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چكيده
جهان در آستانه دهه  1990ميالدي با يک رخداد جديد و ک .نظير بنام فروپاشي اتحاد جماهيرشکوروي مواجکه شکد .ايکن
رويداد بدون مداخله يک قدرش خارجي و تنها مبتني بر شککافها و گسسکتهاي سياسکي ،اجتمکاعي ،اقتصکادي و فرهنگکي
داخلي صورش واق يت به خود گرفت و ساختار نظام بينالمل را از حالت دوقطبکي و موازنکه قکدرش رهکا و بکه سکمت
بيقطبي و سيال بودن رهنمون کرد .در چنين شرايطي هريکک از قکدرتهاي موجکود جهکان بکا توجکه بکه منکافع و نيتهکاي
سلطهطلبي تالش کردند تا مسئووليتها و وظايف قدرش حرف شده را عهدهدار شوند تا خأل ناشي از عدم حضکور قکدرش
برتر را تأمين کنند .برتريطلبي توأم با ت ارض منافع در حوزههاي دچار خأل قدرش شده و آنارشي ناشي از بههک .خکوردن
ت ادل و توازن قدرش ،نابسامانيهاي مث تجاوز نظامي آمريکا به عراق به بهانه آزادسازي کشور اشغال شکده کويکت ،واق که
يازده سپتامبر 2001را بهدنبال داشت .در اين حالت بررسي پيامدهاي فروپاشي بلکوک شکرق و تحکوالش ژئوپليتيکک دهکه
1990ميالدي ،بويژه آثار اين تحوالش در خاورميانه ،همچنان در کانون توجه پژوهشکگران مسکائ منطقکه قکراردارد .مقالکه
حاضر که درصدد بررسي آثار دگرگونيها بر منافع و امنيت ملي ايران و تالش براي شکناخت محکي منطقکهاي ايکن کشکور
است ،اين فرضيهها را به آزمون گراشته است -1 :پکس از فروپاشکي شکوروي ،مرزهکاي ژئکوپليتيکي آمريککا بکا مرزهکاي
جغرافيايي روسيه انطباق پيدا کرد؛  -2انبساط فضايي آمريکا موجب محاصره فيزيکي ايران شکده و در نهايکت هزينکههکاي
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امنيتي اين کشور افزايش پيدا کرده است .به نظر نويسنده براي کاهش هزينههاي امنيتي وض يت ف لي ايران مناسکب اسکت
که راهبرد اتحاد و ائتالف در پيش گرفته شود.
واژههاي كليدي :سياست خارجي آمريکا ،ژئوپليتيک ،راهبرد اتحاد و ائتالف ،بحرانهاي منطقهاي ،نظام بينالمل  ،امنيت ملي.

 -1مقدمه
با تغيير در ساختار نظام بينالمل پس از فروپاشي شوروي کشورهاي منطقه خاورميانه خکود را
در شراي جديدي پيدا کردند و ناگزير به باز ت ريف راهبردهاي خکود بکراي تطبيک بکا وضکع
جديد و حداکثرسازي منافع و کاهش تهديکداش شکدند .تحکوالش شکتابان ناشکي از فروپاشکي،
ساختار نظام بينالمل را وارد مرحله نويني کرد که هنوز سامانههاي آن ککامالً مشکخ

نشکده

است و ابهام استراتژيک بر مناسباش واحدهاي سياسي بويژه در سطح منطقه حکمفرما ميباشد.
آسياي مرکزي و قفقاز که با مرزهاي شمالي ايران مرتب هستند ،کانون تغييکراش و تحکوالش و
انتشار آن به ديگر مرزهاي همجوار است .خأل قدرش ،تغيير در توازن قدرش ،بيثباتي سياسکي،
بيهويتي سياسي و فرهنگي ،ويژگي عمده اين مناط ميباشد.
اين عوام زمينه را براي حضور و نفوذ ديگر قدرتهاي جهاني و منطقهاي در کشکورهاي تکازه
استقالل يافته فراه .کرد و در خارج از مرزهاي اين منطقه دولتهکاي ديگکر غيکر از روسکيه بکراي
پرکردن خأل قدرش به رقابت با ه .و با روسيه پرداختند .از سوي ديگر منطقه خلي فکارس ککه از
ديرباز عرصه رقابت و کشمکش فيمابين قدرتها بود و با وقکوع جنکگ دوم خلکي فکارس ،حملکه
عراق به کويت و مداخله مستقي .آمريکا در جنگ اهميت استراتژيک خکود را بکه عنکوان يککي از
بزرگترين مناط تأمينکننده انرژي جهان نشان داد .پيونديافتگي جغرافيايي آسياي مرکزي و قفقاز
با خلي فارس باعث شد تا اين دو منطقه به محور سياستهاي آمريکا و قدرتهاي بکزرگ و رقيکب
تبدي شود و الگوي رفتاري جديدي تحت عنوان نظ .نوين جهاني براي فائ آمدن بکر مقاومتهکا
و ناسازگاري کشورهاي ضد سلطه بر مناسباش بينالمللي را تجربه کند.
واق ه يازده سپتامبر 2001ميالدي خ بطالني را بر ت امالش قبلي کشيد و الگوي منازعکه و
خشونت را جايگزين نظ.هاي قبلي کرد که بهنظر ميرسد اين مقطع را ميتکوان در چکارچوب
دوران گرار از نظ .کهنه به نظ .جديد ت ريف کرد ،نظمي که فاقد ت ريف تئوريک و عمليکاتي

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

تحوالش ژئوپليتيکي دهه پاياني قرن بيست91 ... .

ميباشد .در اين دوره شاهد بيشترين تحريکاش ژئوپليتيکي با تکأثيراش جهکاني در حکوزههکاي
اطراف ايران هستي ..از سوي ديگر تجربه تاريخي قرون گرشته نشان ميدهد ککه در دورههکاي
گرار در سيست .بين المللي به لحکاا ژئکوپليتيکي ،ايکران خواسکته يکا ناخواسکته وارد منازعکاش
سياسي امنيتي شده و نوعاً ضررهاي زيادي را در اين دوره بر پيکره کشور وارد شده است .لکرا
تحوالش ژئکوپليتيکي دهکه پايکاني قکرن بيسکت .امنيکت و منکافع کشکورهاي منطقکه خاورميانکه
بخصوو جمهوري اسالمي ايران را بشدش متأثر ساخت .اينککه تحکوالش مکرکور تاچکه حکد
تهديد آميز يا فرصتخيز بود ،در مقاله حاضر مورد بررسي قرارگرفته است.
مقاله درصدد پاسخ به اين پرسشها و فرضياش است:
الف -سئواالت؛
 -1آيا فروپاشي نظام دوقطبي موجب انبساط و انقباض قلمکرو نفکوذ قکدرتهاي دوگانکه در
پيرامون ايران و انطباق مرزهکاي ژئکوپليتيکي قکدرش جنکوبي بکا مرزهکاي جغرافيکايي قکدرش
شمالي(روسيه)شده است؟
 -2فروپاشي نظام دوقطبي چه تأثيري بر قدرش مانور ايران در حوزههاي پيراموني داشته است؟
ب  -فرضيات؛
 -1انقباض فضايي قلمرو نفوذ قدرش شمالي ايکران (روسکيه)ب د از فروپاشکي ،زمينکهسکاز
انبساط قدرش جنوبي(آمريکا)و موجب انطباق مرزهاي ژئوپليتيکي قدرش جنکوبي بکا مرزهکاي
جغرافيايي قدرش شمالي شده است.
 -2انبساط فضايي قدرش جنوبي موجب محاصره فيزيکي ايران و در نتيجه ککاهش قکدرش
مانور ايران در محي پيراموني و افزايش هزينههاي امنيتي شده است.
آنچه در ادامه مي آيد پردازش سئواالش و فرضيههکاي مکرکور و گکامي بکراي شکناخت محکي
بينالمللي و منطقهاي جمهوري اسالمي ايران است.

 -2روش تحقيج
اين پژوهش به دنبال آزمون و ارزيابي فرضياش از طري روش توصيفي و مبتني بکر اسکتدالل و
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تحلي است .روش جمعآوري دادهها و اطالعاش نيز با استفاده از روشهاي گوناگون و به طکور
کلي بر مبنکاي روش کتابخانکهاي اسکت .بهکرهگيکري از کتابهکا و مقکاالش خکارجي در آرشکيو
کتابخانههاي تخصصي دانشگاهها و مؤسساش آمکوزش عکالي ،وزارتخانکههکا و نيکز اسکتفاده از
اينترنت و غيره از جمله اين موارد است .ضمن اينکه مصاحبه با اه فن و کارشناسکان مربکوط
از نظردور نشده است ،دادهها پس از طبقهبنکدي بطکور عمکده بکا اسکتفاده از روش توصکيفي-
تحليلي تجزيه و تحلي شدهاند.

 -3يافتههاي تحقيج
اطالعاش گردآوري شده در دو بخش عمده خالصه شده است :ابتدا به فروپاشي نظام دوقطبي
و جابجايي فضايي قدرش ،سياستهاي اياالش متحده آمريکا در حوزه پيراموني ايران و سپس
ارزيابي قدرش مانور ايران ناشي از تحوالش سهگانه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
آنگاه به تجزيه و تحلي دادهها و نهايتاً نتيجهگيري پرداخته شده است.

