ،به ماهيت ،ساختار و فرایندها در نظام بينالملل توجه نشان ميدهند .در این
رویكردها بهتناسب درکي که از کارگزار(واحدها) و ساختار ارائه ميشود ،مفروضات و
مفاهيمي منحصربهفرد شكل ميگيرند که اندیشمندان روابط بينالملل بر اساس این
مفروضات و مفاهيمِ انسجامیافته به تحليل نظام بينالملل ميپردازند .در این پژوهش ،از
منظري سيستمي به تحليل نظام تک -چندقطبي و الگوي رفتاري قدرتهاي بزرگ پرداخته
ميشود .در رویكرد «سيستميک» بهنظام بينالملل اندیشمندان گوناگوني بهنظریهپردازي
پرداختهاند .یكي از این اندیشمندان ،کنت والتز 1مبدع نظریۀ واقعگرایي ساختاري است.
والتز با تفاوت قائل شدن ميان نظام از یکسو و واحدهاي بازیگر ،ساختارها و پویشها از
سوي دیگر ،به بيان نظریه خویش ميپردازد .بدین ترتيب ،این پژوهش چارچوب نظري
واقعگرایي ساختاري را کانون توجه و تمرکز خود قرار داده ،بر آن است تا با استفاده از
اصول و ماهيت نظریه نوواقعگرایي به تبيين ساختار نظام تک -چندقطبي و فرایندهاي آن

1. Kenneth Waltz
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بپردازد .شایان ذکر است ازآنجایيکه در عصر کنوني فرایندها اهميت بسياري دارند،
تفسيري جدید از دیدگاه واقعگرایي ساختاري نسبت به فرایندها ارائه خواهد شد.
والتز بهرغم بازسازيهایي که در نظریه واقعگرایي انجام داد ،از اصول بنيادین آن
عدول نكرد .بدین ترتيب ،والتز به اصول و مفروضههاي محوري واقعگرایي کالسيک،
مانند« :کشورمحوري»« ،خودیاري»« ،بقا»« ،قدرتمحوري»« ،آنارشيک بودن نظام بينالملل»
و «یكپارچگي و عقالنيت کشورها» وفادار است؛ اما در برخي از موارد به دليل اینكه
نظریهاي در سطح تحليل کالن است ،تعریف و تبيينهایي جدید از آنها ارائه ميدهد .هدف
نوواقعگرایي این بود که با کنارگذاشتن ویژگيهاي مربوط به ماهيت بازیگران یا ماهيت
تعامالتشان در روابط بينالملل به برجسته کردن اثر تحدیدکننده ساختار نظام بينالملل که
بازیگران را احاطه کرده است ،مبادرت ورزد (اسكات برچيل و دیگران.)19 :1932 ،
نظام بينالملل متشكل از مجموعهاي از بازیگران است که در یک آرایش قدرت
(ساختار) قرار گرفتهاند و بر اساس الگوهاي نظم با یكدیگر به تعامل ميپردازند (فرایند)،
با مرزهایي که بنابر یک موضوع مشخص تعيين شدهاند ،از واحدهاي دیگر جدا ميشوند و
به لحاظ رفتاري از درون نظام و از بيرون دچار محدودیت هستند Brecher & Yehuda,

) .)1985: 17رویكرد سيستمي والتز به نظام بينالملل ،شامل ساختار و اجزاي متعامل آن
است(والتز .) 192 :1932 ،ساختار تعریفي از موقعيت ،جایگاه یا چينش اعضاي یک سيستم
بهدست ميآید .ساختارهاي بينالمللي برحسب واحدهاي سياسي اثرگذار و اصلي در
دورهاي خاص تعریف ميشود .بنابراین ،ساختارها بر اثر کنش متقابل دولتها (واحدهاي
اصلي یک سيستم) ظهور و بروز پيدا ميکنند .ساختار نظام بينالملل تابع تعداد قدرتهاي
بزرگ و چگونگي تقسيم قدرت در ميان آنهاست (والتز .)112-192 :1932 ،ساختار در
وهله اول با تعامل واحدها شكل ميگيرد؛ اما پس از شكلگرفتن رفتار دولتها را تعيين
ميکند (مشيرزاده .)119 :1931 ،به همين علت ،در نظر والتز «ساختار به مجموعهاي از
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شرایط محدودیتزا گفته ميشود»(والتز .)113 :1932 ،بنابراین ،مطابق نظریه والتز ساختار
نظام بينالملل بهعنوان «علت اصلی رفتار دولتها» معرفي ميشود .از این منظر «ساختار
سیستم همه سیستم است».
ساختار سياست بينالملل بر اساس سه مؤلفه تعریف ميشود :اصل آرایشیابي

1

(موقعيت واحدها نسبت به هم چگونه است؟)؛ تشابه کاردکردي( 2چگونه کارکردهاي
سياسي تخصيص داده ميشود؟)؛ و اصل توزیع توانمنديها( 9قدرت چگونه توزیع
ميشود؟) (برچيل و دیگران .)19 :1932 ،نخستين و مهمترین ویژگي ساختاري نظام
بينالملل ناشي از فقدان حكومت مرکزي یا آنارشي است .ساختار آنارشيک مهمترین عامل
تعيينکننده سياست بينالملل و رفتار کشورهاست .از نظر والتز ،آنارشي اصل اساسي و
تغييرناپذیر حاکم بر روابط بينالملل است و تا وقتي حكومت جهاني تشكيل نشود،
سياست بينالملل حوزهاي آنارشيک باقي خواهند ماند و تا زماني که آنارشي حاکم است،
واحدها و کارویژههاي آنها ،ثابت باقي خواهد ماند .در نظام بينالملل به این علت که
دغدغۀ اصلي «تأمين امنيت» پابرجاست ،جایي براي تفكيک کارکردها باقي نميماند و همه
باید به دنبال حفظ بقاي خود باشند .سومين اصل «توزیع نابرابر توانایي» بين واحدها تحت
تأثير فشارهاي سيستميک است .واحدهاي داراي توانایي بيشتر ،به ساختار شكل ميدهند.
نگاه ساختاري والتز همه واحدها را همگون ميانگارد(از لحاظ کارکرد) و از بعد دیگر همه
واحدها را ناهمگون(ميزان توانمندي) .از اینجاست که والتز معتقد است ،خصوصيت
واحدها هيچ تأثيري بر رفتار محتملشان در ارتباط با نظام ندارد؛ چون کارکرد یكساني
دارند.

1. Principle of Arrangement
2. Functional Similarity
3. Distribution of Capabilities
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نظام بينالملل پساجنگ سرد را نميتوان کامالً از انواع قبلي آن «مجزا» نمود؛
بااینحال ،بهنوعي از آنها «متمایز» است و این تمایز در چگونگي آرایش سياسي قدرتها
که خود ماهيت ساختار نظام نوین را شكل ميدهد ،ریشه دارد .ازاینرو ،ميتوان «پایان
جنگ سرد را بهمثابه تغييري در نظام و نه تغيير خود نظام» قلمداد کرد؛ زیرا ماهيت
آنارشيک ساختار نظام همچنان پایدار و پابرجاست .فروپاشي شوروي به معناي فروپاشي
ساختار (از نوع توزیع قدرت) نظام بينالملل بود .طبيعي است با فروپاشي این ساختار،
نظام بينالملل در خأل قدرت باقي نميماند؛ بلكه بهتناسب فرایند حذف خأل قدرت،
ساختار نویني از نظام بينالملل شكل ميگيرد .همانند والتز که معتقد است :همانطور که
طبيعت از خأل متنفر است ،سياست بينالملل هم از خأل قدرت بدش ميآید (Waltz, 2000:

) .27-30بنابراین ،پس از فروپاشي شوروي هرچند به مدت کوتاهي ،سياست جهاني نظام
تکقطبي را تجربه کرد؛ اما با افزایش دیفرانسيل قدرت اروپا ،ژاپن و چين نسبت بهنظام
دوقطبي و تثبيت جایگاه روسيه در معادالت جهاني و منطقهاي تشكلي از قدرتهاي بزرگ
شكل گرفت که نظام تکقطبي حاکم را به چالش ميکشيد که این امر موجبات شكلگيري
توزیع جدید قدرت در قالب نظام تک -چندقطبي را در اوایل قرن بيستویكم فراهم آورده
است .بدین ترتيب ،ساختار فعلي نظام بينالملل ،ترکيبي از یک ابرقدرت و چهار قدرت
بزرگ (چين ،اتحادیه اروپا ،ژاپن و روسيه) است .این نظام بهزعم هانتينگتون نظامي تک-
چندقطبي است .ابرقدرت ،تنها کشوري است که از همه ابعاد قدرت -اقتصادي ،نظامي،
دیپلماتيک ،ایدئولوژیک ،تكنولوژیک و فرهنگي -دست باال را دارد؛ و از توانایي و امكانات
الزم براي پاسداري از منافع خود تقریباً در سراسر جهان برخوردار است .در سطحي دیگر،
چند قدرت عمده قرار دارند که تنها ابعادي از قدرت را دراختيار دارند .این قدرتها در
قسمتي از نظام بينالملل مسلط هستند بيآنكه همچون ابرقدرت بتوانند منافع و قابليتهاي
خود را در کل نظام بينالملل گسترش دهند.
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شكل  :1-1نظام تک -چندقطبي از لحاظ نحوۀ توزیع توانمنديها(:)9

نمودار  :1-1درصد هزینههاي نظامي GDP،و جمعيت قدرتهاي بزرگ در سال 2214
)(www.sipri.org & www.worldbank.org

یک سيستم عالوه بر ساختار ،داراي اجراي متعامل است که الگو یا الگوهایي از
تعامل را ایجاد ميکند که به آن فرایند نظام ميگویند .فرایندهاي سياسي در نگاه والتزي
محصول ساختار است؛ «به عبارتي ،فرایند بيانگر الگوهاي تعامل موجود در ميان بازیگران
یک نظام است .ازاینرو ،متغيرهاي اساسي تعامل عبارتند از :نوع تعامل (که با بعد
همكاري /تعارض شناخته ميشود) و شدت تعامل (که بهواسطۀ ميزان تعامل در طي یک
دورۀ زماني معين مشخص ميشود) .پيوند ميان ساختار و فرایند به این صورت فرض
ميشود که هر ساختار داراي یک فرایند تعامل متناسب است؛ و یک ساختار ،تعامل منظم
را ایجاد و حفظ ميکند» (برچر و دیگران .)13 :1932 ،نوع تعامالت در نظام آنارشيک که
براساس منطق «خودیاري» بنياد نهاده شده است ،تعارضي و رقابتي است؛ اما شدت
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تعامالت با تغيير ساختارهاي نظام بينالملل و شرایط حاکم بر این ساختارها متفاوت
خواهد بود؛ ليكن «نوع تعامل» با «شدت تعامل» متفاوت است .از همينجاست که براي
تبيين نظم در نظام تک -چندقطبي باید به «جهانيشدن» و «منطقهاي شدن» که نشاندهندۀ
شدت تعامالت در نظام بينالملل است ،پرداخته شود .عليرغم اینكه والتز به جهانيشدن
پرداخته است و آن را تحت تأثير ساختار ميداند؛( )4ولي قائل به تفكيک ميان نوع تعامالت
و شدت تعامالت نيست.

