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 دهیچک

های اصلی کشورهای منطقه خاورمیانه است نظر به اهمیتت امنیتت در    ی یکی از دغدغهامنیتی ساز     

ساختار نظام بین الملل منطقه خاورمیانه را باید یکی از مناطقی دانست که رویکردهای امنیتی در آن از 

ای برخوردار است. بسیاری از تهدیدات امنیتتی ریشته در منطقته دارد کشتورهای      اهمیت قابل مالحظه

های ژئوپلتیک و منابع سرشار نفت  زنند و از سوی دیگر به دلیل ویژگی منطقه به این تهدیدات دامن می

ای نقش چشمگیر و موثری در بروز تهدیدات امنیتی دارند. از جمله شاکله  در خاورمیانه قدرتهای منطقه

مله مناطقی است کته  ای بوزان است که خاورمیانه از ج این پژوهش طرح نظریه مجموعه امنیتی منطقه

، نیازهتای اقتاتادی و   و تضتادها  هتا  ، شتااهت هویت مشترک، . همجواریکند این نظریه بر آن صدق می

ای هستتند. ایجتاد امنیتت     پیوندهای فرهنگی و قومی از جملته متیییرهتای مجموعته امنیتتی منطقته     

ین رو استتراتژی امنیتتی   ای مستلزم ساختاری مشارکت جویانه که بر پایه اعتماد سازی است از ا منطقه

جمهوری اسالمی ایران برای دستیابی به امنیت در چارچوب تعامل سازنده با کشورهای منطقته امکتان   

پذیر خواهد بود که این امر نیازمند تهدید زدایی و غیر امنیتی کردن استراتژی امنیتی ایران در منطقته  
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 مقدمه

، نظامی و دگرگونی در ساختار نظام اقتاادی، سیاسی محیط امن مقدمه تحوالت اساسی و 

فرهنگی است. امنیت از جمله مفاهیمی است که تابع انتزاعات ذهنی، تجربیات و حوزه قدرت 

شود که این تعریف  ه محیطی است که همواره نا امنی از آن برداشت میاست و مربوط ب

رویکردی سلای نسات به امنیت است در رویکرد ایجابی مراد از امنیت ایجاد فضای مناسب و 

دهد تهدید  ترین رفتاری که امنیت را در معرض خدشه قرار می شرایط مطلوب است. اساسی

بین بارد، احساسش را مخدوش کند و از حرکت آن در  است؛ هر چیزی که بتواند امنیت را از

شود. براساس مرجعی که برای امنیت  راستای منافع و اهداف جلوگیری نماید تهدید نامیده می

باشد. هر چیزی که  توان تشخیص داد که چه چیزی تهدید می شود به راحتی می انتخاب می

 . اهداف مرجع امنیت را مورد خدشه قرار دهد تهدید است

منطقه در برگیرنده جیرافیایی خاصی است که در جیرافیایی سیاسی مشخص شده است  

باشند یک منطقه را  گروهی از کشورهای یک حوزه جیرافیایی که دارای مرز مشترک می

ای  دهند وجه غالب در تعریف منطقه خاوصاً از نظر تئوری مجموعه امنیتی منطقه تشکیل می

های جیرافیایی به  بین کشورهاست. کشورها براساس حوزه سرزمین و داشتن مرز مشترک

، زبان و ادیان متنوع هستند و یک های متعدد شوند که دارای فرهنگ یمناطقی تقسیم م

المللی است که  ای واحدی از سطح تحلیل بین دهند. امنیت منطقه مجموعه را تشکیل می

دهای که آن اندازه به هم نزدیک کنند واح واحدهای سیاسی امنیت خود را در آن جستجو می

های امنیتی آنها را به یکدیگر گره می  هستند که امنیت آنها از هم قابل تفکیک نیست و نگرانی

ای، امنیت کشورها به هم وابسته است و کشورها برای  زند. در یک مجموعه امنیتی منطقه

 (.76: 8811 برزگر،)باشند تأمین امنیت ناگزیر از تعامل و همکاری می

های است  ها و پیش بینی تحوالت آینده از ضرورت در دنیای پیچیده کنونی تدوین استراتژی 

ها برای تأمین امنیت به آن نیازمند هستند. به کارگیری استراتژی مناسب و مطلوب  که دولت

های است که اهمیت فراوانی برای اثر گذاری و  ها از جمله ضرورت در جهت کم کردن تنش

زنده و مؤثر با کشورهای منطقه دارد. کشورهای منطقه خاورمیانه با توجه به شرایط تعامل سا

داخلی و با توجه به ساختار نظام بین الملل با یک نا امنی فراگیر و همه جاناه دست به گریاان 

ها و  الملل بر سمت گیری توانند در بعد امنیتی از تأثیر نظام بین هستند این گونه کشورها نمی

های خارجی خود چشم پوشی کنند. جمهوری اسالمی ایران در محیط پیرامونی خود با  تسیاس
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تهدیدات متعددی مواجه است که موجب شده امنیت و بقای نظام به مخاطره افتد گسترش 

گرایی، وجود منازعات و اختالفات  گرایی و بنیاد سالحهای کشتار جمعی، رشد تروریسم، افراطی

ها و جریان آوارگان و پناهندگان، نا  ای، مهاجرت های قومی و قایله فدرونی، منازعات و شکا

های ناشی از  های اجتماعی و خشونت گرایی، کاهش رفاه و رشد بیکاری و بی ثااتی آرامی

ی محیط زیست از جمله تهدیداتی هستند که ناشی از محیط پیرامونی کشور است. این آلودگ

ای برای مخدوش کردن چهره جمهوری  ای و منطقه در حالی است که کشورهای فرا منطقه

هسته  های شدید و اتهاماتی نظیر فعالیت تالییات تا با در منطقه در تالش هستند اسالمی ایران

المللی و نقض حقوق بشر در  ، همکاری و حمایت از تروریسم بینایران برای تولید بمب اتمی

 دارند. جهت بی اعتاار کردن و منزوی ساختن ایران گام بر

شود این است که ساختار امنیتی خاورمیانه  سوالی که در این پژوهش به آزمون گذاشته می  

؟ فرضیه پژوهش حاضر نیز کند جه استراتژی امنیتی ایران میهای را متو چه الزامات و بایسته

ختار در خاورمیانه مستلزم سا است از اینکه امنیت هستیم عاارت که در ادامه در صدد تایین آن

مشارکت جویانه و همیارانه است که شاخاه اصلی آن در قالب فرایند غیر امنیتی کردن 

یابد. جمهوری اسالمی ایران با کشورهای عرب  استراتژی امنیتی ایران در منطقه تالور می

های متقابل دارد  ، امنیتی و فرهنگی نگرانیجیرافیایی، سیاسی، اقتاادی های منطقه در زمینه

عتماد متقابل برای هر دو طرف اهمیت بیشتری خواهد داشت. امنیت مشارکتی که حفظ ا

تواند به بهاود روابط بین کشورهای منطقه کمک کند. بر این اساس نظام امنیت مشارکتی  می

فرایندی همراه با اقدامات اعتماد ساز است که امنیت را از زاویه تنگ نظامی خارج و از رقابت به 

 ند.ک همکاری تادیل می

با پیروزی گفتمان اعتدال گرایی در انتخابات یازدهم و دوازدهمین دوره ریاست جمهوری  

شاهد تیییر ملموس در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران هستیم ادامه فضای اعتماد 

آمیز در نتیجه انتخاب دکتر حسن روحانی نیازمند تیییر لحن، نگرش و رویکردهای سیاست 

میان نهادهای بین المللی از جمله عوامل تسریع کننده همکاری میان  خارجی است. در این

ها هستند همکاری و تعامل با نظام بین الملل به ویژه کشورهای منطقه خاورمیانه و بهره  دولت

تواند در غیر امنیتی سازی  مندی حداکثری از نخاگان و صاحاان اندیشه در سیاست خارجی می

ای ایران و در طول  مؤثر باشد همچنان که در جریان پرونده هسته های امنیتی ایران استراتژی

برنامه جامع اقدام یت منجر به انعقاد توافق برجام )ماه مذاکره با قدرتهای بزرگ که در نها 22
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 اتحادیه ایران، بین اتریش وین در( 2۱8۲ ژوئیه 8۱) 88۳۱ تیر 28 شناه سه در روز 8(مشترک

آلمان( شد که  و آمریکا متحده ایاالت بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین، شامل) ۲+8 گروه و اروپا

توان این اقدام ایران را در جهت استراتژی مشارکت جویانه و غیرامنیتی جلوه دادن  می

توان  ها در نظر گرفت یک نمود دیگر در جهت تهدید زدایی محیط پیرامونی ایران را می سیاست

