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چگونگی همکاریهای نظامی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر
در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی
حسن کوچکی
چکیده
تأمین امنیت خطوط کشتیرانی یکی از وظایف نیروی دریای هر کشور است که ممکن است در قالب
همکاری نظامی بین کشورهای دریایی انجام شود .هدف از این تحقیق تبیین همکاری جمهوری
اسالمی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی در حوزههای
ایجاد ساختار امنیت جمعی ،مبارزه با تروریسم و تعامالت نظامی عملی است .دادههای این پژوهش
در دو سطح کیفی و کمی تحلیل گردید؛ تحلیل کیفی با استفاده از اسناد و مدارک و مصاحبه با 8
نفر از صاحبنظران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران انجام شد و با توجه به نتایج
حاصله ،پرسشنامه تهیه و بین  51نفر از افسران ارشد منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران توزیع گردید .برای تعیین میزان اهمیت همکاریهای نظامی ایران با کشورهای
همسایه دریای خزر از روش تحلیل رتبهبندی فریدمن استفاده شد و چون فرضیهای برای این
پژوهش در نظر گرفته نشده بود اهداف تحقیق مورد بررسی و درنهایت موردپذیرش قرار گرفت .در
پایان مشخص گردید همکاریهای نظامی در سه حوزه تعامالت دریایی ،ایجاد ساختار امنیت جمعی
و مبارزه با تروریسم میتواند در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی در دریای خزر حائز اهمیت باشد.
واژههای کلیدی:
همکاری نظامی ،دریای خزر ،خطوط کشتیرانی  ،امنیت .

 1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی
رایانامه نویسنده مسئولEmail:hkoint@yahoo.com :
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مقدمه
برابر اعالم مؤسسات معتبر انرژی دریای خزر بهعنوان بزرگترین دریاچه جهان ،ذخایر بسیاری
از منابع انرژی از قبیل نفت و گاز را در خود جایداده است .همین مسئله توجه قدرتهای
اقتصادی جهان را به منطقه معطوف ساخته است .چالشهای متعدد و عمده در دریای خزر
عبارتاند از :ژئوپلیتیک انرژی ،رژیم حقوقی دریایی خزر ،منازعات سیاسی و حساسیتهای
زیستمحیطی ،حوزه خزر به دلیل ذخایر غنی انرژی و موقعیت استراتژیک برای قدرتهای
بزرگ دارای اهمیت ویژهای است ،عالوه بر ایران و روسیه که بهعنوان قدرتهای بزرگ در این
منطقه هستند ،سه کشور منطقه حاشیه خزر یعنی قزاقستان و آذربایجان که دارای ذخایر
عظیم نفتی و جزء کشورهای عمده صادرکننده نفت هستند و ترکمنستان نیز در سالهای اخیر
درزمینهی صادرات نفت و گاز رشد سریعی داشتهاند .تأمین امنیت خطوط کشتیرانی یکی از
وظایف نیروی دریای هر کشور است که در قالب همکاری نظامی بین کشورهای دریایی انجام
میشود .در خصوص دریای خزر همکاری جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه دریای
خزر در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی در حوزههای ایجاد ساختار امنیت جمعی ،مبارزه با
تروریسم ،تعامالت نظامی عملی است .مشخص شدن چگونگی همکاریهای نظامی جمهوری
اسالمی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی موجب
خواهد شد:
 -1تعامالت بین کشورهای همسایه این دریا در حوزه ایجاد ساختار امنیت جمعی ،مبارزه با
تروریسم و حوزه تعامالت نظامی افزایش مییابد -2 .موانع و چالشهای امنیتی حوزهی خزر
در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی مورد شناسایی قرار خواهند گرفت -3.با توجه به عالیق
فراوان قدرتهای فرا منطقهای برای حضور و نفوذ در کشورهای حاشیه دریای خزر همکاری-
های نظامی باعث افزایش تعامالت کشورهای منطقهای و بهتبع آن کاهش حضور و نفوذ به
بهانههای مختلف خواهد شد.
عدم پژوهش در ارتباط با چگونگی همکاریهای نظامی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای
همسایه دریای خزر در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی موجب خواهد شد :تعامالت بین
کشورهای همسایه این دریا در حوزههای مختلف کاهشیافته و یا حداقل در سطح فعلی باقی
خواهد ماند .موانع و چالشهای امنیتی حوزهی خزر مؤثر در تأمین امنیت کشتیرانی مورد
شناسایی قرار نخواهند گرفت .عدم تعامالت کشورهای منطقهای باعث افزایش حضور و نفوذ به
بهانههای مختلف خواهد شد.
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در این پژوهش محقق در نظر دارد چگونگی همکاریهای نظامی جمهوری اسالمی ایران با
کشورهای همسایه دریای خزر در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی را موردبررسی و کنکاش قرار
دهد .اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از-1 :تبیین چگونگی همکاریهای نظامی جمهوری
اسالمی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر در حوزه تعامالت نظامی در تأمین امنیت
خطوط کشتیرانی-2 .تبیین چگونگی همکاریهای نظامی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای
همسایه دریای خزر در حوزه ایجاد ساختار امنیت جمعی در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی-3
تبیین چگونگی همکاریهای نظامی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر
در حوزه مقابله با تروریسم در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش
جدول ( )1پیشینه تحقیقات انجامشده
ردیف
1

2

محقق

موضوع

نتیجه

سررررررررهن دوم
خلبرررران بهمررررن
طاهری

سرراختار امنیترری دریررای
مازندران

-1نظام منطقهای شامل شراخصهایی از قبیرل همگرایری
سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و سازمانی بره میرزان زیراد برر
امنیت مؤثر است.
-2وضررعیت ژئرروپلیتیکی شررامل شرراخصهایی از قبیررل
موقعیررت ،وسررعت ،توپرروگرافی ،شررکل منطقه،انسرران و
جمعیت،منابع،بافت سیاسی و اجتماعی ویژگیهرای نظرام
بینالملل به مقدار زیادی بر امنیت دریای خزر مؤثر است.
-3حضور نظامی کشورهای همسایه شامل شراخصهایی از
قبیررل حضررور نظررامی روسرریه ،آذربایجرران ،ترکمنسررتان،
قزاقستان و ایران به میزان متوسط در امنیت دریرای خرزر
مؤثر است.
-4رژیم حقروقی دریرای مازنردران شرامل شراخصهایی از
قبیل سیستم مشاع و اسرتفاده مشرترک ،تقسریم بسرتر و
آزادی سطح دریا ،تقسیمبر اساس بخشهرای ملی،تقسریم
عادالنرره بسررتر و سررطح آ و تقسرریمبر اسرراس حقررو
بینالملل به میزان زیادی در امنیت این دریا مؤثر است.
-5حضور کشورهای فرا منطقرهای شرامل شراخصهایی از
قبیل حضور آمریکا،ترکیه،ناتو و اسرائیل به میزان زیراد برر
امنیت دریای خزر مؤثر است.

