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  خاورميانهة سپتامبر در منطق يازدهم يتيكيپيامدهاي ژئوپل
  

  دانشگاه تهران،  استاديار دانشكده جغرافيا– ∗يرسول افضل
       27/7/84:پذيرش مقاله 

  25/2/85: نهايي تائيد 
  

  چكيده
جهت كامالً مخالف  سپتامبر در دويازدهم  ي  حادثهيتيكيپيامدهاي ژئوپل به طوركلي     

، ژئواكونوميكة از جنب» مرز«ة نخست برجسته شدن ابعاد نظري و عيني مقول: ستخودنمايي كرده ا
 تيكي كه همچون ژانوس دوياين دو بعد ژئوپل. ژئواستراتژيكة م كمرنگ شدن اين ابعاد از جنب دوو

تيك و يژئوپلة  روي صاحب نظران و محققين حوزمطالعاتي جديدي را پيشة چهره اي عرص
در يك مبحث . ستخاورميانه داشته اة جغرافياي سياسي گشوده، آثار و پيامدهاي عمده اي در منطق

تيكي سرزميني، يجمع بندي شده، اين آثار و پيامدهاي متعارض در قالب پنج بعد ژئوپل
وميكي در قالب طرح خاورميانه بزرگ  حكومتي و ژئواكون_امنيتي، سياسي_قومي، نظامي_جمعيتي

 ناشي ة،  ايجادشده در منطقيتيكيالت ژئوپلن است كه تحوآاستدالل اصلي مقاله . استظاهر شده 
     نظام ة ميانه و معطوف به اصلي ترين هست خاور ياز تغيير نگرش نظام بين الملل نسبت به منطقه

  .تاس» امنيت نظام بين الملل«بين الملل جديد يعني 
، سياسي، اسالم جهاني شدن، پيامدهاي ژئواستراتژيك، بزرگة اورميانخ :ن كليدياواژگ

  . سياست موازنه قوا
  

  مقدمه
: استپتامبر در سطح جهاني در دوجهت كامالً مخالف خودنمايي كرده يازدهم س حادثه يتيكيبه طوركلي پيامدهاي ژئوپل     

ة  و دوم كمرنگ شدن اين ابعاد از جنبياز جنبه ژئواكونوميك» مرز« لهشدن ابعاد نظري و عيني مقو نخست برجسته تر
 برخي 1990در اوايل دهه . تيك استيژئوپلة مورد اول چالشي عليه گفتمان كوتاه مدت جهاني شدن در حوز. ژئواستراتژيك

عالم كردند كه ظهور ناقص دانسته و ا» قلمروهاي مرزي«از صاحب نظران شكل گيري گفتمان جهاني شدن را پاياني بر مفهوم 
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مطالعات سنتي جغرافياي ة و نيز پايان حوز» نظام دولت سرزميني«ة جهاني به مفهوم پايان مقولة ابعاد عيني و نظري دهكد
پتامبر يازدهم ساما رويداد ). 979، ص1991،كوهن ؛134، ص1994، هاچينسون(تيك در مورد اين مفهوم است يسياسي و ژئوپل

اشغال كشورهاي افغانستان و عراق و نيز . ن از برخي جهات بر اين نگرش ساده انگارانه خط بطالن كشيدو حوادث پس از آ
ترين بعد فرايند جهاني شدن يعني  اورميانه عمالً اين مسئله را منعكس كرد كه مهمة خهاي جديد براي منطق اتخاذ سياست
اين . ا حداقل مبهم و غير قابل تصور است، اگر نه ناممكن، امآتي جهاني» نظام«يا  » نظم«اقتصادي جهاني در ة ظهور دهكد

تجاري، تنها از طريق به رسميت شناختن ة تحوالت اساسي نشان داد كه بهره برداري از منابع انرژي و يا ايجاد يك رابط
 بهره برداري حاكميت سياسي درون مرزي امكان پذير بوده و هرگونه دخل و تصرف در امور داخلي يك دولت سرزميني و

تيك استيژئوپلة ر تعيين كننداز منابع اقتصادي آن مستلزم توجه به متغي.  
     در واقع اين . ژئواستراتژيك نيز شدة از جنب» مرز«سپتامبر زمينه ساز كمرنگ شدن نقش يازدهم ا در جهت عكس، حادثه ام

.  در عوض مطالعات جديدي را در اين زمينه مطرح كردل ساخت ورا متحو» استراتژي«رويداد مباني سنتي و كالسيك مقوله 
مطرح بود و » نظام دولت سرزميني«و » مرز«با محوريت مفاهيم » ژئواستراتژي«و » استراتژي«در گفتمان نظري قبل، مقوله هاي 

مراتب قدرت از سوي دولتي مشخص كه داراي مرزهاي سرزميني و جايگاه معيني در سلسله » كشور«و يا » مرز«به » تهديد«
سپتامبر در مقابل، گفتمان يازدهم حادثه ). 1373، براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به عزتي(صورت مي گرفت ، جهاني بود

مرجع مشخصي ندارد و » تهديد«در گفتمان جديد، . روي مقوله هاي استراتژي و ژئواستراتژي گشوده است جديدي را بر
. داراي جايگاه معيني در سلسله مراتب قدرت جهاني است صورت نمي گيردضرورتاً از جانب واحد سياسي دولت كه 

هايي با  به عملكرد فرامرزي، نامشخص و يا غيرقابل پيش بيني افراد و يا گروه» تروريسم«در قالب » تهديد«، برعكس
هاي  ولتي همچون سازمانعملكردهاي نامنظم و غيرقاعده مند نظامي اشاره دارد كه ممكن است واحدهاي فرامرزي و يا غير د

در چنين فضايي هيچ قدرتي از تيررس تهديدات به دورنيست و هيچ كشوري قادر . خصوصي و افراد را هدف قراردهد
  .  مين كندأنخواهد بود با حصاربندي مرزهاي ملي و تقويت بنيه دفاعي، امنيت خود را ت

ر پيش روي صاحب نظران چهره اي عرصه مطالعاتي جديدي را دتيكي كه همچون ژانوس دويرويهم رفته اين دو بعد ژئوپل     
از اين . تيك و جغرافياي سياسي گشوده اند، آثار و پيامدهاي عمده اي در منطقه خاورميانه داشته انديژئوپلة محققين حوز و

اله بررسي و هدف اين مق. تيك استيمطالعاتي ژئوپلة  خيزش هر دو تحول اصلي ذكر شده در حوزأجهت خاورميانه مبد
  .سپتامبر در منطقه از هر دو بعد ذكر شده استيازدهم  يتيكيمطالعه پيامدهاي ژئوپل

  

  طرح مسئله
يازدهم  حادثه يتيكيترين وارث تحوالت ژئوپل به طوركلي مي توان استدالل كرد كه خاورميانه نخستين و مهم     

به منظور بررسي و . ر عوامل تاريخي و ساختاري نيز دارد از يك جهت ريشه ديتيكياما اين تحوالت ژئوپل. سپتامبراست
سپتامبر عوامل تاريخي و يازدهم ال پژوهشي است كه حادثه ؤپي پاسخگويي به اين س مطالعه دقيق اين مسئله، مقاله حاضر در

رضيه مطرح شده اي ژئوپلتيكي جديد فعال كرده است؟ فه منطقه را در قالب چه آثار و پيامديتيكيساختاري تحوالت ژئوپل
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اين ابعاد كه ممكن است داراي ريشه هاي تاريخي و يا  ؛آثار و پيامدهاي ژئوپلتيكي اين حادثه را داراي پنج بعد مي داند
امنيتي، ابعاد _قومي، ابعاد نظامي_ابعاد سرزميني، ابعاد جمعيتي: از است ساختاري و يا تركيبي از آن دو باشد به ترتيب عبارت

  .حكومتي_ابعاد سياسيژئواكونوميك و 
  

   و روابط بين الملل تيكيسپتامبر و تحوالت نظري در حوزه ژئوپليازدهم   حادثه 
 دقيقه مورد اصابت دو فروند 15آمريكا به فاصله كمتر از » سازمان تجارت جهاني« دو برج 2001سپتامبر يازدهم در نيمروز      

ثيرات اين أدامنه ت. نيز تكرار شد» پنتاگون« همين حادثه در مورد ساختمان  دقيقه،35هواپيماي مسافربري قرارگرفت و بعد از 
 بلكه حيات ،آمريكاة لحاظ نوع عمليات انتحاري به نمايش گذاشت نه تنها جامعبه اقدام تروريستي كه شيوه بي سابقه اي را 

 و هويت أزمان اين حادثه مي گذرد، اما منشچهار سال از بيش از با اينكه . ثر نمودأجهاني را متة سياسي و اقتصادي كل جامع
عامل اين اقدام تروريستي » اسامه بن الدن«در اين مورد سازمان القاعده به رهبري . عاملين آن همچنان در پرده ابهام است
  .تاييد اين مسئله در دست نيست معرفي شده، اما شواهد روشني دال بر

هاي شخصي و يا گروهي سازمان و يا فرد ه هاي اين حادثه را نه به انگيزبرخي از صاحب نظران مسائل سياسي ريشه      
 بلكه به روند روبه رشد نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي كه اخيراً در اثر فرايند جهاني شدن شدت گرفته است، ،خاص

