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)با تاکید بر تدابیر مقام معظم رهبري(بررسی رابطه حضور در دریاهاي آزاد و توسعه هویت ملی 
عطیه خاکسارفرد3، سودابه قیصري بهمند2، علی آدمی1

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی1
شد جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ار2

، دانشگاه عالمه طباطبایییدانشجوي دکتراي  جامعه شناسی  فرهنگ3

چکیده
و اي سعی در نمـایش مقتدارانـه خـود    هاي ملی کشورهاست و هر جامعهالملل در قرن بیستم، فضاي براي بازنمایی هویتبینعرصه.هویت امري برساخته است

نظامی و توان بازدارنده هر کشـور مـورد توجـه    کشور، به عنوان نیروهاي نظامی از دیرباز تا کنون عامل نمایش قدرت هرنیروي دفاعی و ارتش.اش دارددفاعیقدرت
، اسـالمی _مقام معظم رهبري با بیان اهمیت حضور ارتش جمهوري اسالمی ایران در عرصه جهـانی و تعامـل آن بـا فرهنـگ ملـی و هویـت ایرانـی        . قرار گرفته است

گرایانـه، حضـور ایـران در    اسنادي و با اسـتفاده از رویکـرد سـازه   مطالعها با در همین راست. هستندهاآنآمیزتاهداف جهان اسالم و تحقق مسالمدستیابیبهخواهان 
هـاي  صـحنه تـوان مقاومـت فعاالنـه در    صل از آن است که ایدئولوژي اسالمی،نتایج حا. هاي آزاد و تاثیر آن بر توسعه عناصر هویت ملی را مورد واکاوي قرار دادیمآب
.ن در دریاهاي آزاد به برسازي هویت ملی و تقویت آن ختم خواهد شدهاي ارتش ایراالمللی، حضور ناوگانبین

.المللی، قدرت دفاعی، امنیتحقوق  دریاها، هویت ملی، حقوق بینهاي آزاد، فرهنگ راهبردي،آب:کلیديواژه هاي

مقدمه-1
براي گسترش حیطـه حـاکم بـودن خـویش بـر     هامندي حاکمان و دولتعالقه
هاي استعماري اروپـا درنیمـه  اما توجه قدرتارطوالنی دارد،اي بسیسابقهدریاها

، باعـث هـاي تـازه  به کشف مناطق جدیـد و تصـرف سـرزمین   دوم قرن پانزدهم 
هاي دریـایی یکـی پـس    قدرت. لعاده این توجهات بسوي دریاها شداافزایش فوق

جهـت افـزایش   دراختیارگرفتند ودرهاي جهان راحاکم بودن بر آبازدیگري،
درمقابـل،  . ی قایـل شـدند  هـاي سـاحل  قدرت کمترین حقوق را براي دولـت این

منـابع دریـایی و   بـرداري از ساحلی براي تأمین امنیت خـویش بهـره  هاي دولت
. کردنـد مـی هـاي سـاحلی کوشـش   آببرمیزان بیشتري ازبعدها منابع زیربستر

ن زمینـه  در ایهاهاي فراوانی طی قرن هفدهم تاقرن حاضر بین دولتکشمکش
.وجود داشته که گاهی اوقات به درگیري هایی نیز منجر شده است

اولـین کنوانسـیون حقـوق    پس از جنگ جهانی اول و با تشـکیل جامعـه ملـل،   
گونه تفاهمی دسـت  م در شهرالهه تسکیل شدکه به هیچ.1930دریاها در سال 

. جـه بـود  نیافت اما طرح مسأله درمیان کشور ها به عنـوان اولـین قـدم قابـل تو    
م .1960م و .1958هـاي  سازمان ملل متحد نیز با تشکیل دو کنفرانس درسـال 

تالش کرد تا به اتفاق نظري در مورد حقوق بین الملل دریاها دسـت پیـدا کنـد    
.که توفیق چندانی به همراه نداشت

از سوي دیگر هویت ملی به میزان قابل توجهی به حضور مقتدارانه هر کشور در 
گران خود را به واسطه وجه تمایز و میزان ملل بستگی دارد و کنشعرصه بین ال