 های تکفیری در عراق و سوریه دانست. یه علیه داعش و گروهبه ماارزه ایران، روسیه و ترک

 

 بوزان یا منطقهنظريه مجموعه امنیتي 

بعد از جنگ سرد منطقه گرایی به عنوان یک چشم انداز نظم امنیتی شناخته شد. منطقه  

به عنوان یک واحد جیرافیایی است که از چندین کشور تشکیل شده که حدود آن براساس 

(. در 2۱: 8811 )جعفری ولدانی،گردند یمی ایدئولوژیک تعیین ها یژگیوی و مرزهای فیزیک

ی چندین متیییر الزم است از مهمترین متیییرها ا منطقهواقع برای شکل گیری یک نظام 

وضعیت جیرافیایی است. همجواری چند کشور، مرزها، وسعت و غیره عناصر جیرافیایی هستند 

از جمله  کند یممتضادی را برای کشورهای منطقه ایجاد  منافع مشترک یا ها آنکه براساس 

متیییر دیگر هویت است عوامل مختلف ایدئولوژیکی و سیاسی در پیدایش هویت یک منطقه 

ی را فراهم ا منطقهو تضادها پیش زمینه شکل گیری نظام  ها شااهت. کند یمنقش مهمی را ایفا 

ی نیازهای اقتاادی ا منطقهی ها نظامل گیری گذار بر شک ریتأث. از دیگر متیییرهای کنند یم

کشورهای یک منطقه به یکدیگر و پیوندهای فرهنگی، قومی، مذهای و تاریخی است که در 

ی نقش زیربنایی را دارند. لویس فاست معتقد است؛ کشورها در روند ا منطقهی ها نظامپیدایش 

نظام خود با دیگر کشورها  منطقه گرایی به دناال قدرت و امنیت هستند. و در جهت بقای

ی نیرومند و قوی منطقه بنیان گذاران روند منطقه گرایی هستند و ها دولت. کنند یمهمکاری 

آن  نیتر حداقلی که ا منطقهی ها یهمکاردولتهای کوچک به دناال دست یابی به مزایای 

 (.8۱1: 8817 فاست،)ثاات و امنیت است هستند نیتأم

ی باری بوزان است بوزان در تعریف اولیه از یک ا منطقهتی واضع نظریه مجموعه امنی 

که نگرانی اصلی امنیتی آنها  ها دولتگروهی از  دارد یمی چنین اظهار ا منطقهمجموعه امنیتی 

جدایی  توان ینمی به یکدیگر گره خورده است که امنیت ملی آنها را به صورت منطقی ا اندازهتا 

                                                                 
1. Joint Comprehensive Plan of Action 
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ی مورد ا منطقهدر کتاب مناطق و قدرتها نظریه مجموعه امنیتی  از یکدیگر مورد توجه قرار داد.

ی را چنین ا منطقهبازنگری قرار گرفت درتعریف جدید بوزان و ویور یک مجموعه امنیتی 

ی از واحدها که در آنها فرایندهای عمده امنیتی کردن و غیرامنیتی ا مجموعه اند دادهتوضیح 

جدایی از  تواند ینمکه مشکالت امنیتی  اند شدهتنیده کردن یا هر دوی آنها آن اندازه درهم 

 (.۲۲:8811 ویور، یکدیگر تحلیل یا حل شود)بوزان و

 تر راحتو  تر آسانی کوتاه را ها مسافتی تهدیدات ا منطقهبراساس نظریه مجموعه امنیتی   

ی باعث ا منطقهی درون ها دغدغهو  ها ترس. در واقع کنند یمی طوالنی طی ها مسافتنسات به 

و  ها یژگیوی دارای ا منطقه. مجموعه امنیتی شود یمی ا منطقهظهور مجموعه امنیتی 

متیییرهای است اولین متیییر وابستگی متقابل امنیتی است که از عوامل رشد همکاری است 

. وابستگی شود یمی ا منطقهکه باعث تایین روابط و رفتار دولتها در عرصه روابط بین الملل و 

ی از تعامالت و روابط امنیتی بین اعضای یک مجموعه ا شاکهامنیتی ناظر بر وجود متقابل 

 گردد یمی است که باعث ایجاد احساس مجموعه بودن میان گروهی از کشورها ا منطقهامنیتی 

با  لزوماًی امکان دارد ا منطقهو از طرف دیگر بدین معناست که وجود یک مجموعه امنیت 

(. 8۲6: 8818ی عضو این مجموعه انطااق نداشته باشد)عاداله خانی،خواست  و اراده کشورها

وابستگی متقابل امنیتی به معنای آن است که نا امنی یک واحد به معنای نا امنی در واحدهای 

دیگر است این وجه مثات وابستگی متقابل امنیتی است و در وجه منفی امنیت یک دولت به 

ناچارند از  دهند یمبه دلیل اهمیتی که به رفاه ملی  ها دولتمعنای نا امنی دیگر واحدهاست 

طریق دیپلماسی و ابزارهای مسالمت آمیز با واحدهای سیاسی دیگر رابطه داشته باشند که به 

. وجود الگوهای دوستی و دشمنی آورد یمنوبه خود وابستگی متقابل بین دولتها را به وجود 

که ناظر بر وجود اختالفات تاریخی میان  ی استا منطقهدومین ویژگی مجموعه امنیتی 

. بوزان و ویور معتقدند که الگوی دوست باشد یمی ا منطقهکشورهای عضو یک مجموعه امنیتی 

ی آغاز شده که بازیگران جهانی را از یک طرف و متییرهای داخلی را ا منطقهو دشمنی از سطح 

و یا چه کسی را  ترسد یمکسی  این الگوی ویژه که کی از چه ردیگ یماز طرف دیگر در بر 

دوست دارد ترکیای از سیاست، تاریخ و شرایط مادی به صورت درونی در سطح منطقه تولید 

 (. ۲1: 8811 )بوزان و ویور،شود یم

ی مجاورت جیرافیایی است بوزان و ویور داشتن ا منطقهسومین ویژگی یک مجموعه امنیت  

در واقع مرز جیرافیایی  دانند یمی را الزم ا قهمنطمرز مشترک میان اعضای مجموعه امنیتی 
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از سوی دیگر لیک و مورگان  سازد یمی را از مناطق دیگر جدا و متمایز ا منطقهمجموعه امنیتی 

ن ی(. چهارم۲6 ،)پیشیندانند یمی ا منطقهمجموعه امنیت  تاثیرگذار را جزء یا منطقه فرا قدرتهای

است  مؤثری وجود حداقل دو بازیگر قدرتمند و ا منطقهمتیییر در نظریه مجموعه امنیتی 

ی از یکدیگر تفکیک ا منطقهی جهانی در نظریه مجموعه امنیتی ها قدرتی و ا منطقهی ها قدرت

یک انتهای طیف  ها ابرقدرتدولت وجود دارد  2۱۱. در جهانی که در آن حدود شوند یم

، مار، ایران و... ، نیجریهر برزیلی نظیا منطقهی ها قدرتو  کنند یمی عمده را اشیال ها قدرت

ی بزرگ ها قدرت، در وسط این طیف قدرت دهند یمانتهای دیگر طیف را به خود اختااص 

 ها قدرتی ابر ها یژگیوی هستند اما فاقد تمامی ا منطقهی ها قدرتاز  تر یقوقرار دارند که 

 (.۱۱-۱۲ هستند)پیشین،

 

 امنیتي سازی / غیر امنیتي سازی

8سازی امنیتی 
 ،تای که امنیت را از بعدهای نظامیرا بوزان در مکتب کپنهاک ابداع کرد مک 

. مکتب کپنهاک دهد یم، اجتماعی و فرهنگی را مورد بررسی قرار زیست محیطی، اقتاادی

و به جهت اقتدار سیاسی حالتی مسلط و  داند یمدولتها را قویترین بازیگران در نظام بین الملل 

. امنیتی سازی فرایندی است که به موجب آن کند یمابزار زور استفاده  غالب داشته و از

یا تعریفی امنیتی از آن  گنجد یمامنیتی ناوده در مقوله امنیت  اساساًو  قاالًموضوعی که 

یعنی موضوعی که از درجه  شود یمغیر امنیتی کردن برخالف آنچه که ذکر شد تایین  شود یم

. گفتمان امنیتی شود یمو از دستور کار امنیتی خارج  کند یمپیدا امنیتی برخوردار است تقلیل 

. کنند یمی موجود دو شرطی هستند که موضوعی را امنیتی ها هیروسازی و شکستن قوانین و 

که فرد یا گروهی هستند که موضوعات را  شود یمگفتمان امنیتی ساز شامل بازیگران کارآمد 

. سازند یمظ  وجودی در معرض تهدید است امنیتی با اظهار این مسئله که چیزی از لحا

بازیگران امنیتی ساز  باشند یمبر تامیمات در حوزه امنیت  ریتأثدارای  صرفاًبازیگران کارآمد 

. اما برای آنکه موضوعی در آستانه امنیتی باشند یمتنها مرجع امنیتی ساختن یک موضوع 

ی جاری کشور مورد نظر عاور کند. که نیازمند ها هیروشدن قرار گیرد باید از قوانین، مقررات و 

(. در واقع امنیتی سازی 8۲۱: 8818 عاداله خانی،)باشد یم ها هیرواقدامات ضروری و خارج از 

                                                                 
1. Securization 
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نتیجه شکست دیپلماسی و بن بست سیاسی است امنیتی سازی کاربرد قوه قهریه و به 

 کارگیری ابزارهای نظامی را موجه سازد.

