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 چکیده

بازیگران مسلح ، نقش 2011از زمان وقوع تحوالت اعتراضات مردمی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 
غیردولتی در سیاستگذاری کشورهای واقع در خاورمیانه افزایش پیدا کرده است. متغیرهای سیستمیک از جمله 

المللی، بقامحوری، توزیع قدرت نسبی و عدم اطمینان نسبت به نیات و مقاصد سایرین و انعکاس آنها آنارشی بین
های غیردولتی افزایی از طریق گروهسازی و امنیتی الزم برای امنیتهاای، انگیزهدر الگوهای تعاملی کنشگران منطقه

گیری از بازیگران ای در بهرهآورند. پرسش اصلی مقالة حاضر این است که سیاستگذاری خاورمیانهوجود میرا به
نظامی ان شبههای مقاله حاکی از آن است که بازیگرمسلح غیردولتی از چه ماهیت و مختصاتی برخوردار است؟ یافته

ای زده خاورمیانه و گسترش جنگ نیابتی در الگوی تقابلی ترکیه، ایران و عربستان از جایگاه ویژهبنابر ساخت آشوب
دارند. مقالة حاضر از نوع برخوردار شده و در نهایت نیز بر مدار سیاست خارجی قدرت حامی خود گام بر می

 شود.ای و مراجعه به منابع اینترنتی معتبر گردآوری میش کتابخانهتبیینی بوده و اطالعات موردنیاز نیز به رو

 ای.بازیگران مسلح غیردولتی، ایران، عربستان، ترکیه، سیاستگذاری خاورمیانه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ای میان های منطقه، رقابت2011ای خاورمیانة پس از اعتراضات مردمی در شرایط منطقه
ای افزایش یافته است. ایران و میزان قابل مالحظهترکیه و اسرائیل بهایران، عربستان سعودی، 

های یمن، سوریه، لبنان و عراق در شرایط رویارویی هویتی و جنگ عربستان سعودی در بحران
هایی چون اند. ماهیت دولت در خاورمیانه و تشدید وضعیت شکنندة دولتنیابتی قرار گرفته

ش مؤثری در روند یادشده دارد. به قدرت رسیدن نسل جدید رهبران عراق، سوریه، لبنان، یمن نق
ویژه عربستان فارس، بهطلبانه در کشورهای حاشیة جنوبی خلیجدارای اهداف و مقاصد توسعه

عنوان ابزار های مسلح غیردولتی بهگیری از گروهسعودی، امارات و قطر نیز نقش مهمی در بهره
ای ایران، مواضع بهانة مقابله با گسترش نفوذ منطقهاسرائیل نیز بهسیاست خارجی داشته است. 

نظامی تحت حمایت ایران در سوریه، عراق، فلسطین و لبنان را های شبهمحور مقاومت و گروه
نظرها با تهران، ریاض و ابوظبی در دهد. در رابطه با ترکیه نیز اختالفهدف حمله قرار می

ساز ورود فعال این کشور ای، زمینهای و امنیت منطقهرهبری منطقهای، مواردی چون نظم منطقه
به منازعات نیابتی خاورمیانه شده است. موضوع اصلی مقاله حاضر، بررسی سیاستگذاری 

گیری از بازیگران مسلح غیردولتی است. الزم به ذکر است که تعریف ای در بهرهخاورمیانه
های طور کلی، گروهو خصوصیات آنها متفاوت است. بهبازیگران مسلح غیردولتی بنابر انواع 

شوند که مایل و قادر به استفاده از های متمایزی تعریف میمثابة سازمانمسلح غیردولتی به
های سازوکارهای متنوع برای تعقیب اهداف خود هستند، در نهادهای دولتی رسمی مانند ارتش

لحاظ شوند و در نهایت بهای ویژه ادغام نمیجمهوری، پلیس یا نیروهمنظم، گاردهای ریاست
ها دارای میزان مشخصی از خودمختاری هستند. با سیاسی، عملیات نظامی، منابع و زیرساخت

        طور پنهانی یا علنی از جانب بازیگران دولتی مورد حمایت یا این وجود، ممکن است به
امنیتی  -های نظامینظامیان، مزدوران یا شرکتشبهچه غالباً در مورد برداری قرار گیرند؛ چنانبهره

(. در راستای اهداف مقاله، Hofmann and Schneckener, 2011: 2-3دهد )خصوصی روی می
زده خاورمیانه و نظامی بنابر ساخت آشوبشود که بازیگران شبهاین فرضیه به آزمون گذاشته می

ای برخوردار شده ن و عربستان از جایگاه ویژهگسترش جنگ نیابتی در الگوی تقابلی ترکیه، ایرا
   دارند. های بر مدار سیاست خارجی دولت حامی خود گام بر میو در نهایت چنین گروه

های مسلح های نظری مرتبط با گروهدهی مقاله بدین صورت است که پس از ارائة گزارهسازمان
گیرد. سپس جایگاه کنشگران سی قرار میغیردولتی، نقش چنین بازیگرانی در خاورمیانه مورد برر

 گردد.مزبور در سیاستگذاری جمهوری اسالمی ایران، ترکیه و عربستان سعودی تحلیل می
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 مبانی نظری

های مسلح منظور تحلیل رفتار گروهکارگیری چارچوب نظری مناسب بهدر رابطه با به
ها و داخلی و خارجی محدودیتغیردولتی و واکاوی نقش آنها در سیاستگذاری بازیگران 

پردازی در خصوص که آنتونی وینسی اذعان داشته، نظریهمالحظات قابل تأملی وجود دارد. چنان
هایی با های مسلح غیردولتی و تبیین مناسبات چنین گروهتحلیل الگوی رفتاری حاکم بر گروه
های متعددی معرض چالش الملل همواره درهای روابط بینبازیگران خارجی در چارچوب نظریه

واحدهای »مثابة های مسلح غیردولتی بهتوان با گروهعنوان مثال، آیا میقرار داشته است؛ به
(.  ,2008Vinci :312کار گرفت )رفتار کرد و رویکردی رئالیستی را در خصوص آنها به 2«مشابه

دستورکار سیاسی بوده که  طور سنتی محدود به کنشگران باهای مسلح غیردولتی، بهمطالعة گروه
تهدیدات خاصی را برای دولت ایجاد کرده و توانایی حکومت مرکزی در انحصار کاربرد مشروع 

دهند. مطالعات اخیر بر لزوم گسترش قلمرو الشعاع قرار میزور در قلمرو داخلی را تحت
ندهای شهری، ساالران، باها، جنگپژوهشی واکاوی تحرکات چنین بازیگرانی در قالب پراکسی

                های فراملی و جنایی صحه گذاشته استهای امنیتی خصوصی و شبکهشرکت
(Krause and Milliken, 2009: 202با این حال، در حالی .) که رفتار بازیگران خارجی در قبال

الملل الملل و روابط بینهای نسبتاً مشخص حقوق بینواسطة مجموعة قواعد و رویهها بهدولت
های مسلح غیردولتی یک قلمرو حقوقی غامض محسوب شود، مقولة تعامل با گروهاداره می

(. مقولة بازیگران مسلح غیردولتی از وسعتی جهانی Grävingholt et al, 2007: 28شود )می
 شودهای ژئوپلیتیکی چون خاورمیانه محدود نمیبرخوردار است و به هیچ وجه به حوزه

(Durac, 2015: 38 .)الملل، جایگاه منطقه در چرخة جهانی قدرت، ساختار آنارشیک نظام بین
       های فروپاشیده، دولت 3خورده،های شکستهای ضعیف و شکننده، دولتوجود دولت

