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چکیده
ژئوپلیتیک به مطالعه و بررسی علمی قدرت و روابط آن در فضای جغرافیایی -سیاسی و در مقیاس
فراملی متی پتردازد .در ایتن رابطته خاورمیانته و مخصو تا فضتای ژئوپلیتیتک رترب آستیا کتانون
تحوالت و رویدادهایی بوده که توجه قدرتهای جهانی و منطقهای را به خود جلب کترده استت
بتته گونتتهای کتته ایتتن رویتتدادها بتتر معتتادالت بتتینالمللتتی تتتأثیر بس ت ایی دارد .خاورمیانتته هماننتتد
آزمایشگاهی ژئوپلیتیکی است که درک و فهم معادالت و قواعد ژئوپلیتیکی آن میتواند در ارائته
مسیری برای ایجاد لح و ثبات کمتک شتایانی نمایتد .مجموعته عظیمتی از تهدیتدها ،منازعتات،
تنش ها ،جن

و بی ثباتی امروزه در خاورمیانه به عنوان بیثبتاتتترین منطقته جهتان و یتا کمربنتد

شکننده وجود دارد که هدف ا لی این مقاله مطالعهای علمی و براساس دیدگاه علم ژئوپلیتیک بر
این جریانات در این منطقه از جهان است تتا از ایتن طریته بتوانتد شتناختی مناستب از فرمتولهتا و
سیاستهای موجود در این فضای ژئتوپلیتیکی کستب نمایتد .هتدف ا تلی ایتن نوشتتار بتا روش
پژوهش تو یفی –تحلیلی شناسایی تهدیدات و مخاطرات منطقهای و مقابله با آن و نی کمتک بته
تقویت بنیان و ثبات ژئوپلیتیکی ایران و راههای دستیابی به آن است که این به بررسی کلیه متوارد
فوق پرداخته است.
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عر ه ژئوپلیتیک جهانی انعکاسی از روابط قدرت ،به شکل خشونت آمی و در قالب تنش ،منازعه ،جن

و یا به شکل لح آمی و مثبت در راستای همکاری و توسعه است .هدف ا لی قدرتهتا براستاس نظریته دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
واقع گرایانه تالش برای کسب قدرت و استفاده از زور و سایر اب ارهای الزم جهتت تتأمین منتافع و امنیتت
ملی است .پرواضح است که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و راهبردی ختویش در منطقته ختا) خلتیو

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

فارس همیشه مخصو ا در قرن گذشته مورد توجه بوده است .مسئله تأمین انترژی در جهتان و شتاهراههای
آن و همچنین چالشهای ایدئولوژی میان ررب و اسالم به خصو) بعد از انقالب اسالمی اهمیت ایران را
فناوری در آسیای جنوب ررب (شامل آسیای میانه -قفقاز -خاورمیانه -و دول همسایه؛ متیباشتد .در ایتن
 -1چالشهای مکتبی و ایدئولوژی با ررب ( درک نکردن زبان همدیگر در مفتاهیم دینتی و تتأثیر آن
در روابط؛
 -2چالشهای نظامهای در هم تنیده و منسجم بینالمللی در رابطه با ایران
 -7چالشهای داخلی در ایران و برنامههای استکبار و هیونیست
 -4قدرتهای هم طراز با ایران در داخل منطقه راهبردی خلیو فارس
 -1سیاست زدگی برنامهری یهای منطقهای و ملی در جابهجایی قدرت دولتها در ایران

مبانی نظری
1ـ تعریف مفاهیم
ال)) منطل ( :)Regionبراساس سند چشم انداز  1414هجری شمسی و نقشه آستیای جنتوب رربتی
این منطقه شامل (آسیای مرک ی -قفقاز -خاورمیانه و دول همسایه ایران؛ ذکتر شتده استت و نیت براستاس
موسسه مطالعاتی دانشگاه ییل آسیای جنوب رربی منطقهای از شمال شبه قاره هنتد -آستیای میانته -قفقتاز،
آسیای غیر -منطقه خلیو فارس و بخش عمده خاورمیانه به معنتای مصتطلح آن را در بتر متیگیترد .ایتن
منطقه به ریر از ایران که موضوع پژوهش است شامل  24واحد سیاسی مستقل است کته مهتمتترین آنهتا را
(قدرتهای منطقهای را؛ مفصل شرح خواهیم داد.

مجید بیگرضايي و همکار

رابطه ،ایران با پنو محدودیت اساسی روبه روست:
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برای ررب دوچندان کرده است .در سند چشم انداز بیست ساله ،ایران دارای جایگاه اول اقتصادی علمی –

ب) قدفت منطل ای ( :)Regional powerقدرت منطقهای ،مفهومی است که پس از پایان نظام دو
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قطبی مطرح شد ( بلوک شرق و ررب؛ :موضوع سلسله مراتب قدرتهای منطقهای را بتوزان و یتور متورد

مطالعات

شمالی و جنوبی؛ تقسیم کردهاند و به نظر آنها برخی کشورها بین مناطه مختلف امنیتی قرار دارند که آنهتا

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    کار پژوهشی قرار دادهاند و جهان را به شش منطقه امنیتی مهم (آسیای خاورمیانه ،اروپا ،افریقا -آمریکتای

بیدا ری  اسالم   

را نمیتوان در زمره منطقه امنیتی خا ی قرار داد ،مثل ترکیه که در بین آستیا و اروپتا قترار دارد و کتال 7
در د آن اروپایی و بقیه آسیایی است که ظهور قدرتهای جدید منطقهای و بلوکبندیهای جدید نشانه
زوال قدرتهای استعمارگر قدیم است که در جای خود مثل (اکو -سازمان کنفرانس اسالمی (OIC؛ -1آ.

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

سه .آن ( ASEAN؛ 2به آن خواهیم پرداخت.
ج) ایدئولوژی :از نظر ساخت لغوی واژهای است مرکب از دو ج « ایده » و « لتوژی » کته ایتده بته
معنی اندیشه ،تصور – عقیده آمده است و لوژی به معنی دانش و شناسایی بکار میرود .بنابراین بته معنتای
دانش و شناخت عقیده یا بطور خال ه عقیدهشناسی است.
اما امروزه ایدئولوژی معنای کاربردی دیگری دارد که عبارتند از معنای عام آن مترادف مکتتب استت
که در اندیشه و عمل نهفته است و معنای خا) آن به دستورالعملها و باید و نبایدها مربتوط بتوده کته در
برابر بخش دیگری از دید ما نسبت به جهان یعنی جهان بینتی (اندیشتههتای بنیتادین؛ قترار متیگیترد .پتس
ایدئولوژی اسالمی مجموعه رهنمودها و رفتارها و عملکردهای اسالمی است که از نظر استالم هتر کتار یتا
عملی ابتدا باید به قصد قرب الی ا و سپس منافع فردی و جمعی افراد انسانی انجام و ورت پذیرد و ریر
از این موارد از نظر فقه شیعه مردود و مطرود است .البته در مواردی که بح

مصلحت نظام استالمی پتیش

آید باز تنها گ ینه من افع فردی و جمعی اجتماع با تکیه بر قرب الی ا است و الریر .در بح

