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 نویسندگان  

 

  ن یامور ب موسسه و پژوهشگر  یمل  تیاستاد بازنشسته امور امن( نگبورگیاسپر  رابرت
 ،  )ایتالیا یالملل

 

 

 

به عنوان    2011تا    2008  هاي  سال   در ژنرال بازنشسته که  (  اف. سی. «پینک» ویلیامز 
متحده در قاهره   االتیبا سفارت ا یدفاع ارتباطو  ینظام يها يدفتر همکار سیرئ

 )،  خدمت کرده

 

 

  که  ییایدر  ي روی ن یلیتکم التیدانشکده تحص در یمل تیامور امن (استادیار  زاواژ جان
  ی دفاع ارتباطو  ی نظام يها ي همکار سیبه عنوان رئ 2018تا  2017 هاي سال در 

 ه) مشغول به کار بود  من یمتحده در  االتیسفارت ا
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 مقدمه
  ی تیامن ي ها کمک  یاثربخشنا) به مثابه یک منطقه آزمایش جهانی در زمینه (مِ قایو شمال آفر  انه یخاورم منطقه 

  ی ابتین  هاي جنگ دفعات وبه شدت  یتیمساعدت امن نیا ست.یو منطقه ا یجهان ي ها ارائه شده توسط قدرت
  ي ر یکشورها و درگشدن    سلح به م  نیبوده و هستند و همچن   ان یو عراق در جر  ه یو سور  یب یکه در ل  ییهمچون آنها

  ي به دست آوردن برتر يها برا ي ریدرگ کانون در   ی تیمساعدت امن.  است ده ینا انجامدر منطقه مِ  ی خارج گرانیباز
گسترده و   تیبه رغم اهم ،حال نیبا ا .قرار دارد انهیدر خاورم ي اقتصاد یو حت کی دئولوژیا ، کیاستراتژ ،ینظام
چندان    یتیمساعدت امن  ،یو جهان  يا  منطقه  گرانیباز  انیو م  نیرقابت ب  درمنطقه و    ي برا  یتیمساعدت امن  ندهیفزا

  یاتیعمل  يها  وهیو ش   کیاهداف استراتژ   نیروابط ب  یابیارز   يتالش ها برا   .ها مورد توجه قرار نگرفته است  لیدر تحل 
 .استبوده نادر  بایکمک ها تقر نیکنندگان ا افتی آنها بر در  ینسب  راتیو تاث یت یارائه کنندگان مساعدت امن

متحده و توسط    االتیعمدتا در ا  ی به طور کل  ی ت یمساعدت امن يگذار   ر یمقاالت در رابطه با تاث  هاي   نمونه   نیبارزتر
  نیمعموال به ا قات یتحق نی در ا .شده است ه یته ، یدولت قراردادهاي  با محققان و نهادها  ای ی دولت ي آژانس ها

، یکی از اجزاي  یتیمساعدت امن ق یاز طر خودبه اهداف  یابیمتحده در دست االتیا ایموضوع پرداخته شده که آ
  ی قاتیخدمات تحق فتعری طبق  .ریخ ایموفق بوده است  شود،اصلی آنچه «ایجاد ظرفیت شراکت» خوانده می 

  ت یحما ؛يا منطقه یتیامن يچالش ها  تیرمدی ؛جنگ انیپا ایدر جنگ  ي روزیپ :اهداف عبارتند از  ن یا ،کنگره
ارتقاء مشارکت اتالف    ؛یو شخص  یارتباطات سازمان  جادی ا  ؛ها  يریکاهش درگ  ؛ يریدرگدر  طرف    کی از    میمستقریغ

 هاي جدید.اتحاد جادیو ا ؛ها

متحده در تحقق    االتیبه ا  ی تیمساعدت امن  که   دارند   تی کاحله  امس  نیاز ا  ندهیبه طور فزا  قاتیتحق   نیا  ي ها  افتهی
، کمکی  ینظام   میمداخله مستق  يبه جاکمتر    ینظام  زاتیو تجه  روهایناز    کمتر و استفاده  ي ها  نهیبا هز  آناهداف  

  به  ی تیامن  يروهایمساعدت ن »نقش اندك  «ایفاي اگرچه  ،دلیاستفان ب یی ها افته یطبق  مونهبراي ن نکرده است.
  ي نقش اندك عمدتا به معنا  ي فای اما ا ،شده ل یمتحده تبد  االتیا ی مل تیامن استی س  یاصل يها از ستون یکی
، چالش  کننده مساعدت امنیتی و دریافت کننده آن و دلیلش هم «عدم همخوانی منافع ارائه    بوده اندك»    بازخورد«

؛ شرایطی که عمدتا اهرم فشارهاي در دسترس  استبوده  »هاي گسترده نظارتی، و شرایط دشوار اعمال قانون
  جه یدر نت تامین کننده مساعدت امنیتی را کاهش می دهد و به ناکارآمدي کمک هاي ارائه شده می انجامد.

متحده   االتیا یتیامن يهرچه اهداف کمک هاارائه و دریافت کننده مساعدت امنیتی، در روابط  یمشکالت ذات
تحقق  خاتمه جنگ به ندرت  ایدر جنگ  ي روز یپراي نمونه، آنها کمتر است. بتحقق گسترده تر باشد، احتمال 

 است.بوده  زیآم  تیموفق دفعات  به  سازي  و اتحادارتباطات فردي   لیاما تسهیافته، 
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بین ارائه دهنده و دریافت کننده مساعدت کننده روابط مؤثر  لیبه عنوان تسهتحقیقات  ن یکه در ا یاصل عامل
کارآمد  نهاد مشروع و نسبتا  ک ی«وجود : برخوردار است ي ا ژه یو  تیاز اهم ، در خاورمیانه شناخته شده یتیامن

«ایجاد ظرفیت  رین تالش ها در زمینه غیرموثرتخدمات تحقیقات کنگره اینطور بیان می کند که  ».یحکمران
و طرف هاي مختلف بر  که در آن احزاب    ییها  تیموقعصورت گرفته،  ها و جنگ ها    يری در زمان درگ  ای  شراکت»

خدمات شده است.  داریپد تازه نسبتا  در آنها مشروع یکه حکمران  ییدر کشورها ایرقابت می کنند، سر حکومت 
«فساد و اختالس» در یک شریک می تواند به طور قابل توجهی  تحقیقات کنگره اینطور نتیجه گیري می کند که  

ایجاد ظرفیت شراکت را از بین ببرد. بیشتر شواهد حاکی از آن هستند که ایجاد ظرفیت شراکت در  تاثیرگذاري 
 صحنه، میسر نخواهد شد.و توانا در   لیمانبود یک شریک 

نسبتا   انهیدر خاورم »و جنگ ير یدرگ« نبودهمراه با و موثر از فساد  يعارمشروع،  ت یریمد  يشرط ها شیپاین 
دارند یا درگیر  محدود  تی مشروع و بسیاري از دولت ها یااست  ي ریمستعد درگاز جهان منطقه  نینادر هستند. ا

  ، یبیل در کشورهاي شکننده با دولت هاي آسیب دیده همچون  فضاهایک سري  ریاخ ي ها در سالهستند. فساد 
  ه ی لبنان با سور يمناطق مرز ایمصر در شمال  نایس صحراي  همچون یدر مناطق  نی و همچن و عراق منی ه،یسور

به طور خالصه،  پدیدار شده که دولتی آن را اداره نمی کند و به شدت بر سر حکمرانی بر آنها رقابت هست. 
به   ،ارائه می کند متحده  االتیاآن نوي که حداقل از  یت یامن ثروممساعدت  يبرا رممکنیغ يا منطقه انهیخاورم

شمار می رود. با این حال، به نظر می رسد که آمریکا عمال با تالش هاي خود براي ارائه مساعدت امنیتی در منطقه  
و خشونت   فیضع تیثبات، حاکم یب ط یشرا ایآاز این رو، این سوال پیش می آید که  به تنش ها دامن زده است. 

  با تر متناسب  ي کردهایرو با  ی تیامن ي دهندگان کمک ها  ارائه  ر یسا يبرا زمینه مساعدي تواند  ی در منطقه م  جیرا
 موجود باشد یا خیر.  ط یشرا
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 در قبال منطقه   ییکا یرآمر یغ کردیرو کی
  ي ها  یژگیوبازتاب    تنها  قتی، در حقیتیثر امنوممساعدت    يشرط ها  شیپدرباره  متحده    االتیگسترده در ا  ریتفس

  در منطقه  ی تیامن ي ها ارائه کمکزمینه در آمریکا  یاصل  ي گذشته، رقبا ن ی. از ااست کا یآمر ي اهداف و روش ها
کمک کرده اند؛ روسیه    نبرد،   دان یدر م  ر یچشمگ   يها  تی به موفق   ی ابیدست  در خود    کانینزد  ، به ران یو ا  ه یروس یعنی  

در لبنان و به   نیو همچن ه ی در سورکمک می کند و ایران هم  یب یل به ندهیبه طور فزابه سوریه کمک کرده و 
در  مختلف در سطوح  هیرسد روس  یعالوه، به نظر مبه . ایفاي نقش کرده است و عراق منی در  کمتري  زانیم

ایفاي  . کرده، دست یابد  صکنگره مشخ  یقاتی که خدمات تحق یت یامن ياهداف کمک ها ازدستیابی به شماري 
  ي عنوان ارائه دهنده کمک ها آن به  تیظرفنشان می دهد که به طور فزاینده در منطقه  فزاینده روسیهنقش 

در مشرق و مغرب، مانند روابط   يمنطقه ا  یتیامن يچالش ها انه امکان مدیریتماهر یپلماس یهمراه دبه  یتیامن
،  هیدر سورنه تنها  یاس یو س  یبا نخبگان نظام  يفرد  نی و ب ي نهاد-بین يوندهایپ جادیاو همچنین ب اعرا-هی ترک

این ارتباطات همراه با یک سري ارتباطات ایجاد شده با  را براي آن فراهم می آورد.  ر یمصر، سودان و الجزاکه در 
را براي روسیه فراهم آورد و نفوذي قابل توجه    دیگر کشورها می تواند در آینده امکان ایجاد اتحادهاي غیررسمی تر

 براي آن ایجاد کند. 

اي  حزب اهللا در لبنان بربر موفقیت متحد خود یعنی    يو اقتصاد   یاس یس از نظر  نوبه خود توانسته است    بههم    رانیا
  در عراق   یشبه نظام   ؛ در رابطه با گروه هاي و قدرت وتو به دست آورد  د ناستفاده ک  این کشور  اعمال نفوذ بر دولت

  االت یا  کیشربراي مقایسه، کشورهاي  نفوذ دارند، شرایط براي ایران همینطور بوده است.  بغداد    بر دولت درکه  هم  
از جمله   تالش براي یافتن مساعدت امنیتی خارجی در برابر دیگر بازیگراندر معموال  یطق عرب امتحده در من

  ه ی که در سور ییآنها ژه یمتحده به و االتیا تیتحت حما انیشبه نظام کنند.، روي آمریکا شرط بندي می روسیه
ناگفته نماند  ، نتوانسته اند در میدان نبرد به پیروزي دست یابند؛ به استثناي یگان هاي مدافع خلق کرد هستند 

حمایت به   دست کشیدند و سبب شدند که آنها براي کسباز حمایت از کردها  2019که ایاالت متحده در اکتبر  
 روسیه رجوع کنند. 

و   هی روس  آنچه  از کمتر  انهیدر خاورم مساعدت هاي امنیتی ایاالت متحده که ، مطرح کردن این ادعا حال نیا با
روسیه و ایران که بازیگرانی اقدام کننده علیه وضعیت موجود  .  موثر بوده، قضاوت زودهنگام استند  ارائه داده ا  رانیا

،  عالوهبه . را دنبال می کنند و محدودتر  تر تمرکزم یاهدافدر قیاس با ایاالت متحده در منطقه به شمار می روند، 
ت  آنچه که خدمات تحقیقاتی کنگره در رابطه با اهداف مساعدت امنیتی ایاالعکس    ی طیشرادقیقا بر  هر دو کشور  

به شکل گیري حزب اهللا   لبنان  ی جنگ داخلدر سایه  ران یند. اه اکرد يگذار  هیسرمامتحده به آن اشاره کرده، 
با گروه هاي شبه نظامی  شرایط براي ایران در رابطه    .کردو از آن براي مقابله با تثبیت قدرت دولت استفاده  کمک  

. با این حال، در  همینطور بوده استنیز و تاثیر آن بر بی ثباتی دولت در بغداد در عراق  شاخه حشد الشعبی  زیر
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است که نشان می دهد  حمایت ایران شکل گرفته هر دو کشور از ماه اکتبر قیام هاي مردمی علیه دولت تحت 
  ز ین   یمنی  ي ها  یاز حوث  رانیا  تیحما  شرایط ممکن است در رابطه با  نیهماستراتژي ایران هم چندان موثر نبوده.  