دولتی، در زمرة آمیز درونهای داخلی و منازعات خشونتگیری جنگشکل 4های نیابتی،جنگ
بازیگران مسلّح غیردولتی با ایفای های مسلح غیردولتی هستند. وهگیری گرعوامل اصلی شکل

خارج  5محورینقش نیابتی در منازعات خاورمیانه، معادالت امنیتی منطقه را از حالت دولت
دو روند متفاوت همکاری و مخاصمه میان بازیگران مسّلح غیردولتی و  بر این مبنا،اند. کرده

      ای درنوبة خود سهم عمدههای نیابتی نیز بهجنگ. استوجود آمده های منطقه بهقدرت
ها و کنشگران مسلح غیردولتی، یابی بازیگران مسلح غیردولتی دارند. روابط میان دولتقدرت

بودگی، مانند مقولة انواع کنشگران غیردولتی متفاوت است. با این حال، روابط یادشده دولتبه
عالوه، روابط دهد. بهای خاورمیانه را تحت تأثیر قرار میمنطقههای قدرت و امنیت بندیقطب
ها و بازیگران مسلح غیردولتی همواره نامتقارن نیست؛ میزان استقالل و قدرت نفوذ دولت

                                                           
2 - Like Units 
3 - Failed States 
4 - Proxy Wars 
5 - State-Centric 
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کند ای به زمینة دیگر تغییر میبازیگران غیردولتی نسبت به دولت حامی با گذشت زمان و از زمینه
(Kamel, 2017: 70بازیگ .)های ای پشت پردة ایجاد سیستمطور فزایندهران مسلح غیردولتی به

         جایگزین حاکمیتی هستند که در عین خودمختاری، با دولت مرکزی رقابت دارند
(Rosenau, 2001; Berti, 2016گزاره .)الملل نقش های بازیگران مسلح غیردولتی در سیاست بین

ای بازیگران خاورمیانه را در چارچوب ابزار نظامی مورد قهنظامی در راهبرد منطهای شبهگروه
نظامی ابزاری های شبهزدة خاورمیانه، گروهدهد. بر این مبنا و در شرایط آشوبتوجه قرار می

(. Pollack, 2017شوند )منظور دستیابی به اهداف سیاست خارجی محسوب میکارآمد به
های مالی، سیاسی و نظامی بازیگران خارجی اتکا بازیگران مسلح غیردولتی عمدتاً بر حمایت

گیرند. در دارند و در عوض، از این امکانات در راستای پیشبرد منافع دولت حامی خود بهره می
ای به بازیگران فرامرزی واجد نفوذ طور فزایندهچنین شرایطی، بازیگران مسلح غیردولتی به

های نیابتی در راستای اهداف ستراتژیک و کارگزاریشوند که در مقام شرکای اای تبدیل میمنطقه
های قطر و ترکیه از (. حمایتKausch, 2017: 70گیرند )ای قرار میمنطقه هایو منافع قدرت

نظامیان وابسته به آنها و همچنین پشتیبانی روسیه و ایاالت متحده از های اخوانی و شبهجریان
ها و افزایش نفوذ های نیابتی دولتچگونه جنگدهد که کردهای سوریه و عراق نشان می

 دهد. ای را تحت تأثیر قرار میبازیگران غیردولتی روند سیاستگذاری منطقه

 بازیگران مسلح غیردولتی در خاورمیانه

   ای اعتقاد بر این است که معادالت آیندة خاورمیانه در رابطه با کنشگری طور فزایندهبه
گیری از بازیگران مسلح غیردولتی به میزان قابل گیرد. بهرهشکل می های مسلح غیردولتیگروه

های دهد. گروهها در روندهای سیاسی مختلف را افزایش میزنی دولتای قدرت چانهمالحظه
             یابند که نیازهای اساسی شهروندانمسلح غیردولتی عمدتاً در وضعیتی رشد و توسعه می

     برآورده شود 8یا عدم حاکمیت 7خوردهحاکمیت شکست 6از طریق زمامداری بد،
(Kornbluth, 2019: 13 ساخت قبیلگی اغلب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و عدم .)

هایی منظور گسترش چنین گروهانحصار کاربرد مشروع زور در اختیار دولت نیز بستر مناسبی را به
و  9های مسلح غیردولتیت بهار عربی، تعدد گروهکند. در دورة بعد از آغاز تحوالفراهم می

ها ساخت همچنین دامنة و سطح کنشگری آنها افزایش محسوسی داشته است. این گروه
اند. الشعاع اقدامات خود قرار دادهامنیتی خاورمیانه را تحت -اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی

ها ط با تعدد کنشگران دولتی و افزایش شکافتوان در ارتباهای مسلح غیردولتی را میتعدد گروه
گر و ورود بازیگرانی چون روسیه، های مداخلهای از سوی قدرتثباتی منطقهمیان آنها، تحمیل بی

                                                           
6 - Bad Governance 
7 - Failed Governance 
8 - No Governance 
9 - The Non-State Armed Actors (NSAA) 
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 االتیا(. Cambanis et al, 2019: 5چین و ترکیه به منازعات خاورمیانه مورد مالحظه قرار داد )
عنوان نیرویی نیابتی در سوریه بهره گرفته است. کردها بهو  ریهسو کیدموکرات یروهایمتحده از ن
طور مستقیم کنشگران مسلح غیردولتی را مورد حمایت قرار نداده اما رغم آنکه بهچین نیز به

عنوان مثال، عربستان پهپادهای هایی نقش داشته است. بهطور غیرمستقیم در تقویت چنین گروهبه
رو قرار داده تا در جنگ را در اختیار نیروهای نیابتی دنباله شده از چینخریداری 10لونگوینگ

ای نیز در کنار (. در سطح منطقهRoblin, 2019چریکی علیه انصاراهلل، موازنة قوا را تغییر دهند )
های نوظهوری چون امارات و هایی چون ایران، عربستان سعودی و ترکیه و ریزقدرتقدرت

ای را کنندهاورمیانه وارد شده و در بسیاری از موارد نقش تعیینقطر در روند منازعات نیابتی خ
. امارات کندیم تیحما هی، شاخه سابق القاعده در سورامالشریتحر هیئت ازاند. قطر ایفا نموده
نظامی شورای انتقالی جنوب را هزار افراد قبیلگی، پرسنل امنیتی سابق و اعضای شبه 90بیش از 

(. امارات در کنار Harb, 2019ی این کشور را در صحنة میدانی پر کنند )آموزش داده بود تا جا
)حضرموت( و  12نیروهای نخبة الحدرمی 11ایاالت متحده با همکاری نیروهای نخبگان شبوانی،

نظامیان متحد یک کارزار وسیع علیه القاعده ایجاد کردند. نیروهای نخبگانی شبوه سایر شبه
 14و ابوالعباس 13های سلفی املقاهالل، بالحرث و الوحدیه هستند. تیپمشتمل بر قبایل بعلبید، بنی

چنین المقاومه الوطنیه )تحت رهبری طارق صالح برادرزاده علی عبداهلل صالح( نیز سایر و هم
روند. نقش امارات در جنوب یمن شمار میهای مورد حمایت ابوظبی در میدان یمن بهپراکسی

نحوی که از طریق توسط امپراتوری بریتانیا قابل مقایسه است؛ بهبا نحوة اداره یمن جنوبی 
ای طراحی یک رژیم امنیتی، قبایل جنوب یمن را علیه یکدیگر وارد بازی نموده و نیروهای قبیله

