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پژوهشکده مطالعات راهبردی در راستای یکی از مهم ترین اهداف و وظایف خود، یعنی بررسی مسائل 
و چالش های امنیت ملی جمهوری اس�المی ایران، نشس�تی را با عنوان »بررس�ی تهدیدات جمهوری 
اسالمی ایران در غرب آسیا در سال 1396« به روش طوفان فکری و با بهره گیری از نظرات جمعی از 
نخبگان مطالعات راهبردی )ترکیبی از اعضای علمی پژوهشکده و کارشناسانی از مراکز و نهادهای 
دیگر( برگزار کرد. در این نشس�ت، پنج تهدید اصلی احتمالی امنیت ملی ایران در منطقه در س�ال 
آینده شناسایی و از جنبه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نوشتار، ارزیابی کلی 

از مباحث این نشست ارائه می شود.

اشاره:

نشست                                               ماه

مقدمه
طوفان فکری یکی از روش های بررس��ی مس��ائل یک 
حوزه یا چند حوزه مرتبط به هم است که در آن تاش 
می ش��ود با بهره گیری از نظرات نخب��گان آن حوزه یا 
حوزه ه��ا، ارزیاب��ی دقیق ت��ر و عمیق ت��ری از وضعیت 
موجود یا وضعیت مطلوب در قالب طرح دیدگاه های 
مختلف ارائه ش��ود. در واقع، در این روش، نخبگان با 
ط��رح دیدگاه های خویش دربارۀ یک موضوع یا چند 
موض��وع مرتبط به هم، ابعاد مختل��ف و جزئیات آن را 
م��ورد بحث ق��رار می دهند که خروج��ی آن می تواند 
مبنای س��ناریو یا تصمیم گیری درب��ارۀ آن موضوع یا 
موضوعات قرار گیرد. پژوهش��کده مطالعات راهبردی 
یکی از مراکز پیش��رو در اس��تفاده از چنین روشی در 

ح��وزه مس��ائل راهب��ردی و به ویژه بحث ه��ای مرتبط 
با منافع و امنیت ملی ایران اس��ت. در س��ال های اخیر، 
پژوهش��کده در ماه های پایانی سال با استفاده از روش 
طوفان فکری، ضمن بررسی وضعیت امنیت ملی ایران، 
تاش کرده است تهدیدها و فرصت های احتمالی این 
حوزه در س��ال پیش رو را احصاء و مورد بررسی قرار 
 ده��د که نتیجه آن نیز مورد اس��تقبال نخبگان و مراکز 
فکری و اجرایی قرار گرفته است. پیرو همین سنت، در 
اواخر بهمن 1395 نشس��تی با عنوان »بررسی تهدیدات 
و فرصت های جمهوری اسامی ایران در محیط غرب 
آس��یا در س��ال 1396« در محل پژوهش��کده مطالعات 
راهب��ردی برگزار ش��د که در آن، جمع��ی از نخبگان 
مطالع��ات راهبردی به خصوص کارشناس��ان مس��ائل 

تهدیدهای منطقه ای ایران در 
سال 1396

تدوین: مهدی شاپوری* 

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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نشست ماه

غرب آس��یا )شامل برخی از اعضای علمی پژوهکشده 
مطالعات راهبردی و بعضی از مراکز و نهادهای دیگر( 
به بررس��ی و ارزیابی وضعیت تهدیدها و فرصت های 
جمهوری اسامی ایران در محیط غرب آسیا پرداختند. 
در نهای��ت بر اس��اس فراوانی گزینه های مطرح ش��ده 
توسط ش��رکت کنندگان در نشست، پنج تهدید اصلی 
برای امنیت ملی ایران در محیط غرب آس��یا در س��ال 
1396 احصاء و از زوایا و جنبه های مختلف مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.

