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نخس�تین کنفرانس امنیتی تهران در 21 آذر 1395 به هم�ت 12 مرکز مطالعات راهبردی ایران از 
جمله پژوهشکده مطالعات راهبردی در سالن اجالس سران برگزار شد. در این کنفرانس یک روزه 
عالوه بر مقامات عالی رتبه کش�وری، اندیشمندان مطالعات سیاسی و بین المللی به بررسی وضعیت 
منطقه غرب آسیا پرداخته و در شش پنل جداگانه که به شکل موازی برگزار شد، نقطه نظرات خود 
را در خصوص نظم امنیتی منطقه ای غرب آسیا بیان کردند. در پنل سه، اندیشمندان و صاحب نظران 
مطالع�ات منطقه با ارائه هش�ت مقاله برگزی�ده »چالش ها و فرصت های منطقه ای و تأثیر مس�ائل 
نوظهور بر نظم امنیتی منطقه ای در غرب آسیا« را مورد بحث بررسی قرار دادند. در زیر به اجمال 

محورهای اصلی این نشست تخصصی ارائه می شود.

نشست                                               ماه

1. چالش دولت های ملی
یک��ی از مهم تری��ن چالش ه��ای منطقه غرب آس��یا 
ضع��ف و ناتوانی دولت ه��ای ملی اس��ت. در منطقه 
غرب آس��یا اغلب دولت های ملی ج��زو دولت های 
ش��کننده جهان به شمار می آیند و دولت های سوریه، 
یمن، عراق، افغانستان، پاکستان و لیبی در رتبه باالی 
دولت های ش��کننده جای گرفته ان��د. به رغم این که 
دولت های ملی همچنان مهم ترین بازیگران منطقه ای 
محس��وب می ش��وند اما نقش، جای��گاه و منزلت این 
دولت ها در س��طح ملی، منطقه ای و جهانی به شدت 
متزلزل و تضعیف ش��ده اس��ت. دولت ه��ای ملی در 
س��طح داخلی از کارآمدی الزم برخوردار نیس��تند. 

در س��طح منطقه ای رژی��م صهیونیس��تی از تضعیف 
دولت های ملی خرس��ند اس��ت و آن را در راس��تای 
منافع ملی خود می داند. روند ناسیونالیس��م در جهان 
عرب نه آنقدر قوی اس��ت که موجب ش��کل گیری 
خافت عربی ش��ود و نه دولت ه��ای ملی موجود از 
کارآم��دی الزم برخوردارند. این روندها به تش��دید 
ش��کاف و منازعه در منطقه بی��ش از پیش دامن زده 
اس��ت. دولت های ملی در منطقه غرب آس��یا عمًا با 
دو چالش مهم مخالف دولت ملی روبه رو هستند که 
وضع موجود را به چالش می کش��ند: چالش نخس��ت 
جری��ان قومی اس��ت که به صورت جری��ان فروملی؛ 
دولت ه��ای ملی، مرزها و نماده��ای آن را به چالش 

چالش ها و فرصت های منطقه ای در غرب آسیا

پنل سه نخستین کنفرانس امنیتی تهران

اشاره:
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می کش��د. دولت های ملی موجود در منطقه تناس��ب 
چندانی با قومیت های موج��ود در منطقه ندارند. این 
روند به دنبال تجزیه دولت های ملی موجود در منطقه 
و ترس��یم مرزهای جدید ملی است که با پراکندگی 
قومی هماهنگی بیشتری داشته باشد. چالش دوم یک 
روند فراملی است و دولت های ملی و مرزهای آن را 
با دو خاس��تگاه متفاوت مذهب��ی و تاریخی به چالش 
می کشد و خواستار ش��کل گیری ساخت های سیاسی 
جدی��د در قالب خافت اس��امی ی��ا امپراتوری های 
تاریخی اس��ت. هر دوی این روندها و چالش ها ریشه 
در ناکارآم��دی دولت های مل��ی دارد و در صورت 
اصرار بر آنها ناامنی در منطقه بیش از پیش گس��ترش 

