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چکیده
روندهای جهان کنونی به گونه ای است که الگوهای کنش های متقابل ،همواره در حال باز تولید هستند .این امر
ایجاد چارچوبی از محدودیتها و ف صتها را امکانپذی میسازد که کشورها و دولتها باید خود را با آن سازگار کننرد.
ارزیابی علمی ،تحلیل و تبیین چالش ها ،ف صتها ،آسیبها و تهدیدها ،مبتنری بر «نگ شری واقر بینانره» ضر ورتی
انکارناپذی است که ه کشور الگوی رفتاری خود را مبتنی ب آن تدوین و پیگی ی کند .شناخت واقعی از قابلیت هرا و
امکانات واحد ملی از یکسو و از ط ف دیگ  ،ت سیم اهداف و مناف معطوف به تأمین امنیت ملی ،ب اساس واقعیتها و
هستها و نه آنچه که باید باشد ،اصلی است که چ اغ راهنمای ه بازیگ بینالمللی محسوب می شود.
کلید واژهها
امنیت ،محیط امنیتی خاورمیانه ،نگاه به ش ق آم یکا ،درونی سازی قدرت.

* دانشآموختة دکت ی جغ افیای سیاسی ،گ وه جغ افیا ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته ان م کز ،ته ان ،ای ان (نویسنده مسئول)
Saeid.h1355@Gmail.Com
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مقدمه
نظ به اهمیت امنیت در ساختار نظام بین الملل ،منطقه خاورمیانه را باید یکی از مناطقی دانست که
رویک دهای امنیتی در آن از اهمیت قابل ملاحظه ای ب خوردار است .بسیاری از تهدیدات امنیتی ریشه در
منطقه دارد .کشورهای منطقه به این تهدیدات دامن می زنند و از سوی دیگ به دلیل ویژگی های
ژئوپلیتیک و مناب س شار نفت در خاورمیانه ،قدرتهای منطقه ای نقش چشمگی و موث ی در ب وز تهدیدات
امنیتی دارند.
ای ان در سالهای اخی در محیط امنیتی خاورمیانه با معضلات امتیتی مت اکمی مواجه بوده است که
سعی در رف آنها دارد .با توجه به تلاش کشورهای منطقه مبنی ب تعمیق حضور قدرت های ف امنطقه ای و
عدم واگذاری نقش فعال به ای ان ،این کشور راهب د امنیت منطقه ای خاص خود را ب ای مدی یت بح ان
های خاورمیانه در پیش گ فته است .راهب د امنیت منطقه ای ای ان به دلیل موازنه قوای حاکم ب خاورمیانه
و کنار گذاشته شدن از مدی یت امنیت منطقهای ،در قالب درونی سازی قدرت شکل گ فته است .مهمت ین
ویژگی های این راهب د ،حضور فعال در تح کات سیاسی حلقه های امنیتی فوری و غی فوری ،دفاع فعال
تهاجمی و تقویت توان بازدارنده دفاعی است .مهمت ین اهداف این راهب د؛ مقابله با ت وریسم تکفی ی ،ایجاد
توازن در ب اب ائتلاف های ضد ای انی و مقابله با راهب د نیابتی سیاست خارجی آم یکا در منطقه است.
از ابتدای پی وزی انقلاب اسلامی ای ان تاکنون ،محور و کانون اصلی سیاست های منطقه ای ای ان در
خاورمیانه و غ ب ای ان بوده است .در تمام این مدت بهصورت موردی و مقطعی به دیگ مناطق پی امونی
ای ان توجه و نگاه می شد.
دلیل اصلی تم کز ب محیط پی امونی ای ان در غ ب کشور این بود که یا ب مبنای شواهد عینی و یا ب
مبنای ب داشت و تصور تصمیم گی ان ای ان این ارزیابی وجود داشت که تهدید علیه مناف و امنیت کشور در
غ ب کشور ق ار دارد و یا اینکه مناف ای ان در محیط غ ب آسیا بیشت قابلیت و پتانسیل تحقق دارد .تم کز
و توجه یادشده ب کشورهای چون ع اق ،ع بستان ،سوریه ،لبنان و موضوع فلسطین سبب شد که نسبت به
تحولات در حال وقوع در دیگ مناطق غفلت صورت گی د .با توجه به تحولات صورت گ فته و تحولات در
حال وقوع ض وری است بخشی از توجه دستگاه سیاستگذاری کشور ب مناطق دیگ مانند منطقه قفقاز،
آسیای م کزی ،افغانستان و پاکستان در ش ق کشور و ب خی کشورهای دیگ متم کز شود.
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 .1بیان مسئله
پایان جنگ س د و وقای متعاقب حادثة  11سپتامب  ،1001تأثی ات عمیقی ب روابط بینالملل و نظام
حاکم ب جهان داشت .مؤلفههای قدرت پس از سال  1001به شدت دگ گون شرد و مفاهیم رئالیستی
قدرت نظامی ،تمایزهای ایدئولوژیکی و ائتلاف ژئوپلیتیکی اسراس شکل بخشی به محیط امنیتی جدید ق ار
گ فت .ب این اساس ،پتانسیل شکلگی ی قدرتهای رقیرب ،سبب ه اس قدرتهای بزرگ ،بهویژه در
مناطق ژئوپلیتیک و ژئواست اتژیک حساسی مانند غ ب آسیا شد .ای ان کشوری تأثی گذار و خواهان سهمی
از توازن قدرت در منطقة غ ب آسیاست .راهب دهای منطقهای ای ان ،مانند ه پدیده و ف ایند سیاسی دیگ ،
در خلأ شکل نمیگی د ،بلکه معلول بست  ،بافت و ش ایط اجتماعی ،ف هنگی ،جغ افیایی و اقتصادی خاص
خود است .ای ان از نظ موقعیت جغ افیایی و ژئوپلیتیکی ویژگیهای خاصی دارد که عملک دهای آن را
تحت تأثی ق ار میدهد؛ به گونهای که این کشور در سی تحولات راهب دی ،بخش مؤث ی از راهب دهای
جهانی است و این ام سبب شده تا تحولات بینالمللی نیز ب رفتار و سمت گی یهای راهب دی در سیاست
خارجی این کشور بسیار مؤث باشند.
با توجه به ش ایط پیچیدة دوران سیالیت در نظام بینالملل و موقعیت ای ان در منطقه ،مطالعة محیط
امنیتی جدید ای ان موضوعیت و اهمیت مییابد؛ اما هنوز هیچ پژوهش علمی در این زمینه صورت نگ فته
است؛ به همین دلیل راهکارهای ای ان ب ای مقابله با این تهدیدات جدید ناشناخته باقی مانده است؛ بناب این
مسئلة اصلی این پژوهش ض ورت تغیی نگاه در سیاست های منطقه ای ای ان است .ام وز مناب تهدید علیه
ای ان نه در مناطق دورت بلکه در م زهای کشور واق شده است .این تهدیدات علاوه ب اینکه مناف اقتصادی
ای ان را هدف گ فته ،به دنبال خلق تهدیدات امنیتی علیه کشور است .لذا باید توجه و تم کز دستگاه
سیاست خارجی و نهادهای امنیتی ب کل محیط پی امونی ای ان تقسیم شود و نه اینکه ب منطقه یا کشور
خاص مبتنی شود.
 .2اهمیت و ضرورت تحقیق
این تحقیق اهمیت دارد؛ زی ا نتایج آن میتواند موجب شناخت دقیقت مسئولان و سیاست گذاران
کشور به تحولات در منطقه شود .همچنین موجب شناسایی راهکارهای متوازن سازی قدرت ای ان در
منطقة غ ب آسیا شده و بست ارتقای قدرت منطقهای ای ان را ف اهم نموده و سبب کاهش هزینهها و
چالشهای ژئوپلیتیکی و منطقهای ب ای ای ان شده و مسی اعتلای ای ان در منطقه را هموار میکند.
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 .3روششناسی پژوهش
هدف تحقیق حاض  ،شناخت محیط امنیتی خاورمیانه با معضلات امتیتی مت اکمی است که خارج
نزدیک ای ان را در ب گ فته است .سؤال تحقیق این است که ای ان در محیط امنیتی جدید خود نیازمند
چه الزاماتی است؟
ف ضیة مط ح شده این است که به نظ میرسد مهمت ین الزام ای ان ب ای توازن قدرت در منطقة غ ب
آسیا عبارت است از درونی سازی قدرت.
این پژوهش تک متغی ه و از نوع کارب دی و روش انجام آن توصیفی و موردی -زمینهای است .ابزارهای
گ د آوری اطلاعات در ب رسی موضوع نیز کتابخانهای است .روش تجزیه و تحلیل بهصورت تحلیل محتوا
بوده و ب ای روایی و پایایی آن تلاش شده است از مدارک و مناب م تبط و معتب و دست اول استفاده شود.
جامعة آماری تحقیق همة اسناد و مدارک م تبط با موضوع است و دادههای مورد نیاز به روش کیفی تحلیل
محتوا تجزیه و تحلیل شدند.
.4مبانی نظری و ادبیات تحقیق
 .1-4نظریه رئالیسم

1

نظ یات و رهیافت های روابط بین الملل به صورت دو ج یان مجزا می باشد.یک ط ف ج یان اصلی
است که شامل دو رهیافت لیب الیسم و رهیافت رئالیسم بوده و در مقابل رویک د انتقادی ق ار دارد که نظ یه
های پست مدرنیسم،فمنیسم،سازه انگاری و ...را در ب می گی د ،که به مقابله با ج یان اصلی می پ دازد که از
لحاظ هستی شناسی،مع فت شناسی و روش شناسی ج یان اصلی را مورد سوال ق ار می دهد.
نظ یههای رئالیستی که گاه از آنها به صورت مکتب اندیشهی سیاست قدرت یاد میشود( ،قوام:1831 ،
 )97از آغاز شکلگی ی رشتهی روابط بینالملل نظ یهی غالب سیاست جهانی بودهاند(.بیلیس:1835 ،
 )880به عقیده واقعگ ایان ،ذات و س شت انسان ش است و انسان پیوسته در پی کسب مناف  ،افزایش
قدرت و تأمین امنیت خود میباشد ،بناب این چون قدرتجویی پدیدهای طبیعی است ،جنگ ،ستیز و
اختلاف نیز پدیدهای طبیعی ،ذاتی و همیشگی محسوب میگ دد .واق گ ایی  ،اساساً محافظهکار ،عینیتگ ا
و محتاط است و دیدگاهی بدبینانه نسبت به سیاست بینالملل دارد .سیاست داخلی را از سیاست خارجی
منفک میداند و سیاست بینالمللی را کشمکشی دائمی ب ای دستیابی به قدرت در محیطی ه ج و
Realism
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م جگونه میپندارد .واق گ ایان معتقدند در یک نظام بینالمللی غی متم کز ،میان دولتهای ملی از حیث
قدرت و تواناییها ،تفاوتهای بسیاری وجود دارد .واق گ ایان مهمت ین عنص قدرت را «قدرت نظامی»1
میدانند و «توازن قوا» 1را اساسیت ین وسیله تنظیمکننده ب ای جلوگی ی از دستیابی یک بازیگ به ب ت ی
و استیلا تلقی میکنند .در رهیافت واق گ ایی ،اقتصاد ،جغ افیا ،سیاست ،ف هنگ در مسائل امنیتی از آن رو
مهم شناخته میشوند که میتوانند در عامل نظامی تأثی گذار باشند (.قوام)97 :1831 ،
مهمت ین مبانی تئوریهای رئالیستی روابط بینالملل بهطور خلاصه عبارتند از :دولت بازیگ اصلی در
نظام بینالملل (دولتگ ایی)؛ و هدف اصلی در سیاست بینالملل بقا 8است؛ و از آنجایی که ب خلاف ساختار
داخلی ،ساختار بینالملل آنارشیک است لذا در این ساختار ه ج و م جآمیز خودیاری 1الزاما قاعدهی عمل
است؛ (مشی زداه) 91- 70 :1831 ،و اصولا ،ب خلاف آرمانگ ایی ،انقلاب و تحولِ بارز و بنیادین در نظام و
سیاست بینالملل بیمعناست ،زی ا به علت آنارشیک بودنِ ساختارِ نظام بینالملل ،کشورهای انقلابی نیز
همانند بازیگ ان عادی به جستجوی تامین مناف  ،افزایش قدرت و تامین امنیت ب ای خویش ب خواهند آمد.
(دوئ تی ؛ فالتزگ اف )111 :1833 ،تئوریهای رئالیستی روابط بینالملل در ق ن بیستم سی تکامل خود را
ادامه دادند و از درون آنها نظ یههای «رئالیسم ساختاریِ» 5والتز 1و «رئالیسم نئوکلاسیک»9گیدئون
رز3متولد شدند که توانستند تحلیل متفاوتت ی از تحولات و ابعاد نظام بینالملل ارائه نمایند( .مشی زداه،
)91- 70 :1831
نئورئالیسم اغلب رئالیسم ساختاری نیز نامیده میشود در اواخ دهه  1790شکل گ فت و میتوان آن را
بیش از ه چیز تلاش ب ای علمی ک دن واق گ ایی دانست .پژوهشگ ان مطالعات امنیتی دو ب داشت از
نوواق گ ایی را بهصورت واق گ ایی تهاجمی و واق گ ایی تدافعی ارائه میکنند .واق گ ایان تهاجمی معتقدند
که قدرت نسبی ب ای دولتها از اهمیت بیشت ی ب خوردار است و واق گ ایان تدافعی جنگ را ناشی از
نی وهای غی عقلایی یک جامعه میدانند .بهطورکلی از دیدگاه نوواق گ ایی ،امنیت ملی یا ناامنی تا حد
زیادی حاصل ساختار نظام بینالملل است .این تفک  ،در دوران جنگ س د غالب بود (.سازمند و قنب ی،
.)1 :1871
1
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این تئوری ضمن تأکید ب فقدان اقتدار م کزی (آنارشی) در نظام بینالملل ،سطح تحلیل را نظام
بینالملل ق ار میدهد و معتقد است که ساختار نظام بینالملل ،نوع و قواعد بازی را مشخص میکند.
درحالیکه رئالیستهای کلاسیک ،ریشههای قدرت را بیشت در طبیعت انسان جستجو میکنند،
نئورئالیسمها به نبود اقتدار م کزی و آنارشی در نظام بینالملل اشاره دارند که انباشت قدرت را ب ای بقای
دولتها ض وری میکند .قدرت ،کانون توجه نئورئالیسم است اما جستجوی قدرت مانند رئالیسم کلاسیک
بهمثابه هدفی درخور ،موردتوجه ق ار نگ فته و از طبیعت انسانی ناشی نمیشود بلکه دولتها همیشه ب ای
بقای خویش به دنبال قدرتاند .بناب این در نظام بینالملل ،رفتار دولتها نسبت به یکدیگ ب پایه نبود اقتدار
م کزی تنظیم میشود .اصل نظمدهنده نظام بینالملل ،دولتها را وامیدارد تا بدون توجه به میزان ظ فیت
خود به وظیفه اولیه خویش یعنی تقویت قدرت نظامی و خودیاری اقدام کنند .در این ف ایند ،دولتها
میآموزند که ضمن اتکا به خود و بیاعتمادی نسبت به دیگ ان ،از ط یق انباشت امکانات ب ای جنگیدن
علیه یکدیگ  ،امنیت خویش را حفظ نمایند(عباسی.)580 :1870 ،
این سؤال که آیا هدف اصلی دولتها ایجاد امنیت است یا افزایش قدرت  ،باعث شکلگی ی دو گ وه در
میان رئالیستها شده است :رئالیستهای تدافعی 1و رئالیستهای تهاجمی(.2بلیس و اسمیت.)818 :1838 ،
در رئالیسم تدافعی دغدغه امنیت اساسیت ین مسئله است .بهعبارتدیگ نگاه رئالیستهای تدافعی
نگاهی کاملاً امنیتی است و در کنار رئالیسم تهاجمی ،مطالعات روابط بینالملل را به سمت امنیتی شدن
سوق داده و درواق این دو رویک د درصدد پاسخ به معمای امنیت در نظام آنارشیک بینالمللی ب آمدند.