غیرامنیتی سازی  معنای گسترش دادن مرزهای سیاست معمول است. به 8یساز یغیرامنیت 

به حیطه  خارج سازی مسائل از دستور کار امنیت و بازگرداندن آنها فرایند عاارت است از

 مذاکرات سیاسی عمومی و کوشش در رفع اختالف و نیل به ماالحه سیاسی معمول است.

منجر به ادامه بحث در  شود ینمتهدید امنیتی عامل خاصی دیگر مشمول  اعالم اینکه موضوع یا

. بنابراین غیر امنیتی شدن نه از طریق مذاکره بلکه بواسطه شود یمخاوص صحت این اعالن 

(. در ۲6-۲7: 8816، آراس و کارکایا پوالت)دهد یمعدم وجود بحث و مذاکره در مورد آن روی 

کدامند؟ نظریه  دهند یمدن در آنها رخ که واحدهای که فرایند غیرامنیتی کر سؤالپاسخ به این 

ی همچنان دولتها را به صورت دو فاکتو در مرکز ساختار امنیت جهانی ا منطقهمجموعه امنیتی 

. مجموعه دهد یمو نیز به واحدهای دیگری غیر از دولتها هم اجازه  بروز و ظهور  دهد یمقرار 

ی غیرامنیتی را ها شیپوکه  داند یمهای ی دولتها و بازیگران غیردولتی را واحدا منطقهامنیتی 

  . در این میان نقش دولتهای قوی بیش از دیگر واحدهاست.دهند یمانجام 
و  شود یمغیر امنیتی سازی فرایندی است که یک مسئله یا موضوع از حوزه امنیتی خارج  

داخلی  سیاسی در سطح مسائل. امنیتی کردن ردیگ یمبدون ابهام در دستور کار سیاسی قرار 

. در شود یمی ا منطقهمنجر به سیاست خارجی غیر انعطاف پذیر و دشمن گرا در سیاست 

. کند یمصورتی که غیر امنیتی کردن راه را برای انعطاف پذیر نمودن روابط با کشورها هموار 

امنیت زدایی به قراردادن یک موضوع خارج از سیاست اشاره دارد که توجه همگان را از آن دور 

و به معنای به کارگیری موضوعی بدون ابهام و قرار دادن آن در دستور کار سیاسی  کند یم

 (.8۱6: 8816 اوالف نادسن،)باشد یم

. فرایند کنند یمکشورها همواره مسائل و عواملی را به منظور ایجاد یک هویت ملی امنیتی  

فرایندهاست گاهی  غیر امنیتی کردن عاارت از حذف یک مسئله یا عامل خاص از فهرست این

و تاورات تکان  کنند ینماوقات برخی تهدیدها دیگر ذهن و تاورات ما را کامالً به خود مشیول 

در واقع وقتی موضوعی در دستور کار . گرداند یم ها آنی را جایگزین قدرتمندترو  تر دهنده

 نااشد جایگاه واقعی آن به راحتی قابل تشخیص نیست.

                                                                 
1. Desecuritization  
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منطقه جویانه بازیگرانهای کنش همکاریاست که زمینه به شرایطی مربوط سازی،امنیت     

 کنون موضوعاتی از جمله تا راستای تحقق اهداف مشترک ایجاد شود. های بزرگ درای و قدرت

 ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ای، ایدئولوژیک وهای منطقهمنجر به تداوم جدال موازنه قدرت ناود

 کردند تا روندالملل تالش میبین قطای، بازیگران اصلی نظام در ساختار نظام دو است. شده

 8۳۳8 از سال کنند. المللی پیگیریبین های ساختاری واساس ضرورت ای را برامنیت منطقه

از جمله این  کار قرار گرفت. دستور ای درسازی منطقهامنیت های جدیدی برایبه بعد، رهیافت

برخی  از طرف این موضوع .کرد گرایانه اشارهاثاات دهای فرارویکر توان به تایینموضوعات می

زدایی در تنش فرا گیریبه طور مثال شاهد شکل شد. استقاال نیز ایاز کشورهای منطقه

 هستیم. سیاست خارجی ایران

 

 خصائل امنیتي منطقه خاورمیانه

جتماعی ماحث امنیت یکی از مهمترین مااحثی است که مرتاط با اوضاع سیاسی و ا 

و تهدیدات در منطقه خاورمیانه بویژه زیر مجموعه  ها چالشکشورهای خاورمیانه است بیشترین 

آن خلیج فارس وجود دارد. در واقع بحث از امنیت در خاورمیانه مساوی با در خطر افتادن بقاء 

ی منطقه است. منطقه خاورمیانه کانون بحران در جهان است و معمای ها دولتو حاکمیت 

در درون کشورهای  ها بحراننیت در منطقه در باالترین سطح وجود دارد از یک منظر ریشه ام

ی که به میدان کارزاری تادیل شده و هر کشوری به دناال افزایش قدرت ا گونهمنطقه است به 

رهای ز تهدیدات در خاورمیانه نقش متییخود و کاهش قدرت دیگران است. از سوی دیگر در برو

 ها اختالفو تقویت  ها تنشی باعث تشدید ا منطقهی فرا ها قدرته است حضور جهانی برجست

شده است از این رو تهدیدات در خاورمیانه در دو حوزه  ها تیقوممیان کشورهای منطقه و 

 .ردیگ یمی مورد بررسی قرار ا منطقهی و فرا ا منطقهتهدیدات درون 

 

 یا منطقهالف( خصائل امنیتي در سطح 

، اقتااد توسعه نیافته، گسترش سالحهای کشتار جمعیکشورهای منطقه، جنگ میان  

ی ضعیف و شکننده، بحران مشروعیت و هویت، رشد تروریسم ازجمله تهدیداتی است ها دولت

امنی مواجه شود و هیچ گونه نظام ه با حجم وسیعی از بی ثااتی و نامنطق اند شدهکه باعث 

ی پایدار و جامعی شکل نگرفته است با وجود اینکه امنیت امنیتی در راستای استقرار نظم امنیت
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و امنیتی سازی  ها بحرانکاری برای مدیریت  و دغدغه مشترک کشورهای منطقه است اما ساز

 شکل نگرفته و بین دولتها اختالف نظرهای جدی وجود دارد.
8ی کشتار جمعیها سالح     

یابی به به عنوان یکی از ابزارهای افزایش قدرت است. دست 

ی در مرحله اول برای جلوگیری از حمله دشمن و قدرت بازدارندگی و ایجاد ا هستهسالحهای 

در جهت به دست آوردن موقعیت و  ها سالحترس است. در مرحله بعد دست یابی به این گونه 

پرستیژ ملی است. چندین عامل باعث گرایش کشورها به سالحهای نا متعارف و متعارف در 

اورمیانه شده است از جمله آنها پرستیژ و جایگاه بهتر در منطقه و جهان، نیاز به کشورهای خ

بازدارندگی رقاا و دشمنان، وجود مسابقات تسلیحاتی میان کشورهای منطقه، بدبینی و بی 

اعتمادی به دوستان و عدم پیش بینی دشمنان آینده نیاز به کسب توانائی نظامی را افزایش 

 (.8۱۱: 8811 انی،داده است)جعفری ولد

ی تروریستی ابزاری خطرناک برای کشورهای ها گروهی کشتار جمعی با وجود ها سالح 

منطقه است. این بازیگران به دلیل غیر دولتی بودن و عدم احتیاط و اهداف خطرناکی که دارند 

ی جز تنش و نا امن اش جهینتکه  دهند یمرا در خاورمیانه گسترش  ها سالحاستفاده از این 

ی دیگر دارد گروهای تروریستی ها دولتکه با  دلیل رقابتی دولت ممکن است به نخواهد بود. یک

 توان یمبر علیه رقاا و دشمنانش مجهز کند. ریشه تروریسم را در خاورمیانه  ها سالحرا به این 

ی دینی در کشورهای نظیر عربستان، یمن و عراق دانست که افراطی گری را ها آموزشدر نوع 

ی تکفیری و داعش به ها گروه. در واقع بن الدن، القاعده و پیروان افیان و عربش و زنند یمدامن 

نوعی دست ساخته قدرتهای بزرگ به ویژه امریکا هستند که هدف اولیه از شکل گیری و 

ی مذهای یا ها تفاوتپرورش آنها جلوگیری از نفوذ شوروی در افیانستان بود آنها نه به خاطر 

بلکه به واسطه حضور  امریکا در عربستان محل دو مسجد)دار الشرفین( و کنترل این  فرهنگی

بر علیه امریکا تیییر  ها ینیفلسطکشور بر نفت اعراب و محاصره عراق و حمایت از اسرائیل علیه 

 (.(Busch,2003:p.236 موضع دادند

که تمامی کشورهای  گفت توان یممنطقه خاورمیانه کانون منازعات مرزی و سرزمینی است  

عضو منطقه با یکدیگر بر سر مرزها اختالف دارند و همین آینده منطقه را تیره و تار کرده است. 