فروپاشي نظام دوقطبي و جابجايي فضايي قدرت
به دنبال فروپاشي شوروي (دسامبر1991م ،).همسايه شمالي قدرتمند ،بزرگ و قديمي ايران بکه
 15کشور جديد و اغلب نيازمند تقسکي .شکد .جمهوريهکاي جديکد در زمکان حيکاش شکوروي
تأمين کننده مواد اوليه شوروي بودند ،اما پس از سال 1991م .اين شراي دگرگون شد و يکباره،
سرحداش طبي ي روسکيه در جنکوب بکر خک الکرأس کوههکاي قفقکاز قرارگرفکت و مرزهکاي
بينالمللي روسيه از رود ارس به ستيغ کوههاي قفقاز منتق شد .به اين ترتيب قفقاز به لکواليي
راهبردي مبدل شد .منطقه قفقاز که بواسطه ويژگيهاي ژئوپليتيکي ،اقتصادي ،سياسکي و نظکامي
حايز اهميت ويژه اي براي روسکيه و آمريکاسکت ،بکه قطبکي راهبکردي تبکدي و رقابکت بکراي
تصاحب منابع انرژي و پايگاههاي آن آغاز شد .از نظکر جغرافيکاي امنيتکي ،کوههکاي قفقکاز بکه
عنوان سدي در مقاب نفوذ رقبا ،اهميت ويژهاي براي روسيه دارد .عالوه بر ويژگيهکاي طبي کي،
مواردي چون دولتهاي نوپا ،ذخاير غني نفت و گکاز ،آسکيبپکريري سياسکي ،اجمکاعناپکريري،
پيشينه اقتدار گرايانه و اشتياق کشکورهاي منطقکه بکراي جکرب شکدن در اردوي غکرب رقابکت
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قدرتهاي بزرگ در اين منطقه را تشديد ککرد .فروپاشکي شکوروي ،منطقکه و جهکان را در خکأل
قدرش قرار داد و همين خأل موجب انقباض فضايي روسيه شد .رقيکب شکوروي سکاب  ،ي نکي
آمريکا به عنوان نيرويي برتر ،درصدد برآمد تا از اين خأل استفاده ککرده و کنتکرل منطقکه را بکه
دست گيرد .آمريکا طي دوران جنگ سرد ،کوشش فراوانکي ککرد تکا بکا تشککي اتحاديکههکاي
منطقهاي و امضاي پيمانهاي نظامي ،حضور و نفوذ خود را در منطقه ارتقاء بخشد؛ ايکن تالشکها
در سالهاي پس از فروپاشي شکوروي بکا سکهولت بيشکتري انجکام گرفکت .آمريککا بکا تکدارک
پيمانهايي چون سنتو و سيتو ،سياست سدبندي عليه شوروي را اعمال و کمربنکد امنيتکي اردوي
غرب در قبال شوروي را طرح ريزي کرد .عالوه بر اين ،آمريکا براساس ايده اسکپايکمن در پکي
تسل بر اوراسيا ه .بود که همه اين آرزوها با فروپاشي شوروي به مرحله تحق نزديکک شکد
که در مقاله از اين وض يت ،تحت عنوان انبساط مرزهاي امنيتي ياد شده است.
محوري ترين قدرتي که در سالهاي پس از 1991م .قابليت مقاومت در قبال گسترشطلبي و
استيالي آمريکا را داشت ،روسيه بود که طي سالهاي مرکور با م ضالتي چکون ضک ف شکديد
اقتصادي ،بحرانهاي ساختار سياسي ،نابسامانيهاي اجتماعي ،نيروهکاي گريکز از مرککز و بحکران
هويت مواجه بکود .روسکيه بيشکتر بکه صکيانت از حکدود و ثغکور خکود مشکغول بکود و تکوان
گسترش جويي نداشت که آمريکا از اين فرصت اسکتفاده ککرده و مرزهکاي امنيتکي خکود را تکا
حاشيه روسيه توس ه بخشيد .از سوي ديگر ،کشورهاي تازه استقالل يافته در انديشکه نيازهکاي
اوليه اقتصادي ت ل هويتي و ترمي .زيرساختهاي فرسوده و تک محصکولي بودنکد و الحکاق بکه
بلوکهاي قوي بين المللي (غربي) را راهي براي گريز از اين مشکالش مکيپنداشکتند .بکه همکين
سبب همسويي با غرب در منطقه وارد فاز نوين و ف کالي شکد و بکه تحکرک منطقکهاي آمريککا
شتابي مضاعف بخشيد.
منطقه قفقاز به عنوان کانون اتصال اوراسيا ،عاليک قکدرتهاي ديگکري ماننکد ترکيکه ،اروپکا،
چين ،هند و پاکستان را ه .جلب کرد و منطقه طي سالهاي دهه  1990به عنکوان عرصکه تکنش
بين قدرتها بدل شد .مقاماش روسي م تقدند که قفقکاز مکمک ژئواسکتراتژيک روسکيه اسکت و
حضور آمريکا در اين منطقه ،تهديد حياش و امنيت روسيه ميباشد .از آنجکا ککه قفقکاز ،منطقکه
تالقي دو پيمان عمده نظامي ي ني ناتو و ورشکو بکود و از نظکر بکري و بحکري نقکش ممتکازي
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داشت ،هر دو قدرش دهه 1990م .ي ني آمريکا و روسيه به شيوههاي مختلف س ي کردند تا بر
اوضاع اين منطقه سلطه پيدا کرده و ضمن استفاده از توانمنديهاي ويژه قفقکاز ،رقبکاي خکود را
کنترل کنند .آمريکا براي ني به اين مقصود سياستهاي گوناگوني را در پيش گرفت که اه .آنهکا
عبارتند از:
 .1به دنبال خالء قدرش ناشي از بسته شدن ژئوپليتيک روسيه و درپي بحرانهاي سياسکي و
اقتصادي جمهوريهاي قفقاز و آسياي مرکزي ،آمريکا موف شد تا نفوذ خود را گسکترش داده و
رواب اين جمهوريها را با روسيه کدر کند؛
 .2آمريکا با طرح حمايت از تقسي .درياي خزر بين کشورهاي سکاحلي ،ارتبکاط راهبکردي
روسيه با ايران را قطع کرد و امکان دستيابي روسيه بکه جنکوب را منتفکي و محاصکره ايکران از
طرف شمال را تکمي کرد؛
 .3آمريکا با حضور مستقي .در منطقه و بکا تحکت فشکار قکراردادن دوسکتان خکود در اککو
(پاکستان و ترکيه) س ي کرد تا مانع تقويت همکاريهاي منطقهاي شود؛
 .4آمريکا با حمايت از پکريرش جمهوريهکاي تکازه اسکتقالل يافتکه در کنفکرانس امنيکت و
هم کاري اروپا و ناتو ،کوشيده است تا کشورهاي منطقه را در مجامع و بلوکهاي غربي جرب و
به اين ترتيب مانع از تشکي بلوک قوي منطقهاي شود؛
 .5ارسال کمکهاي فني ،اقتصادي تشوي سکرمايه داران آمريککايي بکراي حضکور ف کال در
منطقه در راستاي تحکي .و تثبيت حضور و نفوذ آمريکاست؛
 .6آمريکا ،جمهوري آذربايجان را وادار کرد تا مانع مشارکت ايران در طرحهاي نفتکي ايکن
کشور شود و در همين راستا از آذربايجان خواست تا  5درصد از کنسرسيوم بکينالمللکي نفکت
آن کشور را که به ايران واگرار شده بود ،درآوري 1995م .فسخ کند؛