 در بستر انهیخاورم یدولتریغمسلح  یهاگروه(. فعالیت Heras, 2018کند )پراکسی ایجاد می
 یدولت یهاستمیس قیجنگ اساساً از طر هیسرما انی. جرگیردمیصورت  هادولت یاسیاقتصاد س
نگه اقتصاد جنگ  هیدر حاش یو تجارت خصوص اهیس یجنگ، بازارها طولافتد. در یاتفاق م

فعال شوند.  میمستقریطور غبه یدولت یاتاطالع یهاسیسرو تیبا رضا نکهیمگر ا فعالیت دارند
 هاینهیهزدر نهایت، شود. یم منعقدها توسط دولت یدالر اردیلیچند م یحاتیمعامالت تسل

ها و تضمینشدت به به یدولتریغ بازیگران مسلح، جهینت درشوند. میها متحمل جنگ را دولت
 بازیگران مسلحموجب آن به کهرانت است  ینوع تیحما نی. ااتکا دارند یدولت هایتیحما
د. نببر شیخود را پ یدولت انیکنند که منافع حامیم تیفعال ایدر عرصة عملی به گونه یدولتریغ
متداول  یشود، در دوران پس از بهار عربیم فیتعر یابتین الگوی تعاملیعنوان نقش که به نیا

                                                           
10 - Wing Long 
11 - Shabwani 
12 - Hadrami 
13 - Amalqa 
14 - Abu al-Abbas 
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های چنین وضعیتی در الگوی رفتاری عربستان در ادامه نشانه .(Halawi, 2015: 3) است شده
 گیرد.سعودی، ترکیه و ایران مورد بررسی قرار می

 بازیگران مسلح غیردولتی در سیاستگذاری عربستان سعودی

های مسلح غیردولتی درصدد افزایش توان راهبردی در مناطق عربستان سعودی از طریق گروه
ای گونهای بعد از بهار عربی بهفارس و دریای سرخ است. شرایط منطقهویژه خلیجژئوپلیتیکی به

ای این کشور در محور بتی خود را در برابر ایران و نفوذ منطقهپیش رفته که ریاض عمدة توان نیا
، اظهار داشته، پاکستان ریوزنخست چه عمران خان،دهی نموده است. چنانمقاومت سازمان

ها، عامل اصلی نگرانی های مسلح غیردولتی و حکومتتوانایی ایران در تأثیرگذاری بر گروه
هایی مانند القاعده که دیدگاه (. گروهImran Khan, Jun 2020شود )رهبران سعودی محسوب می

گذارند، از پیوندهای عمیقی بنیادگرایانة عربستان سعودی در رابطه با اسالم سنی را به اشتراک می
هزار  25مطابق برآوردها، عربستان سعودی بیش از  (.Bocchi, Dec 2019)با ریاض برخوردارند 

(. در سطوح بعدی Cordesman, 2018: 5کند )تأمین می نظامی را در سطح منطقهنیروی شبه
اند. عمدة چنین ادراکی، تهدیدات نوین در یمن، مصر، قطر، عمان و حتی امارات قرار گرفته

استراتژی دستیابی به موقعیت فارس و شمال افریقا معطوف به تعقیب کالنتمرکز ریاض در خلیج
وضوح از تمایل این قای سطح روابط با عراق بهرهبری جهان اسالم است. گرایش ریاض به ارت

کیلومتری خود با عراق با  900ها در مرز شود. سعودیکشور به مقابله با نفوذ ایران ناشی می
نظامی مقوم این برتری های شبهچالش ناشی از استقرار حکومت مرکزی طرفدار ایران و گروه

هایی اند تا در قالب حمایت از تکنوکراتها بر آندر این خصوص، سعودی اند.سیاسی مواجه
ویژه مقتدی صدر، سید عمار حکیم و چون حیدر العبادی یا جذب نیروهای خاکستری شیعی به

  ساز برقراری توازن در روابطقاسم االعرجی )مشاور امنیت ملی( که وجود ریاض را زمینه
الش بکشاند. ایجاد شکاف میان مکتب دانند، نفوذ ایران را در این کشور را به چای عراق میمنطقه

(. Crisis Group, 2018دهد )نجف و مکتب قم نیز بخش دیگری از این تالش را تشکیل می
های سعودی در جریان حمله به نیروهای نیابتی ایران در ها حاکی از آن است که جنگندهگزارش

           اندحضور داشتههای اسرائیلی الکمال( در کنار جنگنده -مرز عراق و سوریه )قائم
(Middle East Monitor, 2019ث .)یریسفسابقة که  فارسجیدولت در امور خل ریامر السبحان وز 

نظامی و قبیلة شمری های شبهپیوند ریاض با گروهدر کلیدی نقش از ، را در کارنامه دارددر عراق 
 پیش از آن در عراق منصوب شد و اضیر ریسف عنوانبه 2015سال  در ی. وبرخوردار است

 یروهاین تیمسئول نیهمچن یکار بود. و هعربستان در لبنان مشغول ب یعنوان وابسته نظامبه
کرات السبحان به عهده داشته است.را به عیمداخلة سر یروهایعربستان از جمله ن ژهیمسلح و

این  2016ی که از نوامبر علیه نیروهای حشدالشعبی موضع گرفت. جانشین وی عبدالعزیز الشمر
سازی های عراق در حال پیادهواسطة پیوندهای قبیلگی با شمریعهده گرفته، بهسمت را به
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منظور مقابله با راهبردهای پیشین السبحان است. در شمال شرقی سوریه، عربستان سعودی به
)نیروهای نظامی وابسته به جنبش  15موازات حمایت و آموزش تیپ النخباتاقدامات ایران به

(.  ,2020Ayeshنیز حمایت مالی نموده است ) 17نظامیان عرب السنادید(، از شبه16فردای سوریه
نظامی السنادید که اعضای آن از قبیلة عرب شمر تشکیل شده، در قالب نیروهای گروه شبه

از نیروهای سلفی لواء  ها همچنین(. سعودیTaskomur, 2018کنند )دموکراتیک سوریه عمل می
چنین از نیروهای نخبة سوری، شاخة االسالم به رهبری زهران علوش پشتیبانی نمودند. ریاض هم
عمل عهده دارد، نیز حمایت مالی بهنظامی حزب الغد سوریه که ریاست آن را احمد الجربا به

های نیابتی و گروه(. عربستان از طریق جذب قبایل Middle East Monitor, 2020آورده است )
در شمال شرقی سوریه بر آن است تا خأل قدرت ایجادشده در این منطقه را )در صورت خروج 
نیروهای امریکایی( با نیروهای نیابتی وابسته پر نموده و مانع از استقرار مجدد نیروهای ایرانی و 

ی مدافع خلق بر ها، در پی تسلط یگان2017اعادة حاکمیت کامل دولت اسد شوند. در اکتبر 
به این شهر رفت تا در رابطه با تحوالت سوریه و آرایش نیروها با مقامات  ثامر السبحان،رقه، 

داشته  رالزورید لیبا قبا ییدارهاید نیهمچن یوامریکایی و نیروهای دموکراتیک گفتگو کند. 
یه نیز نقش مهمی تعلق السبحان به قبیله شمری و پیوندهای این قبیله با قبایل شرقی سور. تاس

