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 مقدمه

 که دانست مناطقی از یکی باید را نهخاورمیا منطقه ،الملل بین نظام ساختار در امنیت اهمیت نظ  به     

 در ریشه امنیتی تهدیدات از بسیاری. است ب خوردار ای ملاحظه قابل اهمیت از آن در امنیتی رویک دهای

 های ویژگی دلیل به دیگ  سوی از و زنند می دامن تهدیدات این به منطقه کشورهای .دارد منطقه

 تهدیدات ب وز در موث ی و چشمگی  نقش ای منطقه قدرتهایخاورمیانه،  در نفت س شار مناب  و ژئوپلیتیک

 .دارند امنیتی

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 

این کشور راهب د امنیت منطقه ای خاص خود را ب ای مدی یت بح ان  ،م واگذاری نقش فعال به ای انعد

های خاورمیانه در پیش گ فته است. راهب د امنیت منطقه ای ای ان به دلیل موازنه قوای حاکم ب  خاورمیانه 

شکل گ فته است. مهمت ین ، در قالب درونی سازی قدرت ای ته شدن از مدی یت امنیت منطقهو کنار گذاش

، دفاع فعال حلقه های امنیتی فوری و غی  فوریویژگی های این راهب د، حضور فعال در تح کات سیاسی 

، ایجاد است. مهمت ین اهداف این راهب د؛ مقابله با ت وریسم تکفی ی تهاجمی و تقویت توان بازدارنده دفاعی

 ه با راهب د نیابتی سیاست خارجی آم یکا در منطقه است.توازن در ب اب  ائتلاف های ضد ای انی و مقابل

 ای ان در ای منطقه های سیاست اصلی کانون و محور تاکنون، ای ان اسلامی انقلاب پی وزی ابتدای از     

 پی امونی مناطق دیگ  به مقطعی و موردی صورتبه مدت این تمام در. است بوده ای ان غ ب و خاورمیانه

 .می شد اهنگ و توجه ای ان

 ب  یا و عینی شواهد مبنای ب  یا که بود این کشور غ ب در ای ان پی امونی محیط ب  تم کز اصلی دلیل     

 در کشور امنیت و مناف  علیه تهدید که داشت وجود ارزیابی این ای ان گی ان تصمیم تصور و ب داشت مبنای

 تم کز. دارد تحقق پتانسیل و قابلیت بیشت  آسیا بغ  محیط در ای ان مناف  اینکه یا و دارد ق ار کشور غ ب

 به نسبت که شد سبب فلسطین موضوع و لبنان سوریه، ع بستان، ع اق، چون کشورهای ب  یادشده توجه و

 در تحولات و گ فته صورت تحولات به توجه با. گی د صورت غفلت مناطق دیگ  در وقوع حال در تحولات

 قفقاز، منطقه مانند دیگ  مناطق ب  کشور گذاریسیاست دستگاه جهتو از بخشی است ض وری وقوع حال

 .شود متم کز دیگ  کشورهای ب خی و کشور ش ق در پاکستان و افغانستان م کزی، آسیای
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 مسئله بیان .1

الملل و نظام ، تأثی ات عمیقی ب  روابط بین1001سپتامب   11پایان جنگ س د و وقای  متعاقب حادثة      

 رئالیستی میمفاه و شرد دگ گونشدت  به 1001سال  از پسقدرت  هایمؤلفهان داشت. حاکم ب  جه

 ق ار جدید امنیتی محیط به بخشی شکل اسراس ژئوپلیتیکی ائتلاف و ایدئولوژیکی تمایزهای نظامی، قدرت

 در ژهیوبههای بزرگ، سبب ه اس قدرت رقیرب، هایقدرت گی یشکل پتانسیل اساس، این گ فت. ب 

خواهان سهمی و  تأثی گذارای ان کشوری شد.  غ ب آسیا مانند حساسی ژئواست اتژیک و ژئوپلیتیک مناطق

 دیگ ، سیاسی ف ایند و پدیده ه  مانند ای ان، ای. راهب دهای منطقهستغ ب آسیا ةاز توازن قدرت در منطق

 خاص اقتصادی و جغ افیایی ،ف هنگی اجتماعی، ش ایط و بافت بست ، معلول بلکه گی د،نمی شکلخلأ  در

 را آن عملک دهای که های خاصی داردژئوپلیتیکی ویژگی و جغ افیایی موقعیت نظ  از ای اناست.  خود

در سی  تحولات راهب دی، بخش مؤث ی از راهب دهای  که این کشور ایگونهبه  دهد؛می ق ار تأثی  تحت

های راهب دی در سیاست گی ی للی نیز ب  رفتار و سمتالمجهانی است و این ام  سبب شده تا تحولات بین

 خارجی این کشور بسیار مؤث  باشند.

محیط   مطالعة منطقه، در ای ان موقعیت الملل وسیالیت در نظام بین دوران پیچیدة ش ایط به توجه با     

 نگ فته صورت مینهز این در علمی پژوهش چیه هنوز اما یابد؛می اهمیت و موضوعیت امنیتی جدید ای ان

 بناب این است؛ مانده باقی ناشناخته مقابله با این تهدیدات جدید ب ای ای ان راهکارهای دلیل همین به است؛

 علیه تهدید مناب  ام وز. است ای ان ای منطقه های سیاست در نگاه تغیی  ض ورت پژوهش این اصلی مسئلة

 اقتصادی مناف  اینکه ب  علاوه تهدیدات این. است شدهاق و کشور م زهای در بلکه دورت  مناطق در نه ای ان

 دستگاه تم کز و توجه باید لذا. است کشور علیه امنیتی تهدیدات خلق دنبال به گ فته، هدف را ای ان

 کشور یا منطقه ب  اینکه نه و شود تقسیم ای ان پی امونی محیط کل ب  امنیتی نهادهای و خارجی سیاست

 .شود مبتنی خاص

 

 تحقیق ضرورت و همیتا .2

 گذاران سیاست و مسئولان ت دقیق شناخت موجب تواندمی آن نتایج این تحقیق اهمیت دارد؛ زی ا     

 در ای ان قدرت متوازن سازی راهکارهای شناسایی موجب همچنین. شود منطقه در تحولات به کشور

 و هاهزینه کاهش سبب هم نموده وای ای ان را ف اشده و بست  ارتقای قدرت منطقه آسیا غ ب منطقة

 کند.شده و مسی  اعتلای ای ان در منطقه را هموار می ای ان ب ای ایمنطقه و ژئوپلیتیکی هایچالش
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 پژوهش شناسیروش .3

است که خارج   شناخت محیط امنیتی خاورمیانه با معضلات امتیتی مت اکمی تحقیق حاض ، هدف     

جدید خود  نیازمند  امنیتی ای ان در محیط کهاست  نیا تحقیق سؤال. تنزدیک ای ان را در ب  گ فته اس

 چه الزاماتی است؟

 غ ب منطقة در قدرت توازن ب ای ای ان مهمت ین الزام  رسدمی نظ  به که این استشده  مط ح ف ضیة     

 قدرت. سازیاز درونی  استعبارت  آسیا

 ابزارهای است. ایزمینه -موردی و توصیفی آن انجام و روشکارب دی  از نوع و متغی هتک  پژوهش این     

 محتوا تحلیلصورت به تحلیل تجزیه و روش است. اینیز کتابخانه موضوع ب رسی در اطلاعات گ د آوری

. شود استفادهاول  دست و معتب  و م تبط مناب  و مدارک از است شده تلاش آن پایایی و روایی ب ای و بوده

 تحلیل کیفی روش به نیاز مورد هایداده و است موضوع با م تبط مدارک و اسناد همة حقیقت آماری جامعة

 شدند. تحلیل و تجزیه محتوا

 

 .مبانی نظری و ادبیات تحقیق4

 1. نظریه رئالیسم4-1

 اصلی ج یان ط ف یک.باشد می مجزا ج یان دو صورت به الملل بین روابط های و رهیافت نظ یات     

 نظ یه که  دارد ق ار انتقادی رویک د مقابل در و بوده رئالیسم رهیافت و لیب الیسم رهیافت دو شامل که است

 از که پ دازد می اصلی ج یان با مقابله به که گی د، ب می در را... و انگاری مدرنیسم،فمنیسم،سازه پست های

 .دهد می رق ا سوال مورد را اصلی ج یان شناسی روش و شناسی شناسی،مع فت هستی لحاظ

 :1831 قوام،) شود،می یاد قدرت سیاست یاندیشه مکتب صورت به آنها از گاه که رئالیستی هاینظ یه     

 :1835 بیلیس،.)اندبوده جهانی سیاست غالب ینظ یه المللبین روابط یرشته گی یشکل آغاز از( 97

 افزایش مناف ، کسب پی در پیوسته انسان و است ش  انسان س شت و ذات واقعگ ایان، عقیده به (880

 و ستیز جنگ، است، طبیعی ایپدیده جوییقدرت چون بناب این باشد،می خود امنیت تأمین و قدرت

 گ اعینیت کار،محافظه اساساً ، گ اییواق . گ ددمی محسوب همیشگی و ذاتی طبیعی، ایپدیده نیز اختلاف

 خارجی سیاست از را داخلی سیاست. دارد المللبین سیاست به نسبت بدبینانه دیدگاهی و است محتاط و

 و ه ج محیطی در قدرت به دستیابی ب ای دائمی کشمکشی را المللیبین سیاست و داندمی منفک

                                                                 
1 Realism 
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 حیث از ملی هایدولت میان غی متم کز، المللیبین نظام یک در معتقدند گ ایانواق . پنداردمی گونهم ج

 1«نظامی قدرت» را قدرت عنص  ت ینمهم گ ایانواق . دارد وجود بسیاری هایاوتتف ها،توانایی و قدرت

 ب ت ی به بازیگ  یک دستیابی از جلوگی ی ب ای کنندهتنظیم وسیله ت یناساسی را 1«قوا توازن» و دانندمی

 رو آن از امنیتی لمسائ در ف هنگ سیاست، جغ افیا، اقتصاد، گ ایی،واق  رهیافت در. کنندمی تلقی استیلا و

 (97: 1831 قوام، ).باشند تأثی گذار نظامی عامل در توانندمی که شوندمی شناخته مهم

 در اصلی بازیگ  دولت: از عبارتند خلاصه طوربه المللبین روابط رئالیستی هایتئوری مبانی مهمت ین     

 ساختار ب خلاف که آنجایی از و است؛ 8بقا المللبین سیاست در اصلی هدف و ؛(گ اییدولت) المللبین نظام

 عمل یقاعده الزاما 1خودیاری آمیزم ج و ه ج ساختار این در لذا است آنارشیک المللبین ساختار داخلی،

 و نظام در بنیادین و بارز تحولِ و انقلاب گ ایی،آرمان ب خلاف اصولا، و( 91- 70 :1831 مشی زداه،)است؛ 

 نیز انقلابی کشورهای الملل،بین نظام ساختارِ بودنِ آنارشیک علت به زی ا ناست،معبی المللبین سیاست

ب خواهند آمد.  خویش ب ای امنیت تامین و قدرت افزایش مناف ، تامین جستجوی به عادی بازیگ ان همانند

 را خود املتک سی  بیستم ق ن در المللبین روابط رئالیستی هایتئوری( 111 :1833 ،فالتزگ اف دوئ تی ؛)

 گیدئون9«نئوکلاسیک رئالیسم» و 1والتز 5«ساختاریِ رئالیسم» هاینظ یه آنها درون از و دادند ادامه

 مشی زداه،. )نمایند ارائه المللبین نظام ابعاد و تحولات از ت یمتفاوت تحلیل توانستند که شدند متولد3رز

1831: 70 -91) 

 را آن توانمی و گ فت شکل 1790 دهه اواخ  شود درمی نامیده نیز ساختاری رئالیسم اغلب نئورئالیسم     

 از ب داشت دو امنیتی مطالعات پژوهشگ ان. دانست گ اییواق  ک دن علمی ب ای تلاش چیز ه  از بیش

 معتقدند تهاجمی گ ایانواق . کنندمی ارائه تدافعی گ اییواق  و تهاجمی گ اییواق  صورتبه را گ ایینوواق 

 از ناشی را جنگ تدافعی گ ایانواق  و است ب خوردار بیشت ی اهمیت از هادولت ب ای نسبی قدرت هک

 حد تا ناامنی یا ملی امنیت گ ایی،نوواق  دیدگاه از طورکلیبه. دانندمی جامعه یک عقلایی غی  نی وهای

 قنب ی، و سازمند.) بود بغال س د جنگ دوران در تفک ، این. است المللبین نظام ساختار حاصل زیادی

1871 :1.) 

                                                                 
1 Military power 
2 Balance of power 
3 Survive 
4 Self help 
5 Structural Realism 
6 Kenneth waltz 
7 Neoclassical realism 
8 Gideon Rose 
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 نظام را تحلیل سطح الملل،بین نظام در( آنارشی) م کزی اقتدار فقدان ب  تأکید ضمن تئوری این     

. کندمی مشخص را بازی قواعد و نوع الملل،بین نظام ساختار که است معتقد و دهدمی ق ار المللبین

 کنند،می جستجو انسان طبیعت در بیشت  را قدرت ایهریشه کلاسیک، هایرئالیست کهدرحالی

 بقای ب ای را قدرت انباشت که دارند اشاره المللبین نظام در آنارشی و م کزی اقتدار نبود به هانئورئالیسم

 کلاسیک رئالیسم مانند قدرت جستجوی اما است نئورئالیسم توجه کانون قدرت،. کندمی ض وری هادولت

 ب ای همیشه هادولت بلکه شودنمی ناشی انسانی طبیعت از و نگ فته ق ار موردتوجه خور،در هدفی مثابهبه

 اقتدار نبود پایه ب  یکدیگ  به نسبت هادولت رفتار الملل،بین نظام در بناب این. اندقدرت دنبال به خویش بقای

 ظ فیت میزان به توجه بدون تا دداروامی را هادولت الملل،بین نظام دهندهنظم اصل. شودمی تنظیم م کزی

 هادولت ف ایند، این در. کنند اقدام خودیاری و نظامی قدرت تقویت یعنی خویش اولیه وظیفه به خود

 جنگیدن ب ای امکانات انباشت ط یق از دیگ ان، به نسبت اعتمادیبی و خود به اتکا ضمن که آموزندمی

 (.580: 1870 ی،عباس)نمایند حفظ را خویش امنیت یکدیگ ، علیه

 در گ وه دو گی یشکل باعث ، قدرت افزایش یا است امنیت ایجاد هادولت اصلی هدف آیا که سؤال این     

 (.881: 1838 اسمیت، و بلیس).2تهاجمی هایرئالیست و 1تدافعی هایرئالیست: است شده هارئالیست میان

  تدافعی هایرئالیست نگاه دیگ عبارتبه. است مسئله ت یناساسی امنیت دغدغه تدافعی رئالیسم در     

 شدن امنیتی سمت به را المللبین روابط مطالعات تهاجمی، رئالیسم کنار در و است امنیتی کاملاً نگاهی

. ب آمدند المللیبین آنارشیک نظام در امنیت معمای به پاسخ درصدد رویک د دو این درواق  و داده سوق

 است؟ کافی یا و لازم هادولت ب ای قدرت از مقدار چه که است این هارئالیست از هگ و این ب ای اصلی سؤال

