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پتانسيل ژئوپليتيكی تنگه هرمز و تغيير ساختار قدرت جهانی
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از :دکتر محمدرضا حافظ نيا
استاد جغرافيای سياسی و ژئوپليتيک دانشگاه تربيت مدرس
رزمايش مشترک دريايی سه جانبه ايران ،روسيه و چين ،با عنوان «کمربند امنيت دريايی» از روز جمعه ( ،)98/10/6به
مدت سه روز در آبهای نيمه شمالی اقيانوس هند ،دريای عمان و دريای عرب به وسعت تقريبی  17هزار کيلومتر مربع
برگزار شد .بنظر می رسد نقش ،جايگاه و رويكرد سه کشور عضو رزمايش در ساختار قدرت جهانی ،در تقابل با سيستم
غرب به رهبری اياالت متحده آمريكا قرار دارد.
اين رزمايش بيانگر نوعی صف بندی ژئواستراتژيک جديد بين دو استراتژی بری و بحری در منطقه عمومی رزمايش (شمال
اقيانوس هند و تنگه هرمز) است .اين منطقه جغرافيايی از اعتبار ژئوپليتيكی باال ،بدليل ارزشهای اقتصادی ،ارتباطی،
دريانوردی بين المللی ،تجاری ،نظامی ،گذرگاهی ،کنترلی و دسترسی تاثير گذار بر سرنوشت جهان که مطلوب بازيگران
اصلی قدرت جهانی و منطقه ای می باشد ،برخوردار است
ال ژئوپليتيكی به خود گرفته است .به ندرت سياستی توسط بازيگران
امروزه سياست جهانی و بين المللی ماهيتی کام ً
سياسی قدرت اتخاذ میگردد که به صورت مستقيم يا غير مستقيم تابع يک انگيزه يا ارزش و عامل ژئوپليتيكی نباشد.
جهان امروز ،پس از فروپاشی نظام دو قطبی همچنان در مرحله گذار ژئوپليتيكی قرار دارد و هنوز نظام مشخص و
باثبات ژئوپليتيكی در فضای جهانی مستقر نشده است .ساختارهای قدرت نيز در مناطق ژئوپليتيكی حالت ديناميكی و
شناور دارند .در نتيجه ،فرايندی متناقض از رقابت ،همكاری ،همگرايی ،واگرايی همراه با ائتالفهای غير منتظره و متعارض و
بعضا ناپايدار يا تاکتيكی در فضاهای جغرافيايی بين کشورها و بازيگران اصلی قدرت جهانی ،منطقه ای و محلی ايجاد می
شود .عالوه بر اين ،استراتژیهای ژئواکونوميكی (بعد اقتصادی ژئوپليتيک) نيز جايگاه مهمی در منازعات بين المللی و
جهانی به دست آوردهاند.
هسته مرکزی بحرانهای حاصل از اين گونه رقابتها و تنشها ،بر روی فضای جغرافيايی مشخصی موصوف به جنوب
غرب آسيا تمرکز يافته است که بخشی از هارتلند جديد جهانی پس از جنگ سرد را تشكيل می دهد .در اين منطقه پديده
ها ،عوارض و فضاهای جغرافيايی ارزشمندی چون خليج فارس ،تنگه هرمز ،اقيانوس هند ،شرق مديترانه ،بين النهرين،
دريای خزر ،قفقاز ،کشورهای ايران ،پاکستان ،افغانستان ،ترکيه ،عراق ،عربستان ،يمن ،سوريه ،فلسطين ،تنگه های
استراتژيک ،مسيرها و گذرگاههای دريانوردی بين المللی و غيره قرار گرفته است که اهميت فوقاستراتژيک يافته و به
صحنه رقابت بازيگران قدرت جهانی ،منطقه ای و محلی تبديل شده است.
به رغم اينكه آمريكا همچنان از منزلت قدرت برتر جهانی برخوردار است ،ليكن شكستگی نظام قدرت جهانی در دوران
گذار ژئوپليتيكی ،سبب شده تا تفوق آمريكا توسط بازيگران مدعی از قبيل چين ،روسيه ،ايران و کره شمالی در سيستم
شرق و حتی فرانسه در درون سيستم غرب به چالش کشيده شود .چين سودای رهبری نظام قدرت جهانی آينده را دارد و
رقيب بالقوه قدرت جهانی آمريكاست .روسيه قدرت بالفعل و رقيب کنونی آمريكا است و در باشگاه قدرتهای جهانی جزو
بازيگران اصلی است .جمهوری اسالمی ايران نيز ،توانسته قدرت ملی خود را ارتقاء دهد و در جايگاه يک قدرت مؤثر
منطقهای ظاهر شود .فرانسه نيز به عنوان قدرت درجه دو سيستم ژئوپليتيكی غرب با آمريكا در حالت رقابت قرار دارد.