دالر در شرق  ونیلیم 100، عربستان 2018در سال در پیشبرد سیاست سعودی داشته است. 
ها همچنین از ابتکار تشکیل ارتش قبایل (. سعودیFrantzman, 2019) کرد یگذارهیسرما هیسور
ن (. در بحران یمن، عربستا ,2018Hussein :10اند )حمایت نموده 19در منطقه لجات 18آزاد

سعودی از حکومت منصور هادی حمایت نموده و در عین حال تالش کرده وفاداری سران 
ها حزب اخوانی األصالح به خود را حفظ نماید. از این منظر، نوعی تعارض منافع میان سعودی

زاید با تمامی اشکال اسالم سیاسی از جمله حزب األصالح، شود. محمد بنو ابوظبی مشاهده می
سناریوی مطلوب خود برای آیندة یمن را در قالب حذف این گروه از معادالت  مخالف است و

که مقابله با تهدیدات فزاینده انصاراهلل در مرزهای جنوبی و قدرت تنظیم نموده است. در حالی
شود. ها محسوب میهای حیاتی سعودی اولویت اصلی سعودیحمالت به بنادر و زیرساخت

طور خاص تیپ در ارتش و به« مقاومت مردمی»دغام نیروهای چنین مبادرت به اریاض هم
آید، نموده است. مقاومت مردمی یک گروه شمار میزرهی تعز به 35ابوالعباس که بخشی از تیپ 

های عربستان نظامی وابسته به حزب اخوانی االصالح است که عمدتاً تحت تأثیر سیاستشبه
، ریاض و 2014تا  2011های (. حد فاصل سالMiddle East Eye, 2020سعودی قرار دارد )

های نیابتی را خریداری نموده و آنها را در اختیار گروه 20خودروی ضدمین امرپ 2.600ابوظبی 

                                                           
15 - Al-Nukhbat Brigade 
16 - Syria's Tomorrow Movement 
17 - the Arab al-Sanadid Forces Militia 
18 - Army of Free Tribes 
19 - Lajat 
20 - Mine-Resistant Ambush-Protected (Mrap) 
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ها برای (. شواهد متعددی نیز وجود دارد که سعودیAustin, 2018خود در یمن قرار دادند )
عنوان مثال، اند. بهحمایت کرده 21خة شبه جزیرهمقابله با پیشروی انصاراهلل از نیروهای القاعده شا

ترین بندر ها نقش مهمی در تسلط القاعده بر بندر مکال، مهمپشتیبانی هوایی و لجستیک سعودی
یمن در منطقة شرقی در استان حضرموت داشت و تأمین سوخت موردنیاز این استان توسط 

طور مشترک ی داشته است. القاعده بهها نیز در حفظ مواضع این گروه تأثیرات فراوانسعودی
دهی سازمان« پسران حضرموت»کند، نیروهای خود را تحت عنوان شهر را با قبایل محلی اداره می

شده به عربستان نیز کند. تسلیحات فروختهگیرانه را بر ساکنان اعمال مینموده و قوانینی سخت
(. از این جهت، حمایت Stark, Aug 2020است )عمالً در اختیار پیکارجویان القاعده قرار گرفته 

ها از کنشگران مسلح غیردولتی چون القاعده به تضعیف حکومت مرکزی و تقویت سعودی
های افراطی ضددولتی دامن زده است. ایاالت متحده نیز از ائتالف تحت رهبری عربستان گروه

یمن توسط ائتالف پشتیبانی حمایت اطالعاتی و لجستیکی کرده و از محاصرة هوایی و دریایی 
(. در شمال آفریقا، حمایت عربستان از نیروهای ارتش Abi-Habib, 2015عمل آورده است )به

ملی لیبی تحت رهبری ژنرال حفتر به تضعیف دولت وفاق ملی فائز سراج که سازمان ملل آن را 
بی بسیار پیچیده بوده های چندپارگی قدرت در لیرسمیت شناخته، منجر شده است. البته زمینهبه

تر المللی مختلف با حمایت از مدعیان قدرت داخلی، اوضاع کشور را پیچیدهو عمال بازیگران بین
(. حمدان دوقلو معروف 121-122:  1399اند )نیاکوئی کرده و زمینه عدم مصالحه را فراهم آورده

عهده سودان را به 22سریع به حمیدتی نیز که معاونت شورای نظامی و فرماندهی نیروهای واکنش
شود، در ارسال تجهیزات و نیروهای عنوان حاکم دوفاکتوی سودان یاد میدارد و از وی به

نظامی به لیبی نقش مهمی داشته است. وی همچنین، ارتش مزدوری موردنیاز ائتالف عربستان شبه
ت با محمد پس از مالقا 2015برای حمله به یمن را تدارک دیده است. حمیدتی در سال 

نیروهای سودانی برای دفاع از امنیت عربستان در یمن باقی »سلمان در جده اظهار داشت: بن
ای عربستان، پادشاهی در (. در ازای کمک به پیشبرد سیاست منطقهFrance 24, 2019« )مانندمی

قرار دهند  کنار امارات تعهد کردند سه میلیارد دالر کمک مالی در اختیار شورای انتقالی سودان
(The National News, 2019محمد یوسف، نخستین رهبر گروه شبه .) نظامی بوکوحرام نیز در

گذاری این تشکیالت، از طریق القاعده حمایت مالی عربستان را دریافت نمود مرحلة پایه
(Olivier, May 2020سومالی نیز در مرکز کشاکش منطقه .) ای ریاض و آنکارا در شمال آفریقا

افتتاح نمود. در  2017که ترکیه بزرگترین پایگاه نظامی خارجی خود را در سال قرار دارد؛ جایی
نظامیان الشباب را برای حمله به و تحت فشار قرار دادن حکومت مقابل نیز ریاض و ابوظبی، شبه

له به الشباب با حم 2021عنوان مثال، در ژانویة اند. بهمرکزی سومالی مورد حمایت قرار داده
نفر از جمله سه تبعه ترک  14کیلومتری پایگاه نظامی ترکیه در نزدیکی موگادیشو،  15محلی در 

                                                           
21 - Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) 
22 - The Rapid Support Forces (RSF) 
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(. در مقایسة قدرت نیابتی ایران و عربستان چند نکته حائز AlJazeera, Jan 2021را زخمی کرد )
انه را نظامیان شیعه در خاورمیتواند تقریباً تمامی شبهاهمیت است؛ نخست اینکه تهران می

طور داوطلبانه حاضر به نبرد در صف نیروهای دهی و بسیج نماید و چنین نیروهایی بهسازمان
عنوان یک هدف راهبردی، های افراطی سنی بهکه بسیاری از گروهمحور مقاومت هستند، در حالی

های عالوه تشدید شکاف(. بهSadjadpour, 2020سرنگونی حکومت سعودی را در سر دارند )
موازات بر هم زدن تر با امارات بهقطر و در سطحی پایین -ربستان با محور اخوانی ترکیهع

های نخستین ضد مقاومت در آغاز بهار عربی، دامنه و ابعاد کنشگری نیابتی عربستان بندیصف
را افزایش داده است. این امر به تضعیف نهاد دولت در خاورمیانه و ایجاد حاکمیت موازی از 

رغم اینکه بسیاری از کنشگران نیابتی ایران و افراد زند. دوم، بهنشگران نیابتی دامن میطریق ک
اهلل، انصاراهلل، حماس و حشدالشعبی در فهرست تروریستی کشورهای کلیدی آنها از جمله حزب
    های نیابتی عربستان از جمله حکومت هادی، و حتیاند اما گروهغربی و عربی قرار گرفته