ته و ريشه هاي اين گونه جهاني شدن مورد حمله قرارگرفة كدر اين نگرش، امريكا به عنوان موتور محرّ. نسبت مي دهند
، 1383، كسينجر(اقدامات را بايد در عملكرد بازماندگان حركت سريع جهاني شدن در كشورهاي توسعه نيافته جستجو كرد 

روابط ة مناسبي را براي ظهور طيف جديدي از نظريات در حوزة گرايانه اين گروه از صاحب نظران زمين نگرش واقع). 45ص
                 .  تاكيد مي كنند، فراهم كرده است"جهانية تهديدات بازماندگان توسع نا امني ناشي از "ك كه برتييبين الملل و ژئوپل

سپتامبر چهره نموده اند، اصول و مباني كالسيك ة يازدهم تيك كه پس از حادثيدر نظريات جديد روابط بين الملل و ژئوپل
اقتصادي و صنعتي مي چرخيد به چالش كشيده شد و در عوض بر ة سعرفتار سياسي در محيط بين الملل كه برمحور تو

امنيتي «سپتامبر يازدهم  در واقع چنين تصور مي شود كه پس از حادثه .گرديدكيد أت» امنيت« معادالت جديد با محوريت مقوله
 ،1384،اسنايدر( ردبايد در اولويت برنامه هاي سياست خارجي كشورهاي توسعه يافته قرارگي» كردن محيط بين الملل

» تهديد«بر اين اساس . مورد بازانديشي اساسي قرارگرفته اند» امنيت«و » جنگ« ،»تهديد«در نظريات جديد مفاهيم ). 176ص
مرجع مشخص و عيني ندارد و ضرورتاً از جانب واحد ) سپتامبريازدهم نظام بين الملل پس از حادثه (در نظام جديد جهاني 
لت سرزميني كه داراي جايگاه حقوقي مشخصي است اعمال نمي شود، بلكه در قالب فرايند تروريسم سياسي، جغرافيايي دو

هاي نامتقارن و  نيز در نظام جديد جهاني ماهيتي متفاوت يافته و غالبا در شكل جنگ» جنگ «،ات جديديدر نظر. معنا مي يابد
. ر نظام جديد جهاني با مباني نظري سنتي خود سازگار نيستنيز د» امنيت «،به تبع اين تحوالت. پيدا مي كندنامنظم نمود 

                . ي استهاي زير ملّه ه فرد و گروبلكه متوج، در مفهوم جديد نه معطوف به منافع ملي و مرزهاي سياسي كشور» امنيت«
                     ود اصلي ترين هدف محسوب نيل به ساير اهداف، بلكه خة  در نظام جديد جهاني امنيت نه ابزار و وسيل،از طرف ديگر

  .مي شود
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سپتامبر، يازدهم اصلي نظريات بين الملل در فضاي سياسي پس از ة بين المللي به عنوان هستروابط امنيتي كردن محيط      
يت گره خورده است و تيك نيز با مفهوم امنيدر نگرش جديد، ژئوپل. ثر كرده استأتيك را نيز متيژئوپلة نظريه پرداز در حوز

براين اساس تحوالت . امنيت صحبت كرده اندة تيك از جغرافيايي شدن مقوليژئوپلة از همين رو برخي از صاحب نظران حوز
 در يتيكيالت ژئوپلمين امنيت مستلزم ايجاد تحوأو فرايند ت، امنيتة  در نظام بين الملل جديد معطوف به مقوليتيكيژئوپل

  )175، ص1383،براون و شلي(طقه اي و بين المللي است سطوح مختلف ملي، من
  

  سپتامبر و تغيير نگرش نظام بين الملل نسبت به منطقه خاورميانهيازدهم ادثه ح
               خارج و شكل جديدي » نظم« سپتامبر و پيامدهاي بعدي آن محيط بين المللي را از وضعيتيازدهم به طوركلي حادثه       

          -تك«برخي از صاحب نظران ة و يا به گفت» نظام بين الملل تك قطبي «1. الملل را جايگزين آن ساخته استاز نظام بين
هاي  كه امروز بر عرصه بين الملل حاكم است، محصول كسب تفوق هژمونيك امريكا از طريق اعمال سياست» قطبي چند

ترين نقش را در شكل گيري  خاورميانه مهمة  اين است كه منطقفرض اساسي. مذكور استة آن پس از حادثة يكجانبه گرايان
آن در اين فرايند ة ط جهاني داشته و همين نقش سازندنظام بين الملل تك قطبي و تفوق هژمونيك امريكا به عنوان قدرت مسلّ

روي هم رفته .  شده استيتيكيتغييرات ژئوپلة  تدارك برنام،زمينه ساز تغيير نگرش نظام بين الملل نسبت به منطقه و در ادامه
خاورميانه در شكل گيري نظام بين الملل جديد و به دنبال آن تغيير نگرش سنتي نظام بين الملل نسبت به ة نقش جديد منطق

  : ريشه در چند عامل اساسي داشته است،منطقه
  

  : خاورميانه گهواره اسالم سياسي-الف
ي » ها نظريه برخورد تمدن«سپتامبر و حوادث پس از آن نمايش عيني دهم يازبه زعم برخي از صاحب نظران، رويداد      

ثير عميقي أت درست و يا اشتباه آن، تر صرفنظر از ماهياين تصو. )149-161صص  ،1383، كمپ و هاركاوي(هانتينگتون بود 
. اف«و » سيا« ناتمام سازمان هاي  به گونه اي كه تحقيقات؛خاورميانه گذاشتة بر تغيير نگرش نظام بين الملل نسبت به منطق

ة را در مورد ريشه ها و هويت عامالن حادثه به پايان برد و به اين برداشت ذهني دامن زد كه با نسبت دادن واقع» آي.بي
بدين سان خاورميانه . وق هژمونيك در منطقه فراهم  شود، زمينه هاي كسب تفّ)گروه القاعده(سپتامبر به اسالم سياسي يازدهم 

مفيدي براي خلق ة مناسبي براي بازي قدرت هاي بزرگ و همچنين سوژة ديگر عرص به روال دوره هاي تاريخي گذشته بار
يازدهم براي دنياي غرب پس از حادثه . تيك شديروابط بين الملل و ژئوپلزة ه ها، مفاهيم و اصطالحات جديد در حونظري

توسعه، منافع آن را به چالش ة اسي است و از اين جهت كه به عنوان بازماندبيش از هرچيز مهد اسالم سيخاورميانه سپتامبر، 
، )1992(» جان اسپوزيتو«هرچند كه برخي از صاحب نظران همچون . مي كشد، واحد سياسي يكپارچه اي انگاشته مي شود

                                  
كه فاقد  محيط بين الملل زماني. دارندمفاهيم متفاوتي ،  به رغم اينكه در ادبيات سياسي فارسي يكسان انگاشته مي شوند"نظام بين المل" و "نظام بين الملل" -1

 International( نظام بين الملل ،كه سلسله مراتب قدرت در آن مشخص شد و زماني ) International Order(سلسله مراتب قدرت باشد، نظم بين الملل 
System (  خوانده مي شود)630-645 صص، 1382در اين مورد نگاه كنيد به كريمي .(  
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ة           ي هشدار داده و از مقول اسالم سياسدر مورد يكسان انگاشتن كلّ) 1382(» ميلتون ادواردز«و ) 1994(» جان واتربوري«
ويژه امريكا، القاعده به عنوان عامل حادثه ه صحبت كرده اند، اما در نگرش نظام بين الملل جديد و ب» اسالم هاي سياسي«

اي اين دين، بستر مناسبي براي رشد و پرورش هنجارهة سپتامبر، نماد عيني اسالم سياسي، و خاورميانه به عنوان گهواريازدهم 
 .تروريستي و ناامن كردن محيط بين الملل است

 

  :هاي ياغي  خاورميانه جايگاه دولت- ب
  رفت،ين الملل بكار ميت بيامنة دكنندي تهدي از كشورهايت برخي اشاره به وضعيز براي نكه قبالً»دولت ياغي« اصطالح     

اي توصيف كشورهاي خاصي بكار رفته و منظور از آن، حدينش برسپتامبر از طرف امريكا و متّيازدهم پس از حادثه ة در دور
آن دسته از كشورهايي است كه در مسير اصالحات سياسي و حقوقي  نظام بين الملل جديد گام برنمي دارند و يا از پذيرش 

            ي محيط  عامل ناامنهاي ياغي عمدتاً در خاورميانه و بعضاً  دولت،طبق اين تعريف. قواعد و هنجارهاي آن طفره مي روند
ر ياغي گري عليه نظام بين الملل جديد بود، ايران، سوريه و ليبي نيز در غير از عراق كه نخستين قرباني تصو. بين المللي اند

ها با استفاده از قدرت روبه پيشرفت نظامي خود  است كه اين دولتآن استدالل اصلي . ليست  دولت هاي ياغي قرار دارند
  . ام بين الملل را به چالش بكشند و آن را ناامن سازندنظ تا قادرند

  

  : خاورميانه و ناامني اقتصاد جهاني-ج
     ترين پيامد آن يعني ناامن شدن محيط بين الملل بوده  سپتامبر نيز ناشي از مهميازدهم والت ژئواكونوميك پس از حادثه تح
هاني بدون مرز و مبتني بر تكنولوژي الكترونيكي كه در آن همه قتصاد جة ار شبكدر واقع پس از اين رويداد، تصو. ستا