 پ سش این به که هاییپاسخ. آورندروی قدرت سازیبیشینه به بایستی زمانی چه هادولت اصولاً یا و

 .است ساخته متمایز را رئالیستی نحله دو این شدهداده

 از هادولت رفتار و سویک از المللبین نظام استلزامات و آنارشی میان رابطه به نیز تدافعی هایرئالیست     

 گ اییواق  ف ض تهاجمی، گ اییواق  ب خلاف. بینندمی ت پیچیده را رابطه این اما دارند توجه دیگ  سوی

 جهدرنتی.نیست نایاب چندان امنیت یعنی است؛ خیمخوش معمولاً المللیبین آنارشی که است این تدافعی

 تهدیدی کنند احساس که ش ایطی در تنها و داشت نخواهند تهاجمی رفتاری یابنددرمی را این که هادولت

 و موازنه ایجاد سطح در اغلب نیز واکنش این و دهندمی نشان واکنش آن به نسبت دارد وجود هاآن علیه

                                                                 
1 Defensive Realism 

2 Offensive Realism 
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 به ت یسخت هایواکنش شود جدی خیلی امنیت معضل که ش ایطی در تنها و است تهدیدگ  بازداشتن

 قدرت افزایش و نفوذ گست ش به اقدام زمانی هادولت دیگ عبارتبه.نمود خواهد رخ تعارضات ب وز شکل

 ش ایط در فقط ملی م زهای از خارج در دولت حضور اساس این ب . کنند ناامنی احساس که کنندمی خود

 ب ای کافی قدرت از ب خورداری با است ب اب  هاافعیتد نگاه در امنیت بناب این. گی دمی صورت ناامنی تصور

 و امنیت زدن ب هم قصد کشوری اگ . دارد وجود نیز امنیت است ب ق ار موازنه که جایی تا. موازنه ایجاد

 موازنه به یابیدست و قدرت افزایش به اقدام امنیت، کسب جهت بایستی کشورها باشد داشته را موازنه

 (  111: 1833 ب زگ ،. )نمایند جدید

 زی ا. است ناپذی اجتناب ش ایط ب خی در مخاصمه که باورند این ب  هاتهاجمی همانند نیز هاتدافعی     

 کشورها از ب خی نیز و کشندمی چالش به را جهانی نظم که دارند وجود طلبیتوسعه و متجاوز هایدولت

 تأکید. کنند ناپذی اجتناب را کشورها دیگ  با درگی ی است ممکن خود ملی مناف  تعقیب راستای در تنها

 ت کیبی: از است عبارت او نگاه در تهدید. است قدرت موازنه جایبه 1"تهدید موازنه" اهمیت ب  والت استفن

 پس. آن احتمالی تجاوزکارانه نیات و جغ افیایی، نزدیکی نظامی، هایتوانمندی دولت، تهاجمی قدرت از

 اهمیت حائز هادولت میان روابط در آنچه دیگ عبارتبه. اندمهم نیز عوامل سای  و نیست مهم قدرت ص ف

 دیگ  سویی از .هاآن از یک ه  قدرت میزان ص ف نه و است تهدید عنوانبه یکدیگ  از هاآن ب داشت است

 تأثی  یدئولوژیا و باشد، شده بدل هنجار به موازنه ایجاد که یافت خواهد افزایش نظام در ش ایطی در امنیت

 نسبت فوری تهدید که زنندمی موازنه به دست هاییدولت از دسته آن ب اب  در هادولت. باشد نداشته زیادی

 (115  :1833 ،ب زگ .)آیند حساببه هاآن مناف  یا موجودیت به

 یگاهجا به که است این هادولت یهمه نهایی هدف که است آن مدعی تهاجمی، رئالیسم ینظ یه     

 و هستند بیشت  قدرت دنبال به همواره هادولت ، دیدگاه این طبق. یابند دست المللبین نظام در هژمونیک

 (.811: 1833 اسمیت، و بلیس)دهند تغیی  را قدرت توزی  تا هستند آن خواستار باشد مناسب ش ایط اگ 

 و است تهدیدات از س شار که کنندمی زندگی جهانی در هادولت می شایم ، جان دیدگاه از     

 هدف. دهند ادامه خود بقای به بتوانند تا ب سانند حداکث  به را خود قدرت دارند تمایل که اندواحدهایی

 قدرت کسب معنای به این که ب ساند، حداکث  به جهانی قدرت از را خود سهم که است آن دولتی ه  اصلی

 اما ایم،بوده هم زداییتنش شاهد المللبین روابط ختاری طول در که است درست. است دیگ ان زیان به

                                                                 
1 Threat Balance 
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 دلیل می شایم  نظ  به. بهت  موقعیتی در آن از استفاده و ف صت ایجاد ب ای بوده هاییتلاش همه هااین

 :ک د جستجو چیز سه در باید را هادولت طلبیقدرت اصلی

 ؛ المللبین نظام آنارشیک ساختار. 1

 ؛ ب خوردارند آن از هادولت یهمه که تهاجمی هایتوانمندی. 1

 (181: 1831 مشی زاده،. )دشمن مقاصد و نیات مورد در اطمینان عدم و. 8

 

 1«امنیت»مفهوم . 4-2

، عبارت است از: در مع ض خط  نبودن یا از خط  محافظت «امنیت»تع یف ف هنگ های لغات از      

ید، آزادی از اضط اب و بیمناکی، و داشتن اعتماد و همچنین عبارت است از: رهایی از ت د« امنیت»شدن. 

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، 

می کند که ف د و یا گ وهی از م دم احساس آزادی از نگ انی، ت س، خط  یا  سلامتی و دیگ  ش ایطی اشاره

( از سوی دیگ ، امنیت پدیده ای متأث  از 11 :1838، ربیعیی از داخل یا خارج داشته باشند.)تهدیدات ناش

ذهنی به شمار می آید که دیگ  چونان دوران جنگ س د، نمی توان آن را در ذیل  -مؤلفه های مادی 

 .(57 ؛1831؛حظات نظامی تع یف نمود.) مکین لای ملا

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. 

از مسئله ی امنیت ارائه می دهد، اصطلاح امنیت را یک مفهوم توسعه ، که رهیافت مفهومی وسیعی 1بوزان

 ( 15 :1893 ،نیافته تلقی می کند.) بوزان

امنیت را به عنوان  8در یکی از کامل ت ین تلاش ها، ب ای تحلیل این مفهوم )پیش از بوزان(، آرنولد ولف ز     

قوه مبهم و استفاده ی سیاست مداران از آن یک نشان و نماد مبهم توصیف نمود و به وجود نی وهای بال

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 

                                                                 
1 Security 
2 Buzan 
3Arnold Oscar Wolfers  
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رزش های کسب شده را مشخص می کند، و در معنای ذهنی، فقدان ت س و عینی، فقدان تهدید در ب اب  ا

 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      

دیگ ، به معنای عدم اضط اب از تشویش و نفوذ ناپذی ی، قابلیت اعتماد، اطمینان از عدم شکست و از سوی 

دارای یک  خط  اشاره دارد، منعکس است. از این رو، تع یف واحد و مطلقی از امنیت وجود ندارد و این واژه

(پس با توجه به اختلاف مفهومی بسیاری که درباره ی 859 :1838 ،عبدالله خانیمفهوم ذاتا نسبی است.)

ظ  گ فتن همه ی موارد، می توان دریافت که امنیت یعنی آزاد و رها بودن تع یف امنیت وجود دارد، با در ن

 از خشونت اعمال شده توسط دیگ ان. این کامل ت ین تع یفی است که تق یبا جام  تمام تعاریف نیز هست.

 . محیط امنیتی خاورمیانه4-3

 این.  است آف یقا و اروپا ، اآسی قاره سه اتصال محل غ ب آسیا یکی از مناطق است اتژیک جهان است و     

 اهمیتی دارای  آن ب  تسلط و داشته  کلیدی جایگاهی همواره جهان سیاسی و نظامی هایرقابت در  منطقه

 . ه استبود  است اتژیک

سابقه است. یک اتفاق کوچک اوضاع امنیتی خاورمیانه آنقدر وخیم شده است که در تاریخ مدرن آن بی     

های ای از رویارویینی بزرگ تبدیل شود و در صورتی که کنت ل نشود احتمال دارد مجموعهتواند به بح امی

بخش  ای را درگی  کند.ای و ف امنطقههای محلی، منطقهبار را به دنبال داشته باشد که قدرتخشونت

ط ف  جنگ و درگی ی های نظامی در جهان در دای ه ای است که یک ط ف آن در افغانستان و اعظمی از

 دیگ  آن در لیبی است. 

 سپتامب  یازدهم از پس تحولات.  است شده مواجه امنیتی مسائل با اخی  های منطقه غ ب آسیا در دهه     

 سلسله از ، منطقه هایملت بیداری موج گی ی شکل  و ع اق و افغانستان به آم یکا حمله ویژه به 1001

 در .این دوران در حال گذاراست اما شود مواجه امنیتی تغیی ات با  آسیا غ ب شد باعث که بود رویدادهایی

. هستند منطقه تحولات درون از خویش دلخواه نظم ایجاد دنبال به ای ف امنطقه  هایقدرت دوران، این

 شده کنت ل تغیی اتی ایجاد درصدد 1«بزرگ خاورمیانه» ط ح ارائه با  قبل دهه نزدیک به دوام یکا  

 آنچه ت ویج ب ای آم یکا توسط 1008اخ  سال او در ط ح این .ب آمد منطقه یکشورها ب خی در

 استوار ف ض این ب  ط ح اساس. شد مط ح شد، می خوانده منطقه در اقتصادی و سیاسی اصلاحات تس ی 

 افزایش موجب ، اخی  سال شصت طی خاورمیانه در آزادی و سالاری م دم نبود به غ ب توجهی بی که بود

                                                                 
1 Greater Middle East 
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این ط ح به ف جام مورد  ،ان به ویژه کشورهای غ بی شده استجه کشورهای سای  ب ای امنیتی تهدیدات

 .نظ  غ ب ن سید

 در دیگ ی منطقة هیچ. ساز جهان است های منازعه و بح انت ین کانونغ ب آسیا همچنان از مهم     

از  یکی. است نبوده روب و  ازعاتمن از حجم این با خود سیاسی تحولات دردوران  آسیا غ ب اندازة به جهان

 . است خاورمیانه در جهانی های قدرت جویی مداخله و سیاسی ف سوده ساختارهای دلایل این منازعات ، 

های کنونی در خاورمیانه رقابت بین ای ان و آم یکا در چهار دهه گذشته است. در کنار لایه زی ین تنش

  ای از جمله اس ائیل و ع بستان،نش با سای  بازیگ ان منطقهرقابت ای ان و آم یکا، تنش ای ان و متحدا

  ک ده است. فارغ از این که تپیچیده نیابتی هایجنگ به داخلی هایجنگ تبدیل با را خاورمیانه منازعات

بینند این ب  روی زمین و در میدان عملیات چه اتفاقی در حال وقوع است، آنچه که بازیگ ان از بی ون می

 این خاص طور به یمن و سوریه در جنگ کنند.ها روز به روز بیشت  با یکدیگ  تلاقی میاین جنگ است که

ن هم اگ چه با خشونت کمت ی هم اه هستند، اما از این منطق لبنا و ع اق وقای . دهدمی نشان را وضعیت

یکا به منظور تحقق شود، ای ان معتقد است آم به دور نیستند. تا جایی که به این دو کشور م بوط می

 است. اهدافش اسباب تح یک ب ای وقوع اعت اضات عمومی را ف اهم ک ده

های هایی را در مهار درگی یمذاک اتی که سازمان ملل آن را رهب ی ک ده در ب خی مواق  پیش فت     

پایان دهند. تداوم این حلی بیابند و به منازعات اند که راهاند، اما هنوز موفق نشدهموردی،  به دنبال داشته

های جدید را افزایش داده است و ط فین را ت غیب ت  شدن و ایجاد کینهها احتمال گست دهدرگی ی

های هولناک شوند. بدت  از همه این کند که ب ای سنجش خطوط ق مز یکدیگ ، خط  کنند و وارد بازیمی

رسند و در نتیجه، فقدان یک ت  به نظ  میخصکه این خطوط ق مز در نبود یک کانال ارتباطی کارآمد نامش

دهد؛ جنگی که بازیگ ان اصلیِ آن به مکانیسم ارتباطی به نوبه خود احتمال جنگی تصادفی را افزایش می

 دنبال آن نیستند ولی ممکن است با یک لغزش در دام آن بیفتند.

 ر است که عبارتند از :بناب  آنچه گفته شد محیط امنیتی خاورمیانه از ویژگی هایی ب خوردا

خاورمیانه در خلال نیم ق ن گذشته، بیش از ه  منطقه دیگ ی شاهد : گسیختگی و چندقطبی بودنهم*از 

، به 11جنگ بوده است. خاورمیانه یک سوم همه درگی ی های مسلحانه در س اس  جهان را از آغاز ق ن 

 . ستخود اختصاص داده ا

ت ین منطقه جهان تبدیل تنیدهین و در عین حال به شکلی متناقض به درهمت گسستهخاورمیانه به ازهم     

شده است. این ت کیب هم اه با ضعف ساختارهای دولتی، حضور بازیگ ان غی دولتی قدرتمند و تعاملات 
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ام وزه .چندجانبه ای که همزمان رخ می دهند، خاورمیانه را به ملتهب ت ین منطقه جهان تبدیل ک ده است

 .ی خط ناک و انفجاری با هم ب خورد دارندشکل به – عب ی، ع بی،غ بی و ای انی –سل اصلی گ چند

گسیختگی و چندقطبی بودن منطقه، عدم ارتباطات کارآمد مسائل را علاوه ب  از هم: عدم ارتباطات کارآمد *

ین ای ان و ع بستان خط ناک ت  ک ده است. هیچ کانال معناداری بین ای ان و اس ائیل و هیچ کانال رسمی ب

سعودی وجود ندارد و بین گ وه های سنی رقیب نیز به جز جدال لفظی، دیپلماسی واقعی چندانی در کار 

 .نیست

تنیدگی منطقه، س چشمه دوم وضعیت پ مخاط ه خاورمیانه از سوی دیگ ، درهم: تنیدگی منطقهدرهم*

ان یک فضای واحد عمل می کند. به همین دلیل است. به جز اقتصاد، خاورمیانه در سای  زمینه ها به عنو

کشمکش های محلی به س عت اهمیت منطقه ای یافته و بناب این به جذب سلاح، پول و حمایت سیاسی از 

های محلی، رانتنیدگی ه  دو را دارد، پیشخارج می انجامد. در منطقه ای که ازهم گیسختگی و درهم

به این ت تیب است که مناقشه ای مانند جنگ داخلی سوریه )یا ناگزی  جذب نی وهای بزرگت  می شوند. 