 اند. هایی قرار نگرفتههای سلفی در چنین فهرستگروه

 بازیگران مسلح غیردولتی در سیاستگذاری ترکیه

منزلة نقطه عطفی در سیاست خارجی و امنیتی ترکیه بود. تحت تحوالت انقالبی خاورمیانه به
را کنار گذاشته و در قالب الگوی  23تأثیر تحول یادشده، آنکارا سیاست تنش صفر با همسایگان

و کارگزاران جدید اردوغان مبادرت به تعقیب  24جدید سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه
ای در بالکان، شرق مدیترانه، آسیای مرکزی و قفقاز، خاورمیانه و شمال های منطقهبلندپروازی

های پنجه افریقا نموده است. بر این مبنا، ترکیه اقدام به مداخلة نظامی مستقیم در عراق )عملیات
های سپر فرات، شاخه زیتون، چشمه صلح و سپر بهار( و قاب و پنجه ببر(، سوریه )عملیاتع

ولید(، زیاد و خالد بنلیبی )عملیات طوفان صلح( کرده است. آنکارا همچنین در قطر )طارق بن
سودان )سواکن(، سومالی )موگادیشو( و جیبوتی پایگاه نظامی ایجاد نموده است. این کشور از 

های نیابتی خاص خود استفاده نموده منظور ایجاد و تقویت گروهمذهبی نیز به -پیوندهای قومی
       شمار های ترکمن که در کشورهایی چون عراق، لبنان و سوریه اقلیت قومی بهاست. گروه

ز و نگرند. ترکیه نیز با آموزش، تجهیتاریخی می -عنوان خویشاوندان قومیروند، به ترکیه بهمی
باغ عنوان نیروی نظامی نیابتی در منازعات نیابتی سوریه، لیبی و قرهها از آنها بهتسلیح این گروه

ارتش  سابق عرب معروف به انیشورش یابتیاز ارتش نبهره گرفته است. در بحران سوریه، آنکارا 
های رشاخه. تشکیالت مزبور مشتمل بر زیکندیم یبانیپشت 26هیسور یارتش ملیا  25آزاد سوریه

                                                           
23 - Zero Problem with Neighbor 
24 - Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 
25 - The Free Syrian Army (FSA) 
26 - Syrian National Army (SNA) 
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های سپر فرات و شاخة زیتون در عملیات 28و لشکر حمزه 27شاهنظامی چون گروه سلیمانشبه
هزار نفر تخمین زده  25نظامی بیش از مشارکت داشته است. تعداد نیروهای این گروه شبه

شاه های نظامی با اسامی سالطین عثمانی از جمله تیپ سلطان سلیمانشود. نامگذاری گروهمی
نظامی گروه شبه 29دارد. تیپ سلطان مراد،های آنکارا پرده بر میتیپ سلطان مراد از انگیزهو 

ترکمن طرفدار آنکارا است که در جریان عملیات شاخة زیتون در کنار ارتش ترکیه قرار گرفت 
(Aliyev, 2019گروه فیلق .)بازیگر عنوان المسلمین دارد و بهالشام نیز پیوندهای نزدیکی با اخوان

شود نظامی به ترکیه محسوب میهای شبهدر زمرة نزدیکترین گروه 30اصلی جبهة آزادیبخش ملی،
(European Asylum Support Office, Sep 2020 در نهایت، لشکر حمزه نیز که متشکل از .)

 2016نظامی ترکمن، عرب و کرد است، در جریان عملیات سپر فرات آنکارا در سال شبه 6.500
    االسالم نیز که در نظامی جیش(. گروه شبهDaily Sabah, Dec 2020ای داشت )ویژه نقش
شد، در حال حاضر یکی از های آغازین بحران سوریه از سوی عربستان تأمین مالی میسال

(. ترکیه تاکنون Ozkizilcik, Jan 2021شود )نیروهای تحت امر ارتش آزاد و ترکیه محسوب می
های ژئواستراتژیک و مبادرت به مداخله نظامی در یمن نکرده است اما جنبه طور مستقیمبه

چنین شواهد وضوح در نیات و مواضع دولتمردان ترک تبلور یافته و همژئوپلیتیکی موضوع که به
لحاظ ژئوپلیتیکی، حضور موجود حاکی از تالش آنکارا برای ایفای نقش در این کشور است. به

جزیره عربستان و ایفای طریق افزایش و تقویت حضور و نفوذ آنکارا در شبه تواند ازدر یمن می
المندب و نقش در معادالت قدرت و امنیت این منطقه، امکان تسلط بر تنگه استراتژیک باب

دریای سرخ را فراهم نماید. افزون بر این، حضور در حیات خلوت عربستان سعودی و حوزة 
ای تحدید نموده و دست آنها ن دو کشور را به میزان قابل مالحظهنفوذ امارات توان راهبردی ای

را در سایر مجادالت ژئوپلیتیکی از جمله پشتیبانی از بازوهای نیابتی خود در لیبی، سومالی، 
ای شده اریتره و سودان محدود سازد. ایجاد پایگاه نظامی دریایی ترکیه در عمان که اخیراً رسانه

ابوظبی و ریاض را برانگیخته است. ترکیه و عربستان رقابت مداومی در  شدت نگرانی مقاماتبه
های متفاوتی درصدد دستیابی به اهداف سیاسی زمینة رهبری جهان سنی دارند و هریک با قرائت

برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی از طریق کنشگری نیابتی، ترکیه  .و امنیتی هستند
کار خصوصی را بهسیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و نیمه -لماتیکابزارهای متعدد اطالعاتی، دیپ

عنوان نفر اول سرویس اطالعاتی ترکیه، ، دوست و معتمد اردوغان، به31گرفته است. هاکان فیدان
کند. در زمینة تسلیحاتی، پهباد بایراکتار ای آنکارا را فراهم میپشتوانة اطالعاتی نفوذ منطقه

                                                           
27 - Suleyman Shah group 
28 - The Hamza Division (Arabic: فرقة الحمزة) 
29 - The Sultan Murad Division (Arabic: فرقة السلطان مراد) 
30 - the National Liberation Front (NLF) 
31 - Hakan Fidan 
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         داماد اردوغان، طراحی و ساخته شده، نقش  33جوک بایراکتار،وسیلة سلکه به 232تی.بی
توسط  2012که در سال  34در جبهة لیبی داشته است. شرکت سادات مهمی در تغییر موازنة قوا

                  نظامی طرفدار به اردوغان استایجاد شد، یک نیروی شبه 35عدنان تانریوردین
(Nordic Monitor, July 2020 که در زمینة جذب مزدور و نیروهای جنجگو برای پروژه )

کارگزاران نیابتی آنکارا فعالیت دارد. این شرکت نقش مهمی در آموزش شورشیان عرب سنی 
این از  یبیو ل هیدر سور فعال یخارج یجنگجو سه هزارشود یگفته ممخالف اسد داشته است. 