اما   ، بود 2011سال  ام یق جهیدولت در صنعا در نت  فیتضع ل یبه دل حوثی ها در یمن  ه ی اول ي ها ت یموفقرخ دهد؛ 
  یت یامن  يکمک هاتغییر شکل  .  د نریدست گبه  را    ی متحد کامل در یمنبتواند کنترل  آنها  رسد که    یبه نظر م  د یبع

تحقق نیافته است.  هنوز  نیز  دولت    احکم تر دولت بستبه روابط گسترده تر و م  ،هیسور  يجمهور  سیرئ  ،به بشار اسد 
به طور مستقیم از سوي روسیه که  و وابسته  ف یکشور ضع ک یحفظ  ي برا ه ی در سور ران یا ي استراتژ قت، ی در حق

مستقل و قدرتمند می داند، مورد انتقاد قرار گرفته است. ایران در هیچ  منافع خود را در گروه یک دولت مرکزي 
با ثبات   یدولت  داخلمسلط در  مشروع  تیموقعکدام از کشورهاي فوق نتوانسته است حمایت هاي خود را به یک 

 . کند  لیتبد 

  ات دست آمده است. مطالعه منطقه ب در ها و خشونت ها یناآرام  ل یبه دل زی ن انهیدر خاورم هی روس  ر یاخ تیموفق 
که روسیه  تحت عنوان مزدوران «نه چندان پنهانی» کرملین به این مساله به وضوح اشاره کرده  گروه واگنر ریاخ

وده است. این تحقیقات همچنین  شاهد ب يمنزو  ای فیضعبه طور کلی بیشترین موفقیت و تمایل را در کشورهاي  
  ف یضع ينهادها، قانونحاکمیت محدود با  یدر مناطقکه روسیه به کسب موفقیت هاي بیشتر «پیش بینی کرده  

با این حال، زمانی که شرایط تا   ي» ادامه خواهد داد.حقوق بشره مشکالت فساد و سابق ي، سطح باالکیدموکرات
این اندازه بی ثبات و بی قانون باشد، دستاوردهاي امروز می توانند به خسارت هاي فردا تبدیل شوند. حمایت 

 اثباتی بر همین ادعا دانست. ، را می توان سابق سودان يجمهور  سیرئ روسیه از عمر البشیر، 

 سه جانبه در منطقه مِنا يباز
گذاري  اي از تاثیرگذاري مساعدت امنیتی (خارجی) در خاورمیانه کاري مشکل است چرا که تاثیر  ارزیابی مقایسه 

در نتیجه چند عامل قضاوت می شود، شاخص ها براي اندازه گیري آن متعدد هستند و استاندارد خاصی براي آنها  
این مساعدت در بستري پویا ارائه می شود که پیروزي در آن هر لحظه می  تعریف نشده است و به این دلیل که 

ابتدا شاخصه هاي  تواند به شکست تبدیل شود. یک شیوه براي انجام چنین مقایسه چالش برانگیزي این است که 
ار رویکردهاي ایرانی، روسی و آمریکایی مشخص و سپس نقاط قوت و ضعف آنها ارزیابی شوند. تفاوت کلیدي آشک

بین این رویکردها نقش هاي متفاوتی است که این کشورها ایفا می کنند. ایران، روسیه و ایاالت متحده در چیزي  
«ماهیت»  که وجه مربوط به هر کدام از آنها از طریق  وجهی بازي می کنند -شطرنج سه  صفحه  شبیه به یک 

 استراتژي هاي مساعدت امنیتی شان تعریف می شود. 

، بنا نهاده.  ستمِنادر منطقه به چالش کشیدن وضعیت موجود  آنچه در واقعبر مبناي خود را  ياستراتژ رانیا
ایجاد  ، یمختلف عراق  انیو شبه نظام  ي یمنها یحزب اهللا لبنان، حوثبا از جمله اکتی که ایران شر يها تیظرف
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  ت یظرف ب ی. ترکایجاد یا تقویت شده اند  رانیا با کمکاست که و غیر دولتی  یفرع گرانیبازکرده عمدتا مختص 
و این در حالی است که این نیروهاي  کند    یم  لیمربوطه را تسه  ي نفوذ در کشورها  آنها  یاس یو س تهدیدآمیز    يها

پنهان شدن از سواالت احتمالی درباره  و از دولت هاي متحد براي منابع استخراج متحد ایران از این کشورها 
- یاجتماع  يها  گاه یپا  ژهیبه و دوام این نیروهاي نیابتی و    يبرا الزم    گرید   ي منابع ماداستفاده می کنند.    تیمشروع

  ن یبا ا ران ی. روابط اصورت می گیرند شده توسط ایران  ی بانیو پشت ل یتسه ي ها ت یفعال ق یآنها از طر یاس یس 
اما این غیرقابل اتکا بودن از طریق اهرم    ه دلیل بی ثباتی هاي همیشگی در آنها با مشکالتی مواجه است، کشورها ب

این رویکرد اساسا این مساله را پیش می آورد که این نیروهاي  . دشو  یجبران م هاي جایگزین در این کشورها 
به   رانیا ک ینقش استراتژنیابتی تصمیم بگیرند وفاداري آنها به ایران یا کشور عرب مربوطه است، اما همچنان با 

از  خود  یاصل يرقبا از يمنابع کمتر عمل می کند و  مِنا منطقه بازیگري که مخالف وضعیت موجود در عنوان 
 در اختیار دارد، می خواند.  متحده  االتیا ملهج

  ن ی برا خود  یتی امن يها اشغال و کمک  ی وجهشطرنج سه این صفحه  يرا رو ه انیم گاهیجاسعی دارد  هیروس 
ها  است که از آن یوابستگ مبتنی بر روابط  جادیمتعادل کند و در هر صورت به دنبال ا ی دولتریو غ ی دولت گرانیباز

داشته باشد. می   ی مال ا ی ماهیتی تهدیدآمیزحتما  یتگ وابس ن یاالزم نیست که ببرد.  ي اقتصاد ای ک یاستراتژ  سود
  ی فرعبازیگران  ا ی مِنا بازیگران بیشمار در منطقه از  کیهر میان  ه یروس  ي گر یانجیم تواند حتی از طریق نیاز به  

  هی روس  براي روسیه فراهم آورد. ارتباطات را  ریو سا کیپلمات ید صورت بگیرد و امکان حفظ امنیت، برقراري روابط 
ارائه کمک هاي   بیشتر به اندازه ایران کنترلی روي نیروهاي نیابتی ندارد یا آنها را تجهیز نمی کند. ترجیح روسیه

سد در دمشق به مسکو اجازه داد عناصر کلیدي ارتش او را  نظامی بین دولتی همانند سوریه است که دولت بشار ا
با این حال، روابط بین دولتی مدنظر روسیه از آنهایی که   براي کسب اطمینان از دوام دولتش تحت کنترل بگیرد.

که از نمونه آنها می   ایاالت متحده برقرار کرده، محدودتر و بر حکمرانی هاي شخصی و استبدادي تر استوار است
بازتاب موقعیت حاشیه اي   50-50توان به عمر البشیر در سودان یا السیسی در مصر اشاره کرد. این استراتژي 

آن    تیکه جذاب  ؛ مساله ايمتحده است  االتیابه گستردگی    یمنابع مال   بدون  یابرقدرت جهانروسیه به عنوان یک  
خود در منطقه   ی ت یامن مساعدت ي استراتژ ه ی کند. در مجموع، روس  ی ممحدود  ي منطقه ا  ی دولت  گران یباز ي را برا

  نه یبه توسعه و نهاد  یعالقه چندانبنا نهاده و از این رو،    یدولت ریغدولتی و  خود اعم از    ينقاط ضعف شرکارا بر    مِنا
 گسترده تر ندارد.   یدولت  يها ت یظرفکردن 

ی است و همانطور که خدمات تحقیقات کنگره و  دولت طور گسترده در سطح ه بایاالت متحده  یتیامنمساعدت 
ارتباط   هادولت آن  يها تی ظرفمستقیم با دیگر تحلیل هاي یاد شده نشان می دهند، تاثیرگذاري آنها به طور 

ب  این مساعدت ها احتماال اگر دولت دریافت کننده قوي تر باشد، به طور دقیق شرایط عکس شرایط مطلودارد. 
ی که تاثیرگذاري مساعدت امنیتی را  املوع  ی ازیک  براي ایران و تا اندازه اي هم روسیه باشد، موفق تر خواهند بود.
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و محدود بودن ظرفیت  وابسته می سازد، انتخاب هاي ایاالت متحده براي شراکت به قدرت دولت دریافت کننده 
حتی روابط ایاالت متحده با بازیگران غیردولتی در رابطه با دولت    هایی که قصد ایجاد آن را دارد، مربوط می شود. 

و   به دلیل نیاز به دیکته منافعش براي تقویت دولت مداري در منطقه مِنا هاي فروپاشیده یا بحران زده هم 
  ی ننگرا نیا. یت هایی داردمحدود هنجارهاي بین المللی درباره فعالیت هاي مجرمانه، حقوق بشر و قانون مداري

 . گذارد  یم توسط ایاالت متحده و در نتیجه ارائه مساعدت امنیتی تاثیر    ی تیامن   يبر انتخاب شرکا  ک یاستراتژ  يها

  ی مختلف  یکیو تاکت  کیح استراتژو در سط  مِنا در منطقه    ی ت یامن  يهامساعدت    ی کننده اصلارائه  طور خالصه، سه    به
پیشتر اشاره شد   و این مساله قیاس تاثیرگذاري رویکرد آنها در بلندمدت را زیر سوال می برد.  کنند  ی م تیفعال

نظارت درها را به روي اعمال نفوذ ایران    که شکنندگی و شکست دولت هاي منطقه به عالوه افزایش فضاهاي بدون 
رابطه به نظر می رسد که ایاالت   و روسیه که عمدتا به دنبال بازیگران دولتی ضعیف هستند، گشوده است. در این

اندازه  از  شیب دگاهید نیا. اما شاید هم متحده مساعدت امنیتی خود را به طرف اشتباهی در تاریخ ارائه می کند 
جه «جنگ داخلی»  و در نتی  2011سال  یعرب  يها امی قدولت ها که با و ضعف سقوط  براي نمونه،  باشد. انهنیبدب

و ناآرامی هاي گسترده   شیعه آن و اسالم گرایان سنی تشدید شده، احتماال موقتی خواهد بودبین ایران، متحدان 
در این کشورها در برابر نفوذ ایران حکایت دارند و می توانند   مردمی اخیر در عراق و لبنان از تاکید بر ملی گرایی 

 رویکرد این کشور را به یک استراتژي شکست خورده تبدیل کنند.  

یعنی ایاالت متحد،    در منطقه مِنا  یاصل  ب یو رق  گریسه باز  یت یمساعدت امن  يها  کی ها و تاکت  ي استراتژ،  در ادامه
  ی ابیکشورها ارز  نیاز ا  کی و اهداف هر    ط یقرار خواهد گرفت. الزم است که شرا  یمورد بررس   شتریب  روسیه و ایران 

 شوند.

 مساعدت امنیتی ایرانی 
 اهداف

در میان سه ارائه کننده مساعدت امنیتی، ایران کمتر از دیگران از شرایط موجود و نهادهاي کشوري حمایت می  
  ی تیمساعدت امن يکه استراتژ ستین یبدان معن نیا ،حال نیبا اکند و گاها حتی برهم زننده شرایط نیز هست. 

  ی گرانیبازبه  رانیا ، قتیدر حق .کند  ی ال م را دنب هیهمسا رهاي ی کشوارض تیرساندن به تمام بیهدف آس   رانیا
مساعدت امنیتی ارائه می دهد و اینگونه است که در برخی کشورها استقالل  مشابه خود    ي با ماهیت انقالبیبا افکار

  ران یا ی تیامن عدتمسا ،گری د ان یبه بهدف اصلی نیست. به عنوان یک عامل جانبی تحت تاثیر قرار می گیرد و 
ه شدن کشورهاي  د یآن به چالش کش  ی جانب  ر یشود و تاث   ی ارائه م  ی انقالب اسالم  يها  آل   ده یا  شبرد یپ  يبرا  اساس ا

جامعه    ي شناخته شده از سو  تیبه رسم  يمهمتر از نهادها  یلی خ  کیدئولوژیا  یهماهنگ   رانی ا  يبرا  ت.ناس منطقه مِ
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چشم انداز مساعدت امنیتی از دید ایران، یک بازیگر غیر   .بر آن است حاکم  ياز جمله دولت و مرزها یالملل نیب
 بی ایران اعتبار بیشتري از یک نهاد دولتی دارد. دولتی وفادار به روایت انقال

این دیدگاه است که به فعالیت هاي ایران در زمینه مساعدت امنیتی در لبنان، عراق، یمن و سوریه شکل داده  
براي  است. در سه مورد از این چهار کشور بازیگران غیردولتی دریافت کننده اصلی حمایت هاي ایران هستند. 

ژه در برابر اسرائیل و عربستان سعودي از طریق  نمونه، ایران در لبنان به دنبال افزایش نفوذ خود در منطقه به وی
در حقیقت، اولین واکنش  ؛ سازمانی که ارزش هاي انقالب اسالمی را درك می کند.  افزایش قدرت حزب اهللا است 

اسرائیلی به لبنان، ایجاد حزب اهللا بود و اهداف مشترك به ادامه مساعدت امنیتی ایران    1982ایران به حمله سال  
جمله عصائب الحق، کتائب حزب اهللا و  در عراق از گروه هاي شبه نظامی شیعه از  ران یا انجامید.  به این گروه 

پایبند و تا اندازه زیادي شکل گیري خود  سازمان بدر حمایت می کند؛ گروه هایی که همه به روایت انقالبی ایران  
 ت مرکزي در عراق می انجامد.را به این کشور مدیون هستند. تقویت این گروه ها ناگزیر به تضعیف دول

به    من ی  ي و جمهور  ي عربستان سعوداساسا به چالش کشیدن    منیها در    یاز جنبش حوث   تیدر حما  رانیا  اهداف
  ی حوث ي به رهبردولتی با  یمندولت  ینیگزیجا يتالش براسودي ها و  یو مذهب ی اس یس  نفوذمقابله با صورت 

ایران در راستاي ارائه مساعدت امنیتی به نفع دولت بشار اسد است، اما این تنها بوده است. در سوریه اقدامات ، ها
هدف ایران نیست؛ ایران در عین حال از گروه هاي شبه نظامی متحد ایدئولوژیک نیز حمایت می کند و آنها را  

می توان   حمایت مستقیم ایران از دولت اسد را  یک سیاست تضمینی در صورت فروپاشی دولت اسد می داند.
هستند؛   فعال  ه یکه در سور دانست ی عراق ی از حزب اهللا و عناصر شبه نظامنتیجه جانبی دیگر حمایت هاي ایران 

به دمشق محسوب می    خود انگیزه کافی براي تهران براي ارائه مساعدت امنیتی  رانیو ا   هی سور  نهیریداتحاد  اگرچه  
 مِنا را می توان اینطور توصیف کرد:  در منطقه  رانیا یتی امن يها کمک ژه یاهداف واز این رو، شود. 

