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آرش بیداهلل خانی

این مقاله ضمن آنکه ترتیبات جاری امنیتی منطقهای و الگوی مطلوب ایران برر اارا
شیوهای خاص برای شناخت الگوهای امنیتی نیز ارائه میکند .ایرن رو

در رررج جرام

مطالعاتی شناخت الگوی امنیتی منطقهای مطلوب ایران در آاریای جنروب غربری در افرق
چشم انداز  4141در مجم تشخیص مصلحت نظام به کار گرفتره شرده و مقالره راضرر
مستخرج از آن اات و مبتنی بر رویکرد مسئلهشناای ااتخراج موضوعات و روندشناای
بر ااا

مسائل و تحلیل از اطح خرد به کالن میباشد .بازشنااری رویکردهرای امنیرت

منطقه ای بر ااا

اه الگوی نظری موازنه قوا و رویکرد مرورد نظرر منراف محرور بررای

جمهوری ااالمی از جمله اهداف پژوهش راضر میباشد .یافتههای پژوهش نشان میدهد
 استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشکده مطالعات راهبردی.
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افق اند چشمانداز  4141در خردهنظام های امنیتی آایای جنوب غربی را تبیین مریکنرد
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با توجه به مقدورات و مطلوبیتهای ایران در مدلهای مختلف الگوی موازنه قوا بهتررین
راهبرد برای جمهوری ااالمی در بهرداکثررااندن مناف منطقهای و همکاریهای متعاقر
آن می باشد.

کلیدواژگان :امنيت ،موازنه قوا ،هژمونی ،نهادگرايی.
مقدمه

سال شانزدهم /شماره شصت و سوم  /پاییز 29

701

سياستگذاری خارجی و امنيتی جمهوری اسالمی ايران مانند هر کشور ديگری مبتنیی
بر برداشت آن از منافع ملی و تهديدات و فرصتهیای فیراروی آن اسیت .بیدون ترديید،
اولويتدارترين منفعت ملی ايران که سياست خارجی و امنيتی بهطورخاص بدان معطیو
است ،حفظ تماميت ارضی و استقالل ملی و پايهگذاری يک محيط امنيتیی منطقیهای بیا
ثبات در منطقه خاورميانه و آسيای جنوب غربی بوده است .جمهوری اسیالمی بیه دليی
متفاوتی نظير مجاورت با همسايگانی نامطمئن که عمدتاً برای حفظ امنيت خود متکی بیه
قدرتهای بزرگ بيگانه و فرامنطقهایاند ،با درک اين واقعيت که ايران برای حفظ پيشبرد
امنيت ملی خود نمیتواند بر جامعه بينالمللی تکيه کند و بیهناچیار بايید بیر قابليیتهیای
منطقهای خود متکی باشد و همچنين با درک اين واقعيت که اکثر تهديدات فراروی امنيت
ايران دارای ماهيت و زيربنای فرامنطقهایاند ،يعنی تهديدات فراروی ايران تابعی از نقش
و کارکرد قدرتهای بزرگ و بهويژه آمريکاست ،سياست ني به موازنیهسیازی و حیداکثر
بازدارندگی را اتخاذ کرده است .بر اساس همين رويکرد ،ايران در اسناد بالدستی خیود از
جمله سند  ،7101الگوهای خاصی از امنيت را برای فضیای منطقیهای بيرونیی و محیيط
سياست خارجی خود طراحی کرده است تیا بیا حداکثرسیازی ررفيیت خیود و اسیتفاده از
توانهای داخلی ،الگوهای مورد نظری را که منافع ايران را به حداکثر میرسانند ،به اجیرا
بگذارد .اصلیترين منطقهای که در اين بين میتوانید منیافع حیداکثری .ا .ايیران را در
زمينه الگوهای امنيتی مد نظرش برآورده کند ،محيط آسيای جنوب غرب است.
آسيای جنوب غربی در متون کالسيک يک حوزۀ جغرافيايی وسيع اسیت کیه چنیدين

منطقه مشهور را که در مطالعات منطقهای به مثابه منیاطقی جداگانیهانید ،در خیود جیای
می دهد .بخشهايی از منطقۀ قفقاز ،ايران ،پاکستان و افغانستان ،بخیشهیايی از آسیيای
ميانه ،عراق ،ترکيه ،کشورهای حاشيۀ خليج فارس ،سوريه ،لبنان ،فلسطين و گاهی مصیر
نيز در ادبيات رايج بخشی از آسيای جنوب غربی بشمار مییرونید .درواقیع در ايین نگیاه،
آسيای غربی مجموعهای از پنج منطقه تلقی میشود که در مطالعات کالسيک منطقیهای
مجزا از هم فرض میشوند .بر اساس نقشههای مختلف جغرافيايی ،آسيای جنیوب غربیی
منطقهای از شمال شبه قارۀ هند ،آسيای ميانه ،قفقاز ،آسيای صغير ،منطقۀ خليج فیارس و
بخش عمدۀ خاورميانه به معنای مصطلح آن را در بر میگيرد (سلیمی ،8811 ،ص-821
.)821
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ادبيات مدون مجمع تشخيص مصلحت نظام و سند  ،7101منطقه آسيای جنوبغربی
را اينگونه تعريف میکند« :منظور از منطقه آسيای جنوب غربی منطقهای است که ايران
تقريباً در کانون آن قرار دارد و زيرسيستمهای منطقه خليجفارس (شام عربستان ،امارات،
کويت ،قطر ،عمان ،بحرين و يمن) ،خاورميانهی کوچک يا شامات (شام عیراق ،سیوريه،
]لبنان[ ،مصر ،ترکيه ،قبرس] ،اردن[ ،فلسیطين و ریيیم صهيونيسیتی) ،آسیيای مرکیزی
(شییام ترکمنسییتان ،ازبکسییتان ،تاجيکسییتان ،قزاقسییتان و قرقيزسیتان) ،قفقییاز (شییام
آذربايجان ،ارمنستان و گرجستان) و غرب شبهقاره هند (شام افغانستان و پاکستان) را در
بر میگيرد (رضایی و مبینی ،8811 ،ص.)242

کتب ،رسالهها و مقالت زيادی با تأکيد بر يک منطقه خاص در زمينه الگوهای امنيتی
در آسيای جنوب غربی و خاورميانه به رشته تحرير در آمده است.
بهطورکلی اغلب آثار تأليفی و ترجمهای موجود ،جنبۀ تئوريیک ،تیاريخی يیا توصیيفی
داشته و کمتر در صدد ارائه الگو بهويژه از منظر مطلوبيتهای جمهیوری اسیالمی ايیران
بهگونهای که در سند چشمانداز ذکر گرديده ،برآمدند.
همانطور که اشاره شد اين منطقه بر اساس اسناد بالدستی حوزه نفوذ و مانور اصیلی
سياست خارجی ايران است .بر همين اساس طراحی الگوهای امنيتی مورد نظر بر اسیاس
منافع حداکثری برای ايران ،در اين منطقه ،يکی از اهدا کالن سياست خارجی ،امنيتی و 709
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دفاعی ايران بوده است.
تحقق اهدا کالن اسناد بالدستی از جمله سند  7101در زمينیه سياسیت خیارجی و
امنيتی که منبعث از اسنادی مانند قانون اساسی ،سند امنيت ملی و سند چشمانداز دربیارۀ
موقعيت کشور در سطوح منطقهای و بينالمللی میباشد ،به برقراری الگوی نظیم امنيتیی
متناسب با بنيادهای سياست خارجی و امنيتی ايران اذعان میکند .جمهوری اسالمی ايران
نيز در همين چارچوب و بنا بر اصول و اهدا مندر در قانون اساسی و سیند چشیمانیداز
 7101در صدد دستيابی به جايگاه اول منطقهای در عرصههای مختلفی است کیه لزمیه
ني به آن ،عالوه بر ساير پيش نيازها ،ايجاد الگوها و ترتيبیات امنيتیی خیاص در منطقیه
آسيای جنوب غربی است.
بر همين اساس ،پرسش بنيادی که ايین مقالیه دربیارۀ چيسیتی الگوهیای امنيتیی در
خردهنظام های آسيای جنوب غربی در رابطه با ايیران مطیرح مییکنید ،عبیارت اسیت از:
مطلوبيت های دست يافتنی ايران متناسب با سند چشمانداز در کدام الگیوی امنيتیی قابی
جستجو و تحقق است و چه مالحظاتی بر آن مترتب است؟ مبتنی بر اين پرسش میتوان
چنين فرضيه ای را مطرح و مورد آزمون قرار داد :از ميان الگوهای اصلی امنيتی بر اسیاس
بنيادهای نظری شام موازنه قوا و نهادگرايی و هژمونی ،با توجه به اهدا سند چشمانداز
و مقدورات کشور ،الگوی موازنه قوا از قابليت تحقق و مطلوبيت بيشتری در آسيای جنوب
غربی برخوردار است .اين فرضيه با شيوه اثباتی و با رد فرضيههیای رقيیب کیه قايی بیه
امکانمندی و مطلوبيت الگوهای هژمونی و نهادگرايیاند ،مورد آزمون قرار مییگيیرد .در
اين تحقيق از روش ساختار-کارگزار و نيز روش تحليلی و کيفی استفاده مییشیود .بیرای
جمعآوری دادهها و تحلي هايی که امکانپذيری و مطلوبيت الگوها را تعيين مییکننید ،از
روش توفان مغزی و گروهبندی مباحثهای متمرکز و مصاحبه با نخبگان و صیاحبنظیران
حوزههای ديپلماسی ،امنيتی و سياست خارجی بهره بردهايم.

 .1سنخشناسی الگوهای امنیت منطقهای

نظام و الگوی امنیت منطقهای :نظام منطقهای ،کليتی منسجم يا غيرمنسجم،
متشک از دولتهای مرتبط است که ويژگی و عناصر ساختاری نسبتاً متجانس ،توأم با
روابط دو يا چندجانبۀ پيدا و پنهان دارد و با کليتهای مادون (کشورها) ،ماورا (نظام
بينالمل ) و همتراز خود (نظامهای منطقهای) روابط دو يا چندجانبه دارد .نظام منطقهای
بخشهای مجزا و در عين حال مرتبط با يکديگر دارد که شام بخش مرکزی
(بازيگران اصلی و فرعی) و بخشهای حاشيهای و پيرامونی( ،بازيگران کوچک و عناصر
مداخلهگر فرامنطقهای) میشود (همان .)211-212 ،خالصه نکات اساسی و کلی

 ،8814ص.)42
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مربوط به امنيت منطقهای و سنخهای آن در نظريههای مختلف روابط بينالمل به
شرح زير است:
 رئاليسم کالسيک بر اهميت سياست قدرت ( )Power Politicsو نظريه نئورئاليسمبر عنصر ساختار نظام بينالمل تأکيد میکند؛ اما در هر دو نظريه ،تأکيد بر اين است کیه
نظم منطقهای يا بينالمللی از طريق موازنه قوا ايجاد يافته و اسیتمرار مییيابید (مقتدرر،

 مبنای بعدی ،تکيه بر مسئوليت دستهجمعی قدرتها و تیالش بیرای ايجیاد امنيیتدستهجمعی دارد که در قالب کنسرت قدرتهای بزرگ فعاليت میيابد.
 سازوکار صلح پايدار مبتنی بر نظريۀ کانت بر مفاهيم نظم جمهوریخواهانه و صیلحدموکراتيک جهت ايجاد نظم و ترتيبیات امنيتیی تأکيید دارد و بیر آن اسیت کیه اسیتقرار
دموکراسی متضمن نظام امنيتی مبتنی بر صلح پايدار خواهد بود.
 ترتيبات امنيتی مبتنی بر سيطره يا هژمونی ديدگاه ديگری است که تحقق آن منوطبه وجود بازيگری هژمون در ابعاد نظامی ،سياسی و امنيتی است.
 بر اساس ديدگاه نهادگرايی ،نهادهای بينالمللی و منطقهای بیا توسیعه هنجارهیایرفتاری مورد وفاق و ايجاد اعتماد و تحکيم همکاری ميان کشیورها مییتواننید ترتيبیات
امنيتی جديدی در سطح منطقهای و بينالمللی به وجود آورند.
بر اساس نکات بال و نظريات مختلف چند عام اساسی در پيدايش الگوهیای امنيیت 777

منطقهای تأثير میگذارند که در جدول زير مشاهده میشود:
ردیف عوامل مؤثر بر پیرایش الگوهای امنیت منطقهای( :حسیییی
 2831ص )83
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2