شكل  :2-1فرایندهاي سياسي نظام بينالملل

به نظر والتز جهانيشدن مد دهه  1332است و جهانيشدن محصول دولتهاست
) .( Waltz, 1999: 694جهاني شدن بر حيات اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي تأثير خواهد
گذاشت و نميتواند از نظام مبتني بر کشورها فراتر رود) .(Waltz, 1999: 690-700از نظر
والتز و دیگر نوواقعگرایان ،جهانيشدن ،ذیل و تحتتأثير ساختار نظام بينالملل است؛ اما
گلن اسنادیدر 1توجه بيشتري را بهچيزي معطوف کرده که «متغيرهاي فرایندي »2مينامد؛

1. Glenn Snyder
2. Process Variables
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الگوهاي تعاملي که نه ساختارياند و نه در سطح واحد؛ یعني نظاممحورند ،و نه
ساختاري(برچيل و دیگران .)11 :1932 ،بدین ترتيب ،فرایند جهانيشدن از یکسو ،یک
متغير فرایندي است که با شدت و ضعفهاي مختلف نظاممحور است ،نه ساختارمحور()1؛
مانند ساختار که نظامگستر است و از دیگر سو از نوع شدت تعامل است ،نه نوع تعامل .از
این منظر ،شدت تعامالت به دليل اینكه نظاممحور است ،توان اثرگذاري بر ساختار و نوع
تعامالت را دارد ،بنابراین ،جهانيشدن شدت تعامالت را گستردهتر ،مرزهاي سرزميني را
بيرنگتر و سپهر اجتماعي نظام بينالملل را یكپارچهتر کردهاست که موضوعهاي داخلي
به ابعادي جهاني تبدیل شده است؛ اما هنوز موضوعهاي جغرافيایي و جغرافياي سياسي از
مهمترین موضوعهایي است که این به معناي مرگ جغرافيا نيست.
پایانیافتن جنگ سرد ،چتر ابرقدرتها را که گستره جهاني داشت ،از سر دیگر
بازیگران کوتاه کرد و به رقابتهاي ميان دو ابرقدرت پایان داد ،که این امر از یک سو،
«قدرت نسبي» برخي کشورها را افزایش داد و از سوي دیگر ،به دليل اینكه هر یک از این
کشورها در منطقهاي مستقر بودند ،به منطقهاي شدن بيشتر نظم و امنيت منجر شد .در
جهان پس از جنگ سرد ،قيدوبندها و اجبارهاي نظام قدرتهاي بزرگ محدودتر است .در
نتيجه ،سياستهاي منطقهاي فينفسه محرک و انگيزه نيرومندي براي اقدامات قدرتهاي
بزرگ در مناطق است (ليک و مورگان .)139 :1932 ،از سویي دیگر ،بازیگران منطقهاي در
هر منطقه با خودکفایي بيشتري نسبت به نظام پيشين نظم و امنيت را در منطقه خود برقرار
خواهند کرد و بسياري از پویشهاي سطح منطقهاي در این مناطق از استقالل عمل بيشتري
نسبت به گذشته برخوردار خواهند شد .بنابراین ،منطقهاي شدن هم از یکسو ،یک متغير
فرایندي است که در زیر الیۀ نظام بينالملل جریان دارد و تا حد زیادي تحتتأثير ساختار
نظام است و از دیگر سو ،شدت تعامالت را تحتتأثير قرار ميدهد .در نظام تک-
چندقطبي ،مناطق به ضربهگير ميان ابرقدرت و قدرتهاي بزرگ تبدیل شده است؛ بدین
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معنا که از آنجایي که جنگ مستقيم و رودررو ميان اعضاي ساختبخش نظام بينالملل
(نظام مسلط) به دليل نردبان تصاعد و تبدیل شدن آن به جنگ «تمام عيار» به علت وجود
قابليتهاي نظامي و اقتصادي منتفي است ،بنابراین ،مناطق باعث پاالیش مخاصمات ميان
قدرتهاي بزرگ ميگردد.
مسلماً ،فروپاشي شوروي تحولي اساسي در ساختار توزیع قدرت در نظام بينالملل
بهوجود آورد؛ اما ماهيت نظام بينالملل استمرار قواعد گذشته بود و ازآنجایيکه ماهيت
نظام بينالملل ،مانند :آنارشيک بودن ،بقا ،دولتمحوري و قدرتمحوري مضمحل نشده و
تغيير نكرده است؛ پس این به آن معناست که تغييرات قابلتوجهي در رفتار قدرتهاي
بزرگ بهوجود نيامده است .از همين رو ،تغييري در ماهيت مدیریت بحرانها بهوجود
نيامدهاست و بحرانها هنوز بر اساس «رهيافت موازنه قوا» که حاصل جبري رقابت ميان
دولتهاست ،مدیریت ميگردد؛ زیرا بهزعم والتز ،سياست توازن هرگاه که دو و فقط دو
پيشنياز وجود داشته باشد ،به جریان خواهد افتاد :اول اینكه نظم موردنظر آنارشيک باشد و
دوم اینكه واحدها دغدغه بقاي ماندگاري خود را در سر داشته باشند (والتز)131 :1932 ،
با توجه به مطالب فوق ،الگوي رفتاري قدرتهاي بزرگ در برخورد با بحرانها تنها
متأثر از ساختار نيست؛ بلكه جهانيشدن و منطقهاي شدن نيز الگوي رفتاري قدرتهاي
بزرگ را تحت تأثير قرار ميدهد؛ بنابراین ،با تأکيد بر نظریۀ واقعگرایي ساختاري در نسبت
با نظام تک -چندقطبي ،جهانيشدن و نظمهاي منطقهاي سمت و سویي متفاوت با این
گزاره یافته است که «فقط ساختارها به فرایندهاي سياسي شكل ميدهند» (والتز ،)1932 ،از
همين رو ،منطق رفتار در بحرانها بهعنوان فرایندهاي سياسيِ راهبردي لزوماً برخاسته و
برساخته ساختارها نيستند؛ بلكه در اینجا منطق رفتاري بازیگرانِ بحرانها تحتتأثير
متغيرهاي دیگر ازجمله؛ جهانيشدن و منطقهاي شدن هستند که نشاندهنده شدت تعامالت
است .بدین ترتيب ،بسته به اینكه ساختار و فرایند نظام بينالملل چگونه است ،نحوۀ
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مدیریت بحرانها و الگوي رفتاري دولتها نيز متفاوت خواهد بود .محدودیتهاي نظام
تک -چندقطبي الگوي رفتاري قدرتهاي بزرگ را به سمت «موازنه قواي نامتقارن» در
عرصۀ سياست بينالملل در مدیریت بحرانهاي بينالمللي سوق داده است .موازنه قواي
نامتقارن اشاره به موازنه بين یک ابرقدرت از یکسو و چند قدرتهاي بزرگ از سوي
دیگر است.
توازن قواي نامتقارن که نتيجه ناخودآگاه برهمخوردن تعادل یا عدمتعادل و یا
مخلوطي از هر دو ،در یک سيستم پویاست ،به منطق «پویش قدرت» که دیگر در چارچوب
تنگ قدرت نظامي و سرزميني دوران جنگ سرد نميگنجد ،خالصه نميشود و ابعاد جدید
قدرت را نيز در برميگيرد .بدین ترتيب ،هراس از رشد در تمامي ابعاد یک کشور ميتواند
انگيزهاي براي برقراري توازن باشد؛ چون تمامي ابعاد قدرت توان تغيير معادالت توازن
قدرت را داراست .از دیگر سو ،نامتقارن ناميدن این موازنه بر این منطق استوار است که در
نظام تک -چندقطبي سلسله مراتبي از قدرت وجود دارد؛ نه به این معنا که ساختار
تکقطبي است .در این نظام فقط یک ابرقد رت که در تمامي ابعاد قدرت داراي توازن
است ،وجود دارد و چند قدرت بزرگ که هر یک در ابعادي از قدرت مطرح هستند و یا
بهعبارتيدیگر ،قدرتي نامتقارنند .عدمتقارن قدرت بدین معنا که هرکدام از اعضاي سيستم
داراي بعد خاصي از قدرت است ،مانند روسيه که در بعد نظامي غولي جهاني است؛ اما
ازلحاظ ابعاد اقتصادي ،فناوري و غيره کوتولهاي بيش نيست؛ یا مانند ژاپن که در بعد
اقتصادي و فناوري غولي نيرومند است؛ ولي در ابعاد نظامي از دیگر قدرتها عقبماندهتر
است .به همين دليل ،در دنياي تک -چندقطبي بهعلت وجود یک ابرقدرت متقارن و چند
قدرت نامتقارن توازن هم به سمتي متناسب با ابعاد قدرت بهپيش خواهد رفت .از منظري
دیگر ،در این نظام ،به علت عدمتقارن قدرت و همچنين ،عدمتوازن و تعادل قدرت ميان
ابرقدرت و دیگر قدرتهاي بزرگ ،ابرقدرت ميکوشد عدمتعادل ميان خود و دیگر
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قدرت هاي بزرگ را در بهترین حالت افزایش دهد و در بدترین حالت که مبتني بر منطق
«محافظهکاري» و «احتياطي» مكتب واقعگرایي است ،حفظ کند .از جنبهاي دیگر ميان
قدرتهاي بزرگ نيز همين منطق جاري و ساري است؛ بدین معنا که قدرتهاي بزرگ
(بخصوص قدرتهایي بزرگ همجوار) نيز در بين خود منطق موازنه را اعمال ميکنند ،و از
سوي دیگر ،درصدد آن هستند که فاصله نامتوازن قدرت بين خود و ابرقدرت را به سمت
توازن سوق دهند .پس در این نظام ،انواعي از توازن و عدمتوزان در جهتدهي به
قدرتهاي بزرگ در کار است :از یکسو حفظ سلسلهمراتب قدرت و از سوي دیگر ،حفظ
توازن و تعادل و از بعد دیگر کاهش فاصله عدم توازني .با افزایش پيچيدگي و تنوع در
سيستم ،سازوکار کنترل و مدیریت نيز باید متنوع گردد تا مدیریت و کنترل بحرانها ميسر
شود .بنابراین ،در نظام تک -چندقطبي ،موازنه قوا نيز به سمت پيچيدهشدن ،چندبعدي
شدن و کاربست انواع الگوهاي مدیریت بحران (تهاجمي ،نهادگرا ،ائتالف محور و
تحریمي) که به نحوي از انحا در موازنه قواي نامتقارن به کار گرفتهشدهاند ،پيش خواهد
رفت.
انگاره اصلي موازنه قواي نامتقارن این است که کليه تحرکات دولتها باهدف
کسب قدرت ،حفظ قدرت ،افزایش قدرت و نمایش قدرت انجام ميگيرد .در موازنه قواي
نامتقارن بهعنوان الگوي رفتاري مدیریت بحرانهاي بينالمللي ،قدرتهاي بزرگ و
بخصوص ابرقدرت برآنند تا با استفاده از ابزارهاي رسمي ،که در قالب نهادها ،ائتالفها و
تحریمهاي بينالمللي متجلي ميگردد ،و ابزارهاي غيررسمي مانند رفتار تهاجمي
یكجانبهگرایانه به مدیریت و ساماندهي تعارضات و بحرانهاي بينالمللي بپردازند.
الگوهاي رسمي مربوط به رفتار «صریح»« ،مسؤوالنه» و «قاعدهمند» نهادهاي بينالمللي
است که در ائتالفهاي بينالمللي و تحریمهاي بينالمللي متجلي ميگردد ،و رفتار
غيررسمي ،به رفتار «ضمني» موازنه قوا و بازدارندگي که مبتني بر «خویشتنداري» و
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«احتياط» است ،اشاره دارد .بنابراین ،الگوي موازنه قواي نامتقارن الگویي «اختالطي» است
که هم در آن از رفتارهاي «صریح»« ،قاعدهمند» و «مسؤوالنه» مطابق باارزشهاي حقوقي-
هنجاري استفاده ميشود و هم از رفتارهاي «ضمني»« ،احتياطي» و «مبتني بر خویشتنداري و
چانهزني» که مطابق با منطق قدرت است.