مسائل داخلی سای  کشورها( به ه  سه میدان مبارزه منطقه ای کشیده می شود: رویارویی اس ائیل با 

 .ها سنی داخلی رقابت و سعودی – ای ان ستیز ،"مقاومت محور"

ه و یمن ب  بخش های بزرگی از س زمین و دولت های م کزی لیبی، سوری: ناکارآمدی ساختارهای دولتی *

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 

مسلح نیز ب ای پیشب د اهداف خود از کشورهای خارجی به ه می مناف  خود استفاده می کنند و گ وه های 

 .گی ند که این هم به نوبه خود به بدسنجی و بدفهمی می انجامد

فعالیت بازیگ ان غی دولتی هم به عنوان نی وهای نیابتی و هم به عنوان : فعالیت بازیگ ان غی دولتی * 

 ها یا بازدارندگی اولیه از آنها را غی ممکن می کند. بازیگ ان مستقل، ایجاد مسئولیت پذی ی ب ای خشونت 

ای غ ب آسیا، نیز دستخوش تغیی  و گ  در نظام منطقهای، به عنوان متغی های مداخلهبازیگ ان ف امنطقه* 

سو، آم یکا پس از یک دوره مداخله نظامی مستقیم و اشغال س زمینی در منطقه، اند. از یکتحول شده

های بزرگِ قش و حضور خود ب آمده است. از سوی دیگ ، روسیه و چین، به عنوان قدرتدرصدد بازتع یف ن

ت  و تأثی گذارت ی در منطقه ایفا کنند. اروپا نیز در حال بازتع یف و رقیب آم یکا، در تلاشند تا حضور پ رنگ

 .بازسازی نقش سنتی خود در غ ب آسیا هستند

ای نسبت به منطقه غ ب آسیا، نظم امنیتی مستق  ب ون منطقه س انجام، تغیی  شکلی و ماهویِ تهدیدات*

های ای، به ویژه آم یکا، و رقابتهای ف امنطقهسازد. مداخله نظامی و غی نظامی قدرتدر آن را متحول می
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گی ی تهدیدات ب ونزاد در غ ب آسیا شده ای، باعث شکلالمللی و منطقههای بزرگ در سطح بینقدرت

ای پیوند خورده است که نظم ای چنان با تهدیدات درون منطقهن تهدیدات ب ون منطقهاست. ظهور ای

 .امنیتی در غ ب آسیا را عمیقاً دگ گون ساخته است

کننده در غ ب آسیا ای تعیینای و ف امنطقهافزون ب  این، تنوع و تعارض رفتار و رویک د بازیگ ان منطقه*

ای مانند آف ین دیگ  است. از یکسو، بعضی از بازیگ ان منطقهامل تحولای نیز عنسبت به نظم امنیتی منطقه

ع بستان از وض  و نظم موجود ناراضی هستند و در تلاشند تا نظم مطلوب خود را مستق  سازند. از سوی 

ای، مانند ای ان، با هدف مدی یت منازعات، درصدد حفظ و سپس اصلاح های منطقهدیگ ، ب خی از قدرت

ود و ب ق اری نظم امنیتی پایدار هستند. به نظ  این دسته از بازیگ ان، حفظ ثبات و امنیت وض  موج

ای رویک د یکجانبه به نظم امنیتی ای اولویت و ارجحیت دارد. همچنین، ب خی از بازیگ ان منطقهمنطقه

 انجام، نگاه و ب آورد دانند. سگ ایی را مناسب میکه گ وه دیگ  رهیافت چندجانبهای دارند در حالیمنطقه

های ای در تقابل با نگاه راهب دی و بلندمدت بعضی دیگ  از قدرتمدت ب خی از بازیگ ان منطقهکوتاه

 .ای به نظم امنیتی در غ ب آسیا ق ار داردمنطقه

 

 ی ایران در خاورمیانهخارج یتیامن طیمح. 5

تاثی ات عمیقی ب  روابط بین الملل گذاشت  1001سپتامب   11پایان جنگ س د و وقای  متعاقب حادثه      

 تمایزهای نظامی، قدرت رئالیستی ومفاهیم شرده دگ گون شدت به 1001سال  از پسمولفه های قدرت . 

 اساس، این گ فت. ب  ق ار جدید امنیتیِ محیط به بخشی شکل اسراس ژئوپلیتیکی ائتلاف و ایدئولوژیکی

 و ژئوپلیتیک مناطق در ویژه سبب ه اس قدرت های بزرگ به ، یربرق قردرتهرای آمردن کار روی پتانسیل

 گ دید.  غ ب آسیا چون حساسی ژئواست اتژیک

. راهب دهای است غ ب آسیاخواهان سهمی از توازن قدرت در منطقه  تاثی گذارای ان به عنوان کشوری      

 و بافت بست ، معلول بلکه گی د، نمی شکل خلا، در دیگ  سیاسی ف آیند و پدیده ه  مانند ای ان، منطقه ای

 موقعیت نظ  از ای ان. باشد می کشور این خاص اقتصادی و جغ افیایی ف هنگی، اجتماعی، ش ایط

 می ق ار تاثی  تحت را آن عملک دهای که های خاصی ب خوردار است ژئوپلیتیکی از ویژگی و جغ افیایی

اتژیک به عنوان بخش موث ی از است اتژی های جهانی به گونه ای که این کشور  در سی  تحولات است  دهد

محسوب شده و این ام  سبب شده تا تحولات بین المللی نیز متقابلا ب  رفتار و سمت گی ی های است اتژیک 

 (111: 1877، در سیاست خارجی این کشور بسیار موث  باشند.)حسن خانی
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 ش قی گسل دو میان حائل ژئوپلیتیکی موقعیت از ای ان که آن است بیانگ  ای منطقه های ناامنی     

 اساس ب  باید ای ان حساس موقعیت این به توجه با است، ب خوردار( اروپا و آم یکا) غ بی و( چین و روسیه)

 است اتژی که نحوی به باشد ب خوردار لازم انعطاف و پویایی از و نموده عمل جدید ژئوپلیتیکی اقتضائات

ضمن ایجاد توازن منطقه ای در به حداکث  رساندن مناف  ملی خود و دستیابی  دبتوان ای ان خارجی سیاست

 به مناف  ملی خود باشد.

 منطقه و ژئوپلیتیکی های چالش و ها هزینه افزایش ه جند سبب  منطقه تحولات در ای ان شدن درگی      

قه ای ، ای ان توانسته اما سبب شده است .ه چند در حوزه سیاست خارجی منط است شده ای ان ب ای ای

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 

 های رهای رقیب از یکسو و از سوی دیگ  چالشمسائل به هم اه جنگ رسانه ای و عملیات روانی کشو

 ب وز سبب و نموده ف اهم را نارضایتی گست ش زمینه توانند می...(  و طبقاتی فاصله فساد، بیکاری،) داخلی

 حضور چ ایی مانند)است شده م دم میان در اجتماعی های چالش و فک ی های شبهه از ای پاره

 ق ار می خط  مع ض در را حکومت که بقای... (  و الله حزب از حمایت دلایل سوریه، در ای ان مستشاری

 (111: 1877، )حسن خانی. دهد

 ،ی)ساختار حکومت یداخل طیمح ی هایاز تعامل و تقابل متغ یندیتاب  و ب آ یه  جامعه ا یتیامن طیمح     

و ارزش ها،  یژدئولویا ،یاسیس یها تیفعال ،یاجتماع یها ونیو تم کز قدرت، ف ماس  یتوز یچگونگ

 ی سابقهم ،یتکنولوژ ،یجهان ینظم یب ای)ساختار قدرت، نظم و  یخارج طی( و محیمشارکت م دم

و  «داتیتهد»همواره حامل  ،یتیامن یطیمح نیچن( است.یکیو ژئواست اتژ یکیتیژئوپول تیو موقع یحاتیتسل

 ب ند. یم یبینان نصو منزلت شان از آ تیموقع زانیبه م یمل   یاست. که واحدها «ییف صتها»

.  دیگ یرا در ب م  انیاز فلات ا یعیواق  شده و بخش وس ایآس یدر جنوب غ ب تیبه لحاظ موقع  انیا     

جهان ق ار گ فته و همچون  یارتباط یشبکه ها نیاز بزرگت  یکیکه در م کز ثقل  زین  انیخاص ا تیموقع

و از  دهیچهار راه تمدنها محسوب گ د امیالا میقد ازکه  یکند. بطور یو خاور دور وصل م ایاروپا را به آس یپل

 یکیتیکه ارزش ژئوپل یبطورباشد. یب خوردار م یفوق العاده مناسب تیاز موقع ینیو زم ییایدر تینظ  موقع

 «یجهان»و  «یمنطقه ا» یآن توانسته است موازنه  تیدر حاکم ی ییاست که ه  گونه تغ یبه حد  انیا

 را ب  هم زند.

 نیینقش تع یخیهمواره در ادوار مختلف تار یو ف امنطقه ا یمنطقه ا یاصل گ انیسبب باز نیهم به     

 طیاز دغدغه ها و معضلات مح یکیکه  یقائل هستند. به طور  انیا یرا در معادلات قدرت ب ا یکننده ا
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گ فت که  جهیتوان نت یم پسبوده است. گ انیباز نینهان و آشکار ا یهایدست انداز  ان،یا یخارج یتیامن

 خاص عص  خود بوده است. یکشمکشها یع صه  یبطور ذات  انیا یخارج تیامن طیمح

 ی ایرانخارج یتیامن یها طیبر مح یگذر 5-1

متأث  از  یقابل انکار  یبه شکل غ یاسیه  واحد س یخارج یتیامن طیکه مح نیمسلم است، ا آنچه     

 )باشد. یالملل م نینظام ب یدر ع صه « مکان»و « زمان»عنص  دو  یکارک د تیاز ماه یناش اتیمقتض

و محصول خود را  دیالملل تول نیروابط ب خیاز تار یبه تب  آن در ه  مقطع که(101 :1871، و زارع صالحی

متأث  خواهد نمود، که تبلور  یزانیرا به م یدول مل  یخواهد داشت و لاج م همه  یفیو ک یچه به لحاظ کم

  اتییالملل دستخوش تغ نینظام ب یاست که گاها ع صه  یمهم یموس آن همانا رخدادهاو مل ینیع

 یعمل نم کسانیمختلف جهان  یهمواره نسبت به کشورها یچهارچوب کل نی. البته ادینما یم یاساس

 در(81 :1830،کیتاج)گ دد.  یب م یالملل نیکشورها در سطح ب یماهو یهایژگیبه و شت یب نیو ا دینما

 یداخل یتیامن طیمح یها یثبات یبه ب یتواند بسادگ یم یخارج یتیامن طیمح یها یثبات یب جهینت

 .دیکمک نما

فارس  جیخل یع ب حوزه  یکشورها یو خارج یداخل استیس تیب  وضع  انیا یانقلاب اسلام  یتأث     

 ی یو اث پذ یاث گذار نزایشد، که م ادآورینکته را  نیا دیبا گ چه است. یرابطه ا نیبارز چن ینمونه 

مهم  ی هایهمواره متغ و دینما ینم ی ویپ یکاملًا مشخص یقاعده  کینبوده و از  کسانی یمل  یواحدها

کننده  نیینقش تع «کیدئولوژیفعال ا یکانونها»وجود  نیهمچن «یکیتیارزش ژئوپول»وزن و   ینظ یگ ید

منطبق و  یاسیواحد س کی یعوامل ب  رو نیگ  اکه ا یبطور( 98 :1831 ،ایحافظ ن) کنند. یم فایرا ا یا

 که به هم اه خواهد داشت. یآن دولت مل  یرا ب ا یمنحص  به ف د ینیمتم کز گ دد، بطور حت م نقش آف 

 یروشن و بارز و حت قیرا از مصاد یپس از ظهور انقلاب اسلام ژهیو بو  انیتوان کشور ا یارتباط م نیدر ا

 ب شم د. یالملل نیو ب یدر سطح منطقه ا یتیامن طیتحول محو  یمنحص به ف د در گ گون

 در دوران جنگ سرد رانیا یتیامن طیمح یاجمال یبررس 5-1-1

و  دهید بیآس یبه سخت  انیا یدوم، موجب شد تا اقتدار مل  یجنگ جهان انیدر ج   انیا ینظام اشغال     

و ق ار گ فتن در  کایکشور در ب اب  آم  ی یپذدر منطقه، سلطه   یدرگ یرقابت قدرتها دیتشد یب ا نهیزم

 دول در حال توسعه و جهان سوم ف اهم آمد. یمجموعه 

الملل را که از خواست  نیدر جنگ ب یط ف یب استیب  اتخاذ س یعزم مل  نیهمچن  ان،یقدرت در ا خلأ     

زمان به بعد  نیا از اشت.جنگ ناکام گذ انیشد در ج  یم یناش یواقع لیحا تیدر موقع  انیق ار گ فتن ا

( و ی)شورو یب   یدو است اتژ انیم لیحا یو به کشور افتیخود را دوباره باز یواقع تیموقع یمدت یب ا
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ه.ش( در  1881م داد  13 یبه س عت به جذب اردوگاه غ ب )بعد از کودتا یول شد. لی( تبدکای)آم  یبح 

  بند سد  نفوذ ق ار گ فت.در کم یبح  یاست اتژ یاز قلم و یآمد و بعنوان بخش

 نیفارس شناخته شد، اما ا جیک د و عامل ثبات در خل دایپ یظاه ا نقش منطقه ا  انیدوره ا نیا در     

 تیدار بود و از موقع یغ ب معن ییایدر یتنها در پ تواست اتژ کا،یب  قدرت آم  یو متک ینقش القائ

در   انیا ی افتهی رشدبه ظاه   یقدرت مل  نید، بناب اش یم یناش ملندیدر جدار نازک ر  انیا کیتیژئوپل

فارس به  جیو منطقه خل  انیجنگ س د، ا ینداشت. در دوره  داریو پا یمنطقه در آن زمان خصلت ذات

 یدو اب  قدرت به نوع ی وین یدرآمده بود، ول یو شورو کایدو قدرت آم  کیصورت هدف مشت ک و است اتژ

و  کیژئواست اتژ یایتوازن، مزا نیچوب ا چهاربود، در  دهیرس ییایجغ اف ی وهاقلم تیتثب ای ییتوازن فضا

 از آن مح وم ماند. یشد و شورو کایآم  بینص  انیا کیتیژئوپل

و غ ب خارج  کایآم  ی ط هینفوذ و س ی  هیرا از دا  انیا یجنگ س د، انقلاب اسلام یاواخ  دوره  در     

خود را  یمنطق کیتیموض  ژئوپل  انیکه ا یبازگ داند. به طور لیحا یو واقع یعیطب تیساخت و به موقع

 به دست آورد. یو بح   یب   یدو است اتژ انیم

  ان،یا هیع اق عل یلیچون جنگ تحم ییچالشها جادیه  دو اب قدرت، ا یوارده از سو یفشارها لکن     

  یو تداب یداخل یتنگناها یب خو وجود  یدر پ یپ یبح انها جادیا ،یاسیس می. تح یاقتصاد میتح 

را کاهش  یو جهان یو بُ د منطقه ا اسیو گست ش آن در مق یدر درون، به س عت اقتدار مل  کیاست اتژ

 (197 :1879، بختیاری و صالح نیا)داد.