تهدیدهای منطقه ای امنیت ملی ایران
بر اس��اس ترکیبی از روندمح��وری و رویدادمحوری، 
ش��رکت کنندگان در نشس��ت، در ابتدای جلس��ه و به 
درخواس��ت رئیس جلسه هر کدام پنج تهدید احتمالی 
پیش روی ایران در منطقه غرب آس��یا در سال 1396 را 
که از نظرش��ان مهم ترین تهدید امنیت ملی کشورمان 
در س��ال پیش رو خواهند بود، مشخص کردند. بر این 
اس��اس، طیفی از تهدیدات شناسایی ش��د. البته برخی 
از گزینه های مطرح ش��ده ب��ه عنوان تهدی��د احتمالی 
پیش روی ایران در غرب آس��یا در س��ال 1396 توسط 
ش��رکت کنندگان، مش��ترک ب��ود مانن��د داعش. در 
مجموع، اسرائیل، داعش، عربستان، تعطیلی حج برای 
ایرانی��ان، تداوم بح��ران ریزگردها، آلودگی زیس��ت 
محیطی، ترکیه، رشد نظامی گری در منطقه، اوج گیری 
تمای��ات ضدایرانی، تداوم خشکس��الی، واگرایی در 
ع��راق، رقابت ها در موصل، رویکرد ترامپ نس��بت به 
خاورمیانه، ورشکس��تگی دولت ها در محیط پیرامونی 
ایران، تش��دید رقابت های منطقه ای، بحث های مرزی، 
گس��ترش دخالت قدرت های فرامنطق��ه ای در منطقه، 
فضای پس��اداعش، مرزهای تهدیدزا در غرب و شرق 
کش��ور، نفوذ گروهک ه��ای تروریس��تی، همگرایی 
دشمنان منطقه ای و بین المللی ایران، افزایش گرایشات 
ضدش��یعی، وضعیت جریان های ک��ردی، بحران آب، 
احتمال برخوردهای دریایی خواس��ته یا ناخواسته بین 

ای��ران و آمریکا در خلیج فارس، گس��ترش تحرکات 
ایران س��تیزانه آمری��کا در محی��ط پیرامونی جمهوری 
اس��امی، تش��دید بحران و واگرای��ی در عراق پس از 
داع��ش، اختافات ش��یعه و س��نی، احتم��ال از کنترل 
خارج ش��دن مدیریت بحران در س��وریه، افراط گرایی 
و تروریس��م، دولت ه��ای ش��کننده، بحران س��وریه و 
تنش با آمریکا از جمله مس��ائل و م��واردی بود که از 
سوی ش��رکت کنندگان در نشست به عنوان تهدیدات 
منطقه ای امنیت ملی جمهوری اس��امی ایران در سال 

1396 مطرح شد.

پن�ج تهدی�د منطق�ه ای امنیت ملی ای�ران در 
سال 1396

پس از طرح تهدیدات مختلف برای امنیت ملی ایران در 
منطقه غرب آسیا در سال 1396، رئیس جلسه جمع بندی 
کرد و براساس فراوانی گزینه های موجود در پاسخ های 
ش��رکت کنندگان، پن��ج تهدیدی که فراوانی بیش��تری 
داشتند مشخص شدند و بحث ها و استدالل های نشست 
بر این پنج مورد متمرکز شد. این پنج تهدید عبارتند از: 
1. رژیم صهیونیس��تی؛ 2. افراط گرایی و فرقه گرایی؛ 3. 
گروه های تروریس��تی به ویژه داعش؛ 4. اختافات میان 

شیعه و سنی؛ و 5. عربستان سعودی.