ابراهیم کریمی
دانشجوی

نظامی شدن دریای خزر
و تهدیدات امنیت

مجموعه اقدامات کشورهای ساحلی خزر درزمینهی
نظامی و استراتژیک از یکسو منجر به شکلگیری
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کارشناسی ارشد
در رشته مطالعات
منطقهای-دانشگاه
تهران

منطقهای.

راستای کاهش امنیت و همکاریهای منطقهای معضل
امنیت در این منطقه شده و خودبهخود در دوجانبه و
چندجانبه گام بر خواهد داشت ،از سوی دیگر گسترش
نظامیگری در دریای خزر با عنایت به ضعفهای
ساختاری کشورهای کرانهای این دریا الجرم به معنای
ورود بازیگران فرا منطقهای نظیر ایاالتمتحده آمریکا به
منطقهی خزر خواهد بود که این امر در تضاد با منافع
ملی و منطقهای جمهوری اسالمی ایران است.
نظامی شدن دریای خزر موجب بروز رقابتهای منطقهای
و از این طریق کاهش ثبات و امنیت مجموعه کشورهای
ساحلی خواهد شد.

زینب ریحانی
کارشناس ارشد
مطالعات منطقهای

شکلگیری نظام امنیت
دستهجمعی در دریای
خزر :ضرورتها،موانع،
راهکارها

ضرورت های بسیاری برای برپایی و تشکیل سازمان
امنیت جمعی وجود دارد .یکی از ضروریات برپایی یک
سیستم امنیت دستهجمعی در منطقه معلول وجود
تهدیدات مهم نهفتهای مانند :دشواریهای زیستمحیطی،
رشد نظامیگری ،قاچا مواد مخدر ،جن افزار ،صید
غیرقانونی و افزایش تهدیدات برآمده از این مسائل و
افزایش خطر درگیریهای میان کشورهای ساحلی در
انباشت مسائل حلنشده است.
تکیهبر تواناییهای درونی و قرارگیری در محیط امن
منطقهای موجب میگردد تا رقابتهای موجود میان
قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای و دخالتهای آنان در
کسب منافع بیشتر تبدیل به همفکری و هماهنگی میان
پنج کشور ساحلی در باال بردن سطح امنیت منطقهای
آنها گردد.
این سازمان در درازمدت موجب اعتماد و همفکری اعضاء
در رویارویی با دشواریهای درونی خواهد گردید و آرامش
و امنیت را برای منطقه خزر به ارمغان خواهد آورد .بدین
روش که عدم حضور بازیگران فرا منطقهای در پهنهی
خزر موجب عدم سوءنیت از طرف این کشورها در ارتباط
با یکدیگر میگردد و در طوالنیمدت اعتماد و ثبات را به
همراه خواهد آورد و باعث از میان بردن عنصر مخر
جهتگیریهای خارجی کشورهای ساحلی به سمت
سازمانهای غربی و موجب توسعه همکاری درون منطقه-
ای برای تأمین امنیت خواهد شد.
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مبانی نظری
همکاری

اصطالح «همکاری» را نخستین بار یک فرد انگلیسی به نام «رابرت اوون» در برابر واژه
«رقابت» به کاربرد .سپس برخی این واژه را با مفاهیم و کارکردهای متفاوتی به کار بستند تا
جایی که زمینهی« نهضت همکاری» و حتی« همکاری گرایی در نظریههای اقتصادی-
اجتماعی» جایگاه ویژهای یافت(پورهاشمی .)65:1392،همکاریهای نظامی میتواند بهصورت
روابط آموزشی ،مستشاری ،خرید فروش تسلیحاتی و یا بهصورت عملیات مشترک(عملیاتی
است که نیروهای دو کشور یا بیشتر برای اجرای یک مأموریت مشترک با یکدیگر اجرا می-
گردد) صورت پذیرد ( .)Rostami,1378:p904روسیه بهطور رسمی به چهار کشور ساحلی دیگر
دریای خرزر پیرشنهاد داده اسرت کره یک نیروی چندملیتی واکنش سریع توسط همسایگان
دریایخرزر تشکیل شود اسرتدالل روسها برای این پیشنهاد بر سه موضوع متمرکز است-1 :
ضرورت مبارزه با تروریسم  -2مقابله با قاچا مواد مخدر از راه آسیای مرکزی و افغانستان - 3
مبارزه با تجارت غیرقانونی اسلحه(کوالیی و گودرزی.)270:1392،
خطوط کشتیرانی در دریای خزر

دریای خزر اهمیت بسیاری در حملونقل دریایی دارد .شبکه راههای دریایی بین بنادر مهم آن
برقرار است .بنادر مهم و تجاری اقتصادی دریای خزر عبارتاند از :در ساحل شرقی بندر
ترکمن(ایران) ،اوکارم ،ترکمن باشی( کراسنوودسک سابق) ،بکداش(در قلمرو جمهوری
ترکمنستان) ،آکتائو(شوچنکو سابق در قزاقستان) :در ساحل شمالی آتیرائو(گوری یف سابق در
قزاقستان) ،آستاراخان و اولیا(در روسیه )؛ در ساحل غربی ماخاچ کاال(در روسیه)؛ باکو ،لنکران
و آستارا(در جمهوری آذربایجان) در ساحل غربی؛ انزلی ،نوشهر ،امیرآباد و ترکمن(در ایران).
پس از فروپاشی اتحاد شوروی شبکه حملونقل داخلی بین بنادر ،بهویژه بین بنادر جمهوری
اسالمی و جمهوریهای مشترکالمنافع افزایشیافته است(امیر احمدیان.)33:1389 ،
امنیت جمعی