در ایـن نوشـتار   . سـازند هاي بالقوه و بالفعل خود در عرصه جهانی، بر میتوانایی
گیري از مطالعات انجام شده به رابطه حضـور در دریاهـاي آزاد و توسـعه    با بهره

ري پـرداختیم؛ امـا    هویت ملی با توجه به تاکیدات و فـرامین مقـام معظـم رهبـ    
.پیش  از  ورود به  مبحث  اصلی، مفاهیم اصلی  آورده شده است

تعریف مفاهیم اساسی-2
گیري اهـداف امنیتـی بـا    قدرت دفاعی، ظرفیت یک کشور در پی: قدرت دفاعی

)16:1387سلیمانی پورلک، . (ریزي شده استابزارها و اقدامات برنامه
هـاي  اژه دریاهاي آزاد بـه همـه منـاطق اقیـانوس    و: 1)دریاهاي آزاد(هاي آزادآب

هـاي داخلـی و دریاهـاي سـرزمینی     جهان اشاره دارد که بیرون از محـدوده آب 
توانـد  ها بازند، و هیچ دولتی نمـی هاي ساحلی واقع اند و به روي همه ملتدولت

بـه طـور سـنتی    .به طور قانونی بر هیچ بخشـی از آنهـا اعمـال حاکمیـت کنـد     
هـاي داخلـی هـیچ دولتـی     از دریا که جزء دریاي سرزمینی یا آبهایی قسمت«

با ظهور ایده منطقه انحصاري اقتصـادي  2».دهدنباشد را دریاي آزاد تشکیل می
86مـاده  . هاي مجمـع الجزایـري ایـن تعریـف اصـالح شـده اسـت       و مفهوم آب
: کند که دریاي آزاد عبارت است ازمقرر می1982کنوانسیون 

هاي دریا که جزء منطقه انحصاري اقتصادي، دریاي سرزمینی یا تکلیه قسم...«
هاي مجمع الجزایري کشورها ي مجمـع  هاي داخلی کشورها یا بخشی از آبآب

».الجزایري نباشد
هویت ملی، همان احساس تعلق و تعهد نسـبت بـه اجتمـاع ملـی و     :هویت ملی

ت هویـت ملـی بـه    نسبت به کل جامعه در نظر گرفته شده است، و می توان گف
این معناست که افراد یک جامعه، نوعی منشأ مشترك را در خود احساس کنند 

هویــت ملــی، مجموعــه اي از «: در تعریفــی دیگــر). 27و26: 1379یوســفی، (
ها و آثار مادي، زیستی، فرهنگی و روانی، است که سبب تفـاوت جوامـع از   نشانه

سنتز و حلقه ارتباطی بین هویـت  ترینشود؛ و لذا، هویت ملی، اصلییکدیگر می
).197: 1379حاجیانی، (» هاي خاص محلی و هویت هاي عام فراملی است

1 FREEDOM OF THE SEAS
2 Convention on the High Seas 1958, Article 1
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هاي آزادآبوانینق-3
توانـد ادعـاي   هـا بـاز اسـت و هـیچ دولتـی نمـی      دریاي آزاد به روي همه دولت

، کنوانسـیون  2مـاده  (مشروعی به منظور حاکمیت بر قسمتی از آن داشته باشد 
).1982، کنوانسیون 89و 87واد ؛ م1958

سازي فرهنـگ راهبـردي و نمـایش اقتـدار     اي براي پیادهدریاها به عنوان عرصه
طبـق تحـوالت   . شـود کشورها، مکانی متعلق به عمـوم جهانیـان محسـوب مـی    

صورت گرفته در جهان، چهار تالش عمده در سطح رسمی براي تـدوین حقـوق   
:دریاها صورت گرفته است

1930-الههکنفرانس -1
، تشکیل کمیته اي از کارشناسان، که مأموریت تهیـه  1924جامعه ملل در سال 

فهرستی از موضوعات آماده تدوین از جمله مسائل مربوط به حقوق دریـا را نیـز   
در 1930منجر به تشـکیل کنفرانسـی در سـال    . به عهده داشتند، تدارك دید 