رژیم صهیونیستی
بر اس��اس فراوانی گزینه های مطرح شده در پاسخ های 
شرکت کنندگان در جلسه، رژیم صهیونیستی به عنوان 
تهدید نخس��ت امنیت ملی ایران در منطقه غرب آسیا 
در سال 1396 شناخته ش��د. رئیس جلسه با بیان اینکه 
اسرائیل به عنوان تهدید نخست مطرح شد، این پرسش 
را ط��رح کرد که »س��ال آینده وضعیت اس��رائیل چه 
تفاوتی با امسال خواهد داشت که این رژیم را تهدیدزا 
می بین��د و از آن به عنوان تهدید اصلی ایران در منطقه 
غرب آسیا در سال 1396 یاد می کنید؟« سپس اعضای 
حاضر در نشس��ت، هر کدام به ارائه دیدگاه های خود 
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در این مورد پرداخته و استدالل های مختلفی را مطرح 
کردند. یکی از مهم ترین دالیل طرح اسرائیل به عنوان 
تهدید اصلی جمهوری اس��امی ای��ران در منطقه در 
سال 1396، روی کارآمدن دولت جدید در آمریکا و 
احتمال باالی کاهش تنش ها میان آمریکا و این رژیم 
عنوان ش��د که اکثر اعضای شرکت کننده در جلسه با 
آن موافق بودن��د. در واقع، کاه��ش احتمالی تنش ها 
میان آمریکا و اس��رائیل به معن��ای افزایش توان رژیم 
صهیونیستی در دش��منی، رقابت و توطئه علیه منافع و 
امنیت ملی جمهوری اس��امی ایران در منطقه خواهد 
ب��ود. تقوی��ت برتری نظامی اس��رائیل به عن��وان دلیل 
دیگری ب��رای احتمال افزایش تهدی��د این رژیم علیه 
کشورمان مطرح شد که البته برخی از اعضای نشست 
معتقد بودند همکاری نظامی میان آمریکا و اس��رائیل 
همیش��ه ب��وده و در دوران اوباما که روابط واش��نگتن 
و تل آوی��و وارد تنش های سیاس��ی و دیپلماتیک قابل 
توجهی شد نیز نه تنها مناسبات و همکاری های نظامی 
کاهش نیافت، بلکه بیش از س��ایر دولت های گذشته 
آمریکا در این حوزه به اس��رائیل توجه ش��د. البته در 
مقاب��ل، بحث امکان بهبود روابط آمریکا و اس��رائیل، 
دیدگاه متفاوتی نیز ارائه شد مبنی بر اینکه »اگر ترامپ 
نگاه کان و سیاس��ت هایش را درباره خاورمیانه اجرا 
کند، اس��رائیل و آمریکا بیش��تر از دوران اوباما دچار 
تنش می ش��وند. ترامپ سیاس��ت خارج��ی آمریکا را 
تا به ام��روز فاجعه بار می داند؛ چ��ون همه جا دخالت 
کرده و به دنبال بی ثبات س��ازی بوده است و نیز معتقد 
اس��ت که از امروز آمریکا نباید به دنبال ایدئولوژی و 
مس��ایل ارزشی و دموکراسی باش��د بلکه باید به دنبال 
ثبات باش��د. اگر دولت جدی��د آمریکا این دیدگاه را 
در منطقه خاورمیانه پیگیری کند، احتماالً اس��رائیل با 
آن موافق نخواهد بود، چون بقای این رژیم در تداوم 
بی ثبات��ی و هرج ومرج در خاورمیانه اس��ت. همچنین 
ترام��پ گفته که نباید س��واری مجانی به دیگران داد. 
این مس��ئله می تواند به ضرر اس��رائیل باشد. لذا، سال 

آینده احتمال بروز تنش بین آمریکا و اس��رائیل وجود 
دارد«. 

احتمال قرارگرفتن اسرائیل در ائتاف ضد تروریسم 
بحث دیگری بود که به عنوان تهدید علیه ایران مطرح 
ش��د که اکثریت اعضای نشس��ت با آن موافق نبوده و 
معتقد بودند به دالیل مختلفی امکان حضور اس��رائیل 
در ائتاف ضد تروریسم بس��یار ضعیف است. تقویت 
روابط اسرائیل با کردستان عراق مسئله دیگری بود که 
طرح ش��د. یکی از حاضران که کارشناس برجسته ای 
در حوزه مس��ائل کردی بود، نظر خویش در این مورد 
را این گونه مط��رح کرد: »آینده کردس��تان عراق، در 
عراق پس از داعش بسیار تعیین کننده است، چون نوع 
روابط خارجی و میزان اختیار اتش تعیین خواهد ش��د. 
امروز آنچ��ه درباره روابط اس��رائیل و حکومت اقلیم 
مطرح می ش��ود، همه می تواند جنبه »دو فاکتو« داش��ته 
باش��د و ظرفیت بیش��تر از این را ندارد. تهدیدش برای 
ما، محدود به همین س��طوح خواهد ب��ود. برای نمونه، 
همین ترورهایی که علیه دانشمندان هسته ای کشورمان 
اتفاق افتاد، س��رنخ آن به کردس��تان عراق و از آنجا به 
اسرائیل می رسد. این سطح اکنون نیز وجود دارد و در 
آینده نیز خواهد بود. اما اگر ارتقاء سطِح تهدید مدنظر 
است؛ منوط به عامل دیگری است؛ مثًا به سمت نوعی 
نظام کنفدراس��یون در عراق برویم که حکومت اقلیم 
اختیارات بیش��تری برای بهبود روابط و علنی کردن آن 
داشته باشد. در این حالت حکومت اقلیم تمایل جدی 
دارد که به سمت اسرائیل برود و سطح بهتری از روابط 
را با این رژیم داش��ته باشد؛ که به نظرم این هم تهدید 
جدی علیه ایران نیست. فقط آن روندی که جمهوری 
اسامی دنبال می کند که اساس��اً نمی خواهیم از بهبود 
روابط هر بخش��ی از منطقه با اسرائیل قبح زدایی شود، 
این قسمت برای ما خطرناک است؛ یعنی یک وجه این 
خواه��د بود که آن قبح روابط با اس��رائیل در منطقه از 
بین خواهد رفت و جمهوری اسامی ایران این مسئله را 
نمی خواهد و به نوعی تهدید علیه خود قلمداد می کند. 