موضوع ریشهای مفهوم امنیت جمعی عبارت است از :سازماندهی ،اقدام و مسئولیت جمعی از
سوی همه یا مجموعهای از دولتها در رویارویی با خطرهایی که نظم جهانی را تهدید میکند.
از این منظر امنیت جمعی بهعنوان سازوکاری برای حفظ آشتی و امنیت بینالمللی موردتوجه
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قرار میگیرد .به باور بسیاری از صاحبنظران ،در نظریه سازمانهای بینالمللی با گرایش صلح و
امنیت بینالمللی «امنیت جمعی» نقشی کلیدی ایفا میکند( معینآبادی بیدگلی.)89:1394،
منشور سازمان پیمان امنیت دستهجمعی ،در سال  2002امضا و در سال 2006الزماالجرا
گردید( .)cohen,2013:3روسیه با تمرکز بر سازمان پیمان امنیت دستهجمعی در تالش است تا
به احیای نفوذ گذشته خود در مناطق خارج نزدیک همچون قفقاز جنوبی بپردازد(نورمحمدی و
شربتی .)133:1393،روسیه به تقویت سازمان پیمان امنیت جمعی بهعنوان عنصر جدیدی در
نظام امنیتی اروپا عالقهمند میباشد .این سازمان بهعنوان جانشین کارکردهای سیاسی-امنیتی-
دفاعی کشورهای مستقل همسود و دومین تالش برای برپایی یک نظام امنیت منطقهای در
شرایط پس از شوروی بوده است(کوالیی و تقوایی.)163:1392،
رزمایشها در دریای خزر

حضور نظامی در دریاها و دریاچهها یکی از حادترین و پیچیدهترین دشواریهای روابط
بینالملل و حقو بینالملل است .در چند سال گذشته ،این مشکل در حوزهی دریای خزر به
تشدید مسابقه تسلیحاتی انجامیده است .پایگاههای نظامی جدید در حال برپایی هستند و در
آن نهتنها کشورهای خزر ،بلکه کشورهای ثالث نیز به دنبال استقرار نیروهای مسلح خود
هستند .برگزاری رزمایشهای دریایی که منجر به حضور نظامی در دریای خزر تبدیل به یک
مطلوبیت برای بسیاری از کشورها گردیده است .حضور نیروی دریایی یکی از وجوهی است که
در آن کشورها نیروهای دریایی خود را در فراتر از مرزهای دولت خود و در آ های سرزمینی
کشورهای دیگر مورداستفاده قرار میدهند ،بهراستی نظامی کردن دریای خزر بخشی از چندین
رقابت راهبردی مورداستفاده بازیگران اصلی خزر است که همهی آنها بر ضد یکدیگر تکاپو
میکنند (.)Mamdedov,2007:79-89
جدول( )2مانورهای انجامشده در دریای خزر و همکاری کشورهای ساحلی(ریحانی)89:1396،
نام کشور

سال برگزاری رزمایش

نوع رزمایش

قزاقستان

2002

مشترک

آذربایجان-ایاالت متحده

آگوست2003

مرکب

قزاقستان

آگوست 2003

مشترک

ایران

2004

مشترک

آمریکا-جمهوری آذربایجان

2009

مرکب

آمریکا-جمهوری آذربایجان

2011

مرکب

ایران -ترکمنستان

2012

مرکب

چگونگی همکاریهای نظامی ج.ا.ا با کشورهای همسایه دریای خزر در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی
آمریکا-جمهوری آذربایجان

2013

روسیه

2016

11

رزمایش مرکب در چهارچو
همکاری برای صلح ناتو
مشترک

با نگاهی به جدول باال و افزایش بیشمار مانورها در سالهای پس از فروپاشی شوروی میتوان
دریافت که برخی کشورهای ساحلی دریای خزر بااحساس خطر نسبت به منافع خود دست به
اقدام مانورها و برخی دیگر همچون روسیه برای نشان دادن قدرت نظامی و دفاعی خویش این
مانورها را اجرا نمودهاند که خود یکی از نشانههای تشدید نظامیگری در دریای خزر است،
نظامی کردن منطقه ،مهمترین تهدید سیاسی و نظامی علیه کشورهای ساحلی است و در همه
مناطق پیرامون دریای خزر ،ناآرامیهایی وجود دارد که بر خطر افزایش نظامیگری در منطقه
میافزاید(شیخاالسالمی.)158:1394،
بازدید از بنادر و تأسیسات دریایی

قابلیتها و ظرفیتهای گسترده حوزه دریای خزر بیانگر ضرورت حفظ صلح و امنیت و
همکاریهای چندجانبه بهعنوان پیششرط اساسی هرگونه بهرهبرداری از این قابلیتهاست.
واقعیت آن است که ایران بهمنظور ایجاد محیط مناسب برای توسعه پایدار و رسیدن به یک
امنیت مطلو در مرزهای شمالی به همگرایی و وابستگی متقابل با کشورهای حوزه دریای خزر
نیاز دارد زیرا امروز ابعاد غیرنظامی از قبیل اقتصادی-فرهنگی-سیاسی-زیست محیطی و ...که
هرروز هم زیادتر میشوند مرکز ثقل مطالعات امنیتی را تشکیل میدهند.لذا برای رسیدن به
یک امنیت مشترک در حوزه دریای خزر نیاز به همگرایی و وابستگی متقابل داریم  .ایران باید
مزیتهای نسبی خود ،ازجمله شبکه راههای ارتباطی با آ های جنو ،امنیت راهها ،ثبات
سیاسی و پیوندهای اقتصادی خود با کشورهای همسایه دریای خزر را استحکام بخشد.
بهمنظور افزایش سطح همکاریهای نظامی میتوان بازدید از بنادر و تأسیسات دریایی را یکی از
گامهای مثبت برای تحقق این مهم ارزیابی نمود(امیر احمدیان.)208:1391،
تروریسم

واژه ترور از کلمه التین  terrorبه معنای(لرزه انداختن) گرفتهشده است .با نگاه تکبعدی،
تروریسم را میتوان "کشتن بیرحمانه مردم بیگناه توسط افرادی جامعهستیز به دالیلی که
اصالً توجیهپذیر نیستند" توصیف کرد.
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وجود تعریف مشترک ازآنجهت مهم است که مقابله با تهدید جهانی تروریسم مستلزم
همکاریهای جهانی است و نبود تعریفی واضح و مشترک از تروریسم نشاندهنده فقدان
همکاری و فهم متقابل جامعه جهانی در این حوزه است .ازآنجاکه جامعه بینالمللی نتوانسته به
تعریف واحدی از تروریسم برسد ،رسانههای بینالمللی هم رویکردهای متفاوتی به این موضوع
دارند  .تهدیدات تروریستی در دریای خزر نیز به افزایش هزینههای بودجه نظامی در کشورهای
خزر و توسعهی سریع حضور نظامیشان در منطقه ،همچون مسلح کردن ناوگان دریای خزر
روسیه انجامیده است .نظامی کردن دریای خزر بهتازگی روند خطرناکی بوده است که روشن
میسازد که امکان توسل به نیروی نظامی در صورت ناکامی همکاری و دیپلماسی ناممکن
نخواهد بود ( معاونت پژوهش و تولید علم.)136:1394،
تروریسم مدرن

