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چکیده
پژوهش حاضر درصدد تبیین کارایی نظریهی مجموعهی امنیتی منطقهای در تحلیل
مسائل و پویش-های امنیتی منطقهی جنوب آسیاست .هدف بررسی و نشان دادن میزان
ظرفیتهای ذاتی این نظریه در تبیین پویشهای امنیتی ،الگوهای دوستی و دشمنی ،نوع
روابط میان واحدهای سیاسی و فهم مسائل این منطقه است .ازاینرو ،سؤال اصلی آن است
که میزان کارکرد نظریهی مجموعهی امنیتی در تحلیل مسائل و پویشهای امنیتی جنوب
آسیا تا چه اندازه است و چگونه با کاربرد این نظریه میتوان به فهم پویشهای امنیتی در
این ناحیه رسید؟ فرضیهی تحقیق این است که نظریهی مجموعهی امنیتی بخاطره نگاه
چند بعدی ،ضرورت بررسی توأمان فهم اجتماعی تحوالت ،کارکرد باالیی در تحلیل مسائل
و پویشهای امنیتی جنوب آسیا دارد .روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و روش جمعآوری
دادهها به صورت کتابخانهای است .یافتههای پژوهش بیانگر این مهم است که نظریهی
مجموعهی امنیتی به دلیل نگاه چند بعدی ،ضرورت بررسی توأمان فهم اجتماعی تحوالت
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آسیا را ممکن میسازد .مؤلفهی اساسی در یافتهها درهم تندیدگی حاد هویتی-فرهنگی و از
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و فهم روابط قدرت ،شناخت نوع روابط میان واحدهای سیاسی موجود در منطقهی جنوب
سوی دیگر ،وابستگیهای ژئوپلیتک و مادیپایه در این ناحیه است که منطق و دقایق این
نظریه-ی تحلیل و تبیین ،این دو جنبه را توأمان فراهم می آورد .هرچند این نظریه ،نقطهی
پایانی بر نظریهپردازی در زمینهی امنیت منطقهای نیست ،ولی به علت ویژگیهای اجتماعی،
نوع اقدام سیاسی و تنشهای منطقهای در جنوب آسیا ،میتواند نظریهای مؤثر و کارا تلقی
شود.
واژ گان کلیدی :مجموعهی امنیتی منطقهای ،جنوب آسیا ،الگوهای دوستی و دشمنی،
وابستگی امنیتی ،نظم امنیتی.
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Application of the Theory of Collective Local Security in
Analyzing of the Relation Matters and Patterns in South
of Asia
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Abstract
This paper seeks to apply the theory of collective local security in analyzing of security
matters, and issues in south of Asia. The goal of the study is showing the level of natural
traits of this theory in clarifying of security issues, hostility and alliance patterns, the
types of relation among political units, and knowing the issues of this area. So the main
question is that how much benefits has this theory in analyzing the security matters,
and issues in south of Asia, and how the knowing of security issues in this area could
be achieved? The hypothesis of this research is that because of multidimensional nature
of this theory, necessity of studying of twin check of social understanding of situations
has a high advantage in analyzing of security matters and issues in south of Asia.
Methodology of the research is descriptive- analytical, and the data was gathered in
library. Findings show this critical matter that because of multidimensional nature of
this theory, necessity of studying of twin check of social understanding of situations,
and knowing the relations of power, has made knowing the types of relations among
present political units in south of Asia possible. Essential factors in the findings, on the
one hand, are close identical, and cultural relation, on the other hand, is basic material,
and the geopolitical dependence in this area provides both the logics and exactness of
this theory. Although this theory is not the end of theorizing for this area, it would be an
effective theory because of social traits, types of political actions, and local tensions.
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مقدمه
آسیای جنوبی در زمرهی حوزههای جغرافیایی محسوب میشود که مشخصه بارز و دائمی
آن ناآرامی ،کشمکش و منازعات دامنهدار است .تضادهای برجسته سیاسی و امنیتی میان
واحدهای سیاسی موجود در این حوزه بر روند و تکامل سامانهی امنیتی مستقر تأثیر جدی و
اساسی از خود برجای نهاده است .منازعات منطقهای در جنوب آسیا همانگونه که در سطح
منطقهای به قطببندی قدرت انجامیده است ،مناطق همجوار را نیز به دلیل اصل مجاورت
جغرافیایی دچار تسلسل بحران کرده است .منازعات داخلی به دلیل وجود دولتهای
فرومانده و شکافهای متعدد قومی و مذهبی ،بلوکبندی قدرت در سطح منطقهای و سرریز
شدن بحران در سطح بینا منطقهای بهنوبه خودانگارههای جدید را درروند سیاست خارجی
قدرتهای فرا منطقه در برخورد با پویشهای امنیتی در جنوب آسیا پدید آورده است.
تروریسم ،هستهای شدن ،اختالفات دامنهدار مرزی ،تحوالت جدید در افغانستان ،منطقه
را وارد سامانه وفازجدید امنیتی ساخته است .تحلیل این وضعیت نیازمند یک قالب فکری
جامع است تا بتوان در رهنمود آن موضوعات ومسایل جاری را تحلیل کرد.
سؤال اصلی :میزان کارکرد نظریهی مجموعهی امنیتی در تحلیل مسائل و پویشهای
امنیتی جنوب آسیا تا چه اندازه است و چگونه با کاربرد این نظریه میتوان به فهم پویشهای
امنیتی در این ناحیه رسید؟
فرضیه تحقیق :پویشهای امنیتی ،روابط و نوع تنشها در میان واحدهای سیاسی
ً
منطقهی جنوب آسیا برخالف برخی نواحی دیگر که عمدتا مبتنی بر یک علت مشخص از روابط
داخلی و یا روابط قدرت هستند ،به خاطر وجوه فرهنگی و تاریخی خاص ،همزمان و توأمان
مبتنی بر تحوالت اجتماعی داخلی از یکسو و تحوالت کالن سیاسی از سوی دیگر هستند.
نظریهی مجموعهی امنیتی منطقهای از نظر فهم اجتماعی تحوالت از یکسو و فهم روابط
قدرت از سوی دیگر یاریرسان است و روابط جاری از منازعات سیاسی تا روابط اقتصادی
در جنوب آسیا را با فهم جامع و توأمان تحوالت اجتماعی و تحوالت کالن سیاسی را ممکن
میسازد .بنابراین نظریه مجموعه امنیتی بهخاطر نگاه چندبعدی ،ضرورت بررسی توأمان فهم
اجتماعی تحوالت کارکرد باالیی در تحلیل مسائل و پویشهای امنیتی جنوب آسیا دارد.
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 .1پیشینه پژوهش
بهمنظور ارزیابی دقیقتر منابع و فهم کاستیها و خألهای موجود که برطرف نمودن آن
یکی از اهداف اصلی این پژوهش را تشکیل میدهد ،آثار مرتبط با تحقیق حاضر در دو بخش
مجزا مورد بررسی قرار میگیرد:

 .1-1آثار فاقد هرگونه رهیافت روششناسانه
ا کثریت آثاری که به بررسی و تحلیل مسائل امنیتی در جنوب آسیا پرداختهاند ،فاقد
ً
هرگونه رهیافت روشی هستند وصرفا با رویکرد توصیفی و یا توصیفی -تحلیلی به وا کاوی
مسئله پرداختهاند .ازآنجا که بررسی همه آثار موجود نه ضرورت دارد و نه امکانپذیر است،
در این قسمت تنها به نقد و بررسی مهمترین منابعی که فاقد هرگونه رهیافت روشی در تبیین
مسائل امنیتی -سیاسی در جنوب آسیاست پرداخته خواهد شد.
محمود احمدی ( )1382در پژوهشی با عنوان «درگیری و خشونت در جنوب آسیا» به
وجوه داخلی و منازعات بین کشوری در جنوب آسیا پرداخته است ،اما در کار خود مالحظات
روششناسی را ندارند.
زهرا توحیدی ( )1389در پژوهشی با عنوان «خیزش جنبشهای اسالمی در جنوب آسیا»
به مسائل هویتی و اجتماعی پرداخته و بهخوبی نقش این عامل را در مجموعه امنیتی جنوب
آسیا درک کرده ،اما آن را در روش پژوهش به شناسایی نرسانده است.
پژوهش حاضر« ،کاربست نظریهی مجموعهی امنیتی منطقهای در تحلیل مسائل و
پویشهای امنیتی جنوب آسیا» مفروض دارد که مجموعهی امنیتی منطقهای آسیای
جنوبی بهشدت متأثر از مسائل داخلی و هویتی است و از سوی دیگر در این ناحیه و در برخی
موارد شرایط دولت پیشامدرن برقرار است ،پس ناچار برای رسیدن به چنین واقعیاتی و درک
جوانب آن ،باید نظریهی مجموعهی امنیتی را بهکار گرفت و با کمک این نظریه و تمرکز بر
سطوح مختلف امنیت و تأ کید بر ابعاد متفاوت آن ،میتوان به درکی روشمند از ابعاد داخلی
و منطقهای مجموعه امنیتی منطقهای جنوب آسیا رسید.

.2-1منابع برخوردار از رهیافت روششناسانهی مجموعهی امنیتی
نوذر شفیعی و شهریار فرجی نصیری ( )1393در پژوهشی با عنوان «ترتیبات سیاسی
امنیتی روابط پا کستان و هند» ترتیبات سیاسی-امنیتی در جنوب آسیا و تأثیر آن بر امنیت ملی
جمهوری اسالمی ایران» را مورد بررسی قرار دادهاند .چارچوب تئوریک مورد استفاده در این
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پژوهش ،تلفیقی است از تئوریهای مجموعههای امنیتی باری بوزان ،نظمهای منطقهای
دیوید ای لیک و پاتریک مورگان و در نهایت تئوری موازنهی قوای کالسیک مورگنتا .پرواضح
است که بحث نویسندگان هم ازلحاظ موضوع و نیز روش با پژوهش حاضر تفاوتهای جدی
دارند .ازلحاظ روش بحث ایشان گسترهای بیشتری دارد ،هرچند که ازلحاظ موضوع بیسار
محدود است.
سعید وثوقی و احسان فالحی ( )1393در مقالهای باعنوان تبیین جایگاه افغانستان
بهعنوان کانون چند زیرسیستم منطقهای ،با تأ کید بر منطقه آسیای جنوبی و نقش هندوستان
با استفاده از نظریه مجموعه امنیتی بوزان و دیدگاه پاتریک مورگان به دنبال اثبات این فرضیه
است که افغانستان کشوری عایق مابین چند زیرسیستم منطقهای است.مسائل سیاسی
اقتصادی و بهویژه بحرانهای امنیتی بعدازتحوالت 11سپتامبر  2001این کشور را به سمت
آسیای جنوبی سوق داده است .این پژوهش هرچند بیشترین قرابت و تناسب را با پژوهش
حاضر دارد ،اما از نگاه موضوع و زوایای بحث تفاوتهای درخوری میان آنها وجود دارد.
آثاری مانند طباطبایی ( )1390و جعفری ( ،)1390در چشمانداز نظریهی بوزان به تحلیل و
بررسی برخی ازمسایل جنوب آسیا را پرداختهاند .اما مسائل مطرح در پژوهش حاضر را مورد
غفلت قرار دادهاند .بهطورکلی در آثار مذکور ،کاربست عناصر و دقایق نظریهی مجموعهی
امنیتی در موضوعات گستردهای همچون اختالفات مرزی ،هویت ،الگوهای دوستی و
دشمنی ،تحوالت و پویشهای امنیتی افغانستان بعد از  11سپتامبر مورد سنجش و بررسی قرار
نگرفته است .تمایز آشکار این پژوهش با سایر پژوهشهایی که در مورد مسائل و موضوعات
امنیتی -سیاسی جنوب آسیا انجام شده است ،در همین مسئله قابل ردیابی است.

