تحوالت اخیر منطقه خاورمیانه و امنیت ملی جمهوری
اسالمی ایران
عباس مکرمی





محمد ستوده ارانی

تاریخ دریافت9315/40/55 :
تاریخ پذیرش9315/40/52 :

چکیده
برقراری امنیت ملی و حفظ کشور از تهدیدهای خارجی ،از مهمترین اهداف سیاست خارجی کشورها از جمله ایهرا
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حفظ امنیت کشور محتوب شود .در این ممال در پاسخ ب این سوال اصلی ک مهمترین مام تاثیرگهذار منطمه ای
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ای .لیک و پاتریک ام .مورگا  ،در خصوص نظمهای منطم ای ،ابتدا مهمترین موام ایجاد تغییر در نظم خاورمیان
بیا شده و سپس با بررسی تحوالت اخیر خاورمیان  ،راهبرد تمویت و حفظ امنیت ایرا  ،تبیین گردیده و این فرضی
بررسی شود ک تحول در ساختار قدرت منطم ای و تالش برای شک دهی ب نظم نوین منطم ای ،بیشترین تاثیر را
بر محیط امنیتی ایرا داشت و با استفاده از راهبرد دیپلماسی دفامی ،میتوا تهدیدات امنیتی کشور را کنتهرل و به
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مقدمه
یکی از مسائل اساسی جمهوری اسالمی ایران ،مربوط به امنیت و محیط امنیتیی
کشور میباشد .محیط امنیتی ایران که شامل «محییط مایاور» و «محییط منقهیهای»
است ،در ارتباط مستهیم با تحوالت و تغییرات منقهه خاورمیانه بوده و از طرفیی در
عصر جهانی شدن ارتباطات و اطالعات ،متاثر از فرایندها و تحوالت جهانی اسیت.
خاورمیانه ،منقهه مهمی است که دارای اهمیت ویژه ای بوده و امنیت و ثبات در آن،
ارتباط مستهیمی با امنیت جمهوری اسالمی ایران دارد .تحوالت جدیدی که در این
منقهه رخ داده است -تحوالتی که با فروپاشی شوروی آغاز و بیا حیواد
یازده سپتامبر از جمله حمله آمریکا به افغانستان و عراق ،گسیتر
طرح خاورمیانه بزرگ و گستر

پی

از

نیاتو بیه شیرق،

سلفی گری و انهیال هیای عربیی ،بیه اوج خیود

رسید -باعث تغییر در ساختار قدرت در منقهه گردیده و امکان ایفای نهی
در شکلدهی به محیط امنیت منقههای جدید را افزای

اییران

داده اسیت در عیین حیال،

حضور مستهیم قدرت های فرامنقهه ای در ایین محییط امنیتیی ،بیه وییژه در منقهیه
مااور ایران و تال

آن ها برای شکل دهی ائتالفات جدید قدرت در منقهه ،امنییت

ملی ایران را مورد تهدید قرار داده است.
از این رو در نوشتار حاضیر ،بیا توجیه بیه نهی

قیدرت هیای فرامنقهیه ای در

تحوالت اخیر خاورمیانه ،این تحوالت و تهدیدات و فرصت های پیی
برای قدرت منقهه ای ایران ،بررسی گردیده و تال

می شود تاثیر تحوالت سیسیتم

بینالمللی و منقههای بر امنیت ملی ایران بررسی شیده و سیپ
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آمیده از آن

راهبیرد دیپلماسیی

دفاعی جهت تهویت امنیت و تامین منافع کشور تبیین گردد .در ایین راسیتا تیال
میشود مهمترین عو امیل ایایاد تغیییر در نسیم سینتی خاورمیانیه یعنیی فروپاشیی
شوروی و گستر

ناتو به شرق به دقت بررسی شود .سیپ

حادثه یازده سپتامبر ،طرح خاورمیانه بزرگ و گستر
مقالعه قرار گیرد و سپ

عوامیل شیتابزا یعنیی

سلفی گری در منقهیه میورد

راهبرد دیپلماسی دفاعی جهیت تهوییت و حفیم امنییت

درون منقههای و امنیت ملی ایران ،تبیین شود.
تعریف منطقه و نظام منطقهای
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امنیت کشورها همواره تحت تاثیر محیط امنیتی مااور و منقهه ای آنهیا بیوده و

لذا شناخت مفاهیمی همچون «منقهه» و «نسام منقهه ای» در درک بهتر مفهوم امنیت
کشییورها ،حییائز اهمیییت اسییت .منقهییه معییانی متفیاوتی داشییته و از آن ،تعییاری
گوناگونی ارائه شده است .معیار جغرافیایی ،نسامی -سیاسی ،اقتصیادی و مبیادالت،
رایج ترین معیارهایی است که برای منقهه بندی کشورها ،به کار رفته است .فرهنی
آکسفورد منقهه را محدوده ای جغرافیایی تعری
اقلیمی دارد ( )Oxford: 2010,p 82و فرهن

کرده که بافت مسیتهلی از شیرایط

استراتژی نیز منقهه را دربرگیرنده چند

کشور دانسته است که در پرتو پیوندهای جغرافیایی یا منافع مشترک ،با هیم میرتبط
هستند (محمدنژاد و نوروزی ،8731 ،مدخل منقهه) .اندیشیمندانی همچیون دیویید
ای .لیک و پاتریک ام .مورگان معتهدند ،منقهه به ماموعه ای از کشورها اشاره دارد
که با یک ویژگی مشترک یا بیشتر ،مانند سقح توسعه ،فرهن  ،یا نهادهای سیاسیی،
با هم پیوند دارند (ای.لیک و مورگان ،8718 ،ص.)62
نسام منقهه ای مفهوم دیگری است که از آن بیه عنیوان «زییر سیسیتم» نییز ییاد
میشود .در یک تعری

(ای .لیک و مورگان ،8718 ،ص ،)62نسیام منقهیهای ،حید

واسط بین نسام جهانی و نسام داخلی است و هریک از نسامهای تابعه ،از دو یا چند
کشور هماوار تعاملگر با یکدیگر تشکیل شده است که دارای پیونیدهای مشیترک
فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی ،قومی و زبانی هستند .بقیور کلیی چهیار شیرط بیرای
وجود نسامهای تابع منقههای بیان شده است که عبارتند از:
 .8الگوی روابط یا تعامالت بازیگران که درجه خاصیی از نسیم و نسیا را بیه
نمای

میگذارد به طوری که تغییر در یک نهقه از نسام تابع ،بر دیگر نهاط

آن تأثیر گذار است.
 .6بازیگران عموما در مااور و نزدیک به یکدیگر باشند.

تحوالت اخیر

 .7ناظران و بازیگران داخلی و خارجی ،نسام تابع را به صورت ییک ناحییه ییا

منطم خاورمیان

«صحنه عملیات» مازا بشناسند.