حضور مردم در عرصه قدرت سیاسی ،به ناگزیر آنها را درگیر موضوع تروریسم کرد و به شکلی
از تروریسم انجامید که برحسب برخورداری از ویژگیهای مدرن ،به این اسم موسم است .این
نوع از تروریسم با پیدایش دولت ملتها و تسریع درروند دموکراتیزاسیون ،به وجود آمد.
مشخصه تروریسم در دوران مدرن ،کشیده شدن مردم به صحنه جن قدرت و استفاده از مردم
در اتخاذ راهبردهای مستقیم و غیرمستقیم برای کسب قدرت و امتیاز است .مستقیم بهصورت
حذف فیزیکی مهرههای قدرت سیاسی و غیرمستقیم از طریق ارعا و تهدید مردم به ترور و
بعضاً با انجام چند اقدام تروریستی معنادار مردم را وادار میکنند تا اینکه بر دولتهای خود
فشار بیاورند تا این دولتها در مقام حل مشکل تروریسم برآیند وگرنه کارآمدی و مشروعیت
مردمی خود را از دست خواهند داد .دیدگاههای جدی در خصوص ماهیت تروریسم مدرن
خصوصاً در سطح بینالملل آن وجود دارد .بسیاری بر این باورند که تروریسم مدرن ،فرهن و
یا به عبارت مارکسیستی آن حیات روبنای غر و سمبل آن آمریکا را با توسل به ابزارهای
خشونتآمیز با نگاه به ایجاد وسیعترین میزان تخریب مادی -انسانی به مبارزه طلبیده
است(دهشیار.)86:1382،
سایبر تروریسم (تروریسم مجازی)

درواقع سایبر تروریسم را می توان هرگونه عمل تروریستی دانست که در آن از دستگاههای
اطالعاتی یا فناوری دیجیتالی چه بهعنوان ابزار حمله و چه بهعنوان آماج حمله استفاده
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می شود .این حمالت باید منجر به اعمال خشونت بر ضد اشخاص یا داراییها به میزانی شود
که ایجاد رعب و وحشت نماید( قربان نیا.)147:1384 ،
روششناسی پژوهش
ازآنجاییکه هدف این تحقیق یافتن پاسخی برای سؤاالت مطرحشده است تا همکاری نظامی
جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی را
مشخص نماید ،لذا ازنظر نوع تحقیق کاربردی میباشد .روش تحقیق از نوع موردی –زمینهای می-
باشد و محقق با تبیین همکاری نظامی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر در
تأمین امنیت خطوط کشتیرانی و درنهایت با تجزیهوتحلیل اطالعات و استفاده از اسناد و مدارک و با
تهیه فرم پرسشنامه و بررسی آنها اقدام نموده و نتایج حاصل را در هر دو بعد کمی و کیفی مورد
تجزیهوتحلیل قرار داده ،لذا رویکرد تحقیق آمیخته میباشد .جامعه موردمطالعه این تحقیق ،شامل
اسناد و مدارک مرتبط با حوزه امنیت و دریانوردی حوزه دریای خزر ،همچنین فرماندهان و افسران
ارشد ندا جا که در منطقه چهارم دریایی ندا جا خدمت کردهاند و یا در حال خدمت هستند و
بهنوعی با مقوله امنیت و دریانوردی در این منطقه آشنایی کامل دارند.
جامعهی آماری این تحقیق ،شامل کلیه فرماندهان و افسران ارشد نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران و کسانی که درزمینهی امنیت دریانوردی صاحبنظر بوده و در ارتباط با همکاری
نظامی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر و تأمین امنیت خطوط کشتیرانی
آشنایی کامل دارند ،که این تعداد حدود  51نفر میباشد.
تجزیهوتحلیل یافتهها
یافتههای کیفی پژوهش