كشورها عضو يك واحد اقتصادي يكپارچه اند، رنگ باخته و در جهت عكس، واحدهاي سياسي دشمن اقتصادي يكديگر و 
مات اخالل در نظم اقتصاد جهاني شامل اقدا. كشورهاي كم توسعه يافته اخاللگر نظم اقتصاد جهاني محسوب مي شوند

تروريستي و عدم رعايت هنجارهاي اقتصاد جهاني از سوي كشورهاي ضعيف است كه در مفهوم كلي تر بيانگر پررنگ شدن 
، هاريس( مرزهاي اقتصادي كشورها، قطب بندي هاي جديد اقتصادي و آسيب پذير شدن همگرايي اقتصادي جهاني است

  ).63ص، 2004
خاورميانه بوده و برخي از كشورهاي افراطي در نظام بين الملل ة  معطوف به منطقالباًاخالل در نظم اقتصاد جهاني غة مقول     

ثر أدر اين نگرش اين ناامني از دوجهت نظام بين الملل را مت. مثل امريكا و انگليس آن را ناامني در اقتصاد جهاني ناميده اند
دامات تروريستي شده و در قالب تروريسم دولتي  صرف اقنخست اينكه سرمايه هاي عظيم نفت و گاز عمدتاً: كرده است

در اين راستا نخبگان سياسي امريكا و انگليس مدام از صرف مبالغ هنگفت سرمايه هاي نفتي در كشورهاي . نمود مي يابد
ستي خليج فارس براي اقدامات ترورية ، سوريه و ليبي و ساير كشورهاي عربي حوز)قبل از فروپاشي رژيم صدام(ايران، عراق 

هاي مالي را از راه كنترل و مديريت منابع نفتي گام  گروهاي افراطي فلسطيني و لبناني ابراز نگراني كرده و قطع اين كمك
عامل دوم به قطع جريان صادرات نفت و ). 35، ص2002، بيل و سيتچيك(مهمي جهت امن كردن محيط بين الملل دانسته اند 
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بر پايه اين استدالل آنچه .  اشاره دارد،ل كه به واقع شريان حياتي آنها محسوب مي شودگاز به كشورهاي صنعتي نظام بين المل
  . ي ساخت، انگيزه هاي اقتصادي بودأكه سرانجام كشورهاي اروپايي مخالف حمله به عراق را با كشورهاي مهاجم هم ر

 چگونگي مراودات اقتصادي با منطقه خاورميانه روي هم رفته هر دو عامل زمينه ساز تغيير نگرش نظام بين الملل نسبت به     
سپتامبر، خاورميانه نيز جزئي از شبكه اقتصاد جهاني بدون مرز بود و بهره بردن از منافع يازدهم تا قبل از حادثه . شده اند

 اقتصادي نفت و گاز و همچنين بازار مصرف آن بدون دخالت مرزي در چارچوب هنجارهاي اقتصادي اين شبكه جهاني
          » سياست تنظيمي«به جاي » سياست بازار آزاد«در اين مورد تالش كشورهاي بزرگ در تزريق اجباري . صورت مي گرفت

قابل اشاره است كه اجراي آن ) به طور غيرمستقيم( ويژه سوريه، مصر، عربستان، كويت و حتي ايرانه در برخي از كشورها ب
 جهت گيري اقتصادي نظام بين الملل نسبت به منطقه متحول شده و در عوض ،پتامبرزدهم سيابعد از حادثه . عمالً ناموفق ماند

در بخش موضوع  اين شرح(ست گرديده امبتني بر كنترل و مديريت منافع نفتي از طريق دخالت مستقيم درون مرزي 
  ).استآمده  يپيامدهاي ژئواكونوميك

  

  :هاي ناكارآمد  خاورميانه پايگاه دولت-د 
هاي داخلي  پتامبر از جهتي زمينه ساز تغيير نگرش نظام بين الملل نسبت به چگونگي اعمال سياستيازدهم سحادثه      

كه اخيراً از سوي نخبگان سياسي امريكا براي توصيف دولت هاي » هاي ناكارآمد دولت«اصطالح . كشورهاي منطقه نيز شد
در اين نگرش ناكارآمدي ماهيتاً . ف اين تغيير نگرش استآنها معرّخاورميانه بكار رفته در قياس با سياست هاي پيشين 

 به مفهوم عدم توانايي رژيم هاي منطقه در كنترل ريشه ها و همچنين فرايند شكل مين امنيت و اساساًأمعطوف به مقوله عدم ت
وكرات منطقه از اين جهت چنين تصور مي شود كه دولت هاي استبدادي و غير دم. گيري ناامني در محيط بين المللي است

نيستند، به طور مستقيم ... بين المللي همچون حقوق بشر، دموكراسي، آزادي وة مين كننده هنجارهاي سياسي پذيرفته شدأكه ت
بر اين اساس تقويت دموكراسي، حقوق بشر و . محيط بين الملل را تقويت مي كنندة و غير مستقيم پتانسيل هاي ناامن كنند

هاي استبدادي منطقه شده و با جايگزيني دولتهاي دموكراتيك و  ه مدني نهايتاً زمينه ساز تعديل و يا تغيير دولتدفاع از جامع
  .مين خواهد شدأطرفدار حقوق بشر كارآمدي نظام و به تبع آن امنيت محيط بين الملل ت

ايجاد ة ر يكي از عوامل تحريك كنندروي هم رفته تغيير نگرش نظام بين الملل نسبت به منطقه در اثر عوامل مذكو     
كه چگونه اين تغيير نگرش خود را در قالب ذكر خواهد شد در قسمت بعد .  جديد در منطقه بوده استيتيكيپيامدهاي ژئوپل
  . نشان داده استيتيكيلتحوالت ژئوپ

  

  سپتامبر در منطقه خاورميانهيازدهم  حادثه يتيكي آثار ژئوپل-4
                سپتامبر از هر دوجنبه ذكر شده يعني ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك يازدهم ي جهاني حادثه به طوركلي پيامدها     

تحوالت . استخاورميانه خودنمايي كرده ة چهره اي در منطق به صورت ژانوس دو) اين مقالهة نگاه كنيد به مقدم(
و تحوالت ژئواكونوميك معطوف به برجسته تر شدن اين » مرز« ژئواستراتژيك معطوف به كم رنگ شدن ابعاد عيني و ذهني
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 را در منطقه خاورميانه فعال كرده اند كه مي توان از يتيكياين پيامدهاي جهاني پنج تحول ژئوپل. ابعاد در اشكال جديد است
ثيرات عوامل ساختاري أتة واسطه  كه بيتيكياين پنج تحول ژئوپل. سپتامبر نام برديازدهم  يتيكيآنها به عنوان پيامدهاي ژئوپل

 و همچنين عوامل تاريخي يعني تغيير نگرش نظام بين الملل نسبت به يتيكييعني پتانسيل هاي منطقه در تغيير و تحوالت ژئوپل
در واقع طرح خاورميانه بزرگ محصول تغيير نگرش . استمنطقه نمودار شده اند، در قالب طرح خاورميانه بزرگ قابل مطالعه 

  .مين امنيت محيط بين الملل استأملل نسبت به منطقه و برنامه اجرايي آن در جهت تنظام بين ال
  

  : ابعاد سرزميني-الف
سپتامبر از بعد سرزميني به تغييرات نقشه سياسي منطقه و همچنين تحوالت مرزي دولت هاي آن يازدهم  يتيكيآثار ژئوپل     

 و همچنين )كه برجسته تر شدن مفهوم مرز را در پي دارد(يك جهاني اين آثار در چارچوب تحوالت ژئواكونوم. اشاره دارد
در اين قسمت نقطه عزيمت بحث را بررسي .  منطقه قابل مطالعه استيتيكيثركننده تحوالت ژئوپلأدر قالب عوامل تاريخي مت

سپتامبر يازدهم واكونوميك حادثه تحوالت ژئة اثر و در ادامه به مطالع داده عوامل تاريخي متاثر كننده پيامدهاي سرزميني قرار
ثير حاكميت أاز نظر تاريخي شكل گيري اوليه و تحوالت بعدي نقشه سياسي خاورميانه تحت ت. بر اين پيامدها مي پردازيم

 آغاز نفوذ قدرت هاي اروپايي از جمله بريتانيا و فرانسه به سال هاي پاياني قرن. مستقيم و نسبتاً بلند مدت استعمار بوده است
 با هجدهم بر مي گردد، اما ترسيم نقشه سياسي منطقه و تعيين خطوط مرزي آن در دوره پس از جنگ جهاني اول و عمدتاً

 به بعد اين دو قدرت براساس الگوهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي 1918از . دخالت دو كشور بريتانيا و فرانسه انجام شد
 دولت هاي عربي كه مرزهايشان بدون در نظرگرفتن ساختارهاي اوليه نژادي، ويژهه جامعه خود با ايجاد دولت هاي جديد ب

ه جغرافيايي سنتي منطقه را متحول كرده و نقشه سياسي خاورميانه را پديد آورد_مذهبي و قبيله اي تعيين شد، ساخت سياسي
  .  )1نقشه شماره( )202، ص1364مك ايودي(است 