 .7آمريکا با گسترش همکاري نظامي -اطالعاتي خود با ازبکستان نوعي رابطه راهبردي بکا
اين کشور طراحي و تنظي .کرد؛ ازبکستان از گسترش ناتو به شرق حمايت ميکند؛
 .8آمريکا براي جلوگيري از سلطه دوباره ايدئولوژيهاي راديکال ،کنترل جنگهکاي داخلکي،
فروپاشي کشورهاي نوپا و تازه استقالل يافته ،گسترش تسليحاش هسکتهاي ،رشکد اسکالمگرايي
راديکال ضد غربي ،حمايت از دموکراسي ،اقتصاد بازار آزاد و تأکيد بکر رعايکت حقکوق بشکر،
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استفاده از توانايي خود در ايفاي نقش ممتاز و برجسته در رشد اقتصادي اين کشورها و تبکدي
کردن روسيه به عنوان يک عضو ميانهروي جام ه بينالمللي س ي دارد تا سياستها و برنامههکاي
جدي و ف الي را در سراسر جمهوريهاي شوروي ساب به اجرا گرارد؛
 .9کلينتون در سال 1994م .براي اعمال محدوديت بر رهنامه (دکترين) نظامي روسکيه پيکامي
به کنگره فرستاد و دخالت نظامي ارتش روسيه در حمايکت از اقليتهکاي روستبکار در کشکورهاي
آسياي مرکزي و قفقاز را مشروط به موافقت آمريکا کرد))BeukeL 1995: 57-60؛
 .10آمريکا از طري امضاي قرارداد خک لولکه انتقکال نفکت بکاکو -جيحکان بکين سکه کشکور
آذربايجان ،ترکيه و آمريکا ،مسير عبور خ لوله از طري خاک روسيه و ايران را منتفي کرد؛
 .11آمريکا کوشيده است تا تالشهاي ديپلماتيک قدرتهاي منطقهاي مثک ايکران را در حک و
مهار بحرانهاي منطقهاي مانند بحران قرهباغ خنثي کند؛
 .12امضاي قرارداد انتقال نفت و گاز ترکمنستان از بستر درياي خزر به جمهوري آذربايجان
و ترکيه .اين قرارداد با مشارکت کنسرسکيومي از آمريککا و اسکرايي و بکه منظکور انتقکال گکاز
ترکمنستان از طري بخش کوچکي از خاک ايران به ترکيه است؛
 .13آمريکا حمايت بسيار زيادي براي حضور و نفوذ ه.پيمانکان خکود در منطقکه مکيکنکد،
ترکيه و اسرايي به دلي اين حمايتها جايگاه مهمي در آسياي مرکزي و قفقاز پيدا کردهانکد ،بکه
گونهاي که بکيش از  1000شکرکت ترکيکه در ايکن کشکورها مشکغول ف اليکت هسکتند(ترجمان
سياسي ،شماره)140؛
 .14انتقال پايگاه نظامي آمريکا از ترکيه به جزيره آبشوران در ژانويه 1999م .که بکا اسکتقبال
جمهوري آذربايجان مواجه شد؛
 .15آمريکا ،اسرايي و ترکيه در سال 1996م .طرحي را آماده کردند که در آن گسترش نفکوذ
اسرايي و تأمين نيازمنديهاي تسليحاتي ،جاسوسي و پزشکي جمهوري آذربايجان مکورد تأکيکد
قرار گرفته بود؛
 .16برگزاري اجالس منطقهاي پيمان ناتو در سوم آوريک 2000م .در بکاکو ککه همزمکان بکا
برگزاري اين اجالس ،مانور مشترک آمريککا و ازبکسکتان در تاشککند تشککي شکد و چنکدين
موافقتنامه در زمينه ترتيباش امنيتي ،مبارزه بکا تروريسک .و همککاري مشکترک وزارش دفکاع دو
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کشور به امضا رسيد(شيرازي)25:1376؛
 .17گسترش ناتو به سمت شرق که با استقبال کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز مواجه شکد،
به تسل آمريکا بر منابع و ذخاير نفت و گاز منجر شد؛
 .18آمريکا با حضور در منطقه مانع از شک گيري محور راهبردي روسيه ،چين ،هند و ايران
شده است؛
 .19آمريکا در تالش است که ژئوپليتيک ترکيه را به سمت شرق باز کند و بکين ژئوپليتيکک
خزر و درياي مديترانه ارتباط برقرار کند؛
 .20کمک به تشکي گارد ساحلي قزاقستان در درياي خکزر ،برگکزاري مانورهکاي مشکترک
آمريکا با ازبکستان و تحوي قايقهاي گشکتي بکه آذربايجکان در راسکتاي همکاريهکاي مشکترک
آمريکا با اين کشورهاست؛
 .21آمريکا چندين موافقتنامکه نظکامي کوتکاه مکدش بکا کشکورهاي قرقيزسکتان ،ازبکسکتان و
قزاقستان به منظکور اسکتقرار نظاميکان ايکن کشکور و اسکتفاده از پايگاههکا و تجهيکزاش نظکامي
امضاکرده است)(Denison,2002,16؛
.22اعزام  200نفر از متخصصان نظامي آمريکا به همراه ادواش نظکامي بکه منظکور آمکوزش
ارتش گرجستان براي مبارزه با تروريستهاي مستقر در دره پانکيسي؛
 .23اکثر کشورهاي آسياي مرکزي با استفاده از هواپيماهاي آمريکايي از فضاي خود موافقت
کرده و به همکاري اطالعاتي با اين کشور عليه طالبان پرداختند(سنبلي.)111:1381 ،
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موارد فوق نشان ميدهد که آمريکا طي دهه  ،1990به صورش جدي و ف ال کوشيده اسکت تکا
خأل ناشي از فروپاشي شوروي در منطقه را سامان بدهد و در اين راسکتا انکواع موافقتنامکههکاي
همکاري نظامي ،امنيتي ،اقتصادي ،صن تي و بشردوستانه را با اين کشکورها بکه امضکاء رسکانده
است؛ عکسال م روسيه در قبال اين قبي همکاريها جالب توجکه بکود .روسکها طکي سکالهاي
مرکور بخوبي دريافتند که کشورهاي تازه استقالليافتکه ،اقبکال چنکداني بکه ايکن کشکور نشکان
نميدهند ،بنابراين کوشيدند تا آمريکا را در همکاري با کشورهاي منطقه همراهي کنند چون بکه
اين نتيجه رسيدند که همکاري با آمريکا بهتر از رقابت با آن منافع روسيه را تأمين مکيکنکد .در
واقع ،روسها بازي حاص جمع صفر را به بازي با حاص جمع غير صفر تغييکر داده و در کنکار
شرکتهاي همکاري اقدام به طراحي و اجراي پروژههاي مت دد اقتصادي و زيربنکايي کردنکد .در
جدول شماره  1تأثير تحوالش ژئوپليتيکي منطقه بر امنيت ملي ايران مورد مطال که قکرار گرفتکه
است.
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جدول شماره . :1شاخصهاي تحوالش ژئوپليتيک و نقش آن بر منافع ملي جمهوري اسالمي ايران و روسيه
رديف