 ؛ در سراسر منطقه یانقالب اسالم یاس یو س  ی، اجتماعی نید ي ها آرمان پیشبرد  •
 ؛ هستند  یکشورها در منطقه که مخالف انقالب اسالمکاهش نفوذ آندسته از  •
کتائب  به حزب اهللا، نمونه آنها می توان از اشاعه می دهند و را  رانیافرعی که تفکرات  گرانیبازتقویت  •

 و عصائب الحق اشاره کرد؛ حزب اهللا 

 شیوه هاي ایران در ارائه مساعدت امنیتی

کشورهاي منطقه ایجاد می کند، با در نظر گرفتن شیوه ارائه  ی که مساعدت امنیتی ایران در ماهیت دولتی  اختالل
این مساعدت ها که متمرکز بر اقدامات سپاه پاسداران انقالب اسالمی هستند، وارد سطح دیگري می شود. نیروي  

 مساعدت امنیتی خارجی ایران به شمار می رود. برنامه  يعامل و مجر  نیتر  یاصلقدس سپاه پاسداران 
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این کمک ها بر شرایط دولت هاي منطقه در سه زمینه   ر یثاو ت ران یا یت یامن يها در کمکاران پاسد سپاه  نقش
اول اینکه سپاه در تضاد و مغایرت با اصول کنترل نهادي نوین بر کشور، بنا نهاده شده است.  قابل بررسی است: 

به سپاه پاسداران موافقت  افراد و گروه هاي شبه نظامی که پس از سرنگونی شاه با متحد شدن و شکل دادن 
موافقت شوراي انقالب  تا اندازه اي به انعطاف پذیري و آزادي عمل عادت دارند. یکی از دالیل تشکیل سپاه  کردند،  

بود. دوم اینکه گروه هاي شبه نظامی   1979دولت رسمی تشکیل شده پس از انقالب  استقالل آن ازاسالمی با 
مجزایی که بعدتر سپاه را تشکیل دادند، در حقیقت پیش از انقالب و براي محافظت و در حمایت از روحانیت  

مسائل اولیه در   ز اولویت دادن به مذهب در برابر کشور (نهاد حاکم بر آن) یکی اتشکیل شده بودند. از این منظر، 
  توسعه اصول آن به  يبند یپاسوم و آخر اینکه با تکامل سپاه پاسداران،  تاریخچه سپاه پاسداران به شمار می رود.

اصلی سپاه   یژگیسه و نیا نیز افزایش یافته است.  همفکر در خارج از کشور يها به گروه  ی انقالب اسالم یدتیعق
دولت،  در برابر  تیاناز اسالم و روح تیحمادادن به  تی اولووب سازمانی، پاسداران یعنی فعالیت در خارج از چارچ

 ، آن را به یک عامل ضد نهادي تبدیل می سازد.و تعهد به گسترش انقالب در خارج از کشور 

  نیبه لبنان، منافع ا 1982در سال  ل یحزب اهللا در پاسخ به حمله اسرائ جادیسپاه در ا يتوجه به نقش محور  با
و   یمال يها به کمکبراي فعالیت همان ابتدا . این سازمان از شده است میترس  رانیهماهنگ با ا بایسازمان تقر

آن است.  آن تا اندازه زیادي مشابه حامی  یاس یس موضع گیري و از این رو،  هوابسته بود سپاه پاسداران  ینظام
لبنان، گروه هاي شبه نظامی عراقی دریافت کننده مساعدت امنیتی ایرانی دیدگاه هاي  همانند حزب اهللا 

ایران در تشکیل سازمان بدر در دوران حکومت صدام حسین بر عراق در   ایدئولوژیک مشابه سپاه پاسداران دارند.
واکنش  به عراق  ر متحده د االت یا ي به رهبر ی مداخله نظامهم  2003، نقش کلیدي داشت. در سال 1982سال 

انجامید. همه این گروه   رانیا تیتحت حماو به ظهور کتائب حزب اهللا و عصائب الحق  کرد کیتحر یاس یس  يها
 .در دولت عراق داشته باشد  ير ید تا نفوذ چشم گنساز یرا قادر م   رانیاهاي تحت حمایت سپاه پاسداران 

چندان به یکدیگر نزدیک    عه یش   ی دتیاز منظر عقدر رابطه با ارتباط بین ایران و حوثی ها در یمن باید گفت که آنها  
ایران را به مساعدت امنیتی به این گروه   من یها در  يمقابله با نفوذ سعود نیستند و منافع مشترك در تمایل به 

 ترغیب کرده است.  

 تیابزار ایران در ارائه مساعدت امنی

اما   ؛است زیناچ اریبس هیمتحده و روس  االتیبا ا سهیدر مقاباور عمده بر این است که مساعدت امنیتی مالی ایران 
  من ی، عراق و ه یلبنان، سور دریافت کننده مساعدت امنیتی یعنی ي کشورهاایران در  ی ارزش پول ، قتی در حق
و    ي دالر کمک اقتصاد  ونی لیم  700نزدیک به    ران ساالنهیاطبق گزارش خدمات تحقیقاتی کنگره آمریکا،    .باالست

هاي  کمک میلیون دالر میانگین ساالنه  200که این مبلغ خیلی بیشتر از  دهد  ی به حزب اهللا ارائه م ینظام
گزارش ها   است.تاکنون  2006از سال  آن مسلح  يروهایبه دولت لبنان و ن متحده االتیا یو نظام  ي اقتصاد
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با   .کند به دولت اسد کمک می  دالر  ارد یلیم  6  حدود ساالنههمچنین از این مساله حکایت دارند که ایران احتماال 
گروه هاي  از ایران  تید که حمانده یشواهد نشان م یبه عراق، برخ ی نظام يتوجه به ارقام مشخص کمک ها

ها در    ی از حوث  رانیا  تیحما.  بوده است  ردال  اردیلیم  1ساالنه نزدیک به    2014از سال    عهیو احزاب ش   ی شبه نظام
به دست آوردن  از این رو، امکان  و    رد یگ  ی سازمان ملل متحد صورت م  ت یامن  ي شورا  2216نقض قطعنامه  در    منی

کمک    یدهد که ارزش پول   ی توماس جونو نشان م  قاتی تحقاز دیگر موارد است؛ اگرچه  تر  دشوارقابل اعتماد    یرقم
  ي کمک ها یارزش پول، به طور خالصه است. و عراق  هی لبنان، سور بهآن مساعدت کمتر از به یمن  رانیا يها
آن است    ي شرکا   به متحده    االتیا  کمک هاي کمتر از  خیلی  قابل توجه، اما    انه یدر خاورم  شکانیبه نزد  ران یا  ی تیامن

 این کمک ها نیست.ارزیابی تاثیرگذاري    يبرا   یخوبمعیار    یت یامن  يها   کمکمبلغ  دهد که    ی نشان مو این مساله  

تمرکز  کند.  ی فراهم م رانی که ارا شامل می شود  ینظام زاتیانواع تجهدیگر ابزار ایران در ارائه کمک امنیتی 
بر شرایط موجود می گذارد.   کیاستراتژاست که تاثیري  نامتقارن يها ییبر توسعه تواناعمده این نوع کمک ها 

این قابلیت ها را  پاسداران ریشه دارد که سپاه  یسازمان چه خی تاربعضا در نامتقارن  ي ها تیقابلدادن  حیترج نیا
 در پیشبرد اهدافش حیاتی می داند و به کمک هاي موثر به نیروهاي متحد خود ادامه می دهد. 

  ایران تا اندازه اي در اتقاي   یت یامن  يها  کمک   دگاندریافت کننو  پاسداران  سپاه    ينامتقارن برا  ابزاربودن    ي محور
از حزب اهللا   رانیا یبانیپشتیافته است. براي نمونه، س انعکااستقرار آنها  تیو ظرف ک یبالست يمستمر موشک ها

  ي دستاوردها 2006تا در جنگ سال این امکان را براي این گروه فراهم آورد  ییدفاع هوا يدر قالب موشک ها
حزب اهللا    ک یاستراتژ  تیموقع  ؛ بدین ترتیب، ایران توانستبه دست آورد و خسارت زیادي بزند   ی قابل توجه  ینظام

ي موشکی بود که  کمک هاي ایران به حوثی ها به شکل قابلیت ها باال ببرد. کشور لبنان در و   ل یرا در مقابل اسرائ
و تامین تجهیزاتی گروه هاي شبه نظامی عراقی توسط   آنها را قادر ساخت ریاض و جده را از صنعا تهدید کنند 

 ایران ایاالت متحده را به طور استراتژیک براي پایان دادن به اشغال نظامی عراق تحت فشار قرار داده است.  

بدین ترتیب، ابزاري که ایران براي مساعدت امنیتی برگزیده به طور موثر از تاثیرگذاري مساعدت امنیتی ایاالت  
و    کنند  ی م  ت یدر آن فعال  ران یا نیروهاي متحد که   یعرب ي کشورها ي ها  تیظرف متحده کاسته و به طور همزمان، 

  ، کمک گریکرده است. به عبارت د ف یرا تضع فارس  جیخل  ي کشورها گر یاز د ی و برخ ي عربستان سعودهمچنین 
  جاد یادرگیري خاص برخی صحنه هاي را در فشار اهرم  ن یشتریکه ب یی ها تیتوسعه قابل بر با تمرکز  ی رانیا يها
دریافت کنندگان این مساعدت ها تاثیر   یمنابع نظام  کیابزار استراتژبر  رانیاهداف اپیشبرد ضمن  ،نند ک  یم

 گذارند. حداکثري می 

  من ی، عراق و هی در لبنان، سوردریافت کنندگان به  رانی ا ی تیامن شیوه ها و ابزار مساعدتطور خالصه، اهداف،  به
هاي دوست و رقباي ایران تاثیر می گذارند.  دولت    تیظرف  ها چطور بر  کمک   ن یدهد که ا  ینشان م  یبه طور جمع
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این مساله  است،    ران یا  یانقالب  ي و عملکردها  اه  از آرمان  حمایت  ران یا  ینظام   يها  کمک  هدف اصلی که    ییاز آنجا
  بر  مرکزت با ایران در ارائه مساعدت امنیتی عالوه، روش ماهیت نهادي رقباي آن را به چالش می کشد. به ناگزیر 

در خارج از   یتعهد به گسترش انقالب اسالمحمایت از روحانیون اسالم و و اصل استقالل عمل،  ینظام یبانیپشت
رسد ارزش   ی که به نظر م ی در حالو . همگی تهدیدي براي نهادها در کشورهاي عربی به شمار می روند  مرزها

ارزش این  مالك مستدلی براي ارزیابی تاثیرگذاري این کمک ها نیست،  ران یا یتیامنمساعدت  يبرنامه ها یپول
  ن ی ادغام آنها در دکتر  و   رانیارائه شده توسط ا  زاتینوع تجه  شتر یحال، ب   نیبا اکمک ها را هم نمی شود انکار کرد.  

از اهداف گسترده    تیدر حما  یک یتاکتفشار    ي اهرم هایابی به  به دریافت کنندگان امکان دستاست که    کیاستراتژ
 می دهد. تر 

 مساعدت امنیتی روسی 
 اهداف

جاه  اهداف  انتظار می رود،  در جهان    تیکننده امن  نیما ت  ن یعنوان دومکه از جایگاه آن به  روسیه درست همانطور  
» روسیه که در حقیقت  یو فن  ی نظام يهمکار«سابق آژانس  ریکند. مد  ی دنبال م مِنارا در منطقه طلبانه اي 

  ابزار «را بخشی از  » یو فن ینظام يهمکار ستمیو کل س تسلیحات  تجارت « هدف ، مسئول مساعدت امنیتی است
نفوذ بر توازن قدرت ها در منطقه تعریف  در منطقه و    هی حضور روس به منظور نشان دادن  »  هی روس   یخارج  استیس 

  ی تیامنکنترل صادرات تسلیحات اهداف مساعدت و قانون  متحده االتیادر قانون مساعدت خارجی می کند. 
یاست خارجی  به عنوان بخشی از «س آمریکایی را به صورت «آموزش نظامی و ارائه تجهیزات به کشورهاي خارجی»  

، اهداف خاص مساعدت امنیتی هر دو کشور «به طر  ز. بارتل یبه گفته چارلز کایاالت متحده» تعریف کرده است. 
موعه  از مج  ت یو حما  یکپارچه  دکترین   ک یدر    ي همکار  ت یقابل  افزایش توسعه اتحادها،  قابل توجهی» مشابه است و  

 را شامل می شوند.  مربوطه   یو صنعت ی نظامهاي 

ارائه این کمک ها از  را نشان می دهد،  ه یمتحده و روس  االتیامساعدت امنیتی  اهداف مشتركمساله دیگري که 
  ي و براآنها    ی و صنعت  ینظام  ي هاموعه  تعامل با مجدر  مالی  مسئول روابط  نهادهاي  جمله  طریق نهادهاي مشابه از  

ارشد سهامدار  یکبه عنوان  ه یروس دولت یادآور می شود، همانطور که بارتلز اما ست. نظارت بر صادرات و مجوزها 
  ی منافع مال این کشور، در قیاس با ایاالت متحده از مساعدت امنیتی  یصنعت  و ینظام  شرکت هايبیشتر  در

  ی نسب تیست، اهمکایآمر قدرتدهم  ک ی ه یروس  ياقتصادقدرت  نکهیعالوه، با توجه به امی برد. به یشتري ب
 بیشتر است.متحده  االتیاقتصاد ا ي برا براي آن از اهمیت فروش تسلیحات  حاتیتسل  وش فر

شیوه  ،  نهایی  در اهداف   یاساس   يها  تفاوت   هیروس   یتیامن  مساعدت  يآشکار در برنامه ها   يشباهت ها  ،حال  نیا  با
است. ضعف    ي اقتصادبر این تفاوت ها، عامل    تاثیرگذار  یعامل اصل  ،همانطور که گفته شد می پوشاند.  آنها را    و ابزار
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به   نده یفزا یوابستگ  و  یجهان د یتول يها ره ی در زنج فی از نظر اندازه، عدم تنوع، ادغام ضع ه یاقتصاد روس  ینسب
بر   یمبتن یپلماس یبا د مساعدت امنیتی همگاماین کشور را بیشتر به مساعدت امنیتی وابسته کرده است.  ،نیچ

  ي شورو  ریاتحاد جماه یناخالص داخل د یتولمسکوست.  یخارج استیس  ف یمانده در ک ی تنها ابزار باق بایآن، تقر
  حات یتسل  بزرگصادرکننده    یک ششم آن است. روسیه که زمانی یک اکنون  اما  بود،    نیدو برابر چ  1989در سال  

  زات یاز تجه  یمین  متصل کرده است. نزدیک به  ینیچ  تجهیزاتخود    یحاتیتسل  يها  ستم یبود، اکنون به س   نیبه چ
میان بازارهاي صادراتی  در    ه یاست، اما روس   ه یروس   ی بازار صادرات  ن یدوم  نیاست. چ  ین یچ  روسیهنفت و گاز    يحفار

ت.  اس   ،هی خلوت روس   اطیح  در،  انهیم  يایدر آس وي  شریدر حال پ به طور مداول    نیچ  .در رتبه دهم قرار دارد  نیچ
مستقل شده   ي و اقتصاد یفرهنگ ارضی،  پیشتر از نظر  يشورو  ریجماه د اتحا ی غرب در همین حال، بیشتر پیوست

 اند.

