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  11/2/1395: تاريخ دريافت             *فرهاد قاسمي

  20/4/1395: تاريخ پذيرش          **ميعاد شبانيان فرد

  ***صغري طالبي

  چكيده
هاي موجود در آن كرده  ثباتي تهديدات و بي، را متوجه منطقه بازيگران، وجود معماي امنيت و پايداري آن

ولوژيك از ئدي تسليحاتي و اختالفات سياسي و ايها قابتر، اختالف و خصومت، رقابت، دتسلط تهدي. است
هاي  ترين ويژگي قدرت يكي از مهمدر اين ميان چرخه . گيري امنيت پايدار در مناطق است شكلموانع عمده 
كه انواع  الزم به ذكر است. مستقيمي بر موضوع مذكور دارد تاثيراي است كه  ي و منطقهسيستم جهان

توانند عامل  ها مي اين محيط. متفاوتي خواهند شد راهبرديهاي  گيري محيط كلسبب ش، هاي قدرت چرخه
پرسش ، رو از همين .جمهوري اسالمي ايران نيز از چنين موضوعي مستثني نيست. فرصت يا تهديد باشند

اي و تغيير در  الملل و منطقه توجه به تهديدات موجود در عرصه روابط بين كه بااساسي نوشتار اين است 
فرضيه ؟ داي دار ي ثبات استراتژيك و امنيت منطقهاين تغييرات چه پيامدهايي برا ،چرخه جهاني قدرت

ند اين دو سبب تغيير در نقشه اي قدرت و پيو كه تغيير در چرخه جهاني و منطقه است نوشتار اين
ثباتي در  ز ثبات و بيي با ميزان متفاوتي اا هاي منطقه گيري سازه نويني از نظم ژئواستراتژيك جهان و شكل

نوشتار حاضر با استفاده از روش ، در همين راستا. گردد ژئواكونوميكي و ژئوكالچري مي، كيهاي ژئوپليتي شبكه
سالمي ايران در امنيت جمهوري ادر بررسي  سعي اي و اسنادي با تكيه بر منابع كتابخانهو  وصيفيتيـ  تحليل

  . دداراي قدرت  ان تغييرات چرخه جهاني و منطقهيزم تحليلگانه فوق و  قالب متغيرهاي سه

   ايرانجمهوري اسالمي ، ثبات استراتژيك، ت امنيتيتهديدا، چرخه سيستمي قدرت :كليدي نواژگا
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  مقدمه
منافع در تغييرات تدريجي در چرخه جهاني قدرت و در كنار آن وجود اصل رقابت بر سر 

گيري معماي  هاي شكل هديدات فراواني گرديده و زمينهث بروز تالمللي باع اي و بين عرصه منطقه
خت شناخت اين تهديدات و تالش در جهت رفع آن نيازمند شنا. امنيت را فراهم آورده است

 هر كشوري در جهت دستيابي به. باشد اي مي اي و فرامنطقه الگوهاي رفتاري واحدهاي منطقه
توجه در مقايسه با قابل امنيت و منزلت ، رفاهزي شده و در راستاي تأمين توسعه ري اهداف برنامه

هاي مختلف نياز دارد كه ممكن است به اشكال  راهبردني و مركز خود به تدوين واحدهاي پيرامو
يك از ئوپليتيك هرژبراي تعيين سطح و وزن . نظامي و فرهنگي متبلور شود، سياسي، اقتصادي

جمهوري اسالمي ايران با . د سنجش قرار داداي بايد سطح قدرت ملي آنها را مور واحدهاي منطقه
شرق ، جنوب، دارا بودن موقعيت خاص ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي و داشتن همسايگاني در شمال

امنيتي با مسائل  ،باشند اي نيز مي هاي فرامنطقه هر كدام از آنها حيطه دخالت قدرتو غرب كه 
يست در وهله اول در با همين منظور مي به. و خواهد بودر هب و در آينده نيز رو استرو  اي رو به عديده

در  اي فعال منطقه گر برون قابله با تهديدات واحدهاي مداخلهاي و سپس در جهت م بعد منطقه
اي بزند و از اين طريق  اي و فرامنطقه هاي متناسب با نظم منطقه راهبردمنطقه دست به تدوين 

حال اين پرسش اساسي مطرح . ايداي و ملي فراهم نم ثبات استراتژيك را در سطح منطقه نوعي
ستراتژيك و امنيت مناطق را تحت شود كه تغييرات تدريجي چرخه جهاني قدرت چگونه ثبات ا مي
الملل و منطقه  يكي از واحدهاي نظام بين عنوان بهدهد و جمهوري اسالمي ايران  قرار مي تاثير

پذيرد؟  مي تاثيربرخوردار است و چگونه از آنها  اييه انه در چنين ساختاري از چه ويژگيخاورمي
و  اي تحليل تئوري چرخه، نخست: نمايد ن زمينه دو هدف عمده را دنبال ميدر اي، حاضر مقاله

استراتژيك و امنيت جمهوري   هاي باتيث تجزيه و تحليل وضعيت ثبات و بي، هاي آن؛ و دوم ويژگي
اصلي و دستيابي به هدف  پرسشرو به منظور پاسخ به  اين از. ساس تئوري مذكورايران بر اسالمي ا
اي مطرح و در مرحله بعد ثبات استراتژيك و امنيت جمهوري  در ابتدا مدل تئوريك چرخه، پژوهش

 . گيرد بررسي قرار مياسالمي ايران در اين چارچوب مورد 
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  مباحث نظري .يك

  اي چرخهچارچوب نظريه  ثابهم سيستم جهاني به .1ـ  1
اي به تبيين ساختارها  هاي چرخه چارچوبي كلي است كه در آن تئوري ديدگاه سيستم جهاني

است كه واحدهاي سيستم نوين جهاني شامل مجموعه تعامالتي . كنند ن اقدام ميو فرايندهاي آ
، جوامع، هاي ملي دولت، مناطق، شهرها، ها شركت ،همسايگان، جمله فرداجتماعي مختلف از

سيستم جهاني ابعاد . زند هم پيوند مي ختارهاي جهاني را بهالمللي و سا مناطق بين، ليبازيگران فرام
المللي يا  ينسيستم جهاني فقط محدود به روابط ب. گيرد مي برروابط در بين واحدها را درمختلف 

هاي  اين سيستم از ويژگي. گيرد هاي ارتباطي را دربر مي سيستمباشد و همه  اقتصاد جهاني نمي
  :اسي زير برخوردار استاس

 ؛بلند هژموني درون سيستم چرخهـ 

 ؛هاي سيستمي چرخهـ 

 ؛فازهاي مختلفـ 

 ؛نقاط عطف مختلفـ 

فعاليت ، تغييرات تكنولوژيك، جمله روندهاي جمعيتياز، هاي بلندمدت سيستميروندـ 
  و  ؛هاي غيردولتي گيري سازمان هاي خصوصي و شكل بخش
 ,Kondratieff( .ارگانسكي و كندراتيف، هاي مدلسكي خههاي سيستمي مانند چر چرخهـ 

1979: 62-519 ( 

  :اي را شكل داده است كه عبارتند از سويي اين سيستم در درون خود شبكهاز 
 ؛هاي فاقد معيار شبكهـ 

 و ؛اي خوشههاي پيوسته و  شبكهـ 

 . هاي مدل جهان كوچك شبكهـ 

  رفتاري در نقاط عطف سيستميهاي بزرگ و الگوهاي  قدرت، ها چرخه .2 ـ1
هاي آن شكل  الملل و ويژگي شناسي سيستم بين هاي بزرگ بر اساس ساخت اهداف قدرت
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هاي جغرافيايي و يا  يعني گستره ؛موضوع نقاط هدف است راهبردياما نكته مهم در چرخه ، گيرد مي
 ف حاصل نخواهد شداهدا ،به عبارتي .به آنها بستگي دارد راهبرديسطوح موضوعي كه تحقق هدف 

چرخه قدرت بر اساس دو اصل بنيادين ، بر اين اساس. ددرگدر آنها ايجاد  مگر اينكه تغييرات مطلوب
عليه راهبردي اصوالً بخشي از تهديدات . گيرد تغيير در توانايي نسبي و نقاط عطف شكل مي

براين . ون استهاي بزرگ از ناحيه واحدهايي است كه در حال نزديك شدن به قدرت هژم قدرت
المللي اعمال سياست خارجي بر  اي بر توانايي دولت براي نفوذ بر سياست بين اساس تئوري چرخه