جنگ بحران زا و جنگ زده بوده است.  یا منطقهخاورمیانه از جنگ جهانی دوم به این طرف 

عربستان و  اعراب با اسرائیل، جنگ ایران و عراق و جنگ عراق و کویت و در حال حاضر جنگ
                                                                 

1. Weapons of Mass-Destruction 
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 ها جنگی مهمی هستند که در این منطقه روی داده است. این ها جنگی از ها نمونهیمن تنها 

خود نمایانگر تعارض در منطقه خاورمیانه است اختالفات مرزی انعکاس ماهیت ماهم دولت در 

ان و منطقه است اختالفات میان مار و لیای، اردن و سوریه، مراکش و موریتانی، اسرائیل و لان

عربستان سعودی و یمن که ناشی از میراث استعمار و شکل گیری مرزهای مانوعی بدون 

توجه به فرهنگ و قومیت کشورها در منطقه بوده است. از نتایج صورت بندی اجتماعی نا 

ی قومی در داخل مرزها ملی کشورهای منطقه است به ها تنشهمگونی، وقوع برخوردها و 

ه واقعیتی انکار ناپذیر در زندگی مردم منطقه تادیل شده است در ی که این موضوع با گونه

بسیاری از کشورها غلاه نهایی یک گروه خاص به انحاارگرایی و سرکوب کل عرصه سیاسی 

میلیون نفر جمعیت خاورمیانه از  28۱بیش از (.Gurrand Harff,1994:p.7)انجامد یم

میت هر یک از اقوام از کشوری به کشور . پراکندگی، تعداد و اهشود یمچندین قوم تشکیل 

ی قومی یا وجود ندارند یا از ها تیاقلدر کشورهای مثل عربستان سعودی   .کند یمدیگر فرق 

در حالیکه تنوع قومی در بعضی از جوامع مانند ایران  نیستند. اهمیت چشمگیری برخوردار

از سالیان گذشته برای کسب  بیشتر است. بیش از دو ملیون اقلیت کرد در عراق وجود دارد که

 (.8۳8: 881۳ )سلیمانی،.کنند یمامتیازات گوناگون تالش 

 نیتأمنفت زمینه تحکیم موقعیت دولت عربستان سعودی را ایجاد و منابع الزم را برای  

ی یک بوروکراسی مدرن فراهم کرده است و اگر درآمدهای نفتی ناود دولت سعودی به ها نهیهز

قعیت خود را با تکیه بر درآمدهای حاصل از زیارت حج و مالیات ستانی از مو توانست یمسختی 

جمعیتی به شدت فقیر مستحکم کند ثروت نفت در خلیج فارس به تحکیم موقعیت و در برخی 

 ها دولتی مستقل منجر شده است در صورت ناود ثروت نفت این ها دولتموارد به پدیدار شدن 

 Luciani,2005:p.p)شدند یمو یا به سادگی ناپدید  دادند یمبه سختی به حیات خود ادامه 

ی قدرت دولت است در خاورمیانه اعتاار ها نشانه. مفهوم ملت که در جوامع مدرن از (85-87

ی اجتماعی دارای پایگاه مردمی و مورد پسند ها گروهی مدنی و ها انجمنندارد احزاب ، 

ی هستند ا لهیقای قومی و ساختارهاس دارای دولتمردان نیستند اکثر کشورهای حوزه خلیج فار

. رژیمی که از مشروعیت اند دادهو جامعه مشروعیت سیاسی حکومت را مورد پذیرش قرار 

سیاسی باالیی برخوردار است از توان بازدارندگی بیشتری در مقابل جنگ داخلی یا انقالب 

 (.۱۲: 881۳ برخوردار خواهد بود)لی جی مارتین،
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ب در طی سالهای اخیر لزوم توجه بیشتری از سوی کشورهای منطقه را تشدید بحران آ 

ی نفتی و ورود بیش از ها دانیمی خلیج فارس از طریق ها جنگ. نشت نفت در طول طلاد یم

تن نفت به آبهای  ها ونیلیمبشکه نفت در جریان حمله عراق به کویت و نیز نشت  ها ونیلیم

یی در افزایش آلودگی آبهای خلیج فارس داشته است. بسزا ریتأثخلیج فارس و دریایی عمان 

و  پردازند یمهم چنین عاور و مرور شناورهای که به حمل و نقل نفت خام و محاوالت نفتی 

درپی آن تخلیه مواد زائد مانند شستشوی موتور، فاضالب، آب توازن کشتی و بسیاری از موارد 

شده است. از سوی دیگر برخی از کشورهای  در منطقه ها یآلودگدیگر ساب بروز مداوم انواع 

منطقه برای افزایش وسعت سرزمینی و داشتن ساحل بیشتر و بدست آوردن منافع اقتاادی 

 .اند کردهحاصل از گردشگری اقدام به ساخت جزایر مانوعی در خلیج فارس 

ی است که ساخت دست بشر باشد و عوامل طایعی در ایجاد آن ا رهیجزجزیره مانوعی  

قشی نداشته باشد. در منطقه خاورمیانه امارات متحده عربی اولین کشوری است که تامیم ن

 82۲سال  8۱خود را برای استفاده از این نوآوری بشری اعالم کرد این کشور در نظر دارد طی

کیلومتر  82۱۱کیلومتر 6۱۱جزیره مانوعی را برپا کند و با پایان این پروژه امارات به جای

(. ساخت جزایر مانوعی از سوی 88۱: 8811 یار خواهد داشت)بنی اسد زاده،ساحل در اخت

امارات متحده عربی باعث تیییر در اکوسیستم خلیج فارس که باعث عدم تعادل زیست محیطی 

و کاهش وسعت خلیج فارس خواهد شد. مشکالت زیست محیطی تا حد زیادی نتیجه روند 

یت است و همین دو عامل ساب شده است که صنعتی شدن کشورها و افزایش بی رویه جمع

محیط زیست تخریب یابد. انسان به نیروی مقتدری تادیل شده است که باعث ایجاد شگفتی 

 (.78: 8816 گردیده است)امیدی، اش یهستی ها شهیردر حیات خویش و قطع 

 

 یا منطقهب( خصائل امنیتي در سطح فرا 

که درباره منطقه خاورمیانه ارائه شده است. ی ا واژه نیتر حیصح 8واژه کمربند شکننده 

مورد استفاده قرار داد کوهن از این واژه به  8۳۳۱ساموئل کوهن کمربند شکننده را در دهه 

عنوان جایگزینی در برابر فضایی امنیتی دوران جنگ سرد استفاده نمود. به عاارت دیگر کوهن 

منطقه خلیج فارس را در ساختار ی سیاسی، امنیتی و استراتژیک ها شاخصتالش داشت تا 

                                                                 
1. Shatter Belt 
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ی که رقابت ها حوزهامنیت خاورمیانه تحلیل و تایین نماید وی بر این اعتقاد بود که در 

ی وجود دارد همواره تنش و درگیری شکل ا منطقهقدرتهای بزرگ و منافع متعارض واحدهای 

یج فارس منافع ی امنیتی را ناشی از شرایطی دانست که در حوزه خلها یریدرگ. وی ردیگ یم

تابعی  ها یریدرگشرایطی که در آن  شود یممتعارض بازیگران سیاسی و قدرتهای بزرگ ایجاد 

موضوعاتی از  توان یمی حوزه کمربند شکننده را ها شاخصاز منافع استراتژیک است. از جمله 

 ی نظامی قدرتهای بزرگ و مقاومت نیروهایها گانی در استقرار یا مرحلهی ها جنگجمله 

 (. 887: 881۲ اجتماعی و سیاسی در حوزه منطقه خلیج فارس دانست)پوستین چی،

از ابتدای قرن نوزده به بعد قدرتهای خارجی با مداخله در منطقه خاورمیانه به ویژه خلیج  

