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  امنيت آسياي جنوب باختري 
 در ژئوپليتيك قرن بيست و يكم
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  چكيده
اين منطقه در ديدگاه كلي در برگيرنده . آسياي باختري دربرگيرنده منطقه ژئوپليتيك اوراسيا است
پايه   كرده است اصطالح ساختگي و بيمفهومي جغرافيايي است كه اياالت متحده آمريكا تالش

اي از دو منطقه خليج  اين مفهوم جغرافيايي شامل مجموعه. خاورميانه بزرگ را جانشين آن سازد
ميانه عربي شناخته به اضافه آن بخش از جهان كه خاور آسياي مركزي است -فارس و خزر

اند كه  را در منطقه خود تجربه كردههاي اخير انبوهي از تبليغات  عربان و ايرانيان در سال. شود مي
تواند تنها به يك  هاي ناميمون عليه يكديگر متهم ساخته و مي كشورهاي منطقه را به داشتن هدف

اي بر امور منطقه  هاي منطقه  در چيره ساختن قدرت،نتيجه منجر شود و آن يافتن راه نجات است
 ضرورت طرح ،دن به شرايطيانديش. اي طقهبه بهاي فدا كردن احترام به خود و اعتماد به نفس من

اند كه كشورهاي  اي دست به كاري زده هاي فرامنطقه كشد كه آيا قدرت اين سوال را پيش مي
اي براي صلح و همكاري ياري داده  منطقه را در راه حل اختالفاتشان و ايجاد ترتيباتي منطقه

اند تا بتوانند توجيهي  رزميني بودهباشند؟ يا اين كه آنها سرگرم تشديد اختالفات سياسي و س
هاي سياسي خود در امور منطقه در   چيرگي نظامي، فروش اسلحه و دخالت ادامهاي براي منطقه

  اختيار داشته باشند؟
  

  ها كليد واژه
  فارس، خزر، آسياي مركزي، اياالت متحده آمريكا آسياي باختري، ژئوپليتيك، خليج
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  مقدمه
 از آغاز قرن بيستم كه .ه منطقه ژئوپليتيك اوراسيا استدربرگيرند 1آسياي باختري
اي واقع در باختر   جهان ژئوپليتيك سنتي را در نقطه3 انگليسي هارتلند2سرهارلفورد مكيندر

گيري  عنوان گزينه عمده در جهت آسيا و خاور اروپا تعيين كرد، درباره ژئوپليتيك اوراسيا به
يكي از آخرين اجتماعات كه در اين  . نوشته شده استژئوپليتيك قرن بيستم، فراوان گفته و

 توسط انستيتو 2007 سپتامبر 16 بود كه در 4باره تشكيل شد، كنفرانس پل سرزميني اوراسيا
 از 7در آن كنفرانس پروفسور منشيكف. )1386مجتهد زاده، ( آلمان برگزار شد6 در كيدريج5شيلر

 بحث درباره اوراسيا بحثي اقتصادي است و بايد كنندگان اعالم كرد كه روسيه خطاب به برگزار
 . گيري شود در چارچوب مباحث اقتصادي پي

تواند تنها  در پاسخ اين ادعا نگارنده اعالم كرد كه بحث درباره پل سرزميني اوراسيا نمي
يك برنامه توسعه اقتصادي براي منطقه اوراسيا محسوب شود، بلكه اين بحث سنگ زير بناي 

تواند گزينه جديدي محسوب  شود براي بازسازي جهان سياسي كه مي حسوب ميها م برنامه
شود براي جهان بشري در برابر و براي جانشين شدن نظام جهاني تك قطبي كه 

 به خانواده بشري تحميل 8كوشند زير عنوان نظام نوين جهاني كاران آمريكايي مي نومحافظه
  .كنند

د كه با شكست مواجه شده، چنانكه نه تنها جامعه آي نظر مي  اين كوشش هم اكنون هم به
اميدي نسبت به  كاران نيز نا كند، بلكه بسياري از نومحافظه بشري يك نظام تك قطبي را رد مي

توان نقش منطقه اوراسيا در جهان  به اين دليل، نمي. كنند آينده اين طرح را پنهان نمي
دي دانست و اين حقيقت را ناديده گرفت كه هاي ژئوپليتيك را محدود به توسعه اقتصا انديشه
اي با محوريت هارتلند سنتي در قلب اوراسيا را بايد جست و جو كرد، براي جايگزيني  گزينه

كاران آمريكايي نظام جهاني كه تماماً در راستاي برخورد  نظام نوين جهاني مورد نومحافظه
در پهنه . يابد يخ شكل گرفته و ادامه ميها و توسعه جنگ و ويراني براي به پايان بردن تار تمدن

گيري  دهنده شكل اي نويد هاي منطقه بندي ژئوپليتيك دگرگون شونده جهاني، پيدايش گروه

                                                 
1. West Asia 
2. Sir Harlford Mackinder 
3. heartland 
4. Landbridge Thr Eurasian 
5. Schiller Instiute 
6. Kiedrich  
7. Stanislav Menshikov 
8. New world 
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  ژئواكونوميكاي جنبه 2 و نفتا1آن اي مانند آسه بندي منطقه اين گروه. جهاني چند قطبي است

گيري ژئوپليتيك  جهت امنيتي، هاي رايشگ اعالم با شانگهاي آسيايي بندي گروه كه حالي در دارند،
  . خود را نمايان ساخته است

بندي سراسر آسيا را در دو تمركز مشخص جغرافيايي با محوريت دو ابرقدرت  اين گروه
غير از جمهوري ( آسياي مركزي -عضويت همه كشورهاي خزر. شود روسي و چيني شامل مي

بندي، منطقه  عنوان اعضاي ناظر در اين گروه و عضويت هند و پاكستان و ايران به) آذربايجان
بديهي است كه اين منطقه پهناور . دهد بندي شكل مي اوراسيا را با محوريت مسكو در اين گروه

 آسياي مركزي، خليج فارس و بخش غربي شبه قاره هند -كه در برگيرنده همه كشورهاي خزر
  .د منطقه آسياي باختري شناخته شوددليل واقع شدن در نيمه باختري قاره آسيا باي است، به

 ياد 3 باختري جنوبعنوان آسياي هاي سياسي از اين منطقه به اي موارد، نگاه ولي در پاره
آن در آسياي  هدف از اين ناميدن جغرافيايي شايد اين باشد كه در برابر پديده آسه. كند مي

اگر واقعاً هدف اين . دجنوب خاوري، قرينه يا هماوردي در آسياي جنوب باختري درست شو
وجود آورد و پويايي بخشيد،  آن را در آسياي جنوب خاوري به باشد، بايد گفت كه آنچه آسه

  . همانا وجود اقتصادهاي جهنده مانند مالزي و اندونزي بوده است
حال آنكه آسياي جنوب باختري، اگر چه سرشار از دالرهاي نفتي است، ولي از اقتصاد 

شود، خود بخش مهمي از  آسياي باختري كه شامل منطقه اوراسيا نيز مي. ارداي ند جهنده بهره
 در ديدگاهي كلي در برگيرنده مفهومي .شود فضاي ژئوپليتيكي اوراسيا نيز شمرده مي

پايه خاور  جغرافيايي است كه اياالت متحده آمريكا تالش كرده است اصطالح ساختگي و بي
اي از دو منطقه خليج  ن مفهوم جغرافيايي شامل مجموعهاي. ميانه بزرگ را جانشين آن سازد