رابطه ایران و

ررب ،ایران معتقد است راه سومی ریر از ایدئولوژی رربی و شرقی به روی جهان بخصو) بعد از انقالب
ایران در سال  13گشوده شده است که در نهایت بته نجتات انستانهتا در تمتام ابعتاد حیتاتی بشتری منتهتی
میشود و آن براساس اسالم ناب محمدی ()؛ است.
د) قدفت :پژوهشگران بسته به دیدگاه و رشته تخصص خود هر یک تعریف جانبدارانتهای از قتدرت
چه ملی و چه منطقهای داشته و دارند ،اما چنتد دیتدگاه مشتخص از موضتع قتدرت تعریتف متیکنتیم-1 :
دیکشنری آکسفورد :قدرت را توانایی انسان برای انجام کار یا عملی یا کنترل بر روی دیگتران یتا توانتایی
1 . Association of southeast Asia Nation
2 . organization of Islamic conferance

فرد یا گروه دولتی برای نفوذ و اثرگذاری زیاد میداند ،راسل قدرت و شتکوه را واالتترین اجتر و پتاداش
بشری میداند .و یا ماکس وبر قدرت را امکانی میداند که فاعل و دارنده آن برای تحصیل اراده خویش بر
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دیگری حتی در ورت مقاومت وی از آن استفاده میکند و یا مورگنتا قدرت سیاسی را اشتاره بته وجتود دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
کنترل در روابط متقابل دارندگان اقتدار عمومی و میان اقتدار عمومی و عامه مردم میداند .اما چی ی که به
نظر نگارنده کامال واضح و مبرهن مینماید این است که قدرت یکی از بنیانها و اساس سیاست ملل است.
امروزه هیچ دولتی بدون داشتن مولفههای قدرت در روابط بین الملل نمیتواند حافظ مقتدری برای دولتت

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

خویش باشد چون قدرتهای قوی اراده خویش را به انحا مختلف به دول ضعیف تحمیل کرده و فعال ما
اجتماع نظامی علمی -تکنولوژی؛ توجه خا) و ویژه شده و میشود .انسان ذاتا طالب قدرت برتر استت و

 -0معیارهای قدرت
در ارتباط با معیارهای قدرت اندیشمندان مختلفی به بح

و بررسی این مقوله پرداختهاند اما شاخصتترین

آنها به شرح ذیل است ( گالسنر119 :1997 ،؛.
مارتین گالسنر جغرافیدان سیاستی عوامتل قتدرت ملتی را -1 :سترزمین  -2جمعیتت  -7حکومتت -4
اقتصاد  -1ارتباطات  -1قدرت نظامی  -3روابط خارجی میداند و هانس مورگنتا عوامل قدرت ملی را در
هشت ج تقسیم میکند -1 :موقعیت جغرافیایی  -2جمعیت  -7ظرفیت نعتی  -4منابع طبیعی  -1روحیه
ملی  -1خصو یات ملی  -3آمادگی نظامی  -3کیفیت دیپلماسی ( کاظمی173 :1719 ،؛.
که عوامل قدرت از نظر هانس مورگنتا به بح

پژوهشی ما بتیشتتر ن دیتک استت .هتر کشتوری کته

شاخصههای فوق را ندارد یا در د کمتری از آنها را دارد پیرو کشورهای قویتر و معموال دنباله رو استت
و سیاستهای کشور قویتر را حمایت میکند تا تکیهگاه اطمینان بخشتری را پیدا کند .الزم به ذکر است
که منابع طبیعی کشورها ل وما منشأ قدرت ملی نیستند ولی اگر دارای تکنولوژی روز باشتند کته بتواننتد از
آنها استفاده مطلوب کنند میتواند به عنوان اب ار قدرت لحا شود.

مجید بیگرضايي و همکار

همیشه در تالش برای رسیدن به آن در تمام اعصار و دورهها بوده است.
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یشا میشوند در فرهن

ایرانی اسالمی هتم مولفتههتای قتدرت (سترزمین سیاستت – فرهنت

 -اقتصتاد-

روش پژوهش
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این پژوهش به روش تحلیلتی – تو تیفی انجتام پذیرفتته استت .شتیوه اطالعتات آن بتیشتتر بته تورت

ف لمی ج
دو   صلناهم     –  رتو    کتابخانهای – اسنادی بوده و از مقاالت معتبر بینالمللی با زبان ا لی (انگلیسی؛ و فارسی بهره گرفته است.
مطالعات

بیدا ری  اسالم   

موارد مطرح شده در پژوهش براساس واقعیت موجود ایران و همچنین قدرتهای منطقه و رقبای ایتران در
منطقه و قدرت فرا منطقهای نوشته شده است و در نتیجهگیری به واقعیات موجود توجه خا) شده است.

 -1سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
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از ه مان اول انقالب و رهبری مقتدر آن در ابتدا و شعارهای آن که نه شرقی نه رربی جمهتوری استالمی و
استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی کامال هویدا و روشن و مبرهن است .کته ایتن انقتالب دارای گفتمتانی
جدید در عر ه ملی و بینالمللی است .شیوه حکومتی جدید و نی اهداف جهانی و مستئله تدور انقتالب
پیوسته دشمنان منطقهای و فرا منطقهای برای کشور ایجتاد کترد .در عر ته منطقته چتون استاس حکومتت
معتقد به چارچوب اسالمی بودند دول منطقهای مانند ترکیه ( سکوالر؛ عربستان (وهابیت متعصب؛ اسرائیل
(حکومت نامشروع؛ و فرامنطقهای چون آمریکا و انگلستان (مقابله ایران با سیاستهای آنهتا و قطتع منتافع بته
تعبیر رهبری؛ به مخالفت علنی و ریتر علنتی بتا ایتران پرداختنتد .منتافع و سیاستتهتای آمریکتا و استرائیل
ا لیترین موانع تقویت و گسترش مرزهای اسالمی به شمار رفت و آمریکا و دوستان منطقهای آن – چون
ترکیه و اسرائیل -نی ذاتا ضد اسالمی در نظر گرفته شدند (شکوهی آذر1734 ،3 ،؛ .هم اکنون که ن دیک
به چهاردهه از انقالب ایران میگذرد دشمنی و عدوات دول منطقهای و فرامنطقهای ادامه داشته که گتاهی
در محا رههای سیاسی ،گاهی اقتصادی ،گاهی نظامی و  ...متبلور مینماید .جمهوری اسالمی ایران با تکیه
بر مفاهیم عالیه اسالمی و رهبری مقتدر و حمایتهای مردم شجاع و فهیم خویش از این بحتران تحمیلتی و
استعماری مقتدر و توانا عبور کرده است هر چند فراز و نشیبهایی داشته است که بصتورت گتذرا بته آن
خواهیم پرداخت.

 -4اشکال نظام بین الملل
بطور کلی  7دیدگاه مختلف در نظام بین الملل قائل شدهاند که:
 -1نظام بین الملل در حال گذار که از آشفتگی نظام سرمایهداری و چرخش قدرت از رترب بته شترق
سخن میگوید.