برابر بررسی بهعملآمده نتایج حاصل از پیشینه تحقیق و مصاحبه صورت پذیرفته با صاحبنظران
چگونگی همکاریهای نظامی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر در تأمین
امنیت خطوط کشتیرانی به شرح زیر میباشد:
 -1برگزاری مسابقات دریایی در چند سال اخیر در کشورهای همسایه دریای خزر بهمنظور توسعه
دیپلماسی دفاعی کشورهای حاشیه دریای خزر ،تحکیم روابط دوستی و همکاری نظامی کشورهای
همسایه دریای خزر ،توسعه مناسبات و تعامالت بینالمللی با کشورهای دوست منطقهای انجامشده
است و هرسال نسبت به سال قبل گسترش بیشتری پیدا میکند.
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-2تصمیم به برگزاری رزمایش با مشارکت پنج کشور ساحلی،نخستین اقدام عملی دولتهای
ساحلی در اجرای توافقنامه امنیتی خزر به شمار میرود؛ازاینرو شاید بتوان این تصمیم و همکاری-
های مشترک امنیتی را تصمیمی مناسب،برای مقابله با آشفتگیهای حاکم بر امنیت این منطقه
قلمداد کرد که در صورت استقبال تمامی دولتهای ساحلی خزر ،نتایج مثبتی برای منطقه به همراه
خواهد داشت.
-3بازدید از بنادر و تأسیسات دریایی در سالهای اخیر خصوص ًا از سوی جمهوری اسالمی ایران
بسیار فعال و پویا بوده و سالیانه نسبت به اعزام ناوگروه به کشورهای همسایه دریای خزر با پیام
صلح و دوستی اقدام نموده است.و هدف آن تحکیم روابط دوستی و همکاری نظامی کشورهای
همسایه بوده است.
-4ضرورتهای بسیاری برای برپایی و تشکیل سازمان امنیت جمعی در تأمین امنیت خطوط
کشتیرانی وجود دارد که با انجام اقدامهای هماهن میان دولتهای ساحلی با انعقاد پیمانهای
همکاری در زمینههای تبادل اطالعات و افزایش همکاریهای نظامی جهت جلوگیری از نظامی
شدن دریای خزر محقق میشود.
-5پدیدههای مانند مشکالت زیستمحیطی ،رشد نظامیگری ،قاچا مواد مخدر ،جن افزار ،صید
غیرقانونی در دریای خزر باعث بروز مشکالت عمده و امکان رویارویی نیروهای نظامی در این دریا
خواهد شد.
-6تکیهبر تواناییهای درونی و قرارگیری در محیط امن منطقهای با ایجاد ساختار امنیت جمعی
موجب میگردد تا رقابتهای موجود میان قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای و دخالتهای آنان
در کسب منافع بیشتر تبدیل به همفکری و هماهنگی میان پنج کشور ساحلی در باال بردن سطح
امنیت منطقهای آنها گردد.
-7اعتماد و همفکری اعضاء در رویارویی با مشکالت درونی موجب خواهد گردید تا آرامش و امنیت
را برای منطقه خزر به ارمغان خواهد آورد .بدین روش که عدم حضور بازیگران فرا منطقهای در
پهنهی خزر موجب عدم سوءنیت از طرف این کشورها در ارتباط با یکدیگر میگردد و در
طوالنیمدت اعتماد و ثبات را به همراه خواهد آورد و باعث از میان بردن عنصر مخر
جهتگیریهای خارجی کشورهای ساحلی به سمت سازمانهای غربی و موجب توسعه همکاری
درون منطقهای برای تأمین امنیت خواهد شد.
-8تهدیدات تروریستی در دریای خزر به افزایش هزینههای بودجه نظامی در کشورهای خزر و
توسعهی سریع حضور نظامیشان در منطقه میانجامد.تروریسم توانایی گسترش بیثباتی را در بین
کشورهای همسایه دریای خزر را دارد و میتواند تأثیر بسیار شگرفی بر وضعیت امنیتی به دلیل
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احتمال گسترش شورش ،با توجه به حمالت احتمالی به خطوط لوله نفت و گاز و خطوط کشتیرانی
که برای توسعه اقتصادی منطقه حیاتی میباشد،داشته باشد.
 -9بافت مدیریت بحران بیوتروریسم باید به نحوی باشد که در موقع بحران ،بتواند بدون هیچگونه
مانع و با آزادی کامل عمل کند .برنامههای مقابله با بیوتروریسم ،باید قبل از وقوع بیوتروریسم شروع
شود.
-10یکی از مهمترین تهدیدهای نوظهور،تروریسم سایبری است که بهواسطه کاربست فزاینده
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی از سوی دولتها برای تسریع ،افزایش کارایی و کاهش هزینهها
اهمیت فراوانی پیداکرده است .بهگونهای که حتی دولتها نیز از تروریسم سایبری بهعنوان ابزاری
در الگوهای تنازعی خود استفاده میکنند.
 -11هرچند که در دریای خزر تاکنون شاهد مورد خاص اجرای عملیات تروریستی نبودهایم و اقدام
جمعی از سوی کشورهای حاشیه دریای خزر صورت نگرفته است و هر کشور بهصورت مستقل در
این زمینه عمل نموده است.لیکن روند روبه رشد عملیات تروریستی نیاز به یک مقابله همهجانبه و
یک همکاری گسترده در این حوزه را میطلبد .ایجاد یک ساختار هماهن بین کشورهای حاشیه
دریای خزر در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی در این دریا در تمام ابعاد آن بسیار ضروری است.
تحلیل کمی پژوهش
آمار توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان

پرسشهای الزم با همکاری و نظر نخبگان و صاحبنظران تهیهشده و برای جامعه نمونه و نخبگان
اطالعاتی ارسال گردید .جهت اولویتبندی و تعیین میزان اهمیت عوامل از روش تحلیل آزمون
فریدمن بر اساس باالترین میانگین با استفاده از نرمافزاری تحلیلی آماری  SPSSاستفادهشده است.
در خصوص شناسایی جامعه نمونه 4 ،سؤال شامل حوزه فعالیت ،سابقه خدمت ،میزان تحصیالت و
جایگاه سازمانی (قبل از پرسشهای اصلی) از جامعه نمونه پرسیده شد.
( )1مقطع تحصیالت

با توجه به نمودار زیر ،نتایج حاصل مبین این مطلب است که از تعداد  51نفر پاسخدهندگان (جامعه
نمونه) تعداد  12نفر( )%23.5دارای مدرک کارشناسی و تعداد  37نفر ( )%72.5دارای مدرک
کارشناسی ارشد و تعداد  2نفر( )%3.9دارای مدرک دکتری هستند.
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جدول()3مقطع تحصیالت
مدرک

درصد تجمعی

درصد فراوانی

فراوانی

23.5

23.5

12

کارشناسی

96.1

72.5

37

ارشد کارشناسی

100.0

3.9

2

دکتری

100.0

51

کل جامعه نمونه

40
30
37

20
12

2

10
0

کار شناسی ارشد

دکتری

کار شناسی

نمودار ()1مقطع تحصیالت

( )2سابقه فعالیت:

با توجه به نمودار زیر ،نتایج حاصل مبین این مطلب است که از تعداد  51نفر پاسخدهندگان (جامعه
نمونه) ازلحاظ سابقه خدمتی (سن خدمتی) تعداد  9نفر ( )%17.6بین  15تا  20سال ،تعداد 31
نفر ( )%60.8بین  20تا  25سال و تعداد  11نفر ( )%21.6باالتر از 25سال ،درواقع بیش از نصف
جامعه نمونه دارای سنوات خدمتی باالی  21سال میباشند.
جدول ()4سابقه فعالیت
سنوات

درصد تجمعی

درصد فراوانی

فراوانی

17.6

17.6

9

سال 15-19

78.4

60.8

31

سال 20-24

100.0

21.6

11

 25سال و باالتر

100.0

51

کل جامعه نمونه
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40
31

20

11

9
0

باالتر از  25سال

 15-20سال

 20-25سال

نمودار()2سابقه فعالیت

( )4جایگاه سازمانی:

با توجه به نمودار زیر ،نتایج حاصل مبین این مطلب است که از تعداد  51نفر پاسخدهندگان (جامعره
نمونه) ازلحاظ جایگاه سازمانی ،تعداد  32نفر ( )%62.7جایگاه ناخردایکم  ،تعرداد  16نفرر ()%31.4
جایگاه دریاداردوم و تعداد  3نفر ( )%5.9جایگاه دریادار و باالتر دارند.
جدول()5جایگاه سازمانی
درجه/رتبه

درصد تجمعی

درصد فراوانی

فراوانی

62.7

62.7

32

ناخدایکم/رتبه16

94.1

31.4

16

دریاداردوم/رتبه17

100.0

5.9

3

دریادار و باالتر/رتبه 18و باالتر

100.0

51

کل جامعه

16

3
 18و باالتر

32

17

50
0

16

نمودار()3جایگاه سازمانی

( )4حوزه فعالیت:

با توجه به نمودار زیر ،نتایج حاصل مبین این مطلب است که از تعداد  51نفر پاسخدهندگان (جامعره
نمونه) ازلحاظ حوزه فعالیت ،تعداد  6نفر ( )%11.8امنیتری  ،تعرداد  1نفرر ( )%2سیاسری و تعرداد
44نفر ( )%86.3در حوزه نظامی-دفاعی فعالیت دارند.
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جدول ()6حوزه فعالیت
حوزه فعالیت