نتیجه اي جز اظهار امیـدواري در  الهه در زمینه حقوق دریاها شد که متأسفانه،
.بر نداشت

1958کنفرانس ژنو -2
، نهادي بـا عنـوان کمیسـیون    1945پس از تشکیل سازمان ملل متحد در سال 

. ، جهت تدوین حقوق بین الملـل تأسـیس شـد   1947حقوق بین الملل در سال 
د نویس مواردي در زمینه حقوق دریاهـا نمـو  این کمیسیون، اقدام به تهیه پیش

1958در کنفـرانس  . ژنو در زمینه حقوق دریاها بود1958که شالوده کنفرانس 
.ژنو چهار کنوانسیون تصویب شد

کنوانسیون دریاي سرزمینی و منطقه مجاور. الف
کنوانسیون دریاي آزاد. ب
کنوانسیون فالت قاره. ج
.کنوانسیون ماهیگیري و حفاظت منابع زنده دریاي آزاد.د
ژنو1960کنفرانس -3

اگر چه موفق به تصویب کنوانسیونی با عنوان دریاي سرزمینی 1958کنفرانس 
شد اما نتوانست مهمترین مسأله، یعنی عرض دریاي سرزمینی را تعیـین کنـد،   

، دومین کنفرانس ملل متحد در مورد حقوق دریاهـا تشـکیل   1960لذا در سال 
.ود پایان دادها بدون نتیجه به کار خشد که به دلیل تعارض دادگاه

نیویورك1982کنفرانس -4
هاي جدید االسـتقالل در سـازمان ملـل کـه در کنفـرانس      به دلیل حضور دولت

بینی منابع معدنی موجـود در بسـتر دریاهـا    دخیل نبوده اند و عدم پیش1958
به خاطر عدم شناخت این منابع و نداشتن دانش فنی بـراي  1958در کنفرانس 

ــ  ــرداري از آنه ــره ب ــودن کنوانســیون به ــر  ا و پاســخگو نب ــود در براب ــاي موج ه
هاي زیست محیطی و نامعین بودن عرض دریـاي سـرزمینی، نهایتـاً بـه     آلودگی

در اعالم بستر اعماق دریاها و منابع آن، بـه عنـوان   3دنبال پیشنهاد آروید پاردو
کمیته ویژه بستر دریاها توسط مجمع 1967در سال » میراث مشترك بشریت«

ی سازمان ملل متحد تشکیل شد که اولـین جلسـه کنفـرانس بـراي ایـن      عموم
و پس از آن هر سال چند ماه به کار خـود ادامـه داد، تـا    1973موضوع در سال 

کنوانسیونی جامع از قواعد اساسی حقوق دریاهـا را بـه تصـویب    1982در سال 
. استرساند که از لحاظ شمولیت اعضا و موضوعات از جایگاه خاصی برخوردار

3 Arrid pardo

غربی با وضع قوانینی، خواهان سلطه خـود بـر امـوال عمـومی مـردم      کشورهاي 
1982کنوانسـیون حقـوق دریاهـا    87مـاده  جهان دارند در حالی که به موجب 

:آمده استهاي موجود در دریاي آزاد را اینچنین آزادي
آزادي کشتیرانی.1

دریـانوردي در  ها خواه جنگـی، دولتـی یـا تجـاري حـق      هاي همه دولتکشتی
هـاي تجـاري خـارجی    توانـد از کشـتی  دریاي آزاد را دارند و هیچ دولتـی نمـی  

.هاي جنگی اداي احترام کنندبخواهد به کشتی
آزادي پرواز. 2
هاي زیردریاییدادن کابل و لولهآزادي قرار. 3
زایر مصنوعی و سایر تاسیسات مجازآزادي ساختن ج. 4
آزادي ماهیگیري. 5
)209: 1376مقتدر، (تحقیقات علمیآزادي . 6

، دریاي آزاد مخصـوص اسـتفاده مسـالمت    1982کنوانسیون 88به موجب ماده
دریاي آزاد ممکن است مورد استفاده نیروهـاي دریـایی قـرار گیـرد     . آمیز است