 شناخته عربي ميانه خاور كه جهان از بخش آن اضافه به ،است مركزي آسياي -خزر و فارس

  . شود مي
كار اياالت  هاي آغازين قرن بيست و يكم دولت نومحافظه از اواخر قرن بيستم و سال

هدف واشنگتن از . رميانه بزرگ تالش كردمتحده آمريكا براي نهادينه ساختن اصطالح خاو
 ايجاد ذهنيتي از يكپارچگي جغرافيايي سراسر منطقه اسالمي آسيا بود حرايج كردن اين اصطال

با حضور اسرائيل در قلب آن، و اينكه اين منطقه دچار ديكتاتوري است و بايد تحت حمايت 
 و به دموكراسي مورد نظر  استراتژيك اياالت متحده از آن وضع نجات پيدا كرده-سياسي

                                                 
1. ASEAN 
2. NAFTA 
3. South- West Asia 



 1387، تابستان و پاييز 2مطالعات اوراسياي مركزي، سال اول، شماره   

 

106

ها واقعيت دموكراسي  رسد كه هدف از اين تالش نظر مي از سوي ديگر به. واشنگتن دست يابد
در رابطه با مفهوم منطقه براي درگيري برخي از كشورهاي . مورد نظر واشنگتن بوده است

، خزر و آسياي اي همانند تركيه و اسرائيل در امور مناطقي چون خليج فارس، قفقاز خاورميانه
كه هيچ يك از دو كشور تركيه و اسرائيل پيوند جغرافيايي  ، در حاليرود به كار ميمركزي

  . اند بهره  مناطق بياينواقعي با منطقه ياد شده ندارد و هر دو از حضور جغرافيايي در 
ساز تالش واقعي براي جا انداختن اصطالح  از آنجا كه تمايل يا هدف ياد شده سبب

چون اوالً هر دو : رميانه بزرگ بوده است، بيهودگي اين تالش خيلي زود آشكار شداوـخ
آنكه توجيهي جغرافيايي داشته   آسياي مركزي فعال بودند، بي-اسرائيل در خزر كشور تركيه و

هاي بزرگ و  هاي پرشتاب كه تالش شركت ويژه در دنياي نوين جهاني شدن باشند، به
از آن گذشته، . نوردد اي را در مي هاي جغرافيايي و منطقه محدودهكشورهاي گوناگون مرزها و 

كننده يك منطقه جغرافيايي نيست، چه رسد به اصطالح  اصطالح خاور ميانه خود بيان
  .(Mojtahed- Zadeh, 1999, pp. 16 – 20) خاورميانه بزرگ

ديك با ميانه و نزرميانه يا خاور نزديك و يا خاوردر چند دهه اخير اصطالح خاو
هاي دربرگيرنده، مورد استفاده قرار داشته است، با  هاي فراوان بر حسب سرزمين دگرگشتي
 -هايي كه از شمال آفريقا گرفته تا مرزهاي هندوستان و از مرزهاي جنوبي قفقاز و خزر پيرامون

 تره جغرافيايياين يك گس. شود آسياي مركزي گرفته تا درياي سرخ و دورتر از آن كشيده مي
هاي جغرافيايي، فرهنگي، سياسي،  گونه همگني بهره از هر آشكارا بيبسيار پهناور است، 

 توان عرضه مفهوم 1اقتصادي، استراتژيك يا هر سنجه ديگري كه براساس تعاريف سول كوهن
  .)Cohen, 1976(مكاني منطقه را داشته باشد 
اي است از چند  قيقت آميزهشود، در ح ميانه شناخته ميعنوان خاور گستره پهناوري كه به

، مغرب و غيره كه )يا مديترانه خاوري(منطقه گوناگون جغرافيايي همانند خليج فارس، شامات 
نماياند، خود يك  عنوان منطقه مي دليل همگني عواملي كه يك فضاي جغرافيايي را به هر يك به
ب جغرافيايي بوده است دليل رعايت دقت و تناس در چنين شرايطي، به. آيد شمار مي منطقه به

المللي اصطالح آسياي   در چند كنفرانس بين1990هاي واپسين دهه  كه نگارنده در همان سال
باختري را با دربرگرفتن خاور ميانه و دو منطقه خليج فارس و آسياي مركزي، پيشنهاد كرد كه 

  . المللي قرار گرفت پسند محافل بين مورد
مختلف هم خليج فارس را يك منطقه ويژه و مستقل معرفي هاي  زمان نگارنده در نوشته هم

عنوان يك منطقه  اي از مناطق خزر، قفقاز و آسياي مركزي را به كرد و هم پذيرفتن آميخته
                                                 

1. Saul Cohen 
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ها و مفاهيم وابسته كارايي  ترديدي نيست كه استفاده از اين عنوان. ژئوپليتيك واحد پيشنهاد داد
  . ضروري را در بحث خواهد داشت

  
  لند جديد در آسياي باختريهارت

  بهاي پيرامون امنيت در يك منطقه بايد در درجه نخست منابع تهديد نسبت هر مطالعه
 اين موضوع خود بستگي به آن .منافع اقتصادي يا كاركرد سياسي در آن منطقه را شناسايي كند

. كند يف مياي منافع اقتصادي و يا كاركرد سياسي خود را چگونه تعر دارد كه چنين منطقه
انگيز مدعي وجود منابع  بالفاصله پس از فروپاشي شوروي، اياالت متحده در حركتي حيرت

 ميليارد بشكه را اعالم 200اي مانند  اي در خزر شد و حتي ارقام فريبنده انرژي بسيار گسترده
رژي در باط تبديل خزر به يكي از دو منبع اصلي توليد اننبراساس اين ادعاها بود كه است. كرد

  . قرن بيست و يكم را پيش آورد
 آسياي مركزي -براساس همين استنباط بود كه فرض شد دو منطقه خليج فارس و خزر

كننده انرژي چند دهه نخستين قرن بيست و يكم، در  عنوان دو انبار اصلي تأمين روند كه به مي
به .  اهميتي را ايفا نمايندآينده نقش به هم پيوسته ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك پر نظام جهاني 

اي را به يكسان   عمده جهاني و منطقه اي امنيتي در اين دو منطقه توجه اين ترتيب، هر مسئله
اي از مفهوم هارتلند   تازههاي استراتژيك بود كه دورنماي ي از چنين توجه و نگران.جلب كرد

  .)Kemp, 1997, pp. 14- 16( گيرنده ترسيم شد از به هم آميختن اين دو منطقه ژئوپليتيك شكل
دهي عجوالنه به يك هارتلند جديد در منطقه اوراسيا، ايران خود به خود در  در اين شكل

به گفته .  آسياي مركزي قرار گرفت-مقام پلي سرزميني ميان دو منطقه خليج فارس و خزر
سياي مركزي  آ-فارس با منطقه خزر شد كه اگر قرار باشد خاورميانه و خليج ديگر، فكر مي

پذير است، چرا كه ايران  ارتباطي جغرافيايي برقرار كنند، چنين ارتباطي تنها از راه ايران واقعيت
 آسياي مركزي حضور جغرافيايي -فارس است كه در منطقه خزر تنها كشور خاورميانه و خليج

  . واقعي دارد
يد ايران و در نظر حال، اياالت متحده آمريكا پذيرفتن موقعيت جغرافيايي جد در همان

اين . هاي امنيتي مربوط به نظام نوين جهاني مورد نظر خود را دشوار ديد  در طرح آنگرفتن
وضعيت جغرافيايي بستري ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك را شالوده ريخت كه مفاهيم امنيتي 

