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 چکیده

-های استراتژیک ریاست جمهوری، پیش پنلگذاری عمومی ایران که توسط مرکز بررسیی برگزاری همایش سیاستدر راستا

های تخصصی این همایش، به منظور بررسی و استخراج محورهای همایش براساس آراء و نظرات ذینفعان حوزه مذکور برگزار 

آنچه در نگاه   ش سیاست داخلی و امنیتی تدوین شده است.گذاری کشور در بخشود. پژوهش حاضر، در ارتباط با سیاستمی

شده است که نویسنده سعی خواهد داشت، با توجه به این مهم که گیرد گستردگی موضوع ارائهتوجه قرار می نخست مورد

خشی از توانند بزیست میهای دیگر نظیر کارگروه حقوقی و محیطشده در کارگروهبسیاری از نکات و راهکارهای ارائه

صورت تخصصی و ریزبینانه مورد توجه قرار دهند، تمرکز خود را به بخش امنیتی مبذول داشته و های داخلی کشور را بهسیاست

شده های داخلی توجه داشته باشد. امید است نتایج ارائههای انسجامی دولت و حفظ یکپارچگی به سیاستتنها در بخش سیاست

های پیش روی داف عالی پروژه کاری راهگشا باشد. این پژوهش با هدف درک و پیگیری چالشدر این نوشتار در راستای اه

پژوهان و عالقمندان به گذاری امنیتی کشور گردآمده تا از این رهگذر دستمایه مناسبی در اختیار مسئوالن امر، دانشسیاست

چوب تدوینی به دنبال پاسخ به این سؤال است که حوزه مطالعات امنیتی قرار دهد. در واقع، پژوهش حاضر در راستای چار

گذاران چه گذاری کشور در بخش سیاست داخلی و امنیتی کدام است؟ و سیاستهای پیشروی سیاستها و فرصتچالش

 رویکردی را برای مقابله و پاسخ بدان باید اتخاذ کنند؟
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 مقدمه

برآیند تمامی وظایف و کارکردهای دولت در  امنیت ملی است. در واقع، نتأمیوظیفه دولت  در یک نظام سیاسی دموکراتیک

 ایکارخانهگفت که دولت،  توانمیبنابراین  ؛امنیت ملی به مفهوم امنیت تمامی افراد جامعه است تأمینیک نظام دموکراتیک، 

حصول این  منظوربهدولت قرار دارد،  است که محصول آن، امنیت است و همه ابزارها، اختیارات و قدرتی که در اختیار نهاد

و  هاسیاستامنیت ملی بر اساس برداشت و تعریفی که از آن دارند،  تأمینمختلف برای  هایدولتهدف اصلی است. 

و انتظاراتی است که نخبگان  هافرضپیشبنابراین، اتخاذ یک سیاست امنیتی، مبتنی بر  کنند؛میراهبردهای خاصی را تدوین 

که اهمیت نوع نظام سیاسی در تعیین موضوع و  اینجاست کشور در مورد امنیت ملی و موضوع و مصداق آن دارند.سیاسی یک 

نقش را در تعیین سیاست امنیتی و  ترینمهم، ساخت نظام سیاسی حاکم، طورکلیبه. شودمیمصداق امنیت ملی مشخص 

ممکن است تعریف یک نظام سیاسی از امنیت ملی،  بساهچ. بر همین اساس، کندمیتعریف امنیت و تفسیر تهدیدها ایفا 

و  هانظامبروز تهدیدهای مختلفی نسبت به امنیت عمومی افراد جامعه از سوی دولت باشد. از لحاظ تاریخی،  ساززمینه

اند؛ ودهنبامنیت ملی  کنندهتأمینسیاسی، نه تنها  هاینظامسیاسی مختلفی حاکم بوده است که بخش عمده این  هایساخت

تواند امنیت را نرم های سیاسی گوناگون میشده از امنیت در نظامتعریف ارائه. اندبودهبلکه خود از تهدیدات جدی امنیتی 

جانبه و یا تنها وجهی از وجوه آن را مالک عمل قرار دهد. در کنار آن مقتضیات محیطی حاکم بر یک نظام اعم از افزارانه، همه

های امنیتی و تعریف از تهدید ر مسائل اقتصادی، سیاسی، ارزشی و... تأثیر بدون انکاری بر تعیین اولویتداخلی و خارجی نظی

 :بدین ترتیب ذکر کرد توانمیدر تدوین راهبرد امنیتی، عوامل گوناگونی دخیل هستند که آنها را  طورکلیدارند. به

  سیاسی گیرندگانتصمیماندیشه و ادراک ذهنی نخبگان و 

 یط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعهشرا 

  و تحمیالت ناشی از آن المللبیننظام 

  کشور ژئوپلیتیکیموقعیت 

  بلندمدتو  مدتکوتاهاهداف ملی 

در برخی از جوامع که دارای قدرت  البته میزان دخالت هر کدام از متغیرهای فوق در کشورهای مختلف، متفاوت است.

ولی در کشورهایی که قدرت و اهداف ملی، باشد؛ میآن  هایمشیخط کنندهتعیینرهبران،  هایاندیشهشخصی هستند، تنها 

با وجود این، ادراک ذهنی  .گذاردمیامنیتی  هایسیاستکمی بر  تأثیرشخصی رهبران  هایدیدگاه، افکار و اندشدهنهادینه 

 گیرندمی، درباره آن تصمیم کنندمیکه امنیت را درک  نهگوهماننخبگان از امنیت، حائز اهمیت زیادی است. نخبگان سیاسی 

. به همین دلیل درک آنها از امنیت و منابع اطالعاتی تحلیل آنها از این کنندمیامنیتی را تدوین  هایسیاست و بر اساس آن،

پژوهان علوم سیاسی ن و دانشبر آرا و نظرات نخبگانوشتار حاضر نیز بر همین اساس یعنی با تکیهمفهوم، اهمیت بسیاری دارد. 

اهمیت دارد، میزان انطباق اینجا که در  ایالملل در باب امنیت و سیاست گذاری امنیتی نضج گرفته است. نکتهو روابط بین
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باشد،  تربیشو محیط عملیاتی است. هر چه میزان سازگاری تعریف غالب از امنیت ملی، با واقعیت امر  شناسیروانمحیط 

 .خواهد بود تربیشامنیتی مبتنی بر آن تعریف،  هایسیاستیق امکان توف

های استراتژیک خاورمیانه با فارس مرکز مطالعات و بررسیعنوان دبیر گروه خلیجبرابر با آنچه ذکر آن رفت، نگارنده به

می ایران و همچنین افزایی، با دعوت از اساتید و سفرای برجسته جمهوری اسالها، جلسات تخصصی هماستناد به سخنرانی

که  های خویشعنوان نخبگان این حوزه در کنار مطالعات و یافتهالملل بههای پژوهشی دانشجویان دکتری روابط بینگزارش

های متنوع و جدیدی را استخراج دسترس است؛ موارد فوق را با موضوع پژوهش تطبیق داده و دادههمگی در سایت مرکز قابل

ها که تاکنون در علم مدیریت و بازرگانی و در ارتباط با سازمان SWOTو، در پژوهش حاضر با اتکا به روش رنموده است. ازاین