2مـاده  4هاي تهاجمی نقض مـاده مزبـور و بنـد    ولی استفاده از آن براي هدف
کنوانسـیون نیـز مقـرر داشـته اسـت کـه       301ده ما. باشدمنشور ملل متحد می

هاي عضو باید از هر گونه تهدید یا استفاده از زور در دریاي آزاد، که مغایر دولت
.با منشور ملل متحد خودداري کنند

کنفرانس نیویورك آغـاز بـه کـار کـرد و بعـد از آن کنوانسـیون       1963در سال 
شد امـا الزم االجـرا شـدن آن    در جامائیکا تشکیل 1982حقوق دریاها در سال 

مـاه از زمـان تودیـع    12کشـور و سـپري شـدن    60منوط ب تصویب یا الحاق 
تحقـق  1994نـوامبر  16شصتمین سند تصویب یا الحاق بود که این شرایط در 

. پذیرفت
دریاي آزاد شامل تمام قسمت هاي دریـا بـه جـز منطقـه     1982در کنوانسیون 

هـاي داخلـی یـا    یگیري، دریاي سـرزمینی، آب انحصاري اقتصادي یا منطقه ماه
بدین ترتیـب منطقـه انحصـاري اقتصـادي و     . گرددهاي مجمع الجزایري میآب
هاي مجمع الجزایري از حیطـه شـمول دریـاي آزاد خـارج شـدند و گسـتره       آب

در دریـاي  ) اعم از بسـتر و زیربسـتر  (البته اعماق دریاها . دریاي آزاد محدود شد
تابع 4»منطقه«در منطقه دریاي آزاد قرار دارند اما به عنوان آزاد هرچند ظاهراً

.نظام حقوقی خاص و جدا از نظام حقوقی دریاي آزاد هستند
مرکز ثقل کنوانسیون این مفهوم است که برخورداري از حقوق و منافع با تقبـل  
تکالیف و وظایف همراه است و به این ترتیب یک نظم کلی منصفانه بین حقـوق  

این مفهوم تـوازن حقـوق و   . یف مندرج در کنوانسیون ایجاد گردیده استو تکال
کنوانسیون که رعایـت حسـن نیـت را در اجـراي تکـالیف      300تکالیف درماده 

.نماید، مورد تأکید قرار گرفته استالزامی و سوء استفاده از حقوق را منع می

برسازي هویت ملی-4
بـه وجـود   . دهنـد ور را شـکل مـی  گرایان، اغلب هنجارها هویت کشـ به نظر سازه

اي از هنجارهاي مـرتبط و تکمیـل   ر استوار مجموعهآمدن و به دنبال آن استمرا
مشخص بـراي کشـورها   کننده همدیگر سرانجام ممکن است باعث ایجاد هویتی 

هـاي امنیتـی   ها و راهبردهاي آن کشـور را در عرصـه  گردد و در نهایت سیاست
شناسـی  مفهـوم هویـت در روان  . تشـکیل دهـد  تحت تاثیر قرار داده، یـا حتـی   

4 ZONE
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کـه ایـن   شود؛ به طـوري سازد گفته میاجتماعی به تصویري که فرد از خود می
تصویر در راستاي تمایز فرد با سایرین و در عـین حـال مبتنـی بـر رابطـه او بـا       

سازند و ایـن مفهـوم   د هویت جمعی میها براي خوملت. شوددیگران ساخته می
.کارآیی زیادي داردراهبرديبتنی بر فرهنگ هاي مدر تحلیل

هویت ملی، همان احساس تعلق و تعهد نسبت به اجتماع ملی و نسبت بـه کـل   
جامعه در نظر گرفته شده است، و می توان گفت هویت ملی بـه ایـن معناسـت    

یوسـفی،  (که افراد یک جامعه، نوعی منشأ مشترك را در خـود احسـاس کننـد    
هـا و آثـار   هویت ملی، مجموعه اي از نشانه«: ریفی دیگردر تع). 27و26: 1379

