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چکیده:
جنوب آسیا یکی از ناامن ترین و بحران خیزترین مناطق دنیاست .این منطقه کهه
وارث کشمکشها و اختالفات به جا مانده از استعمار بریتانیاست ،وارد دو قطب امنیتی
با محوریت هند و پاکستان شده است .بحران کشمیر بهه ننهوان یکهی از تهادترین
بحرانهای امنیتی جهان ،در طول بیش از نیم قرن گذشته مانع از شکل گیری توافقی
سازنده بین دو کشور هند و پاکستان گشته است و همین امر موجب شده که ایهن دو
کشور چه در سطح منطقه و چه فراتر از آن ،اقدام به یارگیری نمایند .هند با گهرایش
به سمت آمریکا و پاکستان با چرخش به سمت چین ،فضایی دو قطبی در جنوب آسیا
شکل دادهاند که سایر کشورهای این منطقه نیز در تهال سهازماندهی تهول ایهن دو
محور هستند .از این رو از آنجا که مسائل امنیتی جنوب آسیا به طور گریزناپذیری بهه
هم پیوستهاند ،تئوری «مجمونه امنیتی» باری بوزان و «موازنهه قهدرت» مورگنتها را
برای تجزیه و تحلیل قطب بندیهای قدرت در جنوب آسیا برگزیده ایم .بر این اساس،
پژوهش تاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که ترتیبات سیاسهی -امنیتهی
موجود در جنوب آسیا بر چه اساسی شکل گرفتهه و چهه تهأثیری بهر امنیهت ملهی
ج.ا.ایران دارد؟ فرض این پژوهش بر این است که ترتیبات سیاسی -امنیتهی جنهوب
آسیا بر اساس موازنه قدرت شکل گرفته و بر امنیت ملی ایران تأثیر گذار است .توازن
قدرت موجود در جنوب آسیا میتواند قدرت نقش آفرینهی ج.ا.ایهران را بهه ننهوان
نیروی توازن بخش در این منطقه افزایش داده و از این طریق منافع امنیتهی ایهران را
تأمین سازد.
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مقدمه
جنوب آسیا یكی از شكنندهترین و بحرانخیزترین مناطق جهان است .این منطقه ی
مهم که شامل کشورهای بنگالدش ،بوتان ،هند ،مالدیو ،نپال ،پاکستتان و سریالنكاستت،
یكی از بیثباتترین و پرجمعیتترین مناطق دنیا بوده و عرصه ی بیثباتیهتای روزانته،
بحرانهای بینالمللی پیدرپی ،جنگهای بزرگ و کوچك و اوضاعی نابسامان است .یكی
از مهمترین عواملی که باعث ناامنی منطقهای در جنوب آسیا شده ،بحران کشمیر استت.
اختالف دو کشور هند و پاکستان بر سر کشمیر باعث شكلگیتری ترتیبتات منطقتهای و
بین المللی در جنوب آسیا شده است .این ترتیبات عمدتاً هند -محور یا پاکستان -محتور
هستند ،چرا که مسائل جنوب آسیا اعم از نظتامی ،اتتصتادی ،سیاستی و امنیتتی اصتو ً
متأثر از روابط هند و پاکستان است .همین امر باعث شده تا فضایی دو تطبی در جنتوب
آسیا شكل گرفته که در یك سر آن محور هند -آمریكا و در سر دیگتر آن محتور چتین-
پاکستان ترار گیرد .از آنجا که منطقه جنوب آسیا تمام ویژگیهای بتر شتمرده از طترف
باری بوزان برای مجموعههای امنیتی را داراست ،ایتن منطقته را بته عنتوان مجموعتهای
امنیتی در نظر گرفته ایم و چهارچوب تئوریك متورد استتفاده را نیتز بتر همتین استا
انتخاب کرده ایم.
چهارچوب تئوریك مورد استتفاده در ایتن پتژوهت ،تلفیقتی استت از تئتوریهتای
مجموعههای امنیتی باری بوزان ،نظمهای منطقهای دیویدای لیك و پاتریتك مورگتان و
در نهایت تئوری موازنه توای کالسیك مورگنتا .از آنجا که پایان جنتگ سترد منجتر بته
منطقهای شدن امنیت گشته و تالش و اتدام برای مقابله با مناتشتات خشتونت آمیتز و
دستیابی به نظم و امنیت ،اساسا از ترتیبات و فعالیتهایی ناشی خواهد شد که در سطح
منطقهای تعبیه و اجرا میشوند ،در این پتژوهت نیتز ستعی شتده استت از چهتارچوبی
منطقهای برای تجزیه و تحلیل مسائل امنیتی جنوب آسیا استفاده شود .در این پتژوهت
واحد تحلیل اصلی« ،مجموعه امنیتی» است؛ مفهومی که ابتكار باری بوزان میباشتد تتا
نوع خاصی از منطقته را کته مستائل و مشتكالت امنیتتی مشتترکی آنتان را یكپارچته و
همبسته ساخته است ،وصف نماید.
این در پژوهت در پی پاسخگویی به این سوال است که ترتیبتات سیاستی -امنیتتی
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موجود در جنوب آسیا بر چه اساسی شكل گرفته و چه تأثیری بر امنیت ملی جمهتوری
اسالمی ایران دارد؟ فرض این پژوهت بر آن است که ترتیبات سیاسی -امنیتتی موجتود
در جنوب آسیا بر اسا موازنه تدرت شكل گرفته و این توازن تتدرت منتافا امنیتتیای
برای جمهوری اسالمی ایران در پی دارد .همچنین هدف این پژوهت نیز تبیین ترتیبات
سیاسی -امنیتی در جنوب آسیا و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران استت.
روش تحقیق در پژوهت پیت رو ،روش توصیفی -تحلیلی و گتردآوری مطالتن نیتز بته
شیوه کتابخانهای -اسنادی انجام گرفته است.
چهارچوب تئوریک
همانطور که در مقدمه ذکر شد ،چهارچوب تئوریك مورد استفاده در ایتن پتژوهت،
تلفیقی است از تئوریهای مجموعههای امنیتی باری بوزان ،نظمهتای منطقتهای دیویتد
ای لیك و پاتریك مورگان و در نهایت تئوری موازنه توای کالسیك مورگنتا کته در زیتر
به توضیح هر کدام از این تئوریها خواهیم پرداخت.
الف :مجمونههای امنیتی منطقه ای
«مجموعه امنیتی منطقهای» مفهومی است که باری بوزان برای اولین بار در ادبیتات
روابط بین الملل مطرح کرد .بوزان با انتقاد از دیدگاههای سنتی نسبت به امنیت ،اتتدام
به گسترش ابعاد امنیت نموده و آن را از حالتت تتك بعتدی و تتدرت -خصوصتا تتدرت
نظامی -محور بودن خارج ساخته و جنبهای چندگانه و ذهنی بته آن متیبخشتد .بتوزان
سپس با ناکافی دانستن سطوح تحلیل دولت و سیستم ،با اعطتای هتویتی مشتخه بته
سیستمهای منطقهای اتدام به ایجاد یك سطح تحلیل میانه متیکنتد کته بته زعتم وی،
شكاف موجود میان سطوح تحلیل فرد (دولت) و کالن (سیستم یا نظام بین الملل) را پتر
میکند (عبداهلل خانی.)136 :1383 ،
بوزان پس از ارائه تعریف جدید از مفهوم امنیت و گسترش ابعاد آن ،اتدام بته طترح
مفهوم جدید دیگری تحت عنوان «مجموعه امنیتی» میکند .در دیتدگاه وی مجموعته
امنیتی شامل گروهی از کشورها میشود که دلمشغولی اصلی آنها در زمینه امنیتت ،بته
میزان کافی آنها را به هم نزدیك و پیوسته کرده باشد؛ به گونهای که مسائل امنیتی آنهتا
نتواند از دیدگاه رئالیستی مجزای از یكدیگر در نظتر گرفتته شتود (بیلتیس و استمیت:1383 ،
 . )583در تعریف بوزان از مجموعه امنیتی منطقه ای« ،منطقه» به معنای شتبه سیستتم