 دو سايه متفاوت ايراني و آمريكايي رو در روي هم قرار گرفته و بر روابط دو جانبه ميان آن
اي از تهديد براي امنيت آسيايي باختري  همين وضع، دست كم از ديد نظري، منبع عمده. افكند

  . شمرده شد
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عنوان مانع سرزميني تلقي   شمالي خود بهحهمسايه جنابراي ايران براي دوراني دراز مدت 
گيري  جلو- خليج فارس و اقيانوس هند-هاي گرم جنوب شد كه چون از دسترسي به آب مي
 فروپاشي نظام ژئوپليتيك دو قطبي جهان در آغاز دهه .بايستي بر آن چيره شد كرد، مي مي

ويژه در منطقه  هاي جديد به  در نتيجه فروپاشيدن شوروي و پيدايش شماري از ملت1990
همين . فارس و خزر كشاند  آسياي مركزي، اياالت متحده و يارانش را به دو منطقه خليج-خزر

اي  صورت موضوع عمده  ناگهاني آمريكا مسئله امنيت در آن بخش از جهان را بهروي آوردن
  . را به آن جلب كرددرآورده و توجه همگان در منطقه و جهان 

 هاي اولويت و باختري آسياي اوضاع ،1990 دهه در شده دگرگون جهاني نظام
هاي  اولويتدر همان حال . نكردني دگرگون كرد ك آن را در حدي باورژيژئواسترات

ژئواستراتژيك در خليج فارس، از نگراني نسبت به تهديد و رخنه شوروي به منطقه، به 
 در جايي . سياسي در درون منطقه دگرگون شد-ييگسترش تشنج ناشي از اختالفات جغرافيا

كه مواردي چند از اختالفات سرزميني وجود داشته و دارند و برخي از اين اختالفات در نتيجه 
  . د كويت انفجارآميز باش1990 -1991 توانند به اندازه بحران  خارجي ميدخالت

ور شدن جنگ عراق عليه ايران و بحران كويت و اشغال عراق توسط  در حالي كه شعله
كار در اختالفات  اياالت متحده ثابت كرده است كه دخالت اياالت متحده نومحافظه

 آنچه .ترين منبع ناامني در آن منطقه است معنوان مه  سياسي در خليج فارس به-جغرافيايي
 و يهاي ژئوپليتيك كند، همانا بازي  آسياي مركزي را تهديد كرده و مي-امنيت منطقه خزر

گيري  كار با بازيگران گوناگون در آن منطقه پي ژئواستراتژيكي است كه اياالت متحده نومحافظه
فحات بعدي مورد دقت و بررسي قرار اين مسئله است كه در ص. دهد كرده و هنوز ادامه مي

  . گيردمي
  

   مسائل امنيتي در خليج فارس-الف
با فروپاشي نظام جهاني دو قطبي در نتيجه سرنگون شدن اتحاد شوروي و پيمان ورشو در 

اين . ، در مفاهيم امنيتي منطقه خليج فارس دگرگوني چشمگيري رخ داد1990سرآغاز دهه 
هاي سرزميني  سبت به سالمت و امنيت تنگه هرمز، به كشمكشمفاهيم از تهديدهاي خارجي ن

از آن ميان بحران . اي و بهره گرفتن خارجي از آنها دگرگوني حاصل كرد فزاينده درون منطقه
به درازا كشيده . هاي بزرگ را به بهانه حفظ امنيت به منطقه آورد  قدرت، كويت1990 -1991

تواند  هاي نظامي در كويت و قطر مي  توسعه پايگاهويژه اشغال عراق و شدن حضور نظامي، به
  . اي از تنش و ناامني در منطقه ارزيابي گردد منبع بالقوه
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: فارس در دوران جديد در نگاهي تاريخي به تحوالت ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك خليج
اني ، بررسي وجوه تباين سه دوره در تاريخ سياسي منطقه اهميت فراو21 و 20، 19يعني قرن 

كشورهاي . اي امور منطقه را اداره كردند هاي فرامنطقه اي كه طي آن قدرت سه دوره. دارد
اي بازگشته و كنترل منطقه را به  هاي فرامنطقه عهده داشتند و قدرت اي امور خود را به منطقه

  :اختيار خود گرفتند
   دوران چيرگي بريتانيا.1

 بريتانيا مسائل حكومتي و سرزميني در در دوران حضور استعماري خود در خليج فارس،
بازده طبيعي يك چنين برخورد ناهمخوان با . گيري كرد هاي فراوان پي منطقه را با ناهمخواني

. توانست جز بروز شمار زيادي از اختالفات سرزميني و مرزي در منطقه باشد مسائل نمي
اشي از نزديك شدن منافع  كه اين وضع ن هستندن كنوني بريتانيايي بر اين باوراپژوهشگر

. بريتانيا با منافع يكي از كشورها در زماني ويژه بود و ناهمخواني آن با منافع ديگري و بالعكس
آنان بر اين باورند كه برخورد بريتانيا با مسئله اختالفات سرزميني در خليج فارس متكي بر 

ممكن است وضع . د نكندسياست رها كردن مسئله بود، تا هنگامي كه آن مسئله مشكلي ايجا
چنين بوده باشد، ولي حقيقتي كه انكار شدني نيست اين كه جانبداري از يك طرف دعوا در 

 ميان كشورهاي در عملدوران ويژه و پشتيباني كردن از طرف ديگر دعوا در دوراني ديگر، 
 اختيار در يا منطقه توجيهي و ساخت مي منطقه تفرقه انداخته و اعمال حكومت بريتانيا را آسان

  . دهد ادامه را خود استعماري تا نقش گذارد مي بريتانيا
   دوران پس از استعمار.2

 بريتانيا در زمينه واپس كشيدن نيروهاي خود از خاورميانه سوئز تا 1968اعالميه ژانويه 
 امنيتي را در منطقه خليج فارس دامن زد كه - احساسي از يك فوريت سياسي1971انتهاي 
عاملي افزون بر اين وضع، فضايي از .  عربي را ضروري ساخت-اي ايرانيه همكاري
وجود آمد و   سران ايران و عربستان سعودي به1968 و 1965نيت بود كه در نتيجه ديدار  حسن

 ويتنامي -آيين پسا.  همكاري ميان كشورهاي منطقه مصمم شدندشطي آن دو طرف به گستر
و  اي و واگذاردن حل   اياالت متحده در مسائل منطقهنيكسون در زمينه عدم دخالت مستقيم

اي خود را  اي، واشنگتن را وادار كرد تا دوستان منطقه اي به دوستان منطقه فصل مسائل منطقه
ها در قبال امنيت  در خليج فارس، يعني ايران و عربستان سعودي را تشويق نمايد كه مسئوليت

 عربي - و متحدين اروپايي آنان در همكاري ايرانيدر عمل خود آنان. عهده گيرندبر را خود 
فارس اخالل كرده و شريطي را فراهم آوردند كه ايران به تنهايي همه  براي حفظ امنيت خليج

  . عهده گيرد ها را به مسئوليت
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فارس، تنگه هرمز  در خليج(اي  فارس در دو هزار كيلومتر خط كرانه حضور ايران در خليج
هاي دريايي ياد شده،   درصد تجارت ايران با جهان خارج از راه90 حدود عبور) و درياي عمان

تواند آن را ناديده  كند كه تهران هرگز نمي اي را به ايران تحميل مي شرايط جغرافيايي ويژه
عوامل آمريكايي و اروپايي عربستان سعودي را از همكاري رسمي و علني با ايران در . گيرد