مادي، زیستی، فرهنگـی و روانـی، اسـت کـه سـبب تفـاوت جوامـع از یکـدیگر         
ترین سنتز و حلقه ارتباطی بـین هویـت هـاي    شود؛ و لذا، هویت ملی، اصلیمی

).197: 1379حاجیانی، (» خاص محلی و هویت هاي عام فراملی است

هاي ازاد  با تاکید بر حضور در ابملی  ورابطه هویت-5
رهنمودهاي مقام معظم رهبري

مبتنی بر تدابیر و سیاست راهبردي رهبر معظـم انقـالب از   نیروي دریایی ایران
هاي آزاد بین المللی را آغـاز  آبحضور در1388و اوایل سال1387اواخر سال 

بـا حضـور  ملیاستحکام هویتوسازيفرهنگمقام معظم رهبري درباره. کرد
جمهوري اسالمی ایران اهل تجاوز نیسـت ولـی اهـل    «:فرمودندهاي آزاددر آب

حضور در آبهاي آزاد است زیرا آبهاي آزاد دنیا متعلق بـه همـه و بسـتري بـراي     
5»انتقال فرهنگ است

نیروي دریایی جمهوري اسالمی ایران در منطقه شـمال اقیـانوس هنـد، خلـیج     
نیـروي دریـایی ارتـش    . المندب و دریاي سرخ با اقتـدار حضـور دارد  عدن، باب

سه سال گذشته در مناطق مذکور نزدیک بـه هـزار و   جمهوري اسالمی ایران در
مـورد بـا   110اسکورت کـرده و بـیش از   فروند کشتی تجاري و نفتکش را500

ت توانسـته اسـت ماموریـ   هاي دزدان دریایی درگیري شدید داشـته و انبوه قایق
این عوامل اقتداري در عرصه بین المللی، همگی در . خود را به خوبی انجام دهد

گرایان هویت هم منـافع را بـه   به عقیده سازه. برسازي هویت تاثیر بسزایی دارند
انگـاران معتقدنـد کشـورها    سـازه . دهـد شـکل مـی  هاآورد و هم به آنوجود می

مـثالً . ویژه داراي عالیقی گردندتوانند در ایجاد، دوام یا گسترش یک هویت می
هـاي شـیمیایی و   تعهد به هویتی متمدن، بـه پـذیرش هنجارهـایی کـه سـالح     

.بخشدکند، شدت میاي را نامشروع میهسته
هاي آزاد و لـزوم تقویـت آن   مقام معظم رهبري درباره اقتدار حضور ایران در آب

:فرمودند
اك کـرد زیـرا حضـور    این حضـورها دشـمن را بـه شـدت دسـتپاچه و هراسـن      «

هـا  هاي آزاد براي ملتهاي دریایی جمهوري اسالمی ایران در آبمقتدرانه یگان
جمهوري اسالمی ایران اهـل تجـاوز نیسـت ولـی     . الهام بخش و امیدآفرین است

هاي آزاد است زیرا آبهاي آزاد دنیا متعلق بـه همـه و بسـتري    اهل حضور در آب
یایی بـا چنـین مختصـات راهبـردي، بـراي      نیروي در. براي انتقال فرهنگ است

»6.سیاست، عزت ملی و استقالل کشور نقش آفرین خواهد بود

ناوگان جنوب–با حضور در قرارگاه مقدم نیروي دریایی ارتش 90تابستان سال ٥
ناوگان جنوب–با حضور در قرارگاه مقدم نیروي دریایی ارتش 90تابستان سال 6

هـاي ازاد، نمـادي از   بنابراین حضور فعاالنه و پراقتـدار ارتـش هـر کشـور در آب    
حبیب اهللا سیاري دریادار . شوداقتدار جهانی و توسعه فرهنگ ملی محسوب می

:در این باره گفتندوري اسالمی ایرانفرمانده نیروي دریایی ارتش جمه
دلیل حضور ایران در دریاي عدن براي تامین منافع جمهـوري اسـالمی ایـران    «