این  اند کردهفارس و رقابت با یکدیگر برای سلطه بر منطقه موجاات نا امنی را در منطقه فراهم 

موقعیت استراتژیک منطقه و پس از کشف نفت برای سلطه بر منابع نفتی بوده  سیاست ناشی از

ی اصلی رقابت قدرتهای بزرگ بوده است. از سال ها حوزهاست. منطقه طی دو قرن اخیر یکی از 

تا پایان جنگ سرد هدف ایاالت متحده از حضور در منطقه مقابله با نفوذ کمونیسم،  8۳78

ی محافظه کار منطقه بوده است. ها میرژت، امنیت اسرائیل و حفظ امنیت برای صدور نف نیتأم

ی اقتاادی در جهان ها کیتیژئوپلبا فروپاشی شوروی و شکل گیری نظام چند قطای براساس 

ایاالت متحده عالوه بر اهداف پیشین درصدد برقراری سلطه بر منطقه خلیج فارس با استفاده از 

. از سوی دیگر باشد یمرل رشد اقتاادی رقاای خود نفت به عنوان سالح سیاسی برای کنت

ی دفاعی مشترک با کشورهای منطقه و دائمی ساختن ها مانیپایاالت متحده با منعقد کردن 

ی است. از جمله ا منطقهحضور نیروهای خود در منطقه همچنان به عنوان مهمترین بازیگر 

ر بیشتر نمایان شده است پیگیری سپتاما 88ی ایاالت متحده که بعد از حوادث ها یاستراتژ

دموکراسی سازی را  ها یغربطرح خاورمیانه بزرگ است بر مانای این طرح ایاالت متحده و 

استراتژی در جهت شکل گیری نهادها، ساختارها و ارزشهای متناسب برای ماارزه با 

 .اند کردهتایین  ها ستیترور

ست: اول آنکه منشاء و خاستگاه افراط طرح خاورمیانه بزرگ بر چند فرض اساسی استوار ا 

حوزه جیرافیایی  کند یمگرایی و تروریسم که منافع ملی غرب و امنیت بین الملل را تهدید 

طقه حاصل فقدان شمال افریقا، خاور نزدیک و خاورمیانه است. دوم آنکه وضع تهدید زای من

نامناسب زنان و وضعیت  ، سطح پایین دانش، عدم توسعه فرهنگی، جایگاهآزادی و دموکراسی

نامطلوب حقوق بشر است به عاارت دیگر توسعه نیافتگی و محرومیت مردم از حقوق سیاسی، 
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 جرائم، مهاجرت غیر قانونی و ، تروریسماقتاادی و اجتماعی باعث رشد افراط گرایی اسالمی

و معضالت  و سوم آنکه بهترین راه حل برای درمان مشکالت شود یمسازمان یافته بین المللی 

 ،فیروزآبادی توسعه همه جاناه در قالب اصالحات سیاسی، اقتاادی و اجتماعی است)دهقانی

8817: ۳6-۳۳.) 

 

 استراتژی امنیتي مشارکت جويانه ايران در خاورمیانه:

نظر  .دانست المللپردازان روابط بیننظریه های دائمیتوان یکی از دغدغهسازی را میامنیت  

منطقه خاورمیانه را باید یکی از مناطقی دانست  ت در ساختار نظام بین الملل،به اهمیت امنی

ن یاما شواهد و قرا بر خوردار است. یا امنیتی در آن از اهمیت قابل مالحظه یکردهایکه رو

امنیتی و روند برقراری آن در این منطقه با ثاات همراه ناوده  یکردهایکه رو دهند ینشان م

اصلی این حوزه جیرافیایی بوده است. وجود این  یها ازی از دغدغهاست و بحث امنیت س

به دالیل و  توان یویژگی از مالحظات امنیتی ناشی از عوامل و دالیلی است که از جمله م

ک خاورمیانه و منابع عظیم نفت و گاز در آن، تقویت حضور یتیموقعیت ژئوپل : عواملی چون

و  یا فرقه -قومی یها ، افراط گرایی، تنش در محیط پیرامونی ایران یا منطقه فرا یها قدرت

 .به یکدیگر اشاره کرد یا ضعیف و شکننده و عدم اعتماد بازیگران منطقه یها تروریسم، دولت

فوق با  یها نظر گرفتن تمامی عوامل و مؤلفه اات امنیتی موفق، مستلزم دریهرگونه ترت

ی ایران به عنوان یکی از بازیگران اصلی ها تیقابلظر به ن رویکردی تدریجی و فراگیر است.

رویکرد امنیتی مشارکت جویانه را برای جمهوری اسالمی ایران در برقراری  توان یمخاورمیانه 

 امنیت و روند اجرایی سازی آن شناسایی کرد.

 دتوانن یآن است که همه کشورها م مشارکت جویانهتفکر اصلی و مرکزی حاکم بر رهیافت  

نظامی  یها ییخاوص محدود کردن توانا امنیت نسای را از طریق پذیرفتن تعهدات متقابل در

بلکه  ابندی یدر این رویکرد امنیتی تنها دوستان و متحدان حضور نم برای خویش تأمین کنند.

که  فنی را بر رفتار خود خواهند پذیرفت یها تیاین است که دشمنان همان محدود فرض بر

و این کار به رغم وجود بی اعتمادی متقابل، امری شدنی است. همچنین  رندیپذ یدوستان م

قانونی و فنی، امتیازات متقابلی را نیز در بر خواهد  یها تیفرض بر این است که این محدود

قابل قاول  امنیتی نه از طریق سلطه بلکه برعکس از راه غیر یها نیاین الگو، تضم داشت. در

در رویکرد  .دیآ یهدف آنها کسب سلطه بر رقیاان است، به وجود م که ییها نشیکردن گز
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تعریف  یبه منزله ملک مشاع یا ندهیامنیتی ماتنی بر مشارکت و همکاری، امنیت به طور فزا

که قابل تقسیم نیست. این رویکرد کشورها را به دوست، متحد و دشمن تقسیم  شود یم

خواستار امنیت متقابل  ءمساوی است و همه شرکا، اما تهدیدات علیه همه بازیگران کند ینم

بیش از رویارویی بر مشاوره، بیش از بازدارندگی به اطمینان، بیش از پنهان این رویکرد  هستند.

تنایه بر ممانعت و بیش از یکجاناه گرایی بر وابستگی متقابل تأکید  شفافیت، بیش از کاری بر

 (.www.csr.ir:8816)واعظی،کند یم

تکاملی است و به وسیله طرحی بزرگ هدایت  یمنیت ماتنی بر همکاری فرایندتوسعه ا 

ای مجزا به اصول امنیت ماتنی بر از ابزارها که به گونه یا ، بلکه از طریق ایجاد مجموعهشود ینم

 یا ها حکومتی ها یمشامنیت مشارکتی به خط  .دیآ ی، به دست مکنند یهمکاری کمک م

 را ی که همدیگرها گروهتلقی رقاای سابق یا  که بازتاب طرز شاره داردی سازمان یافته اها گروه

 به روشهای کمتر روشهای کشمکش آمیز برای تیییر ها آن .آورند یمرقاای بالقوه به حساب 

سیاستی است که  امنیت مشارکتی اساساً نمایانگر به عاارت دیگر روند یمپیش  کشمکش آمیز

 سیاست امتناع از صرفاً اهرات صلح جویانه است وعمل نسات به کشمکش دارای تظ در

راه مذاکره در جستجوی راه حلهای عملی و همچنین تعهد به  نیست بلکه از تهدید خشونت یا

مشارکت  منیت ماتنی بر همکاری و(. ا۳1: 8816اوالف نادسن،)کنند یماقدام پیشگیرانه عمل 

که برای حفظ  ییها شیی، نظیر گرابین دولت یها در وهله اول بر ممانعت کردن از کشمکش

، متمرکز است. همچنین از امنیت ماتنی کنند یها کار م امنیت وضع موجود بین و درون دولت

این رویکرد به شنیده  .شود یها استفاده م بر همکاری برای حفظ امنیت افراد یا گروه در دولت

همکاری میان  عه گفت و گو وشدن صداهای غیردولتی نیز توجه دارد و عالوه بر تأکید بر توس

دولتی مانند نخاگان و  گوهای امنیتی غیر رسمی میان عناصر غیر ، گفت و یا منطقه یها دولت

 .دهد یدانشگاهیان را نیز مدنظر قرار م

مشارکتی و همیارانه ایجاد امنیت ماتنی بر رویکرد سازه انگاری است و از دل آن  رویکرد  

 انجام گرفته است. این الگو به موازات تداوم فرایندهای رئالیستی. فعال شدن گردد یاستخراج م