شاخصهاي حضور آمريكا در آسياي مركزي و قفقاز

تأثير بر منافع ملي

روسيه

ايران

مبارزه با تروريسم زمينه حضور و استقرار نيروهاي آمريكايي را در منطقه آسياي مركزي و قفقاز ميسر كرد .آمريكا با حضور در اين منطقه
و سترش چتر امنيتي خود در پي كاهش قدرت روسيه و ايران است.
حضور آمريكا در منطقه آسياي مركزي و قفقاز مانعي براي ائتالف ايران ،روسيه ،هند و چين است.

منفي

منفي

منفي

منفي

3

حضور نظامي آمريكا در اين منطقه منجر به تطبيق مرزهاي ژئوپليتيكي اين كشور با مرزهاي جغرافيايي روسيه شده است.

منفي

منفي

4

هدف آمريكا از حضور در منطقه عالوه بر مبارزه با تروريسم ،ارتقاي جايگاه خود در ترتيبات امنيتي منطقه است.
سترش سياستها و برنامههاي آمريكا در سرتاسر منطقه آسياي مركزي و قفقاز براي جلو يري از ظهور دوباره توسعهطلبي ايدئولوژيكي
روسيه و ايران است.
جلو يري و كنترل جنگهاي داخلي و ممانعت از فروپاشي كشورهاي نوپا و تازه استقالليافته ،جلو يري از رشد اسالمگرايي راديكال
ضد غربي ،حمايت از دموكراسي ،اقتصادي و بازار آزاد و تأكيد بر رعايت حقوق بشر است.
آمريكا از توانايي خود براي ايفاي نقش برجسته در رشد اقتصادي اين كشورها استفاده ميكند.
اعمال نفوذ آمريكا بر جمهوري آذربايجان سبب شد تا اين كشور در آوريل  ،1995ايران را از پنج درصد كنسرسيوم بينالمللي نفت
محروم كند.
آمريكا نوعي رابطه راهبردي با ازبكستان طراحي كرده و ازبكستان از سترش ناتو به شرق حمايت ميكند.
پيام كلينتون به كنگره در سال  1994مبني بر اعمال محدوديت بر رهنمامه نظامي روسيه و مشروط كردن دخالت نظامي ارتش روسيه در
حمايت از اقليتهاي روستبار در كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز به موافقت آمريكا.
امضاي قرارداد انتقال انرژي باكو -جيحان بين آذربايجان ،تركيه ،آمريكا و همچنين قرارداد انتقال نفت و از تركمنستان از بستر درياي خزر
به جمهوري آذربايجان و تركيه در راستاي تضعيف موقعيت ارتباطي ايران و روسيه.
خنثي كردن تالشهاي ديپلماتيك قدرتهاي منطقهاي مثل ايران در حل و مهار بحران قرهباغ باعث نفوذ بيشتر آمريكا شده است.
امضاي قرارداد انتقال نفت و از تركمنستان از بستر درياي خزر به جمهوري آذربايجان و تركيه به منظور حضور و نفوذ در آسياي
مركزي و قفقاز به ونهاي كه بيش از  1000شركت تركيهاي در جمهوريهاي تازه استقالليافته فعال هستند.
انتقال پايگاه نظامي آمريكا از تركيه به جزيره آبشوران آذربايجان در ژانويه  1991كه با استقبال اين كشور مواجه شد.
مشاركت دادن جمهوري آذربايجان در همكاريهاي امنيتي  -نظامي تركيه و اسراييل ،بر زاري اجالس منطقهاي پيمان ناتو در سوم اوريل
 2000در باكو ،همزمان با بر زاري اين اجالس ،مانور مشترك آمريكا و ازبكستان در تاشكند ،نفوذ و حضور نظامي آمريكا را افزايش داده
است.
كميسيون مشترك ازبكستان و آمريكا در تاريخ  26مه  1999در تاشكند تشكيل شد و چندين موافقتنامه در زمينه ترتيبات امنيتي ،عليه
تروريسم و همكاري مشترك وزارت دفاع دو كشور به امضا رسيد.
حركت ناتو به سمت شرق كه با اشتياق كشورهاي قفقاز مواجه شده است ،منجر به تسلط قدرتهاي فرامنطقهاي برمناف نفتي خواهد شد.
آمريكا با بهره يري از نظريات انديشمندان ژئوپليتيك و با تكيه بر قدرت بري در آسياي مركزي و قفقاز و قدرت بحري بر مناف انرژي
خليجفارس و درياي خزر تسلط يافته است.
آمريكا به دنبال بازكردن ژئوپليتيك تركيه به سمت شرق و برقراري پيوند بين منطقه خزر و درياي مديترانه است.
آمريكا به اسراييل كمك ميكند كه با استفاده از توان اقتصادي و فناوري خويش در اين منطقه نفوذ كند تا سياستهاي ضد ايراني خود را
دنبال كند.
كمك به تشكيل ارد ساحلي كشور قزاقستان ،بر زاري مانورهاي مشترك آمريكا با ازبكستان و قزاقستان ،تحويل قايقهاي شتي به
آذربايجان در راستاي همكاريهاي مشترك آمريكا با اين كشورها است.
امضاي چند موافقتنامه نظامي كوتاه مدت با كشورهاي قرقيزستان ،ازبكستان ،تاجيكستان و قزاقستان به استقرار نظاميان اين كشور و استفاده
از پايگاهها و تجهيزات نظامي انجاميد.
اعزام  2000نفر از متخصصان نظامي آمريكا به همراه ادوات الزم جهت تجهيز و آموزش ارتش رجستان به بهانه مبارزه با تروريسم و
تروريستهاي مستقر در دره پانكيسي.
در جريان حمله آمريكا به افغانستان ،تاجيكستان و ازبكستان ،تسهيالت و پايگاه زميني در اختيار نيروهاي آمريكايي و متحدان آن قرار
دادند و اكثر كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز با استفاده هواپيماهاي آمريكايي از فضاي خود موافقت كرده و به همكاري اطالعاتي با اين
كشور عليه طالبان پرداختند.
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جمع بندي شاخصها نشان مي دهد که بخش اعظ .تحوالش مرکور ،کمکي به ارتقاي امنيکت
ملي ايران نکرده و اين کشور را با چالشهاي جديدي مواجه ساخته است؛ تأم در شاخصکها و
پيامکدهاي امنيتککي آنهککا مؤيککد مککدعاي فرضککيه اول ايکن مقالککه اسککت .احتيککاج کشککوهاي تککازه
استقالليافته به رسميت ،حمايت و رفاه عمومي ،رقيب ديرينه شوروي (آمريکا) از خأل قکدرش
استفاده و ترتيباش بيست و چهارگانه عليه ايران را طراحي کرد .اغلب اين ف اليتها ،منکافع ملکي
ايران را تحت تأثير منفي خود قرارداد .بنابراين ميتوان به اين نتيجه دسکت يافکت ککه انقبکاض
قدرش همسايه شمالي ايران موجب انبسکاط قکدرش رقيکب شکوروي (آمريککا) شکده اسکت و
سازشهاي متناوب اين دو قدرش ضمن منطب سازي مرزهاي امنيتي دو قدرش بزرگ (روسکيه-
آمريکا) ،منافع ملي ايران را تضييع کرده است.
بواسطه فروپاشي شوروي ،ايران نقش حاي راهبردي بکين دو اردوي متخاصک .را از دسکت
داد ،ضمن اينکه توان کيفي و عيني ايران ه .در حدي نبکود ککه بتوانکد از فرصکتهاي ناشکي از
فروپاشي شوروي بهره برداري بهينه کند ،بنابراين جمهوري اسالمي ايران به قکدرتي نکه چنکدان
قوي تقلي نقش پيدا کرد که شاخصهاي پيش گفته مؤيد اين تحوي نقش ميباشد.
يکي از عل اساسي اين تقلي نقش ،سياست آمريکا بود که همواره رويکرد همه چيز بدون
ايران را پيگيري کرده است .آمريکا از فرصتهاي اقتصادي(شام تأمين انرژي ،صادراش خدماش
فني و مهندسي) ،فرصتهاي ژئوپليتيکي (شام دسترسي مستقي .به سرزمين و فضاي جغرافيايي
رقبا و مخالفان و اعمال فشار بر آنهکا،کنترل منکابع انکرژي خکزر و خلکي فکارس) و فرصکتهاي
ژئواستراتژيک(شام ککاربرد فضکاي جغرافيکايي منطقکه در طراحکي عمليکاش نظکامي ،تجزيکه
نيروهاي راهبردي قدرتهاي روسکيه ،چکين ،هنکد و ايکران) جهکت دسکتيابي بکه اهکدافي نظيکر:
بهرهبرداري از پتانسي نيازهاي محلي در ب د اقتصادي (سرمايهگراري) و فني (فنکاوري) بکويژه
در حوزه انرژي ،بهره بکرداري از شککاف رو بکه گسکترش بکين کشکورهاي منطقکه بکا روسکيه:
بهرهبرداري از بحرانهاي منطقهاي در نقش ميانجي نظير بحران قرهباغ ،شکافسکازي در روابک
دولتهاي درون منطقهاي با دولتهاي ايران ،روسيه ،چين ،حمايکت از منکافع و توسک ه ف اليکت و
نفوذ همپيمانان خود نظير ترکيه و اسرايي و بهرهبرداري از گفتمان مبارزه با تروريسک .حضکور
مستقي .خود را از طري نهادهاي اقتصکادي ،فرهنگکي و نظکامي در منطقکه شکک داد .انقبکاض
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فضايي شوروي و ظهور فضاهاي آزاد شده که دچار قدرش شده بود فرصکت را بکراي انبسکاط
فضايي آمريکا فراه .کرد تا حوزههاي ژئکوپليتيکي خکود را در دو جهکت جنکوبي -شکمالي و
غربي -شرقي به سمت مرزهاي جغرافيايي روسيه گسترش دهد و رقباي منطقکهاي و مت کارض
خود ،بويژه ايران و روسيه را به چالش کشيده و حوزه نفوذ آنها را محدود کند؛ بکهطکوري ککه
طي يک دهه اخير ،آمريکا مناط نفوذ شوروي ساب را تحت سيطره خکود درآورد و مرزهکاي
ژئوپليت يکي آمريکا در آسياي مرکزي و قفقاز با مرزهاي جغرافيايي روسيه منطب شد .روسيه در
نواحي جنوبي خود عمالً با آمريکا ه .مرز است؛ چرا که اين کشکور موفک شکد تکا توافقهکاي
مهمي را با کشورهاي همجکوار روسکيه ماننکد ازبکسکتان ،گرجسکتان ،آذربايجکان ،قرقيزسکتان،
قزاقستان و ترکمنستان به انجام برساند.

تحوالت ژئوپليتيكي و قدرت مانور ايران
الف :فروپاشي اتحاد جماهير شوروي
پرسش دوم اين پژوهش به اين ترتيب است که فروپاشي نظام دوقطبي چه تکأثيري بکر قکدرش
مانور ايران در حوزههاي پيراموني داشته است؟ در پاسخ اين پرسش ،فرضيهاي به اين مضکمون
مطرح شده است که انبساط فضايي قدرش جنوبي ،موجب محاصره فيزيکي ايکران و در نتيجکه
کاهش قدرش مانور ايران در محي پيراموني و افزايش آسيبپريريهاي امنيتکي شکده اسکت .در
ادامه اين مقاله فرضيه فوق مورد ارزيابي قرار مکيگيکرد .همکانطکور ککه گفتکه شکد ،موق يکت
ژئوپليتيکي ايران در طول قرن بيست .تا دهه 1990م .بهگونهاي بکود ککه ايکران بواسکطه رقابکت
ايدئولوژيک دو اردوگاه شرق و غرب ،حاي بين دو قدرش مهک .جهکاني بکود؛ هرگکاه ايکن دو
قدرش تواف ميکردند ،امنيت ايران نق