خواهد یافت. 
این دو چالش و روند در کشورهای منطقه به ویژه 
در عراق، سوریه و ترکیه به خوبی قابل مشاهده است. 
در عراق س��ه گروه قومی و مذهبی شیعه، سنی و کرد 
در کنار هم دولت عراق را ش��کل می دادند و اکنون با 
فروپاش��ی دولت در بغ��داد و ناکارآمدی دولت ملی، 
رون��د گریز از مرک��ز در میان آنها به ش��دت افزایش 
یافته است. ساخت نیمه فدرالی، فدرالی و تجزیه عراق 
س��ه س��ناریوی پیش روی این کش��ور در آینده است 
که وقوع هر کدام از آنها با پیش��ران ها و موانع خاصی 
هم��راه اس��ت و پیامدهای مخصوص خ��ود را بر نظم 
امنیتی منطقه خواهد داشت. فروپاشی نظم دولت ملی 
در عراق می تواند مرزهای ملی دیگر کشورهای منطقه 
را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. ترکیه، سوریه و حتی 
جمهوری اس��امی ایران نمی توانند نسبت به تحوالت 
ع��راق بی تفاوت بوده و آنه��ا را در مرزهای ملی خود 
بی تأثی��ر تلق��ی نمایند. ش��کل گیری اقلیم کردس��تان 
گامی به سوی استقال این قوم است و عمًا می تواند 
گرایش های گریز از مرکز را در ترکیه، سوریه و ایران 
تش��دید کرده و به تنش های قومی و مذهبی بیشتر در 
منطقه دامن بزند. به همین صورت اقلیم ش��یعه و سنی 
هس��تند که بنیان های نظم موجود را با شدت به چالش 

خواهند کشید. دولت های ملی برای برون رفت از این 
وضعیت باید نسبت به بازس��ازی و افزایش کارآمدی 

خود اقدام نمایند.

2. چالش افراط گرایی و تروریسم 
مداخل��ه   و  ناکارآم��د  و  اس��تبدادزده  دولت ه��ای 
قدرت ه��ای فرامنطقه ای در غرب آس��یا در دو دهه 
گذش��ته موجب ش��کل گیری گروه های تروریستی 
و افراطی در منطقه ش��ده اس��ت. در ق��رن 21 عمًا 
نظ��م تعداد قابل توجهی از دولت  های ملی در منطقه 
فروپاشیده و هیچ نظمی نتوانسته جایگزین آن شود. 
در چنین وضعیتی گروه های تروریس��تی در واکنش 
به رونده��ای ملی و مداخله های فرامنطقه ای ش��کل 
گرفته است. القاعده، داعش و جبهه النصره نمونه ای 
از ای��ن گروه ه��ای افراطی در منطقه هس��تند که در 
محل هم پوش��انی مداخل��ه خارج��ی و ناکارآمدی 
دولت ملی و گس��ل ارزش های دینی و جهل توده ها 

ب��ه وج��ود آمده ان��د. 
تروریس��م ب��ه تزل��زل بیش��تر موقعی��ت و منزلت 
دولت های ملی در منطقه منجر ش��ده و وضعیت امنیتی 
منطق��ه را با پیچیدگی بیش��تری روبه رو کرده اس��ت. 
به رغم این که در چند سال گذشته در اثر شکل گیری 
گروه ه��ای تروریس��تی در منطق��ه الگ��وی رقاب��ت/ 
همکاری در منطقه به س��مت ش��فافیت بیش��تری رفته 
اس��ت و چند بلوک مشخص در مخالفت و حمایت از 
آنها در منطقه به وجود آمده اس��ت اما الگوی دوستی 
و دش��منی در این منطقه همچنان بسیار پچیده است و 
حمایت از یک طرف منازعه ممکن اس��ت به تضعیف 
متحدان خود و تقویت رقبا و دش��منان در جای دیگر 