 الملل چندان معمول نیست، کار به سرانجام رسید.کارگرفته شده و استفاده از آن در حوزه روابط بینو نهادها و... به

و سال گذشته جلسات هفتگی و ماهیانه بسیاری را با حضور فارس مرکز مطالعات خاورمیانه طی دگروه مطالعات خلیج

گذاری امنیتی مند از گفتار، نگاه آنان به فضای امنیتی و سیاستاساتید فن برگزار کرده و نویسنده در جایگاه ناظر و بهره

ای کنونی کشور، جمهوری اسالمی ایران را به در قالب این نوشتار به نظم درآورده است. امید است پژوهش حاضر در فض

 پژوهان در حوزه فوق باشد.گذاران و دانشراهگشا و حاوی نکات مؤثر برای سیاست

 روش و فرآیند کار

کارگیری و تطبیق این روش با شک به دلیل ابتکار در بهگردآوری شده است. بی SWOTاین پژوهش با اتکا به روش 

وجود نباید فراموش کرد که تطبیق این روش، ارتقا و طراحی ااینسیاسی، پیشگام و جسورانه است. به علومموضوعات حوز

طورکلی دانش علوم بر و نیازمند جد و کوشش بیشتری است. بههای مورد نیاز جهت افزایش کارآمدی آن امری زمانتکنیک

هایی است که ز فرصتگیری االملل جهت افزایش کارآمدی و تأثیرگذاری نیازمند خالقیت بیشتر و بهرهسیاسی و روابط بین

کند. خارج کردن علوم سیاسی از فضای صرفاً نظری به فضای عملیاتی و اجرایی، مانند برای آن ایجاد می ایرشتهمطالعات بین

های جدید تنیده خویش است. بر این اساس ایجاد قابلیتها، نیازمند شکستن قالب و پوسته محدود و تئوریکِ درهمدیگر رشته

 های متفاوت، نهایتاً به نوآوری در تحلیل و تفسیر منجر خواهد شد.افزایش خالقیت و استفاده از تکنیکدر پژوهش، 

ها و نقشه ذهنی افراد نسبت به موضوع مورد افزون بر این، تالش این پژوهش در استفاده از فعالیت گروهی و تأکید بر تخمین

های افراد متخصص در این حوزه است. بدیهی است تنی بر گفتار و گزارشپژوهش نیز باید موردتوجه قرار گیرد. این نوشتار مب

های فردی آنها باشد و نویسنده دخل و تصرفی در گذاریتواند مبتنی بر تجربیات، مطالعات و ارزشبرداشت ذهنی افراد می

ل ساحت سخت آن و تعبیر قدیمی های ترسیمی آنان نداشته است. برای مثال اکثریت افراد امنیت را معاددهی به چارچوبجهت

آید. نویسنده تمام همّ خویش را برای های نوین امنیت در چارچوب این نوشتار اندک به چشم میرو، رهیافتآن دانستند و ازاین

های ذاریگگیری از آن باشد و اما به قطع نَمی از یَمِ باروها و ارزشدار در بهرهتا امانت دوری جستن از این آفت به کار گرفته

 فردی نگارنده در پژوهش وجود خواهد داشت که به قطع طبیعی است.
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در استخراج  2و همچنین فعالیت گروهی 0، طوفان ذهنی SWOTتر آمد، در این پژوهش از روش طور که پیشهمان

 شده است. هاستفاد های مرکز مطالعات خاورمیانه و گپ و گفت با متخصصان امرها در قالب نشستو ساماندهی داده

 SWOTروش 

های اقتصادی، بازرگانی و فروش، ها و بنگاههای سازمانی، شرکتصورت معمول در تبیین استراتژیدرگذشته به SWOTروش 

اما کارایی و امکانات این ابزار تحلیلی سبب شد (Pahl & Richte, 2112) گرفت ها و... مورداستفاده قرار میتحلیل دستگاه

 ,Özerdem & Bowd) های خود از آن استفاده کنندعلوم انسانی و اجتماعی نیز جهت ساماندهی تحلیل های مختلفحوزه

ها که دولت را شناسیِ سازمانهای جامعه، ضمن آنکه پیوند علوم سیاسی با رهیافت نهادی و همچنین ورود نگرش(2101

الملل نیز تری است و در سطح بینهای کوچکزمانگیرد که در زیرمجموعه خود دارای سامثابه سازمانی در نظر میبه

عرض یا رقیب، همکاری و یا رقابت داشته باشد، استفاده از این ابزارها را هر های هممثابه سازمانکشورها به بایست با دیگرمی

 کند.چه بیشتر توجیه می

اگر  .(Pahl & Richte, 2112) کندأکید میسازمانی تسازمانی و برونبر آنالیز عوامل مثبت و منفی درون SWOTماتریس 

مثابه یک گذاری خارجی را بهبخواهیم آن را نسبت به موضوع و هدف پژوهش انطباق دهیم، یعنی دولت و دستگاه سیاست

بایست روش خود را بر تعاریف ها و تهدیدهایی است؛ میسازمان در نظر بگیریم که دارای نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت

 استوار سازیم:  زیر

تواند از ای است که یک کشور و یا دولت در اختیار دارد و میهای بالقوههای مثبت و تواناییعبارت از داشته :3نقاط قوت

 ها در رسیدن به هدفی مشخص استفاده کند.آن

 سازد.یهای منفی داخلی کشور است که رسیدن به مقصود را برای آن دشوار معبارت از ویژگی :4نقاط ضعف

تواند در رابطه با تحقق اهداف مشخصی در خدمت ها و امکانات بالقوه خارجی )محیطی( است که می: واقعیت5هافرصت

 .کشور قرار گیرد

های یک کشور تأثیر نامطلوبی های منفی خارجی )محیطی( است که بر اهداف و برنامهای از پدیدهمجموعه :6تهدیدها

 .دارد

                                                           
1 Brainstorming 
2 Teamwork 
3 Strengths  
4 Weakness 
5 Opportunities  
6 Threats 
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الملل بوده، مبنی بر شناسایی عوامل مثبت ولیه که بر اساس اطالعات دریافتی از متخصصان حوزه روابط بینهای ااستخراج داده

 SWOTصورت فردی و گروهی در روش و منفی بالقوه داخلی و خارجی صورت خواهد پذیرفت. استخراج این اطالعات به

شوندگان در چهار حوزه نظرات است. بر این اساس، پرسش پذیر است. اما پژوهش حاضر در قالب فعالیت گروهی گردآمدهامکان

 اند:خویش را وارد کرده

  تهدیدات امنیتی جمهوری اسالمی ایران 

 چگونگی مواجه به تهدیدات فوق 

 تبعات احتمالی تهدیدات امنیتی 

 راهکار موردنظر شما 

که، فضای فکری یا به تعبیر روش فوق، نتأمل آگرفته و همچنین قابلهای دریافتی، پژوهش حاضر شکلکه بر اساس داده

شود. آنچه اهمیت دارد این است که نخبگان این حوزه امنیت و گر نسبت به فضا و موضوع دریافت میبرداشت ذهنی تحلیل

تواند پژوهش دیگری را مدد گیرد، استراتژی کنند. که در مرحله بعد که میناامنی را در سطح کالن چگونه تعبیر و فهم می