 /12فصلنامه

سال اول ،شماره اول ،زمستان 1393

مشخه و مشهودی از روابتط امنیتتی بتین مجموعتهای از دولتتهاستت کته از لحتا
جغرافیایی نزدیتك یكتدیگر باشتند (بتوزان . )213 :1378 ،امتا عامتل مجتاورت و نزدیكتی
جغرافیائی برای تشكیل یك مجموعه امنیتی منطقتهای هرچنتد زم استت ،لتیكن ایتن
عامل نمی تواند به عنوان یك ویژگی اساسی و تطعی برای مجموعهها مدنظر ترار گیترد؛
چرا که به عنوان مثال دو کشور روسیه و آمریكا چه در دوران جنگ سرد و چته پتس از
آن ،نقشی فعا نه در تعامالت امنیتی اروپا ایفا میکنند در حالی که از لحا جغرافیتایی
متعلق به این منطقه نمی باشند.
پاتریك مورگان برای رفا این نقیصه در تعریف بوزان از مجموعه امنیتی منطقته ای،
اتدام به ارائه تعریفی جدید از این مجموعهها نموده استت .از دیتدگاه مورگتان مجموعته
امنیتی به گروهی از کشورها اطالق میشود که به طور مستمر تحت تأثیر یتك یتا چنتد
عامل خارجی امنیتی -که از یك ناحیه جغرافیایی متمایز و مجزا ناشی متیشتوند -تترار
میگیرند .در یك چنین مجموعه ای ،اعضا از نظر امنیتی چنان به هتم پیوستتهانتد کته
کنتهای هریك از اعضاء و تحو ت مهم امنیتی در داخل هریك از آنها ،تأثیرات عمده-
ای بردیگران دارد .در حالی که جغرافیا ممكن است اکثر اعضای یتك مجموعته امنیتتی
منطقهای را به یكدیگر پیوند زند اما ترابتت جغرافیتایی شترز زم بترای عضتویت یتك
کشور در یك مجموعه امنیتی نیست .مجموعههای امنیتی موجود اغلتن دارای یتك یتا
چند عضو مهم نوعاً از میان تدرتهای بزرگ هستند کته تادرنتد نیترو را بته دور دستت
اعزام کنند و از نظر فیزیكی نیز در ناحیه جغرافیایی که مكان مهندسی مجموعه امنیتتی
است ،واتا نشدهاند (لیك و مورگان .)27 -28 :1381 ،بدین ترتین ،این تعریف به متا اجتازه
خواهد داد تا ایا ت متحده را جزء مجموعه امنیتی منطقهای اروپا بتدانیم امتا بترعكس،
اروپا را جزئی از مجموعه امنیتی آمریكای شمالی به حساب نیاوریم.
بوزان در توضیح دلیل طرح مفهوم «مجموعههای امنیتی منطقه ای» ،بیتان متیدارد
که اعطای هویتی شخصی به سیستمهای منطقهای باعث ترار گرفتن آنهتا بته عنتوان دو
سطح میانی از تحلیل بین سیستم (نظام بین الملل) و دولت میشتود .وی معتقتد استت
که تنها ایده سنتی شبه سیستم که توان بالقوهای در تحلیل امنیتتی دارد ،ایتده تتوازن
تدرت محلی یا منطقهای است .اما این ایده به دلیتل محتدودیت در یتك بعتد (تتدرت)،
چندان مفید نبوده و همین امر باعث ابهام در وضعیتهای منطقهای شده استت .گرچته
توازن تدرت محلی از ویژگیهای چشمگیر محیط امنیتی است ،ولی به راحتی متیتتوان
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آن را با تحریكات منابا تدرتهای بزرگ برهم زده یا مختل کرد .توازن تدرت بته دلیتل
آسین پذیری در مقابل نفوذ خارجی ،کمتر از دول مرکزی متیتوانتد بترای درک روابتط
امنیتی دول حاشیهای مفید واتا شود (بوزان.( 214 :1378 ،
ب :نظمهای منطقه ای
نظمهای منطقه ای ،الگوهای غالن مدیریت امنیتی در داخل مجموعتههتای امنیتتی
منطقهای هستند .این الگوهای مدیریت ،نظمهای منطقهای نامیتده متیشتوند .پتژوهت
حاضر نظمهای منطقهای را به صورت پلههای نردبانی در نظر میگیرد که مجموعههتای
امنیتی منطقهای در هنگام اعمال مدیریت ،ممكن است بپیماینتد (لیتك و مورگتان:1381 ،
 . )55 -7پژوهشگران و نظریه پردازان روابط بتین الملتل تتاکنون تعتاریف و ویژگتیهتای
مختلفی از نظمهای منطقهای ارائه دادهاند اما تامپسون تعاریف و صفات مفهومی مختلف
را به صورت چهار شرز زم و کافی برای وجود نظمهای تابا منطقتهای خالصته کترده
است:
 -1الگوهای روابط و تعامل با دیگران ،درجه خاصی از نظم و نسق را به نمایت متی-
گذارد ،به طوری که تغییر در یك منطقه از نظام تابا بردیگر نقاز آن تأثیر میگذارد؛
 -2بازیگران عمدتاً در مجاورت و نزدیك به یكدیگرند؛
 -3ناظران و بتازیگران ختارجی ،نظتام تتابا را بته صتورت یتك ناحیته یتا «صتحنه
عملیات »1مجزا میشناسند؛ و
 -4نظام تابا ،منطق ًا متشكل از حتداتل دو یتا بته احتمتال تتوی تعتداد بیشتتری از
بازیگران میباشد (لیك و مورگان.)75 -76 :1381 ،
نظامهای منطقه ای ،ائتالفهای سیاسی داخلی و محیط متنوع بین المللی ،نوع نظم
منطقه ایی را که احتمال میرود در مجموعههای امنیتی مستقر شود ،تحتت تتأثیر تترار
میدهد .دیوید ای .لیك متعقد است که یك نظام منطقه ای ،معلول یك یتا چنتد عامتل
خارجی یتا «تستریهای امنیتتی» استت .معمتو ایتن عوامتل ختارجی ریشته در ناحیته
جغرافیایی خاصی دارند اما لزوماً محدود به آن نمی شوند .این دسته از پیوندها ،تعامالت
راهبردی محوری را در یك نظام منطقهای ایجاد میکنند .از این رو ،وی معتقد است که
تعداد ،حجم و توزیا عوامل خارجی امنیتی ،عوامل خارجی غیر امنیتی ،هزینه معاملته و
1. Theatre of Operation
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مذاکره ،ساختار نظام منطقهای و ساختار نظام جهانی ،بر چشمانتداز استتقرار نظتمهتای