 .2چارچوب نظری
مجموعهی امنیتی منطقهای نظریهای است که در تجزیه و تحلیل مسائل امنیت
ً
بینالملل ،سطح تحلیل منطقهای را بهعنوان چارچوب خود برگزیده و قویا بر آن اتکا پیدا
کرده است .این نظریهی روششناسانه بر این فرض مبتنی است که پایان جنگ سرد ،جهان
برهوت ناامنی سوق داد .در این نظریه ،پرتابشدگی یکباره جهان بهسوی
را به سمت
ِ
ناامنی ،ریشه در مفروضهها و تجویزات ویرانگر مکاتب رئالیستی و جهانگرا دارد .به این معنا
که مکتب واقعگرا با تلقی دولت بهعنوان یگانه موضوع امنیت و نیز مکتب جهانگرا با تلقی
نظام بینالمللی بهعنوان یگانه عامل امنیت ،از کانون تکوین حرکتهای اصلی منطقه غفلت
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کردهاند .بهزعم بوزان و ویوور ،از طریق فهم عملکرد واحدهای مجزا نمیتوان امنیت آنها
را درک کرد و باید از طریق درک پویشهای امنیت منطقهای درکی وسیعتر از امنیت یافت
()Buzan and Waever, 2009: 53-54؛ چرا که بهقدری مسائل امنیتی کشورها در هم تنیده
است که نمیتواند جدا گانه مورد تحلیل قرار بگیرد (.)Buzan and Waever, 2009: 54-55
از نظر بوزان و ویور ،منظومهی قدرت ،تابعی از مناطق محسوب میگردد .برداشت
آنها از منظومه قدرت ،نوعی توجه محوری به نقش مناطق و اهمیت ژئوپلیتیک آنها در
منظومه قدرت جهانی است( .یونسیان .)57-58 :1384 ،تأ کید بر سطح منطقه به نوپیداها
و پویشهای امنیتی بعد از جنگ سرد در نظام بینالملل برمیگردد .بوزان ،معتقد است که
تحلیلهای سطح کالن و سطح خرد نمیتواند ،پاسخگوی تغییرات ایجادشده در ابعاد و
مرجع امنیت باشد(. )Buzan, 1991:70
بر اساس این نظریه ،برای اینکه گروهی از دولتها یا واحدها کیفیت مجموعه امنیتی
منطقهای داشته باشند ،باید از نظر امنیتی تا آن اندازه وابستگی متقابل داشته باشند که
برای تبدیل آنها به مجموعهای متصل و درعینحال مجزای از مناطق امنیتی پیرامون
کفایت کند (عبداهلل خانی.)278-279 :1389 ،

ﺑﺮي ﺑﻮزان و ا ُ ِل وﯾﻮر ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ و

ﻧمیﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻠﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻬﻢ ﮐﺎﻓﯽ از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آنﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪاي را ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧظﺮ آنﻫﺎ ،ﻣجمﻮﻋﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻫﺮ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻠﯽ و
ﺟﻬﺎﻧﯽ را در ﺧﻮد دارد؛ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻢ از ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪ ﮔﺴﺘﺮه اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎري از ﺣﻮادث ﻫﻢ در آن رخ ﻣﯽدﻫﺪ ...اﻣﻨﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣجﺰا و ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺪرتﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درك ﭘﻮﯾﺶﻫﺎي اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬمﯿﺪ
(.)Buzan and Waever, 2009: 54
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﯾک ﻣجمﻮﻋﻪ اﻣﻨﯿﺘی چﻬﺎر ﻣﺘغﯿﺮ دارد :ﻣﺮز ،1ﮐﻪ ﻣجمﻮﻋﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪای را از ﻫمﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ﺟﺪا ﻣیﮐﻨﺪ؛ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺎرﺷﯿک ،2ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣجمﻮﻋﻪ اﻣﻨﯿﺘی
ﻣﻨﻄﻘﻪای از دو ﯾﺎ چﻨﺪ واﺣﺪ ﺧﻮدﻣخﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﻄبﺶ 3ﮐﻪ ﺣﺎﮐی از ﺳﺎﺧﺘﺎر و
Boundaries
Anarchic structure
Polarity

1
2
3
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ﺗﻮزﯾع ﻣﺎدی ﻗﺪرت در ﻧظﺮﯾﻪ ﻣجمﻮﻋﻪ اﻣﻨﯿﺘی ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺘمﺎﻋی 1ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
اﻟﮕﻮﻫﺎی دوﺳﺘی و دﺷمﻨی 2ﻣﯿﺎن واﺣﺪﻫﺎﺳﺖ .دﺷمﻨی اﺷـﺎره ﺑـﻪ رواﺑﻄـی ﻣﯿـﺎن واﺣﺪﻫﺎﺳـﺖ
ﮐـﻪ در آن ﺳﻮءظﻦ و ﺗﺮس ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨظﻮر از دوﺳﺘی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﺑط ﻣﯿـﺎن
دوﻟﺖﻫﺎ ﻃﯿـف وﺳـﯿﻌی از دوﺳـﺘی واﻗﻌـی ﺗـﺎ اﻧﺘظـﺎر ﺣمﺎﯾـﺖ و ﺣﻔﺎظﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣیﺷﻮد
(ﺑﻮزان.)215 :1378 ،
نمودار شماره  :1الگوی دوستی و دشمنی در نظریه مجموعه امنیتی منطقهای است.

از نظر وی ،در شکلگیری دوستی و دشمنی موضوعاتی همچون مذهب ،تاریخ ،تمایالت
قومی ،فرهنگ و جغرافیا تأثیرگذار است (.)Buzan and waever, 2003: 50
با وجود این چهار متغیر ،بوزان از یﮏ عامل دیگر نیز بﻪ نام نفوذ نام مﯽبرد ﮐﻪ هرچند
ذاتﯽ یﮏ مﺠموعﻪی امنیتﯽ منﻄقﻪای نیﺴت ،اما مﯽتواند ﭘویﺶهای درونﯽ یﮏ مﺠموعﻪ
را تﺤت تأثیر قرار دهد و حتﯽ تغییراتﯽ در آن ایﺠاد ﮐند .بر ﭘایﻪی این نظریﻪ ،نفوذ زمانﯽ
اتفاق مﯽافتد ﮐﻪ قدرتهای ﺧارجﯽ با دولتهای تشکیلدهندهی یﮏ مﺠموعﻪی امنیتﯽ یﮏ
ﺻﻒبندی امنیتﯽ را تشکیل دهند .این امر بﻪواسﻄﻪ منﻄﻖ توازن قوا ﮐﻪ درون هر منﻄقﻪ
وجود دارد ،تﺴهیلمﯽشود .بﻪنظر بوزان ،شکل استاندارد مﺠموعﻪی امنیتﯽ منﻄقﻪای ،الگویﯽ
از رقابت ،توازن قوا و اﺋتالف میان قدرتهای اﺻلﯽ منﻄقﻪ است .باید بﻪ این الگو ،تأثیرات
نفوذ قدرتهای ﺧارجﯽ را هﻢ افزود ( .)Waever, 2009: 58 Buzan andاز میان متغیرهای
تشکیلدهنده یﮏ مﺠموعﻪ امنیتﯽ منﻄقﻪای ،متغیری ﮐﻪ از اهمیت زیادی برﺧوردار است،
الگوهای دوستﯽ-دشمنﯽ است ﮐﻪ نﻪ تنها بﻌدی سازه انگارانﻪ بﻪ نظریﻪ بوزانمﯽدهدو آن را
از نظریات رﺋالیﺴتﯽ متفاوت مﯽسازد بلکﻪ نوع الگوهای روابط حاﮐﻢ بر ﮐشورهای عﻀو یﮏ
مﺠموعﻪ امنیتﯽ منﻄقﻪای را تﻌیینمﯽﮐند .مﺠموعﻪ امنیتی بیان می داردﮐﻪ توزیع قدرت
بﻪ تنهایی برای براورد الگوهای منازعﻪ درمنﻄقﻪ یا حتی نظام ﮐافی نیﺴت ،بلکﻪ دوستی
Anarchic structure

2

pattern of amity and enmity
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هاو تنفرهای تاریﺨﯽ ،مﺜل موضوعات ﺧاﺻﯽ ﮐﻪ موجب منازعﻪ و همکاری مﯽشوند ،در
شکلگیری مﺠموعﻪ فراگیری از ترسها ،تهدیدات و دوستﯽهاموثرند.براین اساس متغیرهای
مﺨتلﻒ بﺴترﺧاﺻی نظیر تاریخ ،فرهنگ ،مذهب و جغرافیا الگوهای دوستﯽودشمنﯽ را تﺤت
تأثیر قرارمﯽدهند (.)Bozan and waever,2009:16
بنابراین الگوهای دوستﯽ -دشمنﯽ در قالب های مادی و مﻌنوی رده بندی میشود .در
بﺨﺶ مادی مﯽتوان بﻪ مﺴایلی همچون اﺧتالفات مرزی ،رقابت قدرتها برای برتریجویﯽ
منﻄقﻪای اشاره ﮐرد .در بﺨﺶ عوامل مﻌنوی نیز مﯽتوان بﻪهویت ،منازعات قومﯽ -مذهﺒﯽ،
وجود ایدﺋولوژیهای مﻌارض اشاره داشت.
این نظریﻪ ،مﻄالﻌات امنیت منﻄقﻪای را در چهار سﻄح مورد بررسی قرار میدهد
(بوزان و ویور .)62 :1388 ،در سﻄح داﺧلی ،دولتها و آسیبﭘذیریهای آنها مورد توجﻪ
است ( .)Krasner, 1978: 55در بُﻌد منﻄقﻪای نوع روابط ﮐشورها از تﻌامل تا منازعﻪ را مورد

توجﻪ دهد .در بُﻌد جهانی بﻪ نقﺶ و تﻌامل مﺠموعﻪی امنیتی منﻄقﻪای بـا قدرتهای جهانی

از منظر ﭘویﺶهای امنیتی مورد نظر است.

 .3یافته های تحقیق
درچاچوب نظریهی مجموعه امنیتی که درسطورقبل به بازنمایی وتقریرآن مبادرت
ورزیدیم،به خوبی می توان ساخت اجتماعی ،پویشهای امنیتی منطقهای وبرقراری نوع
روابط واحدهای موجود درمنطقه جنوب اسیا را تبیین کرد.براساس چشم اندازنظری مذکور،
آسیای جنوبی را میتوان یک مجموعه امنیتی دانست و ساختار بنیادین و سطوح تحلیل به
کاررفته در این نظریه را بر منطقه تطبیق کرد.

