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تاريخ دريافت3137/91/31 :

تاريخ پذيرش3137/33/31:

چکیده:
هدف اصلی تحقیق ،شناسايی و احصاء چالشهای دفاعی -امنیتی حوزه دريای خزر از منظر منافع امنیت ملای جمهاوری اساالمی
ايران است .متناسب با اين هدف؛ با مطالعات كتابخانهای و بهرهگیری از مصاحبه با افراد نخبه و صاحبنظر در حوزه دفاعی -امنیتی
دريای خزر ،منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران به پنج حوزه فرهنگی -اجتماعی ،زيستمحیطی ،اقتصادی ،سیاسی– حقوقی و
نظامی تقسیم گرديد.
نوع تحقیق كاربردی– توسعهای و روش تحقیق ،آمیخته با رويكرد اكتشافی است .محقق در مرحله اول پس از مطالعات كتابخانهای
و مصاحبه با جامعه خبرگی در حوزه دريای خزر برای دستیابی به ابعاد ،مثلفهها و زيرمثلفهها باه روش كیفای ،از تكنیاک تحلیال
محتوا استفاده نمود؛ سپس برای رتبهبندی ،اهمیت و میزان ارتباط بین ابعاد ،مثلفهها و زيرمثلفهها از روش كمای باا نارمافزارهاای
 Spss,Smartplsاستفاده نموده است.
در بُعد فرهنگی -اجتماعی ،از مثلفهای تحت عنوان وجوه افتراق فرهنگی (چالشهای فرهنگی -اجتماعی) ،تعداد هشت زيرمثلفه،
در بُعد زيستمحیطی از مثلفه آاليندههای زيستمحیطی ،تعداد  3زيرمثلفه ،در بُعد اقتصادی ،از مثلفاه عوامال واگرايای اقتصاادی،
تعداد هفت زيرمثلفه ،در بُعد سیاسی -حقوقی ،از مثلفه چالشهای سیاسی -حقوقی ،تعاداد شاش زيرمثلفاه و در بُعاد نظاامی ،از
مثلفه چالشهای نظامی ،تعداد شش زيرمثلفه و در مجموع تعداد پنج مثلفه واگرا (چالشزا) و  10زيرمثلفه احصاء گرديد.
در بین پنج بُعد ذكر شده باال بُعد نظامی باالترين امتیاز را به خود اختصاص و تعداد  4زيرمثلفه از  0زيرمثلفاه باهطاور يكساان باا
ضريب بار عاملی يک ،مهمترين چالشهای نظامی تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران در حوزه خازر محساوب
میشوند كه عبارتند از:
الف -دخالت آمريكا و كشورهای غربی در ترتیبات دفاعی -امنیتی سه كشور ساحلی (قزاقستان ،تركمنستان و آذربايجان)
ب -معرفی جمهوری اسالمی ايران به عنوان محور شرارت و آشوب در منطقه خزر توسط آمريكا (عملیات روانی بر علیه جمهوری
اسالمی ايران)
ج -در تنگنا نگاهداشتن و محاصره ژئوپلیتیک جبهه شمالی جمهوری اسالمی ايران توسط روسیه (رودخانه ولگا-دن در احاطه كامل
روسیه)
د -نفوذ و استقرار گروههای مختلف تروريستی در كشورهای ساحلی دريای خزر

كلیدواژهها :منافع ملی ،منافع امنیت ملی ،راهبرد دفاعی -امنیتی جمهوری اسالمی ايران ،دريای خزر

 -3مقاله علمی -پژوهشی برگرفته از رساله دكتری میباشد.
 -3دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملیshams66-99@yahoo.com -
 -1دانش آموخته دوره دكتری امنیت ملی ،دانشگاه عالی دفاع ملی (نويسنده مسئول)mmaazz@chmail.ir -
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مقدمه:

فروپاشی شوروی و پايان جنگ سرد و ظهور و بروز كشورهایِ تازه استقالليافته با موقعیاتهاای
اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی ،نظامی ،سیاسی -حقوقی و زيستمحیطی جديد و رشاد روزافازون
بودجه نظامی كشورهای ساحلی دريای خزر ،رقابت كشورهای مزبور بر سر اكتشافات و اساتخراج
منابعِ انرژی ،عدم تمكین كشورهای ساحلی به كنوانسیونهای  3333و  3349میالدی رژيم حقوقی
دريای خزر و اختالفات قومی و مرزی؛ سبب ورود بازيگران خارجی باهخصاوص ايااالتمتحاده
آمريكا و رژيم صهیونیستی به اين منطقاه شاده اسات .حضاور نظاامی آمريكاا و سااير باازيگران
فرامنطقهای و تأریرپذيری تعدادی از كشورهای ساحلی ،تهديد باالقوهای علیاه مناافع امنیات ملای
كشورمان محسوب میگردد.
موقعیتِ راهبردی دريای خزر بعد از فروپاشیِ اتحاد جماهیر شوروی مورد توجه قدرتهاای
جهانی و منطقهای قرار گرفته و تالش برای تحمیل و تثبیت نیات امنیتی خود ،اِعمال سلطه و حفظ
نفوذ در اين منطقه به سیاستهای راهبردی آنها تبديلشده است .در حوزه آبی دريای خزر ،غرب
و اروپايیها در كشورهای آذربايجان ،قزاقستان و تركمنستان حضور دارند و هركدام از كشاورهای
ساحلی رويكرد متفاوتی از همديگر دارند .درمجموع منطقه خزر از سیطره الگوی توازن قوا خارج
و نیروهای ژئوپلیتیكی درون آن فعال گرديده و بخش مهم نیازمندیهای كشورهای سااحلی ،نیااز
اقتصادی ،فنّاورانه ،افزايش تفاهم ،تعامل و همكاری و تأمین امنیت منطقهای است.
در بیان مسئله بايد اذعان نمود با توجه به استقرار  1كشور ساحلی به ترتیب روسیه در (شمال
غربی) ،قزاقستان در (شمال شرقی) ،تركمنساتان در (شارق) ،آذربايجاان در (غارب) و جمهاوری
اسالمی ايران در (جنوب) درياچه خزر ،الگوی راهبردی دفاعی -امنیتی از دو منظر قابالِ تحقیاق و
بررسی است .منظر اول مربوط به دوران قبال از فروپاشای اتحااد جمااهیر شاوروی اسات (3333
میالدی) كه طبق قراردادهای  3333و 3349م امكان بهرهمندی و استفاده از آبهای درياچاه خازر
بین اتحاد جماهیر شوروی و ايران با حقوق مساوی ،مشترک و مُشاع با سهم پنجاه درصد ،البتاه باا
رعايت حق انحصاری ماهیگیری در ده مايل ساحلی میسر است.
از منظر دوم بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،فدراسیون روسیه ،سعی نمود هژماونی و
ابرقدرتی خود را در بین كشورهای ساحلی و تازه استقالليافته حفظ و تثبیت نماياد؛ ولای خاواه-
ناخواه ،با استقالل پانزده كشور از تحت سیطره شوروی و به رسمیت شناخته شادن ايان كشاورها
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ازجمله كشورهای ساحلی (آذربايجان ،قزاقستان و تركمنستان) در سطح بینالملل ،هِیمناه و اُبّهات
روسیه بهخصوص از منظر بازيگران منطقهای و فرا منطقهای درهم شكسته شد.
دغدغه محقق اين است چگونه چالشهای دفاعی -امنیتی حوزه خزر را كاهش و يا به حاداقل
ممكن برسانیم تا خدشهای به منافع امنیت ملی كشورمان وارد نشود؟ هدف كلی در مهاار چاالش-
های راهبردی دفاعی -امنیتی حوزه دريای خزر بايد به گونهای باشد كه حتیاالمكان ضمن استقرار
نظم منطقهای با مشاركت و تعامل حداكثری كشورهای ساحلی و احتارام باه مناافع ملای هار پانج
كشور ساحلی ،به منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران نیز كوچکترين خدشهای وارد نشود.
در بیان اهمیت و ضرورت تحقیق ،از كالم امام خامنهای (مدظلهالعالی) بهرهگیری میشاود كاه
میفرمايند:
من توصیه میكنم كه به مسئله دريای خزر توجه كنید ،من در اين زمینه سفارشهاايی هام باه
مسئوالن مختلف نظام كردم .اين بخش را جدی بگیريد و حضوری كارآمد و هماراه باا اساتفاده از
همه دانشها و هوشمندیهايی كه به حمدا ...در نیروی دريايی فراوان اسات ،در آن منطقاه داشاته
باشید (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)73/3/7 :
تقلیل چالشهای دفاعی -امنیتی در حوزه دريای خزر مزياتهاايی بارای مناافع امنیات ملای
جمهوری اسالمی ايران در بر خواهد شد .از طرفی تجاربِ جمهوری اساالمی اياران در مباارزه باا
تروريسم ،قاچاق ،تجزيهطلبی و همسايگی با ساير كشورهای ساحلی درياای خازر از جاذباههاای
همكاری با جمهوری اسالمی ايران تلقی میشود .علیرغم وجود تهديادها و نگرانایهاای امنیتای
مشترک ،امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران بهطور اصولی با منطقه آسیای مركزی و قفقااز جناوبی
پیوند خورده از اينرو امنیت پايدار در منطقه مستلزم حضور و همكاری جدی جمهاوری اساالمی
ايران در نظم منطقهای است.
از داليل اهمیت اجرای تحقیق:
 -3كنترل چالشهای دفاعی -امنیتی حوزه درياای خازر مایتواناد باه تبیاین مناساب اهاداف
سیاسی -حقوقی ،زيستمحیطی ،فرهنگی -اجتماعی و اقتصادی منطقه كمک نمايد.
 -3كنترل چالشهای دفاعی -امنیتی حوزه دريای خزر میتواند زمینههای تعامال ،همكااری و
روابط بین كشورهای ساحلی را افزايش دهد.