سؤال اصلی ب ای این گ وه از رئالیستها این است که چه مقدار از قدرت ب ای دولتها لازم و یا کافی است؟
و یا اصولاً دولتها چه زمانی بایستی به بیشینهسازی قدرت رویآورند .پاسخهایی که به این پ سش
دادهشده این دو نحله رئالیستی را متمایز ساخته است.
رئالیستهای تدافعی نیز به رابطه میان آنارشی و استلزامات نظام بینالملل از یکسو و رفتار دولتها از
سوی دیگ توجه دارند اما این رابطه را پیچیدهت میبینند .ب خلاف واق گ ایی تهاجمی ،ف ض واق گ ایی
تدافعی این است که آنارشی بینالمللی معمولاً خوشخیم است؛ یعنی امنیت چندان نایاب نیست.درنتیجه
دولتها که این را درمییابند رفتاری تهاجمی نخواهند داشت و تنها در ش ایطی که احساس کنند تهدیدی
علیه آنها وجود دارد نسبت به آن واکنش نشان میدهند و این واکنش نیز اغلب در سطح ایجاد موازنه و
Defensive Realism
Offensive Realism
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بازداشتن تهدیدگ است و تنها در ش ایطی که معضل امنیت خیلی جدی شود واکنشهای سختت ی به
شکل ب وز تعارضات رخ خواهد نمود.بهعبارتدیگ دولتها زمانی اقدام به گست ش نفوذ و افزایش قدرت
خود میکنند که احساس ناامنی کنند .ب این اساس حضور دولت در خارج از م زهای ملی فقط در ش ایط
تصور ناامنی صورت میگی د .بناب این امنیت در نگاه تدافعیها ب اب است با ب خورداری از قدرت کافی ب ای
ایجاد موازنه .تا جایی که موازنه ب ق ار است امنیت نیز وجود دارد .اگ کشوری قصد ب هم زدن امنیت و
موازنه را داشته باشد کشورها بایستی جهت کسب امنیت ،اقدام به افزایش قدرت و دستیابی به موازنه
جدید نمایند( .ب زگ )111 :1833 ،
تدافعیها نیز همانند تهاجمیها ب این باورند که مخاصمه در ب خی ش ایط اجتنابناپذی است .زی ا
دولتهای متجاوز و توسعهطلبی وجود دارند که نظم جهانی را به چالش میکشند و نیز ب خی از کشورها
تنها در راستای تعقیب مناف ملی خود ممکن است درگی ی با دیگ کشورها را اجتنابناپذی کنند .تأکید
استفن والت ب اهمیت "موازنه تهدید" 1بهجای موازنه قدرت است .تهدید در نگاه او عبارت است از :ت کیبی
از قدرت تهاجمی دولت ،توانمندیهای نظامی ،نزدیکی جغ افیایی ،و نیات تجاوزکارانه احتمالی آن .پس
ص ف قدرت مهم نیست و سای عوامل نیز مهماند .بهعبارتدیگ آنچه در روابط میان دولتها حائز اهمیت
است ب داشت آنها از یکدیگ بهعنوان تهدید است و نه ص ف میزان قدرت ه یک از آنها .از سویی دیگ
امنیت در ش ایطی در نظام افزایش خواهد یافت که ایجاد موازنه به هنجار بدل شده باشد ،و ایدئولوژی تأثی
زیادی نداشته باشد .دولتها در ب اب آن دسته از دولتهایی دست به موازنه میزنند که تهدید فوری نسبت
به موجودیت یا مناف آنها بهحساب آیند(.ب زگ )115 :1833 ،
نظ یهی رئالیسم تهاجمی ،مدعی آن است که هدف نهایی همهی دولتها این است که به جایگاه
هژمونیک در نظام بینالملل دست یابند .طبق این دیدگاه  ،دولتها همواره به دنبال قدرت بیشت هستند و
اگ ش ایط مناسب باشد خواستار آن هستند تا توزی قدرت را تغیی دهند(بلیس و اسمیت.)811 :1833 ،
از دیدگاه جان می شایم  ،دولتها در جهانی زندگی میکنند که س شار از تهدیدات است و
واحدهاییاند که تمایل دارند قدرت خود را به حداکث ب سانند تا بتوانند به بقای خود ادامه دهند .هدف
اصلی ه دولتی آن است که سهم خود را از قدرت جهانی به حداکث ب ساند ،که این به معنای کسب قدرت
به زیان دیگ ان است .درست است که در طول تاریخ روابط بینالملل شاهد تنشزدایی هم بودهایم ،اما
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اینها همه تلاشهایی بوده ب ای ایجاد ف صت و استفاده از آن در موقعیتی بهت  .به نظ می شایم دلیل
اصلی قدرتطلبی دولتها را باید در سه چیز جستجو ک د:
 .1ساختار آنارشیک نظام بینالملل ؛
 .1توانمندیهای تهاجمی که همهی دولتها از آن ب خوردارند ؛
 .8و عدم اطمینان در مورد نیات و مقاصد دشمن( .مشی زاده)181: 1831 ،
 .2-4مفهوم «امنیت»1

تع یف ف هنگ های لغات از «امنیت» ،عبارت است از :در مع ض خط نبودن یا از خط محافظت
شدن« .امنیت» همچنین عبارت است از :رهایی از ت دید ،آزادی از اضط اب و بیمناکی ،و داشتن اعتماد و
اطمینان موجه و مستند .امنیت خواه ف دی ،ملی یا بین المللی ،در زم ه ی مسائلی است که انسان با آن
مواجه است .امنیت به صورت وسی  ،در مفهومی به کار گ فته شده است که به صلح ،آزادی ،اعتماد،
سلامتی و دیگ ش ایطی اشاره می کند که ف د و یا گ وهی از م دم احساس آزادی از نگ انی ،ت س ،خط یا
تهدیدات ناشی از داخل یا خارج داشته باشند(.ربیعی )11 :1838 ،از سوی دیگ  ،امنیت پدیده ای متأث از
مؤلفه های مادی  -ذهنی به شمار می آید که دیگ چونان دوران جنگ س د ،نمی توان آن را در ذیل
ملاحظات نظامی تع یف نمود (.مکین لای ؛1831؛ ).57
واژه ی امنیت ابتدا در ادبیات سیاسی آم یکا شدیدا متداول گ دید .سپس تغیی ات مهمی که پس از
جنگ جهانی دوم در سیاست بین الملل پدید آمد ،موجب شدند این مفهوم کارایی بیشت ی پیدا کند.
بوزان ،1که رهیافت مفهومی وسیعی از مسئله ی امنیت ارائه می دهد ،اصطلاح امنیت را یک مفهوم توسعه
نیافته تلقی می کند (.بوزان)15 :1893 ،
در یکی از کامل ت ین تلاش ها ،ب ای تحلیل این مفهوم (پیش از بوزان) ،آرنولد ولف ز 8امنیت را به عنوان
یک نشان و نماد مبهم توصیف نمود و به وجود نی وهای بالقوه مبهم و استفاده ی سیاست مداران از آن
اشاره ک د .پس ابهام مفهومی می تواند پیامدهای سیاسی مهمی در پی داشته باشد؛ زی ا رجوع به ملزومات
امنیت می تواند ب ای توجیه اقدامات استثنایی مورد استفاده ق ارگی د .طبق نظ وی ،امنیت در معنای
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عینی ،فقدان تهدید در ب اب ارزش های کسب شده را مشخص می کند ،و در معنای ذهنی ،فقدان ت س و
وحشت از حمله به ارزش ها را معین می نماید.
این دو وجهی بودن مفهوم امنیت در تعاریف لغت نامه ها ،که از یک سو به معنای ایمنی ،استواری و
نفوذ ناپذی ی ،قابلیت اعتماد ،اطمینان از عدم شکست و از سوی دیگ  ،به معنای عدم اضط اب از تشویش و
خط اشاره دارد ،منعکس است .از این رو ،تع یف واحد و مطلقی از امنیت وجود ندارد و این واژه دارای یک
مفهوم ذاتا نسبی است(.عبدالله خانی)859 :1838 ،پس با توجه به اختلاف مفهومی بسیاری که درباره ی
تع یف امنیت وجود دارد ،با در نظ گ فتن همه ی موارد ،می توان دریافت که امنیت یعنی آزاد و رها بودن
از خشونت اعمال شده توسط دیگ ان .این کامل ت ین تع یفی است که تق یبا جام تمام تعاریف نیز هست.
 .3-4محیط امنیتی خاورمیانه
غ ب آسیا یکی از مناطق است اتژیک جهان است و محل اتصال سه قاره آسیا  ،اروپا و آف یقا است  .این
منطقه در رقابتهای نظامی و سیاسی جهان همواره جایگاهی کلیدی داشته و تسلط ب آن دارای اهمیتی
است اتژیک بوده است.
اوضاع امنیتی خاورمیانه آنقدر وخیم شده است که در تاریخ مدرن آن بیسابقه است .یک اتفاق کوچک
میتواند به بح انی بزرگ تبدیل شود و در صورتی که کنت ل نشود احتمال دارد مجموعهای از رویاروییهای
خشونتبار را به دنبال داشته باشد که قدرتهای محلی ،منطقهای و ف امنطقهای را درگی کند .بخش
اعظمی از جنگ و درگی ی های نظامی در جهان در دای ه ای است که یک ط ف آن در افغانستان و ط ف
دیگ آن در لیبی است.
منطقه غ ب آسیا در دهه های اخی با مسائل امنیتی مواجه شده است  .تحولات پس از یازدهم سپتامب
 1001به ویژه حمله آم یکا به افغانستان و ع اق و شکل گی ی موج بیداری ملتهای منطقه  ،از سلسله
رویدادهایی بود که باعث شد غ ب آسیا با تغیی ات امنیتی مواجه شود اما این دوران در حال گذاراست .در
این دوران ،قدرتهای ف امنطقه ای به دنبال ایجاد نظم دلخواه خویش از درون تحولات منطقه هستند.
ام یکا نزدیک به دو دهه قبل با ارائه ط ح «خاورمیانه بزرگ» 1درصدد ایجاد تغیی اتی کنت ل شده
در ب خی کشورهای منطقه ب آمد .این ط ح در اواخ سال  1008توسط آم یکا ب ای ت ویج آنچه
تس ی اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقه خوانده می شد ،مط ح شد .اساس ط ح ب این ف ض استوار
بود که بی توجهی غ ب به نبود م دم سالاری و آزادی در خاورمیانه طی شصت سال اخی  ،موجب افزایش
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تهدیدات امنیتی ب ای سای کشورهای جهان به ویژه کشورهای غ بی شده است ،این ط ح به ف جام مورد
نظ غ ب ن سید.
غ ب آسیا همچنان از مهمت ین کانونهای منازعه و بح ان ساز جهان است .هیچ منطقة دیگ ی در
جهان به اندازة غ ب آسیا دردوران تحولات سیاسی خود با این حجم از منازعات روب و نبوده است .یکی از
دلایل این منازعات  ،ساختارهای ف سوده سیاسی و مداخله جویی قدرت های جهانی در خاورمیانه است.
لایه زی ین تنشهای کنونی در خاورمیانه رقابت بین ای ان و آم یکا در چهار دهه گذشته است .در کنار
رقابت ای ان و آم یکا ،تنش ای ان و متحدانش با سای بازیگ ان منطقهای از جمله اس ائیل و ع بستان،
منازعات خاورمیانه را با تبدیل جنگهای داخلی به جنگهای نیابتی پیچیدهت ک ده است .فارغ از این که
ب روی زمین و در میدان عملیات چه اتفاقی در حال وقوع است ،آنچه که بازیگ ان از بی ون میبینند این
است که این جنگها روز به روز بیشت با یکدیگ تلاقی میکنند .جنگ در سوریه و یمن به طور خاص این
وضعیت را نشان میدهد .وقای ع اق و لبنان هم اگ چه با خشونت کمت ی هم اه هستند ،اما از این منطق
به دور نیستند .تا جایی که به این دو کشور م بوط میشود ،ای ان معتقد است آم یکا به منظور تحقق
اهدافش اسباب تح یک ب ای وقوع اعت اضات عمومی را ف اهم ک ده است.
مذاک اتی که سازمان ملل آن را رهب ی ک ده در ب خی مواق پیش فتهایی را در مهار درگی یهای
موردی ،به دنبال داشتهاند ،اما هنوز موفق نشدهاند که راهحلی بیابند و به منازعات پایان دهند .تداوم این
درگی یها احتمال گست دهت شدن و ایجاد کینههای جدید را افزایش داده است و ط فین را ت غیب
میکند که ب ای سنجش خطوط ق مز یکدیگ  ،خط کنند و وارد بازیهای هولناک شوند .بدت از همه این
که این خطوط ق مز در نبود یک کانال ارتباطی کارآمد نامشخصت به نظ میرسند و در نتیجه ،فقدان یک
مکانیسم ارتباطی به نوبه خود احتمال جنگی تصادفی را افزایش میدهد؛ جنگی که بازیگ ان اصلیِ آن به
دنبال آن نیستند ولی ممکن است با یک لغزش در دام آن بیفتند.
بناب آنچه گفته شد محیط امنیتی خاورمیانه از ویژگی هایی ب خوردار است که عبارتند از :
*از همگسیختگی و چندقطبی بودن :خاورمیانه در خلال نیم ق ن گذشته ،بیش از ه منطقه دیگ ی شاهد
جنگ بوده است .خاورمیانه یک سوم همه درگی ی های مسلحانه در س اس جهان را از آغاز ق ن  ،11به
خود اختصاص داده است.
خاورمیانه به ازهمگسستهت ین و در عین حال به شکلی متناقض به درهمتنیدهت ین منطقه جهان تبدیل
شده است .این ت کیب هم اه با ضعف ساختارهای دولتی ،حضور بازیگ ان غی دولتی قدرتمند و تعاملات
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چندجانبه ای که همزمان رخ می دهند ،خاورمیانه را به ملتهب ت ین منطقه جهان تبدیل ک ده است.ام وزه
چند گسل اصلی – عب ی ،ع بی،غ بی و ای انی – به شکلی خط ناک و انفجاری با هم ب خورد دارند.
*عدم ارتباطات کارآمد  :علاوه ب از همگسیختگی و چندقطبی بودن منطقه ،عدم ارتباطات کارآمد مسائل را
خط ناک ت ک ده است .هیچ کانال معناداری بین ای ان و اس ائیل و هیچ کانال رسمی بین ای ان و ع بستان
سعودی وجود ندارد و بین گ وه های سنی رقیب نیز به جز جدال لفظی ،دیپلماسی واقعی چندانی در کار
نیست.
*درهمتنیدگی منطقه :از سوی دیگ  ،درهمتنیدگی منطقه ،س چشمه دوم وضعیت پ مخاط ه خاورمیانه
است .به جز اقتصاد ،خاورمیانه در سای زمینه ها به عنوان یک فضای واحد عمل می کند .به همین دلیل
کشمکش های محلی به س عت اهمیت منطقه ای یافته و بناب این به جذب سلاح ،پول و حمایت سیاسی از
خارج می انجامد .در منطقه ای که ازهم گیسختگی و درهمتنیدگی ه دو را دارد ،پیشرانهای محلی،
ناگزی جذب نی وهای بزرگت می شوند .به این ت تیب است که مناقشه ای مانند جنگ داخلی سوریه (یا
مسائل داخلی سای کشورها) به ه سه میدان مبارزه منطقه ای کشیده می شود :رویارویی اس ائیل با
"محور مقاومت" ،ستیز ای ان – سعودی و رقابت داخلی سنی ها.