 .1-3ساختار بنیادین مجموعهی امنیتی جنوب آسیا
 .1-1-3الگوهای دوستی-دشمنی در جنوب آسیا
ﯾﮑﯽ از ﻣﺘغﯿﺮﻫﺎﯾی ﮐﻪ وﯾژﮔی ﺧﺎص ﻣجمﻮﻋﻪ اﻣﻨﯿﺘی ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده
و اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری واﺣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳی درﻣﻨﻄﻘﻪ را صﻮرت ﺑﻨﺪی ﻧمﻮده اﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺘمﺎﻋی
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .درون ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺎرﺷﯿک ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﻋالوه ﺑﺮ رواﺑط ﻗﺪرت ،اﻟﮕﻮﻫﺎی دوﺳﺘی و
دﺷمﻨی ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ وﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣجمﻮﻋﻪ اﻣﻨﯿﺘی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻔﻮذ ،ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﻫﻮﯾﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣجمﻮﻋﻪی
اﻣﻨﯿﺘی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣجمﻮﻋﻪ اﻣﻨﯿﺘی ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﺑﯿﺎن ﻣیدارد ﮐﻪ ﺗﻮازن ﻗﺪرت ﺑﻪ
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ﺗﻨﻬﺎﯾی ﺑﺮای ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻨﺎزﻋﻪ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﻓی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دوﺳﺘی و ﺗﻨﻔﺮﻫﺎی ﺗﺎرﯾخی
درﻗﺎﻟﺐ اﺳالم و ﻫﻨﺪوﯾﺴﻢ ،اﺳالﻣﯿﺖ و ﺑﻮداﯾﯿﺖ ،اﺳالم ﺳﯿﺎﺳی ازﻧﻮع ﺳﻠﻔﯿﺖ و ﺷﯿﻌی ،ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﯾﺎ ﻫمﮑﺎری ﻣیﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻧظﺮﯾﻪی ﻣجمﻮﻋﻪی اﻣﻨﯿﺘی چﺸﻢاﻧﺪاز
ﻣﻄﻠﻮﺑی را ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳی ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘی در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﺧﻠﻖ ﻣیﮐﻨﺪ
چﯿﺰی ﮐﻪ در ﺷﻌﺎع ﻧظﺮﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺑﻪﺧصﻮص ﻧظﺮﯾﻪی رئﺎﻟﯿﺴﺘی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧمیآﯾﺪ؛ زﯾﺮا
وﺿﻌﯿﺖآﻧﺎرﺷﯿک ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﻌﺮﯾف رئﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ از آﻧﺎرﺷﯽ
ﺑﯿﻦاﻟمﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ و ادراﮐﺎت ﻣﺘﻌﺎرض ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس،
ﻣﺘغﯿﺮﻫﺎی ﻣخﺘﻠف و ﺑﺴﺘﺮﺧﺎصی ﻧظﯿﺮ ﻣﺬﻫﺐ ،ﺗﺎرﯾخ ﻓﺮﻫﻨگ و ﺟغﺮاﻓﯿﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی دوﺳﺘی
ودﺷمﻨی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣی دﻫﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘالﻓﺎت ﻣﺬﻫبی در ﻣﻨﻄﻘﻪ از دودﺳﺘﮕی ﺳﻨی
و ﺷﯿﻌﻪ و ﺗضﺎدﺳﮑﻮالرﯾﺴﻢ وﻣﺬﻫﺐ ،ﺑﻪ وﯾژه ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾی اﺳالﻣی ﻧﺎﺷی ﻣی ﺷﻮد (ﮐﻮﻫﻦ:1387،
 .)608ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘالﻓﺎت ﻋمﯿﻖ ﻣﺬﻫبی ،ﻧژادی ،ﻗﻮﻣی ،زﺑﺎﻧی واﺟﺘمﺎﻋی ،آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪای ژئﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑی ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮑپﺎرچﮕی دروﻧی اﺳﺖ .ﻋمﻖ اﯾﻦ اﺧﺘالﻓﺎت اﻧچﻨﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ
ﮐﻪ چﺎرچﻮپ ﻫﺎی ﻫمﮑﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻮان ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﺪارﻧﺪ (ﮐﻮﻫﻦ .)643-644 :1387 ،چﯿﺰی

ﮐﻪ آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑی را ﺑﻪ صﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪ ژئﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑی ﻣﺘمﺎﯾﺰ درآورده اﺳﺖ صﺮﻓﺎً ﺷﺮاﯾط ﻃبﯿﻌی و
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﺟﺘمﺎﻋی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﻫﻨگ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬی ﻣﺬﻫﺐ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را
ازﺣﻮزهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫمجﻮار ﺧﻮد ﻣﺘمﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺗﺎرﯾخ رواﺑط ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب
آﺳﯿﺎ ،ﺗضﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫمﺎن ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻮئﻞ ﮐﺎﺳﺘﻠﺰ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣی ﮐﻨﺪ« :در اﮐثﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎﯾی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ درﺗﺎرﯾخ و ﻗﻮﻣﯿﺖ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗصﻮراﺗی درﺑﺎره ﺗﺎرﯾخ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣیﺷﻮﻧﺪ ،چﻮن اﮐثﺮﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﻮﯾﺘی ﺑﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋمﯿﻖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻫﻮﯾﺘی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔی اﯾجﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ (اﯾﻨس .)102 :1384،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪد اﻗﻮام و
ﻣﺬاﻫﺐ در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ صﻮرت ﻣﺪاوم دﺳﺖآوﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﺪاﺧالت ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی
ﻓﺮاﻣﻠی ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋبﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻗﺪرتﻫﺎی ﻓﺮا ﻣﻠی ازاﺧﺘالﻓﺎت و ﺗﻌﺪد ﻓﺮﻫﻨگﻫﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﮔﺮوهﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻟﺬاﺗﻌﺪد ﻓﺮﻫﻨگﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز
ﺗﺮسﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘی در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎ از دو ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟمﻠﻞ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻧخﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎ در ﻣﺮزﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻓﺸﺎر ﺑﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی رﻗﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دوم ،اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎ از ﺳﻮی رﻫبﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﯾﺪی ﻋﻠﯿﻪ
اﻣﻨﯿﺖ رژﯾﻢﺷﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣیﺷﻮد.)Gause, 2009: 10( .
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اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻮﯾﺖ در ﻃﻮل ﺟﻨگﻫﺎی داﺧﻠی در اﻓغﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪوﺿﻮح ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺟﻨگ از ﻫﻮﯾﺖ ﭘﺸﺘﻮﻧی ﺑﺮای ﻫمﺮاﻫﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺸﺘﻮنﺗبﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ازائﺘالف ﺷمﺎل ﺑﻪ ﺣمﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﺮﻗﻪای در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ در وﻫﻠﻪ
اول ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧبﺮدی ﺑﯿﻦ دو اﯾﺪئﻮﻟﻮژی ﺳﻠﻔﯿﺴﻢ و اﺳالمﮔﺮاﯾﯽ ﺟمﻬﻮری اﺳالﻣﯽ اﯾﺮان
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻪدﻧبﺎل ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳالحﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ﻧﯿﺰ چﺸﻢ

ﮐمک و ﺣمﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن داﺷﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺑ ً
ال ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﻫمﺴﻮﯾی ﺑﺎ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻟﮕﻮﻫﺎی دوﺳﺘی و دﺷمﻨی ﮐﻪ ﺑﺮﻣبﻨﺎی ﻧظﺮﯾﻪی ﺳﺎزهاﻧﮕﺎری اﺟﺘمﺎﻋی اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر
وﻧﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮑی از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘغﯿﺮﻫﺎ درﺗبﯿﯿﻦ چﺎﻟﺶﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘی و ﻗﻮﻣی
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑی ﺑﻪ ﺷمﺎر ﻣیآﯾﺪ .ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎالی ﻗﻮﻣی ،ﻣﺬﻫبی و زﺑﺎﻧی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،وﺟﻮد
اﺧﺘالﻓﺎت ﺗﺎرﯾخی و ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﻨﻔی ﺑﺮﺧی از اﻗﻮام آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺎرﺷﯿک و
ﻧﺎﻫمﮕﻮن ﺑﻮدن ﻣجمﻮﻋﻪ اﻣﻨﯿﺘی ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،ﺷﺮاﯾط الزم را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺘغﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑی
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣیﺳﺎزد .اﻫمﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻣﺘغﯿﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی دوﺳﺘی و دﺷمﻨی ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ و
اﺳﺎس چﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘی و ﻧﯿﺰ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟی واﻣﻨﯿﺘی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
را چﺎﻟﺶﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘی و ﻗﻮﻣی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣیدﻫﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ازﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻄﺮحﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺘغﯿﺮ
ﻣیﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧظﺎمﻣﻨﺪ و ﺟﺎﻣع اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳی ﻗﺮار داد.
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ وﻋمﻠﮑﺮد دوﻟﺖ-ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺟﺮﯾﺎﻧﺎت وﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺮوﻣﻠی و ﻧﯿﺰ ﻗﺪرتﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﯿﻦاﻟمﻠﻠی ﺣﺎﮐی از وﺟﻮد اﺣﺴﺎس ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﺮس ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻧﺘﯿجﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻋﻨﺎصﺮ ﻣﺘﻌﺪد ذﻫﻨی و ﻋﯿﻨی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋبﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﻗﻮام ﻣخﺘﻠف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺣﺎﻓظﻪ ﺗﺎرﯾخی ﺧﻮد ﺑﺮﺧی ازاﻗﻮام را دوﺳﺖ و ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﺮﺧی دﯾﮕﺮ را دﺷمﻦ و غﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘمﺎد
ﻣیداﻧﺪ وﻫمﯿﻦ اﻣﺮ ﭘﺎﯾﻪ اصﻠی ﻣﻨﺎزﻋﺎت و ﺧﻄﻮط ﺳﯿﺎﺳی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ.
ﻫﺎﻧﺘﯿﮕﺘﻮن اﯾﻦ ﺷﺮاﯾط را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮصﯿف ﻣیﮐﻨﺪ :اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧی روی ﻣیآورﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺎﮐﺎن ،دﯾﻦ ،زﺑﺎن ،ارزش ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮك داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﮐﺴﺎﻧی ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ اﯾﻦ وﺟﻮه
اﺷﺘﺮاك را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺎصﻠﻪ ﻣیﮔﯿﺮﻧﺪ (ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن.)200 :1378 ،
نمودار شماره:2نوع روابط درمجموعه امنیتی جنوب آسیا
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.2-1-3مرز در جنوب آسیا
منظور از مرزهای مجموعهی امنیتی آسیای جنوبی ،خطی است که جدا کنندهی این
مجموعه امنیتی از مناطق و مجموعههای دیگر است که هیچگونه نگاه به درون و یا بیرون را
نمیرساند .مرز در جنوب آسیا ازمناطق ومجموعه های امنیتی دیگرمشخص وغیرمخدوش
است .ا گرچه دردرون این مجموعه اختالفات مرزی فراوانی به چشم می خورد امامرزهای
مجموعه امنیتی آسیای جنوبی ان چنان شفاف وروشن است که به تعبیر بوزان به راحتی
می توان آن را ازسایر مجموعه های امنیتی جدا نمود .این امربه نوعی مویدتعریف این
منطقه به عنوان یک مجموعه امنیتی مستقل است .بدین ترتیب؛ مرز در جنوب آسیانیز،
دارای معیاری است که بوزان برای ساختار یک مجموعه امنیتی منطقهای درنظرگرفته
است .معیارمرزدرساختار بنیادین مجموعه امنیتی جنوب آسیا نقش بی بدیلی درمسایل و
پویشهای امنیتی جنوب آسیا ایفا کرده وخواهدکرد .اختالفات مرزی هند وچین (سرزمین
های واقع درحاشیه های غربی وشرقی کوه های هیمالیا) ،هندوپا کستان (رودسرکریک)،
هندوستان وبنگالدش (رودمورنو -تالپاتی جنوبی) هندوستان ونپال (رودمخا کالی)،
افغانستان وپا کستان (خط دیورند) برالگوهای روابط ومحاسبات رفتاری در جنوب آسیا نقش
اساسی ایفا نموده است .روابط بحران کشمیر نیز تأثیر مهمی بر سرنوشت مسائل منطقهای
جنوب آسیا دارد .این موضوع آنقدر مهم است که سیاست خارجی هر کشوری در جنوب آسیا
خود به خود با این مسأله پیوند می خورد .چرا که برای قدرت های درگیر در این بحران مهم
است که سیاست خارجی سایر کشورهایی که در جنوب آسیا فعالند نسبت به بحران کشمیر
چه جهت گیری دارد .تکلیف هند و پا کستان و گروههای داخلی کشمیر مشخص است .چرا
که هند و پا کستان هر کدام کشمیر را متعلق به خود میدانند و گروههای کشمیری نیز به گزینه
استقالل فکر میکنند.
بدین ترتیب ،کاربست متغیر مرز در تحلیل مسایل جنوب آسیا کمک شایانی می کند.
مفهوم دولت عایق که در نظریهی مجموعهی امنیتی مرزمیان مجموعه های امنیتی
منطقهای تعریف میشود نیز بر برخی از واحدهای مجموعه قابل تطبیق بوده و از ظرفیت
باالیی در تحلیل مسائل امنیتی برخوردار است .دولتهای عایق مانند افغانستان و
برمه جداکنندهی مجموعههای امنیتی منطقهای از یکدیگرند .وجود چنین دولتهایی
توضیحدهندهی باور به داخلی بودن تعامالت امنیتی بازیگران منطقهای است و این که
دولتها بیشتر از همسایگان خود میترسند و با دیگر بازیگران منطقهای ائتالف میکنند
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(عبدااله خانی.)286 :1389 ،

 .۳-۱-۳رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪای

ﯾﮑﯽ از ﻣخﺘصﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟمﻠﻞ در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺐﻫﺎی

اصﻠی ﻗﺪرت ﺑﻪﻣﻨظﻮر اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮوﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﭘﻮﯾﺎﯾیﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﻗﺪرتﻫﺎی رﻗﯿﺐ در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻧﯿﺰ داﻋﯿﻪ رﻫبﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ را دارﻧﺪ ،ﺳبﺐ
ﻧﺎاﻣﻨی و رﻗﺎﺑﺘی ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ .رﻫبﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗالش ﻣیﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ اﻋضﺎ را ﺑﻪ ﺳمﺖ ﯾک
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺧﺎص اﻣﻨﯿﺘی ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ( .راﺑﺮت اﺳﺘﻮارت ،اﯾﻨﮕﺮﺳﻮل ،درﯾک ﻓﺮﯾﺰر.)32 :1392،
واﻗع ﺷﺪن دو ﯾﺎ چﻨﺪ ﻗﺪرت ﻣﺘﻮازن در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾخ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز رﻗﺎﺑﺖ ،ﻣﻨﺎزﻋﻪ و چﺎﻟﺶ
ﺑﻮده اﺳﺖ .درﮐﻨﺎرﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮی
رﻗﯿﺐ ﻫمﻮاره ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ چﺎﻟﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪﺧصﻮص اﯾﺎالت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫمﯿﺖ ﺑﺎالی ژئﻮاﺳﺘﺮاﺗژﯾﮑی ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،ﺑﺮای درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ﻣجمﻮﻋﻪ اﻣﻨﯿﺘی
ﺗمﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫژﻣﻮﻧی در ﻣﻨﻄﻘﻪ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .و ﭘﺮواﺿﺢ
اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺰاری ﺑﺮ ﭘﻮﯾﺎﯾیﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻧﻘﺶ ﺑیﺑﺪﯾﻞ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﺮﺗﯿبﺎت اﻣﻨﯿﺘی و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧظﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮزان
اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾی و ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزی درﯾک ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻫمﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪرتﻫﺎی
ﺑﺎالﺗﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﻨﺪ .)Buzan and waever, 2003:37( .رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﺮﺗﺮی
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺪرﺗمﻨﺪ رﻗﯿﺐ را در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌمﺎی اﻣﻨﯿﺘی ﻗﺮار داده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺗالشﻫﺎی
دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻨﺎﻗضآﻣﯿﺰی ﻣﻮﺟﺐ ادراك ﮐﺎﻫﺶ اﻣﻨﯿﺖ از ﺳﻮی
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣجمﻮﻋﻪ اﻣﻨﯿﺘی ﯾﻌﻨی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣجمﻮﻋﻪ ﺑﺎ
آﻧﮑﻪ ﻣمﮑﻦ اﺳﺖ ﻗصﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮد را درﮐالﻓی از ﺧصﻮﻣﺖ در ﺣﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣیﺑﯿﻨﺪ .ﺗالش ﮐﺸﻮرﻫﻨﺪﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ ازﺟمﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪای ﺷﺪن ﻫﻨﺪازﺟﺎﻧﺐ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻗﺪاﻣی دﻓﺎﻋی ﺗﻠﻘی ﻣیﺷﻮد ،اﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺳﻮی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪصﻮرت ﺑﺎﻟﻨﺪه
ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ﺗﻔﺴﯿﺮﻣی ﮔﺮدد .ﺣﺎﮐمﯿﺖ ﺗﺮس اﻣﻨﯿﺘﯽ در رواﺑط ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴبﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
و ﺑﺮﺗﺮیﺟﻮﯾیﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮﺧﯽ رﻫبﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را اﯾجﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺤﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﺮای رﻓع اﯾﻦ ﻧﻘﯿصﻪاﻣﻨﯿﺘﯽ،
ﺑﻪدﻧبﺎلﺣﺪاﮐثﺮﺳﺎزی ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﺮای ﺳﻨجﺶ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻌمﺎی اﻣﻨﯿﺘی در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ دو
ﺷﺎﺧصﻪ ﺑیاﻋﺘمﺎدی و رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗی اصﻠیﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی
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ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑیاﻋﺘمﺎدی ﺗﻌﺮﯾف ﻣیﺷﻮد و رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗی ﭘﺎﯾﻪ اصﻠی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟی
ﮐﺸﻮرﻫﺎ را در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣیدﻫﺪ ،ﺗﻔﻮق ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻌمﺎی اﻣﻨﯿﺘی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

.۴-1-3ساختار آنارشیک
ساختار آنارشیک ،یکی دیگر از متغیرهای ساختاری مجموعه امنیتی است که در جنوب
آسیا از قابلیت تطبیق برخوردار است .زیرا محیط امنیتی این منطقه آنارشیک و فاقد اقتدار
مرکزی است .همچنین مجموعهی امنیتی منطقهای جنوب آسیا از چندین واحد خودمختار
تشکیل شده است .این واحدها بر محیطهای امنیتی سیطره داشته و در پویشهای
امنیتی منطقهای تاثیرگزاراست .دولتهای مستقر در منطقه از نظام وستفالیایی فراتر نرفته
وساختارهاهمچنان توسعه نیافته باقی مانده است .به جز هند که دارای بزرگترین دموکراسی
است و الگوی خاص از توسعه را به نمایش گذاشته است .بقیه اعضا جزو دولتهای نا کام و
ضعیف به شمارمی آید و از این رو باعث ایجاد تهدید ساختاری برای دولتهای دیگرشده
است .برای مثال دراستراتژی امریکا ،ناتو و روسیه ،افغانستان و پا کستان نهتنها تهدید برای
منطقه است که تهدید برای جهان محسوب میگردد .تسری بحران از کشورهای ضعیف
به کشورهای دیگر از ویژگیهای کشورهایی است که دارای ضعف انسجام سیاسی است
( .)Buzan and Waever, 2004: 22کشورهای جنوب آسیا به غیر از هند منشأ تهدیدات امنیتی
برای منطقه وجهان محسوب میگردند.
شاخصهایی که بوزان برای دولتهای ضعیف و پیشامدرن بیان میکند (بوزان و ویور،
 ،)122 :1388در جنوب آسیا از انطباق کامل برخوردار است .شاخصهایی از قبیل وجود
سطوح باالیی از خشونت سیاسی ،نقش مشکوک پلیس سیاسی در زندگی روزمره مردم،
کشمکش عمده سیاسی در ایدئولوژی سازماندهندهی دولت ،فقدان هویت انسجامیافتهی
ملی با حضور هویتهای ملی رقیب در کشور ،فقدان سلسلهمراتب روشن و مشهور اقتدار
سیاسی و در نهایت میزان باالیی از کنترل دولت بر رسانههای جمعی ،شاخصهایی است که
منجر به شکلگیری و حا کمیت دولتهای ضعیف شده است.

.۵-1-3وابستگی متقابل امنیتی
ا گربپذیریم که دولتها زمانی کیفیت رکرت 1را دارا هستند که از نظر امنیتی وابستگی
متقابل داشته باشند ( )Hansen,2000: 9و نیز ا گر علت استفاده از معیار «متقابل بودن» در
Rsc
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مجموعه امنیتی را تأ کید بر تأثیر و تـأثر امنیتـی بدانیم (عبداهلل خانی ،)279 :1383 ،جنوب
آسیا یک مجموعهی امنیتی است ،زیرا تمام دولتهای سیستم تا حدی درون شبکهی
وابستگی متقابل امنیتی قرار گرفتهاند .وابستگی متقابل چه در بعد سلبی (ناامنی در یک
مجموعـه موجـب نـاامنی در مجموعه دیگـر شود) و چه در بعد ایجابی آن (ا گر ازدیاد قدرت
در یک واحد تأثیر مثبت بر روی امنیت واحـد دیگـر داشـته باشـد) در جنوب آسیا به کرات
تجربه شده است .بدین ترتیب ،شاخص وابستگی متقابل را نمیتوان درتحلیلهای امنیتی-
سیاسی جنوب آسیا نادیده انگاشت .روابط امنیتی متقابل ذکرشده در تعریف بوزان از
مجموعههای امنیتی ،به طور تمام و کمال در جنوب آسیا قابل مشاهده است؛ به گونهای که
ً
هیچ کدام از کشورها ،خصوصا هند و پا کستان ،نمیتوانند در مسائل امنیت داخلی و خارجی
خود نسبت به همسایگان بیتفاوت باشند .در خصوص حضور یا احساس تهدید و ترس
متقابل موجود در مجموعههای امنیتی نیز می توان مجموعهای از رقابت بین هند و پا کستان
را در جنوب آسیا مشاهده کرد)( .شفیعی و فرجی .)28 :1393 ،ازآنجا که ناامنی اغلب رابطهی
نزدیکی با مجاورت دارد ،این وابستگی متقابل درهمهجا یکسان نیست .آنارشی درکنار فاصله
و تنوع جغرافیایی به الگویی از خوشههای منطقه منجر میشود که در آن وابستگی متقابل
امنیتی میان دولتهای درون مجموعه به مراتب شدیدتر از وابستگی متقابل امنیتی میان
دولتهای داخل مجموعه و دولتهای خارج از آن است .جنوب آسیا نمونهای آشکار است
که در آن ،جنگها و رقابتهای شبهقاره الگوی مجزای ایجاد کردهاند که حوادث خلیج یا
جنوب شرق آسیا تأثیر چندانی بر آن نداشتهاند (بوزان وویور.)57 :1388 ،

.۶-1-3قطبشی
متغیر قطبش که پوششدهندهی توزیع قدرت میان واحدها در یک مجموعه است ،در
منطقه جنوب آسیا نیز دارای کاربست است .این مفهوم ساختار و توزیع سختافزاری قدرت را در
مجموعه امنیتی جنوب آسیا نشان میدهد .یعنی جنوب آسیا ازلحاظ ساختار قدرت تکقطبی
است و قدرت درکشور هند متمرکز است ،هرچند پا کستان نیز خود را تعریفکنندهی یک قطب
تلقی میکند .به لحاظ توانمندیهای بالقوه و همچنین مزیت ژئوپولتیکی ،هند قدرت مسلط
در مجموعه امنیتی جنوب آسیاست (رابرت استوارت ،اینگرسول ،دریک فریزر.)108 :1392 ،
جمعیت هند  75درصد کل جمعیت منطقه را تشکیل میدهد .مساحت سرزمینی هند64 ،
درصد کل مساحت منطقه را شامل میشود .همچنین  81درصد تولید ناخالص داخلی منطقه
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مربوط به هند است .قدرت نظامی در منطقه جنوب آسیا نیز به سود هند است .هزینههای
نظامی هند 83 ،درصد کل هزینههای نظامی منطقه را دربرمیگیرد .بنابراین منطقه جنوب
آسیا تکقطبی است (رابرت استوارت ،اینگرسول ،دریک فریزر.)108-111 :1392 ،
نکته مهم این است که وضعیت قطبش در جنوب آسیا را تنها با نظریه مجموعه امنیتی
منطقهای میتوان تحلیل و بررسی کرد .برای مثال ،نورئالیسم از قابلیت توضیحدهندگی
قطبش در منطقه جنوب آسیا برخوردار نیست ،زیرا نورئالیسم مدعی قطبش در نظام
بینالملل است ،درحالی که در مجموعه امنیتی قطبش سطح منطقهای را مورد توجه قرار
داده است (عبداهلل خانی.)283 :1389 ،