ساختار نظام بینالملل و توزیع مجدد قدرت

1

نقش قدرتهای بزرگ

8

اقتصاد و تجارت

3

تحوالت و امور داخلی کشورها

5

رژیمهای امییتی

 .2دستهبندی انواع نظمهای بینالمللی و منطقهای:

چنانچه قدرت ،نحوه توزيع و ميزان قدرتمندی بازيگران را محور اساسی تبيين انیوا
نظم در سطوح بينالمللی و منطقهای بدانيم ،مییتیوان سیه نیو نظیم اسیتيالجويانه يیا
هژمونيک ،موازنه قوا و توزيع قدرت ميان چند بازيگر و ايجاد ترتيبیات تیوافقی نهیادی و
قاعدهمند در جهت توزيع قدرت را بازشناسی و دستهبندی کرد .اين دستهبندی مورد نظر و
استفادۀ تحلي گرانی مانند جان آيکنبری هست .آيکنبری سه نو نظم مهم يعنیی موازنیه
قوا ،نظم هژمونيک و نظم قانونی يا نهادی را برمیشمرد که قدرت در هر يک از آنهیا بیه
شيوۀ متفاوتی توزيع میگردد (.)Ikenberry,2004, p.23

جدول انواع نظمهای بینالمللی و منطقهای

نظم مبتنی بر
موازنه قوا
اصل
سازماندهنره

آنارشی

موانع تمرکز

ائتالفهای

قررت

موازنهبخش

منبع ثبات

تعادل قدرت

نظم هژمونی

نظم قانونی د نهادی

سلسلهمراتبی

حکومت قانون

نبود مانع

نهادها و قواعد الزامآور
محدودیت در اعمال قدرت

برتری قدرت

و بازگشت به وضعیت
دیگر نظمها

 .3بررسی الگوی نظم امنیتی مبتنی بر موازنه قوا
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در توضيح اين مطلب بايد افزود ،به صورت تاريخی ،نظیمهیای بیينالمللیی از حالیت
استيالجويی و هژمونيک به سوی موازنه قوا و تیا حیدودی در مسیير الگوهیای نهیادی ی
قانونی تطوّر يافته است .اما در سطوح منطقهای چنين ترتيب و تحولی به چشم نمیخیورد
و ممکن است در هر منطقهای يکی از اين نظمها ،تحیت تیأثير محیيط بیازی ،بیازيگران
منطقهای و فرامنطقهای و موضوعات امنيتی آن منطقه به وجود آيد.
در خصوص مناطق پيرامونی ايران ،انوا اين نظمها بهگونهای که در بخشهای آتیی
بر آن اشاره میشود ،به چشم میخورد .حال هر يک از سه نو نظم موازنه قوا ،هژمونيک
و نهادی را توضيح میدهيم و سپس اين الگوها را در مناطق پيرامیونی ايیران را بررسیی
میکنيم.

رئاليست ها به رغم تنو ديدگاهها و طبقهبندی هیای متعیدد بیر سیه مبنیای تحليلیی
مشترک در تبيين وضعيت و عملکرد دولت در عرصه آنارشيک و رقابتی نظیام بیينالملی 773

تأکيد دارند (اسمیت و بیلیس ،8811 ،ص .)841
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رئاليسم يا واقعگرايی يک رهيافت کلی در سياستهای بينالمللی است .رئاليسم يیک
تئوری واحد نيست؛ بلکه تئیوری هیای مختلفیی پيرامیون واقیعگرايیی در سياسیتهیای
بينالمللی وجود دارد .اما اکثر واقعگرايان اساسا دربارۀ ماهيت سياستهای بیينالمللیی در
اين موضوعات متفقالقولاند:
اول اينکه واقع گرايان بر اين باورند که حکومیتهیا مهیمتیرين بیازيگران در عرصیه
سياستهای بينالمللیاند؛ از اين رو تالش دارند که بيشیتر از همیه رفتیار حکومیتهیا را
تشريح نمايند تا رفتار افراد يا عاملين و بازيگران فراملی مث گروههای قیومی و میذهبی
پراکنده در چند کشور يا شرکتها و سازمانهای چندمليتی.
دوم اينکه رئاليستها آنارشی ی يیا فقیدان يیک حاکميیت عمیومی ی را يیک ويژگیی
متمايزکننده در حيات بينالمللی به شمار میآورند .در فقدان يک حاکميت مرکزی جهیت
اجرای توافقات يا تضمين امنيت ،حکومتها مجبورنید ،بیرای حمايیت از منیافع خیود بیه
امکانات خويش متکی باشند (عسگر خانی ،8812 ،ص.)44-48
نکته سوم اينکه رئاليستها بر اين فرضاند که حکومتها به دنبال بهحیداکثررسیاندن
قدرت يا امنيت خودشان میباشند .برخی از واقعگرايان قیدرت را بیه منزلیه هید تلقیی
میکنند؛ درحالیکه برخی ديگر قدرت را ابزاری برای رسيدن به امنيت میدانند.
نکته چهارم اين است که رئاليستها معمولً گمان دارند دولیتهیا بیرای رسیيدن بیه
قدرت يا امنيت از سياستهای منطقی پيروی میکنند.
پنجم اينکه نظر واقعگرايان معمولً اين است که حکومتها برای ناي آمدن به اهدا
خود در سياستهای بينالمللی به تهديد يا استفاده از نيروهای نظامی متوس میشوند.
ششم اينکه رئاليستها بر اين باورند که جنبههايی از نظام بينالمللی ی بهويیژه توزيیع
قدرت يا موازنه قوا در ميان کشورها ی مهمترين عوام و الگوهای اساسی در سياستهای
بينالمللی و سياست خارجی است .رئاليستها عوام حکومتی را در نظیر مییگيرنید؛ امیا
تأکيدشان بر عوام بينالمللی است (.)Brown,1995, 519
به نظر رئاليستهای اوليه ،سازوکار مبنايی که تنگنا يا معض امنيت از طريق آن حی

میشود ،نوعی برقراری موازنه قوا ميان دولت -ولو به صورت بیثبات و موقتی -است که
رهبران سياسی بهگونهای اختياری برمیگزينند .رئاليستهای ساختاری هم تأکيد دارند که
در نظام خودياری ،حتی اگر سياست آگاهانه برای تقويت موازنه قوا وجود نداشته باشد ،به
صورت خودکار اين موازنه به منصه رهور میرسد (اسمیت و بیلیس ،8811 ،ص.)841
برخی از رئاليست ها مانند استفن والت بر موازنۀ تهديد ،مفهوم همزاد و مکم موازنیۀ
قوا (balance of threat) ،تأکيد دارند .تهديد ترکيبیی از قیدرت تهیاجمی دولیت ،تیوان
نظامی ،نزديکی جغرافيايی و نيات تجاوزکارانه احتمالی است .پس صیر داشیتن قیدرت
مهم نيست و ساير عوام نيز مهماند .منظور او اين است که آنچه در روابط ميان دولتها
حايز اهميت است ،صرفاً قدرت نظامی نيست؛ بلکه برداشت تهديدی آنها از يکیديگر نيیز
اهميت فراوان دارد .دولت ها در برابر آن دسته از دولتهايی دست به موازنه میزننید کیه
تهديدی فوری برای موجوديت يا منافع آنها باشیند (مشیرزاده ،8814 ،ص .)884جیدول

ردیف

شرایط تحقق الگوی نظم امنیتی مبتنی بر موازنه قوا

8

نحوه قطببیدی و توزیع قدرت میان دستکم دو قدرت میطقهای

2

حاکمیت اصل بقا محور و نگرش سیتی به امییت

8

معماگونگی امییت

4

ثبات ساختار و متعادلبودن نسبی رفتار دولتها در میطقه

4

غلبه رویکرد خوداتکایی یا اتکا به قدرتهای بزرگ در برقراری امییت
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زير شرايط تحقق الگوی نظم امنيتی مبتنی بر موازنه قوا را نشان میدهد:

 .4الگوی نظم امنیتی مبتنی بر هژمونی

نظم هژمونيک مانند موازنه قوا مبتنی بر توزيع قدرت ميان کشورهاست؛ ولیی بنیا بیر
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منطق متفاوتی عم می کند؛ روابط قدرت و مرجعيت در آن بیه جايگیاه سلسیله مراتبیی
بازيگران برمیگردد .در اين الگو برخی کشورها در جايگاه فرادسیت و برخیی در موقعيیت
فرودست قرار میگيرند؛ حتی اگر ميان آنها نوعی وابسیتگی متقابی وجیود داشیته باشید.
منطق قدرت در اين الگو کمابيش مشابه وضعيت سياست داخلی کشورهاسیت کیه در آن
عدهای فرمانده و عدهای فرمانبرند.
عالیترين شک نظام هژمونيک امپراتوری است که به لحیا نمونیۀ تیاريخی آن بیه
امپراتوری روم ارجا داده میشود .اشاره به اين مثال تاريخی در عين حیال گويیای ايین
واقعيت است که صر برخورداری از موقعيت هژمون بیهتنهیايی متضیمن بقیای قیدرت
هژمون و الگوی هژمونيیک نيسیت و ممکین اسیت تحیت شیرايطی ايین هیر دو رو بیه
اضمحالل روند (همان ،ص.)842
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هژمونی اساساً بر ايجاد نظام ارزشی اقتدارگرايانیهای در ميیان شیبکهای از دوسیتان و
متحدان تمرکز دارد .الگوی هژمونی بر اين فرض استوار است که تأثيرات زيانبار رقابت را
میتوان با حذ اص رقابت مهار نمود؛
تضعيف بازيگرانی که دارای ارزشها ،اعتقادات يا رويکردهای سياسیی و اسیتراتژيک
مخالفاند ،در سرلوحۀ کنشهیای هژمیونی قیرار دارد ( .)Kraig,2004, P.144بنیابراين
نظم مبتنی بر هژمونی با نظمهايی که بر پايۀ الگوی مبتنی بر موازنه قیوا يیا ریيیمهیای
امنيتیاند ،از لحا رويکرد کیامالً متفیاوت اسیت؛ زيیرا دو الگیوی اخيیر اصی رقابیت را
میپذيرند و تضمين میکنند که منافع بازيگران متفاوت در سطح حداقلی برآورده شود.
قدرت هژمون به دنبال ايجاد سيستمی هژمونيک است که اصول اساسیی ،هنجارهیا،
قواعد ،قوانين و رويههای اصلی نظم امنيتی را خود تعيين کند .بر اين اسیاس ،هژمیون از
ریيمهای خودايجادکننده حداکثر سود را میبرد و برای حفیظ نظیم هژمونيیک کالهیای
عمومی را در اختيار ديگر بازيگران داخ نظام قرار میدهد (.)Clark,2011, P.65-67

جدول زير شرايط تحقق الگوی نظم امنيتی مبتنی بر هژمونی را نشان میدهد.
ردیف

شرایط تحقق الگوی نظم امنیتی مبتنی بر هژمونی

1

وجود ساختار امنیتی مبتنی بر برتری یک قدرت

2

توانمندی امنیتسازی قدرت برتر

3

پذیرش برتری یک قدرت از جانب دیگر بازیگران منطقه

4

برخورداری قدرت برتر از نظام جامع و تعمیمپذیر فکری و سیاسی

5

توانمندی قدرت برتر در سطح جهانی یا دست کم در مناطق پیرامونی

 .5الگوی نظم امنیتی مبتنی بر امنیتسازی نهادی

اسمیت ،8811 ،ص.)81-21
تحول ديگر منجر به تقويت اين الگو را بايد بر تحول در مطالعات امنيتیی و گسیترش
حوزۀ مفهومی امنيت ارجا داد .در گذشته اين مفهوم عمدتاً وجه نظامی و سیختافیزاری
امنيت را منتق میکرد .اين تلقی از امنيت و ناامنی نافی امکان الگوسازی امنيتی نهادمند
ميان بازيگران رقيب بود .اما از اواسط دهه  7990بهويیژه پیس از روا الگیوی مطالعیات
امنيتی مکتب کپنهاگ و نشر آثار بیاری بیوزان و الیی ويیور بیهتیدريج مفهیوم امنيیت و
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بخشی از نظريههای چندگانه رايج و مورد بحیث در الگیوی امنيیتسیازی نهیادی در
مقاب رويکرد رئاليستی و مدل های موازنه قوا ريشیه در رويکیرد ليبرالیی دارنید .جیوهرۀ
رويکرد ليبرال نگرش خوشبينانه به ذات انسان و امکان جايگزين شدن همکاری در وقت
منازعه است .ليبرالها هم مانند واقعگرايان اص دولتمحوری در سياسیت بیينالملی را
میپذيرند؛ اما برای ساير کنشگران و نهادها و قواعید نيیز جايگیاهی درخیور قايی انید و
نظمهای امنيتی در سطوح منطقهای و جهیانی را حاصی نیو تعامی و چانیهزنیی همیه
بازيگران دربارۀ طيف وسيعی از موضوعات مییداننید .تشیديد وابسیتگی امنيتیی متقابی
کشورها به يکديگر ،فعالشدن نهادهای بينالمللی و ریيمهای بينالمللی ،مقبوليتيیافتن
مذاکره و چانهزنی اين رويکرد را به رقيب جیدی رئاليسیم بیدل کیرده اسیت (بیلدیس و
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حوزههای سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی زيستمحيطی را در بر گرفیت .ايین بسیط
حوزۀ مفهومی و پويا و سيالنگری امنيت موجب درهمشکستهشیدن نگیرههیای سینتی و
امکانسنجی همکاری و نهادسازی برای ح مسائ مشترک امنيتی حتی با رقبای سیابق
می شد .به اين ترتيب در کنار رقابت در پارهای عرصهها ،دست کم در برخی عرصههیای
ديگر میتوان از رقابت به همکیاری بیر مبنیای توافیق و نهادسیازی روی آورد (بدوزان،
 ،8818ص.)84-82