 های فوق شکل گیرد. منیتی بر پایه دادها

 امنیتی جمهوری اسالمی ایران هایسیاست

گذاری امنیت ملی، هرچند بحثی جذاب و روشنگر است، اما نباید از ذهن دور داشت که این مهم بدون بررسی روندهای سیاست

هر دوره با عنایت به نگاه نخبگان سیاسی  گذاری امنیتی درهای قبل عبث خواهد بود. سیاستعنایت به مسیر طی شده در دهه

امنیت ملی است که برای  تأمینهدف هر کشوری  ترینمهمبر اساس مطالب فوق گذاران به مقوله امنیت بوده است. و سیاست

داخلی و خارجی جمهوری اسالمی ایران نیز  هایسیاست. هدف نهایی در شوندمیرسیدن بدان، به اقدامات مختلفی متوسل 

امنیتی داخلی و خارجی ایران هم متغیرهای مختلف مؤثر بوده  هایسیاست گیریشکلامنیت ملی است. بدون تردید در  ینتأم

امنیتی جمهوری اسالمی ایران را  هایسیاستاز پیروزی انقالب اسالمی است. سؤال این است که  متأثرزیادی  که تا حد

امنیتی  هایسیاستنظراتی که در بررسی تحوالت  ترینمهمیکی از ؟ تبررسی کرد و تحوالت آن را دریاف توانمیچگونه 

رشد »، «محور حفظ»، «بسط محور»دوره  چهاررا بعد از انقالب اسالمی به  هاسیاست، این شدهعرضهجمهوری اسالمی ایران 

 کرده است. بندیو دوره نوین تقسیم« محور

تاجیک در سمینار توسعه و ولی  محمدرضاط سعید حجاریان و نظری توس صورتبهاولین بار گانه نخست، تقسیم سه

اساس این نظریه، جمهوری اسالمی ایران از آغاز پیروزی  برت. الریجانی هم در این زمینه مطالبی را مطرح کرده اس محمدجواد

 برمحور انقالب اسالمی در سیاست خارجی خود، سه مرحله را پشت سر گذاشته است. در مرحله اول، گفتمان بسط 

جمهوری اسالمی ایران غالب شد که در آن، حفظ جمهوری اسالمی ایران در گرو بسط آن تلقی شده و امنیت،  هایگیریجهت
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بلکه  ؛از امنیت ملی بحث کرد تواننمی اصوالًتلقی گردید. بر اساس این نظریه، در دوره بسط محوری  کارانهمحافظهمفهومی 

م است. با آغاز جنگ تحمیلی، این گفتمان جای خود را به گفتمان حفظ محور داد که بر اساس اولویت اصلی، امنیت جهان اسال

. این نظریه، گیرندمیدر این دوره شکل  «ام القرا»مانند  هایینظریه. شد برخوردارآن، حفظ نظام از اهمیت و اولویت اصلی 

. این گفتمان تا پایان جنگ، همچنان بر داندمیری حفظ جمهوری اسالمی ایران را به خاطر حفظ مصالح جهان اسالم ضرو

نظام است. بر اساس این گفتمان، بسط نظام  گیریتصمیمذهنیت نخبگان سیاسی جمهوری اسالمی ایران غالب بوده و مبنای 

ی است و که اولویت اصلی آن در توسعه اقتصاد گیردمیگفتمان جدیدی شکل  تدریجبهدر گرو حفظ نظام است. با پایان جنگ، 

، الگوی موفق «توسعه ملی». بر اساس این گفتمان، الگوی موفق شودمیامنیت ملی بر اساس متغیر توسعه، تعریف و تبیین 

بنابراین امنیت، مبنای  ؛بستر مناسب برای پیشبرد امر توسعه، چیزی جز امنیت نیست استراتژی امنیت ملی هم خواهد بود و

و  پیداکردهامنیتی جنبه داخلی  تأکیدات واهد بود. از دیدگاه این نظریه در گفتمان رشد محور،توسعه و توسعه هم مبنای امنیت خ

 .باید از درون به دنبال توسعه باشیم

فوق تبیین  بندیتقسیمامنیتی جمهوری اسالمی ایران را بر اساس  هایسیاستتحوالت  تواندمی کهایناین نظریه با وجود 

 های فوقدورهکه طی  رسدمی. به نظر کندمینظام جمهوری اسالمی غفلت  هایمشیخطاکم بر ولی از روح اصلی ح ؛نماید

در طول بیست سال  تردیدبیامنیتی جمهوری اسالمی ایران، علقه های ایدئولوژیک حاکم بوده است.  هایسیاستهمواره بر 

است و اگر حتی تحوالت گفتمانی مذکور را  فتهگرشکلامنیتی ایران با محوریت ایدئولوژی  هایسیاست ابتدایی انقالب،

تحوالت،  باوجوداینایدئولوژیک بوده است. این امر بدین معناست که  هایگرایش الشعاعتحتبپذیریم، هر سه گفتمان همواره 

تاریخی بلکه واقعیت امر و تجربه ؛ گذشته سخن گفت هایسالامنیتی کشور در طی  هایسیاستاز تحولی اساسی در  تواننمی

متمادی پس از پیروزی انقالب اسالمی و در هر سه دوره مذکور، نگرش کلی حاکم بر  هایسالکه طی  دهدمینشان 

 هایبر اساس دیدگاه فوق، سیاست .ستا ماندهباقی تغییربی، غیراساسیتحوالت مقطعی و  رغمعلیامنیتی ایران  هایسیاست

 :از اندبارتعهستند که  هاییمشخصهایدئولوژیک دارای 

  تفکر ملی جایبهتفکر فراملی 

  المللبینرویارویی با نظام 

  عینی هایواقعیتو درک  بینیواقععدم 

 در سیاست خارجی ناپذیریانعطاف 

  خواهیاستقالل درافراط 

  از امنیت ملی افزاریسختبرداشت 

 به اهمیت عوامل اقتصادی توجهیبی 
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  به نفع امنیت ملی المللیبین هایرقابتعدم استفاده از 

 تدریج گرا( خواهیآرمان جایبهدفعی گرا ) گراییآرمان 

 عدم تناسب اهداف ملی باقدرت ملی 

 ( گراییذهنتفسیر امور عینی بر اساس باورهای ذهنی )مفرط 

ساس آن امنیت ملی و منافع ملی دارد و بر ا فوق باشد، تفسیر خاصی از هایمشخصهامنیتی که دارای  هایتردید سیاستبی

فوق در  هایمشخصهاز مثبت و یا منفی بودن  نظرصرف. کندمیداخلی را تدوین  تفسیر خاص است که چنین سیاست خارجی و

 آیندمیبزرگی به میدان  هایداعیه با عموماًیک سیاست امنیتی، این امر تا حد زیادی نتیجه طبیعی هر انقالبی است. انقالبات 

و این اهداف ایدئولوژیک، در ذهنیت نخبگان و  شودمیایدئولوژیک بر ذهن رهبران و نخبگان آن  و همین امر باعث غلبه تفکر