 -2نظام چند قطبی بینالمللی از نگتاه طرفتداران نظتام چنتد قطبتی ستالحهای نظتامی جریتانی بوجتود
آوردهاند که امکان جن

و رلبه قدرتها بر یکدیگر وجود دارد مدعیان دیدگاه چنتد قطبتی در نظتام بتین
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الملل بر محدودیتهای قدرت آمریکا تأکید کرده و معتقدند یک ابر قدرت به تنهایی و به تورت تتک دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   

قطبی نمیتواند آینده جهان را تعیین کند بلکه شماری قدرتهتای بت رگ پدیتد خواهتد آمتد .شتماری از
قدرتها (مانند چین -هند -ژاپن ؛ و شماری نی در جوامع اقتصادی موجود نظیر اروپا و جنوب آسیا مراحتل
رشد و ترقی را میپیماینتد کته نقتش تعیتین کننتدهای در ترستیم نظتام بتین الملتل آینتده خواهنتد داشتت

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

(افتخاری1732،11 ،؛.
اقتصاد بین الملل ،نقش ویژه آن را در نهادهتای بتینالمللتی وضتعی پیتروزی ایتن کشتور در رهبتری نظتام
میدهد که در کانون منظومه سیاست جهانی قرار گرفته و از طریته ایجتاد هژمتونی ایتده ام القترای جهتان
لیبرال -دموکراسی تحقه بخشد (افتخاری11 ،1732 ،؛.

 -5مخاطرات و موانع قدرتهای خارج از منطقه در ایران
 -5-1سیاستهای ایاالت متحده آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران
روابط ایران و آمریکا از اواسط قرن نوزدهم میالدی آراز شد (ویکی پدیا دانش نامته آزاد؛ ایتن روابتط از
سال  1944تا انقالب ایران در بهمن ماه سال  1713برقرار بود .اولین دخالت آمریکا و تجربه سیا در ایران به
کودتای  23مرداد  1772در سرنگونی دولت قانونی دکتر مصدق آراز شد این کودتا تأثیر مهمی بر روابط
ایران و آمریکا گذاشته که هنوز آثار آن در روابط دو کشور محسوس است .در هجدهم (13؛ مارس ستال
 2111مادلین آلبرایت وزیر خارجه وقت آمریکا در سخنرانی خویش میگوید :در سال  1917آمریکا نقش
موثری در ترتیب دادن براندازی نخستت وزیتر محبتوب ایتران محمتد مصتدق داشتت .در دوران پیتروزی
انقالب و در واقع پس از بیست و دوم بهمن سال  13موانع فراوانی احیا و با تسخیر سفارت آمریکا توستط
دانشجویان ایران علیررم منافع مشترک دو کشور وارد مرحله تازهای شد که روز به روز بر وخامت اوضاع
آن اف وده شده و فراز و نشیبهای فراوانی داشته است .حمایت عملی نامحدود از مبارزان فلسطینی و حت ب
ا لبنان و جنبشهای ضد آمریکایی – بح

دور انقالب – وحدت امت اسالمی -نقش ایران در اوپک

و وحدت آن و نقش وحدتی ایران در اتحاد جهانی اسالم علیته منتافع رترب – منت وی کتردن رژیتمهتای

مجید بیگرضايي و همکار

لیبرالیسم و به طور کلی فا له قدرت آن با سایر قدرتها اشاره میکنند .از این رو نگاه آمریکا ایتن تتوان را

ژئوپلیتیک و بازيگری قدرتهای جهاني و منطقهای در غرب آسیا

 -7نظام بین الملل تک قطبی (هژمونی؛ :مدعیان این وضعیت به قدرت نظامی گسترده آمریکتا ،عر ته

ارتجاع ررب همه و همه در جهت مقابله با زیاده خواهی آمریکا و ضد منافع امپریالیسم ررب بود و روز به
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روز دیوار بی اعتمادی بر روابط دو کشور سایه انداخت و امکان هر گونه مصتالحه را متردود متیستاخت.

مطالعات

نظم نوین جهانی که آمریکا پس از موفقیت در بیرو ن راندن نیروهای عراقی از خاک کویتت بته دنبتال آن

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    برای مورد مقابله و مهار ایران میتوان به استراتژی مهار 1اشاره کرد .بنابر اعتقاد بستیاری از تاحب نظتران

بیدا ری  اسالم   

برآمد ،بردو پایه تشخیص و مهار دشمنان ایاالت متحده از یک سو و ائتتالف و همکتاری بتا دوستتان ایتن
کشور از سوی دیگر استوار بود (حاجی یوستفی119 :1737 ،؛ .ایتن سیاستت در رابطته بتا ایتران در دوران
دموکراتها در دهه  91و مهار د وجانبه ایران و عتراق و در بعتد از آن در دوران جمهتوری خواهتان ادامته

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

یافت .ایتن سیاستت اکنتون در چنتد محتور اساستی دنبتال متیشتود کته عبارتنتد از -1 :حمایتت ایتران از
جنبشهای آزادی خواه بعنوان حمایت از تروریسم قلمداد شود  -2اتحاد و حمایت آمریکا در تمام زمینه با
اعضای شورای همکاری خلیو فارس  -7حمایت از دولتهای دست نشانده و عربستان با گستترش استالم
وهابی و ارتجاع ررب  -4تشدید فشتارهای آستیای – اقتصتادی بته ایتران و حمایتت از گروهتای داخلتی،
بطوری که آن کشور احساس میکند ممکن است در نظام ایران به نحوی با فشار تغییر رفتار ایجاد کنند-1.
سیاست ایران هراسی و شیعه هراسی و باید اذعان کرد که ایده ژئوپولیتیک شتیعه فقتط و فقتط در راستتای
مهار ایران و ایران هراسی و تشتت و تفرقه در جهان استالم توستط هیونیستتهتا و استتکبار کته در رأس
آمریکاست ب رگ نمایی و گسترش یافت که بح های فراوانی در این زمینه وجود دارد کته بتیش از ایتن
مختصر در این پژوهش نمیگنجد و به اطاله کالم میانجامد -1 .تغییر نتام خلتیو همیشته فتارس بته خلتیو
(عربی؛ و به اذهان انداختن چنین عباراتی درکشورهای حوزه ،اختالفات مرزی و آبی و پیش کشیدن آنهتا
توسط آمریکا در جهت امتیازاتی از ایران و اما مهمترین چالش که در دو دهه اخیر بته اهترم فشتاری علیته
جمهوری اسالمی تبدیل شد برنامه هستهای و نظامی ایران بود .تمام کارشناسان منصتف بتینالمللتی اذعتان
داشته و دارند که این بح

توسط آمریکا بهانهای بیش نیست و هتدف در جتایی دیگتر نهفتته استت و آن

مقابله با قدرت روز اف ون جمهوری اسالمی ایران استت .آمریکتا متیدانستت کته ایتران بته طترف ستالح
هستهای نمی رود لیکن سوال اساسی اینجاست آیا ایران قوانین را نقض کرده بتود؟ چترا آمریکتا در مقابتل
کشورهایی که چنین رویهای را پیش گرفته بودند چنین رفتاری که بتا جمهتوری استالمی ایتران داشتت بتا
دیگر کشورها نداشت و مسئله چه بود؟ واقعیت این استت کته مشتکالت ایتدئولوژی – مستئله استرائیل –
تأمین انرژی جهان و حساسیت موقعیت ایران – دموکراتیک بودن حکومت ایران -تالش دول عربی منطقه
1. Containment strategy

برای عدم دستیابی ایران با فناوری هستهای و رقابت شدید بتا ایتران ،آمریکتا را بترآن داشتت کته رویتهای
خالف دیگر دولتها در مورد ایتران در پتیش گیترد .ایتران بته عنتوان یکتی از امضتاکنندگان پیمتان منتع
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گسترش سالحهای کشتار جمعی همواره سعی در اعتماد سازی داشته است و این موضوع در نشستتهتای دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   