سال شانزدهم /شماره شصت و سوم  /پاییز 29

771

البته الگوی امنيتسازی برمبنای ترتيبات نهادی و قواعد مورد توافق صیرفاً خاسیتگاه
ليبرالی ندارد .پس از پايان جنگ سرد ،حتی برخی نظريهپردازان نو واقعگرا ماننید چیارلز
گالسر ،با وجود پذيرش اصول و مفروضیههیای رئاليسیم ،معتقدنید درمجمیو شیرايط و
موقعيتهايی متصور و موجود هست که در صورت تحقق آنها رقبا و دشمنان میتوانند به
بهترين وجه به جای رقابت از طريق همکاری دست کم به بخشی از اهدا امنيتیی خیود
دست يابند .در چنين شرايطی دولتها همکاری را بر رقابت ترجيح میدهند.
از اين منظر از غلبۀ «آنارشی» و «خودياری» بر روابط ميان دولتها الزمیاً نمییتیوان
نتيجه گرفت که کشورها محکوم به رقابت ابدی منجر به منازعه و جنگاند؛ بیرای مثیال
مواجهه کشورها با عدم قطعيت و ترديد در فرجام رقابت و تینش يیا مسیابقه تسیليحاتی،
مانند وضعيت دهههای  7910-7910جهان ،دولتها را به سمت نهادسازی بیرای تحقیق
امنيت مشترک به جای رقابت سوق میدهد .بهواقع دلي رويکرد دولیتهیا بیه همکیاری
آگاهی به مخاطرات است ،وقتی که هر کشوری بیه دنبیال منیافع نسیبی و دسیتاوردهای
نسبی در جهان نامتعين باشد .حتی برمبنای ادبيات «تنگنای امنيتی» بهتر است بیه جیای
بهحداکثررساندن منیافع و دسیتاوردها ی کیه سیبب شیک گيیری دور جديیدی از رقابیت
تسليحاتی و کاهش امنيت در بلند مدت میشود ی برابری و همکیاری در قالیب نهادهیا و
ریيمهای امنيتی را بپذيريم (بیلیس و اسمیت ،8811 ،ص 421و .)121
بر همين اساس مشاهده میشود که همکیاریهیای کشیورها از دهیه  7990بیه بعید
افزايش در خور مالحظهای داشته است .نارران ايین ويژگیی را «منطقیه گرايیی نیوين»

میخوانند .نکته مهم در بحث منطقهگرايی نوين ،اعتقاد به وجود رابطه پويا ميان تحولت
در موضوعات و مناطق مختلف جهان است .در همان حال که کشورهای يک منطقیه بیر
يکپارچگی و همگرايی اقتصادی خود میافزايند تأثير اين همگرايی و نهادسازی در ادامیه
در ساير مناطق جهان و حتی در ابعاد غيراقتصادی از جمله حوزههای سياسی و امنيتی نيز
مشاهده میشود (همان .)8842 ،جدول زير شرايط تحقق الگوی نظم امنيتیی مبتنیی بیر
اعتمادسازی را نشان میدهد:
ردیف

شرایط تحقق الگوی نظم امنیتی مبتنی بر امنیتسازی نهادی

1

ایجاد سازوکارها و نهادهای مورد توافق برای مدیریت امییت میطقهای

8

همپوشانی و وابستگی متقابل دولتهای میطقه

3

ثبات سیاسی کشورهای میطقه

5

مبانی هویتی موجد همگرایی

6

تغییر رویکرد امییتی کشورها از بقامحور به توسعهمحور

 .6خردهنظامها و موضوعات امنیتی در آسیای جنوب غربی

بر اساس معيارهای متعدد و متنوعی میتوان مناطق را دستهبندی و بازشناسیی کیرد؛
مانند جغرافيا ،اقتصاد يا امنيت .چنانچه بنا بر هر يک از ايین معيارهیا دو يیا چنید کشیور
مشترکات درخور توجه با يکديگر و وجوه مميزهای از ساير کشیورها داشیته باشیند ،يیک
مجموعه منطقهای مجزا را شک میدهند.
بسته به بازيگران و امنيتیکردن چه کسیی يیا چیه چيیزی ممکین اسیت منطقیه يیا
مالحظات امنيتی مترتب بر آن تغيير کند ،لذا امنيیت در يیک منطقیه ،چيیزی اسیت کیه
بازيگران آن را میسازند (بوزان ،8812 ،ص .)41بر اين اساس ،تکوين منطقهگرايی در
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2

تابو شدن جیگ به عیوان الگوی حل میازعه

مناطق مختلف پيرامونی ايیران را مییتیوان بیر پايیه شیک گيیری منیاطق در چیارچوب
مؤلفه های یئوپليتيک يا مسیائ امنيتیی تشیريح کیرد .بیر همیين اسیاس تقسیيمبنیدی 779

خردهنظامها و موضوعات امنيتی را بر اساس مؤلفههای یئوپليتيکی و امنيتی ايران توضيح
میدهيم:
1ـ .6خردهنظامهای امنیتی در آسیای جنوب غربی

الف) شامات :کانون اين منطقه از همان ابتدا ،شیک گيیری ریيیم صهيونيسیتی در
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سال  7911بوده است .در دهههای  10و  90نيز توافقات صلح و شیک گيیری حکومیت
خودگردان فلسطينی هم از دامنه منازعه عربییاسراييلی نکاسیت؛ بیالعکس شیک گيیری
کنشگران غيردولتی مانند حزباهلل ،حماس ،جهاد اسالمی و همچنين حمايت دولتهیای
خط مقدم جبهه مقاومت مانند ايران و سوريه بر پيچيدگیهای امنيتی اين منطقیه افیزود.
نکته درخور توجه در اين وضعيت ،تقويت بُعد اسالمی منازعه و کمرنگ شدن بُعید عربیی
آن در دهههای اخير میباشد ( .)Jones,2009, P.107-108نکتیه ديگیر در تحليی
منطقهگرايی در حوزه شامات ،زادهشدن اين منطقه با جنگ ،قدمت ،شدّت و چندليه بودن
منازعه می باشد .نکتۀ بعدی تأثيرپذيری ترتيبات امنيتی اين منطقه از حضور و نفوذ عميق
قدرتهای بزرگ بينالمللی و نيز قدرتهای منطقهای ماننید ترکيیه ،مصیر ،عربسیتان و
ايران میباشد.
ب) خلیجفارس :وقو انقالب اسالمی منجر به فروپاشیی نظیام امنيتیی دوسیتونی
ايران و عربستان گرديد .با وقو جنگ تحميلی عراق عليه ايران ،گونهای الگوی مشارکتی
تحت عنوان شورای همکاری خليج فارس ی  GCCی ميیان شیش کشیور جنیوبی خلیيج
فارس در  7917به وجود آمد .حمله عراق به کويت نقطه عطف تحول در ترتيبیات امنيیت
منطقهای خليجفارس بود .با دعوت شورای همکاری از برخی قدرتهای منطقیهای ماننید
مصر و سوريه ،ترتيبات ديگری تحت عنوان  1 + 3شک گرفت که در ماجرای آزادسازی
کويت نقشآفرين گرديد؛ بهگونهای که نيروهای اين کشورها همراه با متحدين در عمليات
نظامی عليه عراق مشارکت نمودند .همچنين در اواخر جنگ تحميلی عیراق عليیه ايیران
بهويژه پس از بحران حمله به نفتکشها و بهطورمشخص بعد از حضور اشغالگرانۀ عراق
در کويت و تقاضای اين کشور از قدرتهای جهانی ،ترتيبات امنيت منطقهای تحتِ تیأثير

حضور نظامی آمريکا و متحدين غربی آن و در قالب حمايت از امنيت اعضای ايین شیورا
دچار تحول گرديد که اين وضعيت تا کنون استمرار يافته است .در عين حال شورا با وجود
فرازونشيب ها همچنان باقی مانده و موجب شک گيری برخی توافقات و ايجاد هنجارهای
مشترک و همکاری های امنيتی ميان کشورهای عضو و قدرتهیای جهیانی شیده اسیت
(.)Bonine,2003, 12-14
پ) قفقاز و آسیایمرکزی :اين دو منطقه مناطق یئوپليتيکی نورهوریاند که پس

ج) غرب ایران :هر چند ترکيه و عراق به لحا یئوپليتيک در منیاطق ديگیری نيیز
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از فروپاشی شوروی سابق و از دهه  ،7990پا به عرصه حيیات امنيتیی منیاطق پيرامیونی
ايران گذاشتند .بهتدريج با افزايش منازعات و جنگهای داخلی در برخی کشورها ،تقويیت
تمايالت جدايیطلبانه و هويتگرايانه از روسيه و نيز برخیی اختالفیات و کشیمکشهیای
حتی منجر به جنگ ميان بعضی دولتهای اين دو منطقه و نيیز افیزايش حضیور و نفیوذ
آمريکا و غرب و تالش برای دسترسی به منابع انریی در اين مناطق ،بیه ويیژه در قفقیاز
ترتيبات امنيت منطقهای دستخوش دگرگونی گرديد؛ بهگونه ای که در قفقاز با ورود ناتو و
ائتال نانوشته آذربايجان و گرجستان و آمريکا عمالً نهادهای امنيتیی پيشیين کیارکرد و
اثربخشی خويش را از دست دادند و با بالگرفتن بحران قرهباغ عرصه برای نقیشآفرينیی
ترتيبات جديدی تحت عنوان گروه مينسک فراهم شد ( .)Buzan,2003, P.145-146در
آسيایمرکزی نيز با تالش روسيه برای احيای مجدد قدرت و نفوذ خويش در اين منطقه و
با توجه به تمايالت اقتصادی روبهگسترش چين در آسيای مرکزی و با نظر به مشیکالت
امنيتی ناشی از بحران افغانستان و تشديد افراطگرايی مذهبی و همچنين تماي شماری از
کشورها برای ممانعت از توسعه نفوذ آمريکا و غیرب در منطقیه ترتيبیاتِ جديیدی تحیت
عنوان پيمان شانگهای پديد آمد (.)Bonine,2003, 15

قرار می گيرند ،اما به اعتبار مسائ ايران و به شرحی که آمد و بنا به مالحظیات و ترتيیب
زير منطقۀ امنيتی غرب ايران را شک دادهاند .عراق پس از شکست در تهاجم نظامی بیه
کويت در  7997و در پیی آن تيرگیی روابیط ايین کشیور بیا اغلیب کشیورهای عربیی و
قطعنامه های شورای امنيت و حضور نظامی آمريکا در منطقه و محاصیره و محدودسیازی 737