 .دهندمیکه آنها را بر هر هدف دیگری اولویت  کندمیمردم چنان تقدسی پیدا 

رفت. این  جانبه گرا و همسوئی با تحوالت جهانی پیشهای همهدر اواخر دهه هفتاد رویکرد امنیتی کشور به سمت دیدگاه

آن را گفتمان توسعه نامید که عالوه بر دارا بودن  توانیبلکه م بود؛نه حفظ محور، نه بسط محور و نه رشد محور گفتمان 

. گفتمان نوین به دنبال کندیم دی( بر عناصر و متغیرهای دیگری نیز تأکدیجد ریگانه مذکور )با تفسسه یهاگفتمان یهایژگیو

 یهایشکل گرفت و به دنبال تغییر و نگرش ما از خود و دیگران است و تلق یالمللنیجتماعی داخلی و بتحول شرایط سیاسی، ا

گفتمان نوین  یریگکه با گفتمان سنتی در تضاد است. عوامل مختلفی در شکل کندیجدیدی را از خود و دیگران ترسیم م

مختلف سیاسی داخلی و  یهاانیذاشته است که از سوی جربر جامعه گ یادهیآن، آثار عد یریگ)توسعه( نقش داشته و شکل

امنیتی سنتی و نوین، هرکدام بر  یهاکه گفته شد، گفتمان یطورمتفاوتی مواجه شده است. همان یهاخارجی با واکنش

مان نوین ویژگی گفت نیتراستوار هستند که در حال حاضر در درون جامعه وجود دارند. مهم یترگفتمان سیاسی و فکری کالن

عمدتاً از  همامنیت ملی این است که گفتمانی است در درون نظام و از مبانی فکری انقالب اسالمی تغذیه نموده و حاملین آن 

 .هستند کردهلینیروهای انقالبی و تحص

اهان توسعه به امنیت ملی، سیاست و قدرت، خو یافزارگفتمان نوین از امنیت تعریف همه سو نگر داشته و با رویکردی نرم

از خودی و دیگری و مشروعیت نظام  فیکردن حاشیه آن است. این گفتمان با ارائه تعریف و بازتعر ترکیدادن متن جامعه و بار

بنابراین، هدف گفتمان نوین،  ؛و کاستن از میزان دیگرهاست هایمبنای ایجاد اعتماد دوباره، خواهان افزودن بر دایره خود بر

و  هاستتیها و واقعاین گفتمان در پی پل زدن بین آرمان. تر کردن متن آن استافزون حاشیه و فراخکردن روز ترکیبار

ها در جامعه پرداخته و ارزش فی. بر این اساس به بازتعرداندیو تدریج گرایی غیرممکن م ینیبها را بدون واقعرسیدن به آرمان

ها، تعریف دیگری ارائه نموده و امنیت را ه است به همین دلیل از ارزشانقالب با فضای جدید جامع یهاخواهان تطبیق ارزش

ولی  طور که گفته شد، گفتمان سنتی برداشتی اخالقی از وظایف دولت داشت،. همانکندیباالترین ارزش جامعه معرفی م

گفتمان نوین در . داندیجامعه م رشد اعضای زمینه بقا و نیوظیفه حکومت را امنیت و تأم نیترو مهم نیتریگفتمان نوین درون
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مبنا قرار داده و در تعریف تهدید به عوامل  را« هاتیواقع»و برای تعریف خود،  کندیارائه م یتریمورد تهدیدها هم تعریف واقع

 .دهدیم یترشیداخلی و عینی تهدیدکننده اهمیت ب

پژوهان این حوزه هنوز قالب سخت قدرت را و دانش جالب توجه آنکه با گذشت دو دهه از حاکمیت سه تفکر نخست، نخبگان

که  کنند؛دهند و تعاریف نوین را در حاشیه و مقطعی تعبیر میهای امنیتی جمهوری اسالمی مدنظر قرار میدر تعریف سیاست

 شده کامالً مشهود است.های گردآوریاین مدعا در قالب داده

 ی ایرانگذاری امنیتی در جمهوری اسالمهای سیاستچالش

ای دارد فهم الملل آنچه در گام نخست اهمیت ویژههای علمی و نظری در حوزه علوم سیاسی و روابط بینبا توجه به دریافت

مشترک از منافع ملی و در ادامه آن دریافت مشترک از تهدید و تهدیدات امنیتی است. برای بسیاری از کشورها که مرحله اول 

شود و برای برخی دیگر آب و امنیت اند امروز رفاه شهروندانشان اولویت امنیتی آنها محسوب میدهو دوم امنیتی شدن را گذران

 گیرند.غذائی در این جایگاه جای می

اصلی مسائل امنیتی جمهوری اسالمی ایران، فقدان اجماع عمومی در بین نخبگان در مورد  یهااصوالً یکی از مشخصه

متعدد و متضادی درباره  یهاافتی. به همین دلیل، رههاستیریپذبینیتی، تهدیدها و آسام یهااستیمفهوم امنیت ملی، س

طی دو دهه گذشته و  گذارندیم ریها و اهداف وجود دارد که عوامل مختلفی بر این شکاف گفتمانی تأثامنیت، تهدیدها، ارزش

 فکری مختلف، یهاانیا و نیروهای سیاسی و جرهدهه اول، عوامل مختلفی موجب وحدت نسبی نیروها شده و گروه ژهیوبه

اند. عوامل بوده رگذاریمجال ظهور پیدا نکردند. عواملی مانند: تفکر ایدئولوژیک، تهدیدات بیرونی و درونی در این زمینه تأث

دی فضای جدید مؤثر بوده است. از لحاظ فکری، همچنین نظرات جدی شیدایفکری، سیاسی و اقتصادی مختلفی نیز در پ

کاهش نسبی تهدیدات خارجی نسبت به  همگذشته، در تضاد است. از لحاظ سیاسی  یهامطرح شد که با بینش حاکم در سال

سیاسی به نقاط اختالف خود، موجب ظهور  یهاامنیت ملی جمهوری اسالمی و تمرکز بیشتر بر مسائل داخلی، توجه گروه

همواره عامل  یخارج دی، وجود تهدکندیم دیطور که میشل دش تأکانزمینه مسائل امنیتی شده است. همر نظرات مختلف د

و اقتصادی بوده است و با رفع این تهدید، اختالفات درونی در  اجتماعیمهم و مؤثری در وحدت داخلی در ابعاد سیاسی، فکری، 

 .کندیجامعه شدت پیدا م

ن داد نیز برداشت از واژه امنیت در گفتمان عالی کشور نظران نشاو برابر با آنچه پژوهش حاضر بر مبنای گفتگو با صاحب

ترین معضل امنیتی کشور را عدم درک واحد از مفهوم امنیت و در ادامه شوندگان مهمهمان تهدیدات امنیتی خارجی بود. پرسش

المللی در همسایگی نای و بیهای منطقهگرایان در حاشیه مرزهای کشور و نیز حضور قدرتآن وجود بازیگران فراملی و افراط

های نظامی و جمهوری اسالمی تعبیر کردند. عاملی که خود باعث باال بردن حساسیت کشور به این امر و نیز تخصیص هزینه

شده به رهیافت امنیتی ایران به اما بخش مهمی از انتقادهای مطرح درنتیجه تخصیص بودجه جاری کشور به این امر است؛

العمل نسبت به آن اختصاص پیدا کرد. به این معنا که متخصصان امر یکی از ایرادات اصلی سبخش درک از بحران و عک
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ریزی برای به حداقل جمهوری اسالمی ایران را عدم توجه یکسان به عوامل تهدیدآفرین داخلی و خارجی و در ادامه آن برنامه

 رساندن خطر بروز بحران در آینده تعبیر کردند.