الملل درگير در  هاي بزرگ سيستم بين كه قدرتچرا ؛شود اساس مراحل تكامل آن توضيح داده مي
زرگ نامتوازن هاي ب رقابت بين قدرت. كنند چرخه جهاني قدرت بوده و براي بقاي خويش تالش مي

اي در پي آن است تا قواعد و آمال  در وضعيت عدم توازن يك قدرت به صورت گسترده. است
اصوالً اين . ديپلماتيك و حتي فرهنگي خود را بر ديگران تحميل نمايد، نظامي، سياسي، اقتصادي

جمله تحد ازهاي عمده م اي است كه قدرت گونه وضعيت به موقعيتي اشاره دارد كه نفوذ آن قدرت به
هاي بزرگ و مخالف نيز در برابر قدرت هژمونيك احساس ناتواني  هاي پيرو بوده و قدرت دولت
المللي بر مبناي حفظ  بر اين اساس رابطه بين رشد قدرت دولت و كنترل بر سيستم بين. كنند مي

و سرانجام نيروهايي وجود دارند كه اين گسترش را كند ، در امتداد اين نظم خطي. نظم خطي است
هزينه گسترش  ،به همان ميزان كه دولتي كنترل خود را بر سيستم افزايش دهد. سازند متوقف مي

ساز  ها سبب اين وضعيت .بيشتر خواهد شد و بازده ناشي از اين گسترش كاهش خواهد يافت
  . دنبال خواهد داشت شوند كه در صورت عدم حل آنها زوال هژمون را به هايي مي بحران
اي و تبيين الگوهاي رفتاري را تشكيل  هاي چرخه دومين جزء مهم تئوري، »ط عطفنقا«
، نقطه آغازين: گردد كه عبارتند از اهده ميدر طول هر منحني چهار نقطه عطف مش. دهند مي
در هر كدام از اين مراحل واحدها به ارزيابي . نزولي ينقطه عطف فوقاني و انحنا، صعودي يانحنا
. دهند ي به اهداف را مورد سنجش قرار ميياب هاي خود دست ه و بر اساس تواناييد اقدام نمودخو

: 1388، قاسمي( .باشد ها و تعديل مواضع مي ير نقشتغيير در هر كدام از اين واحدها مستلزم تغي
د گيرن ربي فرضيات تئوريك متعددي شكل ميپايه عوامل مرتبط به نقاط هدف و وقايع تج بر) 76

  . شود ر ذيل نشان داده ميكه در نمودا
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  اي منطقه امنيت هاي چرخه جهاني قدرت و مدل .3 ـ 1
  ابعاد ژئوپليتيكي امنيت مناطق) الف

پيدايش . گيري آن مستلزم پيدايش منطقه ژئوپليتيكي است معماي امنيت و چگونگي شكل
گران سياسي بر پايه تصور بازي. منطقه ژئوپليتيكي مستلزم باردار شدن منطقه از حيث سياسي است

زنند تا  دست به اقدام و تكاپو مي ،خود از ارزش عناصر منطقه و نقشي كه در تأمين منافع آنها دارند
كاركرد عناصر مزبور را به كنترل درآورده و در راستاي اهداف و منافع خود آنها را شكل داده و مورد 

در اين مرحله و در پرتو فعال شدن . نها دور نگه دارندبرداري قرار دهند و دست رقبا را از كنترل آ بهره
الگوهاي مختلف رفتاري اعم از ، اي منطقه اي و برون منطقه بازيگران سياسي اعم از درون

، رقابت، گرايي و واگرايي الگوهاي مختلف رفتاري اعم از هم، اي منطقه اي و برون منطقه درون
ها و عناصر منطقه  براي كنترل و مديريت ارزشستيز همكاري بين بازيگران سياسي ، كشمكش

برگيرنده اين سازه در )Rothstein,1968:55(.گويند آيد كه به آن سازه ژئوپليتيكي مي وجود مي به
بنابراين سازه . باشند گذار مياثراي  باشد كه بر عناصر مختلف شبكه هاي مختلفي مي ها و نظم شبكه

مراتبي و دربرگيرنده  فاقد معيار و سلسله، يافته سامان، صادفيهايي از نوع ت ژئوپليتيكي شامل شبكه
در صورتي كه . در نوسان است راهبرديثباتي  روابط بين بازيگران بوده و در طيفي از ثبات و بي

اما  ،شود نوعي ثبات نسبي ايجاد مي ،هم زننده نظم و واگرا غلبه نمايدگرا بر نيروهاي بر نيروهاي هم
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گراي  اي بر نيروهاي هم منطقهاي و فرا ماني است كه نيروهاي واگرا اعم از منطقهنقطه مقابل آن ز
مدل ) 1- 4: 1385، حافظ نيا( .شوند ثباتي و آشوب در مناطق مي اي غلبه كرده و عامل بي منطقه

، ژئوپليتيك نظامي، ژئوپليتيك جمعيت، ژئوپليتيك؛ داراي ابعاد مختلفي نظير ژئوپليتيك منابع
باشد كه هر كدام از اين ابعاد متناسب با وضعيت ساختاري و فرايندهاي رايج در  مي... ژيك وژئواسترات

لذا اين مدل بر اساس نوع . عامل تهديدكننده در منطقه عمل نمايد عنوان بهتواند  منطقه مي
  . يدنما اي فراهم مي چه بيشتر منطقهبا آنها را در جهت ايجاد ثبات هرهاي مذكور نظم متناسب  شبكه

  ابعاد ژئواكونوميك و امنيت مناطق) ب
 عنوان بهدر راستاي تجزيه و تحليل ابعاد ژئواكونوميك امنيت در منطقه سيستم جهاني 

اين سيستم بر اساس ديدگاه والرشتاين از سه بخش . گيرد ارچوب تحليلي مورد بررسي قرار ميچ
پيرامون  حدودي شبهو تايرامون پيرامون تشكيل شده است كه واحدهاي پ پيرامون و شبه، مركز

و سياسي در اين ديدگاه دو چرخه . گيرند احدهاي فعال در بخش مركز قرار ميتحت فشار و
باشد و الگوهاي رفتاري  اقتصادي ميچرخه سياسي در خدمت چرخه  وجود دارد؛اقتصادي قدرت 

مهم نكته . گردد ميسيستمي بر اساس اين اصل تنظيم و قواعد رفتاري موجود در چنين بازيگران 
بلكه در كنار  ،كنند آفريني نمي رهاي ژئواكونوميك نقشفقط متغيسيستمي  آن است كه در چنين

 كنند كه تيك و ژئوكالچر نيز ايفاي نقش ميمتغيرهاي ژئوپلي، متغيرهايي همچون، اين متغير
ان گسترش در جريدهنده به معماي امنيت  رض و شكلتعا تداخل عملكرد آنها ممكن است موجب

در  هاي مختلفي را تداخل عملكردي اين متغيرها نظم. گرايي در مناطق مختلف باشد نطقهاصل م
اي از مناطق را  سازد و شبكه را مختل مي اي شود كه جريان مديريت نظم منطقه منطقه سبب مي

ارگزاران تالش ك. شود فرما مي ها نوع خاصي از نظم حكم كه در هر كدام از اين شبكه دهد شكل مي
ت رهنمون شبكه را به سمت و سوي حل معماي امني، ن است كه بر اساس اين نظم تعريفيآبر 

، قاسمي( .شود اي مي عارضات در بين نظم جهاني و منطقهت گيري همين امر سبب شكل .سازند
پيرامون و حتي مركز خواهد  هاي پيرامون و شبه ين تعارضات اثرات خاصي را بر بخشا) 70: 1391
نوعي  ،در بخش پيرامون اين تعارضات ممكن است ضمن در حاشيه قرار دادن برخي مناطق. داشت
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هاي ژئواكونوميكي را به  مناطق مركزي پديد آورده و حساسيترابطه شكننده را بين اين مناطق با 
هاي ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي تبديل نمايد كه در اين حالت ممكن است اين مناطق  حساسيت

در اين وضعيت اين مناطق با . توسط قدرت مركز قرار گيرند... سازي و يا پايگاهرد تهاجم مستقيم مو
افع در بين آنها باشند كه برخورد من گر مواجه مي واحد جديد تحت عنوان قدرت مداخلهيك 

بر اساس مدل كانتوري و . اي شود هاي منطقه ساز آشوب ند سببتوا رسد و مي نظر مي طبيعي به
اي قابل مشاهده است كه عبارتند  هاي ژئواكونوميك منطقه گوي رفتاري در شبكهپيگل سه نوع الاش
الگوي مداخله و  ؛تعارضات داخلي و مداخالت خارجي ؛اي هاي امنيتي درون شبكه همكاري :از