بیانجامد. 
به ص��ورت مش��خص روند تح��والت در منطقه 
غرب آس��یا در س��ه س��ال گذش��ته بهترین وضعیت 
امنیتی را برای رژیم صهیونیستی فراهم آورده است. 
دولت ه��ای مقت��در عرب از عراق و س��وریه تا مصر 
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و لیب��ی طی چند س��ال گذش��ته با مداخل��ه خارجی 
ی��ا فروپاش��ی داخل��ی روبه رو ش��ده و با گس��ترش 
موج��ب  بلوک بندی ه��ای جدی��د  و  افراط گرای��ی 
نزدیکی برخی از دولت های عربی به این رژیم شده 
اس��ت که هرگز در مخیله زمامداران آن نمی گنجید.

تروریس��م و افراط گرایی به گسترش جنگ های 
نیابت��ی و مداخله قدرت ه��ای فرامنطقه ای در غرب 
آس��یا نیز دامن زده است. عربستان سعودی و قطر به 
حمایت از گروه های افراطی در منطقه همت گمارده 
و در س��وریه و یمن به مقابله با دولت بش��ار اس��د و 

حوثی ها به عنوان متحدان نزدیک ایران برخاسته اند 
و در عراق از سنی ها در برابر دولت مرکزی حمایت 
می کنن��د. نوعی تقابل بین دولت ه��ای منطقه علیه یا 
له این گروه ها ش��کل گرفته اس��ت. در س��وریه این 
تقابل به دولت های فرامنطقه ای انجامیده اس��ت و در 
مواقعی از سال 2016 احتمال رویارویی بین آمریکا 

و روس��یه بس��یار جدی بود.  
در روند ای��ن تحوالت، ائتاف های به وجودآمده 
در منطقه با جهت گی��ری ایرانی و ضدایرانی، عربی و 
ضدعربی موجب تشدید تنش بین اعراب و ایران شده 

عمده ترین شکاف های سیاسی موجود / خاورمیانه
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است و ممکن است به جنگ فرقه ای و شیعه و سنی در 
منطقه منجر ش��ود. این در حالی اس��ت که تروریسم و 
افراط گرایی به عنوان یک تهدید مشترک می تواند به 
شکل گیری ائتافی فراگیر منجر شده و عامل وحدت 

بین اعراب و ایران باشد. 

3. چالش ه�ای عدم توس�عه انس�انی و حقوق 
بشری

توسعه نیافتگی مس��ئله بنیادی کشورهای منطقه غرب 
آسیا به شمار می آید. دولت های استبدادی ناکارآمد، 
گروه های افراطی و خش��ونت طلب و مداخله خارجی 
س��لطه جو؛ موج��ب تش��دید بحران ه��ای اجتماعی و 
اقتصادی در منطقه شده است. نقض آزادی های سیاسی 
و اجتماعی مردم، نقض حقوق بشر، بحران آوارگان و 
پناه جویان و مش��ارکت اندک زنان بحران های منطقه 
را تش��دید کرده اس��ت. مقایس��ه مس��ائل و مشکات 
این منطقه با س��ایر مناطق جهان نش��ان دهنده انباشتگی 
مش��کات در غرب آسیا است. در س��ال های گذشته 

مش��کات اقتصادی، زیس��ت محیط��ی، ژئوپلتیکی و 
اجتماعی در این منطقه به ش��دت افزایش یافته و آن را 
به یکی از مناطق پرمخاطره جهان تبدیل نموده است. 

نق��ض حقوق بش��ر در منطقه یک��ی از نمودهای 
عین��ی چالش ه��ای عدم توس��عه انس��انی اس��ت. در 
حالی که در جهان حقوق بش��ر روز ب��ه روز اهمیت 
بیش��تری می یابد و مورد توجه کنش ه��ای بین المللی 
ق��رار می گیرد، اوض��اع حقوق بش��ر در منطقه غرب 
آس��یا رو به وخامت می رود و هر روز بدتر می ش��ود. 
نق��ض حقوق بش��ر در منطقه نه تنها هی��چ تأثیر مثبتی 
ندارد و فرصتی برای ایج��اد ثبات و نظم منطقه ای به 
وجود نم��ی آورد، بلکه چالش های بیش��تری را برای 
کشورهای منطقه ایجاد می کند. در چند سال گذشته 
مواضع مشترک این کشورها در برابر جهان غرب در 
حوزه حقوق بش��ر از بین رفته و برخی از کشورهای 
منطق��ه در مجامع بین المللی علیه دولت های مس��لمان 
دیگ��ر رأی می دهند ک��ه نمادی از تفرق��ه در جهان 
اس��ام به ش��مار می آید. صدای واحد آنها در مورد 