استانبول – بغداد و ژنو همواره مشاهده شده است و عالوه بر آن تعهد ایران به حکم مذهبی بود که توستط
آیت ا خامنهای (فتوا؛ در مورد سالح هستهای ادر نمودند که ایران هتیچ گتاه بته دنبتال بمتب هستتهای
نیست .با وجود تالش دوازده ساله تیم هستهای ایران و شرایط و توافه و حل مستئله منتوط بته درک واقتع

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

بینانه و متقابل و به دور از هرگونه فشار و دید ایدئولوژیک از دو طرف و احترام متقابل بود.
سال  2117جرج بوش حمله به افغانستان را کلید زد و در مورد دومین حمله نی واهمهای نداشت و در واقع
انتخابات بعد پیروز میدان شد در حالی که به جن

سومی فکر نمیکرد و البته ا وال اوباما طرفدار قشتون

کشی نظامی با دالیل واهی نبتود ،چتون ه ینته ستنگینی بترای آمریکتا داشتت .از طرفتی ایتران بتا تقویتت
زیرساختهای نظامیش و توان بازدارنگی و موشکی خویش و در تیررس بودن منافع و پایگاههای آمریکتا
و اسرائیل و شکلگیری گفتمان جدید در ایران باع

تقویت بعد دیپلماتیک آن و شکلگیری برجام شتده

وآمریکا مجبور به امتیازاتی از جمله رنی سازی و حفظ قسمتی از زیرساختهای هستتهای ایتران شتد و در
واقع آمریکا پذیرفت و چون گذشته نیست و اما امروز دیگر ما در زمان پسابرجام قرارگرفته ایم ملت ایران
باتوجه به سابقه رفتاری آمریکا خاطرات خوبی از این کشور بخصو) بعد از انقالب اسالمی ندارند .اما بتا
وجود بد عهدی آمریکا پسابرجام امتحان خوبی برای دولت مردان آمریکا در زمینه رفتاری با ایتران استت.
هر چند طیف وسیعی از جمهوری اسالمی ایران به خاطر مسائل تاریخی و بدعهدی آمریکا بته ایتن کشتور
بدبین هستند.
مسئله بعدی در رابطه با قضیه ادعای اخالل در روند لح خاورمیانه است .از آنجایی کته ایتران معتقتد
است تا زمانی که حه طبیعی مردم این منطقه با واگذاری سرزمینهایشان به آنها اعاده نشود ،لح با ثبتاتی
نخواهند داشت و از سویی آمریکا با حمایت یک جانبه از استرائیل و تحمیتل نظتر ختویش بتر کشتورهای
عربی خاورمیانه برای سازش رژیم هیونیستی که میخواهد قبح و زشتی سازش را به هر ورتی بشتکند،
ایران را متهم به اخالل در روند لح خاورمیانه (با حمایت از گروههای فلسطینی – حماس -جهاداسالمی-
ح ب ا لبنان کال جبهههای مقاومت اسالمی؛ میکند که باید اذعان داشت که مشتکالت روابتط در ایتن

مجید بیگرضايي و همکار

دستاورد محسوسی برای امریکا نداشت و مورد هجمه بینالمللی قرار گرفتت و از طرفتی بتاراک اوبامتا در

ژئوپلیتیک و بازيگری قدرتهای جهاني و منطقهای در غرب آسیا

لیکن آمریکا دو راه بیشتر نداشت یا توافه با ایران از راه دیپلماتیک یا حمله نظامی :از آنجایی که در

موارد همچنان باقی و به دلیل ماهیت وجودی و ساختاری بین دوطرف فعال راه حلتی از دوطترف مشتاهده
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نمی شود .ایران راه مقاومت اسالمی و آمریکا راه حمایت بتی چتون و چترا از استرائیل و ارتجتاع منطقته را

مطالعات

ج ئی از جبهه مقاومت و مقابله با گروههای تروریستی جدیتد از جملته داعتش استت و آمریکتا حکومتت

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    انتخاب کرده و همچنان تداوم دارد در مسئله سوریه باز اختالفات عمیه است ایران معتقتد استت ستوریه

بیدا ری  اسالم   

سوریه را سدی در مقابل اسرائیل و ارتجاع عرب میداند.
اختالف دیگر ایران و آمریکا که می شود آن را جدی تلقی کرد در رابطه با داعش است کته از طترف
آمریکا ،ترکیه و عربستان حمایت نظامی و مالی و تسلیحاتی میشوند .ایران معتقد است آمریکا بتا سیاستت
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یک بام و دو هوای خویش و این وسیله سعی در تضعیف جبهه مقاومت و هدف قرار دادن وحدت اسالمی
و فراموشی مسئله اساسی یعنی فلسطین دارد و برخوردی عملی و واقع بینانه با مسئله تشکیل داعش ندارد .از
طرفی داعش با اشغال قسمتی از کشور عراق و سوریه ،عمال معضالت اساسی در منطقه ایجاد کترده استت
که به نظر هدف اساسی تشکیل آن تضعیف ایران و برنامهری ی سیاسی اسرائیل در جهت تضعیف مقاومت
اسالمی باشد .چه اینکه برخورد داعش با شیعیان و ضد شیعی بودن آنها کامال واضح و روشن است.

 -5-0مسائل روابط اتحادیه ایران و اروپا
پیشین ه روابط ایران و اتحادیه اروپا به دلیل نفوذ ختا) آمریکتا در ایتن اتحادیته و تأثیرپتذیری کشتورهای
عضو سیاست آمریکا دارای فراز و نشیبهای فراوانی بوده است .در سال  ،1917ایران بتا جامعته اقتصتادی
اروپا توافه نامه تجارت و همکاری منعقد ساخت .اروپا از طرفی با توجه بازار مصرفی ایران و منابع انترژی
و نفوذ ایران در خاورمیانه و موقعیت ایران منعقد کرد در رابطه بوده است .این توافه موجب ادرات چند
کاالی سنتی ایران و اقالم مورد نیاز ایران در آن زمتان بتود امتا مستائل جدیتد ایتران و اتحادیته از انقتالب
اسالمی ایران در سال  13آراز گردید .در ابتدا روابط آنها تحت تأثیر مسئله گروگانگیری سفارت آمریکتا
و محکومیت اشغال آن توسط اتحادیه و فشار روزاف ون آمریکا به سوی افول و تراجتع ستوق پیتدا کترد و
چی ی که به وخامت اوضاع کمک بیشتری کرد حمایت تسلیحاتی اروپا از جن

تحمیلی دام حسین و

تحریم تسلیحاتی ایران بود .بعد از پذیریش قطع نامه  193شورای امنیتت از جانتب ایتران فر تتی شتد کته
فضای رکود و بی اعتمادی به گفتگوهای انتقادی و تقریبا سازنده فراهم شود اما انتشار کتاب آیات شیطانی
توسط سلمان رشدی و موضع قاطع ایران و امتام خمینتی (رض؛ موجتب فراختوانی ستفرای آن اتحادیته از
ایرا ن شد و تقریبا چشم اندازی ملموس در روابط احساس نشده استت .انگلتیس بته عنتوان موتتور محرکته