 جنگ سرد انیپس از پا رانیا یتیامن طیمح یها یدگرگون  5-1-2

دچار   انیآنها در ا یو بح   یب   یهایو است اتژ  انیب قدرتها با اارتباط ا یجنگ س د، الگو افتنی انیپا با     

 کایآم  یعنی ب،یرفت، در مقابل، قدرت رق انیاز م یشورو کیدئولوژیو ا ینظام دیتحول شد، خط  تهد

آمدن خلاء قدرت در ضل   دیموجب پد ،یاتحاد شورو یف وپاش داشت. دیجد یدر پ ک دن فضاها یسع

و بح ان  یدهه نگ ان کیداشت، پس از  کیدئولوژیتضاد ا  انیا میکه با رژ کایآم  شد. ن ایا یو ش ق یشمال

و  میرا به طور مستق  انیک د ا یبود، تلاش م ختهیرا به هم ر ایجنوب غ ب آس کیژئواست اتژ یکه موازنه 

. ندازداط ه ارا به مخ  انیا یمل  تیق ار دهد و به ط ق مختلف امن یکیزیف یتحت محاص ه  میمستق  یغ

اب  قدرت در جهان به دست آورد و توانست در سال  کینقش  یفایا یب ا یدوره ف صت خوب نیدر ا کایآم 

 یفارس و مناب  نفت جیمعتقد بودند که خل هاییکایع اق به وجود آورد. آم  هیعل یالملل نیب یم( ائتلاف 1770)

در کنت ل  دیبا ان،یاز آن جمله اروپائ و گ ید یاز قدرتها یو اقتصاد یاسیس یازهایگ فتن امت یآن ب ا

 (51 :1893 ،انی عبداللهیام.)ق ار داشته باشد کایآم 
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 یفارس شناخته م جیخل یدر منطقه  کایمناف  آم  دیو ع اق منشأ تهد  انیا یدولتها هاییکایآم  دید از     

و ع اق از دو جهت   انیکه مطابق آن امهار دو گانه را ط ح ک د  یاست اتژ کایاساس، دولت آم  نیشدند. ب ا

تحولات و  یمجموعه  نهایا تیاگ فتند. که در نه یو کنت ل ق ار م میتحت فشار، تح  یو نظام یاقتصاد

 .است وستهیبه وقوع پ 10ق ن  انیبودند که تنها تا پا  انیا یتیامن طیعوامل دگ گون کننده مح

 م(1191تا 2222)یمنطقه ادر سطح   رانیا یتیامن طیبر مح ینگرش  5-1-3

 یدو اب قدرتها انیم یقدرت منطقه ا یموازنه  کایاز اردوگاه آم   انیو خ وج ا یانقلاب اسلام ی وزیپ     

فارس،  جیخل یهمکار یشورا لیتشکرا به واکنش واداشت. هاییکایدوران جنگ س د را دگ گون ک د و آم 

و جنگ  ینسکیب ژ یاز سو« طاق بح ان» ی، ارائه تئورکارت  نیاعلام دکت   ،یواکنش س  ی وهاین سیتأس

 اقدامات بود. نیاز جمله ا گان،یستارگان ر

از اردوگاه غ ب و اشغال افغانستان   انیاز خ وج ا یناش یتوانستند عدم موازنه  قیط  نیبد هاییکایآم      

 بخشند. خود را در منطقه بهبود کیتیژئوپول تیرا جب ان کنند و موقع یبه دست شورو

به  لیقدرت تبد نیا یرا در شمال کاهش داد و حت یجنگ س د اگ  چه خط  شورو انیپا نیبناب ا     

 یب ق ار گشت ول هیو روس  انیا انیم یحاتیتسل یو نظام یاسیس ،یاقتصاد یوندهایشد و پ  انیا کیش 

قدرتمند  یو دست رقبا آورد دیپد هیو روس  انیا یب ا یو مناف  مل تیامن یرا در حوزه  یدیجد یهاینگ ان

وصف، احتمال دارد منازعات منطقه  نیبازت  ک د: با ا  انیرا ب اعمال فشار ب  ا لیو اس ائ کایآم  یعنی ان،یا

 .دیکشور بوجود آ یدر ضل  شمال ژهیبه و  انیا یتیامن طیمح یدر حوزه  یدیجد یا

 تاکنون( 2222ی)و فرامنطقه ا یلالمل نیدر سطح ب رانیا یتیامن طیمح یها یدگرگون 5- 1-4

رفت پس از  یم دیکه ام ی. در حالمیبود یدر نظام جهان یاساس یگذشته شاهد دگ گون ی دههسه      

 کیژئواست اتژ کیتیژئوپل دیاز د کایرود، آم  شیپ یقطب چند ینظام یسو جهان به ،ینظام دو قطب یف وپاش

 یفارس و حوزه  جیمناطق خل که یا درآورده است، بطورک ده و به اج  یزریرا ط ح  یا ژهیو یاستهایس

 یتیامن یه  مسأله  جهیداند، در نت یجهان م یان ژ یکننده  نیتأم یخزر را بعنوان دو منب  اصل یایدر

 خواهد بود.  کایدو منطقه سخت مورد توجه آم  نیدر ا

مدتها  هاییکایبود که آم  یزیهمان چحادثه،  جیو نتا امدهایو پ 1001سپتامب   11  یوقا انیم نیا در     

بود که از  یی هایبود. که از جمله متغ «سمیت ور»به نام  دیجد یگشتند و آن خلق دشمن یبه دنبال آن م

 11پس بح ان  کایخود ق ارداده است. آم   یجهان را به شدت تحت تأث یتیامن طیبه بعد مح خیآن تار

د را به اج ا درآورد، حمله و اشغال افغانستان و سپس ع اق از خو یها یاز توسعه طلب یدیسپتامب  موج جد

 .دیآ یبشمار م کایآم  یبارز سلطه طلب قیجمله مصاد
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مناطق  نیاز حساست  یکیو واق  شدن در  یکیاست اتژ تیموقع یبه واسطه   ان،یکشور ا انیم نیا در     

  یاجتناب ناپذ یها تیو محدود داتیا آن تهدها و هم اه ب تیاز ف صت ها و مز یوجه بالقوه ا یجهان، دارا

 باشد. یم یاراد  یو غ

قفقاز،   یو مستعد تشنج جهان نظ زیدر محاص ه و مجاورت مناطق بح ان خ  انیعنوان نمونه، ا به     

 یتیامن طیخاص خود را در مح  یتأث کیق ار گ فته است، که ه   انهیفارس و خاورم جیخل ،یم کز یایآس

 ما خواهد داشت. یالملل نیب

 یرا ب ا یخاص و اجبار یتیبوده و وضع یجهان یتقابل قدرتها یشده ع صه  ادیاز مناطق  کیه       

حافظ )داده است،  ق ارجهان  کیتیرا م کز ژئوپل  انیاوضعیتی که  نموده است. جادیا ای ان یتیامن طیمح

از  یاریآن به بس یاسیس یای، چون جغ افدگ دی یالملل نیکشور ب کی  انیا جهینت در( و 95 :1831 ،این

 شود.  یم ب ط م یجهان یو قدرتها یمنطقه ا یکشورها

درحال حاض ، ت وریسم واف اط گ ایی، دولت های ضعیف وبح ان اقتدار و همچنین مداخلات قدرت      

یگ  چالش امنیتی اصلی در محیط پی امونی ای ان محسوب می شود که با یکد 8های ف امنطقه ای، 

و تنگاتنگ دارند. دراین میان، به نظ  می رسد دولت های ضعیف و بح ان اقتدار،  یارتباطی چند بعد

مؤلفه دیگ  یعنی اشاعه ت وریسم واف اط گ ایی ونیز گست ش  1چالشی اساسی ت  باشد که باعث تح یک 

 نفوذ و مداخلات قدرت های ف امنطقه ای باشد.

ع اق، افغانستان و پاکستان باعث گست ش ت وریسم و اف اط گ ایی می دولت های ضعیف و شکننده در     

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 

 امنطقه ای و افزایش مداخلات قدرت های خارجی ف اهم ساخته است.های ف 

ملت سازی باعث  -این مسائل با توجه به ساخت قومی واجتماعی منطقه و تجارب خاص دولت      

پیچیدگی ش ایط امنیتی می شود. اختلافات قومی، وجود دولت های اقتدارگ ا، بح ان مش وعیت، عدم 

دنی به هم اه اقتصاد ضعیف در ب خی کشورهای آسیای م کزی و قفقاز از وجود دموک اسی و نهادهای م

 جمله عوامل دیگ ی است که موجب ب وز بی ثباتی و ناامنی درمحیط امنیتی ای ان خواهد شد.

منطقه درطول سال های اخی  افزایش یافته و این ام  نظم و  قومی در ت وریسم و اف اط گ ایی مذهبی و     

اجتماعی و پیش فت اقتصادی کشورها را به شدت تحت تأثی  ق ار می دهد. وهابیت و سلفی  -ثبات سیاسی 

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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ه ایدئولوژی به واسطه آشفتگی کلی منطقه ای و ب خی ملاحظات سیاسی بازیگ ان ذی نف ، فضای گست د

 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 

اجتماعی و مؤلفه های بی ونی ادامه حیات می دهد و ثبات و  -عوامل سیاسی  وت وریسم همچنان به واسطه

 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      

 11های اخی  و به ویژه بعد از اما در سالهمواره از عناص  ساختار امنیتی منطقه ای محسوب می شده است 

سپتامب ، رویک د  11ای را نشان می دهد. آم یکا بعد از سپتامب ، مداخلات ف امنطقه ای افزایش قابل ملاحظه

امنیت هژمونیک درخاورمیانه رامط ح ک د و ب  این اساس، با افزایش حضور نظامی خود به ب اندازی رژیم 

 فغانستان و ع اق مبادرت ورزید.های طالبان و صدام در ا

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 

مبارزه با ت وریسم نیز از ابتدا به عنوان یکی از اهداف ساختار امنیتی اصلی در منطقه در اولویت ق ار دهد. 

 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،      

ت وریسم مهیا ساخت و اقدامات و است اتژی معطوف به مبارزه با زمینه را ب ای گست ش اف اط گ ایی و 

 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      

مذهبی  -ی سازد. با توجه به بافت موزاییکی قومی وف هنگی دارای قابلیت تهدید آف ینی متصور م

درخاورمیانه، ضعف دولت م کزی بدون ساختارهای لازم می تواند امنیت و ثبات منطقه ای را با تهدیداتی 

 روبه رو کند.

 خاورمیانه در امنیتی تغییر یافته ایران محیط 5-2

 امنیتی ایران در خلیج فارس یچالش ها 5-2-1

طقه ی خلیج فارس یکی از مناطق راهب دی مهم دنیا محسوب می شود. البته این ام  مسئله ی من     

(یکی 30: 1891، جدیدی نیست، بلکه از ق ن ها قبل ام ی شناخته شده و مورد قبول عام بوده است. )هالیس

لالی شکل گذرگاهی است ه از دلایل اهمیت راهب دی خلیج فارس وجود تنگه ی ه مز است. تنگه ی ه مز
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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 

 ،اسدیان)مهم دنیاست که ب ای اب قدرت ها و قدرت های بزرگ اهمیت اقتصادی و راهب دی زیادی دارد. 

تنها به خاط  ایفای نقش ارتباط دهندگی ( خلیج فارس با مناب  طبیعی و معدنی ف اوان خود، دیگ  13 :1831

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 

، ایجاب می کند تا امنیت این شاه اه مهم از زوایای گوناگون مورد فارس، ب ای توازن اقتصادی جهان در آینده

ب رسی ق ار گی د. خلیج فارس همچنین منطقه ای است که ش یان حیات غ ب، یعنی نفت از آن عبور می 

درصد ع ضه ی نفت جهان از این منطقه می گذرد. از این رو، این منطقه ب ای نظام س مایه  15کند. بیش از 

 (11 :1831 ،رأس آن آم یکا، حایز اهمیت حیاتی است. )اب اهیمی ف  داری و در

نظ   و نیزبه دلیل دیدگاه های مختلف کشورهای حاشیه ی خلیج فارس درباره ی مسئله ی امنیت      

و در  1771گ فتن ش ایط جدید جهانی و پی وزی آم یکا و متحدانش در جنگ دوم خلیج فارس در سال 

مب  آم یکا و حمله ی نظامی این کشور و متحدانش به افغانستان و ع اق، که موجب سپتا 11پی حادثه ی 

پایدار و ناشکل گی ی ت تیبات امنیتی و ( 17 ؛1831 ؛تقویت حضور نی وهای خارجی در منطقه شد )امامی

  .به شمار می روداین کشور گست ش حضور آم یکا، اصلی ت ین چالش های امنیتی ای ان در حوزه جنوبی 

تحت  یبعد از دو دهه روابط مخف یستیونیصه میو رژ یشدن روابط امارات متحده ع ب یو عاد یرسم     

ایجاد   انیا یمل تیمنطقه و امن یتینظم امن یب ا ی رامتنوعجدید و  یتیپنهان تبعات امن یپلماسیعنوان د

با  یروابط رسم یاردن به ب ق اردر گام اول مص  و  ،یستیونیصه می. با آغاز روند سازش اع اب و رژمی کند

 (https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/24/2327402) دندیمبادرت ورز یستیونیصه میرژ

 الس 19گذشت  نیو همچن 1797و مص  در  یستیونیصه میاز ق ارداد صلح رژدهه  چهار پس از گذشت 

که  بود یکشور ع ب نیسوم یت متحده ع ب، امارا1771و اردن در سال  یستیونیصه میاز معاهده صلح رژ

در  شهیدوجانبه ر یروابط رسم یاقدام ک ده است. ب ق ار یستیونیصه میبا رژ یروابط رسم یبه ب ق ار

 (117 :1879، و دیگ ان شادمانی)داشته است.  یمنطقه ا گ یدو باز نیآشکار ا مهیپنهان و ن یها یهمکار

با اع اب  یستیونیصه میرژ یمخف یپلماسیآغاز د یب ا یتابپ  یسکو 1770در دهه  دیصلح مادر     

 یها ییبود. ب ق ار همگ ا یتیامن یپلماسیو د یحاتیتسل یپلماسیفارس در دو شاخه د جیخل هیحاش

 یاست. همکار وستهیمشت ک به وقوع پ دیتهد ی یو اع اب ب  اساس شکل گ یستیونیصه میرژ کیپلماتید

با محور مقاومت در  هجهت مقابل یاسیمشت ک س یو ط ح ها یحاتیتسل ،یتیامن ،یپنهان اطلاعات یها

پس از دو دهه تلاش  یستیونیصه میو رژ یک ده است. امارات متحده ع ب دایسالها ادامه پ ایمنطقه غ ب آس
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شدن روابط  یبه صورت آشکار از رسم منیع اق و  ه،یلبنان، سور یدولت ها فیمشت ک جهت تضع

 ته اند. دوجانبه پ ده ب داش

از  یاریمنطقه و بس یکشورها یبا ب خ یستیونیصه میو آشکار رژ یروابط رسم یاز ب ق ار پس     

آشکار  یپلماسیشد.در سطح د میبه دو سطح آشکار و پنهان تقس میرژ نیا یپلماسیجهان، د یکشورها

 یستیونیصه میر رژآشکارپس از اعلام ظهو یاسیس یوندهایو پ حاتیف وش تسل ،یمبادلات اقتصاد تیتقو

 شد. ی یگیپ یاسیتوسط مقامات س

 . ی ب  ای انستیونیصه میژاع اب حوزه خلیج فارس با رشدن روابط  یرسم یتیامن یامدهایپ

  انیا یتیامن یبه م زها یستیونیصه میرژ یکینزدالف (  

 یستیونیصه میبا رژ یشکسته شدن قبح روابط رسمب( 

 یستیونیصه میبا رژ یروابط رسم ینویدوم ی یشکل گج( 

 کشورهای حوزه خلیج فارس یحاتیتسل یها ییتوانا تیتقو چ(  

 متقابل کشورهای حوزه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی یعمق راهب د شیافزاح( 