شكل  :9-1الگوي رفتاري موازنه قواي نامتقارن
 -3بحران سوریه

از منظر واقعگرایي ساختاري ،بحرانهاي بينالمللي فرایندي هستند که برآیند ساختار نظام
است .یكي از مهمترین بحرانهاي بينالمللي که هماکنون به صحنه بازي و کنشگري
قدرتهاي بزرگ تبدیلشده ،بحران سوریه است .ازلحاظ بروز بحران و ایجاد آشوب در
نظام تک -چندقطبي ،باید گفت که تهدید جهاني ناشي از برخورد ویرانکننده قدرتهاي
بزرگ جاي خود را به منازعات محلي ،ملي و شبهمنطقهاي داده است .بدین ترتيب ،مرکز
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ثقل بحرانها از سطوح باالي نظام بينالمللي به سطوح پایينتر منتقلشده است .بنابراین،
بحرانهایي که در سطح ملي ،محلي و شبهمنطقهاي رخ ميدهند ،هماکنون فراگيرترین و
شایعترین نوع بحران است.
ماهيت بحرانهاي اخير بينالمللي ،مانند :بحران تونس ،ليبي ،مصر ،سوریه ،عراق و
اوکراین نشان دادهاند که منشأ اکثر بحرانها از درون دولتهاي ملي برميخيزد .دولتهاي
ملي در پاسخ به بحران به دو نوع «دولت استوار» و «دولت درمانده »1تقسيم ميشوند.
آشوبهاي داخلي در دولتهاي استوار با پاسخي «قطعي» و «همهجانبه» روبهرو شده ،آنها
را مدیریت ميکنند؛ ليكن «دولتهاي درمانده» بهعلت ضعفهاي مختلف در امور نظامي،
اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و غيره در برخورد با آشوبهاي داخلي ناتوانند .این آشوبها
ابتدا نظم داخلي را به چالش کشيده و سپس به نظم منطقهاي و بينالمللي «سرایت» کرده
است و نظام مسلط و تابعه را به چالش ميکشد .ازاینرو ،بازیگران منطقهاي و جهاني
متناسب با منافع ،عالیق و تعلقات ژئوپليتيک به مداخله و مدیریت آن ميپردازند.
منشأ بحران سوریه از نوع سطح بحران داخلي بوده که به علت عدمتوانایي پاسخ
منسجم و همهجانبه به بحران ،بحران سرریز کرده و نظام منطقهاي و جهاني را همزمان به
چالش کشيده است .بدین ترتيب ،عالوهبر برخورد نظام سياسي با مخالفان و معترضان،
مخالفتها از مرزها فراتر رفته و ناآراميها در سوریه به صحنه جنگ سردي بر اساس
منطق موازنه قواي نامتقارن ميان قدرتهاي بزرگ منطقهاي و بينالمللي تبدیل شده است.

1. Failed State
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شكل  :4-1نحوه بروز بحران در نظام تک -چندقطبي با تأکيد بر بحران سوریه

 .3-1نوع بحران سوریه :بحرانهاي بينالمللي به سه نوع بحران ژئوپليتيک ،بحران
ژئوکالچري و بحران ژئواکونوميک تقسيم ميشوند .بحران بينالمللي سوریه از نوع بحران
ژئوپليتيک است .سه عامل واقعشدن در منطقه راهبردي خاورميانه ،قرارگرفتن در کناره
شرقي دریاي مدیترانه و برخورداري از  139کيلومتر ساحل و همسایگي با فلسطين اشغالي،
لبنان ،ترکيه و عراق ،بهوضوح اهميت ژئوپليتيک این کشور را در مناسبات منطقهاي و جهاني
نمایان ميسازد .ازاینرو ،با توجه به ژئوپليتيک محور بودن موقعيت سوریه شاهد آن هستيم
که تحوالت در این کشور به مسألهاي بينالمللي تبدیل شد و سوریه را به ميدان شطرنجي
در رقابت کشورهاي منطقهاي و فرامنطقهاي تبدیل کرده است(رحمتيپور.)11 :1939 ،
 .3-2جنس بحران سوریه :جنس بحرانها به دو نوع بحرانهاي «در» ساختار و بحرانهاي
«بر» ساختار تقسيم ميشوند .بحرانهاي «در»ساختار موجب به چالش کشيدن و تنظيم نظام
و نه تغيير ساختار نظام بينالملل ميگردد؛ اما محصول بحرانهاي «بر»ساختار ،توزیع
توانمندي نوین و ایجادکننده ساختارهاي جدید است .از این بعد ،بحران بهعنوان یک
فرایند ،نقشي ساختار ساز ایفا ميکند و فرایند ،موجد ساختار ميگردد .بحران سوریه ازنظر
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جنس ،بحراني است «در»ساختار که از درون دولت ملي برخاسته و به فضاي منطقهاي و
بينالمللي سرایت کرده است .بنابراین ،بحران سوریه به آوردگاهي تبدیل شده که
قدرتهاي بزرگ را بهطور غيرمستقيم درگير کرده است که قادر به تغيير نوع ساختار
نيست؛ بلكه ميتواند نوع اتحادها و ائتالفها را در ابعاد بينالمللي دگرگون سازد.
 -4فرایندهای سیاسی و بحران سوریه