*ناکارآمدی ساختارهای دولتی  :دولت های م کزی لیبی ،سوریه و یمن ب بخش های بزرگی از س زمین و
جمعیت خود کنت ل ندارند .ت کیب دولت های ضعیف و بازیگ ان غی دولتی قدرتمند ش ایط مطلوب ب ای
مداخلات خارجی را ف اهم می کند .در این گذر دو سویه ،کشورهای خارجی از گ وه های مسلح ب ای تامین
مناف خود استفاده می کنند و گ وه های مسلح نیز ب ای پیشب د اهداف خود از کشورهای خارجی به ه می
گی ند که این هم به نوبه خود به بدسنجی و بدفهمی می انجامد.
* فعالیت بازیگ ان غی دولتی  :فعالیت بازیگ ان غی دولتی هم به عنوان نی وهای نیابتی و هم به عنوان
بازیگ ان مستقل ،ایجاد مسئولیت پذی ی ب ای خشونت ها یا بازدارندگی اولیه از آنها را غی ممکن می کند.
* بازیگ ان ف امنطقهای ،به عنوان متغی های مداخلهگ در نظام منطقهای غ ب آسیا ،نیز دستخوش تغیی و
تحول شدهاند .از یکسو ،آم یکا پس از یک دوره مداخله نظامی مستقیم و اشغال س زمینی در منطقه،
درصدد بازتع یف نقش و حضور خود ب آمده است .از سوی دیگ  ،روسیه و چین ،به عنوان قدرتهای بزرگِ
رقیب آم یکا ،در تلاشند تا حضور پ رنگت و تأثی گذارت ی در منطقه ایفا کنند .اروپا نیز در حال بازتع یف و
بازسازی نقش سنتی خود در غ ب آسیا هستند.
*س انجام ،تغیی شکلی و ماهویِ تهدیدات ب ون منطقهای نسبت به منطقه غ ب آسیا ،نظم امنیتی مستق
در آن را متحول میسازد .مداخله نظامی و غی نظامی قدرتهای ف امنطقهای ،به ویژه آم یکا ،و رقابتهای
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قدرتهای بزرگ در سطح بینالمللی و منطقهای ،باعث شکلگی ی تهدیدات ب ونزاد در غ ب آسیا شده
است .ظهور این تهدیدات ب ون منطقهای چنان با تهدیدات درون منطقهای پیوند خورده است که نظم
امنیتی در غ ب آسیا را عمیقاً دگ گون ساخته است.
*افزون ب این ،تنوع و تعارض رفتار و رویک د بازیگ ان منطقهای و ف امنطقهای تعیینکننده در غ ب آسیا
نسبت به نظم امنیتی منطقهای نیز عامل تحولآف ین دیگ است .از یکسو ،بعضی از بازیگ ان منطقهای مانند
ع بستان از وض و نظم موجود ناراضی هستند و در تلاشند تا نظم مطلوب خود را مستق سازند .از سوی
دیگ  ،ب خی از قدرتهای منطقهای ،مانند ای ان ،با هدف مدی یت منازعات ،درصدد حفظ و سپس اصلاح
وض موجود و ب ق اری نظم امنیتی پایدار هستند .به نظ این دسته از بازیگ ان ،حفظ ثبات و امنیت
منطقهای اولویت و ارجحیت دارد .همچنین ،ب خی از بازیگ ان منطقهای رویک د یکجانبه به نظم امنیتی
منطقهای دارند در حالیکه گ وه دیگ رهیافت چندجانبهگ ایی را مناسب میدانند .س انجام ،نگاه و ب آورد
کوتاهمدت ب خی از بازیگ ان منطقهای در تقابل با نگاه راهب دی و بلندمدت بعضی دیگ از قدرتهای
منطقهای به نظم امنیتی در غ ب آسیا ق ار دارد.
 .5محیط امنیتی خارجی ایران در خاورمیانه
پایان جنگ س د و وقای متعاقب حادثه  11سپتامب  1001تاثی ات عمیقی ب روابط بین الملل گذاشت
 .مولفه های قدرت پس از سال  1001به شدت دگ گون شرده ومفاهیم رئالیستی قدرت نظامی ،تمایزهای
ایدئولوژیکی و ائتلاف ژئوپلیتیکی اسراس شکل بخشی به محیط امنیتیِ جدید ق ار گ فت .ب این اساس،
پتانسیل روی کار آمردن قردرتهرای رقیرب  ،سبب ه اس قدرت های بزرگ به ویژه در مناطق ژئوپلیتیک و
ژئواست اتژیک حساسی چون غ ب آسیا گ دید.
ای ان به عنوان کشوری تاثی گذار خواهان سهمی از توازن قدرت در منطقه غ ب آسیا است .راهب دهای
منطقه ای ای ان ،مانند ه پدیده و ف آیند سیاسی دیگ در خلا ،شکل نمی گی د ،بلکه معلول بست  ،بافت و
ش ایط اجتماعی ،ف هنگی ،جغ افیایی و اقتصادی خاص این کشور می باشد .ای ان از نظ موقعیت
جغ افیایی و ژئوپلیتیکی از ویژگی های خاصی ب خوردار است که عملک دهای آن را تحت تاثی ق ار می
دهد به گونه ای که این کشور در سی تحولات است اتژیک به عنوان بخش موث ی از است اتژی های جهانی
محسوب شده و این ام سبب شده تا تحولات بین المللی نیز متقابلا ب رفتار و سمت گی ی های است اتژیک
در سیاست خارجی این کشور بسیار موث باشند(.حسن خانی)111 :1877 ،
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ناامنی های منطقه ای بیانگ آن است که ای ان از موقعیت ژئوپلیتیکی حائل میان دو گسل ش قی
(روسیه و چین) و غ بی (آم یکا و اروپا) ب خوردار است ،با توجه به این موقعیت حساس ای ان باید ب اساس
اقتضائات ژئوپلیتیکی جدید عمل نموده و از پویایی و انعطاف لازم ب خوردار باشد به نحوی که است اتژی
سیاست خارجی ای ان بتواند ضمن ایجاد توازن منطقه ای در به حداکث رساندن مناف ملی خود و دستیابی
به مناف ملی خود باشد.
درگی شدن ای ان در تحولات منطقه ه جند سبب افزایش هزینه ها و چالش های ژئوپلیتیکی و منطقه
ای ب ای ای ان شده است اما سبب شده است .ه چند در حوزه سیاست خارجی منطقه ای  ،ای ان توانسته
است حوزه قدرت خویش را افزایش دهد اما از آنجا که راهب دهای ای ان در منطقه فاقد پیوست اقتصادی
می باشد و از سوی دیگ هزینه هایی را در حوزه اقتصادی ب حوزه س زمینی ای ان وارد ک ده است لذا این
مسائل به هم اه جنگ رسانه ای و عملیات روانی کشورهای رقیب از یکسو و از سوی دیگ چالش های
داخلی (بیکاری ،فساد ،فاصله طبقاتی و  )...می توانند زمینه گست ش نارضایتی را ف اهم نموده و سبب ب وز
پاره ای از شبهه های فک ی و چالش های اجتماعی در میان م دم شده است(مانند چ ایی حضور
مستشاری ای ان در سوریه ،دلایل حمایت از حزب الله و  ) ...که بقای حکومت را در مع ض خط ق ار می
دهد( .حسن خانی)111 :1877 ،
محیط امنیتی ه جامعه ای تاب و ب آیندی از تعامل و تقابل متغی های محیط داخلی (ساختار حکومتی،
چگونگی توزی و تم کز قدرت ،ف ماسیون های اجتماعی ،فعالیت های سیاسی ،ایدئولوژی و ارزش ها،
مشارکت م دمی) و محیط خارجی (ساختار قدرت ،نظم و یا بی نظمی جهانی ،تکنولوژی ،مسابقه ی
تسلیحاتی و موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئواست اتژیکی) است.چنین محیطی امنیتی ،همواره حامل «تهدیدات» و
«ف صتهایی» است .که واحدهای ملی به میزان موقعیت و منزلت شان از آنان نصیبی می ب ند.
ای ان به لحاظ موقعیت در جنوب غ بی آسیا واق شده و بخش وسیعی از فلات ای ان را در ب می گی د.
موقعیت خاص ای ان نیز که در م کز ثقل یکی از بزرگت ین شبکه های ارتباطی جهان ق ار گ فته و همچون
پلی اروپا را به آسیا و خاور دور وصل می کند .بطوری که از قدیم الایام چهار راه تمدنها محسوب گ دیده و از
نظ موقعیت دریایی و زمینی از موقعیت فوق العاده مناسبی ب خوردار می باشد.بطوری که ارزش ژئوپلیتیکی
ای ان به حدی است که ه گونه تغیی ی در حاکمیت آن توانسته است موازنه ی «منطقه ای» و «جهانی»
را ب هم زند.
به همین سبب بازیگ ان اصلی منطقه ای و ف امنطقه ای همواره در ادوار مختلف تاریخی نقش تعیین
کننده ای را در معادلات قدرت ب ای ای ان قائل هستند .به طوری که یکی از دغدغه ها و معضلات محیط
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امنیتی خارجی ای ان ،دست اندازیهای نهان و آشکار این بازیگ ان بوده است.پس می توان نتیجه گ فت که
محیط امنیت خارجی ای ان بطور ذاتی ع صه ی کشمکشهای خاص عص خود بوده است.
 1-5گذری بر محیط های امنیتی خارجی ایران
آنچه مسلم است ،این که محیط امنیتی خارجی ه واحد سیاسی به شکل غی قابل انکاری متأث از
مقتضیات ناشی از ماهیت کارک دی دو عنص «زمان» و «مکان» در ع صه ی نظام بین الملل می باشد(.
صالحی و زارع)101 :1871 ،که به تب آن در ه مقطعی از تاریخ روابط بین الملل تولید و محصول خود را
چه به لحاظ کمی و کیفی خواهد داشت و لاج م همه ی دول ملی را به میزانی متأث خواهد نمود ،که تبلور
عینی و ملموس آن همانا رخدادهای مهمی است که گاها ع صه ی نظام بین الملل دستخوش تغیی ات
اساسی می نماید .البته این چهارچوب کلی همواره نسبت به کشورهای مختلف جهان یکسان عمل نمی
نماید و این بیشت به ویژگیهای ماهوی کشورها در سطح بین المللی ب می گ دد( .تاجیک)81 :1830،در
نتیجه بی ثباتی های محیط امنیتی خارجی می تواند بسادگی به بی ثباتی های محیط امنیتی داخلی
کمک نماید.
تأثی انقلاب اسلامی ای ان ب وضعیت سیاست داخلی و خارجی کشورهای ع ب حوزه ی خلیج فارس
نمونه ی بارز چنین رابطه ای است .گ چه باید این نکته را یادآور شد ،که میزان اث گذاری و اث پذی ی
واحدهای ملی یکسان نبوده و از یک قاعده ی کامل ًا مشخصی پی وی نمی نماید و همواره متغی های مهم
دیگ ی نظی وزن و «ارزش ژئوپولیتیکی» همچنین وجود «کانونهای فعال ایدئولوژیک» نقش تعیین کننده
ای را ایفا می کنند( .حافظ نیا )98 :1831 ،بطوری که اگ این عوامل ب روی یک واحد سیاسی منطبق و
متم کز گ دد ،بطور حتم نقش آف ینی منحص به ف دی را ب ای آن دولت ملی به هم اه خواهد داشت .که
در این ارتباط می توان کشور ای ان و بویژه پس از ظهور انقلاب اسلامی را از مصادیق روشن و بارز و حتی
منحص به ف د در گ گونی و تحول محیط امنیتی در سطح منطقه ای و بین المللی ب شم د.
 1-1-5بررسی اجمالی محیط امنیتی ایران در دوران جنگ سرد
اشغال نظامی ای ان در ج یان جنگ جهانی دوم ،موجب شد تا اقتدار ملی ای ان به سختی آسیب دیده و
زمینه ب ای تشدید رقابت قدرتهای درگی در منطقه ،سلطه پذی ی کشور در ب اب آم یکا و ق ار گ فتن در
مجموعه ی دول در حال توسعه و جهان سوم ف اهم آمد.
خلأ قدرت در ای ان ،همچنین عزم ملی ب اتخاذ سیاست بی ط فی در جنگ بین الملل را که از خواست
ق ار گ فتن ای ان در موقعیت حایل واقعی ناشی می شد در ج یان جنگ ناکام گذاشت .از این زمان به بعد
ب ای مدتی موقعیت واقعی خود را دوباره بازیافت و به کشوری حایل میان دو است اتژی ب ی (شوروی) و
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بح ی (آم یکا) تبدیل شد .ولی به س عت به جذب اردوگاه غ ب (بعد از کودتای  13م داد  1881ه.ش) در
آمد و بعنوان بخشی از قلم وی است اتژی بح ی در کم بند سد نفوذ ق ار گ فت.
در این دوره ای ان ظاه ا نقش منطقه ای پیدا ک د و عامل ثبات در خلیج فارس شناخته شد ،اما این
نقش القائی و متکی ب قدرت آم یکا ،تنها در پ تواست اتژی دریایی غ ب معنی دار بود و از موقعیت
ژئوپلیتیک ای ان در جدار نازک ریملند ناشی می شد ،بناب این قدرت ملی به ظاه رشد یافته ی ای ان در
منطقه در آن زمان خصلت ذاتی و پایدار نداشت .در دوره ی جنگ س د ،ای ان و منطقه خلیج فارس به
صورت هدف مشت ک و است اتژیک دو قدرت آم یکا و شوروی درآمده بود ،ولی نی وی دو اب قدرت به نوعی
توازن فضایی یا تثبیت قلم وهای جغ افیایی رسیده بود ،در چهار چوب این توازن ،مزایای ژئواست اتژیک و
ژئوپلیتیک ای ان نصیب آم یکا شد و شوروی از آن مح وم ماند.
در اواخ دوره ی جنگ س د ،انقلاب اسلامی ای ان را از دای ه ی نفوذ و سیط ه ی آم یکا و غ ب خارج
ساخت و به موقعیت طبیعی و واقعی حایل بازگ داند .به طوری که ای ان موض ژئوپلیتیک منطقی خود را
میان دو است اتژی ب ی و بح ی به دست آورد.
لکن فشارهای وارده از سوی ه دو اب قدرت ،ایجاد چالشهایی چون جنگ تحمیلی ع اق علیه ای ان،
تح یم اقتصادی .تح یم سیاسی ،ایجاد بح انهای پی در پی و وجود ب خی تنگناهای داخلی و تدابی
است اتژیک در درون ،به س عت اقتدار ملی و گست ش آن در مقیاس و بُ د منطقه ای و جهانی را کاهش
داد(.صالح نیا و بختیاری)197 :1879 ،
 2-1-5دگرگونی های محیط امنیتی ایران پس از پایان جنگ سرد
با پایان یافتن جنگ س د ،الگوی ارتباط اب قدرتها با ای ان و است اتژیهای ب ی و بح ی آنها در ای ان دچار
تحول شد ،خط تهدید نظامی و ایدئولوژیک شوروی از میان رفت ،در مقابل ،قدرت رقیب ،یعنی آم یکا
سعی در پ ک دن فضاهای جدید داشت .ف وپاشی اتحاد شوروی ،موجب پدید آمدن خلاء قدرت در ضل
شمالی و ش قی ای ان شد .آم یکا که با رژیم ای ان تضاد ایدئولوژیک داشت ،پس از یک دهه نگ انی و بح ان
که موازنه ی ژئواست اتژیک جنوب غ ب آسیا را به هم ریخته بود ،تلاش می ک د ای ان را به طور مستقیم و
غی مستقیم تحت محاص ه ی فیزیکی ق ار دهد و به ط ق مختلف امنیت ملی ای ان را به مخاط ه اندازد.