 منطقه یکیتیب  نظم ژئوپل ی گذاریتاث د( 

  انیا یتیامن طیدر مح یستیونیصه میرژ ییایدر حضورذ(  

 یادر مهار منطقه یستیونیصه میرژ یراهب د یهابه عنوان مکمل یکیتیر ژئوپلدر کنار حضو ییایدر حضور

 یها ویبه منظور مهار ن ایدر مناطقه غ ب آس یستیونیصه میرژ ییای. حضور درندیآیبه شمار م  انیا

 :ب خوردار است یساسا تیاز اهم یاز سه بعد راهب د  انیمقاومت و ا

  )کسب اطلاعات( یو جاسوس رصد -

 ی و ت دد تجار ینظام یشیحضور نما مانور -

  مقاومت یها وین یآب یهاوندیپ قط  -

 عراقو ایران محیط امنیتی جدید  5-2-2

 ع اق که است دلیل همین به. داراست را ای ویژه مقام فارس خلیج حوزه ع بی کشورهای بین در ع اق     

. است بوده منطقه کشورهای بین در رهب ی کسب لدنبا به ژئوپلیتیک خود، درک با تاریخی نظ  از همواره

 (117: 1897 عزتی،)

 ب  همواره و بوده ع اق توسط ای منطقه نقش ایفای ب  مؤث  عوامل از یکی ژئوپلیتیک صورت ه  در     

 از یکی ت دید بدون. است گذاشته تأثی  کشور این خارجی سیاست های گی ی جهت و دولتم دان ذهن

 قدرت و کننده تعیین بازیگ  یک نقش ایفای ب ای تلاش و خارجی روابط در س ی  ولاتتح و تغیی  دلایل
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 های ویژگی از ع اق کشور. است بوده کشور این در ژئوپلیتیکی بست های اخی ، های دهه طی ای منطقه

 سیاست و دولتم دان عملک د ب  آنها تأثی گذاری حاصل و ت کیب که است ب خوردار بارزی ژئوپلیتیکی

 اخی  دهه سه طی ش ایط این است؛ آورده وجود به را ف دی به منحص  ش ایط و اوضاع کشور، این خارجی

 این در را توجهی قابل ژئوپلیتیکی تغیی ات نهایتاً که گ دیده ع اق کشور و منطقه سطح در تحولاتی موجب

 است زده رقم کشور

یه های اساسی امنیت در منطقه مط ح بوده و به ع اق طی دهه های گذشته همواره به عنوان یکی از پا     

ساله به ای ان از  3مثابه تهدید امنیتی عمده علیه ای ان عمل ک ده که بارزت ین نمونه آن تحمیل جنگی 

و ش ایطی که از نظ  امنیتی  1008با ف وپاشی حکومت صدام درسال  است. 1730سوی رژیم بعث در دهه 

د آمده، تأثی گذاری تحولات ع اق ب  مسائل امنیتی منطقه بسیار افزایش درچند سال گذشته درع اق به وجو

 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      

دام با ایجاد ساختاری متکث  و دموک اتیک درع اق هم اه شده که فاقد ویژگی یافته باشد. سقوط حکومت ص

 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      

مذهبی درع اق و احتمال  -م و تنش های قومی ن به گست ش اف اط گ ی، ت وریساکه در این خصوص می تو

 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      

 ای توسعه صلح و ثبات منطقه ای ب خوردار سازد. ب  این کشورهای منطقه باشد و آنها را از اقلیت لازم ب

ن ب ای کنت ل ناامنی و بی ثباتی و مدی یت تنش های آاساس، حمایت از دولت م کزی ع اق و کمک به 

تی، حمایت از ثبا بی و ناامنی کنت ل ب ای آن به کمک مذهبی، حمایت از دولت م کزی ع اق و-قومی 

در کانون سیاست خارجی ای ان در قبال ع اق پس از  دت و حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی ع اقوح

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.

ی در ع اق نیز، ای ان ب  این باور است که با استق ار و تحکیم دولت در خصوص حضور نی وهای خارج     

 ع اق، جدید امنیتی و نظامی نی وهای های توانمندی جدید در بغداد و افزایش تدریجی ظ فیت ها و

 .دهند پایان کشور این در خود سیاسی و نظامی حضور به باید آم یکایی نی وهای
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امنیتی  -آم یکا درع اق همگام با تقویت ساختارهای سیاسی و نظامی ه  گونه تداوم حضور نی وهای      

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 

ز اهمیت خواهد نی منظ  این از ع اق م کزی دولت از حمایت و تقویت. ک د معضلات این کشور ایجاد 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 

متفاوتی را نسبت به اغلب ع اق و اعطای کمک های انسان دوستانه به م دم این کشور، سیاست کاملاً 

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.

ر حل وفصل چالش ها و مشکلات کنونی در مجموع، ای ان مشارکت و همکاری کشورهای منطقه د     

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 

وسی  ت  ب ای ایجاد چهارچوب امنیتی منطقه ای پایدار و مورد تواند پیش زمینه ای ب ای همکاری های 

 توافق باشد.

 افغانستان و وضعیت امنیتی جدید برای ایران در طالبان حکومت 5-2-3

 منطقه بازیگ ان گی ی تصمیم در مهمی عنص  همواره موقعیت افغانستان ، از ناشی است اتژیک الزامات     

 در کنونی 1«است اتژیک بزرگ بازی» که گفت توان می رو این از است، بوده هخاورمیان در ای ف امنطقه و ای

 طی آن پی امون مناطق حتی و خاورمیانه است اتژیک و امنیتی آینده معادلات کننده ت سیم افغانستان،

 . بود خواهد 11ق ن

. رود می شمار به نآ های حلقه مهمت ین از یکی ای ان است اتژیک محیط در حضور لحاظ به افغانستان     

 افغانستان که است چنان ای ان است اتژیک محیط. است مهم بسیار ای ان ب ای افغانستان راهب دی اهمیت

 ساله 3 تحمیلی جنگ از پس گفت توان می دهد، می شکل را محیط این های حلقه مهمت ین از یکی

 شکل طالبان حکومت زمان در غانستان،اف سوی از ای ان امنیتی مشکلات بزرگت ین از یکی ای ان علیه ع اق

 (101 -91 :1879 ، )امی ی .گ فت

                                                                 
1 Great Strategic Game 
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 است؛ بوده متم کز زی  محورهای ب  افغانستان در اخی  سال 10 در ای ان سیاست چارچوب کلی طوربه     

 م زهای امنیت حفظ سوم،. نظامی نظ  از طالبان نشدن پی وز دوم،. افغانستان از آم یکا اخ اج نخست،

 ششم، و افغانستان در شیعیان امنیت حفظ پنجم،. افغانستان ساختار در ای ان دوستان حفظ چهارم، .کشور

 .اقتصادی روابط اولویت با دوجانبه روابط حفظ

 رودمی انتظار و یافته تحقق افغانستان در ای ان هایسیاست از بخشی گفت توانمی حاض  حال در     

 پی وز موضوع ، راهب دی سیاست حوزه در ای ان. شود محقق آینده یا حال زمان در آن دیگ  هایبخش

 را قدرت طالبان کشور، این ش ایط به توجه با که حال ولی ک د،می دنبال را نظامی لحاظ از طالبان نشدن

 اینک طالبان که کند توجه باید. کند موجود وض  با مطابق را خود هایسیاست باید دارد، اختیار در

 .کنندمی رفتار گ ات عمل و است شده ت زی ک و وانات ت ت ،سیاسی

 موضوع این که نهاده بنا افغانستان در طالبانی کامل حکومت تشکیل مبنای ب  را خود سیاست طالبان     

 احیای و استق ار. کند تهدید بلندمدت در را کشورمان م زهای و شود تلقی ای ان ملی امنیت علیه تواندمی

 با هاآن رابطه به توجه با و باشد ما جامعه در مذهبی گسل خطوط تهدیدکننده تواندمی یطالبان امارت

 امارت احیای. کند جدی چالش دچار بلندمدت در را ما تواندمی افغانستان، شیعیان و ع بستان پاکستان،

دیدی ب ای ای ان  تهدیدهای امنیتی ج کند. طالبانمی تقویت را گ اییاف اط ج یان افغانستان، در اسلامی

 چدید می آورد که عبارتند از:

 ظهور لذا و دارد شیعی ضد ماهیت که است ع بستان وهابیت مکتب از ب گ فته طالبان ایدئولوژی: اول

 تواند؛می طالبان

 تجزیه و گ ایی ف قه تح کات تقویت موجب ای ان، م زهای در جدید ایدئولوژیکی چالش یک عنوان به:  یک

 .باشد ی انا در طلبانه

 ب ای امنیتی چالشهای ایجاد افغانستان از آم یکا خ وج اهداف از یکی معتقدند گ ان تحلیل از ب خی: دوم

 .  است ( ش قی م زهای ای ان)در و روسیه و چین

 در. گ فت شکل ای ان علیه ع بستان و اس ائیل مشت ک جبهه ریاست جمهوری ت امپ، دوره در: سوم

 و امنیتی مشت ک های همکاری ع بش، متحد کشورهای با هم اه ع بستان و ئیلاس ا آم یکا، نتیجه،

 یکی تنها ب جام نابودی که دادند انجام ای ان علیه را داشتند درتوان که ای ان علیه ه اقدامی و آغاز را سیاسی

 که کند استفاده ای ان علیه ابزاری بعنوان طالبان از میتواند عب ی-ع بی مشت کی جبهه. بود اقداماتشان از

 .بود خواهد هم آم یکا حمایت و خوشایند مورد



 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــ  1411 زمستان، 19، پیاپی 4 شماره، پنجم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

 

42 

 

 آم یکا نظامی حمله با. شدند پناهنده ای ان به افغانی هزار صدها 1730 دراوائل شوروی حمله از بعد: چهارم

 هزار دهها نیز طالبان استق ار مجدد متعاقب. شد افزوده ای ان به افغانی پناهندگان ب شمار افغانستان، به

 با همچنان که آم یکا حداکث ی فشار سیاست بخاط  ای ان درحالیکه. اند شده ای ان م زهای عازم فغانیا

 را ای ان اقتصادی مشکلات میتواند افغانی پناهندگان افزایش کند،می ن م پنجه و دست اقتصادی مشکلات

 .کند تشدید

 تحت افغانستان، در ف هنگی و تصادیاق اجتماعی، سیاسی، تحولات که گفت توان می کلی نگاهی در     

 علت. گذاشت خواهد جای ب  مستقیم غی  و مستقیم تاثی  ای ان ملی امنیت ب  بگی د، شکل که ش ایطی ه 

. دارند هم با طولانی م زهای کشور دو و دارد ق ار ای ان تمدنی ر ف هنگی حوزه در افغانستان که است آن

 به هم سنگینی بسیار های هزینه با و دشوار آنها از حفاظت یاییجغ اف های ویژگی دلیل به که م زهایی

 می اقوام، همه از متشکل ف اگی ، حکومت تشکیل و افغانستان در ثبات و صلح. شد نخواهد عملی کامل طور

 .شود منج  ای ان در امنیت تثبیت به تواند

 ای ان ملی و امنیت جنوبی تحولات منطقه قفقاز 5-2-4

 قفقاز و(  قفقاز ماورای) جنوبی قفقاز بخش دو به که است سیاه دریای و خزر دریای میان اییهناح قفقاز     

 و گ جستان ارمنستان، آذربایجان، جمهوری کشورهای شامل جنوبی قفقاز. شودمی تقسیم شمالی

 و  کیلومت م ب 850،000 حدود مساحتی به کلاً ت کیه خاوری شمال و ای ان باخت ی شمال از بخشهایی

 .است نف  80،000،000 حدود جمعیتی

 ابعاد در آن، تحولات در مؤث  حضور که است ای ان ب ای مهم مناطق از یکی جنوبی قفقاز منطقه     

 حال، عین در منطقه این. هست و بوده کشور ملی امنیت حتی و مناف  از بخشی کننده تأمین مختلف،

 و آذربایجان جمهوری کشور دو های درگی ی و ای ان و ت کیه روسیه، غ بی، های قدرت رقابت صحنه

 .ک د اضافه هم را صهیونیستی رژیم حضور آن به باید که است نیز ارمنستان

 :است مط ح ای ان خارجی سیاست در متمایز سطح سه در زمان هم قفقاز ت تیب این به

 قفقاز کشور سه با روابط  شگست به همسایگی سیاست ب اساس ای ان چارچوب این در: دوجانبه روابط.1

 مشت ک م زهای مزیت از که ارمنستان و آذربایجان جمهوری کشور دو میان از. است گماشته همت جنوبی

 خاکی و آبی طولانی م زهای با شیعه، کشور یک عنوان به آذربایجان جمهوری با رابطه ب خوردارند، ای ان با

  است. ب خوردار زیادی اهمیت از

 دای ه. پذی د می تأثی  ای منطقه رقابت و مهم تحولات از قفقاز کشور سه با ای ان روابط: ای همنطق روابط.1

 م بوط پی امونی کشورهای مناف  و امنیت ب  آن تأثی  به ب گ دد، قفقاز کشورهای به آنکه از بیش رقابت این
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 حقوقی رژیم علاوه به چچن و ازیاآبخ اوستیا، ق ه باغ، مانند منطقه های بح ان قومیت، مذهب،. شود می

 و ت انزیت و ونقل حمل های شبکه گاز، و نفت انتقال مسی های ان ژی، های حامل تجارت، خزر، دریای

 سطح تأثی  تحت دوجانبه، روابط در اهمیت وجود با که هستند هایی حوزه مخاب ات و ب ق انتقال خطوط

 .هستند قفقاز تحولات ای منطقه

 در و جنگ این در ای ان رقیب کنشگ ان کنندةتعیین حضور و ق اباغ 1010 جنگ پی در اخی  لاتتحو      

 همزمان و اخی  ق ن دو طی قفقاز منطقه در فائق قدرت منزلة به روسیه توسط بسآتش تثبیت و وض  نهایت

 و اقدامات در سایههم حوزه همین در درست پیش سده یک در گ ایانت ک مَطل ِ  تجدید از هایینشانه ب وز

 ص فاً اششمالی م زهای جوار در ته ان حساب ط ف که شد یادآور ای ان به را نکته این اردوغان، رفتارهای

 جمهوری با روابط تنظیم پیچیده و دشوار بسیار تج به کنار در واقعیت این. نیستند م زهم همسایگان

 ب ای را گذشته از دشوارت ی اندازچشم ای ان، با پیوندها و هاق ابت بیشت ین با ایهمسایه عنوان به آذربایجان

 ک د. ت سیم آذربایجان جمهوری ویژه به و شمالی همسایگان با روابط پیشب د و تنظیم در ته ان

 و اسلامی کشورهای تلاقی محل منطقه این. اروپاست و آسیا قاره ارتباطی پل قفقاز: الملل بین سیاست.8

 شکل را بش ی ف هنگ متفاوت حوزه دو س حدات نیز تمدنی -ف هنگی منظ  از و ودر می شمار به مسیحی

 گ ایی، اسلام رویک د سه. پذی د می تأثی  نیز ویژگی این از قفقاز در ای ان خارجی سیاست. دهد می