 .4-1جهانیشدن و بحران سوریه :جهانيشدن روندي فراتر از فعاليتهاي دولتها و بهتبع
آن ،نظام دولتها نيست .جهانيشدن عنصري به گسترۀ خود سيستم است؛ بنابراین
فرایندي است نظامگستر و چون نظامگستر است ،توان اثرگذاري بر فرایندهاي سياسي از
نوع تعامل را دارد .جهانيشدن بهعنوان متغير فرایندي «شدت محور» موجد پارگي چُرت
دولتها ه م در برابر نيروهاي داخلي و هم نيروهاي خارجي شده است ،که این امر
آسيبپذیري کشورها را بخصوص نسبت به نيروهایي که از خارج دریافت ميکند ،باالتر
برده است .از این منظر ،جهانيشدن «امنيتزداست»؛ زیرا رسوخ پذیري دولتها را
باالبرده ،بقا و امنيت آنها را تهدید ميکند .بنابراین ،جهانيشدن در نظام کنوني بهعنوان یكي
از نيرويهاي «پيشران» نظام محسوب ميگردد.
جهانيشدن در حوزه مدیریت و کنترل ،اثرهاي ایجاد بحران در نظام ملي یک کشور
را بهطور متناوب بهنظام بينالملل منتقل ميکند .بنابراین ،بر اثر جهانيشدن کشورهایي که
بهطور مستقيم درگير بحران سوریه یا منازعات دیگر نيستند ،درميیابند که نه ميتوانند
نسبت به این منازعات بيتوجه باشند و نه توانایي دخالت در آنها را دارند (ماري گوهينو،
 .)42 :1939از این بعد ،جهانيشدن بهعنوان یک متغير نظاممحور باعث شده است که
بحران سوریه بهطور همزمان سطح داخلي ،منطقهاي و جهاني را درنوردد .در نظام
بينالمللي که گستره و عمق جهانيشدن گستردهتر شده است ،کنترل بحران سوریه
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(بهعنوان یک متغير آشوبساز ) و مهار آن را دشوار کرده است .در این هنگام ،عدم قطعيت
و شفافيت بر اثر تعداد بازیگران را نيز باید به نحوۀ مدیریت و کنترل بحران افزود .بر اثر
افزایش تعداد بازیگران قطبساز در نظام تک -چندقطبي ،وفق منطق والتزي باعث افزایش
وابستگي متقابل شده و کشورها را نسبت بههم «حساستر» و«آسيبپذیرتر» کرده است.
افزایش وابستگي متقابل باعث شده است بحران سوریه امواج زیادي را در سطح نظام
بينالملل پراکنده کند؛ چون با تغيير رژیم ممكن است الگوي ائتالفي و اتحادي دچار تغيير
گردد و توازن نویني را در منطقه له یا عليه بازیگران جهاني حاکم گرداند .از این منظر،
موج بحران سوریه بدون درنظرگرفتن منافع کليه بازیگران ،نميتواند حلوفصل گردد .شاید
مهمترین دليلي که باعث تطویل بحران سوریه شده است ،همين عامل باشد .از این منظر،
وابستگي متقابل دليل سرایت بحران به ساختار جهاني و جهانيشدن دليل شدت سرایت
است.
 .4-2منطقهایشدن و بحران سوریه :هر بحراني بهطور طبيعي ،در یک منطقه جغرافيایي رخ
ميدهد .سوریه در منطقه خاورميانه قرار دارد و بحرانهاي بينالمللي در خاورميانه و
آفریقا ،بهکرات رخ ميدهند (بوزان و ویور .)120 :1933 ،خاورميانه از یکسو ،منطقهاي
«شكننده بيثبات» و «رسوخپذیر» است و از سوي دیگر ،به علت وجود حجم عظيمي از
منابع انرژي ،منطقهاي حياتي است ،که به همين دالیل به آوردگاه رقابت ميان قدرتها
تبدیل شدهاست و هر قدرت متناسب با تعلقات ژئوپليتيک خود به مدیریت و کنترل آن
منطقه مبادرت ميورزد .بدین ترتيب ،منطقه خاورميانه ميتواند به فيوز تنظيم یک جنگ
بزرگ در جهان تبدیل شود.
ازآنجایيکه خاورميانه یک منطقه رسوخ و نفوذپذیر است ،بيشتر تحت تأثير ساختار
نظام است و هرچه منطقهاي در برابر سيستم مرکزي رسوخپذیرتر باشد ،فرایندهاي آن
ازجمله نظم و ثبات استراتژیک آن بيشتر تحتتأثير قرار خواهد گرفت (قاسمي:1932 ،
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 )921و عوامل خارجي نقش مؤثر و تعيينکنندهتري بر آینده سياسي این منطقه دارد.
بنابراین ،خاورميانه یک نظام تابع است؛ زیرا کشورهاي منطقهاي باید در چهارچوب
محدودههاي مشخص و معيني عمل کنند و قدرتهاي بزرگ غالباً ميتوانند انتخابها و
اولویتهاي قدرتهاي کوچکتر را سازمان داده ،نتایج منطقهاي را شكل دهند (ليک و
مورگان.)901 :1932 ،
ازآنجایيکه بحران سوریه بحراني ژئوپليتيک است ،الگوي مداخله بهصورت چند
سطحي شكل ميگيرد (حافظنيا .)192 :1932 ،تاریخ منطقه نيز نشاندهندۀ کوشش مستمر
قدرت هاي جهاني براي جلوگيري از ظهور یک قدرت بزرگ خاورميانهاي از طریق
«وضعيت نيابتي» و «پایگاهسازي» است .از زمان فروپاشي امپراتوري عثماني ،قدرتهاي
جهاني مانع از تبدیل کشورهایي مثل عراق و مصر به هستههایي براي ایجاد امپراتوريهاي
جدید در خاورميانه شدهاند (بوزان و ویور .)123 :1933 ،باید افزود که ،اگرچه بحران
سوریه ازلحاظ ساختار نظام بينالملل ،بحراني «در»ساختار است؛ اما از بعد منطقهاي؛ به
دليل حاکم بودن فضاي جنگ سرد در منطقه ،تقریباً دوقطبي بودن ائتالف و اردوگاههاي
منطقهاي و اهميت ژئوپليتيک سوریه ،بحراني «بر»ساختار قلمداد ميشود .شایان ذکر است
که مناطق ازلحاظ ارزش و اهميت ،ویژگيهاي مختلف ژئوپليتيک و وجود یا نبود ابرقدرت
یا قدرتهاي بزرگ متفاوتند و تفاوتهاي آنها باعث تفاوت در نحوۀ روابط و مدیریت و
کنترل بحرانها خواهد شد .بنابراین ،مدیریت و کنترل بحران به علت وجود مؤلفه منطقهاي
شدن در مناطق متفاوت ،مختلف خواهد بود.
 -5الگوی موازنه قوای نامتقارن و مدیریت بحران سوریه