.  است یعموم یخارج يو کمک ها يگذار  هی سرماآنچه که در مساعدت امنیتی روسیه به ندرت دیده می شود، 
  ی منطقه صنعت  کیدر    يدالر  اردیلیم  7  ي گذار  ه یسرمادرباره یک  در مصر    2015سال    هی در فورروسیه  براي نمونه،  

  ک ی شروع ي برا يتوافق نامه ا  2019سال  هی سرانجام در ژانو وآغاز مذاکراتی را  د ی سع بندر یکینزد  ر د یروس 
سال    16، یعنی  2031تا سال    یروس   ياز شرکت ها  یقرار است برخطبق آن،  که  امضا کرد  را    يپروژه سه مرحله ا

در درجه اول ضعف  مساعدت امنیتی روسی محرك اصلی از این رو،  . برسند  يبه بهره بردار  ، هیپس از مذاکرات اول
 است.فعال   یدفاع  ياستراتژ کیبه آن  از ین و  يریپذ  بی احساس آس  ،کشور  نیا يها

  ، کند  ی م زیمتحده متما االتیکه آن را از ا ه یروس  یت یامنمساعدت  استیس در کننده  ن ییعامل تع ن یدوم
شبه  گروه هاي نظامی و نهادها  نیاست. از جمله اتاثیرگذار بر آن   يها و رفتارها يدئولوژ یو نهادها، ا ییاقتدارگرا

متحد   به را  یست یآنها احزاب کمون شوند.  ی م یبانیپشت ی اطالعات ي ها سیسرو است که عمدتا از سوي ینظام
متمرکز  کاربردگرایی  خود را به يجا يدئولوژ یکرده اند. اتبدیل خود  ي کنندگان کمک ها افتیمسکو و در یاصل

مساعدت امنیتی روسیه  دریافت کنندگان مساعدت آن، داده است.  و    ه یروس   يبرا  یاصلمحرك  بر کنترل به عنوان  
به دنبال ایجاد شاخه هاي اجرایی و آژانس هاي نظامی و  ها،  سازمانبه جاي تالش براي نظارت غیرنظامی بر 

اواخر  است. مساعدت امنیتی روسیه به سوریه از  یردولت یو غ  یدولتهمه بازیگران امنیتی وابسته به خود در میان 
 گسترده است.  ي الگو ن یاه اي دال بر نشانتا کنون  2015سال 

  متحده   االتیا  مساعدت امنیتی آن با  بیشتر  تفاوت  به  که    ه ی روس   ی تی امنمساعدت  بر اهداف    رگذاریثاعامل ت  نیسوم
  نفوذ و کنترل مسکو قرار دارند. کشور است که تحت  نی ا ه یدر حاش جمعیت قابل توجه مسلمان حضور انجامیده، 

. جنگ  کرده اند   جادیا  یروس   رندگانیگ  م یتصم  ي برا  زیادي   ي ها  ی نگران  سم یطلب و ترور  ییجدا  ي ظهور جنبش ها
  ي شورو  ریمتحده روبرو شدند، اتحاد جماه  االتیا  تیحما  تحت  نیبا مجاهد   ی روس   نافغانستان که در آن سربازادر  
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در منطقه  روسیه  یتیامنمساعدت  استیس  اسالم افراطی یکی از انگیزه هاي اصلی پایین کشید. نگرانی از را 
و عربستان  سو  کی از  ه یقطر و ترک ن یکشورها از جمله ب ن یب اصلی اختالفات ل یدل کیکه اسالم  ییجا، ستمِنا

 . به شمار می رود گر ید سويامارات و مصر از  ، يسعود

  ظاهري   ارزش نظر  از    هیاهداف روس «  :حاکی از آن است که  نیپوت  یجهان  ياستراتژ باره  در  مزیتا  ورك ی وین  قاتی تحق
  ژه ی. به وهستند تر گسترده به نظر می رسد؛ اهداف آن اساسا محدودتر و با ثبات  کایآمر  اهداف از  خیلی کمتر  ، آن

اگرچه در این تحلیل هیچ اشاره    » زنند.  ی دامن نم  یدموکراس   ا یمربوط به حقوق بشر  اینکه اهداف روسیه به مسائل  
یا خیر، اما با توجه   به درستی استراتژي روسیه را بازتاب می دهد اي به این مساله نمی شود که «ارزش ظاهراي» 

، اهداف  درمجموع . رسد  یبه نظر م  حیصح آن اهداف «کمتر گسترده» خواندن ، هیروس  تیظرف  به محدودیت هاي
 شود:  یرا شامل م  ریموارد ز مِنادر منطقه   هی روس   یتیامن  يها کمک  ژه یو

 ؛ ینظام يانتقال سالح، آموزش و کمک ها قیاز طر ياقتصاد دستاورد  •
 ؛ »دوست« نظام هاي  ت یتقو •
 ؛ گرایی افراطی اسالم مهار •
  نیا  یتیامن   و  کیپلماتید  ياهرم هابه اتکا به    قی تشو از طریق  و ایستادگی    هی روس   ينقش منطقه ا  تیتقو •

 ؛ کشور
 ؛ متحده در منطقه االتیا ت یموقع  فیتضع •

 امنیتیشیوه هاي روسیه در ارائه مساعدت  

کسی حمایت و  آن درباره اینکه از چه  ي به انتخاب هاروسیه در مساعدت امنیتی در خاورمیانه  ک یاهداف استراتژ
  2019سال    ی به آشفتگ   هیواکنش روس براي درك این مساله می توان به    د. نده  ی شکل مکند،  مخالفت  با چه کسی  
  ، بازرگان یخودورکوفسک لی خائیممرکز دوزیر در لندن توسط  افشا شده  براساس اسناد توجه کرد. در سودان 

«معرفی   ي شده برا یطراح ی جعل ي ها لم یاخبار و ف ق یاز طر کرده  ی سع ه یروس  ي روسی، براي گاردین،د یتبع
مشروعیت اپوزیسیون  » یو طرفدار دگرباشان جنس  لیاسالم، طرفدار اسرائ به عنوان مخالفان تظاهرات کنندگان 

آموزش   ي واگنر را برا گروه از مزدوران شاغل در  ی همزمان گروهمسکو همچنین به طور  .از بین ببردسودانی را 
به سودان   ی انتقال ی نظام يمشارکت با شورا  ت یتقوها با هدف از تالش  ی به عنوان بخشو  ی سودان ی افسران نظام

ا  سودان ت. کند  تیدر سودان حما ه ی روس  یاساس  ي از قراردادهاموافقت کرده بود  یانتقال  ی نظام ي شورا فرستاد. 
سودان    حاتیاز کل تسل  یم ین  و  شد   ل یتبد   قای در آفر  یحات روس یتسل  داریخر  ن یبه دوم  ریپس از الجزا  2019سال  

  معدن روسی شرکت  کیشخصا ورود ي پیشین سودان، جمهور س یرئبه آنجا می رفت. عمر البشیر،  هی از روس 
نفت   شگاهیپاالیک ساخت  باره مذاکره دردر میانه فروپاشی دولتش، در حال و  کرد تایید به کشورش را طال  يکار
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مزدوران گروه  برخی گزارش ها حاکی از آن هستند که سرخ بود.  يایدر در یروس  یی ایدر گاهیپایک  نیو همچن
این است که  اپوزیسیون سودانی  برداشت  داشته اند.    نقش  شوراي نظامی انتقالیتوسط  معترضان    واگنر در سرکوب

  ي و اقتصاد  ک ی، استراتژینظام  یاساس   ي ها  ي گذار  ه یحفظ سرما  ي خود برا  یکل   ي از استراتژ  ی به عنوان بخشروسیه  
 حمایت می کرده است.  شوراي نظامی انتقالی جان سخت هاياز در دوران عمر البشیر 

روسیه با به رسمیت شناختن  سودان است.  آن در    يها  ت یمنعکس کننده فعال  نیز  یبی در ل  ه یروس   ریاخ  يها  تیفعال
برقراري  شروع به    2016در حدود سال  ،  در ظاهر  حکومت وفاق ملی در طرابلس و برنامه استقرار سازمان ملل متحد 

عنامه سازمان  مانع از قط  2019و در مارس    رابطه نزدیک با خلیفه حفتر، فرمانده نظامی لیبی، و ارتش ملی او کرد 
و سه روز بعد هم حفتر به مسکو سفر کرد.   ملل با درخواست متوقف کردن اقدامات علیه طرابلس از حفتر شد 

شروع به دریافت اسلحه از روسیه کرده و در مقابل، وعده داده   2016ظواهر امر نشان می داد که حفتر در سال 
  ی اندک  این زمان  همادر  طبرق موافقت می کند.  و    يدر بنغاز  یروس   يها  گاهیپا  با ساختپس از پایان درگیري ها  

  ت یشروع به تقو   یعنی «آر بی اس»  نیتحت کنترل کرمل  ینظام  مانکاریشرکت پ  نیبعد، مزدوران گروه واگنر و دوم
دست نشانده پوتین و  ، گروه واگنر، مالک رسمی نیگوژیپر ی وگیفتر با ح 2018فتر کردند. در سال ح ي روهاین

  متحده  االتیا 2016 يجمهور استیدر انتخابات رمالک کارخانه اي که گفته می شود مسکو از آن براي مداخله 
ناوگان   يو درنا براطبرق  يبندرهامسئول ایمن کردن  2019در  مزدور واگنر  300 .کرد دارید استفاده کرده،

این   يروهایگزارش داد که ن«آر بی سی» روسیه گذشته روزنامه  الس شدند.  یبینفت ل  ان یو کنترل جر یروس 
دیگري هم بودند که از   يگزارش هاه شدند و فرستاد  یب یبه شرق لبرخی عملیات حفتر از  ی بانیپشت يبرا کشور 
نفت   یبا شرکت مل 2017در سال «روس نِفت»  خبر می دادند. یروس  يها مارستانیدر ب حفترسربازان درمان 

  ی پس از قذاف ی بیدر ل هی نفوذ روس  آشنا بهناظر  ک یاستخراج نفت امضا کرد.  افزایش ي را برا ي فقنامه اتوا یبیل
  فردي و   ياستبدادحکمرانی یک رهبر  یبیثبات در ل بهترین راه براي تضمین کند که  یفکر م هی روس می گوید: «

  ی و نظام ي ، اقتصاد یحضور نظام فردي است که می تواند  نیکرمل ، حفتر از نظر عالوهاست. به  ی نظام  نه یشیبا پ
 » کند. نی کشور تضم  نیرا در ا  هیروس 

ی توان  م ی» دشمن داخل« جاد یا ي برا  ک یبالتحوزه  يو کشورها مه ی، کرنیدر اوکرا ه یروس فعالیت هاي سوابق 
با الحاق کریمه    2014روسیه در سال  شیوه دیگري از مساعدت امنیتی این کشور در منطقه مِنا باشد.  نشان دهنده  

در حال حاضر اطالعات   دامن زد.  نیطلبانه در شرق اوکرا یی جدابه خاك خود موافقت کرد و به درگیري هاي 
نظامی روسی سر دسته هاي گروه ها در شرق اوکراین را به کار می گیرد و به آنها وعده شغل در دولت روسیه را  

مسکو در زمان اتحاد   يایهدا« ک یبالت ي کشورها نکهیامبنی بر  ه یروس  غات یتبلاین موارد و همچنین  می دهد.
ي این حوزه را بر آن داشته تا در صدد ریشه  کشورها  ،»هستند  ه یه روس متعلق ب  ،نیبودند و بنابرا  يشورو ریجماه

 کن کردن عناصر خرابکار داخلی برآیند.  



ی صفحه شطرنج سه وجه کی: انهیدر خاورم یتیمساعدت امن 17   

اما چندان جاي تعجب  مِنا وجود ندارد،  در منطقه اختالل آمیز مشابه  ياز تالش ها یگزارش موثق هیچ اگرچه 
اتحاد  این منطقه باشد. در ی» دشمن داخلعناصر « نخواهد داشت اگر که مسکو همچنان به دنبال به کارگیري 

،  جمال عبدالناصر نه یکاب سی شرف، رئ یساممصر افزادي مانند نفوذ خود در  وجاجماهیر شوروي سابق در زمان 
  ي برا 1971در طرح  یاز توطئه گران اصل ی کیبه به کار گرفت. شرف بعدتر را مصر،  نیشیپ ي جمهور سیرئ

 .شد   ش تبدیلمنافع  ي برا  يد یها به منزله تهد   روس و از سوي   ، تبدیل  وقت   يجمهور  سیرئ،  انور سادات  یسرنگون

  االتیبا ا یمیو صم یکه روابط طوالنآنهایی  ژهیبه ومنطقه مِنا،  يها  دولت درنفوذ  يبرا  هیاستاندارد روس رویه 
و   ینظام رانی گ میروابط با تصم جادیاروسیه  یانتقال اسلحه است. احتماال هدف اصل قیمتحده دارند، از طر

  س یرئ،  که دولت باراك اوباما  یهستند. هنگامنشان دهنده همین مساله  و لبنان همه    هی است. مصر، ترک  یرنظامیغ
در  گذاشت و پیش به سرعت قدم  هی به مصر را متوقف کرد، روس  ی حاتی تسل ي ها ارائه سامانه ، نیشیپ يجمهور
به قاهره   ینظام  زاتیتجه ریو سا مایهواپ شماریموارد بو  ي دالر اردیلیم ک ی ییضدهواامانه س  ک ی 2015سال 

  ی کمک نظام  ي دالر  ون یل یم  5دیرینه    شنهادیپ  2018در نوامبر    در لبنان   ي ریسعد حر  ر یدولت نخست وزفروخت.  
  روت یدر ب   یو نظام  ي، اقتصادی، فرهنگ مذهبیروابط    جادیا«به    نیکرمل  لیتما  یتجل  ؛ کمکی که رفتیرا پذ   هیروس 

، ارتقاي نقش آن به عنوان سفیر صلح، و  افزایش نفوذ روسیه در خاورمیانه يبرا ياستراتژ کیاز  ی به عنوان بخش
  ک یبود که  ی ومیاز کنسرس  ی بخش ی روس  ی شرکت نفت ک یهمان سال  ل یاوا به حاشیه راندن ایاالت متحده» بود.