و امنیت ملی ...
( 11تا )991

 .4نسام تابع ،منقها متشکل از حداقل دو یا به احتمال قیوی تعیداد بیشیتری از
بازیگران باشد.
از سوی دیگر آنچه در مقالعه نسام منقههای باید درنسر گرفت ،ارتبیاط مسیتهیم
نسام منقههای با نسام «جهانی یا مسلط» از یک سو و «نسام داخلی یا ملی» از سیوی
دیگر است بنابراین تحوالت هریک از این نسامها بر دیگری تاثیرگذار است.
با توجه به مقالب فوق منقهه خاورمیانه یکی از نسامهیای تبعیی نسیام جهیانی
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محسو

میشود که همواره مورد توجه قدرتهای بزرگ جهانی بوده است و ایین

قدرت ها بعنوان بازیگر نفوذگذار خارجی در آن مداخله کردهاند .امنییت ایین نسیام
تبعی نیز متاثر از نوع ساختار قدرت در نسام بینالملل و بیازی قیدرتهیای بیزرگ
بوده است .بنابراین الزم است عوامل تحول در نسام تبعی خاورمیانیه بیا توجیه بیه
ساختار قدرت در سقح کالن نسام بینالملل تبیین گردد.
عوامل تحول در ساختار قدرت منطقهای و تاثیر آن بر محیط امنیتی ایران
الف) فروپاشی شوروی

فروپاشی شوروی از جمله تحوالت سقح کالن سیستمی بود که تیأثیر فراوانیی
بر محیط امنیتی ایران برجای گذاشت .جایگزینی اییاالت متحیده آمریکیا بیه جیای
شوروی سابا در مناسبات و ساختار قدرت منقهه ،بی

از گذشته امنییت اییران را

تهدید نمود .بدین معنی که فروپاشی شوروی ،موقعیت اییاالت متحیده را در طیول
مرزهای ایران ،تهویت کرده و محدودیتهای سابا آن را نیز از بین برد.
در شرایط جدید ،آمریکا توانست برای اولین بیار ،حضیور سیاسیی خیود را در
جمهوریهای تازه استهالل یافته اوراسیا تا مرزهای چین ،گستر

دهد و در نتیاه،

بر منقهه خلیج فارس ،مسلط شود .در واقع میی تیوان چنیین گفیت کیه گرچیه بیا
فروپاشی شوروی ،خقر حضور ابرقدرت شمالی از بین رفت ،اما در شرایط حضور
بدون محدودیت آمریکا در منقهه ،ایران از چهار طرف در محاصیره ایین کشیور و
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همپیمانان منقههای آن قرار گرفت (برزگر ،8733 ،ص.)607
با این حال ،این تحول عسیم ،هرچنید باعیث افیزای

نهی

آمریکیا در منقهیه

گردید ،اما نه تنها حذف تهدید عمده نسامی و ایدئولوژیک شوروی را درپی داشت،
بلکه فرصتهای جدیدی را برای ایران فراهم نمود که به نسر مییرسید در شیرایط
نوین ،ایران میتواند با ایااد روابط امنیتی ،سیاسی و اقتصادی با همسایگان جدیید،
شرایط مقلوبی را برای خود فراهم کند .در شرایط جدید ،از لحیا امنیتیی ،تهدیید
ارت

شوروی ،به فاصله دورتر و مقمئنتری عهب رانیده شیده و در واقیع ،رابقیه

عدم تهارن قدرت بین ایران و همسایه قدرتمند شمالی ،به نفیع اییران تغیییر کیرده
است و جمهوریهای تازه استهالل یافته ،میکوشند تا بیا برقیراری روابیط نزدییک
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سیاسی و اقتصادی با ایران ،از آن به عنوان اهرم تعادلی برای حفم موقعیت خود در

برابر روسیه ،استفاده نماینید .در واقیع مییتیوان چنیین گفیت کیه شیرایط جدیید،
فرصت ها و تهدیدهایی را برای ایران ایااد نموده است بدین معنا کیه اییران ،بعید
تازه ای از منافع ملی را در شمال پیدا کیرده و بیدین ترتییب بیر عمیا اسیتراتژیک
جمهوری اسالمی افزوده شده است و در عین حال بدلیل تغییر در مناسبات قیدرت
منقههای و تعارض منافع قدرتهای بزرگ برای شکل دادن به ساختار نوین قدرت
منقههای ،زمینه برای ایااد امنیت پایدار با مشکل مواجه شده است.
ب) گسترش ناتو به شرق

واقعه دیگری که پ
گستر

از فروپاشی شوروی بر محیط امنیتی ایران ،تأثیرگذار بود،

ناتو به شرق میباشد .بسیاری معتهدند که پ

از فروپاشی شوروی ،ناتو با

استفاده از موقعیت کشورهای اروپای شرقی برای ملحا شدن به این پیمان ،به دنبال
طراحی برنامه ای جهت گستر

خود به سمت شرق با هیدف زییر نفیوذ درآوردن

این منقهه بود که حمیالت تروریسیتی ییازدهم سیپتامبر ،بیه آن سیرعت و شیدت
بیشتری بخشید (مستهیمی و شریفی ،8738 ،ص.)861
با حضور نیروهای نسامی ناتو در برخی کشورهای همسایه ایران ،منافع و امنیت
ملی کشور مورد چال

واقع شده است .گسیتر

نسیامی اعضیای نیاتو در خلییج

فارس و دریای عمان و پیمانهای دفاعی متعدد آنان با همسیایگان جنیوبی اییران و
همچنین آغاز همکاریهای نزدیک و در حیال توسیعه نیاتو بیا کشیورهای مسیتهل
مشترکالمنافع در شمال ایران ،بیه وییژه روابیط رو بیه گسیتر

آن بیا جمهیوری

آذربایاان و ترکیه منار به حضور نسامی آشکار و پنهان ناتو در مرزهای ایران شده
است (شری نژاد ،8714 ،ص.)33 -31
توجه به ابعاد وسیع این اقدامات تهدیدآمیز ،ضرورت هوشییاری بیی

تحوالت اخیر

از پیی

نسبت به فعالیتها و اقدامات ناتو در جهان به وییژه در خاورمیانیه و برنامیهرییزی

منطم خاورمیان
و امنیت ملی ...
( 11تا )991

برای مهابله با تهدیدهای آن نسبت به منافع ملی اییران و همچنیین انایام اقیدامات
ضروری برای کاه

آثار منفی سیاستها و اقیدامات نیاتو بیر اسیتهالل سیاسیی-

اقتصادی ،حاکمیت ملی ،تمامیت ارضی و امنیت ملی کشورمان را بیه طیور جیدی،
مورد تأکید قرار میدهد (شااع ،8710 ،ص.)802
در این مسأله ،توجه به این نکته ضروری است که ناتو ،در کنار توانمنیدیهیای
خود ،دارای نهاط ضع

و مشکالت متعددی از جمله اختالفات اساسیی اعضیا بیا
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یکدیگر بوده و به همین دلیل ،در اناام مقالعیات دربیاره نیاتو و تازییه و تحلییل
قابلیتهای آن ،در کنار توانمندیها ،باید آسیبپذیری و ضع