  13فصلنامه امنیت ملی ،سال نهم ،شماره سی و يكم ،بهار 3131



 -1امكان بسترسازی مناسب و ايجاد اعتماد متقابل برای تسهیل در انعقاد پیماانهاای دفااعی–
امنیتی دو يا چندجانبه بین كشورهای ساحلی فراهم خواهد شد.
آنچه در ضرورت تحقیق مورد توجه قرار میگیرد يک سری اقدامات سلبی است كه اگر دنباال
نشود پیامدهای نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت .به تعدادی از عواملی كاه ضارورت تحقیاق در
اين زمینه را بارزتر میكند ،اشاره میشود.
 -3عدم كنترل چالشهای دفاعی -امنیتی حوزه خزر ،امكاان همكااریهاای دو ياا چندجانباه
كشورهای ساحلی دريای خزر را بهشدت كاهش میدهد.
 -3عدم كنترل چالشهای دفاعی -امنیتی حوزه خزر ،موجب بیاعتمادی و افازايش اختالفاات
و نگرانیها ،بین مسئوالن كشورهای ساحلی در بحث رژيم حقوقی دريای خزر خواهد شد.
پیشینهشناسی:
پروژه تحقیقاتیِ چالشهای فراروی ايران در درياای خازر ،نويسانده :دكتار محماد فیروزياان،
(.)3110
چالشهای فراروی جمهوری اسالمی ايران در دريای خزر -3 :تراكم تهديادهای پیراماونی -3
مرزهای كنترل ناپذير  -1فقدان چترهای حمايتی بینالمللی برای حل اين چاالشهاا ،راهكارهاای
رفع چالشها عبارتند از:
 )3شناسايی عادالنه مرز دريايی بین كشورهای پیرامونی اين حوزه میتواند به انعطاف دوسويه
اين كشورها نسبت به يكديگر كمک نمايد.
 )3انتقال بخش قابل توجهی از انرژی خازر باه بازارهاای جهاانی از طرياق خااک جمهاوری
اسالمی ايران كه از نقطهنظر فنی توان آن را دارد كه با احداث خطوط لوله كوتاه در خااک خاود و
تغییر مسیر لولههای نفت و بازسازی پااليشگاههای فعلی انتقال حجم بزرگای از انارژی خازر را از
خاک خود در كوتاهترين زمان عملی سازد .لذا اين امر عالوه بر اينكاه باه امنیات ملای جمهاوری
اسالمی ايران كمک مینمايد باعث میشود كه از فرصتهای اقتصادی استفاده مطلوب شود.
رساله دكتری تأریر عوامل ژئوپلیتیک دريای خزر بر تدوين راهبارد دفااعی جمهاوری اساالمی
ايران ،محقق :علیاصغر بیکبیلندی (.)3111
عوامل مثرر ژئوپلیتیک مرتبط با مسائل دفاعی دريای خزر در ابعاد طبیعی (فیزيكای) ،انساانی،
اقتصادی ،سیاسی (داخلی -بینالمللی) ،رژيم حقوقی درياای خازر ،نظاامی و زيساتمحیطای بار
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تدوين راهبرد دفاعی كشور در اين حوزه مثرر میباشند؛ در قالب  10عامال ژئوپلیتیاک در محایط
داخلی و  79عامل ژئوپلیتیک در محیط خارجی دستهبندی شدهاند.
رساله دكتری موانع همگرايی بین جمهوری اسالمی ايران و آذربايجان و تأریر آن بر امنیت ملی
كشور ايران ،محقق :عبا

مهری (.)3119

عوامل مثرر بر همگرايی :وجود علقههای فرهنگی ،مذهبی ،زباان ،ناژاد ،آداب و سانن ملای و
مشترک ،وابستگی متقابل ارتباطی ناشی از موقعیت ژئوپلیتیكی دو كشور ،همجواری و همساايگی،
كمک به حل مشكالت آذربايجان به خصوص در زمینههای اقتصادی و خريد نفت ايان كشاور در
شمال و تحويل آن پس از كسر حقوق ترانزيت در خلیجفار

و دريای عمان ،ارتباط با كشورهای

مسلمان در چارچوب كنفرانس اسالمی و اكو ،انتقال انرژی دريای خزر به آسیای غربی ،كشورهای
غربی و آفريقايی از طريق ايران ،موقعیت و نقش اجتنابناپاذير میاانجیگراناه جمهاوری اساالمی
ايران در بحرانهای منطقهای قفقاز بهويژه قرهباغ و انتقال ترانزيت كاالهای ساير كشورها به منطقاه
قفقاز.
جمعبندی پیشینهها :عوامل مثرر ژئوپلیتیک مرتبط با مسائل دفاعی دريای خزر در ابعاد؛ طبیعی
(فیزيكی) ،انسانی ،اقتصادی ،سیاسی (داخلی -بینالمللی) ،رژيام حقاوقی درياای خازر ،نظاامی و
زيستمحیطی بر تدوين راهبرد دفاعی كشور در اين حوزه مثرر میباشند؛ بارای رفاع چاالشهاای
حوزه دريای خزر ضمن توجه به نقاط مشترک فرهنگی ،مذهبی ،زبان ،نژاد ،آداب و سنن فیمابین،
يكی از مهمترين روشها اين است كه انتقال انرژی كشورهای ساحلی درياای خازر را جمهاوری
اسالمی ايران بر عهده بگیرد و امكان سوآپ انرژی از شامال درياای خازر باه كشاورهای حاشایه
خلیجفار

میسر شود .اين امر ضمن كمک به امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران باعاث مایشاود

كه از فرصتهای اقتصادی استفاده مطلوب شود .بررسی نقش كاركرد دفااعی -امنیتای در ناواحی
مرزی كه يكی از عوامل دخیل در موفقیت عملیات جنگی و دفاعی است ،نشان میدهد كه میتوان
با شناخت صحیح آنها و استفاده بهموقع ،ضريب امنیت كشور را در حوزه خزر افزايش داد.
مبانی نظری:

امنیت :امنیت ،امنیت عموم مردم است ،در همه شئون زندگی ،امنیت ياک ضارورت بارای انساان
است (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)70/4/31 :
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امنیت به وضعیتی اطالق میشود كه در آن نسبت به منافع بازيگر يا تهديدی وجود نداشته و يا
در صورت وجود ،امكان مديريت مثرر آن برای بازيگر مورد تهديد واقع شده ،وجود داشاته باشاد
(افتخاری.)11 :3133 ،
راهبرد :علم و هنر بهكارگیری امكانات يک كشور بارای رسایدن باه اهاداف ملای (سایاری و
طحانی.)391 :3131 ،
راهبردی :هر چیزی كه اهمیت راهبردی داشته باشد ،مانند تنگاههاا ،جزايار ،بعضای از كاالهاا
مانند گندم ،نفت و يا بعضی از سالحها مانند زيردريايی (همان.)391 ،
دفاع :دفاع در اصطالحات علمی به معانی خاصی به كار رفته است .در اصطالح فقهی ،تكلیف
و حقوقی است كه از سوی خداوند به عنوان مالک و قانونگذار مطرح شده است .شاخص از ايان
حق برخوردار است كه برای پیشگیری از آسیبهاايی كاه اعتقااد و ماال و جاان و آباروی وی را
تهديد میكند دفاع و حمايت كند و از يک نظر تكلیفی است كاه نمایتواناد از آن عادول نماياد.
بنابراين همواره سخن از حق دفاع از جان ،مال و عرض به میان میآيد و باهعناوان تكلیاف از وی
خواسته شده تا آنها را از هرگونه آسیب در امان نگه دارد و محافظات نماياد و در برابار متجااوز
بايستد و از آنها حمايت كند (تحريرالوسیله ،ج.)411 :3
امنیت ملی :مجموعه تدابیر و اقداماتی است كه يک دولت بهتنهايی و يا باه كماک كشاورهای
همپیمانش برای حفاظت از جامعه خود در مقابل فعالیاتهاای برانادازی ،تجزياهطلبای ،شاورش،
خرابكاری و بیقانونی انجام میدهد (خواجهسروی.)314 :3173 ،
منافع ملی :واژه منافع ملی از دو كلمه منافع و ملی ساخته شده اسات .مناافع ملای عبارتناد از
آنچه مقامات قانونی ذیصالح در اتخاذ تصمیم در يک حكومت آنها را از نظر صیانت ملی واجد
اهمیت تشخیص میدهند و در واقع چیزی است كه ملحو داشتن آن موجاب حفاظ موجوديات
يک كشور میشود؛ به عبارت ديگر خواستهای كلی و نهايی ملت است كه بارای رسایدن باه آن
تالش و فعالیت میكنند .در حقیقت خیر و نیكبختی عمومی ملات را شاامل مایشاود .مسائولیت
تأمین منافع ملی به عهده دولت است ،منافع ملی در حقیقت راهنمايی اسات كاه كلیاه حركاات و
تالشهای يک جامعه بايد به آن سمت جهت داده شود و هدايت اين فعالیتها از وظاايف اصالی
دولت و حاكمیت است؛ بنابراين شرط الزم و كافی برای تحقاق اهاداف و برناماههاا داشاتن درک
درست و صحیح از منافع ملی توسط فرماندهان و مديران ارشد و دستگاههای دولتای و غیردولتای
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است .عامل عمدهای كه بايد در تبیین منافع ملای ماورد توجاه قارار داد ،نقاش قادرت و عناصار
تشكیلدهنده آن است .منافع دارای سلسله مراتب ترجیحاتی است و پايداری بعضی از انواع مناافع
ملی مستمر و همیشگی است ،مانند تمامیت ارضی كه درجه ارزش آن در نظر آحاد ملت بسیار باال
است و اگر اين نوع منافع ملی به خطر بیفتد مردم حاضرند در راه نجات میهن خاود بجنگناد و در
اين راه كشته شوند و از ديگر مصاديق منافع ملی ،استقالل ،بقاء مردم ،حفاظ حكومات ،فرهناگ و
سنت ملی و مذهبی را میتوان نام برد (علیبخشی.)30:3113 ،
راهبرد دفاعی -امنیتی :راهبرد دفاعی -امنیتی كه مترادف راهبرد دفاعی است ،علم و فن و هنار
بهكارگیری همه قدرت كشور يا قدرت ملی است؛ برای مقابله باا اناواع تهديادات امنیات ملای در
تمامی ابعاد .برخی صاحبنظران اين راهبرد را راهبرد ملی يا راهبرد بزرگ كشورها قلمداد میكنند
(دانشآشتیانی.)13 :3133 ،
ديدگاه دفاعی -امنیتی امام خامنهای (مدظلهالعالی) :در مقابله با دشمن يكی از اصولی كه اسالم
بر آن تأكید بسیار كرده« ،اصل مقابله به مثل» است .در نیروهای مسلح ،انضباط آهنین ،نظم منطقی،
نگاه علمی ،آموزش بهروز و دارا بودن سالح ،بايد همراه با تقوی ،توكل به خدا و تكیاه بار ماردم
همواره مدنظر باشد( .تقويت عناصر و عوامل قدرت دفاعی)
جهاد دفاعی كه اظهار مصاديق دفاع هم هست؛ واجب عینی است( .وجوب جهاد دفاعی)
بايد روزبهروز اين قدرت دفاعی افزايش پیدا كند( .تقويت قدرت دفاعی)
در برخورد با مسائل تهاجمى ،پديده را در اوّل ورود ،حتى قبل از ورود بايد بشناسیم( .انتخاب
موضع مناسب)
در سیاستهای دفاعی كشور ،همه شیوهها و همه ابزارهايی كه مورد نیاز امروز و فردای كشور
است ،بايستی دنبال و نوسازی بشود( .تأمین و نوسازی تجهیزات دفاعی)
شما (نیروهای مسلح) مايه عزت كشور خود و ملت خود هستید( .دفاع برای حفظ هويت)
نیروهای مسلح ،نوک پیكان استوارِ دفاع ملی هستند.
ما در مقابل تهديد ،تهديد میكنیم.
همه بايد برای حفظ ارزشهای واالی ماندگار در طول تاريخ ،خود را آماده نگهدارند( .آمادگی
همهجانبه)
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همه نیروهای مسلح ارتش ،سپاه و نیروی انتظامی بايد هوشایار باشاند( .هوشایاری و دشامن-
شناسی)
در مقابل دشمن« ،ايستادگی» موجب عقبرفت دشمن است( .ايستادگی مسبب پیروزی)
نیروهای مسلح حافظان مرزهای زمینی ،هوايی ،دريايی
با حضور واقعی مردم دفاع از نظام و مرزهای كشور در مقابل دشمنان نیز امكاانپاذير خواهاد
بود( .حضور مردم در صحنه)
منافع ملی از منظر امام خامنهای (مدظلهالعالی) :با بهرهگیری از ساايت مقاام معظام رهباری،
تعداد  13فقره از بیانات و سخنرانی معظمله در مورد منافع ملی احصاء شده كاه باه چناد ماورد از
آنها اشاره میگردد.
هدف اصلی و واقعی ديپلماسی ،حفظ منافع ملی است و «تعامل» يا «تقابال» ،تنهاا روشهاايی
برای تأمین منافع ملی هستند.
منافع ملی برگرفته از سیاستهای اصلی و ارزشهای نظام هساتند و دساتگاه ديپلماسای باياد
منافع ملی را حفظ و تأمین كند.
برخی به غلط ،سخن از لزوم جدايی ديپلماسی از ايدئولوژی به میان مایآوردناد ،درحاالیكاه
ديپلماسی ايدئولوژيک هیچ اشكالی ندارد و القای تقابل میان ايادئولوژی و مناافع ملای ،صاحیح و
منطقی نیست.
هدف از تشكیل جمهوری اسالمی ،حفظ منافع ملی ،استقالل ،آزادی ،عدالت اجتماعی ،قادرت
و امنیت ملی است ،ايدئولوژی به دنبال تأمین و حفظ منافع ملی است و هويت يک ملت محسوب
میشود (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)3137/4/19:
اين هم يک تجربه است كه در مقابل زيادهخواهی طرف مقابال و جبهاه مقابال ،انساان مناافع
خاودش را دنباال كناد و شاجاعانه حركات كنااد و پایش بارود (اماام خامناهای (مدظلاهالعااالی):
.)3137/1/3
مسئله اين است كه جمهوری اسالمی ايران به خاطر استقالل ،به خاطر زير بار زور نارفتن ،باه
خاطر رعايت منافع ملی و نه منافع مستكبران به خااطر ايساتادگی در مقابال مطاامع دشامنانی كاه
میخواهند بر اين كشور دست بیندازند ،به خاطر برچیادن بسااط كساانی كاه دههاا ساال ناوكری
استعمار و استكبار را در اين كشور كردند ،در چشم مستكبران جهان موجود منفوری است .ما ايان
را میدانیم و از اين بابت ناراحت هم نیستیم (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)3173/3/4 :
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تفاوت منافع ملی و منافع امنیت ملی از منظر دكتر افتخاری :طبعاً منافع ملی اعم از مناافع امنیات
ملی است .منافع ملی با توجه به چهار حوزه اساسی تعريف میشوند.
الف -منافع ناظر بر حدود جغرافیايی (سرزمین)
ب -منافع ناظر بر اتباع و شهروندان
ج -منافع ناظر بر هويت و فرهنگ جامعه
د -منافع ناظر بر جايگاه ،ساختار و ارزشهای حاكمیت ملی
منافع امنیت ملی مبتنی بر محتوای امنیت است .اگر حوزه امنیت را حاوزهای بادانیم كاه در آن
شاهد تبديل اختالف در منافع به تعارض منافع و بروز تنش هساتیم؛ در آن صاورت مناافع امنیات
ملی ناظر بر بخشی از منافع ملی است كه در نتیجه مديريت تعارض منافع حاصل میشود؛ باا ايان
تعريف همان  4حوزه باال كه مرجع منافع ملی هستند؛ مرجع منافع امنیت ملی نیز خواهند باود .باا
اين تفاوت كه منافع ملی اعم از وجوه تعارضی و غیرتعارضی است ولی مناافع امنیات ملای فقاط
وجوه تعارضی را شامل میشود (مصاحبه با دكتر افتخاری.)30/33/1 :
بیانات امام خامنهای (مدظلهالعالی) در مورد دریا :من توصیه میكنم كه به مسئله دريای خزر
توجه كنید ،من در اين زمینه سفارشهايی هم به مسئوالن مختلف نظام كردم .اين بخاش را جادی
بگیريد و حضوری كارآمد و همراه با استفاده از همه دانشها و هوشامندیهاايی كاه بحمادا ...در
نیروی دريايی فراوان است ،در آن منطقه داشته باشید (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)73/3/7 :
دريا برای يک كشور ،يک فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ منافع ملای اسات .فواياد درياا
برای يک كشور و يک ملت ،فوايد راهبردی است؛ فوايد بزرگ و كالن است .كسانی باا تسالط بار
دريا و دريانوردی در طول قرنهای پیدرپی ،تقريباً در طول چهار قرن ،توانستند قدرت بینالمللای
خودشان را تا سرزمینهای دوردست گسترش دهند .به ملتها ظلم شد ،سرزمینهاا غصاب شاد،
منابع ملتها تضییع شد؛ اما آن دولتها و كشورهای مسلط بر دريا توانستند از ايان طارق ظالماناه
برای خود حیثیتهای مادی و قدرتهای بزرگ فراهم بیاورند .منافع دريا مال همه است؛ امكاناات
اين دريای پربركت متعلق به اين ملتهاست .چگونه میشود از ايان بركاات باه نفاع مناافع ملای
استفاده كرد و كشور را از آن بهرهمند كرد؟ با داشتن اقتدار؛ اين اقتدار را شما نیروهای مسلحی كاه
با معنای جهاد و مفهوم ازخودگذشتگی خو گرفتهايد ،میتوانید تأمین كنید .هار روز و شاب شاما،
هر دوره كاری شما ،هر مسئولیت عملیاتی يا پشتیبانی يا آموزشی شما يک حسنه است؛ يک اقادام
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در راه منافع ملت ايران و سربلندی جمهوری اسالمی ايران است .خدای متعاال ايان مجاهادت را،
مجاهدتی كه بسیاری هم آن را نمیشناسند؛ در حقیقت مجاهدت خاموش را ،به حساب میآورد و
برای شما اجر و رواب در ديوان الهی مقرر میفرماياد .آنچاه مایتوانیاد ،در ايان تاالش مقاد ،
صادقانه و مخلصانه و با همه توان و نیرو مجاهدت كنید و ادامه بدهید و بدانید كاه ايان كشاور و
اين نظام و اين ملت مديون شما جوانانی است كه اقتدار او را تجسم میبخشید و نشاان مایدهیاد
(امام خامنهای (مدظلهالعالی).)3139/1/3 :
تئوری توازن قوا:
اهداف و كاركردهای موازنه قوا :هدف حیاتی و اولیه موازنه قوا ،حفظ صلح و امنیت با تكیه بر
قدرت هست .با اين وجود ،میتوان چندين هدف اصلی و فرعی را برای آن فرض كرد:
 .3جلوگیری از بروز و استقرار يک قدرت برتر و مسلط.
 .3حفظ موجوديت عناصر تشكیلدهنده موازنه (دولتهای عضو) و خود نظام موازنه.
 .1تأمین ربات و امنیت ملی و بینالمللی.
 .4تقويت و تداوم صلح كه ناشی از عدم وقوع جنگ است (دوئرتی و گراف.)01 :3173،
نظريههای مجموعه امنیت منطقهای:
بر اسا

