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مقالة نهم ،از صفحه 709-778

نظام ژئوپليتيكي غرب آسيا و نظم مطلوب منطقهای ایران
امیر قدسی
دریافت مقاله69/70/82 :

پذیرش مقاله69/76/07 :

چكيده
تاریخ امنیتی منطقه موسوووب ه غرب آسوویا نشووام میدهد این منطقه جغرافیایی ،یش از سووایر زوز های
ژئوپلیتیکی در شورای

یثباتی ،ناامنی ،حرام و تعارض قرار داشوته است .جنگهای منطقهای ،درگیریهای

مرزلهای ،اختالفهای سورزمینی ،حرامهای پایامناپذیر و تکرارشووند را میتوام در شمار عواملی دانست
که ضرورت مطالعه دائمی در ار شاخصهای امنیت منطقهای را اجتنابناپذیر میکند .استمرار این آشو ناکی
وه همرا پوایوداری کدهای ژئوپلیتیکی ،موجد شووود تا منطقه غرب آسووویا در شووورای کنونی ه یکی از
حرانیترین و ناامنترین مناطق جهام تبدیل گردد .در این میام ،پرسوش اسواسی این است که ایرام هعنوام
یکی از کشوورها و ازیررام سویار تأثیرگذار منطقه ،نظم مطلوب خود را در تحقق کدامین شوورای جست و
میکند .ازاینرو ،این پژوهش در پی آم اسوووت ا ازخوانی الروهای رایم امنیت منطقهای و تناسووود آم ا
شرای و ویژگیهای منطقه ،پس از تبیین شاخصهای و مطلو یتهای خود ،اولویتها ی اقداب رای استقرار
نظم امنیت منطقه را مشوو ص نماید .روش تحقیق ر پایه گردآوری و تحلیل اسوونادی پژوهشها و میزهای
ت صصی مرتب

ا موضوع ود و رای اعتبار سن ی یافتهها ،از تعداد  52تن از کارشناسام و خبرگام دعوت

ه همکاری گردید تا نقطه نظرات خود در قالد گویههای ازصوا شود و اولویت آم را مش ص نمایند .این
نظرات در دسوترا نربافزار  SPSSمورد تحلیل قرار گرفته و نتایم آم یانرر آم است که مناسدترین الروی
ای اد نظم رای ج.ا.ایرام ر مبنای «الروی مشارکتی»« ،تمدم و اقتصاد پایه» و ا رویکرد «قدرت آفرینی نرب»
خواهد ود.
واژگان کليدی :امنیت منطقهای ،نظامهای امنیت منطقهای ،ژئوپلیتیک ،غرب آسیا ،ج.ا.ایران.

 -1دکترای مهندسی سیستمهای فرهنری ،پژوهشرر و مدرس دانشرا (نویسند مسئول)amir.gh2350@yahoo.com ،
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مقدمه
غرب آسیا زیر سوویسووتم منطقه آسوویای جنوب غر ی اسووت و کشووورهای این منطقه ا توجه ه
شرای داخلی و ساختار نظاب ینالملل ،ا یک ناامنی فراگیر و همهجانبه دست هگریبام هستند .این
کشوورها نمیتوانند در عد امنیتی از تأثیر نظاب ینالملل ر سومتگیریها و سوویاستهای خارجی
خود چشووومپوشوووی کنند .جمهوری اسوووالمی ایرام در محی پیرامونی خود ا تهدیدهای متعددی
مواجه اسوت که موجد شد امنیت و قای نظاب ه م اطر افتد .گسترش سالحهای کشتارجمعی،
رشوود تروریسووم و افراطگرایی مذهبی ،سووتیز ها و اختالفات درونی ،شووکافهای قومی و قبیلهای،
مهاجرتها و جریام آوارگام و پناهندگام ،ناآرامیهای اجتماعی و افزایش میل ه خشونت ،کاهش
رفا و رشد یکاری و یثباتیهای ناشی از آلودگی محی زیست؛ ازجمله تهدیدات محی پیرامونی
کشوور اسوت .این در زالی اسوت که کشورهای فرا منطقهای رای م دوش کردم چهر جمهوری
اسوالمی ایرام در منطقه در تالش هسوتند ا تبلیغات شدید و اتهاماتی نظیر فعالیتهای هسته ایرام
رای تولید مد اتمی ،همکاری و زمایت از تروریسووم ینالمللی و نقض زقوق شوور؛ در جهت
یاعتبار کردم و منزوی سوواختن ایرام گاب ردارند .پرسووش نیادین پژوهش زاضوور این اسووت که
سواختار امنیتی مطلوب ج.ا.ایرام در منطقه غرب آسیا چیست و چه الزامات و ایستههایی را متوجه
استراتژی امنیتی ایرام میکند؟
ضرورتهای تحقیق :رخی از مهمترین ضرورتهای تحقیق عبارت است از :استمرار آشو ناکی و
پایداری کدهای ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسوویا؛ چندوجهی ودم ماهیت تهدیدها و افزایش میزام و
نوع آم؛ پاسوو رو نبودم دیدگا های امنیتی مکاتد موجود رای از ین ردم حرامها؛ ت لیه انرژی
کشوووورهای منطقه (جهام اسوووالب) و فراهم شووودم زمینه رای پذیرش الروهای تحمیلی و لزوب
هکارگیری راهبرد مناسد و مطلوب در جهت کم کردم تنشها.
پرسوش الولی این پژوهش این است که ویژگیها و مش صات امنیت منطقه غرب آسیا چیست و
نظم مطلوب ج.ا.ایرام کداب است؟ ر همین اساس ،پرسشهای فرعی ه این شرح نیز در نظر گرفته
شود است :مهمترین تهدیدها و عوامل ناامنی ساز منطقه کداب است؟ محتملترین سناریوهای نظم
منطقه در آیند چیست؟ مهمترین دالیل عدب شکلگیری امنیت مطلوب ج.ا.ایرام چیست؟ مهمترین
و الولیترین پیشورامهای شوکلدهند ه نظم آیند چیست؟ منطبقترین الروی امنیت منطقهای ا
مطلو یتهای ج.ا.ایرام کداب است؟ و درنهایت ،اولویت اقداب رای تأمین این مطلو یت چیست؟
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مباني نظری
پيشينه شناسي:

«الروی نظم منطقهای در آسیای غرب» عنوام مقالهای است ه قلم فرزاد پور سعید که در کنفرانس
امنیتی تهرام در آذرما  1932ارائه و در این مقاله نویسند شرای منطقه غرب آسیا در یکلد سال
اخیر و از قرارداد سایکس-پیکو را مورد دقت قرار داد و یافته نهایی مقاله در چهار الرو ( ر پایه
سه سناریوی محتمل) تبیین شد است.
«ا عاد نظری امنیت در گفتمام ج.ا.ایرام» عنوام مقاله دیرری است ه قلم مصطفی ساو درودی که
در م موعه مقاالت همایش امنیت پایدار دانشرا اماب زسین( )در سال  1932منتشرشد و در
این مقاله نویسند ا تشریح مفاهیم نظری امنیت ،گفتمام ،تهدید و فرلت ،گفتمام امنیتی جمهوری
اسالمی ایرام را ر اساس اسالب سیاسی مورد واکاوی قرار داد است.
رای تبیین هر چه مطلوب حث «کالم رویکردها ه مقوله امنیت منطقهای» ،ا تدا دو گفتمام مسل
ر زوز امنیت را مرور میکنیم:
الف-گفتمام سلبی :ویژگیهای این تفکر تهدیدمحوری ،تراکمی و رومنرری ا نرا س تافزاری
است .ر اساس این رویکرد ،امنیت ازجمله مفاهیمی است که تا ع انتزاعات ذهنی ،ت ر یات و
زوز قدرت است و مر وط ه محیطی است که هموار ناامنی از آم رداشت میشود.
ب -گفتمام ای ا ی :در رویکرد ای ا ی مراد از امنیت ای اد فضوای مناسد و شرای مطلوب است.
در این رویکرد ،امنیت ه وضعیتی تعبیر میشود که در آم نسبت متعادلی ین «خواسته»ها از یکسو
و «کارآمدی نظاب زاکم» از سوووی دیرر ،وجود داشووته اشوود؛ ه گونهای که تولید رضووایت نماید.
هعبارتدیرر ،امنیت در گفتمام ن سوت ر «قدرت» و در گفتمام دوب ر «رضوایت» اسوتوار است.
ویژگیهای این تفکر رضایتمحوری و درومنرری ا نرا نربافزارانه می اشد( .افت اری)52:1939،
ا این توضیح میتوام دو عد اللی را از یکدیرر در حث تهدیدشناسی تش یص داد:
ُعد س تافزارانه تهدید که واقعی ،عینی ،محسوس و قا لانداز گیری است(.ر یعی)68:1969،
ُعد نربافزارانه تهدید که ه دو شکل قا ل حث است:
ذهنیت همثا ه عدی از تهدید :تهدید ،ه ا عاد سوو تافزاری محدود نیسووت و دارای ا عاد ذهنی و
روامشوناختی نیز می اشود .اینگونه تهدیدها در شورای و مقتضیات زمانی و مکانی رو ه افزایش
اسوت .نا راین ،تلقی سونتی از امنیت ه «نبود تهدید نظامی» نهتنها نمیتواند امنیت ساز اشد؛ لکه
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واعوث نواامنی هوای یشوووتری در آینود از نوازیوه عودب توجوه وه ا عاد نوین تهدید خواهد ود.
(رضاقلی)89:1931،
ذهنیت همثا ه عامل هویت ش تهدید« :ذهنیت» ،کلیه ا عاد سووو تافزاری و نربافزاری تهدید را
معنادار میکند .در این ا تهدید هویتی نامحسوس ،م ازی و فراواقعی در ذهن ازیرر است .نسبت
ین آم عینیت یرونی ا آم تصوویر م ازی ضرورتاً منطبق نیست .ازاینرو ،میتوام تصور نمود که
ازیرر اقداب ه تولید تهدید نماید ،اما « ازیرر هدف» ازساس تهدید ننماید و یا رعکس ،ه همین
دلیل ازساس تهدید از تهدید اهمیت یشتری مییا د( .رویمر )82:1935،ه عبارت کلی ،هر تهدید
دارای دو وجود است :وجود عینی و وجود ذهنی .در این میام ذهنیت ر عینیت اولویت داشته و ه
آم معنا میدهد.
بازخوانی الگوهای رایج امنیت منطقهای
مفاهیم امنیتی منطقهای
جاامعه یا ممموعه امنیتی منطقه ای : 7م موعه امنیتی را الروهای دوسوووتی و دشووومنی تعریف
می کنند .قرار گرفتن در یک زوز تمدنی مشوتر که دارای فرهنگ مشترکی هستند از ویژگی های
م موعوه امنیتی اسوووت .مثول اعراب ،اروپوایی هوا ،آمریکوای التینی ها . ...گروهی از دولت ها که
نررانی های الوولی امنیتی آمها تاانداز ای ه یکدیرر گر خورد و امنیت ملی آمها را هلووورت
منطقی نمیتوام جدا از یکدیرر موردتوجه قرار داد (.وزام.)22 :1966 ،
نظام امنیتی منطقه ای :7در سووطح منطقهای دولت ها یا وازدها هانداز ای ه هم نزدیک هسووتند که
نمی تواننود امنیوت دیررام را جودا از امنیوت خود در نظر گیرند .امنیت جهانی و ملی در سوووطح
منطقهای ر همدیرر تأثیر میگذارند و تصویر کلی در محل تقاطع این دو سطح شکل میگیرد.
ائتالف امنیتی منطقهای :در میام دولتهای نزدیک ه هم تشوکیل میشوود .معموالً موردی است و
در را ر تهدیدی خاص ای اد شد و پس از رفع تهدید از میام میرود.

. Regional Security Complex
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. Regional Security System
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ساازمان های امنیتی منطقه ای :7دولت های عضو یک جامعه امنیتی رای مقا له ا تهدیدات و تأمین
امنیت ه ای اد سازمام امنیتی مشتر اقداب کرد اند تا توانند ا واگذاری شی از زاکمیت ملی ه
سازمانی فراملی امنیت خود را ا هزینه کمتر تأمین نمایند( .آر لیتل)82-20 :1960 ،
ویژگیهای امنیت منطقه ای در نظریه ممموعه امنیتی منطقهای (بری بوزان)
 م موعه امنیتی را الروهای دوستی و دشمنی تعریف می کنند .قرار گرفتن در یک زوز تمدنیمشووتر که دارای فرهنگ مشووترکی هسووتند از ویژگیهای م موعه امنیتی اسووت .مثل اعراب،
اروپاییها ،آمریکای التینیها...
 شکل گیری م موعه امنیتی ازیکطرف ناشی از تعامل میام ساختار آنارشیک و پیامدهای آم رتوازم قوا و از طرف دیرر ناشی از فشارهای نزدیکی جغرافیایی است.
 تماب دولت های سویسوتم تا زدی دروم یک شبکه جهانی وا ستری متقا ل امنیتی قرارگرفتهاند،اما این وا سووتری در همهجا یکسووام نیسووت و م اورت جغرافیایی تأثیر زیادی در وا سووتری
امنیت آمها دارد.
 الروی فراگیر توزیع قدرت میام قدرتهای جهانی ا پویش های م موعه های امنیتی منطقه ایاز طریق سووازوکار نفوذ پیوند میخورد .نفوذ زمانی اسووت که قدرت های خارجی ا دولت های
واقع در یک م موعه امنیتی وارد لووف ندی امنیتی میشوووند .مثل شوووروی و آمریکا ا هند و
پاکسوتام در دور جنگ سورد و روسیه و آمریکا ا سوریه و عر ستام در زال زاضر ( .وزام و
الی ویور) 39 -62 :1966 ،
امنیت منطقهای از منظر واقعگرایی و نوواقعگرایی:
 امنیت ،مهم ترین و الوولی ترین وظیفه دولت های ملی اسووت و قدرت مهم ترین ا زار تأمین آماست.
 موازنه قدرت و دیپلماسی نقش اللی در تأمین امنیت ملی کشورها دارند. دولت ها تنها ازیررام جامعه ین المللی هستند و در شکل دادم ه نظاب ین الملل نقش اللی راایفا میکنند .ازیررام دیرر تا عی از دولت ملی هستند.
 سواختار نظاب ین المللی آنارشویک اسوت و دولت ها ر اسواس الل خودیاری چار ای افزایشقدرت ملی ندارند.
. Regional Security Organizations
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 تهدیدات مشووتر می تواند ه شووکل گیری ائتالف های ین المللی و منطقه ای من ر شووود .اماچیزی که الالت دارد منافع ملی است.
 ائتالف ها ر اساس منافع شکل می گیرد و ا تغییر منافع ممکن است از ین رفته و جای خود راه ائتالفی دیرر دهد( .عبداهلل خانی)63-82 :1930 ،
 نوواقع گرایی نررشی سیستمی ه نظاب ین المللی دارد .ه ساختار نظاب ین المللی و نحو توزیعقدرت در آم اهمیت زیادی قائل اسوووت .نظاب چندقطبی اشووود ،عامل مؤثری در تأمین امنیت
اسووت .سوواختار نظاب ین الملل و دولت نقش الوولی دارد و رویکرد قدرت محور دارد( .عبداهلل
خانی)522 :1930 ،
امنیت منطقهای از منظر نظریه لیبرالیسم:
 دولت ها ،یکی از ازیررام جامعه ین المللی هسوووتند ،در کنار دولت های ملی ،شووورکت هایچندملیتی ،سووازمام های ین المللی و سووازمام های مردب نهاد نقش مهمی را در جهام امروز ایفا
میکنند.
 در جهام امروز وا سوتری متقا ل پییید ای میام جوامع شکل گرفته است .آمها هشدت ه هموا سته و آسیدپذیرند.
 مسوائل و موضووعات اقتصوادی و فنی نقش سیار مهمی در مناسبات ین المللی ایفا می کنند وموجد پیوند عمیق میام کنشوررام ینالمللی شود و محدودیتهای زیادی رای سیاستمدارام
در انت اب گزینههای امنیتی ه وجود میآورد.
 جوامع امنیتی موفق از همکاری های مشوتر کشورها در زوز های فنی و اقتصادی شروع شدو ه زوز های دیرر گسوترش یافته است .الل تسری در همکاری منطقه مطرح است( .عبداهلل
خانی)102-32 :1963 ،
امنیت و نظم امنیتی از منظر نظریه رسازی:
 امنیت یک ارزش هن اری است نه یک هدف ا زاری امنیت ه شکل اجتماعی شکل میگیرد و ر نیامهای ثا تی استوار نیست. مبازث امنیتی در متن یک جامعه سویاسوی شکل گرفته و تقویت می شوند ،اما این جامعه لزوماًه دولت ملی محدود نمیشووود و جامعه ین المللی می تواند محیطی را فراهم آورد که در آم از
امنیت رداشتهای دیرری شکل گیرد( .عبداهلل خانی)80-23 :1968 ،
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عالو ه سه گزارۀ کلیدی فوق ،نظریه رسازی معتقد است:
 دولتها ازیررام اللی جامعه ینالمللی هستند ،اما تنها ازیررام نیستند. سووواختار و کارگزار در تعامل ا یکدیرر هسوووتند و ر هم تأثیر می گذارند و روندهای آیند راشکل میدهند.
 -جوامع امنیتی را ازنظر میزام استحکاب روا