 . گر اي از جانب واحدهاي مداخله خارجي در سيستم منطقه

بدون وجود  ،باشند منفعت خود مي دنبال سود و هري در ميان دو يا چند بازيگر كه بمكاه
توانند از طريق ايجاد  قتصادي در مناطق واحدهاي فعال ميدر بعد ا. پذير است هژمون هم امكان

وده و حتي گاهي هاي خود را گسترده نم هاي فعاليت هاي اقتصادي مشترك زمينه اتحاديه
ولي در  ،گونه اتحادها نمايند مشاركت در اين اي فعال در منطقه را نيز مجبور به واحدهاي فرامنطقه

گره قدرت هژمون با استقاده از ابزارهايي نظير تهديد به  برخي از مناطق موسوم به مناطق بي
اي منافع مشتركي ايجاد نموده است و  ه پاداش براي برخي واحدهاي منطقهمجازات و تشويق ب

  ) 74: 1376، دوئرتي و فالتاگراف( .نمايد مي اي را مختل اتحادهاي درون منطقه، ن ارتباطاتجريا
تواند نقش مؤثري در فرايند توسعه  گامي در جهت اقتصاد جهاني مي عنوان بهاي  اقتصاد منطقه

ها به  دسترسي شركت، اقتصادي و افزايش ضرايب امنيتي از طريق حذف موانع گمركي در منطقه
تري را پيش روي  هاي گسترده افق فناوريسرمايه تر و حذف موانع از سر راه انتقال  بازارهاي وسيع

اما در بيشتر مناطق عدم شفافيت و بسته بودن  )131: 1381، فتحي( .اي بگشايد واحدهاي منطقه
گرايانه  هاي هم اي جريان سياست منطقه ساختارهاي اقتصادي و سياسي در بين واحدهاي درون و برون

سازد و سبب واكنش واحدهاي داخلي نسبت به  قف ميرا به شدت ضعيف و حتي در برخي مواقع متو
تهديدهاي بالقوه و بالفعل نسبت به كشورهاي ثالثي گردد كه از طرق مختلف سعي در تسلط بر اين 

چراكه در اين فضا قدرت  ؛گيري فضاهاي امنيتي گسترده گردند ساز شكل مناطق دارند و زمينه
  ) 110: 1384، آرچر( .ت كاهش يافته استاي به شد زني براي واحدهاي درون منطقه چانه
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  ابعاد ژئوكالچر و امنيت مناطق) ج
از نظر . ي مطرح نمودشناس ماركسيست آمريكاي بار والرشتاين جامعه را نخستين» ژئوكالچر«
هاي مركز بر كشورهاي  حميل الگوهاي فرهنگي از سوي قدرتمفهومي است كه بر ت ژئوكالچر، وي

در يك سوي آن بر اين اساس ژئوكالچر فرايندي است كه . اكيد داردپيرامون ت پيرامون و شبه
ي قرار گرفته و در ديگرسو هاي محل مبتني بر فرهنگ، اي هاي مكاني با ماهيت ناحيه پديده
براين . ن غربي قرار داردهاي فضايي با ماهيتي جهاني و مبتني بر جهاني شدن الگوهاي تمد پديده

رقابت ، گانه تقابل هاي سه اي از حالت يختهاي آم ئوكالچر منطقهام ژتوان گفت ساختار نظ اساس مي
  . يابند اي متفاوت ظهور مي گونه كه در هر بخشي از منطقه به و همكاري است

شوند كه  اي تقسيم مي هاي ژئوكالچري منطقه اي از شبكه شبكه ژئوكالچر جهاني به مجموعه
تراكم  جمله شدت وع ارتباطات فرهنگي ازوي توزيباشند و بر اساس الگ داراي ساختار معيني مي

واحدهاي ترين  ها همچنان مهم دولت. گيرند اي شكل مي هاي مختلف منطقه اين ارتباطات شبكه
تر از دولت  هاي هويتي خرد يا كالن اين در حالي است كه گروه. باشند دهنده اين سازه مي تشكيل

ها سه  بين اين شبكه. وجود داشته باشد، و ابزاري كنندهمحدود، گذاراثربازيگران  عنوان بهتواند  مي
كنترلي و محيط عملياتي مشترك برقرار ، كنندگي تغذيه، نوع پيوند تحت عنوان پيوند كاركردي

اي و  ژئوكالچري منطقهاي سيال بودن مرزهاي شبكه  منطقههاي ژئوكالچر  از ديگر ويژگي. ستا
ممكن است در بين  ،نيز گفته شدنه كه در بحث قبل گو همان. اي است هاي منطقه تداخل شبكه

به و  گيرد و ژئواكونوميك نوعي تداخل صورت  يعني شبكه ژئوكالچري مختلف شبكه هاي بخش
  . اي منجر شود هاي مختلف در سطح منطقه بحران

  ثباتي استراتژيك اي و بي متغيرهاي ژئوپليتيك منطقه .4 ـ1
  اتي استراتژيكثب ژئوپليتيك جمعيت و بي) الف

يك متغير مهم براي تحليل مفهوم امنيت و چرخه قدرت  عنوان بهژئوپليتيك جمعيت در مناطق 
هاي قومي و جمعيتي و اختالفات  در مناطق مختلف وجود تركيب .شود اي محسوب مي منطقه

 تواند در قالب مي) گر قدرت مداخله( اي منطقههاي فرا گذاري قدرتاثراحتمالي بين آنها و 



 1395، سال بيست و سوم، شماره سوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

15

قرار  تاثيرهاي گروهي امنيت مناطق را تحت  پذيري ناشي از جنبش آسيب، هاي جمعيتي پذيري آسيب
مراتب بيشتر از ديگر مناطق  ساختار به اثرات اين تهديدات در مناطق فاقد گره و داراي نظم بي. هدد

دليل عدم وجود  به ولي ،باشند دنبال استقالل و جدايي مي هاي قوي فعال در اكثر مناطق به گروه. است
كننده نيازهاي آنها در اين زمينه  گيرند كه برطرف هايي قرار مي قدرت تاثيرراحتي تحت  امكانات الزم به

اي  همين منظور است كه در برخي مناطق شاهد ضعف اتحادها در بين واحدهاي درون منطقه به. است
  ) 1390:104، ردستپو( .باشيم هاي فراملي مي و سرسپردگي برخي واحدها به قدرت

  ثباتي استراتژيك ژئوپليتيك منابع و بي) ب
سو  هاي صنعت در مناطق مختلف از يك نيروي محركه چرخه عنوان بهپراكندگي نابرابر منابع انرژي 

جوار و  گيري رقابت در بين واحدهاي فعال در مناطق هم و كمبود اين منابع از سوي ديگر باعث شكل
توزيع نامتناسب قدرت و . اي در مناطق مختلف شده است منطقه نهاي برو حتي دخالت قدرت

اي  منطقهاي و فرا گيري فضاي رقابت باعث ضعيف شدن پيوند كاركردي در بين واحدهاي منطقه شكل
پذير  شدت در مقابل تهديدات آسيب اي گسترده اين مناطق را به هاي شبكه شده و با ايجاد حساسيت
گونه الگوهاي رفتاري در  گيري اين شكل. ه استكردمربندهاي آشوب تبديل نموده و اين مناطق را به ك

  . ترين پيامد عدم امنيت در اين مناطق ايجاد نموده است مهم عنوان بهثباتي را  بي، منطقه

  ثباتي استراتژيك اقتصادي و بيـ  ژئوپليتيك نظامي) ج
ديگر اي يكي  دهاي منطقهدي و نظامي در بين واحمتناسب قدرت اقتصاهاي توزيع نا ويژگي
اي  منطقه هاي برون افزايش مداخالت قدرت. باشد ثباتي استراتژيك در منطقه مي هاي بي ازويژگي

اي  منطقه اي نسبت به واحدهاي برون فزايش ضريب حساسيت واحدهاي منطقهدر مناطق سبب ا
ب قدرت در منطقه توزيع نامتناس. سازد طبيعي مناطق را با مشكل مواجه ميشود كه جريان  مي
شده ... ضعيف و ناراضي و، هاي قدرتمند و ناراضي گيري واحدهاي مختلف اعم از واحد ب شكلسب