آم یکا در این دوره ف صت خوبی ب ای ایفای نقش یک اب قدرت در جهان به دست آورد و توانست در سال
( 1770م) ائتلافی بین المللی علیه ع اق به وجود آورد .آم یکاییها معتقد بودند که خلیج فارس و مناب نفتی
آن ب ای گ فتن امتیازهای سیاسی و اقتصادی از قدرتهای دیگ و از آن جمله اروپائیان ،باید در کنت ل
آم یکا ق ار داشته باشد(.امی عبداللهیان)51 :1893 ،
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از دید آم یکاییها دولتهای ای ان و ع اق منشأ تهدید مناف آم یکا در منطقه ی خلیج فارس شناخته می
شدند .ب این اساس ،دولت آم یکا است اتژی مهار دو گانه را ط ح ک د که مطابق آن ای ان و ع اق از دو جهت
اقتصادی و نظامی تحت فشار ،تح یم و کنت ل ق ار می گ فتند .که در نهایت اینها مجموعه ی تحولات و
عوامل دگ گون کننده محیط امنیتی ای ان بودند که تنها تا پایان ق ن  10به وقوع پیوسته است.
 3-1-5نگرشی بر محیط امنیتی ایران در سطح منطقه ای( 2222تا1191م)
پی وزی انقلاب اسلامی و خ وج ای ان از اردوگاه آم یکا موازنه ی قدرت منطقه ای میان دو اب قدرتهای
دوران جنگ س د را دگ گون ک د و آم یکاییها را به واکنش واداشت.تشکیل شورای همکاری خلیج فارس،
تأسیس نی وهای واکنش س ی  ،اعلام دکت ین کارت  ،ارائه تئوری «طاق بح ان» از سوی ب ژینسکی و جنگ
ستارگان ریگان ،از جمله این اقدامات بود.
آم یکاییها بدین ط یق توانستند عدم موازنه ی ناشی از خ وج ای ان از اردوگاه غ ب و اشغال افغانستان
به دست شوروی را جب ان کنند و موقعیت ژئوپولیتیک خود را در منطقه بهبود بخشند.
بناب این پایان جنگ س د اگ چه خط شوروی را در شمال کاهش داد و حتی این قدرت تبدیل به
ش یک ای ان شد و پیوندهای اقتصادی ،سیاسی و نظامی تسلیحاتی میان ای ان و روسیه ب ق ار گشت ولی
نگ انیهای جدیدی را در حوزه ی امنیت و مناف ملی ب ای ای ان و روسیه پدید آورد و دست رقبای قدرتمند
ای ان،یعنی آم یکا و اس ائیل را ب اعمال فشار ب ای ان بازت ک د :با این وصف ،احتمال دارد منازعات منطقه
ای جدیدی در حوزه ی محیط امنیتی ای ان به ویژه در ضل شمالی کشور بوجود آید.
 5- 4-1دگرگونی های محیط امنیتی ایران در سطح بین المللی و فرامنطقه ای( 2222تاکنون)
سه دهه ی گذشته شاهد دگ گونی اساسی در نظام جهانی بودیم .در حالی که امید می رفت پس از
ف وپاشی نظام دو قطبی ،جهان به سوی نظامی چندقطبی پیش رود ،آم یکا از دید ژئوپلیتیک ژئواست اتژیک
سیاستهای ویژه ای را ط ح ریزی ک ده و به اج ا درآورده است ،بطوری که مناطق خلیج فارس و حوزه ی
دریای خزر را بعنوان دو منب اصلی تأمین کننده ی ان ژی جهان می داند ،در نتیجه ه مسأله ی امنیتی
در این دو منطقه سخت مورد توجه آم یکا خواهد بود.
در این میان وقای  11سپتامب  1001و پیامدها و نتایج حادثه ،همان چیزی بود که آم یکاییها مدتها
به دنبال آن می گشتند و آن خلق دشمنی جدید به نام «ت وریسم» بود .که از جمله متغی هایی بود که از
آن تاریخ به بعد محیط امنیتی جهان را به شدت تحت تأثی خود ق ارداده است .آم یکا پس بح ان 11
سپتامب موج جدیدی از توسعه طلبی های خود را به اج ا درآورد ،حمله و اشغال افغانستان و سپس ع اق از
جمله مصادیق بارز سلطه طلبی آم یکا بشمار می آید.
22

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایران و محیط امنیتی تغییر یافته ...؛ سعید حسن خانی

در این میان کشور ای ان ،به واسطه ی موقعیت است اتژیکی و واق شدن در یکی از حساست ین مناطق
جهان ،دارای وجه بالقوه ای از ف صت ها و مزیت ها و هم اه با آن تهدیدات و محدودیت های اجتناب ناپذی
و غی ارادی می باشد.
به عنوان نمونه ،ای ان در محاص ه و مجاورت مناطق بح ان خیز و مستعد تشنج جهان نظی قفقاز،
آسیای م کزی ،خلیج فارس و خاورمیانه ق ار گ فته است ،که ه یک تأثی خاص خود را در محیط امنیتی
بین المللی ما خواهد داشت.
ه یک از مناطق یاد شده ع صه ی تقابل قدرتهای جهانی بوده و وضعیتی خاص و اجباری را ب ای
محیط امنیتی ای ان ایجاد نموده است .وضعیتی که ای ان را م کز ژئوپلیتیک جهان ق ار داده است( ،حافظ
نیا )95 :1831 ،و در نتیجه ای ان یک کشور بین المللی گ دید ،چون جغ افیای سیاسی آن به بسیاری از
کشورهای منطقه ای و قدرتهای جهانی م ب ط می شود.
درحال حاض  ،ت وریسم واف اط گ ایی ،دولت های ضعیف وبح ان اقتدار و همچنین مداخلات قدرت
های ف امنطقه ای 8 ،چالش امنیتی اصلی در محیط پی امونی ای ان محسوب می شود که با یکدیگ
ارتباطی چند بعدی و تنگاتنگ دارند .دراین میان ،به نظ می رسد دولت های ضعیف و بح ان اقتدار،
چالشی اساسی ت باشد که باعث تح یک  1مؤلفه دیگ یعنی اشاعه ت وریسم واف اط گ ایی ونیز گست ش
نفوذ و مداخلات قدرت های ف امنطقه ای باشد.
دولت های ضعیف و شکننده درع اق ،افغانستان و پاکستان باعث گست ش ت وریسم و اف اط گ ایی می
شود و علاوه ب این زمینه تداوم حضور قدرت های ف امنطقه ای را نیز ف اهم می سازد .در کشورهای ع بی
حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز بح ان اقتدار وضعف دولت ها زمینه ای را ب ای همکاری نامتقارن با قدرت
های ف امنطقه ای و افزایش مداخلات قدرت های خارجی ف اهم ساخته است.
این مسائل با توجه به ساخت قومی واجتماعی منطقه و تجارب خاص دولت  -ملت سازی باعث
پیچیدگی ش ایط امنیتی می شود .اختلافات قومی ،وجود دولت های اقتدارگ ا ،بح ان مش وعیت ،عدم
وجود دموک اسی و نهادهای مدنی به هم اه اقتصاد ضعیف در ب خی کشورهای آسیای م کزی و قفقاز از
جمله عوامل دیگ ی است که موجب ب وز بی ثباتی و ناامنی درمحیط امنیتی ای ان خواهد شد.
ت وریسم و اف اط گ ایی مذهبی و قومی در منطقه درطول سال های اخی افزایش یافته و این ام نظم و
ثبات سیاسی  -اجتماعی و پیش فت اقتصادی کشورها را به شدت تحت تأثی ق ار می دهد .وهابیت و سلفی
گ ی به عنوان یک ایدئولوژی مذهبی اف اطی منب عمده گست ش ت وریسم و تنش های مذهبی بوده و این
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ایدئولوژی به واسطه آشفتگی کلی منطقه ای و ب خی ملاحظات سیاسی بازیگ ان ذی نف  ،فضای گست ده
ت ی ب ای انتشار و تأثی گذاری پیدا ک ده است.
ت وریسم اف اط گ ایی درع اق ،ه چند به واسطه عوامل مختلف داخلی و منطقه ای تقویت شده اما
اکنون خود به منب عمده بی ثباتی و ناامنی تبدیل شده است .در افغانستان و پاکستان نیز اف اط گ ایی
وت وریسم همچنان به واسطه عوامل سیاسی  -اجتماعی و مؤلفه های بی ونی ادامه حیات می دهد و ثبات و
امنیت منطقه ای را به شدت متأث می سازد.
حضور قدرت های ف امنطقه ای در خاورمیانه به دلیل عوامل چون نفت و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه
همواره از عناص ساختار امنیتی منطقه ای محسوب می شده است اما در سالهای اخی و به ویژه بعد از 11
سپتامب  ،مداخلات ف امنطقه ای افزایش قابل ملاحظهای را نشان می دهد .آم یکا بعد از  11سپتامب  ،رویک د
امنیت هژمونیک درخاورمیانه رامط ح ک د و ب این اساس ،با افزایش حضور نظامی خود به ب اندازی رژیم
های طالبان و صدام در افغانستان و ع اق مبادرت ورزید.
در این راستا واشنگتن سعی دارد تا با جدا ک دن صف متحدین و دولت های مخالف ،تحت فشار ق ار
دادن دولت های غی همکار و کسب حداکث همکاری از کشورهای متحد امنیت هژمونیک را به عنوان
ساختار امنیتی اصلی در منطقه در اولویت ق ار دهد .مبارزه با ت وریسم نیز از ابتدا به عنوان یکی از اهداف
اصلی آم یکا در گست ش حضور خود درمنطقه وتقویت الگوی امنیت هژمونیک عنوان شد.
حضور گست ده ت آم یکا در منطقه و اشغال افغانستان و ع اق هم اه با عکس العمل های منطقه ای،
زمینه را ب ای گست ش اف اط گ ایی و ت وریسم مهیا ساخت و اقدامات و است اتژی معطوف به مبارزه با
ت وریسم درچهارچوب امنیت هژمونیک در ع صه عمل به گست ش ت وریسم منج شد.
رشد و تقویت گ وه های ت وریستی ،در نتیجه خلأ قدرت درع اق ،امنیت را به صورت مسئله ای جدید و
دارای قابلیت تهدید آف ینی متصور می سازد .با توجه به بافت موزاییکی قومی وف هنگی  -مذهبی
درخاورمیانه ،ضعف دولت م کزی بدون ساختارهای لازم می تواند امنیت و ثبات منطقه ای را با تهدیداتی
روبه رو کند.
 2-5محیط امنیتی تغییر یافته ایران در خاورمیانه
 1-2-5چالش های امنیتی ایران در خلیج فارس
منطقه ی خلیج فارس یکی از مناطق راهب دی مهم دنیا محسوب می شود .البته این ام مسئله ی
جدیدی نیست ،بلکه از ق ن ها قبل ام ی شناخته شده و مورد قبول عام بوده است( .هالیس)30 :1891 ،یکی
از دلایل اهمیت راهب دی خلیج فارس وجود تنگه ی ه مز است .تنگه ی ه مز گذرگاهی است هلالی شکل
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که خلیج فارس را به دریای عمان متصل می کند .این تنگه یکی از مهم ت ین تنگه ها در بین یازده تنگه ی
مهم دنیاست که ب ای اب قدرت ها و قدرت های بزرگ اهمیت اقتصادی و راهب دی زیادی دارد( .اسدیان،
 )13 :1831خلیج فارس با مناب طبیعی و معدنی ف اوان خود ،دیگ تنها به خاط ایفای نقش ارتباط دهندگی
یک بزرگ اه تجاری میان ش ق و غ ب جهان اهمیت ندارد ،بلکه در حال حاض  ،یکی از دو س انتهایی در
معادلات اقتصادی جهان به شمار می آید .وضعیتی به این مهمی و موقعیتی راهب دی به حساسیت خلیج
فارس ،ب ای توازن اقتصادی جهان در آینده ،ایجاب می کند تا امنیت این شاه اه مهم از زوایای گوناگون مورد
ب رسی ق ار گی د .خلیج فارس همچنین منطقه ای است که ش یان حیات غ ب ،یعنی نفت از آن عبور می
کند .بیش از  15درصد ع ضه ی نفت جهان از این منطقه می گذرد .از این رو ،این منطقه ب ای نظام س مایه
داری و در رأس آن آم یکا ،حایز اهمیت حیاتی است( .اب اهیمی ف )11 :1831 ،
به دلیل دیدگاه های مختلف کشورهای حاشیه ی خلیج فارس درباره ی مسئله ی امنیت و نیز نظ
گ فتن ش ایط جدید جهانی و پی وزی آم یکا و متحدانش در جنگ دوم خلیج فارس در سال  1771و در
پی حادثه ی  11سپتامب آم یکا و حمله ی نظامی این کشور و متحدانش به افغانستان و ع اق ،که موجب
تقویت حضور نی وهای خارجی در منطقه شد (امامی؛ 1831؛  )17و شکل گی ی ت تیبات امنیتی ناپایدار و
گست ش حضور آم یکا ،اصلی ت ین چالش های امنیتی ای ان در حوزه جنوبی این کشور به شمار می رود.
رسمی و عادی شدن روابط امارات متحده ع بی و رژیم صهیونیستی بعد از دو دهه روابط مخفی تحت
عنوان دیپلماسی پنهان تبعات امنیتی جدید و متنوعی را ب ای نظم امنیتی منطقه و امنیت ملی ای ان ایجاد
می کند .با آغاز روند سازش اع اب و رژیم صهیونیستی ،در گام اول مص و اردن به ب ق اری روابط رسمی با
رژیم صهیونیستی مبادرت ورزیدند ()https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/24/2327402
پس از گذشت چهار دهه از ق ارداد صلح رژیم صهیونیستی و مص در  1797و همچنین گذشت  19سال
از معاهده صلح رژیم صهیونیستی و اردن در سال  ،1771امارات متحده ع بی سومین کشور ع بی بود که
به ب ق اری روابط رسمی با رژیم صهیونیستی اقدام ک ده است .ب ق اری روابط رسمی دوجانبه ریشه در
همکاری های پنهان و نیمه آشکار این دو بازیگ منطقه ای داشته است( .شادمانی و دیگ ان)117 :1879 ،
صلح مادرید در دهه  1770سکوی پ تابی ب ای آغاز دیپلماسی مخفی رژیم صهیونیستی با اع اب
حاشیه خلیج فارس در دو شاخه دیپلماسی تسلیحاتی و دیپلماسی امنیتی بود .ب ق ار همگ ایی های
دیپلماتیک رژیم صهیونیستی و اع اب ب اساس شکل گی ی تهدید مشت ک به وقوع پیوسته است .همکاری
های پنهان اطلاعاتی ،امنیتی ،تسلیحاتی و ط ح های مشت ک سیاسی جهت مقابله با محور مقاومت در
منطقه غ ب آسیا سالها ادامه پیدا ک ده است .امارات متحده ع بی و رژیم صهیونیستی پس از دو دهه تلاش
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مشت ک جهت تضعیف دولت های لبنان ،سوریه ،ع اق و یمن به صورت آشکار از رسمی شدن روابط
دوجانبه پ ده ب داشته اند.
پس از ب ق اری روابط رسمی و آشکار رژیم صهیونیستی با ب خی کشورهای منطقه و بسیاری از
کشورهای جهان ،دیپلماسی این رژیم به دو سطح آشکار و پنهان تقسیم شد.در سطح دیپلماسی آشکار
تقویت مبادلات اقتصادی ،ف وش تسلیحات و پیوندهای سیاسی آشکارپس از اعلام ظهور رژیم صهیونیستی
توسط مقامات سیاسی پیگی ی شد.