درصد تجمعی

درصد فراوانی

فراوانی

11.8

11.8

6

امنیتی

13.7

2.0

1

سیاسی

100.0

86.3

44

نظامی  -دفاعی

100.0

51

کل جامعه نمونه

50
44
دفاعی  -نظامی

1

6

سیاسی

امنیتی

0

نمودار()4حوزه فعالیت

جدول( )7جمعبندی پاسخ هدف تبیین چگونگی همکاریهای نظامی در حوزه تعامالت نظامی
درصد تجمعی

درصد فراوانی

فراوانی

2

0.04

3

خیلی کم

9.8

2.93

22

کم

47.1

18.8

143

متوسط

84.3

38.87

296

زیاد

100.0

39.36

301

خیلی زیاد

100.0

765

مجموع سؤاالت
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500
301
خیلی زیاد

296
زیاد

143

22
کم

متوسط

3

0

خیلی کم

نمودار ( )5جمعبندی پاسخ هدف تبیین چگونگی همکاریهای نظامی در حوزه تعامالت نظامی

با توجه به جدول و نمودار باال ،نتایج کسبشده مبین این مطلب است که از تعداد  561سؤال
پاسخدادهشده جامعه نمونه ،تعداد  301پاسخ ( )%39.36خیلی زیاد  ،تعداد  296پاسخ
( )38.87%زیاد و تعداد  143پاسخ ( )%18.8به میزان متوسط و تعداد  22پاسخ ( )2.93%کم
و تعداد  3پاسخ ( )%0.4خیلی کم و درمجموع بیش از 78درصد از جامعه نمونه به میزان زیاد
به باال معتقدند که همکاریهای نظامی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه دریای
خزر در حوزه تعامالت نظامی در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی اهمیت دارد.
جدول( )8جمعبندی پاسخ تبیین چگونگی همکاریهای نظامی در حوزه ایجاد ساختار امنیت جمعی
درصد تجمعی

درصد فراوانی

فراوانی

2.0

.18

1

خیلی کم

9.8

.37

2

کم

47.1

12.65

71

متوسط

84.3

42.95

241

زیاد

100.0

43.85

246

خیلی زیاد

100.0

561

مجموع سؤاالت
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500
246
خیلی زیاد

241
زیاد

71

2
کم

متوسط

1

0

خیلی کم

نمودار ( )6جمعبندی پاسخ تبیین چگونگی همکاریهای نظامی در حوزه ایجاد ساختار امنیت جمعی

با توجه به جدول و نمودار باال ،نتایج کسبشده مبین این مطلب است که :از تعداد  561سؤال
پاسخدادهشده جامعه نمونه تعداد  246پاسخ ( )%43.85خیلی زیاد  ،تعداد  241پاسخ
( )42.95%زیاد و تعداد  71پاسخ ( )%12.65به میزان متوسط و تعداد  2پاسخ ( )0.37%کم و
تعداد  1پاسخ ( )%0.18خیلی کم و درمجموع بیش از 86درصد از جامعه نمونه به میزان زیاد
به باال معتقدند که همکاریهای نظامی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه دریای
خزر در حوزه ایجاد ساختار امنیت جمعی در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی اهمیت دارد.
جدول( )9جمعبندی پاسخ تبیین چگونگی همکاریهای نظامی در حوزه مقابله با تروریسم
درصد تجمعی

درصد فراوانی

فراوانی

2.0

.18

1

خیلی کم

9.8

.71

4

کم

47.1

11.59

65

متوسط

84.3

37.61

211

زیاد

100.0

49.91

280

خیلی زیاد

100.0

561

مجموع
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300
280

200
211
65

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

100
4
کم

1

0

خیلی کم

نمودار( )7جمعبندی پاسخ تبیین چگونگی همکاریهای نظامی در حوزه مقابله با تروریسم

با توجه به جدول و نمودار باال ،نتایج کسبشده مبین این مطلب است که :از تعداد  561سؤال
پاسخدادهشده توسط جامعه نمونه تعداد  280پاسخ ( )%49.91خیلی زیاد  ،تعداد  211پاسخ
( )37.61%زیاد و تعداد  65پاسخ ( )%11.59به میزان متوسط و تعداد  4پاسخ ( )71%.0کم و
تعداد  1پاسخ ( )%0.18خیلی کم و درمجموع بیش از 78درصد از جامعه نمونه به میزان زیاد
به باال معتقدند که همکاریهای نظامی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه دریای
خزر در حوزه مقابله با تروریسم در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی اهمیت دارد.
جمعبندی تجزیهوتحلیل دادهها (آمیخته)