7».کشور دنیا در خلیج عدن حضور دارند30است، ضمن اینکه هم اکنون از 

عبداله خانی در کتاب خود با عنوان فرهنگ راهبـردي رابطـه میـان فرهنـگ و     
دو رویکرد عمـده رقیـب در مطالعـات    «: کندتوصیف میگونهامنیت ملی را این

هـا و  تفـاوت عمـده نئورئالیسـت   . هسـتند 9یـی گـرا و سازه8امنیتی، نئورئالیسم
ها صرفاً بر قدرت نظـامی یـا منـافع مـادي     لیستانگاران این است که نئورئاسازه

هنجارهـا در ،انگاران تـاثیرات فرهنـگ و هویـت   که سازهکنند در حالیتوجه می
ــی   ــط مش ــا و خ ــی را   نهاده ــدامات امنیت ــا و اق ــی  ه ــر م ــز در نظ ــد نی گیرن

).64: 1384خانی،عبداهللا(
تواند عالیقی کـه سیاسـت امنیـت ملـی را     به همین ترتیب، تغییر در هویت می

گرایـی بـه   در دوران فعلی که به تـدریج چندجانبـه  . بخشد، تغییر دهدشکل می
از کشورها، درونی گردیـده عالقـه بـه    اي بخش سازنده هویت در پارهعنوان یک 

حتـی گـاهی   . گرایـی افـزایش یافتـه اسـت    هاي چندجانبـه مشارکت در سیاست
ممکن است فعالیت یا سیاست کشور ایجاد مستقیم یا بازتـاب سیاسـت هویـت    

توان بیشتر بـه سیاسـت   مثال استمرار سیاست امنیتی آلمان و ژاپن را می. باشد
).79:1384، عبداهللا خانی(.دمنسوب کرهاآنداخلی هویتی 

معتقدند که سـه مؤلفـه   ) واسازي گفتار ایرانیان(در مقاله 10دگروت و همکاران
اصلی فرهنگ راهبردي ایران که تبیین کننده رابطه میان ایران و آمریکاسـت را  

: گونه دسته بندي کردتوان اینمی
باور به اسالم که منجر به دشمنی عمیق با آمریکاست .
 بودن به نقش ایران به عنوان اعاده کننده صلح و ثبـات  قایل

.در منطقه که منجر به ستمگر و قلدر دانستن آمریکاست
شود هنگـامی  که باعث می) ص(باور به خدا و حضرت محمد

ــی  ــدي احســاس م ــه تهدی ــد و حضــرت  ک ــه خداون ــد ب کنن
کننــدگان خودشــان پنــاه بــه عنــوان محافظــت) ص(محمــد

کـه خداونـد در برابـر تهدیـدها و     هـا معتقدنـد  آن. برنـد مـی 
. کندها محافظت میدشمنان از آن

محمود عسگري سه مؤلفه مذهب، تجربیات تاریخی و نظام بین الملل را سازنده 
: داند فرهنگ راهبردي ایران می

.درباره مذهب و تاثیر فرهنگ شهادت طلبی پیش از این گفته شد: مذهب
ان، بــه ویــژه در حــوزه روابــط خــارجی  تــاریخ معاصــر ایــر: تجربیــات تــاریخی

توضـیح  . ایرانیـان اسـت  » غرور ملی«اعتمادي و مخدوش شدن کننده بیتداعی

-1390فروردین 29:شارتاریخ انت40636:کد خبر7
8. Neo-realism
9.Constructivism
10- Degroot and et al, “Deconstructing Iranian Speech: A

Strategic culture Analysis”,prepared for a select group of U.S.
government agencies interested in developments in the Middle
East. pp22-32
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در (هاي مرکزي، قلمرو امور داخلی کشـور  آن که به دلیل ضعف درونی حکومت
هـاي بـزرگ بـه دلیـل     در واقـع قـدرت  . نفوذ بـود هاي بیگانه و ذياختیار قدرت
همواره در تالش بودند بـه نـوعی بـر کشـورمان سـلطه      نظیر ایران جغرافیاي بی
مـردان  لیـاقتی دولـت  فکري و بـی ها همراه با کوتهاین خواست آن. داشته باشند