بحران سوریه بحراني است که «در»ساختار نظام تک -چندقطبي بروز کرده است .این نظام
مانند ژنراتوري است که مولد الگوي رفتاري و مدیریتي موازنه قواي نامتقارن است؛ و
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موازنه قواي نامتقارن مولد ابزارهاي متفاوت .بنابراین ،موازنه قواي نامتقارن خصوصيت
نظام است ،نه خصوصيت ارتباط ميان کشورها .مراد از موازنه قواي نامتقارن این است که
ابرقدرت چندبعدي الزاماً درپي حفظ و تداوم فاصله نامتوازني با دیگر قدرتهاي بزرگ
است؛ اما منطق آنارشيک نظام بينالملل دیگر قدرتهاي بزرگ را واميدارد تا درصدد کم
کردن فاصله با ابرقدرت از یکسو و موازنه با دیگر قدرتهاي بزرگ از سوي دیگر باشند؛
به این ترتيب ،براي حلوفصل و مدیریت مسائل کليدي بينالمللي نهفقط اقدام تنها
ابرقدرت ،که نوعي ائتالف سایر قدرتهاي عمده نيز همواره موردنياز است .باوجود این،
تنها ابرقدرت است که ميتواند عمل مجموعههاي سایر کشورها در مسائل کليدي را وتو
کند و از توانایي و امكانات الزم براي پاسداري از منافع خود تقریباً در سراسر جهان
برخوردار است .در سطح دوم نظام معاصر ،قدرتهاي بزرگ قرار ميگيرند .این قدرتها
یكي پس از دیگري روشن ميکنند که در مناطقي که منافعشان غالب است ،خواهان
همآوایي با ابرقدرت (ایاالتمتحده) نيستند (هانتينگتون.)33-39 :1903 ،
بدین ترتيب ،اگرچه «منطق قدرت»« ،بقا» و «امنيت» شكلدهنده و مبناي کنشگري و
رفتار بازیگران و قدرتهاي بزرگ را تشكيل ميدهند؛ اما این رفتار هم از تمامي امكانات
الگوهاي مدیریتي که عبارتند از :الگوي تهاجمي ،الگوي نهادي ،الگوي ائتالفي و الگوي
تحریمي با شدت و ضعفها و ترتيبهاي متفاوت استفاده ميکند تا بحرانهاي بينالمللي
را ساماندهي و مدیریت کنند .بنابراین ،در ذیل به واکاوي و تشریح الگوي رفتاري
قدرت هاي بزرگ در بحران سوریه متناسب با چهار ابزار فوق ،خواهيم پرداخت.
 .5-1الگوی نهادی و مدیریت بحران سوریه :هماکنون ،سازمان ملل متحد یكي از کاملترین
نهادهاي جهاني است .این الگو بيانکنندۀ نهایت تالش کشورها براي مدیریت رسمي
سيستم بينالملل و نظم موجود در آن بوده است (قاسمي .)924 :1932 ،دو رکن اصلي
سازمان ملل؛ یعني« ،مجمع عمومي» و «شوراي امنيت» است .مجمع عمومي «باشگاه نهادي»
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است که بر مبناي اصل برابري حقوقي -حاکميتي و توزیع برابر قدرت ميان دولتها شكل
گرفتهاست؛ اما شوراي امنيت با نهادمند کردن حق وتو (باشگاه قدرتمحوري) بهعنوان
رکني که مسؤوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بينالمللي را بر عهده دارد ،بر اساس اصل
توزیع نابرابر قدرت ساختبندي شده است .در الگوي نهادي ،تأکيد بر نقش نهادهاي
بين المللي در جهت اقدام هماهنگ براي دستيابي به مدیریت و کنترل رسمي بحرانهاي
بينالمللي است .بدین ترتيب ،سازمان ملل بهمثابه نهادي بينالمللي بر اساس اصل «امنيت
دستهجمعي» در قالب «چندجانبهگرایي» به مدیریت و کنترل بحرانهاي بينالمللي
ميپردازند .بحران سوریه نيز از این امر مستثنا نيست .مجمع عمومي و شوراي امنيت
بهعنوان مهمترین ارکان سازمان ملل ،متناسب با اهداف رسمي خود براي کنترل و مدیریت
بحران سوریه اقداماتي انجام دادهاند .ازآنجایيکه هدف اوليه حفظ صلح و امنيت بر عهده
شوراي امنيت است ،فقط این رکن بررسي ميشود.
الگوي رفتاري نهادگرایي مبتني است بر رفتار مسؤوالنه و قاعدهمند که زمينه را
براي تدبير صریح بحرانها و مدیریت آنها فراهم ميکند .این الگو زماني کارآمد خواهد بود
که قدرت ها کمتر پيگير منافع انحصاري خود باشند و با همكاري و برقراري ارتباط،
منازعات را پایان دهند .بدین ترتيب ،اقدام مشترک که باید با اجماع قدرتها بر سر اهداف
مشترک براي مدیریت و کنترل بحران صورت گيرد ،قاعده نهادي کارآیي شوراي امنيت
است .شوراي امنيت از ابتداي شروع بحران تا  0اوت  ،2211دوازده قطعنامه را بهمنظور
پایان بحران سوریه به تصویب رسانده است .محتواي دوازده قطعنامهاي که تا تاریخ  0اوت
 2211از طرف شوراي امنيت به تصویب رسيدهاست (بهاستثناي قطعنامه  ،)2113نشان
مي دهد که شوراي امنيت به مسائلي که در بحران سوریه از اهميت «ثانویه» برخوردار
بودهاند ،متمرکز شده است.
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با نردبان تصاعد بحران سوریه بر اثر استفاده از سالح شيميایي ،رقابت و رویارویي
قدرتهاي بزرگ در شوراي امنيت نيز افزایش یافت .آمریكا ،که از سال  2212استفاده از
سالح شيميایي را «خط قرمز» خود اعالم کرده بود ،درصدد حمله مستقيم نظامي برآمد و
دیگر قدرتهاي بزرگ در اقدامي «همكاريجویانه» (مانند برخي از کشورهاي اتحادیه
اروپا) با آمریكا همراه شدند .برخي دیگر از قدرتهاي بزرگ در اقدامي «مقابلهجویانه»
( مانند چين و روسيه) ،درصدد مخالفت و مقابله با ابرقدرت برآمدند .در شوراي امنيت،
درحاليکه آمریكا و انگليس و فرانسه از حمله نظامي به سوریه دفاع ميکنند ،وزیر دفاع
آمریكا ميگوید« :یک اجماع جهاني عليه استفاده از تسليحات شيميایي در سوریه
شكلگرفته است؛ شاید ما منتظر قطعنامه شوراي امنيت نمانيم! ازنظر ما ،اجماع جهاني بر
قطعنامه شوراي امنيت اولویت دارد» .او بهاینترتيب به چين و روسيه اخطار ميدهد که
استفاده از حق وتو نيز نميتواند مانع حمله غرب به سوریه شود (بينا ،پارسيانه1 ،شهریور
 .) 1932از بعد استراتژیک ،روسيه با واقعي قلمدادکردن این تهدید نظامي و نه
«بلوفانگاري» آن ،با محدود کردن اهداف خود درصدد امتياز دادن (خلع سالح سوریه با
تصویب قطعنامه با پشتوانه هنجاري -نهادي شوراي امنيت) متناسب با منشاء تصاعد بحران
(کاربرد تسليحات شيميایي) و نوع تهدید (حمله نظامي ابرقدرت و برخي از قدرتهاي
بزرگ) برآمد.
مهمترین اقدام شوراي امنيت ،تصویب قطعنامه  2113بود که به خلع سالح شيميایي
دولت سوریه منجر ش د .تصویب این قطعنامه بيش از آنكه به اهداف مشترک نهادي ،مبتني
بر رفتار قاعدهمند منشور سازمان ملل مربوط باشد ،به تحرکات و تهدیدهاي نظامي آمریكا
و برخي از کشورهاي اتحادیه اروپا و واکنش چين و روسيه مربوط بود؛ بدین معنا که
هماهنگ شدن اهداف و اجماع منافع که به تصویب قطعنامه منجر شد ،معلول کنش و
واکنش هاي مربوط به تهدیدات نظامي ،تحرکات نيروهاي نظامي و منافع متعارض؛ اما
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مبتني بر نفع مشترک قدرتهاي بزرگ بود .براین اساس ،شوراي امنيت که مبتني بر برابري
قدرتهاي جهاني بر اساس «حق وتو» است ،در بحران سوریه بهعنوان یک ابزار موازنهگر
در برابر ابرقدرت و دیگر قدرتها بهکار گرفتهشده است تا کشورهایي که درصدد مقابله با
یكجانبهگرایي ،ایجاد اجماع و ائتالف بينالمللي ابرقدرت عليه بحران سوریه باشند ،از
طریق «حق وتو» به موازنه در برابر ابرقدرت و دیگر قدرتهاي بزرگ بپردازد .روسيه و
چين بهعنوان اعضاي دائم شوراي امنيت و قدرتمندترین حاميان نظام سوریه باانگيزههایي
نظير توازن قوا ( که مؤید نظام چندقطبي از منظر آنهاست) و جلوگيري از اشتباه استراتژیک
در مواجهه با تحوالت جهاني مانند عدم تكرار تجربه ليبي ،برآنند تا در شرایط فعلي بحران
سوریه را به نفع خود رقم زنند .بنابراین ،شوراي امنيت بهعنوان باشگاه نهادمند قدرتهاي
بزرگ در بحران سوریه به دو قطب طرفداران و مخالفان حكومت بشار اسد تقسيمشده
است .منافع انحصاري قدرتهاي بزرگ در بحران سوریه ،مانع از دستيابي به اقدام مشترک
شده است .نمود تضاد منافع یا منافع انحصاري قدرتهاي بزرگ را ميتوان در وتوهاي
مداوم قطعنامههاي شوراي امنيت یافت.
ازآنجایيکه قدرتهاي بزرگ در نهادهاي بينالمللي جهتگيري مشترک ندارند،
ابزار نهادي در بحرانهایي که قابليت برهمزدن توازن ژئوپليتيک را دارد ،با «مشكل اقدام»
مواجه خواهد بود .ابرقدرت ،به دليل کاهش هزینههاي نظامي و ایجاد مشروعيت اقدام،
نميتواند (نه لزوماً) تصميمات سازمانهاي بينالمللي را نادیده بگيرد و بدون توجه به آن
به اهداف خود دست یابد؛ ليكن دولتهاي دیگر ميتوانند با استفاده از این نهادها توان
ابرقدرت را براي جنگ کاهش دهند و براي آمادگي بيشتر براي دفاع از خود فرصتهاي
مناسبي بهدست آورند (کياني و خانمحمدي .)31 :1932 ،بااینحال ،نهادها اغلب از ایفاي
نقشي مؤثر در اداره و مدیریت بحرانها ناکام خواهد ماند؛ زیرا نخست ،به دليل درک
متفاوت از تهدیدها ،تجميع منافع قدرتهاي بزرگ در اتخاذ رویكردي واحد به یک بحران
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خاص بهندرت اتفاق خواهد افتاد؛ دوم ،ممكن است بهکنار کشيدن از مشارکت در اقدام
عليه بحران و بهرهمندي از مزایاي مهار و مدیریت بحران یا بهعبارتي «سواري رایگان»
منجر گردد؛ و سوم ،هرچند ممكن است در درون نهاد به یک اجماع منفعتي یا مصلحتي
براي واکنش به بحران دستیازند؛ اما این اجماع نيز مانند دیگر «عقدهاي موقت مصلحتي»
درصحنه نظام آنارشيک در طول زمان با انشقاق روبهرو ميشوند .ازهمين رو ،بهزعم
ميرشایمر« ،نهادها در حواشي مهم هستند و اثر مستقلي بر رفتار دولتها ندارند»
). (Mearsheimer, 1994/1995: 7
 -6الگوی ائتالفی و مدیریت بحران سوریه