انسیاام درونیی آن

را مورد توجه قرار داد تا بتوان تصویری واقعی از این سازمان بیه منسیور مهابلیه بیا
تهدیدات آن ،ترسیم نمود.
عوامل شتابزا در شکلدهی به ساختار نوین قدرت منطقهای
الف) حادثه یازده سپتامبر

حادثه یازده سپتامبر ،باعث تحیوالت بسییاری در نسیام بیینالملیل و نییز نسیام
منقهه ای خاورمیانه گردید که مهمترین آن را می توان حمله آمریکا بیه افغانسیتان و
عراق و حضور مستهیم آن در این دو کشور و ایااد پایگاه نسامی در آنها دانست.
حمله به افغانستان ،وضعیتی را به وجود آورد که از ییک سیو باعیث شکسیت
رژیم طالبان شد که روابط آن با ایران تیره بود و از سوی دیگر باعث تسلط آمریکیا
بر افغانستان گردید که به منزله استهرار نیروهای نسامی دشمن شماره یک جمهوری
اسالمی ،در مرزهای شرقی آن بیود (دههیانی فیروزآبیادی ،8738 ،ص.)412 -414
این در حالی است که به دنبال شکست طالبان در ایین جنی  ،ایین فیرض وجیود
داشت که وضعیت افغانستان به حالت آرامی
خواهد کرد ،اما حیواد

و ثبیات سیاسیی نسیبی سیوق پییدا

بعیدی نشیان داد کیه گیروه طالبیان و الهاعیده ،هنیوز در

افغانستان و حتی در پاکستان ،فعال هستند و ریشههای تروریسم پی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

از حملیه بیه

افغانستان ،نه تنها از بین نرفت ،بلکه زمینههای آن در منقهه در حال گستر

اسیت

(بزرگمهری ،8713 ،ص .)841نکته قابل تأمل در این موضیوع آن اسیت کیه اییران
نسبت به این جن  ،بیقرفی فعال اتخاذ نمود .این جن

طالبان را که با ایران دشمن

بود شکست داد و در عین حال این نگرانی وجود داشت که آمریکا از شرایط جدید
به نفع خود بهرهبرداری کند و فشار بر ایران را افیزای

دهید (قهرمیانپیور،8716 ،

ص.)76
در این وضعیت ایران تال

نمود تا برای ارتهای محیط امنیتی خود ،نه

فعالی

را در تحوالت افغانستان ایفا کند تا از طریا آن بتواند مرزهای خود را حفم نماییید
که تا حدود زیادی نیز موفا بوده و توانست مرزهای خود با افغانستان را تیا نسیبتا
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امن نگه دارد.

پ

از حمله به افغانستان ،اشغال عراق و سرنگونی حیز

بعیث ،حادثیه مهیم

دیگری بود که تأثیرات فراوانی بر امنیت ایران داشت .کشور عراق با داشتن حیدود
 8772کیلومتر مرز مشترک با ایران ،دارای ویژگیهای خاصی است به طیوری کیه
هیچ کدام از مرزهای ایران با همسیایگان  ،بیه انیدازه ایین میرز ،دچیار تحیول و
دگرگونی نشده و در نتیاه ،اثرات آن بیر سیاختار سیاسیی ،اقتصیادی ،اجتمیاعی و
نسامی ایران و عراق ،بی

از سایر عوامل بوده است (عزتی ،8718 ،ص.)713

درباره علت حمله آمریکا به عراق ،دیدگاههای متعددی وجیود دارد کیه نسرییه
مهابله با سالحهای کشتار جمعی ،مبیارزه بیا تروریسیم ،تغیییر نهشیه جغرافییایی و
سیاسی خاورمیانیه و گسیتر

دموکراسیی از جملیه آنهاسیت (جهیانبیین،8717 ،

ص .)24 -20اما به عهیده برخی (آناتول لیون ،عضو ارشد موقوفه کیارنگی) هیدف
اصلی آمریکا از این جن  ،تثبیت سلقه هژمونیک و یک جانبه خود بیر جهیان ،بیه
مدد برتری کامل نسامی بود که بی

از هرچیزی بر تحول ساختار قدرت منقهیهای

در خاورمیانه ،تأثیر گذار بود (چامسکی ،8718 ،ص.)822
در ماموع می توان گفت حضور مستهیم و مستمر نیروهای آمریکایی در منقهیه
و به خصوص غر

ایران و ناامنی در عراق ،گستر

تروریسم در منقهیه و تیال

آمریکا جهت سلقه همه جانبه بر ساختار قدرت منقههای ،مهمترین تهدیدی اسیت
که امنیت ملی و منقهه ای ایران را دچار مخاطره کرده است .این در حالی است کیه
این حادثه ،فرصت هایی را نیز فراروی ایران به وجود آورد که شاید بتوان مهمتیرین
آن ها را تغییر ساختار حاکمییت عیراق از ییک سیاختار متمرکیز نسیامی بیر مبنیای
ایدئولوژی بعثی ،به ساختاری غیر متمرکز و مردمساالر بر مبنای ایدئولوژی اسالمی
و ایااد زمینه مناسب در توسعه قدرت شیعیان و راهیابی آنها در سیاختار سیاسیی

تحوالت اخیر

عراق دانست.

منطم خاورمیان

به نسر نویسنده مهمترین راهکار برای مهار تهدیدات و استفاده از فرصیتهیای

و امنیت ملی ...
( 11تا )991

موجود در عراق -برخالف تصور برخی که معتهدند تیدوام بحیران در عیراق و بیه
چال

کشیدن برنامههای آمریکا در بستر تحوالت این کشور ،به نفع جهان اسالم و

جمهوری اسالمی ایران میباشد (برنابلداجی ،8714 ،ص -)632 -634تال
افزای

بیرای

امنیت در عراق ،جلوگیری از تازیه این کشور و حرکت به سمت توسعه و

بازسازی آن است.
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ب) طرح خاورمیانه بزرگ

اعالم طرح «خاورمیانه بزرگ» از سوی سیاست خارجی آمریکا ،از دیگر وقایعی
بود که پ

از حادثه یازده سپتامبر ،در سیاست بینالملل و بهویژه سیاست منقههای

خاورمیانه ،نمود بارزی داشیته و شیکل دهیی بیه سیاختار نیوین قیدرت منقهیهای
خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داد .از آناا که پ

از جن

افغانستان و عراق ،مسیئله

تروریسم و افکار ضد غربی ،نه تنها حل نشد ،بلکه ابعاد گستردهتری یافت ،آمریکیا
نمود تا از طریا طرح خاورمیانه بزرگ ،همه سرزمینهای اسالمی از مراک

تال

در جنو

در شمال آفریها تا بنگالد

آسیا را «خاورمیانه بزرگ» خوانده و زیر یک

چتر قرار دهد و از این طریا ،به مهمترین نیاز امنیتی منقهه پاسخ دهد .ایین طیرح،
برای نخستین بار ،در سال  6006توسط کالین پاول ،مقیرح گردیید (ایلخیانیپیور،
 ،8712ص.)23
این طرح ،به گونه نسبی و ایاابی ،بر امنیت ملی و منقهیهای اییران ،تأثیرگیذار
است زییرا هیدف بنییادی آن ،اسیتهرار نسیامهیای سیاسیی لیبیرال دموکراسیی در
کشورهای منقهه بوده و واضح است که این طرح بی