پیامدهای امنیتی رسمی شدن روابط اع اب حوزه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی ب ای ان.
الف ) نزدیکی رژیم صهیونیستی به م زهای امنیتی ای ان
ب) شکسته شدن قبح روابط رسمی با رژیم صهیونیستی
ج) شکل گی ی دومینوی روابط رسمی با رژیم صهیونیستی
چ) تقویت توانایی های تسلیحاتی کشورهای حوزه خلیج فارس
ح) افزایش عمق راهب دی متقابل کشورهای حوزه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی
د) تاثی گذاری ب نظم ژئوپلیتیکی منطقه
ذ) حضور دریایی رژیم صهیونیستی در محیط امنیتی ای ان
حضور دریایی در کنار حضور ژئوپلیتیکی به عنوان مکملهای راهب دی رژیم صهیونیستی در مهار منطقهای
ای ان به شمار میآیند .حضور دریایی رژیم صهیونیستی در مناطقه غ ب آسیا به منظور مهار نی وهای
مقاومت و ای ان از سه بعد راهب دی از اهمیت اساسی ب خوردار است:
 رصد و جاسوسی (کسب اطلاعات) مانور حضور نمایشی نظامی و ت دد تجاری قط پیوندهای آبی نی وهای مقاومت 2-2-5محیط امنیتی جدید ایران و عراق
ع اق در بین کشورهای ع بی حوزه خلیج فارس مقام ویژه ای را داراست .به همین دلیل است که ع اق
همواره از نظ تاریخی با درک ژئوپلیتیک خود ،به دنبال کسب رهب ی در بین کشورهای منطقه بوده است.
(عزتی)117 :1897 ،
در ه صورت ژئوپلیتیک یکی از عوامل مؤث ب ایفای نقش منطقه ای توسط ع اق بوده و همواره ب
ذهن دولتم دان و جهت گی ی های سیاست خارجی این کشور تأثی گذاشته است .بدون ت دید یکی از
دلایل تغیی و تحولات س ی در روابط خارجی و تلاش ب ای ایفای نقش یک بازیگ تعیین کننده و قدرت
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منطقه ای طی دهه های اخی  ،بست های ژئوپلیتیکی در این کشور بوده است .کشور ع اق از ویژگی های
ژئوپلیتیکی بارزی ب خوردار است که ت کیب و حاصل تأثی گذاری آنها ب عملک د دولتم دان و سیاست
خارجی این کشور ،اوضاع و ش ایط منحص به ف دی را به وجود آورده است؛ این ش ایط طی سه دهه اخی
موجب تحولاتی در سطح منطقه و کشور ع اق گ دیده که نهایتاً تغیی ات ژئوپلیتیکی قابل توجهی را در این
کشور رقم زده است
ع اق طی دهه های گذشته همواره به عنوان یکی از پایه های اساسی امنیت در منطقه مط ح بوده و به
مثابه تهدید امنیتی عمده علیه ای ان عمل ک ده که بارزت ین نمونه آن تحمیل جنگی  3ساله به ای ان از
سوی رژیم بعث در دهه  1730است .با ف وپاشی حکومت صدام درسال  1008و ش ایطی که از نظ امنیتی
درچند سال گذشته درع اق به وجود آمده ،تأثی گذاری تحولات ع اق ب مسائل امنیتی منطقه بسیار افزایش
یافته و از همین رو لازم است مسئله ع اق به طور مجزا مورد ب رسی ق ار گی د.
به نظ می رسد که حداقل تا آینده قابل پیش بینی ،تهدیدات امنیتی از ناحیه ع اق به شدت کاهش
یافته باشد .سقوط حکومت صدام با ایجاد ساختاری متکث و دموک اتیک درع اق هم اه شده که فاقد ویژگی
های تهاجمی وتهدید آمیز رژیم سابق است.
اما با وجود این ،ش ایط جدید ع اق پس از صدام به شکل گی ی تهدیدات نوینی علیه ای ان نیز منج شده
که در این خصوص می توان به گست ش اف اط گ ی ،ت وریسم و تنش های قومی  -مذهبی درع اق و احتمال
س ایت آن به آن منطقه و همچنین تشدید حضور نظامی آم یکا در نزدیکی م زهای ای ان اشاره ک د.
ای ان معتقد است شکل گی ی ساختارجدید دموک اتیک درع اق می تواند ف صت جدیدی ب ای
کشورهای منطقه باشد و آنها را از اقلیت لازم ب ای توسعه صلح و ثبات منطقه ای ب خوردار سازد .ب این
اساس ،حمایت از دولت م کزی ع اق و کمک به آن ب ای کنت ل ناامنی و بی ثباتی و مدی یت تنش های
قومی -مذهبی ،حمایت از دولت م کزی ع اق و کمک به آن ب ای کنت ل ناامنی و بی ثباتی ،حمایت از
وحدت و حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی ع اق در کانون سیاست خارجی ای ان در قبال ع اق پس از
صدام ق ار دارد .در این میان ،مبارزه با ت وریسم و اف اط گ ایی که می تواند به تدریج همسایگان ع اق را
تحت تأثی ق ار دهد نیز اهمیت بسزایی داراست.
در خصوص حضور نی وهای خارجی در ع اق نیز ،ای ان ب این باور است که با استق ار و تحکیم دولت
جدید در بغداد و افزایش تدریجی ظ فیت ها و توانمندی های نی وهای نظامی و امنیتی جدید ع اق،
نی وهای آم یکایی باید به حضور نظامی و سیاسی خود در این کشور پایان دهند.
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ه گونه تداوم حضور نی وهای آم یکا درع اق همگام با تقویت ساختارهای سیاسی و نظامی  -امنیتی
این کشور ،موان و چالش هایی را ب ای مدی یت و عملک د بهینه دولت ع اق ب ای حل و فصل چالش ها و
معضلات این کشور ایجاد خواهد ک د .تقویت و حمایت از دولت م کزی ع اق از این منظ نیز اهمیت خواهد
داشت.
حمایت ای ان از دولت جدید ع اق و تلاش های آن ب ای ایجاد ثبات وامنیت دراین کشور از ابتدای اعلام
موجودیت ساختار سیاسی نوین آغاز شده است و دولت ای ان با حمایت های سیاسی و اقتصادی خود از دولت
ع اق و اعطای کمک های انسان دوستانه به م دم این کشور ،سیاست کاملاً متفاوتی را نسبت به اغلب
کشورهای منطقه درخصوص ع اق پس از صدام در پیش گ فته است .این کشورها نه تنها از دولت ع اق
حمایت سیاسی نک ده اند بلکه حتی شواهدی از حمایت آنها از ت وریسم و بی ثباتی نیز مشاهده می شود.
در مجموع ،ای ان مشارکت و همکاری کشورهای منطقه در حل وفصل چالش ها و مشکلات کنونی
ع اق را در قالب حمایت از دولت م کزی ع اق به عنوان راه حلی عمده ب ای کاهش بی ثباتی ،ت وریسم و
اف اط گ ایی در کل منطقه می داند و معتقد است که مذاک ه و توافق بازیگ ان منطقه ای در این حوزه می
تواند پیش زمینه ای ب ای همکاری های وسی ت ب ای ایجاد چهارچوب امنیتی منطقه ای پایدار و مورد
توافق باشد.
 3-2-5حکومت طالبان در افغانستان و وضعیت امنیتی جدید برای ایران
الزامات است اتژیک ناشی از موقعیت افغانستان  ،همواره عنص مهمی در تصمیم گی ی بازیگ ان منطقه
ای و ف امنطقه ای در خاورمیانه بوده است ،از این رو می توان گفت که «بازی بزرگ است اتژیک» 1کنونی در
افغانستان ،ت سیم کننده معادلات آینده امنیتی و است اتژیک خاورمیانه و حتی مناطق پی امون آن طی
ق ن 11خواهد بود.
افغانستان به لحاظ حضور در محیط است اتژیک ای ان یکی از مهمت ین حلقه های آن به شمار می رود.
اهمیت راهب دی افغانستان ب ای ای ان بسیار مهم است .محیط است اتژیک ای ان چنان است که افغانستان
یکی از مهمت ین حلقه های این محیط را شکل می دهد ،می توان گفت پس از جنگ تحمیلی  3ساله
ع اق علیه ای ان یکی از بزرگت ین مشکلات امنیتی ای ان از سوی افغانستان ،در زمان حکومت طالبان شکل
گ فت( .امی ی)101 -91 :1879 ،
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بهطور کلی چارچوب سیاست ای ان در  10سال اخی در افغانستان ب محورهای زی متم کز بوده است؛
نخست ،اخ اج آم یکا از افغانستان .دوم ،پی وز نشدن طالبان از نظ نظامی .سوم ،حفظ امنیت م زهای
کشور .چهارم ،حفظ دوستان ای ان در ساختار افغانستان .پنجم ،حفظ امنیت شیعیان در افغانستان و ششم،
حفظ روابط دوجانبه با اولویت روابط اقتصادی.
در حال حاض میتوان گفت بخشی از سیاستهای ای ان در افغانستان تحقق یافته و انتظار میرود
بخشهای دیگ آن در زمان حال یا آینده محقق شود .ای ان در حوزه سیاست راهب دی  ،موضوع پی وز
نشدن طالبان از لحاظ نظامی را دنبال میک د ،ولی حال که با توجه به ش ایط این کشور ،طالبان قدرت را
در اختیار دارد ،باید سیاستهای خود را مطابق با وض موجود کند .باید توجه کند که طالبان اینک
سیاسیت  ،توانات و زی کت شده است و عملگ ات رفتار میکنند.
طالبان سیاست خود را ب مبنای تشکیل حکومت کامل طالبانی در افغانستان بنا نهاده که این موضوع
میتواند علیه امنیت ملی ای ان تلقی شود و م زهای کشورمان را در بلندمدت تهدید کند .استق ار و احیای
امارت طالبانی میتواند تهدیدکننده خطوط گسل مذهبی در جامعه ما باشد و با توجه به رابطه آنها با
پاکستان ،ع بستان و شیعیان افغانستان ،میتواند ما را در بلندمدت دچار چالش جدی کند .احیای امارت
اسلامی در افغانستان ،ج یان اف اطگ ایی را تقویت میکند .طالبان تهدیدهای امنیتی جدیدی ب ای ای ان
چدید می آورد که عبارتند از:
اول :ایدئولوژی طالبان ب گ فته از مکتب وهابیت ع بستان است که ماهیت ضد شیعی دارد و لذا ظهور
طالبان میتواند؛
یک :به عنوان یک چالش ایدئولوژیکی جدید در م زهای ای ان ،موجب تقویت تح کات ف قه گ ایی و تجزیه
طلبانه در ای ان باشد.
دوم :ب خی از تحلیل گ ان معتقدند یکی از اهداف خ وج آم یکا از افغانستان ایجاد چالشهای امنیتی ب ای
چین و روسیه و ای ان(در م زهای ش قی ) است.
سوم :در دوره ریاست جمهوری ت امپ ،جبهه مشت ک اس ائیل و ع بستان علیه ای ان شکل گ فت .در
نتیجه ،آم یکا ،اس ائیل و ع بستان هم اه با کشورهای متحد ع بش ،همکاری های مشت ک امنیتی و
سیاسی را آغاز و ه اقدامی علیه ای ان که درتوان داشتند را علیه ای ان انجام دادند که نابودی ب جام تنها یکی
از اقداماتشان بود .جبهه مشت کی ع بی-عب ی میتواند از طالبان بعنوان ابزاری علیه ای ان استفاده کند که
مورد خوشایند و حمایت آم یکا هم خواهد بود.
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چهارم :بعد از حمله شوروی دراوائل  1730صدها هزار افغانی به ای ان پناهنده شدند .با حمله نظامی آم یکا
به افغانستان ،ب شمار پناهندگان افغانی به ای ان افزوده شد .متعاقب استق ار مجدد طالبان نیز دهها هزار
افغانی عازم م زهای ای ان شده اند .درحالیکه ای ان بخاط سیاست فشار حداکث ی آم یکا که همچنان با
مشکلات اقتصادی دست و پنجه ن م میکند ،افزایش پناهندگان افغانی میتواند مشکلات اقتصادی ای ان را
تشدید کند.
در نگاهی کلی می توان گفت که تحولات سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و ف هنگی در افغانستان ،تحت
ه ش ایطی که شکل بگی د ،ب امنیت ملی ای ان تاثی مستقیم و غی مستقیم ب جای خواهد گذاشت .علت
آن است که افغانستان در حوزه ف هنگی ر تمدنی ای ان ق ار دارد و دو کشور م زهای طولانی با هم دارند.
م زهایی که به دلیل ویژگی های جغ افیایی حفاظت از آنها دشوار و با هزینه های بسیار سنگینی هم به
طور کامل عملی نخواهد شد .صلح و ثبات در افغانستان و تشکیل حکومت ف اگی  ،متشکل از همه اقوام ،می
تواند به تثبیت امنیت در ای ان منج شود.
 4-2-5تحولات منطقه قفقاز جنوبی و امنیت ملی ای ان
قفقاز ناحیهای میان دریای خزر و دریای سیاه است که به دو بخش قفقاز جنوبی (ماورای قفقاز ) و قفقاز
شمالی تقسیم میشود .قفقاز جنوبی شامل کشورهای جمهوری آذربایجان ،ارمنستان ،گ جستان و
بخشهایی از شمال باخت ی ای ان و شمال خاوری ت کیه کلاً به مساحتی حدود  850،000کیلومت م ب و
جمعیتی حدود  80،000،000نف است.
منطقه قفقاز جنوبی یکی از مناطق مهم ب ای ای ان است که حضور مؤث در تحولات آن ،در ابعاد
مختلف ،تأمین کننده بخشی از مناف و حتی امنیت ملی کشور بوده و هست .این منطقه در عین حال،
صحنه رقابت قدرت های غ بی ،روسیه ،ت کیه و ای ان و درگی ی های دو کشور جمهوری آذربایجان و
ارمنستان نیز است که باید به آن حضور رژیم صهیونیستی را هم اضافه ک د.
به این ت تیب قفقاز هم زمان در سه سطح متمایز در سیاست خارجی ای ان مط ح است:
.1روابط دوجانبه :در این چارچوب ای ان ب اساس سیاست همسایگی به گست ش روابط با سه کشور قفقاز
جنوبی همت گماشته است .از میان دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان که از مزیت م زهای مشت ک
با ای ان ب خوردارند ،رابطه با جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور شیعه ،با م زهای طولانی آبی و خاکی
از اهمیت زیادی ب خوردار است.
.1روابط منطقه ای :روابط ای ان با سه کشور قفقاز از تحولات مهم و رقابت منطقه ای تأثی می پذی د .دای ه
این رقابت بیش از آنکه به کشورهای قفقاز ب گ دد ،به تأثی آن ب امنیت و مناف کشورهای پی امونی م بوط
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می شود .مذهب ،قومیت ،بح ان های منطقه مانند ق ه باغ ،اوستیا ،آبخازیا و چچن به علاوه رژیم حقوقی
دریای خزر ،تجارت ،حامل های ان ژی ،مسی های انتقال نفت و گاز ،شبکه های حمل ونقل و ت انزیت و
خطوط انتقال ب ق و مخاب ات حوزه هایی هستند که با وجود اهمیت در روابط دوجانبه ،تحت تأثی سطح
منطقه ای تحولات قفقاز هستند.