 ( 1نقشه شماره ) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

www.dartmouth.edu/ ~gov46/interwar-mideast.gif منبع:  
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                    خاورميانــه نــاظر يتيكيســپتامبر نيــز در ادامــه نقــش ديرپــاي اســتعمار در تحــوالت ژئــوپليــازدهم پيامــدهاي ســرزميني حادثــه 
               نقـشه سياسـي منطقـه كـه         مـورد اول يعنـي تغييـر      . بر تغييرات تاريخي نقشه سياسي منطقه و تحوالت مـرزي بـين كـشوري انـد               

 بـا عنـوان   1980اين طرح ابتـدا در دهـه   : بعد عيني طرح خاورميانه بزرگ است  داراي ريشه هاي تاريخي است         ة  منعكس كنند 
مطرح شد و هدف از آن مبارزه با كمونيسم از طريـق پيونـد دادن كـشورهاي كنـوني خاورميانـه بـا ايـاالت                         » پروژه خاورميانه «

ستون اصلي اين طرح را كشورهاي تركيه، مصر، اردن و اسـرائيل تـشكيل مـي داد كـه بـه رهبـري                     . ي كشور شوروي بود   فدرال
آسياي مركـزي بـه چـالش       ة   در منطق  1980ويژه در اواخر دهه     ه  امريكا با ايجاد يك بازار مشترك، نفوذ اقتصادي شوروي را ب          

ا يكي از عوامـل اصـلي فروپاشـي شـوروي و اسـتقالل كـشورهاي           برخي از صاحب نظران عملكرد اين جبهه مشترك ر        . كشيد
با طرحي را    1991در سال   » جرج بوش اول  «پس از فروپاشي شوروي،     ). 1، ص 1383،  محمد رئوف (آسياي مركزي دانسته اند     

صادي و امنيتـي    داراي ابعاد گسترده سياسي، اقتـ     » پروژه خاورميانه «مطرح كرد كه در ادامه طرح       » نظام جديد خاورميانه  «عنوان  
را بـا  » طـرح خاورميانـه دموكراتيـك     «نيز در دوره رياست جمهوري خود       » بيل كلينتون «). 17ص،  2003،  كمپ و ساندرز  (بود  

  ).302، ص1383، مواليي(هدف ايجاد خاورميانه اي دموكراتيك مطرح كرد كه نسبت به طرح هاي قبلي محدودتر بود 
ش هاي زيادي در راستاي باثبات كردن اختالفات مرزي داخلي انجام شد و حتي در هرچند كه در قالب اين طرح ها تال     
آسياي مركزي اولين گام ها در جهت تغيير نقشه سياسي خاورميانه ة از طريق ايجاد ارتباط با منطق» خاورميانهة پروژ« طرح

ابعاد ة د طرح خاورميانه بزرگ تكميل كنندبنظر مي رس.  با اين وجود تحوالت سرزميني اين طرح ها گسترده نبود؛برداشته شد
جغرافيايي خاورميانه بزرگ هنوز نظر قطعي و ة مرزها و محدودة در باره گستر. مذكور استة سرزميني طرح هاي سه گان

 يك فراتر ازابراز داشت صريحي وجود ندارد، اما با توجه به سياست هاي جديد نظام بين الملل در قبال منطقه، مسلماً مي توان 
  .تصور ذهني، خاورميانه بزرگ حداقل داراي مرزهاي سرزميني تقريبي است

آوريل هشتم در »  جوليبرمنرسناتو«و » سناتور چاك هگل« اليحه تعيين مرزهاي جديد خاورميانه نخستين بار در امريكا توسط
بزرگ عالوه بر خاورميانه كنوني مناطق جغرافياي خاورميانه ة در اين اليحه محدود.  اين كشور ارائه شدي به مجلس سنا2004

كشور افزايش يافته سي فريقا را نيز شامل شده و تعداد كشورهاي آن به آآسياي مركزي و جنوبي و برخي از كشورهاي شرق 
 جيبوتي، مصر، عراق، اسرائيل، اردن، براساس اين اليحه خاورميانه بزرگ كشورهاي ايران، افغانستان، بحرين، الجزاير،. است

سوريه،  سودان، قزاقستان، قرقيزستان، كويت، لبنان، موريتاني، مراكش، عمان، پاكستان، فلسطين، قطر، عربستان، سومالي،
  . )2نقشه شماره( تاجيكستان، تونس، تركيه، تركمنستان، امارات متحده عربي، ازبكستان و يمن را شامل مي شود
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مديترانه اي و شمال افريقا را كه ة اروپاييان منطق. مذكور پس از تصويب بالفاصله مورد مخالفت اروپا قرارگرفتة اما اليح     
اره د، حوزه بالفصل اعمال نفوذ خود دانسته و همووپيش بيني شده، بخشي از طرح خاورميانه بزرگ محسوب مي شة در اليح

در صدد بوده اند تا با ايجاد سازوكارهاي مناسب تعامل و همكاري و ايجاد پيوندهاي امنيتي، سياسي و اقتصادي با كشورهاي 
بنظر مي ). 4، ص1383، القدس العربي(مين كنند أهاي امريكا ت اين منطقه، منافع استراتژيك خود را در قبال زياده خواهي

عيين حدود كشورهاي مشمول طرح در اين منطقه همچنان ادامه دارد و آنچه اساساً اختالفات رسد چانه زني هاي اروپا بر سر ت
. با امريكا در پي داشته، همين مسئله بوده است) لهستان و به جز تعداد محدودي مثل انگليس، اسپانيا(پنهاني و عميق آنها را 

ا در مرحله اجرا عدم توافق دو جبهه اروپا و امريكا صاحب نظران سياسي يكي از ضعف هاي اساسي طرح خاورميانه بزرگ ر
  )26/6/1382 ،حيات نو( .در مورد مرزهاي جغرافيايي اين طرح دانسته اند

پس از حادثه . غير از تغيير نقشه سياسي منطقه، پيامدهاي سرزميني به تحوالت مرزي بين كشوري منطقه نيز اشاره دارد     
د تحوالت مرزي بين كشوري نبوده، با اين وجود تغييراتي كه در راستاي اجراي طرح پتامبر، خاورميانه شاهيازدهم س

در نگرش جديد نظام . خاورميانه بزرگ در مورد منازعه اعراب و اسرائيل  ايجاد شده تا اندازه اي معطوف به اين مسئله است
 ساز ايجاد نارضايتي و سوق يافتن آنها به سمت هاي ناراضي منطقه مثل فلسطين زمينه بين الملل بي اعتنايي به سرنوشت دولت

كه با استفاده از الگوي » تحقق دو دولت« دفاع از پروژه. ابراز واكنش هاي منفي عليه ثبات و امنيت نظام بين الملل مي گردد

شماره( )2نقشه
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لملل به طور ين امشاركت براي صلح دنبال مي شود، بيانگر تحولي سرزميني است و براي نخستين بار است كه از سوي نظام ب
جهان غرب كه تاكنون با ناديده گرفتن حقوق فلسطينيان به طور يكپارچه از حضور دولت اسرائيل در .  مي شودجدي حمايت 

سرزمين هاي مقدس حمايت مي كرده است، در شرايط جديد ايجاد دو دولت سرزميني مستقل را با هدف ايجاد امنيت منطقه 
كه اعراب  در نگرش جديد نخبگان سياسي غرب، تا زماني. ل با منافع خود سازگارتر مي بيندو به تبع آن امنيت نظام بين المل

 تروريسم و تهديد امنيت نظام بين الملل فروكش نخواهد ،خاورميانه اسرائيل را دشمن و تهديدي عليه امنيت خود قلمداد كنند
 يعني زمان آغاز انتفاضه 2000 به مرزهاي قبل از سالدر نظر آنها تشكيل دولت مستقل فلسطيني و عقب نشيني اسرائيل. كرد

دنبال مي شود اولين گام براي ايجاد ثبات » تحقق دو دولت«و پروژه » نقشه راه« دوم كه از طريق طرح هاي مختلفي همچون
  ).48، ص1383، ديدگاه دولت جرج بوش به رژيم صهيونيستي( نسبي و تسكين آالم اعراب فلسطيني خواهد بود

  

  :قومي_ابعاد جمعيتي _ب
ثيرات ساختار جمعيتي منطقه در أسپتامبر، تيازدهم  حادثه يتيكيقومي در مطالعه پيامدهاي ژئوپل_منظور از ابعاد جمعيتي     

ثر از عوامل ساختاري يعني پتانسيل هاي موجود در تركيب أ متقومي عمدتاً_ابعاد جمعيتي.  آن استيتيكيتحوالت ژئوپل
پتامبر پتانسيل هاي يازدهم سپس از حادثه . استاظر بر شكل گيري مرزهاي جديد در نقشه سياسي آن جمعيتي منطقه و ن

  .نيز به دنبال داشته استتا اندازه اي  را يتيكيقومي منطقه بر اثر حضور عامل خارجي تقويت شده و پيامدهاي ژئوپل
            .  و جغرافياي سياسي آن استيتيكي تحوالت ژئوپلبه طور كلي تركيب جمعيتي منطقه خاورميانه عامل مهمي در درك     