. باشند گرفتن جريان كنترلي در منطقه مي دست هاست كه هر كدام بر اساس اصل منافع در پي ب
احد بر اساس شود كه در اين وضعيت هر و اي مي منطقه اين نوع رقابت سبب ايجاد نوعي آنارشي
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، ن امر محدوديت سطح همكارياي نتيجه. نمايد ي و در راستاي اهداف خود حركت مياصل خوديار
هاي  جنگ، رقابت تسليحاتي، پايگاه شدنحركت به سمت ، ذير شدن مرزهاي سرزمينيپ آسيب

  ) 54:1390، قاسمي( .شود ثباتي مي گيري معماي امنيت و بي نامتقارن و در نهايت شكل

  ثباتي استراتژيك يك و بياكونومغيرهاي ژئومت) د
وجود بازارهاي گسترده ، توجه در مورد برخي مناطق وجود منابع عظيم طبيعي از نكات قابل

 عنوان بهتوانند  يافته مي هاي سامان اين منابع در شبكه. باشد مي... جهت فروش كاال و تسليحات و
. ديگر است ساختار وضعيت به گونه اراي نظم بيگره و د اطق بيولي در من ،نقاط قوت عمل نمايند

تن به بازارهاي بر سر دست ياف وجود اقتصادهاي مشابه و رقابت در بعد داخلي در اين مناطق
عامل همكاري برخي واحدهاي  ثباتي قلمداد شود و بيتوانند از عوامل عمده  مي... اي و منطقه
اول در راستاي گر در وهله  ضعيت قدرت مداخلهدر اين و .اي شود هاي با واحدهاي فرامنطق منطقه

اتي نظير ينش در منطقه دست به اقدام رسيدن به اهداف خود و در وهله بعد ايجاد رضايت متحد
ايجاد بحران در مناطقي كه قابليت ، انرژيهاي اقتصادي مشترك در زمينه  جلوگيري از انجام پروژه

تحريم ، اي ي در برابر واحدهاي ناراضي منطقهاقتصاد ها و فشارهاي فزايش تحريما، ترانزيتي دارند
ها  ساز بحران ارز و اقداماتي از اين قبيل سبب ايجاد نوسان در نرخ، هاي فعال در اين كشورها شركت

برخورد مستقيم نظامي را فراهم حتي ، گردد و زمينه برخورد مي اي و معضالت امنيتي منطقه
  ) 131: 1381فتحي ( .سازد مي ثباتي مواجه بي و از اين طريق مناطق را با آورد مي

  اي ثباتي استراتژيك منطقه متغيرهاي ژئوكالچري و بي) هـ
. عبارتي ژئوكالچر است ا بههاي فرهنگي ي ات مورد توجه در مناطق بحث ويژگياز ديگر نك

نظمي در  عاملي در جهت بي عنوان بهتوانند  مي... دين و، تمدني نظير زبان فرهنگي و هاي ويژگي
هاي مختلف ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي و  نكته مهم ديگر اين است كه شبكه. مناطق عمل نمايند

اي فعال در  هاي فرامنطقه ات قدرتتاثيرا با ژئوكالچر در مناطق و عامل تداخل كاركردهاي آنه
تحريك  اين امر از طريق. ها را افزايش دهد تواند روند اين تهديدات و چالش منطقه نيز مي



 1395، سال بيست و سوم، شماره سوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

17

تواند  تبليغات و جوسازي مي، ها هاي قومي يا زنده كردن اختالفات قديمي در بين اين گروه گروه
  . ثباتي را در سطح مناطق فراهم سازد عامل بي

  متغيرهاي ژئوپليتيكي جمهوري اسالمي ايران .دو
محسوب  ترين عوامل قدرت ملي كشورها عوامل سرزميني يا متغيرهاي ژئوپليتيكي يكي از مهم

اي دستاورد  ژئوپليتيك ايران نسبت به تعامالت جهاني و منطقه، بر اساس اين ديدگاه. شود مي
ايران در تعامالت نوين با جهان . المللي است هاي سريع در ساختار و فرايندهاي سيستم بين دگرگوني

و غربي و با شرقي ، شمالي، حدات جنوبيچهار منطقه ژئوپليتيك مهم در سر سياسي از راه تعيين
 .بخشد اي مي اي خود اهميت ويژه آفريني منطقه گذرد به نقش تكيه بر اتفاقاتي كه در اين نواحي مي

كه نظام ؛ چراباشد له ايران فقط محدود به محيط پيرامون نمياالبته مس) 127 :1381، مجتهدزاده(
مراتب  ناگون در سلسلههاي گو ها به نسبت توان و ظرفيت كه قدرت ژئوپليتيك به صورت هرمي است

ها به خاطر قرار گرفتن در رأس هرم در پي آن هستند كه اهداف  برخي قدرت. آن قرار خواهند گرفت
. هم زدن نظم سيستمي پيش ببرند ترسيمي خود را حتي به قيمت دخالت در مناطق ديگر و به

ه تعامالت ژئوپليتيك حاكي از ويژه در زمين تحليل فرايند تحوالت ژئوپليتيكي ايران در ادوار مختلف به
چنين موقعيتي ، جوار دولت هم 24كشور مستقل و  15آن است كه با توجه به همسايگي ايران با 

طور ماهوي نيازمند تكامل  هايي قرار داده است كه به فضاي سرزميني ايران را در مركز تالقي دولت
اي است كه اين  گونه رصت براي ايران بهدر واقع اين موقعيت تهديد و ف. باشند جانبه مي فضايي همه

تواند به كانون صلح و همبستگي  مي، كشورها با استفاده از يك موقعيت استثنايي مركزي و كانوني
، جوار ايران هاي هم اين در حالي است كه تاكنون تعدد كشورها و دولت. اي تبديل شود بين منطقه

، بر اين اساس) 12: 1370، بنيگن( .آورده است هاي مشاجره را فراهم تنها زمينه افزايش ظرفيت
امنيتي خود تا آنجا كه به محيط استراتژيك بيروني  راهبردجمهوري اسالمي ايران در تهيه و تنظيم 

  :به ناچار بايد پنج واقعيت محوري را بپذيرد كه عبارتند از ،شود مربوط مي
 ؛تراكم تهديدهاي پيرامونيـ 

 ؛ناپذير مرزهاي كنترلـ 
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 ؛المللي دان چتر حمايتي بينفقـ 

 و ؛اي در محيط پيراموني ايران هاي فرامنطقه دخالت قدرتـ 

 . اي و ائتالف عليه ايران همكاري بسياري از واحدهاي فعال در محيط پيرامون با قدرت فرامنطقهـ 

دار كردن وحدت ملي و تماميت  هم زدن امنيت و خدشهپتانسيل بر مدتبلندها در  اين واقعيت
  ) 220 :1380، كريمي پور( .باشد ضي را دارا ميرا

اي و  منطقه، كي آن در تمامي ابعاد ملياين جايگاه خاص و رويكردهاي مثبت و منفي ژئوپليتي
، المللي تعامالت بين هاي متعدد براي ايران در ادوار مناسبات ژئوپليتيكي و جهاني با بروز چالش

اي جمهوري اسالمي ايران بوده  اي امنيت منطقهبر اي ره حاكي از مشكالت و مسائل عديدههموا
ثر از تحوالت ژرف امنيت آن متأ، مهوري اسالمي ايرانكه با گذشت سه دهه از عمر جچرا ؛است
اي است  گونه به فرد ژئوپليتيكي ايران بهموقعيت منحصر . اي بوده است ويژه منطقه هالمللي و ب بين

جهاني  راهبرديكي از اجزاي الينفك  عنوان به هبرديراهمواره در سير تحوالت  كه اين كشور
اي در محيط پيراموني  منطقه هاي برون امر سبب شده است تا مداخله قدرت محسوب شده و اين

اي و ملي اين كشور  در امنيت منطقه راهبرديهاي  گيري وري اسالمي ايران بر رفتار و سمتجمه
  :باشد كه عبارتند از و كنار محيط پيراموني مواجه مي باشند و ايران با تهديداتي در گوشه مؤثر مي

 ؛اي جمهوري اسالمي ايران اي بر امنيت ملي و منطقه هاي منطقه بندي بلوك تاثيرـ 

 اي جمهوري اسالمي ايران؛ اوضاع و شرايط اقتصادي بر امنيت ملي و منطقه تاثيرـ 

 اي جمهوري اسالمي ايران؛ منطقهها و رويكردهاي ايدئولوژيك بر امنيت ملي و  نگرش تاثيرـ 