تحولات اخی در پی جنگ  1010ق اباغ و حضور تعیینکنندة کنشگ ان رقیب ای ان در این جنگ و در
نهایت وض و تثبیت آتشبس توسط روسیه به منزلة قدرت فائق در منطقه قفقاز طی دو ق ن اخی و همزمان
ب وز نشانههایی از تجدید مَطل ِ ت کگ ایان در یک سده پیش درست در همین حوزه همسایه در اقدامات و
رفتارهای اردوغان ،این نکته را به ای ان یادآور شد که ط ف حساب ته ان در جوار م زهای شمالیاش ص فاً
همسایگان همم ز نیستند .این واقعیت در کنار تج به بسیار دشوار و پیچیده تنظیم روابط با جمهوری
آذربایجان به عنوان همسایهای با بیشت ین ق ابتها و پیوندها با ای ان ،چشمانداز دشوارت ی از گذشته را ب ای
ته ان در تنظیم و پیشب د روابط با همسایگان شمالی و به ویژه جمهوری آذربایجان ت سیم ک د.
.8سیاست بین الملل :قفقاز پل ارتباطی قاره آسیا و اروپاست .این منطقه محل تلاقی کشورهای اسلامی و
مسیحی به شمار می رود و از منظ ف هنگی -تمدنی نیز س حدات دو حوزه متفاوت ف هنگ بش ی را شکل
می دهد .سیاست خارجی ای ان در قفقاز از این ویژگی نیز تأثی می پذی د .سه رویک د اسلام گ ایی،
آتلانتیک گ ایی و اوراسیاگ ایی و ائتلاف هایی که در این قالب شکل می گی ند اهمیت این سطح را ب ای
ای ان ارتقا داده است.
اوضاع بح انی جنوب قفقاز و موقعیت منحص به ف د جغ افیای ای ان ،م زهای شمال غ بی ای ان را تحت
تاثی ق ار داده است .در میان سه قدرت بزرگ ای ان ،روسیه و ت کیه پی امون این منطقه ،ای ان در
س زمینهای آذربایجانی تحت اشغال سابق ارامنه (زنگیلان ،جب ائیل و فضولی) ،که به ق ه باغ بالا (ناگورنو)
پیوسته است ،هم م ز است .م ز شمال غ بی ای ان با جمهوری آذربایجان  950کیلومت است که حدود
 183کیلومت آن (زنگیلان ،جب ائیل و فضولی) از زمان پایان جنگ اول ق ه باغ ( )1771-1771توسط
نی وهای ارمنی کنت ل شده بود .از ط ف دیگ  ،م ز ای ان با ارمنستان تنها  13کیلومت است و با این وجود
ب ای سه میلیون ارمنی با کشوری محصور در خشکی و تجزیه شده توسط آذربایجان و ت کیه ،یک حلقه
نجات محسوب می شود .بناب این این واقعیت های منحص به ف د جغ افیایی به این معنی بوده است که
نتیجه جنگ ق ه باغ در سال  1010ای ان و م زهای شمال غ بی آن تحت تأثی عمیق ق ار داده است.
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جنگ  11روزه در ق ه باغ ،پیامدهایی ب ای م ز حساس شمال غ بی ای ان داشت .در این ش ایط ،ب ای
حفاظت از مناف خود ،ته ان نیاز به تدوین سیاست فعالانه ت ی در قفقاز جنوبی دارد که بتواند از امنیت
م زهای حساس خود در این منطقه ی تنش پذی محافظت کند.
راهب د تدافعی ای ان در خلیج فارس با رنگ بیشت ژئوپلیتیک نسبت به ایدئولوژیک و همچنین حضور
فعال در ع اق ،سوریه و لبنان با تلفیقی از مسائل ایدئولوژیکی و ژئوپلیتیکی ،ان ژی تدافعی غالب را به این
سمت هدایت ک ده است و منطقهای چون قفقاز را جزئی از مناطق خنثی با ریسک پایین در نظ گ فته
است؛ در حالی که قفقاز نه تنها در خارج نزدیک ای ان ق ار دارد بلکه با توجه به همم ز بودن جمهوری
آذربایجان با استانهای آذرینشین ای ان و همچنین شیعه بودن غالب ه دو کشور ،در حوزه امنیتی ویژه
تع یف میشود .در کنار این مسائل ،حضور رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان و در راستای م زهای
ای ان ،سطح راهب د امنیتی قفقاز را به بالات ین درجه خود رسانده است .این در حالی است که ای ان از آغاز
جنگ دوم ق هباغ و تغیی جغ افیایی منطقه ،تنها به پیامهای دیپلماتیک بسنده ک ده و حتی در صورت
اج ای ب نامههای ت کیه مبنی ب کانال ارتباطی مغ ی در جنوب ارمنستان ،نقش ای ان از سطح پیامهای
دیپلماتیک نیز کاسته خواهد شد.
همچنین سومین کشور قفقاز یعنی گ جستان ،از جمله کشورهایی است که تق یب ًا ف اموش شده و ای ان
و گ جستان حدود  15سال میشود که هیچ گونه دیداری در سطح ریاستجمهوری نداشتهاند .ای ان در
قفقاز نیاز به تلفیق درستی از ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک دارد و تعلل در عدم تصمیمگی یهای راهب دی لازم
در این حوزه ،گست ه عمل رژیم صهیونیستی و ت کیه را افزایش داده و علاوه ب کمرنگ شدن نقش ای ان در
قفقاز و به خط افتادن مسی ت انزیتی ای ان ،تهدیدات امنیتی در م زهای شمال غ بی کشور با حضور فعال
رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان و ب خی گ وههای تکفی ی در مناطق آزادشده آذربایجان را به
شدت در مسی صعودی ق ار می دهد .از اینرو ،تا زمانی که ای ان ،منطقه قفقاز را در حلقه امنیتی اول خود
به صورت فعال درنیاورد و به نقطه مطلوب در تقاط ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک دست نیابد ،آزمونهای
پ خط ی را در این منطقه شاهد خواهد بود.
 6-2-5راهبرد گردش به شرق آمریکا ؛ تاثیرات امنیتی جدید بر ایران
از زمانی که غ بیها به ارزش ژئوپلیتیک غ ب آسیا پیب دند و نام خاورمیانه را ب آن نهادند ،این منطقه
شاهد جنگها ،ائتلافها ،رقابتها و رفاقتهای متعددی بوده است .تمامی قدرتهای بزرگ جهانی در
دورههای مختلف تاریخی ،سعی در حضور و مدی یت سیاسی و اقتصادی این منطقه داشتهاند که مهمت ین و
پیچیدهت ین تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی غ ب آسیا هم به دلیل حضور قدرتهای بزرگ و تلاش آنها ب ای
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بقای مناف سیاسی و اقتصادیشان شکل گ فته است .آم یکا نیز از این قاعده مستثنی نبوده است .این منطقه
ب ای این کشور از جهات گوناگونی دارای اهمیت راهب دی است که از سه حیث ،اهمیت فوقالعاده دارد:
 .1وجود بخش اعظم و مهم جهان اسلام (اسلام سیاسی) به عنوان بزرگت ین رقیب ایدئولوژیک تمدن غ ب؛
 .1وجود بخش اعظمی از ذخای ان ژی نفت و گاز دنیا در این منطقه.
 .8امنیت اس ائیل.
واقعیت های سیاسی در لایههای گوناگون نی وهای پیش ان نشان دهنده تغیی و تحولات در سطوح
مختلف در نظام بین الملل است .در رابطه باآینده خاورمیانه باید به دو مقوله اساسی در نظام بین الملل
توجه ک د؛ اول دگ گونی و تغیی و تحولات در سطح بالایی جهانی قدرت و دومین نکته دگ دیسی قدرت در
لایه های زی ین هندسه جهانی.
بعد از رونمایی باراک اوباما از اولین سند راهب د امنیت ملی دولتش در سال  1010و مع فی چین به
عنوان تهدید شماره یک آم یکا ،ساختار سیاسی این کشور است اژی «گذار به ش ق» 1را ب ای مهار این
قدرت سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و امنیتی در دستور کار ق ار داده است.
با توجه به اهمیتی که خاورمیانه ب ای آم یکا جهت مهار چین دارد ،یقین ًا واشنگتن هم مطابق با سند
راهب د امنیت ملی خود ه دو مسئله مدی یت تحولات و افزایش نفوذ آم یکا را ،هم در منطقه خاورمیانه و
هم آسیای جنوب ش قی به طور همزمان در دستور کار ق ار خواهد داد .چون ه دو مسئله و ه دو منطقه
ش ق و غ ب آسیا بیشک مکمل یکدیگ هستند.
لذا آم یکا سعی دارد تحولات م بوط به منطقه غ ب آسیا و آسیای میانه مطابق با تغیی هندسه قدرت
در لایه های بالایی و در مسی واشنگتن پی گ فته شود تا در آن سو آم یکا بدون هیچ نگ انی و دغدغه ای
تم کز جدی خود را روی مهار چین بگذارد.
اساسا تلاش ب ای ورود اس ائیل به روابط دیپلماتیک با دیگ کشورهای منطقه از آف یقا تا غ ب آسیا و
آسیای میانه خود یکی از مهمت ین سناریوهای آم یکاست تا جدی ت ین دغدغه و نگ انی امنیتی و
دیپلماتیک ایالات متحده یعنی حفظ امنیت اس ائیل رف شود تا در نهایت بست ب ای تحقق مهار چین
ف اهم شود .به دیگ سخن ایالات متحده  8اقدام جدی ب ای گذار از خاورمیانه و آسیای میانه و تم کز ب
مهار چین دارد:
نخست) حل پ ونده فعالیتهای هستهای ،موشکی و نفوذ منطقه ای ان با هدف حفظ امنیت اس ائیل و
کشورهای همپیمان.
Pivot to Asia
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دوم ) باز تع یف مهندسی هندسه قدرت در لایه های پایین ت ناظ به منطقه غ ب آسیا و کشورهای ع بی
حاشیه خلیج فارس که این بازتع یف هندسه قدرت مطابق با اقتضائات م بوط به تغیی هندسه قدرت در
لایه های بالایی و در مسی اهداف و مناف ایالات متحده خواهد بود.
سوم) خ وج اس ائیل از انزوای دیپلماتیک و تلاش ب ای تعمیم و گست ش روابط با کشورهای پی امونی است
که پیمان اب اهیم و ب ق اری روابط دیپلماتیک امارات و بح ین با اس ائیل و همچنین روابط م اکش و سودان
با اس ائیل عملاً یکی از مهمت ین گام های آم یکا در این راستا تلقی میشود.
در فضایی که آم یکا تلاش دارد منطقه خاورمیانه و غ ب آسیا را مطابق با خواست و نگاه خود ب ای مهار
با چین باز تع یف کند اس ائیل به م اتب قوی ت و خط ناک ت از گذشته خواهد بود.
چون اکنون دیگ اس ائیل تلاش دارد در این فضای جدید یک بازتع یف امنیتی ،نظامی ،سیاسی،
دیپلماتیک ،اقتصادی ،تجاری و حتی اجتماعی در منطقه داشته باشد .واقعیت آن است که در گذشته
اس ائیل در یک انزوای دیپلماتیک ق ار داشت و بسیاری از کشورهای جهان اسلام و نیز جهان ع ب به
دلایل متفاوت ،نه توان و نه تمایلی ب ای ب ق اری روابط با اس ائیل را نداشتند .اکنون آنچه در منطقه غ ب
آسیا و به خصوص در حاشیه خلیج فارس می گذرد به نوعی پوست اندازی این منطقه در جهت ورود بازیگ
جدیدی به نام اس ائیل است .در این ش ایط قطعاً اس ائیل دیگ وابستگی امنیتی و نظامی به آم یکا ندارد،
بلکه سعی خواهد ک د خلاء حمایت آم یکا را با اولویت تقویت روابط و گست ش مناسبات با کشورهای
پی امونی رف کند .اما نکته بسیار مهمت اینجاست که اس ائیل با مدی یت آم یکا این پوست اندازی منطقه را
به گونهای پیش خواهد ب د که در نهایت امنیت مشت ک بین اس ائیل و کشورهای منطقه شکل بگی د .در
این صورت فضای بسیار حساس و خط ناکی ب ای ای ان شکل خواهد گ فت.
( )https://www.iribnews.ir/fa/news/2620694
گزاره ای به نام جنگ یمن و اختلافات فعلی اعضای شورای همکاری خلیج فارس مان شکل گی ی
ناتوی ع بی نخواهد شد .چون به نظ می رسد طی سالهای گذشته ته ان همواره از اه م جنگ یمن ب ای
فشار به ریاض استفاده ک ده است .البته در عین حال شواهد ام نشان می دهد که ع بستان به دنبال
مدی یت و کاهش بح ان های خود مانند جنگ یمن است.
اگ چه پایان دادن به جنگ یمن باعث ایجاد ثبات کامل در منطقه غ ب آسیا نمی شود ،اما اگ ریاض بتواند
به این جنگ پایان دهد بست ب ای کاهش تنش در منطقه غ ب آسیا و به خصوص حوزه خلیج فارس به
شکل چشمگی ی ایجاد خواهد شد .البته در آن سوی داستان آم یکا هم ب ای پیگی ی اهداف و مناف خود
در خاورمیانه به ویژه بعد از آغاز روابط دیپلماتیک امارات متحده ع بی و بح ین با اس ائیل ناگزی به حمایت
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از کشورهای ع بی حاشیه خلیج فارس است .لذا کاخ سفید سعی دارد این حمایت با ص ف کمت ین ان ژی
صورت گی د .در این ش ایط اگ ای ان و نی وهای همسو در یمن خواهان تداوم سیاست کنونی شان باشند
فضا ب ای افزایش فشارهای منطقهای و جهانی را ب ای خود هموار ک ده اند که اتفاقا مطلوب نگاه واشنگتن،
ریاض و تل آویو است .ملاحظه می شود که آم یکا با یک تی دو نشان زده است .هم با پایان دادن به جنگ
یمن ،حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس را با کاهش ناامنی علیه آنان و با ص ف کمت ین هزینه به
دست آورده است و هم دست ای ان را در این منطقه محدود خواهد ک د .مجموعه اینها باعث خواهد شد که
فضا خودبهخود ب ای عبور آم یکا از خاورمیانه به دریای جنوبی چین شکل گی د.
در خصوص جنگ سوریه هم باید این نکته را خاط نشان ک د که از ابتدای آغاز این جنگ ،آم یکا کمت ین
دخالت و حضور را داشت و سعی ک د با نقش حمایتی و نظارتی و ص ف کمت ین ان ژی ،بیشت ین به ه
ب داری را از این جنگ داشته باشد .اکنون که جنگ سوریه در حال خاتمه یافتن است و زمان تقسیم غنایم
است ،آم یکا بیشت ین به ه ب داری را در جهت حفظ مناف خود و همچنین مناف امنیت اس ائیل خواهد
داشت .پی و این نکات با تامین مناف در جنگ سوریه و جنگ یمن و نیز حفظ امنیت اس ائیل ،آم یکا به
شکل جدی ت ی تقابل با چین را در دستور کار ق ار خواهد داد( .طاه ی و رستم آقایی)158 :1875 ،
اگ آم یکا ف مان سیاستهای بینالمللی خود را به سمت ش ق جهان بچ خاند ،بازهم اهمیت غ ب
آسیا ب ای آن به دلیل متغی های فوقالذک کم نخواهد شد و تلاش خود را ب ای حفظ و گست ش نفوذ خود
در منطقه افزایش خواهد داد .بناب این آم یکا نمیتواند صحنه را به نف رقیب خود ت ک کند؛ بهخصوص
اینکه هیچ کشوری به مانند ای ان توانایی مدی یت منطقه را ندارد .پس یا باید ای ان سازش کند و در
چارچوب تعاملی با آم یکا منطقه را به او بسپارد و یا اینکه منطقه آنقدر شلوغ و بیثبات شود تا اینکه هیچ
کدام از قدرتهای منطقهای نتوانند مدی یت امور را در دست بگی ند و از ط فی هزینههای رقابت هم بیش
از پیش افزایش بیابد .به عبارت دیگ آم یکایی که از بهوجود آمدن «نظم آم یکایی» در منطقه ناامید است،
اکنون از «آنارشی» بهوجودآمده در منطقه حمایت میکند.