 پيامدهاي سرزميني داشته و مي تواند بر اين اساس تنش هاي قومي به عنوان ويژگي برجسته تركيب جمعيتي منطقه احتماالً
نظام سياسي خود در قالب فرايند هايي همچون تغييرات مرزي بين كشوري، ايجاد حكومت هاي خودمختار محلي، تغيير 

اين پتانسيل ها كه به طور بالقوه در ساختار تركيب قومي . متمركز به فدرال و يا ايجاد دولت هاي سرزميني جديد نشان دهد
نخستين .  كنترل و مديريت شود،ال و يا در جهت عكس ممكن است براثر چند عامل فع،اكثر كشورهاي منطقه نهفته است

  . ياد مي شود» سياستگذاري مسائل قومي« از آن به عنوان توسط دولت هاست كه عمدتاًمديريت مسائل قومي ة عامل، شيو
فرايند مدرنيزاسيون يا نوسازي اقتصادي و سياسي ، دومين عامل در فعال و يا كنترل كردن پتانسيل تنش هاي قومي منطقه     

 تشكيل دولت هاي سرزميني و ترسيم نقشه سياسي  همزمان بافرايند نوسازي در خاورميانه كه تقريباً. در كشورهاي آن است
آن در اوايل قرن بيستم شروع شده، اغلب نقش برجسته اي در فعال كردن تنش هاي قومي منطقه داشته و تنها در تعداد 

    .محدودي از كشورها به آزادسازي فضاي سياسي كمك كرده است
سپتامبر و تحوالت پس از آن يازدهم حادثه . قه عامل خارجي استثيرگذار بر پتانسيل تنش هاي قومي منطأسومين عامل ت     

 نقطه عطفي در نوع نگرش ، فعال كرده استيتيكياز اين جهت كه پتانسيل تنش هاي قومي منطقه را در ايجاد تحوالت ژئوپل
ي خاورميانه به در طرح خاورميانه بزرگ با گسترده تر شدن مرزها. قدرت هاي خارجي به گروه هاي قومي محسوب مي شود

منطقه آسياي مركزي و جنوبي، مسائل قومي شعاع گسترده تري را شامل شده و با درگيرشدن دولت هاي به اصطالح ياغي و 
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ويژه ايران و افغانستان در چالش هاي قومي و ايجاد تحوالت مرزي در آنها، امنيت نظام بين الملل بيشتر ه ناكارآمد در منطقه ب
 :ين چارچوب به چند مورد مي توان اشاره كرددر ا. مين مي شودأت
  

  :كردستان عراق: موردي ة  مطالع_1
شكست مبارزات تاريخي كردها در پي ريزي واحد سياسي دولت سرزميني روايت ناگفته اي است و از همين رو در      

ر و پيامدهاي آن در كشور عراق، بامسپتيازدهم اما حادثه . نگرفته است ادبيات سياسي منطقه به طور شايسته مورد توجه قرار
تحوالت . تيك قرار داده استيكردنشين را بيش از دوره هاي قبل در كانون توجه عالقمندان به مطالعات سياسي و ژئوپلة منطق
            در منطقه كردنشين مذكور كه عمدتاً معطوف به عاليق ديرينه كردها در ايجاد دولت سرزميني مستقل است، يتيكيژئوپل
  مورد نظر نظام يتيكيبنظر مي رسد تحوالت ژئوپل. تيك طرح خاورميانه بزرگ در غرب منطقه استيترين برنامه ژئوپل مهم

مرحله : مين كننده اهداف طرح خاورميانه بزرگ استأ ت،بين الملل جديد در منطقه كردنشين خاورميانه در دو مرحله اصلي
 كه خود معطوف به پيامدهاي ژئواكونوميك جهاني در امنيتي كردن محيط بين الملل  ايجاد واحد فدرالي كردستان عراق،اول
ارزش اقتصادي منطقه كردستان عراق از يك طرف ناشي از منابع غني نفتي و از طرف ديگر مربوط به نقش ارتباطي . است

بي به آسياي مركزي و بالعكس از آن با آسياي مركزي از طريق تركيه و به تبع آن انتقال نفت عراق و ساير كشورهاي عر
در اسرائيل از طريق لوله نفتي مهمي كه از » حيفا« طرح انتقال نفت عراق به البته اخيراً. آسياي مركزي به خليج فارس است

اما مرحله دوم كه ايجاد دولت سرزميني مستقل . تيك آن افزوده استيكردستان عراق مي گذرد بر اهميت موقعيت ژئوپل
ا در منطقه مثلثي شكل بين چهار كشور عراق، تركيه، ايران و سوريه در نظر دارد، عالوه بر ابعاد ژئواكونوميك، كردستان ر

با شكل گيري دولت مستقل كردستان كه هم اكنون زمزمه هاي ايجاد آن در . معطوف به اهداف ژئواستراتژيك نيز مي باشد
، مالعمر عيسي(كيه شنيده مي شود اب عمده كرد در عراق و همچنين ترويژه برنامه هاي سياسي احزه بين كردهاي منطقه و ب

و ) آسياي مركزي(عالوه برآنكه اهداف اقتصادي نظام بين الملل جديد در انتقال آسان نفت بين شمال ) 218ص ،1380
ي مواجه شده و مين مي شود، دو دولت به اصطالح ياغي ايران و سوريه با چالش هاي مرزي عمده اأت) خليج فارس(جنوب 

  .  در چارچوب اهداف امنيتي نظام بين الملل عمل خواهند كرد
  
  اعراب جنوب ايران: مطالعه موردي  -2

. ثر كرده استأاشغال عراق عالوه بر كردها، مسائل سياسي اعراب را نيز به عنوان گروه قومي مشترك ايران و عراق مت     
با اين وجود پتانسيل بحران است؛  به صورت تهديدهاي قومي مطرح ر صرفاًض در اين حوزه در حال حايتيكيتحوالت ژئوپل

 در سال هاي اخير تحركات قومي اعراب در ايران نسبت به بقيه گروه هاي قومي بيشتر بوده و بنظر . زايي گسترده اي دارند
 گسترده تر شدن آنها فراهم مي رسد تحوالت ايجاد شده كنوني در قالب طرح خاورميانه بزرگ فضاي مناسب تري را جهت

 أييد خبرگزاري رسمي جمهوري اسالمي منشأ در مناطق جنوبي ايران ايجاد شده به تناآرامي هاي قومي كه اخيراً. كرده است
و حتي برخي از صاحبنظران آنها را در پيوند با تحوالت ايجاد شده در منطقه ) 3/4/1384، خبرگزاري ايرنا(داخلي نداشته 
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             بنظر مي رسد طرح حكومت فدرال عراق عالوه بر تحريك ). 1384مصاحبه با حميد احمدي، مرداد( اند تحليل كرده
جنبش هاي قومي منطقه غرب ايران، از سمت جنوب نيز فرصت مناسبي براي ابراز احساسات ناسيوناليستي اعراب ايران با 

يخي نشان داده است كه چالش قومي مناطق عرب نشين در جنوب تجربه تار. اعراب ساير كشورهاي عربي مهيا خواهد كرد
ايران به شدت مسئله ساز بوده و در صورت وقوع هرگونه تحولي كه منجر به آسيب پذير شدن حاكميت سياسي در مركز 

  .بحران زا خواهد شد) از قبيل جنگ يا زلزله( شود
  

  هاي شمال ايران ترك: مطالعه موردي -3
تحركات . تيك را دارنديي در مرزهاي شمال ايران نيز در قالب تحوالت جديد، پتانسيل ايجاد تغييرات ژئوپلتهديدهاي قوم     

در قالب طرح خاورميانه بزرگ است قومي اين حوزه كه به لحاظ تاريخي در پيوند با مليت ترك كشور آذربايجان فعال شده 
 اهميت آسياي مركزي از هر دو بعد ژئواكونوميك و در طرح خاورميانه بزرگ. تري براي رشد دارد فضاي مناسب

از جنبه ژئواكونوميك، كشورهاي آسياي ميانه پل . ژئواستراتژيك در پيوند با ماهيت دولت هاي خاورميانه معنا مي يابد
به حساس از جنبه ژئواستراتژيك اهداف امنيتي نظام بين الملل جديد معطوف . ارتباطي انرژي خاورميانه با دول غرب هستند

در اين مورد به طور خاص همجواري ايران با آذربايجان و . كردن مسائل مشترك با دولت هاي همجوار خاورميانه است
هاي بزرگ قادر  در نگرش جديد، آذربايجان به عنوان پايگاه امنيتي قدرت. حساس كردن مسائل قومي آن مورد نظر است

.  قراردهديود با ايران، اين كشور را در معرض تهديد هاي ژئوپلتيكاست با تحريك مسائل قومي در مرزهاي مشترك خ
هرچند تصور تغييرات مرزي در اين حوزه مانند دو حوزه ديگر حداقل در كوتاه مدت دور از ذهن است، با اين وجود تهديد 

  . ايران محسوب مي شودميني در برابرأبه تغييرات مرزي و زنده نگاه داشتن پتانسيل شورش هاي قومي به نوعي اقدامي ت
  

  :امنيتي_ ابعاد نظامي-ج
امنيتي حاكم بر منطقه خاورميانه را نيز متحول كرده _سپتامبر و تحوالت پس از آن، گفتمان كالسيك نظامييازدهم حادثه      
ادثه و امنيتي منطقه در قالب طرح خاورميانه بزرگ محصول پيامدهاي ژئواستراتژيك اين ح_ جديد نظامي1گفتمان. است