اي  آن بر امنيت ملي و منطقه تاثير گر در محيط پيراموني و هاي مداخله حضور قدرتـ 
  ) 71: 1380، رمضاني( .جمهوري اسالمي ايران

اي و  امنيت منطقهچرخه جهاني قدرت بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و  .1 ـ 2
  ملي جمهوري اسالمي ايران

فاز قدرت جهاني آمريكا بوده و سيستم در نقطه عطف ، ن دوران فاز نوين سيستم جهانيدر اي
، در اين راستا. دهد ختص چنين فازي را از خود نشان ميبنابراين سيستم رفتار م. فوقاني است
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دليل  ايران به، در اين ميان. ريزي شده است قدرت جهاني پيامنيتي آمريكا بر پايه  نظامي و  راهبرد
جهان و داشتن نقش اساسي در چرخه جهاني به يكي از  قرار گرفتن در مناطق ژئوپليتيكي

 راهبرديريزي  به همين سبب بخشي از برنامه. مهم آمريكا تبديل شده است راهبرديهاي  كانون
آمريكا بر اساس هدف كلي  راهبرددر اين دوران . مقابله با ايران و كنترل آن اختصاص دارد، آمريكا

اي مطلوب  نظم منطقه، اي در مورد منطقه. جهاني قدرت استحفظ جايگاه خود در چرخه آن 
را در دستور كار قرار  هاي تابعه و مكمل چرخهاي قدرت به منزله  هاي منطقه هژمون و حفظ چرخه

بنابراين انتظار بروز رفتارهاي كنترلي . در نقطه عطف فوقاني قرار گرفته است، و از سوي ديگر داده
خود را بر مبناي مهار سه تهديد  راهبرداين كشورها ، در همين راستا. عارضي بسيار باالستت

  :اساسي زير تنظيم نموده است
 اند نظير ايران؛ ياغي كه تسليم نظم هژمونيك نشده) هژمون( هاي به اصطالح مهار دولتـ 

يكي از  وانعن بهجمله تروريسم كه ايران را از، سيستمي جهانيهاي ضد نترل جنبشكـ 
 و داند؛ نمايندگان آن مي

 . ها اين سالحفناوري ابله با گسترش اي و مق هاي كشتار جمعي و هسته كنترل سالحـ 

توان در  برخوردار است و اين جايگاه را ميامنيت آمريكا  راهبردايران از جايگاه خاصي در 
ين خطري تر بزرگ 2002بوش در سال . مشاهده كرد 2002امنيت ملي آن كشور در سال  راهبرد

 ،از يك طرف وجود راديكاليسم اسالمي در مناطق و از طرف ديگر ،شمارد را كه براي آمريكا برمي
داند و برنامه اصلي  هاي كشتار جمعي مي ي واحدها در جهت دستيابي به سالحفعاليت گسترده برخ

سو  اسالمي ايران از يك لذا جمهوري، كند رفي ميخود را مقابله با اين دو اقدام در منطقه مع
آميز  دستيابي به فناوري صلحواحدي كه در پي  عنوان به ،كشوري اسالمي و از سوي ديگر عنوان به

  . خواه در معرض مداخالت چرخه جهاني قدرت قرار خواهد گرفتنا خواه، اي هسته
اي  گاه ويژهي از جايويژه در حوزه نظام هب، امنيت ملي آمريكا راهبردايران در ، ترتيب بدين

ويژه در حوزه منطقه خاورميانه كه به تبعيت از نظم  هب، در نظم مورد نظر آمريكا. برخوردار است
ايران ، اي است منطقههاي مسلط و اعمال هژموني در عرصه  ني هژمونيك مبتني بر ائتالفجها

هاي  رخههاي جهاني در چ با توجه به الگوهاي رفتاري سيستم. تهديدي جدي محسوب خواهد شد
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منابع ، منزله هژمون ازجمله نقطه عطف فوقاني و جايگاه آمريكا به، مختلف و همچنين نقاط عطف
  :توان در سه سطح زير تحليل كرد عليه اين كشور را مي تهديد
هاي بزرگ  اي هژموني آمريكا و قدرت اي چرخهه سطح واحدها كه در اينجا در قالب تئوريـ 

اي  جوار و منطقه جمله واحدهاي همعالوه بر آن ساير واحدها از. ندشو در قالب كنسرت تعريف مي
 ؛نيز در قالب نيابتي عمل خواهند كرد

هاي  ژئوپليتيكي منطقه يا تغيير سيستماي در قالب تغيير نقشه  ات ساختاري چرخهتهديدـ 
 و ؛اي يا بسيج ساختاري سيستم عليه ايران قواي منطقهكنترلي ازجمله سيستم موازنه 

جمله فرايندهاي نظامي در قالب تغيير محيط استراتژيك و ترسيم از، تهديدات فراينديـ 
اقتصادي و ، سازي تجاري فرايندهاي اقتصادي در قالب مانع، محيط عملياتي نظامي عليه ايران

هژموني آمريكا ، ترتيب بدين. الب برخوردهاي قومي و مذهبي و غيرهفرايندهاي فرهنگي در ق
، سازها و منابع تهديد پذيري گيري از آسيب اي با بهره هاي چرخه رگزار تهديد در تئوريكامنزله  به

  . كند قدام مي عطف مربوط عليه ايران ا فوقاني و نقاط به ترسيم الگوهاي رفتار خاص چرخه

الگوهاي تهديد امنيت ملي ايران در چرخه هژموني آمريكا بعد از فروپاشي اتحاد ) الف
  جماهير شوروي

از ، ها در فاز قدرت جهاني و نقطه عطف فوقاني هژمون، طور كه از بعد تئوريك مشاهده شد مانه
هاي بازدارنده  طور عام و جنگ الگوهاي رفتاري مبتني بر مداخله در قالب ديپلماسي بازدارنده به

عرض چنين هاي ناراضي از نظم هژمونيك در م منزله يكي از قدرت ايران به. برند طور خاص بهره مي به
ترين الگوهاي رفتاري آن در  جمله مهماز، طور كلي به. اقدامات و الگوهاي رفتاري قرار گرفته است

  :هاي زير را مورد تحليل قرار داد توان قالب مي، برابر ايران كه منجر به تهديدات امنيتي شده است
 ؛اي قدرت منطقهمداخله در چرخه ـ 

 ؛اي و اقتصادي ساز در قالب منطقهلماسي انزوايپدـ 

 و ؛مستقيمراهرد غيرمداخله از طريق نظامي يا ـ 

  . جوار هاي هم سازي در محيط پايگاهـ 
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ايران بعد از  اي قدرت و امنيت ملي منطقهكنترل سيستمي رفتار از طريق چرخه ) ب
  فروپاشي اتحاد جماهير شوروي

اي  رل كشور در چرخه منطقهكنت، ايرانيكي ديگر از الگوهاي رفتاري هژمون آمريكا در برابر 
اي خاورميانه قرار گرفته  قهبه صورت طبيعي ايران در چرخه منط. منزله چرخه تابعه است قدرت به

، هايي است كه ايران بايستي به آن توجه كند ترين چرخه و يا حداقل خاورميانه يكي از مهماست 
منزله  به يلاياسرمصر و  ،عربستان سعودي، چرخه مذكور بين چهار قدرت اصلي يعني ايران

شرق و غرب همراه با ، جنوب، و از سوي ديگر با همسايگاني در شمال ،بازيگران نيابتي قرار دارد
در حوزه ، بين كشورهاي مذكور راهبرديرقابت ، بنابراين. گر مواجه است هاي مداخله فعاليت قدرت
گيرد كه در اغلب موارد  مي هاي مربوطه شكل سهم متناسبي از قدرت نسبي و نقش دستيابي به

، قاسمي( .هاي تعارضي از نوع حاصل جمع جبري صفر شود تواند منجر به بازي آن مينتيجه 
، ورورد آنچه از بعد امنيت ملي ايران مهم بوده و شايد تهديد اساسي محسوب گردد) 89: 1389

اي كه چرخه  به گونه. مذكور استجمله آمريكا و واحدهاي رقيب آن در چرخه بازيگران خارجي از
سازي آمريكا كه  د و بر محور پايگاهگير ي و شكل تبعي هر يك را به خود ميخارج، اي قدرت منطقه
عمالً از اراده  يلياسرادر اين ميان . شود كار گرفته مي به ،قدرت جهاني است هاي فاز از مشخصه

اين در حالي است كه . افزايد شود و بر قدرت نسبي خود مي مند مي سازي بهره آمريكا در پايگاه
آمريكا كه خواهان انزوا و . انزواي ايران سبب ناكارآمدي و كسري بيشتر نقش او شده است