ه جوامع سفت پیوند و جوامع سست پیوند تقسیم

کرد .در اولی ارزش ها و اهداف مشوتر شکل گرفته و پیوند اعضای جامعه قوی است ،اما در
دومی ارزشها ضوعیف اسوت و پیوندهای درهمتنید ای ین آمها شوکل نررفته اسووت( .یزدام
فاب)130:1963،
روششناسي تحقيق
روش تحقیق پژوهش ترکیبی است از روش تولیف -تحلیلی و خبرگی .در این تحقیق پس از
شوناسوایی شاخصهای مؤثر ر امنیت ملی ج.ا.ایرام و الروهای مطلوب ،یافتههای تحقیق در قالد
پرسوشونامه تنظیم گردید و همنظور پاسخدهی ه پرسشها ،از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاد
کردیم .روایی این پرسوشنامه ا استفاد از روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت .رای ررسی روایی
محتوایی ،پرسووشوونامهها در اختیار لووازدنظرام مرتب

ا موضوووع تحقیق قرار گرفت تا نظر و

پیشونهادهای خود در ار محتوای گویههای پرسشنامه را متناسد ا هدف تحقیق ارائه دهند .پس از
دریافت پرسووشوونامه ،الووالزات پیشوونهادی قا لقبول اعمال تا پرسووشوونامه از روایی محتوای الزب
رخوردار اشود .رای ررسی پایایی پرسشنامه نیز از یک نمونه اولیه استفاد شد و ا هدست آمدم
ضوورید آلفای کرونبا  ،0/62پایایی پرسووشوونامه نیز مورد تأیید قرار گرفت و پرسووشوونامه نهایی
همنظور گردآوری اطالعات ،در اختیار خبرگام زوز امنیت منطقهای قرار گرفت .نظرات تعداد 52
نفر از افراد خبر در زوز تحقیق گردآوری شوود و همنظور ت زیهوتحلیل اطالعات ،وارد نربافزار
آماری  SPSSگردید.
تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
کُدهای ژئوپلیتیکی منطقه غرب آساایا و دالیل عدم شااکلگیری ثبات منطقهای :تعاریف
گوناگونی از ژئوپلیتیک وجود دارد :در واقعیتهای محی جغرافیایی همنظور دستیا ی ه قدرت،
وهنحویکوه توام در االترین سوووطح وارد ازی جهانی شووود و منافع ملی و زیات ملی را زف
کرد(.عزتی )2:1960،نیز :ژئوپلیتیک شوویوۀ قرائت و نرارش سوویاسووت ینالملل هوسوویله ل وازبام
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قدرت و اندیشووه و تأثیر آمها ر تصوومیمگیریهای سوویاسووی در سووطح ملی و منطقهای اسووت.
(میرزیدر )55 :1922،همینین :شووناخت لووحیح عوامل ثا ت و متغیر ناشووی از جبر جغرافیایی و
تأثیر متقا ل آمها و ضووورورتهایی که سووویاسوووتهای رخورد ا آمها را تبیین میکند ،ژئوپلیتیک
نامید میشوود(.کاظمی )153 :1983،کُدهای ژئوپلیتیکی نیز پیشفرضهای اسوتراتژیکی هستند که
از آمها هعنوام عنالوور و دروممایه الوولی شووکلدهند ه سوویاسووت خارجی یک دولت در مقا ل
دولتهای دیرر یاد میشوووود؛ رفتاری که دولتها از طریق آم هسوووتی خود را رای جهام توجیه
میکنند( .قلی زاد  )595:1930 ،ه عبارتی ،منظور این نوشووتار از یام کُدهای ژئوپلیتیکی ،ناظر ر
سوترها و واقعیتهای لوحنه رقا ت و کشومکش در پیوند سوه عامل جغرافیا ،سوویاست و قدرت
می اشود .منطقه غرب آسویا از دیر از دارای اهمیت ود اسوت .عموب لازدنظرام این منطقه را
قلود زمین نوامید اند و از آم ه زوز جغرافیای ژئوپلیتیک جهام یاد کرد اند .دوم تردید ،غرب
آسویا دارای ظرفیتهای فراوام در تأثیرگذاری در سوطح جهانی اسوت .منطقهای که از یکسو منا ع
الولی ذخایر انرژی دنیا را در خود جای داد اسوت و از سووی دیرر شاهرا ارتباطی جهام است.
همین دو مقوله هتنهایی ه اسوووتراتژیک ودم منطقه من ر شووود اسوووت و البته سووویاسوووتهای
ا رقدرتهای جهانی را ه خود معطوف کرد است .زضور طوالنی کشورهای استعماری در منطقه
غرب آسویا ازجمله دالیل اللی رای ااهمیت فرض کردم این منطقه است و همین مسئله من ر ه
پییید تر شودم وضعیت منطقه غرب آسیا شد است .مقولهای که هماکنوم نیز قا لمشاهد است و
لحنه غرب آسیا امروزین را ه لحنهای پرتالطم و حرامزا تبدیل کرد است .
منطقه غرب آسوویا هواسووطه رخورداری از کُدهای ژئوپلیتیکی و پایداری عوامل حرامخیز آم ،ه
کوانوم زرگی از حرام در تراز جهوانی تبدیل شووود اسوووت .کانومهای حرام عراق ،سووووریه و
تاانداز ای یمن ،ه محور توجهات تبدیل و یشوترین نشانههای فضای حرانی را میتوام در فضای
سوویاسووی زوز ژئوپلیتیکی خلیمفارس مشوواهد کرد .الوولیترین شوواخص حرام در نشووانههایی
ازجمله «ازسواس ناامنی» نسوبت ه محی منطقهای قا لمالزظه است .کشورهای غرب آسیا نهتنها
نسوبت ه ازیررام ینالمللی ازساس تردید دارند ،لکه محی همجوار خود را نیز امن و مطلوب
نمیدانند .اختالفهای سوورزمینی ،ادعاهای ارضووی ،تضووادهای فرهنری و جدالهای تاری ی را می
توام در زمر مؤلفههایی دانست که امنیت منطقهای غرب آسیا را تحت تأثیر قرار میدهد .این روند
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از دهه  1990ا نشوووانههای جدیدی از تعارض (مانند جدالهای هویتی) رو هرو شووود اسوووت.
(روشندل)105:1922،
رخی از گزار های امنیتی منطقه عبارت است از:
 سطح کشمکش و تنشها در منطقه سیار اال و خطرنا است؛ سرعت تحوالت سیار اال و واکنشها نیز غیرقا لپیش ینی است؛ تحوالت؛ سیار پییید و چندوجهی است؛ ساختارهای هویتی و منافع ایدئولوژیک ر سیاری از واقعیتهای دیرر سایه انداخته است؛ هر کشور ا نوع خالی از تهدید مواجه است؛ تهدید مشترکی در اولویت این کشورها قرار ندارد؛ ازیررام فرا منطقهای قدرتمند ا منافع متفاوت و رویکردهای م تلف نسوووبت ه کشوووورهایمنطقه در این ا زضور قوی دارند.
کانونهای منازعه و تنش (جغرافیای ناهمگن) :شووورای و ویژگیهای جغرافیایی ،هموار عاملی
مهم رای امنیت سوازی محسووب شد و شکل و موقعیت ریاضی هر کشور (در همسایری ا سایر
وازدهای سویاسوی م اور) ،استراتژی و دکترین دفاعی-امنیتی خاص خود را دیکته میکند .منطقه
غرب آسووویوا را میتوام از این لحوا م موعهای ناهمرن ه لحا جغرافیایی دانسوووت که در آم
نیروهای واگرا و گریز از مرکز ،ه شکلی قدرتمند زضور دارند .از این لحا  ،این منطقه را هعنوام
«منطقه شووکنند  »1معرفی کرد اند .اختالفهای مرزی و سوورزمینی ،اقلیمهای هشوودت متفاوت (از
خشوک و سووزام تا مدیترانهای) ،اقتصوادهای ضوعیف و رانتی ،سواختارهای ناهمروم سیاسی (از
افراطگرایی مذهبی تا سکوالر) ،تنرناهای دسترسی ،جمعیت نامت انس و کنرلومرایی ،تنوع اال در
رخورداری از منوا ع ،ادیوام و فرقوههای توزیدی و غیرتوزیدی و ...ازجمله عوامل و سوووترهای
شکلگیری درگیریها در این منطقه است .همینین ،کشورهای این منطقه ه لحا عدب رخورداری
از عمق اسوتراتژیک مناسود هموار خود را در معرض تهدیدهای خارجی ازساس میکنند .وزام