 ناخت از موضوعبخش نخست: مرحله ش

گذاری امنیتی جمهوری اسالمی آید را مورد تأکید قرار داده و چالش پیش روی سیاستشوندگان مواردی که در ادامه میپرسش

نگارنده دخل و تصرفی در آنچه به  کهایران را عدم درک درست و واحد از تهدیدات امنیتی تعبیر کردند. نکته حائز اهمیت آن

بوده را نداشته و اینکه تعداد بیشتری از امنیت سخت را به تعبیر دیروز  ...تعبیر متخصصان و پژوهشگران از امنیت، ناامنی و 

 تأمل است.اند، قابلتوجه بودههای نوین از امنیت بیموردنظر داشته به تعابیر و تعریف

 

 .ا. ایران کدام استتهدیدات امنیتی پیش روی ج

 عدم وجود توافق میان تصمیم گیران عالی کشور در مورد نگاه به معضالت امنیتی کشور؛ 0

دارند و های اقتصادی مبذول میهای فرهنگی، برخی دیگر فعالیتبرای مثال برخی اولویت را به فعالیت

 کنند.حال هر دو گروه تهدید خارجی را اولویت اولی معرفی میدرعین

 ها و نهادهای درگیر با درک و شناخت تهدیدات امنیتیتعدد سازمان 2

 و تعدد متولیان امر

 گیرندگانتهدیدزدایی و تهدیدزایی گفتار و اعمال دولتمردان و تصمیم 3

های امنیتی کشور و درنتیجه عدم هماهنگی عالی میان عدم توافق مسئوالن عالی کشور روی اولویت 4

 ربط دستگاهی زی

های امنیتی کشور به لحاظ تقسیمات جغرافیائی و تعیین بندی مشخص و درست چالشعدم وجود تقسیم 5

 برنامه منسجم برای مواجهه با آنها

 باشندعدم توجه به معضالت داخلی که ظرفیت تبدیل شدن به بحران امنیتی را دارا می 6

 بخش دوم: چگونگی مواجهه با آن

و آنچه با شنیدن  اند؛را تهدیدات خارجی جمهوری اسالمی ایران در این مقطع زمانی معرفی کردهشوندگان اولویت خود پرسش

نوعی تائید گفتار متخصصان امر است شود، همانا تهدید خارجی است که این بهواژه تهدیدات امنیتی در ادبیات عامه استیفاد می

ریزی برای تهدیدات بالفعل و بالقوه داخلی یجه برای رفع و برنامهپندارد درنتکه ادبیات رایج در جامعه تهدید را خارجی می

 ریزی مشخص وجود ندارد و اگر مبارزه و دفع آفات امنیتی هم هست صرفاً واکنش به معضل موجود است.برنامه

در دستگاه  بندی درست مناطق و درنتیجه نگاه خاص به آنهاهای مورد تأکید متخصصان عدم تقسیمترین دغدغهیکی از مهم

طور مشخص وجود های دولتی بهبندی در ادارات و سازمانامنیتی کشور است. این تقسیم
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بندی امنیتی مناطق پیرامونی ایران بر اساس شده تقسیمدارد، برای امر تجارت و یا مبادالت سیاسی، اما آنچه کمتر دیده

ود است اما تأثیر آن را در ادبیات امنیتی و سیاسی کشور کمتر بندی موجتهدیدات امنیتی و منافع ملی ایران است. این تقسیم

که این خود گواه توجه اندک به این مقوله است. در ادامه مناطق و موضوعاتی که اولویت امنیتی ایران را دربر  شاهد هستیم؛

 گیرند با تأکید بر گفتار ارائه خواهند شد.می

 

 بندی مناطق و موضوعاتتقسیم  

از  های مختلفیدار با کشورهای غربی بر سر این موضوع بخشای ایران و مذاکرات دامنهبرنامه هسته ایهچالش هست 0

 سیاست و اقتصاد را در ایران تحت پوشش خود قرار داده است.

های ایران در منطقه و جهان به نتایج این مذاکرات، در کنار ها و کنشمنوط شدن تمامی برنامه

یه پیکره نظام سیاسی و اقتصادی کشور تبعات متفاوتی برای کشور در بر داشته های متعدد علتحریم

 است.

وتوان دستگاه دیپلماسی را معطوف به خودکرده و از سوی دیگر در درگیر شدن ایران در مذاکرات تاب

آستانه تحوالت مهمی که در منطقه در حال وقوع است درگیری ایران با کشورهای غربی سایر 

کند. کمترین تأثیر این تر میای را برای جوالن دادن در حیطه منافع ایران مشتاقمنطقههای قدرت

 ای و سهم خواهی آنها در حوزه نفوذ ایران است؛های کوچک منطقهمذاکرات وارد بازی شدن قدرت

 دار و بلندمدتی برای ایران داشته باشد.تواند تبعات امنیتی و سیاسی دامنهکه این موضوع می

شده و یا حداقل شنیده نشده که با عنایت به درگیری دستگاه دیپلماسی به موضوع هسته و متر دیدهک

های دیگر کشور به تقسیمات سیاسی و امنیتی توجه ویژه مبذول دارند تا سایر مذاکرات آن، بخش

قابلیت که  ای از توان ایران در منطقه مطمئن شده و آن را چندبعدی تصور کنند؛های منطقهقدرت

 حل چند موضوع را همزمان دارا باشد.

2  

ها و رویکرد امنیتی چالش

 ایران در عراق

 

عنوان همسایه غربی ایران به دالیل متعدد تاریخی، ژئوپلیتیکی و... همواره در صدر سناریوی عراق به

های متعدد در های اخیر و تنشهای اخیر قرار داشته است. وجود دو جنگ در دههامنیتی ایران در دهه

حاشیه مرزها و همچنین تهدیدات امنیتی پس از اشغال این کشور توسط امریکا و سقوط دولت صدام 

صورت خاص متوجه این منطقه گردد. برخی باعث شد توجه دستگاه سیاسی و امنیتی کشور به

قوط اند. علیرغم سمعتقدند حاشیه شرقی مرزهای ایران فدای اهمیت ملموس مرزهای غربی شده

بینی پذیر شدن اقدامات دولت مرکزی برای دستگاه دیپلماسی کشور اما وجود دولت صدام و پیش

بازیگران فراملی و بدون دولت در این منطقه ساختارهای امنیتی کشور را درگیر نوع جدیدی از 

گران های قومی و نژادی در عراق و وجود بازیهمه وجود چالشسناریوهای امنیتی کرده است. بااین

ریزی بازی های خارجی دستگاه دیپلماسی کشور را ملزم به انتخاب و طرحساختارشکن در کنار قدرت

 هوشمندانه در این منطقه کرده است.