از هر چییز در پیی سییقره

منافع و ایدئولوژی غربی میباشد که در تضاد با منافع ایران و جهیان اسیالم اسیت.
سقح دیگر طرح خاورمیانه بیزرگ ،معقیوف بیه ابعیاد اقتصیادی آن اسیت کیه در
بردارنده تهدیدات اقتصادی میباشد .این تهدیدات از سیاختار اقتصیادی و اسیتهرار
نسام اقتصادی لیبرال ،مبتنی بر بازار آزاد نشأت میگییرد زییرا بیا اسیتهرار الگیوی
اقتصادی میورد نسیر در ایین طیرح ،کشیورهای منقهیه بیی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

از گذشیته بیه نسیام

سرمایه داری جهانی وابسته شده و رابقه نابرابر مبادله ،عمیاتر میشود .اقتصیادهای
ضعی

این کشورها ،امنیت منقههای را نیز تهدید مییکنید و توجیه بیه ایین نکتیه

ضروری است که تضعی

قدرت اقتصادی ،مستهیما قدرت نسامی را کیاه

داده و

در نتیاه امنیت این کشورها تهدید مییشیود .زییرا توانیایی اقتصیادی ،شیرط الزم
قدرت نسامی است (دههانی ،8717 ،ص.)438 -413
می توان چنین گفت که پاسخ ایران به این طرح ،مییتوانید هیم مخیر

و هیم

سازنده و همچنین به طور همزمان انتهادی و یا پذیرنده باشد بیدین گونیه کیه بیر
روی ریز برنامههای خاص آن تمرکز کند ،در حالی که به برخی ابعاد دیگر آن ،کیه
بی
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از هر چیز برای منافع غر

(افراسیابی ،8714 ،ص.)747

سودمند پنداشته میشود ،نگاه انتهادی داشته باشید

ج) گسترش سلفیگری

شکلگیری سلفی گری تکفیری و گسیتر

بیی

از پیی

آن در منقهیه ،یکیی

دیگر از وقایعی است که تأثیر مهم و قابل توجهی بر محیط امنیتیی اییران داشیته و
قدرت گرفتن این جریان ،عامیل مهمیی در شیکلدهیی سیاختار قیدرت در منقهیه
محسو

میشود .برخی بر این باورند که این جریان "توانسیته اسیت بیه پشیتوانه

ادبیات فههی و کالمی و نیز نشانهشناسی متکی به شبکه معنیایی گسیترده ،نییاز بیه
گرای ها و جریانهای سیاسی سلفی را ماسم و آنها را در اشیکال روز ،بازتولیید
کند" (سیدنژاد ،8713 ،ص.)34
واژه سل

در معنای لغوی ،به پیشینیان اطالق میگردد ،اما سلفیگری ،جرییانی

سیاسی ،فکری و ایدئولوژیک در تاریخ متیأخر اسیالمی اسیت .در ادبییات سیاسیی
غر  ،از جریانات سلفی گری عمدتا به عنوان «بنیادگرایی اسالمی» یاد میشود ،امیا
در تعری

سازه انگاری از آن ،این جریان به عنوان بازیگری فعال از لحا هویتی و

یک مهوله ایدئولوژیک و در عین حال ،اجتماعی -سیاسی اسیت کیه دارای عناصیر
تغییرپذیر و تقوارت سیالی است که از ظرفییت هناارسیازی ملموسیی برخیوردار
بییوده (همییان ،8711 ،ص )820و نمییود عینییی آن ،در اشییکال مختل ی

در محیییط

پیرامونی یا حوزه نفوذ جمهوری اسالمی ایران ،بیه وییژه در افغانسیتان ،عربسیتان،
پاکستان و عراق قابل مشاهده اسیت و «الهاعیده» و گیروههیای تروریسیتی دیگیر،
همچون «النصره»« ،داع » و ،...مسهر روشین و شیاخس سیلفی گیری افراطیی در
منقهه ،محسو

میشود.

آنچه برای محیط امنیتی جمهوری اسالمی ایران و منافع ملیی آن ،در قبیال ایین
جریان ،تهدیدساز میباشد ،آن است که جریانات سلفیگری ،همواره حساسیتهای
ویژه ای در قبال انهال

اسالمی ایران ،از خود نشان دادهاند .در واقع ح

منفی بیه

هویییت شیییعی ایییران ،از جملییه بییارزترین نهییاط اشییتراک و مشییابهت طیی هییا و
گرای های مختل

سلفیگری است .با این تفاوت که طی

تحوالت اخیر
منطم خاورمیان
و امنیت ملی ...
( 11تا )991

معتدل آن ،شییعیان را

«مسلمانان منحرف یا بدعتگذار» مینامند کیه جوامیع سینی در معیرض تهدیید و
هامه آنها قرار دارند ،اما طی

افراطی و سنتی آن ،بیواهمه مذهب شیعه را «دین

خود ساخته» میخوانند و جان و مال شیعیان را مباح اعالم میکنند .لذا گیروههیای
افراطی سلفی اینک با وجود حمایت جمهوری اسالمی ایران از مسلمانان اهل سنت
و جنب های آن ،مخصوصا در آرمان فلسقین و اقیدامات آن بیرای تثبییت هوییت
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اسالمی در جهان معاصر ،هوییت سیاسیت خیارجی اییران را بیه صیورت دشیمن
تاریخی ،تعری

می کنند که این تعری  ،تبعیات و عواقیب سینگینی بیرای امنییت

جمهوری اسالمی ایران دربر داشته کیه مخصوصیا طیی دهیه اخییر ،یعنیی پی
حواد

از

یازدهم سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان و عیراق ،تشیدید شیده اسیت

(همان ،8711 ،ص.)844 -844
جریانات سیلفیگیری بیرای محییط

شاید بتوان مهمترین تهدیداتی که گستر

امنیتی جمهوری اسالمی ایران ،به وجیود آورده اسیت را در دو امیر زییر ،خالصیه
نمود:
ال ) در بعد منقهه ای و جهانی ،به نسر میرسد سلفیگری سیاسیی ،مییتوانید
ابعادی از منافع ملی و امنیتی ایران را بیا تهدیید مواجیه سیازد کیه مییتیوان آن را
«منزلت ایدئولوژیک» نامید به عبارت دیگیر ،در شیرایط کنیونی منقهیه ،مهمتیرین
مزیت ایران ،مهام و منزلت ایدئولوژیک آن در بین مسیلمانان و حتیی غیرمسیلمانان
اسالمی است که دست کم از جنبه معنوی،

بوده که از مهمترین رهاوردهای انهال

به امت اسالمی ،وحدت سیاسی بخشییده اسیت .بیدیهی اسیت کیه تیدوام منزلیت
ایدئولوژیک و ارتهای آن ،منوط به تضعی