 .1الطالح کمر ند شکنند ن ستین ار از سوی  S.b.kohenرای مناطقی آسید پذیر ه کار گرفته شد که منطقه
غرب آسیا و شمال افریقا را شامل می شود .منظور او از منطقه شکنند سرزمین هایی است که دولت های آم ا
رخورداری از موقعیت ژئواستراتژیک در زال کشمش و ین منافع متضاد قدرت های زرگ گیر کرد اند( .شیرازی
و سیمبر)1935،
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مشوا هتهای دروم منطقهای غرب آسیا را ازاینجهت سیار پررنگ می یند و معتقد است مقوالتی
چوم تداخل جریامهای قومی ،ملی ،دینی ،مذهبی و ینالمللی ،ا سرعت و ه سهولت ،غرب آسیا
را نظار گر نزاعهای خونین ساخته است( .ن فی)105:1932،
افزایش رقااباتهای هویتی -ایدئولوژیک و افراطگرایی مذهبی:عوامول م تلف ایدئولوژیکی و
سوویاسووی در پیدایش هویت یک منطقه نقش مهمی را ایفا کرد و شووباهتها و تضووادها ،پیشزمینه
شکلگیری نظاب منطقهای را فراهم میکنند .رقا تهای ایدئولوژیک (ما در مقا ل دیرری ،)1گفتمام
سویاسوتمدارام و ن برام امنیتی غرب آسویا مبتنی ر طرح درومگذاری /رومگذاری اسووت .یشتر
جوامع غرب آسویا ،هویت خود را ر اساس موقعیت «خود» در مقا ل «دیرری» یا «دیررام» تعریف
کرد اند .هطورکلی ،اندرکنش (تعامل) اجتماعی میام گرو های م تلف در منطقه ،متأثر از تصویری
است که هر یک از ازیررام از «دیرری» دارند .ازیررام منطقهای از طریق تعامل ا دیرر ازیررام
مهم ه در مثبت و منفی از هم میرسند .نا راین ،ویژگیهای منفی و مثبت هویتیا ی «خود» در
مقا ل «دیرری» ،کیفیت منظومه امنیتی غرب آسووویا را شوووکل میدهد .این غیریت پنداری ا تدا در
دوگانه اعراب  /رژیم لوهیونیسوتی وجود داشوت ،اما اکنوم دروم جهام اسالب قا لمشاهد است.
دگرگونیهای اجتماعی در این زوز جغرافیایی نهتنها من ر ه تصووواعد حرام و جا هجایی قدرت
شود  ،لکه زمینههای الزب رای تبدیل رقا تهای سویاسی ه ستیز اجتماعی و جنگهای داخلی را
ه وجود آورد اسوت .تحوالت سیاسی غرب آسیا در سالهای پس از جنگ سرد تحت تأثیر ظهور
پدید های هویتگرای سیاسی و ایدئولوژیک قرار گرفته است .این رقا تهای هویتی-ایدئولوژیک
در روند رادیکالیز شودم تحوالت سویاسوی و امنیتی غرب آسیا سیار مهم است .رقا تهای ایرام،
عر سوتام و ترکیه را میتوام در این فضوا مورد تحلیل قرار داد .در زال زاضر هر یک از ازیررام
منطقهوای و قودرتهوای زرگ ،رقوا تهای ژئوپلیتیکی خود را از را ازتولید مفاهیم و تحریک
گرو های ایدئاوژیک دنبال میکنند(».مصووولی نژاد )98:1939،همامگونه که ونت( )1333،995یام
کرد «مهمترین چیز در زندگی اجتماعی این اسوووت که ازیررام چرونه خود و دیرری را ازنمایی
میکننود .این وازنموایی از خود و دیرری ،آغازگا اندرکنش ازیررام می اشووود و هواسوووطه آم،
ازیررام مشو ص میکنند که چه کسووی هسووتند ،چه چیزی میخواهند و چرونه اید رفتار کنند».
رداشوووتهوای خود از دیرری تنها دریافتهای انفعالی از چیزی مسوووتقل از خود نیسوووت .لکه
. the other
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رعکس ،آمها هلووورت فعال نقش دیررام در مقا ل خود را میسووازند .این همام نقش -هویت
خود در مقووا وول دیرری اسووووت کووه تووا ع وواورهووای خود در ووار خود و وواورهووای دیررام
می اشد)Wendt,1999,335(.
ه نظر ونت ،اساس یناذهنی هویت اجتماعی میتواند همکارانه یا ستیز آمیز اشد .در اینکه چرا
رخی از یادگیریها هویت خودپرسوووتانه را ای اد میکنند و رخی دیرر هویت جمعی را ه وجود
میآورند ،مستلزب این است که ه چرونری ازنمایی نیازهای هر یک از ازیررام نرریم .ر اساس
ازنمایی لورت گرفته از خود و دیررام «تعریفی از وضعیت» هوسیله هم خود و هم دیرری ارائه
میشوود .امنیتیشودم در زوز اجتماعی ه معنی ارائه تعریفی از «خودمام» و «خودشوام» است که
زاوی هویت ما در مقا ل هویت آمها اشد .طبق نظر ویلیامز «امنیتی سازی موفق یک هویت ،دقیقاً
شامل ظرفیت تصمیمگیری در خصوص زدودوثغور هویت خاص ،م الفت ا هویت غیر از خود،
تعیین را طه تهدید و زتی دشومنی ین هویت خودی و دیرری و پذیراندم این تصمیم و وضعیت
ه گرو های مر وط می اشد)Williams, 2003,520(».
تصاویرسازیها و نگاههای متفاوت در میان حاکمان منطقه:کشورهای م تلف جهام نررشهای
متفاوت امنیتی دارند و ر همین اسواس ،هر یک از ازیررام اللی ،تالش میکنند شکل خالی از
اهداف و مطلو یتهای اسووتراتژیک خود را تأمین کنند .این موضوووع ه مفهوب آم اسووت که جهت
گیری کشوورها در شورایطی که نظاب ینالملل در وضعیت آنارشی قرار دارد ،ا یکدیرر متفاوت و
متمایز اسوت .وجود چنین تفاوتهایی سوبد فراهم شدم زمینههای جدال ،منازعه و زتی درگیری
نظامی ین وازدهای سویاسوی میشوود؛ زیرا اگر شاخص اللی نظاب ینالملل را ر اساس آنارشی
تحلیل کنیم ،طبیعی اسوت که هر کشووری تالش میکند یشترین مطلو یت های اقتصادی ،امنیتی و
اسوووتراتژیوک را رای خود ای واد کنود( .پوسوووتین چی) یکی از موضووووعهوای مهم در امنیت،
«تصوویرسازی»ها می اشد ( رای مثال ،ایرام هراسی و )...و اتفاقاً

ش مهم تهدیدهای امنیتی ما ه

دلیل همین عامل است .ویژگی الزب رای ای اد نظاب امنیتی مشتر  ،داشتن تصور وازد از تهدیدها
می اشود ،اما رای نمونه ،دو کشور ایرام و عر ستام چه مقدار در این ا ازساس مشتر