نيا از خليج فارس بازداشتند و شرايطي فراهم آوردند كه ايران مجبور دوران پس از خروج بريتا
شد به تنهايي خود را درگير انجام آن مسئوليت پر هزينه و پر درد سر نمايد و نقشي را عهده 

  .عنوان نقش ژاندارم خليج فارس به تمسخر درآمد گيرد كه از سوي همانان به
فارس، در آفريني ايران در خليج  ييد كنند كه نقشاند اين واقعيت را تأ آنان هرگز نخواسته
ت جغرافيايي منطقه است و يكسره از سوي جغرافياي ياد شده ايران هر حكومتي، تابع الزاما

 از 1همين دليل منابع غيراطالعاتي غرب مانند كتاب قبله عالم، ژئوپليتيك ايران به. شود ديكته مي
ري اسالمي ايران در خليج فارس را كه تابع شرايط  استراتژي خليج فارسي جمهو2گراهام فولر

جغرافيايي ايران در منطقه است و شباهت تامي با سياست نظام حكومتي پيشين ايران در آن 
 اند دانسته فارس خليج در برتر امپراتوري يك نقش ايفاي به ايرانيان عالقه منطقه دارد، دليلي بر

)(Fuller, 1991. هاي آمريكاي در منطقه،  رغم كارشكني ست كه عليحال، قابل توجه ا هر به
 ،هاي ضروري در منطقه  سعودي براي ايجاد موازنه-اي از يك تفاهم نانوشته ايراني گونه

هاي  گيري شكل در هم هنوز كه داد شكل را فارس خليج از خروج از پس ژئوپليتيك دوران
ده ايران و عربستان سعودي به دهه سابقه تفاهم نانوشته ياد ش. اي مؤثر است ژئوپليتيك منطقه

ويتنامي نيكسون دو -هنگامي كه آيين پسا. گردد  و دوران پادشاهي ملك فيصل برمي1970
 .عهده گيرند هاي الزم را در قبال امنيت منطقه به كشور را تشويق كرد تا مسئوليت

ات ارضي ساز حل تقريباً همه مسائل و اختالف تفاهم حاصل شده ميان سران دو كشور سبب
العرب با عراق بعثي حل  نه تنها اختالف بزرگي مانند شط. فارس شد و مرزي در منطقه خليج

  اي خود را، به جز سه مورد حل فارس همه مرزهاي فالت قاره شد بلكه ايرانيان و عربان خليج
 آميز موافقت نظارت از بردن بهره با كه بود دوران شايان توجه است كه در همان. و فصل كردند

توانست مشكل عظيم مربوط به جزاير تنب بزرگ و ابوموسي را با  ايران سعودي، عربستان
  . بريتانيا به سامان رساند

پس از ظهور انقالب اسالمي و حمله نظامي رژيم بعث به ايران و حمايت عربان، از جمله 
. ي گذاشتعربستان سعودي، از مهاجمين دولت بعثي، روابط ايران و عربستان رو به سرد

                                                 
1. The Center of the Universe: The Geopolitics of Iran 
2. Graham Fuller 
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اياالت متحده از اين وضع عليه ايران بهره گرفت و توانست نيروهاي خود را به تدريج در 
جمهور وقت ايران بود كه روابط  به ابتكار هاشمي رفسنجاني، رئيس. خليج فارس مستقر سازد

 از سر گرفته شد و از آن پس تفاهم نانوشته ميان دو طرف اثرگذاري 1990ديپلماتيك در سال 
  . اي را دوباره نشان داد ر مسائل منطقهب

پيش از آغاز استراتژي جهاني اياالت متحده آمريكا در ستيزه عليه ايران براي محروم كردن 
اي، هنگامي كه اياالت متحده توسعه و تقويت نيروهاي  مردم ما از حق استفاده از انرژي هسته

كرد،  عربي خليج فارس قلمداد ميدفاعي ايران را خطري براي صلح و امنيت جهان و منطقه 
اي با روزنامه عربي  ملك عبداهللا كه آن موقع هنوز در مقام وليعهدي سعودي بود، در مصاحبه

 با بيان اينكه ايران حق مسلح كردن خود 1999االسط چاپ لندن در اول ژوئن  زبان الشرق
 . ردهاي تسليحاتي ايران دفاع ك براي حفاظت از خود را دارد، از برنامه

هر شكل و شمايلي كه روابط عربستان سعودي با اياالت متحده از يك طرف و ايران از 
 بايد توجه داشت كه عالوه بر مسائل امنيتي منطقه، رياض ،طرف ديگر در گذر زمان پيدا كند
 -عنوان نمايندگان دو جنبش اسالمي سياست متفاوت وهابي آگاهانه بر نقش خود و تهران به

در حالي كه . ها در منطقه اهميتي حياتي دارد همين نكته در حفظ موازنه. اردشيعي تكيه د
هاي سياسي سعودي را در تفاوت  نژاد درباره اسرائيل و هالوكاست حساسيت هاي احمدي گفته

اي و گسترش استفاده از انرژي  ديدگاه ايدئولوژيك با ايران برانگيخت و توسعه صنعت هسته
اي را در عربستان سعودي تحريك كرده  هاي قدرتي منطقه ت رقابتتوانس اي ايران مي هسته
اي ايران، هنگامي  ايم كه در جريان تحريك منطقه عليه برنامه هسته  در عمل شاهد بوده،باشد

اي ايران را آغاز كرده  كه قطر و ابوظبي به تحريك لندن و واشنگتن ابراز واهمه از برنامه هسته
اي دفاع كرد و برنامه  عانه از حق ايران در استفاده از انرژي هستهبودند، عربستان سعودي قاط

اي ايران را غيرواقعي خواند و ترس واقعي منطقه را در تسليحات اتمي كنترل نشده  هسته
  . اسرائيل قلمداد كرد

 ژئواستراتژيك - هاي موجود و تفاهم نانوشته ژئوپليتيك به اين ترتيب، نه تنها موازنه
هاي آمريكايي مضر به  ان ايران و عربستان سعودي موارد زيادي از سياستناشي از آن مي

اي محسوب  امنيت و ثبات خليج فارس را خنثي كرده و سنگ زير بناي ساختار امنيتي منطقه
د  دهشكلنيز  را با بقيه دنياي عرب تواند روابط ايران  بلكه تا حدود زيادي مي،شود مي

  ).1386مجتهدزاده، (
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اي بر امور منطقه، شمار زيادي از  يغات غرب عليه اين دوره چيرگي منطقهبرخالف تبل
ترين  دو مورد از پيچيده. مسائل پيچيده سرزميني و مرزي منطقه در اين دوران حل شد

  : اختالفات سرزميني كه در اين دوره حل شد عبارت بودند از
 كه شامل دو 1968سال حل اختالفات مرزي و سرزميني ميان ايران و عربستان سعودي در  .1

  ؛شد جزيره نيز مي
اين موارد شمار ديگري  . ميان شارجه و ايران در مورد جزيره ابوموسي1971تفاهم نوامبر  .2

 : از حل اختالفات سرزميني و مرزي را در پي داشت
  ؛1969ي ميان ايران و قطر در سال ا تعيين مرزهاي فالت قاره -
 ؛1971 و بحرين در سال ن ايراناي ميا تعيين مرزهاي فالت قاره -
 ؛ در تنگه هرمز1975اي ميان ايران و عمان در سال  تعيين مرزهاي فالت قاره -
 ؛1975در سال اي ميان ايران و عراق  حل اختالفات مرزي خشكي و رودخانه -
  .  دوران تعيين شداين قطر و ابوظبي نيز در ، دوبيمرزهاي دريايي ميان ايران، -