اين کشور و بهطورخاص به دلي تمرکز بحران در عیراق عمیالً امکیان نقیشآفرينیی در
منطقه خليج فارس را از دست داد و مسائ امنيتی آن بيشتر با سوريه ،ترکيه و ايران گیره
خورد؛ ازاينرو روابط و بهويژه گره های امنيتی بغداد با تهیران ،دمشیق و آنکیارا تعميیق و
گسترش بيشتری پيدا کرد .اين چهار کشور در مقابله با تجزيهطلبی کُردی و حفظ تماميت
سرزمينی عراق کمابيش دغدغه مشترکی داشتند .در همين راستا اجالس سهجانبه ايیران،
سوريه و ترکيه طی سالهای دهه  7990شک گرفت و جلسات و نشستهای آنبهطیور
مرتب در سطح وزرای خارجه سه کشور و بيشتر بر سر مسئله امنيتیی منیاطق کردنشیين
تشکي میگرديد (صفوی ،8818 ،ص .)818-11
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پس از حمله آمريکا به عراق در سال  3003ی در جريان جنگ دوم خلیيج فیارس ی و
در پی فروپاشی ریيم بعثی و به رغم اختال نظر موجود همسايگان عراق درباره آينده اين
کشور و با وجود استمرار و حتی تشديد تيرگی روابط عراق با کشورهای عربی منطقیه بیه
دلي تشکي دولت شيعی در اين کشور و کاهش نقیش اهی سینت در عرصیه قیدرت و
صحنه سياسی عراق ،ترتيبات جديدی در قالب اجالس امنيتی کشورهای همسايه عراق -
متشک از ايران ،ترکيه ،سوريه ،اردن ،عربستان و کويت ی شک گرفت که حیول مسیائ
امنيتی عراق بود و جلسات آن تا سالها در سطح وزرا تشکي میگرديد .اين ترتيبات نيیز
فاقد ارتباط وثيقی با منطقه یئوپليتيکی خليجفارس بود و بيشتر تحت تأثير تمرکز بحیران
در عراق و محوريت اين کشور در مسائ امنيتی منطقه پيرامون خود بود (برزگر،8812 ،
ص.)84-82
بروز چالش های امنيتی ناشی از حضور نيروهای اشیغالگیر در عیراق و شیک گيیری
مقاومت ضداشغال در اين کشور از يک سو و وقو درگيریهای عميق و گسترده میذهبی
و تروريستی ميان نيروهای سنّی و دولت شيعی بهويژه نقش منفیی کشیورهای عربیی در
ادامه و تشديد بی ثباتی و بحران امنيتی در عراق و همچنين استمرار روابط سرد و تيیره و
پرتنش اين کشور با کشورهای عربی به سبب گسست دولت شيعی عراق بیا دولیتهیای
سنّی منطقه ی از ديگر سو و در شرايطی که ايران ،ترکيه و سوريه در ابتدا مخالف حمله و

د) شرق ایران :با پايان جنگ سرد و از دهه  7990تحت تأثير تحولت افغانسیتان و
پاکستان ،منطقه امنيتی شرق ايران به شک امروز درآمد .ريشهها و پيامیدهای منطقیهای
بیثباتی در افغانستان و مداخله دولت و کنشگران غيردولتی مورد حمايت پاکستان ماننید
طالبان و القاعده ،نه تنها مداخله خارجی و اشغال افغانستان را در پی داشت؛ بلکیه مسیائ
داخلی پاکستان و روابط اسالم آباد با تهران را نيز عميقاً تحیت تیأثير قیرار داد .همکیاری
ائتال ضدطالبان در دهیه  7990متشیک از ايیران ،هنید ،روسیيه و کشیورهای آسیيای
مرکزی ،پس از سقوط کابی و ورود اشیغال گرانیه نيروهیای ائیتال در سیال  3007بیه
افغانستان وسعت و گسترش يافت .ترتيبات نو مؤثر بر اين منطقیه نيیز در قالیب توافقیات
اجالس بُن و اجالس چندگانه بينالمللی در میورد بازسیازی افغانسیتان و بُین دوم شیک
گرفت (حقپناه و رحیمی ،8811 ،ص.)224
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سپس مخالف ادامۀ حضور اشغال گرانه آمريکا و متحیدين ايین کشیور در عیراق بودنید و
به ويژه ايران و ترکيه که در صدد ايجاد ثبات و حمايت از دولت مرکزی برآمدنید ،موجیب
شد اين منطقه به صحنه منازعه و نقشآفرينی دولتهای رقيب تبدي گیردد و همچنیان
نقش و موقعيت کانونی خويش را در تحولت امنيتی منطقیه حفیظ نمايید و بیر واقعيیت
وجودی حوزه امنيتی غرب ايران تأکيد نمايد و مهر تاييد زند؛ درحالیکیه همچنیان هیي
پيوندی با مسائ امنيتی کانون یئوپليتيک خليجفارس ندارد ( Fawcett and Gandois,
.)2010, P.621-623
تضعيف ترتيبات امنيتی سابق در حوزه عراق به ويیژه بیه دليی سسیتشیدن و عیدم
تشکي اجالس کشورهای همسايه عراق و استمرار حضور نظامی آمريکا در اين کشیور و
منطقه از يک سو و در پی تمديد و تثبيت بودن حضور نظامیاش در عراق و از سوی ديگر
مخالفت و تحرکات جريانهای داخلی رقيب دولت مرکزی با ادامه اشغال و حضور نظامی
آمريکا و نيز تغييرات مکرر موازنه قدرت و بلوکبندیهای جريانهای رقيیب سياسیی بیر
ضد دولت مرکزی موجب تداوم مناقشات و چالشها در عرصیه امنيیت منطقیهای شید و
منطقه غرب ايران را به عنوان يک منطقه امنيتی مستق ی و بدون هرگونه پيوند عميق و
وثيق با ديگر حوزههای یئوپليتيک خصوصاً خليجفارس ی معرفی و تثبيت نمود.
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بر اساس تجزيه و تحلي پويشهای منطقهای و به روش اسیتقرايی مییتیوان گفیت
مسائ امنيتی مناطق جنوب غیرب آسیيا موضیوعات منطقیهای پايیداری را رقیم زد کیه
بازشناسی و تحلي امنيت در اين منطقیه بیدون درنظرگیرفتن آنهیا و مالحظیه تیأثيرات
چندليه و مستمرشان امکانپذير نيست .درواقع اين فرايندها دستور کیار ترتيبیات امنيیت
منطقهایاند و علیالقاعده بازتعريف يا تغيير در نظمهای منطقهای و بيان هرگونه الگو بايد
به معنا و در حکم ارائه چارچوبی برای ح و فص موضوعات برآمده از اين مسائ باشید؛
وگرنه قابليت اجرا نخواهد يافت.
موضوعات ) (Issuesپايدار امنيتی جنوب غرب آسيا که بیا اسیتقرای مسیائ امنيتیی
پيشگفته به دست آمدهاند ،عبارتاند از:
 غلبه منازعات سياسی و سرزمينی بر روابط اغلب بازيگران؛ گسترش خيزشهای مردمی به نام «بيداری اسالمی» در اغلب کشورهای منطقه؛ تعارضات هويتی منجر به افزايش منازعات داخ کشورها و کشيدهشدن آن به سطحمنطقهای؛
 تروريسم؛ وجود دولتهای ضعيف و ورشکسته در کنار قدرتهای منطقهای. .7ارزیابی نسبت قدرت کنشگران و جمهوری اسالمی ایران در آسیای جنوب غربی

بر پايه پيشفرضهای مقدمه ،حال به ارزيابی موقعيیت ايیران در منطقیۀ هید بیه
تفکيک خردهنظامهای منطقهای ،در چارچوب ارزيابی نسبت قدرت بیازيگران بیا ايیران و
پيامدهای امنيتی آن و همچنين تهديدها و فرصتهای آن برای ايران خواهيم پرداخت.
8د .2غرب ایران :نسبت ايران با ترکيه در منطقیه امنيتیی غیرب ايیران بیه دليی
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محدوديتها و قابليتهای طرفين متوازن ارزيابی میشود و هي يک بر ديگیری برتیری
درخور توجهی ندارد؛ ضمن آنکه دو کشور به رغم برخی رقابتها و چالشها بر سر بعضی
موضوعات از موقعيت و قدرت تهديدکنندگی برتر و بالتری نسبت بیه ديگیری برخیوردار

با توجه به محدوديت منابع و ثروتهای مادی ،فضای امنيتی حاکم بر منطقه ،سیوابق
درگيریهای طولنی ،اختالفات با کشورهای همجوار و دولت مرکزی عراق و محیدوديت
در گسترش مناسبات و سیرمايهگیذاری هیای اقتصیادی و زيربنیايی ،قیدرت اقتصیادی و
ررفيتها و همکاریهای اقليم کُردنشیين در مقايسیه بیا ايیران بسیيار محیدود ارزيیابی
میشود؛ بهگونه ای که نيازمند ارتباطات اقتصادی و حم و نق کال و انتقیال خیدمات از
ايران به اين منطقه میباشد.
2د .2خلیجفارس :در خردهنظام امنيتی خليج فارس ،جمهیوری اسیالمی ايیران بیا
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نيستند .البته بايد اذعان نمود بخش قاب توجهی از اين وضعيت متوازن نه صرفاً ناشیی از
محدوديتها و ناتوانیهای طرفين ،بلکه ناشی از اراده سياسی حکومیتهیای دو کشیور و
محاسبه هزينه ی فايده و سودمندنبودن تغيير اين موازنه و تعادل برای دو کشور است.
در يک برآيند کلی و در سنجش الگوی دوستی ی دشمنی ميیان دو کشیور ،عیراق در
شرايط همکاری و همسويی با ايران قرار دارد و بهسبب فقدان نقش منطقیهای جیدی در
خليجفارس ،شامات و در مناسبات بينالمللی نهتنها کنش ضدايرانی ندارد ،بلکیه بیهدليی
محدوديتهای قدرتی و رويکردهای حاکم بیر آن از تیوان و اراده سياسیی بیرای رقابیت
منطقهای با ايران نيز برخوردار نيست.
بدين ترتيب و با نظر به مالحظات پيشگفته و با وجود برخی کینشهیای ضیدايرانی
بعضی نخبگان ،سازمانها و نهادهای حکومتی ،گروهها و جريانهای سياسی فروملّی و نيز
کنشگران غربی و عربی فعال در عیراق و بیا وجیود لينحی مانیدن بسیياری از مسیائ
اختالفی ميان دو کشور از جمله قیرارداد  7911و قطعنامیه  ،191بیهطیورکلیی ،عیراق از
موقعيت و نقش تهديدکنندگی جدّی بر ضد ايران برخوردار نمیباشد .البتیه ايین همیه در
شرايطی است که ساخت سياسی و توزيع قدرت در عراق به شک کنونی حفظ میشیود و
تغيير جدی در آن رخ نمیدهد (برزگر ،8812 ،ص.)84

کنشگران متعدد منطقهای و فرامنطقهای همچون عربستان ،امارات ،قطر ،بحرين ،کويت،
عمان ،آمريکا ،انگليس و ساير نيروهای متحد غربی مواجه است .همچنين در اين منطقیه
اشکال مختلفی از قدرت سنتی تا مدرن با سیطوح قیدرت متفیاوت و متنیوعی بیه چشیم 731
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میخورد؛ از قدرت سنتی عربستانی بزرگترين و قدرتمندترين دولت عربی خليج فیارسی
که قدرت آن عمدتاً متکی به منابع غنی نفت است تا قیدرت ذرهای قطیر کیه اساسیاً بیر
قدرت ديپلماسی و رسانهای استوار است و نيز امارات با ررفيت ترانزيتی و تجاری خويش.
اما هي يک با قدرت چندبعدی و چندليه و پيچيدۀ ايران قاب مقايسه نيستند و نخواهند
بود.
البته همه اين بازيگران در عرصه قدرت و امنيت در موضع برتری قرار ندارنید؛ امیا در
اتحاد و ائتال با آمريکا و قدرتهای فرامنطقهای صرفاً ررفيتی برای ايجاد توازن با ايران
پيدا کردهاند .در اين راستا بايد افزود حتی اتحیاد و ائیتال سیازی درونمنطقیهای نيیز از
قابليت توازنبخشی با ايران برخوردار نبوده است؛ آنگونه که شورای همکاری خليجفارس
تا کنون فاقد کارايی و اثربخشی امنيتی برای اين بازيگران بوده است که البته اين فقیدان
کارا يی دلي متعددی دارد که اشاره به آن در اين بخش ضرورتی ندارد.
در يک جمعبندی می توان وزن ،موقعيت ،قدرت و جايگاه ايران در خلیيجفیارس را در
مقايسه با ديگر بازيگران در اين منطقه برتر ارزيابی کرد؛ اما وجود بیازيگر فرامنطقیهای و
اتحاد و ائتال های شک گرفتۀ عموماً ضدايرانی يا محدودسازی شده برای ايران موجیب
پيدايی نوعی موازنه در م نطقیه شیده اسیت .ايین موازنیه ناشیی از توانمنیدیهیا و البتیه
محدوديتهای هر يک از بازيگران در اين منطقه در مقاب يکديگر میباشد.
8د .2شرق ایران :جمهیوری اسیالمی ايیران در نسیبت بیا بیازيگران منطقیهای در
خرده نظام امنيتی شرق ايران از موقعيت برتری برخوردار اسیت؛ امیا بیا توجیه بیه برخیی
محدوديتها و آسيبپذيریهای داخلی و نيز حضیور و نفیوذ قیدرتهیای فرامنطقیهای و
منطقهای رقيب و همگرايیهای ميان آنها عمالً اين برتری به موازنه تبدي میشود که در
شک دهی به الگوی امنيتی در اين منطقه اثر تعيينکنندهای دارد.
آمريکا نيز به رغم برتری درخور توجه نظامی و تیالش بیرای تثبيیت حضیور و حفیظ
پايگاه های نظامی در افغانستان ،پس از خرو بخش اعظم نيروهای ائیتال از  3071بیه
بعد ،به دلي وجود چیالش گیران داخلیی افغانسیتان و مخالفیتهیای ايیران و پاکسیتان،
همراهینکردن متحدان اين کشور و محدوديتهای ناشی از جنگ فرسايشی و هزينههای