سیاست اروپا در این جریان نقش کامال مخربی بازی کرد تا اینکه مخالفت شدید اروپتا بتا قتانون دامتاتو و
تحریم اقتصادی و معامالت با شرکتها و اشخا) ایرانی فضای بهتری ایجاد نمود .انتقاد ا لی اروپا این بود
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که آمریکا حه ندارد قوانین داخلی خود را به شرکای اروپا تحمیتل کنتد .در ایتران هتم پتس از انتخابتات دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   

ریاست جمهوری  1731تقریبا زمینه برای گفتگوی فراگیر و سازنده انجام شد اما موارد اختالفی مهمتی در
دیدگاه آنها با ایران یافت میشود که میتوان به طتور خال ته اختتالف در دیتدگاه حقتوق بشتری ،متتهم
نمودن ایران به حمایت تروریسم و لح خاورمیانه نقش آمریکا و گروهی اندک از وابستگان استرائیل در

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

روابط ایران و اتحادیه اروپا را یادآوری کرد .ایران هرگت نقتش مخترب تعتداد از کشتورهای اروپتایی در
وجود دارد و آن این است که میگوید باید منافع دراز مدت دو گتروه را در نظتر گرفتت نته چتالشهتای
سطح بینالمللی با توجه ظرفیت آن و وزن و اعتبار آن در تحوالت جاری یا ژئوپلتیکی و بتازیگران مهمتی
در آن چون فرانسه – آلمان -انگلیس میباشند .هر چند بعد از انتخابات سوم تیر ماه سال  1791در انگلیس
و رأی بر خروج این کشور از اتحادیه ،اوضاع را پیچیتده کترد و نشتان متیدهتد اتحادیته اروپتا نیت دارای
مشکالت عمیقی است و روز به روز بر عمه آن ممکن است اف وده شود لیکن آنچه بترای ایتران در حتال
توسعه مهم است حفظ روابط با اتحادیه اروپا و توجه به خطوط قرم جمهوری اسالمی ایران مراتتب رفتتار
آن اتحادیه در موارد مطرح شده در پسابرجام است که اروپا حسن نیت خویش را به منطقه ظهتور و ثبتوت
برساند.

 -8رقبای ایران در منطقه و چالشهای پیرامونی
 -8-1اسرائیل
در اثنای جن

جهانی اول در سال  1913میالدی وزیر خارجه انگلیس اعالمیه معروف خویش در حمایت

از تشکیل دولت یهود در فلسطین تقریبا درد و رنو این ملت ب رگ آراز شد .یهودیان با توطئه با مهاجرت
و رصب از یک سو و با آواره کردن ملت فلسطین از سوی دیگر و با نقشههای مکارانه استعمار انگلتیس و
آمریکا بر مسلمانان فلسطین ظلم آشکار روا داشته که هر عقل سلیمی و هر وجدان بیداری را به درد آورده
و جای تردید نمیگذارد که اسرائیل واقعا را ب است .اما مسلمانان به حکم ستخن پیتامبر اعظتم ختویش

مجید بیگرضايي و همکار

موقتی و گذرا .این دیدگاه مهم گروهی از مردم و نخبگان که اروپا شریک سیاستی و تجتاری مطمئنتی در

ژئوپلیتیک و بازيگری قدرتهای جهاني و منطقهای در غرب آسیا

مذاکرات هستهای را فراموش نک رده اما دیدگاه مثبتی در ایران هم نسبت به برقراری روابط باثبات بتا اروپتا

که فرموده که کسی شب را بته تبح آورد و همتتی در امتور مستلمانان نداشتته باشتد ،او مستلمان نیستت،
11

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
مطالعات

بیدا ری  اسالم   

وظیفهشان دو چندان میشود ،هم به لحا انسانی و هم به لحا مسلمان بودن.
کشورهای عربی و در رأس آنها سوریه و مصر به طور رسمی  4بتار در ستالهای  1913 ،1911 ،1943و
 1937با اسرائیل وارد جن

شدند و ج در یک مورد که موفقیت ج ئی داشتند در بقیه موارد شکستت را

تجربه کردند .نقطه آرازین چرخش سیاستی اعتراب را متیتتوان ابتتدا در مصتر و چترخش  131درجتهای
پذیرش و پیمان ننگین لح کمپ دیوید جستجو کرد.
یگانه کشوری که سیاستهای خبی

دولت هیونیستی را برمال و ا رار و ابرام برآن داشت جمهوری

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

اسالمی ایران بود .برهمین اساس سیاست خارجی اسرائیل از این مقطع براساس ان وا و مهار قرار دادن ایران
استوار بود .در راستای تحقه این سیاست ،طرح خاورمیانه جدید بوسیله شتیمون پترز در راستتای گستترش
سلطه اسرائیل برمنطقه خاورمیانه و محا ره ایران طرح شد .امضای قرارداد لح اسلو با فلسطینیها در سال
 1997و سپس لح اردن در  ،1994تالش اسرائیل برای ورود به آسیای مرکت ی و قفقتاز آرتاز شتد.اتحاد
استراتژیک میان اسرائیل و ترکیه ،ورود اس رائیل بته خلتیو فتارس بته بهانته اجتالس اقتصتادی خاورمیانته و
همچنین گسترش مناسبات اسرائیل با چین و هندوستان همگی در راستای محا ره ایران تورت گرفتت (
حاجی یوسفی  1732ب111 ،؛.
ایران نی با انکار علنی هلوکاست در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و دفاع از ح ب ا لبنان در
جن

 77روزه و کمک مستشاری و تا اندازهای تسلیحاتی در برههای عمال رودر روی اسرائیل قرار گرفته

است .اکنون چون گذشته نیست و ضربه پذیری اسرائیل از گروههای جهاد مقاومت – حمتاس -حت ب ا
لبنان عمال اثبات شده است و موشکهایی که در دستان ح ب ا لبنان و مقاومت قترار دارد عمتال افستانه
شکست ناپذیری اسرائیل به زباله دان تاریخ فرستاده شده است .اما اسرائیل از تنها چی ی که واهمه داشته و
دارد قدرت نفوذ ایتران در منطقته و حمایتت آشتکار ایتن کشتور از جبهته مقاومتت استت .رژیتم را تب
هیونیستی که از ان وای ادراکی در رنو است و همه همسایگان را دشتمن ختود متیپنتدارد و در انت وای
کامل بسر می برد همواره به دنبال کسب دوستان جدید همانند ترکیه است که در وضع مشابهی همانند ایتن
کشور است و از این طریه در تالش است تا به سیاستهای منطقهای خود جامهی عمل بپوشاند .به عتالوه،
این نکته نی ضروری است که رژیم هیونیستی دشمن استراتژیک جمهتوری استالمی ایتران استت و ایتن
کشور که براساس اهداف ملی ما به ورت جعلی بر روی نقشه به وجود آمده ،بتا تغییتر اوضتاع و شترایط
بین الملل و حل و فصل حتی مشکالت در خاورمیانه و جهان دشمن باقی خواهد ماند.