شکافهای «شییعه -سینی» و «عیر -

عام» در برابر تضاد «اسالم -غر » و «اسالم -صهیونیسیم» اسیت (همیان،8713 ،
ص.)887
) «توانایی ایدئولوژیک» انهال

اسالمی ایران از جمله وجوه تمیایز و افتیراق

آن با سایر جنب های سیاسی معاصراست زیرا عالوه بر آنکیه پییام و اییدئولوژی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

خاصی را برای نهضتهای مردمی به ارمغان آورده ،با راهبردهای قدرتهای غربیی
در منقهه نیز مخالفت است .این توان الهام بخی
جنب های آزادی بح

انهیال

اییران باعیث گردیید تیا

جهان ،تحت تأثیر گفتمان انهیال

اسیالمی قیرار گرفتیه و

ظرفیتهایی را برای سیاست خارجی جمهیوری اسیالمی اییران ایایاد نمایید و از
آناایی که گروههایی سلفی ،به دلیل مبانی فکری و اقتضائات آن ،نمییتواننید ایین
ظرفیت را تحمل نمایند ،سعی میکنند با تکیه بر شکافهای مذهبی و فرهنگی میان
شیعه و سنی ،ضمن کاستن از توان الگوی سیاست خارجی ایران ،در نفوذ منقهیهای
آن ،اخالل ایااد نمایند (همان ،8713 ،ص.)884 -887
باید توجه داشت که این جریان فکری سعی دارد تا با استفاده از مفاهیم هویتی،
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هویت ایرانی را به عنوان «هویت بیگانه» و «دشمن» معرفی نماید تا از ایین طرییا،

ضمن دشمن جلوه دادن ایران برای جهان اسیالم ،موقعییت خیود را تثبییت نمایید.
بدون تردید هویت سیاسیت خیارجی و نسیام جمهیوری اسیالمی اییران ،یکیی از
جنبههای اصلی قدرت ایران و به لحا نسری ،مهمترین پایه یا حییاتی تیرین جیز
میشود و در محیط بیرونی نیز مهمتیرین عامیل اثرگیذار و

امنیت ملی آن محسو

متهاعد کننده افکار عمومی و الگودهی به جریانهای اسالمگیرا مییباشید .بیه نسیر
نویسنده ،ایران اسالمی می تواند با استفاده از این مزیت ،به خنثیسازی فعالیتهیای
جریانات سلفی در راستای تخریب این هویت بپردازد .همچنین ایران در مهابلیه بیا
این جریان و خنثیسازی تهدیدات آن ،باید بی

از پی

به مسئله تهریب مذاهب و

وحدت اسالمی توجه کرده و از هرگونه اقدام تن زا که باعث ایااد و بیشتر شیدن
شکاف بین شیعه و سنی میشود جلو گیری نماید.
ائتالفات نوین منطقهای و محیط امنیتی ایران
ائتالفات جدید منقهه ای که پ
مرحله نوینی شد ،تال
منقههای را مضاع
افزای

از امواج اخیر بیداری اسیالمی در منقهیه وارد

قدرت های منقهیه بیرای شیکل دادن بیه سیاختار قیدرت

نمود .این امر ،افزون بر آن که نه

و نفوذ منقهیهای اییران را

داد ،به همان اندازه نیز بر حساسیت کشیورهای منقهیه از اهیداف حضیور

ایران در این تحوالت ،افزود و این امر باعث شد تا در کنار فرصیتهیایی کیه ایین
تحوالت برای کشورمان درپی داشت ،تهدیداتی نیز برای محیط امنیتی آن به وجیود
آید .به اعتهاد نویسنده ،آنچه در بررسی این تحوالت ،حایز اهمیت وییژهای بیوده و
بر محیط امنیتی ایران ،تأثیر مستهیم و مهمتری دارد ،کشیده شدن موج این انهال ها
و اعتراضات به کشور سوریه و ائتالفات نوینی است که حول این موضوع بیر علییه
محور مهاومت ،شکل گرفته است.

تحوالت اخیر
منطم خاورمیان
و امنیت ملی ...

به منسور بررسی دقیا این موضوع ،توجه به این نکته ضروری است کیه تیوازن

( 11تا )991

قییدرت در خاورمیانییه ،از آغییاز دهییه  8330تییاکنون در قالییب دو محییور اصییلی از
بازیگران سیاسی ،شکل گرفته و تیاکنون نییز پاییدار مانیده اسیت .محیور اول کیه
«مهاومت» نامیده میشود ،شامل ایران ،سوریه ،عراق ،روسیه و بازیگران غیر دولتیی
همچون حز اهلل ،حماس و جهاد اسالمی میباشد و محور دوم ،محیور متحیدان و
شرکای راهبردی ایاالت متحده و غر

است کیه شیامل عربسیتان ،ترکییه ،ققیر و

برخی دول خلیج فارس میباشد (جمالی و شفیعپور ،8736 ،ص.)843 -842
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آنچه ماهیت محور دوم را مشخس میکند ،عالوه بر دارا بیودن منیافع و اتحیاد
راهبردی با غر
فراگیر میان اعرا

در مسائل امنیتی و نسامی و کوشی

بیرای دسیتیابی بیه صیلحی

و اسرائیل ،دامن زدن به ایران هراسی از طرییا برقیراری روابیط

دوگانه شیعه -سنی در منقهه میباشد که میتوان نمود این رفتار را در ایااد بلیوک
دولت های عربی سنی مذهب در مهابله با جنب های شیعی مورد حمایت اییران در
عراق ،یمن ،لبنان و اخیرا در بحرین و عربستان ،مشاهده کرد.
از طرفی تحوالت اخیر منقهه در کشورهای سوریه ،یمین و بحیرین نییز نشیان
میدهد که معادالت امنیتی و ژئوپولیتیکی دستخو

بیثباتی شده است .هنگامی که

موج ناآرامیها در جهان عر  ،به سوریه کشیده شد ،خقر سیهوط متحید اییران در
جهان عر

و ستون دوم محور مهاومت ،موجب احسیاس خقیر و چیال

امنیتیی

برای ایران شد .به عبارت دیگر با انتهال موج ناآرامیهای سیاسی به سیوریه یعنیی
کشوری کیه در قلیب کشیورهای خیط مهیدم جبهیه ضدصهیونیسیتی و در محیور
مهاومت قرار دارد ،نمودار جغرافیای سیاسی تحوالت منقهیه وارد مرحلیه جدییدی
شد .نکته محوری در بررسی نمونه سوریه ،آن است که این کشور ،طیی چنید دهیه
اخیر ،همواره در کنار مسایل سرنوشتساز ملیتهیای خاورمیانیه و محیوریتیرین
موضوع آن ،یعنی مساله فلسقین قرار داشته است .دولت سوریه ،در همیه تحیوالت
خاورمیانه ،به گونهای ثابتقدم ،با جانبداری از مهاومت ضد صهیونیستی لبنان ،علیه
اسرائیل و نیز مهاومت ملت عراق علییه اشیغالگران آمریکیایی ،همیواره بیه عنیوان
هم پیمان راهبردی اییران در امیور سرنوشیتسیاز منقهیهای ،شیناخته شیده اسیت
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(موسوی ،8713 ،ص.)6
به اعتهاد نویسنده ،آنچه در این بحران ،برای محیط امنیتی ایران اهمیت وییژهای
دارد -عالوه بر ناامنی منقهه و گستر