مدیریت از راه ائتالف «بخشي» از قدرتهاي بزرگ را درگير ميکند .بدین ترتيب،
ابرقدرت (آمریكا) با توجه به مشكالت محوري اقدام دستهجمعي براي همراهکردن دیگران
با خود که به شكست رفتار نهادي ميانجامد ،درصدد خواهد بود با ائتالف با قدرتهاي
دیگر به مدیریت بحران مبادرت ورزد .ابزار ائتالفي به رفتاري چندجانبهگرایانه مبتني بر
جنگهاي ارادي و از قبل تعيينشده منجر ميگردد .این الگو زمينه را براي تدبير «صریح»
بحرانها توسط نيروهاي ائتالف ،ایجاد ميکند؛ اما صراحت در تدبير بهمعناي مدیریت و
حلوفصل و خاتمه بحران نيست؛ بلكه متناسب با ميزان قدرت ائتالف و دیگر قدرتهاي
مخالف با ائتالف ،ميزان صراحت آن متغير است.
در واکنش به بحران سوریه ،ابرقدرت به دنبال این است که با ایجاد ائتالف بر مبناي
«چندجانبهگرایي همكاريجویانه» با تعدادي از کشورهاي دیگر ،بهمنظور کاهش هزینههاي
خود ،به مهار و مدیریت بحران بپردازد؛ اما به خاطر ژئوپليتيک حساس سوریه براي دیگر
قدرتهاي بزرگ ،بخصوص روسيه ،اگر آمریكا تشكيل ائتالف را بر مبناي مقابله و
مدیریت بحران سوریه بنياد مينهاد ،بر مبناي منطق «ائتالف عامل ائتالف» ،ممكن بود چين
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و روسيه نيز به تشكيل ائتالفي عليه ائتالف آمریكا ،مبادرت ورزند .بدین ترتيب ،ابرقدرت
با نامگذاري تشكيل ائتالف عليه داعش ،که تقریباً اجماع بينالمللي عليه مقابله با آن وجود
داشت ،از یکسو فلسفۀ تشكيل ائتالف مشروعيتزا قلمداد ميشد و از سوي دیگر،
واکنش چين و روسيه نسبت به ائتالف محافظهکارتر ميگردید .بنابراین ،اگرچه ائتالف
خارج از مكانيزم سازمان ملل متحد شكلگرفته است و ازلحاظ هنجاري -حقوقي
غيرمشروع است؛ اما ازلحاظ سياسي -امنيتي «مشروعيت اقدام» را براي ابرقدرت و
کشورهاي عضو فراهم کرده است.
به همين منظور ،ایاالتمتحده در اوت  2214با تعدادي از کشورها ،ائتالفي براي
مقابله نظامي با داعش تشكيل داد .عملكرد ائتالف بينالمللي عليه داعش نشاندهندۀ این
است که حمالت نيروهاي ائتالف تاکنون تنها درپي هدف قراردادن مواضع داعش نبوده و
در برخي موارد عليه مواضع ارتش عراق و سوریه بوده است .جنگندههاي آمریكایي تاکنون
بهبهانه مبارزه با داعش بسياري از زیرساخت هاي اقتصادي سوریه را هدف قرار داده و
نابود کردهاند .در این زمينه ميتوان به برخي حمالت آمریكا به تأسيسات نفت و گاز در
سوریه اشاره کرد .تنها در یک عمليات ،جنگندههاي آمریكا در خاک سوریه  12پاالیشگاه
نفت را بمباران کردند .در عمليات دیگري نيز مهمترین تأسيسات مهم گازي سوریه،
«کونيكو» موردحمله جنگندههاي آمریكایي قرار گرفت (ميرطاهر .)1939 ،مجموعه این
مؤلفهها؛ یعني عدمسرکوب داعش ،هدف قرارگرفتن زیرساختهاي دولتي و حمایت مالي
و تسليحاتي داعش از سوي برخي اعضاي ائتالف نشان ميدهد شكست داعش هدف این
ائتالف بهشمار نميرود (حقگو .)1939 ،مطابق با منطق موازنه قدرت ،روسيه نيز بهبهانه
مبارزه با تروریسم ،مخالفان بشار اسد را مورد حمالت هوایي قرار داده که درواقع درصدد
حفظ و استمرار قدرت بشار اسد است.
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درهمين راستا ،چين و بخصوص روسيه بهعنوان قدرتهاي بزرگ مخالف با ائتالف
آمریكا ،رفتاري «واکنشي» اتخاذ کرده ،درصددند با اقدامات مقابلهجویانه عليه ائتالف ،آنها
را از اقدامات نظامي عليه سوریه بازدارند .حمایتهاي سياسي چين و روسيه و کمکهاي
تسليحاتي روسيه مانند تحویل جنگندههاي «ميگ  ،»91موشکهاي «کورنت» و اخيراً کنترل
فرودگاه شهر الذقيه توسط روسيه و ایجاد ائتالف روسيه ،ایران و عراق ،از این منظر قابل
تبيين است .این عمل که در چهارچوب موازنه قوا صورت ميگيرد ،موجب ميگردد که
قدرت هاي بزرگ نسبت به اقدامات خود ،خویشتندار باشند و رفتاري محافظانهکارانه
نسبت به یكدیگر اتخاذ کنند .جمعکردن نيروهاي ائتالف موازنهگر دورهم بهطور سریع و
آنها را به وضعيتي درآوردن که هماهنگ و یكنواخت کار کنند ،غالباً مشكل است؛ زیرا
بسيار طول ميکشد تا تالشهاي متحدان آتي و اعضاي اتحاد را هماهنگ کرد .از سوي
دیگر ،ائتالفها انگيزه «احاله مسؤوليت» و «دنبالهروي» را افزایش ميدهد (مرشایمر،
 .) 101-100 :1933در بحران سوریه ،رفتار چين و ژاپن که در دو اردوگاه متفاوت قرار
دارند ،به نظر ميرسد از این منظر قابل تبيين باشد.
 .6-1الگوی تهاجمی و مدیریت بحران سوریه :الگوي تهاجمي که مبتني بر رفتاري
استيالگرایانه و یک جانبه است ،رفتاري است که در آن ابرقدرت یا یک قدرت بزرگ
بهتنهایي و بهصورت سلطهجویانه به مدیریت و کنترل بحران ميپردازد .با این تعریف از
الگوي تهاجمي ،بحران سوریه با این نوع از رفتار ،تا بهامروز بيگانه بوده است؛ زیرا نه
آمریكا بهتنهایي به حمله مستقيم نظامي و ازپيش تعيينشده و بدون درنظرگرفتن منافع
دیگر بازیگران به سوریه حمله کرده است و نه دیگر قدرتهاي بزرگ؛ اما در طول بحران
سوریه ،ابرقدرت و قدرتهاي بزرگ دیگر بهکرات به تهدید و مانورهاي نظامي اقدام
کردهاند .گرچه ،تهدید و مانور نظامي در چهارچوب موازنه قوا قابلتحليل است؛ اما به
دليل اینكه الگوي رفتاري «موازنه قواي نامتقارن» تنها از ابزار موازنه قوا (بهمعناي خاص
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جنگ سردي آن) استفاده نمي کند ،تهدید و مانورهاي نظامي را در ذیل الگوي تهاجمي
بررسي کردیم که به ذیل به آنها ميپردازیم.
آمریكا همواره استفاده از سالح شيميایي را بهعنوان «خط قرمز» خود براي حمله
نظامي به سوریه قرار داده بود تا از طریق عنصر مجازات (حمله نظامي) دولت سوریه را از
استفاده سالح شيميایي بازدارد .بنابراین ،پس از وقوع حمله شيميایي در سوریه
ایاالتمتحده گزینه حمله نظامي تنبيهي در برابر دمشق را در دستورکار خود قرارداد.
پسازآن که واشنگتن ادعا کرد شواهدي دال بر استفاده دولت سوریه از سالحهاي شيميایي
در دست دارد ،نگراني ها در ارتباط با مداخله نظامي آمریكا به بهانه کاهش توانایي سوریه
در استفاده از سالحهاي شيميایي در ماه اوت  2219قوت گرفت (احمدخان بيگي:1932 ،
.)1221
با تصاعد بحران بهدليل استفاده از سالحهاي شيميایي ،آمریكا با «تهدید نظامي»
رفتاري کنشي از خود بهنمایش گذاشت .همزمان با تهدید نظامي ،به تحرک نيروهاي نظامي
در قالب مانورهاي نمادین که نشانههایي از جنگ را درخود دارند ،بدون واردشدن در
جنگ و درراستاي چانهزني سياسي ،پرداخت .در همین راستا« ،چاک هيگل ،»1وزیر دفاع
آمریكا ،در  29اوت از استقرار نيروهاي دریایي و همچنين ،کشتيهاي جنگي مسلح به
موشکهاي کروز آمریكا در نزدیكي سوریه و نيز ،آمادگي آمریكا براي اقدام نظامي عليه
دولت سوریه خبر داد (خبرگزاري فارس .)A1932 ،سه روز بعد ،یكي از مقامات پنتاگون
تأکيد کرد که چهار ناوشكن نيروي دریایي در دریاي مدیترانه آماده حمله نظامي به مواضع
مهم ارتش سوریه هستند (خبرگزاري فارس .)B1932 ،کشورهاي اتحادیه اروپا؛ بخصوص
فرانسه بههمراه بریتانيا و آمریكا در  21اوت  ،2219خواستار اقدام نظامي تنبيهي عليه