 -8-0عربستان سعودی ،چالشها و سوابق روابط دو کشور
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سابقه روابط دو کشور در این جا بصورت گذر از سال  1939میالدی بررسی میشود .در آن زمان با سقوط

حکومت سلطنتی در ایران و بوجود آمدن نظامی اسالمی (شیعی؛ و کشوری کته در تدد تدور انقتالب دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   

خویش بود آراز و درست در دو سوی خلیو فارس یک طرف (عربستان؛ حکومتی سنی متعصب و طترف
دیگر خلیو فارس حکومتی شیعی قرار داشت که به نظر آگاهان سیاسی بیشتر مواقع رودر روی همتدیگر
قرار داشتهاند .حمایت و کمک مالی و تستلیحاتی عربستتان ستعودی بته عتراق در جریتان جنت

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

تحمیلتی

 1931-1933بر وخامت اوضاع اف ود چی ی که بیش از پیش ایجتاد تتنش بتین دو ستوی خلتیو فتارس را
روابط دوکشور کمی بهبود یافت اما سیاست تنش زدایی هم دوام چندانی نیتاورد و افت ایش نفتوذ ایتران و
اعتراضات و تظاهرات در بحرین (زیر نفوذ سعودی؛ باع

موج جدید تنش در روابط دوسوی خلیو فارس

گردید .سایت افشاگر (ویکتی لتیکس؛ گت ارش داد کته ملتک عبتدا در ستال  2113متیالدی از آمریکتا
خواسته بود تا به ایران حمله کند و از این موضوع تحت عنوان ( ل وم قطع سرمار؛ یاد کرده بود.
به این سخنان وهابیها به نقل از فیکال تایم در فروردین سال  1794توجه نماییتد:ای مستلمانان گتوش
فرا دهید ،جن

ما ایران و شیعه است .به خدا سوگند ،این جن

تا زمانی که اینها (ایرانیان؛ بر روی زمتین

هستند ،ادامه دارد .باید م ثل الح الدین پیش از مبارزه با یهودیان و مسیحیان با شیعه و ایتران بجنگتیم .بته
خدا جن

ما فرقهای است .فریب این تحلیلگران و نماینتدگان رستانههتا را نخوریتد کته متیگوینتد ایتن

درگیری سیاسی است .نه .این جن

 ،جن

بین شیعه و سنی است .و اولویتهتا اکنتون مبتارزه بتا شتیعیان

است نه یهودیان.
این سخنان عمه خباثت درونی وهابیون و نقشه طراحی شده هیونیست و استتکبار کته در رأس هترم
آن آمریکاست را نشان می دهد و چنین فضایی خود گویای بسیاری از ت ویرها و دورنگی در سیاستهتای
آمریکا و اسرائیل و همسویی سعودی با آنان است .اما فضای روابط دو کشور به اینجا ختتم نشتد تتا اینکته
جن

نیابتی عربستان سعودی و رژیم هیونیستی و آمریکا در سوریه و علیه مقاومت اسالمی و تشکیل بته

ا طالح دولت اسالمی شام و عراق (داعتش؛ و حمایتت همته جانبته عربستتان تعودی از آن و از ستویی
سن

اندازی عربستان در متذاکرات هستتهای و برجتام و حتتی پستابرجام بتا ستفرهای گونتاگون مقامتات

عودی به آمریکا و کشورهای منطقه و سعی در ائتالف علیه ایران و منافع این کشتور در منطقته همچنتان

مجید بیگرضايي و همکار

وقوع بیداری اسالمی و موج انقالبهای دموکراسی خواهانته در کشتورهای عربتی حتوزه خلتیو فتارس و

ژئوپلیتیک و بازيگری قدرتهای جهاني و منطقهای در غرب آسیا

اف ایش داد ،فاجعه کشتار حجتاج ایرانتی در مکته در جتوالی  1933متیالدی بتود .فقتط در  1999متیالدی

گشوده و باز است و روز به روز بر دیوار بی اعتمادی میان دو کشور اف وده میشود ،در حالی که دو کشور
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پهناور دارای پتانسیلهای فراوان می توانند مأمن و پناهگاهی مطمئن برای مسلمانان و وحدت اسالمی باشند.

مطالعات

عراق بتدریو سعی کردند نقش خود را در معادالت عراق اف ایش دهند و در لبنان رویکرد رقابت آمیت بتا

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    امروز در فضای ارعاب و ت ویر آمریکا و اسرائیل به چنین روزی افتادهاند .هر چند سعودیها بعد از اشتغال

بیدا ری  اسالم   

ایران در مورد حمایت جامعه سنی مذهب این کشور داشتند .لیکن موفقیت ح ب ا لبنتان متورد حمایتت
ایران این توطئه را نی خنثی کرد .در عراق نی سعودی بته جهتت نفتوذ ختا) شتیعیان موفته عمتل نکترد.
عربستان در بح

هستهای نی همسو و هماهن

با آمریکا و اسرائیل در جهت متوقف کردن برنامه هستهای

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

و نظامی ایران عمل کرد که کلیه اسناد موجود است ،لیکن بیش از این در پژوهش نمتیگنجتد و بته اطالته
کالم می انجامد .و چالش دیگر روابط ،حمایت ایران از شیعیان یمن و حمله عربستان به این کشور همستایه
خود است که ایران و عربستان کته در ایتن جتا بته تقابتل دیتدگاه و جنت

سیاستی و روانتی و پیچیتدگی

مخا مات اف وده شده است که همچنان ادامه دارد.
«امروزه منازعهای آشکار در میان دولتهای اسالمی از جانب آل سعود در حتال روی دادن استت کته
تنها به نفع دولتهای رربی و تروریستی میباشتد .رژیتم آل ستعود کته حکومتت عربستتان ستعودی را در
اختیتتار دارد داعیتته رهبتتری جهتتان عتترب و جهتتان استتالم را دارد و در گذشتتته در ایتتن رابطتته بتتا برختتی از
دولتهای عربی همانند عراق ،مصر و سوریه تنشهایی را به وجود آورده استت ،و امتروزه دوبتاره شتاهد
هستیم ،با ایجاد نا آرامی خصو ا در سه کشور عراق ،سوریه و یمن بدنبال اف ایش قلمرو ژئوپلیتیکی ختود
در منطقه می باشد تا از این طریه بتواند از نبردبان قدرت در سلستله مراتتب آن در جهتان بتاال رفتته و وزن
خود را اف ایش دهد و تمامی این اقدامات و تحرکات در حالی ورت میپذیرد که عربستتان ستعودی بته
رهبری آل سعود از مشروعیت داخلی نی برخوردار نیست .رژیم آل ستعود در حتال حاضتر فضتای جدیتد
ژئوپلیتیکی بعد از جن

سرد و نی تحوالت مربوط به بیداری اسالمی کته برختی از حکومتت پادشتاهی و

مرتجع عربی را با چالش مواجه کرده معادالت نو را در فضای خاورمیانه که کمربند شکننده جهان میباشد
و ناامنترین منطقه جهان ،رقم زده است.