بنیاانهاای نظرياه مجموعه امنیت منطقاهای ،بااوزان مجموعاه امنیتای منطقاهای را

اين گونه تعرياف ماایكنااد :مجموعااهای از واحاادها كااه فرايندهای اصلی امنیت ،عدم امنیات
و يا هار دو آنها بهگونهای با يكديگر مرتبط است كاه مسااائل امنیتاای آنها بهصورت منطقااای
نمیتواند جدا از يكديگر مورد تجزيه و تحلیل قرار گیارد ،ياا اينكاه حالوفصال شاود (

Buzan,

.)et.al.1998, 201
با توجه باه نكات يادشده ،به صورت فشرده میتوان معیارهاای زير را به عناوان پاانج مااالک
موجوديات ياک مجموعه امنیتی منطقهای مطرح كرد:
الف -وابستگی متقابل امنیتی :ازجملااه وظااايف مجموعااه امنیتاای ،داوری درباره توانمندی
كشورهای منطقه در زمینه وابساتگی متقابال امنیتای اسات .منظاور از وابستگی متقابال امنیتای آن
است كه تغییار و تحااوالت امنیتاای در هاار يااک از واحاادهای مجموعه بر ديگر واحدها نیاز
تأریر میگاذارد .همچنین وابستگی متقابل امنیتای مایتواناد مثبت (ايجاابی) و ياا منفای (ساالبی)
باشاد.
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ب -الگوهای دوستی و يا دشمنی در تعريف امنیت منطقهای ،عنصر اصلی كه باياد باه رواباط
قدرت افزوده شود ،الگوی دوستی و دشمنی بین دولتهاست .منظور از دوستی ايان اسات كاه در
روابط آن ها ،طیفی از دوستی واقعی تا انتظار حمايت ياا حفاظات وجاود داشاته باشاد .منظاور از
دشمنی نیز روابطی است كه در آن سوءظن و هارا

حااكم باشاد .از ساويی ديگار میاان الگاوی

دوستی و دشمنی با توازن قوا تفاوت وجود دارد .در واقع اين الگو میتواند از اختالفاات مارزی و
ارضی ،تمايالت قومی يک واحد نسبت به واحاد ديگار ،اختالفاات ياا اشاتراكات ايادئولوژيک و
ارتباطات مثبت يا منفی تاريخی ناشی شود (.)Buzan, 1991:189-190
مجاورت :سومین معیاری كه برای موجوديت يک مجموعه امنیتی منطقهای مالک عمال قارار
میگیرد ،معیار مجاورت است .در واقع از لحا امنیت« ،منطقه» به معنای شابهسیساتم مشاخص و
مشهوری از روابط امنیتی بین مجموعهای از دولت هاست كه از لحا جغرافیاايی نزدياک يكاديگر
باشند .بر اين اسا  ،تهديد بهخصوص تهديد سیاسی و نظامی وقتی به حاوزه جغرافیاايی نزدياک
هستند ،با شدت بیشتری احسا

میشوند؛ بهعبارتديگر مجموعاه امنیتای از دولاتهاايی كاه در

مجاورت يكديگر قرار دارند ،پديد میآيد و از جزء به كل يا از درون باه بیارون شاكل مایگیارد
(.)Buzan, 1991:188
وجود حداقل دو بازيگر مثرر :مطابق با اين معیار نمیتوان يک مجموعه امنیتی را بدون حداقل
دو بازيگر قدرتمند و مثرر منطقهای تصور كرد .اين مالک ما را به اين اصل نیز رهنمون مایساازد،
كه مجموعه امنیتی منطقهای نمیتواند توسط تعدادی كشور ضعیف از يک منطقه شكل بگیارد؛ اماا
شكلگیری آن با حضور حداقل دو قدرت منطقهای مثرر و چندين كشور ضعیف امكانپذير اسات.
در واقع چون مجموعههای امنیتی تا حدودی با واقعیتهای جغرافیايی منطباق هساتند ،باه ناچاار
تعدادی از دول كوچک را هم شامل میشوند .اين دولتها به دلیل قدرت انادک خاود در مقايساه
با همسايگان ،تأریر كمی بر ساختار مجموعه دارند .امنیت آنها تاا حادود زياادی باه الگاوی دول
بزرگتر وابسته است و فقط هنگامی میتوانند تهديدی برای يک قدرت بزرگ باشند كه از مزاياای
اتحاد با قدرتهای بزرگتر برخوردار شوند (.)Buzan,1991:195
استقالل نسبی :بر اسا

معیار استقالل نسبی ،مجموعه امنیتی در جايی وجود دارد كاه رواباط

امنیتی ،گروهی از كشورها را از سايرين جدا كرده و باه يكاديگر پیوناد زده اسات و بار كانش و
واكنشهای درونی شديد امنیتی و كنش و واكنشهاای محادود و ضاعیف خاارجی حااكم باشاد.
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اساساً يک مجموعه سطح پايین (برخالف مجموعه ساطح بااالی مرباوط باه قادرتهاای بازرگ)
متشكل از دولتهای محلی است كه قدرتشان چندان گسترده نیست و حتای در صاورت گساترده
بودن ،از دامنه كشورهای همجوار فراتر نمیرود .محدوديت قادرت ،عامال مهمای در موجوديات
روش های خودبسنده امنیتی محلی بین دول همسايه و درنهايت استقالل نسبی يک مجموعه امنیتی
است (.)Ibid
افزون بر پنج مالک يادشده ،بوزان دو معیاار ديگار تحات عناوان «فرهناگ ،ناژاد ،قومیات» و
«اقتصاد» را نیز بهعنوان مالکهای قابل بررسی و تأمل در خصوص هستی شاناختی مجموعاههاای
امنیتی منطقهای مطرح مینمايد .ازنظر وی ويژگیهای فرهنگی ،نژادی و قومی باعث توجاه بیشاتر
كشورها به يكديگر میشود و میتواند نقش مهمی در ايجاد ساازمان هاای محلای مانناد (اتحادياه
عرب و شورای همكاری خلیجفاار ) ايفااء نماياد و همچناین در تعیاین شاكل و سااختار ياک
مجموعه امنیتی نیز مثرر باشد .در خصوص معیار اقتصادی نیز بوزان با تفاوت قائل شدن میان ايان
معیار و پويشهای سیاسی و نظامی ،بر اين باور است كه عامل اقتصاد در رباات و انساجام داخلای
كشورها نقش دارد و درنتیجه میتواند بار مجموعاههاای امنیتای منطقاهای ماثرر باشاد (