نشست ماه

مناطق پرمخاطره جهان بر اساس نوع خطرات
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حقوق بشر در چند سال گذشته از بین رفته است. این 
تفرق��ه موجب کاهش هزینه های دولت های غربی در 
اعمال فشار به کش��ورهای مسلمان منطقه شده است. 
آنها قرائت خود را از حقوق بشر به کشورهای منطقه 
تحمیل کرده و از ای��ن وضعیت به وجودآمده به نفع 

خود بهره برداری می کنند. 
جمه��وری اس��امی ای��ران می تواند ب��ا رعایت 
حقوق بش��ر به تقویت گفتمان اس��امی در منطقه و 
جه��ان کمک کند. ایجاد یک جامع��ه الگو و معیار 
در ای��ران می توان��د منزل��ت و موقعی��ت منطقه ای و 
بین  الملل��ی آن را تقوی��ت نم��وده و زمین��ه ای برای 
همکاری کش��ورهای منطقه در حوزه حقوق بشر در 
قب��ال قدرت های فرامنطقه ای فراه��م آورد. رعایت 
حقوق بش��ر در منطق��ه اقدامی در راس��تای کاهش 
وضعی��ت  بهب��ود  و  منطق��ه ای  آس��یب پذیری های 

حکومت  داری و حکم رانی در جهان اس��ام اس��ت.

4. تهدیدات زیست محیطی
چالش ه��ای زیس��ت محیطی به تدری��ج از موضوع 
درج��ه دوم تهدیدات امنیتی خارج ش��ده و در حال 
تبدیل ش��دن ب��ه تهدیدات ج��دی امنی��ت بین الملل 
هس��تند. تهدی��دات زیس��ت محیطی تهدیدات��ی ب��ا 
کم تری��ن محدودیت های زمانی و مکانی به ش��مار 
می آین��د و تأثیرات ش��ان را برف��راز مرزهای ملی و 
بی توجه به حوزه های سیاس��ی برج��ای می گذارند. 
این تهدیدات در منطقه غرب آس��یا و شمال آفریقا 
در وضعیت بس��یار هش��داردهنده قرار گرفته است. 
خشک س��الی،  و  آب  کمب��ود  اقلیم��ی،  تغیی��رات 
گرمایش زمین، گازهای گلخانه ای، آس��یب  دیدگی 
و فرس��ایش خ��اک، آلودگ��ی ه��وا، ریزگردها و 
تخری��ب جنگل ه��ا و مرات��ع از جمل��ه چالش های 
زیس��ت محیطی اس��ت که زندگ��ی در منطقه غرب 

آسیا را تهدید می کند.

منابع آب شیرین خاورمیانه
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از  بس��یاری  منش��أ  می توانن��د  تهدی��دات  ای��ن 
درگیری ها و منازعات، تغییرات سیاسی و اعتراضات 
اجتماع��ی و مهاجرت و آوارگی انس��ان ها در منطقه 
ش��وند. پیامدهای این موضوع سبب می شود تا عاوه 
بر ورود سیل مهاجران به کان شهرها و تشدید بحران 
آلودگی هوا، تمرکز جمعیت و فش��ار بر منابع طبیعی 
منطقه، مناطق مهاجرفرس��ت نیز به دلیل فقدان نیروی 
کار و خروج سرمایه با بحران هایی هم چون گسترش 
رکود، بیکاری و در نتیجه فقر بیش��تر دس��ت  و پنجه 
ن��رم کنند. به همی��ن دلیل تمرکز فق��ر و نابرابری در 
فرصت ها می تواند به عنوان یک پیش��ران مؤثر، زمینه 
الزم را ب��رای گس��ترش جرم و جنای��ت فراهم کند. 
این در حالی اس��ت که در ص��ورت مقاومت جوامع 
محلی نس��بت به هج��وم میلیون ها مهاجر ناخواس��ته، 
در س��ال های نه چندان دور، آب به پیشران تحوالت 
سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی آینده در منطقه غرب 