نظامی هنگفت و مشکالت اقتصادی آمريکیا و غیرب در پشیتيبانی از حضیور نظیامی در
منطقه در شرايط کنونی قادر به ايفای نقش هژمون و ايجاد نظیام امنيتیی مطلیوب خیود
نيست و در موازنه با ساير قدرتها قرار دارد.
بخشی از اين موازنه تحت تأثير اختال هیای سیه ضیلع قیدرت در منطقیه خصوصیاً
اختال آمريکا و افغانستان با پاکستان و هند با پاکستان بر سر تروريسم و القاعده اسیت
که موجب تضعيف موقعيت پاکستان و برقراری نیوعی تیوازن ميیان ايیران ی پاکسیتان و
آمريکا گرديده است.
4د .2آسیایمرکزی و قفقاز :مروری بر مجمو شرايط و مسیئلههیا و موضیوعات

4د .2شامات :در منطقه شامات به رغم برتیری هسیته ای اسیرايي  ،برخیورداری از
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امنيتی ايران در اين مناطق نشان میدهید ايیران در ايین دو منطقیه اگرچیه برخیوردار از
موقعيت فرادست برای شک دهی يا مشارکت مؤثر در ترتيبات امنيت منطقهای نيست ،بیا
تهديدهای جدی ،فوری و ديرپای امنيتی در آسيای مرکزی و قفقاز هیم مواجیه نيسیت و
عمدتاً با رويکرد فرصتمح ور به مسائ امنيتی در ايین دو منطقیه نظیر دارد .بايید افیزود
هرچند ايران در مقايسه با قدرت برتر روسيه و حتی سیاير رقبیا از تیوان و قیدرت شیايان
توجهی در اين دو منطقه برخوردار نمیباشد ،به دلي نفوذ و پيونیدهای سینتی ،تمیدنی و
فرهنگی در آسيای مرکزی و قفقاز و موقعيت یئواستراتژيک و بیبدي خويش در برقراری
پيوند ميان کنش گران در دو محور شیمال ی جنیوب و شیرقی ی غربیی ،همچنیين برخیی
ررفيت ها در عرصه قدرت نرم و هوشمند و نيیز وجیود چیالشهیای جیدی ميیان ديگیر
بازيگران با يکديگر و مناقشات منطقه ای از توان و قدرت تأثيرگذاری نسبی و متناسب بیا
خويش برخوردار است و به عنوان يکی از بازيگران صاحبنفوذ و مؤثر در آسيای مرکزی و
بيش از آن در قفقاز شناخته میشود (زارعی ،8811 ،ص.)881

حمايت قدرتهای جهانی ،بهويژه آمريکا ،شکا ها و واگرايیهای ميان کشورهای عربیی
و متقابالً فشارهای ناشی از تحريمها بر ايران ،محدوديتهای نظیامی ،بُعید جغرافيیايی و
چالش های متأثر از واگرايی ميان ايران و برخی کشورهای عربی منطقیه ،رفتیار رقیابتی و
محدودکنندۀ ترکيه ،ايران به دلي ررفيتهای اسالمی ،ايستادگی جريان مقاومیت ،تیوان 731

نامتقارن نظامی ی امنيتی ،قدرت نرم برتر و البته فقدان مشروعيت اسرايي  ،گیرايشهیای
ضدصهيونيستی مردم منطقه به ويژه در فلسطين ،لبنان ،مصر ،ترکيه و برخیی کشیورهای
عربی ديگر منطقه و همسويی جريان های جهادی توانسته عالوه بر موقعيت بازدارنیدگی،
نقشی موازنهبخش در برابر اسرايي و متحدان غربی آن ايفا نمايد.
 .8ارزیابی نسبت موضوعات امنیتی با جمهوری اسالمی ایران در آسیای جنوب غربی

اکنون برای ارزيابی وضعيت امنيتی جمهوری اسالمی ايران در خردهنظامهای امنيتیی
آسيای جنوب غربی و پس از ارزيابی نسبت قدرت کنشگران و جمهوری اسیالمی ايیران
به ارزيابی نسبت موضوعات امنيتی در اين خردهنظامها با جمهوری اسالمی ايران از منظر
تهديد ی فرصت خواهيم پرداخت:
8د .1منازعات سیاسی د سرزمینی :آن دسته از منازعات سياسی و سرزمينی کیه
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مستقيماً به ايران برمیگردند ،بهويژه منازعات سياسی و سرزمينی با دولتهای هیمجیوار،
عالوه بر آنکه تهديد مستقيم امنيتی برای کشور محسوباند ،به جهت تضیعيف موقعيیت
منطقهای ايران وجه تهديدکنندگی دارند؛ زيرا در اين موارد کشیورهای ضیعيفتیر اغلیب
میکوشند از طريق جلب همراهی و حمايت قدرتهای بزرگ ( )Band Waggoningيیا
از طريق سازوکار اتحاد و ائتال با يکديگر به مهار و موازنهسازی با ايران روی آورند کیه
حاص آن انزوا و تصعيد تهديدها برای ايران خواهید بیود .اخیتال ايیران بیا جمهیوری
آذربايجان ،امارات متحده عربی ،عراق دوران بعث و صدام ،کويت و عربستان و بحرين از
جمله اين منازعات تهديدکننده به شمار میآيند .تداوم و تشديد ايین نیزا هیا بیا تحميی
قاعدۀ حاص جمع جبری صفر بر رقابتهای منطقهای مانع از اعتمادسیازی ،نهادسیازی و
ايجاد ترتيبات امنيتی با مشارکت ايران در راستای امنيت دستهجمعی و در نتيجه تضیعيف
الگوی نهادی میشود( .عبراهلل خانی ،8811 ،ص.)42-48
سطح ديگر منازعات سياسی و سرزمينی که ميان ساير کشورها وجود دارد ،آميزهای از
فرصت ها و تهديدهای امنيتی در مناطق پيرامونی برای ايیران فیراهم مییآورد .بیه ايین
صورت که از يک سو استمرار اين منازعات به کاهش فشارها ،تشديد اخیتال و تضیعيف

دولتها و بلوکهای رقيب جمهیوری اسیالمی ايیران و فرصیتسیازی بیرای کشیورمان
میشود؛ از جمله می توان به اختالفات و منازعات اعضای شورای همکاری خليجفارس يیا
چالش ترکيه و اسرايي  ،ترکيه و ارمنستان ،روسيه و آذربايجان ،عیراق و کويیت ،عیراق و
عربستان ،عمان و امیارات ،قطیر و عربسیتان و ماننید آنهیا اشیاره کیرد ( Kamrava,
 .)2011, P.39در برخی از اين موارد امکان ميانجیگری جمهوری اسالمی ايران ،دست
کم به عنوان يک فرصت بالقوه ،برای تقويت نفوذ و موقعيت منطقهای آن متصیوّر اسیت؛
برای مثال میتوان به امکان ميانجیگری در منازعۀ آذربايجیان بیا ارمنسیتان ،ترکيیه بیا
سوريه يا عراق با ترکيه و مانند آنها اشاره کرد .هر چند در همين سطح نيز تهديد ناشی از
زمينهسازی برای نفوذ و دخالت قدرتهای فرامنطقهای و رقيب ايران برای تحمي الگوها
و مالحظات امنيتی خود متصوّر است که نمونۀ آن را میتوان در جريان بحران قیرهبیاغ و
دخالت آمريکا و اروپا يا در بحران افغانستان و عراق و دخالت غرب و حتی ترکيه در ايین
بحرانها اشاره کرد.
بيشتر مؤلفۀ قدرت نرم و تأثيرگذاری آن بر قدرت ملّی و امنيت ملّی کشورها ،تأثير تضعيف
يا براندازی نظام های سياسی اقتدارگرای منطقه بر اثر قيامهیای مردمیی بیا هیر مبنیايی
بهويژه با ريشههای اسالمی بر قدرت منطقیهای ايیران و سیاير دولیتهیا بیيش از پیيش
جلوهگر میشود.
وقو اين جنبشها و پيروزی و تثبيت تدريجی و مرحلهای آنها باعث تضعيف يا حذ
ریيمهايی شده و می شود که عمدتاً به نظام سلطه و محور سازش گرايش داشته و کارکرد
آنها در مناسبات دوجانبه و در سطح منطقهای رقابت و تعارض با ايران بوده است (بیدراهلل
خانی ،8811 ،ص)21؛ در اين مورد میتوان به مصر اشاره کرد .تحولت کنونی منجر به
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2د .1گسترش خیزشهای مردمی و بیراری اسالمی :بیا اهميیتيیافتن هرچیه

تضعيف يا حذ اين ریيمها حتی اگر به روی کارآمیدن جريیانهیای سياسیی ی فکیری
همگرا يا متماي به ايران نينجامد ،انشقاق و تضعيف و ازهمپاشيدگی انسجام جريان رقيب
سازشکار و غربگرا بهويژه در خردهنظامهای خليجفارس و شامات را به همیراه دارد؛ بیه
اين جهت میتوان گسترش خيزشهای مردمی و بيداری اسالمی را بیه صیورت بیالقوه و 739
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بالفع فرصتی برای جمهوری اسالمی ايران برای ايجاد ترتيبات امنيتی مطلوب خويش در
اين مناطق دانست؛ همچنين اين وضعيت عالوه بر تضیعيف انسیجام بلیوکهیای سینتی
ضدايرانی يا واگرا با ايران موجب تضعيف و از همپاشيدگی قدرت ملّی کشورهای مذکور ی
رقبا يا بازيگران متخاصم با ايران ی و مواجهۀ آنها با شقاقها و چالشهای درونی میگردد
و بهطورطبيعی نقشآفرينیشان در ترتيبات امنيت منطقهای کاهش میيابد و دست کم از
ميزان تهديدکنندگی آنها عليه امنيت ملّی جمهوری اسالمی ايران میکاهد.
در عين حال با توجه به امکان قلب و تحريف و نفوذ در جنبشهای مردمی نمیتیوان
وجوه تهديدآفرين اين خيزشها مانند تالش بیرای سیرنگونی نظیامهیای اقتیدارگرا ،امیا
متماي به ايران و محور مقاومت مانند دولت سوريه و نيز احتمال روی کار آمدن گروهها و
عناصر سلفی و تندروی ضدشيعی يا متماي به غرب و ضد محور مقاومت را ناديده گرفت.
اين امر در مورد احتمال وقو جنبشهای مردمی موسوم به انقالب رنگی در مناطقی مانند
آسيای مرکزی و قفقاز کمابيش صدق میکند .همچنين نبايد از خطرها و تهديدهای ناشی
از سوءاستفادۀ قدرتهای غربی از اين خيیزشهیا در جهیت کشیاندن آن بیه کشیورهای
ضدسلطه از جمله ايران و در چارچوب برانیدازی نیرم غافی بیود .از ديگیر سیو بايید بیه
تهديدهای ناشی از تصويرسازی منفی غربی ها از ايران در برابر اين جنبشهیا ،بیه دليی
حمايت ايران از دولتهای محور مقاومت خصوصاً سوريه و مخالفت ايران بیا دولیتهیا و
جريان های سنی ضددولت سوريه و ضدمقاومت اشاره کیرد .در ضیمن نبايید تهديیدهای
ناشی از واگرايی برخی گروههای اسالمی و مقاومت از جمهوری اسیالمی ايیران و محیور
اصلی مقاومت را ناديده گرفت؛ خصوصاً واگرايی جريیانهیای سینّی در عرصیه فلسیطين
به ويژه فاصله تدريجی حماس با ايران و سوريه و محیور مقاومیت و نزديکیی بیه جريیان
سازش و خرو از سوريه و استقرار در مصر و اردن و همکاری با قطر و توافیق بیا دولیت
خودگردان و سا از مهمترين تهديدات ناشی از خيزشهای مردمی و بيداری اسالمی در
منطقه است که اثرهای قاب توجهی بر امنيت ملی ايران و بلوکبندیها و ترتيبات امنيت
منطقهای برجا خواهد گذاشت (متقی و پوستینچی.)8818،
همچنين بايد به تهديد ناشی از مشغولسازی جمهیوری اسیالمی ايیران در دو حیوزه