تواند گیری ساختار جدید دمکراتیک در عراق میبر شکلبر اساس سناریوی ملحوظ، ایران با تکیه

های برهم ست آورد اما این در حالی است که مؤلفهد امتیاز خود را در بازی قدرت در این کشور به
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 زننده نظم موجود در عراق و سوریه وجود دارند.

 

 

3 

 

 

 

های پیش روی چالش

 ایران در مرزهای شرقی

رو صدمات ها به سمت مرزهای غربی بوده و ازاینتمرکز و رجحان سیاست خارجی ایران طی ده

های مرزهای شرقی را تجربه کرده است. از بحرانسوی بسیاری در دیپلماسی خود نسبت به آن

امنیتی ناشی از استقالل پاکستان، حمله شوروی به افغانستان، جنگ داخلی در افغانستان و حمله 

گریبان بوده بههای امنیتی حاشیه مرزهای شرقی خود دستامریکا به این کشور ایران همواره با چالش

ای که امروز این گونهل مرزهای خود نیز احساس کرده است. بهها را در داخو اثرات منفی این تنش

گونه نگرانی تبدیل به یکی از معضالت بزرگ پیش روی ایران شده است. این معضالت را این

 بندی کرد:توان دستهمی

 ثباتی سیاسی و امنیتی همسایگان شرقیبی .0

 های افراطی سلفیگیری و قدرت گیری گروهشکل .2

 ایمنطقه راهای فحضور قدرت .3
های افراطی در کنار سابقه حضور گیری گروهعدم وجود ثبات در افغانستان و پاکستان و نضج

 های معنادار امنیتی را به صدا درآورد.تواند برای هر کشور همسایه عالمتنیروهای خارجی می

دارد و میت کصورت رسمی و اعالمی تنها بخشی از خاک خود را تحت حادر افغانستان دولت به

های هویتی و قومیتی در جای خاک خویش ندارد و از سوی دیگر بحرانسیطره ملموسی بر جای

پاکستان در کنار جنگ قدرت این کشور را به صحنه منازعات چندالیه تبدیل کرده که محمل 

جود در افغانستان عدم وهای تندرو و تبهکار فراهم آورده است. مناسبی برای فعالیت و مقبولیت گروه

تن  1511تن به  2211دولت مقتدر و مسلط و وجود مشکالت اقتصادی فراوان، تولید مواد مخدر را از 

افزایش پیدا است و تمام  شدتبهافزایش داده است. همچنین ترانزیت مواد مخدر و روند مهاجرت 

مشکالت کند که عالوه بر بزرگ افغانستان، سرایت می ههمسای عنوانبهاین مشکالت به ایران 

 اقتصادی، اجتماعی، پیامدهای منفی امنیتی مهمی نیز برای ایران به همراه آورده است.

های افراطی مذهبی در حاشیه مرزهای ایران چالش امنیتی هدفمندی از سوی دیگر، گسترش جریان

 را علیه ایران آغاز کرده و تمامی مدار شرقی مرزهای ایران را مشغول خودساخته است. این عامل

ثباتی در حاشیه مرزها و همچنین برهم زدن انسجام ملی مذهبی در داخل مرزها توان ایجاد بی

 های مرزی را دارا است.خصوص استانبه

های مرکزی در افغانستان و های مشترک با دولتنامهمقابله با ترانزیت مواد مخدر، امضای تفاهم

تواند تبعات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میهای پاکستان برای توسعه روابط دوستانه و همکاری

 مدت و بلندمدت داشته باشد.امنیتی معناداری را برای جمهوری اسالمی در میان

تواند از سوی مرزهای ایران میآموزی به مردم بومی منطقه در آنزائی و مهارتگونه که اشتغالهمان

یه ایران جلوگیری نماید. با سوی مرزهای ایران و گسترش خشونت علجایی جمعیت بهجابه

های کشورهای هدف رویکردهای امنیتی جمهوری آموزی و کمک به ساخت زیرساختمهارت

 اسالمی بدون کاربرد نظامی تأمین و در کنار آن چهره منفی از ایران در اذهان برجای نخواهد ماند.

 جویانه باشد.مچنین صلحشود رویکرد ایران در حاشیه مرزهای شرقی مشارکتی و هلذا پیشنهاد می
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 ترینعمده

مشکالت امنیتی ایران در 

 فارس:خلیج

 

 

 

 

 

 

 

شده است که با ای واقعترین تولیدکنندگان انرژی در جهان در منطقهعنوان یکی از اصلیایران به

از شده گاز طبیعی مطمح نظر بسیاری سوم ذخایر اثباتشده نفت و یکتسلط بر دوسوم ذخایر اثبات

فارس بر کسی پوشیده نیست و بازیگران دولتی و غیردولتی قرارگرفته است. اهمیت ژئوپولتیک خلیج

ای و استمرار این حضور به دالیل گوناگون گواه این مدعا است. برای منطقه های فراحضور قدرت

ای داشته ویژههای امنیتی امریکا جایگاه فارس همواره در استراتژیمیالدی خلیج 0921مثال از دهه 

فارس و نیز گیری ترتیبات امنیتی پایدار و عدم توافق میان کشورهای حاشیه خلیجاست. عدم شکل

 های امنیتی ایران است.ترین چالشگسترش حضور امریکا در آن از اصلی

المللی جایگاه بین قرار است:های امنیتی ایران از این اهمیت این منطقه در چارچوب سیاست

 گیری ترتیبات اقتصادی و امنیتیهای بزرگ به آن؛ و ممانعت از شکلارس و توجه قدرتفخلیج

 ترهای کوچکپذیری قدرتو آسیب ایهای منطقهعدم وجود توازن قدرت میان قدرت .0

ای نظیر بحران مشروعیت و اقتدار در کشورهای حاشیه جنوبی های عدیدهوجود بحران .2
 فارسخلیج

الذکر، جمهوری اسالمی ایران در پیش برد اهداف خود رد این منطقه فوقهای با توجه به چالش

تواند به دالیل متعدد که خراج از توان و چندان کارآمد و مؤثر رفتار نکرده است. عدم موفقیت می

الگوی عملی ایران باشد اما آنچه مشخص است نتیجه در دسترس ایران است. عدم توفیق در افزایش 

های اقتصادی، نظامی و امنیتی نامهها و توافقنامهنبه و چندجانبه و امضای تفاهمهای دوجاهمکاری

تواند در این راستا تعبیر و تبیین شود. ایران پس از حضور نظامی امریکا سیاست خود را بر مبنای می

های کشورها با امریکا و متحدان آن قرارداد که در چارچوب پیشگیری از ارتقای سطح همکاری

هایی نیز مدت و بلندمدت هزینهگو است اما در میانمدت پاسخلیل این سیاست در مقطع کوتاهتح

 برای دستگاه دیپلماسی کشور به همراه خواهد داشت.
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 ترینعمده

 مشکالت

جمهوری اسالمی ایران 

 در آسیای میانه

 و

 قفقاز: 

 

 

 

 

کارانه در این منطقه که رویکردی فراملی های تبه: روند رو گسترش فعالیتیافتهسازمان جرائم

خصوص کشورهای همسایه را تحت تأثیر قرار خواهند داد. آنچه در مناقشات دارند امنیت منطقه و به