 .7-1-3نفوذ :پیوند الگوهای محلی با الگوهای جهانی
ﯾﮑﯽ از ﻣﺘغﯿﺮﻫﺎی اصﻠی ﻧظﺮﯾﻪی ﻣجمﻮﻋﻪی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺣضﻮر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در
ﯾک ﻣجمﻮﻋﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻔﻮذ ﯾﺎد ﻣیﺷﻮد .آﻧچﻪ اﻟﮕﻮی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﻮزﯾع ﻗﺪرت ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧی را ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣجمﻮﻋﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣیزﻧﺪ ،ﺳﺎزوﮐﺎر ﻧﻔﻮذ اﺳﺖ
(ﺑﻮزان ووﯾﻮر .)57 :1388 ،اﯾﻦ ﻣﺘغﯿﺮ را ﻣیﺗﻮان ﺑﻪدرﺳﺘی در ﻣﺤﺎﺳبﺎت رﻓﺘﺎری و ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘی ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد .زﯾﺮا دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟی وارد صفﺑﻨﺪی
اﻣﻨﯿﺘی ﺷﺪه-اﻧﺪ و ﺑﻪﺷﺪتﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻔﻮذ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﯾک رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻮﻣی
ﻧظﯿﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﻨﺪ وﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻓﺮصﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﯾی ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣیﮐﻨﺪ .ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻮازن ﻗﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﻃبﯿﻌی ﺧﻮد رﻗبﺎی ﻣﺤﻠی را ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﮐمک ﺑﯿﺮوﻧی ﻓﺮا
ﻣیﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺤﻠی رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣیﺧﻮرد .در دوران
ﺟﻨگ ﺳﺮد ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﻧمﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺎالت ﻣﺘﺤﺪه و چﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻮروی
وصﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﺗصﺎل ﻣﯿﺎن اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧی ﺧصﻠﺖ ﻃبﯿﻌی زﻧﺪﮔی در ﯾک
ﻧظﺎم آﻧﺎرﺷﯿک در دوران ﺟﻨگ ﺳﺮد ﺑﻮد (ﺑﻮزان ووﯾﻮر .)59 :1388 ،ﻣﺤﯿط اﻣﻨﯿﺘی ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ
در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘغﯿﺮ ﻧﻔﻮذ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗغﯿﺮات ﻓﺮاواﻧی ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻨﺪ از صف
ﻣﺘﺤﺪان ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺗبﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﯾک اﺳﺘﺮاﺗژﯾک آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
در ﯾک ﺑﺎزی دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﺤﺪاﺳﺘﺮاﺗژﯾک آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺘﺮاﺗژﯾک چﯿﻦ
رﻗﯿﺐ اصﻠی واﺷﺘﻨﮕﺘﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻫﺴﺘﻪای ﻫﻨﺪ -آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل
 ،2005ﻓضﺎی ژئﻮﭘﻠﯿﺘک ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ را دوﻗﻄبی ﺳﺎﺧﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﯾک ﻃﺮف آن آﻣﺮﯾﮑﺎ-
ﻫﻨﺪ و در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ چﯿﻦ -ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ (ﺷﻔﯿﻌی و ﻓﺮﺟی.)28 :1393 ،
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دردوران ﭘﺴﺎﺟﻨگ ﺳﺮد و ﺑﻪﺧصﻮص ﺣمﻠﻪ اﯾﺎالت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ اﻓغﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧظﺎم
ﺑﯿﻦاﻟمﻠﻞ ﺑﺎ ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣجمﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﺳﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﯿﻦاﻟمﻠﻠی درآﻣﺪه و اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻋث ﺗﺸﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮچﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺑﻮزان ،ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣجمﻮﻋﻪی اﻣﻨﯿﺘی ﻣﻨﻄﻘﻪای اﻟﮕﻮی رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻮازن ﻗﻮا و ائﺘالف ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی اصﻠی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮﻣی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎﺳﺖ (ﺑﻮزان ووﯾﻮر)58 :1388 ،؛ اﻣﺎ
وﻗﺘی ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﻨﺎزﻋﻪ (ﻫﻨﺪوﭘﺎﮐﺴﺘﺎن) ﺑﻪ ﯾک ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟی واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟی
ﻣیﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را درﻧظﺎم ﺗکﻗﻄبی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺑﻮﻣی ،ﺗﺄﺛﯿﺮات
ﻧﻔﻮذ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟی را ﻫﻢ اﻓﺰود .ﺑﺮ ﻫمﯿﻦ اﺳﺎس ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از وﯾژﮔﯽﻫﺎی ﻣجمﻮﻋﻪ
اﻣﻨﯿﺘی ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎالی آن از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦاﻟمﻠﻞ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪاز  11ﺳپﺘﺎﻣبﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣجمﻮﻋﻪی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪصﻮرت ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮ
ﻫمﯿﻦ اﺳﺎس ،ﻋﺎﻣﻞ اصﻠﯽ ﻧﻔﻮذ در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،اﯾﺎالت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻌﺪ ﺣﺎدﺛﻪ 11
ﺳپﺘﺎﻣبﺮ ﺑﻪصﻮرﺗﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣضﻮر دارد .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺪرت ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﯿﺎری در ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای داﺷﺘﻪ و ً
ﻋمال ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .راﻫبﺮد

ﮐالن اﻣﻨﯿﺘی اﯾﺎالت ﻣﺘﺤﺪه ﺣﻔظ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴبی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮﻣﺴﺎﯾﻞ و ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘی در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺘغﯿﺮ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑمﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﻄبﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﺎزوﮐﺎر ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣیدﻫﺪﮐﻪ ﺿمﻦ در ﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وزن و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺘغﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠی ﭘﯿﻮﻧﺪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧی ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
ﺑﻪ درك ﺑﻬﺘﺮی ازاﻟﮕﻮﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ،ﺗﻮازن ﻗﺪرت و ائﺘالف ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی اصﻠی ﻣجمﻮﻋﻪ اﻣﻨﯿﺘی
ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

 .2-3نظریهی مجموعهی امنیتی منطقهای؛ سطوح تحلیل و مطالعهی جنوب
آسیا
 .1-2-3سطح داخلی
در سطح داخلی و یا بهعبارتی درون کشوری ،جنوب آسیا سطح پایین انسجام سیاسی-
اجتماعی ،ساختارهای توسعهنیافته حکومت و تاحدودی واردشده به مجموعه دولتهای
ورشکسته را به نمایش میگذارد .دولتهای موجود در منطقه نماینده عام مردم نیستند،
بلکه به عنوان کارگزار منازعه یا ابزار گروههای خاص تلقی میشود .دولتهای مستقرازشکل
گیری یک نظام قانونی منتج نشده ومشروعیت خودرا ازاصل وجاهت قانونی اخذ نمی کند.
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این خصوصیات پیش-زمینهی اجتنابناپذیر تمایز این دولتها از سایر نظامهای است که
بر نهاد دولت و اصل شهروندی استوار هستند .در بسیاری ازکشورهای منطقه بحران ناامنی در
چارچوب نظام کشوری وجود دارد؛ دیکتاتوری عمومی است و استفاده از زور و سرکوب در حیات
سیاسی داخلی رایج است (بوزان .)107 :1388 ،از سوی دیگر ،پیوند وثیق بین رژیمهای اقتدارگرا
با سرمایههای بینالمللی و همیاری با قدرتهای بزرگ سبب شده است که این دولتهای
رانتیر تواناییهای خود را در سرکوب مردم خویش و در مخالفت با جامعهی مدنی به کار گیرند.
در تحلیل دیگر ،هرچند چارچوب دولت در جنوب آسیا استقرار یافته است ،اما از سوی گروههایی
چون جداییطلبان (تامیل در سریالنکا) ،موجودیتهایی چون اسالمگرایان افراطی (پا کستان،
افغانستان و کشمیر) دولتی ندارند و در این اواخرکارکردهای امنیتی دولتها در اثر فعالیتهای
جریانات و گروههای تکفیری-تروریستی با چالش مواجه شده است .با توجه به این ،بهواسطه
مسائل و مشکالتی که در سطح داخلی در بین کشورهای جنوب آسیا دیده میشود ،هنوز تا
رسیدن به یک ثبات و نظم فاصلهی زیادی وجود دارد .با توجه به سطح داخلی ،بهتر است
گفته شود :جنوب آسیا یکی از شکنندهترین و بیثباتترین مناطق جهان است (نوذرشفیعی و
فرجی .)28 :1393،این وضعیت درجدولهای زیر به خوبی قابل مشاهده است:
جدول شماره 1
سطوح

کشور بنگالدش
ابعاد

سطح داخلی

سطح بینادولتی

سطح منطقهای

قلمرو

7

5

4

خودمختاری

3

7

2

ایدئولوژیک

0

3

11

()Rahman, 2015: 4
جدول شماره 2
سطوح

کشور هند
ابعاد

سطح داخلی

سطح بینادولتی

سطح منطقهای

تجزیه طلبی

2

6

44

خودمختاری

4

11

23

ایدئولوژیک

0

3

19

()Rahman, 2015: 57
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جدول شماره 3
سطوح

کشور نپال
ابعاد

سطح داخلی

سطح بینادولتی

سطح منطقهای

قلمرو

0

0

0

خودمختاری

0

4

8

ایدئولوژیک

2

7

8

()Rahman, 2015
جدول شماره 4
سطوح

کشور افغانستان
ابعاد

سطح داخلی

سطح بینادولتی

سطح منطقهای

سطح تأثیر
جهانی

قلمرو

-

1

2

2

ایدئولوژیک

-

.