ماه
ت 

شس
ن
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س��طح دوم آن این اس��ت که اقلیم کردستان به شکل 
تاکتیکی فرصت های��ی را برای اس��رائیل جهت اقدام 
علیه ایران فراهم کند. اگر روابط ایران با کردس��تان و 
یا روابط ایران با اسرائیل بدتر شود، خدمات تاکتیکی 
کرده��ا افزای��ش خواهد یافت. در حال حاضر مس��ئله 
مهم ن��وع رابطه ما با حکومت اقلی��م و دولت مرکزی 
در عراق اس��ت که در مس��ائل متنازع میان آن ها، ما به 
نفع چه کسی رفتار خواهیم کرد؟«. دیگر حاضرین نیز 
نکاتی مطرح کردند که با این تحلیل همخوانی داشت. 
احتم��ال افزای��ش همکاری میان اس��رائیل و دیگر 
رقبا و دش��منان منطقه ای جمهوری اسامی ایران علیه 
کش��ورمان دلیل دیگ��ری بود که اعضای نشس��ت در 
راس��تای تهدید اس��رائیل علیه ایران در منطقه در سال 
آینده مطرح کردند. اکثر ش��رکت کنندگان این گزینه 
را محتم��ل دانس��تند. البت��ه مخالفت هایی نی��ز وجود 
داش��ت مبنی بر اینکه روابط اعراب و اس��رائیل از حد 
کنونی فراتر نخواهد رفت. اقدام مس��تقیم اس��رائیل در 
س��وریه بحث دیگری ب��ود که طرح ش��د و ا کثریت 
ش��رکت کنندگان نشس��ت با احتمال افزایش حمات 
ایذایی رژیم صهیونیس��تی علیه مواضع دولت س��وریه 
و حزب اهلل لبنان در س��وریه مواف��ق بودند؛ به ویژه اگر 
موقعی��ت دولت س��وریه بهب��ود پیدا کن��د و نیروهای 
حامی حکومت سوریه بتوانند دست باالتری در صحنه 

عملیاتی سوریه پیدا کنند.

افراط گرایی و فرقه گرایی
احتمال تش��دید رفتاره��ا و اقدام��ات افراط گرایانه و 
فرقه گرایان��ه در منطقه ب��ا توجه به آرای��ش نیروهای 
سیاس��ی و نظامی درگیر در تحوالت منطقه، به عنوان 
تهدی��د مهم دیگری ب��رای امنیت ملی ایران در س��ال 
1396 طرح ش��د. اعضای ش��رکت کننده در نشست بر 
این باور بودند که تندروی ها، برچسب زدن های منفی، 
دیگرس��ازی ها و دیگرهراس��ی ها از س��وی بازیگران 
مختلف در منطقه تهدیدی جدی محسوب می شود که 

احتمال تش��دید آن در س��ال آینده، با توجه به امکان 
جدی ترش��دن رقابت های ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی 
میان بازیگران مختلف، وجود دارد. تبدیل رقابت های 
ژئوپلیتیک��ی ب��ه دش��منی های فرقه گرایان��ه منج��ر به 
گس��ترش و تش��دید افراط گرایی در منطقه می ش��ود. 
از نظر ش��رکت کنندگان در نشس��ت، اگر کشورهای 
منطق��ه به چنی��ن رویه ای ادامه بدهند یا آن را تش��دید 
بکنن��د، وضعیت خطرناکی ایجاد می ش��ود که همه از 
جمله جمهوری اسامی ایران را در معرض تهدیدهای 

جدی قرار می دهد.