منطقهای مختلف تأثیر میگذارد .براین اسا  ،نظمهای منطقتهای طیتف گستتردهای را
در بر میگیرند؛ از ترتیبات بسیار سنتی که در آن امنیت از طریتق توزیتا متناستن (یتا
موازنه) تدرت تأمین میشود ،گرفته تا اتدامات همكاری جویانه متنوع در سطح مدیریت
امنیتی ،کنسرت تدرتهای بزرگ ،امنیت دسته جمعی ،جامعه امنیتی تكثرگرا با درجه-
ای از همگرایی (لیك و مورگان.)28 -29 :1381 ،
ج :موازنه قوا
تئوری موازنه توا به عنوان تدیمیترین ،با دوامترین و بحتث برانگیزتترین تئتوری در
سیاست بین الملل مطرح است و همه نویسندگان سیاسی متفق القولند که ایتن تئتوری
به طور عملی از ترن شانزدهم وارد صحنه تاریخ شده است .از این جهت ترون  17 ،16و
 18را دوران طالیی موازنه توا به شمار میآورند .این تئوری در این سه ترن بهتتر از هتر
عصر دیگری عمل نمود و ترن شانزدهم در واتا ادامه فعالیت این دستگاه میباشد (علتی
بابایی .)99 -100 :1370 ،موازنه توا راهبرد صلحی است کته از طترف رئالیستتهتا ،جهتت
حفظ ثبات و امنیت سیستم ارائه شتده استت.هتانس جتی مورگنتتا بته عنتوان یكتی از
پیشگامان رئالیسم سنتی که عموما نظریه موازنه توا با نتام او شتناخته متیشتود معتقتد
است که الگوی رفتار دولتها در روابط بین الملل بر محور کسن تدرت ترار دارد؛ رفتتار
یك دولت انعكاسی از اتدامات معقول سیاسیون و نظامیان است که همتواره متیکوشتند
حداکثر منافا را در محدوده منطقی برای کشور خویت به دست آورند .در این برداشتت
پدیده تدرت به عنوان ابزاری تأثیرگذار برروی عمل دیگران ،محور اصلی تحلیل سیاست
جهانی است (کاظمی.)34 -36 :1371 ،
مورگنتا معتقد است که همه کشورها دائماً سعی دارند هدفها و منافا ملتی ختود را
با اعمال تدرت نظامی به دست آورند .در نتیجه این اعمال تتدرت نتوعی جنتگ دائمتی
تدرت در جریان خواهد بود .هر کشوری به منظور دستیابی به استتقالل کامتل و تتأمین
امنیت یا تعقین منافا ملی خود دائماً برای جلوگیری از تسلط دیگران بر خود کوشت و
تقال میکند ،بنابراین هرکشوری میکوشد از امكان ظهور هر نوع تدرت فائقه جلوگیری
کند .اگر این اتدام با شكستت مواجته شتود و تتدرتی فائقته پدیتد آیتد ،دیگتر کشتورها
بالفاصله برای ایجاد موازنه توا با آن تدرت در نوعی جنتگ بتا دیگتران شترکت خواهنتد
کرد(سیف زاده.)62 :1374 ،
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البته مورگنتا معتقد است در سیستم بین المللی مبتنی بر موازنه تدرت ،همیشه باید
یك تدرت سوم متوازن کننده برای تضمین ثبات بین الملل وجود داشته باشتد .وظیفته
تدرت متوازن کننده تضمین موازنه بین المللی تتدرت استت .ایتن تتدرت ستوم بنتا بته
مقتضیاتی که پیت میآید از نیروی که مورد تهدید تترار گرفتته استت ،چنتان حمایتت
میکند که تادر باشد خطر مزبور را دفا کند(سیف زاده.)62 -63 :1374 ،
تدرت طلبی هریك از دولتها ممكن است به دو طریق به کشمكت میان آنهتا منجتر
شود و برخی از این دولتها در لحظه خاصی از تاریخ رو در روی یكدیگر ترار گیرند ،بته
عبارت دیگر مبارزه تدرت در صحنه بین المللی در دو الگوی نوعی میتواند تتداوم یابتد:
الگوی تضاد مستقیم و الگوی رتابت.
 -1الگوی تضاد مستقیم
دولت «الف» ممكن است در تبال دولت «ب» به سیاستی امپریالیستی دستت زده و
دولت «ب» ممكن است با اتخاذ سیاست وضا موجود یا سیاست امپریالیستی با سیاست
امپریالیستی دولت الف مقابله کند .این الگوی تضاد مستقیم میان دولتی است کته متی-
خواهد تدرت خود را بر دولت دیگر تحمیل کند و دولت اخیر از تسلیم شدن سرباز می-
زند .در این الگو ،موازنه تدرت مستقیماً از تمایل هریك از دولتها به تفوق سیاست خود
برسایر دولتها ناشی میشود« .الف» میکوشد تدرت خود را در مقابتل «ب» بته حتدی
افتتزایت دهتتد کتته بتوانتتد تصتتمیمات «ب» را کنتتترل کنتتد و بتتدین ترتیتتن سیاستتت
امپریالیستی خود را به موفقیت برساند .از سوی دیگر «ب» میکوشد تتدرت ختود را بته
حدی افزایت دهد که بتواند در مقابل تدرت «الف» مقاومت کند و بدین ترتین سیاست
«الف» را خنثی سازد یا در غیراین صتورت بته سیاستتی امپریالیستتی دستت یتازد کته
احتمال موفقیت دارد .در مورد اخیر« ،الف» باید به نوبه خود تدرتت را افزایت دهتد تتا
بتواند در مقابتل سیاستت امپریالیستتی «ب» مقاومتت کنتد و در عتین حتال سیاستت
امپریالیستی خود را با احتمال توفیق آن تعقین نماید .افزایت تدرت یك دولت مستتلزم
آن است که تدرت دولت دیگر نیز حداتل به همان نسبت افتزایت یابتد و بتدین ترتیتن
ایجاد توازن در نیروهای متضاد تا زمتانی کته دولتتهتای ذی ربتط اهتداف سیاستتهای
امپریالیستی خود را تغییر دهند -اگر کالً آن را کنار نگذارند -یا تا زمانی کته دولتتی بته
امتیاز تعیین کنندهای در مقابل دولت دیگر نائل شود یا بپندارد که نائل شده ،ادامه می-
یابد .پس از آن ،یا طرف ضعیف تر تسلیم طرف تویتر میشود و یا جنگ مساله را تعیین
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میکند (مورگنتا .)295 -296 :1374،نمودار ( -1الف) وضعیت الگوی تضاد مستقیم را نشان
میدهد.