Buzan,

.)1991:200-202
عوامل جغرافیای طبیعی يا سرزمینی از نگاه دكتر حافظنیا به شرح زير است:
الف -موقعیت؛ نظیر موقعیت ژئوپلیتیكی ،راهبردی ،ارتباطی ،اقلیمی و طبیعی
ب -وضعیت؛ نظیر شكل ،توپوگرافی ،وضعیت مرزها ،امنیت طبیعی و غیره
پ -وسعت و فضاء؛ نظیار فضااهای عماران يافتاه ،بااير ،منتظار بهارهبارداری ،عماق راهبارد
(استراتژيک) ،مساحت و تراكمها
ت -بنیادهای زيستی؛ شامل آب ،خاک ،پوشش گیاهی ،آبوهوا و سرانه تراكم فضايی
ث -منابع طبیعی؛ شامل منابع كانی فلازی و غیرفلازی و مناابع انارژی فسایلی و انارژیهاای
غیرفسیلی و پايدار.
ج -عوامل نظامی؛ شامل :كمیت و كیفیت نیروی انسانی ،تجهیزات ،وسايل و تسلیحات ،كیفیت
فرماندهی راهبرد (استراتژی) ،راهكنش (تاكتیک) ،هنرهاای رزم و ،...كیفیات ساازمان ،پشاتیبانی و
لجستیک ،تركیب نیرو ،تسلیحات راهبردی ،نیروهای شابهنظاامی ،ساهم بودجاه نظاامی در تولیاد
ناخالص ملی ،نسبت نیروی نظامی به طول مرزها ،نسبت بودجه دفاعی به طول مرزهای كشور.
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چ -عوامل فرامرزی شامل :رقباء و شركای متحد بینالمللی ،كفايت ديپلماسی ،اتبااع كشاور در
خارج از مرزها ،وضع همسايگان (قوی ،ضعیف ،دوست ،دشمن) ،حضور و نقش در ساازمانهاا و
نهادهای بینالمللی ،روابط فرهنگی و نفوذ فرهنگی و ايادئولوژيک ،امنیات پیراماونی ،پايگااههاای
فرامرزی نظامی ،نفوذ رسانهای و خبری منطقهای و جهانی ،عالئاق و دلبساتگیهاای ژئاوپلیتیكی
(حافظنیا.)373 -303 :3139 ،
روششناسی

نوع تحقیق كاربردی -توسعهای است ،چون اين تحقیق موجب افزايش داناش موجاود نسابت باه
موضوع تحقیق میگردد؛ توسعهای و از آن جهت كه نتايج تحقیق بارای مهاار مخااطرات دفااعی-
امنیتی در حوزه دريای خزر قابل استفاده است ،كاربردی محسوب میگردد.
روش تحقیق آمیخته است .به عبارتی كیفی -كمی با رويكرد اكتشافی است .بدين صاورت كاه
در مرحله اول محقق پس از مطالعات كتابخانهای و مصاحبه با نخبگان در حوزه دريای خزر بارای
دستیابی به ابعاد ،مثلفهها و شاخصها به روش كیفی ،از تكنیک تحلیل محتوا استفاده نموده؛ سپس
برای رتبهبندی ،تعیین اولويت و نوع ارتباط بین ابعاد ،مثلفهها و شاخصها با روش كمای از نارم-
افزارهای  ،Spss,Smartplsاستفاده نموده است.
در روش كمی ،از نرمافزار ( )Spssبرای تجزيه و تحلیل آماری و چون جامعه آماری زيار صاد
نفر است ( 41نفر) در روش مدلسازی معادالت ساختاری ،از نرمافزار  SPLSاستفاده شاده اسات.
در روش كیفی با تحلیل محتوا از بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در دو مقوله مناافع ملای
( 39گزاره) و همچنین مصاحبه با  39نفر از خبرگان حوزه دريای خزر ،تحلیل محتوا شده است.
در روش كیفی از ابزار مصاحبه ،با وابستگان نظامیِ جمهوری اسالمی ايران در ساير كشورهای
ساحلی دريای خزر اعم از شاغل يا بازنشسته ،اساتید و پژوهشاگران صااحبنظار در حاوزههاای
فرهنگی -اجتماعی ،نظامی ،سیاسی -حقوقی ،اقتصادی و زيساتمحیطای در حاوزه درياای خازر
مصاحبه عمیق بهعمل آمده است.
روش كیفی :بیانات امام خامنهای (مدظلهالعاالی) در ماورد مناافع ملای  319فقاره و در تعاداد
مالقات و فرمايشات ايشان با سران و مسئوالن مختلف كشورهای سااحلی درياای خازر  33فقاره
گزاره احصاء شد كه مجموعه بیانات معظم له بهعنوان جامعه آماری در روش كیفی محسوب مای-
گردد .در هر دو مقوله بیانات ايشان بهطور جداگانه به روش كیفی ،تحلیل محتوا گرديد.
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روش نمونهگیری و حجم نمونه :حجم نمونه اين تحقیاق از قبال قابلیات تعیاین نادارد و لاذا
محقق برای رسیدن باه اشاباع نظاری از روش نموناهگیاری گلولاه برفای اساتفاده نماوده اسات.
بدينصورت كه بر اسا

تجربه علمی و خدمتی با شناسايی نفر اول خبرگان و انجاام مصااحبه باا

وی از ايشان درخواست میگرديد ،خبره بعدی معرفی گردد و اين روال تا رسیدن به اشباع نظاری
محقق ادامه داشت و درمجموع به  41نفر منتهی گرديد .بهعبارتیديگر حجم نمونه بر جامعه آماری
منطبق و جامعه آماری بهصورت تمام شمار انجام شد.
تعیین روايی و پايايی گردآوری دادهها :با توجه به ساثاالت تحقیاق ،ابتادا عوامال چاالشزای
حوزههای (فرهنگی-اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی-حقوقی ،زيست محیطی و نظامیِ) مثرر بار مناافع
امنیت ملی در حوزه دريای خزر بر اسا

يافتههای مطالعات نظری و اكتشاافی ،احصااء و پاس از

ارائه آن به افراد صاحبنظر و خبره و اعمال اصالحات الزم درنهايت در قالاب  17ساثال بساته و
چهار سثال بازطراحی گرديد و بین جامعه آماری ( 41نفر) تقسیم و پس از تكمیال ،پرسشانامههاا
جمعآوری گرديد .با توجه به اينكه سثاالت مطروحه مورد اصاالح و تأيیاد جامعاه نخبگای قارار
گرفته است ،پرسشنامه مذكور از روايی الزم برخوردار است.
برای پايايی پرسشنامهها در  1حوزه (نظاامی ،حقاوقی-سیاسای ،زيسات محیطای ،فرهنگای-
اجتماعی و اقتصادی) از آلفای كرونباخ استفاده شد و چون میزان آلفای كرونباخ اكتساابی هار
پنج حوزه باالی  ./7بود ،مورد تأيید قرار گرفت.
رديف

حوزه موردنظر

میزان آلفای كرونباخ

3

بعد فرهنگی (مخاطرات فرهنگی  -اجتماعی)

آلفای كرونباخ ./71

3

بعد زيستمحیطی (مخاطرات زيستمحیطی)

آلفای كرونباخ ./33

1

بعد اقتصادی (چالشهای اقتصادی)

آلفای كرونباخ ./ 10

4
1

بُعد سیاسی -حقوقی
(چالشهای سیاسی -حقوقی)
بعد نظامی (چالشهای نظامی)

آلفای كرونباخ ./ 71
آلفای كرونباخ ./77

سثال اصلی :چالشهای راهبردی دفاعی -امنیتی حوزه دريای خزر از منظر مناافع امنیات ملای
جمهوری اسالمی ايران كدامند؟
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سثالهای فرعی:
 -3چالشهای (مخاطرات) فرهنگی -اجتماعی حوزه دريای خزر از منظار مناافع امنیات ملای
جمهوری اسالمی ايران كدامند؟
 -3چالشهای زيستمحیطی حوزه دريای خزر از منظر منافع امنیات ملای جمهاوری اساالمی
ايران كدامند؟
 -1چالشهای اقتصادی حوزه دريای خزر از منظر منافع امنیت ملی جمهاوری اساالمی اياران
كدامند؟
 -4چالشهای سیاسی -حقوقی حوزه دريای خزر از منظر منافع امنیت ملی جمهوری اساالمی
ايران كدامند؟
 -1چالشهای نظامی حوزه دريای خزر از منظر مناافع امنیات ملای جمهاوری اساالمی اياران
كدامند؟
بعد فرهنگی – اجتماعی:
سثال اول :چالشهای (مخاطرات) فرهنگی -اجتمااعی حاوزه درياای خازر از ديادگاه مناافع
امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران كدامناد؟ شااخصهاای مثلفاه مخااطرات فرهنگای باه عناوان
تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران در حوزه خزر به شرح زير است:
 -3گسترش بنیادگرايی (اسالم افراطی) و صوفیگری در بین كشاورهای سااحلی حاوزه خازر
(آسیای مركزی)
 -3نفوذ فرهنگ الئیک در آذربايجان و تركمنستان
 -1تنظیم قوانین بر اصل جدايی دين از سیاست (كشورهای ساحلی)
 -4سلب قدرت و اختیار از روحانیون و علمای دينی
 -1فراخوانی طالب و دانشجويان و جلوگیری از اداماه تحصایل آنهاا در جمهاوری اساالمی
ايران (مانند قزاقستان)
 -0عدم پذيرش مبلغان دينی ايرانی (مانند كشور آذربايجان)
 -7تمايالت تجزيهطلبانه قومی ،مذهبی و زبانی در شهرهای مرزی
 -1هرا
اسالمی

تعدادی از سران كشورهای سااحلی از تحكایم شاريعت اساالمی و وقاوع بیاداری
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ضريب عاملی ،میزان اهمیت ،اولويت و ارتباط هركدام از شاخصها برابر نماودار زيار تعیاین
گرديد.