گروه های تروریستی
در بح��ث گروه های تروریس��تی و تهدی��د آن ها برای 
امنی��ت ملی جمهوری اس��امی ای��ران، تأکید اعضای 
شرکت کننده در جلسه عمدتاً بر داعش و جبهه النصره 
بود؛ که در این میان، نقش و جایگاه ویژه تری به داعش 
داده شد. یکی از مهم ترین بحث هایی که در این راستا 
مورد توجه جدی قرار گرفت، امکان شکس��ت داعش 
در عراق و سوریه و فضایی که پس از آن شکل خواهد 
گرفت و نقشی که این گروه ها پس از آن ایفا خواهند 
کرد، بود. در واقع، سؤال اصلی این بود که در صورت 
افول داعش به عنوان گروهی که بر سرزمین های قابل 
توجهی در عراق و سوریه حاکم است، چه تهدیدهایی 
از جانب این گروه متوجه امنیت ملی ایران خواهد شد. 
یکی از پاس��خ های اصلی به این س��ؤال، احتمال تداوم 
حمات ایذایی و تروریس��تی داعش در جهان بود که 
ممکن اس��ت جمهوری اس��امی ایران نیز در معرض 
چنین تهدیدی قرار بگیرد. بازگش��ت احتمالی افرادی 
که ممکن اس��ت به گروه های تروریستی پیوسته باشند 
و اقدام به عملیات های تروریس��تی و انتحاری یکی از 
س��ناریوهایی بود که در این راستا طرح شد. بحث مهم 
دیگ��ر این بود که داعش پس از شکس��ت در عراق و 
سوریه ممکن است برای حفظ مشروعیت و موقعیت و 
پایگاه خود در میان افراط گرایان س��نی، حمات خود 
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علیه شیعیان و کشورهای شیعی را تشدید کند. احتمال 
پراکنده ش��دن اعضای داعش در کش��ورهای همسایه 
ایران و شکل دهی به هسته هایی در این کشورها به ویژه 
در آس��یای مرکزی، افغانستان و پاکستان نکته دیگری 
بود که در این مورد مطرح ش��د و شرکت کنندگان بر 

اهمیت توجه به آن تأکید کردند.

اختالفات شیعه و سنی
از نظر ش��رکت کنندگان در نشس��ت، احتمال افزایش 
اختافات شیعه و سنی با توجه به وضعیت موجود منطقه 
و تداوم و تشدید رقابت های ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی 
میان ایران و عربستان سعودی به عنوان دو بازیگر اصلی 
داعیه دار رهبری ش��یعیان و اهل تس��نن وجود دارد که 
می تواند تهدیدهای خطرناکی برای منطقه و جمهوری 
اس��امی ایران در پی داش��ته باش��د. در واقع، استدالل 
حاضران بر این بود که بیش��تر بازیگران درگیر تنش ها 
و رقابت های منطقه از دو آبشخور فکری تشیع و تسنن 
سیراب می ش��وند که با افزایش رقابت های ژئوپلیتیکی 
و ایدئولوژیکی در س��طح منطقه، اختافات طرفداران 
این دو مذهب یا تفکر اس��امی ب��ه صورت تصاعدی 
افزای��ش می یاب��د. چنین وضعیتی در نهایت به تش��دید 
تنش ها و اختافات در منطقه می انجامد. یکی دیگر از 
استدالل هایی که در رابطه با احتمال افزایش اختافات 
ش��یعه و سنی مطرح شد این بود که گروه های تکفیری 
و افراطی غیردولتی با توجه به اینکه نه تنها هزینه ای در 
قبال افزایش اختافات ش��یعه و سنی نمی پردازند بلکه 
از ای��ن طریق خ��ود را نیز تقویت می کنن��د، به احتمال 
زیاد در س��ال آینده و در پی شکست هایی که به آن ها 
وارد خواهد ش��د، تاش خواهند ک��رد فضای موجود 
میان ش��یعیان و اهل تس��نن را متشنج تر کرده و بر آتش 
بحران روابط میان شیعیان و سنی ها بیش از پیش بدمند. 
فناوری های ارتباطی و رس��انه ای ارزان و در دسترس��ی 
که این گروه ها در اختیار دارند، به آن ها در رس��یدن به 

این هدف کمک شایانی می کند. 