گردید کـه نتیجـه   در اغلب موارد منتهی به انعقاد قراردادهایی می) وقت کشور(
هـاي مـردم   ثمر کـردن تـالش  آن واگذاري امتیازات فراوان، حقارت ملی و یا بی

مـرداد  28و 1299اسـفند  3قراردادهاي ترکمنچـاي و تـالبوت، کودتـاي    . بود
هـاي بیگانگـان بـوده و بـه خـوبی بیـانگر دالیـل        از بارزترین خیانت... و 1332

.هاي استعماري استاعتمادي مردم و نخبگان کشور به قدرتبی
:عتقد استگراهام فولر م. نظران نیز به این واقعیت اشاره نمودندبرخی از صاحب

توان سراغ کرد به استثناي تعداد اندکی که مانند ایرانیان تـا  کمتر ملتی را می«
11»...به این حد شاهد تهاجمات ویرانگر بوده باشد 

این تصور منفی نسبت به بیگانگان به حدي پراهمیت است که در قانون اساسـی  
.نیز تبلور یافته است

بر منابع طبیعی و اقتصـادي، فرهنـگ،   هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه«
12».ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است

:هاي قانون اساسی آمده است کهدر یکی دیگر از اصل
هـاي  استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده«

13».آمیز باشد، ممنوع استصلح

یک نظرسنجی انجام . اعتمادي استین بیبرخی شواهد و قرائن دیگر نیز موید ا
درصـد افـراد جامعـه آمـاري     85دهد که حـدود  شده از جوانان کشور نشان می

چنین نتایج این نظرسـنجی نشـان   عنوان نمودند که به آمریکا اعتماد ندارند، هم
درصد افراد اعتقـاد داشـتند، کشـورهاي غربـی بـه خصـوص       5/83دهد که می

. پیشرفت کشور ما نیستندن استقالل و آزادي وآمریکا و انگلیس خواها
بنا به موارد ذکر شده، بایـد گفـت کـه میـزان حضـور و اقتـدار نیـروي دریـاي         

هـاي هویـت ملـی اسـت کـه از      جمهوري اسالمی ایران به مثابـه تقویـت بنیـان   
رابطه متقابل میـان عناصـر   . هاي اجتماعی کشور برخوردار استحمایت سرمایه

.دهداصر محیط نهادي و فرهنگ را نشان میامنیت ملی و عن

گراھام فولر، قبلھ عالم ژئوپلیتیك ایران، -11
٧٣عباس فجر، تھران، نشر مركز 

قانون اساسي١٥٣اصل -١٢
١٣

قانون اساسي١٤٦اصل -

:شرح بردارها به قرار زیر است 
تاثیر مستقیم محیط فرهنگی و نهادي بر منافع امنیت ملـی و سیاسـت امنیـت    

.ملی
تاثیر هنجارها به عنوان یکی از عوامل محیط فرهنگی و نهـادي داخلـی، ملـی و    

.گیري هویت کشورهاجهانی بر شکل
.تاثیر نوسان یا تغییر هویت کشور بر منافع و سیاست امنیت ملی

.تاثیر پیکربندي هویت کشور بر ساختارهاي هنجاري بین کشوري
.ديهاي دولت در تولید و بازسازي ساختارهاي فرهنگی و نهانقش سیاست

اي برتـري  هـاي نظـامی دار  آوريدشمن به این موضوع واقف است که اگر در فن
است ولی نیروهاي دفاعی کشـورمان، بـا ایمـان، ابتکـار و اسـتفاده از پهنـاوري       

بـه بیـان   . هـایی انکارناپـذیر هسـتند   سرزمین و فراوانی جمعیـت، داراي مزیـت  
ها، جنگ آینده ایران با کشوري تر، اگر خواسته باشیم بر مبناي این برتريدقیق

اید گفـت کـه آمریکـا مبتنـی بـر ایـن       چون آمریکا را سناریوسازي نماییم، بهم
...) هاي دوربرد و استفاده از موشک(برتري خود، تکیه زیادي بر جنگ دورایستا 