تروریسیم -آن اسیت کیه مخالفیان داخیل

سوریه ،سعی کردند با ایااد یک ائتالف سیاسیی -نسیامی ،بیه ایین بحیران ،جنبیه
بین المللی داده و به بهانه به خقر افتادن صلح جهانی ،ماوز اقدام نسامی از شیورای
امنیت سازمان ملل بر علیه سوریه را بدست آورند که با وتوی روسیه و چیین ،ایین
امر امکانپذیر نگردید .جبهه مخال

سوریه و ایران عیالوه بیر ایین ،اجیالسهیای

دیگری تحت عنوان «دوستان سیوریه» و بیدون حضیور سیوریه و اییران و عیراق،
تشکیل دادند که حاصلی جز تاهیز مخالفان مسلح دولت سوریه نداشت.
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نکته قابل تأمل آن است که از همان آغاز بحران سوریه که نشانههای میداخالت

خارجی در این زمینه مشاهده میشد ،تحلیلگران بر ایین عهییده بودنید کیه هیدف
سلقهگران بینالمللی از فشار به سوریه ،تضعی

جبهه مهاومیت در منقهیه بیوده و

اگر قدرت های غربی بتوانند جبهه مهاومت را تضعی

نمایند ،آمریکا می تواند نسم

جدید خاورمیانه را بر اساس اهداف خود هیدایت نمایید کیه در آن ،امینیت رژییم
صهیونستی ،به طور کامل تأمین شود .این تحلیلگیران معتهدنید کیه هیدف اصیلی،
ایران است و چون سوریه متحد استراتژیک ایران میباشد ،هدف قرار گرفته است و
دشمنان سوریه ،در صدد حذف هم سنگران ایران هستند و اگر نتوانند رژیم سیوریه
را ساقط کنند ،میخواهند حداقل «سوریه تضعی

شده» در صحنه بماند (پیشیوایی،

 ،8738ص.)714
بدیهی است که با تضعی
مییابد زیرا با تضعی

جبهه مهاومیت ،چیال هیای امنیتیی اییران افیزای

حز اهلل و گروههای مهاومت در فلسیقین ،نفیوذ اییران بیر

معادالت داخلی لبنان و منقهه کاه

یافتیه و امنییت اییران بیی

از پیی

توسیط

اسرائیل ،در معرض تهدید قرار خواهد گرفت و با بررسیی ایین مسیائل ،مییتیوان
چنین گفت که آمریکا در منقهه خاورمیانه ،در پی سیلقه هژمیونیکی اسیت کیه در
پرتو آن ،عالوه بر حفم منافع رژیم صهیونیستی ،جبهه مهاومت تضعی

گردییده و

ایران به عنوان نماد اسالم سیاسی در منقهه در حاشیه قیرار گرفتیه و امنییت انتهیال
نفت به غر  ،تامین گردد.
آمریکا برای تامین اهداف خود ،سعی دارد تا بیا قیدرتهیای منقهیهای کیه بیا
جمهوری اسالمی ایران ،تضاد منافع دارند ،همکاری و تهسیم کار نماید که عربستان
سعودی ،از جمله آن کشورها میباشد .این کشور از ابتدای پیروزی انهال

اسالمی

ایران ،به عنوان موازنه کننده و مانعی برای جلوگیری از تیأثیرات منقهیهای و نفیوذ
ایران ،ایفای نه

نموده و حکام آن ،از یک سیو الزمیه حضیور مهتدرانیه خیود در

منقهه را در اتحاد قوی با آمریکا میدانند و از طرفیی دیگیر ،خیود را رهبیر جهیان
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اسالم معرفی می نمایند که وظیفه دارد در مهابل ایران شیعی ،مهاومت و از نفیوذ آن
جلوگیری نماید .در چنیین شیرایقی ،عربسیتان تیال

مییکنید تیا بیا حماییت از

بنیادگرایان سنی در سوریه ،موازنه قوا در منقهه را تغییر داده و ناکامیهای خیود در
منقهه را جبران نماید.
ترکیه نیز بازیگر دیگر منقهه ای است که از دیرباز متحد استراتژیک آمریکا بوده
و به خوبی میداند که در شرق اروپا ،راه بسته است و نمیتوانند نفیوذ ژئیوپلیتیکی

000

دهند و باید در منقهه بالکان و خاورمیانه ،سرمایهگیذاری بیشیتری

خود را گستر

کند که این امر ،همسو با منافع آمریکا قرار گرفته است .در این راستا ،ترکییه بیرای
افزای

نفوذ بیشتر در خاورمیانه ،منافع خود را در بیودن دولتیی دسیت نشیانده در

سوریه میبیند.
با توجه به این موارد ،می تیوان گفیت کیه منیافع سیه کشیور میذکور (آمریکیا،
عربستان و ترکیه) در سوریه ،به سقح باالیی از همپوشانی رسیده است آمریکیا بیه
دنبال تضعی

جبهه مهاومت ،عربستان به دنبال گستر

نه آفرینی و جلوگیری از

نفوذ ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی ایران در منقهه و ترکیه گستر

نفوذ در خاورمیانه

و اعاده گذشته تاریخی خود میباشد و در مامیوع جلیوگیری از گسیتر

قلمیرو

ژئوپلیتیکی ایران ،فصل مشترک انگیزههای بازیگران فوق است .در این میان ققر نیز
به دنبال آن است تا با حمایت از ائتالف ضد سوری و ضد ایرانی و با حمایتهیای
مالی از معترضان در سوریه ،از نفیوذ جمهیوری اسیالمی اییران ،جلیوگیری نمایید
(نیاکویی و بهمن  ،8738 ،ص.)878 -870
از سوی دیگیر ،بایید گفیت گرچیه تحیوالت اخییر در کشیورهای اسیالمی و
خاورمیانه تهدیدهایی را برای محیط امنیتی ایران به همراه داشته است اما بیه لحیا
عما استراتژیک پیام انهال
مبارزه با نه

اسالمی ایران مبنی بر حمایت از جنب هیای مردمیی،

بیگانگان در منقهه ،وحدت گرایی و تاکید بیر حماییت از مسلیومین،

فرصتهایی برای ایران ایااد شده اسیت .در شیرایط جدیید بییداری اسیالمی نییز
گرچه اهداف انهالبیون محها نگشته است ،اما هیچگاه جنب های اسالمی از مییان
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نرفتهاند و حرکت به سمت ایااد دولتهای مردمی و تال
یمن و سوریه ،مسیر طوالنی را در پی
مهقع پ

برای دولیتسیازی در

دارد و پیوند استراتژیک ایران و روسییه در

از بیداری اسالمی میتواند در شیکلدهیی بیه نسیم خاورمیانیه و رونید

دولتسازی ،نه

تعیین کنندهای داشته باشد.