نمودار الف :الگوی تضاد مستقیم

منبا :مورگنتا296 :1374،

تا زمانیكه موازنه تدرت در چنین شرایطی با موفقیت عمل میکند ،دو کتارکرد دارد:
از یك سو ثباتی نامطمئن در میان روابط دولتهای ذی ربط ایجاد متیکنتد؛ ثبتاتی کته
همیشه در معرض خطر اختالل ترار دارد و بنابراین همیشه مستلزم اعاده است .از ستوی
دیگر ،موازنه تدرت در این شرایط ،آزادی دولتها از سلطه دیگران را تضمین میکند .بتا
توجه به ماهیت ذاتاً بی ثبات و پویای موازنه که عدم ثبات و پویتایی آن متوتتی نیستت،
بلكه ماهوی و همیشگی است ،استتقالل دولتتهتای ذی ربتط نیتز ذاتتاً نتامطمئن و در
معرض خطر است .البته در اینجا نیز باید گفت که با توجه بته الگتوی تتدرت ،استتقالل
دولتهای ذی ربط برهیچ مبنایی جز تدرت هریك از دولتتهتا در جلتوگیری از تجتاوز
تدرت سایر دولتها به آزادی آن استوار نیست (مورگنتا.)297 :1374،
الگوی رقابت
در الگوی رتابت ابعاد فنی موازنه تدرت مانند الگوهایی است که در بتا متورد بحتث
ترار گرفت .تدرت «ب» با تدرت «الف» که برای سلطه بر «ج» در مقابل مخالفتت «ب»
زم است برابر میشود (اگر نگوییم که از آن پیشی میگیرد) ،در حالیكه تتدرت «التف»
نیز به نوبه خود اگر از تدرت «ب» برای ایجاد سلطه بر «ج» پیشتی نگیترد بتا آن برابتر
می شود .اما کارکرد دیگر موازنه در اینجا به جز ایجاد ثبتاتی نتامطمئن در روابتط میتان
«الف» و «ب» ،عبارت است از حفظ استقالل «ج» در مقابل تجاوزهتای «التف» و «ب».
تضاد ضعيف
تضاد در حد متوسط
تضاد شديد
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استقالل «ج» صرفا نتیجه روابط تدرت موجود میتان «التف» و «ب» استت (نمتودار -1
ب) .اگر در این روابط چرخشی تعیین کننده به نفتا دولتت امپریالیستت «التف» ایجتاد
شود استقالل «ج» بار دیگر در معرض خطر تترار متیگیترد .اگتر دولتت طرفتدار وضتا
موجود یعنی «ب» به امتیازی تعیین کننده و دائمی دست یابتد ،آزادی «ج» نستبت بته
آن امتیتتاز بیشتتتر خواهتتد شتتد .اگتتر در نهایتتت دول تت امپریالیستتت «التتف» سیاستتت
امپریالیستی خود را کامالً رها کند یا ایتن سیاستت را بترای همیشته از «ج» بته هتدف
دیگری یعنی «د» معطوف کند ،آزادی «ج» برای همیشه حفظ میشتود (مورگنتتا:1374،
.)297 -00
نمودار ب :الگوی رقابت

ج

ب

الف
منبا :مورگنتا298 :1374،

محیط امنیتی جنوب آسیا
با توجه به تعریف بتوزان از مجموعته هتای امنیتتی و ویژگتی ذکتر شتده بترای ایتن
مجموعهها از طرف وی ،میتوان به این نتیجه رسید که مجموعههای امنیتتی در جتایی
وجود دارد که روابط امنیتی ،گروهی از کشورها را از بقیه جدا کرده و با هم پیونتد متی-
زند .این امر به سبن ماهیت نسبتاً شدید درونی و ضتعف نستبی کتنت و واکتنتهتای
امنیتی خارجی بین همسایگان است .شدت وابستتگی متقابتل امنیتتی در بتین اعضتای
مجموعه ،در مقایسه با شدت این روابط میان آنها و دول خارج از مجموعه ،بیشتر استت.
مرز بین مجموعهها را میتوان با «بی تفتاوتی نستبی» در مقابتل کتنت و واکتنتهتای
امنیتی اطراف ترسیم کرد .د یل اثبات وجود مجموعه امنیتی جنتوب آستیا از الگوهتای
جنگ مشهود است ،چنانچه چند جنگ مهم در این منطقه نتوانسته است تأثیر چنتدانی
بر آسیای جنوب شرتی و یا حوزه خلیج فار بگذارد .این جدایی از تحو ت همسایگان،
بر وجود مرکز مجزایی از روابط امنیتی در جنوب آسیا بتا دیگتر مجموعتههتای امنیتتی
د لت دارد.
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همچنین براسا تمام ویژگیهای برشمرده شده از جانن بوزان برای مجموعتههتای
امنیتی ،میتوان ادعا کرد که جنوب آسیا یك مجموعه امنیتی منطقهای را تشكیل متی-
دهد که عوامل اصلی شكل دهنده به این مجموعه ،عوامل داخلی (درون مجموعه) متی-
باشند .مجموعه امنیتی جنوب آسیا عالوه بتر دو تتدرت بتزرگ مجموعته یعنتی هنتد و
پاکستان ،دول کوچكتری را نیز در برمی گیرد .از آنجا که مجموعههای امنیتی تا حتدی
بر واتعیتهای جغرافیای منطبق هستند ،بناچار تعتدادی از دول کوچتك را هتم شتامل
میشوند .این دولتها به علت تدرت اندک خود در مقایسه بتا همستایگان ،تتأثیر کمتی
برساختار مجموعه دارند .امنیت آنها تا حد زیادی به الگوی دول بزرگ مجموعته وابستته
است و فقط مواتعی میتوانند تهدیدی برای یك تدرت بزرگ باشند که از مزایای اتحتاد
با تدرت بزرگتر برخوردار باشند .در جنوب آستیا ،بتنگالدش ،نپتال ،ستریالنكا و مالتدیو
چنین وضعی دارند .همچنین برخی دولتها در داخل مجموعتههتای امنیتتی همستایه،
حالت عایق را دارند .آنها معین کننده و ساکن در مرزهای بی تفاوتی بتین پویتایی ختود
بسنده دو طرف هستند .برمه از این بابت چنین نقشتی بتین آستیای جنتوبی و آستیای
جنوب شرتی دارد.
روابط امنیتی متقابل ذکر شده در تعریف بوزان از مجموعههای امنیتی ،به طور تمتام
و کمال در جنوب آسیا تابل مشاهده است؛ به گونهای که هیچ کدام از کشورها ،خصوصتا
هند و پاکستان ،نمی توانند در مسائل امنیت داخلی و خارجی خود نسبت به همسایگان
بی تفاوت باشتند .در خصتوح حضتور یتا احستا تهدیتد و تتر متقابتل موجتود در
مجموعههای امنیتی نیز میتوان مجموعهای از رتابت بین هند و پاکستتان را در جنتوب
آسیا مشاهده کرد .همچنین الگوی امنیتتی حتاکم بتراین منطقته یتك الگتوی دشتمنی
دیرینه بین دو تدرت مسلط مجموعه یعنی هند و پاکستان میباشد .مضافاً اینكته وجتود
ویژگیهای مشترک فرهنگی و تومی بین دولتهای این منطقه ،باعث شده کته آنهتا در
مجموع توجه بیشتری به یكدیگر نشان داده و بخصوح مداخالت متقابل در امور امنیتی
یكدیگر را مشروعیت نبخشند .در این راستا مجموعه امنیتی جنوب آسیا با حالتی مواجه
است که میتوان آن را «حوزه تمدنی» نامید.
همچنین همانطور که پاتریك مورگان مطرح میکند ،هر مجموعه امنیتی دارای یتك
نظام منطقه ای خاح استت .در مجموعته امنیتتی آستیایی جنتوبی ،بترای متدت زمتان
طو نی ،تدرت به صورت هژمونیك توزیا شده بود ،اما کوشت پاکستانیها برای تعتدیل
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و تنظیم مجموعه امنیتی موجن شد که این کشور بكوشد (از طریق ستالحهتای هستته
ای) آن را بیشتر دوتطبی ستاخته و از گترایت آن بته ستوی یتك نظتم امنیتتی دیگتر
جلوگیری کند .در واتا میتوان گفت نظم منطقهای حاکم بر مجموعته امنیتتی جنتوب
آسیا یك نظم دو تطبی با محوریت هند و پاکستان (دو تتدرت هستتهای منطقته) متی-
باشد .در حالی که هند سعی در تغییر این نظم به یك نظتام هژمونیتك منطقتهای دارد،
پاکستان تالش میکند تا نظم دوتطبی موجود و توازن توا در مقابتل هنتد را حفتظ و از
سلطه این کشورها بر منطقه جلوگیری کند.
بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده پیرامون دو الگوی موازنه تدرت ،میتتوان بته
این نتیجه رسید که الگوی موازنه تدرت در جنوب آسیا ،الگوی تضتاد مستتقیم بتین دو
تطن تدرت -هند و پاکستان -است؛ چراکه موازنه تتدرت در جنتوب آستیا پیرامتون دو
تطن هند و پاکستان شكل گرفته و جبهه گیری این دو کشور علیه یكدیگر نه به دلیتل
رتابت جهت نفوذ یا سلطه بر کشوری ثالث بلكه به علت اختالفات و تضادهای فی متابین
است .پس از استقالل هندوستان از بریتانیا و تجزیه شبه تاره در ستال  ،1947هریتك از
دو کشور هند و پاکستان خواهان الحاق کشمیر به تلمرو خود بودند اما این سرزمین بته
دو تسمت تقسیم شده و بخشی از آن در کشور مسلمان و تتازه تأستیس پاکستتان تترار
گرفته و بخشی دیگر نیز ضمیمه تلمترو هندوستتان شتد .از آن زمتان تتاکنون کشتمیر
همواره به عنوان عامل اصلی اختالف بین هند و پاکستان باتی مانده و هریتك از ایتن دو
کشور جهت حفظ و یا افزایت تدرت خود و ایجتاد تتوازن در مقابتل دیگتری اتتدام بته
یارگیری و ایجاد اتحاد و ائتالفهایی نمودهاند که این امر باعث شتده استت تتا نتوعی از
توازن تدرت در جنوب آسیا شكل بگیرد و همانطور که ذکر آن رفت ،ایتن نتوع تتوازن از
الگوی تضاد مستقیم پیروی میکند .در جنوب آسیا دو نتوع ترتیبتات سیاستی -امنیتتی
تابل تشخیه است:
الف) ترتیبات سیاسی -امنیتی منطقهای شامل:
 -1مثلث چین -پاکستان -میانمار (نمودار الف)1-؛
 -2مثلث چین -پاکستان -بنگالدش (نمودار الف)2-؛
 – 3محور هند -ویتنام (نمودار الف)3-؛ و
 -4محور هند -میانمار(نمودار الف.)4-
ب) ترتیبات سیاسی -امنیتی فرامنطقهای شامل:
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 -1مثلث چین -هند -روسیه (نمودار ب)1-؛
 -2مثلث هند -ژاپن -اسرائیل(نمودار ب)2-؛
 -3مثلث آمریكا -هند -پاکستان (نمودار ب)3-؛ و
 -4مربا هند،استرالیا،آمریكا و ژاپن(نمودار ب.)4-