الف-تجزیه و تحلیل دادههای کیفی انجامشده بر روی اسناد و مدارک و مصاحبه با
صاحبنظران و نیز تجزیهوتحلیل دادههای کمی حاصله از برگههای پرسشنامه در خصوص
«تبیین چگونگی همکاریهای نظامی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر
در حوزه تعامالت نظامی در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی» بیانگر آن است که:
کلیه صاحبنظران معتقدند ،بهمنظور جلوگیری از نظامی شدن دریرای خرزر بایرد برا گسرترش
تعامالت و همکاریهای نظامی و اقداماتی از قبیل برگزاری رزمایشهای مشترک با حضور تمرام
کشورهای حاشیه دریای خزر  ،برگزاری و اجرای مسابقات دریایی و بازدید از بنادر و تأسیسرات
همدیگر و هماهن شدن نیروهای نظامی بهمنظور اجرای عملیات مشرترک و هماهنر شردن
بیش از گذشته را انجام داد .بعد از مطالعه اسناد و مدارک در حرال حاضرر تعرامالت نظرامی در
بخشهایی مانند ،بازدیدهای دریایی از بنادر و تأسیسرات دریرایی ،برگرزاری مسرابقات دریرایی،
برگزاری رزمایشها انجام میگیرد و در سایر حوزهها تعامالت شایانذکری وجود ندارد.
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و بعد از انجام تجزیهوتحلیل دادههای کمی حاصل از پرسشنامه افراد جامعه آماری درمجموع
بیش از 78درصد از جامعه نمونه به میزان زیاد به باال معتقدند که همکاریهای نظامی
جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر در حوزه تعامالت نظامی در تأمین
امنیت خطوط کشتیرانی اهمیت دارد.
تجزیه و تحلیل دادههای کیفی انجامشده بر روی اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحبنظرانو نیز تجزیهوتحلیل دادههای کمی حاصله از برگههای پرسشنامه در خصوص «چگونگی
همکاریهای نظامی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر در حوزه ایجاد
ساختار امنیت جمعی در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی » بیانگر آن است که:
صاحبنظران معتقدند ،افزایش سطح همکاریهای نظامی در زمینههای مختلف ازجمله انعقاد
پیمانهای همکاری ،تبادل اطالعات ،بازدید از تجهیزات و آموزشی و برگزاری رزمایشهای
مشترک با حضور کلیه کشورهای همسایه دریای خزر باعث افزایش امنیت دریای خزر و خطوط
کشتیرانی و همچنین جلوگیری از نفوذ کشورهای بیگانه به این دریا خواهد شد .بعد از مطالعه
اسناد و مدارک مشخص گردید ضرورتهای بسیاری برای برپایی و تشکیل سازمان امنیت
جمعی در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی وجود دارد که با انجام اقدامهای هماهن میان
دولتهای ساحلی با انعقاد پیمانهای همکاری در زمینههای تبادل اطالعات و افزایش
همکاریهای نظامی جهت جلوگیری از نظامی شدن دریای خزر محقق میشود.
و بعد از انجام تجزیهوتحلیل دادههای کمی حاصل از پرسشنامه افراد جامعره آمراری درمجمروع
بیش از 86درصد از جامعه نمونه به میرزان زیراد بره براال معتقدنرد کره همکاریهرای نظرامی
جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر در حوزه ایجاد ساختار امنیرت جمعری
در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی اهمیت دارد.
پ -تجزیهوتحلیل دادههای کیفی انجامشده بر روی اسناد و مدارک و مصاحبه برا صراحبنظران
و نیز تجزیهوتحلیل دادههای کمی حاصله از برگههای پرسشنامه در خصروص تبیرین چگرونگی
همکاریهای نظامی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر در حوزه مقابله برا
تروریسم در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی ،.بیانگر آن است که:
صاحبنظران معتقدند ،در دریای خزر تاکنون مرورد خراص عملیرات تروریسرتی علیره خطروط
کشتیرانی صورت نگرفته ولی با توجه به افزایش حضور گروههای تروریستی احتمال حضرور آن-
ها در این دریا نیز دور از انتظار نیست .همکاریهای گسترده نظامی همهجانبه علیره جلروگیری
از گسترش پدیده تروریسم باید یک ساختار مناسب داشته و همره کشرورهای همسرایه دریرای
خزر در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی باید نقش داشته باشند.بعد از مطالعره اسرناد و مردارک
مشخص گردید تهدیدات تروریستی در دریای خزر بره افرزایش هزینرههرای بودجره نظرامی در

چگونگی همکاریهای نظامی ج.ا.ا با کشورهای همسایه دریای خزر در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی

23

کشورهای خزر و توسعهی سریع حضرور نظرامیشران در منطقره مریانجامد.تروریسرم توانرایی
گسترش بیثباتی را در بین کشورهای همسرایه دریرای خرزر را دارد و مریتوانرد ترأثیر بسریار
شگرفی بر وضعیت امنیتی به دلیل احتمال گسترش شورش ،با توجه بره حمرالت احتمرالی بره
خطوط لوله نفت و گاز و خطوط کشرتیرانی کره بررای توسرعه اقتصرادی منطقره حیراتی مری-
باشد،داشته باشد.
و بعد از انجام تجزیهوتحلیل دادههای کمی حاصل از پرسشنامه افراد جامعره آمراری درمجمروع
بیش از 87درصد از جامعه نمونه به میرزان زیراد بره براال معتقدنرد کره همکاریهرای نظرامی
جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر در حوزه مقابله با تروریسرم در ترأمین
امنیت خطوط کشتیرانی اهمیت دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
نتیجهگیری

درمجموع نتایج زیر از تحقیق حاصل گردید:
 -1برگزاری مسابقات دریایی در چند سال اخیر در کشورهای همسرایه دریرای خرزر برهمنظور
توسعه دیپلماسی دفاعی کشورهای حاشیه دریای خزر ،تحکیم روابط دوستی و همکاری نظرامی
کشورهای همسایه دریای خزر ،توسعه مناسربات و تعرامالت بینالمللری برا کشرورهای دوسرت
منطقهای انجامشده است و هرسال نسبت به سال قبل گسترش بیشتری پیدا میکند.
-2تصمیم به برگزاری رزمایش با مشارکت پنج کشور ساحلی،نخستین اقدام عملری دولرتهرای
ساحلی در اجرای توافقنامه امنیتی خزر به شمار مریرود؛ازایرنرو شراید بتروان ایرن تصرمیم و
همکاریهای مشترک امنیتی را تصمیمی مناسب،برای مقابله با آشفتگیهای حراکم برر امنیرت
این منطقه قلمداد کرد که در صورت استقبال تمامی دولتهای ساحلی خزر ،نتایج مثبتی بررای
منطقه به همراه خواهد داشت.
-3بازدید از بنادر و تأسیسات دریایی در سالهای اخیر خصوصاً از سوی جمهوری اسالمی ایران
بسیار فعال و پویا بوده و سالیانه نسبت به اعزام ناوگروه به کشورهای همسایه دریای خزر با پیام
صلح و دوستی اقدام نموده است.و هدف آن تحکیم روابط دوستی و همکاری نظامی کشرورهای
همسایه بوده است.
-4ضرورتهای بسیاری برای برپایی و تشکیل سازمان امنیت جمعی در تأمین امنیرت خطروط
کشتیرانی وجود دارد که با انجام اقدامهای هماهن میان دولتهای ساحلی با انعقاد پیمانهای
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همکاری در زمینههای تبادل اطالعات و افزایش همکاریهای نظامی جهت جلوگیری از نظامی
شدن دریای خزر محقق میشود.
-5تکیهبر تواناییهای درونی و قرارگیری در محریط امرن منطقرهای برا ایجراد سراختار امنیرت
جمعی موجب میگردد تا رقابرتهرای موجرود میران قردرتهای منطقرهای و فررا منطقرهای و
دخالتهای آنان در کسب منافع بیشتر تبدیل به همفکری و هماهنگی میان پنج کشور سراحلی
در باال بردن سطح امنیت منطقهای آنها گردد.
-6اعتماد و همفکری اعضاء در رویارویی با مشکالت درونی موجب خواهرد گردیرد ترا آرامرش و
امنیت را برای منطقه خزر به ارمغان آورد .بدین روش که عدم حضور بازیگران فرا منطقرهای در
پهنهی خزر موجب عدم سوءنیت از طررف ایرن کشرورها در ارتبراط برا یکردیگر میگرردد و در
طوالنیمدت اعتماد و ثبرات را بره همرراه خواهرد آورد و باعرث از میران برردن عنصرر مخرر
جهتگیریهای خارجی کشورهای ساحلی به سمت سازمانهای غربی و موجب توسعه همکاری
درون منطقهای برای تأمین امنیت خواهد شد.
-7یکی از مهمترین تهدیدهای نوظهور،تروریسم سایبری است که برهواسرطه کاربسرت فزاینرده
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی از سوی دولتها برای تسریع ،افزایش کارایی و کاهش هزینه-
ها اهمیت فراوانی پیداکرده است .بهگونهای که حتی دولتها نیز از تروریسم سایبری برهعنوان
ابزاری در الگوهای تنازعی خود استفاده میکنند.
-8هرچند که در دریای خزر تاکنون شاهد مورد خاص اجرای عملیرات تروریسرتی نبرودهایم و
اقدام جمعی از سوی کشورهای حاشیه دریای خزر صورت نگرفته اسرت و هرر کشرور بهصرورت
مستقل در این زمینه عمل نموده است.لیکن روند روبه رشد عملیرات تروریسرتی نیراز بره یرک
مقابله همهجانبه و یک همکاری گسترده در این حوزه را میطلبد .ایجاد یک سراختار هماهنر
بین کشورهای حاشیه دریای خزر در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی در این دریا در تمام ابعراد
آن بسیار ضروری است.
پیشنهادها