امنيت داخلی و منطقهای اشاره کرد که تحت تیأثير تحريیف و تغييیر دولیتهیای هید
جنبشهای مردمی از دولتهای غربگرا به سوی دولتهیای ضدسیلطه ماننید سیوريه و
حتی تالش برای کشاندن آن به ايران قرار دارد؛ چنانکه در سالهای  90و  97بيشیترين
توجهات امنيتی ايران به حفظ دولت سیوريه ،محیور مقاومیت و ممانعیت از سیرايت ايین
خيزشها به داخ ايران معطو و متمرکز گرديده است.
8د .1چالشهای هویتی :چنانکه آمد چالشهای هويتی در اغلب کشورهای منطقه
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صرفاً وجوه انديشگی ندارد و بهسرعت مبنای قطببنیدی ،رفتارهیای سياسیی راديکیال و
تشديد گسستها با گفتمانها و هويتهیای متفیاوت و متعیارض مییشیود .فعیالشیدن
جنبشهای هويتخواه قومی ،مذهبی و ايدئولویيک ،نهتنها منشأ تحولت و بعضاً منازعات
داخلی مستمر در اغلب کشورهای منطقه میشوند ،بلکه به دلي پيوند آنها با جريیانهیا و
گروه های مشابه در ساير کشورها بهسرعت جنبۀ منطقهای مییيابنید و از ايین مجیرا بیر
ترتيبات امنيت منطقهای اثر میگذارند ( )Telhami and Barnett,2002, p.34-39کیه
نمونۀ آن را میتوان در کارکرد جنبش القاعده ،اخوانالمسلمين يا جنبش کُیردی مشیاهده
کرد.
اين موضو همانند مباحث مطرح در موضو جنبشهای مردمیی و بيیداری اسیالمی
عالوه بر تأثيرات مستقيم بر امنيت ملّی ايران در سطح منطقهای نيز در برگيرندۀ آميزهای
از فرصت ها و تهديدها محسوب میشود .از منظر فرصتمحوری هر قدر ايده حاکميت و
گفتمان برآمده از نظام جمهوری اسالمی ايران ،فراگيری و انطباق بيشتری با جنبشهیای
هويتخواه قومی ،مذهبی و ايدئولویيک در منطقه بيابد ،فرصتهای بيشتری در دسیترس
آن قرار میگيرد .اين امر بهويژه در حوزه تمدن ايرانی ی اسیالمی هیمپوشیان بیا منیاطق
آسيای مرکزی ،قفقاز و شرق و غرب ايران نمود محسوس تری دارد .به اين طريق ،عالوه
بر تقويت امکان رقابت با گفتمانهای رقيب غربمحور و متماي به جريان سلطه میتوان
تهديدهای جنبشهای هويتخواه متعارض مانند اسالم سلفی و القاعدهای را نيز کمابيش
خنثی کرد.
اما در عين حال و بنا بر آنچه در تبيين نظريیۀ موازنیۀ فراگيیر آمید ،تعیارض هیويتی

737

گفتهشده میتواند بدل به گفتمانهای رقيب برای جمهوری اسالمی ايران شود و حتی بر
قدرت و قوّت جنبشها و قدرتهای رقيب برای مهیار کشیور میا در منیاطق پيرامیونی و
مشغولسازی آن به داخ بيفزايد؛ برای مثال در حال حاضر جنبش کُردی فعال در عراق،
ترکيه و سوريه نمونهای گويا از تهديدآفرينی اين چالش هويتی برای ايیران و طییشیدن
روند معکوس تبدي فرصت به چالش هست.
4د .1تروریسم :تروريسم در اشکال مختلف (تروريسم مذهبی ،قومی و حرفهای) در
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مناطق پُرآشوب پيرامون ايران بهويژه با توجه به ضعف اقتیدار دولیتهیايی ماننید عیراق،
افغانستان و پاکستان و فعال و متراکمبودن گسستهیای قیومی ،میذهبی و ايیدئولویيک
همچنان عاملی مؤثر بر تحولت امنيتی منطقه خواهید مانید .در ايین ميیان آن دسیته از
جريانها و گروههای تروريستی قومی ،مذهبی و حرفهای که سمتگيری ضدايرانی دارند،
عالوه بر تهديدهای مستقيم امنيتی می توانند به مثابه ابزاری در اختيار دولتهای رقيب و
متخاصم قرار گيرند و قدرت و نفوذ منطقه ای ايران را به چالش بکشند و کشور را مواجیه
با تهديدهای داخلی بنمايند .در ضمن تروريسم میتواند با هد قیراردادن شخصیيتهیا،
گروه ها ،جريان ها و دولت های متماي به ايران ،شيعه يا محورمقاومیت ،موجیب تضیعيف
موقعيت منطقهای ايران و بلوک متمايی بیه آن گیردد و بیرای امنيیت منطقیهای ايیران
تهديدآفرين باشد.
در عين حال موضو تروريسم لزوماً جهتگيری معطیو بیه ايیران و ضیدايرانی بیه
صورت مستقيم ندارد يا ممکن است اهدا آن از ايیران بیه سیوی کشیورهای ديگیر در
جريان سیلطه ،اقتیدارگرا و غيردمکراتيیک منطقیه تغييیر کنید کیه ايین حالیت متضیمن
فرصتهايی برای ايران نيز هست و میتوانید موجیب مشیغولسیازی بیازيگران رقيیب و
متخاصم با ايران بهويژه مشغولسازی ساختارهای اطالعاتی و امنيتی آنان به خود گیردد؛
مثالً می توان به عمليیات تروريسیتی القاعیده ،طالبیان و ک.ک.ک در منطقیه و بیر ضید
کشورهای رقيب و متخاصم با ايران اشاره کرد.
در عين حال ،فرض ثابت و ديرينۀ تهديدآميز موضو تروريسیم ،سوءاسیتفادۀ جريیان
سییلطه از آن بییرای تصويرسییازی منفییی و تخريییب اعتبییار ايییران در جهییان و منطقییه و

پروندهسازی و متهمسازی ايران به حمايیت از تروريسیم و اعمیال فشیار محدودسیازی و
منزویسازی ايران است که موقعيت و امنيت ملّی ايران را در معرض تهديد و چالشهای
منطقهای و بينالمللی قرار میدهد و خواهد داد.
4د .1دولتهای ضعیف :هر چند دولتهیای ضیعيف تنهیا در شیرق ايیران ماننید

ارزیابی آثار و پیامدهای موضوعات بر ترتیبات امنیت منطقهای در آسیای جنوب غربی

وضعيت نامتعيّن و در حال گذار و برآيند موضوعات امنيتی و کارکرد کنشگران دولتی
و غيردولتییی ،منطقییهای و فرامنطقییهای و نهادهییای موجییود و مناقشییات پيرامییون آنه یا
پيامدهايی برای ترتيبات امنيتی در خردهنظام های امنيتی در آسيای جنوب غربی به دنبال
دارد که ويژگیهای مهم تأثيرگذار و پايدار امنيتی منطقه را رقم زده و شیک داده اسیت.
اين پيامدها يا ويژگیها عبارتاند از:
 دخالت قدرتهای خارجی و بينالمللیشدن مسائ منطقهای؛ ضعف فرايندهای منطقهای ح منازعه؛ -معماگونگی امنيت و تشديد نظامیگرايی و مسابقه تسليحاتی.

جمهوری اسالمی ایران و الگوهای امنیتی آسیای جنوب غربی

پاکستان و افغانستان و در غرب ايران مانند عیراق و در جنیوب ايیران ماننید يمین ديیده
می شوند ،تأثيرات امنيتی آن بر ديگر خردهنظامهای پيرامونی ايران کمیابيش بیهگونیهای
پايدار و فراگير به چشم میخورد و به صورت مستقيم و غيرمسیتقيم ايیران را هیم تحیت
تأثير خود قرار میدهد.
در وهله اول اين کشورها ،پايگاه جريانها و گروههای تروريستی ،فرقهگرا ،شيعهستيز،
ضدايران و افراطیاند که هم میتوانند به صورت مستقيم منافع ايران را نشانه گيرند و هم
میتوانند دوستان ايران را تضعيف و تهديد نمايند؛ همچنين میتوانند ابزار فشیار و تهديید
قدرت های بزرگ و متخاصم يا رقيب با ايران عليه ايیران باشیند .تهديید بیزرگتیر ايین
دولت های ضعيف اين است که پايگاه قدرت های بزرگ برای مهار ايران میشوند و ضمناً
بهانهای به دست قدرتهای فرامنطقهای میدهند که در ترتيبات امنيت منطقهای دخالیت
نمايند.

733

 .9ترتیبات امنیتی موجود در خردهنظامهای آسیای جنوب غربی ـ ارزیابی وضع موجود

با عنايت به مطالب مطرح در بخشهای پيشين و بر اساس تحليی هیای مسیتخر از
مسائ  ،موضیوعات و نقیش کینشگیران ترتيبیاتِ امنيتیی در خیردهنظیامهیای آسیيای
جنوبغربی بدين شرحاند:
8د .1غرب ایران :مروری بر ارزيابیهای انجامشده دربیارۀ نسیبت قیدرت ی تهديید
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کنش گران و نسبت امنيتی موضوعات با جمهوری اسالمی ايران در خردهنظامهای امنيتی
در آسيای جنوب غربی نشان میدهد عناصر و مؤلفههای زير شک دهنده وضعيت امنيیت
منطقهای کنونی در خردهنظام امنيتی غرب ايران میباشند:
در مجمو به نظر میرسد اين منطقه شاهد نظمی در حال گذار است و بسترهای نظم
هژمونيک برای هي يک از بازيگران مانند ترکيیه ،ايیران ،عیراق و حتیی آمريکیا برقیرار
نيست .از سوی ديگر با وجود برخی زمينههای همکاری برای تحقق الگوی نظیم نهیادی
عمالً در شرايط کنونی مقدمات آن فراهم نشده و با توجه به موانع و مخالفتهیای جیدی
بازيگران عرب و ترکيه و رقابت های بازيگران اصلی منطقه ،امکان تحقق چنیين الگیويی
نيز در خردهنظام امنيتی غرب ايران فراهم نمیباشد .بنابراين به نظر میرسد در اين منطقه
نوعی نظم موازنهمحور برقرار میباشد (عبراهلل خانی ،8811 ،ص.)882
2د .1خلیجفارس :با نظر به مجمو ارزيابیهای قبلی درباره نسبت قدرت ی تهديید
کنش گران و نسبت امنيتی موضوعات با کنشگران و در ترتيبات امنيت منطقهای ،عناصر
و مؤلفههای زير شک دهنیده وضیعيت امنيیت منطقیهای کنیونی در خیردهنظیام امنيتیی
خليجفارس محسوب میشوند:
به دلي تقويت قدرت ايران در منطقه ،مقاومتهیای ضداشیغال در عیراق ،همچنیين
فعالشدن جريان القاعده ،فرسايشیشدن جنگ در عراق و هزينههای بالی حضور نظامی
آمريکا در خليجفارس ،ترديدهای کشورهای منطقه در سياستهای آمريکا ،مخالفتهیای