 1978 تا 1968 عربي در دوران ده ساله -هاي ايراني همكاريهاي تفاهم و  از ديگر جلوه
توان از اقدام ايران در زمينه باز پس گرفتن ادعاي تاريخي نسبت به بحرين ياد كرد كه  مي

تحسين جهاني را برانگيخت و پاسخ فوري و اثربخش به درخواست ياري از سوي سلطنت 
 جدايي خواهي عليه يكپارچگي -تي براي خنثي كردن توطئه ماركسيس1973عمان در سال 

 عربي در سازمان كشورهاي صادر كننده -يهاي ايران  همچنين همكاري.سرزميني آن كشور
 در عمل قرار داد و 1970فارس را در قلب ژئوپليتيك جهاني دهه  منطقه خليج) اوپك(نفت 

ايرانيان، سنگين كفه ترازوي نفوذ سياسي را به سود منطقه خليج فارس، يعني به سود عربان و 
  .(Mojtahed- Zadeh, 2003, pp. 69- 86)ساخت 

صورت سنگ زيربناي موازنه و  حتي امروز نيز شايان توجه فراوان است كه اين تفاهم به
نه تنها عربستان سعودي در استراتژي . كند  عربي در منطقه عمل مي-هاي ايراني همكاري

تحده در منطقه شركت نكرد، بلكه در مقام ترمزي  اياالت م2000هاي ميانه دهه  ايراني سال ضد
 عليه ايران ي بهره گرفتن از فشارهاي آمريكايجهت خنثي كردن اميال امارات و قطر در راستا

   . عمل كردو پيش بردن ادعاهاي سرزميني ابوظبي نسبت به جزاير ايراني
خطر  ت بهدفاع عربستان سعودي در يك نوبت حتي وزير خارجه امارات را باب وزير

انداختن امنيت منطقه و مصالح امنيتي كشورهاي مهم شوراي همكاري خليج فارس از راه ادامه 
اي عربستان سعودي  هاي منطقه اين جنبه ويژه از سياست. اساس سرزنش كرد اين ادعاهاي بي

حاصل يك تفاهم نانوشته ژئواستراتژيك ميان آن كشور و ايران است كه براساس آن، موازنه 
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اگر اين . فارس است اسي ميان ايران و عربستان سعودي سنگ زيربناي ساختار امنيتي خليجسي
گنجند، حفظ گردد، امنيت منطقه  آساني در آن مي موازنه و تفاهم كه بحرين و كويت و عمان به

گونه تزلزلي در اين  هرتداوم خواهد يافت و منافع همگان در آنجا حفظ خواهد شد، ولي
  . لزل در امنيت منطقه خواهد بودتفاهم، سبب تز

  آمدن چيرگي آمريكايي  ها و فرا  جنگ.3
هاي  حمله عراق به ايران نيروهاي دريايي اياالت متحده را به بهانه اسكورت كردن كشتي

كويتي، به منطقه آورد و اشغال كويت از سوي عراق بهانه ضروري را در اختيار اياالت 
 با برخورد در كم،  دست .سازد  دائميفارس خليج در را خود نظامي حضور تا متحده گذارد

ها و سياستمداران وقت كشور  ايران، مقامات آمريكايي آشكارا سياستدر ماجراجويي بعثيان 
هاي  بروز اين تحوالت كه در همانندي زيادي با سياست .اند خود را مسئول قلمداد كرده

هاي سريعي كه  زمان شد با دگرگوني ماستعماري تفرقه بيانداز و حكومت كن بوده است، ه
هايي كه اهميت كنترل باختر زمين بر منطقه  دگرگوني. در نظام ژئوپليتيك جهاني بروز كرد

 1اين يك وضع موجود. فارس را در شرايط نامعلوم جهاني قرن بيست و يكم فزوني داد خليج
مه يابنده ميان كشورهاي جديد است كه ادامه يافتن آن نيازمند تغذيه شدن از اختالفات ادا

  . منطقه است
ائل امنيتي مربوط به دو ـالمللي روي مس از سوي ديگر، همسان با تمركز يافتن توجه بين

انبار انرژي آسياي باختري، يعني خليج فارس و درياي خزر، اهميت موقعيت جغرافيايي 
اي  بر مسائل امنيتي منطقه  آنناپذيري نفوذ طبيعي همتاي ايران ميان اين دو منطقه و اجتناب بي

زدائي را در روابط خارجي  ها و اين حقيقت كه ايران تشنج  اين زمينهبر اساس. گيرد باال مي
كار گرفت و كوشيد خود را با حقايق ژئوپليتيك جهاني قرن بيست و يكم هماهنگ  خود به

اش در منطقه  ازندهسازد، اياالت متحده سياست ستيزه و رويارويي با منافع ملي ايران و نقش س
اي  گيري كرد و در برخورد با برنامه انرژي هسته  در هر دو منطقه پي آنرا از راه منزوي كردن

 . ايران اين سياست را تا سرمنزل شكست قطعي خود ادامه داد
پافشاري واشنگتن بر اين رويكرد بر خالف اين خرد متعارف بوده است كه بهترين شكل 

درست همان كاري كه متحدان . اي است  درگير كردن بازيگران منطقهاي تضمين امنيت منطقه
فارس موفق شدند از طريق توسعه همكاري با ايران براي صلح و ثبات  اياالت متحده در خليج
بندي  با در نظر گرفتن اين حقيقت كه نظام دگرگون شونده جهاني، گروه. اين منطقه انجام دهند

ها  بخشد و منافع ملي ملت  نظام جهاني چند قطبي ضرورت مياي را براي رسيدن به يك منطقه
                                                 

1. Status quo 
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اي را براي ماندگاري  اي، همگرايي منطقه هاي منطقه در مناطق گوناگون در مقام ضرورت
هاي  و فصل كشمكش سازد، حل  اي در جهان سياسي نوين ضروري مي هاي منطقه مشي خط

گرايي كه برازنده ژئوپليتيك  گونه از منطقه آيد براي رسيدن به آن شمار مي اي به سرزميني الزمه
  . جهاني عصر حاضر است

  

   آسياي مركزي-مسائل امنيتي در خزر -ب
شود،  فارس شمرده مي اي در خليج گونه كه مسائل جغرافيايي منبع اصلي امنيت منطقه همان

تي و گازي  نفهاي لولهمسائل جغرافيايي مانند ژئوپليتيك دسترسي به دنياي خارج و ژئوپليتيك 
هاي  در بررسي.  آسياي مركزي شمرده شوند-امني در منطقه خزر توانند منبع اصلي نا مي

هاي مفصل خود در  ژئوپليتيك جهان پس از فروپاشي نظام دو قطبي، نگارنده در نوشته
 1 در نظر گرفتن يك منطقه ژئوپليتيك براساس مدل كهن سول كوهن1990هاي مياني دهه  سال

براساس اين . اي از سه منطقه مستقل قفقاز، خزر و آسياي مركزي پيشنهاد داد هآميخترا از 
تواند در مقام يك گستره  اي از سه منطقه قفقاز، خزر و آسياي مركزي مي  آميخته،فرض

  . ژئوپليتيك پهناور در آن واحد، توسط درياي خزر، از هم جدا شده و به هم پيوند يابد
توان از جمع  ها، مي گونه بررسي ختن زيربناي جغرافيايي اينبه گفته ديگر، براي آسان سا

 - اي را فرض نمود و آن را منطقه خزر آوردن سه بخش ياد شده منطقه ژئوپليتيك يگانه
عوامل چند گانه جغرافيايي و محيط انساني اين روش ويژه تشخيص، . آسياي مركزي نام داد