رت و نقش ايران را در عدم تناسب بين قد، اي است سازي نقش ايران در موضوعات منطقهمحدود
و اي  قدرت منطقهه در مجموع نموداري از چرخ، ترتيب بدين. اي افزايش داده است امور منطقه
اي  منطقه يقدرت واحدها ها و گيرد كه در آن عدم تناسب بين نقش اي شكل مي فرامنطقه

اي خاورميانه مشاهده  ظم منطقههم ريختگي در ن سان نوعي به بدين .گردد وضوح مشاهده مي  هب
كه  باشد يم نقش و قدرت و همچنين مصنوعي بودن آنها راهبرديگردد كه ناشي از عدم توازن  مي

  . جمله ايران خواهد بودكننده منافع واحدهايي ازهمين موضوع تهديد
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ات آن بر امنيت ايران پس از تاثيرآمريكا و  اي انزواساز وي ديپلماسي منطقهالگ) ج
  فروپاشي اتحاد جماهير شوروي

. نزوي كندقصد دارد از نظر استراتژيك ايران را م، آمريكا از طريق تغيير نقشه ژئوپليتيكي منطقه
، هاي تابعه خليج فارس حلقه پيوندي بين سيستم عنوان بهتواند  ايران از نظر ژئوپليتيكي مي

ايران را ، وجود چنين موقعيتي. جنوب غربي آسيا و تا حدودي اروپا عمل نمايد، ميانه و قفقاز آسياي
جمله از، هاي مذكور مسيست برقراري ارتباط بين خرده. دهد به اعمال نقش ژئوپليتيكي فعال سوق مي

آمريكا تضعيف چنين نقشي از  راهبرد. بخشد هايي است كه به ايران اهميت ژئوپليتيكي مي نقش
حضور افغانستان و عراق در جهت اعمال اين موضوع كاربرد خواهد . طريق تغيير نقش مذكور است

اي از  نمونه ،گزين آنه مسير جاييجنوب و اراـ  مقابله با طرح كريدور شمال، از سوي ديگر. داشت
هاي  ه طرحيحضور آمريكا در منطقه خليج فارس و ارا. تالش در جهت انزواي ژئوپليتيكي ايران است

اي همانند  منطقه هاي برون اي بدون حضور ايران و در عوض تالش براي حضور قدرت امنيتي منطقه
، جوار شمالي ايران اي همجمله كشورهيانه و قفقاز ازيا مداخله يا حضور در آسياي م 6=2طرح 

راه انداختن  به، تحريك كشورهاي اروپايي و موضوع تهديدات موشكي ايران و طرح سپر دفاع موشكي
هاي  سازي و حمايت از گروه ناامني در پاكستان و مناطق شرقي ايران و فعال، اي هاي منطقه جنگ

  . گيرند افراطي تكفيري همگي در تضعيف چنين نقشي مورد استفاده قرار مي

 الگوي مداخله)د

حمالت نظامي بازدارنده مستلزم استفاده از زور براي هرگونه : هاي بازدارنده جنگ: الگوي نظامي
ريزي يا توانايي اعمال  حال حاضر نيز دليلي براي برنامه ضربه احتمالي در آينده است؛ اگرچه در

بر اساس  نعت و بازداشتن دشمناساس حمالت نظامي بازدارنده مما. اي وجود ندارد چنين حمله
 راهبردي الگوي رفتاري. الوقوعي است كه در مراحل اوليه قرار دارد شك نسبت به تهديد محتمل

هاي به اصطالح ياغي ازجمله ايران بر اساس رفتارهاي نظامي خاصي طراحي  آمريكا در برابر دولت
  :اي زير را دراختيار خواهد داشته برابر تهديدات متصور ايران بديل اصوالً هريك در. شده است

المللي انرژي اتمي و حل آن از طريق  اي ايران از طريق آژانس بين هستهبازرسي برنامه ـ 
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 م شوراي امنيت و متحدين ناتو؛يهمكاري با اعضاي دا

 كشورهاي خاورميانه و ناتو؛، م شوراي امنيتيانزواي ايران با حمايت داـ 

 ؛ارزش قاط هدف كمواردسازي ضربات محدود به نـ 

ضربه زدن به نقاط هدف ارزشمند شناسايي شده براي نشان دادن اعتبار استفاده از گزينه ـ 
 و نظامي؛

 . اي ايران نظامي براي نابودسازي تأسيسات هستهضربات گسترده ـ 

بندي  كه در دو الگو دستهرفتارهاي نظامي است ، آمريكا راهبرديالگوهاي  يكي از ، طوركلي به
در . هاي محدود نظامي جنگ) و ب ؛عيار عليه ايران حمالت گسترده و جنگ تمام) الف :شود مي

  :رو است از جمله هحمله نظامي به ايران با مشكالت متعددي روب ياين ميان سناريو
تواند بدون حمايت كشورهاي حوزه خليج فارس به عمليات نظامي  اياالت متحده آمريكا نميـ 

به همكاري كشورهاي منطقه نياز خواهد داشت؛  نظاميآمريكا براي عمليات . ندعليه ايران اقدام ك
. موضوعي كه مستلزم مشاركت مستقيم كشورهاي منطقه در عمليات آمريكا عليه ايران خواهد بود

دليل باال  رسد به نظر مي در پي دارد و به را چنيني مشاركتي رويارويي كشورهاي منطقه با ايران
پذيرش اين نوع همكاري از طرف كشورهاي منطقه ، هايي دمدت چنين همكاريبودن ريسك بلن

 ) 20:1387، قاسمي( ؛مشكل خواهد بود

امكان نابودسازي تمامي ، سازي هاي جغرافيايي ايران و كارآمدي اصل پراكنده علت ويژگي بهـ 
هدف خود در تواند مطمئن به نابودي تمامي نقاط  آمريكا نمي. اي وجود ندارد تأسيسات هسته

 حمالت محدود باشد؛

علت قرار گرفتن برخي از تأسيسات در نقاط شهري ممكن است اين حمالت به  بهـ 
 هاي جمعيتي منجر شود كه هزينه بسيار زيادي را براي آمريكا در پي خواهد داشت؛ خسارت

تواند حمالت موشكي ايران عليه متحدين آمريكا در خليج فارس و  حمالت آمريكا ميـ 
 دنبال داشته باشد؛ را به يلاياسر

، هاي متعدد در كشورهاي منطقه افغانستان ثباتي امكان بروز بي، با توجه به ساختار منطقهـ 
 وجود خواهد داشت؛...  لبنان و
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تواند  لذا ايران مي، هاي خود براي نابودي منطقه وجود دارد امكان استفاده ايران از تواناييـ 
 ب و آمريكا آسيب برساند؛شديداً به اقتصادهاي غر

ايران در موقعيت بسيار مناسبي براي حمله به ، علت داشتن سواحل طوالني با خليج فارس بهـ 
  ) 93- 94: 1388، قاسمي( .كشورها و تنگه استراتژيك هرمز دارد

اي  ات آن بر امنيت منطقهتاثيرسازي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و  پايگاه) ه
  و ملي ايران 

سازي  هاي سيستم و پايگاه پيوند بين چرخه، بلندهاي چرخه  يكي از فرضيات مورد تاييد نظريه
هاي مختلف و با توجه به  در زمان. استط عطف فوقاني ويژه در نقا هب، سيستمي توسط هژمون

طي دوران . سازي متفاوت بوده است ها و نوع پايگاه شكل پايگاه، تكنولوژيكـ  شرايط محيطي
... رماندهي ارتباطات وف، موشكي، زميني، هوايي، هاي دريانوردي هاي متفاوتي با نقش ايگاهجنگ پ

، در همين راستا. دهند ها سايرين را تحت پوشش قرار مي خورد؛ هركدام از اين پايگاه چشم مي به
 ئوپليتيكي برايهاي ژ دليل جذابيت ن بههاي استراتژيك آ زهجمله حواز، اي ايران محيط منطقه

ل شده هاي اياالت متحده آمريكا تبدي به پايگاه، هژمون و قرار گرفتن مناطق حساس در اين نواحي
و برخي  يلياسراسازي آن در عراق و افغانستان و پايگاه طبيعي آن در  حضور آمريكا و پايگاه. است

لي سازي هژموني آمريكا با امنيت م سبب تالقي سياست پايگاه، ارسكشورهاي منطقه خليج ف
هاي مذكور در  الزم به ذكر است كه قرار گرفتن پايگاه. جمهوري اسالمي ايران شده است