ایتتن نمودارهتتتا ،ترتیبتتتات سیاستتتی -امنیتتتی را در جنتتتوب آستتتیا از دو منظتتتر
عضویت(منطقهای و فرامنطقه ای) و مرکزیت(پاکستان -محور و هند -محور) به تصتویر
کشیده است .نكته جالن توجه اینكه امكان یارگیری در سطح منطقهای بترای پاکستتان
بیت از هند فراهم است .این در حتالی استت کته در ستطح فرامنطقتهای ابتكتار عمتل
هندوستان بیت از پاکستان است .با توجه به اینكه بر اسا تئوری عمومی سیستتمهتا،
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کشورهای واتا در یك منطقه ی جغرافیایی به عنتوان اعضتای یتك سیستتم منطقتهای
برهم تأثیر میگذارند و از هم تأثیر میپذیرند ،بدون شك اتحادها و ائتالفهتایی کته در
جنوب آسیا شكل گرفته اند بر امنیت ملی ایتران تتأثیر گذارنتد .بته عبتارتی دیگتر ایتن
ترتیبات بویژه به دلیل چهار عنصر امنیت ،جغرافیا ،تاریخ و سیاست بر جمهوری اسالمی
ایران تأثیر می گذارند .بنابراین ضروری است به این ترتیبات از منظر جمهتوری استالمی
ایران نیز نگریسته شود و تهدیدات و فرصتهایی که این ترتیبات برای جمهوری اسالمی
ایران به وجود می آورد بررسی شود؛ خصوصاً که در سالهای اخیر با ورود آمریكا به این
ترتیبات و ایجاد وضعیت ژئوپلیتیكی جدید در جنوب آسیا ،تأثیر گذاری این ترتیبات بتر
جمهوری اسالمی ایران افزونتر شده است.
وضعیت ژئوپلیتیكی جدید جنوب آسیا به دنبال توافقنامه هستهای هنتد -آمریكتا در
سال  2005ایجاد شده است .این توافقنامه یك اتحاد غیر رسمیبین هند و آمریكا استت
که ناشی از همگرایی منافا امنیتی دوجانبه بین دو کشور میباشتد ( Dabhade, 2005:
 .)2آنچه در موافقتنامهی هستهای هند و آمریكا مشهود بته نظتر متیرستد ،تتأثیر ایتن
توافقنامه بر توازن تدرت 1در آسیا در مناسبات استتراتژیك آمریكاستت .آمریكتا اگرچته
توانین بازی را با تغییر هند در جهت ایجاد توازن در مقابل چین تغییر داده است ،اما در
همان حال ،به هند اجازهی رستیدن بته جایگتاه یتك تتدرت بتزرگ را داده استت .ایتن
استراتژی بر پایهی توانایی آمریكا جهت شكل دادن به شترکای منطقتهای تابتل اعتمتاد
استوار است .آمریكا دریافته است که چین هستهای میتواند موازنه را در آسیا برهم زنتد.
توافق نامهی هسته ای بین هند و آمریكا حاصل این برداشتت آمریكتا متیباشتد کتهایتن
توافقنامه میتواند موازنه را در آسیا برترار کند(.)Suryak and Patil, 2005: 5
هدف اصلی آمریكا از ترارداد هستهای صلحآمیز آمریكا و هند ،تبتدیل هنتد بته یتك
تدرت نظامیمنطقه ای برای تحقق بخشیدن به منافا آمریكا میباشد که ایتن هتدف بتر
مصالح امنیتی سایر کشورهای منطقه نیز تأثیر میگذارد .دیگر تدرتهای منطقه نیتز در
صورت تحقتق همكتاری استتراتژیك هنتد و آمریكتا مجبورنتد در مصتالح امنیتتیشتان
تجدیدنظر کند .بنابراین شاهد تغییر در ساختار اتحادیتههتای منطقتهای 2و بته تبتا آن
1. Balance of power
2.Begional alliance structures

 /22فصلنامه

سال اول ،شماره اول ،زمستان 1393

ساختار ژئوپولتیكی منطقه خواهیم بود .به طوری که هند به طور تطا بته ستوی ایتا ت
متحده میگراید و پاکستان مجبور خواهد بتود دنبتال گزینتههتای دیگتری باشتد تتا در
مصالح امنیتی خود مستقل از ایا ت متحده عمتل کنتد ( Sultan Muhammad, 2006:
.)12