و النصره  داعش یاعضا یآموزش اتی، عملاین. افزون بر اندکرده افتیدر نظامی آموزش شرکت
فراهم نامتقارن  هایابزار جنگ دستورکار سادات بوده است. از این طریق، نوعیاز  یبخشنیز 
نقش این  .گیردبرداری قرار مینبردهای نیابتی خاورمیانه و شمال افریقا مورد بهرهدر  هک شودمی

است که برای ارتش ملی لیبی )ژنرال  36ه واگنرسازمان قابل مقایسه با شرکت امنیتی روسی گرو
 38و آژانس همکاری و هماهنگی 37کند. سازمان امداد بشردوستانهحفتر( مزدور جنگی فراهم می

ای ترکیه در پیشبرد سیاست منطقه نیز 40(اناتی)د هیترک یو اداره امور مذهب 39هیاحمر ترکهالل
وجود حزب اخوانی االصالح  عهده دارند.پوشش ابزارهای بشردوستانه، مذهبی و رفاهی را به

های تعز، مأرب و الجوف از نفوذ باالیی برخوردارند، بستر مناسبی برای کنشگری که در استان
تواند از نفوذ چشمگیر دوحه بر قبایل این کشور و کند. در یمن، آنکارا میفعال ترکیه فراهم می

های نظامی ترکیه در شاخ ره گیرد. پایگاهمنظور گسترش نفوذ خود بهثانی بهحمایت مالی آل
توانند حمایت لجستیک از عملیات نظامی در یمن افریقا یعنی پایگاه سواکن و موگادیشو نیز می

ونقل یمن(، محمد بن آدیو، سعید را فراهم کنند. حامد االحمر، صالح الجبوانی )وزیر سابق حمل
های نزدیک به ترکیه در ترین شخصیتاصلیالمخالفی، علی البوجیری و توکل کرمان از جمله 

کرات خواستار مداخلة آنکارا در یمن شده است. سفر جبوانی به یمن هستند. علی البوجیری به
منزلة تالش این کشور برای ورود به پروندة و دیدار با مقامات ترکیه به 2020ترکیه در دسامبر 

های خیز شبوه یکی از جنبهفتشود. نفوذ باالی جبوانی در استان نیمن محسوب می
 41مرکز استخدام در شهر آتاک کی یالجبوانژئواستراتژیک پیوند آنکارا و دوحه با وی است. 

چنین مبادرت به خریداری وی هممبارز را استخدام کند.  600کرده و توانسته است  جادیا
ظامی متعددی را به های نتسلیحات از بازار سیاه نموده است. در شمال عراق، آنکارا عملیات

دهی نموده پرسی استقالل اقلیم کردستان سازمانبهانة نابود کردن پ.ک.ک، مقابله با داعش و همه

                                                           
32 - Bayraktar TB2 
33 - Selcuk Bayractar 
34 - SADAT company 
35 - Adnan Tanrıverdiin 
36 - Russian security firm Wagner Group 
37 - Turkish Humanitarian Relief Organization  
38 - Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) 
39 - Turkish Red Crescent 
40 - Turkish Directorate of Religious Affairs (Diyanet) 
41 - Ataq 
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ها بیش از آنکه دفاع از خود و مبارزه با تهدیدات امنیتی است. هدف ترکیه از انجام این عملیات
عراق است. در قضیة های نظامی جدید در خاک باشد، گسترش نفوذ نظامی و ایجاد پایگاه

کرکوک، آنکارا تالش داشته تا هویت ترکمنی این استان را برجسته نموده و از این طریق ضمن 
نفوذ در این منطقة ژئواستراتژیک بر کردها نیز اعمال فشار نماید. ترکیه خود را حافظ حقوق 

درصد جمعیت  10ها که حدود اقلیت ترکمن در عراق، سوریه و لبنان معرفی نموده است. ترکمن
های واسطة پیوندهای فرهنگی و تمدنی از قابلیتدهند، بهمیلیون نفر( را تشکیل می 2.5-3عراق )
ای ترکیه برخوردارند. اردوغان نیز توجهی برای ایفای نقش در چارچوب پروژة نفوذ منطقهقابل

عنوان در عمل به 42عراقهای پندارد. جبهة ترکمنمثابة متحدان طبیعی آنکارا میها را بهترکمن
کند. در پروندة سوریه نیز گردان های ترکیه در بغداد ایفای نقش میبازوی اجرایی سیاست

                نظامی تحت حمایت آنکارا قرار داردعنوان گروهی شبهبه 43های سوریهترکمن
(Cengiz, Aug 2020کنش ترکیه در شمال افریقا ابعاد وسیع  .).منظور حمایتبه کاراآنتری دارد 

نظامی سوری متشکل از ، دو هزار نیروی شبهاز دولت وفاق ملی لیبی به ریاست فایز السراج
این را در کنار مستشاران ترک به لیبی اعزام کرده است.  الشامفیلقعناصر ارتش آزاد سوریه و 

 جنگجویاناند. هشددهی سازمان 44«عمر مختار» عنوانتحت  نظامیشبه نظامیان در گروهیشبه
دو ماهیانه  یکاند که طبق آن هرماهه با دولت وفاق ملی لیبی به امضا رسانده 6قراردادی  مزبور
اقامت ترکیه وعده داده شده نیز . به همگی این جنگجویان کنندمیدالر حقوق دریافت  هزار
انده عربستان و نشدنبال روی کار آمدن مهرة دست(. در سودان، بهMcKernan, Jan 2020) است

امارات یعنی قاسم برهان و کاهش قدرت تأثیرگذاری آنکارا بر حکومت مرکزی، این کشور از 
     های ترکیه طیفی از دولت تازه استقالل یافته سودان جنوبی حمایت نموده است. کمک

پوشش عنوان مثال، ترکیه در گیرد. بهدیپلماتیک و لجستیکی را در بر می -های سیاسیحمایت
 های متعددی را به سودان جنوبی ارسال نموده است.آژانس همکاری و هماهنگی )تیکا( کمک

 بازیگران مسلح غیردولتی در سیاستگذاری ایران

افزایش نقش ایران در خاورمیانه و شمال افریقا از زمان حملة امریکا به عراق از دامنه و عمق 
گیری از بازیگران مسلح غیردولتی در سیاست بهره بیشتری برخوردار شد. قابلیت باالی ایران در

خارجی و امنیتی خود از رهیافت و ایدئولوژی انقالبی و تجدیدنظرطلب و فقدان شرایط الزم 
(. هدف Cambanis et al, 2019: 5گردد )ها ناشی میای از طریق دولتبرای گسترش نفوذ منطقه
قة نخست منظومة امنیتی ایران، اتصال کریدور های مسلح غیردولتی در حلمحوری از تقویت گروه

محور مقاومت از تهران به عراق، سوریه، لبنان و فلسطین است. اتصال جمهوری اسالمی  45زمینی

                                                           
42 - The Iraqi Turkmen Front 
43 - The Syrian Turkmen Brigades 

 کشته شد هاییایتالیتوسط ا 1930که در سال  یبیمقاومت ل یهااز چهره - 44
45 - Land Corridor 
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ایران به محور مقاومت از طریق سه مسیر شمالی )از طریق ایران، اقلیم کردستان عراق، شهر 
ه لبنان(، مسیر مرکزی )از طریق ایران، سنجار عراق، شهرهای شمال شرقی سوریه مانند حسکه ب

مرکز عراق، شهر مرزی القائم، ابوکمال سوریه، دیرالزور سوریه به لبنان( و در نهایت مسیر جنوبی 
گیرد )از طریق ایران، شهر مرزی الولید عراق، التنف در سوریه، دمشق و سپس لبنان( صورت می

(Jones, 2019: 5ایاالت متحده امریکا از طری .) گذرگاه ق ایجاد پایگاه نظامی التنف و نظارت بر
(، مدیریت و کنترل خط جنوبی بوکمال -جنوب مرز قائم یلومتریک 200در التنف ) -دیالول یمرز