رابطه ایران با اکثر کشورهای جهان یا به عبارتی سیاستت ختارجی ایتران از الگوهتای عتدم تجتاوز بته
همسایگان پیروی کرده ،میکند ،نگاهی به تاریخ ،به درستی گویای این امر است .و ما شاهد هستیم در طی
تاریخ ،ایران هیچ گاه به همسایگان خود حمله نکرده بلکه حتی خود قربانی این امر نی بوده است .هر چنتد
رقابتهای سیاسی و ژئوپلیتیکی امری اجتناب ناپذیر بوده و ارلب حکومتها در جهت تأمین منافع ملتی و

ایجاد امنیت با هم به رقابت دست می زنند ،اما بایستی عنوان نمود حوادث مشهد و تهران به شدت از جانب
مردم و مسئوالن نظام محکوم شد.
این تحرکات باع
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ایجاد بیثباتی ،جبههگیری ،منازعه ،خشونت ،بیاعتمتادی ،جنت

همانند نوعی جدیدی از جن

و نهایتتا بحتران دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   

سرد البته در مقیاس منطقهای خواهد شتد .بعتد از اتفاقتات متا بتین ایتران و

عربستان ،یاریگیری سیاسی در میان کشورهای عربی و اعالم حمایت این کشتورها از عربستتان بته مستئله
تأسف بار دیگری در جهان اسالم مبدل شد ،و این چی ی ج ایجاد شکاف در جهان اسالم نیست و تنها به

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

نفع رژیم را ب هیونیستی و به ضرر تمامی کشورهای جهان اسالم خواهتد بتود کته آشتکار کننتده بتی
زمینه ایجاد جن

و ناامنی را در این منطقه از جهان به وجود آورده است.

باهمدیگر هستیم .دلیلی که میتوان برای این امر بیان نمود این میباشد که ،به جای توجه بته بت رگتترین
مشکل جهان اسالم یعنی فلسطین ،تروریسم ،جن

های داخلی و آشوب در خاورمیانه ،اف ایش یافته استت

و دوستی پنهانی رژیم هیونیستی و عربستان و وحدت رویه آن دو در قِِبال ایران مشاهده میشود .اگرچته
این جریانهای تفرقه اف کنانه نشان از بیداری نیست و باید دانستت کته تفرقته و اختتالف و تقابتل و جنت
پروژهای بیش نیست که آنهم توسط ررب و با هدایت آمریکا و اسراییل برای خاورمیانه به ا طالح ب رگ
طرحری ی شده است تا از این طریه بتوان تهدید اسالم را که بعد از فروپاشی شوروی ب رگتترین تهدیتد
ررب مطرح شده از بین برد و یا به عبارتی به اسالم هراسی خاتمه داد»(حیدری فر1791 ،؛.

 -8-1ترکیه :روابط و چالشها
از ترکیه به عنوان پل بین آسیا و اروپا ،واقع در ررب آسیا و جنوب شرق اروپا یاد میشتود .ایتن کشتور بتا
ایران -ارمنستان -گرجستان – عراق -سوریه -بلغارستان و یونان مرز زمینی مشترک دارد .پتس از پیتروزی
انقالب اسالمی در ایران در زمان حکومت سکوالرها در ترکیه دو طرف ستعی داشتتند بتا یکتدیگر تعامتل
کنند .تا پیش از روی کار آمدن حت ب عتدالت و توستعه اولویتت راهبتردی ختارجی ترکیته عضتویت در
اتحادیه اروپا بود که با مخالفتهای این اتحادیه روبه رو و همچنان پابرجاست .هر چنتد اخیترا اتحادیته بتا
جدایی انگلیس بصورت رسمی دارای چالشهای ب رگی است .اما بتا روی کتار آمتدن اردورتان دکتترین
سیاست خارجی این کشور عدم تنش با همسایگان بوده است اما این سیاست نیت چنتدان پایتدار نشتد و بتا

مجید بیگرضايي و همکار

امروزه در خاورمیانه به جای رویارویی اسالم با رترب بتیشتتر شتاهد رویتارویی کشتورهای استالمی

ژئوپلیتیک و بازيگری قدرتهای جهاني و منطقهای در غرب آسیا

ثباتی بوده و بر می ان تنشها میاف اید ،و در نهایت مجموعهای از این اتفاقات ،رویدادها و تهدیدات امنیتی

اوجگیری مسائل سوریه (تران یت سالح برای تروریستهای داخل سوریه از طریه ختاک ترکیته و انتقتال
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تجهی ات و موشکهایی به داخل مرزهای سوریه؛ و ورود ارتش ترکیه به خاک عتراق و مستئله کردهتا -

مطالعات

ترک در مورد مبارزه با ایران با تروریسم در منطقه ،اختالفات فراوان ایران و ترکیه در مورد سوریه و یمتن

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    شائبه در مورد خرید نفت از تروریستهای داعش و در مورد ایران با موضعگیری تند و اتهامتات مقامتات

بیدا ری  اسالم   

همکاریهای ترکیه و اسرائیل ،و استقرار موشکهای ناتو در ترکیه ابعاد تازهای یافته و عمال سیاست تنش
زدایی ترکیه در روابط با همسایگان مهم و مسلمانش را زیر سوال برده است .به طوری که بسیاری از مسائل
برای افکار عمومی داخلی در ایران و ترکیه قابل تحلیل و فهم نیستت ،بستیاری از کارشناستان ختاور میانته
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مسائل یادشده در فوق را ناشی از سیاست خارجی نوعثمانیگرایتی ترکیته و کنارگذاشتتن سیاستتهتا ،بته
ظهور رساندن تنش با همسایگان ارزیابی میکننتد .بطتور کلتی چتالشهتای ایتران و ترکیته  -1در مستائل
ایدئولوژیکی که از اوان پیروزی انقالب آراز شد ،نظامی الئیک و نظامی با ایدئولوژی کتامال استالمی -2
چالش در منطقه قفقاز و آسیای مرک ی از آنجایی که هر دو کشور در منطقه فوق منتافع و مستائل متنتابعی
دارند از یک رقابت ژئوپولتیکی چه در زمان جن

سرد و چه بعد از آن داشته و دارند  -7بح

اسرائیل و

همگرایی ددر دی ترکیه با اسرائیل و اختالفات عمیه با ایران .از آنجایی که ترکیه مناسبت ن دیتک بتا
ررب و آمریکا دارد به نوعی نگاه اعراب متوجه این کشور شده تا بتوانند از این مناسبات بهره برداری کنند
و براین اساس موقعیت ایران تضتعیف شتود (احتشتامی34 :1731،؛ -4.بتا تعمیته همگرایتی میتان ترکیته و
اتحادیه اروپا مرزهای ایران و ترکیه در واقع مرز ایران با اتحادیته اروپتا خواهتد شتد و ایتن امتر پیامتدهای
اقتصادی امنیتی قابل توجه دارد  -1باید توجته داشتت بعتد از پتذیرش برجتام مستائل جدیتد و مفیتدی در
استحکام روابط ایران و با اتحادیه اروپا برقرار شده است.

نتیجهگیری
10

مطابه آنچه در این نوشتار به آن اشاره شد می توان نتیجه گرفت که ایران از عوامتل قتدرت ملتی در چهتار

شاخصه ( از هشت شاخصه که بیان شد؛ سرآمد و الگو میباشد که عبارتنتد از موقعیتت جغرافیتایی برتتر -دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   

توان بازدارندگی و نظامی سرآمد -تحصیل کردگان نخبه -روحیه انسجام یافته ملی و استالمی و جهتادی
اما در ارتباط با شاخصه ظرفیت نعتی – جمعیت -روابط خارجی و مستائل اقتصتادی برختی چتالشهتای