های شود، طایعی است که شاخصهمیارانه فعال می های امنیتکه نشانه بنابراین، هنگامی

رهیافت امنیت همیارانه بر این اعتقاد  کند. رئالیستی نیز بتواند کارکرد خود را حفظ امنیت

 ای در فضای آنارشی قرار دارند، اما عاور از آنارشیمنطقه ایهالملل و محیطنظام بین است که

زمانی که ذهنیت  گرفت. اساس الگوهای متنوعی از جمله رهیافت همیارانه شکل خواهد بر
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بازی  کند، شرایط معادله های ادراکی امنیتی تحلیلگران غلاهحوزه ماتنی بر آنارشی بر تمام

 کند تاایجاب می موضوع این کل خواهد گرفت.ش صفر اساس حاصل جمع جاری امنیتی بر

 زیرا بدون قدرت استفاده قرار دهند، افزاری را موردسطح بیشتری از قدرت سخت بازیگران،

قالب ذهنیت سنتی شکل گرفته  های امنیتی که درافزاری قادر نخواهند بود تا بر چالش سخت

های های امنیتی را در حوزهچالش ،کارگیری ابزار نظامی به هنگامی که غلاه کنند. است،

سازی دچار بحران شدهامنیت هایجیرافیایی افزایش دهد، نشانگر آن است که تئوری مختلف

های امنیتی مختلف بحران امنیتی در حوزه که بخشی از کرد تأکید توانکلی می طور به اند.

های ادراکی قالب زمانی که .است مناسب در رفتار امنیتی الگوهای درباره ناشی از درک نادرست

ای نیز دچار منطقه سازیامنیت باشد، امنیت برای پاسخگویی به شرایط موجود ناکارآمد

همه های حمایتامنیت رئالیستی، زمینه دهد.می فرسایش شده و مطلوبیت خود را از دست

 این رهیافت، د.به وجود آور گرا را های اقتدارجاناه آمریکا و جهان غرب از اسرائیل و دولت

به محیط امنیتی توسط بازیگران  های واکنش نساتای را افزایش داده و زمینهمنطقه تضادهای

زدایی در روابط کشورهای تنش هایدر چنین فرایندی، شاهد ظهور نشانه .است کرده را فراهم

 گرایی،همکاری توان دررا می های چنین روندیشاخص .میا خاورمیانه بوده گذار بر امنیت تأثیر

 یستاریا های هنجاری وحوزه های مشترک درفعالیت گسترش و سازی اعتماد سازی،شفاف

 ، پیشین(.واعظی)مشاهده کرد

 

الگوهای رفتاری همکاری جويانه، ديپلماسي مشارکتي و همبستگي استراتژيك 

 ی ايران:ا انهیخاورم

پذیری مشروط  ارکتی ایران در انعطافنمود الگوهای رفتاری همکاری جویانه و مش نیتر مهم 

خاورمیانه، مجموعه ایی چون شورای  یو تعامل با مجموعه همگرا یا این کشور در پروژه هسته

ایران در جیرافیای  یا هسته یها یدر بحث مربوط به همکار .ابدی یتجلی م خلیج فارس،

. اینکه چرا در دشو یبزرگ و منویات آنان نیز مربوط م یها خاورمیانه، بحث از قدرت

، دیآ یبزرگ پیش م یها قدرت ایران، بحث از نحوه تعامل با کشورها و یا هسته یها یهمکار

 یها به بیان دیگر قدرت .گردد یخاورمیانه با این گونه کشورها باز م یمسئله به ارتااط کشورها

ها،  قدرتخاورمیانه هستند و در حقیقت همسویی ایران با این  یبزرگ، همگرا با کشورها

که اصرار ایران بر  دهند ی. قراین نشان مسازد یخاورمیانه را نیز محقق م یکشورها یها خواسته
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خاورمیانه ایجاد کرده است که متعافب آن،  ینوعی نگرانی برای کشورها یا سر پروژه هسته

و بزرگ را نیز به همراه داشته است. پروژه ایران هراسی محافل عرب  یکشورها یها ینگران

 (.۲7 :881۱)مجتهدزاده،ا قابل ارزیابی استتخاورمیانه در این راس یبرخی از کشورها

گذشته تالش  یها برخی از استراتژیست های محافل عرب در سال و غربیهای  استراتژیست

ایران به  یا هسته یها تیتنظیم راهارد مشخای در مورد فعال گسترده و قابل توجهی را برای

صدد بودند تا الگوهایی را طراحی کنند که گزینه غیر خامانه در  آنان در اند. انجام رسانده

شرایط بحرانی  مطلوبیت بیشتری برخوردار شود. علت این امر ناشی از ارتااط با ایران از

. الگوهای غیر شد یم یا منطقه یها همچنین فضایی بود که منجر به تااعد جدال خاورمیانه و

 بزرگ ماین این نکته بود که مذاکره و همچنین یها قدرت ب وانعطاف پذیر غر خامانه و

هستند.  بین المللی یها و بحران یا ماالحه گرایی بهترین الگوها برای حل منازعات منطقه

درگیر از  یها ، بیانگر آن است که طرفردیگ یجاناه انجام م جاناه یا چند زمانی که مذاکرات دو

را  یچنین فرایند اختالفات برخوردارند. از سوی دیگر انگیزه الزم برای حل مسالمت آمیز

سیاسی، اقتاادی و  نمادی از همکاری برای ایجاد منافع مشترک در موضوعات مختلف توان یم

و یا  ابدی یافزایش م امنیتی دانست. زمانی که اختالفات دو کشور در مورد یک موضوع امنیتی

موضوعات فرعی دیگری در  در آن شرایط باید، رسند یاین که به مواضع متضاد و متعارضی م

جویانه بین کشورهای متعارض  دستور کار قرار گیرد تا زمینه برای ایجاد انگیزش همکاری

استااط کرد این است  توان یمی ایران ا هسته(. آنچه از استراتژی 8۲: 881۲ ،متقی)فراهم شود

هت توازن با اسرائیل است و اینکه ی برای ایران در جا هستهکه دستیابی به انرژی و فناوری 

ی جهت دفع تهاجم خارجی در نظرگرفته شده است و سند ا بازدارندهی به نیروی ا هستهانرژی 

ی و ا منطقهی را در جهت قدرت ا هستهنیز دستیابی به انرژی و فناوری  8۱۱۱چشم انداز 

. در واقع سازد یمرا موجه المللی  گذاری بر نظام بین ریتأثافزایش اعتاار بین المللی و توان 

 ی ایران پیرامون امنیت ، پیشرفت و اعتاار دور می زند.ا هستهاستراتژی 

ی زیست محیطی و هم چنین مشارکت اقتاادی مهمترین مظاهر و نمادهای ها یهمکار 

سند مربوط به الگوهای  نیتر مهم الگو سازی امنیتی در الگوی مشارکتی و امنیتی است.

 و ها برنامه زیست محیطی خاورمیانه مربوط به پروژه تحلیل یها در قالب برنامهمشارکتی ایران 

از فاصله  چهارم توسعه قالب برنامه در ایران محیطی زیست و اجتماعی فرهنگی، یها استیس

 جمله از و پایدار در پروژه زمانی، مالحظات مربوط به توسعه .باشد یم 2۱8۱ تا 2۱۱۲ یها سال
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 سوی بدنه حمایتی این پروژه از است. تادیل شده توسعه یاصل به ارکان یمحیط زیست مسائل

 سه در پروژه مزبور .گردد یتقویت م یالملل بین یها یونسکو به عنوان یکی از موثرترین سازمان

 توجه کانون در اقتااد جامعه، مردم، حوزه سه با و اجتماع و پشتیاان یها نظام طایعت، حوزه

 این در گیرند. قرار مطالعه مورد یکپارچه، گرا، کل یشناس روش اساس بر تا قرارگرفتند

 ساخت یبرا یاصول آن در و گرفت شکل زمین اجالس جمله از یعلم یها نشست چارچوب

 شناخت یکپارچه به رویکرد با تا شد مطرح یپایدار با توام و صلح با توام عدالت جهان یک

 )قدیری،بپردازد یجهان جامعه سطح در مه به مرتاط و پیچیده هم در مشکالت و مسائل

8817 :826.) 

 دربه ویژه  مشارکت همکاری جویانه ایران در بعد اقتاادی هایمهمترین نموداز  یکی دیگر 

 بزرگی چون آمریکا در میان است. یها . در اینجا نیز پای قدرتکند یمنمود پیدا زمینه انرژی 

 یپیداست، تعامل انرژی این کشور با کشورها انرژی ایاالت متحده یها استیهمانگونه که س

انرژی خود،  یها استیایاالت متحده آمریکا در تعقیب س حوزه خاورمیانه غیر قابل انکار است.