االسد در کریدور مرکزی محور مقاومت را دنبال نموده و از طریق ایجاد و تقویت پایگاه عین
ایران با محور مقاومت است. تعقیب چنین  استان االنبار درصدد قطع کریدور مرکزی ارتباط

اسرائیل با محور مقاومت را به میزان قابل  -ها میان امریکاراهبردی از سوی واشنگتن درگیری
 دهد. ای افزایش داده است. تصویر زیر مجاری اتصال زمینی محور مقاومت را نشان میمالحظه

های متعدد نظامی عراقی از مؤلفههای شبهسیاست راهبردی ایران در حمایت از گروه
پذیرد. برخورداری شیعیان عراق از اکثریت جمعیت راهبردی، ژئوپلیتیکی و ژئوکالچری تأثیر می

 آورده است.وجود در این کشور شرایط مناسبی را برای گسترش نفوذ جمهوری اسالمی به
 .در ارتباط بودند رانیقدس سپاه ا یرویبا ن 1980 ةسازمان بدر، از ده از جملهاز آنها  یاریبس

هایی چون ابومهدی المهندس بیرون آمدند که بعدها از دل این شبکة آموزشی شخصیت
های گیری از گروهبهره .(Frantzman, 2020های اولیة حشدالشعبی عراق را بنیان نهادند )هسته

 ی ایران به محور مقاومت.گانة اتصال جمهوری اسالمخطوط زمینی سه - 1شکل 
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ای ایران و منظور مقابله با تحرکات رقبای منطقهمسلح غیردولتی در عراق ابزاری کارآمد به
  شود. در این حوزه، تالش ایران معطوف به گری ایاالت متحده امریکا محسوب میمداخله
ق نظامی در عراسازی از طریق بازوهای نیابتی در عراق بوده است. ایران از بازیگران شبهپایگاه

گیرد منظور مقابله با نیروهای امریکایی و اعمال نفوذ سیاسی داخل حکومت عراق بهره میبه
(Mazzetti and Schmitt, 2020 .) یونیزیتلو یا، دونالد ترامپ در مصاحبه2019 هیفور 4در 

 تا میخواهیاست که م نیدر عراق ا مانیروهاین ماندنیما به باق لیتما لیاز دال یکی» :گفت
که او را  میخواهیاست و م یقیمشکل حق رانیا رایز میرا تحت نظارت داشته باش رانیا یحدود

شدن مرزهای عراق و سوریه و در این میان، واضح است که پدیدة نظامی. «مینظر داشته باش ریز
حضور کنشگران دولتی و غیردولتی، خطوط میان نهادهای رسمی و غیررسمی را از بین برده و 

هام را تقویت نموده که در نهایت اقتدار و زمامداری در این محدوده از سوی نهادهای این اب
، نیعصبة الثائر(. Hasan and Khaddour, 2020نظامیان غیردولتی )شود یا شبهدولتی اعمال می

ای هستند که همگی در نظامیهای شبهالکهف، قبضه المهدی و قاسم الجبارین گروهاصحاب
کنند، طور زیرزمینی فعالیت میها که بهاند. این گروهشکل گرفته 2020و اوایل  2019اواخر سال 

گیری این فاقد رهبری مشخص، سخنگو و حتی سابقة تاریخی مشخص هستند. هدف از شکل
های تشکیالت جدید، برداشتن فشار از رهبران سیاسی و دینی شیعه و تحت تأثیر قرار دادن تالش

، سالمدهند )هایی است که علیه منافع آنها در عراق حمالتی را انجام میگروهامریکا برای تعقیب 
ای یمن که از پیوندهای اعتقادی عنوان بزرگترین اقلیت حاشیهها به(. وجود حوثی2020أبریل  21

ای ایران و سیاسی با جمهوری اسالمی ایران برخوردارند، نیز بستر مناسبی را گسترش نفوذ منطقه
المندب برای ایران نظامی فراهم کرده است. اهمیت استراتژیک تنگه بابهای شبهگروه از طریق

از جایگاه برتر آن در اشراف بر شاخ آفریقا و مجرایی کلیدی برای دسترسی به دریای سرخ، 
شود. در سوریه، رقابتی بسیار جدی بین ایران، ترکیه و کانال سوئز و دریای مدیترانه ناشی می

برای گسترش حوزه نفوذ به وقوع پیوست. با توجه به جایگاه استراتژیک این کشور عربستان 
برای ایران، جمهوری اسالمی از راهکارهای مختلف برای حفظ حکومت سوریه بهره گرفت. 

(Niakooee 2013 : 441-440)  ،که از جمله میتوان به گروههای نیابتی اشاره نمود. به عنوان مثال
نموده  46یا نیروهای دفاع وطنی« مقاومت اسالمی در سوریه»یجاد تشکیالت ایران مبادرت به ا

)که در استان « نیروهای ریحا»های زیرمجموعة این تشکیالت تحت عناوینی چون است. گروه
های درعا و حمص فعالیت دارد( و فاتحان: سرایای مقاومت اسالمی در سوریه )که بر استان

(. Jones, 2019: 12باقر )که در استان حلب قرار دارد( هستند ) قنیطره متمرکز است( و تیپ امام
کار گرفته است )نیاکویی و منظور دفاع از دولت اسد بهایران همچنین فاطمیون و زینبیون را به

اهلل لبنان نیز در این روند نقش مؤثر و فعالی را ایفا نموده است. (. حزب173: 1398پیرمحمدی، 
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از  یدر پوشش بخش یرانیا انینظامشبه ن از بازوهای نیابتی در سوریه،موازات حمایت تهرابه
اوضاع در سوریه از پیچیدگی باالیی  .(Vohra, April 2020اند )کردهعمل  هیارتش سور

       نظامی، ایاالت متحده باهای شبهبرخوردار است؛ در کنار حمایت آنکارا و ریاض از گروه
عنوان یک بازوی نیابتی قابل اتکا تالش داشته تا ضمن اعمال بهرد کُ انینظامشبهگیری از بهره

، مانع از دسترسی دولت اسد و محور هیشرق و شمال شرق سور یو گاز ینفت نیادیمکنترل بر 
   مقاومت بر منابع استراتژیک و اعادة حاکمیت آن بر قلمرو این کشور شود.

 عربستان و ترکیهبررسی تطبیقی الگوی سیاستگذاری ایران، 

از حیث دامنه و ابعاد، نقش کنشگران مسلح غیردولتی در سیاست خارجی کشورهای ترکیه، 
عربستان و ایران در دورة بعد از بهار عربی افزایش یافته است. عراق، سوریه، لبنان و یمن در 

ال آفریقا، های شمهای ژئوپلیتیکی منازعه نیابتی سه کشور دانست. هرچند که حوزهزمرة کانون
المندب، دریای مدیترانه و حوزه آسیای مرکزی و قفقاز و آسیای جنوبی دریای سرخ، تنگه باب

زده نظامی بنابر ساخت آشوبروند. بازیگران شبهشمار میهای رقابتی بهطور بالقوه کانوننیز به
بستان از جایگاه خاورمیانه و گسترش جنگ نیابتی در الگوی تعاملی کشورهای ترکیه، ایران و عر

اند. مطلوبیت و کارآمدی چنین کنشگرانی در رهیافت این کشورها نیز ای برخوردار شدهویژه
گیری از بازیگران مسلح غیردولتی برای تأمین اهداف و منافع، تهران متفاوت است. در زمینة بهره