1. Chuck Hagel
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حكومت بشار اسد شدند .فرانسه اعالم کرد آمادگي کامل دارد تا در حمالت موشكي و
هوایي عليه سوریه مشارکت داشته باشد و وزیر دفاع فرانسه ،از آمادگي نيروهاي مسلح
فرانسه براي اقدام نظامي و استقرار یک ناو ضدهوایي در شرق مدیترانه خبر داد (ایزدي،
 .)4 :1932از سوي دیگر ،نيروي دریایي سلطنتي انگليس نيز ناو جنگي » «HMSکه توان
حمل بالگرد را دارد ،به مدیترانه اعزام کرده است(خبرگزاري فارس .)C1932 ،در پاسخ به
افزایش تعداد کشتيهاي نظامي آمریكا و انگليس و فرانسه در منطقه ،روسيه نيز حضور
نظامي خود در دریاي مدیترانه را افزایش داد تا مانع از توسعه عامل دخالت خارجي در
مناقشه سوریه شود .بنابراین ،روسيه هم بهعنوان اقدام متقابل به تقویت حضور نظامي خود
در منطقه مبادرت ورزید (خبرگزاري فارس )D1932 ،و عالوه بر سه زیردریایي حاضر در
این منطقه 11 ،کشتي جنگي نيز در مدیترانه مستقر کرد .روسيه براي افزایش توان
بازدارندگي تحرکات نظامي خود ،موشک هاي اسكندر را که داراي دقت باالیي در رهگيري
اهداف دریایي از ساحل را دارا هستند ،در اختيار سوریه قرارداد (خبرگزاري فارس،
.)C1932
بنابراین ،ایاالتمتحده با اعمال تهدیدات ،کنشهاي سياسي و با همراهکردن
محتاطانه دیگرمتحدان که جلوههایي از عزم و اراده براي استفاده از تدابير خشن را
بهنمایش ميگذارد ،از تمامي امكانات و قابليتها بهصورت ارادي در راستاي دستيابي به
اهداف خود استفاده کرد؛ اما تمامي پل هاي پشت سرش را ویران نكرد و روسيه توانست با
پيشنهاد خنثيسازي سالحهاي شيميایي دولت بشار اسد (که منشاء شكلگيري تمامي
تحرکات ،تهدیدات و مانورها بود) در قالب طرح ششمرحله اي ،از آستانه جنگ و منازعه
جلوگيري کند .بدین ترتيب ،طرفين بحران با بسيج منابع و نيروهاي مسلح و مدارا و
تساهل؛ اما در قالبي دیپلماتيک بحران را با موفقيت و بدون درگيري مستقيم نظامي تدبير
نمودند .باید اضافه نمود که ،آنچه اهميت دارد ،این است که آمریكا در لواي تهدید به
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جنگ و تحرکات سياسي توانست به دستاوردي حداکثري دست یابد؛ دستاوردي که از
ابتداي بحران آن را «خط قرمز» خود قلمداد کرده بود.
 .6-2الگوی تحریمی و مدیریت بحران سوریه :ابزار تحریمي در روندهاي جدید جهاني
بهعنوان ابزار مدیریت و کنترل ،بيشتر اثرگذار و رایج شده است .چنانكه یكي از نخستين
ابزارها و اقدامات کشورها براي کنترل و مدیریت بحرانها استفاده از ابزار تحریم عليه
کشورهاي دیگر است .ابزارهاي تحریمي بر اثر وابستگي متقابل و جهانيشدن کارکرد و
قابليت باالیي دارند؛ زیرا انزواي ژئوپليتيک در نظام کنوني بسيار هزینهبر خواهد بود؛
هرچند که کارکرد تحریمها نسبت به سه ابزار دیگر زمانبر خواهد بود و در صورتي مؤثر
ميافتد که سایر کشورها نيز از آن حمایت کنند.
تحریمهاي ایاالتمتحده عليه سوریه به بحران اخير محدود نميشود .سابقه
تحریمهاي ایاالتمتحده عليه کشور سوریه به سال  1303برميگردد .از زمان شروع بحران
اخير سوریه ،باراک اوباما در اوت  2211در فرمان اجرایي  19132دولت سوریه و شخص
بشار اسد را تحریم کرد .بر این اساس ،تمام دارایيهاي دولت سوریه مسدود شد و اتباع
ایاالتمتحده از تجارت و معامله با دولت سوریه منع شدند و واردات فرآوردههاي نفتي از
سوریه نيز ممنوع شد .دولت اوباما در سال  2212از عزم خود براي ایجاد یک دفتر آژانس
توسعه بينالمللي براي برنامه ابتكارات انتقالي سوریه به کنگره خبر داد که در آن هزینههاي
اوليه آن  1ميليون دالر برآورد شده و هدف آن حمایت ایاالتمتحده از تغيير رژیم سياسي
سوریه در بلندمدت است .در ژوئن  2219نيز جان کري ،وزیر امور خارجه امریكا ،اعالم
کرد که بخشي از تحریمهاي صادرات کاالها و فناوريهاي غيرنظامي را براي مناطق تحت
کنترل شورشيان لغو کرده است .دولت ایاالتمتحده  212ميليون دالر به مخالفان سوري و
همچنين ،نزدیک به  112ميليون دالر از صندوق کمکهاي بشردوستانه زیر عنوان کمک به
افراد متأثر از جنگ ،به مخالفان کمک کرده است (احمدخان بيگي.)1222 :1932 ،
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اتحادیه اروپا نيز تحریمهایي عليه سوریه اعمال کرده است که شامل انسداد
دارایيها ،ممنوعيت سفر ،تحریم تجهيزاتي که به اذعان اروپایيها ممكن است براي
سرکوب داخلي و یا نظارت بر ارتباطات استفاده شود و همچنين ،اعمال محدودیت بر
واردات نفت سوریه و صادرات تجهيزات و فرآوردههاي نفتي این کشور است(همان:
 .)1221کشورهاي اروپایي ،همچنين کمکهاي نظامي فراواني به شورشيان مسلح سوریه
ارائه دادند .این اتحادیه در آوریل سال  2219محدودیتهاي خود را بهمنظور فراهم کردن
اجازه واردات نفت خام براي تقویت امور مالي نيروهاي مخالف سوریه کاهش داد و
باوجود آگاهي از این امر که صادرات اسلحه به مخالفان ميتواند مورد سوءاستفاده قرار
گيرد ،تعدادي از تحریمهاي خود را بهمنظور کمک به مخالفان سوري لغو کرد و به
کشورهاي عضو اجازه داد تا معامالت و سرمایهگذاريهاي ،خود در حوزههاي مرتبط با
نفت را با ائتالف مخالفان ادامه دهند ) .(Archick & Mix, 2013: 18-19در این ميان،
وزارت خارجه ژاپن نيز تحریمهاي این کشور عليه سوریه را در سال  2212افزایش داد.
وزیر خارجه ژاپن گفته است که با توجه به افزایش کشتار و خشونت در سوریه ،دولت
ژاپن تحریمها عليه این کشور را افزایش داده تا وظيفه خود را در مسير برقراري ثبات و
امنيت در م نطقه انجام دهد .ژاپن در این راستا  11سازمان و  22شخصيت حقيقي سوریه را
تحریم مالي کرده است و شرکتهاي ژاپني در صورت نياز به مبادله با آنها نيازمند
اجازهنامه ویژه از دولت هستند (بينا ،صداي روسيه.)2212 ،
روسيه و چين بهعنوان حاميان دولت سوریه ،تحریمهاي کشورهاي دیگر را عليه
سوریه غيرقانوني قلمداد کردهاند .بههمين منظور ،با قطعنامه پيشنهادي کشورهاي غربي و
آمریكا درباره تشدید تحریمها برضد سوریه در چهارچوب فصل هفتم سازمان ملل
مخالفت و آن را وتو کردند .تحریمهاي اعمالي آمریكا ،اتحادیه اروپا و ژاپن عليه بحران
سوریه و مشخصاً دولت بشار اسد ،و حمایتهاي آنها از گروههاي مخالف دولت بشار،
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بيانگر این است که کشورهاي مذکور درصدد انزواي دولت سوریه و محدود کردن روابط
با دیگر کشورهاست؛ اما بهنظر ميرسد ،حمایتهاي روسيه و چين ابزار تحریمي را
تااندازهاي ناکارآمد کرده است.
 -7نتیجهگیری

از منظر واقعگرایي ساختاري ،بحرانهاي بينالمللي فرایندي برآیند ساختار نظام هستند.
بحران سوریه بهعنوان یک بحرانِ ژئوپليتيک «در»ساختار نظام تک-چندقطبي که تحت تأثير
فرایند جهانيشدن و در منطقه حياتيِ رسوخپذیرتر بيساختار شكلگرفته ،نظام بينالملل
محدودیتهایي را بر فرایندهاي مدیریت و کنترل آن تحميل ميکند .این نظام مولد الگوي
رفتاري و مدیریتي موازنه قواي نامتقارن است .بنابراین ،قدرتهاي بزرگ که بهمثابه توزیع
توانمنديهاست ،اقتضائاتي متناسب با جایگاه خود در ساختار نظام بينالملل براي مدیریت
این بحران ،بر آنها تحميل ميکند .بنابراین ،اقتضائات ساختاري تحميلکننده ابزارهاي
مدیریت رسمي و غيررسمي بحرانها براي قدرتهاي بزرگ در قالب «موازنه قواي
نامتقارن» در مدیریت بحران مطرح ميگردد.
از منظر ساختاري ،ابرقدرت ناگزیر به دخالت است و دیگر قدرتهاي بزرگ با
توجه به منافع راهبردي  ،دوري و نزدیكي جغرافيایي و توازن در برابر ابرقدرت به واکنش
ميپردازند .واکنش قدرتهاي بزرگ در بحران سوریه باعث قطبيشدن بحران به دو گروه
طرفداران و مخالفان دولت سوریه شده است .منطق ساختاري موازنه نامتقارن ،در الگوي
رفتاري مدیریت بحران ،باعث ميگردد که ابرقدرت با همراه کردن قدرتهاي بزرگ دیگر
از ابزارهاي متفاوت نهادي؛ در قالب شوراي امنيت ،ائتالفي؛ همراه کردن برخي از قدرتها
براي حمله نظامي ،استيالجویانه یا ابزار تهاجمي؛ بهصورت انفرادي ،و درنهایت ابزار
تحریمي ،درصدد مدیریت بحران سوریه برآید .دیگر قدرتهاي بزرگ نيز که درصدد
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کاهش فاصله ميان خود و ابرقدرت هستند ،برآنند تا با وتوي قطعنامههاي شوراي امنيت،
عدمهمراهي و مخالفت با ائتالف ابرقدرت و قدرتهاي بزرگ دیگر ،مخالفت با ابزار
تهاجمي و تحرک نيروهاي نظامي خود و درنهایت ،نامشروع قلمداد کردن تحریمهاي
بينالمللي عليه کشور درگير در بحران و حمایتهاي تسليحاتي و کمکهاي اقتصادي،
نظام بينالملل را به سمت نظامي چندقطبي سوق دهند؛ ليكن ساختار محدودیتهاي
کمتري را نسبت به دیگر بازیگران بر آمریكا تحميل خواهد کرد و همچنين ،به دليل تفاوت
در جایگاه استقرار در ساختار نظام بينالملل ،اهداف و نحوه استفاده از چهار ابزار مزبور نيز
متفاوت خواهد بود.
بحرانها (بهویژه بحران سوریه) ،با برهمپيچش صحنه مكاني و زماني روابط
بينالملل بر اثر گسترش پدیده جهانيشدن و منطقهاي شدن ،دیگر بهعنوان حادثهاي مجزا و
گسسته تلقي نميشوند؛ بلكه فرایندي چندبعدي و چندالیهاي هستند که امكان پيشبيني و
مدیریت آنها با مشكل روبهرو شده است .از سوي دیگر ،در نظام تک-چندقطبي با
افزایش تعداد بازیگران ساختبخش به پنج کشور ،عدم توازن قدرت بين ابرقدرت و چند
قدرت بزرگ ،افزایش توان قطبيشدن و عدم شفافيت و قطعيت نسبت به نتایج ،نظامي
آشوبزا و بيثبات است و همچنين ،در نظام تک-چندقطبي به علت وجود حداقل پنج
قدرت برتر و سلسلهمراتبي بودن قدرت نسبي (ابرقدرت ،قدرت بزرگ ،قدرت منطقهاي و
قدرت کوچک) در نظام بينالملل ،به علت عدمقطعيت در رفتار دیگران و گسترش منافع
متعارض در بحران ،محاسبه اشتباه گسترشیافته و مدیریت بحران را پيچيده کرده است .با
این مقدمات ميتوان نتيجه گرفت که بحرانهاي ژئوپليتيک مانند بحران سوریه در نظام
تک -چندقطبي بهاحتمالزیاد ازلحاظ شدت درگيري ،گسترش خواهند یافت ،بلندمدت
خواهند بود ،بازیگران درگير محدود نخواهند بود ،دخالت قدرتهاي بزرگ پررنگتر
خواهد شد ،اهميت ژئوپليتيک بيشتر خواهد شد ،موضوعهاي اختالف محدود نخواهد بود،

الگوی رفتاری قدرتهای بزرگ در مدیریت بحران بینالمللی سوریه 33 /...