بر شدت ...  فرهنگي و، پذير جمهوري اسالمي ايران از بعد موقعيتي جواري مناطق آسيب هم
، توانند تماميت سرزميني ها مي اين پايگاه، طور كلي به. تهديدات امنيتي عليه ايران خواهد افزود

مي ايران در معرض هاي حياتي جمهوري اسال ارزشمنزله  سجام ملي و بقاي نظام سياسي را بهان
  ) 90- 94: 1388، قاسمي( .هندد تهديد قرار 

  اي و ملي جمهوري اسالمي ايران ژئوپليتيك شمال و امنيت منطقه .2 ـ2
تشكل م كه )Amirahmadian, 2009: 73( جغرافيايي استته آسياي مركزي يك حوزه بس
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پس از فروپاشي . تاجيكستان و ازبكستان است، قزاقستان، قرقيزستان، از پنج جمهوري تركمنستان
ي مناطق مختلف با اهداف و گير ميانه و شكل موقعيت ژئوپليتيك آسياي ،ير شوروياتحاد جماه

اين اي توجه خاصي را به  هاي فرامنطقه تا قدرت وضعيتي را سبب شد ،هاي راهبردي خاص برنامه
دنبال كسب منافع خود  هحوزه استراتژيك معطوف داشته و بدون توجه به وضعيت اين منطقه ب

روسيه ، آسيا، مچون اروپاپل ارتباطي بين مناطقي ه عنوان بهاز لحاظ ژئوپليتيك اين منطقه . باشند
، و قفقازبا توجه به عواملي همچون ارزش ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك آسياي مركزي . باشد مي... و

ارتباطي و ارزش استراتژيك درياي خزر و ، موقعيت گذرگاهي، منابع و ذخاير فراوان نفت و گاز خزر
هاي منطقه و  گذاري بر بحراناثرتوان ، و انرژي كنترل توليد منابع و خطوط لوله، درياي سياه

راي تحقق ب، تاريخي و اقتصادي ميان كشورهاي منطقه برخي همسايگان، ق مشترك فرهنگييعال
قادري ( .اهداف خود و پر كردن خالء قدرت در آسياي مركزي و قفقاز به رقابت با يكديگر بپردازند

كشورهاي آسياي مركزي پس از استقالل با دو تحول ژئوپليتيكي ) 65- 66: 1391، و نصرتي
  :اي مواجه شدند منطقه و داخلي
اين كشورها را با ، ران حكومت شورويجا مانده از دو هويتي و مرزي به، قومي، مسائل سياسيـ 

برخي ريشه در مشكالت ، معضالت ژئوپليتيكي مواجه ساخت كه برخي از آنها ريشه جغرافيايي
 ) Hafeznia, 2003: 42( ؛له دارنداقومي و برخي ديگر ريشه در هر دو مس

باشد كه فضاي ژئوپليتيك جديدي در  گ سرد ميتحول ديگر مربوط به فضاي پس از جنـ 
اي و  هاي منطقه ترين پيامد آن رقابت قدرت وجود آورده است كه مهمهمنطقه آسياي مركزي ب

  ) Vaezi, 2010: 230( .باشد ميانه مي اي در آسياي فرامنطقه
توان از فعاليت واحدهاي  مي، پس از استقالل در كنار تحوالت ژئوپليتيكي شكل گرفته

 ،)Moshaver, 1994: 48( تركمنستانان و قزاقستگراي الئيك فعال در منطقه نظير  لعم
گراي اسالمي مخالف با منافع  هاي افراط يل و ورود گروهdتحركات واحدهايي نظير تركيه و اسرا

  ) 125: 1386، افشاريه( .تحول سوم ژئوپليتيك در اين منطقه ياد كرد عنوان بهايران 
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  سالمي ايراناي و ملي جمهوري ا امنيت منطقهژئوپليتيك جنوب و  .3 ـ 2
  پيشينه ترتيبات امنيتي در خليج فارس) الف

هاي اوليه بريتانيا  ها در قرن شانزدهم در خليج فارس و بهانه صرف نظر از دوره تسلط پرتغالي
هاي جنوبي  تحت عنوان مبارزه با دزدان دريايي و تجارت برده كه عمدتاً توسط اعراب ساكن كرانه

فارس به دنبال كشف نفت در ايران و پس از پيدايش خليج ، گرفت خليج فارس صورت مي
پس از خاتمه . هاي نيمه مستقل در اين منطقه اهميت بسيار زيادي از نظر ژئوپليتيك يافت سرزمين

با اعالم . اياالت متحده نيز به صورت جدي در اين منطقه تمايل پيدا كرد، جنگ جهاني دوم
آمريكا رفته رفته كوشيد تا جاي خالي اين كشور ، 1968نشيني انگلستان از شرق سوئز در سال  عقب

آمريكا را واداشت كه با اتخاذ سياست ، اما درگيري در جنگ ويتنام، را در منطقه خليج فارس پر كند
اي خود يعني ايران و عربستان  موسوم به سياست دو ستوني با اتكا بر قدرت و متحدان منطقه

اين در ). 24- 25: 1385، واعظي( در خليج فارس برقرار نمايدتوازن امنيتي را  1970سعودي در دهه 
شد و تحركات فزاينده شوروي در شاخ  شرايطي بود كه عراق دوست اتحاد شوروي محسوب مي

با سرنگوني رژيم شاه در . امنيت انرژي را با خطرات جدي مواجه كرده بود، يمن جنوبي و ظفار، آفريقا
 1980آمريكا در دهه . يد و متحول در ارتباط با ايران مواجه گرديدايالت متحده با شرايط جد، ايران

آمريكا در عين حال در . به جانب دشمن قبلي خود يعني عراق براي ايجاد توازن با ايران متمايل شد
كوشيد تا با اتخاذ سياستي به نام مهار دو جانبه ايران و عراق موازنه قدرت بين اين دو  1990دهه 

عراق  .)Karaig,2004:87( آورد تا از رشد بيش از حد هر دو كشور جلوگيري نمايدكشور به وجود 
همين عامل مجدداً اياالت متحده را در مقابل . پس از خاتمه جنگ با ايران اقدام به اشغال كويت كرد

هاي شديد عليه عراق و  اعمال تحريم، اين كشور قرار داد كه نتيجه آن عمليات آزادسازي كويت
سپتامبر فصل جديدي را در نگاه امنيتي  11واقعه . سترده نظامي امريكا در خليج فارس بودحضور گ

آمريكا به منطقه خليج فارس گشود كه خود را در قالب اعالم جنگ عليه تروريسم بين المللي نشان 
ايده ، پس از مداخله نظامي آمريكا در افغانستان كه به بهانه سركوب تروريسم صورت گرفت. داد

ايده مزبور . اي بود كه از سوي آمريكا به نمايش گذاشته شد رويكرد تازه، ستانه در عراق د جنگ پيش
شود كه منطقه خليج فارس تا  به همين منظور گفته مي. هاي جدي مواجه گرديد در عراق با چالش
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، فردشبانيان ( پيش از اين به اندازه امروز براي اياالت متحده آمريكا اهميت نداشته است
اي  اي به منطقه در نيم قرن گذشته خليج فارس از يك منطقه داراي اهميت حاشيه). 137:1392

تبديل شده است كه رويدادهاي آن اثري مستقيم بر امنيت و شكوفايي اقتصادي اياالت متحده بر 
 اينك با توجه به تحوالت عراق و پيامدهاي آن براي). Gary& potter,2002:19( گذارد جاي مي

هاي امنيتي گذشته كارايي الزم را ندارند و منطقه خليج فارس به  منطقه هم اكنون هيچ يك از طرح
طور جدي نيازمند ترتيبات امنيتي جديدي است تا اين اميد در كشورهاي منطقه ايجاد شود كه 

ايمن سرانجام روي آرامش و ثبات را خواهند ديد و جهانيان نيز اطمينان كافي از جريان مستمر و 
  . نفت و گاز پيدا كنند

  اي و ملي جمهوري اسالمي ايران مسائل و مشكالت داخلي منطقه خليج فارس و امنيت منطقه) ب
ي الملل جهان در صحنه برخوردهاي بين راهبرديترين مناطق  خليج فارس يكي از مهم

از طبيعي جهان شده نفت جهان و يك سوم ذخاير گ حدود دوسوم ذخاير اثبات. باشد مي ها قدرتابر
اروپا و آسيا ، يكاي شماليرشد مدام اقتصادي در آمر. در اختيار كشورهاي حوزه خليج فارس است