گیری از یران در بهرهاند. سابقة دیرینة او آنکارا توفیق بیشتری در مقایسه با ریاض کسب کرده
هایی در کنار استفاده از دکترین بازدارندگی نامتقارن، سبک رهبری کاریرماتیک، چنین گروه

هایی و تشکیل ارتش چندملیتی الگوی بسیج مردمی، خطوط لجستیک حمایت از چنین گروه
ردی را نظامی در کنار مرجعیت نسبی در جهان تشیع نوعی مزیت راهبهای شبهمتشکل از گروه

مذهبی با  -گیری از پیوندهای قومیاند. الگوی ترکیه نیز مبتنی بر بهرهبرای ایران فراهم نموده
های اخوانی و ترکمنی است که در عراق، سوریه، لبنان، مصر، لیبی، تونس، الجزایر، سودان گروه

سلمان در بنجهت ناکامی محمد سازی است. در این میان، عربستان بهو سومالی در حال پیاده
المللی و همچنین وزن باالی های بینهای یمن و موضوع خاشقچی و افزایش حساسیتپروند

کننده و اهرم راهبرد موازنة از راه عنوان یک تسریعویژه ایران و ترکیه صرفاً بهای بهرقبای منطقه
از بازیگران های نیابتی این امکان را برای هریک دور آمریکا ایفای نقش نموده است. جنگ

ای همزمان جامه عمل کند تا به استراتژی خود برای حضور در دو جنگ منطقهیادشده فراهم می
ابوظبی  -آنکارا با ریاض -هایی از همگرایی در محور دوحهبپوشانند. در شرایط جدید که نشانه

میت است. ای حائز اهپدیدار شده، نقش کنشگران مسلح غیردولتی در گذار به نظم نوین منطقه
تواند یک فرصت مناسب برای رو ترکیه مینظامی دنبالهعنوان بازیگر شبهارتش آزاد سوریه به

بندی جدیدی گسترش همکاری دوجانبه باشد. از این طریق، عربستان قادر خواهد بود که ائتالف
های عربستان و امارات از یکسو و امارات و ویژه که شکافدهی نماید. بهرا علیه تهران سازمان
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ای روزافزون تشدید شده و این امر احتمال همراهی سیاستگذاری ترکیه از سوی دیگر به گونه
 برد.  نیابتی ریاض و آنکارا را باال می

 های سیاستیتوصیه

استقالل های مسلح غیردولتی سطحی از دهد، گروههای مقاله حاضر نشان میچه یافتهچنان
کنند اما در نهایت بروندادهای رفتار خارجی آنها در ها و اقدامات خود برجسته میرا در کنش

گیرد. در واقع، گرچه آنها پوششی از استقالل را خدمت منافع دولت حامی یا پشتیبان قرار می
شده و گذارند اما در تحلیل نهایی از طریق دولت حامی کنترل در اقدامات خود به نمایش می

نمایند. بازیگران مسلح غیردولتی که در این مقاله مورد ای آن را تعقیب میاهداف و منافع منطقه
های مالی، سیاسی و نظامی بازیگران خارجی اتکا دارند و بررسی قرار گرفت، عمدتاً بر حمایت

تحت چنین گیرند. در عوض، از این امکانات در راستای پیشبرد منافع دولت حامی خود بهره می
ای ای به بازیگران فرامرزی واجد نفوذ منطقهطور فزایندهشرایطی، بازیگران مسلح غیردولتی به

            های نیابتی اهداف و منافع شوند و در مقام شرکای استراتژیک و کارگزاریتبدیل می
گیری از بازیگران بهره های مقاله حاکی از آن است که درنمایند. یافتهای را تأمین میمنطقه قدرت

عنوان ای بههای منطقههای نیابتی و تعارض منافع قدرتای از جنگمسلح غیردولتی در شبکه
امنیتی قرار داد. نکته  -ابزار سیاست خارجی باید مالحظاتی چند را سرلوحه سیاستگذاری نظامی

ن مسلح غیردولتی در گیری از بازیگراهای ناشی از بهرهحائز اهمیت کاهش مخاطرات و چالش
ای ایران است. باید توجه داشت که در حوزة استفاده از بازیگران مسلح سیاست خاورمیانه

ناپذیر غیردولتی برای پیشبرد سیاست خارجی نیز قدرت اقناعی و قدرت نهادی ضرورتی اجتناب
تار نیروهای های عراق و سوریه برای ادغام بازیگران مسلح غیردولتی در ساخاست. اقناع دولت

های سیاسی جزء کلیدی موفقیت امنیتی و در گام بعدی تبدیل آنها به احزاب و جریان -نظامی
آید. موضوع بعدی، توانایی تبدیل دستاوردهای نظامی به شمار میسیاستگذاری امنیتی ایران به

کیل های سیاسی و منفعت اقتصادی است که روی هم رفته قدرت هوشمند یک کشور را تشاهرم
  کنند. های اقتصادی عمل میکن دیپلماتصافعنوان جادههای نظامی بهدهند. ژنرالمی

ای هستند سازی راهبرد امنیت ملی و منطقههای اقتصادی، نظامی و سیاسی مجاری پیادهدیپلمات
طور همزمان بایستی از ابزارهای نفوذ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی استفاده کنند. تالش که به

ای همگن و همسو ای علیه ایران و ایجاد محیط منطقهسازی منطقهدولت بایدن معطوف به اجماع
از طریق احالة مسئولیت به اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و حتی ترکیه است. 

 ای علیه ایران از طریق گسترش دیپلماسی سازی منطقهراهبرد مقتضی، جلوگیری از ائتالف
گیری از نقش گرانة عمان، قطر و عراق و بهرهای و تعامل سازنده، استفاده از نقش میانجیمنطقه
زدایی در روابط با عربستان و توان از طریق گسترش تنشعالوه میگرانه روسیه است. بهموازنه

ترکیه ضمن کاهش معمای امنیتی روندهای موجود را حفظ و تثبیت نمود و با دیپلماسی اقتصادی 
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گفتمانی اسالمی کرد. سوریه به واسطة های هویتی و منازعات درونای را جایگزین بحرانطقهمن
ها و های خارجی از ایران مستعد حضور و ایفای نقش فعاالنة شرکتدریافت بیشترین کمک

تواند به مجرای ارتباطی و حلقة اتصال ایران به دریای تجار ایرانی است. بندر الذقیه سوریه می
رانه تبدیل شود و از این طریق تجارت دریایی ایران تضمین گردد. افزون بر این، با توجه به مدیت

توان کریدور دریایی محور المندب و دریای سرخ میاشراف انصاراهلل یمن بر تنگه راهبردی باب
ی مقاومت را طراحی و عملیاتی کرد. از این طریق، امکان دسترسی به بازارهای جهانی و چندبردار

بندر  یلیاتصال رهایی مانند خط لولة صلح اسالمی و آید. طرحکردن محور مقاومت فراهم می
اند حال آنکه از این قابلیت برخوردارند که عمدتاً در حد ایده باقی مانده هیبندر الذقبه امام 

دهد. وابستگی متقابل امنیتی اجزای محور مقاومت را به وابستگی متقابل اقتصادی بسط و توسعه 
دهی، گسترش و تثبیت حشد شعبی و نیروهای بر این مبنا، تثبیت امتیاز نامتقارن ایران در سازمان

دفاع وطنی در ساختار ارتش و نیروهای مسلح عراق و سوریه مستلزم چندبرداری و چندبعدی 
 ای است. های قدرت و نفوذ منطقهکردن مؤلفه
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