اي معقولي را  تواند منبع منطقه حال، مي مان كه در ه،دهد تعيين و تعريف منطقه را ياري مي
اي متمركز درباره اين گستره پهناور سخت  در اختيار گذارد كه براي مطالعه مسائل منطقه

  . مورد نياز است
  ژئوپليتيك دسترسي.1

همه كشورهاي جدا شده از اتحاد شوروي پيشين در قفقاز، خزر و آسياي مركزي 
هاي  بهره از دسترسي مستقيم يا آسان به راه تند و بيكشورهاي محاصره شده در خشكي هس

 قزاقستان، تركمنستان و جمهوري آذربايجان همراه با روسيه و .المللي  بينيدريايي بازرگان
تواند بازرگاني دريايي ميان پنج كشور  اين جغرافياي ويژه مي. اند ايران در درياي خزر هم كرانه

تواند مسئله عدم دسترسي دريايي به  ن پيشرفتي نميولي چني. اي را تشويق نمايد كرانه
 آسياي مركزي بود كه -در چارچوب پيشنهاد تعاريف منطقه خزر. بازارهاي جهاني را حل كند

نگارنده تنها راه عملي حل مشكل جغرافيايي دسترسي را در ايده ارتباط دادن همه اين 
                                                 

1. Saul Cohen 
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هايي  اي عمان از راه گسترش شبكههاي آن منطقه و افغانستان به خليج فارس و دري جمهوري
 . آهن و لوله نفتي و گازي پيشنهاد داد از راه و راه

 اين پيشنهاد واگذار كردن يك بندر كوچك از بنادر فراوان ايران  يكي از چشمگيرترين جنبه
فارس و درياي عمان به هر يك از كشورهاي محاصره شده در خشكي ژرفاي  در خليج

 و پس از آن در رابطه با تسهيل 1990برخي از تحوالت در دهه  . بودژئوپليتيك شمالي ايران
 . فارس از راه ايران اميدوار كننده بود  آسياي مركزي به خليج-دسترسي منطقه خزر

هاي آسياي مركزي   قزاقستان و ايران قراردادي را امضا كردند كه جمهوري1991در دسامبر 
 .ساخت فارس از راه ايران برخوردار مي خود به خليجآهن  را از امكان ارتباط دادن شبكه راه

ا شد، عبور اقوام ـوروي امضـ شرفتهقرارداد ديگري كه در همان سال ميان ايران و اتحاد از ميان 
 مايل در ايران و جمهوري آذربايجان، 45تركمن، ارمني و آذري از مرزهاي دو كشور تا ژرفاي 

  . ساخت ان را مجاز ميايران و ارمنستان، و ايران و تركمنست
اي را براي گسترش بازرگاني  جانبه  ايران، تركمنستان و ارمنستان قرارداد سه1995در ژوئن 

آهن آسياي  ماه مارس آن سال شاهد به هم پيوستن شبكه راه. زميني ميان سه كشور امضا كردند
 در حضور شمار 1996آهن در مارس  اين دو شبكه راه. يمآهن ايران بود مركزي به شبكه راه

دولت هاي كشورهاي شركت  .زيادي از سران دول منطقه يا نمايندگان آنان، به هم وصل شدند
عنوان پل اصلي براي دسترسي كشورهاي  كننده در اين مراسم موقعيت جغرافيايي ايران را، به

  . (Ettelaat International (a), 1995) آسياي مركزي به دنياي خارج تعريف كردند-خزر

آن  فرضيه پيشنهادي ارتباط ژرفاي ژئوپليتيك شمالي ايران به ژرفاي ژئوپليتيك جنوبي
كننده  تواند دسترسي مستقيم كشورهاي عربي توليد شامل اين بحث بود كه چنين ارتباطي مي

كشورهاي ممكن است اين .  آسياي مركزي را تسهيل كند-فارس به منطقه خزر نفت خليج
 در بازارهاي تواند اي باشند كه مي هاي منطقه افع ملي خود در فعاليتخواهان درگير كردن من

  . خليج فارس شود المللي انرژي رقيب منطقه بين
 آسياي مركزي به اقيانوس هند، -دهنده خزر عنوان يك پل سرزميني ارتباط گونه، به همين
 . عهده گيردهندوستان با آن منطقهتواند نقشي محوري را در روابط بازرگاني  ايران مي

هاي بازرگاني هندوستان در حال حاضر از بندرهاي گرجستان و اوكراين استفاده  كشتي
گذرد تا به آسياي  هاي روسي مي كنند، به اضافه صدها كيلومتر راه خشكي كه از سرزمين مي

آهن  ايران پيشنهاد كرده است كه هندوستان هزينه تأسيس هفتصد كيلومتر راه. مركزي رسد
  (Ettelaat International(b), 1995, p.8). نده بافق به مشهد را تأمين نمايدكن وصل
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چنين كاري . تر سازد فارس به آسياي مركزي را صدها كيلومتر كوتاه تا راه دسترسي خليج
 در شبه  هندوستان را در آسياي مركزي از برتري رقابتي آشكاري نسبت به ديگراندتوان مي

اساس درك همين موقعيت ممتاز بود كه هندوستان و تركمنستان در  بر.قاره برخوردار سازد
 با ايران قراردادي براي گسترش ارتباطات ترانزيتي امضا كردند، ولي 1997 فوريه 22تاريخ 

اي و گسترش  ويژه در زمينه همكاري هسته هاي مالي و اقتصادي اياالت متحده، به اغواگري
دي، سرانجام توانست هندوستان را از درگير شدن در بازار داخلي آمريكا به روي تجارت هن

آمريكا . دارد  آسياي مركزي باز-بازي ژئوپليتيك جديد و رقابت با ديگران در منطقه خزر
رساني ايران به پاكستان و   هاي گاز لولهكوشد در كار واقعيت يافتن  سخت كوشيده و مي
 .هندوستان اخالل كند

هاي ياد  ك شمالي ايران به ژرفاي ژئوپليتيك جنوبي آن از راه فرضيه ارتباط ژرفاي ژئوپليتي
 دو كشور از آن ميان -شده مورد استقبال كشورهاي منطقه آسياي مركزي قرار گرفت و يكي

رسماً اعالم آمادگي كردند كه با استفاده خودمختارانه از بنادري در جنوب ايران اين ژئوپليتيك 
خي محافل دانشگاهي اجراي اين فرضيه را در چارچوب  با آنكه بر.ممتاز را عملي سازند

دولت پيشنهاد دادند، جمهوري اسالمي ايران در اين راستا گامي  اصطالح شمال و جنوب به
  . برنداشته است

   نفتيهاي لولهژئوپليتيك . 2
 آسياي مركزي به دنياي خاور -كشي كردن نفت و گاز منطقه خزر از ديدگاه اقتصادي، لوله

هاي ايراني،  هاي جديد مصرف در هند و چين و همچنين به دنياي باختر از راه سرزمينو بازار
. ترين راه قابل رقابت ساختن بهاي نفت و گاز صادراتي اين منطقه است بدون ترديد، عملي

فارس به اروپا مورد نظر قرار  ويژه هنگامي كه صدور گاز از منابع عظيم گاز ايران در خليج به
 . گيرد

هاي صادراتي  ترين گزينه را ميان راه ترين و ارزان ترين، امن ايران به اروپا و آمريكا كوتاهراه 
امكانات ايران در زمينه  .گذارد زاي منطقه در اختيار مي گوناگون براي صادر كردن كاالي انرژي