به نحوي که عمده مراحل آفنـد دشـمن از طریـق هـوایی انجـام      . خواهد داشت
البته در مراحل بعدي جهت تصرف و تثبیت وضعیت، گریزي از جنـگ  . شودمی

ی است کـه عوامـل برتـري جمهـوري اسـالمی بسـیار       این در حال. زمینی ندارد
بنابراین در یـک کـالم بایـد اذعـان داشـت کـه       . هاي زمینی استمناسب جنگ

ــی « ــگ ایران ــیوه جن ــه  » ش ــبت ب ــرد«نس ــاییروش نب ــري » آمریک داراي برت
)26-22: 84عسگري، (.باشدمی

منافع 
امنیت 

ملی

٥

محیط 
فرهنگی و 

هن(نهادي
)جارها

هویت

٤

٢

٣

١

سیاست 
امنیت 

ملی

٣

٣

١

رابطه بین عناصر امنیت ملی و عناصر -5-1مدل 
محیطی فرهنگ
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یر هاي اخرشد و پیشرفت قدرت ناوگان دریایی جمهوري اسالمی ایران در سال
یکی از پر اهمیت ترین توان گفت که بر جهانیان نمایان شده است؛ لذا می

وجوه حضور نیروي دریایی ایران در آبهاي آزاد به خصوص دریاي مدیترانه 
نزدیک شدن ناوهاي جنگی ایران به خاك رژیم اشغالگر قدس است، این 

حل موضوع تا جایی حساسیت داشته و دارد که زمان حضور ایران در سوا
روز آماده باش کامل بودند و 15مدیترانه نیروهاي نظامی صهیونیستی به مدت 

.کردندبا هواپیماهاي بدون سرنشین و حتی با سرنشین حضور ایران را رصد می

يریجه گینت- 6
الملـل  گرایی بر روابط بینگرایی و نوواقعتا قبل از فروپاشی شوروي رویکرد واقع

هـا  دولـت -1: گرایی بر سه اصل استوار اسـت واقع.و مطالعات امنیتی غالب بود
ها عمدتا تحت تـاثیر محـیط   بازیگران اصلی سیاست جهانی هستند، رفتار دولت

طبق منطق -2فرهنگ و نظام سیاسی، نظر از نوع ها صرفبیرونی است و دولت
ها به افزایش قدرت تمایـل دارنـد و بـراي کسـب     کنند و دولتواحدي عمل می

بر این فرض اسـتوار اسـت   -3این نگرش . پردازندخود به رقابت میقدرت میان
اشـتیاق  هـا آن. ذاتـاً شـرور بـوده و در پـی کسـب قـدرت هسـتند       هاانسانکه 

الملـل  رو سیاسـت بـین  از ایـن . ارندناپذیري براي کسب و افزایش قدرت دسیري
ت و کوشد تا امنیـ ها براي کسب قدرت است و هر دولتی میصحنه چالش دولت

هـا  چرا که هیچ قدرتی فراتر از خود دولـت . منافع ملی خود را به حداکثر برساند
.الملل وجود ندارددر نظام بین

همه شواهد و قراین حکایت از افزایش بی سابقه اقتدار ایران در زمـین، دریـا و  
همین امر سبب شده کـه تحرکـات آمریکـایی هـا در منطقـه بـی       . آسمان دارد

کنون هیچ کشوري در منطقه حاضر نشده است بازیچه ریسـک  تانتیجه مانده و 
جمهوري اسالمی ایـران در سـه دهـه گذشـته     .شودهامحکوم به شکست غربی

اقتـدار  . براي منطقه و جهان نبوده اسـت نشان داده است که هیچ وقت تهدیدي
سـخت افـزاري، در پیونـد    هـاي تعریـف شـده در حـوزه    ایران عالوه بر ظرفیـت 

کشور است کـه بـا   سرمایه هاي فرهنگی، اجتماعی و علمیا مجموعهمستقیم ب
.توان روز به روز بر اقتدار ملی افزودها میمدیریت صحیح این سرمایه
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[8] UN. DOC, A/Conf.62/48/122 Convention on the Law of
the Seas , 7 Oct, 1982,Article 86.

[9] Convention on the High Seas 1958, Article 1