عربستان
در سال های اخیر، عربس��تان سعودی به دشمنی جدی 
علیه جمهوری اسامی ایران تبدیل شده است. در واقع، 
این کش��ور بعد از روی کارآمدن پادشاه جدید )ملک 
س��لمان( رویکردی تهاجمی نسبت به ایران اتخاذ کرد 
و تاش نم��ود در تمامی حوزه ها به مقابله با جمهوری 
اس��امی ایران بپردازد. از این رو، شرکت کنندگان در 
نشس��ت، احتمال افزایش تنش ها میان ایران و عربستان 
را در س��ال آینده باال دانستند و اینکه سعودی ها ممکن 
است بر اقدامات و ماجراجویی های خویش علیه ایران 
بیفزاین��د که در نهایت احتمال دارد روابط دو کش��ور 
وارد مراح��ل بحرانی ت��ر و خطرناک تری ش��ود. باور 
حاضران بر این بود که روابط ایران و عربستان در سال 
آینده تحت تأثی��ر دو عامل خواهد ب��ود: 1. ترامپ و 
نحوه برخورد دولت وی با عربس��تان سعودی و ایران؛ 
اگر ترامپ به خواسته های عربس��تان در مقابله با ایران 
پاس��خ مثبت دهد، احتماالً س��عودی ها خ��ود را کنار 
می کشند، ولی اگر دولت جدید آمریکا به سمت تقابل 
با ایران حرکت نکند، عربس��تان به احتمال بس��یار زیاد 
به س��مت افزایش تنش با ای��ران پیش خواهد رفت؛ 2. 
تنش ها و اختافات مهم بین ایران و عربس��تان در یمن، 
بحرین، سوریه و عراق. در یمن، برداشت عربستان این 
اس��ت که ایران وارد حیاط خلوت آن ش��ده است. در 
مورد بحرین هم س��عودی ها چنین برداش��تی را دارند. 
در واق��ع، عربس��تان احس��اس می کن��د در دو مس��ئله 
جمهوری اس��امی ای��ران امنیت مل��ی اش را به خطر 
انداخته اس��ت: 1. یم��ن؛ و 2. بحرین. تحوالت این دو 
کشور برای عربستان تهدید امنیت ملی هستند. پرونده 
این دو تهدید )یمن و بحرین( در دست وزارت کشور 
عربس��تان است، یعنی این ها تهدید داخلی  برای ریاض 
محسوب می ش��وند و تا زمانی که مرتفع نشود، روابط 
ایران و عربس��تان ب��ه جایی نخواهد رس��ید. در مقابل، 
ایران نیز در سوریه و عراق از جانب سعودی ها و دیگر 

دشمنان و رقبای منطقه ای احساس خطر می کند.
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البت��ه خوش بینی های��ی نیز وجود داش��ت، مبنی بر 
اینک��ه ممکن اس��ت عربس��تان س��عودی و جمهوری 
اس��امی ایران وضعی��ت موجود را به نف��ع خود نبینند 
و ب��ه همین دلیل، تاش کنند در راس��تای حل و فصل 
اختافات خویش قدم های��ی بردارند. در این مورد، به 
سیگنال هایی اشاره شد که به نظر می رسد طرفین اخیراً 
ب��ه هم داده اند مانند همکاری در بحث کاهش س��طح 
تولید نفت اوپک ب��رای مقابله با کاهش قیمت نفت و 
نیز همکاری در حل و فصل بحران سیاس��ی لبنان که به 
انتخاب رئیس جمهور جدید و در نتیجه، دولت جدید 

در این کشور انجامید.