ارتدکس    یی از گردهما  2011از سال  مسکو  لبنان منعقد کرد.    يدر آبها  یی ایاز دو بلوك در  يبهره بردار   يقرارداد برا 
  ي تر خود برا   ترده گس  ياز تالش ها  یپارلمان است، به عنوان بخش  س یمعاون رئ  آن   یاز رهبران اصل   یکیکه  لبنان  

  ه یروس  تیجلب حما به شلیتما لیظاهرا به دلحریري . کرده است تیحما، ارتدکس یشرق انیبا اد هیروس  وند یپ
  یی دفاع هوا امانهس  د یبا خر 2019در سال  هی است. ترک سفر کردهمسکو رمتبا به ، هیروابط با سور تیریدر مد 
اردوغان    ب یرجب ط  يجمهور  س یرئ  ت یکاهش محبوبیکی از دالیل آن  ظاهرا  که    موافقت کرد  ه یروس »  400-«اس 
 . بود ییکایضد آمراحساسات  ک یتحراو از طریق  تیبه تقو لیو تما

  یاس یو س  ي روابط اقتصاد از طریق که معموال  ه ی روس هدف مساعدت امنیتی که نشان می دهد موارد  ن یاهمه 
می تواند  امر    ن یاهستند.  نیست،    یمردم   تیحماشان از  که قدرت آنهایی    ژه یبه و  ،شود، رهبران اقتدارگرا  ی م  ت یتقو

  شتر یب يدهایخررا افزایش دهد و به بازپرداخت از طریق  یخارج تیبه حما مند ازینخبگان ن بر  هی روس اهرم فشار 
 بینجامد.    رهیو غ  کیپلماتید  ازاتی، امتي اقتصاد ازاتی، امتیحاتیتسل

 ابزار روسیه در ارائه مساعدت امنیتی

  ی که به نظر م  قای گسترش نفوذ خود در آفر  يبرا   نی، معتقد است که کرملیروزنامه نگار روس اوگِنیا سوکولفسکایا،  
اول فروش اسلحه   : مرحله دارد يبرنامه سه مرحله ا کی  هست، زینا نآن به منطقه مِ کردیرسد منعکس کننده رو 

» براي درك بیشتر شرایط موجود  مزدوران «کند. مرحله دوم اعزام    یم   د یی؛ موارد یاد شده هم این مساله را تااست
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در موارد لیبی و سودان مشاهده    ایسوکولفسکاهمانطور که  است؛    نیکرمل  ی رسمدرگیري و مداخله  بدون  در صحنه  
. مرحله  است  ی روس   حاتیتسل  ی و معرف  ی نظام  ي روهایمحافظت از رهبران، آموزش ن  این مزدوران  ینقش اصلکرده،  

آنها  زمینه هاي مداخله و  ف یوظامی شود؛  شامل را  ه یروس  ی نظام يروها یاست که اعزام ن ی کوانتوم ی سوم جهش
عمدتا براي آموزش و راهنمایی    ه ی استقرار اولی تواند به تشدید تنش ها بینجامد.  م  هیسور  همانند مورد است و    ریمتغ

از آن در   یهدف اصلصورت می گیرد که  ی روس  یحاتی تسلامانه هاي از س  يدر استفاده و نگهدار ی محل انینظام
که سطح  مِنا    ر منطقه است. اما د  ي اقتصاد زمینه  در    ژهی بو  ه یمشارکت گسترده تر روس   ي هموار کردن راه برا  قا یآفر
جنگ را در بر  در  هیروس  م یمستق  درگیريشکل مداخله اي همچنین می تواند  نیباالتر است، چنها  ير یدرگ

خود   ي روهاینکنترل اساسی مجبور است  زبان یوجود، کشور م نیبا ابگیرد و سوریه یکی از همین نمونه هاست. 
 بدهد. هی را به روس 

آن را  به اهداف  دن یمورد استفاده در رس  ابزار و  ه یروس  ي استراتژچارچوب کلی  نیکرمل  ي طرح سه مرحله ا نیا
تعیین می کند؛ البته همانطور که انتظار می رود جزئیات در آن مشخص نشده اند و لزوما در هر بستري نیز صدق  

تسلیحات تامین شده از سوي روسیه را   ت یفیو ک  تیاهداف و کم نیباین طرح ارتباط نمی کنند. براي نمونه، 
به   ن یهمچن این طرح  دارد. یبستگ  دریافت کنندگان نیز  تیظرفمشخص نمی کند و احتماال همه این موارد به 

 قرار گرفته، نمی پردازد. توجه خیلی کم مورد که   یارائه شده، موضوع ینظام  یفن يها کمک  ت یفیک

ایاالت متحده   مور ارتش ام ک یبه عنوان ن این مساله را در مصر مورد بررسی قرار داده و یاَتکانوروِل بی. دي 
  ری«مشاوران اتحاد جماهکند که  یمبه این مساله اشاره کرده است. او  یابیخود را ارز یروس  انیعملکرد همتا

  ، يزیبرنامه رهاي «جنبه همه  و ح وسطمه سادات، در ه انور  توسط شدنشان از مصر اخراج از  ش یپ » يشورو
مداخله روسیه اساسا به دلیل رویکرد ساده اتخاذ  قوت    هنقط   .ایفاي نقش می کردند   این کشور  » آموزش و تدارکات

آنها به  بلکه به خرج دهند،  ي نوآور ایرفت که ابتکارعمل  یاز کارآموزان انتظار نمشده از سوي آنهاست: «هرگز 
عادتی غریزي تبدیل شود.»  براي آنها به  رزمایش ها شرکت می کنند تا آموزش ها    طور مکرر در جلسات آموزشی و 

را   ی قابل توجه ي هاآماده بودند تا دشواري مصر گذراندند. آنها  ررا د  یمعقول  یطوالن ي دوره ها ي مشاوران شورو
  ستم یس  و ساده  ، کردند  یکه آنها مستقر م  یزات یتجهاستفاده و نگهداري خود تحمل کنند. روزمره  ی در زندگ

درستی  هرگز به  ی که  مشکالت زبانآنها  بود. نقاط ضعف    یی کایآمرساده تر از نمونه هاي مشابه    اریبسآنها    ک یلجست
اتکاین به تفصیل  را شامل می شد که دي  گسترده تر    یفرهنگ تفاوت هاي    نیو همچنمورد رسیدگی قرار نگرفتند،  

مشاوران روسی افراد سرسختی بودند و عادت داشتند از مصري ها که ناظرانی عمومی    پرداخته است.به جزئیات آن  
 در حقیقت، آنها از اخراج شدنشان توسط سادات خشنود شدند.بودند، فاصله بگیرند.  
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در  کنون می توان به نمونه هایی اشاره کرد که ا مصر گرفت،  دشوار در از تجربه  هیروس در رابطه با درس هایی که 
یا به   يسور  يروهاینهمراه با تسناز، اسپِمشاوران نظامی متخصص روسی مشهور به  به کار گرفته شده اند: هیسور

حین انجام کار به جاي شیوه هاي آموزش  برنامه آموزش  ی نوععنوان فرماندهان آنها در جنگ شرکت می کنند؛ 
)  یبیترکافزاري هیبریدي (شکل جنگ  ه یدر سور هیروس به طور کلی، مداخله رسمی به کار گرفته شده در مصر. 

»  یو ضداطالعات یاطالعاتبرنامه هاي ، پنهانی يها ، روش ان، مزدورغیرمتعارف يروهاینمتشکل از «استفاده از 
 است.

، آموزش استفاده از آنها توسط  یحاتیتسلامانه هاي  از س   ی عیوس   ف یطمساعدت امنیتی روسی  به طور خالصه، ابزار  
  نی، و کمپیفظت از نخبگان محلاححیطه مگسترش مخفی،  » یخصوص« یتیامن يمانکارهایپ ایپرسنل ارتش 

.  رخ داد را شامل می شود سودان  اتفاقی که در  مانند  یمحل  ی نظام ي روهایاز ن یبانیبعضا پشتو  ی ضداطالعات يها
دریافت کننده هاي اصلی مساعدت امنیتی این کشور    که  ه یروس   گانیو همسا  ه یبا اهداف روس   ی ابزارها به خوب  نیا

این کشور   انه یاقتدارگرا يها  نظامهمه به واسطه شیوه ها و ابزار روسی . اهداف، به شمار می روند، همخوانی دارند 
  ي با کمک ها سهینقاط قوت و ضعف آنها در مقاو  شکل گرفته استو دریافت کنندگان مساعدت امنیتی آن 

   شود.  یمتحده آشکار م االتیا یتیامن

 مساعدت امنیتی آمریکایی
 اهداف

  ز جریان ا نانیاطمراي کسب ب یجهانبا ثبات انرژي  يبازارها از دیرباز ایجاد مِنامتحده در منطقه  االتیاهداف ا 
ثبات   تیتقو ، تر متحده و از همه مهم  االتیمنافع ا يآزاد نفت و گاز در منطقه، حفظ تعادل قدرت مطلوب برا 

افکار مشابه  است که  رانیبا ا  ی کامل ضاد متحده در ت  االتیااز این نظر می توان گفت که اهداف  است. ي منطقه ا
  گاها دست کم در کوتاه مدتو  دولت ها را تضعیف    تیحاکمانقالبی در میان بازیگران غیردولتی را تقویت و ناگزیر  

به   یستیاز حمالت ترور ي ریمتحده جلوگ  االتیا گریهدف د ک ی 2001سپتامبر  11. از ایجاد می کند  ی ثبات یب
بدون نظارت و کنترل»   يفضاها« مهار  ای ي ر یوگجل  يبرا  يراهبرد به به نوبه خود  که منافع آن بوده  ا ی آمریکا

 انجامیده است.  یافراط يها  سازمانمناسب براي فعالیت 

و حفظ تماس   ي برقرار  يمنطقه برا  ي با دولت ها  همکاريمتحده    االتیا  ارجح  ي استراتژ  ، اهداف  نیبه ا  یابیدستدر  
  ي روها یبا نآن ك اشترنقاط ا ت یتقو ، کیکشور شردفاع از خود در  ت یظرف جاد یمدت، ا ی طوالن ي حرفه ا يها

  موارد  ی در بعضمتحده  االتیااست. یی کایرآم ی نظام ي روهاین یدسترس تسهیل و  ی ائتالف اتیدر عمل ییکایآمر
و   ه یسور که به عنوان نمونه می توان به کرده است  يهمکار  یدولتریغ گرانیبه اهداف خود با باز یابیدست يبرا
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  گران یباز ت یتقوبراي ایاالت متحده با موجود  یتحفظ وضع ک یوجود، ضرورت استراتژ ن ی. با ااشاره کرد منی
 ها همخوانی ندارد. دولت   تیظرف و تضعیف   یلت دوریغ

به    یدولتریغ  گرانیباز  در برابرشناخته شده و کارآمد    يدولت هااز    تیحماطریق  از    شتر یثبات بکسب اطمینان از  
  ي ها  می با رژ  يبه اهداف خود به همکار  یابیدست  ي در صورت لزوم برابی شک  متحده    االتیادست می آید. اگرچه  

به ثبات  نمی تواند  د یسرکوب شد آمریکا باور عمومی این است که در ارتش دست کم سرکوبگر ادامه خواهد داد، 
  ي ها بر ارتش، ارتقاء ارزش  یرنظامینظارت غرغیب به ، تیمل  ينهادها تیتقو ، لیدل ن ی. به همبینجامد بلند مدت 

  یی نها  تیوضعچرا که در حمایت از  به شمار می روند  متحده    االتیااصلی  اهداف  از جمله    و حقوق بشر   ک یدموکرات
 عمل می کنند.  يمطلوب ثبات منطقه ا 

، ارتباطات و در  سازياعتمادراي  ب  يمنطقه ا  يها  يهمکار  ت ی،  به دنبال تقوهابر ثبات دولت    عالوه   متحده  االتیا
  ي برنامه ها  .متحده است االتیو ا ي منافع منطقه ا يبراها د یمقابله با تهد  در  ی ائتالف ی نظام ات یصورت لزوم عمل

از   اشرک توانایی هاي تقویت و ها مشارکت ارتقاء هدف مِنامتحده در منطقه  االتیا یتیامنمساعدت و همکاري 
  مرور و یک  ایجاد اتحاد و تسهیل دسترسی آمریکا را دنبال کند. اهداف آمریکا در سراسر منطقه مشابه است  طریق  
 االت یا  استیدر لبنان، س نشان می دهد. براي نمونه  ، آن را  خاص  يدر کشورها  کایآمر  یتیامنبر مساعدت    اجمالی
  ی دولت ي نهادها جاد یو ا یداخل هاي د یآن، مقابله با تهد  ي مرزهاامنیت  ن یمااستقالل لبنان و ت ت یتقو«متحده 

به منظور  لبنان    ارتشاز    یبانیپشتپیش گرفته،    ياستراتژ  ن یا  شبردیپ  يبرا   ابزاري که ایاالت متحده  است.  »یقانون
سعی دارد   ن یمتحده همچن االتیادولتی است. ریغ گرانیمقابله با بازقدرتمند براي  ی ملنظامی  يرو ین ک ی جادیا

  ، يدر عربستان سعود  تقویت کند.  ی ستیترور  هايد یمقابله با تهد را در  کشور    ن یا  یرنظامیغ  ی تیخدمات امن  تیظرف
  ک یاستراتژ تیو موقع  یپادشاه ي منطقه ا تیاهمتاکید بر نفت،  تیامن نیمتحده عبارتند از تضم االتیا اهداف
  تیضمن حما یی کایآمر يروها ین ي و حق پرواز براآسان  ی دسترس ایجاد مسیر  ،رانی ا اهرمی در برابر عنوان آن به 

ها»  د یتهد دیگر و  رانی، مقابله با نفوذ اسمیثبات کننده ترور یرات بیاثدر برابر ت و منطقه يعربستان سعود «از 
 است.