1

8

()Rahman, 2015: 73
جدول شماره 5
سطوح

کشور نپال
ابعاد

سطح داخلی

سطح بینادولتی

سطح منطقهای

قلمرو

0

4

7

خودمختاری

0

1

1

ایدئولوژیک

0

0

9

()Rahman, 2015: 66

 .2-2-3سطح منطقهای
شکافهای فرهنگی-قومی ،صورتبندیهای کشمکشزای مذهبی ،مسائل ژئوپولتیک،
رقابتهای ایدئولوژیک ،منازعات سنتی سرزمینی ،رقابت بر سر قدرت و رهبری منطقهای
و رقابت تسلیحاتی مسایلی هستند که پویشهای کشمکشزا در سطح منطقهای تعریف
کرده و ماهیت منازعهخیز و آنارشیک این منطقه را استمرار بخشیده است .به گفتهی بوزان
مجموعهی امنیتی جنوب آسیا با منازعه زاده شده است (بوزان.)102 :1388،
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ً
منطقه جنوب آسیا یک هالل بیثباتی ژئواستراتژیک را تشکیل میدهد که در آن تقریبا هر
کشوری با همسایگان خود درگیر مناقشه بوده و یا درگیر جنگهای داخلی است .دستیابی به
توانایی تسلیحات هستهای توسط پا کستان جهت برابری با هندوستان اوضاع را پرمخاطره
ساخته است .به عالوه ،ظهور اسالمگرایی بر شدت درگیریهای داخلی و تهدید تروریسم در ا کثر
بخشهای این هالل و همچنین در خارج از مرزهای آن افزوده است (کوهن.)608 :1387،
وقتی بریتانیا جنوب آسیا را فتح کرد ،سیستم محلی را پوشش داد و یک وحدت استراتژیک
و مجموعهای از پویشهای امنیتی متأثر از «بازی بزرگ» رقابت استعماری با روسیه را بر آن
تحمیل کرد (بوزان وویور .)74 :1388،ازپایان سلطه بریتانیا واستقالل کشورهای شبه قاره
هند ،آسیای جنوبی همواره محل درگیری و مناقشه بوده است .درنتیجه ،اختالفات سیاسی
و درگیریهای مذهبی و قومی ،یکپارچگی تحمیلشده از سوی امپراطوریهای مغول و
بریتانیا را از هم پاشیده است (کوهن .)608 :1387،افزون بر این ،مناقشهی جدی بر سر مرز و
آب نیز به این فضای ناامنی دور تازهی تنش را در منطقه افزوده است.
جنوب آسیا یکی از ناامنترین و بحرانخیزترین مناطق دنیاست .این منطقه که وارث
کشمکشها و اختالفات به جا مانده از استعمار بریتانیاست ،وارد دو قطب امنیتی با محوریت
هند و پا کستان شده است .بحران کشمیر بهعنوان یکی از حادترین بحرانهای امنیتی
جهان ،در طول بیش از نیم قرن گذشته مانع از شکلگیری توافقی سازنده بین دو کشور هند
و پا کستان شده است و همین امر موجب شده که این دو کشور چه در سطح منطقه و چه
فراتر از آن ،اقدام به یارگیری نمایند .هند با گرایش به سمت آمریکا و پا کستان با چرخش به
سمت چین ،فضایی دوقطبی در جنوب آسیا شکل دادهاند که سایر کشورهای این منطقه نیز
در حال سازماندهی حول این دو محور هستند (شفیعی و فرجی .)9 :1393،اختالف دو کشور
هند و پا کستان بر سر کشمیر باعث شکلگیری ترتیبات منطقهای و بینالمللی در جنوب آسیا
ً
شده است .این ترتیبات عمدتا هندمحور یا پا کستانمحور هستند ،چرا که مسائل جنوب
ً
آسیا اعم از نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و امنیتی اصوال متأثر از روابط هند و پا کستان است.
همچنین الگوی امنیتتی حا کم بر این منطقه ،یک الگوی دشمنی دیرینه بین دو قدرت
ً
مسلط مجموعه یعنی هند و پا کستان است .مضافا اینکه وجود ویژگی-های مشترک فرهنگی
و قومی بین دولتهای این منطقه ،باعث شده که آنها در مجموع توجه بیشتری به یکدیگر
نشان داده و بهخصوص مداخالت متقابل در امور امنیتی یکدیگر را مشروعیت نبخشند
(شفیعی و فرجی.)10-18 :1393،
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 .3-2-3سطح جهانی
هرچند به دلیل درهمتنیدگی و چندسطحی بودن خوشههای امنیتی در جنوب آسیا،
نمی توان میان سطح داخلی ،منطقهای ،بینالمللی و جهانی تفکیک قائل شد و به گفتهی
بوزان در یک خوشه امنیتی منطقهای ،چهار سطح تحلیل متفاوت به یکدیگر پیوند خورده و
همزمان عمل میکنند (بوزان و ویور ،)63 :1388،اما متغیرهای جهانی در پویشهای امنیتی
جنوب آسیا در هر شرایطی ایفای نقش کرده و نمیتوان آن را درتحلیل پویشهای امنیتی
نادیده گرفت .بنیاد نظری این مسئله را بوزان اینگونه پی می افکند :نظریهی مجموعهی
امنیتی ،چهارسطح تحلیل را مبنا قرار میدهد ،اما ممکن است در برخی موارد ،یکی از آنها
سطح مسلط در خوشه امنیتی باشد (بوزان و ویور .)63 :1388 ،ا گر به صورت تجربی مسائل و
موضوعات جنوب آسیا پس از استعمار تا زمان کنونی مورد مطالعه قرار گیرد ،به اهمیت سطح
جهانی در امنیت جنوب آسیا پی خواهیم برد .تأمل در پویشهای امنیتی این منطقه به
روشنی مشخص میسازد که قدرتهای خارجی درجهت خطوط رقابت موجود درون منطقه،
به سوی این منطقه کشیده شدهاند .در این حالت ،الگوهای جهانی رقابت بر سر قدرت
توانسته است الگوهای منطقهای رقابت را تولید ،تشدید و حتی با آنها همسو شوند.
هر چند متغیرهایی چون عناصر قومی -مذهبی ،اختالفات ایدئولوژیک و مبارزه برای
کسب برتری منطقهای ،سرچشمههای ناامنی و بیثباتی در منطقه را تشکیل میدهند ،اما
ابرقدرتها و رقابت ایدئولوژیک آنها توانست الگوهای منطقهای را همسو با منافع و هویت
خودها تغیر دهد .سرریز شدن پول ،تسلیحات وکمک به بازیگران کلیدی منطقه از سطح
ً
جهانی ،مجموعه امنیتی جنوب آسیا را قویا تحت تأثیر قرار داد .بدین ترتیب ،سطح جهانی در
ً
جنوب آسیا در صورت-بندی کلی خوشه امنیتی موقعیتی کامال نقش محوری دارد .اتصاالت
ً
امنیتی منطقه با سطح جهانی کامال پویشهای امنیتی منطقه را دستخوش دگردیسی کرد.
این نشاندهنده این مسئله است که هرچند پویشهای امنیتی منطقهای مجموعه امنیتی
ً
جنوب آسیا فوقالعاده قوی هستند و عمیقا ریشه در ویژگی تاریخ و سیاست منطقه دارند،
اما تأثیر سطح جهانی نیز بسیار قوی است .به وجود آوردن طالبان وتأمین جنگافزار برای
آنان که به گفتهی بینظیر بوتو یک پروژهی انگلیسی -امریکایی بود و با سرمایههای مالی
عربستان وکارگزاری پا کستان به اجرا درآمد ،دخالت سطح جهانی در سیاست داخلی منطقه
را نشان میدهد .ظهور و سپس سقوط طالبان که با دخالت ابرقدرتها در سیاست داخلی
منطقهای صورت گرفت ،بینظمی را بیش از اندازه گسترش داد و امنیت را در سطح منطقه
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فرسایشی کرد .بازی با کارت طالبان و داعش در بازی بزرگ جدید و همچنین سیاستها و
دکترین امنیتی امریکا و ناتو و نیز روسیه درمنطقه ونقش آنها درکنترل مستمر پویشهای
منطقهای یا داخلی جنوب آسیا نیاز به تأمل و دقت افزونتری دارد.

 .۴تجزیه و تحلیل دادهها
از ﻣجمﻮع ﻣبﺎﺣث ﻣﻄﺮحﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟمعﺑﻨﺪی رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ
ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘی و اﻟﮕﻮﻫﺎی رواﺑط در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﻗع در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،ﻣیﺗﻮان ازﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺤﻠﯿﻞ درﻧظﺮﯾﻪی ﻣجمﻮﻋﻪی اﻣﻨﯿﺘی ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧظﺮﯾﻪ ﺑﻪرغﻢ
ﻧﺎرﺳﺎﯾیﻫﺎﯾی ﻫمچﻮن ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه دادن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﮐﻢﺗﻮﺟﻬی ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ و
ﺗﺄﮐﯿﺪ اﻓﺮاطﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ دوﻟﺖ ،از ظﺮﻓﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘی-ﺳﯿﺎﺳی ﺟﻨﻮب
آﺳﯿﺎ دارد .در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ظﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ،در اﯾﻦ ﻗﺴمﺖ ،دادهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﺣﺎصﻞ اﻧﻄبﺎق ﺗجﺮﺑی
ﻧظﺮﯾﻪی ﻣجمﻮﻋﻪی اﻣﻨﯿﺘی ﺑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘی ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ اﺳﺖ ،ﻣﻮردﺗجﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣیﮔﯿﺮد:

 .1-۴نمود عینی ساخت اجتماعی در جنوب آسیا
متغیرهای تأثیرگذار در الگوهای روابط دولتهای منطقه به دو دستهی مادی و غیرمادی
قابل تقسیماند .هویت در زمرهی عوامل معنوی و اختالفات مرزی و رقابت برای رهبری
منطقهای ازجمله عوامل مادی محسوب میشوند.

 .1-1-۴هویت
هویتهای تاریخی در سطوح فروملی و فراملی در جنوب آسیا زمینهساز بسیاری از
تهدیدات ،ترس و یا انتظار حمایت و حفاظت بوده است .ا گر این فرضیه را بپذیریم که سه
مفهوم هویت ،هنجار و فرهنگ مفاهیم جمعی جهت رفتار شایستهی بازیگران محسوب
میشوند( ، )onuf, 1998:132-133این مفاهیم در جنوب آسیا در قالب تضادهای هندویسم
و بنیادگرایی اسالمی ،بوداییت و اسالمیت ،هویت شیعه و سنی و هویت قومی در ا کثر
کشورهای جنوب آسیا بهوضوح قابل مشاهده است.
در نگاهی دیگر ،تعامل مبتنی بر هویت ،هنجار و فرهنگ کارگزاران به قوام یافتن متقابل
ساختارهایی منجر میشود که در پا کستان سامانه مبتنی بر رقابت با هند و در افغانستان
ساختار منازعات قومی را ترسیم کند (تمنا؛  .)78 :1387استفاده از سیاست هویت قومی
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برای فشار بر حکومتها در جنوب آسیا حتی در سیاستهای منطقهای قدرتهای بزرگ
نیز تأثیرگذار بوده است .اینگونه کنشها مطابق با نظریهی سازندهگرایی است که کارگزاران
ً
دائما در حال تولید و بازتولید هویتها و منافع هستند (لینکلیتر؛  .)55 :1385ایاالت متحده
با حمایت از گروه قومی طالبان و دیگرگروههای تروریستی ،از آنها به عنوان ابزاری در جهت
تحقق اهدافاش و فشار بر گروههایی که بر خالف منافعاش حرکت میکردند ،استفاده کرد.
همچنین حمایت از گروههای تروریستی در پا کستان ،افغانستان و کشمیر ،به منظور افزایش
نفوذ منطقهای عربستان در برابر رویکرد در حال گسترش شیعی در این مناطق است.

 .2-1-۴نمود عینی رقابت در جنوب آسیا
یکی از مؤلفههای تأثیرگذار در جنوب آسیا ،وجود روابط توأم با تنش و رقابت بین پا کستان
و هند برای کسب برتری منطقهای بوده است .این الگو بر اساس منطق بوزان ،ریشه در ترس
و بیاعتمادی پا کستان از برتری منطقهای هندوستان دارد .در پی چنین بیاعتمادیها و
نیز تالش برای تبدیل شدن به قدرت مسلط منطقهای بود که پا کستان بیشتر به امریکا و
هندوستان به شوروی نزدیک شد ( .)Gilani, 2006-07: 84-102هند پس از رهایی از چنگ
استعمار انگلستان ،به رهبری نهرو ،سیاستهای ضدامپریالیستی در پیش گرفت و به سوی
اتحاد جماهیر شوروی گرایش یافت .پا کستان در صحنهی بینالملل نیز به علت هراس
از هندوستان به سویی گام برداشت که هندوستان از آن روگردانده بود :نزدیکی به امریکا
(دهشیار؛  .)138 :1390منافع راهبردی امریکا مقابله با سد نفوذ کمونیسم و منافع پا کستان در
تقابل با هند و تأمین نیازهای مالی تسلیحاتی برای ارتش خود بود( . )Javed, 1999, 202حتی
هنگامی که ژنرال ایوب خان سیاست نزدیکی با چین را در پیش گرفت ،با این که جانسون،
رئیس جمهور امریکا ،مخالف این رویکرد بود ،به خوبی میدانست که نزدیکی اسالم آباد به
پکن به معنای حضور چین در پا کستان نیست ،بلکه هدف ایوب خان ،ایجاد توازن قدرت
با هندوستان به کمک یکی از دشمناناش بود (دهشیار؛  .)139 :1390امروزه نیز روابط با
چین یکی از ستونهای سیاست خارجی پا کستان محسوب میشود؛ زیرا چین در برابر هند
میتواند به ایجاد موازنه دست بزند .از آن طرف چین ،پا کستان را عامل موازنه قدرت با هند
در منطقه جنوب آسیا میبیند (ماه پیشانیان .)25 :1389 ،بعد از یازدهم سپتامبر که تحوالت
ژرف امنیتی در معادالت امنیتی منطقه به وجود آمد (واعظی ،)99 :1390 ،کشور افغانستان
به عرصهی رقابت برای برتریجویی منطقه تبدیل شد .افغانستان هم برای هند و هم رقیب
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منطقهای آن یعنی پا کستان دارای اهمیت راهبردی است .با وجود این ،به نظر میرسد
افغانستان برای پا کستان به مراتب مهمتر باشد؛ زیرا میتواند از این طریق عمق استراتژیک
خود را در کشمیر و در برابر هند افزایش دهد .برای افغانستان روابط با پا کستان و هند هر
دو دارای اهمیت اساسی است ،اما هند به مراتب مهمتر است؛ زیرا هند امنیت افغانستان
را امنیت خود تلقی میکند ،اما پا کستان به دلیل رقابتی که با هندوستان دارد ،حاضر است
امنیت افغانستان را قربانی منافع خویش از طریق گسترش افراطیت مذهبی بسازد.