نتیجه گیری
پژوهشکده مطالعات راهبردی به سیاق سال های اخیر، 
نشس��تی تحت عنوان »بررس��ی تهدی��دات جمهوری 
اس��امی ایران در محیط غرب آسیا در سال 1396« به 
روش طوفان فکری برگزار کرد و بر اس��اس نظرات و 
دیدگاه های جمعی از نخبگان حوزه مطالعات راهبردی 
منطقه غرب آس��یا، به بررسی تهدیدات و فرصت های 
احتمال��ی ب��رای امنی��ت مل��ی ای��ران در س��ال آینده 
پرداخت. تمرکز نشس��ت عمدتاً ب��ر تهدیدات امنیت 
ملی ایران در منطقه غرب آس��یا بود که البته در دل این 
تهدیدات، فرصت هایی وجود دارد که شناسایی آن ها 
دش��وار نیس��ت؛ یعنی در چارچوب تهدیدها، به شکل 
غیرمس��تقیم فرصت های جمهوری اس��امی در منطقه 
غرب آسیا در سال آینده نیز بررسی و مشخص شده اند. 
به طور خاصه می توان گفت رفع این تهدیدها و مقابله 
با آن، فرصت اس��ت و می تواند ش��رایط مناس��ب تری 
برای ارتقاء منافع و امنیت ملی کش��ورمان ایجاد کند. 
ش��رکت کنندگان در ابتدای جلسه، فهرست جامعی از 
تهدیدات منطقه ای امنیت ملی ایران ارائه کردند. سپس 
بر اساس فراوانی گزینه های مطرح شده به عنوان تهدید، 
پنج مورد که فراوانی بیش��تری داشتند انتخاب شدند و 
تمرکز ادامه نشست بر بررسی این پنج تهدید از زوایا و 

جنبه ه��ای مختلف قرار گرفت. این پنج تهدید عبارتند 
از اس��رائیل، افراط گرای��ی و فرقه گرای��ی، گروه های 
تروریستی، اختافات شعیه و سنی و عربستان سعودی. 
در م��ورد اس��رائیل، اجماع بر این ب��ود که با روی 
کارآم��دن دول��ت جدی��د در آمریکا، ای��ن رژیم در 
موقعی��ت بهتری در منطقه قرار می گیرد و این می تواند 
تهدیداتی علی��ه منافع و امنیت ملی ای��ران ایجاد کند. 
در بحث افراط گرایی و فرقه گرایی، ش��رکت کنندگان 
در جلس��ه معتق��د بودند با توج��ه به احتم��ال افزایش 
تنش ها و رقابت های منطقه ای در سال آینده، تفکرات 
فرقه گرایانه و افراط گرایانه افزایش خواهد یافت و این 
تهدیدی برای کل منطقه و به ویژه جمهوری اس��امی 
ایران اس��ت. گروه های تروریس��تی– تکفیری به ویژه 
داعش که احتماالً با وضعیت دش��وارتری در س��وریه 
وع��راق مواج��ه خواهند ش��د، از چنی��ن فضایی برای 
تداوم حیات خود استفاده خواهند کرد. همچنین، این 
گروه ها به خصوص داعش به عملیات های تروریستی 
و ابذایی خ��ود ادامه خواهند داد که ممکن اس��ت در 
راستای افزایش ش��کاف شیعه و سنی و جلب حمایت 
تندروه��ای اهل تس��نن، اقدامات خود علیه ش��یعیان و 
کش��ورهای ش��یعی را تش��دید کنند. تهدید عربستان 
سعودی نیز یکی از پنج تهدید مهم منطقه ای علیه ایران 
در س��ال 1396 تشخیص داده شد. باور حاضران بر این 
بود که احتمال تشدید اقدامات سعودی ها علیه ایران و 
در نتیجه، افزایش تنش ها میان دو کشور و کشیده شدن 
آن به مراحل خطرناک تری در سال آینده وجود دارد. 
با این حال، نش��انه هایی از تمایل به کاس��تن از تنش ها 
می��ان ریاض و تهران مش��اهده می ش��ود. همکاری در 
کاهش میزان تولید اوپک برای مقابله با کاهش قیمت 
نفت و نیز همکاری آن ها در لبنان که به بحران سیاسی 
این کش��ور پایان داد نش��انه هایی اس��ت ک��ه می تواند 
نوی��د بهبود روابط دو طرف در س��ال 1396 و کاهش 

تنش های منطقه ای باشد.