هند علیرغم نگرانی داخلی از اتحاد استراتژیك با ایتا ت متحتده ،مراحتل پیوستتن
خود را به اتحاد با ایا ت متحده با تاطعیت دنبال میکند .اختالفات مرزی حل نشتده بتا
چین و تفاهم استراتژیك 1پكتن -استالمآبتاد روشتن متیستازد کته هنتد نتاگزیر استت
کوشت های خود را جهت ایجاد موازنه بیرونی با پیوستن ایا ت متحده تكمیل کنتد .بتا
این توافقنامه هند به یتك ستهامدار 2مستئول جهتت حفتظ صتلح و ثبتات در سیستتم
بینالمللی تبدیل می شود .با ترار گرفتن هند به عنوان یك تطن جدیتد تتدرت ،آمریكتا
امیدوار به برطرف کردن نگرانی خود از ناحیهی چین به عنوان یك عامل بالقوه بیثبتات
در نظم بینالملل میباشد (.)Suryakant & Patil, 2005: 6
در مقابل ،چین نیز جهت دست کشیدن هند از سالحهای هستهای ختود بته بهبتود
روابط با پاکستان پرداخته است .امروزه چین تأمینکنندهی اصلی ستالحهتای غیراتمتی
پاکستان است؛ به طوری که عمده تجهیزات نظامیپاکستان چینی متیباشتد .بته عتالوه
چین نقت اصلی را در بسیاری از جنبههای اصلی برنامتههتای هستتهای پاکستتان ایفتا
کرده است .این واتعیت که هدف اولیتهی امنیتتی پاکستتان همیشته حفتظ یكپتارچگی
سرزمین خود در مقابل تهدید بتالقوهی همستایهی بتزرگ شترتی -هنتد -بتوده استت،
پاکستان را تحت فشار استراتژیكی به سوی گزینه ی اتحاد راهبتردی بتا چتین رهنمتون
کرده است .مضافاً اینكه مشارکت استراتژیك هند و آمریكا به واسطهی ترارداد هستتهای
بین دو کشور به رشد این تهدید کمك کرده است(.)Sultan Muhammad, 2006: 18
از آنجتتا کتته درخواستتت پاکستتتان جهتتت ایجتتاد موافقتتتنامتتهی هستتتهای مشتتابه
موافقتنامهی هستهای هند و آمریكا از سوی واشتنگتن رد شتد ،پاکستتان نیتز عالتمنتد
شده است که با استفاده از کارت چین 3به ارتباز خود در این بازی تدرت ادامه دهد .بته
عبارت دیگر پس از توافقنامه ی همكاری هند و آمریكا در زمینهی تكنولتوژی هستتهای،
1. Strategic entente
2. Stakeholder
3. China card
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پاکستان تمایل داشت که آمریكا امكانات مشابه در این زمینه در اختیار این کشتور تترار
دهد ،ولی آمریكا با این مسئله موافقت نكرد .از این جهت پاکستان سعی نمود همكتاری-
های خود را در زمینهی تكنولوژی هسته ای بتا چتین گستترش دهتد .بتر ایتن استا ،
پاکستان از چین درخواست کرد تا بهاین کشور در ساخت شت نیروگاه اتمیبتا ظرفیتت
تولید  600مگاوات برق و یا نیروگاههای کوچكتر ولی به تعتداد بیشتتری کمتك نمایتد
(فرزیننیا.)530 :1385،
با توجه به عدم پذیرش درخواست متقابل پاکستانیها برای انعقاد معاهدهی هستهای
از سوی آمریكا ،ترارداد صلحآمیز هستهای بین هند و آمریكا ،از یك طترف باعتث ارتقتاء
ظرفیت سالحهای هند به لحا کمی 1و کیفی 2شد و از طرف دیگر به افزایت نتابرابری
بین سالحهای متعارف و هسته ای هند و پاکستان دامن زده استت کته نشتان متیدهتد
توازن به نفا هند در حال تغییر میباشد .در واکنت بهاین عدم توازن ،پاکستتان مجبتور
شده که با استراتژی بازدارندگی دفاعی با گرایت به سمت اتحتاد استتراتژیك بتا چتین،
توازن را دوباره برترار نمایتد ( .)Sultan Muhammad, 2006: 12-15همتان طتوری کته
سناتور سام نون در مقاله اش نوشته است :د یل بیشتری وجود دارد که پاکستان و چین
با بدبینی نسبت به این ترارداد ،به افزایت فعالیتهای هستتهای ختود از جملته تولیتد و
تكثیر تجهیزات مورد نیاز برای ساخت سالحهای هستتهای ختود پاستخ دهنتد (Nunn,
).2006: 4
اگر داد و ستد هستهای صلحآمیز بین هند و ایا ت متحتده در ظرفیتت ستالحهتای
هستهای هندوستان ارتقاء کمی و کیفی ایجاد کنتد ،پاکستتان اتتدامات تالفتیجویانتهی
مخفی را دنبال میکند تا اعتبار حداتل 3بازدارندگی هسته ایت را تضمین کنتد .پیشتتر،
مشرف دربیان سیاست های هسته ای پاکستان اظهتار کترده بتود :پاکستتان در زمینتهی
سالح های متعارف و غیرمتعارف به دنبال استراتژی حداتل موانتا ممكتن( 4بازدارنتدگی
درخور اعتمتاد) در برابتر تهدیتدات موجتود استت .پاکستتان میتزان استتراتژی حتداتل
بازدارندگی دفاعی خود را تعیین و سطح بازدارندگی اش را هتر گتاه کته عتدم تتوازن در
1. Quantitative
2. Qualitative
3. Minimum nuclear deterrent
4. Credible deterrence
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منطقه پدید آید ،اصالح میکند .پاکستان مجبور استت بتا توجته بته استتراتژی حتداتل
بازدارندگی خود ،توازن را ایجاد نماید .مقامات فرمانتدهی ملتی )NCA( 1پاکستتان کته
با ترین هیئت تصمیمگیری استراتژیك هستند ،ترارداد هسته ای هند و آمریكتا را عتدم
توازن در سطح حداتل موانا توصیف کردند و متفقتاً ريی دادنتد کته مقتضتیات حتداتل
موانا ممكن ،باید فراهم شود .موافقتنامهی هستهای هند و ایتا ت متحتده اگتر تحقتق
پذیرد ،می تواند به افزایت نابرابری بین سالحهای متعارف و هستتهای هنتد و پاکستتان
منجتتر شتتود .ایتتن موافقتتتنامتته در صتتورت تحقتتق ،هنتتد را تتتادر خواهتتد ستتاخت کتته
پیشتترفتهتتترین جتتتهتتای جنگنتتده را بتتا امكتتان انتقتتال فنتتاوری بتته همتتراه تجهیتتزات
نظامی متعارف بسیار پیشرفته بدست آورد .نابرابری نظامیحاصل از ستالحهتای متعتارف
میتواند پاکستان را وادار نماید تا یا تجهیزات دفاعی خود را افزایت دهد تا برابتری بتین
سالحهای متعارف و هستهای دو کشور را حفظ کنتد یتا اتكتای ختود را بته بازدارنتدگی
2
هستهای افزایت دهد که میتواند به بیثباتی هستهای در منطقه منجر شتود ( Sultan
.)Muhammad, 2006: 19
ظهور هند به عنوان یكی از مراکز جدید تدرت که با ترارداد همكاری هستتهای هنتد
و آمریكا شكل رسمیبه خود گرفت ،مولفهی ژئوپولیتیكی جدیتد در ستازهی تتكتطبتی
جنوب آسیا به شمار می آید که باعث تغییر در وضعیت ژئوپولیتیكی جنتوب آستیا شتده
است ،به طوری که برخالف دوران جنگ سرد ،ایا ت متحده را به همكاری و مشارکت با
تدرت سطح یك سازه ی ژئوپولیتیكی منطقه ترغین کرده است و پاکستان تدرت ستطح