متحده از سال   االتید. اکن ی به آنها ارائه م ی ابیو ابزار دستایاالت متحده از اهداف  يتر  ده یچیپ ي ری تصو منی
عدم حضور متوالی  /و حضور نیبدون سرنشپیماهاي حمالت هوا قیاز طر ابتدا منیرا در  یجنگ  اتیعمل 2002

و  ، خالفت خودخوانده داعش عربستان رهیالقاعده در شبه جز ي ها تیقابلنابودي با هدف  ی اتیعملویژه  يروهاین
  ي به رهبر کننده مداخله  ي روهایاشکال مختلف به ن به 2015پس از سال ها آغاز کرد. اما گروه هاي وابسته به آن

  شده شناخته  ت یبازگرداندن دولت به رسمآمریکا در یمن عبارت بودند از: « . اهدافکمک کرد ي عربستان سعود
؛  »منیمستقر در  هاي    یهجوم حوثسعودي در براي  عربستان    یارض  ت یو حفظ تمام  من یسازمان ملل در    از سوي 
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 رساختیو ز  انیرنظام یغ يبرا ها د یکمک به کاهش تهد  ي براایاالت متحده  ي منطقه ا ي از شرکا تیادامه حما«
 »؛ ی رنظامیو کاهش تلفات غ«  »؛ يعربستان سعود  یاتیبهبود عملکرد عمل»؛ «مهم يها

گروه هاي    ای  ران یا  ه سلطی با ثبات و به دور از  متحده هدف عراق  االتیادر عراق، اکنون که داعش شکست خورده،  
هم این  عراق در منطقه، متحده در  االتیاند دیگر مساعدت هاي امنیتی کند. همان ی دنبال م راآن  به کینزد

متمرکز   ی مل يدفاع از مرزها  توانا در و می پاسخگو به قدرتی غیرنظا يتوسعه ارتش مدرن و حرفه ا  کمک ها بر 
دنبال می  را  »به قانون و احترام به حقوق بشر يبند یپا همچنین هدف ترویج « متحده االتیا يبرنامه ها .است
مقامات ایاالت متحده   یداخل استیس  یبررس  بارها تغییر کرده، امامتحده  االتیا، اگرچه اهداف ه یدر سور. کنند 

حل و فصل   ) 2) کسب اطمینان از شکست قطعی داعش، 1نشان می دهد که آنها به دنبال  2018در اواخر سال 
 .هستند  ران یتحت فرمان ا ي روهاین ی نینش ب ) عق3و   ه یسور ی جنگ داخل یاس یس 

  ژه یه وبمتحده  االتیااهداف گسترده و بلند مدت  تید، ماهنده ینشان م ایاالت متحده  ي که برنامه ها همانطور
  با البته مستقر  يها با دولت يهمکار ياستراتژ این کشور را به سمت ثبات، عمدتاکسب اطمینان از  در رابطه با

ها  دولت  در سطح  از روابط  عمدتا  متحده    االتیا  یتیامن  اگرچه اهداف مساعدتد.  نده  یسوق مچند مورد استثنا،  
مسئول  خود    ي شرکا  یو داخل  ی خارج  ي ها  استیاقدامات و س   به دلیل متحده    االتیا  اما گاهی هم   شود، تامین می  

ایاالت متحده از دیدگاه دیگران شیطانی انگاشته می    یت یامن  مساعدتاست که  در چنین مواردي  دانسته می شود.  
  تواند   ی مدولت ها به عنوان دریافت کنندگان مساعدت امنیتی  به حفظ روابط خود با    ل یتما  جه ینتشوند. آمریکا در  

تحت   اتیعمل باشد و نمونه این اتفاق در فاجعه ناشی از ها  ملتبراي در حوادث یا اتفاقی ناخواسته  یهمدست
 مشهود است.  منی در  يربستان سعود ع يرهبر

  شبرد یپ ي همه آنها براایاالت متحده در کشورهاي مختلف استراتژي هاي گوناگونی را در پیش گرفته، اما  اگرچه 
 شده اند:  یدر منطقه طراح آن  یاهداف اصل

 ؛ متحده االتیمنافع ا يتعادل قدرت مطلوب برا  حفظ  •
 ؛ يمنطقه ا  ثباتتقویت  •
 ؛منافع آن  ایمتحده  االتیبه ا ی ست یحمالت ترور از بازداري  •
 ؛ يانرژ  یجهان يبازارها و تقویت ثبات در نفت و گاز   انهآزاد جاري شدناز  نانیاطمکسب  •

 شیوه هاي آمریکا در ارائه مساعدت امنیتی
داخل  سطوح مختلف در تعامل در زمینه هاي مختلف و در  ی تیامندر ارائه مساعدت  متحده  االتیاشیوه هاي 
گسترده   ف یط کنگره اجازه دارد  يوزارت دفاع از سورا شامل می شود.  زبانیم یتیامن يروهایو نارتش  دولت ها، 

 که عبارتند از:هماهنگ کند  یتیامن ياز برنامه ها را با شرکا يا
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 ی ائتالف یاتیعمل  ی بانیو پشت  مشروط اتیعمل −
 و تجهیزات غیرمشروط  آموزش  −

 یاتیعمل یبانیپشت −
 تسلیحات گسترش مبارزه علیه جرائم سازمان یافته، و منع مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر،  −

 امدادرسانیبشردوستانه و   يها کمک −

 رزمایش −

 یحات یتسل ی الملل نیب يهمکار −
 آموزش و تبادل  ي ها برنامه −

 با ارتش  ارتش  يها تماس  −

 ی و پشتیبانی از آنها دفاع  هاينهادایجاد  −

 مفقود شده   افراد یابیباز −

دولت کارآمد،    کی مطلوب ایاالت متحده براي مساعدت امنیتی همکاري با    يالگو ایاالت متحده در  گسترده    کرد یرو
به ویژه    یطیشرا  نیحال، چن  نیکند. با ا  یمغرب را ایجاب  و طرفدار غرب، مانند دولت مصر، اردن و م  دارینسبتا پا

 .شده استتبدیل نادر  اتفاقی به  مِنادر منطقه  

و   یاس ی، س ینظام نهیریبا روابط د داریدولت پا ک یتا اندازه اي با این الگو همخوانی دارد؛  يسعود  عربستانمورد 
آمریکا    ، با رانیا  رابطه با   در  ژه ی، به وآن  ي از اهداف منطقه ا  ي اریکه بساست    ي کشور   دارد و متحده    االتیبا ا  ي تجار

و به درگیري ایاالت متحده  داده  ر ییرا تغ ر یتصو نیا منی به  يعربستان سعود اما حمله تحت رهبري  می خواند. 
عربستان   ازمتحده  االتیا تینوع حمااین مساله در مناقشه اي انجامیده که ترجیح می داده از آن حذر کند. 

اگرچه  . تاثیر گذاشته است منیدر   آمریکایی  يروهاینگروه کوچک  اتیو عمل تیمورابر مو داده   رییرا تغ يسعود
  ي ر یهم منطبق باشند، مس  ر ب  ياد یزاندازه  تا    منی  رابطه با در    يمتحده و عربستان سعود   االتیامنافع  ممکن است  

ندارد و در  متحده  االتیمنافع اتاثیري در پیشبرد به اهداف خود انتخاب کرده اند  ی ابیدست يها برا  يکه سعود
 رده است.آووارد   شدیدي بیبه آنها آس حقیقت، 

،  سمیو مقابله با ترور  ژه یو  يروها ی در جهت بهبود آموزش ن  يمتعدد   ي در برنامه ها  ي متحده با عربستان سعود  االتیا
مهم   يها ت یو توسعه قابل یی ایدر تیامن ت ی، تقويبریدفاع سا تی، تقو یو موشک ییدفاع هوا يها  ستمیادغام س 

متحده، دفتر   االتیا یآموزش نظام ت یمورامتوسط اجراي این برنامه ها اساسا د. دار ي همکار یرساختیز یتیامن
آموزش   تیمورام، تسهیل شده اند. و وزارت کشور  ي عربستان سعود یگارد مل، ینظام مساعدتگروه  برنامه  ریمد 

خدمات آموزش و   و کند  یم  ي همکار ي عربستان سعود یی با وزارت دفاع و حمل و نقل هواایاالت متحده  ینظام
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پرونده فروش   یهماهنگ  تی مسئول کایآمر ی تیامن مساعدت ور مشا 140 دهد.  ی م انجاممطالعات ارائه و مشاوره 
کمک ارائه می   يآموزه ها، سازمان ها، آموزش ها و رهبر فیرا بر عهده دارند، اما در سراسر ط یخارج ینظام

و   ی ارائه خدمات آموزش  یهماهنگ کنند. ماموریت آموزش نظامی ایاالت متحده در دیگر سطوح عبارت است از: 
  ي رو ینمساعدت به  ؛ آن یو موشک ییدفاع هوا يها تی قابل ت یتقو يبرا  يسعود  یسلطنت ییهوا ي روین زاتیتجه

  ژه یو ي روهایو ن ي سعود یسلطنت  یی ایدر ي رو یکمک به ن؛ یآموزش نظامبا هدف ارتقاء  ي سعود ی سلطنت ی نیزم
  د یخرهماهنگ سازي  و  یسم آنها؛  دفاع از خود و ضد ترور  يها  ییواناتبراي ارتقاء    يسعود   یسلطنت   ییایدر  يروین

 . يعربستان سعود  ی سلطنت یی ایدر ي روین ي برا زاتیتجه

  ن یدوم ز ی، آموزش و تجهیسازماندهدر جهت  ی با وزارت گارد مل ي عربستان سعود  ی گارد مل-برنامه ر یمد  دفتر 
.  کند  یم يهمکاررا شامل می شود،  و توپخانه کوپتریسبک، هل  ی زره پیت نیکه چند  یپادشاه ین یزم ي روین

در جهت   گرانیو د، یتیامن ي روهاینتاسیسات ، يمرزگاردهاي بر توسعه  ی گروه مساعدت نظام-کشوروزارت 
 تمرکز دارد.  ی تیامنزیرساختی مهم  ي ها تیتوسعه قابل

به  تدارکات  ی بانیو پشت ی، اطالعات یشروع به ارائه مشاوره نظام من یها در  ياز مداخله سعود  پس متحده  االتیا
شد  ها هماهنگ يمتحده با سعود االتیکرد. ا یائتالف يروهاین يبرا ییهوا يریسوخت گ اتیدر قالب عمل ژهیو

  ت یرا تقو ییهوا نیبدون سرنش هی نقل لیوساسایر و  کی تبالس يکشور در دفاع در برابر موشک ها نیا ییتواناتا 
  ی ابیارز گروه کیمتحده  االتیادر یمن،  یرنظامیتلفات غ شیها و افزا ي سعود فی کند. با توجه به عملکرد ضع

نیروهاي عملیات ویژه ایاالت   . اهداف و مراحل کردایجاد و شروع به مشاوره به سعودي ها درباره حوادث مشترك 
ی در جریان عملیات در شهر  تالفائ ي روهایو ن من یدولت یک ماموریت مساعدت و مشاوره محدود را با متحده 

مساعدت  متحده االتیا ژه ی و اتیعمل يروهاینطبق گزارش هاي منتشر شده، . ند آغاز کرد 2016المکال در 
ارائه   نیبدون سرنش يماهایهواپاز ائتالف از طریق  یبانیپشت، بازدارندگی دریایی و ییو شناسا ی، نظارتیاطالعات

خوریس به عالوه شکست در مقابله  و    ق یبقعدر    يسعود  بستانعر  ی نفت  ساتیس ابه ت  2019سپتامبر  حمالت  .  ند داد
چه  را    يسعود   ي ها  تیمتحده ظرف  االتیا  ی تیمتنوع امن  يهامساعدت    نیدهد که ا  ی نشان م  منیدر  با حوثی ها  

 .  برده استنباال  یبه اندازه کافدر دفاع از قلمرو و چه در اعمال قدرت در یمن، 

  ی تی امن  يروهایارتش، نمیان  که در  مردم،    ن ایمدر    تنهانه    قیعماختالفات  بر  به شدت شکننده    دولت  کیدر عراق،  
مستقل عمل   ش یکم و ب ی شبه نظامدارد و این در حالی است که گروه هاي بی شمار نظارت  یاس یو نخبگان س 

  تامین مالی نظامی خارجی از طریق  2003در سال  را به عراق ینظام يکمک هاارائه متحده  االتیکنند. ا یم
  يو آموزش ها ی بودجه نظام ن یمابا هدف تآغاز شد هم  2012که در سال  یخارج ی نظام  ی مال ن یتامآغاز کرد. 

در  اعش  ظهور دبا این حال، پس از    . بود  عراق  يها  ییو توانا  تدارکاتارتقاء    يبرا  ییبرنامه ها  نیو همچن   ي حرفه ا
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سرباز  هزار  5نزدیک به حدود  شد.    اختصاص داده  سمیترور  بامقابله  بخش قابل توجهی از این وجوه به    2014سال  
  2019حمایت به صورت مشاوره و آموزش نیروهاي امنیتی عراقی را ارائه می کردند و تا سال  در عراق  ییکایآمر

الش ها براي ایجاد ثبات از طریق شکست  ت.  اعش بودد  هی عل  اتیحال انجام عملاولویت آنها آماده سازي نیروهاي در  
تالش هاي ایاالت متحده براي تعامل و هماهنگ سازي اشکال گوناگون مساعدت دادن نظامی داعش همچنان 

پس از دستور دولت دونالد ترامپ به ترور سردار سلیمانی، فرمانده نیروهاي  امنیتی را پیچیده کردند و همه امور 
ایاالت متحده از طریق بودجه آموزش و تحهیز علیه داعش،    ، دشوارتر و پیچیده تر شد.2020قدس ایران، در ژانویه  

  ي روهای، نيانرژ  سی، پليواکنش اضطرار  ي فدرال، مرزبانان، گردان ها  س یلعراق، ارتش، پ  سمیبه خدمات ضد ترور
  کا یعناصر ارتش آمررچه  اگ  کمک و حمایت می کرده است.کردستان    يمنطقه ا   نیروهاي پیشمرگه از دولت و    ژه یو

ادامه می   یاطالعات یبانیآموزش، مشاوره و پشتاز طریق عراق  ی تیو امن ی نظام يروها ینبه حمایت از  همچنان
و   ی، نظام یفن  يشامل آموزش هاعراق یک سري برنامه هاي مساعدت امنیتی -همکاري امنیتی  ادارهدهند، 

بودجه شده، مدیریت می   ن یمامتحده ت االتیا ینظام تمرین آموزش و  ی الملل نیرا که توسط برنامه ب یاتیعمل
تا   ، این امکان را براي آن فراهم می آورددهاعطا ش  عراق-یتیامن  يهمکار ادارهکند. اختیارات گسترده اي که به 

  ت یمورابا م ی تیامن يروهای ن ریو سا ینظام  ي روهاینکمک هایی در زمینه حرفه اي سازي و مدیریت به همه «
 را ممکن می سازد.   یمحل یت یامن ي روهایو ن سی سفارت با پل که این مساله تعاملارائه دهد » ی مل تیامن

که   یاس یس -شبه نظامی - فرقه ايحزب  ک یک یهمواره در حال تجربه نوعی سقوط آزاد است و  لبنان، دولت  در 
را محدود می   يو همکار یهماهنگ  يمتحده برا االتیا ي ها نهیگز کشور را دارد، در  ینظام  يرو یندرتمندترین ق

متقابل را   ي، همکاریکیو آموزش تاکت  ی ، آموزش فني حرفه ا ینظام يمتحده با ارائه آموزش ها االتیاسازد. 
  900از جمله و ارتش لبنان هزار عض 30 از شیکند. ب ی م  بیترغ ی نظام-ینظام داریروابط پابه برقراري و  تیتقو