گيري مناطقي تحت عنوان مناطق راهبردي باعث افزايش سريع تقاضا  هاي اخير و شكل در دهه
ج فارس نفت خليويژه كشورهاي چين و هند به  هافزايش تقاضاي آسيا ب. براي انرژي شده است

، ژئوپليتيكيكه داراي تحوالت  هستيمرو  هكه در حال حاضر با آن روب استيكي از تحوالتي 
در صورتي كه كشورهاي بلوك شرق بتوانند در مديريت و . باشد ژئواكونوميكي و ژئواستراتژيكي مي

كدام از اين هر . دروز افزوده خواهد ش به تقاضاي انرژي روزبه، بخشي به اقتصاد خود موفق شوند نظم
منظور  كنند اهداف امنيتي خود را از طريق جذب كشورهاي دوست در منطقه به واحدها سعي مي

، عالوه بر آن درآمدهاي حاصل از نفت. هاي نظامي فراهم نمايند كسب تسهيالت و ايجاد پايگاه
زرگ هاي ب هاي قدرت سياست. ا به منطقه جلب نموده استداري و صنعتي ر توجه جهان سرمايه

هايي بين كشورهاي  اكنون تنش زي منطقه شده است و همسا منجر به مسابقه تسليحاتي و نظامي
 1388، ابراهيمي( .منطقه وجود دارد كه بسته به قدرت تسليحاتي ممكن است زياد و كم شود

عدم حضور تمام بازيگران ، ضعف وابستگي متقابل كشورهاي منطقه، پارچگي عدم يك) 684- 686:
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وجود واحدهاي كوچك ، واگرايي كشورها و توزيع نابرابر منابع در دريا، ر نظام امنيتي منطقهاصلي د
ه افتادن نارضايتي مردمي را تر به تنوع مذهبي و پيچيدگي تركيب اجتماعي و از همه مهم، و ضعيف
و خطر افتادن امنيت  هها و ب تنازعات و تنش، جب بروز اختالفاتهاي حكومتي حاكم مو از نظام

گر در جهت رفع نيازهاي  از حد اين واحدها به قدرت مداخلهاي و وابستگي بيش  ثبات منطقه
  . اقتصادي و فرهنگي شده استـ  سياسي

  گيري نتيجه
هاي بلند جهاني  حامل چرخه، الملل منزله چارچوب نظم در روابط بين سيستم جهاني به اصوال

ترتيب شامل فاز جنگ  ترين آنها به مهم. كنند يها فازهاي متعددي را طي م است كه در آن هژمون
اساس چنين فازبندي سيستمي . زدايي استزدايي و تمركز مشروعيت، قدرت جهاني، جهاني
كند و ظهور و سقوط آن تابع  گذار قدرت است كه در آن قدرت مراحل مختلفي را طي مي  نظريه
ها  د مكاني تصور كرد كه در آن هژمونسيستم جهاني را باي، همين دليل به. مندي معيني است قانون

عبارتي هر هژمون در چرخه بلند  به. رشد نموده و سرانجام رو به زوال خواهند گذاشت، متولد شده
نقطه عطف ، انحناي صعودي، نقطه آغازين: كند كه عبارتند از خود نقاط عطف متعددي را طي مي

اراي الگوي رفتاري مشخصي مذكور هژمون د در هر كدام از فازها و نقاط. فوقاني و انحناي نزولي
هژمون رفتارهاي تهاجمي از خود بروز ، جمله در فاز قدرت جهاني و نقطه عطف فوقانياست؛ از

گرايانه و انزواساز به كنترل  كند از طريق رفتارهاي مداخله در اين مرحله هژمون سعي مي. دهد مي
آن  نتيجهنسبت به نظم جهاني اقدام كند كه  واحدهاي ناراضي از وضع موجود يا به اصطالح ياغي

راهبرد محدود يا همراه با ، به صورت گسترده، هاي بازدارنده گيري ديپلماسي بازدارنده و جنگ شكل
امنيت ملي ساير واحدهاي سيستم نيز در ، گيري رفتارهاي مذكور تبع شكل به. مستقيم استغير

هايي  جمله رژيماز، ها هاي اساسي برخي رژيم رزشا، در اين مسير. معرض تهديد قرار خواهد گرفت
تماميت . گيرد مورد تهديد قرار مي، اند كه از وضع موجود ناراضي بوده و تسليم نظم هژمونيك نشده

نظام ، نقاط حساس كشور، پارچگي قومي و ملي يك، نظم سياسي، هاي سياسي بقاي نظام، سرزميني
سازي  منظور تسليم هستند كه هژمون به  هايي رزشجمله ااز، اقتصادي و هويت ملي و فرهنگي
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منزله يكي از  جمهوري اسالمي ايران نيز به، در اين راستا. دهد واحدهاي ناراضي مورد حمله قرار مي
در معرض  ،گذار استاثرواحدهايي كه از لحاظ موقعيت ژئوپليتيكي در چرخه جهاني قدرت 

در حال حاضر نيز با . كشور گوياي چنين واقعيتي است تاريخ اين. الگوهاي رفتاري هژمون قرار دارد
ويژه در حوزه  توجه به نارضايتي از وضع موجود و عدم پذيرش نظم مهاركننده هژمونيك به

با توجه به فاز ، همين سبب به. اي نوعي تقابل بين هژمون آمريكا و ايران شكل گرفته است منطقه
ازجمله رفتارهاي ، عرض رفتارهاي تهاجمي آنقدرت جهاني هژمون و نقطه عطف فوقاني در م

مستقيمي كه سيستم جهاني بر  ، تاثيردر اين ميان. گرايانه قرار گرفته است انه و مداخله سازانزوا
حضور و مديريت خود را ، ثباتي جهاني به منطقه اين است كه عالوه بر تسري بي ،گذارد منطقه مي
در نتيجه ، به همين علت .بخشد منطقه استحكام ميسيستم كنترلي روابط كشورهاي ، بر ساختار

اي ايجاد  ثبات استراتژيك و آشوب منطقه اي قدرت محيط بي تالقي چرخه سيستمي و منطقه
نقاط حساس ژئوپليتيكي آن ، امنيت ملي آن از ابعاد مختلف سرزميني، به همين سبب. گردد مي
نظام اقتصادي و نظم سياسي از جهات ، يپارچگي قوم يك، اي جمله محل استقرار تأسيسات هستهاز

هاي نظامي در  قدرت هژمون به صورت مستقيم با ايجاد پايگاه. مختلف مورد تهديد قرار گرفته است
العمل جدي را در سطح   تر كرده و اجازه عكس اطراف ايران دايره فشارهاي خود را بر اين كشور تنگ

صورت طبيعي ايران در چرخه منطقه  سائل بهم ،عالوه بر اين. منطقه از آن سلب نموده است
هايي است كه ايران بايستي به آن  خاورميانه قرار گرفته است و يا حداقل خاورميانه يكي از چرخه

ييل مصر و اسرا، عربستان سعودي، يعني ايران ؛چرخه مذكور بين چهار قدرت اصلي. توجه كند
در حوزه دستيابي ، بت استراتژيك بين كشورهاي مذكوربنابراين رقا. منزله بازيگر نيابتي قرار دارد به

گيرد كه در اغلب موارد نتيجه آن  هاي مربوط شكل مي به سهم متناسبي از قدرت نسبي و نقش
، عالوه بر منطقه خاورميانه. هاي تعارضي از نوع حاصل جمع جبري صفر شود تواند منجر به بازي مي

اي و  هاي منطقه جوالنگاه قدرت ،اخلي تهديدآفرينميانه و قفقاز عالوه بر مشكالت د آسياي
اي مخالف نقش برتر ايران در منطقه شده و ايران را از ناحيه شمال با تهديدات اساسي  منطقهفرا

ورود ، آنچه از بعد امنيت ملي ايران مهم بوده و شايد تهديد محسوب گردد. مواجه ساخته است
ها در پي  اين قدرت. باشد و در مناطق مختلف مي بازيگران رقيب قدرت هژمون در چرخه مذكور
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ممكن است بدون در نظر گرفتن منطقه و  ،اي و در رقابت با قدرت هژمون دستيابي به منافع منطقه
اي را براي  اي بپردازند و تهديدات گسترده هاي منطقه برداري از ظرفيت هاي آن به بهره قابليت

  . اي فراهم نمايد واحدهاي درون منطقه
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