و در غير اين صورش حفظ ميشکد .بکا پايکان جنکگ

سرد ،تناسب و تالزم موجود متالشي شد و تحوالش ژئوپليتيک نويني پديد آمد که امنيت ملکي
ايران را بشدش متأثر کرد .مهمترين دگرگونيهاي ژئوپليتيکي که موجب تأثيرپريري امنيکت ملکي
ايران شد عبارتند از:
 .1مناقشاش خزر :ابهام در مورد نحوه و ميزان بهرهبرداري از منابع خزر طي  20سال اخيکر
بخش مهمي از تمرکز ديپلماتيک کشورها را به خکود م طکوف ککرده اسکت .در زمکان حيکاش
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شوروي قراردادهاي  1921و1940م .مناسباش دريايي طرفين را تنظکي .مکيککرد .امکا فروپاشکي
شوروي و به رسميت شناختهشدن موجوديکت چهکار کشکور روسکيه ،آذربايجکان ،قزاقسکتان و
ترکمنستان از سوي جام ه جهاني و ايران از يکسو و نيز انتشار آمارهاي متناقض در مورد منابع
خزر ،قضيه خزر را سياسي کرد .رقابت و مناقشه در مورد اين درياچکه در کنکار مسکائ مهمکي
چون نظامي يا غيرنظامي کردن درياچه خزر ،آلودگيهاي زيست محيطکي و تخريکب اکوسيسکت.
خزر که همگي بحران بالقوه را در حوزه درياي خزر افزايش ميدهد ،مناسباش سياسي و حتکي
امنيت ملي کشورها را تحت تأثير قرارداده است؛
 .2مسيرهاي انتقال نفت و گاز :انتخاب مسيرهاي انتقال نفکت و گکاز از آسکياي مرککزي و
قفقاز به مراکز خريد در کشورهاي صن تي جهان ککه بکه لحکاا حضکور و مداخلکه شکرکتهاي
صککن تي ،تجککاري و کشککورهاي غربککي مککاهيتي کککامالً سياسککي امنيتککي بککه خککود گرفتککه
است(فالحتپيشه)12:1380،؛
 .3امنيتي شدن فضاي منطقه :ف اليت تجاري اقتصکادي کشکورهاي منطقکه بشکدش متکأثر از
عام امنيت شده است؛ به عبارش ديگر تجارش و امنيت الزم و ملزوم يکديگر شدهاند؛
 .4پان ترکيس :.نگرشهاي نژادي در منطقکه آسکياي مرککزي و قفقکاز مثک پکانترکيسک .و
پانتورانيس .از چالشهاي جدي امنيتي است؛
 .5رويارويي ايران -آمريکا :ايران که نزديکترين و اقتصاديترين راه براي رسيدن به درياي
آزاد و مطمئن ترين مسير براي انتقال نفت و گاز آسياي مرکزي و قفقاز به اروپا از طري ترکيکه
مي باشد ،به دلي مخالف آمريکا و تضاد منافع آن با ايران عمالً در حاشيه قرارگرفته است؛
 .6پايان رقابت دو قدرش ايدئولوژيک :فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد ،اين امککان را
که ايران بتواند ابرقدرتي را عليه ابرقدرش ديگر به بازي بگيرد ،از بين برد .ايران ميتوانسکت از
تنش ميان دو ابرقدرش استفاده کرده و امتيازاتي نصيب خود کند؛
 .7استفاده کشورهاي منطقکه از وزنکه آمريککا :حضکور آمريککا در منطقکه تکوأم بکا اعمکال
فشارهاي سياسي -اقتصادي بر دولتها و همسايگان آنهاست .بهگونهاي ککه ب ضکي از دولتهکاي
آسياي مرکزي و قفقاز مايلند از حضور آمريکا به عنوان وزنهاي براي مقابله با قدرش برتر ايران
و روسيه در منطقه استفاده کنند .اين امر شراي را براي نفکوذ و حتکي سکلطه بيشکتر آمريککا و
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تهديد بيشتر منافع و امنيت ملي ايران فراه .کرده است(ظريف)28-29 :1377،؛
 .8خزر و تکثير بحران :دخالت قکدرتهاي بکزرگ در تصکمي.گيريهکاي داخلکي کشکورهاي
منطقه باعث شده است که حوزه درياي خزر به ميدان چالش قدرتهاي بکزرگ جهکان و منطقکه
تبدي شده و مسائ مربوط به آن به عنوان مان ي براي ح مساي منطقهاي توسک کشکورهاي
آن حوزه تبدي شود .اين در حالي است که انتظار ميرفت اهميت ژئوپليتيکي و شراي خاو
اقتصادي و تجاري منطقه آن را به کانوني براي نزديکي و همکاري تبدي کند تا دشمني؛
 .9ت دد بازيگران فرا منطقهاي :ورود قدرتهاي بزرگ بکرونمنطقکهاي بکه صکحنه تحکوالش
سياسي– اقتصادي منطقه و چالش آنها با ايران نيز بکه عکاملي بکراي ايجکاد تفرقکه و بحکران در
رواب کشورهاي ساحلي درياي خزر تبدي شده است؛
 .10تنوع بحرانهاي منطقهاي :اختالف در جهتگيريهاي بينالمللي کشورهاي منطقه ککه بکا
انگيزه هاي متفاوش در تالشند تا در آينده منافع خود را بوسيله قکدرتهاي بيگانکه فکراه .کننکد،
موجب شده است اختالفاش ميان قدرتها به حوزه درياي خزر ه .سرايت پيدا کند؛
 .11عضويت در ناتو :کشورهاي آذربايجان و گرجستان تماي خکود را بکراي عضکويت در
ناتو اعالم داشتهاند که درصورش محق شدن اين امر مرزهاي شرقي ناتو به درياي خزر متصک
شده و توازن قوا در منطقه دچار دگرگونيهاي اساسي خواهد شد؛
 .12تغيير احتمالي مرزهاي جغرافيايي :احتمالي تغييراش بنيادين در مرزهکاي شکمالي ايکران
(طرح گوب براي جابجايي سرزميني آذربايجان و ارمنسکتان بکا حمايکت و وسکاطت غکرب) و
جابجايي جم يتي و مهاجرتهاي قومي.

ب :تجاوز نظامي عراق به كويت و جنگ دوم خليجفارس
جنگ دوم خلي فارس در شرايطي بوقوع پيوست که يکي از دو رکن نظام دوقطبي عمالً از ه.
فروپاشيده و خأل قدرش در منطقه به وجود آمده بود .چنين واق هاي به حضور نظکامي آمريککا
در منطقه و تسل بر منافع نفتي کشورهاي عرب حوزه خلي فارس منتهکي شکد .ب کد از پايکان
جنگ ايران و عراق دليلي براي حضور نظامي آمريککا و کشکورهاي اروپکايي در خلکي فکارس
وجود نداشت ،اما جنگ دوم خلي فارس باعث شد تا غرب بويژه آمريکا حضور نظکامي خکود
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را در منطقه تقويت و استمرار بخشد و قراردادهاي امنيتي و نظامي مت کددي بکين چنکد کشکور
منطقه با آمريکا بکراي اعکاده صکلح و ثبکاش و امنيکت در خلکي فکارس من قکد کنکد و فضکاي
ژئوپليتيکي آمريکا در جنوب ايران گسترش و به سمت شمالي ايران در حرکت باشد.
اتحاد کشورهاي قدرتمند و صن تي جهان با حمايت سازمان مل متحد براي بيکرون رانکدن
عراق از کويت بيانگر اهميت حياتي منابع انرژي خلي فکارس بکراي قکدرتهاي صکن تي اسکت.
بنابراين قدرتهاي بزرگ در هر نظام بينالمللي و منطقهاي تالش ميکننکد تکا شکراي حضکور و
کنترل خود را بر قلب انرژي جهان فراه .کنند .تجکاوز عکراق بکه کويکت باعکث طکرح ادعکاي
جديدي در عرصه نظام بينالمللي تحت عنوان نظ .نوين جهاني شد که در واقکع آمريککا را بکه
عنوان يک الگوي جديد امنيتي م رفي ميکرد .براساس اين الگو آمريکا اجازه پيدا ميکند تا بکه
انگيزه دفاع پيشدستانه يا راهبرد پيشگيرانه ،اقدام به پاسکداري از امنيکت ملکي آمريککا ککرده و
ارزشهاي آمريکايي را در دنيا رواج دهد .در کنار اين نظ .کالن ،آمريکا کشورهاي عربي منطقکه
را تشوي کرد تا در قالب اتحاديه  ،6+2موق يت امنيتي خود را در مقاب عراق و ايکران تقويکت
کنند .وقوع جنگ دوم فارس و عقب راندن عراق از خاک کويکت موجکب گسکترش و تحککي.
نفوذ آمريکا در خلي فارس(منطقه اي ککه صکد در صکد صکادراش نفتکي ايکران از آنجاسکت و
نيروهاي آمريکايي و ايراني کمترين فاصله را داشتند) شد .پروژه تهديد تحرک منطقکهاي ايکران
با پروژهاي ديگر تکمي شد ،آمريکا پس از حادثکه  11سکپتامبر  2001بکا اسکتناد بکه مقابلکه بکا
تروريس .افغانستان را مورد حمله نظامي قرارداد .اين حادثکه نيکز تحکولي ژئوپليتيکک و ت يکين
کننده بود که اهميت ملي ايران را بشدش متأثر کرد .تفصي اين تکأثيراش در ادامکه مقالکه تبيکين
خواهد شد.