دارند؟ در

عد از پیروزی انقالب اسووالمی ،زکاب عر سووتام ارها نشووام دادند که تهدید الوولی خود را ایرام
میداننوود! رهبرام ج.ا.ایرام نیز ووارهووا ر غیر مردمی ودم این زکومووت و سوووایر زکومووتهووای
شوویخنشووین تأکید و در مواردی مانند عر سووتام و حرین ،هلوورازت ا زاکمیت آم ه م الفت
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رخاسوتهاند .وقوع پیدرپی جنگها و اسوتعداد شوررف وقوع ناامنی و منازعه در این منطقه ،سبد
شوود اسووت که ازیررام منطقهای همدیرر را در چارچوب تصووورات امنیتی بینند و ذهنیت امنیتی
همیوم سایه سنرینی است که ر اذهام ن برام سیاسی ،تصمیم سازام ،زاکمام و زتی عامه مردب
متبادر شوود اسووت .ازاینرو ،همین امنیتی دیدم ،مدارهای منازعه و تنش را پررنگتر ،منازعات را
دامنهدارتر ،همررایی سوویاسووی و اقتصووادی را غیرمحتملتر ،تبادالت فرهنری را یخالوویتتر و
دورنمای الوالزات سویاسوی-اقتصوادی در جوامع غرب آسیا را شدیداً تاریک نره میدارد .دوم
شک ،امنیتی کردم یا امنیتی دیدم موضوعات در غرب آسیا تا عی از در ن برانی است که هطور
عمد در مرزله قا ه سور می رند و کشوور و زکومت خود را در معرض خطر می ینند و اندیشه
ازدارندگی سووراسوور ذهن آمها را اشووغال کرد و طبعاً از اندیشوویدم ه افقهای آتی و سوویاسووی،
اجتماعی دیدم موضوع ازمیمانند( .ن فی)921:1932،
مداخلههای قدرتهای فرامنطقهای :موضووع مهم ،توجه ه سامانههای «نفوذکنند » است و در هر
طرحریزی وایود وه نقش قدرتهای فرا منطقهای و منافع آمها نیز توجه شوووود .الووووالً مداخله
قدرتهای زرگ در زوز ژئوپلیتیکی غرب آسوویا یکی از دالیل الوولی گسووترش حرام در این
زوز جغرافیایی اسووت .هواقع این منطقه قلد زمین اسووت و لذا عموب ازیررام جهانی از دیر از
هطور مفصل و راهبردی ه این منطقه چشم دوختهاند و همین توجه و اهتماب جدی من ر ه روز
شووکافهای فراوام در سوواختارهای فرهنری سوویاسووی اجتماعی و اقتصووادی غرب آسوویا  ،همرا ا
حرامهای متعدد شود اسوت .جالدتر آمکه ا پایام جنگ سرد که من ر هلورت ندی نوینی از
روا

قدرت جهانی شود تعاریف و عوامل ژئواسوتراتژیک غرب آسیا قدیم نیز متحول شد .ماهیت

جدی در نظاب ینالملل تأثیر شوررفی ر غرب آسیا گذاشت و این تغییرات چنام عمیق و سریع ه
وقوع پیوست که مطالعه مسائل غرب آسیا را ا دشواری مواجه ساخته است( .اسالمی)22:1932 ،
پایام نظاب دوقطبی رای منطقه غرب آسویا از اهمیت ه سوزایی رخوردار است .ا پایام یافتن نظاب
دوقطبی ،غرب آسیا شاهد تأثیرپذیری از متغیرهای جدیدی هغیراز متغیرهای امنیتی جنگ سرد ین
دو لو قدرت میشد و همین ورود متغیرهای جدید من ر ه ظهور و پیدایش فضای جدیدی در
غرب آسویا میشوود که تحلیل شورای جدید سویار ا دشواری همرا ود است .اگرچه تهدیدات
نظامی و مسوووائل امنیتی در غرب آسووویا پس از فروپاشوووی نظاب دوقطبی ادامه مییا د و مسوووا قه
تسلیحاتی همینام در دستور کار کشورهای مهم منطقه قرار دارد اما درگیریهای قومی مذهبی و یا
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ایدئولوژیک نیز نمایام میشوووود .غرب آسووویا درگذشوووته و زال ،لوووحنه دائمی یک مبارز ین
قدرتهای ینالمللی ود اسووت و رخی از این قدرتها هموار در م موعه امنیتی غرب آسوویا و
الروی نظم منطقهای آم نقش اسوواسووی داشووتهاند .در همین راسووتا ،عالو ر نقش عوامل داخلی و
منطقوهای ،نقشآفرینی قدرتهای زرگ نیز ا توجه ه مسوووائلی مانند اهمیت نفت و انرژی ،نفوذ
اسووتراتژیک و ازارهای اقتصووادی غرب آسوویا رای آمها ،از اهمیت اسوواسووی رخوردار اسووت.
هطورکلی اگر خواسته اشیم ه نقش قدرتهای زرگ در حرامهای غرب آسیا اشار کنیم ه این
نتی وه خواهیم رسووویود کوه این قدرتها ه دو لوووورت در منازعات و حرامهای غرب آسووویا
نقشآفرینی داشوتهاند :ن سوت ،دولت و کشور سازی و ترسیم مرزهای سرزمینی کشورهای منطقه
که ه دورام استعمار رمیگردد و ریشه سیاری از حرامهای غرب آسیا ود است و دوب ،دخالت
در مسائل منطقه ،رقا ت ا یکدیرر و زمایت از یکی از طرفین در منازعات و حرامها .مسئلهای را
که میتوام در حرام کنونی سوریه و لفآرایی این قدرتها هویژ ایاالتمتحد و روسیه در این
حرام ،هوضووح مشواهد کرد .همینین ریشوه سیاری از منازعات میام دولتی و منازعات قومی-
مذهبی در غرب آسویا ناشوی از سویاستهای استعماری عد از جنگ اول جهانی و ترسیم مرزهای
غرب آسوویا مطا ق ه خواسووت و منافع قدرتهای زرگ ود اسووت  .نا راین ریشووه سوویاری از
منازعات کنونی در عراق ،سوریه ،یمن ،حرین و سرزمینهای اشغالی ازتا ی از مداخله قدرتهای
زرگ در منطقه در دورام استعمار و دورام کنونی است( .ن فی)925:1932،
وجود گفتمانهای متضاااد انقالب اسااالمی و غرب :خلق گفتمامهای جدید ،ترجمام انقالبها
هسووتند(سوویمبر ،)1932،هعبارتدیرر ،انقالبها هموار ا گفتمامهایی که ای اد میکنند شووناخته
میشووند .گفتمامهایی که الالتاً ا گفتمامهای قبلی در تضاد قرار دارند .این گفتمامها در یکشد
ه وجود نمیآیند و هسوورعت نیز جایرزین نمیگردند ،لکه تدری ی و در یک تبادل ین االذهانی
ه شوووکل سووویاسوووی و اجتماعی در جامعه هدف اسوووتقرار مییا ند .گفتمامهای زمایت قاطع از
جنبشهای فلسوووطینی و محو رژیم لوووهیونیسوووتی و طرد نیروهای خارجی در منطقه ،دو محور
گفتموانی جدیدی اسوووت که پس از پیروزی انقالب اسوووالمی ایرام ه وجود آمد .پس از پیروزی
انقالب اسالمی ،این گفتمام هتدریم نشانهها و مفاهیم خود را در یک دور ستیز س ت گفتمانی و
در رویارویی ا گفتمام رقید تثبیت کرد و ب منظومهای مش ص معنایی دست یافت .در این دور
این گفتمام کوشوید اسوت زن یرۀ همعرضی خود را در را ر فرهنگ و تمدم غر ی و گفتمامهای
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مسوول سووکوالر سووامام دهد و هویژ ه مبارز ا امریکا و رژیم لووهیونیسووتی هعنوام مهمترین
نمادهای اسوتکبار الورار دارد .طبیعی است این استقالل گرایی و تأکید ر نفی زضور سلطه گرام
غر ی در غرب آسویا امری اسوت که شودیداً ا منافع آمریکا و رژیم لهیونیستی منافات داشته و ر
همین اساس هموار کوشید اند در مقا ل این اید و گفتمام ایستادگی کنند.
نظم مطلوب ج.ا.ایران :ترویم گفتموام انقالب اسوووالمی ،نا ودی نظاب سووولطه ،فروپاشوووی رژیم
لهیونیستی ،اتحاد جهام اسالب و...
نظم مطلوب غرب :ترویم گفتمام لیبرال دموکراسوووی ،دموکراتیز کردم جوامع ،اسوووتحاله جوامع،
کنترل اسوالب سویاسوی و هدایت ه سومت اسالب  ...تأمین امنیت رژیم لهیونیستی ،الکانیز کردم
منطقه ،جایرزین شدم رهبرام جوام و فنساالر هجای رهبرام فعلی و..
ا اندکی تأمل در این مطلو یتها ،یشتر میتوام ه عمق چالشها در این منطقه پی رد.
تقابل و تضاااد منافك کرااورهای منطقه :ه جرأت میتوام ادعا کرد همکاریهای چندجانبه در
غرب آسوویا از عد از جنگ جهانی دوب تاکنوم چیزی جز همکاری رای مقا له و مهار یک دشوومن
مشوتر نبود است .درواقع ،همکاریها در غرب آسیا یش از آنکه در راستای ات اذ سازوکارهای
الزب جهت همررایی اقتصوادی و سیاسی منطقهای اشد ،رای منازعه ،ازدارندگی ،توازم قدرت و
مهار متقا ل ود است .هطور مثال ،اعراب هیچگا نتوانستند ه یک همررایی مؤثر دست پیدا کنند
جز زمانی که ه تهدید مشتر و دشمن مشترکی ه ناب رژیم اشغالرر قدس مواجه شدند که نتی ه
آم نیز چیزی نبود جز چندین جنگ و منازعه میام آمها و رژیم اشغالرر قدس .مثال دیرر همکاری
کشوورهای زوز خلیمفارس و تشوکیل شورای همکاری خلیمفارس عد از وقوع انقالب اسالمی
رای مقا له ا ایرام ود اسوووت .نمونه دیرر ،همکاری ایرام ،سووووریه ،ززباهلل لبنام و گرو های
فلسطینی رای مقا له و مبارز ا رژیم اشغالرر قدس است .یقیناً که اگر دشمن مشترکی ه ناب رژیم
اشوغالرر قدس رای ایرام و سوووریه وجود نداشوت ما هیچگا شوواهد اتحاد اسووتراتژیک میام آمها
نبودیم( .ن فی)220:1932،
وجود رژیم صاهیونیساتی :شکلگیری جنبش سیاسی لهیونیسم در سال  ، 1632یانیه ا لفور در
سوال  1312و فروپاشوی امپراتوری عثمانی ،پیشزمینههای تأسویس رژیم نامشوروع لهیونیستی را
فراهم ساخت و از آم تاریخ تاکنوم ،وجود این رژیم ،از عوامل اللی وجود ناامنی در منطقه غرب
آسیا ود است.
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ا این رژیم عبارتاند از:

الف .رخورداری این رژیم از زرادخانههای زرگ سوالحهای کشتارجمعی ،درزالیکه از پیوستن ه
سازوکار خلع سالح و منع اشاعه سر از میزند.این رژیم اآنکه عضو آژانس ینالمللی انرژی اتمی
اسوت ،اما هیچگا پیمامنامه منع گسوترش سالحهای هستهای را امضا نکرد و هموار از «سیاست
ا هاب» پیروی نمود و ر اساس اطالعات «جینز» ا رخورداری از  100تا  500ب.کالهک هستهای،
ششمین قدرت هستهای جهام محسوب میگردد.
ت.اثبات عدب پایبندی این رژیم ه الول و قوانین ینالمللی.
ث.موقعیت جغرافیایی این رژیم در قلد جهام اسالب.
ج.سووا قه چندین جنگ در طول مدت تشوووکیل تاکنوم (جنگهای  1329 ،1382 ،1328 ،1326و
 1365وا اعراب ،جنوگ  5008ا ززباهلل ،جنگ  5008-5002غز و چندین عملیات نظامی دیرر
علیه کشورهای اسالمی)
چ .رخورداری از لنایع نظامی و م هزترین ارتش منطقه و از لادرکنندگام عمد ت هیزات نظامی
ه سایر کشورها.
اختالفهای مذهبی و فرقهای:اختالفهای مذهبی میام شیعه و سنی از دیرر عوامل مهم ناپایداری
ثبات در غرب آسویا اسوت .الولیترین و عمیقترین شوکاف و گسل مذهبی که در طی چند سال
اخیر یشووتر مشوواهد میشووود میام وها یت ا محوریت عر سووتام سووعودی و شوویعیام ا محوریت
جمهوری اسوالمی ایرام است .در این راستا هر گیری گرو های سلفی وها ی از اختالفات شیعه و
سونی من ر ه ظهور و پیدایش گرو های تکفیری تروریسوتی همیوم داعش شد .این مسئله ضمن
عمیقتر کردم شوکاف مذهبی ه زادتر شودم و پییید تر شودم موضوع نیز ان امید .هگونهای که
نزاع میام عر ستام سعودی و ایرام ه ا عاد ایدئولوژیک ان امید و ا توجه ه زمایت گسترد ایرام
از گفتمام مقاومت ،هنوعی نزاع میام دو گفتمام اسووالب آمریکایی در را ر اسووالب ناب محمدی در
منطقه پدیدار شود اسوت(.اساالمی )99:7935،از دیرر عوامل مؤثر در عدب شکلگیری امنیت در
غرب آسویا ،تعارضوات فرقهای و قومی اسوت .اگرجه ش قا لتوجهی از کشووورهای غرب آسیا
عرب هسوتند ،اما قومیتهای فارسوی ،ترکی ،کردی و… نیز در این منطقه زیست میکنند و همین
مسووئله من ر ه روز نزاعهای هویتی شوود اسووت .نزاع و گسوول هویتی عر ی -ع می ازجمله
گسوولهای فعال منطقه اسووت و هویت مقا ل ایرام در قالد نزاع ایرام هراسووی ه آم دامن میزند.
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البته همین امر من ر ه روز واگرایی در منطقه شوود اسووت .زتی اقدامات اخیر دولت اردوغام نیز
دررا اندازی طرح اقلیم کردستام و یا اقلیم صر رای ت زیه عراق از نمادهای آشکار گسل هویتی
است که رخی کشورهای وا سته منطقه آم را شعلهور میکنند.
بحران در منابك:7رشود االی جمعیت ،تشدید خشکسالی و کاهش منا ع آ ی و افزایش دمای هوا،
حرام آب در منطقه را یشازپیش دامن میزند و ازتمال وقوع جنگ در منطقه ین کشورها ر سر
منا ع آب یشوتر میشوود .نا ر تحقیق مؤسسه علوب جوی و تغییر اقلیم دانشرا زوریخ ،اگر روند
تغییرات آب و هوایی همینام ادامه داشوته اشد در عرض تنها یک قرم ،ترکید دما و رطو ت اال
در منطقه خلیمفارس شرایطی را ای اد میکند که زندگی در این منطقه عمالً غیرقا لتحمل میشود.
ر اسوواس این گزارش در عر سووتام تشوودید این واقعه میتواند سووالمت مردب را در فصوول گرما
تحتالشوووعاع قرار داد و زتی اعث مرگ سوووالمندام ه دلیل وزش ادهای گرب و غیرقا لتحمل
شوود .افزایش دمای هوا نهفق در عر سوتام ،که تهدید زرگ کشورهای کویت ،ایرام ،لیبی و یمن
نیز خواهد ود .در ایرام نیز پیش ینیشد ندرعباس و ندر ماهشهر شاهد وقوع گرمای طاقتفرسا
در دهههای آتی اشود .انک جهانی هشدار داد غرب آسیا و شمال آفریقا ازجمله مهمترین مناطق
جهام اسوووت که تا نیمقرم دیرر متأثر از پدید تغییر اقلیم و افزایش دمای هوا خواهند شووود .این
منطقوه هموار در طول تاریخ از مناطق خشوووک و کمآب جهام ود و کشووواورزی در این منطقه
وا سوتری شودیدی ه آب دارد .تغییر اقلیم ،حرام را در غرب آسویا و شمال آفریقا تشدید خواهد
کرد .راساس ارزیا ی دانشمندام ( IPCCپانل ین دولتی تغییر اقلیم سازمام ملل) ،پیش ینیشد که
غرب آسوویا و شوومال آفریقا هماکنوم در زال تبدیلشوودم ه منطقهای خشووکتر و گربتر ازآنیه
تاکنوم ود  ،اسوت .افزایش دما و کمبود ارندگی و خشوکسوالیهای متوالی در این منطقه شدت
گرفته و ت مین زد شود تا سوال  5020میالدی  60تا لود میلیوم نفر در معرض تنش شوودید آ ی
قرار خواهند گرفت و منا ع آب زیرزمینی ا کاهش چشمریری مواجه خواهد شد .کاهش چشمریر
میزام تولید محصووالت کشاورزی ( هویژ رای کشورهای کشاورزی پایه مانند یمن که  22درلد
اشووتغال مردب آم در کشوواورزی اسووت) ،افزایش یا امزایی ،افزایش خسووارت ریز گردها ،طوفام
نمکها و طوفام شووون ،افزایش انواع یماریهای تنفسوووی و سووورطانی ،سووووذتغذیه ،کاهش منا ع
 1محتوای این ش ،از سایت مرکز توسعه فناوری آب ا عنوام :تغییرات اقلیمی و حرام آب در خاورمیانه،
است راج شد است.
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درآمودی ،ت ریودهوای اال در اثر سووویل ،از ین رفتن جنرلها و مراتعی مانند جنرلهای زرا و
آ سونگهای مرجانی خلیمفارس (که چوم سوودی در را ر سوویلها عمل میکنند) ،اال آمدم سووطح
آب دریاها تا سوال 5020میالدی (که اثرات این پدید ر غرب آسویا و شومال آفریقا یش از سوایر
نقاط جهام خواهد ود هطوریکه سیاری از مناطق کمارتفاع سازلی در تونس ،قطر ،لیبی ،امارات
متحد عر ی ،کویت و هویژ مصر در معرض آسید قرار خواهند گرفت و جمعیت زیادی را آوار
خواهد کرد) ،افزایش یکاری ،آسووید شوودید ه لوونعت گردشوورری ،و  ...در کنار رشوود سووریع
جمعیت در این منطقه ،خاورمیانه را آ ستن رخدادهای تلخ در آیند خواهد نمود.
ر اسوواس گزارش سووازمام ملل ،منطقه غرب آسوویا و شوومال آفریقا از سووال  1320تاکنوم دارای
یشوترین نر رشود جمعیت در ین دیرر مناطق دنیا ود اسوت .ر اساس مطالعات لورتگرفته
جمعیت این منطقه از 152میلیوم نفر در سووال  1320ه 902میلیوم نفر در سووال  5002و در سووال
 5010نیز ه 950میلیوم نفر افزایش یافته اسووت .چنانیه نر رشوود جمعیت که در زال زاضوور در
غرب آسویا و شومال آفریقا یشوتر از سوایر نقاط دنیاسوت ه همین ترتید پیش رود تا سال 5020
جمعیت این منطقه الغ ر  200میلیوم نفر خواهد رسید .در زال زاضر ،جمعیت 950میلیوم نفری
غرب آسیا و شمال آفریقا که زدود پنمدر لد جمعیت جهام را تشکیل میدهد کمتر از یکدرلد
منا ع آب این سیار را ه خود اختصاص داد است.
تجزیهوتحليل دادهها یافتههای پژوهش
مهمترین و الولی ترین مرزله هر پژوهش ،دسوتیا ی ه پاس ی است که محقق در پی آم ود
اسووت .نا راین ،ت زیهوتحلیل اطالعات هدف نهایی از ان اب یک تحقیق را رآورد میکند .در این
تحقیق همنظور پاسوخدهی ه پرسوشها ،از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاد کردیم .روایی این
پرسوووشووونامه ا اسوووتفاد از روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت .رای ررسوووی روایی محتوایی،
پرسشنامهها در اختیار لازدنظرام مرتب