امنيتي طرح خاورميانه بزرگ از هر _در يك بيان كلي، ابعاد نظامي. ثر از نگرش جديد نظام بين الملل نسبت به منطقه استأمت
 تحوالت نظامي اخير در منطقه مفاهيم و ،به لحاظ نظري. مي باشد منطقه يتيكيدوجنبه عيني و نظري محور تحوالت ژئوپل

 در يتيكيرا در سطح جهاني متحول كرده و به نوبه خود تسريع كننده تحوالت ژئوپل» يگرينظام«و » امنيت«نظريات كالسيك 
 ذكر شده در منطقه بر محور گفتمان جديد نظامي و امنيتي شكل يتيكياز جنبه عيني نيز ساير ابعاد ژئوپل. منطقه بوده است

  . ستگرفته ا
، مفاهيم، نظريات، قواعد و »ناامني محيط بين الملل«ت مفهوم امنيتي جهان با محوري_به طوركلي گفتمان جديد نظامي     

                  در نگرش جديد، . هنجارهاي نظامي و امنيتي كالسيك را با شكل و صورتبندي جديدي از آنها جايگزين كرده است
                                  

  . ثيرات عميق و گسترده تر اين حوزه نسبت به حوزه هاي ديگر استأ كاربرد اصطالح گفتمان بيانگر ت -1
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مي دهد، از جهات مختلف با را تشكيل » ناامني نظام بين الملل«كه طيف مفهومي » بحران«و » آسيب«، »تهديد«مقوله هاي 
براي مطالعه بيشتر در مورد ( است سپتامبر متفاوتيازدهم دوره قبل از امنيتي در _مقوله هاي مشابه گفتمان كالسيك نظامي

تهديدات، آسيب ها و بحران هاي بين المللي در گفتمان جديد ). 1373امنيتي رجوع كنيد به عزتي_گفتمان  كالسيك نظامي
             . معنا مي يابد» تروريسم« در پيوند با اصلي ترين مفهوم اين گفتمان يعني و غالباًاست فاقد مرجعي مشخص امنيتي _نظامي

در اين نگرش افراد، نهادها، سازمان ها و واحدهاي سياسي مثل دولت ها پيوسته در معرض تهديدات ناشناخته و بدون مرجع 
 شكل جنگ هاي  بلكه عمدتاً،لب جنگ هاي منظم و قاعده مند نمودار نمي شوددر جهان امروز تهديد در قا. مشخص هستند

چون . بنابر اين ماهيت دفاع نيز متحول شده است. نامتقارن را دارد و در قالب عمليات هاي چريكي و تروريستي معنا مي يابد
ص نيست، دفاع نظامي از ماهيت مرجع، شدت، شكل و قالب تهديدات و همچنين زمان غافلگيري و اهداف مورد تهاجم مشخ

، 1383، متقي(كالسيك خود كه برپايه مقوله مرزهاي سرزميني معنا مي يافت دور شده و جلوه اي فرامرزي يافته است 
  ).5-4صص

 تغييرات اساسي در« نظام بين الملل جديد برپايه اين مباني نظري، جهان را محيطي ناامن تلقي كرده كه دفاع از آن مستلزم     
در واقع تغييرات اساسي در اين دو . است» تحول در رفتار نظامي كشورها با يكديگر«و همچنين » قواعد و هنجارهاي حقوقي

مقوله كه محور اصلي گفتمان نظامي امنيتي جديد محسوب مي شود، رويكرد امنيتي نظام بين الملل جديد را در همه ابعاد با 
يازدهم تغيير قواعد و هنجارهاي حقوقي نظام بين الملل پس از حادثه : حول كرده استويژه خاورميانه مته مناطق فرودست و ب

يازدهم پس از حادثه » دفاع مشروع«متحول شدن مفهوم .  خاورميانه داشته استيتيكيسپتامبر بيشترين تاثير را بر تغييرات ژئوپل
يافت و به معناي دفع حمله نظامي كشور متجاوز بود، سپتامبر كه تا اين زمان در چارچوب حقوق بين الملل كالسيك معنا مي 
در قواعد و هنجارهاي جديد حقوقي، توسل به زور . ژئوپلتيك منطقه خاورميانه را در معرض تغييرات اساسي قرار داده است

ولت پناهنده عليه كشور متجاوز جاي خود را به توسل به زور عليه سازمان هاي تروريستي و يا حتي تروريست ها در سرزمين د
 مانع از دفاع مشروع نيستند و حمله به سازمان ها و افراد تروريست كه ،بدين سان مرزهاي سرزميني همچون قبل. داده است

در . در خاك هر كشوري نقض حاكميت سياسي آنها محسوب نمي شودست، امنيت نظام بين الملل را دچار خدشه ساخته ا
، بزرگمهر( نه به كشور پناهنده و توسل به زور عليه آن به لحاظ حقوقي مجاز مي باشدواقع اقدام كشورها براي حمله مسلحا

هرچند كه سازمان ملل همچنان بر مفهوم كالسيك دفاع مشروع در قالب اقدامات حقوقي شوراي امنيت ). 49ص ،1383
خي از كشورها مثل افغانستان و عراق سپتامبر در قبال بريازدهم اصرار مي ورزد، اما اقدامات قدرت هاي بزرگ پس از حادثه 

-58صص ،1383، آنتونيوكاسسه( هستند است كه اصول و هنجارهاي حقوقي جديد نظام بين الملل تعيين كننده ترآن بيانگر 
57(  
اين تغييرات اساسي در قواعد هنجارهاي حقوقي نظام بين الملل، رفتار نظامي قدرت هاي بزرگ را در قبال منطقه      

رفتار نظامي قدرتها در منطقه، در دوره زماني قبل از حادثه ة در يك مبحث جمع بندي شد. انه متحول كرده استخاورمي
             را از طريق استراتژي هاي » سياست حفظ وضع موجود« بلكه ، نبوديتيكيسپتامبر معطوف به تغيير و تحوالت ژئوپليازدهم 
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امنيتي كالسيك و با محوريت _كه هر سه در قالب گفتمان نظامي» بازدارندگي« و »موازنه قوا«، »مهارچندجانبه«سه گانه 
. موضوعيت داشتند دنبال مي كرد) ويژه مفهوم كالسيك دفاع مشروعه ب (ام بين المللقواعد و هنجارهاي حقوقي حاكم بر نظ

 حفظ وضع موجود مقدم بر تغيير و تحوالت در قالب اين استراتژي ها دفاع مقدم بر تهاجم، ديپلماسي مقدم بر مبارزه نظامي و
                 سپتامبر و شكل گيري نگرش جديد نظام بين الملل نسبت به امنيتي كردن محيط يازدهم پس از حادثه . ژئوپلتيك بود

يانه متحول بين الملل، رفتار نظامي قدرت هاي بزرگ نيز با توسل به قواعد و هنجارهاي حقوقي جديد در قبال منطقه خاورم
بدين سان در گفتمان نظامي .  در منطقه استيتيكيشده و در جهت عكس دوره قبل، منعكس كننده تغيير و تحوالت ژئوپل

جايگزين » حمله پيش دستانه« امنيتي جديد منطقه، مبارزه نظامي جايگزين ديپلماسي، تهاجم جايگزين دفاع، استراتژي
شده است » مهار دوجانبه«و » موازنه قوا«جايگزين استراتژي هاي » كوب و تهاجمسر«و استراتژي » بازدارندگي«استراتژي 

هاي بزرگ آشكارا از تغيير راهبردهاي  نخبگان سياسي قدرت). 17-18، صص1382، ، روحاني35، ص1381، ابوالفتح(
ندگي، موازنه قوا و مهار را با تكيه بر استراتژي هاي بازدار» سياست حفظ وضع موجود« نظامي در منطقه سخن مي گويند و

رئيس جمهور امريكا در سخنراني خود در » جرج دبليو بوش«. دوجانبه متعلق به دوران سپري شده جنگ سرد مي خوانند
را به عنوان جايگزين استراتژي بازدارندگي دوران جنگ سرد محور نظامي جنگ » حمله پيشدستانه«، »وست پوينت«دانشگاه 

مين امنيت در خاورميانه مستلزم حمالت پيش دستانه به اين أورميانه خواند و آشكارا اعالم نمود كه تبا تروريسم در منطقه خا
  ).. 20، ص1382، مكنزي( است يتيكيكشورها و ايجاد تغيير و تحوالت ژئوپل

رزي به دنبال دارد،  اهداف گسترده تري را در زمينه تحوالت ماشغال كشورهاي افغانستان و عراق از طرف امريكا كه قطعاً     
تيك اشغال يصاحبنظران سياسي و ژئوپل.  منطقه استيتيكيثير گفتمان جديد نظامي و امنيتي بر تحوالت ژئوپلأگر تاننماي

           كشورهاي افغانستان به عنوان كمربند شرق و عراق به عنوان كمربند غرب منطقه را مرحله اول طرح خاورميانه بزرگ و 
 نفوذ نظامي گسترده اي را كه پس از اشغال اين دو كشور در قالب ايجاد پايگاه هاي  و هاي سخت افزاري آنشكل گيري پايه