آسیا بدل خواهد شد.
زیس��ت محیطی  تهدی��دات  اجتماعی ک��ردن 
نخس��تین گام ب��رای مقابل��ه ب��ا این ن��وع تهدیدات 
اس��ت. بدون افزایش حساس��یت مردم، کنش گران 
اجتماع��ی و دولت ه��ا ب��ه ای��ن موض��وع نمی توان 
آن را به دس��تورکاری برای دولت ه��ا تبدیل کرد. 
ب��رای  اقلیم��ی دومی��ن گام  ت��اب آوری  افزای��ش 
مواجه��ه ب��ا تهدی��دات زیس��ت محیطی ب��ه ش��مار 
می آین��د. تهدی��دات زیس��ت محیطی همچن��ان که 
بی توجه ب��ه مرزهای مل��ی عمل می کنن��د، نیازمند 
هم��کاری جمعی همه کش��ورهای منطق��ه و جهان 
اس��ت. مقابله با این نوع تهدیدات می تواند بس��تری 
برای همکاری میان کش��ورهای منطقه باشد. مقابله 
با تهدیدات زیس��ت محیطی می تواند با ش��کل دادن 
به گفت وگ��و و همکاری بین کش��ورهای منطقه به 
فرصت��ی برای بازس��ازی روابط آنها تبدیل ش��ود و 
نق��ش مثبتی در حل مس��ائل و برقراری ثبات و نظم 

در منطق��ه ایف��ا نمای��د.

نتیجه گیری
بررس��ی مؤلفه ه��ای نرم و س��خت امنی��ت در منطقه 
غرب آس��یا نش��ان دهنده آن اس��ت که این منطقه در 
وضعی��ت بس��یار هش��داردهنده ای قرار گرفته اس��ت. 
پیوندهای سیاس��ی و اجتماعی و اقتص��ادی در منطقه 
بس��یار تضعیف شده و اعتماد کش��ورها به همدیگر از 
بین رفته اس��ت. اگر این دولت ها در منازعه با یکدیگر 
نباشند، در وضعیت جنگ سرد قرار دارند و با تشکیل 
ائتاف ه��ای منطقه ای و فرامنطقه ای به دنبال یارگیری 
می باشند. تنش کامی در بین جمهوری اسامی ایران 
با تعدادی از کش��ورهای عربی به شدت افزایش یافته 
اس��ت. عربس��تان به عنوان یکی از کشورهای مؤثر در 
جهان عرب بر طبل دشمنی با ایران می کوبد و به دنبال 
ائتاف سازی علیه جمهوری اس��امی ایران در منطقه 

است.
ایجاد اختاف و تنش نه به نفع منطقه اس��ت و نه با 
اصول و منافع جمهوری اسامی ایران سازگاری دارد. 
این وضعیت تنها به نفع رژیم صهیونیس��تی تمام شده و 
عمًا جوانان منطقه و عزت و آبروی جهان اس��ام در 
آتش جهل و نفرت می س��وزد و بستری برای مداخله 
قدرت های فرامنطقه ای در جهان اس��ام فراهم آورده 
اس��ت. اصاح برداشت های نادرست، گفت وگو میان 
کنش گ��ران منطقه  ای، اعتماد و همکاری با یکدیگر و 
تفاهم و تعامل با بازیگ��ران فرامنطقه ای تنها راه مقابله 
ب��ا چالش ها و تهدی��دات موجود و بازگش��ت نظم و 

آرامش به منطقه غرب آسیا است.
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