 ب ای را سطح این اهمیت گی ند می شکل قالب این در که هایی ائتلاف و اوراسیاگ ایی و گ ایی آتلانتیک

 .است داده ارتقا ای ان

 تحت را ای ان غ بی شمال م زهای ای ان، جغ افیای ف د به منحص  موقعیت و قفقاز جنوب بح انی اوضاع     

 در ای ان منطقه، این پی امون ت کیه و روسیه ای ان، بزرگ قدرت سه میان در. است داده ق ار تاثی 

( ناگورنو) بالا باغ ق ه به که ،(فضولی و جب ائیل زنگیلان،) منهارا سابق اشغال تحت آذربایجانی هایس زمین

 حدود که است کیلومت  950 آذربایجان جمهوری با ای ان غ بی شمال م ز. است م ز هم است، پیوسته

 توسط( 1771-1771) باغ ق ه اول جنگ پایان زمان از( فضولی و جب ائیل زنگیلان،) آن کیلومت  183

 وجود این با و است کیلومت  13 تنها ارمنستان با ای ان م ز دیگ ، ط ف از. بود شده لکنت  ارمنی نی وهای

 حلقه یک ت کیه، و آذربایجان توسط شده تجزیه و خشکی در محصور کشوری با ارمنی میلیون سه ب ای

 هک است بوده معنی این به جغ افیایی ف د به منحص  های واقعیت این بناب این. شود می محسوب نجات

 .است داده ق ار عمیق تأثی  تحت آن غ بی شمال م زهای و ای ان 1010 باغ در سال ق ه جنگ نتیجه
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 ب ای ،ش ایط این در. داشت ای ان غ بی شمال حساس م ز پیامدهایی ب ای باغ، ق ه در روزه 11 جنگ     

 امنیت از بتواند که دارد جنوبی قفقاز در ت ی فعالانه سیاست تدوین به نیاز ته ان خود، مناف  از حفاظت

 .کند محافظت پذی  تنش ی منطقه این در خود حساس م زهای

 حضور همچنین و ایدئولوژیک به نسبت ژئوپلیتیک بیشت  رنگ با فارس خلیج در ای ان تدافعی راهب د     

 این به را غالب تدافعی ان ژی ژئوپلیتیکی، و ایدئولوژیکی مسائل از تلفیقی با لبنان و سوریه ع اق، در فعال

 گ فته نظ  در پایین ریسک با خنثی مناطق از جزئی را قفقاز چون ایمنطقه و است ک ده هدایت سمت

 جمهوری بودن م زهم به توجه با بلکه دارد ق ار ای ان نزدیک خارج در تنها نه قفقاز که حالی در است؛

 ویژه امنیتی حوزه در کشور، دو ه  غالب نبود شیعه همچنین و ای ان نشینآذری هایاستان با آذربایجان

 م زهای راستای در و آذربایجان جمهوری در صهیونیستی رژیم حضور مسائل، این کنار در. شودمی تع یف

 آغاز از ای ان که است حالی در این. است رسانده خود درجه بالات ین به را قفقاز امنیتی راهب د سطح ای ان،

 صورت در حتی و ک ده بسنده دیپلماتیک هایپیام به تنها منطقه، غ افیاییج تغیی  و باغق ه دوم جنگ

 هایپیام سطح از ای ان نقش ارمنستان، جنوب در مغ ی ارتباطی کانال ب  مبنی ت کیه هایب نامه اج ای

 .شد خواهد کاسته نیز دیپلماتیک

 ای ان و شده ف اموش تق یباً  که است کشورهایی جمله از گ جستان، یعنی قفقاز کشور سومین همچنین     

 در ای ان. اندنداشته جمهوریریاست سطح در دیداری گونه هیچ که شودمی سال 15 حدود گ جستان و

 لازم راهب دی هایگی یتصمیم عدم در تعلل و دارد ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک از درستی تلفیق به نیاز قفقاز

 در ای ان نقش شدن رنگکم ب  علاوه و داده افزایش را ت کیه و صهیونیستی رژیم عمل گست ه حوزه، این در

 فعال حضور با کشور غ بی شمال م زهای در امنیتی تهدیدات ای ان، ت انزیتی مسی  افتادن خط  به و قفقاز

 به را آذربایجان آزادشده مناطق در تکفی ی هایگ وه ب خی و آذربایجان جمهوری در صهیونیستی رژیم

 خود اول امنیتی حلقه در را قفقاز منطقه ای ان، که زمانی تا رو،این از. دهد می ق ار صعودی مسی  در شدت

 هایآزمون نیابد، دست ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک تقاط  در مطلوب نقطه به و درنیاورد فعال صورت به

 .بود خواهد شاهد منطقه این در را پ خط ی

 رات امنیتی جدید بر ایرانشرق آمریکا ؛ تاثی به گردش راهبرد 5-2-6

 منطقه این نهادند، آن ب  را خاورمیانه نام و ب دندپی آسیا غ ب ژئوپلیتیک ارزش به هاغ بی که زمانی از     

 در جهانی بزرگ هایقدرت تمامی. است بوده متعددی هایرفاقت و هارقابت ها،ائتلاف ها،جنگ شاهد

 و ت ینمهم که اندداشته منطقه این اقتصادی و سیاسی مدی یت و حضور در سعی تاریخی، مختلف هایدوره

 ب ای هاآن تلاش و بزرگ هایقدرت حضور دلیل به هم آسیا غ ب ژئوپلیتیکی و سیاسی تحولات ت ینپیچیده
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 منطقه این. است نبوده مستثنی قاعده این از نیز آم یکا. است گ فته شکل شاناقتصادی و سیاسی مناف  بقای

 : دارد العادهفوق اهمیت حیث، سه از که است راهب دی اهمیت دارای گوناگونی جهات از کشور این ب ای

  غ ب؛ تمدن ایدئولوژیک رقیب ت ینبزرگ عنوان به( سیاسی اسلام) اسلام جهان مهم و اعظم بخش وجود. 1

 .منطقه این در دنیا گاز و نفت ان ژی ذخای  از اعظمی بخش وجود. 1

  ائیل.. امنیت اس8

 سطوح در تحولات و تغیی  دهنده نشان پیش ان نی وهای گوناگون هایلایه در سیاسی های واقعیت     

 الملل بین نظام در اساسی مقوله دو به باید خاورمیانه در رابطه باآینده. است الملل بین نظام در مختلف

 در قدرت دگ دیسی نکته دومین و رتقد جهانی بالایی سطح در تحولات و تغیی  و دگ گونی اول ک د؛ توجه

 . جهانی هندسه زی ین های لایه

 به چین مع فی و 1010 سال در دولتش ملی امنیت راهب د سند اولین از اوباما باراک رونمایی از بعد     

 این مهار ب ای را 1«ش ق به گذار» است اژی کشور این سیاسی ساختار آم یکا، یک شماره تهدید عنوان

 . است داده ق ار کار دستور در امنیتی و نظامی اقتصادی، سی،سیا قدرت

 سند با مطابق واشنگتن هم یقیناً  دارد، چین مهار جهت آم یکا ب ای خاورمیانه که اهمیتی به توجه با     

 و خاورمیانه منطقه در هم آم یکا را،  نفوذ افزایش و تحولات مدی یت مسئله دو ه  خود ملی امنیت راهب د

 منطقه دو ه  و مسئله دو ه  چون. داد خواهد ق ار کار دستور در همزمان طور به ش قی جنوب سیایآ هم

 . هستند یکدیگ  مکمل شکبی آسیا غ ب و ش ق

 قدرت هندسه تغیی  با مطابق میانه آسیای و آسیا غ ب منطقه به م بوط تحولات دارد سعی آم یکا لذا     

 ای دغدغه و نگ انی هیچ بدون آم یکا سو آن در تا شود گ فته پی شنگتنوا مسی  در و بالایی های لایه در

 . بگذارد چین مهار روی را خود جدی تم کز

 و آسیا غ ب تا آف یقا از منطقه کشورهای دیگ  با دیپلماتیک روابط به اس ائیل ورود ب ای تلاش اساسا     

 و امنیتی نگ انی و دغدغه ت ین جدی تا آم یکاست سناریوهای ت ینمهم از یکی خود میانه آسیای

 چین مهار تحقق ب ای بست  نهایت در تا شود رف  اس ائیل امنیت حفظ یعنی متحده ایالات دیپلماتیک

 ب  تم کز و میانه آسیای و خاورمیانه از گذار ب ای جدی اقدام 8 متحده ایالات سخن دیگ  به. شود ف اهم

 دارد: چین مهار

 و اس ائیل امنیت حفظ هدف با ای ان منطقه نفوذ و موشکی ای،هسته هاییتفعال پ ونده حل نخست( 

 . پیمانهم کشورهای
                                                                 

1 Pivot to Asia 
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 ع بی کشورهای و آسیا غ ب منطقه به ناظ  ت  پایین های لایه در قدرت هندسه مهندسی تع یف باز ( دوم

 در قدرت هندسه تغیی  به م بوط اقتضائات با مطابق قدرت هندسه بازتع یف این که فارس خلیج حاشیه

 .بود خواهد متحده ایالات مناف  و اهداف مسی  در و بالایی های لایه

 است پی امونی کشورهای با روابط گست ش و تعمیم ب ای تلاش و دیپلماتیک انزوای از اس ائیل خ وج سوم( 

 سودان و م اکش روابط همچنین و اس ائیل با بح ین و امارات دیپلماتیک روابط ب ق اری و اب اهیم پیمان که

 .شودمی تلقی راستا این در آم یکا های گام مهمت ین از یکی عملاً اس ائیل با

 مهار ب ای خود نگاه و خواست با مطابق را آسیا غ ب و خاورمیانه منطقه دارد تلاش آم یکا که فضایی در      

 .بود واهدخ گذشته از ت  خط ناک و ت  قوی م اتب به اس ائیل کند تع یف باز چین با

 سیاسی، نظامی، امنیتی، بازتع یف یک جدید فضای این در دارد تلاش اس ائیل دیگ  اکنون چون     

 گذشته در که است آن واقعیت. باشد داشته منطقه در اجتماعی حتی و تجاری اقتصادی، دیپلماتیک،

 به ع ب جهان  نیز و ماسلا جهان کشورهای از بسیاری و داشت ق ار دیپلماتیک انزوای یک در اس ائیل

 غ ب منطقه در آنچه اکنون. نداشتند را اس ائیل با روابط ب ق اری ب ای تمایلی نه و توان نه متفاوت، دلایل

 بازیگ  ورود جهت در منطقه این اندازی پوست نوعی به گذرد می فارس خلیج حاشیه در خصوص به و آسیا

 ندارد، آم یکا به نظامی و امنیتی وابستگی دیگ  اس ائیل قطعاً ش ایط این در. است اس ائیل نام به جدیدی

 کشورهای با مناسبات گست ش و روابط تقویت اولویت با را آم یکا حمایت خلاء ک د خواهد سعی بلکه

 را منطقه اندازی پوست این آم یکا مدی یت با اس ائیل که اینجاست مهمت  بسیار نکته اما. کند رف  پی امونی

 در. بگی د شکل منطقه کشورهای و اس ائیل بین مشت ک امنیت نهایت در که ب د خواهد شپی ایگونه به

 .گ فت خواهد شکل ای ان ب ای خط ناکی و حساس بسیار فضای صورت این

 (https://www.iribnews.ir/fa/news/2620694) 

 گی ی شکل مان  فارس خلیج همکاری شورای اعضای فعلی اختلافات و یمن جنگ نام به ای گزاره     

 ب ای یمن جنگ اه م از همواره ته ان گذشته هایسال طی رسد می نظ  به چون. شد نخواهد ع بی ناتوی

 دنبال به ع بستان که دهد می نشان ام  شواهد حال عین در البته. است ک ده استفاده ریاض به فشار

 . است یمن جنگ مانند خود های بح ان کاهش و مدی یت

 بتواند ریاض اگ  اما شود، نمی آسیا غ ب منطقه در کامل ثبات ایجاد باعث یمن جنگ به دادن پایان اگ چه

 به فارس خلیج حوزه خصوص به و آسیا غ ب منطقه در تنش کاهش ب ای بست  دهد پایان جنگ این به

 خود مناف  و اهداف پیگی ی ب ای هم آم یکا داستان سوی آن در البته. شد خواهد ایجاد چشمگی ی شکل

 حمایت به ناگزی  اس ائیل با بح ین و ع بی متحده امارات دیپلماتیک روابط آغاز از بعد ویژه به خاورمیانه در



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

 

51 

 

 ان ژی کمت ین ص ف با حمایت این دارد سعی سفید کاخ لذا. است فارس خلیج حاشیه ع بی کشورهای از

 باشند شان کنونی سیاست تداوم انخواه یمن در همسو نی وهای و ای ان اگ  ش ایط این در. گی د صورت

 واشنگتن، نگاه مطلوب اتفاقا که اند ک ده هموار خود ب ای را جهانی و ایمنطقه فشارهای افزایش ب ای فضا

 جنگ به دادن پایان با هم. است زده نشان دو تی  یک با آم یکا که ملاحظه می شود. است آویو تل و ریاض

 به هزینه کمت ین ص ف با و آنان علیه ناامنی کاهش با را رسفا خلیج حاشیه کشورهای حمایت یمن،

 که شد خواهد باعث اینها مجموعه. ک د خواهد محدود منطقه این در را ای ان دست هم و است آورده دست

 .گی د شکل دریای جنوبی چین به از خاورمیانه آم یکا عبور ب ای خودخودبه فضا

 کمت ین آم یکا جنگ، این آغاز ابتدای از که ک د نشان خاط  را نکته این باید هم سوریه جنگ خصوص در

 به ه بیشت ین ان ژی، کمت ین ص ف و نظارتی و حمایتی نقش با ک د سعی و داشت را حضور و دخالت

 غنایم تقسیم زمان و است یافتن خاتمه حال در سوریه جنگ که اکنون. باشد داشته جنگ این از را ب داری

 خواهد اس ائیل امنیت مناف  همچنین و خود مناف  حفظ جهت در را ب داری به ه ینبیشت  آم یکا است،

 به آم یکا اس ائیل، امنیت حفظ نیز و یمن جنگ و سوریه جنگ در مناف  تامین با نکات این پی و. داشت

  (158 : 1875، آقایی رستم و طاه ی.  )داد خواهد ق ار کار دستور در را چین با تقابل ت ی جدی شکل

 غ ب اهمیت بازهم بچ خاند، جهان ش ق سمت به را خود المللیبین هایسیاست ف مان  آم یکا اگ      

 خود نفوذ گست ش و حفظ ب ای را خود تلاش و شد نخواهد کم الذک فوق متغی های دلیل به آن ب ای آسیا

 خصوصبه کند؛ ت ک خود رقیب نف  به را صحنه تواندنمی آم یکا بناب این. داد خواهد افزایش منطقه در

 در و کند سازش ای ان باید یا پس. ندارد را منطقه مدی یت توانایی ای ان مانند به کشوری هیچ کهاین

 هیچ اینکه تا شود ثباتبی و شلوغ آنقدر منطقه اینکه یا و بسپارد او به را منطقه آم یکا با تعاملی چارچوب

 بیش هم رقابت هایهزینه ط فی از و بگی ند دست در را امور دی یتم نتوانند ایمنطقه هایقدرت از کدام