دوم را به تقویت روابط با چین (رتبای احتمالی هند و آمریكا) سوق داده است .مشارکت
آمریكا با هند به عنوان یكتی از مراکتز جدیتدی تتدرت در ستطح دوم نظتام معاصتر در
منطقه ی جنتوب آستیا ،از یتك طترف بیتانگر ایتن واتعیتت استت کته برتتراری ثبتات
استراتژیك در منطقهی بیثبات آسیای جنوبی تنها بتا تتدرت منطقتهای همچتون هنتد
می تواند به بهترین وجه تأمین شود ،نه با دولتی خرابكار و تكرو همچون پاکستتان ،و از
طرف دیگر به این معنی خواهد بود که آمریكا دیگر تنها ابرتتدرت نیستت ،بلكته تتدرت
بزرگی است که در حل و فصل مسائل جهانی ناگزیر از جلن همكاری با دیگر تدرتهای
1. National Command Authority
2. Nuclear deterrence
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عمدهی منطقهای است(هانتینگتون .)82:1378،با توجه بهاین مسئله ،منطقتهی جنتوب
آسیا وارد نظام ژئوپولیتیكی شده که در یك سر آن محور آمریكا -هند و در سر دیگر آن
چین -پاکستان ترار دارد.
اما به موازات این دو محور مهم و فضای ژئوپلیتیكی جدیتد شتكل گرفتته ،معتاد ت
سنتی تر نیز با شدت بیشتری در حال توام یافتن است .چین در کنار روابط نزدیك خود
با پاکستان ،همچنان به گسترش پیوندهای استراتژیك خود با ستایر کشتورهای منطقته
می پردازد .چین و پاکستان هر دو در راستای محاصره هند ،روابط ختود را بتا بتنگالدش
گسترش داده و سعی در ایجاد شراکت استراتژیك با این کشور دارند .همچنین چین بته
حمایتهای خود از میانمار ادامه میدهد و به عنوان تنها متحد استراتژیك این کشور در
منطقه ،در صدد ایجاد پیوندهای نزدیك بین رانگون -اسالم آباد استت؛ کته بته احتمتال
فراوان نتیجه این تالشها ،شكل گیری دو مثلث استراتژیك خواهد بتود .ایتن دو شتامل
مثلث چین -پاکستان -بنگالدش و مثلث چین -پاکستان -میانمتار خواهتد بتود .عتالوه
براین چین جهت تكمیل حلقه محاصره هنتد ،در صتدد استت از طریتق ایجتاد راههتای
ارتباطی ،پیوندهای بین میانمار و بنگالدش را گسترش داده و در صورت امكتان ایتن دو
کشور را به صورت شرکای استراتژیك درآورد.
از طرف دیگر هند نیز در پی تحكیم روابط خود با تنهتا متحتد منطقتهایاش یعنتی
ویتنام است .همچنین هند در سالهای اخیر با تغییر محسوسی در سیاست خارجی ختود
نسبت به میانمار ،روابط نزدیكی با این کشور پی ریزی کرده و در صتدد استت بتا ایجتاد
روابط استراتژیك با رانگون ،اتدام به ایجاد یك موازنه عملتی در برابتر پكتن نمایتد و در
صورت امكان در سطحی فراتر ،میانمار را از صف متحدان چتین ختارج کترده و متانا از
شكل گیتری مثلتث استتراتژیك چتین -پاکستتان -میانمتار شتود .در چنتین محیطتی،
پتانسیل تأثیرگذاری سایر تدرتهای منطقهای و فرامنطقهای به شدت وجود دارد .یكتی
از کشورهایی که در این منطقه میتواند نقت آفرینی کرده و از پتانسیلها و فرصتهتای
موجود در این منطقه به نفا منافا امنیت ملی ختود استتفاده کنتد ،جمهتوری استالمی
ایران است.
تأثیر ترتیبات سیاسی -امنیتی جنوب آسیا بر امنیت ملی ج.ا.ایران
ایران با وسعتی معادل  1648159و جمعیتی بالغ بر  75میلیون نفر یك کشور تابتل
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اعتنا در عرصه منطقهای و بین المللی به حساب میآید .کلیه شاخههای موجود نشتان
میدهد که ایران یك تدرت منطقهای است و بنابراین هتر کشتوری تمایتل دارد بتا ایتن
تدرت رابطهای توی داشته باشد .تردیدی وجود نتدارد کشتوری بتا ویژگتیهتای ایتران،
هنگامی که در منطقه متشنج خاورمیانه و جنوب آسیا واتا است ،به عنوان وزنته تتوازن
بخت در معاد ت منطقهای ایفای نقت میکند .عالوه بر این ایران از نظر شاخههتایی
مانند موتعیت استتراتژیك ،دوستتی و دشتمنی بتا کشتورهای منطقته ،تترار داشتتن در
اتحادیهها ،پیمانها ،ائتالفها و سازمانهای بین المللی و ...در موتعیت ممتتازی تترار دارد.
از نظر عضتویت در ستازمان هتای منطقته ای ،ایتران عضتو ستازمان کنفترانس استالمی
است.تدرت تأثیرگذاری ایران در این سازمان که نزدیك به  56کشور اسالمی را در ختود
جای داده است باعث می شود کشتورهای دیگتر بترای بته ایتن ستازمان نزدیتك شتوند.
همچنین ایران عضو پیمان اکو است .اکو دارای ده عضو کلیتدی در منطقته استتراتژیك
آسیای جنوب غربی ،آستیای جنتوبی ،آستیای مرکتزی و تفقتاز استت و ایتران یكتی از
مؤثرترین این اعضا است .در همین حال ایران عضو اپك نیز میباشد .اوپتك مجموعتهای
از کشورهای نفتی است که کنترل بخت مهمی از ایتن کتا ی استتراتژیك را در اختیتار
دارند .در این مجموعه ،ایران نیز از مهمترین کشورهای تأثیر گذار است (شفیعی.)1384 ،
از جهت موتعیت استراتژیك نیز ایران به دلیل سواحل طو نی خلیج فار بته ویتژه
تسلط بر تنگه هرمز ،تأثیر تابل توجهی بر جریان انتقال نفت میگتذارد .عتالوه بتر ایتن،
ایران حلقه اتصال شت سیستم تابا منطقتهای خلتیج فتار  ،آستیای مرکتزی ،تفقتاز،
آسیای جنوبی ،خاورمیانه و حوزه دریای کاسپین است .هر یك از این حتوزههتای شتت
گانه دارای پتانسیلهایی است که تدرت مانور ایران را بر مسائل پیرامونی ختود افتزایت
میدهد .از جهت میزان نفوذ فرهنگی منطقهای نیز ایتران بته دلیتل برختورداری از سته
ویژگی ،تابلیت تأثیرگذاری بر حوزه جغرافیتایی وستیعی دارد .ایتران در درجته اول یتك
کشور فارسی زبان است ،بنابراین از این منظر تلمترو جنتوب آستیا و آستیای مرکتزی را
تحت تأثیر ترار میدهد .در همین حال ایران یك کشور مستلمان استت و از ایتن جهتت
تلمرو وسیعی از کره زمین را تحت تأثیر ترار میدهد و با خره ایران یتك کشتور شتیعه
است و از این جهت نیز از تأثیرگذاری با یی برخوردار است (شفیعی.)1384 ،
در مجموع برخورداری ایران از موتعیت ژئواستتراتژیك ،ژئوپلیتیتك ،ژئواکونومیتك و
ژئوکالچریك باعث شده است این کشتور از جایگتاه بتا یی در عرصته منطقتهای و بتین
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المللی برخوردار باشد و همین عوامل زمینه را برای ایجاد رتابتت در کشتورهای منطقته