 کرده است نیاین منطقه را تأم یمتمادی در منطقه حضور داشته و امنیت کشورها یها سال

 (.87: 881۲ عسلی،)

از امنیت انرژی و دسترسی  یکه حفظ منافع آمریکا تابع دیآ یاینگونه بر معالئم از شواهد  

. برای حفظ این حوزه  مهم و حیاتی انرژی دو راهکار باشد یآسان به انرژی منطقه خاورمیانه م

 یراهکار نخست تعامل و ارتااط ماتنی بر حفظ منافع مشترک با کشورها :بیشتر وجود ندارد

ندگان انرژی در نو در گیری است. یکی از تولید کاین منطقه است و دومین راهکار رویارویی 

الگوی تعامل ایران هم در این حوزه مشارکت جویانه است که هم متضمن  این حوزه ایران است،

این الگوی مشارکت جویانه اگرچه همسو با  امنیت. نیاقتااد است و هم متضمن تأم نیتأم

منطقه است. موفقیت یا  یی کشورهااستراتژی انرژی آمریکا نیست اما همسو با سیاست انرژ

شکست هر گونه ترتیاات امنیتی خاورمیانه به طور وسیعی بستگی به ساختار اهداف و چگونگی 

از آنها استفاده  یا امنیت منطقه نیکارهایی دارد که برای تأموبا یکدیگر و ساز ءتعامل اعضا

که اقناع، ماالحه، . در این راستا، سیستم امنیتی مطلوب، سیستم جمعی است شود یم

ی الگوهای همکار پیداست که نشانگان از شواهد و دیپلماسی، احترام و حمایت از ارکان آن است.

حشمت زاده )امینت ناظر بر سیستم جمعی است نیدر حوزه انرژی و به جهت تأم جویانه ایران،

 (.8۱: 8818 و بهرورزی،
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ه نادر منطقه خاورمی ی تکفیری و داعشها گروه الگوی چهارم مربوط به ماارزه علیه تروریسم،    

ی مقاومت و در اواخر ترکیه نمودی از ها گروهاست در این مورد توافق روسیه، ایران، حزب اهلل و 

 8دیپلماسی مشارکتی و استراتژی مشارکت جویانه این کشورها جهت ماارزه با تروریسم است 

کننده در مذاکرات صلح سوریه توافق  کشور روسیه، ترکیه و ایران به عنوان کشورهای تضمین

را در سوریه کاهش دهند این توافق کمک زیادی به پیشارد راهکار سیاسی  ها تنشکردند که 

کرد ایجاد مناطق کاهش تنش موجب خواهد شد که تنش سوریه و ترکیه نیز کاهش پیدا کند 

داشته باشند. این توافق  و آنها تمرکز بیشتری برای مقابله با هرج و مرج در شمال شرقی سوریه

برای هموار کردن مذاکرات صلح و پایان دادن به جنگ شش ساله و پایان داعش  مؤثریک اقدام 

 و تروریسم است.
 

 تهديد زدايي و غیر امنیتي کردن الزام استراتژی امنیتي ايران

ی توریسی ترها گروهیابی  صدام قدرت بعد از جنگ ایاالت متحده علیه طالاان و حکومت بعث 

نظیر طالاان و القاعده که به ضرر جمهوری اسالمی ایران بود کاسته شده و تهدیداتی که به 

تا حدود زیادی دفع خطر  شد یمی سیاسی متوجه تمامیت ارضی کشورمان ها گروهوسیله این 

ی تکفیری نظیر ها گروهشده است. اما از سوی دیگر با رشد بنیادگرایی اسالمی و گسترش 

هدیداتی نظیر گسترش سالحهای کشتار جمعی، عملیات تروریستی و حضور نیروهای داعش و ت

و از سوی دیگر پیگیری دستیابی به انرژی  اند شدهخارجی به تهدیدات علیه بقای نظام تادیل 

برجام ی از سوی ایران با مخالفت کشورهای غربی و منطقه روبرو شده است که با توافق ا هسته

ی ایران به صورت غیر امنیتی درآمد هر ا هسته( تا حدودی مسئله مشترک )برنامه جامع اقدام

ی و توافق ا هستهچند با روی کار آمدن ترامپ رئیس جمهور جدید ایاالت متحده انرژی 

 که ییها میتحر وضع با متحده ایاالت جدید ی با چالش اساسی مواجه شده است. دولتا هسته

 یها شیآزما و منطقه در ایران نمایی قدرت بهانه به و ناوده ی هما هسته پرونده به مربوط لزوماً

 محروم یا هسته برجام اقتاادی مزایای از گیری بهره از را تا ایران کند یم تالش موشکی، عمالً

 .شود خارج برجام از تند، رفتارهای اتخاذ با وادار کنند را کشورمان و کرده

سوی امارات متحده و کشورهای خلیج فارس تهدید  و اختالف بر سر جزایر سه گانه نیز از     

که  اند شدهی امنیتی تادیل ها پروژهی و جزایر سه گانه به ا هسته. پرونده روند یمجدی به شمار 

تا جمهوری اسالمی ایران در وضعیت تهدید زدایی قرار  کند یمضرورت رفتار استراتژیک ایجاب 
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ی امنیتی ایران ها ضرورت کند یمزایش پیدا گیرد. در شرایطی که تهدیدات امنیت ملی اف

شکل جدیدی از رفتار استراتژیک به کار گرفته شود که ماتنی بر تهدید زدایی  کند یمایجاب 

ی رفتار استراتژیک ایران در عرصه بین ها شاخصیکی از  توان یماست. ضرورت تهدید زدایی را 

و شرایط ماتنی بر عدم  ابدی یمفزایش ی که تهدیدات امنیت ملی اها دورانالمللی دانست. در 

توانایی سازگاری بین المللی را  کند یمی امنیت ملی ایجاب ها ضرورت شود یماطمینان ظاهر 

اگر چه نظام  ابدی یمداشته باشد. زیرا بدون سازگاری بین المللی امکان تهدید زدایی کاهش 

ی ها نهیزمدارد. در صورتی که بین المللی در شرایط موجود ماهیت قیم مآب و همساز کننده 

ی سازگاری بین المللی فراهم شود در آن شرایط سطح تهدیدات ها ییتواناالزم برای حداکثر 

. حضور نیروهای امریکایی در منطقه به ساب تضمین امنیت انرژی و اسرائیل و ابدی یمکاهش 

در  کند یمیران حفاظت از کشورهای عربی در منطقه تهدیداتی را متوجه جمهوری اسالمی ا

. گام اول آن را باید در راستای ردیگ یماین میان تهدید زدایی امریکا از دو طریق صورت 

حداکثر سازی ارتااطات بین المللی از طریق هماهنگ سازی با هنجارهای بین المللی دانست. 

د. الگوی ی مداخله گری امریکا تلقی نموها نهیهزدومین الگوی تهدید زدایی را باید باالبردن 

اول در جهت حمایت از چند جاناه گرایی بین المللی در برابر یکجاناه گرایی امریکا سازمان 

اقدامی در راستای منارف سازی امریکا از  توان یمدهی شده است. در حالی که الگوی دوم را 

 (.7۱-77: 881۲ )متقی،ملیات تهاجمی تشدید یابنده دانستع

در  به ویژه 8۳۳۱ دهه در اواسط ها یاستراتژو  ها استیسی کردن تهدیدزدایی و غیر امنیت     

سازی  به الگوی جدیدی به نام اعتمادسالهای اخیر و با روی کار آمدن دولت اعتدال و تدبیر 

عناصر اصلی  باشد. المللی داشتهای و بینمنطقه ماهیت دتوانسازی می اعتماد یافت. ارتقاء

انتظارات فرهنگی و ارزشی  ها، هنجارها وسازی ایدهاهنگهم توان درسازی را می اعتماد

 سازی به همانامنیت یافت ایبنابراین تعادل هنجاری اهمیت و مطلوبیت ویژه کشورها دانست.