  آن ي مرحله دوم اين طرح و شكل گيري بعد نرم افزار،نظامي و حضور مستقيم نظاميان در كشورهاي منطقه انجام شده
مي شود مرحله سوم طرح خاورميانه بزرگ كه مرحله در اين نگرش تصور ). 17، ص2003، كمپ و ساندرز( دانسته اند

اشغال دو : يكپارچه كردن مرزهاي سياسي منطقه است از طريق تركيبي از ابعاد نرم افزار و سخت افزار طرح عملي خواهد شد
سترده كشور عراق و افغانستان كه در دو سوي مرزهاي منطقه، كمربند شرق و غرب آن را تشكيل مي دهند همراه با نفوذ گ

كشورهاي عربي در جنوب، تركيه و كشورهاي شمال افريقا همچون (نظامي امريكا و متحدانش در چهار جهت اصلي منطقه 
عالوه بر آنكه فرايند يكپارچه سازي مرزهاي ) مصر و ليبي در غرب، كشورهاي آسياي مركزي در شمال و پاكستان در شرق

حاصره كشورهاي به اصطالح شرور يعني ايران و سوريه را نيز تنگتر كرده خاورميانه بزرگ را به نمايش گذاشته، حلقه م
             دو كشور ايران و سوريه كه پيوسته در مقابل طرح خاورميانه بزرگ امريكا مقاومت كرده اند، پس از اشغال عراق . است

  . افغانستان و پاكستان تشكيل مي دهندما بين گيره اي قرارگرفته اند كه يك سر آن را تركيه و عراق و سر ديگرش را 
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  : ابعاد ژئواكونوميك -ت
كه برجسته شدن (ثر از پيامدهاي ژئواكونوميكي اين حادثه در سطح جهاني أابعاد ژئواكونوميك طرح خاورميانه بزرگ مت     

اين نگرش . ستادي منطقه و ناظر بر نگرش جديد نظام بين الملل به پتانسيل هاي اقتصا) ستمفهوم مرز را در پي داشته ا
نخست نگرش جديد نظام بين الملل به منابع : تيك منطقه را تحت تاثير قرار داده استيجديد در قالب سه مقوله اصلي، ژئوپل

  .انرژي منطقه، دوم نقش جديد ارتباطي منطقه در انتقال انرژي و سوم استراتژي اقتصادي جديد غرب در منطقه
در واقع نقش . الملل نسبت به منابع انرژي منطقه، در قالب طرح خاورميانه بزرگ شكل گرفته استنگرش جديد نظام بين      

 دارد و به مفهوم انطباق مرزهاي ژئواستراتژيك يتيكيمين منابع انرژي جهان غرب، بعد ژئوپلأجديد اقتصادي منطقه در ت
 الملل اهميت اقتصادي خاورميانه بزرگ محدود به در نگرش جديد نظام بين. خاورميانه با مرزهاي ژئواكونوميك آن است

            خليج فارس (منابع انرژي خليج فارس و درياي عمان نيست، بلكه فراتر از آن با اتصال جغرافيايي دو منطقه اقتصادي جنوب 
             » يك انرژي جهانبيضي استراتژ«پديده اقتصادي جديدي با عنوان ) درياي خزر و آسياي مركزي(و شمال ) و درياي عمان

منابع غني نفت و گاز، منابع انرژي درياي خزر، منطقه اقتصادي آسياي مركزي و قفقاز، تسلط بر . در منطقه ايجاد شده است
منطقه استراتژيك هارتلند غربي و كنترل كشورهاي ايران و سوريه اجزاء اصلي اين بيضي استراتژيك و تكميل كننده ابعاد 

در مقاله اي  چهار فضاي برتر » مركز مطالعات استراتژيك بين المللي«برهمين اساس . طرح خاورميانه بزرگ هستنداقتصادي 
 خاورميانه بزرگ مطالعه يتيكي جهان را مورد بررسي قرار داده و منابع اقتصادي خاورميانه را با عنوان فضاي ژئوپليتيكيژئوپل

ه اهميت فضاي اقتصادي خاورميانه سنتي كه محدود به منابع انرژي نفت و گاز در اين مقاله تصريح شده است ك. كرده است
در فضاي اقتصادي خاورميانه بزرگ كه عنوان . خليج فارس بوده با فضاي ژئواكونوميك خاورميانه بزرگ قابل قياس نيست

ر مصرف، امنيت و كنترل كشورهاي توليد، انتقال، بازافرايند  جهان را به خود اختصاص داده است، يتيكياولين فضاي ژئوپل
  ).46، ص2001، كالري، 436-439، صص1381، عزتي( نظم اقتصادي جهاني به هم گره خورده است ة مختل كنند

ة مورد دوم يعني نقش جديد ارتباطي خاورميانه در انتقال منابع انرژي به غرب نيز بعد ژئواكونوميك دارد و منعكس كنند     
جنوبي، فضاي _در قياس با مورد اول كه گستردگي مرزهاي شمالي.  خاورميانه استيتيكياهميت مرزهاي ژئوپل

ژئواكونوميك مناسبي را براي منابع انرژي منطقه فراهم كرده بود، نقش جديد ارتباطي خاورميانه معطوف به گستردگي 
 و جنوب مديترانه شامل مصر، در غرب كشورهاي شمال آفريقا و شرق. غربي و تا اندازه اي شمالي است_مرزهاي شرقي

مراكش، ليبي، الجزاير، تونس و همچنين سومالي و جيبوتي، در شرق كشورهاي پاكستان و افغانستان و در شمال كشورهاي 
هاي ارتباطي، جهان غرب  استفاده از اين كانالبا در واقع . آسياي مركزي پل ارتباطي انتقال انرژي به غرب محسوب مي شوند

ر لوله هاي نفت و گاز در مسيرهاي شمال به جنوب، جنوب به شمال، شمال به غرب و جنوب به غرب فائق آمده بر مشكل عبو
و نقش استراتژيك ايران كه تا قبل از تحوالت جديد با سدكردن راه ارتباطي شمال به جنوب و غرب منافع اقتصادي غرب و 

              در شرايط جديد انتقال منابع انرژي آسياي مركزي به .ويژه امريكا را به چالش مي كشيد، كمرنگ تر شده استه ب
بندرگاه هاي ترانزيت خليج فارس و همچنين صدور مستقيم اين منابع به اروپا به آساني و بدون موانع سد كننده از دو محور 
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اين . ديترانه امكان پذير استشرق يعني افغانستان و پاكستان و غرب يعني تركيه، عراق و كشورهاي شمال افريقا و جنوب م
كاركرد تاكنون جنبه عيني پيدا نكرده اما براساس برنامه هاي آينده اقتصادي اتحاديه اروپا و امريكا دور از انتظار نيست كه 

ويژه انگليس و آلمان و همچنين ه در طرح هاي اقتصادي اخير كشورهاي اروپايي ب. چنين فرايندي در كوتاه مدت عملي شود
كا رايزني هاي گسترده و همچنين چندين موافقت نامه اقتصادي با كشورهاي شمال افريقا و جنوب مديترانه صورت گرفته امري

كشورهاي مصر، سودان، مراكش، تونس و الجزاير داراي . كه عمدتاً معطوف به نقش ارتباطي مناسب اين كشورها بوده است
  .گزين نقش ترانزيت بندرهاي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس شوندبندرهاي مناسب اقتصادي هستند كه مي توانند جاي

.  طرح خاورميانه بزرگ استيتيكيمورد سوم يعني استراتژي اقتصادي جديد غرب در منطقه نيز منعكس كننده ابعاد ژئوپل     
فع غرب مستلزم به مين مناأدر نگرش جديد اقتصادي غرب، خاورميانه بزرگ بخشي از دهكده اقتصادي جهاني نيست و ت

  .رسميت شناختن مرزهاي سرزميني و دخالت مستقيم درون مرزي در منطقه است
سپتامبر در مقابل گفتمان جهاني شدن بعد اقتصادي دارد و به يازدهم به طوركلي احياء مفهوم مرز در گفتمان پس از حادثه      

از جايگزيني مفهوم ژئواكونوميك به » جوزف ناي«مچون همين نقش آفريني عوامل اقتصادي، برخي از صاحبنظران هة واسط
در گفتمان جديد اقتصادي، انجام مراودات اقتصادي با مناطق كم ). 8، ص1382، ناي(تيك صحبت كرده اند يجاي ژئوپل

بازار توسعه يافته جهان كه فاقد امنيت الزم در امر معامالت اقتصادي هستند، مستلزم عدم حمايت از سياست هاي اقتصادي 
اين استراتژي اقتصادي جديد غرب در كشورهاي امريكاي التين، . آزاد جهاني آنها و دخالت درون مرزي در اين مناطق است

  .  اعمال مي شود،افريقا و به طور خاص در منطقه خاورميانه كه مهد تروريسم لقب داده شده
  

  :حكومتي_ ابعاد سياسي-ه 
از منظر پيامدهاي . حكومتي دارند_سپتامبر در منطقه خاورميانه ماهيتي سياسييازدهم ادثه  حيتيكيبرخي از پيامدهاي ژئوپل     

ژئوپلتيك، تحوالت سياسي حكومتي طرح خاورميانه بزرگ شامل سه مقوله اصلي سركوب دولت هاي ياغي، تغيير رژيم و 
خي يعني تغيير نگرش سنتي نظام بين الملل تغيير فرايند سياسي حاكم بر كشورهاي منطقه است و هر سه در قالب عوامل تاري