در ورای دوره گذار ژئوپليتيكی ،جهان آرام آرام به سمت نظم جديدی در حرکت است که مبيّن يک ساختار جديد دو
بخشی (شرقی و غربی) در نظام قدرت جهانی است .در بخش غربی ،منظومههای قدرت آمريكايی ،اروپايی /آتالنتيكی؛ و در
بخش شرقی ،منظومههای قدرت اوراسيايی (شانگهای) و آسيا  /پاسيفيكی در حال سازمانيابی قدرت هستند که چين و
روسيه و ايران در منظومه شرقی جهان قرار می گيرند.
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با برگزاری رزمايش مشترک سهجانبه دريايی ،سه قدرت بخش شرقی ساختار ژئوپليتيكی در حال ظهور جهان يعنی
ايران ،روسيه و چين که اصالت و استقالل قدرت دارند ،حضور بخش غربی ساختار مزبور يعنی آمريكا و متحدين آنرا در
يكی از حساسترين و اصلی ترين مناطق ژئواستراتژيكی و ژئوپليتيكی جهان ،يعنی منطقه شمال اقيانوس هند و تنگه هرمز
به چالش کشيدهاند.
بر اين اساس ،ضرورت تامين امنيت گذرگاه استراتژيک تنگه هرمز در شمال اقيانوس هند و دريای عمان که جزو
سياستهای اعالمی و رسمی جمهوری اسالمی ايران به عنوان کشور ذيحق آن نيز می باشد ،بهانه مداخله بازيگران قدرت
جهانی قرار گرفته و منجر به شكل گيری ساختارهای نوظهور امنيتی در منطقه شده است .ائتالف بحری به رهبری آمريكا
و ائتالف اروپايی به رهبری فرانسه که به بهانه امنيت تنگه هرمز در حال شكل گيری هستند دو ساختار مداخله گر بنظر
می رسند که نقش کليدی و توان استراتژيک ايران را در اين زمينه ناديده گرفته اند .در حالی که ج .ا .ايران در سال
جاری رسما سياست رسمی و تعهد امنيتی خود نسبت به تنگه هرمز را به جهانيان در سازمان ملل اعالم و پيشگام بين
المللی کردن امنيت تنگه هرمز گرديد.
بنظر می رسد بدليل مداخله قدرتهای غربی آمريكايی و اروپايی به بهانه امنيت تنگه هرمز ،و ناديده انگاشتن سياست
رسمی و تعهد امنيتی ايران نسبت به تنگه هرمز و نيز انكار قدرت نظامی و امنيتی ج .ا .ايران برای انجام ماموريت مزبور،
جمهوری اسالمی ايران به عنوان بزرگترين کشور ذيحق در منطقه عمومی تنگه هرمز ،خليج فارس و شمال اقيانوس هند
را وادار کرد تا با اتخاذ نوعی ابتكار استراتژيک توسط نيروی دريايی راهبردی ج .ا .ايران ،ساختارهای غربی ياد شده را به
چالش بكشد و ساختار امنيتی قابل توسعه جديدی را با مشارکت قدرتهای رقيب سيستم غرب ،يعنی چين و روسيه
تشكيل دهد و قدرت خود را برای ايفای تعهد امنيتی و سياست اعالمی خودش برای جهانيان و نيز رقبايش ،در قالب
رزمايش مشترک دريايی با حضور چين و روسيه به نمايش بگذارد.
بديهی است که سه کشور مشارکت کننده در مانور دريايی موصوف ،عاليق و دغدغه های ژئوپليتيكی مشترکی دارند و
در يک ساختار ژئوپليتيكی همسو در برابر آمريكا و متحدان غربی آن نيز قرار گرفته اند .چين ،با هدف تضعيف فشار
محاصره استراتژيک در دريای چين جنوبی و شرق اقيانوس آرام و نيز حضور موثر در مسيرهای دريايی منطقه اقيانوس
هند ؛ روسيه به منظور کاهش فشار انقباض فضايی ناشی از گسترش ناتو به سمت شرق و نيز تحقق رويای تاريخی حضور
استراتژيک در اقيانوس هند و جنوب اوراسيا؛ و ايران نيز به منظور شكستن انزوای ژئوپليتيكی ناشی از سياست «فشار
حداکثری اقتصادی» آمريكا بر عليه خود ،نياز به همسويی و همگرايی با يكديگر دارند .تا بتوانند ظرفيتهای ژئوپليتيكی اين
منطقه را به اهرم فشار استراتژيكی عليه آمريكا تبديل کنند و ضمن کاهش توان آمريكا در چالشسازی امنيتی و اقتصادی
در اين منطقه ،منافع اين قدرت رقيب و مداخلهگر را در معرض تهديد قرار دهند.
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