دیپلماسی دفاعی مهمترین راهبرد تقویت امنیت ملی و منطقهای
با توجه به مقالب فوق و با نگاهی به تحیوالت اخییر منقهیه ،مییتیوان چنیین
دریافت که عمده تهدیدات امنیتی جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر ،مرتبط بیا
حوزه خاورمیانه و شاخسهایی مانند حضور آمریکا در منقهه ،گسیتر
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تروریسیم

و جن های فرقهای -مذهبی میباشد .با در نسر گرفتن این امر و نیز توجه بیه ایین

نکته که در "دوران معاصر ،راهبرد اتحاد و ائتالف از مهمترین راهبردهیا تضیمین
کننده صلح و امنیت تلهى شده و کشورها برا آن که بتواننید بیه اهیداف سیاسیت
خارجى خود (امنیت ملى ،توسعه اقتصاد و پیشیرفت علمیى و فرهنگیى) دسیت
یابند ،به اتحاد با دیگر کشورها یا حداقل همکار و هماهنگى بیا آنهیا نیازمندنید"
(بحرینی ،8718 ،ص ،)26به نسر میرسد جهیت افیزای

امنییت ملیی و منقهیهای

ایران ،میتوان از راهبرد "دیپلماسی دفاعی" استفاده نمود .به باور نویسینده در ایین
راهبرد ،ضمن توجه به مشروعیت و کارآمدی نسام به منسور حفم حماییت مردمیی
و اعتبار منقهه ای و جهانی برای جلوگیری از شکل گیری تصیور حملیه بیه اییران،
اعتمادسازی ،تن زدایی ،حضور در نهادهای منقههای ،توسل به شیوههای ابتکیاری
و جدید برای بهرهبرداری از فرصتهیای محیقیی و کیاه

تهدییدات در محییط

امنیتی ج.ا .ایران و پیشرفت به سوی ائتالفات دو یا چند جانبه با کشورهای منقهه و
ساختن زیرساختها و زمینههای آن اهمیت مییابد.
در واقع دیپلماسی دفاعی ،طبا تعاریفی که از آن ارائه گردیده اسیت ،گیاهی در
جهت استفاده از نیروهای نسامی و زیرساختهای مربیوط بیه آن ،بیه عنیوان ابیزار
سیاست خارجی و نسامی ،در زمان صلح استفاده میشود ( )Corcoran, 2003, p38و
زمانی شامل فعالیتهایی مانند اناام گفتگوهای امنیتی و راهبردی و اقیداماتی نسییر
واردات و صادرات تسلیحات و تاهییزات نسیامی و دفیاعی و ماننید آن ،از سیوی
ارت

کشورها میباشد ( .)shea, 2005, p33در ماموع مییتیوان گفیت دیپلماسیی

دفاعی ،اناام مذاکرات و ایااد روابط میان ارت ها ،به وسیله دیپلماتهیای نسیامی
است که هدف از آن ،تآثیرگذاری بر محیقی است که نیروهای نسامی در آن فعالیت
میکنند (عسگری و دیگران ،8736 ،ص.)6
از سوی دیگر توجه به این نکته ضروری است که با توجیه بیه در نسیر گیرفتن
موقعیت ژئوپولیتیکی منقهه و نه

جمهیوری اسیالمی در آن ،پیمیانهیا دفیاعى
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مورد نسر ایران مىتواند ماهیت دو و یا چند جانبه داشته باشد .مواضع ایران ،بیانگر
چگونگى نه

ملى ایران در حوزه سیاسیت دفیاعى اسیت و ایین امیر بیر اسیاس

جلوههیایى از همکیار  ،مشیارکت و همبسیتگى منقهیها و اییدئولوژیک مفهیوم
مىیابد .بر مبنا تکالی
ایفای نه

و وظای

فیرارو جمهیور اسیالمى اییران ،چگیونگی

ایران مشخس میگردد .به عبارت دیگر هرگونه مواضع و رویکرد در

حوزه دفاعى و استراتژیک ،بر اساس اهداف و مسئولیتهای ایران صورت میگیرد.
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موقعیت دفاعی ایران نه تنها بر اساس قالبها تاریخى و سنتى قابل انایام اسیت،
بلکه مى توان آن را بر مبنا ضرورت ها موجود سیاست دفیاعى اییران در حیوزه
خلیج فارس ،خاورمیانه ،آسیا جنو

غربى ،آسیا مرکیز و قفهیاز و در میوارد

خاصی با کشورهای اروپایی نیز مورد توجه و تحلیل قرار داد (مصیلینیژاد،8730 ،
ص.)883
آنچه در دیپلماسی دفاعی اهمیت دارد ،تن زدایی با کشورهای منقهه از جملیه
شییورای همکییاری خلیییج فییارس ،کشییورهای عربییی و اروپییا بییا حفییم اصییول و
ارز هاست .در واقع میتوان گفت که ضرورت به کارگیری دیپلماسیی دفیاعی در
شرایط فعلی به خاطر آن است که این امر ،یکی از راههیای کسیب منیافع و امنییت
ملی و به معنای کاربرد دیپلماسی در حوزه دفاع به منسور باالبردن سیقح تعیامالت
همکییاریجویانییه کشورهاسییت .بییه عبییارت دیگییر ،دیپلماسییی دفییاعی بخشییی از
سیاستهای کلی دفاع و امنیت کشور است و مهصود از این امر ،سیاستهای کیالن
ملی است که استراتژی امنیت ملی را تبیین مینماید و دیپلماسی دفاعی نییز موتیور
محرکه آن در حوزه نرمافزاری است .در عیین حیال ،دیپلماسیی دفیاعی مبتنیی بیر
استفاده از رو های همکاریجویانه و رویکردهای مبتنی بر امنیت متهابل از طرییا
همکاری ،موازنه و اعتمادسازی است .این امر نوعی روند همکیاری دیپلماتییک بیر
اساس سیاست تن زدایی بوده و یک تئوری ثبات محور است که عالوه بر پیشیبرد
سیاستهای کالن ملی ،میتواند زمینه مناسبی برای مدیریت بحران و محیط امنیتیی
بهشمار آید .مزیت دیپلماسی دفاعی آن است که دقیها در چارچو
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منافع و اهداف

ملی ،امنیت ملی و سیاست خارجی واحید سیاسیی عمیل مییکنید و مییتوانید بیا
خصوصیت هم تکمیلی خود ،چرخه سیستم سیاسی را تکمیل کنید (کرمیی،8716 ،
ص.)46
در پایان باید به این نکته اشاره نمود که هرچند در حیال حاضیر ،شیکلگییری
ائتالفات منقهه ای با موانع و چال هایی مواجه است و روابط ایران و عربسیتان بیا
تن