ملل اصلي نظام بين الة ترين هست در نگرش جديد نظام بين الملل، اين تحوالت معطوف به مهم. نسبت به منطقه قابل مطالعه اند
  . هستند  بين المللي جديد يعني امنيتي كردن محيط

قه داشته و در واقع عناصر سياسي طرح خاورميانه بزرگ را  عمده اي در منطيتيكيهر سه طرح مذكور پيامدهاي ژئوپل      
 در منطقه و روند شكل گيري طرح يتيكيهاي افغانستان و عراق آغاز تحوالت ژئوپل سركوب دولت. تشكيل مي دهند

 سقوط حكومت طالبان در افغانستان و روي كارآمدن حكومت جديد كه همسو با سياست هاي نظام . خاورميانه بزرگ بود
 اين كشور را به عنوان حوزه استراتژيك فراموش شده دوران جنگ سرد احياء كرده يتيكيين الملل جديد است، نقش ژئوپلب

مرزهاي ة تكميل محور شرقي طرح خاورميانه بزرگ، ايجاد پل ارتباطي شمال و جنوب خاورميانه بزرگ و محاصر. است
تيكي هستند كه در يترين پيامدهاي ژئوپل لملل جديد در خاورميانه، مهمشرقي ايران به عنوان قدرتمندترين چالشگر نظام بين ا

سركوب دولت بعث عراق و شكل گيري حاكميت سياسي جديد در آن  .صل شده اندپرتو تغيير ماهيت حكومت افغانستان حا
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به كردها، تحريك تشكيل حكومت فدرال و اعطاي خودمختاري . در برداشته استرا  گسترده اي يتيكينيز پيامدهاي ژئوپل
خصوص از جانب كردها و اعراب، تشديد هراس حكومت هاي ه  بيتيكيپتانسيل هاي قومي منطقه در تغيير و تحوالت ژئوپل

منطقه از عملي شدن فرايند سركوب رژيم هاي سياسي منطقه و در نتيجه همسو شدن آنها با تصميمات سياسي نظام بين الملل 
 تغيير يتيكيترين پيامدهاي ژئوپل يكپارچگي سياسي محور جنوبي طرح خاورميانه بزرگ مهمجديد و همچنين تكميل فرايند 

  ).940، ص1383، حاجي يوسفي(حكومت در عراق بوده اند 
كشورهاي منطقه نيز به طور غيرمستقيم تحوالت ژئوپلتيك منطقه را يم و تغيير فرايند سياسي حاكم برسياست هاي تغيير رژ     

تغيير سياست هاي داخلي كشور ليبي از حاكميت استبدادي به رعايت اصول و هنجارهاي دموكراتيك و . دتسريع كرده ان
همچنين همسو شدن آن با جهت گيري سياسي نظام بين الملل جديد تا اندازه زيادي به اهداف اجرايي طرح خاورميانه بزرگ 

 جمهوري ليبي پس از اشغال عراق و يسرئ قذافي،. در منطقه شمال افريقا و كشورهاي جنوب مديترانه كمك كرده است
حاكميت سياسي پيشين دولتش را نادرست خواند و اعالم كرد كه در جهت ة تهديد كشورهاي محور شرارت، صراحتاً شيو

ة اين تغيير روي.  اصالحات اساسي را به انجام خواهد رساند،رعايت هنجارهاي دموكراتيك مورد نظر نظام بين الملل جديد
 سياسي حكومت ليبي عمالً فضاي مناسبي را در بخش شمال افريقا براي اهداف اقتصادي جهان غرب ايجاد كرد و احتماالً

، 2002،گايت(سياسي است ة مستقيم اين تغيير روية گسترش مرزهاي خاورميانه بزرگ تا منتهي اليه شمال افريقا نتيج
  ).127ص
تيكي را در منطقه به يرهاي ايران و سوريه نيز به طور غير مستقيم تحوالت ژئوپلاعمال سياست تغيير رژيم در قبال كشو     

 حاكميت سياسي ايران چالش بزرگي عليه محيط بين الملل است و براي ،در نگرش نظام بين الملل جديد. دنبال داشته است
مه خلع سالح ايران كه به صورت طرحي در واقع بنظر مي رسد برنا. تغيير و يا تعديل آن بايد بر نقاط ضعف آن فشار آورد

 بهانه اي براي تغيير فرايند حاكميت سياسي و يا حداقل تعديل آن به نفع جامع از سوي نظام بين الملل دنبال مي شود، صرفاً
بزرگ  تغيير و يا تعديل حاكميت سياسي در ايران، اجراي طرح خاورميانه يقيناً. اصول و هنجارهاي نظام بين الملل جديد است
اعمال سياست تغيير رژيم در مورد سوريه تحوالت ). 54، ص1999، هاس(را به مراحل پاياني خود نزديك مي سازد 

تهديد به تهاجم نظامي و تغيير رژيم اين كشور تا اندازه زيادي به فرايند سازش اعراب .  عيني تري دربرداشته استيتيكيژئوپل
در واقع سوريه در واكنش به اين تهديدات وادار . كمك كرده است» قق دو دولتتح«و اسرائيل از طريق اجرايي كردن طرح 

شكل گيري . به عقب نشيني نيروهاي خود از سرزمين هاي اشغالي و بازكردن باب مذاكرات اساسي تر با اسرائيل شده است
نهاد شده است، مستلزم همراهي دو دولت مستقل اسرائيل و فلسطين كه هم اكنون به عنوان طرح سازش اعراب و اسرائيل پيش

كشور ايران نيز مي باشد و نظام بين الملل جديد با استفاده از سياست تغيير رژيم كشورهاي مذكور، درپي ايجاد اين تحول 
  ).49، ص1382،حاجي يوسفي( در منطقه است يتيكيژئوپل
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  نتيجه گيري
 أدود به كشور امريكا نماند بلكه فراتر از آن در سطح جهاني منشسپتامبر محيازدهم به طور كلي آثار و پيامدهاي حادثه      

هاي جهاني  در يك مبحث جمع بندي شده، اين واقعه هر دو بعد زمينه هاي نظري و عملي سياست. تحوالت گسترده اي شد
ل و ژئوپليتيك، نظري با تغيير نظريه هاي كالسيك روابط بين الملة در عرص. ثر ساختأبين المللي را متة حاكم در عرص

، در اين نگرش. شكل گرفته است "امن ساختن محيط بين الملل" و "امنيت"گفتمان نظري جديدي با محوريت مقوله
مين امنيت مستلزم أامنيت و فرايند تة ژئوپليتيك با مفهوم امنيت گره خورده و از همين رو تحوالت ژئوپليتيكي معطوف به مقول

پتامبر زمينه ساز يازدهم سبه لحاظ عملي حادثه . طوح مختلف منطقه اي و بين المللي استايجاد تحوالت ژئوپليتيكي در س
بر اين اساس چنين تصور مي شود كه اين كشورها از . هاي بزرگ با كشورهاي فرودست شده است تحوالتي در رفتار قدرت

در . هاي بزرگ هستند ختن منافع قدرتطريق دست زدن به اقدامات تروريستي و جنگهاي نامتقارن قادر به آسيب پذير سا
 اشغال نظامي كشورها و همچنين ايجاد تغيير و تحوالت ژئوپليتيكي در سطح ملي و گفتمان جديد، تهديد، تهاجم و بعضاً

  . امنيت نظام بين الملل استة هاي بزرگ در قبال كشورهاي تهديد كنند ترين ابزارهاي عملي قدرت منطقه اي مهم
 تحوالتي كه پس از اين ؛سپتامبر استيازدهم ترين وارث تحوالت ژئوپليتيكي  سد خاورميانه نخستين و مهمبنظر مي ر     

امنيتي، ژئواكونوميكي و _ قومي، نظامي_پنج بعد سرزميني، جمعيتي. حادثه در قالب طرح خاورميانه بزرگ در حال اجراست
        عد معطوف به باشاره شد، اين پنج چه چنان. منطقه هستندپيامدهاي ژئوپليتيكي جديد در ة حكومتي منعكس كنند_سياسي
هاي  گفتمان نظري جديد يعني امن ساختن نظام بين الملل و نشان دهنده انگيزه هاي جديد ژئوپليتيك قدرتة ترين هست مهم

قومي  -ز بعدجمعيتيا از بعد سرزميني متحول ساختن نقشه سياسي خاورميانه،. بزرگ در قالب رفتارهاي سياسي جديد است
هاي نظامي در  امنيتي عامليت دادن به سياست_فعال كردن پتانسيل هاي قومي تغييرات ژئوپليتيكي در منطقه، از بعد نظامي

مين اهداف اقتصادي از طريق تغييرات ژئوپليتيكي و از بعد سياسي و أتغيير و تحوالت ژئوپليتيكي، از بعد ژئواكونوميكي ت
ترين  رات ژئوپليتيكي در پرتو تغيير حاكميت سياسي رژيم ها و شعارهاي دموكراسي و حقوق بشر مهمحكومتي تعقيب تغيي

  .سپتامبر در خاورميانه محسوب مي شونديازدهم پيامدهاي ژئوپليتيكي حادثه 
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