 .3-1-۴نمود عینی وابستگی متقابل امنیتی در جنوب آسیا
وابستگی متقابل امنیتی در آسیای جنوبی در دو سطح درونمنطقهای و فرامنطقهای
قابل تبیین است .در سطح درونمنطقهای میتوان به پیوندهای مشترک هویتی و قومی
اشاره کرد که زمینهی وابستگی متقابل امنیتی را در این منطقه فراهم کرده است .بر همین
اساس است که شاهد هستیم که مسئلهی مأمن شدن افغانستان برای گروههای تروریستی،
کشت مواد مخدر ،منازعات داخلی در این کشور ،منازعه در میانمار و کشمیر عالوه بر تأثیرات
منطقهای بر امنیت بینالمللی نیز تأثیرات جدی از خود به جا میگذارد .امروزه مسئلهی
تروریسم چه در سیمای تفرقهافکنانهی داعش و چه در وجنات ضدتمدنی طالبان ،موجب
رویارویی امریکا و روسیه شده است.
افزون بر وابستگی متقابل امنیتی ،باید به ماهیت این وابستگی نیز توجه کرد .استفاده
ابزاری از گروههای تروریستی توسط پا کستان و همچنین رقابت تسلیحاتی میان پا کستان
و هند وابستگی متقابل منفی را به نمایش میگذارد .یک عنصر مهم راهبردی امنیتی در
پا کستان طی  25سال گذشته ،استفادهی مکرر از افراطیون پیکارجو به عنوان پیشگامان
جنگهای تحت حمایت دولت اسالمآباد در افغانستان و هند بوده است (.)Zahid,2007
شاهد دیگر بر وجود وابستگی متقابل سلبی در جنوب آسیا ،رقابت تسلیحاتی دو قدرت
هستهای یعنی هند و پا کستان است .درواقع گرایش شدید پا کستان به سالح هستهای،
ریشه در حس ناامنی دارد و «هر چه این حس بیشتر شود ،انگیزهی دولتها برای دستیابی
به این سالح هستهای بیشتر خواهد شد» (قهرمانپور .)3 :1387 ،با این رقابت هستهای،
نظام امنیتی مبتنی بر بازدارندگی هستهای در جنوب آسیا و در روابط دو کشور هند و پا کستان
ایجاد شد (بصیری و عباسی ردانی.)149 -245 :1381 ،
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 .۴-1-۴نمود عینی نفوذ در جنوب آسیا
وا کنش قدرتهای فرامنطقهای در قبال هستهای شدن کشورها ،نشاندهندهی
نفوذ قدرتها درمنطقه است .برای مثال ،روابط راهبردی واشنگتن با دهلی نو ،انگیزهی
چین را برای حضور امنیتی ـ راهبردی در این منطقه باال برده است .درحالی که مخالفت
با برنامه هستهای پا کستان از سوی واشنگتن ادامه دارد ،این کشور در سال  2008میالدی
توافقنامهی هستهای با هندوستان امضا کرد و بدون شک این توافقنامه زمینه را برای
روابط راهبردی-هستهای بین چین و پا کستان هموار کرد .نخست وزیر پا کستان ،یوسف رضا
گیالنی از امریکا خواست تا قرارداد مشابهی را با پا کستان امضا کند .امریکا اعالم کرد ،قرارداد
هستهای با هندوستان خاص و منحصر به فرد است و با هیچ کشوری منعقد نخواهد شد
(واعظی )119 :1390 ،این رویکردها ضمن اینکه نشان-دهندهی وابستگی متقابل امنیتی از
نوع سلبی در دو سطح منطقهای و فرامنطقهای است ،بیانگر نفوذ نیز هست .در این راستا،
هند برای جبران ضعفهای دفاعی و امنیتی خود به امریکا رو میآورد و پا کستان مناسبات
امنیتی خود را با چین به طرز قابل توجهی گسترش داده است .ریشهی تمامی این کنشهای
امنیتی تصور تهدید رقبا از همدیگر است .برخورد دوگانهی ایاالت متحده نسبت به دو قدرت
هستهای آسیای جنوبی ،ریشه در منافع مشترک با هند و هراس از پا کستان است .از نظر
ایاالت متحده ،هند باید از کشورهای یاغی تمیز داده شود؛ زیرا هند یک دموکراسی با ثبات
است و در عین حال مخالف استفاده از نیروهای نظامی است ( .)Dudley,2003: 121با حمله
به پارلمان هند در دسامبر  ،2001سفیر امریکا تأ کید کرد که حوادثی که در هند رخ داده است،
اهدافی مشابه حمالت تروریستی  11سپتامبر دارد (شاستین .)40 :1380 ،از آن طرف ،یکی از
سیاستهای هند ایجاد منافع مشترک باقدرت های بزرگ است (.)Rajagopalan,2008: 12
بسیاری از مردم هند باور دارند که دولت بوش در مورد تروریسم دو معیار دارد :وقتی امریکا
هدف است و هنگامی که هند قربانی است ( .)32 :2003 ,Wisnerدر قیاس با هند ،پا کستان از
نظر ایاالت متحده خطرآفرین است .از این جاست که بمب اتم هند را بمب تمیز و بمب اتمی
پا کستان را بمب کثیف میگویند (شفیعی و کریمی.)122 :1392 ،

 .۵-1-۴نمود عینی اختالفات مرزی در جنوب آسیا
مرز در جنوب آسیا به دلیل داشتن سابقهی استعمار ،بیشتر تحمیلی است .مساحت
ً
این منطقه جمعا نیم میلیون کیلومتر مربع است (بختیاری .)80-96 :1384 ،منطقه جنوب
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آسیا به تنهایی  3/8درصد کل مساحت دنیا را به خود اختصاص داده است .این منطقه
در نقطهی اتصال بین خاورمیانه و جنوب شرق آسیا قرار دارد و نیمکرهی شمالی اقیانوس
ً
هند را تقریبا به تمامی دربرمیگیرد .به عالوه ،این منطقه کانون اتصال زیر سیستمهای
آسیای مرکزی ،خاورمیانه ،خلیج فارس و خاور دور است (محمودی .)2 :1385 ،در دوران
پسااستعماری ،مرز کشورهای جنوب آسیا همواره محل منازعه کشورها بوده است .عدم
تعامل در حل منازعات در چارچوب منافع مشترک ،ترتیبات امنیتی را به منازعه ،رویارویی و
ترویج مسابقههای تسلیحاتی تبدیل کرده است (شفیعی.)28 :1383 ،
ً
یکی از نمونهها ،جامو و کشمیر است .در واقع زمان بروز این اختالف تقریبا سه دهه
طوالنیتر از اختالف فلسطین است (واعظی .)255 :1390 ،اختالف جامو و کشمیر به دلیل
ویژگیهای خاص خود در گام نخست ،شبه قاره و سپس مجموعه امنیتی جنوب آسیا را به
سمت بیثباتی دوامدار سوق داده است .این منطقه سه جنگ را پشت سر گذاشته و بهرغم
صدور سه قطعنامه ( )1965 -1951 -1948از سوی شورای امنیت درخصوص آن ،هنوز ثقل
بحران در روابط هند و پا کستان به شمار میرود .اختالف دو کشور بر سر کشمیر عالوه بر
تنشهای مرزی ،به بلوک-بندیهای منطقهای و بینالمللی نیز منجر شد .نمونهی دیگر که
نشان از تحمیلی بودن مرز در آسیای جنوبی دارد و بر روابط واحدهای سیاسی در این منطقه
تأثیر منفی گذاشته است ،مرز دیورند است .مطابق معاهدهی دیورند ،خط مرزی به طول
 2640کیلومتر به هند وا گذار شد (کریمی و حاج خادمی .)54 :1392 ،پس از استقالل پا کستان
از هند در سال  1947این مرز به یک مناقشهی جدی میان افغانستان و هند تبدیل شده
است .بر این اساس ،موضوع پشتونستان و مسئلهی دیورند همچنان علت اصلی ادامهی
بحران در روابط بین افغانستان و پا کستان است (سر افراز.)305 :1390 ،
هر چند در منطقه جنوب آسیا به دلیل تحمیلی بودن مرزها ،اختالفات بسیار فراوان قابل
مشاهده است ،اما مرزهای این مجموعه به گونهای است که به سادگی میتوان آن را از سایر
مجموعههای امنیتی جدا کرد.

 .۶-1-۴نمود عینی قطبش در جنوب آسیا
از لحاظ قطبش و ساختار قدرت ،منطقه آسیای جنوبی تکقطبی است .هند به دلیل
در اختیار داشتن سهم قابل توجهی از توانمندیها و همچنین گذار از سطح مناطق و
تأثیرگذاریاش بر سیاست بینالملل ،قدرت مسلط منطقه محسوب میشود .هند چهارمین

178

اقتصاد رو به رشد جهان ،دومین اقتصاد از نظر رشد اقتصادی ،یازدهمین قـدرت از نظـر
تولیـدات صـنعتی ،سـومین کـشور از نظـر نیـروی انـسانی مـاهر و تحصیلکرده و پنجمین کشور
از نظر جـذب سـرمایهگـذاری مـستقیم خـارجی اسـت کـه در سالهای اخیر کسری مالیاتاش
کاهش یافته ،موازنهی تجاریاش مثبت شده است .برآورد میشود تا سال  2050میالدی در
کنار چین به بزرگترین اقتـصاد جهـان تبـدیل شـود .همچنـین هنـد از نظـر توانمندی هستهای
ششمین قدرت هستهای جهان ،از نظر نیروی نظامی بعد از آمریکا ،روسیه و چین ،چهارمین
قدرت نظامی جهان ،از نظر فرستادن نیروهای پاسدار صلح سازمان ملـل اولـین کشور جهان،
از نظر وسعت هفتمین کشور جهان ،از نظر جمعیت دومین کشور جهان و از نظر موقعیت
راهبردی قدرتی تأثیرگذار بر محیط پیرامونی خود بهویژه جنوب آسیا و اقیانوس هنـد است .از
نظر سیاسی نیز هند بزرگترین مردمساالری جهان است و به شدت عضویت دائـم در شورای
امنیت سازمان ملل را پیگیری میکند (شفیعی.)108 :1396 ،
ا گر گذار از سطح مناطق را معیاری برای موقعیت قدرت مسلط در نظر بگیریم ،هند از این
سطح عبور کرده و بر سیاست بینالمللی قدرتهای بزرگ تأثیرگذار بوده است .هنـد به خوبی
توانسته است از ظرفیت آمریکا در جهت رسیدن به منافع منطقهای و بینالمللیاش بهره
ببرد .این کشور آمریکا را بر آن داشته است که از بازیگری هند در آسیای مرکزی حمایت کرده
و موضوع جادهی ابریشم جدید را با محوریت هند در آسیای مرکزی دنبال کند .این طرح در
سال  2011میالدی مطرح شد تا هند را به آسیای مرکزی و اروپا متصل کند (.)Blake,2013
همچنین این کشور آمریکا را وادار به حمایت از خط لوله تاپی کرده تا از حضورش در
افغانستان به سود نفوذ هند در این کشور استفاده کند ( .)Blank,2013عالوه بر این ،هند از
نظر اقتصادی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بسیار بزرگ است وهمچنان درحال فاصله
گرفتن از آنهاست .این عدم تقارن در نمودارهای صفحه بعد نشان داده شده است.
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نمودار شماره :3تأثیر رشد تجارت و خدمات بر رشد اقتصادی هند

()OEC: 218

نمودار شماره :4تراز تجاری هند در سال  2017و 2018

()OEC: 218

 .7-1-۴تطبیق عینی سطوح تحلیل در مجموعهی امنیتی آسیای جنوبی
 .1-7-1-۴سطح داخلی
کاربست سطح تحلیل داخلی در مجموعهی امنیتی منطقه جنوب آسیا این امکان را
فراهم میسازد تا از منظر جامعهشناسی سیاسی به وا کاوی ارتباط میان ساخت اجتماعی و
سیاسی کشورهای منطقه بپردازیم .در این منطقه ،شکلگیری دولت بر اساس قومگرایی و نه
ناسیونالیسم سیاسی است .افزون بر آن ،وجود فساد دولتی ،نا کارآمدی و بحران مشروعیت،
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اقتصاد ضعیف ،بنیادگرایی ،کند بودن روند دموکراتیزاسیون و ضعف جامعه مدنی در مقابل
ساخت سیاسی نیز در شکلگیری وضعیت شکننده و بیثبات در این کشورها بسیار تأثیرگذار
بوده است .اما هند در این مورد یک استثناست .هند کشوری بسیار پهناور ،بسیار فقیر و
بسیار متنوع است ،اما توانسته است علیرغم بروز بحرانها ،دموکراسی پارلمانی را حفظ و
حراست کند (.)Scalapino, 1987: 5
ا کثر کشورهای این منطقه از مشکلی به نام توسعهنیافتگی رنج میبرند .این وضعیت به
گسترش فقر ،بیکاری ،ناامنی و بیثباتی در داخل جوامع منطقه دامن زده است (محمودی،
.)3 :1385
نمودار شماره :5نمونه عوامل سطح تحلیل داخلی