()http://www.tasnimnews.com/Home/Single/647326
ایالات متحده از سازوکارهای م بوط به حمایت ،به ه گ فته و از این ط یق تلاش دارد تا زمینه های بی
ثبات سازی ب خی از دولت های منطقه ای همانند ای ان را به وجود آورد .حمایت سازمان اطلاعات م کزی
آم یکا از گ وهای اپوزیسیون ای ان و سوریه به مفهوم آن است که روند مقابله با دولت های منطقه ای در
چارچوب جنگ نیابتی شکل می گی د .آم یکا تمایلی به پ داخت هزینه نظامی و امنیتی ف اگی ب ای جنگ
در ای ان ندارد .آم یکا در صدد است تا از سازوکارهای حقوقی ب ای ایجاد چالش های امنیتی استفاده کند.
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مسئولیت حمایت ،بخشی از سازوکارهای حقوق بین الملل است که در سیاست خارجی مداخله گ ایانهی
آم یکا مورد استفاده ق ار می گی د.
جهان غ ب ب ای کنت ل جبهه مقاومت و الگوهای کنش راهب دی ای ان از تولید ناسازههای هویتی به ه
گ فت .ریشه های اجتماعی و تاریخی ناسازههای هویتی در محیط منطقهای وجود دارد .باز تولید چنین
نشانههایی می تواند تحت تأثی گ وههای م ج سیاسی و ایدئولوژیک حاصل شود(.پوستین چی و متقی،
)91 :1877
 -6راهکارهای امنیت سازی ایران در غرب آسیا.
آشوب ،بح ان و ستیزش را می توان در زم هی ویژگیهای اصلی محیط منطقه ای دانست ،محیطی که
تحت تأثی نی وهای اجتماعی گ یز از م کز ق ار داشته و امکان نقش یابی نی وهای نهادی و دولت ها را با
دشواری های زیادی روب و می سازد.
شاخص های دوران گذار ،بح انی بودن سیاست امنیتی در خاورمیانه و رویاگ ایی آم یکایی را می توان
زمینه ساز شکل گی ی حوادثی دانست که عمل گ ایی و کنش عقلایی در تصمیم گی ی است اتژیک را با
مخاط ه روب و می سازد.
ناپایداری را می توان به عنوان یکی از اصلی ت ین نشانه های م بوط به ستیزش در محیط منطقه ای
دانست .در دوران موجود ،نشانههای بی ثباتی و ناپایداری سیاسی در خاور میانه به عنوان شاخص اصلی
تحلیل از ف آیند های منطقه ای است .واقعیت محیط آشوب زده را می توان در تصاعد بح ان جستجو ک د.
بح ان ها می توانند به لحاظ جغ افیایی و یا ب اساس شدت درگی یها ،گست ش پیداکنند .ه گاه نظم
منطقه ای با بح ان روب و شود ،امکان گست ش و تصاعد بح ان به سای حوزه های جغ افیایی مناطق
همجوار اجتناب ناپذی خواهد بود.
هم اکنون ویژگی اصلی امنیت منطقه ای غ ب آسیا را نشانه هایی از آشوب و بی ثباتی امنیتی تشکیل
می دهد .واحدهایی همانند ع بستان ،محور اصلی تعارض خود را با ای ان ق ار داده اند .همکاری ع بستان با
کشورهای جهان غ ب و تل آویو ،نشانه هایی از سنگ بندی پ مخاط ه علیه ای ان را نشان می دهد .تمامی
الگوهای رفتار منطقه ای در دوران موجود ،مبتنی ب نشانه هایی از رویارویی با ای ان خواهد بود .در ش ایطی
که تهدید امنیتی علیه ای ان افزایش می یابد ،طبیعی است که سازو کارهای کنش رفتاری ،الگوی سیاست
راهب دی و سازوکارهای م بوط به بازیگ ان منطقه ای و قدرت های بزرگ ،معطوف به اتخاذ سیاست
سدبندی و سنگ بندی در ب اب ای ان خواهد بود.
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در ش ایط بح ان و آشوب امنیتی بخش قابل توجهی از کشورهای پی امونی ای ان ،الگوی رفتار سیاسی
خود با ای ان را ب اساس رویارویی و سنگ بندی شکل داده اند .کشورهایی همانند ع بستان و امارات متحده
ع بی ،سطح روابط امنیتی و دیپلماتیک خود با تل آویو را ارتقاء داده اند .چنین رویک دی به مفهوم آن است
که تضادهای آم یکا و کشورهای منطقه ای علیه ای ان در حال افزایش است .از سوی دیگ قدرت یابی
طالبان و تضادهای ایدئولوژیکی و سیاسی و نیز معادلات حل نشده در شمال غ ب ای ان و قفقاز مسئله
امنیت را ب ای ای ان بیش از گذشته حیاتی ک ده است خصوصا اینکه تهدیدات امنیتی از وضعیتی ف اگی ،
چند وجهی و پایدار ب خوردار گشته اند .بناب این به ه گی ی از مفهوم منطقه ی قوی ماهیت ایده آلیستی
داشته و نمی تواند به عنوان الگوی مناسب و مساعد ب ای تحقق اهداف راهب دی ای ان مورد استفاده ق ار
گی د .در چنین ش ایطی ،به ه گی ی از سیاست دولت قوی به جای منطقه ی قوی ،اصلی ت ین ض ورت
امنیت سازی منطقه ای محسوب می شود.
ای ان باید راهب دی جام و متکی ب واقعیتهای جغ افیایی و ژئوپلیتیکی ط احی و تدوین کند که
راهب د ژئوپلیتیک نام دارد .این راهب د یک جام نگ ی عملیاتی با نگ ش راهب دی مبتنی ب واقعیتهای
جغ افیایی مولد قدرت است؛ به نحوی که بست ورود به صحنههای قدرت را با حداقل هزینه و در بالات ین
سطح ممکن با هدف بازنمایی و تأمین بهینة مناف همه جانبة کشور ف اهم میکند .مهمت ین اولویتهای
این ط ح ریزی راهب دی که باید به آنها توجه ک د ،عبارت است از:
 .1ت سیم چشماندازی بلند مدت ب ای حفظ ثبات و امنیت پایدار با آگاهی ب تحولات منطقهای و جهانی؛
 .1شناسایی و تدوین سیاستهای متناسب ب ای درک تهدیدها و چالشهای داخلی و خارجی در تقابل با
جلوههای بح انی مسائل خارجی؛
 .8تحقق اقتدار ملی و بینالمللی منطبق با مناف همه جانبة کشور؛
 .1تلاش ب ای بازنمایی و تعدیل تهدیدها و چالشهای پیش روی حاکمیت سیاسی کشور (آذرشب و
مؤمنی.)155 :1871 ،
تنهایی است اتژیک مفهومی که نخستین بار توسط محی الدین مصباحی ،است اتژیست ب جسته ای انی ،بیان
شده ،اشاره به واقعیتی است که در آن «ای ان ،چه آگاهانه و خودخواسته و چه ناخواسته و از روی ناچاری ،به
گونه ای است اتژیک تنهاست و مح وم از ه گونه اتحادهایی معنادار و متصل به قدرت های بزرگ( ».فتحی و
دیگ ان )113 :1100 ،تنهایی است اتژیک ای ان اشاره به وضعیتی است که در آن ای ان فاقد ه گونه اتحادی
طبیعی با اب قدرتی جهانی و یا قدرتی بزرگ است؛ فقدانی که با پی وزی انقلاب اسلامی ،بح ان گ وگان گی ی،
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و در نهایت جنگ تحمیلی بیش از پیش تشدید شد .ای ان دچار تنهایی است اتژیک است یعنی در تدوین،
کارب د و پیشب د است اتژی های کلان خود تنها است)Mesbahi, 2011, 9 ( .
تکیه به درون بدین معنی است که سنگ بنای امنیت ملی ای ان ب رابطه میان "دولت" 1و "ملت"1
استوار است تا روابطی است اتژیک با قدرت های بزرگ و یا گ وه های غی دولتی منطقه ای .به سخن دیگ ،
امنیت ملی ای ان را در صورت گسست در رابطه دولت و ملت نمی توان با هم پیمانی با قدرتی بزرگ ،گ وه
های غی دولتی نظامی منطقه ای ،یا موشک ،بمب هسته ای ،تانک و هواپیما نگاه داشت .این همه نشان
دهنده این ام ِ بنیادین است که سنجه مناف ملی کشور را باید در رابطه دولت و ملت ارزیابی ک د.
تنهایی است اتژیک ای ان محصول جغ افیای ویژه ای ان بوده است .جغ افیای ویژه ای ان ب دو پایه
"نزدیکی" 8جغ افیایی به خط و "آسیب پذی ی" 1جغ افیایی استوار بود .ای ان زمین از دی باز به س چشمه
خط نزدیک بوده است .پیش از ب آمدن خط شوروی ،این نزدیکی ای ان به م زهای روسیه تزاری – که
سودای دستیابی به آب های گ م خلیج فارس داشتند – و هندوستانِ ب یتانیا ،در کنار ب خورداری ای ان از
نفت بود که خط دو امپ اطوری بزرگ را ب ای ای ان آشکار ساختند .پیش از آن ،این امپ اطوری عثمانی و
خانات ازبک بودند که س چشمه تهدید بودند .این نگاه را می توان به دوران پیش از اسلام گست انید آن گاه
که امپ اطوری روم و سپس بیزانس (روم ش قی) در باخت و هیاطله در خاور ای ان س چشمه خط در
نزدیکی ای ان بودند.
گذشته از این ،ای ان از آسیب پذی ی جغ افیایی رنج می ب د .ای ان که همواره در قلب خاورمیانه جای
گ فته است خود را همچو دژ خاور نزدیک می بیند .به سخن دیگ  ،ای ان پیوندگاهی است اتژیک است که در
دهانه سه قاره آسیا ،اروپا و آف یقا نشسته است .گ چه جایگاه ژئواست اتژیک ای ان به آن قدرتی پ توان داده
است ،با این وجود ،جغ افیا ای ان را نف ین ک ده است)Mesbahi, 2011, 20 ( .
نگاهی کوتاه به م زهای جغ افیایی ای ان نخستین و مهمت ین خصیصه بارز آن را نمایان می سازد:
"فقدان م زهای طبیعی دفاعی" .ای ان نه همچو کشورهایی همچو ب یتانیا و یا ام یکاست که بواسطه دریاها
و اقیانوس ها محیط شده باشد و نه همچو کشورهایی کوچک محصور در میان رشته کوه های بلند و
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تسخی ناپذی  .هم از این روست که تاریخ ای ان زمین مشحون است از تاخت و تازهای بی پایان اقوام و ملل
گونه گون از ش ق و غ ب به فلات ای ان.
نف ین جغ افیایی با دو ویژگی ای ان زمین دوچندان شده است :پارسی زبان بودن و شیعه بودن .ای ان
یگانه کشور پارسی زبان و تنها کشور شیعه است که در خاورمیانه بزرگ ع بی – ت کی – سنی محاط شده
است .خاورمیانه بزرگ اسلامی ب دو ستونِ سنیِ ع ب و ت ک بنا شده است .محصور شدن در میان دریایی
از اع اب و اهل تسنن ای ان زمین را واجد این خصیصه ای بنیادین ک ده است که ،چه آشکار و چه پنهان،
بن مایه امنیت ملی و سیاست داخلی و خارجی نظام های حاکم ب آن بوده است .از این رو ،ای ان پارسی
زبان و شیعی مذهب همچو تکه ای ناجور در منطقه نمایانده شده است.
تنهایی است اتژیک تاریخی ای ان درب دارنده این منطق بس مهم است که ب ای کشوری که دچار تنهایی
است اتژیک است دفاع در نقطه صف م زی ب اب خواهد بود با شکست .به بیان دیگ  ،تنهایی است اتژیک
تاریخی ای ان پیامدی دی پا ب ای سیاست منطقه ای و امنیت ملی ای ان داشته است :دفاع از امنیت ملی و
یکپارچگی س زمینی ورای م زهای خود.
تنهایی است اتژیکی ای ان عدم امنیت تاریخی دی ینه ای را آف یده است .چنین عدم امنیتی در "ذهنیت
محاص ه شدگیِ" 1ف مان وایان ای ان نیز پدیدار شده است .بسیاری از این ف مان وایان ب آن بوده اند که ای ان
مشکل امنیتی بس شدید و حادی دارد و از این رو ،ب سی و سویه است اتژی ها و سیاست های کلان
ف مان وایان ای انی تاثی گذاشته است .هم از این رو ،توسعه را در "قوی شدن" 1می بینند ،آن هم در حوزه
نظامی و سیاسی .چنین ویژگی ژرف و ریشه داری نه تنها در حوزه سیاسی – نظامی ،بلکه در حوزه های
اقتصادی – توسعه ای و هنجاری – ف هنگی ف مان وایان ای انی نیز مشهود بوده تا بدان جا که عدم امنیت
تاریخی بخشی جدایی ناپذی از ف هنگ ملی ای ان بوده است .عدم اعتماد به بیگانگان و از سوی دیگ  ،تاکید
ب توهم توطئه و دیدن دست بیگانه در همه امور خود ب خاسته از چنین عدم امنیت تاریخی است.
کشور ای ان به دلیل واق شدن درمنطقه خاورمیانه با مخاط ات ،چالش ها و تحولاتی عمده در محیط
امنیتی خود روبه روست .خاورمیانه یکی از مناطق استثنایی به شمار می رود که هنوز هیچ گونه نشانه
جدی ای از استق ار این گونه نظام امنیتی در محیط پی امونی ای ان به چشم نمی خورد .بناب این منطق قوی
شدن و توجه به حوزه امنیت خارجی ب ای ای ان ام ی ض وری است.
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ماهیت رقابتی و پ تحول جنگ س د نوین به گونه ای است که همه بازیگ ان اصلی منطقه سعی دارند
نظم جدید را ب اساس مناف و امنیت ملی خود تقویت کنند .ای ان نیز در نقش یکی از دولت های مهم
منطقه ای و دارای نگ انی های مش وع امنیتی ،از این ام مستثنی نیست .تلاش های ای ان ب ای حمایت از
گ وه ها و احزاب سیاسی دوست در سطح منطقه و حمایت ازنسل جدیدی از نخبگان در ساخت قدرت این
کشورها که دیدگاه های دوستانه درباره ای ان دارند و به راحتی وارد ائتلاف های ضدامنیت و مناف ملی
کشور نشوند در راستای توجه به اصل خودیاری از منظ واق گ ایی می باشد.
ای ان باید تلاش کند با به ه گی ی از ابزارهای داخلی و خارجی حداکث مناف خود را با افزایش
توانمندی های نسبی از ط یق ایجاد موازنه قدرت تامین کند .ب این مبنا و به منظور سازگاری با تحولات
جدید در محیط ژئوپلیتیک ،ای ان باید به این نتیجه ب سد که کارآمدت ین است اتژی سیاست خارجی این
است که چند اصل کلان را در است اتژی ژئوپلیتیک خود تع یف ک ده و سپس با توجه به ویژگیهای محلی
و منطقه ای ،سیاست خارجی خود را با محیط در حال انتقال سیاسی در منطقه سازگار کند .پویاییهای
تحولات جاری منطقهای ،ض ورت مع فی یک راهکار را اجتنابناپذی میکند که می توان از آن به عنوان
راهکار "درونی سازی قدرت" یاد ک د.