 -1مسابقات دریایی با حضور کشورهای همسایه دریای خزر بهمنظور توسعه دیپلماسی دفراعی
کشورهای حاشیه دریای خزر ،تحکیم روابرط دوسرتی و همکراری نظرامی کشرورهای همسرایه
دریای خزر ،توسعه مناسبات و تعامالت بینالمللی با کشورهای دوسرت منطقرهای برا محوریرت
ناوگان شمال هرسال برگزار و از کشورهای بیشتری بهمنظور نظارت و مشارکت دعوت گردد.
 -2معاونت عملیات ارتش جمهوری اسالمی ایران برگزاری رزمایشهای مشترک با حضرور پرنج
کشور ساحلی را که نخستین اقدام عملی دولتهای ساحلی در اجرای توافقنامه امنیتی خزر بره
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شمار میرود را پیگیری و برنامهریزیهای الزم را به عمل آورد کره در صرورت اسرتقبال تمرامی
دولتهای ساحلی خزر ،نتایج مثبتی برای منطقه به همراه خواهد داشت.
-3معاونت عملیات نیروی دریایی با همکاری ناوگان شمال بازدید از بنادر و تأسیسرات دریرایی
کشورهای همسایه دریای خزر و اعزام سالیانه ناوگروه به کشورهای همسایه دریای خزر برا پیرام
صلح و دوستی باهدف تحکیم روابط دوستی و همکاری نظامی کشورهای همسایه را هماهن و
اجرا نماید.
-4معاونت طرح و برنامه ارتش جمهوری اسالمی ایرران نسربت بره اعرالم و پیگیرری از مراجرع
ذیربط در رابطه با ضرورتهای بسیاری که برای برپایی و تشکیل سرازمان امنیرت جمعری در
تأمین امنیت خطوط کشتیرانی وجود دارد که مریتروان برا انجرام اقردامهرای هماهنر میران
دولتهای ساحلی برا انعقراد پیمرانهرای همکراری در زمینرههرای تبرادل اطالعرات و افرزایش
همکاریهای نظامی جهت جلوگیری از نظامی شدن دریای خزر محقق شود را بنماید.
-5ناوگان شمال با تکیهبر تواناییهای درونری و ایجراد محریط امرن منطقرهای را بررای ایجراد
ساختار امنیت جمعی از مبادی ذیربط درخواسرت ترا رقابرتهرای موجرود میران قردرتهای
منطقهای و فرا منطقهای و دخالتهرای آنران در کسرب منرافع بیشرتر تبردیل بره همفکرری و
هماهنگی میان پنج کشور ساحلی در باال بردن سطح امنیت منطقهای آنها گردد.
-6همکاری ناوگان شمال بایگانهای حوزه دریای خزر برهمنظور اعتمراد و همفکرری اعضراء در
رویارویی با مشکالت درونی تا آرامش و امنیت را برای منطقه خزر به ارمغران آورد .بردین روش
که عدم حضور بازیگران فرا منطقهای در پهنهی خزر موجب عدم سوءنیت از طرف این کشرورها
در ارتباط با یکدیگر میگردد .
 -7معاونت جنگال و سایبر ارتش همکاریهای نظامی در ارتباط با تروریسرم سرایبری کره بره-
واسطه کاربست فزاینده فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی از سوی دولتها برای تسریع ،افزایش
کارایی و کاهش هزینهها اهمیت فراوانی پیداکرده است را تسهیل نماید.
 -8اعالم آمادگی ناوگان شمال جهت همکاری با سایر کشورهای همسایه دریای خزر درزمینه-
ی مقابله به تروریسم ،هرچند که در دریای خزر تراکنون شراهد مرورد خراص اجررای عملیرات
تروریستی نبودهایم و اقدام جمعی از سوی کشورهای حاشیه دریای خزر صورت نگرفته اسرت و
هر کشور بهصورت مستقل در این زمینره عمرل نمروده اسرت.لیکن رونرد روبره رشرد عملیرات
تروریستی نیاز به یک مقابله همهجانبه و یک همکاری گسترده در این حوزه را میطلبد .ایجراد
یک ساختار هماهن بین کشورهای حاشیه دریای خزر در تأمین امنیت خطروط کشرتیرانی در
این دریا در تمام ابعاد آن بسیار ضروری است.
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-9انجام پژوهش در ارتباط با پدیدههای مانند مشکالت زیستمحیطی ،رشد نظامیگری ،قاچا
مواد مخدر ،جن افزار ،صید غیرقانونی در دریرای خرزر باعرث برروز مشرکالت عمرده و امکران
رویارویی نیروهای نظامی در این دریا خواهد شد.
 -10انجام پژوهش در ارتباط با فراوانی شمار ذینفعان منطقهای و فرا منطقهای و رقابت برر سرر
منابع انرژی و گسرترش دخالرتهرای گسرترده برازیگران منطقرهای و فررا منطقرهای همچرون
ایاالتمتحده،اتحادیه اروپا،چین ،ترکیه ،اسرائیل و تأثیر آنها بر امنیت دریای خزر.
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