ا موضوع تحقیق قرار گرفت تا نظر و پیشنهادهای خود

در وار محتوای گویوههای پرسوووشووونامه را متناسووود ا هدف تحقیق ارایه دهند .پس از دریافت
پرسوشونامه ،الوالزات پیشونهادی قا لقبول اعمال تا پرسوشنامه از روایی محتوای الزب رخوردار
اشود .رای ررسوی پایایی پرسوشنامه نیز از یک نمونه اولیه استفاد شد و ا هدست آمدم ضرید
آلفای کرونبا  ،0/62پایایی پرسووشوونامه نیز مورد تأیید قرار گرفت و پرسووشوونامهی نهایی همنظور
گردآوری اطالعوات ،در اختیار خبرگام زوز امنیت منطقهای قرار گرفت .نظرات تعداد  52نفر از
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افراد خبر در زوز تحقیق گردآوری شوود و همنظور ت زیهوتحلیل اطالعات ،وارد نربافزار آماری
 SPSSگردید .یشووتر پاسوو رویام ( 21/2درلوود) دارای تحصوویالت دکتری و ما قی افراد دارای
تحصیالت کارشناسی ارشد ود اند .همینین افراد زاضر در نمونه هطور میانرین تقریباً دارای 12
سال سا قه تحقیق و پژوهش در زوز امنیت منطقهای ودند .از پاس رویام خواسته شد در ارتباط
ا «منطبقترین الروی امنیت منطقهای ا مطلو یتهای ج.ا.ایرام»« ،پایه شووکلدهند الروی مطلوب
ج.ا.ایرام»« ،گواب ن سوووت ج.ا.ایرام در ای واد الروی مطلوب»« ،مهمترین تهودیود امنیوت منطقه»،
«محتمولترین سوووناریوی نظم منطقه در آیند »« ،مهمترین دلیل عدب شوووکلگیری امنیت منطقهای
مطلوب ایرام» و «مهمترین و الوولیترین پیشوورام شووکلدهند ر نظم نوین آیند منطقه» ،در ین
گزینههای موجود ،اولویت ندیهای خود را مشو ص نمایند .نتایم تحلیل پاسوخهای داد شد  ،که
ا استفاد از آزموم فریدمن هدستآمد است ،در جدولهای زیر آمد است:
جدول  -7آزمون اولویتبندی مربوط به مهمترین تهدید امنیت منطقه

گزینهها

میانرین رتبهها

رقا تهای ایدئولوژیک و رشد افراطگرایی مذهبی
آتشافروزی لهیونیسم جهانی
زضور ،مداخله و منافع کشورهای فرا منطقهای
جنگهای نیا تی
دولتهای ضعیف و شکنند منطقه
حرام در منا ع
اختالفهای فرقهای

5/99
9/25
9/22
2/02
2/91
2/30
2/15

اولویت آزموم فریدمن
1
5
9
2
2
8
2

تعداد = 52
کووای اسووووکوووئوور =
52/021
درجه آزادی = 8
< Asymp. Sig.
0/001

جدول -7آزمون اولویتبندی مربوط به مهمترین دلیل عدم شکلگیری امنیت منطقهای مطلوب ایران

گزینهها

میانگین رتبهها

اولویت

آزمون فریدمن

زضور ،مداخله و منافع قدرتهای زرگ فرامنطقهای
و تقا ل ا گفتمام انقالب اسالمی
زضووور رژیم لووهیونیسووتی در منطقه و آتشافروزی
این رژیم
واقعیتهای خاص زاکم ر منطقه
رقوا وتهای دیرینه میام قدرتهای منطقهای (ایرام،
عر سوووتام و ترکیه) و تبدیلشووودم آم ه رقا تهای
ایدئولوژیک
تصورها و تصویرسازیهای متفاوت از ماهیت دشمن
در نزد افکار عمومی ملتهای منطقه

5/58

1

9/15

5

9/20
9/29

9
2

تعداد = 52
کووای اسوووکوووئر =
50/226
درجه آزادی = 2
< Asymp. Sig.
0/001

2/99

2
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عدب وجود توازم منطقهای ،وجود کشورهای کوچک
ا دغدغههای امنیتی

2/22
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جدول  -9آزمون اولویتبندی مربوط به محتملترین سناریوی نظم منطقه در آینده

گزینهها

میانگین رتبهها

اولویت

آزمون فریدمن

استمرار آشو ناکی تا زداقل  10سال آیند

1/21

1

تعداد = 52

نقشآفرینی و همواهنری یشوووتر قودرتهای 5/39

5

کووای اسوووکوووئر =
58/990

فرامنطقهای در منطقه
شوووکلگیری روند ت زیه کشوووورهای زرگ 9/15

9

منطقه
افوزایش درگیری میووام قوودرتهووای زرگ 9/13

2

درجه آزادی = 2
< Asymp. Sig.
0/001

فرامنطقهای در منطقه
کوواهوش هورج ومرج در آینوود و افزایش

2/02

2

همکوواری در قووالوود امنیووت جمعی میووام
زکومتها
جدول -5آزمون اولویتبندی مهمترین و اصلیترین پیرران شکلدهنده نظم آینده منطقه