ها و در ادامه آن تضعیف دولت مرکزی های این گروهمسلحانه در قفقاز شاهد هستیم به دنبال فعالیت

 اند از:است. این جرائم عبارت

 د مخدر:تجارت موا .0

المللی ترانزیت مواد مخدر تولیدشده در هاست که تبدیل به کریدور بینآسیای مرکزی و قفقاز مدت

مخدر در جهان از مسیر روسیه به  درصد از مواد 12افغانستان شده است. در حال حاضر نزدیک به 

 رسد.بازارهای غربی می

 قاچاق سالح: .2

پیماید؛ قاچاقچیان اسلحه از شمال به جنوب رب را میبرخالف تجارت مواد مخدر که مسیر شرق به غ

های کنند. امروز چالشتجهیزات روسی را به اوکراین و بالروس و ازآنجا به سایر مناطق عرضه می

امنیتی که در اکراین شاهد هستیم و وجود سالح در دست مردم عادی و ناتوانی دولت مرکزی از خلع 

 اسی در این منطقه شده است.سالح عمومی تبدیل به یک فاجعه سی

باغ تا آبخازیا و سایر نقاط نشان از ثباتی در جنوب قفقاز از قرهبی :های قومی و سرزمینیتنش
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ثباتی در این مناطق دارد. مناقشات قومی بسیاری از ساختارهای اقتصادی، ای بیوجود عوامل ریشه

 یافته شده است.سازمان صنعتی و فرهنگی را از بین برده است و باعث گسترش جرائم

های خود سطح بحران را از یک چالش برجسته شدن هویت قومی و ناتوانی دولت در بازنمائی ارزش

ضرورت دار تبدیل کرده است. جمهوری اسالمی ایران نیز با توجه بهرفع به یک بحران دامنهقابل

نیازمند توجه به چارچوب بحران در ای خود یافت به اهداف عالی منطقه زدایی در منطقه برای راهتنش

های خود تمامی زوایای امر را لحاظ گسیختگی آن دارد. تا در اتخاذ سیاستمنطقه و نیز دالیل از هم

گیری سیاسی را به حداقل برساند. تا از ادامه بحران به چارچوب سیاست خارجی و اشتباه در جهت

های به امتیاز برای خود سازد. چراکه ویژگی آورده و این بحران را تبدیلخود جلوگیری به عمل

 ای و همگونی قومی ایران این توان را به نسبت سایر بازیگران برای او به همراه دارد.منطقه

ایران همواره اعالم کرده است تالش برای نظامی کردن منطقه و ایجاد زمینه برای حضور بازیگران 

بایست در برای مردم منطقه به همراه آورد. ایران میتواند امنیت پایدار و توسعه را خارجی نمی

های های مشترک با کشورهای منطقه اولویتچارچوب عمل نیز با ارائه یک فرمول بر مبنای اولویت

گیری ترتیبات امنیتی خالف منافع ملی خود را نسبت به سایر بازیگران لحاظ کرده و از امکان شکل

 د.خود در آینده جلوگیری به عمل آور

 

 بخش سوم: تبعات احتمالی

شوندگان روی آن تأکید داشتند، عدم وجود بازی هوشمندانه و اتفاق پرسشترین عواملی که اکثریت قریب بهیکی از مهم

هایی ترین دغدغهدار از سوی بازیگران داخلی در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی است. یکی از مهمچندوجهی و مدت

حال برای ایران است که این را یک عامل مثبت و درعین« برهم زننده بازی بودن»شد الصاق صفت  که روی آن تأکید

تواند های ایران در منطقه و جهان تعبیر کردند. کاهش سطح اعتماد به بازی سیاسی ایران میای منفی برای ادامه سیاستمؤلفه

المللی برای ای و بینهای ایران در حوزه منطقهاینکه فعالیتهای سیستم داشته باشد، تبعات منفی روی سطوح دیگر فعالیت

های سازنده را برای جمهوری اسالمی تواند دامنه فعالیتهای دیگر تعبیر شود، خود میبرای فعالیت« پوشش»مثال در اقتصاد 

المللی باعث کاهش زه بینها برای هر دولتی موجود است اما الصاق این صفت در حوبه حداقل برساند، این دست از فعالیت

تر ترند خواهد شد و بازیگران بزرگپذیرتر و محتاطتر که آسیبسطح اعتماد به این بازیگر در مواجهه با بازیگران کوچک

امتیازات بیشتری برای همراهی مطالبه خواهند که در نهایت هزینه فعالیت برای جمهوری اسالمی را باال و باالتر خواهد برد. 

 قرار ذیل است.عات احتمالی که نتیجه تصمیمات اشتباه و محاسبه نادرست هستند و تأکید قرار گرفتند بهبرخی تب
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 تبعات احتمالی تصمیمات

 تبدیل سود به هزینه 0

برداری های موجود برای بهرهکه بر این اساس ظرفیت های اصلی شناخت نادرست و همچنین محاسبه اشتباه است؛یکی از دغدغه

 کند.تبدیل به هزینه در آینده می را

مدت، سود سرشار اقتصادی در میان و بلندمدت و در ادامه حوزه نفوذ سیاسی را از برای مثال با تصمیمات اشتباه سیاسی در کوتاه

سناریوی  ریزی وهای آنی باشد و سیستم سیاسی به دلیل نداشتن برنامهتواند درنتیجه بحرانکه این تصمیمات می دهیم؛دست می

 های آینده برای فعالیت را مسدود سازد.العملی اشتباه راهشده، با عکساز پیش طراحی

 هزینه کرد اشتباه 2

تواند در ادامه موجبات معضالت های نادرست میها و حوزهگذاری روی گروهبا عدم وجود شناخت و تعیین اشتباه اهداف، سرمایه

 رد.تری را برای سیستم فراهم آوسنگین

 توجه به جمعیت ناراضی داخلی 3

تجربه عراق ثابت کرد، بخشی از جمعیت توانائی این را دارند که در شرایط بحرانی میان بد و بدتر گاها بدتر را به نشانه اعتراض به 

 ر باالست.گاه برای جمهوری اسالمی عملی نشود اما ضریب خطر آن بسیاتواند هیچشرایط خود انتخاب کنند. این سناریو می

 های امنیتیهای مرزی به بهانهگذاری در استانعدم سرمایه 4

های گذشته تعبیر و تعریفی قابل دفاع داشته باشد اما با افزایش مهاجرت به مرکز و افزایش توانست در سالاین برداشت می

ین تعبیر دیگر جایگاهی قابل دفاع نخواهد یافته انشانگان نارضایتی در مردم این مناطق و گسترش قاچاق و دیگر جرائم سازمان

 داشت.