  يبرنامه ها آموزش دیده اند. 2017تا  2006در سال هاي بین  ی نظام يدانش آموخته برنامه آموزش حرفه ا 
،  ییتوسعه اطالعات هواسازي و از    ت یظرففراهم آورده و    ی فن  يکمک ها براي نیروهاي مرزي زمینی  متحده    االتیا

ایاالت متحده همچنین حامی مالی    .کرده اند   تیحما  یو کنترل مل   یفرمانده  نظامها و    تیقابل  ،یینظارت و شناسا
  االت یا و ارتش  یگارد ساحل، واکنش قطعی عملیاتی، یک رزمایش مشترك ساالنه شامل عناصر نیروي دریایی

  70، است. حضور نیروهاي عملیات ویژه ایاالت متحده در لبنان نزدیک به  مسلح لبنان  يروها ین  ن یو همچن  متحده
  ژهیو  ي روهاینو به دانشکده  د  نده  ی لبنان آموزش م  ژه یو   اتیعمل  ي روهایننفر تخمین زده شده است؛ این گروه به  

 کمک می کنند. لبنان

  ي روها یناساسا با حضور آمریکایی مخالف هستند،  است و  محدود  در آنها    يدولت مرکز قدرت  که    هی و سور  منی  در
  اتیعملنیروهاي نیابتی، در  از    میمستق  یبانیپشتحمایت مادي، آموزش و  ضمن ارائه اشکال مختلف  ایاالت متحده  

آغاز شد و در   2012سال  در يمتحده از مخالفان سور  االتیمحدود ا تیحمام نیز مشارکت دارند. سیضد ترور
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  2015معتبر را صادر کرد. تا سال    يگروه ها  و آموزش   زی برنامه تجه  ک یالزم براي اجراي  وز  کنگره مج  2014سال  
در پی  برنامه  ن یادر میدان جنگ حضور داشتند و  ایشده بودند و  ی رزم اتیعمل ر یاز واحدها درگ ی تعداد کم

گروه هاي جهادگراي   ندهی زمان، نفوذ فزا ن یدر هماز حجم آن کاسته شد. و  یطراحمجددا  ی داخلهاي انتقاد
آنها به کلی بردارد و  خود را از  تیمتحده حما االتیشد که اها و مخالفان سوري سبب  ی شورش افراطی در میان 

توانمند  و    زیتجها تمرکز بر  شده ب  ينگربرنامه بازیک  ،  جهی متمرکز شود. در نتداعش    ندهیفزا  د یبر تهد   ،آن  يبه جا
ایاالت متحده  شد. اعش بودند، به اجرا گذاشته که در نبرد با د هی داخل سور در ها و گروه قدیمی رهبرانساختن 
  ، اعالم کرد  هی از سورآمریکایی    ی نظام  يروهاینکه تصمیم خود را مبنی به خارج کردن    2018دسامبر سال  پیش از  

مناطق   ت یامن نیمدر جهت تا ی محل ي روهاین زیتجهآموزش و تالش براي خود در سوریه را  استیس هدف از 
 ییکایچند صد سرباز آمرتنها  کرد که  اعالم    2019  هیدر فور  د یکاخ سفاز داعش اعالم کرده بود.  شده    يریبازپس گ

میلیون دالر   300تجهیز و آموزش نیروهاي سوري شریک آمریکا مبلغ و براي ادامه  خواهند ماند  یباق در سوریه
حمایت مستقیم  ، مشاوره و  زیآموزش و تجه  2019از اکتبر سال  در بودجه دفاعی سال بعد درخواست کرد. تا پیش  

مجاز    ییکایآمر  يروها یاگرچه ن  ؛شد   ینجام مها اکرد  يبه رهبر   ه یسور  کی دموکرات  يروهاینایاالت متحده اساسا بر  
  ه ی در سور یی کایسرباز آمر حدود هزار  2019تا اکتبر  طبق برآوردها،  کمک کنند.هم  گر ید ي بودند به گروه ها

بودند.   کشور نیا و گروه کوچکی هم در التنف در جنوب شرقی یدر شمال شرقبیشتر آنها که حضور داشتند 
صورت می   ژه یو ات یکارگروه مشترك عملیک توسط  هی در سورها روینایاالت متحده به  ی مشاوره، کمک و همراه

توسط   یطور ناگهانبه  2019در اکتبر نیروهاي متحد آن در سوریه متحده به  االتیاگرفت. همه مساعدت هاي 
 متوقف شد. ترامپ دولت 

گزینه  مدت و  ی، روابط طوالنهادولت بین گسترده ارتباط متحده در منطقه  االتیا ی حیترج يها روش اگرچه 
و به ویژه در یمن و سوریه، آمریکا   را ایجاب می کند، شرایط موجود در منطقه یآموزش  يگسترده برنامه هاهاي 

 کمتر گسترده و جاه طلبانه وا داشته است. را به اتخاذ رویکردهاي  

 ابزار ایاالت متحده در ارائه مساعدت امنیتی

اختصاص  ها و ارتباطات ارتش با ارتش ایاالت متحده  ن ی، تمرآموزشی يبه برنامه ها یاگرچه منابع قابل توجه
  نه یهزچرا که  متمرکز است زاتیتجه يرو  انه یمتحده در خاورم االتیا درباره ابزار  ها لیتحل شتریب ، اما داده شده
هداف و  ادرست همانطور که تاثیرگذاري قابل توجهی دارند.  ز ین هاهستند و سخت افزار حاصل از آن ریها چشمگ 

هایی   و دستورالعملها سخت افزار شماردر منطقه گسترده است، در متحده  االتیا شیوه هاي مساعدت امنیتی 
  هاي  سالبراي نمونه در  متعدد است.، که به کار می بندد نیز همانطور که در رابطه با چند کشور عربی اشاره شد 

در انتقال  دالر   ارد یلیم 17 برابر با 2015تا    2011 ي سال هادر   و  دالر  ارد یلیم 45 متحده االتی، ا2011تا   2008
جیب پر پول عربستان سعودي  به دست آورد.  این رقم هاي فضایی نه تنها بازتاب  يبه عربستان سعود  حاتیتسل
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را نشان می دهد. سعودي  به اکتساب تسلیحات سطح باال دولت هاي دیگر منطقه است، بلکه تمایل آنها و دیگر 
آمریکا مجهز به سالح هاي پیشرفته را به پرواز در می آورند، چندین سامانه   15-ها جنگنده هاي پیشرفته اف 

تهاجمی برخوردار هستند. تنها  دفاع موشکی پاتریوت دارند و از ناوگان گسترده تانک هاي نظامی و بالگردهاي 
پاتریوت    ي ها  بالگرد و موشک ی، چندین  تانک جنگ   115،  یمقدمات   ی جنگ   ی چهار کشتآنها    2017درخواست سال  

وجود دارند که    زی متحده ن  االتیادر میان ابزار مساعدت امنیتی   یبانیو پشت  یآموزش  ي جنبه هارا شامل می شد. 
واشنگتن بیشتري یافته اند.   تیاهم منیدر  يسعود  یسلطنت  ییهوا يرو یعملکرد ندر میانه انتقادهاي فزاینده از  

،  يو کنترل عربستان سعود یفرمانده يها ستمیارتقاء س  يبرا میلیارد دالر  18تفاهم نامه اي به ارزش و ریاض 
  آن و  ق یدق ي هدف گذار  ي ندهایها و فرآ ت یبهبود قابل ي برا ي سعود ی سلطنت  ییهوا ي روینهاي ارتقاء آموزش 

 امضا کردند.  مسلحانه يها ي ری ن درگیانوقباره  در  شتریب ي ارائه دستورالعمل ها

در مبادالت خدمات نظامی خارجی هزینه کرده و   دالر ارد یلیم 23از  ش یب 2003عراق از سال  در متحده  االتیا
بودجه آموزش و تجهیز مبارزه با  عراق و  ز یصندوق آموزش و تجه ق یدالر از طر اردی لیم  2.3از  ش یوزارت دفاع ب

تجهیزات تامین شده توسط ایاالت متحده از جنگنده  داعش ارائه کرده است. همانند لبنان و عربستان سعودي، 
ی را شامل می شوند.  محافظت زات یتجه  ومهمات  سبک و تا تانک هاي جنگی تا سالح هاي   16-هاي تاکتیکی اف

باره  در یآموزش  ي برنامه هاو بودجه مجزایی براي  گسترده است اندازه  نیبه هم زی آموزش نبراي بودجه  تامین
و   ی نظام ی اطالعات ي ، دوره هادولتیو کارکنان  یفرمانده ي ها وره مسلحانه و حقوق بشر، د  ي ها ي ریقانون درگ 

 .تعیین شده است ی اتیو عمل  یفن  يدستورالعمل ها ن یو همچنرده هاي پایین تر براي افسران  دوره ها

از   ی عیوس  ف یمسلح لبنان ط ي روهایندریافت کرده است. دالر کمک  ارد یلیم  2از  ش یب 2005از سال  نلبنا
در اختیار  را    ی جنگ دیگر تجهیزات    و   هاجنگنده، بالگرد  يماهای، هواپیزرهخودروهاي  از جمله    یی کایآمر  زاتیتجه

به  بمب  خنثی سازي  يو روبات ها ی محافظ شخص  زاتی، تجهیتهاجم دارند. ایاالت متحده همچنین تسلیحات 
در راستاي    سم یضد تروردر عملیات  دالر بودجه مشارکت    ون یلی م  42.9  رقم   2017در سال    لبنان لبنان داده است.  

  دالر  ونی لیم 29.4 به 2006از سال  یالملل نیب یآموزش نظام تمرین و کرد. بودجه افتیدر ،يمرز  تیارتقاء امن
 ند.داشتشرکت  یلبنان  ینظامهزار نیروي  30 از ش یب یآموزش  ي از برنامه ها ی کیدر و تنها رسیده 

محدودیت هایی  مشارکت آن    تیو ماه  یو نظام  یاس یاوضاع س   ل یمتحده به دل  االتی ا  یتیامن  مساعدت،  هی سور  در
دت به نسبت دیگر  اگرچه میزان دالر خرج شده در این کشور قابل توجه است، اما هزینه هاي مساعداشته و 

  نه ی، اما هزستیدر دسترس ن هیدر سور یاختصاص اتیعمل دربارهوزارت دفاع کشورها پایین بوده. آمار و ارقام 
و آموزش    زات یتجه  فیطاست.    دهیدالر رس   اردیلیم  28.5به    2018تا سپتامبر    و عراق  هی در سوراعش  ضد د  نیکمپ

و   ی کیتاکت يها مهارتآموزه ها بر بوده و  محدودتر به نسبت و به طور متناسب با هدف عملیات، ارائه شده  يها
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تمرکز داشته    ه یسور  کیدموکرات  يروهاینهاي مستقر در صحنه با مشخصات  روین  يمناسب برا  زاتیجهو ت  یاتیعمل
 است.

اما الزاما  با ثبات ملی هستند،    نسبتا  ينهادها  یمتحده به طور سنت  االتیامساعدت امنیتی  ابزار  اگرچه گروه هدف  
  یی الگودچار تغییراتی شده اند. با آن روبروست،   انهیمتحده در خاورم االتیکه ا یمختلفبراي هماهنگی با شرایط 

حمله   جه یدر نت ، اساسا بدون تغییر باقی مانده و تنها شده ه یته ي عوددر عربستان س  ی نظام اتیعمل ي که برا
همراه با  دائمی داعش  د یتهد  ،است. در عراقات اندکی روي آن صورت گرفته اصالح منیبه  يعربستان سعود

  دولت بین  با روابط پرتنش  توامان    متحده   االتیمنافع اگروه هاي شبه نظامی مخالف  شده توسط    جادیا  يچالش ها
در پی   یتیامن مساعدتبرنامه منسجم و مؤثر  کی يتوسعه و اجرا دررا  اشنگتن، پیچیدگی هاییهاي بغداد و و

  االتی، امنیو  ه یسرانجام، در سورشرایط مشابه تا اندازه اي در رابطه با لبنان هم صادق بوده است.  .داشته است
 ضد و نقیضی از آن گرفته است.   یجانتنیروهاي نیابتی اهداف خود را پیش ببرد که    قی متحده مجبور شده تا از طر

ا  متحده در درجه اول در چارچوب روابط دولت ب  االتی ا یت یامن شیوه ها و ابزار مساعدتبه طور خالصه، اهداف، 
موجب می شود. براي  نقاط قوت و ضعف آنها را  يادیز  اندازه تا چارچوب کلی  نیادولت در نظر گرفته شده اند. 

منعطف نبودن آنها هماهنگی با عملیات در قیاس با مساعدت  کمک هاي امنیتی آمریکا    نمونه، از نقاط ضعف اصلی
 در فضایی باثبات تر است.  

 نتیجه گیري 
ارائه  شده است. سه  لیتبد  یتیامن يهادر رابطه با تاثیرگذاري مساعدت  یجهان ش یآزماصحنه  به مِنامنطقه 

ارتباط با عناصر دولتی و غیر دولتی  در ، متحده االتیو ا هیروس ، رانی ا کننده اصلی مساعدت در این منطقه یعنی
  ی فرع گرانیبازعمدتا  رانیا یاصل  يکنند. شرکا ی م ت یسطوح مختلف فعالو در رابطه با وضعیت موجود، در 

را به عنوان شریک و دریافت کننده مساعدت هایش بر می گزیند.   فی ضع دولتی گرانیمعموال باز ه یهستند. روس 
  ي ها ت یها منعکس کننده موقع نه یگز نیادولت هاي باثبات و قدرتمند را ترجیح می دهد. متحده  االت یو ا

شان  یو شرکا  آنها  ي و اقتصاد  ینظام  يها  ت یظرف  تیو ماه  مِنا در منطقه  مساعدت امنیتی    کنندگانارائه    کیاستراتژ
 .است

این ارائه دهندگان مساعدت امنیتی موثرتر واقع شده اند و در آینده تاثیرگذار  این است که کدام یک از    یاتیح  الوس 
  ی ، به نظر میاتیداد. در سطح عمل کیو استراتژ یاتیسطح عمل خواهند بود؟ پاسخ این سوال را می توان در دو 

ی  نامتقارن  وجه قابل ت يها ت یظرفو دلیلش هم تاثیرگذارترین ارائه دهنده مساعدت امنیتی بوده  رانیرسد که ا
  ي زی خشونت آم يها  يریدرگ  ج ینتاو البته،  ساخته است منی، عراق و هی خود در لبنان، سور يه با شرکااست ک

. کمک  نیز می تواند نشانه اي دال بر تاثیرگذاري مساعدت امنیتی ایران باشد  شده اند  ر یدرگ در آنها که آن شرکا
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شکل  روسیه در سوریه کمک هاي ؛ کننده بوده است نیی تع هی در سور یاتیفقط از نظر عمل هیروس  یتیامن يها
از کمک   ه ی، روس دیگر بخش هاي مناگرفته است. در خود را به  هی واحدها در داخل ارتش سور می مستقکنترل 

(باز   ی دولت فیضع گرانیو باز )ی بیدر ل یکنون شرایط مانند (  یفرع گرانیبازپشتیبانی از  يا بربیشتر  ی تیامن يها
  ن ییکمک ها تع  نیاما ا، است ) استفاده کردهدر سودان ریبشعمر ال ای یب یدر ل یقذافحمایت از معمر مانند هم 

ابتداي امر به عنوان کمکی کوتاه مدت با دیدگاهی فرصت طلبانه ارائه شده  در  رسد که    یو به نظر م   ند کننده نبود
ماهیت دفاعی   ی اتیعمل نظراز ظاهرا ، هارائه شد  دولتی  گران یبه باز عمدتاکه مساعدت امنیتی ایاالت متحده  اند.