راهکار درونی سازی قدرت از سوی مقام معظم رهب ی بارها مورد تاکید ق ار گ فته است  .از نگاه ایشان راه
پیش فت ،دستیابی به عزت و ایستادگی موث مقابل دشمنیها و توطئهها ،ارتقایِ اقتدار و قدرت ملی است.
قدرت ملی نیز شامل مولفهها و عناص مادی و معنوی بهصورت توأمان است.این گزاره از سوی رهب انقلاب
اسلامی در خطبههای نماز جمعه  19دی ماه  1873بدین گونه مط ح شده است:
«باید ملت ای ان و مسئولین کشور تلاششان ب ای قوی شدن کشور و قوی شدن ملت باشد ...این اگ
[محقق] شد  ...ملت ای ان در آیندهی نه چندان دوری آنچنان خواهد شد که دشمنان حتی ج ئت تهدید
هم پیدا نکنند ».ایشان همچنین می ف مایند:
«اساساً حیات یک ملت و بالندگی یک ملت ،وابسته به این است که مؤلفههای قدرت و عناص قدرت را در
خود تقویت کند و آنها را در جای لازم و بهنگام ،مورد به هب داری و استفاده ق ار بدهد»1879/01/07 .
«دشمن ،با اقتدار جمهوری اسلامی مخالف است .ما باید علیرغم دشمن ،سعی کنیم عناص قدرت را در
داخل جمهوری اسلامی افزایش بدهیم»1879/09/11 .
مبنای این راهکار جدید ،توسعه عیار قدرت ملی ای ان از ط یق تنوعسازی مولفه های قدرت و اتصال با
محیط پی امونی از یک سو و به ه ب داری از امتیاز ژئوپلیتیک ب ای افزایش ارزش و نقش است اتژیک کشور
در جهت دف تهدیدات فوری امنیتی در محیط اط اف خود از سوی دیگ است.
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ای ان که با حضور نی وهای نظامی آم یکا در منطقه خلیج فارس مواجه است و از سوی دیگ در تح یم
تسلیحات و تجهیزات نظامی به س می ب د و در واردات و توسعه فناوری نظامی و جنگافزارهای نوین با
مشکل روب و می باشد باید تلاش کند با توسعه تواناییهای جنگی نامتقارن و قدرتمند ،کمبود جنگافزارها و
فناوریهای نظامی خود را جب ان و خنثی کند (.ب زگ )171 :1879 ،
ای ان با توسعه و تولید تسلیحات و جنگ افزار باید به سوی اولویت های نامتقارن تشکیلات نظامی
ح کت کند .ای ان ب ای بیشینه سازی قدرت منطقه ای خود می تواند با تولید مجموعه وسیعی از سلاح ها
در داخل اقدام نماید .درونی سازی قدرت به عنوان یک است اتژی مناسب ب ای حفظ کشور از حمله
دشمنان می باشد.توسعه جنگ افزارها و سیستمهای کمهزینه و زرهی سبک و بدون فناوریهای پیچیده
نظی قایق های زرهی س ی السی و هواپیماهای دریایی در راستای مقابله با قدرت سخت آم یکا در آبهای
مجاور ای ان به صورت تاکتیکهای هجومی بهت ین گزینه ب ای هدف ق ار دادن مناف اقتصادی آم یکا و
کشورهای رقیب در منطقه هستند.
ای ان در راستای درونی سازی قدرت می تواند ضمن بازدارندگی و توازن قوا در خاورمیانه به روش های
زی قدرت خود را توسعه دهد:
الف -توسعه و تولید انبوه جنگافزارهای داخلی به منظور خنثی ک دن تح یم های تسلیحاتی آم یکا.
ب -آموزش نی وها و عوامل شبهنظامی همچون حزبالله در لبنان ،حماس در غزه.
ج -نزدیک شدن به مناف اقتصادی و پایگاه های نظامی کشورهای مخالف از ط یق توسعه نفوذ و شبکه
دست سی فعال.
ای ان می تواند با تقویت ب داشت کارگزاران و مسئولین ای انی نسبت به توانایی و قدرت جمهوری اسلامی
ای ان مانند قدرت تهدید کنندگی از ط یق بومی سازی توان نظامی ونیز گست ش گ وه های وابسته در
منطقه به افزایش قدرت منطقه ای خود اقدام کند.
 .9تجزیه و تحلیل یافتهها
ای ان در غ ب آسیا ،کشوری با ویژگیهای خاص است که از نظ زبان ،مذهب ،ملیت و هویت شبیه هیچ
یک از کشورهای منطقه نیست و به بیان دیگ دارای چالش کهن تنهایی راهب دی و ژئوپلیتیکی در دورههای
گوناگون است .در نتیجه امکان اتحاد و ائتلافسازی با کشورهای منطقه ،ب ای ای ان کم نگ و در مقابل تصور
اتحاد همسایگان علیه ای ان محتمل است .تا زمان وقوع انقلاب اسلامی ،حکومتهای ای ان ب ای حل مشکل
تنها بودن در منطقه ،به اتحاد با قدرتهای جهانی مبادرت میک دند ،اما پس از انقلاب اسلامی و به ویژه پس از
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واقعة  11سپتامب  ،1001منطقه شاهد جنگ س د نوین و ایجاد ائتلاف منطقهای و ف امنطقهای علیه ای ان
است .آنچه این کشورها را به ت س از ای ان واداشته است ،ماهیت ف هنگی و ارزشی انقلاب اسلامی است که با
گست ش نفوذ ای ان در منطقه رقبای منطقهای و ف امنطقهای ای ان را نگ ان ک ده است.
کشور ما ب ای مقابله با تهدیدات محیط پی امونی خود ب اساس منطق رئالیسم ،ناگزی به ارتقای قدرت
خویش است؛ از این رو راهب دهایی که به نظ میرسد با توجه به ف صتها و مزیتهای ژئوپلیتیکی میتواند
راهگشای ای ان باشد و زمینة توازن قدرت را در منطقه ف اهم ک ده و درنهایت به حفظ بقای این کشور
کمک کند ،در سه حوزه مد نظ ق ار داد:
الف) افزایش نفوذ منطقهای :ریشههای افزایش نفوذ ای ان علاوه ب ویژگیهای طبیعی ساخت قدرت،
سیاست ،ژئوپلیتیک و جغ افیای ف هنگی ای ان به تغیی ات ژئوپلیتیکی نیز بازمیگ دد .سیاستهای آم یکا
پس از سال  1001در س نگونی دشمنان ای ان در ش ق و غ ب آن (طالبان و صدام حسین) و وقوع
خیزشهای ع بی در سال  1011فضای سیاسی مناسبی ب ای حضور ای ان در منطقه را ف اهم ک د؛ به
نحوی که توازن سنتی قوا را در منطقه ،به سود ای ان و زیان هم پیمانان سنتی آم یکا در جهان ع ب و رژیم
صهیونیستی به هم زده است.
در هندسة در حال تغیی منطقه غ ب آسیا که از یک سو ظ فیت کنشگ ی بازیگ ان ف وملی به موازات
تحولات سیاسی جدید گست ش یافته و از سوی دیگ معادلات قدرت بین دولتی در حال دگ گونی است،
میتوان رشد و نفوذ ای ان را بست و ظ فیتی ب ای شکلگی ی اتحادها و ائتلافهای راهب دی علیه آن کشور
دانست .در قالب جنگ س د نوین بازیگ ان ف امنطقهای و رقبای منطقهای با ایجاد بح ان در کشورهای هم سو
با ای ان تلاش میکنند دامنة نفوذ خود را ب ای مدی یت تحولات و ایجاد تهدیداتی علیه امنیت ملی ای ان ف اهم
کنند که همین ام سبب شده است ض ورت گست ش نفوذ ای ان ب ای مدی یت بح ان احساس شود.
ب) ارتقای موقعیت منطقهای :افزایش نفوذ منطقهای ای ان میتواند در ایجاد موقعیت بهت منطقهای آن
تأثی گذار باشد .خیزشها در غ ب آسیا و شمال آف یقا و در پی آن سقوط رهب ان و تغیی ساختارهای
سیاسی در ب خی کشورها ،همچنین کاهش میزان مش وعیت و پایگاه م دمی دولتهای محافظهکار منطقه
به تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی ای ان در ب اب رقبای منطقهای خود منج شده است.
مهمت ین منب و عامل تعیین کنندة سیاست خارجی ای ان جایگاه و موقعیت نسبی قدرت آن در ساختار
قدرت جهانی و منطقهای است .موقعیت قدرت نسبی ای ان نیز معلول ب آیند میزان سهم آن از مجموع قدرت
جهانی و منطقهای ،یعنی مقدورات و تواناییهای ملی آن و چگونگی توزی قدرت در دو سطح نظام بین المللی
و منطقهای است .ماهیت رقابتی و پ تحول کنونی به گونهای است که همة بازیگ ان اصلی منطقه سعی دارند
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نظم جدید را ب اساس مناف و امنیت ملی خود تقویت کنند .ای ان نیز در نقش یکی از دولتهای مهم
منطقهای و دارای نگ انیهای مش وع امنیتی ،از این ام مستثنا نیست .تلاشهای ای ان ب ای حمایت از گ وهها
و احزاب سیاسی دوست در سطح منطقه و حمایت از نسل جدیدی از نخبگان در ساخت قدرت این کشورها-
که دیدگاههای غی دوستانه دربارة ای ان ندارند و به راحتی وارد ائتلافهای ضد امنیتی و مناف ملی این کشور
نمیشوند -در راستای توجه به اصل خود یاری از منظ واق گ ایی است.
ج) توجه به راهب د خودیاری :در محیط آنارشیک ناشی از دورة گذار ،ض ورت دفاع از خود ب ای ای ان حیاتی
است .رقابت در منطقه در حال افزایش است و ای ان از لحاظ تأمین نیازهای تسلیحاتی خود ،در مقایسه با
سای رقبای منطقهای در مضیقه و تح یم است؛ از این رو راهب د خود اتکایی ام ی گ یز ناپذی است و ای ان
تلاش میکند با به هگی ی از ابزارهای داخلی و خارجی حداکث مناف خود را با افزایش توانمندیهای نسبی
به کمک ایجاد موازنة قدرت تأمین کند.
در چارچوب جنگ س د نوین ،راهب د رفتاری غالب امنیتی ای ان در منطقة غ ب آسیا موازنه سازی
است؛ به گونهای که ای ان ب پایة قدرت نسبی خود ،ق ابت و مجاورت جغ افیایی ،نیات و موازنة دفاع-
تهاجم ،تهدیدات سای کشورها به خود را ب آورد و ارزیابی میکند و در ب اب آن به موازنه سازی درونگ ا و
ب ونگ ا میپ دازد .ب پایة موازنه درونگ ا ،ای ان با تکیه ب مقدورات ملی خود و به صورت یک جانبه در
صدد افزایش قدرت و مقابله با تهدید است (مانند بومی سازی توان موشکی) .این موضوع به استناد اساس
قانون اساسی و اسناد راهب ی کشور و ب اساس دو اصل استقلال و خود اکتفایی است .در اینجا منظور از
استقلال بهمعنای عام و همه جانبه است که ب خود اتکایی و قدرت درونزا مبتنی باشد.
نتیجهگیری
ای ان به عنوان کشوری تأثی گذار خواهان سهمی از توازن قدرت در منطقة غ ب آسیاست .همچنین با
توجه به ماهیت و هویت ایدئولوژیک آن از و توان و ظ فیت ف اوان جمعیتی ،س زمینی ،اقتصادی ،ویژگیهای
خاص ژئوپلیتیک و موقعیت راهب دی آن در منطقه غ ب آسیا میتواند به قدرتی مسلط در منطقه تبدیل
شود و دیدگاهها و اهداف سیاست خارجی خود را پیش بب د .همچنین میتواند از نفوذ دشمنان خود در
منطقه جلوگی ی کند و در نهایت به عنوان مدل و الگوی اصلی کشورهای منطقه مط ح شود.
راهب دهای منطقهای ای ان ،مانند ه پدیده و ف ایند سیاسی دیگ  ،در خلأ شکل نمیگی د ،بلکه معلول
بست  ،بافت و ش ایط اجتماعی ،ف هنگی ،جغ افیایی و اقتصادی خاص این کشور است .ای ان از نظ موقعیت
جغ افیایی و ژئوپلیتیکی از ویژگیهای خاصی ب خوردار است که عملک دهای آن را تحت تأثی ق ار میدهد؛
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بهگونهای که در سی تحولات راهب دی ،بخش مؤث ی از راهب دی جهانی است که این ام سبب شده تحولات
بین المللی نیز متقابلاً ب رفتار و سمت گی یهای راهب دی در سیاست خارجی این کشور بسیار مؤث باشد.
منطقة غ ب آسیا از جمله مناطقی است که پس از جنگ جهانی اول و دوم و به ویژه پس از جنگ
س د ،از لحاظ مزیتهای ویژة خود م کز توجه و محور سیاستهای رقابتی و همکاری قدرتهای بزرگ و
ع صة منازعه و چالش بازیگ ان دولتی و غی دولتی منطقهای ق ار گ فت؛ از این رو بیشت ین تأثی ات و
چالشها را در این منطقه مشاهده میکند.در نظام آنارشیک کنونی ،بازیگ انی جدی گ فته میشوند که
دارای توان ژئوپلیتیکی قابل توجه بوده و از اقتصاد ،قدرت نظامی ،جمعیت و ایدئولوژی پایدار ب خوردارند.
جمهوری اسلامی ای ان به عنوان یکی از بازیگ ان مهم منطقه در وضعیت کنونی با ف صتها و تهدیدات
گوناگون مواجه شده است .طبیعتاً بیشینه سازی قدرت در منطقه یکی از اهداف کلان بازیگ ان از جمله
ای ان است .به نظ میرسد ب ای جمهوری اسلامی ای ان که دارای نقاط قوت و ف صتهای مختلفی است،
زمینه بیشینه سازی قدرت نسبت به سای بازیگ ان ف اهمت است.
در نگاه ای انی افزایش حضور بیشت در منطقه در چارچوب سیاستهای تدافعی و به هگی ی از
ف صتها ،ب ای پیشگی ی از چالشها و تهدیدهای جدید امنیتی در حال ظهور در منطقه است؛ به عبارت
دیگ آنچه از منظ رقبای منطقهای و ف امنطقهای ای ان افزایش قدرت منطقهای ای ان با ماهیتی تهاجمی
در نظ گ فته میشود ،در ای ان با هدف حفظ مناف و امنیت ملی از راه حضور مؤث در منطقه تعبی
میشود .ای ان ب ای ارتقای جایگاه فعلی خود باید از ف صتهای ژئوپلیتیکی حداکث استفاده را بب د و در
قالب شکل دادن به همکاریها و ائتلافها تلاش کند تا با ایفای نقشی مشارکتی ب ای تأمین اهداف و تدابی
کلان خود در تصمیم سازیهای منطقهای حضوری مؤث داشته باشد.
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فهرست منابع
الف) منابع فارسی
اب اهیمی ف  ،طاه ه ( .)1831الگوهای اعتمادسازی در منطقه ی خلیج فارس ،دفت مطالعات سیاسی و بین
الملل وزارت امور خارجه ،ته ان :م کز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
آذرشب ،محمدتقی و مومنی ،سید محمدجواد (« .)1871الزامات امنیت منطقهای و است اتژی امنیتی ای ان در
خاورمیانه» ،راهب د سیاسی ،سال اول ،پاییز ،شماره .1
اسدیان ،امی ( )1831سیاست امنیتی آم یکا در خلیج فارس ،ته ان :پژوهشکده ی مطالعات راهب دی.
امامی ،محمدعلی( )1831عوامل تأثی گذار خارجی در خلیج فارس ،دفت مطالعات سیاسی و بین الملل ،وزارت
امور خارجه ،ته ان ،م کز چاپ و انتشارات امور خارجه.
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