مخاطرات فرهنگی تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهوری اسممی ایران

الف -شاخص شماره  :1فراخوانی طالب و دانشجويان و جلوگیری از ادامه تحصایل آنهاا در
جمهوری اسالمی ايران (مانند قزاقستان) با ضريب بار عاملی  9/170به عنوان قاویتارين شااخص
فرهنگی -اجتماعی تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران در حوزه خازر احصااء
گرديد.
ب -شاخص شماره  :1هرا

تعدادی از سران كشورهای ساحلی از تحكیم شريعت اسالمی و

وقوع بیداری اسالمی با ضريب بار عاملی  9/713به عناوان دوماین شااخص فرهنگای -اجتمااعی
تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران در حوزه خزر احصاء گرديد.
ج -شاخص شماره  :0عدم پذيرش مبلغان دينی ايرانی (مانند كشور آذربايجان) با ضاريب باار
عاملی  9/719به عنوان سومین شااخص تضاعیفكنناده فرهنگای -اجتمااعی مناافع امنیات ملای
جمهوری اسالمی ايران در حوزه خزر احصاء گرديد.
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د -شاخص شماره  :4سلب قدرت و اختیار از روحانیون و علمای دينی با ضاريب باار عااملی
 9/130به عنوان چهارمین شاخص تضعیفكننده فرهنگی -اجتماعی منافع امنیات ملای جمهاوری
اسالمی ايران در حوزه خزر احصاء گرديد.
بعد زيستمحیطی:
سثال دوم :چالشها (مخاطرات) زيستمحیطی حوزه دريای خزر از ديدگاه منافع امنیات ملای
جمهوری اسالمی ايران كدامند؟ شاخصهای مثلفه مخاطرات زيستمحیطی باه عناوان تضاعیف-
كننده منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران حوزه خزر به شرح زير است:
 )3صید بیرويه آبزيان (انواع خاويار و شیالت) و ورود آبزيان غیربومی
 )3ورود بیرويه فاضالبهای تصفیه نشده (پسماندهای) صنعتی و كشاورزی (از شمال خزر) /مانند روسیه و
قزاقستان
 )1ورود بیرويه فاضالبهای تصفیهنشده (پسماندهای) خانگی از جنوب خزر مانند ايران
 )4آلودگی ناشی از تردد و تعمیرات كشتیها
 )1آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد و سمی اتمی
 )0آاليندههای حاصل از حفاری و استخراج انرژی نفت و گاز (هیدروكربنها)
 )7انقراض انواع گونههای حیوانی و گیاهی ( 119نوع جاندار آبزی و  199گونه گیاهی دريايی)
 )1نشت ناشی از عبور خط لوله نفتی از بستر درياچه
 )3انبوه ساختوسازهای بیرويه ساحلی و تخريب جنگلها (مانند جنوب خزر)

ضريب عاملی ،میزان اهمیت و اولويت هركدام از شاخصها برابر نمودار زير تعیین گرديد.
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الف -شاخص شماره  :1نشت ناشی از عبور خط لوله نفتی از بستر درياچاه خازر باا ضاريب
عاملی  9/113قوی ترين شاخص زيستمحیطی تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهاوری اساالمی
ايران در حوزه خزر احصاء گرديد.
ب -شاخص شماره  :7انقراض انواع گونههای حیوانی و گیاهی با ضاريب باار عااملی 9/110
دومین شاخص زيستمحیطی تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهاوری اساالمی اياران در حاوزه
خزر احصاء گرديد.
ج -شاخص شماره  :3صید بیرويه آبزيان (انواع خاويار و شیالت) و ورود آبزيان غیربومی باا
ضريب بار عاملی  9/111سومین شاخص زيستمحیطی تضعیفكننده منافع امنیت ملای جمهاوری
اسالمی ايران در حوزه خزر احصاء گرديد.
د -شاخص شماره  :3انبوه ساخت و سازهای بایروياه سااحلی و تخرياب جنگالهاا (مانناد
جنوب خزر) با ضريب بار عاملی  9/731چهارمین شاخص زيساتمحیطای تضاعیفكنناده مناافع
امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران در حوزه خزر احصاء گرديد.
بعد اقتصادی:
سثال سوم :چالشهای اقتصادی حوزه دريای خزر از منظر منافع امنیت ملی جمهوری اساالمی
ايران كدامند؟ تعداد  7شاخص زير بهعنوان چاالشهاای (واگارای) اقتصاادی احصااء گردياد كاه
تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران در حوزه خزر محسوب میشوند.
شاخصهای چالشهای اقتصادی به عنوان تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهوری اسممی ایران در حوزه خزر
)3

اعمال محدوديتهای سرمايهگذاری در صنايع نفت و گاز جمهوری اسالمی ايران توسط كنشگران فرامنطقهای
در حوزه دريای خزر
 )3مخالفت با عبور نفت و گاز از مسیر ترانزيتی جمهوری اسالمی ايران

 )1مداخله و حضور شركتهای نفتی غربی در استخراج نفت و گاز حوزه خزر (آذربايجان ،قزاقستان و تركمنستان)
 ) 4استحصال بدون وقفه كشورهای ساحلی دريای خزر در منابع نفت و گاز حوزه خزر
 )1عدم تشكیل اتحاديه (كنسرسیوم) مشترک انرژی در حوزه خزر
 )0ناامن جلوه دادن ترانزيت (انتقال) انرژی از حوزه جمهوری اسالمی ايران توسط كنشگران فرامنطقهای در حوزه خزر
 )7تالش آمريكا برای تداوم انتقال نفت از مسیر باكو ،جیحون ،تفلیس برای تخريب جمهوری اسالمی ايران
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ضريب عاملی ،میزان اهمیت ،اولويت و ارتباط هركدام از شاخصها برابار نماودار زيار تعیاین
گرديد.

الف -شاخص شماره  :4استحصال بدون وقفه كشورهای ساحلی دريای خزر در منابع نفات و
گاز حوزه خزر با ضريب عاملی  9/331به عنوان قویترين شاخص اقتصادی تضعیفكنناده مناافع
امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران در حوزه دريای خزر است.
ب -شاخصهای شماره 3و 1و 7به شرح زير:
* اعمال محدوديتهای سرمايهگذاری در صنايع نفت و گاز جمهوری اساالمی اياران توساط
كنشگران فرامنطقهای در حوزه دريای خزر
* مداخله و حضور شركتهای نفتی غربی در استخراج نفت و گاز حاوزه خازر (آذربايجاان،
قزاقستان و تركمنستان)
* تالش آمريكا برای تداوم انتقال نفت از مسیر باكو ،جیحون ،تفلیس برای تخريب جمهاوری
اسالمی ايران
هر سه شاخص باال با ضريب بار عاملی  9/334دومین شاخص اقتصادی تضعیفكنناده مناافع
امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران در حوزه دريای خزر محسوب میشوند.
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ج -شاخص شماره  :0ناامن جلوه دادن ترانزيت (انتقال) انارژی از حاوزه جمهاوری اساالمی
ايران توسط كنشگران فرامنطقهای در حوزه خزر باا ضاريب باار عااملی  9/331ساومین شااخص
چالش اقتصادی تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهاوری اساالمی اياران در حاوزه خازر احصااء
گرديد.
د -شاخص شماره  :3مخالفت با عبور نفت و گاز از مسیر ترانزيتی جمهوری اسالمی اياران باا
ضريب عاملی  9/700به عنوان چهارمین شاخص چالش اقتصادی تضعیفكننده منافع امنیات ملای
جمهوری اسالمی ايران در حوزه خزر احصاء گرديد.
بعد سیاسی و حقوقی:
سثال چهارم :چالشهای سیاسای -حقاوقی حاوزه درياای خازر از منظار مناافع امنیات ملای
جمهوری اسالمی ايران كدامند؟ تعداد  0شاخص زير باهعناوان چاالشهاای (واگارای) سیاسای-
حقوقی احصاء كه تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران در حوزه خزر محساوب
میشوند.
شاخصهای چالشهای سیاسی – حقوقی به عنوان تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهوری اسممی
ایران در حوزه دریای خزر
 -3عدم پايبندی تعدادی از كشورهای ساحلی خزر به مفاد قراردادهای  3333و  3349میالدی
(مشاع بودن رژيم حقوقی خزر)
 -3انعقاد قرارداد دوجانبه بین كشورهای روسیه ،آذربايجان و قزاقستان در تعیین حدود مرز دريايی
(بعد از فروپاشی شوروی)
 -1استقبال سه كشور آذربايجان ،قزاقستان و تركمنستان به حضور سیاسی آمريكا و متحدان وی در منطقه
 -4عدم موافقت  4كشور ديگر ساحلی با پیشنهاد جمهوری اسالمی ايران در تحكیم رژيم حقوقی خزر
 -1اختالفنظر در تعیین وضعیت امنیت ترانزيت لولههای نفتی
 -0تحمیل سیاستهای منفعتطلبانه شركتهای غربی به كشورهای تازه استقالل يافته ساحلی