همراه بوده و وضعیت سوریه و یمن امکان همکاری را تهلیل داده اسیت ،امیا

کشورهای منقهه برای حفم بها خود در برابر بحیران و جنی

منقهیهای ،مداخلیه

قدرتهای فرامنقهه ای و تحوالت شتابان جهانی ،ناگزیرند بیه سیمت سیاختارهای
دفاعی و امنیتی منقههای روی آورند و فرایندهای درونیی منقهیهگراییی را تهوییت
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نمایند و تا زمانی که امنیت به عنوان وجه مشترک منافع کشورهای منقهیه تعریی

نشود ،شکلگیری ساختارهای آینده ،همچنان ناپایدار خواهد بود .در این راستا الزم
است از طریا دیپلماسی دفاعی ،قدرتهای بزرگ درون منقههای ،ساختار مشیترک
امنیتی و اطالعیاتی را نهادینیه سیازند و روابیط خیود را بیا یکیدیگر و کشیورهای
فرامنقهه ای قاعدهمند نمایند .گرچه این هدف در ابتیدا تیا حیدی آرمیانی بیه نسیر
می رسد اما برای رسیدن به منقههای توسعه یافته ،گریزی نیست زیرا امنییت شیرط
نخستین هرگونه پیشرفت و تعامل سازنده میان قدرتهای درون منقههای است .بیه
اعتهاد نویسنده ،شرایط بحرانی منقهه کیه خاورمیانیه را در معیرض تهدیید جیدی
فراگیر قرار داده است ،ضرورت بکارگیری دیپلماسی دفاعی را برای اییران و

جن

کشورهای منقهه مضاع

ساخته است و در شرایط کنونی که هریک در پی تنسییم

نسم منقهه ای بر اساس اهداف خود هستند ،باید تمام اقیدامات الزم جهیت کنتیرل
بحران و شناسایی نهاط مشترک بکارگرفته شود و از طریا دیپلماسی دفاعی الگیوی
رفتاری تعارضی به الگوی رفتاری همکاری و سازنده تغییر یابد .بیه عبیارت دیگیر
گرچه دیپلماسی دفیاعی در زمیان عیادی مییتوانید میوثرتر باشید ،امیا در شیرایط
غیرعادی و بحرانی نیز میتواند یکی از راههای کنترل بحران و ایااد فرصت جهت
برقراری امنیت مشترک باشد و از بروز جن

فراگیر جلوگیری نماید.

نتیجه
منقهه خاورمیانه ،دارای اهمیت ژئوپلتیکی وییژهای بیوده و امنییت و ثبیات آن،
ارتباط مستهیم و نزدیکی با محیط امنیتی ایران و همچنین امنیت نسام بینالملل دارد
و تحوالت آن نیز ،دارای آثیار و پیامیدهای گسیتردهای مییباشید .اییران در زمیان
حکومت پهلوی ،امنیت خود را در پیوستن به بلوک غر
با آمریکا ،تعری

نمود .اما وقوع انهیال

و ایایاد ارتبیاط نزدییک

اسیالمی و همچنیین فروپاشیی نسیام دو

ققبی ،نه تنها باعث برهم زدن این معیادالت شید ،بلکیه سیاختار قیدرت در نسیام

تحوالت اخیر
منطم خاورمیان
و امنیت ملی ...
( 11تا )991

بین الملل و همچنین سیاختار قیدرت در منقهیه خاورمیانیه را نییز دچیار تحیول و
دگرگونی نمود.
فروپاشی شوروی و ساختار نسام دو ققبی ،باعث شد تا ایاالت متحیده آمریکیا
با اتخاذ سیاست یک جانبه گرایی در پی ایااد نسام تک ققبی برآید و منیاطا نفیوذ
شوروی سابا را تحت سیقره خود قرار دهد .این سیاسیت موقعییت آمریکیا را در
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محیط امنیت منقهه ای ایران تهویت نمود .حضور همه جانبیه و مسیتهیم آمریکیا در
منقهه خاورمیانه ،تهدیداتی را برای ایران ایااد کیرد .در عیین حیال ،تیال

بیرای

شکلدهی به ساختار جدید منقههای توسط نیروهای درون منقهیهای ،چیال هیای
فزایندهای را در برابر سیاست هژمونیکگرایی آمریکیا ایایاد نمیود .تیال

آمریکیا

جهت گذار از نسم سنتی منقهه به نسم نوین ،متعاقب حادثه یازده سیپتامبر  6008و
اشغال افغانستان و سپ

اشغال عراق در سال  ،6007وارد مرحله نوینی شد .طیرح

خارومیانه بزرگ و مسائل امنیتی ناظر بر صلح اعرا

و اسرائیل از یک سو و تال

نیروهای اسالمی و انهالبی جهت تاثیرگذاری بر شکلدهیی بیه نسیم آینیده ،باعیث
رویارویی قدرتهای درون منقههای گردید و سراناام انهال های عربی یا بییداری
اسالمی ،فضای سیاسی منقهه را با مسائل امنیتی جدییدی مواجیه سیاخت .در ایین
میان ،ائتالفات درون منقههای ،گستر
بی

تروریسم ،جن

و بحران در سوریه و یمن،

از گذشته گذار از نسم سنتی به نسم نوین را با مشیکل روبیرو سیاخته اسیت

مشکالتی که ناشی از دو سقح رقابت و منازعه مییباشید .سیقح نخسیت متیاثر از
تضاد منافع آمریکا و روسیه در نسم دهی به ساختار قیدرت منقهیه اسیت و سیقح
دوم ،برآمده از رقابتهای درون منقههای میان ایران ،ترکیه ،عربستان و گاهی مصیر
جدید میباشد که همچنان ادامه دارد .ایران در مواضع خود همواره بیان داشته است
که در پی نسم نوین منقههای و ایااد امنیت پایدار در منقهه از طریا اتحادیه امنیتی
منقهه ای است که در آن منیافع همیه کشیورهای منقهیه حفیم شیود و از مداخلیه
قدرتهای فرامنقهه ای جلوگیری شود .آنچه مسلم است ،این است که رسییدن بیه
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امنیت درونزا ،نیازمند تال

فکری و عملی همه کشورهای اسالمی منقهه اسیت و

در این میان ،بکارگیری همه ابزارهای ممکن برای وصول به هدف باید میورد نسیر
قرار گیرد که مهمترین آنها استفاده از راهبرد «دیپلماسی دفاعی» است .ایین راهبیرد
میتواند ضمن حفم منیافع هرییک از کشیورهای منقهیه ،امکیان زیسیت مشیترک
مسییالمتآمیییز را در تعییامالت منقهییهای ،فییراهم سییازد و روابییط بییا قییدرتهییای
فرامنقهه ای را مدیریت نمایید .گرچه چشم انداز مشخصی برای رسییدن بیه امنییت
مشترک درونزا وجود ندارد ،اما به نسر میرسد ادامه وضع حاظر نیز بسیار پرهزینه
است و کشورهای موثر منقههای ناگزیر به تهویت فهمهای مشترک امنیتی میباشیند
و راهبرد دفاعی امنیتی میتواند گام موثری در این عرصه باشد.
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