 .2-7-1-۴سطح کالن
در این سطح ،تأثیر اشغال افغانستان توسط شوروی ،خروج این کشور از افغانستان و سپس
فروپاشی آن ،تروریسم بینالملل ،وقوع حادثه  11سپتامبر و بهتعقیب آن حضور امریکا و ناتو
در افغانستان ،در قالب ادبیات ژئوپلتیک قابل بحث و بررسی است .در ادبیات ژئوپلیتیک،
افغانستان گرهگاه ساختارهای ژئوپلتیک در جنوب آسیا به شمار میآید و به گفتهی رنه گروسه
«افغانستان صفحه متحرک مقدرات کشورهای آسیایی» محسوب میشود (ولیان.)1 :1340 ،
افغانستان از نگاه زئوپلیتیکی پلی میان شمال و جنوب آسیا است (آریانفر.)77 :1385 ،
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نمودار شماره  :6نمونه عوامل سطح تحلیل کالن

 .3-7-1-۴سطح منطقهای
در بحث از تهدیدهای امنیتی در آسیای جنوبی ،شاید بتوان مهمترین سطح تحلیل
را سطح منطقهای دانست .در زیر به ترکیب قومی و هویتی منازعهزا به عنوان مهمترین
تهدیدهای امنیتی منطقهای در آسیای جنوبی اشاره میشود.

 .1-3-7-1-۴ترکیب قومی و هویتی منازعهزا
آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑی زﯾﺴﺘﮕﺎه اﻗﻮام غﯿﺮﻣﺘجﺎﻧس اﺳﺖ .چﻨﯿﻦ وﺿﻌی ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨبع چﺎﻟﺶﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘمﺎﻋی-ﺳﯿﺎﺳی ﺑﺎﺷﺪ (اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟمﻠﻞ .)248 :1387 ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﻮﻧی اﻗﻮام در
ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﯾﮑی از ﻣﻨﺎﺑع ﺑﺤﺮان ﻧﺎاﻣﻨی ،ﺑﯿثبﺎﺗی و ﺟﺪاﯾیﻃﻠبی اﺳﺖ .وﺟﻮد چﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﻣﻨﺎزﻋﻪآﻓﺮﯾﻨی صﺮﻓﺎً زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺎﻟﻘﻮهی ﻣﻨﺎزﻋﻪی داﺧﻠی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧمیﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی الزم
را ﺑﺮای ﺗﺴﺮی اﯾﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس «اصﻞ ﻣجﺎورت» و «واﺑﺴﺘﮕی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
اﻣﻨﯿﺘی» ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﻣیﮐﻨﺪ .در ﺟغﺮاﻓﯿﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﻓغﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﯿﺶ از ﭘﻨجﺎه ﮔﺮوه ﻗﻮﻣی ﺑﺎ
وﯾژﮔیﻫﺎ و ﻣمﯿﺰات ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻔﺎوت زﻧﺪﮔی ﻣیﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺘﺮاﻗﺎت و ﺗمﺎﯾﺰات اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﮑثﺮ
ﺑﯿﺶ از اﺷﺘﺮاﮐﺎت و ﻫمﺴﺎﻧی آﻧﺎن اﺳﺖ (ارزﮔﺎﻧی .)212 :1390 ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘمﺎﻋی در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻗﻮﻣی ،زﺑﺎﻧی و ﻓﺮﻫﻨﮕی را ﻣﻬﯿﺎ ﻣیﮐﻨﺪ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﺮدﻣﺎن
و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻧﺎﻫﻢﺳﺎن ﻗﻮﻣی ،زﺑﺎﻧی و ﻓﺮﻫﻨﮕی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖﻃﻠبﺎﻧﻪ و
ﮔﺎه ﺟﺪاﯾیﻃﻠبﺎﻧﻪ ﺗبﺎری و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻗﻮﻣی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺴبﺘﺎً ﺣﺎد اﺳﺖ( .ارزﮔﺎﻧی:1390 ،

 .)220ﺷبﻪﻗﺎره ﻫﻨﺪ در ﺟﻨﻮب ﻧﯿﺰ از ﺗﻨﻮع و ﭘﯿچﯿﺪﮔی ﻗﻮﻣی و ﻓﺮﻫﻨﮕی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺗﻨﻮع
ﻗﻮﻣی زﺑﺎﻧی و ﻓﺮﻫﻨﮕی ﺷبﻪﻗﺎره ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ  72ﻣﻠﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪ ﭘﺎﻧﺰده زﺑﺎن رﺳمی و ﺑﯿﺶ از  1600زﺑﺎن غﯿﺮرﺳمی و ﮔﻮﯾﺶ وﺟﻮد دارد و
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رﺳمﺎً ﯾک ﺟﺎﻣﻌﻪی چﻨﺪ زﺑﺎﻧی اﺳﺖ (ﮔﻮدوﯾﻦ .)85 :1383 ،اﻟبﺘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾک
اﺳﺘثﻨﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣیﺷﻮد .ﺗجﺮﺑﻪی ﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻨﻮﻋی ﻓی ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻣﺬﻣﻮم
ﻧﯿﺴﺖ .چﻨﺎنﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾکدﺳﺘیای ﻣمﺪوح ﻧﯿﺴﺖ .صﺮف ﻧظﺮ از ﻫﻨﺪ ،ﺑﻘﯿﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب
آﺳﯿﺎ ،ﺗﻨﻮع و ﺗﮑثﺮ ﻗﻮﻣی و ﻃﯿف وﺳﯿﻌی از ﻣﻨﺎزﻋﺎت و ﺳﺘﯿﺰهﻫﺎ را در ﺳﻄﻮح ﻣخﺘﻠف داﻣﻦ
زده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺘﯿﺰهﻫﺎ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻄﺤی و ﮐﻢﻋمﻖ ﺗﺎ ﻋمﯿﻖ و ﭘﺮﺷﺪت در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ.
ﯾﮑی از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾی ﮐﻪ در ﺷبﻪﻗﺎره ﻫﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ چﺎﻟﺶﻫﺎ و ﮐﺸمﮑﺶﻫﺎی ﻗﻮﻣی ﻣﻮاﺟﻪ

ﺑﻮده ،ﺳﺮﯾالﻧﮑﺎﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﻮﻣی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  60ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ،ﮐﺎﻣ ً
ال ﻣﻮزائﯿﮑی و ﭘﺮﺗﻌﺪد ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﺪود  150ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻣخﺘﻠف اﺳﺖ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻣع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ چﺎﻟﺶﻫﺎ و ﮐﺸمﮑﺶﻫﺎی ﻗﻮﻣی
و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺗجﺰﯾﻪﻃﻠبﺎﻧﻪ ،اﺳﺘﻘاللﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺧﻮدﻣخﺘﺎریﻃﻠبﺎﻧﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ (ارزﮔﺎﻧی،
 .)208 :1390ﻧمﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎﻧمﺎر اﺳﺖ 68 .درصﺪ از ﻣﺮدم ﻣﯿﺎﻧمﺎر از ﺗبﺎر ﺑﺮﻣﻪای و ﺑﻘﯿﻪ از
دﯾﮕﺮ اﻗﻮام ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﻮم روﻫﯿﻨﮕﯿﺎ ﺗﻮﺳط ارﺗﺶ ﻣﯿﺎﻧمﺎر ﮐﻪ از ﺳﺎل
 1978آغﺎز ﺷﺪ ،در ﺳﺎلﻫﺎی  1991و  1992ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ و از ﺳﺎل  2012ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﻠی
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪﻃﻮر آﺷﮑﺎر ﺗبﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺎكﺳﺎزی ﻗﻮﻣی ﺷﺪه اﺳﺖ.
نمودار شماره  :7نمونه عوامل سطح منطقهای
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نمودار شماره  :7کاربست نظریه ی مجموعه ی امنیتی در مسائل امنیتی جنوب آسیا (پا کستان وافغانستان)
در سطوح داخلی ،منطقهای و جهانی در ابعاد مادی-غیرمادی
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نتیجهگیری
به نظر میرسد نظریهی مجموعهی امنیتی منطقهای با برخورداری از خاصیت دورگه
بودناش ،یعنی نوواقعگرایی کنت والتز و سازهانگاری الکساندر ونت و ارائهی تعریف موسع از
مفهوم امنیت ،تبیین قاعدهمند مسائل مورد مطالعه ،تمرکز بر سطوح مختلف تحلیل ،تأ کید
بر عناصر و متغیرهای بنیادین و بهخصوص قدرت پیشبینی روند آتی تحوالت منطقهای ،از
ً
ظرفیت تبیینی نسبتا جامعی در تحلیل تحوالت منطقهی جنوب آسیا برخوردار بوده و میتواند
ماتریسی برای مطالعات در این منطقه باشد .براساس این نظریه ،کشورهای واقع در سیستم
منطقهای آسیای جنوبی ،ادرا کات و دغدغههای امنیتی مشابهی دارند و از نظر تاریخی،
ً
جغرافیایی و فرهنگ ،از خاطرات یا سرنوشت نسبتا مشترکی برخوردارند .این ویژگیها منجر
به شکلگیری معادلهی قدرت-امنیت و دفاع-امنیت بر مبنای امنیت منطقهای شده است.
در این نظریه ،متغیرهای داخلی را نمیتوان در پویش و تحلیل مسائل امنیتی نادیده انگاشت؛
زیرا وجود جوامع بیثبات و در حال گذار در این منطقه مثل افغانستان ،منجر به شکلگیری و
حا کمیت دولت ضعیف شده و این بحران به دلیل وابستگی متقابل امنیتی درسطح منطقه
نیز تسری پیدا کرده است .بر اساس توضیحات بوزان و ویور ،جنوب آسیا با حضور دو کشور
قدرتمند ،یعنی هند و پا کستان و غلبهی یک برنامهی امنیتی-سیاسی به شکل وستفالیایی
بر آنها ،یک مجموعه استاندارد را تشکیل میدهد .افزون بر آن ،قدرتهای بزرگ مثل هند در
جنوب آسیا ،تعریفکننده قطبش هستند.
از لحاظ ساختار بنیادین ،ا گر چه در درون مجموعهی امنیتی جنوب آسیا ،اختالفات
فراوان مرزی به چشم میخورد ،اما در مجموع مرز امنیتی این مجموعه چنان روشن است
که به تعبیر بوزان ،بهراحتی میتوان آن را از سایر مجموعهها جدا کرد .مجموعههای امنیتی را
الگوهای پایدار دوستی و دشمنی تعریف میکنند .بر این اساس ،متغیرهای تاریخی-فرهنگی
پایدار ویژگی خاص مجموعهی امنیتی منطقهای-محلی را تحت تأثیر قرار میدهند.
با لحاظ گزارههای فوق ،نظریهی مجموعهی امنیتی ما را در درک مسائل امنیتی جنوب
آسیا یاری میکند .داده های پژوهش نشان میدهد که نظریهی مجموعهی امنیتی با دو ویژگی
اصلی یعنی حرکت در سطوح و حرکت در ابعاد میتواند شناخت جامعی از تحوالت در جنوب
آسیا را بهدست دهد .در کمتر جایی از جغرافیای جهان ،سطوح داخلی با سطوح همسایگی
و منطقهای تا بدین اندازه متداخل و مرتبط هستند .عالوه بر این سطوح سهگانه ،در جنوب
آسیا عوامل غیرمادی به اندازه همان عوامل مادی درمسایل امنیتی اثرگذار هستند.
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