 است، ناامید منطقه در «آم یکایی نظم» آمدن وجودبه از که آم یکایی دیگ  عبارت به. بیابد افزایش پیش از

 .کندمی حمایت منطقه در وجودآمدهبه «آنارشی» از اکنون

(http://www.tasnimnews.com/Home/Single/647326) 

 بی های زمینه تا دارد تلاش ط یق این از و گ فته به ه حمایت، به م بوط سازوکارهای از متحده ایالات     

 م کزی اطلاعات سازمان حمایت. آورد وجود به را ای ان همانند ای منطقه های دولت از ب خی سازی ثبات

 در ای منطقه های دولت با مقابله روند که است آن مفهوم به سوریه و ای ان اپوزیسیون گ وهای از آم یکا

 جنگ ب ای ف اگی  امنیتی و نظامی هزینه پ داخت به تمایلی آم یکا. گی د می شکل نیابتی جنگ چارچوب

. کند استفاده امنیتی های چالش ایجاد ب ای حقوقی سازوکارهای از تا است صدد در آم یکا. ندارد ای ان در



 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــ  1411 زمستان، 19، پیاپی 4 شماره، پنجم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

 

53 

 

 یگ ایانه مداخله خارجی سیاست در که است الملل بین حقوق ایسازوکاره از بخشی حمایت، مسئولیت

 .گی د می ق ار استفاده مورد آم یکا

 به ه هویتی هایناسازه تولید از ای ان راهب دی کنش الگوهای و مقاومت جبهه کنت ل ب ای غ ب جهان     

 چنین تولید باز. دارد دوجو ایمنطقه محیط در هویتی هایناسازه تاریخی و اجتماعی های ریشه. گ فت

، متقی و چی پوستین.)شود حاصل ایدئولوژیک و سیاسی م ج  هایگ وه تأثی  تحت تواند می هایینشانه

1877 :91) 

 

 راهکارهای امنیت سازی ایران در غرب آسیا. -6

که های اصلی محیط منطقه ای دانست، محیطی ی ویژگیآشوب، بح ان و ستیزش را می توان در زم ه     

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      

نست که عمل گ ایی و کنش عقلایی در تصمیم گی ی است اتژیک را با زمینه ساز شکل گی ی حوادثی دا

 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      

ان شاخص اصلی های بی ثباتی و ناپایداری سیاسی در خاور میانه به عنودانست. در دوران موجود، نشانه

تحلیل از ف آیند های منطقه ای است. واقعیت محیط آشوب زده را می توان در تصاعد بح ان جستجو ک د. 

ها، گست ش پیداکنند. ه گاه نظم بح ان ها می توانند به لحاظ جغ افیایی و یا ب اساس شدت درگی ی

  حوزه های جغ افیایی مناطق منطقه ای با بح ان روب و شود، امکان گست ش و تصاعد بح ان به سای

 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 

های جهان غ ب و تل آویو، نشانه هایی از سنگ بندی پ  مخاط ه علیه ای ان را نشان می دهد. تمامی کشور

الگوهای رفتار منطقه ای در دوران موجود، مبتنی ب  نشانه هایی از رویارویی با ای ان خواهد بود. در ش ایطی 

ای کنش رفتاری، الگوی سیاست که تهدید امنیتی علیه ای ان افزایش می یابد، طبیعی است که سازو کاره

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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، الگوی رفتار سیاسی توجهی از کشورهای پی امونی ای اندر ش ایط بح ان و آشوب امنیتی بخش قابل      

با ای ان را ب اساس رویارویی و سنگ  بندی شکل داده اند. کشورهایی همانند ع بستان و امارات متحده خود 

ع بی، سطح روابط امنیتی و دیپلماتیک خود با تل آویو را ارتقاء داده اند. چنین رویک دی به مفهوم آن است 

ت. از سوی دیگ  قدرت یابی که تضادهای آم یکا و کشورهای منطقه ای علیه ای ان در حال افزایش اس

طالبان و تضادهای ایدئولوژیکی و سیاسی و نیز معادلات حل نشده در شمال غ ب ای ان و قفقاز مسئله 

، تهدیدات امنیتی از وضعیتی ف اگی امنیت را ب ای ای ان بیش از گذشته حیاتی ک ده است خصوصا اینکه 

ه ه گی ی از مفهوم منطقه ی قوی ماهیت ایده آلیستی . بناب این بوجهی و پایدار ب خوردار گشته اندچند 

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 

 ی شود.امنیت سازی منطقه ای محسوب م

کند که  تدوین و ط احی یکیتیژئوپل و جغ افیایی یهاتیواقع ب  متکی و جام  ای ان باید راهب دی     

 یهاتیواقع ب  مبتنی راهب دی نگ ش با عملیاتی ینگ  جام  یک راهب د نیا نام دارد. ژئوپلیتیک راهب د

 بالات ین در و هزینه حداقل با را قدرت یهاصحنه به ورود بست  کهی نحو به است؛ قدرت مولد جغ افیایی

 یهاتیاولو ت ین. مهمکندمی ف اهم کشور ةجانب همه مناف  بهینة نیتأم و بازنمایی هدف با ممکن سطح

 که باید به آنها توجه ک د، عبارت است از: راهب دی یزیر ط ح این

 جهانی؛ ای ومنطقه تحولات ب  آگاهی با پایدار امنیت و ثبات حفظ ب ایمدت  بلند اندازیچشم . ت سیم1

 با تقابل در خارجی و داخلی هایچالش و تهدیدها درک ب ای متناسب هایسیاست تدوین و . شناسایی1

 خارجی؛ مسائل بح انی یهاجلوه

 کشور؛ جانبةهمه  مناف  با منطبق المللیبین و ملی اقتدار . تحقق8

و  )آذرشب کشور سیاسی حاکمیت روی پیش هایچالش و تهدیدها تعدیل و بازنمایی ب ای . تلاش1

 (.155: 1871، منیؤم

 بیان ای انی، ب جسته است اتژیست مصباحی، الدین محی توسط بار نخستین که مفهومی است اتژیک تنهایی     

 به ناچاری، روی از و ناخواسته چه و خودخواسته و آگاهانه چه ی ان،ا» آن در که است واقعیتی به اشاره شده،

و  فتحی) .«بزرگ های قدرت به متصل و معنادار اتحادهایی گونه ه  از مح وم و تنهاست است اتژیک ای گونه

 اتحادی گونه ه  فاقد ای ان آن در که است وضعیتی به اشاره ای ان است اتژیک تنهایی (113 :1100، دیگ ان

 گی ی، گ وگان بح ان اسلامی، انقلاب پی وزی با که فقدانی است؛ بزرگ قدرتی یا و جهانی قدرتی اب  با طبیعی

http://ensani.ir/fa/article/author/189366
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 تدوین، در یعنی است است اتژیک تنهایی دچار ای ان. شد تشدید پیش از جنگ تحمیلی بیش نهایت در و

   (Mesbahi, 2011, 9) . است تنها خود کلان های است اتژی پیشب د و کارب د

 1"ملت" و 1"دولت" میان رابطه ب  ای ان ملی امنیت بنای سنگ که است معنی بدین درون به تکیه     

 دیگ ، سخن به. ای منطقه دولتی غی  های گ وه یا و بزرگ های قدرت با است اتژیک روابطی تا است استوار

 گ وه بزرگ، قدرتی با پیمانی هم با توان نمی ملت و دولت رابطه در گسست صورت در را ای ان ملی امنیت

 نشان همه این. داشت نگاه هواپیما و تانک ای، هسته بمب موشک، یا ای، منطقه نظامی دولتی غی  های

 .ک د ارزیابی ملت و دولت رابطه در باید را کشور ملی مناف  سنجه که است بنیادین ام ِ این دهنده

 پایه دو ب  ای ان ویژه جغ افیای. است بوده ای ان هویژ جغ افیای محصول ای ان است اتژیک تنهایی     

 س چشمه به دی باز از زمین ای ان. بود استوار جغ افیایی1 "پذی ی آسیب" و خط  به جغ افیایی 8"نزدیکی"

 که – تزاری روسیه م زهای به ای ان نزدیکی این شوروی، خط  ب آمدن از پیش. است بوده نزدیک خط 

 از ای ان ب خورداری کنار در ب یتانیا، هندوستانِ و – داشتند فارس خلیج گ م یها آب به دستیابی سودای

 و عثمانی امپ اطوری این آن، از پیش. ساختند آشکار ای ان ب ای را بزرگ امپ اطوری دو خط  که بود نفت

 گاه آن نیدگست ا اسلام از پیش دوران به توان می را نگاه این. بودند تهدید س چشمه که بودند ازبک خانات

 در خط  س چشمه ای ان خاور در هیاطله و باخت  در( ش قی روم) بیزانس سپس و روم امپ اطوری که

 . بودند ای ان نزدیکی

 جای خاورمیانه قلب در همواره که ای ان. ب د می رنج جغ افیایی پذی ی آسیب از ای ان این، از گذشته     

 در که است است اتژیک پیوندگاهی ای ان دیگ ، سخن به. بیند می نزدیک خاور دژ همچو را خود است گ فته

 داده پ توان قدرتی آن به ای ان ژئواست اتژیک جایگاه گ چه. است نشسته آف یقا و اروپا آسیا، قاره سه دهانه

 ( Mesbahi, 2011, 20) . است ک ده نف ین را ای ان جغ افیا وجود، این با است،

: سازد می نمایان را آن بارز خصیصه مهمت ین و نخستین ای ان جغ افیایی م زهای به کوتاه نگاهی     

 دریاها بواسطه که ام یکاست یا و ب یتانیا همچو کشورهایی همچو نه ای ان. "دفاعی طبیعی م زهای فقدان"

 و بلند های کوه رشته میان در محصور کوچک کشورهایی همچو نه و باشد شده محیط ها اقیانوس و

                                                                 
1 state 
2 nation 

3 Proximity 

4 Vulnerability 
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 ملل و اقوام پایان بی تازهای و تاخت از است مشحون زمین ای ان تاریخ که روست این از هم. ی تسخی ناپذ

 . ای ان فلات به غ ب و ش ق از گون گونه

 ای ان. بودن شیعه و بودن زبان پارسی: است شده دوچندان زمین ای ان ویژگی دو با جغ افیایی نف ین     

 شده محاط سنی – ت کی – ع بی بزرگ خاورمیانه در که است یعهش کشور تنها و زبان پارسی کشور یگانه

 دریایی میان در شدن محصور. است شده بنا ت ک و ع ب سنیِ ستونِ دو ب  اسلامی بزرگ خاورمیانه. است

 پنهان، چه و آشکار چه که، است ک ده بنیادین ای خصیصه این واجد را زمین ای ان تسنن اهل و اع اب از

 پارسی ای ان رو، این از. است بوده آن ب  حاکم های نظام خارجی و داخلی سیاست و ملی امنیت مایه بن

 . است شده نمایانده منطقه در ناجور ای تکه همچو مذهب شیعی و زبان

 تنهایی دچار که کشوری ب ای که است مهم بس منطق این درب دارنده ای ان تاریخی است اتژیک تنهایی     

 است اتژیک تنهایی دیگ ، بیان به. شکست با بود خواهد ب اب  م زی صف  نقطه در دفاع است است اتژیک

 و ملی امنیت از دفاع: است داشته ای ان ملی امنیت و ای منطقه سیاست ب ای دی پا پیامدی ای ان تاریخی

 . خود م زهای ورای س زمینی یکپارچگی

 ذهنیت" در امنیتی عدم چنین. است آف یده را ای دی ینه تاریخی امنیت عدم ای ان تنهایی است اتژیکی     

 ای ان که اند بوده آن ب  ف مان وایان این از بسیاری. است شده پدیدار نیز ای ان ف مان وایان  1"شدگیِ محاص ه

 کلان های سیاست و ها است اتژی سویه و سی  ب  رو، این از و دارد حادی و شدید بس امنیتی مشکل

 حوزه در هم آن بینند، می 1"شدن قوی" در را توسعه رو، این از هم. است گذاشته اثی ت ای انی ف مان وایان

 های حوزه در بلکه نظامی، – سیاسی حوزه در تنها نه داری ریشه و ژرف ویژگی چنین. سیاسی و نظامی

 امنیت عدم که جا بدان تا بوده مشهود نیز ای انی ف مان وایان ف هنگی – هنجاری و ای توسعه – اقتصادی

 تاکید دیگ ، سوی از و بیگانگان به اعتماد عدم. است بوده ای ان ملی ف هنگ از ناپذی  جدایی بخشی تاریخی

 . است تاریخی امنیت عدم چنین از ب خاسته خود امور همه در بیگانه دست دیدن و توطئه توهم ب 

الش ها و تحولاتی عمده در محیط دلیل واق  شدن درمنطقه خاورمیانه با مخاط ات، چ کشور ای ان به     

امنیتی خود روبه روست. خاورمیانه یکی از مناطق استثنایی به شمار می رود که هنوز هیچ گونه نشانه 

بناب این منطق قوی  جدی ای از استق ار این گونه نظام امنیتی در محیط پی امونی ای ان به چشم نمی خورد.