ج :حمله آمريكا به افغانستان
با حمله آمريکا به افغانستان و اشغال نظامي آن کشور ،مناط پيراموني ايران تغييراتکي را پکريرا
شدند و منابع و اشکال تهديد و امنيت ايران تغييري کيفي پيدا کرد؛ گزارههاي مؤيد اين تحکول
عبارتند از:
 .1حضور آمريکا در افغانستان (به طور مسکتقي ).و در پاکسکتان (بکه طکور غيکر مسکتقي).
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موجب کاهش قدرش مانور ايران در افغانستان و باعث گسترش حوزه ژئکوپليتيکي آمريککا
شد؛
 .2آمريکا به دنبال سيست .جديدي است که ژئوپليتيک منطقه خاورميانه ،آسکياي مرککزي و
قفقاز را از غرب آسيا تا مرزهاي هند و چين تغيير دهد(نادرپور)53:1380،؛
 .3مبارزه با تروريس ،.زمينه استقرار نيروهاي آمريکا در مرزهاي آسياي مرکزي و قفقکاز را
ميسر کرد .آمريکا با حضور در آسياي مرکزي و قفقکاز و گسکتراندن چتکر امنيتکي خکود در
منطقه در پي کاهش مداخالش روسيه است و زمينه هاي عملي حضکور نکاتو در چکارچوب
گسترش به شرق را فراه .آورده است؛
 .4حمله آمريکا به افغانستان در مناسباش ايران با آسياي مرکزي ،روسکيه و قفقکاز اخکتالل
ايجاد خواهد کرد (نادرپور)53:1380،؛
 .5ايجککاد يککک حکومککت طرفککدار آمريکککا در افغانسککتان ،فرصککتهاي اقتصککادي ،سياسککي و
راهبردي جديدي را براي آمريکا فراه .کرد؛
 .6آمريکا با حضور در افغانستان ميتواند محاصره ايران را کامک کنکد .آمريککا در ترکيکه،
جمهوري آذربايجان ،خلي فارس و درياي عمان حضور دارد و ايران را در محاصره خود و
رژيمهاي طرفدار خود درآورده است؛
 .7يکي از راهبردهاي آمريکا يافتن جايگزيني مطمئن براي دسترسي آسان به منابع نفکت و
گاز و يا حداق دسترسي آسان و مطمئن به اين منابع است و ترانزيت نفت از افغانستان در
اين زمينه قاب توجه است؛
 .8آمريکا با حضور در افغانستان در پي نظارش مستقي .بر قفقاز و به دست گرفتن خطکوط
ارتباطي براي انتقال نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان بکه دريکاي آزاد و اعمکال کنتکرل بکر
تحوالش و راهبردهاي انرژيک در ايران است؛
 .9جلکککوگيري از شکککک گيکککري روابک ک راهبکککردي بکککين ايکککران ،روسکککيه ،چکککين و
هند(يونسيان)60:1380،؛
 .10دخالت در تغيير تکدريجي سکاختار فرهنگکي و سياسکي کشکورهاي آسکياي مرککزي و
جلوگيري از شک گيري جنبشهاي اسالمي در اين منطقه و نيز ايجاد محيطي ژئواسکتراتژيک
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و سيطره کام برآن(يونسيان)60:1380،؛
 .11آمريکا در خالل عملياش نظامي در افغانستان حضور نظامي خود را در آسياي مرککزي،
جمهوري ترکمنستان و قفقاز تقويت کرد و با ان قاد چندين موافقتنامکه نظکامي بکا دولتهکاي
منطقه ،کمکهاي اقتصادي و فني خود را به اين کشورها گسترش داد )(Denison,2002:16؛
 .12آمريکا پس از حضور نظامي ،س ي دارد در مسائ منطقهاي نقشآفريني کند و درصکدد
ارتقاي جايگاه خود در ترتيباش امنيتي منطقه است تا در ح و فصک بحرانهکا و مناقشکاش
منطقهاي همچون ناگورنو -قرهباغ شرکت کند؛
 .13حضور نظامي آمريکا منجر بکه تطبيک مرزهکاي ژئکوپليتيکي ايکن کشکور بکا مرزهکاي
جغرافيايي روسيه شد و عالوه بر آن راهبرد اين کشور را از تأکيد بر همکاري اقتصکادي بکا
کشورهاي منطقه به همکاري نظامي و امنيتي تغيير داد؛
 .14م رفي ايران به عنوان يکي از محورهاي شرارش توس جرج بکوش ،رئکيس جمهکوري
آمريکا ايران را به عنوان يکي از اهداف ب دي آمريکا قرارداد؛
 .15ظهور افغانستان به عنوان يک رقيب ژئوپليتيک؛ افغانستان در صورش دستيابي به ثباش و
امنيت مي تواند با همکاري پاکستان از اهميت ژئکوپليتيکي و راهبکردي ايکران در رهاسکازي
آسياي مرکزي از انزواي ژئوپليتيک بکاهد؛
 .16در آسياي مرکزي اکنون دشمن مشترکي (طالبان) که موجب نزديکي رواب کشکورهاي
اين منطقه با ايران شده بود ،ديگر وجود ندارد و به جاي آن متحدي نشسکته اسکت(آمريکا)
که قدرش حمايت از اين کشورها در برابر ايران و روسيه را دارد.

 -4تجريه و تحليل
با توجه به آنچه که عنوان شد و بنا به تحوالش ژئوپليتيکي که در فرضيه اول مورد بررسي قرار
گرفت ،ب د از فروپاشي نظام دوقطبي ،حوزه قدرش آمريکا در منطقکه خلکي فکارس گسکترش
يافت و ب تدري اين حوزه به سمت شمال ايران و آسياي مرکزي و قفقاز گسترش پيکدا ککرد و
اين بس ژئوپليتيکي قدرش آمريکا و عقبنشيني روسيه از حوزههاي سنتي نفوذ خود موجکب
محاصره فيزيکي ايران و درنتيجه کاهش نفوذ و قدرش ايکران در محکي پيرامکوني خکود شکد.
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هرچند که در دوره جنگ سرد به دلي توازن قوا ،حري .حضور و نفوذ ابرقدرتها بهسختي تغيير
ميکرد و اين امر نوعي امنيت ناشي از رقابت دو ابرقدرش براي ايران به وجکود آورده بکود ،در
اين دوره حضور مستقي .و غيرمستقي .شوروي پيرامون ايران بمراتب از آمريکا بيشتر بود؛ ي ني
در ضلع شمالي و شرقي(افغانستان )با حضور مسکتقي .و در ضکلع غربکي (عکراق) بکا حضکور
غيرمستقي ،.از طري پاکستان ،ترکيه و حاشيه جنوب خلي فارس.
با فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد ،الگوي تماس فيزيکي ابرقدرتها با ايران متحول شد
و شراي به نفع آمريکا به عنوان دشمن و رقيب ايران تغيير پيدا کرد .آمريکا در ضلع جنوبي از
طري حضور نظامي مستقي .و قدرتمند منبع تهديدي جدي بکراي ايکران ايجکاد ککرد و تمکاس
فيزيکي خود را در جنوب و غرب(عراق) به طور مستقي .با ايکران توسک ه داد .بنکابراين ،ضکلع
جنوبي ،غربي و شمالغربي ايران بهطور مستقي .از سکوي آمريککا تهديکد مکيشکود .همچنکين
آمريکا با گسترش نفوذ در پاکستان و حضور مستقي .در افغانستان (ضلع شرقي) توانسته اسکت
حلقه محاصره ايران را کام کند که البته اين حضور و نفوذ پيرامکوني چکالش خطرنکاکي بکراي
ايران است که از نتاي پايان يافتن جنگ سرد و فروپاشي نظام دوقطبي و عقبنشيني روسکيه از
حوزههکاي نفکوذ سکنتي مکي باشکد .ايکن انبسکاط فضکايي قکدرش آمريککا موجبکاش ککاهش و
محدودکردن حوزه نفوذ ايران در پيرامون خود را فراه .کرده است .ايجکاد نکاامني در پاکسکتان
براي ف اليتهاي فرهنگي ،اقتصادي و فني ايران و تکرور ايرانيهکا و يکا نيروهکاي سياسکي شکي ي
طرفدار ايران ،لغو قرارداد احدا

پااليشگاه مشکترک ايکران و پاکسکتان بکر اثکر فشکار آمريککا،

حمايت پاکستان در شک گيري ،تقويت و تصرف بخکش عظيمکي از خکاک افغانسکتان توسک
طالبان ،توس ه رقابت ايران و پاکستان در آسياي مرکزي و شک گيري محکور راهبکردي اسکالم
آباد -تاشکند در مقاب محور تهران -دوشنبه ،از دست رفتن نفوذ ايکران در افغانسکتان بواسکطه
روي کار آمدن دولت دست نشانده آمريکا جملگي حکايت از تض يف موق يت ايکران در وراي
مرز شرقي دارد .در ضلع شمالي ،ائتالف مخالفان و رقباي ايران نظير ترکيه ،آمريکا و اسکرايي ،
رشد ف اليتهاي اقتصادي ترکيه ،تالشهاي فرهنگي آن کشور در آسياي مرکزي و قفقکاز ،اخکراج
ايران از کنسرسيوم نفتي آذربايجان ،تنها ماندن در موضوع ت يين رژي .حقکوقي دريکاي خکزر و
عبور خ لوله نفت و گاز منطقه از مسيري غير از ايران ،نشانههاي محدودسکازي حکوزه نفکوذ
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ايران در ضلع شمالي و شک گيري منبع تهديد جديدي عليه ايران است.
آمريکا چه در خلي فارس و چه در کشورهاي حاشيه آن همواره مانع تحرک ايکران مکيشکود.
آمريکا درپي ناديده گرفتن جايگاه طبي ي ايران در نظام منطقهاي بوده است تا در رقابت منطقکهاي
ايران و فضاسازي توس ه حوزه نفوذ ايران را ککاهش و در عکوض توسک ه نفکوذ رقبکاي ايکران را
افزايش دهد؛ عربستان و شوراي همکاري خلي فارس در جنوب ،پاکستان در شکرق و ترکيکه در
غرب و آسياي مرکزي و قفقاز در شمال .هدف از اين اقکداماش ککاهش جايگکاه منطقکهاي ايکران
ميباشد؛ ي ني همان چيزي که ناشي از موق يت جغرافيايي ايران است .آمريکا از ترکيه بکه عنکوان
نامزد مناسبي براي حضور در منطقه استفاده ميکند و از فرصکتهاي توسک هطلبکي آن کشکور مثک
توس ه انديشه پانترکيس .و توران بزرگ ،تجاوز مکرر نظامي به شمال عراق ،گسکترش ف اليتهکاي
اقتصادي و فرهنگي در قفقاز و آسياي مرکزي حمايکت مکيکنکد .بکه هرحکال در شکراي کنکوني
عواملي مانند تحريمهاي تجاري و اقتصادي آمريکا ،فشار آمريکا به ه.پيمانکان خکود در جهکان و
منطقه و همچنين امنيتي کردن اغلب مناسباش مانع از تحرک ثمربخش و تفکوق ژئوپليتيکک ايکران
شده است .شاخصهاي مندرج در جدول شماره  2نشان ميدهد که فروپاشي نظکام دوقطبکي ،سکر
منشأ تحوالش ژئوپليتيکي و دگرگونيهکاي سياسکي و اقتصکادي عمکده درحکوزه پيرامکوني ايکران
ميباشد.
در اين راستا ،سه متغير عمده مورد توجه قرارگرفت -1 :فروپاشي شوروي؛  -2جنکگ دوم
خلي فارس؛  -3حمله آمريکا به افغانستان (ائتالف عليه تروريس.).
يافتههاي تحقي بخوبي بيانگر حضور مستقي .و غيرمستقي .اتحاد جماهير شوروي پيرامکون
ايران در دوران جنگ سرد مي باشد .اين حضور و نفوذ بمراتب بيشتر و تهديدزاتر بکراي ايکران
بود .ايران در دهه آخر جنگ سرد تحت تأثير رقابکت قکدرتها قرارگرفکت و بکه سکمت قکدرش
بحري (آمريکا) گرايش پيدا کرد و با عضويت در پيمکان سکنتو در راسکتاي رهنامکه سکد نفکوذ
آمريکا به عنوان کمربند امنيتي غرب عليه روسيه ايفاي نقش ميکرد .اما وقوع انقکالب اسکالمي
باعث خروج ايران از پيمان ياد شده شد .ماهيت ايدئولوژيک انقالب اسالمي بهفوريت ايکران را
در مقاب سلطهطلبي آمريکا و نفوذ کمونيس .شوروي قرار داد و ايران ککه پيشکتر متحکد غکرب
بود ،عمالً به دشمن غرب و شرق تبدي شد.
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جدول شماره  :2پايان جنگ سرد و فروپاشي نظام دوقطبي و نقش آن بر منافع ملي ايران
تحوالت
ژئوپليتيک