کشورهای اروپايی با سياستهای يکجانبۀ آمريکا و تغيير دولت و رويکردهیا در آمريکیای
دوران اوباما بهويژه بحران مالی جهانی در دهۀ اول قرن بيست و يکیم خصوصیاً بحیران
مالی آمريکا هژمونی ايالت متحیده تضیعيف گرديیده اسیت ( .)Fawcett ,2013, 51از
سوی ديگر به سبب شدت چیالشهیای کشیورهای منطقیه خصوصیاً ايیران و عیراق بیا
کشورهای عربی عضو شورای همکاری و عدم حضور اين دو قدرت اصیلی منطقیه در آن
شورا بهويژه اختالفات جدی ايران و عراق با عربستان ،قطیر ،کويیت ،بحیرين و امیارات،
همچنين مداخلهگرايی قدرت هیای خیارجی ،الگیوی نهیادی در قالیب شیورای همکیاری
خليجفارس ناکارآمد شده و پاسخگو نيست؛ درنتيجه مدلهای بازدارندگی و اتحاد و ائتال
قدرتهای ضعيف با دولتهای بزرگ فرامنطقهای غلبیه بيشیتری دارد و نشیان ترتيبیات
امنيتی موجود در منطقه است (زارعی ،8811 ،ص.)844
8د .1شرق ایران :نظم هژمونيکی که آمريکا ،پس از يازدهم سیپتامبر و لشکرکشیی

4د .1آسیایمرکزی :در ارزيابی وضعيت ترتيبات امنيتی آسیيای مرکیزی مییتیوان

جمهوری اسالمی ایران و الگوهای امنیتی آسیای جنوب غربی

به افغانستان ،در پی برقراری آن در اين منطقه بود ،عمالً محقق نگرديد و به رغم انعقیاد
پيمان استراتژيک با افغانستان و انجام عمليات و اعمال فشار عليه پاکستان برای مقابله با
ريشههای تروريسم در منطقه زمينه های تحقق آن نيز فراهم نمیباشد .با توجه به ساختار
امنيتی منطقه و واگرايی های جدی ميان بیازيگران اصیلی ايین خیردهنظیام ،هیي گونیه
نشانههايی از وجود يا احتمال شک گيری الگوی امنيت نهادی نيز قاب مشاهده نمیباشد.
با اين مالحظات به نظر میرسد در اين منطقه نيز نوعی موازنه ميیان ايیران ،پاکسیتان و
آمريکا برقرار است (.)Kumar,2008, 782

چنين جمعبندی کرد که گونهای نظام سلسلهمراتبی با محوريت روسيه در اين خردهنظیام
شک گرفته است که مهمترين دلي آن عبارتاند از:
 .7داشتن متحدان منطقهای مانند تاجيکستان ،ازبکستان و قرقيزستان؛
 .3پيوند ساختارهای سياسی ،اقتصادی ،نظامی و امنيتی اغلیب کشیورهای منطقیه بیا
روسيه؛
731
 .3توان تأثيرگذاری روسيه بر طرحهای انتقال انریی؛

 .1ابتکار عم مسکو در ايجاد و هدايت پيمان شانگهای؛
 .1داشتن پايگاههای نظامی در منطقه توسط روسيه.
با توجه به روندهای موجود و تمايالت و سياستهای روسيه به نظر میرسد به احتمال
زياد در آينده اين وضعيت استمرار خواهد داشت.
4د .1قفقاز :در ارزيابی کلّی از وضعيت امنيتی قفقاز و به رغم اهميت راهبردی ايین

سال شانزدهم /شماره شصت و سوم  /پاییز 29

731

منطقه برای مسکو و تالش فراوان اين کشور برای حفظ برتری خويش (با توجه به حضور
و نفوذ سنتی روسيه در ابعاد نظامی ،سياسی ،امنيتیی ،اقتصیادی ،اجتمیاعی و فرهنگیی و
داشتن متحدان منطقهای مانند ارمنستان) ،بايد گفت پیس از جنیگ گرجسیتان و اجیرای
برخی طرحهای انتقال انریی غربمحور از برتری روسيه در اين منطقه تا حدودی کاسیته
شده و آمريکا با توجه به بهبود مناسبات آذربايجان و گرجستان با غرب و بهبیود موقعيیتِ
آذربايجان به دلي برخورداری از درآمدهای نفتی قابليتِ رقابت بيشتری با روسها در اين
منطقه يافته است () Rachwald,2011, 122؛ بنابراين میتوان گفت نظام سلسلهمراتبی
پيشين در اين منطقه که با محوريت روسيه برقرار بود ،کمیابيش دچیار خدشیه گرديیده و
گونهای موازنۀ مبتنی بر دو قطب روسی ی آمريکايی ،با نقشآفرينی مکم ايران ،در حال
شک گيری است که میتواند برتری هر يک از طرفين را تحت تأثير قرار دهد.
2د .1شامات :در بيان وضعيت ترتيبات امنيتی اين منطقه بايد گفت ميان دو محیور
مقاومت و سلطه موازنه برقرار میباشد؛ اما اين موازنه تحت تیأثير نقیشآفرينیی حمیايتی
نظام سلطه از ریيم صهيونيستی قرار دارد که در شک گيری الگوی امنيتی منطقه نيز مؤثر
است .با توجه به دوقطبیبودن وضعيت امنيتی منطقه ،الگوی نهادی هيچگاه امکان تحقق
نيافته ،ضمن آنکه مقاومت های جدی مردم و برخی دولتهای منطقه در برابر تسلططلبی
ریيم اشغالگر قدس و دولتهای جريانسازش و آمريکا بهويژه پیس از انقیالب اسیالمی
ايران و تحت تأثير منازعۀ اسیالم ی ی صهيونيسیتی (عربیی ی اسیراييلی) اعمیال هرگونیه
هژمونی منطقهای با محوريت اسرائي يا آمريکا نيز امکان بروز و رهور نداشته و ندارد.

 .11تحلیل یافتهها

با اتکا به ارزيابیهای انجامشده پيرامون وضعيت امنيتی در خردهنظیامهیای پيرامیون
ايران در جنوب غرب آسيا و امکانسنجی بهعم آمده در مورد ميزان احتمال تحقیق هیر
يک از سه الگوی نهادی ،هژمونی و موازنه قوا در عرصه امنيتسازی منیاطق میذکور بیر
پايۀ اهدا مندر در سند چشمانداز به بررسی نسبتِ هر يک از الگوها بیا منیافع امنيیت
ملّی ايران در سطوح منطقهای خواهيم پرداخت .از اين جهیت در ايین بخیش ،الگوهیای
مذکور از نقطهنظر مطلوبيت و مقدوريت مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ بیه ايین معنیا کیه
مشخص گردد الگو يا الگوهای مطلوب ،نامطلوب ،قاب تحم و قاب تحقق کداماند .در
پايان هم الگو يا الگوهايی به عنوان دستور کار پيگيری و تنظيم سياستهای امنيتی کشور
در هر خردهنظام پيشنهاد خواهد شد؛ ضمن آنکه توصيهها و الزامات تحقق آنها نيز مطرح
میگردد.
1ـ .11الگوهای نامطلوب :هژمونی رقبای منطقهای ایران یا قدرتهای فرامنطقهایِ متخاصم
جمهوری اسالمی ایران و الگوهای امنیتی آسیای جنوب غربی

با نظر به تأکيدات سند چشمانداز مبنی بر دسیتيابی ايیران بیه قیدرت اول اقتصیادی،
علمی و فناوری در سطح منطقهای که آن روی ديگر سکۀ ممانعت از برتری ديگران تلقی
میشود و همچنين بیا درک و برداشیت از تجربیۀ تیاريخی کشیور از تهديیدهای امنيتیی
پيرامون ايران که مؤيد تالش رقبای منطقهای و بينالمللی برای تسلط بر کشور و مقابله
با برتری ايران در مناطق پيرامون آن میباشد و به لحا آرمانها و اهدا والی انقالب
اسالمی و جمهوری اسالمی ايران بهويژه ايدههای نفی سیلطه ،نیه شیرقی ی نیه غربیی،
حمايت از مستضعفين در سراسر گيتی و مقابله با عوام تشکي امت واحده که ايران را به
مثابه امالقرای جهان اسالم در نظر میگيرد ،طبيعتاً الگوی نامطلوب امنيتی برای جمهوری
اسالمی ايران در خردهنظامهای هد در سند چشمانداز ،هژمونی بازيگران و قدرتهیای
رقيب و متخاصم با ايران در اين مناطق ارزيابی میشود.
بديهی است در اين چارچوب ،هژمونی رقبای منطقهای نامطلوبتر از هژمونی رقبیای
فرامنطقهای تلقی میگردد؛ زيرا شدت تعارضات رقيبان منطقهای با ايران بهگونهای اسیت
که امکان هرگونه ابتکار عم را از ايیران سیلب میینمايید و تهديیدآفرينی ناشیی از آن
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مستقيم و فوری است و به دلي تشابهات هنجاری ،معرفتی و سياسی از قابليت بيشیتری
برای پيوندخوردن و بهرهبرداری از آسيبپذيری های ايیران برخوردارنید و ضیمناً خصیلت
سرايتپذيری از يک خردهنظام به ديگر خردهنظیامهیا را داراسیت؛ درحیالیکیه هژمیونی
قدرتهای فرامنطقهای ،با وجود شدت و قدرت تهديدکنندگی آن ،به دليی برخیی منیافع
مشترک احتمالی و محدوديت های قدرت های جهانی در اعمال قیدرت خیويش در ديگیر
مناطق غيربومی که با آن مواجه میباشند ،همچنين الزام در رعايت برخی قواعید بیازی و
مالحظات ديگر بازيگران بينالمللی و وجود اولويتهای متعدد در سیطح جهیان ،عمیالً و
منطقاً قادر و متماي به حذ کام ايران و تسلط و برتری ديگر بیازيگران منطقیهای در
برابر ايران در ترتيبات امنيت منطقهای نيسیتند؛ ضیمن آنکیه امکیان و تیوان لزم بیرای
استمرار هژمونی خويش در اين خردهنظامها را در دورۀ زمانی طیولنی ندارنید؛ چنیانکیه
آمريکا به رغم همۀ دشمنی ها و اختالفات با ايران ،آن هم در دوره زمامداری نئوکانها در
کاخ سفيد و پس از حادثه  77سپتامبر ،در افغانستان و عراق با ايران همراهی نمود و کمتر
تهديدآفرين بود .اين در حالی است که به نظر میرسد هر گونیه برتیری میثالً عربسیتان،
اسرايي  ،ترکيه يا حتی پاکستان در هر يک از خردهنظامهای امنيتی منطقه منجر به حذ
کام ايران از ترتيبات امنيتی مناطق مذکور خواهد شد .اين موضو در زمان تسلط طالبان
بر افغانستان که با کمک پاکستان و حمايت عربستان تحقق يافیت ،مشیاهدهپیذير اسیت؛
همچنين رفتار ترکيه در دو منطقۀ شامات و غرب ايران و عربستان در خليجفارس ،غیرب
ايران و شامات ،حتی شمال آفريقا ،با منافع امنيتی جمهوری اسالمی ايران نسبتِ جبیری
حاص جمع صفر دارد و نمونۀ بارز تهديدآفرينی شديد ،وسیيع و عميیقتیر ايین بیازيگران
منطقهای در برابر ايران تلقی میشود .در اين راستا بايد افزود بدترين وضعيت برای ايیران
هژمونی يک بازيگر منطقهای ضدايران با حمايیت يیک قیدرت جهیانی ضیدايران تلقیی
میگردد.
عالوه بر اين الگو و اشکال مختلف آن ،به نظر میرسد الگوی «امنيتسازی نهادی با
محوريت يا تحت تأثير قدرت های متخاصم منطقهای و فرامنطقهای» هم يکیی ديگیر از
الگوهای نامطلوب و تحم ناپذير برای ايران به شمار میرود که در همان مقياس الگوی