وجود هاي م نقل، پااليش و آاليشگاه و كارگر فني ماهر در صنايع نفتي، تسهيالت بندري و حمل
 نفتي و گازي امتيازات فني و لجستيك چشمگيري را در اختيار هاي لولهو شبكه موجود 

 آسياي مركزي را ياراي -هاي صدور نفت و گاز گذارد كه هيچ گزينه ديگري از راه مي
 .هماوردي با آن نخواهد بود

ان  گازي ايران به جمهوري آذربايجان وصل است و در نزديكي تركمنستهاي لولهشبكه 
تر و   كه قزاقستان را به اين شبكه وصل كند، دست كم، چهار برابر كوتاهاي لولهخط . قرار دارد
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هاي سخت و ناامن به درياي سياه  تر از هر گزينه ديگري است كه بخواهد از راه سرزمين ارزان
ان براي امتياز همه جانبه يك شبكه از خط لوله عبور كننده از راه اير. يا مديترانه كشيده شود
چند . اندركار هستند آشكار است  آسياي مركزي بر همه آنان كه دست-صدور نفت و گاز خزر

برداري از اين مسير براي صادر كردن نفت و گاز خزر به شبه قاره هند،  قرارداد جهت بهره
 ,Mojtahed-Zadeh, 1998) به امضا رسيده است چين، خاور دور، اروپا و استراليا از راه ايران

pp105-124).  ي، از مسير ـاي زمينـه ريق راهـدور بخشي از نفت تركمنستان، از طـي صـحت
 ايران و تركيه به مديترانه آغاز شده و هنگامي كه ژئوپليتيك آمريكايي خنثي ساختن موقعيت

 راه ترين عملي اين از گرفتن بهره از مركزي آسياي -خزر انرژي جغرافيايي ايران در بازرگاني

 مبادله با قزاقستان و تركمنستان صدور قسمتي از اين نفت خام خود را از راه كرد، رييجلوگ
 .ايران را آغاز كردند

 1997 مه 14آباد در  در عشق) ي اقتصاديرسازمان همكا(اعالميه پاياني كنفرانس سران اكو 
رغم  علي. ر داد نفتي از راه ايران را مورد توجه قراهاي لولهگذاري براي تأسيس  احتمال سرمايه

همه احوال، وضعيت اياالت متحده آمريكا در قبال نقش ايران در اين منطقه ناشي از اين 
 آسياي مركزي مورد -آفريني ايراني در امور خزر گونه نقش داوري قاطع است كه هيچ پيش

 Ettelaat)  و اسرائيلي آن نبوده و نيستياالت متحده آمريكا و متحدان تركعالقه ا
International(b), 1995).  

 آسياي -هاي صدور نفت و گاز خزر افزون بر اين، ژئوپليتيك آمريكايي منحرف ساختن راه
 تا از اين ،شود  ديكته مي از ايده سود رساندن به متحد تركهاي طبيعي آن، نه تنها مركزي از راه
اين ديدگاه نيز ناشي اي كنترل استراتژيك نيز روي خطوط لوله برقرار شود، بلكه از  طريق گونه

اهميت ا كشور ارتباط دهنده دو منطقه پرعنوان تنه هاي جغرافيايي ايران به شود كه بالقوه مي
اي در ژئوپليتيك جهاني  دست آوردن نقش عمده  آسياي مركزي امكان به-خليج فارس و خزر

اي و  امنيت منطقهگذارد و اين امكان بايد خنثي شود تا  ميقرن بيست و يك را در اختيار ايران 
اين ژئوپليتيك  .(Woolf, 6-9 March 2000) جهاني مورد تفسير ويژه اياالت متحده حفظ بماند

اعتنا به روند دموكراتيك شدن در  شود، بي گيري مي قه پيايراني در منط آمريكايي آشكارا ضد
ك در سياست ايران و بر خالف اين حقيقت كه منافع ملي به تدريج جانشين مصالح ايدئولوژي

  . شود  ميپي گرفتهخارجي ايران منطقه شده 
 آسياي مركزي روي داده، امضاي شمار -فراتر، آنچه در وراي ژئوپليتيك نفت و گاز خزر

اساس آن اياالت متحده توانسته است ادعاي  در منطقه است كه برگذاري زيادي قرارداد سرمايه
جاي خود، تالش واشنگتن را براي پر  ادعا، بهاين . داشتن منافع واقعي را در منطقه پيش كشد
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دهد تا بتواند حرف آخر در امور  كردن خالء ژئوپليتيك بر جاي مانده از شوروي پيشين ياري مي
در همين راستا بود كه اياالت متحده كوشيد ايران را در ژئوپليتيك . منطقه را از آن خود سازد

 موفقيت ايران در ايجاد هماهنگي با ديگر آشكار است كه عدم. جديد غرب آسيا منزوي كند
كشورهاي خزر براي سر و سامان دادن به رژيم حقوقي درياي خزر حالت سكوت و سكوني را 

 بوده ياز فراز چنين سكوي ژئوپليتيك.  داداشآفريني ايران در ژرفاي ژئوپليتيك شمالي در نقش
 آسياي مركزي آرام آرام -ي خزراست كه اياالت متحده كوشيد تا از راه گسترش ناتو به سو

  .)1999مجتهدزاده، ( سوي ايجاد ترتيباتي امنيتي ويژه خود براي منطقه حركت كند به
 چند مانور نظامي مشترك را در 1999شايان ذكر است كه اياالت متحده در اواخر دهه 

و جز ايران به صحنه آورد   آسياي مركزي به-آسياي مركزي با شركت همه كشورهاي خزر
رغم حضور جغرافيايي و نفوذ فرهنگي پرتوان ايران در آن منطقه با شركت دادن تركيه كه  علي

 اين ، آسياي مركزي-از اعضاي ناتو است، اما بدون هرگونه ارتباط جغرافيايي با منطقه خزر
جمهور آذربايجان كه   از سوي رئيس1999 فوريه 20آرايي ژئو استراتژيك همراه با اعالم  صف
ش آماده پيوستن به ناتو است، ترديدي بر جاي نگذارده كه اياالت متحده در انديشه كشور

آنكه دليلي حقيقي براي نظامي كردن منطقه وجود داشته   بي،استنظامي كردن آسياي باختري 
 ).1999مجتهدزاده، (باشد و يا موفقيت زيادي كسب كرده باشند 

 يك ترتيبات امنيتي براي قفقاز به بهانه  جهت شكل دادن به2000پيشنهاد تركيه در سال 
پيشنهاد تركيه در زمينه ايجاد ترتيباتي در منطقه با . جنگ داخلي چچن، موفقيتي حاصل نكرد

توانست  اي چون ايران، تنها مي شركت دادن اعضاي ناتو و بدون حضور بازيگران منطقه
اقعي جلوه دهد  آسياي مركزي را و-سوي خزر ظن مربوط به گسترش  ناتو به سوء

(Mojtahed-Zadeh, 2000) تواند موازنه كنوني را در منطقه سرنگون   است كه ميامري و اين
  .  بخش از جهان فزوني بخشداينامني را در  سازد و نا

  

  گيري بندي و نتيجه جمع
تر از   عربي گستره و پيچيدگي افزون-فارس، حجم عمده اصلي اختالفات ايراني در خليج

اگر .  نيست كه براي دوراني دراز در بريتانيا، فرانسه و آلمان وجود داشته استاختالفاتي
اند كه منافع مشترك ميان خود را بر اختالفات مشترك برتري دهند،  هاي اروپايي آموخته ملت
توانند بياموزند كه منافع مشترك خود را بر اختالفات ميان خود   عربان و ايرانيان نيز ميمسلماً