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

حل نشده داخلی کشور ما همچنان با دشواریهایی روبه روست .به طوری که در مورد شتاخص تنعتی و
مسائل اقتصادی پیشرفت زیاد ملموسی فعال برای عامه متصور نیست که روی مسائل فوق طبه چشتم انتداز
ایدئولوژی در مسیر مقابل نظم موجود در نظام بین الملل قرار گرفته و این نظام برخالف گذشته که زمتانی
حامی ا لی ملتهای مسلمان برآمده است.
مطابه آنچه بیان شد راهکارهایی چند جهت رفع چالش ارائه مینماییم کته بطتور خیلتی خال ته بیتان
میشود تا موجب اطالله کالم نشود:
 -1اف ایش اعتبار وجهه شایسته بینالمللی از طریه اقناع افکار عمومی جهان و سیاست تنش زدایی که
دولت یازدهم تا اندازهای در این زمینه موفه عمل کرده است.
 -2امضای توافهنامههای تجارت آزاد به ورت منطقهای و یا بین دول همسایه و پتیگیتری عضتویت
ایران در سازمان تجارت جهانی
 -3اعتمادسازی و جلوگیری از امنیتی شدن جمهوری اسالمی ایران و تالش در جهت اعتماد دو و
چند جانبه با رقبای ژئوپولتیکی ایران
 -4تقویت پایههای اقتصاد ملی و پیگیری برنامههای مبارزه با فساد اقتصادی و پول شتویی و تتالش در
جهت نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی و همراه نمودن افکار عمومی و مدیران با آن
 -1تقویت و پیگیری مسائل مطرح شده در چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افته  1414هجتری
شمسی و تقویت ع م ملی و کوشش برنامهری ی شده در مسیر تحقه آرمتانهتا و اهتداف کشتور ع ی متان
ایران
 -1با توجه به جوان بودن کشور و خیل عظیم بیکاران مخصو تا فتارغ التحصتیالن دانشتگاهی تتالش
جهت اشتغال و ارتقا نسبی سطح درآمد سرانه و کم نمودن فا له طبقاتی

مجید بیگرضايي و همکار

ژاندارم منطقه بود اکنون درست در مقابل نظام سلطه قد علم کرده و تاکنون به خوبی از عهده آن به عنوان

ژئوپلیتیک و بازيگری قدرتهای جهاني و منطقهای در غرب آسیا

 1414برنامهری ی کرد .در مورد شاخص پذیری نی کشور متا بته دلیتل باورهتا و اعتقتادات نظتام از لحتا

 -3تالش جهت رفاه و تأمین اجتماعی پایدار برای تمامی اقشار اجتماعی و حداکثر بهترهوری از منتابع
11

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
مطالعات

بیدا ری  اسالم   

روستاها و گسترش اقدامات ترویجی و رفاه عمومی مردم روستانشین
 -3تالش وافر در زمینه نعتی و کم نمودن فا له فناوری با دنیای مدرن و فن آوریهای دانش بنیتان
و نو
 -9ترویو و توسعه کرسیهای آزاد اندیشی و استفاده از نخبگتان سیاستی و اقتصتادی در حتل مستائل
جاری کشور
 -11شناساندن موقعیتها و زیر ساختها و توانمندیهتای جمهتوری استالمی بته جهانیتان و حمایتت از
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توسعه گردشگری علمی – اقتصادی – تفریحی در تمام استانهای کشور با استفاده از فنآوریهای جدید و
حمایت از نهادهایی چون بسیو سازندگی
 -11توجه ویژه نهادهای برنامهری به علوم پایه و ارتقا و حمایت ویژه از نخبگان رشتههای فوق
 -12توجه ویژه دولت به مناطه کمتتر توستعه یافتته و محتروم کته در آینتده بته چالشتی داخلتی بترای
بحرانهای ملی و اجتماعی تبدیل نشود و بطور کلی بسط و توسعه برنامهری یهای ملی و منطقهای با توجته
به آمایش سرزمین.

منابع
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 اسدی ،بیژن (1731؛ ،سیاست خافجی جمهوفی اسالمی ایران .قم :دفتر تبلیغات اسالمی. -اسدی ،علی اکبر (1733؛« ،استراتژیهای ایران با ابعتاد و چتالشهتای منطقتهای» ،فصتلنام فاهبترد.
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مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

شماره .43
 حیدری ،جواد (1732؛ ،برفسی ابعاد نظام امنیتی دف منطل قفلاز .شماره .42 موسوی ،سید رسول (1732؛ ،ساز و کافهای امنیتی دف منطل قفلاز شماره .42چش انداز جمهوفی اسالمی ایران دف اف  ،1444ظرفیتها و بایستگیها ،چالشها و فرصتها .تهتران :نشتر
 حسینی ،محمد تقی (1734؛ ،مواوع هست ای ایران ،چالش بزفا برداشت دوم (سری جدید) .ستالپنجم ،شماره .3
 حاجی یوسفی ،امیر محمد (1734؛ ،ایران و فژی صهیونیستی؛ از همکافی تا منازع  .تهتران :دانشتگاهامام ادق (ع؛.
 -سمیعی ا

فهانی ،علیرضا (1733؛« ،ژئوپلتیک جدید خاور میانه و چالش ایران و آمریکا» ،اطالعتات

سیاسی و اقتصادی .شماره .214
 -شکوهی آذر ،فاطمه (1734؛« ،سیاست خارجی ایران و همگرایی نظامی ترکیه – استرائیل» ،فصتلنام

مطالعات خاوفمیان  .سال  ،12شماره  ،1ضمیمه شماره .41
 مجتهد زاده ،پیروز (1791؛ ،فلسف و کافکرد ژئوپلتیک( :مفاهی و نظری ها دف عصتر فضتای مجتازی.تهران :انتشارات سمت.
 حافظ نیا ،محمدرضا (1797؛ ،اصول و مفاهی ژئوپلتیک .انتشارات آستان قدس رضوی. ورجاوند ،پروی (1734؛« ،بحران دیپلماستی ایتران و پیامتدهای آن» ،اطالعتات سیاستی -اقتصتادی.شماره .119 -111
 مورگنتا ،هانس (1739؛ ،سیاست میان ملتها :تالش دف فاه قدفت و صل  .ترجمه :حمیترا مشتیرزاده،چاپ دوم ،تهران :مرک چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
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نخستین.

ژئوپلیتیک و بازيگری قدرتهای جهاني و منطقهای در غرب آسیا

 -ای

دی ،جهانبخش (1731؛« ،معنایابی ایران ،قدرت برتر منطقته» ،کتاب مجموع ملاالت همایش ستند

 قهرمان پور ،رحمتن (1731؛ ،ایتران و ژئوپلتیتک قتدفت دف جهتان عترب .نامته دفتاع (14؛ ،مرکت11

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
مطالعات

بیدا ری  اسالم   

تحقیقات راهبردی دفاعی – معاونت پژوهش.
 حافظ نیا ،محمدرضا1792( .؛ ،جغرافیای سیاسی ایران (ویرایش با تجدید نظر اساسی؛. نوازنی ،بهرام (1734؛« ،کاربرد اب ار تحریم اقتصادی ایاالت متحده در برخورد با جمهوری استالمیایران» ،فصلنام سیاست خافجی .سال نوزدهم ،شماره .2
 «سابقه تنش در روابط ایران و عربستان» ،فصلنام سیاستهای خافجی .وزارت امور خارجه جمهوریاسالمی ایران.
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 حافظ نیا ،محمدرضا (1797؛ ،ملدم ای بتر فوش تحلیت دف علتوم انستانی (تجدیتد نظتر اساستی بتااضافات؛.
 واعظی ،محمتود (1731؛ ،چالشها و فویکرد امنیتی ایران دف محیط پیرامتونی .معاونتت پژوهشتهایسیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در بح

امنیت.