 ی ان ام ی ض وری است.شدن و توجه به حوزه امنیت خارجی ب ای ا

                                                                 
1 sieged mentality 
2 Getting stronger 
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 دارند سعی منطقه اصلی بازیگ ان همه که است ای گونه جنگ س د نوین به  پ تحول و رقابتی ماهیت     

 مهم های دولت از نقش یکی در نیز ای ان. کنند تقویت خود ملی امنیت و مناف  ب اساس را جدید نظم

 از حمایت ب ای ای ان های تلاش. نیست مستثنی ام  این از امنیتی، مش وع های نگ انی دارای و ای منطقه

 این قدرت ساخت در نخبگان از جدیدی ازنسل حمایت و منطقه سطح در دوست سیاسی احزاب و ها گ وه

 ملی مناف  و ضدامنیت های ائتلاف وارد راحتی به و دارند ای ان درباره دوستانه های دیدگاه که کشورها

 .ل خودیاری از منظ  واق  گ ایی می باشدنشوند در راستای توجه به اص کشور

 با افزایش با به ه گی ی از ابزارهای داخلی و خارجی حداکث  مناف  خود را ای ان باید تلاش کند     

 تحولات با سازگاری منظور به و مبنا این ب . تامین کند موازنه قدرتاز ط یق ایجاد توانمندی های نسبی 

 این خارجی سیاست است اتژی کارآمدت ین ب سد که نتیجه این باید به نای ا ژئوپلیتیک، محیط در جدید

 محلی هایویژگی به توجه با سپس و  ک ده تع یف ژئوپلیتیک خود است اتژی در را کلان اصل چند که است

 هایپویایی. کند سازگار منطقه در سیاسی انتقال حال در محیط با را خود خارجی سیاست ای، منطقه و

 عنوان به آن از توان می که کندمی ناپذی اجتناب را راهکار یک مع فی ض ورت ای،منطقه اریج تحولات

 . ک د یاد "درونی سازی قدرت" راهکار

 راه ایشان نگاه راهکار درونی سازی قدرت از سوی مقام معظم رهب ی بارها مورد تاکید ق ار گ فته است . از

. است مل ی قدرت و اقتدار ارتقایِ ها،توطئه و هادشمنی مقابل ث مو ایستادگی و عز ت به دستیابی پیش فت،

 انقلاب رهب  سوی از گزاره این.است توأمان صورتبه معنوی و مادی عناص  و هامولفه شامل نیز مل ی قدرت

 :بدین گونه مط ح شده است 1873 ماه دی 19 جمعه نماز هایخطبه در اسلامی

 اگ  باشد ...این مل ت شدن قوی و کشور شدن قوی ب ای تلاششان کشور مسئولین و ای ان مل ت باید» 

 تهدید ج ئت حت ی دشمنان که شد خواهد آنچنان دوری چندان نه یآینده در ای ان شد ... مل ت[ محق ق]

 ایشان همچنین می ف مایند: « .نکنند پیدا هم

 در را قدرت عناص  و قدرت هایمؤل فه هک است این به وابسته مل ت، یک بالندگی و مل ت یک حیات اساساً»

 «07/01/1879 .بدهد ق ار استفاده و ب داریبه ه مورد بهنگام، و لازم جای در را آنها و کند تقویت خود

 در را قدرت عناص  کنیم سعی دشمن، رغمعلی باید ما. است مخالف اسلامی جمهوری اقتدار با دشمن،»

 «11/09/1879. بدهیم افزایش اسلامی جمهوری داخل

 با اتصال و مولفه های قدرت سازیتنوع ط یق از ای ان ملی قدرت عیار توسعه جدید، راهکار این مبنای     

 کشور است اتژیک نقش و ارزش افزایش ب ای ژئوپلیتیک امتیاز از ب داری به ه و سو یک از پی امونی محیط

 .است دیگ  سوی از خود اط اف محیط در امنیتی فوری تهدیدات دف  جهت در
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 در تح یم دیگ  سوی از و است مواجه فارس خلیج منطقه در آم یکا نظامی نی وهای حضور با که ای ان     

با  نوین افزارهایجنگ و نظامی فناوری توسعه و واردات در نظامی به س  می ب د و تجهیزات و تسلیحات

 و افزارهاجنگ کمبود قدرتمند، و نامتقارن جنگی هایتوانایی توسعه با کند تلاش مشکل روب و می باشد باید

 (171 :1879) ب زگ ، .کند خنثی و جب ان را خود نظامی هایفناوری

 نظامی تشکیلات نامتقارن های اولویت باید به سوی افزار جنگ و تسلیحات تولید و توسعه با ای ان     

واند با تولید مجموعه وسیعی از سلاح ها ح کت کند. ای ان ب ای بیشینه سازی قدرت منطقه ای خود می ت

 حمله از کشور حفظ ب ای مناسب است اتژی یک عنوان درونی سازی قدرت به. اقدام نماید در داخل

 پیچیده هایفناوری بدون و سبک زرهی و هزینهکم هایسیستم و افزارها جنگ توسعه.می باشد دشمنان

 هایآب در آم یکا سخت قدرت با مقابله راستای در دریایی هواپیماهای و السی س ی  زرهی های قایق نظی 

و  آم یکا اقتصادی مناف  دادن ق ار هدف ب ای گزینه بهت ین هجومی هایتاکتیک صورت به ای ان مجاور

 .هستند کشورهای رقیب در منطقه

به روش های  یانهخاورم و توازن قوا در راستای درونی سازی قدرت می تواند ضمن بازدارندگی در ای ان     

 دهد: زی  قدرت خود را توسعه

 آم یکا. تح یم های تسلیحاتی ک دن خنثی منظور به داخلی افزارهایجنگ انبوه تولید و توسعه -الف

 غزه. در حماس لبنان، در اللهحزب همچون نظامیشبه عوامل و نی وها آموزش -ب

ورهای مخالف از ط یق توسعه نفوذ و شبکه و پایگاه های نظامی کش اقتصادی مناف  نزدیک شدن به -ج

 دست سی فعال.

 اسلامی جمهوری قدرت و توانایی به نسبت ای انی مسئولین و کارگزاران ب داشت ای ان می تواند با  تقویت

 در وابسته های گ وه گست ش ونیز نظامی توان سازی بومی ط یق از کنندگی تهدید قدرت مانند ای ان

 منطقه ای خود اقدام کند. به افزایش قدرت منطقه

 

 هاافته. تجزیه و تحلیل ی9

 چیاز نظ  زبان، مذهب، ملیت و هویت شبیه ه که استهای خاص با ویژگی یکشورغ ب آسیا، ی ان در ا     

های چالش کهن تنهایی راهب دی و ژئوپلیتیکی در دورهو به بیان دیگ  دارای  از کشورهای منطقه نیست کی

ب ای ای ان کم نگ و در مقابل تصور ، با کشورهای منطقه یسازامکان اتحاد و ائتلاف جهینت ر. داستگوناگون 

ای ان ب ای حل مشکل  یهااتحاد همسایگان علیه ای ان محتمل است. تا زمان وقوع انقلاب اسلامی، حکومت

ویژه پس از و به اسلامی  لاباما پس از انق ،ک دندیممبادرت های جهانی قدرت ااتحاد ب بهبودن در منطقه،  تنها
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ای علیه ای ان ای و ف امنطقهائتلاف منطقه جنگ س د نوین و ایجادمنطقه شاهد ، 1001سپتامب   11واقعة 

با ماهیت ف هنگی و ارزشی انقلاب اسلامی است که  است، چه این کشورها را به ت س از ای ان واداشتهاست. آن

 .است ک ده نگ انرا  ای ای انای و ف امنطقهطقهرقبای من گست ش نفوذ ای ان در منطقه

کشور ما ب ای مقابله با تهدیدات محیط پی امونی خود ب  اساس منطق رئالیسم، ناگزی  به ارتقای قدرت      

تواند های ژئوپلیتیکی میها و مزیترسد با توجه به ف صترو راهب دهایی که به نظ  می خویش است؛ از این

به حفظ بقای این کشور  تیدرنهاباشد و زمینة توازن قدرت را در منطقه ف اهم ک ده و  ی ای انراهگشا

 کمک کند، در سه حوزه مد نظ  ق ار داد:

درت، قبیعی ساخت طهای ویژگی علاوه ب  نای ا فوذن شافزای یهاشهیر ای:الف( افزایش نفوذ منطقه

های آم یکا . سیاستگ ددیبازمنیز  یت ژئوپلیتیکتغیی ا به نیای ف هنگی ای افسیاست، ژئوپلیتیک و جغ ا

وقوع  ( وام حسینصدطالبان و )و غ ب آن  قدر س نگونی دشمنان ای ان در ش  1001پس از سال 

 بهفضای سیاسی مناسبی ب ای حضور ای ان در منطقه را ف اهم ک د؛  1011ی ع بی در سال هازشیخ

 ب و رژیم عسنتی آم یکا در جهان  مانانیپ ای ان و زیان هم دسوتوازن سنتی قوا را در منطقه، به  که ینحو

 .صهیونیستی به هم زده است

 موازات بهگ ی بازیگ ان ف وملی سو ظ فیت کنش در هندسة در حال تغیی  منطقه غ ب آسیا که از یک

ی است، دگ گون در حالتحولات سیاسی جدید گست ش یافته و از سوی دیگ  معادلات قدرت بین دولتی 

ی راهب دی علیه آن کشور هاائتلافو  اتحادهای  یگشکلتوان رشد و نفوذ ای ان را بست  و ظ فیتی ب ای می

ای با ایجاد بح ان در کشورهای هم سو ای و رقبای منطقهدانست. در قالب جنگ س د نوین بازیگ ان ف امنطقه

حولات و ایجاد تهدیداتی علیه امنیت ملی ای ان ف اهم کنند دامنة نفوذ خود را ب ای مدی یت تتلاش می با ای ان

 کنند که همین ام  سبب شده است ض ورت گست ش نفوذ ای ان ب ای مدی یت بح ان احساس شود.

ای آن تواند در ایجاد موقعیت بهت  منطقهای ای ان میافزایش نفوذ منطقهای: ی موقعیت منطقه( ارتقاب

سقوط رهب ان و تغیی  ساختارهای  پی آن و در  ب آسیا و شمال آف یقادر غ هازشیختأثی  گذار باشد. 

منطقه  کارمحافظهی هادولتسیاسی در ب خی کشورها، همچنین کاهش میزان مش وعیت و پایگاه م دمی 

 ای خود منج  شده است.به تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی ای ان در ب اب  رقبای منطقه

 ساختار در آن قدرت نسبی موقعیت و جایگاه ای ان خارجی سیاست کنندة ینتعی عامل و منب  ت ینمهم     

 قدرت مجموع از آن سهم میزان ب آیند معلول نیز ای ان نسبی قدرت موقعیت. است ایمنطقه و جهانی قدرت

 للیالمبین  نظام سطح دو در قدرت توزی  چگونگی و آن ملی هایتوانایی و مقدورات یعنی ای،منطقه و جهانی

 دارند سعی منطقه اصلی بازیگ ان همة که است ایگونهبه  کنونی پ تحول و رقابتی ماهیت .است ایمنطقه و
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 مهم یهادولت از نقش یکی در نیز ای ان. کنند تقویت خود ملی امنیت و مناف  ب  اساس را جدید نظم

ها گ وه از حمایت ب ای ای ان هایتلاش. نیستمستثنا  ام  این از امنیتی، مش وع یهاینگ ان دارای و ایمنطقه

 -کشورها این قدرت ساخت در نخبگان از جدیدیاز نسل  حمایت و منطقه سطح در دوست سیاسی احزاب و

 کشور ملی این مناف  و یتیضد امن یهاائتلاف وارد یراحت به و ندارند ای ان دربارة غی  دوستانه یهادگاهید که

 .استیی گ ا واق ه به اصل خود یاری از منظ  در راستای توج -شوندنمی

در محیط آنارشیک ناشی از دورة گذار، ض ورت دفاع از خود ب ای ای ان حیاتی : ج( توجه به راهب د خودیاری

نیازهای تسلیحاتی خود، در مقایسه با  نیتأماست. رقابت در منطقه در حال افزایش است و ای ان از لحاظ 

است و ای ان   یناپذ زیگ یی ام ی اتکا خودرو راهب د  ؛ از ایناستر مضیقه و تح یم ای دسای  رقبای منطقه

نسبی  یهایتوانمند با افزایش از ابزارهای داخلی و خارجی حداکث  مناف  خود را ی یگبا به ه کندیمتلاش 

 کند. نیتأم قدرت ةموازنکمک ایجاد  به

سازی موازنه  ای ان در منطقة غ ب آسیا امنیتی غالب ریرفتا راهب د جنگ س د نوین، چارچوب در     

 -دفاع موازنة و نیات جغ افیایی، مجاورت و ق ابت خود، نسبی قدرت یةب  پا ای ان که ایگونهبه  است؛

 و گ ادرون سازیموازنه  به آن ب اب  در و کندمی ارزیابی و ب آورد را خود به کشورها سای  تهدیدات تهاجم،

در  جانبه یکصورت  به و خود ملی مقدورات ب  تکیه ای ان با گ ا،درون موازنه یة. ب  پاپ دازدمی  اگب ون

اساس ی توان موشکی(. این موضوع به استناد سازی بوممانند ) است تهدید با مقابله و قدرت افزایش صدد

 از منظور نجایدر ا .فایی استاکت استقلال و خودو ب  اساس دو اصل  قانون اساسی و اسناد راهب ی کشور

 زا مبتنی باشد.اتکایی و قدرت درون که ب  خود استجانبه  همه ومعنای عام استقلال به

 

 یریگجهینت

با  همچنین. آسیاست غ ب منطقة در قدرت توازن از سهمی خواهان تأثی  گذار کشوریعنوان  به ای ان     

های س زمینی، اقتصادی، ویژگی ف اوان جمعیتی، ظ فیتتوان و  آن از و و هویت ایدئولوژیک ماهیت توجه به

به قدرتی مسلط در منطقه تبدیل  تواندمی منطقه غ ب آسیاآن در  راهب دیو موقعیت  کیتیخاص ژئوپل

از نفوذ دشمنان خود در  تواندبب د. همچنین میها و اهداف سیاست خارجی خود را پیش و دیدگاه شود

 عنوان مدل و الگوی اصلی کشورهای منطقه مط ح شود. به تینها و در کندی منطقه جلوگی 

 معلول بلکه گی د،نمی شکلخلأ  در دیگ ، سیاسی ف ایند و پدیده ه  مانند ای ان، ایمنطقه راهب دهای     

 قعیتمو نظ  از ای اناست.  کشور این خاص اقتصادی و جغ افیایی ف هنگی، اجتماعی، ش ایط و بافت بست ،

 دهد؛می ق ار تأثی  تحت را آن عملک دهای که است ب خوردار خاصی هایویژگی از ژئوپلیتیکی و جغ افیایی
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 تحولات شده سبب ام  این که است جهانی راهب دی از مؤث ی راهب دی، بخش تحولات سی  که در ایگونهبه

 .باشد مؤث  بسیار کشور این خارجی سیاست در راهب دی هایگی ی سمت و رفتار ب  متقابلاً نیز المللیبین 

 جنگ از پس ویژه و بهو دوم  اول جهانیاز جنگ  پس که است مناطقی جمله از منطقة غ ب آسیا     

و  بزرگ هایقدرت یو همکار رقابتی هایسیاستو محور  توجه م کز خود ویژة هایمزیت س د، از لحاظ

رو بیشت ین تأثی ات و گ فت؛ از این  ای ق اری منطقهدولت  یغع صة منازعه و چالش بازیگ ان دولتی و 

که  شوندی، بازیگ انی جدی گ فته مکند.در نظام آنارشیک کنونیها را در این منطقه مشاهده میچالش

توجه بوده و از اقتصاد، قدرت نظامی، جمعیت و ایدئولوژی پایدار ب خوردارند.  دارای توان ژئوپلیتیکی قابل

 تهدیدات و هاف صت با کنونی وضعیت در منطقه مهم بازیگ ان از یکیعنوان  به ای ان سلامیا جمهوری

 جمله از بازیگ ان کلان اهداف از یکی منطقه در قدرت یساز نهیشیب طبیعتاً. است شده مواجه گوناگون

 است، مختلفی هایف صت و قوت نقاط دارای که ای ان اسلامی جمهوری ب ای رسدمی نظ  به. است ای ان

 .استت  ف اهم بازیگ ان سای  به نسبت قدرت یساز نهیشیب زمینه

 از ی یگبه ه و تدافعی هایسیاستدر چارچوب  منطقه در شت یب حضور افزایش ای انی در نگاه     

 عبارت به است؛ منطقه در ظهوردر حال  امنیتی جدید تهدیدهای وها چالش از پیشگی ی ب ای ها،ف صت

 تهاجمی ماهیتی با ای ان ایمنطقه قدرت افزایش ای ای انای و ف امنطقهاز منظ  رقبای منطقه آنچه دیگ 

 تعبی  منطقه در مؤث  حضور راه از ملی امنیت و مناف  حفظ هدف با ای ان در شود،می گ فته در نظ 

اکث  استفاده را بب د و در های ژئوپلیتیکی حدای ان ب ای ارتقای جایگاه فعلی خود باید از ف صت .شودمی

اهداف و تدابی   نیتأمتلاش کند تا با ایفای نقشی مشارکتی ب ای  هاائتلافو  هایهمکاردادن به قالب شکل 

 مؤث  داشته باشد. ای حضوریی منطقههایسازکلان خود در تصمیم 
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