برای هم پیمانی و داشتن روابط دوستانه و استراتژیك فراهم کرده است .در مورد جنوب
آسیا نیز آنچه مسلم است اینكه در سطح ایتن منطقته نیتز کشتورهای رتیتن بتی میتل
نیستند واحدهای سیاسی دیگری را برای تقویت موضا یكی از این اتحادهتا و یتا ایجتاد
توازن منطقهای وارد این معاد ت کنند .جمهوری اسالمی ایران یكی از کشورهایی است
که به ویژه به دلیل بالفصل بودن موتعیتت با تلمرو جغرافیایی جنوب آسیا و پتانستیل-
هایت در تأثیرگذاری بر معاد ت سیاسی -امنیتی این منطقه ،همه کشورهای رتیتن در
منطقه جنوب آسیا رتابت پنهانی شدیدی را برای کشاندن رسمی و غیر رسمی ایران به
این اتحادها و ائتالفهای منطقهای صورت دادهانتد .وجتود چنتین رتتابتی یتك فرصتت
طالیی برای ایران جهت ایفتای نقتت منطقتهای در جنتوب آستیا استت .ایتن مهتم بته
جمهوری اسالمی ایران این امكان را میدهد که تدرت مانور خود را در محیط پیرامونی-
اش افزایت دهد بدون آنكه تصد داشته باشد هزینهای بترای آن پرداختت کنتد .بتا ایتن
حال باید توجه داشت که جمهوری اسالمی ایران بایستی تالش کند نقتت یتك تتدرت
موازنه دهنده را از منظر تئتوری رئالیستتی و نقتت یتك میتانجی بتا حستن نیتت را از
منظرتئوری ایدهآلیستی ایفا نماید .از این جهت ،سیاست جمهوری اسالمی ایران بایستی
مبتنی بر حفظ ثبات و آرامت در جنوب آسیا و ایفای نقت سازنده برای حل اختالفتات
منطقهای باشد و از سوی دیگر در عمل از فرصت موجود برای ارتقاء موتعیتت منطقتهای
و تأمین منافا ملی خود استفاده زم را به عمل آورد.
نتیجه گیری
امروزه اگرچه تشنجات میان تدرتهای بزرگ کاهت یافته است اما این تتنتهتا در
بخت های مختلفی از جهان بتروز کترده استت .بنتابراین نیتازی پایتدار و مستتمر بترای
مدیریت مناتشات و افزایت همكاری وجود دارد .از آنجا که پایان جنگ سترد منجتر بته
منطقهای شدن بیشتر امنیت گشتته و مناتشتات خشتونت آمیتز بیشتتر از نگرانتیهتای
منطقهای نشأت خواهند گرفت ،مجموعههای امنیتی منطقهای به عنوان کانون منازعتات
خشونت آمیز و عرصه تالش برای مدیریت و کنترل این گونه مناتشات در جهان معاصتر
اهمیت و ارزش فزایندهای پیدا کردهاند .به همین دلیل مستائل امنیتتی منطقته جنتوب
آسیا نیز از زاویه منطقهای مورد بررسی ترار گرفته و این منطقه طبق تئتوری بتوزان بته
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عنوان یك مجموعه امنیتی منطقهای در نظر گرفته شده است که دارای نظتم منطقتهای
خاح خود است؛ چرا که مسائل امنیتی این منطقه چنان به هم وابستهاند که به وضتوح
می توان نوعی وابستگی متقابل امنیتی را در این منطقه مشتاهده کترد .نظتم منطقتهای
حاکم براین مجموعه امنیتی را میتوان نظمی دو تطبی با محوریت هنتد و پاکستتان در
نظر گرفت؛ زیرا ایتن دو تتدرت نتوعی از تتوازن تتدرت محلتی دو تطبتی را درون ایتن
مجموعه به وجود آوردهاند .توازن تدرت شكل گرفته در ایتن منطقته نیتز طبتق تئتوری
مورگنتا براسا الگوی تضاد مستقیم شكل گرفته و دوام یافته است.
اما در عین حال ،محیط امنیتی جنوب آستیا در دهتههتای گذشتته شتاهد تغییترات
فراوانی نیز بوده است .هند از صف متحدان شوروی سابق خارج شده و تبدیل به شتریك
استراتژیك آمریكا شده استت .پاکستتان در یتك بتازی دو گانته هتم بته عنتوان متحتد
استراتژیك آمریكا و هم به عنوان متحد استتراتژیك چتین ت رتیتن اصتلی واشتنگتن در
منطقه ت مطرح است .اما معامله هستهای هند -آمریكا در سال  2005فضتای ژئوپلتیتك
جنوب آسیا را دو تطبی ساخته به گونهای که در یك تطن آن آمریكا -هنتد و در تطتن
دیگر چین -پاکستان ترار دارند .از آنجا که ایران هم به لحا جغرافیایی و هم به لحتا
تومی -فرهنگی در مجاورت بالفصل جنوب آسیا ترار دارد ،این معاد ت تبعات مثبتت و
منفیای بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران داشته است .در حالی که چالت عمتدهای
در روابط ایران ت هند وجود ندارد ،وارد شدن عنصر آمریكا به معاد ت ،شكل بندی ایتن
معاد ت و تأثیرات آنها را برای جمهوری اسالمی ایران متفاوت کرده استت .هنتد تحتت
فشار آمریكا همكاری خود با ایتران را در بستیاری از زمینتههتا ،خصوصتاً در حتوزههتای
امنیتی کاهت داده است .اما موتعیت ژئوپلتیك و ژئواکونومیك ایران به گونهای است که
هند ناگزیر از همكاری با ایران در برخی زمینهها است .در مجموع میتوان گفت هر چند
هند تحت فشار آمریكا در برخی زمینههای حسا مانند مسائل امنیتی همكتاری ختود
را با ایران کاهت داده است اما هندیها مایل به همكاری با ایتران در دیگتر زمینتههتای
غیر حسا مانند حوزههای اتتصادی و علمی -فنی هستند .تطن دیگر معمتای امنیتتی
جنوب آسیا ،معادله چین ت پاکستان است .در یك جما بنتدی کلتی متیتتوان بته ایتن
نتیجه رسید که همكاری چین ت پاکستان تا آنجا که به حوزة اتتصادی مربوز میشود از
آنجا که در رتابت با ایران ترار دارد ،تهدیدی علیه منافا ملی ایران بته حستاب متیآیتد؛
نمود این رتابت در بند گوادر و چابهار بسیار مشهود است .اما همكاری چین ت پاکستتان
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در حوزههایی مانند مبارزه با تروریسم و گرایشات جدایی طلبانه میتواند تبعتات مثبتتی
برای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران به همراه داشتته باشتد .عتالوه بتر تتاثیری کته
معاد ت سیاسی ت امنیتی هند ت محور و پاکستان ت محور بر امنیت ملی ایران دارنتد ،در
تاثیر سنجی این معاد ت بر امنیت ملی ایران بایتد بته رتابتت هنتد و پاکستتان در وارد
کردن کشورهای دیگر به این معاد ت نیز توجه شتود .رتابتت هنتد و پاکستتان در ایتن
زمینه باعث میشود که ایران بدون این که هزینهای پرداخت کند ،بتواند از مزایای اتحاد
و یا ائتالف با این تدرتها برخوردار شود .ایران با توجته بته مؤلفتههتای تتدرتی کته در
اختیار دارد می تواند از رتابت هند و پاکستان استفاده کرده و به عنوان یك تدرت موازنه
گر در جنوب آسیا نقت آفرینی کند.
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