ضريب عاملی ،میزان اهمیت و اولويت هركدام از شاخصهای واگرا برابر نماودار زيار تعیاین
گرديد.
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الف -شاخص شماره  :1استقبال ساه كشاور آذربايجاان ،قزاقساتان و تركمنساتان باه حضاور
سیاسی آمريكا و متحدان وی در منطقه با ضريب عاملی  9/734به عناوان اولاین شااخص چاالش
(واگرای) سیاسی -حقوقی تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران در حاوزه خازر
محسوب میشود.
ب -شاخص شماره  :3انعقاد قرارداد دوجانبه بین كشورهای روسیه ،آذربايجان و قزاقساتان در
تعیین حدود مرز دريايی (بعد از فروپاشی شوروی) با ضريب بار عاملی  9/791باه عناوان دوماین
شاخص چالش سیاسی -حقوقی تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی اياران در حاوزه
خزر محسوب میشود.
ج -شاخص شماره  :3عدم پايبندی تعدادی از كشورهای سااحلی خازر باه مفااد قراردادهاای
 3333و  3349میالدی (مشاع بودن رژيم حقوقی خزر) با ضريب عاملی  9/009به عناوان ساومین
شاخص چالش سیاسی -حقوقی تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی اياران در حاوزه
خزر محسوب میشود.
بعد نظامی:
سثال پنجم :چالشهای نظامی حوزه دريای خزر از منظر منافع امنیت ملای جمهاوری اساالمی
اياران كدامناد؟ تعاداد  0شااخص باه عناوان چاالشهاای (واگارای) نظاامی احصااء گردياد كاه
تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران در حوزه دريای خزر محسوب میشوند.
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شاخصهای واگرای نظامیِ تضعیف كننده منافع امنیت ملی جمهوری اسممی در حوزه دریای خزر
 -3تالش بعضی از كشورهای ساحلی در نظامی شدن خزر
 -3میزان توانمندی ديپلماسی دفاعی مقتدرانه
 -1دخالت آمريكا و كشورهای غربی در ترتیبات دفاعی -امنیتی سه كشور ساحلی (قزاقستان ،تركمنستان و آذربايجان)
 -4معرفی جمهوری اسالمی ايران به عنوان محور شرارت و آشوب در منطقه خزر توسط آمريكا
(عملیات روانی بر علیه جمهوری اسالمی ايران)
 -1در تنگنا نگاهداشتن جبهه شمالی جمهوری اسالمی ايران توسط روسیه
(رودخانه ولگا-دن در احاطه كامل روسیه)
 -0نفوذ و استقرار گروههای مختلف تروريستی در كشورهای ساحلی

ضريب عاملی ،میزان اهمیت ،اولويت و ارتباط هركدام از شاخصهای واگرا برابر نماودار زيار
تعیین گرديد.

چالشهای نظامی تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهوری اسممی ایران

* شاخصهای 1و4و1و 0بهطور يكسان با ضريب بار عاملی يک به عنوان مهمترين چالشهای
نظامی تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران در حوزه خزر محسوب میشوند كاه
عبارتند از
الف -دخالت آمريكاا و كشاورهای غربای در ترتیباات دفااعی -امنیتای ساه كشاور سااحلی
(قزاقستان ،تركمنستان و آذربايجان)
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ب -معرفی جمهوری اسالمی ايران به عنوان محور شرارت و آشاوب در منطقاه خازر توساط
آمريكا (عملیات روانی بر علیه جمهوری اسالمی ايران)
ج -در تنگنا نگاهداشتن جبهه شمالی جمهوری اسالمی ايران توسط روسیه (رودخانه ولگا -دن
در احاطه كامل روسیه)
د -نفوذ و استقرار گروههای مختلف تروريستی در كشورهای ساحلی
سؤال اصلی :چالشهای دفاعی -امنیتی حوزه دريای خزر از منظر منافع امنیت ملی جمهاوری
اسالمی ايران كدامند؟ همانطوری كه در پاسخِ پنج سثال فرعی نیاز مطارح گردياده ،پانج محایط
فرهنگی -اجتماعی ،زيستمحیطی ،اقتصادی ،سیاسی -حقوقی و نظامی احصاء گرديد كاه در هار
حوزه چالشهای واگرا به شرح زير هستند.
در حوزه فرهنگی -اجتماعی ،چالشهای واگرا=  1شاخص
در حوزه زيستمحیطی ،چالشهای واگرا=  3شاخص
در حوزه اقتصادی ،چالشهای واگرا=  7شاخص
در حوزه سیاسی -حقوقی ،چالشهای واگرا=  0شاخص
در حوزه نظامی ،چالشهای واگرا=  0شاخص
مجموع شاخصهای واگرا در پنج حوزه  10شاخص به عنوان تضعیفكننده منافع امنیات ملای
جمهوری اسالمی ايران محسوب میگردند كه میبايستی مهار گردد.
مدل مفهومی تحقیق نیز به شرح پیوست تقديم میگردد.
تجزیه و تحلیل دادهها:

با توجه به نظريات بررسی شده در مورد امنیت منطقهای ،وضعیت دفااعی -امنیتای حاوزه درياای
خزر و منافع امنیت ملی از منظر امام خامنهای (مدظلهالعالی) و ساير انديشمندان باومی و غیرباومی
و مصاحبه با خبرگان حوزه دريای خزر ،تعداد  10شاخص واگرا احصاء گرديد.
تکتک شاخصهای (گويههای) هر  1بُعد فرهنگای -اجتمااعی -اقتصاادی ،زيساتمحیطای،
اقتصادی و نظامی كه به عنوان تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهاوری اساالمی اياران در حاوزه
خزر هستند ،با كمک نرمافزار  Spssمورد تجزيه و تحلیل توصیفی قارار گرفات .بعاد از تجزياه و
تحلیل توصیفی با نرمافزار  Smart plsضريب تعاملی ،میزان اولويت و اهمیت هر شاخص و ارتباط
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بین آنها نیز مشخص گرديد .اينک شاخصهای هركدام از ابعاد مذكور با بهرهگیری از دو نرمافزار
نامبرده بهصورت تفكیک تشريح و تفسیر میگردد.
مهم ترين مثلفه های تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران در  1بُعد ذكر شده
باال به شرح زير است:
در بُعد نظامی شاخصهای 0 ،1 ،4و 7بهطور يكساان باا ضاريب باار عااملی ياک باه عناوان
مهمترين چالشهای نظامی تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران در حاوزه خازر
محسوب میشوند كه عبارتند از:
الف -دخالات آمريكاا و كشاورهای غربای در ترتیباات دفااعی-امنیتای ساه كشاور سااحلی
(قزاقستان ،تركمنستان و آذربايجان)
ب -معرفی جمهوری اسالمی ايران به عنوان محور شرارت و آشاوب در منطقاه خازر توساط
آمريكا (عملیات روانی بر علیه جمهوری اسالمی ايران)
ج -در تنگنا نگاهداشتن جبهه شمالی جمهوری اسالمی ايران توسط روسیه (رودخانه ولگا -دن
در احاطه كامل روسیه)
د -نفوذ و استقرار گروههای مختلف تروريستی در كشورهای ساحلی
در بُعاد فرهنگاای مهاامتارين چااالش ،شاااخص شاماره  ،1فراخااوانی طااالب و دانشااجويان و
جلوگیری از ادامه تحصیل آنها در جمهوری اسالمی ايران (مانند قزاقستان) با ضاريب باار عااملی
 9/170به عنوان قویترين شاخص فرهنگی تضعیفكننده منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران
در حوزه دريای خزر است.
در بُعد زيستمحیطی ،شاخص شماره  ،1نشت ناشی از عبور خط لوله نفتای از بساتر درياچاه
خزر با ضريب بار عاملی  9/113به عنوان قویترين شاخص زيستمحیطای تضاعیفكنناده مناافع
امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران در حوزه دريای خزر است.
در بُعد اقتصادی ،شاخص شماره  ،4استحصال بدون وقفه كشورهای ساحلی در مناابع نفات و
گاز حوزه دريای خزر با ضريب بار عاملی  9/331به عنوان قویترين شاخص اقتصاادی تضاعیف-
كننده منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران در حوزه دريای خزر است.
در بُعد سیاسای -حقاوقی ،شااخص شاماره  ،1اساتقبال ساه كشاور آذربايجاان ،قزاقساتان و
تركمنستان به حضور سیاسی آمريكا و متحدان وی در منطقه با ضريب بار عاملی  9/734به عناوان
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قویترين شاخص چالش (واگرای) سیاسی -حقوقی تضعیفكنناده مناافع امنیات ملای جمهاوری
اسالمی ايران در حوزه دريای خزر محسوب میشود.
در نهايت ،چالشها و يا واگرايیهايی كه در ابعاد مختلف فرهنگی -اجتماعی ،زيستمحیطی،
اقتصادی ،حقوقی -سیاسی و نظامی از آنها ياد شد ،چنانچه به جديت و قوت كنترل و مهار گردد،
منجر به تأمین و تحكیم منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران در حوزه دريای خزر خواهد شد.
نتیجهگیری:

منافع امنیت ملی فقط در مواقع بروز بحاران و آشاوب در هركادام از ابعااد فرهنگای -اجتمااعی،
زيستمحیطی ،اقتصادی ،سیاسی– حقوقی و نظامی بروز میكند ،ولای در عاینحاال زيرمجموعاه
منافع ملی محسوب میگردد .به عبارتی چالشهای فرهنگی -اجتماعی ،زيستمحیطای ،حقاوقی -
سیاسی ،اقتصادی و نظامی كه در حوزه دريای خزر رخ دهد و مسئله ايجاد میكناد ،باالطبع مناافع
امنیت ملی مطرح و به عبارتی مضرات و يا چالشهای منافع امنیت ملی ظهور و بروز میيابد .نیااز
است چالشهای حادث شده در هر بُعدی كه رخ میدهد در وهله اول با تعامل و همكاری فزاينده
و ساازنده باین مسائوالن و متولیاان مختلااف فرهنگای -اجتمااعی ،سیاسای ،اقتصاادی ،نظااامی و
زيستمحیطی حل و فصل گردد .با بهرهگیری از پیشینههای قبلی تحقیق ،روشهای كمای و كیفای
بهكار گرفته شده و برداشت نهايی محقق ،میبايستی اذعان نمود؛ بسیاری از مشكالت حادث شاده
در حوزه دريای خزر به اين دلیل است كاه همااهنگی و تعامال منطقای و جاامع باین مسائوالن و
سازمانهای ذينفع در حوزه دريای خزر ساری و جاری نبوده و هر نهاادی باهطاور مساتقل ،فقاط
مصالح و منافع درونسازمانی خود را در نظر میگیرد .من باب مثال برای ادامه روناد ماذاكرات در
مورد تحكیم رژيم حقوقی دريای خزر ،نیاز است قبل از حضور نمايندگان وزارت امور خارجاه در
پایِ میز مذاكره با ساير كشورهای ساحلی دريای خزر ،حتماً نشستی باا حضاور مسائوالن نظاامی،
فرهنگی ،حقوقی ،اقتصادی ،سازمان جغرافیايی ،زيستمحیطی و غیره در سطح كشورمان تشكیل و
پس از رفع ابهامات نهايی و لحا نمودن منافع ملی در تمامی ابعاد و اتخاذ ياک تصامیم واحاد و
مشترک ،در نهايت مسئوالن ديپلماسی نظام ،با اطمینان خاطر و اقتدار و با برخاورداری از پشاتوانه
نظام و مردم ،در جلسات مشترک با مسئوالن كشورهای ساحلی خزر حاضر گردند.
نتیجه معاهده اخیر كنوانسیون رژيم حقوقی دريای خزر در  33مردادمااه ساال  3137در بنادر
آكتائو قزاقستان ،قراردادهای 3333و  3349میالدی كه منافع جمهوری اسالمی ايران را تاأمین مای-
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نمايد را به فراموشی میسپرد .يقیناً هرگونه عقبنشینی و عقبروی در تصااحب حقاوق خاود در
دريای خزر ،رقبای ما را در صحنه سیاست خارجی جریتر و گساتاختار خواهاد كارد و در بُعاد
داخلی نیز انتقاد و تلقیِ خیانت در امانت و كوتاهی در حفظِ حدود و رغاور آبهاای سارزمینی را
متوجه مسئوالن و متولیان دستاندركار در حوزه خزر خواهد نمود.
پیشنهادات:
 -3تشكیل جلسات هماهنگی بین سازمانها و نهادهای مرتبط با حاوزه درياای خازر ،قبال از
هرگونه نشسات و گفتگاو باین مسائوالن وزارت خارجاه جمهاوری اساالمی اياران باا مسائوالن
ديپلماسی  4كشور ديگر ساحلی
 -3تالش و كوشش برای برقراری و افزايش تعامل سازنده و فزاينده بین مسائوالن كشاورهای
ساحلی دريای خزر
 -1برای مهار شاخص واگرای زيستمحیطی (نشت ناشای از عباور خاط لولاه نفتای از بساتر
درياچه خزر) ،جمهوری اسالمی ايران میبايستی تالش نمود انتقال و سوآپ انرژی ،حتایاالمكاان
از قلمرو جمهوری اسالمی ايران به ساير كشورها صورت گیرد.
 -4در صورت عدم امكان تحقق پیشنهاد شماره  ،1میبايستی هر كشور سااحلی كاه اقادام باه
عبور لوله نفتی از بستر درياچه خزر مینمايد در صورت هرگونه آلودگی احتمالی دريا ،متقبّل تمام
خسارتهای وارده در دريای خزر گردد.
 -1در بُعد نظامیگری سه كشور ديگر سااحلی (قزاقساتان ،آذربايجاان و تركمنساتان) همانناد
روسیه و جمهوری اسالمی ايران میبايستی متقاعد گردند كاه كشاورهای غربای ،آمريكاا و رژيام
صهیونیستی حق دخالت در ترتیبات دفاعی -امنیتی دريای خزر را نداشته باشند.
 -0در بُعد فرهنگی با افزايش جو خوشبینی و اعتمادساازی و تاداوم بخشای آن ،مایبايساتی
زمینه جذب طالب و دانشجويان كشورهای ساحلی برای ادامه تحصیل در جمهوری اسالمی اياران
را فراهم نمود.
 -7افزايش فعالیتهای مستمر اقتصادی و تالش جمهوری اسالمی ايران بارای امكاان ساوآپ
انرژی ،صدور كاال و محصوالت خود به كشورهای ساحلی دريای خزر

چالشهای دفاعی -امنیتی حوزه دريای خزر از منظر منافع391 ...



منابع:





قران كریم.
امام خمینی ،تحرير الوسیله ،جلد .3
سايت امام خامنهای (مدظلهالعالی) قابل دسترسی درhttp://farsi.khamenei.ir :
افتخاری ،اصغر ،)3133( ،امنیت اجتماعی شده رویکرد اسممی ،تهران :انتشارات پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.






بايمانی ،عبدالرضا ،)3119( ،بررسی عوامل همگرایی و واگرایی در منطقه دریای خزر
( ،)8333-8338تهران :دانشگاه عالمه طباطبايی.

پورقاسمی ،سید مصطفی و همكاران ،)3131( ،تبیین استراتژی دفاعی -امنیتی جمهوری
اسممی ایران در موقعیت ژئوپلیتیکی دریای خزر ،همايش علوم جغرافیايی ايران (.)ICGS
تهامی ،مجتبی ،)3113( ،امنیت ملی و دكترین ،تهران :انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
خلیلیشورينی ،سیاوش ،)3133( ،روشهای پژوهش آمیخته ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات
يادواره كتاب.




خواجهسروی ،غالمرضا ،)3171( ،امنیت ملی ،تهران :انتشارات عس ناجا.
دانشآشتیانی ،محمدباقر ،)3133( ،مدیریت راهبردی دفاعی -امنیتی ،تهران :انتشارات مركز
آموزشی شهید صیاد شیرازی.



دوئرتی ،جیمز و گراف ،فالتز ،نظریه متعارض در روابط بینالملل ،ترجمه علیرضا طیب و وحید
بزرگی ،)3173( ،تهران :قومس ،چاپ اول ،جلد .3



سیاری ،حبیباهلل و طحانی ،غالمرضا ،)3134( ،راهبردها و قدرت دریایی ،تهران :انتشارات
نیروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی ايران.



علیبخشی ،ابراهیم ،)3113( ،الگوی طرحریزی راهبرد نظامی و مدیریت امنیت ملی ،تهران:
انتشارات دافو .





مهری ،عبا  ،)3119( ،موانع همگرایی بین جمهوری اسممی ایران و آذربایجان چیست؟ و
پدیده واگرایی بر امنیت ملی ایران چه تأثیری دارد؟ تهران :انتشارات دانشگاه دفاع ملی.

محمدی ،محمدولی ،)3111( ،مقابله با آلودگی زیستمحیطی دریای خزر در پرتو حقوق بین-
الملل با تأكید بر آلودگی نفتی ،تهران :دانشگاه عالی دفاع ملی.
فیروزيان ،محمد ،)3110( ،چالشهای فراروی ایران در دریای خزر ،وزارت امور خارجه،
معاونت پژوهشهای سیاست خارجی ،گروه مطالعات اوراسیا
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مصاحبه با دكتر علی حبیب نوری ،هیئتعلمی دانشگاه امام خمینی نوشهر (دكترای حقوق
درياها)3137/1/31 :