ها توسط مردم، او گفت های شهر منع کردند، به بهانه تخریب گلتعبیر یکی از اساتید: آقای کرباسچی را از کاشتن گل در میدان

های مرزی باید در استانگذاری را کارد تا مردم یاد بگیرند گل برای تماشا و لذت بردن همه است. حال این سرمایهقدر گل میآن

ای به حداکثر رسیده و جمعیت ناراضی نارضایتی کمتری تا درک از مفهوم ملی و سیطره دولت ملی در مناطق حاشیه صورت داد

 سوی مرزها را کاهش دهد.تواند در ادامه اقبال به مناطق هم قوم در آندرگذر زمان احساس کنند. این مهم می
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 ائه راهکاربخش چهارم: ار

هایی که لزوم آن را مورد تأکید قراردادند و تأکید مجدد بر شناخت از بندیمتخصصان با عنایت به تعریف از تهدید و تقسیم

ترین راهکار را ارتقا شناخت و چندوجهی حرکت کردن تهدیدات در سایر مناطق جغرافیائی مؤثر بر دامنه امنیتی ایران، مهم

 قرار زیر هستند. ها استیفاد شد بهیتی کشور دانستند. برخی از مواردی که از این صحبتدستگاه دیپلماسی و امن

 

 با وجود این تهدیدها، چه باید کرد

 های اثرگذار بر منافع ایرانهای کارشناسی متبحر برای بازنمائی بحرانتشکیل گروه 0

 داشته باشند، از اهمیت بسزایی برخوردار است،که در گام نخست تعریف از بحران به صورتی که همگی روی آن توافق 

 زا، در داخلتوجه به عوامل بحران 2

 ریزی برای رفع و یا تعدیل این عالئم و نشانگانشناسایی آنها و برنامه

ارا شناخت مناطق جغرافیائی در درون و بیرون مرزهای جمهوری اسالمی که قابلیت اثرگذاری امنیتی و برهم زنندگی ثبات را د 3

 هستند.

 زا در خارج از مرزهاشناسایی عوامل بحران 4

های مبارزه با این عوامل و مدیریت آنها یافت شود که در دایره زمانی دستگاه سیاسی و و به تفکیک موارد، با بررسی دقیق راه

 امنیتی کشور حداقل غافلگیری را داشته باشد.

 حل سیاسی ندارندها راهبحران زا؛ تمامیسیاسی ندانستن تمامی عوامل بحران 5

 شود.های داخلی و خارجی میاین شامل بحران

 پذیر منطقههای کوچک و آسیبها با قدرتافزایش سطح همکاری 6

 ایهای منطقهبدون ایجاد حساسیت در سایر قدرت

 ها در کشورهای دیگر نظیر افغانستانکمک به ساخت زیرساخت 2

سوی مرزهای ایران و در بلندمدت کاهش ت باعث افزایش اشتغال و درنتیجه کاهش تحرکات جمعیتی بهمدمدت و کوتاهکه در میان

 های ایران در این کشورها خواهد شدسطح حساسیت منفی نسبت به سیاست

ن تفکر در های مهم بازی سازنده قدرت در منطقه است و بدون لحاظ کردن ایبه رسمیت شناختن رقبا و منافع آنها یکی از بخش 1

 گذاران و سیاستمداران، اعتمادسازی در روابط میسر نخواهد شد.نظر و عمل سیاست
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 ...و در آخر 

گذاری کشور در بخش سیاست داخلی و امنیتی که بخشی های پیشروی سیاستها و فرصتپژوهش حاضر با عنوان چالش
زیست و... است، با گذاری محیطگذاری روستایی، سیاستتهای مختلف نظیر سیاسگذاری در حوزهاز پروژه کالن سیاست

الملل و مطالعات امنیتی صورت پذیرفت. بر نظران حوزه روابط بینو آرا و نظرات نخبگان و صاحب SWOT بر روشتکیه
و راهکار شوندگان نگاه خویش را در چهار حوزه تهدیدات امنیتی، چگونگی مواجه با آن، تبعات احتمالی این اساس، پرسش

 پیشنهادی ارائه دادند.
توان به گستردگی طیف متخصصان آوری اطالعات نکات چندی مورد توجه قرار گرفت که از آن میان میدر قالب جمع

پژوه مورد توجه این که هم در حوزه عمل و هم در حوزه نظر، هم در مقام استاد دانشگاه و هم در جایگاه دانش توجه داشت

ای به موضوع فوق افکند، نگاهی که نمایندگی اکثریت جانبهکه از این رهگذر تا حد امکان نگاه همه تند؛نوشتار قرار گرف

مردم را داشته باشد. در این مسیر، موضوع دیگری که نگارنده را درگیر خود کرد، نگاه سخت افزارانه اکثریت افراد به مقوله 

های امنیت داخلی مبذول داشته شد و ود و کمتر توجهی به سیاستهای امنیتی جمهوری اسالمی ایران بامنیت و سیاست

صورت موردی و گذرا بدان اشاره داشتند. های آنان نداشت و تنها بههمچنین وجه نرم قدرت جایگاه چندانی در ایده

از معضالت شوندگان عدم تقسیم موضوعی و جغرافیایی در حوزه امنیت را یکی شده نشان داد، پرسشآوریاطالعات جمع

دانند و به موازات آن دفعتی و موردی عمل کردن دستگاه دیپلماسی را ناشی از همین امر گذاری امنیتی میکلیدی سیاست

گونه مه در بخش راهکارهای پیشنهادی آمده، این افراد ناکارآمدی رویه فوق را ناشی از الگوهای یک بعدی دانستند. همان

های تخصصی کارآمد با عضوگیری و کنند متولیان بخش امنیت کارگروهدانند و پیشنهاد مینامتوازن و اقتدارگرایانه می

ها را در این حوزه درگیر نمایند و آرا و نظرات آنها را های مختلف را مرود توجه قرار دهند و تمامی گروهمشارکت گروه

ارتقا امنیت داخلی را فراهم خواهد آورد. شناسایی  مدت و بلندمدت موجبات انسجام ملی وکه این امر در میان دریافت کنند؛

زا در داخل و خارج از کشور، پرهیز از سیاسی کردن موضوعات غیرسیاسی، افزایش سطح همکاری با عوامل بحران

 ها درها و درنهایت کمک به بهبود زیرساختکشورهای همسایه و منطقه، به رسمیت شناختن رقبا و اجازه مانور و بازی بدان

کشورهای همسایه درگیر بحران برای جلوگیری از نفوذ بحران به داخل کشور از جمله موارد پیشنهادشده توسط 

 شوندگان بوده است.پرسش

های گروهی در حوزه علوم انسانی چندان های جمعی و پژوهشنگارنده معترف است که ازآنجاکه در ایران فعالیتدر پایان 

آمیز گذاری امنیتی در ایران به روش طوفان ذهنی موفقیتامان دادن پژوهشی درباره سیاستگیرد سمورداستفاده قرار نمی

ای زمان واحد گرد یک میز جمع و یا بتواند در قالب سؤاالت و شیوهنبود و نگارنده نتوانست متخصصان امر را در یک

های کوچک بدین مهم دست دی و یا گروهصورت فرمنسجم اطالعات را مجدد مورد بازبینی از سوی آنان قرار دهد و به

حال، این شیوه تجربه جدیدی است که امید است متخصصان اقبال بیشتری بدان نشان دهند. نتایج نهایی این یافت. بااین

گذاران امنیتی ها و راهکارها را پیش روی سیاستها، فرصتنوعی طیف وسیعی از تهدیدات، اولویتپژوهش توانست به

 رسد حلقه مفقوده در مطالعات امنیتی تفاوت در نگاه و رویکرد متخصصان علمی و اجرایی باشد. دهد. به نظر میکشور قرار 
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