پايان
جنگ
سرد و
فروپاشي
نظام
دوقطبي

يافتههاي تحقيق /متغيرها

 .1تحول در نظامحقوقي دريايخزر باعث توليد رفتاريهاي ديپلماتيك و شكل يوري فراينود بحوران
خزر و افزايشكشورهاي حاشيهاي.
 .2اختالف و ابهام در تعريف مرزهاي دريايي ،حدود حاكميت و صالحيت دولتهاي ساحلي را بوراي
بهرهبرداري از مناب خزر با اختالل مواجه كرده است.
 .3انتخاب مسيرهاي نفت و از از آسياي مركزي و قفقاز به مراكز خريد به لحوا حضوور و مداخلوه
قدرتهاي صنعتي و تجاري ماهيتي كامال" سياسي و امنيتي به خود رفته است.
 .4فروپاشي و خأل قدرت ناشي از آن ،زمينه را براي حضور و نفوذ ديگر قدرتهاي جهاني و منطقوهاي
در شمال ايران فراهم ساخته است.
 .5نگرشهاي نژادي در منطقه آسياي مركزي و قفقاز مثل پان تركيسوم و پوانتورانيسوم از تهديودهاي
جدي امنيتي است.
 .6تضاد مناف آمريكا با ايران باعث شده كه ايران از امتياز جايگاه ترانزيتي خود براي انتقال نفت و از
آسياي مركزي و قفقاز به اروپا بيبهره بماند و بيشترين خسارتها را متحمل شود.
 .7فروپاشي شوروي اين امكان را كه ايران بتواند از رقابت ابرقدرتها استفاده كند و درجهت مناف ملي
خود امتياز بگيرد ،از بين برد.
 .8حضور آمريكا در منطقه با اعمال فشارهاي سياسي و اقتصادي بر دولتها و همسايگان ايوران هموراه
است؛ به ونهاي كه بعضي از كشورها از حضور آمريكوا در جهوت محودود كوردن ايوران اسوتفاده
ميكنند.
 .9دخالت قدرتهاي فرامنطقهاي بويژه آمريكا در تصميم يريهاي داخلي كشورهاي منطقه باعوث شوده
است كه مسائل بين كشورها نه تنها حل نشود بلكه به عنوان مانعي در مسوير روابوط و همكاريهواي
اقتصادي و تجاري عمل كند.
 .10ورود آمريكا به صحنه تحوالت سياسي ،اقتصادي و امنيتي منطقه و چالش اين كشور با ايران ،مناب
و ذخاير نفت و از و مسير عبور آن را به عنوان عامل ايجاد تفرقه و بحوران در روابوط كشوورهاي
ساحلي درياي خزر تبديل كرده است.
 .11اختالف در جهت يريهاي بينالمللي كشورهاي منطقوه و توالش آنهوا بوراي پيونود خووردن بوه
قدرتهاي فرامنطقهاي عالوه بر فراهم كردن و مساعد كردن زمينه حضور آنها ،اختالفات ميان قودرتها
را به حوزه منطقهاي هم تسري داده است.
 .12كشورهاي آذربايجان و رجستان تمايل خود را براي عضويت در ناتو اعالم داشتهاند ،در صورت
محقق شدن اين امر مرزهاي شرقي ناتو به درياي خزر متصل شوده و تووازن قووا در منطقوه دچوار
تغييرات اساسي خواهد شد.
 .13احتمال تغييرات بنيادين در مرزهايشمالي ايران كامالً متصور است (طرح وبل براي جابوهجوايي
سرزميني آذربايجان و ارمنستان باحمايت و وساطت غرب)

تأثير بر منافع
ملي ايران
منفي
منفي
منفي
منفي
منفي
منفي
منفي

منفي

منفي

منفي

منفي

منفي

منفي
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با فروپاشي شوروي الگوي تماس فيزيکي ابرقدرتها با ايکران تغييکر ککرد و بکا ايجکاد خکأل
قدرش ناشي از عقبنشيني روسيه از حوزههاي سنتي بتدري شراي به نفع و در راستاي بسک
ژئوپليتيکي آمريکا تمام شد .جنگ دوم خلي فارس به آمريکا کمک ککرد تکا عکالوه بکر بيکرون
راندن عراق از کويت به حضور مقتدرانه نظامي خود در منطقه خلي فارس رسميت ببخشد و با
طرح نظ .نوين جهاني ادعاي رهبري جهان را بکند و به بخشي از اهداف راهبردي خود مبنکي
بر تسل بر منابع انکرژي (اکتشکاف ،اسکتخراج و انتقکال) خلکي فکارس ککه عمکدهتکرين منبکع
تأمين کننده انرژي جهان است ،دسترسي پيدا کند و موق يت راهبردي و ژئواستراتژيکي ايران را
در تنگنا قرارداده و با من قد کردن قرار دادهاي نظامي بلند مکدش و اسکتقرار واحکدهاي نظکامي
(هوايي ،دريايي و کماندويي) در کشورهاي عضو شوراي همکاري خلي فارس عمالً ايکران را
به محاصره درآورد (جدول شماره .)3
جدول شماره  :3تجاوز نظامي عراق به کويت و جنگ دوم خلي فارس و نقش آن بر منافع ملي ايران
تحوالت
ژئوپليتيک