هاي اخير انبوهي از تبليغات را در منطقه خود تجربه  عربان و ايرانيان در سال. ندبرتري ده
هاي ناميمون عليه يكديگر متهم ساخته و  اند كه كشورهاي منطقه را به داشتن هدف كرده
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هاي  تواند تنها به يك نتيجه منجر شود و آن يافتن راه نجات است در چيره ساختن قدرت مي
 . اي ر منطقه به بهاي فدا كردن احترام به خود و اعتماد به نفس منطقهاي بر امو فرامنطقه

هاي  كشد كه آيا قدرت  ضرورت طرح اين سؤال را پيش مي،شرايط  انديشيدن به
اند كه كشورهاي منطقه را در راه حل اختالفاتشان و ايجاد  اي دست به كاري زده فرامنطقه

ي داده باشند؟ يا اين كه آنها سرگرم تشويق اي براي صلح و همكاري يار ترتيباتي منطقه
اي براي ادامه چيرگي نظامي،  اند تا بتوانند توجيهي منطقه اختالفات سياسي و سرزميني بوده

د؟ در آسياي ـار داشته باشنـه در اختيـور منطقـهاي سياسي خود در ام فروش اسلحه و دخالت
 ژئوپليتيك فعلي ايران به نقشي تأثيرگذار بر اصلعنوان عوامل  توان به د زير را ميوارـباختري م

  :حساب آورد
فارس و درياي خزر و اين حقيقت كه  همتاي ايران ميان خليج  موقعيت جغرافيايي بي-الف

ايران ظرفيت ارتباط دادن ژرفاي ژئوپليتيك شمالي خود به ژرفاي ژئوپليتيك جنوبي را 
فارس به هر يك از  نش در خليجدارد، از راه اختصاص دادن بندري از بنادر فراوا

 آسياي مركزي براي استفاده اختصاصي و -كشورهاي محاصره شده در خشكي خزر
نه تنها اين كار . مختار آنها در چارچوب حاكميت ملي و حكومت قوانين ايران خود

همتا در نظام جهان  همتاي ايران را به يك موقعيت ژئوپليتيك بي موقعيت جغرافيايي بي
 آسياي مركزي را از امكان دسترسي -اهد كرد، بلكه كشورهاي منطقه خزرتبديل خو

فارس را نيز از  المللي برخوردار ساخته و كشورهاي خليج هاي بازرگاني بين مستقيم به راه
 آسياي - دست آوردن نقشي در بازرگاني انرژي منطقه خزر بهامكان دسترسي آسان براي

 .)1998ده، مجتهدزا( كردخواهد مركزي برخوردار 
تواند از ديد   روند دموكراتيزه شدن ايران و مشاركت عمومي گسترش يابنده ايران كه نمي-ب

اياالت متحده پنهان بماند، اين پيام را دربر دارد كه واشنگتن از اين پس ديگر تنها با 
رو  در افزون خود را با مردم ايران رو اي روز گونه ها در ايران طرف نيست، بلكه به اله آيت
هاي گسترده دانشگاهيان ايراني در غرب كه نگارنده آنان را در  كه اعتراض بيند، چنان مي

 كه رفتارشان در دفاع از منافع ملي با رفتار ،كند جمع روشنفكران پوياي ايراني قلمداد مي
واكنش چشمگير اين موج تازه در پهنه روشنفكري ايران . كند روشنفكران سنتي فرق مي

اي گوياي اين  يدهاي نظامي اياالت متحده نسبت به ايران در بحران انرژي هستهعليه تهد
  . حقيقت است

المللي بر دولت اياالت متحده وارد   فشارهاي سياسي كه از سوي عوامل داخلي و بين-ج
شود، به ويژه از عربستان سعودي، كويت، قطر، عمان و بحرين واشنگتن را تشويق به  مي
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 عربي را عامل اصلي -هاي ايراني كند، چون آنها همكاري با ايران مياصالح روابط خود 
اي  اي از راه همگرايي منطقه فظ امنيت منطقهاست حاين سي. اند ثبات و امنيت منطقه يافته

 براي درهم شكستن، 2000كار در نيمه دوم دهه  هاي اياالت متحده محافظه در قبال تالش
گرفتن از امكانات اقتصادي و  كند تا براي بهره يز تشويق ميدوام آورده و اتحاديه اروپا را ن

در .  آمريكايي گام بردارد-ژئوپليتيك پر اهميت منطقه در راه حل اختالفات ايراني
كاران در اياالت متحده در انتهاي سال  شرايطي عادي كه تا پايان دوره اقتدار نومحافظه

ر متخاصم در دوران پس از ژانويه سازي روابط دو كشو  پيش نخواهد آمد، عادي2008
  : تنها از راه سپري كردن سه مرحله عملي خواهد بود2009

 دست به اين 2000طلب ايران از آغاز دهه  دولت اصالح. زدايي در روابط متقابل اعالم تنش .1
در آينده نه تنها . به دنبال نداشتاقدام زد كه متأسفانه واكنش مثبتي را از سوي غرب 

ه بايد اين اقدام ايران را مورد شناسايي قرار دهد، بلكه بايد رأساً سياست اياالت متحد
  . زدايي در روابط خود با ايران را اعالم نمايد تنش

اي  هاي منطقه آفريني، كه در اين مورد نيز ايران برخي از سياست هاي اعتماد اجراي برنامه .2
 .وند صلح عربان و اسرائيلهاي مربوط به ر ويژه سياست خود را دگرگون كرده است، به

اي، حتي پيش شرط نامعقول اياالت متحده در تعليق  عالوه بر آن، ايران در بحران هسته
اكنون كه اين . اي نگرفت سازي اورانيوم را براي مدت دو سال و نيم اجرا كرد و نتيجه غني

شور باشد، هاي آمريكايي به شكست انجاميده است، اگر قرار بر اصالح روابط دو ك سياست
  . اياالت متحده آمريكا بايد براي جلب اعتماد ايران دست به يك سلسله اقدامات بزند

  . گيرد مذاكره براي برقراري روابط ديپلماتيك در مرحله سوم اين روند قرار مي .3
آفريني شايان توجه است كه سخنان دوستانه ولي تهي از سوي  در زمينه اقدامات اعتماد

هاي واقعي  رود اجراي برنامه ايي كافي نيست، بلكه از اياالت متحده انتظار ميسياستمداران آمريك
  :خود در ميان ايرانيان، مورد توجه قرار دهد آفريني نسبت به منظور اعتماد در موارد زيرين را به

استراتژي دشمني ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك نسبت به ايران را رسماً پايان يافته اعالم كند  -
  ت نظامي در اطراف ايران را متوقف سازد، و تحركا

هاي ايران را  آسياي مركزي از راه- و گازي خزر نفتيهاي لولهژئوپليتيك منحرف ساختن  -
كننده خود را  هاي اقتصادي تعيين  نفتي و گازي اجازه دهد الزامهايبه شركترها كرده و 

  به كار گيرند، 
   لغو نمايد،هاي يك جانبه خود را عليه ايران همه تحريم -
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هاي ايران در اياالت متحده را آزاد ساخته و قبول نمايد كه تصميمات يك جانبه و  دارايي -
ها و شهروندان آمريكايي مورد  ها به سود شركت خودسرانه در زمينه استفاده از اين دارايي

  .تجديد نظر جدي قرار گيرد
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