بحرانها به محدودههاي منطقهاي محصور نخواهد ماند و در مدیریت بحرانها به شيوههاي
مختلط (خشن و غيرخشن) متوسل خواهند شد.
پینوشتها

 -1نک :استفان بروکز و ویليام ولفورث (جهان نامتوازن :روابط بينالملل و چالشهاي
استيالجویي آمریكا .)1932 ،کنث والتز نيز در مقاله واقعگرایي ساختاري پس از جنگ سرد
معتقد است که پس از فروپاشي نظام دوقطبي ،نظم تکقطبي حاکم شدهاست؛ اما این نظم
بهزودي بهنظام چندقطبي مبدل ميگردد ).(Waltz, 2000
 -2هانتينگتون در مقاله «آمریكا :ابرقدرت تنها؛ گذار از نظام تک -چندقطبي» درصدد دادن
این تز است که سياستهاي جهاني از نظام دوقطبي دوران جنگ سرد و از مرحله
چندقطبي پس از جنگ سرد که اوج آن جنگ خليجفارس بود ،عبور کردهاست و اکنون
پيش از آنکه بهواقع وارد دوران چندقطبي قرن بيستویكم شود ،در حال گذار از یكي دو
دهه دوران تک -چندقطبي است .در این دوران آمریكا دیگر تنها ابرقدرت نيست؛ بلكه
شماري دیگر از قدرتهاي بزرگ وجود دارد که آمریكا در حلوفصل مسائل جهاني
ناگزیر از جلب همكاري و مشارکت دیگر قدرتهاي عمده است .بوزان و ویور در کتاب
«مناطق و قدرتها :ساختار امنيت بينالملل» و بوزان در کتاب «ایاالتمتحده و قدرتهاي
بزرگ :سياستهاي جهاني در قرن بيستویكم» درصدد تبيين ساختار قطببندي 1+4
هستند .این ساختار مرکب از یک ابرقدرت (آمریكا) و چهار قدرت بزرگ (روسيه ،چين،
ژاپن و اتحادیه اروپا) است.
 -9وجود سایه در شكل  ،1-1به معناي وجود سلسلهمراتب قدرت است؛ بدین معنا که
سایه ابرقدرت بر سر قدرتهاي بزرگ را نشان ميدهد.
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 -4والتز در مقاله جهانيشدن و حكمراني معتقد است که در نظام تکقطبي پساجنگ سرد،
جهانيشدن همان آمریكایيسازي است.
 -1ساختارمحور به این معناست که تحت تأثير ساختار توزیع قدرت قرار دارد؛ اما نظام
محور اشاره به مؤلفه نظامگستر دارد که دیگر تحت تأثير ساختار توزیع قدرت قرار ندارد.

الگوی رفتاری قدرتهای بزرگ در مدیریت بحران بینالمللی سوریه 35 /...
منابع

احمدخان بيگي ،سمانه « .)1932(.تأثير سياست آمریكا و اروپا در قبال بحران سوریه بر
اختالفات فراآتالنتيک» ،فصلنامه سياست خارجي ،سال بيستوهفتم ،ش .4
برچر ،مایكل و دیگران  .)1932(.بحران ،تعارض و بيثباتي ،ترجمه علي صبحدل ،تهران:
پژوهشكده مطالعات راهبردي.
برچيل ،اسكات و دیگران « .)1932(.نظریههاي روابط بينالملل» ،ترجمه سجاد حيدريفرد،
تهران :سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي.
بوزان ،باري و ویور ،ال « .)1933(.مناطق و قدرتها :ساختار امنيت بينالملل» ،ترجمه
رحمان قهرمانپور ،تهران :پژوهشكده مطالعات راهبردي.
حافظنيا ،محمدرضا « .)1932(.اصول و مفاهيم ژئوپليتيک» ،مشهد :انتشارات پاپلي.
رحمتيپور ،ليال « .)1939(.فرهنگ استراتژیک و الگوي رفتاري چين در مدیریت

بحرانهاي بينالمللي (مطالعه موردي بحران سوریه)» ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس
بينالمللي اقتصاد ،مدیریت ،حسابداري و علوم اجتماعي( ،رشت 91 :خرداد .)1939
قاسمي ،فرهاد « .)1931(.اصول روابط بينالملل» ،تهران :ميزان.

___________ « .)1932(.نظریههاي روابط بينالملل :بنيانهاي نظري نظم و رژیمهاي
بينالمللي» ،تهران :ميزان.
کياني ،داوود و خانمحمدي ،زهره « .)1932(.واکاوي علل حضور روسيه در بحران
سوریه» ،فصلنامه راهبرد ،سال بيستودوم ،ش .13
گوهينو ،ژان ماري « .)1939(.تأثير جهانيشدن بر استراتژي» ،ترجمه محسن نصراصفهاني،
ماهنامه خليج فارس و امنيت ،سال پنچم ،ش .41

ليک ،دیوید اي .و مورگان ،پاتریک ام  .)1932(.نظمهاي منطقهاي؛ امنيتسازي در جهاني
نوین ،ترجمه سيدجالل دهقاني فيروزآبادي ،تهران :پژوهشكده مطالعات راهبردي.

 / 36فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره 28پاییز 9315

مشيرزاده ،حميرا  .)1931(.تحول در نظریههاي روابط بينالملل ،تهران :سمت.
مرشایمر ،جان  .)1933(.تراژدي سياست قدرتهاي بزرگ ،ترجمه غالمعلي چگينيزاده،
تهران :دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي.
ميلر ،بنجامين « .)1901(.الگوي رفتاري قدرتهاي بزرگ در بحرانهاي بينالمللي» ،ترجمه
قدرت احمدیان ،مجله سياست دفاعي ،ش .22-21
والتز ،کنت نيل « .)1932(.نظریه سياست بينالملل» ،ترجمه غالمعلي چگينيزاده و داریوش
یوسفي ،تهران :مرکز آموزش و پژوهشهاي بينالمللي.
هانتينگتون ،ساموئل « .)1903(.آمریكا :ابرقدرت تنها؛ گذار از نظام تکقطبي -چندقطبي»،
ترجمه مجتبي اميري وحيد ،مجله اطالعات سياسي -اقتصادي ،ش .142-141
ایزدي ،پيروز  .)1932(.رویكرد فرانسه در قبال بحران سوریه ،مرکز تحقيقات استراتژیک
مجمع تشخيص مصلحت نظام.
http://www.csr.ir/departments.aspx?depid=44&&abtid=06&&semid=2756

(21مرداد )1934
بينا« ،آمادگي چهار ناوشكن آمریكایي براي تحرک نظامي عليه سوریه» ،خبرگزاري فارس،
B 32/21/21
( 23مرداد http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920605000470)1934

بينا « ،چهار ناو آمریكایي در مقابل شانزده کشتي جنگي روسيه در مدیترانه» ،خبرگزاري
فارسC 32/21/21 ،
 23/مرداد http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920605000375 )1934

( 21اوت 2211
بينا« .تحریمهاي ژاپن عليه سوریه افزایش یافت» ،صداي روسيه 3(،مارس )2212
April

http://ir.sputniknews.com/persian.ruvr.ru/2012_03_09/67964424/(10
)2015
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1( ، ساعت به آغاز حمله به سوریه مانده؟» پایگاه خبري تحليلي پارسينه43  «تنها.بينا
.)1932 شهریور
http://www.parsine.com/fa/news/145683/()1934  تير22

، خبرگزاري فارس،» «روسيه حضور نظامي خود در دریاي مدیترانه افزایش ميدهد،بينا
.D 32/21/29
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920603000734 )1934  تير21(

درخواست اوباما از/ « هيگل از آمادگي آمریكا براي اقدام نظامي در سوریه خبر داد،بينا
.A 32/21/22 ،پنتاگون» خبرگزاري فارس
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920602000146 )1934 شهریور1(

 «راهبرد ائتالفسازي بر پایه منطق بينالمللگرایي ليبرال» اندیشكده راهبردي. جواد،حقگو
.)1939  مهر23( ،تبيين
http://tabyincenter.ir/index.php/menu-examples/child-items-5/)1934  شهریور11(

،. وي. پرس تي،» «دليل تالش آمریكا براي حفظ ائتالف عليه داعش، سيد رضا،ميرطاهر
.)1939  بهمن22(
http://www.presstv.ir/DetailFa/2015/02/11/397096/usisilcoallision

)1934خرداد21(
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