2ـ .11الگوی مقدور و قابل تحقق :موازنـه قوا

همانگونه که در بخشهای پيشين و به هنگیام بررسیی و ارزيیابی ترتيبیات امنيتیی
موجود اشاره شد ،الگوی امنيتسازی مبتنی بر موازنه قیوا بیهطورنسیبی تأييید مییشیود.
مروری بر تاريخ تحولت منطقه خصوصاً در دهه های اخير و دوران معاصر وقو اين الگو
را تأييد میکند و در شرايط کنونی نيز صورت تحققيافته و ررفيتها و مزيتهای قدرت
بازيگران استمرار آن را در افق ميانمدت ی دستکم در انطباق با بازه زمانی سند چشمانداز
ی قاب تحقق میداند و پيشبينی مینمايد الگوی امنيتسازی مبتنی بر موازنه قواست.
بر اين اساس بنا به دلي زير به نظر میرسد الگوی مقدور و قاب تحقق و البته نسبتاً
مطلوب معطو به اهدا سند چشمانداز و تأمينکنندۀ آرمانها ،ارزشها و رسیالتهیای
انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ،همان الگوی موازنه قواست:
الف) امنيتسازی مبتنی بر موازنه قوا تأمينکنندۀ شرايط دستيابی ايران به قیدرت اول
اقتصادی ،علمی و فناوری در سیطح منطقیهای اسیت؛ ضیمن آنکیه میانع برتیری ديگیر
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«هژمونی قدرتهای رقيب يا متخاصم منطقهای و فرامنطقهای» ارزيابی میشود.
البته درباره الگوی هژمونيک بايید اشیاره داشیت تنهیا آمريکیا ی بیر اسیاس اسیناد و
سياستهای راهبردی اعالمی و اعمالی و اقدامات آنها در دست کم دو دهۀ گذشیته ی در
برخی خردهنظام های امنيتی پيرامون ايران ،میدعی و دارای سیابقه و ررفيیت لزم بیرای
ايجییاد ترتيبییات امنيتییی هژمونيییک بییا محوريییت خییويش هسییت .در ايیین خصییوص،
خردهنظامهای امنيتی شامات ،خليجفارس ،غرب و شرق ايران از موقعيت و مطلوبيت لزم
برای هژمونی آمريکا برخوردارند .اما در شرايط کنونی ،بنا به دلي متعدد ،امکیان تحقیق
اين الگو در آيندۀ کوتاه و ميانمدت برای هي يک از بیازيگران منطقیهای و حتیی بیرای
آمريکا متصوّر نيست.
در پايان اين قسمت لزم است اشاره شود عالوه بر نامطلوببودن هژمیونی بیازيگران
رقيب و متخاصم با ايران ،الگوی امنيتسازی نهادی با محوريت يا تحت تأثير قدرتهای
رقيب و متخاصم نيز از جمله الگوهای نامطلوب و دور از تحم اسیت کیه لزم اسیت بیا
تحقق آن مقابله گردد.
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کنشگران هم خواهد شد .اين موضو از آن جهت بيشتر اهميت میيابد که از يک سو در
شییرايط کنییونی امکییان تحقییق هژمییونی ايییران در عرصییههییای سياسییی ی امنيتییی در
خردهنظامهای پيرامونی وجود ندارد؛ زيرا بسترها و پيشنيازهای آن که همان افزايش توان
و قدرت اقتصادی ،علمی و فناوری و کسب موقعيت اول و برتر در منطقه است ،به دسیت
ال امکیان
نيامده و از سوی ديگر در صورت برتری ديگر بیازيگران ی و نبیود موازنیه ی عمی ً
دستيابی به قدرت اول اقتصادی ،علمی و فناوری نيز از بين خواهد رفت و بسان زنجيرهای
متص يکی بر ديگری تأثير خواهد گذاشت .به مفهوم ديگر تأمين تیوازن تضیمينکننیدۀ
دستيابی به قدرت اول اقتصادی ،علمی و فنیاوری اسیت و نيی بیه ايین موقعيیت برتیر،
تأمينکنندۀ شرايط تحقق هژمونی خواهد بود؛ همچنان که نبود توازن و برتری بیازيگران
رقيب ،مانع دستيابی به قدرت اول اقتصادی ،علمی و فناوری و به تبع آن مانع شک گيری
شرايط تحقق هژمونی ايران و بهطور طبيعی منجر به هژمونی رقبا ی و نه حتیی موازنیه ی
خواهد شد.
ب) موازنه منطقهای میتواند ورودی قیدرت ايیران را در سیطح منطقیهای متمرکیز و
تأمين نمايد تا بتیوان خروجیی آن را بیه سیوی سیطح فرامنطقیهای و جهیانی هیدايت و
بهره برداری نمود .بدين ترتيب اين الگو به عنوان سکوی پرش و حرکت به سوی الگیوی
مطلوب با رويکردهای منطقهگرايانۀ جمهوری اسالمی ايران که ايده امت واحدۀ اسیالمی
را مطرح و پيگيری مینمايد و در سطح بينالمللی هم ماي به تغيير نظم جهانی و مبتنیی
بر ايده های اسالمی مانند حکومت جهانی حضرت حجت و تئوری مهدويت است ،قابليیت
انطباق میيابد.
) اين الگو همچنين به دلي توانايی در مهار تعارضات و تهديدهای جاری مستقيم و
فوری منطقهای که فرصت پيشگيری و دفع آنها در سايه الگوی ديرحاص هژمونی فراهم
نيست ،از مطلوبيت بيشتری در امنيتسازی در دورههای کوتاه و ميانمدت برخوردار است.
ح) محدوديتهای قدرتهای جهانی ،توأم با ررفيیتهیا و مزيیتهیای قیدرت آنهیا،
همچنين الزام در رعايت برخی قواعد بازی و مالحظات ديگربازيگران بينالمللی و وجیود
اولويت های متعدد در سطح جهیان ،نیاتوانی در حیذ کامی ايیران در ترتيبیات امنيیت
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منطقهای در کنار ناتوانی در استمرار هژمونی در چند خردهنظام و در دورۀ زمانی طیولنی
سبب شده که الگوی موازنه از امکانپذيری بيشتری برای تحقق برخوردار باشد.
خ) امکان تحقق اين الگو در آيندۀ کوتاه و ميانمدت بیرای همیه بیازيگران ممکین و
مطلوب تلقی میشود؛ همانگونه که ساير الگوها يا نامطلوب يا مطلوب دور از دسترساند؛
به تعبير ديگر اين الگو متضمن بازی بُرد ی بُرد برای همه بازيگران است و تیالش ايیران
برای برقراری ،حفظ و استمرار اين الگو چندان با واکنش منفی رقيبان روبهرو نخواهد شد؛
درحالیکه اقدام ايران برای برهمزدن اين الگو به دلي هراس رقبا از برتری ايیران منجیر
به واکنش جمعی و تشکي اتحادها و ائتال های ضیدايرانی خواهید شید کیه در شیرايط
کنونی و با توجه به محدوديتها و چالشهای موجود به مصلحت انقالب و نظام ارزيیابی
نمیشود.
د) شکا های متراکم و فعال منطقهای ميان کنشگیران درون و بیرونمنطقیهای در
ابعاد و عرصههای گوناگون در کنار مقاومتهای ضدهژمونيکِ درونمنطقیهای برابیر هیر
گونه سلطهطلبی قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای و امکان بهرهبیرداری ايیران از ايین
شرايط ،تنها از طريق مديريت امنيتی مبتنی بر الگوی موازنه قوا قابی حصیول و تحقیق
تلقی میشود .البته نبايد از نظر دور داشت چنين وضعيتی برای رقبا نيز متصور است؛ زيیرا
به همان نسبت در برابر هژمونی ايران در منطقه مقاومت وجود دارد و ايیران نيیز گرفتیار
آسيبپذيریهای ناشی از همين گسستها میباشد .بنابراين برقراری موازنه قیوا بیهويیژه
موازنه فراگير میتواند متضمن بيشترين فرصتها و کاهندۀ تهديدها برای کشور ما باشد.
ذ) سابقه و امکان نقشآفرينی سلبی ايران در برخی خردهنظامهای پيرامیونی بیهويیژه
برای خنثینمودن برنامه ها و ترتيبات ضدايرانی و ضداسالمی بازيگران رقيب و متخاصیم
انطباق بيشتری با الگوی موازنه قوا دارد و منافع حاص از آن قاب توجه است.
با اين مقدمات به نظر میرسد الگوی موازنیه قیوا مطلوبيیت کیاملی بیرای جمهیوری
اسالمی ايران ندارد؛ اما با توجه به توانايیها ،ررفيتها و ابزار و روشهای در اختيار ايران
و نيز سابقه تاريخی منطقه و متقابالً آسيبپذيریهیا و محیدوديتهیای رقبیا و دشیمنان
ايران ،اين الگو در کوتاه و حتی ميانمدت از مطلوبيت نسبی و قابليت تحقق بیرای ايیران
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برخوردار است .بديهی است پيگيری و اجرای آن مستلزم تعيیين اولويیت ،فوريیت و نیو
متفاوت مدلهای اين الگو در هر يک از خردهنظیامهیای هید و متناسیب بیا شیرايط و
مقدورات خودی و حريف است.
بايد توجه داشت موازنه قوا به وضع طبيعی متأثر از قاعیدۀ آنارشیی نظیام بیينالملی
نزديکی بيشتری دارد؛ اما از آنجا که ممکن است اين الگو را بیازيگران رقيیب بیر اسیاس
مطلوبيتهايشان مديريت کنند ،جمهوری اسالمی ايران ناگزير بايد تالش نمايد تا موازنیه
را بر اساس منافع و مقدورات خويش طراحی و هدايت نمايد.
شايان ذکر است بر اساس ارزيابیهای انجامشده در بخشهای پيشين به نظر میرسد
دست کم در چهار خردهنظام خليجفارس ،شامات ،غرب و شرق ايران امکان موازنهسیازی
متناسب با مطلوبيت های ايران وجود دارد؛ ضیمن آنکیه ايین چهیار خیردهنظیام بیهويیژه
خليج فارس و غرب ايران هم نسبت به آسيای مرکزی و قفقاز از اولويیت بيشیتری بیرای
منافع و امنيت ملی ايران برخوردارند .همين طور بايد افزود اهیدا سیند چشیمانیداز نيیز
بيشتر معطو به همين چهار حوزه است .عالوه بر آن ،پيوندهای تاريخی ايران بيشتر بیا
اين مناطق گره خورده است .مزيد بر آن ،کنشگران تهديیدآفرين و موضیوعات تهديیدزا
عمدتاً در اين چهار حوزه متمرکزند و متقابالً قابليیتهیا و مزيیتهیای قیدرت جمهیوری
اسالمی ايران نيز در اين مناطق وجود دارد و البته امکان بروز و رهور میيابد .آرمیانهیا،
اهدا و ارزشهای اساسی انقالب اسالمی و هنجارها و ايدههای حاکميت نيز از يک سو
به اين مناطق که کانون اصلی سياسی ی امنيتی و جمعيتی جهان اسالم است ،توجه دارد و
از سوی ديگر اين مناطق هم از قابليت بيشتری برای پذيرش الگو و گفتمیان جمهیوری
اسالمی ايران برخوردارند.
نتیجه
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اين مقاله ضمن بازشناسی و تبيين الگوهای امنيت منطقهای بیر اسیاس سیه نظريیه
موازنه قوا ،هژمونی و نهادگرايی ،مسائ و منافع امنيتیی جمهیوری اسیالمی ايیران را در
خردهنظامهای منطقهای آسيای جنوب غربی تشريح و تحلي کرد .همانطور که ذکر شد،
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مبنای اهدا کالن سياست خارجی و امنيتی جمهیوری اسیالمی در سیند  ،7101قیانون
اساسی ،سند امنيت ملی و ارزش های مطرح در نظام جمهوری اسالمی میباشد .بر همين
اساس منطقه آسيای جنوب غربی مهمترين محور منطقهای برای بهحداکثررساندن منیافع
ملی ايران و دستيابی به اهدا مطروحه در سند  7101می باشد .اين حوزه بهويژه منطقه
خاورميانه و خليج فارس و شرق ايران اولويتی راهبردی برای منافع و امنيت ملی جمهوری
اسالمی نسبت به مناطق ديگر مطرح در آسيای جنوب غربی دارد؛ به تعبير ديگر اين الگو
متضمن بازی بُرد ی بُرد برای همه بازيگران است و تالش ايران بیرای برقیراری ،حفیظ و
استمرار اين الگو چندان با واکنش منفی رقيبان روبهرو نخواهد شد؛ درحالیکه اقدام ايران
برای برهمزدن اين الگو به دلي هراس رقبا از برتری ايران منجیر بیه واکینش جمعیی و
تشکي اتحادها و ائتال های ضدايرانی خواهد شد .بر همين اساس جهتگيری سياسیت
خارجی و امنيتی جمهوری اسالمی ايران در منطقه آسيای جنوب غربی بايد موازنهسازی
حداکثری با رقبای منطقهای خود باشد تا بدين ترتيب ضمن رسيدن به اهدا مطیرح ،بیا
استفاده از ضعف حريفان و فرصتهای پيش رو به پيشينهسازی قدرت و نفوذ خود دسیت
يازد.
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