تجاوز نظـامي
عـــراق بـــه
كويـــــت و
جنــــگ دوم
خليج فارس

يافتههاي تحقيق /متغيرها
 .1تجاوز نظامي عراق به كويت باعث ائتالف مهم بينالمللي براي بيرون راندن عراق از كويوت شود
و رهبري اين ائتالف به عهده آمريكا بود ،چنين واقعهاي به حضور نظامي آمريكا و تسلط بور منواب
نفتي خليج فارس منتهي شد.
 .2تجاوز عراق به كويت موجب وابستگي شديد كشورهاي حاشويه خلويجفوارس بوه يوك قودرت
حامي فرامنطقهاي شد .در همين راستا آمريكا قراردادهاي دوجانبه امنيتوي نظوامي بوا ايون كشوورها
منعقد كرد و پايگاههاي نظامي درازمدت در اختيار رفت و به اين شكل حضوور نظوامي خوود را
تثبيت كرد.
 .3تجاوز عراق به كويت باعث بوجود آمدن ادبيات جديدي در عرصه نظام بينالمللي تحوت عنووان
نظم نوين جهاني كه در آن رهبري دنيا به عهده آمريكا باشد ،شد.
 .4اتخاذ سياست مهار دو انه (ايران و عراق) توسط آمريكا و معرفي اين دو كشوور بوه عنووان منواب
ناامني در منطقه خليجفارس.
 .5در روند سياست اعتمادسازي و تنشزدايي ايران با كشورهاي حاشيه خليجفوارس اخوتالل ايجواد
شد.
 .6ادعاي امارات متحده عربي بر جزاير سه انه ايراني(ابوموسي،تنب كوچك و تنوب بوزرگ) مطورح
شد.
 .7بيثبات كردن بازار نفت و در نتيجه قيمت نفت كاهش يافت و ضربه بر اقتصاد ايران وارد آمد.
 .8ظهور دولت خودمختاري كردي در شمال عراق و حمايت همه جانبه آمريكا را از احزاب حاشويه
مرزهاي غربي موجبات رشد ملي رايي كردي را در بين كردهاي ايراني فراهم كرده است.
 .9تحريم اقتصادي ايران و سياست مهار ايوران تصوويب قوانون دامواتو در سوال  1993را بوه دنبوال
داشت.
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حمله به افغانستان توس حوزه درياي خزر و آسياي مرکزي و قفقاز انجام شد ،آمريککا بکا
استفاده بهينه از اين فرصت ،کنترل کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز ،تسل مسکتقي .بکر منکابع
انرژي درياي خزر ،دستيابي به کريدور اوراسيا و نظارش بر ف اليتهاي دو قدرش هستهاي منطقه
(چين و پاکستان) را به دست آورد .با اين انبساط فضايي ژئوپليتيکي که به وجکود آمکد ،ايکران
همچون جزيرهاي به محاصره آمريکا درآمد و قدرش مانور و نفوذ ايران در حوزههاي پيرامکوني
مث افغانستان ،پاکستان ،آسياي مرکزي و قفقاز به حکداق ممککن ککاهش يافکت و تهديکدهاي
برون مرزي زيادي عليه امنيت ملي و منافع ملي ايران ف ال شد .اين تهديدها باتوجه بکه سکطح،
ماهيت و شدش آنها در حوزههاي سياسي ،اقتصادي ،امنيتي و فرهنگي زيانهاي زيادي را متوجه
منافع ملي ايران کرد .جمهوري اسالمي براي مقابله با اين تهديدها و تأمين امنيت ملي اقدام بکه
تقويت بنيه دفاعي و نظامي خود بکه منظکور نيک بکه قکدرش بازدارنکدگي ککرد .هرچنکد تکوان
بازدارندگي ايران در قبال حمله احتمالي آمريکا که متکي به سالح هستهاي است ،ناچيز اسکت،
منط دفاعي حک .ميکند که تماميت ارضي کشور در مقابله با هرگونه تهديکد و تجکاوز حفکظ
شود .براي کسب ،حفظ و استمرار قدرش دفاعي ،ساليانه اعتباراش قابک تکوجهي هزينکه شکده
است .بررسي روند واگراري اعتباراش به بخش دفاعي کشور در ده سال گرشته بيکانگر اهتمکام
دولت جمهوري اسالمي ايران به امر دفاع ،حفظ هويت و اسکتقالل کشکور ،تماميکت اراضکي و
کسب قدرش بازدارندگي است .طب آمار ،ميکانگين رشکد ده سکاله بودجکه کک کشکور 26/29
درصد است؛ درحالي که ميانگين رشد ده ساله بودجه بخش دفاع  50/6درصد ميباشد .اين در
شرايطي بوده که ايران از يک جنگ هشت ساله رهايي يافته و تمکامي زيرسکاختهاي صکن تي و
اقتصادي کشور دچار آسيب جدي شده بود و بر اثر مداخله و اعمال نفوذ آمريکا در سياستهاي
نفتي کشورهاي صادرکننده نفت و همراهي برخي از اعضاي اوپک با سياستهاي آمريککا ،ايکران
با کاهش درآمد نفتي مواجه بود .بهرغ .همه تنگناها و مشکالتي که از شراي پس از جنکگ در
داخ کشور و نامطلوب بودن وض يت ايران در عرصه رواب بينالمل ناشي ميشد ،توجه بکه
بخش دفاع از جمله رويکردهاي مثبت در جهت تحق امنيت ملي محسوب مکيشکود (جکدول
شماره .)4
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جدول شماره  :4وقايع يازده سپتامبر  2001و حمله آمريکا به افغانستان و نقش آن بر منافع ملي ايران
تحوالت
ژئوپليتيک

وقــايع يــازده
سپتامبر 2001
و حملــــــه
آمريكـــا بـــه
افغانستان

يافتههاي تحقيق /متغيرها
 .1ائتالف بينالمللي ضدتروريستي بهرهبري آمريكا منجر به حمله نظامي آمريكا به افغانسوتان و سورنگوني
روه طالبان و استقرار آمريكا در افغانستان و درنتيجه سوترش حووزه ژئووپليتيكي آمريكوا و از دسوت
دادن حياط خلوت امنيتي ايران شد.
 .2حوزه آمريكا در افغانستان در راستاي سياست مهار ايران ،آسياي مركزي و قفقاز و تا منتهياليوه مرزهواي
جنوبي و از غرب آسياي تا مرزهاي هندوچين است و در پوي تغييور كواهش قودرت ايوران و روسويه
است.
.3مبووارزه بووا تروريسووم زمينووه اسووتقرار نيروهوواي آمريكووايي را در مرزهوواي آسووياي مركووزي و قفقوواز
ميسركرد.آمريكا با حضور در منطقه و ستراندن چتر امنيتي خود در پي كاهش قودرت ايوران و روسويه
است.
 .4حمله آمريكا به افغانستان در روند مناسبات ايران با آسياي مركزي و قفقاز اختالل ايجاد كرد.
 .5ايجاد يك حكومت طرفدار آمريكا در افغانستان منجر به محدود شودن نفووذ ايوران شوده و فرصوتهاي
جديدي را براي آمريكا به وجود آورد.
 .6آمريكووا بووا حضوووور در افغانسووتان محاصووره ايوووران را كاموول كرد.آمريكووا در تركيوووه،جمهوري
آذربايجان،خليجفارس و درياي عمان حضوور دارد و هماننود جزيورهاي ايوران را در محاصوره خوود و
رژيمهاي طرفدار خود درآورده است.
 .7آمريكا با حضور در افغانستان و آسياي مركزي به دنبال دسترسي آسان به مناب نفت و از است.
 .8حضور آمريكا در افغانستان عالوه بر تغيير تدريجي سواختار فرهنگوي و سياسوي كشوورهاي منطقوه از
شكل يري جنبشهاي اسالمي بشدت جلو يري ميكند و سيطره كامل خود را سترش ميدهد.
 .9آمريكا پسازحضور نظاميدر افغانستان ،سعيدارد تا به بهانه مبوارزه بوا تروريسوم در مسوائل منطقوهاي
نقشآفريني كند .آمريكا درصدد ارتقاي جايگاه خود در ترتيبات امنيتيمنطقه است توا در حول و فصول
مناقشات منطقهاي همچون نا ورنو -قره باغ شركت كند.
 .10حضور نظامي آمريكا منجر به تطبيق مرزهاي ژئوپليتيكي اين كشور با مرزهاي جغرافيايي روسيه شوده
است.
 .12معرفي ايران به عنوان يك محور شرارت توسط جرجبوش،ايران را در رديوف اهوداف بعودي تهواجم
نظامي آمريكا قرارداد.
 .13ظهور يك رقيب ژئوپليتيك ،يعني افغانستان در صورت دستيابي به ثبات و امنيت ميتواند با همكواري
پاكستان از اهميت ژئوپليتيكي و راهبردي ايوران در رهاسوازي آسوياي مركوزي از انوزواي ژئووپليتيكي
بكاهد.
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به هرحال ،با بهرهگيري از آثار منفي  35متغير بر منافع ملکي ايکران ککه از فروپاشکي نظکام دوقطبکي
ناشي ميشد و تحوالش ب دي متأثر از آنکه منجر به انبساط فضايي آمريکا در پيرامون ايران شکد ،حلقکه
محاصره ايران کام و موجب کاهش نفوذ و قدرش مانور و افزايش هزينههاي امنيتي و دفاعي شکد .در
واقع ،مقايسه ميانگين رشد دهساله بودجه بخش دفاعي نسبت بکه ميکانگين رشکد دهسکاله بودجکه کک
کشور ،بيانگر افزايش هزينههاي امنيتي و دفاعي و رشد تهديدهاي آسيبپريري کشور است.
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 -6نتيجهگيري
مقاله حاضر ضمن بررسي مهمترين تحوالش ژئوپليتيکي دهه 1990م .پيامدهاي آنها را بر منافع و امنيت
ملي جمهوري اسالمي ايران تبيين کرد .همانگونه که در متن مقاله عنوان شد ،تحوالش ژئوپليتيکي دهه
مرکور عبارش بودند از :فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ،جنگ دوم خلي فارس و درنهايت درگيريهاي
تروريستي که در قالب حادثه  11سپتامبر 2001م خودنمايي کرد .فرضيه نگارنده ناظر بر اين گزاره است
که انقباض قدرش همسايه شمالي ايران موجب ف ال شدن قدرش هژمون مستقر در جنوب ،ي ني آمريکا
شده و چنين ف

و انف االتي قدرش تحرک جمهوري اسالمي ايکران را محکدود ککرده اسکت .راهککار

پيشنهادي مقاله براي برونرفت از انزواي ژئوپليتيکي ،تحريمها ،تهديدها ،خکروج از محاصکره فيزيککي
آمريکا و نيز استفاده از فرصتهاي بينالمللي و موق يت ممتاز ژئوپليتيکي عبارش اسکت از اتخکاذ راهبکرد
ائتالف و اتحاد با اين توضيح که اگر نظام چندقطبي اتفاق بيفتد ،راهبرد ائتالف تاکتيکي و بهرهگيکري از
فرصتها مناسبترين الگو براي تأمين امنيت ملي ايران است و درصورش وقوع نظام تکقطبکي ،راهبکرد
ائتالف راهبردي بيشترين کمک را به منافع و امنيت ملي ايران خواهد کرد.

 -7قدرداني
نويسندگان برخود الزم ميدانند از مساعدتها و راهنماييهاي آقايان دکتر محمدرضکا حکافظنيکا و دکتکر
محمود سريعالقل .براي تنظي .و تهيه اين مقاله تشکر و قدرداني بهعم آورند.
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