زوم تحمیل  با هدف بازدارندگی دشمنان بالقوه و در صورت ل یی هوا يرو ینتقویت  يرو داشته و به طور عمده 
   .متمرکز شده استشکست بر نیروهاي دشمن در حمالت زمینی 

  تیدشوار بوده است. حما  رانیا  يبرا  داریپا  کیاستراتژ  ي به دستاوردها  یاتیعملمساعدت هاي  ترجمه    ،حال  نیا  با
امکان تثبیت قدرت و کنترل در دولت هاي این  هنوز  منی، عراق و هی در لبنان، سور فرعی گرانیاز بازوارونه آن 

می تواند سبب شود ایران هرگز به چنین   کرد یور این  یذات  يها  تیمحدودکشورها را براي ایران فراهم نیاورده و 
و از این  بوده این کشور در منطقه نفوذ  ران به وضوح با هدف گسترش ی ا یتیامن يکمک هاکنترلی دست نیابد. 

در  گسترده آنها در قالب تظاهرات  ن یتر کرده که مهم  جاد یا ران یادر کشورهاي هدف علیه را  ییواکنش هارو، 
این کشور آسیب رسانده و بر توانایی هاي آن در اعمال نفوذ در  اقتصاد به که بوده  ی میتحر میلبنان و عراق و رژ

 همسایگی تاثیر منفی گذاشته است. 

را  بشار اسد دولت با  این کشورروابط  م یتحک امکان این لحظه هم تا  ه یروس مساعدت هاي امنیتی طور مشابه،  به
، فراهم  ماند ب ی ارشد باق  کی شر ه یدر آن روس  که  ه یسور ي بازسازبا توانایی و مشروع  کپارچه یدولت  ک یدر قالب 

سابق   يشورو  ریتحاد جماهاکه   کیاز مواضع استراتژ یدر برخ   هی ، روس مِنامنطقه بخش هاي  گر ی. در دنیاورده اند 
اما این بدان معنا نیست که این مقرها از جمله در مصر می توانند  در آنها نفوذ داشت، قدرت و نفوذ به دست آورده،  

 شوند.تر و گسترده تر ترجمه  یروابط اساس به 

ایه  هم در نتیجه ارتباطات آن با دولت هاي پایدار و مستقر و سرممتحده  االتیا کیاستراتژ مساعدت ،مقابل در
متحمل تاثیرات منفی این   کایقدرت نرم آمرگذاري روي وضعیت موجود، هم تقویت و هم تضعیف شده است. 

کمک کرده است.   منی، عراق و یبی، لهیدر لبنان، سور ی اتیعمل ي ها ینیعقب نشو این مساله به ارتباطات شده 
  ی هدف اصل کیکه  مِنا در منطقه یبه تداوم نظم دولت ایاالت متحده تا اندازه اي   یت یامن يوجود، کمک ها نیبا ا

   .کمک کرده ،متحده است االتیا کیاستراتژ

  ن یاکرده است.  جاد ینظم ا نیا ي برااساسی چالش یک  ی شبه نظامگروه هاي جنگ ساالران و  ظهور با این حال، 
متحده و   االتیاو اسرا صابر شرایط را اینطور نظاره کنند: « بایمَندنیل از جمله   گران ل یتحل  ی امر باعث شده برخ
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امر   ن یرا در ا خود  ي ادار  ت یظرفدرك کنند و کننده کار با جنگ ساالران را  وس یاضرورت م  د یها با قدرت  ریسا
اختالل در   همچون  یفرع گرانیبه باز یتیامن مساعدتارائه  یاحتمال به تاثیرات جانبی به رغم »بهبود بخشند.

  براي   ی موانع قانون، به عالوه  حقوق بشر  نقضبه    گرانیآن باز  لیتما  نیو همچن براي دولت سازي،    تالش هاثبات و  
میزان  با تمرکز بر  ان  جنگساالر«سیاست هایی مختص  کنند که    ی م  ه یتوصاین دو محقق همچنان  از آنها،    تیحما

لزوم تحمل  تر، و در صورت    عی وس دولتی  ادغام آنها در    ی ونگ چگ دسترسی به کمک هایی که باید به آنها داده شود،  
  ي ها  نه یتواند هز   ی م  کردیرو   نیکامل ا  رش یپذ آنها» در نظر گرفته شود. اما    یرقانونیغ  ي ها  ت یفعالو نادیده گرفتن  

  االتیاز اعتبار ا ي ز یچبه عالوه، چنین رویکردي داشته باشد. و ثبات آن نا مِدر منطقه  ی تدولنظام گزافی براي 
درست همانطوري که تصمیم آمریکا به ترور سردار قاسم   باقی نخواهد گذاشت یالملل نیحفظ نظم ب  در متحده 

توسط یک حمله پهپادي، هزینه  سلیمانی، فرمانده نیروي قدس ایران، در ماه ژانویه در نزدیکی فرودگاه بغداد 
 محکوم شد.عراق    یاس ینخبگان س سنگینی براي اعتبار و آبروي ایاالت متحده داشت و از سوي جامعه بین الملل و  

 تاثیرات بر سیاست گذاري ها
این سوال پیش می آید که  پس از بررسی هاي انجام شده درباره مساعدت امنیتی ایران، روسیه و ایاالت متحده 

براي پیشبرد برنامه هاي آتی خود چه تغییراتی می توانند در  رائه دهندگان اصلی کمک ها در خاورمیانه این ا
به این سوال این است که امکان ایجاد  پاسخ کوتاه ابزار مساعدت امنیتی خود ایجاد کنند. ها و شیوه اهداف، 

  متحده  االتیاو روسیه درباره این مساله بیشتر از ایران گرچه تغییرات گسترده اي در این زمینه ها وجود ندارد، ا
مساعدت امنیتی    مطابق منافع و ظرفیت هاي ارائه دهندگان اهداف، شیوه ها و ابزار    مورد،   صدق می کند. در هر سه 

 هیچ کدام چندان تغییر نخواهند کرد.  تعیین می شوند که 

متحد آن،   ی شبه نظامگروه هاي و  ش نامتقارن خود تمایل ایران به صدور انقالب از طریق گسترش ظرفیت هاي
براي نمونه، ایران پس  ادامه خواهد داد چون همانطور که گفته شد، این بخشی از «دي ان اِي» این کشور است. 

از  را خود در منطقه  فوذگسترش ن  يتالش ها برا 2015در سال از امضاي برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) 
  د نده ینامتقارن نشان م اوري کشور در جنگ  نیا شتریب  يگذار ه یسرمادو برابر کرد.  ی تیامن مساعدتارائه  قیطر
  ي در الگوهاتغییر چشم انداز به رغم برخی مخالفت ها با ایران در کشورهاي دریافت کننده مساعدت امنیتی، که 

براي پایان دادن به آنها و نه تغییر در  واکنش ایران به همه این مخالفت ها تالش . محدود است بسیارموجود 
 سیاست هایش، بوده است.

ریشه دارد.   جهانینسبی ضعف در  وکند   یرا منعکس م نیپوت دولت یفرصت طلبهم  ه یروس   یتیامن يها کمک
املی که می تواند رفتار ایران یا روسیه را در اراده مساعدت امنیتی تغییر دهد، این است که آنها نقش هاي  تنها 

  ه ی روزافزون روس تاکید  منطقه خاورمیانه ایفا کنند و جاي خود را در وضعیت موجود به دست آورند.  قابل توجه در  



ی صفحه شطرنج سه وجه کی: انهیدر خاورم یتیمساعدت امن 30   

این کشور می تواند   يمنابع اقتصادبه عالوه منطقه در  ي ریدرگ  نیدر چند  کیپلماتید ی انجینقش م ي فایبر ا
و به معتدل شدن جنبه هاي تهاجمی  براي آن به ارمغان آورد ی نیب شیقابل پ ندهی در آ جایگاه باثباتی را  نیچن

 بینجامد. جنگ ساالران و همکاري با مزدوران  مساعدت امنیتی آن از جمله به کارگیري 

را در مساعدت امنیتی نشان می دهد و   ي ریانعطاف پذ  ن یشتریمتحده است که ب االتیا ن یادر حال حاضر، 
به حفظ ثبات کشورها و روابط صلح  بیشترین نیاز را به این انطاف دارد. گرایش اصلی ایاالت متحده در منطقه 

تمایل شکل  همینکامال براساس ایاالت متحده هم  یت یامن يها کمکشیوه ها و ابزار آنهاست. اهداف،  نیب زیآم
به  آمریکا  از زمان حمله  توهم آمیز است.    انه یخاورمباثبات در  و    دارینظم پاانتظار برقراري  حال،    نیبا اگرفته است.  

برقراري    رسد که چشم انداز   ی ، به نظر م2011سال  قیام هاي مردمی موسوم به بهار عربی از  و    2003عراق در سال  
 از بین رفته است.چنین نظمی 

است که به    آن  یکیدر منطقه دارد.    ی تیامن  ي ها  ارائه کمک  يبرا   یاصل  نهیمتحده سه گز  االتیادر شرایط کنونی  
چه از طریق مساعدت امنیتی و چه از طریق  چه در توان دارد و هری متمرکز شود نظم دولتروي جانبه  ک یطور 

  در عراق و افغانستان  يدولت سازحال، شکست در تالش ها براي    نی. با اد آن انجام ده  ت یتقو  يبرا کمک به توسعه،  
خود را به اقدامات کوچک    یت یامن  يکمک ها  و داده  ها در این سطح از دست  تالش    متحده به  االتیا  یاس یس تمایل  

 ده است.کرمحدود آموزش و تجهیز تر 

  ذاتا شکننده   انهیخاورمدر    ی نظم دولتبه این مساله باشد که    »نانهیواقع ب«  يکرد یروجایگزین می تواند    نهیگز  کی
  يشکل کمک ها ریی مستلزم تغ گزینه نیکند. اتامین متحده را  االتیبتواند منافع او ضیف تر از آن است که 

 است.متقارن و نامتقارن شیوه ها و ابزار و ترکیب   هی روس و نزدیک کردن نسبی آنها به   یتیامن

ی روش ها و ابزار ایاالت متحده در ارائه مساعدت امنیتی به گونه اي که بخش قابل توجهی  اگرچه کاهش سطح فن
  کند   یم  نیمارا ت  آن  يکه سالح ها  یو مجموعه صنعت  کایارتش آمر  يباشد براداشته  نامتقارن  از آن عمال ماهیتی  

، اما چالش هاي پیش روي ایاالت متحده در این زمینه از چالش هاي پیش روي  شود ی چالش محسوب م کی
در تالش احتمالی براي افزایش تمرکز مساعدت امنیتی آن از جنگاوري نامتقارن به ظرفیت جنگاوري متقارن  ایران  

چرا    دارد صنعتی ایاالت متحده کمتر ماهیت سیاسی  -به عالوه، چالش فنی پیش روي مجموعه نظامی  کمتر است.
که شرکت هاي آزاد و لیبرال دموکراسی  که ایاالت متحده به وضوح از تعهدات دیرینه خود به نظم جهانی صلح آمیز  

را تبلیغ می کند، عقب نشینی کرده است. ممکن است در حمایت از این گزینه دوم گفته شود که در زمان جنگ  
س با حاال، شیوه ها و ابزار نامتقارن بسیاري را شامل می  سیار گسترده تر بود و در قیا سرد هم مساعدت امنیتی ب

بی ثبات،   انهیخاورمیک  ی فعل بیترکبه این نتیجه برسند که متحده  االتیا در رندگان یگ میتصمشود. شاید 
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  ی تیامنمساعدت  مشابه    رویکردمستلزم بازگشت به    یدر موسسات دولت  ران یا  اعمال نفوذ و    ه ی روس هاي    ییماجراجو
 جنگ سرد است.  ات کمک هاي دورانمشخص با

  ت یحمامورد اول شباهت بیشتري دارد و عالوه بر آن، توجه بیشتر به جلب ه متحده ب االتیا ي سوم براگزینه 
مساعدت امنیتی و پیشبرد  را شامل می شود. تالش هاي یکجانبه آمریکا براي  ایدر اروپا و آس  ژهوی به  نامتحد 

  ي ها حفظ دولت  ای يبازسازدقیقا دلیل شرایط ناخوشایند و انتخاب هاي دشوار پیش روي آن است. اهدافش 
  ک ینیازمند  بینجامد،  کشورها و ملل منطقه    ن یه صلح بکه ب   ی نظم  جاد یو ا  انه یخاورمدر  شکست خورده و شکننده  

و مسئولیت  به اشتراك گذاشتن بار است. همفکر  نامتحد هماهنگ با تالش  بر یمبتنمساعدت امنیتی  ياستراتژ
  متحده  االتیکند. اچرا که می تواند به تقویت ثبات کمک است  يضرور  کایآمر یتی امن يها کمک تیموفق يبرا

بازگشت  وه،  به عال نمی تواند با اقدامات یکجانبه کار خود را پیش ببرد و این استراتژي در منطقه هم پذیرفته نیست.  
خواهد  همان زمان  یتیامن ی و حت يتبار، اعیمال يها نهیجنگ سرد احتماال مستلزم هزهاي دوران  استیبه س 
  است  انهیخاورمدر نظم  احیاي ت یمسئولمقبول ترین گزینه براي آمریکا ترغیب متحدان به سهیم شدن در بود. 

 شده است.  ل یتبد  یرفاه جهانکه در یک دهه گذشته مدام وخیم تر و به تهدیدي براي 
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