های دیگری از جمله تعادل هنجاری، شاخص است، تحت تأثیر قدرت که نیازمند توازن گونه

در این شرایط، فضای بین .ردیگ ینیز قرار م ساز مادهای اعتگیری از رژیمبهره سازی و اعتماد

رفتاری و  دچار نوسانات ای در خاورمیانه،از امنیت منطقه ییچنین الگو المللی برای تحقق

 اساسی بعد از حادثه گیری از فضایجورج بوش و بهره پیشدستانه جنگ تئوری شد. کارکردی

که تحقق امنیت همیارانه در خاورمیانه را با  موضوعاتی دانست توان در زمرهسپتامار را می 88

های اسالمی در خاورمیانه و بهرهگروه علیه تندرو شعارهای کرد. رو به رو مشکل و مخاطره
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این طرح در تعارض  شد. منجر به سازماندهی طرح خاورمیانه بزرگ تیییر رژیم گیری از الگوی

و خلیج  طرحی با امنیت همیارانه رض چنینتعا دلیل داشت. با سازماندهی امنیت همیارانه قرار

سیاست خارجی بوش  های قدرت محور درتأکید بر نشانه تواندر خاورمیانه را می فارس

از  داد.بقاء تشکیل می دانست. در این شرایط، موضوع اصلی کشورهای خاورمیانه را تالش برای

امید  توجه قرار گرفت، ا موردتیییر در رفتار امنیتی و سیاست خارجی آمریک که سیاست زمانی

که بهره دهند یشد. دیگر شواهد نشان م بیشتری برای سازماندهی طرح امنیت همیارانه فراهم

های هنجاری و رویکردهای قالب سازینزدیک تواند زمینهمی تحرک دیپلماتیک، گیری از الگوی

ن علت است که دیپلماسی به همی کند. موضوعات امنیتی را فراهم ادراکی مختلف در ارتااط با

 شود.می های مشترک تلقیدر محیط بحران، عامل تیییر ادراکات برای نیل به اهداف و سیاست

ای منطقه دیپلماسی است که شرایط سیاسی و ادراکی برای سازماندهی نهادهای ریتحت تأث

بلکه قادر  شوند،می ایجاد هاتنها برای حل و فال اختالف نهادهایی که نه شود.فراهم می

المللی های بینفعالیت ای را به موازاتهای درون منطقههمکاری از خواهند بود تا سطح جدیدی

 غیر قاعده رفتاری ساز تنظیم توان زمینهچنین نهادهایی را می تداوم فعالیت کنند. سازماندهی

ا برای نیل به ر تری از بازیگرانهای مشارکت طیف گستردهسوی دیگر زمینه آمیز و ازتاعیض

 آورد.می ای به وجودمنافع، امنیت، ثاات و موازنه در حوزه منطقه

 

 گیرینتیجه 

 جایی آن از اما ،رندیگ یم قرار جهانی امنیت متقابل وابستگی شاکه یک در کشورها تمامی 

 تهدیدهای با مقایسه در بیشتری تأثیر نزدیک، منشأ دارای نظامی و سیاسی تهدیدهای که

مجموعه  .است همراه مجاورت و نزدیکی با اغلب ناامنی حس رو  این از دارند، تر دوردست

ی شامل گروهی از کشورهاست که دارای نزدیکی جیرافیایی هستند و از لحاظ ا منطقهامنیتی 

امنیتی به همدیگر وابسته هستند هر گونه تیییر در موقعیت هر یک از اعضاء موقعیت سایرین 

. منطقه خاورمیانه از جمله مناطقی است که شکل گیری دهد یمر قرار را نیز دستخوش تییی

که این  دهد یم. تاریخ امنیتی خاورمیانه نشان کند یمی بر آن داللت ا منطقهمجموعه امنیتی 

ی ژئوپلیتیکی در شرایط بی ثااتی، نا امنی، بحران و ها حوزهمنطقه جیرافیایی بیش از سایر 

ی، اختالفات سرزمینی، ا مرحلهی ها یریدرگی، ا منطقهی ها جنگتعارض قرار داشته است. 

ی دانست که ضرورت مطالعه ها مؤلفهدر زمره  توان یمی پایان ناپذیر و تکرار شونده را ها بحران
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شاخص بحران  نیتر یاصل. کند یمی را اجتناب ناپذیر ا منطقهی امنیت ها شاخصدائمی درباره 

ی قابل مالحظه است کشورهای ا منطقهمنی نسات به محیط ی از جمله احساس نا اها نشانهدر 

خاورمیانه نه تنها نسات به بازیگران بین المللی احساس تردید دارند بلکه محیط همجوار خود 

 امنیت یها مجموعه در ایران امنیتی و مالحظات . مسائلدانند ینمرا نیز امن و مطلوب 

 مختلف کشورهای با ایران مناساات که شود یمه مشاهد رو، ی افزایش یافته ست. از اینا منطقه

 حضور نیز و اوراسیا در قفقاز و مرکزی آسیای تا شرق گرفته در هند و پاکستان و افیانستان از

 نکته ی اساسی مواجه شده است.ها چالشبا  خاورمیانه شامات و فارس، خلیج در ایران نفوذ و

 استنااط کرد این است که توان یمه خاورمیانه ی منطقها لیتحلتجزیه و  از که یا کننده نگران

 و همراهی تعامل گذشته یها سال طی سنتی صورت به که نیروهایی و کشورها عالئم واگرایی

ایران، ترکیه، عربستان، قطر و  .بروز و ظهور کرده است اند داشته ایران اسالمی جمهوری با

 در تالفات اساسی وجود دارد تیییراتامارات از جمله قدرتهای منطقه هستند که بین آنها اخ

 از آنها و شده کشور دو این در ها استیس تیییر قطر موجب و عربستان در قدرت باالیی سطوح

 و شدند تادیل ماجراجو و گیرنده تامیم بازیگرانی به ای فرامنطقه بازیگران با بازیگری همراه

 در ر این میان اولویت عربستاند .دارند اثرگذار و مستقل خارجی سیاست از در پیروی سعی

 یها گروه دفع تهدید سپس و عربی یها نیسرزم در ایران نفوذ گسترش با مقابله اول وهله

 عربی و کشورهای آفریقا شاخ به چشم بعدی مرحله در و است مادری سرزمین در افراطی

 ریاض و یافت یا تازهنمود  یمن بحران در ایران علیه سعودی عربستان دارد. اقدامات آفریقایی

 از تا کند یم توصیف تالیغ و آفریقا شاخ به آن تسری احتمال معنای به را یمن در بحران ادامه

 .آورد دست به ایران علیه را دیگر کشورهای همراهی طریق این

 به را خود کنونی، قدرت شرایط با تواند می ایران ساله، 2۱ انداز چشم تحقق راستای در 

 نزد در انگاره نوع این ایجاد با و سازد مطرح جهانی و ای منطقه عرصه در تمثا بازیگری عنوان

 سایر سوی از خود ای منطقه قدرت و نقش پذیرش باعث ای فرا منطقه و ای منطقه بازیگران

 های چارچوب تعریف در ایران ابتکار و گری کنش گرو در هدف این تحقق. شود ها دولت

 برای اقدامی که ایران یا هسته است مسأله آفرین عتمادا و تعاملی فضایی و در ای منطقه

 امنیت که است شده تادیل اورژانسی و امنیتی ی مسأله یک به است، آمیز مسالمت ی استفاده

 آنکه از بعد شود، گفته اگر که نااشد راه بی شاید .است داده قرار ماهمی شرایط در را خاورمیانه

 بسیار تالش عرب، و غرب دول کرد، پیدا ارتقاء ایران یا طقهمن جایگاه عربی بهار تحوالت اثر در
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 الملل و هژمون بین نظام .دهند جلوه خطرناک را ایران یا هسته یها تیفعال که کردند بیشتری

و کشورهای  دهند یم نشان واکنش کنند یم را دناال ایدئولوژیک اهداف که در برابر کشورهای

به هر میزانی  کنند یمهستند را با تهدیدات متعددی روبرو  را که دارای ساختارهای ایدئولوژیک

 تشدید رغم . بهابدی یمکه مداخله امریکا افزایش پیدامی کند موقعیت و جایگاه ایران تنزل 

 مساعدت عربستان، محوریت با ستیزانه ایران یها ائتالفایجاد  و منطقه در ستیزی ایران فضای

 بر حاکم فضای در مجموع، ی،ا هسته توافق شدن اجرایی ددر رون کشور این کارشکنی و آمریکا

 صد از بیش توجه قابل و معنادار حضور آمریکاست. ضرر به ی بزرگها قدرت و جهانی جامعه

 و آمریکا انزوای از یا گوشه روحانی آقای دولت کار به آغاز و مراسم تحلیف در خارجی هیئت

 .کند یم بازنمایی را ایران المللی بین و گسترده تحریم یها ائتالفاحیای  در آن شکست

 در جهت ایران اسالمی جمهوری به تواند یم با جهان مؤثرو  سازنده بر این اساس تعامل 

جمهوری  امنیتی استراتژی بایستی که کند آنچه انداز کمک سند چشم اهداف به دستیابی

 در جهت  و دیپلماسی خارجی سیاست دستگاه که است بچرخد این آن بر پایه اسالمی ایران

 برای مشارکتی امنیت .تیییر دهد همکاری به از رقابت بر آید و رفتار دولتها را تهدید زدایی

و در  است شده طراحی و اجتماعی و اقتاادی سیاسی موضوعات وسیع طیف ایجاد پیوند بین

 منطقه ایکشوره را در بین اعتماد متقابل و توافق ، همکاریگفتگو از طریق که است آن پی

 ایجاد کند.
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