گزینهها

میانگین رتبهها اولویت

آزمون فریدون

اقتصاد

5/21

1

تعداد = 52

ایدئولوژی

9/80

5

کووای اسوووکوووئوور =

ن برام اجتماعی

2

9

12/523

فضای م ازی

2/10

2

درجه آزادی = 8

جنبشهای اجتماعی

2/52

2

امنیت ترانزیت انرژی

2/96

8

= Asymp. Sig.
0/029

سازمامها و نهادهای ینالمللی

2/36

2
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جدول -2آزموم اولویت ندی منطبقترین الروی امنیت منطقهای ا مطلو یتهای ج.ا.ایرام

گزینهها

میانگین رتبهها

اولویت

آزمون فریدمن

الروی امنیت مشارکتی

1/85

1

تعداد = 52

الروی سیاست واقعگرایانه تدافعی

5/12

5

کای اسکوئر = 23/226

الروی امنیت هژمونیک

9/02

9

درجه آزادی = 2

الروی لیبرالیستی

9/85

2

Asymp. Sig. < 0/001

الروی تقا ل

2/22

2

جدول  -8آزموم اولویت ندی «پایه» شکلدهند الروی مطلوب ج.ا.ایرام

گزینهها

میانگین رتبهها

اولویت

آزمون فریدمن

تمدم پایه

5/83

1

تعداد = 52

اقتصاد پایه

5/39

5

کووای اسوووکوووئر =

فناوری پایه

9/69

9

56/522

دفاعی – امنیتی پایه

9/30

2

درجه آزادی = 8

ایدئولوژیک پایه

2/99

2

زیستمحیطی پایه

2/68

8

< Asymp. Sig.
0/001

سالمت و هداشت پایه

2/22

2

جدول -2آزموم اولویت ندی گاب ن ست ج.ا.ایرام در ای اد الروی مطلوب

گزینهها

میانگین رتبهها

اولویت

1/91

1

رویکرد نربافزاری :ای ا ی ،اعتمادسووازی و اعتمادآفرینی،

آزمون فریدمن
تعداد = 52

اقناع ،تولید ارزشهای مشتر  ،افزایش تبادالت فرهنری،

کووای اسوووکوئر =

ورزشی و  ...افزایش فعالیت در زوز دیپلماسی عمومی،

9/228

رسوووانوه و  ...در ارتباط ا کشوووورهای پیرامونی و در

درجه آزادی = 1

دغدغههای امنیتی کشورهای کوچک منطقه

= Asymp. Sig.
0/049

رویکرد س و تافزاری :افزایش توام و قدرت ازدارندگی

1/83

5

دفاعی – امنیتی ،ان اب رزمایشهای نظامی

در تمامی جدولهای اال مشاهد میشود که فرض لفر در سطح  0/02رد شد است .فرض لفر
در آزموم فریودمن عدب وجود اولویت در ین گزینههای موجود اسوووت .نا راین آزمومها نشوووام
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میدهد که ازنظر پاسوو رویام ،در تمامی موارد خواسووتهشوود رای رتبه ندی ،اولویت ندی وجود
دارد .در جدول زیر ،اولویت اول هر یک از موارد فوق آورد شد است:
جدول  -6پاسخ ه پرسشهای تحقیق:

اولویت اول

مورد

رقا تهای ایدئولوژیک و رشد افراطگرایی مذهبی
مهمترین تهدید امنیت منطقه
منطقه
محتملترین سوووناریوی نظم
استمرار آشو ناکی تا زداقل  10سال آیند
در آیند

اللی ترین پیشرام شکل دهند
ر نظم نوین آیند منطقه
مهمترین دلیل عدب شووکلگیری
امنیت منطقهای مطلوب ایرام
موونووطووبووقترین الروی امنیووت
منطقوهای ا مطلو یتهای ج .ا.
ایرام
گاب ن سووت ج.ا.ایرام در ای اد
الروی مطلوب

اقتصاد
زضوووور ،موداخلوه و منافع قدرتهای زرگ فرامنطقهای و تقا ل ا
گفتمام انقالب اسالمی
الروی امنیت مشارکتی

رویکرد نربافزاری :ای وا ی ،اعتموادسوووازی و اعتمووادآفرینی ،اقنوواع ،تولیوود
ارزشهای مشووتر  ،افزایش تبادالت فرهنری ،ورزشووی و  ...افزایش فعالیت
در زوز دیپلماسوی عمومی ،رسوانه و  ...در ارتباط ا کشورهای پیرامونی و
در دغدغههای امنیتی کشورهای کوچک منطقه

پایه شکلدهند الروی مطلوب تمدم پایه و اقتصاد پایه
ج.ا.ایرام

نتيجهگيری و پيشنهادها:
الف-نتيجه گيری

اقتصواد ،مهمترین و الولیترین پیشرام شکلدهند ر نظم نوین آیند منطقه خواهد ود .نا راین،
یکی از پایههایی که الروی مطلوب ج.ا.ایرام در آیند اید ر آم اسووتوار اشوود ،اقتصوواد اسووت .از
طرفی ،رقا تهای ایدئولوژیک و رشد افراطگرایی مذهبی ،هعنوام مهم ترین تهدید امنیت منطقه و
همینین عوامل زضوووور ،مداخله و منافع قدرتهای زرگ فرا منطقهای و تقا ل ا گفتمام انقالب
اسوووالمی ،وهعنوام مهمترین دلیل عدب شوووکلگیری امنیت منطقهای مطلوب ج.ا.ایرام مورد تأیید
قرارگرفته است .این دو عامل سبد میشوند که محتملترین سناریوی نظم منطقه در آیند  ،استمرار
آشوو ناکی تا زداقل  10سوال آیند اشود .این موضوع ای اب میکند که منطبقترین الروی امنیت
منطقهای ا مطلو یتهای ج.ا.ایرام را توام الروی امنیت مشوووارکتی درنظر گرفت که هترین زالت
آم تقویت پیوندهای منطقه ا کشووورهای زاضوور در زوز نفوذ تمدنی می اشوود .ا این ولووف،
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ن سوووتین گواب ج.ا.ایرام را میتوام هر گیری از ظرفیوتهای نربافزاری خود و در دغدغههای
امنیتی کشورهای کوچک منطقه دانست.
سلسلهمراتد نتی هگیری فوق را میتوام هلورت نمودار زیر رسم کرد:

شکل :1الروی مطلوب امنیت منطقهای ایرام

الزامات ج.ا.ایران برای بازیگری فعال در ترتیبات امنیت منطقهای (پیشفرضهای واقكگرایانه)
 توانمندی رای کنترل معمای امنیتی منطقه توانمندی رای پیش ینی ماهیت تحوالت منطقه توانمندی رای مدیریت تحوالت توانمندی رای اقداب ر ضد استراتژیها توانمندی رای گفتمام سازی ،اید پردازی ،خلق روایتها و روایت سازیهای جذاب و ... توانمندی رای ائتالفسازی ،خلق متحدام و شرکای راهبردی توانمندی رای ساخت دیلها -توانمندی رای ائتالفسازی
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ب -پيشنهادها

 تعریف زوز اسووتراتژیک رای کشووور ر اسوواس ظرفیتهای واقعی و ازی ر اسوواس وزمژئوپلیتیکی خود در این زوز (این زوز ر اساس اسناد االدستی نظاب مش ص میگردد)
 تعمیق همکاریهای امنیتی از طریق توسوعه همکاریهای اقتصوادی ،زیسوتمحیطی ،هداشتی،فرهنری.
 چشمپوشی از منافع زودگذر در ازای کسد منافع درازمدت توجه ویژ ه مؤلفههای قدرت داخلی (قدرت نرب ،قدرت سوویم کنندگی ،سوورمایه اجتماعی،مشارکتهای سیاسی و)...
 در دغدغهها و نیازهای امنیتی سایر کشورهای منطقه و شروع همکاری ا کشورهای کوچکو دارای مشکالت کمتر
 توجه ه شرای و اقتضائات زمانی -تالش رای تولید ارزشها و منافع مشوتر

ا کشورهای منطقه ،زداکثر سازی نقاط اشترا

و

زداقل سازی یا کمرنگ کردم نقاط افتراق ( ا هر گیری از جامعه ن برام کشورها)
 تالش رای کاهش رقا ت و از میام ردم زمینههای آم تالش یشتر رای اعتمادسازی و ای اد سترهای مشارکت جویانه ر این پایه تالش رای همرا سووواختن قدرتهای زرگ فرا منطقهای و جلد ضووورورت ای اد یک نظممشتر در راستای تأمین منافع مشتر همرانی ( اتحادیه اروپا ،چین و روسیه).
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